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فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد؛

کشف 134 اقالم تاریخی در زنجان
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رییس پلیس فتا استان زنجان عنوان کرد:
کالهبرداری؛ این بار به بهانه 
ثبت نام در پیاده روی اربعین
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 مدیرعامل بورس منطقه ای زنجان گفت: 
هفته گذشته ۶۵ درصد معامالت بورس زنجان به 

خرید سهام اختصاص یافت.
اصغر نجفی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در 
معامالت هفته منتهی به ۹ مهرماه در مجموع ۱۴۷ 
میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۸۳ ســهم و حق تقدیم 
ســهام در این منطقه، داد و ســتد شد. همچنین 
مجموع ارزش این معامالت بیش از ۲۸۰۶ میلیارد 

ریال است.
وی با بیــان اینکه ۶۵ درصد معامالت مربوط به 
خرید و ۳۵ درصد مربوط به فروش ســهام بود، 
افزود: این معامالت توســط ۲۴ کارگزار دارای 

استیشــن معامالتی )ایســتگاه یا هسته مرکزی 
معامالت( بورس منطقــه ای زنجان انجام گرفته 
است. این مسوول ادامه داد: ارزش مجموع سهام 
خریداری  شده در این مدت بیش از ۱۸۲۲ میلیارد 
و ۷۲۴ میلیون و ۹۹۵ هزار ریال و مجموع ارزش 
سهام فروخته  شده نیز بیش از ۹۸۳ میلیارد و ۸۹۱ 

میلیون و ۴۰۲ هزار ریال بوده است.
مدیر بورس منطقه ای زنجان با اشاره به معامالت 
این منطقه در شهریورماه امسال، خاطرنشان کرد: 
در ماه گذشــته بیش از ۶۴۲ میلیون و ۴۷۴ هزار 
سهم و حق تقدم در مجموع به ارزش بیش از ۱۳ 

هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال، داد و ستد شده است.

افزایش خرید سهام در بورس زنجان

آگهی مناقصه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی 6 بلوک از پروژه 368 
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پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید.
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تعلل مدیران در بستن آرامستان زنجان

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
زنجــان گفت: مردی که در زنجان بــه دلیل اختالفات 
خانوادگی همسر خود را به قتل رسانده و متواری شده 

بود، در دام پلیس آگاهی زنجان افتاد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی 
با بیان اینکه این قتل هفته گذشته در یکی از محله های 
خیابان فرودگاه زنجان اتفاق افتاده بود، افزود: قاتل که در 
یک باب مغازه مخفی شــده بود، پس از اطالع از اینکه 
پلیــس مخفیگاه او را یافته و به زودی به دســت قانون 
ســپرده خواهد شد، با خوردن اسید، اقدام به خودکشی 

کرد.
وی یادآورشد: ماموران با دستگیری قاتل بالفاصله پس از 
اطالع از موضوع وی را برای درمان به بیمارستان منتقل 

کردند که با اقدامات به موقع پزشــکان از مرگ حتمی 
نجات یافت و هم اکنون تحت درمان و مراقبت بوده و 

حال عمومی وی رضایت بخش اعالم شده است.
سرهنگ رحمتی با تاکید بر اینکه متهم، به قتل همسرش 
اعتراف کرده است، سن قاتل و مقتول را ۳۹ سال اعالم 
کرد و اظهار داشت: پلیس در تحقیقات خود پی برد که 
این زوج جوان همواره خشونت کالمی و مشاجره لفظی 
با یکدیگر داشــتند که این موضوع نیز همیشه به سمت 
خشونت فیزیکی کشیده شده و این بار به قتل همسر بر 

اثر خفگی منجر شده است.
وی تصریح کرد: امســال این هفتمین قتلی است که در 
زنجان اتفاق می افتد که عامالن ۶ مورد از این قتل ها از 

سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده اند.

کارگران  اتحادیــه  رییس   
قراردادی و پیمانی شــناور شدن 
دستمزد کارگران را خواستار شد و 
گفت: در شرایطی که رشد قیمت 
کاالهای اساســی و افزایش قیمت 
محصوالت تولیدکنندگان را شاهد 
هستیم شایسته نیست که دستمزد 

کارگران ثابت بماند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به افزایش ۲۵ درصدی 
دســتمزد کارکنان دولت در سال 
آینده در باره لزوم توجه به افزایش 
کارمندان  گفت:  کارگران  دستمزد 
چون حقوق بگیر دولت هستند و 
بودجه مشخص و تعریف شده ای 
دارند، هر ســال از طریق بخشنامه 
های سازمان برنامه و بودجه اعالم 
می شود که چند درصد به حقوق 
و مزایای آنها افزوده می شــود؛ از 
طرفی کارکنــان دولت از خدمات 
دولتی و مزایای رفاهی برخوردارند 
و از ایــن جهت قابل مقایســه با 
کارگران نیســتند ولی اعالم میزان 
افزایــش حقوق کارکنــان دولت 
همــواره به لحاظ روانی در حقوق 
و دســتمزد کارگران اثرگذار بوده 

است.
وی افزود: کارگران باید بدانند که 
تصمیم گیری در باره دستمزد آنها با 
شورای عالی کار است و این شورا 
ســه ضلع دولت، کارفرما و کارگر 
دارد که پس از چانه زنی و تشکیل 
جلسات بســیار و بررسی اعداد و 
ارقام مربوط به نرخ تورم و ســبد 

معیشــت، رقم دستمزد را تعیین و 
تصویب می کند.

رییس اتحادیــه کارگران قراردادی 
کــرد:  خاطرنشــان  پیمانــی  و 
شوربختانه در بحث دستمزد سال 
۱۳۹۹خواســته جامعــه کارگری 
محقق نشــد و حداقل دســتمزد 
برخالف تورم اعالمی بانک مرکزی 
۲۰ درصد افزایــش یافت که بعد 
از نارضایتی جامعه کارگری به ۲۶ 
درصد افزایش پیدا کرد درحالی که 
در ماههای گذشــته افزایش هزینه 
ها و رشد قیمت کاالها بر معیشت 
خانوارهای کارگری اثرگذار بوده و 
قدرت معیشت کارگران را به شدت 

کاهش داده است.
بیات شناور شدن دستمزد کارگران 
را خواستار شد و گفت: وقتی نرخ 
ارز و تورم در کشــور از ثبات الزم 

برخوردار نیست چرا نباید حقوق 
باشد  و دستمزد کارگران شــناور 
بنابراین از شورای عالی کار تقاضا 
داریم که به ســمت شــناور شدن 

دستمزد کارگران برود.
این مقام مســوول کارگری افزود: 
هم اکنون حقوق کارگران یک نرخ 
ثابت و پایه است که به آن حداقل 
مزد می گویند و بر پایه میزان نرخ 
تورم به نرخ پایه مزد کارگر افزوده 
می شود اما نرخ شناوری که به آن 
تاکید داریم بر پایه نرخ تورم حاکم 
بر جامعه است و اگر قیمت اجناس 
و کاالها از ایــن نرخ باالتر برود و 
قدرت خرید به شدت کاهش یابد 
باید به تناســب آن نرخ دستمزد را 

افزایش داد.
بیات ادامه داد: در شرایطی که قیمت 
کاالهای اساسی و اقالم مصرفی در 

طول سال بیش از چند بار افزایش 
پیــدا می کند چرا نباید دســتمزد 
کارگران دوبار در سال افزایش یابد 
و مورد بازنگری قرار گیرد؟ وقتی 
کارفرما و تولیدکننده چندبار روی 
قیمت اجناس تولیدی خود اضافه 
می کند شایســته نیست که قدرت 
خریــد کارگران ثابــت بماند و به 
سمت تهیدستی و محرومیت بروند.
به اعتقاد رییــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی، جدا از ماده ۴۱ 
قانون کار که به نرخ تورم اعالمی از 
سوی مراجع رسمی و سبد معیشت 
خانوار اشــاره دارد الزم است ماده 
یا تبصــره ای هم گنجانده شــود 
تا چنانچــه افزایش نامتعارف نرخ 
تورم و رشد قیمت کاالهای اساسی 
به وجود آمد، حقوق و دســتمزد 

کارگران مورد بازنگری قرار گیرد.

یک مقام مسوول کارگری تاکید کرد

دستمزد کارگران 
به تناسب رشد قیمت ها افزایش یابد

تبلیغات در 

به سود شماست

کوتاهی برخی بیمارستان های زنجان 
در پذیرش بیماران کرونایی 

چه کسی پاسخگوی شیوع کروناست؟!

روز مهر و ماه مهر و جشن  رفخ مهرگان
گار مهرجوی مهربان مهر بفزای ای ن
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 برخی بیمارســتان های زنجان در پذیرش 
بیماران کرونایی کوتاهی می کنند.

فرنشین دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: 
با وجود تاکید ستاد کرونای استان در باره پذیرش 
بیماران کرونایی، برخی بیمارستان های زنجان در 

پذیرش این بیماران کوتاهی می کنند.
به گزارش زنگان امروز ، پرویز قزلباش با بیان اینکه 
در استان زنجان شهرستان سفید نداریم، گفت: از 

اول مهرماه تاکنون شهرستان سفید نداشتیم و این 
نشان می دهد مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 

نکردند.
وی با بیان اینکه روند بیماری کرونا در استان زنجان 
شیب مالیم دارد، اظهار کرد: روند بیماری کرونا در 
شهرستان ماهنشان همیشه با روند افزایشی همراه 

بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان 

اینکه زدن ماسک در استان کاهش یافته است، گفت: 
بر پایه پیش بینی های انجام شده در هفته های آینده 
با موج شــدید کرونا مواجه خواهیم شد. قزلباش 
نسبت به همکاری نکردن برخی بیمارستان ها در 
پذیرش بیماران کرونایی انتقاد کرد و گفت: برخی 
بیمارستان های زنجان در پذیرش بیماران کوتاهی 
می کنند و یکی از این بیمارستان ها بدون هماهنگی 

اقدام به ساخت و ساز کرده است.

وی افزود: همکاری بیمارستان امید ابهر و بیمارستان 
امام حسین )ع( در پذیرش بیماران کرونایی بسیار 

مطلوب است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، تصریح 
کرد: بیمارســتان خصوصی زنجان هم در پذیرش 
بیماران کرونایی با دانشگاه علوم پزشکی همکاری 
بسیار خوبی را دارد و به ظرفیت اصل خود نرسیده 

است.

 فرنشین بهزیســتی استان زنجان 
گفــت: ۲۱ هــزار و ۸۰۰ معلول تحت 

پوشش بهزیستی استان زنجان هستند.
محمد محمدی قیداری در نشست خبری 
کــه به مناســبت روز جهانــی نابینایان، 
ناشنوایان و سالمندان برگزار شد، با بیان 
اینکــه ۲۱ هزار و ۸۰۰ نفــر از معلوالن 
تحت پوشــش بهزیستی اســتان هستند، 
اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۴۲۸ نفر از معلوالن 
تحت پوشش بهزیســتی استان مستمری 
ماهانه دریافــت می کنند. همچنین تعداد 
سالمندان معلول تحت پوشش بهزیستی 
به همراه کســانی که در مراکز نگهداری 

بهزیستی هستند، ۲۷۸۰ نفر است.
وی افــزود: بــا توجــه به نگــه داری و 
مراقبت از سالمندان معلول، بدسرپرست 
و بی سرپرســت در مراکز  شــبانه روزی 

بهزســتی که حدود ۱۴۴ نفــر در دو بخش زنان 
و مــردان آن مراکز نگــه داری می شــوند، تا به 
امروز نیز با توجه به مراقبت هایی که انجام شده، 
هیچ موردی از ابتال بــه ویروس کرونا در مراکز 

بهزیستی وجود نداشته  است.
این مسوول تصریح کرد: عالوه بر وجود ۱۰  مرکز 
شــبانه روزی در استان که از ســالمندان، بیماران 
روانی مزمن و معلوالن در آن ها نگه داری می شود، 
۱۴ مرکــز روزانه نیز وجــود دارد که ۵۶۰ نفر از 
معلوالن  به آن هــا مراجعه کرده و از آموزش های 

الزم  بهره مند می شوند.
محمدی قیــداری ادامه داد: از شــش مرکز ارائه 
خدمت در منزل و توانمندســازی سالمندان که 

بــا توجه به شــیوع ویروس کرونــا تحت تاثیر 
قــرار گرفته اند، چهار مرکز ویزیت در منزل و دو 
مرکز به صورت مراقبت در منزل به ارائه خدمت 

می پردازند.
فرنشــین بهزیســتی اســتان زنجان عنوان کرد: 
ناشــنوایان نیز مانند دیگر معلــوالن از خدمات 
بهزیســتی بهره مند بــوده کــه از ۲۹۰۳ معلول 
ناشــنوای تحت پوشش بهزیســتی، ۱۷۳۹ نفر 
مســتمری دریافت می کننــد و ۱۹۲ دانش آموز 
و ۴۰ دانشجوی ناشــنوا نیز در استان هستند که 

حمایت های الزم از این قشر انجام می شود.
این مسوول با اشــاره به روز جهانی کودک بیان 
کرد: ۱۶ مهرماه، روز جهانی کودک  اســت که هر 

ساله برنامه های متعددی اجرا می شد ولی با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا امســال برنامه تجمعی 
نخواهیم  داشــت و برنامه های متعددی در فضای 

مجازی برگزار خواهد  شد.
وی با اشاره به روز جهانی نابینایان افزود: حدود 
۲۶۹۴ فرد نابینا در استان تحت پوشش بهزیستی 
هستند که از این تعداد ۱۵۸۶ نفر مستمری دریافت 
می کنند و  ۱۲۴ دانش آموز و ۵۱ دانشجوی نابینا 
نیز از همــه امکانات بهزیســتی از بدو تولد در 

بهزیستی استان زنجان بهره مند می شوند.
محمدی قیــداری گفت: مشــاوره ژنتیک  نیز از 
مسائلی اســت که باید جدی بگیریم و با توجه 
به اینکه ۵۰ درصد معلولیت ها ناشی از اختالالت 

ژنتیکی است که امیدواریم با ساماندهی این 
موضوع از تعداد معلوالن کاسته شود.

این مسوول با اشاره به اینکه افراد باالی ۶۰ 
سال سالمند محسوب می شوند و در رابطه 
با ســند ملی ســالمندان، تصریح کرد: سند 
ملی ســالمندان نیز که سال های متمادی در 
حال تصویب بود، به ادارات مختلف ارسال 
شده و در آن در رابطه با همه امور سالمندان 
برنامه هایی ارائه می شــود کــه امیدواریم با 
عملیاتی شدن آن، اقدامات با کیفیت بهتری 

برای این قشر ارائه شود.
فرنشــین بهزیستی استان زنجان اظهار کرد: 
با توجه به مشــکالت اقنصــادی موجود، 
بحث وجود تبلت و گوشــی برای تحصیل 
دانش آمــوزان و ودیعــه مســکن نیــز از 
چالش های پیش روی بهزیســتی است که 
امیدواریم خیرین استان در این راستا نیز به 

بهزیستی کمک  کنند.
وی ادامه داد: بهزیســتی استان زنجان حدود ۹۰ 
درصد وظایف خود را بر بخش غیردولتی واگذار 
کرده  اســت که طبق تصمیمات اخیری که گرفته 
شــد، مرکز شیرخوارگان استان نیز  به افرادی که 

تمایل دارند، واگذار خواهد شد.
فرهاد میرزایی، معاون امور توانبخشــی بهزیستی 
اســتان زنجان نیــز در رابطه با توزیع واکســن 
آنفلوانزا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نام مراکز 
شــبانه روزی بهزیســتی نیز در بین جامعه هدف 
اولویــت دار برای توزیع واکســن آنفلوانزا اعالم 
شده  اســت، اقدامات الزم انجام شده و واکسن 

برای ۹۴۵ نفر در این مراکز ارائه خواهدشد.

