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در بیمارستان های تامین اجتماعی زنجان 

 ۷۳۵۰ نوزاد در آب به دنیا آمدند

2

 سرپرست جمعیت هالل احمر استان خبر داد 
ارسال تجهیزات مورد نیاز برای نقاهتگاه 
بیماران کرونایی توسط هالل احمر زنجان 

7

 به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش 
با بیان اینکه شــبکه شــاد بزرگ ترین پلتفرم 
آموزشی کشور اســت که بیش از ۱۰میلیون و 
۵۰۰هزار دانش آموز در این شبکه عضو هستند 
و از آموزش ها استفاده می کنند گفت: ۳۰درصد 
دانش آموزان هیچ گونه وســیله ارتباطی جهت 
اتصال به شبکه شــاد ندارند و این امر موجب 

نابرابری دیجیتالی آموزشی شده است.
به گزارش ایسنا، سید جواد حسینی در دیدار با 
صالحی نیا معاون وزیر صمت و رییس سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع در تشریح طرح 
هدایت بابیان اینکه در زیســت بوم کرونا همه 
ابعاد زندگی دچار تغییر شــده است و آموزش 
هم از این امر مستثنی نیست، اظهار کرد: در این 
روزهای مدارس فیزیکی تعطیل شد اما آموزش 
تعطیل نشــد و تلویزیون و شبکه شاد به کمک 

تعلیم وتربیت آمدند.
وی افزود: شــبکه شــاد بزرگ تریــن پلتفرم 
آموزشی کشور اســت که بیش از ۱۰میلیون و 
۵۰۰هزار دانش آموز در این شبکه عضو هستند 
و از آموزش ها اســتفاده می کنند اما ۳۰درصد 
دانش آموزان هیچ گونه وســیله ارتباطی جهت 
اتصال به شبکه شــاد ندارند و این امر موجب 

نابرابری دیجیتالی آموزشی شده است.
وی تصریح کرد: طرح هدایت باهدف گسترش 
عدالت آموزشــی و تأمین تجهیزات ارتباطی 
هوشــمند دانش آموزان نیازمند راه اندازی شده 

اســت و نیازمند مشــارکت تمامــی خیرین، 
دستگاه های اجرایی، نهادها و کارخانه ها است.

حســینی بابیان اینکه تاکنون عالوه بر خیرین، 
پتروشــیمی ها، کمیته امداد و مرکز آمار نیز به 
مدد طرح هدایت آمده اند اظهار کرد: امید است 
کارخانه های زیرمجموعه سازمان  شرکت ها و 
گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این طرح 
خداپسندانه به یاری دانش آموزان نیازمند بیایند.

 شایان ذکر اســت در این نشست صالحی نیا 
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع بابیان اینکه سازمان گسترش 

در راستای ایجاد و گسترش صنایع دانش محور 
و توســعه همه جانبه صنعتی کشــور، توسعه 
کارآفرینی و تربیت مدیران کارآفرین در کالس 
جهانــی گام برمی دارد، اظهــار کرد: در قالب 
انعقاد تفاهم نامه بین وزارت آموزش وپرورش 
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع، شرکت ها 
و کارخانه های زیرمجموعه این سازمان به ویژه 
گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی 
ســایپا، گروه های ماشین ســازی و فوالد، به 
 یاری دانش آموزان نیازمنــد در طرح هدایت 

خواهند آمد.

30 درصد دانش آموزان هیچ گونه وسیله 
ارتباطی برای اتصال به شاد ندارند

 ریزش قیمت ها در بازار طال با شتاب 
ادامــه دارد به طوری که بهای ســکه در پایان 
معامالت امــروز با ریزش حــدود ۸۰۰ هزار 
تومانی در آســتانه ســقوط به کانال ۱۰ میلیون 

تومانی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، روند نزولی قیمت طال و سکه 
که در هفته های گذشــته کند شــده بود، امروز 
شــتاب گرفت؛ پس از کاهش نرخ ارز و افت 
انس جهانی طال، فعاالن بازار طال و ســکه از  
صبح امروز با ریزش قیمت ها مواجه شدند که 

تا پایان ساعت معامالت ادامه داشت.
بر این پایه،  ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در ساعت ۱۷ امروز به ۱۱ میلیون و ۵۰ 
هزار تومان رســید. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۱۰ میلیون  و ۸۰۰ هزار تومان معامله 
شد. همچنین نیم ســکه بهار آزادی ۵ میلیون و 

۸۰۰ هــزار تومان، ربع ســکه ۳ میلیون و ۹۵۰ 
هزار تومان و ســکه یک گرمی هم ۲ میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
عــالوه بر این، در بازار طال نیــز نرخ هر گرم 
طــالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۹۸ هزار ۱۵۳ 
تومان و انس جهانی طال نیز به یک  هزار و ۸۵۰ 

دالر و سنت رسید.
چرا قیمت طال کاهش یافت؟

کاهش چند روزه قیمت طال ناشــی از عوامل 
متعددی است.

در ایــن رابطــه »ابراهیم محمدولــی«، رییس 

اتحادیه طــال و جواهــر تهران بــه خبرنگار 
اقتصادی ایرنــا گفت: در کاهش قیمت طال در 
روزهای گذشــته دو عامل به صورت مستقیم 
تأثیر گذار بوده است که نخستین عامل،  کاهش 

انس جهانی است.
وی توضیــح داد: هرگاه قیمــت انس جهانی 
کاهش پیدا کند به طور مســتقیم بر قیمت طال 
در داخل کشــور اثر گذاشــته و افت آن را در 
پی خواهد داشــت. در روزهای گذشته قیمت 
انس جهانی پایین آمده و با کاهش قیمت طالی 

داخلی همراه شده است.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
عامل دوم افت نرخ ســکه،  قیمت ارز اســت، 
افزود: بازار ارز در روزهای گذشــته با کاهش 
روبه رو شــده و به موازات آن قیمت طال نیز 

روند افت داشته است.
وی ادامه داد: وقتــی این دو عامل رخ می دهد 
عامل ســوم تقاضا نیز وارد شــده و بر کاهش 
قیمــت اثر می گذارد. یعنی بــا افت قیمت طال 
میــزان تقاضا نیز کاهش می یابــد. در روزهای 
گذشته نیز مردم با نزول قیمت طال، خرید خود 
را بــه تعویق انداخته اند تــا ببینند در روزهای 

آینده وضعیت بازار به چه صورت خواهد بود. 
این کاهش تقاضا هم خود عاملی در افت قیمت 

طال در روزهای گذشته بوده است.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره چشم 
انــدازه آینده بازار طال در یــک ماه آتی عنوان 
داشــت: اگر روال بازارهای ارز و انس جهانی 
بر همین روال باشــد و به ســوی ثبات قیمت 
حرکت کنند قیمت طالی داخلی نیز به ســمت 
ثبات خواهد رفت و با نوسانات اندِک کاهشی 

و یا افزایشی همراه خواهد بود.
محمدولی به وضعیت بخش تقاضا اشــاره کرد 

و اظهار داشت: در هفته های گذشته تقاضای 
مردم به ســمت مصنوعات طال و سکه متمایل 
بوده و کمتر گرایش به طالی آب شده داشته اند. 
همچنیــن با توجه بــه نزدیکی پایان ســال و 
فرارسیدن عید نوروز انتظار می رود گرایش به 

سمت مصنوعات طال و سکه بیشتر نیز بشود.
وی به وضعیت حباب در بازار سکه نیز اشاره 
کرد و گفت: بر پایه قیمت امروز،  ســکه بین 

۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان حباب دارد.
این کارشــناس بازار طال به وضعیت معامالت 
این بازار پرداخت و عنوان داشــت: پیش بینی 
می شود در صورتی که شــرایط جاری برقرار 
باشــد و اتفاق خاصی رخ ندهد، یعنی عواملی 
غیر از انس جهانی و بازار ارز بر قیمت طال اثر 
قابل توجهی نداشته باشند بازار طال در آینده با 

رونق مواجه شود.

سکه در آستانه سقوط به کانال ۱۰ میلیون تومانی

آگهی مزایده عمومی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر  دارد تعدادی از امالک تحت اختیار خود را برابر مقررات مربوطه 

و شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .

تعداد قطعات/نوع ملک/کاربریردیف 
نشانی واحد

زنجان -شهرک شهید رجایی-ضلع جنوبی پارک رجایی )منطقه امجدیه(7زمین /مسکونی 1

زنجان -شهرک شهید رجایی-ضلع جنوبی پارک رجایی )منطقه امجدیه(4زمین /تجاری2

ایجرود-روستای قمچقای-خیابان ورودی اصلی روستا1زمین /تجاری 3

ایجرود-روستای مال پیری-تقاطع شهید حکمعلی عیوضی و شهید اکبر احمدی1زمین /تجاری 4

سلطانیه-روستای گوزلدره-منطقه توسعه روستای گوزلدره1ساختمان/مسکونی5

1- مشخصات شامل مساحت امالک ، قیمت پایه کارشناسی و دیگر اطالعات تکمیلی در زمان ارائه اسناد مزایده در اختیار افراد 
شرکت کننده  قرارمی گیرد.

2- فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/11/04
3- تاریخ تحویل پیشنهادات تا تاریخ 1399/11/16 

4- تاریخ بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده 1399/11/18
جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی: زنجان-میدان آزادی، بلوار کشاورز، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- 

امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه فرمایید.شماره تماس 024-33106218

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت اول
نوب

فرنشین سازمان بهزیستی زنجان خبر  داد:

افتتاح مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در زنجان
2

اجرای 
طرح فراز در 
320 هکتار 

از تاکستان های 
زنجان 

2

فرنشین بنیاد مسکن زنجان خبر داد؛

مقاوم سازی ۶ هزار واحد مسکونی 
روستایی در زنجان

ماه 
عسل 

در 
تیمارستان 

منتشر 
شد

2
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جهاد  ســازمان  فرنشــین   
کشــاورزي زنجان با بیــان اینکه 
در راســتاي اجراي طرح فراز در 
زنجان ۲۸4 پرونده تشــکیل شده 
اســت، گفــت: در بیــش از ۳۲۰ 
هکتار از تاکســتانهاي استان طرح 

فراز اجرا شده است.
به گــزارش زنگان امــروز، جواد 
تاراسي در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به اجراي طــرح فراز یا 
انگور  باغات  در  داربســتي کردن 
در اســتان زنجان، گفت: این طرح 
در ســال جهش تولید مورد تاکید 
ســازمان جهاد کشــاورزي استان 

است.
وي با بیان اینکه در راستاي اجراي 
طرح فراز در اســتان زنجان ۲۸4 
پرونده تشــکیل شده است، اظهار 
کرد: تاکنون در بیش از ۳۲۰ هکتار 

از تاکستانهاي استان طرح فراز اجرا شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي زنجان گفت: 

اســتان زنجان بیش از ۱6 هزار هکتار باغ انگور 
در اســتان زنجان وجود دارد و در سال بیش از 

۲۲۰ هزار تن انگور در استان تولید میشود.
تاراســي با بیان اینکه در ســال جهش تولید تا 

پایان ســال طرح فراز در بیش از 
۵۰۰ هکتار از باغات انگور استان 
اجرا میشود، ابراز داشت: براي این 
طــرح بیش از ۱۳ میلیــارد تومان 

هزینه پیش بیني شده است.
وي با بیان اینکه دراســتان زنجان 
شهرســتانهاي ابهــر و خرمــدره 
بیشــترین تولید انگــور را دارند، 
صادرات  بیشــترین  کرد:  تصریح 
محصوالت کشــاورزي استان هم 

مربوط به کشمش است.
کشاورزي  جهاد  ســازمان  رئیس 
اینکه حرکت آسان  بیان  با  زنجان 
و خــوب تجهیزات کشــاورزي، 
مصــرف بهینه آب، کاهش رویش 
مبارزه  در  تســهیل  هرز،  علفهاي 
با آفات و تولیــد با کیفیت انگور 
در استان زنجان از مزایاي اجراي 
آورشــد:  یاد  اســت،  فراز  طرح 
کشــاورزان از این طــرح به خوبي اســتقبال 

مي کنند.

فرنشين سازمان جهاد کشاورزی خبر داد:

اجرای طرح فراز در 320 هکتار از تاکستان های زنجان  آب رایگان برای 23 درصد 
از مشترکین استان زنجان

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: در قالب طرح آب امید 
۲۳ درصد از مشــترکین آب اســتان رنجان 
مشمول اجرای این طرح شده و از آب رایگان 

برخوردار خواهند شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: طرح »آب 

امید« شامل مشترکین کم مصرف می شود.
وی افزود: الگوی مصرف استاندارد برای هر 
مشترک ۱۵ متر مکعب در ماه می باشد، بدین 
ترتیب مشترکینی که میزان مصرف خود را تا 
دو سوم کاهش داده و به ۵ متر مکعب برسانند، 

مشمول اجرای طرح آب امید خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: بر پایه برآوردهای انجام شده بیش 
از 4۰ درصد از مشــترکین روستایی مشمول 

اجرای طرح آب امید خواهند شد.
گفتنی است: این طرح با پیشنهاد وزارت نیرو 
به تصویب هیئت وزیران رسیده و برای اجرا 
به شرکت های آب و فاضالب استان ها ابالغ 
شده است. شایان ذکر است بر پایه این طرح 
هزینه آب بهاء مشــترکین کم مصرف رایگان 
محاسبه شده و قبوض آب بهای آنان صفر در 

نظر گرفته خواهد شد.

کشف زمین خواری
20 میلیاردی در زنجان

فرمانده انتظامی اســتان از کشــف ۸ 
هکتارزمین خواری به ارزش ۲۰ میلیارد ریال 
توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان 

خدابنده خبر داد.
 به گــزارش زنــگان امروز، ســردار رحیم 
جهانبخش بــا اعالم این خبر، گفت: مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خدابنده در پي 
شــکایت اداره جهاد کشاورزی  در باره تغییر 
کاربری زمین کشاورزی به متراژ ۸ هکتار واقع 
در شهرســتان خدابنده پیگیری موضوع را در 

دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دادند.
وی افــزود: با ادامه یافتــن تحقیقات پلیس، 
مشخص سه متهم با خریداري زمین کشاورزي 
بدون رعایت الزامــات و مجوزات قانوني از 
سازمان مسکن و شهرسازي و شهرداري اقدام 
به تفکیک وتبدیل به قطعات خرد مسکوني و 

فروش به اشخاص حقیقي کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان زنجــان با بیان اینکه 
متهمان شناسایی ، دستگیر و با تشکیل پرونده 
تحویل مراجع قضائي شدند، خاطر نشان کرد: 
کارشناسان ارزش زمین هاي رفع تصرف شده 

را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

خبـرخبــر

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز ابهر:

۶00 دانش آموز ابهری
 نیاز به تبلت دارند

مدرسه ســاز  رییس مجمع خیرین   
ابهر گفت: 6۰۰ دانش آمــوز ابهری نیاز به 
تبلت و گوشی هوشــمند برای پیوستن به 

شبکه شاد دارند.
حســین صالحی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به اهدای ۱۲۰ تبلت به دانش آموزان 
خیرین  مجمــع  توســط  ابهری  نیازمنــد 
مجمــع خیرین  کرد:  اظهار  مدرسه ســاز، 
مدرسه ساز و مدرسه یار ابهر تالش خواهد 
کرد به اندازه توان خود و با حمایت خیرین 
عرصه تعلیــم و تربیت، تبلت و گوشــی 
موبایل بیشــتری برای دانش آموزانی که از 
داشتن گوشــی و یا تبلت محروم هستند، 

خریداری کند.
وی تصریــح کــرد: برای تحقــق این امر 
نیازمنــد یاری خیرینی هســتیم که صحن 
تعلیــم و تربیــت را برای کمــک و یاری 
انتخاب کرده انــد؛ چراکه بر ایــن باورند 
مجمع خیرین مدرسه ساز مادر همه مجامع 
خیریه هســتند و دانــش و آگاهی متضمن 
ســعادت بوده و خوشــبختی جامعه را به 

همراه خواهد داشت.
این مســوول بــا تاکیــد بر اینکــه کتب 
کمک آموزشــی نیز به صــورت رایگان و 
بدون محدودیت در اختیــار دانش آموزان 
نیازمنــد قرار داده می شــود، عنــوان کرد: 
چنانچه دانش آموزی نیــاز به لوازم التحریر 
نیز دارد، مجمع خیرین مدرسه ساز می تواند 

در اختیارشان قرار دهد.
صالحــی بــا تاکید بــر ضــرورت اهتمام  
جدی بــرای فراهم کردن زمینه اســتفاده 
دانش آموزان از شبکه شاد، یادآور شد: هیچ 
دانش آموزی نباید به علت مشکالت مالی، 

محروم از تحصیل باشد.
رییــس هئیــت مدیــره مجمــع خیرین 
مدرسه ساز و مدرسه یار ابهر با پرداختن به 
این موضوع که با توجه به بررسی های انجام 
شده، در حدود 6۰۰ دانش آموز بی بضاعت 
برای پیوســتن به برنامه شــاد نیاز به تبلت 
دارند، ادامه داد: امیدواریم با کمک خیرین 
در آینــده نزدیک این 6۰۰ تبلت نیز تهیه و 
در اختیار دانش آموزان و نیازمند قرار گیرد.
این مســوول با بیان اینکه برای خرید ۱۲۰ 
دستگاه تبلت 4۳۰ میلیون تومان هزینه شده 
است، متذکر شد: در تالش هستیم در آینده 
نزدیــک ۸۰ میلیون تومان نیــز به این امر 
اختصاص یابد تا مشــکل دانش آموزان در 

این زمینه مرتفع شود.

