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رییس دانشگاه علوم  پزشکی استان زنجان:
استانزنجانروزهایخطرناکوسختکروناییراپیشرودارد

رييس پليس فتا 
استان زنجان خبر داد؛
کالهبرداری 

از طريق ثبت نام 
اينترنتی دانش آموزان 

 رييس پليس فتا اســتان زنجان 
در باره کالهبــرداري از طريق ثبت نام 
اينترنتي  يا خريد  دانش آموزان  اينترنتي 

کتاب هاي مدرسه هشدار داد. 
به روزنامه  آدينه لو  سرهنگ محمدعلي 
زنگان امروز گفت: باعنايت به اينترنتي 
شدن ثبتنام و پيشثبتنام دانش آموزان در 
مدرسه ها و خريد کتاب هاي درسي، 
برخي از افراد سودجو با سواستفاده از 
اين موقعيت با ترفندهاي مختلف اقدام 

به کالهبرداري از افراد مينمايند.
 وي تاکيد کرد: بــا عنايت به افزايش 
تبليغات اغوا کننده تحت عناوين »ثبت 
نام مدرســه هاي دولتي و غيرانتفاعي« 
در فضاي مجازي به ويژه در شبکههاي 
اجتماعي، والدين براي ثبت نام اينترنتي 
فرزندان خود از طريق وب سايت رسمي 
آمــوزش و پرورش اقــدام نمايند و از 
هرگونه ثبت نام در سايت هاي اينترنتي 

متفرقه و غيرمجاز خودداري نمايند.
رييس پليس فتا زنجان در پايان گفت: 
والديــن در هنگام ثبت نــام اينترنتي 
فرزندان خود نشــاني وب سايت ارائه 
شده از ســوي آموزش و پرورش را 
به صورت دســتي وارد نمــوده و به 
موتور  در  داده شده  نمايش  گزينه هاي 
به  نکنندو  اعتمــاد  جســتجوي خود 
اداره  از سوي  اطالعيه هاي صادر شده 
آمــوزش و پرورش توجــه نموده و 

هشدارهاي پليس فتا را جدي بگيرند.

خبر اجتماعی

آگهی مناقصه عمومی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی  
به بخش خصوصی واگذار نماید بنابراین بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل می آید.

برآورد بر پایه قانون عنوان موضوع
مبلغ تضمین شرکت در مدت پیمانکار)ریال(

مناقصه )ریال(

1- راننده پایه یک برای ماشــین های سنگین در امور 
ماشین آالت

2- نیروی دفتری و خدماتی و انتظامی
  1259,000,000 ماه26,460,000,000

الف (فروش اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه  مورخه 1399/04/09
ب(  زمان ومحل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 12روزشنبه مورخه 1399/04/21دبیر خانه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

ج( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 22 /1399/04
د( شرایط متقاضی : طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

ه( رشته و رتبه پیمانکاری : شرکت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حقوقی با کد فعالیتی امور حمل و نقل - خدمات عمومی 
از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی

جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان زنجان واقع در بلوارآزادي خیابان 
کشاورزمراجعه فرمایند.) شماره تماس 024-33106202 (

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

دوم
ت 

نوب

به میزبانی شرکت 
توزیع نیروی برق استان

نشست 
خبری مدیران 

صنعت آب 
و برق زنجان 

برگزار شد
مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق استان عنوان کرد: 

سرانهمصرفبرق
ایران؛سهبرابر
میانگینجهانی

ویتــرین

متهمآتشسوزی
مراتعزنجان
دستگیرشد

2

7

2

7

2

امکانفروشکاالو
خدماتاصنافدرفضای
مجازیفراهممیشود

همکاریسپاهباشرکتآب
وفاضالبدرراستایتزریق

امیدبهجامعه
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جانطبیعت

بهکارگیریظرفیتهای
نانوبرایارتقایکیفیت
صنایعدستیزنجان

فرنشین بازرسی کل استان تشریح کرد:

20گزارشکیفری
برای31مدیردرزنجان

 فرنشین بازرسی استان گفت: از محل 
ارسال ۲۰ گزارش کیفری ۳۱ گزارش مربوط 
به مدیران بوده، که ۱۶ نفر آن کارمند بوده اند.

بــه گزارش زنگان امروز،  ابوالفضل خمســه 
در نشســت خبری با خبرنگاران اظهار کرد: 
اصحاب رســانه در واقع همــکاران نظارتی 
سازمان بازرسی هستند و در راستای کمک به 
دستگاه های نظارتی در راستای توسعه کشور 

گام برمی دارند.
فرنشــین بازرسی استان زنجان گفت: سازمان 
بازرســی دو وظیفه به عهده دارد که نخستین 
آن نظارت اســت، موضوعی که انتظار اذهان 

عمومی می باشد.
وی ادامه داد: وظیفه دوم ســازمان بازرســی 
بحث بازرســی است که گستره آن بسیار زیاد 

است.
وی افزود: همه مسووالن ذیربط و دستگاه های 
که تحت نظارت هســتند بایســتی اســناد و 
اطالعــات الزم در تحقیقات را بدون هرگونه 
فــوت وقــت در اختیار بازرس یا بازرســان 
اعزامی قــرار داده و همکاری الزم را به عمل 

آورند.

خبر ویژه
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 رییس دانشــگاه علوم  پزشــکی استان 
زنجــان گفــت: در صورت تــداوم وضعیت 
موجود، اســتان زنجــان روزهــای خطرناک 
کرونایی را تجربــه خواهد کرد و خطر جدی 

شهروندان زنجانی را تهدید می کند.
پرویــز قزلبــاش با اذعــان به اینکه بیشــتر 
بهداشتی و  شــهروندان زنجانی پروتکل های 
فاصله گــذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند، 
گفــت: با وجــود هشــدارهای داده شــده 
پروتکل های  از  هیچیک  زنجانی  شــهروندان 

بهداشــتی را رعایت نکــرده و زندگی عادی 
خود را سپری می کنند.

وی روند فعلی در رشد تعداد بیماران مبتال به 
کرونا در اســتان زنجان را نگران کننده عنوان 
کــرد و افــزود: در صورت تــداوم وضعیت 
موجود، اســتان زنجــان روزهــای خطرناک 
کرونایی را تجربــه خواهد کرد و خطر جدی 

شهروندان زنجانی را تهدید می کند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان 
هــم اکنون بــا افزایــش تعداد بســتری ها در 

مواجه  کرونایی  بیماران  ویژه  بیمارســتان های 
هستیم، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۷ 
نفر به مبتالیان به کرونا در استان زنجان افزوده 

شده است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان  با 
بیــان اینکه در مجموع تاکنون تســت کرونای 
هزار و ۵۱۱ نفر در اســتان بــر پایه یافته های 
آزمایشگاهی مثبت اعالم شده است، ادامه داد: 
از مجمــوع بیماران مبتال به این ویروس هم تا 
بــه امروز هزار و ۲۶۱ نفــر با بهبودی کامل از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
وی با بیان اینکه کرونــا تا به امروز جان ۱۶۹ 
شهروند استان را گرفته است، افزود: تاکنون ۴ 
هزار و ۹۵۴ نفر به علت مشکوک بودن به این 
ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری 

و بستری شده اند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان 
گفت: در استان زنجان تاکنون بیش از ۳۸۷ نفر 
به علت ابتال به ویروس کرونا در مراکز درمانی 

بستری هستند.

 اســتاندار زنجــان گفــت: از همه 
مرغداران و کشتارگاه های استان انتظار این 
اســت تا در عرضه گوشت مرغ، نرخ ستاد 

تنظیم بازار کشور را رعایت کنند.
فتح اله حقیقی در نشســت ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید اســتان که در محل شرکت 
تعاونــی کشــتارگاه صنعتی طیــور زنجان 
برگزار شــد، افزود: امروز به دلیل شرایطی 
که در اثر شــیوع کرونا در آن واقع هستیم، 
انتظار همکاری از ســوی تولید کنندگان و 

عرضه کنندگان داریم.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود از 
شــهروندان خواســت تا در مصرف آب و 
برق صرفه جویی الزم را داشــته باشــند تا 
ارائه خدمات در این حوزه با مشکل مواجه 

نشود.
اســتاندار زنجان همچنین بابیان اینکه ایجاد 
انحصار در تولید و عرضه در حوزه صنعت 
و کشاورزی مردود است، اظهار داشت: هر 
کسی در استان بخواهد دنبال ایجاد انحصار 
باشد، روش و رفتارش مردود است و ما با 

آن برخورد می کنیم.
حقیقی خواستار شناسایی و مشخص کردن 
مصداق هــای انحصــار در تولید و عرضه 
محصوالت در اســتان شــد و گفت: شاکله 
اقتصاد بر رقابت استوار است و این رقابت 
در تولید و عرضه محصوالت یک موضوع 

جهانی است و پیامدهای مفیدی دارد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود از 

ســفر مدیران عامل بانکهای کشور به استان 
در روزهای آینده خبر داد و اظهار داشــت: 
مدیران و تولیدکنندگان از این فرصت برای 
ارائه طرح ها جهت جذب تســهیالت باید 

استفاده کنند.
اســتاندار زنجان پیش از برگزاری  نشست 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید استان از 
چهار واحد بخش دام و طیور شامل شرکت 
صبا مرغ، کشت و صنعت پایدار، کشتارگاه 
دام مرواریــد و کشــتارگاه طیــور زنجان 
بازید کــرد و از نزدیک درجریان فعالیت و 

مشکالت آن ها قرار گرفت.
گفتنی اســت با تدبیــر اســتاندار زنجان، 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
برای بررسی، پیگیری مشکالت و رفاه حال 
واحدهای  در  تولیدکننــدگان  و  صنعتگران 
تولیدی مورد نظر برگزار می شود که تا کنون 
به تصمیم های مناسب و راهگشا منجر شده 

است.
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استاندار زنجان: 
عرضهگوشتمرغ

بایدبرپایهنرخستادتنظیمبازارباشد

عکس:ناصر بابایی/ زنگان امروز



 رییــس مرکز امور اصنــاف و بازرگانان 
ایران گفت: یکــی از برنامه های ســال کنونی، 
فراهــم کردن امکان و شــرایط فــروش کاال و 
خدمات اصنــاف در فضای مجازی اســت که 
طبق هماهنگی با شــرکت های فروش اینترنتِی 
صفحه  زنجیره ای،  فروشــگاه های  زیرمجموعه 
پلتفرم بســتر نرم افزار این شــرکت ها در اختیار 

اصناف قرار می گیرد.
جمشید گلپور بعد از نشست کمیسیون نظارت 
مرکز اســتان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: اصناف برای ایــن امــر از توانمندی 
و ظرفیــت تشــکیالت و اتحادیه کشــوری و 

شرکت های اینترنتی بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه قصد داریم اصناف را به سمت 
فضای مجازی ســوق دهیم، خاطرنشــان کرد: 
اصناف سنتی و ُخرد بخش های تولیدی، توزیعی 
و خدماتــی در محیط فضای مجازی قرار گرفته 

و می تواننــد تمام کاالها و خدمــات خود را به 
صورت اینترنتی عرضه کنند.

گلپور با بیان اینکه تعطیلی، یکی از دغدغه های 
اصناف در پی شیوع بیماری کرونا بود، افزود: با 
فراهم شدن شرایط فروش اینترنتی، رسته ای که 
فعالیت آن تعطیل شــده، می تواند کاالی خود را 
از طریق فضــای مجازی، عرضه کرده و دغدغه 

تعطیلی نیز حل شود.
 دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمان های صنفی 
کشور گفت: استارت این کار برای ورود اصناف 
به تجارت الکترونیک در ۱۰ روز اخیر در تهران 
زده شــده که در این مدت بیــش از ۳۰۰ واحد 
صنفی در فضای پلتفرمی شــرکت های اینترنتی 

قرار گرفته اند.
وی بــا بیان اینکه توســعه این شــرایط در کل 
کشــور از برنامه های امسال است، اظهار داشت: 
زیرســاخت های الزم فراهم بوده و بیش از ۲۰۰ 

شــرکت بزرگ اینترنتی، آمادگــی خود را برای 
همکاری در این زمینه اعالم کرده اند.

