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کسب عنوان برترسریال تلویزیونی» یاشا« 
تولید مرکز زنجان در جشنواره ملی فانوس

به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار می شود

 کنفرانس بین المللی ۲۰۲۰ 
مدیریت ثبت دانشگاه ها در زنجان

پرداخت ۱۲میلیارد تومان 
تسهیالت کرونا به فعاالن 

صنایع دستی زنجان 

7

7

مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم(
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، 
حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده های کشــاورزی از مبدا انبارهای سازمانی به کلیه نقاط داخل 
اســتان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:  2099001571000001 روز دوشنبه مورخه 1399/8/19
2. نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، خیابان ولیعصر، نبش 

گلستان یکم، پالک 66.
3. هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

انجام می گیرد.
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخه 99/8/19 تا ساعت 18 روز  شنبه مورخه 99/8/24.
5. آخرین مهلت ارایه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 18 روز چهارشنبه 

مورخه 99/9/5 می باشد. 
*الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6. تاریخ گشایش پیشنهادها: پنج شنبه مورخه 99/9/6 ساعت 10 صبح
7. میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ  493.500.000 )چهارصد و نود و سه میلیون و پانصد هزار( ریال است که به 
 IR  250100004001039704005791 دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( به حساب شبای شماره
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکتری 

359039768263500650000000000006 قابل ارایه می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 

مورخه 99/9/5 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا برای کسب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 02433771359 به نشانی 
اینترنتی شرکت www.assc.ir  و نشانی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز 

مراجعه فرمایند.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: 02141934 

دفتر ثبت نام در سامانه: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شماره 33144494

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی

چرا موسیقی 
ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد؟

 یک مطالعــه موفقیت آمیــز در زمینه 
 )EEG(الکتروانســفالوگرافی تصویربرداری 
دریچه ای را برای تحقیق در زمینه لذت بردن از 

موسیقی در آینده باز کرده است.
به گزارش زنگان امــروز به نقل از نیو اطلس، 
هرکسی می تواند با شنیدن آهنگ مورد عالقه 
خود، لذت یا مو به تن سیخ شدن را در سراسر 
بــدن خود تجربه کند. ما مــی دانیم که گوش 
دادن به موسیقی می تواند احساسات زیادی از 
لذت تا غصه را در ما برانگیخته کند و مطالعات 
تصویربرداری از مغز قبال نشــان داده است که 
فعالیت های مغزی بســیاری در مناطق پاداش 
مغز وجود دارد که با موسیقی تحریک می شود.
یک مطالعه جدید از گروهی از دانشمندان مغز 
و اعصاب فرانســوی بینش جدیدی در مورد 
چگونگی تولید این احســاس در مغز ما بر اثر 
شنیدن موسیقی ارایه می دهد. این تحقیق برای 
اولین بار است که این پدیده را با استفاده از نوع 
جدیدی از سیستم EEG با چگالی باال بررسی 
می کند که اجازه می دهد فعالیت الکتریکی در 

محیط های طبیعی تر اندازه گیری شود.

به انتخاب سردبیر

 مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی اســتان زنجان گفت: هم اکنون ۲ هزار 
پرونــده برای بیمــاران مراقبتــی، پیوندی و 
دیالیزی در انجمن کلیوی استان تشکیل شده 
است که از این تعداد یک هزارو ۵۰۰ بیمار با 
پیوند کلیــه و مراقبت، از چرخه دیالیز خارج 
شده و به فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهند.
محمدرضا طهماسبی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: حدود ۱۰۰ نفر از این افراد در رده 
سنی ۱۲ سال قرار دارند و اگر این افراد وارد 
چرخه دیالیز شــوند، مراحل ســخت تری را 
نسبت به دیگر افراد در پیش خواهند داشت، 
به همین دلیل خروج این تعداد افراد کلیوی از 
چرخه دیالیز می تواند یکی از کارهای ماندگار 
انجمن خیریــه حمایت از بیماران کلیوی این 

استان باشد.
 این مســوول ادامه داد: بیماری کرونا تنها بر 
ریه ها تأثیــر نمی گذارد، بلکــه کلیه ها را هم 
تحت تأثیر قرار می دهد و بر این پایه بیماران 
کلیــوی اقدامــات پیشــگیرانه را باید جدی 
بگیرند و از شهروندان نیز درخواست می شود 
بــا رعایت نکات الزم جــان دیگران به ویژه 

بیماران کلیوی را با خطر مواجه نکنند.
وی به نقــش مهم آموزش بر پیشــگیری از 

بیماری های کلیوی به ویژه در روزهای همه 
گیری کرونا تاکید کرد.

به گفته طهماسبی، آموزش، یکی از رسالت ها 
و سیاست های مهم انجمن کلیوی است که در 
این راستا تالش می شود در فضای مجازی با 
آگاهی بخشی صحیح به جامعه در باره رابطه 
بیماری کلیوی و کرونا به بیماران هدف و هم 
استانی ها  از ابتال به بیماری کلیوی و نارسایی 

کلیه پیشگیری شود.
این مســوول ادامه داد: نارسایی کلیه از جمله 
بیماری هایی است که عالوه بر جسم و روح 
بیمار، کیفیت زندگی و معیشــت خانواده ها 
را تحــت تاثیر قرار می دهــد و  با توجه به 
پیشرفت  علم پزشــکی و دستگاه های دیالیز، 
کیفیــت و کمیــت زندگی بیمــاران دیالیزی 

افزایش یافته است.
وی اظهار داشــت: پیوند کلیه امکان زندگی 
مطلوب تری را  بــرای بیماران دیالیزی فراهم 
می کند، بنابراین بیمــاران دیالیزی باید توجه 
داشته باشــند که دیالیز به معنی پایان زندگی 
نیســت و آنان بــا افزایش آگاهی نســبت به 
بیماری خود و مشورت با پزشکان می توانند 
مناســب ترین روش درمانــی را بــرای خود 

انتخاب کنند.

طهماســبی افزود: خوشــبختانه در روزهای 
کرونایــی خیرین، بیمــاران نیازمند کلیوی را 
فراموش نکرده اند و در این مدت بســته های 
معیشــتی، بهداشــتی و دیگر اقالم مورد نیاز 
را در چنــد نوبت بین بیمــاران توزیع کردند 
که امیدواریم همین روند تداوم داشــته باشد 
تا گوشه ای از مشــکالت درمانی و معیشتی 

بیماران رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت انجمن 
و با برنامه ریزی، پیشــگیری و اطالع رسانی، 
افرادی که دارای عالئم بیماری کلیوی هستند 
شناســایی شده و با تشکیل پرونده مراقبتی از 
پیشرفت بیماری جلوگیری می شود تا فردی 

وارد چرخه دیالیز نشود.
بــه گفته این مســوول، با توجــه به ظرفیت 
انجمن، جلسات آموزشی درباره دیالیز و پیوند 
در بیمارســتان ها برگزار می شــود و در این 
جلسات بیماران و خانواده بیماران می توانند 
پرســش خود را  مطرح کرده و پزشکان هم 
دربــاره انواع درمان از جمله اقدامات کنترلی، 

اطالعات الزم را به بیماران ارایه می کنند.
گفتنی اســت، انجمن خیریه بیماران کلیوی 
اســتان زنجان از سال ۶۳ با پوشش پنج بیمار 

دیالیزی فعالیت خود را آغاز کرده است.

ویتــرین

خبر خوب استاندار زنجان 
برای بازنشستگان؛

پرداخت پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان سال 

۹۸ در روزهای آتی
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ارزش معامالت بورس 
زنجان از ۱۳۲۱ میلیارد 

ریال گذشت

۱۱ هزارو ۹۳۵ نفر 
از کارگران در زنجان 
بدون مسکن هستند

برای ۲ هزار بیمار کلیوی 
در زنجان پرونده تشکیل شد

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان:
قرنطینه دو هفته ای 

بیماران کرونایی 
کافی نیست

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد طراحی، تامین تجهیزات و ارایه خدمات مورد نیاز جهت 
پیاده سازی مرکز داده ایران ترانسفو را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

)مربوط به استاندارد سازی مرکز داده شرکت ایران ترانسفو واقع در ساختمان اداری(

متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 33790593-024 از ساعت 9 تا 15 تماس 
حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل 
از طریق مراجعه به سایت www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه 

جهت اخذ مدارک و ارایه پاسخ اقدام نمایند. 
 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران -شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی
شماره 99/077-1
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مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان:

برای ۲ هزار بیمار کلیوی در زنجان پرونده تشکیل شد
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 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: قرنطینه دو هفته ای بیماران کرونایی 
کافــی نبوده و تنها در مواردی که عالئم بیماری را 
نداشته باشــند، پس از مدت دو هفته می توانند به 
زندگی عادی خود با رعایت پروتکل های بهداشتی 

ادامه دهند.
علیرضا آرمانی کیان پیش از ظهر دیروز )۱۸ آبان ماه( 
در نشســت خبری که به  صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، در رابطه با داروی رمدسیویر، اظهار 
کرد: داروی رمدســیویر تاثیر خوبی بر بهبود حال 
بیماران کرونایی داشته و به میزان کافی برای مصرف 
این بیماران موجود اســت اما تاکنون مجوز برای 
مصرف غیربیمارســتانی این دارو داده نشده است 
ولی به زودی پروتکل های درمان سرپایی نیز ابالغ 

خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه استان زنجان از کمبود پرستار 
رنج می برد، افزود: اســتان زنجان نیــاز به نیروی 
پرستاری، بخش ICU، متخصص عفونی، داخلی، 
بیهوشــی و غیره اســت، به همین دلیل دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان با شرایط مناسبی اقدام به 

جذب نیروهای مورد نیاز می کند.
این مســوول با اشــاره به دو برابر شدن ظرفیت 
تخت های بخش ICU بیمارستان های استان زنجان 

در دوران کرونایی، تصریح کرد: به زودی برخی از 
تجهیزات مورد نیاز بیمارستان های استان با توجه 
به وام اخذ شده از سازمان جهانی بهداشت فراهم 
خواهد شد ولی تا حدودی تجهیزات بیمارستان ها، 
پرسنل درمانی می توانند تاثیرگذار باشند، زیرا تنها 
راه موجود برای کرونا پیشــگیری از شیوع و ابتال 

به کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
اجتماعی است.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان با بیان 
اینکــه قرنطینه دو هفته ای بیمــاران مبتال به کرونا 
در منزل قطعی و کامل نیســت، زیرا تنها زمانی که 
فرد بیمار عالئم کرونا را نداشته باشد، می تواند به 

زندگی عادی خود با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ادامه دهــد، ادامه داد: قرنطینه کامل به مدت چهار 
هفته اســت تا عالئم بیماری کامال بهبود پیدا کند، 
زیرا رفتار ویروس کرونا بســیار خاص بوده و به 
طوری که بعد از مدتی محو شــده و سپس دوباره 

بروز می کند.
 PCR آرمانی کیان با بیان اینکه تســت های مثبت
ارزشمند است ولی تست های منفی بی ارزش بوده، 
زیرا در صورت داشتن عالئم بالینی به بیماری کرونا 
مبتال هســتند، اظهار کرد: از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون دو نفر از کادر درمانی اســتان بر اثر ابتال به 
کرونا جان خود را از دست داده اند، طبق بازدیدی 
که روز گذشته از بیمارستان ولی عصر)عج( استان 
به عمل آمد، هم اکنون یک پرســتار و یک پزشک 
عفونی در بخش ICU بستری و تعدادی نیز مبتال 

هستند.
وی با بیان اینکه تحت درمان بودن بیماران کرونا با 
حال خوب در منزل به دلیل تغذیه مناسب و حمایت 
عاطفی بهتر بوده و به روند بهبودی بیماران کمک 
می کند، خاطرنشان کرد: مردم باید متوجه باشند که 
بستری شدن در بیمارستان در مواقعی که ضروری 
نیست مخاطراتی مانند عفونت های بیمارستانی را 

متوجه بیمار خواهد کرد.

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

قرنطینه دو هفته ای بیماران کرونایی کافی نیست فرنشین تعاون،  کارورفاه اجتماعی استان:
۱۱ هزارو ۹۳۵ نفر 

از کارگران در زنجان 
بدون مسکن هستند

 فرنشــین تعاون،  کارورفاه اجتماعی 
اســتان زنجان گفت: ۱۱ هزارو ۹۳۵ نفر از 
کارگران فاقد مسکن در این استان شناسایی 

شدند.
محمد رضا یوســفی در جمــع خبرنگاران 
افــزود: تعداد ۱۹۵ نفر از زنان سرپرســت 
خانوار و ۷۹۱ نفر از کارگران در اســتان که 
جز سه دهک پایین جامعه هستند نیز جزو 

افراد بدون مسکن در آمار قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: مطابق دستور وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر توانمندسازی 
تعاونی های مصرف و مســکن کارگری با 
همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی 
برای دسترســی کارگران کشــور به بخش 
کاالهای اساســی و مسکن ارزان قیمت، بر 
خــود وظیفه می دانیم از قشــر زحمتکش 
کارگران حمایت و پشــتیبانی کرده و گامی 
مثبت در ایجاد انگیزه، روحیه امید و نشاط 

و همچنین گشایش در امور آنان برداریم.
فرنشــین تعاون،  کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان گفت: کارگران نیروهای مولد جامعه 
و ارزشــمند هســتند، از این رو تالش می 
کنیم تا با تامین مسکن آنها، دغدغه این قشر 
زحمت کش را مرتفع ســازیم که در همین 
راســتا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هشت مدل برای مســکن کارگران طراحی 
کرده است که مطابق با آن مخاطبان شناسایی 
و در این طبقه بندی ها دسته بندی می شوند.
وی با اشــاره به اینکه زمیــن ۵۰ درصد از 
ارزش ســاختمان است، ادامه داد: اگر زمین 
رایگان در اختیار مسکن کارگری قرار گیرد، 
به مانند آن اســت که ۵۰ درصد به کارگران 

در تامین مسکن تخفیف داده ایم.
یوسفی گفت: باید تالش کنیم تا با شناخت 
پتانســیل های هر یک از نهادهای مسئوول، 
برای خانه دار شدن این قشر زحمت کش و 

مولد اقتصاد کشور اقدام کنیم.

خبـرخبــر

ارزش معامالت بورس 
زنجان از ۱۳۲۱ میلیارد ریال 

گذشت
 مدیرعامل شــرکت بورس منطقه ای 
زنجان گفــت: ارزش مجموع معاالت هفته 
گذشته بیش از ۱۳۲۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون 

ریال بوده است.
به گزارش زنگان امروز اصغر نجفی با اشاره 
به معامالت هفته منتهی به ۱۴ آبان ماه، اظهار 
کرد: در معامالت هفته گذشته این منطقه )۱۰ 
تا ۱۴ آبان ماه( در مجموع ۱۰۵ میلیون و ۵۰۹ 
هزار و ۳۰۵ ســهم، داد و ستد شد که ارزش 
مجموع معامالت هفته گذشته بیش از ۱۳۲۱ 

میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال بوده است.
وی افزود: این معامالت توسط ۲۴ کارگزار 
دارای استیشــن معامالتی )ایستگاه یا هسته 
مرکزی معامالت( بــورس منطقه ای زنجان 

انجام شده است.
این مســوول ادامه داد: از میان شرکت های 
معامله شده ۵۲ درصد به خرید و ۴۸ درصد 

به فروش سهام اختصاص داشت.
مدیر بورس منطقه ای اســتان زنجان گفت: 
مجموع ارزش ســهام خریداری شده در این 
مــدت بیش از ۶۸۵ میلیــارد و ۵۲۴ میلیون 
و ۳۷۴ هــزار ریال و مجموع ارزش ســهام 
فروخته  شده نیز ۶۳۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون 

و ۱۶ هزار ریال بود.
نجفی با اشــاره به معامــالت بورس منطقه 
زنجــان در هفتــه ماقبل )۳ تــا ۷ مهرماه(، 
خاطرنشان کرد: در مدت مذکور در مجموع، 
تعداد ۱۳۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۷۷۴ سهم 
و حــق تقدم به ارزش بیش از ۱۷۰۰ میلیارد 
 و ۵۱۳ میلیــون ریال در ایــن منطقه، داد و 

ستد شد.

کسب عنوان برتر
سریال تلویزیونی» یاشا«

 تولید مرکز زنجان 
در جشنواره ملی فانوس

 »سریال  یاشا« به تهیه کنندگی حاتم 
معصومی در بخش تلویزیونی و ســینمایی 
شاخه سریال داســتانی چهارمین جشنواره 

ملی فانوس حائز رتبه برتر شد.
هیــات داوران این جشــنواره بــا توجه به 
مضامین حماســه و ایثار، بویژه نقش مادران 
شهداء جاوید االثر که در داستان این سریال 
تلویزیونی منظور شــده اســت تقدیرنامه و 
جایزه بخش سریال تلویزیونی را به این اثر از 

مرکز زنجان اعطاء کرد.

 فرنشــین دانشــگاه زنجان، از برگزاری 
کنفرانــس بین المللــی ۲۰۲۰ مدیریــت ثبــت 

دانشگاه ها به میزبانی این دانشگاه خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، سیدمحســن نجفیان در 
نشســت هفته پژوهش که در محل اســتانداری 
زنجان برگزار شد، با بیان اینکه پژوهش موضوعی 
اســت که از دیرباز تا به امروز از اهمیت زیادی 
برخوردار بــوده و امروز اهمیــت این موضوع 
دوچندان اســت، گفت: یکی از برنامه های این 
دانشــگاه، برگزاری کنفرانــس بین المللی ۲۰۲۰ 

مدیریت ثبت دانشگاه ها است.
وی با اشــاره به اینکه همه ساله شاهد برگزاری 
برنامه هــای هفته پژوهش از ۱۵ تــا ۲۰ آذرماه 
هســتیم، افزود: در همین راســتا امسال نیز این 
برنامه ریزی ها توســط ستاد ملی هفته پژوهش و 
فناوری در کشــور صورت گرفته و معتقدیم با 
وجود شــرایط متفاوتی که امسال داریم، نباید از 

کیفیت برنامه های هفته پژوهش کاسته شود.
نجفیــان با یادآوری اینکه یکــی از نقاط ضعف 
برنامه های هفته پژوهش در ســال کنونی ممکن 
است به واسطه شیوع ویروس کرونا، نبود رنگ و 
بوی عملی برخی از فعالیت ها در این هفته باشد، 
تصریــح کرد: فارغ از اینکه اولویت در برگزاری 
برنامه های هفته پژوهــش، رعایت پروتکل های 
بهداشتی اســت اما نباید اصل موضوع کمرنگ 

جلوه داده شود.
فرنشــین دانشگاه زنجان با تاکید بر اینکه اهتمام 
الزم برای برگزاری مطلوب کنفرانس بین المللی 
۲۰۲۰ مدیریت ثبت دانشــگاه ها صورت گیرد، 
ادامه داد: آنچه که امــروز باید در باره برگزاری 
مطلوب این کنفرانس بین المللی مدنظر داشــت، 
اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی در این زمینه 
است که برنامه ریزی های الزم در این زمینه باید 

صورت گیرد.

