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 رییس پلیس فتا استان زنجان:
کشف 96 درصدی جرایم فضای مجازی در زنجان
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۲ بیمار مرگ مغزی در زنجان 
به بیماران نیازمند زندگی هدیه کردند

ویتــرین

معاون بهزیستی زنجان:

کاهش آسیب دختران 
فراری در سایه اطالع 

رسانی است
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

 اگر  رفتار مردم مناسب 
باشد؛ دو هفته دیگر 

آمار در استان بهتر و  
منطقی تر می شود

اتاق بازرگانی زنجان با جذب 
سرمایه گذار واحدهای تولیدی 

تعطیل را احیا می کند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

 بیش از ۳۱ هزار نفر در 
استان به صورت سرپایی 
غربالگری کرونایی شدند

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: 
تاکنون ۳۱ هزارو ۲۴۹ نفر به صورت سرپایی به 
لحاظ بیماری کرونا پیگیری و مورد آزمایش قرار 
گرفتند که از این تعداد تست ۹ هزار و ۱۷۰ نفر، 

معادل ۲۹ درصد مثبت اعالم شد.
دکتر محمد رضا صائینی، در نشســت ســتاد 
کرونای اســتان با اشاره به آخرین وضعیت این 
بیماری در استان افزود: بررسی ها نشان می دهد 
میزان روزانه بســتریهایی کرونایی هم اکنون به 
تعداد ۹۵ تا ۱۳۰ نفر رســیده است بطوری که 
در روز گذشته ۹۴ نفر در سطح بیمارستان های 

استان بستری شده اند.
وی اضافه کرد: شمار بیماران کنونی تحت درمان 
در بیمارستان های استان ۵۶۳ نفر، تعداد بیماران 
در نقاهتگاه ها ۵۰ نفر و متوســط بار مراجعه به 
مراکز ۱۶ ساعته که روزانه   ۴۰۰ نفر بود از هفته 
اول تیر امســال به بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر 

افزایش یافته است.
این مســؤول ادامه داد: خوشبختانه با کارهای 

انجام گرفته در روزهای گذشته شمار ...

خبر ویژه

فرنشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرد: 

با سرمایه گذاری ۳۴۰۰ میلیارد 
تومانی محقق می شود

 ۶۳ هزار  
شغل جدید 

در زنجان

استاندار زنجان برای مقابله با کرونا دستور داد:

آرامستان ها؛  تعطیل
2

  رییــس اداره مــدارس غیردولتــی و 
مشــارکت های مردمــی اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان زنجان گفت: شهریه مدارس 
غیردولتی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعالم 

شد.
علــی بیات در گفت وگو با ایســنا، اظهارکرد: 
شهریه مدارس غیردولتی بر پایه الگوی تعیین 
شهریه که از طرف وزارت آموزش و پرورش 
تدوین شــده، انجام می شــود. تعیین شهریه 
مدارس غیردولتی بر پایه شــرایط، امکانات و 
وضعیت هر مدرسه و متناسب با شاخص های 

آن آموزشگاه انجام می شود.
وی افزود: مقطع تحصیلی، سطح فعالیت های 
آموزشی و پرورشــی، برنامه های مدارس در 
سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای 
فیزیکی، تجهیزات، ســاعت آموزشــی، تعداد 
کالس، تعــداد دانش آموز، ظرفیت نوســازی، 
میانگین حقوق و اجاره بها از جمله مالک های 

الگوی تعیین شهریه است.
این  مســوول ادامه داد: تعداد عوامل اجرایی، 
ماه های پرداخت حقوق به معلمان و کارکنان، 
بیمه کارکنــان، تعداد نیروهــای آزاد و دیگر 
هزینه ها و شــاخص های آمــوزش و پرورش 
در فرم مشخصی تعیین شده و این شاخص ها 
الگوی تعیین شــهریه هر مدرســه را تشکیل 
می دهد. شــهریه متناسب با ساعات ارائه شده 
در قالب فعالیت های مدارس ارائه می شــود و 
ســاعات فوق برنامه آموزشی و پرورشی یکی 
از شاخص هایی اســت که از سوی موسسان 
مــدارس ارائــه و اعالم می شــود و در تعیین 

شهریه دخیل است.
بیات با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشــی و 
ســطح آموزشی و پرورشــی مدارس به عنوان 

یکــی از شــاخص های تأثیرگــذار در تعیین 
شهریه است، گفت: شورای تعیین نرخ شهریه 
منطقه با توجه به عملکرد مدرسه شاخص های 
کیفیت بخشــی مدرسه را که در الگو پیش بینی 
شــده بررســی و تکمیل می کند تا متناسب با 
امتیاز عملکرد مدارس غیردولتی شهریه تعیین 
شــود و مدیران مدارس می بایســت، شهریه 
ابالغی را در محــل ثبت نام و در معرض دید 

عموم الصاق کنند.
 رییس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی استان اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجان، یادآور شد: مدیران مدارس می بایست، 
شــهریه ابالغــی را به صورت پوســتر یا بنر 
تدویــن و در محل ثبت نــام و در معرض دید 
عموم الصاق کنند و هنگام ثبت نام نســبت به 
انعقاد قرارداد شــهریه بین ولــی دانش آموز و 
واحد آموزشــی در سامانه شهریه اقدام و یک 

نســخه از قرارداد تکمیل شده را چاپ و پس 
از مهر و امضا به ولی دانش آموز تحویل دهند؛ 
در شــرایط کنونی خانواده ها باید صرفا شهریه 
ثابــت را پرداخــت کنند؛ اولیــا دانش آموزان 
https:// می تواننــد بــا ورود بــه ســامانه
mosharekatha.ir/ شهریه مدارس مورد 

نظر خود را مشاهده کنند.
وی با بیان اینکــه بیش از ۱۴ هزار دانش آموز 
در ۱۲۰ مدرســه غیردولتی اســتان مشغول به 
تحصیل هســتند، خاطرنشــان کرد: تعیین و 
دریافت هزینــه خدماتی از قبیــل تغذیه بین 
روز، لبــاس متحدالشــکل و ایاب و ذهاب از 
اولیای دانش آمــوزان و ... با تایید انجمن اولیا 
مربیان مدرســه و کسب موافقت اداره آموزش 
و پرورش منطقه در زمان مقرر و پس از شروع 
ســال تحصیلی امکان پذیر است، ضمن آن که 

استفاده از خدمات کامال اختیاری است.

    خبر اجتماعی

یک  مسوول در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی آتی اعالم شد
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تجدید دوم مناقصه عمومی 8-3-99- م 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد:  عملیات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی مسی و نوری سایت 
کارگاهی . کافوهای نوری 7036 و 7037 و BTS و کافوی 37 مرکز ملت را به اشخاص حقوقی واجد 

شرایط واگذارنماید. 
متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات 
 www.zanjan.tci.irو سایت مخابرات منطقه زنجان به آدرس www.tci.ir ایران به آدرس

مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

# من ماسک می زنم

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری زنجان را 
در رویه 3 بخوانید

گرانی کاغذ و روزهای 
کرونایی فرهنگ
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در  آرامستان ها  گفت:  زنجان  استاندار   
شهرستان های استان زنجان باید تعطیل شود.

به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری 
فارس ، فتح اله حقیقی در ستاد ملی کرونایی 
زنجان با اشــاره به رعایت فاصله اجتماعی و 
افزایش اســتفاده ماسک از سوی مردم اظهار 
کرد: تاثیر این اقدامــات امروز آثار خود را 

نشان داده است.

استاندار زنجان با تقدیر از همکاری مردم در 
رعایت نکات بهداشــتی گفت: این اقدامات 

باید ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر لزوم افزایش دقت سیستم های 
اداری در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی 
با  ادامه داد: هر سیســتمی مراعــات نکنند 

مسووالن آن برخورد می شود.
حقیقی با اشاره به ضرورت افزایش همکاری 

شهرداری ها در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
دســتور داد: آرامســتان ها در شهرستان های 

زنجان تعطیل شود.
استاندار زنجان از اقدامات ضعیف حوزه های 
حمل و نقل، ورزش های خصوصی و میادین 
دام در حوزه رعایت پروتکل های بهداشــتی 
گله کرد و گفت: برخی باشــگاه ها با بســتن 

درب اقدام به فعالیت می کنند.

مقام عالــی دولت در اســتان از برخورد با 
معرفی می شوند،  بهداشت  توسط  که  اداراتی 
خبر داد و افزود: کوچکترین سهل انگاری در 

این زمینه پذیرفتنی نیست.
حقیقی به جرم بودن نقض قرنطینه توسط افراد 
مبتال اشــاره کرد و افزود: چنانچه این افراد 
خــود را قرنطینه نکنند با آنها برخورد قانونی 

انجام می شود.

استاندار زنجان برای مقابله با کرونا دستور داد:

آرامستان ها؛  تعطیل 

  رییس پلیس فتا استان زنجان با اشاره به 
رصد و كنترل سایت ها و شبكه های اجتماعی در 
فضای مجازی گفت: 96 درصد از جرایم فضای 

مجازی در استان كشف شده است.
به گزارشزنگان امروز، محمدعلی آدینه لو با بیان 
اینكه پلیس فتا با فناوری مخالف نبوده و فناوری 
نه یــک تهدید، بلكه یک فرصت اســت، اظهار 
داشــت: هدف پلیس فتا ارتقای آگاهی كاربران 
در حوزه فضای سایبر و به تبع آن افزایش امنیت 
سایبری در دراستای كاهش آمار جرایم سایبری 

و استفاده امن كاربران از این فضاست.
وی مهمتریــن علل افزایش جرائم ســایبری را 
افزایــش بی رویــه كاربران، پایین بودن ســطح 
آگاهی كاربران، عدم آگاهی نسبت به آسیب ها، 
بی اعتمادی بیجا، مخفی و پنهان ماندن هویت ها 
در فضای مجازی بیان كرد، و گفت : 96 درصد 
جرایم فضای مجازی در اســتان در ســه ماهه 

نخست امسال كشف شده است.
آدینه لو، كاهش شكاف ســواد سایبری والدین 
و فرزندان یكــی از مهمترین اولویت های كاری 
پلیس فتا دانســت و بیان داشــت: پیشگیری از 
وقوع جرائم در فضای سایبری در ابعاد اجتماعی 
و وضعی از مهمتریــن اولویت های كاری پلیس 

فتا است
 رییس پلیس فتا استان زنجان تصریح كرد: پلیس 
فتــا با این رویكرد كه پیشــگیری بهتر از درمان 
اســت تالش دارد تــا با انــواع آموزش ها برای 
والدین این شكاف را به حداقل برساند تا شاهد 
نظارت های الزم بر تربیت سایبری فرزندان باشیم 
و والدین آســیب های این فضا را برای فرزندان 

خود به حداقل برسانند.
وی خاطر نشــان كرد: پلیس با توجه به رویكرد 
مردمــی خود و دیدگاه پیشــگیرانه نســبت به 
تهدیدات و آســیب هاي پیش رو همواره وظیفه 

خود می داند كه با اطالع رسانی و هشداردهی به 
هنگام به تمامي افراد در راستاي تهدیدات پیش 
روی فضاي مجازي، اقــدام به مقابله و برخورد 
با مجرمان این فضا و پیشــگیري از وقوع آسیب 

هاي مختلف در جامعه كند.
 رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان 
ادامه داد: امروز پلیس ما یک پلیس جامعه محور 
است و به عنوان یک نهاد اجتماعي و تامین كننده 
نظم و امنیت ، تعامل و مشــاركت اقشار مختلف 
جامعه را ســرلوحه كار خود قرار داده اســت تا 
بتواند در توســعه نظم و امنیت پایدار در سطوح 

مختلف جامعه گام هاي موثر بردارد .
آدینه لو در پایان به شهروندان و مسافران توصیه 
كرد:درخریدهــای اینترنتی،در زمان اســتفاده از 
دســتگاههای خودپــرداز بانک هــا و همچنین 
استفاده دستگاههای پوز فروشگاهها و مغازه ها 
نكات ایمنی را رعایت كــرده و رمز اول و دوم 

كارت بانكــی خود را در اختیــار افراد غیر قرار 
ندهند.

 معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان 
زنجان گفت: برای كاهش آســیب های اجتماعی 
به ویژه فرار دختران از منزل باید اطالع رســانی 
مناسب و هدفمندی از سوی دستگاه های متولی 
امر از قبیل آموزش و پرورش و دادگستری برای 
خانــواده ها با هدف اصــالح رفتارهای خود در 

برابر فرزندان به ویژه دختران انجام شود.
سلمان حســینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: دختران در معرض آســیبی كه از طریق 
مداخله در بحــران، اورژانس اجتماعی و نیروی 
انتظامــی و بــا رأی دادگاه به بهزیســتی معرفی 
می شــوند، راهی خانه سالمت شــده و در آن جا 
فعالیت هــای مــددكاری بــرای بازگرداندن این 

دختران به خانواده هایشان آغاز می شود.
وی اضافه كرد: شرط اصلی حضور افراد در خانه 
های سالمت داشتن ۱۲ سال به باال كه در معرض 
آسیب هستند، بوده و در این میان كمتر از ۱۲ ساله 
ها نیز به مراكز شبه خانواده سازمان بهزیستی كه 
ویژه كودكان بدسرپرست و بی سرپرست است، 

ارجاع داده می شوند.
این مســؤول ادامــه داد: ارائه خدمــات جامع 
مددكاری، مشــاوره های حقوقــی، پیگیری های 
تحصیلــی از مهمترین اقدامات بهزیســتی برای 

دختران در معرض آسیب است.
به گفته حســینی، خدمات بهداشتی و درمانی از 
جمله تهیه شرح حال، انجام معاینات كامل، انجام 
آزمایشات پاراكلینیكی روتین، تشخیص، تدوین و 
اجرای طرح خاص درمانی و نظارت بر بهداشت 
فردی و محیــط، آموزش پیشــگیری از ایدز و 
هپاتیت  از دیگر خدمات ســازمان به گروه های 

هدف تحت پوشش است.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی استان زنجان با 
اشاره به مدت زمان اقامت در خانه سالمت ادامه 
داد: بر این پایه افراد برای سه هفته، سه ماه، شش 
ماه و یا یكسال می توانند در این مراكز اقامت كنند 
و مدت زمان ارجاع فرد به خانواده اش بستگی به 

تیم تخصصی دارد.
وی یادآوری كرد: زیرا زمانی كه كارشناسان تیم 
تخصصی تشــخیص دهند خطری فرد را تهدید 
می كند به صالح است كه مدت زمان بیشتری در 
این مراكز بمانند و ســپس به خانواده ارجاع داده 
شوند. این مسؤول ادامه داد: ترخیص دختران از 
این مراكز نیز طبــق روال خاص انجام می گیرد 
كه در این ارتباط بازگشت به خانواده )تحویل به 
خانواده یا بستگان سببی و نسبی( مهمترین هدف 

این مراكز است.

به گفته  معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان 
زنجان و در صورت فراهم نبودن شرایط مناسب 
جهت بازگشت به خانواده مراتب باید به تایید تیم 
تخصصی خانه برســد تا زندگی مستقل با حفظ 
شــرایط قانونی، ازدواج و ارجاع به ســازمان ها، 

ارگان های ذی ربــط و دیگر نهادهای حمایتی و 
امدادی موجود در جامعــه )دولتی و غیردولتی( 
انجــام می گیرد و در صــورت ترخیص مددكار 
اجتماعی مركز موظف اســت پــس از ترخیص 

پیگیری الزم را انجام دهد.

