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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد:

ساخت مسکن ، اولویت اصلی در سال جهش تولید

22

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان :
رصد دقیقی از وضعیت چاقی 
دانش آموزان زنجانی انجام نشده است

3

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد 
امالک مشروحه ذیل در استان زنجان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/74 به فروش برساند ، متقاضیان می توانند جهت کسب  
اطالعات بیشــتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/7/2  تا 99/7/12  از ساعت 8/30 تا 16/30 به نشانی ذیل مراجعه 

فرمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روزسه یکشنبه مورخه 99/7/13 می باشد.

در ضمن نشســت بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخه 99/7/20 در محل دفتر مرکزی 
شرکت برگزار خواهد شد شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. 

توضیحات:
الف(در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت40درصد پیش پرداخت ،40درصد حداکثر 2ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 

20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد. 
ب(نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود قساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد. 

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای رسیده نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید. 
د( تحویل ملک صرفاً در باره امالک فاقد متصرف می باشد. همچنین در امالک متصرفدار ، مشاعی و فروشهای اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بالعزل خواهد بود.

ه( دیگر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است .

کاربریکد شناسهردیف
متراژ)مترمربع(

مبلغ با احتساب قیمت پایه
تخفیف

شرایط 
توضیحاتنشانیفروش

اعیانعرصه

با وضعیت موجودخرمدره ،خیابان امام)ره(-پشت نمایندگی سایپانقد1505/91172/0652/866/899/64042/293/519/712مسکونی1306632

ابهر-بلوار معلم ، 8 متری سوم-پالک9 نقد137/633/688/770/7292/766/578/047قدرالسهممسکونی2306075
با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک2573سهم از 4800سهم(

دارای متصرف مسوولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده 
خریدار می باشد.

صائین قلعه-خیابان امام خمینی-نرسیده به مسجد نقد1020292/754/121/915/0003/091/436/250مسکونی3306526
صاحب الزمان-کوچه ایمان-پالک 9 

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک3/625سهم مشاع از 
ششدانگ( دارای متصرف مسوولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه 
به عهده خریدار میباشد.)عرصه بعد از اصالح 940/50مترمربع و ملک 

دارای خالف ساختمانی می باشد(

نشانی و تلفن دفتر نمایندگی استان : زنجان، میدان انقالب، ابتدای خیابان امام)ره(-روبه روی هتل سپید، ساختمان ستاد مدیریت شعب بانک ملت استان زنجان، طبقه دوم- 
اداره تدارکات و ساختمان-  شماره تماس 024-33108144 

نشانی و تلفن دفتر مرکزی : تهران بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک ، کوچه ژوبین پالک 5 
تلفن دفتر مرکزی : 88872200-88781317  

آگهی مزایده عمومی
نقد واقساط

نرخ سود 
اقساط

تعداد 
اقساط)ماه(

پیش 
پرداخت کاربری

0 12

40 درصد

مسکونی، 
تجاری ، 
اداری ، 

سرقفلی، 
زمین 

خدماتی

12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15 درصد 60

فراخوان عمومی
شرکت خدمات حمایتی 

کشاورزی در نظر دارد به منظور 
اجرای فرامین مقام معظم 

رهبری در سال جهش تولید و 
قطع وابستگی جهت تدارک و 
تولید انواع کودهای فسفاته و 
پتاسه با تامین مواد اولیه مورد 
نیاز به ویژه کودهای فسفاته از 
توان و ظرفیت تولید کنندگان 
داخلی استفاده نماید. بنابراین 
از واجدان شرایط با هر ظرفیت 

ممکن تقاضامندیم آمادگی 
خود را به این شرکت واقع 

در زنجان- شهرک انصاریه، 
ابتدای خیابان ولیعصر )عج(، 
نبش گلستان یکم، پالک 66 

تلفن: 33771200 
اعالم نمایند.

شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی استان زنجان

با اعتبار ۸ میلییارد تومانی راه اندازی می شود

آزمایشگاه فوق تخصصی کرونا در زنجان 
2

ماجرای تحویل خودرو به نمایندگان مجلس جنجالی شد:

مصطفی طاهری: خودرویی نگرفته ام؛اما...
3

استاندار زنجان در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت 
زنان و خانواده از دلسوزی شعاری مدیران این حوزه انتقاد کرد:

دلسوزی 
عملی!!!
هشدار به شهروندان زنجانی  

 انعقاد قولنامه  دستی 
ممنوع
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 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهمترین 
اولویت های بنیاد مســکن  در مسیر تحقق شعار 
جهش تولید، اجرای کامل و دقیق طرح اقدام ملی 

مسکن است.
رضا خواجه ای  با اشــاره به اینکــه، با توجه به 
شــعار ســال و فرمایش های مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( مبنی بر جهش تولید، تاکنون این 
نهاد ظرفیت تخصصی خود را در اجرای این طرح  
و تامین مســکن به کار گرفته، ادامه داد: ســهمیه 
بنیاد مســکن استان در 12 شهر زیر 100 هزار نفر 
جمعیت، 722 واحد و در شــهر زنجان نیز 368 

واحد مسکونی در منطقه گلشهر می باشد. 
وی از ثبت نام تعداد 2579 نفر در شــهرهای زیر 
100 هزار نفر جمعیت در سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن اســتان خبر داد و گفت: در شهرهای زیر 
100 هزار نفر جمعیت، تعداد متقاضیانی که تاکنون 
استعالم های آن ها تایید شده و در مرحله مراجعه 
به شــعب بنیاد جهت احراز هویت و تایید نهایی 
می باشــد، 1899 نفر، تعداد متقاضیانی که افتتاح 

حساب نموده اند، 595 نفر و تعداد متقاضیانی که 
آورده واریز کرده اند نیز 233نفر می باشــد که در 
صورت استقبال و آورده متقاضیان ، بنیاد مسکن 
آمادگی الزم برای ساخت 722 واحد مسکونی در 

اینگونه شهرها را دارد.
خواجه ای با اشــاره به اینکــه، تاکنون  73 قطعه 
زمین از اداره کل راه و شهرســازی با مســاحت 
18852 متــر مربع واحد با قابلیت ســاخت 340 
واحد مســکونی دریافت نموده ایم، تصریح کرد: 
بنیاد مسکن در مناطقي این طرح را اجرایي مي کند 
که دسترسي مناسب به مناطق شهري وجود داشته 
باشــد و زیر ساخت هاي انبوه سازي تامین باشد 
تا مردم دچار مشکالت دسترسي بعد از ساخت و 

سرمایه گذاري نشوند.
فرنشین بنیاد مسکن استان در ادامه توجه به کیفیت 
در کنــار کمیت و مهمتر از همــه هماهنگی بین 
دســتگاهی برای اجرای دقیق و بموقع این طرح 
را امری مهم دانست وخاطر نشان کرد: استفاده از 
مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد نقش 
بی بدیلی در بهبود کیفیــت، ایمنی و تاب آوری 

ساختمان ها داشته و امری ضروری است که باید 
مورد توجه قرار گیرد.

فرنشین بنیاد مسکن استان تصریح کرد: اقشار کم 
درآمد جامعه مــی توانند پس از ثبت نام و آورده 

خود به صاحب خانه دار شدن امیدوار شوند، این 
طرح همچنین برای دیگر متقاضیان مســکن نیز 
فرصت هایی ایجاد کرده است و متناسب با سطوح 

درآمدی خانوارها به تولید مسکن می پردازد.

 استاندار زنجان بر لزوم غربالگری مستمر 
معلمــان و دانش آموزان با توجه به بازگشــایی 

مدارس تاکید کرد.
فتح اله حقیقی در نشســت شــورای آموزش و 
پرورش اســتان که در محل اســتانداری زنجان 
برگزار شــد، اظهــار کرد: بر پایه مصوبه ســفر 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اختصاص 
اعتبار الزم تا پایان ســال اینترنت پرسرعت در 
همه مناطق اســتان گسترش می یابد و هم اکنون 

زیرساخت های الزم این امر تامین شده است.
وی با اشــاره به اینکه انتظار می رود فرمانداران 
ستاد فرعی پیشــگیری از بیماری کرونا تشکیل 
دهنــد، افزود: در این ســتادها به مدارس توجه 
بیشــتری شــود. همچنین فرمانداران به صورت 
میدانــی از وضعیــت مدارس بازدید داشــته و 

تمهیدات الزم را اتخاذ کنند.
این مســوول ادامه داد: فرمانداران باید عالوه  بر 
مدارس بر بازار نیز نظارت مداوم داشــته باشند 
تا مشــکل کمبود ماســک و یا گران تر فروختن 
ماســک بــرای هم اســتانی هایی کــه در دیگر 

شهرستان ها زندگی می کنند، پیش نیاید.
حقیقــی بــا اشــاره به اینکــه ماســک و مواد 

ضدعفونیکننده ارزان  قیمت باید در فروشــگاه 
فرهنگیان استان توزیع شود، تصریح کرد: عالوه 
بر فرهنگیان اســتان، دانش آموزان نیز نسبت به 
تهیه اقالم مورد نیاز از این فروشگاه ها اقدام کنند. 
همچنین با این کار مدیران مدرسه نیز می توانند 

ماسک  و مواد ضدعفونی کننده ارزان قیمت مورد 
نیاز را از این فروشــگاه ها خریــداری کرده و 

مشکلی برای تامین نداشته باشند.
اســتاندار زنجان بــا تاکید بر آمــوزش مداوم 
پروتکل هــا و اصول بهداشــتی، یادآور شــد: 

آموزش موارد بهداشــتی و پروتکل ها به مدیران 
مدارس و نیروهای خدمات حائز اهمیت است و 
این اقدام با همکاری روسای بهداشت در اسرع 
وقت انجام شود تا به طور گسترده همه نیروها از 

آموزش های الزم برخوردار شوند.
وی بــر لــزوم غربالگــری مســتمر معلمان و 
دانش آموزان با توجه به بازگشایی مدارس تاکید 
کرد: غربالگری این قشر در اولویت قرار گرفته 

و به طور جد دنبال شود.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجــان، با بیان 
اینکه تا پایان هفته آینده 50 هزار ماسک رایگان 
و مــواد ضدعفونی کننده در اختیــار آموزش و 
پرورش اســتان قرار می گیرد، گفــت: اولویت 
توزیع در مــدارس کم برخوردار خواهد بود که 

این کمک ها همچنان تداوم دارد.
این مســوول با اشــاره به اجرای برنامه ملی 
»کــوچ« کنتــرل اضافــه وزن و چاقی دانش 
آمــوزان، خاطرنشــان کرد: بــرای تحقق این 
برنامــه کمیتــه ای تشــکیل و راهکارهایی از 
قبیل تولید اپلیکیشــن اقدام شود تا با همکاری 
خود دانش آموزان، اهــداف برنامه با جامعیت 

محقق شود. بیشتری 

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد:

ساخت مسکن ، اولویت اصلی در سال جهش تولید  یک مسوول در سازمان صمت استان خبر داد؛
کشف انبار تخم مرغ 
غیرمجاز در زنجان

معاون نظارت، بازرســی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان زنجان از کشف انبار 
غیرمجاز نگه داری تخم مرغ در زنجان خبر 

داد.
اسماعیل مســلمی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به کشــف انبار غیرمجاز نگه داری 
تخم مرغ، اظهار کرد: در بازرسی های صورت 
گرفته توســط بازرسان ســازمان، یک انبار 
نگه داری تخم مرغ که به صورت غیرمجاز و 
بدون اخذ پروانه کسب و عدم درج انبار در 
سامانه، اقدام به نگه داری تخم مرغ می کرد، 

کشف و با آن برخورد شد.
وی افزود: این انبار با دستور مقام قضایی و 
با حضور عوامل انتظامی شناسایی و پرونده 
تخلف آن به تعزیرات حکومتی ارسال شد؛ 
تخلف صورت گرفته در این انبار به ارزش 

600 میلیون ریال بوده است.
این مســوول ادامه داد: بعد از کشــف انبار 
احتکار کاال، تشکیل پرونده انجام شده و به 
تعزیرات حکومتی ارسال می شود و بر پایه 
تصمیم قاضی تعزیرات حکومتی حکم مورد 

نظر برای فرد متخلف صادر خواهد شد.
مسلمی با اشــاره به طرح بازرسی اصناف 
تصریح کرد: در راســتای اجرای این طرح 
از همراهی ناظران افتخاری نیز بهره خواهیم 
برد. عالوه  بر آن ســامانه 124 و نیز سامانه 
اینترنتی »آپ« به صورت شــبانه روزی آماده 

ثبت شکایات مردمی است.
معــاون نظــارت، بازرســی و حمایت از 
صنعت،  ســازمان  مصرف کنندگان  حقوق 
معدن و تجارت اســتان زنجان خاطرنشان 
کــرد: نظارت بر صــدور و ارائــه فاکتور 
فروش معتبر توســط واحدهای پوشــاک 
و کفــش، رعایت درصد ســود مجاز در 
از  عمــده و خرده فروشــی ها، جلوگیری 
عرضه کاالهــای غیراســتاندارد، برخورد 
قانونی با کاالهای قاچاق در سطح بازار از 

فعالیت های مهم بازرسی است.

خبـرخبــر

 رییس جهاد کشاورزی استان زنجان:
متخلفان حوزه نهاد ه های 

دامی به تعزیرات 
معرفی شدند

اســتان  کشــاورزی  رییــس جهاد 
زنجان با اشاره به اینکه در توزیع نهادهای 
تخصیــص یافته مشــکلی نداریــم گفت: 
مشکلی که وجود دارد کمبود نهاده ها است.
جواد تاراسی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، با اشــاره به تعداد مرغداریها بر پایه 
پراکنش استان متناسب اســت اظهار کرد: 
پایدار تولید تقریبا در اســتان زنجان اتفاق 

افتاده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت استان زنجان 
در تولید مرغ نســبت به دیگر استانها بهتر 
است تصریح کرد: سهمیه ابالغی نهاده های 

دامی تا به امروز تخصیص یافته است.
رییس جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره 
به اینکــه نهاده های تخصیص یافته تنها 30 
درصد نیازهای دامداریهای استان را تامین 
مــی کند افزود: توزیع نهاده ها بر پایه میزان 

جوجه ریزی مرغداریها انجام می شود.
وی در مورد موضوع مطرح شــدن توزیع 
نهاد به صــورت ناعادالنه ابــراز کرد: این 
موضوع حقیقت نــدارد و توزیع نهاده های 
تخصیص یافته به صــورت صحیح انجام 

می شود.
تاراســی عنوان کرد: هم اکنون در اســتان 
زنجان مشــکلی در توزیع نهاده های دامی 
وجود ندارد امــا در باره تامین نهاده کمبود 
داریم و این موضوع چندین ماه اســت در 

استان همانند دیگر استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه بر پایــه پایش های انجام 
شده وضعیت استان زنجان نسبت به دیگر 
استانها بهتر است افزود: متخلفان این حوزه 
هم به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
رییس جهاد کشاورزی زنجان در مورد علت 
افزایــش قیمت تخم مرغ تا 40 هزار تومان 
در زنجان گفت: بخشــی از علت افزایش 

قیمت ها مربوط به نهاده ها دامی است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان گفت: 
با حمایت های مسووالن استانی آزمایشگاه فوق 
پیشرفته تشــخیص کرونا با اعتبار هشت میلیارد 
و 200 میلیون تومان به زودی در این اســتان راه 

اندازی می شود.
به گزارش زنگان امروز، دکتر محمدرضا صائینی 
در نشســت شــورای آموزش و پرورش استان 
افزود: این آزمایشــگاه از مجموع 61 دانشــگاه 
کشــور در 25 دانشــگاه راه اندازی می شود که 
خوشــبختانه زنجان از جمله این اســتانها است 
که در ارزیابی بازرسان رسمی وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی و ســازمان جهانی 

بهداشت این امتیاز ویژه را دریافت کرده است.
وی اضافــه کــرد: امیدواریم بــا راه اندازی این 
آزمایشگاه و دریافت امکانات الزم و بهره گیری 
از تمامی بضاعت استان تشخیص و درمان بیماران 

با دقت بیشتری انجام گیرد.
صایینی ادامه داد : با راه اندازی این آزمایشــگاه 
عالوه بر پوشــش گروه های هدف در اســتان، 
خدمات الزم به اســتان های قطب 6 کشور شامل 

قزوین، البرز، قم، مرکزی و دانشکده های  ساوره 
و خمین نیز ارائه خواهد شد.

وی با اشــاره به کلنگ زنی ســاختمان انیستیتو 
ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی در 
شهرستان سلطانیه اظهار داشت: این اقدام ابتکار و 
انقالب ملی است که این پروژه با حضور معاون 
علمی رییس جمهوری کلنگ زنی خواهد شد و 
در این میان مدرسه شبانه روزی در این محدوده 
وجود دارد که یک خیر اعالم آمادگی کرده است 
مدرسه دیگری در همین قالب با وضعیت بهتر به 

آموزش و پرورش تحویل دهد.
صائینی همچنین با بیان اینکه تا کنون یک هزارو 
400 مدرســه به لحــاظ رعایــت پروتکل های 
بهداشتی کرونایی استان بررسی شده اند، افزود: 
طبق برنامه مقرر شد روسای شبکه های بهداشتی 
شهرستانها با هماهنگی نواحی آموزش و پرورش 
مسائل و اشــکاالت را بررسی و به طور رسمی 

اعالم کنند تا موارد برطرف شود.
وی با بیــان اینکه باید با این کرونا همزیســتی 
داشــت، ادامه داد: معاینات کنترل وزن و چاقی 
برای گروه سنی نوجوانان تا پایان سال انجام و در 

سامانه مربوطه ثبت می شود.
صایینی افزود: علوم پزشــکی استان بر این باور 
است که اقدامات در زمینه اجرای برنامه سنجش 
اضافه وزن و چاقی دانش آموزان نباید با آموزش 
و پرورش موازی کاری نشــود، چرا که امکانات 
الزم در مراکز بهداشــتی و با پراکندگی بســیار 
خوب وجود دارد و می تواند گروه های هدف را 

تحت معاینه قرار دهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: متمرکز 
شــدن کارها در این بخش و مــوازی کاری های 
چندان نتیجه بخش نخواهد بود و مراکز بهداشت 
و پایگاه های سالمت علوم پزشکی استان آمادگی 
دارد با هدف گذاری، همکاری های بین بخشی را 

در شناسایی گروه های هدف انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه ظرفیت های 
بســیار خوبی در مراکز خدمات جامع ســالمت 
از بابت کارشناســان تغذیه و امکانات الزم برای 
توزین مبتنی بر اســتانداردهای الزم وجود دارد 
که با برنامه ریــزی صحیح و بدون تجمع دانش 

آموزان می توان اقدامات مربوطه را انجام داد.