نجفیــان با اشــاره به نام گــذاری روزهای هفته 
پژوهش، خاطرنشــان کرد: »مدرســه و دانشگاه 
و دســتاوردهای پژوهش و فناوری«، »پژوهش 
و فناوری، مشــارکت ملی«، »پژوهش، فناوری 
و جهــش تولیــد«، »پژوهــش و بزرگداشــت 
پژوهشــگران و فناوران برتــر و حامیان آنان«، 
»پژوهــش، فنــاوری و علوم انســانی« و »روز 
وحدت حوزه و دانشگاه« عناوین هفته پژوهش 

است.
وی با یادآوری اینکه ارایه دستاوردهای پژوهشی 
در قالب نمایشــگاه مجــازی می توانــد بدون 
محدودیت زمانی در دیگر روزها نیز ارایه شود، 
خاطرنشــان کرد: در قالب نمایشــگاه مجازی، 
شاهد ارایه دستاوردهای چند دقیقه ای استان در 
حوزه پژوهش و فنــاوری خواهیم بود که قرار 
اســت به صورت فیلم به معرفی این دستاوردها 

پرداخته شود.

به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار می شود

 کنفرانس بین المللی 2۰2۰ مدیریت ثبت دانشگاه ها در زنجان

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: از روز 
۱۸ آبان ماه به مدت دو ماه طرح تسهیل ترخیص 
موتورسیکلت ها از پارکینگ آغاز شده و بخشش 
دو برابری جریمه ها و امکان تقســیط موتورهای 

توقیفی وجود دارد.
ســردار رحیم جهانبخش در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه با ترخیص موتورسیکلت های توقیفی و 
رســوبی از پارکینگ های استان، اظهار کرد: طرح 
تســهیل ترخیص موتورســیکلت ها در راستای 
جلوگیری از انباشت موتورسیکلت های توقیفی و 
رســوبی در پارکینگ ها اجرا شد و تسهیالتی نیز 

برای ترخیص در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه طــرح تســهیل ترخیص 
موتورسیکلت ها از پارکینگ از امروز )۱۸ آبان ماه( 
آغاز شــده و تا ۱۸ دی ماه به مــدت دو ماه ادامه 
دارد، افزود: همه موتورســیکلت های توقیفی در 
پارکینگ ها به غیر از موتورســیکلت های دارای 

دستور قضایی شامل طرح مذکور است.

این مسوول با بیان اینکه موتورسیکلت های رسوبی 
که از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۸ توقیف شده اند نیز 
شامل طرح تســهیل ترخیص موتورسیکلت ها از 
پارکینگ می شوند، تصریح کرد: مالکان یا متصرفان 
موتورسیکلت ها )افرادی که مالک موتورسیکلت 

نبودند اما به شــکل قانونی از این وســیله نقلیه 
استفاده می کردند( نیز برای ترخیص به دفاتر پلیس 

+۱۰ مراجعه و مدارک الزم را ارایه کنند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان بــا تاکید بر اینکه 
راستی آزمایی مدارک در پارکینگ ها انجام خواهد 

شد که بر پایه این طرح ترخیص موتورسیکلت ها 
برابر نرخ های مصوب سال ۹۴ هیئت دولت انجام 
می شــود، ادامه داد: بر پایه طرح تسهیل ترخیص 
موتورســیکلت ها از پارکینگ، جریمه دو برابری 
موتورسیکلت های توقیفی و رسوبی بخشیده شده 
و امکان تقســیط جرایم برای مالکان یا متصرفان 

موتورسیکلت ها فراهم شده است.
ســردار جهانبخش با تاکید بــر اینکه بنا بر طرح 
تســهیل ترخیص موتورســیکلت ها از پارکینگ 
فقط اصل جریمه پرداخت می شــود و می توانند 
برای پرداخت جریمه از شــیوه پرداخت اقساطی 
یک ساله استفاده کنند، اظهار کرد: گفتنی است اگر 
مالکان یا متصرفان موتورســیکلت ها از این طرح 
دو ماهه استفاده نکرده و نسبت به ترخیص اقدام 
نکنند به منزله موتورهای بدون صاحب محسوب 
شده و موتورسیکلت ها، فروخته شده و مبلغ آن در 
شش ماه قابل عودت به مالک خواهد بود و پس از 

آن به نفع بیت المال هزینه خواهد شد.

اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت های توقیفی توسط پلیس؛

بخشش دو برابری جریمه و امکان تقسیط موتورهای توقیفی

 استاندار زنجان گفت: پاداش پایان خدمت 
برخی بازنشستگان ســال ۹۸ به مبلغ ۸ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان در روزهای آینده واریز می شود.
فتح اله حقیقی در هشــتمین نشســت شــورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان، با اشاره به بند »د« 
تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، اظهار کرد: دستگاه های 
اجرایی طرح مولدسازی را جدی بگیرند؛ چراکه 
هم قانون اســت و هم اینکه بخشی از منابع مالی 

استان از این طریق تامین می شود.
وی افــزود: اگر نتوانیم در زمان مشــخص منابع 
پیش بینی شده تبصره ۱۲ قانون بودجه را در استان 
محقق کنیم، چه کسی می خواهد پاسخ گو باشد و 
در چنین شــرایطی باعث تاسف است که مدیران 
برخی دستگاه ها نســبت به مولدسازی دارایی ها 

جدیت ندارند. اموال دولتی در دستگاه های اجرایی 
متعلق به مدیران نیست، بلکه این اموال مال دولت 
است و دولت مصوب کرده برای رفع مشکالت، 

اموال مازاد به فروش برسد.
این مســوول ادامــه داد: اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان مکلف اســت اگر مدیری در زمینه 
اجرای تبصره ۱۲ قانــون بودجه اقدامی نمی کند 
و یا مانعی را ایجاد می کند، ظرف ۴۸ ســاعت نام 
مدیر و دســتگاه را به مدیریت استان اعالم کند و 
مدیران بایــد بدانند که تامین برخی منابع مالی از 
همین طریق فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی 
است. مسائل و اشکاالت موجود در اجرای تبصره 
۱۲ قانون بودجه در هفته جاری باید در استان حل 

و فصل شود.

اســتاندار زنجان از معاون هماهنگی امور عمرانی 
خواست تا کمیته های متشکل از شهرداری و راه 
و شهرسازی تشکیل دهد تا موانع موجود بر سر 
راه مولدسازی برطرف شود و فرنشین هماهنگی 
امور اقتصادی و دارایی اســتان هم موظف شد تا 
دو روز آینــده نام مدیرانی که در این راه تعلل می 

کنند، اعالم کند.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با اشاره به 
سفر معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 
بودجه به استان، یادآور شد: در دیدار با وزیر راه و 
شهرسازی برای پیگیری اعتبارات آن سفر اقدامات 
خوبی در راستای اختصاص مبالغ پیش بینی شده 
بــرای دو خطه کردن راه آهن زنجــان به قزوین، 
راههای زنجان به بیجار، ســلطانیه - کبودرآهنگ 

و زنجان به تاکستان، همچنین توسعه بیمارستان 
ولیعصر )عج( زنجان انجام شده و ۱۶ میلیارد تومان 
اعتبارات نقدی برای برخــی طرح ها و برنامه ها 

تخصیص داده شده است.
حقیقی عنــوان کرد: این اعتبــارات برای تجهیز 
دبیرخانــه کنگره ۳۵۳۶ شــهید اســتان، تکمیل 
ساختمان حراســت و حل اختالف، اجرای طرح 
ســبزه میدان و برخی طرح های عمرانی بر زمین 
مانده اختصــاص یافته، همچنین پــاداش پایان 
خدمت برخی بازنشســتگان ســال ۹۸ به مبلغ ۸ 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومــان در روزهای آینده 

واریز می شود.
بررسی دقیق طرح تفصیلی جامع شهری برای به 
نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود.روستایی، از دیگر خواسته های استاندار در هشتمین تصویب رسیدن و تکمیل و نهایی کردن منظومه 

خبر خوب استاندار زنجان برای بازنشستگان؛

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۸ در روزهای آتی
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 فرنشین صداوسیما به همراه معاونین و 
مدیران رسانه استانی بمنظور هماهنگی برنامه 
های هفته بســیج با حضور در ســپاه استان  با 
فرمانده و معاونین این سپاه دیدار و تبادل نظر 

کرد.
لطیفی با اشاره به فلســفه تشکیل نهاد مقدس 
بســیج تصریح کرد: خدمات ارزنده بســیج از 
ابتدای انقالب بر هیچ کســی پوشیده نیست و 
این نهاد مقدس و مردمی با ترویج ارزش های 
انقالب اســالمی همواره پشــتیبان بسیار قوی 
برای نظام جمهوری اسالمی در تمامی حوادث، 

مسائل و بحران ها بوده و هست . 
وی افزود: گسترش معنویت فردی و اجتماعی، 
ریل گذاری برای اجرای بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی،  ترویج ارزش های دینی در حوزه های 
تخصصــی همچون هنــر،  ورزش و رســانه،   
خدمتگزاری بی منت به مردم در شرایط سخت 
و حوادث همچنین ایســتادگی در برابر تهاجم 
فرهنگی دشــمن از کارکردهای نهاد بسیج در 
چهار دهه از عمر بابرکت این شجره طیبه است.
رییس رسانه استانی با اشــاره به تجربه موفق 
حضور اقشار مختلف در برنامه های هفته دفاع 
مقدس اظهار داشــت: تمام سالئق و گرایشها 
تحت پرچم جمهوری اسالمی آماده جانفشانی 
در راه اســالم و ایران هســتند و رسانه استانی 
آماده برنامه ســازی در هفته بســیج با حضور 

بسیجیان موفق و کارآفرین است.
فرنشــین مرکز با اشاره به در پیش بودن کنگره 
بزرگداشت3535شهید استان گفت: هم اکنون 
برنامه هــای پالک، تقویم عزت، نشــانه ها و 
شــجره طیبه در حال پخش اســت و بنا داریم 
ســریال فاخر میراث مجید با موضوع شــهید 
راه علم دکتر مجید شــهریاری، تله فیلم شهید 
یوســف قربانی، مســتند نیلوفران آبی، مستند 
سرداران شــاخص و ویدئو کلیپ فاخر ویژه 
کنگره در کنار سلســله نمایــش های رادیویی 
طبقه الف و فاخــر را در روز برگزاری کنگره 

رو نمایی کنیم.
وی از پخــش ویــژه برنامــه تلویزیونی حال 
اســتمراری با رویکردی جدید در هفته بسیج 

خبر داد.

فرمانده سپاه انصار المهدی استان هم با سپاس 
از اهتمام ویژه صداوســیمای استان به فرهنگ 
ایثار و شهادت و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، از 
تالشهای بی وقفه رسانه استانی در سال کنونی 
در موضوع بیماری کرونا قدردانی کرده و گفت: 
انعکاس برنامه های فرهنگــی بویژه تولیدات 
مرتبــط با مدافعان مرزهای عزت و شــرف از 
هر قشــر و صنف به خصــوص در روزهای 
هفته بســیج تأثیر بسزائی در تقویت بنیان های 
اعتقــادی و اتحاد جامعــه و افزایش روحیه و 

انگیزه بسیجیان دارد. 
ســردار کرمی افزود: باید قدردان این ملت که 
در عرصه های  مختلف با حضور حماسی خود 
نقش آفرینی کردند باشــیم و فراموش نشود که 
اتکا به خداوند، مردم و استفاده از ظرفیت های 
داخلی همیشــه بــرکات فراوانی بــرای میهن 

اسالمی به ارمغان دارد .
وی تصریح کرد: در شرایطی که انتشار  ویروس 
کرونا امکان هرنوع تجمع بمنظور برگزاری آیین 
را سلب کرده بود، شــبکه استانی با تمهیدات 
صــورت گرفته این بــه زیبایــی و هنرمندی 
به شــکل شایســته ای خال را پر کرد و نقش 
تأثیرگذار خود را در هفته دفاع مقدس به بهترین 

شکل ایفا نمود.
مســوول نمایندگی مقام معظم رهبری در سپاه 
اســتان هم در این نشست با تقدیر از تالشهای 
صدا و ســیمای مرکز زنجان در توجه ویژه به 
موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  به ویژه 
در چهل سالگی دفاع مقدس ، گفت: بسیج در 
حوزه فرهنگ و اندیشــه حضور جدی دارد و 
تبییــن گفتمان انقالب اســالمی و رهبر معظم 
انقالب را وظیفه خــود می داند که این مهم با 

همراهی رسانه ملی امکان پیدا می کند.
 حجت االســالم بیگدلی افزود:بسیج در طول 
۴۰ ســال گذشــته همواره خادم مردم بوده و 
از هیچ گونه مجاهدت و ایثار برای آســایش و 
آرامــش مردم دریغ نکرده اســت و امروز هم 
با حضور جدی در بخشــهای مختلف یاریگر 
نظام هستند و تالش می کنند از ظرفیت های این 
حوزه برای ترویج ارزش های انقالب اسالمی 

به بهترین روش بهره گیرند.
در ادامه این نشست معاونین و مدیران دو نهاد 
به بیــان برنامه های در نظر گرفته شــده برای 
گرامیداشــت هفته بسیج پرداخت و هماهنگی 
هــای الزم برای برگزاری مشــترک این برنامه 

انجام شد.

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری زنجان گفت: تاکنون ۱۲ میلیارد و 
35۰ میلیون تومان تســهیالت جبران خسارت 
کرونا به هنرمندان و فعاالن صنایع دســتی این 

استان پرداخت شده است.
به گــزارش زنگان امروز امیر ارجمند در جمع 
خبرنگاران افزود: در مجموع ۷۲۱ پرونده شامل 
هنرمندان بیمه شــده و غیر بیمــه ای در حوزه 
صنایع دســتی برای دریافت تسهیالت جبران 

خسارت کرونا در استان ثبت نام کرده اند.
وی افزود: تــا کنون تســهیالت 5۰۲ پرونده 
پرداخت شــده اســت که در مجموع اشتغال 

یک هزارو ۱۸5 نفری را ایجاد کرده اند.
ارجمند گفت: درخواست ۲۱۸ متقاضی دیگر 

نیز در دست بررسی و یا پرداخت است.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری زنجان گفت: زنجان به عنوان یکی 
از اســتان های پیشــرو در حوزه صنایع دستی 
است که با داشــتن بیشترین تعداد نمایشگاه و 
کارگاه صنایع دستی و شمار هنرمندان فعال در 
این صنعت،خسارت و آسیب قابل توجهی را از 

کرونا متحمل شده است.
وی افــزود: با توجــه به این که اشــتغال زایی 
صنایع دستی در استان زنجان از دیگر بخش ها 

بیشتر اســت، با خسارات ناشــی از وضعیت 
بحرانی ویروس کرونا، باید توجه بیشــتری به 

این حوزه داشته باشیم.
به گفته فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی زنجان هم اکنون حدود ۶ هزار 
نفر در این استان به طور مستقیم در رشته های 

مختلف صنایع دستی اشتغال دارند.  
بیش از ۴5 رشته صنایع دستی در استان زنجان 
وجود دارد که در میان آنها ملیله کاری، چاروق 
دوزی، چاقوسازی، مســگری، قلمزنی، گلیم 
بافی، گیوه بافی و گیوه دوزی از صنایع دستی 

بومی این خطه به شمار می روند.

امــور  بــر  نظــارت  اداره  رییــس   
حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان زنجان گفت: سدها، بندها و آبگیرهای 
استان میزبان نخســتین گروه پرندگان مهاجر 
از نــوع اردک سرســبز و خوتکا بــه عنوان 

پیش قراوالن پرندگان مهاجر هستند.
به گــزارش زنگان امروز پرویز رســتمی در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه با ورود نخستین 
گــروه پرندگان مهاجر از نوع اردک سرســبز 
و خوتکا به اســتان زنجان، اظهار کرد: اردک 
سرســبز و خوتــکا به عنــوان پیش قــراوالن 
پرندگان مهاجر برای گذراندن زمســتان وارد 

سدها و بندهای خاکی زنجان شدند.
وی با بیان اینکه هر ســال در آســتانه فصل 
زمستان زیستگاه های آبی استان زنجان پذیرای 
گونه های مختلف پرندگان اســت، افزود: هر 
ســال پرندگان مهاجر آبــزی و کنار آبزی از 
جمله غاز خاکســتری، غاز پیشــانی ســفید، 
کاکایی خزری، لک لک ســفید، اردک سرسبز 
و نوک پهــن، باکالن، قره غاز، انواع حواصیل، 
گاوچرانک، خوتــکا، بوتیمــار، درنا، اگرت 
و چنگــر معمولی به اســتان زنجان مهاجرت 

می کنند.
این مســوول با بیــان اینکه در سرشــماری 

سال گذشــته ۶۸5۲ قطعه پرنده مهاجر آبزی 
و کنار آبزی در هشــت ســایت پرنده نگاری 
زنجان سرشماری شد، تصریح کرد: مهاجرت 
پرندگان به استان به دلیل شرایط آب و هوایی 
مناسب، وجود امنیت زیستی و در سایه پایش 

مداوم مناطق است.
رییــس اداره نظــارت بر امــور حیات وحش 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان در رابطه 
با ســدها، بندها و آبگیرهای استان زنجان که 
مهمان نــوازی پرنــدگان مهاجــر را می کنند، 
خاطرنشان کرد: هر ســال پرندگان مهاجر در 
سدها، بندها و آبگیرهای استان زنجان ازجمله 
تهــم، خندقلو،  فیله خاصه، گالبر،  ســدهای 

قره تپه و رودخانه قزل اوزن اتراق می کنند.

