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 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد:
اعطای تسهیالت ویژه برای مقاوم سازی 

مسکن روستایی در زنجان

27

استاندار زنجان عنوان کرد
تحقق ۱۱۰ درصدی 
خرید تضمینی گندم

2

با حضور وزیر دفاع انجام شد

رونمایی از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت
 ساخت داخل در زنجان

 مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو: وجه تمایز اصلی این ترانسفورماتور، قدرت 400MVA آن است که باالترین رکورد تولید یک ترانسفورماتور قدرت سه فاز است و همه به دست توانمند مهندسین و کارگران ایرانی انجام شده است
2

تجمع اعتراض آمیز مردم زنجان 
در محکومیت اهانت به قرآن و پیامبر )ص(

فرنشین خانه صنعت:

ارزش پول ملی کشور
 ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است

 چه کار کردیم که این بال را سر خودمان آوردیم؟

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

هشت اثر ناملموس زنجان 
در فهرست آثار ملی 

ثبت شد

5

آگهی مزایده عمومی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعداد19 قطعه زمین تجاری و کارگاهی در 
محدوده سایت کار گاهی روستای گیالنکشه شهرستان طارم را برابر مقررات مربوطه و شرایط 

مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .
1-متقاضیانی مجاز به شرکت در مزایده هستند که از  ساکنین روستای گیالنکشه می باشند .

1-فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/07/02
2-تاریخ تحویل پیشنهادها تا تاریخ 1399/07/14 

3- تاریخ بازگشایی پاکت های شرکت در مزایده 1399/07/15
4- مشخصات شامل مساحت امالک ، قیمت پایه کارشناسی و دیگر اطالعات تکمیلی در زمان ارائه اسناد مزایده در اختیار 

افراد شرکت کننده قرار می گیرد.
جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی:

1- شهرستان طارم-آببر- مجتمع ادارات ، خیابان مالیات-بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان طارم
2- زنجان- میدان آزادی ، بلوار کشاورز ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه 

فرمایید.شماره تماس 024-33106218

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت اول
نوب

در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرســان اتحادیه های صنفی موضوع 
)تبصره 3 ماده 22 و ماده 23 قانون نظام صنفی( با عنایت به بند 2 مصوبه چهاردهمین صورتجلسه کمیسیون 
نظارت مرکز استان مبنی بر تفکیک اتحادیه صنف مشــاورین و نمایشگاه داران خودرو از اتحادیه صنف 
مشاورین امالک و خودرو از مورخه 99/6/22 به مدت 15 روز و عدم تکمیل داوطلبان کاندیدای هیات مدیره 
و بازرس اتحادیه صنفی تراشکاران و قطعه سازان برای نوبت سوم از مورخه 99/6/22 به مدت 10 روز از کلیه 
داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی مذکور دعوت می شــود جهت ثبت نام به 
سامانه ایرانیان اصناف به نشانی)WWW.IRANIANASNAF.IR( مراجعه نمایند. الزم به یادآوری است 
آن دسته از اتحادیه هایی که شرکت کنندگان آن به حد نصاب الزم در نوبت سوم نرسد در دیگر اتحادیه های 

مربوطه ادغام خواهند شد.

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان

آگهی فراخوان

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان :

هشت اثر ناملموس زنجان 
در فهرست آثار ملی ثبت شد

1

آگهی تجدید  استعالم بهاء
شماره  86-6-99-الف

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری آموزشکده فنی 
و حرفه ای پســرانه الغدیر زنجان )بلوار اشراق( ، دختران قائم زنجان )خیابان شیخ فضل اله نوری( و 
علمی و کاربردی ابهر را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت 
کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و 

سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

تبلیغات در 

به سود شماست

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان زنجان گفت: هشت اثر 
ناملموس از این اســتان با تأیید و تصویب 
اعضای شــورای عالی ثبت در فهرست آثار 

ملی کشور قرار گرفت.
امیر ارجمند افزود: این آثار شــامل فنون و 
مهارت ســاخت صندوق )یخدان( شهرستان 
زنجان، مهارت پخت فسنجان محلی شهرستان 
طارم، مهارت پخت غذای چوپانی و عشایری 
ِسرِن استان زنجان، فنون و مهارت رشته بری 
سنتی اســتان زنجان، غذای سنتی جغوربغور 

شهرســتان زنجان، غذای سنتی اوماج آشیی 
شهرســتان زنجان، بازی بومی محلی آرادان 
ابهر،  کند شهرستان  آقچی  گِِشده روســتای 
نساء امینی گنجینه زنده بشری در  تنورسازی 
و سفالگری سنتی روســتای گالبر شهرستان 

ایجرود است.
میراث فرهنگی ناملموس شامل جنبه های غیر 
فیزیکی فرهنگ اســت که به شکل شفاهی و 

سینه به سینه برای ما به ارث رسیده است.
این موارد ارزش های اجتماعی، ســنت ها، 
آداب و رســوم و روش ها، صنایع دســتی، 

باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، 
زبان و هر آنچه مرتبط با هویت حیات انسانی 
است را شامل می شود. وی گفت: با ثبت این 
هشت اثر ناملموس در فهرست میراث ملی، 
مجموع آثار ثبتی اســتان زنجان به عدد ۸۶۵ 
اثر رسید که شامل ۷۶۷ اثر در فهرست میراث 
غیرمنقول، ۲۸ اثر در فهرســت میراث منقول، 
۵۶ اثر در فهرســت میراث ناملموس، ۱۳ اثر 
در فهرســت میراث طبیعی و یک اثر جهانی 
در فهرســت میراث واجد ارزش تاریخی و 

فرهنگی است.
 نساء امینی،گنجینه زنده بشری در تنورسازی و سفالگری سنتی روستای گالبر ایجرود
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 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از 
زمان بازگشایی مدارس در استان تاکنون بازدیدهای 
دقیق و ســخت گیرانه ای از ســوی کارشناســان 
بهداشتی استان انجام شده است که این مهم تا پایان 
شهریور و به صورت ۱۰۰ درصدی در همه مدارس 

پایش خواهد شد.
دکتر محمد رضا صایینی در ستاد پیشگیری و مقابله 
با بیماری کرونا استان که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با اشاره به وضعیت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در مدارس اســتان، افزود: پایش های 
بهداشتی مدارس شــهر زنجان زمان بر بوده و در 
این زمینه درصد جلوگیری از همزمانی رفت و آمد 
دانش آموزان و ازدحام در ساعات شروع و پایانی 
به تفکیک شهرستانها سلطانیه ۷۳ درصد، ایجرود 
۱۰۰ درصد، ماهنشان ۳۱ درصد، طارم ۶۹ درصد، 
خرمــدره ۸۷ درصد، خدابنده ۴۶  درصد، ابهر ۸۸ 
و زنجان ۷۵ درصد که میانگین اســتانی ۷۱ درصد 

بوده است.
این مســوول ادامه داد: درصد رعایت دفع پسماند 
مدارس به شــیوه بهداشــتی مدارس در شهرهای 
ســلطانیه ۴۸ درصد، ایجرود ۹۲ درصد، ماهنشان 
۲۵ درصد، طــارم ۷۰ درصد، خرمدره ۴۷ درصد، 
خدابنده ۸۰ درصد، ابهر ۸۱ درصد، شهر زنجان ۶۲ 
درصد و میانگین استانی در این شاخص ۶۳ درصد 

است.
وی با بیان اینکه شاخص یاد شده در سامانه سیب 
ثبت شده است اظهار داشــت: در این رابطه نمره 
اســتان در ستاد ملی کرونا بطور رسمی ۶۳ درصد 

اعالم شده که در مقایسه با کشور آمار چندان خوبی 
نیست و باید اقدامات جدی تری در این باره انجام 

شود.
صایینــی درصد مــوارد رعایت فاصلــه گذاری 
اجتماعی دانش آموزان در مدارس شهرهای سلطانیه 
و ایجرود را به ترتیب ۸۴ و حدود ۹۹ درصد اعالم 
کرد و افزود: همین شاخص در شهرهای ماهنشان 
۷۹ ، طارم ۸۱ ، خرمدره ۸۸، خدابنده ۷۳ ابهر ۸۹ و 
زنجان ۷۸ درصد و میانگین استانی ۹۷ درصد است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی  استان زنجان ادامه داد : میزان 
درصد رعایت غربالگری مشکوک به بیماری کرونا 
با توجه به برنامه هوشمند نسبت به موارد بیماری 
مورد پایش قرار گرفته که در این باره سلطانیه ۵۵ 
درصد، ایجرود ۷۹ درصد، ماهنشــان ۶۳ درصد، 
طارم ۶۸، خرمدره  ۷۹ درصد، خدابنده ۷۱  درصد، 
ابهر ۷۷ درصد، شــهر زنجــان ۶۲ و  در مجموع 

میانگین استان ۶۹ درصد اعالم شده است.
وی، با بیان اینکه رعایت بهداشت و حفاظت فردی 
دانش آموزان نیز در شهرهای سلطانیه ۶۷ درصد، 
ایجرود ۸۸ درصد و ماهنشان ۵۴ درصد بوده است، 
اظهار داشــت: این شاخص در شهرهای طارم ۷۵ 
درصد، خرمدره ۷۹ درصد، خدابنده ۷۲ درصد، ابهر 
۷۶ درصد، زنجان ۷۰ درصد و متوسط استانی نیز 

۷۳ درصد اعالم شده است.
صایینی افزود: درصد رعایت بهداشــت و استفاده 
از ابزار و تجهیزات در کالس های درس در شــهر 
سلطانیه پایین و باالترین آن به ایجرود اختصاص 
دارد که میانگین استانی ۷۷ درصد اعالم شده است.

وی اضافه کرد: درصد رعایت بهداشت در مدارس 
از قبیل ضد عفونی ها و گندزدایی در استان زنجان 
۷۸ درصد اســت که این مهم باید به شاخص ۱۰۰ 
درصدی برســد که در این میــزان رعایت آداب 
بهداشتی در بین دانش آموزان پایین ترین شاخص 
به شهر ســلطانیه به میزان ۵۴ درصد، ایجرود ۸۱ 
درصد، ماهنشــان ۵۵ درصد و میانگین استانی ۵۸ 

درصد است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان، میزان رعایت 
دســتورالعمل های مراقبت و کنترل بیماری کرونا 
توســط اولیای مدارس را در شهرهای سلطانیه ۶۸ 

درصــد و ایجرود ۹۲ درصد اعــالم کرد و گفت: 
میانگین استانی در این شــاخص ۷۶ درصد بوده 

است.  
وی با تاکید بر اینکه وضعیت مدارس استان بر پایه 
چک لیست هایی روزانه توسط کارشناسان استان 
پایش می شــود اضافه کرد: این شــاخص پس از 

استخراج در سامانه سیب بارگذاری می شود.
این مسوول با اشاره به حداکثر حضور دانش آموزان 
در کالس های درس به تعداد ۱۰ نفره خاطرنشــان 
کرد: برای کاهش مشکالت احتمالی دانش آموزان 
به ۲ گروه تقسیم بندی می شوند تا پروتکل ها به 

طور دقیق رعایت شود.

 فرمانده انتظامی اســتان از کشف ۷ میلیارد 
ریال انواع کاالی قاچاق از یک دســتگاه کشــنده 

اسکانیا خبر داد. 
 به گزارش زنگان امروز  سردار »رحیم جهانبخش«  
فرمانده نیروی انتظامی اســتان زنجان با اعالم این 
خبر، گفت: مأموران پلیس آگاهی استان با همکاری 
ماموران انتظامی شهرستان ایجرود هنگام گشت زنی 
در  حوزه استحفاظی به یک دستگاه کشنده اسکانیا 
حامــل کاالی قاچــاق در آزادراه زنجان – تبریز 

مشکوک آن را متوقف کردند. 
 وی گفت: در بازرسي به عمل آمده از  ازخودروی 
توقیفی، انواع لوازم خودرو ، ۳۳۰ هزار نخ سیگار، 
۷۴۰ بســته تنباکو ، بیش از ۱۹ هــزار تنباکو ، ۷۰ 
هزار عدد آدامس و انواع لوازم خانگی و شیر آالت 

بدون هرگونه مدارک و مجوز قانوني کشف و یک 
قاچاقچی نیز در این عملیات پلیسی دستگیر شد. 

 فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه برابر نظر 
کارشناسان، ارزش کاالهای مکشوفه ۷ میلیارد ریال 
برآورد شــده است متهم پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شد.
عامل برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی در 

زنجان دستگیرشد 
به گزارش زنگان امروز،  ســرهنگ ادینه لو رییس 
پلیس فتا فرماندهی اســتان  زنجان از شناسایی و 
دستگیری عامل برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
در زنجان خبر داد و گفت: این متهم با سوء استفاده 
از اعتماد شاکی اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 

وی کرده بود. 

 ریس پلیس فتا در تشــریح این خبرگفت: در پی 
دریافت شــکواییه ای  از سوی یک از شهروندان 
زنجانی به پلیس فتا  مبنی برداشــت غیر مجاز  از 
حســاب بانکی ، موضــوع جهت شناســائی و 
دســتگیری عاملین جرم در دستور کار کارشناسان 

این پلیس قرار گرفت. 
وی در ادامه گفت: با اقدامات فنی و شیوه شگرد های 
خاص پلیسی متهم به هویت معلوم در استان زنجان 
شناســایی و با هماهنگی قضایی  در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد . 
این مقام انتظامی ادامــه داد: در بازجویی های اولیه 
متهم منکر هرگونه بزه ارتکابی می شد ولی پس از 
مواجهه شدن با مستندات و مدارک جمع آوری شده 
از ســوی کارشناسان به بزه ارتکابی اعتراف و بیان 

داشت از دوستان شاکی می باشد  که با سوء استفاده 
از اعتماد وی پس از دستیابی به اطالعات حساب 
بانکی، اقدام  به برداشت غیرمجاز از حساب  بانکی 

وی کرده است. 
سرهنگ آدینه لو با بیان اینکه یکی از مهم ترین دالیل 
برداشت های غیرمجاز از حســاب بانکی، اعتماد  
نابجا به دوستان و آشنایان است، افزود: از کاربران 
انتظار داریم به هیچ وجه کارت بانکی و اطالعات 

آن را در اختیار دیگران قرار ندهند. 
رییس پلیس فتا استان زنجان در پایان از شهروندان 
خواســت تا در صورت مواجهه با هرگونه موارد 
مشــکوک، آن را از طریق وب ســایت پلیس فتا 
بــه نشــانی  www.cyberpolice.ir  بخش 

ارتباطات مردمی  گزارش کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد:

پایشبهداشتیمدارساستانزنجاندرروزهایکرونایی تجمع اعتراض آمیز مردم 
زنجان در محکومیت اهانت 

به قرآن و پیامبر
 مردم زنجان شــامگاه پنجشــنبه ۲۰ 
شــهریور ۱۳۹۹ ، با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی ، اهانت نشریه 
شارلی ابدو فرانسه به ساحت مقدس رسول 
رحمت و ســوزاندن کتاب قرآن مجید را در 
کشــور ســوئد محکوم کرده و این عمل را 
نشانه ای از ذاللت و حقارت دشمنان در مقابل 

دین مقدس اسالم برشمردند.
به گزارش زنگان امروز، اقشــار مختلف از 
جمله روحانیان، مسووالن، بازاریان، اصناف، 
کارگــران و کارمندان و دانشــجویان و ... با 
حضور در مسجد جامع شهر زنجان با ادای 
احترام به ســاحت مقدس پیامبر مهربانی ها، 
اهانت به پیامبر اعظم )ص( را توهین به همه 
ارزش های انســانی و اخالقی دانستند و این 
حرکت وقیحانه و زشت را به شدت محکوم  

کردند.

قیمت تخم مرغ در زنجان
به 30 هزار تومان رسید

 رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ فروشان 
و ماهی فروشان زنجان گفت: قیمت تخم مرغ 
در زنجان باز هم صعود کرده و به شانه ای ۳۰ 

هزار تومان افزایش یافته است.
ناصر رمضانلو در گفت و گو با خبرنگار موج 
رســا، در مورد افزایش قیمــت تخم مرغ در 
استان زنجان اظهار کرد: در مقطعی از قیمت 
تخم مرغ در زنجان به قیمت حدود ۲۲ هزار 
تومان برگشت اما باز هم روند صعودی به خود 

گرفته است.
وی بیان کرد: هم اکنون قیمت یک شانه تخم 
مرغ در زنجــان به بیش از ۳۰ هــزار تومان 

افزایش یافته است.
رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ فروشان و ماهی 
فروشان زنجان علت این افزایش را صادرات 
تخم مرغ و مشکل نهاده ها عنوان کرد و گفت: 
هم اکنون مرغدارای ها با مشکل نهاده ها مواجه 
هستند و تهیه نهاده ها از بازار آزاد هزینه تولید 
مرغداری های را افزایش داده که این موضوع 
موجب افزایش قیمت آن در بازار شده است. 
وی خاطرنشان کرد: تخم مرغ در بازار زنجان 
کیلویــی ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان در بازار عرضه 

می شود.
رمضانلو گفت: هم اکنــون مرغ با قیمت ۱۶ 
هزار تومان عرضه می شود و در این روز های 

مشکلی در باره مرغ در بازار زنجان نداریم.

خبـرخبــر

بازدید وزیر ارتباطات 
از امکانات و تجهزات 
مخابرات منطقه زنجان

 مهندس آذری جهرمی،وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات باحضور در مرکز تلفن 
BSC قائم)عج( شهرســتان زنجان و مرکز
مخابرات منطقه زنجان،از امکانات و تجهیزات 

موجود در استان زنجان بازدیدکرد.
در ایــن بازدید، مهنــدس همایون دلجویی، 
سرپرســت مخابــرات منطقــه زنجــان از 
وضعیت موجود ارتباطی تلفن همراه اســتان 

زنجان،گزارش کوتاهی ارایه کرد.
زنجــان  منطقــه  مخابــرات  سرپرســت 
ســایت  ۵۵۴ اکنــون  اظهارداشــت:هم 

 ،۴G و ۲۰۰ســایت   ۳G۲۶۴ســایت،bts
ارتباط ۱میلیون و ۵۰۰هزار مشترک را برقرار 
می ســازند و ضریب نفوذ تلفن همراه استان 

زنجان ۱۳۲درصد می باشد.
از  باقدردانــی  جهرمــی،  آذری  مهنــدس 
تالش های صورت گرفته،ارتباط موثر و پایدار 
را الزمه ی توسعه و پیشرفت دانست و تاکید 
کرد: باتوجه به امکانات و تخصصهای موجود 
در صنعت ارتباطات، کوتاهی در امر توسعه 

ارتباطی پذیرفته نیست.
الزم به ذکر اســت، مخابرات منطقه زنجان، 
هم اکنون ۴۳۰۹۲۲ شــماره منصوبه  تلفن 
ثابت در ۱۷۲ مرکــز تلفن و باضریب نفوذ 
۳۰ درصد به مشــترکین خود سرویس ارائه 

می کند.
گفتنی ست، هم اکنون ۱۷۲ مرکز دیتا سرویس

ADSL ، VDSL وG.   را بــه عهده دارد 
و فیبرنــوری اجرا شــده در اســتان زنجان 

۲۷۶۲کیلومتر می باشد.