 رییس پلیس فتا استان زنجان:

کشف 96 درصدی جرایم فضای مجازی در زنجان اتاق بازرگانی زنجان با 
جذب سرمایه گذار واحدهای 
تولیدی تعطیل را احیا می کند

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و كشــاورزی زنجان گفت: 
جذب سرمایه گذار برای واحدهای تعطیلی 
كه صاحبان آن ها راغب به واگذاری واحدها 
هســتند، یكی از مهمترین اقداماتی بوده كه 
پیگیری شــده و امیدواریم با ایــن اقدام و 
بازگشــت واحدها به چرخه، گام موثری در 
راســتای تولید و اشــتغالزایی در این استان 

برداشته شود.
محسن حمیدی در نشست كمیته كارشناسی 
احیای واحدهای تولیدی تعطیل استان زنجان 
با اشاره به بررسی مشكالت واحدهای تعطیل 
در جلســات و مذاكرات مختلــف، اظهار 
امیدواریم واحدهای تولیدی تعطیل  داشت: 
با تالش های صورت گرفته هرچه سریع تر به 
چرخه تولید و رونق اقتصاد و اشتغال استان 

بازگردند.
وی خاطرنشان كرد: مشــكالت واحدها به 
صورت تخصصی و جدی مورد بررســی و 
پیگیری قرار گرفته و جلساتی در این رابطه 
با مســؤوالن اجرایی و قضایی استان برگزار 
شده است. حمیدی افزود: طبق مذاكرات با 
برخی از صاحبان واحدهای تولیدی تعطیل، 
این واحدها در صورت رفع مشــكالت در 
ســریع ترین زمان ممكن بــه چرخه تولید 
بازگشته و اشــتغال های قبلی را دوباره احیا 

خواهند كرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان 
با بیــان اینكه جذب ســرمایه گذار می تواند 
بخشــی از مشــكالت واحدهای تعطیل و 
راكد را حل كند، گفت: در بررسی مشكالت 
واحدهای تعطیل، منابع و ماخذ مشكالت از 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و شركت 
شهرک های صنعتی استان و همچنین از طریق 
پایش كارشناســی و مصاحبه با صاحبان این 
واحدها در اتاق بازرگانی، جمع آوری و مورد 

بررسی قرار گرفته است.
حمیدی اظهار داشــت: با توجــه به قوانین 
جدیدی كه توســط دولت برای حمایت از 
تولید و جلوگیری از تعطیل شــدن واحدها 
به ویژه در زمان شــیوع بیماری كرونا صادر 
شــده، واحدها می تواننــد از این ظرفیت ها 
و تســهیالت در نظر گرفته شده، استفاده و 

بخشی از مشكالت خود را مرتفع كنند.
وی خاطرنشــان كــرد: راه انــدازی مجدد 
واحدهای تولیــدی و عملیاتی كردن جهش 
تولید، نیازمند همدلی، وفاق و همراهی تمام 

دستگاه ها، سازمان ها و نهادها است.

خبـرخبــر

۲ بیمار مرگ مغزی 
در زنجان به بیماران نیازمند 

زندگی هدیه کردند
 مســؤول شــبكه فراهم آوری پیوند 
اعضای دانشــگاه علوم پزشكی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان زنجان گفت: ۲ بیمار 
مرگ مغزی در این استان با اهدای ارگان های 
مختلف بــه بیماران نیازمنــد زندگی هدیه 

كردند.
شهریار اماموردی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بر این پایه ششــمین اهداء عضو 
این اســتان در ســال كنونی با اهدای عضو 
مرحــوم فرامــرز رحمانی 6۰ ســاله در اثر 
تصادف رانندگی دچار مرگ مغزی و در مركز 
آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی 
زنجان بستری شده بود، در این استان به ثبت 

رسید.
وی اضافه كرد: پس از اطالع از مرگ مغزی 
این بیمار، اقدامات الزم برای كسب رضایت 

از خانواده وی انجام شد.
این مسؤول ادامه داد: پس از كسب رضایت 
از خانواده، بیمار مرگ مغــزی برای اهدای 
ارگان ها به بیمارستان سینای تهران منتقل شد 
كه به دلیل كهولت ســن امكان اهدا كلیه ها 
وجود نداشت كه صرفا فقط به اهدای نسوج 

منجر شد.
وی اضافه كرد: امیر رضایی ۲۰ ســاله ساكن 
شهر قروه استان كردستان دیگر بیمار، به دلیل 
ســانحه رانندگی در مركز آموزشی درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی آیت اهلل موسوی 
زنجان دچار مرگ مغزی و بستری شده بود.

اماموردی افزود: پس از اطالع از این مورد و 
كسب رضایت از خانواده وی، اقدامات الزم 
انجام و برای اهدای عضو به بیمارستان سینای 

تهران منتقل شد.
 وی اظهــار داشــت: بــر این مبنــا چهار 
اركان كلیــه هــا، كبد و قلب ایــن بیمار به 
نیازمندان اهدا شد تا بتوانند زندگی دوباره ای 

را تجربه كنند.
 مسوول شــبكه فراهم آوری پیوند اعضای 
دانشــگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان زنجان  ادامه داد: از ابتدای سال 
كنونی تاكنون ۱۰ مورد بیمار مرگ مغزی در 
این استان شناسایی و رضایت گیری نیز انجام 
شد كه چهار مورد آن به دالیل مختلف قابلیت 
اهدا عضو نداشــتند  و هفت مورد دیگر به 

اهدای عضو منتهی شد.
اماموردی افزود: هر مورد مرگ مغزی می تواند 
یک تا هشت بیمار نیازمند پیوند عضو را از 
مرگ نجات دهد و به همین دلیل این موضوع 

از اهمیت خاصی برخوردار است.

 رییــس اداره فرهنگی هنــری اردوها و 
فضاهای پرورشــی اداره كل آموزش و پرورش 
اســتان زنجان گفت: طبــق برنامه ریزی انجام 
شــده و با آغاز فصل تابســتان، به دلیل شرایط 
كرونایی حاكم در كشور و این استان ۷۰ درصد 
فعالیت های تابســتانی به صورت مجازی و ۳۰ 

درصد حضوری خواهد بود.
قاسمعلی قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
هدف از برگزاری برنامه های تابستانی را توجه 
به غنی ســازی اوقات فراغــت دانش آموزان، 
مهارت آموزی، استمرار فعالیت های پرورشی و 
ایجاد زمینه الزم جهت تقویت و تامین سالمت 
جســمانی و روانی دانش آمــوزان به ویژه در 

روزهای شیوع ویروس كرونا اعالم كرد.
وی اضافه كرد: بــر این پایه برنامه های اوقات 
فراغت در زمینه مهارت هــای مختلف اعم از 

ارتباطــی، معرفتی، فرهنگی و هنری، حرفه ای، 
اقتصادی و اشــتغال زایی، ورزشــی و سالمت 

برگزار می شود.  
ایــن مســؤول ادامــه داد: با توجه بــه اعمال 
محدودیت هــای كرونایی در شــهرهای دارای 
وضعیت قرمز، كانون و پایگاه های تابستانی نیز 
كه به صورت محدود فعالیت خود را آغاز كرده 

بودند به مدت یک هفته تعطیل شدند.
وی اظهار داشــت: برای اجــرای فعالیت های 
غنی سازی اوقات فراغت در سال كنونی، ۴6۷ 
پایگاه با پوشــش بیش از ۷۵ هزار دانش آموز 
در نظر گرفته شــده كه تالش می شود این مهم 
در تمامی ادارات نواحی و مناطق و مدیران در 
مراكز پایگاه های تابســتانی در ســطح استان با 

عملكرد خوبی تحقق یابد.
دبیر ســتاد فعالیت هــای تابســتانی اداره كل 

آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: سامانه 
آموزشی شاد  فرصتی مناسب برای فعالیت های 
پرورشی به ویژه در روزهای كرونایی است كه 
بایــد از ظرفیت به وجود آمده در این ســامانه 
جهت اجرای برنامه های تابســتانی نهایت بهره 

مندی را داشت.
به گفته قنبری در زمان حاضر ۸۰ درصد دانش 
آموزان زنجانی عضو شــبكه شاد هستند كه تا 
حدود زیادی زیرســاخت های الزم برای ارائه 
برنامه های اوقات فراغت فراهم شــده چرا كه 
انجام این كار از اســفند سال گذشته كلید زده 

شده بود.
وی اظهار داشت: این در حالی است كه با توجه 
به شــرایط كرونایی این اداره كل سه جشنواره 
فرهنگــی و هنری را به صــورت مجازی برای 
گروه های هدف برگزار كرد كه استقبال آنان را 

به همراه داشت.
رییــس اداره فرهنگی هنری اردوها و فضاهای 
پرورشــی اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: سی و هشــتمین دوره مسابقات 
فرهنگی، هنری در بخش استانی نیز به صورت 
مجازی از طریق شــبكه شاد برگزار شد كه در 
مقایسه با سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشت 

كه بیانگر اقبال دانش آموزان زنجانی است.
وی با تاكید بــر اینكه فضای مجازی و تقویت 
زیرســاخت های الزم می تواند فرصت مناسب 
برای ارائه برنامه های مختلف آموزشــی برای 
دانش آموزان باشــد، اظهار داشت: برنامه ریزی 
الزم توسط دست اندركاران امر تعلیم و تربیت 
برای ارتقــای تكنولوژی مود نیــاز در فضای 
مجازی می تواند برای سال های آینده نیز نتیجه 

بهتری را به دنبال داشته باشد.

قنبری خاطرنشان كرد: امور فرهنگی در برنامه 
ریزی ها درصدد آن است كه ۸۰ درصد برنامه 
های در نظر گرفته شده در سال تحصیلی جدید 
به صورت مجازی برگزار شــود كه تحقق این 

مهم نتایج مطلوبی به دنبال دارد.

افتتاحیه فعالیت های تابســتانی ســال ۱۳99 با 
شــعار«هر دانش آموز یک مهارت » همزمان با 
سراســر كشور و با ســخنرانی وزیر آموزش و 
پرورش و به صورت مجازی در اســتان زنجان 

برگزار شد.

۷۰ درصد فعالیت  تابستانی دانش آموزان زنجانی 
به صورت مجازی است

معاون بهزیستی زنجان:

کاهش آسیب دختران فراری در سایه اطالع رسانی است
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گرانی کاغذ و روزهای کرونایی فرهنگ
  کاهش ناشران فعال در زنجان

 معــاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان زنجان با اشاره 
به برخی از اقدامــات حمایتی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان در حمایت از ناشران و 
مؤلفان گفت: از 40 ناشــر کتاب ثبت شــده در 
اســتان فقط 25 مورد فعال است که در یک سال 

گذشته اقدام به چاپ کتاب کرده اند.
به گــزارش فــارس، فرهنگ یکــی از مباحث 
زیرساختی جامعه محســوب می شود، اما همین 
موضوع مهم همواره در دولت های مختلف مورد 
غفلت واقع شــده و آنچنان که باید و شــاید به 
آن توجه نشــده اســت، چرا که همواره مسائل 

اقتصادی در اولویت قرار داشته است.
امروز اما شــرایط طوری شده است که مباحث 
اقتصادی بر فرهنگ هم تاثیر گذاشــته و همین 
امر موجب تضعیف مباحث فرهنگی شده است.

وخامت شــرایط اقتصادی فعــاالن فرهنگی و 
اوضاع کرونایی آنها نشان از بی توجهی ها به این 

بخش است.
تعطیلــی پیاپــی مراکــز فرهنگــی از جملــه 
از  ناشــی  آموزشــگاه ها  و  کتاب فروشــی ها 
بی توجهی هایی است که به این بخش شده است.

کاهش خرید حمایتی کتاب در زنجان
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان زنجان با اشاره به برخی 
از اقدامــات حمایتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان زنجان در حمایت از ناشران و 
مولفان گفت: از 40 ناشــر کتاب ثبت شــده در 
اســتان فقط 25 مورد فعال است که در یک سال 

گذشته اقدام به چاپ کرده اند.
محمود علیمحمدی با بیان اینکه یکی از اقدامات 
حمایتی ارشاد خرید حمایت از مولفان کتاب ها 
اســت، اضافه کرد: ســال قبل 500 میلیون ریال 
خرید حمایتی در اســتان انجام شد که لیست آن 
در سامانه شفاف سازی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان زنجان ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه اصوال خرید کتاب از مولفین 
و ناشــران در سه ماهه آخر ســال رخ می دهد، 

اضافه کرد: بر پایه آن طبق درخواســت ناشر و 
مولف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تعدادی 

از کتاب های چاپ شده را خریداری می کند.
علیمحمدی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود 
و کاهــش بودجه حمایتی خریــد کتاب گفت: 
بودجه همان اســت اما قیمت کتــاب باال رفته 
است، پس اگر چند سال قبل از خرید 100 جلد 
کتاب حمایت می کردیم، امروز 10 جلد می توانیم 

بخریم.
وی با اشــاره به اینکــه وضعیت چاپ کتاب در 

زنجان با وجود مشــکالت بسیار مطلوب است، 
اما برخی نویسندگان و ناشران زنجانی کتاب های 
خود را در تهران یا قم چاپ می کنند، گفت: البته 

آمار دقیقی از این کتاب ها در دست نداریم.
علیمحمــدی همچنین به بحث شــیوع ویروس 
کرونا و ضــرر وارده از این محــل به اصحاب 
فرهنــگ و هنر از جمله نویســندگان و مؤلفان 
اشــاره کرد و گفــت: برابر بــا اطالعیه وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، صاحبان مشــاغل 
و بنگاه های بخش فرهنگ، هنر و رســانه که از 

ویروس کرونا آسیب دیده اند، تسهیالت مربوط 
www.kara.mcls. را در صورت ثبت نام در

gov.ir دریافت خواهند کرد.
رکود در بازار کتاب و نوشت افزار

 رییس اتحادیه کتاب و نوشــت افزار فروشــان 
زنجان نیز با اشــاره به کاهش قابل توجه فروش 
کتاب و نوشــت افزار در زنجان گفت: شــاید به 
جرات بتوان گفت که میزان فروش در این بخش 
پس از شــیوع کرونا 50 درصد یا حتی بیشــتر 

کاهش یافته است.

فریــدون رســتمخانی به تعطیلی چهــار یا پنج 
کتابفروشی در زنجان اشاره کرد و گفت: حدود 
70 درصد واحدهای زیــر نظر اتحادیه کتاب و 
نوشــت افزار فروشان اجاره نشــین هستند، از 

همین رو انتظاری بیش از تعطیلی نداریم.
وی با اشــاره به افزایش قابل توجه قیمت کاغذ 
افزود: با ایــن وضعیت قیمت کاغــذ 30 هزار 
تومانــی به 50 هزار تومان خواهد رســید و این 
یعنی قدرت خریــد واحدها کاهش پیدا خواهد 
کرد. رســتمخانی با بیان اینکــه خرید نقدی نیز 

از دیگر مشــکالت کتاب و نوشت افزار فروشان 
اســت، اضافه کرد: به همین خاطر موجودی این 

واحدها 50 درصد کاهش یافته است.
محمد مرادی مســؤول فروشگاه کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان نیــز در این باره به 
خبرنگار فــارس گفت: تنوع در عرضه تولیدات 
فکری موجب شــده اســت که این فروشــگاه 

مخاطبان خاص خود را داشته باشد.
وی در ارتباط با شرایط اقتصادی به وجود آمده 
و کاهش مشــتریان ناشــی از آن نیز گفت: قطعا 
شــرایط کرونایی در کاهش فروش تاثیر گذاشته 
اســت، با این فروشــگاه کانون با رویکرد ارائه 
بازی های فکری و کتاب توانسته مخاطبین خود 
را داشته و در دو نوبت صبح و بعدازظهر فعالیت 

دارد.
مرادی با اشــاره به اینکه اصــوال فروش کاالی 
فرهنگــی صرفا برای کمک بــه ترویج فرهنگ 
انجــام می شــود، اضافه کرد: بر همین اســاس 
نمی توان انتظار سود زیادی در این عرصه داشت.