فرنشین صدا و سیمای استان در نشست هماهنگی هفته بسیج در سپاه انصارالمهدی)عج( استان خبر داد؛

رونمایی از دهها اثر فاخر رادیویی و تلویزیونی 
در کنگره 3535 شهید استان

پرداخت ۱۲میلیارد تومان تسهیالت کرونا 
به فعاالن صنایع دستی زنجان 

زنجان؛ میزبان پیش قراوالن پرندگان مهاجر

قطع زنجیره کرونا در سایه همکاری مردم
این روزها با شــیوع موج سوم کرونا در کشورمان، 
اعالم آمار و ارقام تاسف برانگیز ابتال به این بیماری 
از یکه تازی تلخ این ویروس منحوس حکایت دارد 
و این مهم را همچنان گوشــزد می کند که برای در 
امان ماندن از شر این بیماری ُکشنده باید با اقدامات 
متعدد پیشــگیرانه به ویژه اعمــال محدودیت ها، 

زنجیره انتقال آن را قطع کرد.
بحران کرونا سراسر جهان را فراگرفته و به اولین و 
اساســی ترین دغدغه تمام مردم و مسووالن تبدیل 
شده است، چرا که هر روز شمار زیادی از افراد را 
گرفتار می کند و تعدادی دیگر را نیز ناباورانه جان 
می ســتاند و این داستان تکراری و تلخی است که 
می تواند با اندکی توجه و احســاس مسوولیت در 
قبال خود و دیگران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تداوم نیابد و جان بشــریت را از این مهلکه نجات 

دهد.
این در حالی است که دایره محاصره کرونا روز به 
روز تنگ تر می شود، خبر ابتالی اعضای خانواده 
ها و مرگ و میرها بیش از هر زمان دیگر شنیده می 
شود، وضعیتی که هر چند پیش از این حساسیتی 
را در بیــن عموم ایجاد می کرد، اما انگار خبر مرگ 
روزانــه بیش از 3۰۰ نفر از هموطنانمان بر اثر ابتال 
به این بیماری نیــز به اخباری عادی در کنار دیگر 

رویدادها تبدیل شده است.
طبق آخرین اعالم ســخنگوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، با فوت ۴۱۹ بیمار دیگر 
از مبتالیان قطعی به کرونا در ۲۴ ســاعت گذشته، 
شــمار جانباختگان قطعی بیماری کووید- ۱۹ در 
کشــور به 3۶ هزار و 5۷۹ نفر رســید و ۲۷ استان 

همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند.
به گفته، سیما سادات الری ویروس کرونا از طریق 
عطسه، سرفه و صحبت کردن به اطراف فرد ناقل 
منتقل می شــود و حتی ویروس های دارای وزن 
ســبک تر تا ساعتها در هوای پیرامون فرد باقی می 
ماند بنابراین خطر انتقــال بیماری در محیط های 

سربسته بسیار زیاد است.
سخنگوی وزارت بهداشت به این نکته اشاره دارد 
که این نگرانی به خصوص در فصول ســرد سال 
که در و پنجره ها بســته است بیشتر بوده بنابراین 
استفاده از تهویه مناسب برای جلوگیری از قدرت 
ســرایت ویروس کرونا بسیار مهم است و یکی از 
نگرانی های جدی وزارت بهداشت در فصول سرد 
سال نبود تهویه مناسب در اماکن سربسته و افزایش 

قدرت انتقال این ویروس و افزایش تصاعدی موارد 
بیماری در کشور است.

سفارش مهم وزارت بهداشت به مردم این است که 
در شــرایط خطرناک از هر گونه برگزاری مهمانی 
و دورهمــی هــای خانوادگی با اقوام و آشــنایان 
خودداری کنند تا شاهد افزایش بیشتر موارد ابتال و 
مرگ ناشی از بیماری کووید- ۱۹ در کشور نباشیم.
همین وضعیت حاد کرونایی هفته های گذشته در 
کشــور موجب شد تا متولیان امر محدودیت های 
آمد و شد کرونایی را ۲5 استان کشور اعمال کنند و 
این در حالی است که زنجان نیز در پیک سوم شیوع 
کرونا قرار دارد و به عقیده کارشناسان امر همراهی 
مردم می تواند در کاهش انتشار شیوع بیماری بسیار 

موثر باشد.
علی 3۸ ساله شهروند زنجانی در این زمینه با ابراز 
رضایت از اجرای محدودیت آمد و شد بین استانی 
گفت: کرونا بیش از گذشــته میدانداری می کند، 
چرا که شــمار زیادی را گرفتار کرده و تعدادی نیز 

فوت مــی کنند و بر این پایه باید محدودیت های 
ســختگیرانه ای اعمال شود و در غیر این صورت 
تجربه نشان داده است که امکان کنترل این بیماری 
وجود ندارد. وی ادامه می دهد: هر چند مسووالن 
عموم مردم را به رعایت پروتکل های بهداشــتی 
کرونایی دعوت می کننــد، اما تعداد نیز بی توجه 
به این موضوع مهم جان دیگران را با خطر مواجه 
می کنند و بنابراین بهترین راه، اعمال محدودیت ها 
است که البته این کار نیز باید مبتنی بر مسائلی باشد.
این شهروند خاطرنشان می کند: زنجان نیز از جمله 
۲5 استان کشور در باره اعمال محدودیت آمد و شد 
کرونایی است که با وجود گذشت ۲ روز از اجرای 
این طرح، آثار آن تا حدودی مشــهود بوده اما این 
روند نباید مقطعی باشد، بلکه تا کنترل و مهار این 

ویروس باید تداوم یابد.
عباس صادقی 3۸ ساله که همه روزه برای رفتن به 
محل کار خود به شهرستان مراجعه می کند، در این 
باره ادامه می دهد: از ۲ روز گذشته که این طرح در 

استان اجرا شده، حضور پلیس نیز در مبادی ورودی 
و خروجی محسوس است.

وی اظهار می کند: براین اساس مشاهده کردم  که 
پلیس مانع خروج خودروها با پالک بومی به استان 
هــای دیگر بوده، هر چند برخــی ها بی توجه به 
شــرایط خاص کنونی اصرار به سفر داشته اند اما 
همین سختگیری ها می تواند موجب مدیریت بهتر 

وضعیت کرونایی باشد. 
این شهروند زنجانی خاطرنشان می کند: همکاری 
مردم نقش بســزایی در پیشبرد اجرای برنامه های 
ســتاد ملی کرونا در کشور دارد، چرا که  بدون این 
مهم کاری از پیش نمی برد و از طرفی چاره ای جز 
تحمل وضعیت کنونی نداریم و به همین دلیل برای 
رهایی از کرونا باید با رعایت تمامی سفارش های 
بهداشتی، صبر پیشه کرد و از رعایت این موارد که 

سختی های خود را نیز دارد، خسته نشد.
 این در حالی اســت که طبق اعالم مرکز اطالعات 
راه ها در پی اعمال محدودیت برای سفر بین استانی، 

3۰ درصد کاهش ســفر در شبانه روز گذشته ثبت 
شد.

تداوم محدودیت های کرونایی سیر بیماری را 
ُکند می کند

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان گفت: تجربیات قبلی شیوع 
کرونا نشــان می دهد وقتی عموم مــردم خطر را 
احساس و به دنبال آن، نکات پیشگیرانه را به دقت 
رعایت کننــد و از طرفی با اعمال محدودیت های 
جدی می توان امیدوار بود که سیر بیماری در ۲ هفته 

آینده نزولی شود.
دکتر پرویز قزلباش در باره محدودیت های اعمال 
شــده کرونایی در اســتان افزود: همکاری مردم و 
اعمال محدودیت به کاهش شمار مبتالیان کرونایی 
در هفته های آینده منتهی خواهد شد که تداوم چنین 
مساله ای می تواند به مدیریت بهتر بیماری نیز کمک 

کند.
این مسوول با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط آب 

و هوایی حاکم بیماری آنفلوانزا در استان هنوز شیوع 
نیافته است، ادامه داد: تا کنون مواردی از این بیماری 
که شــرایط حادی را در استان ایجاد کند، گزارش 

نشده است.
قزلباش افزود: اما با ورود به روزهای ســرد ســال 
در استان ممکن است شــیوع و گسترش بیماری 
آنفلوانزا سهم بیشتری را به دلیل همزمانی با بیماری 
کرونا به خود اختصاص دهد، اما خوشــبختانه به 
دلیل رعایت اصول پیشگیرانه کرونایی که در بیماری 
فصلی آنفلوانزا نیز کاربرد دارد، امیدورایم این مهم 

به حداقل برسد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان ادامه داد: شیوع موج سوم 
کرونا در کشورمان و این استان موجب شده شمار 
زیادی از افراد به صــورت خانودگی  گرفتار این 
بیماری شــوند بطوریکه تاکنون ۲۷ هزارو 5۹ نفر 
شمار مبتالیان مثبت بر پایه یافته های آزمایشگاهی 

را شامل می شود.
وی اظهار داشــت: بر این پایه به طور طبیعی باید 
افرادی با عالئم خفیف کرونایی که نیاز به تســت 
کرونا نداشتند، افرادی که ممکن است تست آنان 
مثبت نباشد، اما سی تی اسکن و آزمایش های دیگر 
مشکوک بودن به این بیماری را در آنان محرز کرده 

است نیز به این آمار اضافه شود.
این مســوول ادامه داد: مجموع این آمار نشان می 
دهد بطور طبیعی تعداد مبتالیان به کرونا در استان 
بیش از آمار یاد شده است و صرفا بر طبق یافته های 

آزمایشگاهی و مثبت بطور قطعی بوده است.
وی یادآوری کرد: به این مهم باید توجه داشت که 
پیش از این تست آزمایشگاهی مثبت مبتالیان 35 
درصد بود که اکنون ایــن رقم به ۷۰ تا ۷5 درصد 
رسیده، به عبارتی دیگر افراد مشکوک به کرونا تعداد 

بیشتری را مبتال کرده اند.
قزلباش افزود: در شــرایط کنونی همه روزه مبتنی 
بر آمار مراکز ۱۶ ساعته استان به طور میانگین 3۰۰ 
مورد ســرپایی مثبت کرونایی گزارش می شود که 
این تعداد از افراد می توانند با آمد و شــدها، تعداد 
بیشتری را به این بیماری گرفتار کنند و در واقع می 

تواند موج جدیدی را به وجود آورد.
به گفته این مســوول، در زمان حاضر بیش از ۶5۰ 
تخت از مجموع تخت های بیمارســتانی استان به 
بستری بیماران کرونایی اختصاص یافته و تمهیدات 

الزم برای پذیرش بیشتر نیز اتخاذ شده است.
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دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

۳۱ اکتبر مصادف با دهم آبان روز جهانی شهرها 
نام گذاری شــده اســت تا فرصتی برای توجه 
ویژه دولت ها و مجموعه ســازمان ها و نهادهای 
دخیل در موضوع شهر، توسعه شهر، برنامه ریزی 
شهری و دیگر مباحث و حوزه های مرتبط با این 

پدیده جهان شمول و تاریخی، فراهم کند.   
»شــهر« واژه ای است پُر بســامد که در فرهنگ 
بشــری همواره با تمدن، پیشــرفت، موفقیت و 
صنعــت مالزمت داشــته و به عنــوان مهمترین 
فضای تحقــق موارد فوق، یکــی از عالی ترین 
دستاوردهای اجتماعی انسان محسوب می شود. 
از این منظر می توان گفت، بخشــی از هویت و 
چیســتی بسیاری از انســان ها، به نحوی از انحا 
با مفهوم شــهر گره خورده اســت و در فضای 
آن اتفاقــات و رویدادهای مهمی شــکل گرفته 
و دســتاوردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

متعددی برای بشر رقم خورده است .
در ســرزمین ایــران، از قدیمی تریــن روزها تا 
روزگار ما، شهرها محل نشــو و نما و تعالی و 
ارتقای حیــات مردمان بوده و بعضی از آن ها از 
ازمنۀ قدیم، شهرتی تام داشته اند که برای نمونه 
می توان هگمتانه )همدان(، شوش، پارسه )تخت 
جمشید(، تیسفون، اســتخر، سپاهان )اصفهان(، 
شــیراز، کاشان، تبریز، یزد، تهران و... را نام برد. 
البته هریک از این شهرها را سببی برای شهرت 

بوده که از تولید منســوجات مانند یزد و کاشان 
گرفتــه تا نگارگری و کتاب آرایــی مانند تبریز، 
قزوین و اصفهان و شــعر و ادب مانند شیراز و 

تهران تفاوت می کند.
 از این منظر می توان ارتباطی تاریخی و چند جانبه 
میان دست آفریده های ساکنان شهرهای مختلف 
با شــهرت آن شــهرها برقرار کرد و شــاید به 
ایــن دلیل برخی شــهرها با دست ســاخته ها و 
صنایع دستی خود معروف شده و هویتی خاص 

یافته اند.
در واقــع می تــوان گفت یکی از اساســی ترین 
ایران، صنایع دســتی و  شــاخصه های فرهنگی 
هنرهای ســنتی  شــهرها و روســتاها و مناطق 
مختلف بوده که همــواره در طول تاریخ، حتی 
در اعصار باســتانی، شــهرتی جهانی داشــته و 
محصوالت آن از ُطــُرق گوناگون، به ویژه جادۀ 
ابریشــم، راهی ممالک دیگر می شــده اســت. 
صنایع و فنونی مانند منسوجات، آبگینه، سفال، 
آثــار چوبی و فلزی و زیراندازهایی نظیر قالی و 
گلیم، همه و همه مصادیقــی بی همتا برای این 
موضوع به شــمار می آیند. لیکن در ســال های 
گذشته، جنبشی در جهان شکل گرفته که با نگاه 
روز، عالوه بر ســابقۀ تاریخــی، به توانمندی ها 
و قدرت شــهرها در زمینه های گوناگون، مانند 
صنایع دســتی، خوراک و... توجه خاص مبذول 

شده و نســبت به ثبت جهانی آن ها اهتمام ویژه 
صورت گرفته است.

متولــی این کار نیــز در زمینۀ صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی شورای جهانی صنایع دستی بوده 
که توســط متخصصانی از سراسر جهان تشکیل 
شده اســت. ایران نیز به واسطۀ موقعیت سنجی 
مناســب مســووالن فرهنگی و هنری وارد این 
جریان شــده و ظرفیت هــا و قابلیت های بالقوۀ 
تاریخــی و کنونِی خــود را، به ویــژه در زمینۀ 
صنایع دســتی، بالفعل کرده است، به نحوی که 
امروز از نظر تعداد شــهرهای صنایع دســتی که 
ثبت جهانی شــده اند، یعنی ۱۴ مورد، مقام اول 
را در جهان دارا هســتیم. این در حالی است که 
به علت تحریم های ظالمانه، بسیاری از امکانات 
درآمدزایی و ارزآوری کشــور تضعیف شده و 
نیاز روز افزون به جایگزین های مناسب فرهنگی 

و هنری بیش از پیش احساس می شود.
بی تردید گســترش و توسعۀ شــهرهای جهانی 
صنایع دستی، یکی از امکانات بی  بدیلی است که 
در این شــرایط حاد و حساس، به دلیل ماهیت 
فرهنگی و هنری خود، به راحتی می تواند عالوه 
بر افزایــش وجهه و اعتبار بین المللی کشــور، 
کمکی شــایان توجه به رونق دوباره گردشگری 
و همچنیــن تولید محصوالت صنایع دســتی به 

واسطۀ فروش در بازارهای نوین فراهم کند.

در این زمینه هم چنین  دو حرکت مفید و مثمرثمر 
دیگر نیز به انجام رسیده است. حرکت نخست 
ثبت نخستین روستای جهانی )کلپورگان( که تا 
قبل از این، در هیچ کشــوری نمونه نداشــته و 

ایران از این نظر اولین مورد بوده اســت. دومین 
حرکــت نیز برنامه ریــزی به منظــور ثبت ملی 
شهرها و روســتاهای صنایع دستی برای آمادگی 
بیشــتر برای حضور در عرصه های بین المللی و 

ثبت های جهانی است.
امید است این حرکت ارزشمند در ابعاد مختلف 
تــداوم یافته و موجبات توســعۀ افزون تر ایران 

عزیز و سربلند را فراهم آورد.

