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رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه خبر داد:
 بزرگترین گنبد آجری جهان به روی گردشگران باز شد
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استاندار زنجان:
آموزش مجازی در استان زنجان تقویت شود

ویتــرین

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان عنوان کرد؛

۱۵۳ روستای زنجان 
روی گسل
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نهاده های مورد نیاز دامداران 
از ذخایر استراتژیک استان 

تامین می شود

آغاز لکه گیری اضطراری 
آسفالت جاده های 

استان زنجان

توسعه طرح نوغانداری 
استان زنجان

حذف یارانه دولتی 
از تولید سموم کشاورزی 

مشکل ساز شد

 مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان 
گفت: رشــد باالی میزان جمع آوری فطریه به 
انجمن کلیوی نشان از اعتماد مردم به این نهاد 

مردمی است.
محمدرضا طهماســبی افزود: رشد باالی میزان 
جمع آوری فطریه نســبت به ســال گذشته به 
سمت انجمن کلیوی نشان از اعتماد و شناخت 

مردم به جایگاه انجمن کلیوی است.
وی با بیان اینکه امســال طبق مجوز از ســوی 
شورای زکات استان نســبت به برپایی پایگاه 
جمع آوری فطریه اقدام شــد تصریح کرد : ۱۰ 
پایگاه در ســطح شهر برای جمع آوری زکات 
فطریه توســط انجمن کلیوی برپا شــد که با 
افزایش ۲۵ درصدی جمع آوری زکات فطریه 

نسبت به سال گذشته مواجه شدیم .
وی گفت :در پایــگاه های جمع آوری زکات 
فطریه در ســطح شــهر نیز بیش از ۴۰ همیار 
انجمن کلیوی به صــورت داوطلبانه همکاری 

داشتند.
مدیــر انجمن خیریــه کلیوی اســتان زنجان 
خاطرنشان کرد : این وجوه در راستای ماموریت 
های خیرخواهانه انجمن، صرف امور جاری و 
درمانی بیماران نیازمند کلیوی می شــود و بی 
تردید مســاعدت های ارزشمند مردم می تواند 
بسیاری از بیماران دیالیزی را وارد چرخه پیوند 
کلیه کند تا این بیماران از مشــکالت و درد و 

رنج فراوان دیالیز رهایی یابند.
طهماســبی گفت: بیش از هــزار و ۸۵۰بیمار 

دیالیــزی و پیوند کلیه و مراقبتیتحت پوشــش 
این انجمن است که بخش قابل توجهی از این 
عزیزان با مشکالت بیکاری و معیشتی و هزینه 
هــای باال دارو و درمان که روند همیشــگی و 

مادام العمر درمانی دارند مواجه هستند.
مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان با بیان 
اینکــه تمامی نذورات و کمــک های مردمی 
نسبت به نیت مردم صرف امور بیماران نیازمند 
به صورت ســاماندهی انجام میشــود افزود : 
کمک های مردمی از طریق بررســی از سوی 
مددکاری و روانشناســان متخصص ساماندهی 

می شودتا به موقع دست بیماران نیازمند برسد 
و هیچ گونــه دخل و تصرفی در این کمک ها 

وجود ندارد .
طهماســبی با بیان این که بزرگترین رســالت 
این انجمــن ، تعامل با خیریــن و توجیه آنها 
نســبت به نیازهای بیماران است، خاطرنشان 
کرد: مهم ترین عامل در این زمینه جلب اعتماد 
خیرین است و خیرین باید اطمینان پیدا کنند که 
کمک های آنها در جای درست هزینه می شود 
و نهادهای مردمی به آن چه که می گویند عمل 

می کنند.

 پیــرو بازگشــایی مــدارس دولتــی و 
غیردولتی در آموزش و پرورش، آموزشگاه های 
علمــی آزاد و زبــان با رعایت دســتورالعمل 
مراقبــت و کنترل بیماری کرونا که از ســوی 
وزارت بهداشت ابالغ شــده است، بازگشایی 

می شود.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند معاون وزیر 
و رییس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشــارکت های مردمی گفت: در این 
دســتورالعمل پیش بینی های الزم جهت حفظ 
سالمت دانش آموزان و کارکنان مراکز علمی و 
زبان پیش بینی شــده است از جمله ضدعفونی 
کردن محیط آموزشگاه ها، تامین مواد شوینده و 
ضدعفونی کننده به انــدازه کافی، ایجاد فاصله 

گذاری اجتماعی در محل کالس ها و یا ســایر 
فضاهــای فیزیکی، ارائــه آموزش های الزم به 
مربیان، کارکنان و دانش آموزان جهت رعایت 
مسائل بهداشتی و سایر موارد مورد نیاز از این 

جمله هستند.
زینی وند بیان کرد: در هر آموزشگاه یک نفر از 
پرسنل یا نیروی آموزش دیده جهت نظارت و 

پاسخگویی در امور بهداشتی که ترجیحا مدیر 
آن مر کز باشد، پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر شــرایط تهویه مناســب فضای 
آبخــوری،  سیســتم های  تجهیــز  فیزیکــی، 
سرویس های بهداشتی به مواد شوینده مناسب 
و همچنین دفع بهداشتی زباله ها توسط نیروی 
آموزش دیده مناسب گفت: چینش صندلی ها با 

رعایت فاصله ۱.۸ تا ۲ متر رعایت می شــود و 
حداکثر ۵۰ درصــد ظرفیت هر کالس پذیرش 

خواهد شد.
معاون وزیر تصریع کرد: اســتفاده از وســایل 
حفاظت فردی مانند دســتکش و ماسک برای 
کارکنان و مربیان الزامی است و توصیه می شود 
دانش آموزان نیز حتما از وســایل شــخصی و 

ماسک استفاده کنند.
زینی وند با اشــاره به این کــه توزیع هرگونه 
مواد غذایی و خوراکی در آموزشــگاه ها ممنوع 
است، توصیه کرد که دانش آموزان از آب های 
آشامیدنی در بطریهای کوچک شخصی استفاده 

کنند.
معاون وزیر و رییس ســازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی تاکید 
کــرد که حضــور تمامی افــراد دارای بیماری 
زمینه ای، قلبی، تنفســی، نقص سیستم ایمنی و 
مشــکوک به بیماری کرونا بدون مجوز پزشک 
مربوطه، در کالسهای آموزشگاهها ممنوع است.
به گزارش روابــط عمومی ســازمان مدارس 
و مراکــز غیردولتی، رییس ســازمان مدارس 
و مراکــز غیردولتــی در پاپان گفت: شــورای 
نظارت آموزش و پرورش به ریاســت فرنشین 
آموزش و پرورش هر استان و نمایندگان حوزه 
مشــارکتهای مردمی، شــورای موسسان مراکز 
غیردولتی و دانشــگاه علوم پزشکی مسوولیت 
نظارت بر فرآیند بازگشایی مراکز علمی و زبان 

را به عهده دارند.

 دبیر بیست وســومین دوره گردهمایی 
پژوهشــی نجوم ایران از ارایــه ۵۵ مقاله در 
بیست و ســومین گردهمایی پژوهشی نجوم 
ایران در زنجان در قالب مقاله و پوســتر خبر 

داد.
حســین حقی در گفت وگو با خبرنگار فارس  
اظهار کرد: دانشگاه تحصیالت تکمیلی از زمان 
تاســیس یکی از قطب های تحقیقاتی نجوم در 
کشور بوده و فارغ التحصیالن زیادی داشته که 
در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا مشغول به 

فعالیت هستند.
دبیر بیست و سومین دوره گردهمایی پژوهشی 
نجوم  ایران با اشاره به اینکه دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی از همان ابتدا هم سمینارهای ساالنه ای 
در سطح ملی داشــته است، عنوان کرد: از ۲۳ 
دوره برگزار شــده ۲۱ گردهمایی پژوهشــی 
نجوم  ایران، در استان زنجان برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در ســال کنونی حدود ۲۵۰ 
نفر برای شــرکت در بیســت و سومین دوره 
گردهمایــی پژوهشــی نجوم ایــران ثبت نام 
کرده اند، گفت: حــدود ۵۰ نفر از این افراد از 

خارج از کشور هستند.
حقی با اشــاره به اینکه نزدیک به ۵۵ مقاله در 
بیســت و ســومین دوره گردهمایی پژوهشی 
نجوم  ایران پذیرفته شده است، گفت: ۲۸ مورد 
از این مقــاالت به صورت ســخنرانی و بقیه 

پوستر ارائه شد.
دبیر بیست و سومین دوره گردهمایی پژوهشی 

نجوم ایران با بیــان اینکه تحصیالت تکمیلی 
علــوم پایه زنجــان، با توجه بــه ظرفیت ها و 
توانمندی های ویژه اساتید و دانشجویان خود 
و با عنایت به سیاست کلی دانشگاه، همه ساله 
میزبان کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی 
و ملی بوده اســت، افــزود: در این میان گروه 
نجوم دانشــکده فیزیک دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان ســال ها است میزبان 
گردهمایی پژوهشی نجوم ایران بوده و امسال 
نیز این روند ارزشــمند را حفــظ کرده و بر 
برگزاری بیست وسومین دوره این گردهمایی 

اهتمام ورزیده است.
وی با اشــاره به اینکه این همایش همه ســاله 
میزبان اساتید و دانشجویان متعددی از سراسر 
کشور بوده که آخرین دستاوردهای پژوهشی 

خــود در حوزه های مرتبط بــا نجوم و کیهان 
شناســی را با سایر پژوهشــگران به اشتراک 
گذاشــته و بســتر مناســبی برای گفت وگو و 
مباحثه علمی و همچنین آشــنایی دانشجویان 
و اساتید نجوم کشــور را فراهم آورده است، 
تصریح کرد: بدین منظــور، از همان روزهای 
آغازیــن پاییــز ۱۳۹۸ گروه نجوم دانشــکده 
فیزیک با بهره گیری از اســاتید مطرح کشــور 
و انجمــن نجوم ایران در کمیتــه علمی و نیز 
همکاری اساتید گروه نجوم دانشکده فیزیک، 
دانشجویان مرتبط و مسؤوالن دانشگاه در کادر 
اجرایی همایش، برگزاری بیســت وســومین 
همایش ملی نجوم ایران را در دستور کار قرار 
داد و شیوع ویروس کرونا نیز نتوانست مانعی 

برای برگزاری این گردهمایی شود.

 مدیر انجمن خیریه کلیوی استان زنجان :

رشد باالی میزان کمک به انجمن کلیوی 
نشان از اعتماد مردم به این نهاد است

دبیر بیست وسومین دوره گردهمایی پژوهشی نجوم ایران خبر داد:

ارایه ۵۵ مقاله در گردهمایی پژوهشی نجوم 
در قالب مقاله و پوستر

 شهردار زنجان: به خاطر مشکل شخصی؛ مدیری را عوض نمی کنم

موج تغییر مدیران در شهرداری زنجان
 در شهرداری از ظرفیت مدیران توانمند استفاده می کنیم حتی اگر خط فکری وی با من همسو نباشد

 در گذشته اتفاقات خوبی در شهر رخ نداده است و جبران آن همه اتفاق تلخ کار آسانی نیست  و نباید انتظار معجزه داشت
 از زمان بازگشت یگانه به مدیریت شهری زنجان ؛ 15 مدیر و سرپرست در شهرداری تغییر کرده است
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معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی خبر داد:

بازگشایی آموزشگاه های علمی و زبان

در روستای اردجین خرمدره

گرگ این بار به انسان زد
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استاندار زنجان:
آموزش مجازی در استان 

زنجان تقویت شود
 اســتاندار زنجــان برتقویت آموزش 
مجازی تاکید کرد و گفت: برای توســعه در 
بخــش های مختلف نیاز شــدید به افزایش 

آموزش های مجازی در استان داریم.
به گزارش مهر، فتح اله حقیقی در نشســت 
ستاد کرونا در محل استانداری زنجان بر لزوم 
تقویت آموزش مجازی در استان زنجان تاکید 
کرد و گفت: برای تحقق این امر مهم باید زیر 

ساخت ها فراهم شود.
وی با بیان اینکه بیماری کرو نا درمان خاصی 
نــدارد، اظهار کرد: تا مدت زمانی باید به این 
بیماری عادت کرد و در این میان می طلبد که 
تمام کارها در فضــای مجازی با مدیریت و 

برنامه ریزی درست اجرایی شود.
اســتاندار زنجان، گفت: در راســتای ارتقای 
آموزش در فضای مجازی باید حوزه اجتماعی 

برنامه عملیاتی شده مدون ارائه دهد.
حقیقی با بیان اینکــه کر ونا همچنان مهمان 
اســت و مردم باید پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، تاکید 
کرد: در این میان بازگشایی مهد کودک ها در 
استان صالح نیست و اولویت ما تنها سالمتی 

مردم و جوانان است.
وی افزود: تا اطالع ثانوی مهد کودک ها حق 
فعالیت ندارند ولی باید تسهیالت در اختیار 

مربیان و کار کنان مهد کودک ها قرار گیرد.
استاندار زنجان، تصریح کرد: اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی زنجان باید نسبت به پرداخت 
تسهیالت به مهد کودک ها تمهیدات الزم را 
مد نظر قرار دهد تا مربیان دچار آسیب نشوند.
حقیقی به برگزاری آیین در مزارهای اســتان 
اشاره کرد و یاد آورشــد: باید افرادی که در 
این آیین حضور دارند پروتکل های بهداشتی 
و فاصلــه گذاری اجتماعی را رعایت کنند و 
برای این امر مهم باید ارگان های مربوطه چاره 

اندیشی کنند.

حوادث رانندگی در جاده های 
زنجان سه قربانی گرفت

 رییس پلیــس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: وقوع ۲ فقــره حادثه 
رانندگی در ۲ مسیر ارتباطی این استان ۳ کشته 

و ۲ زخمی برجا گذاشت.
سرهنگ عباس مظفری دیروز در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: در حادثه نخســت که 
ســاعت ۹:۳۰ صبح روز آدینه در کیلومتر ۶۵ 
جاده زنجان- ارمغانخانه و بر اثر واژگونی یک 
دستگاه خودروی وانت نیسان اتفاق افتاد ۲ تن 

کشته و ۲ نفر نیز زخمی شدند.
وی با بیان اینکه این حادثه رانندگی به علت 
تخطی راننده از سرعت مطمئنه و عدم توانایی 
در کنترل وســیله نقلیه رخ داد، اظهار داشت: 
راننده و پســر یک ســاله اش بر اثر شــدت 
جراحات وارده جان باختند و همسر و دختر 
خردساالش نیز زخمی و با استفاده از بالگرد 
مرکز فوریت های پزشکی زنجان به بیمارستان 
انتقــال یافتند. مظفری با بیــان اینکه خودرو 
وانت نیسان دارای بار ســرامیک بود افزود: 
دومین حادثه رانندگی نیز در جاده روستایی 
جوقین واقع در شهرستان ایجرود اتفاق افتاد و 
راننده تراکتور بر اثر واژگونی این وسیله نقلیه 
جان باخت. وی یادآور شد: ۲۷۰ نفر در سال 
۹۷ و ۲۵۸ نفر در سال ۹۸ بر اثر تصادف های 
رانندگــی در جاده های اســتان زنجان جان 
باختند و هرچند پلیس راه تالش وافر دارد تا 
با گشت و کنترل مسیرهای ارتباطی و اعمال 
قانون، میزان حوادث رانندگی را کاهش دهد 
اما در اصل این رانندگان هستند که می توانند 
با رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی 
جان خود، سرنشینان و دیگران را با خطر مرگ 

و آسیب مواجه نسازند.  

کشف بیش از ۲۳ کیلوگرم 
پیش ساز موادمخدر صنعتی در ابهر

 فرمانــده انتظامی ابهر از کشــف ۲۳ 
کیلوگرم پیش ساز موادمخدر صنعتی در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ داوود مرسلی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کــرد: ماموران انتظامی در اجرای طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی، موفق به شناسایی و 

دستگیری ۳۶ خرده فروش موادمخدر شدند.
وی بــا بیان این که در بازرســی از مخفی گاه 
سوداگران مرگ ۲۳ کیلوگرم انواع موادمخدر 
صنعتی و ســنتی کشــف و متهمان پس از 
تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ابهر تصریح کرد: از 
شهروندان درخواست می شود هرگونه اخبار 
و اطالعاتی را در بــاره خرید، فروش، تهیه، 
توزیع، حمل و نگه داری موادمخدر در اسرع 
وقت از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 

در اختیار ماموران قرار دهند.
وی با بیان این که موادمخدر یکی از معضالت 
جهان امروز است، خاطرنشان کرد: پلیس در 
برخورد با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ با 

صالبت عمل می کند.

وضعیت رها شده اجاره بهای منازل 
در زنجان

 تب باالی گرانی
صدای اجاره نشین ها را 

درآورد
 رییس اتحادیه مشاوران مسکن زنجان 
گفــت: هم اکنون افزایش قیمت اجاره بها در 
زنجان از ســوی مالکان انجام شده است و 

نظارتی در این زمینه وجود ندارد.
 ابوالفضــل طاهری امــروز در گفت و گو با 
خبرنگار  موج رســا، اظهار داشت: هم اکنون 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا نقل و انتقال و 
جابه جایی اجاره نشین ها در استان زنجان در 

حداقل ممکن قرار دارد.
وی افــزود: به دلیل کاهش جابه جایی اجاره 
نشین ها و رکود در این حوزه، قیمت اجاره در 
زنجان افزایش نیافته است اما مالکان با قیمت 
گذاری جدید اقدام به اجاره دادن منازل خود 

می کنند.
این مسوول خاطرنشان کرد: در معمولی ترین 
مناطق شــهر زنجان اجاره با ۲۰ میلیون پول 

پیش بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.
رییس اتحادیه مشاوران مسکن زنجان ادامه 
داد: قیمت مسکن نیز هم اکنون در وضعیت 
در رکود تورمی قرار داشته و قیمت و مسکن 

افزایش ندارد.
طاهری بیان داشــت: سال گذشته با افزایش 
قیمت مسکن در کشور و به تبع آن در زنجان 
بودیم اما امسال هنوز تفاوتی احساس نشده 

است.
وی با اشاره به دالیل رکود مسکن در زنجان، 
گفــت: کاهش قدرت خرید مــردم، حضور 
فعاالن مسکن در بازار سرمایه گذاری و بورس 

از دالیل رکود این بخش محسوب می شود.
این مسوول تصریح کرد: باید منتظر شرایط 
جدید برای افزایش کرایه بود اما پیش بینی از 

مسکن رکود طوالنی این بخش خواهد بود.
وی با بیان اینکه روند اجاره اینگونه است که 
مالک خانه خود را به هر قیمتی که مدنظرش 
است اجاره می دهد و بنگاه داران در این زمینه 
نقشی ندارند،خاطرنشــان کرد: اجاره بها در 
دست مالک است و هیچ گونه دستورالعمل و 

بخشنامه ای در این زمینه وجود ندارد.
طاهــری بیــان داشــت: پنــج ســال قبل 
دستورالعملی از سوی راه و شهرسازی برای 
اجاره بها ارائه شد اما هنوز ابتر باقی مانده و 

اجرایی نشده است.
وی گفت: اتحادیه نمی تواند در زمینه قیمت 
گذاری دخالت کنــد و اگر تخلفی صورت 

گیرد، امکان مقابله با آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دســت اتحادیه در نظارت 
بسته است، افزود: اتحادیه نمی تواند به مالک 
بگوید اجاره بها را به چه قیمتی ارائه کند اگر 
چه افزایش قیمت اجاره بها از ســوی اجاره 
نشــین ها قابل قبول نبوده و صــدای آنها را 

درآورده است.

کرونا
در صف تعویض پالک!

 مرکز تعویض پالک زنجان به خاطر 
ثبت نام برای خرید خودرو شــلوغ شده و به 
گفته مســؤوالن تعداد مراجعه به این مرکز، 

نسبت به قبل دو برابر شده است.
بــه گزارش فارس، فعالیــت مراکز تعویض 
پالک زنجان به علت شــیوع کرونا از اسفند 
سال گذشته تعطیل بود و از فروردین امسال 

فعالیت خود را از سر گرفته است.
در روزهای ابتدایی بازگشایی مراکز تعویض 
پالک با اجرای سیستم نوبت دهی و همچنین 
اجرای طــرح زوج و فرد کمــی از ازدحام 
جمعیت کاسته شد، اما با لغو این طرح دوباره 

این مراکز شلوغ شده است.
امــروز در نخســتین روز کاری هفته مرکز 
تعویض پالک زنجان روز پرکار خود را پشت 
ســر گذراند و تعداد مراجعین آن به دو برابر 

افزایش یافت.
 رییــس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
زنجان با اشاره به اینکه علت شلوغی مراکز 
تعویض پــالک ثبت نــام خودروهای صفر 
اســت، گفت: کســانی که پالک فعال به نام 
خود دارند، اقــدام به تعویض پالک کرده و 
خودروی خود را به نام فرزند و یا همسرشان 

تغییر می دهند.
علی اصغر شیرمحمدی با اشاره به اینکه پس 
از آغاز ثبت نام خودروی صفر تعداد مراجعین 
در مراکــز تعویض پالک به دو برابر افزایش 
یافته است، گفت: همکاران این مرکز مجبور 
به ارائه خدمات به مردم هســتند، ولی واقعا 

حجم مراجعه زیاد است.
وی با اشاره به اینکه نوبت دهی برای تعویض 
پالک فروردین ماه اجرایی شــد اما این طرح 
هم اکنون فعال نیست، تصریح کرد: با اتمام 
این طرح حجم مراجعه افزایش زیادی داشته 

است.
شیرمحمدی با اشــاره به اینکه در روزهای 
عــادی ۲۰۰ مورد تعویض پــالک در مرکز 
داریم، اضافه کرد: این روزها این تعداد به دو 

برابر افزایش یافته است.

