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مدیرعامل شرکت نیروی برق استان عنوان کرد:
کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق 

با اجرای طرح برق امید
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 اپیدمی کرونا با خواهش 
و تمنا جمع نمی شود

دستگیری باند سوداگران مرگ در زنجان
 کشف بیش از ۳۵ کیلو انواع موادمخدر  

3

علت مرگ آهوان 
دانشگاه زنجان 
هنوز مشخص 

نشده است

پیگیری وزیر دفاع جواب داد

رفع مشکل ساخت 
مسیر غرب به شرق 
پادگان ارتش زنجان

 بر پایه طرحی که مجلس تصویب کرده، 
دولت ملــزم به پرداخت یارانه جدیدی شــده 
است، بر این پایه قرار است مبلغ ۱۲۰ هزار تومان 
برای هریک از افراد ســه دهک اول و ۶۰ هزار 
تومان برای هر یک از دیگر دهک ها واریز شود. 
این یارانه به ۶۰ میلیون نفر تعلق خواهد گرفت.

به گزارش فرارو، کلیــات طرح تامین کاال های 
اساســی در مجلس تصویب شد. طرحی که بر 
پایه آن بنا شده است ۶۰ میلیون نفر ایرانی ماهانه 
۶۰ هزار تومان دیگر به عنوان یارانه دریافت کنند، 
البته این یارانه به صورت نقدی به افراد پرداخت 
نمی شود و شــهروندان ایرانی با این یارانه فقط 
می توانند کاال های اساسی مانند برنج، گوشت، 
تخم مرغ، شــکر، روغن و... را از فروشگاه های 

زنجیره ای خریداری کنند.
نماینــدگان مجلس دربــاره جزییات این 

طرح توضیــح داده اند که ۲۰ میلیون نفر 
از مشموالن یارانه جدید دو برابر بقیه، 
یعنی نفری ۱۲۰ هزار تومان دریافت 
می کنند که این افراد، شهروندان زیر 
پوشش نهاد های حمایتی مانند کمیته 

امداد و بهزیستی هستند.
۴۰ میلیون نفر دیگر که شامل کارگران، 

کارمندان و بازنشسته ها می شوند، نفری 
۶۰ هزار تومان دریافــت می کنند. نکته 

دیگری که درباره یارانه جدید الزم اســت 
بدانید، این است که سقف پرداخت یارانه جدید 
به هر خانواده برای پنــج نفر و حداکثر تا ۶۰۰ 

هزار تومان است.
این یعنی اینکه خانواده های با جمعیت بیشــتر 
از پنج نفر نمی توانند یارانه بیشــتری بگیرند و 
سقف ۶۰۰ هزار تومان هم برای خانواده های زیر 
پوشش نهاد های حمایتی است. همچنین به گفته 
این نمایندگان، قرار است که یارانه جدید از ماه 
مهر پرداخت شــود و دولت باید برای پرداخت 
یارانه جدید در نیمه دوم سال، ۳۰ هزار میلیارد 

تومان از بودجه سال ۹۹ را کنار بگذارد.
طرح مجلس برای پرداخت یارانه کاالیی ۶۰ و 
۱۲۰ هزار تومان؛ ماجرا چیست؟با این پرداخت ها 

مشکل معیشتی مردم رفع نمی شود
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو 
با فرارو با اشاره به طرح مجلس برای پرداخت 
یارانــه ۱۲۰ هزار تومانی بــه ۶۰ میلیون نفر از 
جمعیت کشــور، گفت: این مبلغ هر چند کم 
است، اما می تواند کمی از قدرت خرید از دست 
رفته مردم را جبران کند، اما نکته مهم این است 
که با این پرداخت ها مشکل معیشتی مردم رفع 
نمی شود، چرا که در هفت ماه گذشته و از ابتدای 

ســال قیمت اجناس و مایحتاج ضروری مردم 
چندین برابر شده و این مبالغ کفاف هزینه هایی 

که مردم متحمل می شوند، را نمی دهد.
وی افزود: در مورد پرداخت این یارانه ۱۲۰ هزار 
تومانی، یک نکته محل تامین بودجه آن است، 
زیرا که هم اکنون دولت خود با کســری بودجه 
بسیار شــدیدی روبرو اســت و بخشی از این 
کمبود را از طریق فروش اموال خود در بورس 
تامین کرد و قسمتی دیگر را از راه انتشار اوراق 
بدهی، با این حال همچنان کسری بودجه ادامه 
دارد، حال باید دقیق مشخص شود که منایع این 

طرح قرار است، از چه محلی تمدید شود.
ی  ر قنبر ظها ا

قرار داشــت:  اگر 
باشد، دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ 
پول این یارانه نقــدی را به مردم پرداخت کند، 
بهتر اســت که این کار انجام نشود، چون مبلغ 
یارانه سنگین اســت و اگر از طریق استقراض 
منابع تامین شود، اثرات تورمی بسیاری دارد که 
این مســئله در نهایت تورم خیلی بیشتری را به 
مردم تحمیل خواهــد کرد، بنابراین باید ابعاد و 
جوانب این طرح در مجلس و دولت به خوبی 
پخته شود و بعد برای اجرای آن تصمیم گیری 

شود.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه امروز با تورم 
افسارگسیخته ای که در جامعه وجود دارد، سفر ه 
های بسیاری از اقشار مردم کوچک شده است، 
بیان داشت: شوربختانه این روز ها شاهد هستیم 
که افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد، به طور 
نمونــه دولت همین چند روز گذشــته مجوز 
افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی مواد شوینده 
و بهداشــتی را صادر کرد، این قبیل مجوز ها از 
ابتدای سال تاکنون به طور متناوت صادر شده، 

در حالی که حقوق و دستمزد در ابتدای سال تنها 
با رشد ۲۰ درصدی روبرو شد.

وی اضافه کرد: اینکه منتظر بمانیم تا جو بایدن به 
کاخ سفید راه پیدا کند، تا از طریق آن تحریم ها 
برداشته شــود تا بتوان نفت فروحت و اوضاع 
اقتصاد را سروسان داد، تفکر درستی نیست، اگر 
بایدن هم انتخاب شــود، باز هم دشمنی بین دو 
کشــور پابرجا خواهد ماند و در کوتاه مدت نیز 
نباید انتظار داشت که اتفاق خاصی رخ دهد، این 
در حالی اســت که شوربختانه چیز هایی که در 
اختیار خودمان نیز بود را استفاده نکردیم، عدم 
تصویب FATF یکی از ایــن اقداماتی بود که 

باعث خود تحریمی خودمان شد.
قنبــری ادامه داد: حال اگــر به فرض تحریم ها 
 FATF نیز برداشــته شــود، تا زمانی که ما به
نپیوندیم، نمی توانیم با کشــور های دیگر 
داد و ســتد انجام دهیم، بنابراین همان 
طور که مالحظه می کنید، با اقداماتی 
می توانستیم اوضاع را بهبود ببخشیم، 
اما شــوربختانه کاری در این زمینه 
انجــام نگرفت، حال باید دید که آیا 
در آینده این امکان فراهم خواهد شد 
تا قضیه FATF حل شود و با پیوستن 
به این معاهده نقل وانتقاالت پولی به 
حالت عادی بازگردد، زیرا که هم اکنون 
نیز تجار برای معامله با کشوری نظیر چین 
هم با مشکالت بسیاری روبرو هستند و عمال 

جابه جایی پول غیر ممکن شده است.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه ادامه 
سیاست هایی که ناکارآمدی آن ها به اثبات رسیده 
در بــه وجود آمدن وضعیت آشــفته اقتصادی 
امروز بســیار تاثیرگذار بوده است، یادآور شد: 
بعد از خــروج آمریکا از برجــام دولت برای 
اینکه بازار های کاالیی و مصرفی دچار شــوک 
قیمتی نشوند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات 
کاال های اساســی در نظر گرفــت، اما در همان 
ابتدای امر بســیاری از کارشناسان به غلط بودن 
این سیاست تاکید کردند، اما شوربختانه در آن 
زمان دولــت به این انتقادات هیچگونه توجهی 
نکرد، امروز، اما ناکارآمدی این سیاست به عینه 

مشخص شده است.
این اقتصاددان گفت: دالر ۴۲۰۰ تومانی، چیزی 
جزء توریع رانت و ایجاد فساد نتیجه ای به دنبال 
نداشت، دادگاه هایی که در شش ماه ابتدایی سال 
در رابطه با سوء استفاده های ارزی تشکیل شد، 
نیز موید این موضوع اســت، اما حال مشخص 
نیســت که چرا دولت همچنان ُمصر است این 

مسئله را ادامه دهد.

 فرمانــدار خــرم دره گفــت: ۷۰ درصد 
تخت های بیمارستانی خرم دره به بیماران کرونایی 

اختصاص یافته است.
حجــت محمدی در نشســت پدافند غیرعامل 
شهرســتان خرم دره با اشــاره به اینکه الیروبی 
رودخانه ها یکی از موضوعات فراموش شده بود 
که در بحران ســیل سال گذشته اقدامات خوبی 
در زمینه پاک ســازی انجام شد، عنوان کرد: این 
امر نقش موثری در زمینه کاستن از خطرات سیل 

به همراه دارد.
وی با بیان اینکه امســال در شــش نوبت شاهد 
آتش سوزی در روســتاها بودیم که در کم ترین 
زمان ممکن با اســتفاده از ظرفیت دستگاه های 
پیــش روی دهیاری هــا خاموش شــد، افزود: 
علی رغم اینکه مراتع امسال مستعد آتش سوزی 
بودند خوشــبختانه میزان آتش سوزی ها به نیم 

هکتار نیز نرسید.
محمدی با تاکیــد بر این کــه از هم اکنون باید 
تالش هــای الزم بــرای تامین آرد روســتاهای 
سخت گذر صورت گیرد، یادآور شد: روستاهای 
اســالم آباد و انجلین که به نسبت فاصله آن ها با 
شــهر زیاد است باید در بحث تامین سوخت به 
صورت ویژه دیده شود تا در هنگام انسداد راه ها 

با مشکل مواجه نشویم.

فرماندار شهرستان خرم دره، با اشاره به این مطلب 
که همه ساله چهار مســجد در شهرستان برای 
اسکان اضطراری مسافران در نظر گرفته می شود، 
ادامه داد: امسال نیز باید اهتمام جدی برای تجهیز 

و آماده سازی این  مساجد وجود داشته باشد.
این مسوول به موضوع راه اندازی اورژانس ریلی 
کشور برای اولین بار در ایستگاه راه آهن خرم دره 
نیز اشــاره کرد و گفت: با راه اندازی این ایستگاه 
یک دستگاه آمبوالنس اسپیرینتر نیز به مجموعه 
افزوده و شــش نیروی استخدامی نیز برای این 
محل تخصیص داده شد و از زمان فعالیت تاکنون 
به ۱۰۰ نفر در این محل خدمات ارائه شده است.
وی با اشاره به نوسازی جداول سطح شهر توسط 
شهرداری، تصریح کرد: برخی از  جداولی که در 
سطح شهر به ویژه در خیابان های اصلی بیش از 
چهل سال قدمت داشت، با نوسازی آن ها مشکل 

گرفتگی آب در برخی از نقاط شهر مرتفع شد.
فرماندار خرم دره با بیان اینکه در اصالح شبکه های 
آب و برق نیز کارهای بسیار بزرگی در شهرستان 
علی رغم کمبود اعتبارات صورت گرفت، ادامه 
داد: در دو سال گذشته تنها سه میلیارد تومان در 
حوزه جابه جایی تیر برق ها در شهرستان اعتبار 

هزینه شده است.
محمدی با اشــاره به متصل کردن آب از ســد 

کینه ورس به شــبکه انتقال آب به ســطح شهر، 
افزود: با انجام این کار عالوه بر اینکه سفره های 
آب زیرزمینی در شهرســتان نفس تازه خواهند 
کرد تا ســالیان طوالنی در مشکل تامین آب در 

شهرستان مشکلی نخواهیم داشت.
وی با اشــاره به هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: 
پدافند غیرعامل اقداماتی است که باید برای مواقع 
بحرانی توسط سازمان ها و نهادها اندیشیده شود و 
با توجه به اینکه کشور ما به علت موقعیت طبیعی 
و جغرافیایی خود همــواره در معرض حوادث 
طبیعی قرار دارد، بنابراین باید همواره آمادگی الزم 

برای مواقع بحرانی وجود داشته باشد.
این مسوول، با اشاره به اینکه خدمات درمانی از 
مهم ترین خدماتی است که در مواقع بحرانی ارائه 
می شود، ادامه داد: کرونا نیز یکی از بحران هایی 
است که کشور ما هم اکنون با آن دست و پنجه 
نرم می کند و بیمارستان ها و مراکز درمانی نقش 

موثری در مدیریت این بیماری ایفا می کنند.
فرمانــدار شهرســتان خــرم دره با اشــاره به 
خدمات دهی تنها بیمارستان خرم دره به بیماران 
کرونایــی و مشــکل کمبــود فضا، ادامــه داد: 
در روزهای گذشــته ۳۰ تخــت به تخت های 
بیمارستاتی شهرستان و ۸ دستگاه ویلیناتور نیز به 

تجهیزات بیمارستان افزوده شد.

»این مبالغ کفاف هزینه هایی که مردم متحمل می شوند، را نمی دهد«

چند و چون یارانه ۱۲۰ هزار تومانی 
فرماندار خرم دره عنوان کرد؛

اختصاص ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی خرم دره 
به بیماران کرونایی
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:

مطلوبیت آب آشامیدنی 
در استان زنجان 

7مطابق استانداردهای ملی است 6

 بت های حرم شکست و زان بشکستن
فریاد برآمد که محمد آمد

 شب را سحر آمد که محمد آمد
روز ظفر آمد که محمد آمد

شهرداري زنجان در نظر دارد تهيه آرشيو الكترونيكي پرونده هاي فيزيكي)اسكن و آرشيو پرونده هاي شهرسازي در 
سيستم اتوماسيون شهرسازي ( مناطق چهارگانه خود رابه شركتهاي پيمانكاري  داراي حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه 
درزمينه ساختمان با برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قيد شده در اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت واگذار نمايد. كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت 
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/8/11 

مي باشد و مناقصه گران مي توانند از تاريخ  99/8/11 تا 99/8/19 جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ) 26- 99 (

ت اول
نوب
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 فرمانده انتظامی شهرســتان 
ابهــر از توابع اســتان زنجان گفت: 
کامیون حامل بیــش از پنج تن مرغ 
زنده قاچاق بــه ارزش ۷۵۰ میلیون 
ریال در جاده ابهــر - قیدار توقیف 

شد.
ســرهنگ محمــد مهدیخانی روز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: ماموران پلیس مبارزه با کاالی 
قاچاق این شهرســتان هنگام کنترل 
خودروهای گذری به یک دســتگاه 
کامیــون که از شهرســتان خدابنده 
به ســمت کشــتارگاهی در یکی از 
استان های کشور در حال حرکت بود 
مشکوک شده و برای بررسی بیشتر 

خودرو را متوقف کردند.
وی همچنین از کشف و ضبط چهار 
هزار قطعه مرغ زنده قاچاق از سوی 

پلیس مبارزه با کاالی قاچاق شهرســتان ابهر خبر 
داد  و گفت: ایــن تعداد مرغ زنده قاچاق، هنگام 
کنترل خودروهــای عبوری در مســیر ارتباطی 
قیدار- ابهر از یک دســتگاه کامیون به دست آمد 
که با بررسی اسناد و مدارک خودرو مشخص شد، 
که جابه جایی این طیور بدن مجوز قانونی صورت 

می گیرد.
وی با اشــاره بــه اینکه کارشناســان، ارزش این 
محمولــه قاچــاق را بیــش از ۴۰۰ میلیون ریال 
برآورد کردند، اظهار داشت: مرغ های کشف شده 
با هماهنگی مقام قضایی تحویل کشــتارگاهی در 

ابهر شد.
مهدیخانی با بیان اینکه یک نفر متهم در این رابطه 

دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد، افزود: قاچاق 
کاال به تولیدات داخل کشور ضربه مستقیم می زند 
که به همین علت از عمــوم مردم انتظار می رود 
هرگونه اخبار در بــاره کاالی قاچاق را از طریق 

شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
کشف و ضبط ۲۲۵ قطعه بوقلمون زنده قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه از توابع استان 
زنجان گفت: ماموران یگان امداد این شهرســتان، 
هنگام گشت زنی در مسیر ارتباطی قیدار - زنجان 
به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی 

بیشتر آن را متوقف کردند.
ســرهنگ حســین اوصانلو افزود: در بازرسی از 
این خودرو تعداد ۲۲۵ قطعه بوقلمون فاقد مجوز 

حمل بهداشــتی کشف شد که کارشناسان ارزش 
این محموله را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و 
متهم نیز پس از تشکیل و تکمیل پرونده به مرجع 
قضایی معرفی شد تا مورد اعمال قانون قرار گیرد.
وی به مردم ســفارش کرد به منظور پیشگیری از 
انتقال امراض مشترک بین طیور و انسان حتما قبل 
از جابه جایی طیور نسبت به تهیه مجوز بهداشتی و 

مجوز حمل اقدام کنند.
کشف ۱۰۶ راس احشام قاچاق در ایجرود

فرمانده انتظامی شهرستان ایجرود گفت: مأموران 
پلیس آگاهی این شهرســتان به همــراه ماموران 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان، هنگام کنترل 
راههای شهرســتان، به یک دستگاه کامیون حامل 

احشام مشــکوک شــدند و آن  را 
متوقف کردند.

سرهنگ محمد معصومی راد، افزود: 
در بازرسی از این کامیون ۱۰۶ راس 
دام سبک )گوسفند( قاچاق که فاقد 
مجوز دامپزشکی بود کشف و ضبط 
شد که در این رابطه ۲ نفر دستگیر 
و با تشــکیل و تکمیل پرونده برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
وی اظهار داشت: کارشناسان، ارزش 
ریالی این تعداد احشــام قاچاق را 

چهار میلیارد ریال برآورد کردند.
 کشف ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی 

قاچاق در شهرستان سلطانیه
انتظامی شهرستان سلطانیه  فرمانده 
گفت: مامــوران یگان امــداد این 
شهرستان هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در ســه راهی ســلطانیه به یک دستگاه 

سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ حسین اصانلو افزود: ماموران در بازرسی 
از این خودرو موفق به کشــف و ضبط ۲۰ هزار 
نخ سیگار خارجی قاچاق شدند که در این رابطه 
یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تاکید بر اینکــه پلیس مقتدرانه برای حفظ 
امنیت اقتصادی تالش می کند و اجازه کوچکترین 
تحرک به قاچاقچیان را نخواهد داد، از شهروندان 
خواست در صورت اطالع از فعالیت قاچاقچیان 
کاال مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

کشف و ضبط بیش از پنج تن مرغ قاچاق در ابهر
بازداشت ۴ ساعته داماد 

در سلطانیه
 فرماندار سلطانیه از بازداشت ۴ ساعته 
یک داماد در یکی از روستاهای شهرستان به 
دلیل برگزاری آیین جشن عروسی در بحران 
کرونا و آزادی وی پس از اخذ تعهد، خبر داد.