 سرپرســت پایــگاه میــراث  جهانــی 
گنبد ســلطانیه گفت: »طــرح پایش مجموعه 
میراث جهانی گنبد ســلطانیه به منظور بررسی 
راه حل های مســائل موجــود در این مجموعه 

تاریخی تهیه می شود.«
   بــه گزارش میــراث آریا به نقــل از روابط 
عمومــی پایگاه میراث جهانی گنبد ســلطانیه، 
حسین عیدانی روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹ اعالم 
کرد: »قبل از شروع بارش های فصلی، عملیات 
پایش و بازدیدهای میدانی گنبد و محوطه  ارگ 

سلطانیه به منظور تعیین شرایط فیزیکی و کالبدی 
آثار و ارایه برنامه های حفاظتی و مرمتی توسط 

کارشناسان این پایگاه در حال انجام است.«
عیدانی در زمینه اجرای عملیات پایش از گنبد و 
محوطه  ارگ سلطانیه افزود: »مرحله اول پایش 
از آغاز  آبان ماه در گنبدخانه، تربت خانه، ارگ 
و محوطه پیرامونی آغاز شــده است که مورد 
بازدید فنی کارشناســان این پایگاه قرار گرفته 
اســت و پایش مابقی آثار نیــز در حال انجام 

است.«

سرپرســت میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: 
»پــس از مســتندنگاری و ارایــه برنامه های 
حفاظتــی، نیروهای فنی و اجرایــی پایگاه بر 
پایه طرح پیشــنهادی، عملیات اجرایی و رفع 
خطر از این آثار را بر پایه برنامه ای مشــخص 
و در بــازه زمانــی ۴۵ روزه انجام می دهند که 
شامل پاک ســازی محوطه، برچیدن علف های 
هرز، دوغاب ریزی، ترمیم و تعویض آجرهای 
فرسوده، اصالح بندکشــی، اندودکاری، شیب 

بندی، اجرای کاه گل و... خواهد بود.«

 مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی 
توســعه ایران گردی و جهان گردی از تمدید 
یک هفتــه ای ثبت نام هنرمندان صنایع دســتی 
برای شرکت و عرضه محصوالت در نمایشگاه 

مجازی صنایع دستی خبر داد.
خشایار نیکزادفر با بیان این مطلب به خبرنگار 
میراث آریا بیان کرد: »با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن  با پیشنهاد 
و حمایت معاون صنایع دستی وزارت متبوع و 
با محوریت این شرکت، نمایشگاه صنایع دستی 
برای نخستین بار به  صورت مجازی و با حضور 
هنرمنــدان و صنعتگران در سراســر کشــور 

برگزار شد.«
او با اشــاره به زمان برگزاری این نمایشــگاه 
همزمان با میالد با ســعادت حضرت رســول 
اکرم )ص( افزود: »با توجه به اســتقبال بیش 
از حد صنعتگران و هنرمندان صنایع دســتی و 
هنرهای ســنتی در سطح کشــور از نمایشگاه 
ملی مجازی صنایع دســتی مهلت ثبت نام برای 
آن دسته از کسانی که به هر دلیل تاکنون موفق 
به ثبت نام، درج اطالعــات و بارگذاری اقالم 
هنری و محصوالت خود در سامانه نشده اند، 

تمدید شد.«
نیکزادفر اضافه کرد: هنرمند صنایع دستی بعد 
از ثبت نام در این ســامانه از سوی کارشناس 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  در  صنایع دســتی 
ارزیابی  اســتان  صنایع دستی  و  گردشــگری 
می شــود و بعــد از آن برای تاییــد به معاون 
صنایع دســتی و یــا فرنشــین اســتان ارجاع 
می شود و بعد از تایید نهایی از سوی فرنشین، 
فرآینــد ثبت نــام هنرمند به پایان می رســد و 
امکانــی به وجود می آید که از طریق ســامانه 

محصــوالت خــود را بفروشــند. مدیرعامل 
ایران گردی و  شرکت مادرتخصصی توســعه 
جهان گــردی ادامه داد: این نمایشــگاه کامال 
رایگان است و شــرکت توسعه ایران گردی و 
جهان گــردی هیچ گونه وجهــی در این زمینه 
دریافــت نمی کند. محصــوالت هنرمندان از 
طریق شــرکت پســت به دســت خریداران 

می رسد.
در همین رابطــه تفاهم نامــه ای بین معاونت 
صنایع دستی کشور و شرکت ملی پست ایران 

به امضا رســیده اســت که بر پایه آن پســت 
۳۰درصــد تخفیف برای ارســال محصوالت 
هنرمنــدان ارایه می دهد؛ با این حال دنبال این 

هستیم تا این میزان تخفیف افرایش یابد.
توســعه  مادر تخصصی  مدیرعامل شــرکت 
ایران گــردی و جهان گــردی تصریــح کرد: 
»هنرمندان تا تاریخ ۲۲ آبان ماه فرصت دارند 
از طریــق ثبت نام و بارگــذاری اطالعات در 
ســامانه tafrihati.com در نمایشگاه فوق 

شرکت و محصوالت خود را عرضه کنند.«.

سرپرست پایگاه میراث  جهانی گنبد سلطانیه:

عملیات پایش مجموعه ميراث جهانی گنبد 
سلطانيه آغاز شد

تا ۲۲ آبان ماه

مهلت ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه 
صنایع دستی تمدید شد

 پــس از هفت مــاه انتظار، فتــح قله های 
رشته کوه »هیمالیا« برای کوهنوردان امکان پذیر شد.

به گزارش ایســنا و بــه نقل از یورونیــوز، برای 
نخســتین بار در هفت ماه گذشــته، فتح بلندترین 
کوه هــای هیمالیا در نپال امکان پذیر شــد. دولت 
نپال درحالی مجوز ورود گردشــگران خارجی به 
این کشــور را صادر کرده که با توجه به وضعیت 
نامطلوب گسترش ویروس کرونا در نپال، بازشدن 
دوباره مرزهای این کشــور به روی گردشــگران 

خارجی انتقادهایی را به دنبال داشته است. 
»نپال« خانه  هشــت مورد از ۱۴ کــوه بلند جهان 
است که از جمله آن ها به »اورست« می توان اشاره 

کرد. گردشگران خارجی منبع بزرگ درآمد »نپال« 
بخصوص شهر کوچک »لوکال« محسوب می شوند.
اما با بازشــدن دوبــاره مرزهای »نپــال« به روی 
گردشگران خارجی شهروندان کدام کشورها اجازه 

ورود به این کشور را خواهند داشت؟
هم اکنون بازگشایی دوباره مرزها با محدودیت هایی 
همــراه خواهد بود و امکان ورود بیشــتر مختص 
افــرادی خواهــد بود کــه قصد کوهنــوردی در 

رشته کوه های این کشور را داشته باشند.
»رودا تامانگ« مدیر کل دپارتمان گردشگری »نپال« 
بیان کرد: »ما قصد نداریم مرزهای کشور را به روی 
تمامی بازدیدکنندگان باز کنیم و فقط کوهنوردانی 

که از قبل مجوز دریافت کرده باشند می توانند وارد 
»نپال« شوند.«

عالونه بر ویــزا، بازدیدکننگان باید از پیش مجوز 
دریافت کنند، اطالعاتی درباره برنامه سفرشان ارایه 
کنند، از یک همســفر محلی کمک بگیرند و بیمه 
ســالمتی را در اختیار داشته باشند که در صورت 
نیاز، درمان هــای مختص ابتال به ویروس کرونا را 

پوشش دهد. همچنین گردشگران باید پیش از ترک 
کشورشان نسبت به انجام آزمایش ویروس کرونا 
اقدام کنند و بــه مدت یک هفته در هتلی واقع در 
»کاتماندو« )شــهری در نپال( در قرنطینه بمانند و 
برای بــار دوم آزمایش کرونا را انجام دهند و پس 
از تمامی این مراحل می توانند سفرشان را در پیش 

بگیرند.

حدود ۸۰۰هزار نفر شاغل در صنعت گردشگری 
نپال تحت تاثیر توقف گردشگری این کشور قرار 
گرفته اند. در شــرایط عادی این افراد در فصل های 
بهار و پاییز درآمد کافی دارند که برای تمام ســال 

کافی است.
بهار فصــل اصلی برای کوهنوردانی اســت که با 
هدف فتح بلندترین قله های هیمالیا به نپال ســفر 
می کنند و فصــل پاییز فصل محبوب کوهنوردانی 
اســت که با هدف کوهنــوردی در دامنه کوه ها به 
این کشور سفر کرده اند. حاال مسووالن امیدوارند با 
بازگشت گردشگران به نپال در فصل پاییز، بخشی 
از خسارت های واردشده به صنعت گردشگری این 

کشور جبران شود.
تا روز پنجم نوامبر تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در نپال ۱۷۶۵۰۰ نفر و تعداد موارد مرگ بر اثر ابتال 
به این ویروس ۹۷۴ مورد گزارش شده است. این 
کشــور که ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد با کمبود 
تخت در بیمارســتان ها مواجه شــده و دولت از 
بیمارانی که عالئم خفیف ابتال به ویروس کرونا را 

دارند درخواست کرده در قرنطینه خانگی بمانند.
بحران ویروس کرونا درحالی گریبان گیر »نپال« شد 
که این کشــور قصد داشت شمار گردشگران این 

کشور را به دوبرابر آمارهای پیشین برساند.

بازگشایی »اِوِرست« پس از ۷ ماه

 یادداشتی از دکتر علی اصغر مونسان
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی



3
جامعه

دوشنبه 19 آبان ماه  1399 / نمره 645 / سال سوم

 بررسی گزارش های منتشر شده در سایت 
ســازمان ثبت  احوال نشــان می دهد، روند تعداد 
موالید ۷ ماهه سال ۹۹ روندی نزولی داشته است.

به گزارش فرارو، بر پایه آمار ســخنگوی سازمان 
ثبت احوال، تعداد موالید ثبت شده در ۷ ماه نخست 
سال کنونی، تقریبا ۶۷۴ هزار نفر بوده که به نسبت 
مدت مشابه ســال ۹۸، کاهش ۶ درصدی داشته 
است. همچنین تعداد تولد های ثبت شده تا پایان 
مهرماه سال ۹۵، ۹۰۱ هزار و ۲۱۱ نفر بوده در حالی 
که پایــان مهر ۹۴ میزان موالید حدود ۹۲۸ هزار و 
۶۸۶ نفر بوده و این نشــان از یــک روند نزولی 
می دهد که در طول ســال های گذشته تکرار شده 
است. به طوری که رشد موالید در ۷ ماه سال ۹۷ نیز 
به نسبت مدت مشابه سال ۹۶ کاهش ۷ درصدی 
داشته است. این رشد در مدت مذکور سال ۹۸ به 
۹۷هم حدود منفی ۱۳ درصد بوده است؛ بنابراین 
تعداد تولد ها در ســال های گذشته روندی نزولی 
داشته اســت؛ بنابراین نمی توان کاهش موالید در 
سال ۹۹ را تنها به شیوع ویروس کرونا مرتبط کرد.
همچنین به نقل از مرکز آمار ایران، الگوی ســنی 
باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری کل در 
همه سنین از جمله گروه های سنی ۲۰-۲۴ و ۲۵-
۲۹ و ۳۰-۳۴ ساله در سال ۱۳۹۸ است. این تغییر 
بیانگر کاهش باروری به ویژه در میان گروه سنی 
جوان است که به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش 

میزان باروری کشور داشته است.
میزان بــاروری کل ایران در ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۸ فراز و فرودی مختلف را تجربه کرده است. 
چنانچه این شــاخص در نیمــه اول دهه ۱۳۹۰ با 
شیب مالیمی رو به افزایش بوده به گونه ای که از 
۱.۷۵ فرزند در ســال ۱۳۹۰ به حدود ۲.۰۷ فرزند 
در سال ۱۳۹۶ رسیده است. اما این شاخص پس از 
سال ۹۶ رو به کاهش گذاشته و در سال ۱۳۹۸ به 

میزان ۱.۸ فرزند کاهش یافته است.
 همچنین بــر پایه داده های ســازمان ثبت احوال 
کشور تعداد والدت های ثبت شده در سال ۱۳۹۰ 
برابر یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۱۱۸ تولد بوده که 
در ســال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار و ۵۳ 
تولد افزایش یافته اســت، اما تعداد والدت در کل 
کشور از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته 
و در سال ۱۳۹۸ تعداد موالید به یک میلیون و ۱۹۶ 

هزار و ۱۳۵ والدت کاهش یافته است.
اما چرا میل بــه باروری در جامعه ما کاهش یافته 
است؟ کاهش زاد و ولد چه پیامد هایی در پی دارد 

و رشد جمعیت مستلزم چه شرایطی است؟
امان اله قرایی مقدم جامعه شناس در گفتگو با فرارو 
در ایــن باره گفت: باید دربــاره اینکه چرا زنان و 
مردان به ویژه زنان تمایلی به باروری زیاد ندارند، 
بحث علمی شــود. این پرســش اصلی است که 
ســال ها پیش در ایتالیا انجام شد و بر سر زبان ها 

افتاد. بر پایه تحقیقات جمعیت شناسان بزرگ نه 
ثروت زیاد و نه گرسنگی و عواملی اینچنین عامل 
کاهــش یا افزایش جمعیت نیســت. امروز تغییر 
ذهنیت زنان در امر باوری در این باره مهم اســت. 
دیگر زنان مانند نسل های گذشته خویش، بچه زیاد 
را مایه افتخار نمی دانند و نوعی نادانی محســوب 
می کنند. زنان فکر می کنند فرزند بیاورم خب، کار و 
آینده شان چه می شود؟ فکرشان تغییر کرده است. 
دیگر نمی گویند هر آن کس که دندان دهد نان دهد. 

بچه بیاورند به امان خدا.
وی اضافــه کرد: آنچه موجب شــده تا برخالف 
برخی نظرات و دســتورات که امر به فرزندآوری 
می کنند کاهش زاد و ولد رخ دهد، این اســت که 
مــرد و زنی که به فکر فرزند آوری هســتند فکر 
می کنند و اندیشمندانه به فرزندآوری می اندیشند؛ 
بنابراین تغییر ذهنیت در این زمینه رخ داده است. 

به ویژه نگاه زنان به فرزندآوری تغییر کرده است.
او ادامه داد: از گذشــته چهار طــرز تفکر درباره 
جمعیــت وجــود دارد. افالطــون می گفت رقم 
جمعیت باید ثابت و ۵۰۴۰ نفر باشد. ولی مذهبی ها 
در یهود، مسیح و اسالم گفتند بارور شوید تا امت 
را زیاد کنید. این هم ذهنی بود. اما نظریه سوم متعلق 

به مالتوسین ها است که مخالف افزایش جمعیت 
هستند. آن ها می گویند منابع طبیعی که در اختیار 
بشر است تکاپوی افزایش جمعیت را نمی کند. یک 
جمله دارند بدین مضمون که ســر سفره طبیعت، 
خداوند قاشق و چنگال اضافه نگذاشته است که هر 
چه شما بچه بیاورید غذا بدهد. چون منابع محدود 
اســت. جمعیت زیاد، غذا، مسکن، پوشاک و رفاه 

می خواهد.
قرایی مقدم افــزود: همین ها گفتنــد عیب ندارد 
بگذارید باروری زیاد شود خود گرسنگی، موجب 
مرگ و میر می شــود. اما نظریه ای عکس این در 
آمریکای جنوبی پیدا شــد که می گفت گرسنگی 
موجب تحریک غریزه جنســی، تحریک غریزه 
جنســی موجب باروری، باروری موجب افزایش 
جمعیت، افزایش جمعیت موجب گرسنگی و ... 
این یک چرخه اســت؛ بنابراین نه گرسنگی و نه 
دستور و فرمان افالطونی و عقاید مذهبی هیچکدام 

در مورد کنترل جمعیت نمی تواند موثر باشد.
او بیان کرد: نظریه چهارمی در این باره مطرح شد 
نظریه منحنی لجستیکی که من طرفدارش هستم. 
این نظریه می گوید تنهــا ذهن و تغییر ذهنیت بر 
کاهــش یا افزایــش جمعیت موثر اســت. بر اثر 

آموزش و پرورش اســت که جمعیت افزایش یا 
کاهش پیدا می کند. امســال در کنکور ۶۳ درصد 
پذیرفته شــدگان کنکور دختر هستند. این ها فکر 
می کنند. آنچه که موجب می شود باروری زنان کم 
شود فکر است. می گوید چرا باید بچه بیاورم. این 
بچــه خرج دارد. ازدواج می خواهد پس باید روی 

ذهن ها کار کرد. اما امروز این هم دیگر اثر ندارد.
این جامعه شــناس دربــاره پیامد کاهــش زاد و 
ولــد گفت: کاهش زاد و ولد موجب می شــود تا 
جایگزینی جمعیــت وضعیتی خطرناک پیدا کند. 
جمعیــت ما در حالت طبیعی یعنی نه مهاجر و نه 
مهاجر پذیری، حدود یک تا یک و دو سه دهم تا 
یک ونیم است. یعنی دو نفر می میرند و سه و نیم 
نفر متولد می شوند. جایگزینی جمعیت اگر نباشد 
و بــه طور کلی فقط وارد پیری جمعیت شــویم 
خطرناک اســت. ما نیروی انســانی فعال و جوان 
می خواهیم. چون برای اداره کردن امور به آن ها نیاز 
داریــم. اما نباید هراس ایجاد کرد. همین االن ما با 
مشکل بیکاری مواجه هستیم جوان با فوق لیسانس 
رفتگر است. خب افزایش جمعیت یعنی افزایش 
بیکاران بنابراین من با حد متناسب جمعیت نه زیاد 

و نه کم موافق هستم.

