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قایقران زنجانی 
قهرمان مسابقات روئینگ کشور شد
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فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان عنوان کرد:

۲۵۰۰ دقیقه برنامه دفاع مقدس
 در صدا و سیمای زنجان
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 رییس دانشگاه زنجان در نشست اقتصاد 
دانش بنیان و جهــش تولید که با حضور معاون 
علمی و فناوری رییس جمهور در زنجان برگزار 
شــد، به عنوان نماینده روسای دانشگاه های این 
استان با اشــاره برنامه دانشگاه ها گفت: رویکرد 
مراکز دانشگاهی استان رسیدن به تجاری سازی با 

تبدیل علم به فناوری است.
به گزارش زنگان امروز ، ســید محســن نجفیان 
افزود: در ســال گذشته و در سفر معاون علمی و 
فناوری رییس جمهوری به این اســتان و بازدید 
از دانشگاه ها، مصوبات مربوط به دانشگاه زنجان 

بطور کامل محقق شد.  
وی با بیان اینکه ایــن معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهوری با اقدامات خوب مانع بروکراسی 
اداری شده اســت، اضافه کرد: تسریع در کارها 
موجب دلگرمی شده که امیدواریم این استان نیز 

با توجه بــه ظرفیت های باال در حوزه فناوری به 
پیشرفت الزم برسد.

نجفیان ادامه داد: رویکرد امروز دانشگاه ها در کل 
کشور و استان زنجان به این شکل است که در کنار 
آموزش و پژوهش، توجه ویژه ای به فناوری دارند 
تا علم و دانش را به فناوری تبدیل کرده و سپس به 

مرحله تجاری سازی برسانند.
وی اظهار داشت: دانشگاه های استان به دنبال این 
هستند که دانشجویان مستعد در کنار تحصیل با 
مفاهیم کسب و کار به صورت عالمانه آشنا شده 

و با برخــورداری از مهارت های مختلف و ثبت 
شرکت های فناور با این تجربه از دانشگاه خارج 

شوند.
نجفیان خاطرنشان کرد: باتوجه به شرایط امروزی 
و معضل اشــتغال، تولید و دیگر مسائل دیگر در 
جامعه، اقتصاد دانش بنیان است که می تواند گره 
های اصلی جامعــه را حل و فصل کند و در این 

راستا  کسب و کارها از دانشگاهها آغاز شود.
وی اضافه کرد: به این مهم باید توجه داشــت که 
ســاختار وزارت علوم برای این ایــده و هدف، 

طراحی نشده و ضعف زیادی در این زمینه وجود 
دارد امــا حمایت های معاونــت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری این ضعف را پوشش می دهد 
و گام های وزارت علوم نیز می تواند اثرگذار باشد.
نجفیان با بیان اینکه دانشــگاه زنجــان به عنوان 
دانشگاه مادر استان زنجان حدود ۱۰ هزارو ۴۰۰ 
دانشجو دارد، ادامه داد: ۴۰ درصد این دانشجویان 
در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل 
هستند که دانشــجویان این واحد دانشگاهی در 
۹۱ رشــته - گرایش کارشناسی ارشد و ۴۳ رشته 

گرایش دکتری تخصصی تحصیل می کنند و ۴۱۵ 
عضو هیات علمی تمام وقت نیز مشغول خدمت 

رسانی هستند.
وی اظهار داشت: این میزان منابع از استعداد بسیار 
باالیی برای تحقق تجاری سازی با تبدیل علم به 

فناوری برخوردار است.
نجفیان با اشــاره به اینکه دانشگاه زنجان، پارک 
علم و فناوری ندارد، افزود: امیدواریم مرکز رشد 
واحدهای فناور این دانشــگاه بتواند در اندازه و 

قواره پارک علم و فناوری، ظاهر شود.

وی افزود: مجتمع فناوری این دانشــگاه نیز از 
جمله مجتمع های بی نظیر کشور است که با توجه 
به امکانات الزم فاز اول آن افتتاح خواهد شــد و 
فاز دوم این پروژه نیز طراحی شده که امیدواریم 
حمایت هــای الزم برای اجرا و تکمیل آن انجام 

گیرد.
به گفته نجفیان، فاز دوم مجتمع فناوی دانشگاه 
زنجان ارتباط زیادی با رشــته های کشاورزی 
دارد چراکــه ایــن واحد دانشــگاهی از جمله 
دانشــگاه های موفق درحوزه علوم کشاورزی به 

شمار می رود.
وی ابراز امیدواری کرد که مصوبات ســفر اخیر 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به زنجان 
با توجه به ماه های پایانی دولت دوازدهم با شتاب 
بیشــتری پیگیری و محقق شود که این امر چشم 

اندار بهتری را ترسیم می کند.
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تجاری سازی با تبدیل علم به فناوری

آگهی مناقصه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی 6 بلوک از پروژه 368 
واحدی واقع در زنجان- انتهای فاز 6 گلشهر را  به شرح جدول ذیل ،  برابر مقررات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به 

پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.

مساحت زیر بنابلوکردیف 
)متر مربع(

برآورد ریالی پروژه
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه)ریال(

برآورد 
مدت اجرا)ماه(

9140،59,140,500,000457,025,00010یک1

9140،59,140,500,000457,025,00010دو2

9140،59,140,500,000457,025,00010سه 3

8291،258,291,250,000414,562,5009چهار4

8291،258,291,250,000414,562,5009پنج5

9140،59,140,500,000457,025,00010شش6

* با توجه به حجم پروژه هر پیمانکار می تواند جهت اجرای حد اکثر 2 بلوک شرکت نماید.
1- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خریداری اسناد مناقصه به نشانی زنجان -بلوار آزادی-خیابان کشاورز-بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان زنجان-امور برنامه ریزی و بودجه  مراجعه نمایند.
2- مهلت  خریداری اسناد از تاریخ 1399/07/12  تا تاریخ 1399/07/16 می باشد.
3- تاریخ تحویل پیشنهادها از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1399/07/30 می باشد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز چهار شنبه مورخه 1399/08/01می باشد.
بدیهی است اصالح،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها پس از تحویل امکان پذیر نمی باشد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت اول
نوب

در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
)تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( با عنایت به ابالغیه شماره 118/31737 مورخه 99/6/31 

مبنی بر برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی ذیل برای نوبت اول به مدت 15 روز از مورخه 99/7/12:

نام اتحادیهردیف
مشاوران امالک1
تولید کنندگان پوشاک، خیاطان و جوراب بافان2

و عدم تکمیل داوطلبان کاندیدای هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی

نام اتحادیهردیف
فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان- فروشندگان ظروف، چینی، بلور و کریستال1
تاسیسات مکانیکی ساختمان- فروشندگان لوازم الکتریکی2
فروشندگان مصالح و لوازم بهداشتی ساختمان3

بــرای نوبت دوم از مورخــه 99/7/12 به مدت 10 روز از کلیه  داوطلبــان عضویت در هیات مدیره و 
 بازرس اتحادیه صنفی مذکور دعوت می شــود جهت ثبت نام به ســامانه ایرانیان اصناف به نشانی 

)WWW.IRANIANASNAF.IR( مراجعه نمایند.

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان

آگهی فراخوان ثبت انم داوطلبان عضویت رد هیات مدریه و بازرس اتحادهی اهی صنفی

استاندار از مدیران استانی خواست تا تهیه کنند

   نقشه راه عملیاتی مقابله با کرونا در زنجان
در بیانیه هیات داوران پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 

شمال باختر کشور عنوان شد : 

کمیت و کیفیت آثار 
ارایه شده در بخش مطالب 
ضعیف و در حد انتظار نبود

 در بخش صفحه آرایی آثار خوبی ارایه شد
 روزنامه زنگان امروز در بخش صفحه آرایی رتبه سوم 

و در بخش گزارش رتبه دوم را در میان مطبوعات شمال باختر کشور  
به خود اختصاص داد 
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 شوراهای شهر از وعده خدمت 
تا میدانی برای رانت خواران

مهرگان رب مهرباانن شاد باد
مهر و پیمان   نیاکان   یاد باد
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  جشــنواره هــای منطقــه ای مطبوعات 
فرصتی اســت تا رســانه های محلی آورده های 
خــود در غالب مطالب ، تیتــر ، عکس ، صفحه 
آرایی و ... را  به محک آزمون و داوری بگذارند 
. در همین میان پنجمین جشنواره از این جنس ، 
در اردبیل و با شــرکت مطبوعات و رسانه های 
چهار اســتان کشور برگزار شــد . هرچند برخی 
از همکاران رســانه ای ترجیــح دادند تا در این 
جشنواره شرکت نکنند و البته برخی نیز علی رغم 
اطالع رسانی های آن ، از چند و چون جشنواره 

بی خبر بودند . 
بنــا بر بیانیه هیات داوران مرکــب از آقایان اکبر 
قاضی زاده ، فریدون صدیقی ،محمود مختاریان 
و مهــرداد خلیلی کــه اســتادان روزنامه نگاری 
کشــور می باشــند ، آثار ارائه شده در در بخش 
هــای مختلف به جز صفحــه آرایی  ، ضعیف و 
در حد انتظار نبوده و داوران به ناچار در بسیاری 
موارد ، نتوانســتند برای آثار ارائه شده رتبه اول 
را اختصاص دهند . امــا با این حال از وضعیت 
صفحه آرایی رســانه های شــرکت کننده اعالم 

رضایت نمودند . 
در این میان روزنامه زنــگان امروز در دو بخش 
گزارش و صفحه آرایی در این جشنواره شرکت 
نمود که در هر دو بخش توانست رتبه های دوم 
و ســوم را به خود اختصاص دهــد . متن کامل 
بیانیه هیات داوران پنجمین جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری های شمال باختر کشور در ذیل می آید 
* جشنواره هاي مطبوعات اعم از ملي، منطقه اي 
و محلي رویدادي مبارك است که مي تواند تاثیري 
چشمگیر در ارتقاي سطح روزنامه نگاري کشور 

داشته باشد.  
* برگــزاري پنجمیــن جشــنواره مطبوعات و 
خبرگزاری هــای شــمال غرب کشــور ، اقدامي 
خجســته و میمون اســت که تداوم برگزاري آن 
مي تواند نویدبخش ظهــور عرصه هاي جدیدتر 
براي ارایه آثار قوي در عرصه رســانه اي کشــور 

باشد.  
* اوران با بررسی ۴۲۲ اثر در بخش های مختلف 
بر این باورند کارهای ارایه  شده نسبتاً قابل  قبول 
بوده اســت، هر چند انتظــار مي رفت کمیت و 

کیفیت آثار ارایه  شده فراتر از وضع موجود باشد.  
در بخــش خبــر، ضعف اســتفاده درســت از 
عناصر خبر و به کار بردن پیشــینه و تکنیک هاي 

خبرنویسي مشهود بود. 
* تیتر بســیاری از اخبار ضعیف و فاقد جذابیت 
بود بیشــتر اخبار در قالــب »وی گفت« و »وی 
افزود« تنظیم شــده بود و فاقد جزئیات پیشینه و 
اطالعات الزم بودند. ســوگیری مستقیم و ارایه 
دیدگاه های شــخصی در بعضی اخبار مشــاهده 
می شــود بســیاری از لیدها اخبار اصالحاً شسته 
رفته نیستند و رعایت بیش از پیش آئین نگارش 
فارسی و پرهیز از استفاده از واژه هایی که چیزی 

به خبر نمی افزایند توصیه می شود. 
* در دو بخــش گزارش و گفت وگو که از ارکان 
اصلی مطبوعات و خبرگزاری ها هستند، آثار ارایه 
شــده گویای ظرفیت ها و انتظارات در این دوره 

از جشنواره نبود. ضعف اطالعات و نارسایی در 
محتوای آثار و نیز ساختارهای غیرجذاب و گیرا، 
عمده ترین کاستی های این دو بخش بودند. گرچه 

بارقه هایی از کار خوب هم قابل تأمل بود. 
در بخش مقاله و تیتر دقت بیشــتر و توجه ویژه 
به رویدادهای محلی ، خبری گرچه  مشــهود بود، 
اما تالش های چشمگیری در این بخش را شاهد 
بودیم در انتخاب تیترها باید با پرهیز از تیترهای 
تکراری ، شعاری و یا نقل قول های ساده به معنای 

واژه ها بیشتر دقت کنیم. 
* در مورد یادداشــت فرامــوش نکنیم توجه به 
ساختار یادداشــت شــامل ورودی، بدنه  شامل 
پارگراف هــای مرتبط بهم و پایان بندی مرتبط با 
ورودی در بسیاری از آثار دیده نمی شود بعضی از 

مقاله ها کپی بدون ذکر منبع است. 
* تیتــر بســیاری از آثار ارســالی فاقد جذابیت 

حداقلی اســت وحدت موضوع در بیشــتر آثار 
مشاهده نمی شــود و مطالب بیشتر به سمت دل 

نوشته رفته است. 
* در بخش صفحه آرایي، خوشبختانه صفحه آرایی 
نشــریات بســیار خوب بودند ، زیبایی و شادابی 
نگاه درســت به مخاطبان ، چینش خوب، استفاده 
از تصاویر و رنگ در اندازه های مناســب ، سفید 
خوانی همه کمک کرده اند که نشــریات جذابیت 
بصری بیشتری داشته باشند همچنان باید بدانیم 

فرم می تواند محتوا را نجات دهد. 
* در بخش عکس نیاز به کار زیاد داریم، فراموش 
نکنیم در بسیاری از نشریات عکس ویترین نشریه 
اســت و عکس خوب هم نشــان می دهد و هم 

حرف می زند. 
* در مجموع، نگاه دقیق تر به سوژه ها و پرداختن 
عمیق به جزئیات، تاکید بیشتر بر سوژه هاي محلي 
و بومي، پرهیز از کلي گویي و تطویل کالم و تاکید 
بــر رعایت ایجاز، بیان مســتند و به  دور از ُحب 
و بُغض مسایل و رعایت تکنیک هاي عرصه هاي 
مختلف روزنامه  نگاري اصولي هستند که رعایت 
آنها نقش بســزایي در اعتالي سطح آثار خواهد 

داشت.  
* شــایان تاکید اســت عدم آشــنایی جمعی از 
شــرکت کنندگان در جشــنواره با تکنیک های 
روزنامه نویســی، موضوع و محتــوای اغلب آثار 
را تحت الشــعاع قرار داده است که به با ور هیات 
داوران برگزرای کارگاه آموزشــی برای آشنایی 
با شــیوه های مختلف روزنامه نــگاری ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است. 
* هیات  داوران هر چند احتمال خطاهاي سهوي 
را در ارزیابي هــاي خود منتفــي نمي داند ولي با 
تمام توان کوشــیده اســت در کمال بي طرفي و 
تنها با رعایت معیارهــاي علمي و حرفه اي، آثار 

برجسته تر را برگزیند. 
* بدیهي اســت معرفي آثار برتر به معناي نادیده 

گرفتن اعتبار و ارزش سایر آثار نیست. 
 هیات داوران پنجمین جشــنواره مطبوعات و 

خبرگزاری های شمال غرب کشور :
اکبر قاضــی زاده ، فریــدون صدیقی ، محمود 

مختاریان و مهرداد خلیلی

در بیانیه هیات داوران پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های شمال باختر کشور عنوان شد : 

کمیت و کیفیت آثار ارایه شده 
در بخش مطالب ضعیف و در حد انتظار نبود

 در بخش صفحه آرایی آثار خوبی ارایه شد
 روزنامه زنگان امروز در بخش صفحه آرایی رتبه سوم و در بخش گزارش رتبه دوم را 

در میان مطبوعات شمال باختر کشور  به خود اختصاص داد 

قایقران زنجانی 
قهرمان مسابقات روئینگ 

کشور شد

 بهمــن نصیری، قهرمان مســابقات 
قهرمانی روئینگ آقایان کشور شد.

به گزارش زنگان امــروز به نقل از  فارس 
، نفرات برتر مســابقات قهرمانی کشــور 
روئینگ آقایان پس از برگزاری رقابت های 

فینال در دریاچه آزادی مشخص شدند.
مســابقات قهرمانی کشــور و انتخابی تیم 
ملــی روئینگ آقایــان گرامیداشــت هفته 
دفــاع مقدس و یادواره پیشکســوت فقید 
زنده یاد جمشید فتحی در دریاچه آزادی و 
رقابت های فینــال در دو بخش فینال B و 

فینال A انجام شد.
در فینــال B روئینگ تک نفره ســبک وزن 
رضــا عبدی از زنجان با زمــان ۴:17.۴97 
دقیقه اول و در مجموع ششم شد، امیررضا 
رضــازاده از آذربایجان شــرقی بــا زمان 
۴:۲3.35۴ دقیقــه دوم و در مجمــوع در 
جایگاه هفتم قرار گرفت و صالح برقمدی 
از اردبیل با زمان ۴:۲۴.0۲7 دقیقه سوم و در 

مجموع هشتم شد.
در ادامه مســابقات فینال A برگزار و چهره 

نفرات برتر مشخص شدند.
در فینال A روئینگ تک نفره ســنگین وزن 
بهمن نصیــری از زنجان با زمان 3:۲9.839 

دقیقه صاحب مدال طال شد.
حمیدرضــا رضوانــی از تهران بــا زمان 
3:36.65۴ دقیقــه مدال نقره دریافت کرد و 
میالد اله وردیان از آذربایجان غربی با زمان 

3:۴۴.360 دقیقه مدال برنز بدست آورد.
بر این پایه مســابقات قهرمانی کشــور و 
انتخابــی المپیک روئینگ آقایان در دریاچه 

آزادی به پایان رسید.