به گزارش مهر، حســین رحمانی هزاررود، با 
بیان اینکه با توجه به شــیوع مجدد بیماری 
کرونــا و به جهت پیشــگیری بیشــتر این 
ویروس کشــنده، برگزاری هرگونه تجمع و 
مجالس عروســی و عزا تا اطــالع ثانوی در 
این شهرستان ممنوع است، افزود: در صورت 
برگزاری مجلس، با برگزارکنندگان جلسات به 
جرم تهدید علیه ســالمت جامعه طبق قانون 

برخورد خواهد شد.
وی از بازداشــت ۴ ساعته دامادی در یکی از 
روستاهای شهرســتان به دلیل برگزاری آیین 
جشن عروسی در بحران کرونا و آزادی وی 
پــس از اخذ تعهد خبر داد و گفت: این داماد 
به علت سرپیچی و بی توجهی به سفارش های 
ســتاد مقابله با کرونا و برگزاری آیین جشن 
عروســی، بر پایه مــاده ۶۸۸ قانون مجازات 
اســالمی طبق دستور مقام قضایی دستگیر و 

روانه بازداشتگاه شد.
فرماندار ســلطانیه، با اشاره به اینکه سرعت 
انتشار و انتقال ویروس کرونا، ۱۰ برابر شده 
اســت و باید این وضعیت نگران کننده را به 
نحوی مدیریت کرد که بــه بحران و فاجعه 
انسانی تبدیل نشود، افزود: از مردم شهرستان 
سلطانیه درخواست داریم از برگزاری هرگونه 
آیین عروســی و عزا خودداری کــرده و از 
حضور در این آیین ها به منظور حفظ سالمتی 

خود و جامعه خودداری کنند.
رحمانی هزاررود آیین های ختم و عروســی 
را از مهم ترین عوامــل انتقال ویروس کرونا 
دانست و اظهار کرد: هرگونه غفلت در زمینه 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی تبعات سنگین 
در پی خواهد داشت؛ اینرو با برگزارکنندگان 

آیین ختم و عروسی برخورد قاطع می شود.
رعایت شــیوه نامه های  فرماندار ســلطانیه، 
بهداشتی را، عامل مقابله با کرونا معرفی کرد 
و افزود: باید حساسیت ها در این مورد بیشتر 
و دســتورالعمل ها و نکات بهداشتی به طور 
صحیح و کامل برای حفظ ســالمت جامعه 

انجام شود.
رحمانی هــزاررود با اشــاره بــه راه اندازی 
همیاران سالمت در همه ادارات و روستاهای 
شهرستان، ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا گام های مثبت در شهرستان برنامه ریزی 
و برداشته شده که این روند با تالش مضاعف 

پیگیری می شود.

خبـرخبــر

مدیرعامل شرکت نیروی برق استان عنوان کرد:
کاهش ۱۰ درصدی مصرف 
برق با اجرای طرح برق امید

 مدیرعامل شرکت نیروی برق استان 
زنجان گفت: یکی از اهداف اصلی از اجرای 
طــرح برق امید، تحقــق کاهش مصرف ۱۰ 

درصدی است.
علیرضا علیزاده در نشســت شــورای اداری 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه »برق امید« 
یکــی از طرح های موفــق در حوزه مصرف 
انرژی بوده و این طرح در راستای کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف برق به اجرا گذاشــته شده 
است، افزود: طرح برق امید از اول آبان ماه در 
استان زنجان به اجرا گذاشته شده و امیدواریم 
اجرای این طرح بتواند مشوقی برای کاهش 

مصرف برق از سوی مشترکان باشد.
وی با یادآوری اینکه در طرح برق امید مقرر 
شده است مشترکان تحت پوشش این شرکت 
در ســه گروه کم مصــرف، خوش مصرف و 
پرمصــرف قرار گیرند، تصریــح کرد: نحواه 
اعمال تشــویق ها در طرح بــرق امید به این 
صورت خواهد بود که برای مصرف کمتر از 
۱۰۰ کیلوولت ساعت در فصل گرما و کمتر 
از ۸۰ کیلوولت ساعت در دیگر فصول جزو 

مشترکان کم مصرف قرار خواهند گرفت.
علیزاده با اشاره به اینکه مشترکان کم مصرف 
بــرق مشــمول تخفیف صد درصــدی در 
پرداخت برق خواهند شد، ادامه داد: سفارش 
ما به مشــترکان پرمصرفی که میزان مصرف 
آن هــا در فصول گرم ســال بیــش از ۳۰۰ 
کیلوولت ســاعت و در دیگر فصول بیش از 
۲۰۰ کیلوولت ساعت اســت، این است که 
مصرف خــود را مدیریت کــرده و در زمره 

مشترکان کم مصرف قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت نیروی برق استان زنجان با 
تاکید بر اینکــه اگر بتوانیم کاهش ۱۰ درصد 
را بعد از اجــرای این طرح در زمینه مصرف 
برق داشته باشیم، آنگاه خواهیم گفت که در 
اجرای این طــرح موفق بوده و به اهداف مان 
رسیده ایم، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم با این 
طــرح به کاهش مصرف قابل توجه دســت 
یابیم، بی تردید متحمل هزینه های زیاد برای 

تولید مازاد برق خواهیم شد.

با دستگیری باند ۴ نفره سوداگران مرگ، 
۳۵ کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر توســط 
ماموران پلیس مبارزه بــا موادمخدر این 

استان کشف شد.
به گزارش زنگان امــروز، ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر از فعالیت یک باند تهیه 
و توزیع انواع موادمخدر آگاه و رسیدگی 
به موضوع را در دســتور کار خود قرار 

دادند.
ماموران با انجام کارهای اطالعاتی موفق 
شــدند محل فعالیت دقیق ایــن باند را 

شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده، 
اعضای چهار نفره باند را دستگیر کنند.

ماموران پس از دســتگیری متهمان موفق 
شــدند از مخفی گاه آنــان ۲۰ کیلوگرم 
تریاک، ۱۵ کیلو گراس و ۵۰۰ گرم هرویین 

را کشف کنند.
در این عملیات، چهار متهم دستگیر، یک 
دســتگاه خودروی سواری و یک دستگاه 
موتورسیکلت توقیف شد که متهمان پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری باند سوداگران مرگ در زنجان
 کشف بیش از ۳۵ کیلو انواع موادمخدر  

اداره  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون   
کل آمــوزش و پــرورش اســتان زنجان گفت: 
برنامه های هفته بســیج دانش آموز در بستر شاد 

برگزار می شود.
جعفر گنج خانلو در گفت و گــو با فارس اظهار 
کــرد: به مناســبت هفتــه بســیج دانش آموزی 

برنامه های مختلفی در نظر گرفته شده است.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان با بیان اینکه برنامه های 
هفته بسیج با توجه به تعطیلی مدارس در فضای 
بیان کرد: پویش های  مجازی برگزار می شــود، 
مختلــف دانش آمــوزی در فضای مجــازی با 

رویکرد استکبارســتیزی و مبارزه با ظلم در نظر 
گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه پویش های دانش آموزی با 
هشــتک ۱۳ آبان در فضای شاد برگزار می شود، 
افزود: بخشی از اجراهای ســال گذشته نیز در 

فضای شاد بارگزاری می شود.
گنج خانلــو بــا بیان اینکــه معرفی اســناد النه 
جاسوسی و فهرستی از جنایت و استکبار جهانی 
به دانش آموزان به عنوان نســل آینده کشور در 
دســتور کار قرار دارد، بیان کرد: همچنین وقایع 
۱۳ آبان ۵۷ و ســال های قبل بــه دانش آموزان 

معرفی می شود.

معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان ادامــه داد: الگوهای 
دانش آموز انقالبی و معرفی شــهدای دانش آموز 

نیز جزو برنامه های این روز است.
وی با اشاره به تقارن روز بسیج دانش آموزی با 
میالد حضرت محمد )ص( عنوان کرد: به همین 
مناسبت معرفی ابعاد شــخصیتی و ویژگی های 
حضــرت محمد )ص( با رویکرد حفظ وحدت 

مسلمان جهان انجام می شود.
گنج خانلو تاکید کرد: مدارس با توجه به شرایط 
خود می توانند جشــنواره ها و مسابقات مختلف 

را در گروه های مجازی مدارس اجرایی کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

برگزاری برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در فضای مجازی

 فرنشین انتقال خون استان زنجان گفت: از 
هم استانی ها به ویژه اهدا کنندگان مستمر خون 
درخواست می شــود، با توجه به شیوع بیماری 
کرونــا و افزایش نیاز به خون و فراورده های آن، 
به مراکــز مربوطه مراجعه و نســبت به این امر 

خداپسندانه اقدام کنند.
دکتر سیامک اســدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: ۹ ماه از ورود میهمــان ناخوانده، 
ویروس کرونا به کشــورمان می گذرد که بخش 
های مختلفی نظیر حوزه سالمت، اقتصاد و... را 
به چالش کشیده و در این مدت نیز انتقال خون با 

همت واالی جامعه اهداکنندگان پاسخگوی نیاز 
بیماران به این ماده حیاتی و فرآورده های آن بوده 

است.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی در مراکز انتقال 
خون اســتان برای اهدای خــون از لوازم یکبار 
مصرف استفاده و همه دستورالعمل های بهداشتی 
به دقت رعایت شده و مورد توجه قرار می گیرد.
اســدی تاکید کرد: با آغاز فصل سرما و شرایط 
حاکم بر جامعه انتقال خون اســتان برای تامین 
ذخایر خونی مورد نیاز از شهروندان به ویژه اهداء 

کنندگان خون به این امر مهم کمک می خواهد.

وی اظهار داشــت: از افراد بــه ویژه جوانانی که 
تندرست و در سالمت هستند انتظار می رود در 
این شرایط سخت کرونایی با اهدای خون خود 
یاریگر بیماران سرطانی، تاالسمی، تصادفی ها و 

دیگر نیازمندان به این ماده حیاتی باشند.
اســدی افزود: به طور قطع از شــرایط ســخت 
کرونایی نیز عبور خواهیم کرد و می توان در این 
فرصت تاریخی با گسترش فرهنگ اهدای خون، 
فرهنگ فداکاری، نوع دوســتی و دگرخواهی از 
موج ها به راحتی عبور و سرمایه اجتماعی برای 

دوران پساکرونا خلق کنیم.  

وی خاطرنشــان کرد: مشارکت  فعاالنه مردم به 
ویژه جوانان در اهدای خون کمبودهای احتمالی 
فراورده های خونی را به حداقل کاهش می دهد 
و این موضوع مهمی اســت که نباید در شرایط 

کرونایی از آن غافل شد.
فرنشــین انتقال خون اســتان زنجــان ادامه داد:  
طبق برنامه پایگاه انتقال خون شــهر زنجان واقع 
در چهارراه ســعدی بصورت شــیفت صبح و 
بعدازظهر و شهروندان ابهری نیز برای انجام این 
کار خداپسندانه می توانند شیفت صبح  به پایگاه 

انتقال خون این شهر مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: ســاالنه ۶۰ هزار واحد فرآورده 
خونی در این استان تولید و در مراکز بیمارستانی 
استفاده می شــود و در این میان ۹۴ درصد اهدا 
کنندگان خون را مردان و بقیه را زنان تشــکیل 

می دهند.
به گفته این مسوول،  اهدای خون دارای شرایطی 
اســت و بر مبنای آن نسبت به خون گیری اقدام 
می شود و متقاضیان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ 
سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند.

به گزارش ایرنا، ســاالنه بیش از ۶۰ هزار واحد 
فرآورده خونی در این اســتان تولید و در مراکز 

بیمارستانی استفاده می شود که بیش از ۶۲ درصد 
اهدا کنندگان خون مســتمر هستند و ۹۴ درصد 
اهدا کنندگان خون را مردان و بقیه را زنان تشکیل 

می دهند.

فرنشین انتقال خون استان زنجان :

اهدا کنندگان خون در زنجان نسبت به این امر مهم اقدام کنند
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 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: 60 نفر از امدادگران هالل 
احمر این استان در پایگاه های امداد ونجات بین 
شهری، کوهستان و تیم واکنش سریع از آموزش 
های ویژه طرح« پنجشنبه های آموزشی« بهره مند 

شدند.
غفور آقاجانلــو در جمع خبرنگاران افزود: توان 
افزایی پنجشــنبه های آموزشــی ویژه تیم های 
عملیاتی پایگاه های امداد و نجات بین شــهری، 
کوهستان و تیم واکنش سریع هر هفته به منظور 
ارتقــای توان علمــی و مهارتــی نجاتگران در 

پاسخگویی سریع به سوانح انجام می شود.
وی، آمــوزش عملــی و مهارتــی امدادگران و 
نجاتگران پایگاه های امداد و نجات و بازآموزی 
به منظور مسوولیت های اعضای تیم های عملیاتی 
را از اهداف طرح پنجشنبه های آموزشی برشمرد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: با اجرای این طرح در تالش برای 

باال بردن ســطح مهارت فردی و تیمی تیم های 
عملیاتی  و تقویت نقاط قوت و رفع ضعف تیم 

های عملیاتی هستیم.
آقاجانلو یادآوری کرد: در کنار همه این اهداف، 
افزایش سرعت عمل پاســخگویی امدادگران و 
نجاتگران در حوادث نیز مهمترین مقوله ای است 

که در پنجشنبه های آموزشی انجام می شود.
وی افــزود: فرآینــد تمرین در پنجشــنبه های 
آموزشــی به صورت تمرین تک مهارتی است 
و هــر هفته 60 نفر فراگیــر  در 11 پایگاه امداد 
و نجات جاده ای اســتان زنجان از آموزش های 

مورد نیاز بهره مند می شوند.

 فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان، 
با بیان اینکه استان زنجان ۴0۷ شهید دانش آموز 
تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران کرده است، 
گفت: برگزاری برنامه های 1۳آبان ماه دربســتر 

فضای مجازی است.
ابراهیم رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان 
اینکه استان زنجان ۴0۷ شهید دانش آموز تقدیم 
نظام جمهوری اسالمی ایران کرده است، گفت: 
باید فلسفه این روز مهم در استان به خوبی بیان 

شود. وی اظهار کرد: آموزش و پرورش استان با 
همکاری مدیران مدارس برنامه و پخش ســرود 
در فضای شبکه شاد برای دانش آموزان خواهند 
داشت. فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان، 
گفت: روز 1۳ آبان در شکل گیری انقالب اسالمی 
و بیرون راندن اســتکبار جهانی به ســرکردگی 

آمریکا نقش به سزایی داشته است.
رفیعی تاکید کرد: در این روز دانشــجویان پیرو 
خط امام سفارت آمریکا را تسخیر کردند و باید 

این روز مهم به خوبی گرامی داشته شود.
وی گفــت: با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا 
برنامه هــای گرامی داشــت روز 1۳ آبان ماه به 

صورت مجازی برگزار می شود.
فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان، تصریح 
کرد: بایــد دانش آموزان امروز با رشــادت ها و 
دلیری ها و اهداف دانش آموزان زمان انقالب آشنا 
شوند و این امر باعث می شود تا نسل امروز بهتر 

دشمنان را بشناسند.

 علت مرگ ۲ آهوی دشــت ســهرین 
نگهداری شده در ســایت دانشگاه زنجان که 
خبر تلف شــدن آنها شهریور ماه امسال اعالم 

شد تاکنون مشخص نشده است.
معاون نظــارت بر امور حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: الشه 
این ۲ آهو، باید قبل از دفن از سوی دامپزشک 
کالبد شکافی می شــد تا علت دقیق مرگ آنها 

برای محیط زیست مشخص می شد.
پرویز رســتمی در گفت و گو بــا ایرنا، افزود: 
این ۲ آهوی جوان به صورت ســالم و سرحال 
به دانشــگاه تحویل شــده بود که مرگ آنها به 
فاصلــه چند روز از هــم، ابهاماتی را به وجود 

آورده است.
وی اظهار داشت: این آهوان، رام بودند و هیچ 
بیماری و یا مشــکلی برای زیســت در قفس 
نداشتند و حال باید از سوی این دانشگاه مبلغی 
به عنوان جریمه به حســاب محیط زیست به 
عنوان ضــرر و زیان وارده بــه حیات وحش، 

واریز شود.
رســتمی با بیان اینکه محل نگهــداری آهوان 
به شکل استاندارد ایجاد شــده و سال ۹۸ نیز 
این مکان از سوی کارشناسان محیط طبیعی به 
منظور تحویل آهوان دشت سهرین، مورد تایید 
قرار گرفته بــود، تصریح کرد: از زمان تحویل، 
چند بار بازدید سرزده از سایت نگهداری آهوان 

این دانشگاه انجام شد.
وی تصریح کــرد: به هرحال محیط زیســت 
زنجان از کنار این موضوع )تلف شــدن آهوان 
نگهداری شده در ســایت دانشگاه زنجان( به 
سادگی عبور نمی کند و به حتم پس از تحقیق 
و بازرسی، در باره چگونگی مرگ این ۲ راس 
آهو، اطالع رسانی از طریق رسانه های گروهی 

استان زنجان، صورت خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه زنجان نیز گفت: 
این ۲ آهوی نگهداری شــده در این دانشــگاه 
به صورت ســالم زیســت کردند اما به یکباره 
به دالیل نامعلوم تلف شدند که شاید احساس 
غربــت و یا مناســب نبودن محــل نگهداری 

موجب مرگ آنها شد.
علی ســپهری افزود: این ۲ راس آهوی جوان 
به فاصله قریب 10 روز از هم تلف شــدند و 
به منظور رعایت بهداشت، الشه ها دفن شدند 
و حال مســوؤالن محیط زیست زنجان نسبت 
بــه این موضوع معترض هســتند و اظهار می 
دارند که باید الشه ها از سوی دامپزشکی، کالبد 
شکافی می شــدند تا علت مرگ این ۲ جانور 

مشخص می شد.  
به گــزارش ایرنا، بر پایه سرشــماری صورت 
گرفته در سال ۹۸، تعداد یک هزار و ۴00 راس 
آهو در دشــت ســهرین زنجان واقع در منطقه 
حفاظت شــده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع 

فیله خاصه زنجان مشاهده شد.  