کشف بیش از 23 کیلو گرم 
تریاک در زنجان 

 جانشــین  فرمانده انتظامی اســتان  
زنجان در تشــریح این خبــر گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان هنگام 
کنترل خودروهای گذری در جاده جاده قدیم  
زنجان - تهران به یک دستگاه سواری پراید 
مشــکوک که پس بررسی بیشــتر خودرو را 

متوقف کردند. 
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ ایرج خانی 
پور افزود: ماموران در بازرسی از پراید توقیفی 
۲۳ کیلــو و ۸۷۰ گرم تریــاک که به صورت 
ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود، کشف  
ومتهم دســتگیر و به همــراه پرونده به مقام 

قضایی معرف شد.

قدرت  ترانســفورماتور  بزرگترین   
ساخت داخل )٤٠٠ مگاولت آمپر( در زنجان 
نیروهای  با حضور وزیر دفاع و پشــتیبانی 

مسلح رونمایی شد.
به گزارش زنــگان امروز، امیر حاتمی، وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در آیین 
قدرت  ترانسفورماتور  بزرگترین  از  رونمایی 
ســاخت داخل در مجموعه ایران ترانسفو، 
گفــت: تفاهم نامه الزم در بــاره پروژه های 
با اســتاندار زنجان و سازمان  جهش تولید 
برنامه و بودجه اســتان انجام شده و اتفاقات 
خوبی در اقتصاد استان رخ خواهد داد و باید 

کارها هرچه زودتر تسریع شود.

امیر حاتمی به فعالیت شرکت ایران ترانسفو 
زنجان اشــاره کرد و افــزود: تولیدات این 
مجموعــه صنعتی دانش بنیــان بوده و توان 
کامل چرخه صنعتــی را در اختیار دارد که 
با  قدرت  ترانســفورماتور  بزرگترین  امروز 
توان ٤٠٠ مگا ولــت آمپر را برای اولین بار 
در کشور این شــرکت ساخته که در اختیار 

مجموعه های صنعتی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دشــمن به دنبال ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسالمی ایران است، تصریح 
کــرد: تنها راه خروج از این نــگاه قلدرانه 

دشمن، تالش و کوشش است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 

ایران ترانســفو در راستای بی نیازی صنعت 
بــرق بــه واردات و جلوگیــری از خروج 
ارزهای چند ۱٠ میلیون دالری با اتکا به توان 
داخلی و پشتکار مهندسان خود اکثر قطعات 
مورد نیاز ترانسفورماتور را بومی سازی کرده 

است.
حاتمی افزود:   نمایشگاه ساخت داخل که در 
مجموعه ایران ترانسفو دایر شده خود گویای 
همت باالی مهندسان ایرانی در بی اثر کردن 

تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانســفو نیز 
در این آیین با اشاره به اینکه ترانسفورماتور 
٤٠٠ 2۱KV/2٤5 MVA به سفارش شرکت 

هیربدان برای نصب در نیروگاه پاسارگاد قشم 
برای نخســتین بار در شرکت ایران ترانسفو 
ساخته و با موفقیت تست شده است، گفت: 
ســاخت این ترانسفورماتور یک افتخار ملی 

محسوب می شود.
بهزاد ظهیری با اشاره به روند طراحی، تولید و 
تست موفقیت آمیز بزرگترین ترانسفورماتور 
قدرت ســه فاز ســاخت داخل در شرکت 
ایران ترانســفو، افزود: وجه تمایز اصلی این 
است  آن   ٤٠٠MVA قدرت  ترانسفورماتور، 
که باالترین رکورد تولید یک ترانسفورماتور 
قدرت سه فاز است و تمامًا به دست توانمند 
مهندسین و کارگران ایرانی انجام شده است.

با حضور وزیر دفاع انجام شد

رونمایی از بزرگترین ترانسفورماتور قدرت
 ساخت داخل در زنجان

 مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو: وجه تمایز اصلی این ترانسفورماتور، قدرت 400MVA آن است که باالترین رکورد تولید یک ترانسفورماتور قدرت سه فاز است 
و همه به دست توانمند مهندسین و کارگران ایرانی انجام شده است

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان گفت: بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
با همکاری بانک های عامل، در راســتای ساخت 
مســکن مقاوم روستایی و تالش در حفظ هویت 
معماری بومی مســکن روســتایی، تسهیالتی با 
کارمزد پنج درصد تا ســقف ۵۰ میلیون تومان، به 
واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ 

هزار نفر پرداخت می کند.

رضا خواجــه ای افــزود: در زمــان حاضر هیچ 
محدودیتی در زمینه پرداخت تسهیالت روستایی 
برای نوسازی و مقاوم سازی در سطح استان وجود 
ندارد و  در تالش هستیم با همکاری بانکهای عامل 
این روند را سرعت بخشیده تا متقاضیان به راحتی 

از خدمات تسهیالت بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: اعطای تســهیالت برای نوسازی 
و بهسازی واحد مســکونی روستایی با ضمانت 

سفته زنجیره ای در حال انجام است. این مسوول 
ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع مقاوم ســازی 
واحدهای مســکونی در سطح شهرها و روستاها 
اهمیت ویژه ای دارد، خوشبختانه تاکنون بانک های 
استان به ویژه بانک مسکن همکاری مناسبی در این 

زمینه با بنیاد مسکن استان داشته اند.
وی گفت: در ســطح اســتان زنجان، بیش از ۴۹ 
هزارو ۵۸۲ خانوار از تسهیالت طرح ویژه بهسازی 

و مقاوم سازی مسکن روستایی استفاده کرده اند، 
که این امر نشان می دهد که روستاییان از این طرح 

استقبال ویژه ای کرده اند.
خواجــه ای یادآورشــد: میانگین مقاوم ســازی 
واحدهای مسکونی در سطح کشور ۴۱ درصد بوده 
که این میزان در استان ۵۳ درصد است که در این 

زمینه باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
وی تاکیــد کرد: ترویج مقاوم ســازی، آموزش و 

ارتقای دانش فنی روستایی در پیشگیری از حوادث 
نقش موثری دارد.

این مسوول خاطرنشان کرد: با توجه به مطالعات 
انجام شده، ۱۵۳ روستا در استان زنجان روی گسل 
بوده و بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی نیز در این 
روستاها بر روی گسل قرار دارند که از این تعداد 
تقریبا پنج هزارو ۲۵۹ واحد مسکونی که ۲۸ درصد 

واحدها را شامل می شود، مقاوم سازی شده اند.

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد:

اعطایتسهیالتویژهبرایمقاومسازیمسکنروستاییدرزنجان

کشفکاالیقاچاق7میلیاردیدرزنجان
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شنبه 22 شهریور ماه  1399 / نمره 607 / سال سوم

  معاون بهره برداري  و ديســپاچينگ اين 
شــرکت در گفتگو با روابط عمومي از اجراي 4 
مانور با هدف اصالح و ســاماندهي شبکه هاي 
توزيع بــرق و آمادگي اکيپ هــاي اجرايي در 

شرايط بحراني در سطح استان خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومي شــرکت توزيع برق 
استان زنجان، مهندس پيام جوادي اظهار داشت: 
با توجه به شــرايط جغرافيايي استان زنجان در 
فصل زمســتان و قرارگيري بخش اعظم استان 
در منطقه سرد و کوهســتاني، به منظور افزايش 
تاب آوري شــبکه هاي توزيع بــرق و افزايش 
هماهنگــي و آمادگي الزم اکيپ هاي اجرايي، 4 
مانور مديريت بحران و پدافند غيرعامل طي روز 
هاي اخيردر 4 نقطه حساس استان  با حضور 64 

اکيپ در سطح استان اجرا شد.
وي عملکرد اکيپ هاي اجرايي حاضر در مانور 
هاي ياد شــده را مناسب ارزيابي و تصريح کرد: 
مانــور بحران کاوند با هــدف اصالح 7کيلومتر 
شــبکه جاده دندي حد فاصل دهشير-چايرلو، 
تغيير آرايش شــبکه ، تعويض مقــره و نصب 

فيوزکات اوت توسط امور برق شرق اجرا شد.
همچنين اين مانور با حضور 25 اکيپ عملياتي و 
پشتيباني مشتمل بر 90 نفر پرسنل فني و اجرايي، 
با رعايت موارد ايمني و اعمال 4ساعت خاموشي 
و کار بر روي 63اصله پايه فشــار متوسط بتني 
و چوبي و نصب ســه دســت فيوز کات اوت 

با اعتبــاري بالغ بر 810 ميليــون ريال از محل 
اعتبارات اصالح  و بهينه ســازي - پدافند غير 

عامل و مديريت بحران روستايي انجام شد.
وي در ادامه با اشاره به مانور اجرا شده در حوزه 
غرب شهرســتان زنجان، بيان کرد: طبق ارزيابي 
هاي بعمل آمده در زمينه مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل در مناطق حســاس غرب شهرســتان 
زنجان، مانور خروجي امين آباد  با حضور اکيپ 
هاي عملياتي، اورژانس و فرماندهي راهنمايي و 

رانندگي و جمعيت هالل احمر اجرا شد.
مانــور خروجــي امين آباد با هــدف اصالح 5 
کيلومتر طول شــبکه، تعويــض مقره ، تعويض 
راس تيري، اصالح ارتباطات کاورگذاري کنسول 
ترانس، برق گير و جرقه گير، با حضور 14 اکيپ 
عملياتي و پشتيباني شامل  57 نفر پرسنل فني و 
اجرايي با اعمال 4 ســاعت خاموشي  با اعتباري 
بالغ بر600 ميليون ريال با راهبري مديريت امور 

برق غرب شهرستان برگزار شد.
وي مانور پدافند غيرعامل اجرا شــده در حوزه 
برق شهرســتان خرمدره را از ديگر مانور هاي 
مهم و تاثيرگــذار در افزايــش قابليت اطمينان 
شــبکه و پايداري توزيع برق مطمئن عنوان کرد 
و افزود: اين مانور به منظور اصالح و ســرويس 
5.5 کيلومتر مســير خطوط کارخانه چيني نور و 
شــهرداري با هدف پيشگيري از خاموشي هاي 
غير مترقبه براي صنايع و ارگان هاي حســاس 

واقع در مسير اين خروجي و ارتقاء سطح آمادگي 
اکيپ هاي عملياتي اجرا شد.

مانور اصالح و ســرويس مسير خطوط کارخانه 
چينــي نور و شــهرداري با حضــور 14 اکيپ 
عملياتي و پشتيباني مشتمل بر 50 نفر پرسنل فني 
و اجرايي، با اعمال 4 ساعت خاموشي با مصرف 
394 مقره چيني، 40 مقره ســيليکوني ثابت، 10 
کلمپ دو پيچه ارتباط و 70 کيلو سيم آلومينيومي 

نمره 42 انجام شد.
گفتني اســت اعتبار تخصيص يافته مانور اجرا 
شــده ،که در کوتاه ترين زمــان ممکن به بهره 

برداري رسيد، بالغ بر590 ميليون ريال بود.
وي با اشــاره به مانور پدافند غيرعامل خروجي 
اند آباد - فرعي حبش افزود: ماه نشان جز مناطق 
کوهستاني و سردســير است که مراکز حياتي و 
حســاس آن نظير دکل هاي مخابرات و صدا و 
ســيما در نقاط صعب العبور واقع شده است، با 
ورود سامانه بارشي و وقوع کوالک در نيمه دوم 
ســال، ارتقاء تاب آوري شبکه هاي توزيع برق 

اين منطقه ضروري است.
مانور پدافند غيرعامل خروجي اند آباد - فرعي 
حبــش به منظور اصــالح مســير 8 کيلومتري 
خروجي اند آباد - فرعــي حبش، تغيير آرايش 
شبکه ، تعويض مقره ثابت و کششي، در جهت 
آمادگي و هماهنگي بيــن اکيپ هاي اجرايي و 

پشتيباني، اجرا شد.

مانور پدافند غيرعامل خروجي اند آباد - فرعي 
حبش در جاده زنجان - ماه نشان سه راهي حبش 
با حضور 11 اکيپ عملياتي و پشتيباني شامل 33 
نفر پرســنل فني و اجرايي با اعمال خاموش 3 

ساعت، و کار بر روي 49 اصله پايه فشار متوسط 
، تعويض 71 مورد مقره، نصب يک دستگاه کات 
اوت و شــاخه زني مسير و اصالح ارتباطات، با 

اعتباري بالغ بر 260 ميليون ريال انجام شد.

معاونت بهره برداري  و ديســپاچينگ افزود: با 
توجه به شــرايط حال حاضر تمامي مانورها با 
رعايــت کامل پروتکل هاي بهداشــتي و موارد 

ايمني انجام شدند

  با هدف افزايش تاب آوري شبکه های توزيع  برق و پيشگيری از وقوع حوادث غير مترقبه صورت می گیرد

اجرای 4 مانورپدافند غيرعامل در شهريور امسال

 نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی:

برداشت مجموعه های فوالد
 از آب های زیرزمینی

 مخاطرات زیست محیطی 
برای ابهر دارد

 نماينده مردم ابهر، خرم دره و سلطانيه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: برداشت از 
آب هــای زيرزمينی در بلند مدت مخاطرات 
زيست محيطی را برای منطقه ما ايجاد کرده 

و حاصلخيزی دشت ابهر را از بين می برد.
به گزارش موج رســا، حجت االسالم حسن 
شجاعی در نشســت ستاد فرماندهی اقتصاد 
پروژه های جهش  داشــت:  اظهار  مقاومتی، 
توليد اســتان زنجان می تواند موجب جهش 

توليد و ايجاد اشتغال شود.
وی با بيان اينکه توجه به حوزه کشــاورزی 
می تواند به جهش توليد و اجرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی کمک کند، افزود: احســاس 
می کنم به اين حوزه کم توجهی وجود دارد 
چرا که نبايد اهميت صنعت کشــاورزی را 

تحت الشعاع خود قرار دهد.
نماينــده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانيه در 
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اينکه 
ظرفيت های کشاورزی استان کمتر از برخی 
کشورهای توسعه يافته در اين بخش نيست، 
افزود:  ســرعت پروژه های حوزه کشاورزی 

در استان زنجان الک پشتی است.
حجت االسالم شــجاعی ادامه داد: هم اکنون 
بازار روسيه عطش بســياری به محصوالت 
کشاورزی دارد که بايد نسبت به اين موضوع 

توجه ويژه شود.
وی با اشــاره به ظرفيت هــای باالی بخش 
کشاورزی استان زنجان، گفت: اجرای برخی 
پروژه های فوالد در شهرســتان ابهر موجب 

مشکالتی برای اين شهرستان شده است.
نماينــده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانيه در 
مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به آب 
بری باالی صنايع فوالد، گفت: در اين مورد 
نگرانی هــای جدی داريم چــرا که مصرف 
باالی اين مجموعه ها و برداشت از آب های 
زيرزمينی در بلند مدت مخاطرات زيســت 
محيطــی را بــرای منطقه ما ايجــاد کرده و 

حاصلخيزی دشت ابهر را از بين می برد.
نماينــده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانيه در 
مجلس شــورای اســالمی برضرورت حل 
مشــکالت طرح فاضالب ابهر تاکيد کرد و 
گفت: قرار است مجموعه های فوالد از آب 
فاضالب اين شهر اســتفاده کند که به دليل 
آماده نبودن اين طرح، از آب های زيرزمينی 
اســتفاده می شــود که می تواند بــرای اين 

شهرستان مشکل ساز شود.

خبــر

 اســتاندار زنجان گفت: تا به امروز 110 
درصد خريــد تضمينی گندم در ســال کنونی 

محقق شده است.
فتح اله حقيقی در نشســت ستاد اقتصاد مقاومتی 
اســتان که با حضــور وزير دفاع و پشــتيبانی 
نيروهای مســلح برگزار شــد، اظهار کرد: برای 
تامين ماسک های ســه اليه مشکل وجود داشت 
ولی امــروز روزانــه 700 هزار ماســک توليد 
می شود که اين ميزان به باالی يک  ميليون ماسک 

در روز قابل ارتقا است.
وی با اشــاره به پروژه های جهــش توليد، ادامه 
داد: اين موارد، پروژه هايی هســتند که در مدت 
يک ســال قابل افتتاح است. در نقشه راه استان 
پروژه های جهش توليد تعريف شــده است که 
بخشی از اين تقشــه راه تصميم و بخشی ديگر 
عملياتی بوده اســت و برای تکميــل پروژه ها 

نيازمند همکاری بانک ها هستيم.
اين مسوول با تاکيد بر جوان سازی بدنه مديريتی 
اســتان، ادامه داد: دو جوان حداکثر 38 ساله در 
دســتگاه ها آموزش ديدند و تا پايان شهريورماه 
همه اين افراد وارد بدنه مديريتی استان می شود. 
مســکن اقدام ملی نيز کميته ويژه ای تشــکيل 
شــده و آورده مردم در اين حوزه در کشور رتبه 

نخست را دارد.
نماينده عالی دولت در اســتان زنجان با اشــاره 
بــه پروژه های نقشــه راه اســتان، تصريح کرد: 

ساماندهی به زيرساخت های آی.تی و آی. سی.
تی جزو پروژه های تعريف  شــده در نقشــه راه 
اســتان اســت که در ديدار با وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات مســائل مطرح شد و اولويت 
بسترسازی با شهرستان های ماه نشان و خدابنده 
خواهد بود و در پايان اسفندماه روستاهای باالی 
20 خانوار از بستر اينترنت و تلفن ثابت استفاده 

خواهند کرد.
اســتاندار زنجان، پنجره واحد سرمايه گذاری در 
اين استان را اولين پنجره واحد در کشور دانست 
و گفــت: تداخل اراضی مشــکل اصلی بخش 
کشــاورزی است که خوشــبختانه زنجان اولين 
استانی اســت که سند تک برگی برای زمين های 
کشاورزی صادر شده است. همچنين هم اکنون 
50 درصــد زمين هايی که مســتعد آبياری نوين 
هستند، با اين سيســتم آبياری می شوند. خريد 
تضمينی گندم در ســال گذشــته 80 درصد بود 
که در شــمال غرب رتبه اول دارد و امسال بيش 
از 350 هزار تن بــا تحقق 110 درصدی هدف 

خريداری شده است.
حقيقی يادآور شــد: در سه ماهه اول در کشور، 
متوسط قيمت مرغ 17 هزار تومان بود و زنجان 
تنها استانی بود که توانســت قيمت مرغ را 11 
هــزار و 500 تومان نگه دارد؛ البته که يکســان 
نبودن قيمت مشــکالت بســياری را به وجود 
آورد و حال زنجان تنها استانی است که توانسته 

قيمت مرغ را در ســطح قيمت مصوب 16 هزار 
تومان نگه دارد.