کوتاهی برخی بیمارستان های زنجان 
در پذیرش بیماران کرونایی 

کالهبرداری؛ 
این بار به بهانه ثبت نام 

در پیاده روی اربعین
 رییــس پلیس فتا اســتان زنجان در 
مورد کالهبرداری ثبت نــام در پیاده روی 
اربعین هشــدار داد و گفت: هرگونه تبلیغ 
ثبت نام پیاده روی اربعین در فضای مجازی، 
جعلی است و شــهروندان باید توجه کنند 
امسال تحت هیچ شــرایطی این تجمعات 

برگزار نمی شود.
به گزارش زنگان امروز، محمد علی آدینه لو 
با اشــاره به این که امسال پیاده روی اربعین 
برنامه ریزی  نمی شــود و هیچ گونه  برگزار 
بــرای آن وجود ندارد، اظهار داشــت: در 
شــرایط حاضر ویروس کرونا در ســطح 
استان، کشــور و جهان شیوع گسترده یافته 
و همین امر مانع از این می شود که هرگونه 
تجمعات انجام گیرد و پیاده روی اربعین نیز 

از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: تبلیغاتــی که در فضای مجازی 
مبنی بــر پیاده روی اربعیــن انجام می گیرد 
کامال جعلی بوده و کالهبردارن با انتشــار 
این خبر ســعی بــر فریب مــردم، معرفی 
آنان به ســایت های جعلی در باره ثبت نام 
به  اربعین، هدایت  پیــاده روی  کاروان های 
درگاه هــای پرداخت جعلــی و در نهایت 
ســرقت اطالعات کارت بانکی را دارند تا 
اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان 

کنند.
رییس پلیس فتا اســتان زنجــان با تاکید بر 
این که پلــس فتا به شــدت در حال رصد 
فضــای مجــازی در ارتباط با شــایعات 
پیاده روی اربعین اســت خاطرنشــان کرد: 
افرادی که مبادرت به شایع پراکنی کنند برابر 
بــا هماهنگی های انجام گرفته با دادســتان 
اســتان، مــورد برخورد هــای قانونی قرار 

خواهند گرفت.
این مسوول با اشــاره به این که شهروندان 
بایــد اخبــار و اطالعاتی که بــا پیاده روی 
اربعین در ارتباط است را از مراجع رسمی 
کشور پیگیری کنند تصریح کرد: نباید تحت 
هیچ شرایطی به شایعاتی که پایه و اساسی 
ندارد و در فضای مجازی منتشــر می شود 

توجهی داشت.
آدینه لو گفت: پلیس فتا، شــبانه روزی آماده 
خدمت رسانی و پاسخ گوی نیاز شهروندان 
اســت و اگر افــراد به موردی مشــکوک 
شدند می توانند مراتب را بالفاصله از طریق 
 تلفــن ۱۱۰ یا ســایت پلیس فتا به نشــانی
www.Cyberpolice.ir گزارش نمایند.

خبـرخبــر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی استان خبر داد؛

کشف 134 اقالم تاریخی 
در زنجان

 فرمانــده یگان حفاظــت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجــان از کشــف ۱۳۴ اقــالم تاریخی و 
دســتگیری ۱۷ نفر خبــر داد و گفت: این 
اقدامات در نیمه نخســت امســال رخ داده 

است.
به گزارش زنگان امروز، حسین علی فضلی  
در گفت وگو با فارس اظهار کرد: پیشگیری 
از فعالیت های غیرمجاز، کشــف ابزارآالت 
از قاچاقچیــان آثار، کســب خبــر در باره 
انتظامی،  نیــروی  با  قاچاقچیان، هماهنگی 
پایگاه های مقاومت بسیج، معتمدین محلی، 
شورای اسالمی شــهرهای استان از جمله 
اقداماتی اســت که در راستای حفاظت از 
آثار اســتان از ابتدای سال تاکنون صورت 

پذیرفته است.
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان 
درباره اقدامات حفاظتی در باره حفاظت از 
آثار تاریخی و فرهنگی استان از ابتدای سال 
تاکنون گفت: کشــف ۹ دستگاه فلزیاب و 
۱۳۴ مــورد اقالم تاریخی از جمله اقدامات 

انجام شده بوده است.
وی تصریح کرد: دســتگیری ۱۷ متهم، ۷۲ 
مورد اسکورت، ۷۴۵ مورد پایش، ۱۳ مورد 
پرونده های متشــکله، ۱۷۳ مورد تعامالت 
انجام گرفتــه، ۹۴ مورد تعداد اخبار دریافتی 
صحیــح، ۷۱ مــورد جلوگیــری از مرمت 
غیرمجــاز و ۴۳ مــورد اخطارهای مؤثر از 
جمله اقدامات مؤثر در حوزه یگان حفاظت 

استان است.
فضلــی ادامــه داد: برای حفاظــت از آثار 
تاریخی با بســیج، نیروی انتظامی، دهیاران، 
معتمدان محلی، دوستداران میراث فرهنگی، 
انجمن ها تعامالت و نشســت های بسیاری 

داشته  و خواهیم داشت.

 فرنشــین ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: با توجه به جایگاه 
صنعت فرش در کشــور و توجه به صادرات 
غیرنفتی با نگاه فرش، نخستین پایانه صادراتی 
فرش دستباف ایران در زنجان افتتاح می شود.

به گزارش زنگان امــروز ، ناصر فغفوری در 
گفت و گو با  ایرنا بااشــاره به نیاز کشور به 
برای صادرات  تامین زیرســاخت های الزم 

فرش دستباف افزود: با توجه به پتانسیل استان 
زنجان در زمینه فرش و نزدیکی آن به اســتان 
های دارای پتانســیل همچون قم، کردستان و 
ایران  پایانه صادراتی فرش دســتباف  تبریز، 
در مساحتی بالغ بر ۵ هزار مترمربع در زنجان 

افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه مشــوق ها و تسهیالت الزم 
در اختیار کلیه تجار کشــور قــرار می گیرد، 

یادآورشد: با راه اندازی این پایانه صادراتی، 
دفاتر گمرکی، پستی، ارائه خدمات بازرگانی 
و حوزه حمل و نقل، زیر ســاخت های نرم 
افزاری و دفاتر ارتباطی خارج از کشور ایجاد 

می شود.
فغفــوری تصریح کــرد: راه انــدازی پایانه 
صادراتی فرش دســتباف موجب تولید فرش 
در کشور با نگاه صادراتی و تسیهل در فرایند 

صادرات آن می شــود. وی اظهار داشــت: 
فعالیت این پایانه صادراتی نقش بسیار موثری 
در جهش صــادرات خواهد داشــت که با 
استقرار آن در زنجان شاهد تحول این صنعت 
اعم از بافندگی، رنگــرزی و صادرات فرش 

خواهیم بود.
وی بابیــان اینکه هم اکنــون حدود ۶۰ هزار 
نفر در این حــوزه به صورت فعال، نیمه فعال 

و فصلی فعالیت می کننــد، گفت: در ۶ ماهه 
نخست امسال ۴۵ هزار مترمربع فرش دستباف 
در این اســتان تولید شده است که این میزان 
در مدت مشابه ســال گذشته بالغ بر ۶۰ هزار 

مترمربع بوده است.
فغفوری افزایش قیمت مواد اولیه و پایین آمدن 
توان تولیدکنندگان خرد، شیوع ویروس کرونا، 
تعطیلی کارگاه های فرشبافی همچنین بسته شدن 

مرزها را از عوامل کاهــش میزان تولید فرش 
دستباف و کاهش صادرات آن عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، پایانه صادراتی فرش دستباف 
ایران در زنجان دارای بخش های گالری، سالن 
اجتماعات، سالن مزایده، کالس های آموزشی 
و آی تی واحدهای خدمــات جانبی از قبیل 
رســتوران، کافی شاپ و پشتیبانی از طریق ۲ 

سایت اینترنتی داخلی و خارجی است.

زنجان ؛
 پایانه صادراتی 

فرش دستباف ایران 

اداره کل  معــاون ســوادآموزی   
آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
طرح توسعه سواد زنان و دختران عشایر 
با هدف برقراری عدالت جنسیتی در زمینه 
سوادآموزی و فراهم کردن زمینه های رشد، 
شکوفایی و توانمندی این قشر تاثیرگذار 

اجرا می شود.
فرحناز فتحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با اشاره به حضور عشایر در ۲۰ روستای 
مناطق ماهنشــان، انگــوران و زنجانرود 
افزود: یکی از موثرترین اقشار جامعه، زنان 
و دختران روستایی و عشایری هستند که 
در عرصه های مختلف دامپروری، صنایع 
دســتی و تولید محصوالت کشاورزی به 
اقتصاد خانواده و جامعه کمک می کنند اما 

برخی به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی 
و زندگی از اساسی ترین حقوق خود که 

نوشتن و خواندن است محروم مانده اند.
وی بــا بیان اینکه آموزش زنان و دختران 
عشایر به عنوان یکی از سیاست های مهم 
ســازمان نهضت سواد آموزی در اولویت 
برنامه های معاونت ســواد آموزی استان 
اســت، اظهار داشــت : موضوع افزایش 
پوشش تحصیلی زنان و دختران روستایی 
و عشــایر بازمانده از تحصیل با جدیت، 
همکاری و هم افزایی دستگاه های مختلف 

دنبال خواهد شد.
فتحی افزود: ارتقای کمی و کیفی امکانات 
و منابع آموزشــی و تلفیق آن با مهارتهای 
زندگی و اجتماعی در حوزه آموزش زنان 

و دختران عشایر می تواند در توسعه کیفی 
زندگی عشــایر به ویــژه در مناطق کمتر 

توسعه یافته تاثیر بسزایی داشته باشد.
 این مســؤول، با اشــاره به زمان متفاوت 
ورود و خروج عشــایر به مناطق اســتان 
ادامه داد: با بسیج امکانات مناطق همجوار 
و در صورت نیاز با هماهنگی استان های 
همســایه باید زمینه بهره منــدی زنان و 
دختران عشــایر از فرصت آموختن سواد 
و مهارت را مهیــا کرد و نباید این بخش 
ازجامعه بــه دلیل کــوچ روی از فرآیند 

یاددهی و یادگیری محروم شوند.
وی، با اشــاره به پیوند سواد و توسعه در 
جوامع مختلف گفت: آموزش ســواد و 
مهارت نیاز راهبردی جامعه برای دستیابی 

عدالت آموزشی و اجتماعی است و به این 
مهم باید توجه جدی شود.

به گفته  معاون ســواد آمــوزی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان زنجان، ریشه 
کنی بی ســوادی از برنامه هــای مهم و 
راهبردی است که در این راستا شناسایی، 
جذب و باسواد کردن افراد ۱۰ تا ۴۹ سال 
در استان با تالش و جدیت بیشتری دنبال 

می شود.
وی با بیان اینکه وضعیت نرخ ســواد در 
استان ها بر پایه خود اظهاری تعیین شده 
است خاطر نشان کرد: بر این مبنا نمی توان 
به این اطالعات اســتناد کرد و آموزش و 
پرورش ســعی دارد در راستای شفافیت 

آمار گام بردارد.

طرح توسعه سواد زنان و دختران عشایر در زنجان اجرا می شود

 فرنشین بهزیستی استان زنجان:

عامل نیمی از معلولیت ها، اختالالت ژنتیکی است
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 با این که اســتان زنجان در شــرایط قرمز 
کرونایــی قرار دارد و با حضور مردم در تجمعات 
و آرامستان ها، روز  به روز بر آمار مبتالیان افزوده 
می شــود اما مســووالن امر بی تفاوت به تعطیلی 

آرامستان و تجمعات مردم در این مکان هستند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، 
بیش از هفت ماه است که کرونا با موج سواری بر 
بی مباالتی مردم کم کم در حال سیالبی کردن شیوع 
بیماری اســت و عده بسیاری را راهی بیمارستان 
کــرده و در این بین بی رحمانه جان هزاران تن را 
نیز گرفته است، اما یکی از مهم ترین اصولی که از 
همان روز های نخستین شیوع این بیماری همواره 
مورد تاکید مسووالن بهداشتی قرار داشت، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و ســفارش اکید بر زدن 

ماسک  بود.
اما عدم توجه به دو اصل مذکور ســبب شــد تا 
کشور وارد فاز های نخست پیک شیوع کرونا، فاز 
دوم و هم اکنون وارد فاز ســوم شود و عده  کثیری 
از جمعیت را درگیر خود کند. در این بین اســتان 
زنجان نیز از این قاعده مســتثنا نبود و همواره در 
صدر استان هایی با شــیوع باالی ویروس و البته 
در شــرایط قرمز قرار داشت. به نظر می رسد این 
روند و شــرایط انگار تا زمان قطع و ریشــه کنی 
ویــروس کرونا ادامه دار خواهــد بود و زنجان با 
عدم توجه جدی مردم به کرونا همچنان شــرایط 
قرمز خود را حفظ خواهد کرد زیرا نه مردم دیگر 
همچون روز های آغازیــن تاخت و تاز ویروس، 
پروتکل ها را جدی می گیرند و نه مسووالن برنامه  

و دستور العملی برای آن دارند.
بــا این وجود با این که همواره تاکید می شــود که 
حضور در تجمعات یکی از مهم ترین دالیل ابتالی 
افراد به کرونا است و نباید این امر در هیچ مکانی 
انجام بگیرد، اما در کمال ناباوری مسووالن در کنار 
مردم به این مســائل بی توجه شده و انگار عادی 
نمایی شــرایط کرونایی در حال رخ دادن اســت 

و به مســئله عدم تجمعات مردم به ویژه در آیین 
عزاداری و حضور در آرامســتان ها اصال پرداخته 
نمی شود، این مســئله در »آرامستان شهر زنجان« 

نمود کامل دارد.
با این که بار ها از طرق مختلف به مسووالن دخیل 
در این امر هشــدار داده شده که این بی مسوولیتی 
آنان می تواند برای استان فاجعه آفرین باشد اما انگار 
گوشــی برای شنیدن و چشمی برای دیدن وجود 
ندارد. چرا که این رسانه 28 تیرماه جاری گزارشی 
ویدئویی از تجمعات مردم در آرامســتان ها منتشر 
کرد که کامال نشان از بی توجهی مسووالن امر برای 

تعطیلی آرامستان ها را داشت، با این حال مسووالن 
در همان روز ها تنها وعده تعطیلی آرامســتان ها را 
دادنــد و این موضوع را وارد فــاز عملیاتی خود 
نکردند، بعد از گذشــت چند ماه از این موضوع 
آرامســتان های زنجان همچنان باز است و روزانه 
عده کثیری از جمعیت در آن محل  حضور می یابند.
مسئله تجمعات مردم در آرامستان ها در روز های 
گذشــته که روز به روز بر آمــار بیماران کرونایی 
استان افزوده می شود موجی از نگرانی را در برخی 
از مسووالن و بســیاری از مردمی که چندین ماه 
است خود را در خانه حبس کرده اند تا بلکه شاید 

این ویروس رخت بسته و برود، ایجاد کرده است. 
به طوری آیت اله علی خاتمی، امام جمعه زنجان در 
ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا روز 11 مهر ماه با 
اشاره به لزوم در نظر گرفتن تمهیدات خاص برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در آرامستان های 
شــهر گفته است: پیش از این در آرامستان زنجان 
سخت گیری های الزم اعمال می شد و نتیجه مثبتی 
داشــت اما پس از مدتــی  نظارت ها کاهش یافته 

است.
این مسوول همچنین با انتقاد از دستگاه های دولتی 
کــه هیچ نظارتــی در باره رعایــت پروتکل های 

بهداشتی در آرامستان های شهر ندارند به صراحت 
بیان کرده است: در آرامستان ها جمعیت چند صد 
نفری در کنار هم بدون هیچ گونه رعایت موازین 
بهداشتی حضور می یابند و صرفا گفتن و نوشتن 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مسووالن امر 
در این راســتا نمی تواند کارگشــا باشد، از سویی 
دیگر با این که در طول جلسات متعدد به نظارت 
هر چه بیش تر بر رعایت پروتکل ها تاکید شده باز 
هم هیچ نظارت و توجهی به این امر انجام نگرفته 

است.
عالوه بر این فرماندار زنجان نیز در طول روز  های 

گذشــته با ابــراز نگرانی از وضعیــت نامطلوب 
تجمعات در آرامســتان شــهر زنجان گفته است: 
حضــور مردم در آیین ترحیم و تشــییع تهدیدی 
بسیار جدی است که می تواند شرایط شیوع کرونا 
را بیــن مردم بدتر از حــال حاضر کند. حتی این 
مســوول تاکید کرده بود که آرامســتان زنجان به 

زودی تعطیل می شود!
با تمام این نگرانی ها، بازدید میدانی خبرنگار تسنیم 
در روز های 10 و 11 مهر ماه از آرامســتان زنجان 
حکایت از این دارد که وعده تعطیلی آرامستان ها 
که تیرماه داده شــد و بعد از آن نیز اعالم شــد که 
آرامســتان تعطیل است، در حد همان وعده مانده 
و وارد فاز اجرایی نشــده اســت . اما آن چه مسلم 
اســت این موضوع می باشد که آرامستان زنجان و  
تجمعات در آن به کمال فراموشــی سپرده شده و 
مسووالن ذیربط توجه ای برای رعایت پروتکل ها 
و برنامه ای برای تعطیلی آرامســتان در شــرایط 
موج سواری کرونا ندارند. با این که اعالم می شود 
آرامســتان زنجان تعطیل است و یا تعطیل خواهد 
شد و با حضور اندک قشر مردم و بستگان درجه 
یک آیین تدفیــن انجام می گیرد ولــی در کمال 
نا باوری آرامســتان تعطیل نمی شود و عده زیادی 
از جمعیت در آیین تدفین حضور می یابند، با این 
حال نظارتی برای حضور مردم و رعایت موازین 
بهداشــتی نیز کامال به یغما رفتــه و اصال انجام 

نمی گیرد.
اما در پایان پرســش از مســووالن امر این است، 
چرا همان طور که امام جمعه زنجان اعالم کرده اند 
آرامستان  شهر زنجان تعطیل نمی شود؟ آیا برنامه  
عملیاتــی برای تعطیلی آرامســتان شــهر اصال 
وجود دارد؟ چرا دســتگاه های نظارتی بر وظایفه 
نظارت خود بر رعایت پروتکل های بهداشتی بی 
تفاوت اند؟ آیا با عادی انگاری کرونا و عدم توجه 
به حیطه وظایف می توان به ریشه کنی کرونا فکر 

کرد و به شکست آن امید داشت؟

چه کسی پاسخگوی شیوع کروناست؟!