وی تاکید کرد: در این شکی نیست که کاهش زاد 
و ولد، بحران جمعیت فعال را به وجود می آورد، 
چون باروری کم و مهاجرت زیاد شــده است. اما 
باید از طریق آموزش و پرورش ذهن زنان و مردان 
را آماده کنیم، ولی تهمیدات هم الزم است. وقتی 
شــغل ایجاد نکردید و ســه میلیون بیکار هست؛ 
چطــوری بچه بیاورند؟ یا وقتی هزینه زندگی باال 

رفته است چطوری بچه دار شوند؟
او افــزود: از دیگر پیامد های کاهش موالید، پیری 
جمعیت و بحران میانســالی است. در پی این امر 
هزینه هــای جامعه به خاطر پیــری و عوارضش، 
امکانات درمانی و بیمارستان زیاد و نیروی انسانی 
جوان و فعال، کمتر می شود. اما اینکه بگوییم مثال 
در اثر کاهش جمعیت در زمینه نیروی کار و رشد 
اقتصادی دچار مشکل می شویم خیر. االن می بینیم 
یک کمباین و تراکتور و دیگر وسایل مکانیکی صد 
برابر یک انســان کار می کنند. جای نیروی کار را 
تکنولوژی گرفته اســت و همین موجب بیکاری 
انسان می شــود. ما االن ۳ میلیون نفر بیکار داریم 
که چیزی حدود ۱۲ درصد جمعیت ماست. این ها 
ازدواج می کنند؟ زندگی شــان آرام اســت؟ پس 
منحنی لجستیکی می گوید به اندازه ای که امکانات 

داریم متناسب با آن اجازه باروری دهیم.
وی ادامــه داد: هر چند مــا وارد کننده تکنولوژی 
هســتیم، اما تاثیری بر این امر نــدارد. تکنولوژی 
بحران جمعیت فعال را مدیریت می کند. کار انسان 
که فقط بیل زدن نیســت باید فکــر و ابداع کند 
یک مرد جنگی بــه از ۱۰۰ هزار؛ بنابراین کیفیت 
جمعیت مهم است. عالوه بر این، دیگر تکنولوژی 

درخدمت انسان است.
این جامعه شــناس اظهار کرد: کاهــش زاد و ولد 
موجب می شــود تا درصد جمعیت جوان امروز 
ســال ها بعد به جمعیت میانســال تبدیل شود و 
بحران میانسالی شکل بگیرد. این بحران نیز به پیری 
جمعیت منجر می شود. ما باید از طریق آموزش و 
پرورش نه دســتور و فرمان و بگیر و ببند و ایجاد 
اشتغال فرزندآوری را تشویق کنیم. کار تولید کنیم 
نه اینکه فقط بگوییم جا بــه جایی جمعیت. من 
می پرسم وقتی شغل ایجاد نکردید شادی و نشاط 
فراهم نیســت، ازدواج ها به تاخیــر افتاده، طالق 
زیاد شــده و ســن باروری برای زنان ۲۵ و برای 
مردان ۲۸ ســال است چطور از افزایش زاد و ولد 
حرف می زنید؟ چقدر شغل ایجاد کردید؟ چقدر 
میل به ازدواج را در کشــور باال بردید؟ هم اکنون 
تجردگرایی ۳۱ درصد اســت، همباش های سیاه 
یعنی زنان و مردانی که با هم زندگی می کنند چقدر 
هســتند؟ اینکه فقط بگویید بارور شوید آن ها هم 
می گویند شغل دارید بدهید؟ مسکن دارید بدهید؟ 
شرایط مستلزم رشد جمعیت، اول رشد اقتصادی، 
وجود فضای پر از شــادی و نشاط و امید به آینده 

است. آیا این ها را فراهم کردیم؟
این کارشــناس مســایل اجتماعی دربــاره دیگر 
چالش های ناشــی از کاهش زاد و ولد نیز گفت: 
کاهش زاد و ولد باعث می شود که انتقال فرهنگی 
از نسل گذشته به نسل آینده دچار مشکل شود و به 
تدریج بحران فرهنگی ایجاد کند. شرایطی می شود 
که جوانان ما و ازدواج اینقدر کم می شود که انتقال 
ارزش ها و هنجار ها از نســل قبل به نســل بعدی 
منتقل نمی شود و شکاف یا بهتر بگوییم گسست 
نسلی و ناتو فرهنگی غرب بر کشور ایجاد می شود. 
از نظر سیاسی هم با کاهش نیروی کارآمد و الزم 

برای اداره کشور از باال تا پایین مواجه می شویم.
قرایی مقدم در آخر با اشــاره بــه اظهارات فاطمه 
محمدبیگــی نماینده مجلس و عضو کمیســیون 
بهداشت مبنی بر وارد کردن جمعیت از کشور های 
دیگر، عنوان کرد: او شاید درست بگوید، ولی این 
نماینده در مجلس داد نمی زند آقایان، کار جوانان 
چه شــد؟ آقایان برای ازدواج جوانان چه کردید؟ 
این ها را نمی گویند، چون می خواهند گناه را گردن 
مردم بیندازند و خودشان را بی گناه نشان دهند. این 
از زرنگی شان اســت. در نظر اینها، همیشه مردم 

مقصر هستند و آن ها بی تقصیرند.

از بحران میانسالی تا بحران جمعیت فعال

کاهش زاد و ولد و پیامدهای آن

 یــک مطالعــه موفقیت آمیــز در زمینه 
 )EEG(الکتروانســفالوگرافی تصویربــرداری 
دریچه ای را برای تحقیق در زمینه لذت بردن از 

موسیقی در آینده باز کرده است.
بــه گزارش زنگان امروز بــه نقل از نیو اطلس، 
هرکســی می تواند با شنیدن آهنگ مورد عالقه 
خود، لذت یا مو به تن سیخ شدن را در سراسر 
بدن خــود تجربه کند. ما مــی دانیم که گوش 
دادن به موســیقی می تواند احساسات زیادی از 
لذت تا غصه را در ما برانگیخته کند و مطالعات 
تصویربرداری از مغز قبال نشــان داده است که 
فعالیت های مغزی بسیاری در مناطق پاداش مغز 

وجود دارد که با موسیقی تحریک می شود.
یک مطالعه جدید از گروهی از دانشــمندان 

مغز و اعصاب فرانســوی بینش جدیدی 
در مورد چگونگی تولید این احساس در 
مغز ما بر اثر شــنیدن موسیقی ارایه می 
دهد. این تحقیق برای اولین بار است که 
این پدیده را با استفاده از نوع جدیدی از 

سیستم EEG با چگالی باال بررسی می 
کند که اجازه می دهد فعالیت الکتریکی در 

محیط های طبیعی تر اندازه گیری شود.
محققــان در مطالعه جدید خود نوشــتند: این 
تحقیقــات مغزی محــدود بــه آزمایش های 
آزمایشگاهی با روش های تصویربرداری عصبی 
سنگین )fMRI ، اسکن PET( است در حالی 
که علوم اعصــاب اجتماعی و در نتیجه مطالعه 
احساســات جمعی، به سمت الگوهای طبیعی/
زیست محیطی در حال حرکت است. تازگی این 
تحقیق جدید در مقایسه با کارهای قبلی، استفاده 
از EEG بی ســیم همراه اســت که می تواند 
امکان مطالعه فعالیت مغزی را در اوج احساسات 
شنیدن موسیقی در شــرایط اکولوژیکی/طبیعی 

فراهم کند.
این مطالعه ۱۸ نفر را بررســی کرد. هر شرکت 
کننده پنــج آهنگ را که احساســاتش را برمی 
انگیخت، انتخاب کرد. همچنین ســه موسیقی 
خنثی توســط تیم تحقیق انتخاب شد. محققان 
سپس فعالیت EEG مغز شرکت کنندگان را با 

برانگیختگی احساسی آنها مرتبط کردند.
هنگامی که افراد در هنگام گوش دادن به موسیقی 
احساس برانگیختگی کردند، محققان فعالیت در 
سه منطقه خاص از مغز آنها را شناسایی کردند: 
قشر اربیتوفرونتال، ناحیه حرکتی مکمل و لوب 

تمپورال راست.
محققان مطــرح می کنند ایــن الگوی فعالیت 
فرکانسی، نشــان دهنده کار مغز برای پردازش 
موسیقی و متعاقب آن ترشــح دوپامین )انتقال 
دهنده عصبی که با احساسات مثبت و احساس 

خوب همراه است( است.
یــن  تحقیق، ا

تر تصویربرداری مطالعات پیچیده 
عصبی را نشان می دهد که همان مناطق مغزی 
را که با پدیده برانگیختگی بر اثر شنیدن موسیقی 

مرتبط است، پیوند می دهد.
»تیبالت چابین« نویسنده این مطالعه می گوید: 
این شواهد جدید نشــان می دهد EEG می 
تواند به طور موثر این ســیگنال ها را تشخیص 
دهد و امکان را برای تحقیقات هیجان انگیزتر در 
آینده در مورد چگونگی تأثیر موسیقی بر روی 

مغز فراهم می کند.
وی افــزود: این واقعیت که ما مــی توانیم این 
پدیده را بــا EEG اندازه گیری کنیم، فرصت 
هایی را برای مطالعه در زمینه های دیگر فراهم 
می کند. این مطالعــه نمای خوبی برای تحقیق 
درباره برانگیخته شدن احساسات در اثر شنیدن 

موسیقی است.

»چابین« اشــاره می کند کــه این مطالعه جدید 
شــواهد واضح تری را ارایه می دهد که به نظر 
می رسد مغز ما دارای سیستم های پاداش است 
که با موسیقی تحریک می شود که ناگزیر به این 
پرســش منجر می شود که عملکرد تکاملی این 

مکانیسم چیست؟
»چابین« می گوید: آنچه بیــش از همه جذاب 
است، این اســت که به نظر می رسد موسیقی 
هیچ فواید بیولوژیکی برای ما ندارد. با این حال، 
تأثیر دوپامین و سیستم پاداش در پردازش لذت 
موسیقی عملکرد باستانی تاثیر موسیقی را نشان 

می دهد.
اینکه این عملکرد باستانی یا اجدادی دقیقاً چه 
چیزی می تواند باشــد، هنوز یک راز است. 
دیگر رفتارهایی که باعث ایجاد مسیرهای 
پاداش مشــابه در مغز می شوند، اساسًا 
بیشتر مربوط به فعالیت هایی هستند که 
به وضوح ما بــرای زنده ماندن به آنها 
نیاز داریم. اما گوش دادن به موســیقی 
مطمئنــاً هم وزن غذا خــوردن یا جفت 

گیری نیست.
برخی محققان اظهار داشــته اند که موســیقی 
در پیوند جوامع نقشــی اساســی دارد و ایجاد 
این مســیرهای پاداش در پاسخ به موسیقی در 
تنظیمات گروهی می تواند به اتحاد گروه های 

اجتماعی کمک کند.
»چابین« می گوید اکنون که این روش، سنجش 
موثر فعالیت مغزی در پاســخ به موســیقی را 
فراهم کرده است، گام بعدی پیگیری پاسخ های 

گروهی در تنظیمات مختلف طبیعی است.
وی افــزود: ما می خواهیم انــدازه گیری کنیم 
که چگونــه فعالیت های مغزی و فیزیولوژیکی 
چندین شــرکت کننده در محیط های موسیقی 
طبیعی و اجتماعی به هم مرتبط هســتند. لذت 
موسیقی یک پدیده بسیار جالب است که شایسته 
است بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا درک شود 
که چرا موسیقی سیستم پاداش مغز ما را تحریک 
می کند و چرا موسیقی در زندگی انسان ضروری 

است.

  جامعه شناس و اســتاد دانشگاه، علل 
کتمان کرونــا را ترس از انگ بی مســوولیتی 
اجتماعی عنــوان و تاکید کرد: هــر فردی به 
منظور رفع این آســیب )کتمــان کرونا( باید 
وظایــف و تعهدات اجتماعی خود را بپذیرد و 

انجام دهد.
قطع زنجیــره مرگ روزانه بیــش از ۴۰۰ نفر 
از مبتالیــان بــه کرونا، به گفتــه صاحبنظران 
الزامات  موضوعات اجتماعی، مستلزم رعایت 
بهداشــتی به عنوان یگانه سپر محافظتی است. 
دربــاره چگونگی ترغیب جامعــه به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مقابله با کرونا با دکتر 
سهیال میرشمس شهشهانی انسان شناس و استاد 

برجسته جامعه شناسی گفت وگو کرده ایم.
*اکنون باتوجه به بروز موج سوم کرونا در 
کشــور چگونه می توان جامعه را به رعایت 

پروتکل های بهداشتی ترغیب کرد؟ 
یکی از اقدامات موثر در این زمینه به اعتقاد من 
استفاده از اخبار محلی هر منطقه است. بررسی، 
انتشار و اشاعه اخبار مربوط به کرونا همچون 
شمار مبتالیان، جانباختگان، شرح دوران گذار 
از بیمــاری و نمایش درد و رنــج اطرافیان و 
بازمانــدگان قربانیــان کرونا در هــر منطقه به 
صورت مجزا می تواند مردم را وادار به مواجهه 

جدی با این مساله کند.
در واقــع آثــار و تبعات این بیمــاری باید از 
مثال های نزدیک آغاز شــود. شرح و توضیح 
مصادیق همجوار و بررســی نتایــج روانی و 
اجتماعی این مســاله در ســطح خرد. جامعه 
همچنین باید بــه صورت روزمــره اقدامات 

شهروندان را دنبال و بررسی کند. 
هم اکنون برخی اقشــار جامعه به مانند گذشته 
)دوران قبــل از کرونا( به زندگــی خود ادامه 
می دهد. حضور گســترده مردم و آمد و شــد 
وســائل نقلیه شخصی در برخی مراکز تجاری 

و تفریحی این موضــع را اثبات می کند. برای 
اقدامات جزئی هم از منزل خارج می شــوند و 
گاه حتی برای اعمال روزمــره عجله ای برای 

ترک محیط های اجتماعی ندارند.
* به اعتقاد شــما علل تمسخر رعایت این 
ضوابط بهداشتی توســط برخی شهروندان 
باوجود شیوع گسترده این بیماری هم اکنون، 

چیست؟
 گاه اصل برابری توســط بعضی از انســان ها 
پذیرفته نمی شود. خودبرتری، غره شدن بر خرد 
و تعقــل، توان و قدرت بدنی در این شــرایط 
می تواند آدمی را به ســمت برخــی باورهای 
غلط همچون »من بیمار نمی شوم« سوق  دهد. 
نمایش ابتالی برخی چهره های مشــهور برای 
این اشــخاص به ویژه ورزشکاران و قهرمانان 
)باتوجــه به قــدرت بدنی( به ایــن بیماری، 
می تواند این باورهای غلط ذهنی را تغییر دهد.

شهروندان هر جامعه عمدتا از هنرمندان و... هم 
الگوبرداری می کنند. بنابراین با نمایش رعایت 

اصول بهداشتی توسط این الگوها نیز می توان 
مردم را به رعایت این ضوابط تشویق کرد.

* چرا برخی بیماران مبتال به کرونا، گاها این 
بیماری را حتی از نزدیکان نیز پنهان می کنند؟
ابتال به کرونا شــاید نشان دهنده نوعی ضعف 
باشد؛ ناشــی از عدم رعایت ضوابط بهداشتی، 
پزشــکی و بی مســوولیتی اجتماعی که سبب 

تضییع حقوق دیگران نیز می شود.
به عبارت دیگر ابتال به کرونا با انتقال و سرایت 
بیماری به دیگران همراه اســت و بر این پایه 
فقدان پذیرش رعایت پروتکل های بهداشــتی 
در حقیقت عدم پذیرش مسوولیت و تعهدات 

اجتماعی است.
شــهروندان باید اصــل برابــری را بپذیرند؛ 
خودبرتری را کنــار گذارند و با قواعد زندگی 
در جامعه شهری آشنا شوند. در زیست شهری 
قوانین و مقــررات، عرف و وظایف اجتماعی 
مســبب برابری انســان ها اســت و باید برای 

زندگی جمعی پذیرفته شود.

جامعه شناس و استاد دانشگاه تشریح کردچرا موسیقی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

کتمان کرونا 
زیر سایه ترس از انگ بی مسوولیتی اجتماعی
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میزان باروری در ایران 
به پایین ترین نرخ 

در ۸ سال گذشته رسید
 بررسی نمودارهای منتشره مرکز آمار 
ایران، گویــای نزولی بودن میزان باروری در 
هشت ســال گذشته اســت که کمترین آن 
مربوط به سال گذشته با تولد ۱.۲ کودک بود.
میــزان بــاروری در واقع تعــداد فرزندانی 
اســت که یک زن در طــول دوران باروری 
خود )معموال از ۱۵ تا ۴۹ ســال سن( به دنیا 

می آورد. 
به گــزارش ایرنا، مرکز آمار اطالع نگاشــت 
)اینفوگرافی( از میزان باروری در ســال های 

۹۰ تا ۹۸ منتشر کرد. 
بررسی نمودارهای منتشر شده این مرکز نشان 
می دهد میزان باروری کل ایران بین سال  های 
۹۰ تــا ۹۸ افت و خیزهایــی را تجربه کرده 
است. این شاخص در نیمه نخست دهه ۹۰ با 
شیب مالیمی رو به افزایش گذاشته، به گونه-
 ای که از ۱.۷۵ فرزند در ســال ۹۰ به حدود 
۲.۰۷ فرزند در سال ۹۶ رسیده است. سپس 
این شاخص رو به کاهش گذاشته و در سال 

۹۸ به میزان ۱.۸ فرزند کاهش یافته است.
بر پایه داده های ســازمان ثبت احوال کشور، 
تعداد والدت های ثبت شده در سال ۹۰ برابر 
بــا یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۱۱۸ تولد بوده 
که در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۲۸ هزار و 
۵۳ تولد افزایش یافته است، اما تعداد والدت 
در کل کشور از سال ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی 
داشته و پارسال تعداد موالید به یک میلیون و 
۱۹۶ هزار و ۱۳۵ والدت کاهش یافته است.

الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان 
باروری کل در همه سنین از جمله گروه  های 
ســنی ۲۴-۲۰ و ۲۹-۲۵ و ۳۴-۳۰ ساله در 

سال ۹۸ است.
این تغییر بیانگر کاهش باروری به ویژه در بین 
گروه سنی جوان است که به نوبه خود سهم 
بسزایی در کاهش میزان باروری کشور داشته 

است.
به گزارش ایرنا، کاهش سطح باروری یکی از 
چالش های مهم کشورهاست و نگرانی های 
اقتصــادی، جمعیتــی )کاهــش جمعیت و 
ســالخوردگی(، ژئوپلیتیکی و هویتی، نقش 
زیــادی در تدوین و اجرای سیاســت های 
حمایت از افزایش بــاروری و فرزندآوری 
داشته اســت. جمهوری اســالمی ایران نیز 
همانند بسیاری از کشورهای با باروری پایین، 
سیاست های جدید جمعیتی را به طور رسمی 
در ۳۰ اردیبهشــت ۹۳ با ابــالغ رهبر معم 

انقالب آغاز کرد.
همچنین بــر پایه آمار، حداقل میزان باروری 
کل در سال های ۹۸- ۱۳۹۶ مربوط به استان 
گیالن )برای کل جمعیت( به ترتیب با ارقام 
۱.۴، ۱.۳ و ۱.۱ فرزند و حداکثر آن مربوط به 
استان سیستان و بلوچستان با مقادیر ۳.۷، ۳.۵ 

و ۳.۴ فرزند است.