خبـرخبــر

زنجان دهمین استان
به لحاظ نرخ رشد سالمندی 

در کشور است
 معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
اســتان زنجان گفت: 107 هزار نفر جمعیت 
سالمند در این استان است که طبق پیش بینی 
ها این نرخ در سال های آینده روند افزایشی 
خواهد داشت و برنامه ریزی های مدون در 

این بخش بسیار ضروری است.
فرهــاد میرزایی بــه مناســبت رو زجهانی 
ســالمندان در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: طبق مقایسه سرشماری جمعیت، در 
ســال های 90 و 95، نرخ ســالمندی استان 
در ســال 90، 8.۲ درصد بود که در سال 95، 
این میزان  9.8 درصد اعالم شــد که در زمان 
حاضر و بر پایه آخرین آمار اداره کل ثبت و 
احوال استان این رقم به 10.۲ درصد رسیده 

است.
وی اظهار داشــت: اواخر شهریور امسال از 
ســوی ســازمان برنامه بو دجه کشور اعالم 
شد که ســند ملی سالمندان در هیات دولت 
نهایی شده است که پس از تصویب نهایی در 
مجلس شورای اسالمی به لحاظ بودجه بندی 
و ابالغ آن به ســازمان های عضو می تواند 

چشم انداز بهتری را فراهم کند.
این مسوول با اشاره به اقدامات این اداره کل 
در روزهای کرونایی به ســالمندان زنجانی 
گفت: شیوع کرونا در کشور افراد با سیستم 
بدنی دفاعی پایین به ویژه سالمندان را بیش 
از دیگرین به این بیماری گرفتار می کند و بر 
این مبنا،  شعار جهانی این روز« کرونا فرصتی 
برای تغییر نگاه به سالمندان« نامگذاری شده 

است.
وی اضافه کرد: بر  این اساس از زمان شیوع 
این بیماری دبیرخانه شورای سالمندان مستقر 
در بهزیســتی اســتان نیز اقداماتی را از قبیل 
دریافت اطــالع دقیق گره هدف از ســوی 
سازمان های عضو را انجام داد و برنامه ریزی 
الزم نیز برای خدمات رسانی به این قشر مهم 
جامعه به ویژه در مراکز شبانه روزی، معلوالن 
سالمند در منزل با همکاری مددکاران و ارائه 

آموزش های الزم را مورد توجه قرار داد.
معاون توانبخشــی اداره کل بهزیستی استان 
زنجان با اشــاره به اقدامات روحی و روانی 
ســالمندان در روزهای کرونایی گفت: این 
اداره کل طبق مفــاد قانون جامع حمایت از 
معلوالن به تنهایی متولی ســالمندان معلول 
نیست که در این راســتا برای سازمان های 
دیگری وظایفی تعریف شده که گزارش های 
واصل شده نشان می دهد، کارهای خوبی در 

این باره انجام گرفته است.

 اســتاندار زنجان گفت: مســووالن نقشه 
راه دقیق با توجه به شــرایط کرونایی استان را در 
کمترین زمان تهیه کنند و برای هر شهرســتان نیز 
نقشــه راه ، هدف گذاری شده و فرمانداران بر این 

مبنا عملکرد خود را در قالب گزارش ارائه کنند.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی شــامگاه  
پنجشنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا که به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با بیان اینکه 
کرونا در کشور و استان یکی از سه موضوع اولویت 
دار و مهم اســت، افزود: گزارش دانشــگاه علوم 
پزشکی نشان می دهد شمار بستری های کرونایی 
در بیمارستان ها نسبت به قبل روند افزایشی یافته 
و این در حالی است که در روزهای محرم امسال  
هیات های مذهبی، مردم عــزادار و مداحان همه 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند.  
وی، بــا بیان اینکه یکســری از افــراد رفتارهایی 
انجام می دهند که  پس از گذشــت هشت ماه از 
شــیوع کرونا این عملکردها قابل بخشش نیست، 
اظهار داشــت: برخی از افراد در شرایط کرونایی 

پروتکل های بهداشتی را به دلیل منافع شخصی یا 
لجاجت، رعایت نمی کنند که اکنون مساوی با مرگ 
اســت و نمی توان رفتارهای بچه گانه این افراد را 

نادیده گرفت.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی 
موجود مردم از افرادی که پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت نمی کنند، متنفر هستند، ادامه داد: اکنون 
مشکل، مسووالنی  هستند که در برابر لجاجت های 
عده ای از افراد  ایستادگی نکرده و برخورد نمی کنند 
درحالیکه بایــد رفتارها با این افراد باید تغییر کند 

البته قانون نیز راهکارهایی را مصوب کرده است.
استاندار زنجان ادامه داد: هر چند، بارها این مباحث 
مطرح شده  اما خروجی الزم نداشته  است، چون 
مســوول  مربوطه می گوید برای چه  باید دخالت 
کنم در حالی که  مســوول باید کار خود را انجام 
دهد در غیر اینصورت پست خود را به فرد دیگری 

واگذار کند.
وی  اضافــه کرد : رفتارمان بایــد با افرادی که به 
رعایت پروتکل های بهداشــتی بی توجه  هستند، 

قانونی و قاطع باشــد و به عنوان نمونه  واحدهای 
صنفی که به این نوع افراد خدمات می دهند، باید 

جریمه و پلمب شوند و آن فرد پاسخگو باشد.

حقیقی با بیان اینکــه رهبر معظم انقالب بارها بر 
تبعیت از دستورات ستاد ملی کرونا تاکید کردند، 
افزود: بر این پایه باید مسووالن بیش از گذشته به 

این موضوع ورود پیدا و در این باره اقدامات خود 
را عملیاتی کنند.

وی تاکید کرد: تشــکیل همیاران سالمت با هدف 
نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشــتی کرونا 
تشــکیل شــد اما در عمل آنگونه که باید و شاید 

نمود نداشت.
استاندار زنجان بر لزوم تشکیل کمیته ای برای کنترل 
و نظارت بر مدارس توســط فرمانداران و بررسی 
وضعیت کمیته های تشــکیل شده در شهرستان ها 
و مصوبات این جلســات تاکید کرد و گفت: طبق 
گــزارش های علوم پزشــکی از وضعیت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی 1۴ دستگاه اجرایی، تنها 
وضعیت یک دستگاه نسبت به 15 تیرماه بهتر شده 
و مابقی بدتر شدهاســت بنابرایــن باید چرایی و 

دالیل این موضوع مشخص شود.  
 حقیقــی افزود: هــم اکنون به غیر از اســتفاده از 
ماسک، رعایت دیگر موارد پروتکل های بهداشتی 
در آرامســتان نامطلوب است، که در گذشته برای 
بررسی وضعیت آرامستان  شهر گفته شد فرماندار 

نسبت به  تشکیل شــورای تامین  اقدام کند تا با 
متخلفان برخورد شــود، اکنون دیگر دستگاههای 
مربوطه باید کم کاری خود را در این حوزه جبران 
کنند تا اقدامات خوب شــهرداری زنجان در این 

حوزه بی نتیجه نماند.  
وی با اشــاره به ارائه گزارش در نشست آینده در 
ارتباط با هســته سالمت، نحوه آموزش ها، قیمت 
ماسک و نحوه اطالع رسانی در باره توزیع این اقالم 
بهداشتی به مردم توسط مسووالن اضافه کرد: باید 
ماســک به قیمت یکهزار تومان و یک هزارو 300 
تومان به دست مردم برسد و بازار ماسک هایی که با 

قیمت باال عرضه می شود راکد شود.  
استاندار زنجان با بیان اینکه هدف از افزایش قیمت 
نان در اســتان، رعایت وزن و بهداشت نان بوده و 
نانوایی ها ملزم به رعایت پروتکل های بهداشــتی 
هستند خاطرنشان کرد: باید تیم هایی نظارتی برای 
بررســی رعایت پروتکل های بهداشتی و نیز وزن 
چانه  نان تشکیل شده و به دقت مورد ارزیابی قرار 

گیرند تا مشکالت فعلی در این حوزه حل شود.

استاندار از مدیران استانی خواست تا تهیه کنند

   نقشه راه عملیاتی مقابله با کرونا در زنجان

 فرنشــین صدا و سیمای مرکز 
زنجان با تبریک چهلمین ســالروز دفاع 
غیرتمندانــه ملت ایــران در برابر جهان 
ســلطه گفت: هفته دفاع مقدس نمودار 
مجموعه  ای از برجســته  ترین افتخارات 
ملت ایــران در دفــاع از مرزهای میهن 
اســالمی و جانفشــانی دالورانه در پای 

پرچم برافراشته اسالم و قرآن است. 
وی با تاکید بر این مطلب که هشت سال 
دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه 
دشمن منشــأ غرور ملی پایان  ناپذیری 
برای مردم سلحشور ایران گردید افزود: 
توطئه مشترك شرق و غرب برای به زانو 
درآوردن ملــت بزرگ ایــران به فرصتی 
برای اثبات توانمندی های اسالم و انقالب 

و کشور تبدیل شد. 

رییس رسانه استانی تصریح کرد:نمایش 
رشــادت های جوانان برومند، از رســانه 
ملــی می تواند انقالب و نظام را در برابر 
شبیخوان فرهنگی بیمه کند و برنامه ریزی 

رسانه استانی هم بر این منوال است.
وی با اعالم تولید، تامین و پخش بیش از 
۲1500دقیقه برنامه در هفته دفاع مقدس 
گفت: معاونت سیما در ویژه برنامه زنده 
دریــادالن در دکور ویژه ای که امســال 
تدارك دیده شده بود با حضور میهمانان 
از اقشــار مختلف از جملــه فرماندهان 
نظامــی و انتظامی اســتان فرماندهان و 

رزمندگان دالور زنجانی در هشــت سال 
دفاع مقدس، سنگســازان بی سنگر و ....  
خاطرات روزهای مقاومت در دوران دفاع 

مقدس را بازخوانی کرد .
وی به دیگر برنامه های ســیما اشــاره 
نموده و گفت : مجموعه مســتند »نشانه 
هــا « با موضوع مادران شــهدا ، برنامه » 
طلیعه عشــق« با موضوع معرفی شهدا از 
هر قشــر در کنار اختصاص کامل برنامه 
های روتین زنجانا ســالم، خانواده، اتل 
متل )ویــژه کودك( و تــالش نیروهای 
مســلح در مقابله با بیماری کووید19 و 

دیگر برنامه های روتین و همچنین تأمین 
برنامه های مختلف من جمله فیلم های 
ســینمایی حوزه دفاع مقدس  مجموعا 
بمدت8695دقیقه از جمله اقدامات شبکه 

استانی اشراق برای این روزها بود. 
فرنشــین مرکز در باره برنامه های شبکه 
های اســتانی صدا گفت: رادیو اســتانی 
زنجــان هم طبق برنامــه ریزی صورت 
گرفتــه در ویژه برنامه هــای » مقاومت 
حماسه سی«  و »هشــت« به باز خوانی 
رویدادهــای پر فراز و نشــیب روزهای 

حماسه و ایثار پرداخت

لطیفی افــزود: در یادمان حماســه دفاع 
غیورانه ، 58 ســردار در اســتان زنجان 
نام خــود را ثبــت نمودند کــه در فاز 
نخست، نمایش رادیویی30 سردار از این 
فرماندهان نام آور در قالب نمایشی پخش 
شد و بزودی در فاز دوم مابقی سرداران 

نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد . 
وی به دیگر برنامه های رادیو نیز اشــاره 
کرده و اظهار داشت: مسابقه تلفنی پالك، 
گلگشت موسیقی)ویژه نواها و سرودهای 
یاشاییش، گلبرگ،  دوران دفاع مقدس(، 
شریعت یولی و دیگر برنامه های روتین 

و تامینی هم بمدت 1۲155 دقیقه به هفته 
دفاع مقدس اختصاص داشت .

وی اضافه کــرد: رادیو نمای مرکز نیز با 
انتشــار 150 اسالید به مدت ۲3۴0دقیقه 
صفحه رادیو نما را به تصاویر ایثارگران و 

رزمندگان دفاع مقدس مزین کرد.
رییس رسانه استانی اظهار داشت: معاونت 
اطالعــات و اخبار هم با  تولید و پخش 
۲1۲عنوان گزارش، خبر مکتوب، تفسیر 
رادیو تلویزیونی و گفتگوی ویژه بمدت 
بیــش از 655 دقیقه در هفته دفاع مقدس 

همراه مخاطبان  بخش های خبری  بود.

 همچنین معاونت فضای مجازی مرکز 
هم همگام با تولید و انتشــار1۴3 عنوان 
آیتــم درقالب پوســتر، متــن و عکس، 
اینفوگرافی و پادکســت، متن و عکس، 
همچنین راه انــدازی صفحه ویژه دفاع 
مقدس در سایت مرکزبمدت ۲95دقیقه 
به این مناســبت ویژه پرداخت خواهد 

کرد .
لطیفی تصریح کــرد؛ هفته دفاع مقدس 
یادآور خون های مقدسی است که در پای 
نهال نوپای انقالب اسالمی ریخته شد و 
مجموعه رسانه اســتانی هم تالش کرد 
تا  خاطرات سال های پر التهاب حماسه 
را در چهلمین ســالگرد دفاع مقدس در 
قالب برنامه های متنوع و جذاب، درقاب 

تصویر تقدیم مخاطبان عزیز نماید.

۲۵۰۰ دقیقه برنامه دفاع مقدس در صدا و سیمای زنجان



7
گان زن

شنبه 12 مهر ماه  1399 / نمره 622 / سال سوم

 دوره پنجم شورای اسالمی شهر زنجان در 
حالی تشکیل شــد که این شورا گام نخست را با 
جبهه گیری در مقابل شهردار وقت برداشت و دیوار 

اعتماد را کج گذاشت.
به گزارش زنگان امروز به نقل از مهر؛ شاید بتوان 
اختالس، حیف و میل بیت المــال و رانت را تنها 
بخشــی از حواشــی و چالش های شورای پنجم 
زنجان عنوان کرد، شورایی که مدعیان خدمتش از 
همان روز رقابت های تبلیغاتی خود برای خدمت به 
مردم، پول های زیادی سرمایه گذاری کردند تا در 

مقام شورایی جبران هزینه کنند.
یکی از کارآمدترین روش ها برای مقابله با فساد در 
عرصه مدیریت شهری و احیا و ارتقای سطح اعتماد 
متقابل مردم و شورای شهر بهره گیری از ابزارهای 
شفافیت است که باید از همان نخستین گام برای 
حضور یک فرد در رقابت هــای انتخاباتی وجود 
داشته باشــد. این روش با کمترین هزینه می تواند 
عالوه بر ایجاد مزایای اقتصادی باال و کاهش هزینه 
مبادله، موجب ارتقای سطح اعتماد متقابل مردم و 
مدیریت شهری شود. ایجاد کنترل و نظارت عمومی 
بر فرآیندهای مدیریت شهری و عملکرد شورا نیز از 

دیگر مزایای کلیدی طرح حاضر است.
کسانی که منبع هزینه تبلیغات هنگفت شان نامعلوم 
بــود و می گفتند آمده اند تا طرحــی نو در زنجان 
دراندازند و خادم ملت باشــند، خادمانی که خائن 
شــدند به اعتماد و رأی مردم. در این میان شورای 
پنجم، با جبهه گیری در مقابل شــهردار وقت، آجر 
دیوار اعتماد و عقالنیت در این شورا را کج گذاشت. 
کسانی که می خواستند مدل پوتین-مددوف را در 
شورای شــهر زنجان پیاده کنند و برای رسیدن به 
کرسی ریاست از هر حربه و ابزاری استفاده کردند.

قوانین به سمت انتخاب اصلح ترین افراد سوق 
یابد

فرنشین امور شــوراها و شهرداری های استانداری 
زنجــان تاکید می کند: برای اینکه شــاهد انتخاب 
شایســته ترین افراد در عرصه شــوراهای اسالمی 
شهر باشیم، قوانین مربوط به این امر نیاز به برخی 

اصالحات دارد.
بی تردید ضعیف النفس بودن برخی از انسان ها باعث 
رخ دادن برخی اتفاقات می شود و نمی توان گفت 
فقط قوانینی که در این زمینه برای شــوراها تعیین 
شده است، دارای ضعف استعلی محمودی با بیان 
اینکه تعداد کل اعضای شــوراهای اسالمی شهر 
استان زنجان ۱۱۳ نفر است، به موضوع تخلفات رخ 
داده توسط برخی از اعضای شوراهای اسالمی شهر 
اشاره کرده و می گوید: ریشه یابی خاصی تا به امروز 
در این زمینه که چرا برخی از اعضای شــوراهای 
اسالمی بعد از چند ماه حضور در این عرصه و به 
عناوین مختلف، دچار برخی از تخلفات می شوند، 

صورت نگرفته اســت اما بی تردید ضعیف النفس 
بودن برخی انسان ها باعث رخ دادن چنین اتفاقاتی 
می شــود و نمی توان گفت فقط قوانینی که در این 
زمینه برای شوراها تعیین شده است، دارای ضعف 
است. وی با بیان اینکه کسانی که دست به تخلف 
می زنند، بی تردید ایــن تخلفات را با آگاهی کامل 
صورت می دهند، می افزاید: می توان گفت که این 
اتفاق به نوعی سوءاســتفاده از قوانین و ضوابطی 
است که در اختیار اشخاص گذاشته می شود و این 
موضوع می تواند در سطوح مختلف جامعه، از جمله 
شوراهای اسالمی شهر و دیگر مدیران اتفاق بیافتد.