بر پایه سرشــماری سال ۹۲ قریب یک هزار و 
۵00 راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زیست می کردند که در سال 
۹۳ با کاهش 1۴ درصدی مواجه شــد، در سال 
۹۴ بــا کاهش 10 درصدی به یک هزار و ۲۴6 
راس رســید، ســال ۹۵ یک هزار و ۸۲ راس،  
سال ۹6 یک هزار و 10۵ راس و سال ۹۷ نیز به 
یک هزار و ۲۷۷ راس، در این مناطق مشاهده و 

مورد سرشماری قرار گرفت.  
دشــت ســهرین جزو منطقه حفاظت شــده 
ســرخ آباد و تنها زیســتگاه آهو در شمالغرب 
کشور اســت و در این زیستگاه بکر و طبیعی 
جانــوران دیگری چون پلنــگ، گراز، خرس 
قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک، 
کبــک دری، هوبره، عقاب، شــاهین، دال، غاز 
خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی 
البرزی، افعی شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی و 
ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله و غیره، زیست 

می کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد

بهره مندی 60 نفر از امدادگران هالل احمر زنجان 
از طرح »پنجشنبه های آموزشی«

علت مرگ آهوان دانشگاه زنجان 
هنوز مشخص نشده است

در نشست تخصصی فعاالن اقتصادی استان زنجان با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور عنوان شد؛

دنیای امروز به نیروی کار متخصص نیاز دارد
 نشست تخصصی فعاالن اقتصادی استان 
زنجان با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و رییس ســازمان فنی و حرفه ای کشور در محل 

سالن جلسات شهید شهریاری اتاق برگزار شد.
 امضای تفاهم نامه همکاری پنج جانبه و بحث و 
تبادل نظر پیرامون آموزش های مهارتی به نیروی 
کار در واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله مهم 

ترین مباحث این نشست بود.
در ابتدای این نشست محمود ضرابی نایب رییس 
نخســت اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه اتاق 
بازرگانی زنجان دارای ۵06 عضو فعال اســت که 
شامل کارت های بازرگانی و کارت های عضویت 
می باشــد و هم اکنون دوره ششم کاری خودش 
رو در حال گذراندن است، اظهار کرد: آموزش در 
کســب و کار و تولید و همچنین وجود و حضور 
نیروی کار ورزیده و آموزش دیده در بخش تولید 
و صنعت و همچنین بازرگانی  یکی از اساســی 
ترین موضوعات برای پویایی و به روز بودن یک 

جامعه به ویژه در بخش اقتصادی است.
وی با اشــاره به اینکه اتــاق بازرگانی زنجان در 
راستای رسالت ها و برنامه های خود موفق شده 
برای چند سال متوالی رتبه برتر کشور رو در بخش 
آموزش کسب کند، تصریح کرد: محور برنامه های 
آموزشی اتاق مبتنی بر مهارت آموزی اعضاء اتاق،  
فعاالن اقتصادی و عالقمندان می باشــد و تنها در 
در ۷ ماهه اول ســال کنونی ،  ۴1۳66 نفر ساعت 

آموزش دیدند و این راه همچنان ادامه دارد.
نایب رییس نخســت اتاق بازرگانــی زنجان با 
بیان اینکه از مهم تریــن این دوره ها می توان به 
بازاریابی دیجیتال، تحلیل و مشاوره کسب و کارها 
،نحوه تجارت با کشــورهای حوزه اوراسیا، امور 
گمرکی و ترخیــص کاال، اصول قوانین صادرات 
و واردات، مدیریت برند و برند ســازی، آشنایی 
با ارزهای دیجیتال، گام های تجاری ســازی یک 
ایده و روانشناسی فروش و روشهای متقاعد کردن 
مشتری و غیره اشاره کرد، گفت: مهارت و کسب 
این مهم بســیار مهم و اساسی است و هرچه این 
موضــوع رو تقویت کنیم در واقــع جامعه رو به 
سمت پویایی و تولید سوق داده می شود و به تبع 
یکی از دغدغه های دولت که کاهش تقاضا برای 

کار دولتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
در ادامــه محمدرضا آبی پور معــاون هماهنگی 
اقتصادی استانداری زنجان در این نشست با تأکید 
بر اینکه حضور نیروی کار ماهر از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است، اظهار کرد: دنیای امروز به 
این نیروی کار متخصص نیاز دارد و ما نیز باید در 
کشور انگیزه الزم را برای افراد در راستای مهارت 

آموزی ایجاد کنیم.
وی با اشــاره به اینکه آموزش و کســب مهارت 
از اهمیت بســیار باالیی در دنیــای عصر حاضر 
برخوردار اســت، تصریح کرد: بــرای افراد باید 
پیوســت مهارتی تعریف کرده و هرچه بیشتر در 

راستای مهارت آموزی تالش کنیم.
در ادامه محمدرضا انصاری رییس ســازمان فنی 

حرفه ای اســتان زنجان با اشاره به بحث آموزش 
در صنایع و جوار کارگاهها گفت: در کنار هوش 
مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده ها، گوشــی های 
هوشــمند، ربات ها و پهپادها و ... که وارد بنگاه 
های اقتصادی شــده اند موضــوع مهارت گرایی 

بسیار اهمیت دارد.
وی ابراز کرد: با برنامه ریزی و تقویت و نیروی کار 
ماهر و تکنســین ها باید هر چه بیشتر در راستای 

آموزش در عصر کنونی حرکت کرد.
مهدی رنــگ رونا عضو هیئــت نمایندگان اتاق 
بازرگانی زنجان نیز در این نشســت با بیان اینکه 
بــرای کارآفرینــان و بخــش خصوصی حفظ و 
نگهــداری و جذب کارگران ماهــر یک دغدغه 
اصلی اســت که  هرچه بیشتر باید مد نظر باشد، 

گفــت: اکثر واحدهای تولیدی امروز با مشــکل 
نیروی کار ماهر برخوردار هســتند و با توجه به 
پتانســیل هایی که در استان زنجان در حوزه های 
مختلف چون صنایع سرب و روی، تولید برق و 
الکترونیک و آی تی و ... وجود دارد، سازمان فنی 
و حرفه ای استان می تواند در این زمینه کمک حال 

باشد.
 وی بــا بیــان اینکه در بخش معــدن نیز تربیت 
کارشناسان متخصص می تواند مورد توجه باشد، 
ابراز کرد: اســتفاده از تجارب کشورهای دیگر در 
آموزش نیــروی کار متخصص از جمله آموزش 
نیــروی کار در حوزه حمــل و نقل بین المللی و 
اتصال آن به هاب لجســتیک بین المللی موضوع 

بسیار مهمی می باشد.

محســن حمیدی عضو هیات نماینــدگان اتاق 
بازرگانی زنجان با اشــاره به مهم و پر ثمر بودن 
آموزش مهارت، خاطرنشــان کرد: در این زمینه 
دستگاه های مختلف همکاری الزم را داشته باشند، 
نیاز امروز صنعت به تولید به حساب و در همان 

راستا برای آموزش های قدم برداشته شود.
 ولــی اله منصوری عضو هیــات نمایندگان اتاق 
بازرگانی زنجان نیز با اشــاره به اینکه آموزش از 
مهــم ترین نیازها در بخش معدن اســت، گفت: 
آمــوزش برای متخصصین ماشــین آالت یکی از 
نیازهای مهم معادن در اثر حال حاضر می باشد ، 
همچنین می توان از ظرفیت آموزش دانشجویان در 
معادن برای تربیت نیروی کار درآینده نیز استفاده 

کرد.

حمید توکلی دبیر کل اتــاق بازرگانی زنجان نیز 
در این نشســت با اشاره به آمادگی اتاق بازرگانی 
زنجان برای همکاری های مشــترک با ســازمان 
آمــوزش فنی حرفه ای در راســتای تجهیز مرکز 
نیمه کاره آموزش فنی و حرفــه ای و راه اندازی 
آن با همکاری مشترک اتاق بازرگانی زنجان گفت 
: آموزش هــای بلندمدت و اســتفاده از تجارب 
کشورهای صنعتی در ایجاد مراکز آموزشی بسیار 
مهم است، همچنین می توان ایجاد مراکز آموزش 
در شــهرک های صنعتی را که بسیار مهم و حائز 

اهمیت است، مورد توجه قرار داد.
در پایان این نشســت علی اوسط هاشمی رییس 
سازمان فنی حرفه ای کشــور با بیان اینکه عصر 
امروز عصر منابع انســانی ماهر است، خاطرنشان 
کــرد: مدرک گرایی دیگر مورد توجه نیســت و 
مهــارت در اولویت قرار گرفتــه و امروز عصر 
آموزش های شناور و گزینش سخت منابع انسانی 

است.
وی با تاکید بر اینکه راه عبور از کسالت و بیکاری 
گرایش به مهارت اســت، ابراز کرد: این مهم باید 
هرچه بیشــتر تقویت و مورد توجه و ترویج قرار 
بگیرد زیرا یک کار فرهنگی اســت و مشوق ها و 
مزیت های خاص خود را مــی طلبد تا در افراد 

احساس آموزش ایجاد شود.
رییس ســازمان فنی حرفه ای کشور با بیان اینکه 
اســتعدادیابی باید کرده و بر همین اساس افراد را 
هدایــت کنیم، گفت: در بخش های مختلفی باید 
افراد آموزش دیده به کار گرفته شود و تناسب بین 
مشاغل در کشور ایجاد شود تا از انباشت بیکاری 

جلوگیری کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه بر پایه برنامه ریزی جهان 
از ســال ۲0۲۵ تا ۲0۵0 دنیا به ســمت سلطنت 
مهــارت و اداره از آن طریق حرکت خواهد کرد، 
ابراز کرد: این مهم انقالب مهارت نامگذاری شده 

که جهان به آن رسیده است.
وی در پایان گفت: اتاق مرجعیت جریان سازی را 
در بخش های مختلفی چون بازرگانیف صنعت، 
تولید و کشاورزی و معدن بر عهده دارد، ولی باید 
نقشه راه جامعه برای دستیابی به نیروی کار ماهر 

الزم برنامه ریزی و اجرا کند.

آگهی تغییرات شرکت برق منطقه ای زنجان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1294 و شناسه ملی 10460045043 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
31/01/1399و نامــه شــماره220/44100/ د98 مورخــه 12/08/1398 
وزیر نیرو تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * آقای علی خلجی به شــماره ملی 
4283759694 به عنوان رییس هیات مدیره تا پایان مدت ماموریت اعضای 

فعلی هیات مدیره انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری زنجان )924243(

آگهی دعوت به جلسه افراز و معاینه محلی
نظر به اینکه آقای عباس دخت هاشمی طبق تقاضای وارده شماره 851918-99/7/13 درخواست افراز مالکیت مشاعی خود 
را از پالک 36 اصلی بخش 5 زنجان واقع در زرین آباد را نموده اســت و در درخواســت اعالم داشته دسترسی به آدرس اغلب 
مالکین ندارد. بنابراین به اســتناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا 
نمایندگان قانونی و یا قایم مقام ایشان در پالک مذکور دعوت به عمل می آید که راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 99/9/1 
که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می گیرد حضور به هم رسانند، عدم حضور مانع از انجام 
افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی نیز جهت اطالع عموم و 

ذینفعان مجددا منتشر خواهد شد.
سعید غریبی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایجرود

آگهی تغییرات شرکت برق منطقه ای زنجان
 شــرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 1294 و شناسه ملی 10460045043 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
31/01/1399و نامه شماره 220/44100/ د98 مورخه 12/08/1398 وزیر نیرو تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای علی خلجی 
به کدملی4283759694 به عنوان مدیر عامل شــرکت انتخاب گردید. *کلیه چک ها و اســناد و اوراق مالی و تعهدات و 
قراردادها می بایستی به امضای مدیر عامل ) یا نماینده وی ( و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان )به انتخاب 
هیئت مدیره( برســد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چک ها عالوه بر افراد فوق به 

امضای ذی حساب نیز خواهد رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 

)924242(

زنجان، ۴۰۷ شهید دانش آموز دارد
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ردیا نبودم اّما توافن سرشت من بود
گرداب خویش گشتن رد سرنوشت من بود

چون موج رد تالطم رد ورهط زنده بودن
هم سرنوشت من بود هم رد سرشت من بود

تعلیق اگرهچ سخت است اّما گریختم من

از خویشتن هک با خود ربزخ بهشت من بود
تنها هن خود رد افالک رب خاک هم همیشه

از میوه اهی ممنوع، عصیان خورشت من بود
انچار ساختم با، ره دو، هک عقل و عشقم

چون رّپو پای طاووس زیبا و زشت من بود
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

ذایقه جدید گردشگران، فعالیت بازار بوم گردی را دستخوش تغییر کرد

برندسازیروستاهابرایتوریستها

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 فرنشــین دفتــر توافق های گردشــگری 
از پیگیــری برنامه های ســازمان جهانی در ایران 

می گوید.
با توجه به اینکه با شــیوع ویــروس کرونا بازار 
گردشگری تاکنون تغییرات قابل توجهی را تجربه 
کرده، فعاالن این حوزه نیــز با توجه به تغییرات 
ایجاد شــده روند خدمات رســانی خــود را نیز 
دستخوش تغییر کرده اند. یکی از ویژگی های بازار 
جدید توریسم که از اهمیت ویژه ای هم برخودار 
است تغییر سبک سفر گردشگران در دوران کرونا 
است، به طوری که سازمان جهانی گردشگری نیز 
همســو با این تغییر ذائقه توریست ها سال پیش 
روی میالدی را سال »توسعه گردشگری روستایی« 
نامیــد. وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی ایــران نیز در همین راســتا پروژه 
بازنگری شــاخص های انتخاب روستاهای هدف 

گردشگری را در دست اجرا دارد.
لیال اژدری، فرنشــین دفتر همکاری و توافق های 
ملی گردشــگری با اســتقبال از نام گذاری سال 
۲۰۲۱-۲۰۲۰ با عنوان »گردشــگری و توســعه 
روستایی« توســط ســازمان جهانی گردشگری 
گفت: این ســبک از نام گذاری می تواند توســعه 
قابل توجهی در روســتاها ایجاد کند زیرا خواسته 
یا ناخواســته وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی برای همسو شدن با شعار جهانی 
گردشگری تمرکز بیشتری به گردشگری روستایی 
خواهد داشت و همین امر موجب می شود ایجاد 
تمامی امکانات، شــرایط و زیرســاخت ها به این 
سمت حرکت کنند. بنابراین به علت اینکه اولویت 
وزارت گردشگری مشخص است همه سازمان ها 
و ارگان هــا همکاری های الزم را بــرای اجرایی 
شــدن طرح های مربوط به توسعه روستایی انجام 

می دهند. 
عالوه بر آن رسانه ها نیز در این باره گام برداشته و 

به فعالیت در این زمینه ها می پردازند.
وی افزود: بعد از شیوع ویروس کرونا گردشگران 
بیشتر، روستا ها و طبیعت گردی را در مقاصد سفری 
خــود جای دادند و به علت نبــود هتل در بافت 
روستایی توریست ها برای اقامت، بوم گردی ها را 
انتخاب کرده اند به طوری که اطالعاتی که به صورت 
شــفاهی از صاحبان اقامتگاه هــای بوم گردی و 
راهنمایان تورهای گردشــگری دریافت کرده ایم 
همگی اعالم کرده اند که در دوران کرونا بیشــتر 
مســافر و توریست های بوم گرد داشته و برخی از 
آنها نیز حتی یک جای خالی هم نداشته اند و ۵۰ 

درصد از کل ظرفیت آنها نیز پر بوده است.
فرنشــین دفتــر همــکاری و توافق هــای ملی 
گردشگری عنوان کرد: بهترین راهکار برای رونق 

بخشیدن به گردشگری 
روســتایی در کشــور 
تعطیالت  تقویم  تنظیم 
اجــرای  و  کشــوری 
طرح »دو روزه شــدن 
تعطیالت آخــر هفته« 
اســت. زیرا تحقیقات 
ویروس  می دهد  نشان 
کوویــد-۱۹ موجــب 
سفری  ســبک  شــده 
توریست ها تغییر کند و 
سفرهای کوتاه مدت دو 
یا سه روزه را جایگزین 
ســفرهای بلندمــدت 
کرده انــد. بنابرایــن با 
اجرایی کردن طرح دو 
روزه شــدن تعطیالت 
آخــر هفتــه می توانیم 
گردشگران  سفر  میزان 
داخلی به روســتاها را 
افزایــش  دســتخوش 
کنیــم. اژدری در عین 
حال توسعه گردشگری 
روستایی را یک تیغ دو 
لبه دانست و گفت: اگر 
اینکه  علــت  به  صرفا 
به عنوان  رو  پیش  سال 
گردشــگری  توســعه 
نام گذاری  روســتایی 
برنامه ریزی  بدون  شده 
بــه این عرصــه ورود 
نتایج  تنهــا  نــه  کنیم 
مطلوبی کسب نخواهیم 
فقط موجب  بلکه  کرد 
روســتاها  تخریــب 
خواهیم شــد. در واقع 
باید با توجه به این نام 
بلندمدت  پروژه هــای 
تا  کنیم  راه انــدازی  را 

در پی آن جامعه روســتایی توانمند شوند. برای 
دستیابی به گردشگری روستایی با شرایط مطلوب 
باید فعالیت هایی همچون توانمندســازی جامعه 
روستایی، فرهنگ ســازی و پرورش گردشگران 
مســوول را در برنامه کاری خود داشــته باشیم، 
زیرا اگر گردشــگران مسوول در این حوزه وجود 
نداشته باشند سفر به روستاها جز تخریب فرهنگی 
و محیطــی چیز دیگری در پی نخواهد داشــت. 
بنابراین باید گردشــگرانی در ایــن حوزه وجود 

داشته باشند که به فرهنگ، سنت، عقاید و آداب و 
رسوم روستاییان احترام بگذارند. این امر نیز تنها 
با ایجاد سلسله برنامه های اطالع رسانی از فرهنگ 
روســتایی در جامعه شــهری امکان پذیر است تا 
توریســت های داخلی از اهمیت جامعه روستایی 

آگاه و بر روی حفظ آن حساس باشند. 
فرنشین دفتر همکاری و توافق های ملی گردشگری 
گفت: یکی از برنامه هایی که در معاونت گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

درحال اجرا اســت پروژه بازنگری شاخص های 
انتخاب روســتاهای هدف گردشگری است که 
در این پروژه به اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه بندی 
مقاصد روستایی می پردازیم. این پروژه در واقع به 
دو دسته جوامع شهری و روستایی تقسیم می شود 
که در نتیجه موجب برند سازی مقاصد روستایی در 

حوزه گردشگری خواهد شد.
به گزارش روزنامه زنگان به نقل از  »دنیای اقتصاد« 
ســازمان جهانی گردشگری سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ را 