خبــر

 فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت: با توجه به مطالعات انجام 
شده، ۱۵۳ روستا در این استان با بیش از ۱۸ 
هزار و ۷۳۴ واحد مســکونی روی گسل قرار 
دارند.کــه از این تعداد به طــور تقریبی پنج 
هــزارو ۲۵۹ واحد مســکونی که ۲۸ درصد 
واحدها را شــامل می شــود، مقاوم سازی 

شده اند.
رضا خواجه ای در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: از مجموع واحدهای مسکونی روستایی 
قرار گرفته روی گســل به طــور تقریبی پنج 
هزارو ۲۵۹ واحد مسکونی که ۲۸ درصد آن 

را شامل می شود، مقاوم سازی شده اند.
وی یادآورشــد: اســتان زنجان جزء مناطق 
حادثه خیز به شــمار می آید که در این باره 
باید اقدامات اساسی در راستای مقاوم سازی 
واحدهای مســکونی قبل از بــروز بحران و 

حوادث انجام
شود و آمادگی الزم در این باره وجود داشته 

باشد.
خواجه ای اضافه کرد: باید با انجام برنامه ریزی های 

مناسب در جهت توسعه روستاها، فضای زندگی 
خوبی برای ساکنان روستاها فراهم کرد تا از این 
طریق روســتاییان نیز فرصت زندگی و رشد و 

توسعه را داشته باشند.  
وی با اشــاره به اینکه اجرای طرح هادی در 
روستاهای این استان ادامه داد: از مجموع ۷۱۰ 
روستای باالی ۲۰ خانوار استان، طرح هادی 

در ۴۰۰ روستا اجرا شده است.
میانگین اجرای  اظهــار داشــت:  خواجه ای 
استان زنجان  طرح های هادی روســتایی در 
۵۶.۳  و در ســطح کشور ۴۶.۲ درصد است 
که در این زمینه استان زنجان باالتر از میانگین 

کشوری قرار دارد.
به گفتــه خواجه ای، اجرای طرح هادی نقش 
زیربنایی و بنیادی در توسعه همه جانبه مناطق 
روســتایی دارد و از جمله طرح های عمرانی 
است که جزء مهمترین ابزار کنترل و مدیریت 
روستایی  سکونتگاه های  در  کالبدی  تحوالت 

محسوب می شود.
 فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
زنجان گفت: این بنیــاد برای مقابله با تهدید 

ســوانح طبیعی، عملیات پیشــگیری پیش از 
وقوع ســانحه با اجرای طرح ویژه بهسازی و 
نوسازی سکونتگاه های آسیب پذیر روستایی و 
همچنین بازســازی مناطق سانحه دیده پس از 
وقوع ســانحه را همواره در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی خاطرنشــان کرد: گســترش تعامالت ما 
بین دســتگاه های مختلف می تواند در کاهش 
مشــکالت به ویژه در مناطــق کم برخوردار 

روستایی بسیار تاثیرگذار باشد.  

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان عنوان کرد؛

۱۵۳ روستای زنجان روی گسل

 رییس اداره بهداشت و تندرستی آموزش 
 و پرورش اســتان زنجان با اشــاره به تشکیل 
شورای نظارت بر حســن اجرای پروتکل های 
بهداشتی، گفت: رعایت پروتکل ها بهداشتی در 

امتحانات موردتوجه است.
محمد عباسی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشــاره به برگزاری امتحانات برخی از مقاطع 
تحصیلی به صورت حضوری، اظهار کرد: برای 
برگزاری امتحانات در مدارس استان یک شورای 
نظارت بر حســن اجرای پروتکل های بهداشتی 
در مدارس بــا همــکاری آموزش وپرورش و 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه این شــورای نظارت در سطح 
کشور، اســتان، منطقه و مدرســه تشکیل شده 
است، ابراز کرد: این شــورای نظارت بر فرایند 
اجرای امتحانات با رعایت پروتکل های بهداشتی 
نظارت می کنند و تمامی مالحظات و دغدغه های 
بهداشتی در این شورای نظارت موردتوجه بوده 

و برای تمامی این دغدغه ها فکر شده است.
رییس اداره تندرستی و سالمت آموزش  و پرورش 
اســتان زنجان با بیان اینکه رییس این شــورای 
نظارت در استان فرنشــین آموزش وپرورش و 

در مناطق روســای مناطق هستند، تصریح کرد: 
در مدارس این شــورای نظارت با ریاست مدیر 
مدرسه برگزار می شود و مدیران به جد پیگیر این 

مسایل هستند.
وی بیان کرد: تمامی مســووالن در این شورای 
نظارت چندین و چند بــار به صورت مکتوب، 
ویدیــو کنفرانس و جلســات حضــوری برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی از طرف واحد 
امتحانات و ســنجش آموزش وپرورش و اداره 
بهداشــت با بهره گیری از اساتید دانشگاه علوم 

پزشکی توجیه شده اند.

عباسی با اشــاره به تنظیم شیوه نامه های اجرایی 
امتحانات در مدارس در این شرایط، عنوان کرد: 
در پروتکل های بهداشــتی تمامی وظایف دانش 
آموزان، مدیران، مراقب ها و تمامی کادر مدارس 

مشخص شده است.
وی با بیان اینکه فرزندان ما هم در مدارس درس 
می خوانند و ما نیز به عنوان یک اولیا حساسیت ها 
را درک می کنیم، افزود: ما دانش آموزان را مانند 
فرزندان خود می دانیم و ســعی کرده ایم تمامی 
جوانب را بســنجیم تا هیچ مشکلی برای دانش 

آموزان به وجود نیاید.

امتحانات مدارس در زنجان با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار می شود

 برداشــته شــدن یارانه دولتی از تولید سم 
کشــاورزی باعث شده شــرکت های تولید کننده 
سم کشاورزی از عرضه محصوالت خود در بازار 

خودداری کنند.
به گزارش موج رســا، حذف ارز یارانه ای سموم 
کشــاورزی باعث شــده عده ای از شــرکت های 
تولید کننده از این وضعیت ســوء اســتفاده کرده 
و محصــوالت خود را کــه از طریق ارز دولتی در 
گذشــته تهیه کردند را در بازار عرضه نکنند و در 
همین راستا بیشتر شرکت ها محصوالت خود را دپو 

کردند.
این روند باعث کمبود ســموم کشاورزی آن هم 
در زمان مبارزه با آفت شــده و اکنون گندمکاران 
در زنجان با مشکل نبود سموم مبارزه با سن گندم 

مواجه هستند.
تــداوم این مشــکل می تواند به تولیــد و ذخیره 
استراتژیک گندم استان زنجان نیز تاثیر منفی داشته 
باشد. به گفته کشــاورزان و تایید موضوع توسط 
برخی از مدیران زنجانی شــرکت های تولید کننده 
ســموم به دنبال افزایش قیمت سموم هستند و با 
کاهش عرضه در بازار می خواهند به اهداف از پیش 

تعیین شده خود برسند.
سموم کشاورزی در زنجان قیمت ثابتی ندارند

نبی اله بختکی مدیرحفظ نباتات جهادکشــاورزی 
استان زنجان در رابطه به این موضوع به موج رسا 
گفت: نمی توانیم بگوییم که کمبود نداریم و ســم 
مورد نیاز برای مبارزه با ملخ نیز به ســختی تامین 

می شود.
وی بیان کرد: فروشگاه های توزیع سم کشاورزی نیز 
قیمت های ثابتی ندارند و این موضوع از شرکت های 

تولید سموم نشات گرفته است.
مدیرحفظ نباتات جهادکشــاورزی استان زنجان 
تاکید کرد: تولید کنند گان ســموم کشاورزی مواد 

اولیه را با ارز یارانه ای تامین می کردند.
وی با بیان اینکه این تولیدکنندگان در تالش هستند 

تولیــدات خود را که با ارز دولتی انجام دادند را در 
انبارهــا ذخیره کرده و بــا ارز آزاد در بازار عرضه 
کنند بیان کرد: این موضوع را پیگیری می کنیم ولی 
شوربختانه این مشکالت باعث شده با کمبود سموم 

در بازار مواجه شویم.
بختکی با تاکید براینکه اکثر شرکت های تولیدکننده 
سموم کشاورزی محصوالت خود را احتکار کرده 
و تولیدات خود در بازار عرضه نمی کنند افزود: این 
شــرکت ها مدعی این هستند که قیمت های فعلی 
تعیین شده به صرفه نیست و به دنبال افزایش قیمت 

هستند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه این وضعیت 
آیا می تواند منجر به تبدیل بحران برای کشاورزان 
شــود و آیا این مشــکل روند مبارزه با سن گندم 
را مختــل می کند یانه؟ افــزود: هم اکنون نمی توان 
در این مورد نظر قطعــی داد و پیگیر این موضوع 
هســتیم تا قیمت سموم در بازار افزایش پیدا نکند 
و محصوالتی که با ارز یارانه ای تولید شده در بازار 

توزیع شود.

مدیرحفظ نباتات جهادکشــاورزی استان زنجان 
با تاکید براینکه زیاد هم امیدوار نیستیم که بتوانیم 
در این راســتا موفق شویم عنوان کرد: مافیای سم 
فروشی ایجاد شده و به دنبال افزایش قیمت هستند.
وی با بیان اینکه شــاید این مشکالت با پا درمیانی 
سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان برطرف 
شــده و قیمت متعادلی در بازار ایجاد شود افزود: 
هم اکنون یک نوع ســم در بازار با چندین قیمت 
عرضه می شود و یک نوع سم در سامانه تدارکات 
دولت نیز ۱۱۰ هزار تومان تا ۱4۵ هزار تومان قیمت 

گذاری شده است.
بختکی با تاکید براینکه شرکت های سم سازی نیز 
از دولت شــاکی هستند و مدعی هستند در مرحله 
ضرر دهی به ســر می برند افزود: کشاورزان سموم 
مورد نیاز برای مقابله با ســن گندم را از بازار آزاد 

تامین می کنند.
شرایط سخت گندمکاران در مبارزه به سن گندم

شیری یکی از کشاورزان زنجانی در مورد مشکل 
کمبود ســموم مبــارزه با آفت گنــدم عنوان کرد: 

کشاورزان به سختگی سموم مورد نیاز برای مبارزه 
با سن گندم را از بازار تهیه می کنند.

وی بــا تاکید براینکه هم اکنون کمبود ســموم در 
بازار زنجان بحرانی شــده اســت افزود: هم اکنون 
زمان مبارزه با ســن گندم بوده و این شرایط برای 

گندمکاران به هیچ وجه شرایط خوبی نیست.
این کشــاورز زنجان با بیان اینکه امسال با مطرح 
شــدن اســتاندارد خرید گندم و با تداوم شرایط 
کمبود سم برای کشاورزان شرایط خوبی پیش بینی 
نمی شــود ابراز کرد: قیمت سموم کشاورزی ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته و قیمت بیشتر سم ها دو یا چند 

برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت بازار سموم در 
شرایط نامناســبی قرار دارد بیان کرد: کشاورزان با 
مشکل می توانند سم تهیه کنند و خیلی از کشاورزان 
هم تاکنون نتوانســتند سموم مورد نیاز مزارع خود 

را تهیه کنند.
ربیعی یکی دیگر از کشــاورزان با اشاره به اینکه 
کشاورزان در تهیه سم مشکل دارند افزود: خیلی از 

کشاورزان نمی توانند در بازار سم پیدا کنند.
وی افزود: نبود بازار مناسب برای عرضه محصوالت 
مشکلی که هر ساله کشاورزان با آن مواجه هستند 
و از طرفی هم نبود سم این مشکالت کشاورزان را 

چند برابر کرده است.
این کشاورز زنجانی با بیان اینکه در تهیه کودشیمیایی 
نیز مشکل داریم عنوان کرد: قیمت  سم و کود نسبت 
به سال گذشته چند برابر افزایش یافته و این موضوع 
برای کشاورزان به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد.
حال باید دید این مشــکل تا کجا پیش می رود. آیا 
این مشکل هم همانند سایر مشکالت و چالش های 
بخش های دیگر کشــاورزی ادامه دار خواهد بود و 
موجب متضرر شدن کشاورزان خواهد شد یا اینکه 
با ورود مسووالن خاتمه می یابد. در واقع دود همه 
این بی برنامگی های دولت در حوزه کشاورزی به 

چشم مردم می رود.

حذف یارانه دولتی از تولید سموم کشاورزی مشکل ساز شد
 مافیای بازار به دنبال افزایش قیمت

 رییس جهادکشــاورزی استان زنجان با 
اشــاره به اینکه تا به امروز نهاده های دپو شده 
در بنادر آزاد نشده است گفت: نهاده های مورد 
نیاز دامداران از ذخایر اســتراتژیک استان تامین 

می شود.
جواد تارسی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
در مورد مشکل کمبود نهاده های دامی در استان 
زنجان اظهار کرد: واحد امور پشــتیبانی دام تا 
حدودی بــه وظیفه خود عمل کرده و از ذخیره 

اســتراتژیک نهاده های مورد نیاز دامداران تامین 
می شود.

وی بــا تاکید براینکه مشــکل کمبود نهاده های 
دامی یک مشکل کشــوری است تصریح کرد: 
با توجه به اینکه ذخیره ســازی نهاده های دامی 
در استان زنجان انجام شده اگر مجوز ترخیص 
از طریق شــورای عالی امنیت ملی به وزارتخانه 
و از طریق وزارتخانه در اختیار اســتان زنجان 
قرار داده شــود در کمترین زمان نهاده ها در بین 

دامداران توزیع می شود. رییس جهادکشاورزی 
اســتان زنجان بــا تاکید براینکــه اگر ترخیص 
نهاده های دامی موجود در بنادر کشــور با تاخیر 
مواجه شود ممکن است کمبود نهاده های دامی 
در کشــور شــرایط بحرانی  را ایجاد کند عنوان 
کرد: برخی از مسووالن کشوری مطرح می کنند 
که بحث تخصیص ارز این نهاده ها رفع شــده و 
امیدواریم این نهاده ها هر چه زودتر به دســت 

دامداران برسد.

وی با بیان اینکه موضوع مهم این است که نهاده 
وجود دارد و امیدواریم آزادســازی در آینده نه 
چندان دور اتفاق بیفتد گفت: این مشکل باعث 
شده جوجه ریزی در مرغداریها کاهش یابد که 

این موضوع می تواند مشکل ساز باشد.
تاراسی خاطر نشــان کرد: نهاده ها با ارز دولتی 
در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار می گیــرد و 
تولیدکنندگان حق افزایــش قیمت را ندارند و 
نباید قیمت مرغ باالتر از قیمت تنظیم بازار باشد.

نهاده های مورد نیاز دامداران از ذخایر استراتژیک استان تامین می شود
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محدودیت ساعت کار 
پاساژها برداشته شد

 طبــق اعالم اتاق اصنــاف ایران در 
نشست دیروز ســتاد ملی کرونا با برداشته 
شدن محدودیت ساعت کار پاساژها موافقت 

شد.
به گزارش ایســنا، افزایش ســاعت کاری 
پاســاژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۲۲ 
اخیرا به تصویب کمیته امنیتی انتظامی ستاد 
ملی کرونا رسیده و برای اجرا منتظر تصویب 
درنشست امروز ستاد ملی کرونا بود. بنابراین 
از امروز ســاعت کاری پاساژها و بازارهای 
مســقف که از ابتدای اردیبهشت بازگشایی 
شده  بودند و تاکنون در مناطق گرمسیر )بنا 
بر تشخیص استانداران( تا ساعت ۲۰ و در 
دیگر مناطق تا ساعت ۱۸ فعال بودند، افزایش 
یافــت. در پی اجرای طــرح فاصله گذاری 
هوشمند، فعالیت واحدهای صنفی کم خطر 
از ۲۳ فروردین در سایر استان ها و از روز ۳۰ 
فروردین هم در تهران آغاز شــد و پاساژها 
و بازارهای مســقف از اول اردیبهشت ماه 
با محدودیت زمانی تا ســاعت ۱۸ مجاز به 

فعالیت شدند.
در این میان آرایشــگاه و سالن های زیبایی، 
رســتوران،  رانندگــی،  آموزشــگاه های 
اغذیه فروشی، طباخی و فست فود، گرمابه، 
ســونا و ماســاژ، روزبازارها و نمایشگاه ها، 
مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، باشگاه های 
ورزشــی و بدنسازی، تاالر پذیرایی و سالن 
آییــن، قهوه خانه، چایخانه و تریا مشــاغل 
پرخطری اعالم شــدند که امکان بازگشایی 
واحدهــای خــود را نداشــتند امــا از ۱۷ 
اردیبهشت ماه فعالیت آرایشگاه های زنانه و 
مردانه با رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز 
شد و بعد از عید فطر هم فعالیت رستوران ها 
با رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و با 
ممنوعیت عرضه قلیان مجاز شد، اما فعالیت 
واحدهای سونا، ماساژ، تاالرهای پذیرایی و 
همه ورزش های پربرخورد همانند ُکشتی و 

کاراته تا اطالع بعدی ممنوع است.
همچنیــن اتاق اصناف ایــران، ضمن اعالم 
این خبر یادآوری کــرده که رعایت تمامی 
پروتکل های بهداشــتی در پاساژها تا پایان 
شــیوع کرونا و بازگشــت به شرایط عادی 

الزامی است و با متخلفان برخورد می شود.

کشف بیش از 17 میلیون ارز 
و دستگیری 57 تن

 جانشین رییس پلیس امنیت اقتصادی 
ناجا از کشــف بیش از ۱۷ میلیون انواع ارز 
و 64۰۰ گرم طال در اولین طرح سراســری 
مقابله با اخاللگران بازار ارز در کشــور خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ کارآگاه »سهراب 
بهرامی« در تشریح جزئیات این خبر اظهار 
کرد: با توجه به نوســانات اخیر بازار ارز و 
حضور ســوداگران بازار و اقدامات آنها به 
منظور متشــنج نمودن این بازار، اولین طرح 
سراسری مقابله با اخالل گران به مدت سه 

روز در سطح کشور اجرا شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس مبارزه با جرایم 
اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی با اشرافیت 
اطالعاتــی اخاللگران ارزی و محل فعالیت 
آنها را شناســایی و در یک عملیات پلیسی 
دقیــق و هماهنگ بیــش از ۱۷ میلیون ارز 
شــامل: دالر آمریکا، یورو، دالر کانادا، دینار 
عراق، درهم امارات، درام ارمنستان، ین ژاپن، 
لیــر ترکیه و... به همــراه 64۰۰ گرم طال از 

اخاللگران بازار ارز و سرمایه کشف کردند.
جانشین رییس پلیس امنیت اقتصادی عنوان 
کرد: در این رابطه دو باب صرافی غیر مجاز 
را با هماهنگی قضائی پلمب و 5۷ اخاللگر 
ارزی دستگیر که برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ بهرامی همچنین برای پیشگیری از 
التهابات ارزی و ســوء استفاده افراد فرصت 
طلب، به هموطنان توصیه کرد: هرگونه ارز، 
طال و مسکوکات مورد نیاز خود را از طریق 
مراکــز مجاز و قانونی )طالفروشــی ها( و 

صرافی های مجاز تهیه کنند.
بر پایه گزارش سایت پلیس، جانشین رییس 
پلیس امنیت اقتصادی ناجا با بیان اینکه پلیس 
امنیت اقتصادی، مقابله با اخاللگران اقتصادی 
را سرلوحه مأموریت های خود قرار داده از 
هموطنان درخواســت کرد: برای کمک به 
اقتصاد، آرامش و خصوصاً امنیت اقتصادی 
جامعه، در صورت آگاهی از هر گونه فعالیت 
غیرمجاز اقتصادی، مراتب را به فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

خبــر

 شــهردار زنجــان با اشــاره به 
اینکــه تغییــرات مدیریتی شــهرداری 
همچنان ادامــه دارد، گفــت: به خاطر 
مشکل شخصی مدیری را تغییر نداده و 

نمی دهم.
حبیب مالیی یگانه دیروز در گفت وگو 
بــا خبرنگار فــارس  دربــاره اقدامات 
انجام شــده در شهرداری زنجان در سه 
ماهه گذشــته اظهار کرد: تالش کردیم 
در این مــدت پروژه های عمرانی عقب 
افتاده شــهری را فعال کنیم که یکی از 
آنها ســبزه میدان است که قبال ۷ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت اما امروز به ۱5 

درصد رسیده است.
شــهردار زنجان همچنین بــه تغییرات 
مدیریتی در شهرداری زنجان اشاره کرد 
و گفــت: هدف از ایــن تغییرات بهبود 
عملکرد مجموعه و جبران عقب ماندگی 

یک ساله گذشته شهرداری است.
وی با اشاره به اینکه هدف از تغییرات، 

ارائــه خدمــات بهتر به شــهروندان و 
سرعت بخشــی به پروژه هــای عمرانی 
اســت، افزود: البته برخــی از تغییرات 
ناخواسته بوده و به ناگزیر انجام می شود.
یگانه تصریح کرد: برخی از تغییرات به 
علت بازنشستگی مدیر قبلی، برخی برای 
کارآمدتر شدن مجموعه بوده و برخی از 
تغییرات نیز برای ترمیم آسیب های قبلی 

رخ داده است.
وی با اشــاره به اینکه تغییرات مدیریتی 
در ســطح مدیران میانی همچنان ادامه 
دارد، تصریح کرد: امیدواریم در آینده به 

یک ثبات مدیریتی برسیم.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه تغییرات 
مدیریتی اصال به خاطر مشکل شخصی 
با یک مدیر خاص نبوده و نخواهد بود، 
افزود: در شــهرداری از ظرفیت مدیران 
توانمند اســتفاده می کنیم حتی اگر خط 

فکری وی با بنده همسو نباشد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری به تنهایی 

تصمیم گیرنده بــرای تغییرات مدیریتی 
نیســت و نهادهای مربوط به آن نظارت 
می کنند، اضافه کرد: درست است که در 
این دوره مدیریتی دنبال جهشی در ارائه 
خدمات به شــهروندان هستیم، اما نباید 
انتظار معجزه هم داشــته باشیم چون در 
گذشته اتفاقات خوبی در شهر رخ نداده 
اســت و جبران آن همه اتفاق تلخ کار 

آسانی نیست .
یگانه با تاکید بر اینکه همزمان با تغییرات 
مدیریتی فعالیت های عمرانی نیز در حال 
انجام اســت، گفت: با وجــود اینکه در 
این مدت با شیوع ویروس کرونا مواجه 
بودیم، امــا فعالیت هــای عمرانی قابل 

توجهی انجام شده است.
شایان ذکر است، از زمان بازگشت یگانه 
به مدیریت شهرداری زنجان ۱5 مدیر و 
سرپرست در شهرداری تغییر کرده است، 
این آمار شــامل تغییرات شهرداری های 

مناطق نمی شود.