گلپور خاطرنشــان کرد: در فروش اینترنتی، نرخ 
کاال و خدمــات زیر نظر اتحادیــه مربوطه بوده 
و در صورت وصول شــکایت نیز خود اتحادیه 
صنفی به صورت تخصصی، رصد کرده و به آن 
رسیدگی و پاسخ می دهد. وی، بزرگترین چالش 
اصناف را محدودیت در تولید، توزیع و فروش 
کاال ناشی از بیماری کرونا خواند و تصریح کرد: 
دغدغه خاص دیگری در این زمینه وجود ندارد 
البتــه کرونا تمام جهان را تحــت تاثیر قرار داده 
اســت. گلپور ادامه داد: می تــوان گفت که تاثیر 
بیماری کرونا در ایران، کمتر از دیگر کشــورها 
است زیرا وابستگی ما بیشتر داخلی بود اما اکثر 
کشورهای دنیا وابستگی خارجی داشتند زیرا ما 
به دلیل مقابله بــا تحریم ها به توان داخلی تکیه 
کرده بودیم و این مقاومت ها در شــیوع بیماری 

کرونا خودش را نشان داد.
وی ابراز کــرد: دغدغه توزیــع و فروش نیز با 
حمایت هــای دولتــی و صنفی با فراهم شــدن 

شرایط فروش اینترنتی، حل می شود.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر 
هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 
با اشــاره به وجود ســه میلیون واحد صنفی در 
کشور، گفت: طبق برآوردها، کمتر از ۱۰ درصد 
این واحدها فاقد مجوز و پروانه کسب هستند که 
یکی دیگر از برنامه های سال کنونی این است که 
تذکرات الزم را بــا هماهنگی نیروی انتظامی و 
اتحادیه های صنفی گوشزد کنیم تا مطابق قانون 

نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر واحدهای بدون پروانه 
در بخــش صنف های توزیعی، خدماتی اســت 
زیرا صنوف تولیدی بــدون اخذ مجوز، فعالیت 

نمی کنند.
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 فرنشین کل دادگستری استان زنجان 
گفت: دســتگاه قضایی بنای مچ گیری از 
دســتگاههای اجرایی را نــدارد، بلکه در 
جهت پیشــبرد اهداف نظام و شعار سال 
با دســتگاههای  آماده هر گونه همکاری 

اجرایی است.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســام 
اســماعیل صادقی نیارکــی در دیدار با 
اســتاندار زنجان و هیئت همــراه که به 
مناسبت هفته قوه قضاییه در دفتر رییس کل 
دادگستری استان برگزار شد، از هم افزایی 

و هم پوشانی بســیار ارزشمند مسوولین 
دستگاه های اجرای و قضایی استان برای 
پیشــبرد اهداف نظــام و ارائه خدمت به 
مردم تشــکر کرد و گفت: دستگاه قضایی 
وظیفه خود می داند هر کجا نیاز به حمایت 
قضایی باشد با اقتدار در کنار دستگاه های 
اجرایی باشــد و همه باید تاش کنند تا 
زمینه خدمت به نظام و مردم بیش از پیش 

هموار گشود.
رییس کل دادگستری استان زنجان افزود: 
در حوزه های مختلف بــه ویژه در دوره 

کرونا و مشکات پیرامون آن در جامعه یک 
تعامل و همکاری بسیار خوبی میان این دو 
مجموعه انجام شد که خروجی آن مدیریت 

بسیار خوب در بخش های مختلف بود
صادقی نیارکی با اشــاره به اینکه دستگاه 
قضایی استان در اجرای سیاست ها و برنامه 
های قوه قضاییه اهتمام ویژه ای دارد ادامه 
داد: برای اجرای بخشــی از این برنامه ها 
دستگاههای  همکاری  و  همفکری  نیازمند 
اجرایی هستیم. وی اظهار داشت: دستگاه 
قضایــی بنای مچ گیری از دســتگاههای 

اجرایی را ندارد، بلکه در جهت پیشــبرد 
اهداف نظام و شــعار سال آماده هر گونه 
همکاری با دستگاههای اجرایی است. در 
این دیدار استاندار زنجان با تبریک هفته قوه 
قضاییه و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای 
هفتم تیر و تشکر از زحمات و پیگیری های 
ارزشمند رییس کل دادگستری استان گفت: 
تعامل و همکاری نزدیک دستگاه قضایی با 
اســتانداری برای پیگیری و حل مشکات 

استان امری ضروری است.
فتح اله حقیقی افــزود: قوه قضاییه در هر 

حوزه ای ورود کرد نتایج بسیار خوبی به 
همراه داشت از جمله مشکل ایران ترانسفو 

زنجان و دیگر حوزه هــا نمونه بارز این 
موضوع است.

در آخرین روز از هفته گرامیداشت قوه قضائیه ؛ فرنشین کل دادگستری استان میزبان استاندار زنجان بود

 بنای مچ گیری نداریم

رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران :

    امکان فروش کاال و خدمات اصناف در فضای مجازی فراهم می شود

 استاندار زنجان با انتقاد شدید از عملکرد 
برخی مدیران و مردم در مواجهه با شیوع بیماری 
کرونا، گفت: از این گونه رفتارها وحشــت دارم و 
تاکید می کنم با متخلفان باید به  شدت برخورد کرد.
فتح اله حقیقی در نشســت ســتاد ملی مبارزه با 
کرونای اســتان، با اشــاره به انجام تست سرپایی 
غربالگری کرونا و تست سرولوژی کرونا در استان 
به عنوان پایلوت کشــوری که مورد تایید سازمان 
جهانی بهداشــت قرار گرفته اســت، اظهار کرد: 
زنجان در راســتای پیشگیری از بیماری کرونا در 
کشور پیشگام بوده که بهواسطه این قضیه از حدود 
۳۶ هزار نفر تســت کرونا گرفته شــده که از این 
تعداد آزمایش ۶۰۰۰ نفر مثبت شده و تست کرونا 
۱۴۳۵ نفر نیز از لحاظ بالینی پس از بســتری در 

بیمارستان مثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه از ۴۰۰۰ نفر تست غربالگری 
سرپایی کرونا گرفته شــده که تنها یک درصد از 
این تعداد نیاز به بستری در بیمارستان های استان 
داشته اند، افزود: اگر تســت غربالگری کرونا در 
استان انجام نمی شد صددرصد وضعیت استان در 
بدترین شــرایط قرار داشت، زیرا مکان قرارگیری 
زنجان به گونه ای اســت که مسافران از استان های 
قرمز از منطقه عبور کرده و یا برای مسافرت استان 

ما را برای اسکان انتخاب می کنند.

این مســوول با اشاره به اینکه در صورت افزایش 
تعداد بیمــاران مبتال به بیمــاری کرونا، ظرفیت 
تخت های بیمارستانی استان پر خواهد شد و باید 
همه تخت های موجود در استان را به این بیماری 
اختصــاص دهیم، تصریح کرد: از ابتدای شــیوع 
بیماری کرونا در اســتان، با مردم صادق بودیم و 
به صورت علمی با توجه به آزمایش هایی که گرفته 
شده، موارد را با مردم در میان گذاشته ایم و االن با 
شرایط فعلی اعالم می کنیم که پیشگیری از بیماری 
کرونا بسیار اهمیت دارد، زیرا تاکنون این بیماری 

دارو و درمان خاصی ندارد.
نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه بنده از 
رفتار مردم وحشت می کنم و در عجبم که عده ای 
چگونه به سالمتی خود و دیگران بی اهمیت بوده 
و ارزش قائل نیستند، ادامه داد: بسیاری از افرادی 
که در آیین عروســی و ترحیم شــرکت می کنند، 
مجبور به شرکت بوده اند، کسانیکه بانی برگزاری 
آیین ترحیم و عروسی هستند و سبب آلودگی افراد 
شرکت کننده می شوند باید به قانون پاسخ گو باشند، 

زیرا سالمتی مردم شوخی بردار نیست.
حقیقی بــا تاکید بر اینکه نیروی انتظامی اســتان 
باید به صورت جدی با افرادی که در خیابان های 
شهر مانور عروسی می دهند برخورد کرده و حتی 
در صورت نیاز آنان را بازداشــت کنند، زیرا این 

افراد ســالمتی مردم را به خطر می اندازند، گفت: 
ما حافظ سالمت مردم هستیم و با هر کسی که در 
ســالمت مردم خللی ایجاد کند به صورت جدی 

باید برخورد شود.
وی بــا تاکید بر اینکه اســتان زنجان هم اکنون از 
پذیرایی مهمان از دیگر اســتان ها معذور اســت، 
افزود: برخــی از افرادی که از دیگر شــهرها به 
استان سفر می کنند، ماشــین خود را در خارج از 
شهر پارک کرده و بستگان، آن ها را با ماشین پالک 
زنجان وارد شهر می کنند و در ساعاتی از نیمه شب 
فرد ماشین را به داخل استان می آورد، نمی دانم این 
افراد چطور با دست خود کودکان و خانواد خود 

را آلوده می کنند.
این مســوول با بیان اینکه بنــده اصال از عملکرد 
شهرســتان های خــرم دره، طــارم و خدابنده در 
باره کرونا راضی نیســتم، تصریح کــرد: در این 
شهرستان ها مجالس ترحیم و عروسی به صورت 
زیرزمینی برگزار می شود. وضعیت این شهرستان ها 
هرچه ســریع تر به صورت جدی باید بررســی 
و محدودیت هــای الزم اعمــال و بــا افرادی که 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نمی کنند، به صورت جدی با آنان برخورد 

شود.
اســتاندار زنجان با تاکید بر لــزوم همکاری همه 

ارگان ها و مدیران کل استان با دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان و فراهم کردن هرگونه امکانات مورد نیاز 
این دانشگاه، ادامه داد: در صورت همکاری نکردن 
مدیران کل اســتان با این دانشــگاه و در راستای 
پیشگیری از بیماری کرونا از سمت خود عزل شده 

و باید پست خود را ترک کنند.
حقیقی، با تاکید بر اینکه شــورای اطالع رســانی 
استان باید به صورت عملی فعال شود و استودیو 
ســالمت دوباره فعالیت خود را آغاز کند، افزود: 
همه افراد وظیفه اطالع رسانی در باره بیماری کرونا 
را دارند و شــهرداری زنجــان باید بنرهایی را در 
ورودی تاالرهای پذیرایی و آرامســتان های استان 
در باره رعایت پروتکل های بهداشتی در مکان های 
مذکور نصــب کند و مردم ملزم بــه رعایت این 

پروتکل ها خواهند بود.
این مســوول با تاکید بر اینکه همــه افراد اعم از 
کارمنــدان ادارات و مراجعه کننــدگان به ادارات 
استان ملزم به اســتفاده از ماسک هستند، تصریح 
کــرد: در مکان هایی که پروتکل های بهداشــتی 
رعایت نمی شــود باید پلمب شــود و مکان هایی 
که فعالیت خود را آغــاز کرده اند باید از معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان نامه کتبی 
داشته باشند؛ همچنین قلیان سراهای استان اجازه 

فعالیت ندارند.
وی با تاکید بر لزوم تشــکیل همیار پیشــگیری 
از کرونــا در اســتان به خصوص در روســتاها، 
خاطرنشان کرد: تســت غربالگری سرولوژی در 
استان برای بررسی میزان ایمنی بدن افراد در استان 

به صورت داوطلبانه انجام می شود.

انتقاد شدید استاندار زنجان از عملکرد برخی مدیران و مردم؛

ازبیتوجهیهابهبیماریکروناوحشتمیکنم به کارگیری ظرفیت های نانو 
برای ارتقای کیفیت صنایع 

دستی زنجان

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان گفت: استفاده از نانو مانع 
از زنگ زدگی و کند شــدن چاقو و همچنین 
مانع اکسیده شــدن ملیله می شود، از این رو 
بهره گیری از این ظرفیت در تولید محصوالت 
این رشته های صنایع در استان در دستور کار 

قرار گرفته است.
امیر  ارجمند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
صنعت چاقو و ملیله جایگاه ویژه ای در جهش 
و رونق تولید در حوزه صنایع دســتی استان 
زنجان دارد، افزود: وقتی بازار هدف بین المللی 
است پس باید کاالها و خدماتی که تبدیل به 
بین المللی را  ثروت می شوند، استانداردهای 
داشته باشند و استفاده از نانوتکنولوژی ارتقای 
کیفیت و دوام تولیدات صنایع دستی را در پی 

خواهد اشت.
وی اظهار داشــت: باید ارتبــاط هنرمندان و 
جامعه علمی و فناوری برای کمک گیری از 
فناوری های روز دنیا برای ایجاد ارزش افزوده 

در محصوالت صنایع دستی توسعه یابد. 
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی زنجان با بیان اینکه نشان جغرافیایی 
برای رشــته های چاقو سازی و ملیله کاری 
زنجان ثبت شده است، گفت: نشان جغرافیایی 
در صنایع دستی به منظور حفظ و حمایت از 
اصالت محصوالت اســت که با آن مبدا یک 
کاال به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشــور 

منتسب می شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز شورای 
جهانی صنایع دستی، زنجان را به عنوان شهر 

جهانی ملیله ثبت کرد.
به گــزارش ایرنا، بیش از ۴۵ رشــته صنایع 
دستی در استان زنجان وجود دارد که در میان 
آنها ملیله کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، 
مسگری، قلمزنی، گلیم بافی، گیوه بافی و گیوه 
دوزی از صنایع دستی بومی این خطه بشمار 

می روند.
هــم اکنون حدود ۶ هزار نفر در این اســتان 
به طور مستقیم در رشته های مختلف صنایع 

دستی اشتغال دارند.

خبـرخبــر

متهم آتش سوزی 
مراتع زنجان دستگیر شد

 مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان زنجان گفت: در رابطه با 
وقوع یک مورد آتش سوزی مراتع شهرستان 
زنجان، یک نفــر به عنوان متهم در دام قانون 

افتاد.
علی مرشدی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: موضوع به منظور اثبات عمد یا غیرعمد 
بودن این آتش ســوزی از سوی بازرسان این 

اداره کل در حال پی گیری و بررسی است.
وی اظهار داشت: متهم این پرونده که توسط 
ماموران یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 
اســتان زنجان در محل آتش سوزی دستگیر 
شد مدعی شده که این کار غیرعمد بوده است.
مرشــدی افزود: با توجه بــه اینکه این آتش 
ســوزی در منطقه حفاظت شده اتفاق افتاده 
است دلیلی نبوده که متهم پرونده در این مکان 

تحت مدیریت و حفاظت حضور پیدا کند.
وی اظهار داشــت: متهم مدعی است که به 
همراه خانــواده و به منظور طبیعت گردی و 
تفریح در این منطقه حضور یافته بود و هیچ 
قصدی از برافروختن آتش نداشته و گسترش 
آن به دلیل بی احتیاطی و ســهل انگاری بوده 

است.
مرشــدی تاکید کرد: افراد باید از برافروختن 
آتــش در نزدیک مراتــع و علفزارها به جد 
خودداری کنند و در صورت ضرورت نیز از 
خاموش بودن آن مطمئن شده و سپس محل 

را ترک گویند.
در ســه ماهه نخست امســال )فروردین تا 
خرداد( پنج مورد آتش ســوزی در مجموع 
به وسعت ۲۲ هکتار در منطقه حفاظت شده 
سرخ آباد و دشت سهرین زنجان، منطقه شکار 
ممنوع خرمنه سر شهرســتان طارم و منطقه 
حفاظت شده انگوران در شهرستان ماهنشان، 

اتفاق افتاد.
از این ۲۲ هکتار آتش سوزی مرتع، پنج هکتار 
مربوط به منطقه حفاظت شــده سرخ آباد و 
دشت ســهرین، ۲ هکتار در منطقه حفاظت 
شده انگوران و ۱۵ هکتار مابقی نیز در منطقه 

شکار ممنوع خرمنه سر، بود.