در ادامه، رييس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به 
لزوم توجه واحدهــای صنعتی در حوزه چاقو، 
اظهار کرد: زنجان اســتانی اســت که به داشتن 

صنايع دســتی از قبيل چاقو معروف اســت ولی 
هنوز هم واحدهای توليدکننده چاقو در اســتان، 

واحدهای بسيار کوچکی هستند.
علی يگانه فرد ادامه داد: با وجود پتانسيل بااليی 
که استان زنجان در حوزه توليد چاقو دارد ولی 

مشــاهدات نشــان می دهد که در فروشگاه های 
عرضه کننــده اين محصول در اســتان، بيشــتر 
چاقوی چينــی وجود دارد که بــرای حل اين 
مســئله بايد توجه ويژه ای به اين حوزه داشــته 

باشيم.

استاندار زنجان عنوان کرد

تحقق ۱۱۰ درصدی خرید تضمینی گندم

 با گرم شــدن هــوا، شــنا و آب تنی در 
رودخانه ها، ســدها و سواحل دريا افزايش يافته 
که آشــنا نبودن افراد به فنــون الزم اين ورزش 

باعث شده خانواده های بسياری داغدار شوند.
به گزارش ايسنا، ورزش شنا، از جمله مفرح ترين 
ورزش هايی اســت که مشــتريان پر و پا قرص 
داشــته و همه ســاله در تابســتان مورد توجه 
اما شــوربختانه  ورزش دوســتان قرار می گيرد 
برخی از مردم به جای استخر برای شنا به سراغ 
آب های ســطحی رودخانه ها، کانال ها و سدها 
رفتــه و به دليل بی اطالعــی از نکات ايمنی، به 
راحتی با شــنا کردن در اين مکان ها، جان خود 
را بــه خطــر انداخته و اتفاقــات تلخی را رقم 

زده و موجب عزادار شــدن برخی از خانواده ها 
می شوند. از ابتدای سال کنونی تاکنون 10 مورد 
غرق شدگی در استان زنجان به اورژانس گزارش 
شده است و اين غرق شــدن ها در حالی اتفاق 
افتاده که کارشناســان بارها و بارها هشدارهای 

الزم را در اين زمينه به مردم گوشزد کرده اند.
قطعا هنگام تفريح در کنار رودخانه ها و يا سدها 
به تابلوهای هشــداردهنده برخــورد کرده ايم، 
تابلوهــای شــنا ممنوعی که بــرای تزيين و يا 
شــعار دادن نصب نشده است، بنابراين توجه به 
ممنوعيت شــنا در اين ماکن بايد همواره مورد 
توجه عالقه مندان به شنا قرار گيرد تا شاهد رقم 

خوردن اتفاقات تلخ نباشيم.

دالیل خطرناک بودن شــنا در همه دریاچه ها 
و سدها

درياچه و ســدها به علت موقعيت خاص خود 
نظير توپوگرافی نامشــخص بــوده، همچنين به 
دليل باتالقی بودن، مکان بســيار خطرناکی برای 
شناکردن اســت. لغزندگی حاشيه مخازن سدها 
و بندهای انحرافی، مکش جريان آب و شــرايط 
رســوبی کف اين مخازن نيز خطر مرگ را برای 
شناگران به همراه دارد. بسياری از رودخانه ها نيز 
با وجود ظاهری آرام بســيار خطرناک و عميق 
هســتند، به نحوی که فرد بعد از چند قدم جلو 
رفتن در رودخانه متوجه عمق زياد آن شــده و 

گرفتار گردآب می شود.

قزل اوزن و سومین قربانی تابستان
قزل اوزن يکی از رودخانه های پرآب استان زنجان 
و شاهرگ حياتی طارم اســت که شوربختانه به 
علت بی احتياطی برای سومين بار در تابستان امسال 

قربانی گرفت.
بنا بر اعالم مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزشکی اســتان زنجان، بالفاصله پس از تماس 
با 115 يک دســتگاه آمبوالنس از پايگاه انذر به 
محل حادثه اعزام شد که علی رغم انجام عمليات 
احيا، جوان 28 ســاله اهل روستای انذر قديم به 
علت بی احتياطی قربانی قزل اوزن شد. اين حادثه 
تلخ  در پايين دســت روستای انذر قديم و مابين 
زمين های کشاورزی اين روستا با شاليزارهای درام 

اتفاق افتاده اســت. با توجه به اتفاقات مشابه در 
چند ماه گذشته در شهرستان طارم، ضروری است 
دستگاه های متولی به ويژه مديريت بحران جهت 
پيشگيری از اين نوع حوادث، ارزيابی های الزم را 
انجام داده و در کنار برنامه ريزی برای آموزش های 
همگانی در ايمن سازی برخی مکان ها که بيشتر در 

دسترس عموم است، گام های جدی تری بردارد.
در کنار همه گام هايی که مسووالن برای آموزش 
برمی دارنــد، نقش خانواده ها نيز بســيار مهم و 
محوری است، بنابراين خانواده ها بايد تالش کنند 
با يادآوری حوادث پيشــين، فرزندان خود را با 
خطرات شنا در سدها و رودخانه ها آشنا کنند تا 

ديگر شاهد بروز اين گونه حوادث تلخ نباشيم.

غرق شدن سومین جوان طارمی در قزل اوزن؛

بی گدار به آب نزنیم

آگهی فقدان سند مالکیت
اسناد مالکیت کاداستری یک باب عمارت به پالک ثبتی 1 فرعی از 4915 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره 
چاپی 531551 و 531554 و 531556 به نام خانم ها فریده و ســکینه و مرزوقه همگی سپهری، هر کدام به مقدار 
5 شعیر و یک شوم شعیر مشاع از 96 شعیر به نشانی: زنجان، خیابان 17 شهریور کوچه خان ناظم پالک 52 صادر و 
تسلیم گردیده است. سپس مشارالیهم با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل 
انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام 
شده است، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. در ضمن 
پالک مذکور به موجب سند رهنی شماره 4035- 91/9/22 دفتر 78 زنجان در رهن بانک ملی شعبه امیرکبیر قرار دارد.

مجتبی محمدلو - سپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

1. سند مالکیت دفترچه ای به مقدار 5 شعیر و یک سوم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب عمارت 
به پالک 1 فرعی از 4915 اصلی بخش 1 زنجان ذیل دفتر 619 صفحه 115 ثبت 78556 به شماره چاپی 
531555 سری ب 90 به نام خانم امیره سپهری فرزند علی به شماره ملی 4722417474 به نشانی زنجان 

دروازه ارک، کوچه خان ناظم، پالک 52 صادر و تسلیم گردیده است.
2. سند مالکیت دفترچه ای به مقدار 5 شعیر و یک سوم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب عمارت 
به پالک 1 فرعی از 4915 اصلی بخش 1 زنجان ذیل دفتر 619 صفحه 123 ثبت 78558 به شماره چاپی 
531553 سری ب 90 به نام خانم رباب سپهری فرزند علی به شماره ملی 4722393931 به نشانی زنجان 

دروازه ارک، کوچه خان ناظم، پالک 52 صادر و تسلیم گردیده است.
3. سند مالکیت دفترچه ای به مقدار 5 شعیر و یک سوم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یک باب عمارت 

به پالک 1 فرعی از 4915 اصلی بخش 1 زنجان ذیل دفتر 448 صفحه 103 ثبت 52403 به شماره چاپی 
531552 سری ب 90 به نام خانم ماجده سپهری فرزند علی به شماره ملی 4284358782 به نشانی زنجان 

دروازه ارک، کوچه خان ناظم، پالک 52 صادر و تسلیم گردیده است.
سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است که پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت صادر و تسلیم خواهد شد. بنابراین چنانچه سند اولیه جهت هر گونه معامله به ان 

دفترخانه ارایه گردید اخذ و از انجام هر گونه معامله خودداری و به این اداره ارسال نمایید.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

مجتبی محمدلو - سپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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از زمزهم دلتنگیم ، از همهمـــه بیـزاریم
هن طاقت خاموشی ، هن اتب سخن داریم

آوار رپیشانی ست، رو سوی هچ بگرزییم؟
گاهم ی حیرانی ست خود را هب هک بسپاریم؟ هن

تشویش زهار »آیا« ، وسواسِ  زهار »اّما«
کـوریم و نمی مینیب، ورهن همــــه بیماریم

دوران شکوه باغ، از خاطرمان رفته است
امروز هک صف رد صف، خشکیده و بی باریم

رددا کـه هدر دادیم ، آن ذاتِ  گرامی را
تیغیم و نمی ّبیم ، ابـریم و نمی باریم

ری مان از خواب نستیم، بیدا ما خویش ندا
ریم ! رید ، گفتیـم هک بیـدا دنتفگ هک بیدا

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
  

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 مسعود کردستانی مدیر شعب بانک توسعه 
تعاون اســتان زنجان با تبریک فرا رســیدن هفته 
تعاون به مشتریان، تعاونگران و عموم مردم استان 
زنجان، عملکرد یک ساله بانک توسعه تعاون استان 

را تشریح کرد.
وی گفت : شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان 
در یک سال گذشته )از هفته تعاون سال گذشته تا 
امروز( 1850 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده 
اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 

200 درصد رشد نشان میدهد.
وی افزود در یک ســال گذشته به 635 شخص 
حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی در قالب طرح اشــتغال پایدار روستایی و بند 
الف تبصره 18 قانون بودجه، در استان تسهیالت 

پرداخت شده است.
کردســتانی گفت در ســال جهش تولید توسعه 
تعاونی های کوچک و متوسط از راهبردهای بانک 

توســعه تعاون بوده و  ایجاد اشتغال و حمایت از 
تولید از اولویتهای ماست.

ما در سال گذشــته چندین تفاهم نامه و قرارداد 
عاملیت با دســتگاههای دولتی از جمله سازمان 
بهزیستی، سازمان صنعت و معدن تجارت، سازمان 
جهاد کشاورزی استان، اداره کل تعاون و کار و رفاه 
اجتماعی استان، سازمان فنی و حرفه ای استان و 
کمیته امداد امام خمینی، صندوق کارآفرینی امید و 
صندوق نوآوری و شکوفایی  منعقد نموده ایم و 
از این محل خدمات بانکی گسترده ای به جامعه 

هدف دستگاههای مذکور ارائه نموده ایم.
در سال کنونی از محل مشــاغل خانگی به 150 
طرح در استان تسهیالت پرداخت شده و بیش از 
75 درصد اعتبار استان را جذب نموده ایم. تاکنون 
مبلغ 77800 میلیون ریال تســهیالت ازدواج در 
استان پرداخت کرده ایم. شعب بانک توسعه تعاون 
در یک سال گذشته 151 فقره تسهیالت از محل 

نوسازی و بازسازی اماکن مسکونی در مناطق سیل 
زده استان پرداخت کرده اند.

با مشــارکت بانک توســعه تعاون پــروژه های 
متعددی در سراسر استان شروع شده که انشاله با 
بهره برداری از این طرحها گام جدیدی در توسعه 

بخش تعاون استان برداشته خواهد شد.
وی حمایت از زنجیره های تولید و صنایع تبدیلی 
و فرآوری محصوالت و جلوگیری از خام فروشی 
را از اولویتهای بانک دانســته و افزود با اســتفاده 
از تکنولوژی و تجهیزات  و ماشــین آالت بروز،  
قدرت رقابــت پذیری تولیدات اســتان افزایش 

خواهد یافت. 
وی در بخشی از ســخنان خود نظارت جدی و 
دقیق بانک بر نحوه  اجرا  و پیشــرفت طرحها را 
از الزامات ضروری دانسته و ضامن موفقیت این 

سرمایه گذاری ها دانست.  
در ســال کنونی شعب مرکزی زنجان، خدابنده و 

خرمدره در مقایسه با شعب کشوری ارتقاء درجه 
داشــتند که این مهم موجــب افزایش اختیارات 
شعب گردیده و زمینه بهبود کمیت و کیفیت  ارائه 
خدمات به مشتریان عزیز را فراهم خواهد آورد.    
وی بر  افزایش قدرت تسهیالت دهی با رویکرد 
جذب منابــع تاکید نمــوده و هدایت نقدینگی 
به ســمت تولید و اشــتغال را زمینه ساز تحقق 
شعار سال دانســت و افزود بانک توسعه تعاون 
به طرحهای پیشــران اقتصادی از محل اعتبارات 
صندوق توســعه ملی تسهیالت پرداخت میکند. 
وی ارتقــاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی 
و کمک به تامین ســرمایه کارآفرینان  را از برنامه 
های این بانک اعالم کرد و افزود بانک توســعه 
تعاون با عقد قرارداد عامیلت با صندوق نوآوری و 
شکوفایی از  شرکتهای دانش بنیان حمایت میکند. 
وی  از آغــاز مرحله پنجم طرح اشــتغال پایدار 
روستایی در بانک توسعه تعاون خبر داده و افزود  

هدف از پرداخت این تسهیالت تحقق ماموریتهای 
اجتماعی بانک و افزایش اشــتغال در روســتاها 
میباشد. کردستانی در بخشــی از سخنان خود از 
تعاونگران و مشتریان بانک توسعه تعاون خواست 
از خدمات الکترونیکی این بانک اســتفاده کنند . 
بانک در  راستای توجه به حفظ سالمتی مراجعین 
،  بسترهای الزم را برای استفاده عموم مشتریان از 
خدمات غیر حضوری فراهم آورده است بنحوی 
که با نصب اپلیکیشــن همراه بانک توسعه تعاون 
میتوانند بدون مراجعه به شعب بانک از خدمات 
بانکی بهره مند گردند.  وی از قصد بانک توسعه 
تعاون برای تعامل با مشــتریانی که بدهی معوق 
دارند خبرداد و افزود  مشــتریانی که کلیه بدهی 
سررسید شــده خود را تا تاریخ 99/7/30  یکجا 
تسویه کنند از بخشش 6 درصدی وجه التزام تاخیر 
تادیه دین برخوردار خواهند شد. این طرح با هدف 
مساعدت به اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای 

بدهی غیرجاری به بانک توسعه تعاون هستند اجرا 
می شود این مشتریان جهت تعیین تکلیف بدهی 
خود و کســب اطالعات بیشتر به شعب بانک در 
سراسر استان مراجعه نمایند. در پایان از تالشهای 
مجاهدانه همکاران خودم در  استان زنجان که در 
شرایط سخت کرونایی ایثارگرانه پای کار بوده و 
با  سختکوشی کارنامه بسیار موفقی از خود برجا 

گذاشتند تقدیر و تشکر می کنم.  

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان: 

رشد 200 درصدی پرداخت تسهیالت در شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان 

 شــیوع ویروس کرونا و الزام به تعطیلی 
کســب و کار ها موجب شــد تا در بحث ایجاد 
اشتغال، مشاغل خانگی مورد توجه قرار گیرد. بر 
این پایه، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی توسط 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجرا 
اســت و به متقاضیان در جهت توســعه مشاغل 

خانگی تسهیالت کمک می شود.
به گــزارش فرارو، طرح هایی از این دســت در 
گذشــته نیز اجرا شده، اما شوربختانه به دلیل این 
که هدفگذاری مناسبی برای آن ها انجام نشده یود، 
چنین طرح هایی به شکســت انجامید، حال باید 

دید این بار آیا دولت می تواند موفق عمل کند.
این در حالیست که ثبت نام متقاضیان طرح توسعه 
ملی مشاغل خانگی از 6 شهریورماه با ظرفیت 5۴ 
هزار و 300 نفر همزمان با هفته دولت شروع شد 

و به مدت یک ماه )6 مهرماه( ادامه دارد.
متقاضیان ثبت نام باید به ســامانه inhb.ir که به 
همین منظور طراحی شده است، مراجعه و نسبت 
به تکمیل فرم هــا و اطالعات مربوط اقدام کنند. 
پایش و راســتی آزمایی اطالعات پس از ثبت نام 
توسط واحد های اجرایی جهاد دانشگاهی در تمام 

استان ها انجام می شود.
نکتــه ای که باید صاحبان مشــاغل خانگی به آن 
توجه کنند این اســت که ابتدا این افراد باید خود 
دارای مهارت باشند، زیرا در این طرح موضوعی 
مبنی بر آموزش وجود نــدارد، همچنین در این 
طرح قرار بر ارائه مجوز یا تسهیالت نیست بلکه 
طرح توسعه مشاغل خانگی به دنبال تبدیل افراد به 
پیشران و افزایش درآمدزایی برای خانوارهاست.