شهردارزنجان:بهخاطرمشکلشخصی؛مدیریراعوضنمیکنم

موج تغییر مدیران در شهرداری زنجان
 درشهرداریازظرفیتمدیرانتوانمنداستفادهمیکنیمحتیاگرخطفکریویبامنهمسونباشد

 درگذشتهاتفاقاتخوبیدرشهررخندادهاستوجبرانآنهمهاتفاقتلخکارآسانینیستونبایدانتظارمعجزهداشت
 اززمانبازگشتیگانهبهمدیریتشهریزنجان؛15مدیروسرپرستدرشهرداریتغییرکردهاست

وزارت  گردشــگری  معــاون   
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفــت: محدودیتی بــرای برنامه ریزی، 
ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری 
توسط فعالین بخش خصوصی این حوزه 

وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، »ولی تیموری« معاون 
گردشگری و »دبیر کمیته گردشگری و 
فضاهای ورزشــی ســتاد ملی مدیریت 
بیمــاری کرونا« با بیــان این خبر گفت: 

هم اکنون تمام حلقه های زنجیره خدمات 
گردشگری کشــور اعم از مراکز اقامتی، 
پذیرایــی، دفاتــر خدمات مســافرتی، 
ســایت ها و مراکز فرهنگی- تاریخی و 
طبیعت گردی فعال هستند و محدودیتی 
برای برنامه ریزی، ســاماندهی و اجرای 
تورهای گردشــگری در داخل کشــور 

وجود ندارد.
وی افــزود: به زودی طبــق رایزنی های 
صورت گرفته با ســتاد ملــی کرونا و 

دســتگاه های فرابخشی مربوطه، زمان و 
ســازو کار الزم برای ورود گردشــگران 
خارجی نیز اعالم خواهد شد. برقراری 
تمام فرآیندهای حوزه گردشگری بر پایه 
پروتکل های تعریف شده در قالب سفر 
هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی انجام 

می گیرد.  
دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا همچنین 
در تشــریح روند اعطای تســهیالت به 

فعالین حوزه گردشگری گفت: هم اکنون 
مدارک آن دســته از شــاغلین صنعت 
گردشــگری کــه دارای کــد کارگاهی 
و بیمــه تامین اجتماعی هســتند؛ پیرو 
دریافت پیامک مربوطه در حال ارسال به 
بانک های عامل است و آن دسته افرادی 
که تا کنون پیامک دریافت نکرده اند نیز 
باید مشــخصات و مــدارک خود را در 
سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد 

ثبت کنند.

تیموری تاکید کرد: همچنین شاغلینی از 
جمله فعالین حوزه بوم گردی، راهنمایان 
گردشگری و هنرمندان صنایع دستی نیز 
در این صنعت وجود دارند که شوربختانه 
از امکان کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی 
بی بهره هستند؛ با این حال برابر رایزنی ها 
و تالش هایی که صورت گرفته، ســازو 
کار اجرایی الزم برای اعطای تسهیالت به 
این گروه نیز در قالب تفاهم نامه مشترک 
میان وزارت گردشــگری و وزارت کار 

در دست اقدام است که به زودی اعالم 
می شود.

معاونگردشگریوزارتمیراثفرهنگی:

محدودیتیبرایاجرایتورهایگردشگریوجودندارد

 رییس کانــون عالــی کارگران 
بازنشســته و مســتمری بگیــر تامین 
اجتماعــی گفت:افزایــش ۲۱ درصدی 
حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی 
بــه هیچ وجــه بــا شــرایط اقتصادی 
موجود تناســبی ندارد و مورد پذیرش 

بازنشستگان نیست.
علی اصغر بیــات در گفتگو با خبرنگار 
مهر افــزود: متأســفانه مســووالن در 
تعیین میــزان افزایش حقوق کارگران و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی سال ۹۹ 
کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند 
و شــاهد اهمال، کم کاری و تزریق بی 
اعتمادی، تبعیض و ناعدالتی و نا امیدی 
در میان بخش عمــده ای از زحمتکش 
ترین و مظلوم ترین آحاد جمعیت کشور 
هستیم. آن هم قشــری که دین خود را 

به بهترین نحو به کشور و نظام ادا کرد.
وی ادامــه داد: چطور می شــود اثرات 
گرانــی و تورم و بــاال رفتن هزینه های 
زندگی برای بازنشســتگان و مستمری 
بگیــران چند صنــدوق بازنشســتگی 
باشد؟ مستمری بگیران خوش  متفاوت 
نشین برخی صندوق ها علیرغم آنکه از 
جمعیتی بسیار کمتر از کارگران مستمری 
بگیــر تأمین اجتماعــی برخوردارند، از 
حمایت تمام قد مسووالن در مجلس و 
دولت بهره مندند و کارگران بازنشسته و 

مستمری بگیر تأمین اجتماعی 
بــه  دلخــوش  سالهاســت 
هستند  رنگارنگی  وعده های 
تغییر  اگر محقق شــوند،  که 
رخ  معیشتشــان  در  ناچیزی 

خواهد داد.
بیات در ادامه افزود: در تعیین 
میزان افزایش حقوق کارگران 
سال ۹۹ شاهد اتفاقات عجیب 
و غریبــی بوده ایم که تاکنون 
سابقه نداشته است. چند سالی 
است که بی توجهی و نقض 
آشکار قوانین، بیشترین صدمه 
را به قشــر بی پناه و ضعیف 
کارگران و مســتمری بگیران 
کرده  وارد  اجتماعــی  تأمین 
است. مواد قانونی 4۱ و ۱۱۱ 
به خوبی گویا و راهگشــای 

تصمیمات مربوط به این اقشار است. اما 
به نظر می رسد تفسیر به رأی قوانین رویه 
دائمی برخی مســووالن شده و علیرغم 
مشاهده فشــارهای کمرشکن اقتصادی 
و کوچک شدن ســفره بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی، سیاسی 
کاری، بی توجهی به درخواست ها و امید 
به مشــمول گذر زمان شدن را راه چاره 

یافته اند.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و 

مســتمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر 
کشور گفت: در ماه های پایانی سال ۹۸ 
مذاکرات و مکاتبات متعدد و فشرده ای 
را با مسووالن دولت و مجلس با هدف 
توجه جدی به ضرورت تقویت معیشت 
بازنشستگان و مســتمری بگیران انجام 
دادیم و درخواســت کردیــم در تعیین 
افزایــش حقــوق کارگران کــه حقوق 
مســتمری بگیران تأمیــن اجتماعی نیز 
متأثر از آن است، دقت نظر الزم را داشته 

باشــند. این درحالی اســت که به دلیل 
خالء قانونی و علیرغم آنکه ســه و نیم 
میلیون نفر بازنشســته و مستمری بگیر 
تأمین اجتماعی را تحت پوشش داریم، 
از حضور در شورای عالی کار محرومیم 
و سالهاست صدای ما را کسی نمی شنود.
بیات خاطر نشــان کرد: سبد معیشت و 
نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی 
۲ مؤلفه مهم و تأثیــر گذار برای تعیین 
افزایش حقوق ســالیانه کارگران است. 

حتی اگــر تورم 4۱ درصدی 
بانک مرکــزی را هم در نظر 
بگیریــم که در واقع بســیار 
بیشتر از اینهاست، افزایش ۲۱ 
درصدی حقوق چه تناسبی با 
شرایط  و  اقتصادی  واقعیات 
نماینــدگان  دارد؟  تورمــی 
کارگــران در شــورای عالی 
کار مصوبــه افزایش حقوق 
را تأییــد و امضــا نکرده اند 
و موضوع بــه مراجع و قوه 
قضائیــه نیز ارجاع شــده و 
حتی رهبر معظم انقالب نیز 
بر ضرورت توجه بیشــتر به 
اقشار آسیب پذیر و کارگران 
و بازنشستگان تاکید کرده اند. 
فرمایش ایشان فصل الخطاب 
است. این تعلل در بازنگری 

برای چیست؟
وی ادامه داد: جالب اینجاســت که در 
باره افزایش نیم بند ۲۱ درصدی حقوق 
نیز مطالب خــالف واقع و بــه عنوان 
دیدگاه کانون عالی کارگران بازنشســته 
و مستمری بگیر سراسر منتشر کرده اند. 
این در حالی است که ما معتقدیم افزایش 
یک رویه و ثابت حقوق بازنشستگان و 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی در همه 
ســطوح مزدی موجب افزایش شکاف 

درآمدی خواهد شــد و حداقل بگیران 
در ایــن میان بیش از همه ضرر خواهند 
کــرد. به همین دلیل در کلیه جلســات 
بــر مهمترین دغدغه خود که رســاندن 
افزایش حقوق حداقل بگیران به نزدیک 
حداقل دریافتی ســال ۹۹ که دو میلیون 
و هشــتصد هزار تومان برابر تبصره ۱۲ 
بودجه سال ۹۹ کشور بود، اصرار کرده 
ایم. بنابر این انتظار داریم مسووالن توجه 
ویژه ای به این امر داشته باشند. متأسفانه 
با افزایش نرخ تورم و هزینه های زندگی 
آمار حداقل بگیران تأمین اجتماعی روز 
به روز در حال افزایش اســت و بالغ بر 
۷۰ درصــد آنها به عنوان حداقل بگیر و 

در زمره اقشار آسیب پذیر قرار دارند.
رییس کانون عالی کارگران بازنشسته و 
مســتمری بگیر تأمین اجتماعی سراسر 
کشــور افزود: ما کاماًل به مالحظات و 
الزامات مؤثــر در تعیین افزایش حقوق 
ســالیانه کارگران و مســتمری بگیران 
تأمیــن اجتماعی واقفیــم. حفظ انگیزه 
بیمه پــردازی و جلوگیــری از افزایش 
هزینه هــای تولیــد و تــورم از جمله 
ایــن مالحظات اســت. اما چــرا فقط 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران باید 
بیشترین هزینه را بپردازند؟ پس جایگاه 
سیاست های حمایتی از تولید کنندگان و 

کارفرمایان کجاست؟

انتقادازافزایش۲۱درصدحقوقبازنشستگانتامیناجتماعی

افزایشهاباشرایطاقتصادیتناسبیندارد

 رییس انجمن مددکاران اجتماعی 
ایران با تاکید بر اهمیت آشنایی قضات 
و پلیــس با منابــع اجتماعی حمایت از 
کودکان، پیشــنهاد کرد تــا »پلیس ویژه 

اطفال« در کشور راه اندازی شود.
سیدحسن موسوی چلک در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه از قضات، پلیس و 
کسانیکه با کودکان سر وکار دارند انتظار 
داریم تا در آموزش ضمن خدمت چند 
دوره در بــاره مواجهه با کودکان در نظر 
گرفته شود، گفت: به نظر می رسد تشکیل 

پلیس اطفال به این موضوع کمک کند.
وی با بیــان اینکه در آمــوزش ضمن 
خدمــت هــم دوره میانجی گــری با 

رویکرد اجتماعی بسیار مهم  است، اظهار 
کرد: با اســتفاده از مهارت میانجی گری 
تعارضات و ناسازگاری ها به موقع و به 
درستی مدیریت می شود. همچنین دوره 
ضروری دیگر بــرای این افراد گذراندن 
6 تا ۸ واحد دروس مددکاری اجتماعی 
است، چرا که وقتی قرار است با رویکرد 
اجتماعــی کار کنید، آشــنایی با دانش 

مددکاری اجتماعی، روان شناسی کودک 
و جامعه شناســی برای کسانی که با آنها 
ســرو کار دارند ضروری است. رییس 
انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره 
به اینکه در بسیاری از مواقع تصمیمات 
از روی ناآگاهی می تواند تبعات جبران 
نشدنی به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: 
موضوع بعدی آشنایی قضات و پلیس با 

منابع اجتماعی حمایت از کودکان است. 
در موضوعی مانند قتل رومینا شاید اگر 
کسانیکه در سیســتم قضایی و انتظامی 
هســتند با منابع اجتماعی آشنا بودند در 
گام اول تصمیمشان بازگشت فرد به خانه 

نبود.
موسوی چلک در ادامه به موضوع آشنایی 
با دانش مردم شناسی اشاره کرد و توضیح 

داد: وقتی در خرده فرهنگ های مختلف 
مشغول کار هســتیم باید این فرهنگ را 
بشناسیم. در واقع شناخت و تاثیر فرهنگ 
مــردم بر روی نوع احکام صادر شــده، 

ارجاعات و ... باید در نظر گرفته شود.
وی بــا تاکید بر اینکه آمــوزش چه در 
دانشــگاه پلیس و چه دانشــگاه علوم  
قضایی بایــد محوری باشــد، تصریح 

کرد: به نظر می رسد آموزش رویکرد 
اجتماعی در دانشگاه ها کم است. انتظار 
داریم آقای رییسی هم به دنبال تحوالت 
دســتگاه قضا، رویکرد اجتماعی را هم 
تقویت کنــد و یکی از این فضاها تغییر 
نهادهای آموزشی حوزه قضایی در مورد 

رویکردهای اجتماعی است. 
موسوی چلک تاکید کرد: فقر اطالعاتی 
باعث می شود قضات و پلیس تک بعدی 
تصمیم بگیرند. با ایــن وجود در آیین 
دادرسی جدید تشکیل پرونده شخصیت 
و مددکاری اجتماعــی تصریح و ابالغ 
شــده است و این موضوع به ایجاد نگاه 

جامع کمک خواهد کرد.

رییسانجمنمددکاراناجتماعیایرانعنوانکرد:

لزومراهاندازی»پلیسویژهکودکان«
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اقتصاد

 کارشناســان اقتصــادی معتقدند 
رشد باالی نقدینگی و تورم مزمن، منشا 
ناپایداری هــای بازارها بوده اند؛ به طوری 
که برنامه ریزی بنگاه هــا را دچار اختالل 
کرده اند و ریسک تولید و سرمایه گذاری 

بلندمدت را افزایش داده است.
به گزارش خبرآنالین، چند سالی می شود 
که واژه بهبود فضای کسب وکار در فضای 
اقتصاد سیاســی ایران زیاد شنیده میشود. 
نبود ثبــات بلندمــدت در اقتصاد کالن، 
تحریم های چند دهه گذشته و نامساعد 
بودن فضای کسب وکار در یکی دو سال 
گذشته، شرایط پیچیده و دشواری را برای 
ایجاد  ســرمایه گذاران بخش خصوصی 

کرده است.
در این شرایط، تالش برای بهبود وضعیت 
کسب وکار در کشور از سال ها قبل جزو 
مطالبات اصلی بخــش خصوصی بوده 
و در ایــن راســتا، همواره تــالش کرده 
اســت تا با ارائه پیشنهادها و نقدهایی، به 
سیاست گذار نشان دهد که چگونه می توان 
فضای کسب وکار را در مسیر بهبود قرار 
داد و شــرایط را برای فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران تسهیل کرد. اما با این وجود، 
مجموع شرایط، حاکی از ناخوشایند بودن 
فضای کسب وکار در اقتصاد کشور است.

مجید سلیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی 
می گویــد: اگــر آمار و ارقــام مربوط به 
ســرمایه گذاری و نرخ تشکیل سرمایه بر 
اقتصاد ایران را در یک دهه اخیر بررسی 
کنیم، خواهیم دید که از ابتدای دهه ۹۰ که 
نااطمینانی های بین المللی مرتبط با تحریم 
در اقتصاد ایران آغاز شده، سرمایه گذاری 

هم کم شده است.
وی افزود: یکی از مهم ترین ویژگی های 
محیط کســب وکار بنگاه های اقتصادی، 
بی ثباتی اقتصاد کالن است. محیط اقتصاد 
کالن در ایران به علت ناترازی های مالی 
ساختاری با تورم مزمن و بی ثباتی شدید 
قیمت ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت 
در اقتصادمان در 5 دهه گذشته در حدود 
۲۰ درصد و نرخ رشد نقدینگی در حدود 
۲۷ درصد بوده است و هر دو فاکتور در 

چند سال اخیر رشد زیادی داشته اند.
این تحلیلگــر اقتصــادی تصریح کرد: 
رشد باالی نقدینگی و تورم مزمن، منشا 
ناپایداری های بازارها بوده اند و برنامه ریزی 

بنگاه ها را دچار اختالل کرده اند و ریسک 
تولید و سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش 

داده است.
سلیمی بروجنی با بیان این که تورم مزمن 
اقتصاد، انگیزه مداخله مستقیم دولت در 
بازارها و قیمت گذاری از ســوی دولت 
را افزایش داده است، متذکر شد: دخالت 
دولت در قیمت گذاری نهاده های تولید یا 
سیگنال دهی نادرســت به سرمایه گذاران 
منجر به ســرمایه گذاری های مــازاد در 
ایجاد  بخش هــای مــورد حمایــت و 
ظرفیت های مازاد در بخش های اقتصادی 
و در نهایــت منجر به ایجاد ظرفیت های 
خالی و حتی تعطیلی بنگاه های اقتصادی 

شده است.
وی در ادامــه گفــت: مانــع دیگر برای 
فعالیــت بنگاه های اقتصــادی، رقابت با 
دولت و بخش عمومی است؛ بنگاه های 
و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای 
عمومــی غیردولتی در تمامی عرصه های 
اصلی اقتصاد حضور فعــال دارند و در 

اقتصاد ایران، بسیاری از بنگاه های بزرگ 
حتی به رغم واگــذاری، در عمل تحت 
نفوذ دولت و سایر نهادها هستند. این گونه 
بنگاه ها از مزیت ها و حمایت های بیشتری 
نسبت به بنگاه های خصوصی برخوردارند 
و عرصــه فعالیــت را بــرای بنگاه های 

خصوصی تنگ کرده اند.
حمایت هایی که منجر به توزیع رانت 

شد
این تحلیلگر اقتصادی بــا ذکر این نکته 
که حمایت هایی همچــون معافیت های 
مالیاتی یــا معافیت های گمــرک نیز در 
عمل نتیجه ای جز سوءاســتفاده و توزیع 
رانت و کاهش درآمدهای دولت نداشته 
است، افزود: شوربختانه در اقتصاد ایران 
از یک سو محیط کسب وکار برای فعالیت 
بنگاه ها نامســاعد است و از سوی دیگر، 
سیاســت های حمایتی دولــت به جای 
کمک به رشد اقتصاد، منشا توزیع رانت 

و ناکارایی و تورم شده است.
ســلیمی بروجنی تصریح کــرد: در واقع 

دولت ها به جای فراهم ســاختن فضای 
مناســب برای تولید و رقابــت در مقام، 

توزیع کننده منابع اقتصاد قرار گرفته اند.
وی متذکر شد: از مشکالت مهم فضای 
کسب وکار ایران، قوانین و مصوباتی است 
که اثر خــود را در طول چرخه عمر یک 

کسب وکار می گذارد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی دیگر 
از مشکالت تاثیرگذار فضای کسب وکار 
کشورمان که در کمتر کشــوری در دنیا 
وجود دارد، تحریم و ارتباط با دنیا است. 
تحریم باعث شده بسیاری از مواد اولیه و 
تجهیزات مورد نیاز تولید به ســختی و با 

قیمت بیشتری وارد ایران شوند.
ســلیمی بروجنی افزود: از ســوی دیگر، 
خریداران تاجر حاضر به ریسک تجارت 
و معامله با شــرکت های ایرانی نیستند. 
تحریم هــای یک دهه اخیر آســیب های 
شدیدی به کسب وکار بخش خصوصی 
زده و شــرایط سختی برای آنها به وجود 

آمده است.