گرانی کاغذ به فرهنگ ضربه می زند
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شــورای اســالمی نیز در ارتباط بــا بی توجهی 
صورت گرفته نســبت به مسائل فرهنگی گفت: 
شــوربختانه در موضوع فرهنگ اقدامات جدی 
صــورت نگرفته اســت و به تعبیــر مقام معظم 
رهبــری ما با یــک ولنگاری فرهنگــی روبه رو 

هستیم.
حجت االسالم حسن شجاعی با اشاره به افزایش 
قیمت کاغذ در کشور گفت: مشکالت فعاالن این 
بخش به مسؤوالن مربوط انتقال داده شده است 
و معتقدم باید در این بخش بحث واردات کاغذ 

و تخصیص ارز حل شود.
وی با اشــاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی نسبت به حل این مشکالت اقدام کرده 
و وضعیت بهبــود پیدا کرده اســت، ولی اصل 
موضــوع همچنان پابرجاســت، گفــت: همین 
مشــکالت موجب ضربه زدن به بخش فرهنگ 

شده است.

دکتر علیرضا آرمانی کیان معاون درمان دانشگاه 
در نشست خبری روز 1۶ تیرماه که به صورت 
ویدئــو کنفرانس برگزار شــد بــه نقش موثر 
اصحاب رســانه برای آگاهی و اطالع رسانی 
عموم مردم تاکید کرد و افزود : حضور اصحاب 
رسانه در صحنه به عنوان همیار اصلی در اطالع 

رسانی و آموزش بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: طبق ارزیابی های انجام شــده ، در 
یک هفته اخیر و با تبلیغات صورت گرفته ۶0 
درصد از مردم از ماســک استفاده می کنند که 
اگر ایــن روند ادامه یابــد در هفته های آینده 

شاهد کاهش تعداد مبتالیان خواهیم بود.
وی در پاســخ به پرسش خبرنگاران گفت؛  در 
نقاهتگاه های اســتان شاهد نوجوان نیز هستیم 
که نشان می دهد سن ابتال پایین آمده و مرگ و 
میر هم که قبال باالی ۶0 شصت سال بود اکنون 
سنین پایین تری را شامل می شودو در  برخی 
روزها تعداد زنان مبتال 15 تا 20 درصد بیشتر 
از مردان اســت ولــی در کل تاکنون  مبتالیان 
4۸ درصد زنان و 52 درصــد مردان بوده اند.  
وی در پاســخ به پرسشی گفت؛  افرادی که به 
عنوان مثبت  شناســایی شــده اند  اما در منزل 
قرنطینه هستند باید تمام وسایل شخصی و فضا 
شخصی جدا داشته باشــند و مصرف مایعات 
به حد کافی باشــند و تغذیه مناسب و مطلوب 

داشته باشند
 رییس کمیته درمان ستاد دانشگاهی پیشگیری 
و کنتــرل کرونا ویروس  گفت: طبق تحقیقات 
صاحبنظران مختلف جهانی فعاًل هیچ اجماعی 
در مورد درمان و واکسن ویروس کرونا وجود 
ندارد و چون تجربه ای از این بیماری نداشتیم  

همه بررسی ها در بوته آزمایش قرار دارند.
وی از کمبودهای حوزه درمان در شرایط کنونی 
نیز نام برد و افزود: با افزایش مراجعات بیماران 
کرونایــی علیرغــم افزایش ظرفیت دســتگاه 
اکسیژن ســاز و تختهای icu ولی همچنان  با 
کمبود تجهیزات پزشکی پیشرفته،  منابع انسانی 
و  منابع مالی مواجه هستیم در حدی از طرف 
وزارت بهداشــت حمایت های مالی می شود 
ولی آنچــه باید بتواند مشــکالت را حل کند 
نیســت از نظر نقدینگی  دچار کمبود و کسری 
هســتیم  و به علت مراجعات بیشــتر علیرغم 
تــالش جهادی کادر درمان  و نیز ارائه خدمت 
به دیگر بیماران غیر کرونایی با کمبود نیروهای 
تخصصی  مواجه هستیم از زمان شروع شرایط  

کرونایی قاطبه دانشــگاه در صحنه با تمام قوا 
حضور دارند.

وی بــا تاکید بــر رعایت اصول بهداشــتی و 
استفاده از ماسک توسط مردم گفت: آنچه آینده 
را تضمیــن می کند در اختیار خودمان اســت 
خوشــبختانه  رفتار مردم از عادی سازی خارج 
شده و تقریباً اکثر مردم  رعایت می کند انچه که 
مهم است این اســت که  باید با کرونا زندگی 
کنیم، حرکت خوبی که شروع شده و همه باید 
ماسک بزنیم  و این تعامل دوطرفه است و اگر  
رفتار مردم مناسب باشد دو هفته دیگر آمار در 
استان بهتر و  منطقی تر می شود و این  نیازمند 
تعامل همکاری و عملکرد قوی  مزردم و دیگر 

ارگان ها و دستگاه های استان است.

خبر  ویژه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

 اگر  رفتار مردم مناسب باشد؛ 
دو هفته دیگر آمار در استان بهتر و  منطقی تر می شود

شــهرداري زنجان در نظر دارد  واگذاري عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز بوستان ها، 
ميادین و بلوارهاي شهرداري منطقه یك را با برگزاري مناقصه عمومي به شركت هاي داراي 
گواهي صالحيت و تأیيدیه از اداره كار و امور اجتماعي و یا گواهي تشخيص صالحيت  رتبه 
چهار پيمانكاري كشاورزي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور برابر شرایط قيد شده 

در اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نماید. 
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارايه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها  
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( به آدرس :  www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/4/14 

مي باشد .

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:00 ظهر روز شنبه تاريخ 99/4/14 لغايت 
ساعت 14:00 مورخه 99/4/22

مهلت زماني ارائه پيشــنهاد در سایت :  از ساعت 14 تاريخ 99/4/22 تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه  
تاريخ 99/5/1

* ميزان سپرده شركت در مناقصه كه به یكي از طرق ذیل به شهرد اري ارائه گردد: به مبلغ  
2/900/000/000ریال 

الف -  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  
شهرداري زنجان .

ب - ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما   ج - انواع  اوراق مشاركت بي نا م  
زمان بازگشــاي پاكت ها :  ساعت  15/30روز چهار شنبه  تاريخ 99/5/1 در محل حوزه معاونت مالي و 

اقتصادي شهرداري زنجان به نشاني ميدان آزادي شهرداري مركز خواهد بود .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در باره اسناد مناقصه 

و ارایه پاكت 
الف: نشانی: زنجان، ميدان آزادي، ساختمان شهرداري مركز  و تلفن : 0243422036 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مركز تماس :  021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره )10- 99(

نوبت دوم

آگهی خرید گوسفند
بنياد تعاون زندان در نظر دارد تعداد 4 راس گوسفند 

نژاد افشار از نوع هترو دو ساله خریداری نماید. 
دارندگان جهت اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن 

# من ماسک می زنم09۱90۶04۵۶9 آقای حسنی تماس بگيرند.
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 این روزها هــر صفحه  مجازی 
را که باز می کنی، پر اســت از خاطرات 
مشــترک بین هفت میلیارد انسان ساکن 
در کره خاکی، شاید کمتر نسلی فرصت 
حضور در این خاطرات مشترک و البته 
تلخ را داشته باشد، اما چاره ای نیست و 
ما ناگزیر جزو نســلی هستیم که سال ها 
بعد از آن به عنوان مردمانی که در دوران 
یاد خواهند  کرونایی زندگی می کردند، 

کرد.
به گزارس ایســنا، شــاید اگر نسل نه 
چندان دور مردمان کشــورهایی چون 
آلمان، انگلستان، لهستان، ایتالیا، فرانسه 
و ... زندگی شــان بــا خاطــرات تلخ 
جنگ های جهانی عجین خورده، امروز 
این خاطرات تلخ در گستره وسیع تری 
مردم این کره خاکی را درگیر خود کرده 
و این درگیری هنوز با کشــته های ریز 
و درشــتی که به جا گذاشته، در اقصی 
نقاط جهان ادامه داشته و در حال قربانی 

گرفتن است.
امــروز دنیا به جنگ نابرابر با دشــمنی 
رفته اســت که خیلی ها بــر این تصور 
هســتند که این دشــمن، پرورده دست 
خود بشر اســت که امروز به جان خود 
او افتاده و در مسیر تار و مار کردن قدم 
برمی دارد. از تصورات واهی واقعی که 
بگذریم، نسل امروز بشر در حال پشت 
سر گذاشــتن دورانی است که شاید با 
هیچ یــک از ادوار تلخ زندگی انســان 
برابری نکند و تخیل ماجرا زمانی بیشتر 
می شود که ندانیم نقطه پایانی این قصه 

کجاست.
ماه های گذشته،  بازگشــت محدودیت 
کرونا،  ویــروس  جدیــد  رفتارهــای 
خسته شــدن مردم از فاصله گذاری های 
اجتماعی، کم رونق شــدن مشــاغل و 
کســب و کارها، بی تحرکــی جوامع به 
دلیل قرنطینه های طوالنی مدت و تعطیلی 
فعالیت های ورزشــی، مشکالت بخش 
درمــان و درگیری روزافــزون جامعه 
پزشکی با مبتالیان، اعالم نتایج نه چندان 
موفقیت آمیز در باره کشف واکسن کرونا 
و هزاران اما و اگــر دیگر، موضوعاتی 

است که همه را کالفه کرده است.
آمار مبتالیان به ویروس کرونا حاکی از 
آن اســت که خواه ناخواه باید روزی از 
روزها منتظر باشــی تا تو هم جزو آمار 
2۶00 نفری قرار بگیری. بی تردید فرار 
از واقعیت و کتمان حضور در این جمع، 
نه تنها نمی تواند مــا را برای روزهایی 
که هنوز نیامده اســت، آماده نکند، بلکه 
ممکن اســت به جای مقابلــه با کرونا، 

زمان زیادی برای برون رفت از شــوکی 
که به واســطه مبتال شدن به این بیماری 

گریبان ما را گرفته است، صرف کنیم.
از زمان شــیوع این ویروس در کشور، 
بــاره  در  زیــادی  اطالع رســانی های 
راهکارهای پیشــگیری و مقابله با این 
بیماری که هر روز رفتارهای جدیدی از 
خود بروز می دهد، صورت گرفته است 
اما با نیم نگاهی به آنچه که تا به امروز در 
باره کرونا گرفته شده، به این نکته بیش 
از پیش پی می بریــم که هیچ گاه به این 
موضوع که برای روزهای کرونایی باید 

چه برنامه ای داشته باشیم، نپرداخته ایم.
همیــن تفکر کــه »من هیــچ گاه کرونا 
نخواهم گرفت« و یا »لعنت به کســانی 
که کرونــا می گیرند و ما را هم به خطر 
خطرناکی  تفکــرات  جزو  می اندازند«، 
است که باعث می شــود جامعه بیشتر 
به ســمت پنهان کردن این بیماری باشد 
تا درمــان آن و بی تردید کســانی که به 
هر دلیلی -خواســته یا ناخواسته- این 
بیمــاری را در آغوش می کشــند، باید 
منتظر دردهایی فــارغ از درد کرونا در 

جسم و روح خود باشند.

فراموش نکنیم که تاریخ، گواه بسیاری 
از دردهایی اســت کــه واژه دردمندی 
ایرانیــان، همواره التیام بخــش آن بوده 
اســت. بین ســال های 12۹5 تا 12۹7 
نفری  میلیــون  شمســی، جمعیت 1۸ 
ایران درگیر قحطی بزرگی شده بود که 
بخش اعظمی از آن را مدیون بی طرفی 
در جنگ جهانی اول و اشــغال ایران به 
دســت انگلیســی ها بود. زمانی که این 
روزهای سخت دســت از سر ایرانیان 
برداشــت، ۹ میلیون نفر بار سفر به دیار 

باقی را بسته بودند.
بی شک امروز با پیشــرفت هایی که در 
عرصه پزشکی به دست آمده، دیگر نباید 
نگران آمار مــرگ و میری که یک قرن 
پیش به واســطه بیماری های مختلف به 
جا گذاشــته می شد، باشیم؛ اما فراموش 
نکنیــم بیماری هــای قــرن حاضر نیز 
نگرانی هــای خاص خــود را دارند و 
این نگرانی ها زمانی دو چندان می شود 
کــه علی رغم پیشــرفت در عرصه های 
مختلــف، روش مقابله با این بیماری را 
کــه در تن رنجور یکــی از اطرافیان ما 

سکنی گزیده است، بلد نیستیم.

باالخره لحظه موعود فرارسید و یکی از 
سرنوشت سازترین تلفن های زندگی من 
به صدا درآمد. امروز همان روزی بود که 
دیگر نمی توانستم بگویم »زنگ ها برای 
که به صدا درمی آید«. روزی که تســت 
کرونای من مثبت اعالم شــد؛ تســت 
کرونــای بیش از 2۶00 نفر دیگر نیز در 
ایران مثبت اعالم شــده بود؛ ناخودآگاه 
به یاد حکایت کــوزه و خیاط افتادم و 
اینکه باید روزهای ســختی را با مهمان 

ناخوانده درونم پشت سر بگذارم.
حاال دیگر کرونا وارد زندگی من، همسر 
و فرزندم شده بود. قرنطینه را با هزاران 
امید و آرزو برای شکســت دادن کرونا 
آغاز کردیم. قبال بارها برچســب همه 
با هم علیه کرونا را در اخبار چســبانده 
بودم، اما گویا این روزها دوست نداشتم 
انگ کرونایی را به من بچسبانند. همیشه 
خود را برای این روزها آماده کرده بودم 
اما گویا اطرافیانم آنطور که باید دوست 
نداشتند مرا در چنین شــرایطی ببینند، 

البته بیشتر به خاطر شرایط خودشان.
تب و لــرز، بی خوابی، تعریق زیاد بدن، 
بی اشتهایی، ســرفه و ... هیچ کدام برای 

من کــه یــک کرونایی بــودم، تازگی 
رفتارهای طبیعی یک  این ها  نداشــت. 
ویروس بود و من باید به مدت دو هفته 
با آن دســت و پنجه نــرم می کردم؛ اما 
رفتــاری که برایم قابل درک نبود، رفتار 
جامعــه در مقابل کرونایی ها بود. کم کم 
دانستم وقتی کرونا می گیری باید کفش 
پوالدی بپوشی و در برابر نامهربانی های 
روزگار با گام بلند به ســمت افق های 
روشن پا به فرار بگذاری. وقتی به جمع 
کرونایی ها می پیوندی، باید خود را برای 
هــر نوع نگاه و برخــوردی آماده کنی. 
برای شان فرقی نمی کند تا پیش از ابتال 
به این بیماری چــه جایگاهی به عنوان 
همکار، دوست، فامیل و ... داشته باشی. 
مهم ترین دغدغه برای اطرافیان یک فرد 
کرونایی، مرور همه اتفاقات و ارتباطاتی 
اســت که در چند روز گذشــته با فرد 
کرونایی داشــتند. همین که بدانند از او 
تحفه ای به آن ها نمی رسد، کافی است، 

تا آرامش به زندگی شان بازگردد.
وقتی چهار چشمی مراقب کرونا هستی، 
کرونا از دری وارد می شود که به خیال 
تــو مراقبت های الزم را از آن قســمت 

انجام داده ای. بچه ها جزو افرادی هستند 
بهداشتی  پروتکل های  هنوز رعایت  که 
و فاصله گذاری اجتماعی برای شان معنی 
نــدارد؛ این در حالی اســت که ناقالن 
خوبی برای این ویروس هســتند. وقتی 
پسرم فهمید که او یک ناقل بوده است، 
با چشــمان معصوم اش اظهار بی گناهی 

می کرد.
من یک کرونایی هستم و دارای فرزندی 
که مثل همه بچه هــا می تواند یک ناقل 
قوی برای بیماری کرونا باشــد. با اینکه 
زدن ماســک و رعایــت پروتکل های 
بهداشتی، شرط الزم برای پیشگیری از 
بیماری کرونا است؛ اما من یک کرونایی 
هستم و می دانم که شرط کافی برای این 
امر، غفلت نکردن از رفتاری است که با 
فرزندمان داریم؛ کودکان ناقالن تمام عیار 
و قهار هستند و یک لحظه غفلت و ابراز 
محبت می تواند همه دســت رنج شما را 

برای اینکه کرونا نگیرید، به باد دهد.
قرنطینه کم کم بــه روزهای پایانی خود 
نزدیک و نزدیک تر شد اما آنچه که این 
روزها نمی تــوان پایانی برایش متصور 
بود، به صدا درآمــدن زنگ کرونا برای 
ما است. با اینکه هیچ کس دوست ندارد 
جســم خود را به دست ویروس کرونا 
بســپارد اما روند ابتال بــه این بیماری، 
حکایت از آن دارد که خواه ناخواه این 
زنــگ می تواند برای شــما نیز به صدا 
درآید و شــاید آن گاه، بارهــا از خود 
بپرسی که »چرا من؟ من که همه موارد 

را رعایت کرده بودم«.
این سئوالی است که اکثر کرونایی هایی 
که نه عزم سفر کرده اند، نه برای التیام داغ 
عزیز از دست رفته در آیین عزا حضور 
به هم رســانده اند و نه برای شادی تازه 
داماد و تازه عــروس، خود را با ولع به 
تاالر رســانده اند، از خود می پرسند، اما 
هیچ پاســخ روشــنی برای سئوال شان 
نمی یابند، جز اینکه تو هم باید خود را 
به سرنوشت آن هایی که خواسته در این 

بال گرفتار شده اند، بسپاری.
مــن یــک کرونایی بــودم، بــا همه 
بیمــار کرونایی. حال  دغدغه های یک 
که دغدغه های کرونایی به پایان رسیده، 
باید منتظر التیام دردهای روحی باشــم. 
بیائیم دوران کرونــا را برای همان هایی 
که از ما هســتند و در این ورطه سقوط 
می کنند، سخت تر نکنیم؛ چرا که ممکن 
است این روزهای سخت برای شما هم 

اتفاق بیافتد.
کرونا را جدی بگیریم و کرونایی ها را از 

خودمان بدانیم.