محمودی تصریح می کند: مردم در این عرصه نقش 
تعیین کننده ای داشته و باید انتخاب آگاهانه و به دور 
از تعصبات سیاسی، قومی و قبیله ای داشته باشند و 
همین امر باعث خواهد شد تا خروجی این انتخاب 
آگاهانه، حضور اعضای قوی و با دانش در پارلمان 

شوراها باشد.
وی ادامه می دهد: همچنین در بررسی صالحیت ها 
نیز باید افرادی که صالحیت کافی از هر حیث برای 
حضور در این عرصه را داشــته باشــند، به عنوان 
کاندیدا حضــور یابند، بنابراین اگر این پیش نیازها 
اتفــاق بیافتد، بی تردید افراد شایســته تری در این 

عرصه حضور پیدا خواهند کرد.
فرماندار شهرســتان زنجان نیز بــه خبرنگار مهر 
می گوید: تا زمانــی که مردم به جای اینکه افراد را 
مورد ارزیابی قرار داده و برنامه ها و عملکرد آن ها را 
بسنجید از روی مسائل و نگرش های قومی، قبیله ای، 
جناحی، سیاسی و مالحظات محل، انتخاب خود را 
انجام دهند بی تردیــد باید منتظر روی دادن چنین 

اتفاقاتی نیز باشیم.
رضا عســگری با بیان اینکه بــه صورت کالن در 
مناطق مختلف، چه در شــهرها و چه در روستاها، 
مناسبات رفاقتی جایگزین انتخاب افراد شایسته در 
عرصه مهمی چون انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا شده است، می افزاید: به همین خاطر این 
گرفتاری ها را نه در زنجان، بلکه در گوشــه و کنار 

کشور پیرامون این مجموعه شاهد هستیم.
وی ادامــه می دهد: این در حالی اســت که اگر به 
ایــن قضایا بی تفاوت بوده و این افراد به راحتی در 
مباحث اجرایی شــهرداری ها و دهیاری ها دخالت 
کنند، بــه طور حتم باید شــاهد افزایش این گونه 

اتفاقات در گوشه و کنار کشور نیز باشیم.
ساختاری که امروز در نوع انتخاب شوراها حاکم 
است باعث شده تا افراد بخواهند با تبلیغات گسترده 

و هزینه های سرســام آور وارد مجموعه شوراهای 
شهر و روستا شوند

عســگری با بیان اینکه ساختاری که امروز در نوع 
انتخاب شــوراها حاکم اســت باعث شده تا افراد 
بخواهند با تبلیغات گسترده و هزینه های سرسام آور 
وارد مجموعه شــوراهای شــهر و روستا شوند، 
اظهار می کند: این رویکرد باعث می شــود افرادی 
که قصد ورود به این عرصه را داشــته و افراد سالم 
و توانمندی بوده اما امکان مالی برای رقابت سالم 
انتخاباتی را ندارند، خود به خود از گردونه رقابت 
خارج شده و افرادی که تمکن مالی کافی داشته و 
یــا به افرادی که به نوعی این کاندیداها را حمایت 
می کنند، در عرصه انتخابات باقی بمانند، بنابراین بعد 
از اینکه این افراد وارد مجموعه شوراهای اسالمی 
شهر و روستا می شوند، برخی از گرفتاری ها را برای 

این مجموعه ها ایجاد می کنند.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه تا به امروز در 
حوزه انتخابات شوراها، برخی افراد اقدام به شکل 
دادن مجموعه هایی می کنند که انتظارات نامشروع 
و یا غیرقانونی را از شــورها دارند، عنوان می کند: 
این افراد قصد دارند از این ظرفیت اســتفاده کرده 
و تخلفاتــی را در حوزه های مختلف با حجم های 

مختلف انجام دهند.
قوانین انتخابات شورا نیاز به بازنگری دارد

رییس شورای اسالمی استان زنجان تاکید می کند: 
معتقدیم ابتدا به ساکن، قوانین مربوط به انتخابات 

شورا نیاز به بازنگری دارد.
شیما افشــاری با بیان اینکه ما هم به این موضوع 
معتقدیم که در قانون انتخابات شوراها قطعاً نواقص 
وجود داشــته و این ایرادات باید برطرف شــود، 
می گوید: متأســفانه کاندیداها با این تفکر که قرار 
اســت کارهای بزرگ و تأثیرگذاری انجام دهند، 
وارد عرصه انتخابات و رقابت می شوند اما زمانی 
که به معنای واقعی کلمه وارد عرصه می شوند، به 
عینه می بینند که قادر به تحقق هیچ کدام از کارها و 

اقدامات نیستند.
شورای اســالمی شهر کاماًل زیر ذره بین مردم و 

دیگر مسووالن قرار دارد
افشاری می افزاید: شورای اسالمی شهر کاماًل زیر 
ذره بین مردم و دیگر مســووالن قرار دارد. شــاید 
اگــر قصوری از یک ارگان صورت گیرد، به اندازه 
اتفاقاتی که در شــوراها رخ می دهد به چشم نیاید 
و دلیل آن نیــز وجود ارتباط تنگاتنگ مردم با این 
مجموعه ها است. رییس شــورای اسالمی استان 

زنجان با بیان اینکه وجود قوانین متعدد باعث شده 
است تا عملکرد شــوراها در بخش های مختلف 
تضعیف شود، خاطرنشــان می کند: اولین قانونی 
که معتقدیم باید اصالح شود، قانون نحوه انتخاب 
شــوراها اســت. در بســیاری از مواقع شاهد این 
موضوع هســتیم که افراد به هیچ عنوان از شورا و 
وظایف آن آگاهی ندارند اما چون حضورشان منع 

قانونی ندارد، در این عرصه حضور پیدا می کنند.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان نیز در گفتگو با 
خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با وجود اینکه قانون 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در مواردی مشمول 
اصالحات مکرر شــده اما معتقدیم هنوز مشکل 
اساسی این قانون با وجود اعمال اصالحات مکرر، 
مرتفع نشــده اســت، تصریح می کند: در موضوع 
قانون انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا، 
نحوه ثبت نام کاندیداها، نحوه بررســی صالحیت 
کاندیداها، عواملی که صالحیت کاندیداها را تأیید و 
یا رد می کنند و ... جزو مهم ترین ایرادات بوده و باید 

بازنگری های اساسی در این زمینه صورت گیرد.
عباس راشــاد می افزاید: ایــرادات قانون انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا از اینجا آغاز می شود 
که افراد برای حضور در این عرصه هزینه زیاد و در 

برخی موارد نیز گزافی را متحمل می شوند.
رییس شورای اسالمی شــهر زنجان با بیان اینکه 
فردی که به دلیل ایــرادات قانونی و با هزینه زیاد 
وارد عرصه انتخابات شــده و به شورا راه می یابد، 
با ارزیابی حقوق دریافتی در طول چهار سال آینده 
و مقایســه آن با هزینه هایی که برای راه یابی به این 
عرصه متحمل شده است، دچار دوگانگی می شود، 
اظهار می کند: حال این پرســش مطرح می شود که 
این هزینه ها و قول هایی که در بدو انتخابات توسط 
کاندیداها به مردم داده شــده اســت، از چه کانالی 
باید تأمین شــود و اگر این فرد به درســتی رصد 
شود، احتمال دارد که در مسیر حرکت خود دچار 

مشکالت زیادی، از جمله تخلف شود.
بی شــک از شــوراهای اسالمی شــهر به عنوان 
پارلمان های محلی انتظارات فراوانی وجود دارد که 
بخش مهمی از این انتظارات با گذشــت پنج دوره 
از عمر نظام شــورایی محقق نشده است و هر از 
چندگاهی شاهد موجی از دستگیری ها و چالش ها 
در نظام شورایی هستیم، نظام شورایی که هر چند 
۲۰ ساله شده ولی هنوز دوران کودکی و ناپختگی 

را طی می کند.
آنچه می توان در عملکرد شــوراهای اسالمی شهر 
زنجان به آن اشاره کرد، انباشت نیروهای سفارشی 
در شــهرداری، سهم خواهی از شهردار و استیضاح 
شهردار در صورت توجه نکردن به درخواست های 
غیرقانونی و خاص شان است که شهر زنجان را در 

رشد و توسعه عقب نگه داشته است.

 شوراهای شهر از وعده خدمت تا میدانی برای رانت خواران

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

فراخوان عضویت رد کلینیک کسب و کار 
و انتخابات هیات امنا و مدری کلینیک

با توجه به دستور العمل ابالغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در زمینه 
» *راه اندازی کلینیک های کسب و کار*«

در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار استان ها، بدینوسیله به اطالع تمامی مشاوران صنعتی در زمینه های 
حقوقی، بهره وری، سرمایه گذاری، بازاریابی و بازرگانی و فناوری اطالعات که دارای صالحیت 

و مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح و معتبر میباشند می رساند:
)Eservice.isipo.ir( جهت عضویت و ثبت نام در کلینیک

حداکثر تا پایان وقت اداری بیستم مهرماه ۱۳۹۹ نسبت به ارایه درخواست و تصویر مدارک خود 
به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به نشانی:

زنجان، باالتر از میدان هنرستان، روبه روی پارک میثم، اقدام نمایند.
بدیهی است هیات امنای کلینیک از میان مشاوران ثبت نام شده،انتخاب و فرنشینینیک نیز پس از برگزاری 

انتخابات توسط هیات امنا و تایید شورای راهبری کلینیک جهت انجام مراحل نهایی به مراجع باالتر 
معرفی خواهند شد.

معاونت صناعی کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
آگهی فقدان سند مالکیت 

سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 4۳/2۳5 اصلی بخش 7 زنجان به شماره سریال ۱۱۳۹85 به نشانی: زنجان - شهرک کارمندان فاز ۳ خیابان 
دهم شرقی پالک 2۳5 به نام آقای پرویز اپرا ثبت، صادر و تسلیم گردیده است سپس مالک با ارایه دو برگ اشتشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱20 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر 
کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱0 روز ضمن مراجعه 

به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی

 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 فرنشــین تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
زنجان گفــت: تاکنون یک هــزار و ۵۵۹ نفر از 
شاغالن واحدهای تولیدی و صنعتی این استان 
به بیماری کرونا مبتال شــده اند که از این تعداد 
بیشترین موارد به شهرهای زنجان و ابهر به تعداد 

۸۴۱ و ۳۵۶ مبتال اختصاص دارد.
محمدرضا یوسفی در ستاد پیشگیری و مقابله با 
کرونا با اشاره به اینکه تاکنون مورد فوتی کرونایی 
در بین شاغالن واحدهای تولیدی استان گزارش 
نشده است، افزود: بر این پایه شمار مبتالیان به 
کرونا در واحدهای تولیدی شــهرهای سلطانیه، 
خرمدره، خدابنده، ماهنشان به ترتیب ۱۰۲، ۹۹، 

۴۸ و ۷۸ نفر بوده است.
وی اضافه کرد: مبتالیان به این نوع ویروس در 
شــاغالن واحدهای تولیدی شهرهای ایجرود و 
طارم نیز ۳۱ و چهــار نفر بوده که نظارت های 
الزم نیز بصورت مســتمر و طبق پروتکل های 

بهداشتی اعالم شده انجام می گیرد.
 این مسوول، شــمار واحدهای تولیدی معرفی 
شده برای دریافت اقالم بهداشتی کرونایی را تا 
کنــون ۲۲۹ واحد اعالم کرد و گفت: بر این مبنا 
۳۴ هزارو ۷۵۴ نفر از کارگران این واحدها از این 

اقالم بهره مند شده اند.
یوسفی، تعداد کارگاه های هدف گذاری شده بر 
پایه وضعیت آنها در شهرهای استان را سه هزار 
و ۱۲۱ واحد اعالم کرد و افزود: از این تعداد ۲۳۷ 
واحد باالی ۵۰ نفر شناسایی شده و ۲ هزارو ۸۸۴ 
کارگاه نیز کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار را شــامل 

می شود.
 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان ادامه 
داد: در راســتای اجرای مصوبات کمیته مقابله با 
کرونا، ابالغ پروتکل های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و سفارش های پیشگیری از 
کرونا در کارگاهها به تمامی واحدهای تولیدی، 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی، ابالغ و بازرسی 
از کارگاهها توسط بازرسان کار و پایش وضعیت 
بهداشــتی جزء برنامه های فوق العاده این اداره 

کل بوده است.
وی اظهار داشــت: این برنامه از اواســط هفته 
گذشــته تا کنون بالغ بر ۱۶۷ مورد بازرســی از 
واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی 
بــاالی ۵۰ نفر انجام گرفته که از این تعداد ۱۶۱ 
کارگاه بصورت کامل پروتکل های یاد شــده را 
رعایت کرده و فقط ۶ کارگاه دارای نقص بوده که 

ابالغیه رفع این مساله صادر شده است.
یوسفی، درصد رعایت پروتکل های بهداشتی در 
واحدهای باالی ۵۰ نفر بازرســی شده در زمینه 
جلوگیری از خدمت رسانی به افراد فاقد ماسک 
۸۹ درصد، اســتفاده از ماسک به شکل صحیح 
۹۶ درصــد، جلوگیری از ورود مراجعین دارای 
عالئم بیماری ۸۶ درصد و فاصله گذاری ها  ۸۸ 

درصد بوده است.
وی در مجمــوع درصد رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در کارگاههای اســتان را ۸۹ درصد 
عنوان کرد و گفت: در اجرای مصوبات ســتاد 
کرونا لیســت اطالعات همیاران ســالمت در 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان به تعداد ۴۵۰ 
نفر با اولویت واحدهای باالی ۱۰ نفر تهیه و به 

استانداری اعالم شده است.
این مسوول در باره رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ســرویس های ایاب و ذهــاب واحدهای 
تولیدی استان نیز گفت: با توجه به گزارش های 
بازرسی از کارگاه ها رعایت حداکثری پروتکل 
های بهداشــتی انجام می گیــرد که در صورت 
بیتوجهی ها مطابق با فصل مجازاتهای قانون کار 

با کارفرمایان برخورد قانونی می شود.

فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

یک هزارو ۵۵۹ نفر از شاغالن واحدهای تولیدی در زنجان 
به کرونا مبتال شده اند
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اذان ظهر

12:04

غروب آفتاب

17:56

اذان مغرب

18:14

نیمه شب

23:22

اذان صبح فردا

4:49

طلوع صبح فردا

6:13

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
26

مادیان من ! پس کی می ربی سوارت را ؟
می ِکشی هب چشمانش ، سرهم ی غبارت را ؟

می شناسمت آری ، اتختن رد آزادی است ،
آن هچ می هد تسکین ، روح بی قرارت را

آسمان بارانی ، با امکن رنگینش ،

رت را رد خوش آمدت طاقی ، بسته رهگذا
کاکل بلندت را باد می زند شاهن ،

صبحدم هک می گیری ، دوش آبشارت را
مت زآفتاب می دچیپ ، حوهل ای رب اندا

آسمان هک مهتروار ، دارد ااظتنرت را
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

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

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی برای اجرای طرح »سفرکارت« با یکی از 
بانک هــا تفاهم کرد؛ طرحی کــه درواقع یک وام 
قرض الحســنه به ارزش ۲۰ میلیون تومان با نرخ 
سود چهاردرصد است و بعد از یک ماه تنفس باید 

برگردانده شود.
به گزارش ایســنا، حســین اربابــیـ  مدیرعامل 
کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی ـ بــه عنوان 
مجری این طرح گفت که »ســفرکارت« به نوعی 
وام قرض الحسنه محسوب می شود که دارندگان 
آن می توانند ظرف ۱۵۰ روز )پنج ماه( تا ســقف 
۲۰ میلیون تومان از مزایاِی سفرکارت و امکانات 
تأسیسات رسمی گردشگری که تمام پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت می کنند، بهره مند شوند و با 
یک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نســبت به بازپرداخت 

آن اقدام کنند.
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی هنوز جزئیات چگونگی تهیه سفرکارت ها 
را اعالم نکرده اســت. همچنین مشخص نیست 
چه قشری از جامعه می توانند از مزایای این کارت 
بهره مند شوند، این وزارتخانه درحال حاضر فقط 
به این نکته اشــاره کرده که ســفرکارت در زمان 
خرید تور از دفاتر خدمات مسافرتی مجاز، اقامت 
در مراکز رســمی و تحت نظارت و مراکز رسمی 

فروش صنایع دستی، قابلیت استفاده دارد.
»ســفرکارت« عنوان تازه ای در موضوع تسهیالت 
ارزان قیمت ســفر نیســت. حدود ۱۴ سال پیش 
محمــود احمدی نــژادـ  رییس جمهــور وقتـ  
طرح مشابهی را رونمایی کرد که قرار بود با ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت، زمینه سفر حقوق بگیران 
دولت و غیردولتی ها را فراهم کند. چهار سال پس 
از آغاز طرح اعالم شــد، نزدیک به پنج هزار نفر 
در وزارتخانه ها، ســازمان ها و شرکت های دولتی 
و خصوصی برای دریافت »ســفرکارت« قرارداد 
بسته اند اما بیش از ســه میلیون نفر این کارت را 

گرفته اند.
ایــن طرح معایب بزرگی داشــت که عمال آن را 
غیرکاربردی و ناکارآمد کرده بود، چرا که با وجود 

مصوبه دولت برای تخصیص درصدی از بودجه 
دستگاه های دولتی به شارژ این کارت، اما بسیاری 
از اجرای آن سر باز می زدند و بودجه های رفاهی 
در بخش های دیگر خرج می شــد یا رقم ناچیزی 
به سفر اختصاص می یافت. حتی بعدها در برخی 
محافل گردشگری از شــارژ بی حساب و کتاب 
برخی ســفر کارت ها، گزارش هایی داده شــد. از 
طرفی بخش های خدماتی، مثل هتل ها، شرکت های 
هواپیمایی، قطار و آژانس های مسافرتی، متعهدانه 

درباره تخفیف ها رفتار نمی کردند. 
ســال ۹۴ پــس از یــک دوره توقف، شــرکت 
ســرمایه گذاری ایران گــردی و جهان گردی )که 
ســهام آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری 
و ســازمان تامیــن اجتماعی اســت( اعالم کرد 
مســائل قانونی این طرح را حل کرده و مالکیت 
»سفرکارت« را به عهده گرفته و اکنون صددرصد 
سهام »سفرکارت« متعلق به این شرکت است. دایره 
مصرف کنندگان ســفرکارت در آن دوره، به تعداد 

محدودی از کارکنان وزارتخانه ها و ســازمان های 
دولتی محدود شده بود.

یک ســال بعد مسعود ســلطانی فر، رییس وقت 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از قصد خود 
برای اصــالح و دوباره به جریان افتادن این طرح 
در سطح کالن کشور خبر داد، اما بعد دیگر خبری 

نشد.  
حاال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی درست در زمانی که پاندمی ویروس کرونا 

ســفرهای گروهی را محدود کرده و ســفرهای 
خانوادگی با خودرو شــخصی را بیشتر به جریان 
انداخته و در شرایطی که مراکز اقامتی و توریستی 
دچار رکود و تعطیلی نســبی شــده اند، بار دیگر 
طرحــی را با عنوان »ســفرکارت« و بــه انگیزه 
تحریک مردم به سفر در شرایطی که کرونا سبب 
افت اقتصاد گردشگری و مسافرت ها شده است، 

رونمایی کرد.
حســین اربابی، مدیرعامل کانــون جهانگردی و 

ایران گــردی دربــاره اجرای دوبــاره طرحی که 
برخی از آن با عنوان پروژه شکست خورده دولت 
احمدی نــژاد یاد می کردند، گفت کــه ایرادات و 
محاسن سفرکارت های گذشــته احصا و پس از 
دسته بندی، تفاهم نامه با بانک عامل امضا شد. در 
سال های گذشته بانک ها و موسسات مالی مختلف 
در حوزه اجرای سفرکارت، کارهایی انجام دادند 
که نرخ بهره باالیی داشت،  به گونه ای که این رقم 
بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بود. این در حالی اســت که 

نرخ سود »سفرکارت ملت« چهار درصد است.
او هدف از این طرح را بیشــتر تحریک بازار در 
شــرایطی که کرونا موجب کم توانی اقتصادی و 
ایجاد مضیقه هایی شده است، دانست و بیان کرد: 
اجرای این طرح، محرکی جدید و بارقه امید برای 
رونق ســفرهای مسووالنه و ایجاد برکت در بازار 
سفر و گردشــگری می تواند باشد و امکان سفر 
برای مردم در شرایط کنونی و استفاده از تاسیسات 

گردشگری است.
علی اصغــر مونســان ـ وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتیـ  پــس از آن که 
تفاهم نامه را با بانک امضا کرد، نرخ پایین سود را 
مزیت سفرکارت دانست و ابراز امیدواری کرد که 
این طرح ســبب رونق صنعت گردشگری به ویژه 
در شرایط کنونی کشور شــود و ادامه داد: اقشار 
مختلفی می توانند از فواید این سفرکارت بهره مند 
شــوند. زنجیره گردشگری وســیع است، بخش 
عمده ای از فروش صنوف مختلف روســتایی و 
شهری، سیستم حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای 
و حتی درون شــهری را در برمی گیرد. این طرح 
یک اتفاق بسیار مهم برای رونق بخش بزرگی از 

اقتصاد کشور خواهد بود.
محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک عامل سفرکارت 
نیــز پس از امضــای این تفاهم نامــه گفت: نرخ 
تسهیالت سفرکارت چهاددرصد است که در واقع 
نرخ تسهیالت قرض الحســنه محسوب می شود 
و بانک با هدف حمایت از مشــاغل آسیب دیده 
در کرونا به ویژه گردشــگری این طرح را به اجرا 

می گذارد.

