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جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان :
عزاداری برای امام حسین)ع(

تعطیل شدنی نیست

77

فرنشین بنیاد مسکن استان زنجان خبر داد :
سهمیه بنیاد مسکن استان در طرح اقدام ملی 
ساخت 1090 واحد مسکونی است

نایب رییس مجلس در زنجان اعالم کرد: درباره وضعیت مسکن در کشور

اطالعات غلط 
به رییس جمهور می دهند

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانــی زنجان گفت: 
با توجه به اقدامات انجام شــده برای مقابله 
بــا بیماری کووید ۱۹ در اســتان ۲۰۰ تخت 
بــه تعداد تخت های بســتری این بیماران در 

بیمارستان های زنجان اضافه می شود.
علیرضا آرمانی کیان در نشســت مشــترک با 
معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
اســتان افزود: تخلیه بیمارستان ولیعصر)عج( 

و جابه جایی بخش های آن به بیمارستان آیت 
االه موسوی )به استثنای بخش سی سی یو(، 
تخلیــه و ارجــاع بیماران دیالیــزی از آن به 
بیمارســتان بهمن و مرکز دیالیز شفا )وابسته 
به انجمن حمایت از بیماران کلیوی(، محقق 

شده است.
حضــرت  بیمارســتان  کــرد:  تاکیــد  وی 
بیماری  معیــن  بیمارســتان  به  ولیعصر)عج( 

کووید۱۹ با کل ظرفیت تبدیل شده است.
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشــتی درمانی زنجان، بیمارستان 
آیت اله موسوی به عنوان مرکز ارائه خدمات 
بــه بیماران کودک و مــادران تعیین و تعداد 
۱۴ تخت آی ســی یو و ســه تا چهار بخش 
به تناســب تعداد بیمار در این بیمارستان به 

بیماران کووید- ۱۹ اختصاص یافته است.
آرمانی کیان ادامه داد: بیمارستان امدادی ابهر 
نیز تخلیه شــده و بخش های آن برای بستری 
کردن بیماران کرونایی به بیمارســتان الغدیر 

این شهرستان منتقل شده است.

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان گفت: امسال ۵۰ میلیارد ریال برای 
تجهیز راهدارخانه ها، تجهیزات و ماشین آالت 

این اداره کل پیش بینی شده است.
عبدالحســین علی اکبری  در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افــزود: راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان زنجان با ۲۴۷ دستگاه ماشین 
آالت در ارائه خدمات به رانندگان در جاده های 
استان فعالیت دارند و برای مقابله با حوادث و 
بحران ها امکانات و تجهیــزات خود را برای 

طرح زمستانی آماده می کنیم.
وی یادآوری کرد: برای ارایه خدمات با کیفیت 
و مطلوب برای کاربران جاده ای در اســتان ۳۰ 
دستگاه ماشــین آالت به صورت اجاره ای در 

بخش راهداری مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت: برف و کوالک سخت استان جزو 
بحران های مهم  به شمار می رود که باید از هم 
اکنون تمهیدات الزم برای جلوگیری از هر گونه 

خطر احتمالی مورد توجه قرار گیرد.

علــی اکبری از فعالیت ۲۸ راهدارخانه در جاده 
های استان زنجان خبرداد و افزود: سال کنونی 
۲ راهدارخانه به این تعداد اضافه می شــود که 
این مهم در ارائه خدمات به رانندگان بسیار موثر 

خواهد بود.
بــه گفته وی، ۱۷ هزار تن نمک با هزینه ســه 
و نیم میلیارد تومان اعتبار برای طرح زمســتانی 
جاده های اســتان زنجان امسال پیش بینی شده 

است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
زنجان گفت: در در ماه های گذشته هزینه ماشین 
آالت و تجهیــزات راهداری بــه صورت غیر 
متعارف افزایش یافته است که امسال ۵۰ میلیارد 
ریال برای تجهیز راهــدار خانه ها، تجهیزات و 

ماشین آالت پیش بینی شده است.
به گفته علی اکبــری، ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه 
راهــداران و ۴۰ میلیارد ریــال نیز هزینه اجاره 
تجهیزات می باشــد  که اجرای طرح زمستانی 

در استان زنجان ۳۴۵  میلیارد ریال هزینه دارد.
این اســتان پنج هزارو ۸۴۰ کیلومتر راه ارتباطی 

دارد که از این مقدار، ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه، ۱۱۳ 
کیلومتر بزرگراه، ۳۴۲ کیلومتر راه اصلی و ۹۷۴ 

کیلومتر راه فرعی است.
۳۷ دستگاه نظارت تصویری و ۵۸ دستگاه آمد و 
شد شمار در راههای ارتباطی استان زنجان فعال 
است و عالوه بر این ۲۰ دوربین ثبت تخلف در 
آزادراه های زنجــان - تهران و زنجان - تبریز 
وجود دارد که در ۲۴ ســاعت از شــبانه روز 

تخلفات رانندگی را ثبت می کند.

۲۰۰ تخت به ظرفیت تخت های بستری بیماران کرونایی 
در زنجان افزوده می شود

فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان :

راهدارخانه های زنجان با ۵۰ میلیارد ریال تجهیز می شود

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

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

نوع ملک/کاربریردیف 
تعداد 
نشانیقطعات

زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی9زمین /مسکونی1

زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی8زمین /تجاری 2

 سلطانیه-روستای گوزلدره -منطقه توسعه روستای گوزلدره1ساختمان/مسکونی3

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

2- فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/06/15
3- تاریخ تحویل پیشنهادها تا تاریخ 1399/06/26 

4- تاریخ بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده 1399/06/27
جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی:زنجان-میدان آزادی ، بلوار کشاورز، 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه فرمایید.
شماره تماس 024-33106218

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان
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استاندار زنجان:

سهمیه زنجان در طرح اقدام ملی تولید مسکن 
به ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش پیدا کرده است

شتک زده است به خورشید خون بسیاران
به آسمان که شنیده است از زمین باران

روز
 ام

ان
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| ز
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گان
ازر
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 استاندار زنجان در نشست مشترک با نایب 
رییــس مجلس در اســتانداری زنجان ابراز کرد: 
۹۹۴ پروژه به مناسبت هفته دولت با اشتغال زایی 
یک هــزار و ۳۹۷ نفر افتتاح و کلنگ زنی شــده 
اســت و ۷ پروژه مهم به بهره برداری رسیده که 

ســهم باالیی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان 
دارد.

به گــزارش زنگان امــروز، فتح الــه حقیقی، با 
اشــاره به اینکه در سال رونق تولید، ۱۵۶ پروانه 
ســرمایه گذاری با ۳ هزار میلیــارد تومان هزینه 

صادر شده اســت، یادآور شد: احیای واحدهای 
تولیدی یکی از برنامه های مهم اســت و در سال 
گذشته ۱۱ واحد تعطیل، بار دیگر فعالیت خود را 
آغاز کردند و ۱۰ واحد دیگر نیز در سال  جهش 

تولید به چرخه فعالیت بازمی گردند.

داود فتحعلی بیگی:

تعزیه مهم ترین سنگر 
برای ترویج فرهنگ 

عاشورایی است
6

رییس پارک علم و فناوری استان تاکید کرد

بایستگی بهره گیری
 از اکوسیستم های استارتاپی 

برای توسعه ملیله زنجان
78

2

 آلبوم اختصاصی زنگان امروز به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی
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 فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
زنجان گفت: ۳۳ درصد کارآموزان آموزش دیده در 
مراکز این اداره کل به صورت مســتقیم وارد بازار 

کار می شوند.
محمدرضا انصاری،  در نشست خبری با خبرنگاران 
زنجان، با بیان اینکه این میزان کارآموز جذب شده 
به بازار کار، رقم خوب و قابل توجهی است، افزود: 
آموزش های مهارتی و تربیت نیروهای ماهر، جزو 
برنامه های اصلی و مهم این اداره کل است و در این 

راستا تالش جدی و وافری می شود.
وی اظهار داشــت: این اداره کل از پارسال تاکنون، 
تدوین ســند توسعه، اشــتغال و مهارت آموزی با 
هدف برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های بازار 
کار، آینده پژوهی، نقشــه توسعه راه آموزش های 
مهارتی در سطح استان با توجه به نیازها و ظرفیت 

های اشتغال استان، را انجام داده است.
انصاری با تاکید براینکــه یکی از برنامه های اداره 
کل این بود که مراکز خالقیت و نوآوری را در کنار 
آموزش های مهارتی داشته باشــیم افزود: مهارت 
ارتباط مســتقیم با خالقیت و نوآوری دارد و افراد 
با فراگیری مهارت های مختلف، احساس اعتماد به 

نفس در خود می کنند.

وی بــا بیان اینکه از عوامل اصلــی بروز و ظهور 
خالقیت و نوآوری، داشــتن اعتماد به نفس است، 
ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهارت آموزی، ایجاد 
شــکوفایی، اعتماد به نفس و خالقیت و نوآوری 

است. 
فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: 
ایجاد کانون خالقیت و نوآوری و جذب افراد نخبه 
و خالق بــه کانون و مهارت آموزی آنان، در اصل 
شــرایطی را فراهم می کند تا مهارت الزم را برای 

تجاری سازی ایده خود داشته باشد.  
انصاری در بخشی از سخنان خود روزهای محرم را 
تسلیت و هفته دولت و روز خبرنگار را نیز تبریگ 
گفــت و افزود: امام حســین )ع( و یاران با وفای 
حضرت برای برپایی فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر به پا خواستند و با شهادت خود، الگویی برای 

شیعیان و آزادیخواهان جهان شدند.
وی به شــیوع ویروس کرونا در تمای کشورهای 
جهان ازجمله ایران اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
زحمــات و تالش های مدافعان ســالمت در این 
شرایط حاکم، جای تقدیر بسیار دارد و الزم است 
عموم مردم با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی، این تالشــگران عرصه 

سالمت را یاری دهند. انصاری با بیان اینکه ویروس 
کرونا، جهان را تحت سیطره خود قرار داده است، 
افزود: کرونا، بخش آموزش این اداره کل را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و خدمات آموزشی در آموزشگاه های 
دولتی و خصوصی را به تعطیلی کشانده است که به 
همین جهت آموزش های مجازی و استفاده از این 

فضا را در شرایط کنونی داریم.
وی تصریح کرد: برای جبران خسارت های وارده 
به این آموزشگاه ها، تسهیالت بانکی درنظر گرفته 
شــده است و اکثریت نسبت به ثبت نام در سامانه 
اقدام نمــوده و تعدادی از آنها این تســهیالت را 

دریافت کرده اند.

 فرنشین استاندارد اســتان زنجان گفت: 
لبنیات ســنتی که عامل ابتالی چند شــهروند به 

بوتولیسم شده، تحت پوشش استاندارد نیست.
داوود کارگرزاده در نشست خبری، با گرامی داشت 
هفته دولت، با اشــاره به سه برنامه جهش تولید، 
اظهار کرد: امســال بــه طور ویژه بازرســی از 
واحدهای تولیدکننده اقالم پرمصرف دوره شیوع 
بیماری کرونا از قبیل مواد ضدعفونی کننده به طور 
مرتب و مکرر انجام می شود. همچنین بازدید از 
واحدهای صادرکننده و واردکننده اســتان نیز با 
شدت بیشــتری انجام می شود. همچنین بازرسی 
از واحدهای موجود در شهرستان ها دیگر دستور 

کار ویژه امسال است.
وی با بیان اینکه از فرمانداری ها خواســته شده 
تا موارد مطرح شــده در شهرستان ها را در رابطه 

با اســتاندارد، به صورت انتقاد و پیشنهاد به این 
اداره کل ارائه کنند، افزود: از شــهریورماه ســال 
گذشته تا شــهریورماه امســال، ۴۰۶۰ بازرسی 
و نمونه بــرداری از واحدهای تولیدی مشــمول 
اســتاندارد استان انجام شد. همچنین ۱۱۷ پروانه 
کاربرد عالمت اســتاندارد صــادر، ۱۷۲ پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد نیز تعلیق و ابطال شده 

است.
این مســوول از صدور سه پروانه کاربرد عالمت 
نشان استاندارد حد مجاز آالینده برای محصوالت 
کشــاورزی خبر داد و گفت: در بازه یک ســاله 
گذشته، چهار گواهی معیار مصرف انرژی صادر 
شــده و ماهیت ۲۶۳ نــوع کاالی صادراتی نیز 
تعیین شده و یک نشــان کابرد عالمت استاندارد 

حالل نیز صادر شده است.

کارگرزاده با اشاره به تدوین ۲۶ استاندارد ملی و 
یک استاندارد بین المللی توسط اداره کل استاندارد 
اســتان زنجان، تصریــح کرد: مباحــث ترویج 
استاندارد در ۲۶ بسته تدوین شده که در ۳۵ هزار 
و ۶۴۰ بســته توزیع شده است.در راستای طرح 
طاها نیز ۲۱۰۱ بازرســی از مراکز عرضه صنفی 
انجام شده و ۲۸ جرم به مراجع قضایی اعالم شده 

و ۴ کاال توبیخ کتبی دریافت کرده است.
فرنشــین اســتاندارد اســتان زنجان در رابطه با 
ابتالی چند نفر از شــهروندان زنجانی به بیماری 
بوتولیســم، یادآور شــد: بر پایه اعالم دانشگاه 
علوم پزشــکی دلیل ابتالی این افراد را اســتفاده 
از لبنیات محلــی اعالم کرده که این محصوالت 
تحت نظارت و پوشش اداره کل استاندارد نیستند.
وی با بیان  اینکه مراکز صنفی اســتان زنجان، به 

شــدت تحت نظارت و کنترل دقیق کارشناسان 
و بازرســان اســتاندارد قــرار دارد، ادامه داد: به 
واحدهای صنفی استان، در باره عرضه و فروش 
محصوالت استاندارد، تذکرات و اخطارهای الزم 

ارائه شده است.
فرنشــین استاندارد اســتان زنجان با اعالم اینکه 
کنتــرل و نظارت دقیق بــر کیفیت محصوالت، 
به طور مســتمر توسط بازرســان و کارشناسان 
این اداره کل از مراکز عرضه انجام می شــود، به 
شــهروندان و مصرف کنندگان، توصیه کرد: در 
صورت مشــاهده محصوالت مشمول استاندارد 
اجبــاری فاقد عالمت اســتاندارد، موضوع را از 
طریق ســامانه تلفنی ۱۵۱۷، )سامانه پاسخ گویی 
و رسیدگی به شکایات اداره کل استاندارد استان 

زنجان( منعکس کنند.

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد:

۳۳ درصد کارآموزان فنی و حرفه ای زنجان 
مستقیم وارد بازار کار می شوند

مسابقات آنالین شطرنج 
در زنجان برگزار می شود

 رییس روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان زنجان گفت: مسابقات آنالین 
شــطرنج بانوان و مردان در زنجــان برگزار 

می شود.
مهدی ســپهری در گفت و گو با ایرنا افزود: 
این مسابقات از سوی هیات شطرنج زنجان 
و با همکاری مدرســه شطرنج ملکه ذهن و 
اداره کل ورزش و جوانان شهرســتان زنجان 
به صورت رایگان برگزار و به برترین ها جوایز 

غیرنقدی و حکم قهرمانی، اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشــت: مسابقات آنالین شطرنج، 
۱۴ شــهریورماه جاری و از ساعت ۱۶، آغاز 
خواهد شد و شرکت برای عموم با محدودیت 
ریتینــگ زیر ۲۰۰۰ فیده )یکــی از باالترین 
ریتینگ استاندارد یا سریع و یا بلیتس لحاظ 

خواهد شد( آزاد است.
سپهری افزود: این مسابقات در سایت لیچس 
برگزار می شود و تایم بازی ها ۳+۲ ) ۳ دقیقه 
با پاداش ۲ ثانیه برای هر حرکت( و مجموع 
زمان تورنمنت نیز۹۰ دقیقه بوده و ورودیه نیز 
اخذ نخواهد شــد. وی تصریح کرد: نام و نام 
خانوادگی و تاریخ تولد عالقه مندان به شرکت 
در ایــن رقابت ها به منظور ثبت آی دی فیده 
به همراه آی دی لیچس ارسال شود به نفرات 
اول تا سوم جدول، نفرات اول تا سوم بانوان، 
نفرات برتر زیر ۱۰ سال، زیر ۱۴ سال، باالی 
۵۰ ســال و ۶۵ ســال به باال، جوایز نقدی و 

حکم قهرمانی داده خواهد شد.
وی گفــت: عالقه منــدان بــرای شــرکت 
در مســابقات آنالیــن شــطرنج زنجان می 
https://lichess.org/ توانند بــه نشــانی
و  مراجعــه   tournament/VmB۶hfMB

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
گفتنی اســت؛ ریتینگ معیاری برای ســطح 
بندی،  ارزیابی و مقایسه بازیکنان با یکدیگر 
است و میزان حداقل ریتینگی که یک فرد می 
تواند کســب کند ۱۰۰۰ واحد است و وقتی 
که فرد امتیاز به دست می آورد به خوبی می 
تواند از ســطح خود با خبر شود و در واقع 
هرچه میزان ریتینگ شــطرنج باز باال باشد 

نشان دهنده قدرت بیشتر است.