روند کرونا در ۱۴ استان 
صعودی است

 کمیته اپیدمیولوژی کووید۱۹ وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کــرد: روند موارد ابتال بــه کووید۱۹ در ۱۴ 
استان صعودی است یا شروع پیک جدید این 

بیماری در آنها مشاهده می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، کمیته اپیدمیولوژی 
کووید۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در جدیدترین گاهنامه اپیدمیولوژی 
ایران به وضعیت اپیدمی کرونا در هفته منتهی 
به ۱۶ آبان پرداخت اســت و در این گاهنامه 
رسمی اعالم کرده که موارد ابتال و مرگ ومیر 
کووید ۱۹در کشور باال است و روند کلی آن 
با ثبات و همراه با تغییرات مختصر صعودی 

بوده است.
بر پایه اعالم کمیتــه اپیدمیولوژی کووید۱۹ 
وزارت بهداشــت، روند ایــن بیماری در ۹ 
استان شــامل ایالم، لرستان، مرکزی، کرمان، 
خراســان شــمالی، البرز، اصفهان، گیالن و 
هرمــزگان با ثبات همراه با تغییرات مختصر 

صعودی است.
همچنین در ۱۴ استان شــامل یزد، خراسان 
جنوبی، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان 
شرقی، زنجان، خراسان رضوی، چهارمحال و 
بختیاری، تهران، قزوین، خوزستان، گلستان، 
فارس و سیستان و بلوچستان، روند اپیدمی 
کووید ۱۹ صعودی اســت یا شــروع پیک 

جدید در آنها مشاهده شده است.
بر پایه این گزارش، در ســه استان کرمانشاه، 
مازندران و بوشهر ثبات با تغییرات مختصر و 
نامنظم کووید ۱۹ وجود داشته است. همچنین 
به نظر می رسد، استان اردبیل به تازگی یک 
پیک اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته است.
بررسی اپیدمی کووید ۱۹ در استان کردستان 
نیز روند ثبــات با تغییرات مختصر نزولی و 
در استان کهگیلویه و بویراحمد روند نزولی 

را نشان داد.
در دو استان قم و سمنان نیز ناسازگاری داده 
ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را 
نمی دهد. باید مدنظر داشــت که یک استان 
می تواند چندین پیک منحنی اپیدمی بیماری 

را تجربه کند.

وزیر بهداشت:خبــر

فشارخونساالنهجان۱۰۰هزارنفررادرایرانمیگیرد
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: در سالهای گذشته ساالنه 
۳۸۰ هزار مرگ در کشــور داشــتیم که 
حدود ۱۰۰ هزار مورد آن به علت فشار 
خون بــود، اکنون می گوییــم کرونا هر 
ســه دقیقه جان یک نفر را می گیرد اما 
فشارخون این قاتل خاموش را فراموش 

کرده ایم.
به گزارش وبدا، ســعید نمکی در دیدار 
با محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش 
و پرورش افزود: امروز فشــارخون باال، 
دیابت، ســکته های قلبــی و مغزی و 
ســرطانها عامل مرگ و میر هســتند که 
وزارت بهداشــت در کنتــرل آنها نقش 
عمده را ندارد و به شــیوه زندگی مردم 
مربوط می شــود. در ســالهای گذشته 
حدود ۳۸۰ هزار مــورد مرگ و میر در 
کشور داشــته ایم که ۳۱۳ هزار مورد از 
آن مربوط به بیماری های غیرواگیر بوده 
است. امروز وزارت بهداشت در کاهش 
مرگ و میــر بیماری هــای غیرواگیر، 

کمترین نقش را دارد.
نمکی تاکید کرد: اصالح شــیوه زندگی 
مردم در مدرســه شــکل می گیرد. در 
مدرســه دانش آموز می آموزد که تغذیه 
ســالم چیســت و چاقی و اضافه وزن 
مــی تواند عامــل دیابت و پرفشــاری 
خون زودرس باشــد. از ۳۸۰ هزار مورد 
مرگ و میر ســاالنه در سالهای گذشته، 
۹۷ هزار مورد مربوط به فشــارخون باال 
بوده اســت. االن این همه برای کرونا و 
مرگ و میر باالی کرونا غصه می خوریم 
متوجه نیســتیم که ساالنه ۱۰۰ هزار نفر 
به وسیله قاتل خاموشی به نام پرفشاری 
خون، جان خود را از دســت می دهند. 
»می گوییم هر ســه دقیقه یک ایرانی به 
دلیل کرونا می میرد اما هر دو دقیقه یک 
نفر به دلیل پرفشاری خون، می میرد که 
هیــچ وقت هیچ کدام از مــا به آن فکر 

نکرده ایم«.
وی یادآور شــد: در مدرســه می توان 
اصالح شــیوه زندگــی را نهادینه کرد. 
همــان گونه که رفتار اجتماعی و احترام 
به حقوق شــهروندی و خیلی از مسائل 
را در مدرســه می توان به دانش آموزان 
آموخت، شــیوه زیســت مناسب را نیز 
می تــوان در مدرســه به دانــش آموز 
آموخــت. امــروز به جــای اینکه بنده 
پزشــک به درمانگاه فرهنگیان بفرستم 
بایــد بخش فرهنگی به ما کمک کند که 
نیازی به تربیت پزشــک بیشتر و توسعه 
بخش درمانی نداشته باشیم. در سازمان 
برنامه و بودجه ایــن بحث را دنبال می 
کردم که بودجه های نظام ســالمت باید 
برای تغییر شیوه زندگی در بخش هایی 
مانند آموزش و پرورش، ورزش منظم، 

آموزش همگانی و مدرسه هزینه شود.
جدا کردن مراقب ســالمت از معلم 

اشتباه است
وزیر بهداشــت تاکید کــرد: آموزش و 
پرورش، طالیی تریــن و کلیدی ترین 
نقش را برای تغییر الگــوی زندگی در 
نظام سالمت دارد. جای بهداشت دهان 
و دندان در مدرسه است و باید آموزش 
ها در این زمینه از مدرســه آغاز شود و 
مدارس بدون پوســیدگی را به صورت 
آزمایشی در نمین اردبیل در اردیبهشت 
۹۸ شروع کردیم و می خواستیم در کل 
کشــور آن را اجرا کنیم که مثل خیلی از 
برنامه های دیگرم، در باتالق کرونا زمین 

گیر شد.
نمکی افزود: در مدســه باید به فرزندان 
بیاموزیــم که چگونه مســواک بزنند و 

برخی خانواده های مرفه، وقت آموزش 
برای مســواک زدن درســت را صرف 

نکرده اند.
وی گفت: در مدرسه باید بهداشت دهان 
و دنــدان را به فرزندان مــان بیاموزیم. 
امروز مشخص شده که خیلی از بیماری 
های قلبی و عروقی ناشی از حفره دهان 
اســت. مراقبت از حفره دهان که دانش 
آموز چگونه و کی، زبان را به کار بگیرد 
و واژه ها را چه زمانی استفاده کند تا بقیه 

اجزا، کار مدرسه است.
وزیر بهداشــت اظهار داشــت: اصلی 
ترین رســالت مشترک وزارت بهداشت 
و آمــوزش و پــرورش، افزایش آگاهی 
کودکان کشور به ویژه در مقطع ابتدایی 
بــرای آموزش الگوی مناســب زندگی 
است. اگر این کار را کردیم آینده کشور 
را بیمــه کرده ایم. گرچــه بیماری های 
واگیر دار مانند کرونا و آنفلوآنزا مهمان 
مکرر بشــریت خواهد بود اما مســاله 
اصلی، بیماری های غیرواگیر اســت که 
به رفتار اجتماعی انسان ها مرتبط است 
و تعلیم و تربیت در تغییر الگوی رفتاری 

باید در مدرسه انجام شود.
نمکی افزود: نه مراقب سالمت بلکه معلم 
عاشق و فهیم می تواند باعث تغییر رفتار 
در انســان ها و جامعه شود. اینکه یک 
نفر بشود مراقب سالمت و یک نفر دیگر 
معلم، اشتباهی است که در علم طب هم 
کرده ایم و روانشناسی را از دیگر علوم، 
جدا کرده ایم چون وقتی روح و روان به 
هــم می ریزد، معده  و خواب هم به هم 
می ریزد و آریتمی قلبی هم پیدا می کنید. 
معلمی که سرکالس می رود و با دانش 
آموزان رابطه برقرار می کند باید بیاموزد 
که قسمتی از دروسی که باید به آنها ارایه 
دهد، بحث های پیشــگیرانه و بهداشت 
اســت. دانش آموزان معلمان همیشگی 

خود را عاشقانه دوست دارند.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم یک نفر را 
صرفا برای مباحث بهداشــتی به مدرسه 
بفرستیم، در نظام آموزش و تربیتی، خطا 
اســت. ارتباط عاطفی مســتمر با معلم، 
خیلی کارســاز اســت. دانش آموزان از 

کسی حرف ها را می پذیرند که دوستش 
دارند و ممکن اســت به کســی که یک 
ساعت به مدرسه می آید، گوش ندهند. 
معتقدم علقه عاطفی دانشــجو و دانش 
آموزان با معلم است که کارساز است و 
حرف را از کسی می پذیرد که دوستش 
دارد و در دلش جا دارد و معلم به عنوان 
به عنوان یک فرد جامع الشــرایط، باید 
قسمتی از درس هایی که ارایه می دهد، 

بهداشت باشد.
وزیر بهداشــت گفت: اگر فکر می کنید 
که با اســتخدام ۵۰ یا ۱۰۰ هزار مراقب 
ســالمت، در نظام ســالمت آموزش و 
پرورش، تحــول ایجاد مــی کنید، این 
فکر بعید می دانم به نتیجه برســد. می 
توانیم یک هســته هــای مرکزی قوی 
برای آموزش و انتقال داده های سالمت 
تشــکیل دهیم و معلمان در دوره های 
مختلف، آموزش های الزم را برای انتقال 
به دانش آموزان با سامانه شاد فرا گیرند 
و با زبان گفتمان مناسب به دانش آموزان 
منتقل کنند. اگر زبان گفتمان مناسب برای 
انتقال مطالب نداشته باشیم، دانش آموزان 
این مطالب را شاید متوجه نشوند. دانش 
آموزان باید با زبان ساده و قابل پذیرش 
توسط معلم خودشان، مطالب را بپذیرند؛ 
معلمی که حوصله، دقت داشته و عاشق 
باشد. نمکی گفت:  اعتقاد دارم باید یک 
تحول بنیادین در عرصه آموزش ابتدایی 
کشــور را دنبال کنیم و یکی از رسالت 
های ما، جامعه محور و آشنا کردن دانش 
آموزان با مســائل اجتماعی است.برخی 
دوســتان نگاه و رویکرد بنده نسبت به 
آموزش و پرورش به ویژه زمانی که در 
سازمان برنامه و بودجه مسوولیت داشتم 
را می دانند. ارزش باالیی برای ســاختار 
نظام تربیتی کشور قائل هستم و آنچه در 
توان داشــتم در حمایت از این دستگاه 

بسیار مهم، به کار گرفته ام.
وی گفت: در ادبیات امروز توسعه، انسان 
ابزار توسعه نیســت بلکه انسان توسعه 
یافته، هدف غایی توسعه است و شاکله 
اصلی شــخصیت این انســان به سمت 
توســعه یافتگی از همان کودکی شکل 

می گیرد و شــاید مهمترین برش شکل 
گیری شخصیت کودک، بعد از خانواده 

در مدرسه است.
وزیر بهداشــت  یادآور شــد: داگالس 
نورث که یکی از تئوریسین های تربیت 
و توســعه جهان و برنده جایزه نوبل در 
سال ۱۹۹۳ است، می گوید اگر خواستید 
ببینید که کشوری به سمت توسعه یافتگی 
می رود یا خیر به کارخانه ها، اتوبان ها و 
معادن آن نگاه نکنید بلکه مدرسه های آن 
کشور را ببینید که چقدر در این مدارس، 
دانش آموزانی با روح های جســتجوگر 
روی نیمکت ها نشســته انــد و چقدر 
معلمان آماده برای پاســخگویی به این 
مطالبات جستجوگرانه دانش آموزان، در 

مدارس حضور دارند.
اهمیت مراقبت از دانش آموزان

وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: این 
دانشمند معتقد است که سرمایه های ملی 
روی نیمکت های مدارس یک کشــور 
نشسته اند و من همواره معتقد بوده ام که 
منابعی که در آموزش و پرورش صرف 
می شود، هزینه نیست بلکه یک سرمایه 
گذاری پاسخ دهنده و پربازده ملی است. 
وقتی که در ســازمان برنامــه و بودجه 
حضور داشتم، زمانی که از آسیب های 
اجتماعی بحث شــد گفتم که خیلی دیر 
به سراغ آسیب های اجتماعی می روید. 
مقابله با این مسائل را باید از مدرسه آغاز 
کرد و طرح »نماد« یا نظام مراقبت های 
اجتماعی دانش آموزی اندیشــه ای بود 
که با یک کار گســترده بین بخشی آغاز 
کردیم. نمکی گفت: شــیخ اجل سعدی 
می گوید هر که در خردیش ادب نکنند/ 
در بزرگی فالح از و برخاست/ چوب تر 
را هر آنچه خواهی پیچ/ نشــود خشک 
جز به آتش راســت و جوانی که معتاد 
شده و دوران رسیدگی به او را با غفلت 
گذارنده ایم و آن روزهای بسیار مهم را 
فراموش کرده ایم، بازگشــتش به حالت 
پاکیزگی، کار بســیار ســخت و بعضا 

غیرممکن است.
وی اظهار داشت: معتقدم مدرسه جایگاه 
بسیار مهمی برای همه ابعاد است. نیازمند 

یــک بازنگــری در همه ابعــاد تربیتی، 
آموزش و پرورشــی در مدرسه هستیم. 
گام های بلنــدی در وزارت آموزش و 
پرورش و وزیــر این وزارتخانه به ویژه 
در توسعه زیرساخت های مجازی برای 
دسترسی عادالنه دانش آموزان کشور به 
راهکارها و مکانیسم های تعلیم و تربیت، 
برداشته شده است و بنده در هیات دولت 
از این ظرفیت بسیار بنیادین، حمایت و 
دکتر حاجی میرزایی را تشویق می کردم.
وزیر بهداشــت یادآور شــد: آنچه در 
آموزش و پرورش در ســالهای گذشته 
طی کرده ایم، چیزی به نام آموزش انجام 
نداده ایم و حرکتــی که به قول فرنگی 
ها، پرکردن حافظه دانش آموز از اعداد 
و ارقام از همــان روزهای اول را انجام 
داده ایم و بحث امروز دنیا، جامعه محور 
کردن آموزش و تربیت است. در دنیای 
پیشــرفته روزهای اول دانــش آموزان 
را با محورهــای اجتماعی مانند پلیس 
راهنمایی و رانندگی و پارلمان آشنا می 
کننــد اما مــا از روز اول، اعداد و ارقام 
بسیار خشن را در ذهن آنها می کاریم که 
بعد هم آنها به المپیادها می روند و بعد 
هم آنها را دو دســتی تقدیم کشورهایی 
می کنیم کــه بانک ژنتیک خوب دنیا را 

جمع می کنند.
دوری اعضای خانواده با موبایل

نمکی تصریح کرد: اعتقاد دارم باید یک 
تحول بنیادین در عرصه آموزش ابتدایی 
کشــور را دنبال کنیم و یکی از رسالت 
های مــا، جامعه محور و آشــنا کردن 
دانش آموزان با مســائل اجتماعی است 
به خصوص امروز کــه انزوا در زندگی 
شهری و آپارتمان های کوچک و موبایل 
و فضای مجازی، انسان ها را از همدیگر 
دور کرده اســت. می گفتند وقتی تلفن 
اختراع شد، انسان ها به همدیگر نزدیک 
شدند و توانستند صدای هم را از راه دور 
بشنوند اما امروز تلفن های همراه انسان 
ها را از هم دور کرده و در خانه می بینید 
که اعضای خانــواده باهم اما از هم جدا 
هســتند و فرزندان در خانه با این رفتار 
والدین خــود در درون خانواده در انزوا 

غرق می شوند.
وی تاکید کرد: امروز روزی اســت که 
به تربیت کودکان بــه عنوان یک بحث 
جدی در جامعه محور کردن دیدگاه ها 
باید توجه کنیم. شوربختانه ایزوالسیون 
و انزوا یکی از خطرهای جدی است که 
همه سنین به ویژه کودکان را تهدید می 
کند. همیشه عاشق ادبیات توسعه بوده و 
مطالعات گسترده در این زمینه داشته ام 
و اعتقاد دارم که اگر قرار است روزی در 
کشور تحولی بنیادین رخ دهد، آن را باید 
از مقطعی شروع کنیم که حساس ترین 
مقطع است و هرگونه سرمایه گذاری در 
آن مقطع، بازتاب های بسیار گسترده در 
نظام توسعه کشــور دارد به همین دلیل 
همواره دوست داشته ام که دیدگاه هایی 
را تقویــت کنم که ســرمایه گذاری در 
آموزش و پــرورش را جدی تر بگیرند  
و سالهایی که در سازمان برنامه و بودجه 
بیشــترین تخصیص  بودم، سعی کردم 
بودجه برای این وزارتخانه باشد و اولین 
ســالی بود که تخصیص ۱۱۰ درصدی 
دادیــم و هزار میلیارد کمــک کردیم تا 
در کنار هــزار میلیارد تومــان خیّرین، 
زیرســاخت های آموزش و پرورش در 

مناطق محروم، توسعه پیدا کند.
وزیر بهداشــت گفت: ۳۰ سال پیش در 
بین ۲۲ کشور شرق مدیترانه در شاخص 
های حوزه سالمت، رتبه اول را بدست 
آوردیم و شــاید همیــن تاریخچه بود 
که باز بنده را بــه دام مجموعه وزارت 
بهداشــت انداخت و شــاید هم مشیت 
الهی بود که در این روزهای ســخت، به 
عنوان یک سرباز این رسالت را به دوش 
بکشــم چون هر بــار از جلوی وزارت 
بهداشت رد می شــدم، می گفتم خدایا 
مرا به هر دامی میانــدازی، بیانداز اما به 
دام اینجا نینداز و بعد هم زمانی که دکتر 
هاشمی می خواست وزارت بهداشت را 
ترک کند به او گفتــم در طول زندگی، 
فقط دست پدرم را بوسیده ام اما حاضرم 
دســت تو را ببوسم و تو بمانی و من به 
این تله نیفتم و آن روز هم نمی دانســتم 
که سیل، زلزله، H۱N۱  و کرونا خواهد 

آمد.
نمکی افزود: حدود سه دهه پیش در بین 
کشورهای شــرق مدیترانه با چند اقدام 
از جمله توســعه خانه های بهداشت و 
مراکز بهداشتی و درمانی، پوشش باالی 
خوراکی،  درمانی  مایع  واکسیناســیون، 
تغذیه با شیرمادر، مراقبت از زنان باردار، 
نوزادان و کودکان با استفاده از زیرساخت 
بسیار مهم شبکه بهداشتی و درمانی رتبه 
اول را به دســت آوردیــم و امروز در 
شرایط اپیدمی کرونا، خوشبختانه پوشش 
واکسیناســیون در ایران باالی ۹۷ درصد 
اســت در حالی که در دنیا، بســیاری از 
 کشــورها از نظر واکسیناســیون عقب 

مانده اند.
وی گفت: امروز وضعیت ما با چند دهه 
پیش تفاوت زیــادی دارد. در دهه های 
گذشته واکســن را خودمان می آوردیم، 
زنجیره سرد را رعایت می کردیم و تلقیح 
آن دست ما بود و خیلی از ابعاد وابسته به 
وزارت بهداشت بود گرچه جهاد، جاده 
کشید، برق به روستاها رفت، دسترسی به 
تلویزیون توسعه و آگاهی مردم افزایش 
یافت و مردم بیشتری از یخچال استفاده 
کردند اما عمده ترین بخش را در وزارت 
بهداشت اداره کردیم و خیلی همکاری 
بین بخشــی موثر نبود اما امروز عوامل 
مرگ و میر و خطر به شدت متفاوت تر 

از گذشته است.