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

من یک کرونایی هستم  تعداد جانباختگان كرونا ركورد زد
200 فوتی در 24 ساعت

 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در 
24 ساعت گذشــته 200 نفر در کشور بر اثر 

کرونا جان خود را از دست دادند.
به گزارش مهر، سیما ســادات الری، بعد از 
ظهر دیروز در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه 

تازه ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به شناسایی 2 هزار و ۶37 مورد 
جدید کرونا در کشور در شبانه منتهی به 17 
تیر، گفت: تا کنــون 245 هزار و ۶۸۸ نفر از 

جمعیت کشور به این بیماری مبتال شده اند.
الری، تعداد فوتی ها در 24 ساعت گذشته را 
200 نفر اعالم کرد و افزود: بر همین اساس، 
تا کنون 11 هــزار و ۹31 نفر از هموطنان بر 
اثر ابتالء به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود 
یافتــگان را 207 هزار نفر اعالم کرد و گفت: 
در شــرایط کنونی، تاکنون 3 هزار و 270 نفر 
از بیماران کرونا در وضعیت شــدید و تحت 

مراقبت های ویژه قرار دارند.
الری افزود: تاکنون یک میلیون و ۸4۶ هزار و 
7۹3 نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید 1۹ 

در کشور انجام شده است.

مهم ترین عالیم بيماری 
در كودكان برای مشكوک 

شدن به كرونا
 یک فوق تخصص عفونی اطفال، در 
مورد اینکه کودکان با داشتن چه عالئمی نزد 

پزشک مراجعه کنند، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رکســانا منصور 
قناعی، درباره عالئمی کــه در صورت بروز 
در کودکان باید حتماً به پزشک مراجعه شود، 
گفت: در کودکان زیر یک سال تب باال اهمیت 
بســیار زیادی دارد، بنابر این در صورت تبی 
که با درمان های عادی پایین نیاید والدین باید 
کودک را نزد پزشک بیاورند و پزشک کرونا 
را نیز در لیست تشخیص های خود قرار دهد.

وی ادامه داد: عالمت دیگری که بسیار شایع 
است و هر سال در فصل تابستان بسیاری از 
کودکان با آن مواجه می شوند، اسهال و استفراغ 
است و با توجه به اینکه اسهال و استفراغ نیز 
می تواند از عالئم گوارشــی کرونا باشد، اگر 
هم اکنون در کودک اسهال و استفراغی اتفاق 
بیافتد که پزشک نتواند با درمان های عادی آن 
را بر طرف کند و یا با درگیری سیســتم های 
دیگر بدن مانند ســرفه و یا بروز دانه هایی بر 
روی پوســت و یا زردی همراه باشد باید به 

پزشک مراجعه کرد.
منصور قناعی افزود: بی میلی کودک نسبت به 
غذا خوردن و کاهش ادرار از عالئمی اســت 
که والدین در صورت مشاهده باید نسبت به 
آنها احساس خطر کنند. وی تاکید کرد: بروز 
این عالئم به ویژه در کودکانی که با افراد مبتال 
به کرونا در تمــاس بوده اند و یا اینکه بدون 
وسایل حفاظتی در اماکن شلوغ، باید شک ما 

را نسبت به ابتالء به کووید 1۹ برانگیزد.

وزارت بهداشت هشدار داد؛
شهروندان به هيچ وجه 
از ماسك سوپاپ دار 

استفاده نكنند
  رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
در باره مصرف ماســک های ســوپاپ دار 

هشدار داد.
به گزارش مهر، عباس شاهســونی، در باره 
استفاده از ماسک مناســب در دوران کرونا، 
گفت: ماســک های ســوپاپ دار که اشتباها 
فیلتردار اطالق می شوند، یکطرفه بوده و بازدم 
فرد را بیرون می دهد، اگر فردی مبتال به کرونا 
باشــد، ویروس را به راحتی از ماسک بیرون 
داده و اطرافیان را آلوده می  کند. اســتفاده از 
این ماسک برای خود فرد مناسب است، اما به 
شدت برای اطرافیان خطرناک بوده و احتمال 
انتقال ویــروس را برای اطرافیان افزایش می 
دهد. بنابراین، ماســک های سوپاپ دار باید 
جمع آوری شوند، چراکه برای پیشگیری از 
کرونا کاربرد نداشــته و به گسترش آلودگی 

کمک می کند.
وی در باره ماسک های پارچه ای دست ساز 
گفت: شهروندان می توانند در صورت عدم 
دسترســی به ماسک های سه الیه، با استفاده 
از پارچــه های نخی و کتان، اقدام به دوختن 
ماسک پارچه ای دو الیه یا سه الیه کنند، این 
ماسک ها نیز در جلوگیری از انتقال ویروس 
موثر هســتند. البته باید توجه شود که بعداز 
هربار استفاده، این ماسک ها باید شست و شو 

و ضدعفونی شوند.
شاهسونی با بیان اینکه استفاده از ماسک های 
ســه الیه خانگی بسیار مناسبت تر از ماسک  
های سوپاپ دار یا نزدن ماسک است، تصریح 
کــرد: کماکان بهتریــن راه مقابله با ویروس 
کرونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شست 
وشوی مرتب دســت ها با آب و صابون به 
مدت حداقــل 20 ثانیه و اســتفاده مکرر از 

ماسک است.

خبــر

 یک فوق تخصص بیماری های عفونی با 
بیان اینکــه ماهیت کرونا ویروس تغییری نکرده، 
بلکه تغییر رفتار مردم منجر به افزایش ســرعت 
بیماری زایی آن شده، درباره وضعیت بیماری در 
پاییز و همزمانــی آن با آنفلوانزا توضیحاتی ارائه 

کرد.
دکتر مینو محرز در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال 
جهش ویروس کرونا، گفت: هم اکنون بحث جهش 
یافتن ویروس کرونا مطرح نیست، بلکه مساله اصلی 
این است که شوربختانه بســیاری از افراد جامعه 
مباحث مربوط به فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نمی کنند، رفت و آمدها و برگزاری آیین عروسی و 
عزاداری را آغاز کردند و خانواده ها در کنار یکدیگر 
بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی قرار گرفته اند 
که منجر به افزایش سرعت ابتال به بیماری کرونا به 

ویژه ابتالی خانوادگی شده است.
کرونا تغییر ماهیت نداده است

وی بــا بیان اینکه بنابراین ویــروس کرونا تغییر 
ماهیت نداشته، بلکه رفتار مردم در برابر کرونا تغییر 
کرده اســت، افزود: هم اکنون اســتفاده از ماسک 
اجباری شــده و به نوعی این اقــدام بهترین کار 
جهت پیشگیری از ابتال به کرونا محسوب می شود. 
البته تاکید می کنم که ماسک باید به صورت درست 

استفاده شود.
درست ماسک بزنیم

محرز تاکید کرد: قطعا با استفاده درست از ماسک 
روند ابتال و طبیعتا بســتری و مرگ  و میر کاهش 
خواهد یافت. منتها گاهی می بینیم که برخی افراد 
ماســک زدند، اما آن را زیر چانه قرار داده اند. در 
حالی که باید درســت از ماسک استفاده کنند؛ به 

طوری که تمام قسمت بینی و دهان را بپوشانند.
وی همچنین گفت: در عیــن حال در محل های 
تجمعی کــه افراد مدت طوالنــی در آن جا قرار 
دارند، بحث فاصله گذاری را رعایت کنند. بنابراین 
ســرعت بیماری زایی ویروس و ماهیت ویروس 
مانند قبل اســت، اما رفتار ما تغییر کرده است؛ به 
طوری که مردم در رستوران، مهمانی، عروسی و 
... جمع شده و توجهی به نکات پیشگیرانه ندارند.

توصیه هایی برای کارمندان ادارات
محرز همچنین درباره نحوه پیشگیری از کرونا در 
میان کارمندان و کارکنانی که به مدت طوالنی در 
محل کار و در محیطی سربسته هستند، گفت: در 
ادارات اوال باید از ماســک استفاده کنند و فاصله 
فیزیکی مناسب را هم رعایت کنند. در عین حال 
باید توجــه کرد که وقتی افــراد در مدت زمانی 

طوالنی در یک محل کنار یکدیگر می نشــینند، 
ریســک ابتال افزایش می یابد. بنابراین باید فاصله 

فیزیکی را رعایت کرده و ماسک بزنند.
از شبه آنفلوانزای جدید چه خبر؟

محرز در ادامــه درباره بیماری شــبه آنفلوانزای 
جدیدی که گفته می شــود در چین اعالم شده و 
قابلیت انتقال به انسان را نیز دارد، گفت: باید توجه 
کرد که معموال در حیواناتی مانند خوک سوش های 
مختلف آنفلوانزا دیده می شــود. سال های گذشته 
هم این ترس وجود داشت که یکسری آنفلوانزای 
جدید در خوک ها پیدا شــده بود که خوشبختانه 
بیماری زایی چندانی در انســان نداشت. حال از 
آنجایی که آنفلوانزا نیز به صورت تنفســی منتقل 
می شود، استفاده از ماسک در پیشگیری از آن هم 
می تواند موثر باشد. محرز با بیان اینکه هر 10 سال 

یکبار منتظر یک اپیدمی آنفلوانزا با سوش جدید 
هســتیم، اظهار کرد: امیدوارم این بیماری شــبه 
آنفلوانزای جدیدی که مطرح شده، قابلیت اپیدمی 
نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت می تواند 

همراه با کرونا شرایط را دشوار کند.
چه گروه هایی واکسن آنفلوانزا تزریق کنند؟

وی ادامه داد: برای آنفلوانزا در صورتی که سوش 
جدیدی نباشــد و همان آنفلوانزایی باشد که هر 
سال با اپیدمی آن مواجهیم، واکسن وجود دارد که 
توصیه می کنیم مردم واکسن تزریق کنند. در عین 
حال امســال توصیه می کنیم که به جز گروه های 
در معرض خطر که همواره توصیه می شد واکسن 
تزریق کنند، امسال اگر واکسن به میزان کافی در 
اختیار بود، همه تزریق کنند که بهترین زمان تزریق 

آن هم شهریور ماه و مهر ماه خواهد بود.

یک فوق تخصص بیماری های عفونی تاکید کرد؛

درست »ماسک« بزنید| کرونا تغییر ماهیت نداده است

 کارشناســان حوزه بهداشت بر 
این باورند اســتفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و شست وشوی 
مکرر دســت ها در کنــار اقداماتی که 
سیستم های بهداشتی درمانی باید انجام 
بیماریابی، پیگیری تماس ها  دهند مانند 
و جداســازی بیماران راهکاری مناسب 

برای کنترل ویروس کرونا است.
ســتاد ملی مقابله با کرونا با اوج گیری 
مجدد بیماری کرونــا در برخی مناطق، 
اســتفاده از ماســک را در مکان هــای 
تجمعی، فضاهای بسته، ادارات و ناوگان 
حمل و نقل عمومی الزامی کرده است تا 
ضمن پیشــگیری از انتشار این ویروس 
از ابتال و مرگ و میر ناشــی از بیماری 

کاسته شود.
سیما سادات الری ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
امروز ســه شــنبه اعالم کرد که تاکنون 
245 هزار و ۶۸۸ نفر در کشــور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده اند و 
با فوت 200 نفر در 24 ساعت گذشته، 
شمار جان باختگان کرونا در کشور به 11 

هزار و ۹31 نفر رسیده است.
همچنیــن اســتان هــای خوزســتان، 
هرمزگان، بوشــهر، کرمانشاه، کردستان، 
ایالم، آذربایجان های غربی و شــرقی و 
خراسان رضوی در وضعیت قرمز هستند 
و استان های تهران، اصفهان، مازندران، 
گلســتان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و 

بلوچســتان، همدان، زنجان و اردبیل به 
دلیل شمار باالی مبتالیان و مرگ و میر 

در وضعیت هشدار قرار گرفته اند.
موضوعی که طبق اعالم سازمان جهانی 
بهداشت و به گفته و تایید همه صاحب 
نظران این حوزه تنها با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی می توان به راحتی از آن 
پیشــگیری کرد و موارد ابتال و مرگ و 
میر را به میزان قابل توجهی کاهش داد. 
مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست و استاد 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران روز سه 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه 
و آموزش ایرنا با اشــاره بــه اینکه تنها 
استفاده از ماســک برای مقابله با کرونا 
کافــی نیســت، گفت: فاصلــه گذاری 

فیزیکی تنها، شســتن دست ها با آب و 
صابون به تنهایی و اســتفاده از ماسک 
به تنهایی، برای کنترل کووید-1۹ کافی 
نیســت، باید همه اقدامات توصیه شده 
توسط مجامع معتبر علمی بین المللی را 
با هم اجرا کرد تا شــاهد کنترل بیماری 

بود.
وی افزود: طبق گفته چند روز پیش )11 
تیرماه( دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، 
بهتریــن راه مبارزه و کنتــرل ویروس 
کووید-1۹، اســتفاده از رهیافت جامع 
)comprehensive( است. آزمایش 
و بیماریابی تنها، فاصله گذاری فیزیکی 
تنها، شناســایی و قرنطینه موارد تماس 
و شستن دســت ها و استفاده از ماسک 

به تنهایی هیچکدام برای کنترل مناسب 
پاندمی کووید-1۹ کافی نیســت و باید 

همه را با هم اجرا کرد.
یونسیان اعالم کرد: کشورهای موفق، به 
صورت جامع همه ایــن روش ها را با 
هم استفاده کرده اند و جوامعی که تنها 
برخی از ایــن روش ها را به کار گرفته 
اند، مســیری طوالنی و سخت در پیش 

رو دارند.
نباید انتظار داشــت بــا رعایت اصول 

بهداشتی موارد ابتال کاهش یابد 
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
بین زمان آلوده شدن و بروز عالیم و نیز 
بین زمان شروع عالیم تا زمان تشخیص 
و ثبت بیماری، فاصله زمانی وجود دارد 

و به همین دلیل مردم نباید انتظار داشته 
باشند به محض رعایت اصول بهداشتی 

شاهد کاهش موارد باشند.
وی افزود: حداقل بین 2 تا ســه روز تا 
حداکثر 14 روز زمان الزم است تا تاثیر 
اقدامات صحیح بهداشتی )به فرض اینکه 
به صورت جامع انجام شــده باشند( را 
ببینیم. کمااینکه اگر رفتارهای خطرناک 
بهداشتی هم داشته باشیم، بالفاصله نتایج 

ناگوار آن را نخواهیم دید.  
یونســیان ادامه داد: مردم نباید به صرف 
یکی دو روز رعایت اصول بهداشتی، آن 
هم به شکل ناقص، خسته شوند و ادعا 
کنند حاال که ماسک هم استفاده کردیم 

چرا اتفاقی نیفتاد.

