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۱۳ روستای سلطانیه
 محروم از اینترنت

2

پسته خندان ماه نشان 
منتظر مطالعات خاک شناسی

7

 شهردار ابهر در نشست شورای اداری 
شــهرداری با تســلیت روزهای فاطمیه اظهار 
کرد: آن حضرت مظهــر پاکی و طهارت بوده 

و الگوی زن اسالمی برای طول تاریخ است.
بــه گــزارش زنــگان امــروز، ذوالقدریها با 
گرامیداشت ســالگرد شهادت سردار سلیمانی 
تاکید کرد: امنیت امروز کشــور مدیون خون 
پاک شــهدایی اســت که جان خود را در راه 

حفظ ارزش های نظام نثار کردند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور بیان کرد: 
امروز کرونا بر همه امورات ســایه افکنده و بر 

زندگی اشخاص تاثیر گذاشته است.
ذوالقدریهــا با اشــاره به عملکــرد مطلوب 
شــهرداری ابهر در روزهــای کرونایی تاکید 
کرد: ارائه خدمات به شــهروندان در این نهاد 

با رعایت پروتکل های بهداشــتی ادامه داشته 
و در این راه از هیچ تالشــی فروگذاری کرده 
و نخواهد کرد. شــهردارابهر با اشاره به برنامه 
ریزی برای بودجه سال آینده شهرداری تاکید 
کرد: منابع محدود و نیازها نامحدود اســت و 
باید تخصیص به صورت دقیق انجام شــود و 
با اولویت بندی مشــکالت و نیازهای شهری 

بودجه ریزی گردد.
ذوالقدریهــا تاکید کرد : اولویت اصلی ما برای 
بودجه ریزی در سال آینده ، تکمیل پروژه های 
نیمه تمام بوده و باید در این مورد اهتمام ویژه 

ای داشته باشیم 
وی با اشــاره به اینکه باید شــهرداران نواحی 
اطالعات دقیقی از نیازهای منطقه خود داشته 
باشند، تصریح کرد: شهرداران نیازها را احصا و 

پیشنهادات خود را ارائه دهند.
ذوالقدریها بــا بیان اینکه باید بــرای افزایش 
بودجه اقدام شود، اضافه کرد: سرمایه گذاری 
های خوبی در شــهرداری ابهر جذب  شــده 
که این جذب ســرمایه گذاری ها در طوالنی 
مدت نتیجه خواهد داد و باعث رشد و توسعه 
شهرمان ، ابهر خواهد شد شهردار ابهر با اشاره 
بــه نزدیکی دهه فجر و عید نوروز تاکید کرد: 
برنامه ریــزی برای این مناســبتها با رویکرد 
شاداب سازی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی 

و زیباسازی فضای شهری صورت پذیرد. 
وی با اشاره به نزدیک شــدن زمان انتخابات 
شــوراها تاکید کرد: نیروهای شهرداری بدون 
جانبداری از شخص یا اشخاصی در این روزها 

نیز به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

 معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالمهدی 
)عج( استان زنجان گفت: هر کسی وارد مکتب 
شهید سردار ســلیمانی شــود، خود را با عیار 
معنویت آغشــته کرده و مس وجودش را کیمیا 

می کند.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ عباس بابایی 
با تسلیت شــهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، 
اظهار کرد: طبق فرموده مقام معظم رهبری باید با 
دیدگاه مکتب سلیمانی به سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی نگاه کرد و هر کسی وارد این مکتب 
شود، خود را با عیار معنویت آغشته کرده و مس 

وجودش کیمیا می شود.
وی گفت: اگــر نگاهی به زندگی این شــهید 
واالمقام داشته باشیم، ارتباط وی با ملت، حرفه ای 
و مســلط بود و شهید ســلیمانی استراتژیست 
بزرگــی در کارش بــود که راهبرد اســتراتژی 
می نوشت و در میدان عمل و تاکتیک نیز همواره 

در خط مقدم بود. این مسوول با بیان اینکه شهید 
سلیمانی در مبارزه با تروریسم و استکبار جهانی 
در خط مقدم بود، بیان کرد: هیچ استراتژیســتی 
همانند سردار سلیمانی یافت نمی شود که در قلب 
جهان )خاورمیانه( که قدرت های استکباری برای 
آن نقشه ترسیم کرده اند، آن را خنثی کند و خود 
نیز در خط مقدم در کنــار رزمندگان در اجرای 

راهبردها به آن ها قوت قلب بدهد.
بابایی افزود: به برکت خون سردار دل ها، شهید 
حاج قاسم سلیمانی، شهدای مدافع حرم و شهدای 
محور مقاومت اســت که امروز به پیشرفت های 

خوبی در بخش های مختلف رسیدیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه داعش دســت پرورده 
دشمنان انقالب با هدف نفوذ به کشور ما ایجاد 
شــده بود که با کمک سردار سلیمانی و یارانش 
نابود شــد، افزود: دشمنی برخواســته از بطن 
رژیم صهیونیستی و داعشی که آموزش دادند و 

وحشی گری جنایت های آن ها در سراسر سوریه 
و عراق نقشــه ای برای نفوذ بــه ایران بود که با 
شجاعت ســرداران ایران و رزمندگان متالشی 

شدند.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالمهدی )عج( 
اســتان زنجان با تاکید بر اینکه دشمنان اسالم و 
ایران که دانشــمندان ما را ترور می کنند، نشان 
از ضعــف و زبونی آن ها دارد، ادامه داد: در اوج 
تهدید توانسته ایم موازنه قدرت را حفظ کنیم و 

این مهم نشان دهنده قدرت ایران است.
وی با بیان اینکه هر کسی خود را وارد عرصه و 
مکتب اباعبداله الحسین )ع( کند و در برابر ظلم، 
کفر و زیاده گویان عالم ایستادگی کند، به معنای 
واقعی والیت مدار باشد، خاطرنشان کرد: شهدای 
اسالم توانســتند در این جهان پرآشوب، پرچم 
حسینی و ایران اسالمی را در سراسر جهان سر 

پا نگه دارند.
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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان خبرداد:

پرداخت۲۵۰میلیاردتومان تسهیالت 
مقاوم سازی مسکن روستایی 

در سال ۹۹
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تولدت مبارک
مسعود؛ سودابه؛ مانی و ماهان

به سود شماست

تبلیغات در

نخستین سالگرد شهادت جانگداز سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی  راگرامی می داریم
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 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان، از پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان تســهیالت 
مقاوم ســازی مسکن روستایی در سال کنونی خبر 

داد.
به گزارش زنگان امروز، رضا خواجه ای در نشست 
شورای اسالمی استان زنجان با بیان اینکه مجموعه 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی یک نهاد انقالبی بوده و 
هدفی جز خدمت به مردم ندارد، گفت: تا به امروز 
حدود ۵۴ درصد از واحدهای مسکونی غیرمقاوم 

روستایی در استان زنجان مقاوم سازی شده است.
وی با یــادآوری اینکه از ۹۲ هــزار و ۶۵۷ واحد 
مسکونی روســتایی حدود ۴۹ هزار و ۹۸۰ واحد 
مسکونی در بحث سیل، زلزله و... مقاوم سازی شده 
اســت، افزود: در همین راستا امسال ۲۵۰ میلیارد 
تومان تســهیالت برای مقاوم ســازی واحدهای 
مسکونی روستایی در استان زنجان تخصیص داده 

شده است.
خواجه ای تصریح کرد: عالوه بر این ۱۶۰ میلیارد 
تومان در بحث مسکن محرومان در حال هزینه کرد 
هستیم که از این مبلغ ۶۰ میلیارد تومان به صورت 
بالعــوض اعطا شــده، یعنی بــه ازای هر واحد 
مســکونی ۳۰ میلیون تومان تسهیالت بالعوض 

پرداخت شده است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان با 
اشاره به اینکه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، نسبت 
به صدور ۲۷ درصد سند مالکیت اقدام شده است، 
ادامه داد: به دنبال این هســتیم کــه این عدد را به 
بیش از ۵۰ درصد برســانیم، همان طور که امسال 
درخواســت اعتبار مسکن روســتایی برای ۷۰۰۰ 
واحد مسکونی بود که تا به امروز برای ۳۶۴۰ واحد 

مسکونی ابالغ شده است.
خواجه ای با بیان اینکه امســال تعهد بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان برای صدور سند واحدهای 
مسکونی شهری و روستایی ۲۰۰۰ واحد مسکونی 
است، اظهار کرد: این در حالی است که با اقدامات 
صورت گرفته و رایزنی های انجام شده، توانستیم 
این تعداد را به ۶۵۰۰ واحد مسکونی افزایش دادیم 

که بیش از سه برابر تعهد این اداره کل است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
بیان کرد: همچنین تا به امروز برای بیش از ۵۰۰۰ 
پرونده در زمینه صدور ســند مالکیت واحدهای 
مســکونی رأی صادر شده اســت. یعنی جهش 
۲.۵ برابــری در بحث صدور ســند مالکیت برای 

واحدهای مسکونی شهری و روستایی داشته ایم.
خواجه ای با یادآوری اینکه تا به امروز ۱۰ درصد 
باالی نرم کشوری در باره طرح های عمرانی اجرا 

کرده ایم، عنوان کرد: این بدان معنی است که عماًل 
۶۰ درصد روســتاهای اســتان دارای طرح هادی 

است.
این مسوول متذکر شــد: مطالعات طرح هادی به 
طور صد درصد انجام شده اما ۱۹۴ روستا نیازمند 
بازنگری طرح های هادی است که شوربختانه تا به 
امروز هیچ اعتباری برای بازنگری طرح های هادی 
از محل اعتبارات دولتی به این اداره کل اختصاص 

پیدا نکرده است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با یادآوری اینکه این اداره کل از دهیاران ۶ میلیارد 
تومان طلــب دارد، از مقاوم ســازی ۶۰۰۰ واحد 
مسکونی روســتایی در استان معادل ۳۳ درصد در 
سال کنونی خبر داد و گفت: این در حالی است که 
هنوز ۶۷ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان 

غیرمقاوم بوده و نیاز به مقاوم سازی دارد.
خواجه ای با اشــاره به اینکه واحدهای مسکونی 
روستایی نیاز به مقاوم سازی در همه شهرستان های 
استان پراکنده اســت، افزود: ۲۷۴ روستا در استان 
در مســیر سیل قرار داشته و نیاز است که موضوع 
سیل بند و مقاوم سازی در این روستاها به جد دنبال 

شود.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
تصریح کــرد: مجموع اعتباری که امســال برای 
طرح هــای هادی اعم از اعتبارات ملی و اســتانی 
تخصیص داده شده حدود ۱۰ میلیارد تومان است 
که ۷ میلیــارد تومان از محل اعتبــارات ملی و ۳ 
میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استانی بوده، این 
در حالی است که اعتبار ابالغ شده در این زمینه ۲۰ 

میلیارد تومان بود.
خواجــه ای با بیان اینکه تســهیالت بهســازی و 
مقاوم ســازی مســکن روستایی توســط دولت 
اختصاص می یابد، ادامه داد: بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی ابالغیه صادر شــده در این زمینه را به 
بانک هــای عامل اعالم کرده و متقاضیان را معرفی 
و کارهــای مربوط به این موارد را پیگیری می کند 
و دولت نیز بانک ها را مکلف کرده اســت که در 
این راســتا همکاری های الزم را از جمله در بحث 

تضامین زنجیره ای داشته باشند.
وی با یادآوری اینکه اســتان زنجان توانســت در 
بحث مقاوم ســازی مسکن روستایی و نیز مسکن 
محرومان رتبه اول را در کشور به خود اختصاص 
دهد، اظهار کرد: در بحث مسکن محرومان استان 
زنجان بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت 

و بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت بالعوض در 
این زمینه اعطا شده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
در ادامــه گریزی به موضوع اجــرای طرح اقدام 
ملی تولید مسکن زد و با اشاره به اینکه تعهد این 
اداره کل در این باره حدود ۱۰۹۰ واحد مســکونی 
در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بود، یادآور شد: در 
این زمینه هیچ گونه کم کاری از سوی این اداره کل 
صورت نگرفته و در برخی از شهرها نیز متقاضی 

نداریم.
خواجه ای گفت: به عنوان مثال در ماه نشان بیش از 
۳۷۰۰ نفر ثبت نام کننده داریم که فرم »ج« ۳۱۰۹ نفر 
از آن ها سبز شده است و از این تعداد نیز ۵۶۹ نفر 
واریزی وجه داریم. در قیدار نیز حدود ۱۱۴۰ نفر 
ثبت نام کننده داریم که مشکل تامین زمین، دغدغه 
اصلی این شــهر بوده و این مشــکل مربوط به ما 
نیست و راه و شهرسازی متولی این موضوع است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
خاطرنشــان کرد: تا زمانی کــه زمین برای اجرای 
این طرح اختصاص نیابد، قادر به ســاخت واحد 
مسکونی در طرح اقدام ملی تولید مسکن نخواهیم 

بود.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان خبرداد:

پرداخت۲۵۰میلیاردتومان تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی در سال ۹۹

فرنشین جهادکشاورزی ماه نشان خبر داد؛
پسته خندان ماه نشان 

منتظر مطالعات خاک شناسی

ماه نشان  جهادکشــاورزی  فرنشین   
گفت: ۷۳۷۵ هکتار از اراضی این شهرستان 

مستعد کشت پسته است.
بــه گزارش زنگان امــروز علی عجم لو در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ماه نشان 
به لحاظ اقلیمی سازگاری با کشت پسته را 
دارد،  اظهار کرد: مطالعات خاک شناسی در 
حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی مستعد این 

شهرستان انجام گرفته است.
وی با اشــاره به مناطق مستعد برای کشت 
پســته در ماه نشان، تصریح کرد: روستاهای 
حاشیه قزل اوزن مستعد کشت پسته است. 
پیش بینی می شــود  مناطقــی که  همچنین 
کشت پســته در آن ها انجام پذیرد و جزو 
مناطق اولویت دار برای کشــت باشد شامل 
برون قشــالق، ایلی بــالغ، قــره گل، خلج، 
مادآبــاد، میراخــور، تبریــزک، تک آغاج، 

ساراگل و ... است.
رییس جهادکشــاورزی ماه نشــان، با بیان 
اینکه درخت پســته با شوری آب و خاک 
ســازگاری باالیی دارد، افزود: به علت نیاز 
کم آبی این درخت و سازگاری آن با محیط، 
یکی از اهداف ما در بخش باغبانی، توسعه 

کشت باغات پسته است.
عجم لو با بیان اینکه امســال ۳۵ تن پســته 
خشک از باغات پســته شهرستان برداشت 
شده اســت، خاطرنشــان کرد: این میزان 
شــامل ارقام اکبری، احمدآقایی، کله قوچی 

و بادامی بود.
این مســوول در ادامه خاطرنشان کرد: در 
راستای توسعه محصول پســته در باغات 
این شهرســتان، مدیریت جهادکشــاورزی 
به ارائه آموزش هــای فنی و ترویجی الزم 
و نیــز توزیع نهال های برچســب دار که از 
نهالســتان های دارای مجوز تهیه شده بود، 
توزیع شد. همچنین برای باغ دارانی که نیاز 
به پیوندزنی داشــتند، کمک هزینه پیوندک 

پرداخت کرده است.

خبـرخبــر

سرپرست جمعیت هالل احمر استان:
خانه های هالل استان زنجان 

به 110 مورد رسید
 سرپرست جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: بــا افتتاح دو خانه هالل جدید 
در شهرســتان زنجان، تعــداد این خانه ها در 
سطح استان با هدف پاسخگویی به حوادث 
و ارتقای فعالیت های داوطلبی بشر دوستانه در 
سطح مناطق شهری و روستایی به ۱۱۰ خانه 

افزایش یافت.
به گزارش زنگان امروز، علی طاهری در آیین 
افتتاح خانه های هالل موسســه خیریه کلبه 
مهربانی و مسجد حضرت ابوالفضل )ع( در 
محله فرودگاه با تسلیت شهادت فاطمه زهرا 
سالم اله علیها و سالگرد شهادت سردار حاج 
قاســم ســلیمانی اظهار کرد: جمعیت هالل 
احمر در چهار حوزه امداد و نجات، جوانان، 
داوطلبان و آموزش در خدمت اعضای خانه 

های هالل است.
وی تاکید کرد: جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان در نظر دارد  با ساماندهی و هم افزایی 
توان خیریه کلبه مهربانی و مســجد حضرت 
ابوالفضــل )ع( خدمــات موثــری را برای 

نیازمندان و آسیب دیدگان ارائه دهد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: به دنبال هماهنگــی و تعامل در زمان 
وقوع بحران برای آســیب دیدگان هستیم تا 
کمک های هالل احمر توســط خود موسسه 
کلبه مهربانی و مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 

توزیع و به دست نیازمندان برسد.
طاهری بر ارائه آموزش همگانی توسط هالل 
احمــر تاکید کرد و ادامــه داد: طرح آموزش 
همگانی کمک های اولیــه و آمادگی در برابر 
مخاطرات در خانه های هالل و سرای محالت 
و اقدامی اولیه بــرای ایجاد تاب آوری مردم 
مناطق و محالت در برابر آسیب های محیطی، 

حوادث و سوانح می باشد.
وی خاطرنشان کرد: این مهم می تواند منجر به 
جذب و تربیت داوطلبان و تیم های قدرتمند 
آموزش دیده در اســتان زنجان شــود و افراد 
بهره منــد از آموزش بتوانند تا زمان رســیدن 
نیروهای امدادی برای خود، اعضای خانواده، 

دوستان و همسایگان کمک برسانند.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: طرح آموزش همگانی کمک های اولیه 
و آمادگی در برابر مخاطــرات در خانه های 
هالل و ســرای محالت مبتنی بر نیاز محلی 
اســت که در آن گروه های مختلف جامعه بر 
پایه رده سنی و نیاز خود در زمینه کمک های 
اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های 

هالل آموزش می بینند.

 فرنشــین امور شیالت و آبزیان استان 
زنجان گفت: مصرف ماهی در استان زنجان، 

نصف میانگین کشور است.
به گزارش زنگان امروز، منصور حقی راد در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: از سال ۹۵ 
به بعد، تولید خوبــی در بخش آبزی پروری 
داریم. ۷۸۳ استخر آبزی پروری با تولید بیش 
از ۱۷ هزار تن در سال گذشته داشتیم که اگر 
سرانه مصرف اســتان را ۷ کیلوگرم در نظر 
بگیریم بیش از ۱۰ هزار تن ماهی از اســتان 

خارج می شود که بیشتر آن قزل آال است.
وی افزود: از ســال ۹۷ به بعد توانستیم وزن 
ماهی های پرورشی در استخرها را باال ببریم 
تا واحدها به صورت صادرات محور فعالیت 

کنند اما مشکل عمده این بخش نبود زنجیره 
تولید در اســتان است که ســبب پراکندگی 
مزارع در اســتان شــده تا نتوانیــم بر پایه 

کشورهای استاندارد، تولید کنیم.
این مسوول با بیان اینکه دیگر مشکل صنعت 
آبزی پروری در زنجان، نبود صنایع باالدستی 
اســت، ادامه داد: وزن ماهی در آبزی پروری 
برای صادرات باید باالی ۱.۵ کیلوگرم بوده 
و تولیــد رنگ دانه در اســتان نیز باید باالتر 
باشــد. همچنین وجود زنجیره تولید ماهی، 

صادرات را افزایش می دهد.
مدیر امور شــیالت و آبزیان اســتان زنجان 
با بیان اینکه در زنجیــره تولید ماهی، تولید 
بچه ماهی و خوراک دو عنصر اساسی است، 

تصریح کرد: مشــکلی در تولیــد بچه ماهی 
نداریم ولــی در تامیــن نهاده ها و خوراک 
آبزیــان نیز چون بخش عمده آن از خارج از 
استان تامین می شود، نمی توانیم هیچ دخالتی 

داشته باشیم.
حقی راد، ســرانه مصرف ماهی استان زنجان 
را نصف کشــور اعالم و خاطرنشــان کرد: 
برای افزایش آن نیاز به ایجاد بازارچه عرضه 
مســتقیم بر پایه اســتانداردهای دامپزشکی 
است. هم اکنون تخصیص آب به آبزی پروری 
در اســتان ممنوع است و شــوربختانه در 
تصمیم گیری هایی که برای اعمال محدودیت 
آبزی پروری  توسعه  نظر گرفته شده،  آب در 

مورد توجه قرار نگرفته است.

