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 شنیدن عبارت »بیمه« ناخودآگاه اطمینان 
خاطری برای برخی افراد ایجاد می کند به این معنی 
که اگر اتفاقی برای ســامتی و یا اموال آنان بیفتد 
خســارت وارده جبران می شود اما افراد در برخی 
موارد، بیمه را هزینه اضافی دانسته و از بیمه کردن، 
بیم دارند در حالی که این اقدام برای آرامش روانی 
و آسایش اجتماعی الزم بوده و اقبال مردم به آن، 

نیازمند فرهنگ سازی است.
بیمه، یکی از روش های مقابله با خطرپذیری است 
کــه در آن بیمه گر در قبــال دریافت حق بیمه از 
بیمه گذار، متعهد می شود در صورت وقوع یا بروز 
حادثه، خسارت وارده به بیمه گذار را جبران کند اما 
تمام بیمه ها برای حادثه نبوده و مواردی نیز برای 

حیات و سامت بشر کاربرد دارد.
بیمه در حالت کلی و لفظ عامه به ۲ دسته بیمه های 
اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقســیم می شود. 
بیمه های اجتماعی شــامل بیمه هــای اجباری و 
ناشــی از قانون است که کارفرما یا خود شخص 
به صورت اختیاری، حق بیمه را پرداخت کرده و 
در قبــال آن از خدمات درمانی، اجتماعی و فوت 

بهره مند می شود.
حق بیمه در بیمه های اجتماعی بر حســب میزان 
دســتمزد تعیین می شود در حالی که حق بیمه در 
بیمه های بازرگانی، متناسب با خطرپذیری تعیین 
شــده و شــامل بیمه های اموال و اشخاص است 
که هر کدام از اموال و اشــخاص نیز دسته بندی 

مخصوص خود را دارند.
آنچه که مهم اســت باید توجه داشــت که بیمه، 
یکی از ملزومات زندگی بشری است و نباید آن 
را به عنوان هزینه های اضافی دید اما بیمه تامین 
اجتماعی و شــخص ثالث خــودرو و در برخی 
مــوارد نیز بیمه بدنه خودرو، مــورد توجه مردم 
بوده و از اقدام به دیگر رشته های بیمه ای از جمله 
بیمه زندگی، بیمه آتش سوزی و حوادث انفرادی 
خــودداری کرده و آن را هزینه قلمداد می کنند در 
حالی که اینطور نباید باشد و الزمه اشتیاق جامعه 

به بحث مهم بیمه، نیازمند فرهنگ سازی است.
بیمه منجر به توســعه اقتصــادی و اجتماعی 

می شود
رییس سندیکای بیمه گران استان زنجان با اشاره 
به نقش بیمه در توسعه اقتصادی جامعه، گفت: در 
صنعت بیمه، قسمتی از حق بیمه با صدور بیمه نامه 
دریافت می شود و این به معنی آن است که بیمه، 
توانایی جبران خسارت را دارد اما وقتی خسارتی 
پرداخت نشــود حق بیمه، وارد چرخه اقتصادی 

می شود.
احمد مظفرخرمی اظهار داشت: بیمه در کنار بانک 
و بورس از ضلع های مثلث بازار سرمایه است که 

می تواند نقدینگی را در جامعه ایجاد کند.
وی خاطرنشــان کــرد: تاثیر صنعــت بیمه در 
کشورهای پیشرفته، ملموس بوده و حتی قوی تر 

از بانک ها حرکت می کند.
مظفرخرمی در باره نقش صنعت بیمه در توسعه 
اجتماعی، افزود: داشتن بیمه نامه یعنی آسایش و 

وقتی خسارتی در هنگام حادثه، جبران 
می شــود آرامش را در جامعه ایجاد 

می کند.
رییس ســندیکای بیمه گران اســتان 
زنجان گفت: سال گذشته ۵۷۰ هزار 
فقره پرونده خسارت در استان زنجان و 
نزدیک به ۳۹۰ میلیارد تومان خسارت 
پرداخت شد که در این شرایط و بازار 
اقتصادی، توانمندی برای بیمه است 
همچنین سال گذشته حدود ۵۰ فقره 
خسارت میلیاردی بابت یک بیمه نامه 
پرداخت شــد که نهایــت حق بیمه 
دریافتــی از آن بیمه گذار، یک میلیون 

تومان بوده است.
وی با اشــاره بــه ۳۰۸ فقــره فوتی 
تصــادف رانندگی و ۶ هــزار و ۷۰۰ 
فقره مجروح در سال ۹۷ اظهار داشت: 
اگر سود چشمگیری در برنامه عملیاتی 
دیده نمی شــود به دلیل ضریب باالی 
پرداخت خســارت در بیمه اتومبیل 

به ویژه بیمه ثالث است زیرا در بیمه های شخص 
ثالث بــه دلیل حجم بــاالی تصادفات )فرهنگ 
رانندگــی، کیفیت جاده ها، کیفیت وســایل نقلیه 
و عمر باالی ماشــین ها(، پرداخت خسارت باال 
بوده و حتی اگر در تصادفات، بیمه نداشــته و یا 
منقضی شده باشــد باز هم پرداخت خسارت از 
طریق صندوق تامین خسارت های بدنی پیش بینی 
شده و زمانی که فرد به هر دلیلی بیمه نداشته باشد 

صندوق مذکور جبران می کند.
مظفرخرمی خاطرنشــان کرد: ضریب نفوذ بیمه 
در کشــور ۲.۳۸ و در زنجان ۲ درصد اســت که 
این ضریب بر پایه چشم انداز ۱۴۰۴ باید به هفت 
درصد برسد که نیازمند گسترش فعالیت های بیمه 

و فرهنگ سازی در جامعه است.
رییس سندیکای بیمه گران استان زنجان گفت: ۲۲ 
شرکت بیمه در این استان دارای شعبه بوده و ۵۱۷ 
نماینده عمومی بیمه، ۴۰۶ نماینده بیمه عمر، هشت 
کارگزاری و ۹ ارزیاب، فعال هســتند و مجموع 

کارکنان بیمه در استان زنجان ۳۰۰ نفر است.
وی اظهار داشــت: چشم انداز اشــتغال صنعت 
بیمه در اســتان زنجان تا ۱۸۰۰ نفر است که برای 
ایجاد اشتغال در این زمینه، فرهنگ سازی و تاش 

می شود.
مظفر خرمی تصریح کرد: مهمترین چالش صنعت 
بیمه در کشــور و اســتان، نهادینه نشدن فرهنگ 
داشــتن بیمه به ویژه در بیمه هــای زندگی )عمر( 

است.
افزایش ضریب نفوذ بیمه، نیازمند فرهنگ سازی 

است

رییس قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
زنجان نیز با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه، یکی از 
مهمترین مسائل برای کنترل آسیب های اجتماعی 
است، گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور 
و استان، نیازمند فرهنگ سازی، استانداردسازی و 
داشتن اصول و اخاق حرفه ای در بیمه گران است.
شهرام طهماسبی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور 
در چند حوزه، مشــکل دارد که باید بر روی آن ها 
تمرکز شــود، اظهار داشت: ریسک های جدی در 
صنعت بیمه وجود دارد که می توان به ریسک در 
حوزه مرتبط با فروش محصوالت بیمه ای و نحوه 
ســرمایه گذاری ها، ریسک جریان مالی، حق بیمه 
دریافتی و متناسب سازی با خسارت های پرداختی، 
ریسک شبکه فروش و مخاطرات آن و ریسک در 
ارتباط با کیفیت ارائه خدمات و نگهداشت مشتری 

در بازار اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد 
جهان به عنوان یکی از پیشروترین عوامل در بازار 
سرمایه و به خصوص در تامین منابع بوده و توسعه 
جوامع با ضریب نفــوذ و مداخاتی که بیمه در 

حوزه اقتصاد جامعه دارد سنجیده می شود.
طهماسبی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور می تواند 
نقش برجســته ای در برنامه های اقتصاد مقاومتی 
داشته باشد، افزود: امروز در کشورهایی که با فقر، 
مواجه هستند بیمه، ابزاری برای فقرزدایی است و 
اگر ضریب نفوذ بیمه در کشور به ویژه بیمه زندگی 
را توسعه دهیم اقشار کم درآمد می توانند در سطح 

قابل قبولی به اقتصاد کشور کمک کنند.
رییس قبلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

زنجان با اشــاره به چشم انداز ۱۴۰۴ برای ضریب 
نفوذ بیمــه، گفت: اگر بخواهیم ۲.۳۸ درصد را به 
هفت درصد برســانیم باید بتوانیم کیک اقتصادی 
بیمه )نرخ رشــد اقتصادی( را ۲.۵ تا ســه برابر 
افزایــش داده و اگر می خواهیم یارانه ای پرداخت 
کنیم از طریق بیمه ها پرداخت شود که در اقتصاد 

مقاومتی نیز موثر است.
وی با اشــاره به نقش و جایگاه بیمه در حوادث، 
اظهار داشــت: بیمه ها، نهادهای همیشه غایب در 
حوادثی مانند زلزله، ســیل، تصادفات و لغزندگی 

جاده ها هستند.
طهماســبی با تاکیــد بر وجود واحــد تحقیق و 
توســعه در بیمه ها، گفت: صنعت بیمه باید واحد 
تحقیقات و توســعه )R۷D( داشته و اگر بیمه ها 
فروش خوب می خواهند باید بدانند قشر متوسط، 
بزرگتریــن گروه های هدف در ایجــاد پرتفو در 

شرکت های بیمه هستند.
وی با بیان اینکه حتی شرکت های تولید کلوچه و 
بیسکویت نیز واحد تحقیق و توسعه دارند، تصریح 
کرد: واحد تحقیق و توسعه، سکوی پرتاب و ابزار 
الزم برای شرکت بیمه است که شرکت ها باید این 
مهم را به صورت حرفه ای در دستور کار خود قرار 

دهند.
به دلیل نبود فرهنگ بیمه ای، نتوانسته ایم جایگاه 

خود در سطح بین الملل را پیش ببریم
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگســتری کل اســتان زنجان نیز گفت: جایگاه 
کشورها در ســطح بین الملل با توسعه اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی آن کشور، تعریف می شود و 

همه ســعی می کنند با توسعه در این 
زمینه ها جایگاه خود را ارتقا دهند که 
ایران نیز سعی کرده از این غافله عقب 
نماند اما به دلیل نبود فرهنگ بیمه ای، 
آنطور که باید نتوانسته ایم جایگاه خود 
را پیش برده و به عنوان عامل توسعه 

اقتصادی و اجتماعی استفاده کنیم.
محمدتقی فتحی اظهار داشــت: در 
تفکر عمومی، بیمه را هزینه توصیف 
می کنیم در حالی که بیمه، هزینه عدم 
اطمینان اســت زیرا به خیلی از موارد 
در زندگی، اعتماد نداریم و بیمه هزینه 
عدم اطمینان و قطعیــت در زندگی 
است. وی با اشاره به نقش صنت بیمه 
در توسعه انسانی جامعه، خاطرنشان 
کرد: تغییراتی در پنج ســال گذشته 
در فرآینــد بیمه هم در شــرکت ها، 
میزان پوشــش و جامعیت بیمه و هم 
در صندوق تامین خسارت های بدنی 
داشتیم که در این مدت فقط صندوق 
تامین خسارت های بدنی از زندانی شدن ۳۴ هزار 

نفر پیشگیری کرده است.
فتحی افزود: بیشتر تصادفات رانندگی را افراد ۲۰ تا 
۴۵ ساله مرتکب می شوند که افراد مولد و موثر در 
بدنه اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و از طرفی 
نیز هر زندانی ماهانه ۱۵ میلیون ریال برای حاکمیت 
هزینه دارد که در برخی موارد، پرداخت خسارت 
از سوی حاکمیت، ارزان تر از زندانی کردن شخص 

است.
وی ادامه داد: اگر صندوق تامین خسارت های بدنی 
وجود نداشــت، ۳۴ هزار نفر زندانی و به همین 
میزان نیز خانواده ها بی سرپرست می شدند زیرا به 
طور معمول مقصران حوادث، متاهل و سرپرست 
خانوار هستند اما خوشبختانه اکنون هیچ زندانی 
بــرای جرایم غیرعمد مانند تصــادف و حوادث 
حین کار نداشته و هیچ بن بستی نیز برای پرداخت 
خسارت دیدگان تصادف و حوادث وجود ندارد که 

این پیشرفت قابل توجه و خوبی است.
فتحی گفت: در شرایطی که آسیب های اجتماعی 
وارد منازل و در واقع زیر پتوی فرزندان وارد شده 
است، اگر ۳۴ هزار خانواده بدون سرپرست بماند 
مشخص نیســت که چه بایی بر سر آن خانواده 

می آید و چه تبعاتی خواهد داشت.
معــاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم 
دادگستری کل اســتان زنجان گف: ای کاش در 
دیگر رشــته های بیمه ای هم ایــن فرهنگ را جا 
بیندازیم که مردم به عنوان هزینه پِرت به آن نگاه 
نکنند. وی اظهار داشت: یک اصل در بیمه داریم که 

ُحسن اعتماد بین بیمه گر و بیمه گذار است.

فتحی خاطرنشان کرد: برای مثال؛ عدم پرداخت 
خســارت به کشــاورزان یا پرداخت خسارت با 
شرایط سخت و پیچیده، اعتماد را سلب می کند لذا 
قراردادها باید دقیق باشد که هر ۲ طرف بیمه نامه، 
تعریف و تعبیر یکســان داشــته و جای اختاف 

نباشد که این اعتمادساز است.
وی تصریح کرد: توسعه اقتصادی و اجتماعی در 
سایه امنیت و آرامش روانی است که اگر نباشند، 

هیچ گاه توسعه اتفاق نمی افتد.
فقر اقتصادی، حاصل فقر ذهنی است

اســتاد دانشــگاه و فعال حوزه اقتصاد نیز با بیان 
اینکــه فقر اقتصادی به دلیل این اســت که ذهن 
افراد جامعه، فقیر و محدود است، گفت: بیمه گرها 
در خلق و شناسایی ارزش ها کوتاهی داشته اند و 
باید با زبان ساده با مردم، مخاطبان و سیاستگذاران 
صحبت کرده و به یک فهم مشــترک از موضوع 

برسند.
محمد دالمن پور اظهار داشت: به دلیل اینکه قدرت 
خرید و ذهن، محدود است در هنگام انتخاب، ابتدا 
قیمت به ذهن افراد می رسد که این عامل درونی است.
وی تصریح کرد: باید بتوانیم صنعت بیمه را بیشتر 
معرفی کرده و ارزش های آن که تبدیل نگاه اقتصاد 
فقیر به اقتصاد ثروتمند و فکر کردن به آینده است 

را در جامعه جاری کنیم.
دالمن پور گفت: اگر چرخه اقتصاد کان هر کشور 
را به کالبد یک انسان شبیه کنیم، ۲ هدف حفظ و 
بقای کالبد و رشد سالم و مطلوب و ارتقا در درون 

کالبد را دنبال می کنیم.
وی اظهار داشــت: برای دنبال کردن این هدف ها 
باید مــواد غذایی در جریان بوده و قلب، خون را 
پمپاژ کند که بازارها و نهادهای مالی شبیه این قلب 

را در اقتصاد کان بر عهده دارند.
این استاد دانشگاه و فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: 
بازارها و نهادهای مالی به سه دسته بازار پول، بازار 
سرمایه و بازار تامین اطمینان تقسیم می شوند که 
بانک ها، بازار پول بوده و بورس، بازار ســرمایه و 

بیمه ها نیز بازار تامین سرمایه هستند.
وی گفت: اگر ارتباط بین بازارها و کالبد اقتصادی 
را دسته بندی کنیم، ســه فاز مختلف را می توانیم 
معرفی کنیم که فاز اول؛ هر چه بازارها توسعه یابند 

به کالبد اقتصادی کشور کمک می کنند.
دالمن پــور اظهار داشــت: فاز دوم؛ کشــورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران بوده که 
بازارمحور هستند به طوری که اقتصاد، بازار پول 
و بازار ســرمایه پابه پای هم شــکل گرفته و بهتر 

می توانند تامین مالی کنند.
وی خاطرنشان کرد: فاز سوم؛ کاما بازارمحور بوده 
که هر ســه بازار در ارتباط با هم فعالیت دارند و 
چالش گسترده آن ها در اقتصاد کان، نحوه دخالت 
و دخالت بیش از حد دولت ها )نگاه حاکمیت( در 

موضوعات اقتصادی است.
دالمن پور افزود: صنعت بیمه به طور معمول بعد 
از شــکل گیری بنگاه های اقتصادی، ورود کرده و 

امنیت برای بنگاه ها ایجاد می کند.

غلبه بر بیِم بیمه نیازمند فرهنگ سازی



 دبیر هیات پزشکی ورزشی استان زنجان 
گفت: باشگاه های ورزشی زنجان همچنان به لحاظ 
نبود ورزشــکار و کسب درآمد در وضعیت مالی 

نامناسبی هستند.
بیتا بدلخانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا، باشــگاه های 
ورزشــی زنجان با مشــکالت مالی بسیار مواجه 
هستند و از موجران انتظار می رود همانند ماه های 
گذشته، رعایت حال باشگاه داران زنجان را در این 

شرایط کرونایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه برخی باشگاه های ورزشی زنجان 
در شرف تعطیلی قرار دارند، اظهار داشت: از زمان 
شیوع کرونا تا به امروز چند باب باشگاه ورزشی 
در این اســتان به حالت تعطیــل درآمدند که در 
صورت کم توجهی به مشکالت مالی این قشر، به 
حتم بر تعداد باشگاه های تعطیل شده در این استان 
افزوده خواهد شد که ادامه این روند برای ورزش 

زنجان خوب نیست.
بدلخانی افزود: برخی از باشــگاه داران زنجان به 
منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشــتر، به اجبار 
وســایل و تجهیزات ورزشی خود را به نصف بها 
و حتی کمتر، فروخته و به رغم میل باطنی به ناچار 
درب باشــگاه های ورزشی خود را می بندند که 
در صورت حمایت های مالی می توان از این کار 

پیشگیری کرد.
وی تصریــح کرد: در اوایل شــیوع این بیماری، 
صاحبان بسیاری از باشگاه های ورزشی زنجان در 
اقدامی نوعدوستانه و خداپسندانه از گرفتن اجاره 
بها خودداری کردند و برخــی ها نیز به دریافت 
نصف اجاره بها راضی شــدند که حرکت خوب 
آنان در روزهای ســخت کرونایی هرگز فراموش 

نخواهد شد.
دبیر هیات پزشکی ورزشی استان زنجان با تاکید 

براینکه باید در روزهای ســخت به منظور عبور 

از مشــکالت در کنار یکدیگر قرار بگیریم گفت: 
اکنون با توجه به شــرایط حاکــم انتظار می رود 
موجران باشگاه های ورزشی بار دیگر به حمایت 
از باشگاه داران برخیزند و یاریگر این قشر در این 
روزهایی سخت کرونایی باشند تا کمرشان زیر بار 

مشکالت مالی خم نشود.

بدلخانی تصریح کرد: تعطیل کردن باشــگاه های 

ورزشی از سوی باشگاهداران، کار ساده ای نیست 
اما آنها به خاطر مشکل کسب درآمد مجبور به این 
کار می شوند که این نیز از انصاف نیست و باید از 
سوی مسوؤالن ذیربط مورد حمایت قرار گیرند تا 
زحمات چند ساله این قشر که در سالمت جامعه و 

افراد نقش موثر داشتند از دست نرود.