سال توسعه گردشگری 
و  کــرده  نام گــذاری 
همچنین تغییر ســبک 
گردشــگران  ســفر 
علــت  بــه  داخلــی 
کرونا موجب شــده تا 
جامعــه روســتایی در 
یک سال آینده بیشترین 
توریســت داخلــی را 
در منطقــه محلی خود 
همچنین  باشند.  داشته 
گردشــگر  ورود  بــا 
روستاییان  نیز  خارجی 
عــالوه بــر میزبانی از 
گردشــگران داخلــی، 
توریســت های  میزبان 
خواهند  نیــز  خارجی 
بــود. در واقع شــاید 
از دالیل اصلی  یکــی 
ایــن امر تغییر ســبک 
ســفر به علت شــیوع 
اســت  کرونا  ویروس 
گردشگران  بیشتر  زیرا 
خود  ســفرهای  برای 
مناطــق بــاز و بکر را 
پایین  به علت تراکــم 
می دهند.  ترجیح  افراد 
باید  راســتا  همین  در 
و  آداب  روســتاها  در 
فرهنگ پذیرش مسافر، 
ســنتی  میهمــان داری 
و هوشــمند که شامل 
تشخیص ســریع ذائقه 
توریســت ها از شهرها 
و کشــورهای مختلف 
می شــود نیــز اجرایی 
شود. به طوری که ذائقه 
خوراکــی، رفتاری و... 
افرادی که از شــهرهای 
مختلف به روســتاها ســفر می کنند شناسایی و 
خدمات متناسب با همین ذائقه به آنها ارائه شود تا 
گردشگران از سفر و اقامت در روستاها لذت ببرند 
و برای ســفر بعدی خود نیز روستاها را به عنوان 

مقصد سفر خود انتخاب کنند.
از ســوی دیگر دولت نیز باید زیرســاخت های 
مربوط به مناسب سازی مقاصد اصلی توریست ها 
را فراهم کند تا هم ســفر به روســتاها به راحتی 
صورت گیرد و هم خدمات با کیفیت و مناســب 

به توریست ها ارائه شود، زیرا تا قبل از کرونا میزان 
سفر به روستاها به این اندازه زیاد نبود و با شیوع 
ویروس کووید-۱۹ میزان انتخاب روستاها توسط 
گردشگران به عنوان مقصد سفر افزایش چشمگیری 
پیدا کرده است. زیرا گردشگران برای جلوگیری از 
ابتال به این ویروس به  شــهرها و هتل ها به علت 
شــلوغی مراجعه نمی کنند. از سوی دیگر وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز قصد 
دارد در راستای شعار سازمان گردشگری جهانی 
حرکت کند بنابراین باید زیرساخت های مربوط به 
جذب گردشگر را در مناطق روستایی آماده کند. 
درحال حاضر شــرط اول که تمایل مســافر برای 
ورود به روســتاها اســت وجود دارد اما با وجود 
اینکه این شرط الزم است اما کافی نیست و شرط 
کافی برای رونق بازار گردشگری روستایی داشتن 
جذابیت های مناسب برای سفر است تا گردشگران 
تمایل به ســفر مجدد را نیز داشته باشند. زیرا اگر 
گردشگری در سفر به روستا ها خدمات موردنیاز 
خود را کسب نکند و شــرایط با ذائقه او همسو 
نباشد دیگر برای سفر روستاها را انتخاب نخواهد 

کرد.
 یکی دیگر از شروط مربوط به توسعه گردشگری 
روستایی معرفی روســتاهای اطراف استان ها به 
گردشــگران اســت زیرا درحال حاضر با وجود 
اینکه چند صد روســتا در کشــور وجود دارد اما 
توریســت های داخلی بیشــتر این روســتاها را 
نمی شناسند و حتی روستاهای اطراف استان های 
خــود را که می تواند در تعطیــالت آخر هفته یا 
تعطیالت مناســبتی که در کشــور وجــود دارد 
ســفرهای کوتاه مدت به آنجا داشته باشند را نیز 
نمی شناسند. در صورتی که درحال حاضر به علت 
شرایط کرونایی حاکم در کشور بیشتر گردشگران 
داخلی تمایل به سفر به مکان های سنتی و طبیعت 
بکــر دارند. ایران نیز دارای روســتاهای متعددی 
با طبیعت دســت نخورده اســت کــه می تواند 

گردشگران بی شماری را جذب کند.
بنابراین تقویت فرهنگ میزبانی، مناسب ســازی 
روســتاها)آماده کــردن زیر ســاخت( و معرفی 
روســتاها از جمله مــوارد مهمی اســت که در 
جذب گردشــگران داخلی و خارجی تاثیرگذار 
است. ورود گردشــگر به روستاها یک بازی برد 
-برد است زیرا عالوه بر اینکه توریست ها از این 
مناطق لذت می برند، ساکنان روستاها نیز با فروش 
صنایع دســتی و خوراکی هایی در قالب سوغات 
روســتایی هم درآمد خــود را افزایش داده و هم 
اشتغال ایجاد می کنند. همچنین حضور گردشگران 
در روستاها می تواند روستاها را از نظر فرهنگی و 

توسعه اجتماعی رونق بخشد.

 اقامت همیشــه یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده است چه 
آن دوران که انســان برای امنیت و راحتی  به غار های مختلف پناه می 
برده چه اکنون که دربرج ها ســربه فلک کشیده طراحی خاصی را برای 
لذت بیشــتر از اسکان تجربه می کند. در طراحی های اقامتگاهی انسان 
سعی دارد معیارهایی را باتوجه به مصالح، امکانات و شرایط اقلیمی در 
نظــر بگیرد و زیباترین و راحت ترین بنا هــا را ایجاد کند. در طراحی 
واحدهای اقامتی مســافرتی نیز آنچه که موجب رفاه بیشــتر و جذابیت 
خاص  می تواند باشــد برای طراحان مهم خواهد بود بنابراین بسته به 
شــرایط فرهنگی و اجتماعی محلی طراحی هتل ها و واحدهای اقامتی 
متنوع می باشــد. اوایل دهه 8۰ میالدی در کشــورهای اروپایی نوعی 
فرهنگ بین قشر مرفه پدید آمد که از پیوستهای صنعت مد و تجملگرایی 
و توجه به تشریفات خاص بود بنابراین داشتن لباس ، و کفش ، ساعت 
و.. خاص و گاها منحصر بفــرد جذابیتهای زیادی پیدا کرد برای همین 
در حالیکه فروشگاه های بزرگ تولیدات انبوهی  را ارایه می کردند ولی 
مغازه های کوچکی ایجاد شدند که به صورت تخصصی کاالهای نایاب 
و گران قیمت را در مقیاســی کوچک )در برابر فروشــگاه های بزرگ و 
به اصطالح زنجیره ای( عرضه می کردند. مشتریان سطح باال و به اصطالح 
نیچ مارکت این فروشــگاه ها با نیازهای متمایــز به خاطر دو اصل مهم 
خدمات خاص و محصوالت نایاب مشتری وفادار این بوتیک ها شدند. 
ایــن نیازها و توجهات ، ایده های اولیه طراحــی اقامتگاه هایی بود که 
بر همین اســاس بوتیک هتل نامیده شدند که با یک تم خاص خدمات 
متفاوتی را ارایه می دهند. لی با یک تِم خاص اســت و هر کدام از اتاق 
ها بسته به اینکه تم کلی هتل چه باشد، تم های مختلفی دارند. برای مثال 
می توان به هتل هایی با تم کارتونی، آکواریوم یا فرهنگی متفاوت اشاره 
کرد. به عبارت دیگر معموال هیچ دو اتاقی در یک بوتیک هتل از طراحی 
مشابهی برخوردار نیستند و یا یک مشخصه متفاوتی نسبت به دیگر اتاق 

ها دارند و البته نســبت به گرند هتل ها نیز تعداداتاق های کمتری دارند 
که حداکثر ۱۰۰ اتاق می باشــد. از نظر هزینه های اقامت در بازه قیمتی 
متوسط و متوسط رو به باال هستند و معموال پذیرایی تشریفاتی محلی و 

خاصی را نیز ارایه می دهند. 
در ایران در اســفند ۱۳8۵ هتل بین المللی الله کندوان، به عنوان نخستین 
بوتیــک هتل در ایران مورد بهره برداری قرار گرفت. این هتل، ســومین 
هتل صخره ای دنیا اســت که در روســتای تاریخی کندوان، واقع در ۶۲ 
کیلومتری جنوب غرب تبریز ســاخته شده است. در کاشان نیز بوتیک 
هتل ســرای عامریها یا خانه عامری ها نیز از برجسته ترین نمونه های این 
ســبک هتل در ایران می باشد. این ســرا در ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۳ با ۱۵ 
کاشانه و کاشانک با امکاناتی شامل:دو رستوران، سرای قهوه، چای خانه، 
نگارخانه و آمفی تئاتر در قلب فرهنگی شهر کاشان به بهره برداری رسید 
نــوع معماری و البته پله های عجیب این بنا از منحصر بفردترین بناهای 
هتلی دنیاســت که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی مرمت و بعنوان 
بوتیک هتل راه اندازی شــده است. در این نوع هتل ها عالوه بر لوکس 
بــودن و زیبایی بنا به چیدمان هنری در بخــش های مختلف نیز توجه 

ویژه ای می گردد.

 هوشــنگ مرادی کرمانی درباره تبدیل 
خانه اش بــه »قصه خانــه« می گویــد: چکیده 
نویســندگی من در این  خانه است و »قصه های 
مجید« که معروف ترین شــان است در این خانه 
نوشته شده؛ مجید در این جا به دنیا آمد و بزرگ 

شد.
این نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان 
دربــاره تبدیل خانه اش در منطقــه ۱۲ تهران به 
»قصه خانه« و لزوم حفظ خانه های نویســندگان 
و هنرمندان به ایســنا گفــت: در ابتدا باید برای 
شما یک قصه بگویم؛ یک نفر وارد شهری شد، 
می خواست شهر را به او نشان دهند. خیابان ها، 
بازار، مدرســه ها و ... را به او نشان دادند. پس از 
بازدید گفت همه این ها درســت، اما می خواهم 
بدانم در این شهر چه کسانی رشد و نمو کرده اند 
که توانسته اند در زندگی بشریت تاثیر بگذارند و 
بشــر را یک قدم جلوتر از آن چه هست، ببرند. 
مردم شهر به این فکر نکرده بودند که این ها هم 
می تواند جزء دیدنی ها باشد. پس از آن رفتند تا 
مجســمه این  افراد را بسازند، خیابان ها را به نام 
آن ها بگذارند و بگویند این شهر چنین فرهنگی 
داشــته که توانســته چنین آدم هایی را در خود 
پرورش بدهد. در حقیقت این ها ویترین فرهنگی 

هر کشور و جامعه ای هستند. 
او افزود: در سفری که به مسکو داشتم، خانه ای 
را به من نشان دادند که نویسنده ای که چندان هم 

مشهور نبود، سه ماه این خانه را اجاره کرده بود. 
آن جا تابلویی چسبانده بودند. این ها کسانی هستند 
که فرهنگ آن  جامعه را به جهان معرفی و ماندگار 
کرده اند. این چیز کمی نیست که فرهنگ را یک 
قدم جلــو آورده اند، بنابراین حفظ محل زندگی 
آن ها الزم است. من به خانه چخوف، بتهوون و 
ویکتور هوگو رفته ام اما لزومی ندارد همه معروف 
باشند، خیلی ها برای آن جامعه شاخص هستند 
و الزم  است محل زندگی شان حفظ شود. حفظ 
خانه نویسندگان گذشته از این که اقدام فرهنگی 
است می تواند الگو و یادبودی برای آیندگان باشد. 
مرادی کرمانی ســپس دربــاره »قصه خانه«  بیان 
کرد: این خانــه در »کوچه میرزا محمود«، محله 
سرچشمه، نزدیک امامزاده یحیی و بازارچه نواب 
اســت . خانه مدرس روبه روی خانه ماست. اکثر 
آثار من در این خانه نوشته شده است. به من قول 
داده انــد که تا حد زیادی این خانه را حفظ کنند. 
این خانه 8۰ سال ساخت است و من ۲۷-۲8 سال 
در این خانه زندگی کرده ام. چکیده نویسندگی من 
در این  خانه است. من در این جا ازدواج کردم و 
بچه دار شدم. 8۰ درصد از کارهایم در این خانه 
بوده و »قصه های مجید« که معروف ترین شــان 
است در این خانه نوشته شده است. پسرعمویی 
دارم که می گوید این خانه زایشگاه مجید است. 
مجید در این جا به دنیا آمد و بزرگ شد، هم برای 

رادیو، هم کتاب و بعد هم تلویزیون.

مرادی کرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: این خانه 
قرار است هم جنبه کتابخانه ای داشته باشد و هم 
»قصه خانه«. شبیه به این ترکیب هم زیاد داریم؛ 
»ســربازخانه« و »قهوه خانه«. به نظرم شهرداری 
منطقه ۱۲ کار خوبی کرده و زمانی که نویســنده 
زنده اســت، اقدام به حفظ این خانه کرده است. 
منطقــه ۱۲ منطقه  قدیمی و پا قرصی اســت و 
کسانی از جمله مسعود کیمیایی، داوود رشیدی، 
فرامرز قریبیان، محمدعلی سپانلو، امینی کارگردان، 
عطاءاله زاهد و نصرت کریمی از کسانی هستند 

که در این منطقه بوده اند. 
به گزارش ایسنا، علی محمد سعادتی - شهردار 
منطقــه ۱۲ تهران - در بازدیــد از خانه قدیمی 
هوشــنگ مرادی کرمانی در یکی از کوچه های 
خیابان شهید جاویدی )گذر میرزامحمود وزیر 
سابق(، از مرمت این خانه و تبدیل آن به قصه خانه  
کودک خبر داده اســت. به گفته او، ســنگفرش 
کوچه و الیه برداری دیوارها از اولین اقدام ها در 

این زمینه خواهد بود.

انوع اقامت گاه در صنعت گردشگری ایران 

بوتیک هتل
درِ خانه »مجید« و نویسنده اش 

به روی مردم باز می شود 
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 روزی که کلیپ آزار و اذیت مرد جوان 
در مشهد توسط یک مامور پلیس منتشر شد غیر 
از صحنــه دردآور اقدام این مامــور، چهره های 
خندان و ساکت تماشاچیان ماجرا خیلی به چشم 

آمد.
به گزارش فرارو، این نخستین باری نبود که یک 
صحنه خشن اینقدر تماشاچی داشت؛ افرادی که 
به تماشای دعوا و کتک کاری در خیابان های شهر 
یا صحنه های اعدام و شــاق مجرمان می نشینند 
برای شــان فرق نمی کند پاسکو هم باشد که در 
آتش بسوزد جمع می شــوند و سلفی می گیرند 
حتی به بهای سد کردن راه کمک. اما بر این مردم 
چه رفته است که از شاهدان ساکت و بی تفاوت 
به ناظران خندان در مشــهد تبدیل شــدند. چرا 
تماشای خشــونت در ما عام اینقدر برای مان 
جذاب اســت که برای ثبتش دوربین به دســت 

می گیریم، اما خیال کمک نداریم؟
دکتر جــال مرادی روانشــناس در پاســخ به 
پرســش های فرارو گفت: انسان متمدن، انسانی 
اســت که نســبت به همنوعش بتواند واکنش 
همدالنه و مسوولیت پذیرانه ای داشته باشد. انسان 
متمدن انسانی اســت که بتواند در جامعه ای که 
زندگی می کند به سهم خود به آن جامعه احساس 
امنیت بدهد. حتی در بین حیوانات آن هایی که به 
صورت جمعی زندگی می کنند مثل میمون ها یا 
گرگ ها دغدغه ای برای درگیر شدن با دشمن به 
صورت فردی وجود ندارد، چون می دانند وقتی 
در خطر هستند یا نیاز به کمک دارند افراد گروه 
به آن ها کمک می کنند. انسان متمدن نیز می گوید 
وقتی برای تو مشکلی پیش می آید من به تو کمک 

می کنم.
وی افــزود: در این بــاره در جامعه ما چند نکته 
وجود دارد. هم اکنون که ما با این مسئله مواجهیم 
حجم زیادی از اطاعات ناخوشــایند در جامعه 
تولید و توزیع می شود. وقتی در جامعه ای درمورد 
یک موضوع بدون توجه به پیگیری های قضایی 
و روند پیگیری فقط اطاع رســانی می شود پس 
از مدتی آســتانه تحمل افراد زیاد می شود. دقیقًا 
مثل کاری که درد با ما می کند. پس اگر اطاعات 
زیادی درباره اتفاقات ناخوشایند در اختیار ما قرار 
بگیرد آستانه تحمل ذهن ما نسبت به آن افزایش 
پیدا می کند. وقتی که این اتفاق می افتد واکنش های 
طبیعی و فیزیولوژیکی بدن و مهارت هایی که ما 
باید در این زمینه داشته باشیم به فراموشی سپرده 
می شود. هرچه حجم این اطاعات و ورود این 
اطاعات به داخل افراد و مشاهده این اطاعات 
بیشــتر باشــد و فرد هم نتوانــد کاری برای آن 
مسئله بکند در نگاه اول دچار درماندگی، خشم، 
فروخوردگی و خود سرزنشــی می شود. در نگاه 
دوم، رفتار پرخاش گرانه پیدا می کند که بازهم ما 
این را به عنوان یک مثلث قربانی نگاه می کنیم. به 
این معنا که گاهی وقتی یک اتفاقی برای کســی 
می افتد ما برای دفاع از آن شــخص علیه متجاوز 
رفتار ناخوشایندی انجام می دهیم و چرخه قربانی 
را دوبــاره تکرار می کنیــم. در نگاه دوم یک آدم 
ناآگاه پــس از خود سرزنشــی و درماندگی به 
پرخاش گری روی مــی آورد و در این مثلث به 
شــخص متجاوز در دفاع از فــرد قربانی حمله 

می کند.

این روانشــناس ادامه داد: در نگاه سوم ما به دلیل 
آنکه آگاهی نداریم؛ شفافیت قانون، اطاع رسانی 
کافی و آگاهی ســازی هم نداریــم و نمی دانیم 
چکار باید بکنیم نسبت به این افراد و موضوعات 
مســتاصل می شویم و به مرور زمان بی تفاوت نه 
بلکه در صدد پاک کردن صورت مسئله برمی آییم. 
ببینید مــا تفاوت های خیلی زیــادی را در افراد 
شــاهدیم. افرادی را داریم که مانع از خودکشی 
فردی می شــوند که می خواهد خودش را مثا از 
یک پل پرت کند. ولی در چنین صحنه ای در تهران 
دیده و شنیدیم که فردی هم می گوید خودت را 
زودتر پرت کن؛ ما کار داریم می خواهیم برویم یا 
احترام به قانون را در خیلی از جا ها دیدیم. شاهد 
این بودیم که به مجرمان هم احترام می گذارند و 
با اسم مخفف یا اسم مستعار از آن ها یاد می کنند 
از آن ســو یک پلیس را هم دیدیم که در حضور 
جمع، مجرمی را شکنجه و مجازات می کند یا یک 
فردی را می بینیم که برای دفاع از یک خانم یا هر 
کس دیگری دست به خشونت می زند. این چرخه 
که به این صورت شکل می گیرد متأسفانه چرخه 

خیلی بدی است.