ماسک به تنهایی برای کنترل ویروس کرونا کافی نیست
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هشدار سازمان توسعه تجارت به صادركنندگان:
ارز بازنگردد، كارت های 
بازرگانی ابطال می شوند

 ســازمان توســعه تجارت می گوید 
صادرکنندگانی که هنوز تعهد ارزی خود را ایفا 

نکرده اند، تنها حدود دو هفته زمان دارند.
به گزارش ایســنا، پس از آنکه بانک مرکزی 
اعالم کرد، پایان تیر ماه ســال کنونی، مهلت 
رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی است که کاالی 
خود را در ســال 13۹۸ صادرکرده اند، گمانه 
زنی هایی درباره امکان تمدید این زمان مطرح 

شد.
حتــی در یکی از جلســات اخیر شــورای 
گفت وگو، اعضــا با تمدید این زمان موافقت 
اولیه کردند اما با گذشت زمان به نظر می رسد 
بانک مرکزی با این موضــوع موافق نبوده و 
اطالعیه جدید سازمان توسعه تجارت نشان 
می دهد کــه تنها حدود دو هفته تا پایان زمان 

صادرکنندگان باقی مانده است.
بر پایه اعالم سازمان توسعه تجارت، با توجه به  
مسوولیت وزارت صمت در پایش اطالعات 
بازرگانی صادرکنندگانی  کارت های  تجاری، 
که تا 31 تیر نســبت به رفع تعهد ارزی خود 
اقدام نکنند، باطل خواهد شــد. رفع تعلیق یا 
ابطــال این کارت ها نیز تنهــا زمانی صورت 

می گیرد که بانک مرکزی آن را تایید کند.
عباس آرگون -عضــو اتاق بازرگانی تهران- 
درباره ســخت گیری های اخیــر دولت برای 
بازگشــت ارز به کشور می گوید: این طبیعی 
است که با توجه به شرایط تحریمی و فشاری 
که بر منابع ارزی کشــور وارد شــده، دولت 
بخواهد ارز صادرات به کشور باز گردد و تمام 
کسانی که امکان بازگشت ارز را داشته اند اما 
نســبت به آوردن آن به کشور اقدام نکرده اند 
در این شرایط دشوار به مردم خیانت کرده اند.

به گفته وی، با وجود لزوم ســخت گیری در 
این حوزه، باید میان صادرکنندگان شناسنامه 
دار و افرادی که عملکرد روشنی داشته اند اما 
در ماه های گذشته به دالیل مختلف از جمله 
شیوع کرونا یا تحریم ها نتوانسته اند ارز خود را 
بازگردانند و کسانی که از عمد ارز نیاورده اند 
تفکیک قائل شد و با شنیدین گزارش عملکرد 
افراد و وضعیت ارزهــای صادراتی، بهترین 

تصمیمات ممکن را اتخاذ کرد.

وعده وزیر جهاد كشاورزی 
برای كاهش قيمت مرغ

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: ذخایر 
عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابالغ وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در بازار توزیع می 

شود و قیمت را به شدت کاهش می دهد.
بــه گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم 
خاوازی در جمــع خبرنگاران در تشــریح 
نشست صبح امروز )سه شــنبه 17 تیرماه( با 
اعضای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در نشست مشترک امروز با اعضای کمیسیون 
کشاورزی مجلس گزارشی از وضعیت تولید 
کشور ارائه شد و نمایندگان دغدغه های خود 

را مطرح کردند.
وی با اشاره به این که در این نشست مقرر شد 
کمیته هایی تخصصی در کمیسیون کشاورزی 
تشــکیل و ماهانه مدیران ارشد وزارت جهاد 
کشــاورزی با نمایندگان دیدار داشته باشند، 
ادامه داد: کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعــی مجلس و وزارت جهاد کشــاورزی 
کمک می کنند تا بهره برداران و تولیدکنندگان با 
قدرت در بخش تولید محصوالت کشاورزی 

حفظ شوند.
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که بر پایه 
گزارش بانک مرکزی بخش کشــاورزی ۸.۸ 
درصد رشد اقتصادی داشته و تالش می کنیم 
این روند افزایشــی ادامه داشته باشد، تصریح 
کرد: در زمینه تولیدات دامی از وضعیت بسیار 
خوبی برخوردار هســتیم، کشور ایران از نظر 
تولید گوشــت قرمز، گوشت سفید و شیر از 

تولید کنندگان بزرگ محسوب می شود.
وی با تاکید بر ایــن که تولیدکنندگان معتقد 
هســتند قیمت گوشــت مرغ باالتر از آنالیز 
ستاد تنظیم بازار است، عنوان کرد: ستاد تنظیم 
بازار و ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به دنبال کاهش فشــار بر مردم 
هستند. خاوازی با بیان این که مشکل به وجود 
آمــده در زمینه افزایش قیمت مرغ با توجه به 
برنامه ریزی صــورت گرفته در تأمین نهاده ها 
برطرف می شود و در این زمینه بانک مرکزی 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری 
الزم را داشته اند، تصریح کرد: مشکلی در زمینه 
تولید گوشــت مرغ نداریم، ذخایر عظیمی از 
مرغ وجود دارد کــه با ابالغ وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بازار توزیع و قیمت را به 

شدت کاهش می دهد.
وی با اشــاره به این که تمــام تالش خود را 
می کنیم تا قیمــت مرغ در بازار مناســب و 
رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به 
همراه داشته باشــد، ادامه داد: در زمینه کنترل 
قیمت گوشــت مرغ طرح مناسبی به  رییس 
جمهور ارائه شــده، تالش می کنیم علی رغم 
فشارهای موجود بر کشور نهاده های وارداتی 

را در اختیار مرغداران و دامداران قرار دهیم.

خبــر

 بورس تهران در آستانه ورود به 
قله دو میلیون واحدی اســت، امری که 
در ابتدای سال هیچ کارشناسی تصور آن 
را نمی کرد، اما حال با توجه به افزایش 
نرخ ارز و تورم فراینده ای که در اقتصاد 
پدیــد آمده، این فرصــت را برای بازار 
ســهام فراهم آورده تا امروز به بازیگر 

اول اقتصاد ایران تبدیل شود.
به گزارش فرارو، برخی از کارشناســان 
اقتصادی معتقدند بورس به زودی فرو 
خواهد ریخت و به مانند آوار بر ســر 
دولت فــرود می آید و همان قصه ای که 
در مورد موسســات اعتباری غیر مجاز 
رخ داد، در مــورد بــورس نیــز تکرار 
می شــود، اما این بار با ابعاد بســیاری 
بزرگتری، و دولت نیز پولی در بســاط 
ندارد که بخواهد به مردم پرداخت کند، 
بنابرایــن باید در مورد ســرمایه گذاری 
در بورس بســیار احتیاط شــود. اما در 
مقابل نیز عده ای از کارشناسان بورسی 
معقدند، تا زمانیکــه دالر و تورم چنین 
وضعیتــی داشــته باشــند، نمی توان از 
اصالح و یا حتی ریزش آن سخن گفت.
 آینده بورس کماکان صعودی است

حمید میرمعینی کارشــناس بورس در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دو دلیل 
برای رشد این روز های بورس می توان 
متصور بود، اظهار داشــت: اول اینکه تا 
هر زمانی که نرخ دالر صعودی باشــد، 
بورس نیز همچنان به رشــد خود ادامه 
می دهد، از ســوی دیگر پمپاژ نقدینگی 
به بازار ســهام نیز با شدت بسیاری در 
حال انجام است، بنابراین تا زمانیکه این 
دو دلیل همچنان پابرجا باشــد، به آینده 

سهام همچنان باید امیدوار بود.
وی افــزود: از ســوی دیگر بــه دلیل 
حمایتی که مجموعه دولت و حاکمیت 
از بورس و بازار ســهام تاکنون به عمل 
آورده انــد، باید انتظار داشــت که روند 
رو به رشــد بازار ادامه پیدا کند، این در 
حالیســت که بورس بسیار جذاب شده 
و بســیاری از مردم ایــن روز ها برای 

حفظ ارزش دارایی های خود در بورس 
سرمایه گذاری می کنند.

میرمعینی گفت: از لحــاظ بنیادی هیچ 
گونه مبنایــی برای قیمت هــای فعلی 
بورس وجود ندارد، بلکــه تنها بر پایه 
افزایش قیمت ارز ایــن روند صعودی 
ادامــه پیدا کــرده اســت. همچنین با 
توجه به هجوم نقدینگی به بازار، سهام 
شــرکت ها نیز هر چقدر که فروشــنده 
داشته باشــد، در مقابل آن نیز خریدار 
وجود دارد و بر این پایه، باید گفت، در 
آینده ای نزدیک بورس ریزشی ندارد و 
این روند صعودی ادامه دارد و چه بسا 

تا پاییز شاخص به مرز 3 میلیون واحد 
نیز برسد.

این کارشــناس بورس با تاکید بر اینکه 
هم اکنون تنها خطر بازار، ریســک های 
سیاسی اســت، بیان داشت: با توجه به 
این چــه در صحنه داخلی و بین المللی 
ممکن اســت تنش هایی ایجاد شــود، 
هر چقدر ســطح ایــن تنش ها افزایش 
یابد، این موضوع بــر روی بورس نیز 
تاثیرگذاری بیشتری دارد، حال باید دید 
در این زمینه چــه اتفاقاتی رخ خواهد 
داد، بنابراین می توان گفت، این ریسک 
سیاســی می تواند بــورس را وارد فاز 

اصالحی کنــد، اما اینکه این امر ممکن 
است چه زمانی رخ دهد، به هیچ عنوان 
نمی توان زمانــی را تعیین کرد، زیرا که 
بستگی به رویداد و تحوالت جاری دارد 
که هر لحظه ممکن است روی دهد، پس 

نمی توان در این رابطه پیش بینی کرد.
میرمعینی با بیان اینکه امروز سهام داران 
بر پایه دارایی های شــرکت ها اقدام به 
خرید ســهام می کنند، اضافــه کرد: در 
گذشته، سود محوری اساس حضور در 
بورس و انتخاب سهام به منظور سرمایه 
گــذاری بود، اما هم اکنــون با توجه به 
وضعیتی که وجود دارد، شــرکت هایی 

بیشــتر مورد توجه هستند که دارایی ها 
مــادی و همچنین زمیــن و تجهیزات 
بسیار زیادی باشند، که این مسئله خود 
می توان ریســک های را به دنبال داشته 

باشد.
نقدینگــی اجازه اصــاح بورس را 

نمی دهد
بازار سهام  کارشــناس  دارابی  همایون 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه تا 
هر زمانی که دالر گارد صعودی داشــته 
باشد، بورس نیز روند صعودی خود را 
ادامه خواهد داد، گفت: از ســوی دیگر 
نقدینگی بسیار قدرتمند و هوشمندی که 

این روز ها به بورس سرازیر شده است، 
یکی از دالیل اصلی ادامه رشــد بورس 
است، بنابراین تا زمانیکه چنین وضعیتی 
وجود داشته باشد، نمی توان اصالحی را 

برای بورس متصور بود.
وی افزود: هــم اکنون در بین بازار های 
بازاری  تنهــا  بورس  ســرمایه گذاری، 
اســت که از ریســک کمتری به نسبت 
دیگرین برخوردار اســت، االن با توجه 
به قیمت هایی که در بازار ارز، ســکه و 
طال وجود دارد، حضور در این بازار ها 
می تواند با خطراتی روبرو باشد، بنابراین 
سرمایه گذاران چنین مسئله ای را به طور 
قطع مدنظر قرار می دهند، با این تفاسیر 
بورس امــروز مطمئن ترین گزینه برای 

سرمایه گذاری است.
دارابــی ادامه داد: نکته مهم در وضعیت 
امروز بازار ســهام این اســت که مردم 
باید توجه کنند که بر روی چه ســهمی 
ســرمایه گذاری می کنند، بــه بیان دیگر 
ســهام داران نباید از روی هیجان و جو 
بازار به هر شرکت و نمادی ورود کنند، 
چرا که ممکن است اگر بدون شناخت 
و بررسی مبادرت به انجام این کار کنند، 
با ضرر و زیان روبرو شوند، بلکه حمتا 
باید به سراغ سهامی بروند که بنیادی و 
ارزنده باشد و نخواهند تنها برای مدت 
کوتاهی در آن سهم حضور داشته باشند.
این کارشناس اضافه کرد: سرمایه گذاران 
اگر می خواهند در این وضعیت به سود 
مناسب و منطقی دست پیدا کنند، باید با 
دید میان مدت و بلند مدت سهام داری 
کننــد، چرا که رمز اصلــی موفقیت در 
بورس صبوری اســت، اینکه بخواهند 
با هر منفی و یا اصالحی ســریع اقدام 
به فروش و تعویض سهام داشته باشند، 
به طــور قطع نمی تواننــد در بورس به 
ســوددهی و بازدهــی که مدنظرشــان 
است دســت پیدا کنند، بنابراین صبور 
در بورس فاکتور بسیار مهمی است باید 
مردم به آن توجه بســیار زیادی داشته 

باشند.

 معاون ســازمان امور مالیاتی از 
شناسایی 5 هزار شرکت کاغذی خبر داد 
و گفت: نمره عملکرد سازمان مالیاتی 1۸ 

تا 1۹ است.
محمود علیزاده در گفتگــو با خبرنگار 
فــارس در مورد آخریــن وضعیت اخذ 
مالیات از خانه های خالی، اظهار داشت: 
هنوز چیزی شروع نشده است؛ ما گفتیم 
اگر ســامانه ملی امالک و اسکان تکمیل 
شــود و بتواند خانه های خالی را معرفی 
کند، کار را شــروع مــی کنیم چراکه در 
قانون تاکید بر این شــده کــه از طریق 
این سامانه باید نشانه گذاری و شناسایی 

خانه های خالی انجام شود.
*شناسایی خانه های خالی هنوز شروع 

نشده است
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
در پاســخ به این پرسش که گفته بودید 
هفته بعد شناسایی خانه های خالی شروع 
می شــود، عنوان کرد: نگفتیم شروع  می 
شود. متولیان امر سامانه گفتند که در حال 
رسیدن به شاخص ها هستند و گفتیم اگر 
این موضوع به درستی عمل کند نسبت به 

اخذ مالیات آن اقدام می کنیم.
* نمره 19 عملکرد سازمان مالیاتی

وی در پاســخ بــه این پرســش که اگر 
بخواهیــد در روز مالیات بــه عملکرد 
سازمان امور مالیاتی نمره بدهید از 20 چه 
عــددی در نظر می گیرید؟ گفت: ظرف 

یک سال گذشته ســازمان حرکت های 
خوبی را شــروع کرده مخصوصاً درباره 
قانون سامانه پایانه فروشگاهی زمانبندی 
که قانون پیش بینی کرده برای حرکت به 
ســمت اطالعات به درستی و به هنگام 
عمل شده اســت. فکر می کنم جهش و 
حرکت سازمان مناسب بوده و می توان 
بر پایه آن نمره خوبی به خودش بدهد. از 
20 حداقل 1۸ تا 1۹ می توان به سازمان 

داد.
ایــن مقــام مالیاتی ادامــه داد: در بحث 
هوشــمند سازی ظرف یک سال گذشته 
خیلی خوب کار شــده و امیدواریم سال 
1400 با پیاده سازی پایانه های فروشگاهی 
و استقرار ســامانه مودیان تکمیل شود. 
اکنون می خواهیــم کل رویدادهای مالی 
فعاالن اقتصادی را در سامانه مودیان ثبت 
و ضبط کنیم و بســتر آن در حال ایجاد 

شدن است.
علیزاده در پاسخ به این پرسش که قطعًا 
مردم باید به عملکرد سازمان نمره قبولی 
و باال بدهند و البته نمی توان یک برنامه 
را محور ارزیابی قرار داد، خاطرنشان کرد: 
کاری که گفتم هنوز کســی آن را ندیده 
و فعال متخصصان و دســت اندرکاران 
و همچنین دســتگاه های نظارتی از آن با 
خبر هستند. شروع کار سال 1400 است 
و اکنون مقدمات و بســترهای آن فراهم 

شده است.