پیشــتر نیز رییس هیــات ورزش بدنســازی و 

پرورش اندام استان زنجان گفته بود که شماری از 
باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام این استان در 

شرف ورشکستگی و تعطیلی هستند.
مهران زرگــری، افزوده بود: آســیب ناشــی از 
ویروس کرونا و پاییــن بودن میزان درآمد و عدم 
ارایه تسهیالت بانکی در نظرگرفته شده از سوی 

دولت به صاحبان باشگاه های ورزشی باعث شده 

است حدود ۶۰ درصد باشــگاهداران این استان 
برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشــتر، تجهیزات 
ورزشــی خود را به منظور فروش، آگهی کنند و 
۲ باشــگاه دار در شهر زنجان نیز باشگاه های خود 
را بســتند و برخی از باشــگاه ها نیز به دلیل کم 
تعداد بودن ورزشــکاران مراجعه کننده به حالت 

نیمه تعطیل درآمده اند. وی اظهار داشــته است: 
شوربختانه وقتی سخن از ارایه تسهیالت اعطایی 
به باشگاه داران به میان آمد، موجران از تصمیم خود 
جهت عدم دریافت یک تا سه ماه از مبلغ اجاره بهاء 
مکان ورزشی از مستاجران خود، منصرف شدند و 

این به ضرر باشگاه داران تمام شد.
زرگری تصریح کرد: از متولیان انتظار می رود برای 
جلوگیری از ضرر و زیان باشگاه داری و تعطیلی 
باشــگاه های بدنســازی و پرورش اندام زنجان 
تدبیری اتخاذ کنند تا ارایه تســهیالت بانکی در 
نظرگرفته شده، تسهیل و تسریع شود وگرنه با این 

اوصاف هیچ انگیزه ای برای ادامه کار نیست.
وی تاکید کرده بود: فعالیت باشگاه های بدنسازی 
و پــرورش اندام بــا توجه به پایین بــودن آمار 
ورزشــکاران، صرفه اقتصادی ندارد و در شرایط 
حاکم فعلی که تعداد ورزشــکاران مراجعه کننده 
به یک پنجم کاهش پیدا کرده است، باشگاهداران 
برای سرپا نگه داشتن مکان های ورزشی خود، از 

جیب هزینه می کنند.
از پنجم اسفند ماه پارسال )سال ۹۸( فعالیت کلیه 
اماکن ورزشی دولتی و خصوصی به خاطر حفظ 
سطح سالمت فعاالن در عرصه ورزش و کاهش 
نگرانــی مردم به ویژه خانواده ها، قریب ســه ماه، 
ممنوع اعالم شد و باشگاداران از این حیث متضرر 
شــدند. حال باشــگاه داران منتظر ارایه تسهیالت 
بانکی درنظر گرفته شده هستند تا بلکه بتوانند با 
دریافت آن، نسبت به تسویه بدهی های خود اعم از 
حقوق معوقه مربیان و اجاره بهاء عقب افتاده اماکن 

ورزشی تحت مدیریت خود اقدام کنند.
تعداد باشگاه های بدنســازی و پرورش اندام این 
استان قریب ۱۷۰ باب است و حداقل ۸۰۰ نفر در 
باشگاه های بدنسازی مشغول به فعالیت بوده و از 

این طریق ارتزاق می کنند.
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 کارمندانی که ســاعات اداری در بورس 
فعالیت می کنند تحت پیگرد قرار می گیرند.

به گزارش زنگان امروز،  رییس کل دادگســتری 
اســتان زنجان گفت: کارمندانی که ساعت اداری 
در بورس فعالیت می کنند، متخلف بوده و تحت 

پیگرد قرار می گیرند.
ظهر  صادقی نیارکی  اســماعیل  حجت االســالم 
دیروز )۳۱ خرداد( در نشست خبری، به مناسبت 
آغــاز هفته قــوه  قضائیه، اظهار کــرد: خدمات 
ارزشــمند شهید بهشــتی در حدی است که این 
شــهید بزرگــوار را می توان معمــار بزرگ قوه 
قضائیه دانســت. اجرای عدالت هزینه هایی دارد 
و این شهید بزرگوار در مسیر تحقق عدالت گام 

برداشته بود.
وی افزود: برای این هفته برنامه های متنوعی در 
نظر گرفته شــده است، هر چند به خاطر بیماری 
کرونا برگــزاری برنامه ها محدودیت دارد ولی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی، به حداقل ها اکتفا 
شــده اســت و بالغ بر ۱۵۰ برنامه در ۱۳ حوزه 
قضایی اجرا خواهد شــد که بیشــتر برنامه ها در 
شبکه های مجازی برای جلوگیری از تجمع است.
این مسوول با بیان اینکه پارسال به لحاظ اقدامات 
قضایی، سال پرکاری را پشت سر گذاشتیم، ادامه 
داد: ســال گذشــته ۲۴۳ هزار و ۳۲۵ پرونده به 
بخش های مختلف دادگســتری استان وارد شده، 
این در حالی اســت که به ۲۴۷ هزار و ۴ پرونده 
رســیدگی شده که نشان از این دارد که ۲ درصد 
بیشــتر از تعداد ورودی، پرونده رسیدگی شده و 
نرخ رســیدگی به پرونده ها و نرخ کاهش مانده  
پرونده در استان نسبت به میانگین کشور است؛ 
به طوری که نرخ رســیدگی در کشور ۹۹ درصد 
و نرخ رسوب پرونده باال است و در نهایت اطاله 

دادرسی باعث رسوب پرونده ها خواهد شد.
صادقی نیارکی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها 
را رو به کاهش دانست و تصریح کرد: ۱۲ درصد 
نرخ پرونده های وارده بــه محاکم خانواده کمتر 
شده و این به دلیل برنامه هایی بوده که در راستای 
تحکیم بنیان خانواده اتفاق افتاده است. همچنین 
اجرای احکام شــورای حل اختالف ۱۹ درصد 
کاهش یافته اســت. از طرفی موجودی پرونده ها 
از ۴۸ هزار و ۸۰۵ پرونده در ابتدای سال گذشته 
بــا کاهش ۳ درصدی به ۴۵ هــزار و ۲۲ پرونده 

رسیده که نشان از تالش همگانی است.
وی با اشاره به کاهش یک درصدی نقض آرا در 

سال گذشته نسبت به سال ۹۷، عنوان کرد: سال 
گذشته ۱۹۶۶ رای در اســتان نقض شد که این 
شــاخص در ســال ۹۷ برابر با ۲۰۸۰ رای بود و 
تخصصی شدن شعب، توجه به آموزش با توجه 
به نیازســنجی صورت  گرفته از نقض  پرونده ها، 
فعال کــردن و افزایش هیئت ماده ۲۸ با رویکرد 
اتقان آرا و تشــکیل جلسات مشترک بین شعب 
تجدیدنظــر و دادگاه های بدوی، از دالیل کاهش 
این شــاخص است. همچنین صدور رای باید به 
گونه ای باشد که تصمیمات مورد پذیرش بوده و 
اگر اندکی اعتراض شد، باید در رسیدگی مجدد، 

به گونه ای رفتار شود که فرد رای را بپذیرد.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان یادآور شد: 
تعداد پرونده های مسن در انتهای سال ۹۷ برابر با 
۵۱ هزار و ۲۰۴ فقره بود که با ۸۱ درصد کاهش 
به ۹۹۷۱ پرونده در ســال گذشته رسیده است و 
متوسط زمان رســیدگی در شعب دادگستری در 
بخش دادیاری، دادستانی، دادگاه عمومی حقوقی، 
دادگاه کیفری دو، دادگاه خانواده، دادگاه انقالب، 
دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری یک با کاهش 
اطاله دادرسی مواجه هستیم و در همه این موارد 
زمان رسیدگی از میانگین کشوری به میزان قابل 

توجهی کمتر است.
وی از رشــد ۱۰۰۰ درصــدی مجازات هــای 
جایگزیــن حبس غیر از جزای نقدی در ســال 
گذشــته خبــر داد و اظهار کرد: حبس نســخه 
شــفابخش امنیت نیســت، بلکه با مجازات های 
جایگزین، شاهد بهبود وضعیت نیستیم. در بخش 
ابالغ هــای الکترونیکی فروردین ماه ســال نود و 
هفت، ۵۸ درصد ابالغ ها به صورت الکترونیکی 
صادر شــد و با رشــد قابل توجه این میزان به 
۸۵ درصد در اســفندماه رسید که حفظ شانیت 
و حقوق شــهروندی، بخشــی از مزایای ابالغ 

الکترونیکی شد.
رییس  دســتگاه قضا در استان زنجان عنوان کرد: 
ســال گذشــته ۱۰ هزار و ۷۷۵ فقره پرونده به 
شــورای حل اختالف وارد شــد و سال گذشته 
شــاهد کاهش جمعیت کیفری زندان ها به میزان 
۱۸ درصــد بودیم و امروز یک محکوم مهریه در 
زندان وجود ندارد و ابزارهای وصول مهریه بهبود 
یافته است. علی رغم افزایش رسیدگی پرونده ها، 
ورودی به زندان ها ۱۵ درصد کاهش داشته است 
و ۱۰۵۹ نفر بر پایه بخشنامه پیشگیری از انتشار 
ویــروس کرونا به مرخصی رفته اند و ۱۸۷ مورد 

پابند الکترونیکی در ســال گذشته نصب شد که 
اســتان زنجان در این حوزه رتبه دوم کشوری را 

دارد.
ایــن مســوول از راه انــدازی ۸ شــعبه دادگاه 
الکترونیکی در سال کنونی خبر داد و یادآور شد: 
در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۹۱۲ میلون 
تومان وجوه مردمی در جشن گلریزان جمع آوری 
شــد و این شــاخص با افزایش ۵۹ درصدی در 
ســال کنونی به بیش از ۲ میلیارد و ۵۵۵ میلیون 
تومان وجوه نقدی رســید و تاکنــون ۱۷۹ نفر 
زندانی از این محل آزاد شــده اند و این مهم در 
حالی اتفاق افتاد که برنامه هایی از قبیل مواسات 
اجرا شــده بود و زنجان در جشن های گلریزان 

رتبه دوم کشوری را دارد.
صادقی نیارکی ادامه داد: در ســال های گذشــته 
طالق و خشــونت یکی از آســیب هایی بود که 
اســتان زنجان از آن رنج می برد که خوشبختانه 
این دو مهــم هم اکنون کنترل شــده؛ به طوری 
که هم اکنون رشــد متوقف شده و ۲۴ درصد نیز 
کاهش یافته اســت. همچنین با راه اندازی سامانه 
تصمیــم ۳۳ درصد ورودی طــالق کاهش یافته 
است. کاهش ۸ درصدی ســرقت خرد، کاهش 
۳۵ درصــدی قتل، کاهش ۳ درصدی ســرقت، 
کاهش ۲۹ درصدی تجاوز بــه عنف و افزایش 
۴۳ درصدی جرائم سایبری را نیز در سال گذشته 

شاهد بودیم.
وی با اشــاره بــه تشــکیل جلســات اقتصاد 
مقاومتی، افزود: ســال گذشته ۴ کارخانه تعطیل 
با ورود دادگســتری و با حمایت قضایی دوباره 
به چرخه بازگشــته و ۴۰۰ اشــتغال ایجاد شد و 
۱۸ مورد فعال ســازی شرکت ها و صنایع تعطیل 
و جلوگیری از بحران انجام شــد. همچنین سال 
گذشــته رسیدگی به پرونده شــهردار و شورای 
شــهر به اتهام اختالس و ارتشاء و ابطال مناقصه 
پروژه بزرگ سبزه میدان و صرفه جویی ۴۲ میلیارد 
تومانــی اتفاق افتاد و دیگر هیــچ فرد خاطی با 
داشتن مسوولیت حاشیه امنیت ندارد، به طوری 
کــه برای ۳۰۴ مدیر متخلــف ۱۲۹ فقره پرونده 
تشکیل شــد و در بحث مبارزه با فساد مسامحه 

اتفاق نمی افتد.
رییس کل دادگســتری استان زنجان تصریح کرد: 
در دوران کرونــا پرونده های چندانی تشــکیل 
نشــده و اینکه جرائم خاصی اتفاق نیفتاده است 
ولی نگران پساکرونا بوده و برنامه ریزی می کنیم 

تا مشــکالت کمتری را تجربه کنیم و همه باید 
شرایط را درک کنند.

این مســوول با اشاره به فعالیت برخی کارمندان 
به امورات تجاری در محل کار و ساعت اداری، 
خاطرنشــان کرد: به میزانی که گران فروشــی بد 
است، کم فروشی نیز مذموم شناخته شده و کسی 
در ساعات اداری حق فعالیت تجاری و شخصی 
ندارد ولی نباید از اموال عمومی در ساعات اداری 
استفاده کرد و  همه کارکنان موظفند در ساعات 
اداری خدمات دولتــی ارائه کنند و مجرم تحت 

پیگرد قرار خواهد گرفت.
فرنشــین دادگستری اســتان زنجان در ارتباط با 
پرونده مبارزه با فســاد شهرداری ها نیز افزود: در 
این راستا کســانی که فکر می کردند حاشیه امن 
دارند، فهمیدند که در دوره جدید حاشــیه امنی 

ندارند.
وی از تشکیل ۱۲۹ فقره پرونده برای ۳۰۴ مدیر 
متخلف خبــر داد و تصریح کرد: رســیدگی به 
پرونده شهردار و شورای شهر به اتهام اختالس و 
ارتشا و ابطال مناقصه سبزه میدان و صرفه جوبی 
۴۲ میلیــارد تومانی از جمله اقدامات قوه قضائیه 

در مقابله با فساد بوده است.
نیارکی در توضیح بیشتر پرونده شهرداری گفت: 
تحقیقــات شــهرداری کامل شــده و به زودی 
دادرسی آغاز می شود و کل موارد با سرعت جلو 

رفته است.
فرنشین دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه 
پرونده شــهرداری سنگین اســت و ما به دنبال 
رسیدگی عجوالنه در این حوزه نیستیم، ادامه داد: 
دچار تعلل در این پرونده نشده ایم و با قوت جلو 

می رود و کیفر خواست هم صادر شده است.
نیارکی با اشــاره به اینکه اصل دادرســی پرونده 
نیــز با قوت در جریان اســت، گفت: یک مقدار 
از پرونده پیش رفته و اعضای متخلف از اهلیت 

حضور در شورا منع شدند.
وی با اشــاره به اینکه سه شــهردار، یک معاون، 
یک مرتبط، دو کارشــناس رسمی، ۵ عضو شورا 
در ارتبــاط با پرونده مربوط به شــورا در ارتباط 
با پرونده شــهرداری احصا و بازداشــت شدند، 
گفــت: نهضت همچنان ادامه دارد و تا زمانی که 
قانون رعایت نشــود این کار ادامه دارد، البته کار 
تحقیقات این پرونده تمام شده است و به زودی 

دادرسی آن آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه برای ۲۰ نفر در این پرونده 
قرار تامین صادر شــده اســت، گفت: تعدادی 
مســؤول بودند و تعدادی هم کارمند جزء بودند 
و حتی در بین این افراد صراف و مشــاور امالک 

هم داشتیم.
نیارکی با اشــاره به اینکه میزان جــرم این افراد 
میلیاردها تومان اختالس و ارتشــا بوده اســت، 
تشــریح کرد: پس از پایان پرونده اطالع رسانی 

الزم در این حوزه انجام خواهد شد.
فرنشین دادگستری استان زنجان تصریح کرد: در 
یک مصداق شخص به دنبال آپارتمان سازی در 
کیش بوده اســت که االن باید به جای آن جریمه 

بیشتری هم بپردازد .
وی همچنیــن در ارتباط با علنی برگزار شــدن 
نشست محاکمه محکومان پرونده شهرداری نیز 
گفت: بنده خودم طرفدار علنی بودن جلســات 
محاکمه هستم، اما نظر شخصی خودم را تحمیل 
نخواهم کرد و برای این کار باید منتظر نشســت 
دادرســی باشــیم که اگر قاضی تشخیص دهد، 

نشست علنی برگزار می شود.

حجت االسالم صادقی نیارکی فرنشین کل دادگستری استان در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه:

طرفدار محاکمه علنی شهردار زنجان هستم
 پیگرد کارمندان بورس باز در ساعات اداری

 تشکیل ۱۲۹ پرونده برای ۳۰۴ مدیر متخلف

 طرفدار علنی بودن جلسات محاکم از جمله شهردار سابق زنجان هستم

 رسیدگی به پرونده شهردار و برخی اعضای شورای شهر به اتهام اختالس و ارتشا و ابطال مناقصه سبزه میدان و صرفه جویی ۴۲ میلیارد تومانی از جمله اقدامات قوه قضاییه 
 در مقابله با فساد بوده است

 سه شهردار، یک معاون، یک مرتبط، دو کارشناس رسمی، ۵ عضو شورا در ارتباط با پرونده مربوط به شورا 
در ارتباط با پرونده شهرداری احضار و بازداشت شدند

حال باشگاه های ورزشی زنجان خوب نیست
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خانه های خالی سنددار 
یا قولنامه ای با هر متراژ 
مشمول مالیات هستند

 معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح 
جزئیات مالیات خانه هــای خالی گفت: در 
مالیات بر خانــه های خالــی، تفاوتی بین 
آپارتمان های کوچکتر یا بزرگتر از ۱۵۰ متر 

و سنددار یا قولنامه ای وجود ندارد.
محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی 
در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات 
مالیات بــر خانه های خالی گفــت: مالیات 
بر خانه های خالــی با مالیات بر اجاره کاماًل 
تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سالهاست فعال 
اســت و در شــهرهای بزرگ مثل تهران و 
اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول 
مالیات اجاره نمی شود و معاف از مالیات بر 
اجاره هســتند. اما این معافیت برای مالیات 
بــر خانه های خالی وجود نــدارد یعنی هم 
خانه های بزرگ تر از ۱۵۰ متر و هم خانه های 
کوچک تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان 
خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر 

خانه های خالی می شوند.
وی درباره معیارهای شناسایی خانه ها به عنوان 
خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش 
از یک سال خالی از سکنه و بال استفاده بماند، 
به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع 
ماده ۵۴ مکرر قانون می شود. بدین شکل که 
ســال اول مشمول مالیات نیست اما در سال 
دوم به میزان ۵۰ درصد »ارزش اجاری ملک« 

مشمول مالیات می شود.
علیزاده درباره »ارزش اجاری ملک« که مبنای 
تعیین مالیات خانه خالی است، گفت: اجاره 
ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشد، این ۵ 
میلیون در طول دوازده ماه سال به ۶۰ میلیون 
تومان می رسد و مالیات بر پایه این مبلغ اعمال 
می شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در 
ســال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به 
عنوان مالیات اخذ می شود، در سال سوم ۱۰۰ 
درصد آن به عنوان مالیات اخذ می شود و در 
سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم 
ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت 

می شود.
وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال 
۹۵ خانه شان خالی بوده است، مشمول مالیات 

با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.
وی با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار 
داشت: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که 
بر پایه مکان ملک در بازار مسکن هم اکنون 
وجود دارد بدیهی است که نرخ آن ملک در 
شــهرهای کوچک و بزرگ و حتی محله ها 

متفاوت است.
وی در پاســخ به این پرســش که مالیات بر 
خانه های خالی تنها شــامل خانه های با سند 
رسمی می شــود یا خانه های قولنامه ای نیز 
مشــمول این مالیات می شــوند، گفت: هر 
خانه ای که بر پایه سامانه امالک و مستغالت، 
خالی تشــخیص داده شود، مشمول مالیات 
اســت و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن 

وجود ندارد.