چنانچه صاحبان مشاغل خانگی به دنبال دریافت 
مجوز و تســهیالت هستند باید به سایت وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیرســامانه مشاغل 

خانگی مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند.
طرح توسعه مشاغل خانگی باید شفاف باشد

حسین راغفر اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اعطای تسهیالت 

برای توسعه مشــاغل خانگی باید دارای ظوابط 
بسیار شفافی باشد، گفت: نمونه این طرح های در 
گذشــته نیز به اجرا رسیده، اما آن ها به دالیلی با 
شکســت روبرو بوده، در دولت های نهم و دهم 
بیش از 25 هزار میلیارد تومان تســهیالت برای 
ایجاد و توسعه مشاغل خانگی اختصاص دادند، 
اما در کمال تعجب مشاهده شد که بخش اعظمی 
از این منابع حیف و میل شد و تنها بدهی دولت 

به بانک ها در انتها باقی ماند.
وی افزود: در دولت هشــتم نیز چنین طرحی به 
صورت محدود اجرا شــد، اما آن هم با شکست 

روبرو شد، نفس انجام این کار بسیار خوب است 
و می تواند به تولید و اشــتغال ملی کمک شایانی 
کند، اما نکته ای که وجود دارد این است که انجام 
چنین کاری نیاز به الزاماتی دارد و تازمانیکه این 
مقدمات فراهم نشود، اگر دولت میلیارد ها تومان 
نیز خــرج چنین طرح هایی کنــد، بازهم اهداف 

درنظرگرفته برای آن محقق نخواهد شد.
راغغر با تاکید براینکه انجام دو شــرط می تواند 
طرح توسعه مشاغل خانگی را با موفقیت همراه 
ســازد، اظهار داشــت اولین و مهم ترین مسئله 
شــفافیت اســت، تا زمانیکه مکانیزم اجرای این 

طرح از ابتدا تا انتها شــفاف اعالم و اجرا نشود، 
نمی توان به موفقیت آن خوشــبین بود، در زمان 
دولت احمدی نژاد نیز وام های کالنی داده شد و 
به اسم اینکه قرار است در روستا مشاغل خانگی 
توسعه پیدا کند و جوانان روستایی صاحب حرفه 
و شــغل شــوند، این پول ها حیف و میل شد و 
آن پولی که به دســت روستاییان نیز رسید برای 
خرید وسیله های مصرفی مانند لوازم خانگی مورد 

استفاده قرا گرفت.
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: در آن 25 هزار 
میلیارد تومانی که صرف توســعه مشاغل خانگی 

شــد، هیچگونه نظارتی بر نحــوه تخصیص این 
منابع صورت نگرفت، در صورتیکه باید به طور 
منظم این مشاغل رصد می شدند و مورد بازرسی 
قرار می گرفتند، تا مصرف این منابع دچار انحراف 
نشود، اما شوربختانه بسیاری از آقازاده ها و کسانی 
از قــدرت برخوردار بودند، این منابع را به تاراج 
بردنــد و نتیجــه آن نیز بدهی 25 هــزار میلیارد 
تومانی دولت به بانک ها بود. بعد از آن نیز دولت 
به دلیل این که پولی نداشــت تا به بانک ها بدهد، 
به آن ها اجازه داد، به نحوی دیگر آن پول ها را از 
مردم بگیرند، که خود این مسئله صدمات بسیاری 

به اقتصاد کشور وارد کرد.
افراد با مهارت باید وام دریافت کنند

وی شرط دوم موفقیت چنین طرح هایی را اجرای 
دقیق آن اعالم کرد و یادآور شد: اگر دولت منابع 
را فراهم کنــد، نباید به همین راحتی هرکســی 
درخواست تسهیالت کرد، با آن موافقت کند، در 
وهله اول باید افرادی که دارای مهارت هستند و 
می توانند فعالیت تولیدی کنند، چنین تســهیالتی 
دریافت کنند، راه این کار نیز مشــخص اســت، 
سازمان فنی و حرفه ای باید این این افراد گواهی 
مهارتی اعطــا کند و به نوعی آن هــا مورد تائید 
سازمان فنی و حرفه ای قرار بگیرند، در وهله دوم 
نیز باید به صورت مستمر بر هزینه کرد این پول ها 
نظارت شــود، تا بعد ها این منابع سر از جا های 

دیگر در نیاورد.
ایــن اقتصاددان یکی از ریشــه های اصلی بروز 
فســاد در انجام طرح های اینچنینــی را وجود 
بروکراسی فشل و ناکارآمد دانست که باعث به 
وجود آمدن رانت می شود، ادامه داد: با توجه به 
اینکه امروز مدام بر اجرا و پییگری طرح دولت 
الکترونیک تاکید می شــود، باید مراحل صدور 
مجوز برای انواع کسب و کار ها به حداقل برسد 
و بروکراســی پیچیده از میان برداشته شود و به 
نوعی صدور مجوز ها بــه صورت مکانیزه و بر 
پایه اتوماسیون باشــد تا احتمال رخ دادن فساد 

به حداقل برسد.
راغفر با اشــاره به اینکه شوربختانه امروز توجه 
به بخش مولد اقتصاد کشــور، اســفناک است، 
اذعان داشــت: امروزه به وضوح دیده می شود که 
فعالیت های داللی و ســفته بازانه در عرصه ها و 
مشــاغل مختلف وجود دارد و بســباری از افراد 
دوســت دارند، به فعالیت های سوداگرانه دست 
بزنند، تا در کمترین زمان ممکن به بیشترین سود 
دست پیدا کنند، طبیعتا در چنین وضعیتی وجود 
رانت و فساد به حد اعالء خود می رسد و اقتصاد 

ملی نیز رو به نابودی حرکت می کند.

چهارسو

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا  عنوان کرد

توسعه مشاغل خانگی؛ راهکار دولت برای کاهش بیکاری روزهای کرونا 

 عضــو هیئت مدیــره جمعیــت علمی 
پیشــگیری از خودکشــی، به بیان راهکارها و 
استراتژی های پیشگیری از خودکشی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســید کاظم ملکوتی 
عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران، ضمن اشــاره به روز جهانی پیشگیری از 
خودکشی، راهکارها و استراتژی های پیشگیری 

از خودکشی را بیان کرد.
مؤســس و عضو هیئت مدیــره جمعیت علمی 
پیشگیری از خودکشــی ایران، خاطرنشان کرد: 
در دانشــگاه علوم پزشــکی ایران با همکاری 
دیگر دانشــگاه ها و افراد عالقمند نظیر دانشگاه 
رفســنجان و شــهید بهشــتی، از 6 سال پیش 
NGO )جمعیت علمی( ایجاد شــده است که 
به عنوان یک ســازمان مردم نهاد در حوزه های 
پیشــگیری، آموزش و درمان فعالیت می نماید. 

 WHO همچنین این جمعیت علمی با سازمان
، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت همکاری 

دارد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
اظهار کرد: برخی افراد هنگام مشاوره و ویزیت 
از بردن نام خودکشــی خود داری می کنند، ولی 
باید توجه داشــت که خودکشی با هیچ کلمه یا 
عبارتی مانند )آسیب زدن به خود، انتحار، ایجاد 

نشاط( نباید جایگزین شود.
ملکوتی تصریح کرد: رفتار خودکشــی مسری 
اســت؛ بنابراین رســانه ها در ایــن زمینه نقش 
مهمی بــر عهده دارند که چگونــه خبر مربوط 
به خودکشــی را انعکاس دهند و در راســتای 
پیشــگیری، اطالع رسانی نمایند و در واقع یکی 
از رسالت های ما تحلیل و بررسی نحوه انعکاس 

اخبار بویژه در فضای مجازی است.

وی ضمن اشاره به رعایت پروتکل های سازمان 
جهانی بهداشت افزود: اخبار مربوط به خودکشی 
باید انعکاس یابد ولی آنچه در حوزه آموزش و 
پیشگیری مهم است درج درست اخبار می باشد.
اســتاد دانشــکده علوم رفتاری و سالمت روان 
دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: مراکز 
مشــاوره 123، 1۴8 بهزیســتی، جمعیت علمی 
و درمانگاه پیشــگیری از خودکشی جهت ارائه 
آموزش و مشاوره های الزم به افراد در دسترس 

می باشد.
ملکوتی گفت: از دیگر استراتژی های پیشگیری 
از خودکشــی می تــوان به خدمات ارائه شــده 
توســط وزارت بهداشت و ســازمان بهزیستی 
اشــاره کرد. همچنین ارائه خدمات به همراهان 
فرد متوفی و اســتمرار مراقبت برای افرادی که 
به خودکشــی اقدام کردند ولی فوت نشدند هم 

مورد توجه اســت. وی افزود: درصد فوت در 
افرادی که ســابقه خودکشــی را دارند 9 برابر 
می شــود که بیشــترین فاکتور خطر به شــمار 
می رود، بنابراین شناســایی و پیگیری این گونه 

افراد باید به صورت مستمر انجام شود.
ملکوتی عنوان کرد: برنامــه غربالگری افراد در 
معرض خطــر در وزارتخانه های بهداشــت و 

آموزش پرورش پیگیری می شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید ابزارهای خودکشــی 
مانند اســلحه، قرص برنج و…، در دســترس 
باشــد، افزود: متأسفانه مشکل مهم این است که 
برخی از رسانه های مجازی بر خالف پروتکل ها، 
مراحل خودکشــی را آموزش می دهند بنابراین 
باید همانند دیگر کشورها با آنها برخورد منطقی 

و علمی شود.
عضو هیئــت مدیره جمعیت علمی پیشــگیری 

از خودکشــی اعالم کرد: طبق آمارهای سازمان 
پزشکی قانونی در دوران کرونا، میزان خودکشی 

افزایش نیافته بلکه روند کاهشی داشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 
ابراز داشــت: با توجه به مســتمر بودن بحران 
کرونا، بایــد عوامل خطر ماننــد دوری، فاصله 
تنهایی، اســترس، خشــم، بیکاری و  فیزیکی، 
کاهش درآمد، ترس، انزوا و افسردگی را جدی 

بگیریم تا از بروز خودکشی در جامعه پیشگیری 
نمائیم.

ملکوتــی در پایان تاکید داشــت: خودکشــی 
قابل پیشــگیری اســت. در کنار مراکز مشاوره 
123 و 1۴8 بهزیســتی، درمانگاه پیشــگیری از 
خودکشــی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در روزهای دوشــنبه آماده ارائه خدمات و 

آموزش های الزم به مراجعین است.

عضو هیئت مدیره جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی :

رفتار خودکشی مسری است
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با مشــارکت مطلوب خیران و حامیــان زنجانی 
میانگین سرانه ماهیانه دریافتی فرزندان ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان  از محل کمک 
حامیان در پایان پنج ماهه امسال به بیش از 789 هزار 

تومان افزایش یافته است.
هدایت صفری ، فرنشین کمیته امداد استان زنجان 
با ارائه گزارشی از مشارکت خیران در قالب طرح 
های اکرام ایتام و محسنین ، گفت: بر پایه آمارهای 
موجود ســه هــزار و 397 فرزندان عزیــز ایتام و 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
از مساعدت های مادی و معنوی حامیان و خیران 
همکار با این نهاد در قالب طرح های اکرام ایتام و 

محسنین بهره مند هستند.
وی بــا بیان اینکه هــزار و 202 نفر از این گروه از 

جامعه هدف کمیته امداد استان زنجان شامل ایتام 
تحت حمایت این نهاد می شود، افزود: با مشارکت 
مطلوب خیران و حامیان زنجانی میانگین ســرانه 
ماهیانه دریافتی فرزندان ایتام تحت حمایت کمیته 
امداد استان زنجان  از محل کمک حامیان و خیران 
در پایان پنج ماهه امسال به بیش از 789 هزار تومان 

افزایش یافته است.
صفری با بیان اینکه دو هزار و 195 فرزند محسنین 
نیز در قالب طرح اکرام محسنین از مراحم مادی و 
معنوی حامیان و خیران نیک اندیش زنجانی بهره 
مند هستند، ادامه داد: میانگین سرانه ماهیانه دریافتی 
فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان 
زنجان نیز در پایان پنج ماهه امســال بیش از 269 
هزار تومان بوده و تالش می کنیم با بسترســازی 

برای جذب حامیان جدید در این طرح این رقم تا 
پایان امسال افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی همچنین با اشــاره به اینکه مشــارکت بیشتر 
خیران و حامیــان در قالب طرح های اکرام ایتام و 
محسنین زمینه کمک به رفع نیازهای مادی و ایجاد 
آرامــش روانی را در این گروه از جامعه هدف این 
نهاد فراهم می کند، تصریح کرد: بر همین اســاس 
خیران زنجانی می توانند  از طریق ســایت کمیته 
www.emdad.ir ، www. امــداد به نشــانی
ekram.ir  ، مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد 
و مراکز نیکوکاری و ارسال عدد یک به سر شماره 
3000333324 و  مشــارکت در این طرح ها زمینه 
ارائه خدمات اثربخش و هدفمند را به فرزندان ایتام 

و محسنین تحت حمایت فراهم کنند. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

افزایش میانگین سرانه دریافتی ماهیانه 
ایتام زنجانی به 789هزارتومان

به منظور پیشگیری از ابتال به ویروس منحوس 
کرونااز ابتدای ســال کنونی تاکنــون بیش از 
9هزار درخواســت مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد استان به صورت الکترونیک وغیر 

حضوری ثبت شده است.
رضا حســنلو مدیــر برنامه ریــزی وفناوری 
اطالعات کمیته امداد اســتان زنجان با اشاره به 
فراهم شدن بستر الکترونیکی ، ارائه 36 خدمت 
وزیــر خدمت  این نهاد بــه مددجویان تحت 
حمایت گفــت: هدف از ارائــه ارائه خدمات 
الکترونیکــی بربســتر اینترنت ، ارائه ســریع 

خدمات وانجام ســریع کلیه امور بدون نیاز به 
حضور فیزیکی در محل می باشــد ودرراستای 
پیشگیری از گســترش ویروس کرونا این امر 

ضرورت بیشتری نیز پیدا کرده است.
وی بــا تأکید بر  اینکه حرکت به ســوی امداد 
الکترونیــک از سیاســت هــای اصلــی امداد 
در برنامه پنج ســاله ششــم بــوده وخدمات 
الکترونیکی برخالف روش ها ی سنتی وابسته 
بــه مکان وزمان خاصی نبوده وموجب  کاهش 
هزینه هــای خانواده هــا وتســریع در روند 
رسیدگی به درخواست ودر حفظ سالمتی ولی 

نعمتان اثرات قابل توجهی دارد .
حســنلو با ذکر این مطلب که مددجویان کمیته 
امداد استان زنجان باید از مراجعه حضوری به 
ادارات کمیته امداد استان پرهیز کنند، ادامه داد: 
مددجویان تحت پوشــش این نهاد می توانند از 
طریق سامانه درخواســت اینترنتی  مددجویان 
تقاضای خود را ثبت و از خدمات غیرحضوری 
بهره منــد شــوند. و از ابتــدای ســال کنونی 
تاکنون بیش از 9هزار درخواســت به صورت 

الکترونیکی ثبت ورسیدگی شده است.
 مدیر برنامه ریزی وفنــاوری اطالعات کمیته 

امداد اســتان با بیان این که عمده خدمات کمیته 
امداد استان زنجان به صورت الکترونیکی ارائه 
می شــود، خاطرنشــان کرد: نیازی به حضور 
مددجویــان در کمیتــه امداد نیســت و انجام 
درخواست های مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد استان به شکل الکترونیکی و غیرحضوری 
از رویکردهای اساسی کمیته امداد امام خمینی 
)ره (می باشــد .و مددجویان با ورود به پایگاه 
گویای  تلفن  E.emdad.ir وسامانه  اینترنتی 
096887می توانند درخواست های خود را  غیر 

حضوری ثبت وکد رهگیری دریافت نمایند.

مدیر برنامه ریزی  وفناوری اطالعات  استان خبرداد؛

ثبت 65درصد درخواست های مددجویان کمیته امداد استان به صورت الکترونیکی 

در راستای توســعه شاخص های حوزه سالمت 
ومبارزه با شیوع ویروس منحوس کرونا، فرنشین 
روابــط عمومی ،تشــریفات وامور بیــن الملل 
اســتانداری زنجان از مدیریــت موثر وهمکاری 
شایسته کمیته امداد با تیم های بازرسی ورعایت 
کامــل پروتکل های بهداشــتی در بین پرســنل 

وجامعه هدف این نهاد تشکر وقدردانی کرد.
در بخشی از پیام قدردانی غالمرضا الهی سرشت 
فرنشــین روابط عمومی ،تشــریفات وامور بین 
الملل اســتانداری آمده اســت:«بی شک تالش 
مستمر درراستای توسعه ی شاخص های حوزه 
ی ســالمت ومقابله با شــیوع ویــروس کرونا 

نیازمند همکاری وتشــریک مساعی همه نهاد ها 
ودســتگاههای اجرایی اســتان وکنترل کامل این 
ویروس جز با مشــارکت همه مردم ومسوولین 
ورعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر 

نخواهد بود 
هر یک از دســتگاههای اجرایی استان به واسطه 

مســوولیت هــای خطیــر وارتباط مســتقیم با 
گروههای هــدف خود در جامعه می تواند نقش 
مهمی در ریشه کن کردن ویروس کرونا واطالع 
رســانی عمومی در رعایت توسعه های بهداشتی 

وفاصله اجتماعی داشته باشد .
بدینوسیله از مدیریت موثر وهمکاری شایسته آن 

دســتگاه با تیم بازرسین بهداشتی استان ، رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ابالغی ســتاد مقابله  با 
ویــروس کرونا قدردانی می نمایــم . وامیدوارم 
رعایت مستمر موازین بهداشتی تا رفع کامل این 

ویروس منحوس ادامه یابد . 
یادآور می شوداز ابتدای شیوع ویروس منحوس 

کرونا، کمیته امداد استان زنجان اقدامات خوبی در 
حوزه مددجویان تحت حمایت ،کارکنان وفضای 
اداری وارائه خدمات  الکترونیکی وغیر حضوری  
انجام داده است که در حوزه کمک به  مددجویان 
تحت حمایت  تاکنون بیش از 17 میلیارد تومان 

مساعدت  شده است. 

تقدیر فرنشین روابط عمومی استانداری از اداره کل کمیته امداد استان زنجان 

از ابتــدای مرحله دوم رزمایــش ایران همدل 
واحسان حســینی 34 هزارو726 بسته معیشتی  
در بین مددجویان تحت حمایت استان زنجان 
توزیع شــده اســت که 85درصد برنامه های  

امداد دراین حوزه محقق شده است.
فرنشــین کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان 
از  مدیــران  شــورای  نشســت  در  زنجــان 
ازطریق  معیشــتی  15هزارو327بســته  توزیع 
فروشــگاههای زنجیره ای و19هزار 399بسته 
سبد معیشــتی  در قالب طرح احسان حسینی 

از طریق مراکز نیکوکاری و ادارات اجرایی این 
نهاد درسراسر اســتان خبرداد وگفت :بیش از 
پنج میلیاردو 630میلیون تومان  در قالب  طرح 
اطعام واحسان حسینی برای خانواده های تحت 

حمایت هزینه شده است.
وی بــا تقدیر از مشــارکت مردم اســتان در 
طرح های کمیته امداد افزود:مشــارکت خیران، 
نیکــوکاران، دســتگاه ها و نهادهــای  مختلف 
در رزمایــش  ایــران همدل وکمــک مؤمنانه 
نمونه هایــی از اقدامــات خودجوش مردمی و 

کمک هــای جهادی در رســیدگی به نیازمندان 
است.