بنده اصال از عملکرد 
شهرستان های خرم دره، 
طارم و خدابنده در باره 
کرونا راضی نیستم؛ در این 
شهرستان ها مجالس ترحیم 
و عروسی به صورت زیرزمینی 
برگزار می شود. وضعیت این 
شهرستان ها هرچه سریع تر 
به صورت جدی باید بررسی 
و محدودیت های الزم اعمال 
و با افرادی که پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نمی کنند، 
به صورت جدی با آنان 
برخورد شود
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 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان گفت: طرح های تشویقی و تنبیهی برای گذر 
از پیک مصرف در نظر گرفته شده است.به گزارش 
زنگان امروز علیرضا علیزاده ظهر پنجشنبه )۵ تیرماه( 
در نشست خبری مشترک مدیران صنعت آب و برق 
استان زنجان، اظهار کرد: صرفه جویی، کم مصرف 
کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است و باید 
مدیریت صحیح در انرژی اتفاق بیفتد و این در حالی 
است که سرانه مصرف برق ایران سه برابر میانگین 
جهانی و شدت مصرف انرژی در کشور، ۱۳ برابر 

میزان جهانی است.
وی افزود: در استان زنجان، عمده ترین مصرف کننده، 
بخش صنعت بوده و کشــاورزی در رتبه دوم قرار 
دارد و به لحاظ تعداد، ۸۰ درصد مشترکان شرکت 
برق خانگی هســتند که بیشــترین تعداد را شامل 
می شوند؛ اما این مشترکان فقط ۱۸ درصد از انرژی 

برق استان را مصرف می کنند.
این مســوول ادامــه داد: پس از صنعــت، عمده 
مصرف کننده انرژِی برق در اســتان زنجان، بخش 
کشــاورزی اســت که نیاز به توجه برای راندمان 
بیشتر در بخش کشاورزی وجود دارد که بر همین 
اساس طرح کشاورزی مثبتی توسط شرکت توزیع 
برق در حال انجام اســت و کشــاورزان به ازای ۴ 
ساعت خاموشی از ۲۰ ساعت مصرف رایگان برق 

برخوردار می شوند.
علیزاده تصریح کــرد: عالوه  بر طرح هایی که برای 
کشــاورزان پیش بینی شــده، طرح های تشویقی و 
تنبیهی برای مشترکان خانگی و صنعتی نیز در دست 
اجرا است تا بتوان از پیک مصرف و تابستان امسال 

با کمترین خاموشی گذر کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، 
یادآور شد: رویکرد شرکت توزیع برق هدایت ارائه 

خدمات به ســمت دریافت خدمات غیرحضوری 
اســت؛ از اینرو در این راســتا از ظرفیت رسانه ها 
برای افزایش اطالع رسانی به مردم استفاده می شود. 
برنامه های چشــم انداز ۱۴۰۴ این شرکت اقتباس 
گرفته از اعداد ۱۴۰۴ اســت، بــه طوری  که طبق 
پیش بینی های صورت گرفته، تلفــات انرژی برق 
اســتان را به عدد ۴ خواهیم رساند و این در حالی 
اســت که هم اکنون از نرم کشــوری )بیش از ۱۰ 

درصد( پایین است.
وی با اشاره به فرارسیدن تیرماه و زمان پیک مصرف، 
خاطرنشــان کرد: هفته های میانــی تیرماه به لحاظ 
مصرف اهمیت باالیی دارد و برنامه های تشــویقی 
برای تعرفه های مختلف در نظر گرفته شده است و 
مشترکان توجه داشته باشند که از ابتدای اردیبهشت، ۶ 
درصد بر بهای برق مصرفی افزوده شده و  مشترکانی 
که بیش از حد مشخص  شده مصرف  کنند، مشمول 

پرداخت ۱۶ درصد بیشتر از دیگر مشترکان خواهند 
شد. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان بابیان اینکــه اول تا هفتم تیر هفته مدیریت 
صرفه جویی در آب و برق نامگذاری شــده است، 
گفت: برق به عنوان صنعت زیربنایی نقش بســیار 
اساسی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و 
این صنعت عامل کلیدی توسعه، رونق اقتصادی و 
رفاه اجتماعی است. علیرضا علیزاده افزود: تولید برق 
پایدار و مطمئن در سال جهش تولید نقش حیاتی 
برای تداوم و چرخش چرخ های صنعت دارد. وی 
با بیان اینکه ایــران یک درصد جمعیت دنیا را دارد 
در حالیکه ۲ درصد کل انرژی جهان را مصرف می 
کند، اظهار داشت: منابع بسیار عظیم زیرزمینی اعم از 
نفتی،گازی، کانی ها، معادن و انرژی های نو از قبیل 

خورشیدی، برق آبی و بادی در کشور وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان ادامه داد: 

کشور ما به مهد انرژی معروف است ولی شوربختانه 
الگوی مصرف بســیار بیشــتر از الگوی جهانی و 

کشورهای درحال توسعه است.
علیزاده با بیان اینکه ســرانه مصرف برق ایران سه 
برابر میانگین جهانی است، افزود: متوسط مصرف 
خانگی ۹۰۰ کیلووات در ســاعت و ۲ هزار و ۹۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه متوسط مصرف هر خانوار 
ایرانی ثبت شده است. وی ادامه داد: شدت مصرف 
انرژی برق شاخصی به ازای تولید یک واحد از یک 
محصول اســت که این مهم ۱۳ برابر ژاپن، هشت 
برابر کشورهای اروپایی  و یک و نیم برابر چین است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: نیــاز ویژه ای در مدیریت، رعایت و اصالح 

الگوی مصرف داریم.
علیزاده با بیان اینکه عمده ترین مصرف انرژی استان 
زنجان در بخش های صنعت و کشــاورزی برای 

تولید اســت یادآوری کرد: ۵۲ درصد برق اســتان 
در بخش صنعتی و ۱۹ درصد در بخش کشاورزی 
اســت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان با بیان اینکه ۸۰ درصد مشترکان این شرکت 
خانگی هســتند تصریح کرد: این تعداد ۱۸ درصد 

مصرف انرژی دارند.
علیزاده اظهارداشــت:  مصرف انرژی ساالنه حدود 
پنج تا هفت درصد افزایش پیدا می کند و در میانه 
تابستان ۳۰۰ ساعت مصرف بیش از تولید برق است.

وی یادآوری کرد: برای همین منظور بهترین راهکار 
استفاده از ظرفیت مشترکان و مدیریت مصرف است 
تا بدون نیاز به سرمایه گذاری از این پیک گذر کنیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
گفت: به حتم فرهنگ ســازی در جهت مدیریت 
مصرف در تابستان کمک کار است که رسانه ها می 

توانند در این باره نقش مهم خود را ایفا کنند.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: شرکت های آب و برق بیش از چهار هزار 
میلیارد ریــال به پیمانکاران آب و برق اســتان 
بدهکارند که تسویه آن، مدیریت بهینه و صرفه 

جویی در مصرف این انرژی ها را می طلبد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم علی 
خاتمی در نشســت مدیــران عامل صنعت آب 
و برق اســتان زنجان افزود: با آغاز فصل گرما 
چنانچه در مصرف برق صرفه جویی نشود، در 
مناطق گرمسیری با خاموشی برق، زندگی برای 

شهروندان بسیار دشوار می شود.

وی تاکید کرد: دستگاه های غیرضروری برقی از 
ساعت ۱۳ تا ۱۷ خاموش شــود تا ساکنان این 

مناطق دچار مشکل نشوند.
وی خاطرنشــان کرد: در مواســات، همدلی و 
کمک های مومنانه، زنجان خوش درخشــید و 
مراعات برخی مســایل از جمله مبارزه با کرونا 

همچنان باید انجام شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: کادر درمانی خسته شده اند چرا که بیش 

از چهار ماه است شب و روز ندارند.
حجت االســالم خاتمی افــزود: کرونا واقعیت 

است شــهروندان نباید بترسند بلکه باید رعایت 
کنند.

وی تاکیــد کرد: شــوربختانه این بیماری جدی 
گرفته نمی شــود در حالیکه شــرایط نامناسبی 

داریم و اماکن عمومی بسیار شلوغ است.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
گفت: اصحاب رســانه در این باره مسئوولیت 
اخالقی، ملی و شــرعی دارند که باید با اطالع 

رسانی مردم را به مبارزه با کرونا تشویق کنند.
حجت االســالم خاتمی اظهارداشــت: با وضع 
موجود حداقل باید ۲ ســالی در چنین شــرایط 

برای مبارزه با کرونا زندگی کنیم.
وی ابراز کرد: امیدوارم با ســاخت داروی کرونا 

همه بشریت از این بیماری رهایی پیدا کنند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با 
بیان اینکه دین ما دین قابل انعطاف است، گفت: 
دین فقط منحصر به مســجد نیست بلکه خانه، 
مدرسه و دانشگاه می توانند در این راستا باشند.
وی به اهمیت نماز اشــاره کــرد و افزود: این 
مهم ســتون دین بوده و هیچگاه ترک نمی شود 
در حالیکه روزه یک ماه در ســال است و برای 
افرادی که عذر و بیماری دارند و در سفر هستند 

تعطیل است اما نمازه در هر شرایطی حتی جنگ 
باید اقامه شود.

حجت االســالم خاتمــی یادآوری کــرد: اگر 
مراعات نکردن مســایل بهداشتی موجب شود 
دیگران آلوده و بیمار شوند به لحاظ شرعی این 
افراد ضامن هســتند و در آخــرت باید جوابگو 

باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان افــزود: راه مبارزه 
با کرونا رعایت، قرنطینــه و اکتفا به حداقل ها 
است و افزایش آمارها موجب اشغال تصاعدی 

تختهای بیمارستانی می شود.

مدیرعامل آب و فاضالب شــهری استان زنجان 
با بیــان اینکه بارش ها در اســتان زنجان خوب 
اســت، گفت: بااین حال بر پایه آمار ۱۰ ســاله 
۵۰ درصد از اســتان زنجان هنوز با خشک سالی 

مواجه است.
به گــزارش زنگان امروز، علیرضا جز قاســمی 
در نشســت خبری با خبرنــگاران، با بیان اینکه 
مصرف انرژی در کشور مناسبت نیست، گفت: 
یک ســوم بارش های دنیا در ایران اتفاق می افتد 

ولی مصرف آب در کشــور باالتــر از میانگین 
جهانی اســت و مردم الگوی مصرف را رعایت 

نمی کنند.
وی با بیان اینکه بارش ها در دو ســال گذشــته 
خوب بوده اســت، اظهار کــرد: بارش ها خوب 

است ولی همچنان خشکسالی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
زنجان، بر مدیریت مصرف آب در اســتان تاکید 
کرد و افزود: با گرم شــدن هوا شــهروندان در 

مصرف آب صرفه جویی کنند.
جز قاســمی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد از 
آب مصرفی و بهداشــتی استان زنجان از طریق 
سفره های زیرزمینی تأمین می شود، ابراز داشت: 
بیش از ۷۷۰ هزار نفر از جمعیت شــهری استان 

تحت پوشش این شرکت هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
زنجان، با بیان اینکه این شــرکت بیش از ۲۴۴ 
هزار مشــترک دارد، افزود: در بخش روستایی 

۳۰۵ هــزار نفــر جمعیت در قالــب ۱۰۹ هزار 
مشترک تحت پوشــش شرکت آب و فاضالب 

شهری هستند.
جز قاسمی گفت: از مجموع ۹۰۷ روستای استان 
زنجان ۶۱۱ روســتا معادل بیــش از ۸۹ درصد 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب است.
وی تصریح کرد: حفظ کیفیت و بهداشــت آب 
خط قرمز شرکت آب و فاضالب شهری استان 
است و آزمایشگاه های الزم از کیفیت آب به جد 

توسط شرکت به خوبی انجام می شود.
مدیرعامل آب فاضالب شــهری استان زنجان، 
افزود: مشــکل فلزات ســنگین در آب شــرب 
استان زنجان نداریم و اجرای پروژه های مختلف 
برای تأمین آب ســالم و بهداشتی به مشترکین 
از مهم ترین برنامه های اولویت دار شرکت آب و 

فاضالب شهری است.
جز قاســمی افزود: در اســتان زنجان ۲۱ شهر 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهر است.