برگشت »سفرکارت« بعد از ۱۴ سال

پرداخت وام قرض الحسنه ۲۰ میلیونی برای سفر

میراث    معــاون گردشــگری وزارت 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و معاون 
بین الملل و ارتباطات حوزه های علمیه کشــور 
بر استفاده از ظرفیت های مشترک برای توسعه 

گردشگری دینی تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، ولی تیموری در دیدار با حجت 
االسالم حسینی کوهســاری معاون بین الملل و 
ارتباطــات حوزه های علمیه کشــور به منظور 
برقراری ارتباطات و تعامل دو ســویه در حوزه 
گردشــگری دینی و همچنین تببین نقشــه راه 

گردشگری دینی دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست معاون گردشگری پس از تشریح 
و تبیین پروژه های کالن در دســت اقدام و نیز 
توضیح درباره روند فعالیت ها، با تاکید بر لزوم 
توســعه محصول در گردشگری دینی و تدوین 
دقیق نقشه راه و سند گردشگری در این حوزه، 
از به کارگیری ظرفیت تحقیقات و پژوهش های 
حوزه هــای علمیه و امکان تبــادل تجربیات و 

مشاوره های تخصصی و فنی استقبال کرد.
همچنین طبق توافق طرفین تصمیم بر آن شد تا 
کارگروه مشــترک گردشگری دینی با همکاری 
معاونت گردشــگری کشور و حوزه های علمیه 

تشکیل شود.
در این دیدار که زاهد شــفیعی، فرنشــین دفتر 
مطالعــات و آموزش گردشــگری نیز حضور 
داشــت؛ در باره مســائل دیگر این حوزه مانند 
درسنامه گردشگری دینی، کتاب توانمندسازی 
راهنمایان در حوزه گردشگری دینی و دانشنامه 
پرسشات دینی گردشــگران خارجی نیز تبادل 

نظر شد.
گردشگری دینی در یک نگاه

ســفر امری اســت که افراد را بــا فرهنگ ها و 
مذاهب مختلف آشــنا کرده و آن ها را علی رغم 
وجود تفاوت ها و اختالف ها، به  یکدیگر پیوند 
می دهد. گردشــگری دینی و مذهبی از قرن ها 
پیش در سراسر دنیا وجود داشته و قدمت آن به 
قدمت فرهنگ دینی تمامی ادیان است. در کل 
گردشگری دینی به سفرهایی اطالق می شود که 
اصلی ترین هدف آن ها تجربه ی مذهبی باشــد. 
ممکن است گردشگران مذهبی بارها به مکانی 
مذهبی بروند و یک بار رفتن به آن مکان، آن ها 

را از سفرهای مکرر باز نمی دارد.
در اول باید به این نکته اشاره کرد که »گردشگری 
دینی« را نمی توان با کلمه ی »زیارت« جایگزین 

کرد. در زیارت شــما به قصد زیارت به مکان 
مقدس مذهبی دین خــود می روید. برای مثال 
شــیعیان به قصد زیارت و انجام اعمال مذهبی 
به حــرم امام رضا )ع( در مشــهد می روند. اما 
در گردشگری مذهبی ممکن است یک مسلمان 
برای بازدید از کلیسای تاریخی به شهر دیگری 
ســفر کند. در گردشگری مذهبی هدف از سفر 
صرفا زیــارت و انجام اعمال مذهبی نیســت 
و طیف گســترده تری از ســفرهای مذهبی را 

شامل می شــود. برای مثال حضور در کنفرانس 
مذهبی، رویدادهای فرهنگی ـ مذهبی و اجرای 
کنسرت موسیقی مذهبی جز گردشگری مذهبی 

محسوب می شوند.
ویژگی های گردشگری دینی و مذهبی

گردشــگری مذهبی ویژگــی های خاص خود 
را دارد کــه در این جا به برخی از آن ها اشــاره 

می کنیم:
۱. مکان های مذهبی و زیارتی جایی برای دیدار 

و ارتباط مردم با فرهنگ ها و مذاهب است.
۲. سفرهای مذهبی اثرات منفی زیست محیطی 
و فرهنگی ـ اجتماعی کمتری نســبت به دیگر 
سفرها دارند که شاید این امر به دلیل آموزه های 
دینی و مکاتب مذهبی گردشگران باشد. بیشتر 
گردشــگران مذهبی افرادی آرام، صلح طلب و 

مطیع قانون هستند.
۳. تمامی افراد جامعه از هر قشر اجتماعی، چه 
فقیــر و چه غنی می توانند به چنین ســفرهایی 

بروند. پس گردشگری مذهبی مختص طبقه ی 
خاصی از جامعه نیست، تا جایی که در برخی از 
کشورهای در حال توسعه سفرهای مذهبی تنها 
فرصت سفر برای برخی طبقات اجتماعی است. 
۴. افرادی که بیشــتر تمایل دارند به ســفرهای 
مذهبی بروند، بیشــتر در جستجوی معنویات 
بــوده و زیاد تنوع طلب نیســتند و ســادگی را 

ترجیح می دهند. 
۵. بیشــتر ســفرهای مذهبی مانند سفر حج یا 

زیارت عتبات عالیات، به صورت دسته جمعی 
و گروهی است و کامال سازمان یافته است. 

۶. بیشتر در اماکن مذهبی  و مقدس بازارچه هایی 
وجود دارد که در آن ها صنایع دســتی قدیمی، 
طرح هــا و تولیدات باســتانی آن منطقه تهیه و 

عرضه می شود.
۷. ســفرهای مذهبی بیشتر فصلی هستند و در 
روزهای خاصی از ســال انجــام می گیرد مانند 

سفر حج تمتع.
۸. گردشگری مذهبی جنبه ی سیاسی نیز دارد و 
به همین دلیل اســت که اماکن مذهبی و مقدس 
جز اماکن ملی کشورها قرار دارد و برای برپایی 
آیین ها و جشــن های ملی مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
۹. برخی از ســفرهای مذهبــی حالت اجبار یا 
تاکید دارند چون گردشــگران در این سفر باید 
بــه اجرای فرامین مربوط بــه دین و آیین خود 

بپردازند.
این امر ســبب می شــود پیروان آن دین، حتی 
برای یک بار به این سفر بروند. مثال بارز چنین 
سفرهایی، سفر حج تمتع مسلمانان است که بر 
مسلمانی که اســتطاعت مالی دارند این سفر بر 

او واجب می شود.
از طرفی صنعت گردشــگری عامــل مؤثر در 
توســعه فرهنگی در ســطح ملی، منطقه ای و 
بین المللی به شــمار می رود و در ایجاد صلح و 
ثبات منطقه ای و بین المللی و افزایش تعامالت 
اجتماعی،  اقتصــادی،  تولیدات  علمی، رشــد 
وحــدت جوامع، تحول و تکامــل ارزش ها و 
آداب و ســنن مؤثر است. گردشگری به عنوان 
وسیله ارتباطی و ابزار دیپلماسی فرهنگی، نقش 
مؤثــری در تعامل بین فرهنگ هــا ایفا می کند. 
ازآنجایی که گردشــگری می تواند فضایی پدید 
آورد کــه صلح میان ملت هــا و حفظ و تکریم 
هویت های فرهنگی هرچه بیشتر صورت پذیرد، 
این مقاله با هدف تعیین نقش گردشگری دینی 
در دیپلماســی فرهنگی و وحدت جهان اسالم 
نگارش شــده اســت تا از این طریق مقدمه ای 
برای توســعه گردشــگری در میان کشورهای 
اســالمی و به طبع آن ایجاد و تقویت صلح و 
دوســتی و همگرایی فرهنگــی از یک طرف و 
ارتقای همکاری دولت ها در ایجاد و توســعه 
امنیت و تبادالت فرهنگی به عنوان پیش درآمد 

همکاری های اقتصادی و سیاسی باشد.

با همکاری معاونت گردشگری و حوزه های علمیه انجام می شود؛

استفاده از ظرفیت های مشترک برای توسعه گردشگری دینی
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 مادربزرگ همیشــه روی ایوان منتظرمان 
می نشســت و همینکه درب خانه باز می شــد، 
آغوش گرمش، پناهمان بود؛ طوری ما را می بویید 
و می بوســید که وجودمان پر می شد از محبتش؛ 
دســتان چروکیده اش با تارهای موهایمان بازی 
می کرد و وجودش چنان آرامشی داشت که دلمان 

نمی خواست از او جدا شویم.
به گزارش فــارس؛ آن موقع هــا خیلی کوچک 
بودم؛ اما یادم هســت وقتی مادرم چمدان سفر را 
می بســت، همه وجودمان شاد می شد چون قرار 
بود جایــی برویم که برایمــان از خانه خودمان 
هم قشــنگ تر و راحت تر بــود. جایی برویم که 
صاحبان خانه مدام قربــان صدقه مان می رفتند و 
هر خرابکاری و شیطنت که می کردیم، خم به ابرو 

نمی آوردند.
دلمان لــک می زد برای بوی نــان تازه که همان 
لحظه از تنور بیرون آمده بود؛ تکه نانی به دست 
گرفته و به ســراغ مــرغ و خروس ها می رفتیم و 
تکه نانمان را بین خودمان و آنها تقسیم می کردیم، 
می خندیدیــم و صدای خنده یمان در حیاط خانه 
می پیچید؛ شــیطنتمان گل می کــرد و درب النه 
مرغ و خروس ها را بــاز می کردیم؛ حاال این آقا 
خروســه بود که دنبالمان می دوید و ما هم فرار 
می کردیم؛ سرعتش آنقدر زیاد بود که در نهایت با 
زخم ناشی از حمله خروس، در بغل پدربزرگ و 
مادربزرگ اشک می ریختیم و خودمان را برایشان 

لوس می کردیم.
مادربزرگ همیشه روی ایوان منتظرمان می نشست 
و همینکه در باز می شد، آغوش گرمش، پناهمان 
بود؛ طوری ما را می بویید و می بوسید که وجودمان 
پر می شــد از محبتش؛ دســتان چروکیده اش با 
تارهای موهایمان بازی می کرد و وجودش چنان 
آرامشی داشت که دلمان نمی خواست از او جدا 

شویم.
لحظاتی بعد، پدربــزرگ در چارچوب در ظاهر 
می شد، گاهی اوقات هم روی سجاده و در حال 
نماز خواندن پیدایــش می کردیم و اینجا بود که 
از ســر و کولش باال می رفتیم. یکی ُمهرش را بر 
می داشــت و دیگری تسبیحش را. خلوتش را با 
خدایش می شکســتیم و خانه را از هیاهویمان پُر 

می کردیم. 
بهترین روزهــای زندگی مــان در آن خانه رقم 
می خورد؛ هر غذایی که هوس می کردیم، شام آن 
شــب بود؛ هر چه می خواستیم فراهم بود؛ عینک 
مادربــزرگ را قایم می کردیم و عصای پدربزرگ 
را. بعد از اینکه کلی دنبالشان می گشتند با مهربانی 
و مثل قهرمان ها، برایشــان عصــا و عینک را از 
مخفیگاهمان می آوردیم و آنها هم چهره شــاد به 
خود می گرفتند کلی قربان صدقه مان می رفتند و 
حتی گاهی مقداری شکالت و نخود و کشمش، 

جایزه می گرفتیم.
حاال سال ها می گذرد و ما هم پدر و مادر شده ایم 
و پــدر و مادرمــان، پدربــزرگ و مادربزرگ؛ 
سال هاســت که پدربزرگ و مادربزرگمان را به 
خاک سرد سپردیم و حسرت آن روزهای شیرین 
را بردل داریم؛ اما فرزندان ما، همان احساسی که 
ما به پدربزرگ و مادربزرگمان داشــتیم، به پدر و 

مادر ما دارند اما چقدر حواسمان به پدربزرگ و 
مادربزرگ است؟ 

پــدر بزرگ و مادربزرگ هم روزی، همســن ما 
بودند و این گذر عمــر، حاال آنها را پیروفرتوت 
کرده است و روزی نیز ما به این مرحله خواهیم 
رسید؛ این روزها که کرونا هم دست از سر مردم 
ما بر نمــی دارد و در کشــورمان جاخوش کرده 

است، پدربزرگ و مادربزرگ ها تنهاتر شدند. 
نمی گوییم راه بیفتید و در این شرایط کرونا، دور 
و برشان را شلوغ کنید و خدای ناکرده، بیمارشان 
کنیــد اما کرونا هم نباید بهانه ای باشــد که اصال 
یــادی از آنها نکنیم و به آنها رســیدگی نکرده و 

مایحتاجشان را خریداری نکنیم!
اکرم 35 ســاله مادر یک فرزند 8 ساله است؛ به 
خبرنگار فارس گفت: سال هاست که پدر و مادر 
پــدرم فوت کردند و پدر مــادرم هم فوت کرده 
اســت اما مادر مادرم در قید حیات است؛ او در 
شهرســتان زندگی می کند؛ یکی از دایی هایم هم 
همان نزدیک منزل مادربزرگم، خانه دارد و به او 
ســر می زند و وسایلی که نیاز است را خریداری 
می کند. ما عید امســال به خاطــر کرونا، به خانه 
مادربــزرگ نرفتیــم. ولی هر هفته بــا او تلفنی 

صحبت می کنیم و جویای احوالش هستیم.
وی ادامــه داد: هــر بار که بــه مادربزرگ زنگ 
می زنیم با همان لهجه شیرین محلی اش می گوید 
نگران من نباشید. شــما مواظب خودتان باشید. 
آرزوی من، سالمتی شماست. از صدای لرزانش 
می فهمیم که اشــک می ریزد. می دانیم دلش تنگ 
شــده است خب دل ما هم تنگ شده است خب 

چه می توانیم انجام دهیم.
مریم 38 ساله، کارشناس زنان، نظر دیگری دارد؛ 
او اظهار کرد: درست است که می گویند حواستان 

به سالمندان باشــد اما این موضوع به منزله این 
نیســت که به خانه آنها رفت و آمد نکنیم؛ بلکه 
نباید همه خواهر و برادرهــا با هم به دیدار آنها 
بروند؛ حاال که کرونا قرار اســت مهمان ما باشد، 
باید بــا در نظرگرفتن پروتکل های بهداشــتی، 
حواسمان به احساسات و عواطف بزرگترهایمان 
باشــد. آنها را تنها نگذاریم. نگذاریم در قرنطینه 

خانگی غصه بخورند. 
* مشکالت سالمندان

هم اکنون حدود ۹.۲8 درصد از جمعیت کشور، 
سالمند هستند. حدود هشت میلیون نفر جمعیت 
سالمند در کشــور داریم. این درحالیست که این 
جمعیت در سال ۱355 حدود پنج درصد بودند. 
حال پیش  بینی می شود که در سال ۱۴۲۰، جمعیت 
سالمند به ۲۰ درصد جمعیت کشور برسد، یعنی 

تعداد سالمندان در کشور دو برابر می  شود.
اما ســالمندان با چه مشــکالتی مواجه هستند و 
چه اقداماتی برای آنها در کشــور انجام می شود؟ 
محمد تقی جغتایی مشاور وزیربهداشت در امور 
توانبخشی در این باره اظهار کرد:  »یکی از برنامه  
های وزیر بهداشت »هر خانه یک پایگاه سالمت 
است«. بر همین اساس، چند پروتکل آماده شده 
کــه به صورت پایلوت در چند اســتان از جمله 
ســمنان و قزوین دنبال می  شــود. در این برنامه 
آموزش  هایی به یکی از افــراد خانواده داده می 
شود تا بتواند مشکالت سالمندان را کنترل کنند. 
یکی از این موارد، جلوگیری از افتادن سالمندان 
اســت. افتادن باعث شکســتگی  های استخوانی 
در ســالمندان می  شود و دومین مورد، اختالالت 
حافظه در سالمندان است که در این زمینه به فرد 
مسوول در خانواده آموزش هایی داده می  شود و 
در عین حال مراقبت  هایی با عنوان کنترل فشــار 

خون، قند خون، تغذیه، دیابت در بستر خدمتی که 
آماده شده، ارائه می  شود«.