صفری بــا  با تاکید بر رســیدگی به نیازمندان 
در شــرایط کنونی جامعه که ویروس منحوس 
کرونــا  زندگی مردم را تحــت تاثیر قرار داده 
اســت، اظهار داشــت: در این راستا همکاری 
نهادهای مختلف از جمله ســپاه، صدا وسیما ، 
ائمه جمعه ، مســاجد  و موسسات خیریه ای و 

مراکز نیکوکاری ستودنی است.
فرنشــین کمیته امداد اســتان به طــرح اطعام 

حســینی نیز اشــاره کردو افزود : با همراهی 
مناسب خیران ومراکز نیکوکاری از ابتدای این 
طرح تاکنون قریب بــه 104هزار پرس غذای 
گرم با رعایت کامل   پروتکل های بهداشــتی 
در  بین خانواده هــای تحت حمایت ونیازمند 

در سراسر استان توزیع شده است.
وی، بابیان اینکه مردم باروحیه جهادی در عرصه 
خدمات رســانی به نیازمندان کمــک می کنند، 
تصریــح کرد:مردم شــریف اســتان می توانند 
کمک ها و نذورات خودر ا در قالب طرح های 

احسان و اطعام حسینی   از طریق شماره گیری 
کد دستوری #024*1*8877*با تلفن همراه و 
یا واریز کمک های نقدی خود به شماره حساب 
و   880318666 شناســه  0110769749001با 

 6037997950030420 مجازی  کارت  شماره 
نزد صندوق قرض الحسنه امداد والیت تا پایان 
مــاه صفر کمک های خود را به نیازمندان اهداء 

نمایند.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

توزیع بیش از 34هزار بسته معیشتی 
در میان خانواده های تحت حمایت 

بیش از 11 میلیارد و 132 میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحســنه به مددجویــان تحت حمایت و 
اقشــار نیازمند از طریق صنــدوق امداد والیت 
این استان از ابتدای امسال تاکنون پرداخت شده 

است.
هدایت صفری ، فرنشین کمیته امداد استان زنجان 
با ارائه گزارشــی از پرداخت تســهیالت قرض 
الحســنه به مددجویان تحت حمایت ، گفت: بر 
پایه آمار های موجود هزار و 539 فقره تسهیالت 
قرض الحســنه از طریق صندوق امداد والیت به 
مددجویــان تحت حمایت و اقشــار نیازمند  از 

ابتدای سال کنونی تاکنون پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکــه بیــش از 11 میلیارد و 
132 میلیون تومان تســهیالت قرض الحســنه 
بــه مددجویان تحت حمایت و اقشــار نیازمند 
از طریق صنــدوق امداد والیت این اســتان از 
ابتدای امسال تاکنون پرداخت شده است، افزود: 
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی به مددجویان 
تحت حمایت و اقشــار نیازمند از ابتدای ســال 
کنونی تاکنون در قالب وام کارگشایی  اشتغال ، 

مسکن و ودیعه مسکن بوده است.
صفری با بیان اینکه در سایۀ بهره گیری از منابع و 
اعتبارات این نهاد و هم افزایی آن با سپرده خیران 
و دیگر نهادها پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به اقشار نیازمند و مددجویان تحت حمایت هم 
اکنــون در کمترین زمان انجام می شــود، ادامه 

داد: تــالش می کنیم در کنار بهره گیری از منابع 
موجــود، با پیگیری مناســب و وصول به موقع 
اقساط تسهیالت پرداختی منابع در مسیر خدمت 
رسانی اثربخش به جامعه هدف این نهاد جاری 
شــده و خدمات مورد نیاز آنها به صورت کامل 

ارایه شود.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

پرداخت بیش از 11میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
به مددجویان زنجانی

رزمایش»شور عاطفه ها« با شعار« همدل می شویم 
برای مهربانی در مهــر«و باهدف تأمین مایحتاج 
تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت  با اولویت 
»ملزومــات آمــوزش غیرحضــوری« درزنجان  

برگزار می شود.
هدایت صفری فرنشین کمیته امداد استان زنجان  
در نشست شورای مدیران این هفته گفت: یکی از 
مشکالت مناطق محروم و کم برخوردار و دانش 
آموزان نیازمند بخش روســتایی و شهری کمبود 
وسایل آموزش از راه دور در زمان شیوع ویروس 
منحوس کرونا برای ادامه تحصیل می باشــد که 
کمیته امداد امام خمینی)ره( رویکرد جدید جشن 
عاطفه های امسال را برای تأمین نیاز این دسته از 

دانش آموزان قرار داده است.
وی با اشــاره به  اینکه در اســتان زنجان ســه 
هزارو 210 دانش آموزان تحت پوشــش کمیته 
امداد امام خمینــی)ره( قرار دارند افزود: با توجه 
به تقارن»شــور عاطفه ها« بــا روزهای برگزاری 
رزمایش همدلی از روز شــنبه 22 شــهریورماه 
لغایت جمعه یازدهم مهرماه سال کنونی به مدت 

21 روز این رزمایش با موضوع شــور عاطفه ها 
باهدف تأمین مایحتــاج تحصیلی دانش آموزان 

تحت حمایت  برگزار می شود.
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان گفت: مردم 
استان زنجان در سال گذشته  40میلیارد ریال  در 
شورعاطفه کمک کرده اند وبرنامه ریزی شده است 
امسال این مبلغ با مشارکت خیران ونیکوکاران  به 
44میلیــاردو 760میلیون ریــال افزایش یابد تااز 
طریق  کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار 
در رویداد ملی »شــور عاطفه ها« نسبت به تأمین 
بسته های حمایتی تحصیلی با اولویت »ملزومات 
آموزش غیرحضــوری« برای دانــش آموزان و 

دانشجویان تحت حمایت این نهاد اقدام نماییم.
صفری با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
گفت: امســال به دلیل بیمــاری منحوس کرونا  
پایگاههای نمادین در میادین اصلی شــهر برای 
جمــع آوری کمک هــای هم اســتانیهای خیر 
ونیکوکار ایجــاد واکثریت کمک های مردمی از 
طریق شبکه های فضای مجازی  وبه صورت غیر 

حضوری والکترونیکی  انجام می شود.

فرنشــین کمیته امداد اســتان  بــه بهره گیری از 
ظرفیت هــای مختلف اســتانی  از جمله خیران، 
مؤسســات خیریه، مراکز نیکوکاری و همچنین 
تعامــل و هم افزایــی با مراکز دولتــی، علمی و 
دانشگاهی، اقتصادی، تجاری، اصناف و بازاریان  
وبانک ها برای برگزاری هرچه باشکوه تر رویداد 

ملی شور عاطفه ها تاکید کرد.
صفــری  از آمادگی دفاتر 14گانــه کمیته امداد  
و109مرکــز نیکوکاری برای دریافت کمک های 
نقــدی وکاالیی مــردم از جملــه کیف وکفش 
ونوشــت افزار ودیگر ملزومات آموزشــی هم 
اســتانیهای زنجانی خبر دادوافزود:مردم نیکوکار 
و خیران عزیز می توانند از طریق شــماره گیری 
کد مهربانی  #024*1*8877*با تلفن همراه و 
یا واریز کمک های نقدی خود به شماره حســاب 
0110769749001بــا شناســه 880318666 و 
شماره کارت مجازی 6037997950030420 نزد 
صندوق امداد والیت زنجان ،کمک های خود را 
برای تامین ملزومات آموزشی  دانش اموزان بی 

بضاعت واریز نمایند.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

»شور عاطفه ها«از 22 شهریورتا 11مهر  
در زنجان برگزار می شود
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»کرونا«؛ فرصتی برای کاهش 
آمار »آنفلوآنزا«

 معاون کل وزارت بهداشــت با اشاره 
به کاهش موارد آنفلوآنزا در کشورهای نیمکره 
جنوبی زمین که در زمســتان به سر می برند، 
گفت: اگر رفتارهای بهداشــتی و رعایت ها 
پروتکل های بهداشــتی را ادامه دهیم، میزان 
بروز و شیوع انواع آنفلوآنزا و سرماخوردگی 

در پاییز و زمستان کاهش خواهد یافت.
دکتر ایرج حریرچی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره پیش بینی هایــی که در زمینه وضعیت 
بروز و شــیوع آنفلوآنزا در شرایط کرونایی 
می شــود، گفت: باید توجه کرد که آنفلوآنزا 
ماننــد کرونا و دیگر بیماری های تنفســی از 
طریق تنفس و ذرات تنفســی منتقل می شود 
و اصولی نظیر اســتفاده قابــل توجه مردم از 
ماســک، فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی 
و کاهش تماس مــردم با یکدیگر مانند عدم 
دست دادن و...که هم اکنون رعایت می شود، 

منجر به کاهش موارد آنفلوآنزا می شود.
وی افزود: رعایت همین موارد بهداشتی برای 
پیشــگیری از شــیوع کرونا، منجر به تجربه 
جالبی در کشــورهای نیمکره جنوبی که هم 
اکنون در زمستان به سر می برند، شده است. 
در کشورهایی مانند شیلی، استرالیا، آرژانتین، 
آفریقای جنوبی و... موارد مربوط به آنفلوآنزا 
که ساالنه رخ می داد، بیش از 90 درصد نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است.
حریرچی ادامه داد: بر این پایه خبر خوب این 
اســت که اگر ما همین رفتارهای بهداشتی و 
رعایت ها پروتکلهای بهداشــتی نظیر فاصله 
گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست و 
شوی دســتها و... را در فصل پاییز و زمستان 
ادامه دهیم، میزان بروز و شیوع انواع آنفلوآنزا 

و سرماخوردگی کاهش می یابد.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: هم اکنون 
می توانیم خطر کرونا را که گریبانگیر بشــر 
شــده و به نوعی تهدید محسوب می شود، با 
این اقدامات در حوزه آنفلوآنزا به یک فرصت 
تبدیل کنیم و نحوه مقابله با ویرس های تنفسی 
را که از طریق ذرات تنفسی منتقل می شوند، 
به ویــژه آنفلوآنزا را نهادینه کنیــم تا میزان 
این بیماریها کاهش یابنــد. اگر در این زمینه 
رفتارهای بهداشتی را تداوم دهیم می توان این 
معضل را به طور اساسی کاهش داد و موارد 
ابتال بــه آنفلوآنزا را حتی برای طوالنی مدت 

کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: بنابراین هم اکنون آنفلوآنزا در 
نیم کره جنوبی کــه کرونا هم در این مناطق 
شایع بوده با تداوم رفتارهای بهداشتی کاهش 
یافته است و ما هم می توانیم این الگو را ادامه 

دهیم.

چند نکته ضدکرونایی 
برای دانش آموزان

 هم اکنون که فصل بازگشایی مدارس 
رســیده و همچنان هم در شرایط کرونایی به 
ســر می بریم، باید به دانش آموزان یادآوری 
کنیم که سال تحصیلی امسال با سال های قبل 
متفاوت است و الزم است یکسری نکات و 

مسائل بهداشتی را رعایت کنند.
در این دوران ضروری است که آموزش های 
مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشــتی از 
سوی والدین و معلمان به دانش آموزان ارائه 
شــود تا هم آموزش تداوم داشته باشد و هم 
کرونا کنترل شده و زنجیره انتقال آن قطع شود.
به گزارش ایسنا و بنابر اعالم کانال تلگرامی 
وزارت بهداشــت، بــر این پایــه چند نکته 
بهداشتی به دانش آموزان توصیه می شود تا 

در شرایط کرونایی مدنظر قرار دهند:
- دانش آمــوزان خوراکی هــای خود را به 

دیگران تعارف نکنند.
- دست دادن و بغل کردن دوستان ممنوع.

- دست ها را به طور مرتب به مدت حداقل 
20 ثانیه با آب و صابون بشویید.

- فاصله حداقل دو متــری را با دیگر دانش 
آموزان حفظ کنید.

- خرید از بوفه مدرسه، ممنوع.
- حتما از ماسک استفاده کنید.

- غذاها را در یک بسته بندی مناسب از منزل 
به همراه آورده و مصرف کنید.

- محلــول های ضدعفونی کننده دســت و 
سطوح را به همراه داشته باشید.

- لباس مدرسه را در جایی جداگانه در خانه 
نگهدارید.

- لباس های مدرسه را به صورت هفتگی و به 
صورت جدا از دیگر لباس ها بشویید.

در عین حال دانش آموزان باید هنگام رسیدن 
از مدرســه به خانه چند نکته بهداشــتی را 

رعایت کنند:
- ماســک و دســتکش خود را در آورده، در 
کیسه فریزر گذاشته و در سطل زباله درب دار 

بیندازید.
- کیف و لباس مدرســه خــود را در ابتدای 
ورود بــه خانه یا آپارتمــان در محل در نظر 

گرفته شده، قرار دهید.
- وســایلی که قابل ضدعفونی کردن هستند 

مانند کیف مدرسه را ضدعفونی کنید.
- دست های خود را به مدت 20 تا 30 ثانیه با 

آب و صابون بشویید.

دکتر حمید سوری متخصص اپیدمیولوژی پاسخ می دهدخبــر

کرونا ِکی تمام می شود؟

 رییس مرکز تحقیقات بیماری های 
نوپدید و بازپدید انستیتوپاســتور، درباره 
میزان ابتالی کودکان به کرونا و همچنین 
سهم آنها در انتقال این بیماری توضیح داد 
و گفت: از شروع اپیدمی کرونا در کشور 
تاکنون ترکیب سنی مبتالیان و موارد فوتی 
ناشی از این بیماری تغییر معناداری نداشته 

است.
دکتر احســان مصطفوی در گفت وگو با 
ایســنا، درباره ابتالی کــودکان به کرونا، 
گفت: موضوعی که از ابتدای موج اپیدمی 
در مورد کودکان مطرح شــده این است 
که سهم بسیار کم از نظر ابتال به فرم های 
شــدید بیماری کرونا در آنها مطرح شده 
است؛ از سوی دیگر نقش چندان پررنگی 
در انتقــال بیماری بــه دیگرین در مورد 

کودکان مطرح نیست.
این اپیدمیولوژیست، افزود: در مطالعاتی 
که انجام شده است کودکان نقش مهمی 
در انتقال بیماری به دیگر افراد جامعه 
را ندارند، اما نکته ای که باید در مورد 
کودکان و بازگشــایی مدارس توجه 
داشت این اســت که اگر بازگشایی ها 

اتفاق نمی افتاد واقعا چشــم اندازی از 
اتمام اپیدمی وجود دارند و چه زمانی 
قرار بود مدارس بازگشایی شوند؟ آیا 
می دانیم چه زمانــی کرونا دیگر یک 

تهدید جدی بهداشتی نخواهد بود؟
وی با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری های 
کالن باید تمام ابعاد یک موضوع بررسی 
شــود، اظهار کرد: غیر از تبعات سالمتی 
باید به نقش مدرســه در ابعاد اجتماعی، 
روحی-روانی، آموزشی و پرورشی برای 
دانش آموزان نیز توجه کرد. در صورتی 
که شــرایطی در مدارس فراهم شود که 
رعایت پروتکل های بهداشتی تا حد امکان 
فراهم باشد و زمانبندی حضور فیزیکی 
دانش آموزان رعایت شود که بتوان خطر 
انتقال را کاهش داد، تصمیم بازگشــایی 
مدارس از نظر بنده، تصمیم قابل دفاعی 

است.
۷۵ درصد فوتی های کرونا در ســنین 

باالی ۶۰ سال
مصطفوی در ادامه صحبت هایش افزود: 
از شــروع موج اپیدمی کرونا در کشور 
تاکنون ترکیب سنی مبتالیان و موارد فوتی 

ناشی از این بیماری تغییر معناداری نداشته 
است. حدود 75 درصد فوتی ها همچنان 
افرادی هســتند که سن باالتر از 60 سال 
دارند، 25 درصد مابقی نیز افرادی هستند 
که قســمت قابل توجهی از آنها بیماری 
زمینه ای ماننــد دیابت، بیماری قلبی و یا 

نقص سیستم ایمنی دارند.
رییس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی 
انستیتو پاســتور ایران افزود: کودکانی که 
بیماری زمینه ای دارند نیز ممکن اســت 
فرم های شــدید بیمــاری را تجربه کنند 
که شاید الزم باشــد برای آنها تمهیدات 
ویژه ای دیده شود که تا جایی که مقدور 
است آموزش های مجازی و غیرحضوری 

داشته باشند.
وی در پایــان درباره انتقــال خانوادگی 
کرونا اظهار کرد: این موضوعی است که 
از روزهای نخست شیوع بیماری مطرح 
شــد و هنوز هم به عنوان یک راه جدی 
انتقال مطرح اســت. یکــی از مهم ترین 
نقاطی که ممکن است کودکان به کرونا 
مبتال شوند در کنار والدین است؛ والدینی 
که به راحتی بیرون از منزل آمد و شــد 

می کنند که ممکن اســت به نوع خفیف 
بیماری مبتال شــده و فرزندانشان را نیز 
مبتال کنند. درصد قابل توجهی از بیماران 
که در بیمارستان بستری نمی شوند، دوره 

نقاهت را در منزل سپری می کنند که شاید 
خیلی از این افــراد چارچوب الزم برای 
عدم انتقال بیماری به دیگرین را رعایت 
نکنند و یا بســتر مناســبی برای رعایت 

نداشــته باشــند. همه این موارد سبب 
می شود اگر فردی در خانواده به کووید19 
مبتال شود، بتواند عاملی برای بیمار شدن 

دیگر اعضا باشد.

سهم »کودکان« در ابتال و انتقال کرونا چقدر است؟

 یــک متخصــص اپیدمیولوژی 
ضمن ارایــه راهکارهــای عملی برای 
پاندمی کوویــد19، گفت: قطعا  کنترل 
اگــر از ویروس عقــب بمانیم، هر روز 
شــاهد افزایش مــوارد مــرگ و ابتال 
خواهیم بود؛ بنابراین باید هرچه سریع تر 
درس آموخته هــا را تحلیل و بر پایه آن 

برنامه ریزی و اجرا کنیم.
دکتر حمید ســوری عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
گفت وگوی تفصیلی با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه نمی توان تاریخ دقیقی برای اتمام 
پاندمــی کرونا پیش بینــی کرد، گفت: 
احتمــال این وجــود دارد که ویروس 

کووید 19 تا ابد همراه بشر باقی بماند.
وی با بیان اینکه توزیع شــاخص های 
اپیدمیولوژی کووید 19 در سراسر جهان 
یکســان نبوده و جوامــع و گروه های 
جمعیتــی مختلف پاســخ های متفاوتی 
در مقابــل آن بروز می دهند، اظهار کرد: 
ویژگی های خاص  و  بیمــاری  ماهیت 
آن از مهمترین علل پاسخ های متفاوت 
نسبت به آن است. به عنوان نمونه ماهیت 
ویروس به گونه ای است که باعث آسیب 
یا مرگ ومیر کمتر در کودکان شده، ولی 
ســالمندان و افــراد دارای بیماری های 

زمینه ای بیشتر آسیب می بینند.
تأثیر سیاست گذاری های کالن و رفتار 

افراد جامعه در کنترل اپیدمی
وی با تأکید بر تأثیر سیاست گذاری های 
کالن و رفتار افراد جامعه در پاســخ به 
اپیدمــی، گفت:  تجربه نشــان می دهد 
جوامعی که هوشمندانه تر، خردمندانه تر 
و علمی تــر عمــل کرده انــد، موفق تر 

بوده اند.
ســوری با تاکید بر اینکــه تفاوتی در 
ماهیت عامل بیماری زای ویروس کرونا 
در مناطق مختلــف وجود ندارد،  عنوان 
کرد:  دلیل تفاوت در موفقیت و ناکامی 
اپیدمی در کشــورهای مختلف، اعمال 
سیاســت ها و رفتار متفــاوت افراد در 

جوامع مختلف است.
 این اپیدمیولوژیســت با اشاره به دالیل 
اصلی وقوع مــوج دوم کرونا و افزایش 
آمار ابتال و فوتی ها،   اظهار کرد:  سرعت 
گسترش و بیماری زایی ویروس کووید 
19 از برنامه ریزهای اجرایی ما بیشــتر 
اســت. دومیــن نکته، شــدت عمل و 
نظارت بر حســن اجرای پروتکل ها و 
برنامه هایی است که برای کنترل اپیدمی 