بورس از یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد هم گذشت

 شاخص بورس دیروز در مدار صعود 
در حرکت بود و بیش از ۴۰ هزار واحد رشد 

کرد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز 
بــا ۴۰ هزار و ۹۲۸ واحد صعود در رقم یک 
میلیون و ۲۷۰ هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیــز ۱۰ هزار و ۴۹۱ واحد 
رشــد و رقم ۴۰۹ هزار و ۲۴۲ واحد را ثبت 
کرد. معامله گران این بازار یک میلیون معامله 
انجام دادند که ۱۱۴ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال 

ارزش داشت.
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، ســرمایه  
گذاری تامین اجتماعــی، معدنی و صنعتی 
گلگهر، پاالیش نفت اصفهــان و معدنی و 
صنعتی چادرملو نســبت به دیگــر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند 
و بانک ملت، پاالیــش نفت اصفهان، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، بانک 
صادرات ایران، گسترش سرمایه  گذاری ایران 
خودرو و ســالمین نمادهای پربیننده امروز 

بورس بودند.
شاخص کل فرابورس نیز ۳۶۶ واحد صعود 
کرد و در رقم ۱۴ هزار و ۱۷۲ واحد ایســتاد. 
در این بازار ۷۹۰ هزار معامله انجام شد که ۵۶ 

هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال ارزش داشت.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، ســهامی 
ذوب آهــن اصفهان، ســرمایه  گذاری صبا 
تامین، فوالد هرمزگان جنوب، پتروشــیمی 
تندگویان، تولید نیــروی برق دماوند و بیمه 
پاسارگاد نسبت به دیگر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده فرابورس نیز از ســهامی 
ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، 
گروه سرمایه  گذاری میراث فرهنگی، صنایع 
ماشین های اداری ایران، بانک دی، کشت و 
صنعت شــهداب ناب خراسان و هلدینگ 

صنایع معدنی خاورمیانه تشکیل شده است.

خبــر

 بررســی قیمت هــا در بــازار خودروی 
پایتخت حاکی از رشد پنج تا ۱۵ میلیونی قیمت 
خودروهای داخلی نسبت به پیش از زمان فروش 
فوق العاده و پیش فروش دو خودروســاز بزرگ 
کشور در هفته های گذشــته و انجام قرعه کشی 

نهایی برای شناخت برندگان است.
مشــاهدات میدانی خبرنگار ایرنا حاکی اســت 
از زمــان پیش فروش فوق العــاده گروه صنعتی 
ایران خــودرو که بر پایه ضوابــط جدید فروش 
خودرو از روز چهارشنبه )هفتم خردادماه( آغاز 
شــد تا دیروز قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس 
از ۱۱۴ بــه ۱۲۶ میلیون تومان، هر دســتگاه پژو 
۴۰۵ از ۱۱۱ به ۱۲۶ میلیون تومان، هر دســتگاه 
پژو ۲۰۶ تیــپ ۲ از ۱۱۸ به ۱۳۷ میلیون تومان، 
هر دســتگاه پژو ۲۰۶ صندوق دار وی ۸ از ۱۵۵ 
به ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۵۵ به 
۱۶۸ میلیون تومان، هر دستگاه پژو پارس از ۱۳۷ 
به ۱۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه پژو پارس با 
موتــور تی. یو ۵ از ۱۵۷ بــه ۱۷۲ میلیون تومان 

افزایش داشته است.
همچنین در گروه سایپا و در مدت زمان یاد شده، 
هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۷۲ به ۸۰ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۱ از ۶۷ بــه ۷۳ میلیون تومان، تیبا ۲ از 
۸۵ به ۹۲ میلیون تومان، ساینا از ۸۶ به ۹۲ میلیون 
تومــان و کوئیک از ۹۲ بــه ۱۰۰ میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته اند.
به گفته کارشناسان، در دسته مونتاژی ها نیز عالوه 

بــر جک اس ۵ و هایما که از حدود قیمت ۴۰۰ 
میلیون تومانــی در هفته های گذشــته امروز به 
ترتیب به ۴۲۵ و ۴۳۵ میلیون تومان قیمت خورده 
اند، دیگــر خودروهای مونتاژی )مثل چانگان و 
سراتو( دیگر تولید نمی شــوند و دارندگان این 
خودروها قیمت های سلیقه ای و دلخواه خود را 

از خریداران مطالبه می کنند.
»ســعید موتمنی« رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خــودروری پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: 
ایــن روزها در عمــل تقاضایی بــرای خرید و 
همچنین فروشــنده ای در بازار نیست، اما آنانی 
که خودرو در اختیار دارنــد قیمت های دلخواه 

خود را ارائه می کنند.
به گفته وی، نوســانات ارزی نیــز با اثرگذاری 
روانی ســبب شده تا رشد بیش از پیش قیمت ها 

را شاهد باشیم.
موتمنی خاطرنشان کرد: بازار یک نیاز روزانه دارد 
که باید تامین شود، نمایشــگاه داران نیز سهمیه 
خودرو ندارند تا در اختیار مشــتریان قرار دهند، 
بــر این پایه با امتناع از فروش یا ارائه قیمت های 
باال از سوی فروشندگان مواجه ایم و این روزها 

شیب قیمتی خودروها صعودی است.
وی ادامه داد:  این روند به کام افرادی که خودرو 
در اختیــار دارند یا کســانی کــه در برنامه های 
فروش و پیش فروش اخیر خودروســازان برنده 

شده اند، است.
این مقــام صنفــی از نبود ســقف قیمتی برای 

خودروهــا، همچنین اعمال نشــدن افزایش ۱۰ 
درصدی وعده داده شده قیمتی در بنگاه ها نسبت 
به قیمت های کارخانه ای انتقاد کرد و گفت: باید 
خــودرو به اندازه کافی در بازار تزریق شــود تا 
مکانیسم عرضه و تقاضا بازار را به تعادل برساند، 

این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو 
نیز بر التهابات موجود افزوده است.

وی بیان داشت: اگر خواهان ثبات در بازار هستیم، 
باید عرضه به اندازه کافی انجام شــود و در غیر 
این صورت افراد از فــروش خودرو امتناع یا با 

قیمت های باال به مشتریان اعالم می کنند.
موتمنی در عین حــال، خرید و فروش های این 
روزهای بازار را در حد صفر برشــمرد و گفت:  
برخی نمایشگاه داران در یک ماه اخیر حتی یک 

قرارداد خودرو ننوشته اند.

بازار خودرو، صعود قیمت ها و رکود معامالت
  هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۸ به ۱۳۷ میلیون تومان افزایش داشته است

 درحالیکه چــراغ قرمز افزایش 
قیمــت اوراق مســکن چنــدی پیش 
روشــن شــد و قیمت آن به ۸۰ هزار 
تومان رســید، اکنون قیمت ها روندی 
کاهشــی به خود گرفته و به محدوده 

۵۵ تا ۵۷ هزار تومان برگشته است.
بــه گزارش ایســنا، قیمــت هر برگ 
تســهیالت مســکن بانک مسکن که 
فروردین و اردیبهشت سال کنونی، ۸۰ 
هزار تومان بــود، اکنون به ۵۷ هزار و 
۱۰۰ و ۵۵ هــزار و ۶۰۰ تومان کاهش 

یافته است.
بر این پایه، تســه )اوراق( ۱۲ ماه سال 
۱۳۹۸ که تا چنــدی پیش در محدوده 
۷۹ تــا کمی بیش از ۸۰ هــزار تومان 
قیمت داشــت، بــه رنج ۵۴ هــزار تا 

۵۸ هــزار تومان بازگشــته اســت؛ به 
طوریکه که قیمت این اوراق مربوط به 
فروردین، اردیبهشت و خرداد پارسال 
بــه ترتیب ۵۴ هزار و ۴۰۰، ۵۴ هزار و 

۲۰۰ و ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان است.
هر برگ از اوراق تســهیالت مســکن 
بانک مسکن نیز هم اکنون با قیمت ۵۴ 
هــزار و ۴۰۰، ۵۴ هــزار و ۶۰۰ و ۵۶ 
هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت اوراق مهر، آبــان و آذر نیز ۵۵ 
هــزار و ۳۰۰، ۵۷ هــزار و ۶۰۰ و ۵۸ 

هزار تومــان بوده و هر بــرگ اوراق 
تســهیالت مســکن در دی، بهمن و 
اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۵۶ 
هــزار و ۱۰۰، ۵۵ هــزار و ۵۶ هزار و 

۷۰۰  تومان داد و ستد می شود.
بنابرایــن هزینــه وام مســکن در این 
گزارش بر پایه آخرین قیمت که همان 
قیمت اوراق  اردیبهشــت امسال )۵۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان( است، محاسبه شده 

است.
بر این پایه، با توجه به اینکه مجردهای 

ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 
۱۰۰ میلیــون تومان تســهیالت خرید 
مســکن و ۴۰ میلیــون تومــان جعاله 
می شــود؛ بــرای ۱۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت باید ۲۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این 
تعــداد اوراق با تســه ۵۵ هزار و ۶۰۰ 
تومانی، ۱۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان 
می شود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون 
تومــان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ 

ورق به مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸ هزار 
تومان خریداری کننــد، ۱۵ میلیون و 

۵۶۸ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس 
می توانند تا ســقف ۲۴۰ میلیون تومان 
شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجیــن بایــد ۴۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند کــه هزینه آن 
۲۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است که 

همراه با چهــار میلیون و ۴۴۸ هزار 
تومــان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
در مجموع باید ۲۶ میلیون و ۶۸۸ هزار 

تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان 
و شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ 
هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رســیده 
که بــرای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری 
شود که هزینه آن هشت میلیون و ۸۹۶ 
هزار تومان اســت. این وام برای دیگر 
مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ 
برگه خریداری شود که هزینه آن شش 

میلیون و ۶۷۲  هزار تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

 بر پایه گــزارش بانک مرکزی، نقدینگی 
کشور در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از مرز 
۲۴۰۰ هزار میلیــارد تومان عبور کرده، از طرفی 
جریان ســیال پول این روز ها جوالن بسیاری در 
بازار های ســرمایه ای از جمله بورس، ارز، سکه، 
طال خودرو و مسکن می دهد که این عامل باعث 
شده نرخ تورم نیز با رشد فزاینده ای همراه شود.

به گزارش فرارو، بسیاری از کارشناسان استقراض 
دولت از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک ها 
را از جمله دالیل اصلی رشد نقدینگی در کشور 
می دانند، این در حالی اســت کــه به غیر از این 
دو عامل، مولفه های دیگری نیز در رشد نقدینگی 
دخیل هســتند که آن ها نیــز باید مورد تحلیل و 

کنکاش قرار بگیرند.
ترکیب توزیع نقدینگی باید اصالح شود

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه مشــکل اصلی 
در مورد نقدینگی نرخ رشد آن نیست، گفت: با 
توجه به اینکه این نقدینگی به درســتی هدایت 
نمی شــود و به جای اینکه به سمت ظرفیت های 
مولد اقتصادی حرکت کند، به ســمت بازار های 
مختلــف می رود، رشــد نقدینگی مشکل ســاز 
می شــود، در صورتی که ما اگر بتواتیم این منابع 
را به ســمت بخش مولد اقتصادی هدایت کنیم، 
می توانیم به شــکل صحیح نقدینگی را مدیریت 

و هدایت کنیم.
وی افــزود: اگــر بخواهیم به ریشــه های تورم 
نگاهی بیندازیم، باید گفت، در این باره چند نکته 
وجود دارد، در این رابطه با توجه به بزرگ بودن 
دولت این موضوع مشکل ساز شده، چرا که این 
مسئله باعث افزایش هزینه ها می شود، و به دنبال 
آن نیز اســتقراض از بانک مرکزی و رشد خلق 
پول جدید به وســیله دولت صورت می گیرد که 
خروجی این مســئله افزایش حجم نقدینگی به 

صورت ساالنه است.
دینی ترکمانی با بیان اینکه یکی از مشکالت دیگر 
در مورد نقدینگی ترکیب توزیعی آن است، اظهار 
داشــت: در این زمینه شاهد هستیم بخش بسیار 
زیادی از نقدینگی به سوی بازار های سرمایه ای 
مانند سکه، طال و ارز که از نقد شوندگی باالیی 
برخوردار است، سرازیر می شود و بخش دیگر نیز 

جذب بازار مسکن و مستغالت می شود.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکــه برای اصالح 
ترکیب توزیع نقدینگی باید سه اقدام را در دستور 
کار قرار داد، بیان داشت: در وهله اول باید ریسک 
سرمایه گذاری مولد کاهش یابد، چرا که باید انجام 
فعالیت اقتصــادی مولــد دارای توجیه و صرفه 
اقتصادی باشد، تا بر پایه آن سرمایه گذاران به جای 
آنکه دارایی های خود را در بازار های ســرمایه ای 

وارد کنند، آن ها را به سمت فعالیت هاس مولد هل 
دهند.

وی اضافه کرد: در وهله دوم نیز باید مدت انجام 
پروژه های سرمایه گذاری مولد کاهش یابد، به دلیل 
اینکه اجرای چنین پروژه های بسیار زمان بر است، 
امکان انحراف در سرمایه گذاری های مولد بسیار 
باال می رود و در چنین حالتی امکان دارد، بخشی از 

تسهیالتی که برای سرمایه گذاری در پروژه ها باید 
صرف شود، به سمت واردات و یا خرید ملک و 
مستغالت برود که این امر، زمان اجرای طرح های 

اقتصادی و مولد را نیز بسیار افزایش خواهد داد.
دینی ترکمانی ادامه: در وهله سوم نیز باید بازدهی 
بخش تولید به میزان فزاینــده ای افزایش یابد، تا 
سرمایه گذاران ترغیب شــوند که در این عرصه 

حضــور پیدا کنند، برای این کار نیز باید اقداماتی 
نظیر افزایش بهــره وری در فعالیت های اقتصادی 
و تولیــدی، جلوگیری از اتــالف منابع و کاهش 

هزینه های تولید و بهینه کردن آن، انجام شود.
 مدیریت نقدینگی مهم است

این کارشــناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه 
مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار 

است، تصریح کرد: در سالیان گذشته همان طور 
که اشاره شد بخش اعظمی از نقدینگی به سمت 
بازار های سرمایه  ای و سفته بازانه حرکت کرده، 
در صورتــی که اگر این منابع به ســمت بخش 
دارای مولــد و دارای افــزوده ســوق پیدا کند، 
نقدینگی نیز مســئله مذمومی نیست و از آن در 

جهت مثبت نیز می توان بهره برداری کرد.
وی بــا بیان اینکه بخشــی دیگر از ریشــه های 
شــکل گیری تورم مرتبط با عملکــرد بانک ها 
اســت، خاطر نشان ساخت: در سال های گذشته 
پروژه های ناتمام زیادی کلنگ زنی شده، اما آن ها 
هنوز تکمیل نشــده اند، از ســوی دیگر اگر به 
مانده تسهیالت اعطایی  بانک ها نگاهی بیندازید، 
متوجه خواهید شــد، بخشی از این تسهیالت به 
همین پروژه های ناتمام در بخش های صنعتی و 
کشاورزی اختصاص داده شد، اما به دلیل اینکه 
این طرح های تکمیل نشده، این منابع به بانک ها 

بازنگشته است.
این اســتاد دانشگاه گفت: مشــکلی که ایجاد 
می شــود این اســت که با عدم بازگشت منابع 
به بانک ها قدرت تســهیالت دهی آن ها کاهش 
می یابد، که این موضوع در انباشــت مطالبات 
معــوق بانکــی خود را نشــان می دهــد، اگر 
بخواهیــم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه 
کنیم، باید گفت، در ســالیان گذشته طرح های 
زیادی که بدون طرح های توجیهی و بی ضابطه 
آغاز شدند، امروز ناتمام هستند که این موضوع 
باعث حبس سرمایه شده و به تبع آن نیز منایع 
به بانک برگردانده نشــده، این موضوع ســبب 
می شــود که قدرت تســهیالت دهی بانک ها 
کاهش یاید و آن ها نیز با توجه به این موضوع، 
رغبت کمتری برای تســهیالت دهی به پروژ ها 

دارند.
وی افزود: مشــکل دیگر این اســت که ترکیب 
اعطای تسهیالت نیز بیشتر به سمت فعالیت های 
تجاری و خرید امالک و مستغالت گرایش دارد، 
زیرا آن ها مشکل چندانی برای بازگشت سرمایه 
و پرداخت اقســاط به بانک ندارنــد، بنابراین 
بانک ها نیز بیشتر متمایل هستند که به این سمت 
حرکت کننــد، نتیجه مهمی کــه از این گفته ها 
می شود گرفت این است که بخشی از نقدینگی 
در درون طرح ها سرمایه گذاری هزینه شده، اما 
به ظرفیت تولیــدی مولد در نمی آید تا منجر به 
فعالیت درآمدی شــود، به تبع آن نیز تسهیالت 
بانک تسویه نمی شود تا دوباره این چرخه شکل 
بگیرد و پروژه های بیشــتری تامین مالی شوند، 
بنابرایــن در چنین وضعیتی مــا از یک طرف با 
رشــد نقدینگی و از طرف دیگر با عدم تمایل 

بانک ها به اعتباردهی مواجه هستیم.