چرا هزینه راه اندازی کســب وکار باال 
رفت؟

وی عنوان کرد: تورم بسیار سنگین ایران 
و جهش های متوالی نرخ ارز باعث شده 
است که هزینه راه اندازی کسب وکار برای 
بخش خصوصی زیاد شود و مطلوبیت راه 
اندازی و ادامه کسب وکار کاهش یابد؛ در 
حالی که ارزش پول هر روز کمتر می شود.
این تحلیلگــر اقتصادی تصریــح کرد: 
ســرمایه گذار ترجیح می دهد در شرایط 
نوسانات شــدید بازار سرمایه خود را به 
سمت بازار سکه، طال، ارز و خودرو ببرد. 
تردیدی نیست که فضای سیاسی داخلی و 

خارجی بر اقتصاد تاثیر می گذارد.
سلیمی بروجنی با بیان این که باید بپذیریم 
که ایجاد گشــایش در فضای سیاســت 
خارجی به هیچ وجه شرط کافی حرکت 
به ســمت رونق تولید نیست، گفت: باید 
از لحاظ سیاســتی از جنبه های اقتصادی 
کارهای جــدی انجام گیرد تــا تغییر و 
گشایش سیاسی را تکمیل کند. دولت و 

به طور خــاص وزارتخانه های مرتبط و 
مســوول می توانند سیاست های خرد در 
ســطح بنگاهی را پی بگیرند که به تولید 

کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از این سیاســت ها، 
اصالح در بازار کار و نظام مالیاتی اســت 
که بایســتی هرچه زودتر عملیاتی شود. 
هر چقدر که قوانین کار منعطف تر باشد، 
کارفرما راحت تر می تواند برای مدیریت 

ریسک و سرمایه گذاری برنامه ریزی کند.
قوانین سرمایه گذاری تسهیل شود

این تحلیلگر اقتصادی گفت: مورد دیگر، 
است.  ســرمایه گذاری  قوانین  تســهیل 
تمهیدات سنگین و زمان بر و پیچیده فرایند 
سرمایه گذاری را به تعویق می اندازد. یکی 
دیگر از سیاســت هایی کــه می تواند در 
کوتاه مدت با توجه به کمبود نقدینگی بنگاه 
مورد توجه قرار گیرد، مساله سیاست های 

بانکی و اعتباری است.
سلیمی بروجنی افزود: وقتی گفته می شود 
فضای کسب وکار باید اصالح شود، منظور 
این اســت که قوانین تجارت، کار، بیمه 
تامین اجتماعی، مالیات و بانک و...  مورد 
اصالح قرارگرفته و کامال شفاف در اختیار 

سرمایه گذاران قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: نهاد دولت به جای این که 
ظرفیت تامین کارهای عمومی خودش را 
باال برد، تمام تالشش را برای تامین کاالی 
خصوصی گذاشته است. به نظر می رسد 
که در شرایط موجود، انتظار کوتاه مدت در 
تغییر سیاست های دولت و چابک شدنش 
بیهوده باشد. این تحلیلگر اقتصادی تصریح 
کرد: شوربختانه در سال های گذشته بدنه 
دولت بسیار بزرگ و تنبل شده و از لحاظ 
کارشناســی حرفی برای گفتن نداشته اند. 
وقتی می گوییم فضای کســب وکار باید 
بهبود پیدا کند، منظور این اســت که تمام 
فرایندهای دخیل باید سرعت پیدا کند و 
کم هزینه شــود. به گونه ای که کارفرما و 
سرمایه گذار برای تولید و افزایش آن رغبت 

پیدا کنند.
سلیمی بروجنی خاطرنشان کرد: باید یادمان 
باشد که یکی از مهم ترین کاالهای عمومی 
بعد از امنیت و آموزش و بهداشت، بهبود 
فضای کسب وکار است، شوربختانه دولتها 
عالقــه ای به انجام اصالحــات بنیادین 

ندارند.
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چگونه »تورم مزمن« جلوی کسب وکار را گرفته است؟ بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت زیر 1۰۰میلیون تا 

پایان خرداد تمدید شد
 بانــک مرکزی در نامــه ای به بانکها 
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ۱۰۰ 

میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بــر پایه نامه اخیر 
بانک مرکزی، با توجه به شرایط کرونا، مانده 
ســهمیه مصرف نشــده برای اجرای بند ل 
تبصره ۱6 بودجه ۹۸ برای تسهیالت زیر ۱۰۰ 
میلیون تومان اشخاص حقیقی و شرکت های 
تعاونی صرفاً تا پایان خرداد قابل استفاده بوده 
و مشمولین می توانند برای آخرین بار از این 

مزیت قانونی استفاده کنند.
بانک های عامــل این مصوبه بانک های ملی، 
سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه 
صادرات و کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، 
صادرات و تجارت هستند و افراد با پرداخت 
اصل تســهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، 
از پرداخت ســود و جرایم آن تا سقف ۱۰۰ 

میلیون تومان معاف می شوند.
الزم به ذکر اســت در بودجه ســال ۱۳۹۹ و 
پس از چهار سال، بخشودگی سود و جرایم 
تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده 
و امســال بودجه ای به ایــن امر اختصاص 

نمی یابد.

همتی اعالم کرد
روند تامین ارز 

به حالت عادی برمی گردد

 رییس کل بانک مرکزی درباره تامین 
ارز متقاضیان واردات اعالم کرد: بعد از افت 
عرضه ارز در اوایل ســال به علت شــیوع 
ویروس کرونا در ایران و کشورهای همسایه، 
امروز که تقریباً همه بازارها فعال شده اند روند 
تأمین و انتقال ارز حالت عادی به خود گرفته 

است.
عبدالناصر همتی - در گفت وگو با ایسنا، تأکید 
کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳.۷ میلیارد 
دالر از روش هــای مختلــف اعالمی بانک 

مرکزی برای واردات تأمین شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: همانگونه که 
قباًل اعالم کردم روند صادرات و برگشــت 
ارز مثبت است و تأثیرات آن در بازار مشهود 

خواهد بود. 
طبق اعالم همتی، صادرکنندگانی که در سال 
گذشــته صادرات داشتند تا پایان تیرماه باید 
ارز خود را به نیما برگردانند یا به روش های 
اعالمــی بانک مرکــزی در اختیار متقاضیان 

واردات کاال و خدمات قرار دهند.

۳.5 میلیون نفر مالکیت 
سهام عدالت خود را 

در اختیار گرفتند
 رییس گروه بررســی های اقتصادی 
دفتــر مقام معظم رهبری می گوید از شــب 
گذشته تاکنون بیش از ۳.5 میلیون نفر دارنده 
سهام عدالت به ســایت مراجعه کرده و در 

جریان وضعیت سهام خود قرار گرفته اند.
به گزارش ایســنا، علی آقامحمدی در آیین 
راه اندازی پنجره واحد کســب وکار در اتاق 
بازرگانی تهــران، اظهار کرد: خوشــبختانه 
با موافقت صورت گرفته امــکان واگذاری 
مدیریت ســهام عدالت به صاحبان آن فراهم 
شــد و ما باید ورود حدود 5۰ میلیون نفر از 
مردم ایران به جمع سرمایه  گذاران کشور را 
خوشامد بگوییم. سهام عدالت با ضریب نفوذ 
بیــش از ۷۰ درصد در میان جمعیت ایران با 
واگذاری به صاحبــان اش گام مهمی را طی 
کرد و امیدواریم نتایج این تغییر خود را نشان 

بدهد.
وی ادامه داد: از شــب گذشــته تاکنون ۳.5 
میلیون نفر به سایت ســهام عدالت مراجعه 
کردند و ضمن احــراز مالکیت و در اختیار 
گرفتن سهام شان رســما به عضویت در ۳6 

شرکت فعال در بورس در آمده اند.
رییس گروه بررسی های اقتصادی دفتر مقام 
معظم رهبری همچنین بــه راه اندازی پنجره 
واحد در اتاق بازرگانی تهران اشــاره کرد و 
گفــت: در کنار راه انــدازی این پنجره بحث 
راه اندازی دادگاه های تجاری نیز مطرح است 
کــه امیدواریم با همکاری اتاق و قوه قضاییه 

این دادگاه ها نیز کار خود را آغاز کنند.
آقامحمدی خاطرنشــان کــرد: در تجارت 
اختالف نظر امری طبیعی به شمار می رود و 
با راه اندازی این دادگاه ها می توان با ســرعت 
و تخصص اختالف نظرها را حل کرد و کار 

را ادامه داد.

خبــر

باالخره ۱5 ســال پس از واگذاری سهام 
عدالــت، از امــروز کســانی که روش 
مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، به 
شرط داشــتن کد بورسی می توانند ۳۰ 

درصد سهام خود را معامله کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دهم اردیبهشت 
ماه امسال رهبر معظم انقالب با آزادسازی 
سهام عدالت موافقت کردند. در ابالغیه ای 
که ایشان به هیئت دولت داشته اند، ضمن 
ابراز گالیه از تأخیر ۱5 ساله در واگذاری 
سهام عدالت به دارندگان این سهام، سه 
شرط اصلی برای اجرای این فرآیند تعیین 

کرده اند که شامل این موارد می شود: »۱. 
تعیین محدوده زمانی برای امکان خرید 
و فروش از ســوی دارندگان این سهام 
عدالت در بازار سرمایه، ۲. ورود شورای 
عالی بورس برای تدوین آئین نامه نحوه 
آزادسازی سهام عدالت ۳. شورای عالی 
بورس موظف است که زمینه ماندگاری 
ســهام موجود در شــرکت های سرمایه 
گذاری ســهام عدالت در بازار سرمایه را 

فراهم کند«.
ســهام عدالت که در تاریخ آبان ۸4 در 
هیئت دولت نهم تصویب و در آبان همان 

سال اجرایی شد، تحت اساسنامه شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت آغاز به کار 
کرد و به 4۹ میلیون نفر از اقشار مختلف 
از 5۰۰ هزار تــا ۱ میلیون تومان واگذار 
شد؛ اما در ۱5 ســال گذشته دولت های 
دهم، یازدهــم و دوازدهــم زمینه های 
آزادســازی آن را فراهم نکرده بودند که 

مورد اعتراض رهبر انقالب قرار گرفت.
آنگونه که حســن قالیباف اصل، رییس 
سازمان بورس عصر روز چهارشنبه گفته، 
از امــروز، ۱۰ خــرداد ۱۳۹۹ افرادی که 
روش انتخاب مستقیم را انتخاب کرده اند، 

در صورت داشتن کد بورسی می توانند 
نســبت به معامله ۳۰ درصد سهام خود 
اقدام کنند. بر پایه اعالم حسین فهیمی، 
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت و 
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
مابقی ســهام در طول یک سال آینده به 

تدریج آزادسازی می شود.
فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ 
به این پرسش با شــروع آزادسازی، آیا 
سازمان بورس فکری برای ایجاد نشدن 
صف فروش ســهام و به تبع آن ریزش 
احتمالــی قیمت پیش بینی کرده یا خیر، 

گفت: به نظر بنــده افرادی که اصطالحًا 
بورس باز نیستند تمایل دارند سهام عدالت 
خود را نگه دارند؛ اگر ده سال پیش سهام 
یک میلیون تومانی خود را می فروختند 
امروز سهامشان این ارزش را نداشت پس 
برای ده سال آینده هم وضعیت به همین 

صورت است بنابراین دلیلی برای فروش 
وجود ندارد.

فهیمی ادامه داد: عرضه های سهام عدالت 
بــازار بورس را تحت تأثیر قرار نخواهد 
داد بلکه تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد 

می کند.

 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی اعالم 
کرد: اگــر فرآیند صدور مجوز کســب وکار هر 
فعال اقتصادی، بیش از ســه روز طول کشــید، 
ســرمایه گذاران اقتصادی باید به ســامانه شماره 

۱۸66 شکایت کنند.
به گزارش ایســنا، پنجره واحد فیزیکی شــروع 
کســب وکار با حضور وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

کشاورزی تهران برگزار شد. 
فرهاد دژپســند در این آیین اظهار کرد: امروز با 
افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار روز 
مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت 
بخش خصوصی در اقتصاد کشــور است،  البته 
هنوز کار ما تمام نشده است و در آینده  نزدیک، 
پنجره واحد الکترونیکی شــروع کسب وکار نیز 

افتتاح خواهد شد.
باید فعاالن اقتصادی با کمترین دغدغه فعالیت 

کنند
 وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز 
کســب وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز 
طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸66 شکایت 

کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این 
کار ایستاده ایم.

در ادامه وزیر اقتصاد، گفت: بیش از یک دهه است 
که  مقام معظم رهبری عناوین اقتصادی بویژه در 
حوزه رونق و جهش تولید را برای شــعار سال 
برمی گزینند، با تالش مضاعف بخش های دست 
اندر کار بهبود فضای کسب وکار در کشور، حیات 
اقتصــادی ایران  باید در مســیری قرار گیرد که 
فعاالن اقتصــادی با کمترین دغدغه، فعالیت های 

تولیدی خود را انجام دهند.
راهکار مقابله با بیکاری از زبان دژپسند 

به گفته دژپسند، برای تحقق اهداف مقابله با پدیده 
بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد 
بین الملل و همچنیــن رونق تولید، باید با بهبود 
فضای کسب و کار، امکانات الزم را برای افزایش 

سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم.
وی افزود: سلســله اقدامات مربوط به سهولت 
کسب وکار استمرار دارد و بر پایه برنامه هایی که 
در دســتور کار اســت، تا پایان سال کنونی تمام 
اســتان های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع 

کسب و کار مجهز خواهند شد.

به گفته وزیــر امور اقتصــادی و دارایی، فعاالن 
اقتصادی باید کســب وکارهای خود را در زمانی 
سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت 
این سرمایه  گذاران می توانند هرگونه مانعی که در 
مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعالم 

و از مشکالت شکایت کند.
جذب سرمایه گذاری برای اقتصاد ایران مانند 

نان شب است
دژپســند با بیان این که میزان سرمایه  گذاری  در 
اقتصاد ایران جــز در دوره هایی کوتاه منفی بوده 
است، بیان کرد: در شــرایطی که اقتصاد ایران با 
انواع و اقسام محدودیت ها و تحریم های خارجی 
مواجه اســت دشــواری راه اندازی کسب و کار 
موضوعی اســت که می تواند برای ما مشــکلی 
جدی تر به وجــود آورد. جذب ســرمایه  گذار 
برای اقتصاد ایران مانند نان شــب واجب است و 
اگر می خواهیم ســهم مان را در اقتصاد بین المللی 
افزایــش دهیم باید در این عرصه اقدامات جدی 

داشته باشیم.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی ادامه داد: در حالی 
که در بسیاری از کشــورها برای راه اندازی یک 

کسب و کار کمتر از نیم روز زمان نیاز است، در 
ایران میانگین این مســاله بیش از ۷۰ روز بود که 
امیدواریم با راه اندازی پنجره واحد به ســه روز 
کاهش یافتــه و پس از آن گام های جدی تری در 

مسیر جذب سرمایه  گذار برداشته شود.

وی همچنیــن اعالم کرد که طبــق برنامه ریزی 
صورت گرفته راه اندازی پنجره واحد جز تهران 
در پنج اســتان دیگر نیز هدف  گذاری شــده و 
این امید وجود دارد که تا پایان ســال در تمامی 

استان های کشور فعال شود.

وزیراقتصادخطاببهسرمایهگذاراناقتصادی

اگرراهاندازیکارتانبیشاز۳روزطولکشیدشکایتکنید

معاملهسهامعدالتپساز۱۵سالکلیدخورد
 مردمبرایفروشعجلهنکنند
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٢٢٨٢ ابتال و 57 فوتی جدید 
کرونا در کشور

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲هزار و ۲۸۲ مورد جدیــد ابتال به کرونا در 
کشور خبر داد و گفت: از بین مبتالیان جدید، 
4۳5 مورد بســتری بوده و ۱۸4۷ بیمار نیز به 

صورت سرپایی خدمات رسانی شدند.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
از دیروز تا امــروز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ و بر پایه 
معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هزار و ۲۸۲ 
بیمار جدیــد مبتال به کووید۱۹ در کشــور 

شناسایی شد.
وی افــزود: از بین مبتالیان جدید، 4۳5 مورد 
بســتری و ۱۸4۷ بیمار به صورت ســرپایی 
خدمات رسانی شدند. به این ترتیب مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱4۸ هزار و 

۹5۰ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شوربختانه 
در طول ۲4 ساعت گذشته، 5۷ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادنــد. مجموع جان 
باختــگان این بیماری به ۷ هــزار و ۷۳4 نفر 

رسید.
وی افزود: خوشــبختانه تاکنــون ۱۱6 هزار 
و ۸۲۷ نفــر از بیمــاران، بهبود یافتــه و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
به گفتــه وی، ۲5۳۳ نفــر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
جهانپور گفت: همچنین تاکنون ۹۱5 هزار و 
۹۹۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات 
انجام شده در استان خوزستان، افزود: وضعیت 

استان خوزستان، همچنان قرمز است.
وی همچنین گفــت: هم اکنون اســتان های 
آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، 
کرمانشــاه، اصفهان و هرمزگان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

امکان ابتال به کووید 1۹ 
از راه چشم وجود دارد؟

 افراد به طور معمــول کروناویروس 
جدیــد را از طریق دهــان و بینی به یکدیگر 
منتقل می کنند. اما آیا امکان انتقال این ویروس 

از راه چشم ها نیز وجود دارد؟
به گزارش ایســنا، از زمان آغــاز همه گیری 
بیماری کووید ۱۹ ســازمان جهانی بهداشت 
)WWW( اســتفاده از ماســک و پوشش های 
حفاظتی را به عنــوان اولین اقدام برای حفظ 
ایمنی و سالمت معرفی کرد چرا که رایج ترین 
راه انتقــال بیماری کووید ۱۹ از طریق تماس 
فیزیکی و ترشحاتی است که ممکن است به 

دهان و بینی راه پیدا کنند.
اما این پرسش مطرح است که آیا امکان انتقال 

ویروس از طریق چشم ها نیز وجود دارد؟
این پرسش زمانی مطرح شد که »جوزف فیر« 
یک ویروس شناس پس از یک سفر هوایی به 
بیماری کووید ۱۹ مبتال شد. به گفته وی کادر 
پرواز به ماسک مجهز نبودند این درحالیست 
که او ماســک و دستکش داشــته اما به هیچ 

وسیله محافظتی از چشم مجهز نبوده است.
وی گفت: احتمــال می رود که انتقال بیماری 
از طریق چشــم ها بوده باشد و به همین دلیل 
استفاده از پوشــش های محافظتی برای ایمن 

نگه داشتن چشم ها توصیه می شود.
به گزارش مدیــکال اکســپرس، درحالیکه 
این ویروس شــناس معتقد اســت افراد باید 
از چشــم های خود محافظت کنند بیشــتر 
کارشناسان در این رابطه اطمینان ندارند چرا 
که اطالعات بســیار ناشناخته ای در مورد این 
بیماری وجود دارد و محققان هنوز در تالش 
برای فهم چگونگی انتقــال بیماری از طریق 

چشم ها هستند.
با این حال شــماری از متخصصان از جمله 
پروفسور »الیا دوه« از دانشکده پزشکی جانز 
هاپکینز می گویند چنانچه قطرات تنفسی فرد 
آلوده از طریق عطســه ســرفه و حتی حرف 
زدن در محیطی پراکنده شــود، چشم ها نیز 
در معرض آلوده شــدن هستند به ویژه وقتی 
فرد چشم های خود را با دستانش لمس کند. 
متخصصان معتقدند که به لحاظ بیولوژیکی 
احتمال انتقال آلودگی از این طریق وجود دارد. 
با این حال انجام مطالعات دقیق تر در این زمینه 

ضرورت دارد.