زنجانی های کم ماهی خور
 مصرف ماهی در استان زنجان، نصف میانگین کشور است

 برای افزایش مصرف ماهی در زنجان ایجاد بازارچه عرضه مستقیم بر پایه استانداردهای دامپزشکی ضروری است

 فرماندار شهرســتان خدابنــده گفت: با 
پیگیری های انجام شــده تا پایان امســال هشت 
تخت ســی ســی یو )CCU( در بیمارســتان 
امیرالمومنین)ع( این شهرستان راه اندازی خواهد 

شد.
ایــوب بیگدلی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: فضای فیزیکی مورد نیاز برای راه اندازی 
بخش سی سی یو در بیمارستان امیرالمومنین)ع( 
موجود اســت و با تجهیز این بخش به خدمات 
سی سی یو، بخش قابل توجهی از نیاز مراجعان 

در شهرستان تامین می شود.  

 Cardiac بر گرفته از CCU نشــانه  اختصاری
Care Unit به معنی واحد مراقبت قلبی و بخشی 
در بیمارستان است که به مراقبت از بیماران دچار 
حمله های قلبی، آنژین ناپایدار، اختالل های ریتم 
قلبی و  دیگر عوارض قلبــی که پایش و درمان 

مداوم دارند، می پردازد.
فرماندار خدابنده اظهار داشــت: ســرانه تخت 
بیمارستانی در شهرســتان خدابنده در سال ۹۳، 
حــدود ۶ دهم به ازای هر یک هزار نفر بود و این 
رقم با ارتقای ظرفیت بیمارستان امیرالمومنین)ع( 
به ۱۷۶ تخت، به ســرانه یــک تخت به ازای هر 

یک هزار نفر رسید که در مقایسه با میانگین استانی 
و کشوری همچنان پایین است.  

بیگدلی بــا بیان اینکــه میانگین ســرانه تخت 
بیمارستانی در استان و کشور حدود ۱.۶۲ تخت 
به ازای هر یک هزار نفر اســت، خاطرنشان کرد: 
با تســریع در ساخت و بهره برداری از بیمارستان 
جدیــد ۲۲۰ تختخوابی حضرت رســول اکرم 
)ص(، پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی نسبت 

به جمعیت در این شهرستان جبران می شود.  
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات 
انجام در حوزه مهار بیماری کرونا در شهرســتان 

خدابنده اشــاره کرد و گفت: از طریق ۱۲۸ خانه 
بهداشت روســتایی، ۱۵ پایگاه سالمت شهری و 
۱۴۳ تیم مراقبتی، رصدهای مستمر و غربال گری 
از طریق تست های سریع تشخیص کرونا، انجام 
می شود و در سایه همراهی مردم هم اکنون شرایط 

این شهرستان به وضعیت زرد رسیده است.  
شهرســتان خدابنده با بیــش از ۱۶۴ هزار نفر 
جمعیت، در جنوب اســتان زنجان واقع شده و 
با حــدود پنج هزار کیلومترمربع وســعت، یک 
 چهارم مساحت این استان را به خود اختصاص 

داده است.

فرماندار شهرستان خدابنده:

بیمارستان خدابنده به تخت های سی سی یو مجهز می شود
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 دو اثر نقاشــی به مناسبت اولین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی و در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت فــداکاری با زبان هنر 
توسط اســتاد حســن ترخوانه در حوزه هنری 

زنجان خلق شد.
به گزارش زنــگان امروز؛ مهدی خدایی، معاون 
فرهنگی و مســوول هنرهای تجســمی حوزه 
هنری گفت: به مناســبت سالگرد شهادت حاج 
قاســم ســلیمانی؛ یکی از مدافعان ملی و چهره 
ماندگار ایران اســالمی، دو اثــر هنری ماندگار 
از نمــاد مقاومت و ایســتادگی در برابر ظلم و 
زیادی خواهی های دشمن، در ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ 
سانتی متر توسط استاد حسن ترخوانه به تصویر 
کشیده شــده اســت که در نوع خود نمونه ای 
ارزشــمند از آثار هنری تولید شــده از هنرمند 

پیشکوت استان است.
ادامه داد: »رســتاخیز« و »رســتگاری«  خدایی 
عنوان دو اثر تولید شــده توســط پیشکســوت 
نقاشــی اســتان زنجان؛ استاد حســن ترخوانه 
است که از نقاشــان و هنرمندان توانمند استان 
زنجان محســوب می شــود، افزود: این هنرمند 
پیشکســوت، از فعــاالن و هنرمنــدان عرصه 
فرهنگ و هنر می باشــند که تاکنون در برنامه ها 
و مناســبت های متعدد با حــوزه هنری زنجان 
همکاری داشته و چندین اثر ارزشمند با موضوع 
آراء و اندیشه های شهید آوینی، شهدای انقالب 

و دفاع مقدس خلق کرده است.
وی ادامه داد: حســن ترخوانه به ســبب ترسیم 
تعداد کثیری از تصاویر شــهدا، »هنرمند شهدا« 
لقب گرفته و این دو اثر هنری را نیز به سفارش 

حوزه هنری زنجان و در راستای گرامیداشت یاد 
و خاطره ســردار دلها در روزهای سالروز ترور 
ناجوانمردانه سردار سلیمانی بر پایه تصور ذهنی 
نســبت به زوایای مختلف ابعاد شخصیتی این 
شــهید واالمقام و حس قلبی خود به ســردار به 

تصویر کشیده شده است. 
خدایی با اشــاره به طرح آثار تولید شــده این 
هنرمند برجســته و پیشکســوت اســتان اظهار 
داشــت: طــرح این آثار بــر پایــه مطالعات و 
تحقیقات وسیع خود استاد در باره مکتب سردار 
سلیمانی است و تصاویر بر پایه عشق این شهید 
بزرگــوار به قرآن و عبادت، امام حســین)ع( و 
شوق شهادت و ایثار ترسیم شده است و افزود: 
در بخشی از دو اثر »رســتاخیز« و »رستگاری« 
مصطفی رستمی؛ از هنرمندان خوشنویس استان 

به کتابت نیز پرداخته اند.  وی با بیان اینکه؛ طبق 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه، از این آثار هنری 
در شب شــعر »قاف«؛ ویژه برنامه گرامیداشت 
سالروز شــهادت سپهبد حاج قاســم سلیمانی 
که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی که 
با همکاری و مشــارکت حوزه هنری زنجان و 
معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی؛ روز شنبه ۱۳ 
دی ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ همزمان با سالروز 
شهادت ســردار در ســالن اجتماعات حسینیه 
اعظــم زنجان برگزار خواهد شــد، رونمایی به 

عمل خواهد آمد.
خدایی یادآور شــد: حوزه هنری زنجان در نظر 
دارد در ایــن ویژه برنامه با تولید و پخش کلیپی 
از فعالیتهای هنری استاد حسن ترخوانه از مقام 

هنری این هنرمند پیشکسوت نیز تجلیل نماید.

عصر امروز در حسینیه زنجان رونمایی می شود

 نقاشی استاد حسن ترخوانه از سردار سلیمانی

به گــزارش زنــگان امروز،  محســن لطیفی در 
گفت و گو با خبرنگارموج رســا، اظهار داشــت: 
شهادت سردار ســلیمانی به عنوان نماد مقاومت 
و مبارزه با تروریسم، واکنش های بین المللی را از 
سوی شخصیت های سیاســی، مردم و گروه های 
مقاومت، به دنبال داشــت به گونــه ای که رییس 

سازمان ملل نیز این ترور را محکوم کرد.
وی با بیان اینکه شــهادت ســردار ســلیمانی در 
درون کشور آمریکا، اختالف های جدی را در بین 
سیاسیون این کشور ایجاد کرد، افزود: در منطقه نیز، 
یک ائتالف جدی بین نیروهای جبهه مقاومت علیه 

آمریکا شکل گرفته است که تداوم خواهد داشت.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این 
حرکت تروریســتی، باطن پلید و وحشی دولت 
تروریست آمریکا را در مقابل چشم جهانیان قرار 
داد و وجدان های بیدار جهان، همگی این ترور را 

محکوم کرده و از آن، اعالم انزجار کردند.
فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان با اشاره به 
اینکه شخصیت شــهید سلیمانی، یک شخصیت 
جهانی است و آوازه فعالیت ها و مدیریت نظامی 
ایشان از زبان فرماندهان نظامی آمریکایی نیز پیش 
از شــهادت ایشــان، بارها مطرح شده است، بیان 
داشت: همه افراد نظامی، از استراتژی ویژه سردار 
سلیمانی، سخن گفته اند؛ این شخصیت در تعاملی 

که با رهبران مقاومت در منطقه داشتند وحدت میان 
گروه های مختلف برای مقابله با توطئه های دشمنان 

را در منطقه، فراهم کردند.
لطیفی تصریح کرد: شکست داعش در چند جبهه 
یکی از برنامه های شهید سلیمانی بود به گونه ای بود 
که فرماندهان آمریکایی، به استیصال و درماندگی 
خود اعتراف کردند. البته از همه مهمتر، ترسی که 
اسرائیل از سردار سلیمانی داشت در شادمانی پس 

از ترور این شهید، نمایان بود.
وی با بیان اینکه »اسرائیل باید از بین برود« آرزوی 
سردار سلیمانی بود که در آینده انشااله محقق خواهد 
شد، ادامه داد: ابعاد ملی شهادت سردار سلیمانی را 

نیز نباید فراموش کرد.
این کارشــناس مسائل سیاسی بیان داشت: تشییع 
پیکر پاک سردار ســلیمانی، باشکوه ترین تشییع 
تاریخ معاصر ایران پس از تشییع پیکر حضرت امام 
خمینی)ره( بــود و یک وحدت و جریان عجیب 

انقالبی را در بین مردم ایجاد کرد.
این مسوول با اشــاره به اینکه مقام معظم رهبری 
شهید ســلیمانی را نه یک فرد، بلکه یک مکتب 
معرفی کردند، افزود: این امر نشــانگر آن است که 
ابعاد وجودی شهید سلیمانی در حوزه های مختلف 
نظامی، سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی، قابل 

توجه است. 

وی شناخت ابعاد فکری و عملی سردار سلیمانی 
را یک ضرورت جدی برای دوســتداران ایشــان 
برای ادامه راه این شهید عنوان کرد و افزود: سردار 
سلیمانی صرفا یک شخصیت نظامی نبود و ابعاد 
شخصیتی ایشان در کمک به محرومان، تالش برای 
دور زدن تحریم ها و تامین دارو برای مردم، کمک 
به سیل زدگان و محبت بی نظیر ایشان به کودکان 
و نوجوانان و دوست داشتن جوانان ایرانی که در 
بیانات ایشــان بارها مورد اشاره قرار گرفته بود؛ از 
سردار سلیمانی به عنوان یک شخصیت چندوجهی 

ساخته است.
فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان با اشاره به 
ارادات بی نظیر سردار سلیمانی به مقام معظم رهبری 
و اطاعت محض از ایشان، ادامه داد: سردار سلیمانی 
در حد توان از مرزهای اعتقادی، ناموسی و هویتی 

جمهوری اسالمی ایران دفاع می کردند.
لطیفی گفت: برای شناخت بهتر، وصیتنامه این شهید، 
یک ســند زنده برای نمایاندن افکار و اندیشه های 
ایشان است که می تواند منجر به جریان سازی بیشتر 

و مستمر از مکتب شهید سلیمانی شود.
وی با بیان اینکه در باره ضرورت توجه به ســواد 
رســانه ای باید گفت که امــروزه، هجمه و جنگ 
اصلی دشــمنان اسالم و انقالب از طریق رسانه ها 
اســت و مسلط شدن به سواد رســانه ای، یکی از 

روش های مقابله با توطئه ها و تحریف های  دشمنان 
محسوب می شود، ادامه داد: باید توجه داشت که 
سواد رسانه ای یک سلسله مهارت و توانمندی های 
فکری و عملی رســانه ای است که نه تنها موجب 
عــدم تاثیرپذیری از رســانه های بیگانه می گردد؛ 
بلکه می توان با تولیدات رسانه ای خوب، علیه آنان 
فعالیت کرده و نقشــه های دشمنان را نقش بر آب 

کرد.
کارشناس مسائل رســانه بیان داشت: اینستاگرام، 
در مواجهه با ماجرای ترور ســردار سلیمانی، نماد 
اضمحالِل اخــالق، وجدان، انســانیت و قوانین 
بین المللی در دوران معاصر اســت؛ این شــبکه 
اجتماعی، به بهانه مضحــک و دروغین مبارزه با 
تروریسم، پســت های مرتبط با سردار سلیمانی و 
هشت گها و ... را محدود و در موارد زیادی مسدود 
کرد و این مسدود شدن ها آنقدر برای عالقه مندان 
سردار ســلیمانی گســترده بود که خیلی از افراد 
آن را تجربــه کرده اند و ایــن لکه ننگی در تاریخ 
آزادی بیان رسانه ها در جهان خواهد بود که ترور 
رســمی و دولتی آمریکا را نه تنها محکوم نکردند 
بلکه، پست های مرتبط با حامیان بزرگترین چهره 

ضدتروریستی جهان را محدود کردند.
وی با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی توسط سازمان 
ملل و دیگر نهادها، در نظام بین الملل، محکوم شد، 

یادآور شد: اما اینســتاگرام با بهره گیری از هوش 
مصنوعی، اجازه نداد ندای عظمت قیام مردم ایران 
و منطقه در حمایت از ســردار سلیمانی، انعکاس 

جهانی قابل توجهی یابد.
فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان ادامه داد: دقیقا 
یکی از بحث های اصلی مقابله رسانه های استکبار 
از بازنمائی خروش مردم ایران علیه آمریکا، نشان 
می دهد که جبهه کفر و استکبار جهانی از واکنش 
مردم ایران و منطقه، دچار یک شــوک شده بود و 
سانسور و تهدید را، در دســتور کار قرار دادند و 
برخالف تمامی ضوابط و پروتکل های آزادی بیان، 
مانع انتشار پســت های مرتبط با سردار سلیمانی 
شدند. لطیفی تصریح کرد: دشمنان نظام اسالمی با 
تحریف و دروغ و انتشار حواشی و موارد خالف 
جریان اصلی افکار عمومی ایران، تالش کردند تا 

از بُرد رسانه ای خشم مردم از این جنایت، بکاهند.
وی با اشــاره به اینکه باید توجه داشت که حمله 
ایران به عین االسد، اولین پیامی که به جهان داشت 
این بود که هیمنه آمریکا شکســته شد و ایران با 
شلیک ۱۳ موشک، بزرگترین پایگاه آمریکا را مورد 
هدف قرار داد، افزود: تمامی سیستم های حفاظتی 
آمریکا در پایگاه نظامی در مواجهه با موشک های 
ایرانــی، ناتوان بودند و این پیام آشــکاری بود به 
کشورهای منطقه که با خرید تسلیحات از آمریکا، 

نمی توانند امنیت را خریداری کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اولین 
بازخورد حمله ایران به پایگاه عین االســد این بود 
که نوع مراوده سیاسی امارات و عربستان با ایران، 
در همان مقطع، متفاوت شــد و پیام هایی به ایران 
ارسال کردند. انتقام اصلی ایران از آمریکا، خروج 
نیروهای آمریکایی از منطقه است و کاهش سربازان 
آمریکایی در عراق، در یکسال گذشته، نویدبخش، 

خاورمیانه عاری از سربازان آمریکایی خواهد بود.
وی اضافه کرد: در سال ۲۰۰۱ جورج بوِش پسر، 
نام ایران، عراق و کره شمالی را تحت عنوان »محور 
شــرارت« نام برد و ســپس با حمله بــه عراق و 
افغانستان به دنبال تغییر نقشه خاورمیانه بود؛ اما پس 
از گذشت حدود ۲۰ سال از آن سخنرانی کذایی، 
با رشادت سردار سلیمانی و شهدای مدافع حرم، نه 
تنها نقشه جدید آمریکا در خاورمیانه، محقق نشد 
بلکه ترسیم کننده نقشه جدید خاورمیانه، اکنون ایران 
و کشورهای منطقه هستند و با خروج کامل آمریکا 
از منطقه، این نقشه خاورمیانه جدید، از لوث وجود 

آمریکای تروریست، پاک خواهد شد.

فرنشین صدا و سیمای زنجان :

 اینستاگرام، در مواجهه با ماجرای ترور سردار سلیمانی، نماد اضمحالِل اخالق، 
وجدان، انسانیت و قوانین بین المللی در دوران معاصر است

موضوع ارزیابي کیفي: شناسایي پیمانکاران جهت انجام خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری عادي شهري ، روستایي و عادی در مسیر سنگین و دیماندی در 
حوزه عملیاتي مناطق شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان به شماره 99-76

موضوع  مناقصه ها : ارائه خدمات تســت و بازرســی لوازم اندازه گیری عادي شهري ، روستایي و عادی در مسیر سنگین و دیماندی در حوزه عملیاتي شامل سه 
منطقه شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان

شماره 
موضوع شماره سامانه ستادمناقصه

مبلغ سپرده شرکت مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(مناقصه
در مناقصه)ریال(

602،000،000حوزه عملیاتي امورهاي برق شرق،غرب،شمالمنطقه یک99-732099005071000009

286،000،000حوزه عملیاتي مدیریت توزیع برق طارم،ایجرود،ماهنشان،سلطانیهمنطقه دو99-742099005071000010

507،000،000حوزه عملیاتي امورهاي برق ابهر ، خرمدره و خدابندهمنطقه سه99-752099005071000011

مناقصه گر مي توانند در هر سه مناقصه ي فوق شرکت نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ارزیابي کیفي و مناقصه ها درج گردیده است.

 کلیه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خرید اسناد مناقصه و ارزیابي کیفي ، دریافت و ارسال پاکت ها و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت«ستاد« به نشانی 
)www.setadiran.ir( برگزاري مي گردد.