 روســای دانشــکده ها و دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور در نامه ای به وزیر 
بهداشت، پیگیری تعطیلی حداقل دو هفته ای 
سراســری همراه با اعمــال محدودیت جدی 
در ســفرهای بین شــهری و رفت و آمدهای 
غیر ضروری درون شــهری، نظارت بر نحوه 
اجرایی شــدن اقدامات و نیز برخورد قاطع با 
برگزارکننــدگان هرگونه گردهمی و تجمع در 
کشور و... و پیشگیری از بروز شرایط هولناک 

در زمستان را خواستار شدند.
به گزارش ایســنا و بنابر اعــالم وبدا، در نامه 
روسای ۶۵ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور خطاب 
به دکتر ســعید نمکی آمده اســت:» بــا ابراز 

مراتب تشکر صمیمانه از زحمات ارزشمند و 
شکیبایی های  دلسوزانه آن وزیر محترم، بدون 
تردید وضعیــت پیچیده همه گیــری بیماری 
کووید۱۹ و فراز و فرودها، آسیب ها و چالش 
های بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی و 
حتی پیامدهای سیاســی آن بیش از همگان بر 
آن بزرگوار روشــن و اتخاذ تدابیر سختگیرانه 
تر برای مهار این همه گیری به عنوان ضرورتی 
اجتنــاب ناپذیر مورد تاکیــد حضرتعالی بوده 
اســت. نظر به همه آموخته های ملی ماه  های 
گذشته و تجارب دیگر کشــورها و جوامع و 
با توجــه به خیز اخیر بیماری در بســیاری از 
کشــورهای نیمکره شــمالی که با آغاز فصل 
سرما شــتاب افزون تری به خود گرفته و سیر 

صعودی ابتال و فوت و هزینه های مســتقیم و 
غیر مستقیم ناشــی از این بیماری و پیش بینی 
های علمی و کارشناســانه که از تداوم شــیب 
صعودی نمودار همه گیری حکایت دارد و از 
ســوی دیگر وضعیت موجود گرفتاری بشدت 
رایج خوشــه هــای خانوادگــی و جمعیتی و 
ابتالی جمع زیادی از همکاران مدافع سالمت 
و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی که 
برچالش های موجود خواهد افزود و همچنین  
دانســته ها، گفتنی ها و ناگفتــه ها، ضرورت 
اقدام مداخله ای مناسب و عاجل جهت کاهش 
گسترش بیماری ظرف هفته های آینده اجتناب 

ناپذیر و امری محتوم است. 
با توجه به موارد پیشــگفت، اینجانبان روسای 

دانشــکده ها و دانشــگاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی درمانی سراســر کشور به 
عنوان سربازان و پاسداران حفاظت از سالمت 
جامعه، خواســتار جدی تر شدن رویکردهای 
مدیریت فرابخشــی و افزایش هماهنگی های 
بین بخشــی به بحران همه گیری کرونا و البته 
در راس همــه در این مقطــع، تعطیلی حداقل 
دوهفته ای سراسری همراه با اعمال محدودیت 
جدی در ســفرهای بین شهری و رفت و آمد 
های غیر ضروری درون شهری همگام با ادامه 
محدودیت های اعمال شده قبلی، نظارت همه 
جانبه و موثر بر نحوه اجرایی شــدن آن و نیز 
برخــورد قاطع و بازدارنده بــا برگزارکنندگان 
هرگونه گردهمی و تجمع  در سراســر کشور 

هســتیم. بر این پایه و بــا عنایت به اهمیت و 
ضروریات پیشــگفت، خواهشــمند است در 
صورت صالحدید با بازتاب و انتقال موضوع 
به ستاد ملی مقابله با کرونا، درخواست تصمیم 
گیری و تصویب آنی و متناسب با شرایط فعلی 
و پیشگیری از بوجود آمدن شرایط هولناک در 
زمســتان پیش رو  توسط آن ســتاد محترم را 

ارایه  فرمائید.
در پایان با تجدید پیمان برای تالش تا آخرین 
نفس با آن بزرگوار ، موفقیت و سربلندی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران را در مدیریت 
و کنترل این همه گیری و بازگشــت شــرایط 
عادی زندگی برای هموطنان عزیز را آرزو می 

کنیم. «

درخواست روسای دانشگاه های علوم پزشکی 
برای تعطیلی سراسری دو هفته ای و محدودیت در سفرها
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نشانه کاهش شدید قیمت 
خودرو در روز های آینده

بایــدن،  بــرد  افزایــش شــانس    
ادامــه پیش فروش های  کاهش قیمت دالر، 
خودروسازان، افزایش رشد تولید و افزایش 
آگهی های فروش خودرو پنج نشانه کاهش 
شدید قیمت خودرو در روزهای آینده است.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از باشــگاه 
خبرنگاران جوان، افزایش شــانس برد بایدن 
در انتخابــات امریکا و کاهــش قابل توجه 
قیمت دالر شاید دو سیگنال مهم تری نسبت 

به بقیه پیام ها برای بازار خودرو باشد.
عــالوه بــر ایــن، ادامــه پیش فروش های 
خودروسازان که امروز هم توسط ایران خودرو 
ادامه دارد بر کاهش بیشتر قیمت ها دامن زده 

است.
افزایش رشــد تولیــد در آخریــن کارنامه 
خودروسازان نیز امید ها برای کاهش قیمت 

خودرو را بیشتر کرده است.
در همین حال در دو روز آخر هفته، افزایش 
آگهی های فروش خودرو نیز بیشــتر شــده 
که نشــان از افزایش رفتار های هیجانی برای 

فروش خودرو است.
با این حال، آنچــه در قیمت های اعالمی از 
سوی خودروســازان در سه ماه سوم امسال 
نمود پیدا کرده، رســیدن کــف خودرو به 
حدود ۱۰۰ میلیون تومان اســت. به این معنا 
که با گذر از تیبا صندوقدار شــرکت ســایپا 
که هم اکنون قیمتی معادل ۷۶ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومــان دارد و ارزان تریــن خودروی 
کشور شناخته می شود، نرخ تمام محصوالت 
خودروســازان به حدود یا باالی ۱۰۰میلیون 

تومان رسیده است.
پیش بینی ها نشــان می دهد خودرو هایی در 
محدوده ۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان مســتعد 
ریزش ۱۰ میلیون تومانی قیمت، خودرو هایی 
در محدود ۱۵۰ تــا ۲۵۰ میلیون تومان آماده 
ریــزش تا ۱۵ میلیون تومــان و خودرو های 
گران تر مستعد ریزش باالتر قیمت ها هستند، 
اما به نظر می رســد به دلیل شــرایط خاص 
حاکم بر بازار شــرایط چندان آماده خرید و 

فروش نباشد.

رییس اتحادیه طال مطرح کرد:
کاهش تقاضای 

خرید طال و سکه 
در پی سقوط قیمت ها

 رییس اتحادیــه طال و جواهر تهران 
گفت: نوســانات گذشــته بازار طال و افت 
قیمت ها سبب شــده تا تقاضای خرید آن با 

کاهش مواجه شود.
»ابراهیم محمدولی« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه قیمت طال، ســکه و ارز در 
روزهای گذشــته با نوسانات بسیاری همراه 
بوده اســت، افزود: زمانی کــه نرخ طال در 
بازار با افزایش و کاهش مداوم روبه رو باشد، 
تقاضای خرید آن کاهش پیدا می کند و مردم 

در انتظار ثبات قیمت ها می مانند.
وی اظهار داشــت: امروز در مقایسه با روز 
مشابه در هفته گذشــته، خریدار کمتری به 
بازار آمده اســت و شاهد مبادالت اندکی در 

بازار بودیم.
رییس اتحادیه طال و جواهــر تهران با بیان 
اینکه روزهای شــنبه و یکشــنبه بازارهای 
جهانی تعطیل اســت، خاطرنشان کرد: امروز 
قیمت انس جهانی طال ثابت مانده اســت، 
اما فــردا با تغییراتی مواجه خواهد شــد که 

پیش بینی ما کاهش اندک آن است.
وی تاکیدکرد: در صورتی که رویداد متفاوتی 
پــس از انتخاب »جو بایدن« به عنوان رییس 
جمهوری آمریکا رخ ندهد، انس جهانی طال 

با تغییر زیادی مواجه نخواهد شد.
محمدولی ادامه داد: در صورتی که فردا انس 
جهانی طال نوسان بســیاری داشته باشد در 
بازار داخل ایران نیز تاثیر خواهد گذاشــت، 
اما در غیر این صورت قیمت ها تغییر بسیاری 

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه دیروز قیمت انس جهانی 
طال یک هــزار و ۹۵۰ بوده اســت، اظهار 
داشت: هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به قیمت 
یک میلیــون و ۱۳۸ هزار تومــان در بازار 

مبادله شد.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: طال نیز بر 
پایه نوسانات بازار ارز با تغییراتی همراه است 
و امــکان کاهش اندکــی در روزهای آینده 

وجود دارد.
به گزارش ایرنا، ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه امروز، 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بهای ۱۲ 
میلیون تومان و ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با افت ۴۰۰ هزار تومانی،  به ۱۱ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی با کاهش 
۳۰۰ هزار تومانی بــه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان، ربع  سکه با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی 
به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ســکه 
یک گرمی بــا کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به ۲ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
عــالوه بر این، در بازار طــال نیز هر مثقال 
طال به بهای ۴ میلیــون و ۹۳۰ هزار تومان 

فروخته شد.

خبــر

 گرچه در روزهای گذشــته بازار 
ســرمایه باز هم به روند ریزشــی خود 
ادامه داده اســت اما برخی کارشناســان 
تاکید دارند که هم اکنون با توجه به کف 
رســیدن قیمت در بازار بورس بهترین 
زمان برای سرمایه گذاری در آن بوده و 
باید با دیــد باز در آن خرید کرد، اکنون 
به هیچ عنوان زمان مناسبی برای فروش 
نیست و سرمایه گذاران دیگر جایی برای 
باخت ندارند پس بیایند و پله پله خرید 

کنند.
به گزارش ایســنا، شاخص بازار بورس 
که از چند ماه پیش روند رو به رشــدی 
را طــی کرد و از کانال دو میلیون هم رد 
شــده بود، به تدریج با افت مواجه شده 
و به حــدود یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
واحد رســید؛  ریزش تندی که پیش از 
آن کارشناسان نسبت به حرکت شارپی 
در بازار سرمایه هشدار داده و تا حدودی 
وضعیت فعلی را پیش بینی کرده بودند.

افت ۲۲ هزار واحدی شاخص
در روزهای گذشــته که بــه طور طبیعی 
برخــی بازارهــا در جهان تحــت تاثیر 
انتخابــات آمریکا قرار گرفته بــود، بازار 
بورس نیز که روند ریزشــی را بیشتر در 
می کرد در دو روز گذشــته نیز با کاهش 
مواجه شــد؛ به طوری که روز شنبه تا ۲۸ 
هزار واحــد و دیروز تــا ۲۲ هزار واحد 
شــاخص بورس تهران ریزش داشت و 
در پایان معامالت امروز به یک میلیون و 
۲۴۰ هزار واحد رسید.   اما اینکه در این 
روزها و تحت تاثیر اخبار بین المللی و 
شرایط موجود، بازار سرمایه چه وضعیتی 
را پشت سر می گذارد و سرمایه گذاران 
به ویژه سرمایه گذاران خرد باید چگونه 
در آن حرکت کنند، موضوعی است که 
در گفــت و گو با مرتضــی دلخوش - 
کارشــناس بازار سرمایه - مورد بررسی 

قرار گرفت.  

بازارهای تحریک کننده بورس ریخت 
و فضا باز شد

وی در تحلیل این روزهای بازار سرمایه 
گفت که به هر حال خواه یا ناخواه اخبار 
بین المللی در بازارها تاثیرگذار است که 
در اهم آن بازارهای ســرمایه از منفی یا 
مثبت شــدن اخبار تاثیر می پذیرند. این 
در حالی اســت که در روزهای گذشته 
بازارهای تحریک کننده بورس از جمله 
ارز، ســکه و طال همانطــور که از پیش 
انتظار می رفت با افت شــدیدی مواجه 
شد و ممکن است این روند رو به کاهش 
همچنان ادامه داشــته باشــد. از این رو 
فضایی ایجاد می شود تا نقدینگی موجود 
در بازارهای دیگر به سمت بازار دیگری 

حرکت کند که می تواند بورس بهترین 
محل برای تمرکز این سرمایه ها باشد.  

اکنون بهترین زمان برای ورود به بازار 
سرمایه است

دلخوش با بیان اینکه هم اکنون بازار سرمایه 
بهترین محل برای سرمایه گذاری است، 
گفت: نباید به ریزش های گذشته توجه 
کرده و از آن خارج شد. به هر حال اکنون 
شاهد کف قیمتی در بورس هستیم، جایی 
که شــاخص ۹۰۰ هزار واحد کم شده و 
برخی سهم ها تا ۷۰ درصد افت کرده اند؛  
بنابراین در کف قیمتی می توان ورود و در 
بازار سرمایه به درستی سرمایه گذاری کرد.  

حرف از افزایش سود بانکی نزنید
وی ادامــه داد: اگــر دولت اکنون بحث 

افزایش نرخ ســود بانکی را مطرح نکند 
که مردم برای بردن سرمایه های موجود 
به سمت بانک ها اقدام نکنند و حتی اگر 
موضوع کاهش نرخ ســود بانکی مطرح 
باشد آنگاه سرمایه گذاران نقدینگی های 
حاصل از افت قیمت خودرو، سکه، طال 
و دالر را می توانند به سمت بازار سرمایه 
برده و آثار مثبتی در این بازار ایجاد کنند.
این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
اینکه فضای موجود و شــوکی که ایجاد 
شده باید به درستی مدیریت شود، افزود: 
ایــن فضا می تواند به بهترین نحو مورد 
اســتفاده قرار بگیرد و مسووالن به گونه 
ای بازار ســرمایه را به ســمتی حرکت 
دهند که با جذب نقدینگی دیگر بازارها، 

بســیاری از ضررهای ایجاد شده دیگر 
ترمیم شود.  

بارها به حرکت های شــارپی هشداد 
داده شد

وی با اشــاره به اینکه از مدتی پیش در 
رابطه با رشــد بی رویه بازار ســرمایه 
هشــدار داده بودیم افزود: وقتی شاهد 
بودیم که حرکت های شــارپی در بازار 
ســرمایه در حال اتفاق افتادن اســت و 
زمانی سود به سقف می خورد و زمانی 
سرمایه گذار دچار ضرر بسیار می شود 
تاکید داشــتیم که این رفتــار غیرواقعی 
زمانی می تواند تمام ســودها را به ضرر 
تبدیل کند و نوعی بی اعتمادی به بازار 
به وجود آورد. در حالیکه می توانســتند 

با مدیریــت صحیح اجازه ندهند فضای 
بازار سرمایه به این سمت حرکت کند.  
با این وجود بسیار به فضای بازار سرمایه 
خوش بین هستم و اکنون فضایی ایجاد 
شده که مدیران می توانند با تصمیمات 
درســت و ممانعت از رفتار سفته بازی 
یا اقدامات غیــر واقعی و غیر حرفه ای 
از پتانسیل بازار سرمایه برای تامین مالی 

استفاده کنند.  
عجوالنه با هر خبری تصمیم به خرید 

و فروش نگیرید
دلخوش همچنین به ســهام داران خرد 
و غیرحرفه ای ســفارش هایی داشــت 
و گفــت: افرادی که دچار ضرر شــده 
اند اکنون نبایــد در تصمیم گیری خود 
عجوالنــه برخــورد کنند و با شــنیدن 
اخبارهای متناقض به ســرعت نســبت 
به خرید یــا فروش تصمیم گیری کنند. 
بلکه باید تحمل داشته و تامل کنند و در 
رفتارهای خود هیجانی برخورد نکنند و 
همواره در حال رصد خریدار و فروشنده 
در بازار سرمایه بوده و با تحلیلی درست 

اقدام کنند.  
اکنون وقت فروش نیست

وی تاکید کرد: اکنون زمانی نیســت که 
کسی بخواهد ســهمی را بفروشد و از 
بازار خارج شود. به خصوص افراد غیر 
حرفه ای باید توجه داشته باشند که هم 
اکنون بازار سرمایه به وضعیتی رسیده که 
جایی برای باخت ندارد بلکه باید ورود 
کرده و به صورت پله ای خرید کنند که 
با خرید پلکانی میانگین خرید آنها پایین 
آمده و وقتی که بازار برگردد سود به آنها 

منتقل می شود.  
وی یادآور شد: هم اکنون سهمهایی که با 
افت مواجه بودند می توانند گزینه های 
مناســبی برای خرید باشند که می توان 
از جمله آنها به پاالیشی ها، پتروشیمی، 

خودرو و فلزات اشاره کرد.  

