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دوربین زنگان امروز
دستفروشی در زنجان
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فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد
تحویل مسکن های طرح اقدام ملی زنجان 
تا پایان سال آینده
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 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی می گوید: 
در حوزه فرهنگی و پیشگیری تالش شد این باور 
ملی ایجاد شود که اعتیاد کم خطرتر از کرونا نیست 
و رویکرد پیشگیری بیش از گذشته مورد اهتمام 

قرار گیرد.
به گزارش ایســنا، سیدعباس صالحی دیروز )۱۷ 
فروردین( در اختتامیه مجازی جشنواره یاریگران 
زندگی گفت: برای مبارزه با مواد مخدر، دو مسئله 
حائز اهمیت است؛ مسئله اول تبدیل کردن مبارزه 
با مواد مخدر از یک مســئله سازمانی و نهادی به 
یک مساله ملی است به این معنا که تک تک افراد 
جامعه احســاس مســوولیت فردی و اجتماعی 
نســبت به این امر داشته باشند و همه سازمان ها 
و نهادهای اجتماعی نیز بخشــی از مســوولیت 

اجتماعی خود را معطوف به این حوزه کنند.
او در ادامــه مســئله دوم را تعریف رویکردها و 
اولویت بندی رویکردها خواند و ادامه داد: ســه 
رویکرد امنیتی - انتظامی، پزشــکی - درمانی و 
پیشــگیری - بهداشــتی در حوزه مبارزه با مواد 

مخدر بســیار مهم هستند اما تبیین نقطه استقرار 
و اولویت گذاری مخصوصا جبران تاخیر بســیار 

مهم تر است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصریح کرد: با 
توجه به این سه رویکرد، برای این که بحث مبارزه 
مواد مخدر به مسئله فراگیر مسوولیت اجتماعی، 
فردی و سازمانی تبدیل شود باید دامنه بحث مواد 
مخدر را از قالب های گوناگون بررســی کنیم تا 
احساس مسوولیت اجتماعی  در افراد ایجاد شود.

صالحــی با بیــان این که مواد مخدر مســئله ای 
چندوجهی اســت، افزود: این چندوجهی بودن 
عمق و گستره مسئله را بیشتر می کند و از لحاظ 
گستره جمعیتی به غیر از بیش از دو میلیون معتاد، 
حداقل هشت تا ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه را با 
بحث مواد مخدر درگیر می کند و از لحاظ فردی 
نیز عوارض جســمانی و شیوع بیماری بسیاری 
دارد تــا آن جا که مرگ و میرهای ناشــی از مواد 

مخدر چشمگیر است.
وزیر ارشاد گفت: اعتیاد در گسترش بیماری های 

روانی و روحی تاثیرات وســیعی دارد و ضعف 
اراده و اعتمــاد به نفس را به دنبــال دارد، وقتی 
مواد مخدر را در فضای فرد نگاه می کنیم با دامنه 
وسیعی از پیامدها و آسیب ها آن را می بینیم و در 
حوزه جمعی می نگریم، هم پیامدهای آن آن قدر 
وســیع اســت که نمونه آن، تاثیر بر اقتصاد خرد 
و کالن و معیشــت خانوار، بیــکاری و عوارض 

اقتصادی و کاهش بهره وری است. 
صالحی گفت: در حوزه اجتماعی، آسیب اعتیاد 
قابل توجه تر و ملموس تر است. اعتیاد در سرقت 
خرد، ۴۰ درصــد تاثیر دارد بــا این که در ایجاد 
ناامنی اجتماعی و کاهش نرخ بهره وری، بیکاری 
و پولشــویی نقش برجســته ای دارد. همچنین 
تاثیر اعتیاد در حوزه خشــونت های خانوادگی و 
همسرآزاری ۶۵ درصد، کودک آزاری ۳۰ درصد، 
قتل هــای عمد ۲۵ درصد، نزاع و خشــونت ۲۳ 