مهلت فروش اسناد: از تاریخ  1399/10/13 تا  1399/10/18 به مدت 6 روز
نوع سپرده شرکت در مناقصات)فرآیند ارجاع کار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه ها اشاره گردیده که مناقصه گران مي بایست 
ضمن بارگذاري تصویر سپرده شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه اصل فیش واریزي خرید اسناد مناقصه در تاریخ مقرر به صورت 

فیزیکي ارائه نمایند. عدم ارائه بموقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و یا کمتر از میزان سپرده مقرر ، چک شخصي و نظایرآن و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات و ارزیابي کیفي در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت »ستاد« تا ساعت 
10:00 مورخه  1399/10/29 مي باشد و بازگشایي پاکات در صورت اخذ حداقل امتیاز ارزیابي کیفي رأس ساعت 12:00 مورخه 1399/11/01 به ترتیب شماره مناقصات در سالن 

کنفرانس شماره 3 شرکت توزیع زنجان خواهد بود. 
الزم به ذکر است ضمن بارگذاري اسناد ارزیابي کیفي و پاکات الف و ب و ج در سامانه ستاد، پیشنهاددهندگان مي بایست پاکات مشروح را نیز به صورت فیزیکي و مهر و موم شده تا 
ساعت 11:00 مورخه 1399/10/29 به نشانی اشاره شده مناقصه گزار ارائه یا ارسال گردد در غیر این صورت به پیشنهادات وارده ترتیب اثرداده نخواهد شد و پاکات آنان رد مي گردد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در ارزیابي کیفي و مناقصات: 
الف- داراي تاییدیه صالحیت خدمات پیمانکاري در این زمینه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعي 

ب- داراي گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاري و سالمت HSE  داراي اعتبار در سال 1399
کلیه شرکت هاي تایید صالحیت شده که در ارزیابي کیفي این مناقصه حداقل امتیار 60  از 100 را کسب کرده باشند پاکت هاي اسناد مناقصه آنان بازگشایي خواهد شد 

نام و نشاني شرکت مناقصه گزار : زنجان-خیابان سعدي شمالي- شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان-امور تدارکات
کد پستي :13111-45137  تلفن 13-33440011–024  فاکس 33448501-024 جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاي 33460500-024 یا 024-33157274

هزینه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بایست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شرکت سوال نماید. )تلفن اداره قرادادهای شرکت:  
33460500-024 یا 024-33157274(

آگهي مناقصه مشروحه در سایت هاي زیر نیز قابل مشاهده مي باشد:
 )سایت شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ( و )www.tavanir.org.ir  شبكه اطالع رساني معامالت توانیر( 

یا )http://iets.mporg.ir پایگاه ملي مناقصات(
شركت توزيع نيروی برق استان زنجان

 مناقصه عمومی يک مرحله ای 
شرکت توزعي نيروی ربق استان زنجانبه همراه ارزيابی كيفی فشرده  پيمانكاران )نوبت اول(

 تامین اجتماعی اجرای بخشــنامه تعیین 
مهلت سه ماهه برای پرداخت حق بیمه را متوقف 

کند
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان زنجان از تامین 
اجتماعی درباره تعیین مهلت ۳ماهه پرداخت حق 

بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر خانه کارگر زنجان 
گفت: هر چند روز یکبار شاهد مراجعه تعدادی 
کارگر ساختمانی به دفتر خانه کارگر هستیم که از 
شرایطی مشکالتی که تامین اجتماعی در زمینه 

بیمه برایشان به وجود می آورد، گله مندند.
او گفت: به تازگی بخشنامه ای از سوی فرنشین 
نام نویســی و حساب های انفرادی سازمان تامین 
اجتماعی صادر شده است که طبق این بخشنامه که 
در تاریخ پنجم آبان ماه صادر شده، بیمه شدگانی 
که به هر عنوان در بیمه پردازی خود بیش از سه ماه 
وقفه داشته باشند، قرارداد ساختمانی آن ها مختومه 
خواهد شد و باتوجه به پایان سهمیه بیمه کارگران 

ساختمانی، برقراری دوباره قراردادهایشان منوط به 
داشتن سهمیه است.

او افزود: این بخشــنامه در حالی صادر شده که 
پیش از این، سیستم تامین اجتماعی درباره بیمه 
کارگران به این صورت بود که اگر کارگران موفق 
به پرداخت حق بیمه خود برای ۶ ماه نمی شدند، 
بیمه آن ها به حالت تعلیــق درمی آمد و در ادامه 

وضعیت کارگر مورد بررسی قرار می گرفت.
نجــاری اضافه کرد: در واقع قبــال اگر کارگران 
ســاختمانی حــق بیمه خــود را به هــر دلیل 
نمی توانستند پرداخت کنند تا شش ماه فرصت 
داشتند آن را بپردازند و پرونده بیمه آن ها مختومه 
نمی شد ولی در بخشنامه اخیر به صراحت اعالم 
شده که اگر تا ســه ماه پرداخت حق بیمه دچار 

وقفه شد، بیمه؛ قطع و پرونده؛ مختومه می شود.
این فعال کارگری اضافه کرد: انتظار ما حمایت از 
کارگران ساختمانی است نه صدور بخشنامه هایی 
کــه هرچنــد وقت یک بــار صــدای کارگران 

ساختمانی را بلند می کنند. در گذشته نه چندان 
دور کارگران ساختمانی در باره وضعیت بیمه ای 
خود وضعیت بهتری داشتند و رضایتشان بهتر از 

شرایط امروز بود.
به گفته دبیر خانه کارگر زنجان؛  ادامه روند فعلی 
بیمه کارگران ساختمانی لطمات جبران ناپذیری را 

به آنان وارد می کند.

 نشســت پیگیری ساخت 
آزمایشــگاه قدرت جریان باال در 

زنجان تشکیل شد.
به گزارش زنگان امروز، به منظور 
پیگیری و تسریع در روند اجرایی 
پروژه ساخت آزمایشگاه قدرت در 
زنجان نشست ای به صورت ویدیو 
کنفرانسی با حضور متولیان ساخت 
و راه اندازی این پروژه مهم و دفتر 
تحقیقات شــرکت توانیر در محل 

شرکت پارس سویچ برگزارشد.
در ایــن نشســت مهندس خلجی 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
زنجان با اشاره به اهمیت این پروژه 
در تکمیل زنجیره برقی کشور گفت: 
شرکت ما با تمام توان و با حداکثر 
حمایت از ساخت و راه اندازی این 
پروژه در کنار متولیان اصلی برپایی 

این آزمایشگاه می باشد. 
در این نشســت مقرر شد شرکت 

آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل 
به عنوان متولی اصلی ساخت پروژه 
مقدمات اجرایی پروژه را فراهم کند
 گفتنی اســت با توجه به مصوبه 
هیئت دولت و در راســتای توسعه 
شــهر زنجان، در قالب قطب برق 
و الکترونیک کشــور، با ســاخت 
و راه انــدازی این پــروژه مهم  با 
قطع وابســتگی به خارج از کشور 
در حوزه تســت تجهیزات برقی از 

تحمیل هزینه های ارزی باال  در این 
باره جلوگیری خواهد شد.

دبیر خانه کارگر زنجان :

تامین اجتماعی اجرای بخشنامه تعیین مهلت سه ماهه 
برای پرداخت حق بیمه را متوقف کند

پیگیری ساخت آزمایشگاه قدرت جریان باال در زنجان
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد؛

تفاوت تست های تشخیص سریع با مولکولی کرونا 
 تست تشخیص سریع، آنتی ژن است | مقایسه این دو تست صحیح نیست

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
درباره تفاوت های تست تشخیص سریع با تست 
مولکولی کرونا و بهترین بازه زمانی استفاده از هر 
کدام از این دو نوع تســت توضیح داد و گفت: 
اســتانداردترین تست تشــخیص کرونا، تست 

مولکولی یا PCR است.
علیرضا رییسی در گفت وگو با خبرنگار سالمت 
ایرنا درباره تفاوت های تســت تشخیص سریع 
کرونــا و تســت مولکولی یا PCR با اشــاره 
به نمــودار موجــود در تصویر باال بیــان کرد: 
استانداردترین تست برای تشخیص کووید ۱۹، 
تست مولکولی یا PCR است. تست مولکولی 
بر پایه RNA ویروس مقایســه می کند. تست 
تشخیص سریع به این بستگی دارد که فرد نمونه 
گیر چقدر مهارت داشته باشد و سوآپ استفاده 
شــده از حلق یا مجاری حلق و بینی نیز بســیار 
مهم اســت. میزان حساسیت تست مولکولی در 
مجموع بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است و بیش از ۹۰ 

درصد اختصاصیت دارد.
وی ادامه داد: در تست مولکولی یا PCR، مثبت 
کاذب نداریم، اما منفی کاذب وجود دارد. یعنی 
اگر ۱۰ فرد مبتالی قطعــی به ویروس کرونا را 
تست کنیم، ممکن است هفت نفر قطعا تشخیص 
داده شده و ســه نفر با وجود مثبت بودن، منفی 
نشــان داده شود. این به معنی منفی کاذب است. 
در نتیجه اســتانداردترین تســت کرونا، تست 

مولکولی یا PCR  است.
تست تشخیص سریع، آنتی ژن است

معاون بهداشــت وزیر بهداشــت گفت: تست 
تشخیص ســریع کرونا، تست آنتی ژنی است و 
کاری به RNA ویروس ندارد و قسمتی از اپی 
توپ های پروتئینی ویروس را تشخیص می دهد 
و در نتیجه به دســتگاه خاصی نیــاز ندارد. این 
تســت حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه می تواند پاسخ را 

مشخص کند.
مقایسه این دو تست صحیح نیست

وی افزود: اشتباه رایجی که حتی بین کارشناسان 

وجود دارد، این اســت که تســت مولکولی یا 
PCR را با تســت تشــخیص ســریع مقایسه 
می کنند. بــه طور مثال گفته می شــود که چون 
حساســیت تســت مولکولی ۷۰ درصد است، 
پس یعنی ۷۰ درصد موارد مثبت که توســط این 
تست شناسایی می شود را در ۶۰ ضرب کرده و 
می گویند ۴۰ تا ۵۰ درصد حساســیت دارد. این 

مقایسه اشتباه است.
رییسی بیان کرد: فرض کنید ۱۰۰ بیمار مبتال به 
ویروس کرونا داریم که به هر روشــی مشخص 
شــده قطعا به کووید ۱۹ مبتال هستند. حاال اگر 
این افراد با تست تشخیص سریع ارزیابی شوند، 

از هر ۱۰ نفر، هفت نفر شناســایی می شــوند و 
اختصاصیــت آن هم بیش از ۹۱ درصد اســت. 
بنابراین تست تشخیص سریع نیز مناسب است 
و نســبت دادن آن بــا تســت مولکولی صحیح 
نیست. در همین افراد حتی اگر تست مولکولی 
انجام شود، ممکن اســت هفت نفر مثبت نشان 

داده شود.
اهمیت زمان در انجام تســت تشخیص سریع 

یا مولکولی
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
نموداری که در تصویر باال مشخص است، گفت: 
نمودار مشــخصی در زمینه تفاوت تســت های 

تشــخیص سریع با تســت های مولکولی وجود 
دارد. در فــردی که عالمــت بیماری کووید ۱۹ 
دارد، از روز اول تا روز هفتم یا هشــتم، تســت 
تشخیص سریع و تست مولکولی تقریبا مانند هم 
عمل می کنند و می توانند تشخیص بدهند که فرد 

به ویروس کرونا مبتالست.
وی افــزود: اگر ۱۰ روز از بیماری فرد گذشــته 
باشد و بگوید که ۱۰ یا ۱۱ روز است عالمت هایی 
مثل بدن درد یا سرفه دارد، در صورتی که تست 
تشخیص سریع برای این فرد انجام شود، احتمال 
این که تســت کرونای این فرد مثبت شود حدود 
۱۰ درصد اســت و اگر تســت مولکولی برای 

این فرد انجام شــود، احتمال مثبت بودن تست 
کرونای این فرد حدود ۶۵ درصد خواهد بود.

رییســی ادامه داد: بنابراین تست های تشخیص 
سریع وابســته به زمان هستند و اگر بعد از روز 
دهم ابتالی فرد به ویروس کرونا، این نوع تست 
انجام شود، احتمال مثبت شدن تست تشخیص 
سریع کرونا بســیار پایین و احتمال مثبت شدن 

تست مولکولی یا PCR  بسیار باالست.
دستورالعمل ها چه می گویند؟

در  کــرد:  اظهــار  بهداشــت  وزیــر  معــاون 
دستورالعمل های مرکز کنترل بیماری های عفونی 
آمریکا ایــن طور آمده که اگــر در روز اول که 
بیمار عالئم بســیار مختصری از بیماری کووید 
۱۹ دارد و تســت تشخیص ســریع منفی باشد، 
می توان دو کار انجام داد؛ اول این که اگر تســت 
تشخیص ســریع انجام و پاسخ منفی شد، برای 
تایید، تست مولکولی یا PCR انجام شود. دوم 
این که اگر تست تشخیص سریع منفی شد، همین 
تست روز بعد انجام شود؛ زیرا حجم ویروس در 
بدن در روز اول ممکن اســت ۳۰ درصد باشد، 
امــا این میزان در روز دوم ممکن اســت به ۷۰ 

درصد برسد.
وی ادامه داد: حاال اگر قرار باشــد تست کرونا 
در روز اول عالمت دار شــدن فرد انجام شود، 
در صورتی که تســت مولکولــی یا PCR  در 
دسترس باشد، می توان تست مولکولی انجام داد. 
اگر تست مولکولی با توجه به نیاز به دستگاه، در 
دســترس نبود، می توان در روز اول عالمت دار 
بودن بیمار، تست تشخیص سریع انجام داد؛ اگر 
تست تشخیص سریع مثبت باشد و در جامعه ای 
که شــیوع بیماری باال باشد، این فرد مثبت تلقی 
می شــود. ولی اگر پاسخ تست منفی باشد، برای 
تایید می توان تســت مولکولی انجــام داد و در 
صورتی که این نوع تســت در دسترس نباشد، 
می توان در روز بعد، دوباره تســت تشــخیص 
سریع انجام داد. این نکته بسیار کلیدی است که 

باید در دستورالعمل ها به آن توجه کنیم.

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:
تولید داروهای مورد استفاده 

کرونا در داخل کشور

 رییس ســازمان غذا و دارو، از تولید 
همه داروهای مورد اســتفاده درمان کرونا در 

داخل کشور خبر داد.
به گزارش وزارت بهداشت، محمدرضا شانه 
ســاز درباره تولید داروهای مورد نیاز برای 
کرونا بیان کرد: محققان بســیاری در کشور 
در مســیر تولید داروهای مورد نیاز بیماران 
کرونایــی تالش می کنند. بیش از ۹۰ درصد 
داروهای کرونا در ابتدای شیوع این بیماری 
وارداتی بود و در این باره مشــکالتی وجود 
داشت، اما هم اکنون شرایط با گذشته تفاوت 

های بسیاری کرده است.
رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: اگرچه 
داروی قطعی درمــان کرونا وجود ندارد، اما 
با تالش متخصصان حوزه داروسازی کشور 
تمامی داروهای مورد استفاده در درمان کرونا 

در داخل تولید می شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
هیچ محموله واکسن کرونا به 

کشور ارسال نشده است
 سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم 
کرد: تا این لحظه هیچ محموله واکسن کرونا 
از هیــچ مبدایی به مقصد ایــران بارگیری و 

ارسال نشده است .
دکتر کیانوش جهانپور ســخنگوی سازمان 
غذا و دارو در گفت وگو با ایسنا در واکنش 
به اخباری مبنی بر ادعای ارســال نخســتین 
محموله واکسن کرونا از کره جنوبی، گفت: 
تا این لحظه هیچ محموله ای از واکسن کرونا 
از هیچ شرکتی و از هیچ مبدا به مقصد ایران 

بارگیری و ارسال نشده است.
وی تاکید کرد: هر زمان که این موضوع محقق 
شود قطعاً از ســوی مراجع رسمی وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو اطالع رسانی 
الزم برای آگاهی مردم عزیز کشورمان انجام 

خواهد شد.
جهانپور همچنین در صفحه توییتر خود نیز 
در این باره نوشت:» تا این لحظه هیچ محموله 
واکسن کرونا از هیچ مبدایی به مقصد ایران 

بارگیری و ارسال نشده است.«

روند تایید طرح های کرونایی 
در کمیته اخالق پزشكی

 دبیر گروه اخالق پزشکی فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور با اشاره به مراحل تایید 
طرح هــا در این کمیته گفت: پروژه ها پس از 
اخذ »کد اخالق«، به سازمان غذا و دارو انتقال 
داده می شوند تا درباره کل پروژه مورد بررسی 

قرار گیرند.
به گزارش ایســنا، احسان شمسی گوشکی 
در وبینار »بررســی وضعیت تولید واکســن 
کرونا در کشــورها و ارائه توانمندی کشور 
ایران در تولید آن«که امروز در فرهنگســتان 
علوم پزشکی برگزار شد، گفت: طرح ها در 
کمیته ملی اخالق در پژوهش سازمان غذا و 
دارو از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار 

می گیرند.
وی بــا بیان اینکه خود محقــق پروژه با این 
کمیته ارتباط دارد، اظهار کرد: از سوی دیگر، 
شرکت با سازمان غذا و دارو ارتباط می گیرد.

شمســی گوشکی با اشــاره به پروسه تائید 
از ســوی این کمیته، توضیح داد: ما در ابتدا 
ایمن  بودن و تأثیرگذاری را مورد بررسی قرار 
می دهیم؛ ولی در فاز اول، ایمن  بودن مطرح 

است.
دبیر گروه اخالق پزشکی فرهنگستان علوم 
پزشــکی کشــور با بیان اینکه تاکنون یک 
پروتــکل فاز یــک در کمیته اخــالق با دو 
نشســت اضطراری را تشکیل دادیم، گفت: 
نوع ارجاع به کمیته اخالق به گونه ای است 
که ابتدا ســازمان غذا و دارو از مراحل پروژه 

مطلع و قانع شود.
وی ادامــه داد: پروژه هــا پــس از اخذ »کد 
اخالق«، به ســازمان غذا و دارو انتقال داده 
می شــوند تا درباره کل پروژه مورد بررسی 

قرار گیرند.
دبیر کمیته ملی اخالق در پژوهش ســازمان 
غذا و دارو تأکید کرد: هیچ کشــوری برای 
دارویــی که خودش می خواهد مصرف کند، 
نیاز به مجوز بین المللی ندارد و سازمان غذا 

و دارو می تواند تائیدیه آن دارو را ارائه کند.
شمســی گوشکی بیان کرد: ما نیاز به تائیدیه 
 FDA نهادهــای بین المللــی نداریــم؛ اما

کمک کننده است.