تعلل مدیران در بستن آرامستان زنجان
 در آرامستان ها جمعیت چند صد نفری در کنار هم بدون هیچ گونه رعایت موازین بهداشتی حضور می یابند

 انگار عادی نمایی شرایط کرونایی در حال رخ دادن است

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 9960327008000268 مورخه 99/6/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاثد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
گاز استان زنجان به شناسه ملی 10460091534 ششدانگ ایستگاه تقلیل فشار گاز تحت پالک 260 فرعی از 80 اصلی 
به مســاحت 4890/8 مترمربع واقع در قریه سرخه دیزج سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای بداقعلی عاشری فرزند 
ذوالفعلی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/13 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/28

اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک سلطانیه

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجــان گفت: همزمان با آخریــن روز از هفته 
دفــاع مقدس، عملیات اجرایی طرح آبرســانی 
به روســتاهای مهســتان و میمون دره از توابع 

شهرستان ابهر آغاز شد.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: برای اجرای 
این طــرح ، اعتباری بالغ بــر 6 میلیارد و 270 
میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توســعه 

ملی اختصاص یافته است.
وی افزود: این طرح شامل بیش از 7.5 کیلومتر 
توســعه شــبکه توزیع آب، اجرای خط انتقال، 
ســاخت حوضچه، ترمیم مخزن بین راهی می 

باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: محوطه سازی، حصار کشی و ایجاد 
پارامترهای امنیتــی و حفاظتی از دیگر اقداماتی 

است که در طرح آبرسانی به روستاهای مهستان 
و میمون دره اجرایی می شود.

جزء قاسمی گفت: این طرح با مشارکت بسیج 
سازندگی ســپاه ناحیه مقاومت شهرستان ابهر 
اجرایی شــده و در 4 ماه به بهره برداری خواهد 
رسید. گفتنی است؛ روستاهای مهستان و میمون 
دره ، جمعیتی بالغ بر هزار و سیصد نفر داشته و 

شامل 380 اشتراک آب روستایی می باشند.

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: در 6 ماهه ســال کنونی 
جمعاً 200 پرونده قضایی توسط دفتر حقوقی 
و قراردادهای این شرکت ثبت، پیگیری و مورد 

رسیدگی قرار گرفته است.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: این تعداد 
پرونده با ارزش مالی افزون بر 36 میلیارد ریال 
مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد 125 
مــورد پرونده حقوقی، 75 مورد پرونده کیفری 
بــوده که از این تعــداد 76 پرونده نیز مختومه 

گردیده است.
وی افزود: در بخش تحصیل و تملک اراضی، 
دفتر امور حقوقی و قراردادهای شــرکت آب 

و فاضالب اســتان زنجان موفق به اخذ 2 فقره 
سند مالکیت مربوط به بخشــی از خط انتقال 
فاضالب شهر زرین آباد و یک قطعه زمین واقع 
در روستای تهم در راستای اجرای عملیات خط 
انتقال تصفیه خانه تهم و 7 مورد تملک در سطح 
شهرستان های تابعه گردیده است. مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: 
پیگیری و اخذ 7 مورد تبدیل ســند دفترچه ای 
به تک برگی، ورود و ثبت اطالعات 122 فقره 
اموال غیرمنقول شــرکت در سامانه استمالک 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور شامل 
اطالعات کامل مِلکی 15 شهر از 21 شهر تحت 
پوشش نیز از دیگر اقدامات دفتر امور حقوقی و 

قراردادهای شرکت بوده است.
جزء قاسمی افزود: در حوزه قراردادهای دفتر 
حقوقی نیز در مجموع 57 فقره قرارداد به ارزش 
573 میلیارد ریال شامل 16 مورد استعالم، 12 
مورد ترک تشریفات، 20 مورد مناقصه عمومی 
و 9 مورد معامالت کوچک در 6 ماهه نخست 
سال کنونی در شــرکت آب و فاضالب استان 

زنجان منعقد گردیده است.
این مسوول با تاکید بر ضرورت شفافیت امور 
در شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
در همین راســتا تمامی فعالیــت های مالی و 
حقوقی شرکت در معرض دید مردم و نهادهای 

ناظر قرار دارد.

 فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان با 
تبریک چهلمین سالروز دفاع غیرتمندانه ملت 
ایران در برابر جهان ســلطه گفت: هفته دفاع 
مقدس نمودار مجموعه  ای از برجســته  ترین 
افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن 
اسالمی و جانفشــانی دالورانه در پای پرچم 

برافراشته اسالم و قرآن است. 
وی با تاکید بر این مطلب که هشــت ســال 
دفــاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشــیانه 
دشــمن منشــأ غرور ملی پایان  ناپذیری برای 
مردم سلحشــور ایران گردید افــزود: توطئه 
مشترک شــرق و غرب برای به زانو درآوردن 
ملت بــزرگ ایران بــه فرصتی بــرای اثبات 
توانمندی های اسالم و انقالب و کشور تبدیل 

شد. 
رییس رســانه اســتانی تصریــح کرد:نمایش 
رشــادت های جوانان برومند، از رســانه ملی 
می تواند انقالب و نظام را در برابر شــبیخوان 
فرهنگی بیمه کند و برنامه ریزی رسانه استانی 

هم بر این منوال است.
وی با اعــالم تولید، تامیــن و پخش بیش از 
21500دقیقه برنامه در هفته دفاع مقدس گفت: 
معاونت سیما در ویژه برنامه زنده دریادالن در 
دکور ویژه ای که امسال تدارک دیده شده بود 
با حضور میهمانان از اقشــار مختلف از جمله 
فرماندهان نظامی و انتظامی اســتان فرماندهان 
و رزمندگان دالور زنجانی در هشت سال دفاع 
مقدس، سنگســازان بی سنگر و ....  خاطرات 

روزهــای مقاومــت در دوران دفــاع مقدس 
را بازخوانــی کرد . وی بــه دیگر برنامه های 
سیما اشــاره نموده و گفت : مجموعه مستند 
»نشــانه ها « با موضوع مادران شــهدا ، برنامه 
» طلیعه عشــق« با موضوع معرفی شــهدا از 
هر قشــر در کنار اختصاص کامل برنامه های 
روتین زنجانا ســالم، خانواده، اتل متل )ویژه 
کودک( و تالش نیروهای مســلح در مقابله با 
بیماری کوویــد19 و دیگر برنامه های روتین 
و همچنین تأمیــن برنامه هــای مختلف من 
جمله فیلم های ســینمایی حوزه دفاع مقدس  
مجموعــا بمدت8695دقیقه از جمله اقدامات 

شبکه استانی اشراق برای این روزها بود. 
فرنشــین مرکز در باره برنامه های شبکه های 
اســتانی صدا گفت: رادیو اســتانی زنجان هم 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ویژه برنامه 
های » مقاومت حماسه سی«  و »هشت« به باز 
خوانی رویدادهای پر فراز و نشــیب روزهای 

حماسه و ایثار پرداخت
لطیفی افزود: در یادمان حماســه دفاع غیورانه 
، 58 ســردار در استان زنجان نام خود را ثبت 
نمودند که در فاز نخست، نمایش رادیویی30 
ســردار از ایــن فرماندهان نــام آور در قالب 
نمایشی پخش شد و بزودی در فاز دوم مابقی 
ســرداران نیز به این مجموعه اضافه خواهند 

شد . 
وی به دیگر برنامه های رادیو نیز اشــاره کرده 
و اظهار داشت: مسابقه تلفنی پالک، گلگشت 

موســیقی)ویژه نواها و سرودهای دوران دفاع 
مقدس(، یاشــاییش، گلبرگ، شریعت یولی و 
دیگر برنامه های روتین و تامینی هم به مدت 
12155 دقیقه به هفته دفاع مقدس اختصاص 
داشت. وی اضافه کرد: رادیو نمای مرکز نیز با 
انتشار 150 اسالید به مدت 2340دقیقه صفحه 
رادیو نما را به تصاویر ایثارگران و رزمندگان 

دفاع مقدس مزین کرد.
رییس رســانه اســتانی اظهار داشت: معاونت 
اطالعــات و اخبار هــم با  تولیــد و پخش 
212عنــوان گــزارش، خبر مکتوب، تفســیر 
رادیو تلویزیونی و گفتگوی ویژه بمدت بیش 
از 655 دقیقــه در هفته دفــاع مقدس همراه 

مخاطبان  بخش های خبری  بود.
 همچنیــن معاونت فضــای مجازی مرکز هم 
همــگام با تولید و انتشــار143 عنــوان آیتم 
درقالب پوســتر، متن و عکس، اینفوگرافی و 
پادکســت، متن و عکس، همچنین راه اندازی 
صفحه ویژه دفاع مقدس در سایت مرکزبمدت 
295دقیقــه به این مناســبت ویــژه پرداخت 

خواهد کرد .
لطیفــی تصریح کرد؛ هفته دفاع مقدس یادآور 
خون های مقدسی است که در پای نهال نوپای 
انقالب اســالمی ریخته شد و مجموعه رسانه 
اســتانی هم تالش کرد تا  خاطرات سال های 
پر التهاب حماسه را در چهلمین سالگرد دفاع 
مقــدس در قالب برنامه های متنوع و جذاب، 

درقاب تصویر تقدیم مخاطبان عزیز نماید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای مهستان 
و میمون دره آغاز  شد

توسط دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آبفا زنجان انجام شده است؛

پیگیری 200 پرونده قضایی

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد :

21500 دقیقه برنامه دفاع مقدس 
در صدا و سیمای زنجان

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 9960327008000150 مورخه 99/4/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدحسن اکبری فرزند تقی به شماره شناسنامه 5890022245 صادره کد ملی  5890022245 
از ســلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4576 فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت 124/97 
مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل بابایی فرزند نصراله محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/13
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک سلطانیه

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 9960327008000151 مورخــه 99/4/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد محمدی فرزند عیســی به شماره شناسنامه کد ملی 5899906618 صادره از 
ســلطانیه ششــدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4575 فرعی از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت 111/05 
مترمربع واقع در ســلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی رجبی فرزند حاجعلی محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/13
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک سلطانیه
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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روی سینه ام این سنگ ، کز شراره اه زاده
ری ، از جهنم افتاده بختکی است پندا

اننم و شرابم را ، سنگ و خون و دل بخشید
آن هک واپسین شامم ، کرده بود ، آماده
خاطرات دهشت بار ، رد توالی و تکرار

روز وشب رب اعصابم ، می کشند سمباده
جست وجوی اتن فرسود ، پای انتوانم را

م سّجاده آه ای کجا قبله ؟ ای کدا
عمرمان روان زین سان خسته ، اوفتان ، خیزان

ات کجا ز ره ماند ، این شکسته رّعاده
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

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

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

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

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

 آیین  تجلیل از برترین های گردشــگری 
استان زنجان با رعایت پروتکل های بهداشتی ، به 
مناســبت هفته گردشگری     برگزار  و از تمامی 
برترین ها و  فعاالن گردشگری قدردانی به عمل  

آمد.
بــه گزارش زنگان امروز، امیــر ارجمند در آیین 
تجلیل از برترین های گردشــگری استان گفت: 
»ظرفیت های گردشگری در نقاط مختلف استان 
بــی نظیر اســت و باید این ظرفیــت ها به نحو 
مطلوب معرفــی گردد و به طــور حتم اگر این 
ظرفیــت ها در نقاط گوناگــون به خوبی معرفی 
شوند شاهد جذب گردشگران در استان خواهیم 
بود و ارتقای فرهنگ گردشگری و حتی حاکمیت 

آن بــر فرهنگ مردم اســتان از اولویت های این 
صنعت می باشد.«

 در این آیین که با حضور و جمعی از مســووالن 
استانی و فعاالن گردشــگری  استان برگزار شد 
از برتریــن تأسیســات اقامتي عبارتنــد از مدیر 
هتل بزرگ زنجان، مدیرهتــل پارك، مدیر هتل 
آپارتمان درنیکا، مدیــر مهمان پذیر طارم، 3 نفر 
از برترین راهنمایان گردشــگري، برترین دفاتر 
خدمات مسافرتي و گردشگری ، شرکت خدمات 
مسافرتي شهین سیر، دفتر خدمات مسافرتي با ما 
سفر، دفتر خدمات مســافرتي آیدو پرواز و دفتر 
خدمات مسافرتي میالگشت، برترین  اقامتگاههاي 
بومگردي عبارتند از بومگردي آقبالغ،بومگردي آنا 

آتا سراسي، بومگردي جزیره تیرستان و بومگردي 
روســتا ماني ارغوان، برترین تأسیسات پذیرایي 
عبارتند از مجموعه گردشــگري بــاغ عروس، 
مجموعه گردشگري الجایتو سلطانیه، سفره خانه 
نارنج و سفره خانه سنتي مشاهیر،برترین دهیاران 
روســتاهاي گردشــگر پذیر عبارتند از دهیاران 
روستای شیت، روســتای گوگرچینک، روستای 
درســجین، روستای گالبر،  سوکهریز، روستای 
روستای ویر، روستای علم کندی و روستای حاج 
ســیران، 3 نفر برتر  و 2 نفر از داوران جشنواره 
دســتور پخت همچنین از برتریــن های اعضاء 
کمیته فني گردشگری اســتان، و رؤساي هشت 

شهرستان تجلیل شد. 

تجلیل از برترین های صنعت گردشگری 
استان زنجان در هفته گردشگری

صرف نظر از تفســیر تعاریف و مباحث عمومی 
که تقریبــا همه ما می دانیم، تکــرار کرده ایم و 
شنیده ایم، باید باور کنیم که گردشگری سالمت 
و درمانی تنها حوزه گردشــگری است که پرچم 
گردشــگری ایران را در شرایط فعلی در سطوح  

بین المللی هم چنان برافراشته نگه داشته است.
و بــه خوبی مــی دانیــم کــه در دوران قبل از 
پاندمیک، سالیان متمادی گردشگری سالمت به 
عنوان پُر درآمدترین  شــاخه گردشگری و هم 
از لحــاظ آماری در تورهای ورودی نقش مهمی 
در اشــتغالزایی،  ارزآوری و توســعه پایدار زیر 
ســاخت ها از جمله هتل بیمارستان ها، دهکده 
های سالمت، مراکز طبیعت درمانی، تندرستی و 
مراکز مجهز درمانی داشته است. توسعه ای که نه 
تنها جهت ارائه خدمات به گردشگران بین المللی 
بلکه برای تمام مردمان عزیز این ســرزمین مفید 

واقع شده است.

طبق آمارهای رسمی جهانی میزان هزینه َکرد یک 
گردشگر سالمت، حداقل سه و در برخی موارد 
تا ده برابر دیگر حوزه های گردشگری می رسد 
و به همین نسبت زنجیره ارائه دهندگان خدمات 
فراوانی از جمله شــرکتهای خدمات مسافرتی، 
راهنمایان گردشگری، حمل و نقل، کادر درمان، 
کلینیک ها و بیمارســتان ها در این مسیر خدمت 

رسانی می نمایند.
از طرفی تجربیات گذشته و آمارها نشان می دهد 
علی رغم تحوالت سیاســی اجتماعی و منطقه 
ای در کشــورمان و با وجود تحریم های ظالمانه 
موجود، تنها حوزه گردشگری که مقتدرانه در خط 
مقدم به دور از هرگونه تنش و تاثیر پذیری طوالنی 
از این شرایط بحرانی حتی با وجود بیماری کوید 

۱۹ پیش می رود گردشگری سالمت است.
وجود بازارهای ســنتی و مدرن بالقوه ای که در 
همسایگی کشور توانمند ما از حیث گردشگری 

و درمانی وجود دارد و همچنین بازارهای مستعد 
کشــورهای اسالمی  OIC، آسیای میانه و قفقاز   
CIS و اروپای شــرقی )حوزه بالکان و بالتیک ( 
که از نظر سطح علوم پزشکی، درمان و تکنولوژی 
نیازمند دانش بی نظیر متخصصان ایرانی هستند، 
شــرایط را برای این صنعت، مطلوب و درخشان 

می سازد.
حال پرسش های اصلی اینجاست:

در گردشگری:
چرا تمام تمرکز دستگاه متولی گردشگری کشور 
از گذشته تاکنون بر گردشگری تاریخی فرهنگی 

بوده است؟
چرا در نمایشگاه های خارجی که به نوعی قوی 
ترین ابزار تبلیغاتی کشور می باشند، اقالم تبلیغاتی 
تولید شــده، ساختارهای ســازمانی، تشکل ها، 
ارتباطات صنفی، جلسات مدیران میانی و ارشد، 
بودجه و هزینه ها، تبلیغات برون مرزی، کانکشن 

ها و ارتباطات، کمترین اثر و حضور را گردشگری 
سالمت دارد؟

چرا کمترین حوزه گردشــگری ورودی، پررنگ 
ترین نقش را در جریان گردشگری کشور دارد؟

در درمان:
چــرا کلینیک ها و بیمارســتان هــا در تبلیغات 
گردشگری ســالمت حضور ندارند؟ چرا مراکز 
درمانی حاضر به تبلیغات و هزینه کرد در جذب 
بیمار نیســتند؟ چرا با وجود اســناد باالدستی و 
قوانین شــفاف، وزارت بهداشت سعی در ایجاد 
انحصار دارد؟ و اساســا چرا گردشگری سالمت 

در کشور، پزشک محور است؟

ودر بخش خصوصی فعال این حوزه:
گرچه معتقدم بازوی اصلی و پرچم دار این بخش 
تخصصی از صنعت گردشگری بخش خصوصی 
است و  موفقیت های گردشگری سالمت تاکنون 
مرهون فعالیت این عزیزان بوده و هست، اما چرا 
بیشتر ، رویکرد سنتی خود را به مدرن تغییر نمی 
دهند؟ چرا به صورت علمی و با اســتفاده از فن 
آوری از ظرفیت های موجود اســتفاده نمی کنند 
و چرا در عین ســردرگمی در بین دستگاه های 
متولی، سعی در سو استفاده از شرایط فعلی دارند؟
و در نهایت چرا نوآوری و الگوبرداری از رقبا و 
تولید پکیج های متناسب با شرایط و پروتکل ها 

در دستور کار نیست؟
 جواب تمام این ســوواالت به همراه عدم ثبات 
مدیریتی در گردشگری و درمان، همچنین موازی 
کاری دســتگاه های متولی موجب ایجاد فضایی 
برای رشــد پدیده ای به نــام دالل )نه به معنای 
واقعی( و ایجاد شرایطی که آسیب جدی به این 

صنعت خواهد زد، شده است.
آســیبی که در دنیای رقابت امروزی و با وجود 
رقبای جدی و با برنامه ای همچون ترکیه، هند و 
تایلند موجب از دست رفتن بازار و عقب ماندگی 
این حوزه از سیر صعودی و پیشرفت جهانی شده 

است.  