 فرنشــین بهزیستی استان زنجان گفت: 
مرکز جامــع درمان و بازتوانــی معتادان در 

زنجان به زودی افتتاح می شود .
امروز محمــد محمدی  زنــگان  به گزارش 
قیداری در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در 
زنجان با اشــاره به اینکه یکی از رویکردهای 
این نهاد پیشگیری از انواع معلولیت ها است، 
اظهار داشــت:  در بحث غربالگری، شنوایی 
نوزادان یک تا 10 روز در بیمارستان ها مورد 
سنجش قرار می گیرند که برای موارد مشکوک 
اقداماتی همانند کاشت حلزون انجام می شود.

نوبتی  وی تاکید کرد: خوشبختانه هیچ پشت 
در درمان کاشت حلزون کودکانی که نیاز به 

این درمان دارند ، وجود ندارد و تمام افرادی 
که نیاز به کاشــت حلزون دارنــد »درمان« 

می شوند.
زنجان گفت:  اســتان  بهزیســتی  فرنشــین 
همچنینگروه های مشکوک به معلولیت بینایی و 
ذهنی به بخش های دیگر ارجاع داده می شود 
تا از بروز احتمالی نابینایی و دیگر مشکالت 
ذهنی جلوگیری شــود. البته باید عرض کنم 

تمامی این مراحل رایگان صورت می گیرد.
وی تاکیــد کرد: تشــخیص هر چــه زودتر 
ناشنوایی تاثیر بســزایی بر ارائه درمان ها به 
همراه دارد چرا که زمان طالیی برای آموختن 
یک زبان در کودکان هفت سالگی است و بی 

توجهی به این امر، سبب معلولیت در کودکان 
می شــود. وی در ادامه گریزی به بحث اعتیاد 
در جامعه زد و افزود: اعتیاد مادر آسیب های 
اجتماعی بوده و در صدر آسیب های اجتماعی 
است. شوربختانه اعتیاد سبب شده بسیاری از 
جوانان کشــور ما تلف شوند و به جز هزینه 

برای جامعه چیز دیگری نداشته باشند.
محمــدی قیداری با بیان اینکــه مرکز جامع 
درمان و بازتوانی معتادان در حال آماده سازی 
برای افتتاح اســت، افزود : این مرکز با هدف 
بهبــود و بازتوانی افراد بــا اختالل مصرف 
مواد که شکل داوطلبانه به این مرکز مراجعه 
می کنند شامل بخش های سم زدایی، سالن های 

مراقبتــی و اقامتی، بخش درمان و اشــتغال 
فعالیت خواهد کرد.

وی افــزود: مددجویان پــس از پذیرش در 
این مرکز از نظر مشــخصات فردی، وضعیت 
خانوادگی و اجتماعی، بررسی انگیزه مددجو 
بــرای بهبود و بازتوانــی، اطالعات راجع به 
مصرف مواد، ســابقه بیماری های جســمانی 
و بیماری های روانپزشــکی و سوابق قضایی 

وکیفری  بررسی می شوند.
این مسوول گفت: پذیرش در مراکز اقامتی و 
بهبود بازتوانی اعتیاد به شکل داوطلبانه است 
و نگهداری اجباری معتادان به هر شکل و به 

هر دلیل در این مراکز ممنوع است.

فرنشین سازمان بهزیستی زنجان خبر  داد:

افتتاح مرکز جامع درمان و بازتوانی معتادان در زنجان

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
زنجان با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۷۳4 واحد مسکونی 
روستایی روی گسل اســت، گفت: نزدیک به 6 

هزار واحد مقاوم سازی شده است.
به گزارش زنگان امروز رضا خواجه ای در نشست 
مدیریت بحران در محل استانداری زنجان، با بیان 
اینکه ۲۷۵ روستای استان زنجان شامل 4۲ هزار و 
۵۵۵ واحد مســکونی در معرض خطر سیل قرار 
دارنــد، گفت: از این تعداد ۱۵ هزار و 64۸ واحد 

مقاوم سازی و ایمن سازی شده است.
وی با بیان اینکه ۲6 هزار و ۹۰۸ واحد مسکونی 
در استان زنجان در برابر سیل مقاوم نیستند، اظهار 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان برای مقاوم 
سازی واحدهای مسکونی روستایی برنامه ریزی 

الزم را دارد.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان، 
با بیان اینکه در سیل ســال گذشته ۹4 میلیارد و 
۳۷۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی سه هزار 
و 6۵۸ واحد مسکونی در استان زنجان اختصاص 

یافت، گفت: بازســازی این واحدها در استان به 
پایان رسیده است. خواجه ای تاکید کرد: از محل 
اعتبارات حوادث در ســال گذشــته ۱۰۰ درصد 
واحدها با اعتبار ۳۳ میلیارد و 4۷۳ میلیون بازسازی 

و مقاوم سازی شده است.
وی با بیان اینکه 6۷ درصد واحدهای مســکونی 
روستایی استان زنجان مقاوم سازی نشده است، 
گفت: برای ســه هزار و ۱4۸ واحد مســکونی 

تسهیالت بالعوض پرداخت شده است.
فرنشــین بنیاد مسکن انقالب اســالمی زنجان 
تصریح کرد: ۱۵۳ روســتای زنجان روی گسل 
زلزله قرار دارد و ۱۸ هزار و ۷۳4 واحد مسکونی 
روســتایی روی گسل است که نزدیک به 6 هزار 
واحد مقاوم سازی شده و ۱۲ هزار و ۸۰۰ واحد 

غیر مقاوم هستند.
خواجه ای بــا بیان اینکه نهادینه شــدن فرهنگ 
مقاوم سازی در روستاها و ایمنی بیشتر واحدهای 
مسکونی روستایی در برابر حوادث طبیعی امری 
مهم اســت، افزود: اجرای طرح ویژه بهسازی و 

مقاوم سازی مسکن روستایی گامی مهم در راستای 
توســعه امکانات عمرانی و بهبود کیفیت مساکن 

روستایی است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان تصریح 
کرد: بر پایه آخرین آمار، ۳۸ درصد جمعیت استان 

زنجان در روستاها ساکن هستند.

فرنشین بنیاد مسکن زنجان خبر داد:

مقاوم سازی ۶ هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفــت: تجهیزات مورد نیاز برای تجهیز 
نقاهتــگاه بیماران کرونایی در شــهر زنجان با 
مدیریت ســپاه انصارالمهدی)عج( این اســتان 

ارسال شد.
به گزارش زنگان امروز، علی طاهری در جمع 
خبرنگاران افزود: 4۵ قلــم از تجهیزات مورد 
نیاز برای تجهیــز نقاهتگاه بیماران کرونایی در 
هتل سهر زنجان توســط جمعیت هالل احمر 
تحویل سپاه انصارالمهدی)عج( این استان شد 

که مدیریت این نقاهتگاه را برعهده دارند.
وی تاکید کــرد: جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان بــا حضور فعال داوطلبــان، امدادگران 
و جوانان در طرح شــهید ســردار حاج قاسم 
ســلیمانی برای مهار بیمــاری کرونا در قالب 
ناظران سالمت در کنار سپاه انصارالمهدی)عج( 
این استان، دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشــتی و درمانی و دیگر ارگان ها همکاری 
تنگاتنگی در سطح استان دارد.

سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفــت: هالل احمر با همه ظرفیت ها در تالش 
برای مهار و کنترل بیماری کرونا و ریشــه کنی 
آن در کنار همه دستگاه های اجرایی استان قرار 

دارد.
طاهری اظهارداشــت: ۱۰ عدد کپسول اکسیژن 
۲۰ کیلویی، ۱۰ عدد پالس اکســی متر)اکسیژن 
 ســنج خون( و ۱۰ عدد مانومتــر و رگوالتور 
اکسیژن  تحویل سپاه انصار المهدی)عج(استان 
زنجان برای تجهیز نقاهتگاه بیماران کرونایی در 

هتل سپهر شد. 
وی اضافه کرد: هفت عدد پایه سرم، چهار عدد 
فشار سنج،  ۲ عدد تب سنج و یک جعبه کمک 
های اولیه با تجهیزات کامل از دیگر اقالمی بود 

که برای تجهیز این نقاهتگاه تحویل داده شد.

طاهری به اقدامات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان از ابتدای شیوع بیماری کرونا اشاره کرد 
و افزود: هالل احمر از اســفند سال گذشته تا 
پایــان تعطیالت نوروز اقدام به تب ســنجی و 
غربالگری از مسافران و رانندگان در ورودی و 

خروجی شهرهای استان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از این اقدامات، هالل 
احمر در شهرســتان های زنجان، خدابنده، ابهر 
و طارم نیز برای آماده سازی و تجهیز نقاهتگاه 

ها وارد میدان عمل شده است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: پــس از تجهیز و راه انــدازی نقاهتگاه 
ها، هالل احمر با اجرای طرح آمران ســالمت 
با مشــارکت داوطلبان و جوانان، شهروندان را 
دعوت به رعایت پروتکل های بهداشتی کرده و 
برای افراد فاقد ماسک، ماسک رایگان داده اند.

طاهری اظهارداشت: هم اکنون نیز اجرای طرح 

ناظران سالمت بر پایه توافق نامه هالل احمر با 
وزارت بهداشت و درمان در استان زنجان کلید 
خورده که این طرح نیز در کنار کادر بهداشتی با 
مشارکت داوطلبان و جوانان هالل احمری در 

سطح شهرستان ها در حال اجراست.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان  
یــادآوری کرد: جمعیت هالل احمر توانســت 
در دوران کرونایی بســته های بهداشتی را میان 
بیماران صعب العالج درسطح استان توزیع کند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: به منظــور تحقق منویــات مقام معظم 
رهبری مدظله العالی، افرادی که معیشــت آنها 
در نتیجه کرونا دچار مشکل شده هالل احمر با 
استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان نسبت به 
تامین بخشی از مایحتاج بهداشتی این هموطنان 
در ۲ مرحله در قالب طــرح کمک مومنانه در 

سطح استان اقدام کرده است.

 سرپرست جمعیت هالل احمر استان خبر داد 

ارسال تجهیزات مورد نیاز برای نقاهتگاه بیماران کرونایی توسط هالل احمر زنجان 
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واکسن چند صد یورویی کرونا در بازارسیاه 
ناصرخسرو!

 »ناصرخســرو«  بیش از آن که شــاعری 
بلندآوازه را به یادمان آورد، این روزها پدیده ای 
شــده برای فریب مــردم و اخــاذی از جان و 
ســالمت ؛ به اصطالح داروفروشانی که این بار 
نان در روغن کرونا زده  و نوش دارویی تقلبی را 

داللی می کنند؛ آنهم به یورو و دالر...
به گزارش ایســنا، گویا این روزها شیوع کرونا 
گرچه بســیاری از بازارها را به رکود نشانده، اما 
بازار داد و ســتد دالالنی را داغ کرده که به بهای 
جان مردم و بی هیچ مســوولیتی بر طبل داشتن 
داروهای کمیاب و نایاب کرونا و حتی داروهایی 
که هنوز مجوزهای بین المللی و داخلی را اخذ 

کرده اند، می کوبند.
دور از ذهن هم نبود که با زمزمه تولید واکســن 
کرونا در دنیا و آغاز واکسیناسیون کووید-۱۹ در 
برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، این افراد هم 
در مســیر کسب سود بیشتر آستین باال زده و در 
فریب هرچه بیشــتر مردم با نام و ظاهر فریبنده 
»واکســن کرونا« بکوشــند. به طوری که گفته 
می شــود در بازار ناصرخسرو واکسنی با عنوان 
واکسن کرونا با قیمت ۱۰۰۰ یورویی به فروش 
می رســد. در حالی که نه مشخص است که این 
واکســِن مثال کرونا با چه شرایط  نگهداری و از 
چه طریقی وارد کشور شده و نه معلوم است که 
آنچه درون این شیشــه به اصطالح حیات بخش 

وجود دارد، واقعا چیست؟.
به نام بیماران به کام دالالن مرگ

این همان اتفاقی اســت که چنــد ماه قبل برای 
داروی رمدســیویر نیز رخ داد. دارویی که گفته 
می شــد اثرات چشــمگیری بر بهبــود بیماران 
مبتال به کرونای بدحــال دارد و با همت دالالن 
ناصرخســرو، با قیمت های چند ده میلیونی در 
بازار سیاه به مردمانی که نگران جان عزیزان شان 
بودند و حاضر بودند برای نجات جان بیمارشان 
چوب حراج به زندگی شــان بزنند، داده می شد؛ 
موضوعی که وزارت بهداشــت بارها نسبت به 
تبعات عوارض جبران ناپذیر آن هشــدار داد و 
از مردم خواست دارو و درمان عزیزانشان را تنها 

از مسیر رسمی و از بیمارستان ها پیگیری کنند.
علی رغــم اینکه بارها اعالم شــده بود که کرونا 
هنــوز داروی اختصاصی و واکســن موثر مورد 
تایید سازمان بهداشــت جهانی را ندارد، اما هر 
از گاهــی نام برخی داروهای غیر اختصاصی که 
تا حدی می توانند در درمان کووید-۱۹ هم موثر 
باشند، بر سر زبان ها  می افتاد. یک روز فاویپیراویر 
و اکتمرا و یک روز هم رمدســیویر. حاال هم که 
واکسن کرونا تولید شده، میدان برای سودجویان 
عرصه سالمت باز شده تا باز با استفاده از هراس 
مردم پول های کالن به جیب بزنند؛ پول هایی که 
گاهــی از فروش خانه یا ماشــین زیر پای مردم 

جور شده تا جان بیماران شان را نجات دهند.
این درحالیســت که باید لحظه ای فکر کنیم که 
در شــرایطی که واکســن کرونا هنوز تزریقش 
در کشــورهای تولیدکننده محدود بوده و هنوز 
کشــورهای تولیدکننده واکســن کرونــا تمام 
جمعیت شان را واکســینه نکرده اند، چگونه سر 

از بازار غیر رســمی ایران در می آورند؟.  اصال 
بر فرض محال هم اگر این واکســن اصل بوده 
و از آن ســوی مرزها وارد کشــور شده است، 
آیا می توان درباره نحــوه انتقال و نگهداری آن 

تضمینی داد؟.
باید توجه کرد که به گفته وزارت بهداشــتی ها، 
واکســن هایی که در بازار غیررســمی با عنوان 
واکســن کرونا عرضه می شــوند، تقلبی بوده و 
می توانند منجر به بروز عارضه در افراد شــوند. 
حتی اگر این واکســن ها تقلبی نباشــند، قاچاق 
هســتند و ممکن است به درســتی نگهداری و 
حمل نشــده باشند که باز هم برای مصرف کننده 