محســن شــتی رییس اداره سالمت ســالمندان 
وزارت بهداشــت نیز گفت: »در شــرایط شیوع 
کرونــا دیدیم حتی بــا اینکه ســالمندان نکات 
بهداشــتی را به خوبی رعایت می  کنند، اما بیش 
از دیگریــن در معرض خطر هســتند. از این رو 
از معاونت بهداشتی خواستیم در غربالگری  های 
تلفنی پرسشات ویژه سالمندان را افزایش دهند تا 
بتوانیم سالمندان پرخطر را شناسایی کنیم. امروز 
شــاهد هستیم که دانشــگاه  ها سالمندان پرخطر 

تحت پوشش خود را بهتر می  شناسند«.
رییس اداره ســالمت سالمندان وزارت بهداشت 
ادامه داد: »استان گیالن سالمندترین استان کشور 
اســت. در این استان کاری را با مدل بومی دنبال 
می  کنیم که دســتگاه  ها کنار هــم قرار گیرند تا 
ببینیم چگونه می  توانیم با هماهنگی پاســخگوی 
نیاز سالمندان باشــیم. سالمند تنها نیاز بهداشتی، 

درمانی ندارد، بلکه نیاز رفاهی هم دارد«.
وی با بیان اینکه ســالمندی در کشــور در حال 
زنانه شدن اســت، اظهار کرد: »درصد سالمندان 
مرد متاهل بیش از ســالمندان زن متاهل اســت، 
زیرا هم خانم  ها امید بــه زندگی باالتری دارند 
و هم شــاید زنان ســالمند پس از فوت همسر 
کمتر مجددا ازدواج می  کنند. برخی زنان سالمند 
تنها زندگی می  کنند و شاید هم درآمدی نداشته 

باشند، بنابراین نیازمند توجه ویژه هستند«.
* سالمندان باید ورزش کنند

یکی از نکات مهم درباره سالمندان به ویژه در این 
روزهــای کرونایی و در خانه ماندن آنها، ورزش 
کردن اســت؛ باید سالمندان متناسب با شرایط و 
وضعیت خود ورزش کنند؛ عبدالرحمن اهوازیان 

فیزیوتراپیســت در این باره گفــت: »طبق نتایج 
بررســی ها، قرنطینه منجر به کاهش فعالیت بدنی 
شــده اســت؛ باید بدانیم که کم کاری و ضعف 
عضالت ناشــی از دوره های بی تحرکی ممکن 
اســت منجر به تشدید اتالف عضالت وابسته به 
سن، تسریع در پیشــرفت سارکوپنی و پیشرفت 

بیماری های همراه شود«.
وی گفت: »مطالعات در برزیل نشان داده است که 
تنها با پنج تا ده روز عدم فعالیت بدنی، عضالت 
شــروع به جمع شــدن و از بین رفتن می کنند؛ 
مطالعات همچنین نشان داده است سالمندانی که 
کمتــر از ۱5۰۰ قــدم در روز راه می روند، فقط 
در مــدت دو هفته، ۴ درصــد از بافت عضالنی 
پاهای خود را از دست می دهند؛ همگان به خوبی 
می دانند توده عضالنی رابطه مســتقیمی با میزان 
قدرت فرد سالمند دارد و ضعیف بودن یک عامل 
مهم در تخمین میزان بیماری های همراه سالمند 

است«.
اهوازیان تصریح کرد: »از سوی دیگر کم تحرکی 
مــی تواند منجر به اختالل در عملکرد سیســتم 
ایمنی بدن شــود و نتیجتا ریسک ابتال به عفونت 
افزایــش دهد و باعث بــروز بیماری هایی مانند 
بیماری های قلبی عروقی، ســرطان و اختالالت 
التهابی شــود که در افراد مسن شایع است؛ با در 
نظر گرفتن تأثیر عدم تحرک بر سالمت عمومی، 
استراتژی های کاهش اثرات منفی احتمالی قرنطینه 
از اهمیــت فوق العــاده ای برخوردار هســتند؛ 
سفارش های مراقبتی برای سالمندان باید شامل 
سفارش هایی برای وارد کردن فعالیت های سبک 
در برنامه های روزمره ، تمرکز بر روی کم نشستن 

و تحرک بیشتر باشد«.
این فیزیو تراپیست یادآور شد: » به سالمندان باید 

تذکر داده شــود که برنامه های ورزشــی که می 
توانیــد، در خانه انجام دهیــد؛ به ویژه در هنگام 
قرنطینه در منزل بســیار مهم است؛ این تمرینات 
روش خوبی برای حفظ یا حتی بهبود ســالمت 
و تحرک است؛ ورزش همچنین به جلوگیری از 
زمین خوردن که یکــی از دالیل عمده معلولیت 
و بســتری شــدن در افراد مسن است کمک می 
کند؛ به ســالمندان سفارش می شود حداقل ۱5۰ 
دقیقه فعالیت بدنی هوازی با شــدت متوسط یا 
حداقل 75 دقیقه فعالیت بدنی هوازی با شــدت 
شــدید در هفته انجام دهند؛ فعالیت های هوازی 
باید در دوره های زمانی ۱۰ دقیقه ای انجام شود. 
سالمندانی که دارای مشکالت حرکتی هستند باید 
به منظور افزایش تعادل و جلوگیری از سقوط 3 
روز در هفته یا بیشتر فعالیت های بدنی تعادلی در 

برنامه خود بگنجانند«.
وی افــزود: »هنگامی که به دلیــل بیماری های 
خاصی ســالمند نمی تواند ســفارش های ایده 
آل را انجــام دهد، باید بــه میزانی که توانایی ها 
و شــرایط آنهــا اجازه می دهد از نظر جســمی 
فعال باشــند؛ یادمان نرود که فیزیوتراپی یکی از 
ضرورت های مهم دوران سالمندی است و الزم 
است هر خانواده ای که داری سالمند است با یک 
فیزیوتراپیست جهت مشکالت حرکتی و جسمی 
که ناشی از کم تحرکی دوران سالمندی است در 

ارتباط باشد«.
* حقوق بازنشستگان کشوری باالی ۴ میلیون 

تومان می شود
یکی از گالیه های بازنشســتگان به حقوقشــان 
بر می گردد؛ معیشــت آنها بســیار مهم است و 
نمی خواهند بعد از سال ها که سرشان باال بوده و 
هیچوقت دست جلوی کسی دراز نکردند، حاال 
محتاج باشــند؛ در این راستا محمد شریعتمداری 
وزیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی در باره حقوق 
بازنشســتگان کشــوری، اظهار کرد: »با توجه به 
وجود طبقات شغلی متفاوت، یک تفاهم نامه ای 
بین ســازمان امور اســتخدامی و رییس سازمان 
برنامه و بودجه امضا شــده که به ما ابالغ کردند 
تا بر پایه مدل مطرح شده، همسان سازی را اجرا 

کنیم«.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد حقوق خالص دریافتی 
کارکنان بازنشسته را در همین چارچوب پرداخت 
می کنیم، گفــت: »تغییر گســترده ای درپرداخت 
حقوق بازنشستگان داشــتیم که 8۴ درصد رشد 
پیدا کرده است و پرداخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان به باالی ۴ میلیون تومان خواهد رسید و از 

همین مهرماه اجرا می شود«.
حواسمان به ســالمندان باشد و در این روزهای 
کرونایی باید بیشــتر مراقبشــان باشــیم؛ مبادا 
داروهایشان تمام شود و یادمان برود که برایشان 
دارو بگیریم؛ مبادا یادمان برود که باید حالشــان 
را بپرسیم و جویای احوالشان باشیم؛ مبادا آنقدر 
درگیــر کارهای خودمان باشــیم که غافل از آنها 
شویم و مبادا آنقدر در دیدار با آنها از مشکالتمان 
بگوییم که حرف های دلشان را به زبان نیاورند و 
دردشان را مخفی کنند. حواسمان به پدربزرگ و 

مادربزرگ دوست داشتنی مان باشد.

پدربزرگ و مادربزرگ دوست داشتنی ما
 سالیچندبارحالیازبزرگترهامیپرسیم؟

 سخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: 
8.۱ درصد ازدواج های انجام شــده در ســال 
۱3۹8مربوط به مردان سالمند ۶۰ ساله و بیشتر 

از آن بوده است.
سیف اله ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
به مناســبت فرارســیدن یکم اکتبر روز جهانی 
سالمندان افزود: ۹ هزار و 55۲ مورد از ازدواج 
های سال گذشــته مربوط به مردان ۶۰ ساله و 
بیشتر از آن بوده است این در حالیست که فقط 
۱358 ازدواج )۰.۲۶ درصــد از کل ازدواج ها( 

برای زنان سالمند در این سال ثبت شده است.
وی ادامه داد: از نکات جالب، ثبت ازدواج ۱۲5۶ 
مرد و زن هر دو ســالمند )۶۰ ساله و بیشتر( در 
سال ۱3۹8 است. البته باید خاطر نشان کرد که 
در بسیاری از موارد زن و شوهر به لحاظ شرعی 
در قید زوجیت هســتند، امــا ازدواج خود را با 

تأخیر ثبت کرده اند.
ابوترابی خاطر نشان کرد: سهم زنان سالمند ۶۰ 
ســاله و بیشــتر از طالق های ثبت شده در سال 
۱3۹8، ۱.۰ درصد معادل با ۱8۱8 طالق بوده و 
این ســهم برای مردان سالمند همین گروه سنی 

3.5 درصد معادل با ۶۱۲5 مورد بوده است.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت : 
در ۰.۹ درصد از طالق های ثبت شــده در سال 
۱3۹8، ۱۶۰۰ مــورد طالق، مــرد و زن هر دو 

سالمند باالی ۶۰ سال بوده است.

وی افزود: ۲5.۶ درصد از زنان ۶۰ ساله و بیشتر 
زندگی مشترک در کنار مردان ۴۱ تا ۶۰ ساله را 
ترک کردند. 7۲.8 درصد نیز از مردان ۶5 ساله و 

بیشتر جدا شده اند.
وی همچنین گفت: ۹3.۱ درصد از زنان ۶5 ساله 
و بیشتر زندگی مشترک در کنار مردان ۶۰ ساله 
و بیشتر را ترک کردند و همچنین  ۱۴.7 درصد 
از زنان ۶5 ساله و بیشتر از زندگی به دلیل طالق 
از زندگی در کنار مردان ۴۱ تا ۶۰ ساله بازماندند.

ابوترابی اعالم کرد: 7.۴ درصد از مردان ۶5 ساله 

و بیشــتر از ادامه زندگی با زنان 3۱ تا ۴۰ ساله 
منصرف شدند و ۱7.۴ درصدشان زنان ۶5 ساله 
و بیشتر را ترک کردند و 5۲.7 درصد هم فرصت 
زندگی مشترک در کنار زنان 5۱ تا ۶5 ساله را به 

دلیل طالق از دست داده اند.
وی افــزود: ۱۲.۶ درصد از مردان ۶۰ ســاله و 
بیشــتر به دلیل طالق زندگــی در کنار زنان ۶5 
ساله و بیشــتر را ترک کردند و 3۰.۲ درصد از 
مردان ۶۰ ساله و بیشــتر به دلیل طالق از ادامه 
زندگی مشترک با زنان 3۱ تا 5۰ ساله بازماندند.

امید به زندگی ۶۵ سال و بیشتر
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال در مورد امید 
به زندگی ۶5 ســال و بیشــتر نیز گفت: برپایه 
داده های ســال ۱3۹8، امید به زندگی مردان در 
بدو تولد 73.3 ســال و امید به زندگی زنان در 

بدو تولد 7۶.5 سال است.
وی ادامه داد: برپایه این برآوردها، امید می رود به 
طور میانگین مردان سالمند گروه سنی ۶5 تا ۶۹ 
ســال، ۱5.۴ سال و زنان سالمند ۶5 تا ۶۹ ساله، 

۱۶.۲ سال دیگر زندگی کنند.

ابوترابی خاطر نشان کرد: امید به زندگی برای 
هر یک از مردان و زنان ســالمند گروه سنی 7۰ 
تا 7۴ سال، به طور متوسط ۱۱.۶ و ۱۲.۱ سال و 
امید به زندگی در سن 8۰ سالگی و بیشتر برای 

مردان و زنان به ترتیب 7.5 و 7.۶ سال است.
روند مرگ  و میر سالمندان

سخنگوی ســازمان ثبت احوال در  مورد روند 
مرگ  ومیر سالمندان نیز گفت: میزان کل مرگ  و 
میر سالمندان )برپایه مرگ های جاری( در گروه 
سنی ۶5 سال و بیشتر از ۶7.8 در سال ۱3۹۰ به 
۴5.8 به ازای هر هزار ســالمند ۶5 سال و بیشتر 

در سال ۱3۹8 رسیده  است.
وی تصریح کرد: این رقم برای مردان سالمند ۶5 
سال و بیشتر از رقم 7۲.5 در سال ۱3۹۰ به ۴۹.۹ 
در ســال ۱3۹8 و برای زنان  سالمند از ۶3.3 در 

سال ۱3۹۰ به ۴۲ در سال ۱3۹8 رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

۸ درصد ازدواج های سال گذشته متعلق به مردان سالمند است

 رییس پلیس پیشــگیری ناجا با بیان اینکه 
امنیت، مقدمه و پیش نیاز توســعه کشور است، 
گفت: الزم اســت کارکنان نیروی انتظامی برای 
ارائه خدمات و پاســخگویی بــه مردم و هدایت 

موثر ماموریت ها آمادگی همیشگی داشته باشند.
بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار »مهدی 
معصوم بیگی« در جمع کارکنان پلیس پیشگیری 
ناجا اظهار داشــت: امنیت، نعمت بســیار بزرگ 
و ارزشــمندی اســت از این رو کارکنان نیروی 
انتظامی بــه ویژه مجموعه پلیس پیشــگیری در 
سراسر کشور که در راستای تامین نعمت امنیت، 
آرامش و آسایش مردم شبانه روز در حال تالش 

و مجاهدت هستند، انسان های ارزشمندی هستند 
چراکه آنها مهم ترین نیاز بشر را تامین می کنند.

وی افزود: امنیت مقدمه، پیش نیاز و بســتر تمام 
پیشرفت ها و توسعه کشور است بنابراین کارکنان 
نیروی انتظامی باید قــدر و منزلت و ارزش کار 
خود را که هم ردیف با عبادت ارزیابی شده است 
بدانند، مردم عزیز و انقالبی ما هم قدردان زحمات 

همه تالشگران عرصه نظم و امنیت هستند.
این مقام ارشــد انتظامی با تاکید بر لزوم آمادگی 
همیشــگی کارکنــان بــرای ارائــه خدمات و 
پاسخگویی به مردم همچنین مدیریت و هدایت 
موثــر ماموریت ها ادامــه داد: حفــظ آمادگی و 

هوشیاری، پاسخگویی به مطالبات رده های تابعه 
و رسیدگی به درخواست مراجعان و تکریم ارباب 
رجــوع و آموزش نیروهای زیرمجموعه از جمله 
تدابیر و امور مورد تاکید در نیروی انتظامی است 
که همه ما مکلف و موظــف به اجرای کامل آن 

هستیم.  
سردار معصوم بیگی ادامه داد: کالنتری ها و پاسگاه 
ها در خط مقدم ماموریت های نیروی انتظامی و 
ویترین سازمان و نظام محسوب می شوند بنابراین 
در خط مقدم بودن نیازمند ســرآمد بودن در نظم، 

اطاعت پذیری، آمادگی و پاسخگویی است.
ارشــد ترین مقام پلیس پیشگیری ناجا گفت: به 

هــر میزان که از آموزش و تمرین های تخصصی 
برخوردار باشــیم به همان میــزان انگیزه، توان و 
آمادگی ما برای انجام ماموریت ها ارتقاء خواهد 

یافت.
رییس پلیس پیشگیری ناجا به فرمایش حضرت 
علی )ع( در باره اهمیت دوراندیشــی اشاره کرد 
و گفت: ایشــان فرموده اند: »پیروزی و موفقیت 
در ســایه دور اندیشی حاصل می شود«، این بیان 
ارزشــمند موالی متقیان نشــانگر اهمیت برنامه 
ریزی، آموزش و تمرین و ممارســت برای حفظ 
آمادگی اســت بنابراین به تناسب شرایط، زمان و 
مکان باید تــوان خود را افزایش و به مرحله صد 

در صد برســانیم. ســردار معصوم بیگی با بیان 
اینکه امنیت تعطیل بردار نیست، خاطرنشان کرد: 
شایسته است کارکنان نیروی انتظامی برای تامین 

امنیت نه تنها از آمادگی کامل برخوردار باشند بلکه 
از منظر اخالق، توانایی جسمانی، روحی و فکری 

نیز ورزیده و الگو باشند.

دهیاری دیزج آبادرییس پلیس پیشگیری ناجا:

امنیت پیش نیاز توسعه کشور است
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لمینیت و کامپوزیت 
فقط برای زیبایی دندان نیست

 یک دندانپزشــک، گفــت: برخالف 
تصور بسیاری از افراد، لمینیت و کامپوزیت 
تنها یک شیوه زیبایی دندان نیست و افرادی که 
دچار شکستگی و یا فاصله بین دندانی هستند 

باید از این شیوه ها بهره ببرند.
حدیث محمدپور جراح و دندانپزشــک، در 
گفتگو بــا خبرنگار مهر، اظهار داشــت: در 
چندسال گذشــته در کشور ونیر و دو روش 
لمینیت سرامیکی و یا کامپوزیت تنها به عنوان 
شــیوه های زیبایی دندان معرفی شده است 
درحالی که استفاده از ونیرها جنبه های درمانی 
فراوانی دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
وی تصریح کرد: بیمارانی که دچار شکستگی 
دندان شده اند و یا از ارتودنسی نتیجه مطلوبی 
نگرفته اند و حتی افرادی که از فاصله نامتعارف 
بین دندان های خود رنج می برند و همین امر 
بهداست دهان و دندان آنها را با مشکل مواجه 
کرده، باید از روش های کامپوزیت و یا لمینیت 

سرامیکی درمان شوند.
محمدپور با بیان اینکه لمینیت و کامپوزیت دو 
قابلیت متفاوت دارند که داوطلبان باید به آن 
توجه کنند، افزود: برای استفاده از یکی از این 
دو روش، نحوه قرارگیری دندان های فک باال 
و پایین نسبت به یکدیگر، نوع عیوب ظاهری 
و انتظاری که از اصالح دندان وجود دارد باید 
توســط درمانگر بررسی شود و این موضوع 
نیســت که مراجعه کننده بخواهــد بر پایه 
سفارش اطرافیان و دوستان تصمیم گیری کند.
این جراح دندانپزشک اضافه کرد: لمینت یک 
الیه نازک همرنگ دندان و از جنس سرامیک 
است که به منظور زیباتر کردن دندان ها روی 
ســطح جلویی آنها چســبانده می شود. فرم 
و رنگ دندان ها با نصب لمینت ســرامیکی 
اصالح می شود. همچنین با استفاده از لمینت 
ونیر فاصله بین دندان ها و شکســتگی های 
موجود نیز پوشــش داده می شــوند. لمینت 
ونیرها می توانند تا حد زیادی تغییر رنگ ایجاد 

شده روی سطح دندان ها را نیز بپوشانند.
محمدپور، کامپوزیت را شیوه پرطرفدار درمانی 
در کشــور معرفی کرد و افــزود: کامپوزیت 
نیز یکــی از روش های نویــن و پرطرفدار 
برای ترمیم دندان و اصالح اســت، در واقع 
کامپوزیت ونیر ترکیبی از ماده »رزین« است 
که به شــکل خمیر بوده و با تابش نور روی 
دندان سفت می شود کامپوزیت عالوه بر ترمیم 
دندان های شکسته می تواند نقش پر کردن آنها 
با این مواد و برطــرف نمودن لکه های روی 

دندان را نیز ایفا کند.
وی اضافه کرد: افرادی کــه عادت به دندان 
قروچه دارند باید بدانند که مقاومت کامپوزیت 
نسبت به لمینت بهتر بوده و لمینت شکننده تر 
است البته در کامپوزیت احتمال برگشت زردی 
دندان ها بیشتر از لمینت است و این روش نیاز 
به پولیش و اصالح دوره ای دارد و افرادی که 
فرصت حضور دوره ای در دندانپزشــکی را 

ندارند نباید از این روش استفاده کنند.
این جراح دندانپزشک، با اشاره به اینکه لمینت 
شکل طبیعی تری نسبت به دندان واقعی دارد، 
افزود: لمینت نسبت به کامپوزیت دارای رنگی 
طبیعی تر و جلوه ای بهتر است، هرچند برای 
به کار بردن آن روی ســطح دندان باید تراش 
دندان انجام شود اما نتیجه نهایی لمینت زیباتر 

از کامپوزیت است.
محمدپور خاطرنشان کرد: لمینت و کامپوزیت 
هر دو معایب و مزایــای خاص خود را دارا 
هســتند اما در لمینت زیبایی چشمگیرتر و 
طبیعی بوده و مقاومت کار بســیار باال است 
همچنین از لمینت برای اصالح طرح لبخند 
دیجیتالی نیز استفاده می شــود که نتیجه آن 
فوق العاده دقیق و زیباست. از طرفی، برخی 
از دندان ها را نمی توان کامپوزیت کرد و باید 

برای آنان از لمینت استفاده کرد.