تحلیل این روزهای بازار بورس:

بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بورس
 جایی برای باخت نمانده است

 عضو اتــاق بازرگانــی تهران 
می گوید در ســال های گذشته، شرایط 
در بازار نفت بسیار تغییر کرده و ایران 
دیگر نمی تواند مانند گذشته روی این 

بازار حساب باز کند.
حمیدرضــا صالحی در گفــت و گو 
با ایســنا، اظهار کرد: شــوربختانه در 
مختلفی  تحریم های  گذشته،  سال های 
که علیه ایران به کار بسته شده، اقتصاد 
ما را عقب نگه داشته و ما در بسیاری از 
مسیرها، نتوانسته ایم حرکت عادی خود 
را انجام دهیم. در چنین بستری، شیوع 
ویروس کرونا نیز خود به عاملی برای 
افزایش فشــارها و مشکالت بدل شده 

که قطعا نیاز به مدیریتی پیچیده دارد.
وی با بیان اینکه شــرایط در بازار نفت 
تغییــر کرده اســت، توضیــح داد: در 
سال های گذشــته به دلیل تحریم های 
آمریکا، ما بازار نفت خود را از دســت 
داده ایم و دیگر کشــورها امروز در این 
بازار نفت می فروشــند. در دوره کرونا 

نیز دو اتفاق مهم رخ داد. نخست کاهش 
تقاضا برای نفت به دنبال محدود شدن 
فعالیت هــای اقتصادی و رفت و آمدها 
بود و نتیجــه آن کاهش قیمت جهانی 
نفــت که همچنان نیز ادامــه دارد و به 

اعداد پیش از کرونا نرسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در 
چنین بستری، در صورتی که تحریم ها 
کنــار روند یــا با کاهش آنهــا، امکان 
فروش نفت بــه وجود آید، ایران قطعا 
تــوان بازپس گیری بازار ســنتی خود 
را خواهد داشــت اما آنچه که باید در 
نظر داشته باشیم این است که با کاهش 
تقاضا و قیمت، این تصور که نفت بار 
دیگر می تواند بودجه کشــور را تامین 
کند و هزینه ها را در بخش های مختلف 
پوشــش دهد رخ نخواهد داد و از این 
رو باید شــیوه هایی که در ســال های 
گذشــته و با هدف کاهش وابستگی به 

نفت کلید خوردند تداوم داشته باشند.
صالحی با بیان اینکــه فرصت طالیی 

امروز پیش روی اقتصاد ایران، صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر است، 
گفت: ما چه در حوزه مشتقات نفتی و 
چه در حوزه های وابسته به این صنعت، 
توان فعالیت بسیار باالیی داریم. باید با 
افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها، 
محصوالتــی را به بازار عرضه کنیم که 
توان رقابت دارند و البته صادرات آنها، 
برای کشور درامد بیشــتری به وجود 
می آورنــد. البته باید در نظر داشــت 
که تمامــی این اقدامــات در صورتی 
می تواند به شکل رسمی رخ دهد، فشار 
تحریم ها کاهش یافته یا راه حل در این 

مسیر تعریف شود.
به گزارش ایســنا، از زمــان آغاز دور 
جدیــد تحریم هــا در دولــت دونالد 
ترامــپ، دولت آمریــکا اعالم کرد که 
یکی از اصلی تریــن اهدافی که دنبال 
می کنــد، کاهش صادرات نفت ایران و 

به صفر رساندن آن است.
هرچند آمریکا در رسیدن به این هدف 

خود شکست خورد اما میزان صادرات 
نفــت ایران نیز در این مدت کاهشــی 

جدی پیدا کرده است.

با شکســت دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا و روی 
کار آمــدن جو بایــدن، رییس جمهور 

منتخب آمریکا اعالم کرده که شــرایط 
 را برای بازگشت دوباره به برجام رصد

خواهد کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

دیگر نمی توانیم روی پول نفت حساب کنیم

معاون توزیــع و تنظیم بــازار وزارت 
صمت ارز، مشــکل ترخیص و تقاضای 
کاذب را عامل گرانی پوشــک دانست 
و ابــراز امیدواری کرد که با کاهش نرخ 
ارز، قیمــت کاالها در یکی دو ماه آینده 

کاهش یابد.
به گزارش ایسنا،  سعید عباسی صارمی، 
معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت )صمت( در 
برنامه »یه روز تازه« اظهار کرد: در سال 
کنونی برای تامین ۶۰ میلیون تن کاالی 
اساسی برنامه ریزی شده که از این میزان 
۳۵ تا ۴۰ میلیون تــن از محل کاالهای 
تولید داخلی تامین می شــود و حدود 
۲۰ تا ۲۵ میلیون تــن هم باید از طریق 
واردات تامین شــود. تاکنون علی رغم 
همه مشــکالت تحریــم ۱۵ میلیون تن 
واردات قطعی انجام شــده و با توجه به 

موجودی که در بنادر است، نیاز واردات 
تامین می شود.

وی در ادامه درباره کمیاب شدن و گرانی 
های گاه و بــی گاه برخی کاالها اظهار 
کرد: باید بحث گرانی را از گران فروشی 
تفکیک کنیم، برای مثال قیمت گوشت به 
دلیل اینکه قبال با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین 
می شــد اما بعد از مدتی برای حمایت 
از تولید داخــل و مدیریت ارزی به ارز 
نیمایی تغییر کرد که باعث شد قیمت آن 
متاثر از نرخ ارز شــود و همه کاالهایی 
که با ارز نیمایی وارد می شوند همینطور 

هستند.
صارمی همچنین با اشاره به تغییر گروه 
کاالیــی برنج و روغــن و کره، تصریح 
کرد: قیمت این کاالها نیز طبیعتا متاثر از 
نوســانات ارزی است. اما در بخشی هم 
گران فروشی داریم که منکر آن نیستیم. 

ستاد تنظیم بازار که دوشنبه ها تشکیل می 
شود برای تشدید بازرسی ها با همکاری 
سازمان حمایت و سازمن صمت استان 

ها و تعزیزات برنامه ریزی کرده است.
معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( 
همچنین در پاسخ به اینکه آیا ریزش نرخ 
ارز به کاهش قیمت کاالها منجر خواهد 
شــد؟ تصریح کرد: در اکثــر کاالها در 
بازار رقابت داریم. اما موضوعی در علم 
اقتصاد تحت عنوان چسبندگی قیمت ها 
وجود دارد که بر پایه آن با افزایش نرخ 
ارز قیمتها به ســرعت افزایش میابد اما 
در  کاهش نرخ اینطور نیســت و خیلی 

تدریجی ارزانی رخ می دهد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در 
یکی دو ماه آینده قیمت ها کاهشی شود 
و گفت: برای مثال قیمت تخم مرغ االن 

هم به نرخ مصوب رســیده است.  برای 
ندارند  قابلیت نگهــداری  اقالمی کــه 

معموال زودتر این اتفاق رخ می دهد.
ارز، مشکل ترخیص و تقاضای کاذب 

عامل گرانی پوشک
این مقام مسوول در ادامه درباره افزایش 
قیمت پوشــک و اقالم بهداشــتی نیز با 
اشاره به مصرف ساالنه حدود ۱۲۰ هزار 
تن پوشــک در کشور گفت: با توجه به 
وارداتی بودن بیــش از ۷۰ درصد مواد 
اولیه پوشک، بخشــی از افزایش قیمت 
این محصول ناشــی از افزایش نرخ ارز 
اســت. همچنین ترخیص مواد اولیه این 
کاال نیز دچار مشــکل شــده بود که با 
تمهیدات در نظر گرفته به زودی رفع می 
شود. اما وقتی چنین اتفاقاتی پیش میاید 
از ترس کسری و کمبود در بازار موجی 
از تقاضای کاذب ایجاد می شود و برخی 

خانواده ها میخواهند بخشی از نیاز آتی 
شان را زودتر تامین کنند که این وضعیت 

منجر به افزایش قیمت ها میشود.  

وی افزود: در بازارهای رقابتی عرضه و 
تقاضا تعیین کننده قیمت است و با برهم 
خوردن تعادل آن قیمت ها افزایش میابد.

وزارت صمت اعالم کرد

ارز، مشکالت ترخیص و تقاضای کاذب؛ عامل گرانی پوشک
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 نشست بررسی بودجه واعتبارات ساالنه 
و بدهــی های بخش آب وزارت نیرو با حضور 
مدیران عامل شــرکت های آب منطقه ای و به 
ریاســت مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون 
امور آب و آبفــای وزارت نیرو و رییس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شــرکت مدیریت منابع آب 

ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
بــه گــزارش زنگان امــروز ، در این نشســت 
اعتبــارات عمرانــی بخــش آب و بدهی های 
طرحهای بخش آب جهت بررســی در تدوین 

الیحه بودجه جهت جذب اعتبارات فصل منابع 
آب قانون بودجه ســاالنه کل کشور مورد بحث 
و گفتگو و اخذ نظرات مدیران عامل شــرکتها و 

مراکز استانها قرار گرفت.
در این نشســت که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، مهندس اســماعیل افشاری مدیر 
عامــل شــرکت آب منطقه ای زنجــان با طرح 
پرســش  و بیان  مشکل  تهاتر و حذف بند )و( 
تبصــره ماده پنج و اخذ تســهیالت بانکی برای 
پیمانکاران در بودجه ۱۴۰۰در نظر گرفته شــده 

است یا نه،اظهارداشــت: تهاتر نفت و استعالم 
شــرکت ملی نفت برای تاییــد امنیت کارگزار 
و امکان پیگیری مــوارد از این طریق می تواند 

برخی از مسائل مالی و بودجه را مرتفع نماید.
در پایان نشســت و پــس از اســتماع نظرات 
مدیــران عامــل ،مهندس تقی زاده خامســی با 
بیان در نظــر گرفتن نظرات مدیــران عامل در 
 تدوین بودجه ســال ۱۴۰۰ و ارسال به مجلس 
شورای اسالمی و توجیه منابع مالی ، به سخنان 

خود پایان داد.

در نشست ویدئو کنفرانسی با حضور مهندس تقی زاده خامسی صورت گرفت؛

بررسی رفع موانع بودجه طرح های عمرانی 
شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور

 مدیر امورمنابع آب شهرستان خرمدره 
از شــروع عملیات الیروبی و پاکسازی بستر 

رودخانه قوری چای خرم دره خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، جــواد گلی، مدیر 
امورمنابع آب شهرســتان خرمدره در بازدید 
و پیگیری آزادسازی بســتر رودخانه »قوری 
چای« خرمــدره، گفت: در راســتای احیای 
حقوق عامه و پیشگیری از وقوع هرگونه سیل 
و پیشامد های ناگوار، حریم و بستر رودخانه 
قوری چای )حد فاصل پــل کمربندی تا پل 
توحید( با هماهنگی و همــکاری امور منابع 
آب و شهرداری آزاد سازی شد که امیدواریم 
با شــروع بارش ها و نزول رحمت های الهی 
دیگر خطر سیل و طغیان رودخانه مردم منطقه 

را تهدید نکند.
گلی، افزود: رودخانه قوری چای از رودهای 
پر آب این شهرســتان است که با آزاد سازی 
بســتر و حریم آن شــاهد رونق هر چه بیشتر 
کشاورزی در اراضی پایین دست خواهیم بود.

 سرپرســت موسسه مالی و اعتباری نور 
استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش زنــگان امــروز؛ علیرضا حیدری، 
سرپرست موسســه مالی و اعتباری نور استان 
با مهندس اسماعیل افشــاری، مدیرعامل این 
شــرکت دیدار و با معرفی خدمات موسســه 
اعتبــاری نور با بیان مطالبــی در باره خدمات 

متقابل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حیــدری، در این دیدار با اشــاره بــه جایگاه 
ارزشمند شرکت آب منطقه ای زنجان در استان 
برای تامین آب پایــدار ،گفت: دیدگاه مدیران 
ارشد موسســه مالی و اعتباری به شرکت های 
صنعت آب و برق وزارت نیرو، نگاه خاص و 

ویژه ای است.
مهندس افشــاری،نیز در این دیدار با تشــریح 
وضعیت آبی استان و رسالت آب منطقه ای در 
حفاظت از منابع آب ســطحی و زیرزمینی ، با 
تاکید به صنعت سد سازی در استان ،به اعطای 
وام قرض الحسنه با شرایط ویژه به پیمانکاران 

و همچنین همکاران این شــرکت اشاره کردو 
اظهار داشت: ارتباط و تعامالت سازنده این دو 
مجموعه می تواند گره گشای برخی چالشهای 

مالی باشد.
منابع  نژاد،معــاون  مهندس حســین مهــدی 

انسانی،مالی و پشتیبانی این شرکت نیز بر نصب 
دســتگاه ATM  در محوطه شرکت آب منطقه 
ای زنجان تاکید کرد و گفت:در فرآیند تعامل و 
همکاری با موسسه مالی و اعتباری نور انتظار 

هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر را داریم.

مدیر امورمنابع آب شهرستان خرمدره خبر داد؛

شروع عملیات الیروبی و پاکسازی بستر رودخانه 
قوری چای خرم دره

دیدار سرپرست موسسه مالی و اعتباری نور استان 
با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

 نشست کمیته حسابرسی داخلی 
و فصلی شــرکت با حضــور مهندس 
منابع  معــاون  نــژاد،  مهدی  حســین 
انسانی،مالی و پشتیبانی و دیگر اعضاء 
کمیته در محل ســالن شهید شهریاری 

این شرکت برگزارشد.
در این نشســت ،مهنــدس مهدی نژاد 
با اشــاره به لزوم تعییــن تکلیف مانده 
علی  و  پرداخــت  پیــش  حســابهای 
الحساب سنواتی،خواســتار اظهار نظر 
معاونت طرح و توسعه در باره وضعیت 
حساب شرکت توزیع نیروی برق استان 

کردستان شد.
وی، تاکید کرد:مابقی حسابهای سنواتی 
نیز در اســرع وقت بررسی و نتیجه در 
نشســت آتی کمیته حسابرســی ارایه 

گردد.
در پایان این نشســت،نامه مدیریت ارســالی از سوی سازمان حسابرسی به سمع و نظر اعضاء رسید و هریک از حاضرین در این نشست نظرات و 

پیشنهادات خود را در باره بندهای مرتبط ارایه نمودند.

 دومین نشست شورای حفاظت 
منابع آب شهرســتان خدابنده در سال 
کنونی با حضــور اصانلو شــهردار و 
مســوولین ادارات ایــن شهرســتان و 
بارعایــت پروتکل های بهداشــتی به 
ریاســت عبداله خمسه معاون فرماندار 
در محل ســالن جلســات فرمانداری 

خدابنده برگزار شد. 
در این نشست،خدایی مدیر امور منابع 
آب شهرســتان خدابنده، با بیان اینکه، 
باره جداسازی مصارف  در  تصمیماتی 
فضای سبز شــهر قیدار از آب شرب، 
تامیــن آب برخی صنایــع مفید و در 
حال ساخت اتخاذ شــد،اظهار داشت: 
بــا عنایت به لزوم مقابلــه با چاه های 
غیر مجاز مقــرر گردید امور منابع آب 
خدابنده نســبت به اعمــال قانون علیه 

متخلفان همچنان اقدامات الزم را پیگیری نماید. در پایان این نشست، حضار به بیان نکته نظرات و پیشنهادات خود در راستای حفاظت و حراست 
از منابع آب شهرستان خدابنده پرداختند.

برگزاری نشست کمیته حسابرسی 
در شرکت آب منطقه ای زنجان

برگزاری دومین نشست شورای حفاظت منابع آب 
شهرستان خدابنده در سال 99

 در راستای اجرای پروژه اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
در مصرف منابع آب سطحی و زیرزمینی و تشریح وضعیت 
منابع آبی استان،مهندس اسماعیل افشاری بهمراه مهندس محمد 
حســین پور،مدیردفتر هیئت مدیره این شرکت با دکتر نوری 

فرنشین اداره کل تعاون روستایی استان دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار،افشاری با تشریح وضعیت بارندگی سال 
آبی جاری به کاهش بارش ها اشاره کرد و گفت:میزان بارندگی 
ها،نســبت به دوره مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته 
است و این مطلب همه را برآن داشته که در صیانت از ذخایر 

آبی بیش از پیش تالش نمائیم.
وی، در ادامه به افت ۷۱ ســانتی متری آبهای زیرزمینی استان 
که جزء منابع اســتراتژیک هستند، اشاره نمود و اظهارداشت: 
در استان زنجان از ۷ دشت موجود ۵ دشت در حالت بحرانی 
قــرار دارند که با مدیریت یکپارچه می توان این منابع را برای 

آیندگان نیز ذخیره کرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان با اشــاره به آگاهی 
بخشی و اشــاعه فرهنگ  مصرف بهینه آب، اظهارداشت:در 
همایشها و جلسات تعاون روســتایی با کشاورزان، از طریق 
اطالع رسانی صحیح ، می توان  نقش مهم  و بزرگی در فرهنگ 

سازی ایفاء نمود.

رییس هیئت مدیره شــرکت آب منطقه ای زنجان با تاکید بر 
وضعیت مصرف آب در کشــت های پر مصرف،خاطر نشان 
کرد که علیرغم بخش صنعت، آب کشاورزی بصورت مجانی 

در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار می گیرد.
دکترنوری، فرنشین تعاون روستایی زنجان نیز در ادامه با تائید 
بحران وضعیت آبی کشور و استان، اظهارداشت: این اداره می 
تواند پتانسیل خوبی در اشاعه فرهنگ مصرف آب کشاورزی 
داشته باشــد. وی افزود: وقتی سیاست های آب منطقه ای و 
اداره کل تعاون به هم نزدیک باشــد، می توان به موضوع آب 
که فاکتور مهم تولیدات کشــاورزی اســت و حفظ آن برای 
نسل های آینده بسیار مهم  و حیاتی است با یک دید وسیع و 

مشترک نگریست.
فرنشــین تعاون روستایی زنجان، در راستای موضوع نشست 
، به نظام صنفی کشــاورزی و خبرگان کشاورزی اشاره نمود 
و تصریح کرد:این قشر بسیار عالقمند به آموزش هستند و از 
همین ظرفیت می توان آموزش مصرف بهینه را عملیاتی نمود.

وی،افزود: با ایجاد زیرساخت های مناسب آموزشی می توان 
دغدغه های آنی کشاورزان را در تامین آب مرتفع نمود و در 
این راستا می توان از بستر کارگروه توسعه مدیریت مشارکتی 

آب بهره برد.

نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با فرنشین سازمان تعاون روستایی
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