خطر بسیاری خواهند داشت.
شیادی با واکسن تقلبی کرونا

باید توجــه کرد که به گفته کارشناســان حوزه 
سالمت، انتقال و شرایط نگهداری واکسن بسیار 
حســاس است و باید بســیار دقیق و در شرایط 
زنجیره ســرد  نگهداری و منتقل شود. به طوری 
کــه اگر  برای مدت طوالنــی از یخچال خارج 
شــود، کارایی اش را از دست می دهد. بر همین 
اســاس مهم اســت که بالفاصله بعد از خروج 
واکســن از شرایط زنجیره سرد، به سرعت آن را 

تزریق کرد.
از ســوی دیگر  دکتر علی فاطمی- نایب رییس 
انجمن داروســازان ایران در گفت وگو با ایسنا، 
اعالم کرد که واکســن کرونــای تقلبی در بازار 
وجود دارد و شــیادانی هستند که با این موارد از 

مردم کالهبرداری می کنند.
زنجیره ســرد و فوق ســرد؛ نیاز واکسن های 

کرونا
وی تاکید کرد: به طور کلی واکســن ها دو نوع 
زنجیره ســرد دارند؛ یکی زنجیره سرد و دیگری 
زنجیره فوق سرد. در زمینه واکسن کرونا نیز این 
موضوع وجود دارد. واکســن های کرونایی که 
از ویروس ضعیف شده هســتند، مانند واکسن 
چینی، روســی، آســترازنکا و واکسن ایرانی که 
در حال کار بر روی آن هســتند، همه به زنجیره 
سرد نیاز دارند. از طرفی واکسن های آمریکایی 
عمدتا مانند مدرنا و فایزر-بایون تک به زنجیره 
فوق سرد نیاز دارند، یعنی منهای ۷۰ درجه که یا 
باید در فریزهای خاص قرار گیرند و یا در مدت 
محدودی با کیســه های یخ خشــک نگهداری 

شوند.
فاطمی گفــت: در هر صورت واکســن چه به 
زنجیره ســرد نیاز داشته باشــد و چه به زنجیره 
فوق سرد، نمی تواند در شرایط عادی و با حمل 
و نقل معمولی جابجا شــده و به فروش برسد. 
بنابراین واکسن هایی که در ناصر خسرو هستند، 
قطعا تقلبی بوده و از منشــاء اصلی نیستند. باید 
توجه کــرد که هم اکنون تمام کشــورها کنترل 
شــدیدی را در حوزه توزیع واکسن اعمال می 
کنند و تقریبا احتمال اینکه واکسن کرونای اصلی 
از این طریق وارد کشور شود، بسیار بسیار پایین 

است.
وی تاکید کرد: جدای از این، واکسن کرونایی که 
ادعا می شــود در ناصر خسرو وجود دارد، حتی 
اگر تقلبی هم نباشد، با شرایطی که قاچاقچیان آن 
را جابجا می کنند، قطعا این واکسن بی اثر و غیر 

قابل مصرفی است.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران، گفت: حال 
ممکن اســت در ویال واکسن، ماده دیگری هم 
ریخته باشــند که احتمال مــرگ بعد از مصرف 
آن هم وجود دارد. زیــرا اینها داروهای تزریقی 
هســتند و جزئی ترین ناخالصی در آن ها، اعم 
از مواد شــیمیایی یا میکروب، می تواند منجر به 

عوارض جدی یا مرگ شود.
بنابرایــن مردم باید بدانند کــه آنچه که در بازار 
غیر رسمی به عنوان واکسن کرونا به فروش می 
رســد، تقلبی است و حتی اگر تقلبی هم نباشد، 
ممکن است در شرایطی حمل و نگهداری شده 
باشــد که نه تنها بی اثر شــده و حتی عوارض 

جدی هم در بر داشته باشد.
حمل و نگهداری واکسن کرونا با شرایط ویژه

بر این پایه دکتر سیما سادات الری- سخنگوی 
وزارت بهداشــت نیز درباره فروش واکسنی با 
عنوان کرونا در بازارهای غیر رســمی کشور، به 
ایســنا، گفت: مراحل حمــل و نقل و نگهداری 
واکســن کرونا ویژه بوده و محل توزیع آن قطعا 
در بازار سیاه نیست. توزیع این واکسن حتما در 
شبکه بهداشت و زیر نظر وزارت بهداشت انجام 
می شود. تزریق این واکسن هم بر پایه اولویت ها 

خواهد بود.
عوارض جبران ناپذیر واکسن های تقلبی

وی با بیان اینکه تزریق این نوع داروهای تقلبی 
که محتوای آن مشخص نیست، عوارض جبران 
ناپذیری خواهد داشــت، درباره اخباری مبنی بر 
فروش واکســن کرونای چینی و روسی در بازار 

ناصرخســرو با قیمت های گــزاف، گفت: باید 
توجه کرد که هنوز هیچ واکســن تایید شــده و 
ایمن برای بیماری کووید- ۱۹ وارد کشور نشده 

است.
وی تاکید کرد: شــایعه فروش واکسن کرونا در 
بازار سیاه و فضای مجازی قطعا بی اساس است. 
واکسن کرونا در بسیاری از کشورها و شرکت ها 
مجوز مصرف اضطراری گرفته و در کشــور ما 
نیز تولید اولین واکســن کرونا در فاز اول تست 

انسانی قرار دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تقاضای ما از 
مردم این اســت که به هیچ عنوان به شایعه هایی 
از این دســت توجه نکرده و فریب سودجویان 
را نخورند. تزریق این نــوع داروهای تقلبی که 
محتوای آن مشــخص نیســت، عوارض جبران 
ناپذیری خواهد داشت که کمترین آن، هدر دادن 
مبالغی برای خریدن ایــن داروها یا به اصطالح 

واکسن تقلبی خواهد بود.
در هر حال وزارت بهداشت تاکید دارد که واکسن 
کرونا در ناصرخســرو وجود خارجی ندارد. در 
این زمینه دکتــر کیانوش جهانپور- رییس مرکز 
اطالع رســانی وزارت بهداشت اعالم کرده است 
که  افراد سودجو و فرصت طلب با سوءاستفاده 
از نگرانــی و نیاز مردم در باره واکســن کرونا 
در بسیاری از کشــورها در فضای مجازی و یا 
حتی بازار سیاه مبادرت به کالهبرداری می کنند. 
شوربختانه در کشور ما هم در فضای مجازی و  
بازار سیاه )ناصرخسرو( به چنین شایعاتی دامن 
زده شــد، اما اطالعات میدانی حاکی از آن است 

که به هیچ وجه چنین موضوعی صحت ندارد.
ایمنی علیه کرونا یا مرگ؟

وی به مردم هشــدار داد که شــهروندان به هیچ 
وجه تحت تاثیر شــایعات فروش واکسن کرونا 
در بازار سیاه قرار نگیرند؛ چراکه تهیه این واکسن 
در بازارهای غیررسمی اثربخشی ندارد و مصرف 
آنها منجر به عوارض جدی و مرگ خواهد شد. 
بنابراین به مردم عزیز هشــدار می دهیم به هیچ 
وجه تحت تاثیر القائات یــا تبلیغاتی که ممکن 
است در برخی محافل فضای مجازی دیده  شود، 

قرار نگیرند.
جهانپور تاکید کرد که با توجه به زنجیره ســرد، 
نحوه حمــل، نگهداری و انتقال واکســن های 
کووید-۱۹ بســیار بعید است حتی اگر واردات 
انجام شود آنچه که در بازار سیاه عرضه می شود، 
سالم و قابل مصرف باشد و قطعا اینگونه نخواهد 

بود.
بنابرایــن در وهله اول باید بدانیم که هنوز تولید 
و میزان واکسیناســیون واکســن کرونا به حدی 
نرســیده اســت که بتوان به راحتی واردات آن 
را انجام داد، دوما اگر قرار بر واردات واکســن 
باشــد، در شــرایطی که این واکسن نحوه حمل 
و نگهداری ویژه ای دارد، الزم اســت به سیستم 
رسمی سالمت کشــور یعنی وزارت بهداشت، 
اعتماد کرده و نه جیب سوداگران عرصه دارو را 
پُرپول تر کنیم و نه سالمت  را فدای عنوانی به نام 

»دارو،درمان و واکسن کرونا«.  

کمبود ویتامین دی، امید به 
زندگی را کاهش می دهد

 نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که 
مهاجرت در ۵۰۰ سال گذشته از مناطق پرنور 
خورشیدی به مناطق کم نور خورشیدی ادامه 
دارد و این روند بر نتایج ســالمت کنونی در 

کشورهای مقصد تاثیر گذاشته است.
به گزارش مدیکال نیوز، محققان اعالم کردند 
 )D( که توانایی افــراد در تجزیه ویتامین دی
نور خورشــید با رنگ دانه پوســت کاهش 
می یابد و کمبود ویتامین D مستقیما با خطر 
بیشتر مرگ ومیر ناشــی از بیماری هایی مانند 
بیماری هــای قلبی عروقــی، دیابت نوع یک 
و نوع دو، فشــارخون باال و برخی سرطان ها 
همراه است. تحقیقات اخیر حتی نشان می دهد 
ویتامین D برشــدت کوویــد-۱۹ نیز تاثیر 

می گذارد.
محققان در اینجا بر گروه هایی از مناطق دارای 
تابش خورشــیدی زیاد متمرکزشده اند که از 
ســال ۱۵۰۰ میالدی تا امروز به مناطق کم نور 
خورشیدی مهاجرت کرده اند. نتایج نشان داد، 
جابجایی های جمعیتی باعث می شود که خطر 
کمبود ویتامین D به میزان قابل توجهی افزایش 
یابــد. محققان پیامدهای کلی ســالمتی این 
مهاجرت را از منظر طوالنی تاریخی بررسی 
کردند. محققان خطر کمبود ویتامین D را در 
یک جمعیت مشــخص ارزیابی کردند. این 
ارزیابی بر پایه تفاوت بین شدت نور خورشید 
در محل زندگی اجدادی جمعیت موردنظر و 
همچنین میزان واقعی شدت نور خورشید در 

محل اقامت فعلی بود.
محققان از تفاوت میزان تابش نور خورشیدی 
در محــل اجدادی و محیط فعلــی، به عنوان 
 D معیاری برای خطر احتمالی کمبود ویتامین
استفاده و میزان آن را در رابطه با امید به زندگی 
در سراســر جهان بررســی کردند. محققان 
دریافتند که خطر بیشتر کمبود ویتامین D با 

امید به زندگی به شکل منفی ارتباط دارد.
محققان اظهار کردند: امروزه افراد از اثرات مضر 
قرار گرفتن بیش ازحد در معرض نور خورشید 
آگاه هستند در نتیجه از طریق روش هایی مانند 
استفاده از ضد آفتاب ها و قرار گرفتن محدود 
در معرض فضای باز، مانع از آفتاب سوختگی 
می شوند. درمان های موثر سرطان پوست نیز 
به طور گســترده در دسترس است. همچنین 
افراد زمان بیشتری را نسبت به اجداد خود در 
خانه سپری می کنند و این باعث می شود کمتر 
در معرض نور خورشید قرار بگیرند. درنتیجه، 
خطر مرگ زودرس بــه دلیل قرار گرفتن در 
معرض آفتاب بیش ازحد در مقایسه با دوران 
ماقبل تاریخ کاهش یافته است. بااین حال، کمتر 
قرار گرفتن در معرض نور خورشــید خطر 
کمبود ویتامین D را افزایش می دهد، به ویژه 
در افرادی که رنگ دانه پوست بیشتری دارند و 

اجداد آنان از مناطق پرآفتاب آمده اند.
محققان نتیجه گرفتند که عدم تعادل ناشی از 
مهاجرت بین شــدت رنگ دانه پوست و نور 
خورشید می تواند تفاوت های سالمت جهانی 
را توضیح دهد و همچنین ارتباط آن ها را نشان 
دهد. افرادی که از مناطق پرنور خورشیدی به 
مناطق کم نور خورشیدی مهاجرت کرده اند از 
امید به زندگی کمتری نســبت به کسانی که 

چنین مهاجرت هایی ندارند، برخوردارند.

پیشگیری از مشکالت ریوی 
با مصرف ویتامین ها 

امکان پذیر است
 دریافت ویتامین کافی از طریق رژیم 
غذایی )در صورت لزوم مکمل مولتی ویتامین( 
یکی از بهترین روش ها برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن است.
بــه نقــل از هــاروارد نیوز، ممکن اســت 
تعجب کنید که ویتامین هــا قابلیت مقابله با 
سرماخوردگی و دیگر شرایط تنفسی را دارند 
 BMJ اما نتایج تحقیق منتشرشــده در نشریه
Nutrition Prevention & Health اخبــار 

دلگرم کننده ای در این زمینه ارائه کرده است.
محققان اطالعات مربوط به رژیم غذایی بیش 
از 6۰۰۰ فرد بزرگسال انگلیسی در هشت سال 
را ارزیابی کردند. نتایج تحقیقات نشــان داد، 
 E و A افرادی که بیشترین میزان ویتامین های
را از طریق رژیم غذایی و مکمل ها و  ویتامین 
D را فقــط از طریق مکمل ها دریافت کردند، 
کمترین شکایت از بیماری های تنفسی مانند 
سرماخوردگی، آسم و بیماری انسدادی مزمن 
ریوی را گزارش کرده بودند. این مطالعه ثابت 
نمی کند که این ویتامین ها از مشکالت تنفسی 
جلوگیری می کننــد، اما نتایج مطالعات دیگر 
نشان داده اند که این ویتامین ها با کاهش خطر 

ابتال به بیماری های تنفسی مرتبط هستند.
شایان ذکر است، زمانی که ویتامین ها از طریق 
رژیم غذایی تامین می شوند، بیشترین تاثیر را 
دارند. منابع غذایی ویتامین A شامل جگر، شیر، 
پنیر، هویج و سبزی های تیره و برگ دار است.

منابع غذایــی ویتامین E شــامل روغن های 
گیاهی، مغزها و دانه هاست.

دریافــت کافی ویتامین D از غذا )مانند ماهی 
یا شــیر غنی شده( دشــوار اســت، بنابراین 
 D۳ مصــرف ۱۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین

تضمین کننده سالمت است.