خبــر

۱. برنامه ریزی جهت تامین مواد غذایی مورد نیاز :
در شــرایط فعلی، برخی از مردم مــواد غذایی 
بیشتری را خریداری و در منزل ذخیره می کنند. 
این رفتار نامناسب در خرید مواد غذایی، ممکن 
اســت عواقب منفی مانند افزایــش قیمت مواد 
غذایی، مصرف بیش از حد مواد غذایی و توزیع 
نابرابر مواد غذایی را به همراه داشته باشد. بنابراین 
توجه به نیازهای غذایی خود و همچنین دیگرین 

بسیار مهم است.
۲. اولویت بنــدی در مصرف مواد غذایی بر پایه 

ماندگاری آنها
* ابتــدا از مــواد غذایی تــازه و آنهایی که عمر 
نگهداری آنها کمتر اســت استفاده کنید. اگر مواد 
غذایی تازه، به ویژه میوه ها، سبزی ها و لبنیات کم 
چرب در دسترس خانواده است، مصرف آنها را 

در اولویت قرار دهید.
 * از سبزی های منجمد نیز با رعایت کامل اصول 
بهداشتی می توانید در طی دوره های طوالنی تر 
استفاده کنید. توجه داشته باشید که ویروس کرونا 
در دمــای انجماد از بین نمی رود. بنابراین قبل از 
فریز کردن ســبزی ها الزم است دست ها را به 
دقت با آب و صابون شســته و در شرایط کامال 
استریل ظروف آماده سازی و بسته بندی هم شسته 

و ضدعفونی شوند.
۳. خرید مواد غذایی مناسب :از غذاهایی با ارزش 
غذایی باال که عموما مقرون به صرفه و در دسترس 
اند و ماندگاری بیشتری دارند و در فهرست زیر 
آمده اند میتوانید برای انتخاب، خرید و نگهداری 
مواد غذایی در خانه در زمان قرنطینه استفاده کنید:
* میوه و سبزی های تازه و ماندگار: انواع مرکبات 
مانند پرتقال، گریپ فــروت، موز، نارنگی، لیمو 
ترش و لیمو شــیرین گزینه هــای خوبی برای 
نگهداری در خانه هستند که ویتامین ها و امالح 
معدنی مورد نیاز بدن را تامین می کنند. از سبزی 
هایی مثل ســیر، پیاز و زنجبیل هم که ماندگاری 
خوبی دارند می تــوان بعنوان طعم دهنده غذاها 

استفاده کرد.
* حبوبات: انواع لوبیا، نخود، عدس، ماش، لپه و 
دیگر حبوبات منابع خوبی از پروتئین گیاهی، فیبر، 
ویتامین ها و مواد معدنی هستند و می توان از آنها 
برای تهیه انواع خورش ها، سوپ ها و آش های 

محلی و ساالد استفاده کرد.
* نان و غالت: نان های تهیه شده از آرد سبوس 
دار )ســنگک و جو(، برنج، ماکارونی ســبوس 
دار، رشته ها، جو و گندم کامل )پوست نگرفته( 
ماندگاری طوالنی دارند و به راحتی می توان آنها 

را تهیــه کرد، در ضمــن در تامین فیبر نیز نقش 
مهمی دارند. نان را می توان برای اســتفاده های 
بعدی، در فریزر نگهداری نمود، اما قبل از مصرف 
الزم اســت کامال حرارت دیده و داغ شود که در 
صورت آلودگی احتمالی به ویروس کرونا، آن را 

از بین ببرد.
* میوه های خشک و مغزها )آجیل(: از میوه های 
خشــک بعنوان میان وعده های مغذی می توان 
اســتفاده نمود. انواع مغزهایخام، بو داده و بدون 
نمک که منبــع خوبی از پروتئین و ریزمغذی ها 
هســتند می توانند هم به عنوان میان وعده های 
غذایی سالم اســتفاده شده و یا به فرنی، ساالد و 
دیگر وعده های غذایی اضافه شــوند. آجیل و 
مغزها همچنین حاوی مقدار زیادی چربی هستند 
و مصرف زیاد آنها می تواند موجب اضافه وزن 

و چاقی بشود.
* تخم مرغ: تخم مرغ منبع بسیار خوبی 

از پروتئیــن و مواد مغذی اســت و 
برای پیشــگیری از انتقال آلودگی 
به ویروس کرونا ســفارش می 
شود به جای تخم مرغ عسلی، 
از تخم مرغ آب پزو ســفت 
که کامال پخته شــده استفاده 

نمایید.
۴. تهیــه غذاهای خانگی: در 
طول زندگی روزمره معموالً، 

برخی از افراد وقت الزم برای 
تهیه غذاهای خانگی را ندارند. با 

توجه به این که در دوره قرنطینه 
خانگی مدت زمان طوالنی در خانه 

هستید، می توانید غذاهایی که تاکنون به 
دلیل نداشتن وقت، تهیه نکرده اید را آماده 

نمایید. بدین منظور می توان به بسیاری از دستور 
عمل های تهیه غذاهای سالم و خوشمزه از طریق 
اینترنت و به صورت آنالین دسترسی پیدا نمود. 
شما می توانید با مواد غذایی در دسترس غذاهای 

جدیدی را تهیه و امتحان نمایید.
 ۵. غذاخــوردن اعضای خانواده با یکدیگر: تهیه 
غذا و غذا خوردن اعضای خانواده با یکدیگر، یک 
شیوه مناســب برای ایجاد عادات غذایی سالم و 
تقویت روابط خانوادگی اســت. تا آن جا که می 
توانید فرزندان خود را در تهیه غذا مشارکت دهید. 
این امر می تواند در کاهش اضطراب کودکان در 

این شرایط استرس زا کمک کند.
 ۶. ایمنی مواد غذایــی: ایمنی مواد غذایی پیش 
نیاز برای تامین امنیت غذایی و یک رژیم غذایی 

سالم است. هنگام تهیه غذا برای خود و دیگران، 
پیروی از اصول بهداشت فردی و رعایت اقدامات 
بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و 

بیماری های ناشی از غذا بسیار مهم است.
۷. اســتفاده از گروه های غذایی در برنامه غذایی 
روزانه: در برنامه غذایی روزانه، به منظور ســالم 
زیستن باید دو اصل تعادل و تنوع رعایت گردد. 
تعادل به معنی مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای 
حفظ سالمت بدن اســت و تنوع یعنی مصرف 
انواع مختلف مواد غذایــی که در ۶ گروه اصلی 

غذایی قرار دارند.
مــواد غذایی در هر گروه غذایــی، دارای ارزش 

یــی  ا « غذ یبــا تقر

ن  هستند یکسا
و در صورت دسترســی نداشــتن به برخی مواد 

غذایی، می توان از جایگزین آنها استفاده نمود.
گروه های غذایی عبارتند از:

گروه نان و غالت: ســفارش می شود ترجیحا از 
نان و غالت ســبوس دار استفاده شود. این گروه 
شــامل نان ها )شامل ســنگک، بربری، نان جو، 
لواش، تافتون و دیگر نان های محلی(، برنج، انواع 
ماکارونی، رشته ها، غالت صبحانه و فرآورده های 

آنها می باشد.
گروه سبزی ها: مواد غذایی این گروه شامل انواع 
کاهو، اسفناج، کرفس، سبزی خوردن، انواع کلم، 

هویج، بادمجان، نخود سبز، لوبیا سبز، انواع کدو، 
فلفل، قارچ، خیار، گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی 

و.... می باشد.
گروه میوه ها: این گروه شامل انواع مرکبات )مانند 
پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، گریپ 
فروت(، انــواع توت، طالبی، خربــزه، هندوانه، 
خرمالو، شــلیل، هلو، زردالو، انگور، سیب، انبه، 
گالبی، انار و. .. و انواع آب میوه طبیعی، کمپوت 

میوه ها و میوه های خشک( خشکبار( می باشد.
گروه شیر و لبنیات: این گروه شامل شیر، ماست، 

پنیر، کشک و دوغ. می باشد.
گروه گوشــت و تخــم مرغ: این گروه شــامل 
گوشت، مرغ، ماهی، میگو، بلدرچین، غاز، اردک 

و تخم مرغ می باشد.
گروه حبوبات و مغز دانه ها: این گروه شــامل 
انواع حبوبات مانند نخود، انواع لوبیا، عدس، 
باقال، لپه، ماش، سویا و. .. و مغزها شامل 
گردو، بادام، فندق، پسته، بادام زمینی، 
بادام هندی و. .. می باشــد که به 
صورت ترکیــب با غالت منبع 

خوبی از پروتئین هاست.
۸. کاهش مصرف نمک و مواد 
زیاد  نمک:مصرف  پر  غذایی 
نمک موجب تحریک سیستم 
ایمنی بدن و تضعیف آن می 
شــود. با رعایت مــوارد زیر 
مصرف نمک خود و خانواده را

کنترل کنید:
* کاهش مصرف نمک در هنگام 
پخت غذا و نپاشیدن نمک بر روی 

غذا سر سفره
* کاهــش مصرف تنقالت شــور مانند 
چیپیس، فراورده های غالت حجیم شده مثل 

انواع پفک و چوب شور
* کاهش مصرف غذاهای کنســرو شــده، انواع 
فســت فودها که هم نمک و هــم چربی زیادی 
دارند، سوسیس و کالباس، انواع شورها و ترشی 

ها و انواع سس ها
* استفاده از آجیل های بدون نمک و بو نداده

* طعم دار کردن غذا با افزودن سبزی های تازه یا 
خشک و ادویه جات به جای نمک

۹. کاهش مصرف قند، شــکر، نوشابه ها و انواع 
مواد غذایی ونوشیدنی های شیرین

* کاهش مصرف انواع دســرها، شــکالت ها، 
شیرینی ها، آب نبات ها، مرباها و کیک ها

* کاهش مصرف نوشــیدنی های شیرین مانند 

انواع نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی، 
شیرهای طعم دار وانواع

شربت ها و جایگزین نمودن آب، دوغ و عرقیات 
سنتی و شربت های خانگی بسیار کم شیرین به 

جای آنها
۱۰. کاهش مصرف چربی ها و روغن ها

* استفاده از روش های بخارپز، آب پز، تنوری و 
کبابی به جای سرخ کردن مواد غذایی

* استفاده از حداقل روغن در تهیه غذا
* اســتفاده از انواع روغن مایع مانند کلزا، ذرت، 
سویا، کنجد یا روغن آفتابگردان برای طبخ غذاها

* تفــت دادن غذا در زمان کوتاه به جای ســرخ 
کردن آن

* کاهش مصرف انواع لبنیات پرچرب و استفاده 
از انواع کم چرب )کمتر از ۲.۵درصد چربی(

* محدود کردن مصرف غذاهای چرب مثل فست 
فودها، سیب زمینی سرخ کرده، کله و پاچه

۱۱. مصرف فیبر کافی: فیبر در داشتن یک سیستم 
گوارشی ســالم نقش مهمی دارد و از پرخوری 
جلوگیری می کند. برای اطمینان از مصرف فیبر 
کافی، در صورت امکان در تمام وعده های غذایی 
سبزی ها، میوه ها، حبوبات و غذاهای سبوس دار 
را انتخاب کنید. از نان های تهیه شده با آرد سبوس 
دار، برنج قهوه ای، ما کارونی ســبوس دار، جو و 
گندم کامل )پوست نگرفته( بیشتر استفاده نموده و 
از سبزی ها و میوه ها به عنوان میان وعده استفاده 

کنید.
۱۲. نوشیدن روزانه آب و نوشیدنی های بدون قند

* هر فردی در روز باید به طور معمول هشــت 
لیــوان آب و مایعات مناســب جایگزین آن را 
دریافت کند. آبرسانی مناسب برای حفظ سالمتی 

و تقویت سیستم ایمنی بدن ضروری است.
* برای مصرف کافی مایعات می توان برش های 
خیار، نعناع، لیمو یا پرتقال را به لیوان آب اضافه 
نمود. به دلیل داشــتن قند زیاد در نوشــابه ها و 
نوشیدنی های شیرین مانند نوشابه های صنعتی، 
آب میوه های صنعتی و شیرهای طعم دار مصرف 
آنها که موجب تحریک سیستم ایمنی و تضعیف 

آن می شود را محدود کنید.
* از نوشــیدن مقادیر زیاد قهوه، چای و به ویژه 
نوشابه های کافئین دار و نوشیدنی های انرژی زا 
خودداری کنید. زیرا ممکن اســت به کمبود آب 

بدن منجر شود.
۱۳. انجام فعالیت بدنی: در شرایط قرنطینه خانگی، 
بزرگســاالن باید روزانه ۳۰دقیقه و کودکان یک 

ساعت فعالیت بدنی داشته باشند.
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یک کارشناس:
خریدار واقعی حاال حاالها 
وارد بازار مسكن نمی شود

 یک کارشــناس بازار مســکن با بیان 
اینکه افزایش ســقف وام بانکــی با توجه به 
شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمی 
کند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط 
وامهای سنگین را ندارند، بانکها هم تمایلی به 
افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی 
دهند؛ در این شرایط عمال متقاضیان واقعی تا 

مدتها از بازار مسکن دور خواهند بود.
حسن محتشــم در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: علــت اصلی رکود معامــالت و رکود 
ســاخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که 
وابستگی شــدیدی به دالر و درهم دارد. این 
نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین 
آمدن توان خریداران مصرفی شــده است. به 
تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا 

کرده است.
وی افــزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث 
شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده 
چقــدر درمی آید. اگــر دالر روی هر عددی 
تثبیت شــود تکلیف ســازنده و تولیدکننده 
مسکن روشن می شود اما این بالتکلیفی باعث 
سردرگمی سازندگان و انبوه سازان برای برنامه 

ریزی شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه ســازان استان 
تهــران با بیــان اینکه تا زمــان افزایش توان 
متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی 
می ماند گفت: بخش مســکن با پارادوکس 
مواجه شده اســت؛ از یک طرف تقاضا برای 
مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با 

قفل شدگی معامالت مواجهیم.
محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت 
مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد 
فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. 
در سه سال گذشته رشــد قیمتها از تقاضای 
سرمایه گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای 
واقعی و مصرفی هم به معامالت اضافه شود 
احتماال در آینده افزایش قیمت بیشــتری را 

شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به 
خانه اولی ها متوقف شــده است گفت: برای 
متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، 
خرید اوراق تســهیالت مسکن است که در 
تهران بــه هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه 
۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می 
شــود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام 
با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می گیرد که اقساط 
آن سنگین می شــود. همچنین برای دریافت 
این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق 
خریداری شــود و عمال حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان دســت زوجها را می گیرد که عمال با 
توجه به قیمت مسکن در تهران می شود ۷.۵ 

متر خانه با آن خریداری کرد.
این کارشــناس بازار مســکن افزایش سقف 
تســهیالت با توجه به شــرایط فعلی را غیر 
اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه 
یافته معموال ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی 
دولت تســهیالت پرداخت می شــود اما هم 
اکنون در ایران قابل اجرا نیســت. مدت زمان 
پرداخت تسهیالت باید ۳۰ ساله و نرخ سود 
آن باید تک رقمی شود. اما می بینیم که بانکها 
تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با 
توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت 
وامهای طوالنی مــدت برای بانکها به صرفه 

نیست.

افزایش قیمت مواد شوینده 
تا پایان سال ممنوع!

 فرنشین نظارت بر محصوالت بهداشتی 
سازمان حمایت اعالم کرد که هر گونه افزایش 

قیمتی مواد شوینده تا پایان سال ممنوع است.
به گزارش ایســنا، اســماعیل مهدی پور در 
یک برنامه تلویزیونی در مورد افزایش قیمت 
مواد شوینده با تاکید بر اینکه مجوز افزایش 
۴۰ درصدی قیمت مواد شوینده در اول آبان 
ماه ۱۳۹۹  نسبت به خرداد ماه امسال صادر 
شــد و پس از آن هیچ گونه افزایش قیمتی 
برای مواد شــوینده لحاظ نشده، گفت: در 
روزهای گذشــته هیچ گونه مجوزی برای 
افزایش قیمت مواد شــوینده داده نشــده و 
افزایش قیمت مواد شــوینده تا پایان ســال 

ممنوع است.  
به گفته وی آخرین افزایش قیمت مواد شوینده 
اول آبــان ماه بوده که علت آن افزایش قیمت 
مواد اولیه بوده که بخشی از آنها داخلی است 
و در بورس پتروشیمی بر پایه قیمت جهانی و 
نرخ ارز تعیین می شود و بخشی هم وارداتی 
بوده است. مهدی پور همچنین تاکید کرد که 
با هر گونه افزایش قیمتی در باره مواد شوینده 
برخورد خواهد شد و مردم می توانند هر گونه 
گران فروشــی در این زمینه را به ۱۲۴ اطالع 

دهند.  
از اول آبان ماه  قیمت خمیر دندان، صابون، مایع 
دستشویی، مایع ظرفشویی و شیشه پاک کن ۴۰ 
درصد و باقی اقالم بهداشتی ۳۰ درصد افزایش 
پیدا کرد و بر پایه اعالم دســتگاه های مربوط 
هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بعد از آن 

غیرقانونی است.