استاندار زنجان تاکید کرد

بایستگی غربالگری مستمر معلمان و دانش آموزان پس از بازگشایی مدارس

با اعتبار ۸ میلییارد تومانی راه اندازی می شود

آزمایشگاه فوق تخصصی کرونا در زنجان 

 معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: تاکنون 
رصد دقیقی از میزان چاقی و اضافه وزن دانش 
آموزان این استان انجام نشده است که با اجرای 
برنامه ملی کوچ » کنتــرل وزن و چاقی« تالش 
می شــود این مهم به سرانجام برسد که می تواند 

مبنای پژوهش های بعدی باشد.
ذبیح اله تاراســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بر پایه پیمایش ملی در ســال 94، شیوع 
اضافــه وزن، چاقی و چاقی شــکمی در دانش 
آموزان هفت تا 18 ســال بــه ترتیب 9 ، 11 و 

21 درصد گزارش شده، بنابراین معاونت تربیت 
بدنی و ســالمت بنا به احســاس نیــاز و نقش 
کلیدی، تاثیرگذار و جامعه آماری وسیع متشکل 
از دانش آموزان، اولیــا و کارکنان، پروژه کنترل 
وزن و چاقی دانش آموزان را در دستور کار خود 
قــرار داد تا بتواند در این زمینه آگاهی های الزم 

را به دانش آموزان و اولیا بدهد.
وی یادآورشــد: هدف کلی این پروژه افزایش 
دانــش و بهبود نگرش و کمک به دانش آموزان 
در مدیریت وزن و داشتن سبک زندگی فعال و 

سالم است.

این مســوول ادامــه داد: با اجرای ایــن برنامه 
گروه های هدف غربالگری و شناسایی خواهند 
شــد و پس از آن در یــک دوره ای با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی مشاوره های تغذیه ای به 

این افراد، والدین و معلمان ارائه خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها 
برنامه ملی« کوچ کنترل وزن و چاقی« از 26 مهر 
در این اســتان آغاز می شود که غربالگری ها در 

2 مرحله مهر و بهمن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه تالش می شــود با جرای این 

برنامه سه درصد از وضعیت چاقی و اضافه وزن 
دانش آموزان کاهش یابد، اظهار داشــت: تمامی 
دختران و پســران مقاطع تحصیلــی ابتدایی و 
متوسطه تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند.
تاراســی افزود: چاقی کــودکان و نوجوانان در 
ســطح جهانی از اولویت های پژوهشــی بوده 
بطوری که بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت 2 
تا 9 درصد هزینه های سالمت صرف پیامدهای 
این مســاله می شود که در دهه های گذشته این 

معضل روند 2 برابری داشته است.
وی با بیان اینکه نیم تا 1.7 درصد تولید ناخالص 

ملی کشــورها صرف پیامدهای چاقی می شود 
ادامه داد: از طرفی تحقیقات نشان می دهد هزینه 
درمان خانــواده هایی که اضافــه وزن و چاقی 
دارند، 37  درصد بیشــتر از افــراد دارای وزن 

طبیعی است.
این مسوول با تاکید بر اینکه اضافه وزن و چاقی 
مختص ایران نیست خاطرنشان کرد: تحقیقات 
انجام شده در سال کنونی میالدی بیانگر آن است 
که این فرآیند از سال 1975 سیر صعودی یافته 
و از هر ســه دانش آموز یک دانش آموز دارای 

اضافه وزن و چاقی است.

رصد دقیقی از وضعیت چاقی دانش آموزان زنجانی انجام نشده است
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول )سند رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9600049

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600049 شش دانگ عرصه واعیان پالک 2089/1 اصلی بخش دو زنجان به نشانی زنجان- کمربندی خیام- کوچه شهید ناصر 
بیانلو - بن بست بیانلو- پالک 225 که ذیل ثبت 4537 صفحه 394 دفتر 47 به نام آقای برجعلی مرادی ثبت و صادر شده است حدود: شماال: اول به طول 8/90 متر 
دوم به طول 5/90 متر دیواری است به دیوار پالک 2100 اصلی شرقا منکسرا اول به طول 6/85 متر دوم 10 متر دیواری است به دیوار پالک 2092 اصلی جنوبا اول 
به طول 9/30 متر دوم به طول 8 متر درب و دیواری است به کوچه بن بست غربا اول 8 متر دوم به طول 1/83 متر دیواری است به دیوار پالک 2088 اصلی دوم به 
طول 6/29 متر دیواری است به دیوار پالک 2102/2 اصلی که طبق سند رهنی شماره 5702-93/11/19 دفترخانه 50 زنجان در قبال مبلغ 465.000.000 ریال در 
رهن بانک سینا شعبه فردوسی زنجان قرار گرفته و به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت کالسه 9600049 قرار گرفته است و طبق نظر هیات سه 
نفره کارشناسی کارشناسی ششدانگ عمارت موجود در محل به مبلغ 2.800.000.000 ریال )دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( ارزیابی شده برابر پاسخ استعالم اداره 
ثبت و نظر هیات کارشناسی برابر صورتمجلس اصالحی 217156 موجود در پرونده قید شده که هر دو پالک )2089/1 و 2089( عمال در محل تجمیع شده است 
و حدود پالک موجود نیز در صورتمجلس فوق قید شده است لیکن پیگیری صورت نگرفته و سند برگی برای پالک تجمیعی صادر نشده است و برابر اعالم اداره ثبت 
اسناد زنجان پالکهای مذکور با پالکهای مجاورین اختالف حد دارند که به مالکین مجاور اخطار الزم صادر و در نهایت منتج به صدور سند برگی نشده است. بر این پایه 
و به دلیل عدم انطباق حدود ثبتی ملک با وضع موجود و با استناد به گزارشات ممیزی صورت پذیرفته توسط کارشناس منتخب بانک و توافق طرفیت جهت دریافت 
تسهیالت عرصه ملک در وضع موجود به مساحت 220 مترمربع تعیین و توافق گردیده است و برابر نظر هیات کارشناسی در حال حاضر اعیانی پالک 2089/1 قابل 
تفکیک از پالک 2089 نمی باشد و به صورت مشترک در پالک تجمیعی اجرا و ساخته شده است. اعیانی موجود در این ملک در دو طبقه همکف و اول و به مساحت 
حدود 190 مترمربع به صورت آجری و خشتی و در چهار قسمت اجرا گردیده است طبقه همکف شامل دو بخش انباری و مسکونی است که ساختمان انباری به 
مساحت تقریبی 18 مترمربع با دیوار آجری و سقف تیر چوبی اجرا شده است و ساختمان مسکونی به مساحت تقریبی 32 مترمربع با دیوار آجری و سقف طاق ضربی 
در جنوب ملک که دارای ورودی مستقل از سمت کوچه می باشد طبقه اول شامل دو بخش مسکونی در شمال و غرب می باشد ساختمان مسکونی واقع در طبقه اول 
به مساحت تقریبی 95 مترمربع با دیوار خشتی و سقف تیرچوبی که 15 مربع دیگر آن با دیوار آجری و سقف طاق ضربی در شمال زمین اجرا شده و در حال حاضر 
سکونت مالک در آن می باشد بخش دوم به صورت مسکونی به مساحت تقریبی 30 مترمربع با دیوار آجری و سقف طاق ضربی بدون نماسازی در غرب ملک واقع شده 
است ملک دارای امتیاز آب و برق و گاز همراه با تاسیسات مربوطه می باشد. پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه مورخه 99/7/16 در اداره اجرای اسناد رسمی 
زنجان واقع در زنجان- خیابان صفا- کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 2.800.000.000 ریال )دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد و حقوق 
دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده مزایده می باشد. )در ضمن متذکر می گردد: شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک 
فقره چک بین بانکی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.( مورد مزایده برابر وارده شماره 

85004850-99/4/18 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد. تاریخ انتشار: روز چهارشنبه مورخه 99/7/2
مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

مدیر شرکت آب و فاضالب خدابنده:
مشکل آب شرب روستاهای 

خدابنده با ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان حل می شود

 مدیر شرکت آب و فاضالب خدابنده 
گفــت: بــرای حل مشــکالت آب شــرب 
روستاهای این شهرستان اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ 

میلیارد تومان نیاز است.
سعید بدیعی فرد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به تعداد کل روســتاها در این شهرستان اظهار 
کرد: خدابنده ۲۲۹ روستا دارد که از این تعداد 
۶۰ روستا غیر تحت پوشش و ۱۵۹ روستا نیز 

تحت پوشش این شرکت است.
وی با اشاره به اینکه روستاهای زیر ۵۰ خانوار 
غیر تحت پوشش با کمبود آب مواجه هستند، 
تصریح کرد: ۳۰ روســتا در این شهرستان که 
تحت پوشــش شــرکت آب و فاضالب قرار 
دارند با مشــکالت متوســط و نیز ۲۰ روستا 
با مشــکالت جدی مواجه است که با تکمیل 
پروژه های در دســت اقدام، حداقل مشکل ۱۵ 

روستا حل می شود.
بدیعی فرد با بیان اینکه فرسودگی تاسیسات از 
عمده مشکالت شبکه آب رسانی در شهرستان 
اســت، افزود: فرســودگی تاسیسات در همه 
بخش ها وجود دارد. هر چند روستاهای بخش 
افشار با مشــکل کمی و روســتاهای بخش 
بزینه رود و بخش مرکزی با مشکل کیفی آب 

شرب مواجه هستند.
مدیر شــرکت آب و فاضالب خدابنده با بیان 
اینکه با جذب و تخصیص اعتبارات، مشکالت 
در همه بخش ها قابل حل است، تصریح کرد: با 
تخصیص اعتبار ملی از محل سد گالبر و سد 
تالوار، مشکل آب شرب شهرستان به طور کامل 
قابل حل اســت و نیز با تخصیص اعتبار مورد 
نیاز، موضوع اجرای سیستم جمع آوری و تصفیه 
فاضالب حداقل برای هفت شهر این شهرستان 

قابل اجرا است.
این مسوول با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۵ 
درصد اعتبارات حوزه آب و شــرب استان به 
شهرستان خدابنده تخصیص یافته است، گفت: 
در چند ســال گذشــته با تخصیص اعتبارات 
استانی حداقل مشکالت حوزه آب شرب بیش 

از ۳۰ روستا حل شده است.
وی با بیان اینکه در چند سال گذشته با جذب 
مشــارکت های دهیاری ها، بســیج سازندگی، 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی و خیرین مشکالت 
تعداد زیادی از روســتاها به صورت نسبی حل 
شده است، ادامه داد: برای رفع کامل مشکالت 
و نواقصات آب شرب روستاها، اعتباری بالغ بر 
۱۰۰۰ میلیارد تومان نیاز است و نیز در مجموع 
برای حل مشــکالت حوزه آب شرب شهرها 
و روستاها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار با در نظر 

گرفتن نرخ روز مورد نیاز است.
این مسوول در ادامه با اشاره به وضعیت کلرزنی 
آب شــرب روســتاهای خدابنده، خاطرنشان 
کرد: به دلیل تعامالت مثبت با شبکه بهداشت 
شهرســتان، کلرزنی آب شر ب روند صعودی 
داشــته و مطلوبیت کلر باقی مانده در شهرها و 
روستاهای تحت پوشــش بیش از ۹۵ درصد 

است.

خبــر

 رییس اتحادیه مشاورین امالک شهرستان 
زنجــان گفــت: قولنامه های معامــالت در حوزه 
مسکن باید بدون دست نوشته و چاپی باشد تا در 
مراجع قضایی اصالت داشته باشد بر همین اساس 
شهروندان از انعقاد هرنوع قولنامه دستی خودداری 

کنند.
به گزارش زنگان امروز، سید ابوالفضل طاهری در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: همه مشــاوران 
امالک موظف هســتند تا قولنامه های اجاره و هر 
نوع معامله در حوزه مسکن را چاپی و پرینت شده 

بدون خط خوردگی به مشتریان ارائه دهند.
وی تاکید کرد: قولنامه هایی که بین موجر و مستاجر، 
خریدار و فروشنده در بنگاه های امالک با خودکار 
و به صورت دستی نوشته می شود اصالت قانونی 

و اعتبار ندارند و در مراجع قانونی پذیرفته نیست.
رییس اتحادیه مشــاورین امالک شهرستان زنجان 
گفت: قولنامه های بین موجر و مستاجر زمانی در 
مراجع قانونی و دادگاه ها اعتبار دارند که در بنگاه ها 

منعقد، چاپی و بدون خط خوردگی باشند.
به گفته طاهری، قولنامه های چاپی دارای هولوگرام، 
کد رهگیری ملک و اطالعــات جامع و کاملی از 
ملک مورد اجاره است که در همه مراجع قضایی و 

قانونی پذیرفته و معتبر است.
وی ادامه داد: این نوع قولنامه ها رسمیت بیشتری 
دارد و چنانچــه هر بنگاهی اقــدام به صدور این 
نوع قولنامه ها نکند شــهروندان مورد را با شماره 

۳۳۴۴۶۹۷۳ اطالع دهند.
رییس اتحادیه مشــاورین امالک شهرستان زنجان 

گفت: صــدور قولنامه های چاپی برای همه بنگاه 
های مسکن ابالغ شده اما شوربختانه برخی از آنها 

این مهم را رعایت نمی کنند.
طاهری یادآورشد: به دستور دادستانی استان زنجان 
باید همه قولنامه های مســکن از حالت دســت 
نوشته خارج شده و به صورت چاپی باشد چرا که 
کالهبرداری در حوزه مسکن با این روش کاهش 
یافته و از معامله یک مســکن بــرای چندین نفر 

خودداری می شود.
وی یادآوری کرد: عــالوه بر این مزیت های بیان 
شده در قولنامه های چاپی، هویت طرفین معامله و 

اصالت مسکن نیز مشخص می شود.
به گزارش ایرنا، هــم اکنون یک هزار و ۲۰۷ بنگاه 

معامالتی مسکن در زنجان با مجوز فعالیت دارد.

هشدار به شهروندان زنجانی  

 انعقاد قولنامه  دستی ممنوع 

 بهبود لطفی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید 
تجلی از برنامه های شرکت توزیع برق زنجان 

در هفته دفاع مقدس خبر داد.
وی با اشــاره به لزوم ترویج فرهنگ شهادت 
برای نسل جوان بیان کرد: دفاع مقدس یادآور 
و  شجاعت، شــیرمردی، رشــادت، اخالص 
مردانگی ایثارگرانی بوده که جان برکف در برابر 

دشمنان ایستادگی کردند.
لطفــی در باره اجرای برنامه هــای هفته دفاع 
مقدس خاطرنشــان کرد: به دلیل شرایط ویژه 
ســال کنونی به منظور رعایــت پروتکل های 
بهداشتی ، برنامه های تدوین شده رنگ و بوی 

دیگری دارد.
وی با بیان اینکه  برنامه های امســال با توجه 
به شعار محوری چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
با عنوان » ما قوی هســتیم » طرح ریزی شده 
اســت، افزود: تجلیل از مدافعان ســالمت که 
همچون رزمندگان اســالم در مقابله با بیماری 
منحوس کرونا ایثارگری می کنند، اجرای مانور 
جهادی برق رســانی به چاه های آب شــرب 
روستای داشــبالغ ، تجلیل و دیدار با خانواده 
شهدا شــرکت توزیع استان زنجان، فضاسازی 

محیطی از جمله برگزاری نمایشگاه عکس در 
مقابل ساختمان مرکزی شرکت توزیع ، تجدید 
میثاق با آرمان های شــهدا با حضور در یادمان 
شهدای گمنام همراه با غبارروبی و عطر افشانی 
،بهــره گیری از فضای مجازی، اتوماســیون و 
شیرپوینت شرکت توزیع برق در جهت اشاعه 
فرهنــگ دفاع مقدس،  بارگذاری کتاب صوتی 
متناسب با هفته دفاع مقدس در فضای مجازی 
و نشســت شــورای پایگاه در جهت ترسیم و 
بازخوانــی گام دوم انقالب از برنامه های هفته 

دفاع مقدس سال ۹۹ است.
وی با اشــاره به اینکه نمایشــگاه دفاع مقدس 
امســال با رویکردی متفــاوت در مقابل درب  
ورودی اصلی شرکت برپاســت، افزود : نماد 
سنگر در مقابل ســر درب ورودی گویای این 
امر است که ما هنوز در سنگر کار و تالش ادامه 
دهنده راه شــهداییم و تصاویر منصوبه شــهدا 
جهت یادآوری این نکته است که امنیت، اقتدار 
و آرامش کنونی ما مرهون  جانفشانی و از خود 
گذشتگی شهدایی اســت که رفتند تا نام ایران 
جاودانه بماند.  وی در پایان ســخن خود تایید 
کرد: ایثارگری و جانفشانی رزمندگان اسالم در 

دوران دفاع مقدس در تاریخ ماندگار شــده و 
تالش پایگاه بســیج با گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، انتقال فرهنگ ایثار و شــهادت به نسل 

های آینده است

برنامه های هفته دفاع مقدس 
در شرکت توزیع نیروی برق زنجان تشریح شد

به سود تبلیغات در 
شماست

 رییس دانشگاه پیام نور استان زنجان با 
بیان اینکه کاهش دانشــجو به جز دانشگاه های 
مادر در تمام دانشــگاه ها شــیب خود را دارد، 
گفت: بــا این حال خوشــبختانه روند کاهش 
دانشجو در دانشــگاه پیام نور اســتان زنجان 
متوقف شــده و اگــر افزایش نباشــد، کاهش 
محسوســی هم ندارد و این دانشــگاه در سال 
گذشته، رتبه ۲ کشــور در جذب دانشجور را 

کسب کرد.
به گزارش موج رسا، علی محمدی در نشست 
خبری در آســتانه آغاز سال تحصیلی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: دانشــگاه پیام نور 
استان زنجان در شرایط شــیوع بیماری کرونا 
فعالیــت خــود را به خوبی پیش بــرد و تمام 
کالس هــا و آزمون های میان تــرم و پایان ترم 
در ســطح اســتان به صورت مجازی و آنالین 
برگزار شد تا بتوانیم سالمت جامعه هدف اعم 
از دانشجویان، اساتید، کارمندان و خانواده های 

آنان را تامین و حفظ کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: دانشــگاه پیام نور استان 
امســال با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و حساسیت به ســالمت جامعه در برگزاری 
۳ آزمون کاردانی به کارشناســی، سراســری و 

کارشناسی ارشد مشارکت داشت.
محمدی افزود: ۱۳۰۰ داوطلب آزمون کارشناسی 
ارشــد در مرکز استان و در آزمون سراسری نیز 
عالوه بر زنجان در خدانبده و آب بر نیز داوطلبان 

حضور داشتند.
رییس دانشگاه پیام نور استان زنجان با بیان اینکه 
هم اکنــون ۲ برنامه را پیگیــری می کنیم، گفت: 
مورد اول، آغاز سال تحصیلی برای دانشجویان 
ترم قدیم اســت که برگزاری تمام کالس ها به 

صورت مجازی و آنالین خواهد بود.