خبــر

  اســتاد گــروه تغذیــه بالینی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
گفت: ویتامین B۱۲  فقط توســط منابع 
حیوانی جذب بدن می شود و اگر برای 
تهیه مواد مغذی منابع حیوانی از طریق 
منابع گیاهــی و یا مکمل هــا چاره ای 
اندیشیده نشود، به زودی کمبود پروتئین، 
ویتامین و کلسیم مشکالت جدی برای 

بدن ایجاد می کند.
به گــزارش روز شــنبه روابط عمومی 
دانشــگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی 
دکتر آزیتا حکمت دوســت در تعریف 
گیــاه  خــواری گفت: گیاه خــواری یا 
سبزی خواری به معنای پرهیز از خوردن 
گوشت جانوران است که ممکن است 
شــامل پرهیز از غذاهایی مانند شــیر، 
فــراورده لبنــی، تخم مرغ و عســل که 

خاستگاه جانوری دارند نیز بشود.
وی ادامــه داد: چندین نوع گیاه خواری 
وجــود دارد کــه بســته به نــوع آن، 
جهت گیری گیاه خواران در برابر حیوانات 
دامی و فراورده های دامی متفاوت است، 
عده ای از گیاه خــواران در کنار نخوردن 
یا کمتر خوردن فراورده های جانوری با 

کشتار آن ها نیز مخالفند.
حکمت دوســت ادامــه داد: برخی از 
گیاه خواران از پوشیدن لباس هایی مانند 
چرم، ابریشم و خز که از کشتن جانوران 

به دست آمده نیز پرهیز می کنند.
متخصص تغذیه دانشــگاه افزود: گیاه 
خــواران مطلق صرفــا از منابع گیاهی 

استفاده می کنند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان این که در 
وگانیســم )Veganism( کــه گاهی 

»گیاه خواری مطلق« هم نامیده می شود از 
همه فرآورده های جانوری، چه از کشتن 
جانوران به دســت آمده باشند و چه با 
بهره گیری از آن ها مانند لبنیات، تخم مرغ 
و عسل  پرهیز می شود خاطرنشان کرد: 
درپیش گرفتــن رژیم گیاه خــواری به 
شیوه های گوناگونی امکان پذیر است اما 
وجه مشترک تمام این شیوه ها پرهیز از 

خوردن گوشت جانور است.
وی با اشــاره به این کــه طیف دیگری 
از  گیاه خــواران، منابعی همانند لبنیات 
و تخم مرغ را نیز در ســبد غذایی خود 
می گنجانند تاکید کرد: این گروه از گیاه 
خواران درواقع ترکیباتی که از حیوانات 
به دســت می آید را به استثنای گوشت 

حیوان مصرف می کنند.
متخصص تغذیه دانشگاه با اشاره به این 
که منبع غنی ویتامین B۱۲  فقط  توسط 
منابع حیوانی جذب بدن می شودتاکید 
کرد: گیاه خواران  ممکن اســت در دراز 
مــدت با کمبود ویتامیــن B۱۲  مواجه 
شوند بنابراین اگربرای تهیه مواد مغذی 
موجــود در منابع حیوانی از طریق منابع 
گیاهی  چاره ای اندیشــیده نشــود، به 
زودی کمبود پروتئین،  B۱۲، کلســیم، 
ویتامین D می تواند مشکالت جدی را 

برای بدن بوجود بیاورد.
چه گــروه هایی از گیاه خواران کمتر 

دچار کمبود ویتامین B1۲  می شوند
حکمــت دوســت مصرف قــرص و 

  B۱۲ داروهای مکمل حــاوی ویتامین
را بــه افرادی که صرفــا از منابع غذایی 
گیاهی استفاده می کنند سفارش کرد و 
گفت: گروههایــی از گیاه خواران که از 
شیر و تخم مرغ استفاده می کنند، کمتر 
از گروههای دیگر دچار کمبود ویتامین 

B۱۲   می شوند.
وی با اشــاره به این که 

رژیم هــای گیاهی 
سالم  توانند  می 

افزود:  باشند 
از  پیــروی 
گیاه  رژیم 
خــواری 
با  بایــد 

حفــظ 
تعادل بین 

ی  هها گرو
مختلــف 

و  غذایی  مواد 
مکمل  از  استفاده 

هــا رعایت شــود. با 
این حال، حذف محصوالت 

حیوانی از رژیم غذایی گیاهی می تواند 
باعــث کاهش مصرف برخــی از مواد 
مغذی ضروری می شود و ممکن است 
بر سوخت و ساز سیستم استخوانی بدن 

تاثیر بگذارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با  بیان این 
که منابع غنی آهن از گوشت و ترکیبات 

حیوانی بدست می آیند خاطرنشان کرد: 
ترکیباتی همانند گوشــت، مرغ و ماهی 

منبع اصلی این ویتامین ها هستند.
استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه مصرف 
مواد غذایی هماننــد آجیل، حبوبات و 
غالت را بــرای تامین نیازهای ضروری 
بدن گیاه خواران مورد تاکید قرار 
داد و افزود: علیرغم این 
بعضی  حتــی  که 
ســبزیجات  از 
ی  و حــا
مقادیــری 
آهــن  از 
 ، هستند
لــی  و
هنــی  آ
در  کــه 
 ، شت گو
و  مــرغ  
وجود  ماهی 
دارد منبــع غنی 
از آهنی اســت  که 
جذب آن راحــت تر و در 

مقادیر باالتری نیز وجود دارد.
حکمت دوســت با بیان ایــن که گیاه 
خوارن باید از منابع پروتئینی و مواردی 
که آهن قابل توجهی دارند استفاده کنند 
خاطرنشان کرد: دانه ســویا، حبوبات، 
گوجه فرنگی از بهترین منابع آهن هستند 

که باید در برنامه غذایی گنجانده شود.

وی پرهیز از مصرف چای با مواد غذایی 
حاوی آهن را خواســتار شــد و افزود: 
مصرف چــای  خصوصا همــراه مواد 
غذایی حاوی آهن باعث می شــود که 

آهن مورد نیاز جذب بدن نشود.
این اســتاد گروه تغذیه بالینی با بیان این 
که انسان موجودی همه چیز خوار است 
افزود: بدن انسان طوری طراحی شده که 

باید از تمامی منابع غذایی استفاده کند.
ســالمت انســان با  مصرف تمامی 
گروههای مواد غذایی تضمین می شود
حکمت دوست تاکید کرد: سالمت انسان 
با  مصرف تمامی گروههای مواد غذایی 

تضمین می شود.
این متخصص تغذیه دانشگاه با بیان این 
که بهتر است بیشتر مواد غذایی مورد نیاز 
بدن انســان توسط گیاهان و سبزیجات 
تامین شود ادامه داد: منابعی که ضرورت 
دارد از منابع حیوانی استفاده شود در بدن 
خیلی زیاد نیست و باید مقادیر کمتری از 

این منابع را دریافت کنیم.
حکمت دوســت با بیان ایــن که منابع 
گیاهی حاوی مقادیر زیادی فیبرهستند 
تاکید کرد: این مواد غذایی در عین حال 
که دارای کالری کمتری هستند منبع غنی 
فیبر هم محسوب می شوند، بنابراین الزم 
است برای تغذیه ای سالم از منابع گیاهی 
سرشار و به نسبت مقادیرکمتری از منابع 

حیوانی استفاده کنیم.
این اســتاد گروه تغذیه بالینی با اشاره به 

این که تصوراتی مبنــی براین که گیاه 
خوارن از طول عمربیشتری در مقایسه 
با دیگر افراد برخوردارند را تصورغلطی 
دانست و تاکید کرد: گیاه خواران عمدتا 
با دو کمبود مــواد غذایی B۱۲  و آهن 

مواجه هستند.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه در ادامه 
ضمن مقایســه گیاه خواران و خام گیاه 
خــوارن نیز توضیــح داد: در واقع خام 
گیاه خواران همــه چیز را خام مصرف 
می کنند و بر این باورند که ســبزیجات 
و گیاهان زمانیکه خام مصرف می شود 
دارای خواص بیشتری هستند که البته این 

نظریه تا حدودی درست است.
بدن انسان بســیاری از مواد غذایی را 
نمی تواند به صــورت خام هضم و 

جذب کند
وی ادامــه داد: بــه طور مثــال ویتامین 
ســی بعد از پخته شدن مقادیر زیادی از 
ویتامین های موجود را از دست می دهد 
ولــی در مورد برخی از مواد غذایی مثل 
سویا اگر چنانچه پخته نشوند دسترسی 
به برخی از ویتامین ها در آن ها کاهش 
می یابد. ســویا اگر چنانچه یخته نشود 
دسترسی به ویتامین B۱  کمتر می شود.

متخصص تغذیه دانشــگاه گفت: بدن 
انسان بسیاری از مواد غذایی را نمی تواند 
به صورت خــام هضم و جذب کند، و 
این فاکتور هم یکی از مشکالت پیروی 

از رژیم غذایی خام گیاه خواری است.
حکمت دوست ادامه داد: بسیاری از مواد 
غدایی گیاهی تا زمانیکه پخته نشــوند، 
جذب نمی شوند و بدن آنزیم های الزم 

را برای هضم و جذب آن ها ندارد.

گیاه خواران از مصرف مکمل ها غافل نشوند
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رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
کاهش انتظارات تورمی کشور 

با توقف رشد پول در آذر ماه
 رییس کل بانک  مرکزی گفت: توقف 
رشــد»پول« و کاهش رشد دوازده ماهه آن در 
آذرماه نسبت به آبان، عالمت مهمی از کاهش 

انتظارات تورمی است.
»عبدالناصر همتی« در یادداشت اینستاگرامی به 
چند نکته در باره متغیرهای پولی اشــاره کرد 
و افزود: امروز، گزارش تحلیلی آذر ماه بانک 
مرکزی منتشر شد که دو واقعیت آماری در این 

گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: نخســتین موضوع در این 
گزارش رشــد ۱۵.۵درصدی پایــه پولی در 
۹ماهه سال کنونی و موضوع دیگر توقف رشد 
»پول« در آذرماه و کاهش ۱۰.۳ درصدی رشد 
دوازده ماهه این متغیر در آذر نســبت به آبان 

ماه بوده است.
همتی بــه چند نکته کلیدی در مورد این آمار 
اشاره کرد و گفت: توقف رشد»پول« و کاهش  
رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، 
عالمت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: کنترل 
رشــد پایه پولی با وجود  شــرایط بی سابقه 
اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک 
مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما 
در ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی باید بر پایه 
شرایط مورد توجه قرار گیرد و همچنین بانک 
مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، 
محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی 
ماه جاری ابالغ کرده است تا آنچه که مقدور 

است جهت کنترل تورم بکار گیرد.
وی گفــت: امروزه مهمترین دســتاورد علم 
اقتصاد در عرصه سیاســت گذاری، شناخت 
ریشــه های تورم و درمان آن اســت که این 
موضوع نتیجه ســه تغییر مهم و کلیدی مانند 
انجام سیاست مالی بر پایه یک قاعده مشخص، 
سیاســت پولی مســتقل و متمرکز بر اهداف 
مصرح قانونی خود باشد و تعهد بانک مرکزی 

به هدف کاهش پایدار تورم است.
همتی خاطرنشان کرد: برای تحقق این سه امر 
درکشــورهایی که توفیقات مهمی در مهار و 
کنترل تورم داشته اند، نهادهای قانونگذار اجازه 
هرگونه دخالت و ســلطه برسیاست گذاری 
پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به 
طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست 
پولی کرده است؛ بنابراین استقالل بانک مرکزی 
صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

به گزارش ایرنا، پیــش از این نیز رییس کل 
بانک مرکزی از ایجاد گشایش در منابع بانک 
مرکزی خبر داده بود که می تواند زمینه کنترل 
تورم و ایجاد رشد اقتصادی را در کنار افزایش 

صادرات نفت ایجاد کند.

نرخ ارز باید واقعی شود
 عضو اتــاق بازرگانی تهران می گوید 
در سال های گذشته عدم شفافیت و غیرواقعی 
بودن نرخ ارز، یکی از اصلی ترین مشکالتی 

بوده که اقتصاد ایران با آن مواجه شده است.

عباس آرگون در گفت و گو با ایســنا، اظهار 
کرد: اقتصاد ایران در سال های گذشته به طور 
همزمان با دو معضل و محدودیت مواجه بوده 
که کاهش فشــار در هر یک از این دو حوزه 
می تواند به ســود اقتصاد کشــور تمام شود. 
نخســت موضوع تحریم ها که در فضای بین 
الملل و تجارت برای ایران مشکل آفرین شده 
و دوم سیاست های غلط داخلی که اگر اصالح 
می شــدند قطعا بخشی از فشــار موجود بر 
بخش های مختلف اقتصاد کاهش پیدا می کرد.

به گفته وی، حتی اگر بنا باشــد تحریم های 
آمریکا کنار رود اما شرایط برای بهبود وضعیت 
اقتصاد در داخل کشــور بهبــود نیابد، قطعا 
مشــکالت اقتصادی در آینده ادامه خواهند 

داشت.
آرگون به مشــکالتی کــه تولیدکنندگان در 
دسترســی به ارز 4۲۰۰ تومانی دولت دارند 
پرداخت و گفت: در کنار سواستفاده هایی که از 
این ارز شد و به باز شدن پرونده های قضایی 
متعدد انجامید، در عرصه عمل، بســیاری از 
تولید کنندگان در دسترسی به این ارز با مشکل 
مواجه شــدند که نتیجه منفی آن، خود را در 

بخش های مختلف نشان داده است.
وی ادامــه داد: وقتــی در یک بــازار برخی 
تولیدکننــدگان ارز دولتی می گیرند اما برخی 
برای خرید مواد اولیه مجبور به استفاده از ارز 
آزاد می شوند، در عمل نظم بازار به هم می ریزد 
و قیمت مدنظر قیمت هیچگاه به وجود نمی آید 
که بخشی از آن را در افزایش قیمت کاالهایی 

که ارز دولتی گرفته اند مشاهده می کنیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهترین 
گزینه موجود در کشــور، واقعی سازی نرخ 
ارز اســت، بیان کرد: وقتی ارز واقعی شــود، 
تولیدکنندگان شــرایط خــود را می دانند و 
قیمت ها را بر پایه واقعیت ها تعیین می کنند، 
از ســوی دیگر راه برای سودجویی شخصی 
و عدم شــفافیت ها بسته می شود و در نهایت 
دولت می تواند منابع حمایتی خود از اقشار کم 
درآمد را به شکل مستقیم در اختیار آنها قرار 
دهد تا هم وضعیــت تولید بهبود پیدا کند و 
هم فشار بر اقشار کم درآمد جامعه کمتر شود.

خبر

 شورای رقابت و خودروسازان 
با تعیین دستورالعمل جدید برای قیمت 
گــذاری برخی از خودرو هــا به دنبال 
نزدیک کردن قیمت کارخانه ای خودرو 

به نرخ های بازار هستند.
به گزارش فرارو، بر پایه اعالم شورای 
فرمول  رقابت ۱۸ خــودرو مشــمول 
جدید قیمت گذاری خواهند شــد که 
شــامل پژو پارس، پــژو ۲۰۷ اتومات، 
پژو ۲۰۷ دستی، ســمند سورن پالس، 
رانــا پــالس، رانا پــالس TU ۵، دنا 
پالس توربو شارژ، دنا پالس توبوشارژ 
اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو 
اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، 

آریا، برلیانس و چانگان می شود.
سود ثبت نام در قرعه کشی خودرو از 

بین خواهد رفت
کارشــناس صنعت خودرو  زاوه  فربد 
در گفتگــو با فرارو با اشــاره به اینکه 
آزادســازی قیمت ۱۸ مــدل خودرو، 
تقاضا برای پیش فروش آن ها را کاهش 
خواهد داد، گفت: با توجه به اینکه این 
مــدل از خودرو ها قبل از آزادســازی 
قیمت فاصله قیمتی بســیار زیادی بین 
کارخانــه و بازار آزاد وجود داشــت، 
بســیاری از مردم به دلیل این گپ زیاد 
و ســودی که در این باره موجود بود، 
روی به ثبت نــام می آوردند، به نوعی 
می تــوان گفت، آن ها به قصد کســب 
ســود هنگفت این کار را می کردند، بر 
همین اساس بود که بازار خودرو تبدیل 
شده است به یک مکانی که سفته بازی 

حرف اول را در آن می زد.
وی افزود: زمانیکه بــرای ثبت نام ۵۰ 
هــزار خودرو بیش از ســه میلیون نفر 
شــرکت می کنند، ایــن موضوع معلوم 
است که از بیخ مشکل دارد، اول نحوه 
اینترنتی بود  پیش فروش به صــورت 

که هرکه اینترنت بهتری داشــت ثبت 
نام می کرد، که در آن شــیوه نیز فساد و 
رانت های زیادی وجود داشت و آن ها 
تغییر دادند و قرعه کشی کردند، که این 
شــیوه نیز به مانند برگزاری مسابقات 
بخت آزمایی بود، این در حالیست که با 
هر دو روش، کسی که متقاضی واقعی 
بازار بود، در اکثر اوقات موفق به خرید 

خودرو از کارخانه نمی شد.
زاوه با اشــاره به اینکه با آزادســازی 
قیمت، تقاضای موجود در بازار واقعی 
شده است، اظهار داشــت: با توجه به 

اینکه این قیمــت کارخانه با بازار آزاد 
در حال کاهش اســت، مــردم ترجیح 
می دهند کــه از بــازار آزاد تهیه کنند، 
این مســئله می تواند ســوداگری را از 
بازار خارج کند، از سویی این موضوع 
باعث می شود که قیمت ها با ثبات باشد 
و بــازار نیز تکانه هــای قیمتی را دیگر 
تجربه نکنــد این در حالیســت که به 
نظر می رســد این آزادسازی قیمتی نیز 
باالخره در مورد خودرو های پرتیراژ به 