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی تشریح می کند؛

ریشه های تولید نقدینگی مزمن
 مشکل »نقدینگی« کجاست؟ 

,,
در سالیان گذشته بخش اعظمی از نقدینگی به سمت بازار های سرمایه  ای و سفته بازانه حرکت 
کرده، در صورتی که اگر این منابع به سمت بخش دارای مولد و دارای افزوده سوق پیدا کند، 

,,نقدینگی نیز مسئله مذمومی نیست و از آن در جهت مثبت نیز می توان بهره برداری کرد
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 رییس مرکز تحقیقات سل بالینی 
بیمارســتان مسیح دانشــوری، با اشاره 
به اینکه گرمای هــوا تاثیری در کاهش 
قدرت ســرایت پذیری ویروس کووید 
۱۹ ندارد، گفت: گرم شدن هوا بر شدت 

این بیماری افزوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی، 
با اشــاره به اینکه همچنان اپیدمی کرونا 
در پیــک اول قــرار دارد، اظهــار کرد: 
اپیدمــی دوره های مختلفی دارد ولی تا 
به امروز نشــانه ای از ســبک شدن بار 

مبتالیان دیده نمی شود.
وی افــزود: کماکان بیمــاران بدحال با 
روند رو به رشــد بیماری و مشکالت 

جدی روبرو هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: با کاهش 
محدودیت های پیشــگیرانه کووید ۱۹، 
رعایت اصول بهداشتی به کمترین میزان 

خود رسیده است.
این فــوق تخصص ریه با بیــان اینکه 
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله 
گذاری اجتماعی در پایین ترین ســطح 
قراردارد، تاکید کرد: در ســطح شــهر، 
بانک ها، رستوران ها و در دیگر اماکن 
عمومــی تقریبا مردم توجــه به فاصله 
گــذاری اجتماعی را نادیده می گیرند و 

غالبا از ماسک نیز استفاده نمی کنند.
طبرســی با انتقاد از اینکــه در مترو و 

اماکــن عمومی به هیچ عنــوان رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی معنایی ندارد، 
خاطرنشــان کرد: مادامی کــه مردم و 
مســووالن توصیه هــا را جدی نگیرند 
نمی توان انتظار داشــت که بار بیماری 

کاهش یابد.
وی افــزود: ادامه این روند افزایش صد 
درصدی بیماری را در پی خواهد داشت.
این متخصــص بیماری هــای عفونی 
و گرمســیری، توضیــح داد: هنوز هم 
اختــالف نظرهایی مبنی بــر این که در 
پیــک اول یا دوم قرار داریم وجود دارد 
ولی امیــد داریم که بــا رعایت اصول 
بهداشــتی از ســوی مردم به وضعیت 

بحرانی ابتال به کرونا نرسیم.
طبرسی، سفر رفتن را یکی از پرمخاطره 
ترین اقدامات در بحران کرونا ذکر کرد 
و گفت: بســیاری از افرادی که امروز با 
بیمارســتانهای  در  حال عمومی وخیم 
تهران و یا دیگر شهرها بستری هستند، 
بعد ازبازگشــت از ســفر مســتقیما به 
بیمارستان مراجعه کرده اند بنابراین سفر 
رفتن در دوره اپیدمــی کرونا می تواند 
بسیار کار خطرناک و پرمخاطره ای تلقی 

شود.
وی با بیان اینکه مســافرت های دسته 
جمعی امــکان ابتال به کرونا را به میزان 
قابل توجهی افزایش مــی دهد، اظهار 
کــرد: هنوز بیمــاری کرونا بــه مرحله 

مهار حتی نزدیک هم نشده بنابراین در 
کشور منطقه قرمز، زرد و یا سفید مفهوم 
علمی ندارد چرا که مرزی میان شهرها 
وجود ندارد و افراد می توانند به راحتی 
با هواپیما، قطار و دیگر وســایل حمل 
و نقل از اســتانی به استان دیگر سفر و 

بیماری را منتقل کنند.
این متخصص بیمــاری های عفونی و 
گرمسیری با اشاره به این که گرمای هوا 
تاثیری در کاهش قدرت سرایت پذیری 
ویروس کووید ۱۹ ندارد، خاطرنشــان 
کرد: پیش از این بنظر می رسید با گرمتر 
شــدن هوا عفونت های تنفسی کاهش 
یابــد ولی این فرمول در مورد کرونا بی 
پایه و اساس است تا جائیکه شوربختانه 
گرم شدن هوا بر شدت این بیماری نیز 

افزوده است.
طبرســی، گســترش اپیدمی کرونا در 
استانهای جنوبی را مهر تاییدی بر کنار 

آمدن این ویروس با گرما دانست.
وی با اشــاره به افرادی که دارای عالئم 
خفیف بیماری کووید ۱۹ هســتند نیز 
توصیه کرد: بهترین راهــکار ماندن در 
منزل، جدا کردن اتاق، استفاده از ماسک، 
جدا کردن وســایل شخصی، به حداقل 
رساندن ارتباطات اجتماعی و استراحت 

کردن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی، گفت: تنگی نفس و درد 

قفسه سینه از جمله نشانه های پرمخاطره 
در بیماری کرونا محسوب می شود که 
نیازمند مداخالت پزشکی و مراجعه به 

مراکز درمانی و بهداشتی دارد.
رییس مرکــز تحقیقات ســل بالینی و 
اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری، 
مســافرت را مهم ترین عامــل ابتال به 

ویروس کووید ۱۹ دانست.

وی با اشــاره به اینکه مبتالیان به ســه 
بیماری فشارخون، دیابت و چاقی مفرط، 
بیش از دیگریــن در معرض خطر ابتال 
و مرگ  و میر ناشــی از کووید هستند 
افزود: این افراد بیــش از دیگرگروهها 
در معرض خطر عوارض ابتال به کرونا 
هســتند بنابراین باید شــدت بیشتری 
بهداشــتی  مالحظــات و توصیه های 

را مد نظر قرار دهند. طبرســی در ادمه 
ســن باالی ۶۵ ســال را یکی دیگر از 
فاکتورهای تشدید کننده عوارض ناشی 
از کرونا دانست و گفت: طبق تحقیقات 
شــوربختانه، مرگ و میر افراد باالی ۶۵ 
سال بیش از ۱۴ درصد را شامل می شود 
بنابراین مالحظات بهداشتی در این افراد 

باید دو برابر دیگران باشد.

یک فوق تخصص ریه عنوان کرد؛

گرم شدن هوا بر شدت بیماری کرونا افزوده است ۲۳۲۲ ابتال و ۱۱۵ فوتی 
جدید کرونا در کشور

 ســخنگوی وزارت بهداشت آخرین 
وضعیت بروز بیماری کووید-۱۹ در کشــور 

را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر الری گفت: از دیروز 
تا امروز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۲۲ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

۵۹۵ مورد بستری شدند.
وی افــزود: به این ترتیــب مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۲۰۲ هزار و ۵۸۴ نفر 
رســید. الری همچنین گفت: شوربختانه در 
طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختــگان این بیماری به ۹ هــزار و ۵۰۷ نفر 

رسید.
وی افزود: خوشــبختانه تا کنــون ۱۶۱ هزار 
و ۳۸۴ نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۲۸۴۲ نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی تاکید کرد: تا کنون یک میلیون و ۳۹۵ هزار 
و ۶۷۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.

کشف »نانواسفنج هایی« 
در بدن برای کشتن 

کروناویروس ها
 دانشمندان موفق به کشف و ساخت 
نانوذراتی موسوم به نانواسفنج شده اند که قادر 
اســت عفونت کروناویروس جدید را تا ۹۰ 

درصد کاهش دهد.
بــه گزارش ســاینس دیلــی، دانشــمندان 
نانواسفنج هایی را کشف کرده اند که احتماالً 
می توانند جلوی عفونت کووید-۱۹ را بگیرند.
بر پایه آخرین گزارش هــا، متخصصان ادعا 
کرده انــد که نانــوذرات موجود در غشــای 
ســلول های ایمنی بدن و غشای سلول های 
ریه انســان می توانند با جذب و خنثی کردن 
»SARS-CoV-۲« در ســلول،  ویروس 
کروناویروس جدید را مجبور کنند تا توانایی 
تولید مثل و عفونی کردن سلول های میزبان را 

از دست بدهد.
مهندســان دانشــگاه کالیفرنیا ســن دیگو 
نانواسفنج هایی را ساخته اند که سپس توسط 
محققان دانشگاه بوستون مورد آزمایش قرار 
گرفــت. این ذرات در مقیــاس نانو به دلیل 
توانایی در خود کشــیدن ســموم و عوامل 

بیماری زا به این نام خوانده می شوند.
آزمایشات نشــان داد که نانواسفنج ها چه در 
ســلول های ریه و چه در ســلول های ایمنی 
می توانند ویــروس »SARS-CoV-۲« را 
وادار کنند تا عفونت ویروســی خود را تا ۹۰ 

درصد از دست بدهد.
محققان می گویند نانوذرات پنهان شــده در 
غشای ســلول های ریه و غشای سلول های 
ایمنــی بــدن انســان می تواننــد ویروس 
»SARS-CoV-۲« را در ظرف کشــت 
سلولی جذب و خنثی کنند و باعث می شوند 
که این ویــروس توانایی خود را برای ربودن 
سلول های میزبان و تولید مثل از دست بدهد.

تاثیر گروه خونی و ژن افراد 
بر احتمال شدت کووید ۱۹

 طبــق نتایج یک مطالعــه جدید، ژن 
و گروه خونی فرد به تعیین احتمال شــدت 

بیماری کووید۱۹ کمک می کند.
به گزارش مهر، مطالعات قبلی نشان داده اند که 
نوع گروه خونی با شدت بیماری مرتبط است.
تیمی از محققان دریافته اند کــه افراد دارای 
گروه خونی A در مقایسه با دیگر گروه های 
خونی، ۴۵ درصد بیشــتر با ریسک ابتالء به 
کروناویروس جدید و ابتالء به بیماری کووید 
۱۹ مواجه هستند. از سوی دیگر، افراد دارای 
گروه خونی O، ســی و پنج درصد کمتر در 
معرض ریسک ابتالء به نوع شدیدتر کووید 

۱۹ قرار دارند.
دکتر »رابرت گالتر«، از بیمارســتان لنوکس 
هیل نیویــورک، در این بــاره می گوید: »ژن 
هــای کنترل کننده گروه خونی در تشــکیل 
سطح سلول ها نقش دارند. تغییر در ساختار 
سطح سلول بر آسیب پذیری سلول آلوده به 

کروناویروس جدید تأثیر دارد.«
وی در ادامــه می افزاید: »ما از مطالعات قبلی 
هم می دانیم که نوع گروه خونی بر ریســک 
لختگی خون تأثیر دارد. و کاماًل مشخص شده 
که بیماران مبتال به کووید ۱۹ با ریســک باال 

لختگی خون مواجه هستند.«
در این مطالعه، ژنتیــک و گروه خونی بیش 
از ۱۶۰۰ بیمار کووید ۱۹ از ایتالیا و اســپانیا 
و همچنین بیش از ۲۲۰۰ گروه کنترل ســالم 

بررسی شد.
همچنین محققان متوجه شدند عالوه بر گروه 
خونی، برخی دسته های ژنی با احتمال باالتر 
ابتالء به نوع شدید کووید ۱۹ مرتبط هستند. به 
عنوان نمونه یکی از توده های ژنی، این ریسک 

خبــر

و  آب  آزمایشــگاه های  سرپرســت   
فاضــالب معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشــتی با هشــدار نسبت به 
افزایش بیماری های منتقله از آب با شروع فصل 
تابستان، به ارائه توصیه هایی برای پیشگیری از 
ابتال به بیماری های اسهالی و روده ای ناشی از 

آلودگی آب پرداخت.
به گزارش معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی، مهندس نیتی با بیان 
اینکــه در فصل گرما و با مصرف بیشــتر آب 
احتمال بروز بیماری های منتقله از آب بیشــتر 
می شــود، گفــت: از طرفی امــکان انتقال این 
بیماری ها با افزایش مسافرت ها و مصرف آب 

آشامیدنی غیرمطمئن، افزایش می یابد.
وی بــا تاکیــد بر لــزوم حصــول اطمینان از 
سالمت آب آشامیدنی هنگام مصرف، توجه به 
برخی نکات را ضروری دانســت و افزود: آب 

آشــامیدنی یا از طریق منابع آب سطحی مانند 
رودخانه هــا، یا منابع زیرزمینی مانند چشــمه، 
چاه و قنات تامین می شــود که جهت مصرف 
مستقیم برای آشامیدن مناسب نیست و باید قبل 

از مصرف آن را گندزدایی کرد.
به گفتــه کارشــناس برنامــه آب و فاضالب 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی، زالل 
بودن آب جویبارها و چشــمه ها به معنی سالم 
بودن آن نیست، زیرا ممکن است آب در نقاط 
باالدســت توسط انسان، دام، پرندگان، مزارع و 

باغات کشاورزی آلوده شده باشد.
نیتی تصریح کرد: آب لوله کشی شبکه های آب 
رســانی شهری و روستایی، سالم و قابل شرب 
است؛ چراکه این آب کلرزنی و گندزدایی شده 
اســت و تحت نظارت معاونت های بهداشت 

دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارد.
وی خطاب به افرادی کــه در روزهای تعطیل 

به همراه خانواده یا دوســتان به طبیعت ســفر 
می کننــد و چند ســاعتی را در بیرون از محل 
زندگی و کار می گذرانند، عنوان کرد: افراد آب 
بطری شده همراه داشته باشند و در صورتی که 
امکان دسترسی به آب ســالم بهداشتی یا آب 
بطری شده وجود نداشته باشد، توصیه می شود 
آب را بــه مدت ۳ دقیقه جوشــانده و پس از 

خنک شدن از آن استفاده کنند.
سرپرســت آزمایشــگاه های آب و فاضــالب 
معاونت بهداشــت دانشــگاه، ادامه داد: هنگام 
تهیــه آب بطری شــده به ایــن موضوع توجه 
شود که ممکن اســت نور مستقیم خورشید و 
گرمای زیاد و از سوی دیگر یخ زدگی و انجماد 
بخشــی از ترکیبات میکروپالستیکی بطری را 
جــدا و وارد محتویات داخــل بطری کند؛ در 
نتیجه بایــد از خرید بطری هایی که در معرض 
نور مســتقیم خورشید بوده اند و بطری های یخ 

زده خــودداری کرد. مهندس نیتی تصریح کرد: 
آب های بسته بندی شده باید دارای تاریخ تولید 
و انقضاء، شــماره پروانه ساخت، کد یا شناسه 
نظارت و پروانه بهداشــتی وزارت بهداشت و 

دارای نشان سازمان غذا و دارو باشند.
وی با تاکید بر لزوم خودداری از تهیه و مصرف 
یخ هایی که در شــرایط غیر بهداشــتی و روی 
زمین نگهداری و یا خرد شده اند، گفت: توصیه 
می شــود از قالب های یخ با بسته بندی و دارای 

مشخصات کارخانه ای استفاده شود.
نیتی اظهار کرد: بهتر است از مصرف شربت و 
نوشــابه یا انواع نوشیدنی های بسته بندی نشده 
کــه احتمال دارد از آب آلوده یا غیر مطمئن در 

تهیه آن استفاده شده باشد، اجتناب شود.
سرپرســت آزمایشــگاه های آب و فاضــالب 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، رعایت نکات بهداشــتی بویژه هنگام 

تفریحات در کنــار رودخانه ها و آلوده نکردن 
آب توســط مردم را در حفظ سالمت آب موثر 
دانســت و افزود: به همین منظور از شنا کردن 
در رودخانه ها و نهرها و مکان های غیر مجاز و 
شستشوی ظروف و البسه در نهرها و جوی ها 
و دفع فاضالب و زبالــه در خیابان ها و نهرها 

خودداری شود. 
این مقام مســوول در پایان خاطرنشــان کرد: 
هموطنــان می توانند در صورت مشــاهده هر 
گونه تخلف بهداشتی و مغایرت شرایط ظاهری 
یــا وجود طعــم و بو در آب با شــماره ۱۹۰، 
ســامانه رسیدگی به شــکایات مردمی وزارت 
بهداشت تماس بگیرند یا به نزدیک ترین مرکز 
خدمات جامع سالمت یا مراکز بهداشت تابعه 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی مســتقر در سراسر کشــور مراجعه و 

مراتب را گزارش کنند.

 معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به روز 
رســانی پروتکل های بهداشتی تاریخ مشخصی 
ندارد و اگر نیاز به روز رســانی باشــد این کار 
انجام خواهد شــد و هیچ محدودیتی در به روز 

رسانی پروتکل های بهداشتی نداریم.
محســن فرهادی در نشســت خبــری ویدیو 
کنفرانس که از وزارت بهداشــت برگزار شد در 
پاسخ به پرسش خبرنگار سالمت ایرنا درباره به 
روز رسانی پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا 
افزود: قبل از این که بازگشــایی سینماها و تئاتر 
در دســتور کار قرار بگیــرد، پروتکل مربوطه با 
همکاری تعدادی از هنرمندان به روز رسانی شد.
وی ادامه داد: تنها مشــکل ما در این زمینه این 
است که پروتکل قبلی را حذف کرده و پروتکل 
جدید را در ســایت جایگزین کنیم و مشــکل 

دیگری در این زمینه وجود ندارد.
برگزاری آزمون های دانشگاه ها

معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشت در پاســخ به پرسشی درباره برگزاری 
آزمون های دانشــگاه ها بیان کرد: امروز قرار بود 
بحث برگزاری آزمون های دانشــگاه ها در ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا مورد بحث قــرار بگیرد. 
برگزاری آزمون هــای حضوری در مناطق قرمز 
ممنوع است و در دیگر مناطق هم برگزاری هر 
نشست یا آزمونی توصیه می شود که به صورت 

الکترونیک انجام شود.
بازگشایی سینماها و تئاتر از اول تیر

وی درباره بازگشــایی تاالرهای پذیرایی اظهار 
کرد: در آســتانه بازگشایی تاالرهای پذیرایی در 
شهرستان های سفید هستیم و فعالیت سینماها و 
تئاتــر از روز اول تیر ماه با رعایت پروتکل های 

بهداشتی آغاز می شــود. ستاد ملی کرونا اعتماد 
زیادی برای بازگشــایی ها بــه این اصناف کرده 
اســت. طبیعت این اصناف تجمع افراد بوده و 
در نتیجه رعایت پروتکل ها از اهمیت بیشــتری 

برخوردار است.
فرهادی افزود: رعایت بهداشت فردی، گندزدایی 
و ضدعفونی سطوح مشترک باید اولویت باشد 
و این فرصت بازگشایی سینما و تئاتر و تاالرها 
را مغتنم بشماریم و پروتکل های آنها در سامانه 

وزارت بهداشت وجود دارد.
اصناف بهداشــت را رعایــت نکنند، تعطیل 

می شوند
معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشت درباره تعطیلی اصناف در صورت عدم 
رعایت پروتکل هــا بیان کرد: رعایت پروتکل ها 
کاهش یافته اســت. این موضوع را با همکاران 

وزارت صمت بررسی کردیم و آنها اعالم کردند 
به بازرســان ما کمک خواهند کرد و بر خالف 
میل ما، در صورت رعیات نشــدن پروتکل های 
بهداشتی توسط اصناف، مکان مورد نظر تعطیل 
خواهد شــد. نیروی انتظامــی در این باره قول 

همکاری داده است.
ایجاد محدودیت در شهرهای قرمز

فرهــادی دربــاره برنامه های ســتاد ملی مقابله 
با کرونــا برای ایجاد محدودیت در شــهرهای 
وضعیت قرمز کرونا گفــت: یکی از علت های 
مهمی که شــهری وارد وضعیت قرمز می شــود 
عدم رعایــت پروتکل های بهداشــتی و تماس 
بیشتر افراد با یکدیگر اســت. شاید برگرداندن 
محدودیت ها به شکل قبل نباشد، اما بازگشایی ها 
به این مناطق نخواهد رسید و بازگشایی تاالرها 

در مناطق قرمز و زرد انجام نخواهد شد.

تعطیلی ۴ هزار و ۶۰۰ صنف در هفته گذشته
وی اظهــار کــرد: عرضه مواد دخانــی و قلیان 
می توانــد به ســالمت مردم ضربــه بزند، هفته 
گذشــته ۴۶۰۰ مورد تعطیلی صنفی داشتیم که 
بخش عمده ای به پلمب قهوه خانه ها اختصاص 

داشت.