خبـرخبــر

رییس پلیس فتا زنجان هشدار داد
کالهبرداری به بهانه ثبت نام 

در سامانه سجام
 رییس پلیس فتا زنجان از شگرد جدید 
کالهبرداری به بهانه ثبت نام در سامانه سجام به 
شهروندان هشدار دادو گفت: مجرمان سایبری 
با راه اندازی سایت جعلی«سامانه سجام« اقدام 

به  کالهبرداری از شهروندان می نمایند.
داد:  آدینه لوادامــه  محمدعلــی  ســرهنگ 
کالهبرداران با ارسال پیامک جعلی و تبلیغات 
اغواکننــده در شــبکه های اجتماعی به بهانه 
ثبت نــام و صــدور کد بورســی، اطالعات 
شــخصی و بانکی شهروندان را دریافت و از 
ایــن طریق اقدام به کاله برداری و برداشــت 

غیرمجاز از حساب قربانیان می کنند.
وی در پایان گفت: شــهروندان برای ثبت نام 
در سامانه ســجام و دریافت کدبورسی تنها 
بــه آدرس sejam.ir مراجعه و در صورت 
مشاهده موارد مشکوک، موضوع  را از طریق 
www. ۱۱۰ یا وب  سایت پلیس فتا به آدرس

مردمی  ارتباطات  بخش   cyberpolice.ir
گزارش کنند.

بازدید رییس مرکز جنگل های 
خارج از شمال از پروژه 

جنگلکاری طارم
 رییــس مرکز جنگل هــای خارج از 
شمال به همراه رییس گروه  کشت و توسعه 
گونه های چند منظوره جنگلی به مناســبت 
هفته دولت از پروژه  توســعه جنگل با نهال 

جمال آباد شهرستان طارم بازدید نمودند.
 معانی رییس اداره جنگلکاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان با اشاره 
به این که به مناسبت هفته دولت آقای غیبی 
رییس مرکز جنگل های خارج از شــمال از 
پروژه توسعه جنگل با نهال جمال آباد طارم 
بازدید نمود گفت: این طرح در سال گذشته 
در ســطح ۱۱۰ هکتار و با اعتبار ۴۱۵ میلیون 

تومان اعتبار اجرا شد.
وی افزود: کلیه اعتبارات پروژه توسعه جنگل 
با نهال جمال آباد از محل صندوق توسعه ملی 

تامین گردیده است.
معانی خاطر نشان کرد: در اجرای این پروژه 

گونه های ارس و زالزالک کشت شده است.
رییس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان در ادامه به پروژه های در 
دســت اجرای ســال ۱۳۹۹ هم اشاره کرد و 
گفت: برای امسال هم ۱۱۱ هکتار طرح توسعه 
جنگل و با اعتبار ۶۱۰ میلیون تومان در منطقه 

هزارود مصوب شده است.

فرنشین استاندارد استان زنجان:

لبنیات سنتی تحت پوشش استاندارد نیست

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان:
توجه به فضای مجازی 

باید در راس امور مسووالن 
قرار گیرد

 رییس دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
زنجان با بیان اینکه توجــه به فضای مجازی 
باید در راس امور مســووالن قرار گیرد گفت: 
راه اندازی شبکه ملی اطالعات به یکسان سازی 

و یکپارچه سازی اطالعات کمک می کند.
علیرضا فیروز فر در گفت و گو با موج رســا، 
اظهار داشت: راه اندازی شبکه ملی اطالعات به 
یکسان سازی و یکپارچه سازی اطالعات کمک 
می کند که بایــد اقدامات عاجلی در این زمینه 

انجام شود.
وی افزود: در صورت یکپارچه سازی اطالعات 
امور مختلف تسهیل شده و مشکالت فضای 
مجازی نیز برطرف می شــود. این مســوول با 
بیــان اینکه اگر تاکیدات مقام معظم رهبری در 
باره فضای مجازی مورد توجه مسووالن قرار 
می گرفت ما امروز با چنین مشــکالتی مواجه 
نبودیم، افــزود: جدی گرفتن شــورای عالی 
مجازی یک بحث جدی راهبردی و استراتژیک 
برای کشور محسوب می شود چرا که ما از این 
طریق می توانیم تهدیدات را کرده از فرصت ها 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: فضای مجازی یک تهدید نیست 
و در صورت عدم بهره برداری الزم از آن، تبدیل 

به یک تهدید می شود.
فیــروز فر ادامه داد: فضــای مجازی در عصر 
حاضر فرصتی است که باید از آن به نحو کافی 
استفاده شده و به تاکیدات مقام معظم رهبری در 

این زمینه توجه شود.
وی بــا بیان اینکه توجه به فضای مجازی باید 
در راس امور مسووالن قرار گیرد، افزود: مردم 
در زمینه ساختار یکپارچه سازی اطالعات نقشی 
ندارند و خطاب حضرت آقا به مسووالن است.

خبــر

 اســتاندار زنجان در نشســت مشترک با 
نایب رییــس مجلس در اســتانداری زنجان  با 
تبریک هفته دولت و تسلیت به مناسبت روزهای 
ســوگواری اباعبداله الحسین)ع(، ابراز کرد: ۹۹۴ 
پروژه به مناسبت هفته دولت با اشتغال زایی یک 
هزار و ۳۹۷ نفر افتتاح و کلنگ زنی شــده است 
و ۷ پروژه مهم به بهره برداری رســیده که سهم 
باالیی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان دارد.

به گــزارش زنگان امــروز فتح الــه حقیقی، با 
اشــاره به اینکه در سال رونق تولید، ۱۵۶ پروانه 
ســرمایه گذاری با ۳ هزار میلیــارد تومان هزینه 
صادر شده اســت، یادآور شد: احیای واحدهای 
تولیدی یکی از برنامه های مهم اســت و در سال 
گذشته ۱۱ واحد تعطیل، بار دیگر فعالیت خود را 
آغاز کردند و ۱۰ واحد دیگر نیز در سال  جهش 

تولید به چرخه فعالیت بازمی گردند.
این مســوول با بیان اینکه مواد معدنی سهم قابل 
توجهی از صادرات اســتان زنجــان را به خود 
اختصاص داده اســت، عنوان کرد: در سال ۹۷، 
تعــداد ۱۲۰ بارنامه در بخش معدن زنجان صادر 
شده اســت و این آمار در ســال کنونی به ۲۵۰ 

بارنامه رسیده است.
وی رتبــه زنجــان در تهیــه کاداســتر اراضی 
کشــاورزی را ،در جایگاه نخست کشور اعالم 
کــرد و گفت: تهیه نقشــه های GIS پرهزینه و 
زمان بر است، با این حال، نخستین سند تک برگی 
در زنجان صادر شده است و با این کار بسیاری 
از مشــکالت حقوقی حل و برنامه ریزی آسان تر 

می شود.

استاندار زنجان با اشــاره به اینکه سهمیه استان 
زنجان در طرح اقدام ملی تولید مسکن از ۳ هزار 
و ۴۰۰ به ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش پیدا کرده 
است، ادامه داد: اکنون مراحل ساخت این واحدها 
در زمین ۷۳ هکتاری آغاز شــده و امیدواریم به 

زودی شاهد بهره برداری آن ها باشیم.
وی توسعه زیرساخت های حمل و نقل را یکی از 
محورهای مهم توسعه خواند و افزود: در بخش 
حمل و نقل جاده ای تعریض دو جاده زنجان _ 
بیجار  و جاده ســلطانیه ــ قیدار در دستور کار 
قــرار دارد و در بخش ریلــی نیز دوخطه کردن 
راه آهن زنجان قزوین از پروژه های مهم است که 
در سفر دکتر نوبخت به استان ۲۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار به آن تزریق شد.
حبیب اله مالیی یگانه نیز در این نشست در مورد 
پروژه سبزه میدان شهر زنجان، اظهار کرد: مدت 
قرارداد سبزه میدان ۲۴ ماهه است و اجرای آن از 
شهریور سال گذشته آغاز شده که در آن ۶۰ هزار 
مترمربع محوطه ســازی و تفرجگاه و ۱۰ هزار و 
۳۰۰ متر مربع نیز فضای عمرانی و اجتماعی در 

نظر گرفته شده است.
شــهردار زنجان با اشــاره به اینکــه مبلغ پیمان 
۶۴ میلیــارد تومان بوده اســت، عنوان کرد: این 
مجموعــه دارای ۷۸ واحد تجاری بوده و دارای 
تاالر شــهر بوده و محل تجمعات ملی و مذهبی 
اســت و اجرای آن تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی بــا بیــان اینکه در محوطه تــاالر ۱۰ پالک 
معارض قــرار گرفته که نیاز بــه تملک دارد و 

اجرای پروژه را معطل گذاشــته است، تصریح 
کــرد: برطرف کردن این مشــکل نیازمند تامین 
اعتبار اســت و از طرف دیگر رفع معارض باید 

ماده ۸ و ۹ اعالم شود. 

این مســوول به وضعیت نــاوگان حمل و نقل 
شــهری اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ دستگاه 
اتوبوس در زنجان فعال اســت کــه ۳۰ درصد 
آن در اختیار شــهرداری بوده و مابقی توســط 

بخش خصوصی اداره می شــود، البته بسیاری از 
اتوبوس های زنجان فرسوده بوده و انتظار می رود 
برای ۴۰ دســتگاه اتوبوس درون شهری زنجان 

تسهیالت نوسازی در نظر گرفته شود.

استاندار زنجان:

 سهمیه زنجان در طرح اقدام ملی تولید مسکن
 به ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش پیدا کرده است
 اکنون مراحل ساخت این واحدها در زمین ۷۳ هکتاری آغاز شده و امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری آن ها باشیم

ــ قیدار در دستور کار قرار دارد ــ بیجار  و جاده سلطانیهـ    تعریض دو جاده زنجانـ 
  امسال ۱۵۶ پروانه سرمایه گذاری با ۳ هزار میلیارد تومان هزینه صادر شده است
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 همزمان با شیوع ویروس کرونا و متعاقب 
آن طبق تصمیمات ســتاد کرونای استان، فعالیت 
بسیاری از مشاغل، تعطیل شد که مشاغل مختلف 
پــس از مدتی، فعالیت خود را از ســر گرفتند اما 
فعالیت باشگاه های ورزشی کماکان تعطیل بوده و 
فقط مقطعی بسیار کوتاه دایر و سپس دوباره تعطیل 
شد و افرادی که از این راه، امرار معاش می کردند 
در آتش مصلحت اندیشی مسووالن استان سوختند.
به گزارش موج رسا، پس از اِعمال محدودیت های 
چنــد هفته ای ســتاد کرونای اســتان، دوباره این 
محدودیت ها برداشــته شــده اما ظاهــراً فعالیت 
باشــگاه های ورزشــی به دلیل آنچه که دبیرخانه 
ستاد دانشــگاهی کرونای اســتان اعالم کرده به 
مصلحت نیست، کماکان تعطیل بوده که عالوه بر 
خســارت های گزاف مادی، خسارت و ضررهای 
روحــی و روانی نیــز به خانواده ورزش اســتان 
وارد کــرده که اثرات برخی از آن ها در درازمدت، 

مشخص خواهد شد. 
10 میلیارد تومان خسارت مادی به ورزش استان 

وارد شده است
محمدعلــی حمزه پور، معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان زنجان با بیــان اینکه 
خســارت 10 میلیارد تومانی به ورزش و جوانان 
این استان در روزهای کرونا وارد شده است، گفت: 
این خســارت ها در 4 بخش عدم وصول اجاره ها، 
باشــگاه های خصوصی، هیات های ورزشــی و 

سالن ها و حوزه جوانان است.
وی افزود: تعطیلی باشــگاه ها و اماکن ورزشی به 
دلیل پیشــگیری از ابتالی ورزشکاران و مربیان به 
ویروس کرونا پیامدها وتبعات بسیاری در پی داشته 

که ضررهای مالی، بخشی از آن هاست.
حمزه پــور با اشــاره به اینکه معاونت بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان با درخواســت 
اداره کل ورزش و جوانان این اســتان، بازگشایی 
باشگاه ها و سالن های ورزشی را در شرایط فعلی 
به مصلحت ندانســته اســت، اظهار داشت: این 
اداره کل و تمــام جامعــه ورزش و جوانان، تابع 
تصمیمات ستاد استانی و ملی کرونا بوده و تنها در 
صورت تایید این ستاد، فعالیت ها را از سر خواهند 
گرفت. هر چند باشگاه های ورزشی این استان از 
بابت شــیوع بیماری کرونا به لحاظ کسب درآمد، 
متحمل ضرر و زیان جدی شــده اند اما به خاطر 
پیشگیری از ابتالی ورزشــکاران، مربیان و حتی 
خود باشگاهداران به این بیماری منحوس، چاره ای 

جز تعطیلی این مکان ها نیست.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجــان با اشــاره بــه ارائه تســهیالت بانکی به 
باشــگاهداران، مربیان و دیگــر نیروهای فعال در 
باشگاه های ورزشی، گفت: بسیاری از باشگاهداران 
و مربیان، موفق به دریافت این تســهیالت شــده 
و تعــدادی از ثبت نام کنندگان نیــز برای دریافت 

تسهیالت در صف انتظار قرار دارند.
وی تصریح کرد: آن دســته از باشــگاهدارانی که 
دارای کد کارگاهی بیمه هستند تا 1۵ شهریورماه 
و آن هایی که فاقد کد هســتند تا پایان شهریورماه 
فرصت ثبت نام برای اخذ تسهیالت بانکی در نظر 

گرفته شده را دارند.
حمزه پور خاطرنشان کرد: از پنجم اسفندماه 98 به 
مدت حدود ســه ماه، فعالیت کلیه اماکن ورزشی 
دولتی و خصوصی به خاطر حفظ سطح سالمت 
فعاالن در عرصــه ورزش و کاهش نگرانی مردم 
به ویژه خانواده ها، ممنوع اعالم شد و پس از مدتی 
بازگشــایی مجدد از 1۶ تیرماه سال جاری به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و برای پیشگیری از ابتالی 
افــراد به این بیماری منحوس تــا امروز به حالت 
تعطیل درآمدند که این روند تا عادی شدن شرایط، 

ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: هم اکنون استان زنجان از وجود ۳۶1 
باشگاه ورزشــی خصوصی، ۲۷0 مکان ورزشی 
سرپوشــیده و روباز متعلق به این اداره کل، 148 
خانه ورزش روستایی و 1۳۳ مکان ورزشی متعلق 

به دیگر ادارات و ارگان ها، بهره مند است.
بدنســازی، یکی از ورزش های پرطرفدار در بین 
جوانان است که علی رغم نداشتن ارتباط فیزیکی 
ورزشکاران با یکدیگر شوربختانه باشگاه های این 
رشته ورزشــی به دلیل آنچه که مصلحت نامیده 
شده، تعطیل هســتند در حالی که به گفته رییس 
هیات بدنسازی و پرورش اندام استان، باشگاه های 
این رشته ورزشی در نقاط قرمز کشور نیز دایر بوده 
و فعالیت می کنند اما تعطیلی باشگاه های زنجان، 
خســارت هایی به ورزشــکاران این رشــته وارد 
کرده که جبران آن ســال ها طول می کشد و حتی 
تسهیالت پرداختی در این زمینه نیز راهگشا نیست.