اعمال می شود.
کشورهای موفق در کنترل پاندمی، چه 

کردند؟
ســوری با بیان اینکه کشورهای موفق 
جهــان بــرای اجــرای سیاســت ها و 
اســتفاده  قهریه  نیروهای  از  پروتکل ها 
کرده و جرائم ســنگینی مقــرر کردند، 
عنــوان کرد:  بــا همین ابزار توانســتند 
اپیدمی را در یــک محدوده جغرافیایی 
کوچک کنترل کنند،  ولی متأســفانه در 
کشــور ما این نوع غفلت ها سبب شد 
کــه هم اکنــون هیچ نقطه ســفیدی در 
کشور نداشته باشــیم. از طرفی ما باید 
از ظرفیت های موجود مثل مراکز علمی 
تحقیقاتی، پژوهشــکده ها، دانشگاه های 
علوم پزشــکی، مراکز بهداشتی و امثال 
این هــا برای مقابله بــا اپیدمی به خوبی 
اســتفاده شــود البته نمی توان اقدامات 

مثبت صــورت گرفته را انکار کرد ولی 
در مجموع باید دانــش روز جهانی در 
رابطه با کنترل پاندمی را در یک ساختار 
سازمان دهی شده و مدون بومی سازی و 

استفاده کرد.
وی بــا تأکید بر اینکه انتشــار مقاالت 
علمــی علیرغم ارزش خاص و محدود 
خــود، باید در راســتای حل مســائل 
جامعه باشــد،   گفت: حتی اگر روز ی 
یک میلیــون مقاله از کووید 19 منتشــر 
کنیم؛ زمانی که قادر به کاهش آمار ابتال 
و مرگ ومیر ناشی از آن و کنترل اپیدمی 
نباشیم، ارزشــی برای جامعه ندارد. در 
مجموع کنترل اپیدمی به یک وفاق ملی 
نیاز دارد و تعریف خودی و غیرخودی 
در سیاســت گذاری ها کامــاًل غلــط و 

نادرست است.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با انتقاد از رویکرد 
درمانی در سیاســت گذاری ها و  صرفاً 
برنامه ریزی هــای مرتبط بــا پاندمی و 
حضور کم تعدادتر افراد دارای تخصص 
تصمیم گیرندگان  بافت  در  پیشــگیری 
کمیته هــای علمی اپیدمــی، تاکید کرد: 
مســاله کووید 19 به یک تیم پیشگیری 
از رشــته های مختلف  متشــکل  قوی 
اپیدمیولوژی، بهداشت محیط، بهداشت 
حرفــه ای، آموزش بهداشــت، اقتصاد 

بهداشت و امثال این ها نیاز دارد.
وی بــا بیان اینکه نقد مکــرر و مرتب 
شرایط در اپیدمی ها امری کاماًل طبیعی 
اســت، در عین حال ضمــن تقدیر از 
همه تالش ها و اقدامات صورت گرفته 
در مقابله بــا کرونا، ایــن را هم گفت 
که منظور از ایــن گفته ها مقابله با یک 
حرکت و گــروه یا ناکارآمد جلوه دادن 
نظام سالمت نیست؛ اتفاقا نظام سالمت 
نظام بســیار کارآمدی است که تنها باید 
به مؤلفه های پیشنهادی توجه جدی تری 

داشته باشد.
ماهیت دینامیک اپیدمی  کووید ۱۹

عضو ســتاد مقابله با کرونا در تهران با 
تأکید بر اهمیت زمان بندی مناسب برای 
اعمال سیاست ها و اتخاذ تصمیمات در 
کنترل و مدیریــت اپیدمی، عنوان کرد: 
برخالف مسمومیت  اپیدمی  کووید 19 
غذایی کــه یک اپیدمی تــک پیکی یا 
تک قله ای و ایستا است، ماهیت پویا و 
دینامیکی دارد یعنــی تا زمانی که حتی 
یک فــرد بیمار در جامعه باشــد، ادامه 
به روزرسانی  بنابراین  داشــت؛  خواهد 
سیاســت ها و برنامه ریــزی مــدون و 
متناســب با تحرکات اپیدمی و تغییرات 

ویروس ضروری است.
این اپیدمیولوژیست معتقد است که اگر 
از ویروس عقب بمانیم هرروز شــاهد 
افزایش مــوارد مرگ و ابتــال خواهیم 
باید هرچه ســریع تر  بنابرایــن  بــود؛ 
درس آموخته هــا را تحلیل و بر پایه آن 

برنامه ریزی و اجرا کنیم.
مراقبت هــای  اعمــال  ضــرورت 
گروه هــای  از  سازماندهی شــده 

آسیب پذیر
وی برنامه ریزی برای اعمال مراقبت های 
سازماندهی شده از گروه های آسیب پذیر 
همچون سالمندان و افراد دارای بیماری  
زمینــه ای را از اولویت هــا دانســت و 
گفت: به عنوان نمونه در راستای برنامه 

ریزی هــای بــه موقــع،   مراقبت های 
سازماندهی شــده از افراد آســیب پذیر، 
مواجهه این افــراد با ویروس را کاهش 
داده و در نهایت میزان ابتال و مرگ ومیر 
نیز کمتر می شود. به عنوان نمونه می توان 
با تأمین نیازمندی هــای معمول، میزان 
آمد و شدهای غیرضروری این افراد را 

کاهش داد.
دو مؤلفه مهم در مدیریت پاندمی

این اپیدمیولوژیســت کنترل آمار مرگ 
و بســتری را به عنوان دو مؤلفه مهم در 
مدیریــت اپیدمی عنوان کــرد و گفت:  
کنترل آمار مرگ ومیر هم باعث ارتقای 
رتبه کشــور در عرصــه جهانی و هم 
عاملی برای بازگشت آرامش روانی در 
سطح جامعه می شود. همچنین با کاهش 
موارد بســتری از خستگی و فرسودگی 
شــغلی کادر درمان کاســته و به حفظ 
سرمایه های عظیم کشور یعنی پزشکان، 
پرســتاران و دیگر اعضای کادر درمان 

کمک می کنیم.
ضــرورت مدلینگ و سناریوســازی 

اپیدمیولوژیک در پاندمی ها
ســوری با اشــاره به ضرورت مدلینگ 
در  اپیدمیولوژیــک  سناریوســازی  و 
ورودی  ظرفیت  همچــون  موضوعاتی 
بیمارســتان ها و روند بیماری، تصریح 
کــرد:  هیچ کس نمی توانــد در رابطه با 
آینده پاندمی کووید 19 قضاوت قطعی 
داشته باشد، با این حال تحقیقات حوزه 
اپیدمیولــوژی می توانــد در این رابطه 
برآوردهایی داشته باشد که طبیعتاً ارزش 
آن از اظهارات خام شخصی باالتر است؛ 
البته رصد و به روزرسانی این برآوردها 

ضروری است.
رییس مرکز تحقیقــات ارتقاء ایمنی و 
پیشــگیری از مصدومیت هــا در بخش 
دیگر گفت وگو بــا تاکید بر اینکه برای 
برآورد دقیــق و قابل اعتنا، به اطالعات 
معتبــر، کامل و به روز نیاز داریم، گفت: 
متأســفانه این نــوع داده ها در کشــور 
مــا خیلــی قابل توجه و در دســترس 
نیســت. به عنوان نمونه اطالعاتی مانند 
آمارها، آمد و شــد افــراد مبتال، تماس  
با دیگرین و دیگــر اطالعات موردنیاز 
برای سناریوســازی و مدلینگ، اگرچه 
وجود دارد، ولی در دســترس محققان 
و اپیدمیولوژیســت ها نیست و گاه آمار 
و اطالعــات به صــورت انحصاری در 
اختیار برخی سازمان ها قرار دارد. زمانی 
که برای تهیــه یک مدل اپیدمیولوژیک، 
ورودی اطالعات ناقص و همراه با خطا 
باشد، مسلما مدل نیز خطا خواهد داشت 
و بعضــاً ممکن اســت باعث گمراهی 
اگرچه یکسری  سیاســت گذار شــود. 
نظام های جمــع آوری اطالعات وجود 
دارد ولی ســاختار و بستر مناسبی برای 
تحلیل و پیش بینی درســت از شــرایط 

وجود ندارد.
وی ادامــه داد: به عنوان نمونه آمار فوت 
بر اثر حــوادث و ســوانح رانندگی با 
قطعیت بیان نمی شود و آمارهای وزارت 
بهداشت، پزشــکی قانونی و ارگان های 
مرتبط با ســوانح و حوادث با یکدیگر 
متفاوت است. تحقیقات صورت گرفته 
در این رابطه نشــان داده که همواره در 
آمار مرگ ناشــی از حوادث و ســوانح 
درصدی کم شــماری وجود دارد و در 

رابطه با مرگ ومیر ناشی از کرونا میزان 
کم شماری هنوز مشخص نیست.

این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه تحلیل 
راجع به اپیدمی نبایــد الزاماً محدود به 
موارد فوت و بستری  شده باشد،  گفت: 
تعداد زیــادی از مبتالیان به بخش های 
خصوصی و مطب هــا مراجعه کرده و 
یا اصــاًل به جایی مراجعــه نکرده و در 
خانه استراحت می کنند، این افراد نه تنها 
در آمار حساب نمی شــوند، بلکه خود 
می توانند از کانون های انتشــار بیماری 
باشند، این در حالیست که اطالعاتی از 

آن ها در دسترس نیست.
ضرورت تقویت دیجیتال اپیدمیولوژی 

در کشور
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره 
به برخی راهکارها برای به روزرســانی 
و اصــالح آمارها، گفــت: می توان به 
جای اســتفاده از روش های سنتی برای 
اپیدمی ها،  در  اطالعــات  جمــع آوری 
موضوع دیجیتال اپیدمیولوژی را تقویت 
کرد. بر این پایه می توان با اســتفاده از 
فناوری هــای نوین و زیرســاخت های 
موجود در کشــور، از این داده ها برای 

کنترل اپیدمی استفاده کرد.
کنترل اپیدمی باید به اولویت کلی همه 

سازمان ها تبدیل شود
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه کنترل 
اپیدمی یک وظیفه صرفاً وزارت بهداشتی 
نبوده و باید به یک اولویت کلی در همه 
سازمان ها تبدیل شــود، گفت: به عنوان 
نمونــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات یکی از سازمان هایی است که 
می تواند در زمینه دیجیتال اپیدمیولوژی 
بسیار کمک کننده باشد، با استفاده از این 
اطالعات اپیدمیولوژیســت ها می توانند 
تحلیل درست تر و علمی تری از شرایط 
داشته باشــند و در نهایت تصمیمات و 
سیاســت های بهتر و موثرتــری اتخاذ 

می شود.

سوری با اشاره به عدم صحت مدل های 
اپیدمیولوژیکــی کــه در اوایل شــیوع 
اپیدمی ارائه شــده بود، گفت: ارتباطات 
بین ســازمانی قوی، داشــتن اطالعات 
صحیح، تعامل درست و استفاده صحیح 
از امکانات موجود ســبب می شــود تا 
بتوانیم یک مدل و سناریو صحیح و بجا 

طراحی کرد.
سوءاستفاده از آمارهای انحصاری در 

کشور
این محقق با بیان اینکه متأسفانه به طور 
سنتی دسترســی به اطالعات و داده ها 
در کشــور با ضعف روبروست، عنوان 
کرد:  این مســاله دالیل مختلفی دارد که 
مقررات دست  و پاگیر، مسائل فرهنگی 
و محرمانــه بودن اطالعــات برخی از 
آن هاست؛ در عین حال مقررات مدون 
و محکمی در این قضیــه وجود ندارد 
و سبب می شــود تا عده ای سودجو از 
آمار و اطالعاتی که با استفاده از سرمایه 
استفاده  سوء  جمع آوری شده،  اجتماعی 
کرده و با شــروط  و بهانه های نادرست 
از ارایه اطالعات به محققان خودداری 
کنند. البته این مسئله یک ضعف تاریخی 
در کشور بوده و مختص اپیدمی کووید 
19 نیســت، بنابراین متولیــان امر باید 
یک بار برای همیشه راهکاری برای حل 

این معضل بیندیشند.
نقش اپیدمیولوژی در پیش بینی تبعات 

ناشی از اتخاذ سیاست های نادرست
ســوری در ادامــه بــا اشــاره به نقش 
ناشی  تبعات  پیش بینی  در  اپیدمیولوژی 
از اتخــاذ سیاســت های نادرســت در 
مدیریت و کنترل پاندمی،   اذعان داشت: 
نقش اپیدمیولوژیســت اطالع رســانی، 
هشــدارهای به موقع و ارائه چشم انداز 
روشــن از شــرایطی اســت که در پی 
اتخاذ و یــا عدم اتخــاذ تصمیمات و 
سیاســت ها در جامعــه رخ می دهــد. 
همچنیــن رصــد و تحلیــل وضعیت 

موجود، ارائــه راهکارهایی برای کنترل 
اپیدمــی و تهیه مســتندات علمی برای 
اتخــاذ تصمیمــات درســت از دیگر 
حال  اپیدمیولوژیست هاســت؛  وظایف 
اینکه سیاست گذاران و دولتمردان به این 
اطالعات و هشدارها توجه داشته باشند 

یا خیر، موضوع جداگانه ای است.
وی ادامه داد: تحول در روند اپیدمی نیاز 
به تبحر دارد و بدون تبحر و شــجاعت 
افــرادی که درگیر قضیه بــوده و درک 
علمی از مسائل دارند، نمی توانیم اپیدمی 

را کنترل کنیم.
فعاالنه تر  باید  رسانه های شناسنامه دار 

عمل کنند
رییس مرکز تحقیقــات ارتقاء ایمنی و 
پیشــگیری از مصدومیت هــا در رابطه 
بــا پیش بینــی آینــده پاندمــی کرونا، 
 خاطرنشان کرد: پیش بینی آینده پاندمی 
بــه سیاســت گذاری های مســوولین، 
رفتار مردم و اعتمــاد متقابل بین مردم 
و سیاســت گذاران بســتگی دارد. اگر 
تصمیم گیرنــدگان  و  سیاســت گذاران 
بهترین سیاســت ها را اتخــاذ و اعمال 
کنند ولی مردم همراهی نکنند، قطعا این 
اپیدمی خاموش نخواهد شد؛ در مقابل 
واسپاری مسائل صرفاً بر دوش مردم و 
از مردم مسوولیت خواستن؛ با توجه به 
مشکالت و مســائل موجود در جامعه 

نادرست بوده و اثرگذار نخواهد بود.
این اپیدمیولوژیســت در خاتمه ضمن 
انتقاد و هشــدار نسبت به تبعات ناشی 
از انتشــار اخبــار کذب و شــایعه ها و 
شــبه علم ها در فضای مجازی و برخی 
رســانه ها، تأکید کــرد:  این موضوعات 
به شــکل گیری نگرش هــای غلط در 
جامعه کمک کرده و ســالمت افراد را 
تهدید می کند. در این فضا رســانه های 
شناسنامه دار باید فعاالنه تر عمل کنند و 
تا حد زیادی سوءتعبیرها و دسیسه های 

طراحی شده را خنثی کنند.
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سرپرست اداره کل ارتباطات استان زنجان:
زمینه برای فعالیت 

 IT بخش خصوصی در حوزه
به صورت اصولی 
فراهم شده است

ارتباطــات  اداره کل    سرپرســت 
و فنــاوری اطالعات اســتان زنجان گفت: 
نه ماهی به دســت فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی حوزه آی تی داده و نه ماهی گیری 
را به آن هــا یاد داده ایم بلکه تالش کرده ایم 
تــا زمینــه و فرصت مــورد تقاضــا برای 
فعالیت آن ها را در بستر و پلتفرم الزم را به 

صورت اصولی فراهم آوریم.
بــه گزارش موج رســا، حامد ســرائی در 
نشست فعاالن اقتصادی، نخبگان و صاحبان 
کســب و کار در حوزه ICT که با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار 
شد، اظهار داشت: اداره کل ارتباطات استان 
در ســال های گذشته سعی کرده تا زمینه را 
برای فعالیت بخــش خصوصی فراهم کند 
و عزم مدیران در ســطح ملی و استانی نیز 
اقتصادی بخش خصوصی  توجه به فعاالن 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در این راســتا ابتدا 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، تقویت شد و 
سپس پارک علم و فناوری که الزمه تکمیل 
زنجیره برای کمک به رشــد استارت آپ ها 

است، تشکیل یافت.
سرائی با اشــاره به لزوم تســهیل حضور 
فعــاالن بخــش خصوصــی در بازارهای 
تجاری، افزود: در این راســتا نیز کمیسیون 
آی تی در اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشوارزی استان زنجان شکل گرفته است.

* زنجان می تواند پایلوت اجرای شــهر 
هوشمند شود

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان نیز 
با بیان اینکه خواه یا ناخواه در سال های آتی 
با موضوع شهر هوشــمند، مواجه خواهیم 
شد، گفت: زنجان می تواند به عنوان پایلوت 
شهر هوشمند، تلقی شود و این پروژه را با 
حمایت وزارت ارتباطات به خوبی می توان 

اجرا کرد.
داود مرادخانــی با بیان اینکــه وام وجوه 
اداره شده قباًل در اختیار اداره کل ارتباطات 
استان بود، اظهار داشت: وام وجوه اداره شده 
به صورت منطقه ای شده و یک استان معین 
برای هر منطقه، مشــخص شده که این کار 
هم ســرعت و هم حمایت از شرکت های 
دانش بنیان را پایین آورده و تقاضا داریم که 
به حالت قبل برگــردد تا از این ظرفیت به 

راحتی استفاده شود.
وی افزود: توانمندســازی هسته های فناور 
در حوزه آی تــی نیز ار اســتانی تبدیل به 
منطقه ای شــده که هم اقدامات را با مشکل 
مواجه کرده و هم ســبب کاهش اعتبارات 
شده است که در صورت برگشت این مورد 

به حالت قبل نیز مشکالت رفع می شود.
مرادخانی خاطرنشان کرد: زنجان در مورد 
ارائــه ِگَرندهــای فنــاوری می تواند جزو 
استان های برتر باشد که این امکان می تواند 

برای زنجان فراهم شود.
وی ابراز کرد: تالش شــده تا اکوسیســتم 
فناوری اســتان زنجان را توســعه دهیم که 

اقدام خوبی بوده است.

* قطب آی تی بودن زنجان هنوز محقق 
نشده است

رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
زنجان نیز با بیان اینکه زنجان به عنوان یکی 
از قطب های آی تی در کشور مطرح شده اما 
هنوز نتوانسته ان را محقق کند، گفت: یکی 
از مهمتریــن دالیل آن وجــود منطقه ویژه 

اقتصادی پیام کرج است.
افشین آشوری افزود: منطقه پیام کرج سبب 
شده تا سرمایه گذارآ آن منطقه را به زنجان 
ترجیح داده و برای ســرمایه گذاری در این 

استان مسافت طوالنی را طی نکند.
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
زنجان بــا بیان اینکه ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان زنجــان 200 عضو دارد، 
اظهار داشــت: 120 شــرکت، 20 مشاور 
و عضــو حقیقی و 35 عضو فروشــگاهی 
از جملــه این اعضا هســتند کــه اقدامات 
نرم افزاری بزرگی در ســطح کشــور انجام 

داده اند.
آشــوری ابراز کرد: 9 هــزار فارغ التحصیل 
حوزه آی تی در شــرکت ها پرورش یافته و 
رشــد می کنند اما به دلیل اینکه نمی توانیم 
پروژه های بزرگ کشور را بگیریم به تهران 

یا خارج از کشور مهاجرت می کنند.
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
زنجــان گفت: اگــر بیماری کرونــا 6 ماه 
دیگــر ادامه پیدا کنــد 50 درصد از فعاالن 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، بیکار 
می شوند. وی ابراز کرد: حمایت های تامین 
اجتماعی و مالیاتی نســبت بــه اعضا را از 

مسءوالن انتظار داریم.
گفتنی اســت در این نشســت، تعدادی از 
فعاالن بخش خصوصی در حوزه آی تی به 

بیان مشکالت و نظرات خود پرداختند.