درصد و طالق ۵۰ درصد است.
او تاکیــد کرد: باید تالش کــرد که مقابله با مواد 
مخدر به مسوولیت فردی و ملی تبدیل شود و این 

امر وقتی میسر است که این دامنه در باور تک تک 
افراد و در باور، معرفت و احســاس آنان نهادینه 
شــود و هر فردی مانند درد کرونا، درد اعتیاد را 
حــس کند که نجات حتی یک فرد در جامعه نیز 

مهم است.
وزیر ارشــاد بیان کــرد: در حــوزه فرهنگی و 
پیشگیری تالش شد که این باور ملی ایجاد شود 
که اعتیاد کم خطرتر از کرونا نیســت و رویکرد 
پیشگیری بیش از گذشته مورد اهتمام قرار گیرد؛ 
در حوزه پیشــگیری باید اطالعــات صحیح را 
جایگزین اطالعات غلط کنیم و تمامی گزاره های 

غلط را بزداییم.
صالحی در پایان گفت: جشنواره یاریگران زندگی 
با نگاه پیشــگیری معرفتی برگزار شد اما جا دارد 
نکات بیشــتری مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان 
نمونه در فضای کارهای ســینمایی و مستند باید 
مطالعات و آسیب شناسی ها از عامه گرایی به نگاه 
عمقی تبدیل شود. همچنین نگاه تحلیل گرایی در 
این حوزه کمرنگ اســت و باید بتوانیم تیپ های 

مختلف اعتیاد را به معرض نمایش بگذاریم.
جشــنواره یاریگران زندگی به همت ستاد مبارزه 
با مــواد مخدر و با هدف آشناســازی هنرمندان 
و کســانی که تولیدکننده هنر هســتند با گفتمان 
یاریگران زندگی و تولید فعالیت فرهنگی و هنری 

با رویکرد پیشــگیری اولیــه از اعتیاد به صورت 
مجازی از سال گذشــته آغاز شد که از مجموع 
۱۰هزار اثر ارسالی ۵۰۰ اثر در بخش های مختلف 
داوری شدند و در نهایت به ۳۱ اثر جوایزی اهدا 

شد.

وزیر فرهنگ:

اعتیاد از کرونا کم خطرتر نیست

جنایت 
در زنجان

 دو محیط بان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه 
با گلوله جنگی به شهادت رسیدند

 شب دوشنبه بر اثر تعقیب و گریز بین افراد ناشناس و محیط بانان که در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه 
استان زنجان بودند، دو نفر از محیط بانان ایثارگر به نام  های مهدی مجلل و میکاییل هاشمی بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی جان باختند
 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار دستگیری فوری عامالن شهادت دو محیط بان زنجانی شد

هنرمند، راه گُشاست
6 گفتگو با رباب اله وردی، نقاش 

به سود شماستتبلیغات در 

آگهی تجدید دوم استعالم بهاء
275-10-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و 
نوری طرح های ویژه در سطح استان زنجان را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. 
متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشــتر به آگهی فراخوان در سایت 
 شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
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 وزیر راه و شهرسازی گفت: زنجان یکی 
از اســتان های پیشرو در اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن کشور است که امیدواریم با برنامه ریزی 
انجــام گرفته، اراده و همتی کــه وجود دارد و 
حمایتهای محوری مسووالن استانی این مهم به 

طور مستمر پیگیری شود.
محمد اســالمی در آیین آغاز عملیات ســاخت 
۱۳۰ هزار واحد مســکن برکــت و بهره برداری 
از ۳۰ هزار واحد مســکن محرومین کشور در 
ارتباط ویدئو کنفرانســی با استان زنجان  ابراز 
امیدواری کرد، واحدهای مســکونی اقدام ملی 
مســکن »۷۴۴ وحد مســکونی برکت« در زمان 
بندی تعیین شــده آمــاده، افتتــاح و در اختیار 

متقاضیان قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان 
نیز در این آیین با اشــاره بــه خدمات خوب و 
تقدیر از اقدامات  انجام شــده در حوزه مسکن 
اســتان افزود: این اقدامات با توجه به شــرایط 

خاص اقتصادی کشــور به ویژه در سال گذشته 
انجام می گیرد و در این میان ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( به عنوان اولین ارگانی بود که با پیروی 

از فرامین رهبری در کمک مومنانه و مواسات در 
بحث معیشت پیشگام شد و در محرومیت زدایی 
مناطق محروم نیز فعالیت های چشمگیری دارد.