*جبران خسارت تعطیلی باشگاه های ورزشی، 
سال ها طول می کشد

مهران زرگری، رییس هیات بدنســازی و پرورش 
اندام اســتان زنجان به موج رســا گفت: تعطیلی 
باشگاه های ورزشی بر اثر شــیوع بیماری کرونا، 
خسارت ها و تبعاتی برای باشگاه داران ورزشی وارد 

کرده که جبران آن سال ها طول می کشد.
وی اظهار داشت: شوربختانه تعطیلی باشگاه های 
ورزشــی زنجان در حالی اســت که باشگاه های 
ورزشی در بسیاری از مناطق دارای وضعیت قرمز 
کرونایی، دایر بوده اما باشگاه های زنجان در تمام 
وضعیت های قرمز، هشدار، نارنجی و زرد، تعطیل 

هستند و اجازه فعالیت داده نمی شود.
زرگری با بیان اینکه تعطیلی باشگاه های ورزشی 
هم بار روانی و خسارت مالی در پی داشته است، 
خاطرنشان کرد: باشگاه ها از ابتدای اسفندماه سال 
گذشــته تاکنون تعطیل بوده و حتی در مقطعی که 
بازگشــایی شــد نیز بار روانی و هراس از ابتال به 
کرونا سبب شد که تا باشگاه ها بخواهند خودشان را 

پیدا کنند، دوباره اعالم شد که تعطیل شوند.
وی تصریح کرد: اولین ضربه به مدیر و موســس 
باشگاه وارد می شود زیرا اکثر باشگاهداران فقط از 
این طریق، امرار معاش می کنند و تعطیلی باشگاه  ها 
سبب نبود درآمد و شرمندگی از خانواده می شود 
زیرا باشگاهداری در گذشته از روی عشق و عالقه 
بود اما امروز تبدیل به شــغل اصلی افراد شــده و 

زندگی خود را از این طریق مدیریت می کنند. 
رییس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 

زنجان با بیــان اینکه برآورد دقیقی از خســارت 
وارده به باشگاه های این رشته ورزشی نشده است، 
گفت: باشگاه های بدنسازی به طور متوسط ماهانه 
10 میلیون تومــان اجاره بها پرداخت می کنند و با 
احتساب هزینه های مربی، حامل های انرژی و دیگر 
هزینه های جاری در طول ۶ ماه گذشته هر باشگاه 
بدنسازی حداقل ۶0 میلیون تومان خسارت دیده 
که البته با توجه به متفاوت بودن امکانات و محیط، 
این خسارت در برخی باشگاه ها شاید حتی ۲ برابر 

نیز باشد.
وی بــا بیــان اینکــه فقط تعــداد معــدودی از 
باشگاهداران، بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: 
ادامه روند تعطیلی باشــگاه ها این را نشان داد که 
همکاران حتما باید پیگیر بیمــه تامین اجتماعی 
شــوند زیرا در این صورت حداقل از مزایای بیمه 
بیکاری اســتفاده می کردند و جای خالی بیمه در 

روزهای کرونایی احساس شد.
زرگــری با ابراز تعجب از تعطیلی باشــگاه های 
ورزشــی در شــرایط مختلف کرونایــی، اظهار 
داشت: مگر باشــگاه، محل توزیع و مرکز شیوع 
کرونا اســت؟ مگر اماکن دیگر مانند پاساژها و 
فروشگاه ها محل انتقال ویروس نیستند؟! تعطیلی 
باشــگاه های ورزشی در حالی است که باشگاه ها 
قبل از شــیوع بیماری کرونا نیز توجه ویژه ای به 
مســائل بهداشتی داشــتند که این مورد در زمان 
شیوع کرونا مضاعف شده و به رعایت بهداشت 
فردی، عمومی و محیطی، وسواس داشته ایم زیرا 
مهمترین عامل در جذب مشتری برای باشگاه ها 
جهت ارائه خدمــات به مراجعان، نظافت محیط 
و تجهیزات و رعایت مســئال بهداشتی است اما 
شوربختانه تاکنون اجازه فعالیت داده نشده و در 
پاســخ گفته اند که فعالیت باشگاه های ورزشی به 

مصلحت نیست!
وی در باره تاثیر تســهیالت کرونــا برای جبران 
خســارت های وارده به باشگاه ها خاطرنشان کرد: 
وام، مبلغی است که عالوه بر اصل آن باید مقداری 
ســود نیز به آن اضافه کرده و از مــاه بعد دوباره 
پرداخت کنند در حالــی که هیچ درآمدی ندارند، 

قسط وام را از کجا بیاورند؟
زرگری افزود: کمک دولت، زمانی خوب می شد 

که این مبلغ به صورت بالعوض به باشگاهداران 
پرداخت شــود که در آن صورت نیز فقط قسمت 

کوچکی از مشکالت معیشتی را برطرف می کرد.
شوربختانه در کنار خســارت های مادی تعطیلی 
باشگاه ها از خسارت های روحی و غیرمادی وارد 
شده به ورزشکاران غافل شده ایم که عوارض آن نه 
تنها یک یا دو ماه بلکه چند سال آینده خود را نشان 
خواهد داد چرا که رشته ورزشی مانند تکواندو که 
دارای مسابقات لیگ استانی و کشوری و مسابقات 
ملی، بین المللــی و حتی المپیک بوده که در آینده 
برگزار خواهند شد شوربختانه ورزشکاران زنجانی 
به دلیل نداشــتن تمرین و عوارضی مانند داشتن 
اضافه وزن، حضور شایســته ای در این مسابقات 

نخواهند داشت.
* خسارت های روحی و روانی تعطیلی ها بسیار 

بیشتر از خسارت مادی است
علی سپهری، رییس هیات تکواندو استان زنجان به 
خبرنگار موج رسا گفت: ضررها و خسارات وارده 
به باشگاه های ورزشی هم از لحاظ مادی و دنیوی 
و هم از لحاظ معنوی و پنهانی است که شوربختانه 
بسیاری از زیان های روحی و روانی، پنهان بوده و 

دیده نمی شوند.
وی اظهار داشت: یکی از باشگاهداران می گفت که 
اگر یک کارمند ۶ ماه حقوق نگیرد می تواند زندگی 
کند؟ ما هم ۶ ماه است که تعطیل هستیم و درآمدی 
نداریــم در حالی که طیف زیــادی از افراد از این 

طریق، امرار معاش می کنند.
سپهری خاطرنشــان کرد: باشــگاه های ورزشی 
با حضور افراد محدود در حالی تعطیل شــده که 
فروشــگاه های بزرگ و مراکز عمومی زیادی دایر 
بوده و هــر روز هم از طریق رســانه ها و فضای 
مجازی، تبلیغ می شــوند و این در حالی است که 
ورود و خروج روزانه برخی پاســاژها به ۵ هزار 
نفر هم می رسد اما ورود و خروج باشگاه ها نهایتا 

۲0 نفر است.
وی با بیان اینکه پروتکل های بهداشــتی در زمان 
فعالیت مقطعی باشگاه ها رعایت می شد، افزود: در 
باشگاه های تکواندو سه نوع گرایش شامل مبارزه، 
پومسه و هان مادانگ )ضربات نمایشی و شکستن 
اجســام( داریم که به دلیل بیماری کرونا، مبارزه را 

لغو و فقط پومسه و هان مادانگ را اجرا می کردیم 
اما همین را هم مصلحت ندانستند!

رییس هیات تکواندو اســتان زنجان گفت: حتی 
اگر باشــگاه های ورزشــی از همین فردا هم آغاز 
به کار کنند در خوشــبینانه ترین حالت، اثرات این 
تعطیلی ها حداقل یک سال طول می کشد تا به نقطه 

قبلی برسیم.
وی با بیان اینکه طبق بانک اطالعاتی فدراســیون، 
خانواده تکواندو اســتان زنجان شــامل 1۵۵00 
ورزشکار و 1۶0 مربی است، تصریح کرد: حداقل 
یک ســال زمان می برد تا دوباره این خانواده مانند 
دی و بهمن ماه سال گذشته در کنار یکدیگر جمع 

شویم.
سپهری تاکید کرد: حتی اگر روزی، ضررهای مادی 
هم جبران شود، جبران خسارت های معنوی خیلی 

سخت است.
رییس هیات تکواندو اســتان زنجان گفت: شاید 
تعطیلی برخی رشــته ها مانند کشتی و جودو که 
درگیــری بدنی دارند و یا اســتخرها که عمومی 
هســتند، توجیه پذیر باشد اما باشــگاه تکواندو را 

می توان دایر کرد.
وی اظهار داشــت: وام کرونایــی نیز در صورت 
تحقق حداکثر می تواند اجاره ۳ ماه یک باشگاه را 

تامین کند و دیگر هزینه ها جبران نمی شود.
ســپهری با تاکید بــر اینکه در صــورت جبران 
ضررهای مادی، جبران خسارت های معنوی بسیار 
سخت خواهد بود، گفت: مسابقات المپیک و دیگر 
مســابقات بین المللی و ملی برگزار خواهد شد و 
این در حالی است که باشگاه های ورزشی زنجان 
تعطیل است اما ورزشکاران دیگر استان ها تمرین 

می کنند.
وی بیان کرد: همانطور کــه ۲0 هزار نفر در چند 
روز در کنکور سراســری شرکت کردند همانطور 

می شود باشگاهداری را نیز مدیریت کرد. 
* اولیا به باشگاه های ورزشی بی اعتماد شده اند

محمد علوی مدیر و مربی باشــگاه تکواندو مبارز 
نیز در گفت وگو با موج رسا عنوان کرد: االن وارد 
هفتمین ماه شدیم که باشگاه ها تعطیل هستند و در 
این مدت نه تنها درآمدی نداشته بلکه اجاره بها را 

نیز از جیب خود پرداخته ایم.

وی ابراز کرد: از 9 بازیکن فیکس تاریخ تکواندوی 
استان زنجان، 8 ورزشــکار را این باشگاه تقدیم 
تیم ملی کرده اما شوربختانه به تعطیلی کشیده شد 
که قصد فروش تجهیزات را داشــتیم اما به قیمت 
ناچیزی خریدار بودند که رها کردن تجهیزات، بهتر 
از فروش آن بود و از فدراسیون، وساطت کردند که 
مدارا کنید و تعطیل کردن چنین باشگاه قهرمان ساز 

به صالح نیست.
علوی، ضرر روانی تعطیلی باشگاه ها بر اثر کرونا 
را بسیار ســخت تر از ضرر و زیان مادی خواند و 
تصریــح کرد: این تعطیلی و بــار روانی و هراس 
از کرونــا، بی اعتمادی در بین اولیــا ایجاد کرد و 
حتی مقطعی که باشــگاه ها دایر شدند نیز از 100 
نفر شــاگرد در باشگاه بنده، تنها 10 نفر به باشگاه 

می آمدند.
مدیر و مربی باشگاه تکواندو مبارز گفت: علت این 
مراجعه با تعداد پایین این است که تمام مکان هایی 
که منشــا بیماری کرونا هســتند دایر بوده و فقط 
باشگاه های ورزشی، تعطیل شده اند که این هراس 
و بی اعتمــادی در بین اولیا ایجاد کــرده و اجازه 
ندادند فرزندانشان به باشــگاه بیادند زیرا ذهنیت 

اولیا، خدشه دار شده است.
وی بــا بیان اینکه شــوربختانه به رغم برداشــت 
محدودیت ها باز هم اعالم شده که فعالیت باشگاه ها 
به مصلحت نیست، اظهار داشت: حتی اگر از همین 
امروز دوباره مجوز فعالیت باشگاه ها را بدهند باز 
هم افراد اندکی به باشگاه می آیند چون تاثیر روانی 

آن زمان می برد تا جبران شود.
علــوی در باره تســهیالت دولت برای مشــاغل 
آسیب دیده نیز گفت: اوالً که نتوانستیم ثبت نام کنیم 
و ثانیاً در صورت دریافت وام نیز همان مبلغ را با 
مقداری ســود اضافه، دوباره باید برگردانیم و این 

جز یک بدهی دیگر نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: تســهیالت در صورتی 
می توانست گوشه ای از زخم ها را مرحم بخشد که 

بالعوض باشد.
علوی ابراز کرد: تعطیلی باشگاه ها ضربه مهلکی به 
جامعه ورزش و استعدادهای ناب که بر روی آن ها 
سرمایه گذاری می کردیم، وارد کرده که بازگرداندن 
دوباره این شــرایط ۲ تا ۳ ســال طول می کشد و 
زحمتی که برای کشف استعدادها کشیده شده بود 

را از دست خواهیم داد.
وی گفت: من که باشــگاه قهرمان ساز بودم، تنها 
10 نفر دوباره بازگشــتند؛ حال این مشــکل را به 
باشــگاه های تازه کار و جویای نام، تعمیم دهید تا 

اوج فاجعه مشخص شود.
علوی افزود: به نظرم باشــگاه ها اگــر دوباره دایر 

شوند حتی آن 10 نفر نیز نمی آیند.
در مجموع طبق گفته مسووالن ورزش و روسای 
هیات های ورزشــی به نظر می رســد باشگاه های 
ورزشی زنجان به دلیل مصلحت ندانستن دبیرخانه 
ستاد کرونای استان، تعطیل بوده و این تعطیلی در 
حالی است که ستاد کرونای استان هیچ محدودیتی 
در این زمینه ندارد اما شوربختانه اجازه فعالیت به 
باشگاه هایی که بسیاری از مدیران و مربیان ورزشی 
استان از طریق آن امرار معاش می کنند داده نمی شود 
و این امر باشــگاهداران را با مشکالت عدیده ای 
مواجه کرده که برخــی از اعضای آن برای تامین 
معیشت حداقلی و شرمنده نشدن در برابر خانواده 
خود ناگزیــر به فعالیت هایی مانند مسافرکشــی 
می پردازند که خود این معضل نیز آســیب هایی را 

در پی خواهد داشت.
انتظار می رود مســووالن امر با نــگاه منصفانه و 
خوشــبینانه ضمن اجازه فعالیت به این قشــر از 
جامعه نســبت به جلب اعتماد اولیا برای حضور 
دوباره فرزندان در باشگاه ها اهتمام ورزند و اجازه 
دهند تا حداقل رشته هایی که درگیری فیزیکی در 
بین ورزشــکاران نداشته و با فاصله از یکدیگر به 
تمرین و مســابقه می پردازند به فعالیت خود ادامه 
دهند تا معیشت ورزشکاران، مربیان و باشگاهداران 

در آتش مصلحت اندیشی مسووالن نسوزد.

معیشتباشگاهداراندرآتشمصلحتاندیشیمسووالنمیسوزد
 جبرانخسارتتعطیلیباشگاههایورزشی،سالهاطولمیکشد

 معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: کانون خانواده، جامعه کوچکی است که 

محور آن بر دوش بانوان قرار دارد.
خدابخش مرادی نافچی در نشســت مشــترک 
مشــاوران امور زنان و خانواده دســتگاه های 
اجرایی و مراکز علمی اســتان، با اشاره به نقش 
بانوان به عنوان همسر و مادر، اظهار کرد: کانون 
خانواده به عنوان یک جامعه کوچکی اســت که 
محــور و مدار آن بر دوش بانــوان بوده و این 
در شــرایطی است که بانوان در این دوره و در 
حوزه های علمی نیز وارد شــده و موفقیت های 

زیادی کسب کرده اند.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه ســطح علمی در 
حــوزه بانوان ارتقا یافته  و بــه توفیقات علمی 
زیادی دست یافته اند و در این شرایط است که 

مطالبــات بروز و ظهور پیدا می کند و نمی توان 
برای این حوزه سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
کــرد، مگر اینکــه خود بانــوان فرهیخته مدل 

اجرایی و عملیاتی ارائه کنند.
مرادی نافچی عنوان کرد: انتظاری که امروز در 
حوزه بانوان وجود دارد مسئله شناســی اســت 
که با بیان مســئله و توقف در آن مرحله، هیچ 
خدمتی نمی توانیم به خود و جامعه ارائه دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: استان 
زنجان عالوه بر اینکه نســبت به اســتان های 
دیگر، چند هفته ای دیرتر با ویروس درگیر شد 
و فرصت آماده ســازی و مهیا کردن تجهیزات 
را داشــت و یکی از اســتان های پایلوت برای 
آزمایش سرپایی کرونا بود، از این رو استان های 

دیگر نیز از مدل اســتان زنجــان برای این کار 
استفاده کردند.

وی به لزوم ترویج فرهنگ اســتفاده از ماسک 
در جامعه تاکید کرد و گفت: اگر امروز فرهنگ 
استفاده از ماســک را اجباری نکنیم، خبرهای 
خوبــی را در جامعه نخواهیم شــنید و در این 
حوزه، مــادران و بانوان به عنــوان محورهای 
خانواده می توانند در این فرهنگ ســازی بسیار 

موثر باشند.
در ادامه این نشســت، فرنشــین امــور بانوان 
و خانواده اســتانداری زنجان نیــز اظهار کرد: 
بانوان ما در چهار دهه گذشته و در عرصه های 
آموزش و پژوهش، پزشکی و امور فرهنگی و 
اجتماعی جایگاه خود را به خوبی نشان داده اند 
و در توســعه و ترویج عدالــت اجتماعی نیز 

تاثیرگذار هستند.
ماهرخ بلوری افزود: بررســی ها نشــان داد که 
بخش قابل توجهی از ســرمایه های انسانی به 
لحــاظ کمی و کیفی زنان هســتند ولی درصد 
پایینــی از آن ها در رده هــای مدیریتی حضور 

دارند.
این مســوول تصریح کرد: در اســتان نســبت 
شــاغالن زن بــه کل شــاغالن، ۳9 درصد و 
نســبت زنان مدیــر به کل مدیــران هم اکنون 
14.1۵ درصد است. همچنین مدرک تحصیلی 
1۳ درصد این افــراد دکتری، 4۵ درصد مقطع 
کارشناســی ارشــد و 4۲ درصد کارشناسی با 

میانگین سنی 4۶ سال است.
مدیر ســتفای جهاددانشگاهی استان زنجان نیز 
در این نشســت اظهار کرد: یکی از طرح هایی 

که سال گذشته توسط جهاددانشگاهی به اجرا 
گذاشته شد، طرح توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار بود که در این طرح، 81 زن سرپرســت 
خانوار مبتنی بر الگوی نوین توســعه مشــاغل 

خانگی، شاغل شدند.
فاطمه شبیری افزود: 81 زن سرپرست خانوار با 
شرایط سنی زیر ۵۵ سال و اینکه تحت حمایت 
هیچ ســازمان و ارگان حمایتی نباشــند، برای 
این طرح انتخاب شــدند که با توجه به شرایط 
جامعه هدف، کار ســختی بود. بعد از شناسایی 
فرصت ها و مزیت های استان، سه مزیت استانی 
شــامل قالی بافی، خیاطی و قلم زنی روی مس 
انتخاب و بعد از آن فرآیند شناسایی و ارزیابی 

اولیه متقاضیان انجام شد.
این مســوول در رابطه با طرح توسعه مشاغل 

خانگــی بــرای 1800 نفر در اســتان زنجان، 
تصریح  کرد: دارا بودن حداقل 18 ســال سن، 
بومی بودن و نداشتن بیمه کارآفرینی از شرایط 

متقاضیان برای حضور در این طرح است.