مدیــر عامل آب منطقــه ای زنجــان، به میزان 
بارش ها در اســتان زنجان اشاره کرد و گفت: از 
مهرماه ســال گذشته تا چهار تیرماه بیش از ۳۶۰ 

میلی متر بارش در استان ثبت شده است.
به گزارش زنگان امروز، اسماعیل افشاری ظهر 
پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل 
شــرکت برق زنجان، به میزان بارش ها در استان 
زنجان اشاره کرد و گفت: از مهرماه سال گذشته 
تا چهــار تیرماه بیش از ۳۶۰ میلی متر بارش در 

استان ثبت شده است.

وی اظهار کرد: این میزان بارش در استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۱۳ درصد کاهش 
داشــته و نســبت به دراز مدت هم ۲۰ درصد 

افزایش دارد.
مدیر عامل آب منطقــه ای زنجان، گفت: در دو 
ســال اخیر میزان بارش ها در استان خوب بوده 
است ولی باید مدیریت مصرف آب مد نظر قرار 

گیرد.
افشاری به وضعیت ســدهای استان اشاره کرد 
و یاد آور شــد: ۷۵ درصد ســد تهم پر است و 

۵۰ درصد از آب شــرب شهر زنجان از این سد 
تامین می شود.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد از ســد گال بر و ۲۵ 
درصد از ســد تالوا ر پر است، ابراز داشت: سد 

کینه ورس هم در آستانه سرریز شدن است.
مدیرعامل آب منطقه ای زنجان، بر لزوم مدیریت 
مصرف آب در زنجان تاکید و به میزان مصرف 
آب در بخش های مختلف در اســتان اشاره کرد 
و گفت: مصرف آب در بخش کشــاورزی بیش 
از ۹۰ درصد، بخش صنعت چهار درصد و آب 

شرب شش درصد است.
افشاری با بیان اینکه میزان مصرف آب در بخش 
صنعتی در زنجان از متوســط کشــوری باالتر 
است، افزود: باید تمامی مشترکین آب مدیریت 

مصرف آب را مد نظر قرار دهند.
مدیر عامل آب منطقــه ای زنجان تصریح کرد: 
ماهیت بارندگی در استان تغییر کرده و بارش ها 
در ســال گذشته بیشــتر به صورت برف بود و 
این برای پر شدن ســدها و آب های زیر زمینی 

خوب است.

مدیر عامل برق منطقه ای اســتان زنجان، گفت: 
عمــده مصرف برق اســتان زنجــان در بخش 

صنعت است.
به گــزارش زنگان امــروز، علــی خلجی در 
نشســت خبری با خبرنگاران در محل شرکت 
توزیــع برق زنجان، با بیان اینکه شــرکت برق 
منطقه ای زنجان اســتان های زنجان و قزوین را 
تحت پوشــش قرار می دهد، گفت: در ســطح 

کشور ۱۶ شرکت برق منطقه ای وجود دارد.
وی با بیان اینکه این شــرکت ۹۰ پست اتصال 

و فوق توزیع دارد، اظهار کرد: این شــرکت در 
مســیر ترانزیت انرژی شمال غرب کشور قرار 

دارد.
مدیرعامل برق منطقــه ای زنجان، با بیان اینکه 
یکــی از تهدیدهــای مصرف، تولیــد برق با 
راندمان پایین اســت، گفت: همه اقشار جامعه 
و رســانه ها باید کمک کنند تا بتوانیم به خوبی 

اوج مصرف را طی کنیم.
خلجی با بیان اینکه شــرکت برق منطقه ای یک 
شرکت جوانی است، ابراز کرد: این شرکت در 

ســال ۶۶ تاسیس و در سال ۶۷ هم کار خود را 
شروع کرد.

وی بر لزوم فرهنگ سازی درست مصرف برق 
در استان تاکید کرد و یاد آور شد: شرکت برق 
با وجود جوان بودن در کشــور از شرکت های 

موفق است.
مدیرعامل برق منطقه ای زنجان، عمده مصرف 
برق اســتان زنجــان را در بخش صنعت اعالم 
کــرد و افزود: این مهم یــک فرصت و تهدید 

است.

خلجی تاکید کرد: سرمایه گذاری سنگینی برای 
ایجــاد نیروگاه نیاز اســت و با صرفه جویی در 
مصرف می تــوان نیاز به ســرمایه گذاری را به 

کمترین حد رساند.
مدیــر عامل بــرق منطقه ای اســتان زنجان به 
نیروگاه حرارتی سلطانیه در استان زنجان اشاره 
کرد و افزود: این نیروگاه به عنوان یک نیروگاه 
بزرگ فعال است و همچنین نیروگاه زنجان دو 
در ۷۵ کیلومتری غرب زنجان در حال ساخت 

است.

به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان 

نشست خبری مدیران صنعت آب و برق زنجان برگزار شد

امام جمعه زنجان:

پیمانکاران چهار هزار میلیارد ریال از شرکت های آب و برق طلب دارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان:

۵۰ درصد از استان زنجان با مشکل خشکسالی مواجه است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

۳۶۰ میلی متر بارش در زنجان ثبت شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان:

عمده مصرف برق زنجان در بخش صنعت است

اشــاره : صنعت آب و برق اســتان زنجان نیازمند رعایت الگوی مصرف و مدیریت آن از سوی مشترکان است تا با پایداری این انرژی ها با 
قطعی آب و برق مواجه نشویم.

اصالح الگوی مصرف موجب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها می شود و از طرفی نیز زمینه گسترش عدالت را فراهم می کند.
مصرف بهینه انرژی ها باعث می شود تا عالوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق 

با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع در همه مناطق و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش ها نیز فراهم شود.
برای توزیع عادالنه انواع انرژی در ســطح مناطق شهری و روستایی در همه نقاط کشور اعم از گرمسیری و سردسیری رعایت الگوی مصرف 
بویژه در فصل تابســتان بیشتر از دیگر فصل های سال مورد تاکید است تا این عدالت برای همه یکسان رعایت شود و هموطنی در گرمترین 
شــهر کشور در خاموشی برق و به دنبال آب آشامیدنی ســالم و هموطنی دیگر در خنک ترین نقطه کشور زیر کولر و غرق در مصرف آب 

شرب نباشد.
همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق مدیران صنعت آب و برق استان زنجان، نشست مشترکی با اصحاب رسانه برگزار کردند تا 
اطالع رسانی های الزم برای آگاهی شهروندان از وضعیت منابع آبی و برق استان و کشور انجام شود بلکه مشترکان با صرفه جویی و رعایت 

الگوی مصرف و مدیریت در توزیع عادالنه این انرژی سهیم باشند.

مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان: 

سرانه مصرف برق ایران ؛سه برابر میانگین جهانی است
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 یک کارشــناس صنعت لبنیات 
با اشــاره به اینکه دولت می تواند برای 
جبران کاهش قــدرت خرید لبنیات به 
دهک های آســیب پذیر جامعه یارانه 
دهد، گفت: در این بخش هر نوع یارانه 
ای توســط دولت پرداخت شــود، به 
نوعی ســرمایه گذاری خواهد بود و از 

هزینه های درمانی کاسته می شود.
حسین چمنی در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به این پرسش که چگونه می توان 
با افزایش قیمت لبنیات ســرانه مصرف 
لبنیات را در کشــور باال بــرد؟ گفت: 
ســاختار اقتصادی ما اینگونه است که 
در چند دهه گذشته همواره قیمت تمام 
شــده تولید در همه زمینــه ها افزایش 
یافته و شــاخصی به نام تورم، ســنجه 

افزایش هزینه ها بوده است.
وی ادامــه داد: لبنیات نیــز تابع همین 
شرایط است. دامدار برای تولید شیرخام 
نهاده خریداری می کند، زمین می خرد، 
کارگر اســتخدام مــی کنــد و هزینه 
هــای آب و بــرق و گاز و امثال آن را 
می پردازد. صنایع تبدیلی نیز هزینه های 
مشــابهی دارند که تابع همین شــرایط 
اقتصادی رو به افزایش بوده اســت؛ از 

این رو نمی توان از صنعت شــیر توقع 
داشــت که بر خالف جهــت و جریان 
اقتصاد کشور قیمت هایش ثابت بماند. 
آنچه قاطعانه می توان گفت این اســت 
که این افزایش قیمتهــا هرگز منجر به 
افزایش سود نشــده و حاشیه سود این 
صنعت بسیار پایین تر از سود قانونی و 

مشروع آن است.
این کارشــناس صنعــت لبنیات اضافه 
کــرد: البته از منظر مصــرف باید نگاه 
متفاوتی به شــیر داشــت. شیر در هرم 
غذایی جزو موادغذایی بدون جایگزین 
اســت. بعضی از ریزمغذی های بسیار 
ضروری برای بدن مانند کلســیم، فقط 
از طریق مصرف کافی و مســتمر شیر 
وفرآورده هــای آن به طور کامل تامین 
می شــود؛ بنابراین هم خانواده ها و هم 
مســووالن نظام سالمت  باید به نحوی 
عمل کننــد که همه افــراد کف میزان 
توصیه شده لبنیات مصرف کنند؛ در غیر 
این صورت همه متضرر خواهند شد و 
هزینه های چند ده برابری به خانواده ها 

واقتصاد کشور تحمیل می شود. 
چمنی بــا بیان اینکه شــیر نوعی ماده 
غذایی اســت که خصوصیات منحصر 

به فردی دارد و اگر به صورت مســتمر 
و کافی مصرف نشــود تبعاتی خواهد 
داشت، اظهار کرد: بر پایه آمارها تا سال 
۲۰۵۰ کشور ســالمندی خواهیم شد و 
تقریبا ۲۶ درصد افراد جامعه ســالمند 
می شوند؛ بنابراین اگر به جمعیت جوان 
لبنیات به میزان کافی نرسد این جمعیت 
در میانسالی دچار مشکل خواهد شد و 
در سالمندی این مشکالت به حدی می 
شــود که ممکن است اقتصاد کشور را 

زمین گیر کند.
این کارشــناس صنعت لبنیات  با اشاره 
به اینکه هم اکنون سرانه مصرف لبنیات 
در کشــور در خوشــبینانه ترین حالت 
بــرای هرفرد ۸۰ کیلو در ســال بوده و 
این در حالی اســت که سرانه مصرف 
شــیر کشورهای توســعه یافته بیش از 
۲۸۰ کیلو است، گفت: پرداخت یارانه 
در کشورهای توسعه یافته نیز صورت 
می گیرد و دولت ها گروه های آسیب 
پذیر را تحت پوشــش خــود قرار می 
دهند. برای مثال توزیع شیر در مدارس 
در برخی از کشــورهای اروپای غربی 
حدود ۱۰۰ سال سابقه دارد؛ به ویژه از 
دهه ۶۰ قرن پیش بیشتر این کشورها به 

اهمیت شیر پی بردند و تصمیم گرفتند 
که شــیر را در مدارس و در سنینی که 
مهمترین زمان دریافت کلســیم و مواد 
مغذی اســت، توزیع کنند. در کشور ما 
علیرغم اینکه طرح شیر مدرسه به قانون 

تبدیل شــده اما چند سالی است که  به 
دلیل کمبود بودجه تقریبا اجرا نمی شود.
چمنی در پایان گفت: میزان تولید شیر 
خام هر چه باشد ۱۰ درصد از آن صادر 
می شــود، پنج درصد به مصرف دام می 

رســد و پنج درصد نیز ضایعات است؛ 
بنابراین بایــد از میزان تولید ۲۰ درصد 
کم شود تا سرانه مصرف به دست بیاید. 
روشــن است که سرانه موجود مصرف 
شیر با سرانه مطلوب فاصله زیادی دارد.

انتقاد از اجرا نشدن طرح شیر مدارس

دولت برای جبران کاهش قدرت خرید لبنیات یارانه دهد ثبت ۲۶۲۸بیمار جدید کرونا
 ۱۰۹ فوتی در ۲۴ ساعت

 ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
از روز پنجــم تیر تا ششــم تیرماه و بر پایه 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۶۲۸ 
بیمار جدید مبتال به کووید-۱۹ در کشــور 
شناســایی شــد که یک هزار و ۳۵۶ مورد 

بستری شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیما ســادات 
الری، بعــد از ظهر آدینه ۶ تیرماه در ارتباط 
تصویری، به ارایــه تازه ترین آمار کرونا در 

کشور پرداخت.
وی با اشاره به ۲۶۲۸ مورد جدید کرونا در 
شبانه روز گذشته که از این تعداد ۱۳۵۶ نفر 
آنها بستری هستند، گفت: تا کنون ۲۱۷ هزار 
و ۷۲۴ نفر در کشور به کرونا مبتال شده اند.

الری، تعداد فوتی ها در شــبانه روز گذشته 
را ۱۰۹ نفــر اعالم کرد و افــزود: آمار جان 
باختــگان تا ظهر جمعه ۶ تیر ماه ۹۹، به ۱۰ 

هزار و ۲۳۹ نفر رسید.
آمــار  بهداشــت،  وزارت  ســخنگوی 
بهبودیافتگان را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
تا کنــون ۱۷۷ هزار و ۸۵۲ نفــر از بیماران 

کرونا، بهبود یافته اند.
وی افــزود: همچنین تا کنــون یک میلیون 
و ۵۵۷ هزار و ۸۷۲ مورد تســت تشخیص 
کرونا در آزمایشگاه های مورد تایید وزارت 

بهداشت انجام شده است.
الری، تعــداد بیماران مبتــالی به کرونا در 

وضعیت شدید را ۲۹۱۲ نفر اعالم کرد.
وی گفت: در استان های کردستان و کرمانشاه 

شاهد کاهش موارد بستری هستیم.