ارتباط میزان کم زینک 
با افزایش خطر مرگ 

کرونایی
 تحقیقات نشان می دهد میزان پایین 
زینک در خون با افزایش ریسک مرگ و میر 

در بیماران کووید۱۹ مرتبط است.
به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات قبلی نشان 
داده بودنــد که افزایش میــزان زینک درون 
ســلولی به شــکل مؤثری به تولید و تکثیر 

شماری از ویروس ها آسیب می رساند.
دکتر »روبرتو فرناندز«، سرپرست تیم تحقیق از 
بیمارستان درمار بارسلونا، در این باره می گوید: 
»ما دریافتیم میزان پایین زینک پالسما خون با 
نتایج ضعیفی برای بیماران مبتال به کووید ۱۹ 

مرتبط است.«
در این مطالعه، شــدت بیماری کووید ۱۹ در 
هنگام بستری شدن افراد در بیمارستان اندازه 
گیری شد. میزان زینک پالسما خون هم در 

زمان ناشتا اندازه گیری شد.
سپس از مدل سازی کامپیوتری و آنالیزهای 
آماری برای ارزیابی تاثیر زینک بر نرخ مرگ 
و میر این گروه از بیماران اســتفاده شــد. در 
مجمــوع ۶۱۱ بیمار در طــول مدت مطالعه 
بستری شدند که ۲۴۹ نفر از این بیماران فوت 

کردند.

خبــر

نگرانی از اوج گیری دوباره کرونا
ازحضوردانشآموزاندرمدارسکاستهشود

 معاون درمان وزارت بهداشــت 
با بیــان اینکه ویــروس کرونا با قدرت 
سرایت پذیری بیشــتر، سالمت تمامی 
گروه های ســنی را به شدت تهدید می 
کند گفت: روند شیوع بیماری در کشور 
سینوســی بوده و پس از هر تعطیلی با 
اوج گیری مجدد بیماری مواجه هستیم 
و نگرانــی ها از تعطیلــی های پیش رو 

همچنان باقی است.
به گزارش ایسنا،دکتر قاسم جان بابایی در 
سفر به استان چهار محال و بختیاری از 
بخش های مختلف بیمارستان های تحت 
پزشکی شهرکرد  دانشگاه علوم  پوشش 

بازدید کرد. 
وی در ایــن ســفر به همراه  مســوول 
دبیرخانه هیت امنای این معاونت از بخش 
های مختلف بیمارســتان ولیعصر)عج( 
بروجــن، مرکــز آموزشــی و درمانی 
هاجر)س( و بیمارســتان کاشانی بازدید 
کرد و بــه ارزیابی روند ارائه خدمات به 
بیماران کرونایی و شیوه اجرای پروتکل 
 ICU پرداخت. همچنین بخش  درمانی 
مرکزی مرکز آموزشــی درمانی آیت اله 

کاشانی شهرکرد را نیز افتتاح کرد.
جان بابایی در نشست ستاد استانی مقابله 
با کرونا گفت: چهارمحال و بختیاری جز 
بهترین استان ها در مدیریت بحران شیوع 

بیماری کرونا محسوب می شود.
وی افزود: شــیوع کرونــا برای همگان 
درس آموختــه هایی دارد کــه  باید از 
آن بهره گرفت. ایــن ویروس با قدرت 
سرایت پذیری بیشــتر، سالمت تمامی 

گروه های ســنی را به شدت تهدید می 
کند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین 
اظهار کرد: بررســی روند شیوع بیماری 
کرونا در کشورهای مختلف جهان نشان 
می دهد، هرگونه ســهل انگاری، آسیب 

های شــدید و جبران ناپذیری به دنبال 
خواهد داشت.

جان بابایی افزود: روند شیوع بیماری در 
کشور سینوسی بوده و پس از هر تعطیلی 
با اوج گیری مجدد بیماری مواجه هستیم 
و نگرانــی ها از تعطیلــی های پیش رو 

همچنان باقی است.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: کرونا در مدت 
شــیوع آن در کشــور جان افراد زیادی، 
حتی در بین گروه های ســنی جوان را 

گرفته است.

وی ادامه داد: آنفلوانزا ســرایت پذیری 
کمتری نســبت به ویروس کرونا دارد و 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی میزان 
شیوع این بیماری نیز کمتر خواهد شد، 
اما برنامه ریزی ها برای توزیع واکســن 
بین گروه های در معرض خطر انجام و 

این گروه ها واکسن را دریافت خواهند 
کــرد. جــان بابایی گفت: بــه زودی از 
پرستاران، پزشــکان و کادر بهداشتی و 
درمانی استان به واسطه مدیریت خوب 

بحران کرونا تقدیر می شود.
وی با بیان اینکه، کادر بهداشت و درمان 
چهارمحال و بختیــاری از ماهر ترین و 
متعهدترین نیروهای سیســتم بهداشت 
و درمان کشــور هســتند خاطر نشــان 
کرد: آینده شــیوع بیماری کووید ۱۹ نا 
مشخص اســت و عدم رعایت پروتکل 
ها و افزایش بار مراجعات بیمارســتانی، 
خستگی و فرسودگی کادر درمانی را در 

پی خواهد داشت.
وی در باره کنترل شــیوع بیماری کرونا 
اظهار داشــت: تعطیلی کســب و کارها 
باید بعنوان آخریــن راه کار برای مقابله 
با بیماری کووید ۱۹ اعمال شود و تا حد 
امکان آموزش دانــش آموزان بصورت 
مجازی و ازحضور آنها در مدارس کاسته 

شود.
وی ادامــه داد: همچنین ســفارش می 
شود، با حمایت دستگاه های حاکمیتی و 
قضایی استان با یک برنامه کلی باید میزان 
شیوع بیماری کرونا را به حداقل رساند.

جان بابایی در پایان متذکر شد، مهمترین 
هدف سیســتم بهداشــت و درمان در 
مدیریت بحران شــیوع بیمــاری کرونا 
کاهش فوتی های ناشــی از این بیماری 
اســت، چرا که خســارت مرگ و میر 
انسانی غیرقابل جبران و برای جامعه تلخ 

است.

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، به مناســبت روز جهانی قلب، 
بیماریهای قلبی و عروقی را شایعترین عامل مرگ 
و میر در سراســر دنیا دانســت و گفت: در همه 
گیری کووید-۱۹ نیز همچنان باید نسبت به عالئم 

بیماریهای قلبی هوشیار بود.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید علیپور پارسا، فوق 
تخصص آنژیو و آنژیوپالستی بیماری های قلبی را 
شایعترین علت مرگ و میر در سراسر دنیا دانست و 
افزود: بر همین اساس در هر شرایطی باید درصدد 
کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبی بود و نسبت 
به عوامل شناخته شده زمینه ساز این بیماری، مثل 
فشار خون باال، چربی خون باال، مصرف دخانیات، 

زمینه ارثی و دیابت حساسیت به خرج داد.
رییس بخش قلب و عروق بیمارستان شهید مدرس 
تصریح کرد: افراد در کنترل برخی عوامل همچون 
ارث دخالتی ندارند، اما فشارخون و چربی خون 
باال را میتــوان به موقع تشــخیص داد. همچنین 
مصرف دخانیات که باید به ترک آن سفارش کرد. 
عــالوه بر این همواره بر پیــروی از رژیم غذایی 
سالم، ورزش و کنترل وزن تاکید می شود، چراکه 
نقش بی بدیلی در پیشگیری از بسیاری از بیماریها 

از جمله بیماریهای قلبی و عروقی دارد.
 )۱۹-COVID( وی در باره رابطه بین پاندمی کرونا
و بیماری های قلبی، بیان کرد: نکته قابل توجه در 
این بحران کرونا، بروز مســائل قلبی ناشی از این 

بیماری است که ممکن 
اســت افــراد را درگیر 
کنــد. در ایــن مــدت 
مواردی مشاهده شده که 
بیماران سکته قلبی بعد 
از مراجعه به بیمارستان 
هم  کرونا  بــه  همزمان 

مبتال بودند.
علیپور پارســا، در ادامه 
بحران  ایــن  در  گفت: 
در  کار  مناســبترین 
صــورت بروز ســکته 
آنژیوگرافی  انجام  قلبی 
اورژانس بــرای نجات 
اتاق  در  بیمــاران  جان 
منظور  بــه  جداگانــه 
بهداشتی  نکات  رعایت 

است.
وی خطاب به افرادی که 

در صورت بروز عالئم سکته قلبی به علت ترس 
از آلوده بودن محیط به بیمارستان مراجعه نمیکنند، 
عنوان کرد: این اشتباه بزرگی است که افراد مرتکب 
می شوند، چراکه در صورت بروز عالئم نباید زمان 
را از دست داد و حتی با وجود خطر بیماری کرونا 

باید در کمترین زمان خود را به بیمارستان رساند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 

بهشــتی، با اشــاره به نحوه اجرای طرح کشوری 
۲۴7نیــز، گفــت: در قالب این طــرح، اورژانس 
کشــوری برای حفظ زمان طالیــی نجات جان 
بیمارانی که دچار حمله قلبی شــده اند، به میدان 

آمده است.
علیپور پارســا در باره طرح ملی ۲۴7، اظهار کرد: 
با راه اندازی طرح ۲۴7 از 5 سال پیش در سراسر 

کشور تمام بیماران سکته 
قلبــی در ۲۴ ســاعت 
هفتــه  روز   7 و  روز 
توســط آمبوالنس ۱۱5 
نزدیکترین  به  کشوری 
دارای  بیمارســتان 
و  آنژیوگرافی  امکانات 
اورژانس  آنژیوپالستی 
که معموال بیمارستانهای 
تابعه دانشگاههای علوم 
پزشــکی سراسر کشور 
هستند، منتقل می شوند 
و در اسرع وقت درمان 
الزم بــرای این بیماران 

صورت می گیرد.
وی با اشــاره به نشانه 
های بروز ســکته قلبی 
که در بیشــتر موارد با 
تعریق سرد همراه است، 
ادامه داد: افرادی که در قفســه سینه خود احساس 
سنگینی فشارنده دارند، یا دردهایی را در این ناحیه 
حس می کنند که با دیگر دردهای پیشین متفاوت 
است، خود یا همراهانش باید در اولین فرصت با 
۱۱5 تماس گرفته و شرح حال بیمار را ارائه دهند.
رییس بخش قلب و عروق بیمارســتان شــهید 
مــدرس، عنوان کرد: پس از تمــاس با اورژانس، 

تکنسین ها در کمترین زمان بر بالین بیمار حضور 
مــی یابند و از بیمار نوار قلب می گیرند، ســپس 
نتیجه را به مرکز اورژانس ارسال کرده تا متخصص 
قلب مقیم تشخیص خود را اعالم کند. اگر سکته 
قلبی بروز کرده باشد، نیروهای اورژانس بیمار را 
به نزدیکترین بیمارستان مجهز به تجهیزات آنژیو 

منتقل می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در برخی 
موارد بیماران شکایت دارند که چرا اورژانس آنها 
را به بیمارستان مورد نظر خودشان منتقل نمی کند، 
افزود: ممکن است بیماری منزلش به بیمارستانی 
نزدیک باشد، اما آمبوالنس بیمار را به آنجا منتقل 
نکند، دلیل این امر این اســت که هر بیمارستانی 

امکانات اورژانسی آنژیوگرافی ارائه نمی دهد.  
علیپور پارسا با اشاره به اینکه اگر همراهان فرد امکان 
انتقال بیمار را به بیمارستان دارند، بستگی به وضعیت 
بیمار، این اقدام را انجام دهند، گفت: نکته قابل توجه 
این است که حتما باید بیمار به بیمارستانی منتقل 

شود که امکانات الزم را داشته باشد.
وی در پایــان تصریح کرد: در مرکز قلب و عروق 
بیمارســتان مدرس، نه فقط در قالب طرح ۲۴7، 
بلکه از حدود ۲۰ ســال پیــش این طرح در حال 
اجراســت و پیش از آنکه طرح کشوری شود، ۲۴ 
ســاعته این خدمت را به بیماران ارائه می داد؛ با 
این تفاوت که بیماران خود به بیمارستان مراجعه 

می کردند.

در هیاهوی کرونا از عالیم سکته قلبی غافل نشوید

 کمردرد از شایع ترین عارضه هایی است 
که حتی جوانان نیز با آن دســت به گریبانند و 
برخی کارشناســان معتقدند سوءتغذیه می تواند 

آغازگر کمردرد باشد.
مینو رضوانی متخصص ارتوپدی روز پنجشنبه 
در گفــت وگو با خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا 
افزود: هرچه میزان قندهای ساده در رژیم غذایی 
ما بیشتر باشــد، احتمال اینکه به کمردرد مبتال 
شویم بیشتر است، قندهای ساده وقتی وارد بدن 
می شــوند، ذخایر عضالنی گلیکوژن را تامین 
می کنند و اضافــی آنها در بدن به چربی تبدیل 

می شود.
وی اظهار داشــت: آنچه باعث کمردرد به ویژه 
در جوانان می شود آن است که عضالت ناحیه 
کمر و اطراف ســتون فقرات، ضعیف عمل می 
کنند،  یعنی نمی توانند آنقدر محکم باشــند که 
تغییــرات ناگهانی حرکت را تحمــل کنند. در 
واقع موادغذایی ارتباط مســتقیمی در توانمندی 
عضــالت اطراف ســتون فقــرات و عضالت 

موجود در ناحیه کمر دارند.
رضوانــی با بیان اینکه پروتئین ها نقش بســیار 
موثری در تقویت و قدرتمندی عضالت ایفا می 
کنند، ادامه داد: افرادی که از منابع پروتئین مانند 
لبنیات، گوشت و به ویژه حبوبات یعنی پروتئین 

اســتفاده  گیاهی  های 
توانمندی  کننــد،  نمی 
عضــالت آنها بســیار 

پایین است.
ایــن پزشــک تصریح 
فیتوکمیکالهــا  کــرد: 
رنگ  به  هایی  رنگدانه 
بنفــش، قرمــز و زرد 
هســتند کــه در میوه 
ها و ســبزیجات قرار 
خاصیــت  و  داشــته 
آنتی اکســیدانی دارند، 
داده  نشــان  مطالعات 
اکســیدان  آنتی  هرچه 
شود،  دریافت  بیشتری 
عضــالت  عملکــرد 
بــود  خواهــد  بهتــر 
عمدتا  عضــالت  زیرا 
برای ســوخت شان از 

اســیدهای چرب اســتفاده می کنند و به همین 
دلیــل که لزوم مصرف آنتی اکســیدانها افزایش 

پیدا می کند.
به گفتــه وی، ویتامین C و A در عملکرد بهتر 
 C عضالت نقش بســیار مهمی دارند و ویتامین

در مرکبات و فلفل دلمــه ای به مقدار فراوانی 
یافت می شــود و پیش ساز ویتامین A در انواع 
ســبزیها و میوه های زرد، نارنجی و قرمز رنگ 
وجود دارد از این رو باید آنها را در رژیم غذایی 

روزانه گنجانید.

افــزود:  رضوانــی 
که  ای  چربــی  نــوع 
در  کنیم  مــی  مصرف 
تشدید  یا  پیشــگیری 
اســت،  موثر  کمردرد 
هر چقدر اســیدچرب 
رژیم غذایی ما اشــباع 
تر باشــد، عضالت ما 
اکسیداسیون  به  نسبت 
نسبت  و  تر  حســاس 
بــه حــرکات ناگهانی 
می  عمل  تــر  ضعیف 
کنند، سفارش می شود 
کــه در رژیــم غذایی 
روزانه به جای مصرف 
پرچربی  های  گوشت 
مانند گاو و گوســفند 
بیشــتر از گوشت های 
سفید استفاده کنید تا از 

بروز  کمردرد جلوگیری کنند.
وی یادآور شــد: غذاهای فرآوری شــده نیز از 
آنجا که حاوی روغن و اســیدهای چرب اشباع 
هستند، می توانند سبب ضعیف شدن عضالت 
شــوند و بهتر اســت مصرف آنها را به حداقل 

ممکن برسانیم.
رضوانی اظهار داشــت: برخی عناصر می توانند 
ســبب ریلکسی عضالت شوند، به عنوان نمونه 
وقتی عضله منقبض می شــود، این مواد مغذی 
عضلــه را مجددا به حالت اول بازمی گردانند و 
این مواد مغذی پتاسیم و منیزیم هستند، افرادی 
که از منابع پتاسیم مانند مرکبات، قارچ و سیب 
زمینی اســتفاده می کنند کمتــر دچار گرفتگی 

عضله می شوند.
متخصــص ارتوپدی تاکید کــرد: وجود منیزیم 
امری مهم در رژیم غذایی شناخته می شود زیرا 
جلوی اسپاسم ناگهانی عضالت در ناحیه پشت 
و کمر را می گیرد و همه سبزیجات به خصوص 

اسفناج و جعفری از منابع منیزیم هستند.
رضوانی اضافه کرد: منابع امگا3 می توانند نقش 
مهمی در پیشگیری از درد کمر داشته باشند زیرا 
امگا3 یک اسیدچرب ضدالتهاب است و گاهی 
التهاب عصب و عضالت ســبب درد می شود 
و مصــرف این منابع می تواند در پیشــگیری و 

کاهش درد کمر نقش ایفا کند.
وی گفت: امگا3 فقط در ماهی وجود ندارد بلکه 
همه سبزیجات سبز مانند سبزی خوردن که کنار 
سفره داریم، کاهو، گردو و دیگر مغزهای گیاهی 

نیز از منابع خوب این اسید چرب هستند.