معاونسیاسیامنیتیاستاندارزنجان:

محور اصلی کانون خانواده در دست بانوان است
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معاونوزیربهداشت:

ساختواکسنکرونانیازبهزماندارد
ممکناستمحققاننتوانندبرایکروناواکسنموثروبیضررتولیدکنند

معاون وزیر بهداشت: 

داروی رمدسیویر 
برای کرونا معجزه نمی کند

 معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: داروی رمدسیویر 
برای درمان کرونا درمان اصلی نیســت و در 

این باره معجزه نمی کند.
دکتر علیرضا رییســی افزود: تاثیــر داروی 
رمدســیویر بســتگی دارد به اینکه چه وقت 

استفاده شود.
وی بیان کرد: مقاله های مختلفی و ضد ونقیض 
زیادی در باره اثر بخش بــودن این دارو نیز 
وجــود دارد و در برخی از آنها اعالم شــده 
داروی رمدسیویر تنها ۲0 درصد تاثیر دارد با 
این وجود  ولعی در بین برخی پزشکان برای 
نوشتن و تجویز این دارو و گرفتن آن از سوی 

مردم وجود دارد.
معاون بهداشــتی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: بهترین درمان برای 
بیماری کرونا مراقبت و پیشــگیری است نه 
تجویز دارو و در زمــان حاضر  برای درمان 
این بیماری هیچ داروی مشخص و مطمئنی 

وجود ندارد.
واکســن آنفلوآنزا تنها برای افراد پرخطر 

استفاده شود
رییسی تاکید کرد: واکسن آنفلوآنزا تنها برای 
افراد پرخطر باید استفاده شود و نیازی نیست 

همه افراد از این واکسن استفاده کنند.
به گفته رییســی افراد ســالمند، افراد دارای 
بیماری مزمن کلیوی، تنفسی و قلبی، بیماران 
دچار ضعف سیستم ایمنی، سرطانی و مادرا 
ن باردار از جمله افرادی هســتند که باید از 

واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.
وی یادآور شد: بر پایه پیش بینی انجام شده 
حدود ۲ملیون و ۵00 هزار دوز واکســن باید 
دراختیار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و حدود چهارمیلیون و ۵00 هزار تا 
پنج میلیون دوز نیز در اختیار بخش خصوصی 
و داروخانه هــا قرار بگیرد تا بــه مردم ارائه 
خدمت شود. رییسی اضافه کرد: تا االن همه 
دنیا متقاضی واکســن آنفلوآنزا هستند و قرار 
دادها بسته و قول هایی داده شده و امید می رود 
قبل از مهر بخش نخســت واکسیناسیون در 
اختیار ما قرار بگیرد تا افراد با ریســک باال و 

پرخطر را واکسینه کرد.
وی ادامه داد:  کل تولید واکســن آنفلوآنزا در 
دنیا ۳۵0 میلیون دوز است و همه دنیا متقاضی 
این واکسن به خصوص در این شرایط است 
به همین دلیل همه افراد نیازی به تزریق این 
واکسن ندارند و تنها باید افراد پرخطر از آن 

استفاده کنند.
وی در بــاره بیماری های غیر واگیر گفت: به 
طور کلی در دنیا افراد به دلیل ترس از بیماری 
کرونا در بــاره بیماری های غیرواگیر مراجعه 
نمی کنند و بیشتر اشــغال تخت ها مربوط به 

بیماری کووید 19 است.
رییسی  با بیان اینکه  بیماریها متفاوت هستند 
اضافــه کرد: بیــن 18 تا ۲8 درصــد در باره 
بیماری های غیر واگیر کاهش مراجعه وجود 

دارد.

سفارش سازمان جهانی 
بهداشت به افرادی که 

با بیماران کووید19 
در ارتباط بوده اند

 )WHO( ســازمان جهانی بهداشت 
اعــالم کرد: افــرادی که با بیمــاران مبتال به 
کووید-19 ارتباط داشــته انــد باید آزمایش 

تست تشخیص کروناویروس انجام دهند.
بــه گزارش ایســنا، پس از آنکه مســووالن 
ســالمت در آمریکا اعالم کردند افرادی که 
با بیمــاران مبتال به بیمــاری کووید-19 در 
ارتباط بوده اند الزم نیســت تست تشخیص 
کروناویروس انجام دهند، ســازمان جهانی 
بهداشــت اعالم کرد افرادی که در تماس با 
مبتالیان به این بیماری هســتند باید آزمایش 

تشخیص کرونا انجام دهند.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا 
پیش از این اعالم کــرده بود تمام افرادی که 
با بیماران مبتــال به کوویــد-19 در تماس 
بــوده اند ضرورت دارد تســت تشــخیص 
کروناویروس انجام دهند. این درحالیست که 
اخیرا کارشناسان این مرکز توصیه کرده اند در 
افرادی که عالئمی از بیماری در آنان مشاهده 
نمی شــود الزامی به انجام تست تشخیص 

کرونا نیست.
به دنبال انتشار دســتورالعمل مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماریها در آمریکا، کارشناسان 
سازمان جهانی بهداشت بار دیگر تاکید کردند 
افــرادی که در تماس نزدیک به بیماران مبتال 
به کووید-19 بوده انــد حتی درصورتی که 
عالئمی از بیماری در آنان مشاهده نشود، الزم 

است تست تشخیص کرونا انجام دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، 
به گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، 
افــرادی که عالئمی از بیمــاری را دارند می 
تواننــد کروناویروس را به دیگــران منتقل 
کننــد همچنین در ناقــالن خاموش بیماری 

کووید-19 امکان انتقال بیماری وجود دارد.

خبــر

فناوری  و  تحقیقــات  معــاون   
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی با تاکید بر اینکه ساخت واکسن 
کرونا هنوز نیاز به زمان دارد، گفت: به 
نظر می رســد در مورد تولید واکسن تا 
یک ســال آینده و داروهای کرونا هم 
تا حدود پنج ماه آینده اتفاق جدی رخ 

ندهد.
دکتر رضا ملــک زاده در گفت و گو با 
خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: 
هرچند کشــورهایی اعالم کردند وارد 
مرحله انسانی ساخت واکسن کرونا شده 
اند، اما واکسن باید بر روی تعداد زیادی 
از بیماران آزمایش شده و موثر بودن و 
ماندگاری ایمنی آن به تائید برســد؛ به 
عبارتــی پس از تأیید تأثیــر مثبت، بی 
ضرر بودن و ماندگاری ایمنی، می توان 

آن را در دسترس مردم قرار داد.
وی ادامه داد: واکسن هایی که در برخی 
کشورها ساخته شده یا در مراحل انتهایی 
تولید اســت باید 100 درصد بی ضرر 
و مفید باشــد که هنوز این موضوعات 
مورد تائید مراکز علمی از جمله سازمان 

بهداشت جهانی قرار نگرفته است.
ملــک زاده با طرح این پرســش که آیا 
ممکن است واکسن های تولیدی ایمنی 
مانــدگار ایجاد نکننــد؟ گفت: به رغم 
همه تالش های محققان در کشورهای 
مختلف، ممکن اســت به واکســنی که 
ایمنی ماندگار ایجاد می کند، دسترسی 

پیدا نکنیم.
وی تاکیــد کرد: محققــان دنیا باوجود 
تالش های فراوان هنوز موفق به ساخت 
واکســن موثر، کارا و بــی ضرر برای 
برخی از ویروس ها مانند ایدز نشده اند 

و این موضــوع می تواند برای ویروس 
کرونا هم مصداق پیدا کند.  

معاون وزیر بهداشــت ادامه داد: ممکن 
است محققان نتوانند برای کرونا واکسن 
موثر و بی ضــرر تولید کنند یا اگر هم 

واکسنی ساخته شد ممکن است ایمنی 
موقتــی به وجــود آورد و بــه عبارتی 
واکسن ساخته شده ممکن است حداکثر 

۶ ماه ایمنی به وجود آورد.
وی درباره فرآیند ساخت واکسن کرونا 

در ایران هم اظهار داشــت: در مرحله 
اولیه ساخت واکسن قرار داریم و هنوز 
وارد مرحله ســوم و مطالعــه بر روی 

انسان ها نشده ایم.  
ملک زاده با اشــاره به اینکه این واکسن 

دارای تکنولوژی فوق العاده پیشرفته ای 
اســت، اظهار امیدواری کرد همزمان با 
ساخت این واکسن در دنیا، دانشمندان 
کشور هم بتوانند واکسن را تولید کنند.
درمان قطعی هنوز برای کرونا پیدا نشده
معاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه هنوز داروی 
کامال موثری برای درمان بیماری کرونا 
ساخته نشده است، افزود: داروهایی که 
به طور نســبی در درمان کرونا موثرند 
کــم و بیــش در ایران وجــود دارند و 
مشغول مطالعه اثر بخشی آن ها هستیم. 
بطور کلی، هنوز درمان قطعی برای این 
بیماری پیدا نشده و تنها راه فعلی خود 
مراقبتی و پیشگیری از بیماری است. هم 
اکنون تنها راه پیشگیری و کنترل بیماری 

رعایت اصول بهداشتی است.
ملــک زاده به مــردم توصیــه کرد که 
همچنــان توصیه هــای بهداشــتی از 
جمله اســتفاده از ماسک، عدم حضور 
در تجمعــات، رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی و شســتن مرتب دست ها را 
جــدی بگیرند و به دقــت به آنها عمل 

کنند.
وی دربــاره شــیوع کرونــا در تهران 
هم خاطرنشــان کرد: تهران هم اکنون 
وضعیت مناســبی ندارد و همچنان در 
وضعیت قرمز اســت. اما شــوربختانه 
همچنــان تجمعات برقرار می شــود و 

ماسک به طور کامل استفاده نمی شود.

  بر پایه اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، در روزهای گذشته تعدادی از شهروندان 
زنجانی با مصرف یکی از مواد غذایی لبنی به این 

بیماری مبتال شده اند.
بوتولیســم عبارت اســت از یک نوع مسمومیت 
غذایی جدی ولی غیرمســری کــه معموالً در اثر 
خوردن غذای آلوده به ســمی که شدیداً دستگاه 
عصبی را متأثر می کند، رخ می دهد. با توجه به قرار 
گرفتن در فصل تابستان و تهیه برخی محصوالت 
کنســروی خانگی همچــون رب گوجه فرنگی، 
کشک خانگی، پنیر و دوغ خانگی و غیره، احتمال 
اینکه به دلیل رعایت نکردن نکات بهداشــتی در 
زمان آماده ســازی و شرایط و زمان صحیح پخت 
و نیز نگه داری نامناسب مواد غذایی تولیدی، این 
مواد در مدت نگه داری توســط میکرو ارگانیزم ها 

آلوده شوند.
از جمله میکرو ارگانیزم های خطرناکی که غذاهای 
کنسرو شــده خانگی به آن آلوده شــده و بسیار 
خطرناک است، باکتری »کلستریدیوم بوتولنیوم« و 
سم خطرناک و کشنده »بوتولینوم« است که فرد به 
دلیل مصرف این نوع مواد غذایی و مسمومیت با 
سم بوتولینوم به بیماری »بوتولیسم« مبتال می شود.

بیماری بوتولیسم چیست؟
این بیماری نوعی مسمومیت غذایی ناشی از سم 
تولید شــده توسط باکتری کلستریدیوم بوتولنیوم 
در مواد غذایی کنســرو شده خانگی غیربهداشتی 
است. کلســتریدیوم بوتولنیوم و اسپورهای آن در 
همه جا، از جمله خاک و آب وجود دارد. باکتری 
و اسپورهای آن چنانچه در محیط مناسب غذایی و 
با دمای مطلوب قرار گیرند، شروع به رشد و تولید 
ســمی قوی می کند که در صورت استفاده از مواد 
غذایی حاوی سم بوتولیسم، مصرف کننده به شدت 
مسموم شده و حتی جان خود را از دست می دهد.
اسپورهای باکتری در محیط فاقد اکسیژن و کم اسید 
و در شــرایط و دمای  مناسب یعنی دمای باالی 4 
تا ۵0 درجه سانتی گراد، می توانند به سرعت رشد 
کنند. این میکرو ارگانیزم بــه راحتی در غذاهای 
خانگی یا رستوران ها که شرایط مطلوب و مناسب 
تولید و نگه داری رعایت نشــود، شروع به رشد و 
تولید ســم کرده و ماده غذایی را فاسد می کند. در 
غذاهای کنسرو شده با توجه به خروج اکسیژن و 
در صورت رعایت نکردن شرایط صحیح پخت و 
دمای مناســب، اسپورها شروع به رشد کرده و در 
نهایت سم کشنده تولید می کنند؛ از این رو باید از 

مصرف آن ها به طور جدی خودداری کرد.
چه کسانی بوتولیسم می گیرند؟

برخی مواد غذایی ممکن است به دلیل سم تولید 
شده توســط باکتری کلســتریدیوم بوتولنیوم، به 
بوتولیسم آلوده شــوند. طبق بررسی های به عمل 
آمده، بیــش از 90 درصد بیماری بوتولیســم در 
ســال های 198۵-19۷۶ ناشی از مصرف غذاهای 
تهیه شــده در منزل بوده است. بر این پایه غذای 
رســتوران ها نیز می تواند باعث این بیماری شود 
که این امر به علت نگه داری نامناسب ماده غذایی 
به وجود می آید؛ مثل ســاالدهای سیب زمینی سرو 

شده در رستوران ها. در سال ۲01۵، ایاالت متحده 
آمریکا، بزرگ ترین شیوع بوتولیسم در چهل سال 
گذشــته خود را تجربه کرد. این بیمــاری بر اثر 
سیب زمینی های کنسروی بود که به درستی کنسرو 

نشده بودند.
امیرحســین مقتدرمژدهی در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با انواع بیماری بوتولیسم، اظهار می کند: 
چندین نوع بوتولیســم وجود دارد که شایع ترین 
آن ها عبارتند از بوتولیســم زخم که بیش تر افراد 
تزریقی به آن مبتال می شــوند؛ بوتولیسم نوزادان 
که با دادن عســل به نوزاد بروز می کند؛ بوتولیسم 
غذایی کــه از طریق مصرف کــردن مواد غذایی 
همچون کنســروها، لبنیات محلی فــرد را مبتال 
می کند. همچنین بوتولیســمی که به دلیل تزریق 
زیبایی به فرد منتقل می شود و در نهایت بوتولیسم 
بدون عالمت که از طریق جراحی شکم و مصرف 

آنتی بیوتیک زیاد به فرد منتقل می شود.
طبق مطالعات به عمل آمده، بوتولیسم اطفال بسیار 
جدی اســت، به گونه ای که از سال 19۷۶ تا پایان 
سال 199۳، بیش از 1۲00 بوتولیسم در این گروه 
سنی مشاهده شده است. بوتولیسم اطفال ابتدا در 
همین ســال، اطفال زیر یک ســال را مبتال کرد و 
تصور بر این بود که بلع اسپورهای کلستریدیوم و 
بوتولنیوم عامل این نوع بوتولیسم است که در روده 
اطفال به فرم رویا تبدیل شده، رشد کرده و تولید 
توکسین می کنند. در این مورد عسل به عنوان منبع 
اسپور شــناخته و توصیه شده که در تغذیه اطفال 

کمتر از یک سال استفاده نشود.
عالئم و نشانه ها بوتولیسم چیست؟

نشانه ها و عالئم بوتولیسم به نوع آن بستگی دارد. 
در مواردی که بیماری ناشی از مصرف مواد غذایی 

باشــد، عالئم آن عبارت اســت از حالت تهوع، 
استفراغ و اسهال که به دنبال آن یبوست و نفخ نیز 
مشاهده می شود. ممکن است بیمار عالئم دیگری 
از جمله ضعف و مشکل در تنفس نیز داشته باشد. 
این عالئم معموال در فاصله بین 18 تا ۳۶ ساعت 
بعد از مصرف ماده غذایی آلوده مشاهده می شود، 
ولی ممکن است آشکار شدن عالئم از ۳ ساعت تا 

8 روز بعد از مصرف، اتفاق بیفتد.
وی در رابطه با عالئم بیماری بوتولیســم غذایی، 
تصریح می کند: تهوع، اســتفراغ، اســهال، کاهش 
اشتها، یبوست، ضعف عضالنی قرینه که از چشم 
با افتادگی پلک شروع شده و به سمت پایین بدن 
حرکــت می کند که مــواردی از ضعف عضالنی 

غیرقرینه نیز در دنیا مشاهده شده است.
در مواردی که بیماری بوتولیســم، ناشی از زخم 
باشد، رشته های عصبی که مغز را به نخاع متصل 
می کنند و با نام اعصاب مغزی شناخته می شوند، 
اولین نشانه های بیماری را تجربه می کنند. سپس 
این عالئم در دیگر اندام های بدن پخش می شود. 
دوره نهفتگی این بیمــاری، بین 4 روز تا ۲ هفته 
است. چه در بوتولیسم ناشی از مسمومیت غذایی 
و چه در بوتولیسم ناشی از زخم، عالئم عصبی و 
نشانه های بیماری در بزرگ ساالن مشابه است، ولی 
آشکار شدن عالئم بوتولیسم زخمی ممکن است 

بیشتر طول بکشد.
همچنین بیمار ممکن اســت دوبینی یا تاری  دید 
را تجربه کند. سستی پلک ها، ضعف در صورت، 
خشکی دهان، اشــکال در بلعیدن غذا و صحبت 
کردن نامفهــوم، از دیگر عالمت های این بیماری 
اســت. در جریان این بیماری، عضالت ضعیف 
می شوند. در مرحله بعدی، فلج اتفاق می افتد. بدون 

درمان، عضالت تنفســی بیمار در نهایت به طور 
کامل فلج می شــوند که به از کار افتادن دســتگاه 
تنفســی و در نهایت به مرگ بیمار منجر می شود. 