وی افزود: مورد بعدی، پذیرش و جذب بدون 
آزمون دانشــجوی جدید در مقطع کارشناسی 
اســت که ثبت نام از داوطلبان تا ۷ مهرماه ادامه 

دارد.
محمدی تصریح کرد: »دانشــگاه امن« شــعار 
ســالمت محور دانشــگاه پیام نور برای نیمسال 
کنونی است چرا که در شرایط کنونی نسبت به 

سالمتی جامعه حساس هستیم.
وی اظهار داشت: دانشــگاه پیام نور استان با ۹ 
مرکز و واحد، حدود ۶ هزار دانشجو، ۵۵ عضو 
هیات علمی تمام وقت و ۲۰۰ مدرس مدعو در 

سطح استان فعالیت می کند.

محمدی با اشــاره به وجود ۱۱۵ رشته- گرایش 
در ۳ مقطع تحصیلی کارشناســی، کارشناســی 
ارشد و دکتری در دانشگاه پیام نور، خاطرنشان 
کرد: غیر از رشــته روانشانسی، بقیه رشته ها در 
مقطع کارشناسی، بدون آزمون بوده و پذیرش با 

سوابق تحصیلی صورت می گیرد.
رییس دانشگاه پیام نور استان زنجان گفت: آغاز 
کالس های نیمســال جدیــد از ۵ مهرماه برای 
دانشجویان قدیم و برای دانشجویان جدید نیز به 

احتمال زیاد از ابتدای آبان ماه خواهد بود.
وی در باره پذیرش دانشــجو به صورت فراگیر 
در مقطع کارشناسی ارشد، اظهار داشت: امسال 

تاکنون چیزی در این مورد اعالم نشــده و تابع 
تصمیمات شورای گسترش دانشگاه هستیم که 

در صورت ابالغ، پذیرش نیز انجام می شود.
محمدی خاطرنشان کرد: در مقطع دکتری نیز در 
مرکز ابهر تعدادی دانشجو در رشته های محدود 
و در مرکز زنجان نیــز در گرایش های مختلف 

رشته شیمی مشغول تحصیل هستند.
رییس دانشــگاه پیام نور استان زنجان در بخش 
دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت آغاز 
هفتــه دفاع مقــدس، گفت: این هفتــه، یادآور 
شــهامت های دلیرمردانی است که مدیون آن ها 

هستیم.

* رســانه ها نقــش موثــری در راهنمایی 
داوطلبان برای پذیرش بدون آزمون دارند

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان زنجان 
نیز گفت: رســانه ها نقش موثری در راهنمایی 
داوطلبان برای پذیرش بدون آزمون در دانشگاه 

پیام نور دارند.
تورج رحمانی با بیان اینکه جذب دانشــجو به 
صورت بدون آزمون با سوابق تحصیلی ۲ سال 
اســت که در چهارچوب حذف کنکور توسط 
دانشگاه پیام نور در کشور اجرا می شود، اظهار 
داشــت: به جز روانشانســی، تمام رشته های 
تحصیلی دانشگاه پیام نور از دفترچه راهنمای 

آزمون سراسری حذف شده است.
وی با اشاره به شرکت حدود یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار داوطلب در آزمون سراســری خاطرنشان 
کرد: تنها ۱۰۰ هزار نفر یا کمی بیشــتر از این 
داوطلبان در دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد و 
بسیاری از داوطلبان برای ورود به دانشگاه در 

انتخاب مسیر، دچار مشکل می شوند.
رحمانــی افزود: این داوطلبان بــا انتظار برای 
مشــخص شــدن نتیجه آزمون سراســری در 
پذیرش بدون آزمون دانشــگاه پیــام نور نیز 
ثبت نام نمی کنند کــه عماًل معطل مانده و باید 

یک سال دیگر  به انتظار بنشینند.
وی تصریح کرد: در این بین، خدمت سربازی 
و دیگر مشکالت در انتظار آن ها است در حالی 
که دانشــگاه پیام نور به تنهایی، ظرفیت جذب 

۱۰۰ هزار دانشجو بدون آزمون را دارد.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان زنجان 
گفت: پیشــنهاد می شــود داوطلبــان با توجه 
به شــرایط و ویژگی های دانشــگاه پیام نور از 
این فرصت اســتفاده کرده و از ادامه تحصیل، 

محروم نشوند. 

رییس دانشگاه پیام نور زنجان:

دانشگاه پیام نور زنجان رتبه 2 کشور در جذب دانشجو را کسب کرد
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اذان ظهر

12:09

غروب آفتاب

18:17

اذان مغرب

18:35

نیمه شب

23:26

اذان صبح فردا

4:37

طلوع صبح فردا

6:02

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
31

رپ گشودیم و هب دیوار قفس اه خوردیم
وه هک رد حسرت یک بال رپیدن مردیم
فدهی واری است هب زری قدم گل، باری

گال خزان رد ربدیم نیمه جانی هک ز چن
مشت حسرت هب نوازش رنسیده خشکید

انتمامیم هک رد غنچه ی خود ژپمردیم

سهم خاکیم لبی از نم مان رت نشده
خود گرفتم می صافیم و گرفتم رُددیم

ات هچ آریم هب کف وقت ردو؟ ما هک هب خاک
جز تنی خسته و قلبی نگران نسپردیم

خم نکردیم سر سرو هب فرمان ستم
گر هچ با تیشه ی توافن ز کمر ات خوردیم

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

 شیوع ویروس کرونا مشکالت جدی برای 
صنعت گردشــگری به وجود آورد که به مراتب 
گســترده تر از دیگر صنایع بود. بــه ویژه این که 
صنعت گردشگری در ایران به عنوان یک صنعت 
ناپایدار شناخته شــده و فعاالن این عرصه هنوز 

جایگاه شغلی و حمایتی تعریف شده ای ندارند.
به گزارش فرارو، شیوع ویروس کرونا و طوالنی 
شدن آن بقای صنعت گردشگری را تهدید می کند. 
آمار نشــانگر این موضوع است که شیوع بیماری 
کرونا در کشور تاکنون خسارت های زیادی را به 
کسب وکار های حوزه گردشگری، صنایع دستی 
و میــراث فرهنگی وارد کرده اســت. جمع کل 
خسارت ناشــی از کرونا در حوزه گردشگری و 
صنایع دستی ۱۱۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال برآورد 

شده است.
بیشــترین برآورد خســارت مربوط به خراسان 
رضوی با ۱۸۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال و کمترین 
برآورد خسارت هم به اســتان خوزستان با ۲۴۲ 

میلیارد ریال تعلق دارد.
چنانچه با توجه به اینکه خراسان رضوی و بویژه 
شهر مشــهد مقدس به عنوان یکی از کانون های 
پرخطر بیماری کرونا معرفی شده و سیاستگذاران، 
بر تعطیلــی واحد های اقامتی تأکیــد کردند؛ هم 
اکنــون ۹۵ درصد از ظرفیت مراکز اقامتی شــهر 
مشــهد تعطیــل و تنها ۵ درصد از ایــن مراکز با 
تمهیدات خاص و رعایت پروتکل های بین المللی 
و ملی کرونا فعال هســتند. فعالیت این هتل ها با 
توجه به نبود میهمان، تعطیل شده است. همچنین 
خسارت های میلیاردی وارد شده به هتل ها و دیگر 
مراکز اقامتی باعث شده است بسیاری از واحد های 
مذکــور در وضعیت تعطیلــی و اخراج یا تعدیل 

نیرو های کاری خود قرار بگیرند.
عالوه برایــن، علی اصغر مونســان وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خسارت 
۱۱۸ هــزار میلیارد ریالی کرونا )تــا پنج ماه بعد 
از ظهور آن( به صنعت گردشــگری خبر می دهد 
و می گوید معلوم نیســت کرونا چه زمانی سایه 
ســنگین اش را از روی صنعت گردشــگری بر 

می دارد.
همچنین بنابــر اعالم وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی ایران، با شیوع کرونا 
نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در ایران 

شغل خود را از دست داده اند.
ولی تیموری معاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گفته است: 
ما با گروهی از مشاغل مواجهیم که بیشتر از شش 
ماه است معیشت و اشتغالشان تحت تأثیر تحوالت 
و حوادث کشــور قرار گرفته و با شیوع ویروس 

کرونا هم رسماً بیکار شده اند و بیمه هم ندارند.
این روند این پرســش را ایجاد می کند که آیا باید 
به جایگزینی برای صنعت گردشگری اندیشید یا 
برای بقای آن به تغییراتی در این صنعت پرداخت 
آن هم در شــرایطی که مکرر اعالم می شود سفر 
یکی از علل شــیوع و گســترش کروناست و از 
سوی مســووالن بهداشتی ســفارش می شود از 

سفر های غیرضرور خودداری شود.
مرتضی خاکســار اســتاد دانشــگاه و کارشناس 
گردشــگری در این باره در گفتگو با فرارو اظهار 
کرد: صنعت گردشــگری هیچ جایگزینی ندارد. 
همه صنایع مثــل صنعت نفت، صنت آب و برق 
و تولید مواد غذایی پاســخگوی نیاز های مادی ما 
هســتند فقط چیزی که درهمهمه زندگی شهری 
ما را برای ســاعاتی باز مــی دارد و کمک می کند 
به اســتراحت و تفریح بپردازیم و ذهنمان را برای 
چالش های آینده آماده می کند صنعت گردشگری 

است.
وی افــزود:  طوالنی شــدن دوره بیماری کرونا 
موجب می شــود تا اقداماتی را در حوزه صنعت 
گردشگری صورت بدهیم. چه باید بکنیم؟ ما باید 
قبول کنیم ویروس کویــد ۱۹ مثل ویروس های 
دیگری، چون آنفلونزا یا مانند ســیل و زلزله در 
کنار ما هســتند. ما باید با این ویروس همزیستی 
مسالمت آمیز کنیم و بتوانیم آن جزییاتی که سازمان 
بهداشــت جهانی و سازمان جهانی گردشگری به 
عنوان نکات جدید ایمن سازی هتل ها و هواپیما 

می دهد رعایت کنیم.

این کارشــناس ادامه داد: کرونا ممکن اســت ده 
سال دیگر هم یا برای همیشه باشد. کرونا انقالب 
بهداشــتی بود که مردم را واداشت تا به بهداشت 
توجــه کنند. کرونا مانند هــر اتفاقی پیامد مثبتی 
دارد. پیام خــوب کرونا این بود که  ای انســانی 
کــه می خواهی روی کره زمیــن زندگی کنی اگر 
می خواهــی زنده بمانی باید مســایل بهداشــتی 
و زیســت محیطی آســیب نزدن به کره زمین را 

فراموش نکنی.
خاکســار گفت: خشــم طبیعت مــا را فراگرفته 
اســت ما گرم شــدن زمین را داشــتیم. این بشر 
اســت که به محدوده محیط دارد تجاوز می کند 
میکروب هــا و ویروس ها همیشــه هســتند. ما 
باید با رعایت موارد بهداشــتی و در نظر گرفتن 
توســعه پایدار محیط زیست، صنعت گردشگری 
را بــا برنامه ریزی دقیق تر از قبل پیگیری کنیم. با 
اراده جمعی و برنامه ریزی درســت با مسووالن 
در بدنه دولت و در وزارت گردشگری و وزارت 
بهداشــت هماهنگی های خاص داشته باشیم، با 
سازمان های بهداشت جهانی و گردشگری جهانی 
روابط نزدیک داشته باشیم و جدیدترین تحقیقات 

و دســت یافته های پیــاده کردن اســتاندارد های 
گردشگری را در هتل ها و پرواز های مان و برنامه 
ریزی هایی که می کنیم لحــاظ کنیم و به زندگی 
عادی برگردیم. مگر ویــروس کرونا زمان تعیین 

کرده است کی می رود.
وی افــزود: هنــوز روی این واکســن هایی که 
می گویند ایمن ســازی بدن می کنند بحث است. 
برخی مثل یک کارشــناس فرانسوی می گویند از 
این واکسن ها اســتفاده نکنید روسیه می گوید ما 
ساختیم و اســتفاده کردیم، اما تا به حال بازتاب 
کلی نداشته است. درست است از حمله ویروس 
کووید ۱۹ در امان نیســتیم، امــا می توانیم موارد 
بهداشــتی را رعایت کنیم، مواد ضد عفونی داشته 
باشیم، در جمع ماســک بزنیم و فاصله بهداشتی 

را رعایت کنیم.
این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: باید به این زمینه 
از آموزش برســیم که باید با ویــروس کرونا در 
گردشگری زندگی کرد. باید ایمن سازی کنیم بدنه 
ماشین گردشگری باید استاندارد سازی شود و از 
ورقه های ضخیم استفاده شود. یعنی پوشش های 
حفاظتی که همان رعایت نکات بهداشــتی عمیق 

اســت را به کار گرفت و در بســتر گردشگری 
حرکت کرد.

او تأکید کرد: گردشگری را نمی شود حذف کرد. 
چون ما همانقدر که به صنایع دیگر نیاز داریم در 
بستر زندگی به صنعت گردشگری هم نیاز اساسی 
داریم و متابولیســم بدن ما با آن هماهنگ است. 
آرامش و تفریح در گردشــگری یافت می شــود. 
برای گردشــگری هزینه می شــود، چون هزینه 
روحی است و با آن به آرامش روحی می رسیم و 

جایگزینی برای آن نداریم.
خاکســار ادامه داد: در زندگی روزمره گردشگری 
به این روال است که ۵ روز هفته کار می کنند یک 
روز در ترافیک می مانند تا به آرامش برســند. این 
هیچ جایگزینی ندارد. دولت سفر را ممنوع کرد، 
اما مــردم از بیراهه رفتند پس گردشــگری اصال 
جایگزینی نــدارد باید تمهیدات جدید در اجرای 
سیاست های گردشگری بیندیشیم علی الخصوص 
پس از تاســیس وزارتخانه گردشگری که این به 
هزینــه ای برمی گردد که وزارتخانــه از دولت و 
مجلس می گیرد همچنین به اجرای مقررات دقیق 

و استاندارد وابسته است.

وی اضافه کرد: اصال اســاس گردشگری در هر 
کشوری آموزش گردشگری است. توسعه پایدار 
گردشگری در هر صنعتی به آموزش برمی گردد. 
ما در بخش گردشگری باید بسیار فعال باشیم به 
این معنا که در موقعیت کنونی چه باید کنیم و چه 

تدبیری بیندیشیم.
این کارشــناس گردشــگری تصریح کرد: ایران 
کریدور گردشــگری و نگین دنیاســت. این هم 
به دلیــل موقعیــت ژئوپلتیکــی، ژئوفیزیکی و 
آن است. ســرزمینی چهارفصل  ژئواستراتژیکی 
است که در یک فصل می توان چهارفصل را دید. 
در زمستان می شود به گردنه حیران و دماوند برویم 
برف ببینیم یا در کویر مرکزی، کویر را تجربه کنیم 
یا به شمال برویم و جنگل ببینیم یا در جنوب وارد 
آب و دریا شــویم. چنین مواردی موجب شد تا 
ایران جزء ده کشور مستعد برتر دنیا قرار بگیرد، اما 
ما از این معادن استفاده نکردیم شاید به خاطر دقیق 
عمل نکردن یا به خاطر صنعت نفت که اقتصاد ما 

را تک محصولی کرده است.
او افزود: ببینید کشــور مالزی با یک برنامه ریزی 
کوتاه مدت در ۲۰ ســال چه اتفاقی خوبی برایش 
افتاده اســت. نرخ تورم صفر اســت. رفاه آن در 
باالترین سطح اســت. پاسپورتش ار نظر سیاسی 
از آمریکا و کانادا باالتر اســت. این ها زیر ســایه 
توســعه پایدار گردشگری رخ داده است. صنعت 
گردشگری جایگزینی ندارد. ما می توانیم با تقویت 
صنعت گردشگری داخلی و جامعه میزبان به آن 
استاندارد برسیم که انگیزه سفر را به عنوان جامعه 
میهمان به جامعه میزبان وگردش پذیر داشته باشیم.
وی تشریح کرد: در شرایط کنونی اول باید نکات 
بهداشــتی در بازنگــری قوانیــن و پروتکل های 
بهداشــتی به طور دقیق رعایت شــود. همچنین 
از طریق وزارت گردشــگری و وزارت بهداشت 
و درمان یک اســتاندارد و لوگویی طراحی شود 
تا پایانه های پذیرش مســافران داخلی و خارجی 
این لوگو را داشــته باشند تا میهمانان راحت تر به 
آن ها اعتماد کنند. به جامعه میزبان هم یاد بدهیم با 

توریست چه طور برخورد کنند.
این کارشــناس افزود: معموال در مســیر ســفر 
افــراد ســراغ رســتوران هایی می روندکه تمیز 
باشــند پس به صورت غیر مستقیم انگیزه سفر 
ما را وا می دارد به رستوران هایی برویم که موارد 
بهداشــتی را رعایت می کنند. ما در این فرصت 
کوتاه که همه صنایع در دنیا متوقف شــده اگر 
می خواهیم در ســیکل کاری خود فعالیت کنیم 
باید برنامــه ریزی دقیــق و جامعی در صنعت 
گردشــگری و راه های تقویت آن داشته باشیم. 
جامعــه خــود را آموزش بدهیم که خودشــان 
به اســتان ها سفر کنند. با اســتفاده از رسانه های 
جمعی جامعه را آمــوزش بدهیم تا زمینه آماده 
شود. مطمئنا پس از اطمینان به بازار گردشگری، 
سراغ موارد دیگر هم می روند و مهمانان داخلی 
و خارجــی خواهند آمد و صنعت گردشــگری 
در قســمت درآمد های ارزی ناخالص دولتی در 

زمینه داخلی وخارجی پررنگتر خواهد شد.