گردشگری سالمت، حوزه ای قدرتمند، 
درآمدزا و غیرقابل رقابت 

که بی حمایت پیش می رود
 امین حقیقت؛ دبیر شورای راهبردی گردشگری سالمت |)رسانه گردشگری راه بلد(

شــاخه های متنوع گردشــگری موجب شده 
اســت نوع بهره برداری از واحد های اقامتی 
گردشگری متناســب با نیاز های گردشگران 
متفاوت باشــد یکی از رشــته گردشــگری 
اکوتوریســم با معادل فارسی “بوم گردی” می 
باشــد که به ماهیت سفری مســووالنه استو  
بیــش از هرچیز به حفــظ ارزش های محیط 
زیســتی و معنوی یــک منطقه توجــه دارد. 
بوم گرد، گردشــگری اســت که به یک منطقه 
بکر طبیعی ســفر می کند در حین اینکه  سعی 
دارد کمترین اثر منفی را بر ویژگی های اصیل 
بومی ، طبیعــی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی 
منطقه برجــای بگــذارد. بوم گــردی بطور 
مستقیم در تعامل ســازنده با مردم محلی قرار 
دارد  بنابراین به گردشــگر تجربه ی ســفری 
خاص و فراموش نشــدنی می بخشد ، درعین 
حال بر بهبود کیفیت زندگی مردم محلی تاثیر 
مســتقیم می گذارد. به بیانی دیگر ،  بومگردی 
یــک راهکار بلندمدت و پایدار برای کســب 
درآمد، بدون تخریب و آسیب زدن به ساختار 
اجتماعی ، فرهنگی و زیســت محیطی منطقه 

است.
برای اقامت بومگردان نیز ظرفیت های اقامتی 
خاصی تعریف شــده اســت که ویژگی های 

خــاص خــود را دارد کــه  آن را از دیگــر 
اقامتگاه هــا جــدا می ســازد. اقامتگاه های بو م 
گردی معموال در مناطق طبیعی و روســتایی و 
در نزدیکی جاذبه های بکر طبیعی منطقه ساخته 
می شــوند. این اقامتگاه ها، خارج از محیط های 
شلوغ شــهری و به دور از ترافیک، سروصدا 
و آلودگی هــای صوتــی و محیطی هســتند. 
اقامتگاه هــای بو م گردی در هــر منطقه ای که 
باشند، به سبک معماری خانه های محلی همان 
منطقه ساخته می شوند. بیشــتر این اقامتگاها، 
خانه هــای قدیمی هســتند که با بازســازی و 
احیا، مجددا مورد استفاده عموم قرار گرفته اند. 
اقامتگاه های بو م گردی معموال کوچک هستند 
و کمتر از 3۰ اتــاق ظرفیت دارند. در طراحی 
این اقامتگاه ها از سیستم های سازگار با محیط 
زیســت بهره برده می شود. این اقامتگاه ها باید 
طوری طراحی شــوند که مصرف انرژی برق، 
آب و همچنین تولید زباله در آن ها حداقل بوده 
و بدون آسیب رسانی به محیط طبیعی پیرامون 
باشد. در استان زنجان نیز در سال های گذشته 
تعداد قابل توجهی اقامتــگاه بومگردی ایجاد 
شده است هرچند همانطور که گفته شد ماهیت 
اقامت گاه هــای بومگردی تاســیس آنها در 
محدوده های روستایی می باشد ولی در داخل 

شهر نیز این نوع اقامتگاه ها بدلیل جذابیتی که 
برای مســافران دارد تاسیس گردیده است  از 
جمله اقامت گاه های بومگردی زنجان می توان 
به بومگردی آنام داخل شــهر زنجان ، انگوران 
ماهنشان ، تنور خونه، ماه بی بی ، کوچه باغ در 
ابهر؛ سهرورد، گل ســرخ و ...  اشاره کرد که 
البته با توجه مشکالت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا فعالیت این گونه  تاسیسات گردشگری 

نیز بسیار محدود شده است.

 معاون صنایع دستی استان زنجان ،الناز 
خدایی فر   اظهار داشت: »بهاره شیروانی دانش 
آموز   دبیرســتانی  در بین شــرکت کنندگان 
سراسر کشــور با ابتکار خود در زمینه ساخت 
صنایع دستی ملیله موفق به کسب رتبه اول در 
جشــنواره دانش آموزی فرهنگی-هنری فردا 

شد.«
به گــزارش زنگان امروز، خدایی فر گفت: »این 
موفقیت جز با تالش و پشتکارخود دانش آموز 
و حمایت های دلسوزانه اولیاء و مربیان به دست 
نمی آمد.این دانش آموز فرزند قاسم شیروانی از 

اساتید به نام ملیله سازی استان زنجان است.«
 او تصریح کرد:»وارد شدن جوانان و نوجوانان 
در حوزه تولید صنایع دستی در سطح استانهای 
کشــور در راســتای افزایش کیفیت در قالب 
صادرات صنایع دســتی بسیار امید بخش است 
و نقطه عطفی در افزایــش رونق تولید در این 

حوزه خواهد بود.«

 در آیین تجلیل از فعالین گردشــگري،  
روستاي شــیت در شهرســتان طارم، روستاي 
گوگرچینک در شهرســتان خدابنده، روســتاي 
درســجین  درشهرســتان ابهر، روستاي گالبر 

در ایجرود، روســتاي حاج سیران در شهرستان 
زنجان، روستاي سوکهریز در شهرستان خرمدره، 
روستاي ویر در شهرستان سلطانیه و روستاي علم 
کندي در شهرستان ماهنشــان به عنوان برترین 

روستاهاي گردشگرپذیر انتخاب شدند و از بین  
آن ها  روستاي علم کندي در شهرستان ماهنشان 
با کسب باالترین امتیاز به عنوان برترین روستاي 

گردشگرپذیر استان زنجان  انتخاب گردید.

  انواع اقامت گاه ها در صنعت گردشگری  ایران

مفهوم  اقامتگاه بوم  گردی 
رتبه اول کشوری دانش آموز زنجانی در ملیله سازی

گردشگرپذيرترين روستای زنجان معرفی شد

 علیرضا حمزه لو |  کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم
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 نشســت ســتاد اجرایی بهــره وری آب 
کشــاورزی در اتاق بازرگانــی زنجان با حضور 
نمایندگان بخش خصوصــی و دوایر دولتی و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی با محوریت بررسی 
بهره وری آب در کشــاورزی در سالن جلسات 
شهید شهریاری اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

به گزارش زنگان امروز، مهدی رنگ رونا رییس 
کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی زنجان در 
ابتدای این نشست با اشاره به تفاهم نامه منعقده 
بین اتــاق بازرگانی و وزارت جهاد کشــاورزی 
و ضــرورت تدوین ســند بهــره وری آب ، از 
گزارش تخصصی ارائه شــده توسط کارشناسان 
اتاق بازرگانی و پیش نویس سند بهره وری آب 
کشاورزی استان که به صورت جامع به وضعیت 
بحرانی آب در استان پرداخته شده تقدیر نمودند 
و با تأکید بر لزوم ارتقای بهره وری در استفاده از 
آب به ویژه در بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: 
در حوزه آب اســتان توجه ویژه و کافی صورت 
نگرفته و کشــاورزان همچنان به صورت سنتی 
نسبت به آبیاری سطح زیر کشت خود اقدام می 

کنند.
وی با بیان اینکه جلوگیــری از این روند جهت 
پیشگیری از خشکسالی در سال های آتی الزم و 
ضروری می باشد، تصریح کرد: کشاورزی را باید 
با اقدامات ترویجی به ســمت کشاورزی صنعتی 
پیش برد و و قدم به قدم باید الگوی ســطح زیر 

کشت را اصالح کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی زنجان 
با تاکید بر اینکه بهره وری را باید نسبت به سطح 
زیر کشت در اســتان افزایش داد، گفت: زنجان 
شهرک گلخانه ای دارد که اقدامات بسیار خوبی 

در آن صورت گرفته که باید این اقدامات هرچه 
بیشتر توسعه پیدا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
حق آبه  اراضی شــیبدار اشاره کرد و افزود: این 
موضوع در شورای گفتگوی استان مطرح و موارد 
نیز مورد پیگیری و مصوباتی نیز برای آن در نظر 

گرفته شــده اســت. در ادامه این نشست داودی 
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجــان با بیان اینکه 183 هزار هکتار اراضی آبی 
مورد کشــت در استان زنجان وجود دارد، افزود: 
هم اکنون ۵۷ هــزار و 828 هکتار از اراضی آبی 
استان به ســامانه های نوین آبیاری شده است و 

در واقع می توان گفت در اســتان در این بخش 
عملکرد قابل قبولی داشته است.

داودی با اشــاره به اینکه استان زنجان دارای 16 
ایستگاه پمپاژ آب است، اظهار کرد:  با عملکردی 
که در این بخش صورت گرفته است 1۴ میلیون 
متر مکعب آب در استان زنجان صرفه جویی شده 

است.
همچنین رباب شــبخیز معــاون تولیدات گیاهی 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان نیز در 
این نشســت با اشــاره به اینکــه قوانینی را باید 
برای اجرایی کردن الگوی کشــت به کار گرفت، 
خاطرنشــان کــرد: ۴۰ محصول زراعــی و 21 

محصول باغی در اســتان زنجان تولید می شود و 
ســازمان جهاد کشاورزی در بخش های مختلف 
اقداماتی در باره اجرای الگوی کشت جهت بهره 

وری آب انجام داده است.
 وی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت محصوالت 
اساسی با راه اندازی سامانه ای برای ثبت اطالعات 
ســبزی و صیفی گندم و غیره، خاطرنشان کرد: 
کاهش ســطح زیر کشت محصول برنج ، کاهش 
سطح زیر کشت محصوالت علوفه ای پر توقع و 
جایگزین درختکاری پسته به جای صیفی جات 
از دیگر اقدامات ســازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان در باره اجرای الگوی کشت بهره وری آب 

بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه استفاده از ارقام متحمل 
به کم آبی و خشــکی ، تغییر الگوی کشت های 
بهــاره و اجرای طرح های کشــاورزی حفاظتی، 
توســعه روش های آبیاری مدرن ، توسعه کشت 
های نشایی،  توسعه کشت گلخانه، توسعه کشت 
گیاهان دارویی، توسعه باغات در اراضی شیبدار 
نیز از دیگــر اقدامات جهاد کشــاورزی در باره 
اجرای الگوی کشت با بهره وری آب بوده است. 
شــب خیز در پایان افــزود: بــا اقداماتی که در 
بخش های مختلف صــورت گرفته، در مجموع 
33۵ میلیــون متر مکعب صرفه جویی آب در دو 
بخش زراعی و باغی کشــاورزی استان عملیاتی 

شده است.
در ادامه این نشست حاضرین نسبت به ارائه نظر 
و دیــدگاه های خود در رابطه با الگوی کشــت، 
اســتفاده از بذرها و کودها، تجربه دیگر کشــور 
و... اشاره کردند و موارد مورد بحث و تبادل نظر 

اعضا قرار گرفت.

در نشست ستاد اجرایی بهر وری آب کشاورزی در اتاق بازرگانی زنجان مطرح شد؛ 

لزوم عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی با بهره وری آب

 مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان 
از تزریق واکســن آنفوالنــزا در انجمن خیریه 

کلیوی استان زنجان خبر داد. 
به گزارش زنگان امروز؛ محمد رضا طهماسبی با 
اعالم این خبر گفت: باتوجه به اولویت بیماران 
دیالیزی و پیوندی از سوی ستاد ملی پیش گیری 
از بیماری کرونا در مکاتبات با دانشــگاه علوم 
پزشــکی به تعداد بیماران دیالیــزی و پیوندی 
تزریق واکســن آنفوالنزا به این گروه از افراد از 

امروز 1۰ مهر ماه در انجمن خیریه کلیوی استان 
زنجان آغاز شد .

وی خاطرنشــان کرد: بیمــاران پیوندی  جهت 
انجام تزریق واکسن آنفوالنزا بصورت رایگان با 
در دست داشــتن کارت پیوند و کارت ملی به 
درمانگاه شــماره ۵ )واقع در خیابان سرچشمه( 
در زنجان و در شعبات انجمن به مراکز بهداشتی 

مراجعه نمایید .
مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان تصریح 

کرد : بیماران دیالیزی که تحت درمان دیالیز قرار 
دارند در همان محل درمان دیالیز انجمن کلیوی 
واکســینه میشــوند و نیازی به مراجعه به مرکز 

بهداشتی ندارند.
طهماســبی با بیان اینکه واکســن آنفلوانزا تنها 
مختص بیمــاری آنفلوانزا بــوده و هیچ تاثیری 
بر بیماری کرونا نــدارد، افزود: بیماران زمینه ای 
به دلیل اینکه سیســتم ایمنی ضعیفی دارند باید 
واکســن آنفلوانزا را تزریق کنند، زیرا با ضعف 

سیستم ایمنی بدن مستعد ابتال به بیماری کرونا 
می شــوند و در معــرض خطر بیشــتری قرار 

می گیرند.
وی ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا تنها شدت بیماری 
کرونا را در بیماران با سابقه بیماری های زمینه ای 
کاهش می دهد از همین رو افراد سالم با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی می توانند خود را از 
ابتال به ویروس کرونــا و آنفلوآنزا در امان نگاه 

دارند

مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان :

تزریق واکسن آنفوالنزا در انجمن کلیوی زنجان آغاز شد

 جهت هدفمند کردن جلسات انجمن اولیا 
و مربیان و در آســتانه روز ناشنوایان دورهمی با 
حضور زوجی از اولیای فرهیخته شهیدستان کرج؛ 
دکتر علی قهرمانی )رییس انجمن شنوایی کشور( 
و خانم دکتــر فتاحی )دکتــرای بیوتکنولوژی( 
برگزار می کنیم تا نگاهی به فراســوی آموزش و 

پرورش ایران داشته باشیم.
به گزارش زنگان امروز، در این نشست پرسش هایی 
در حوزه هــای آموزش و پرورش مــدرن ایران، 
عدالت آموزشــی در مدارس رنگارنگ، هجوم به 
رشته های پزشــکی، رضایت شغلی و رابطه آن با 
تحصیالت، میزان پاسخگویی سیستم آموزشی به 
تقاضای بازار، معیارهای انتخاب رشته و شغل طرح 
می گردد. در البه الی برنامه مباحث مشــارکتی و 

تعاملی بین حضار رخ می دهد.
قهرمانی در ابتدا با اشــاره به صعوبت ســاخت 
سیســتم می گوید: تالش ما برای ایجاد پارادایم 
فکری اســت، نه لزوما ســاخت سیستم. سیستم 
آموزشی ما پاسخگوی نیازها و وضعیت اشتغال 
در جامعه نیست. دروس تکراری و غیرکاربردی 
دوران تحصیل در مدرسه و بدتر از آن در دانشگاه 
رابطه دیالکتیکی با بازار کار و مطالبات آن نداشته 
و خروجی مدرسه و دانشگاه مشکلی از مشکالت 

جامعه ما را حل نمی کند.
دانشگاه های ما نیز محلی برای تولید مدرک بوده 
و البته هیچ دانشگاهی در ایران نتوانسته مشکالت 
منطقه محل اســتقرار خود را حل و فصل نماید. 
ساختار آموزشی ما از مدرسه تا دانشگاه بیمار و 
فشل بوده و پذیرش فله ای دانشجویان به ویژه در 
دوره تحصیالت تکمیلی )ارشد و دکترا( عمال هرم 
تقاضای منابع انسانی کشور را وارونه کرده است. 
خروجی دانشگاه ها افرادی مدعی با انتظارات باال 
و فاقد مهارت های شــغلی و اجتماعی هستند .  