شدت موج دوم کووید-۱۹ 
در فصل پاییز بیشتر است

 یک متخصــص بیماری های عفونی 
گفت: موج دوم بیماری کووید-۱۹ در فصل 

پاییز شدیدتر است.
به گــزارش ایســنا، دکتر »ویلیام شــافنر« 
متخصص بیماری های عفونی از دانشــگاه 
وندربیلــت ایاالت متحده آمریکا اظهار کرد: 
موج دوم بیماری کووید-۱۹ در فصل پاییز 
نسبت به آنچه هم اکنون با آن روبرو هستیم 

شدیدتر است.
این کارشناس بیماری های عفونی گفت: با 
وضعیت نگران کننده ای مواجه هستیم چرا 
که کروناویروس جدید در سراســر ایاالت 
متحده گســترش یافته و با آغاز فصل پاییز 
و شدت یافتن گســترش بیماری شاهد آن 
خواهیم بود که بیمارستان ها و مراکز درمانی 
محلــی قادر به مراقبــت از بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ نیســتند و از سویی دیگر مراکز 
درمانی اصلی نیز برای پذیرش این بیماران 

از ظرفیت الزم برخوردار نخواهند بود.
به گفتــه وی، هم اکنون انجام تســت های 
تشخیصی رو به گســترش است و تمرکز 
زندان ها  آسایشگاه های سالمندان،  بر  بیشتر 
و مراکز اقتصادی است که این بیماری شیوع 
داشــته و برای افراد پرخطر است تا میزان 
دقیق موارد ابتال در کشور مشخص شود.   

به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری 
سی ان ان، وی تاکید کرد: بیماری کووید-۱۹ 
بیــش از آنچه آمارها نشــان می دهد رو به 

گسترش است.

احتمال ابتالی زنان باردار به 
نوع شدید بیماری کووید-۱۹

 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریکا هشــدار داد: احتمال اینکه زنان 
باردار به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ دچار 

شوند بیشتر است.
به گزارش ایســنا، »رابرت ردفیلد« - رییس 
مرکــز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در 
آمریکا - گفت: زنان باردار در مقایسه با زنان 
دیگر بیشــتر در معرض نوع شدید بیماری 

کووید-۱۹ قرار دارند.  
بررســی های مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری هــا در آمریکا نشــان می دهد: زنان 
بارداری کــه به بیماری کوویــد-۱۹ مبتال 
می شــوند در مقایســه با زنان دیگر بیشتر 
احتمال دارد به دلیل ابتال به این بیماری در 
بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت قرار 

گیرند.
همچنین کارشناسان این مرکز اعالم کردند: 
زنان باردار مبتــال به بیماری کووید-۱۹ در 
معــرض فزاینده خطر مرگ ناشــی از این 
بیمــاری قــرار ندارند. هرچنــد هم اکنون 
مشخص نیست این بیماری چگونه بر نتیجه 

این بارداری ها تاثیر می گذارد.
به گــزارش ایســنا به نقــل از خبرگزاری 
رویترز، بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری هــا در آمریکا، عالوه بر بارداری، 
بیماری  کلیوی،  قلبی-عروقی،  بیماری های 
مزمن انسدادی ریه، چاقی، کم خونی داسی 
شــکل، دیابــت نــوع دو و دریافت عضو 
پیونــدی از جمله فاکتورهایی هســتند که 
به تشــدید عالئم بیماری کووید-۱۹ منجر 

می شود.

خبــر

 رییس کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس شــورای اســالمی گفت: 
فاصله گذاری پویا بطــور قطع می تواند 
کمک کننده و موثر باشــد، اما به شرطی 
که اســتاندارها و فرماندارهــا قدرت و 
اختیار کامل داشته باشند و اگر محدودیتی 

تصویب شد، اجرایی شود.
حسین علی شــهریاری در گفت  وگو با 
خبرنگار ســالمت ایرنا درباره وضعیت 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و 
راهکارهای کنتــرل آن افــزود: باید در 

استان ها و شهرهایی که پروتکل ها رعایت 
نمی شود، سخت گیری ها و محدودیت ها 
بیشــتر شــود. موضوع کرونا یک پازل 
سردرگم است، یعنی نه می توان قرنطینه 
صد در صدی و محدودیت ایجاد کرد و 
نه می توان همه چیز را یک سره رها کرد.

وی ادامه داد: با توجه به مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی در کشور، اینکه بتوانیم 
فقط با رعایــت فاصله گذاری اجتماعی 
و بهداشــت کرونا را کنتــرل کنیم، قابل 
پیش بینی نیســت. همان طــور که همه 

این توصیه ها وجود داشــت، اما باز هم 
مشکالتی در تهران و برخی استان ها ایجاد 
شد. در نتیجه نمی توان فقط به توصیه های 
بهداشــتی دل خوش کنیم. بــا این روند 
به نظر می رســد مرگ و میر افزایش پیدا 
می کند. از طرفی بحث اقتصادی و کسب 

و کارهای کوچک نیز وجود دارد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر اختیار به استان ها واگذار نشود، ممکن 
است مرگ و میر در استان هایی که شرایط 

فرهنگی خاصی دارند، افزایش پیدا کند.

آموزش در مورد کرونا را افزایش بدهیم
نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای 
اسالمی بیان کرد: از طرفی باید توصیه ها 
را در مسائل آموزشــی افزایش بدهیم و 
دانشگاه های علوم پزشکی موظف باشند 
که مردم را توجیه کننــد. زیرا مردم فکر 
می کنند کرونا تمام شده است. البته تمام 
دنیا در این زمینه دچار مشــکل شــده و 
موضوع کرونا فقط محدود به ایران نیست.

باید به توصیه های وزارت بهداشــت 
گوش کرد

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اظهار کرد: باید به توصیه های کارشناسان 
وزارت بهداشــت گوش کــرد و نباید 
فقط نگــران اقتصاد بود، اما در عین حال 
نمی توان بحث اقتصاد و کســب و کارها 
را هم نادیده گرفت. با این حال نمی توان 
یک نسخه خاص برای کل کشور پیچید.

کرونا فرصتی بــرای ازدواج کم هزینه 
است

شهریاری گفت: در مساجد و تاالرها باید 
برخی کارها را به صورت جدی تر دنبال 

کنند و فاصله گذاری هــا را انجام داد. به 
هر حال جوانان باید در این شــرایط هم 
ازدواج کنند، اما نیازی نیست تعداد زیادی 
از افراد دعوت شوند. حتی می توان گفت 
موضوع کرونا فرصتی شده که جوانان با 

هزینه کمتر ازدواج کنند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

مسووالن استانی برای فاصله گذاری پویا اختیار کامل داشته باشند

 رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران 
گفت: برخی مردم با کم شــدن تعــداد بیماران 
بستری یا کاهش محدودیت ها تصور می کنند که 
بیماری کرونا پایان یافته و می توانند زندگی عادی 

خود را دنبال کنند که این پندار اشتباه است.
دکتر ســید محمد جزایری عضــو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنج شنبه در گفت 
و گو با خبرنگار دانشــگاه و آموزش ایرنا اظهار 
داشــت: مردم باید بدانند که به زودی نمی توانند 
زندگی عادی خــود را آغاز کنند و همچنان باید 
توصیه های بهداشت فردی مانند فاصله گذاری 
اجتماعی، ماســک زدن و شست و شوی مرتب 
دست ها با آب و صابون را به طور جدی رعایت 

کنند.
وی افزود: هرچند برخی کشورها مانند نیوزیلند 
ادعای پیروزی بر ویروس کرونا کردند و به همین 
دلیل فاصله گذاری اجتماعی را کاهش دادند اما 
درست بودن این موضوع در آینده مشخص می 

شود.
این ویروس شناس پزشکی خاطرنشان کرد: مشابه 
چنیــن ادعاهایی حتی از چین و کره جنوبی  هم 
شــنیده بودیم ولی گذشــت زمان ثابت کرد که 
تحلیل های آنها چندان دقیق نبوده است بنابراین 
از شنیدن برگزاری جشــن پیروزی بر کرونا در 
نیوزیلند ذوق زده نمی شویم و در آینده نه چندان 
دور مشخص می شود که آیا آنان تصمیم درست 

اتخاذ کرده اند.
جزایری تاکید کــرد: به اعتقاد من این موضوع با 
واقعیت ویروس منطبق نیســت و همچنان باید 
بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی به دقت 

رعایت شود.
وی با یادآوری این که کشور سوئد از ابتدا معتقد 
بــه اعمال فاصله گــذاری اجتماعی نبود، گفت: 

دولتمردان این کشــور به دالیل سردی هوا و باال 
بودن افراد مســن و در نتیجه باال بودن افسردگی، 
معتقد بودند فاصله گذاری اجتماعی به تشــدید 
ایــن موضوع می انجامد و اعتقادی به رعایت آن 

نداشتند.
رییس شــبکه بیماری های ویروســی ایران ادامه 
داد: دولتمردان این کشور با محاسبه هزینه فایده، 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند اما هم 
اکنون دچار آمار باالی فوتی شــدند و به همین 
دلیل مسووالن این کشور زیر فشار سنگین افکار 

عمومی هستند و مغز متفکر این ایده هم که فردی 
غیر سیاسی و از زمره دانشمندان در علم همه گیر 

شناسی بود  از مردم عذرخواهی کرده است.
کرونا در هوای گرم از بین نمی رود

جزایری تاکید کرد: هرچند افزایش میزان رطوبت 
و باال رفتن درجه حرارت ســبب کاهش فعالیت 
ویروس می شــود اما بررسی ها نشــان داده که 
کوویــد ۱۹ در هوای گرم از بین نمی رود و فقط 

میزان سرایت بیماری قدری کاهش پیدا می کند.
وی افزود: ویروس در این شرایط همچنان وجود 

دارد ولی قدرت ســرایت آن کاهش پیدا می کند. 
این موضوع به معنی وجود نداشتن ویروس نبوده 
و در نتیجه نمی توان ادعا کرد که این بیماری در 

فصل تابستان یا در مناطق گرمسیر وجود ندارد.
وی ادامــه داد: مردم از مدت ها قبل منتظر هوای 
گرم برای کاهش انتشار بیماری کرونا بودند، این 
باور بر مبنای خبرهای منتشره در مورد احتمال از 
بین رفتن ویروس کرونا در تابســتان انجام شده 

است.
این ویروس شــناس ادامه داد: مردم اگر در فصل 

تابستان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند 
و رفتارهای قبل از شــیوع بیماری کرونا را داشته 
باشند به احتمال زیاد بیشتر در معرض ابتال بیماری 
قرار می گیرند و تعداد افراد بیمار بیشتر می شود.

جزایری گفت: اگر رفتارهایی مانند دســت دادن، 
رفــت و آمد خانوادگی، حضــور در مکان های 
عمومی و برگزاری مجالس غزا و عروســی ادامه 

یابند، زنجیره انتشار بیماری قطع نخواهد شد.
وی افزود: در استان های جنوبی کشور که درجه 
هوا باال اســت مانند هرمزگان و خوزســتان این 
ویروس همچنان در حال انتشار است، در حالی 
که بنابه اعتقاد برخی درجه حرارت در این مناطق 
باال است، این موضوع نباید اتفاق می افتاد اما در 

آن هوای گرم، ویروس همچنان وجود دارد.
مردم در مکان های عمومی ماسک بزنند

وی به مردم توصیه کرد که تا زمانی که کار ضروری 
ندارند از منزل خارج نشــوند و در هر مکانی که 
حضور دارند نکات بهداشت فردی رعایت کنند و 

در مکان های عمومی حتما ماسک بزنند.
این ویروس شــناس پزشــکی افــزود: هرچند 
محدودیت ها کاهش یافته اما شرایط عادی نشده 
است. امکان آمد و شد مردم با ناوگان حمل و نقل 
عمومی مانند مترو فراهم شده اما نحوه رفتار مردم 

نباید مانند قبل از کرونا باشد.
جزایری با یادآوری این که مردم کمتر توصیه های 
بهداشت فردی را رعایت می کند، گفت: بسیاری 
از کشــورها، توصیه های بهداشتی را رعایت می 

کنند اما ما چندان توجهی به این موضوع نداریم.
رییس شبکه بیماری های ویروسی ایران تصریح 
کرد: مردم باید بهداشت فردی را رعایت کنند تا 
کمتر دچار آسیب های ناشی از این بیماری شوند 
بنابراین به آنان توصیه می شود که این موارد را به 

شدت رعایت کنند.