اجرا در آید.
این کارشــناس صنعت خودرو اضافه 

کرد: این مســئله کاهــش تقاضا برای 
شرکت در پیش فروش ها باعث می شود 
یابد  کاهش  نقدینگی خودروسازان  که 
و این خود ســرآغاز مشــکالتی برای 
جاده مخصوص خواهد  شــرکت های 
شــد، بنابراین خودروسازان برای حل 
این معضل سرمایه درگردش خود باید 
فکری اساســی کنند، حال باید دید که 
در آینده آیا صنعت خــودرو می تواند 
تغییرات راهبردی را در سیاســت های 
خود ایجاد کند و تغییر مســیر دهد یا 
اینکه همچنان بــه راه فعلی خود ادامه 

خواهد داد.
ســعید مدنی کارشناس صنعت خودرو 
در گفتگــو با فرارو با اشــاره به اینکه 
آزاداسازی قیمت خودرو باید زودتر از 
این ها اتفاق می افتاد، اظهار داشــت: ما 
ده سال است که این موضوع را مطرح 
می کنیم و یک بار در ســال ۹۱ نیز رخ 
داد، زمانیکه بنده مدیرعامل سایپا بودم، 
قیمت پراید را در حاشــیه بازار تعیین 
کردیم و بعــد از یک مدت قیمت این 
محصول متعادل شد و کاهش یافت، اما 
بــه یکباره با ورود رییس جمهور وقت 

به موضوع خودرو و بیان پراید کیلویی 
چند؟ دوباره قیمت گــذاری به وضع 
سابق برگشت و در این سال ها قیمت ها 

به صورت افسار گسیخته باالرفت.
وی افزود: زمانیکه قیمت درب کارخانه 
و بازار آزاد بیش از دو و حتی سه برابر 
باشد، مردم برای کسب سود آنی به این 
روی می آوردنــد که برای پیش فروش 
خودرو صف خرید حتــی ۷ میلیونی 
تشکیل دهند، شعور اقتصادی مردم باال 
اســت و از این امکان استفاده می کنند، 
اما برای مصرف کننده واقعی این مسئله 
باعث ضرر می شــوند، امــا اگر قیمت 
خودرو در حاشــیه بازار تعیین شــود، 
قدر مســلم افزایش قیمت از وضعیت 
فعلی کمتر خواهد بــود و بازار به این 

آشفتگی نخواهد بود.
این مدیر اسبق شرکت سایپا گفت: اگر 
قیمت به طور کلی آزاد شود، سه حالت 
پیش می آید، اول اینکه اگر میزان عرضه 
و تقاضا با هم برابر باشــد، مشکلی با 
آزادســازی خودرو پیش نمی آید، دوم 
هــم اینکه اگر تقاضا خیلی کم شــود، 
خودروســازان مجبور هستند شرایطی 
خوبــی را برای فروش بــه مانند دیگر 
کشــور ها در نظر بگیرند، این که خرید 
را با شــرایط اقســاطی و لیزینگی به 

مشتریان خود عرضه کنند.
مدنی بیان داشت: ســوم هم اینکه اگر 
بازهــم تقاضا بــاال باشــد، قیمت باال 
می رود تا یک جایــی عرضه و تفاضا 
قیمت را تعیین کند، باید مکانیزم بازار 
باید قیمت ها را مشــخص نماید، این 
موضوعی اســت کــه می تواند بهترین 
وضعیت را هم بــرای مصرف کننده و 
هم بــرای تولیدکننده فراهم می آورد و 
بسیاری از مشکالت موجود در صنعت 

خودرو از هم میان بر خواهد داشت.

اولین تاثیر فرمول جدید قیمت گذاری خودرو؛  

کاهش اقبال مردم برای پیش فروش
  سود ثبت نام در قرعه کشی خودرو از بین خواهد رفت

 کشمکش های نه چندان جدید بین وزارت 
صمت و بورسی ها بر سر قیمت گذاری دستوری 
فــوالد در بورس کاال باال گرفتــه و درحالی که 
وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، 
بورسی ها تمام قد با آن مخالفت کرده اند. اما در 
این میان آنچه مهم اســت، از بین رفتن سرمایه و 
اعتماد سهام داران بورسی است؛ مخصوصا که پای 
سهام داران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و 
هر تصمیمی می تواند روند حرکت بازار سرمایه را 
تغییر دهد و میزان سرمایه سرمایه گذاران این بازار 
که با احتساب مشموالن سهام عدالت به بیش از 

۵۰ میلیون نفر می رسد را دستخوش تغییر کند.
به گزارش ایسنا، وزارت صمت حدود دوماه قبل 
قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش 
شــمش فوالدی در بــورس کاال باید ۸۰ درصد  
CIS )کشورهای مستقل همسود( باشد. در واقع 
هدف این وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل 

نرخ فروش فوالد بود.
بورس کاال در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت 
و نماد فوالد در بورس پس دو تا ســه روز روند 
نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. 
اما باال رفتن قیمت های جهانی و رشد چشمگیر 
قیمت شمش فوالد دوباره وزارت صمت را بر آن 

داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فوالد در 
بورس کاال بگیرد.

نرخ جهانی فوالد  46۰ دالر و در CIS )کشورهای 
مستقل همسود( ۱۳ دالر بود و در  بورس کاال ۱۰ 
 CIS دالر عرضه می شد، درحال حاضر قیمت در
به ۸۵۰ دالر رسیده که رقمی چشمگیری است و 
به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت 
روز دوشــنبه گذشــته اعالم کرد که قیمت پایه 
شمش فوالدی در بورس کاال، بر پایه ۷۰ درصد 
قیمت CIS خواهد بود. البته آقای وزیر اشاره ای 
به قیمت های جهانــی نکرد و دلیل این تصمیم 
را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. در 
واقع رزم حسینی اعالم کرد که کشور در شرایط 
جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فوالد و 

پتروشیمی قیمت گذاری انجام شوند.
آنچه در این میان اهمیت ویژه ای دارد و شــاید 
حتی مهم تــر از تعیین قیمت برای فوالد، نادیده 
گرفتن ســهام داران و از بین رفتــن اعتماد آنان 
اســت و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش 
از واقعیت اســت. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ 
دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت 
سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا 
می کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می شود. در مورد 

فوالد نیز قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی 
اخذ می شود، سهام دار باور ندارد مسوول کشور 
به دنبال سرمایه گذاری است و فضای نا اطمینان 
سرمایه گذاری ایجاد می شود؛ به طوریکه از زمان 
مطرح شدن این صحبت ها، سهم فوالد ۱۵ درصد 
کاهش داشته است! در تصمیم و اصرار بر قیمت 
گذاری دستوری فوالد داستان بی اعتمادی سرمایه 
گذار است و سهام دار نگران باالتر رفتن ریسک 
ســرمایه گذاری است، زیرا احتمال می دهد نرخ 

همه چیز کنترل و دستوری شود.
جــای خالی دو راهــکار در عرضه فوالد در 

بورس
در این میان اما کارخانه های پروفیل هســتند که 
سود اصلی را از قیمت گذاری دستوری فوالد در 
بــورس کاال می برند، زیرا می توانند مواد اولیه را 
با نرخ پایین بخرند و آنچــه تولید می کنند را با 
نرخ آزاد بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه 
برخــی کارخانه ها و محصوالت با نرخ پایین تر 
از نرخ جهانی عرضه شود، انتظار می رود قیمت 
محصوالتی که تولید می شود نیز پایین تر از نرخ 
جهانی باشد. در واقع اگر قرار است قیمت فوالد 
کنترل شود، باید محصول پروفیلی ها که با قیمت 

آزاد عرضه می شود نیز کنترل شود.

بــه طور کلی با توجه به اصرار وزارت صمت بر 
کنترل قیمتی محصوالت در بورس کاال و از سوی 
دیگر عدم کنترل قیمتی محصوالت نهایی و بی 
بهره ماندن مردم از قیمت های به نسبت پایین تر 
انتظار می رود دو روش برای این صنعت اعمال 
شود. نخســت عرضه همه محصوالت از ابتدای 
زنجیره تامین تا انتهای آن به منظور حذف رانت 
و دیگری آزادســازی نرخ محصــوالت بورس 
کاالست، زیرا محصوالت نهایی در برخی موارد با 

نرخ آزاد به دست مردم می رسد.
همچنیــن انتظار مــی رود مســووالن در اخذ 
تصمیمات خود سهام داران که حاال تعداد آن ها 
با در نظر گرفتن مشموالن سهام عدالت به بیش از 
۵۰ میلیون نفر رسیده است را هم در نظر بگیرند. 
ارزش واقعی سهام عدالت از زمان آزادسازی این 
سهام تا کنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی 
بوده، به طوریکه در اوایل امرداد شاهد این بودیم 
که ارزش واقعی ســهام عدالت بــه ارزش اولیه 
حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ میلیون تومان هم رسیده 
بود درحالی که این مبلغ تا ۱۰ میلیون تومان هم 

کاهش یافت.
در این راســتا روند کاهشی ارزش سهام عدالت 
در هفته گذشــته ادامه داشت و با تصمیم جدید 

وزیر صمت، این روند شــدت هــم گرفت. به 
طوریکــه ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش 
اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه )۱۳ دی ماه( 
۱۱ میلیــون و ۱4۰ هزار تومــان بود که این رقم 
در روز چهارشــنبه )۱۷ دی ماه( تا ۱۰ میلیون و 
6۲۰ هزار تومان کاهش یافت. یکی از دالیل این 
کاهش، تاثیر تصمیم اخیر بر روند کاهشی سهم 
فوالد و تاثیر روند کاهشــی سهم فوالد به عنوان 
ســهم لیدر، بر دیگر سهم هاست. سهم هایی که 
در پرتفوی سبد سهام عدالت جا خوش کرده اند 
و روند حرکت آن ها سرمایه سهام عدالتی ها را 
که اکثرا از اقشــار ضعیف جامعه هستند را باال و 

پایین می کند.
در نهایت باید گفت ســرمایه گــذاران در بازار 
ســرمایه تاکنون به حد کافی بــه آتش دخالت 
های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، 
سوخته اند و روا نیست نقشه جدیدی آن هم به 
بهانه کنترل قیمت ها برای بورس کشــیده شود. 
در روزهای سه شــنبه و چهارشنبه، ارزش بازار 
ســرمایه ۲4۰ هزار میلیارد تومان افت کرد، زیرا 
بازار از تبعات قیمت گذاری دستوری نگران است 
که دامنه آن به دیگر حوزه ها از جمله پتروشیمی 

نیز کشیده شود.

سایه تصمیمات فوالدی بر سر سهام داران عدالت

 پیــش از این طبــق اطالعیه های 
بانــک مرکزی در رابطه بــا قانون جدید 
چک و گفته معــاون اداره نظام پرداخت 
این بانک، چک های جدید باید از امروز 
توزیع می شدند اما با توجه به اینکه ثبت 
چک در سامانه صیاد به دلیل آماده نبودن و 
عدم فرهنگ سازی از امروز اختیاری شده 
اســت، چک های جدید با اجباری شدن 

ثبت در سامانه صیاد، توزیع می شوند. 
به گزارش ایسنا، با فراهم شدن مقدمات 
قانون جدید چک و اجرای تدریجی آن، 
گام های جدی در این زمینه برداشته شده 
اســت و در حالی که پیش از این بانک 
مرکزی اعالم کرده بود، چک های جدید 
از امروز وارد بازار می شــوند، با توجه به 
آماده نبودن سامانه صیاد و ثبت اختیاری 
چک در این سامانه، فعال چک ها تا زمان 
اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد توزیع 

نمی شوند. همچنین، این بانک اطالع داده 
است که زمان عرضه چک های با ظاهر و 
مندرجات جدید را در آینده اعالم خواهد 

کرد. 
در این راســتا الزم اســت تا نگاهی به 
ویژگی های چک های جدید بیاندازیم که 
بر پایه ضوابط آن صدور برگه چک های 
جدید در وجه حامل ممنوع بوده و الزم 
است تمام صادرکنندگان چک، چک های 
جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص 
)شــخص حقیقی/حقوقی(  صادر کنند و 
گیرندگان چک نیز از پذیرش چک های 

مذکور در وجه حامل خودداری کنند.  
همچنین، صادرکننده چک مجاز به صدور 
چک به تاریــخ بعد از تاریخ اعتبار چک 
)تاریخ قید شــده در عبارت موصوف( 
نبوده و گیرنــدگان آن نیز ملزم به کنترل 

تاریخ های یادشده خواهند بود.

امکان ثبت و انتقال چک های جدید در 
سامانه صیاد 

عالوه براین، چک های جدید قابلیت ثبت 
در سامانه صیاد را خواهند داشت 

چک  صادرکننــدگان  و 
طریق  از  می تواننــد 

درگاه هــای بانکی 
و یــا برنامه های 
موبایلی فعال در 
حــوزه پرداخت 
اطالعات  کشور، 

ذی نفــع به اضافه 
تاریخ چک  و  مبلغ 

را در سامانه صیاد ثبت 
گیرندگان  همچنیــن  کنند. 

چک های جدید نیز می توانند به طرق ذکر 
شده با استعالم وضعیت چک ثبت شده 
برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را 

به سامانه صیاد اعالم کنند.
در قانون جدید، انتقال چک های جدید نیز 
در سامانه صیاد میسر شده، چنانچه گیرنده 
چک پــس از تائید اطالعات آن 
چک  انتقال  بــه  متمایل 
دیگری  شــخص  به 
ثالث(  )شــخص 
امکان  این  باشد، 
یاد  ســامانه  در 
ثبت  بــا  شــده 
مشخصات ذینفع 
)ثبــت  جدیــد 
وی(  شناسه /کدملی 

 برای وی فراهم است.
محدودیت های قانون جدید 

برای چک های برگشتی 
از جمله محدودیت هایی که در این قانون 
صورت گرفته است مربوط به چک های 

برگشتی است و در این راستا، ابتدا تمام 
حســاب ها و کارت های بانکی صاحب 
چک برگشتی مسدود می شود و از آنجا 
که چک ها طبق حساب های جاری صادر 
می شــود در صــورت خالی بــودن این 
حساب، مبلغ چک از دیگر حساب های 

فرد برداشته می شود.
الزم به ذکر است که طبق اعالم مسووالن 
بانک مرکزی، این محدودیت ها در دو فاز 

عملیاتی خواهد شد.  
ممنوعیت صدور چک در وجه حامل  

مشــتریان باید به این نکته توجه داشته 
باشند که ثبت در سامانه صیاد پشت نویسی 
چک را بی نیاز می کند. در پشت نویســی 
چک حتما باید شــماره ملی و نام و نام 
خانوادگی ثبت شــود اما در سامانه صیاد 

نیاز به چنین کاری نیست.
از ســوی دیگر، دســته چک های جدید 

با مدت اعتبار حداکثر ســه  سال از زمان 
دریافــت چک و با درج شناســه یکتا و 
با قابلیت ثبت در ســامانه صیاد منتشــر 
می شوند و دسته چک های فعلی در دست 
مردم به روال ســابق کارســازی شده و 

نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.
همچنین، از دیگر ویژگی های چک های 
جدید را می توان تسهیل پیگیری قضایی 
صدور چــک و رفــع محرومیت برای 

بنگاه های اقتصادی تا یکسال را نام برد. 
در این بین، الزم است گفته شود از آنجا 
که ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل عدم 
فرهنگ ســازی و آماده نبودن به تعویق 
افتاد، احتماال توزیع دسته چک های جدید 
هم بــه تعویق بیفتد، زیرا توزیع دســته 
چک های جدید ثبت در ســامانه صیاد را 
اجباری می کند اما فعال این ثبت اختیاری 

است. 

چک های جدید فعال به بازار نمی آیند
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 کتاب »ماه عسل در تیمارستان«به نویسندگی 
محمدعلی خامه پرست، منتشر شد.