یک کارشناس مطرح کرد:

گردشگری را معطل کرونا نکنیم
ویروس کرونا با صنعت گردشگری ایران چه کرد؟

 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران در 
دیدار با اعضای باشگاه توسعه گردشگری خالق 
یونسکو گفت: راه حل بسیاری از مسائل اقتصادی 

و فرهنگی کشور توسعه گردشگری است.
به گزارش ایسنا، حجت اله ایوبی، دبیرکل کمیسیون 
ملی یونســکو - ایران در دیدار با اعضای باشگاه 
توسعه گردشگری خالق یونسکو، یادآور شد: راه 
نجات بسیاری از مسائل اقتصادی و فرهنگی در 
کشور گردشــگری است و بسیاری از کسانی که 
به عنوان گردشــگر وارد ایران می شوند، می توانند 

سفیران فرهنگی ما در کشور خود باشند.
وی اظهار کــرد: امیدوارم بــا رویکردی منطقی 
بتوانیم در جایگاه درست و واقعی خود در عرصه 
گردشــگری قرار بگیریم. امروز اهمیت موضوع 
گردشگری به دلیل کمرنگ شدن بودجه های نفتی 
بیش از پیش شــده است و در شهرهای مختلف 
اشتیاق برای فعال سازی حوزه گردشگری وجود 
دارد. اعضــای این باشــگاه می توانند به این مهم 

کمک بسیاری کنند.
او ادامه داد: در غرب ایران محور گردشگری تاریخ 

و تمدن ایران شامل شــهرهای همدان، کرمانشاه 
و ســنندج را افتتاح کردیم و بخش خصوصی و 
دولتی و شهرداری ها، عالقه مند هستند این محور 
به مسیری نمونه برای گردشگری تبدیل شود. در 
انتهای این راه شهر سنندج قرار دارد که شهر خالق 
موسیقی یونسکو است. شور و شوقی در این سه 
شهر برای رونق گردشگری وجود دارد و بی تردید 
داشته های این شهرها فرصت های بسیاری را فراهم 

کرده و به رفع تبعیض های موجود کمک می کند.
ایوبی با اشــاره به برنامه های پیش  رو برای جشن 
نــوروز، گفت: برنامه نــوروز ۱۴۰۰ از ســوی 
کمیســیون ملی یونســکو در حال طراحی است 
که باشــگاه توسعه گردشگری خالق می تواند در 
اجرای این طرح و برگزاری آن همراه ما باشــد. 
در برپایــی گالری های مجازی نیــز می توانیم از 
ظرفیت های باشــگاه گردشگری اســتفاده کنیم. 
نمایشگاه چهارم ما شامل آثار یک هنرمند چینی 
و ایرانی است که از هشتم مهرماه برگزار می شود 
و این نمایشگاه مجازی در مقبره فردوسی طراحی 
شده اســت. همچنین تاکنون در زمینه تذهیب و 

خوشنویسی استادان، سه نمایشگاه داشته ایم.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو - ایران افزود: در 
برخی شهرها می توانیم تورهای مجازی راه اندازی 
کنیم و به این ترتیب می تــوان بازدید مجازی از 
مکان های گردشــگری کمتر شناخته شده را برای 

مردم فراهم کرد.
وی با بیان اینکه کمیســیون ملی یونسکو در کنار 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی برای انتقال تجربه های جهانی قرار دارد، 
گفت: بر این باورم که مهم ترین کار باشگاه توسعه 
گردشگری خالق یونسکو، مسأله آموزش است و 
این باشگاه باید برای بسیج شهرها و کشف جاهای 

ناشناخته قدم بردارد.
سمیه عباسیان، رییس باشگاه توسعه گردشگری 
خالق یونسکو - ایران توضیحاتی درباره آموزش 
بر پایه گردشــگری خالق و اهــدای دو گواهی 
تخصصی از ســوی این باشگاه ارائه کرد و افزود: 
باشگاه توسعه گردشگری خالق یونسکو سنجش 
کیفیت خدمات گردشــگری را در اولویت قرار 
داده و کارشناسان این باشگاه بر پایه شاخص های 

مورد تایید یونسکو و سازمان جهانی گردشگری، 
تاسیسات گردشگری را ارزیابی و امتیازدهی کرده 

و بر پایه آن گواهیهای خود را اهدا می کند.
او گفت: کسانی که این گواهی را دریافت می کنند 
می توانند از لوگو باشــگاه و گواهی آن اســتفاده 
کنند و ایــن گواهی هــا ارزش برندینگ باالیی 
برای دریافت کنندگان دارد. گواهی فراگیر کیفیت 
خدمات گردشــگری برای تاسیسات گردشگری 
تعیین شــده و گواهی احترام به گردشــگر برای 
اقامتگاه ها، تورگردانان و هتل ها درنظر گرفته شده 

است.
سهند عقدایی، دبیر این باشــگاه با اشاره به دوره 
های آموزشی تهیه شده از سوی باشگاه همچون 
ایجاد کسب وکارهای کوچک بر پایه گردشگری 
خالق، یادآور شــد: مخاطب ما در این کارگاه ها 
فعاالن گردشگری در شهرها و روستاهای مختلف 
هســتند که توانمندی هایی دارند و با آموزش و 

مشاوره می توانند کسب وکار خود را راه بیاندازند.
او ادامه داد: دوره برندینگ شهری بر پایه شهرهای 
خالق یکی دیگر از دوره های آموزشــی باشگاه 

است که مخاطب آن، شــهرداری ها و مسووالن 
دولتی گردشگری هستند که خواهان برندینگ شهر 

خود بر پایه گردشگری خالق هستند.
عقدایی درباره اهداف دوره های آموزشی و نحوه 
تهیه بسته های آموزشی اظهار کرد: از ۱۵ سال پیش 
شــاهد برپایی کارناوال های مختلف گردشگری 
و حضور پررنگ و لعاب اقــوام ایرانی همچون 
عشــایر و دیگر قومیت ها در قالب رویدادهایی 
در تهران و شــهرهای بــزرگ بوده ایم اما همواره 
بعد از برگزاری این رویدادها، می دیدیم در کوتاه 
زمانی همه چیز به فراموشی سپرده می شود و این 
رویدادهای پرزرق و برق و پرهزینه، منشا تحولی 
در اقتصاد گردشگری محلی نمی شوند و همواره 
این پرسش مطرح می شد چگونه این جاذبه های 
فرهنگی در شهرها و روستاهای دور می توانند به 
بسته گردشگری تبدیل شوند و گردشگران داخلی 

و خارجی را به سوی خود جذب کنند!؟
امیر روشــن بخش، معاون ارتباطات و مشارکت 
های کمیسیون ملی یونسکو - ایران نیز  اظهار کرد: 
پروژه گواهی های گردشگری پایه اش از سازمان 

جهانی گردشگری تهیه شده است و برای ارزیابی 
و نظارت مستمر از همکاری انجمن های راهنمایان 
تور به عنوان بازوی نظارتی باشگاه استفاده خواهد 
شــد و ممیزی های دوره ای از این طریق انجام 
می شود. رونمایی از این خدمات می تواند به ارتقای 

سطح خدمات گردشگری کشور کمک کند.
روشــن بخش افزود: دوره های آموزشی مبتنی بر 
گردشگری خالق در حوزه های مختلف از جمله 
مدیریت شهری می توانند موثر باشند و شوراهای 
شــهر و شهرداری های سراسر کشــور با آگاهی 
از این بســته ها، می تواننــد از آن ها برای ارتقای 
کسب وکارهای بومی و محلی در حوزه گردشگری 

بهره برداری کنند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران: گردشگری راه حل مشکالت اقتصادی کشور است
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 اســتاندار زنجان گفت: مدیــران فعال در 
حوزه اجتماعی به جای دلسوزی شعاری، دلسوزی 
عملی داشــته باشند و بین برنامه های کوتاه مدت 

و بلند مدت ارتباط معقول و منطقی برقرار کنند.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی دیروز  در 
نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان 
و خانواده با اشاره به اهمیت حوزه اجتماعی افزود: 
در این حوزه باید افراد متخصص به کار گرفته شود 

تا  کارهای مربوطه به نحو مطلوبی پیش برود.
وی اضافــه کرد: از طرفی بــه این مهم باید توجه 
داشــت که در پروژه هــای عمرانی و اقتصادی با 
برنامــه ریزی و کنترل، کارها انجام می شــود اما 
در حوزه اجتماعی اقدامات مهم بوده چرا که باید 
کیفیت را به شاخص تبدیل و قابل سنجش کرد تا 

تبعات بعدی نداشته باشد.
استاندار زنجان ادامه داد: بنابراین هیچ جایی فنی تر، 
از حــوزه اجتماعی وجود نــدارد و بنابراین برای 
پیشــبرد امور افراد خاص و عالقه مند به خود را 

نیاز دارد .
وی اظهار داشــت: بنابراین وظیفه ای که در حوزه 
اجتماعی به هر مدیر و فردی سپرده می شود باید 

به نحو مطلوب انجام شود.
حقیقی با اشاره به اینکه کنترل و پیشگیری آسیب 
های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و 
کالن اســت، ادامه داد: این موضوع نیازمند آینده 

نگری و توانمندی الزم است.
وی افــزود: در صورت تحقق این مهم مســائل 
اجتماعی رفع می شود و این درحالی است که ارائه 

مســائل کلی در جلسات کاری از پیش نمی برد و 
باید راهکارها شکل عملیاتی به خود بگیرد.

اســتاندار زنجان ادامه داد: هرچند آســیب های 
اجتماعی این اســتان در مقایسه با استانهای دیگر 
کمتر است، بر این پایه تشکیل جلسات نیز مبتنی 
بر خروجی های الزم باشد تا مشکالت پیش آمده 

برطرف شود.
وی با تاکیــد بر اینکه با ارائه برنامه های عملیاتی 
وضعیت آسیب های اجتماعی کنونی استان بهبود 
می یابد، گفت:  هر چند اســتان رتبه های خوبی 
در شــاخص های مختلف این حوزه  در کشور را 
کسب کرده  اما همچنان نیازمند توجه جدی است.
اســتاندار زنجان در باره موضوع طالق نیز گفت: 
برای به روز رســانی آمار طالق در استان، مدیران 

متولی امر با تشکیل کمیته ای اهتمام جدی داشته 
باشند، چرا که انجام این کار اثرپذیری الزم را دارد 
و در نهایت گزارش آن در جلسات آینده ارائه شود. 
وی با اشــاره به اینکه موضوع حاشیه نشینی نیز 

اهمیت ویــژه ای دارد، ادامــه داد: اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان در این باره باتوجه به وظایف 
محول شده نســبت به ارائه گزارش و پروژه های 

اجرا شده مبادرت کند.

حقیقی همچنین در ارتباط با تبلیغ کاالهای آسیب 
رسان به ســالمتی خاطرنشــان کرد: هیچ فرد و 
دســتگاهی حق تبلیغ کاالی آسیب رسان را ندارد 

و این موضوع قابل پذیرش نیست.

استاندار زنجان در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان و خانواده 
از دلسوزی شعاری مدیران این حوزه انتقاد کرد:

دلسوزی عملی!!!

 گروه گزارش: ماجرای تحویل خودرو 
به نمایندگان مجلس؛ موجب بروز واکنش هایی 
در شــبکه های اجتماعی شد. برخی کاربران به 
تفاوت قیمتی خودروی تحویلی به نمایندگان 
با خودروی دنا پالس اتومات موجود در بازار 

اشاره و نسبت به آن انتقاداتی وارد کردند.
روح الــه ایزدخواه عضو کمیســیون صنایع و 
نماینده تهران در مجلس شــورای اسالمی در 
صفحه شــخصی خود در اینستاگرام از تحویل 
خــودروی دنا پالس اتومات توســط مجلس 
شورای اسالمی به نمایندگان متقاضی خبر داد 
و نوشــت: »در ابتدای شــروع مجلس شورای 
اســالمی فرمی برای خودرو به نمایندگان داده 
شد تا نوع اســتفاده از خودرو را انتخاب کنند 

که سه گزینه داشت:
١. اســتفاده از خودروی مجلــس با راننده، که 
در اینصورت، هزینه ها حسب میزان کاربرد و 
طبق تعرفه )ساعتی ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار 
تومان( از دریافتی ماهانه نماینده کسر می شود.
٢. تحویــل امانی خــودروی صفــر )پارس( 
به نماینــده و عودت آن به مجلــس در پایان 
نمایندگی، کــه در اینصــورت پرداخت مبلغ 
مربــوط به حمل و نقل )حــدود ۵ میلیون(، از 

هزینه های دفتری ماهانه حذف می شود.
٣. فــروش اقســاطی یک خــودروی صفر به 
نماینده )دنا یا پارس( که قســط آن از دریافتی 

ماهانه کسر شود.
روح اله ایزدخــواه افزود: بنــده چون خودرو 

نداشــتم )همسرم یک خودروی ام وی ام ١١٠ 
به ارزش فعلی ۵٠ میلیــون تومان دارد( گزینه 
ســوم و نوع خودروی دنا پــالس اتومات را 

انتخاب کردم.
قیمت تحویــل این خودرو بــه نماینده، ٣٠٢ 
میلیون تومان و اقســاط آن ٣ ساله است. سند 
آن هم حداقل تا یک ســال به نام مجلس است 

و امکان فروش به غیر ندارد.«
اما در ایــن میان واکنش نماینده زنجان و طارم 

در مجلس نیز به نوع خود جالب است:
مصطفی طاهری:

 خودرویی از مجلس نگرفته ام!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به حرف و حدیث ها در مورد 

گرفتــن خودرو دنا توســط نمایندگان مجلس 
گفت: خودرویی از مجلس نگرفته ام!

به گزارش زنگان امروز در چند روز گذشــته 
انتقادات زیادی از سوی مردم و به ویژه فعاالن 
دانشــجویی در مورد تحویــل خودروی دنا به 
نمایندگان مجلس رســانه ای شد که با واکنش 

متفاوت نمایندگان روبه رو شد.
مصطفی طاهری نماینــده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اســالمی در توئیتی در این 
زمینه آورده اســت: »ســاختار مجلس درست 
طی نشــده است. حجم زیادی از کار و رفت و 
آمد به حوزه انتخابی و روســتاها و... هیچ زیر 
ساختی در این 4٠ ســال درست نکردن، باید 
مثل ادارات دولتی دارای دفتر، خانه ســازمانی 

در تهــران، خودرو در تهران و حوزه انتخابی و 
کارمند و... می شد، خیلی ها مانند من ماشین رو 

نگرفتن اما...«
دیگر نمایندگان اســتان در ایــن باره موضعی 

ماجرای تحویل خودرو به نمایندگان مجلس جنجالی شد:

مصطفی طاهری: خودرویی نگرفته ام؛اما...

 فرنشین بهداشــت، بیمه های اجتماعی و 
درمان کمیته امداد امام خمینی )ره( ضمن تشریح 
فعالیت کمیته امداد در زمینه بیمه و بهداشت، درباره 
وضعیت ســوء تغذیه کودکان گفــت: ١٣۷ هزار 
کودک در کشــور دچار سوءتغذیه هستند که این 
دسته از کودکان توســط مراکز بهداشت و درمان 
استانها شناسایی و در معرفی نامه ای به کمیته امداد 
معرفی شدند و این نهاد برای رفع سوء تغذیه آن ها 
به صورت ماهانه کارت های سبد غذایی صادر کرده 

است.
فریــدون قربانــی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکــه فعالیت های کمیته امداد در بخش بیمه های 

اجتماعی و سالمت در پنج گروه تقسیم می شود، 
بیان کرد: گروه اول شامل بیمه های پایه و تکمیلی 
)دفترچه های درمانی پایه( است که کمیته امداد از 
ابتدای سال ۹۸ آن را به سازمان بیمه سالمت واگذار 
کرد. در حوزه بیمه های تکمیلی نیز فعالیت می کنیم 
که عالوه بر بیمه پایه، مددجویان تحت پوشــش 
بیمه تکمیلی نیز قرار گرفته اند که کلیه فرانشیزها 
و خدمــات ویژه از طریق کمیتــه امداد پرداخت 

می شود.
وی با اشــاره به بیمه های اجتماعــی اظهار کرد: 
یکی از فعالیت های اصلی کمیتــه امداد به عنوان 
خدمات توانمندســازی بیمه های اجتماعی است؛ 

در ســال ١٣۸۹ از محل تبصره ب ماده ١١ قانون 
هدفمندسازی یارانه ها کمیته امداد برای مددجویان، 
سهمیه ای دریافت کرد که از سال ١٣۷۹ تا ١٣۹٢، 
٢4٠ هزار سرپرست خانوار وارد چرخه بیمه های 
اجتماعی شــدند و از مزایای بیمه بازنشســتگی، 
کارافتادگی و فوت اســتفاده می کنند؛ این افراد بر 

مبنای حداقل حقوق و دستمزد بیمه شده اند.
فرنشــین بهداشــت، بیمه های اجتماعی و درمان 
کمیته امداد امــام خمینی همچنیــن درباره بیمه 
صندوق روستاییان و عشــایر اظهار کرد: بسیاری 
از روستاییان و عشایر در تفاهم نامه ای با صندوق 
بیمه روستاییان و عشایر بیمه اجتماعی شدند؛ این 

افراد نیز از خدمات مذکور بهره مند می شوند اما نوع 
مستمری شان متفاوت است.

وی در بخــش دوم صحبت هــای خــود درباره 
وضعیت ســوء تغذیه کــودکان و خدمات کمیته 
امداد توضیح داد: ١٣۷ هزار کودک در کشور دچار 
ســوءتغذیه هستند؛ این کودکان افرادی هستند که 
توسط مراکز بهداشت و درمان استانها شناسایی و 
در معرفی نامه ای به کمیته امداد معرفی شدند؛ امداد 
برای رفع سوء تغذیه این کودکان به صورت ماهانه 
کارت هایی صادر کرده اســت که بر پایه سبدهای 
غذایی از پیش تعریف شده، والدین آنها می توانند 
به فروشگاه های طرف قرارداد، مراجعه و آن کاالها 

را دریافت کنند.
قربانی ادامه داد: همچنین برای رفع ســوء تغذیه 
مادران باردار و شــیرده نیز برنامه هایی داشته ایم؛ 
براین اساس این دسته از مادران که از طریق مراکز 
بهداشــتی به کمیته معرفی می شوند نیز می توانند 
از کارت های ســبد کاال به صورت ماهانه استفاده 
کنند که ماهیانه این دســته از مادران می توانند به 
فروشگاه های طرف قرارداد مراجعه و به میزان ١٠٠ 

هزار تومان کاال خریداری کنند.
فرنشین بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( درباره خدمات کمیته امداد به 
بیماران صعب العالج و خاص نیز گفت: حدود ۸٢ 

هزار بیمار صعب العالج تحت پوشش کمیته امداد 
وجود دارد که در ١۷ گروه بیماری تقســیم بندی 
می شوند؛ امداد سعی کرده تا این بیماران به صورت 

کامل از خدمات درمانی بهره مند شوند. 
وی تصریح کرد: کمیته امداد تا قبل از واگذاری بیمه 
پایه با پزشکان متعددی به عنوان پزشک خانواده و 
همچنین اکثر بیمارستانهای دولتی و کلینیکها طرف 
قرارداد بود اما از زمانی که بیمه پایه به سازمان بیمه 
سالمت واگذار شد این قراردادها به صورت خاص 
وجود نــدارد، اما مددجویان مــی توانند با حوزه 
بهداشت که همکاری هایی با مراکز بهداشتی داریم، 

مراجعه و از خدمات آنها استفاده کنند.