از رابطه سوء تغذیه با کمردرد چه می دانیم؟
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اقتصاد

مستخدمین حسینی:
مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی 

را نچشیدند 
 یــک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه 
مــردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشــیدند، 
گفت: از زمانی کــه ارز دولتی وارد چرخه 
اقتصاد شــد تا زمانی که ایــن ارز از اقتصاد 
کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد 
کاالیی مــردم نخواهد داشــت، زیرا مردم 
همواره کاالهای موردنیاز خود را با نرخ ارز 

آزاد دریافت کرده  و خواهند کرد.
حیدر مستخدمین حســینی در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: در سال های گذشته نرخ 
ارز به مســیر نادرستی گام برداشته است که 
اثرات آن را بر بخش های مختلف اقتصادی 
شــاهد بودیــم و خواهیم بــود. ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یکی از سیاســت های دولت در دو 
سال گذشــته بود که طبق گفته کارشناسان 
هیچ نتیجه ای جز شکل گیری رانت نداشت.

وی افــزود: دریافــت کننــدگان ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی محصــوالت خودشــان را با نرخ 
بازار آزاد ارز به دســت مردم می رسانند که 
هیچ کــدام از مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
نچشیدند. این ارز باعث اختالف قیمت بین 

ارز بازار آزاد و ارز دولتی شد.  
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارزهای 
متنوع باید حذف شوند، گفت: ارزهای متنوع 
جز شــکل گیری رانت هیــچ فایده دیگری 
ندارند. دولت از ســال گذشته که در بودجه 
۱۴ میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی و 
دارو پیش بینی کرده بود،  در همان سال هم 
برخی از اقالم را از ســبد ارز ۴۲۰۰ تومانی 
آرام آرام حــذف و بــه ســمت ارز نیمایی 
هدایت کرد که این رونــد تاکنون هم ادامه 

دارد.  
به گفته مستخدمین حســینی بانک مرکزی 
باید نــرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه عنوان ارز 
رســمی را از سایت خود حذف کند زیرا، با 
توجه به نیاز کشور و مصرفی،  ارز به لحاظ 
نرخ از ارز بازار آزاد و نیمایی تبعیت می کند 
اما اینکه چرا تاکنــون این اقدام انجام نداده 
است شاید بخواهد مابه التفاوت ارز نیمایی 
و آزاد را بــه عنوان درآمد دولت برای تامین 
کسری بودجه در نظر بگیرد که در این زمینه 
هم باید دقت،  احتیاط و اقدامات کارشناسی 

صورت بگیرد.  
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی در پایان حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بــر زندگی مردم بی تاثیر 
دانســت و تصریح کرد: چــه پیش از این و 
بعد از این هم مردم کاالیی را با نرخ ۴۲۰۰۰ 
تومانی دریافت نکرده اند بنابراین، حذف ارز 
دولتی در سبد نرخ کاالیی مردم هیچ تاثیری 
نخواهد داشت. اگر ساختار اقتصادی کشور 
به سمت درســتی برود، باید یک نرخ برای 

ارز وجود داشته باشد.

یک تحلیلگر اقتصادی:
کوپن ندهید؛ 

تورم دو برابر می شود
 یک تحلیلگر اقتصادی با اشــاره با 
طرح تامین کاالهای اساســی بــا کاالبرگ، 
اعالم کرد: در شــرایط فعلی که تورم باالی 
3۰ درصد اســت، اجرای چنین طرح هایی 
می تواند معادل 3۰ درصد تورم جدید ایجاد 

کند که بسیار خطرناک است.
صادق  الحسینی در گفت وگو با ایسنا درباره 
چرایی افزایش تــورم با اجرای طرح تامین 
کاالهــای اساســی، گفت: کلیــت اینگونه 
طرح ها بیانگر این است که قرار است کاری 
بــرای رفاه مردم انجام شــود؛ غافل از آنکه 
آثــار آن بر تورم و متغیرهای کالن اقتصادی 
بررســی کارشناسی نشده اســت. این قبیل 
طرح ها شــاید در کوتاه مدت مدت منافعی 
برای بعضی از اقشار جامعه ایجاد کند اما در 
بلندمدت اقتصاد کشــور را با چالش مواجه 

می کند.
وی افــزود: مــردم آگاهی دقیقــی از اینکه 
چگونه تورم 3۰ درصدی در کشــور شکل 
گرفته و می تواند به تورم 7۰ تا 8۰ درصدی 
برسد، ندارند؛ درحالیکه علت آن همین قبیل 

طرح های اقتصادی کارشناسی نشده است .
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: ظاهر 
اینگونه تصمیمات قشــنگ است درحالیکه 
باطن آن اینگونه نیســت، زیرا با چاپ پول 
از جیب بانک مرکــزی منابع زیادی حیف 
 و میل می شــود و فســاد زیــادی هم رخ 

خواهد داد.
الحســینی با بیان اینکه برای تامین کاالهای 
اساسی دولت باید 5۰ هزار میلیارد تومان به 
صورت کاال تامین کند، اظهار کرد: در اصل 
منبع مالی بــرای این 5۰ هزار میلیارد تومان 
وجود ندارد که در نهایــت همین میزان به 

کسری بودجه اضافه می شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر ۱۰ هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه از مسیر پولی سازی 
تامیــن مالی شــود، حدود 3 تــا ۴ درصد 
تــورم ایجاد می کند و در شــرایط فعلی که 
تورم باالی 3۰ درصد اســت، اجرای چنین  
طرح هایی می توانــد معادل 3۰ درصد تورم 

ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

خبــر

بیانگر  مرکــزی  بانک  آمار های   
افزایش 38 درصدی مانده ســپرده ها و 
3۱.۹ درصدی مانده تسهیالت بانکی در 
پایان تیر ماه ۹۹ نســبت به مقطع مشابه 

سال قبل است.
به گزارش فرارو، گزارش وضعیت کل 
مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به 
تفکیک اســتان در پایان تیرماه سال ۹۹ 
حاکی از آن است که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر ۲۹3۲۶.۱ هزار میلیارد ریال شده 
است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
8۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال )38 درصد( و 
نسبت به پایان سال قبل معادل 3۴۲3.3 
هزار میلیارد ریال )۱۲.۶ درصد( افزایش 
نشــان می دهد. باالترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۶8۰8.۱ 
هزار میلیارد ریال و کم ترین مبلغ مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل 

7۴.۹ هزار میلیارد ریال است.
مهم ترین نتیجه افزایش حجم سپرده ها 
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه حجم 
ســپرده گذاری در بانک هــا در تیرماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بیش از 38 درصد رشــد داشــته، اظهار 
داشت: این مســئله به هیچ عنوان نشانه 
خوبی نیست، زیرا که افزایش سپرده های 
بانکی بــه افزایش نقدینگی و در نهایت 
رشد تورم منجر خواهد شد. هم اکنون 
بیش از ۹5 درصد از نقدینگی در دست 
بانک ها است و این موضع که سپرده های 
بانکی با این رشد خیره کننده همراه شده 
اند، نمی تواند خبــر خوبی برای اقتصاد 

بیمار ایران باشد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه رشــد حجم 
ســپرده های بانکی دو نتیجه بسیار مهم 

دارد، گفت: مورد اول رشــد ســرعت 
نقدینگی است، زیراکه بانک ها بزرگترین 
خلق کننده نقدینگی هســتند و زمانیکه 
ســپرده ها نزد بانک افزایش پیدا می کند، 
آن ها طبیعتا باید سود بیشتری بدهند که 
این همان تولید نقدینگی می شود، مورد 
دوم نیز به افزایش تورم و کاهش ارزش 
پول ملی مرتبط می شود، زمانیکه کشور 
در تحریــم کامل قــرار دارد و مبادالت 
بانکی قفل اســت و ارز به میزان کافی 
وارد نمی شــود به داخل، نــرخ ارز باال 
می رود و بــه تبع آن نیــز ارزش ریال 

کاهش می یابد. نــدری با بیان اینکه هم 
اکنــون ابرچالش اقتصادی ایران افزایش 
رشد تولید نقدینگی اســت، افزود: در 
حال حال حاضر میزان ســرعت رشــد 
نفدینگی 3۴ درصد اســت که بسیار باال 
اســت، به طوریکه ما در جهان جز سه 
کشــور اول در این زمینه شاخص منفی 
اقتصادی هســتیم، در صورتیکه متوسط 
رشد نقدینگی در ایران در دهه گذشته نیز 
همواره بین ۲3 تا ۲5 درصد بوده، برای 
همین است که ما همواره در اقتصادمان 
تورم داریم، به علت سیاست های غلطی 

که همه ســال حاکم بوده، شــوربختانه 
اقتصاد ایران بسیار متورم است و هر چه 
که رو به جلو نیز می رویم این وضعیت 

بدتر می شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دلیل مهم 
این التهاباتی کــه در بازار های مختلف 
سرمایه ای هم اکنون وجود دارد، به این 
خاطر است که کسی حاضر نیست، ریال 
را نگه داری کند، ادامه داد: تا ســال ۹۴ 
وضعیــت افزایش تورم نرمــال بوده و 
بســیاری از مردم از اینکــه پول خود را 
در بانــک نگه دارند، راضــی بودند، در 

همین رابطه ما دو سال بعد نیز نرخ تورم 
تک رقمی را تجربه کردیم، اما از ســال 
۹۶ کــه آمریکا از برجام خارج شــد و 
تحریم ها بازگشت و در داخل نیز با سوء 
زمنیه های مختلف  مدیریت هایی که در 
اقتصــادی رخ داد، عمــال فضایی را به 
وجود آورد تا ریال به یکی از پنج واحد 

پول ملی بی ارزش جهان تبدیل شود.
 چرا دالر اینطور باال رفت؟

وی بــه افزایش نــرخ دالر در 5 ماهه 
گذشــته اشاره کرد و یادآور شد: دالر از 
۱5 هزار تومان در ابتدای ســال به نرخ 

۲۹ هزار تومان در زمان حاضر رســیده 
که این موضوع را باید در دو عامل کلی 
خالصه کرد، اول اینکه به دلیل شرایطی 
که وجود دارد، عرضه ارز به میزان کافی 
صــورت نمی گیرد، دلیلــش هم کامال 
مشــخص اســت، با توجه به تحریم ها 
به  ارز های صادراتی  بازگشــت  چرخه 
شدت کند است و صادرات نیز با کاهش 
فراوانی مواجه شده به دلیل شیوع کرونا، 
در چنین شــرایطی تنگنای ارزی وجود 
دارد و به همین خاطر نیز است که دالر 

با رشد بسیار زیادی همراه شده است.
ندری خاطرنشان کرد: دلیل دوم نیز در 
ارتباط با ترس مــردم از کاهش ارزش 
دارایی هایشــان به دنبال سقوط ارزش 
پول ملی اســت که این مسئله افزایش 
تقاضا بــرای ارز را نیز با رشــد زیادی 
مواجه ســاخت، این افزایش نرخ دالر 
به رشــد انتظارات تورمــی دامن زد و 
موجبــات افزایش قیمــت در بازار های 
مختلف را فراهم آورد، این وضعیتی که 
االن به وجود آمده، یه شبه رخ نداده که 
انتظار داشته باشیم با یک گشایش همه 
چیــز یکباره متحول شــود، برای اینکه 
بتوانیم به ثبات و رشــد اقتصادی دست 
پیدا کنیم، باید دست به اصالحات عمیق 
و گســترده اقتصادی بزنیم، تا ساختار ها 

تغییر پیدا کند.
این استاد دانشــگاه گفت: تجربه برجام 
نشان داد که تنها برچیده شدن تحریم ها 
برای رسیدن به یک اقتصاد مبتنی بر رشد 
اقتصادی کافی نیست و در داخل نیز باید 
همزمان اصالحات انجام شود، بنابراین 
برای رسیدن به ســاحل آرام اقتصادی 
راه طــول و درازی وجود دارد که برای 
پیمودن آن باید سختی های بسیار زیادی 

را تحمل کرد.

کامرانندریکارشناسمسایلبانکیتشریحکرد؛

افزایش 3۸ درصدی حجم سپرده های بانکی
آیاافزایشتورمدیگریدرراهاست؟

برای بسیاری از ایرانی هایی که تجربه تورم 
ساختاری در طول نیم قرن گذشته، بخش 
عمده رابطه آن ها با شاخص های اقتصاد 
کالن را شکل می دهد، پناه بردن به مسکن 
به عنوان راه حلی برای جلوگیری از افت 
ارزش دارایی ها عجیب به نظر نمی رسد. 
اما آیا ممکن است دوران این استدالل به 

سر رسیده باشد؟
تقریباً همه مان شــنیده ایم که ســرمایه 
گذاری در مسکن هیچ وقت با ضرر همراه 
نبوده و اینکه تا سقفی باالی سرت نداشته 
باشی، نمی توانی با خیال آسوده شب را به 
صبح برسانی. این تجربه عمومی در ایران 
البته تایید های آماری هم دارد و به عنوان 
نمونه، قیمت مسکن در تهران در فاصله 
ســال های ۱378 تا ۱3۹8 )یعنی در یک 
بازه دو دهه ای( بیش از 75 برابر رشــد 

داشته است.
با این همه، آیا آنچنــان که باور عمومی 
تایید می کند، ســرمایه گذاری در مسکن 
همواره سودآور اســت و نیز آیا ممکن 
است تغییرات در فضای اقتصادی، یعنی 
آنچه همواره در حال وقوع است، در ایمان 
ایرانی ها به سودآوری سرمایه گذاری در 

حوزه مسکن خللی وارد کند؟
آیا ســرمایه گذاری در مسکن همیشه 

بهترین انتخاب است؟
از ابتدای سال ۱3۹۹، سودآوری و بازدهی 
بورس به شکلی خیره کننده اوج گرفت، 
تا آنجا که همه جا صحبت از ثبت نام در 
سجام، دریافت کد بورسی و این یا آن نماد 
بورسی بود و همه عجله داشتند که تا دیر 
نشده، هر سهامی را که می توانند خریداری 
کنند. این در حالی است که مقایسه ها هم 
نشان می دهند که عجله شهروندان ایرانی 
بــرای ورود به بورس در واقع توجیه هم 

داشته است.
بازدهی بازار سرمایه در 5 ماه نخست سال 
کنونــی )تا پایان امرداد مــاه و تا پیش از 
شروع فاز اصالحی(، حدود ۲۴3 درصد 
بوده، حال آنکه بازدهی بازار مســکن در 
همین مدت ۴8 درصد، بازار ســکه 7۹ 
درصد و بازدهی سرمایه گذاری در دالر 
هم حدود 5۰ درصد بوده اســت. به این 
ترتیب، تا این لحظه از سال ۱3۹۹، حتی 
با وجــود افت 3۰ درصــدی ارزش در 
فاز اصالحی اخیــر، بازدهی بازار بورس 
همچنان با اختالف باالتر از دیگر بازار های 

موازی بوده است.
با ایــن همــه، چنانچه افق بررســی را 
گسترده تر کنیم، بازدهی بازار سرمایه در 
مقایسه با بازدهی بازار های رقیب )مسکن، 
طال، ارز و خودرو( حتی باالتر هم می رود. 
به عبارت ساده تر، بورس بازاری است که 

در گذر زمان از نظر بازدهی اوج می گیرد.
بــر این پایه، در فاصله ســال های ۱37۶ 
تا ۱3۹۶، یعنــی در یک بازه دو دهه ای، 
بــورس حــدود 5 هــزار و 3۴۰ درصد 
بازدهی داشــته اســت. به عبارت دیگر، 
بورس در این ۲۰ ســال به طور متوسط 
حدود 53 برابر اصل ســرمایه سودآوری 
داشته است. اصلی ترین بازار رقیب در این 
مدت، بازار سکه بوده که حدود 3 هزار و 

7۱۰ برابر بازدهی داشته است.
بازار مســکن در این مقایسه جایگاه سوم 
را به خود اختصاص می دهد. بازدهی این 
بازار در فاصله زمانی دو دهه ای که به آن 
اشاره شد، حدود 3 هزار و ۲3 درصد بوده 
و این یعنی قیمت هر متر مربع مســکن 
خریداری شده در سال ۱37۶، در انتهای 
سال ۱3۹۶ به طور متوسط حدود 3۰ برابر 
شده است )متوسط کشوری و نه متوسط 
تهران(. بازدهی سرمایه گذاری در دالر در 
این مدت نیز حدود 7۴۴ درصد بوده است. 
این در حالی اســت که بازدهی ســرمایه 
گذاری در برخی صندوق های بورســی 

حتی از بازدهی ســرمایه گذاری مستقیم 
در بــورس هم باالتر بوده اســت. بر این 
پایه، پربازده ترین صندوق سرمایه گذاری 
مشــترک در بورس در ۱۱ سال گذشته، 
بیش از 37 هزار درصد سوددهی داشته و 
این یعنی سرمایه گذاری در این صندوق، 
در این مدت با افزایش حدوداً 37۰ برابری 

اصل سرمایه مواجه شده است.
چه بالیی سر بازار مسکن آمده است؟

مسکن عالوه بر آنکه می تواند یک کاالی 
سرمایه ای به حساب بیاید، در عمل یک 
کاالی مصرفی است. به عبارت ساده، چه 
شــما خودتان در خانه ای که خریده اید 
زندگی کنید و چه آن را اجاره بدهید، در 
نهایت کسی باید در این خانه زندگی کند 