به گزارش زنگان امروز؛  روزنامه نگار جوانی برای 
تحقیق درباره دیوانگان در تیمارســتانی بستری و 
دلبسته دختر آشپزی می شود که ظاهراً برای کشف 

راز تیمارستان به او کمک می کند.
به قلم محمدعلی  تیمارستان«  رمان »ماه عسل در 
خامه پرســت و در ۲۳6 صفحه، روایت تصمیم 
عجیب فردی به نام یونس اســت که می خواهد 
مدتی دیوانگی کند! یونس برای آنکه دریابد در 
دنیای دیوانگان چه می گذرد با همراهی دوست 
روان پزشــکش تصمیــم می گیرد مدتــی را در 
تیمارســتان در نقش یک بیمار بستری شود، اما 
هر چه می گذرد او متوجه غیرعادی بودن شرایط 
تیمارستان می شــود. ماجرای قتل، زیرزمینی که 
پنجره هایش پوشــانده شــده و پرســتاری که 
رفتارهــای عجیبی دارد. آیــا او می تواند پی به 

رازهای این آسایشگاه مخوف ببرد؟
نــگاه جزئی نگر نویســنده در توصیف فضاها و 
شــخصیت ها درک کاملــی در اختیــار مخاطب 
نکته سنج قرار می دهد. از سویی نویسنده به خوبی 
توانسته در بســتر مکانی که به نظر بی روح و بی 
ماجرا به نظر می رســد، ماجراهایی هیجان انگیز، 
جذاب، دارای کشمکش و همچنین شخصیت هایی 

ملموس خلق کند.
نویســنده کتاب »ماه عسل در تیمارستان« گفت: 
بیش از بیســت عنــوان کتاب در زمینه داســتان 
کوتاه و تدوین خاطــرات رزمندگان دارم و این 
اولین رمان من اســت. در ۲۸ آذر ۹۹ توسط نشر 
صاد منتشــر شد. محمد علی خامه پرست افزود: 
رویکرد نشر صاد انتشار محتوی الکترونیک بوده 
و بنابراین قرار اســت ۱۵۰۰ نسخه الکترونیک و 
۵۰۰ نســخه صوتی و ۲۰۰ نســخه چاپی از این 

رمان در چاپ اول منتشر شود.

در خیابانــی خیالی )مجموعه شــعر(، )مجموعه 
داستان - گروهی(، هزار بوسه )بازنویسی داستان(، 
روز امتحان، ســوم خردادی ها )خاطرات سرهنگ 
اسماعیلی(، کله های ســنگی )مجموعه داستان - 
گروهی(، ریحانه های رحمانی )خاطرات - نقش 
زنــان در انقــالب و دفاع مقــدس(، می خواهم 
مهندس شوم )داستان نوجوانان(، خوب، خانه زیبا 
)داستان نوجوانان(، مهندس وظیفه شناس )داستان 
نوجوانان(، ســیزده هزار گلوله )تاریخ شــفاهی- 
خاطرار سرهنگ هوشیار(، من خود توانمندم اگر 
تو )داستان نوجوانان(، بوی باروت سوخته، دشت 
الله )خاطرات سرهنک جمال الدین حاجی میری(، 
پرچمی در میدان مین )خاطرات اکبر بروجردی(، 
روی تپــه شــیندروی )درباره شــهید حکمعلی 
بیگدلی(، از کازرون تا کارون )درباره محمدابراهیم 
فروزنده( و بوی باروت سوخته )مجموعه داستان( 

از دیگر آثار محمدعلی خامه پرست است.

»ماه عسل در تیمارستان« 
منتشر شد

اصالحیه مناقصه
پیرو آگهی های درج شده در روزنامه جوان به تاریخ های 99/10/17 و 99/10/18 و روزنامه مردم نو زنجان به تاریخ های 
99/10/17 و 99/10/20 در خصوص مناقصه عمومی »نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی شهرستان 
ایجرود )شهری و روستایی( به شماره مناقصه 78-99« به اطالع می رساند، تغییراتی در ریز مبالغ برآورد اولیه و صالحیت 
مورد نیاز ایجاد شده، که مناقصه گران می بایست نسبت به دریافت آن از یکی از سایتهای http://iets.mporg.ir و  
www.znabfa.ir  اقدام و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. ضمناً صالحیت مورد نیاز برای شرکت در مناقصه 
نیز بدین شکل اصالح می گردد:  دارندگان رتبه بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از 
 شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سایت

www.nww.ir درج شده است یا دارندگان رتبه در رشته آب یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه مجاز 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیکبه شرکت در مناقصه می باشند.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل 
را از طریق مناقصه خریداری نماید.

1. دوربین تحت شبکه  DINION IP Bullet 5000 HD   20 دستگاه
NVR .2 سی و دو کاناله  DIVR network 5000 k 32 ip   1 عدد

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشــار این آگهی پیشــنهاد خود را در پاکت دربســته تحویل دبیرخانه 
محرمانه )واحد حراست( به نشانی زنجان- کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 
4516134941 و یا در تهران خیابان شهید بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی 

پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/10/23 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/10/24 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

صنایع الستیک( جهت شرکت در مناقصه
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 
ارســال شوند ترتیب اثر داده نمی شــود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط 

خواهد شد.
5. حضور شرکت کنندگان در مناقصه در روز بازگشایی پاکت ها الزامی می باشد.

آگهی مناقصه

 کتاب، همــان یار مهربانی اســت که 
اسرار و اطالعات زیادی در آن  نهفته  است، این 
 اسرار و اطالعات می تواند تاثیر زیادی در روند 

و نحوه زندگی انسان داشته  باشد.
کتاب ها با مهربانی، دانایی را به ما هدیه می کنند 
تا از دنیای تاریک جهالت رها شده و به سمت 
دنیای روشــن دانایی حرکت کنیم؛ ولی گاهی 
این داناهای مهربان در گوشه ای از خانه های مان 
بعد از خوانده شدن بدون استفاده باقی می مانند 
و الیه ای از ذرات خاک روی آن ها را می پوشاند.
چرا کتاب ها را زندانــی می کنیم؟ مگر زندانی 
کردن آن چه ســودی می تواند داشــته  باشد؟ 
همین کتاب های زندانی شــده ما چه ســودی 
می تواند برای افراد دیگر داشــته  باشد؟ زندانی 
کردن کتابی که بارها خوانده ایم در خانه برای ما 
ســودی ندارد، ولی به راحتی با انتقال و اهدای 
این کتاب می توانیم فرهنــگ، آگاهی و دانایی 
را از فــردی به فرد دیگــر منتقل کنیم. کتاب ها 
مســیرهای زیادی را در زندگی  ما تغییر داده اند 
و دوستی با آن ها هیچ وقت برای یک فرد ضرر 
نداشته  اســت، ولی فراموش نکنیم افراد زیادی 
هستند که به راحتی دسترســی به این داناهای 

مهربان را ندارند.
کتابخانه هایی که قفســه های آن ها پر شــده از 
کتاب های رنگی و جذاب برای افراد زیادی دور 
از دسترس بوده و به راحتی نمی توانند کتابی را 
که دوســت دارند تهیه کنند، البته کتابخانه های 
ســیار تا حدی این خالء را برای دوســتداران 
کتاب در مناطــق محروم پــر کرده اند. اهدای 
کتاب، اهدای دانایی اســت و همه ما می توانیم 
به راحتی با اهدای کتاب های خود نقشــی در 
افزایــش آگاهی و فرهنگ جامعــه و رنگین تر 

کردن کتابخانه ها داشته  باشیم.
فرنشــین امور کتاب خانه های عمومی اســتان 
زنجان در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با اهدای 
کتاب، اظهار می کند: بحــث اهدای کتاب یک 

ســنت دیرینه اســت و 
این فرهنگ از ســالیان 
گذشته در استان زنجان 
افراد  نهادینه شده و  نیز 
خود  مــازاد  کتاب های 
اهدا  کتابخانه ها  بــه  را 

می کنند.
نیک بخــش  امیرعلــی 
کردن  زندانی  می افزاید: 
خوبی  مســئله  کتاب ها 
نیســت و بهتر است به 
جــای آن، کتاب هــا را 
اهدا کنیم تا همه بتوانند 
از آن ها اســتفاده کنند و 
همه مردم در هر جایی 
که احساس کردند کتاب 
می توانند  دارند،  اضافی 
کتابخانه های  بــه  را  آن  

عمومی تحویل دهند.
رابطه  این مســوول در 
بــا اهــدای کتــاب به 
تصریــح  کتابخانه هــا، 
به  توجــه  با  می کنــد: 
اینکه همــه مردم بدون 

محدودیتی می تواننــد از کتابخانه های عمومی 
استفاده کنند، کتابخانه های عمومی بهترین مکان 

برای اهدای کتاب است.
نیک بخش با بیان اینکه در دریافت کتاب ها هیچ 
محدودیتی وجود نداشته و کتاب های غیرقابل 

اســتفاده نیز خمیر شــده و کتــاب جدید تهیه 
می شــود، ادامه می دهد: بخشی از این کتاب ها 
به مناطق محــروم و مناطقی که از لحاظ کتاب 
محدودیت دارند، ارسال می شود تا مورد استفاده 
قرار گیرد که سال گذشته حدود ۱4۰ هزار جلد 

کتاب به کتابخانه های استان اهدا شدند.
کتابخانه ای برای همه

کتابخانه های ســیار، پیک های دانایی هستند که 
در روزهای ســرد و گرم به سمت مناطق فاقد 
کتابخانه حرکت می کنند تا کســی از دوستی با 

داناهای مهربان بی نصیب 
نماند.

سیار  کتابخانه  مســوول 
زنجان  شهر  دانایی  پیک 
در رابطــه بــا اهــدای 
کتــاب و کتابخانه هــای 
می کند:  اظهــار  ســیار، 
قبــل از شــیوع ویروس 
هفته  از  کرونا هر روزی 
کتابخانه هــای ســیار به 
سمت یکی  از روستاهای 
فاقــد کتابخانــه حرکت 
کــرده و در محلی در آن 
روستا مستقر می شدند که 
دلیل شیوع  به  اکنون  هم 
ویروس کرونا، این روند 

از بین رفته  است.
بیان  با  احمدی  حســین 
اینکه ۷۵۰ نفر عضو این 
کتابخانه بودند که به دلیل 
شــیوع ویــروس کرونا 
تغییر کمی در این تعداد 
رخ داده  است، می افزاید: 
گــروه ســنی کــودکان 
اســتقبال زیادی از کتابخانه های سیار داشتند و 
با ذوق و شــوق به ســمت  کتابخانه ها حرکت 
می کردند و با تشــکیل صف، کتاب هایی را که 

دوست داشتند، انتخاب می کردند تا بخوانند.
وی تصریح می کند: در این روزها نیز کودکان با 

ما تماس گرفته و تقاضای کتاب های جدید را 
دارند ولی به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
 PDF نمی توانیم به این مناطــق  برویم و فایل

کتاب ها در اختیار مشتاقان کتاب قرار می گیرد.
احمدی با اشــاره بــه اینکه کــودکان با دیدن 
کتاب های جدید ذوق می کردند، ادامه می دهد: 
گاهــی وجود یــک جلد از یــک کتاب باعث 
می شود بخشــی از اعضای عضو کتابخانه های 
سیار نتوانند به آن دسترسی داشته  باشند. عالوه 
بر ایــن، برخی از کتاب ها نیز گران هســتند و 
خیلی  از افراد به دلیل گرانی یا دسترسی نداشتن 

به منابع، نمی توانند کتاب تهیه کنند.
مسوول کتابخانه سیار پیک دانایی شهر زنجان، 
با بیان اینکه بسیاری از عضوهای کتابخانه های 
ســیار بعد از ورود به دانشگاه نیز ارتباط خود 
را بــا کتابخانه حفظ می کنند، عنــوان می کند: 
کتاب خوانی می تواند سواد و فرهنگ یک روستا 
را افزایش داده و به پیشــرفت آن کمک کند و 
افرادی که کتاب های بدون استفاده دارند نیز با 
اهدای کتاب های خود می توانند سهمی در این 

پیشرفت ایفا کنند.
وی در رابطه با کتابخانه های ســیار خاطرنشان 
می کند: یک کتابخانه ســیار می تواند ۱۲ تا ۱4 
روســتا را تحت پوشــش قرار دهد که این کار 
ســختی هایی را نیز برای یک کتابدار می تواند 
داشته  باشــد ولی لبخند و ذوق کودکان که در 
انتظار این کتابخانه ها هســتند، باعث فراموشی 

سختی ها و مشکالت آن می شود.
مطالعــه و کتــاب  خواندن یــک فعالیت مفید 
بــرای جامعه اســت کــه می توانــد جامعه را 
به ســمت پویایــی هدایت کنــد و این روزها 
کــه محدودیت هــای کرونایی بخــش زیادی 
از فعالیت های مــان را تحــت تاثیر قــرار داده ، 
فرصت خوبی اســت تــا به ســمت کتاب و 
کتاب خوانی حرکت کرده و کتاب ها را از حصار 

کتابخانه های مان خارج کنیم.

آغاز هفته اهدای کتاب

کتاب ها را از حصار خارج کنیم

من هم کتاب می خوانم

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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در بیمارستانهای تامین اجتماعی زنجان 

   ۷۳۵۰ نوزاد در آب به دنیا آمدند
 مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
روز گذشته در گفتگوی خبری با خبرنگار تامین 
گفت:  بیش از ۷۳۵۰ نوزاد در بیمارســتان های 
تامین اجتماعی اســتان زنجان در آب چشــم به 

جهان گشودند
به گزارش زنگان امــروز، دکتر علی محمدی با 
اشــاره به جذب اعتبارات ملی در نیمه دوم سال 
کنونی افزود در نیمه دوم سال کنونی بالغ بر ۳۳ 
میلیارد تومان برای توسعه بیمارستان های تامین 
اجتماعی از محل اعتبارات ملی جذب کردیم که 
در سطح مراکز درمانی استان تا پایان سال هزینه 

خواهد شد
مدیر درمان اســتان زنجان اظهار امیدواری کرد 
پس از تایید نقشــه ها و تامیــن پیمانکار ، آغاز 
عملیــات اجرایی طرح توســعه و پلی کلینیک 
بیمارســتان امید ابهر نیز تا دهه فجر سال کنونی 

به سرانجام برسد.
وی گفت هم اکنون بیمارستان امام حسین شهر 

زنجان با ۱4۲ و امیــد ابهر با ۷۸ تخت در حال 
خدمات رسانی به جامعه هدف خود هستند، 

ایشــان در بخشــی از گفتگو به مطالبات مراکز 
دانشــگاهی اشــاره کرد و بیان داشــت علیرغم 
وضعیت بد اقتصادی ، خوشبختانه هم اکنون در 
پرداخت مطالبات مراکز دانشگاهی کامال به روز 
هستیم و غریب به ۱۰۰ درصد مراکز درمانی در 
سطح استان نیز با تامین اجتماعی طرف قرارداد 

هستند 
وی اظهار داشــت: بر این پایــه مدیریت درمان 
تامین اجتماعی اســتان نیز بدون محدودیت و با 
توجه به حساســیت و خطر بیمــاری با اولویت 
اول ارائــه خدمات درمانی به بیماران کرونایی را 
مورد توجه قرا داد که  در این باره هرگز فعالیت 
های عادی و خدمت رسانی به دیگر بیماران نیز 

متوقف نشد.
 دکترمحمــدی تاکید کرد بیمارســتان های امام 
حســین)ع( و امید ابهر فعالترین مراکز در حوزه 

موالید در استان بوده و  هرگز تعطیل نشده بلکه 
در حوزه زایمــان در آب نیز که یکی از بهترین 
روشهای تاییدشده جهانی است ، بعنوان سرآمد 
هســتیم و از آغاز زایمان در آب در بیمارســتان 
هــای تابعه ) از نیمــه دوم ۹۵ ( تاکنون بیش از 
۷۳۵۰ مورد بوقوع پیوســته است که هم باعث 
رضایتمندی فوق العاده بیماران شده و هم کاهش 

چشمگیری سزارین را شاهد هستیم.
 مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان ادامه 
داد: هم اکنون مهمترین موضوع سازمان که هفته 
ای دو نشســت ی ویدئو کنفرانسی داریم بحث 
نسخه الکترونیک است که در قالب طرح ۳۰۷۰ 
هر دوشــنبه یک خدمت در حال اجراســت و 
اطالع رسانی های الزم از طریق نصب پوسترها، 
بنرهای آموزشی، آگاهی بخشی در محوطه مراکز 
و سطح شــهر انجام شده که با اجرای کامل این 
طرح ، بیش از ۷۰ میلیون بار مراجعه بیمه شدگان 
به مراکز بیمه ای و درمانی کاهش خواهد یافت و 

تا پایان سال نسخ کاغذی و دفترچه های درمانی 
جمع آوری خواهد شد.