خبــر

 مدیر مرکز فوق تخصصی درمان 
ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، گفت: 
هزینه درمان ناباروری در ایران ارزان تر از 
کشورهای منطقه و اروپا و آمریکا است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر آمار جدید 
شورای عالی انقالب فرهنگی، نرخ رشد 
جمعیت در سال ۱۳۹۸ به زیر یک درصد 
رسیده است و به نظر می رسد راهبردهای 
ترویج فرزنــدآوری و افزایش جمعیت 
نیاز به توجــه جدی تر همــه نهادهای 
سیاست گذار و اجرایی دارد. در این بین، 
یکی از حوزه هایی که می تواند به تحقق 
اهداف جمعیتی کشور کمک کند، حوزه 

درمان ناباروری است.
علی صادقی تبار مدیر مرکز فوق تخصصی 
درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، بر 
اهمیت توجــه به زوج های نابارور تاکید 
کــرد و گفت: بر پایــه مطالعات آماری، 
حــدود ۲۰ درصد از زوجین کشــور با 
مشــکل ناباروری مواجه اند. در واقع ما 
با گروهی از جمعیت جوان و در ســنین 
باروری مواجه ایم کــه قصد و تمایل به 
فرزنــدآوری دارند، اما نیاز به حمایت و 

درمان دارند.
وی افــزود: بنابرایــن، توجــه ویژه به 
زوجیــن نابارور و فراهم کــردن امکان 
درمان ناباروری برای آنها می تواند یکی 
افزایش جمعیت  برنامه های راهبردی  از 
در کشور باشد. بدیهی است که یکی از 
ملزومات این راهبــرد حمایت از مراکز 
درمــان ناباروری و گســترش خدمات 

درمان ناباروری در کشور است.
صادقی تبــار، نتیجه بخش بــودن درمان 
ناباروری را مستلزم تکرار درمان دانست 
و ادامــه داد: ناباروری یعنی یک ســال 
اقدام ناموفق برای بــارداری. یعنی ما به 
طور طبیعی ۱۲ ماه یا ۱۲ سیکل به زوج 
فرصت می دهیم که باردار شــوند. زیرا 
می دانیم که همه سلول های جنسی که در 
هر ماه تولید و آزاد می شود، سالم و نرمال 
نیســتند و ممکن است به  طور طبیعی از 
چرخه تولید مانند حذف شــود. در واقع 
ما شانس بارداری طبیعی را یک به دوازده 
می دانیم. اما این شــانس در سیکل های 

IVF، به یک به سه افزایش می یابد.
وی افزود: در مرکز فوق تخصصی درمان 
ناباروری ابن ســینا که هم سطح مراکز 
پیشرفته جهان است، انتظار داریم حداکثر 
پس از سه ســیکل درمان، بارداری رخ 
دهد. زیرا در IVF ما می توانیم سلول های 

ناهنجار را حذف و سلول های سالم تر و 
باکیفیت تــر را برای لقاح انتخاب کنیم و 
شــانس موفقیت را افزایش دهیم، اما باز 
هم شرایطی مانند کیفیت تخمک و اسپرم 
و در نهایــت جنین و همچنین وضعیت 

رحم در النه گزینی جنین مؤثر است.
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا، تاکید 
کرد: باید این آگاهی رســانی به زوجین 
نابارور انجام شــود که حتماً برای درمان 
به مراکز درمــان ناباروری معتبر مراجعه 
کنند. یک مرکــز درمان ناباروری خوب 
باید همه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، 
مانند کلینیک های تخصصی، اتاق عمل، 
رادیولوژی  کلینیک های  آزمایشــگاه ها، 
و ســونوگرافی و داروخانــه را در خود 
داشته باشد و زوجین مجبور نباشند برای 
انجام کارهای تشــخیصی و درمانی به 
مناطق مختلف شهر بروند. همچنین، از 
نظر مکانی باید دسترسی مناسب داشته 
باشد و وسایل نقلیه عمومی در دسترس 
مراجعان باشــد تا برای آمد و شد دچار 
مشکل نشــوند. ضمن اینکه هزینه های 
درمــان در یک مرکز معتبر و خوب باید 

طبق تعرفه های قانونی و مصوب باشد.
وی افزود: مهم تریــن ویژگی یک مرکز 
درمان نابــاروری حضور تخصص های 
مرتبط، مانند زنان، مردان، جنین شناسی، 
ژنتیک، عفونی، ایمونولوژی و داخلی و 
کار گروهی و مشارکت این متخصصان 

در روند تشخیص و درمان است.
درمان  درباره هزینه هــای  صادقی تبــار 
ناباروری در کشــور، گفت: روش های 
نوین درمان ناباروری وابسته به تجهیزات 
و موادی مانند محیط کشت آزمایشگاهی 
است که توسط چند کمپانی محدود در 
جهان تولید می شــود و قیمت یکسانی 
در تمام جهان دارد. ما هم مصرف کننده 
این تجهیزات و متریال هستیم. بنابراین، 
هزینه های درمان تــا حد زیادی متأثر از 
نرخ ارز و واردات این تجهیزات اســت. 
اما هزینه درمان ناباروری در کشــور ما 
ارزان تر از دیگر کشورها حتی کشورهای 
منطقه اســت و دلیــل آن ارزان تر بودن 
تمامی تعرفه های پزشکی ایران نسبت به 

دیگر کشورها است.
وی افزود: هزینه درمان ناباروری در ایران 
یک چهارم تا یک پنجم کشورهای منطقه 
اســت و یک  دهم کشورهای اروپایی و 
یک  پانزدهــم آمریکا اســت. اما همین 
هزینه ها هم با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور و سطح درآمدها ممکن است برای 
برخی زوجین نابارور سنگین باشد.

صادقی تبار، درباره تمهیدات حمایتی از 
زوج های نابارور در مرکز ابن سینا، گفت: 
مرکز ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی 
اســت که یک نهاد عمومــی غیردولتی 
است. بنابراین، تعرفه های این مرکز تقریبًا 
یک ســوم بخش خصوصی است و ما 
تالش کرده ایــم تعرفه ها و هزینه ها را تا 
حد امکان پایین نگه داریم که برای اقشار 
ضعیف نیز قابل پرداخت باشد. همچنین، 
در برخــی کلینیک ها امــکان پرداخت 
تدریجی و اقســاطی بــرای مراجعان را 

فراهم کرده ایم.
وی ادامه داد: متأســفانه، بیمه ها خدمات 
درمان ناباروری را به طور کامل پوشش 
نمی دهند، اما در مرکز ابن سینا این امکان 
را فراهم کرده ایم که مراجعان بتوانند برای 
آن دســته از خدماتی که بیمه ها پوشش 
می دهند، مانند خدمات آزمایشــگاهی و 
داروخانه، از دفترچه بیمه اســتفاده کنند. 
خوشــبختانه طرح حمایــت از زوجین 
نابارور هم به تصویب رســیده اســت 
و امیدواریــم به زودی بــه مراکز درمان 
ناباروری تخصیص داده شود تا بتوانیم به 
زوجین نابارور کم درآمد کمک کنیم تا به 
آرزوی خود، یعنی داشتن فرزند، برسند.

صادقی تبار، درباره اقدامات محافظتی و 
پیشــگیرانه در دوره شیوع کرونا، گفت: 
فراگیری ویروس کرونا محدودیت هایی 
برای همــه مشــاغل و فعالیت هــا، از 
جمله خدمات پزشــکی به دنبال داشت. 
وزارت بهداشت نیز با توجه به وضعیت 
کشور، طبقه بندی ای از خدمات، بر پایه 
اولویت ها و اضطــراری بودن، ارائه کرد 
و در زمینــه خدمات درمان ناباروری نیز 
با همفکری انجمن نابــاروری، مواردی 
که باید در اولویت خدمت رســانی قرار 
بگیرند، مشــخص شد. ما نیز بر پایه این 
پروتکل ها، ارائه خدمات درمانی را آغاز 
کردیم. اکنون خدمــات درمان ناباروری 
در مرکز با رعایت تمام ضوابط اجتماعی 
و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی ارائه 
می شود، اســتفاده از ماسک برای پرسنل 
اجباری اســت، در تمام طبقــات مایع 
ضدعفونی کننده در دســترس مراجعان 
قرار گرفته است و به گونه ای برنامه ریزی 
کرده ایــم کــه از ازدحــام در مرکــز و 
کلینیک هــا جلوگیری شــود. همچنین، 
آزمایشگاه تشــخیص مولکولی کرونا از 

ابتدای ســال نو با مجوز رسمی وزارت 
بهداشــت در مرکز راه اندازی شده است 
و بــرای زوجینی که در ســیکل درمان 
قرار می گیرند، تســت PCR و تست 
سرولوژیک ویروس کرونا به طور رایگان 
انجام می شود. مدیر مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا درباره ارائه درمان اهدای تخمک 
و جنین در این مرکز، توضیح داد: مرکز 
درمان ناباروری ابن ســینا یکی از مراکز 
ارجاعی در زمینه درمان به روش اهدای 
تخمک و جنین است. اهدا در واقع روش 
جایگزین درمان هــای معمول ناباروری 
اســت. پیش از قانونی شدن این روش، 
اگر زوجی از روش هایی متعارف درمان 
نابــاروری نتیجه نمی گرفــت ناگزیر از 

پذیرش فرزندخوانده بود.
وی افزود: فرزند خواندگی نیز مشکالتی 
مانند مطلع نبودن از وضعیت و سالمت 
والدین فرزند خوانده و نگرانی از آینده را 
به همراه داشت. اما با رسمیت یافتن روش 
اهدای تخمک و جنین که پژوهشگاه ابن 
سینا در بررســی ابعاد مختلف حقوقی، 
اخالقــی و مذهبی و قانونی شــدن آن 
پیشگام بود، زوجین نابارور توانستند از 

این روش برای باروری استفاده کنند.
صادقــی تبار گفــت: در ایــن روش از 

تخمک یــا جنین یــک زوج اهداکننده 
که مــورد ارزیابی هــای مختلف از نظر 
سالمت جســمی و روانی قرار گرفته اند 
و مشــاوره های مختلف شرعی، حقوقی 
و روانشــناختی برای آنها انجام شــده 
است، برای باروری زوج نابارور استفاده 
می شــود. از جمله مزایــای این روش 
اطمینان از سالمت تخمک و جنین و نیز 
پرورش جنین در داخل رحم مادر است 
و خانــم می تواند در ایــن روش دوران 
بارداری و شیردهی را تجربه کند و زن و 
شوهر کاماًل به طفل حاصل از این روش 

احساس تعلق خواهند کرد.
وی افزود: البته، نکته بسیار مهم این است 
که اهدا در مرکز درمان ناباروری ابن سینا، 
مطابق قانون مصوب، کاماًل محرمانه است 
و دو طرف نباید یکدیگر را بشناسند تا از 
هرگونه پیامد احتمالی در آینده جلوگیری 

شود.
صادقی تبــار، واحد بیمــاران بین الملل 
)IPD( این مرکــز را یکی از واحدهای 
فعال در زمینه گردشگری سالمت دانست 
و تاکیــد کرد: خوشــبختانه تخصص و 
کارآمدی متخصصان ما و ارائه خدمات 
باکیفیت و هم طراز کشورهای پیشرفته 
جهان باعث شده است که ایران به مقصد 

گردشــگری ســالمت در زمینه درمان 
نابــاروری تبدیل شــود. دانش و تجربه 
پزشکان ما، کیفیت باال و نیز ارزان بودن 
خدمات باعث شده است که ما مراجعان 
ایرانی و غیرایرانی بسیاری از کشورهای 
دیگر داشته باشیم. مشــاوران مسلط به 
زبان هــای خارجی با ایــن مراجعان در 
ارتباط هستند و ما به گونه ای برنامه ریزی 
می کنیم کــه این دســته از مراجعان در 
کوتاه ترین زمان و با کمترین مدت اقامت 

خدمات را دریافت کنند.
مدیر مرکز درمان ناباروری ابن ســینا در 
پایان یادآور شــد: زوجیــن نابارور باید 
بدانند که پیمودن مسیر درمان ناباروری 
به صبر و اراده و پشتکار نیاز دارد. نباید 
با یک شکست ناامید شوند و از پیگیری 
درمان صرف نظر کنند. به تازگی یکی از 
مراجعان مرکز در تمــاس با بنده عنوان 
داشــت که پس از ۱4 سال ناباروری، با 
مراجعه به مرکز ما درمان شده  اند و شب 
قدر فرزندشــان به دنیا آمده اســت. این 
خبر خوش و شــادی بخش اهمیت صبر 
و پایداری در مســیر درمان را به خوبی 
نمایان می کند و امیــدوارم همه زوجین 
نابارور بتوانند این لحظه شیرین را تجربه 

کنند.

مدیرمرکزدرمانناباروریابنسیناعنوانکرد؛

هزینه های درمان ناباروری در ایران
 بیمههاکمکاریمیکنند

 معــاون بهداد ناجا با اشــاره به در پیش 
بودن روزهای تعطیالت تابستانی و از سرگیری 
مســافرت های بین شهری با رفع محدودیت در 
آمد و شدها نسبت به شروع موج دوم همه گیری 

کرونا هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سردار محمد رضا حسینی اظهار 
کرد: با وجود مهار ویروس کرونا در اکثر اســتان 
ها هنوز شاهد گسترش شــیوع این بیماری در 

شهرهای مختلف هستیم.
وی با اشاره به افزایش نگران کننده شمار مبتالیان 
به کرونا در برخی اســتان ها، بیــان کرد: هنوز  
بســیاری از مردم خطر ابتال بــه کرونا را جدی 
نگرفته و بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و فاصله اجتماعی در اماکن پر آمد و شد حضور 
پیدا کرده و ناخواســته به گسترش زنجیره انتقال 

ویروس کمک می کنند.  
سردار حسینی در ادامه با اظهار نگرانی از احتمال 

شــروع موج دوم همه گیری کرونــا با افزایش 
مسافرت ها در آستانه تعطیالت تابستانی با توجه 
به رفع محدودیت در آمد و شــدها، هشدار داد: 
سفرهای بین شــهری در صورت رعایت نکردن 
موازین بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی، 
احتمال شیوع بیماری در شهرها و روستاهایی که 
تاکنون موردی از ابتال به کرونا نداشــته اند را در 

پی دارد.
معاون بهداد ناجا با اشــاره به اینکه شرایط هنوز 
عادی نیست، متذکر شــد: کرونا هنوز در کمین 
همــه افراد اســت و مردم نباید بــه هیچ عنوان 
رعایت فاصله اجتماعی و سایر دستورالعمل های 

پیشگیرانه و بهداشتی را نادیده بگیرند.
ســردار حســینی در ادامه با اشــاره  به پذیرش 
و خدمات رســانی مراکز درمانــی ناجا به بالغ 
بر 6۳ هزار بیمــار کرونایی در کشــور بر لزوم 
آمادگی و بازتوانی نیروی انســانی و امکانات و 

تجهیــزات درمانی در مواجهــه احتمالی با موج 
دوم همه گیری کرونا تأکیــد و تصریح کرد: در 
این دوره، بیمارستان ها و مراکز درمانی باید ضمن 
ارتقای روحیه و بازتوانــی کادر درمانی، ذخایر 
اقالم بهداشــتی و مراقبتی نظیر ماســک و مواد 
ضدعفونی کننده خود را تا میزان ضرورت افزایش 

دهند.
وی با اشــاره به همه گیری ویــروس کرونا در 
استان خوزســتان در باره روند پذیرش و بستری 
بیماران در بیمارستان فاطمه الزهرا)س( ناجا اهواز  
بیــان کرد: این مرکز درمانــی هم اکنون به عنوان 
بیمارستان معین مراکز دانشگاهی استان در زمینه 
پذیرش بیماران کرونایی در حال خدمات رسانی 
است و تاکنون بالغ بر ۱6۰۰ بیمار مبتال به صورت 
سرپایی یا بستری در این  مرکز تحت مراقبت های 

درمانی قرار گرفته اند.
بر پایه گزارش ســایت پلیس، سردار حسینی در 

پایان توصیه کرد: مردم در خانه به عنوان امن ترین 
سنگر در برابر ویروس کرونا بمانند و از سفرهای 

غیر ضرور پرهیز کنند و همچنان به اســتفاده از 
ماسک و دستکش و رعایت فاصله ایمن در رفت 

یکمتخصصروانشناسیبالینیتشریحکرد:

هشدارنسبتبهاحتمالشروعموجدومهمهگیریکروناباسفرهایتابستانه

 معاون کل وزارت بهداشت ضمن 
ابراز نگرانــی از تغییر باورهای برخی از 
مــردم در مورد ویــروس کرونا و عادی 
انگاشتن آن، در عین حال بر لزوم استفاده 
از ماسک هنگام خروج از منزل تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر ایرج حریرچی 
با بیان اینکه بــا اقدامات صورت گرفته، 
دستاورد بســیار مهم کاهش مرگ ومیر 
ناشی از ویروس کووید۱۹ به زیر 5۰ نفر 
در روز رسید، گفت: این مهم با فداکاری 
و از خودگذشــتگی پرسنل بهداشت و 
درمان کشور حاصل شد. اما شوربختانه 

اخیرا با عادی انگاشــتن ویروس توسط 
مردم و برخی مســوولین و تغییر باورها 
مشــکالتی  ویروس  کرونــا  درمــورد 
ایجاد شــده است. به طور مثال اعتقاد به 
نظرسنجی ها  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
از ۹۰ درصد به 4۰ درصد رسیده است. 
واهمه و ترس ســازنده از ویروس کرونا 
که موضوعی سازنده بود از ۷۰ درصد به 
۳4 درصد کاهش یافته است و اعتقاد به 
لــزوم در خانه ماندن از ۸6 درصد به ۳۲ 

درصد تقلیل یافته است.
وی ایــن تغییــرات آمــاری رخ داده را 

نوعی فاجعه خوانــد و بیان کرد: نتیجه 
این می شــود که مردم اقدام به سفرهای 
غیرضــروری می کننــد. از دیــد وزیر 
بهداشت، سفر ضروری، سفر کاری است 
و سفر غیر ضروری برای تفریح است؛ به 
شکلی که تعداد زیادی سوار ماشین شده 
و شیشــه های خودرو را باال برده و کولر 
خودرو را روشــن می کنیم و ویروس را 
به چرخــش درمی آوریم و یا مثال دیگر 
اینکه آیا ضدعفونی کردن سرویس های 
بهداشــتی بین راهی برای عــدم انتقال 
ویروس به طور مرتب انجام می شود؟ این 

سفرها مانند بمب ساعتی عمل می کند؛ 
چراکه سبب جابه جایی ویروس می شود.

حریرچی در مورد استفاده از ماسک نیز 
اظهار کرد: در این مورد تاکید ما این است 
که هرکسی از منزل خارج می شود ماسک 
بزند. افراد می توانند از ماسک پارچه ای و 
خانگی نیز استفاده کنند. هر فردی که در 
جمع چند نفره ای شرکت می کند، ملزم به 
داشتن ماسک است. ما در جلسات ستاد 
ملی کرونا برای ادارات دولتی پیشــنهاد 
کردیــم این موضوع بــرای آنها اجباری 

باشد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز واکســن علیه 
ویروس کرونا ساخته نشده است، تصریح 
کرد: همچنین هنوز ایمنی جمعی نیز رخ 
نداده است. این باور که ویروس ضعیف 
شده، غلط اســت. بر خالف تصورات، 
یکــی از تئوری ها برای علــت افزایش 
ویروس در استان های جنوبی استفاده از 
کولر گازی در فصل تابســتان در محیط 
بســته اســت. گرما و ســرما تاثیری در 
ویروس نخواهند گذاشــت؛ چراکه آمار 
دو کشور برزیل و روسیه به عنوان نقاط 

گرمسیر و سردسیر قابل مشاهده است .

معاونکلوزارتبهداشتاعالمکرد

پیشنهاد اجباری شدن ماسک برای ادارات دولتی
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راهکارهای پیشگیری 
و مهار آتش سوزی 

در طبیعت
 در فصل بهار امســال با افزایش دما 
شاهد آتش سوزی های متعدد و گسترده در 
سطح مراتع و جنگل های کشور به ویژه در 
جنوب و جنوب غرب هستیم. چندین آتش 
سوزی در مراتع مناطق کوهستانی بوشهر در 
روزهای اخیر رخ داده کــه با تالش فراوان 
مردم و مســوولین خاموش و کنترل گردیده 

ولی هنوز خطر وجود دارد.
فرنشین حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
در ایــن باره می گوید: وقوع آتش ســوزی 
های کنترل نشده و گسترده موجب خسارت 
فراوان به پوشــش گیاهی خاک و در نهایت 
تخریــب زیســتگاه ها و افزایش ســرعت 
فرسایش خاک و خسارت به طبیعت خواهد 
شد. بنابراین پیشگیری و مهار آتش سوزی ها 
در عرصه های طبیعی بسیار مهم و ضروری 

است.
فرهــاد قلی نژاد همچنین مــی گوید: علت 
افزایش و وقوع آتش سوزی ها در روزهای 
اخیر افزایش دما، خشکی و کاهش رطوبت و 
خشکیدگی پوشش علفی و مرتعی است که با 
توجه به بارندگی های مطلوب زمستان و بهار 
پوشش علفی و مرتعی در مناطق کوهستانی 
استان بوشهر از وضعیت خوبی برخوردار که 
خشــکیدگی پوشش مذکور موجب افزایش 

خطر و احتمال آتش سوزی گردیده است.
وی تاکید می کند: از آنجا که پیشــگیری از 
آتش سوزی بســیار مهم بوده و دلیل عمده 
آتش سوزی های اخیر بی احتیاطی استفاده 
کنندگان از طبیعت اســت از عموم مردم به 
ویژه گردشــگران، دامداران و جوامع محلی 
خواهشمند است در هنگام ورود و استفاده از 
طبیعت از افروختن آتش خودداری و هنگام 
ترک محل از خاموش بــودن آتش اطمینان 
حاصل نمایند و در صورت مشاهده هر گونه 
آتش سوزی مراتب را به ادارات منابع طبیعی 

و محیط زیست اطالع رسانی نمایند.
شــایان ذکر اســت در مهــار و کنترل آتش 
سوزی های اخیر در اســتان بوشهر جوامع 
محلی و همیاران محیط زیســت همکاری 
بســیار مطلوبی را با مسووالن و محیط بانان 

و جنگل بانان به عمل آورده اند.

رییس پارک ملی دز: 
٢ هکتار از جنگل پارک ملی 

دز در آتش سوخت

 رییــس اداره پارک ملی دز گفت: دو 
هکتار از جنگل پارک ملی دز در شهرســتان 
دزفول روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شد.