الکترونیکی  حساب  صورت  *صدور 
برای مودیان

وی در پاسخ به این پرسش که برای کارِ 
نکرده نمره 1۹ بــه خودتان دادید؟ بیان 
داشــت: کاری که کردیم را نمره دادیم 
بر پایه زمانبندی که داشتیم بسترها، آماده 
 سازی شده است. همچنین بیزینس مدل 
پایانه های فروشگاهی را تدوین کردیم و 
بر مبنای آن سامانه و نرم افزار آماده است. 
ســال آینده صورت حساب الکترونیکی 
یونیک که در اختیار سازمان است، ارائه 
می شود. یعنی فعاالن اقتصادی هر فاکتور 
خرید و فروشــی را که صــادر می کنند 
درون کارپوشــه خود در سامانه مودیان 
انجام می دهند و ســازمان به منشاء همه 

رویدادها دسترسی دارد.
* بازار داغ خرید و فروش کد ملی

معاون فنی و حقوقی ســازمان در مورد 
داغ شــدن بازار خرید و فروش کد ملی 
به منظــور صدور فاکتورهــای خرید و 
فروش از 500 هــزار تومان تا 2 میلیون 
تومان، تصریح کــرد: کارهایی که انجام 
شــده برای جلوگیری از ایــن اتفاقات 
است. فهرست موضوع ماده 1۶۹ قانون 
مالیات ها در حال اصالح است. مدارکی 
که برای عملکرد مالیاتی سال ۹۹ گرفته 
می شــود بر مبنای سریال فاکتور فروش 
است. اصالح قانون مالیات ارزش افزوده 

نیز به ما کمک می کند.

* تفاهم نامه سه جانبه برای شناسایی 
کارت های بازرگانی یکبارمصرف

وی در مورد اینکه معموالً ســازمان امور 
مالیاتــی این گونه فاکتورهــای خرید و 
فــروش را قبول نمی کنــد و در نهایت 
مالیات را به روش خودش حساب کتاب 
می کند، یادآور شد: حساب کتاب دستی 
نداریم و همه در سیستم سامانه تعریف 
می شود. از طرفی بحث های کنترلی نیز 
وجود دارد. همچنین تفاهمنامه سه جانبه 
میان دادســتانی تهران وزارت اطالعات 
و ســازمان مالیاتی در بــاره فاکتورهای 
صوری و کارت های بازرگانی اصطالحا 
یک بارمصرف به منظور پیگیری و ردیابی 
آنها امضا شده و فایل های مالی آن تهیه 

شد.
معاون ســازمان مالیاتی افــزود: وزارت 
اطالعات با توجه به دسترســی هایی که 
دارد پشــت پرده کارت ها و فاکتورها را 
شناسایی می کند. دادســتانی با توجه به 
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم پیگیر 
جرائم صدور فاکتورهای صوری است. 
همچنین سازمان مالیاتی پرونده های قبل 
از سال ۹5 را با کاوی خواهد کرد تا سوء 
استفاده شــرکت های کاغذی به صورت 

عمیق بررسی شود.
*5 هزار شرکت کاغذی 

معاون ســازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 
در کشور حداقل 5 هزار شرکت کاغذی 

داریم که البته این شــرکت ها به صورت 
قانونی ثبت شده اما ماهیت فعالیت آنها 
صوری و برای صدور فاکتور های واهی 

و انحراف در مباحث مالی است. 
* 5 هــزار ثروتمنــدی که وضعیت 

مالیاتی آنها مشخص نیست
علیزاده درباره موضوع شناســایی 300 
مــودی ثروتمند نیز عنــوان کرد: بحث 
به این شــکل اســت که  رســیدگی به 
تراکنش های بــاالی 5 میلیارد تومان در 
دستور کار بود و اطالعات آن استخراج 
شــد. حدود 300 هزار نفر کــه دارای 
تراکنش باالی 5 میلیارد تومان بودند که 
مورد رســیدگی قرار گرفت. برای آنها 

پروفایل مالیاتی تشــکیل شده و از این 
تعداد، پرونده تراکنش بانکی 5 هزار نفر 
در حال رســیدگی است که آیا مشمول 
مالیات هستند و در زمان خود آن را ابراز 

کرده اند یا خیر؟
* آخرین وضعیــت الیحه مالیات بر 

عائدی سرمایه
وی در مــورد آخریــن وضعیت الیحه 
مالیات بر عایدی ســرمایه، گفت: الیحه 
در کمیســیون تخصصی دولت  در حال 
بررسی است و امیدواریم هر چه زودتر 
تمام شود. همچنین مجلس طرحی دارد 
که روی مســکن متمرکز اســت در این 

زمینه همکاری خواهیم داشت.

کارشناسان بورس تشریح کردند؛

حکایت دالر و آینده »بورس«

 معــاون وزیــر صمت، با بیــان اینکه با 
گرانفروشان در بازار گوشی تلفن همراه برخورد 
خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه هیچ تغییری 
در واردات این کاال انجام نشــده، بهانه ای برای 

افزایش نرخ وجود ندارد.
عباس تابش در گفتگو بــا خبرنگار مهر با بین 
اینکــه بر پایــه تصمیم بانک مرکــزی، وزرای 
ارتباطات و فناوری اطالعات و صنعت، معدن و 
تجارت، واردات گوشی تلفن همراه باالی 300 

یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: 
با توجه به بررسی های همه جانبه صورت گرفته 
از ســوی وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات، 
صنعــت، معدن و تجارت و نیــز بانک مرکزی، 
واردات گوشــی های تلفن همراه با ارزش باالی 
300 یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد 
بود، بنابراین هیچ یک از شرکت های واردکننده و 
واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه 
اخبار منتشر شده نادرست قبلی در باره ممنوعیت 

واردات گوشی تلفن همراه با ارزش 300 یورو، 
افزایش قیمتی اعمال نمایند.

 رییــس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان افزود: بازرســان سازمان اتاق های 
اصناف و ســازمان های صمت اســتان ها نسبت 
به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در ســطح 
بازار، اقدام کرده و مردم نیز می توانند در صورت 
مشاهده گرانفروشــی، مراتب را از طریق سامانه 
124 و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعالم 

نمایند.
بــه گفته تابش، تعیین قیمت گوشــی های تلفن 
همراه بر مبنای ضوابط تعیین شــده از ســوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، 
نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام شده 
آنهــا تعیین خواهد شــد که چنانچــه گزارش 
گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی های 
الزم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن 

اینکه بازرســی ها از بازار نیز به صورت مستمر 
صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد 

شد.
وی تاکید کــرد: هیچگونه تغییــری در قیمت 
گوشــی های تلفن همراه به بهانه های مختلف از 
جمله انتشــار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت 
ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه باالی 300 
یورو مجاز نیست و حتماً برخورد الزم صورت 

می گیرد.

 رییس سازمان حمایت:

هیچ بهانه ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

بازار داغ خرید و فروش کد ملی
 شناسایی 300 هزار نفر با تراکنش بانکی باالی 5 میلیارد تومان
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مردی برای تمام فصول
 آشنایی با سردار شوذب محمدی؛ پیشقراول در آزادسازی خرمشهر، مداح شوریده اهل بیت )ع( و جهادگر نستوه مبارزه با کرونا

 رضا قاسم پور

جستارگشایی:
در دو ســالی که در کرج رحل اقامت افکنده ام، با 
عده ای از دوســتان جان اقدام به تأســیس انجمن 
زنجانی های مقیم البرز تحت عنوان »اشراق البرز« 
نموده ایم. با توجه به اینکه بیش از ده درصد از ساکنان 
البرز اصالت استان زنجانی دارند، پتانسیل های بالقوه 
و بالفعل و پیوست های فرهنگی مذهبی بسیاری در 
این سیل جمعیت غوطه ور در ایران کوچک وجود 
دارد. از این منظر، کرج آئینــه تمام نمایی از اقوام، 
فرهنگ ها، نژادها، ادیان و مذاهب بوده و کلکسیونی 

تمام عیار از ایران فرهنگی ماست.

یکی از بزرگانی که در عین بزرگی، بزرگوار بوده و 
احترام و عزتش بیشتر معطوف به کماالت روحی 
و خدمات انساندوستانه اوســت، استاد »شوذب 
محمدی«، سردار ســرافراز جنگ تحمیلی، مداح 
شوریده اهل بیت، جهادگر مبارزه با کرونا، مجاهد 
نستوه و خستگی ناپذیر عرصه فرهنگی مذهبی و از 

همه مهم تر سفیر مهربانی و انساندوستی است.
با هماهنگی و مشارکت دکتر حسن تقیلو شاعر و 
نویسنده زبردست از اهالی آموزش و پرورش البرز 
به دیدن استاد محمدی می رویم و پس از خوش و 
بش استارت مصاحبه سه ساعته و چالشی با استاد 

محمدی را می زنیم.
از دوران کودکی و زادگاهش چایپاره زنجان گرفته 
تا حضور مؤثــرش در جبهه های جنگ تحمیلی، 
از رشــادت های رزمندگان تا مداحی در جبهه، از 
تشکیل کانون مداحان کرج تا حضور در شبکه های 
داخلــی و برون مــرزی، از آمــوزش مداحان تا 
بازآفرینی حماسه کربال و لزوم خرافه زدایی و دوری 
از سیاست زدگی در مجالس ذکر اهل بیت، و از دقت 
نظر مداح در گزینش اشعار تا آشنایی با ردیف ها و 
گوشه های موسیقی و از لزوم تبیین فلسفه عاشورا 
و در نهایت از مجاهدت های گروه های جهادی در 

دفع شر کرونا...
سکانس اول: رشادت ها در جنگ تحمیلی

سردار حاج شوذب محمدی متولد 1342 روستای 
قیطول از بخش چایپاره زنجان می باشد. کودکی اش 
با کشــاورزی، گچ کاری و بنائی سر شده و از سال 

57 ساکن کرج می باشد.
وی ســردار فرهنگی مذهبی ســپاه بــوده و در 
آزادسازی خرمشهر به عنوان اولین آرپیچی زن وارد 
شــهر خرمشهر می شــود و مأموریت وی و دسته 
همرزمش خاموش کردن آتش مرگبار چند قبضه 
سالح دوشکاه دشــمن بوده است و نهایتا ضمن 
منهدم کردن آخرین آتشبار همزمان خود نیز مورد 
اصابت قرار گرفته و پس از ســاعت ها خونریزی 
به فرودگاه مهرآباد انتقال و به همراه پیکر شــهدا 
به سردخانه منتقل می شود و به طرز معجزه آسایی 
عالئــم حیاتی اش برمی گــردد. وی امروز به مثابه 
شهید زنده و جانباز سرافراز در خدمت اهل بیت و 

دستگاه بی تکلف امام حسین )ع( قرار دارد.
ســردار محمدی قبل و بعد از آزادسازی خرمشهر 
نیز بارها در عملیات های مختلف شرکت داشته و 
در یکی از عملیات ها متهورانه با نارنجک یک تانک 
عراقی را منفجر می نماید، البته الزم به ذکر اســت 
که عمده جراحات ایشان مربوط به بعد از عملیات 
آزادسازی خرمشهر می باشد. بخشی از رشادت های 
حاج شوذب و دوستانش در کتب مرتبط با جنگ 
تحمیلی ثبت و ضبط شــده است. صحبت هایش 
بسیار شیوا و شیرین اســت و ساعت ها می تواند 
مخاطبانش را در پای منابر و تکایا میخکوب نماید.

در عین حال عطش دیده شدن و اشتهار نداشته و 
با تواضع تمام در تشویق و ترغیب مداحان جوان 

بغایت کوشاست.
سکانس دوم: مداحی اهل بیت )ع(

گسترش شیعی گری و رواج تشیع در ایران، مدیون 
صفویه و علی الخصوص شــاه اســماعیل جوان 
می باشــد. در این دوره حکیم مالمحمد فضولی از 
ترکان کرکوک، شاعر و عارف سه زبانه )سال 1۹۹0 
به افتخارش از طرف یونسکو سال فضولی نامیده 
شد( با خلق اثر بی نظیر حدیقه السعدا در پاسداشت 
حماسه کربال سرمنشاء مقتل خوانی ها و اشعار آئینی 
در باره رشادت های امام حسین )ع( در جهان تشیع 

و دنیای ترکان گردید.
در همین روزهای کتابت روضه الشهدا مالحسین 
کاشی )شبهه دار و...( نیز منبعی برای عزاداری ها و 

مراثی ادبیات دیگر ایرانیان تلقی گشت.
از دیگر ســوی دو مانع عمده با مبــارزه بی امان، 
سیستماتیک پهلوی با زبان و ادبیات ترکان ایرانی 
وجود داشــت. طلوع دل انگیز منظومه جهانگشای 
حیدربابای اســتاد شهریار و چاپ بی انقطاع کتب 
مرثیه به زبان ترکــی از این حیث خدمات متقابل 
زبان ترکی و حماسه کربال بسیار تنگاتنگ و قابل 

توجه می باشد.
پدر بزرگوار اســتاد حاج شــوذب؛ حاج امیرعلی 
محمــدی از مداحان و پیرغالمــان ملی بوده و به 
واســطه نفوذ معنوی و کالمی ایشــان عموزاده ها 
و دایی حاج شــوذب نیز به صــورت حرفه ای به 
مداحی روی آورده و جالب تر آنکه پســر برومند 
حاج شوذب، مهندس محســن محمدی )کارمند 

شهرداری( نیز مداح قابلی در سطح کرج می باشد.
حاج شوذب از مؤسسین شورای هیئات مذهبی در 
ســال 13۶1 کرج بوده و عالوه بر آن در کســوت  
مسوول بسیج مداحان و راه اندازی حسینیه مداحان 
البرز، بنیاد دعبل خزائی و مؤسسه حداث الحسین 
خدمات بی بدیل و شــایان توجهــی را در قالب 
آموزش های چندگانــه، بصیرت افزایی و همچنین 
خدمات درمانی، بیمه، اشــتغال، ساماندهی، ثبت 

هئیات و... به جامعه مداحان عرضه کرده است.
الزم به ذکر اســت که بنیاد دعبل خزاعی تقریبا 17 
سال پیش با دستور رهبر معظم به منظور حمایت 
و پشتیبانی از مداحان پیسکسوت تشکیل شد. در 
اســتان البرز از زمان تأسیس تاکنون تقریبا ۸0 نفر 
بیمه شــده اند که از این تعــداد 1۸ نفر با توجه به 
سابقه بیمه ای که در جاهای دیگر داشتند و یا سابقه 
بیمه شان 10 سال و سقف ۶0 سال سن را پر کرده 
بازنشســته شــده و هم اکنون حقوق بازنشستگی 

می گیرند.
1۹ نفر از پیشکســوتان که زمان شروع به کار بنیاد 
۶0 سال را رد کرده بودند، قانون اجازه بیمه شدن را 

نداد، بنابراین مستمری می گیرند.
این طرح باعث شــد مداحانی که شغلشــان فقط 
مداحــی بــود و به دلیل کهولت ســن قــادر به 
مجلس داری نبودند، دغدغه تأمین هزینه زندگی را 

کمتر داشته باشند.
اســتان البرز با حدود 2300 هیئت مذهبی و 2۸50 
مداح آقا و ۶70 مداح خانم از اســتان های پیشرو 

در عرصه مداحی و هیئات مذهبی و حســینیه و 
تکایاست.