وی افزود: اطاع نداشتن فرد از این که در آن موقع 
چه واکنشی نشان بدهد بهتر است نیز موجب انفعال 
فرد می شود. اطاع رسانی و سواد رسانه ای ضعیف 
ما و ناکامی در پیگیری ها از دیگر عواملی اســت 
که می توان به آن اشــاره کرد. مثًا برخی مواقع ما 
کلی اطاع رسانی می کنیم، ولی هیچ پیگیری اتفاق 
نمی افتد برای همین مغز ایــن را به عنوان رفتاری 
که من نمی توانم هیچ کنترلی بر آن داشــته باشم 

می شناسد و فرد درگیر این چرخه می شود.
مرادی اظهــار کرد: ما در جامعــه خود اکثریت 
خاموش یا اکثریت ممتنع را داریم یعنی اکثریت 
جامعه بی تفاوت هســتند و خود را درگیر قضایا 
و موضوعات نمی کننــد؛ بنابراین اقلیت ها یعنی 
اقلیت های پرخاشــگر، اقلیت های قانون مدار و 
اقلیت هایی که افراط بیشــتری در رفتار ها دارند 
درگیر این مســائل می شــوند. شــما هیچ وقت 
درگیــری یک فــرد مذهبی متعادل بــا یک فرد 
غیرمذهبی متعادل را نمی بینید معموالً پرخاشگری 
مال کسانی اســت که به دو گروه متعصب تعلق 

دارند.
 او افزود: افرادی که به تماشــای این خشونت ها 

می نشینند بیمار هستند. کسانی هستند که به سبب 
کنجکاوی یا هیجانی که دارند برای تماشا با شور 
و شــعف می آیند و آن را به عنــوان یک بازی یا 
نمایش خیابانی می بینند. پس ما نمی توانیم ازآن ها 
انتظار داشته باشیم که در نقش کمک کننده ظاهر 
شوند. دسته ای از این افراد به صورت ناخودآگاه 
با این موضوع مواجه می شوند مثًا محل کارشان 
است یا در مسیر آمد و شدشان قرار دارد. هشتاد 
درصد این هــا آموزش کافی ندیده انــد. ما باید 
مجموعه قوانینی داشته باشــیم. مشخص باشد 
زمانی که برای کسی چنین اتفاقی می افتد من به 
عنــوان ناظر با چه نهادی تماس بگیرم؟ این نهاد 
چه کمکــی می تواند به من بکند؟ آیا اگر با ۱۱۰ 
تمــاس بگیرم به من کمــک خواهد کرد؟ اگر با 
اورژانس اجتماعی تماس بگیرم تیم آماده ای دارد 
به من کمک بکند؟ اطاع رســانی کافی برای این 
نهاد های واسط و خدمات دهی به موقع می تواند به 

این مسئله کمک بکند.
این کارشــناس عنوان کرد: مــا می گوییم که اگر 
یک کودک در یک خانواده ســه روز یعنی تقریبًا 
یک هفته پرتنش را داشــته باشد اسکن مغزش 

بی شباهت به یک سرباز برگشته از جنگ نیست. 
یعنی وقتی مغزش را اسکن می کنیم آسیبی که یک 
سرباز در جنگ دیده این کودک در یک خانواده 
پرتنش دیده اســت. حاال در نظر بگیرید افراد در 
جامعه ای زندگی بکنند که همواره این آسیب ها را 
مشاهده می کنند چه اتفاقی می افتد؟ ما با جامعه ای 
مواجه می شویم که درست است آسیب نمی بیند، 
اما شاهد آســیب دیدن دیگران است. در مرحله 
اول اختال اســترس حــاد دارد. در مرحله دوم 
اگر خودش هم در آن محیط قرار گرفته باشــد 
ترومای ناشی از حادثه دارد. اگر یکی از عزیزانش 
یا خودش درگیر شده باشد استرس پس از سانحه 
دارد. مرور این مسائل موجب می شود تا این فرد 
دچار مشــکل شــود. افرادی هم که به صورت 

تماشاچی عمل می کنند جای نگرانی دارند.
وی افــزود: البته این موضوع مجبور به این زمان 
و این حکومت هم نیســت؛ مربوط به این زمان 
معاصر هم نیســت. یکی از دوســتان می گفت 
داشتند طاق بازار مسجد امام را در اصفهان ترمیم 
می کردند و نقاش داشت نقاشی زیبایی را ترمیم 
می کرد هیچ کس به نظاره آن ننشسته بود، ولی در 

همان بعدازظهر تمام میدان نقش جهان پر شد از 
کسانی که برای تماشای اعدام و شاق زدن یک 
فرد جمع شده بودند. پس ترویج این که من ترا به 
کدام واقعه دعوت بکنم خیلی اهمیت دارد. اینکه 
اجازه چنین خشــونتی را در کجا بدهیم اهمیت 

دارد.
او اظهــار کرد: مــن فکر می کنــم در حوادث 
این چنینی باید مراحل قانونی و اتفاقاتی که برای 
فرد به عنوان یک مجرم افتــاده به اطاع دیگران 
هم رسانده شود نه فقط خود واقعه. شنیدن مکرر 
این وقایع باعث می شــود تا دچار ضعف روانی 
بشــوند و در زمان الزم واکنش مناسب را انجام 
ندهند و برخی افراد در چرخه قربانی و متجاوز 
قرار بگیرند و به واسطه دفاع از قربانی، متجاوز را 
به قتل برسانند یا به شدت مجازات کنند. این ها 
افرادی هستند که بیش اضطراب یا بی حال شدند. 
افرادی هم که مستاصل و بی تفاوت نسبت به این 
مسائل هستند نیز دچار خشم منفعل شدند. این 
افراد سرشــار از اضطراب و خشم، ولی درمانده 

هستند.
وی گفــت: ببینیــد مــا می گوییم کــه فرهنگ 
مجموعه ای از نیازها، خواسته ها، رفتار ها و آداب 
شــکل گرفته توسط مردم است. در بعضی جا ها 
قانونی درباره منع خشونت نداریم، ولی فرهنگ 
آن جامعه اجازه خشونت نمی دهد. مثا فرهنگ 
قانون مــداری و عدم تبعیــض در قانون باعث 
می شود که جامعه ســوئد با وجود این که اصًا 
حقوق شهروندان سرخ پوست و اقلیت های خود 
را به رسمیت نمی شناســد، ولی به آن ها اهانت 
نکنــد. در جامعه آلمان هم اجازه این مســئله را 
ندارند. ولی در جامعه سیاهان و سفیدان آمریکا 

مجبور شدند این قانون را بپذیرند.
او افزود: بنابراین وجود قانون یکدســت و عدم 
تفسیر قانون و اقدام بموقع و مناسب هم می تواند 
به ما کمک بکند. اما در ایران راهنمایی و رانندگی 
در هفتــه ای کــه می خواهد به کاه کاســکت 
موتورســوار ها گیر بدهد به ماشین های متخلف 
کمتر گیر می دهد. در حالی که قانون، قانون است. 
شما باید در هر جا به هر شکلی آن را اجرا بکنید. 
اگــر این قانون را به هر شــکلی در هر جا اجرا 
بکنید و تعریف شــفافی از آن داشته باشید افراد 
یاد می گیرنــد آن را به عنوان مجموعه رفتار های 
آموخته شــده یاد بگیرند. اگر شما به کودکان تان 
نــوازش کردن و لبخنــد زدن را یاد بدهید و در 
محیط خانواده رسانه امن و بدون خشونت روشن 
بشــود قطعاً آن فرد همدالنه تر با مسایل برخورد 
خواهد کــرد، ولی اگر خشــونت طلبی را رواج 
بدهید خشــونت طلبی قطعاً افزایش پیدا می کند. 
شــوربختانه در ایران، نگاه مردم، نگاه رسانه ها و 
فرهنگ حاکم بر جامعه فعلی مروج خشــونت 
هستند. آلبرت بن دورا از بزرگترین روانشناسان 
حال حاضر می گوید مشــاهده عامل ایجاد یک 
خلق منفی اســت. نقش پذیری و الگوپذیری از 
جامعه باعث می شود تا خلقیات ما دچار مشکل 
شــود پس می توانیم بگوییم مشاهده این مسائل 
آســیب به ما می زند. ما به واســطه آسیبی که به 
ما می رســد این مســائل را به وجود نمی آوریم 
بلکه این مسائلی که به وجودآمده باعث بروز این 

مشکات شده است.

یک روانشناس تحلیل کرد 

تماشاچیان خشونت 

پیگیری وزیر دفاع جواب داد

رفع مشکل ساخت مسیر غرب به شرق پادگان ارتش زنجان
 بعد از چند ماه وقفه ایجاد شــده در پروژه  

محور پــادگان ارتش زنجان به علت اختاف نظر 
مســووالن طرف قرارداد، دوباره کار ســاخت و 
تکمیل پروژه بازگشایی محور پادگان با همت وزیر 

دفاع آغاز شده است.
به گزارش تسنیم، بهمن 97 بود که بازگشایی محور 
غرب به شرق پادگان با حضور مقامات استانی در 
محل پروژه کلنگ زنی شــد و نزدیک به دو سال 
اســت که از کلنگ زنی پروژه مسیر غرب به شرق 
پادگان ارتش می گذرد و در طول دو ســال بارها 
مورد بازدید مسووالن استانی و کشوری قرار گرفته 
است؛ از آنجاییکه این مســیر به موازات بزرگراه 
22 بهمن است طبق گفته کارشناسان با افتتاح این 
مسیر تا 3۰ درصد از بار ترافیکی بزرگراه 22 بهمن 
کاهش می دهد ولی از همان ابتدای شــروع پروژه 
بعد از یک ماه پیشــرفت کاری به دالیل مختلفی 
از جمله اختاف نظر مســووالن دو طرف قرارداد 
پروژه متوقف شد ولی خوشبختانه در سفر  اخیر 
وزیر دفاع به زنجان در 2۰ شــهریورماه مقرر شد 
که روند ســاخت این پروژه از سر گرفته شود و 

اختافات کنار گذاشته شود.
این در حالی بود که به گفته مســووالن شهرداری 
مسووالن پادگان اجازه ورود به عوامل شهرداری و 
تجهیزات آنها را به داخل پادگان برای آغاز پروژه را 

نداد ند و از سوی دیگر مسووالن تیپ 2۱6 زرهی 
مکانیزه استان زنجان نیز عدم اجرایی شدن تعهدات 
شهرداری در قبال پادگان و عدم صداقت مسووالن 
شهرداری و اینکه فقط در اجرای این پروژه منافع 

شهرداری در نظر گرفته شده را عنوان کردند.
این عوامل و صحبت ها ســبب شد که این پروژه 
چندین ماه متوقف شــود ولی در روزهای گذشته 
خبر از شــروع فعالیت پروژه بــا قدرت در داخل 
پادگان داده شــده و امیدواریم با همین روند رو به 
جلو حرکت کند و به زودی این مسیر افتتاح شود.

عباس راشــاد رییس شــورای شــهر زنجان در 
گفت وگو با تســنیم نسبت به آغاز مجدد عملیات 
پروژه محور پادگان اظهار داشت: خوشبختانه بعد 
از مدت ها راکد بودن پروژه و بعد از برطرف شدن 
موانع سر راه نزدیک به یک ماه است که عملیات 
عمرانی پروژه توسط شهرداری آغاز شده و کارها  
به خوبی پیش می رود و هیچ مشکلی در این زمینه 
وجــود ندارد و فرمانده ارتــش هم همکاری های 

خوبی در این زمینه دارد.
وی افــزود: تجهیز کارگاه داخل پادگان توســط 
پیمانکار انجام شده و در طول بازدیدهای به عمل 
آمده توســط شــهردار زنجان و رییس کمیسیون 
عمران و  کمیسیون شهرسازی شورای شهر با توجه 
به گزارش های ارائه شــده پروژه فعال می باشد و 

فعا کارها به خوبی پیش می رود.
رییس شــورای شــهر زنجان به زمان بندی افتتاح 
پروژه اشــاره کرد و گفت: زمان بندی برای ســال 
98 تعریف شــده بود و قرار بود تا پایان سال 98 
این پروژه تکمیل و افتتاح شــود ولی با توجه به 
مسکوت ماندن چندین ماهه پروژه تمام قواعد آن 
به هم ریخته و امیدواریم بتوانیم در سال کنونی با 

قدرت پروژه را به جلو هدایت کنیم.
راشاد بیان کرد: بخشی از پروژه در بیرون از پادگان 
درحال انجام است که به عهده شهرداری می باشد 
و بخشــی دیگری از پروژه که در درون پادگان در 
حال انجام است که مجری آن بنیاد مسکن انقاب 

اسامی است.
با تمام آنچه گفته شــد امید اســت با یک دیدگاه 
درســت و برنامه   ریزی دقیق و تعامل وهم افزایی 
مسووالن دستگاه ها بازگشایی این پروژه که یکی 
از دغدغه های مردم و یکــی از پروژه های مهم و 
محوری شهر محسوب می شود به سرانجام برسد 
زیرا با بهربرداری از این پروژه بخش قابل توجهی 
از مشکات آمد و شد در منطقه برطرف می شود. 
در پایان از وزیر دفاع نیز یاید تشکر کرد که با ورود 
مستقیم خود به این موضوع سبب شد اختافات 
کنار گذاشته شود و پروژه دوباره از سرگرفته شود 

و با قدرت بیشتری به جلو برود.

به سود تبلیغات در 
شماست
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فواید خرما 
برای سالمت کودکان

 خرما از جمله مــواد غذایی مغذی 
است که منبع خوبی از مواد معدنی همچون 
آهن، کلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم و روی 

به حساب می آید.
به گزارش ایسنا، مواد مغذی موجود در این 
ماده خوراکی، خرما را در گروه مواد غذایی 
مناسب برای کودکان و بزرگساالن قرار داده 

است.
همچنین خرما حاوی ویتامین هایی است که 
 A، B6 نیاسین، ویتامین ،B2 ،B۱ ویتامین
و ویتامین K از جمله آن هاست. خرما منبع 
خوبی از قند و فیبر خوراکی اســت. خرما 
حاوی فروکتوز و دکستروز است که انرژی 
مورد نیــاز بدن را تامین می کند. تمامی این 
مواد مغذی برای کودک در حال رشــد الزم 

است.
نوزادان از شــش ماهگی می توانند این ماده 
خوراکی را مصرف کنند. در شروع می توان 
خرمــا را به صورت پــوره در رژیم غذایی 
نوزاد گنجاند. هرچند الزم است پس از اولین 
تغذیه نوزاد با هر ماده غذایی جدید سه روز 
منتظر ماند و در صورت عدم بروز حساسیت 

دوباره مصرف آن ماده غذایی را ادامه داد.
از آنجایی که خرما سرشــار از مواد مغذی 
اســت مصرف آن به رشد جسمی و ذهنی 

کودک کمک می کند.
سایت pledgetimes به برخی از فواید 
این ماده خوراکی برای سامت کودک اشاره 

کرده است:
رشد مغز: پتاسیم برای رشد مغز بسیار مفید 
اســت و در خرما به وفور یافت می شــود 
بنابراین برای رشد شناختی کودک می توان 

خرما را در رژیم غذایی او گنجاند.
پیشگیری از سوءهاضمه: خرما سوءهاضمه 
را درمان و باکتری ها یا مشــکات مرتبط 
بــا آن در روده را اصاح می کند. مشــکل 
ســوءهاضمه در بسیاری از کودکان مشاهده 
می شود و به همین دلیل کودکان با مشکات 
جســمی زیادی روبرو می شــوند بنابراین 
به کمک خرما می تــوان کودک را در برابر 

سوءهاضمه حفظ کرد.
حفظ ســامت کبد: نوزادان بسیار حساس 
هستند بنابراین بیشتر در معرض خطر ابتا 
به ویروس و باکتری قرار دارند که می تواند 
اثر منفی بر کبد داشته باشد. اختاالت کبدی 
می تواند منجر به ابتا به بیماری های جدی 

همچون یرقان، حصبه و هپاتیت شود.
درمان زخم معده: اگر کودکی به زخم معده 
دچار باشــد خواص موجــود در خرما به 

کاهش این عارضه کمک می کند.
استحکام دندان ها: مصرف خرما برای رشد 
دندان خوب است همچنین به تقویت لثه ها 

و دندانها کمک می کند.

میزان نقش کودکان 
در شیوع کروناویروس

 مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
در آمریــکا اعام کــرد: کــودکان مبتا به 
کووید-۱9 در بیش از نیمی از مواقع، دیگر 

اعضای خانواده را نیز آلوده می کنند.
به گزارش ایســنا، در گــزارش مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری هــا در آمریکا آمده 
است: کودکان ۱2 سال و کمتر که به بیماری 
کووید-۱9 مبتا هستند در ۵3 درصد مواقع، 
ویروس را به دیگــر اعضای خانواده منتقل 

می کنند.
آمارها نشــان می دهد: نوجوانان ۱2 تا ۱7 
سال نیز در نزدیک به ۴۰ درصد اوقات، دیگر 

اعضای خانواده را آلوده می کنند.
یافتــه های بدســت آمده بر پایه بررســی 
تماس های خانوادگــی ۱۰۱ مورد آلوده به 
کروناویروس در دو ایالت آمریکا در فاصله 
ماه های آوریل تا ســپتامبر بوده است. افراد 
آلوده به کروناویروس در مجموع ۱9۱ تماس 
خانوادگی با افرادی داشــته اند که همخانه 

بوده اند.
در میان تماس های خانگی مبتایان، ۱۰2 یا 
۵3 درصد به ویــروس آلوده بوده اند که در 
7۵ درصد از آنان در پنج روز از قرار گرفتن 

در معرض ویروس رخ داده است.
بیماری  انتقــال  محققان اظهــار داشــتند: 
کوویــد-۱9 در بین اعضای خانواده معمول 
بــوده و میزان عفونت ثانویه باالتر از میزانی 

است که پیش از این گزارش شده بود.
آنان تاکید کردند: از آنجاییکه قرنطینه سریع 
افراد آلوده به کروناویروس می تواند انتقال 
خانگی را کاهش دهد افرادی که مشــکوک 
به این بیماری هســتند باید خود را قرنطینه 
کنند، در خانه بمانند و در صورت امکان از 
اتاق خواب و ســرویس بهداشتی جداگانه 

استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، تحقیقات 
در مــورد نقش کودکان در شــیوع بیماری 
کووید-۱9 بــا نتیجه قطعی همــراه نبوده، 
اگرچه این موضوع از تابستان و پاییز توجه 
زیــادی را به خود جلب کرده اســت زیرا 
مدارس سراســر ایاالت متحده در بحبوحه 

همه گیری اقدام به بازگشایی کرده اند.