خبر

 قیمــت گذاری خودرو توســط 
شــورای رقابت باز هم خبرساز شده و 
چالش تازه ای دربازار خودرو ایجاد کرده 
اســت. در حالی که در هفته های گذشته 
طرح هــای متفاوتی از ســوی دولت و 
مجلس بــرای بازار خــودرو مطرح بود 
ناگهان شــورای رقابت وارد گود شد و 
فرمول تازه ای را بــرای ۱۸ خودرو بازار 

تعیین کرد.
به گزارش فرارو، بر پایه دســتور العمل 
جدیــد قیمت ایــن خودرو هــا مطابق 
»متوسط بازار« خواهد بود. فرمول تازه به 
نوعی به معنای آزاد سازی مشروط قیمت 

این ۱۸ خودرو است.
این خودرو هــا عبارتنــد از: پژو پارس 
اتوماتیــک، پــژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ 
پانوراما، ســمند سون پالس، رانا پالس، 
رانا پالس توربو، هایما توربو s ۵ دستی، 
هایما توربو s ۷ اتوماتیک، k ۱۳۱، ساینا 
s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان 

و زوته.
این قیمت گذاری به معنای افزایش قیمت 

خودرو های تفسیر شده است.
قیمت گذاری جدید این شــورا برای ۱۸ 
محصولی که مشــمول آزادسازی شدند، 
بر مبنای حذف تورم بخشــی و تمرکز 
بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت 
خودرو های یاد شــده به خودروسازان با 
الزاماتی از سوی شــورای رقابت همراه 
شــده که مهم تریــن آن افزایــش تولید 
اســت. به این معنا که خودروســاز در 
صورتی می تواند نسبت به قیمت گذاری 
محصوالت خود در حاشیه بازار اقدام کند 
که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را 

افزایش داده باشد.
رضا شیوا، رییس شــورا گفته است: »بر 
ایــن پایه قیمت بخشــی از خودرو های 
پرتیراژ و به گونه ای که برای عامه مردم به 
صرفه هستند، بر پایه فرمول قبلی محاسبه 

می شود.«
شــورای رقابت می گویــد خودرو های 
پیــش فــروش شــده قبلی مشــمول 
قیمت های جدید نیســتند. شیوا با اشاره 
به پیش فروش های قبلی گفت که پیش 
فروش هایــی که تــا ۱۰ دی یعنی زمان 
اعالم تغییر قیمت فرمول انجام شــده بر 

پایه فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
بر پایه تصمیم شورای رقابت قرار است 
از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ 

قیمت ۱۸ خودرو تغییر پیدا کند.
تصمیم شورا منتقدان زیادی دارد. عده ای 
می گویند این تصمیم باعث افزایش قیمت 
خودرو در بازار می شــود. یک روز پس 
از تعیین فرمول جدیــد، برخی گزارش 
هــا حاکی از افزایش قیمــت خودرو از 
پنــج تا ده میلیون تومــان بود. در همین 
حال عده ای دیگر می گویند آزاد ســازی 

مشروط قیمت خودرو بی معناست.
برخی نمایندگان مجلس از اقدام شــورا 
انتقاد کرده اند و ســازمان بازرســی هم 
خواســتار لغو این فرمول شــده است. 
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی 
گفت: »طرحی که شــورای رقابت برای 
تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است 
از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد 

است و باید تجدیدنظر شود.«
دلیل مخالفت سازمان بازرسی کل کشور 

افزایش قیمت هاست.
در عین حال کارشناســان بازرا خودرو 
معتقدند، قیمت خــودرو باید کامال آزاد 
شود بدون هیچ قید و شرطی. کارشناسان 

می گویند باید قیمــت همه خودرو های 
تولید داخل آزاد شود و مطابق قیمت آن 
بر پایه هزینه های تولید تعیین گردد. این 
کارشناسان می گویند با آزادسازی قیمت 
خودرو بازار متعادل می شود، حاشیه بازار 
از بین می رود و فساد و سوداگری متوقف 

می گردد.
این روش قیمت گــذاری فقط التهاب 

ایجاد می کند
فربــد زاوه کارشــناس و تحلیلگر بازار 
خودرو دربــاره  قیمت گــذاری تازه به 
فرارو گفت: »این سیستم فرمول بندی و 
قیمت گذاری هیچ کمکی به بازار خودرو 
نخواهد کرد. این روش فقط التهاب ایجاد 
می کند. حکایت آقای شیوا حکایت همان 
فردی شــده که وقتی خورد زمین برای 
اینکــه آبرویش نرود تا خانه ســینه خیز 
رفت. آقای شــیوا سالهاست در شورای 
رقابــت مدام می گویــد فرمول جدیدی 
کشف کرده که مشکالت صنعت خودرو 
را رفع می کند. این مشکالت هم نه تنها 
رفع نشــده بلکه هر دفعه بدتر هم شده 

است.«
او افزود: »آخرین قول آقای شیوا این بود 
با فرمول جدیدی که برای قیمت گذاری 
در پیش گرفته قیمت ها در خرداد ماه ۴۰ 
درصــد کاهش می یابد، اما حاال با وجود 
کاهــش قیمت ها از آبــان تا حاال قیمت 
برخی خودرو ها حتی دو برابر خرداد ماه 
است. پرســش این است که چرا باید به 
آقای شیوا با این پیشینه عملکردی اجازه 

ارائه فرمول قیمت  گذاری بدهیم.«
زاوه تاکیــد کرد: »تا زمانیکه نرخ  گذاری 
شــناور و آزاد نباشــد، تا زمانیکه دولت 
نپذیرد رقابت مدیریت شده معنا ندارد، در 
این شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان 
ندارد کســی بخواهد وارد بازار خودرو 
شــود مگر اینکه دنبال رانتخواری باشد. 
وقتی که اینهمه نهــاد حاکمیتی فعالیت 
تجاری دارند بخــش خصوصی واقعی 
اصال ریسک وارد شــدن به این فضا را 
ندارد مگر اینکه قصد رانت خواری داشته 
باشد و پشت مفاهیمی همچون مصرف 
کننده و مــردم و رقابت اقتصادی پنهان 

شود.«
این کارشــناس بازار خــودرو ادامه داد: 
»فرمول تازه ای بــرای ۱۸ خودرو اعالم 
شده است، این در حالی است که تعدادی 

از آن ها اصال تولید نمی شود. مثال شاهین 
فعال به تولید نرسیده است و چند مورد 
دیگر هــم اصال به خاطر تحریم ها دیگر 

تولید نمی شود.«
زاوه با بیان اینکه تصمیمات آقای شــیوا 
در دو ســال گذشته حدود دویست هزار 
میلیارد تومان رانت ایجاد کرده اســت، 
گفت: »با این حال معتقدم او با حســن 
نیســت این فرمول ها را ارائه می دهد، اما 
مسئله این است که فرمول های ایشان هیچ 
کدام تاکنون موفق نبوده اســت چرا باید 

دوباره فرمول ارائه کند؟«
این کارشــناس خودرو معتقد اســت: 
»تصمیم تازه شورای رقابت و آقای شیوا 
التهاب کوتاه مدت در بازار ایجاد می کند، 
اما آنچه که در بازار قیمت را تعیین می کند 
نه اوامر ایشان است و نه دالل است. آنچه 
که قیمت را تعیین می کند تعداد و قدرت 
خرید یا همان فرمول ساده عرضه و تقاضا 
است. قدرت خرید در سال های گذشته 
نابود شده است و از طرف دیگر تورم به 
خاطر سیاست های انبساطی پولی و مالی 
به شدت افزایش یافته است. چندی پیش 
در آستانه انتخابات آمریکا قیمت خودرو 
همپای دیگر بازار ها به استقبال پیروزی 
احتمالی ترامپ رفته بود و تورم خودرو 
بیش از تورم بخشی ناشی از سیاست های 
پولی بود وقتی که ترامپ شکست خورد 

این التهاب در آذر ماه به پایان رسید. »
 به عقیده زاوه »وضعیت بازار خودرو را 
نمی توان با ارائه فرمول حل کرد. وظیفه 
شــورای رقابت این اســت که در مقابل 
انحصارگرایی دولت بایستد، اما تا به حال 
حتی یک مورد از آیین های انحصارگرایانه 

دولت را زیر سوال نبرده است.«
عده ای دوست ندارند قیمت ها کاهش 

یابد
امیر حسین کاکایی تحلیلگر بازار خودرو 
نیز دربــاره در این باره بــه فرارو گفت: 
»ســه ماه است همه مســوولین می دانند 
اوضاع صنعت خوب نیست. قیمت های 
باید تصحیح و آزاد شــود تا ثبات به بازار 
برگــردد. در یک ماه گذشــته با کاهش 
قیمــت دالر قیمت خــودرو هم منطقی 
شد و بهترین زمان برای آزادسازی قیمت 
خودرو بود. وزارت صنایع هم روی بسته 
جهش تولید کار می کرد. شوربختانه دوباره 
این بازی سیاستگذاری وارد ریل دیگری 

شد. شورای رقابت برای اینکه از ریل کنار 
گذاشته نشود فرمول قیمت گذاری را تغییر 

داد و فرمول پیچیده تازه ای ارائه کرد.«
او افزود: »از نظر سیاستگذاری این روش 
واقعا باعث تاســف اســت، مسوولین 
بی برنامه با یکدیگر پاســکاری می کنند 
و مــردم متضرر می شــوند. در مجموع 
معتقدم قیمت خودرو باید آزاد شود. حاال 
می خواهد در بورس یا حاشیه بازار باشد 
و یا اینکه با فرمول گذاری پیچیده قیمت 
را آزاد کنند. مهم نیست فقط باید زودتر 

این کار انجام شود.«
کاکایی افزود: »کشــور مــا در تورم ۵۰ 
درصدی به سر می برد و برخی نهاده های 
تولید در ســه سال گذشــته بیش از ده 
برابر شده است. در چنین شرایطی هیچ 
فرمولی که مناسب باشد و خوب کار کند 
را نمی توان کشف کرد. حاال فرمول تازه 
شــورای رقابت تصویب شده است دو 
روز است که ســر خوب و بد بودن آن 
بحث می شود. احتماال دوباره باید منتظر 
یک تصمیم گیری جدید باشــیم و ارائه 
قیمت های تازه که معلوم نیســت از کجا 

بیرون آمده است.«
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: 
»مهم نیست که چه فرمولی پیاده می شود 
مهم این اســت که خودرو ساز نباید با 
قیمت پایین محصول خود را عرضه کند 
چرا که حاشیه بازار بزرگی را ایجاد کرده 
اســت. در این بازار خریدار خودروساز 
۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می برد. این غلط 
است چرا که خودروساز دیگر نمی تواند 
ادامــه حیات دهد. از طــرف دیگر باید 
بســاط رانتخواری به صورت دینامیک 
برچیده شود، یعنی اگر دالر پایین تر آمد 
قیمت خــودرو هم کاهــش یابد و اگر 
دالر باال رفت قیمت خودرو هم افزایش 
یابد. فرمولی باید به اجرا در بیاید که این 
شرایط را محقق کند، در این حالت مردم 

هم می توانند برنامه ریزی کنند.«
کاکایی همچنین از شورای رقابت انتقاد 
کرد و گفت: »من نمی دانم چرا این شورا 
خود را مسوول قیمت گذاری می داند، اما 
به مســائل رقابتی در صنعت خودرو که 
وظیفه اصلی اش است نمی پردازد. با این 
حال اگر نظر مقامات کشــور این است 
که شــورای رقابت قیمــت تعیین کند، 
اشــکالی ندارد، اما این کار را تمام کند و 

اگر شورا قیمتی تعیین کرد دیگر حرف و 
حدیث پشــت آن نباشد تا حداقل بتوان 
رفتار آینده بــازار را پیش بینی کرد. هفته 
گذشــته وزارت صنایع طرحی داد، روز 
گذشته شورای رقابت فرمولی ارائه کرد 
و حتما هفته آینده مجلس هم طرح خود 
را ارائه می دهد، با این سیســتم نمی توان 

پیش رفت.«
کاکایی یــادآوری کــرد: »طرح مجلس 
و وزارت صنایع بهتــر از فرمول گذاری 
شــورای رقابت اســت. چرا که در ازای 
افزایــش قیمت وزارت صنایع و صنعت 
خودرو تعهــدات متقابلی بــه یکدیگر 
می دادند و بســته کامل جهش تولید بود. 
اما در روش شورای رقابت صرفا از منظر 
قیمت گذاری است و دیگر موارد در آن 

دیده نمی شود.«
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 
درباره اینکه تقسیم بازار و قیمت گذاری 
متفــاوت را هم نقد کرد و گفت: »از نطر 
اصولی باید قیمت ها همه با هم تصحیح 
شود، اما فعال سیاستمداران و سیاستگذاران 
اصرار دارند بــرای اینکه بتوانند تنش را 
کنتــرل کنند ۵۵ درصــد از خودرو ها را 
که عموما پر تیراژ هستند قیمت پایین تر 
بگذارند و ۴۵ درصد را قیمت باالتر، این 
کار از نظر اصول اقتصادی درست نیست. 
قیمت ها همه باید با یکدیگر اصالح شوند 
تا توازن به هم نخورد. بحث این است که 
با قیمت گذاری غلط سرمایه گذاران را به 
بازار می کشانیم و سر مصرف کننده واقعی 
بی کاله می ماند. از طرف دیگر خودروساز 
هم مــدام زیان می بینید. چرا باید این راه 

غلط را تکرار کنیم.«
کاکایی معتقد است: »باید به سرعت این 
وضعیت اصالح شــود. ما پنجره طالیی 
آذر ماه را از دست دادیم. قبل از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا قیمت ارز تا 
به ۲۵ هزار تومان رســید، همزمان با این 
کاهش قیمت، خودرو هم با کاهش معنی 
داری همراه بود. اگر همزمان با این اتفاق 
آزادســازی رخ می داد قیمت خودرو باال 
نمی رفت. اما تعلل یک ماهه وجود داشت 
حاال هم فرمول تازه ای ارائه شــده است، 
معلوم نیســت کی نهایی شود، کی ابالغ 
شود و کی اجرا شــود و نهایتا دوباره تا 
پایان بهمن این روند ادامه پیدا می کند و 
آن وقت هم نزدیک عید اســت و بازار 

خود بــه خود با افزایــش قیمت همراه 
است. این قیمت گذاری اخیر هم می تواند 
به آن دامــن بزند. با این اتفــاق دوباره 
عده ای معترض می شــوند و می گویند 
چرا قیمت ها باال رفــت و دوباره روز از 
نو روزی از نــو و فرمول ها و طرح های 
تازه از راه می رسند. به این ترتیب به نظر 
می رسد هر تصمیمی که قرار است اجرا 
شــود باید سریع اجرا شــود. دقیقا سال 
۹۷ هم همین اتفاق افتاد هفت بهمن ماه 
تصمیم گرفتن و آخر بهمن اجرا کردند و 
ناگهان قیمت خودرو به شدت باال رفت 
و وزیر ناچار شــد تصمیم را برگرداند و 
خسارت هزاران میلیارد تومانی به صنعت 
خودرو وارد شد و رانت خواری بزرگی 

از سوی سوداگران صورت گرفت.«
او با بیان اینکه ما می گویم قیمت گذاری 
باید آزاد شــود، افــزود: »به این دلیل که 
حاشیه بازار را کم می کند. وقت آزادسازی 
صورت گیرد واسطه گران و سرمایه داران 
از بازار خارج می شوند و مصرف کننده 
واقعی باقی می ماند، وقتی مصرف کننده 
واقعی باقی بماند، قیمت خودرو خود به 
خود پایین می آید چــرا که با قیمت باال 
تــوان مصرف ندارنــد و قیمت ها ناچار 
متعادل می شــوند تا مصرف کنند بتواند 
بخرد. تا وقتی با مکانیسم دستوری حاشیه 
بازار را نگه می داریم مدام به سرمایه گذار 
پیام می دهیم که در این بازار بمانید جای 
خوبی برای کسب سود است. کدام بازار 
ضمانت ۱۰۰ درصد سود را می دهد. این 
هم گفته می شود که جلو خرید و فرش 
را می گیریم این حرف غلط است مردم با 

قولنامه معامله می کنند.«
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه عده ای 
دنبال حفظ این حاشیه بازار هستند، آن ها 
نمی خواهند این بازار از بین برود، در پاسخ 
به این پرسش که این عده چه کسانی اند؟، 
گفت: »پرســش ما هم همین است. چرا 
سیاســتگذاران و تصمیــم گیــران مدام 
پاسکاری می کنند؟ عده ای تصور می کنند 
که با آزادســازی قیمت های باال برود، اما 
دسته مهمتری هســتند که نمی خواهند 
مشــکل حل شــود. این دســته از این 
می ترسند که ناگهان قیمت ها خیلی پایین 
بیاید. اینجا پرسش مهمی مطرح می شود 
که با آزادسازی چه کسانی ضرر می کنند؟«
او افــزود: »بــه نظــر می رســد برخی 
سیاست گذاران دوست ندارند بدنام شوند. 
چونکه آزادســازی قیمت حتما تبعات 
سیاســی دارد و مردم می گویند آن مقام 
مسوول باعث افزایش قیمت شده است. 
بالخره با جمع شدن بســاط رانتخواری 
عده ای ناراضی می شوند. با توجه به این 
که شــش ماه تا پایــان دولت باقی مانده 
به نظر نمی رســد مقام های دولتی راضی 
باشند بدنام شوند. از طرف دیگر عده ای 
هم شــیطنت می کنند و هر روز طرح و 
فرمول تازه ای ارائه می کنند. اینجاست که 
باید گفت اراده سیاسی محکمی برای حل 
مشــکل وجود ندارد. یا افراد می خواهند 
محبوب دل ها بمانند و یا اینکه نگرانند که 
بازار سرمایه به هم بخورد عرضه خودرو 
در بازار افزایش یابد و قیمت ها به شدت 
افت کند در نتیجه افرادی که از این بازار 
سود می برند به شدت ضرر کند. مسئله 
خیلی ساده است حقوق ساالنه من کمتر 
از ۲۰۰ میلیون تومان است با ۱۵ ساعت 
کار در روز، یک فرد با یک خرید یکجا 
۲۰۰ میلیون تومان سود می برد. حرف از 

رقم های خیلی بزرگی است.«

چرا فرمول های شورای رقابت کارا نیست؟

بازار خودرو؛ دست های پشت پرده و یک فرمول ساده
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 اخیرا انجمن صنایع لوازم خانگی اعالم 
کرد که بــا توجه به قیمت مــواد اولیه و دیگر 
هزینه های تولید، قیمت های جدید لوازم خانگی 
هر بار با ارائه مستندات به سامان حمایت اعالم 
و در ســامانه ۱۲۴ اظهار می شــود که بر همین 
اســاس جدیدترین محــدوده قیمت مهم ترین 
کاالهای لوازم خانگی را در این گزارش بررسی 

کردیم.
به گزارش ایســنا، خردادماه امســال، افزایش 
قیمت لوازم خانگی خبرساز شد، به طوری که 
لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و کاالهای 
خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور 
می شــود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. 
در نهایت ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعالم کرد کــه در قیمت های 
لوازم خانگی بازنگری شده و تلویزیون حداکثر 
۲۰ درصــد و دیگر لــوازم خانگی حداکثر ۲۵ 
درصد مجاز به افزایش قیمت نســبت به بهمن 
سال گذشته هســتند . این ســازمان همچنین 
تولیدکننــدگان را ملزم کرد که قیمت های خود 

را در سامانه ۱۲۴ درج کنند که مالک بازرسی از 
واحدهای صنفی قرار گیرد. 

با این حال اخیرا عباس هاشــمی- دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایــران، درباره نحوه تعیین 
قیمت لــوازم خانگی، گفته بود کــه در همان 
نشست تولیدکنندگان با سازمان حمایت توافق 
کردند که با توجه بــه تغییرات نرخ ارز، قیمت 
مواد اولیه و دیگر مولفه های تاثیرگذار بر قیمت 
لوازم خانگی این افزایــش قیمت در آن مقطع 
پذیرفته شــده، اما هرگونه تغییــر در نهاده های 
تولید این حق را برای واحدهای تولیدی محفوظ 
می دارد که قیمت محصوالت خود را متناســب 
با قیمت نهاده های تولید افزایش دهند یا تعدیل 

کند.

بررســی سامانه ۱۲۴ که جدیدترین قیمت ها در 
آن درج شده نشــان می دهد که هم اکنون انواع 
تلویزیون ۳۲ تا ۸۲ اینچ بین ســه میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومــان تا ۴۸ میلیون تومــان قیمت دارد. 
همچنین قیمت اجاق گاز پنج شعله فردار چهار 
میلیون ۷۰۰ تا ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

 نرخ فریزر ۱۷ فوت تولید داخل هم بر پایه این 
سامانه باید بین شش میلیون تومان تا ۱۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومــان و قیمت یخچال ۱۷ فوت 
تولید داخل بین پنج میلیون تومان تا ۱۱ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان تومان باشد. 
قیمت یخچال با فریزر باال یا پایین چهار تا ۱۵ 
میلیون تومان و یخچال و فریزر ساید بای ساید 
نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سامانه 

۱۲۴ درج شده است.
همچنین انواع ماشین لباسشویی سفید و نقره ای 
شش کیلویی شــش میلیون ۱۰۰ تا ۱۰ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان، هفــت کیلویی ۹ میلیون و 
۴۰۰ تا ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، هشــت 
کیلویی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ تا ۱۴ ملیلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و ۹ کیلویی ۱۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۱۶ 

میلیون تومان قیمت دارد.
گفتنی است که قیمت ها در سامانه ۱۲۴ بر پایه 
خوداظهاری تولیدکنندگان درج شده و می تواند 
مالک خریداران قرار گیرد تا لوازم خانگی و یا 
هر کاالی دیگری را گران تر از نرخ تعیین شــده 

خریداری نکنند.
قیمت ها در تیر ماه چقدر بود؟

شــاید به دلیل افزوده شــدن کاالهای جدید 
مقایســه دقیق قیمت های حال حاضر سامانه با 
قیمت های تیرماه یعنی بعد از مجوز افزایش ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی دقیق نباشد، اما ذکر قیمت ها در 

مقطع قبلی خالی از لطف نیست.
بر این پایه در تیر ماه امسال محدوده نرخ تعیین 
شــده برای تلویزیون LED ساخت داخل ۴۳ 
اینچ و ۵۵ اینچ به ترتیب سه میلیون و ۵۰۰ هزار 
تا هفت میلیون تومان و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار 
تا ۱۱ میلیون تومان در ســامانه ۱۲۴ تایید شده 

بود.
همچنین نرخ فریــزر ۱۷ فوت تولید داخل بین 
شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و قیمت یخچال ۱۷ فوت تولید 
داخــل بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ 
میلیون تومان و محدوده قیمت تعیین شده برای 
ماشین لباسشویی شش کیلویی و هفت کیلویی 
نقره ای ســاخت داخل به ترتیب پنج میلیون و 
۵۰۰ هــزار تا هفت میلیــون تومان و پنج تا ۱۱ 

میلیون تومان تعیین شده بود.