خبــر

 دالری کــه روزی 700 تومان و 
1000 تومــان بوده، اکنــون به 26 هزار 
تومان رســیده و حال باید خوشــحال 
باشیم که آقای همتی به ما قول می دهد 
روزی دالر 12 هــزار تومان می شــود. 
این مســئله جای تاسف دارد، در چنین 
شرایط اقتصادی و فضای کسب و کاری 

افراد چگونه می توانند کار کنند؟
رییس خانه صنعــت، معدن و تجارت 
ایران گفت: روز صنعت روزی اســت 
که می توانیــم توانمندی ها و ارزش های 
خود را به رخ دنیا بکشــیم و به آمریکا 
بــا این همه ادعا بگوییــم که ما در این 
کشــور مواد غذایی می فروشیم و آن ها 

می خورند و نمی فهمند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایسنا، 
ســید عبدالوهاب ســهل آبادی در آیین 
بزرگداشــت روز ملی صنعــت که در 
برگزار شد،  بین المللی مشهد  نمایشگاه 
اظهار کــرد: در قوانین رفع موانع تولید، 
مهم ترین قانون ســتاد تسهیل است اما 
مگر چند درصد از مصوبات آن اجرایی 
می شــود؟ ما دیگر قانون نمی خواهیم، 

بلکه باید قوانین را مهندسی کنیم.
وی بیان کرد: دولت بــا عدم پرداخت 
بدهی به تامیــن اجتماعی هر روز ما را 
گرفتارتر می کند. مســاله ارز باعث شده 
که نتوانیم برای چنــد روز برنامه تولید 

داشته باشیم.
ســهل آبادی گفت: روز صنعت روزی 
اســت کــه می توانیــم توانمندی ها و 
ارزش های خود را به رخ دنیا بکشیم و 
بــه آمریکا با این همه ادعا بگوییم که ما 
در این کشور مواد غذایی می فروشیم و 

آن ها می خورند و نمی فهمند.
رییس خانه صنعــت، معدن و تجارت 
ایران عنوان کرد: قرار بر این شــده که 
اتاق های بازرگانی از درآمدی که کسب 
می کنند تشکل ها را اداره کنند اما ریالی 
از طرف اتاق های بازرگانی به خانه های 

صنعت و معدن پرداخت نشده است.
یک روســتا نمی تواند بدون کدخدا 
باشد چطور یک وزارت می تواند بدون 

وزیر باشد؟

در ادامه حســن حســینی، رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان خراسان 
رضوی، در باره شرایط حوزه اقتصادی 
کشور، اظهار کرد: ما در حوزه اقتصادی 
شاهد امنیت پایداری نیستیم. نمی توانیم 
در زندگــی اقتصــادی و تولیدی خود 
بــرای فردا برنامه ریــزی کنیم و اقتصاد 
به گونــه ای شــده که هر چند ســاعت 
نوســانات مختلف همه برنامه های ما را 

به هم می زند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی افراد 
در بدنه دولت و بخش های دیگر مسائلی 
را می گویند کــه با واقعیت حوزه تولید 
و اقتصاد همخوانی ندارد و بیشتر تولید 

مشکل می کند.
رییس خانه صنعــت، معدن و تجارت 
استان خراسان رضوی تصریح کرد: بارها 
ســخنانی از سمت مسووالن مختلف به 
خصوص ریاست بانک مرکزی شنیدیم 
که نرخ ارز یک نرخ حبابی اســت و در 

چند روز دیگر ایــن نرخ برمی گردد اما 
هر روز می بینیم که از این مسئله خبری 

نیست.
حســینی اضافه کــرد: دالری که روزی 
700 تومــان و 1000 تومان بوده، اکنون 
بــه 26 هزار تومان رســیده و حال باید 
خوشحال باشــیم که آقای همتی به ما 
قول می دهد روزی دالر 12 هزار تومان 
می شود. این مسئله جای تاسف دارد، در 
چنین شرایط اقتصادی و فضای کسب و 

کاری افراد چگونه می توانند کار کنند؟
وی خاطرنشــان کرد: ارزش پول ملی 
این کشور 3500 برابر کاهش پیدا کرده 
اســت. چه کار کردیم که این بال را سر 
خودمــان آوردیم؟ چه معنا دارد که یک 
وزارت بزرگ اقتصادی در این کشــور 
پنج ماه وزیر نداشــته باشد. یک روستا 
نمی تواند بدون کدخدا باشد چطور یک 
وزارت ماننــد وزارت صنعت، معدن و 

تجارت می تواند بدون وزیر باشد؟
رییس خانه صنعــت، معدن و تجارت 
استان خراســان رضوی عنوان کرد: کل 
اشتغال خالصی که در سال 98 در کشور 
به وجــود آمد، 430 هــزار نفر بود که 
58 هزار نفر از این تعداد ســهم استان 
خراسان است، یعنی حدود 13.6 درصد 
از اشــتغال خالص کشــور سهم استان 

خراسان بوده است.
حســینی افزود: سهم اســتان از اشتغال 
ایجاد شده کشور که همیشه حدود یک 
تا دو درصد بوده، در سال 98 به یکباره 
به 13 درصد می رســد. علت این مساله 
این است که در استان خراسان رضوی 
اســتانداری آمده که الفبای اقتصادی را 
می فهمــد، بخش خصوصــی را درک 
می کند و رویکــرد اقتصادی، تولیدی و 

صنعتی دارد.
وی بیان کرد: باید به مدیران اســتان و 
اســتاندار تفویض اختیار شود تا بتوانند 
کار کنند اما دریغ از یک تفویض اختیار 
کوچک، به طــوری که تمام تصمیمات 
باید در تهران گرفته شــود. تا زمانی که 
شرایط این چنین باشد، طبعا نمی توانیم 

انتظار شرایط بهتر از این داشته باشیم.

فرنشین خانه صنعت:

ارزش پول ملی کشور 35۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است
 چه کار کردیم که این بال را سر خودمان آوردیم؟

  بورس تهران بعد از سپری کردن 
یــک دوره نزول حدود یک ماهه به نظر 
می رســد، به پایــان دوران اصالح خود 
نزدیک می شود و از روز شنبه هفته آینده 
»22 شــهریورماه« می توان انتظار متعادل 

شدن معامالت در بازار سهام را داشت.
به گزارش فرارو، سید مصطفی صفاری 
کارشــناس بورس در با تاکید بر اینکه با 
انتشار گزارش های شش ماهه شرکت های 
بورسی و فرابورســی روند بازار سهام 
برخواهد گشت، به فرارو گفت: زمانیکه 
این اتفاق رخ دهد، شــرکت ها دو مسیر 
جداگانه را طــی خواهد کرد، نماد هایی 
که بتوانند گزارش هــای خوب و مثبتی 
را منتشر کنند، دوباره به مسیر صعود باز 
می گردند و دور جدیدی از رشد را تجربه 
خواهند کــرد، اما در مقابل نماد هایی در 
این مدت به صورت پفکی باد کرده اند، 
اما زیان ده هستند و گزارش های منفی را 
ارائه دهند، قدر مســلم روند قبل از این 
همه گیری بــورس را تجربه می کنند و 
دیگر از رشــد های نجومی آن ها خبری 

نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شاخص کل بورس 
در پاییز محدوده دو میلیون و 400 هزار 
واحدی را نیز لمس خواهد کرد، افزود: 
بســیاری از نماد هایی کــه ارزنده بوده 
و دارای بنیاد قوی هســتند، سقف های 

قیمتــی قبــل از این اصــالح را تجربه 
کرده و می توانند به ســقف های باالتری 
نیز دست پیدا کنند، بنابراین سهام داران 
باید به ســراغ نماد هایی بروند که در دل 
خود سودســاز بوده و از آینده مناسب و 

مطمئنی نیز برخوردار باشند.
صفاری با بیان اینکه به صورت ســنتی 
همه ســاله در ماه های امرداد و شهریور 
تجربــه  را  دوران اصالحــی  بــورس 
می کند، اظهار داشت: در این دوماهه به 
دلیل اینکه شــرکت های در خرداد و به 
خصوص تیرماه مجامع عادی سالیانه را 
برگزار کرده و سود نقدی توزیع می کنند، 
یک خــالء در روند حرکتی آن ها ایجاد 
می شــود، به همین خاطر تا زمان ابتدای 
پاییز که گزارش های شــش ماهه منتشر 
می شــود، آن ها در وضعیت اصالحی به 
ســر خواهند برد، اما با انتشار گزارش ها 

کم کم روند ها تغییر پیدا خواهد کرد.
نزول بورس فراتر از حد انتظار بود

همایون دارابی کارشناس بازار سهام در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بورس در 
یک ماه گذشته با یک نزول شدید روبرو 
بود، اظهار داشت: این نزول بازار، فراتر از 
انتظار همه کارشناسان و تحلیلگران بود، 
به نوعی می تــوان گفت، بورس روندی 
فرسایشی به خود گرفت، به نظر می رسد 
با خرید هایی که حقوقی هــای بازار در 

روز چهارشنبه »19 شهریور« انجام دادند، 
بازار در انتهای اصالح خود به سر می برد 
و از روز شنبه می توانیم به متعادل شدن 

بورس امیدوار باشیم.
وی افــزود: از زمانیکه تبلیغات در مورد 
بورس از سوی دولت و رسانه ها شدت 
گرفت، شــاهد آن بودیم که بسیاری از 
سهم های بازار در صف خرید قفل شدند 
و بــه نوعی فارغ از هرگونه تحلیل، اکثر 
نماد های بورسی و فرابورسی همگی با 
استقبال زیادی قرار گرفتند، بدون اینکه 
ســرمایه گذاران به این بیندیشند که این 
سهم ها ارزنده هستند یا خیر، بعد از آن 
این روند رشــد جای خــود را به نزول 
داد و صف هــای خرید به فروش تبدیل 
شــدند، درحال حاضر نوعی احســاس 
ترس و هیجان در بــازار به هم آمیخته 
شــده و موجبات فروش خارج از منطق 
سهم را از سوی برخی سهام داران ُخرد 

فراهم آورده است.
دارابی با اشاره به اینکه شوربختانه مدتی 
اســت که تحلیل در بــازار بورس ایران 
دیگر آن رنگ و بوی گذشــته را ندارد، 
گفت: با توجه بــه کنار رفتن تحلیل در 
در چند ماه گذشــته شاهد این نوسانات 
افراطی بودیم، این در حالیســت که به 
طور ســنتی بورس ایران چه در حالت 
رشد و چه در حالت نزول، واکنشش تا 

حدودی افراطی اســت، در پنج ماه اول 
سال شاهد بودیم که یک رشد بی سابقه 
رخ داد که پشت بند آن نیز نزول شدید از 
راه رسید که کمتر کسی تصور این چنین 

وضعیتی را داشت.
این کارشــناس بورس بــا تاکید بر این 
که از هفته آتی بورس به تعادل نســبی 
خواهد رســید، بیان داشــت: پیش بینی 
می شود کف بازار در همین محدوده یک 
میلیون و 500 هزار واحدی بسته شود و 
از شنبه شاهد تعادل نسبی در بازار باشیم، 
هم اکنون اصل مهم این است که نماد ها 
به صورت متعادل داد و ســتد شــوند، 
هرگونه هیجان چــه صف خرید و چه 
صف فروش می تواند برای بازار مهلک 
باشد و دوباره اتفاقات یک ماه گذشته را 
تکرار کند، بنابراین سرمایه گذاران از این 
به بعد باید با چشــم باز و بر پایه تحلیل 
اقدام به خرید کننــد، زیراکه دیگر قرار 
نیســت، تمامی بازار به صورت گله باال 
برود و یا اینکه همگی سقوط کنند، بلکه 
راه شرکت ها از هم جدا می شود، بنابراین 
ورود به هر نمادی آن هم در هر قیمتی به 

هیچ عنوان توصیه نمی شود.
چه عواملی در رشــد دوباره بورس 

دخیل هستند؟
این فعال بازار ســهام با اشــاره به اینکه 
مهمتر از انتخابات آمریکا عوامل داخلی 

هستند که می توانند تاثیر بیشتری بر روی 
بورس بگذارند، اضافه کرد: وضعیت نرخ 
ارز، نحوه حمایــت دولت، کاهش نرخ 
بهــره و مذاکرات در مورد نرخ خواراک 
پاالیشگاه ها متغیر هایی هستند که بسیار 
بر بازار اثر گذار هستند و به اعتقاد بنده 
تاثیرات آن ها نسبت به انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا که یک متغیر بیرونی و 
خارجی بوده، بسیار بیشتر است، بنابراین 
در حــال حال حاضــر وزن رویداد ها و 
متغیر هــای داخلی بــر عواملی خارجی 

سنگینی می کند.
دارابــی با بیان اینکه هــم اکنون 4 ابهام 
وجــود دارد کــه وضعیت بــورس را 
می تواند متالطم کند، یادآور شــد: اولین 
ابهــام در مــورد رفتار دولــت در قبال 
حمایــت از بورس اســت، اگر به طور 
صریح و روشن مشخص شود که دولت 
قرار است در مورد بورس چه اقداماتی را 
انجام دهد، بازار تکلیف خود را می داند، 
دومین ابهام نیز مرتبــط با افزایش نرخ 
نیمایــی و ارتباط آن با نرخ در بازار آزاد 
اســت، این اختالفی که به وجود آمده 
از اهمیت بســزایی برخوردار است و به 
نفع صادرکنندگان بوده، با توجه به اینکه 
شــمار زیادی از شرکت های بورسی نیز 
صادرکننده هســتند، اگــر این وضعیت 
پایدار بماند و یا وضعیت آن مشــخص 

شــود، می توانــد تاثیر زیــادی بر روی 
عملکرد شرکت های بازار سرمایه داشته 

باشد.
 این کارشــناس بازار سهام ابهام سوم را 
مرتبط با عدم مشخص شدن وزیر صمت 
دانســت و ادامه داد: ماه ها است که این 
وزارتخانه وزیر نــدارد و به دلیل نقش 
استراتژیک آن در اقتصاد کشور، مشخص 
شــدن وزیر و مواضع او می تواند برای 
بورس نیز بســیار مهم باشد، هم اکنون 
بازار خودرو در سایه خالء وزیر صنعت 
ببینید به چــه روزی افتاده، به طوری که 
قیمت هــا به ثانیه باال مــی رود، بنابراین 
تعییــن تکلیف وزیر صمــت می تواند 

بسیاری از ابهامات موجود را رفع کند.
وی گفــت: ابهام چهارم نیــز در مورد 
عملکــرد وزارت نفــت در مواجهه با 
پاالیشــگاه ها و پتروشیمی ها است، هم 
اکنــون قیمت گذاری در ایــن حوزه با 
ابهامات زیادی روبرو است، تعیین نرخ 
خــوراک، قیمت نفت خــام تحویلی و 
همچنین نحوه تعامل با بخش خصوصی 
صنعت نفت، از جمله این ابهامات هستند 
که باید روشن شوند، از سوی دیگر اگر 
این چهار ابهامی که به آن ها اشــاره شد، 
برطرف شــوند، قدر مسلم دوباره رشد 
بورس آغاز خواهد شد و وضعیت فعلی 

به کلی تغییر خواهد کرد.

پیش بینی بورس در هفته پیش رو؛ 
چهار ابهامی که برای رشد دوباره بورس باید مرتفع شوند

همایون دارابی:
 با توجه به کنار رفتن تحلیل در چند ماه گذشته شاهد این 
نوسانات افراطی بودیم، این در حالیست که به طور سنتی 

بورس ایران چه در حالت رشد و چه در حالت نزول، واکنشش تا 
حدودی افراطی است، در پنج ماه اول سال شاهد بودیم که یک 

رشد بی سابقه رخ داد که پشت بند آن نیز نزول شدید از راه 
رسید که کمتر کسی تصور این چنین وضعیتی را داشت
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مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان در نظر دارد نسب به تکمیل کادر تخصصی به صورت قراردادی 
جهت اشتغال در واحدهای زیرمجموعه این مدیریت به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی می توانند از تاریخ انتشار آگهی در ساعات 
اداری با شــماره تلفن 33420301-024 تماس حاصل نموده و یا به نشانی: زنجان، اعتمادیه خیابان سوم 

غربی- مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان مراجعه نمایند.