در جریان این فرایند، بیمار هوشیار باقی می ماند.
نشانه هایی از ابتال به بوتولیسم در زنجان

بر پایه اعالم دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان، 
در روزهای گذشته تعدادی از شهروندان زنجانی 
با مصرف یکی از مواد غذایی لبنی به این بیماری 
مبتال شده اند. در همین رابطه علیرضا آرمانی کیان با 
بیان اینکه بیماری بوتولیسم در استان زنجان از 1۵ 
مرداد سال کنونی مشاهده شده است، می گوید: از 
تاریخ 1۵ مرداد تا اول شــهریور حدود ۲۵ نفر در 
این استان عالئم بیماری بوتولیسم را داشته اند که 
اکنون از این تعداد، ۶ بیمار در بیمارســتان بستری 
هستند و یک نفر نیز در بخش آی .سی . یو بیمارستان 

ولی عصر )عج( زنجان تحت مراقبت قرار دارد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با تاکید بر اینکه موردی از فوت ناشــی از بیماری 
بوتولیســم در استان نداشــته ایم، تصریح می کند: 
بیمارانی که عالئمی شدید و جدی دارند، ممکن 
است به دستگاه های تنفس مصنوعی و مراقبت های 
ویژه پزشکی نیاز داشته و چندین ماه تحت مراقبت 
باشــند. همچنین احساس خستگی و تنگی نفس 
ممکن اســت تا چند ســال طول بکشد. از سوی 
دیگر احتمال دارد دیگر بیماری ها بر اثر شــرایط 
این بیماران ایجاد شوند که ممکن است بعضی از 

آن ها مرگبار باشد.
به دلیل اینکه این سم در مراحل اولیه وارد دستگاه 
گوارش می شود، باید سریعا به محض دیدن عالئم 
غیرعادی در بدن به پزشک گوارش مراجعه کرد تا 
با انجام معاینات دقیق، بتوان این سم را خارج کرد، 

در غیر این صورت وجود این باکتری در بدن بسیار 
خطرناک است و زندگی فرد را مختل خواهد کرد.

راه های پیشگیری از ابتال به بوتولیسم
افراد برای پیشــگیری از این بیماری باید خود را 
در محیط آلوده قرار ندهنــد؛ همچنین اگر دچار 
زخم شــده اند به سرعت آن را ضدعفونی کنند تا 
از ورود این باکتری به بدن پیشگیری شود؛ افرادی 
که موادمخدر مانند هروئین تزریق  می کنند، مستعد 
ابتال به این بیماری هستند؛ چرا که تزریق در محیط 
آلوده ســبب ایجاد این بیماری کشــنده می شود. 
همچنین یکی دیگر از عوامل ابتال به این بیماری 
زخم است و اگر یک زخم  قرمز، متورم، دردناک، 
گرم، پر از چرک و همراه با تب باشد، آلوده است 

و نیاز به درمان سریع دارد.
مقتدرمژدهی در رابطه با راه های پیشگیری از ابتال 
به بوتولیسم، یادآور می شــود: غذاهای کنسروی 
ماننــد تن ماهــی، لوبیا چیتی و غیره، کشــک و 
پنیرهای محلی زمینه ساز ابتال به بوتولیسم هستند 
و افراد حتمــا باید قبل از مصرف مــواد غذایی 
کنســروی آن ها را به مدت 1۵ تا ۲0 دقیقه خوب 
بجوشانند یا خوب تفت دهند. همچنین از خوردن 
غذاهای آماده اگر قوطی آن ها ورم کرده یا اگر بوی 
ماندگی می دهد، خودداری شود و هرگز غذا را در 
هوای اتاق رها نکنید، زیرا عامل بیماری در هوا و 
خاک وجود دارد و به راحتی روی غذا نشســته و 

رشد می کند.
به گفته این متخصــص بیماری های عفونی، باید 
قبل از مصرف پنیرهای محلی و کشــک از سالم 
بودن آن ها مطمئن شد، در غیر این صورت اگر سم 
بوتولیســم در مراحل اولیه وارد دستگاه گوارش 
شــود، باید  به محض دیــدن عالئم غیرعادی در 
بدن به پزشــک گوارش مراجعه کرده تا با انجام 
معاینات دقیق بتوان این ســم را خــارج کرد، در 
غیر این صورت وجود این باکتری در بدن بســیار 
خطرناک است و زندگی فرد را مختل خواهد کرد.

نحوه درمان بیماری بوتولیسم
به دلیل اینکه عالئم بوتولیســم شبیه بیماری های 
قلبی و بیماری الیم اســت، اغلب پزشکان آن  را 
به درستی تشخیص نمی دهند و درمان های اشتباه 
را پیش می گیرند. بوتولیسم باید به وسیله پادزهر و 
آنتی بیوتیک درمان شــود؛ اگر پادزهر پیش از فلج 
کامل تجویز شود، فرآیند درمان کوتاه تر می شود، 

زیرا انتهای عصب باید دوباره فعال شود.
مقتدرمژدهی در رابطه با درمان بوتولیسم غذایی، 
خاطرنشان می کند: برای این بیماری آنتی بیوتیک 
وجود ندارد و از آنتی توکســین ضدسم بوتولیسم 
استفاده می شــود تا بیمار عوارض کمتری داشته 
باشــد، زیرا هر چقدر میزان توکسین در بدن فرد 
زیادتر شود، سبب نارسایی تنفسی شده و در برخی 

موارد منجر به مرگ بیمار می شود.
این متخصص بیماری های عفونی عنوان می کند: 
به بیماران مبتال به بوتولیسم از طریق لوله گذاری 
غذا داده می شــود تا کالری مورد نیاز بدن تامین 
شود؛ همچنین برای این بیماران آنتی سرم تجویز 

می شود.

علل بروز بیماری بوتولیسم و درمان آن
نشانه هایی از ابتال به بوتولیسم در زنجان



5 دوشنبه 10 شهریور ماه  1399 / نمره 599 / سال سوم
اقتصاد

عرضه پنج محصول 
ایران خودرو در طرح 

پیش فروش شهریور ماه
 گــروه صنعتــی ایران خــودرو پنج 
محصــول پرطرفدار خــود را در طرح پیش 
فروش مشارکت در تولید شهریورماه عرضه 
کرده اســت. ثبت نــام در این طــرح از روز 
چهارشنبه پنجم شهریور آغاز شده و تا دهم 

شهریور ماه ادامه دارد.
به گزارش ایرنــا از ایکوپرس، دناپالس، پژو 
۲0۷ دستی، پژو پارس ال.ایکس، سمند سورن 
و پژو ۲0۶ تیپ دو، محصوالت پیشــنهادی 
به متقاضیان در این طرح پیش فروش است. 
بازه زمانی تحویــل خودروها از دی 1400 تا 

شهریور 1401 تعیین شده است.
مطابق بخش نامه این طرح، متقاضیانی که در 
قرعه کشــی های قبلی ایران خودرو انتخاب 

نشده اند، می توانند در این طرح ثبت نام کنند.
حداکثر تا سه روز کـاری پـس از پایـان ثبت 
نام، قرعه کشی برگزار و اسامی منتخبان اعالم 

خواهد شد.
مطابق مصوبــات کمیته خــودروی وزارت 
صمت، به منظور مشــارکت مشتریان واقعی 
در این طرح پیش فــروش، محدودیت هایی 
مانند اختصاص فقط یک دستگاه خودرو به 
هر کد ملی، دارا بودن 18 ســال ســن و ارایه 
گواهی نامــه رانندگی، فاصله دســت کم 48 
ماهه از آخرین ثبت نــام یا تحویل خودرو از 
ایران خودرو یا سایپا، عدم امکان صلح و نقل و 
انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی و انطباق 
شماره حساب و تلفن با نام متقاضی در نظر 

گرفته شده است.
انتخاب شدگان در طرح های قرعه کشی قبلی، 
امکان شرکت در این طرح را نخواهند داشت. 
ابطال گارانتی خــودرو، در صورت مراجعه 
نکردن برای دریافت ســرویس اولیه پس از 
گذشت ســه ماه از تحویل خودرو نیز شرط 

دیگر مشارکت در این طرح است.
عالوه بر این  که افراد دارای پالک فعال انتظامی 
نصب بر روی خودرو امکان ثبت نام نخواهند 
داشت، سند فروش خودرو نیز پس از تحویل، 
به مدت یک سال در رهن ایران خودرو باقی 
خواهد ماند و پس از تســویه حساب و فک 

رهن، تحویل مشتریان خواهد شد.
این بخش نامه فروش یادآور شد در صورتی که 
افراد فاقد گواهی نامــه و یا دارای پالک فعال 
در طرح ثبت نام کنند، عالوه بر بی اثر شــدن 
این ثبت نام، از مشارکت در فروش  محصوالت 
ایران خودرو به مدت سه سال محروم خواهند 

شد.
گفتنی است، دریافت کد کاربری و کلمه عبور 
قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتـــی از 

الزامـات ثبت نام است.
متقاضیان می توانند در بازه زمانی یادشــده به 
ســایت فروش محصــوالت ایران خودرو به 
نشــانی esale.ikco.ir مراجعه کرده و از 

مزایای این طرح بهره مند شوند.

در ۵ ماهه امسال رقم خورد؛
تولید بیش از 1۳۷ هزار 
دستگاه خودرو در سایپا

 بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال 
حاکی از تولیــد 1۳۷ هزار و ۵۲1 دســتگاه 
خودرو از ســوی گروه خودروسازی سایپا از 

ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه است.
بر پایه آمارهای سامانه یاد شده، گروه صنعتی 
سایپا موفق شد در پنج ماهه نخست امسال ۶1 
هزار و 149 دستگاه خودرو در خانواده پراید، 
۷۶ هزار و ۳49 دستگاه در خانوادگی تیبا، 10 

دستگاه سراتو و 1۳ دستگاه آریو تولید کند.
جمع تولیدات این شرکت در پنج ماهه امسال 
در هم سنجی با پارسال افت ۶ درصدی نشان 

می دهد.
همچنین 19 هزار و ۷1۷ دستگاه از خودروهای 
یاد شــده مربوط به آمار مردادماه این شرکت 

است.
بنابر تصمیم  شورای عالی استاندارد، تولیدات 
خانواده پراید )به غیر از ســایپا 1۵1 یا همان 
وانت پرایــد که وزارت صنعــت برای رفع 
کمبودهــا در حوزه وانت تــداوم تولید آن را 
خواستار شده بود(، از ابتدای مردادماه به دلیل 
ناتوانی در پاس کردن اســتانداردهای 8۵گانه 

متوقف شد.
صادرات سایپا

بر پایه این گزارش، تا پایان مردادماه شــرکت 
سایپا ۳۲ دســتگاه پراید و 14 دستگاه تیبا به 

قصد صادرات تولید کرد.
همچنین در این مدت 40 دستگاه تیبا و 1۲1 
دستگاه اس.کی.دی )SKD ( به مقصد دیگر 

کشورها فروخته شد.
به گفته مسووالن سایپا، اس.  کی.  دی ها برای 
تولید خــودرو در ســایت های خارجی این 
شــرکت مورد اســتفاده قرار می گیرند. اس. 
 SKD- Semi Knocked( دی  کــی. 
Dawn( یا همان قطعات نیمه کامل، شــیوه 
ای است که در کارخانه های داخلی اجرا شده 
و در آن یک ســری از قطعات به دلیل فناوری 
باال، فرآیند تولید خاص و غیره به شکل آماده 
از کشــور مبدا وارد و در شرکت های داخلی 

سرهم بندی می شود.

خبــر

 پیــش فــروش نفت خــام که 
محتوای طرح گشــایش اقتصادی است 
هنوز در معــرض، اما و اگر های چندی 
وجود دارد. مخالفان و موافقان این طرح 
هر کدام به دری می کوبند و گاه حتی در 
مخالفت آن را نه گشــایش اقتصادی که 
چاله اقتصادی می خوانند. این طرح پس 
از انتقاد مجلس به حاشیه رفت. هرچند 
در این مدت بارها مسووالن دولتی از این 
طرح حمایت کردند. و با این وجود هنوز 
جزئیات طرح گشــایش اقتصادی مورد 

نظر دولت مشخص نشده است. 
به گزارش فرارو، این طرح که اوایل گفته 
می شد کلیاتش مورد توافق سران قوا قرار 
گرفته است هنوز تا اجرایی شدن فاصله 
دارد. موافقــان این طرح بــر این باورند 
که اگر عرضه نفت خــام در بورس در 
سال های قبل شکست خورد به این دلیل 
بــوده که عرضه نفت خام در بورس د ر 
ســال های قبل یک مرحله بود و در  آن 
زمان در اختیــار بخش خصوصی نبود. 
دولت تصمیم گرفت ۵00 هزار بشــکه 
نفت سنگین را با یک قیمت مشخص به 
فروش برساند. متقاضیان خواهان قیمت 
کم تری بودند، اما نماینده امور بین الملل 
اعالم کرد با قیمت کمتر حاضر به فروش 
نفت خام نیست، در حالی که بورس بر 
پایه عرضه و تقاضاست، آن ها می گویند 
سبد بخش خصوصی کوچک تر است و 
این بخش محموله های ۵0 تا 100 هزار 
بشکه ای را به بخش خصوصی به فروش 
خواهد رساند و به همین دلیل امکان دور 
زدن تحریم ها وجود دارد. اما مخالفان این 
طرح به مواردی، چون ایجاد تعهد مالی 
برای دولت بعدی و تضمین نشدن اصل 
ســرمایه خریداران و وجود راه حل های 

بهتر و جایگزین اشاره دارند.
اصل باید ثبات اقتصادی باشد

پیش فــروش نفــت در بوته بررســی 
کارشناســان پیش فــروش نفت معامله 
برد- برد است؟مهدی پازوکی اقتصاددان 
و کارشناس مســایل اقتصادی با اشاره 
بــه مخالفت خود بــا پیش فروش نفت 
در گفتگو با فــرارو اظهار کرد: من فکر 
می کنم دولت امسال یک فرصت طالیی 
دارد که وابســتگی بودجه و اقتصاد را به 
نفت کاهش بدهد و این توفیق اجباری 
است که نصیبش شــده است. به جای 
پیش فروش نفــت، بهترین کار فروش 
سهام شرکت های دولتی در بازار بورس 
بود که باعث رونق بازار بورس می شد و 
نقدینگی بخش خصوصی خصوصا مردم 
را جذب می کرد و از طرفی فروش مازاد 
دولت بود که در بودجــه رقمی حدود 
48 میلیارد هزار تومان برای آن گذاشــته 
شده است. اگر این ها به فروش برسد به 
جای کســری بودجه از این دارایی هایی 
که نگهداری اش برای دولت هزینه زاست 
رها می شود. برای مثال سازمان خدمات 
درمانی، ساختمانی در دروس دارد بیش 

از ده هزار متر مربع که خاک می خورد و 
در شهرک غرب ساختمانی خریده آنجا 
کار می کند می تواند ســاختمان دروس 
را بفروشــد وارد خزانه شود خانه های 
ســازمانی هم یکی دیگر از دارایی هایی 

هستند که امکان فروش دارند.
 وی افزود: من به جای پیش فروش نفت، 
دو نکته را پیشــنهاد می کنم مولد سازی 
دارایی های دولت مانند ســاختمان ها که 
هزینه نگهــداری و اســتهالک دارند و 
دوم فروش سهام شرکت های دولتی که 
رقمش هم بسیار باالست هم باعث کارآ 
شدن دولت می شود وهم بهترین شکل 
واگذاری که از طریق بورس است محقق 
می شــود و به نفع مردم اســت. جذب 
نقدینگی اســت. دولت بــه جای اینکه 
از بانک مرکزی اســتقراض کند بهترین 
روش فروش سهام دولتی شرکتی و مولد 
سازی دارایی های دولت است که رقمش 
باالست. وزارت اقتصاد در سال گذشته 
مطالعــه کرده بیش از ۷ هــزار تریلیون 
تومان -هر یک تریلیون یک هزار میلیارد 
تومان اســت- حجم دارایی های دولت 
است کافی است نیم درصد این دارایی ها 
مولد سازی شود جلوی کسری بودجه را 
می گیرد اثر ضدتورمی دارد به نفع اقتصاد 
ملی است. اما طرح پیش فروش نفت در 
این شــرایط بازار بورس را دچار مشکل 

کرده است.
این کارشــناس اقتصــادی تصریح کرد: 
طرح پیش فروش نفتی در شرایطی مطرح 
شده که راه حل های بهتر وجود دارد. اگر 
راه حلی دیگری وجود نداشت من با آن 
موافق بودم نه اینکه راه حل بدی باشــد. 
اما وقتی می  توانیم نقدینگی را جمع کنیم 
می آییم این کار را انجام بدهیم که موجب 

می شود بخشی از پول ها از سیستم بانکی 
خارج شود. وقتی شــرکت های دولتی 
سهامشان را در بازار وارد کنند مردم پول 
نقد می آورند این هــا را می خرند. مردم 
با ۵8 هــزار میلیارد ریال از صندوق اول 
اســتقبال کردند در دومی هم پیش بینی 
می شد با حدود 1۵0 هزار میلیارد استقبال 
شود. راه حل های پیشــنهادی ما باعث 
می شود دولت کوچکتر شود دولت هم 