الزم به ذکر است که بیش از ۹۷ درصد داروخانه 
های اســتان  و ۹۱ درصد پزشــکان نیز ، نسخه 
الکترونیکی را جایگزین نسخه کاغذی کرده اند 
که تا پایان ســال به ۱۰۰ درصــد هدف گزاری 

خواهیم رسید.
دکتــر محمــدی عمده مشــکل بحث نســخه 
الکترونیــک را در بخش داروخانه ها ، داروهای 
ترکیبی خواند و گفت در حال تدوین ساز و کار 

اساسی برای حل این مشکل هستیم.
گفتنی اســت تامین اجتماعی در ۲ بخش درمان 
مستقیم و غیرمســتقیم خدمات خود را به افراد 
تحت پوشــش ارائه می کند که در حوزه درمان 
مســتقیم و بر پایه آمار ارائه شده سازمان تامین 
اجتماعی 4۱۲ مرکز درمانی در سطح کشور دارد 
که از بزرگترین و مجهزترین بیمارستان ها تا دور 
افتاده ترین نقاط کشور را خدمت رسانی میکند.

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۱۰۷ - ۱۳۹۹/8/۱8کالســه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۱۶۷هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم فاطمه حسنی فرد فرزند رمضان بشماره شناسنامه۴۵۳۶صادره 
از ابهر در یک باب عمارت به مساحت ۱۰۴.8۶مترمربع پالک۵۰۱فرعی از۱۲۲اصلی واقع در ابهر شناط بخش سه 
زنجان)ابهرشناط خیابان بهشتی کوچه شهید معصومی کوچه جهد(خریداری از مالک رسمی)کسر از مالکیت کلیه 
مالکان مشاعی( محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انشار نوبت اول:۹۹/۱۰/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۰/۲۱

حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۲۱۱ مورخه ۱۳۹8/۳/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین قنبری فرزند سیفعلی به شماره شناسنامه ۳۷۶۱ صادره از زنجان در 
ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۹۳.۱۵ مترمربع پالک ۱۷۲8۰ فرعی از ۴۱/۷ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۵88 فرعی واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رســمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است..

بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انشار نوبت اول: ۹۹/۱۰/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۶

محمدرضا حسنی - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت برگی سه دانگ زمین مســکونی پالک ثبتی ۳۹۰ فرعی از ۵۳۰۳ 
اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی ۷۱۴۷8۵ سری الف ۹۰ به نشانی 
زنجان کوی خرداد فاز ۳ خیابان ده متری پالک ۳8۵ به نام آقای امیر بدری فرزند 
عزیزاله صادره از زنجان به شماره شناسنامه - به شماره ملی ۴۲۷۰۹۵۱۹۰۷ صادر 
و تســلیم گردیده است. سپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی 
مفقود شــدن سند مالکیت به علت ســهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی را نموده اســت که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه 
قانــون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نســبت به ملک 
مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 

صادر تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمد لو - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون ۱۸ هزارو ۵۰۰ کرونایی 
در بیمارستان های اســتان بستری شدند و هم 
اکنون رونــد مراجعات به مراکــز منتخب ۱6 
ســاعته همچنان نزولی و از هفته های گذشته 

به صورت خط صاف درآمده است.
دکتــر پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار 
افزود: هــم اکنــون ۱۹۱ بیمــار کرونایی در 
بیمارستان های استان بستری هستند و این رقم 
در روزهای گذشته به  عدد ۱۸۰ بیمار نیز رسید 
که امیدواریم همین روند نزولی با سرعت قابل 

قبولی ادامه یابد.
وی، موارد مثبت سرپایی کرونایی بر پایه یافته 
های آزمایشــگاهی را ۳۵ هــزار و ۹۸۵ مورد 
عنوان کرد و گفت: موارد مثبت بستری بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی از ابتدای شیوع کرونا 
تا کنون 6 هــزارو 6۳۳ نفر بود که در مجموع 
بیماران با مالک قرار دادن آزمایش پی ســی آر 
مثبت شناســایی شــده 4۲ هزار و ۵۵۳  نفر را 

شامل می شود.
این مســوول ادامه داد: همانطــوری که روند 
بیماری ســرپایی بصورت خط صاف شــده، 
روند بستری در بیمارستان ها نیز تبدیل به یک 

خط صاف شــده، اما در مورد بیماران بستری 
که آزمایش مثبت دارند، خوشبختانه این روند 
نیز کاهشی شده بطوریکه روزانه بطور میانگین 

هفت بیمار بستری می شوند.
قزلباش با اشاره به اینکه میانگین سنی بیماران 
کرونایی در بســتری و مرگ و میرها نسبت به 
گذشــته تغییر چندانی نیافته است، افزود: طبق 
آخرین رنکینــگ کرونایــی در هفته دوم دی 
امســال روند بیماری در شــهرهای ایجرود و 
ماهنشــان صعودی شده و میزان بستری ها باال 

رفته است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه ابتال به این بیماری 

در شهر ابهر نسبت به هفته های گذشته نزولی 
شــده که امیدواریم همین روند ادامه یابد و در 
این ارتباط شــمار بســتری ها در شهر زنجان 
اندکی به لحاظ میانگین استانی باال رفته اما در 

کل روند نزولی است.
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: وضعیت 
بیماری در خرمدره در حد میانگین اســتانی و 
کشوری قرار دارد و در خدابنده نیز روند کرونا 
در حد میانگین کشــوری و اســتان بوده و در 
طارم نیز با وجود نگرانی های هفته های گذشته 

روند نزولی بخود گرفته است.

قزلباش خاطرنشان کرد: این بیماری در ماهنشان 
از متوســط استانی و کشوری باالتر قرار گرفته 
و باید بیش از گذشــته به این شهرستان توجه 

شود.
وی اضافه کرد: نمودار ابتال و بســتری ناشــی 
از ایــن بیماری در ایجرود نیز باالتر از میانگین 
استان و کشور قرار گرفته است که امیدواریم با 

پیگیری ها روند نزولی بخود  بگیرد.
قزلباش تاکید کــرد:  بر پایه گزارش ها تماس 
افراد با فرد مبتال در خانواده، مسافرت ها، محل 
کار و دورهمی ها و شــرکت در آیین بیشترین 

درصد ابتال را به خود اختصاص داده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

مراجعه ها به مراکز ۱۶ ساعته تست کرونا در زنجان کاهش یافته است

 در روزهــای کرونایــی که عــده ای از 
شهروندان با مشکالت مختلف از بیماری گرفته 
تا تعطیلی کســب و کار مواجهند، شــماری از 
نانوایان هــم بدون توجه به شــرایط، محصول 
تولیدی خود را با محدودیت ارائه داده و ترجیح 
می دهند این قوت غالب را با واسطه و از طریق 

فروشگاه ها به دست مصرف کنندگان برسانند.
به گــزارش ایرنا، نان به عنوان کاالیی اساســی 
و ضــروری اهمیت ویژه ای در ســبد مصرفی 
خانوارها دارد چرا که غذای اصلی و پایه بسیاری 
از مردم دنیا از جمله ایرانیان را تشکیل می دهد.

 روزانه بخش زیاد انرژی، پروتئین، امالح معدنی 

و ویتامین هــای مورد نیاز بــدن را نان تامین می 
کند.

عده ای از مصــرف کنندگان درهر وعده غذایی 
این قوت غالب را در ســفره خــود قرار داده و 
مصرف کننده آن هســتند که بر همین اســاس 
تعدادی از مصرف کنندگان روزانه و یا هر چند 

روز یک بار در صف خرید نان هستند.
در مراجعه به نانوایی که تحویل نان به مشتریان 
باید بدون هر قید و شــرط و محدودیتی انجام 
شود شــوربختانه این روزها در برخی واحدها 

شاهد محدودیت ارایه نان هستیم.
در این روزهای کرونایی شهروندان انتظار دارند 

مشکالت مضاعفی بر آنها تحمیل نشود درحالیکه 
برخی از صنوف این مشکالت را تشدید می کنند 
و برخی نیز حتی قیمت های مصوب را رعایت 
نکرده و نــان را با عناوین مختلف، گران عرضه 

می کنند.
مردم شکایت خود را اعالم کنند

رییس اتحادیه نانوایان شهرســتان زنجان گفت: 
شــهروندانی که از فروش نان توسط نانوایان به 
فروشــگاه ها و عدم ارایه نان به مشتری شکایت 

دارند آن را اعالم کنند.
کمال الماســی اظهار داشــت: اعالم شکایت از 
طریق شماره تلفن ۳۳46۰۹۳۰ امکان پذیر است.

وی افــزود: برخی از نانوایان که اول صبح پخت 
نان دارند و به دلیل عدم مراجعه مشتری انباشت 
شده و مشتری تمایلی به خرید ندارد می توانند 

این نان را به فروشگاه عرضه کنند.
رییس اتحادیه نانوایان شهرســتان زنجان گفت: 
اولویت عرضه نــان در همه مناطق و محالت با 

مشتریان است.
الماسی اضافه کرد: در این شهرستان ۷۵۳ نانوایی 

اقدام به پخت نان می کنند.
نان را تا سقف هشت هزار تومان می دهند

اسماعیل بخشــی یکی از شهروندان زنجانی می 
گوید: نانوای منطقه ما نان را سقف ۳۵ قرص نان 

به هر مشتری ارایه می دهد و هیچ مشتری نمی 
تواند بیش از این نانی بخرد.

این شهروند زنجانی اظهار داشت:  شاطر، نان را 
هنگام پخت در حالیکه مشتریان در صف هستند 
جدا و بسته بندی کرده به فروشگاه ها ارسال می 

کند.
وی تاکید کرد: در این شــرایط به مشتری های 
جدیدی که به صف ملحق می شود می گوید نان 
تمام شــده و پیر زنی که توان راه رفتن ندارد به 

او می گوید می توانی از فروشگاه لواش بخرد.

حســن میرزایی یکی دیگر از شهروندان زنجانی 

اظهار داشــت: نانوا حین پخت بــه ازای هر ۲ 
قرص نانی که به مشتری می دهد یک قرص نان 

را برای فروشگاه ها کنار می گذارد.
وی تاکید کرد: این در حالی اســت که مشتریان 
در صف نان معطل هســتند و گاه دست خالی از 

نانوایی برمی گردند.
این شــهروند زنجانی یادآوری کرد: نانی که به 
فروشــگاه ها می دهند با قیمت باالیی است که 
نانوا ترجیح می دهد محصــول خود را به مبلغ 
بیشــتری بفروشــد و این مشــتریان هستند که 
همواره از بی قانونی و گاه سوء استفاده اصناف، 

متضرر می شوند.

باال نشینی قوت غالب در قفسه فروشگاه های زنجان

 دبیر هیات بدمینتون استان زنجان گفت: 
امسال جوانترین تیم در مسابقات بدمینتون لیگ 

برتر باشگاه های ایران متعلق به این استان است.
غالمرضــا باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تیم بدمینتون زنجان در رقابت های امسال 
لیگ برتر باشگاههای بزرگسال ایران با بازیکنان 
جوان بومی شرکت کرده اســت و نتایج آن در 
پایان این رقابت ها از سوی هیات محک خواهد 

خورد.
وی، بر جوانگرایی در ورزش بدمینتون اســتان 
زنجان تاکید کرد و اظهار داشت: هیات با سرمایه 
گذاری بر روی جوانان و ارایه آموزش ها الزم به 
آنان قصد دارد بازیکنان زبده، چابک و توانمندی 

را تربیت و تحویل جامعه ورزش کشور دهد.  
باقری، تصریح کرد: هیــات بدمینتون زنجان از 
ورزشکاران جوان مستعد و توانمندی برخوردار 
اســت که می توان با سرمایه گذاری بر روی آنان 
زمینه و بستر را برای رشد و پیشرفت هرچه بهتر 
و بیشتر این رشته ورزشی در استان فراهم تر کرد.
وی، افــزود: هم اکنون ۹۰ درصد بدمینتون بازان 
زنجانی حاضر در لیگ برتر امسال، جوان هستند 
و در بازی های انجــام گرفته در مقابل حریفان 
قدر، توانمندی باالی خود را نشان داده اند که به 
حتم در ســال های آتی، حرف های زیادی برای 

گفتن خواهند داشت.   
دبیر هیات بدمینتون اســتان زنجــان گفت: تیم 

بدمینتون بانوان زنجان در هفته دوم دور برگشت 
از ســری مســابقات بدمینتون لیگ برتر باشگاه 
های ایران که پنجشــنبه /۱۸ دی ماه/ به میزبانی 
زنجان برگزار شد با نتیجه سه بر ۲ تیم شاهرود را 
شکست داد اما در هفته سوم درو برگشت بخش 
مردان که در اصفهان انجام شــد بازی را با نتیجه 
صفر بر پنج به نفع تیم ســپاهان اصفهان، واگذار 

کرد.
باقــری یــادآور شــد: دور رفت این ســری از 
مســابقات از اواخر شهریور ماه امسال با رعایت 
دقیق دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و 
با حضور تیم هــای ذوب روی صبا زنجان، رعد 
پدافند هوایی قم، فوالد ســپاهان اصفهان، شهر 

بابک کرمان، نماینده اردکان یزد و دانشگاه یزد، 
برگزار شد.

وی اظهار داشــت: دور رفت مسابقات بدمینتون 
بانوان در آکادمی بدمینتــون تهران و پیکارهای 
مــردان نیز به میزبانی تیم اردکان یزد و به منظور 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، بدون حضور 
تماشاچی برگزار شد و تیم زنجان در چهار بازی 
انجام شده هرچند نتیجه را به حریفان واگذار کرد 
اما این فرصتی بود تا این هیات سطح توانمندی، 
تکنیک و نقاط ضعف و قــوت بدمینتون بازان 

جوان خود را محک بزنند.
محمدرضا باقری، علی حســینخانی، محســن 
معصومــی، آراد بحــری، محمدامیــن مقــدم، 

امیرحسین حســنی،  محمدرضا حیدری، فاطمه 
مقدم، نســترن کرمــی، حدیثه احمــدی، پریا 

اســکندری، حنانه یعقــوب زاده بدمینتون بازان 
حاضر زنجانی در این پیکارها هستند.