وزیر بهداشت:خبــر

اپیدمیکروناباخواهشوتمناجمعنمیشود
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکه اپیدمی کرونا در 
با خواهش و  دموکراتیک ترین کشورها 
تمنا جمع نکردند و جاهایی باید از قانون 
استفاده شود، گفت: وزارت بهداشت به 
اندازه کافی بدنه مقتدر و برنامه دارد و با 
وزیر کشور اجرای مصوبات را هم دنبال 

خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »سعید 
نمکی«  روز شــنبه در نشســت قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا که با 
ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی و در 
محل وزارت کشــور با حضور فرمانده 
ناجا، دادستان کل کشــور و استاندار و 
شــهردار تهران و بقی مسووالن برگزار 
شد، اظهارکرد:  با مرور و واکاوی مسائل 
کشور، موضوع ویروس کرونا را می توان 
به دو دسته تقســیم کرد که یک محور 
آن طبق فرمایش رهبر معظم انقاب در 
نشســت با اعضای قرارگاه، محور تقدم 

سامت بر بقیه امور است.
وزیــر بهداشــت،  تعییــن مصادیــق 
شــده  کارشناســی  محدودیت هــای 
در وزارت و تبعیــت جمعــی از ایــن 
پروتکل ها را محور دیگر برشمرد و ادامه 
داد: اگر به گذشته بر گردیم در یک دوره 
6۰ روزه  اتفاقــی در این مملکت افتاد 
که تقریبا دنیا را به حیرت واداشــت. از 
رسانه های خارجی که هر کار مثبت ما 
را با تشــکیک و تشویش اذهان عمومی 
مواجه می کنند، می گذریم. اما در همان 
6۰ روز آغازین  شــیوع ویروس کرونا 
نماینده سامان بهداشت جهانی در پاسخ 
به خبرنگاری که پرســید آیــا کرونا در 
ایران پایــان می یابد، گفت که بله، ایران 
تــوان کنتــرل آن را دارد و همانطور که 

در ســیل بهار با این گستردگی سیاب 
و الشه های حیوانات در ایران، یک مورد 

اپیدمی گزارش نشده است.
نمکــی گفــت: ســال ها پیــش مدتی 
مســوولیت بهداشــت در کنترل ماالریا 
و کزاز، ریشــه کنی فلج اطفال و کنترل 
ســرخک را برعهــده داشــتم و آن را 
مدیریت کرده بودم و خداوند خواست 

مسوولیتی در این روزها داشته باشم.

وزیر بهداشــت با بیان اینکه جمهوری 
اســامی ایران در بخش سامت در آن 
6۰ روز نخســت با کمک همه مردم و 
دســتگاه ها و ســازمان های مختلف و 
مردم نهاد و بســیج، نیروهای مســلح 
و ســتاد اجرایی دســتاوردی داشته که 
در دنیا نمونه بــود، تصریح کرد: در آن 
روزها میزان بســتری به ۵۰ نفر در روز 
کاهش یافته بــود که این اتفاق تا زمانی 

که ویــروس کرونا به آمریــکا و اروپا 
نرسیده بود کسی متوجه نشد ایران چه 
هوشمندانه در حال کنترل بیماری است.

وی اضافــه کرد: امروز یــک و 6 دهم 
تخت بــه ازای هر 6 هــزار نفر داریم 
درحالی که فرانســوی ها با وجود دست 
کم 6 تخت برای هر هزار نفر جمعیت، 
ســالمندان و پیران خود را رها کرده و 

جوانان را درمان می کنند.

نمکی خاطرنشان کرد: جمهوری اسامی 
در طول 2۵ ماه توانست مرگ هایش را به 
کمتر از ۴۰ مورد در روز و میزان فضای 
اشغال شده بیمارســتان هایش به خاطر 
کووید را به کمتر از یک پنجم برســاند. 
امروز هم در برخی بخش های بهداشتی 
به یک تولیدکننــده و صادرکننده تبدیل 

شده است.
وزیر بهداشــت ادامه داد:تســت ها را با 

حضــور ۴۰ هزار نیروی بســیج انجام 
داده ایم و همکاری بسیج در ریشه کنی 
فلج اطفال کار خودم بود. اولین کاری که 
باید انجام می دادیم این بود که یک سنگر 
آرایی مقابل ویروس داشته باشیم که اگر 
حمله توفانی کرد باید موفق می شــدیم 
که چنین شــد و دومیــن کار هم حمله 
به ویروس است که از طریق بسیج ملی 
مبارزه با کرونا با همکاری سازمان های 
مردم نهاد و بســیج 3۰۰ هزار اکیپ را 
گذاشــتیم و با راه اندازی سامانه ۴۰3۰، 
78 میلیون نفر را در مرحله نخست و ۴3 
میلیــون نفر را در مرحله دوم غربالگری 
کردیم کــه این اتفاق در تاریخ مدیریت 

اپیدمی در جهان بی نظیر بود.
وزیر بهداشــت این غربالگری گسترده 
را از افتخارات نظام جمهوری اســامی 
دانســت و گفت: باید محکــم از این 
موفقیــت دفاع کنیم. اما ناگهان تســت 
هایمــان را از روزی ۱2۰۰ به 2۵ هزار 
نفر افزایش دادیم که در سال حدود هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت آن هزینه شد. 
باید تست ها را حداقل به 6۰ هزار مورد 
می رساندیم که دچار نقصان منابع شدیم 
و سازمان توسعه مدیریت منابع نهایت 

تاش خود را انجام داد.
نمکی با تاکیــد براینکه برای جمهوری 
اسامی هیچ سالی ســخت تر از امسال 
نبود، گفت: بــا توجه بــه تحریم های 
ظالمانه در شــرایط اقتصادی سختی به 

سر می بریم.
وی با اشاره به طرح جامع خانواده محور 
اضافه کرد: طرح خانواده محور یعنی در 
درون خانــواده از اعضای خانواده برای 
خودمراقبتی استفاده می شود و منابع این 

طرح در حال تامین است.

 ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
مصوبات نشســت امروز این ستاد را اعام کرد 
و از اعمــال محدودیت های ضــد کرونا در 89 
شهرســتان در وضعیت بحرانی این بیماری خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسی درباره چهل 
و دومین نشســت ستاد ملی مقابله با کرونا که با 
حضور ییس جمهور و دیگر اعضا تشکیل شد، 
گفت: در این نشست رییس جمهور بر مباحث 
مطرح شده در نشست ای که با حضور مقام معظم 
رهبری برگزار شد و همچنین رهنمودهای ایشان، 
مروری داشتند. در این نشست گزارشهای مختلفی 
ارایه شد. آخرین وضعیت کرونا و اقدامات انجام 
شــده نیز مطرح شد و روسای کمیته ها گزارش 
هایی ارایه دادند و در ارتباط با تشــکیل قرارگاه 

عملیاتی ستاد ملی نیز بحث شد.
وی دربــاره مصوبات نشســت امــروز گفت: 
مصوبات مهمی امروز به تصویب رســید. هفته 
گذشته ۴3 شهرستان در وضعیت بحرانی بودند که 
در گروه های شغلی دو، سه و چهار محدودیت 
ایجاد شــده بود. این محدودیت ها به مدت یک 

هفته دیگر در این شهرستانها تمدید شد.
رییسی گفت: با توجه به اینکه الگوی بیماری در 
اســتان تهران و البرز شبیه هم است و مراوادات 
زیادی بین این دو استان صورت می گیرد، مقرر 
شد مصوبات در ارتباط با استان تهران، در ارتباط 
با اســتان البــرز هم وضع شــود و این موضوع 

تصویب شد.
وی در ادامه تاکید کرد: مراقبت الکترونیک افراد 
در قرنطینــه با کمک وزارت ارتباطات، از نکات 
مورد بحث در نشســت بود. همچنین مقرر شد 
جهت تکمیــل زنجیره اطاعــات، تمام مراکز 
درمانی دولتی، خصوصــی، عمومی، خیریه و... 
مکلف باشند تا اطاعات بیماران مبتا یا مشکوک 

به کرونا را به وزارت بهداشت ارایه دهند.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: 
محدودیت های شــغلی جدید در مشاغل گروه 
3و ۴ در مرکز 2۵ اســتان اعمال می شود. گروه 
ســه مشاغل شــامل عدم فعالیت در دانشگاه ها، 
کتابخانه ها،  آموزشــگاه ها،  زبان سراها،  مدارس، 
سینما، تئاتر، موزه، ارایشــگاه، مساجد، مصلی، 
آزمون های حضوری و... می شود. در گروه چهار 
نیز فعالیت باشگاه ها، کافه ها، قهوه خانه ها ممنوع 
اعام می شود. این محدودیت ها از روز چهارشنبه 
به مدت ۱۰ روز اعمال می شــود و قابل تمدید 

خواهد بود.
وی افزود: در استان های البرز، خراسان رضوی، 

آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، فارس، قم، 
مرکزی، خوزســتان، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، 
خراسان شــمالی، ایام، چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، بوشــهر، هرمزگان، یزد، ایام، 
همــدان، زنجان، تهران، کردســتان، ســمنان و 
کرمان به مدت ۱۰ روز از روز چهارشــنبه باید 

محدودیت های اعام شده، اعمال شود.
رییسی همچنین گفت: مقرارت سخت گیرانه ای 
در ۴6 شهرســتان جدید به عاوه  ۴3 شهرستان 
هفته قبل قرار است اعمال شود که در گروه های 
شــغلی 2و 3 و ۴ خواهــد بود. بــر این پایه در 
رده شــغلی دوم فعالیــت در پاســاژها، مراکز 

خریــد، مال های بزرگ، تمرینات و مســابقات 
ورزشی، مساجد و مصلی ها، قنادی ها، آبمیوه و 
بستنی فروشــی ها، مراکز تهیه غذای با پذیرش 
مشــتری)به صورت بیرون بر مجــاز به فعالیت 
هستند(، آرایشــگاه مردانه، بازار فروش خودرو، 
مراکز شــماره گذاری خودرو، فــرش و موکت 
فروشی، اســباب بازی فروشی ها فروشگاه لوازم 
خانگی مانند عمده فروشــی و خرده فروشــی، 
خدمات چاپ دجیتال، تزیینات داخلی ساختمان، 
کادوفروشی ها، پارچه فروشی، عکاسی، آژانس، 
مشاور اماک، پرده سراها، فروش کیف و کفش، 
لوازم تحریر، خیاطی، خرازی، فروشــگاه لوازم 

آرایشی-بهداشتی از جمله مصادیق گروه شغلی 
دو هستند.

وی افزود: این ۴6 شهرســتان شــامل؛ در استان 
بناب،  اهر،  آذربایجان شــرقی شهرســتان های 
شبستر، میانه، در آذربایجان غربی اشنویه، بوکان، 
تکاب، خوی، ســلماس، نقده، اســتان اصفهان، 
کاشان، شهرضا، مبارکه، در اردبیل مشکین شهر، 
در اســتان البــرز نظرآباد، در خراســاان جنوبی 
شهرستان های بیرجند، طبس، قائنات، در استان 
خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه، سبزوار، 
نیشابور، کاشــمر، گناباد، استان خراسان شمالی 
اسفراین، استان سمنان شهرستان دامغان، گرمسار، 
استان فارس شهرستان ممسنی، استان کردستان 
شهرستان سقز، سنندج، کامیاران، مریوان، استان 
کرمان شهرستان زرند و شهربابک، در کرمانشاه 
شهرســتان های جوانرود، سرپل ذهاب، کنگاور، 
در لرستان شهرســتان دلفان، اســتان مازنداران 
شهرستان رامسر، استان مرکزی شهرستان خمین، 
در همدان شهرستان اسدآباد، کبودرآهنگ، استان 
یزد شهرســتان های بافق و میبد هستند که شامل 

محدودیت های گروه شغلی 2و 3 و ۴ می شوند.
رییسی تاکید کرد: با حساب ۴3 شهرستان قبلی، 
۴6 شهرســتان هم تازه اضافه شده و در مجموع 
89 شهرستان کشــور در محدودیت هایی اعام 
شــده خواهند بود. و 2۵ مرکز استان نیز شامل 
محدودیت گروه 3 و ۴ خواهند شــد و به بسته 
به وضعیت شهرســتان و اســتان ممکن است 

محدودیتها تمدید شود.
وی درباره وضعیت بیماری در کشور، گفت: روند 
ابتا و فوت ناشــی از کرونا در کشور صعودی 
است. امروز در نشست نیز تاکید شد که رعایت 
پروتکل ها و محدودیت ها باید جدی گرفته شود. 
همه اعام آمادگی کردند تا به این ترتیب با تکیه 
بر عزم مردم و پشتیبانی دولت بتوانیم بیماری را 

کنترل کنیم.

مقررات سختگیرانه ضد کرونا در ۸۹ شهرستان و مراکز ۲۵ استان

 فرنشین دفتر بهبود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت از اجرای برنامه مشترک 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت و 
معاونت تربیت بدنی و ســامت وزارت 
آمــوزش و پرورش بــرای کنترل چاقی 

دانش آموزان خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر زهرا عبدالهی اظهار 
داشت: امروزه مشکل اضافه وزن و چاقی 
در کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱8 ســال در 
جهان به صورت یک مشــکل همگانی 
درآمده اســت و به سرعت رو به افزایش 

است.  

وی افزود: این معضل از یک ســو ناشی 
از تغییر الگوی غذایی و مصرف غذاهای 
پرانرژی با ظاهر جــذاب ولی با ارزش 
غذایی کم، مصرف میان وعده های حاوی 
مقدار زیادی قند، نمک و چربی، مصرف 
ناکافی مواد غذایی دارای فیبر و از سوی 
دیگر، کاهش فعالیت جسمانی روزانه و 
تنش های عصبی ناشی از زندگی ماشینی 

حاکم در بیشتر جوامع می باشد.  
وی ادامه داد: از پیامدهای نامطلوب چاقی 
در دوران کودکــی و نوجوانی می توان 
افزایش خطر دیابت نــوع 2، اختاالت 

چربی خون، کبد چرب، پرفشاری خون، 
آسم، مشکات تنفســی و بیماری های 

قلبی، عروقی را نام برد.  
عبدالهی بیان کرد: بر پایه نتایج بررســی 
های ملی انجام شــده حدود 2۰ درصد 
دانش آمــوزان دچار اضافه وزن و چاقی 
هســتند و حدود 2۱ درصــد از چاقی 
شــکمی رنج می برند. وی گفت: کنترل 
چاقی دانــش آموزان یکــی از اولویت 
های برنامه سامت دانش آموزان کشور 
اســت که با همکاری واحدهای مرتبط 
در معاونت بهداشت وزارت بهداشت و 

معاونت تربیت بدنی و ســامت وزارت 
آموزش و پرورش در ســطح کشــور به 

مورد اجرا گذاشته است.
وی افزود: این برنامه بر پایه راهنمای ملی 
مراقبــت تغذیه ای دانش آموزان مبتا به 
اضافه وزن و چاقی که توسط دفتر بهبود 
تغذیه جامعــه تدوین و به معاونت های 
بهداشــت دانشــگاه های علوم پزشکی 

کشور اباغ شده است.
وی ادامه داد: کارشناسان تغذیه موظفند در 
تعامل با کارشناسان آموزش و پرورش، 
خدمات مشــاوره تغذیــه و تنظیم رژیم 

غذایی را برای دانــش آموزان چاقی که 
توسط معلمین و مراقبین سامت مدارس 
شناســایی و بــه مراکز جامــع خدمات 

سامت ارجاع شوند را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: با تدوین بسته آموزشی 
تغذیه صحیح در کودکان سنین مدرسه، 
برنامه های آموزشــی وســیع به طریق 
مجازی، حضوری و غیر حضوری توسط 
کارشناسان تغذیه از طریق سامانه مشاوره 
تلفنی ۴۰3۰ بــه دانش آموزان و خانواده 

های آنها ارائه می شود.  
بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشت، 

عبدالهی گفت: با اجــرای برنامه »کوچ« 
سعی بر آن اســت که قد و وزن و نمایه 
توده بدنی ۱۴ میلیون دانش آموز در سطح 
کشــور تعیین شده و با آموزش  وسیع و 
همه جانبه و استفاده از کلیه ظرفیت های 
موجود  در حیطه تغذیه ســالم و ترویج 
فعالیت بدنی شــیوع اضافه وزن و چاقی 
دانش آموزان کــه خود عامل خطر انواع 
بیماری های زمینــه ای مثل دیابت، کبد 
چرب، فشار خون باال، بیماری های قلبی 
و عروقی و حتی افزایش احتمال ابتا به 

بیماری کووید ۱9 است، کاهش یابد.

برنامه ۲ وزارتخانه برای کنترل چاقی در دانش آموزان
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عضو شورای عالی بورس اعالم کرد؛:
برخورد قانونی

 سازمان بورس 
با سهامداران متخلف

 عضو ناظر در شــورای عالی بورس 
اوراق بهادار به نقش نظارتی سازمان بورس 
اشاره کرد و گفت: از سازمان بورس و اوراق 
بهادار انتظار مــی رود که به عنوان نهاد ناظر 
در بازار سرمایه با سهامداران متخلف برخورد 

جدی و قانونی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، 
محسن علیزاده این سازمان باالترین رکن ناظر 
بازار سرمایه است و سهامداران خرد از نهاد 

ناظر انتظارات فراوانی دارند.
وی با بیان اینکه سهامداران باید به این مساله 
واقف باشــند که شاخص بازار سهام همیشه 
مثبت نیســت و دچار کاهش هم می شــود 
اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام 
خود را مدیریت کنیم، افزود: در شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار مصوب شد، حقوقی ها 
بازارگردانی را شروع کنند اما شاهد رفتار غیر 

منطقی از سوی برخی از حقوقی ها هستیم.
علیزاده گفت: به تازگی چند شرکت حقوقی 
دارای تخلف نیز به ســازمان بورس و اوراق 
بهادار معرفی شده اند و نهاد ناظر بازار سرمایه 

اخطاریه برای آنها ارسال کرده است.
وی در باره تمهیدات مجلس شورای اسامی 
برای حفاظت از حقوق ســهامداران حقیقی 
بیان داشت: در مجلس اقدامات بسیاری برای 
از تخلفات ســهامداران حقوقی  جلوگیری 
صــورت گرفته و از ســازمان بــورس نیز 
درخواســت شده تا نحوه فعالیت سهامداران 
حقوقی را پس از تصویب الزام بازارگردانی 
در شورای عالی بورس، به مجلس اعام کنند.

سازمان بورس می تواند از ابزارهای قانونی 
استفاده کند

عضو ناظر در شــورای عالــی بورس اوراق 
بهادار به اختیارات ســازمان بورس و اوراق 
بهادار اشــاره کرد و گفت: سازمان بورس و 
اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر می تواند در 
مواقع خاص از ابزارهای قانونی استفاده کند. 
به عنوان مثال اقدامی مانند کاهش دامنه نوسان 
که در زمان شهادت سردار بزرگ اسام حاج 
قاسم ســلیمانی صورت پذیرفت می تواند 

موجب کاهش افت شاخص باشد.
این نماینده مجلس شــورای اسامی افزود: 
سهامداران هم باید به این مساله واقف باشند 
که شاخص بازار سهام همیشه مثبت نیست و 
دچار کاهش هم می شــود اما باید بدانیم در 
این وضعیت چگونه ســهام خود را مدیریت 

کنیم.