زنگ خطر شیوع بیماری های منتقله از آب با شروع فصل تابستان

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

محدودیتی در به روز رسانی پروتکل های بهداشتی نداریم

 گرمازدگــی در شــرایط کرونایی بســیار 
خطرناک است و می تواند باعث افزایش سموم و 
آزاد شــدن آنزیم های عضالنی در بدن و آسیب به 

کلیه و کبد شود.
 بابک مهشــید فر متخصص طب اورژانس افزود: 
گرما در جاهایی که تغییرات دما محســوس است 
تاثیرات متفاوتــی را روی افراد می گذارد و نواحی 
جنوبی کشور، کویر ها و حتی نواحی شمالی کشور 
به علت نزدیکی به دریا دارای گرمای قابل توجهی 
هستند؛ همچنین در شهرهای کوهستانی به علت 
عادت نداشــتن به گرما، افراد در فصل تابستان با 

مشکالتی مواجه می شوند.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی ایران،   اهی اوقات 
مشکالت گرمازدگی جزیی است مثل آدمی که در 
انــدام تحتانی رخ می دهد و یا ایجاد عرق ســوز 
در اثر فعالیت زیاد در هوای گرم که بســیار شایع 

بوده و به راحتی درمان می شــود. اگر دما از حدی 
باالتر رود ســبب از دست رفتن آب و الکترولیت 
قابــل توجهی از بدن می شــود و در مراحل اولیه 
گرمازدگی به صورت خفیف و اگر از آن پیشگیری 

نشود گرمازدگی شدید رخ می دهد.
این متخصص طب اورژانــس ادامه داد: در فصل 
گرما و با افزایش دما، شاهد سوختگی های درجه 
یک هستیم که بر اثر اشعه ماورای بنفش ایجاد می 
شــود؛ به خصوص افرادی که چندین ساعت در 
معرض نور خورشید حتی غیر مستقیم قرار داشته 

باشند دچار این عارضه می شوند.
به گفته وی، گرمازدگی از درجات ضعیف شروع 
می شــود نظیر فعالیت و ورزش در فضای باز که 
عوارضی همچون گرفتگی عضالت، کوفتگی بدن، 
تعریق و از دست رفتن آب و نمک را به دنبال دارد 
و بــه علت افزایش دمای بدن، فرد دچار ضعف و 

بی حالی می شود؛ البته در این مرحله عارضه چندان 
جدی، افراد را تهدید نمی کند.

مهشید فر ادامه داد:باید سعی کنیم در این مرحله فرد 
را از محیط گرم دور نگه داریم و به ایشان مایعات 
خنک، آب و نمک بدهیم تا بهبودی حاصل شود، 
همچنین این افراد باید کم کم با با محیط گرم مواجه 
شوند تا بدن بتواند خود را با افزایش دما تطبیق دهد.
وی تصریح کرد: افــرادی مانند نانواها، آهنگر ها 
و افرادی که با قیر و آســفالت ســرکار دارند و در 
معرض آفتاب هســتند بایــد از تهویه های خنک 
کننده استفاده کنند و کسانی که در فضای بسته قرار 
می گیرند به ویژه سالمندان یا کودکان خردسال  به 
علت عدم تهویه مناسب و ناتوانی دچار گرمازدگی 

شوند.
مهشید فر افزود: در حین گرمازدگی تنها نوشیدن 
آب کافی نیست، مایعات حاوی نمک و نوشیدنی 

های ورزشی مفید است، ولی نوشیدنی های انرژی 
زا نباید استفاده شود زیرا آنها پرکالری هستند، انجام 
فعالیت های ورزشی در ساعات خنک و استفاده از 
لباس های نخی و روشــن درفصل گرما باید مورد 

توجه قرار گیرد.
این دانشــیار دانشگاه علوم پزشــکی ایران گفت: 

افزایش دما تاثیری در کاهش ویروس کرونا ندارد، 
در واقع افزایش دما ســبب می شــود تا افراد در و 
پنجره را باز کنند و تهویه صورت گیرد،  آنچه باعث 
جلوگیری از ابتال به بیمــاری کووید ۱۹ و انتقال 
ویروس کرونا می شود، رعایت فاصله اجتماعی و 

تهویه مناسب است.

گرمازدگی در شرایط کرونایی خطرناک است
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 مدیــر گــروه تحقیقات انســتیتو صنایع 
غذایی کشــور، گفت: به دنبال مداخالتی هستیم 
که تاثیرگذاری کرونا ویروس و مشکالتی که برای 
امنیت غذایی مردم به وجودآورده است را به بتوانیم 

به حداقل برسانیم.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، فاطمــه محمدی 
نصرآبــادی، افزود: هم اکنــون تحقیقاتی در باره 
تاثیرگذاری کرونا ویروس بر روی امنیت غذا داریم 
که بسیاری از اطالعات خود را از طریق پرسشنامه 
آنالین انجام می دهیم و این روش محدودیت هایی 
را به دنبال دارد و شاید همه اقشار جامعه را پوشش 

ندهد.

وی، درباره فعالیت های تحقیقات  سیاستگذاری و 
برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای 
و صنایع غذایی کشور، بیان کرد: وظیفه این گروه 
فراهم آوردن شواهد پژوهش محور جهت ارتقای 
غذا و تغذیه جامعه اســت و اینکه راه حل هایی 
را برای بهبود وضعیــت تغذیه مردم ارایه دهد که 
مهمترین و بیشترین جنبه ای که این گروه بر روی 

آن کار کرده، امنیت غذا و تغذیه است.
مدیر گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی 
غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور، گفت: امنیت غــذا و تغذیه به این 
مفهوم است که  شرایطی را در جامعه فراهم کنیم 

تا مردم در همه زمــان ها بتوانند به غذای کافی و 
ریزمغذی های موردنیاز و زندگی ســالم و فعال 
دسترسی داشــته باشــند. این در حالی است که 
بسیاری از کشورها بر روی این مسئله کار می کنند.
نصرآبادی ادامه داد: یکی از مواردی که در ســال 
های اخیر بر روی آن کار کردیم، تاثیر سیاست های 
مختلف دولت بــر روی امنیت غذا و تغذیه مردم 
ایران بوده اســت که یکی از این سیاست ها که در 
کشور مشهور بوده، تبدیل سیاست یارانه کاالیی به 
یارانه نقدی است که شوربختانه این مورد در گروه 
تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه 
بر امنیت غذای مردم موثر نبوده و حتی در مواردی 

نا امنیت غذا را افزایش داده است.
وی اظهارکرد: ما همچنان بــر روی امنیت غذا و 
تغذیه و البته جنبه های دیگری همچون  سیاست 
های ایمنی غذایی، سیاست های آموزش و پرورش 
برای وضعیت غذایی دانش آموزان و...، که همکاران 

فعالیت دارند، در حال کار کردن هستیم.
 مدیر گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی 
غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشور، درباره سند جامع امنیت غذا و تغذیه 
که در سال ۹۱ نوشته شده و در سال های اخیر این 
ســند ارزشیابی شده است تا شاهد میزان موفقیت 
سند در بهبود تغذیه جامعه باشیم، گفت: با توجه به 

تحریم های کشور در حال بررسی  بر روی امنیت 
غذایی هستیم که چه مداخله ای در باره امنیت غذا 
و تغذیه می توانیم انجام بدهیم تا دسترسی جامعه 

ما به غذای سالم و کافی باالتر برود.

باتالشپژوهشگرانآمریکاییصورتمیگیرد
درمان سرطان خون 
با مهار یک پروتئین

 پژوهشــگران آمریکایی در بررســی 
جدید خود تالش کرده اند تا با مهار پروتئین 
خاصی، به درمان نوعی ســرطان خون کمک 

کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، 
 Boston( »پژوهشگران »دانشــگاه بوستون
University( در تالش برای بهبود نجات 
بیماران مبتال به نوعی ســرطان خون موسوم 
به »نئوپالســم بیش تکثیری مغز اســتخوان« 
)MPNs(، پروتئیــن خاصــی موســوم به 
مهــار  را   »integrin  alpha۵beta۱«
کردنــد تا بتواننــد تعداد ســلول های بزرگ 
مغز اســتخوان موســوم به »مگاکاریوسیت« 
) Megakaryocyte( را در یــک مــدل 
آزمایشــی کاهــش دهنــد. افزایــش تعداد 
مگاکاریوســیت ها می تواند عامل بسیاری از 
مشکالت این بیماری باشد. این روش درمان 

پیش از این آزمایش نشده است.
نئوپالســم بیش تکثیری مغز استخوان، نوعی 
ســرطان خون اســت که با جهش در سلول 
بنیادی مغز اســتخوان به وجــود می آید و به 
تولید بیش از اندازه گلبول قرمز، گلبول سفید 
و یا پالکت منجر می شود. بیشتر افراد مبتال به 
این بیماری، به خاطر تبدیل شدن این بیماری 
به یک لوسمی کشنده یا نوعی سرطان شایع 
در مغز اســتخوان موســوم به »میلوفیبروز« 

)myelofibrosis(، از دنیا می روند.
 Shinobu( ماتســورا«  »شــینوبو 
Matsuura(، از پژوهشــگران این پروژه 
گفــت: بیشــتر داروهایــی که تا بــه امروز 
ارائه شــده اند، بر جهش در ژن موســوم به 
»JAK۲V۶۱۷F« تمرکز داشــته اند؛ اما این 
روش در تغییر بنیادی روند بیماری شکست 
خورده اســت. پژوهش ما، روش جدیدی را 
برای درمان این بیمــاری ارائه می دهد که در 
صورت موفقیت می تواند یک درمان مکمل یا 

جایگزین برای درمان های کنونی باشد.
ژن  بررســی،  ایــن  در  پژوهشــگران 
JAK۲V۶۱۷F را در یک گروه از مدل های 
آزمایشگاهی تغییر دادند تا به تحریک نشانه های 
نئوپالسم بیش تکثیری مغز استخوان بپردازند. 
گروه دوم تحت کنترل بودند. هنگامی که هر 
دو گروه در معرض نوعی پادتن قرار گرفتند، 
شمار مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان گروه 
نخست تغییر یافت، اما هیچ تغییری در گروه 

کنترل شده ایجاد نشد.
هدف نهایــی پژوهشــگران این اســت تا 
درمان های موثری برای میلوفیبروز پیدا کنند که 

هم اکنون درمانی ندارد.

یافتهجدیدپژوهشی؛
بهداشت ضعیف دهان و دندان 
موجب تشدید بیماری التهاب 

روده می شود
 نتایــج مطالعه جدید نشــان می دهد 
بیماری التهاب روده بواسطه بهداشت ضعیف 
دهان و دندان ناشی از تقابل میکروبیوم های 

روده و دهان، تشدید می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بهداشــت ضعیف 
دهان و دندان غالباً بازتابی از سالمت عمومی 
فرد است و ممکن است موجب بروز بیماری 

سیستماتیک شود.
نتایج مطالعه اخیر محققان دانشگاه میشیگان 
نشــان می دهد بیماری التهاب روده که شامل 
بیماری کرون و کولیت روده است، با وجود 

بهداشت ضعیف دهان وخیم می شود.
»نوبوهیکــو کامادا«، سرپرســت تیم تحقیق 
که ســال ها بر روی میکروبیوم هــای روده 
کار می کند، در این باره می گوید: »بین رشــد 
بیش از حد زیاد گونه های باکتریایی خارجی 
در روده هــای افراد مبتال به التهــاب روده و 
باکتری های که معموالً در دهان هستند ارتباط 
وجــود دارد.« در مطالعه بــر روی موش ها 
مشخص شد به دو طریق، باکتری های دهان 

موجب تشدید التهاب روده می شوند.
در شیوه اول، بیماری لثه موسوم به پریودنتیت 
منجر به عدم تعادل در میکروبیوم های سالم 
یافت شده در دهان شده و باکتری های عامل 
التهاب افزایش می یابد. سپس این باکتری های 

عامل بیماری به سوی روده حرکت می کنند.
وانگهی تیم تحقیق اثبات کرد که باکتری های 

دهان موجب تشدید التهاب روده می شوند.
به گفته کامــادا، »میکروبیوم های عادی روده 
در مقابل کلونی ســازی باکتری های خارجی 
مقاومت می کنند. امــا در موش های مبتال به 
التهاب روده، باکتری های ســالم روده مختل 
می شوند و توانایی شأن در مقابل باکتری های 

دهان عامل بیماری تضعیف می شود.«
در دومیــن فرضیه، پیش بینی می شــود که 
 T پریودنتیت موجب فعال شــدن سلول های
سیستم ایمنی در دهان می شود. این سلول های 
T دهان به سوی روده حرکت کرده و موجب 

تشدید التهاب می شوند.
به گفتــه کامادا، التهــاب روده موجب ایجاد 
سلول های T التهابی بیشتری شده که به سوی 
روده می رونــد و در آنجا با تحریک واکنش 

ایمنی روده، بیماری را تشدید می کنند.

خبــر

 آن طور که گزارش های وزارت 
بهداشت نشان می دهد، وضعیت کرونا 
در کشور به روزهای ابتدایی این بیماری 
در ایران بازگشــته و می بایست قبل از 
اینکه دیر شــود، دولــت در تصمیمات 

کرونایی خود تجدید نظر کند.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، آمارهای 
روزهای اخیر وزارت بهداشــت نشان 
می دهد که شــرایط کرونا در کشور به 
روزهای بحرانی بازگشته و می بایست، 
تدابیر جدیدی برای کنترل این بیماری 
اتخــاد نمود. زیرا، اگر ایــن روند ادامه 
داشــته باشــد، این احتمال وجود دارد 
کــه وضعیت بیمــاری در فصل پاییز و 
زمستان، بدتر از تابستان باشد و آن موقع 

برای تصمیم گیری دیر خواهد بود.
بــر پایه اعــالم وزارت بهداشــت، در 
روزهــای اخیر، هر ۱۲ تا ۱۵ دقیقه یک 
نفر بر اثر ابتال به کرونا در کشــور فوت 
کرده اســت و این در حالی اســت که 
روند بستری ها نیز رو به افزایش است. 
هرچقدر که در فروردین و اردیبهشت، 
وضعیت کنترل بیماری در کشور خوب 
بــود، از اواخر خرداد، این شــرایط به 

روزهای اسفند ۹۸ بازگشته است.
اساس، حمیدرضا جمشیدی،  بر همین 
دبیر ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
با اشــاره به وضعیت قرمز در ۱۰ استان 
کشــور، از تفویض اختیارات ستاد ملی 
مبارزه با بیماری کرونا به اســتان ها خبر 
داد و گفت: از این پس تصمیمات الزم 
برای پیشــگیری و مقابله با شیوع کرونا 
متناسب با شــرایط هر استان، در همان 

استان اتخاذ و اجرا خواهد شد.
وی تاکید کــرد: کماکان مهم ترین رکن 

مقابله با بیمــاری کرونا، فاصله گذاری 
دســتورالعمل های  رعایت  و  اجتماعی 
بهداشتی است که می تواند از گسترش 

بیماری جلوگیری کند.
جمشــیدی تصریح کرد: اگر شرایط در 
اســتان های قرمز ادامه یابد، چاره ای جز 
بازگشت محدودیت ها مانند محدودیت 
در رفت و آمد و سفر در استان های قرمز 
وجود نــدارد و همانند محدودیت هایی 
کــه در فروردیــن ۹۹ اعمال و ســبب 
کاهش شیوع کرونا شد در این استان ها 

اعمال خواهد شد.
حــاال، در چنیــن شــرایطی که حجم 
افزایش  به  تابســتانی رو  مسافرت های 
است، می بایست منتظر تصمیمات جدید 

دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
قاســم جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداشــت، با اشــاره به وضعیت شیوع 
باالی بیماری های حاد تنفســی ناشی از 
کرونا ویروس در چند اســتان کشــور، 
پروتکل های  رعایــت  عــدم  افــزود: 
بهداشــتی و ناقلین بدون عالمت، نقش 
به سزایی در گسترش و همه گیری این 

ویروس دارد.
علی رضــا زالی فرمانده ســتاد مقابله با 
کرونا در کالنشــهر تهــران، در همین 
خصــوص، گفت: هر کــه فکر می کند 
هنوز مظنون به ابتالء به بیماری اســت 
از حضور در محیط های اداری اجتناب 

کند.
در همین حال، ســه تــن از چهره های 
پزشــکی کشــور در نامه ای به رییس 
جمهور، هشــدار داده اند کــه توجه به 
راهبرد »اولویت حفظ جان و ســالمت 
مردم و انســان ها بر همــه امور دیگر«، 

تصمیم ها، سیاست گذاری های کالن و 
تاریخی دولت در این برهه زمانی نقش 
تعیین کننــده و ماندگاری در کنترل این 
بحران خواهد داشت. لذا انتظار می رود 
در کنار توصیه ها و تأکیدات مســوولین 
اجرایی، نقش نظارتی و کنترل جدی و 
انتظامی دولت بــر اجرای پروتکل های 
علمی و ابالغی وزارت بهداشــت و نیز 
توجه ویژه بــه تأمین نیازهای ضروری 
بخش سالمت در این مقطع زمانی مورد 

تأکید و ابرام جنابعالی قرار گیرد.
در حالــی کــه آمارهای مــرگ و میر 
کرونایی در کشور به عدد ۴۷ نیز رسیده 
بود، بــه یکباره در روزهــای اخیر این 
عدد ســه رقمی شــده و دوباره باعث 
نگرانی گردیده اســت. در همین حال، 
افزایــش تعداد اســتان های قرمز رنگ 
نیز بــر دغدغه های مســووالن وزارت 
بهداشت افزوده است. به طوری که ایرج 
حریرچی معاون کل وزارت بهداشــت، 
با گالیــه از هموطنانی که پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت نمی کنند، عنوان 
داشته که اگر به فکر خود نیستید، الاقل 

به فکر خستگی کادر درمان باشید.
این حرف معاون کل وزارت بهداشت، 
حاکی از این اســت که اوضاع مناسب 
نیســت و اگر همیــن روال ادامه یابد، 
دوباره شــاهد افزایش بستری ها و مرگ 
و میرهای بیشــتری خواهیم بود. ضمن 
اینکه گفته می شود همین حاال نیز برخی 
از بخش های آی ســی یو بیمارستان ها، 
مملو از بیماران کرونایی شــده اســت. 
در حالی که تا یک مــاه قبل، وضعیت 
بخش هــای ویژه بیمارســتانی، امیدوار 

کننده شده بود.

سید فرشاد عالمه معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، با اشاره به نشست 
فــوری معاونــت درمــان با روســای 
بیمارســتان های تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران، گفت: با توجه به 
افزایش آمار مراجعین بیماران مشکوک 
بــه کرونا بــه بیمارســتان های تابعه و 
احتمــال وقوع موج دوم این بیماری در 

تهران، این نشست برگزار شد.
وی در بــاره مصوبــات این نشســت 
افزود: طبق سیاســت های دانشــگاه با 
توجه به کاهش آمــار مبتالیان به کرونا 
در حال بازگشــت بــه حالت عادی در 
بیمارستان ها برای کمک به بیماران غیر 
کرونا هستیم. از طرفی در روزهای اخیر 
با افزایش مراجعان ســرپایی و بستری 

مشکوک به کووید ۱۹ مواجه شدیم که 
برای پیشگیری از بحران و پاسخگویی 
مناســب به نیازهای پیش رو نیاز است 
بیمارســتان های جنرال تابعه دانشــگاه 
ضمن انجام دیگــر فعالیت های جاری، 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا را نیز در 

برنامه کار خود قرار دهند.
عالمه ادامه داد: همچنین ضروری است 
مراکز درمانی که به عنوان ســانتر کرونا 
هســتند به ســرعت ظرفیت های خود 
را افزایش دهند و بــرای مدیریت بهتر 
بحــران احتمالی مــوج دوم کووید ۱۹ 
آمادگی همه جانبه خود را حفظ کنند. به 
عالوه نیاز است در ادامه مسیر بحران از 
بیمارستان های خصوص تحت  ظرفیت 
پوشش نیز به نحو مقتضی استفاده شود.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهــران، بــا تاکید بــر جلوگیــری از 
ارجاعات نامناســب و بدون هماهنگی 
بیماران گفت: تمامی بیمارســتان ها تنها 
با هماهنگی ســتاد هدایت می توانند به 
ارجاع بیماران خود به دیگر مراکز تابعه 
اقدام کنند. همچنین بــا تفاهم معاونان 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی شهید 
بهشــتی و ایران قرار شــد ارجاع بین 
دانشگاهی نیز تنها از مسیر ستاد هدایت 

دانشگاه ها انجام شود.
حاال که دوباره به روزهای بحرانی کرونا 
در کشور بازگشته ایم، باید منتظر بود تا 
ستاد ملی مقابله با کرونا، در روند تصمیم 
گیری های خود برای بازگشایی برخی 

مشاغل و اصناف، تجدید نظر کند.