زنجان جوان ترین تیم در لیگ برتر بدمینتون امسال است
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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بی تو هب سامان رنسم ، ای سر و سامان همه تو
ای هب تو زنده همه من ، ای هب تنم جان همه تو

من همه تو ، تو همه من ، او همه تو ، ما همه تو
رههک و رهکس همه تو ، ای همه تو ، آن همه تو
من هک هب ردیاش زدم ات هچ کنی با دل من
تخت تو و ورهط تو ساحل و طوافن همه تو

ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم 
رمز نیستان همه تو ، راز نیستان همه تو

شور تو آواز تویی ، بلخ تو شیراز تویی 
جاذهب ی شعر تو و جوره رعافن همه تو

همتی ای دوست هک این داهن ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو
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چهارسو

 ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت 
در دفاتر پیشــخوان دولت سبب تجمعات مردم 
استان زنجان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی شده است.
به گــزارش تســنیم، ابتــدای آذر مــاه بود که 
ســامانه اطالع رسانی ســهام عدالت اعالم کرد: 
بنــا بر اطالعیه وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
ضروری اســت ســهامداران ســهام عدالت که 
روش »غیرمســتقیم« را انتخاب کرده اند، جهت 
برخورداری از منافع آزادســازی سهام عدالت، 
نسبت به ثبت نام و احراز هویت از طریق سامانه 
ســجام sejam.ir یا از طریــق دفاتر خدمات 
الکترونیک اقدام کنند تا واریز ســود ساالنه در 

آینده برای مشموالن امکان پذیر باشد.
در ایــن راســتا محمد رضا پوررضایی مشــاور 
اجرایی ســهام عدالــت نیز به تازگــی در باره 
وضعیت ســهامداران سهام عدالت اظهار داشت: 
از حدود 4۹ میلیون ســهامدار سهام عدالت که 
در سطح کشــور وجود دارد، حدود 4۱ درصد 
که شــامل بیش از ۱۸ میلیون سهامدار می شود 
روش مستقیم و مابقی حدود ۵۹ درصد که بیش 
از ۲۷ میلیون سهامدار هستند، روش غیر مستقیم 

را انتخاب کرده اند.
وی در باره ســود ســهام عدالت تصریح کرد: 
روش پرداخت ســود ســهام عدالت برای افراد 
در روش مســتقیم و غیرمستقیم فرایند متفاوتی 
دارد بــه طوری که در روش مســتقیم اگر افراد 
سجامی شده باشند، بر پایه توافق  های فی مابین، 
ســود ســهام عدالت از طریق شــرکت سپرده 
گذاری مرکزی به حســاب آن ها واریز می شود 
و ســهامدارانی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند سود سهام آن ها از طریق این شرکت به 
حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز 

خواهد شد.
مشــاور اجرایــی ســهام عدالت با بیــان اینکه 
معامالت ۲۵ استان شرکت های سرمایه گذاری در 
بورس تهران فعال شــده است، افزود: دارندگان 
روش های سهام غیرمســتقیم باید برای دریافت 

خدماتی همانند دریافت ســود ســهام، شرکت 
در مجامع شــرکت های ســرمایه گذاری یا لغو 
انتخاب های بعدی در ســامانه سجام ثبت نام و 
احراز هویت شــوند و هم اکنون در ادارات کل 
دارایی ســطح کشــور با همکاری استانداری ها 
و مدیران شــرکت های ســرمایه گذاری و هیات 
مدیره ها بسیج شده اند تا آمار سجامی ها افزایش 

پیدا کند.
وی دربــاره اطالعات مورد نیاز بــرای ثبت نام 
در ســامانه سجام گفت: ســهامداران می بایست 

مشــخصات فردی، نشــانی، موبایل و شــماره 
حســابی که وجوه قابل واریز به آن باشد را در 
ســامانه »سجام« ثبت کنند و سپس احراز هویت 
را انجام می دهند و بعد از آن همه عملیاتی مورد 
نیاز همانند شــرکت در مجامع، پرداخت سود و 
دیگر موارد به صورت الکترونیکی برای سهامدار 

انجام می شود.
پور رضایی عنوان کرد: برای ســجامی شــدن و 
احراز هویت هم مکانیزم های به این شکل است 
که سهامداران می توانند از طریق سیستم بانکی، 

کارگزاری ها و دفاتر پیشــخوان در سطح کشور 
به صورت الکترونیک این روند را انجام دهند.

به گفته وی، افرادی که هنوز در »سجام« ثبت نام 
نکرده اند نمی توانند در مجامع شرکت های استانی 
شــرکت کنند و عدم ثبت نام در سامانه »سجام« 
و احراز هویت برای ســهامداران در روش غیر 
مســتقیم سبب می شــود تا این گونه سهامداران 
نتواننــد با عدم شــرکت در مجامــع در فرآیند 
تصمیم گیری های مجمع همانند انتخاب اعضای 

هیات مدیره مشارکت کنند.

با تمام این ها حمید حبیبی، معاون اقتصادی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان زنجان نیز در 
جمع خبرنگاران گفت: از ۷۹۲ هزار نفر مشمول 
ســهام عدالت در اســتان، 4۱۱ هزار نفر روش 
مســتقیم و ۳۸۱ هزار نفر نیز روش غیرمستقیم 
را انتخــاب کرده انــد. این در حالی اســت که 
افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند 
4۸ درصد مشموالن ســهام عدالت در استان را 
شــامل می شــوند با این حال  پیش بینی می شود 
که در ۲۳ دی ماه امسال، انتخابات مجمع شرکت 

ســرمایه گذاری استان برگزار شود که حضور در 
آن نیز منوط به ثبت نام در سامانه سجام است.

با این اوصاف طبق اعالم مســووالن زنجانی، به 
نظر می رسد فرصت ۵۰ روزه ثبت نام در سجام 
بــرای افرادی کــه روش غیرمســتقیم مدیریت 
ســهام عدالت را انتخاب کرده اند امشب به اتمام 
می رســد. همین عامل سبب شــده تا در شرایط 
کرونایــی حاضر که تمام تمرکــز و تاکیدات بر 
عدم حضور در تجمعات اســت در این روز ها و 
خصوصا امروز رنگ ببازد چرا که بازدید میدانی 
خبرنگار تســنیم حکایت از این دارد که در اکثر 
نقاط استان زنجان از جمله شهرستان طارم، شهر 
چورزق و نقطه نقطه شهرســتان زنجان در دفاتر 
پیشــخوان دولت تجمع مردم در جهت ثبت نام  
در ســجام و احراز هویت مــوج بزند و آن چه 
که نمود کامل دارد عــدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی و بی اهمیت بودن کرونا در بین همین 
مردمانی است که جان خود را بر دست گرفته اند 
بلکه در فرصت های پایانی بتوانند در این سامانه 
ثبت نام نمایند دریغ از این که یک لحظه غفلت 
در همیــن شــرایط می تواند حــوادث تلخی را 

برایشان رقم بزند.
این در حالی اســت که در راستای کاهش شیوع 
ویروس کرونا بر طبق دســتورالعمل های ابالغی 
در چند مرحله، بیش تر مشاغل و صنوف زنجان 
به تعطیلی کشانده شده و تنها ضرر و زیان عایده 
بسیاری از مردم شده است. اما پرسشی که بیش 
از هر چیز ذهن را درگیر خود می کند این است 
چرا باید در شرایط کرونایی حاضر دولت چنین 
تصمیمی بگیرد و با محدود کردن زمان ثبت نام، 
مردمانی را که به هر دلیلی از ثبت نام الکترونیکی 
ناتوان هســتند در این روز ها به چنین تجمعاتی 
بکشاند؟ اما باید از مسووالن امر پرسید آیا بهتر 
نبود قبل از محدود کردن زمان ثبت نام در سجام، 
اطالع  رسانی ها به شکل گسترده انجام می گرفت 
و آموزش های الزم برای ثبــت نام الکترونی به 

مردم ارائه می شد؟

 سهام عدالت بالی جان زنجانی ها
  در دفاتر پیشخوان دولت خبری از کرونا نیست! 

  »آرزویی ندارم، چون وقت نکردم بهش 
فکر کنم« جملــه ای کوتاه که رضا کودک کار، 
هفت ســال پیش در برنامه ماه عســل گفت و 
همان وقت ها نامش بر سر زبان ها افتاد؛ حاال در 
دی ماه ســرد سال ۹۹ بار دیگر نام رضا با خبر 
تلخ خودکشی اش بر زبان ها جاری شده است.

به گزارش فرارو، رضــا که در هنگام مرگ در 
آستانه بیست ســالگی قرار داشت شاید دیگر 
مصداق کودک کار نبود، اما در یکی از محالت 
حاشیه ای شهر تهران زندگی می کرد و برچسب 
کودک کار بودن را به خصوص پس از حضور 
در یــک برنامــه با مخاطب چنــد میلیونی، بر 

پیشانی داشت.
خودکشــی رضا کــه در برنامه ماه عســل با 
اجرای احسان علیخانی شهرت یافت، بازتاب 
گســترده ای یافته اســت و بحران اجتماعی در 
اقشار ضعیف جامعه دوباره به بحثی داغ تبدیل 

شده است. 
از طرف دیگر این مورد خاص در شــبکه های 
اجتماعی جنجــال به پا کرده و به ابزاری برای 
حمله به احسان علیخانی و فعالیت هایی او بدل 
شده است. این در حالی است که ماجرا بسیار 

ریشه ای تر و عمیق تر  است.
رضــا ، نمونه ای از  هزاران و شــاید میلیون ها 
کودکی اســت که در شــرایط بســیار دشوار 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رشد می کنند.
آمار مشــخصی درباره تعداد کــودکان کار در 
ایران وجود نــدارد، اما فرشــید یزدانی فعال 
حقــوق کودک و مدیر عامل انجمن حمایت از 
حقوق کــودکان کار در گفتگویی تعداد آنان را 

۷ میلیون می داند.
رضــا هم در ســال های نه چنــدان دور، یکی 

از همیــن کودکان کار بود. سرنوشــت تلخ او 
می توانــد تلنگری برای پرداختــن به کودکان 
کار و حاشیه نشــینان دیگر باشد؛ سرنوشتی که 
شاید محصول آمیزه ســرخوردگی و درد های 
اجتماعــی، حاشیه نشــینی، زخم های روزهای 
کودکــی، بی پناهــی و رهاشــدگی از ســوی 

نهاد های متولی باشد.
فاطمه اســالمی مددکار اجتماعی و مدیر واحد 
مشــاوره و صدای یارای انجمــن حمایت از 
حقوق کــودکان در گفتگو با فرارو در این باره 
اثبات  بین المللی  می گوید: طبق پژوهش هــای 
شــده که تجربیات نامطلــوب دوران کودکی 
تا زیر سن هجده سالگی به طورکلی  بخصوص 
نقش مؤثری در طول عمر، کیفیت زندگی، امید 

به زندگی و سالمت روان افراد دارد.
وی می افزایــد: شــرایطی، چــون مهاجرت، 
تابعیــت، فقــدان دسترســی بــه تحصیالت، 
ازدواج های اجباری یــا زودهنگام، عدم درک 
توســط والدین یا نبود والدین و مراقبین آگاه 
و حمایت مؤثرشــان، فقر، تبعیض و خشونت 
اجتماعی باعث می شــود کودک یا نوجوان در 
ریســک باالتری نســبت به دیگر افراد جامعه 
قرار بگیرد. چون آســیب پذیرتر شده است. او 
مدام با چالش مواجه بوده و در ســنین مختلف 
رشدی به جای این که نیازهایش از طریق افراد 
امــن و مراقبین آگاهی تامین شــود خود برای 
پاســخ گویی به نیازهایش تــالش کرده و این 
تالش متناسب با ســنش نبوده است. همه این 
عوامل می تواند فرد را در شــرایطی قرار بدهد 
که با یک بی قدرتی زیاد، احســاس ناامیدی و 

درماندگی بکند. ما به این آسیب می گوییم.
اسالمی ادامه می دهد: تعریف آسیب این است 
که چیــزی فراتر از توان و ظرفیت فرد به طور 

ناگهانــی یا در بلندمدت به شــکل مکرر بر او 
تحمیل بشــود. این موجب کاهش تاب آوری 
فرد شده و افزایش ریسک خودکشی، اقدام به 
خودکشــی موفق و درگیر شدن در مسائل مواد 

مخدر و دیگر بزه را به همراه دارد.
از منظر این کارشــناس، شــرایط اجتماعی و 
روانی فرد در ایجاد سرنوشــت تلخ این افراد 
اثرگذار اســت. او در این باره بیان می کند: این 
دو مثل حلقه زنجیر به هم وصل هستند. وقتی 
من نابرابری اجتماعی و عدم دسترسی به منابع 
را تجربه می کنم و بار ها در شــرایط آســیب زا 
و پرتنش قرار می گیرم بــاور می کنم که بهبود 
شــرایط امکان پذیر نیســت و من قدرت تغییر 
و بهبود شــرایط را ندارم. پس ناامید می شوم. 
دســت از تالش برمی دارم و دچار درماندگی 
و بی حسی می شوم. در این شرایط، درماندگی 
آموخته شده را تجربه می کنم. یعنی از یک جایی 
به بعد، به دلیل تاثیر عوامل اجتماعی بر شرایط 
روانی، من به عنوان کودک یا نوجوان تالشــی 
برای تغییر شرایط نمی کنم؛ بنابراین برای رهایی 
از رنجی که می کشم ابزار خودکشی را انتخاب 

می کنم.
وی بــر این نظر اســت در اثر فقــدان آرزو، 
کاهش امید به زندگــی و نبود کیفیت حداقلی 
زندگــی یک کــودک، این فرد به خودکشــی 
تمایــل پیدا می کنــد. او می گوید: خودکشــی 
امثال رضا، یک کوه یخ اســت. قسمتی از آن، 
وضعیت فرد اســت؛ قســمت دیگر پایین کوه 
یخ است که دیده نمی شــود. ما همه عوامل و 
مســائل اجتماعی را می بینیم، اما پایین آن کوه 
یخ هم باید دیده شــود. این قســمت عملکرد 
نهاد های متولی، سازمان های دولتی، خصوصی، 
سازمان های مردم نهاد و مرکزی است که با این 

بچه در ارتباط بوده است. نوع واکنش به مسئله 
خودکشی برای کسی که در ریسک خودکشی 

قرار داشته مهم است.
مسوول مشاوره و صدای یارای انجمن حمایت 
از حقوق کودکان تاکید می کند: ما باید فراتر از 
منابع سازمانی و اثبات صالحیت های خودمان 
به خودکشــی نــگاه کنیم. هدف هــای ما باید 
پیشگیرانه باشد و تنها نگاه دلسوزانه و دغدغه 
اجتماعی حمایت گرانه مؤثر نیســت. یک نهاد 
متولی و یک ســازمان مدنی، وقتی می داند یک 
نفر یا ده هــا نفر از گروه هدفــش در معرض 
ریســک قرار دارند باید از ابزار های تخصصی 
و علمی برای پیشگیری و مداخله استفاده کند 

و نمی تواند صرفًا با نگاه حمایتی پیش برود.
وی اضافــه می کند: متأســفانه در تمام نگاه ها 
و اخبــار مرتبــط با رضــا، این امــر به عنوان 
علت عمــده مغفول مانده اســت. این که رضا 
مراقبت های اثربخشــی درمانی و تخصصی را 
در بلندمدت به شــکل درســت دریافت کرده 
یا صرف ارتباط و حمایــت افرادی که امین و 
معتمــد بودند به نظر کافی بوده اســت. عالوه 
بر عوامل زمینه ســاز خودکشی درکودکی افراد، 
بایــد بر ارزیابی عملکرد و صالحیت نهاد هایی 
کــه با این گروه هدف کار می کنند و تخصصی 
بودن اقداماتشــان هم تاکید کرد. مرثیه سرایی، 
کافی نیســت. به جای تمرکز بر رضا، باید در 
ســطح کالن پی این بود که چگونه می توان از 
تکرار این امر پیشــگیری کرد؟ به تازگی آمار 
خودکشی از مرز هشدار در ایران گذشته است. 
باید دید چگونه می توان درماندگی آموخته شده 
را از بین برد یا کاهش داد.در سطح کالن باید با 
اتحاد و تدوین برنامه های هدفمند و منسجم و 
با اقدامات علمی و تخصصی از تکرار این امر 

پیشگیری کنیم.
او درباره حضور کودکان کار و آســیب دیده در 
برنامه های تلویزیونی، برچســب کودک کار و 
احســاس رهاشــدگی پس از آن نیز می افزاید: 
ایجاد حساســیت اجتماعــی و آگاهی عمومی 
باید خیلی هدفمند باشــد. این که در یک برنامه 
تلویزیونی با حضور کودکان تنها به یک معضل 
اجتماعی اشــاره شــود قطعًا کفایت نمی کند و 
شــاید تنها حقوق آن کــودک را نقض بکند و 
احساس بی ارزشــی به این افراد دست بدهد؛ 
بدون آن که مســئله دنبال شود. در اینجا باز آن 
درماندگی آموخته شــده خــودش را این طور 
نشــان می دهد که من شناسانده شدم پس چرا 
هیچ مداخلــه مؤثری برای بهبود زندگی من از 

ســوی نهاد های متولی صورت نمی گیرد. پس 
این بــاور را در او تقویــت می کند که من هر 
چقدر هم صدا داشته باشم هیچ نتیجه ای ندارد.
اسالمی خاطرنشــان می کند: هدف از رسانه ای 
شدن این مســئله این است که صدا و نیاز های 
کودکان کار شــنیده و دیده شــود تا احساس 
قدرت بیشــتری کنند و اقدام مؤثری صورت 
بگیرد نه این که فقط تبلیغ شــود. صرف اشاره 
یک رســانه و بعد رها شــدن، قطعــًا اثرات 
مخرب تــری دارد. مثال آنقدر کــه در ماه های 
گذشته اخبار خودکشــی زیاد شده است خبر 
خودکشی در جامعه عادی شده و مردم نسبت 
به ایــن مســئله، بی حس شــدند و این زنگ 

هشداری برای ماست.

نگاهی به خودکشی کودک کاری که هفت سال پیش در تلویزیون مشهور شد

ماجرای تلخ رضا، تکه ای کوچک از یک کوه یخ