احساس می کند دارد کمک می کند.
وی افزود: اما در این شرایط، من داستان 
نفت را اولویت نمی دانم. این یک سیگنال 
منفی است. نشان می دهد دولت دارایی 
نــدارد به جای فروش نفــت برای رفاه 
مردم دنبال این اســت نفت را بفروشد 
تا مایحتــاج خود را پوشــش دهد راه 
حل بهتری از آن وجود دارد. اگر ســهام 
پاالیشگاه های کشــور از جمله تهران و 
تبریز فروخته شــود با این که مدیریتش 
دســت دولت اســت پول جمــع کرده 
است این بهتر است یا نفت بفروشیم که 
سیگنال منفی بدهیم. به جای فروش نفت 
و برگرداندن پولش سر سفره ها با این کار 
عکســش اتفاق افتاده است و مردم باید 
پول بدهند تا دولت اداره شود. ما باید از 
این فرصت تاریخی برای قطع وابستگی 
به نفت کمک بگیریم. حداقل از مصدق 

یاد بگیریم.
پازوکی همچنین با تأکید بر این که اقتصاد 
ایران در شــرایط فعلــی بیش از همه به 
ثبات اقتصادی نیاز دارد، ادامه داد: دولت 
باید یاد بگیرد حرفی را که می زند بسنجد. 
دولت قرار بود ETF دوم را اواخر مرداد 
به مردم واگذار کند. شوربختانه یکی از 
مقامات بدون آگاهی از عکس العمل بازار 
گفت دولت منصرف شده و می خواهد 

آن را به صورت بلوکی در بازار ارائه کند 
این ســیگنال منفی بود که بازار دریافت 
کرد. رییس خصوصی سازی یک حرفی 
زده و معاون ســازمان خصوصی سازی 
یک حرف دیگر. این ها ســیگنال منفی 
اســت. کدام آدم احمقی می آید پشــت 
تلویزیون می گوید ما از عرضه صندوق 
منصرف شدیم وبازار بورس را دچار این 

تالطم می کند.
وی بیــان کرد: با توجه بــه تحریم ها و 
فشــار های خارجی و دوســتان نادان و 
ناآگاه داخلی ثبات اقتصادی بیش از همه 
الزم اســت و دولت باید به سمت ثبات 
ســازی اقتصاد حرکت کند. یکی از این 
ثبات ها این اســت کــه بازار ها را حفظ 
کند. دستوری نمی شود تصمیم بگیریم. 
اقتصاد فرمان نمی پذیرد یک مکانیســم 
ســاختاری و علمی دارد. اگر در اقتصاد 
یک جامعــه، یک بازار دچار عدم تعادل 
بشــود این عدم تعادل در دیگر بازار ها 
خود را نشان می دهد اگر بازار ارز دچار 
مشکل شود این در دیگر بازار ها خود را 
نشان می دهد. باید با ثبات سازی اقتصاد 
به سمت تعادل حرکت کنیم. واژه تعادل 
را از فیزیک عاریت گرفتم. اگر جامعه ای 
به ســمت ثبات سازی اقتصادی حرکت 
کند باید تعادل دربازار ها مدنظرش باشد 

و ازهر گونه عدم تعادل بپرهیزد.
او افزود: یکی دیگر از مشکالت اقتصاد 
ایران این اســت که اقتصــاد ما در گرو 
سیاســت اســت و این در گــرو بودن 
نشــان می دهد نظام تصمیم گیری مان 
نمی تواند بخردانــه تصمیم بگیرد. برای 
مثال کســانی که اف ای تــی اف را رد 
کردند هزینه ای به بی ثباتی اقتصاد ایران 
تحمیل کردند. اگر شورای سران سه قوه 

امشب تصمیم بگیرد عضو همکاراف ای 
تی اف گردد بزرگترین شرکای ما چین، 
شوروی و ترکیه عضو اصلی اف ای تی 
اف هســتند. ما می خواهیم عضو همکار 
باشیم همچون 189 کشور جهان، اما به 
دلیل ناگاهی تصمیم گیران کالن مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ما با کره شمالی 
در یک جبهــه در مقابل تجارت جهانی 
ایستادیم این به نفع اقتصاد ایران نیست. 
ما باید تعامل را یاد بگیریم. از کره جنوبی 
طلب داریم پــول خودمان را نمی توانیم 

بگیریم.
پازوکی با بیان این که بحث اصلی را در 
این مســئله باید ثبات اقتصادی قرار داد؛ 
گفت: بحث را در این مســئله باید روی 
ثبات اقتصادی گذاشــت. وزارت نفت 
واقتصاد پشــت صحنه با هم هماهنگ 
کنند نیایند حرف های متضاد بزنند. رییس 
ســازمان خصوصی ســازی یک حرف 
نــزد معاونش حرف دیگری بزند. این ها 
ســیگنال به جامعه می دهد. من نمی دانم 
این ها کجا درس خواندنــد. ما بیش از 
همه به ثباتسازی اقتصادی نیاز داریم. ما 
نیازداریم با تصمیمات و سیاست بخردانه 
پیــش برویم. اقتصاد راه حل دارد منتهی 
راه حلش علمی اســت. اقتصاد در گرو 
سیاست اســت سیاســتمداران باید راه 
تعامل با بازار های جهانی را باز کنند هر 
چه اقتصاد به ســمت بسته تر شدن پیش 
رود مردم ضررمی کنند در بازار مســکن 
چه کســی جز مســتاجران ضرر کرد. 
سیاســت های بی ثبات سازی اقتصادی، 
تــورم و عدم تعادل اقتصــادی به ضرر 

توده های مردم و به نفع اغنیاست.
وی افزود: نظام تصمیم گیری کالن کشور 
سعی کند بخردانه و به دنبال منافع ملی 

باشــد من نمی فهمم ایران بر چه اساسی 
با سیستم  بانکی اش  نمی خواهد سیستم 
بانکی جهان کار کند. درد اینجاست که 
اگر رییس جمهور همین امشــب بگوید 
که به اینجا رســیدیم که مقرارت اف ای 
تــی اف را بپذیریم فردا بــازار بورس 
تاثیــرش را خواهد دید وروند معکوس 
خواهد شد و در بازار ارز ارزش پول ده 
هزار تومان صعود خواهد کرد. مشــکل 
ما اف ای تی اف نیســت. مشکل ما به به 
مدیریت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
ما برمی گردد، اما حق مردم ما این نیست. 
امروز کشور های مرتجع منطقه همچون 
عربستان سعودی و اسرائیل و تندرو های 
امریکا به شــدت دنبال منزوی کردن ما 
در جامعه جهانی هســتند و شوربختانه 
دوستان نادان داخلی هم به این امر کمک 

می کنند.
وی اضافه کرد: در شــرایطی که مسئله 
کرونــا، تحریم هــای نفتی، فشــار های 
خارجی اتفاق افتــاده همه این ها باعث 
این هستند که ایران را به سمت بی ثباتی 
اقتصادی سوق پیدا کند. اما آقای رییس 
جمهور می تواند با پذیرش اف ای تی اف 
سیگنال مثبت به جامعه بدهد. مولدسازی 
دارایی هــای دولت را پیش بگیرد. ببینید 
در شــهر مشــهد اکثر دســتگاه ها هتل 
دارند نگهــداری این ها کلی هزینه برای 
کشور دارد. دانشــگاه کرمان در یوسف 
آباد تهران در حد یــک هتل جا دارد تا 
اگر شوهرخاله رییس دانشگاه خواست 
بیاید تهــران رایگان اســتفاده کند همه 
اســتانداری ها هم همچنین جایی دارند 
تا دخترخاله و پســرعمه طرف استفاده 
کند. باید همــه این ها را بفروشــیم. تا 
درآمد و اشتغال ایجاد شود. این ها را باید 
مولدســازی کرد. این رقم بسیار باالیی 
است. این یعنی عرضه مسکن و به اشباع 
بازار مسکن کمک می کند فروش این ها 
حتی می تواند به ثبات در بازار مســکن 
بینجامد. االن قیمت مســکن وحشتناک 

باال رفته است.
ایــن اقتصــاددان تأکیــد کــرد: بایــد 
سیاســت هایی را به کار گرفت که ثبات 
اقتصــادی صــورت بگیــرد. باید نفت 
درخدمت اقتصاد باشد در این شرایطی 
که شــرکت های دولتی ســهام بســیار 
باالیــی دارنــد واگذاری آن هــا ومولد 
ســازی درآمد های دولت صورت بگیرد 
که در قانــون بودجه هم به منصه ظهور 
رسیده اســت.  در این میان قوه قضائیه 
نقش بســزایی دارد. بایــد کمک کند تا 
بعدا نگوید به امــوال دولت آتش زدید. 
همین هم باعث می شــود جرات نکنند 
این دارایی ها را بفروشند. ۷ هزار تریلیون 
تومان درآمد های دولت است نیم درصد 
مولد سازی شود به نظر من مشکل کشور 
در این شرایط حل خواهد شد و گرنه من 
با فروش نفت مخالف نیستم، اما راه حل 

بهتری وجود دارد.

بهجاینفتداراییهفتهزارتریلیونیرابفروشید
 پازوکی:دولت۷هزارتریلیونتومانداراییدارد،نیمدرصدآنرابفروشد،مشکلبازارهاحلمیشود

 در حالیکه بر پایه اعالم محمد شریعتمداری 
از ابتدای تیرماه، با تصویب هیئت دولت ۲00 هزار 
تومان به حق مســکن کارگران اضافه شده است، 
نمایندگان کارگری شورای عالی کار معتقدند این 
رقم باید از ابتدای سال به حداقل حقوق کارگران 

اضافه شود.
بــه گزارش فرارو، فرامــرز توفیقی، رییس کمیته 
دســتمزد شــورای عالی کار در واکنش به ابالغ 
مصوبه دولت برای افزایش حق مســکن کارگران 
گفــت: زمانی کــه وزیــر کار اقدامــی را انجام 
می دهد که مغایر با روح ســه جانبه گرایی و روح 
شورای عالی کار اســت، زمان اجرای مصوبه حق 
مسکن در شــورای عالی کار مشخص نشده بود. 
وزیــر کار در مصاحبه ای اعــالم کردند که طبق 
مصوبه شــورای عالی کار و هیأت دولت افزایش 

حق مسکن از تیرماه اعمال می شود.
وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل 
کشور به دستمزد 99 کارگران و تأکید رهبری مبنی 
بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال 
99 مجدداً به بحث گذاشــته شد. برخی مؤلفه ها 
تغییر کــرد و برخی دیگر اصالح شــد. یکی از 
مؤلفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران 
بود. با توجه به اینکه بار ها مسوولین اعالم کردند 
که این مصوبه برای دســتمزد 99 کارگران است، 
بنابراین افزایش حق مســکن می بایست از ابتدای 

فروردین ماه 99 اجرایی می شد.

توفیقی گفت: حــدود ۶00 هزار تومان از مجموع 
درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود 
۲۵ درصد اســت. اگر ماهیانه ۲00 هزار تومان در 
قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می شد 
در 1۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و 400 هزار 
تومان می شد، با ابالغ مصوبه حق مسکن از ابتدای 
تیر ماه و با کســر ۶00 هزار تومان برای فروردین، 
اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع 

درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.
در حق کارگران اجحاف شده است

حســین راغفر استاد دانشــگاه در گفتگو با فرارو 
با اشــاره به اینکه دولت هیچ عزمی برای افزایش 
حداقل حقوق کارگــران ندارد، گفت: در حالیکه 
حداقل حقوقی که برای امسال درنظر گرفته شده، 
هیچ گونه گره ای را از مشکالت معیشتی کارگران 
بــاز نمی کند، دولت برای افزایش همین مقدار نیز 
وقت کشــی های بســیار زیادی را انجام داده، در 
حالیکه بعد از کش و قوس های فراوان اعالم شد 
۲00 هزار تومان به حق مسکن افزوده می شود، در 
عین تاسف شاهد هستیم این مبلغ از ابتدای سال 

اضافه نشده است.
وی افــزود: دولت اعالم کرده ایــن افزایش حق 
مسکن از ابتدای تیرماه اعمال شده، در حالیکه این 
رویه بسیار غلط است و باید این مسئله از اول سال 
اجرایی می شد، به بیان دیگر در روزهایی که کرونا 
معیشت بسیاری از کارگران و خانواده های آن ها را 

تحــت تاثیر قرار داده، دولت این ۶00 هزار تومان 
را برای کارگران نادیده گرفت، هرچند که این مبلغ 
بسیار ناچیز است، اما همین نیز می توانست گره ای 
از کار کارگران باز کند، حال واقعا جای پرســش 
است که چرا دولت دســت به چنین اقدامی زده 

است.
راغفر با اشــاره به اینکه این افزایش حق مسکن 
بعد از کش و قوس های فراوان به تصویب شورای 
عالی رســید، اظهار داشــت: اما در کمال تعجب 
شــاهد بودیم، این مصوبه شورای عالی کار برای 
تائید نهایی باید به هیئــت دولت برود و در آنجا 
نیز تصویب شود، معلوم نیست که علت این کار 
چیست، در حالیکه شورای عالی کار نیز در دست 
خود دولت است و رییس آن نیز وزیرکار محسوب 
می شود، چنین بروکراسی های اضافه و پوچ فقط 

مشکالت کارگران را بیش از گذشته می کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه هرساله با این نحوه 
تعیین حداقل دستمزد کارگران، سفر آن ها کوچکتر 
می شود، بیان داشت: تنها برای امسال، در حالیکه 
بر پایه اعالم رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ 
تورم در فروردین ماه 41 درصد بود، شورای عالی 
کار حداقل دســتمزد را ۲1 درصد افزایش داد، در 
این باره شاهد هستیم که همینطوری کارگران ۲0 
درصد در سال کنونی از نرخ تورم عقب هستند و 
این اقدام عرصه را بیشــتر بر کارگران تنگ کرده 
اســت، از ســوی دیگر تورم اعالمــی، یک نرخ 

میانگین از تمامی کاال ها اســت، درحالیکه ســبد 
معیشتی کارگران شــامل 1۵ قلم کاال می شود، که 
تورم آن ها باالی ۵0 درصد و حتی تا 100 درصد 

و بیش از آن نیز تخمین زده می شود.
چرا کارگران نمی توانند از منافع خود دفاع کنند؟
وی با بیان بیان اینکه اتخاذ سیاست های نئولیبرالی 
که از ســال ۶8 تحت عنوان سازندگی در کشور 
پیاده شــد، موجبات فقیر شدن کارگران را فراهم 
آورد، اضافه کرد: این سیاست های غلط بیش از سه 
دهه است که اجرایی شده و ثمره آن نیز وضعیت 
اقتصادی امروز کشور است که روبه روز وخیم تر 
می شــود، در این سال ها با کاهش ارزش پول ملی 
از یــک طرف و وجود تورم فزاینده کمر کارگران 
شکسته و با توجه به اینکه هیچگونه نهاد حمایتی 
نیز برای این صنف وجود ندارد، در عمل شاهد آن 
هستیم، کارگران روز به روز با مشکالت معیشتی 

شدیدتری دست و پنجه نرم می کنند.
راغفــر ادامه داد: اگر بخواهیــم خط فقر اعالمی 
مرکــزی آمار را مرجع قرار دهیــم، امروز تمامی 
کارگران زیر خط فقر هستند، این در حالیست که 
برای درست کردن وضعیت اقتصاد کشور کارگران 
یکی از ســتون های اصلی به حساب می آیند، اما 
در طرف مقابل شــاهد هستیم عده ای رانت خوار 
مشغول چپاول درآمد های ارزی کشور هستند که 
شما هر روز دادگاه های آن ها را مشاهده می کنید، 
اگر بخواهیم وضعیت زندگی و معیشت کارگران 

را بهبود ببخشیم، باید جلوی این رانت خواری ها 
و فساد ها گرفته شود، اما در کمال تاسف می بینیم 
هر روز بر حجم پرونده های فساد افزوده می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کارگران از نهاد 
صنفی قدرتمندی برخوردار نیســتند، که بتواند از 
منافــع آن ها دفاع کند، یادآور شــد: بر پایه قانون 
مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در 
شــورای عالی کار باید به صورت سه جانبه انجام 
شــود، اما هر ساله شاهد آن هســتیم نمایندگان 
دولــت و کارفرمایان به راحتی هــر رقمی را که 
می خواهند تعیین می کنند و نمایندگان کارگری نیز 
از کوچکترین قدرتی برخوردار نیســتند تا بتوانند 
از حقوق کارگران دفاع کنند، بنابراین نتیجه چنین 
وضعی نیز مشــخص است که مشــکالت تمام 

نشدنی کارگران را در پی دارد.

حسینراغفر؛استاددانشگاهتشریحکرد

چگونه ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران آب رفت؟



دوشنبه 10 شهریور ماه  1399 / نمره 599 / سال سوم6
اتریخ و رفهنگ

 پیش کسوت هنر تعزیه با اشاره به آنکه بخش مهمی 
از باور، آئین و آموزه های تبلور فرهنگ شــیعی و 
عزاداری برای ســید و ساالر شهیدان حضرت امام 
حســین)ع( را در هنر تعزیه می توان یافت تاکید 
کرد: این هنر مهم ترین سنگر برای ترویج فرهنگ 

عاشورایی است.
داود فتحعلی بیگی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا با اشاره به سیر تحول و تطور تاریخ ۳00 ساله 
هنر تعزیه در کشــور گفت: شاید امروز هنرمندان 
تعزیه در ســایه پیروزی انقالب اســالمی و تبلور 
فرهنــگ دینی در قامت نظام جمهوری اســالمی 
به راحتی می توانند در مناسبت های خاص مانند ماه 
مبارک رمضان، یا روزهای محرم و صفر به اجرای 
تعزیه بپردازند اما مسئله آنست که در تاریخ بیش از 
سه قرن حضور تعزیه در کشورمان، این هنر با فراز 

و فرودهای متعددی روبه رو بوده است.
تعزیه خوانــان در زنده نگه داشــتن تعزیه نقش 

بسزایی دارند
نویسنده مجموعه 10 جلدی دفتر تعزیه خاطرنشان 
کرد:بعــد از دوران صفــوی که به عنــوان دوران 
شکل گیری و اوج هنر تعزیه در کشورمان به شمار 
می رود در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی شاهد 
ممانعت از اجرای این هنر و سرکوب هنرمندان آن 
از سوی سردمداران و زمامداران آن دوران بوده ایم.