و در واقع آن را »مصرف کند.«
حاال فرض کنید شرایطی ایجاد شود که 
تقاضا برای مسکن در مقابل عرضه آن به 
شدت افت کند. دانش متعارف اقتصادی 
می گوید تحت این شرایط، قیمت ها باید 
پایین بیایند، چون متقاضی برای مسکن 
وجود ندارد. این اتفاقی است که در عمل 

در حوزه اقتصاد مسکن در ایران رخ داده و 
شاهد مثال آن هم وجود بیش از ۲ میلیون 
و 5۰۰ هزار خانه خالی در سراسر کشور 
است. البته تمام این خانه های خالی الزاماً با 
تقاضای مصرفی جامعه همخوانی ندارند: 
بســیاری از آن ها در مناطق گران قیمت 
شهر تهران واقع شــده اند و از دسترس 
عامه شهروندان خارج اند و بسیاری هم 
در دسته مسکن مهری قرار می گیرند که 
به دلیل ضعف زیرساخت های شهرسازی، 
متقاضــی ندارند. عالوه بــر این، بر پایه 
آمارها، حــدود ۶5 درصــد از تمام این 
خانه هــای خالــی بــاالی ۱۰۰ مترمربع 
مســاحت دارند و از این نظــر، با توجه 
بــه اوج گیری قیمت هــا، از حوزه توان 
خریــد مصرفی بخش عمده ای از جامعه 
خارج شــده اند. اما اگر این طور است و 
اگر تقاضای مســکن در قیاس با عرضه 
آن کمتر اســت، چرا قیمت ها مدام باالتر 
می روند؟ پاسخ سوداگری است. قیمت ها 
باال می روند، چون تقاضای مصرفی جای 
خود را به تقاضای سرمایه ای داده است. به 

بیان ساده، کسانی که پول دارند، به قصد 
سرمایه گذاری خانه می خرند و قیمت ها 
را مدام باالتر می برند و آن هایی که واقعًا 
دنبال خریــد یا اجاره مســکن به قصد 
استفاده شخصی هســتند و پول ندارند، 

سرشان بی کاله می ماند.
امــا این بازی نمی تواند تــا ابد ادامه پیدا 
کند. همان طور که باالتر اشاره شد، خرید 
خانه به قصد ســرمایه گذاری، سه هدف 
بیشتر ندارد: یا خودتان از آن خانه استفاده 
می کنید، یا می خواهید آن را اجاره دهید و 
یا می خواهید بعداً با سود خانه را بفروشید.
حالــت اول نیــاز به توضیح نــدارد، اما 
حالت های دوم و سوم، نیازمند این هستند 
که اشــخاص حقیقی دیگری »واقعاً« به 
قصد »مصرف« خانه را از شــما بخرند یا 
اجاره کنند. اگر به هر دلیلی )اعم از کاهش 
توان خرید، کاهش تقاضای واقعی به دلیل 
افت میزان تشــکیل خانوار جدید و ...( 
تقاضا برای مسکن نزولی باشد، دیر یا زود 
مسکن وارد فاز رکود و شاید رکود تورمی 
می شــود. این اتفاقی است که در بیش از 

یک دهه گذشته، گریبان بازار مسکن ایران 
را گرفته است.

پایان عصر »مال ها«
موضوع دیگری که بازار مسکن ایران را در 
نیمه دوم سال ۱3۹۹ و حتی در سال های 
بعد با تهدید رو به رو می کند، بروز رکود 
سنگین در بخش امالک تجاری و اداری 
اســت. بر این پایــه، در حالی که قیمت 
امالک تجاری و اداری هم در ســال های 
گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما این 
رشد قیمت به اندازه رشد قیمت در بخش 

مسکونی نبوده است.
این، اما در حالی است که به دلیل انفجار 
قیمت مســکن در انتهــای دهه ۱38۰ و 
شروع موج پاساژسازی و مال سازی در 
شهر های مختلف کشــور، اکنون صد ها 
پروژه نیمــه کاری تجــاری و اداری در 
شــهر های ایران وجود دارد. از آن سو، با 
توجه به اینکه بخش عمده فروش اصناف 
فعال در این مراکز تجاری، به دلیل دوران 
طالیــی درآمد های نفتی ایــران در دهه 
۱38۰، اقالم وارداتی بوده اســت و اکنون 
واردات با نرخ های کنونی دالر صرفه ای 
ندارد، پیشه مغازه داری سوت و کورتر از 

هر زمان دیگری شده است.
بر این پایــه، در حالی که میانگین قیمت 
امالک تجــاری از ســال ۱3۹3 تا کنون 
حــدود ۲.۶ برابر شــده، میانگین قیمت 
مسکن در شهر تهران در همین بازه زمانی 
حدود 5.۶ برابر افزایش داشــته است. از 
دیگر سو، در ۱۰ ســال گذشته میانگین 
قیمت مسکن در شهر تهران ۱۴ برابر شده 
اســت، اما در همین بازه زمانی میانگین 
قیمت امالک تجاری در پایتخت، حدود 
۱۰ برابر رشد کرده است. به این ترتیب، 
به نظر می رســد باز هم یک باور عمومی 
دیگر در میان شهروندان ایرانی در حوزه 
مسکن در حال ترک خوردن است: اینکه 
مغازه داری یک کســب و کار ســودآور 
اســت. این در حالی است که همه گیری 
کرونا و رونق کسب و کار های آنالین در 
مقایسه با کسب و کار های مبتنی بر مکان 
فیزیکی، ضربه ای دیگر به پیشــه مغازه 

داری زده است.
یک بازدید ساده از پاســاژ ها و مال های 
بزرگ در شهر هایی مانند تهران در دوران 
کرونا هم نشــان می دهد که این رخداد 
کاماًل محسوس اســت. بنابراین، به نظر 
می رسد دست کم در ۶ ماه آینده، بسیاری 
از کســب و کار هــای مبتنــی بر فضای 
فیزیکی و فروش در محل، بیش از پیش 
آسیب خواهند دید و صد البته، تقاضا برای 
امــالک تجاری در آینده ای نزدیک هم از 

این موضوع تاثیر می پذیرد.

پیشبینیوضعیتبازارمسکننیازمنداطالعاتوتحلیلهایکامالجدیداست

پایان عصر امپراتوری مسکن در ایران
محمدمهدیحاتمی|کارشناسمسایلاقتصادی
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روزنامه نــگار  قاضــی زاده،  علی اکبــر   
پیشکسوتی که در این سال ها بارها از حال و روز 
ناخوشــایند روزنامه ها و رابطه نه چندان خوب 
مطبوعات با مردم ابراز نگرانی کرده اســت، حاال 
علت این شــرایط را اینگونــه توصیف می کند: 
»مشکل اول با ســختگیری ها شروع شد، فضای 
مجــازی بخشــی از جان مطبوعــات را گرفت، 
تحریم ها گلوی روزنامه ها را فشــرد و کرونا تیر 

آخر را زد!«
به گزارش ایســنا، علی  اکبر قاضی  زاده برای اهالی 
رســانه و فرهنگ، آشــنا و قابل احترام اســت؛ 
کســی که در عرصه  های روزنامه  نگاری، تدریس 
روزنامه  نگاری، ترجمه، طنزنویسی و ... فعالیت-
 های اثرگذاری داشته و دارد. او در گفت وگویی با 
ایسنا با مرور روزهای سخت مطبوعات در تاریخ 
معاصر ایران، از حال و روز نامطلوب رسانه های 
مکتــوب در این روزها که با آمدن کرونا بدتر هم 

شده، سخن می گوید.
قاضــی زاده با بیان اینکه »مطبوعات در چند دوره 
مختلف دچار رکود شده، اما نه به این شدت این 
روزها«، می گوید: بعد از به توپ بستن مجلس در 
دوره محمدعلی شاه قاجار و تعطیلی مطبوعات، 
مردم یک باره عادت خواندن روزنامه و نشــریه 
را از دســت دادند. بعد از آن واقعه سرخوردگی 
در مــردم به وجود آمد که آنهــا را از روزنامه ها 
دور کــرد. بعد از کودتای ۲8 امرداد ســال ۱33۲ 
نیز چنین شرایطی به وجود آمد. یکی از مهمترین 
دوره هــای تاریخ مطبوعات ما زمان ملی شــدن 
صنعت نفت ـ از سال ۱3۲8 تا امرداد 3۲ ـ است 
که مطبوعات در این دوران رونق خوبی داشتند. اما 
پس از کودتا رنگ و روی مطبوعات عوض شد و 
دیگر خبری از آن مطالب آتشین و تیترهای که از 
آنها شعله بلند می شد، نبود و بسیاری از مطبوعات 
تعطیل شدند. در آن دوره نیز همانگونه که جالل 
آل احمد در یکی از مقاله هایش یادداشــت کرده 
است، روشنفکران، ناامید، سرخورده و بی اعتماد 
شــده بودند و رابطه میان مطبوعــات و مردم بار 

دیگر ناخوشایند شد.
او ادامه می دهــد: دوره دیگر نیز به قضایای بعد 

از دوم خــرداد برمی گــردد. در آن زمان نیز مردم 
به روزنامه خریدن و خواندن عادت کرده بودند. 
شــرایط روزنامه ها نیز در آن دوران خوب بود. به 
عنوان مثال خوب یادم است که روزنامه ما سه بار 
در روز و با اخبار جدید منتشر می شد. بسیاری از 
مردم دو یا سه روزنامه در روز می خریدند، یعنی 
یک روزنامه برایشان کفایت نمی کرد؛ اما اتفاقات 
تلــخ آن زمان باعث شــد که ایــن رابطه خوب 

ماندگار نباشد. 

این روزنامه نگار پیشکســوت بــا اعتقاد بر اینکه 
وضــع امروز مطبوعــات فقط به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا نیســت، یادآور می شود: کرونا این 
روند را تشدید و تســهیل کرد. ما پیش از کرونا 
نیز در سراشــیبی قرار داشــتیم. کرونا جان آخر 
مطبوعات را گرفت و قشــر اندکی که عادت به 
روزنامه خریدن داشت را فراری داد؛ این در حالی 
است که اصوال رسانه اگر مخاطب نداشته باشد و 

نتواند تاثیر بگذارد، دیگر خاصیتی ندارد.

قاضی زاده خاطرنشــان می کند: از چند سال پیش 
بارها گفته ام کــه بهترین کاری کــه برای بهبود 
وضعیت مطبوعات می شــد انجام داد این بود که 
روزنامه نگاران دانسته هایشان را تقویت کنند. آن 
زمان مشــکل عمده فضای مجازی و رسانه های 
نوین بود و پیشــنهاد من اینکــه روزنامه نگاران 
باید دنبــال مهارت هایی بروند کــه از تلفن های 
همــراه و تکنولوژی هــای نویــن برنمی آیــد؛ 
گزارش هــا و یادداشــت های خوب بنویســند، 

توان روزنامه نگاریشــان را تقویت کنند، بار دیگر 
خبرنویســی و گزارش نویسی یاد بگیرند، عادت 
کپی کردن را فراموش کنند و از تحریریه ها خارج 
شوند و به میان مردم بروند؛ تا شاید بتوانند مطالبی 
در روزنامه هــا بگنجانند که مــردم دوباره راغب 
شــوند و به خواندن مطبوعات عــادت کنند. اما 

شوربختانه این اتفاق نیفتاد.
او ادامه می دهد: االن متاسفم که این را می گویم، اما 
برگرداندن مردم به روزنامه آن هم با توجه به فضای 

مجازی، کار بسیار دشــواری شده است. می توان 
ســفارش و موعظه کرد، اما واقعیت این است که 
این گودال بسیار عمیق شده است. متاسف می شوم 
وقتی کنار دکه می روم و می بینم روزنامه ها فروش 
نرفته اند. در این مدت خیلی از روزنامه ها و مجله ها 

تعطیل و خیلی از روزنامه نگاران تعدیل شدند.
او البته یکی دیگر از دالیل اصلی بی رمق شــدن 
مطبوعات را رویکرد دولت ها در قبال رســانه ها 
عنوان می کند و می گوید: سیاست هایی که در این 
ســال ها دولت ها در برابر مطبوعات پیش گرفتند 
و اجرا کردند در بروز این مشــکل و بحرانی که 
االن مطبوعات با آن درگیر است، بسیار موثر بوده 
است. ما از 3۰ سال پیش بارها گفته ایم که قانون 
مطبوعات نیاز به تغییر دارد. این درست نیست که 
در همه اصناف به کسانی پروانه تعلق می گیرد که 
اهل آن صنف نباشند، اما در مطبوعات همه مدل 
شرایطی برای گرفتن پروانه روزنامه و مجله وجود 
دارد، جز اینکه صاحب امتیاز ســابقه مطبوعاتی 
داشته باشد! صاحب امتیازان روزنامه ها یا نماینده 
مجلس یا معاون وزیر و فرنشین هستند و طبیعتا 
وقتی روزنامه شان دچار مشکل یا تعطیل می شود، 
غمی ندارند. در این میان کسی لطمه می خورد که 
روزنامه نگاری را به عنوان شغل پذیرفته است. به 
عنوان مثال زنده یاد مسعود مهرابی که مجله »فیلم« 
را در می آرود، مــدام حرص و جوش می خورد، 
چون اگر »فیلم« تعطیل می شــد، باید خانه نشین 
می شدند. اما مدیر مســوول غیر حرفه ای که کار 
روزنامه نکرده باشد، در صورت تعطیلی، به سراغ 
کار دیگر خود می رود. در نتیجه این رویکرد لطمه 

بزرگی به مطبوعات زد.  
قاضــی زاده یــادآور می شــود: از ســوی دیگر 
برخوردهای شدید با روزنامه نگاران در این سال ها 
باعث شد که دیگر جرأت نکنند چیزی بنویسند. 
این درحالی اســت که مطبوعاتی که امکان بروز 
نظرات مردم را نداشته باشد، دیگر خاصیتی ندارد 
و در نتیجــه خواننده ای هم نــدارد. این روند از 
خیلی ســال پیش آغاز شده بود و حاال میوه های 
آن حاصل شــده است. تیر آخر را هم کرونا زد و 

نفس آخر را گرفت.

مرورروزهایسختمطبوعاتدرگفتوگوباعلیاکبرقاضیزاده

کرونا تیر آخر را زد! 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

 آگهی مناقصه عمومی
دهیاری دیزج آباد از بخش مرکزی شهرستان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر در 
این روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای 
صالحیت و گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند یا ابنیه دارای دو قرارداد مرتبط با اجرای جدول و 
یا محوطه سازی در روستا در ۴ سال گذشته واگذار نماید بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می گردد 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

 نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای

1- مشخصات مناقصه : اجرای عملیات بهســازی معابر )جــدول گذاری، الشه چینی زیر جدول ، سنگفرش( 
روســتای دیزج آباد به مبلغ بررآورد اولیه 3.316.222.589 ریال طبق مشخصات فنی و بر پایه فهرست بهای راه ، 

راه آهن و باند فرودگاه سال 1399
۲- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرســتان زنجان ، دهیاری دیزج آباد از مورخه 1399/7/12 تا 
مورخه 1399/7/23 درطول ســاعات اداری )پیشنهاددهنده باید یک نسخه از اسناد کامل را دریافت و با قید قبولی 

امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.(
3- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیاری تامین گردیده است.

۴- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- مهلت و محل قبول پیشنهادها : تا ساعت 13 مورخه 1399/7/23 ، دبیرخانه بخشداری مرکزی زنجان

6- سپرده شرکت در مناقصه : پنج درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 165.811.129 ریال که به صورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی به مدت سه ماه و به نفع دهیاری دیزج آباد باید ارائه شود.

7- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان 
ضبط و وصول خواهد شد.

8- نام و نشانی مناقصه گزار : دهیاری دیزج آباد واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، روستای دیزج آباد
9- تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه: 1399/7/24 )حضور پیمانکاران در نشست بازگشایی به همراه معرفی 

نامه بالمانع می باشد(
1۰- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.

11- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت 
نمایند.

1۲- کلیه اسناد تحویلی از طرف پیمانکار می بایست بصورت مهر موم و الک و مهر شده باشد.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 54069853157021/02 

به نام دهیاری دیزج آباد نزد پست بانک واریز گردد.
1۴- هزینه چاپ آگهی پس از بازگشایی اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت اول
نوب

دهیاری دیزج آباد

مبلغ تضمین شرکت در مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات
مناقصه )ریال(

مناقصه اول: تکمیل دسترسی های تقاطع 
فهرست بهای واحد ۲3/11۴/9۴5/361جاده ماهنشان با آزادراه زنجان-تبریز

پایه رشته راه، باند 
فرودگاه و زیرسازی 
راه آهن سال 1399 

)با تعدیل(

1/155/7۴7/۲69

مناقصه دوم: بهسازی راه فرعی نوکیان- 
سه راهی سیبله 

)قطعه 1 کیلومتر ۰۰+۰ الی 5+۰۰( 
شهرستان طارم

۲۲/33۴/6۴5/8731/116/73۲/۲9۴

مناقصه سوم: تهیه و نصب پایه فلزی و 
فونداسیون بتنی تابلوهای اطالعاتی در 

سطح استان
8/187/9۲۲/۴63

فهرست بهای واحد 
پایه رشته ابنیه و 

راهداری سال 1399 
)با تعدیل(

۴۰9/396/1۲3

مناقصه چهارم: بازسازی،
 نورد و رنگ آمیزی سپر و پایه گاردریل در 

سطح استان زنجان
فهرست بهای واحد 7/818/۴۲6/۲65

پایه رشته راهداری 
سال 1399 )با 

تعدیل(

39۰/9۲1/313

مناقصه پنجم: عملیات لکه گیری و روکش 
۴9/798/۲۴5/۰۰9۲/۴89/91۲/۲5۰آسفالت محور ابهر- قیدار- خورخوره

 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتینحوه دریافت
www.setadiran.ir 

از روز   شنبه مورخه 1399/07/12 لغایت روز جمعه مورخ 1399/07/18زمان دریافت

پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت، معدن و تجارتصالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصه اول

 صالحیت موردنیاز جهت شرکت در
مناقصات دوم تا چهارم

گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته 
راه و ترابري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/07/29 )به دبیرخانه اداره کل مهلت و محل تحویل
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(

 زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهاد
قیمت

اداره کل  محل  در  مورخه 1399/07/30  چهار شنبه  روز  ساعت 9:00 صبح 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

کودکان، قوانین را 
از ما می آموزند؛
»رانندگی بین 

خطوط« برابر است 
با »رعایت حقوق 

دیگران«...
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