رضا قپانچی پــور در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهــار کــرد: دو فقره آتش ســوزی به طور 
همزمان در دو نقطه پارک ملی دز رخ داد که 
با تالش اهالی و نیروهای منطقه حفاظت شده 

دز و آتش نشانی مهار شدند.
وی افزود: این آتش سوزی ها ساعت ۱4 امروز 
اطالع رسانی شد که با همکاری انجمن مردم 
نهاد روســتای انقالب و آتش نشانی شرکت 
کشــت و صنعت هفت تپه و برخی از اهالی 

روستاهای اطراف در ساعت ۱۸ مهار شدند.
رییــس اداره پارک ملی دز گفــت: یکی از 
این آتش ســوزی ها در جنگل های عبدالنبی 
و ســخیری در محدوده منطقه حفاظت شده 
پشت روستای انقالب و دیگری در محدوده 
پارک ملی ســمت روســتای خمات مسیر 
چغازنبیل نزدیک به حاشیه رودخانه دز اتفاق 

افتاد.
قپانچی پور عنوان کرد: علت این آتش سوزی ها 
در حال بررسی اســت و سطح آتش سوزی 

حدود دو هکتار برآورد شده است.
وی یادآور شــد: در این آتش ســوزی ها به 
بخش هایی از پوشش گیاهی و درختان منطقه 

خسارت وارد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی دز واقع 
در میانــرود دزفول با برخورداری از ۱۷ هزار 
هکتار مساحت، زیستگاه گونه های مختلف 
جانوری به ویژه گوزن زرد ایرانی است که در 
۱5۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد 
و از آن به عنــوان تنها باقی مانده جنگل های 

گرمسیری جهان نام برده می شود.
پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز رویشگاه 
جنگلی نیمه گرمســیری حاشیه رودخانه دز 
همچنین از جمله زیســتگاه های ارزشــمند 
پرندگان بــوده کــه دارای میکروتاالب های 
منحصر به فرد و زیســتگاه غنی انواع آبزیان 

و پرندگان است.

خبـــر

 »اماکن عمومی عاری از دخانیات 
حقی برای همــه« عنوان پنجمین روز از 
هفتــه ملی بدون دخانیات اســت که بر 
وجود ته ســیگارهای رها شده در معابر 
عمومی و کوی و برزنی اشــاره دارد که 
عالوه بر زشــت کردن چهــره طبیعت، 
فاجعه ای زیست محیطی به بار می آورند.

ته ســیگارها، به این دلیل کــه از الیاف 
پلیمری غیرقابل تجزیه و ســمی ساخته 
شده اند، در رده زباله های سمی به شمار 
می روند که انسان مسبب آن است، زباله 
های کوچکی که از وضع قوانین و جرم 
انگاری پرتاب آن در سطح معبر جا مانده 

اند.
ته ســیگارهایی که با پیــاده روی در هر 
ســاعت از شبانه روز، فرقی نمی کند در 
کدام نقطه یا منطقه باشیم، در جوی آب، 
باغچه ها، پای درختان و روی آســفالت 
خودنمایی می کنند به سادگی از کنار آن 
ها عبور می کنیم غافل از این که این زباله 
های زرد رنگ، موریانه هایی هستند که به 
جان طبیعت افتاده و به مرور زمان، محیط 
زیستی ســمی و خالی از سبزینه برجای 

خواهند گذاشت.
به گــزارش بخش اســپانیایی تارنمای 
»آرتی« این زباله هــا، بیش از پاکت ها، 
ظروف پالســتیکی و وسایل آشپزخانه، 
محیط اطراف و آب ها را آلوده می کنند 
تــا آن جا که به دلیل حجــم زیاد آن در 
طبیعت، بزرگترین منبع آلودگی به شمار 

می روند.
این تارنما در بخشی دیگر به این مطلب 
اشــاره دارد که 4.۹ میلیارد از 5.5 میلیارد 
نخ سیگاری که ساالنه در جهان تولید می 
شود، حاوی یک فیلتر پالستیکی ساخته 
شده از استات سلولز هستند که تجزیه آن 
ده ها ســال زمان می بــرد و به طول می 

انجامد.
بنابر داده های تارنمای محیط زیســتی 

planet scope هم ته سیگار در هر 
ســال، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از حجم 
زباله های دور ریخته شــده را در جهان 
تشــکیل می دهند. از حجــم زباله های 
شیمیایی ریخته شده در طبیعت نیز ۲۰۹ 
هزار تن مربوط به ته ســیگار اســت، به 
طوری که در هر متــر مربع حداقل یک 
ته سیگار یافت می شود. ته سیگار هایی 
که می توانند ۲5۰۰ نوع ماده شــیمیایی 
مختلف در محیط زیســت پخش کنند. 
یک ته ســیگار، به تنهایی می تواند 5۰۰ 
لیتر آب آشــامیدنی را آلوده و غیر قابل 

آشامیدن کند.
موضوعی که بهروز بهزاد اکولوژیست در 

گفت و گو با ایرنا آن را تایید کرد و گفت: 
مواد پالســتیکی رها شده در طبیعت به 
دلیل دیر تجزیه شدن، برای محیط زیست 
خطرناک هستند اما ته سیگارها عالوه بر 

تجزیه دیرهنگام، سمی هم هستند.
بهزاد یادآور شــد: این ته ســیگارهای 
رها شــده، آرام آرام در خــاک و آبهای 
زیرزمینی نفوذ می کننــد و وارد مخازن 
سدهایی که آب شرب را تامین می کنند، 
می شوند که به دلیل عدم تجزیه پذیری، 
مواد خطرنــاک خــود را در آب رها و 
صدمات جبران ناپذیری به بار می آورند. 
همچنین آبزیان فیلترهای سیگار رها شده 
در آب ها را مصرف می کنند. در نتیجه به 

نوعی این مواد سمی وارد چرخه غذایی 
انسان می شــود و می تواند سالمت مردم 
را به خطر بیندازد. عالوه بر آن توســط 
پرندگان و حیات وحش مورد اســتفاده 
قرار می گیرد و در نهایت تنوع زیستی را 

به خطر می اندازد.
راهکار پیشــگیری از رهاســازی ته 

سیگارها
چنانچه پس از دانستن تمام اثرات مخربی 
که ته سیگارها بر طبیعت می گذارند افراد 
همچنان بر سیگار کشــیدن خود اصرار 
دارند بهتر اســت راهکارهای پیشگیری 
از رها ســازی ته سیگارها را پیش از آن 
که قانون و جریمه گریبان آنان را بگیرد، 

بیاموزند. موضوعی که بهزاد بر آن تاکید 
کرد و یادآور شد: استفاده از تجربه سایر 
کشــورهای جهان در فرهنگ ســازی و 
آموزش رها نکردن ته سیگار در خیابان، 
راهکاری برای حل این بحران در کشور 
است. کار فرهنگی متخصصانه و مفید نه 
این که با ترس و ارعــاب بخواهند این 
عادت را ترک بدهنــد. برای این امر می 
توان از رســانه ملی کمک گرفت تا در 
سریال ها، افرادی که سیگار می کشیدند 
را فردی بدعادت و زشت کار نشان دهند 
و افراد غیر ســیگاری را فردی خوب و 

انساندوست.
وی ادامه داد: برنامه های تخصصی رسانه 

ها می تواند به صورت نامحسوس مردم 
و جوانان را به سمت رعایت سالمتی و 
بهداشت فردی و محیط بکشاند پیش از 
آن که جریمه های سنگین و گالیه آور بر 

آن تصویب شود.
در تکمیل ســخنان این اکولوژیست، می 
توان گفت اگر افراد ســیگاری در تمام 
رفت و آمدهای درون و برون شــهری، 
یک جعبه بســیار کوچک و سبک همراه 
داشته باشــند می توانند از رهاسازی ته 
سیگار خود در کوی و برزن و افزودن بر 

آالینده های شهری بکاهند.
ضمن اینکه فراموش نکنند داشــتن یک 
بطری کوچک خالی در سفر های طبیعت 
گــردی به منزله نگهدارنده زباله ســمی 
ته ســیگار عمل می کند که تا رسیدن به 
نخستین سطل زباله از سمی شدن محیط 

جلوگیری می کند.
در تقویم ســال کنونی، هفته ملی بدون 
دخانیات از ششــم تا دوازدهم خردادماه 
تعیین شده است که هر روز آن با عناوین 
مختلف نامگذاری شده است. بنابر اعالم 
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، روزهــای این هفته 
عبارتند از: ســه شنبه مورخ 6 خردادماه، 
مصــرف دخانیات عامل تشــدید کننده 
بیمــاری کرونا ویروس، چهارشــنبه ۷ 
خردادماه، تــرک دخانیات یک ضرورت 
برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس، 
پنجشنبه ۸ خردادماه، محصوالت نو پدید 
دخانی، گمراه کننده و اعتیاد آور، جمعه 
۹ خردادمــاه، صنعت دخانیات، تهدیدی 
برای سالمتی همگانی، شنبه ۱۰ خردادماه، 
اماکن عمومی عــاری از دخانیات حقی 
برای همه، یکشنبه ۱۱ خردادماه، نوجوانان 
و جوانــان، در تیرس صنایــع دخانی و 
دوشنبه ۱۲ خردادماه، افزایش مالیات بر 
محصوالت دخانی، راهکار جهانی کاهش 

مصرف.

ته سیگار، آالینده ای نابودگر

 اســتادیار گروه آموزشی محیط 
زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط 
زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
بر پژوهشهای صورت گرفته تغییر دامنه 
پراکنــش گونه های جانــوری یا همان 
زیستگاههای  کوچک سازی  و  تخریب 
حیات وحش موجب پدید آمدن برخی 
بیماریهای نوظهور در میان انسانها شده 

است.
دکتر آزیتا فراشی در گفتگو با خبرنگار 
ایرنــا به پژوهش ســال ۲۰۰۳ میالدی 
دانشگاه  پزشکی  دانشکده  پژوهشگران 
هاروارد در همین مورد اشاره و بیان کرد: 
بر پایــه نتایج این پژوهش معتبر علمی 
»تغییر اقلیم و تخریب زیســتگاه علت 
کوتاهتر شــدن فاصله شیوع بیماریهای 
همه گیر از ویروس منتقله از خفاش  به 

انسان« شناخته شده است.  
وی افــزود: ارتباطات پیچیــده ای بین 
ویروس  شناسی، تنوع زیستی، تغییرات 
اقلیم، فقر، ایمنی مواد غذایی و رشــد 

جمعیت وجود دارد.
عضو هیات علمی گروه محیط زیست 
دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: بحران 

تغییرات اقلیم از زمان برگزاری »کنفرانس 
تغییر اقلیم سازمان ملل متحد« در دستور 
کار بسیاری از کشــورهای جهان قرار 
گرفته ولی به دنبال شیوع »ویروس کرونا 
و بروز بیماری کووید ۱۹« بحران تغییر 
اقلیم بطور ناگهانی از بحثهای عمومی 

ناپدید شد. 
وی گفت: گزارشــهای بسیاری وجود 
دارد کــه در آنها »اختــالل و تغییر در 
اکوسیســتم های طبیعی به عنوان عامل 
بروز بیماریهای جدید مسری از حیوانات 

به انسانها« شناخته شده است. 
دکتر فراشی افزود: گرچه هنوز در مورد 
منشا ویروس کرونا و بیماری کووید ۱۹ 
بحثهای قابل توجهی وجود دارد اما این 
فرض که کرونا از خفاش سرچشــمه 
گرفته و از طریق گونه های دیگر جانوری 
به انسان منتقل شده، دارای قوت علمی 

باالیی است.
وی ادامــه داد: خفاش بطــور طبیعی 
مخزنــی از ویروســهای مختلف نظیر 
)Ebola(، ســندروم  ابــوال  ویروس 
تنفسی حاد )SARS(، سندرم تنفسی 
هندرا  ویروس   ،)MERS( خاورمیانه 

)Hendra ( و نیپا )Nipah( اســت 
که قابل سرایت به انسانها بوده و باعث 
عوارض شــدید و مرگ و میر در میان 

جوامع انسانی می شوند. 
این زیست شناس گفت: خفاش به جز 
مناطق قطبی و برخی جزایر اقیانوســی 
در سراســر کره زمین بــه ویژه مناطق 
گرمسیری و معتدل زندگی می کند. هر 
چند در مناطق معتدل حضور خفاش  به 
نسبت شایعتر است اما تنوع قابل توجهی 
از خفاشها در زیســتگاههای مختلف 

وجود دارد.
وی افــزود: خفاش  در زیســتگاههای 
متنوعی از خشکی های سطح زمین نظیر 
جنگلهای معتدل و گرمسیری، بیابانها و 
دشــتها یافت می شود. همچنین خفاش  
ممکن اســت در زمانهــای مختلف از 
انواع متفاوتی زیستگاه نیز استفاده کند. 
بــه عنوان مثال گونه ای از خفاش که در 
زمستان در یک غار به خواب زمستانی 
فرو می رود ممکن اســت از شکافهای 
موجود در حفره درختان جنگلی نیز به 
عنوان زیستگاه خود در ماههای گرم سال 

استفاده کند. 

دکتر فراشــی ادامه داد: بر همین اساس 
هم اینک خفاشــها در پی تغییر اقلیم و 
حیات وحش  زیســتگاههای  تخریب 
برای پاســخگوی به نیازهای زیســتی 
دامنه پراکنش خــود را تغییر داده اند. به 
عنوان نمونه می توان به غارهای کارستی 
)ســاختارهای زمین ریخت شناختی( 
اشاره کرد که از زیستگاههای زمستانی 
بســیاری از گونه های خفاش  به شمار 

می روند.
وی گفت: غارهای کارســتی در مقابل 
تغییر اقلیم بسیار آسیب پذیر هستند و با 
تغییر اقلیم مطلوبیت خود را برای زیست 
خفاش از دست می دهند. تخریب و یا 
اختالل در زیســتگاههای طبیعی باعث 
می شــود که خفاش بــه مناطق دیگر 
مهاجرت کرده و یا مجبور به حضور در 

زیستگاههای نیمه  طبیعی جدید شود. 
اســتادیار گروه آموزشی محیط زیست 
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
دانشگاه فردوسی مشهد افزود: به همین 
دلیل خفاش  در این زیستگاههای جدید 
با دیگر گونه های جانــوری در تعامل 
قرار می گیرد و از ایــن رو خطر انتقال 
ویروســهای موجود در بدن خفاش به 
حیوانات اهلی و انسان افزایش می یابد. 

وی ادامه داد: این اتفاق با شــدت بیشتر 
در بازارهای تجارت حیات وحش مانند 
آنچه در منطقه ووهان کشور چین وجود 
دارد اتفاق می افتد، در حالی که خفاشها، 
پنگوئنهــا و حیوانات دیگر که به انتقال 
ویروس کرونا معروف هســتند در این 
بازارها خرید و فروش می شــوند. این 
بازارها  فرصت مناسبی فراهم می آورند 

تا ویروســهای موجــود در گونه های 
وحشی میزبان، حدواســط خود برای 

انتقال به انسان را پیدا کنند.
دکتر فراشی گفت: بر همین اساس انتظار 
می رود در صورت متوقف نشدن خرید 
و فروش حیوانات وحشــی و همچنین 
تداوم تخریب زیســتگاههای جانوری 
شــاهد ظهور ویروسهای جدید با منشا 
حیوانی در میان انســانها باشــیم که با 
سرعت انتقال باال و بی سابقه ای به انسان 

سرایت می کنند. 
»پاندمی کرونا« تاکنون در ســطح جهان 
پنج میلیون و ۹۰۹ هزار و سه نفر را بیمار 
کرده و جان ۳6۲ هزار ۸۱ نفر را در ۲۱۲ 
کشور گرفته اســت. دو میلیون و 5۸۱ 
هزار و ۹5۱ نفــر از افراد مبتال به کرونا 

در سطح جهان  تاکنون درمان شده اند. 

یککارشناس:

شیوع بیماری های نوظهور 
پیامد تخریب زیستگاه حیات وحش است

 فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن اشــاره بــه اینکه الیحه 
حمایت از محیط بانان در انتظار تصویب شورای 
نگهبان است، گفت: سازمان محیط زیست قصد 
دارد با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از 
5۰ محیط بان به عنوان محیط بان دریایی استفاده 

کند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جمشید محبت خانی 
با اشاره به ارسال الیحه حمایت از محیط بانان به 
شورای نگهبان اظهار کرد: دو مورد ایراد شورای 
نگهبان از این الیحه رفع شــده اســت و ما در 

انتظار تصویب آن از سوی این شورا هستیم.
نقش استفاده از تجهیزات نوین در نحوه برخورد 

با متخلفان
وی با با اشاره به اینکه استفاده از تجهیزات نوین 
برای محیط بانان می تواند ارتباط چهره به چهره 

با متخلفان را کاهش دهد، اظهار کرد: برای مثال 
اســتفاده از کوادکوپتراین توانایی را به محیط بان 
می دهد که از مرکز کنترل فرماندهی متخلف را 

شناسایی و نوع خودرو و پالک آن را ثبت کند.
محبت خانی با بیان اینکه درحال حاضر این کار 
به صورت ســنتی و ارتباط چهره  به چهره انجام 
می شود، تصریح کرد: این موضوع سبب درگیری 
مسلحانه بین محیط بان و متخلفان می شود اما ما 
با اســتفاده از تجهیزات نوین قادر به کنترل این 

درگیری های مسلحانه خواهیم شد.
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در 
صورت نیاز در مناطقی که آمار جرایم باال است 
می توانیــم کوادکوپترها را به ســالح مجهز و با 
دقت بســیار باال آن ها را کنترل کنیم. برای مثال 
با انجام این کار می توان با شــلیک به الســتیک 

خودرو آن را متوقف کرد.

نصب دوربین روی لباس محیط بانان
محبت خانی ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که به 
دنبال آن هستیم اســتفاده از دوربین روی لباس 
محیط بانان بــرای اثبات حق محیط بان اســت. 
عموما در مناطق چهارگانه محیط زیستی شهودی 
وجود ندارد و به این دلیل ادله کافی را در اختیار 

نداریم.
به کارگیری ۵۰ محیط بان به عنوان محیط بان 

دریایی
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
اینکه سازمان محیط زیست به دنبال آن است که 
به 5۰ نفــر از محیط بانان آموزش های تخصصی 
در حوزه حفاظت از دریاهــا و تاالب ها بدهد، 
گفت: این افراد پس از آموزش به پاسگاه های ما 
در دریاها و تاالب ها منتقل می شود و از این پس 

محیط بان دریایی نیز خواهیم داشت.

 رونــد طوالنی اثبات شــهید و جانباز بودن 
محیط  بانان، یکی از مشکالت محیط بانی

وی در ادامه ضمن بیان اینکه امســال و ســال 
گذشته همه محیط بانان و خانواده آنان برابر قانون 
بیمه شدند، گفت: یکی از مشکالت ما در حوزه 
محیط بانی پروسه طوالنی اثبات شهید و جانباز 
بودن آن ها است. در استان کرمان حدود دو سال 
گذشته محیط بانی شهید شد اما هنوز نتوانسته ایم 
از بنیاد شهید مجوزهای الزم برای اطالق شهید 
به او را دریافت کنیم. خواهش ما از بنیاد شــهید 
این است که این روند را برای محیط بانان تسریع 

کند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه هم اکنون به دلیل 
بارندگی های خوب در کشــور حجم پوشــش 
گیاهی در مناطق حفاظت شده افزایش پیدا کرده 
است که این موضوع پتانسیل آتش سوزی را باال 

می برد، تاکید کرد: در ســال گذشته بیش از ۷۰ 
درصد از آتش سوزی ها در مناطق محیط زیست 
علت انسانی داشــتند بنابراین از گردشگران در 
طبیعت خواهش می کنیم که اگر اقدام به روشن 
کردن آتش در این مناطق می کنند پیش از ترک 
محل از خاموش شــدن کامــل آن اطمینان پیدا 

کنند.
محبت خانی در پایان گفت: رها کردن زباله هایی 
مانند شیشــه، بطری های آب معدنــی و ... در 
طبیعت در تابستان می تواند باعث شود که آن ها 
مانند ذره بین عمل کنند که وقوع آتش سوزی و 
آسیب رسیدن به حیات وحش و پوشش گیاهی 
را در پی دارد. باتوجه به اینکه ســازمان محیط 
زیست کمبودهایی در حوزه محیط بانی دارد از 
عموم گردشــگران می خواهیم که به این نکات 

توجه کنند.