 این مدرس دانشگاه تعزیه را مهم ترین سنگر برای 
ترویج فرهنگ عاشــورایی دانست و تصریح کرد: 
هنرمندان تعزیه به عنوان عاشقان و شیفتگان این هنر 
آئینی حتی در دوران سرکوب هنرمندان و ممانعت 
از اجرای آثار تعزیه تالش می کردند تا در راستای 
رسالت فرهنگی شان برای بازتاب عشق، ایثارف از 
جان گذشتگی و دیگر مبانی و آموزه های انسان ساز 
نهضت حسینی هر طور شده این هنر را زنده نگه 

دارند.
وی افزود: آنهــا با حضور در برخی از محیط های 
خــاص و یا خانــه بــزرگان و روحانیون تالش 
می کردنــد تا با اجرای این هنر رســالت فرهنگی 
خود را برای بازتاب داشته های فرهنگ آموزه های 
فرهنگ عاشــورایی به عموم عاشقان و شیفتگان 

عزادار حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( ارائه دهند.
روایت زندگی هاشم فیاض و داستان شمرخوانی 

او
ایــن مدرس دانشــگاه کــه این روزها مشــغول 
آماده ســازی نمایش »عمو هاشم« بر پایه برشی از 
زندگی زنده نام هاشم فیاض آخرین بازمانده نسل 
تعزیه خوانان تکیــه دولت برای اجرای عمومی در 

تماشاخانه سنگلج است.
فتحعلی بیگی درباره روند آماده ســازری و داستان 
این نمایش گفت: بر پایه روایت همزمان با اجرای 

نمایش تعزیه توســط گروه هاشم فیاض، یکی از 
شب ها پیرزنی او را به منزلش دعوت می کند و پس 
از صرف شام، شوهر زن که تعزیه را ندیده بود از او 
می خواهد کمی از مجلس را بخواند. هاشم فیاض به 
مرد می گوید من مخالف خوان و شمرخوان هستم. 
پیرمرد با زن خود دعوا می کند که همه اولیاخوان به 

منزل شان دعوت می کنند و تو اشقیاخوان.
وی ادامــه داد: فیــاض با دیدن این مشــاجره از 
آن هــا می خواهد با یکدیگر بحث نکنند و منزل را 
ترک می کند و به مســجد رفته و شب را در آن جا 
می گذراند. داستان از این قرار است اما من نیز دخل 

و تصرفی در آن داشته ام.
این پژوهشگر تئاتر ضمن اشاره به آنکه این نمایش 
سه بازیگر دارد، افزود: این نمایش فضای تعزیه و 
تعزیه خوانی دارد و درباره تالش هایی است که به 
منظور حفظ و نگهداری این هنر انجام شده است و 
به نوعی ادای دینی به شبیه خوان های گذشته است 
که با تالش های شان توانستند این هنر را حفظ کنند.

آماده ســازی کتاب »نقالی از متن تا اجرا« برای 
چاپ

فتحعلی بیگی درباره دیگر اقدامات خود در حوزه 
پژوهــش و فرهنگ جمع آوری منابــع مطالعاتی 
برای شــناخته هر چه بیشــتر گونه هــای نمایش 
ایرانی گفت: در بیش از دو دهه گذشــته مقاالت و 

پژوهش های متعددی را در حوزه هنر نقالی نوشته 
و در رســانه های مختلف منتشر کرده ام. به همین 
جهت برای گردآوری و تدوین آن ها با رویکرد و 
نگاهی متفاوت و همچنین افزودن مواردی که در 
این ســال ها در سایه پژوهش به آنها دست یافته ام 

تالش دارم تا کتابی را با رویکرد نگاه پژوهشی در 
هنر نقالی برای انتشار آماده کنم.

وی بــا بیان آنکه این کتاب » نقالی از متن تا اجرا« 
نام دارد خاطرنشــان کرد: تالش می کنم در ســایه 
این روزها که بیشــتر روزها را به ســبب رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی در خانه به سر می برم اوقات 
خود را برای تدوین این اثر ســپری کنم و تالش 
می کنم کتاب هنر نقالی را نیز بعد از پایان مراحل 
بازنویسی و ویراست آن برای انتشار به دست ناشر 

بسپارم. 

داودفتحعلیبیگی:

تعزیهمهمترینسنگربرایترویجفرهنگعاشوراییاست

اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان در نظر دارد بر پایه قوانین مربوطه، نسبت به فروش یک واحد آپارتمان، با 
مشخصات زیر، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. بنابراین از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای صالحیت قانونی 
دعوت می شــود جهت آگاهی از شــرایط عمومی مزایده و ارسال اســناد ومدارک با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده  20990032۵8000001 اقدام نمایند. الزم به ذکر است، متقاضیان شرکت در مزایده 
می توانند برای بازدید حضوری از آپارتمان مذکور با آقای محمد نصری، کارشناس اموال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان، 

با شماره همراه 091914370۵6 تماس حاصل نمایند.

پالک ثبتیمشخصات ملک
مساحت 

عرصه
مساحت 

زیر بنا
نشانیسال احداث

طبقه اول-دارای پارکینگ به مساحت 12/09 
متر مربع، دارای انباری به مساحت : 2/29 متر 

مربع-تعداد طبقه 4 - نوع اسکلت: بتنی - جنس نما: 
آجر نمای اسالمی- دو خوابه - جنس کف پذیرایی: 
سرامیک- سیستم گرمایش: بخاری -سرمایش : 

کولر آبی - جنس رویه دیوار : گچ و رنگ 

۷۷0۷ فرعی از 
41 اصلی مفروز 
و مجزی از 890 
فرعی بخش ۷ 

زنجان

۳50104.۳01۳8۳

زنجان: انصاریه، 
بوستان ۷، نبش 

خیابان استاد شهریار، 
ساختمان امیر سینا، 

طبقه اول ،واحد 2

نشانی اداره کل : میدان استقالل-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان
نشانی اینترنتی  :    www.zanjan.farhang.gov.ir نمابر :  ۳۳559191 )024(   

تلفن اداره کل ) واحد اداری و مالی( : 2- ۳۳548001 -024

زمان انتشار آگهی مزایده : ساعت 8:00  روز شنبه مورخه  1399/06/01
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخه  1399/06/11

شروع ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 1399/06/12
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14:1۵ روز شنبه مورخه 1399/06/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت10 صبح روز یکشنبه مورخه 1399/06/23
 زمان اعالم برنده مزایده : روز یکشنبه مورخه 1399/06/23

 در ضمن رعایت موارد زیر الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شــد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل« دریافت اسناد مزایده، 
آگاهی از شــرایط عمومی، پرداخت تضمین فرآیند ارجاع کار وارسال قیمت پیشــنهادی واطالع از وضعیت برنده مزایده از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  امکان پذیر می باشد. و کلیه اطالعات مزایده در سامانه مذکور قابل مشاهده ودریافت می باشد.
2- متقاضیان شــرکت در مزایده الزاماً بایســتی اطالعات و اسناد و مدارک پاکت های » الف ، ب ، ج« ) مدارک مورد نیاز برای پیشنهاد قیمت( را 
عالوه بر بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(، به صورت فیزیکی نیز  تحویل دفتر مدیریت اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی استان زنجان دهند.
3- قیمت کل پایه اعالم شده از سوی هیات کارشناسان رسمی دادگستری، به شرح زیر می باشد:

الف( به حروف: هفت میلیارد و هشتصد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال  ب( به عدد : 7/822/۵00/000 ریال

   آگهی مزایده عمومی یک واحد آپارتمان 

ادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانزنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
پروژه آبخیزداری)تکمیل بند خاکی و احداث بندهای ســنگ و مالت و رســوبگیر( کرسف شهرستان 
خدابنده استان زنجان شامل )عملیات سنگ و مالتی 2000 مترمکعب، عملیات خاکی ۳500 مترمکعب، 

عملیات بتنی ۳50 مترمکعب( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه ) دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
  www.setadiran.ir:پاکت ها( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/06/10 می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت 1۷ روز جمعه تاریخ 99/06/1۳

آخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 12:00روز  سه شنبه تاریخ 99/06/25
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/06/26

پیشنهاد دهندگان بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته آب  یا کشاورزی یا ابنیه 
باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به نشانی ذیل مراجعه فرمایید: 
زنجان - خیابان خرمشــهر – خیابان عدالت دوم غربي – اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان 

زنجان و تلفن تماس 024۳۳۷۷۷011- 024۳۳۷۷۷949

مبلغ تضمین ) به ریال (مبلغ برآورد ) به ریال (عنوان پروژه

پروژه آبخیزداری)تکمیل بند خاکی و احداث بندهای سنگ و 
مالت و رسوبگیر( کرسف شهرستان خدابنده استان زنجان 

شامل )عملیات سنگ و مالتی 2000 مترمکعب، عملیات 
خاکی ۳500 مترمکعب، عملیات بتنی ۳50 مترمکعب(

20،250،000،0001.012.500.000

 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابطعمومیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانزنجان

نوبتدوم

جشن شهریورگان  
جشن شکوه پایداری و شهریاری

جشن خشنودی پادشاهی بر خویشتن
جشن دلپذیر خودشناسی 

گاه رهایی از بیداد ها
هنگام پیوستن به دادخواهی

تابش شکوفایی، فره ایزدی،بر چهره پارسایان
بر نیک اندیشان روزگار خجسته باد!

 واژه ی شــهریور در اوستا به گونه ی خشتَره َوئیَه 
آمده اســت که به چم شــهریاری نیرومند است.
جشن شهریورگان در شهریور روز از شهریور ماه 
برگزار میشود.این روز در گاهشمار کهن،چهارمین 
روز از ماه شــهریور و در گاهشمار کنونی سی ام 
امرداد ماه است.مردم در این روز گرد هم می آیند 
و پساز برپایی نیایش همگانی به جشن و پایکوبی 
می پردازند.چند ســالی اســت که برپایه ی اعالم 
انجمن موبدان،شهریور روز از شهریورماه، روز پدر 

نامیده شده است.
* ای امشاســپندان شــما همه هم فکر و همگام 
بخشــایش نیک را به ما مردم ارزانی دارید .آیین 
راســتی و پاکی و منش نیک را به ما بیاموزید که 
عشــق و ایمان به خدا در نهادمــان افزایش یابد.  

پروردگارا !

ما با قلبی آکنده ازمهر تورا می پرستیم و خواستاریم 
به شادی و خوشبختی جاودانی مزدا دست یابیم.

یسناهات۵1 بند ۲0
* خشتره وئیریه در زبان پارسي به گونه ي شهریور 
آمده است. این امشاسپند نماد شهریاری مینویی، 

توانایی خدایی و پادشاهی بر خود است . 
در اوســتا »ْخَشتره وئیریَه« و در پهلوی »َشهرَِور« و 

درپارسي »َشهریَور« است. 
بخش نخست این واژه به معناي شهریاری و شهر 
است و فردید از شهر، همانا کشور است، چنان که 

سرزمین ایران را، ایرانشهر می نامیدند.
اســت. واژه)وئیریه(فرنــام  ایــن  دوم  بخــش 
خشــتره وئیریه، به معناي آرمان شهر یا شهریاری 
آرمانی یا توانایی مینوی آرمانی است. در اسطوره 
هاي  زرتشتی و ایرانی این امشاسپند نماد شهریاری 
و فّر و فرمان روایی اهورا مزدا و نگاهبان  آســین 
ها  و پاسدار َفر و پیروزی شهریاران دادگر و یاور 

بینوایان و دستگیر نیازمندان است.
*  شهریور به چم »شهریاری و نیرومندی اهورایی« 

و در جهان مادی پاســبان فلزات است. شهریاری 
اهورایی از هنجار هستی برمی خیزد و همه ی جهان 

را دربر می گیرد.
*   در اوستا از شهریور کشور جاوداني اهورامزدا، 
سرزمین انوشه و بهشت برین نام برده شده ، همان 
جاییست که خود اهورا و ایزدان می باشد . که آدمي 
چنان در راســتي و اشایي و براي شادي دیگران و 
آباداني کوشا باشد و در مهرباني زندگاني کند که 
پس از مرگ در این جایگاه ، روان و فر به شایستگی 

باشد.
ایرانیان در این روز به  آتشکده می روند ستایش و 
نیایش ویژه ایي بر پا می دارند و در آتشکده ، چوب 
هاي خوش بو و اســپند و بر آتش  می گذارند و 
بوي خوش و گرما آدمي را به مهماني نیایش زیبایي 

به سوي اهورامزدا می کشاند .
واژه شهریور، در اوستا به صورت »ْخَشتره َوئیریَه« 
آمده است که شــهریاری نیرومند و مینوی معنی 
می دهد، در گاهشماری ترادادی)سنتی( سی روزه 
زرتشتیان، چهارمین روز در هر ماه شهریور فرا می 

رسد، آن روز جشن شهریورگان است.
بی گمان چنین جشنی در ایران باستان گرامی داشته 
شده است، اکنون نیز زرتشــتیان به باور ترادادی 
خود همانند جشن های دیگر ماهیانه در بسیاری از 
شهرها و روستاها، بهدینان در مکان های همگانی 
و تاالرهــا گردهم می آینــد، نیایش همگانی برپا 
می دارند، سخنرانان به اهمیت جایگاه سروری و 
شهریاری در همبودگاه)جامعه( مردمی اشاره می 
کنند، سپس با برنامه های شــاد و سرگرم کننده، 

جشن شهریورگان را به پایان می برند.
* »شــهریور«، به چمار »شــهریاری آرمانی«، در 
گات ها )ســرودهای زرتشت( یکی از فروزه های 
اهورامزدا و در اوستای نو یکی از امشاسپندان است 

و او را مینوی جوانمردی نیز خوانده اند. 
* در گاه شماری ایرانی، ششمین ماه سال و چهارمین 
روز از هر ماه »شهریور« نام دارد، از این روی در روز 
شهریور از شهریور ماه یا چهارم شهریورماه »جشن 

شهریورگان« را برپا می کنیم. 
* جشن شــهریورگان پیوندی نیز با استوره  نبرد 

نخســتین انســان )کیومرث(، با اهریمن دارد. در 
این استوره، کیومرث با یاری امشاسپند شهریور بر 
اهریمن پیروز شــده و دوران پیروزی و شهریاری 

بشر بر زمین آغاز می شود. 
* در اندرز نامه »آذرپاد مهر اسپندان« نیز آمده است: 
»در شــهریور روز شــاد باش زیرا که شادی ویژه 
مردمانی ست که شهریار گزیده خوب داشته باشند.«

ابوریحان بیرونی همچنین روایت می کند که:
»در شــهریورگان آتش های بزرگ می افروختند 
و عبــادت خدا و ســتایش او را زیاد می کردند و 
برای خوردن و دیگر شادمانی ها به گرد هم جمع 

می شدند«.
* در نســک)کتاب( پهلــوی »بُنَدِهش«، آنجا که 
»درباره چگونگی گیاهان« سخن به میان می آید، از 
میان گل ها، »شاه اِسپَرغم« گل ویژه شهریور شناخته 
 Ocimum شده است و شــاه اِســپَرغم همان

Basilicum یا ریحان یا نازبو است.
پژوهش: کورش نیکنام 

ویرایش و گردآوری: امیر پریزاد

جشن شهریورگان؛ جشن شکوه پایداری و شهریاری

نوبتاول
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 جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(
اســتان زنجان گفت:عشق و ارادت شیعیان به ماه 
محرم و امام حســین )ع(تعطیل شــدنی نبوده و 
ارادت قلبی مردم دنیا نسبت به اهل بیت هر روز 

پررنگ تر می شود.
ســرهنگ ابوالفضل طهماســبی در گفت وگو با 
خبرنگار بســیج زنجان با اشــاره به اینکه شیوع 
ویروس کرونا در کشور محدودیت های فراوانی 
در برگزاری آیین های عزاداری ماه محرم در کشور 
ایجاد نمود، اظهار داشت:اما عشق و ارادت شیعیان 
به ماه محرم و امام حسین )ع( تعطیل شدنی نبوده 
و ارادت قلبی مردم دنیا نسبت به اهل بیت هر روز 

پررنگ تر می شود.
وی با تاکید بر برگزاری آیین های عزاداری محرم 
امســال در بین خانواده ها با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی تصریح کرد:نصب پرچم های سیاه بر 
سردرب منازل، تبیین دستاورد های قیام حضرت 
اباعبداهلل الحســین )ع(، تحلیل تاریخ عاشورا و 
دستاورد های آن توسط سخنوران، علم، کارشناسان 
دینی و مداحان از نمونــه اقدامات قابل اجرا در 

جهت نمایش عشق و اراده به اهل بیت است.
جانشــین فرمانده سپاه اســتان همچنین بر بهره 
برداری بهتر و بیشتر از فضای مجازی تاکید کرد 

و گفت: راه اندازی تکیه و حسینیه مجازی توسط 
هیئات مذهبی می تواند بــر برگزاری عزاداری و 

عدم تجمع مردمی کمک شایسته ای نماید.
طهماســبی در ادامه بر حفظ ســامت عزاداران 
حسینی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و آیین 
نامه های بهداشــتی و تبعیــت از فرامین وزارت 
بهداشــت در جهت حفظ سامتی هر چه بیشتر 
عزاداران حسینی تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه 
در ماه محرم امســال شور و شعور حسینی را به 
جهانیان نشان دادیم، تصریح کرد:علی رغم تمامی 

محدودیــت ها، اما در این مدت نشــان داده ایم 
که با تغییر شــیوه آیین عزاداری بدون اینکه جان 
و ســامت مردم با خطر همراه شود توانسته ایم 
مجالــس عزاداری را برگزار کنیــم. وی در پایان 
با تاکید بر اینکه مردم ایران در این ســال ها نشان 
داده اند که همواره پیرو خط رهبری عمل می کنند و 
نسبت به تمامی موضوعات بصیرت دارند، تصریح 
کرد: قطعا عزاداران حسینی طبق فرمایش های رهبر 
معظم انقاب و مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا 

عزاداری های خود را انجام خواهند داد.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان گفت: یکی 
از راهکارهای رونق روزافزون ملیله زنجان نوآوری 
در طراحی است که با بهره گیری از اکوسیستم های 

استارتاپی می توان در این حوزه موفق بود.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از ایســنا داوود 
مرادخانی صبح پنجشنبه )۶ شهریورماه( در آیین 
افتتاح مرکز رشد ابهر، مرکز رشد را هدیه ارزشمند 
برای این شهرستان و به ویژه جوانان آن شهرستان 
دانست و با اشاره به مشکل اشتغال جوانان، تاکید 
کرد: با حرکت به سمت اکوسیستم های استارتاپی 
می توان بخشی از مشــکات بازار کار کشور را 

مرتفع کرد.
وی افزود: جوانان ما در عرصه های مختلف دارای 
اســتعدادهای ویژه ای هســتند که با تکیه بر این 
استعدادها می توان وابستگی کشور به کشورهای 
خارجی را از بین برد، فقط کافی است جوانان را 

باور داشته باشیم.
این مســوول با اشاره به اینکه زنجان شهر جهانی 
ملیله است، عنوان کرد: یکی از راهکارهای رونق 
روزافزون ملیله زنجان، نوآوری در طراحی است 

که با بهره گیری از اکوسیستم های استارتاپی می توان 
در این حوزه موفق بود.