 بازگشت بحران کرونا به کشور
 نگاه ها به تصمیم جدید دولت

 یک متخصص ویروس شناســی معتقد 
است که میزان استفاده شما از ماسک می تواند 
درصد ابتالی شما به کرونا را باال و پایین کند.

به گفته وی، بر پایه دستاوردهای علمی اگر یک 
نفر مبتال به ویروس کرونا باشــد و از ماســک 
استفاده کند تا ۵۰ درصد شانس انتقال ویروس 
به اطرافیان را کاهش مــی دهد و اگر اطرافیان 
نیز از ماسک استفاده کنند، شانس ابتال به کمتر 
از پنج درصد می رسد، بنابراین ماسک زدن از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
بهزاد خوانســاری نژاد در گفت و گو با ایسنا، 

با بیان اینکه ماســک زدن در جلوگیری از ابتال 
به ویروس بســیار موثر اســت و بــا تاکید بر 
اینکه استفاده از ماسک می تواند زنجیره انتقال 
ویروس را تا میــزان قابل توجهی کاهش دهد، 
افزود: نوع ماســک مصرفی به شرایط بستگی 
دارد، اگر افراد مطمئن باشند که در فضا و شرایط 
کامال آلوده قرار دارند بهتر است از ماسک های 
n۹۵ اســتفاده کنند، اما اگــر در چنین فضایی 
نباشند ماســک های مورد استفاده در اتاق های 
عمل)ماســکی که هم اکنون به صورت معمول 
توســط مردم استفاده می شود( موثر هستند، در 

واقع حتی اســتفاده از ماسک های دست ساز و 
پارچه ای، از ماسک نزدن بهتر است.

وی تصریــح کــرد: وجود هر نوع ماســک بر 
روی صــورت و بینــی و دهــان مشــروط بر 
اســتفاده درســت از آن قطعا در جلوگیری از 
انتقال ویروس بســیار موثر است، افراد در زمان 
اســتفاده از ماسک باید حتما بینی و دهان خود 
را بپوشــانند، در برخی موارد مشاهده می شود 
که افراد بینی خود را با ماسک نمی پوشانند که 
مسلما این نوع استفاده از ماسک اثربخشی الزم 
را نخواهد داشت. اگر ماسک به صورت صحیح 

استفاده شود قطعا شانس ابتال به بیماری کووید 
۱۹ را کاهش می دهد.

وی گفت: افرادی که در آزمایشــگاه ها فعالیت 
دارند در واقع جزو نزدیک ترین افراد درگیر با 
ویروس هستند و تمامی نمونه های مثبت از زیر 
دست این افراد عبور کرده است، اما خوشبختانه 
تاکنون حتی یــک نمونه مثبت ابتال به ویروس 
کرونا در بین همکاران آزمایشــگاه های سطح 
استان گزارش نشده است و این وضعیت نشان 
می دهد که وسایل حفاظت فردی در پیشگیری 

از ابتال به کرونا بسیار اهمیت دارد.

این متخصص ویروس شناســی گفت: در باره 
استفاده از ماســک تئوری های مختلفی وجود 
دارد، حتی در کشور پیشــرفته ای مانند سوئد 
اعالم می شود که همه افراد باید این ویروس را 
بگیرند، البته ارزیابی صحت و ســقم این نظریه 
را باید به دست زمان سپرد، اما شاید برخی افراد 
که ماسک نمی زنند این نظریه را پذیرفته اند، اما 
واقعیت این است که ماسک از انتقال جلوگیری 
می کند و قطعا با استفاده از آن می توان زنجیره 

انتقال ویروس را شکست.

بر پایه معادله ماسک؛

درصد ابتالی شما به کرونا چقدر است؟

مدیر گروه تحقیقات انستیتو تغذیه کشور:

می خواهیم تاثیر کرونا بر مشکالت غذایی را به حداقل برسانیم

 عضو کمیته کشوری اپیدیمولوژی کووید 
۱۹ با تاکید بر اینکه کودکان باالی دو سال نیز می 
توانند ناقالن مهم ویروس کرونا به بزرگســاالن 
باشند، استفاده ماسک مناسب برای این رده سنی 
را در کاهش و قطع انتقال کرونا اثرگذار دانست.

بسیاری از کودکان در طول این روزهای کرونایی 
ممکن است بارها برای بازی با دوستان و هم سن 
و سال های خود به کوچه و خیابان رفته و پس از 
ساعاتی به منزل بازگردند، یا همراه والدین خود 
به مراکز عمومی همچون پاساژهای خرید بروند، 
آن هم در شــرایطی که ممکن است در خانه با 
بزرگســاالن از جمله پدربــزرگ و مادربزرگ 

هایشان در ارتباط باشند.
حال این پرسش جدی مطرح است که آیا کودکان 
می توانند ناقل ویروس کرونا از بیرون از خانه به 
افراد بزرگسال و مسن اطراف خود باشند یا خیر؟
دکتر احســان مصطفوی اپیدمیولوژیست، رییس 

مرکز تحقیقات بیماری هــای نوپدید و بازپدید 
انســتیتو پاســتور ایران و عضو کمیته کشوری 
اپیدیمولــوژی کوویــد ۱۹ می گوید: شــواهد 
علمی نشان می دهد میزان ابتالی کودکان به این 
ویروس احتماال به اندازه ابتالی افراد بزرگســال 
به این بیماری اســت، اما بیمــاری در کودکان و 
نوجوانان بیشــتر به فرم هــای خفیف و بدون 

عالمت بروز می کند. 
وی با بیان اینکه، بستری کودکان در بیمارستان و 
مرگ آن ها ناشی از بیماری کرونا کمتر از دیگر 
گروه های سنی است، افزود:اکثر کودکانی که در 
بیمارستان بستری می شوند نیز دارای یک بیماری 
زمینه ای مانند بیماریهای ریوی، قلبی عروقی و یا 
بیماری های نقص سیســتم ایمنی بدن هستند و 
عالیم بیمــاری با افزایش ســن در کودکان هم 
تشــدید می شــود. عضو هیات علمی انستیتو 
پاستور ایران در ادامه اظهارکرد:از آنجا که احتمال 

ابتالی افــرادی که با افراد آلــوده در یک خانه 
زندگی می کنند ۶ برابر بیشتر از افرادی است که 
در بیرون از خانه با آنها در تماس نزدیک بوده اند، 
این موضوع نقش کودکان را در گسترش ویروس 
به دیگر اعضای خانواده بیشــتر نشان می دهد. 
وی با تاکید بر ضرورت رعایت فاصله اجتماعی 
و پیشــگیری روزمره برای همه گروه های سنی 
به خصوص کودکان باالی دو ســال گفت: باید 
مراقبت کرد که کودکان نیز برای نزدیک شــدن 
به افراد مســن و یا دارای بیماری زمینه ای که در 
معرض ابتال به فرم های شدیدتر بیماری هستند، 
از ماســک اســتفاده کنند و مالحظات بهداشتی 

دیگر را نیز رعایت کنند.
رییــس مرکز تحقیقات بیمــاری های نوپدید و 
بازپدید انســتیتو پاســتور ایران درعین حال به 
خانواده ها توصیه کرد: درصورتی که کودکشان 
به بیماری هــای مزمن یا حاد مانند نقص ایمنی، 

مشــکل ریه، آســم یا دیگر بیماری های خاص 
مبتالست، در مورد نوع ماسک و شیوه کاربرد آن 

از  پزشک اطفال راهنمایی دریافت کنند.
دالیل فرم های خفیف تر بیماری در کودکان 

چیست؟
اما دکتر مصطفوی در ادامه در پاسخ به دالئل ابتال 
خفیف تر کودکان به ویروس کرونا نیز با اشــاره 
به اینکه، دالیل متعددی برای ایمنی نسبی کودکان 
علیه کووید-۱۹ مطرح شده است، افزود: برخی 
از محققین معتقدند به علت اینکه سیستم ایمنی 
بدن کودکان برای مقابله با ســرماخوردگی های 
ناشی از کروناویروس ها حالت تهاجمی دارد، در 
برابر ویروس عامل کووید-۱۹ از همان خانواده 

ویروس واکنش مناسب نشان می دهد.
این اپیدمیولوژیست همچنین اظهارکرد: به نوعی 
سرماخوردگی می تواند باعث ایمن شدن نسبی 

بدن در برابر فرم های شدید کووید-۱۹ شود.

عضو کمیته کشــوری اپیدیمولوژی کووید ۱۹ 
ادامه داد: این البته بدان معنی نیست که کودکان به 
هیچ وجه به کرونا ویروس مبتال نمی شوند، بلکه 
بیشتر به این معنی است که آنها به فرم های شدید 

بیماری کرونا مبتال نمی شوند.
وی بــا بیان اینکه، تحقیقات نشــان می دهد که 
کودکان در هر سال به طور متوسط ۱۲ بار و افراد 
بزرگسال به طور متوسط ۳ بار سرما می خورند، 
افزود:به همین دلیل لنفوســیت های T که نقش 
مهمی در ایمنی کودکان برای مقابله با کووید ۱۹ 
را به عهده دارند، آمادگی بیشتری برای مقابله با 

این ویروس را دارند.
مصطفــوی در عین حال گفــت: البته نکته مهم 
دیگر آن اســت که اکثر کودکان ریه های سالم 
تری نســبت به بزرگســاالن دارند، ضمن اینکه 
افزایش ســن نیز با تضعیف سیستم ایمنی بدن 

همراه است.

کودکان می توانند ناقالن کرونا به بزرگساالن باشند
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مدیرعاملشرکتآبمنطقهایزنجان:
وضعیت منابع آبی 

بیشتر دشت های استان 
بحرانی است

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای  زنجان در اولین نشســت انسجام 
بخشــی مدیران صنعت آب و برق استان که 
در محل شــرکت توزیع نیروی برق زنجان 
برگزار شد، وضعیت منابع آبی بیشتر دشتهای 
استان را بحرانی برشمرد و اظهار داشت: افت 
ساالنه سطح سفره های آب زیرزمینی ، عالوه 
بر کاهش نزوالت جوی، حکایت ازبرداشتهای 

بی رویه دارد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجــان، مهندس افشــاری گفــت: اگر 
بارشها همانند دو سال اخیر ادامه دار باشد و 
برداشتهای بی رویه نیز متوقف گردند ، انتظار 
آن میرود که افت آبهای زیرزمینی کاهش یافته 
و منابع آب زیرزمینی بتدریج تقویت و احیاء 
شوند.  افشاری یکی دیگر از چالشهای شرکت 
آب منطقه ای زنجان را عدم مراجعه کشاورزان 
جهت تمدیــد پروانه های چاه عنوان نمود و 
افزود:حتی جرایمی که توسط شرکت توزیع 
برق اخذ میگردد خاصیت بازدارندگی نداشته 
و کشــاورزان  کماکان با مراجعات مستقیم به 
شرکت توزیع برق به عدم تمدید پروانه های 

آب ادامه می دهند.
در پایان رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه 
ای زنجــان، دیدار با نماینــدگان مجلس در 
راستای تبیین رسالت وزارت نیرو و نیز بیان 
مســائل، محدودیتها و چالشهای پیش روی 

شرکتها را ضروری دانست.

بازدید مدیر کل 
میراث فرهنگی استان 

از حاشیه دریاچه سد گالبر
مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان به همراه 
فرماندار، معاونین و  روسای ادارات شهرستان 
ایجرود از حاشــیه دریاچه سد گالبر بازدید 

کردند
در این بازدید مهندس اســماعیل افشــاری 
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان، گزارشــی از ســیمای کلی 
طرح گردشگری کمپ گالبر ارائه نمود و  از 
پتانسیل باالی سد گالبر در جذب گردشگر، 
بدلیل واقع شدن در دل روستای تاریخی گالبر 

خبر داد.
افشــاری به اقدامات انجام شــده در راستای 
تبدیــل مجموعه ســد گالبر بــه یک مکان 
گردشگری مناسب با توجه به پتانسیل باالی 
آن و از آمادگــی شــرکت آب منطقه ای در 

پذیرش و تسهیل سرمایه گذاری اشاره نمود.
در پایان این بازدید مقرر گردید سرمایه گذار، 
طرح خود را به شرکت آب منطقه ای و میراث 

فرهنگی ارائه نماید.

مدیرامورمنابعآبشهرستانزنجان:
کشف دو دستگاه 

برقی حفاری غیر مجاز 
مهندس محمود سرمســتی مدیر امور منابع 
آب شهرســتان زنجان بــا اذعان بــه اینکه 
یکی از دســتگاههای حفاری از روســتای 
اســفجین شهرستان زنجان کشف شده است 
اظهارداشت:دومین دستگاه از روستای عباس 
آباد سلطانیه و از داخل یک سوله سرپوشیده 
کشــف گردید که این عملیــات کمتر از ۷۲ 

ساعت به طول انجامید.
سرمســتی، تصریح کرد:دستگاههای حفاری 
برقی روتاری که با دکل کوتاه و به ارتفاع یک 
ونیم متر است، قادرند چاههائی با عمق ۲۰۰ 

متر حفاری کنند.

مدیرمطالعاتپایهمنابعآب
شرکتآبمنطقهایزنجان:

حدود 77 درصد حجم مخزن 
سد تهم پراست

مهندس علی عباسی؛ مدیر مطالعات پایه منابع 
آب شرکت آب منطقه ای زنجان در گفت و 
گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز 
زنجان،اظهارکرد:از ابتدای ســال ۹۹ بارشهای 
خوبی استان را فرا گرفت و این موضوع باعث 
شد از حجم مخزن ۸۰ میلیون متر مکعبی سد 
تهم حدود ۷۷ درصد آن یعنی ۶۵ میلیون متر 

مکعب پرشود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، عباســی تصریح کرد:از ۷ دشت 
استان، ۵ دشت ممنوعه است که کسری مخزن 
این دشــتهای ممنوعه حدود ۲ و نیم میلیارد 

مترمکعب است.
وی افــزود: در مجموع حــدود ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ استان یعنی 

تهم،گالبر،تالوار و کینه ورس شده است.
مدیــر مطالعات پایه منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، از کشاورزان و بهره برداران 
خواست در مصرف آب صرفه جویی الزم را 
داشته باشــند، چرا که فصول بارش در استان 

زنجان محدود است.

خبـــر

مدیرعامل  افشــاری،  اسماعیل  مهندس 
شــرکت آب منطقه ای زنجان گفت:سد 
تالوار بین سه اســتان زنجان،کردستان و 
همدان قرار دارد و برای تکمیل این پروژه 
مهم حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار الزم 

است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان،مهندس افشــاری  در 
مصاحبه با  خبرنگار مرکز اشراق با اشاره 
به عقبه مطالعاتی که در سنوات گذشته از 
این سد موجود اســت، اظهارداشت: در 
سال ۱۳۹۲عملیات آبگیری این سد توسط 
رییس جمهور محترم وقت آغاز شد و از 
آن به بعد بود که در واقع برنامه ریزی برای 
بهره برداری و پیاده سازی طرح آبرسانی 

سد تالوار کلید خورد.
وی افزود: درسدهای مخزنی معموالً بعد 
از آبگیری، عملیات بهره برداری شــروع 
می شود ودر سد تالوار نیز بعد از عملیات 
آبگیری عملیات ساخت شبکه آبرسانی آن 

نیز شروع شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: امسال و سال گذشته بارندگی های 

استان و شمال غرب مطلوب بود ولی در 
سالهای آبی قبل از ۹۶ و ۹۷ خشکسالی 
مستمر و آزاد دهنده ای را شاهد بودیم و 
بــا توجه به این رویداد مهم طبیعی ، آب 
پشت همه سدهای استان وضعیت بهتری 
پیدا کردند تــا آنجائیکه این امر منجر به 
تصمیم وزارت نیرو در تکمیل پروژه های 
ناتمام در استان برای بهره برداری در بخش 

شرب و صنعت شد.
افشــاری، با تاکید بر اینکه ســه استان 
در بــاره بهره بردای  از ســدتالوار ذینفع 
هستند، تصریح کرد: برای استان همدان 
و کردستان، بهره برداری از آب شرب این 
ســد اختصاص داده شــده است و برای 
منطقــه گرماب و زرین رود شهرســتان 
خدابنده استان زنجان نیز از همین سد آب 

شرب و صنعت تخصیص داده اند.
وی اهمیت سدســازی را در جمع آوری 
آبهای جــاری حاصلــه از بارندگیهای 
ســالهای اخیر مهم ارزیابی کرد و افزود: 
این موضوع می طلبید که مخازن سدهای 
استان را در جهت جلوگیری از وقوع سیل 
و بروز خطرات جانی و مالی آماده کنیم، 

که در همین راستا، برای تکمیل سد تالوار 
و تملک اراضی حاشــیه آن حدود ۱۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار الزم است و وزارت 
نیرو موافقت نموده تا امســال ۵۰ درصد 
این اعتبار را بــرای تکمیل این پروژه در 
اختیار شرکت آب منطقه ای زنجان قرار 

دهد.
این مقام مســوول، عنوان کرد: ۸ استان 
به رودخانه قزل اوزن مرتبط هســتند و 
وزارت نیرو بر پایه مدل مدیریت یکپارچه 
منابع آب ،توســعه کشاورزی را در همه 
استانها ممنوع کرده است، مگر اینکه این 
بارندگی ها ادامه پیدا کند و وضعیت بیالن 
منطقه تغییر یابد. افشــاری تاکید نمود: با 
وضعیت موجود به غیــر از بارندگیهای 
دو ســال اخیر، مقاطعی از اســتان  مثل 
شــهرگرماب وجود دارد کــه بزرگترین 
مشکل آن در تابســتان ، نبود آب چه از 
لحــاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت آب 
می باشد، و می بایســت  از طریق خط 
انتقال آب از ســد تالوار به این موضوع 
رسیدگی شــود.  وی گفت: تاکنون برای 
ســد تالوار حدود ۲۳۸ میلیــارد تومان 

هزینه شــده اســت و در باره سد گالبر 
نیز اظهارکرد: خوشبختانه امسال نیز آب 
خوبی همانند سال گذشته پشت این سد 
جمع آوری شده و از ۲۴۰۰ هکتار اراضی 
تحت پوشش شبکه آبیاری این سد، بیش 
از هزار هکتار از اراضی تحت پوشــش 
شبکه آبیاری با ۶ میلیون متر مکعب حقابه 
آن زیرکشت رفته است و بدلیل تخصیص 
آب به بخش صنعت این شهرستان، امکان 
افزایش ســهم آب در بخش کشاورزی 
وجود ندارد. رییس هیئت مدیره شرکت 
آب منطقه ای زنجان، بحث گردشگری 
سد گالبر را نیز با اهمیت توصیف کرد و 
ابراز امیدواری نمود که با جلسات متناوبی 
که با میراث فرهنگی استان برگزار کرده 
ایم تا حدود زیــادی به هدف اصلی که 

جذب گردشگر هست نزدیک شده ایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
در باره ســد کینه ورس گفت:این ســد 
هم اکنون ۱۶ میلیون مترمکعب آب دارد 
و برای آب شرب شهرســتانهای ابهر و 

خرمدره پشتوانه مهمی تلقی می گردد.
مهندس افشاری،افزود: حقابه زمین های 

پایین دســت این سد هم اکنون از طریق 
رهاسازی آب از دریچه تحتانی اتفاق می 
افتد که با تکمیل پروژه انتقال آب این سد 
که حدود ۹۲ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد، بــه صورت مکانیزه و شــبکه ای 

خواهد شد.
وی گفــت: با تالش هــا و رایزنی هایی 

که استاندار زنجان و نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی انجام داده اند قول 
تزریق بخشی از بدهی پیمانکار این پروژه 
داده شده اســت و مقرر گردیده تا پایان 
سال شاهد تکمیل این پروژه و راه اندازی 
آب در کانال شبکه آبرسانی به تصفیه خانه 

آب شهرستان ابهر باشیم.