قهرمانی در ادامه با مقایسه سیستم آموزشی ایران 
و آلمان )دو کشــور که از نظر جمعیتی هم سنگ 
هســتند( می گوید: در آلمان محتوای آموزش بر 
پایه نیاز بازار بوده و تراکم روی رشــته های فنی 
و مهارتی اســت، در حالی کــه ما با پیش فرض 
مریضی هشــتاد و چند میلیون ایرانی همگی در 
ماراتن کنکور پزشــکی فعالیم! ما در برخورد با 
نوجوان و جوانان شکاک باید مبانی تعامل و مدارا 
را بشناســیم. در آلمان رقابت های ناروا برای باال 

رفتن از نردبان شــغلی سازمان های عمدتا دولتی 
نیست و امنیت ذهنی و شغلی در آن کشور حاکم 
است. در سیستم آموزشــی ما واگرایی مستولی 
بوده و این سیســتم بر پایــه واقعیات و نیازهای 
جامعه کار نمی کند. در آلمان تقریبا یکدســتی و 
عدالت آموزشی وجود دارد، در حالیکه در ایران 
1۷ نوع و به روایتی 23 نوع مدرســه طبقاتی در 

حال فعالیت است.
در حــوزه دانشــگاه وضعیت از ایــن هم بدتر 

است؛ نهادها و سازمانها هر کدام برای خود یک 
دانشگاه، دانشکده و حداقل مراکز علمی کاربردی 
تاســیس کرده و در صحنه جذب نیرو متقاضیان 
برون ســازمانی و کسانی که فارغ التحصیل دیگر 
دانشگاه ها هســتند عماًل هیچ شانسی در جذب 

چنین مراکز اشتغالی نخواهند داشت.
قهرمانی در پاســخ به پرســش یکــی از حضار 
در بــاره معیارهای انتخاب رشــته با اشــاره به 
تحصیالت و هژمونی دکتر شریعتی به عنوان یک 

سوپر روشــنفکر در دوره معاصر ایران و جهان 
می گوید: شریعتی ابتدا معلم ادبیات بوده و سپس 
در دانشــگاه سوربون فرانسه شــاگرد اول رشته 
تاریخ ادیان می شود. رشــته ای که هیچ کدام از 
ما رغبتی به خوانش آن نداریم ولی شــریعتی با 
عالقه و انگیزه وافر این رشــته را احیا نمود. در 
واقع این عالقه و پشــتکار اســت که به رشته و 
شغل اعتبار می دهد، نه اینکه شغل برای شخص 
اعتبارآفرین باشد. قهرمانی وظیفه معلم و مدرسه 

را کار انگیزشی با بچه ها دانسته می گوید: گمشده 
سیستم آموزشی ما تربیت انسان می باشد.

 در ادامه پرسشــی از شــکافهای بین نســلی و 
تعارضــات رفتاری طرح می شــود، قهرمانی در 
پاسخ می گوید: ما نباید در مقابل جریان اجتماعی 
که از در و دیوار وارد می شــود مقاومت تعصبی 
کرده و مانع حرکت نسل جدید باشیم. بلکه باید 
تا حد امکان با تغییرات طبیعی نسلها همراه شده و 
آرزوهای برباد رفته خود را در فرزندانمان جست 
و جو نکنیم. در آلمان رقابت های ناروا برای باال 
رفتن از نردبان شــغلی سازمان های عمدتا دولتی 
نیست و امنیت ذهنی و شغلی در آن کشور حاکم 

است.
 وی در پاســخ به مقوله دین گریزی در مدارس 
می گویــد: ما بــه دیانــت عالمانــه محتاجیم. 
دانش آموزی که در مســائل دینی به مرحله شک 
می رســد در ابتــدای انتخاب عالمانه اســت و 
مکاشفه حقیقت قدم بعدی اوست. ما در برخورد 
با نوجوان و جوانان شــکاک باید مبانی تعامل و 

مدارا را بشناسیم.
در پایــان  خانم دکتر فتاحی نیز با مشــارکت در 
بحث می گوید: هر پیشرفتی که در جامعه انسانی 
متصوریم حاصل ایده پردازی یک انســان خالق 
می باشــد. قدرت ذهــن انســان در ایده پردازی 
بی نهایت بوده و ما باید شــرایط را برای عملیاتی 
کردن ایده های سودمند نسل جدید فراهم نماییم.

وی با اشــاره به لزوم آگاهی به تحوالت جهانی 
می گوید: ما باید فکر جهانی داشــته باشیم. علم 
و تکنولــوژی در دنیای متمدن در حال رســیدن 
به دوره بلوغ خود بوده و قطار علم منتظر کســی 
نمی ماند. نوجوانان باید با مطالعه هدفمند انرژی 
خود را مصروف انگیزه ها و عالیق انســانی خود 

نمایند.

 رییس انجمن شنوایی کشور:

خروجی دانشگاه ها افرادی مدعی با انتظارات باال 
و بدون مهارت های شغلی و اجتماعی هستند 

 آسیب شناسی آموزش و پرورش و دانشگاه و خروجی های مدرسه و پارادایم سازی در نظام آموزشی
 گزارش: رضا قاسمپور 
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کنترل قند خون، سالمت 
مغزی افراد مبتال به دیابت 
نوع دو را افزایش می دهد

 پژوهشــگران آمریکایی در بررســی 
جدیدی دریافتند که کنترل قند خون می تواند 
روشی برای بهبود سالمت مغزی افراد مبتال به 

دیابت نوع دو باشد.
به گــزارش زنــگان امــروز و بــه نقل از 
مدیکال اکســپرس، پژوهش جدیدی که در 
»مرکز پژوهش پزشکی پنینگتون« آمریکا انجام 
شــده است، نشــان می دهد که کنترل سطح 
قند خــون می تواند توانایی تفکر، یادگیری و 
یــادآوری را در میان افراد مبتال به دیابت نوع 
دو که به اضافه وزن نیز دچار هســتند، بهبود 

ببخشد.
»اون کارمایکل« از پژوهشــگران این پروژه 
گفــت: کنترل قند خون برای پیشــگیری از 
عوارض مغزی ناشی از دیابت، موضوع مهمی 
اســت. گمان نکنید که با کاهش مقداری از 
وزن، همه چیــز در مورد مغز خوب خواهد 

شد.
پژوهشــگران  در این بررسی جدید، 11۰۰ 
شــرکت کننده را مورد بررســی قرار دادند. 
یک گروه از شرکت کنندگان در جلساتی، بر 
مواردی مانند رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و 

حمایت اجتماعی تمرکز کردند.
گروه دوم، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی خود 
را در برنامه ای تغییــر دادند که به آنها کمک 
می کرد تا بیش از هفت درصد وزن بدن خود 
را در یک سال کاهش دهند و این کاهش وزن 
را حفظ کنند. در کنار این برنامه، آزمایش های 
شناختی شامل آزمایش فکر کردن، یادگیری 
و یادآوری نیز در مورد شرکت کنندگان انجام 

شد.
نظر پژوهشــگران این بود که بهبود در سطح 
قند خون، فعالیت فیزیکی و کاهش وزن افراد 
می تواند به داشتن رتبه بهتری در آزمایش های 
شناختی بیانجامد. بررسی ها نشان داد که این 
نظر تا حدودی درســت است. کاهش سطح 
قند خون شرکت کنندگان موجب شد که آنها 
رتبه بهتری در آزمایش های شــناختی کسب 
کنند اما کاهش وزن بیشــتر و ورزش کردن 
همیشــه به گرفتن رتبه باال منجر نمی شوند. 
کارمایــکل ادامه داد: هر بهبودی کوچکی در 
کنترل قند خون، با بهبود شناختی در ارتباط 

است.

۶۷ طرح طب سنتی 
برای کمک به بهبود 

مبتالیان کرونا
 مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی 
وزارت بهداشــت با اشاره به روند کارآزمایی 
بالینــی 6۷ طرح تحقیقاتی طب ســنتی در 
حوزه کرونا، گفت: ایــن طرح ها هیچ کدام 
ادعای درمان کنندگی ندارند، بلکه می توانند 
روند بهبود بیمار مبتال به کووید1۹ را سرعت 

بخشند.
دکتــر آرمان زرگران در گفت وگو با ایســنا، 
گفت: در میــان بیش از 2۵۰ طرح تحقیقاتی 
مصوب دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
مورد کرونا، 6۷ طرح طب ســنتی که مصوبه 
کانون اخالق دارند، در حوزه طب ســنتی در 

حال انجام کارآزمایی بالینی است.
وی افزود: این طرح هــای تحقیقاتی بر پایه 
برنامه های از پیش تعیین شــده کامال رصد 
می شوند و نتایج آنها به ترتیب منتشر می شود 
و تقریبا تاکنون 1۰ طرح به ســرانجام رسیده 
است. برخی از طرح ها نتایج خوبی داشتند و 
یکی از آنها در حال کســب مجوز از سازمان 
غذا و دارو است؛ زیرا توانسته سرعت بهبودی 

بیمار را تسریع بخشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کدام از این طرح ها 
ادعای درمان بیمــاری کرونا را ندارند، اظهار 
کرد: طرح های ما توانستند در بهبود سریع تر 
حال بیمــاران مبتال به کرونا موثر باشــند و 
امیدواریم به زودی با انتشار نتیجه مطالعات 
بیشتر به جمع بندی کامل تری برسیم که کدام 

دارو نتیجه مطلوب تری بر بیماری دارد.
مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشت ادامه داد: انجام مطالعات در شرایط 
مختلف پیش می رود، برخی مطالعات بر تغذیه 
فرد مبتال به کرونا، برخی بر بیماران بد حال در 

آی سی یو، سرپایی و... انجام می شود.

خبــر

چرا آگاهی رسانی به جامعه درباره سرطان کودکان مهم است؟
 مدیرعامل موسسه محک بر لزوم 
آگاهی رســانی به جامعه درباره سرطان 
کودکان بویژه در دوران شــیوع کرونا و 
دغدغه سالمتی و دسترسی به امکانات 

درمانی بیشتر تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، بنابر اعــالم روابط 
عمومی موسسه محک، آراسب احمدیان 
- مدیرعامــل محک در یادداشــتی در 
باره آگاهی رســانی بــه جامعه در زمینه 
سرطان کودکان آورده است: »ماه سپتامبر 
در تقویــم جهانی به ماه آگاهی رســانی 
ســرطان کودکان نام گذاری شده است 
و سازمان هایی که در این زمینه فعالیت 
دارند به دعــوت انجمن بیــن المللی 
آنکولوژی کــودک )SIOP( و انجمن 
 )CCI( المللی ســرطان کــودک بین 
و  فرهنگ ســازی  یــادآوری،  با هدف 
آگاهی رســانی، اقداماتی را در جامعه به 
ویژه گروه های مرتبط با کودکان همچون 
والدیــن جــوان، معلمــان و مربیان و 
پزشکان اطفال و عمومی انجام می دهند 
تا آگاهی و توجه بیشــتری نســبت به 
ایجاد  بیماری سرطان کودک  نشانه های 
شــود. آگاهی هر چه بیشــتر جامعه و 
متخصصان به عالئم بیماری به تشخیص 
زودهنگام کمک خواهد کرد و تشخیص 
زودهنگام ایــن بیماری نیــز به درمان 
مؤثرتــر، کم هزینه تر و کم دردتر منجر 

خواهد شد.
امروز با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
همه گیری آن در جهان، دغدغه سالمتی 
و دسترســی به امکانات درمانی بیشتر 
از قبل مورد توجه قرار گرفته اســت و 
سازمان های سالمت  محور نیز با توجه به 

شرایط جدید حاکم بر نوع ارتباطات و 
تغییر شرایط زندگی افراد همچنان برای 
رفع نیازهای ذیربطان خود و یکســان 
ســازی خدمات شــان تالش می کنند. 
امســال انجمن های SIOP و CCI با 
شــعار منتخب »این مــاه تو هم طالیی 
شــو« و با اشاره به رنگ طالیی که نماد 
از  اطفال است،  آگاهی رسانی ســرطان 

همگان دعوت کرده اند تا در مسیر مبارزه 
کودکان با این بیماری همراه شان شوند.

مؤسســه خیریه محک نیز به عنوان یک 
سازمان مردم نهاد که حمایت از کودکان 
مبتال به ســرطان و خانواده هایشــان را 
مأموریت خود قرار داده است، در بیانیه 
مأموریت خود تأکیــد دارد که از طریق 
گسترش همکاری با مؤسسات تحقیقاتی 

و درمانــی ملی و بیــن المللی فعال در 
زمینه ســرطان به کاهش نــرخ ابتال به 
ســرطان در کودکان و روش های مؤثر 
در درمان دســت یابد. در همین راســتا 
اقداماتــی را در زمینه آگاهی رســانی به 
جامعه انجام می دهد و از همه ذیربطان 
خــود می خواهد تا در مورد این بیماری 
هوشیارتر عمل کنند. محک اکنون پس از 

3۰ سال فعالیت خود در زمینه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان 
در سراســر ایران تالش دارد تا خدمات 
خود به کودکانی که در بیمارستان های 
دولتی و دانشــگاهی دارای بخش خون 
و آنکولوژی اطفال در هر شهری درمان 
می شوند را یکپارچه سازی کند تا همه 
کــودکان مبتال به ســرطان از خدمات 

محک به طور یکســان بهره مند شــده 
و خانواده های آنها بــا دغدغه کمتری، 
تنها به ســالمت فرزندانشان فکر کنند. 
این اقدام خــود می تواند مقدمه ای برای 
گسترش آگاهی در جای جای کشور در 

باره سرطان اطفال باشد.
همچنین این ســازمان تــالش دارد با 
گسترش همکاری های خود با موسسات 
تحقیقاتــی و درمانــی بیــن المللی به 
بروزتریــن اطالعــات در زمینه درمان 
سرطان کودک دست یابد و با کمک به 
کاهش نرخ ابتال به سرطان و تشخیص 
زودهنگام آن نقش خود را برای حمایت 
هر چه بیشــتر از فرزندانــش ایفا کند. 
در همین راســتا امسال محک همچون 
گذشــته به دعوت دو انجمن CCI و 
SIOP تالش کرده است تا به باالبردن 
سطح آگاهی رسانی نسبت به این بیماری 
کمک کند. طالیی شدن برج میالد، نماد 
شــهری تهران، پایتخت ایران، همگام با 
ساختمان های شاخصی از 6 کشور دیگر 
جهان همچون کانــادا، انگلیس، بلژیک 
و... در زمره اقدامات مشارکتی محک با 
کمپین آگاهی رسانی این دو انجمن بین 

المللی است.
هم اکنون بیش از 2۰ هزار کودک محک 
در سراســر کشــور در حال گذراندن 
مراحل درمان خود هســتند و روزانه به 
طور متوسط 6 کودک به جمع فرزندان 
محک اضافه می شوند. محک آرزو دارد 
با همراهی نیکوکاران خود، سازمان ها و 
متخصصان ملی و بیــن المللی هر روز 
تعداد بیشتری از این کودکان را به مقصد 

سالمتی برساند.«

 متخصــص طب ســنتی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با توجه به شروع فصل پاییز 
و احتمــال افزایش همزمان ابتال بــه »آنفلوآنزا« و 
کرونا،گفت: عمل به ســفارش های طب ایرانی در 
بهبود روند درمان مبتالیان به آنفوالنزا، کرونا و دیگر 
بیماری های شایع فصل پاییز می تواند به میزان قابل 

توجهی موثر باشد.
به گزارش ایسنا، دکتر فاضله حیدریان مقدم پیروی 
از سبک زندگی سالم را برای تقویت سیستم ایمنی 
موثر دانســت و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین 
فاکتورها در ارتقا سیستم ایمنی بدن تنظیم ساعت 

خواب و بیداری است.
این متخصص طب ســنتی دانشگاه با بیان این که 
اساسی ترین تنظیمات بدن از جمله سیستم ایمنی، 
مغز و اعصاب، غــدد درون ریز و حتی گوارش، 
تحت تاثیر خواب عیمق است گفت: تنها زمانی که 
خواب عمیق می شود ارگان های مختلف بدن خود 

را بازسازی و تنظیم می کنند.
وی اولویت خواب و استراحت کامل را برای ارتقای 
سیستم ایمنی بدن ضروری ذکر کرد و افزود: حدود 
ساعت 11 شب تا چهار صبح برخی هورمون هایی 
که برای سالمت بدن بســیار ضروری هستند در 
خواب ترشح می شوند و اگر فردی در این ساعات 
بیدار باشد، قطعا این هورمون ها نمی توانند به طور 