رییس شبکه بیماری های ویروسی:

کرونا به زودی پایان نمی یابد

 محله ای که کودک در آن بزرگ 
می شــود، سالمتی ژن های وی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
بــه گزارش ســاینس دیلــی، محققان 
ژن های ۲۰۰۰ کودک در انگلســتان و 
ولز را تا ســن ۱۸ سالگی مورد مطالعه 
قــرار دادند و دریافتنــد، نوجوانانی که 
در محله هایی با شــرایط نامناســب از 
جملــه محرومیــت اقتصــادی و قطع 
ارتباطــات اجتماعی و خطــر زندگی 
 می کننــد، تغییراتی در اپــی ژنوم آنان 
وجــود دارد، اپی ژنــوم پروتئین ها و 
ترکیبات شیمیایی هستند که فعالیت ژن 

را تنظیم می کنند.
این تحقیق با این نظریه انجام شــده که 
تنظیم ژن مسیری زیستی دارد و شرایط 

محیط زندگی روی آن تاثیر می گذارد.
در ایــن تحقیــق  تغییراتــی در ژن ها 
مشاهده شــد که قبال آنها را با التهابات 
مزمن، دود ناشی از استعمال دخانیات، 
آلودگی هــوای محیط و ســرطان ریه 
مرتبط می دانستند. تغییراتی که سالمتی 
فــرد را در تمــام طــول زندگی تحت 
تاثیــر قرار مــی داد. این تغییــرات اپی 
ژنتیکی ماندگار هستند حتی اگر شرایط 
اقتصادی اجتماعی خانــواده فرد تغییر 

کند و حتی خود فــرد نیز از دخانیات 
استفاده نکند همچنان در خطر التهابات 

باال قرار دارد.
به گفته سرپرست این تحقیق از دانشگاه 
دوک ایــاالت متحده، این یافته ها علت 
شایع بودن اختالالت مربوط به سالمت 
خــاص در برخی محیط هــا را توضیح 
می دهــد. همچنین این یافته ها حاکی از 
آن اســت که کودکانی کــه ابتدا ازنظر 
وضعیت جســمی شــبیه هم و به ظاهر 
سالم هستند در بزرگسالی باهم متفاوت 
هستند. هنوز مشــخص نیست که این 
تفاوت ها ماندگار و یا قابل اصالح است 

یا خیر.
 به گفته سرپرست دوم پژوهش، جغرافیا 
و ژن با هم در ارتباط و در سالمتی فرد 

دخیل هستند.
اپیدمیولوژیســت دانشــگاه هــاروارد 
می گوید: محــل زندگی تغییرات تنظیم 
ژن ها را افزایش می دهد، این تنظیم ژن 
بر سالمتی روانی فرد، سرطان، چاقی  و 
بیماری های متابولیکی و دیگر اختالالت 

تاثیر دارد.
 JAMA نتایــج این تحقیــق در مجله
Network Open به چاپ رســیده 

است.

سالمت ژن ها تحت تاثیر محل زندگی است
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اعتراض تولیدکنندگان 
به نرخ مصوب مرغ

 نائب رییس کانــون صنفی مرغداران 
گوشــتی با بیان اینکه نرخ مصوب مرغ مورد 
تایید تولیدکنندگان نیست، گفت: این قیمت 
بر پایه تامین نهاده با نرخ مصوب تعیین شده 

است.
حبیب اســداله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر 
در واکنش به تعیین نرخ مصوب مرغ، گفت: 
کارگروه تنظیم بــازار با لحاظ حداقل قیمت 
مؤلفه های تولید و تأمین نهاده ها با نرخ مصوب 
یعنــی ذرت ۱۵۰۰ تومانی و ســویای ۲۴۵۰ 
تومانی این قیمت را تعیین کرده است در حالی 
که دولت حتی نمی تواند ۳۰ درصد نهاده های 
مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ مصوب تأمین 
کند. وی تاکید کرد: هم اکنون ذرت در بازار به 
۲,۸۰۰ تومان و ســویا به حدود ۷ هزار تومان 
رســیده همچنین قیمت دان آماده که با نرخ 
مصوب باید حدود ۲,۸۰۰ تومان باشد به حدود 

۵,۰۰۰ تومان رسیده است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: قیمتی 
که ســتاد تنظیم بازار مصوب کرده مورد تأیید 
تولیدکنندگان نیست. اسداله نژاد توضیح داد: 
اینگونه اقدامات غیر معقول که برای پوشش 
ناتوانی و ســو مدیریت ها در تأمین نهاده ها با 
نرخ مصوب است منجر به آسیب دیدن تولید 
می شود. وی با بیان اینکه نمایندگان تشکل ها در 
نشست مذکور حضور نداشته اند، گفت: تصمیم 
آنی و شــتابزده به صنعت طیور و تولیدکننده 
خسارت وارد می کند ضمن اینکه گویا وزارت 
جهاد کشاورزی نیز موافق این نرخ نبوده است. 
اسداله نژاد متوسط قیمت مرغ گرم را هم اکنون 

در بازار حدود ۱۸ هزار تومان اعالم کرد.

زمان معامالت آنالین سهام 
عدالت هنوز مشخص نیست

 یک عضو شــورای عالــی بورس با 
تشریح علل تعیین ۳۰ درصد برای فروش سهام 
عدالت اظهار کرد: زمان معامالت آنالین سهام 

عدالت هنوز مشخص نشده است.
سعید اســالمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به امکان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برای 
مشــمولین این ســهام، اظهار کرد: تعیین ۳۰ 
درصد فروش ســهام عدالت، دالیل متعددی 
داشــت. از جمله اینکه در بین اهالی بازار این 
نگرانی ایجاد شده بود که اگر مشموالن سهام 
عدالت بخواهند کل ســهام خود را بفروشند، 
چه اتفاقی می افتد. البته هدف ایجاد محدودیت 
برای معاملــه گران نبود، زیرا در ذات مالکیت 

اختیار فروش وجود دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه همــه محدودیت های 
فروش سهام عدالت موقتی است، گفت: هدف 
این محدودیت ها جلوگیری از آسیب رساندن 
به بازار بوده اســت. نگرانی دیگری که وجود 
داشت این بود که افرادی که درآمد پایین تری 
دارند در تصمیم هیجانی اقدام به فروش دارایی 
ارزشــمند خود نکنند. این محدودیت باعث 
می شود افراد کم کم با بازار سرمایه آشنا شوند 
و وقتــی می بینند قیمت ها باال می رود، عطش 

آن ها برای فروش فروکش می کند.
این عضو شــورای عالی بــورس ادامه داد: از 
ســوی دیگر نهاد حاکمیت متمایل بود مردم 
بیشتر به سمت مدیریت غیرمستقیم بروند تا 
پول ها در شــرکت های استانی باقی بماند که 
صرف برخی از پروژه های توسعه استانی شود.

اســالمی با بیان اینکه هنــوز تصمیم گیری 
جدیدی در مورد امکان فروش درصد بیشتری 
از ســهام عدالت گرفته نشــده است، گفت: 
همچنین زمان معامالت آنالین سهام عدالت 

هنوز مشخص نشده است.

کاهش واردات نفت چین
 از ایران

 واردات نفــت چین از ایــران در ماه 
میالدی گذشته به حدود ۲۵۷ هزار تن رسید 
که در مقایسه با ماه مه سال گذشته ۷۶ درصد 

کاهش داشت.
به گزارش ایسنا، آمار گمرکی چین نشان داد که 
واردات نفت چین از ایران در فاصله ژانویه تا 
مه سال ۲۰۲۰ به بیش از یک میلیون تن رسید 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۹۰ 
درصد کاهش داشــت. واردات نفت چین از 
عربستان ســعودی در ماه مه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تقریبا دو برابر افزایش یافت 
و این کشور موقعیت خود به عنوان بزرگترین 
تامین کننده نفت چین را حفظ کرد. طبق آمار 
اداره کل گمــرک چین، عربســتان در ماه مه 
۹.۱۶۵ میلیون تن معادل ۲.۱۶ میلیون بشــکه 
در روز نفت به چین صادر کرد که حدود ۹۵ 
درصد نسبت به ۱.۱۱ میلیون بشکه در روز در 
ماه مه ســال ۲۰۱۹ و ۷۱ درصد در مقایسه با 
۱.۲۶ میلیون بشکه در روز در آوریل افزایش 
داشت. پاالیشگاههای چین تولید را برای تامین 
تقاضای رو به رشد برای سوخت افزایش دادند 
اما از سوی دیگر ذخیره سازی نفت خام را هم 
به منظور بهره بردن از قیمتهای بسیار ارزانی که 
نفت پس از شیوع ویروس کرونا و افت تقاضا 

پیدا کرد، افزایش دادند.

خبــر

 تعیین حق مســکن کارگران از 
همان ابتدای ســال با حواشــی بسیاری 
همــراه بود، حال در آخریــن مورد اگر 
دولــت نامه وزیــر کار را تصویب کند، 
حق مسکن از تیر اعمال می شود و دیگر 

مابه التفاوتی پرداخت نمی شود.
به گزارش خبرنــگار مهر، از اواخر دهه 
هفتاد ردیفی با عنوان »حق مسکن« برای 
کمک به هزینه هــای مربوط به خرید یا 
اجاره خانه به فیش حقوقی مشــموالن 
قانون کار اضافه شد. در سال های گذشته 
اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره 
با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق 
مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار 
تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در 
هیأت دولت تصویب شــد و از مهر ماه 
ســال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این 

مؤلفه در نظر گرفته شد.
امســال نیز فرایند تعیین حق مسکن با 
برخی حواشی همراه بود به گونه ای که 
پس از گذشــت سه ماه از سال، شورای 
عالــی کار دو روز قبل برای تعیین حق 
مسکن تشکیل نشســت داد و اعضای 
شــورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی 
حق مســکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ 
هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت 
تصویــب نهایی در دولــت، اگرچه این 
ردیف نسبت به ســال های قبل از رشد 
بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه 
به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی 
قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد 
۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشــی در جبران 
کارگران  به مســکن  مربوط  هزینه های 

ندارد.
در این بین یکی از حاشیه های مهم تر از 
متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه 
این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ 
آنطور که پیش از این اعضای شــورای 

عالی کار می گفتند باید حق مســکن از 
ابتدای سال محاسبه و مابه التفاوت ۶۰۰ 
هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به 
حساب کارگران واریز شود؛ با این حال 
مطابق با نامه ای که محمد شریعتمداری 
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه 
حق مســکن در فیش حقوقی از تیر ماه 

اعالم شده است.
این موضوع به منزله آن اســت که دیگر 
مابه التفاوتی بابت ۳ ماه نخســت ســال 
پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه 

حق مسکن برای کارگران منظور می شود.
پس از انتشــار این نامه، فعاالن کارگری 
عملکــرد  از  گســترده ای  انتقــادات 
شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر 
کار خلــف وعده کــرده و موضوعی را 
در نامه به دولت ذکــر کرده که خالف 

مذاکرات شورای عالی کار بوده است.
حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه 

شود
در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورای 
عالــی کار به مهر می گویــد: در مصوبه 
شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم 

تیر ماه اعالم نشــده اســت بلکه اصاًل 
زمانی اعالم نشد؛ فقط در مورد افزایش 
حق مســکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار 
تومان صحبت شــد و با توجه به اینکه 
در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم 
دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از 

یک فروردین ماه الزم االجرا است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها 
افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار 
در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش 
حق مســکن، زمان اعمال این افزایش را 
اول تیرماه پیشــنهاد داده است؛ که مغایر 

با روح ســه جانبه گرایی شورای عالی 
کار اســت. در واقع رییس شورای عالی 
کار خودمحورانه در نامه حق مســکن، 
زمان اجرا را یک تیر ماه پیشــنهاد کرده 
اســت؛ این اقدام مغایر بــا نقش دولت 
در مذاکــرات دســته جمعــی و نوعی 
دهن کجی به جامعه کارگری محسوب 

می شود.
همچنین علی خدایی دیگر عضو شورای 
عالی کار در این باره تاکید کرده اســت 
که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش 
حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه 

شــورایعالی کار نیز فاقد قید زمان بوده 
اســت. اول تیرماه را خــود وزیر کار به 
مصوبه شــورا افزوده و در نامه به هیأت 
دولت آورده که نباید این کار را می کرد؛ 
رویه سال های قبل نیز اینگونه بود که در 
هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب 
می شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا 
از ابتدای سال آغاز می شد. عالوه بر آن، 
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مســکن 
جزو پیکج مزدی ســال کنونی است و 
باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما 
گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد 
بســیار داریم و توقع داریم بیش از اینها 
به ســه جانبه گرایی و نظرات نمایندگان 

کارگری اهمیت بدهند.
دولت هنوز تصمیم نگرفته است

گذشته از این حواشی، موضوع مهم عدم 
نامه شریعتمداری  به  رســیدگی دولت 
اســت؛ اگرچه در نامه وزیر کار قید دو 
فوریت ذکر شــده بود اما در نشســت 
روز چهارشــنبه هیــأت دولت صحبتی 
در مورد بررســی حق مسکن کارگران 
به میــان نیامد؛ این در حالیســت که نه 
تنها ۳ ماه از ســال گذشته بلکه با توجه 
به افزایــش نرخ کاالها در بازار از جمله 
افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو 
خوراکی های اولویت دار مردم محسوب 
می شــود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در 

فیش حقوقی کارگران است.
اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان 
به چشم نمی آید اما به نوبه خود می تواند 
مقداری قدرت خریــد را افزایش دهد. 
البته تمام این مســائل بســتگی به نظر 
دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم 

را افزایش و یا حتی کاهش دهد.
باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز 
یک شنبه به موضوع حق مسکن کارگران 

خواهد پرداخت یا خیر.