صدور کارتهای سبد غذایی برای مادران و کودکان دچار سوء تغذیه

 یک فعال محیط زیست با اشاره به اینکه 
اکنون بیش از ۷٠٠ ســد بزرگ در کشور وجود 
دارد، گفت: تداوم روند فعلی ســد ســازی در 
کشور باعث از بین رفتن منابع جبران ناپذیر و با 
ارزش آب، مصــب رودخانه ها و زیر آب رفتن 
صدها روستا، مراتع، مزارع، هزاران آثار تاریخی 

و میراث فرهنگی و طبیعی می شود.
عباس محمدی در گفت وگو ایسنا با بیان اینکه 
اکنون در باره منابع آب کشور با بحران روبه رو 
شــده ایم، گفت: در ٢٠ ســال گذشته بسیاری 
از تاالب های کشــور که یکی از با ارزش ترین 
منابع آب محســوب می شوند را براثر مدیریت 
نادرســت آب و سدســازی های بی ضابطه از 
دست داده ایم و تداوم این روند می تواند منجربه 
بیکار، بی خانمان و آواره شــدن هزاران نفر از 

مردم ایران شود.
وی درباره وضعیت سدسازی در کشور اظهار 
کرد: پیش از سال ۵۷ حدود ٢٣ تا ٢4 سد بزرگ 
در ایران با ظرفیتی حدود ٢۵ میلیارد متر مکعب 
وجود داشت و اکنون این میزان به بیش از ۷٠٠ 
ســد بزرگ با ارتفاع بیش از ١۵ متر، ده ها سد 
کوچک تر و هزاران ســد بسیار کوچک تر از 
جمله آب بند، سیل بند یا گابیون رسیده است. 
مجموع سدهای موجود در کشور اکنون حدود 

4۵ میلیارد متر مکعب گنجایش دارد.
مدیــر گــروه دیده بــان کوهســتان در ادامه 
خاطرنشــان کرد: حتی در صورتی که بپذیریم 
سدســازی امری ضروری و مفید است شاهد 

بی مانندی در  افــراط 
ساز،  و  ساخت  زمینه 
بتن ریــزی و تعویض 
رودخانه هــا  مســیر 
سد  ساخت  به منظور 
هســتیم  کشــور  در 
به طوری که دستکاری 
رودخانه ها  سامانه  در 
بسیار شــدیدتر از آن 
مقدار آبی است که به 
گفته وزارت نیرو قرار 
است مدیریت شود و 
این مدیریت منابع آب 
تناسبی  به هیچ عنوان 
بــا حجم ســاخت و 

سازها ندارد.
وی با اعتقاد بر اینکه 
سدسازی  پروژه های 
مدیریــت  نه بخاطــر 

منابع آب ، بلکه بیشــتر به خاطــر درآمدزایی و 
بیکار نماندن شرکت های سدسازی پیش می رود، 
گفت: پروژه های سدسازی ، پروژه هایی هستند 
که بودجه ملی برای آن ها صرف می شود اما میزان 
هزینه و بازدهی آن ها نســبت به سرمایه گذاری 
و آســیب هایی که به محیط زیست، منابع ملی، 

منابع آبی و... رسانده است، بسیار ناچیز است.
محمــدی دربــاره پروژه هــای سدســازی در 
استان های شمال کشور معتقد است که استان های 

شمال کشور از جمله گیالن، مازندران و گلستان 
نیازی به سدســازی و انتقال آب ندارند چراکه 
میانگین بارندگی ساالنه در استان های گیالن و 
مازندران حتی بیش از میانگین بارندگی ساالنه 
در اروپا اســت و این میزان در اســتان گلستان 
تقریبا با بخش های مرکزی اروپا برابری می کند. 
همچنین از بهترین سیستم مهار و ذخیره سازی 
آب یعنی جنگل های هیرکانی در شــمال کشور 
بهره منــد هســتیم. از این رو اگــر جنگل های 

هیرکانی حفاظت شــود می توانــد بهترین مهار 
کننــده آب و ذخیره ســاز آب در منابــع آب 
زیرزمینی باشــد اما شــوربختانه رقابت بر سر 
گرفتن بودجه به اســتان های مازندران و گیالن 
نیز رســیده است و ساخت و ســاز بهترین و 
ساده ترین راه برای هدایت پول به سمت استان  

شده است.
این فعال محیط زیســت دربــاره آثار مخرب 
سدســازی به ویژه در اســتان های شمال کشور 

گفــت: طــی اجــرا 
شــدن هــر یــک از 
پروژه های سدســازی 
گیالن،  استان های  در 
گلســتان  و  مازندران 
از  بزرگــی  بخــش 
هیرکانی  جنگل هــای 
چه به علت ســاخت 
چه  و  ســد  مخــزن 
ســاخت  به علــت 
دسترســی  جاده های 
برای ســاخت سد از 

بین می رود.
اصــالح  محمــدی 
آب  مصــرف  الگوی 
در کشــور را یکی از 
راه های مدیریت منابع 
آبی دانســت و گفت: 
راهکارهای  از  یکــی 
مدیریــت منابع آب در کشــور اصالح الگوی 
مصرف آب، آموزش به مردم و افزایش راندمان 
مصرف آب یعنی به حداقل رساندن هدررفت و 

تبخیر آب در آبیاری کشاورزی است.
وی با بیان اینکه در چشــم انداز بلند مدت نیز 
کنترل جمعیت کشورها یکی از راه های مدیریت 
منابــع آب اســت، ادامه داد: تحقیقات نشــان 
می دهد هر فرد برای داشتن یک زندگی راحت 
و دسترســی به منابع غذایی و آبی ساالنه ٢۵٠٠ 

متر مکعب آب نیاز دارد.
مدیــر گروه دیده بان کوهســتان بــا بیان اینکه 
بخشــی از کمبود منابع آب کشور را می توان از 
طریق واردات برخی محصوالت کشاورزی از 
جمله گنــدم، ذرت و برنج جبران کرد، تصریح 
کرد: جبران کمبــود منابع آب از طریق واردات 
محصوالت کشاورزی که نیاز زیادی به آبیاری 
دارنــد را واردات آب مجــازی می گوینــد و 
می تواند  کشاورزی  برخی محصوالت  واردات 
راهکار مناســبی برای مدیریت منابع آب کشور 

باشد.
وی ادامــه داد :  در ایران ۸٠ تا ١٠٠ میلیارد متر 
مکعب آب قابل اســتحصال وجود دارد و تمام 
سدهای کشــور ظرفیتی حدود 4٠ میلیارد متر 
مکعب دارند بنابرین اگر بتوانیم راندمان مصرف 
آب را دو برابر میزان فعلی کنیم و به ۶٠ درصد 
برســانیم همین 4٠ میلیارد متــر مکعب آب را 
بدون نیاز به دســت کاری در نظلم رودخانه ها 

می توانیم تامین کنیم.
محمدی در پایــان  گفت: نحوه مدیریت منابع 
آبی و نظام آبیاری کشاورزی کشور باید اصالح 
شود و به دنبال آن بســیاری از مشکالت تامین 

آب نیز حل خواهد شد.
به گزارش ایســنا بــر پایه اطالعات شــرکت 
مدیریــت منابــع آب ایــران  در اســتان های 
مازندران، گیالن و گلســتان ٢۷ ســد در حال 
بهره برداری، ۷ سد در دست اجرا و ٣٠ سد در 

دست مطالعه است.

یک فعال محیط زیست عنوان کرد

سدسازی بی ضابطه و افراطی عامل بحران منابع آبی کشور
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آیا ویروس کرونا 
جهش یافته  است؟

 عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران گفت: ویروس  کرونا بر اثر 
تکثیرهای مکرر دچار تغییر جزیی یا جهش 
در ژن های خود )DNA یا RNA( شــده 
است که از نظر بالینی این تغییرات مشکلی 

جدید برای انسان ایجاد نمی کند.
جهش )موتاسیون(، یک تغییر ژنتیکی است 
که اگــر به تعداد زیــاد روی دهد صفات 
زیســتی  یک گونــه را تغییــر می دهد به 
عبارت دقیق تر، جهش ها تغییراتی در توالی 
دی ان ای هستند و جهش ها می توانند در هر 

بخشی از دی ان ای رخ دهند.
دکتر حسین کیوانی ویروس شناس روز سه 
شــنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و 
آموزش ایرنا با بیــان این که کرونا در این 
تغییر به نــوع دیگری از ویــروس تبدیل 
نشده  است، اظهارداشت: برخی جهش ها 
ویروس را به ســمت مالیم تر شدن سوق 
مــی دهند و به عبارتی بیماری زایی آنها را 

کمتر می کند.
وی افــزود: جهش هایی که در ویروس ها 
و دیگــر موجودات رخ مــی دهد معموال 
مشکلی بالینی ایجاد نمی کنند و به عبارتی 
ایــن جهــش در ذات ویــروس تغییرات 

اساسی ایجاد نمی کند.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایــران با یادآوری این کــه برخی ویروس 
ها از جمله کرونا در طول زمان به ســمت 
بیماری زایی کمتر ســوق پیــدا می کنند، 
اظهار داشت: این ویروس ها بعد از مدتی 
عفونــت مالیم تری ایجاد مــی کنند و به 
نوعی با بدن انســان تطبیق پیدا می کنند و 
این موضوع در طول حــدود ٢٠٠ میلیون 
سال گذشــته که از خلقت پستانداران می 
گذرد، همواره اتفاق افتاده است و در آینده 
هم مادامی که این شکل از حیات ادامه پیدا 

کند، شاهد این روند خواهیم بود.
کیوانی ادامه داد: ســه تا هشــت درصد از 
ژنوم انســان از ویروس ها تشــکیل شده 
اســت، بســیاری از ویروس هایــی که ما 
امــروزه در ژنوم خود داریم شــاید زمانی 
بیماری زا بوده اند ولی امروزه همزیســتی 
بیــن ویروس ها و ژنوم انســانی به وجود 

آمده است.
به گزارش ایرنا، دکتر علیرضا زالی فرمانده 
ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالن شــهر تهران هم چنــد روز پیش در 
این مورد اعالم کرد که شــبه جهش های 
کرونا در ایران و در بقیه کشــورها رخ داده 
و این موضوع تاثیر چندانی بر روی بیماری 
زایی آن نداشــته اما سرعت سرایت آن را 
افزایش داده اســت. وی یادآور شد: برخی 
مطالعات پژوهشــی جهانی نشان می دهد 
ســرعت انتقال ویروس جهش یافته کرونا 
بین ۸ تا ١٢ برابر افزایش یافته و شاید یکی 
از دالیل افزایش مبتالیان در ایران هم این 

موضوع باشد.

هشدار چندباره وزارت 
بهداشت نسبت به روند 
نزولی استفاده از ماسک

 ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا 
اشــاره به روند نزولی رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور، هشدار داد که هرگونه 
عادی انگاری شــرایط و ســهل انگاری در 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی می تواند 
زمینه را جهت شــیوع گسترده بیماری در 

کشور فراهم کند.
به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری 
بــا بیان اینکه شــوربختانه میــزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 
در کشــور دچار ســیر نزولی شده است، 
گفت: همزمان با این روند کاهشــی، شاهد 
افزایش روند موارد ابتال و بســتری روزانه 
در اغلب اســتان های کشور هستیم. اکنون 
در شــرایطی قــرار داریم که بــرای حفظ 
ســالمت مردم نیاز به همبســتگی بیشــتر 
دارند و شرط اساســی موفقیت در دوران 
حساس همه گیری بیماری، همکاری بیشتر 
و موثرتر مردم کشــور با همــکاران نظام 

سالمت کشور است.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که اســتفاده 
از ماسک یک الزام و تعهد اجتماعی است 
و تقویت حس مســوولیت پذیری در قبال 
سالمت دیگران محسوب می شود که برای 
کنترل و مهار بیماری در این مقطع حساس 

بسیار حایز اهمیت است.
هرگونــه  مطمئنــا  کــرد:  تاکیــد  الری 
عادی انگاری شــرایط و ســهل انگاری در 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی می تواند 
زمینه را جهت شــیوع گسترده بیماری در 

کشور فراهم کند.
وی گفت: امیدواریم با تقویت عزم و اراده 
مردم در رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
اســتفاده جدی تر و همگانی تر از ماســک 
و پرهیــز از هرگونــه رفتــار اجتماعــی 
خطرآفرین، شاهد کنترل و مهار بیماری در 

کشور باشیم.

مشاور وزیر بهداشت اعالم کردخبــر

اختالل حافظه در ۵۰۰هزار ایرانی باالی ۶۰ سال
  سند ملی دمانس در مراحل نهایی تدوین

 عضــو کمیته علمی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا، با بیــان اینکه مواردی از 
همزمانــی کرونا و آنفلوآنزای عمدتا نوع 
A  در کشــورهای نیم کره جنوبی زمین 
وجود داشــته، گفت: البته خوشــبختانه 
شیوع شدیدی اتفاق نیفتاده است که جای 

امیدواری دارد.
دکتر مسعو مردانی در گفت وگو با ایسنا، 
دربــاره وضعیت آنفلوآنزا در پاییز گفت: 
به طور کلی همواره با آغاز فصل ســرد 
سال شــاهد بروز موارد تک گیر آنفلوآنزا 

هســتیم و هم اکنون هم ممکن اســت 
اتفــاق بیفتد. در برخی موارد به دلیل نوع 
ویروس آنفلوآنزا کــه جهش هایی دارد، 
تغییراتی در ماهیت ویروس ایجاد می شود 
و باعث می شود که عده ای که آنتی بادی 
خنثی کننده این ویروس را نداشــتند و یا 
واکســن تزریق نکرده بودند، به آنفلوآنزا 
مبتال شــوند و یک موج اپیدمیک ایجاد 
شود. این موج اپیدمیک معموال در فصول 
سرد سال ایجاد می شود و هر چهار تا ١٠ 
سال یکبار ممکن است به وقوع بپیوندند. 

افراد در معرض خطر اگر واکسن تزریق 
کرده باشــند، احتمال اینکه مبتال شوند، 

کمتر است.
وی بــا بیان اینکه بروز مــوارد تک گیر 
آنفلوآنزا معموال از مهر و آبان آغاز می شود 
و حتی ممکن است تا فروردین هم ادامه 
یابد، افزود: باید توجه کرد که در ســال 
گذشــته در آبان، دی و بهمن ماه اپیدمی 
آنفلوآنزا را داشتیم و حتی منجر به مرگ و 
میر هم شد، اما از آنجایی که انتقال آنفلوآنزا 
به شــدت بیماری کووید-١۹ نیســت، 

وضعیت ابتال به آنفلوآنزا به شدت کرونا 
نخواهد بود. مردانی تاکید کرد: هر سوشی 
که در واکســن از آن اســتفاده می کنند، 
هر سال با ســال دیگر متفاوت است. به 
همین دلیل است که هر سال باید واکسن 
آنفلوآنزا را تمدید کرد. عمدتا ســفارش 
می شود افراد باالی ۶۵ سال، کودکان بین 
شش ماه تا شش سال، افراد دیابتی، بیماران 
مبتال به بیماری های تضعیف کننده سیستم 
ایمنی، افــراد اچ آی وی مثبت، زنان باردار 
و افــرادی که به بیماری های قلبی، ریوی 

و کلیوی مبتال هســتند، واکسن آنفلوآنزا 
تزریق کنند.

وی همچنیــن اظهــار کــرد: یکــی از 
پیش بینی های امسال این است که برخالف 
سال های قبل که اپیدمی آنفلوآنزا را داشتیم، 
به دلیل مســائلی مانند استفاده از ماسک، 
شست شــوی  فیزیکی،  فاصله گــذاری 
دســت ها و... که نشان می دهد رفتارهای 
بهداشتی مردم بهتر شده و بارقه ای از امید 
ایجاد می کند،  موارد بیماری آنفلوآنزا کمتر 
شــود. مردانی ادامه داد: در عین حال در 

کشورهای نیم کره جنوبی که فصل سرد 
را گذرانده اند، مواردی از همزمانی کرونا 
و آنفلوآنزای عمدتا نوع A  وجود داشته 
است، اما خوشبختانه شیوع شدیدی اتفاق 

نیفتاده است که جای امیدواری دارد.
وی درباره زمان تشخیص نوع آنفلوآنزایی 
که ممکن است امســال در کشور ایجاد 
شود، گفت: زمانیکه موارد جدید بیماری 
اتفاق افتد و به آزمایشــگاه مرجع ارسال 
شــود، نوع ویروس آنفلوآنزا مشــخص 

خواهد شد.  

آنفلوآنزا از کِی شروع می شود؟

 مشاور وزیر در امور توانبخشی با 
اشــاره به آمار و ارقام اختالل حافظه در 
ســنین مختلف، از مراحل نهایی تدوین 
برنامه ملی پیشگیری و درمان دمانس در 

کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد تقی جغتایی 
همزمان با روز جهانی آلزایمر در نشست 
خبری ویدیو کنفرانسی از استودیو سالمت 
وزارت بهداشت، گفت: امروز روز جهانی 
آلزایمر اســت و به همیــن دلیل وزارت 
بهداشت برنامه هایی برای این روز دارد. به 
دلیل تغییر سبک زندگی و افزایش امید به 
زندگی، بیماری های مربوط به اختالالت 
حافظه روزبــروز در دنیا و همچنین در 
کشور ما افزایش می یابد. بخش عمده ای 
از علت اینکه آلزایمر و اختالالت دمانس 

افزایش می یابد، وابسته به سن است.
وی افزود: مطالعات جهانی نشان می دهد 
که افراد زیر ۶۵ سال حدود سه درصد به 
نوعی اختالل حافظه پیدا می کنند، کسانی 
که بین ۶۵ تا ۷4 سال هستند، ١۶ درصد و 
افراد بین ۷۵ تا ۸4 سال 4۵ درصد و افراد 
باالی ۸۵ سال ٣۶ درصد به اختالل حافظه 
دچار می شوند. بنابراین اختالل حافظه یا 
دمانس به سن وابسته است. در عین حال 
در کشــور ما هم امید به زندگی افزایش 
یافته است و حدود ١٠ سال افزایش امید 

به زندگی داشته ایم.
جغتایی ادامه داد: مطالعات جهانی نشان 
می دهد در دنیا بین هشــت تا ١٠ درصد 
جمعیت باالی ۶٠ ســال به نوعی دچار 
اختالل حافظه هستند، اگر همین آمار را 
در کشــور خودمان هم محاسبه کنیم، در 
جمعیت باالی ۶٠ ســال باالی ۵٠٠ هزار 

نفر دچار این اختالل هستند.
وی گفت: بر همین اساس از این جهت 
برنامه هایی را در کشــور داریم. کاری که 
در وزارت بهداشــت انجام می دهیم که 
مراحل آخر را طــی می کند، برنامه ملی 
دمانس اســت که در حال تدوین است و 
با همکاری معاونت بهداشت و درمان و 
دیگر ارگان ها مراحــل نهایی را طی می 
 کند. طبق این برنامه قرار است به صورت 
پایلوت در ســطح کشــور آغاز شود و 
عالوه بر خدمات پیشــگیری، افرادی که 
در معــرض این اختالل قرار دارند، مورد 
غربالگری قرار گیرند. ســپس هم بعد از 
غربالگری و تشخیص مداخالت دارویی 
و توانبخشی و روان شناسی را به تدریج 
برای این افراد در سطح کشور انجام دهیم. 
امیدواریم بتوانیم در طول ســال کنونی 

مقدمات این برنامه را فراهم و پایلوت آن 
را در کشور آغاز کنیم.

بیمه ای  جغتایی درباره وضعیت پوشش 
خدمــات توان بخشــی، گفــت: توجه 
ویژه ای به حوزه توان بخشــی در برنامه 
وزیر بهداشــت انجام شده است و یکی 
از بندهایش این بود که پوشــش بیمه ای 
خدمات توان بخشــی افزایش یابد. یک 
بحث درباره تعرفه خدمات وجود دارد که 
مشخص می کند برای یک خدمت بیمه ها 
یا بیمار چقدر باید بپردازد.   در گذشــته، 
تعرفه خدمــات برای برخــی خدمات 
توانبخشی نداشتیم، اما خوشبختانه در دو 
تا سه سال گذشــته اغلب خدمات توان 
بخشــی تعرفه پیدا کردنــد. بحث دیگر 
پوشــش بیمه ای است. مهم ترین خدمتی 
که هم اکنون در حوزه توان بخشی انجام 
می شود، فیزیوتراپی است که ۹۵ درصد 
خدمات آن تحت پوشش بیمه قرار دارد.