مناسب در بدن ترشح شوند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که با سردتر و خشک 
شــدن هوا طب ایرانی و دانشگاهی سفارش های 
کاربــردی با این هــدف که در ایــن فصول چه 
بخوریم و چه نخوریم را به مردم سفارش می کند، 
خاطرنشــان کرد: باید از رژیم های خاصی در این 
فصول استفاده کنیم .متخصص طب سنتی در ادامه 
پرهیز از مصرف غذاهای ترش، شور، پر ادویه، تند، 
سرخ کردنی ها، فست فودها را مورد تاکید قرار داد 
و اســتفاده از غذاهایی آبکی مثل سوپ، آش و یا 
نخود آب را برای فصل پاییز گزینه بسیار مناسبی 
دانســت و گفت: این غذاهــا می توانند عالوه بر 
تقویت سیستم ایمنی بدن، در زمان بیماری نیز طول 
درمان را کاهش دهند. حیدریان مقدم با بیان این که 
مبتالیان به یبوست نسبت به دیگرین بیشتر مستعد 
ابتال به انواع بیماری های عفونی هستند، توضیح داد: 
یبوست موجب می شود تا انباشت مواد زائد در بدن 
فرد بیشتر شود؛ چرا که بدن را با انباشت و تجمع  

مواد زائد روبرو می کند. به طور معمول دفع ادرار، 
مدفوع و یا تعریق، راه های خروج و تجمع مواد زائد 
در بدن هستند که باید با رعایت اصول تغذیه ای این 

مواد از بدن خارج شوند.
وی با بیــان این که دفع گوارشــی، ادرار، تعریق 
و دفع ترشــحات مخاطی به ترتیب به پاکســازی 
گوارشی، خون و اعضاء کمک می کنند، تاکید کرد: 
اگر دفعی بیش از حد نیاز چون اسهال، تکرر زیاد 
ادرار و تعریق زیاد باشد یا به عکس کاهش دفع در 
یبوست ها و احتباس ادرار و عدم  دفع عرق صورت 
گیرد، تعادل مواد بدن به هم می خورد و کسالت و 

بیماری رخ می دهد.
وی با بیان این که خاکشیر به عنوان یک ملین آرام 
شناخته می شــود، گفت: مصرف خاکشیر ضمن 
افزایش حرکات روده به پیشگیری و درمان یبوست 
کمک می کند. شربت خاکشیر در صورتی که با آب 
گرم تهیه شــود به درمان یبوست کمک می کند و 
در طب سنتی از خاکشــیر برای پاکسازی روده ها 

و درمان اسهال استفاده می شود. همچنین مصرف 
خاکشیر به صورت ناشــتا و با آب گرم می تواند 

راهکار موثری برای رفع یبوست باشد.
این متخصص طب سنتی در ادامه استفاده از انجیر 
را یکی دیگر از گزینه های کمک به رفع یبوســت 
دانست و اظهار کرد: می توانید انجیر خشک را یک 
شــب قبل در آب خیس کنید و صبح ناشتا همراه 
با آبی که در آن خیســانده شده میل و یا قبل از هر 

وعده غذایی دو عدد انجیر استفاده کنید.
وی با اشاره به این که هوای سرد یکی از مهمترین 
عوامل ابتال به عفونت های ویروسی است، توضیح 
داد: نباید ســر و صورت، بینی و سینوس ها را در 
معرض باد سرد قرار دهیم و در زمستان با پوشاندن 
این نواحی احتمال ابتال به بیماری های عفونی را به 

میزان قابل توجهی کم کنیم.
این متخصص طب سنتی در ادامه ضرورت شست 
وشوی مکرر دست ها، پوشیدن ماسک، استفاده از 
مواد ضدعفونی کننده و رعایت فاصله اجتماعی را 

در اپیدمی کرونا و پیشگیری از دیگر بیماری های 
شایع فصل سرما ضروری دانست.

حیدریان مقدم با بیان اینکه طب سنتی دانشگاهی 
کامال بر پایه پژوهش و تحقیق شــکل گرفته ادامه 
داد: تمامی سفارش های ارائه شده توسط پزشکان 
طب ســنتی ایرانی بر پایه پژوهش و تحقیق شکل 
گرفته و اثر گذاری این علم در ســالمت جامعه به 

اثبات رسیده است.
وی با اشــاره به اهمیت تقویت سیستم ایمنی بدن 
خصوصا در دوران بحــران کرونا، گفت: مصرف 
روزانه  آب ســیب شیرین، شیربادام، حریره بادام، 
دمنوش عناب و شــربت آب و عسل می تواند به 
میزان قابل توجهی به افزایش سیســتم ایمنی بدن 

کمک کند.
حیدریان مقدم به مبتالیان به کرونا نیز ســفارش 
کرد: در فاز اول و حــاد این بیماری که معموال با 
تب و بدن درد و حال عمومی وخیم روبروســت، 
اســتراحت حرف اول را می زنــد. بنابراین باید 

مبتالیان به این موضوع توجه داشــته باشند که با 
استراحت کافی و مصرف مایعات فراوان می توانند 

به میزان قابل توجهی به مهار بیماری کمک کنند.
وی پرهیز از مصــرف دم نوش هایی با مزاج گرم 
همانند زنجبیل و آویشــن را ضروری ذکر کرد و 
استفاده از دم نوش عناب، گل ختمی، لعاب به دانه 
و نشاسته را برای بهبود روند بیماری موثر ذکر کرد.
مصرف آب سیب و لیموشیرین و پرهیز از استفاده از 
آب میوه های ترش یکی دیگر از سفارش های دکتر 
حیدریان مقدم برای تسریع روند بیماری کرونا بود.

وی در ادامه پاشویه با گیاه پنیرک و یا آبی که در آن 
کاهو خیسانده شده، مصرف استامینوفن و مایعات 
فــراوان را برای کاهش تب در مبتالیان به کرونا و 

آنفوالنزا ضروری ذکر کرد.
گــرم کردن بــدن در فاز دوم بیمــاری و زمانیکه 
بیماری کمی کنترل شده یکی دیگر از سفارش های 
این متخصص طب ســنتی دانشگاه بود. قدم زدن 
آهسته، شروع فعالیت های محدود فیزیکی، استفاده 
از دم نوش عناب، شــربت آب و عسل، لعاب به 
دانه می توانند به میزان قابل توجهی روند بهبودی 

را سریع تر کنند.
حیدریان مقدم با اشاره به خواص شگفت انگیر شیر 
و زردچوبه گفت: این نوشیدنی می تواند عالوه بر 
افزایش ســطح ایمنی بدن اثرات التیام بخشی نیز 

داشته باشد.
وی در ادامه مصرف دم نوش بابونه را برای دردهای 
استخوانی شدید و دمنوش گل گاو زبان شیرین را 
نیز برای ایجاد رفع اضطــراب و کاهش دردهای 

عضالنی موثر دانست.
متخصص طب ســنتی دانشگاه در ادامه استفاده از 
روغن هایی همانند بابونه و روغن زیتون را تسکین 

دهنده موثری ذکر کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، حیدریان مقدم در خاتمه خطاب به 
عموم مردم تاکید کرد: درمان های مدعیان دروغین 
طب سنتی برای درمان کرونا را باور نکنید؛ چرا که 
با توجه به قوانین درمانی کشــور و استانداردهای 
بین المللی تایید داروها، هیچ گونه تجویز دارویی 
و درمانی نباید بدون شــواهد و مستندات علمی، 
صورت گیرد و بنابراین اعالم عمومی مطالب فاقد 
پشتوانه های تحقیقاتی بالینی در رسانه های رسمی و 

فضای مجازی کامال اشتباه است.

سفارش های طب سنتی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در پاییز

بــا  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
اشاره به شــیب صعودی موارد ابتال و بستری 
بیماران کرونایی در تهران گفت: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان تهران ۴6 درصد 
گزارش شــده که پایین تر از میانگین کشوری 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیما سادات الری با 
حضور در شبکه خبر گفت: پس از گذر از خیز 
اول بیماری در اســفند ماه سال گذشته و خیز 
دوم در تیر ماه ســال کنونی در استان تهران، از 
اوایل شهریور ماه نمودار موارد ابتالء و بستری 
روزانه در این اســتان مجــدداً روند صعودی 
به خود گرفته اســت و شــیب صعودی موارد 

ابتالء و بســتری در استان تهران به شکل نگران 
کننده ای در حال امتداد است.

وی با اشــاره به اینکه مطمئناً در صورت تداوم 
این روند افزایشی، شاهد باال رفتن موارد مرگ 
و میــر ناشــی از بیماری کوویــد -1۹ در این 
اســتان در هفته های آتی خواهیم بود ادامه داد: 
هم اکنون شهرستان های تهران، پیشوا، دماوند، 

ری، شمیرانات، شــهریار، فیروزکوه و ورامین 
در وضعیت قرمز و شهرستان های رباط کریم و 
پاکدشت در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان تهران ۴6 درصد 
گزارش شــده اســت که پایین تــر از میانگین 
کشــوری اســت. همچنین طبق بررســی های 

صورت گرفته، اســتفاده از ماسک توسط مردم 
اســتان تهــران در مراکز و اماکــن عمومی ۵۹ 
درصد و در وســایل نقلیــه عمومی ۵۰ درصد 
اســت. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط 
کارمنــدان ادارات و بانک هــا ۷۹.۴ درصــد و 
صنوف و صنایع ۴۵ درصد گزارش شده است 
که میزان اســتفاده در این دو گروه یاد شده در 

استان، پایین تر از میانگین کشوری است.
وی با اشــاره به اینکه طبــق آخرین اطالعات 
دریافتی، بروز موارد مثبت بســتری در اســتان 
تهران باالتر از میانگین کشوری است گفت: هم 
اکنون تعداد ۴6۰۵ بیمار مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی اســتان تهران بســتری هستند که تعداد 
۹12 نفر از این بیماران به دلیل شــرایط بالینی 

نامناســب در بخش مراقبت های ویژه حضور 
دارند. الری اظهار داشت: عادی انگاری شرایط 
بزرگترین ســد مبارزه با بیمــاری کووید -1۹ 
است و متأســفانه این موضوع مدتی است که 
دامن گیر مردم کشورمان شده است. در حالیکه 
همانطور کــه بارها اعالم کرده ایم، این بیماری 
فعــاًل هیچگونه دارو و واکســن قطعی ندارد. 
بنابراین باید ســبک زندگی مان را با شــرایط 
خــاص حاکم بر جهــان امروز تطبیــق دهیم. 
امیدواریم با تقویت و نهادینه شــدن تعهد الزم 
در عمل به سفارش های بهداشتی از سوی مردم 
شاهد توقف شیوع گســترده بیماری در کشور 

باشیم.

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛

پایتخت در شرایط سخت کرونایی
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قیمت مرغ 
در بازار به کیلویی

 ۲۰ هزار تومان رسید
 نایب رییس کانون سراسری مرغداران 
گوشــتی از افزایش قیمت مرغ به کیلویی 2۰ 

هزار تومان در بازار خبر داد.
حبیب اســداله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر 
از افزایش قیمت مرغ گرم به کیلویی 2۰ هزار 
تومــان خبر داد و گفت: قیمــت مرغ زنده با 
حدود 8۰۰ تومان افزایش نسبت به روزهای 
گذشته به کیلویی 13 هزار و 8۰۰ تومان رسیده 
است و قیمت مرغ گرم نیز در هر کیلوگرم 2۰ 

هزار تومان است.
وی با اشــاره به هزینه تمام شــده تولید مرغ 
زنده، افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده های 
دامی و کافی نبــودن میزان نهاده ای که دولت 
به تولیدکننده اختصاص می دهد قیمت تمام 
شده تولید مرغ زنده به کیلویی 16 هزار تومان 
رسیده بنابراین قیمت منطقی مرغ گرم باید بین 

23 تا 2۴ هزار تومان باشد.
اســداله نژاد با بیان اینکه پیش بینی می شود 
قیمت مرغ در روزهای آینده افزایش بیشتری 
داشته باشد، گفت: بخشی از این رشد قیمت 
به دلیل کاهش تولید و بخش عمده آن بخاطر 
هزینه تمام شده اســت. تولید مرغ نسبت به 
گذشته مقداری کاهش یافته اما این مساله را 
نمی توان دلیل اصلی افزایش قیمت آن عنوان 
کرد. دلیل افزایش قیمــت، گرانی نهاده های 

تولید و افزایش هزینه تولید است.
وی اضافه کرد: یا دولت باید اقداماتی کند که 
منجر به تعدیل قیمت نهاده های دامی شود و 
یا اینکه قیمت منطقی مرغ را بپذیرد. وضعیت 
فعلی به تولید و تولیدکننده خسارت می زند 
چرا که هم اکنون نیز تولیدکنندگان شــرایط 

نرمالی ندارند و مرتب زیان می کنند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
مهلت پرداخت آورده 

طرح ملی مسکن 
تا پایان مهر تمدید شد

 وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان 
واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن می توانند 

تا پایان مهرماه آورده های خود را واریز کنند.
به گزارش مهر، محمد اسالمی ظهر امروز در 
آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت جهاد 
کشــاورزی و راه و شهرسازی برای ساخت 
مسکن کارکنان وزارت جهاد گفت: نخستین 
همــکاری ما با وزارت جهاد کشــاورزی در 
راســتای توسعه ســاخت طرح ملی مسکن 
واگــذاری حداکثری اراضــی در اختیار این 
وزارتخانه به راه و شهرسازی بود. امیدواریم 
این روند تســریع شــده و اراضی بیشــتری 
برای ســاخت مسکن در اختیار داشته باشیم. 
وی این تفاهم نامه را در راستای اجرای ماده 
6 قانون ســاماندهی و تولید مسکن عنوان و 
اظهار کرد: همه دستگاهها موظف به واگذاری 
اراضی مازاد خود به وزارت جهاد کشاورزی 
هستند. همچنین آئین نامه اجرایی ماده 6 قانون 
ســاماندهی را اخیراً در هیئت دولت اصالح 
کردیم که بر پایه آن هر دستگاهی اراضی مازاد 
خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت 
راه و شهرســازی قرار دهد تا ۵۰ درصد این 
اراضی به همان دســتگاه واگذار می شود ولی 
این به این معنی نیست که اگر دستگاهی تعداد 
کارکنانش بیش از ۵۰ درصد باشد آنها را تحت 

پوشش قرار ندهیم.
وزیر راه و شهرســازی تفاهــم نامه امروز با 
وزارت جهاد کشــاورزی را به ساخت 1۰۰ 
هزار واحد مســکونی در سه سال به کارکنان 

جهاد کشاورزی اعالم کرد.
وی در باره طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: 
۴6۰ هــزار نفر واجد شــرایط در این طرح 
شناخته شده اند. تاکنون 1۴۰ هزار نفر پرونده 
تشکیل داده و 1۰۰ هزار نفر آنها در بانکهای 
عامل حساب افتتاح کرده اند. ۷۰ هزار نفر نیز 

تاکنون آورده خود را واریز کرده اند.
وزیر راه گفت: بایــد تکمیل وجه متقاضیان 
در این طرح ســرعت بیشتری بگیرد. نسبت 
واریزی به عملیــات اجرایی 3 واحد به یک 
واحد است. به این معنی که مردم معادل یک 
واحد پولی واریز کرده اند در حالی که 3 واحد 

در حال ساخت است.
اســالمی افزود: 16۰ هزار نفر عقب ماندگی 
داریم که باید مردم واریز این وجوه را تسریع 
کنند تا طرح اقدام ملی در زمان بندی مشخص 
پیگیری شود. اسالمی تاکید کرد: مردم حداکثر 

تا پایان مهرماه فرصت تکمیل وجه دارند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تا کنون 138 هزار 
مستاجر در تسهیالت ودیعه مسکن تشکیل 
پرونده داده اند؛ ۴۰ هزار نفر تا کنون وام گرفته 
اند ولی به طور کلی قرار اســت به 6۰۰ هزار 

نفر این تسهیالت پرداخت شود.

خبــر

 روزهای گذشته با اعالم قیمت 
جدید تخم مرغ های بسته بندی توسط 
ســتاد تنظیم بازار، عرضه این محصول 
در بازار کاهش یافته این درحالیست که 
رییس اتحادیه سراســری تولیدکنندگان 
تخم مرغ بر لزوم تبعیت همگان از نرخ 

های مصوب تاکید کرد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا، تخم مــرغ یک منبــع پروتئینی 
پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است و 
این محصول مورد اقبال اقشار مختلف 
جامعه اســت و در ماه های گذشــته با 
افزایش نرخ تــورم و هزینه های تولید، 
قیمــت این محصــول افزایــش یافت 
بطوری که در دهه دوم شهریورماه نرخ 
این محصــول از مرز ۴۰ هــزار تومان 

گذشت.
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای سال 
قیمت تخم مــرغ را درب مرغداری و 
برای مصرف کنندگان تعیین کرده بود، 
اما ناچار شــد باردیگر اقــدام به اعالم 

مصوبه جدید قیمت تخم مرغ کند.
سالهای گذشــته در حالی نرخ شانه 3۰ 
تایی تخم مرغ توســط دولت تعیین می 
شــد که برای تخم مرغ های بسته بندی 
شناســنامه دار قیمت گذاری انجام نمی 
گرفت و در واقع شــرکت های بســته 
بندی بر پایه نرخ تمام شــده و در نظر 
گرفتن سود خود فرایند قیمت گذاری را 

انجام می دادند.
بر پایه نرخ گذاری ستاد تنظیم بازار در 
شــهریور ماه، قیمت هر کیلوگرم تخم 
مــرغ درب مرغداری ها 12 هزار تومان 
و برای مصرف کنندگان 1۴ هزار و ۵۰۰ 

تومان تعیین شد.
بنابراین با وجود تعیین نرخ  هر شــانه 
تخم مرغ فله ای 3۰ تایی  26 هزارتومان 
در بازار، در هشتم مهرماه نیز ستاد تنظیم 
بازار اقــدام به نرخ گــذاری تخم مرغ 
های بســته بندی کرد بطوری که قیمت 
یک شانه تخم مرغ 3۰ تایی بسته بندی 
شناسنامه دار دارای زنجیره سرد حداکثر 
31 هزار تومــان، تخم مرغ 2۰ تایی 22 
هزار تومان، تخم مرغ 1۵ تایی18 هزار 
تومان، تخم مرغ ۹ تایی 11 هزار تومان 
و تخم مرغ 6 تایی هفــت هزار تومان 

اعالم شد.

طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار این سقف 
قیمت برای شرکت های بسته بندی تخم 
مرغ است و برندهای دیگر زیر این عدد 

باید رقابت کنند.
بررسی ها نشان می دهد از اواخر امرداد 
ماه امسال تخم مرغ شــانه 3۰ تایی در 
بازار عرضه نمی شد یا با کمترین سهم 
بود تا جایــی که به تازگی با اعالم نرخ 
مصوب تخم مرغ بسته بندی شناسنامه 
دار، دیگر تخم مرغ 2۰ تایی و 1۵ تایی 

نیز در بازار یافت نمی شود.
واقعیت اینکه سرپیچی بازار از نرخ های 
مصوب تخم مرغ و عرضه نشــدن این 
محصــول دغدغه هایی را برای مصرف 
کنندگان ایجاد کرده بطوری که هم باید 
تخم مرغ را با قیمت های باال خریداری 
کنند و هم کمبــود آن در بازار دغدغه 

آفرین است.
 تعییــن نرخ برای تخم مرغ شناســنامه 
دار مورد اســتقبال برخی تولیدکنندگان 
و شــرکت های بســته بندی را بدنبال 

نداشته، تا جایی که برخی براین باورند 
که تعیین نــرخ های جدید، هزینه های 
تولید را پاسخگو نیست، بنابراین ظرفیت 
تولید خود را در بخش بسته بندی تخم 

مرغ کاهش داده اند.
قیمت دستوری کفاف هزینه های تولید 

را نمی دهد
» علــی یزدی « یکــی از تولیدکنندگان 
تخم مرغ در استان البرز در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا گفت: تولید تخم مرغ 
بســته بندی از محصــول درجه یک با 
زرده زعفرانی اســتفاده می شود که این 
محصول در  دستگاه سورت می شود و 

ضایعات زیادی دارد.
وی بــا بیان اینکه نرخ شــانه، کارتن و 
هزینه حمل و نقل مدام در حال افزایش 
اســت، افزود: هر دو هفتــه یکبار 1۵ 
درصد به قیمت شانه و کارتن تخم مرغ 
اضافه می شود و یک  ماه پیش نرخ هر 
شانه تخم مرغ حدود ۴2۰ تومان بود که 
اکنون به ۵2۰ تومان و کارتن تخم مرغ 

سه هزارو 8۰۰ تومان بود که به بیش از 
پنج هزارتومان رســیده است و در عین 
حال  فروشــگاه ها به سود کمتر از 2۰ 

درصد قانع نیستند.
ایــن تولیدکننده تخم مــرغ اضافه کرد: 
قیمت گذاری دســتوری دولت با نرخ 
کیلویــی 12 هزارتومان تخم مرغ درب 
واحدهــای مرغــداری و تعییــن نرخ 
اجباری برای شــرکت های بسته بندی 
باعث نابودی مرغداران می شــود، زیرا 
بــا این روش تا دو مــاه آینده نه مرغی 
و نه تخم مرغی مــی ماند که روی آن 
قیمت گذاری خارج از چارچوب عرضه 

و تقاضا انجام شود.
وی گفت: فرایند بســته بندی تخم مرغ 
هزینه بر اســت، بنابراین با قیمت های 
تعیین شــده، شــرکت های بسته بندی 
نمی تواننــد تخم مرغ مرغــوب را از 
تولیدکنندگان خریداری و به بازار عرضه 

کنند .
این مرغدار خاطرنشــان ساخت: اکنون 

بــا وجود نرخ نهاده هــا و دیگر هزینه 
هــای تولیــد قیمت واقعــی تخم مرغ 
درب واحدهــای تولیــدی کیلویی 1۴ 
هــزارو ۵۰۰ تومان اســت و این نرخ 
برای تولیدکننده صرفه اقتصادی خواهد 

داشت.
وی گفت: چنانچه نرخ هزینه های تولید 
با همین فرایند به شکل ساعتی افزایش 
پیدا کند، باید افزایش مجدد قیمت تخم 
مرغ و کاهش تولید را به نظاره نشست. 

تولید تخم مرغ طبق روال
» رضا ترکاشــوند«  مدیرعامل اتحادیه 
سراسری مرغداران تخم گذار ایران در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از 
تعیین نرخ مصوب برای تخم مرغ های 
شناسنامه دار بسته بندی استقبال کرد و 
گفــت: وقتی تخم مرغ برای تولیدکننده 
و مصرف کننده قیمت مشــخص دارد، 
باید برای تخم مرغ بسته بندی نیز قیمت 

تعیین شود.
وی با بیان اینکه هزینه های نوع و جنس 

بســته بندی تخم مرغ متفاوت اســت 
افزود: برخی شرکت ها از یک سلیفون 
ســاده و برخی از بهترین بسته بندی ها 
اســتفاده می کنند، اما هر دو سود مشابه 
ای را در نظر می گیرند بنابراین با توجه 
به شرایط فعلی کشور نباید شرکت های 
بســته بندی از نرخ مصوب ســرپیچی 

کنند.
تخم  قیمت  افزایش  علت  ترکاشــوند، 
مــرغ را حجم باالی صادرات دانســت 
و اضافه کــرد: صادرات تخــم مرغ با 
حجم باال منجــر به افزایش قیمت تخم 
مرغ و نامتعادل شــدن بازار داخلی این 
محصول شــد بطوری که با دستور دو 
ســازمان دولتی در مدت 16 روز مبنی 
براینکــه دیگــر نیازی بــه معرفی نامه 
تخم  تولیدکنندگان  سراســری  اتحادیه 
مرغ نیست، بخش عمده صادرکنندگان 

مجوز صادراتی دریافت کردند.
وی تصریــح کرد: صادرات در ماه های 
گذشــته که توســط اتحادیه یاد شده و 
با مدیریت کنترل انجام می شــد، چنین 
آشــفتگی را در بازار تخــم مرغ بدنبال 

نداشت.
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
میزان  تخمگــذار  مرغ  تولیدکننــدگان 
صــادرات تخم مرغ از ابتدای ســال تا 
تیرماه را به میزان 3۴ هزارتن ذکر کرد و 
گفت: با توجه به شرایط کشور و حجم 
باالی تولیــد الزم بود که مــازاد تولید 
صادر شود، اما از شــهریورماه اتحادیه 
مجوزی برای صادرات تخم مرغ صادر 

نکرده است.
ترکاشوند با بیان اینکه تولید روند عادی 
خود را طی می کند افزود: کمبود نهاده 
های طیور در مقاطعی در تولید نوسان را 
بدنبال داشت، اما برای امسال نیز برنامه 
تولیــد بیش از یک میلیون تن تخم مرغ 
پیش  توســط وزارت جهاد کشاورزی 

بینی شده است.
وی اضافه کرد: بر پایه توافق با وزارت 
جهاد کشــاورزی در نیمه دوم امســال 
قرار اســت نهاده های مــورد نیاز مرغ 
تخم گذار با تضمین 1۰۰ درصد تامین 
شود که دراین صورت بخشی از مشکل 
تولیدکننــدگان برطرف خواهد شــد و 

تولید روند خود را طی می کند.

کامران ندری کارشناس مسایل بانکی تشریح کرد؛

سرپیچی بازار از قیمت مصوب تخم مرغ
 قیمت دستوری کفاف هزینه های تولید را نمی دهد

 در حالــی که نهادهای نظارتی بر 
بازارهای خودرو و  شناسایی اخاللگران 
مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایت های 
ثبت آگهی تأکید دارند اما ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای بــر طبل مخالفت با این 

ماجرا می کوبد.
بــه گــزارش خبرنگار مهــر، در جریان 
جلساتی که با محوریت معاونت فضای 
مجازی دادســتان کل کشور و با حضور 
نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای فضای 
مجازی و برخی مدیران کسب وکارهای 
اینترنتی برگزار شــد، نهایتاً مقرر شد در 
مرحله نخســت از ابتدای مهرماه ســال 
کنونی، تمامی پلتفرم ها و وبســایت های 
ارائه دهنده آگهی خودرو و مســکن به 
احراز هویت کاربران و کاالهای ارائه شده 

در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این پایه، سامانه امتا که تجربه موفقی در 
احراز هویت ۷ میلیون متقاضی پیش فروش 
خودرو داشته است، از این پس به احراز 
هویت آگهی دهندگان خودرو و مســکن 
می پردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت 
در این وبسایت ها، دیگر شاهد دامن زدن 
بــه افزایش قیمت خودرو و مســکن از 
طریق انتشار آگهی های غیرواقعی سازمان 
یافته در پوشش هویت های گمنام نباشیم.

با وجــود اینکه این تصمیم از همان ابتدا 
مــورد حمایــت و تأکید ســازمان هایی 
همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 
پلیس فتــا، مرکز ملی فضــای مجازی، 
قوه قضائیه، قــرارگاه رونق تولید وزارت 
صمت و نیز انجمن صنفی کسب وکارهای 
اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان 
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن 
مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک 

این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانه ای 

خوش سابقه و پیشگام
در همیــن خصوص نویدرضــا کیوانی، 
کارشــناس حقوقی حوزه استارتاپ در 
گفت وگــو با خبرنگار مهــر عنوان کرد: 

»شاید نسبت به نحوه تصمیم گیری و شیوه 
اجرایی احــراز هویت آگهی دهندگان در 
سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت 
این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو 
در جهــت حمایت از مصرف کنندگان و 
همچنین ناامن سازی فضای مجازی برای 

ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.«
این کارشناس حقوقی حوزه کسب وکار 
با اشــاره به اینکه ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران، ادعا کرده اســت که این 
احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت 
معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد 
اســت، عنوان کرد: »با دقت در مفاد این 

سند مشخص می شود که طرح امتا نه 
تنها در تضاد با این قانون نیســت 

بلکه در راستای عمل به مقررات 
آن مفاد قانونی است.«

وی با بیان اینکــه ماده 2 این 
ســند در مقام بیــان الزامات 
هویت معتبر در زیســت بوم 
فضای مجازی است، تشریح 

کــرد: »ذیــل بنــد 2، ۵ و1۰ 
ایــن مــاده قانونی بــر الزامات 

دیجیتالی  هویت های  اعتبارسنجی 
و همچنین قابل استناد بودن هویت های 

مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش 
گمنامی تأکید شده است.«

کیوانی با اشــاره به بند سوم ماده 3 قانون 
نظــام هویت معتبر در فضــای مجازی 
کشور که بیان می کند هویت ها در شبکه 
ملی اطالعات و هر شــبکه دیگری که 
درون یا مرتبط با آن اســت، باید احراز 
شده باشد، ادامه داد: »بند پنجم ماده 3 این 
سند، ارائه دهندگان خدمات فنی، اقتصادی 
و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن 
را موظــف ســاخته از تعامل های فاقد 
هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب 
و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای 

مجازی کشور فعالیت کنند.«
وی افزود: »اکنون تنها سیســتم هوشمند 
دولتی و پیشــگام در کشــور که تجربه 

موفقی در احراز هویت و اعتبارســنجی 
کاربران داشته، سامانه امتا است.«

چرا احــراز هویت به مرکز توســعه 
تجارت الکترونیک محول شد؟

این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با 
عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح 
را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی دانسته اند، خاطرنشان 

کرد: »بررســی اساسنامه این نهاد و 
همچنین ارزیابی 

بق  سوا

آن 
ن  همچو

موفــق  اجــرای 
»ای نماد« نشان می دهد که در برهه کنونی 
سپردن اجرای طرح احراز هویت به این 

نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.«
کیوانی به وظایف محول شــده به مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت 
اشــاره کرد و گفت: »توسعه فعالیت های 
تدارکاتی و معامالتی به صورت تجارت 
الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها 
و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی 
و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از 
مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب 
نظام جامع فنــاوری اطالعات از جمله 

وظایــف این مجموعه اســت. بر همین 
اساس احراز هویت کاربران وبسایت های 
ثبت آگهی نیــز کاماًل مطابق با مأموریت 
این مرکز اســت.« وی ادامــه داد: »مرکز 
توســعه تجارت الکترونیک به علت دارا 
بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود 
همزمان با رصد مداوم آگهی ها می تواند با 
سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان 
به دستگاه های نظارتی و قضائی اقدام 

کند.«

هم صدایــی ۶ نهاد 
نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
اقتصاد  کارشــناس  قشقایی  محمدعلی 
دیجیتال نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه بعد از جهش شــدید قیمت 
برخــی کاالها در اردیبهشــت ماه ۹8 در 
فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای 
سنتی، بررسی هایی درباره علت این اتفاق 
توسط ارگان هایی همچون مرکز توسعه 
تجــارت الکترونیک، پلیــس فتا، مرکز 
ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت 
گرفت، افزود: »یکی از مهم ترین دالیلی 
که ایــن نهادها در آن یک صدا شــدند، 

موضوع عــدم احراز هویت مشــتریان 
قیمت سازی  و  آنالین  کســب وکارهای 

کاذب توسط افراد سودجو بود.«
قشقایی عنوان کرد: »سابقا خودروسازها 
نسبت به جوابگویی امتا برای پیش فروش 
خــودرو ابراز نگرانــی می کردند اما این 
سامانه توانســت به راحتی در عرض 1۰ 
روز، بیــش از ۷ میلیون کاربر متقاضی را 

احراز هویت کند.«
ماجرای فردی کــه در ۲۰ روز ۵ هزار 

آگهی فروش ثبت کرده بود
وی با بیان اینکه در ســال گذشته شاهد 
بودیــم که فــردی در عــرض 2۰ روز، 
نزدیــک به ۵ هزار آگهــی فروش در 
وبســایت های درج آگهی به ثبت 
رسانده بود، گفت: »یک دسته از 
آگهی دهندگان فروشنده حقیقی 
هســتند یعنی به معامله کاالی 
شخصی خودشان می پردازند و 
دسته دیگر فعاالن تجاری مثل 
بنگاه داران خودرو و مســکن 
هســتند که متأســفانه نظارت 

دقیقی بر این گروه وجود ندارد.«
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه 
امتا از تیر ۹8 راه اندازی شــود اما این 
امــر با مخالفت برخــی پلتفرم ها مواجه 
شد، عنوان کرد: »همین قضیه باعث شد 
در پایان ســال ۹8 نوسانات شدید قیمت 
در حوزه خودرو و مســکن را در فضای 
مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی 
مجدداً دستور حذف قیمت ها در فضای 

مجازی را صادر کرد.«
احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز 

باشد؛ مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات 
سامانه امتا برای آگهی دهندگان اشاره کرد 
و گفت: »به محض ایجاد حساب کاربری 
و ثبت اطالعات در این ســامانه، تمامی 
وبســایت های ثبت آگهی به دلیل اتصال 
به این ســامانه، تمــام اطالعات هویتی 
اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین 

تنها با یک بــار ثبت نام در امتا، از ثبت نام 
اختصاصی در هر ســایت به منظور ثبت 
آگهی بی نیاز می شــوند و فعالیت آنان در 

فضای مجازی تسهیل خواهد شد.«
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به 
واسطه مسدود شــدن فعالیت مخربشان 
از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار 
داشــت: »مردم به غیر از وبســایت های 
شناخته شــده، بســتر جایگزینی برای 
ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این 
کســب وکارها اطمینان داشته باشند که با 

ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.«
وی بــا بیان اینکــه در اســتانداردهای 
بین المللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز 
و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه 
هستیم، عنوان کرد: »غالب کشورها به این 
نتیجه رســیدند که احراز هویت متمرکز 
توسط دولت ها، عملکرد بهتری دارد و از 
سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت 
توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.«
قشــقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، 
آگهی های تقلبی خودرو و مسکن است، 
گفت: »در واقع این قضیه، یکی از مطالبات 
اصلی کســب وکارهای آنالین اســت تا 
سرویســی در اختیار آنان قرار داده شود 
تا معامالت به شکل متمرکز مورد بررسی 

قرار گیرد.«
به گفته این کارشــناس اقتصاد دیجیتال، 
دســتگاه قضائــی و نهادهــای نظارتی 
دریافته اند که حذف قیمت از وبسایت های 
فروش، کاری از پیش نمی برد و بنابراین 
دســتور به انجام احراز هویت از طریق 

سامانه امتا دادند.
به گــزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی 
متولی  به عنوان  اینترنتی  کسب وکارهای 
آنالین ضمن  ساماندهی کسب وکارهای 
موافقت با این طرح در بیانیه ای تأکید کرده 
بود: »احراز هویت کاربران در سامانه های 
آگهی آنالین یک نیاز واقعی اســت و از 
نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران 

کمک خواهد کرد«.