لوازم خانگی چند؟
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قســمت ســریال  اولین  دوشنبه شــب   
»روز های ابدی« به کارگردانی جواد شــمقدری 
روی آنتن رفت. این ســریال ۴۵ قسمتی است 
و طبیعتا از حــاال نمی توان درباره کلیت و ابعاد 
مختلف آن نظر داد، اما اتفاق های نقطه شــروع، 
به اندازه ای مهم بــود که حیفمان آمد راحت از 

کنارش بگذریم.
به گزارش هفت صبح، این ســریال قرار است 
نمایشگر اتفاق های سال های اول پس از انقالب 
باشد، پس طبیعی است که انتظارمان از هرجهت 
نسبت به آن باال باشــد. دیالوگ های تصنعی و 
ضعیف، ایجاد موقعیت های ســاده و دم دستی، 
نادیده گرفتن هوش و قدرت ســاواک، استفاده 
از نما های آرشیوی، عدم توجه به چهره پردازی 
مناسب و... از جمله مواردی بودند که در قسمت 
اول به چشــم آمدند، البته الزم است تاکید کنیم 
که ســریال تیتراژ قابل قبولی دارد و جزو نکات 

مثبت آن به حساب می آید.
موقعیت های ساده و دم دستی

برخی موقعیت های انتخاب شــده برای سریال، 
آنقدر ســاده اند که هم هوش و ذکاوت مبارزان 
انقالبی را زیر ســوال می برند و هم میزان درک 
مخاطبان را. مهدی و حاج آقا دانشور، از مبارزان 
کهنه کارند و تجربه حبــس دارند؛ بنابراین باید 
خوب بدانند که وقتی خطر رویارویی با ماموران 
ســاواک وجود دارد چطور رفتار کنند و با چه 

ترفندی، آن ها را از سر باز کنند.
با این حال در همان نقطه شــروع، دسته دســته 
اســلحه را از زیر زمین بیرون می کشند و توی 

صندوق عقب ماشین جاســاز می کنند. بعد هم 
یک دسته اســلحه را روی صندلی عقب ماشین 
می گذارنــد و برای اســتتار آن صرفا یک گونی 
رویــش می اندازنــد. خب طبیعی اســت وقتی 
ماموران جلوی ماشین را بگیرند اولین کاری که 
انجام می دهند این اســت کــه گونی را از روی 

اسلحه ها بردارند!
حاج آقا برای رد گم کنی یک آینه و شمعدان روی 
گونی می گذارد و از آن هــا می خواهد هروقت 
گیر افتادند بگویند که دارند جهیزیه می برند. اگر 
اسلحه ها زیر چند قلم ظرف و ظروف و لحاف 
و تشــک و ... استتار شده بود شاید می توانستیم 
این سفارش را منطقی بدانیم، اما واقعا می توانیم 
بپذیریــم مامور ها جلوی ماشــینی را بگیرند و 

گونی را از روی وسایل کنار نزنند؟
دیالوگ های تصنعی و ضعیف

درســت اســت که با ســریال تاریخی واقعی 
روبه رو هســتیم. اما این باعث نمی شود دیالوگ 
آدم ها در شــرایط عادی یــا بحرانی، تغییر کند. 
مثال فردی به اســم گاس از زیرزمین ساختمان 
مستشــاری با سفیر تماس می گیرد و درحالی که 
می دود و نفس نفــس می زند و دیگران به او تنه 
می زنند به او گزارش می دهد. در این شــرایط، 
ایــن دیالوگ ها را از زبانش می شــنویم: »مردان 
مســلح وارد ســاختمان مستشاری شــدند ما 
مجبور شــدیم بیایم در زیرزمین ســتاد مشترک 
 پناه بگیریم. ارتش شاهنشــاهی مثل یک سقف 
موریانه خورده، زیر ضربــات مهلک مردم داره 
فرو می ریزه.« واقعا ممکن اســت در آن شرایط 

کسی از توصیف اوضاع به سقف موریانه خورده 
استفاده کند؟

در جایی دیگر وقتی مهــدی در حال بازجویی 
اســت، بازجو از او می پرسد: »آقای خمینی چی 
می خواد؟« او جــواب می دهد: »شــاه از ایران 
بره، امرای ارتــش هم به مردم بپیوندند.« بازجو 
می پرســد: »چرا مصالحه نمی کنه؟« او می گوید: 
»مصالحه روی فرش خون فایــده ای داره؟« او 
در جایی دیگر هم از اصطالح »به رگبار بســتن 
مردم« اســتفاده می کند. این دیالوگ ها شاید به 
ظاهر جذاب به نظر برسند، اما با در نظر گرفتن 

شرایط، چقدر باورپذیر هستند؟
چهره پردازی نامناسب

مهدی زمانی که دســتگیر می شــود، موهایش 
را از ته تراشــیده اســت. او چهار ماه در زندان 
انفــرادی می ماند و با تنها کســی که در تماس 
است ماموری است که برایش غذا می آورد. بعد 
از گذشــت چهار ماه، او را می بینیم که موهایش 
بلند شده، اما خبری از پریشانی و به هم ریختگی 
نیست. طوری موهایش را آراسته است که انگار 
همان لحظه سشوار کشــیده و مدل داده است. 
حتی وقتی از گرســنگی و بیمــاری روی زمین 

افتاده هم آرایش موهایش تغییری نمی کند!
استفاده از نما های آرشیوی

»روز هــای ابدی« بــا نام قبلی »نفــوذ«، مراحل 
تولید طوالنــی ای را گذراند. در قســمت اول 
پیروزی  در  خیابان هــا  حال و هــوای  نمایــش 
انقالب از نما های آرشــیوی استفاده شده بود و 
هنوز نمی دانیم در ادامه با چه شــرایطی روبه رو 

خواهیم بود. اگر قرار باشــد به جای بازســازی 
وقایع، از نما های آرشــیوی استفاده شده باشد، 
درخواســت هزینه برای چه بوده اســت؟ برای 
قضاوت دراین بــاره باید منتظر باشــیم و ادامه 

سریال را ببینیم.

تیتراژ قابل قبول
با وجود ضعف هایی کــه در بخش های قبل به 
آن ها اشاره شد، ســریال تیتراژ قابل قبولی دارد. 
ادغام صحنه ها و مرور اجمالی اتفاق های دوران 
انقالب و بعد از آن در مدت زمانی کوتاه بســیار 

جالــب از آب درآمــده و تلفیــق آن ها با رنگ 
و موســیقی انتخابی هم به بــاال رفتن هیجان و 
جذابیتش کمک کرده اســت. تیتــراژ پایانی هم 
در عین ســادگی، متناسب با حال وهوای سریال 

طراحی شده است.
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شرکت آب منطقه ای زنجان
 محمدرضــا علیمردانی که این روزها به 
عنوان بازیگر در سریال »پایتخت ۴«، صداپیشه 
در انیمیشــن »دیرین دیرین« و چندی پیش هم 
به عنوان مجری در برنامه »چهل تیکه« دیده شده 
است، می گوید برای تمام این رشته  ها آموزش 
دیده و به نظرش در هیچ حوزه ای بد کار نکرده 

است.
این هنرمند که در عرصه های مختلف صداپیشگی، 
خوانندگی، اجرا و  بازیگری فعالیت دارد، درباره 
حضور در عرصه های مختلف هنری به ایســنا 
گفت: به هر حال من ســال هاســت که در این 
حوزه  ها فعالیت دارم و فکر می  کنم در هر حوزه 
هم موفق بــوده ام و بد کار نکرده ام. از آنجا که 
با عالقه و شــناخت به هر یک از این رشته ها 
پرداخته ام و آموزش  هــای الزم را هم دیده ام، 
مشکلی ندارم و همیشه هم سعی کرده  ام عملکرد 

خوبی داشته باشم.
علیمردانی که این شــب ها »پایتخت۴« با بازی 
او بــه روی آنتن آی فیلم می رود، عنوان کرد که 
شوربختانه خودش مخاطب هیچ شبکه ای نمی 
تواند باشد چرا که اصاًل  وقت نمی کند تلویزیون 

ببیند. 
او همچنین افزود: آنقدر درگیرم و ســرم شلوغ 
است که وقتی برای تلویزیون تماشا کردن نمی 
 ماند. شــنیده اید که می  گویند کوزه گر از کوزه 
شکسته آب می خورد؟ این حکایت من است. 

اینقدر درگیر تولید هستم که زمان کم می آورم.
این بازیگر درباره بازی در نقش بائو در ســریال 
»پایتخت ۴« گفت: با محســن تنابنده در سریال 
»مامور بدرقه« همکار بودیم و اتفاقاً در این سریال 
نقش یک مازندرانی را بازی می  کردم. این نقش 
آفرینی در ذهن تنابنــده مانده و بعد از طراحی 
شخصیت بائو، برای ایفایش به من فکر کرده بود. 
منتها آن زمــان من خیلی گرفتار بودم. بازیگران 

دیگری هــم برای این نقش کاندیــدا بودند اما 
انگار قسمت بود که من بائو بشوم. تنابنده اصرار 
داشت به حضورم در پایتخت و در نتیجه، به تیم 

بازیگران این سریال پیوستم.
او درباره محبوبیت و دیده شدن شخصیت بائو 
در کنار شخصیت های طنازی چون نقی و ارسطو 
توضیح داد: به نظرم برگ برنده اصلی بائو گریم 
خاص و متفاوتش است، البته شخصیت پردازی 
خیلی خوبی هم بر روی این کاراکتر انجام شده 
بود. تنابنده بر روی گریم بائو خیلی حساس بود. 
گریم به نسبت ســنگینی بر روی صورتم انجام 
شد. حتی بر روی جزئیات لباس هم همفکری 
های زیادی شد. برای مثال، به این نتیجه رسیدیم 
که با کت و شــلوار صندل بــه پا کند، آن هم با 
جوراب ســفید. این تضاد، جذابیــت به دنبال 
داشــت. بائو اگرچه در ابتدای سریال شخصیتی 
جدی دارد اما هر چه از قصه می گذرد رگه  های 
طنز در نوع رفتار و گفتار او مشاهده و پررنگ می  
شود. بائو قسمت به قسمت بیشتر در سریال جا 

می  افتد و جایگاه خودش را پیدا می کند.
علیمردانی درباره این نقش افزود: من برای نقش 
بائو خیلی وقت گذاشته ام و زحمت کشیده  ام. 
بائــو در اصل یک نقش جدی بــود که باید در 
میــان آدم های طناز پایتخــت نقش  آفرینی می 
 کرد. اتفاقاً خودم هم ایــن نقش را جدی بازی 
کردم، منتها این کاراکتر در قصه و در میان دیگر 
شــخصیت ها خوب جا افتاد و دیده شد. همه 
چیز دســت به دست هم داد تا بائو آنی شود که 
می بینید. فکر مــی کنم بائو همه را راضی کرده 
است؛ هم سازندگان پایتخت را و هم مخاطبان 
این ســریال را. خودم هم این کاراکتر را دوست 
داشتم و برایم راضی کننده بود. وقتی همه چیز 
یک سریال درست باشد جزئیات هم درست از 
آب درمــی  آید و هر کاراکتری به اندازه خودش 

دیده می شود. علیمردانی در پاسخ به این پرسش 
که چرا نقش بائو در سریال »پایتخت« ادامه دار 
نشــد؟ توضیح داد: به هر حال قصه سریال در 
سری های بعدی به سمت دیگری رفت که شاید 
جای کاری برای بائو نداشــت. البته خودم هم 
گرفتاری هــای کاری فراوانی دارم و واقعاً برایم 
دشوار اســت که بخواهم چند ماه را برای یک 

سریال وقت بگذارم.
او درباره صحبت کــردن به لهجه مازندرانی در 
سریال »پایتخت« هم گفت: نه، قبال هم با لهجه 
مازندرانی صحبت کرده بودم از جمله در همان 
ســریال مامور بدرقه. در »دیرین دیرین« هم از 
لهجه مازندرانی استفاده کرده بودم. به نظرم یکی 
از دالیل اصرار تنابنده به بازی ام در نقش بائو هم 

به تسلطم به لهجه مازندرانی بازمی  گشت.
علیمردانــی درباره بازخوردی کــه از مخاطبان 
»پایتخت« برای نقش بائو گرفته است اظهار کرد: 
گریمی که بر روی صورتم بود باعث شــد که 
در چند قسمت ابتدایی سریال خیلی ها متوجه 
نشوند که من بائو هســتم. اما با گذشت زمان، 
شناخته شدم. مردم بائو را دوست داشتند و نسبت 

به خودم هم اظهار لطف و محبت می کردند.
او در پایان در توضیح فعالیت های اخیرش گفت: 
در یک سریال بازی می کنم که به میانه راه رسیده 
ایم اما اجازه ندارم اطالعاتــی درباره آن بدهم. 
همچنین تعهد دارم هفته ای ۴۰ دقیقه هم »دیرین 

دیرین« را کار کنم و به پخش برسانم.
محمدرضا علیمردانی به جز ســریال »پایتخت 
۴« در آثاری همچون »نوروز ۷۶«، »آشتی  کنان«، 
»روز رفتن«، »تاوان«، »گل یا پوچ«، »مامور بدرقه«، 
»حراج« و »هفت ماهگی« به ایفای نقش پرداخته 
است. او همچنین در رئالیتی شو »شب های مافیا« 
که مدتی است از فیلیمو پخش می شود به عنوان 

لیدر حضور دارد.

  فیلم سینمایی »المینور« داریوش مهرجویی 
در جشنواره فیلم فجر حضور نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی این فیلم، 
بر خالف اخبار منتشر شده داریوش مهرجویی 
همچون سال گذشته برای فیلم »المینور« متقاضی 
حضور در جشــنواره فجر نیســت و در انتظار 
نمایش عمومی فیلم اســت، بــه همین جهت، 
فرم شرکت در جشنواره را پر نکرده و در نتیجه 
نمایش این فیلم در جشنواره سی و نهم فیلم فجر 

منتفی است.
»المینــور« تازه ترین اثــر داریوش مهرجویی از 
بنیانگذاران موج  نوی ســینمای ایــران و خالق 
ماندگارترین آثار تاریخ ســینمای ایران همچون 
»گاو«،»هامون«،»دایــره مینا«،»اجاره نشــین ها«، 
»لیال«، »سارا«، »ســنتوری« ، »میهمان مامان« و... 

است.
علی نصیریان ، پردیس احمدیه، سیامک انصاری 
، بیتا فرهی، علی مصفا ، مهرداد صدیقیان ، بهناز 

جعفری، کاوه آفاق ، امراله صابری، رضا داودنژاد، 
دیبا زاهدی، سیامک ادیب، محمد رضا شهبانی 
نوری، شــراره رنجبر، محمد جــواد جعفرپور، 
مهرنوش ذوالفقاری، محمد هادی عطایی، مهدی 
مرتضایی، یاسمن کوزه گر، هومن بهزادی، شیدا 
مودب، هانا وارســته، ســبحان خسروی، احمد 
یــاوری، فرهاد ریش ســفیدی، علی بلوردی و 

فریماه فرجامی بازیگران فیلم »المینور« هستند.
»المینــور« به کارگردانــی داریوش مهرجویی با 
تدوین هایده صفی یاری،  طراحی و ترکیب صدا 
محمدرضا دلپاک، موســیقی کریستف رضایی، 
طراحــی گریــم عبداله اســکندری و مدیریت 
فیلمبرداری بهرام بدخشانی ، طراحی لباس گلناز 
گلشن، طراحی صحنه امیر حسین حداد، برنامه 
ریزی و دســتیار اول کارگردان حمید غفارزاده ، 
صدابرداری امیرحاتمی و دســتیاری کارگردان 
امیر سیدی ، عکاسی فاطمه حسنوند با مدیریت 
تولید فواد بوربور و با نویسندگی مشترک وحیده 

محمدی فر و داریوش مهرجویی به تهیه کنندگی 
رضا درمیشیان ساخته شده است.

طبق اعالم دســت اندرکاران این فیلم، »المینور« 
کامال بدون حمایت دولتی ، بنیاد سینمایی فارابی 

و سازمان سینمایی تولید شده است.

گفت وگو با محمدرضا علیمردانی به بهانه بازپخش »پایتخت۴«:

محسن تنابنده اصرار داشت 
»بائو« را بازی کنم

روابط عمومی المینور اعالم کرد:

داریوش مهرجویی با »المینور« متقاضی فیلم فجر نیست
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۱۳ روستای سلطانیه محروم از اینترنت
 رییس آموزش وپرورش ســلطانیه گفت: 
۱۳ روســتای این شهرســتان از نعمت اینترنت 

محروم است.
به گزارش زنگان امروز، مهدی زمانی در نشست 
شــورای آموزش وپرورش ســلطانیه با اشاره به 
اقدامات و تدابیر اتخاذ شــده برای برگزاری هر 
چه بهتر امتحانات نهایــی دانش آموزان، تصریح 
کرد: تنها ۵۹ نفر از دانش آموزان این شهرســتان 
امتحانــات خــود را به صورت حضــوری در 
جلسات زیر ۲۲ نفر برگزار خواهند کرد و مابقی 

امتحانات به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی همچنین به مشکل آموزش مجازی در برخی 
از نقاط شهرستان اشاره کرد و افزود: ۱۳ روستای 
شهرســتان ســلطانیه از نعمت اینترنت محروم 
هستند و از این تعداد ۹ روستا حتی به تلویزیون 
نیز دسترسی ندارد که امیدواریم هرچه زودتر این 
مشکالت برطرف شود تا دانش آموزان این مناطق 

از دیگر هم ساالن خود فاصله نگیرند.
این مسوول با تشریح فعالیت های صورت گرفته 
در واحد سوادآموزی این شهرستان در یک سال 
گذشته، اظهار کرد: طبق آمارهای موجود، میزان 

فعالیت های آموزشــی و اجرایی سوادآموزی در 
شهرســتان، علی رغم کمبود نیــروی اجرایی و 
آموزش دهنده، از میانگین استانی باالتر است که 
این روند در شرایط شیوع بیماری کرونا استمرار 

خواهد داشت.
در ادامه این  نشســت، فرماندار ســلطانیه نیز با 
اشــاره به نقش محــوری آموزش وپرورش در 
جامعــه به ویژه در تربیت نســل آینده کشــور، 
بیان کرد: هدف از برگزاری جلســات شــورای 
آموزش وپرورش، تسریع در روند حل مشکالت 

این نهاد است.
حســین رحمانی با تاکید بر ضرورت همکاری 
همگانی بــا آموزش وپرورش در جــذب افراد 
بی ســواد، متذکر شد: آموزش وپرورش به تنهایی 
قادر به جذب بی ســوادان و کم ســوادان نیست، 
بلکه همکاری همه دســتگاه های اجرایی به ویژه 
شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی در شناسایی 

افراد بی سواد، الزم و ضروری است.
وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری همه ظرفیت ها 
در شناسایی بی سوادان و کم سوادان، اضافه کرد: 
هم فکری، هم یاری، شناسایی، جذب، ایجاد انگیزه 

و ترغیب بی سوادان و کم سوادان جامعه ۱۰ تا ۴۹ 
ســال، از عمده ترین اولویت ها و وظایف شورای 

پشتیبانی نهضت سوادآموزی است.
شــورای  در  اداره   ایــن  آموزشــی  معــاون 
آموزش وپرورش سلطانیه نیز در ادامه این نشست 
با اشــاره به اجرای طرح »آبا« در این شهرستان، 
بیان کرد: طرح »آبا« در راستای پوشش حداکثری 
دانش آمــوزان بازمانــده از تحصیل و اســتمرار 
آموزش برای افراد فاقد دسترسی آسان به آموزش 
با حمایــت آموزش وپرورش و در قالب آموزش 
الکترونیکی در فضای مجازی در حال پیگیری و 

اجرا است.
یداله گل محمدی گفــت: از اهداف و برنامه های 
این طرح، جلب مشارکت خیرین در حمایت از 
اقشار کم توان مالی و بی بضاعت در ادامه تحصیل 

است.
وی ادامــه داد: الزم اســت اعضــای شــورای 
آموزش وپرورش، دهیاران و شــوراهای اسالمی 
شــهر و روستا در اطالع رســانی و تشریع افکار 
عمومــی و جلــب خیریــن تعامــل خوبی با 

آموزش وپرورش داشته باشند.