وی ادامه داد: در مورد خدماتی مانند کار 
درمانی و گفتار درمانی که تعرفه نداشتند، 
تعرفه آنها طراحی شــده است. در قانون 
جامــع حمایت از معلوالن که در ســال 
١٣۹۷ ابالغ شده، ماده ۶ از فصل سه این 
قانون  وزارت بهداشــت را الزام می کند 
که پوشــش بیمه ای خدمات توانبخشی 
پزشکی و معلولیت ها را انجام دهد. ماده 
دیگری در ایــن قانون وجــود دارد که 

می گوید منابع مالی مورد نیاز برای اجرای 
این قانون برای دســتگاه های متولی باید 
پیش بینی شود. پیگیری هایی در این زمینه 
انجام شــد و در قانون بودجه ۹۹ رقمی 
از محل منابع مالی دولت گذاشــته شده 
که بخشــی به بیمه خدمات توان بخشی 
برای خدماتی که پوشش بیمه ای ندارند 
در نظر گرفته شود. مکاتباتی در این زمینه 
انجام شده و در حال پیگیری در این زمینه 
هستیم و منتظریم که منابع مالی آن فراهم 

شود.
جغتایی افزود: از طرفی تهیه بســته های 
خدمتی نیز اهمیــت دارد. زیرا خدمات 
مربوط به افراد ناتوان، پیچیده است و برای 
اکثر این موارد بســته خدمتی در دو سال 
گذشته تعریف شده است. بسته خدمتی 
یعنی اینکه اگر فردی دچار پارکینسون یا 
آلزایمر و...  شد، چه خدماتی و توسط چه 
کســانی و با چه ابزاری و در چه محلی 
باید دریافت کند. بــرای همه این موارد 
بســته ها تعریف شــده و در حال نهایی 
شدن در شورای عالی بیمه سالمت است. 
امیدواریم با تامیــن منابع مالی در برخی 
مراکز، خدمات پوشش بیمه ای را گسترش 
دهیم. وزیر بهداشــت نیز بارها سفارش 
کرده که اگر این بیماران به موقع شناسایی 
و درمان شوند، مراجعه بعدی آنها به نظام 
سالمت کاهش و در نتیجه هزینه سالمت 

نیز کاهش می یابد.
وی همچنین گفت: در عین حال وزارت 
بهداشــت اقدامات دیگری را هم انجام 
می دهد. بــه عنوان مثال بــرای کودکان 
اوتیسم وزارت بهداشت از منابع موجود 
خود به مراکز ارائه کننــده خدمات این 
بیماری سوبسید می دهد که بنا دارد امسال 
برای افراد سکته مغزی هم این سوبسید 

را ارائه دهد.
جغتایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره 
تفاوت های پارکینســون با آلزایمر و دارو 
درمانی در زمینــه این دو بیماری، گفت:  
دارو درمانــی در زمینه آلزایمر و دمانس 
خیلی مطرح نیســت و در موارد خاصی 
که ممکن اســت فرد بیمــاری زمینه ای 
داشــته باشــد، نیاز به دارو دارد. عمده 
داروهــا در زمینه آلزایمر کمکی اســت. 
باید توجه کرد که آلزایمر با پارکینسیون 
تفــاوت دارد. بیماری هــای پیش رونده 
مربوط به سن هستند. پارکینسون بیشتر 
به اختالل حرکتی مرتبط اســت که منشا 
آن هم سیســتم عصبی متفاوتی اســت. 
آلزایمــر مرحله نهایی اختــالل حافظه 
است. اختالل حافظه می تواند علت های 
مختلفی داشته باشد. هرچند ممکن است 
بیمار پارکینسونی هم اختالالت شناختی 
داشته باشــد. بیماری آلزایمر در مرحله 
شدید باعث اختالل حرکتی هم می شود. 

در عین حال بیماری پارکینسون وابسته به 
دارو است که فکر نمی کنم مشکل چندانی 
در تامین داروهایشان وجود داشته باشد. 
زیرا عمدتا تولید داخلی هستند. هرچند 
که پارکینســون هم درمان قطعی ندارد و 
در واقع درمان ها در این زمینه کمک کننده 

است.
وی با بیان اینکه درباره علل اختالل حافظه 
مطالعــات زیادی در دنیــا در حال انجام 
اســت، گفت: ممکن است زمینه ژنتیکی 
یکی از علل باشد، اما آن عواملی که این 
زمینه ژنتیکی را بــروز می دهند، مهم تر 
است. به عنوان مثال در افرادی که بیماری 
زمینه ای دارند، احتمال ابتال به بیماری هایی 
چون پارکینســون و اختالل حافظه و... 

بیشتر است.
جغتایی درباره تخت بســتری در زمینه 
توانبخشــی نیز گفت: بیمــاری آلزایمر 
و دمانــس به آن صــورت نیازمند تخت 
توانبخشی و بســتری نیست. مگر اینکه 
یک بیمــار آلزایمری بیمــاری زمینه ای 
دیگری داشــته باشد که بستری بخواهد. 
افرادی که دچار آلزایمر می شوند باید در 
منزل مراقبت شوند. خدمات در این زمینه 

غیر بستری است.
جغتایی در پاســخ به پرسشــی درباره 
مراکز مراقبتی برای سالمندان اظهار کرد: 
مراقبــت و نگهــداری در مراکز مراقبتی 

برای سالمندان و بیماران مبتال به آلزایمر 
مربوط به وزارت رفاه و سازمان بهزیستی 
اســت. وزارت بهداشــت اقداماتی نظیر 
مراقبت های دارویی و تامین واکســن را 

انجام می دهد.
جغتایی نیز در زمینه سند ملی سالمندان 
گفت: متولی ســالمت این سند، وزارت 
بهداشــت اســت و متولی نگهداری از 
سالمندان، وزارت رفاه و سازمان بهزیستی 

است.
به گزارش ایســنا، معصومــه صالحی - 
موســس و مدیر عامل انجمن دمانس و 
آلزایمــر ایران نیز در ادامه این نشســت، 
گفت: هم اکنون ۵٠ میلیون نفر در جهان 
با آلزایمر زندگی می کنند و در جهان هر 
سه ثانیه یک نفر به دمانس مبتال می شود. 
همچنین تخمین می زنند که در سال ٢٠۵٠ 
بالغ بر ١۵٢ میلیون نفر مبتال به آلزایمر در 
دنیا داشته باشــیم. باید توجه کرد که  از 
هر ســه نفر، دو نفر باور دارند که درک 
صحیحی در کشور خودشان نسبت به این 

بیماری وجود ندارد.
وی افــزود: برآورد هزینه ســاالنه انواع 
دمانس بیش از ١.١ تریلیون دالر اســت. 
در ایران تخمین زده شده که بیش از ۷۵٠ 
هزار نفر مبتال به انواع دمانس هســتند. 
دمانس عالمت است. سلسله عالمت هایی 
مانند اختالل حافظــه، اختالل حرکت، 
اختالل رفتاری دمانس های قابل برگشت 
هستند. البته شوربختانه ۶٠ تا ۷٠ درصد 
دمانس ها غیرقابل برگشــت اســت که 

شایع ترین نوع آن آلزایمر است.
صالحی با بیــان اینکه آگاهــی دادن به 
جامعــه برای پیشــگیری از این بیماری 
بسیار مهم اســت، گفت: آلزایمر بیماری 
سن اســت و افراد معموال از ۶۵ سال به 
باال به این بیماری مبتال می شــوند. یک 
برنامه غربالگری دمانس را هم با سازمان 
بهزیستی پیش بردیم که از سن ۶۵ تا ۸۵ 
سالگی هشــت تا ١٠ درصد افراد مبتال 
بودنــد. در عین حال گفته می شــود که 
زنان در دنیا شــش درصد بیش از مردان 
به دمانس مبتال می شوند که دالیل مختلفی 
مانند طول عمر بیشتر زنان، استرس های 

بیشتر در زنان و ... است.
وی گفت: در ســال ١٣۹۸ بررسی انجام 
دادیم و مشــخص شد که هزینه مستقیم 
یک بیمار مبتال بــه آلزایمر یعنی درمان 
و مراقبــت از او، ماهانه بیش از ۷ میلیون 
تومان اســت. در عین حــال هزینه های 

غیرمستقیم آن نیز بسیار زیاد است. 

 پزشک فوق تخصص بیماری های عفونی 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
تاکید کرد که هیچ نیازی به انجام واکسیناســیون 
عمومی علیه بیماری آنفلوآنزا در شــرایط کنونی 

وجود ندارد.
دکتر محسن مقدمی در جمع خبرنگاران، با اشاره 
به هشدارهای اعالم شــده به واسطه آغاز فصل 
سرما و احتمال همزمانی شیوع آنفلوآنزا و کرونا، 
گفت: شــرایط پاندمی کرونا و نزدیک شدن به 
فصل سرما، افزایش تقاضا و مراجعه به پزشکان 
برای دریافت واکسن آنفلوآنزا را به دنبال داشته 

است.
او با بیان اینکه همه ساله موجی از شیوع آنفلوآنزا 
را همزمان با فصل پائیز و زمستان داریم، تزریق 
واکســن آنفلوآنزا را تنها برای گروه های پرخطر 
ســفارش کرد و گفت: اپیدمی کروناویروس در 
کشور، افزایش نگرانی نسبت به سالمت عمومی 
جامعه را به دنبال داشته و هشدارهایی که پیرامون 
همزمان شدن شیوع آنفلوآنزا و کرونا مطرح شده، 

واکنش جامعه را به دنبال داشته است. حال آنکه 
مردم باید بدانند تلقیح واکسن آنفلوآنزا، فرد را در 

برابر کروناویروس مقاوم و مصون نخواهد کرد.
معاون آموزش دانشــگاه علوم پزشکی شیراز، از 
فعاالن عرصه ی اطالع رســانی و وسایل ارتباط 
جمعی درخواســت کرد که با کســب اطالعات 
از منابع علمــی و موثق و انتشــار و انتقال این 
اطالعات، آگاهی مردم را نسبت به مسائل مرتبط 

با آنفلوآنزا و کروناویروس، ارتقاء دهند.
مقدمــی در باره گروه های پرخطــر که دریافت 
واکســن برای آنان سفارش می شود، گفت: افراد 
باالی ۶۵ سال، مادران بارداری که سه ماهه دوم 
و سوم بارداری آنان مصادف با فصول سرد سال 
اســت، بیماران قلبی عروقی به استثنای کسانی 
که تنها مبتال به فشــارخون باال هستند، بیماران 
متابولیک مانند مبتالیان به دیابت، بیماران مزمن 
ریوی و افرادی که به علت بیماری و یا دریافت 
دارو دچار ضعف ایمنی هســتند در گروه های 
پرخطر و نیازمند دریافت واکســن آنفوالنزا قرار 

می گیرند.
این پزشــک فوق تخصص بیماری های عفونی 
خاطرنشان کرد: مبتالیان به بیماری های کلیوی، 
افرادی که به طور مزمن داروی آسپرین مصرف 
می کنند، کارکنان درمانی و افرادی که در سرای 
ســالمندان مشغول به کار هســتند، از گروه های 
پرخطری محســوب می شــوند که باید واکسن 

آنفلوآنزا را دریافت کنند.
رییس کارگروه علمی ستاد دانشگاه علوم پزشکی 
شــیراز در مدیریــت کروناویــروس، ادامه داد: 
سفارش به تزریق واکسن آنفوالنزا در گروه های 
پرخطر به این دلیل اســت که در صورت ابتالی 
این افراد به کروناویروس و آنفلوآنزا به صورت 
همزمان، این شــرایط تهدیدی برای سالمت فرد 

ایجاد نکند.
او با برشمردن عالیم ابتال به آنفوالنزا شامل تب 
و بدن درد شدید، ضعف و بی حالی، گلودرد و 
سرفه، تاکید کرد: گروه های یاد شده باید واکسن 
آنفلوآنــزا را تنها از مراکز توزیــع داروی معتبر 

)داروخانه هــای دارای مجــوز فعالیت( دریافت 
کنند.

این پزشــک فوق تخصص بیماری های عفونی، 
خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، رعایت تدابیر 

بهداشتی و پیشگیرانه که مهم ترین آن ها استفاده 
از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران است، 
می تواند مهم ترین راهــکار محافظت از ما در 

برابر دو بیماری آنفوالنزا و کووید ١۹ باشد.

پزشک فوق تخصص بیماری های عفونی:

نیازی به واکسیناسیون عمومی علیه آنفلوآنزا نیست
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دولت قیمت خرید توافقی 
گوشت داخلی را افزایش داد

 رییــس هیئت مدیــره انجمن صنفی 
گاوداران با تأکید بر لزوم حذف ارز دولتی از 
واردات نهاده های دامی گفت: شرکت پشتیبانی 
امور دام، قیمت خرید گوشت از دامداران را به 

۷٢هزار و ۵٠٠ تومان افزایش داد.
ســید احمد مقدسی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره آخرین وضعیــت بازار نهاده های 
دامی اظهار داشت: مسووالن وعده داده اند که 
در این زمینه تدابیر الزم را به کار بگیرند و قرار 
اســت که اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ 
دهد ضمن اینکه ایرادات ســامانه بازارگاه نیز 
رفع شــده و باید دید که مجموع این اتفاقات 

چه نتیجه ای در روزهای آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت نمی تواند صد درصد 
نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور را تأمین 
کند، گفت: تاکنون دولت موفق شده حدود ۵۵ 
درصد نهاده هــای دام و طیور را تأمین کند و 
نصف نیاز تأمین نشــده که این مسئله باعث 
ایجاد کمبود و بروز چالش در بازار نهاده های 
دامی شــده است. مقدســی با انتقاد از اصرار 
مســووالن برای تداوم تخصیص ارز 4٢٠٠ 
تومانی به واردات نهاده های دامی گفت: اگر ما 
سویا را با ارز آزاد وارد کنیم، برایمان ارزان تر 
از قیمتی تمام می شــود که هم اکنون از بازار 
می خریم. به عبارت دیگر، اگر سویا با ارز آزاد 
وارد شــود نهایتاً ١٣ هزار تومان تمام می شود 
درحالی که هم اکنون قیمت این نهاده در بازار 

١۵ هزار تومان است.
وی تصریح کرد: بنابراین دولت باید اقدام به 
حذف ارز 4٢٠٠ تومانی از واردات نهاده های 
دامــی کند چرا کــه این روند به شــدت به 
تولید آســیب زده و در صورت تداوم، باعث 

ورشکستگی و نابودی تولید می شود.
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید 
توافقی دام های انباشــت شده توسط شرکت 
پشــتیبانی امور دام گفت: پیش از این شرکت 
پشتیبانی امور دام اعالم کرده بود هر کیلوگرم 
گوشت بدون استخوان گوساله را به صورت 
کارتنی ۷٠ هزار تومان خریداری می کند که با 
اعتراضات انجام شده از حدود دو هفته پیش 
این رقم را به ۷٢ هزار و ۵٠٠ تومان تغییر داده 
است اما این رقم منصفانه و معقولی نیست چرا 
که اگر دولت بخواهد همین نوع گوشت را با 
همین شرایط وارد کند، کمتر از ۹٠ هزار تومان 

برای دولت تمام نمی شود.
وی ادامه داد: معتقدیم قیمت خرید از دامداران 
داخلــی نیز باید حداقل بیــن ۷۵ تا ۸٠ هزار 

تومان باشد.

خبــر

  این روز ها بورس تهران با فراز و 
فرود های بسیاری روبه روز است، برخی 
از کارشناسان معتقدند، تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بورس 
نوسانی خواهد بود، بنابراین نباید انتظار 
رشد دســته جمعی نماد ها را داشت. در 
ابن رابطه معامالت دو روز گذشته بازار 
ســهام به خوبی نشــان داد کــه بورس 
وضعیت نوسانی دارد، به طوریکه صبح 
روز یکشنبه »٣٠ شــهریور« و در ابتدای 
معامالت اکثر نمادهای بــزرگ بازار به 
بانکی، فلزی،  خصوص در گروه هــای 
معدنی و پتروشیمی صف خرید بودند، 
اما در ادامــه حقوقی ها صف های خرید 
را عرضــه کردند و در نهایــت بازار با 

صف های فروش به کار خود پایان داد.
به گزارش فرارو،  این درحالیســت که 
صبح روز دوشنبه »٣١ شهریورماه« بورس 
کار خود را با صف های فروش ســنگین 
آغاز کرد و شاخص کل نیز با کاهش بیش 
از ۵۷ هزار واحدی روبه روز شد، اما در 
نیم ســاعت پایانی معامالت حقوقی ها 
ازصف های فروش اقدام به خرید کردند، 
به طوریکــه صف های فــروش برخی 
از نماد های بورســی بــه خصوص در 
گروه های فلزی و پتروشیمی، جمع شد و 
حتی این نماد ها مثبت نیز شدند، از سوی 
دیگر در نمــاد ی مانند ایران خودرو، نیز 
حقوقی ها بیش از ٣٠٠ میلیون ســهم را 

خریدند.
بــاز هم باید تاکید کرد که در مهر ماه نیز 
بازار همچنان نوسانی خواهد بود، ولی در 
این بین گروه هــای فلزی، معدنی، بانک 
و پتروشــیمی وضعیت بهتری از کلیت 
بازار دارند و در ادامه دو گروه پاالیشــی 
و خودرویــی با توجه بــه اصالحی که 
خوردند، می توانند کم کم برگشت خود 

را آغاز کنند.
در همین رابطه مهدی افضلیان کارشناس 
بورس با اشــاره به اینکــه بورس نیاز به 
فراهم شدن شرایطی دارد تا دوباره به مدار 
رشد بازگردد، به فرارو گفت: این روز ها 
دیگــر از وضعیت نزولــی فاصله گرفته 
ایم، اما بازار احتیــاج دارد که در همین 
محدوده ها ســهم ها دست به دست شود 
و به اصطالح شرکت ها حجم بخورند، تا 

قیمت هایی که امروز وجود دارد و همگی 
در کف هستند، برای سهام داران جا بیفتد، 
از سوی دیگر بعد از یک رشد شارپ که 
همیشه بورس تجربه می کند، پشت بند آن 

یک اصالح قیمتی نیز رخ می دهد.
وی افزود: حال کــه یک اصالح قیمتی 
انجام شــده، نیاز اســت که یک اصالح 
زمانی پشت سر گذاشته شــود، تا بازار 
خــود را پیدا کند، بنابرایــن برای کوتاه 
مدت می توان یک بازار نوســانی را در 
بورس پیش بینی کرد، این در حالیســت 
که در ایــن بین نماد های بانکی، فلزی و 
پتروشــیمی از موقعیت بهتری نسبت به 
دیگر گروه ها برخوردار خواهند بود و بر 
همین اساس نیز بیشتر مورد توجه بازار 