 ایــن روزها که بازار ارز در حال 
تجربه افزایش قیمت است، کارشناسان 
اقتصادی ضمن بیان اینکه افزایش قیمت 
ارز نــه برای دولت و نه بــرای اقتصاد 
فایده ای ندارد و تنهــا آثار تورمی برجا 
می گذارد، تاثیرات افزایش قیمت ارز را 

بر اقتصاد بررسی کردند.
به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر بازار 
ارز روند صعودی خــود را ادامه داد و 
دالر تــا مرز ۲۰ هزار تومان هم رســید 
و حتــی از این رقم عبــور کرد. این در 
حالی است که این روزها عوامل مختلفی 
برای افزایش نرخ ارز مطرح بوده است. 
از جملــه اینکه به گفته رییس کل بانک 
مرکزی اکنون بازار ارز دارای شوک های 
موقتی و گذراســت و علت آن هم این 
اســت که بعد از اینکه مرزها باز شد و 

ورود کاال به کشورهای طرف تجاری از 
سر گرفته شد، طبیعی است که ناترازی 
بین عرضه و تقاضای ارز در بازار وجود 
آید که همــه این موارد و جو روانی که 
بعــد از تصمیم آژانس انــرژی اتمی و 
صدور قطعنامه علیه ایران ایجاد شــد، 
موجب برهم خوردن تعــادل بازار ارز 

شد.
پس از  طــرح موضوعاتی مبنی براینکه 
دولت بــا افزایش قیمــت دالر و ۱۲۰ 
میلیارد دالر ذخیره ارزی موجود، عالوه 
بر خنثی کردن اثر نقدینگی و جلوگیری 
از پرداخت روزانه هــزار میلیارد تومان 
سود به سپرده های بانکی می تواند بدهی 
خود به شرکت ها را نیز تسویه کند، دو 
تن از کارشناسان اقتصادی در واکنش به 

آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کردند.

افزایش نرخ تورم با باال رفتن نرخ ارز
کامران نــدری اینگونه توضیح داد که با 
توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت به 
حداقل ممکن رسیده، ارز چندانی وجود 
ندارد کــه آن را در بازار عرضه کند. در 
کل افزایش نرخ ارز تورم بیشتری را در 
اقتصاد ایجاد می کند و به عبارت دیگر، 
افزایش قیمت ارز هم هزینه های تولید و 

هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی افزایش 
تورم، دوباره کسری بودجه دولت را چند 
برابر می کند، زیرا بایــد با نرخ باالتری 
خدمــات مورد نیاز خــود را خریداری 
کند. ممکن اســت که افزایش نرخ ارز 
برای دولــت در کوتاه مدت درآمدزایی 
داشته باشد اما در بلند مدت هزینه های 

زیادی را به دولت تحمیل می کند.

بــه گفته این اقتصــاددان اگر با افزایش 
نرخ ارز مشکالت اقتصادی حل می شد، 
چرا نرخ آن باید ۲۰ هزار تومان باشــد؟ 
می توان آن را به ۴۰ هزار تومان رساند! 
باید توجه داشــت که در شــرایطی که 
اقتصاد در ثبات باشد، می توان با افزایش 
محدود نرخ ارز، بــه صادرات غیرنفتی 

کمک کرد.
افزایش نرخ ارز به سود دولت نیست

وحید شقاقی شــهری نیز در این زمینه 
گفت که دولت برای کاهش بدهی های 
خود و تامیــن مالی، ریســک افزایش 
قیمت دالر را نمی پذیــرد و از آنجا که 
اقتصاد کشــور ما دالریزه شده و بخش 
عمــده ای از کاالهای اساســی وارداتی 
اســت، بنابراین زمانی کــه قیمت دالر 
افزایــش پیدا کند یک فشــار تورمی از 

ســمت افزایش قیمت واردات به کشور 
تحمیل می شود؛ در نتیجه، دولت راه های 

راحت تری برای تامین مالی خود دارد.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، دولت 
می تواند از طریق انتشار و فروش اوراق، 
رشد بازار سرمایه یا فروش دارایی های 
مازاد تامین مالی کند. درســت است که 
با افزایــش قیمت دالر بدهی های ریالی 

دولت کم می شــود اما دولت ریسک آن 
را با تشدید تورم نمی پذیرد.

وی در پایــان تاکیــد کرد کــه هر چه 
شــرایط اقتصادی بــه روال قبلی خود 
بازگردد؛ یعنــی قیمت نفت و همچنین 
بر اثر بازگشــایی مرزها میزان صادرات 
هم افزایش پیدا کند، وضعیت بازار ارز 

بهتر می شود.

3ماه از سال گذشت؛ 

پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران روی میزدولت ماند

 عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
ظهور مرغ ۲۰ هزار تومانی در بازار نتیجه عمل 
نکردن به هشــدارهایی اســت که در ماه های 
گذشــته از سوی فعاالن این صنعت مطرح شده 

بود.
غالمعلی فارغی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
شرایط امروز بازار را ما از چند ماه قبل پیش بینی 
کرده بودیــم و اگر امروز قیمت مرغ به مرز ۲۰ 
هزار تومان رسیده دلیل آن را باید در مشکالتی 
که این صنعت در ماه های گذشــته با آن روبه رو 

بوده بررسی کرد.
وی بــا بیان اینکه هزینه مرغــداران در ماه های 
گذشته به شــکل جدی افزایش یافت بیان کرد: 
بر پایه قیمت های رســمی هر کیلو ذرت برای 
استفاده در مرغداری ها باید ۱۵۰۰ تومان قیمت 
داشته باشد اما عددی که به تولیدکننده می رسد 
حتی تــا ۳۰۰۰ تومان نیز افزایش یافته اســت. 

کنجاله سویا نیز بنا بوده کیلویی ۲۷۰۰ تومان تمام 
شــود اما در بازار تا کیلویی ۷۰۰۰ تومان قیمت 
خورده اســت. تمام اینها در حالیست که اساسا 
نهاده دام در بازار بسیار محدود بوده و دسترسی 
به آنها حتی با قیمــت باالتر نیز برای مرغداران 

بسیار دشوار است.
عضــو اتاق بازرگانــی ایران ادامــه داد: آمارها 
نشــان می دهد که در اردیبهشت و خرداد حدود 
۱۱۷ میلیون جوجه برای اســتفاده گوشتی وارد 
مرغداری ها شده که این عدد از میزان نیاز کشور 
بیشتر است اما وقتی نهاده دام به مرغدار نمی رسد 

دو مشکل ایجاد می شود؛ از سویی مرغ در زمان 
خروج از مرغداری به میزان کافی رشد نکرده و 
گوشتی که تحویل می دهد کمتر از ۲.۵ کیلو است 
و از سوی دیگر نرسیدن نهاده باعث خودخوری 
مرغ و کاهش نهایی محصول می شود. از این رو 
با وجود آنکه بیش از تقاضای موجود در کشور 
ظرفیت تولید وجود دارد اما مشــکالت اجرایی 
باعث شده که محصول نهایی به سختی به دست 
مردم برســد. وی با بیان اینکــه قیمت ۲۰ هزار 
تومانی امروز با توجه به افزایش قیمت ها چندان 
دور از واقعیت نیســت توضیح داد: ستاد تنظیم 

بازار در خرداد سال گذشته قیمت هر کیلو مرغ 
را ۱۳ هزار تومان در نظر گرفت. در این یکسال 
در کنار افزایش هزینه های جاری، گران شــدن 
واکســن، خدمات و افزایش نرخ تورم نیز بسیار 
اثرگذار بوده اســت. از این رو افزایش قیمت از 
۱۳ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان چندان عجیب 
نیســت. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هم 
اکنون مذاکرات ما با وزارت جهاد کشــاورزی 
نشــان می دهد که هر چند ما بطور کامل با آنها 
هم نظر نیســتیم اما قیمت مرغ گرم مورد تایید 
آنها نیز بیش از ۱۷ هزار تومان اعالم شده و این 

یعنی نرخ های فعلی تنها عددی اســت برای 
آنکه مرغدار بیش از این ضرر نکند. در شرایطی 
که همه چیز افزایش قیمت شدید داشته چطور 
می توان انتظار داشت که تولید کننده مرغ حتی با 
قیمتی پایین تر از سال قبل محصوالت خود را به 

بازار عرضه کند؟
فارغی خاطرنشان کرد: حتی با وجود قیمت های 
فعلی نیز شرایط صنعت مرغداری کشور مطلوب 
نیســت و ما باز هــم اخطار می دهیــم که اگر 
مرغداران ورشکست شــوند در آینده کشور با 
کمبود عرضه مرغ مواجه خواهد شد و این مسئله 
به افزایش بســیار جدی تر قیمت این محصول 

منجر می شود.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته قیمت مرغ 
در بــازار داخلی با افزایش چشــمگیر از حدود 
کیلویــی ۱۲ هزار تومان به مرز کیلویی ۲۰ هزار 

تومان افزایش پیدا کرد.

 کمیته خــودرو روز آدینه ششــم تیرماه 
با محوریت بررســی توان داخلی سازی قطعات 
صنعت خــودرو با حضور سرپرســت وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
نشســت کمیته خودرو امروز جمعه ۶ تیرماه با 
محوریت بررســی توان داخلی ســازی قطعات 
صنعت خــودرو، بــا حضور حســین مدرس 
خیابانی، سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت، معاونین و مدیران وزارتخانه، نمایندگان 
دستگاه های نظارتی و خودروسازان برگزار شد.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این نشست راه نجات و توسعه صنعت کشور از 
جمله صنعت خودرو را در گرو توجه به ساخت 
داخل قطعات و تجهیزات در صنعت دانســت و 
خودروسازان را مکلف کرد تا روند داخلی سازی 
و کاهش ارزبری قطعات خودرو را به دقت رصد 
کرده و در راســتای سیاست های وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در حوزه تعمیق ســاخت داخل 
گام بردارند.

همچنین در این نشست مقرر شده تا میز چهارم 
صنعت خودرو با محوریــت کاهش ارزبری این 

صنعت برگزار شود.
بر این پایه کاهش ارزبری با اســتفاده از قطعات 
داخلی ســازی شــده در این صنعت به میزان ۶۰ 
میلیون یورو در این میز داخلی سازی مورد پیگیری 

قرار می گیرد.

در عین حال، دو خودروســاز گزارشی از تحویل 
و تولید خودروها ارائه دادند که بر پایه آن، اعالم 
شد که تولید تجمعی خودرو تا ۴ تیرماه، نسبت به 
سال گذشته از ۱۲ درصد رشد و تحویل تجمعی 
خودرو تا این تاریخ با ۱۷۳ هزار دستگاه خودرو 

۴۸ درصد رشد برخوردار بوده است.
تاکید بر تأمین و تخصیص ارز برای تولید خودرو 
و قطعات آن، اطالع رســانی شــفاف و صریح از 
وضعیت تولید و دستاوردهای صنعت خودرو و 

نیز پیگیری الصاق پالک از سوی خودروسازان بر 
روی تمامــی خودروهای تولیدی، از جمله دیگر 
دستور کارها و مصوبات نشست روز آدینه ششم 

تیرماه کمیته خودرو بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

پشت پرده ظهور مرغ ۲۰ هزار تومانی در بازار

اقتصاددانان پاسخ می دهند

افزایش نرخ ارز با اقتصاد چه می کند؟

خودروسازان مکلف به داخلی سازی شدند | کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی
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استاندار زنجان: 
مصرف بهینه راهکار عبور از 

شرایط سخت آبی است
استاندار زنجان گفت: یکی از راهکارهای عبور 
از شرایط سخت آبی این است که همه آحاد 
جامعه بتوانند با مصرف بهینه نقش خود را در 
موضوع سازگاری با کم آبی به خوبی ایفا کنند.
فتح اله حقیقی به مناسبت هفته صرفه جویی 
در مصرف آب با صدور پیامی افزود: هر ساله 
در کشورمان یکم تا هفتم تیرماه تحت عنوان 
هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری 
شده اســت و به ما این پیام را می دهد که با 
مصــرف صحیح آب، طبــق الگوی صحیح 
مصرف و جلوگیری از هدر رفت آن می توانیم 
تا حدی کمبود منابع تامین آب را جبران کنیم.
وی یادآورشد: هفته صرفه جویی در مصرف 
آب به عنــوان یک رویداد فرهنگی، در افکار 
عمومی و رسانه ها جای خود را باز کرده است 
و ســالیانه در این هفته برنامه های فرهنگی و 
آموزشــی متنوعی برای ارتقای آگاهی های 
عمومی درباره آب به عنوان ارزشــمندترین 
عطیــه الهی و مهمترین عامــل تداوم حیات 
موجودات زنده و جلب توجه افکار عمومی به 

این مایه حیات بخش انجام می شود.
حقیقی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا و 
لزوم توجه بیشتر مردم به بهداشت فردی در 
این شــرایط حساس مصرف آب را به شدت 
افزایش داده است، بنابراین نیاز به توجه جدی 
و همگانی به مدیریت مصرف آب احســاس 
می شود. استاندار زنجان تصریح کرد: اگر تا 
چند سال پیش از خشکسالی به عنوان پدیده 
ای به ظاهر هولناک یاد می شد و به رغم تکرار 
بی شــمار آن حتی تلنگری بر افکار عمومی 
نقش نمی بســت، امروز با قطعیت می توان 

گفت، هشدار کم آبی دیگر شعار نیست.
وی تاکیــد کرد: آنچه تهدید کننده امنیت آبی 
جامعه ماست، این اســت که منابع آب های 
ســطحی و زیرزمینی از دسترس مان خارج 
می شوند و یا بهتر بگوییم بخش اعظم آن از 

دسترس خارج شده اند.  
حقیقی گفت: بدون شک مدیریت مصرف و 
مشارکت مردم در مصرف بهینه آب به عنوان 
راهکاری تاثیرگذار و غیرقابل انکار، ما را بر آن 
وا  می دارد که همچون سال های گذشته،  در 
حفظ آب این گنجینه و امانت آیندگان، یاری و 
تعامل بیش از پیش ِشما مردم نجیب و شریف 

استان زنجان را بطلبیم.
وی بــا بیان اینکه ما آب را از گذشــتگان به 
ارث نبرده ایم بلکه امانت دار آیندگان هستیم، 
خاطرنشــان کرد: آنچه مسلم است هدف از 
صرفــه جویی و مصرف بهینــه، کم مصرف 
کردن نیســت هدف درســت و بجا مصرف 
کردن و به اندازه نیاز اســتفاده کردن است تا 
با جلوگیری از اســراف آب و رعایت الگوی 
مصرف، امکان استفاده مناسب برای تمامی هم 
استانی های عزیز از این مایه حیاتی میسر شود.