 رییــس حوزه هنری اســتان زنجان، با 
گرامیداشــت نام و یاد شهید ســرافراز اسالم 
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای این روز 
ملی مقاومت، برنامه های فرهنگی هنری حوزه 
هنری را که در ســاعت ۱۹ روز شنبه سیزدهم 
دی ماه  ۱۳۹۹ همزمان با ســالروز شهادت این 
شــهید واالمقام، در ســالن اجتماعات حسینیه 

اعظم زنجان برگزار خواهد شد، تشریح کرد.
به گزارش زنگان امروز؛ امیر نعمتی، با اشاره به 
اولین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس 
و همزمانی این روزها با چهلمین روز شهادت 
دانشمند هسته ای؛ شــهید دکتر محسن فخری 
زاده گفــت: هنرمندان و دوســتداران ســردار 
ســلیمانی، در راســتای زنده نگهداشتن یاد و 
خاطره این شــهید بزرگوار و شهدای مقاومت 
و هشت ســال دفاع مقدس و شهدای هسته ای 

برنامه های متنوعی را در دست اجرا دارند. 
نعمتــی افزود: بــه منظور اجــرای هرچه بهتر 
برنامه هــای فرهنگی هنــری متنــوع در این 
مناسبت با ارگان ها و نهادهای استان مذاکراتی 

انجام شــده و بر همین اســاس در اجرای این 
برنامه ها؛ کنگره شــهدای ۳۵۳۵ شــهید استان، 
معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی و حسینیه 
اعظم زنجان به صورت مشترک با حوزه هنری 

زنجان همکاری خواهند داشت.
وی در تشریح برنامه های حوزه هنری زنجان با 
اشــاره به اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
آیینی در روز شــنبه ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۹ بعد از 
اقامه نماز مغرب و عشــاء در سالن اجتماعات 
حســینیه اعظم زنجان و با رعایت کامل شیوه 
نامه های بهداشــتی ابالغی ستاد مقابله با کرونا 
برگزار خواهد شــد و گفت: شکل اجرایی این 
برنامه با اســتفاده از بســتر فضای مجازی و از 
طریق ســایت هیئت آنالین بــه صورت زنده 

پخش خواهد شد. 
وی بــا بیان اینکه تمام تــالش مجموعه حوزه 
هنری زنجان بر آن اســت تــا بتوانیم بهترین 
برنامه ها را برای بزرگداشت یاد و خاطره ایثار 
و فداکاری های  سردار سلیمانی و شهدای روز 
ملی مقاومــت تهیه و تدارک ببنیم، در شــرح 
برنامه های ویژه شهادت سردار سلیمانی اظهار 

داشــت: سخنرانی مسوولین اســتانی، مداحی، 
شعرخوانی بخشــی از برنامه های تدارک دیده 

شده، می باشد.
وی به تولید دو اثر ماندگار هنری »رســتاخیز« 
و »رستگاری« توسط هنرمند پیشکسوت استان 
اشــاره کرد و ادامه داد: استاد حسن ترخوانه از 
هنرمندان نامی اســتان، به سفارش حوزه هنری 
اســتان زنجان دو اثر هنــری برگرفته از تصور 
ذهنی و احســاس قلبی خود نســبت به سردار 
را خلق کرده اســت که از این آثار نیز در روز 
ســیزدهم دی ماه ۱۳۹۹ در ســالن اجتماعات 
حســینیه اعظم زنجان رونمایــی بعمل خواهد 

آمد.
نعمتی به برگزاری شب شعر »قاف« اشاره کرد 
و افزود: در این برنامه شاعرانی ملی از استانهای 
تهران، زنجان، قم، یزد و خوزستان و بین المللی 
از کشورهای افغانستان و پاکستان با شعرخوانی 
به صورت مجــازی در این برنامه مشــارکت 
خواهند داشــت همچنین پخش نمایشگاهی از 
آثار شاعران در قالب تابلو و کلیپ تصویری از 

دیگر برنامه های »شب شعر قاف« خواهد بود.

وی، تولید نمایشنامه با موضوع بیان رشادت ها 
و دالوری های شــهید حاج قاســم سلیمانی به 
شیوه نقالی را از دیگر برنامه های ویژه نخستین 
ســالروز شهادت شــهید بزرگوار عنوان کرد و 
افزود: در صورت بهبود محدودیت های شرایط 

کرونایی این نمایش قابل می باشد.
رییس حوزه هنری استان زنجان تولید محتوای 
فرهنگی اعم از برپایی نمایشگاه تجسمی از آثار 
تولید شده توسط هنرمندان کشوری با موضوع 
روز بصیــرت و روز ملــی مقاومت فیزیکی و 
فضای مجازی و انتشــار در وب سایت و پیج 
اینســتاگرامی متعلق به حــوزه هنری زنجان و 
توزیع پوســتر خوشنویی»نگین ســلیمان«؛ به 
نهادهــا و ارگان های اســتانی و حاضرین در 
برنامه ویژه ســالروز شهادت سردار را از دیگر 
برنامه های نخســتین سالگرد شــهید سلیمانی 
نام برد و یادآور شــد: پوستر خوشنویی»نگین 
ســلیمان« یکی دیگر از آثار هنری تولید شده با 
یاد و خاطره سردار سلیمانی در سال ۹۸ بود که 
به ســفارش حوزه هنری زنجان و توسط اصغر 
محمدی از هنرمندان برجســته خوشنویســی 

استان به مناسبت شــهادت این شهید واالمقام 
کتابت شده بود. 

وی با تأکید بر اینکه، به دلیل شرایط کرونایی و 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، عموم 
برنامه هــا به صورت مســتقیم و پخش زنده از 
سایت هیئت آنالین و پیج اینستاگرامی معاونت 

فرهنگی جهاد دانشــگاهی برگزار خواهد شد، 
افزود: رونمایی از آثار هنری تولید شــده تنها 
برنامه اســت که در این آییــن با حضور تعداد 
محدودی از مسوولین استانی و هنرمندان استان 
در ســالن اجتماعات حســینیه اعظم زنجان به 

صورت حضوری برگزار خواهد شد.

تشریح برنامه های حوزه هنری زنجان به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی - حوزه ثبتی سلطانیه
در اجرای رای شماره 139960327008000294 - و 139960327008000295 مورخه 1399/7/10 هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، برابر 
ماده 14 و ماده 61- آیین نامه قانون ثبت، تحدید حدود قسمتی از پالک 75- اصلی بخش 3 - زنجان در قریه خیرآباد مورد تقاضای آقایان فرهاد و فرید بابایی به صورت یک باب چهاردیواری 

با کاربری جایگاه سوخت در روز یکشنبه مورخه 1399/11/15- ساعت 13:30 انجام خواهد شد.
بنابراین به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجارین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر 
ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مرجع قضایی ذیصالح مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 

و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: 99/10/13
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه

آگهی تحدید حدود اختصاصی - حوزه ثبتی سلطانیه
در اجرای رای شماره 139960327008000209 مورخه 1393/10/29 هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، برابر ماده 14 و ماده 61- آیین نامه 
قانون ثبت، تحدید حدود قسمتی از پالک 75- اصلی بخش 3 - زنجان در قریه خیرآباد مورد تقاضای آقای علیرضا جعفری نیا به صورت یک واحد بوجاری واقع در جنب جاده زنجان به ابهر 

در روز یکشنبه مورخه 1399/11/15- ساعت 13 انجام خواهد شد.
بنابراین به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجارین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر 
ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به مرجع قضایی ذیصالح مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 

و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار: 99/10/13
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه

آگهی دعوت به افراز و معاینه محلی مربوط به افراز شرکت تعاونی شهر سنگ سلحشوران ولیعصر )عج( زنجان
نظر به اینکه شــرکت تعاونی شــهر سنگ سلحشوران ولیعصر )عج( زنجان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 9185 ثبت شرکت های زنجان به استناد سند 
انتقال قطعی شماره 254160 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 2 زنجان مالک مقدار سه سهم یک سوم سهم از 64 سهم از چهار فرد از سیصد و هشتاد و 
چهار و نه بیست و پنجم فرد از 48 شعیر از 96 شعیر ششدانگ پالک 35 اصلی بخش 7 زنجان از اراضی قریه دیزج آباد معادل 36000 مترمربع، برابر تقاضای 
وارده به شــماره 1021803-1399/10/7 درخواست افراز ســهمی خودش از پالک مذکور را نموده است که در اجرای ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشــاع مصوب سال 1358 وقت رســیدگی و معاینه محلی برای ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1399/11/13 تعیین گردیده است. علیهذا طبق 
ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب این آگهی مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور ابالغ می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک مورد افراز حضور بهم رسانند تا وفق مقررات با رعایت حقوق مالکین مشاعی و تصرفات آنان نسبت به انجام عملیات افراز اقدام گردد. ضمنا عدم حضور 

هر یک از مالکین مشاعی مانع انجام افراز نخواهد بود. 
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی دعوت به افراز و معاینه محلی مربوط به افراز شرکت تعاونی شهر سنگ سلحشوران ولیعصر )عج( زنجان
نظر به اینکه شــرکت تعاونی شــهر سنگ سلحشوران ولیعصر )عج( زنجان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 9185 ثبت شرکت های زنجان به استناد 
ســند انتقال قطعی شــماره 243558-1390/3/7 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شــماره 2 زنجان مالک مقدار شش و دو دهم سهم از 17 سهم ششدانگ 
پــالک 35 اصلی بخش 7 زنجان از اراضی قریه دیزج آباد معادل 64000 مترمربع، برابر تقاضای وارده به شــماره 1019378-1399/9/12 درخواســت 
افراز ســهمی خودش از پالک مذکور را نموده اســت که در اجرای ماده 3 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1358 وقت رسیدگی 
و معاینه محلی برای ســاعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخه 1399/11/13 تعیین گردیده است. علیهذا طبق ماده 17 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
و به موجب این آگهی مراتب به کلیه مالکین مشــاعی پالک مذکور ابالغ می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک مورد افراز حضور بهم رســانند تا 
وفق مقررات با رعایت حقوق مالکین مشــاعی و تصرفات آنان نســبت به انجام عملیات افراز اقدام گردد. ضمنا عدم حضور هر یک از مالکین مشاعی مانع 

انجام افراز نخواهد بود. 
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 معاون توســعه ورزش بانــوان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: ویروس 
کرونا آســیب های زیادی را به ورزش و اهداف 

آن وارد کرده  است.
شــهال کاظمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
اهداف ورزش در دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: 
ایجاد نشاط، تندرســتی و بهبود روابط  عمومی، 
از اهداف اصلی ورزش اســت که شیوع ویروس 
کرونا عــالوه بر اینکه آســیب های زیادی را به 
ورزش بانوان در ســطح حرفه ای و معمولی وارد 
کرده، اهداف اصلی ورزش را نیز تحت تاثیر قرار 

داده  است.

وی افزود: سعی داریم با اجرا و طراحی برنامه های 
مجازی »ورزش در خانه« برای بانوان و طرح های 
ورزشی، با رعایت پروتکل های بهداشتی، تا جایی 
که می توانیم به تقویت سیستم ایمنی افراد پرداخته 
و از بروز آسیب های جسمی و روحی وارد شده 

جلوگیری کنیم.
این مســوول با اشــاره به اجــرای دوباره طرح 
تصریــح  زنجــان،  اســتان  در  طبیعت گــردی 
کرد: با اجــرای طرح های ورزشــی مانند طرح 
طبیعت گردی سعی داریم افراد را همراه با رعایت 
اصول بهداشتی به سمت ورزش هدایت کنیم تا 
بانوان و خانواده ها را از این سســتی و بی حالی 

ناشی از شیوع ویروس کرونا نجات دهیم.
کاظمــی ادامه داد: طرح طبیعت گردی ورزشــی 
بانــوان که با توجه به وضعیت شــیوع کرونا در 
استان متوقف شده  بود، کار خود را دوباره با پیام 
»سالمت پایدار، طبیعت ماندگار« در استان زنجان 
با رعایت پروتکل های بهداشتی شروع کرده  است.
معاون توســعه ورزش بانــوان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجــان، با بیــان اینکه طرح 
طبیعت گردی با همکاری معاونت توسعه ورزش 
بانوان اســتان زنجــان، هیئــت همگانی، هیئت 
کوه نوردی و هیئت پزشکی استان زنجان برگزار 
می شــود که عموم مردم  می توانند در آن شرکت 

کننــد، بیان  کرد: در این طــرح یک روز در هفته 
مادران و دختران به صورت خانوادگی می توانند 
در طبیعت فعالیت داشته  باشند که البته در گروه ها 

یک مربی و امدادگر نیز حضور دارد.
وی با اشاره به مشکل بانوان شاغل برای حضور 
در روزهــای غیرتعطیل هفته، خاطرنشــان کرد: 
در حــال انجام برنامه ریزی های الزم  هســتیم تا 
روزهای جمعه را به طبیعت گردی بانوان شــاغل 
اختصاص دهیم  و با توجه به اینکه بانوان شاغل 
نیز حتماً باید یــک  روز را به ورزش برای خود 
اختصــاص دهند، دعوت می کنیم تا در این طرح 

حضور داشته  باشند.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان :

با ورزش از سستی و بی حالی خداحافظی کنید
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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گرفتم این هک ستردم غبار اتزه ز رویم
چگوهن جان خود از این غبار کهنه بشویم ؟

هب لمحه ای نشود پاک ، لکه ای هک نهاده است
هب عمری از ِقـَبـلِ  طنز و کین زماهن ، هب رویم

رم ولی ربای تو بنشین حدیث اتزه ندا
هک باز قصه ی انمردی زماهن بگویم

چنین هک دست هب کشتار خویشتن زده ام من
روایتی دگر از داستان سنگ و سبویم

امگن نمی ربم این بار جان هب رد ربم از » خود «
چنین هک خنجر بی خویشی آخته است هب سویم

تو را چگوهن بنامم ، هک َلخت َلخت تو ای عشق
شده است لخته ی خونی و بسته راه گلویم

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: 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 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

 ایران از کوواکــس ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
دوز واکســن کرونا خریده و حــدود ۲۰۰ میلیون 
دالر مربوط بــه این قرارداد نیز به طور کامل تامین 
شــده اســت. ۴ میلیون دوز دیگر نیز قرار است از 
چین بخرد. با هند و روســیه هم در ارتباط است تا 
واکسن مورد نیاز را خریداری کند، اما هنوز تعداد آن 
مشخص نیست. نیاز کشور نیز ۱۹ تا ۲۹ میلیون دوز 

عنوان شده است.
به گزارش انتخاب، روز نهم دی ماه نخستین تزریق 
یک واکسن ایرانی انجام شد تا در صورت موفقیت 

آمیز بودن مراحل بعدی آن، به تولید انبوه برسد.
۱۶ شرکت ایرانی به دنبال ساخت واکسن کرونا

واکسن مذکور را شرکت شفافارمد ساخته بود. اما 
صرفا این شرکت نیست که در ایران به دنبال تولید 
واکسن کروناست.  به گفته حسین وطن پور، رییس 
دفتر توسعه فناوری ســالمت وزارت بهداشت در 
مجموع حدود ۱۶ شــرکت در حال فعالیت برای 
ساخت واکسن کرونا هستند. یکی از این شرکت ها 
نیز تولید واکســن خوراکی کوویــد-۱۹ را نیز در 

دستور کار خود دارد.
وضعیت واردات واکسن خارجی

اما مسووالن کشور از رییس حمهور گرفته تا مقام 
های وزارت بهداشــت بارها اعالم کــرده اند که 
همزمان با تولید واکسن در داخل، به دنبال واردات 
واکسن نیز هستند. اما این واکسن ها از کدام کشورها 

و شرکت ها وارد خواهد شد؟
کوواکــس، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هــزار دوز، ۲۰۰ 

میلیون دالر
کوواکس )covax( طرحی اســت که در آن هفتاد 
و شــش کشــور ثروتمند جهان متعهد شده اند به 
یک برنامه جهانی واکسن کرونا با هدایت سازمان 
بهداشــت جهانی ملحق شوند. هدف از این برنامه 
کمک به خرید و توزیع عادالنه واکسن کرونا است.