قرار خواهند گرفت.
افضلیان با تاکید بــر اینکه هرچه اصالح 
زمانی بیشتر باشــد، حجم معامالت در 
بورس نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اظهار 
داشت: این امر نیز باعث می شود، سهم ها 
بیشتر دست به دست شوند که در نهایت 

برای بازار بسیار خوب است، زیرا که کف 
سازی خوبی صورت می گیرد و به تبع آن 
نیز رشد نیز رخ خواهد داد، به نظر می رسد 
تا پایان ســال شاخص بتواند سقف قبلی 
خود یعنی دو میلیون و ١٠٠ هزار واحدی 
را پس بگیرد، اما رشد بیشتر از آن با توجه 
به وضعیتی که امروز حکمفرما اســت، 

قدری بعید به نظر می رسد.
نرخ دالر محرک مهمی برای ادامه روند 

بورس است
ســعیدمومنی کارشــناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه ۵ عامل در 
مهرماه می تواند بر روی روند بورس تاثیر 
بسزایی بگذارد، اظهار داشت: اولین عامل 
نرخ ارز است، با توجه به اینکه دالر االن 
در محدوده ٢۶، ٢۷ هزار تومان قرار دارد، 
اگر دالر در این محدوده بماند، می تواند 
برای بازار جذاب باشد، چرا که هم اکنون 
ســهم ها با دالر ١۸ هزار تومانی در حال 

معامله هستند.
وی افزود: افزایش قیمت های جهانی نیز 

به عنوان عامــل دوم می تواند گروه های 
کامودیتی و صادرات محور را نیز با رشد 
همراه سازد، هم اکنون قیمت اوره، مس 
و... در حال افزایش اســت که این برای 
پتروشــیمی  گروه های فلزی، معدنی و 
بسیار مثبت است، همچنین اگر نفت در 
کانال باالی 4٠ دالری تثبیت شــود، آن 
وقت پاالیشــی ها نیز می تواند تحرکات 

خوبی را تجربه کنند.
مومنی عامل سوم را انتشار گزارش های 
شــش ماهه شــرکت های بورســی و 
فرابورسی دانســت و گفت: با توجه به 
اینکه از هفته آینــده گزارش ها به مرور 
منتشــر می شــود، پیش بینی هــا بر این 
اســت که اکثر گزارش ها مثبت باشد که 
این مســئله نیز می تواند در آینده بازار از 
اهمیت بسزایی برخوردار باشد، همچنین 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 
آبان نیز به عنوان عامل چهارم برای تعیین 

روند حرکتی بورس بسیار مهم است.
این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: اگر 

ترامــپ مجددا انتخاب شــود، آن زمان 
می تواند یک رشد دسته جمعی را برای 
نماد های بازار سهام پیش بینی کرد، چرا 
که انتظارات تورمی ناشــی از ادامه کار 
ترامپ بســیار زیاد خواهد شــد. اما اگر 
بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند، به دلیل 
اینکه روند کاهشــی برای دالر می توان 
متصور بود، بورس نیز این مســئله تاثیر 
خواهد پذیرفت و به اســتراحت خواهد 
پرداخت و برای مدتی رکود و سکون بر 

بورس تهران حکمفرما می شود.
جو روانــی، مهم ترین عامل تاثیرگذار 

این روز های بورس
وی ادامه داد: اتفاقی که در ســال ۹٣ رخ 
داد که در آن بورس وارد یک رکود شد، 
می تواند در صورت انتخاب بایدن نیز رخ 
دهد، اما نکته مهم این است که برخی از 
گروه های بورسی می توانند در مسیر رشد 
پیدا کنند، صنایعی نظیر بانکی، خودرویی 
و برخــی گروه های بورســی که تولید 
داخلی دارنــد، از جمله مواد غذایی این 

امکان را دارند که رشد بیشتری را نسبت 
به متوسط بازار تجربه کنند.

مومنی عامل پنجم و از همه مهم تر را، جو 
روانی موجود در بــورس قلمداد کرد و 
یادآور شد: مسووالن و دست اندرکاران 
بازار سرمایه باید این ترس سراسری که 
در یک ماه گذشته بر بورس حاکم شده 
را از ببرند، در صورتیکه چنین مسئله ای 
محقق شــود، قدر مســّلم بازار می تواند 
یک رشــد متعادلی را تجربه کند، در این 
رابطه شــنیده می شود، مسووالن سازمان 
بورس از شرکت های ســرمایه گذاری، 
سبدگردان ها و حقوقی های بازار خواسته 
اســت که در یک هفته گذشــته فروش 
سنگینی نداشته باشــند و در صورتیکه 
این کار را انجام دهند، کد معامالتی آن ها 
مسدود می شود، به نظر می رسد سازمان 
بورس می خواهد کف بازار را در همین 
محدوده یک میلیون و ۶٠٠ هزار واحدی 
ببندد و دیگر نباید انتظار کاهش بیشتر از 
این شــاخص کل را به مانند چند وقت 

گذاشته داشت.
مشاور سرمایه گذاری گروه مالی نهایت 
نگر با بیان اینکه سهام داران ُخرد باید این 
روز ها بــه این موضوع توجه کنند که به 
هیچ عنوان سراغ سهم های زیان ده نروند، 
افزود: به نوعــی می توان گفت از این به 
بعد مسیر شرکت ها از هم جدا می شود و 
نماد هایی که دارای بنیاد قوی هستند و در 
دل خود از سودسازی مناسبی برخوردار 
بوده و به نوعی ارزنده قلمداد می شوند، 
در ادامه روند بازار، امکان رشد متعادل و 

معقول برای آن ها فراهم است.
وی تصریح کرد:، اما نماد های زیان دهی 
که در ۵ ماه نخســت ســال رشد چند 
برایــری را تجربه کردند، هرچند در این 
یک ماهه گذشته اصالح داشتند، اما باید 
سرمایه گذاران توجه کنند، که روند چنین 
سهم هایی از این به بعد نوسانی خواهند 
بود و چه بسا افرادی که در موقع نامناسب 
وارد این گونه از نماد ها شــوند، ممکن 
اســت در همان ابتدا وارد ضرر شوند که 
جبران آن ها بسیار ســخت خواهد بود، 
بنابراین معامله گــران باید برای حضور 
خود در بازار استراتژی داشته باشند و بر 

پایه آن اقدام به داد و ستد کنند.

سعیدمومنی کارشناس بازار سهام تشریح کرد

پیش بینی بورس در مهر ماه 

 آخرین آماری که در مورد خط فقر 
منتشره شده، مربوط به اردیبهشت ماه امسال 
است، که ۹ میلیون تومان تخمین زده شده، 
اما قدر مسلم با توجه به رشد افسار گسیخته 
تورم و افزایش گرانی هــای زنجیره ای در 
چهار ماه گذشــته خط فقــر از ١٠ میلیون 

تومان نیز گذشته است.
به گزارش فرارو، اگر بخواهیم خط فقر یک 
خانواده چهار نفره را با گذشته مقایسه کنیم، 
شاهد رشد ترســناکی در سال های گذشته 
خواهیم بود. برای مثال در سال ١٣۹٠ خط 
فقر زیر یک میلیــون تومان )کمی بیش از 
۵٠٠ هزار تومان( بوده اســت، اما اکنون در 
سال ۹۹ این خط به ۹ میلیون تومان رسیده و 
تقریبا در ۹ سال ۹ برابر شده و چنین تغییری 

بسیار شوکه کننده است.
در واقع تا ســال ۹٠ مردم با درآمد زیر یک 
میلیون می توانستند هزینه های یک خانواده را 
مدیریت کنند. اما اکنون در کمترین حالت، 
با ۹ میلیون درآمد می توان به نیاز های اولیه 

رسیدگی کرد.
در چنین شــرایطی شاهد افزایش نرخ فقر 
خواهیم بود. از سوی دیگر بر پایه گزارش ها 
نرخ فقر تا ســال ۹۷ به ١۸.4 درصد رسیده 
بود و در آن زمان این نرخ فقر بی سابقه بود. 
اما قطعا اکنون با افزایش عجیب فقر روبرو 
هستیم و با درآمد ها و هزینه های این چنینی 
شاهد فقر بیشتر در سال های آینده خواهیم 

بود.
در این شرایط باید اشاره کنیم که نرخ تورم 
در ایران در پایان سال ۹۸، 4١ درصد بوده، 
این در حالیست که طبق گزارش های جهانی 
متوسط نرخ تورم دنیا تا سال ٢٠١۸ نزدیک 
به ٢.4 درصد بوده است. در واقع ایران جزو 
کشور هایی است که نرخ تورم بسیار باالیی 
دارد و در این زمینه با کشور هایی همچون 

ونزوئال در یک رده قرار گرفته است. 
بسیاری از مردم زیر خط فقر هستند

کمال اطهاری پژوهشگر توسعه در گفتگو 
با فرارو با اشاره به اینکه امروز تمامی اقشار 
حقوق بگیر جامعه زیر خط فقر هســتند، 
گفت: تا قبل از کرونا آن الگوی توسعه ای که 
در جهان شایسته است و بسیاری از کشور ها 
از طریق آن به توســعه پایدار و همه جانبه 
دست پیدا کردند، در ایران اجرا نشد، تمامی 
این مشکالت اقتصادی و معیشتی که مردم 
گرفتار آن هســتند و با توجه به آن هر روز 
سفر آن ها کوچکتر از گذشته می شود، نشات 
گرفته از همین الگوی توسعه ای است که به 

واقع نمی توان چنین نامی بر آن نهاد و من 
واقعا نمی دانم این پدیده را چه خطاب کنم.

وی با تاکید بر اینکه باید در اقتصاد کشور، 
یــک رابطه هم افزا بین رشــد اقتصادی و 
عدالت اجتماعی و اقتصادی حکمفرما باشد، 
تا الگوی توسعه متوازن اجرایی شود، افزود: 
چنین مسئله در ایران به هیج عنوان اجرایی 
نشده است، این در حالیست که اگر ما این 
رابطه هم افزا را تعریف کردیم، باید در کنار 
آن نیز باید یک رابطه غیر تنش زا و مخاطره 
آمیز بــا اقتصاد جهان و تحوالت اجتماعی 
داشته باشیم تا از طریق این روابط عادی با 
جهان فناوری های جدید و نوین وارد کشور 
شود، تا بتوان بر پایه آن اقتصاد را به حرکت 

درآورد و شکوفا کرد.
اطهاری اظهارداشت: مقدم بر این ارتباطات 
عادی با دنیا شــما باید یک الگوی توسعه 
متوارن تدوین کنید کــه در چارچوب آن 
ارتباطــات بــا دنیا نیز گنجانده شــود، اما 
شــوربختانه در ایران چنیــن قضیه ای رخ 
نداده است، در چنین رخدادی هم حکومت 
مقصر بوده و هم روشــنفکران رسمی، با 
توجه به اینکه نظام حاکم بر کشور همواره 
بر پایه ایدئولوژی و دوگانه سازی ها شکل 
گرفته، یک بار رشــد اقتصــادی و عدالت 

اجتماعــی را قربانی می کند و به طور مثال 
بســیاری از کارگران از شــمول قانون کار 
حذف می شوند و حق آنان داده نمی شود، یا 
تعاونی های آن ها منحل می شود، یا اینکه در 
سوی دیگر رشد اقتصادی از طریق شعار ها 
و اقدامات پوپولیستی فدای عدالت اجتماعی 
می شود، در هر دو مورد نیز خرده بورژوازی 
مستقالت رانتی مسبب به وجود آمدن چنین 

وضعی هستند.
این پژوهشــگر توســعه بیان داشت: در 
یک طرف به اســم رشــد اقتصادی خرده 
بورژوازی بخش خصوصی می آید و عدالت 
اجتماعی را قربانی می کند، در سوی دیگر 
نیز این اتفاق به طریق دیگری رخ می دهد، 
در حال حاصر الگوی توســعه ما برون زا 
درون نگر اســت، در صورتیکه باید درون 
زا برون نگر باشــد، درمورد الگویی که االن 
حاکم است، از این لحاط برون زا است که با 
فروش نفت و درآمد آن دهه هاست، کشور 
اداره می شود و از این لحاظ درون نگر است 
که بــه دنبال انزول طلبی هســتیم و حتی 
کشوری مانند چین که شریک راهبردی ما 
به حساب می آید و می خواهد با ما همکاری 
کند، به دلیل اینکه ما FATF را رد کرده ایم، 

نمی تواند با ما همکاری کند.

الگوی درست توسعه هم افزا چیست؟
اطهاری اضافه کرد: الگوی متوازن توســعه 
درون زا برون نگر است، از این لحاظ درون زا 
به حســاب می آید که به توان داخلی تکیه 
می کند و بــا توجه به تولید و بخش مولد، 
اقتصاد کشور را بر پایه آن می سازد و از این 
حیث برون نگر است که با ارتباطات عادی 
و موثر با کشور های دیگر و کل دنیا سرمایه 
گذاری خارجی را جذب می کند و اقتصاد 
خودش را می سازد، از طرف دیگر برای به 
روز نگه داشتن خود، با ارتباطات مناسبی که 
دارد، فناوری های نوین را به صورت مدام 
وارد می کند و صنعت خود را به روز می کند 
و از این طریق به صورت دائم در حال تولید 

خلق ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: در کشــور ما صنایع مادر به 
این دلیل بــه مرز نابودی و ورشکســتی 
کشیده شده اند که نیاز به نوسازی و به روز 
رسانی داشتند، از طریق ارتباطات جهانی و 
همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی، اما 
شوربختانه چنین سیاستی دنبال نشد، این در 
حالیست که در داخل نیز اپوزیسیون مدام 
به نقد دولــت می پردازند و به کار هایی که 
انجام نشده تکیه می کند، در حالیکه برنامه 
جایگزین نیز ارائــه نمی دهند، بنابراین در 

چین جامعه، دهقانان، کارگران، معلمان و. 
همواره در زیر خط فقر زندگی می کنند و در 

مایحتاج یومیه خود نیز در می مانند.
این پژوهشگر توسعه یادآور شد: مشکالت 
ساختاری به شدت در کشور ریشه دوانده و 
این وضعیت مدام در حال بازتولید است، به 
طور مثال صندوق کارآفرینی دولت تاسیس 
می کند، در این رابطه به جای اینکه اول بیایند 
آموزش بدهند و بعد بر پایه مهارت کسب 
شــده وام را به افراد آموزش دیده پرداخت 
کنند، برعکس عمل می کنند، یعنی اول وام 
را می دهنــد و بعد آموزش را رها می کنند، 
بنابرایــن بــه همین علت اســت که هیچ 
موقع چنین طرح هایی به نتیجه نمی رســد 
و تنها چیزی که باقی می ماند اتالف عظیم 
سرمایه های ملی است که به راحتی حیف 

و میل می شود.
اطهاری اذعان داشت: در روستا کاری انجام 
دادند که همه چیز را نابود کردند، به جای 
اینکه بیایند و یک الگوی توســعه متوازن 
را اجرایــی کنند، تنها آمدند و بنایی کردند 
و چهار تا ســاختمانی ساختند که با سیل 
و زلزله خراب شــد، چنین اقداماتی باعث 
شــد، به جایی اینکه فردی که از روستا به 
شــهر می آید، یک کارگر ماهر باشد، یک 

کارگر غیر ماهر است که به مشاغل کاذب 
به مانند دستفروشــی می پردازد و اغلب در 
ســکونتگاه های حاشیه شــهر های بزرگ 
زندگی می کند، که این مسئله خود تبعات 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد، هم اکنون 
برآورد می شود بیش از سه میلیون روستایی 
به اصطالح به طور جاکن از روستا به شهر 
بیایند، یعنی تمام روســتا به شهر مهاجرت 

کند و تمام روستا خالی از سکنه شود.
 به جای اینکه سیاســت اجتماعی را در 

پیش بگیرند، تنها توزیع رانت کردند
وی با تاکید بر اینکه در کشور چیزی به اسم 
توانمندسازی وجود ندارد، گفت: به جای 
اینکه دولت بیاید و سیاست های اجتماعی را 
در پیش بگیرد، سیاست های بسیار غلطی را 
در دستور کار قرار داد که تنها منافع عده ای را 
تامین می کند، به طور مثال در زمینه مسکن با 
توجه به اینکه طرح مسکن اجتماعی موجود 
اســت، اما دولت به دنبال اجرای طرح های 
مســکن ملی اســت، زیرا که به وسیله آن 
آقازاده ها و افراد ذی نفوذ در قالب پیمانکار 
این پروژه ها را در دست می گیرند و اقدام به 

رانت خواری می کنند.
این پژوهشگر توسعه افزود: نمونه دیگری 
از این سیاســت ضد توســعه را می توانید 

در زمینه عملکرد بانک ها شــاهد بود، در 
حالیکه بســیاری از بنگاه هــای تولیدی به 
دلیل شرایط سخت ناشــی از کرونا اقدام 
به تعدیل کارگــران خود می کنند، بانک ها 
حاضر نیستند، به کارخانجات تولیدی وام 
بدهند، اما به جای آن به زوج های جوان وام 
مســکن می دهند، این کار نیز به خاطر این 
جوانان نیست، برای این است که بسیاری 
از منابــع و پول هــای بانک هــا در امالک 
لوکسی که خریداری کرده اند، حبس شده 
و از این طریــق می خواهند با تزریق منابع 
به بازار مسکن، یک رونق مصنوعی ایجاد 
کــرده و پول های خود را آزاد کنند. این در 
حالیست که آن ها به تولید وام نمی دهند، در 
حالیکــه اگر این کار را انجام دهند و تولید 
رونق بگیرد، آن جوان تازه ازدواج کرده نیز 
خیلی بهتر می تواند زندگی خود را بسازد، 
اما به دلیل منافعی که در این بین وجود دارد، 

بانک ها هیچ موقع چنین کاری نمی کنند.
وی خاطرنشان ساخت: با اینکه ٣٠٠ هزار 
تومان حق مســکن را افزایش داده اند، در 
حقوق کارگــران، آیا این مبلــغ می تواند 
گوشــه ای از اجــاره بها را پوشــش دهد، 
شــوربختانه این الگوی توسعه باعث شده 
این گره کوری که ایجاد شــده، با گره های 
کور دیگری عمال قفل شود و فشار مضاغفی 
بر ُگرده مردم بیاید، این چیزی که االن اجرا 
می شــود، یک الگوی پیش افتاده، سطحی 
و مبتذل اســت که جوابگو نیســت، از آن 
طرف نیز منتقدان هم راهکار عملی نشــان 
نمی دهند، در صورتیکه تغییرات باید از خود 
جامعه شروع شود و مردم اصل قرار گیرند، 
در این رابطه روشنفکران جامعه مدنی باید 
بیدار شده و راهکار برون رفت از این بحران 
را ارائه دهند، باید تغییــرات از پایین آغاز 