مجوز سازمان حمایت 
برای افزایش 53 درصدی 

قیمت روغن موتور

 ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با صــدور بخش نامه ای مجوز 
افزایش قیمت ۵3 درصدی روغن های دیزلی 
و ۴۰ درصــدی روغن هــای بنزینی را برای 

مصرف داخلی این محصوالت صادر کرد.
بــه گــزارش فــارس، ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان با صدور 
بخش نامه ای مجوز افزایش قیمت ۵3 درصدی 
روغن  موتورهای دیزلی و ۴۰ درصدی روغن  
موتورهای بنزینی را برای مصرف داخلی این 

محصوالت صادر کرد.
این افزایش قیمت روغن موتور برای مصرف 
داخلی کشــور در حالی اســت که بررسی 
تولیدکننده  شــرکت های  مالی  صورت های 
روغــن موتورهای دیزلــی و بنزینی حاکی 
از حاشیه ســود باالی این شرکت ها به دلیل 

صادرات این محصوالت است.
بــر این پایه حتی با وجود اعمال تحریم ها و 
کاهش فعالیت شرکت های تولیدی در چند 
ماه نخســت امســال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، باز هم صادرات روغن موتور از ایران 

افزایش یافته است.
آمارها نشان می دهد ساالنه بیش از یک میلیون 
تن روغن موتور در 2۰۰ کارخانه تولید روغن 
موتور کشــور تولید می شود که در سال یک 

میلیارد دالر ارز عاید کشور می کند.
بر این پایه به نظر می رسد با توجه به حاشیه 
سود باالی شرکت های روغن ساز به خصوص 
روغن ســازان بزرگ از محل صادرات، این 
شــرکت ها و همینطور دستگاه های متولی از 
جمله سازمان حمایت بتوانند برای حمایت از 
مصرف کننده داخلی، قیمت فروش داخل این 
روغن ها را در شرایط سخت اقتصادی مردم 

پایین نگه دارند.

خبــر

 این روز ها که کشور در بن بست 
تحریم و کرونا گیر افتاده است عده ای راه 
حل خروج از این بن بســت را مذاکره و 
تعامل بــا دنیای خارج می دانند، اما گروه 
دیگر که از مخالفان مذاکره هستند راه حل 
را در داخل و رونق تولید داخلی می دانند.
به گــزارش فــرارو، از نظر گــروه اول 
پیش فرض علم اقتصاد، قبول محدودیت 
منابع است؛ بنابراین وقتی گروهی از حل 
تمام مشکات در داخل سخن می گوید، 
محدودیت منابع را نپذیرفته است. از این 
منظر در اقتصاد، ایجــاد ثروت بر مبنای 
مزیت های نســبی انجام می شود. بر پایه 
اصل مزیت نســبی هم نمی تــوان تمام 
زنجیــره تولید را وارد ایران کرد و باید با 
دنیا کار کرد. اما گروه دوم تاش عمومی، 
ســازمان یافته و برنامه ریزی شده را در 
تحقق رونق تولید داخلی مؤثر می دانند و 
می گویند باید برای حل مشکات کشور 

بر داخل و تولید داخلی تمرکز کرد.
این مسئله را در گفتگو با احسان سلطانی 
اقتصاددان مطرح کردیــم تا بدانیم آیا با 
تمرکز بر داخل می توان مشکات کشور 
را حل کرد و این امکانپذیر است یا خیر؟
 ســلطانی در گفتگو با فرارو در این باره 
گفت: اگــر از دیدگاه کان نگاه کنیم در 
دنیا دیگر هیچ کشوری با نزاع و با این که 
در های کشور را ببندد و بخواهد با بخش 
مهمی از اقتصاد دنیا در ستیز باشد موافق 
نیســت. اما ماجرای ایران ابعاد متعددی 
دارد. ما با آمریکا و ۱+۵ مذاکره کردیم و 
برجام منعقد شد. آن وقت همه گفتند در 
مسیری قرار گرفتیم که باالخره این کشور 
از این تنگنا هــا درمی آید، اما اتفاقی افتاد 
و ترامپ که با حمایت البی های نفتی به 
قدرت رسیده بود در بهار 97 به صورت 
یــک طرفه از برجام خارج شــد. همان 
موقع بررسی های ما نشان داد علت این که 
ترامپ از برجام خارج شده این است که 
نفت آمریکا دارد در مدار خرید و فروش 
قرار می گیرد و اگر نفت ایران باشد قیمت 
نفت آمریکا پایین می آید؛ بنابراین همان 
برنامه ای که بــرای ونزوئا و لیبی پیاده 
شد، برای ایران پیاده شد تا ایران از مدار 
خارج بشود و آمریکا بتواند نفت خود را 
بفروشد. همانقدر که صادرات نفت ایران 
کم شد صادرات نفت آمریکا باال رفت؛ 
بنابراین آمریکا به خاطر منافع اقتصادی از 
برجام خارج شد. با این که ما از در تعامل 

با دنیا وارد شدیم.
وی افزود: حاال هم انتخابات آمریکاست. 
بر پایه نظرســنجی که فایننشنال تایمز از 
بنگاه هــای نفتی آمریکا کــرده بود آن ها 
بزرگ ترین خطرشــان را انتخاب بایدن 
می دانســتند، چون بایــدن می خواهد به 
پیمــان پاریس و گاز هــای گلخانه ای و 
تغییرات آب وهوایــی بپیوندد. چند روز 
پیش هم بــود که یکــی از تحلیلگران 
نشریه آمریکایی اسپنتی گلوبال گفته بود 
که مســئله ما نه نوسانات قیمت نفت و 
مشکات کنونی است بلکه مسئله ما این 
اســت که اگر دموکرات ها سرکار بیایند 
و نفت ونزوئا و ایران وارد مدار بشــود 
صنعت نفــت آمریکا با مشــکل جدی 

مواجه می شود.
او اضافــه کرد: پس یک طرف قضیه این 
اســت که ما مشــکاتی با دنیای خارج 
داریم، یک طرف قضیه هم این است که 
دنیای خارج هم دنبال منافع خودش است 
و در پی این نیســت که مشکاتش را با 

ما حل کند. البته ما هم بی سلیقگی کردیم 
و اقداماتی انجام دادیم که درست نبوده، 
اما مسئله این است که گرفتار یک بازی 

شدیم که به ما تحمیل شده است.
وی ادامــه داد: این بازی از ســال 97 با 
خروج آمریکا از برجام و تحریم ها شروع 
شــد، اما قبل از تحریم ها و از نیمه دوم 
ســال 96 قیمت ارز در کشور باال رفت 
یعنی حتی قبل از این که تحریم های نفتی 
آمریکا خیلی جدی اجرایی شــود. ما در 
ســال 97 صد میلیون دالر درآمد ارزی 
داشتیم، اما قیمت دالر به ۱8 هجده هزار 
تومان می رسد و سه برابر می شود. از آن 
زمان یک مسابقه شروع شد و بازی رالی 
دالر از آن زمان تا حــاال ادامه پیدا کرد. 
در نهایت کار هــای ترامپ تنها به مردم 
ایــران ضربه زد. ترامپ مــردم و اقتصاد 
ایران را ضعیف کرده است، اما بنگاه های 
خصولتــی و بانک هــای خصوصی در 
بخش های اقتصادی که وابسته به قدرت 
هســتند درآمد های خیلــی کانی پیدا 
کردند. در عوض این مردم ایران هستند 

که دارند له می شوند.
این اقتصــاددان بیان کرد: بعضی وقت ها 
آدم فکر می کند یک عده ای منتظر بودند 
کشور تحریم بشود تا پوست مردم را به 
بهانه تحریم ها بکنند. ما صد میلیون دالر 
ارز داشتیم االن ســی چهل میلیارد دالر 
داریم؛ قدرت خرید مردم هم نصف شده 
است؛ قدرت خرید دالری مردم هم یک 
چهارم شده است؛ نرخ ارز باید سه برابر، 
چهار برابر شــود. اتفاقی که دارد می افتد 
این اســت که عده ای دارند، از تحریم ها 
کمال فرصت طلبی و سوءاستفاده را برای 

غارت مردم می کنند.
او افــزود: از یک طــرف ترامپ تحریم 
می کند از طرفی هم عده ای هم در داخل 
دارند از این تحریم ها کاســبی می کنند؛ 
بنابراین بایستی دولت و نظام جلوی این 
قضیه را بگیرند وگرنه این کشور پسرفت 
می کنــد و اقتصــاد و مــردم به فاکت 
می افتند. در این کشور همه مردم گرفتار 

شده اند.

سلطانی تشریح کرد: خب حاال که تحریم 
شدیم باید سیاستی را در نظر بگیریم که 
بتوانیــم با تحریم ها مقابله کنیم نه این که 
بگوییم همه چیز را می ســپاریم به بازار، 
کدام بازار؟ ارز این کشــور دســت یک 
گروه خاصی اســت. دست گروهی که 
دو سه درصد بیشتر نیستند. خب این ها 
دارند این دالر را احتــکار می کنند و از 
کشــور خارج می کننــد و گرنه قیمت 
دالر نبایــد این قدر باال برود. این ها دارند 
حداکثر اســتفاده را از حضــور ترامپ 
می کنند، چون امروز دیدم اکونومیســت 
با ذکــر آمار گزارش مفصلی داده بود که 
بیش از نود درصد بایدن رییس جمهور 
می شود. آن هم در شرایطی که یک هفته 
به انتخابات آمریکا مانده است؛ بنابراین 
این ها دارند سوءاستفاده خود را می کنند. 
ما در داخل گرفتار یک عده سواســتفاده 
کن سیری ناپذیر شدیم که دالر احتکار و 

از کشور خارج می کنند.
او عنوان کرد: ما بر پایــه آمار صادرات 
واردات بانــک مرکزی و مرکز آمار ایران 
محاســبه کردیم در این دو سال ۵۰- 6۰ 
میلیون دالر ارز از کشور خارج شده است 
چرا این ارز خارج شده است، چون حاشیه 
ســود صادرکنندگانی که به رانت منابع 
متصل هســتند مثل معدنی ها، فوالدی ها 
و پتروشیمی ها بیش از پنجاه درصد شده 
است. در حالی که قیمت مواد خامی که 
استفاده می کنند نسبت به پارسال باال نرفته 
است. اما آن ها قیمت هایشان را در داخل 
این ها سوء اســتفاده هایی  دادند.  افزایش 
است که دارد می شود و ربطی به تحریم 
ندارد این ها سوءاستفاده از تحریم ها است. 

این از شرایط داخلی ماست.
وی افزود: ما باید یــک رابطه منطقی و 
سازنده و مناســب با دنیای خارج داشته 
باشیم. به هیچ وجه با بستن در های کشور 
موفق نمی شــویم. اما بحث این است که 
درحال حاضر به علت منافعی که آمریکا 
دارد و البی هایــی که مثا عرب ها یا غیر 
و ذلــک بر علیه ما تشــکیل دادند و هم 
چنین اشتباهاتی که خودمان کردیم دچار 

گرفتاری تحریم ها شدیم. در این شرایط 
آیا باید جلوتر از ترامپ بدویم که هر وقت 
او عطســه کرد، دالر در ایران باال و پایین 
برود؟ چطور می شــود در این شرایط از 
تکیه بر داخل حرف زد. این یعنی تسلیم 
در برابر تحریم ها. ما دچار یک پارادوکس 
شدیم. از یک طرف می خواهیم با آمریکا 
و دنیا مبارزه کنیم از طرف دیگر از لحاظ 
اقتصادی تسلیم برنامه های آن ها هستیم 

این که نمی شود.
این کارشناس اظهار کرد: باالخره کشوری 
کــه می خواهد در دنیا حرفی برای گفتن 
داشــته باشد باید یک اقتصاد قوی داشته 
باشد. شوروی سابق قدرت اتمی دنیا بود، 
اما آیا توانست حرفی برای گفتن در دنیا 
داشته باشد؟ خیر؛ بنابراین بحث اساسی 
این است که ما بایستی اقتصاد قوی داشته 
باشیم. این اقتصاد قوی هم نیازمند تعامل 
با دنیــای خارج اســت. نیازمند رفت و 
برگشــت با اقتصاد جهانی است. ولی ما 
با جهان مشکاتی داریم و این مشکات 
را نتوانســتیم درســت بکنیــم و دچار 
مخمصه ای بنام تحریم ها شدیم. در این 
شرایطی نباید بگذاریم یک عده ای که در 
قدرت هستند و به منابع دسترسی دارند، 
از این تحریم ها سوءاستفاده کنند و پدر 
مردم را دربیاورند. ما هم اکنون شاهد یک 
تناقض هستیم، تناقض بین اداره اقتصاد و 

اداره سیاست.
وی اضافه کرد: خیلــی از آن هایی که از 
ارتبــاط با دنیای خــارج حرف می زنند 
اتفاقا اصــًا به ارتباط بــا دنیای خارج 
معتقد نیستند. اگر با دنیای خارج ارتباط 
داشته باشیم آیا این بنگاه های خصولتی و 
بانک های خصوصی که شیره اقتصاد ما 
را می مکند قادر به ادامه فعالیت خواهند 
بود؟ خیر. این ها از این اقتصاد بسته سود 
می برند. اگر با دنیای خارج ارتباط داشته 
باشیم مثا آقای ایکس می تواند خودروی 
چینی را به عنوان خودروی داخلی به مردم 
بفروشــد؟ همین طور آقایان دیگر؛ چه 
اصاح طلب؛ چه اصولگرا؛ چه کارگزار و 
چه پایداری. این اقتصاد بسته و شرایطی 

که ایجاد شده به نفع این هاست.
این اقتصاددان خاطر نشــان کرد: درست 
اســت ما باید زنجیره های صنعتی داخل 
را ایجــاد و تقویت می کردیم. تا به جای 
آنکه آهن خام، متانــول، اتانول، خربزه، 
خیار و هندوانه صــادر کنیم با این همه 
کارخانه  ای که در داخل داشــتیم آن ها را 
تبدیل بــه محصول نهایی می کردیم و به 
کشور های همســایه می فروختیم. ما این 
کار را می توانستیم بکنیم، ولی نکردیم. بله 
ما درعیــن حالی که باید به دنبال مذاکره 
باشــیم باید از ظرفیت های تولید داخلی 
و از توان مردم اســتفاده کنیــم. اما ما از 
یک طرف مردم و از طرف دیگر صنایع 
داخلی را زیر پا گذاشتیم و چسبیدیم به 
چند تا صنایع خصولتی. تمام منابع را به 
این ها دادیم. خب طبیعی اســت در این 
شرایط هم در مذاکره شکست می خوریم 
و مجبوریم تمکین کنیم و هم در داخل 

شکست می خوریم.
او افزود: محصوالت شوینده و آب معدنی 
همه محصوالت تولید داخلی هستند، اما 
قیمت شان دو سه برابر شده است این ها 
که دیگر ربطی به تحریم ندارد. منظورم 
این است که تحریم ها وسیله کاسبی شده 
اســت. همه این ها آخرش به یک نقطه 
می رسند که ما یک کشور بدبخت باشیم و 
مردم چاپیده بشوند. یعنی ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک در کارند که یک عده ای 

بچاپند و یک عده هم غارت بشوند.
ســلطانی تأکید کرد: همان قدر که باید 
دنبال تعامل سازنده با دنیای خارج باشیم 
از ظرفیت های داخلی مان هم باید استفاده 
کنیم. باید با کاسبان تحریم ها مقابله کنیم 
و آنقدر بر گرده مردم فشــار نیاوریم. در 
ایــن تحریم ها پدر چه کســانی درآمد؟ 
عامه مردم. چه کسانی به ثروت افسانه ای 
رســیدند؟ همه آن هایی که در بنگاه های 
خصولتی و بازرگانی و خصوصی، پول و 
قدرت داشتند. این ها کم نکردند که زیاد 
کردند. من یک مثال ساده می زنم اقتصاد 
ما می گوییم ۱۵ تا 2۰ درصد بر اثر تحریم 
و کرونا کوچک شده، ولی سفره مردم ۴۰ 

تا ۵۰ درصد کوچک شــده بقیه اش کجا 
رفته اســت؟ خیلی ساده است در جیب 
کاســبان تحریم ها. کاســبان تحریم چه 
کسانی هستند؟ همین هایی که تحریم ها را 

برنامه ریزی می کنند.
او گفت: درست اســت ما باید از داخل 
خودمــان را قــوی کنیم، امــا این بدین 
معناســت که به مردم تکیه کنیم. ولی ما 
بدون تکیه کــردن به مردم می خواهیم با 
دنیا مبارزه کنیم. این نتیجه اش می شــود 
بدبختی و مصیبــت. ما دچار پارادوکس 
هســتیم. پارادوکس این است که بدون 
این کــه بخواهیم بــه مــردم تکیه کنیم 
می خواهیــم با دنیــا مبــارزه کنیم. این 
نمی شود. این سیاســت انقابی نیست. 
برنامه ریزی  اگــر می نشســتیم  االن  اما 
می کردیــم و با همین ارزی که داشــتیم 
با همه مــردم و با تولید داخل و ظرفیت 
داخلی کار می کردیم خیلی شرایط بهتری 

می توانستیم داشته باشیم.
وی افزود: شاید ما االن بتوا نیم با تکیه بر 
داخل، گلیم مان را از آب بیرون بکشــیم 
و دچــار این گرانی و تورم و گرفتاری ها 
نشویم ولیکن در میان مدت و درازمدت 
باید با دنیای خارج تعامل داشــته باشیم 
تــا بتوانیم برنامه ریزی کنیــم. یعنی باید 
ســنگ های مان را با دنیا وابکنیم. برای 
داشــتن یک اقتصاد باثبــات نیاز به این 
رابطه داریم. اما در شرایط ضعفی که االن 
هستیم نمی توانیم از رابطه صحبت بکنیم. 
باید واقع گرایانه نگاه کرد. من به تعامل 
با دنیا معتقدم، اما در این شرایطی که در 
یک گوشه رینگ گیر کردیم، نمی توانیم 
مذاکره کنیم. ما باید کمربند ها را محکم 
کنیــم باید به مردم تکیــه کنیم. وقتی به 
مردم تکیه کردیم بهتر می توانیم با دنیای 
خارج صحبــت کنیم. مــا االن به مردم 
تکیه نکرده ایم ما داریم به بهانه تحریم ها 
پوســت مــردم را می کنیــم. االن رابطه 
حکومت با مردم بشــدت ضعیف است. 
یعنی هم رابطــه با داخل و هم در داخل 

خراب است.
ســلطانی تصریح کرد: نظام اول باید به 
مردم تکیه کند و با مردم درست کار کند. 
در همین حال هم بــرای اصاح رابطه 
با دنیای خــارج برنامه ریزی کند. وقتی 
خارجی ها ببینند این سیستم به مردم تکیه 
دارد با آن بهتر تعامل می کنند. راه حل را 
در داخل جستجو کردن یعنی روی مردم 
تکیه کردن، ما باید بــه مردم تکیه کنیم 
کــه نکردیم. ما االن داریم مردم را غارت 
می کنیم. باید برای رابطه با دنیای خارج 
برنامه ریزی کنیم، ولی باید نشان بدهیم ما 
داریم از طرف مردم صحبت می کنیم. ما 
این جا با مردم درست صحبت می کنیم؟ 
ما داریم پوست مردم را می کنیم. دنیا هم 
می بیند سیستم کاری به مردم ندارد آن هم 

به این صورت با دولت تا می کند.
او افــزود: ایــن ســکه دو رو دارد. یک 
طرفش رابطه بد و خراب با مردم و یک 
طرفش هم رابطه بد با دنیای خارج است. 
یعنی از هر دو طــرف وضعیت خراب 
اســت. حاال یک جناحی ساز آن طرف 
را می زند یک جناحی ساز این طرف را. 
مثل یک دسته ارکستر هر دو هم دارند به 
یک هدف می رسند و آن هم این که مردم 
را نبینند. درحالی که باید مردم را دریابیم و 
با دنیای خارج با تکیه بر مردم رابطه داشته 
باشیم، ولی ما هیچ کدامش را نداریم و هر 

دو روی هواست.