در این برنامه مجموعه ای از ۱۸ شــرکت جهانی 
ساخت واکسن کرونا و مورد تایید سازمان بهداشت 

جهانی عضویت دارند.
روز ۲۸ مهر فرنشــین نظارت بر دارو و مواد تحت 
کنترل سازمان غذا و دارو از پیوستن ایران به برنامه 
جهانی پیش خرید و توزیع عادالنه واکسن کووید۱۹ 

موسوم به »کوواکس« خبر داد.
روز یازدهــم دی ماه محمــود واعظی رییس دفتر 

رییس جمهــور تعداد واکســن هایی کــه ایران از 
کوواکــس خریده را ۱۶ میلیــون و ۵۰۰ هزار دوز 
عنوان کرده و گفته قرارداد خرید این تعداد واکسن 
امضا شــده است. او گفت: حدود ۲۰۰ میلیون دالر 
مربوط به این قرارداد نیز به طور کامل تامین شــده 
اســت؛ این پول نیز پیش از کریسمس آماده شده 
بود، اما به دلیل تعطیالت کریسمس، امروز یا فردا 
پرداخت خواهد شــد و در این باره مشکلی وجود 

نخواهد داشت.
اما این واکسن ها از کدام کشورها و شرکت ها 

هستند؟
پاســخ به این پرســش هنوز مشــخص نیست و 
اطالعاتی که از گفته های مسووالن به دست می آید 
گاه با یکدیگر تناقض دارد. با این حال روز چهارم 
آذرماه حسین وطن پور رییس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت گفته بود که »ما برای سه 

مدل مختلف واکسن درخواستمان را در کوواکس 
ثبت کرده ایم.« اما این سه مدل واکسن احتماال متعلق 
به سه کشور هند، روسیه و چین هستند. چراکه سیما 
سادات الری، ســخنگوی وزارت بهداشت پیشتر 
گفته بود که ایران در حال خرید واکسن از هند، چین 

و روسیه است.
فایزر، ۱۵۰ هزار دوز

واکســنی که عمدتا با نام فایزر شناخته می شود و 
هم اکنون مشهورترین واکسن کرونا در جهان است، 
تولید مشترک شــرکت آلمانی بایون  تک که اوگور 
شاهین ترک تبار مدیر آن است و شرکت آمریکایی 

فایزر است.
درمورد واردات این واکســن به کشور، بحث های 
زیادی مطرح شــد. مقام های وزارت بهداشت به 
صراحت گفتند که قید این واکســن را زده اند زیرا 
برای نگهــداری آن به دمای منفی هفتاد درجه نیاز 

است و چنین یخچال هایی در کشور موجود نیست. 
اما در مقابل مقام هــای وزارت راه اعالم کردند که 
امکانات موردنیاز را دارند و مشــکلی در این زمینه 
وجود ندارد. در نهایت در حالی که ورود واکســن 
قایرز کامال منتفی به نظر می رسید، رییس جمعیت 
هالل احمر اعالم کرد که این جمعیت به عنوان یک 
نهاد عام المنفعه و بشردوستانه ۱۵۰ هزار دوز واکسن 
کرونای فایزر اهدایی خیرین ایرانی خارج از کشور 

را وارد ایران می کند. 
چین، چهار یا پنج میلیون دوز

محمود واعظی، رییــس دفتر رییس جمهور گفته 
ایران در حال توافق برای خرید حدود ۴ میلیون دوز 
واکسن از چین است. او گفته بود که که خرید این 

واکسن حدود دو ماه طول می کشد. 
رییس جمعیت هالل احمر هم گفته این جمعیت 
در حال وارد کردن یک میلیون دوز واکسن از چین 

است. با این حال دقیقا مشخص نیست که آیا آنچه 
واعظی گفته، بدون احتساب واکسن هایی است که 

هالل احمر خریداری می کند یا با احتساب آنها.
هند و روسیه

مقام های کشــور از هند و روســیه نیــز به عنوان 
کشورهایی که قرار است از آنها واکسن خریداری 
کنند، نام برده اند. با این حال هنوز کم و کیف این 

خرید مشخص نیست. 
روز ۲۹ شــهریور سعید نمکی وزیر بهداشت گفته 
بود که: یک شرکت هندی ۱۰۰ میلیون ُدوز واکسن 
کرونا به آمریکا پیش فروش کرده است که مدیرعامل 
این شرکت هندی، فردی ایرانی  االصل است و به ما 
قول داده است ۲۰ میلیون ُدوز واکسن را با قیمت و 

با پیش پرداخت مناسب تر به ما بفروشد.
فرد مورد اشاره نمکی، »کورش پوناواال«، یک هندی 
ایرانی االصل و از چهره های شاخص در حوزه تولید 

واکســن در دنیاســت. او  مالک مؤسسه سروم در 
هند است. درباره این مؤسسه کافی است بدانیم که 
بزرگ ترین شرکت تولید کننده واکسن از نظر حجم 
در جهان است و در حال حاضر روی چندین واکسن 
آزمایشی ویروس کرونا تحقیق می کند. یکی از این 
واکسن ها، »آسترا زنیکا« است که از سوی دانشگاه 
آکسفورد تولید شده و مورد تایید این کشور نیز قرار 

گرفته است.
با این حال به نظر می رسد رقم ۲۰ میلیون دور واکس 
هندی قطعیت ندارد. ســخنگوی وزارت بهداشت 
پیشتر از رایزنی ها برای خرید واکسن هندی خبر 
داده بــود اما آخرین خبر را محمود واعظی، رییس 
دفتر رییس حمهور داده که گفته برای خرید واکسن 
از هند و روســیه اقدام کرده ایم اما تاکید کرده بود 
کــه »تعداد آن به میزانی که آنها برای فروش تعیین 

کرده اند، بستگی دارد.«
محصول مشترک با کوبا

نام کوبا نیز اخیرا به ماجریا واکســن کشیده شده. 
البته ایران قرار نیست از کوبا واکسن بخرد اما تولید 
یک واکسن مشترک با این کشور را در دستور کار 
دارد. واکسنی که دو مرحله اولیه آزمایش آن در کوبا 
در حال انجام اســت و به گفتــه مقام های وزارت 
بهداشت قرار است مرحله سوم آژمایش این واکسن 
بهمن و اسفند امسال با حضور ۵۰ هزار داوطلب در 

ایران انجام شود.
چقدر واکسن نیاز داریم؟

مقام های وزارت بهداشت بارها اعالم کرده اند که 
نیازی به این نیست که همه جمعیت کشور واکسن 
کرونا تزریق کنند. مثال تاکید شــده است که زنان 
باردار و افراد زیر ۱۶ ســال نیازی به تزریق واکسن 
ندارند. از سوی دیگر، تزریق واکسن اولویت بندی 
شده و طبق آن، گروه های در معرض آسیب بیشتر 
و نیز ۱.۸ میلیون فرد باالی ۶۰ سال در اولویت قرار 

دارند.
رییس جمعیت هالل احمر پیشــتر نیــاز ایران به 
واکسن را ۱۹ تا ۲۹ میلیون دوز عنوان کرده و گفته 
بود: هالل احمر یک میلیون دوز واکسن را خریداری 
خواهد کرد. مابقی واکسن ها که حدود ۲۰ میلیون 
دوز خواهد بود از ســوی وزارت بهداشت تامین 
خواهد شد. میزان واکسن اهدایی هم حدود ۱۵۰ تا 

۲۰۰ هزار دوز است.

کدام واکسن های کرونا در لیست خرید ایران قرار دارند؟

 حل مشــکل دیرینه بیرون زدگی آب از 
چاه جذبی منازل در بیشــتر نقاط شــهر زنجان 
به تصمیم ســازمان تامین اجتماعی گره خورده 
است و تا زمانی که این ارگان طرح شرکت آب 
منطقه ای را تایید نکند مشــکل همچنان پایدار 

خواهد بود.
به گزارش تســنیم، سال  هاست که بیرون زدگی 
آب زیرســطحی از چاه جذبی منازل در شــهر 
زنجان با زندگی مردم برخی نقاط عجین شــده 
و خانه و کاشــانه مردم را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. خروج آب از یک ســو و نم دار شدن 
دیوارها از سوی دیگر زندگی مردم را با چالشی 
مواجــه کرده که گاها عــده ای از آنان را به رها 
ســازی منازل وادار کرده است چراکه مقاومت 
ساختمان به دلیل خروج مکرر آب تحلیل رفته 

و جان و مال افراد ساکن را تهدید می کند.
علت این نشتی آب نیز دارای چندین دلیل است 
که مهمتریــن آن در ارتباط با قنات های قدیمی 
و مسدودی آن هاست چرا که قنات های چندین 
ساله که حاصل تفکر دقیق و معادالت ریاضیات 
پیشنیان اســت در طول سالیان مورد بی تدبیری 
قرار گرفته و در پی شهرسازی تخریب و از بین 
رفته اســت، این در حالی است که از دهه های 
گذشته همین قنات ها تامین کننده آب مردم شهر 
بوده  و جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم محسوب 
می شد اما با توســعه شهرنشینی و عدم استفاده 
از قنات این شــاهکار ایرانیان کامال به دســت 

فراموشی سپرده و تخریب شده اند.
با این حال در طول ســالیان آب زیر ســطحی 
عماًل راهی جز ورود به این قنات ها نداشــته  اما 
با تخریب و مســدودی، آب های سرگردان زیر 
سطحی به دنبال یافتن مسیری برای خروج وارد 
آب چاه جذبی منازل شــده و از این مکان ها به 
بیرون سرازیر می شــوند و مشکالت عدیده ای 
را برای ســاکنان ایجاد می کننــد. انگار هیچ راه 
چاره ای برای رها شــدن از این آب های مزاحم 

وجود ندارد جزء احیای قنات های قدیمی.
با این حال با این که این مشکل چندین سال است 
که گریبان گیر عده ای از مردم شــهر زنجان شده 
اما به نظر می رســد تا حال حاضر اقدام موثری 
برای رفع این معضل توســط ارگان های ذیربط 

انجام نگرفته، اما پرســش از مسووالن این است 
تا چند ســال دیگر باید منتظر حل این مشــکل 
باشند؟ آیا راهکار مناسبی اندیشیده خواهد شد؟
علی عباســی، مدیــر بهره بــرداری و نگه داری 
از تاسیســات آب منطقه ای اســتان زنجان در 
گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: مطالعات طرح 
جامع بــاال آمدگی آب زیرزمینی شــهر زنجان 
انجام شــده و به مدیریت بحران و سازمان های 
درگیر در این موضوع ارائه شــده است، این در 
حالی اســت که راهکار های الزم نیز در راستای 
رفع این معضل به طور کامل توضیح داده شــده 

است.
وی با اشــاره بــه این که در باره کــوی صدرا 
اخیرا نشستی با حضور معاون سیاسی و امنیتی 
اســتاندار زنجان، مســووالن بیمارســتان امام 
حســین)ع( و مسووالن شــهرداری و مدیریت 
بحران برگزار شــده اســت، افزود: مقرر شد تا 
مسووالن بیمارســتان امام حسین)ع( نظر نهایی  
را در ارتباط با قناتی که از زیر این بیمارســتان 
می گذرد و طرحی کــه آب منطقه ای برای رفع 
این معضل در محل بیمارســتان ارائه داده است 

را اعالم کند.
مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیســات آب 
منطقه ای اســتان زنجان گفت: بــه دلیل این که 
بیمارســتان امام حســین)ع( تحت نظر سازمان 
تامین اجتماعی کشــوری است باید کارشناسان 
مربوطه از تهران مراجعه کرده و طرح ارائه شده 
شــرکت آب منطقه ای را بررسی و نظر نهایی را 
اعــالم کنند که تا حال حاضر بازخوردی از این 
ســازمان برای آغاز اقدامات الزم به شرکت آب 

منطقه ای و دیگر ارگان ها ارسال نشده است.
وی با اشــاره به این که هم اکنون حل مشــکل 

بیرون زدگی آب در کوی صدرا توسط شهرداری 
تامین اعتبار شده و در حال انجام است، تصریح 
کرد: تنها مشکل حاضر در ارتباط با قناتی است 
که از بیمارستان امام حسین)ع( می گذرد. اگر با 
طرح شرکت آب منطقه ای موافقت شود قرار بر 
الیروبی قنات در این بیمارســتان است و اگر با 
این طرح موافقت نشود باید قنات بیمارستان را 
دور بزنــد با این وجود در هــر دو حالت اجرا 
کننده شــهرداری و متوقف کننده سازمان تامین 

اجتماعی است.
عباســی اذعان کرد: در طرح تهیه شــده توسط 
شــرکت آب منطقه ای نقاط بحرانی با اولویت 
مشخص شــده اســت. معموال این مشکل در 
جنوب و جنوب غرب شهر زنجان وجود دارد و 
از منطقه سعدی جنوبی شروع شده و در اسالم 
آباد، علی آباد و جنوب شهر همواره معضالتی را 
ایجاد می کند با این وجود این مســئله در نقاطی 
حاد بوده و آب از چاه جذبی منازل در زیر زمین 

بیرون می زند.
صفی اله کرامتی، فرنشین مدیریت بحران استان 
زنجان نیز در گفت و گو با تسنیم با اشاره به این 
که باال آمدگی آب از چاه منازل جذبی چند سال 
اســت که در شــهر زنجان به یک مسئله جدی 
تبدیل شده است اظهار داشت: انسداد قنات هایی 
که در طول سال ها غیرفعال بود مهم ترین علت 
بیرون زدگــی آب در نقطه هایی از شــهر زنجان 
است زیرا شهروندان در حین ساخت وساز با این 
قنات ها که مواجه شــده اند اقدام به مسدودی و 
تخریب آن کرده اند و مســئله هم اکنون به این 
شــکل نمود یافته اســت. با این حــال با طرح 
ارائه شده شــرکت آب منطقه ای امید می رود با 
همکاری دیگر ارگان ها این مسئله حل و مشکل 

مرتفع شود.
اما در آن ســوی میدان منصــور مرادلو رییس 
کمیسیون خدمات شــهری شورای شهر زنجان 
در گفت و گو با تســنیم با اشاره به اینکه مشکل 
بیرون زدگی آب های زیرسطحی چند سالی است 
که گریبانگیر مردم شهر زنجان شده است اظهار 
کرد: این مسئله در برخی نقاط از جمله جنوب 
شــهر نمود بیش تری دارد اما با گذشت چندین 
سال از مشــکل باال آمدن آب های زیر  سطحی 
و اعتراض شــهروندان هنوز اقدام جدی در این 
زمینه انجام نگرفته اســت حتی در بعضی موارد 
سبب شده تا مردم منازل خود را تخلیه کنند که 
عموما این افراد از گروه های محروم و آســیب 

پذیر جامعه نیز هستند.
وی با بیان اینکه در طول ماه های گذشته اعضای 
شورای شــهر و نماینده مردم زنجان در مجلس 
از برخی نقاط شــهر که مشکل بیرون زدگی آب 
دارند بازدید داشــته اند، افزود: برخی خانه ها در 
محله های کوی فلسطین و اصغریه به علت باال 
آمدن آب های زیرســطحی خیس و دیوارها به 
علت نفوذ آب تــرک خورده اند و امکان ریزش 
هــر لحظه ای دیوار ها وجــود دارد و اصال قابل 
سکونت نیست با این وجود این مسئله نیازمند 

برنامه ریزی توسط مسووالن امر است.
رییس کمیســیون خدمات شهری شورای شهر 
زنجان گفت: در باره مشــکل مذکور هنوز اقدام 
جــدی انجام نگرفتــه و این مســئله به خوبی 
مدیریت نشده است چراکه حل این مسئله نیاز 
به کار گروهی متشــکل از ســازمان های ذیربط 
از جملــه آب منطقه ای دارد و این موضوع باید 
به طور جامع بررسی شــود زیرا هر دستگاهی 
دارای وظایف خاصی است و باید مسوولیت ها 

شفاف سازی شود اما ارگان های ذیربط همکاری 
الزم را ندارند. وی به بودجه اختصاص داده شده 
برای الیروبی کانال ها اشاره و تصریح کرد: طرح 
الیروبی کانال های دفع آب های زیرســطحی در 
شهر زنجان چندین سال است که به شکل کامل 
اجرا نشده و هم اکنون برای الیروبی کانا ل های 
این محله ها نیز تنها ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از 

سوی شهرداری اختصاص داده شده است.
مرادلو با اشــاره به اینکه باال آمدن آب های زیر 
سطحی در اطراف رختشویخانه برای این محل 
تاریخی تهدید جدی محســوب می شود، بیان 
کرد: بر این پایه اعتبار ۵۰۰ میلیون تومانی برای 
دفع آب های زیرسطحی این منطقه در نظر گرفته 

شده است.
رییس کمیســیون خدمات شهری شورای شهر 
زنجان با اشاره به این که قنات های قدیمی که در 
منطقه صدر جهان قرار دارند مسدود شده اند اما 
عملیات زهکشــی در عمق زمین در حال انجام 
اســت، گفت: ســه عدد کف کش برای هدایت 
آب های زیر ســطحی در این منطقه کارگزاری 
شده که با تکمیل شــدن الیروبی قنات این اثر 
تاریخی از تهدید آب های زیر ســطحی نجات 

پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بــر این که پدیده باال آمدن آب های 
زیر سطحی در شهر زنجان از مدت ها قبل مطرح 
بود و مســائلی در این امر دخیل هستند، عنوان 
کرد: مسدود شــدن قنات ها و فرسودگی شبکه 
انتقال آب از عوامل اصلی باال آمدن آب های زیر 

سطحی در شهر زنجان است.
از سوی دیگر کبری شاکری سرپرست بیمارستان 
امام حســین)ع( زنجان در گفت وگو با تســنیم 
گفت: در زیر زمین این بیمارســتان قنات هایی 

وجود دارد که پس از ســاخت این بیمارستان 
به طور ناخواســته راه این قنات ها مسدود شده 
اســت.  چندی پیش در باره بروز این مشکل با 
حضور دستگاه های مربوطه در استانداری زنجان 
نشست ای برگزار شد و مقرر شد راه این قنات ها 
باز شــود تا این قنات ها به مســیر اصلی خود  
متصل شــوند ولی از آنجاییکه این بیمارســتان 
تحت نظر ســازمان تامین اجتماعی است باید 
مسووالن مربوطه مجوز الزم را در باره عملیات 
کنده کاری صادر می کردند. برای حل این مشکل 
دو مسیر وجود داشت؛ یا باید مسیر این قنات ها 
منحرف می شدند و کل بیمارستان را دور بزنند 
تا به قنات اصلی برســند و یا اینکه این مسیر از 
داخل این بیمارستان عبور کند تا به قنات اصلی 

متصل شود.
وی افــزود: بر همین اســاس مکاتباتی با واحد 
مهندســی ســازمان تامیــن اجتماعی شــد و 
خوشــبختانه این مرکز با آغاز مطالعات در باره 
ایــن دو مســیر موافقت کرد. بنابرایــن از روز 
گذشــته مطالعات کنده کاری این دو مسیر آغاز 
شده تا بررسی شود کوتاهترین مسیر یعنی همان 
مسیری که از داخل بیمارســتان رد می شود آیا 
به سازه های بیمارستان صدمه وارد خواهد کرد 
یا خیر؛ البته اگر در مطالعات تایید شــود که این 
مســیر هیچ صدمه ای به بیمارستان وارد نخوهد 
کرد قطعا کنده کاری از داخل بیمارستان صورت 
خواهد گرفت. باید منتظر بمانیم تا مطالعات این 

دو مسیر به پایان برسد.
با این تفاسیر آن چه که مســووالن بر آن اذعان 
دارند وجود مشــکل دیرنه بیرون زدگی آب زیر 
ســطحی در نقاطی از شــهر زنجان است که تا 
حال حاضر اقدام کارسازی برای رفع این معضل 
انجام نگرفته اســت ولــی امیدواریم مطالعات 
بیمارستان امام حســین)ع( و کارشناسان تامین 
اجتماعی هرچه سریعتر به پایان برسد و عملیات 
کنده کاری قنات ها آغاز شود  تا آشیانه و کاشانه 
مردم بیشــتر از این  شناور در آب نماند. با این 
حال امیــد می رود با همکاری بیــن ارگان  ها و 
مهم تر از همه با سخاوت سازمان تامین اجتماعی 
معضل چندین ســاله مردم شهر زنجان قدم در 

مسیر رفع و حل بگذارد.

دلیل بیرون زدگی آب از خانه زنجانی ها مشخص شد 
  معضلی که به تصمیم  تامین اجتماعی گره خورده است