حجت االســالم رحمتی، دبیر شــورای 
فرهنگی صنعت آب وبرق استان زنجان 
با مهندس اسماعیل افشاری، مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجــان دیدار و 

گفت و گو کرد.
حجت االســالم رحمتی در این دیدار با 
ابراز خرسندی از انتخاب مهندس افشاری 
به ســمت مدیریت عاملی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، گفــت: مدیران بومی 
می توانند بیشتر در کنار مردم به مسائل و 
مشکالت آنان رسیدگی کنند، برای اینکه 
خود این مدیران از بدنه و درون اســتان 

انتخاب شده اند و به موارد اولیه واقفند.

وی، بیان داشت:رسالت شورای فرهنگی 
اطــالع رســانی و آگاهی بخشــی در 
چارچوب برنامه های ابالغی از ســوی 
دفتر فرهنگی وزارت نیرو است و در این 
راستا همدلی و همکاری مضاعف مدیران 

صنعت آب وبرق استان شایان ذکراست.
رحمتی،افزود: با همت و حمایت مدیران 
ارشــد صنعت آب وبرق استان، شورای 
فرهنگــی صنعــت آب و بــرق زنجان 
توانست عنوان رتبه شایسته تقدیر را در 
بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو کسب کند 
و امیدوارم این روند برای سالهای بعد نیز 

تداوم یابد.

خانم امیدوار،مدیر روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای زنجان نیــز در این دیدار 
با اشــاره به نزدیک شــدن هفته صرفه 
جویی در مصــرف آب که از اول لغایت 
هفتم تیرماه می باشد، اظهارکرد: با توجه 
به اینکه امســال حوزه برق و شرکتهای 
توانیــر نیــز در هفته صرفــه جویی در 
مصرف آب ، مشــارکت داده شده اند از 
دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق 
استان در خواست داریم،شعارها ،عناوین 
و برنامه های این هفته به شــرکت های 
صنعت آب و برق اســتان ابالغ شــده و 
بازتاب اجرای برنامه ها به شــرکت آب 

منطقــه ای زنجان منعکس گردد. وی در 
راستای اجرای بخشی از برنامه های این 
هفته،استفاده از ظرفیت ائمه جماعات را 
در فرهنگ ســازی مصــرف آب و برق 
بسیار ضروری برشمرد. در ادامه؛ مهندس 
افشاری،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان ضمن قدردانی از دیدار و نشست 
صمیمی حجت االســالم  و المسلمین 
رحمتی و ارائه نکته نظرات و راهنمائیهای 
ایشان، اظهارداشــت: مسوولیت در نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران امانت 
الهی است که بایستی آن را مغتنم شمرد و 
در خدمت گذاری به مردم شریف استان 

از هیچ کوششی دریغ نکرد.
وی به بارشهای خوب امسال و سال ۹۸ 
اشــاره کرد و افزود: این بارشــها جبران 
خســارت چندین ساله ســفره های آب 
زیرزمینی اســتان را نمی کند و با تاکید 
بــه برنامه ریزی دقیق و فرهنگ ســازی 
درســت ،ابراز امیدوار کــرد که جلوی 
اضافه برداشــت و تجاوز به حقوق عامه 
گرفته شود. افشاری، به برنامه های ساالنه 
شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان 
اشاره کرد و گفت: با توجه به خطر شیوع 
بیمــاری کووید ۱۹)کرونــا( و برگزاری 
جلسات و همایش ها به صورت ویدئو 

کنفرانســی، امسال شرکت آب منطقه ای 
زنجان آیین گرامیداشت سوم خرداد را با 
حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه زنجان به صورت ویدئو کنفرانس 

برگزار نمود.
وی، گفت: در نشســت شورای مدیران 
عامل صنعت آب و برق اســتان که هفته 
جاری برگزار خواهد شــد، برنامه های 
فرهنگی صنعت آب و برق استان در سال 
کنونی مطرح خواهد شــد و با توجه به 
خطر شیوع بیماری کرونا نحوه برگزاری 
این آیین به شــرکت هــای تابعه اعالم 

خواهد گردید.

اعضــای مجمع هم اندیشــی اســتان با 
مهندس اسماعیل افشاری، مدیرعامل این 

شرکت دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدا سید یعقوب حسینی، نماینده این 
مجمع، اظهارداشت:یکی از دغدغه هایی 
که این مجمع دارد، این است که نیروهای 
بومی ســکان مدیریت اســتان را بعهده 
بگیرند تا هم سریع تر نسبت به مشکالت 
استان آگاهی و اشراف یافته و هم همواره 
بتوانیم از تجارب،اندیشه ها، موفقیت ها 
و افتخارات اینگونه مدیران در استان بهره 

مند شویم.
حسینی، با اشاره به جایگاه وزین شرکت 
آب منطقه ای زنجان در اســتان ، تصریح 

کرد: این شرکت به سبب اینکه متولی آب 
استان است با بیشتر موضوعات اجتماعی، 
اقتصــادی و فرهنگی بدلیل اهمیت آب، 
ارتباط دارد و کشــاورزی جزء مشــاغل 
حاکم بر روستاهای استان است که با کلیه 

این موضوعات مرتبط است.
وی، نقش آب منطقه ای را در تامین آب 
مورد نیاز و پایدار برای استان در افق ۲۰ 
ســال آینده ، بسیار پر اهمیت و ارزشمند 
برشمرد و نقش آموزش های مستمر را در 

مصرف بهینه آب موثر دانست.
مهندس افشــاری،رییس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
زنجان، ضمن تشــکر از حضور جمعی 

از پیشکســوتان دلســوز اســتان در این 
نشست، اظهار داشت: امیدوارم بخوبی این 
وظیفه ســنگین را در قبال مردم استان به 
انجام برســانیم. افشاری، در سخنان خود 
به دغدغــه های موجــود در باره بدهی 
سنگین به پیمانکاران و مشاورین طرحهای 
عمرانی، افت آبهای زیرزمینی در دشــتها  
که در اســتان از ۷ دشت موجود ۵ دشت 
آن با متوســط افت ســطح آب آن تا ۷۷ 
ســانتی متر در حالت بحرانی قرار دارند 
و نیز مدیریت یکپارچه آب، اشاره نمود 
و نقش ســازمانهای مردم نهاد و اینگونه 
مجامع مستقل در پیگیری و رفع مشکالت 
استان را بسیار مهم و با اهمیت عنوان کرد.

وی، بــا تاکید بر بحث فرهنگ ســازی 
و تغییــر الگــوی کشــت محصوالت 
کشــاورزی،گفت: در این استان با توجه 
به شــرایط اقلیمی، بیشــتر محصوالت 
جالیزی در اواخر تابستان به ثمر میرسند 
که کشاورزان به ناچار و علیرغم استفاده 
بیش از حد آب در تولید این محصوالت، 
ناگزیر از فــروش آنها با نازلترین قیمت 
هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجــان، یکی از گزینه هــای تامین آب 
شرب وصنعت استان و شهرستان زنجان 
را در افق ۲۰ ساله، تکمیل سدهای در حال 

ساخت بیان نمود.
افشــاری، در پایان همراهی ســمن ها و 

مجامع مردم نهاد را درحل مشکالت پیش 
رو و پیشرفت استان بســیار ارزشمند و 
ضروری دانست و ابراز امیدواری کردکه با 

همفکری و مساعدت مستمر شاهد ترقی 
استان زنجان در ابعاد اقتصادی،اجنماعی و 

فرهنگی باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

برای تکمیل پروژه سد تالوار 120 میلیارد تومان اعتبار الزم است

دومین نشست انسجام بخشــی مدیران روابط 
عمومی صنعت آب و برق استان از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با خانم دکتر ببران فرنشین دفتر 
روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو، 
به میزبانی شــرکت توزیع نیــروی برق زنجان 

برگزارشد.
در ابتدای این نشست،دکتر ببران سخنان خود را 
با تشریح اجرای پویش الف-ب-ایران، ساخت 
و سازها و سازو کارها آغاز کرد و اظهار داشت:با 

توجه به شعار جدید پویش و سال جهش تولید، 
انتظــار می رود مدیــران روابط عمومی بیش از 
پیش نســبت به اجرای برنامه هــای گام به گام 

پویش اهتمام ورزند.
وی توضیحات مبســوطی نیز در راســتای تهیه 
پیش خبر،گزارش اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی 
قبل از افتتاح طرحها، تهیه و ارسال بموقع موشن 
گرافی ها ، اخبار و کلیپ ها با مشخصات ویژه، 
تیزرهای متنوع تلویزیونی و اجرای کلیه فرآیند 

پویش ارائه نمود.
دکتر ببران، در تهیه کلیپ پروژه ها به تهیه عکس 
هــای حرفــه ای و فنی تاکید نمــود و تصریح 
کرد:بهتر است تهیه کلیپ ها قبل از افتتاح پروژه 
صورت بگیرد و تکمیل آنها پس از افتتاح انجام 
گردد و نیز تهیه موشن گرافی و اینفوگرافی ها را 

بسیار مهم و ضروری دانست.
فرنشــین دفتر روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت نیرو،بــه ارســال به موقع پرســش ها و 

چالشــها در زمان افتتاح پــروژه ها تاکید کرد و 
افزود: تبلیغات محیطی وســیع و چشم گیر در 
زمــان افتتاح پروژه ها، انتشــار پویش و افتتاح 
جدید از شــبکه هــای اجتماعــی و کانالهای 
مختلف، جراید و خبرگزاریها مورد انتظار است.

وی، در پایان سخنان خود به هفته صرفه جویی 
در مصــرف آب و انرژی اشــاره کرد و گفت: 
از شــرکت های تابعه انتظار میرود، نســبت به 
اجرای دســتورالعمل ابالغی از ســوی شرکت 

های مادرتخصصی تابعه خود طبق عناوین هفته 
صرفه جویی که از اول لغایت هفتم تیرماه است، 

اقدام نمایند.
سپس، هریک از مدیران روابط عمومی شرکتهای 
مــادر تخصصی وزارت نیرو بــه بیان نکات و 
موارد مورد نیاز شرکت های تابعه پرداختند و در 
پایان شرکتهای داوطلب سخنان و نظرات خود 
را  در نشســت مطرح و خواســتار راهکارهای 

اجرایی برای موارد مطروحه شدند.

مهنــدس پرویز قزلباش؛ معاون طرح و توســعه 
شــرکت آب منطقه ای زنجان در باره طرحهای 
توسعه منابع آب استان زنجان، با خبرنگار صدا و 

سیمای مرکز زنجان گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان،قزلباش با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در 
بخشــهای مختلف به ویژه کشاورزی و صنعت 
و خدمات از طریق تامیــن آب پایدار امکانپذیر 
است،اظهارداشــت: ایجــاد اشــتغال در بخش 
کشاورزی بسیار کمتر از بخش صنعت است چون 
طبق آماری که جهاد کشاورزی اعالم کرده  حدود 
نیم نفر در هکتار برای بخش کشــاورزی اشتغال 
ایجاد می شــود و این در حالی است که اگر یک 
کارخانه در استان ایجاد شود و بتوان آب با ثباتی 
بــرای آن تامین نمود، چند صد نفر در آن جذب 
خواهد شد و این در حالی است که با این روش 
عالوه بر مصرف پایین آب ،راندمان باالیی را ایجاد 

می کند .

وی، تصریح کرد:در باره سد تالوار نیز این قاعده 
حاکم است و با بازنگری که در دوران خشکسالی 
صورت گرفت، اهداف این طرح از کشاورزی به 
سمت شــرب و صنعت سوق پیدا کرد و توسعه 
کشــاورزی آن کاهش یافت به نحوی که فقط در 
استان کردستان آن هم به دلیل واقع شدن مخزن سد 
در این اســتان حدود هزار هکتار زمین کشاورزی 
از این سد منتفع خواهد شد و برای استان زنجان 
و همدان در بخش شــرب و صنعت برنامه ریزی 

شده است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای زنجان، 
افزود: با توجه به آورد خوبی که در دو سال اخیر 
سد تالوار داشته است،  پیگیر هستیم تا تأمین آب 

شرب خدابنده را از این سد انجام دهیم.
وی گفــت: چون هدف و وظیفــه اصلی وزارت 
نیرو تامین آب شرب استان و شهرستان و بخش 
های کوچکتر اســت بعد از آن تامین نیاز صنعت 
و در مرحله بعدی توسعه کشــاورزی ولی با در 

نظر گرفتن حقابه های موجود،توسعه کشاورزی 
امکانپذیر نیست ،مگر این که در صورت وقوع یک 
جو پایدار در بارندگیهای کشور و استان ،بازنگری 
دوباره ای از ســوی وزارت نیرو در این راســتا 

صورت پذیرد. 
قزلباش، در باره سد گالبر اظهار داشت: مقرر شده 
بود که برای پائین دســت این سد ۲۴۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی تخصیص داده شود ولی بدلیل 
نیاز آب در بخش صنعت در شهرســتان ایجرود 
،یک بازنگری صورت گرفت و حدود هزار هکتار 

از این اراضی تامین آب شد.
وی افزود: ســدگالبر برای بخش شرب در نظر 
گرفته نشده وچون همانطوریکه گفته شد صنعت 
،نیازمند آب پایدار است، برای تامین آب صنعت 
این شهرستان ،از تخصیص آب بخش کشاورزی 

کاسته شد تا این امر محقق گردد.
قزلباش،در باره فلسفه وجودی همه سدهای استان 
و به ویژه سد تالوار گفت: وجود یک پتانسیلی که 

بتوانیم آبهای جاری شــده از ناحیه باران و برف 
را در منطقــه حفظ و نگهداری نمائیم از واجبات 
است و این موضوع هیچ منافاتی با مسائل زیست 
محیطی نداشته بلکه خود در راستای حفظ زیست 

بوم آن منطقه می باشد.
وی گفت:در باره ســد کینه ورس نیز در سال ۹۷ 
حــدود ۲۶ کیلو متر لوله برای خط انتقال آن علی 
رغــم مطالبات باالی پیمانکار ، خریداری شــده 
و اجرا شــده اســت و پروژه بیش از ۹۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای زنجان، 
افزود:سد مشمپا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
و پیگیر عملیات اجرایی آن هستیم و در صورت 
تزریق اعتبار الزم، ســاخت این ســد نیز سرعت 

باالیی خواهد یافت.
قزلباش،با تاکید بر این موضوع که همه ســدهای 
استان مهندسی ارزش شده و با مقیاس صحیح مکان 
یابی و جانمایی شــده اند، تصریح کرد:امیدواریم 

همه نهادهای مسوول و سازمانهای مردم نهاد در 
باره جذب سرمایه گذار با ایجاد زیرساخت های 
مناســب و تامین آب پایدار برای توسعه استان، 

همکاری و هم افزایی الزم را داشته باشند.

برگزاری دومین نشست انسجام بخشی مدیران صنعت آب وبرق زنجان با فرنشین روابط عمومی وزارت نیرو 

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای زنجان :

تامین آب شرب و صنعت از مهمترین اهداف ساخت سدهای استان است

دیدار دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

نشست اعضای مجمع هم اندیشی استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان
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لباس؛ صدرنشین جدول 
قاچاق در زنجان

 فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: قاچاق لباس صدرنشین قاچاق مکشوفه 

در استان است.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، از کشف 
کاالی قاچاق در شهرستان ابهر خبر داد و اظهار 
کرد: در روزهای گذشــته محموله ۸۹۰ ثوبی 
البسه قاچاق در شهرستان ابهر کشف و ضبط 
شــد، به طوری که این محموله از یک دستگاه 
پژو ۴۰۵ کشــف و ضبط شده و ارزش کاالی 

کشف شده بیش از یک میلیارد ریال است.
وی با اشاره به اینکه پس از سیر مراحل قانونی، 
قاچاق بودن محموله محرز شد، افزود: جریمه 
تعیین  شــده برای این قاچاقچی یک میلیارد و 

۸۰۰ میلیون ریال است.
این مســوول ادامه داد: پیش از این نیز ۹۶۰۰ 
ثوب البسه قاچاق در خدابنده کشف شده بود. 
ایــن محموله نیز از چهار دســتگاه خودروی 

سواری در شهرستان خدابنده کشف شد.
ممیزی تصریح کرد: این محموله عالوه بر البسه 
قاچاق شــامل ۳۳ دستگاه گوشی تلفن همراه 
کشــف شده نیز بود که در این رابطه چهار نفر 
به تعزیرات حکومتی خدابنده معرفی شــدند. 
ارزش کاالهای مکشوفه ۷ میلیارد ریال بوده و 
پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی و با عامالن 

قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان، 
خاطرنشان کرد: به علت تاثیر منفی قاچاق در 
اقتصاد کشــور، تعزیرات حکومتی به جدیت 
با قاچاقچیان برخورد می کند، به همین خاطر 
بیشــترین محموله های قاچاق که در اســتان 
رســیدگی می شــود، مربوط به قاچاق البسه، 

نفت گاز، سیگار و لوازم خانگی است.

پیشروی آمار کرونا در سایه 
برگزاری آیین عروسی و عزا

 رییس شبکه بهداشت و درمان خرم دره 
گفت: از شهروندان درخواست می شود در آیین 

عروسی و عزا شرکت نکنند.
جلیل کریم خانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
بــه این که زنگ خطر باال رفتــن آمار کرونا با 
برگزاری آیین  تجمعی به صدا درآمده اســت، 
اظهار کرد: شوربختانه در تعدادی از شهرها و 
روستاهای زنجان و دیگر استان های کشور، به 
 دلیل رعایت نکردن تذکرات همکاران بهداشتی 
در زمینه برگزاری آیین جشــن های عروسی 
یا عزاداری و ســوگواری، تعداد موارد ابتال به 
کرونا و نیز مرگ و میر ناشــی از آن به شدت 
باال رفته است. وی با تاکید بر ضرورت تداوم 
رعایت فاصله گذاری های اجتماعی، ادامه داد: 
از همه همشــهریان انتظار می رود برای این که 
خود و دیگران را در معرض آلودگی ویروس 
قرار ندهند، از تشــکیل و یا حضور در چنین 
تجمعاتی در منازل یا اماکن خودداری و آیین 
را به زمانی بعد از کنترل شــدن کرونا موکول 
کنند. رییس شــبکه بهداشت و درمان خرم دره 
تاکیــد کرد: بدیهی اســت ارگان های ذی ربط 
اعــم از مراجــع قضایی و نیــروی انتظامی و 
بهداشــت محیط جهت پیشــگیری از تهدید 
بهداشــت عمومی موظف به برخورد جدی با 
برگزارکنندگان چنین تجمعاتی هستند و برابر 

وظایف قانونی خود عمل خواهند کرد.
وی با تاکید بر این که کادر بهداشت و درمان این 
روزها، روزهای سخت و پراسترسی را پشت سر 
می گذارند، ادامه داد: برای کاســتن از حجم این 
فشــارها باید کادر بهداشت و درمان را با ماندن 
در خانه و پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز از قبیل 
حضور در تجمعات حتی به صورت خانوادگی 

یاری کنیم تا شاهد از بین رفتن کرونا باشیم.