اتمام بازگشایی تصرفات در 
رودخانه عمید آباد شهرستان 

ابهر به طول ۴ کیلومتر 
 عملیات بازگشــایی تصرفــات در رودخانه 
عمیدآباد شهرستان ابهر بطول ۴ کیلو متر و به  

مساحت ۱۶ هزار متر مربع انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، مهندس سیدحســین ابراهیمی؛ مدیر 
امور منابع آب شهرســتان ابهر، با اعالم این 
خبراظهار داشــت :بازدید مستمراز رودخانه 
های این شهرستان در برنامه های این امور می 
باشد و قوانین و مقررات حریم بستر رودخانه 

ها نیز به دقت پیاده سازی خواهد شد.

معارفه مدیر جدید 
امور منابع آب طارم 

آیین معارفه مجتبی کریمی با حضور مهندس 
اکبر باقری، معاون حفاظــت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقه ای زنجان و ستار صفری 
فرمانــدار شهرســتان طارم در محــل دفتر 

فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، در این آیین مهندس باقری ضمن 
تقدیر از زحمات مهندس حاجی میری گفت: 
افرادی که مسوولیت می پذیرند باید بدانند که 
خدمت به مردم توفیق الهی است که نصیب هر 

کسی نمی شود.
وی تصریح کرد: همه مسووالن باید در راستای 
ارائه خدمات بهتر بــه مردم تالش مضاعف 
نمایند. صفری، فرماندار شهرستان طارم نیز در 
این آیین ضمن قدردانی از زحمات مهندس 
حاجی میــری، افزود: با تمام تــوان باید در 
راستای حل مشــکالت شهرستان طارم گام 
برداریم و فرمانداری نیز همچنان در راستای 
مدیریت صحیح منابع آب از هیچ مساعدتی 
جهت تســهیل در امور و مصرف بهینه منابع 

آب دریغ نخواهد کرد.
در پایان این آیین با اهدا لوح سپاس از زحمات 
مهنــدس حاجی میــری قدردانی و مهندس 
مجتبی کریمی بعنوان مدیر جدید امور منابع 

آب شهرستان طارم معرفی گردید.

خبـــر

مهندس اسماعیل افشــاری، مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان، بمناسبت 
هفتــه صرفه جویی در مصــرف آب با 

خبرنگاران گفت و گو کرد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت 
آب منطقــه ای زنجــان، افشــاری،در 
مــورد تخصیــص آب به پــروژه طرح 
توســعه باغات زیتون در اراضی شیبدار 
طارم،گفت: به دلیل خشکسالی های اخیر 
آب روخانه قزل اوزن زنجان به ویژه در 
ماه های اخیر تا شــهریور ماه کاهش می 

یابد.
وی، بــا تاکید بر اینکه گــواه تایید این 
موضوع خرید آب از ســد آیدوغموش 

آذربایجــان شــرقی در ســالهای اخیر 
اســت،تصریح کرد: هر ســال به منظور 
حفظ و پایداری ســرمایه های صورت 
گرفتــه و جلوگیری از بیــن رفتن آنها 
بارگذاری های جدید ممنوع اعالم شده 

است.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای 
زنجان،عنــوان کرد: بــر پایه تصمیمات 
شــورای فرهنگی حوزه آبریز سفید رود 
متشــکل از اســتانداران و مدیران عامل 
شرکت های آب منطقه ای هشت استان 
استان بوده بر موضوع ممنوعیت هرگونه 
بارگذاری جدید و صــدور مجوز بهره 
برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی 

را ممنــوع اعالم کردند و طرحهای نیمه 
تمام نیز در این حوزه متوقف شدند.

وی، با بیان اینکه در طول دو ســال اخیر 
حدود ۳۰ سانتی متر از افت آب زیرزمینی 
دشــتها جبران شده است،گفت:برداشت 
کمتر و ورودی بیشــتر عامل اصلی این 
کاهــش افت بــوده و امیدواریم با ادامه 
طــرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در اســتان و ادامه بارندگی ها 

افت این دشتها جبران شود.
افشــاری، با بیان اینکه میزان تبخیر روان 
آبها بیش از ۷۰ درصد است،تصریح کرد: 
متوسط افت آب زیرزمینی در دشت های 
استان ساالنه حدود ۷۱ سانتی متر است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان
به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق عنوان کرد:

توقف طرح های آبی نیمه تمام 
در مسیر رودخانه قزل اوزن

به مناســبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و 
برق، مدیرروابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان با فرنشین روابط عمومی استانداری دیدار 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان؛ لیال امیدوار، مدیر روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای زنجان با غالمرضا الهی سرشــت 
مدیر کل دفتر روابط عمومــی و امور بین الملل 

استانداری زنجان دیدار و گفتگو کرد.
امیدوار، ابتدا با اشــاره به هفته  صرفه جویی در 
مصرف آب و برق، برنامه ها و اقدامات شــرکت 

آب منطقه ای را در این هفته تشریح کرد.
وی، فرهنگ سازی و اطالع رسانی را جزء اولویت 

کاری روابط عمومی برشمرد و گفت: تالش کلیه 
روابط عمومی های صنعت آب وبرق در تبیین و 
تشــریح این هفته و اهمیت مدیریت مصرف در 

بخش آب و برق است.
فرنشین روابط عمومی اســتانداری زنجان نیز، با 
تاکید به اهمیت این هفته و لزوم فرهنگ ســازی 
مصرف بهینه آب و برق ، اظهارداشت:آموزش و 
فرهنگســازی مداوم با استفاده از ابزارهای جدید 
آموزشــی می تواند تاثیرات مثبت و ماندگاری در 

ذهن مصرف کنندگان ایجاد کند.
وی نقــش روابط عمومی هــا را در تغییر الگوی 
فکری مصرف کنندگان بســیار اساســی و مهم 

برشمرد.

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق صورت گرفت؛

دیدار مدیرروابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان با فرنشین روابط عمومی استانداری

 نشست مشترکی با حضور مدیران عامل و معاونین 
شرکت های آب منطقه ای و آبفای استان زنجان در 
محل سالن شهید شهریاری این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، در ابتدای نشســت مهندس افشاری مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ، ضمن عرض 
خیر مقــدم ، به بیان موضوعات اصلی نشســت 
پرداخت و اظهار داشــت: دو محــور اصلی این 
نشست در باره بحث چگونگی واگذاری پساب و 

آب تخصیصی به فضای سبز می باشد.
وی، تعامل بیشتر در تبادل اطالعات را عامل بزرگی 

در رفع مشکالت دو شرکت بر شمرد.
افشــاری، ســپس در باره تعداد و میزان چاههای 
تخصیص داده شده جهت آب شرب و فضای سبز 
، به روز نمودن پروانه ها و صدور مجوزهای جدید 
و نحوه واگذاری پساب توضیحات مبسوطی ارایه 

داد. مهندس جزء قاسمی ، مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان به نیاز آبی شرب استان زنجان 
اشــاره نمود و اســتفاده از چاههای رزرو را برای 

استان ضروری دانست .
مدیر عامل آب و فاضالب استان، با تاکید بر انتقال 
آب بین حوزه ای ، واگذاری پســاب به مشتریان 
طبق نظام نامه، تامین آب شــرب شهرســتانها با 
اســتفاده از سدهای معیشــتی و  قراردادهای بیع  

متقابل را جزء رئوس امور مشترک بیان نمود.
در پایان؛ پس از تبادل نظر مدیران و معاونین حاضر 
در نشست ، تصمیماتی در باره اعالم کل نیاز آبی 
شهرستاهای استان؛ برآورد هزینه های بهره برداری 
از آب چاهها ،احصای کل فضای سبز ، پرداخت 
مطالبات فی ما بین و انجام برنامه های مشــترک 
واگذاری پساب طبق نظامنامه به تصویب طرفین 

رسید.

مدیر جدید امور منابع آب شهرستان زنجان معرفی 
شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، مهندس اســماعیل افشاری، رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
در این آیین کــه در دفتر فرمانداری شهرســتان 
زنجان برگزار شد ضمن تقدیر از زحمات مهندس 
سرمســتی افزود: جابجایی در سیســتم اداری به 
جهــت ایجاد تحول و افزایش بهــره وری در آن 
مجموعه می باشــد و هدف اصلی آن استفاده از 
تجربیات مدیران موفق در دیگر بخش های شرکت 

اســت و در همین راســتا مقرر شد که از تجارب 
مهندس سرمستی بعنوان مدیر دفتر حفاظت و بهره 

برداری از منابع آب استفاده گردد.
وی تصریح کرد: حاجی میری، نیز جزو نیروهای 
موفق شرکت آب منطقه ای زنجان می باشد و قطعًا 
در اجرای مسوولیت های محوله با بهره وری باال 
جوابگوی مطالبات مردم شهرستان زنجان خواهد 

بود.
عسگری، فرماندار شهرســتان زنجان نیز در این 
آیین ضمن قدردانی از زحمات مهندس سرمستی، 
افزود: وی جزء مدیران خوب شهرســتان بودند 

که هماهنگی خوبی با ارگانهای ذیربط داشــتند و 
امیدواریم در مسوولیت جدید نیز موفق باشند.

فرماندار شهرستان زنجان تاکید کرد: این فرمانداری 
همچنان در راستای مدیریت صحیح منابع آب در 
کنار شــرکت آب منطقه ای زنجان خواهد بود و 
از هیچ گونه مساعدتی برای تسهیل در امور دریغ 

نخواهد کرد.
در پایان این آیین با اهدای لوح سپاس از زحمات 
مهندس سرمستی قدردانی و حاجی میری بعنوان 
مدیر جدید امور منابع آب شهرستان زنجان معرفی 

گردید.

نشست مشترک مدیران  عامل شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب استان زنجان

مدیر جدید امور منابع آب شهرستان زنجان معرفی شد

سلمان داشــاد ،مدیر کل شــعب بانک مسکن 
استان زنجان ،با مهندس اسماعیل افشاری دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، ابتدا مهندس افشــاری با اشاره به هفته 
صرفه جویی در مصرف آب و برق به تشــریح 
وضعیت آبی اســتان پرداخت و تاکید کرد: آب 
پر چالش است و چالش جهانی دارد ولیکن این 

چالش در خاورمیانه حادتر است.
وی اظهار داشــت : آب به یک کاالی سیاســی 

تبدیل شــده است و تبعات اجتماعی ، اقتصادی 
فراوانی به دنبال دارد.

افشاری با اشاره به حوزه مشترک آبی که ۸ استان 
همجوار را تحت تاثیر قرار داده اســت، تصریح 
کرد: مدیریت یکپارچــه منابع آب می تواند در 

کاهش چالش های آبی استانها تاثیر گذار باشد.
داشاد ، مدیر شعب بانک مسکن استان در ادامه 
، ضمن تاکید بــر اهمیت باالی آب بعنوان یک 
کاالی استراتژیک آن را بسیار ارزشمند بر شمرد 
و گفت :زیر ســاخت کلیه امور متشکل از آب 

است و کلیه ســاخت و ساز ها و مسکن نیز از 
این امر مستثنی نیست.

وی در راستای حمایت از زیر ساخت های آبی 
، امکان اعطای تسهیالت به پیمانکاران را  یادآور 
شد و انواع تســهیالت جدید بانکی را تشریح 

نمود.
مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان ، نسبت به 
همکاری و همراهی بانک مسکن در رفع برخی 
چالش ها و فرهنگ ســازی مصــرف آب ابراز 

امیدواری کرد.

دیدارمدیر شعب بانک مسکن استان 
با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان
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اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

21:00

نیمه شب

00:24

اذان صبح فردا

4:10

طلوع صبح فردا

5:59

وضعیت آب و هوای زنجان:

12
27

شبی هک می گذرد با تو بی کران خوش رت
هک پای بند تو ، وارسته از زمان خوش رت

ربای مستی و دیوانگی ، می و افیون
خوش اند ره دو و چشمت ز ره دوان خوش رت

م زنم ز گوهن و لب تو ، بوهس رب کدا
هک خوش رت است از آن این و این از آن خوش رت

ستاره و گل و آهنیی و تو ، جمله خوش اید
گان میانشان خوش رت ولی تو از هم

خوشا جوانی ات از چشمه اهی روشن جان
خوشا ! هک جان جوان از تن جوان خوش رت

ردآ ، هب چشم من ای شوکت زمینی تو
هب جلوه از همه خوبان آسمان خوش رت

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
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 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
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نبی اله بیگدلی 
استاد چاقوساز زنجانی

نبی اله بیگدلی )متولد 1334- روستای سهرین 
زنجانی  چاقوساز  استادکار  زنجان(،  توابع  از 

است.
او در سال 1342 برای نخستین بار نزد استاد 
چاقوسازی  یادگیری  به  بحری«  »حسین 

پرداخت.
از دیگر استاتید وی می توان به »استاد رابط« 

اشاره کرد.
به  زنجانی  چاقوسازی  استاد  این  اکنون  هم 
و...  تراش  قلم  دار،  ضامن  چقاوهای  ساخت 

می پردازد.
او عضو هیات مدیره شرکت تعاونی چاقوسازان 

شهر زنجان است.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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