حاج شــوذب محمدی یکی از طالیه داران پرشور 
و صدیق مداحی ایران و البرز معتقد اســت که در 
صوت و آشــنایی با ردیف های آوازی هیچ کس 
به پای مرحوم سلیم مؤذن زاده نخواهد رسید. وی 
همچنین از مداحان معاصر زادگاهش زنجان، عالقه 
ویژه و وافری به استاد حاج اصغر زنجانی دارد. این 
عالقه محصول مؤانست فراوان و معاشرت بی پایان 
با حاج اصغر زنجانی از اعجوبه های عالم مداحی 

است.
وی ضمــن اینکه حــاج اصغر را اســتاد خود در 
عرصــه ی مداحی می دانــد وی را ذاکری با بینش 
ممتاز می داند و به کماالت معنوی ایشــان اشارات 
کوتاهی می نماید. ولی بسیاری از راز و رمزهای وی 

را مکتوم می گذارد شاید برای وقتی دیگر...
اســتاد شــوذب محمدی معتقد اســت که برای 
جلوگیری از ترویــج خرافات، بایــد مداحان را 
در جنبه های مختلف آموزش داد. شــعر شناسی، 
موسیقی شناسی، مقتل شناســی، بصیرت و بینش 
سیاســی بخشــی از جنبه های آموزشی الزم برای 

جامعه مداحی است.
حاج شوذب بر این باور است که صدا و سیما آنگونه 
که باید به ترویج مداحی اصیل اهتمام نمی ورزد و به 
نوعی خود را محدود به چند مداح نموده است. وی 

سرند انحرافات را به عهده مداحان می داند.
وی شاعر را تولیدگر و مداح را فروشنده شعر تلقی 
کرده و اشعار مرثیه را در چهار قالب اشعار حماسی، 
عــرض حال، عــرض قال و متقن تقســیم بندی 

می نماید.
اســتاد می گوید شــعر یا عرض حال است که از 
مشاطه گری شاعر بهره برده، یا عرض قال است که 
انحرافات در آن به جهت وجود روایات یا احادیث 
غیرمعتبر وارد شده، یا حماسی است که بعضاً دچار 
غلو شــده، یا احساسی اســت که از خرافات رنج 
می برد. وی معتقد است که بیشتر انحرافات در رسته 
شعرهای حماسی و احساسی متأثر از داستان ها و 

روایات می باشد.
بخش دیگــری از انحرافات ترویج دیدگاه مکتب 
کالمــی مرجئــه در برخی از مجالــس اهل بیت 
علیهم السالم است که معتقد هستند عذابی در کار 
نیست و گریه بر امام حسین )ع( آثار و عذاب همه 

نوع گناه را برطرف می سازد.
استاد محمدی در جواب پرسش تفاوت مداح، ذاکر 

و نوحه خوان می گوید:
ذاکر عالوه بر مرثیه، با دعا و مناجات خوانی نیز سرو 

کار دارد.
مداح با استفاده از حدیث، روایات، مقاتل و اشعار 

مرثیه، قدرت وصف و مدح اهل بیت را داراست.
نوحه خوان بیشتر روضه حال می خواند.

وی همچنین در نســبت بین مداحی و شــعر و 
موسیقی می گوید:

یک مداح کامل باید شعر شناس بوده و الزم است 
بــر ردیف های آوازی و فــراز و فرود و همچنین 
فوت و فن موسیقیایی مسلط باشد تا ضمن انتخاب 
درســت و بهنگام اشعار متناسب با نوع مجلس و 
جنس مخاطــب، تارهای صوتی خود را بهنگام به 
ارتعاش درآورده و ضمن مواظبت از موهبت صوتی 
خود، آهنگ و نوا را باالنس کرده و شور و شعور را 

در مخاطب به غلیان آورد.
سکانس سوم: حاج شوذب محمدی و عنایات 

اهل بیت )ع(
استاد محمدی انسان نجیب و در عین حال عجیبی 
اســت. وی با اینکه ۶5 درصد ریه هایش شیمیایی 
بــوده و قربانی جنگ تحمیلی اســت، در حوالی 
شصت سالگی صوتی دلنشین و نفسی گرم و آتشین 
داشته و تحلیل گری منصف و پخته و در یک کالم 

انسانی آزادمنش و دلسوز است.
از دکتر حسن تقیلو متخلص به سالک زنجانی نقل 
است که اهالی آغچه حصار ساوجبالغ سه سال پیاپی 
وی را برای مداحی روزهای محرم دعوت می کنند 
و حتــی هزینه ایاب و ذهاب اســتاد را نیز تعارف 
نمی زنند. در ســال چهارم اهالی که شیفته منش و 
صدای استاد شده اند مجددا با وی تماس گرفته و 
در منزل ایشان حاضر می شوند و پس از صرف شام 
از وی برای مداحی محرم دعوت می کنند. وقتی با 
اجابت حاج شوذب مواجه می شوند به وجد آمده 
و یکــی از اهالی باغ 35 میلیونی خود را به قیمت 
27 میلیون به حاجی واگذار می نماید. حاج شوذب 
پس از بازگشت از کربال به روستا سر زده و متوجه 
می شود که در ملک شخصی اش بنایی ساخته شده 
است، پس از پرس و جو متوجه می شود که اهالی 
به پاس چهار سال زحمات مداحی محرم کلبه ای 

برایش بنا کرده اند.
حاج شــوذب شیفته تمام و کمال اهل بیت بوده و 

11۸ بار به کربالی معلی سفر کرده است.
وی زندگی هر دو دخترش را مدیون عنایات اهل 
بیت دانسته می گوید: دختر بزرگم به دلیل خفگی 

ناشی از مسدود شدن مسیر تنفسی، برگه فوتش در 
درمانگاه نوشته شده بود، اما در همین اثنا و زمانی 
کــه مقدمات انتقال کودک به ســردخانه را فراهم 
می کردیــم، در خلوت خود توســلی به حضرت 
صدیقه طاهره و خانم رقیــه خاتون نمودم، هنوز 
از آن حال و هوا خارج نشــده بودم که دیدم آقایی 
سراسیمه خود را به درمانگاه رساند و پی جوی بیمار 
بدحال می باشــد. وقتی به اتاقی که جسم بی جان 
دخترم در آنجا بود رفت، بالفاصله اقدامات احیا را 
انجام داده الحمدهلل نفس رفته را به فرزندم برگرداند 
و بالفاصله او را به بیمارســتان امیــر اعلم تهران 
منتقل نمودند تا ادامه درمان در آنجا انجام بشــود. 
آن پزشک عزیز آقای دکتر اسالمی رییس درمانگاه 
بودند که در مالقات های بعدی می گفت من نمیدانم 
چطور شد به دلم افتاد که االن من باید خودم را به 
درمانگاه برســانم، گویا از حسی درونی مرا به این 
کار واداشت. دکتر از من پرسید: چه نسبتی با اهل 

بیت داری؟
پاســخ دادم: مداح اهل بیتم، و او در جوابم گفت: 

این را قدر بدان.
سکانس چهارم: حاج شوذب جهادگری مجاهد 

در مواجهه با کرونا
اسفند ماه ۹۸ همزمان با اوج گیری کرونا در کشور، 
گروه های خودجوش مردمی و حرکت های جهادی 
بسیاری در گوشه و کنار کشور نشو و نمو کرده و با 

ایثارگری تمام و بذل سالمتی خویش با ضدعفونی 
محالت پایین دست و کم برخوردار شهرها و اماکن 
عمومی جلوه های نابی از انسان دوستی را به نمایش 
گذاشــتند. حاج شوذب نیز با اذعان به اینکه مداح 
اهل بیت باید در حوزه عمل و از جنبه های زبانی، 
فکری و... با بینش سیاســی درســت مواجه شده 
و به  مســوولیت خطیر اسالمی و انسانی خویش 
عمل نماید، اقدام به تشکیل گروه جهادی 55 نفره 
از مداحان برای مقابله بــا کرونا نموده و در قالب 
ســه اکیپ با هزینه های شخصی اقدام به سم پاشی 
و ضدعفونی معابــر و اماکن عمومی کم برخوردار 
نموده و جلوه های ویژه ای به ویژه در روزهای نیمه 

شعبان خلق نمودند.
سکانس آخر:

پرسشی که امروز به عنوان یک معلم روزنامه نگار 
ذهنم را به شــدت درگیر خود کرده اینســت که 
چرا نســل اول انقالب، رزمندگان جنگ تحمیلی، 
جهادگران عرصه های ســازندگی و.... بی آالیش و 
پاک باخته در حفظ و حراست از تمامیت ارضی و 
تمام داشته های معنوی مان بدون ادعا و چشمداشت 
پای در عرصه های پرخطر گذاشته و بعضا در راه 
ملک و ملت، اسالم و انقالب دست از جان شیرین 
شستند و برای پایایی و مانایی کیان و هستی ایران 
و ایرانی مشتاقانه در جبهه های مختلف از همدیگر 
سبقت می گرفتند، ولی حاال در دوران تثبیت نظام، 
ما با نسل دوم و ســومی روبرو هستیم که عموما 
خود را نسل ســوخته پنداشــته و بعضا به هیچ 
صراطی مستقیم نیستند و در صورت فراهم شدن 
شرایط به تنها چیزی که فکر نمی کنند منافع ملی و 

عمومی است.
چرا این شــور و حال وصف ناپذیر که در محرم و 
صفر در چهارگوشــه کشور ایجاد می شود مقطعی 
بوده و این شور بی بدیل به شعور و عقالنیت پایدار 

مبدل نمی گردد؟
چرا کسانی که ظاهرأ در روزهای تاسوعا و عاشورا 
مشتاقانه حاضرند جان فدای ســرور آزادگان امام 
حسین )ع( نمایند، در دیگر روزهای سال در زندگی 
شخصی و مطامع دنیوی غوطه ور بوده و نیم نگاهی 
به چرایی، چگونگی و فلسفه قیام امام حسین )ع( 

نمی اندازند؟
شوربختانه امروزه سبقت های ما بعضا در کم کاری، 
بهره مندی از انواع رانت، اختالس و بی  مسوولیتی و 

خالصه فوکوس بر منافع شخصی است.
و اما پرسشــی که  مسووالن، نخبگان و الیت های 
مختلف باید به آن پاســخی واقع گرایانه و درخور 

بدهند آنست که:
چرا روحیه مردمی و جهادی امثال حاج شــوذب 

محمدی به نسل دوم و سوم کمتر منتقل شد؟
به راستی ما کدامین پل اعتقادی و سیل بند ملی را 

شکسته ایم؟
و باالخره گفتگوی ما با اســتاد محمدی در حالی 
پایان یافت که به نظر می رســید هنوز ناگفته های 
بسیاری در نهان حاج شوذب وجود دارد که شاید 
وقتــی دیگر بتوانیم آنها را از دریای مواج وجودی 

ایشان صید کنیم.
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کتابخانه عمومی جدید قیدار 
هفته دولت امسال 

به بهره برداری می رسد
 رییــس اداره کتابخانه هــای عمومی 
شهرســتان خدابنده گفت: عملیات ســاخت 
کتابخانه عمومی امام علی)ع( شــهر قیدار در 
مراحــل پایانی بوده و قرار اســت هفته دولت 

امسال به بهره برداری برسد.
سیدمهدی موسوی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا افزود: تمامی تجهیــزات، کتاب و منابع 
مورد نیاز این کتابخانه خریداری شــده است و 
برای استقرار آنها، منتظر تحویل پروژه از سوی 

پیمانکار هستیم.  
وی با بیان اینکه برای ســاخت کتابخانه جدید 
شــهر قیدار بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه شده 
اســت، اظهار داشت: این کتابخانه در زمینی به 
مســاحت یک هزارو ۵۰۰ مترمربع با زیربنای 

۸۵۰ مترمربع ساخته شده است.  
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان 
خدابنده گفت: در زمان حاضر ۶ باب کتابخانه 
عمومی در مناطق شهری و هشت کتابخانه نیز 
در مناطق روستایی این شهرستان فعال استت.  

موســوی افزود: یــک کتابخانه ســیار نیز در 
شهرستان خدابنده برای ارئه خدمات به مناطق 

روستایی دور افتاده فعالیت دارد.  
وی افزود: در زمان حاضر حدود ۶ هزار نفر در 
شهرستان خدابنده عضو کتابخانه های عمومی 
هســتند.  در اســتان زنجان ۹۷ باب کتابخانه 
عمومی وجود دارد که  ۳۶ باب از این کتابخانه 

ها در مناطق روستایی واقع است.
هم اکنون حدود ۸۰ هزار نفر در اســتان زنجان 
عضو کتابخانه های عمومی هستند که این میزان 

نزدیک هشت درصد جمعیت استان است.

 خبـــر

 فرنشین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: پروژه دوخطه کردن راه آهن 
اســتان تاکنون ۷۰ درصد پیشــرفت داشته و به 
دنبال آن هســتیم تا پیش از پایان کار دولت، به 

بهره برداری برسد.
به گزارش زنگان امروز رامین میرزایی شــامگاه 
یکشــنبه )۱۶ تیر( در نشست خبری با اصحاب 
رســانه، اظهار کرد: در ســال کنونی برنامه ریزی 
در این ســازمان در سه بخش اصلی کشاورزی، 
صنعتی و خدماتی انجام می شــود تا استان بیش 
از پیش در مســیر توسعه خود حرکت کند. یکی 
از موتورهای محرک توســعه استان بهره برداری 
از پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان اســت که 
تاکنون ۷۰ درصد پیشــرفت داشته و به دنبال آن 
هستیم تا پیش از پایان کار دولت به بهره برداری 

برسد.
وی با اشــاره به وضعیت در حوزه کشــاورزی، 
افزود: در بخش کشــاورزی اولویــت با بهبود 
بهــره وری اســت. همچنین در ایــن بخش بر 
موضوع تکمیل زنجیره تولید تاکید شــده است. 
کاهش ضایعات، اســتفاده از ارقام اصالح شده، 
توجه به امنیت غذایی، توســعه مکانیزاســیون، 

صادرات محصوالت کشــاورزی استان و توجه 
به بازار داخلی محصوالت نیز از دیگر مسائل در 

دستور کار است.
این  مســوول با بیــان اینکه بخــش صنعت از 
بخش های پایه و محور اســتان است، ادامه داد: 
هم اکنون ۱۲۱۱ فقره پروژه بهره برداری صنعتی 
با حجم ۷۷۰۰ میلیارد تومان با اشــتغال ۴۳ هزار 
نفر در استان فعال اســت. همچنین ۲۲۱۷ فقره 
درخواســت ســرمایه گذاری صنعتی در استان 
زنجان وجود دارد که این درخواســت ها با مبلغ 
۳۴۰۰ میلیــارد تومان و با پیش بینی اشــتغال ۶۳ 

هزار نفری، سرمایه گذاری است.
میرزایی، نســاجی، روی و برق را از محورهای 
صنعت در اســتان زنجان دانست و تصریح کرد: 
هم اکنون صنایع محصوالت شوینده و بهداشتی 
و غذایی نیز در زنجان فعالیت های خوبی داشته و 
رو به توسعه است. امیدواریم با برنامه ریزی های 
به عمل آمده و همچنین اقدامات در دست اجرا، 
در آینده شــاهد تبدیل استان به قطب تولید مواد 
شوینده و مواد غذایی باشیم. باید به این نکته نیز 
اشــاره کرد که ۴۰ درصد از محصوالت دخانی 
کشــور در زنجان تولید می شود.  رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، از افزایش 
اشــتغال و تعداد بیمه شــدگان اجباری در سال 
گذشته خبر داد و گفت: این رقم از ۱۰۶ هزار نفر 
در ســال ۱۳۹۵ به ۱۱۴ هزار و ۸۷۵ نفر در سال 
۱۳۹۸ رسیده است که اگر تعداد بازنشستگان و 
افرادی که جایگزین بازنشسته ها شده اند را به این 
مقدار اضافه کنیم، عــدد قابل توجهی در بحث 

اشتغال به دست می آید.
وی با اشــاره به فعالیت هــا در بخش معدن به 
عنوان بخشــی فعال در اقتصاد و اشتغال استان، 
یادآور شــد: ۳۲۱ معدن در استان فعال است و 
از مجموع ۷۵ ماده معدنی موجود در کشــور ۳۷ 
ماده معدنی در زنجان وجود دارد به همین خاطر 
شاهد سرمایه گذاری نسبتا مناسب در این بخش 
هســتیم به طوری که میزان سرمایه گذاری در این 
بخش ۲۷۰ میلیارد تومان با اشتغال بیش از ۳۲۰۰ 

نفر است.
این  مســوول، با اشــاره به اینکه ســهم بخش 
خدمــات و گردشــگری در زنجان نســبت به 
میانگین کشوری پایین تر است، عنوان کرد: زمینه 
برای ایجاد اشــتغال و توســعه و سرمایه گذاری 
فراهم شــده و زیرســاخت های توسعه های در 

راستای ایجاد اشتغال در این بخش افزایش پیدا 
کند.