 خبـــر

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان از مقاوم سازی ۲۸ درصد واحدهای 

مسکونی بر روی گسل در استان خبر داد.
رضا خواجه ای ظهر دیروز )۳۱ خرداد( به مناسبت 
ســالروز وقوع زلزلــه طارم و رودبــار در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: بنیاد مســکن استان برای 
مقابله با تهدید سوانح طبیعی، عملیات پیشگیری 
پیش از وقوع ســانحه را با اجــرای طرح ویژه 
بهسازی و نوســازی سکونت گاه های آسیب پذیر 
روســتایی و نیز بازسازی مناطق سانحه دیده پس 
از وقوع ســانحه همواره در دستور کار خود قرار 
داده است و تاکنون توانسته با همکاری بانک های 
عامل در طول یک ســال گذشــته، بــه بیش از 
۲۴۰۰ خانوار تســهیالت طرح ویژه بهسازی و 

مقاوم سازی مسکن روستایی بپردازد.
وی با اشــاره به اهداف اجرای این طرح، افزود: 
در راســتای کاهش صدمات ناشــی از حوادث، 
تمرکز سرمایه گذاری در روستاهای مستعد، توزیع 
عادالنه اعتبارات بخش مسکن در شهر و روستا، 
ترویج مقاوم سازی، آموزش و ارتقای دانش فنی 
روستاییان، ترویج الگوی ساخت مسکن اقتصادی 

و ... از اهم اهداف اصلی طرح است.

این مســوول ادامه داد: تســهیالت طــرح ویژه 
بهســازی و مقاوم ســازی مسکن روســتایی با 
کارمــزد ۵ درصد تا ســقف ۴۰ میلیون تومان به 
واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ 
هزار نفر پرداخت می شــود و با شناسایی مناطق 
کم برخوردار و برنامه ریزی مناسب می توان روند 
رو به رشــدی را در ارائه تســهیالت طرح ویژه 
بهسازی و مقاوم سازی مســکن روستایی دنبال 

کرد.
مســکن های  مقاوم ســازی  میانگین  خواجه ای، 
روستایی در کشور را ۴۱ درصد دانست و گفت: 
زنجان از حیث مقاوم سازی مسکن های روستایی 
جزو استان های پیشرو کشور محسوب می شود، 
به  طوری که در این زمینه ۱۲ درصد از متوســط 

کشوری جلوتر است.
فرنشــین بنیاد مسکن استان زنجان یادآور شد: با 
توجه به اینکه، زلزله بــه  عنوان یکی از حوادث 
طبیعــی هر از چند گاهی خســارت و تلفاتی به 
بار می آورد و همین امر ضرورت اندیشــیدن به 
مقاومت ســاختمان ها و ارائــه راهکارهای الزم 
برای کاهش خطرات زمیــن زلزله را دو چندان 
می کند که در این راســتا ساخت سازه های مقاوم 

در برابر تهدیدات و عوامل طبیعی، رعایت اصول 
فنی در ســاخت و سازهای واحدهای مسکونی، 
ساخت واحدهای مسکونی مطابق با مقررات ملی 
ساختمان، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت 
و سازها، نظارت مستمر به مراحل ساخت توسط 
ناظران نظام فنی روستایی، ارائه تسهیالت کم بهره 
بــرای کمک به بحــث مقاوم ســازی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه، آگاهی افراد از پدیده هایی 
مانند زلزله، برنامه ریزی های صحیح ایمنی به طور 
گروهی و در اقشــار مختلــف جامعه و باالخره 
آمادگی فردی بــرای انجام اقدامــات ضروری 
هنگام وقوع زلزله، میزان آسیب ها را تا حد زیادی 
کاهش می دهد، عنوان کرد: تعیین محل مناســب 
برای ساخت بنا، طراحی صحیح و مقاوم در برابر 
زلزله توسط مهندســان با صالحیت، استفاده از 
مصالح مناسب ســاختمانی، ساخت ساختمان با 
به کارگیری کارگران آموزش دیده و نهایتا نظارت 
بر ســاخت و کنترل کیفیت توسط سازمان های 
ذی ربط و مهندســان ناظر از برخی اصول برای 

مقاوسازی بناها به شمار می آید.
خواجه ای  با تاکید بر اینکه، ترویج مقاوم سازی، 

آمــوزش و ارتقــای دانــش فنی روســتایی در 
پیشگیری از حوادث موثر است، خاطرنشان کرد: 
با توجه به مطالعات انجام شــده، ۱۵۳ روستا در 
استان زنجان روی گسل بوده و بیش از ۱۸ هزار 

واحد مسکونی نیز در این روستاها بر روی گسل 
قــرار دارند که از این تعــداد تقریبا ۵۲۵۹ واحد 
مسکونی که ۲۸ درصد واحدها را شامل می شود، 

مقاوسازی شده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی  استان زنجان عنوان کرد؛

مقاوم سازی ۲۸ درصد واحدهای مسکونی بر روی گسل

 فرنشــین بهزیستی استان زنجان گفت: با 
توجه به بازدید تیم مناسب سازی بهزیستی از بازار 
زنجان، اصالح موانع تعبیه شده در ورودی بازار 
برای آمد و شــد ویلچر و کالسکه، اتصال پیاده 
رو بــه داخل بازار با اجرای خط ویژه نابینایان به 
صورت سکه ای، اجرای خط ویژه نابینایان و کف 
سازی و رفع اختالف ارتفاع ها از موارد مورد تاکید 
ستاد مناسب سازی بوده که همچنان مغفول مانده 

است.
محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بر این پایه بایســته اســت معاونت 
شهرسازی و معماری با هماهنگی معاونت عمرانی 
شهرداری نسبت به اجرای خط بریل در قسمت 

کف سازی شده بازار اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مقرر شــد که اطالعات شــرکت 
تجهیزات توانبخشی معتبر برای انجام استعالم اجرای 
بریل پیش ســاخته روکار به معاونت شهرسازی و 

معماری و عمرانی شهرداری ارائه شود.
این مســؤول ادامه داد: شهرداری های این استان 
به رغم کمبود اعتبار در بحث مناســب سازی و 
مبلمان شــهری ملزم هستند با حساسیتی بیش از 
پیش ضوابط و مقررات مناسب سازی را در تمام 
مراحل صدور پروانه ساخت، پایان کار همچنین 

اجرای پروژه های شهرسازی رعایت کنند.
وی اظهار داشت: یکی از گلوگاههایی که ضوابط 
و مقررات شهرســازی و معمــاری در آن کنترل 
میشــود، کمیســیون ماده ۱۰۰ بوده که در موارد 
قابل مالحظه ای مشاهده می شود ساختمان هایی 

با کاربری عمومی دارای تخلف، در کمیسیون های 
مذکور تعیین تکلیف شده و ضوابط مناسب سازی 
و الزامــات قانونی مربوطه در این ســاختمان ها 

مغفول واقع شده است.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان ادامه داد: بدون 
شک رعایت ضوابط مناسب سازی در فاز طراحی 
و قبل از اجرای پروژه های ســاختمانهای دارای 
کاربری عمومی تاثیر بســزایی در اجرای اصولی 
ضوابط و جلوگیری از تحمیل هزینه های ثانویه 
بــرای اصالح وضــع موجود و ایجــاد ضوابط 
دارد که در این راســتا نشست فنی بررسی نقشه 
ســاختمانهای دارای کاربری عمومــی در حال 
ســاخت، به لحاظ رعایت ضوابط مناسب سازی 

در فاز طراحی برگزار شد.

وی با اشــاره به برگزاری دوره آموزشــی توسط 
دانشگاه زنجان برای دانشجویان رشته های عمران، 
شهرسازی و معماری جهت آشنایی دانشجویان با 
ضوابط مناسب سازی اضافه کرد: برگزاری دوره 
های آموزشی مستمر توسط سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان برای آموزش جامعه مهندسین و 
پیگیری تاثیر دوره های برگزار شده در ارتقای پایه 
مهندسان جهت ترغیب و تشویق جهت حضور 
در دوره توســط اداره کل راه و شهرسازی استان 

می تواند تاثیر مثبتی در مبلمان شهری و مناسب 
سازی اماکن عمومی داشته باشد.

این مســؤول خاطرنشــان کرد: در سال گذشته 
چهار نشست مناسب ســازی استانی به ریاست 
معاون هماهنگی عمرانی استاندار جهت بررسی 
مشکالت شهری و مناسب سازی ادارات برگزار 
شده و از ۲۷ مصوبه این جلسات فقط سه مصوبه 
اجرایی نشــده که این موارد نیز در حال پیگیری 

است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان عنوان کرد؛

بی توجهی به حقوق نابینایان 
 مناسب سازی بازار زنجان مغفول مانده است

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت دفترچه ای شش دانگ پالک 
ثبتــی 5299/260 اصلی بخــش 1 زنجان 
به شــماره ســریال 0112350 الــف 87 به 
نشانی زنجان، اســالم آباد خیابان 16 متری 
عابدینی پــالک 379 به نــام آقای قوچعلی 
محمدی صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده برابر گواهی حصر وراثت به شــماره 
شــعبه   97/9/24-9709972601001314
یک شــورای حل اختالف زنجــان فوت که 
وراث حین الفوتش عبارتند از: صدیقه غفاری 
)همسر متوفی( عباس و محمد و خورشید و 
طرالن و فاطمه و زهرا و خدیجه و رقیه همگی 
محمدی می باشــند که وراث با ارایه دو برگ  
فرم استشهادنامه مصدق، مدعی فقدان سند 
مالکیت به علت سهل انگاری بوده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده که مراتب 
به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا 
نسبت به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی 
به نفع او انجام شده از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 10 روز ضمن مراجعــه به این اداره 
اعتراض خود را با ارایه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند 
مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی- رییس واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 بخشــدار مرکزی ابهر گفت: ۱۱ هکتار از 
مزارع گندم ابهر در آتش سوخت.

محمد نجفی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
وقوع آتش سوزی در روستای قمچ آباد ابهر، اظهار 
کرد: این گندم زار در ضلع شرقی روستای حصار 
قاجار از توابع بخش مرکــزی ابهر دچار حریق 
شد که با اقدامات به موقع و سریع ستاد مدیریت 
بحران شهرستان ابهر آتش مهار و از سرایت آن به 

مزارع دیگر جلوگیری شد.
وی بــا تاکید بر ضرورت توجه جدی دهیاران به 
این موضوع، ادامه داد: با توجه به تاکید مقام عالی 
استان و نشســت مدیریت بحران مبنی بر خرید 
تعــداد ۱۵۰ عــدد آتش کوب و تعــداد ۵۰ عدد 
کپسول آتش نشانی توســط بخشداری مرکزی 
ابهــر و توزیع آن بین دهیاران بــه منظور کنترل 
آتش ســوزی این امر باعث کنترل سریع آتش در 

این روستا شد.

این مسوول ادامه داد: بارش باران فراوان و شرایط 
جوی مناسب و سعی و تالش مردم سخت کوش 
منطقه در حوزه کشــاورزی و پشتیبانی مسووالن 
سبب شده وجب به وجب زمین های کشاورزی 
ابهر پوشــیده از گندم، جــو و دیگر محصوالت 
پربار کشاورزی باشد که خبر از ثبت رکوردهای 
تاریخی در برداشــت محصــوالت مختلف در 

شهرستان را می دهد.
نجفــی ادامــه داد: با توجه به این کــه در مرحله 
برداشــت محصوالت کشــاورزی قــرار داریم 
محصوالت به علت خشــک شدن گندم زارها و 
دیگر مزارع مستعد آتش ســوزی بوده و به انبار 
باروتی شــبیه هســتند که با چوب کبریتی یا ته 
سیگاری به آتش سوزی وسیع تبدیل خواهند شد.
بخشــدار مرکزی ابهــر با بیان این کــه با توجه 
به خطرهــای احتمالی این حوزه از کشــاورزان 
درخواست می شــود با ایجاد آتش بُر دور مزارع 

گندم و غیره از نفوذ آتش ســوزی های احتمالی 
اطراف مزرعه به داخــل مزرعه جلوگیری کنند، 
افــزود: آتش بُر شــخم زدن دور مزرعه و از بین 
بردن پوشش گیاهی اطراف که نقش بسیار مهمی 
در جلوگیری از انتشــار آتش بــه مزارع خواهد 

داشت.
وی با اشاره به دیگر اقداماتی که می تواند در این 
جلوگیری از آتش ســوزی مراتــع و مزارع موثر 
باشد، افزود: از مهم ترین این اقدامات می توان به 
تشکیل گشت های موتور سوار داوطلب روستایی 
توسط دهیاران محترم و حضور در همه مزارع و 
اطالع رسانی به روســتا در صورت مشاهده دود 
یا آتش در مزارع، حضور مســتمر کشاورزان تا 
پایان زمان برداشــت محصوالت در مزارع خود، 
تیغ زنی شــانه های راه ها توسط اداره راهداری و 
حمل و نقــل جاده ای و پاک ســازی علف ها از 
پیرامون راه ها، تشــکیل تیم های واکنش ســریع 

از داوطبان روســتایی، تهیه لیست شماره تماس 
داوطلبان صاحبان تراکتورهای روســتایی توسط 
دهیاران جهت مشــارکت در ایجــاد آتش بر در 
توسط  اطالع رسانی  احتمالی،  آتش ســوزی های 
دهیاران از طریق شــبکه های مجازی، کانال ها و 
گروه های روســتایی به اهالی و کشاورزان جهت 

آمادگی و پیش بینی تمهیدات الزم برای مقابله با 
آتش ســوزی های احتمالی، حضور موثر دهیاران 
محترم در روستا و انجام هماهنگی توسط دهیار و 
انجام هرگونه اقدام موثر برای پیشگیری و مقابله 
با آتش ســوزی های احتمالی توسط دستگاه های 
ذی ربط و اهالی روستاها و کشاورزان اشاره کرد.

بخشدار مرکزی ابهر:

۱۱ هکتار از گندم زارهای ابهر در آتش  سوخت

 رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی 
استان زنجان گفت: امسال به دلیل شرایط کرونا، 
دانش آموزان کالس اولی این استان برای سنجش 

سالمتی از نیمه تیرماه نوبت دهی می شوند.
 فاطمه باغبانی در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا،  
افزود: ســنجش ســالمت کالس اولی ها از اول 
مرداد سال کنونی و با در نظر گرفتن پروتکل های 
بهداشــتی در ۱۵ پایگاه )۶ پایگاه ثابت و ۹ پایگاه 

سیار( در سطح استان انجام می شود.
وی هدف از اجرای این طــرح را ارزیابی دانش 
آموزان بــدو ورود به دبســتان از لحاظ آمادگی 
تحصیلی، شــنوایی، بینایی، جسمی - حرکتی و 
اندازه گیری های قــد، وزن، توده بدنی و مراقبت 
های بهداشتی در ۲ مرحله اولیه و تخصصی ذکر 

کرد. باغبانی اضافه کرد: طبق برنامه اعالم شــده، 
نوبت گیری سنجش سالمت دانش آموزان کالس 
اولی از نیمه دوم تیر امسال و پس از ثبت نام دانش 

آموزان توسط مدیران مدارس انجام می گیرد.
این مسوول ادامه داد: براین پایه مدیر مدرسه پس 
طی فرآیندهای الزم در ســامانه مربوطه نسبت به 
نوبت گیری سنجش ســالمت برای دانش آموز 
کالس اولــی اقدام می کند تا خانواده ها در تاریخ 

مقرر به پایگاه های تعیین شده مراجعه کنند.
رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
زنجان ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته 
و شرایط کرونایی کشور شمار پایگاه های سنجش 
گروه های هدف امسال در این استان  افزایش یافته 
بطوریکه پیش از این در یک روز ۴۲ نفر ارزیابی 

می شدند که در ســال کنونی این رقم به ۲۰ نفر 
کاهش می یابد.

وی اظهارداشت: با احتساب چهار هزارو ۵۰۰ پیش 
دبستانی های سال گذشته و ۱۴ هزار و ۵۰۰ نوآموز 
ثبت نامی در مدارس استان امسال در مجموع  ۱۹ 
هزار دانش آموز در ســطح استان مورد سنجش 

سالمت قرار می گیرند.
باغبانی افزود: با توجه به دســتورالعمل مصوب 
شورای عالی متشــکل از وزراتخانه های آموزش 
و پرورش و وزارت بهداشــت، درمان وآموزش 
پزشکی نرخ ابالغ شده برای سنجش هر نوآموز ۴۰ 
هزار تومان است که این رقم سال گذشته ۳۰ هزار 
تومان بــود. وی اضافه کرد: با توجه به پیش بینی 
انجام گرفته و با در نظر گرفتن مشــارکت خوب 

خانواده ها  سنجش سالمت دانش آموزان کالس 
اولی  نیمه شهریور امسال به پایان خواهد رسید که 
البته تحقق این مهم در گرو به روز رسانی ثبت نام 
دانش آموزان کالس اولی در سامانه سناد و سپس 

نوبت گیری از سامانه سنجش است.

این مســؤول  ادامه داد: امســال برای رفاه خاطر 
خانــواده های زنجانی و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی فعالیت پایگاه های سنجش از ساعت 
هشــت صبح تا ۱۳ بعدازظهر در نظر گرفته شده 

است.

۱۹ هزار کالس اولی زنجانی برای سنجش سالمت نوبت 
دهی می شوند
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اذان ظهر

13:17

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:23

اذان صبح فردا

4:08

طلوع صبح فردا

5:57

وضعیت آب و هوای زنجان:

11
34

ُگفتی: ببین آسمان را، رغِق شهاب و شراره است
گار رد جشِن آتش، شب، گلشنی از ستاره است ان

گفتم هک زیباست! گفتی: زیباست؟ پس عاشِق من،
دل بستنت رد ستاره، تنها رتین راِه چاره است!

گفتم هک: گفتم هک زیباست، اّما دِل عشق بازم
این سر سپرده هب خورشید، بی اعتنا با ستاره است

وقتی هب خورشید بستم دل را هک دیدم، ستاره
زیبا ولی شیِپ خورشید، بی رونق و بد قواره است

گفتم هک زین دم دلم را، بستم هب خورشید و دل گفت:
رد کاِر خیر- آن هم این کار- کی حاجِت استخاره است؟

آن جا هک خورشیِد روشن، افراشته بیرقش را
دیگر رد آن جا، ستاره- گیرم هک ُزرهه!- هچ کاره است؟

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی
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جمال ایوبی متولد سال 1344 در زنجان است. از دوران 
دبیرستان توسط چند تن از دوستانش که چاقوساز 

بودند با این صنعت آشنا شد.
اوایل سال 1360 نزد استاد »نصرت اله بیات« مشغول به 

کار شده و به ساخت چاقوهای ضامن دار پرداخت.
از آن جایی که عالقه زیادی به ساخت چاقوهای زینتی 
داشت از حضور در کنار استاد »باقر وفا« و استاد »فتح اله 

رابط« و مرحوم »رضا رابط« بهره های زیادی برد.
در سال 1363 به صورت مستقل به تولید چاقو پرداخت. 
در اوایل چاقوهای ضامن دار با دسته ساده تولید می کرد. 
و  آورد  روی  نقوش  دارای  چاقوهای  تولید  به  سپس 

هم اکنون نیز به این کار ادامه می دهد.

جمال ایوبی
استاد چاقوسازِ زنجانی

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز

چاقوی زنجان با نقوش باستانی ایران؛ اثر استاد جمال ایوبی
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