آگهی های تقلبی چگونه به رشد قیمت دامن می زنند؟
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 محمود برآبادی با اشاره به نحوه گزینش 
آثار برای ورود به کتاب های درســی ادبیات، از 
شاعران و نویسندگانی که بخشی از محبوبیت شان 
را از کتاب های درسی دارند و از عده دیگری که 
از این موقعیت تبلیغاتی محروم شده اند می گوید.
ایــن نویســنده ادبیات کــودک و نوجــوان در 
گفت وگو با ایســنا، درباره کیفیــت کتاب های 
درســی ادبیات در انتقال غنای ادبیات فارســی 
و کمک به آموزش زبان و رســم الخط درســت 
فارسی به کودکان و نوجوانان اظهار کرد: از قدیم 
یعنی از زمانی کــه نهادی در آموزش و پرورش 
برای این کــه کتاب های درســی را برای بچه ها 
تالیف کند به وجود آمد، استادانی مثل عبدالعظیم 
قریب، جالل الدین همایی و ... از طرف آموزش 
و پــرورش مامور شــدند تا کتاب های درســی 

سطوح مختلف را تدوین کنند.
او ادامــه داد: بخش مربوط به کتاب های ریاضی، 
فیزیک و ... خیلی مشکلی نداشت و بحث بیشتر 
بر روی کتاب های نظری و کتاب های ادبیات بود. 
در این قسمت، همواره از همان زمان، مسووالن 
آموزش و پــرورش، چه در رژیم قبلی و چه در 
نظام فعلی، سعی شان بر این بوده است که نوعی 
از کتاب های ادبیــات را تدوین کنند که بیان گر 
ادبیات رســمی کشور باشــد، چه به لحاظ طرز 
تفکــر، چه به لحاظ رســم الخط و چه به لحاظ 
قواعد دســتوری. همیشه این وجه وجود داشته؛ 
کتاب هایی که در حوزه آموزش کودک و نوجوان 
در مدرسه ها هست باید به لحاظ قواعد دستوری 
و ارزش های ادبی شــاخص باشد و آن وضعیت 
آزادی که در کتاب های غیردرســی وجود دارد، 
نباید در این ها وجود داشــته باشد؛ این تفکری 
بوده کــه همواره توســط دولت و مســووالن 
آموزش و پرورش بر آن تاکید می شــده اســت. 
برای همین تالیف کنندگان سراغ کتاب ها، شعرها 
و داســتان هایی می روند که مورد تایید کامل آن 
گروه تالیف باشد و هیچ گونه شک و شبهه ای بر 

آن وارد نباشد.
برآبادی ســپس به ســال های آغازیــن گرایش 
شاعران به شعر نیمایی اشاره و بیان کرد: مثال در 

همان زمان که تازه شعر نو آمده بود و نیما یوشیج 
و پیروانش شــعرهای نو می ســرودند، مولفان 
کتاب های درسی ادبیات حاضر نبودند شعرهای 
نو را در ایــن کتاب ها چاپ کنند و معتقد بودند 
این شعرها بیان گر ادبیات کالسیک و خالص ما 
نیست چون آن ها بیشــتر دانشگاهی بودند، البته 
متفکر و باســواد، ولی به لحاظ خاستگاه شان که 
دانشگاه بود، همواره با ادبیاتی که در جامعه رواج 

داشت فاصله داشتند.

نویســنده »حماســه کوچی« همچنیــن گفت: 
کتاب هایــی که در زمینه ادبیات و شــعر تدوین 
و تالیف می شــد، به سختی در کتاب های درسی 
استفاده می شد. این میزان گاهی بر اثر فشاری که 
در افکار عمومی بود کمتر و گاهی بیشتر می شد. 
در اوایل انقالب کتاب های درسی دوره قدیم همه 
مورد تجدید نظر قرار گرفت و کنار گذاشته شد 
و سازمان برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی 
بر پایه معیارهای جدیدی تالیف کتاب ها و متونی 

را که صددرصد مورد تاییدشان بود شروع کرد، 
چه به لحاظ نگاه اخالقــی به کودک و نوجوان 
و چــه به لحاظ قواعد دســتوری و مضامینی که 

ممکن بود در این کتاب ها بیاید.
محمود برآبادی افزود: نتیجه این شد که کتاب ها 
در حدود دو، ســه دهه فاقد ادبیات مرســوم و 
رایج کشور بود )یعنی دهه 6۰ تا یک دهه پیش(. 
در آن کتاب ها از افرادی کــه مورد تایید بودند، 
مطالبی انتخاب و گنجانده می شــد و به ســراغ 

ادبیات غیررســمی  که در جامعه وجود داشــت 
نمی رفتند؛ درحالی که نویســندگان و شــاعران 
دیگری هم وجود داشتند و آثارشان مجوز داشت 
و در جامعــه بود، اما به ســراغ آن ها نمی رفتند، 
چون فکــر می کردند آن چه دانش آموزان باید یاد 
بگیرند، مطالب شســته ورفته و منزهی باید باشد 
و نباید ایــرادی بر آن ها وارد باشــد. به تدریج 
افکار عمومی باعث شــد تا فضا کمی تغییر کند 
و آثار برخی از کسانی که مورد قبول  ایشان نبود 

یا اصطالحــا دگراندیش بودند هم در کتاب های 
درسی جا گرفت.

او بــا بیان این که االن دوباره باز شــروع به منزه 
کردن کتاب های درســی کرده انــد، اظهار کرد: 
مطالبی را که از نظر خودشــان ممکن است برای 
بچه ها مفید نباشــد، با مطالبــی که خود انتخاب 
می کنند جایگزیــن می کنند، و اتفاقی که افتاده و 
ســروصدای برخی از نویسندگان را درآورده، به 

خاطر این است.
برآبادی مشــارکت شاعران و نویسندگان کودک 
و نوجوان را در تدوین کتاب های درســی خیلی 
کم دانســت و در این باره بیان کرد: آن هایی هم 
که هستند، کسانی هستند که کامال مورد تاییدند، 
بیشتر در مجالت »رشد« که مخصوص آموزش 
و پرورش اســت کار کرده اند یــا به نوعی مورد 
تایید بوده اند. آثار اکثر شاعران و نویسندگانی که 
خارج از این حوزه بوده اند در این کتاب ها چاپ 
نمی شود، دلیلش این است که می گویند کتاب های 
درســی با تیراژ خیلی زیاد در میان دانش آموزان 
توزیع می شــود و وقتی اثر کسی در آن می آید، 
این نوعی تبلیغ برای نویسنده یا شاعر است، که 
این درست هم هست. کسانی که آثارشان در این 
کتاب ها چاپ می شــود، بخشی از معروفیت شان 
برای این بوده اســت که آثارشــان در کتاب های 
درسی چاپ شده و بچه ها این ها را می شناختند 
و اگر می خواســتند کتابی هم بخرند، به ســراغ 
کتاب های این ها می رفتند. افراد دیگری که خارج 
از این دایــره بوده اند از ایــن موقعیت تبلیغاتی 
محروم شــده اند. هنوز هم همین طور است. این 
عضو انجمن نویســندگان کودک و نوجوان در 
پایان گفت: وقتی شــعری از یک شاعر در کتاب 
درســی چاپ می شود، برای او به لحاظ تبلیغاتی 
نوعی اعتبار اســت که آثارش معروف می شــود 
و حتی ناشــران هم ترجیح می دهند کتاب های 
این ها را چاپ کنند چون می گویند که آثار این ها 
صددرصد مورد تایید است و این که اگر آموزش 
و پرورش یا جاهای دیگر بخواهند کتاب بخرند، 
از میان  این ها می خرند و سوم این که این کتاب ها 

در بازار هم پرفروش خواهند شد.

محمود برآبادی؛ نویسنده ادبیات کودک و نوجوان مطرح کرد؛

معروف ها و محروم های کتاب های درسی

موضوع ارزیابي کیفي: شناسایي پيمانكاران جهت ارائه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکين عادي شهري - روستایي 
بصورت کليد دردست در مناطق حوزه فعاليت شرکت توزیع نيروي برق استان زنجان به شماره 99-47

موضوع تجدید مناقصه ها : ارائه خدمات مربوط به بازدید محل انشعاب ، نصب انشعاب مشترکين عادي شهري - روستایي بصورت کليد دردست 
)به جز کنتور، پلمپ و قفل( در مناطق دو و سه حوزه فعاليت شرکت توزیع نيروي برق استان زنجان 

شماره
مبلغ سپرده شرکت محل انجام خدماتمنطقهشماره سامانه ستاد مناقصه

در مناقصه)ریال(

1،070،000،000حوزه عملياتي مدیریت توزیع برق طارم،ایجرود،ماهنشان،سلطانيهمنطقه دو99-332099005071000006

1،600،000،000حوزه عملياتي امورهاي برق ابهر ، خرمدره و خدابندهمنطقه سه99-342099005071000007

مناقصه گر مي توانند در هر سه مناقصه ي فوق ارائه قيمت نمایند.
سایر اطالعات و جزئيات در اسناد ارزیابي کيفي و مناقصه ها درج گردیده است.

کليه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خرید اسناد مناقصه و ارزیابي کيفي ، دریافت و ارسال پاکت ها و ارائه پيشنهاد قيمت از طریق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت »ستاد« 
به نشانی )www.setadiran.ir( برگزاري مي گردد.

مهلت فروش اسناد: از تاریخ  1399/07/13 تا  1399/07/20 به مدت 8 روز
نوع سپرده شرکت در مناقصات)فرآیند ارجاع کار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه ها اشاره گردیده که مناقصه گران 
محترم مي بایست ضمن بارگذاري تصویر سپرده شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه اصل فيش واریزي خرید 

اسناد مناقصه در تاریخ مقرر بصورت فيزیكي ارائه نمایند. عدم ارائه بموقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و یا کمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظایرآن و پيشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، 

ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات و ارزیابي کيفي در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت »ستاد« 
تا ساعت 10:00 مورخه  1399/08/05 مي باشد و بازگشایي پاکات در صورت اخذ حداقل امتياز ارزیابي کيفي رأس ساعت 12:00 مورخه 1399/08/06 به ترتيب شماره 

مناقصات در سالن کنفرانس شماره 3 شرکت توزیع زنجان خواهد بود. 
الزم به ذکر اســت ضمن بارگذاري اســناد ارزیابي کيفي و پاکت های الف و ب و ج در سامانه ستاد، پيشنهاددهندگان مي بایست پاکت های مشروح را نيز به صورت 
فيزیكي و مهر و موم شده تا ساعت 11:00 مورخه 1399/08/05 به نشانی اشاره شده مناقصه گزار ارائه یا ارسال گردد در غير این صورت به پيشنهادات وارده ترتيب 

اثرداده نخواهد شد و پاکات آنان رد مي گردد.
شرایط متقاضیان جهت شرکت در ارزیابي کیفي و مناقصه: 

الف- داراي تایيدیه صالحيت خدمات پيمانكاري در این زمينه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعي 
  HSE ب- داراي گواهی صالحيت ایمنی پيمانكاري و سالمت

کليه شرکت هاي تایيد صالحيت شده که در ارزیابي کيفي این مناقصه حداقل امتيار 60  از 100 را کسب کرده باشند پاکت هاي اسناد مناقصه آنان بازگشایي خواهد شد 
نام و نشاني شرکت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شرکت توزیع نيروي برق استان زنجان-امور تدارکات-کد پستي :13111-45137  تلفن 

13-33440011-024  فاکس 33448501-024 جهت کسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي 33460500-024 یا 024-33157274
هزینه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بایست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شرکت سوال 

نماید.)تلفن اداره قرادادها شرکت:  33460500-024 یا 024-33157274(
آگهي تجدید مناقصات مشروحه در سایت هاي زیر نیز قابل مشاهده مي باشد:

 )سایت شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ( و )www.tavanir.org.ir  شبکه اطالع رساني معامالت 
توانیر( یا )http://iets.mporg.ir پایگاه ملي مناقصات(

شركت توزيع نيروی برق استان زنجان

تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای به همراه 
ارزيابی كيفی فشرده  پيمانكاران )نوبت اول(

شركت توزعي نيروی ربق استان زنجان

اداره اواقف وامور خيرهی شهرستان زنجان
 در نظر دارد موارد ذیل را به مدت یك سال شمسی به صورت اجاره ماهيانه واگذار نماید.متقاضيان ميتوانند از روز یكشنبه مورخه 
99/7/13 با مراجعه حضوری به این اداره واقع در خيابان امام )ره( جنب امامزاده سيد ابراهيم )ع( واطالع کامل از شرایط مزایده ودریافت 
فرم تقاضا وبازدید محل تاآخر وقت اداری روز سه شنبه 99/7/29 نسبت به ارسال تقاضا ومدارک الزم از طریق پست سفارشی اقدام 
یا حضوری به دبيرخانه این اداره ارائه ورسيد دریافت نمایند. ضمنا زمان بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه 30 / 07 / 99 راس ساعات 

11 صبح در اتاق جلسات این اداره خواهد بود.

دور دوم مزایده
1- سه باب مغازه واقع در خيابان توحيد جنب درب جنوبی امامزاده سيد ابراهيم )ع( به شماره های 1 - 11 - 13 به مساحت 15 متر 

مربع به مبلغ اجاره پایه ماهيانه 000 / 000 / 8 ریال
2- یك قطعه زمين با کاربری پارکينگ واقع درخيابان امام )ره( محوطه امام زاده سيد ابراهيم )ع( به مساحت تقریبی 3799 متر مربع 

به مبلغ اجاره ماهيانه 000 / 000 / 87 ریال )با شرایط ویژه(

اداره اواقف وامور خيرهی شهرستان زنجان

دور دوم مزایده

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
حاشیه نشست »شورای هنر« از خسارت 6۰ 
تا 8۰ درصدی کرونا به اصحاب هنر ســخن 

گفت.
به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از مرکز 
روابــط عمومی و اطــالع رســانی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، سیدعباس صالحی 
در حاشیه نشست شــورای هنر که در محل 
شــورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شــد 
با اشاره به بررســی میزان خسارت کرونا به 
اصحاب  هنر در شــورای هنر گفت: در این 
شــورا به موضوعات مختلــف از جمله تاثیر 
کرونا بر هنر توجه شــد که  فعالیت تعدادی 
از  هنرمندان در این شــرایط تحت تاثیر قرار 
گرفت. البته فرصت های کرونایی نیز در این 
روزها در عرصه های مختلف وجود داشــت 
و برخی هنرمندان در این شرایط برای انتقال 

هنرشان بهره گرفتند.

وی با اشاره به اینکه خسارات روزهای کرونا 
در برخی موارد به اصحاب هنر بین 6۰ تا 8۰ 
درصد بوده است، گفت: البته دولت اقداماتی 
را در این زمینه داشته است ولی طبیعتا نیازمند 

توجه مضاعف هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تسهیالت 
در نظر گرفته شــده برای جبران خســارات 
کرونا به عرصه هنر نیز توضیح داد: نسبت به 
ســال قبل از حیث کار و فروش عرصه های 
مختلف شاهد این خسارات بودیم، بر این پایه 
اقداماتی داشته ایم که بخشی از آن مربوط به 
بیمه ســه ماهه هنرمندان بود، بخشی دیگر به 
عنوان کمک تســهیالت معیشتی به هنرمندان 
مربوط می شــد. ما رقم 12 میلیارد تومانی نیز 
برای ۷۵ هــزار عضو صندوق هنــر در نظر 
داریم، ســامانه کارا هم به کسانی که خسارت 
دیدند،  تســهیالت می دهد کــه در این زمینه 
ثبت نام تا پایان مهر ادامه دارد. عالوه بر اینها 

تسهیالت ۴ درصد اشــتغال را نیز داشتیم که 
تخصیص 2۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد.

وی بــا بیان اینکــه دوره کرونا فلســفه هنر 
کرونایــی در حوزه زیبایی و گونه شناســی 
دارد، گفت: هرچــه کرونا زمانش طوالنی تر 
شود زیست بوم جدیدی شکل می دهد و باید 

فلسفه هنر کرونایی داشته باشیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی از توجه 
جدی بر تولید تله تئاتر خبر داد و گفت: سابقه 
خوبی در تولید تله تئاتر داشتیم و تالش داریم 
این تجربه تقویت شــود، ضمن آنکه فرصت 
های کرونایی هم در این عرصه تقویت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: در سند 
مهندسی فرهنگی به موضوع مد و لباس توجه 
و این سند به وزارت فرهنگ ارجاع داده شده 
اســت و در فضای ســند چارچوبی را ستاد 
مهندسی معرفی کرده و قرار است شورای هنر 
اظهار نظرهای خود را به این سند داشته باشد.

از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد؛

میزان خسارت کرونا به اصحاب هنر۶۰ تا ۸۰ درصد

# من ماسک می زنم


	01
	02
	07
	08
	3-6