میرزایی با اشــاره به اینکه ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی دبیرخانه جلســات ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی اســتان اســت، خاطرنشان کرد: 
در ســال کنونی از مجموع ۷۵ پروژه  پیشنهادی 
۲۵ پــروژه اقتصاد مقاومتی برای اســتان زنجان 

تصویب شده است.

فرنشینسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناعالمکرد:باسرمایهگذاری۳۴۰۰میلیاردتومانیمحققمیشود

 ۶۳ هزار  شغل جدید در زنجان
پایانپروژهدوخطهکردنراهآهنزنجان-تهرانتاسالآینده

درسالکنونیازمجموع۷۵پروژهپیشنهادی،۲۵پروژهاقتصادمقاومتیبرایاستانزنجانتصویبشدهاست

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي 
) همراه با ارزیابی کیفی ساده(

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانزنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله اي )همراه با ارزیابی کیفی 
ســاده( پروژه تکمیل عملیات احداث بند خاکی روستاي چهرآباد شهرستان زنجان به میزان )180،000 مترمکعب عملیات 
خاکی، 13،500 مترمکعب ســنگی، 116،500 کیلوگرم کارهاي فلزي و 2،130 مترمکعب کارهاي بتنی( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه ) دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/4/17 می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت 19 روز شنبه تاریخ 99/4/21
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت 13:00 روز دوشنبه تاریخ 99/5/6

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 99/5/6 و مکان تحویل اسناد فیزیکی ، امور قراردادهاي اداره کل 
و مکان بازگشایی پاکت ها ، سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري)حضور مناقصه گران در نشست مجاز است(

 پیشنهاد دهندگان بایستی داراي گواهی صالحیت معتبر پیمانکاري در رشته کشاورزي یا ابنیه یا آب از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي باشند.

 جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارایه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :
زنجــان - خیابان خرمشــهر، خیابان عدالت دوم غربــی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري اســتان زنجان و تلفن تماس 

02433777949 - 02433777011

مبلغ برآورد عنوان پروژه
)به ریال(

مبلغ تضمین 
)به ریال(

تکمیل عملیات اجرایی احداث بند خاکی حوزه آبخیز چهرآباد شهرستان
85،470،514،7894،275،000،000زنجان )به شرح فوق(

  هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم
  رییس اداره آموزش، ترویج و مشارکت 
هــای مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجان، آموزش روســتائیان و استفاده از ظرفیت 
آنان به منظور کاهش آمار آتش سوزی در مراتع را 

ضروری دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان، علی ایده لویی  رییس 
اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی منابع 
طبیعی استان گفت: آموزش روستائیان و استفاده از 
ظرفیت آنان به منظور کاهش آمار آتش سوزی در 

مراتع ضروری است.
وی افزود: دهیاران، شوراهای اسالمی  و معتمدین 
محلی روستاهای قره آغاج، زره باش، چشین، کینه 
ورس و چرگر از توابع شهرستان ابهر در کالس 

های آموزشی و ترویجی حضور یافتند.
ایده لویی خاطر نشــان کرد: این دوره از کالس 
ها با حضور تیم آموزش و ترویج اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به همراه یکی از 
سفیران انفال این اداره کل برگزار شد.

 رییس اداره آموزش، ترویج و مشــارکت های 
مردمی منابع طبیعی اســتان با اشــاره به اهمیت 
ترویــج و تعلیم راهبردهــا و روش های مربوط 
به پیشگیری از حریق گفت: شرکت کنندگان در 
ایــن دوره ها از نحوه اطفای به موقع حریق های 
احتمالی در عرصه های ملی و همچنین پیشگیری 
از هر گونه آتش سوزی و تخریب در منابع طبیعی 

آشنا شدند.
ایده لویی افزود: باالبردن فرهنگ عمومی در جهت 
استفاده صحیح از منابع طبیعی در قالب طرح های 
آموزشــی از قبیل ایجاد کالس های آموزشی در 
این زمینه و همچنین کمک گرفتن از فرهنگ عامه 
افراد به خصوص تعالیم دین مبین اسالم در جهت 
احیای منابع طبیعی ضرورتی است که این روزها 
تیم آموزش و ترویج به همراه ســفیران انفال در 

روستاهای زنجان آن را دنبال می کند.
وی در ادامه تاکید کرد: بهره برداران و گردشگران 
از روشن کردن آتش نزدیک درختان و بوته های 
طبیعی و همچنین رها کردن ته سیگار روشن در 
طبیعت و همچنین از رها کردن بطری های شیشه 
ای در مراتع و جنگل ها که در برابر نور خورشید 
مثل ذره بین عمل کرده و موجب آتش سوزی می 

شود خودداری نمایند.
به گفته این مقام  مســوول گردشگران و طبیعت 
دوســتان می توانند برای روشــن کردن آتش به 
منظور طبخ غذا محدوده آتش را با ســنگ چین 
پوشانده و هنگام خروج از طبیعت نیز باقیمانده 
آتــش را با آب خاموش نمــوده و روی آن را با 
خاک بپوشــانند. ایده لویی گفــت: بازی کردن 
کودکان با آتش نیز می تواند منجر به آتش سوزی 
وسیعی در طبیعت شود، به همین منظور والدین 

نقش مهمی در پیشگیری از این امر دارند.

خبر اجتماعی

بایستگیآموزشروستاییانبرایکاهشآمارآتشسوزیدرمراتع

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان گفت: 
تاکنون ۳۱ هزارو ۲۴۹ نفر به صورت ســرپایی به 
لحاظ بیماری کرونا پیگیری و مورد آزمایش قرار 
گرفتند که از این تعداد تســت ۹ هزار و ۱۷۰ نفر، 

معادل ۲۹ درصد مثبت اعالم شد.
دکتر محمد رضا صائینی، در نشست ستاد کرونای 
اســتان با اشاره به آخرین وضعیت این بیماری در 
استان افزود: بررسی ها نشان می دهد میزان روزانه 
بستریهایی کرونایی هم اکنون به تعداد ۹۵ تا ۱۳۰ 
نفر رسیده است بطوری که در روز گذشته ۹۴ نفر 

در سطح بیمارستان های استان بستری شده اند.
وی اضافه کرد: شمار بیماران کنونی تحت درمان 
در بیمارستان های استان ۵۶۳ نفر، تعداد بیماران در 
نقاهتگاه ها ۵۰ نفر و متوســط بار مراجعه به مراکز 
۱۶ ســاعته که روزانــه   ۴۰۰ نفر بود از هفته اول 
تیر امســال به بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر افزایش 

یافته است.
این مسؤول ادامه داد: خوشبختانه با کارهای انجام 
گرفته در روزهای گذشته شمار مراجعه کنندگان 
سرپایی به مراکز یاد شده به ۹۲۸ نفر رسیده که این 

افراد مشکوک به بیماری کووید ۱۹ هستند.
صائینی موارد بســتری های مشکوک به کرونا در 
این استان از ابتدای شیوع ویروس تا کنون را پنج 

هزارو ۹۰۸ نفر اعالم کــرد و افزود: از این تعداد 
نتیجه تست یک هزار و ۹۱۶ نفر معادل ۳۲ درصد 

مثبت بوده است.
وی با اشــاره به اینکه این استان اقدام  ویژه ای در 
ارتباط با بحث ســرپایی بیماری کرونا و موضوع 
تست های سرولووژی را نیز مد نظر قرار داد است، 
اظهار داشت: در این راستا   ۹ هزار و ۲۹۶ مورد در 
سطح  استان بررسی شدند که از طرفی مطالعات 
خاص نیز نشــان می دهد میزان ایمنی زنجانی ها 
در مقابل بیماری کووید ۱۹، ۱۱.۷ درصد است و 
قریــب ۸۸.۳ درصد ایمنی الزم را ندارد و معرض 

ابتال به این بیماری قرار دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: اگر عموم 
مــردم اصول ایمنی در زمینه کنترل این بیماری از 

قبیل استفاده از  ماسک، اجتناب از حضور در مکان 
های تجمعی را رعایت نکنند، احتمال ابتالی آنان 
بسیار باالست. وی اظهار داشت: حتی تعداد موارد 
مثبت بیماری کرونا، در آیین های کوچک از قبیل 
جشن تولد ها نیز نمود داشته و این موضوع گردش 
و استقرار ویروس را نشان می دهد که لزوم دقت 

و توجه هم استانی ها به این مهم ضروری است.
صائینی با اشاره به اعمال محدودیت های کرونایی 
در چهار شــهر قرمز استان افزود: شوربختانه همه 
تعطیلی ها محقق نشده و این مساله در مکان هایی 
از قبیل قهوه خانه، چایخانه ها، آرایشگاه های زنانه 
نمود بیشــتری داشته که همچنان به فعالیت خود 

ادامه می دهند.
وی اضافه کرد: این واحد دانشــگاهی درخواست 
دارد در اعــالم اعمــال محدودیــت هایی کرونا 

مهدهای کودک نیز افزوده شــود، عــالوه بر آن 
کاهش زمان آمد و شــد وسایط نقلیه حمل و نقل 
عمومی درونشهری هم تدبیری اندیشده شود چرا 
که فعالیت این ناوگان، حضور افراد در شــهر را 

افزایش می دهد. 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان به چالش های 
موجود این واحد دانشگاهی نیز اشاره کرد و گفت: 
با هماهنگی های انجام شده مکان های پرتجمع و 
تاالرها از قبیل » کارگزاری مفید« که به اخطاریه ها 
توجهی نداشــتند تعطیل شدند و در ارتباط دفاتر 

پیشخوان مشکالت جدی دارند.
وی، نظارت جدی بر مغازه های گل فروشی شهر را 
خواستار شد و گفت: این واحد دانشگاهی مخالف 
تعطیلی گل فروشی ها است اما باید همواره رصد 

شوند تا پروتکل های بهداشتی رعایت شود عالوه 
بر آن، حضور نیافتن مردم در آرامستان های شهر 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه نیز اقدامی مهم در 

پیشگیری از این بیماری محسوب می شود.
صائینی افزود: گندزدایی تاکسی ها و اتوبوس ها 
نیز به طور مســتمر انجام گیرد که این کار بطور 
کامل انجام نمی گیرد و بررسی ها نشان می دهد 
وضعیت پمپ بنزین ها بهتر از گذشــته شده و از 
طرفی با وجود اعالم تعطیلی پارک ها و تفرجگاه 
های شــهر اقدام عملی در این باره انجام نگرفته 

است.
وی اظهار داشــت: گند زدایی ۵۲ نقطه از ســوی 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکی اعالم 
شده که این مهم از طریق شــهرداری ها و گروه 
های جهادی انجام می شــود و معاونت بهداشتی 

نیز آمادگی دارد مشــاوره های الزم را در این باره 
انجام دهد و از طرفی ماسک های نا ایمن توسط 
افراد سودجو در اختیار مردم قرار گرفته که حفاظت 
الزم را ندارند که مردم باید به این مهم توجه داشته 
باشــند. این مسؤول توجه به سالمت سالمندان را 
خواستار شد و گفت: حضور این افراد به دلیل سن 
باال در پارک ها نگران کننده است، چرا که بیشترین 
موارد بستری بیمارستانی  نیز به گروه سنی باالی 
۶۰ سال مربوط است و در واقع  شدت بیماری در 

آنان بسیار باالست.
وی اظهار داشــت: هر چند، بررسی ها نشان می 
دهد، ســن ابتال و بیماران بســتری در بیمارستان 
های اســتان کاهش یافته است این درحالی است 
که برخی دستگاه های اجرایی این استان در زمینه 
فاصله گذاری اجتماعی همچنان روال گذشــته را 
طی می کنند. این مسؤول ادامه داد: شوربختانه در 
خرمدره  غسالخانه ویژه کرونایی ها وجود ندارد و 
انتظار بر این است که این اموات از طریق شهرستان 
ابهر پوشش داده شــود که در این باره مشکالتی 

وجود دارد.
وی اضافه کرد: همکاری الزم نیز در تجهیز نقاهتگاه 
ماهنشان وجود ندارد و از سوی دیگر فعالیت افراد 
کرونایی مثبت در مشــاغل آزاد و دستفروشــان 

نگرانی ها را افزایش داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

 بیش از ۳۱ هزار نفر در استان زنجان به صورت سرپایی 
غربالگری کرونایی شدند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت برگی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 41/5652 اصلی بخش 
7 زنجان به شماره سریال 388652 الف 97 به نشانی: زنجان، امیرکبیر فاز 2 
آرمان یکم قطعه 5652 به نام بهادر حسنی صادر و تسلیم گردیده است که 
به موجب نامه شماره 1399011000845067 مورخه 99/2/14 شعبه 10 
بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب زنجان در قبال مبلغ 1.000.000.000 
ریال در قید بازداشــت می باشد. ســپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه 
مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 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 
دارند یا معامالتی به نفع آنها 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 این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 1 زنجان

آگهی ابالغ اجراییه کالسه : 9900472
بدینوسیله به آقای سلطانعلی خلفی نام پدر: امراح تاریخ تولد: 1356/8/2 شماره 
 ملی: 4283322393 شماره شناسنامه 1103 به نشانی: زنجان، الهیه فاز 2 
ده متری سبالن قطعه 3752 )خیابان خاکی جنب جمعه بازار( ابالغ می شود 
که آقای سعید بیات جهت وصول مبلغ 170.000.000 ریال به استناد چک 
شماره 2/604860 - 99/3/25 بانک سپه زنجان علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9900472 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخه 99/4/9 مامور ابالغ پســت محل اقامت شما به شرح نشانی اعالمی 
متعهدله شناخته نشده، بنابراین بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا مفاد، اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت.
مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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اذان ظهر

13:21

غروب آفتاب

20:37

اذان مغرب

20:58

نیمه شب

00:27

اذان صبح فردا

4:18

طلوع صبح فردا

6:05

وضعیت آب و هوای زنجان:

17
34

رازی است رد آن چشم سیاهت، بنمایش
گاهت، بسرایش شعری نسروده ست ن

خوش میچرد آهوی لبت، غافل ازین لب
گاهن کمین کرده ربایش- -این لب هک پلن
ن بهشتیت هک انچار سیبی است زنخدا

رپهیز مرا میشکند وسوهس اهیش

گستردگی سینه ات آافق فلق اهست
مرغی است لبم، رپ زده اکنون هب هوایش

آغوش تو ای دوست! رد باغ بهشت است
یک شب بدر آی از خود و رب من بگشایش

ره دیده هک بینم هب تو میسنجم و زشت است
چشمی هک تو را دید، جزین نیست سزایش

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
 دبیر عکس: ناصر محمدی

همکاران:  حمیدرضا بازرگانی 
  مهدی الماسی

 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

حیدر زنجانی
)جاللی پور(

استاد چاقوساز زنجانی

زنجان(  در   1330 )متولد  زنجانی  حیدر 
استادکار چاقوساز زنجانی است.

چاقوسازی  رشته  در  سالگی   5 از  او 
آموختن  به  دوران  آن  بنام  اساتید  نزد 
چاقوسازی پرداخت. استاد حیدر زنجانی 
چاقوی  تراش،  قلم  چاقوی  ساخت  در 
ضامن دار، چاقوی میوه خوری و... از تبحر 
باالیی برخوردار است و تجربیات 60 ساله 
خود را در ساخت چاقوی بنام زنجان به کار 

می گیرد.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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