مرادخانی با بیان اینکه ۴۵ درصد زیتون کشور در 
طارم تولید می شود، به پساب حاصل از فرآوری 
محصوالت زیتون طارم، به عنوان یکی از تهدیدات 
محیط زیســت اشاره کرد و افزود: با بهره گیری از 

صنایع پایین دستی و باالدستی می توان این معضل 
را مدیریت کرد.

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان ادامه داد: 
کشور ما دارای منابع بســیار عظیمی است که با 
مدیریت صحیح آن ها می توان بسیاری از مشکات 

را حل کرد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان :

عزاداری برای امام حسین)ع(تعطیل شدنی نیست
 رییس پارک علم و فناوری استان تاکید کرد

بایستگی بهره گیری از اکوسیستم های استارتاپی 
برای توسعه ملیله زنجان

 بــه همــت مرکــز آمــوزش  تخصصی 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی زنجان، آزمون ارزیابی 
و توسعه شایســتگی مدیران دستگاه های اجرایی 
اســتان زنجان توســط ارزیابان حرفــه ای کانون 
ارزیابی و توسعه شایســتگی جهاددانشگاهی در  
محل مجتمع جهاددانشگاهی استان زنجان برگزار 

شد.
عضــو کانــون ارزیابی و توســعه شایســتگی 
جهاددانشــگاهی در حاشــیه برگــزاری آزمون 
ارزیابی و توســعه شایستگی مدیران دستگاه های 
اجرایی اســتان زنجان، با اشــاره بــه اهمیت و 
ضرورت شایسته ساالری در سازمان ها، به ویژه در 
دستگاه های اجرایی بخش عمومی و دولتی، گفت: 
با توجه به اهمیت جایگاه مدیریتی، به نظر می رسد 
که ســازمان ها نــگاه ویژه تری را به ســمت های 
مدیریتی داشــته باشند و با وســواس بیشتری به 

انتخاب و پرورش مدیران آینده خود بپردازند.
سیدرفیع موسوی افزود: با توجه به توسعه روش 

شناسی های علمی در حوزه منابع انسانی و مطرح 
شدن نظریه شایستگی در ادبیات تخصصی، امروز 
جهت گیری اصلی ســازمان های پیشرو، طراحی 
همه فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای شایستگی 
اســت، بنابراین امروز ابزارها و روش شناسی های 
سنجشی و پرورشی نیز با رویکرد شایستگی محور 

طراحی و پیاده سازی می کردند.
وی با بیان اینکه ســرمایه انســانی هر ســازمان، 
ارزشمندترین ســرمایه آن محســوب می شود، 
تصریح کرد: در این بین مدیران سازمان از جایگاه 
ویژه ای برخوردار بوده و قــدرت بهره برداری از 
منابع مالی و غیرمالی ســازمان نیز در اختیار آن ها 
قرار گرفته است، به  نحوی که با تصمیم گیری  آن ها 
به صورت مستقیم در بهره وری و توسعه سازمان 

تغییرات رخ می دهد.
عضــو کانــون ارزیابی و توســعه شایســتگی 
جهاددانشــگاهی با اشــاره بــه اینکــه در میان 
روش های ارزیابی و توســعه کــه انحصارا برای 

انتخاب و پرورش مدیران به کار گرفته می شــود، 
مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران از قابل 
اطمینان ترین ابزارها محسوب می شود، ادامه داد: 
بــر پایه نتایج برخی پژوهش هــا اعتبار این ابزار، 
باالترین میزان اعتبار را در مقایسه با دیگر ابزارهای 

ارزیابی دارا است.
موســوی اظهار کرد: جهاددانشگاهی با توجه به 
پیشــینه تخصصی و درخشان خود در حوزه های 
پژوهشی و آموزشــی و داشتن بزرگ ترین شبکه 
آموزشــی کوتاه مــدت تخصصی کشــور و نیز 
بهره گیــری از متخصصان مســتعد و باتجربه در 
حوزه های روان شناسی صنعتی سازمانی، مدیریت 
منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و روان سنجی 
و بــا اخذ مجوزهــای الزم از ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشــور، اقدام به طراحــی و اجرای 
کانون های ارزیابی و توســعه در ســطح کشور و 
در دستگاه های مختلف اجرایی و صنایع مختلف 

تولیدی و خدماتی کرده است.

وی یادآور شد: برای آرامش بیشتر ارزیابی شوندگان 
در این روزهای ســخت کرونایی و پیشــگیری 
از عوارض خستگی از ســفر و استرس ناشی از 
تجربه حضــور در محیط های خارج از اســتان، 
اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران را در استان 
محل سکونت مدیران برنامه ریزی و اجرا می   کنیم. 
موسوی خاطرنشــان کرد: یکی از اساسی ترین و 
مهم ترین چالش های پیش روی سازمان ها، افزایش 
نیاز به مدیــران توانمندتر، مســتعدتر، ماهرتر و 
شایسته تر، همچنین خاق و نوآور برای عبور از 

شرایط دشوار فردا است.
در ادامه، رییس جهاددانشــگاهی اســتان زنجان 
نیز گفــت: شایســتگی ها متشــکل از مجموعه 
توانایی ها و ظرفیت هایی است که شخص را قادر 
می سازد تا در چارچوب محدودیت های درون و 
برون سازمانی در ایفای نقش و وظایف کاری خود 
عملکرد مطلوب داشــته باشند، به عاوه تضمین 

کننده موفقیت سازمانی نیز به شمار می رود.

کامــران جعفری افزود: شایسته ســاالری یکی از 
ارکان توسعه پایدار در کشورهای مختلف است که 
به همین منظور مکانیزم های مختلف در کشورهای 

توسعه یافته مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: در دهه های گذشــته، تغییرات 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فناوری، تاثیرات 
شگرفی بر ســازمان ها داشته است. این تغییرات، 
همراه با افزایش رقابت جهانی، ســازمان ها را به 
بازاندیشی در شــیوه های انجام کار خود واداشته 
و باعث شــده تــا فعالیت های خــود را مجدداً 

سازماندهی کنند.
این مســوول ادامه داد: سرمایه انسانی در مرکز و 
قلب سازمان ها، نقشی حیاتی و تعیین کننده را در 
فعالیت های سازمان ها بر عهده دارند و مهم ترین 
مزیت رقابتی در ســازمان ها شمرده می شوند، از 
این رو شناسایی و ارتقای مهارت، دانش، توانایی 
و در یک کام، شایستگی های کارکنان و مدیران 
برای موفقیت یک ســازمان، امــری ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
جعفــری اظهار کــرد: کانون ارزیابی و توســعه 
شایســتگی، یکی از کارآمدتریــن روش ها برای 
احراز شایســتگی کارکنان و  مدیران است که در 
سال های گذشته برای سنجش شایستگی مدیران 

دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: از این رو کانون ارزیابی و 
توسعه شایستگی مدیران جهاددانشگاهی کشور با 
بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی 
و روش های پیشرفته مدیریت منابع انسانی و نیز 
توســعه فناوری های نوین ســازگار با نظام منابع 
انســانی یکی از مراکز عهده دار ارزیابی مناســب 
شایستگی سرمایه انسانی سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی کشور اســت که با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی مصوب ســتاد ملی مبارزه با کرونا با 
حضــور ارزیابان حرفــه ای و صاحب صاحیت 
جهاددانشگاهی به ارزیابی مدیران استان در چهار 

روز برگزار شد.

عضو کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاددانشگاهی:

سازمان ها نگاه ویژه تری به سمت های مدیریتی داشته باشند

 مشکل مسکن با تولید انبوه و جلوگیری 
از کاالی سرمایه ای شدن آن حل می شود.

به گزارش زنگان امــروز، نایب رییس مجلس 
شورای اسالمی گفت: راه حل مساله مسکن در 
کشور این است که دولت و مجلس دست در 
دست هم بدهند تا هم تولید انبوه مسکن محقق 
و هم با تصویب و اجرای قوانین جلوی کاالی 

سرمایه ای شدن مسکن گرفته شود.
علی نیکزاد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در 
زنجان با بیان اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
به یقین نمی تواند جوابگوی متقاضیان مسکن 
در کشور باشد، افزود: در حوزه مسکن در یک 
دوره پنج و نیم سال اقدام خاصی انجام نشد و 
اکنون نیازهای انباشته در این بخش زیاد شده و با 
این شرایط مسکن دار شدن برای جوانان در کالن 

شهرها تبدیل به رویا می شود.
وی با بیان اینکه در کشور باید یک اقدام جدی 
برای تامین مســکن انجام شود، اظهار داشت: 
مجلس به این موضوع ورود کرده و در این باره 
طرح ۲ فوریتــی در آینده نه چندان دور تقدیم 

صحن علنی خواهد شد.
نیکزاد افــزود: این طرح با ۲ رویکرد کمک به 

تولید انبوه مسکن و همچنین تصویب قوانینی که 
به موجب آن مســکن به کاالی سرمایه ای در 

کشور تبدیل نشود، تدوین شده است.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی، 
قانون مالیات بــر عایدات و خانه های لوکس، 
قانون مالیات بر زمین و قانون مالیات بر معامالت 
مکرر از جمله راه های موثر در این زمینه است.  
نایب رییس مجلس گفت: شوربختانه تا کنون 
برای طرح اقدام ملی مسکن در کشور، بانک ها 
یک ریال هم تســهیالت ندادند و بانک مسکن 
با وجود اینکه پول قابــل توجهی را از محل 
بازگشت اقســاط مسکن مهر در صندوق خود 
داشته و ۱۰ سال نیز بابت بازگشت آن به بانک 
مرکزی استمهال گرفته، هنوز این رقم که میزان 
آن ۱۲ هزار میلیارد تومان است، داده نشده است.

وی خاطرنشــان کرد: وزارت راه و شهرسازی 
در حوزه مسکن دارد تالش می کند ولی اگر با 
این تالش قاطعیت و همکاری دیگران نباشد، به 

سرمنزل مقصود نمی رسد.
نیکزاد گفت: اطالعات غلطی در کشور در مورد 
مسکن به رییس جمهوری داده می شود که این 

کار بدی است.

وی همچنین در بخش دیگری نیز یادآور شــد: 
زنجان هم در حوزه مسکن مهر و هم در زمینه 
طرح اقدام ملی مسکن جزو استان های پیشرو 

است.
نایب رییس مجلس شــورای اسالمی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به موضوع سرپرستی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اشــاره کرد و 
گفت: طبق قانون رییس جمهوری می تواند سه 
ماه فردی به عنوان سرپرست بر یک وزارتخانه 

منصوب کند.
وی با بیان اینکه پس از عدم رای اعتماد مجلس 
به سرپرست پیشــین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، از نظر قانونی برای سرپرســت جدید 
باید اذن رهبری را بگیرد، اظهار داشت: شفاها 
بــه ما گفته اند که برای مــدت یک ماه اذن و 
اجازه رهبری را برای سرپرست جدید وزارتخانه 

گرفته اند.
نیکزاد گفت: توصیه به دولت این است که بعد از 
تعطیالت تاسوعا و عاشورا، در اسرع وقت گزینه 
مورد نظر را به مجلس معرفی کند و نمایندگان 
نیز طبق قانون ۱۰ روز برای بررســی سوابق و 

برنامه های گزینه پیشنهادی فرصت دارند.

نایب رییس مجلس در زنجان اعالم کرد:درباره وضعیت مسکن در کشور

اطالعاتغلطبهرییسجمهورمیدهند

 فرنشــین بنیاد مســکن انقاب اسامی 
اســتان زنجان در گفتگــو با خبرنــگاران  از 
اختصاص سهمیه 1090 واحد مسکونی به  بنیاد 
مسکن استان در قالب طرح اقدام ملی خبر داد 
و گفت: ســهمیه بنیاد مسکن استان در 12 شهر 
زیر 100 هزار نفر جمعیــت، 722 واحد و در 
شــهر زنجان نیز 3۶8 واحد مسکونی درمنطقه 

گلشهر می باشد. 

رضا خواجه ای  از ثبت نام تعداد 2۴۴9 نفر در 
شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت در سامانه 

طرح اقدام ملی مسکن استان خبر داد.
وی با بیان اینکه،  در شــهرهای زیر 100 هزار 
نفــر جمعیت، تعــداد متقاضیانی کــه تاکنون 
استعامات آن ها تایید شده و در مرحله مراجعه 
به شعب بنیاد جهت احراز هویت و تایید نهایی 
می باشــد، 1203 نفر اســت، ادامــه داد:تعداد 

متقاضیانــی که بارگزاری کامــل مدارک انجام 
داده اند، ۵33 نفر، تعــداد متقاضیانی که افتتاح 
حساب نموده اند، 1۴۵ نفر و تعداد متقاضیانی 
که آورده واریز کرده اند نیز 3۵ نفر می باشــد 
که در صورت استقبال و آورده متقاضیان ، بنیاد 
مســکن آمادگی الزم برای ساخت 722 واحد 

مسکونی در اینگونه شهرها را دارد.
خواجه ای با اشــاره به اینکه، تاکنون  73 قطعه 

زمین از اداره کل راه و شهرســازی با مساحت 
188۵2 متر مربع واحد با قابلیت ســاخت 3۴0 
واحد مسکونی دریافت نموده ایم، افزود: بنیاد 
مسکن در مناطقي این طرح را اجرایي مي کند 
که دسترســي مناســب به مناطق شهري وجود 
داشته باشــد و زیر ســاخت هاي انبوه سازي 
تامین باشــد تا مردم دچار مشکات دسترسي 

بعد از ساخت و سرمایه گذاري نشوند.

فرنشــین بنیاد مسکن انقاب اســامی استان 
تصریح کرد: اقشار کم درآمد جامعه می توانند 
پس از ثبت نــام و آورده خود به صاحب خانه 

دار شدن امیدوار شوند.
وی افــزود: این طــرح همچنین بــرای دیگر 
متقاضیان مســکن نیز فرصت هایی ایجاد کرده 
است و متناسب با سطوح درآمدی خانوارها به 

تولید مسکن می پردازد.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد :

سهمیه بنیاد مسکن استان در طرح اقدام ملی، ساخت 1090 واحد مسکونی است
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وضعیت آب و هوای زنجان:

12
31

باز آن سمند زخم خورده بی سوار آمد
با شیهه ای خونین و چشمی اکش بار آمد

ُسم ضرهب اهیش رب رد و ردوازه می گویند
کاین انشکیبا با ایپمی مرگ بار آمد

بفکن َپِ  سیمرغ رد آتش هک َرخش این بار
گاهم ی اسفندیار آمد بی صاحب از هن

زین داغ داران ، کس نمی داند هک اسب دوست

دیگر هچ شد کاین گوهن زار از کارزار آمد ؟
مین آشنا ، از پشت خنجر زد ؟ دیگر کدا

مین دوست ، با دشمن کنار آمد ؟ دیگر کدا
» عاشق جنون « گو ، بشکند این بار سازش را

کاسب سیاه » روشن « از ره داغ دار آمد
گار « از بیخ و فشاند گیسو ِبُبــّرد ، گو » ن

گار آمد رب خاک این صحرا هک از خونش ن
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com
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