واحد محل خدمتیپزشک مورد نیازردیف
زنجان، شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابندهپزشک عمومی1

روابط عمومی مدرییت ردمان اتمین اجتماعی استان زنجان

دعوت به همکاری

 ناراحت است که امسال نتوانسته در یکی 
از اتفاق های سینمایی و مهم زندگی اش حضور 
داشته باشد، آن هم به خاطر یک ویروس! با این 
حال اتفاق را تمام شــده می دانــد و آنچه هنوز 
برایش باقی است، سینماست؛ سینمایی که زیادی 
حرف زدن از آن را دوست ندارد، مثل عشق که 

حرف زدن نمی خواهد.
به گزارش ایســنا، بابک کریمی که مدتی قبل به 
کرونا ویروس مبتال شــده بود، این روزها دوران 
نقاهت خود را پشت سر می گذارد، به همین دلیل 
از ســفر به ایتالیا برای شرکت در جشنواره ونیز 
باز ماند و در ســالی که دو فیلم متفاوت در این 
جشنواره داشت، حسابی حســرت به دل مانده 

است.
او که هنوز ضعف جسمانی دارد و کمی به زمان 
نیاز است تا قوای از دست رفته خود را برگرداند، 
در گفت وگویی با ایســنا دربــاره دو فیلمی که 
امسال در جشنواره ونیز دارد می گوید: »جشنواره 
امسال از چند منظر خیلی برایم خاص بود. اولین 
نکته ای که برای خودم هم جالب اســت، داشتن 
دو فیلم از دو کشور مختلف، به دو زبان مختلف 
و از دو سبک مختلف اســت که صدای هر دو 
هم ســر صحنه ضبط شده است. من معموال در 
ایران در فیلم هــای درام بازی کرده ام، اما خارج 
از کشــور بیشــتر کمدی، و همین شده که االن 
همزمان فیلم »جنایت بی دقت« شــهرام مکری و 
»آزاد« )FREE( از فابریتســیو ماریا کورتِسه را 

در جشنواره دارم. «
کریمی درباره هر کدام از فیلم ها توضیح می دهد: 
»فیلم »آزاد« داســتان یک ســری آدم میانســال 
و نزدیک به ســالخوردگی اســت کــه در خانه 
ســالمندان زندگی می کننــد و اتفاق هایی باعث 
می شــود که گروهی از آن ها فــرار کنند. در این 
فیلم بیشــتر، زندگی افراد مسن و روابط عاطفی 
آن هــا و برخورد جامعه بــا این عواطف تصویر 
می شــود، چون این ها از دغدغه های مهم جامعه 
ایتالیایی اســت. برعکس آنچه در ایران بیشــتِر 
جمعیت جوان هستند، در اروپا تعداد میانسال ها 
و افراد کهنسال بیشتر است و در این بین ایتالیا از 
همه مسن تر است. این فیلم هم با نگاهی کمدی 

این موضوع را روایت می کند.
اما صحبت کــردن درباره فیلم شــهرام مکری 
کمی سخت است، چون »جنایت بی دقت« مانند 
فیلم های قبلی او نتیجه یک کابوس است با این 
حال شاید نسبت به »هجوم« که به شدت پیچیده 
بود، سرراست تر باشد. فیلم داستان سینماست با 

ارجاع هایی به ماجرای سینما رکس آبادان.«

از  صحبــت  وقتــی 
واکنش های تماشــاچیان 
جشــنواره ونیــز به این 
فیلم  می شــود، می گوید: 
ونیز  تماشاگران  »معموال 
هستند  اکســتریم  خیلی 
و به دنبــال آثار متفاوتی 
می آید  یــادم  می گردند. 
در زمــان »ماهی و گربه« 
می گفتنــد  بعضی هــا 
در  را  خوبــی  فیلم های 
که  دیدیم  ونیز  جشنواره 
البته فیلم های ســینمایی 
بودند  کالسیک و خوبی 
امــا »ماهــی و گربه« را 
متفاوت  ذهنــی  اثر  یک 
خود  بــرای  غریــب  و 
حتــی  و  می دانســتند 
دیدارهای  بعضی هــا در 
می گفتنــد  شــخصی 
به  سفرشــان  نتیجه  اگر 
ایتالیا فقــط دیدن همین 
یــک فیلم بوده باشــد، 
می ارزیده است. آن سالی 
که فیلــم »ماهی و گربه« 

در جشنواره ونیز بود، »پل شرایدر« رییس هیات 
داوران بخش افق های جشــنواره بود و وقتی سر 
میز شام صحبت شد، می گفت: زمانی که دیجیتال 
وارد سینما شد همیشه فکر می کردم یک روزی 
یک کســی چنیــن تجربه ای در ســینما خواهد 
داشــت، اما فکر نمی کردم این تجربه و کسی که 

این کار را انجام می دهد، از ایران باشد.«
ایــن بازیگر اضافــه می کند: »البته جــدا از این 
اظهارنظرهای سینمایی آن چیزی که بیش از هر 
چیزی اهمیت و لذت دارد و واقعا خســتگی ها 
را به در می کند، این اســت که تماشاگر از فیلم 
خوشش بیاید. هنگام نمایش »ماهی و گربه« در 
ونیز واکنش هایی را از بعضی تماشاچی ها دیدم 
که خیلی خوشــحال کننده و هیجان انگیز بود؛ 
آن هم تماشاگرهایی که صرفا برای عالقه به رد 
کارپت و عکس گرفتن با سلبریتی ها به جشنواره 
نمی آیند، بلکه سینمادوستانی هستند که در یک 
سال پول جمع می کنند تا به جشنواره ای مثل ونیز 
یا کن بروند و فیلم های روز دنیا را تماشــا کنند. 
برایشان همین تماشای فیلم های روز مهم است 
و بعضــی از آن ها را دیده ام که در ونیز در چادر 
زندگی می کننــد و صرفه جویی زیادی در طول 

سفر دارند اما سینما برای شــان جایگاه ویژه ای 
دارد. بــه همین خاطر نظر این نوع تماشــاگرها 
خیلی دلچســب است؛ تماشــاگرهایی که مانند 
سی دی فروش های کنار خیابان در تهران می مانند 
و همــه چیز درباره ســینما و فیلم ها می دانند و 

میزان اطالعاتشان حیرت آور است.«
بابــک کریمی با وجود کمی بی حالِی ناشــی از 
بیماری چنان با ذوق از جشنواره صحبت می کند 
که می شود حدس زد بابت خانه نشینی اش در این 
روزها حسابی دلخور باشد. خودش در این باره 
می گوید: »امسال فرصت خیلی جالبی بود و فکر 
می کردم با این دو فیلم هرطور که هســت باید 

در این جشنواره شرکت کنم، اما به واقع سخت 
بود. روزهای اول فکر کردم اگر پرواز ایرانی پیدا 
کنم خود را به جشــنواره برســانم ولی وقتی به 
جمع کردن چمدان و مســیر تــا فرودگاه و بعد 
هواپیمــا فکر می کردم، می دیدم که اصال توانش 
را ندارم. اما واقعیت این است که نبودنم در این 
دوره خیلی ناراحت کننده است، چون چند اتفاق 
همزمــان با هم رخ داده و هــر کدام به اندازه ای 
غمگینی دارد. اول اینکه دو فیلم داشتم که هر دو 
زبان اصلی و از دو کشور متفاوت بودند و کمتر 
پیش می آیــد بازیگری چنین موقعیتی را در یک 

جشنواره تجربه کند.

اینکه ســینمای  دیگــر   
ســال  چند  از  بعد  ایران 
پررنگی  و  حضور خوب 
در جشــنواره ونیز دارد، 
هم فیلم آقای مجیدی در 
و هم  است  اصلی  بخش 
که  ایرانی  دیگر  فیلم های 
آن هــا را دیده ام و خوب 
هستند. یک مسئله خیلی 
مهم  دیگر هم این اســت 
که من در آنجا دوســتان 
از جملــه  دارم  زیــادی 
جان فرانکو ُرزی که اگر 
چه رفت و آمد زیادی با 
رفاقت مان  اما  نداریم  هم 
بســیار صمیمانه اســت. 
یک قــراری از قدیم بین 
ما وجود دارد که همیشه 
در این جشــنواره ها کنار 
هم و با هم فیلم تماشــا 
می کنیــم. امســال هم به 
فاصله چند ساعت بعد از 
فیلم شــهرام مکری، فیلم 
او در ونیز نمایش داشت 
نتوانستم بروم  اینکه  از  و 
خیلی غمگین شدم. در این روزها خیلی با هم در 
تماس بودیم و جویای حالم بود و بسیار اصرار 
می کرد کــه حتما بروم، می گفت نمی شــود که 
نباشــم. ما همیشه کنار هم فیلم دیده ایم و امسال 
هم باید بیایی و گفتم متاســفم که این بار هر دو 
در یک بخش فیلم داریم و با اینکه رقیب هستیم 

نمی توانم سفر کنم.«
او با خنده ای سرخوشــانه ادامــه می دهد: »کال 
امسال همه دوستانم در جشنواره هستند و فیلم ها 
و عکس ها را کــه نگاه می کنم فکر می کنم واقعا 
حقش بود که من هم آنجا باشــم، چون در این 
دوره تمام دوســتانی که درس و کارمان را با هم 
شــروع کردیم فیلمی در جشنواره دارند و برایم 
جالب اســت که حاال دیگر زمان نسل ما رسیده 
که کارهایشان دیده شود، اما با این اصاف، کرونا 

باعث شد که من حسابی خانه نشین شوم.«
کریمی که در بیــن صحبت های خود به حضور 
پیاپی در جشنواره فیلم ونیز اشاره دارد، از اینکه 
هر سال در جشنواره حضور داشته اما امسال که 
برایش خیلی متفاوت بوده نتوانسته به این رویداد 
برود، می گوید:  »واقعا چنین اتفاقی عجیب است، 
به ویژه اینکه تعلق خاطر من به جشــنواره ونیز 

خیلی هم خاص اســت. مــن زمانی که محصل 
بودم برای اولین بار به این جشــنواره رفتم و با 
کار تصویربرداری کنفرانس های مطبوعاتی وارد 
تشکیالت ونیز شدم. بعدها که پای سینمای ایران 
به ونیز باز شــد، همراه گروه ســازنده فیلم های 
ایرانی بودم که در جشنواره حاضر می شدند. مثل 
کیارستمی و نادری و جلیلی و پناهی و ... و من 
که کار خودم را هم در ســینما شروع کرده بودم،  
به عنوان یک ســینماگر دوزبانه بهترین فرد برای 
همراهی آن ها در بخش های مختلف جشنواره ای 
بودم که مثل کف دســت هم آن را می شناختم. 
من جشــنواره ونیز را از زمانــی که ردیف اول 
سالن می نشستم تا زمانی که به بهترین جایگاه و 
بالکن سالن راه پیدا کردم، تجربه کرده ام و حتی 
به عنوان مشــاور جشنواره در کمیته انتخاب هم 
فعالیت داشــتم و حاال با مرور تمام این لحظات 
عجیب است که درست در زمانی که می توانستم 
یک بازگشت خوب سینمایی به ونیز داشته باشم 

گرفتار کرونا شدم. «
این بازیگــر در پایان این گــپ و گفت درباره 
اوضاع این روزهای ســینما می گوید: من متعلق 
به نســلی هســتم که از وقتی تحصیل در سینما 
را شــروع کردم، مدام یک جمله را می شــنیدم: 
»بحران در ســینما« یعنی این بحران در ســینما 
همیشــه مثل یک ابر سیاه باالی سر ما بود و من 
احســاس می کردم برای چیزی درس می خوانم 
و زحمت می کشــم که احتمال دارد هیچ وقت 
نتوانم آن را اجرا کنم، یعنی فکر می کردم وقتی به 
آن جایی برســم که باید کار را شروع کنم، دیگر 
اصال سینمایی وجود نداشته باشد. اما با همه ان 
حرف ها فعالیت در ســینما انجام شد و حاال که 
50 سال گذشــته، می بینیم سینما روی پای خود 
ایستاده و کار خود را می کند. سینما در هر دوره 
فــرم خود را پیدا کرده و از نظر تکنیکی و زبانی 
هر نسل راه خود را برای بیان حرفش پیدا کرده 
اســت، به همین دلیل بر این باورم ســینما مانند 
عشق وعاشقی اســت. وقتی کتاب های قدیمی 
را می خوانیــم فکر می کنیم عشــق های قدیمی 
ماندگارتر و واقعی تر بودند اما هنوز می بینیم که 
مردم همچنان عاشق می شــوند، از عشق حرف 
می زنند، از هم دور می شــوند، نزدیک می شوند، 
رویاپــردازی می کنند و ... ســینما هم به همین 
شکل است. گاهی حتی فکر می کنم زیادی حرف 
زدن درباره سینما، اصال به درد سینما نمی خورد. 
سینما یک مقوله َعملی اســت مثل عشق است 
که نمی شــود درباره اش حرف زد بلکه باید آن 

را ورزید.«

گپی با بابک کریمی به بهانه روز ملی سینما

سینمــا، عشــق اسـت
 نبودنم در این دوره از جشنواره ونیز خیلی ناراحت کننده است

 ســینما در هــر دوره فــرم خــود را پیــدا کــرده و از نظر تکنیکی و زبانی هر نســل 
راه خود را برای بیان حرفش پیدا کرده است، به همین دلیل بر این باورم سینما 
مانند عشق وعاشقی است. وقتی کتاب های قدیمی را می خوانیم فکر می کنیم 
عشق های قدیمی ماندگارتر و واقعی تر بودند اما هنوز می بینیم که مردم همچنان 
عاشق می شوند، از عشق حرف می زنند، از هم دور می شوند، نزدیک می شوند، 

رویاپردازی می کنند و ... سینما هم به همین شکل است

 یک کارشناس صنایع دستی بر این 
باور است که معافیت مالیاتی صنایع دستی 
با شبهاتی همراه و نیاز است که مسووالن 
این حــوزه شــرایط معافیــت مالیاتی 
هنرمندان، صنعت گران و کارگاه های فعال 
در این حوزه را به صورت کامال مشخص 

روشن کنند.
حجت اله مرادخانی، پژوهشــگر صنایع 
خالق و مدرس دانشگاه، در گفت وگویی 
با ایسنا درباره ســرانجام قانون معافیت 
مالیاتی هنرمندان صنایعدستی، اظهار کرد: 
روز دوشنبه )10 شهریور ماه( خبری روی 
وبســایت وزارت میراث فرهنگی منتشر 
شد که از قول آقای مونسان )وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری( 
این جمله مطرح شــد که تولیدکنندگان 
صنایعدســتی از پرداخت مالیات معاف 
شــده اند. اعالم این خبر نیز به نشســت 
کمســیون اقتصادی هیات دولت ارجاع 

داده شده که بر پایه آن معافیت ماده 142 
قانون مالیات های مستقیم به قوت خودش 

باقی بماند.
او ادامــه داد: در ایــن میان بــا توجه به 
پیشینه پیشنهاد لغو معافیت مالیات حوزه 
صنایع دستی، در این مصاحبه چند تعارض 
پرسش برانگیز وجود دارد. آقای وزیر در 
بخشــی از مصاحبه خود مطرح کرد که 
در نشســت ای که معاون صنایع دســتی 
با معاون اقتصــادی وزارت امور اقتصاد 
داشته، ما اعتراض کردیم و قرار شده که 
در پیش نویس مورد نظر، معافیت مالیاتی 
ماده 142 بــه قوت خودش باقی بماند و 
به همین منظور سازمان امور مالیاتی متن 
پیشنویس خود را برای اشخاص حقیقی 
تا سقف 200 میلیون تومان درآمد  سالیانه 

اصالح کند. 
این کارشناس صنایع دستی تصریح کرد: 
این در حالی اســت که بر پایه ماده 142، 

کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی 
و شــرکت های تعاونــی و اتحادیه های 
مربوط بــه آنها از پرداخت مالیات معاف 
هستند؛ در واقع کلیه کارگاه های حقیقی 
و حقوقــی. اما آقای وزیــر این موضوع 
را فقــط برای اشــخاص حقیقی مطرح 
کرده اند. بر این اســاس همه شرکت های 
تعاونــی و اتحادیه ها مشــمول پرداخت 
مالیات می شوند و همچنین کارگاههایی 
که درآمد سالیانه آنها از 200 میلیون تومان 
بیشتر است نیز موظف به پرداخت مالیات 
هســتند. البته باید این احتمال را هم در 
نظر داشت که ممکن است رسانه اشتباه 
کرده باشد؛ یا اینکه اینگونه تصمیم گرفته 
شده که صرفا بخشی از حقیقت که خوب 
اســت مطرح شــود و بخش های دیگر 

مسکوت بماند. 
مرادخانی خاطرنشان کرد: باید این نکته 
را در نظر داشت که این معافیت تا سقف 

200 میلیون تومان خبر جدید نیســت و 
آقای مونســان در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 
امســال نیز این جمله را مطرح کرده بود. 
چــرا این خبر باید دوباره مطرح شــود؟ 
آن هم در شــرایطی که آخرین نشســت 
کمســیون اقتصادی بــا موضوع اصالح 
قانــون معافیت مالیاتی بر پایه آنچه روی 
سایت هیات دولت منتشر شده، 27 اامرداد 

بوده است. 
او اظهــار کرد: در این میــان یا ماده 142 
به جای خود باقی اســت و طبق آن همه 
مجموعه های حقیقی و حقوقی مشمول 
معافیت مالیاتی هستند، یا اینکه محتوای 
آن با ســقف درآمد تا 200 میلیون تومان 
بــرای کارگاه های حقیقی جابه جا شــده 
اســت. امیدوارم هر چه زودتر نسبت به 
روشن سازی افکار عمومی در این زمنیه 
توضیح مشخصی ارائه داده شود تا تکلیف 

روشن شود. 

مرادخانی یادآور شــد: به هــر حال اگر 
جریان ســقف معافیت مالیاتی تا درآمد 
ســالیانه 200 میلیون تومان درست باشد، 
مسیری باز می شود که حال صنایع دستی 
را بدتــر می کند، این درحالی اســت که 
عرصه های فرهنگــی به دالیلی همچون 
ظرفیت باالی اشتغال زایی در هه جای دنیا 

مورد حمایت دولت ها هستند.
این کارشــناس صنایع دســتی در بخش 
پایانی صحبت های خــود تصریح کرد: 
کاش به جای این نشست ها برای وضعیت 
بد صنایع دستی در این روزهای کرونایی 
تدبیری اندیشیده می شد به عنوان مثال در 
این مدت می توانستیم با استفاده از بستر 

فضــای مجازی، گام هــای موثری برای 
معرفی و فروش صنایع دستی برداریم. یا 
اینکه کاش توضیح داده می شــد که چرا 
بعد از سه سال هنوز آیین نامه های اجرایی 
قانون حمایت استادکاران صنایع دستی که 
ســال 96 مصوب شده و قرار بود ظرف 
6 ماه ابالغ شــود، هنوز به نتیجه نرسیده 

 وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: شــهید شهریاری اســوه و الگوی جوانان 
در اخالق و پشــتکار اســت و تولید سریال از 
زندگی این شــخصیت برجسته، کار باارزشی در 
گرامیداشــت یاد این شهید است که جای تشکر 

دارد.
امیر ســرتیپ امیر حاتمی در جریــان بازدید از 
تصویربرداری ســریال شــهید مجید شهریاری 
در زنجان، افزود:  امیدواریم این ســریال در خور 
شان این شهید بزرگوار باشد و از مسووالن استان 
می خواهم نهایت همکاری را برای تولید این کار 

داشته باشند.
وی با اشاره به مشارکت وزارت دفاع در ساخت 
سریال شهید شــهریاری تصریح کرد:  شهدا نزد 

خداوند زنده اند و صاحــب بهترین روزی ها،  از 
همین رو باید قدردان جایگاه شهدا باشیم.

وزیر دفاع با تالوت آیه »والتحســبّن الّذین قتلوا 
فی ســبیل الّل امواتاً بل احیاٌء عند ربّهم یرزقون« 
خاطرنشــان کرد:  در این آیه تأکید شده است  که 
»)ای پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا 
کشته شــدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد 
پروردگارشــان روزی داده می شوند« و این یعنی 

جایگاه شهدا نزد خداوند بسیار باالست.
  به گزارش ایرنا قرار اســت این سریال عالوه بر 
روایت زندگی نامه شهید دکتر مجید شهریاری از 
بدو تولد، اتفاقات و دستاوردهای صنعت هسته ای 
کشــور را نیز بازگو کند و نشــان دهد مصرف 
انرژی هسته ای تنها ســاخت بمب اتمی نیست 

بلکه این فناوری با ابعاد مختلف زندگی انســان 
به ویژه بیماران سرطانی در ارتباط است و به بهبود 

وضعیت جسمانی آنها کمک می کند.

ای کاش هایی برای صنایع دستی

بازدید وزیر دفاع از روند ساخت سریال شهید شهریاری
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