الیحهحمایتازمحیطباناندرانتظارتصویبشوراینگهبان
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آغاز لکه گیری اضطراری 
آسفالت جاده های 

استان زنجان
 فرنشــین راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای استان زنجان گفت: عملیات لکه گیری 
آسفالت جاده های شهرستان های  اضطراری 
ماه نشان، ابهر، ایجرود، خدابنده، طارم، زنجان، 

خرمدره و سلطانیه آغاز شد.
عبدالحســین علی اکبــری در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: استان زنجان یک هزارو 
۶۲۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی و چهار هزارو 

۲۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد.
وی تاکیــد کــرد: ۲۰۰ کیلومتــر از مجموع 
راه هــای اصلی و فرعی این اســتان، آزادراه 
است که هشــت درصد از آزادراه های کشور 

در زنجان قرار دارد.
فرنشــین راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
استان زنجان، به ابالغ طرح اصالح کیفی رویه 
آسفالت راه های کشور توسط سازمان راهداری 
اشاره کرد و ادامه داد: از اردیبهشت ماه امسال 
فعالیت اکیپ های لکه گیری اضطراری جاده ها 
در هشت شهرستان اســتان آغاز شده و این 

مهم در دست انجام است.
علی اکبــری تاکید کــرد: در آزادراه زنجان- 
تهران، پیمانــکار عملیات را از ســر گرفته 
اســت به طوری که پس از آسفالت تراشی و 
پاکسازی، وصله های هندسی را انجام می دهد.
وی اظهارداشــت: امســال برای این آزادراه 
حدود ۳۵ میلیارد ریال مجوز برگزاری مناقصه 
گرفته ایم که این عملیات تا پایان سال کنونی 

انجام می شود.
فرنشــین راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: سال گذشته حدود ۱۱۰ 
هزار تن آســفالت توسط پیمانکاران مختلف 
در همه جــاده های ارتباطی اســتان پخش 

کردیم. 
علــی اکبری افــزود: عالوه بــر این حدود 
یک هــزارو ۶۰۰ تن از ســهمیه قیری که در 
بخش راه های شــریانی به استان زنجان ابالغ 
شده اســت نیز از طریق پیمانکاران مختلف 

جذب کرده ایم.
وی به اقدامات انجام شده در طرح ملی ابرار 
) اقدام برای راه های اولویت دار روســتایی( 
نیز اشــاره کــرد و گفت:  در ایــن طرح نیز 
۴۵ کیلومتر راه روســتایی برای استان زنجان 
مصوب شده بود که هم اکنون از  ۴۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی برخوردار است. 
فرنشــین راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان اضافه کرد: البتــه با توجه به 
اینکه زنجان جزو استان های سردسیر کشور 
محسوب می شود، این عدد مربوط به فصل 

کاری گذشته است.
عطایی اکبری خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
اینکه شــرایط جوی از هفته گذشته برای کار 
مهیا شــده اســت در حال برنامه ریزی برای 
تکمیل این جاده ها هستیم و امسال این طرح 

را تکمیل کرده و  پایان خواهیم داد.
به گزارش ایرنا، این اســتان پنج هزارو          ۸۴۰          
کیلومتر راه ارتباطی دارد که از این مقدار،          ۲۰۰          
کیلومتــر آزاد راه،          ۱۱۳          کیلومتر بزرگراه،          ۳۴۲          
کیلومتر راه اصلــی و          ۹۷۴          کیلومتر راه فرعی 

است.
۳۷ دســتگاه نظارت تصویری و ۵۸ دستگاه 
آمد و شد شــمار در جاده های استان زنجان 
فعال اســت و عالوه بر این ۲۰ دوربین ثبت 
تخلــف در آزادراه های زنجــان - تهران و 
زنجان - تبریز وجود دارد که در ۲۴ ســاعت 
از شبانه روز تخلفات رانندگی را ثبت می کند.

 خبـــر

 رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی از احتمال حضور سه ورزشکار زنجانی 

در انتخابی المپیک چین خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، رضا زارعی صبح دیروز 
)۱۰ خرداد( در مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی 
و صعودهای ورزشی زنجان که در سالن اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان برگزار شــد، حضور 
ورزشــکاران و مربیانی چون رکابی ها، سلطانی 
و دارابیــان در زنجان را از ظرفیت های بســیار 

ارزشمند برشمرد.
وی با بیان اینکه سال نسبتا خوبی را در رده های 
سنی پایه پشت سر گذاشتیم، افزود: محیا دارابیان 
از ورزشکاران خوش آتیه در این رده که زنجانی 
اســت و از افتخارات این استان به شمار رفته و 
پنج ســال پیاپی توانســته در قاره آسیا مدال آور 

باشد.
این مســوول با اشاره به شرایط خاص به وجود 
آمده به علت شــیوع بیمــاری کرونا در جامعه، 

تصریح کرد: لغو مسابقات ورزشی به ویژه المپیک 
از رویدادهایی اســت که تنها یک بار رخ داده و 
این نشان از تاثیرات جهانی این بیماری است و 
لغو مسابقات نیز برای سالمت ورزشکاران بوده 
و در صورت کنترل، مهار یا از بین رفتن بیماری، 

به شرایط  عادی برمی گردد.
رییــس فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی استان زنجان با اشاره به اینکه برگزاری 
سه دوره مسابقات در ســال کنونی تثبیت شده 
است، اعالم کرد: این مسابقات شامل مسابقات 
نوجوانان و جوانان آســیا، انتخابــی المپیک و 
بازی های ســاحلی در ماده ســرعت است که 
امیدوارم مسابقات انتخابی المپیک حذف نشود.

زارعی در ادامه، ورزشــکاران زنجانی را دارای 
پتانســیل و ظرفیت باالیی دانست و اظهار کرد: 
ســه نفر از ورزشکاران زنجانی به احتمال بسیار 
زیاد از تثبیت شــدگان برای انتخابی المپیک در 
چین خواهند بود و امیدواریم ورزشکاران ایرانی 
بتوانند از سهمیه اندک قاره آسیا طال صید کنند.

رییــس فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی با تاکید بر اهمیت ورود و جذب بخش 
خصوصی در توسعه سنگ نوردی، افزود: ورود 
بخش خصوصی در این رشــته موجب رشــد 
باشــگاه های سنگ نوردی در تهران شده است و 
باید این موضوع گسترش و توسعه بیشتری پیدا 

کند.
وی بــا بیــان اینکه کار ریشــه ای در ورزش از 
اولویت های اول بوده و بایــد از کار گلخانه ای 
پرهیز کرد، ادامه داد: باید با تقویت استعدادهای 
جدید و رشــد و حضور مربیان بیشــتر، زمینه 

تسریع در این امر فراهم شود.
فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان نیز در ادامه 
این مجمع، گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی 
اولویت اول در آغاز فعالیت های ورزشی است و 
رشته هایی که اعالم شده می توانند فعالیت خود 

را از سر بگیرند.
علی خلیلــی از آمادگی زنجان بــرای میزبانی 
رقابت های بین المللی سنگنوردی خبر داد و با با 

تاکید بر اهمیت برگزاری دوره های آموزشی در 
ســطوح مختلف، تصریح کرد: رشد علمی تاثیر 

به سزایی در پیگیری اهداف ورزشی دارد.
وی با اشــاره به پتانســیل باالی استان در رشته 

کوهنوردی، خاطرنشــان کــرد: کوهنوردی و 
ســنگنوردی باید پا به پای هم مســیر توسعه و 
پیشــرفت را در رده های مختلف پایه و پیشرفته 

سپری کنند.

رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خبر داد

احتمال حضور سه ورزشکار زنجانی در انتخابی المپیک چین

 حمله گرگ به باغداران روستای اردجین 
خرم دره خبرساز شد.

به گزارش ایســنا طبیعت همواره پناهگاهی امن 
برای انســان و حیوان بــوده و هر وقت کاری به 
کار آن نداشــتیم راه خود را رفته و هرگاه سر به 
سرش گذاشته ایم، به خشــم آمده است. فرهنگ 
اسالمی، طبیعت را گهواره و زمینه ساز پرورش و 
کمال انســان می داند، از این رو، با هر کس که به 
این عامل، آسیب و زیان رساند و آن را برای رشد 

بشر ناامن سازد، مقابله می کند.
نظام طبیعت بر پایه حکمت آفریده شــده و همه 
عناصــر آن از ابر و باد و مه و خورشــید و فلک 
درکارنــد تا آدمــی در پرتو آن هــا از مادیت به 
معنویت برســد و دنیا و آخرت را به شایســتگی 
در خود به کمال برساند. دخالت انسان در طبیعت 
دندان حیوانات را تیزتر می کند. یکی از مهم ترین 
دغدغه هایی که در سالیان اخیر نگرانی دوستداران 
محیط زیســت را برنگیخته، موضوع دستکاری 
انسان در طبیعت است که این امر گاهی در قامت 
ســیل، گاهی در لباس فرسایش خاک، گاهی در 
قالب گرمایش زمین و گاهی نیز در لباس تعارض 

انسان با حیوان خود را نشان می دهد.
دخالت انسان در طبیعت که شکار بی رویه نیز یکی 

از مصادیق آن است، رفتار جانوران را تغییر داده و 
در اثر تخریبی که در محیط زیست روی می دهد، 
برخی از جانوران از بین می روند و آن هایی هم که 
باقی می مانند صدمات جدی می بینند و برخی نیز 
دندان شان را به روی انسان ها تیز می کنند که کم و 
بیش شاهد اخبارهای متنوعی در این زمینه هستیم 
که در روزهای اخیر حملــه گرگ ها به باغداران 

روستای اردجین خرم دره خبرساز شد.
در همین رابطه رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان خرم دره ضمن تایید این خبر، می گوید: 
گرگ در باغات روســتای اردجین سه باغ دار را 

زخمی و راهی بیمارستان کردند.
توکل سلیمانی یادآور می شود: هم اکنون در فصل 
زاد و ولــد جانوران وحشــی قــرار داریم و این 
تعارضات گریزناپذیر است، بنابراین به باغداران 

توصیه می شود احتیاط الزم را داشته باشند.
وی ادامه می دهد: در بررسی هایی که از روستا در 
زمینه این اتفاق توسط کارشناسان محیط زیست 
صــورت گرفت بــه احتمال زیاد شــبه کرگ یا 

گرگاس به باغداران حمله کرده است.
گرگاس و یا ســگ گرگ حیوانی است که بیشتر 
شــبیه به گرگ اســت و از جفت گیری گرگ نر 
و ســگ های ماده بوجود می آید که نشــانه های 

ظاهــری اش قد بلنــد، اســتخوان بندی طویل و 
درشــت، پوزه بزرگ تر از سگ و گوش های دراز 
و برخالف ســگ دم عقربی ندارد و دمش تقریبا 
عمود بر زمین است. رنگ این حیوان غالبا به رنگ 
گرگ ایرانی است و خصوصیات رفتاری گرگاس 
می تواند از پدر خود که یک گرگ اســت بسیار 
خشــن تر و بی رحمانه تر باشد که خوی درندگی 
یک گوشت خوار بیشتر از گرگ در گرگاس قابل 

مشاهده است.
از آنجایــی که مادر گرگاس یک ســگ اســت 
خصوصیات یک ســگ نیز به طور مســتقیم به 
گرگاس منتقل می شــود و از همیــن جهت که 
سگ ها نزدیک انســان زندگی می کنند. گرگاس 
نیــز به جهت پیــروی از این غریزه به انســان ها 
نزدیک می شود و در این حین، گرگاس شخصیت 
درندگی و خشــونت گرگ را نیز به همراه دارد و 
زمان روبه رو شــدن با انســان به ناچار و از روی 
پیروی از غریزه، حملــه و درندگی که از پدرش 
که یک گرگ اســت به ارث برده به انسان حمله 
می کنــد. معموال نــوع حمله گرگاس به انســان 
به صورت تعقیب مشــهود )نــه مخفی( صورت 
می گیرد و سعی دارد انسان را خسته کند و سپس 

حمله ور شود.

به دلیل حمل ژن خاص سگ ها در گرگاس، بوی 
مخصوص بدن سگ ها در این حیوان وحشی نیز 
وجود دارد، این حیــوان از اجتماع گرگ ها طرد 
می شــوند و به همین علت بیشتر به محل زندگی 

انســان ها مخصوصا در مناطق روستایی نزدیک 
می شود و به دلیل داشتن مشترکات زیاد با سگ ها 
معموال سگ های گله و نگهبان به گرگاس واکنش 

خاصی نشان نمی دهند.

در روستای اردجین خرمدره

گرگ، این بار به انسان زد

 مدیر هماهنگی ترویج کشــاورزی استان 
زنجان گفت: طرح نوغانداری استان زنجان ویژه 

زنان روستایی توسعه پیدا می کند.
سولماز حدادی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
طرح نوغان داری اســتان زنجان، اظهار کرد: طرح 
نوغان داری استان زنجان در سال گذشته برای زنان 
روســتایی شهرستان های طارم و ابهر اجرا شد که 
نتایج مطلوبی از اجرای این طرح حاصل شــد و 
۵۰ جعبه تخم نوغان و ۱۲۵۰ اصله نهال توت بین 
بهره برداران این طرح توزیع شد و ۱۵۶۵ کیلوگرم 

تولید پیله از جمله عملکرد این طرح بود.
وی بــا بیــان اینکه در ســال کنونــی نیز طرح 
نوغان داری استان زنجان با همکاری دفتر توسعه 
فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری 

وزارت متبــوع و معاونت بهبــود تولیدات دامی 
سازمان جهادکشاورزی استان در حال اجرا است، 
افزود: در سال کنونی ۸۰ جعبه تخم نوغان و الرو 
مورد نیاز توسط زنان روستایی در شهرستان های 
ابهر، طارم و زنجان توزیع شــده و در حال اجرا 

است.
ایــن مســوول در رابطه با اهــداف اجرای طرح 
نوغان داری ویژه زنان روســتایی اســتان زنجان، 
تصریح کرد: این طرح در راســتای ارتقای دانش، 
بینش و مهارت زنان روستایی برای بهبود مدیریت 
و پرورش کرم ابریشم، ایجاد فرصت های شغلی و 
انتقال یافته های جدید در این صنعت در بین زنان 
روستایی، توانمندسازی تولیدکنندگان در مدیریت 
علمی تولید و بهبود رفتار حرفه ای آنان در راستای 

افزایــش بهــره وری از منابع تولیــد محصوالت 
کشــاورزی و حصول به اهداف توسعه در بخش 

کشاورزی، این طرح در استان اجرا می شود.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان ادامه داد: 
بــرای تحقق اهداف و هدایــت و راهنمایی زنان 
روستایی گروه هدف در راستای تداوم اجرای بهینه 
طرح نوغان داری ویژه زنان روستایی استان زنجان 
هم اکنون توزیع تخم نوغان، تامین تجهیزات مورد 
نیاز و انجام فعالیت های آموزشی ترویجی مرتبط 
برای زنان روستایی مذکور توسط واحد امور زنان 
روستایی در شهرســتان های ابهر، طارم و زنجان 

برنامه ریزی شده و در حال اجرا است.
حدادی در رابطه بــا ارائه آموزش های الزم برای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: 

امید است با رعایت پروتکل های بهداشتی در باره 
پیشگیری از بیماری کرونا و ارائه مطالب آموزشی، 
ترویجی و توصیه های فنی الزم به زنان روستایی 

به صورت انفرادی و مجازی، آموزش های الزم را 
فرا گرفته و به تولید و برداشت پیله کرم ابریشم در 

کارگاه های خانگی اقدام کنند.

 رییــس پایــگاه میــراث جهانــی گنبد 
ســلطانیه گفت: طبــق برنامه اعالم شــده و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، 
گردشگران می توانند از این پس از بزرگترین گنبد 

آجری جهان دیدن کنند.
میر موســی انیران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بر پایه مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونا 
در اســفند سال گذشته و در راستای پیشگیری از 
انتشــار این ویروس، همــه اماکن و محوطه های 
تاریخی و موزه های این استان به ویژه گنبد جهانی 

سلطانیه تا اطالع ثانوی تعطیل شده بود.
وی اضافه کــرد: بر این مبنا محوطه و بنای گنبد 
سلطانیه بار دیگر به طور کامل ضدعفونی شد و 
برای مراقبت و احتیاط بیشــتر گردشگران تنها از 

دروازه شمالی می توانند وارد این بنا شوند.
این مســؤول ادامه داد: گنبد سلطانیه اولین گنبد 
دوپــوش در جهان و موفقتریــن نمونه معماری 
اســالمی است که این اثر بی همتا با گذشت ۷۳۵ 
سال از ساخت آن، همانند نگین فیروزه ای در برابر 

دیدگان عموم خودنمایی می کند.
رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه یادآور 
شد : دشت سلطانیه به استناد مدارک باستان شناسی 
خواستگاه استقرارهای مختلفی از هزاره های پیش 
از تاریخ و سرچشــمه رودخانه های زنجانرود و 
ابهر رود اســت که این ۲ رودخانه پس از قدرت 

گرفتن از آبهای تحت االرضی
چمن ســلطانیه در طول مسیر و کنار شاخه های 
فرعی خــود به نوعی باعث پدیــد آمدن و قوام 

سکونتگاه های مختلفی شده اند.
میرموسی انیران افزود: بنای گنبد سلطانیه از نظر 
تزیینات یکی از موفق ترین نمونه های معماری 
اســالمی ایران به شمار می رود که در این ارتباط 
عوامل مختلف تزیینی بنای گنبد سلطانیه تزئینات 
آجری، تزیئنات گچبری، کتیبه ها، کاشــیکاری، 
تزیینات رنگ و نقاشی، تزیینات سنگی، تزیینات 

چوبی را شامل می شود.
وی اضافه کرد: در این بنا از تزیین آجری به ســه 
صورت، آجرهــای قالبی، آجرهای کنده کاری و 

تلفیق آجر و کاشی استفاده شده است.
انیران خاطرنشان کرد: گنبد هشت ضلعی سلطانیه 
به لحاظ تزئینات آجرکاری، کاشیکاری و معماری 
جــزو منحصر بــه فردترین آثار دوره اســالمی 

محسوب می شود.
به گفته وی، گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری 
جهــان در تاریخ ۲۴ تیرمــاه ۸۴ در کمیته میراث 
جهانی یونسکو در شهر دوربان آفریقای جنوبی به 
عنوان هفتمین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث 

جهانی یونسکو به ثبت رسید.
رییس پایــگاه میــراث جهانی گنبد ســلطانیه 
خاطرنشــان کرد: گنبد سلطانیه عالوه بر شکوه و 
عظمت معماری که در نوع خود بی نظیر اســت، 
دانشنامه ای از نقش و طرح در تزیینات معماری 
آن روز، که بیانگر برهه ای از تاریخ معماری و هنر 

ایران است را نیز به نمایش گذاشته است.
این اثر، یادگار دوره ایلخانیان در ایران است و یکی 
از آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی 
محسوب می شود، این گنبد به دست سلطان محمد 

خدابنده در قرن هشــتم ساخته شده و هم اکنون 
بزرگترین گنبد آجری جهان به شمار می آید.

شهرستان سلطانیه با ۳۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ 
کیلومتری از مرکز استان زنجان قرار دارد.

رییس پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه خبر داد:

 بزرگترین گنبد آجری جهان به روی گردشگران باز شد

توسعه طرح نوغانداری استان زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
دانگ  کاداســتری شــش  مالکیت  ســند 
یک بــاب آپارتمان پــاک 254 فرعی از 
5262 اصلی بخش یــک زنجان ذیل ثبت 
شــماره 70381 دفتــر 525 صفحه 263 
به شــماره چاپی 363996 ســری ب 93 
به نشــانی سعدی شــمالی- کوچه شهید 
محمد موسوی - کوچه گلپایگانی - پاک 
2/72 طبقه 3 به نام خانم فریده رســتمی 
فرزند میکائیل صادره از تهران به شــماره 
شماسنامه 2039 صادر و تسلیم شده است، 
ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه 
مصدق، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
به علت ســهل انگاری گردیــده و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است 
که مراتب به اســتناد مــاده 120 اصاحی 
آیین نامه قانــون ثبت آگهی می گردد تا هر 
کس بــه نحوی از انحاء ادعایی نســبت به 
ملک مذکور دارد یــا معاماتی به نفع آنها 
انجام شــده است از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره 
اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت 
سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و 

تسلیم خواهد شد.
رونوشت: ســتاد اجرای فرمان حضرت امام 

خمینی )ره( زنجان
محمدرضا حسنی

رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ناحیه دو زنجان
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مژگان هب هم زبن هک بپاشی جهان من
کوبی زمین من هب سر آسمان من
ردمان نخواستم ز تو من ردد خواستم

یک ردد ماندگار بالیت هب جان من
می سوزم از تبی هک دماسنج عشق را

خته زری زبان من از ُهم خود گدا
تشخیص ردد من هب خود من حواهل کن

آه ای طبیب ردد فروش جوان من!
نبض مرا بگیر و ببر انم خویش را

امروز با حسین منزویات خون بدل هب باده شود رد رگان من منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 در رمان »ساعت باران« با یک قتل ناموسی 
طرف هســتیم که شباهت زیادی به ماجرای قتل 

رومینا اشرفی دارد.
به گزارش خبرآنالین، با قتل رومینا دختر چهارده 
ساله تالشی موضوع قتل های ناموسی به موضوع 
روز شــبکه های اجتماعی تبدیل شــده اســت. 
مخصوصا کــه با موضوعات پیش آمده در مورد 
فیلم »خانه پدری« کیانوش عیاری، بســیاری به 
نقش هنر در بازنمایی و حتی پیشــگیری از این 

مشکالت اجتماعی پی برده اند.
به همین بهانه به سراغ هادی معیری نژاد رفته ایم 
که با رمان »ســاعت باران«  از انتشارات نیماژ به 
صورت داســتانی در ژانر دلهره، به این موضوع 

پرداخته است.
آقــای معیری نژاد پیــش از پرداختن به موضوع 
داســتان »ســاعت باران« بــه نظر شــما هنر و 
مخصوصــا ادبیات تــا چه انــدازه می تواند در 
پیشــگیری و درمان معضــالت اجتماعی کمک 

کند؟
هنر در ذات خودش برای  ســرگرمی و ســپس 
پاالیــش روح به وجود آمده اســت و این وجه 
تمایز هنر با پدیده های دیگری مانند فلســفه و 
اخالق  اســت. بنابراین هنر بــا همین تعریف 
می تواند با افراط در هــر یک از دو وجه باعث 
شــود که تاثیرگذاری مثبت کمتــری در اجتماع 
داشته باشــد. بنابراین ایجاد موازنه بین دو وجه 
سرگرم ساز و آگاهی بخش هنر یکی از بزرگترین 
دغدغه هــای فکــری هنرمندان اســت. ابتذال 
و موعظه گــری در دو ســوی هر هنــری منتظر 
ایســتاده اند تا هنر مقبول و تاثیرگذار را ببلعند. 
هنرمندی که دغدغه اجتماعی دارد خیلی بیشــتر 
از بقیه، کار مشــکلی در پیش دارد و بیشتر آماج 

انتقاد و حمله قرار می گیرد.