شود.
این پژوهشــگر توســعه ادامــه داد: در 
صورتیکه چنین تحولی رخ دهد، به طور 
قطــع و یقین بهبود وضعیــت اقتصادی 
حاصل می شود، اما اگر روشنفکرن جامعه 
مدنــی بخواهند تنها به انتقــاد از دولت 
بپردازند، بدون اینکــه راهکار جایگزین 
و بدیل نشــان دهند، بایــد در این زمینه 
مسوولیت بپذیرند و پاسخگوی وضعیتی 
که حاکم شــده در کنار دولت باشــند، 
بنابرایــن باید خــارج از حیطه دولت به 
سراغ راهکار جایگزین رفت و اصالحات 
را شــروع کرد، در غیر این صورت هیچ 

چیزی تغییر پیدا نمی کند

خط فقر ۹ میلیون تومانی! 
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 آخریــن قســمت ســریال »دل« که از 
ســریال های پربیننده شــبکه خانگی محسوب 
می شود به زودی توزیع می شود. منوچهر هادی 
کارگردان این سریال پر حاشیه با اعالم این خبر 
به بینندگان سریالش وعده پایانی غافلگیر کننده 
داده اســت. این در حالی اســت که سریال دل 
در هفته های گذشــته با حواشی تازه و انتقادات 

فراوانی همراه بوده است.
به گزارش فرارو، چند روز پیش گفت وگویی از 
ســعیدراد بازیگر سرشناس منتشر شد که او در 
آن به شدت از سریال دل انتقاد می کند. راد خود 
از بازیگران اصلی این سریال است، اما می گوید 

آن را دنبال نکرده است.
ســعید راد، در این مصاحبه تاکید می کند که از 
بازی در این ســریال پشیمان است. او می گوید 
که حامد بهداد و ســاره بیات برای بازی در این 
نقش مناسب نبودند. من خودم حتی این سریال 
را ندیده ام و دنبال نکردم، من همیشه می گویم 
که وقتی آدم ها کار بزرگی انجام می دهند، بزرگ 
هم فکر کنند. ســینما و نمایش خانگی ما همین 

است و همه از هم دفاع می کنند.
ســعید راد همچنین گفت اســت که فقط چند 
بخش از ســناریو ســریال دل را خوانده بود و 

همکاری در آن را قبول کرده بود.
راد در تندترین بخش سخنانش گفت: »انتخاب ها 
و کستینگ ها همه غلط بود. مثال حامد بهداد که 
خیلی بازی هایش را دوســت دارم یا ساره بیات 
مال این نقش ها نیستند، چون این قدر غمباره و 
افسرده و سن باال هستند که باورپذیر نمی شوند. 
صورت این ها اصال برای عشــق و عاشقی شاد 
نیست که مردم با آن ها سمپات پیدا کنند. حامد 
بهــداد یک ضد قهرمان فوق العاده اســت، ولی 
در این ســریال فقط حــرف می زند. این ها زود 
می خواســتند بگیرند و تمام کنند و ٢٠ قسمت 
را بکنند ٣٠ قســمت، ٣٠ قســمت را بکنند 4٠ 
قســمت و اگر یک مقدار جا داشــت می کردند 
۵٠ قســمت، چون مردم برای شان مهم نیستند. 
این ها دارند بیزینس می کنند. من اشــتباه کردم و 
ســعی می کنم دیگر نکنم. قشنگ نیست من که 
۷٠ فیلم پشتم هست این طور به شعور مخاطب 

توهین کنم.«
پس از سخنان سعید راد، منوچهر هادی کارگردان 
و نویسنده سریال در پستی اینستاگرامی واکنش 
نشان داد. هادی در این پست از سعید راد تجلیل 

کرد.
هــادی خطاب بــه بازیگر سرشــناس فیلمش 
نوشت: »اگر به هر دلیلی این همکاری به سلیقه 
شــماخوش نیامده و خاطر زیبای شما را آزرده، 
من تمام قد به احترام شما، مهربانیهایت و سابقه 

درخشانت در حوزه بازیگری می ایستم و فقط، 
به خاطرات خوبی که در پشــت صحنه با شما 
داشتم فکر میکنم. هر نقدی به سریال دل و بازی 
شما هست اشکال من است و این را می پذیرم. با 
تمام وجودم و همه تالشم سریال دل را ساخته 
ام و پای کارم چه خوب چه بد ایســتاده ام. از 
همه کسانی که به هر دلیلی با سریال دل ارتباط 

برقرار نکردند هم عذر خواهی می کنم.«
 پــس از این نوشــته یکتا ناصــر بازیگر نقش 
»آوا« در سریال و همسر منوچهر هادی در ذیل 
پست همسرش نوشــت: »در این دوران خیلی 
از آدم ها یاد گرفتن که تعریفهارو مال خودشون 
کنن و انتقادات رو به دیگران حواله بدهند حقا 
که جایگاه بلند تو تحســین برانگیز و اســت و 
وسوسه رســیدن به آن برای بعضی حسادت را 

جایز میکند. میدانم کــه حرفهای نابجارا به دل 
نمیگیری ومیدانم که نادرند کســانی که اینقدر 
خالصانه برای کارشان زحمت میکشند و جواب 
دشــمنان و کینه توزانشــان را هم بــا مهربانی 
می دهند.« مشخص نیست واکنش ناصر به انتقاد 
سعید راد بوده یا دیگر انتقادات وسیعی که علیه 

این سریال مطرح است. 
 یکتــا ناصر پیشــتر نیز از انتقادات نســبت به 
بازی اش در این ســریال واکنش نشان داده بود. 
او معتقد بود که انتقادات نشــانه این است که به 
قدر کافی نقشــش را خــوب ایفا کرده و همین 

موضوع باعث باورپذیری آن شده است. 
دل یک مجموعه نمایشی به کارگردانی منوچهر 
هادی و به تهیه کنندگی جواد فرحانی، محصول 
ســال ١٣۹۸ در شبکه نمایش خانگی است. این 

سریال به قلم بابک کایدان و میثم کایدان نگاشته 
شده است.

این ســریال یــک ملودرام اجتماعی اســت که 
در خالصه داســتان آن آمده است آرش )حامد 
بهداد( و رستا )ساره بیات( که عاشقانه یکدیگر 
را دوســت دارند، پس از فراز و نشیب فراوان به 
روز عروســی خود می رســند، اما با پیدا شدن 
مهران )مهدی کوشــکی( رقیب قدیمی در شب 

عروسی، ماجرا هایی پیش می آید و..
 منتقدان دل چه می گویند؟

بازتاب های منفی ســریال دل از ابتدا بسیار زیاد 
بود. در حالی که این ســریال با تبلیغات فراوانی 
و تصاویر زندگی لوکس و الکچری شــخصیت 
هایش توانست در چند قسمت ابتدایی مخاطب 
فراوانی کســب کند، اما در ادامه کار ضعف های 

اساســی از خود نشــان داد با این حال همچنان 
سریالی پربیننده ماند. شاید یکی از دالیلش این 
بود که قصه و ســاخت ســریال بسیار سطحی، 

عجیب و بد بود.
مخاطبــان زیادی بــا وجود اینکــه از آن هیچ 
دلخوشــی نداشــتند، اما تاکنــون آن را پیگری 
کرده اند، بســیاری فقط به دنبــال آنند که ببینند 
این ســریال چگونــه جمع خواهد شــد. »دل« 
شــباهت هایی بــه فیلم های کلیشــه ای هندی 
دارد و حتــی اغراق های هنــدی وار و عجیبی 
در هر قســمت آن دیده می شــود. برخی آن را 
شــبیه ســریال های ترکیه ای رایج در شبکه های 
ماهواری ای فارسی زبان همچون »جم« می دانند. 
ریتم کند سریال بازی های تصنعی و بسیار اغراق 
شــده آن بار ها مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفته 

اســت. محتوای سریال نیز حرف و حدیث های 
فراوانی را در پی داشته از جمله اینکه دل تالش 

می کند یک متجاوز را تبرئه کند.
تکرار، تکرار و تکرار چیزی اســت که مخاطبان 
را آزار داده است. مسعود فراستی منتقد مشهور 
درباره دل گفته اســت: »پنج دقیقه از این سریال 
را دیدم و شش دقیقه از آن اسلوموشن بود! … 
تاحاال آب بســتن تا این حد را ندیده بودم! … 
حاال چی نشون می داد به کنار. مطلقًا کارگردانی، 
بازیگری، قصه و هیــچ چیز دیگری هم در کار 
نبود و جالب اینجاست که کارگردان این سریال، 
درس کارگردانــی در یکــی از موسســات هم 

می دهد و این یعنی وضعیت فاجعه!«
به عقیده برخی منتقدان هر قسمت سریال دل که 
بیش از ۵٠ دقیقه است، ٢٠ دقیقه مفید هم ندارد، 
باقی آن بازگشــت به گذشــته و تکرار اتفاقات 
قبل، کلیــپ و موزیک و تصاویر زائد اســت. 
خبرنگاری در این باره گفته است »برای نوشتن 
یادداشتی، ١۵ قسمت سریال »دل« رو تو یه یک 
ســاعت دیدم بدون اینکه لحظه ای از داستان جا 

بمونم! همین قدر زباله ...«
سبک زندگی نمایش داده شده در دل نیز بسیار 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. فلــور نظری از 
بازیگران ســینما و تلویزیون با انتقاد از شــیوه 
طراحی لباس و گریم بازیگران این سریال گفته 
اســت: »شــما چند درصد جامعه را می شناسید 
که در خانه با کــراوات بچرخد و زندگی کند؟ 
یا با میک آپ بســیاری مشــغول درست کردن 
غذا باشد. ماشــین ها همه بنز و بی. ام. و... این 
ســریال ها کجای ایران را نمایش می دهند و چه 

ارتباطی با جامعه ایرانی دارند؟«
بســیاری از مخاطبان معتقدند ســریال به هیچ 
عنوان کشــش 4٠ قسمتی شــدن را نداشت، با 
این حال ســخنان منوچهر هادی نشان می دهد 
که قرار بوده که تعداد قسمت های سریال بیشتر 
هم باشــد. هادی در برنامه کافــه آپارات گفت 
که از قســمت 4-۵ تا قسمت ١٠، وقتی متوجه 
شده انتقادات زیاد است و حوصله مخاطب سر 
می رود، تصمیم گرفته ســه قســمت از سریال 
کم کند و این مجموعه را از 4٣ قســمت به 4٠ 

قسمت کاهش دهد.
منتقــدان دل در صفحــات مجــازی منوچهر 
هادی مدام به او گوشزد می کنند که دیگر فیلم 
نسازد. با وجود این حجم از انتقادات منوچهر 
هادی واکنش منطقی نشــان داده و حتی برخی 
انتقادات را از طریق صفحه اینستاگرامش منتشر 
می کند. البته در این بین عده ای نیز هســتند که 
از روند ســریال دفاع می کننــد، اما تعداد آن ها 

اندک است.

ماجراهای یک سریال پربیننده اما منفور!

چرا »دل« به دل کسی ننشست؟

موضوع مناقصه ها : ارائه خدمات به شــرح جدول زير به همراه ارزيابي كيفي پيمانكاران به صورت فشرده در حوزه فعاليت شركت توزيع 
نيروي برق استان زنجان 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(موضوع مناقصهشماره سامانه ستادشماره مناقصه
1،540،000،000ارائه خدمات نگهباني و حراستي99-202099005071000004

1،230،000،000ارائه خدمات آبدارخانه ، نظافتي و باغباني99-272099005071000005

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد ارزيابي كيفي و مناقصه ها درج گرديده است.
كليه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خريد اسناد مناقصه و ارزيابي كيفي ، دريافت و ارسال پاكت ها و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت »ستاد« به نشانی ) www.setadiran.ir ( برگزاري مي گردد.
مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1399/07/02 تا  1399/07/08 به مدت 6 روز

نوع سپرده شرکت در مناقصات)فرآیند ارجاع کار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه ها اشاره گرديده كه 
مناقصه گران محترم مي بايست ضمن بارگذاري تصوير سپرده شركت در مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه 

اصل فيش واريزي خريد اسناد مناقصه در تاريخ مقرر به صورت فيزيكي ارائه نمايند. عدم ارائه بموقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از ميزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر 

ارائه گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصات: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصات و ارزيابي كيفي در سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت »ستاد« تا ساعت 10:00 مورخه  1399/07/19 مي باشد و بازگشايي پاكت ها در صورت اخذ حداقل امتياز ارزيابي كيفي رأس ساعت 12:00 مورخه 

1399/07/21 به ترتيب شماره مناقصات در سالن كنفرانس شركت توزيع زنجان خواهد بود. 
الزم به ذكر است ضمن بارگذاري اسناد ارزيابي كيفي و پاكات الف و ب و ج در سامانه ستاد، پيشنهاددهندگان مي بايست پاكات مشروح را نيز بصورت 
فيزيكي و مهر و موم شده تا ساعت 11:00 مورخه 1399/07/19 به آدرس اشاره شده مناقصه گزار ارائه يا ارسال گردد در غير اين صورت به پيشنهادات 

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

الف- مناقصه شماره 20-99 )نگهباني(:
1- داراي مجوز از مراكز انتظامي ناجا در سال 1399  در باره ارائه خدمات موضوع مناقصه

2-داراي تائيديه حراست شركت توانير
3- داراي تاييديه صالحيت خدمات پيمانكاري مربوطه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي 

4- داراي گواهی صالحيت ايمنی پيمانكاري و سالمت HSE  از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي
ب- مناقصه شماره 27-99)آبدارخانه، نظافتي و باغباني(

1- داراي تاييديه صالحيت خدمات پيمانكاري مربوطه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي 
2داراي گواهی صالحيت ايمنی پيمانكاري و سالمت HSE  از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي

كليه شركت هاي داراي مدارك فوق و تاييد صالحيت شده كه در ارزيابي كيفي اين مناقصه حداقل امتيار 60  از 100 را كسب كرده باشند پاكت هاي 
اسناد مناقصه آنان بازگشايي خواهد شد. 

نام و نشاني شرکت مناقصه گزار : زنجان-خيابان سعدي شمالي- شركت توزيع نيروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-
45137  تلفن 13-33440011–024  فاكس 33448501-024 جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 024-33157274

هزینه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده يا برندگان مناقصه ها خواهد بود و مناقصه گر مي بايست مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شركت 
پرسش نمايد. )تلفن اداره قرادادها شركت:  33460500-024 يا 024-33157274(

آگهي مناقصات مشروحه در سایت هاي زیر نیز قابل مشاهده مي باشد:
 )سایت شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ( و )www.tavanir.org.ir شبكه اطالع رساني 

معامالت توانیر( یا )http://iets.mporg.ir پایگاه ملي مناقصات(

شركت توزيع نيروی برق استان زنجان

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

شركت توزعي نيروی ربق استان زنجان

پيرو دو نوبت انتشار آگهی فراخوان مناقصه عمومی با موضوع »عملیات تكمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار« در تاريخ های  
25و99/5/22 در روزنامه زنگان امروز ، بدينوسيله به اطالع می رساند شركت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد در اجرای ماده 13 قانون برگزاری 
مناقصات پروژه ای با اطالعات عمومی مشــروحه ذيل را از طريق ســامانه تدارك الكترونيك دولت) www.setadiran.ir( به پيمانكار 

ذيصالح واگذار نمايد:
1( عنوان پروژه: عمليات تكميلی كارهای باقيمانده سد مخزنی تالوار

2( عنوان مناقصه گزار: شركت آب منطقه ای زنجان
3( دستگاه نظارت : شركت مهندسين مشاور  آبفن

4( نحوه برگزاری مناقصه:دو مرحله ای عمومی با ارزيابی كيفی )روش فشرده(
5( مبلغ برآورد: 430288689170 ريال )طبق فهارس بهای پايه سال 1399( 

6( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 11305773783 )يازده ميليارد و سيصد و پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و هشتاد 
و ســه( ريال كه می بايد مطابق با آيين نامه تضمين برای معامالت دولتی موضوع مصوبه شــماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هيات 

محترم وزيران تهيه و ارائه گردد.
بنابراين از كليه شركت های پيمانكاری تاييد صالحيت شده در حداقل پايه ی 4رشته ی آب زير رشته سدسازی دعوت می شود تا با بهره گيری از 
سامانه تدارك الكترونيك دولت )www.setadiran.ir( به صورت الكترنيكی نسبت به دريافت اسناد مناقصه شركت در مناقصه اقدام نمايند.

الزم به ذكر است اسناد مناقصه به همراه ارزيابی كيفی حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهی در سامانه تدارك الكترونيك 
دولت بارگذاری و در دسترس متقاضيان قرار خواهد گرفت. الزم به ذكر است برنامه زمانی برگزاری ديگر مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسناد 

مناقصه خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری فرآيند مناقصه صرفا« از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت می باشد و كليه مراحل فرايند مذكور در بستر سامانه امكان پذير 
می باشد.

2- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- عالقه مندان به شركت در مناقصه می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الكترونيكی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند :

مركز پشتيبانی و راهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سايت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفايل مناقصه گر موجود است.

ضمنا اين آگهی در سايت های زير نيز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.
  www.iets.mporg.ir 1- سايت اطالع رسانی كشوری
  www.znrw.ir  2- سايت شركت آب منطقه ای زنجان

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

تجدید ف/ 5 /97 
نوبت اول

شركت آب منطقه ای زنجان

 یک هنرمند انگلیسی قطعه شعری منسوب 
به حافظ شــاعر پرآوازه ایرانــی را روی یکی از 

دیوارهای شهر لندن به خط تحریری ثبت کرد.
 Seb( سباســتین لستر معروف به ســب لستر
Lester( هنرمنــد و خوشــنویس انگلیســی 
که مهارتش در نوشــتن کلمــات و عبارات به 
سبک های مختلف و مسحورکننده شهرت جهانی 
دارد، به تازگی از دیوارنوشته بزرگ خود از یکی 
از اشعار منسوب به حافظ شاعر سرشناس ایرانی، 

روی دیواری در لندن رونمایی کرد.
در این دیوارنوشته که کاش )I Wish( نام دارد، 
شعر منسوب به لسان الغیب حک شده است که 
می گوید: کاش می توانستم در هنگامی که تنهایی 
و در تاریکی گم شده ای نور درونت را به تو نشان 
دهم. چندی پیش امیلیا کالرک هنرپیشــه جوان 
انگلیسی با انتشــار یک ویدئو اینستاگرامی این 
شعر را از قول حافظ خواند و به مردم، خیریه ها 
و کســانی که از آسیب مغزی نجات پیدا کردند، 

تقدیم کرد. اما به عقیده زبان شناسان ایرانی، این 
شعر به اشتباه به حافظ نسبت داده شده است و 
در هیچ یک از اشــعار به جا مانده از وی چنین 

شعری وجود ندارد.
لستر در کالج مرکزی سنت مارتینز دانشگاه هنر 
لندن انگلیس در رشته طراحی گرافیکی تحصیل 
کرده است. وی می گوید قبل از این که پروژه ای 
را کلید بزند، معموال به دنبال یک قطعه شعر یا نثر 

می گردد که برایش الهام بخش باشد.

 شعر منسوب به »حافظ« روی دیواری در لندن
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