آیا می توانیم بدون تعامل با جهان و با تکیه بر داخل مشکالت را حل کنیم؟

مادچارپارادوکسیم!

 طبق اعــام بانک مرکزی از آذر ماه نرخ 
کارمزد خدمات بانکی زیاد می شود که جزئیات 
آن برای ارائه خدمات مختلف اعام شده است.

به گزارش ایســنا، پس از مدت ها درخواســت 
بانک هــا برای افزایش کارمزد بانکی ســرانجام 
بانک مرکزی در برابر خواسته آن ها کوتاه آمد و 
با این امر موافقت کرد که از اوایل ماه آذر افزایش 

کارمزد خدمات بانکی اجرا می شود. 
بر ایــن پایه، کارمزد عملیــات کارت به کارت 
به عنوان یکــی از پرکابردترین خدمات بانکی 
از ۵۰۰ بــه 6۰۰ تومان بــه ازای هر یک میلیون 
تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک 
میلیون تومان در فراینــد کارت به کارت معادل 

2۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد. 
برای اطــاع از موجودی کارت باید چه قدر 

کارمزد بدهید؟
با توجه به اینکه کارمزد خدمات بانکی هزینه های 
اســمی به منظور تنظیم و نگهداری حساب های 
مختلف و خدمات معامات جزئی برای مشتریان 

خرده فروشــی و تجاری اســت و بر پایه میزان 
هزینه تمام شده خدمت بانکی محاسبه می شوند؛ 
بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این 
اســت که هزینه اعام مانده کارت و در صورت 
حســاب ۱۰ گردش آخر معــادل 2۴۰ تومان و 
اعام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت 

۱2۰ تومان خواهد بود. 
این در حالی است که پیش از اعام مانده کارت 
از طریــق خودپردازها معــادل ۱۰۰ تومان بوده 
است.  عاوه براین، کارمزد اعام ۱۰ گردش آخر 
کارت شناســایی، صدور انواع کارت مغناطیسی 
و دریافت حضــوری و غیرحضوری قبوض به 
ترتیب ۱۵۰، 6۰۰۰، 2۴۰۰ و ۱2۰ تومان می شود.

کارمزد صدور دسته چک چقدر است؟ 
همچنین، مشتریان بانک ها باید از آذرماه به ازای 
صدور دســته چک به ازای هر برگ معادل 2۰۰ 
تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه 
هزینه تمبر محاســبه شده و پیش از این، کارمزد 

صدور دسته چک ۱2۰ تومان بوده است.

از سوی دیگر، ارائه صورت حساب سال کنونی 
هر صفحه 6۰۰ و برای سال های گذشته به ترتیب 
6۰۰ و 72۰ تومان هزینه دارد که این ارقام پیش 

از این، ۵۰۰ و 6۰۰ تومان بوده اند.
طبــق این گزارش، از آذر مــاه باید برای صدور 
رمز جدید کارت بانکی در شــعبه ۱۰۰۰ تومان 
پرداخــت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه 
این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری 
مبنی بر دریافــت خدمــات الکترونیکی بانک 
چون پایا و ســاتنا اباغ نکرده بود اما حاال طبق 
مصوبــه ای که از آذر ماه اجرا می شــود، کارمزد 
انتقال وجه بین بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش 
با کــف 2۰۰ تومان و تا ســقف 2 هزار و ۵۰۰ 

تومان خواهد بود. 
همچنین،  کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز 
2 صدم درصد مبلغ تراکنش تا ســقف 2 هزار و 

۵۰۰ تومان تعیین شده است.
خدمات پایا و ساتنا چیست؟ 

براین اساس، پایا یک سیســتم تبادل اطاعات 

بانکی اســت که به بانک ها اجازه می دهد تمامی 
تبادالت بین بانکی مشــتریان خود را به صورت 
الکترونیکــی انجــام دهند. کاربــرد اصلی این 
ســامانه، مکانیزه کــردن پرداخت های خرد بین 
بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس 
از تکمیل مراحل پیاده ســازی، ارائه خدمات از 
طریق اینترنت را نیز میســر می سازد و به کمک 
این ســامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به 
درخواست مشــتری، دستور واریز و یا برداشت 
وجوه در حســاب های دیگر بانک ها صادر کند. 
بانک مرکزی با پیاده ســازی این سامانه، امکان 
حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به 
حسابی در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده 
است و مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند 
پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر 

به صورت الکترونیکی حواله کنند.
از سوی دیگر، ساتنا سامانه ای الکترونیکی است 
که پردازش و تســویه تراکنش های بین بانکی و 
دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی 

و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که 
در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، 
پس انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت 
به انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان( 
به حســاب خود یا دیگر افراد در دیگر بانک ها 

اقدام کنند.
هزینه سرویس پیامکی بانک چه قدر است؟ 

سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان 
را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود یا از 
طریق ســامانه اینترنتی بانک حواله هایی با مبالغ 
بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر 
بانکی انتقال دهند که مزایای بکارگیری ساتنا را 
می توان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات 

آن نام برد. 
در آخر الزم به ذکر اســت که افتتاح حســاب 
از جمله خدمات بانکی بــدون هزینه و کارمزد 
است و هزینه ارسال پیامک برای اطاع رسانی با 
گرفتن رضایت مشتری معادل 3۰ تومان به اضافه 
هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. 

جزییات کارمزد جدید خدمات بانکی
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# من ماسک می زنم

 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
زنجان گفت: این شــرکت توجه جدی به تامین 
آب ســالم برای شهروندان داشــته و هم اکنون 
مطلوبیت آب آشــامیدنی شــهرها و روستاهای 

استان زنجان مطابق استانداردهای ملی است.
علیرضــا جزء قاســمی افزود: آب شــهرها و 
روستاهای اســتان زنجان به طور پی در پی  از 
نظر کیفی آزمایش می شود که نتایج تمامی این 
آزمایش ها حکایت از مطلوبیت این آب مصرفی 

دارد.
وی تصریح کرد: طبق آخرین آزمایش های انجام 
شــده، درصد مطلوبیت میکروبی و کلرسنجی 
آب آشــامیدنی در استان زنجان ۱۰۰ بوده و این 

رقم باالتریــن درصد مطلوبیت ممکن برای آب 
آشامیدنی می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان زنجان 
گفت: در شــش ماهه نخست سال کنونی بیش 
از ۱8 هــزار مورد انواع آزمــون های فیزیکی-
شــیمیایی، باکتریولوژی، ریزآالینده های معدنی 

و بیولوژی انجام پذیرفته است.
جزء قاســمی به فعالیت 7 آزمایشــگاه آب در 
اســتان زنجان اشــاره کرده و گفت: آزمایشگاه 
مرکزی زنجان، آزمایشــگاه تصفیــه خانه آب 
شــهرهای ابهر و خرمدره و آزمایشــگاه های 
آب شهرســتان زنجان، ایجرود، ماه نشان، طارم 
و خدابنده آزمایشــگاه های فعال استان زنجان 

می باشند.
وی بــا بیــان اینکه آب آشــامیدنی شــهرها و 
روســتاهای استان زنجان به طور پیاپی و بر پایه 
دستورالعمل های ارسالی شرکت مهندسی آب و 
فاضاب کشور از طریق آزمایشگاه های مجهز 
پایش می شود خاطرنشان کرد: کیفیت آب خط 
قرمز شرکت آب و فاضاب استان زنجان است.
وی ادامــه داد: وجــود آب ســالم و مدیریت 
کنتــرل آلودگی آب دو عامل تعییــن کننده در 
حفظ محیط زیســت بوده و با پیدایش شــهر و 
شهرنشینی مساله تامین آب سالم و بهداشتی به 
عنوان شــاخصه ای مهم برای سنجش پیشرفت 

جوامع بشری مطرح بوده است.

این مسوول بیان کرد: هم اکنون جمعیتی بالغ بر 
یک میلیون نفر در اســتان زنجان تحت پوشش 
خدمات شــرکت آب و فاضاب استان زنجان 
قرار داشــته و تمام شــهرهای این استان دارای 

تاسیسات آبرسانی می باشند.
جزء قاسمی توجه به کیفیت، بهداشت و سامت 
آب آشــامیدنی شــهروندان را اولویت نخست 
شــرکت آب و فاضاب اســتان زنجان عنوان 

کرده و گفت: در این زمینه استفاده از تکنولوژی 
های جدید برای کاهش هزینه های تمام شده و 
کاهش میزان هدر رفت آب در شبکه های توزیع 

امری الزم و بایسته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:

مطلوبیت آب آشامیدنی 
در استان زنجان 

مطابق استانداردهای ملی است

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب 
اســتان زنجان گفت: چندین طرح مشارکتی 
با حضور اهالی روســتاها، دهیاری ها و دیگر 
نهادها در شهرستان خدابنده اجرایی می شود.

»علیرضا جزء قاســمی« اظهار داشت: اجرای 
خط انتقال روســتای آبی سفلی به طول بیش 
از 2 کیلومتــر و با اعبتاری افزون بر 2 میلیارد 
و۵۰۰ میلیون ریال از جمله این طرح ها است.

وی افزود: با اجرای این طرح بیش از 2 هزار 
نفر اهالی روستای آبی سفلی از خدمات تامین 

آب آشامیدنی پایدار برخوردار می شوند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجان طرح مشــارکتی دیگر این شرکت در 
شهرستان خدابنده را اجرای شبکه توزیع آب 
در روســتای ابراهیم آباد اعام کرده و افزود: 
ایــن طرح شــامل اجرای شــبکه توزیع آب 
آشــامیدنی به طول 2 کیلومتر، ساخت مخزن 
ذخیره آب و بازســازی خط انتقال به طول 7 

کیلومتر می باشد.
جزء قاســمی اعتبار اجرای طرح آبرسانی به 
روســتای ابراهیم آباد را بالغ بر ۵ میلیارد ریال 
عنوان کرده و گفت: نقشــه برداری و نظارت 
این طرح نیز توسط شــرکت آب و فاضاب 

انجام خواهد شد.
وی بازســازی ایســتگاه پمپاژ و اجرای 2.۵ 
کیلومتــر خط انتقال و تجهیــز یک حلقه چاه 
تامین آب آشــامیدنی در روستای مزید آباد را 
از دیگر طرح های مشارکتی انجام شده توسط 
شرکت آب و فاضاب در شهرستان خدابنده 
برشمرده و افزود: برای اجرای این طرح بیش 

از ۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجان در ادامه به ســاخت شبکه توزیع آب 
در روستای قمیشــلو نیز اشاره کرده و گفت: 
خیّرین آب با تامین لوله مورد نیاز و بخشداری 

سجاســرود نیز با قبول اجــرای این طرح به 
مشارکت با شرکت آب و فاضاب پرداختند.

وی طول شــبکه ســاخته شــده در روستای 
قمیشــلو را هــزار و 6۰۰ متر عنــوان کرده و 
گفت: ایــن طرح جزو طرح های مشــارکتی 

خاتمه یافته در شهرستان خدابنده می باشد.
جزء قاسمی اجرای خط انتقال به روستای ده 
جال به طول 3.۵ کیلومتر را نیز یادآور شده و 
گفت: با اجرای این طرح آب آشامیدنی پایدار 
در مجتمع آبرسانی ده جال شامل روستاهای 
خمارک، ده جال، شــوراب، کبوترک، کشک 

آباد و پابند تامین شد.
وی به اجرای الیروبی و مرمت قنات روستای 
آقجه کند نیز اشــاره کرده و گفت: قنات این 
روســتا که دچار آسیب دیدگی شــده بود با 
مشارکت دهیاری روستا ترمیم و الیروبی شد.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجان الیروبی و حفر قنات جدید در روستای 
قمچقای در شهرســتان خدابنده را نیز از دیگر 

طرح های مشارکتی اجرا شده توسط شرکت 
آب و فاضاب عنواون کرد.

این مســوول به اجرای کف شکنی چاه تامین 
آب روســتای محمد خلج نیز اشــاره کرده و 
گفــت: با اجرای این طرح افزایش آبدهی این 

چاه محقق شد.
جزءقاسمی اجرای طرح آبرسانی به روستای 
گل تپه را نیز شامل حفر یک حلقه چاه، خرید 
برق، لوله گذاری و اجرای 6۰۰ متر خط انتقال 
عنــوان کرده و افزود: این طرح با مشــارکت 

بسیج سازندگی و دهیاری روستا انجام شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجــان در پایان، اجرای گســترده طرح های 
مشــارکتی آب و فاضاب را موفقیتی بزرگ 
و آئینه تمــام نمایی از اعتماد و همراهی مردم 
با مســوولین عنــوان کرده و گفــت: اجرای 
طرح های مشــارکتی عاوه بر تامین نیاز آبی 
روستاها، اعتماد بیشتر افکار عمومی به دولت 

را نیز به دنبال داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اجرای چندین طرح مشارکتی 
در شهرستان خدابنده

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

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق 
مناقصه عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-51

مدیریت ، راهبری، 
نگهداری و بهره 

برداری از تاسیسات 
جمع آوری ، انتقال و 
تصفیه خانه فاضالب 
شهرهای ماهنشان 

و دندی

منابع 4/568/000/000
داخلی

حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات و 
صالحیت پایه 4 بهره برداری و 
نگهداری از شبکه و تصفیه خانه 

فاضالب از شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور ) و شرکتهایی که 

مراحل تشخیص صالحیت مذکور را 
طی نموده و نام آنها در سایت

 www.nww.ir درج شده است( 
به صورت توام مجاز به شرکت در 

مناقصه می باشند.

 228/400/000

3- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اســناد مناقصه فوق از مورخه 99/08/12 لغایت 99/08/20 درسایتهای 
http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست 

جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح 

داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایت های ثبت آگهی
7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 13 مورخه 99/09/01          

8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:4514978757 

9- زمان گشایش پاکات : پاکت های مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/09/02 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بت
نو

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

  مدیــر امور آب و فاضاب شهرســتان 
زنجان کــه برای بررســی وضعیت آبرســانی 
روســتاهای منطقه زنجانرود به این بخش سفر 
کرده بود گفت: با توجه به عدم رعایت مصرف 
بهینه آب از سوی برخی روستاییان، مصرف آب 
در این مناطق به سه برابر بیشتر از الگوی مصرف 

رسیده است.
داوود رستم خانی اظهار کرد: عدم رعایت الگوی 
مصرف و اســتفاده از آب آشامیدنی برای آبیاری 
درختان و احشــام در برخی روســتاهای استان 
زنجان، باعث بروز مشکاتی در زمینه تامین آب 
آشامیدنی پایدار برای این روستاها گردیده است.

وی افزود: مشــکل تامین آب پایدار به ویژه در 
فصل تابســتان به دلیل مصارف غیر آشامیدنی، 
علت اصلی بروز این مشکات است که می توان 

با رعایت الگوی مصرف، از آن پیشگیری نمود.
مدیــر آب و فاضــاب شهرســتان زنجان در 
بازدید از روســتای قره بوته نیز اعام کرد: همه 
شکستگی های شــبکه توزیع آب در این روستا 
مرتفع شده و یک دستگاه آب شیرین کن نیز برای 
این روستا اختصاص یافت. رستم خانی با تاکید بر 
سرکشی مداوم بر تاسیسات، نگهداری مناسب از 
این تاسیسات و رفع به موقع شکستگی ها خاطر 
نشان کرد: روستاییان در صورت وقوع هر گونه 

شکســتگی، افت فشار  و یا قطعی آب با شماره 
تلفن ۱22 مرکز پیام شرکت آب و فاضاب استان 

زنجان تماس بگیرند.

 مدیر امور آب و فاضاب شهرستان ابهر 
گفت: مقدمات تحت پوشش قرار گرفتن 6 روستا 
در بخش مرکزی شهرســتان ابهر آماده شده و به 
زودی اقدامات عملی در این راستا انجام می شود.
ابراهیم جوان کیا اظهار کــرد: با انجام مقدمات 
الزم، این روستاها در شــرایطی که پیش از این 
تحت پوشــش خدمات شرکت آب و فاضاب 
قرار نداشــتند، از خدمات قانونی شرکت آب و 
فاضاب اعم از بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، 

فــروش و واگذاری انشــعابات جدیــد، تداوم 
آبرســانی، ارتقاء کلیه پارامتر های کمی و کیفی 
آب بهره مند می شــوند. وی افزود: این مقدمات 
شــامل رفع نواقصات شبکه و تاسیسات، خرید 
انشعاب آب توسط مشترکین روستا، برچیده شدن 
کلیه انشــعابات غیرمجاز و پرداخت حداقل 7۰ 

درصدی آب بهاء توسط مشترکین می باشد.
مدیر امور آبفای شهرستان ابهر ادامه داد: روستاهای 
قره آقاج، امیر بستاق، کلنگز، گل تپه، چشمه بار و 

ینگی کند 6 روستایی هستند که آمادگی خود را 
برای تحت پوشش قرار گرفتن خدمات شرکت 

آب و فاضاب استان زنجان اعام کرده اند.
این مســوول خاطرنشان کرد: 6 روستای مذکور 
در مجموع 2 هزار نفر جمعیت داشته و در بخش 

مرکزی شهرستان ابهر قرار دارند.
گفتنی است: شهرستان ابهر 73 روستا دارد که ۴6 
روســتا در این شهرستان تحت پوشش خدمات 

شرکت آب و فاضاب استان زنجان قرار دارند.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زنجان عنوان کرد:

مصرف سه برابری آب در برخی روستاهای استان زنجان
مدیر امور آبفای شهرستان ابهر خبر داد:

مقدمات تحت پوشش قرار گرفتن 6 روستا 
در شهرستان ابهر مهیا شد
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