به نظر شما ادبیات ایران تا چه 
انــدازه می تواند تاثیرگذاری 

اجتماعی داشته باشد؟
ادبیات ایران مانند همه پدیده ها 
در کشور ما  شــرایط ویژه ای 
می توان  را  شــرایط  این  دارد. 
در ســرفصل هایی مانند گرانی 
کاغذ و کتاب، حذف تدریجی 
کتاب از سبد مصرفی خانواده، 
فرهنگ  همیشــگی  مشــکل 
مطالعــه، سانســور و باالخره 
ایرانی  نویسندگان  نگرش  نوع 
به مخاطــب خالصه کرد. این 
تیراژ  باعث  شرایط شوربختانه 
ایران شده است،  ادبیات  پائین 
بنابراین بســیاری از دوســتان 
نویسنده ما که دغدغه اجتماعی 
دارند عمال هنرشان به سمع و 
نظر مخاطب نمی رسد. یعنی از 
نظر آماری، تعداد و قشربندی 
مخاطبــان ادبیات ایران، اصوال 
تاثیرگذاری  نوع  هر  پتانســیل 

اجتماعــی باال را از این هنــر می گیرد. در مقابل 
آن تئاتر و بسیار بیشــتر از تئاتر مدیوم سینما و 
تلویزیــون توانایی باالتری برای فرهنگ ســازی 
اجتماعــی دارند. ادبیــات ایران اگــر بخواهد 
به تاثیرگــذاری باالی اجتماعی دســت یابد یا 
باید  به نفع جلب مخاطب بیشــتر، در برخی از 
ســخت گیری های زبانی و در افتادن در مسابقه 
تئوری سازی و پســت مدرن نویسی تجدیدنظر 
کند یا اینکه حداکثــر تالش خود را برای ورود 
به مدیوم های دیگر انجام دهد. شــاید بســط و 
گســترش کتاب های الکترونیــک و کتاب های 

صوتی و تالش برخی از دوستان ما برای ارتباط 
گیری با کارگردان های ســینمای نســل جدید 

تاییدکننده این نظر باشد.
در رمان »ساعت باران« موضوع محوری شما 
یک قتل غیرعمد ناموسی است آیا این موضوع 

بر مبنای حقیقتی خاص است؟
نه داستان »ســاعت باران« مطلقا غیرواقعی و تا 
حدودی ســورئال است. در حقیقت من موضوع 
قتل ناموسی را مورد بررســی جامعه شناسانه و 
غیره قرار ندادم بلکه فقط یک بستر داستانی است 
که البته با قتل رومینا، دختر تالشی مشابهت هایی 

دارد؛ از نظر ســن و ســال دختر قصه، عشق به 
پسری بزرگتراز خودش و باالخره از نظر دنیای 
متفاوت بزرگساالن و در نهایت حرف مردم که به 
صورت کامال اتفاقی باعث مرگ دختری میشود 
که به دلیــل نوع مرگ، روحش از عمارت و باغ 
محل وقوع حادثه بیــرون نمی رود و خودش را 
به ســاکنان عمارت نشان می دهد و در عالم رویا 
و خواب و حتی واقعیت داســتانش را یادآوری 

می کند.
استقبال از این رمان چه طور بوده؟

»ساعت باران« توسط نشر نیماژ که نشری معتبر 

در زمینــه ادبیات  و داســتان 
ایرانی  است منتشر شده و در 
جایزه ادبی نوفه )ادبیات گمانه 
زن(  اثر شایسته تقدیر شناخته 
شــده. با این حال فکر می کنم 
شرایط پیش آمده امسال باعث 
شــده از رمان من هــم مانند 
بســیاری دیگر از آثار دوستان 
ما اســتقبال قابــل مالحظه و 
راضی کننــده ای نشــود. به هر 
حــال این هــم دغدغه اصلی 
ماســت تا بتوانیم به هر شکلی 
در وهله اول آثار خودمان و در 
وهله بعد ادبیات ایران را بسیار 
بیشتر از قبل به مخاطب معرفی 

کنیم.
جامعه شناسی  رشته  در  شما 
قتل  تحصیل کرده اید، اصوال 
تحلیل  طــور  چه  را  رومینا 

میکنید؟
موضــوع  رومینــا  موضــوع 
دشواری اســت. بــرای تحلیل 
جامع، تحلیل گر باید بتواند خودش را جای همه 
طرف های درگیر ماجرا بگذارد. پدری خشمگین 
که دختر کودکســال خــود را گریخته با مردی 
بزرگتر از فرزندش می بیند، دختری که در ســن 
پائین و شاید در گریز از محیط اطراف به عملی 
خارج از عرف دست می زند، مردی که به دختری 
کودکســال وعده و وعیــد ازدواج می دهد. همه 
اینها در بستر جامعه ای روستایی اتفاق می افتد که 
احتماال آگاهی از حقوق شخصی و  قانون جزا در 
آن اندک اســت و در نهایت خشم حاصل از این 
اتفاق که توسط بازدارنده هایی مانند قانون جزا و 

حتی مهر پدری کنترل نمی شود؛ همه اینها دست 
به دست هم می دهند و اتفاقی را شکل می دهند 
که هیچ وقت نباید یک ســویه و با سوگیری های 
خاص که در شبکه های اجتماعی مد شده به آن 
نزدیک شــد. اما وجه مشترک همه این حادثه ها 
عدم آگاهی است. عدم آگاهی از حق و حقوقی 
که یک دختر خردسال نسبت به عواطف و بدن 
خود دارد، عدم آگاهی از حق و حقوقی که یک 
پدر را بــر آن می دارد که در برخــورد با چنین 
پدیده ای از قانون و مددکاران اجتماعی بهره ببرد 
و باالخــره عدم آگاهی مــرد جوانی که به دلیل 
زندگی در بافت روستایی نمیداند ارتباط عاطفی 
با دختری کودکسال  با این اختالف سن درست 
نیســت. همه این حوادث شاید با یک هوشیاری 
قضائی و با ارجاع پرونده به یک  مددکار کاربلد 
اجتماعی و در قالب یک وعده گیری برای ازدواج 
در آینده  حل میشــد و به قتلی فجیع که وجدان 
عمومی جامعــه را متاثر کند منجر نمیشــد. اما 
تراژدی ها منتظر نمی مانند، ناگهان اتفاق می افتند 
و داستان خود را روایت می کنند. تا شاید کسانی 
که این تراژدی ها را می خوانند به آگاهی برســند 
و در آینده در شرایطی مشابه، دیواری کوتاه تر از 
گردن لطیف طفلی بیگنــاه را پیدا نکنند تا تمام 
ناآگاهی و تعصب خود را با داس خشم بر روی 

آن حک کنند.
و کالم آخر؟

موضوع رمان من، خودم را بارها هنگام نوشــتن 
متاثر کرده است و در فصل هایی، تلخی موضوع  
و عواطف بر ژانر اثر که ژانر دلهره اســت غالب 
آمده اســت با این حال امیدوارم این اثر خوانده 
شــود و تاثیرگذار باشــد. همچنان که امیدوارم 
ناآگاهی و تعصب باعث ایجاد حوادثی مانند قتل 

رومینا در جامعه ما نشود.

تراژدیهامنتظرنمیمانند
 شباهت قتل رومینا با یک رمان از نگاه هادی معیری نژاد نویسنده این رمان

 برخالف تصور ما که می توان مواد غذایی 
را برای مدت طوالنی در یخچال نگهداری کرد، 
کارشناســان معتقدند قراردادن برخی خوراکی ها 
در یخچــال موجب از بین رفتن طعم و مزه و در 

مواردی تغییر بافت آنها می شود.
به گزارش ایرنا، تصور همه ما از یخچال وسیله ای 
است که می توان مواد غذایی را برای مدت زمان 
طوالنــی در آن نگهداری کــرد. این موضوع در 
مورد اکثر خوراکی ها واقعیت دارد چنانچه بدون 
یخچال قادر به نگهداری گوشت، محصوالت لبنی 
و بســیاری از انواع مواد غذایی در خانه نیستیم. 
یخچال به راســتی معجزه ای محسوب می شود 
که شیوه غذا خوردن خانواده ها را متحول ساخته 
است. اما به تازگی مشخص شده است که برخی 
خوراکی ها تازگی خود را در یخچال از دســت 
می دهند. همچنیــن برخی اوقات ســرد کردن 
خوراکی هــا طعم و عطر آنها را کاهش می دهد و 

تغییراتی نیز در بافت آن ها ایجاد می کند.
در این گزارش به چند خوراکی اشاره شده است 
که نگهــداری آن ها در یخچال باعث می شــود 
هرگز از چشــیدن طعم واقعی آن ها لذت نبریم. 
این درحالی اســت که با نگهداری آن ها در دمای 
اتاق می توان از نابودی غیرعمدی بسیاری از مواد 

مغذی آن ها پیشگیری کرد.
سیب زمینی

بهترین روش برای نگهداری ســیب زمینی، قرار 
دادن آن ها در  یک مکان سرد و تاریک است. اما 
یخچال خیلی خنک است. سرمای یخچال نشاسته 
سیب زمینی را از بین می برد و بافت سیب زمینی 
را پودری می کند که خوردن آن خوشایند نیست. 
همچنین نشاسته سیب زمینی در یخچال به قند 

تبدیل می شود که بر طعم آن تاثیر می گذارد.
پیاز

از دیگر خوراکی هایــی که نباید در یخچال قرار 
داد، پیاز اســت. پیاز در یخچال سریعتر از محیط 
درون اتاق فاسد می شود. زمانی که پیاز در یخچال 
نگهداری شــود خیلی ســریع رنگ آن قهوه ای 
شــده و بافت آن نرم می شود. بهترین مکان برای 
نگهداری پیاز قرار دادن آن در دمای اتاق و به دور 
از تابش نور خورشید است؛ اما زمانی که پوست 
پیاز کنده شــود بهتر است که آن را در یک کیسه 

فریزر در قفسه سبزیجات یخچال نگهداری کرد.
سیر

وقتی سیر در یخچال قرار می گیرد طعم و رایحه 

خود را از دست می دهد؛ برای حفظ طعم و رایحه 
ســیر باید آن را در یک ظرف خنک و خشک که 
هوا از آن عبور می کند قرار داد. پاکت های کاغذی 
نمونه خوبی برای نگهداری سیر هستند اما باز هم 
باید به یاد داشت زمانی که سر سیر بریده می شود 
این سبزی شروع به خراب شدن می کند. بنابراین 

باید آن را در عرض ۱۰ روز مصرف کرد.
ملون ها

بهترین مکان برای نگهــداری تمام انواع ملون ها 
مانند طالبی، هندوانه و گرمک، قرار دادن آن ها در 
دمای اتاق است. برخی تحقیقات نشان می دهند 
که قرار دادن ملون ها در یخچال خیلی سریع باعث 
از بین بردن محتوی آنتی اکسیدانی آنها می شود. 
بنابراین با نگهداری ملون ها در دمای اتاق اطمینان 
حاصل می شود که میوه سالمتری مصرف می کنید. 
بــا این حال باید توجه داشــت که بعد از بریدن 
ملون ها باید آنها را در یخچال قرار داد و می توان 
آن ها را برای ۳ یا ۴ روز در یخچال نگهداری کرد.

عسل
عسل زمانی که در یخچال قرار می گیرد، ساختاری 
کریستالی مانند پیدا کرده و سفت می شود. بنابراین 
عمال غیر قابل استفاده می شود و دیگر طعم خوبی 
نخواهد داشت. اما با قرار دادن عسل در دمای اتاق 
می توان آن را برای مدت زمان طوالنی نگهداری 
کرد. همچنین در نظر داشته باشید عسل هایی که 
بر اثر نگهداری طوالنی مدت سفت می شوند را 
می توان با انداختن شیشه آن ها در آب گرم دوباره 

نرم کرد.
نان

نان در کل فاسد شدنی است و زود کپک می زند . 
برخی افراد برای جلوگیری از کپک زدن نان، آن را 
در یخچال می گذارند اما نگهداری نان در یخچال 
باعث می شــود خشک و سفت شــود و دیگر 
خوشمزه نباشد. بهترین روش برای نگهداری نان، 
قرار دادن آن در جا نانی و مصرف کوتاه مدت آن 
است اما اگر مجبورید که نان را برای مدت زمان 
طوالنی تری نگهداری کنید، بهتر اســت آن را در 
فریزر قرار داده و بعد در توســتر گرم و مصرف 

کنید.
آجیل ها

نگهداری آجیل ها در یخچال باعث می شود روغن 
آن ها ترش نشــود و درنتیجه طول عمر بیشتری 
پیدا کنند اما با قرار دادن آجیل ها در یخچال، طعم 
و مزه آن هــا از بین می رود و بو و رایحه یخچال 

و ســایر مواد غذایی که در آن هست را به خود 
می گیرند.

بهترین روش برای نگهداری آجیل ها، قرار دادن 
آن در ظرف دردار است که هوا در آن نفوذ نکند. 
امــا برای احیای آجیل هایی کــه در یخچال قرار 
گرفته اند، بهتر است قبل از مصرف آن ها را در یک 

ماهی تابه خشک، تفت داد.
قهوه

اگر از افراد طرفدار قهوه هستید، حتما می دانید که 
تفــاوت زیادی میان یک قهوه خوب و بد وجود 
دارد. قــرار دادن قهوه در یخچال چه به صورت 
دانه های قهوه و یا پودر قهوه باعث می شــود که 
آب به خود جــذب کند و در نتیجه قهوه خوب 
دم نکشد. بهترین روش برای نگهداری قهوه، قرار 
دادن آن در دمای اتاق و در ظرف در داری است 

که هوا در آن نفوذ نکند.
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی هم از دیگر مواد غذایی است که نباید 
آن را در یخچال قرار داد زیرا ســرد کردن گوجه 
فرنگی باعث می شود طعم و مزه خود را از دست 
بدهد و بافت آن نرم شود. همچنین در صورتی که 
گوجه فرنگی ها نرسیده باشند باید آن ها را پشت 
یک پنجره آفتاب گیــر قرار داد. امــا اگر گوجه 
فرنگی ها بیش از حد رسیده باشند بهتر است آن ها 

را پخت و بعد در یخچال نگهداری کرد.
سس تند

نگهداری سس های تند در یخچال ایرادی ندارد 
اما مقداری از طعم تند خود را از دست می دهند. 
از ســوی دیگر واقعا نگهداری سس های تند در 
یخچال ضرورتی ندارد زیرا این ســس ها مقادیر 
زیادی سرکه دارند که از رشد باکتری پیشگیری 

می کند.
کرم شکالتی فندقی

 مزه کرم شــکالت فندقی بر روی نان تســت یا 
میوه عالی است اما زمانی که ظرف کرم شکالتی 

در یخچال گذاشته می شود، این کرم سفت شده  
و دیگــر نمی تــوان آن را  روی نان یا میوه مالید. 
همچنین نگهداری کرم شکالتی فندقی در یخچال 
باعــث از دســت دادن  طعم و مــزه خاص آن 
می شود. در کل ظرف های باز نشده کرم شکالت 
فندقی را می توان برای مدت زمان دو ماه نگهداری 
کرد اما زمانی که در این شکالت باز می شود باید 
آن را در عرض یک مــاه بدون آنکه در یخچال 

گذاشته شود، مصرف کرد.
سیب

سیب از دیگر میوه هایی است که نگهداری آن در 
یخچال باعث تغییر بافت آن می شود.اگر دوست 
دارید سیب سرد مصرف کنید می توانید آن را در 
یخچال بگذارید اما واقعا نیازی به این کار نیست؛ 
در حقیقــت نگهداری ســیب در یخچال باعث 
می شود بافت ترد خود را از دست بدهد. سیب، 
میوه زیبایی است که می توان آن را برای دو هفته 

بر روی میز یا کانتر آشپزخانه قرار داد.
آوکادو

همه می دانیم که مصرف آوکادوی سفت یا خیلی 
نرم اصال خوشایند نیست، بنابراین آوکادو را باید 
در دمای اتاق نگهداری کرد تا رســیده شود چرا 
که  قــرار دادن آن در یخچال مانع رســیدن این 
میوه می شود اما باید به خاطر داشته باشید که اگر 
آوکادویی بیش از حد رســیده بود باید آن را در 
یخچال قرار داد تا بتوان برای دو یا ســه روز این 

میوه را نگهداری کرد.
میوه های هسته دار

میوه های هســته دار مانند شلیل، زردآلو، انبه، آلو، 
هلو مانند گوجه فرنگی در دمای اتاق به بهترین 
شــکل رسیده می شــوند. با نگهداری میوه های 
هسته دار در پاکت کاغذی طعم و عطر آنها حفظ 
می شــود اما اگر این میوه ها به اندازه کافی رسیده 
هستند می توان برای چند روز آنها را در جامیوه ای 

یخچال نگهداری کرد.

 کمتر از یک ماه تــا موعد مقرر اعزام 
مسلمانان جهان به عربستان باقی مانده اما این 
کشــور هنوز تکلیف حج تمتع را معین نکرده 
اســت. نماینده ولی فقیه در امور حج خواسته 

همه احتماالت درباره حج درنظر گرفته شود.
بــه گزارش ایســنا، بر پایــه جدیدترین آمار 
وزارت بهداشت عربســتان، شمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در این کشــور از ۷۶ هزار نفر 
فراتر رفته اســت، با این وجود، دولت ریاض 
بعد از ماه رمضان با وضع مقررات تازه ، برخی 
محدودیت های آمد و شــد در این کشــور را 
برداشت، اما همچنان عمره را در حالت تعلیق 
نگه داشت و محدودیت های شهر مکه را بیشتر 
کرد. عمره که برخالف حج، فریضه مستحبی 
مســلمانان به شــمار می آید از حدود سه ماه 
پیش و همزمان با شیوع ویروس کرونا در این 
کشور، به حالت تعلیق درآمده است. کشورهای 
مســلمان بارها از عربستان خواسته اند تکلیف 
حج را سریع تر مشخص کند، اما تاکنون موضع 
و تصمیم رســمی از ســوی این کشور اعالم 

نشده است.
در ایران با آن که عربستان از مسلمانان خواسته 
فعال برای حج اقدامی نکنند، روند ثبت نام در 
کاروان ها متوقف نشــده است. سازمان حج و 
زیارت اواخر هفته گذشته اعالم کرد معاینه های 
پزشکی زائران زیر ۶۰ سال را به پایان رسانده و 
اگر عربستان درباره برگزاری حج تمتع باالخره 
تصمیم بگیرد اعزام ها را از ششم تیرماه، یعمی 

کمتر از یک ماه دیگر آغاز می کند.
ســازمان حج ایران با احتمال تداوم کرونا در 
زمان حج، از دو ماه پیش سه سناریو را درنظر 
گرفــت که شــامل برگزاری حج بــا رعایت 
پروتکل بهداشتی، برگزاری حج با شرط سنی 
)زیر ۶۰ ســال( و حذف افراد پرخطر و و در 

نهایت تعلیق حج بود.

ســازمان حج و زیارت تا کنون روی سناریو 
شرط ســنی مانور داده اســت، حاال نماینده 
ولی فقیــه در امــور حج از دســت اندرکاران 
خواســته اســت: در برنامه ریزی ها احتماالت 
مختلــف را مدنظر قــرار دهنــد و مدیران و 

روحانی ها و زائران  را توجیه کنند.
حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب در نشست 
شــورای مدیران بعثه واکنش نشــان داده که 
عربستان، کشورهای اســالمی را در باره حج 

همچنان در بالتکلیفی نگاه داشته است.
وزارت امور مذهب اندونزی، کشوری که هر 
سال بیشترین تعداد زائر را در مناسک حج به 
خود اختصاص می دهد، نیز از تعلل مقام های 
ســعودی انتقاد کرده و خواســته بود هرچه 
سریع تر درباره برگزار شدن مناسک حج سال 
تصمیم بگیرند. اندونزی به خاطر این تعلل در 
ارتباط با حج تاکنون قراردادی با عربستان نبسته 

و یا پولی نپرداخته است.
مناســک حج از اول مردادماه آغاز می شــود، 
اما مســلمانان یک ماه پیش از آن سفر به این 
کشور را آغاز می کنند. برخی از زائران قبل از 
آن که این مناســک را به جای آورند، به شهر 
مدینه می روند تــا مزار پیامبر )ص( را زیارت 
کنند. این مســجد جزء نخستن اماکنی بود که 
با شیوع ویروس کرونا در عربستان بسته شد. 
حاال پس از گذشت سه ماه با موافقت سلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، طرح بازگشایی 
تدریجی مسجدالنبی از روز یکشنبه و با رعایت 
اصول بهداشتی اجرا می شود. این کشور هنوز 
دربــاره خروج کعبــه از قرنطینــه و کاهش 
محدودیت زیارت در مســجدالحرام، طرحی 
را اعالم نکرده است. این مسجد نیز سه ماهی 
است که تعطیل شده و فقط پرسنل آن به اضافه 
شخصیت های مذهبی این کشور امکان حضور 

در مسجدالحرام را دارند.

خبر اجتماعیدانستنی

این ۱۴ خوراکی را 
هرگز در یخچال نگذارید

واکنش نماینده ولی فقیه به بالتکلیفی حج
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