حجت االســالم علی خاتمی بــا بیان اینکه این 
ســتاد در مباحث دانش بنیان به ویژه ســاخت 
واکســن کرونا نیــز قدم های موثری برداشــته 
اســت افزود: به طور یقین کارهای چشــمگیر 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( عالوه بر 
دعای رهبر انقالب، روح بنیانگذار کبیر انقالب 

و شهدا را شاد می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: اجرای بهینــه برنامه ها 
و اقدامــات رو به رشــد، راه و شهرســازی و 
پیمانکاران مرتبــط به این وزاتخانه می تواند به 

خانه دار شدن افراد منتهی شود.
به گزارش ایرنا، با حضور وزیر راه و شهرسازی 
در نمایشگاه دســتاوردهای اجتماعی در آیینی 
عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکن برکت 
و بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومین 
با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
آغاز شــد که سهم اســتان زنجان از این تعداد، 

پروژه ۷۴۴ واحدی است.

وزیر راه و شهرسازی:

زنجان از استان های پیشرو در اجرای طرح اقدام ملی مسکن است کپسول اکسیژن چطور 
به دست بیماران کرونایی 

زنجان می رسد؟
 معاون بهداشــت دانشــگاه علوم 
 پزشــکی اســتان زنجان گفت: افراد برای 
دریافــت مجوز کپســول اکســیژن برای 
استفاده در منزل به مرکز سرپایی شماره ۱۴ 

کووید- ۱۹ مراجعه کنند.
محمدرضا صائینــی، در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به آغاز موج چهارم بیماری کرونا 
در اســتان زنجان، اظهار کرد: برای حفظ 
ســالمت خود و اطرافیان تان برای بیماری 
و دالیــل غیراورژانســی حتی االمکان در 

بیمارستان ها حضور پیدا نکنید.
وی بــا بیان اینکه به محــض بروز عالئم 
به نزدیک ترین مرکز  کرونا، افراد ســریعاً 
۱۶ ساعته کووید - ۱۹ مراجعه کرده و در 
صورت شــدید بودن عالئم بیماری، بدون 
اتالف وقت به بیمارستان ها مراجعه کنند، 
افــزود: دو مرکز ۱۶ ســاعته کووید - ۱۹ 
جدید در بیمارســتان های امام حسین )ع( 
زنجان و بیمارستان امید ابهر راه اندازی شده 

است.
این مســوول با بیان اینکه نقاهت گاه های 
استان آماده پذیرش بیماران با حال عمومی 
خوب برای گذراندن دوران قرنطینه است، 
تصریح کرد: شهروندان در صورت داشتن 
ســئوال و نیاز به راهنمایی بیشتر می توانند 
بــا ســامانه های ۳۳۰۱۹۰ و ۴۰۳۰ تماس 

بگیرند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: متخصصان داخلی و عفونی 
در مرکز سرپایی شــماره ۱۴ کووید - ۱۹ 
)شــهرک کارمندان( بــرای تعیین تکلیف 
نهایی بســتری یا مراقبت سرپایی بیمارانی 
که در مراکز ۱۶ ساعته نتوانند این بیماران 

را تعیین تکلیف کنند، حضور دارند.
صائینی در رابطه با دریافت مجوز کپسول 
اکســیژن برای بیماران مبتال بــه کرونا در 
منزل، اظهار کرد: افراد برای دریافت مجوز 
کپسول اکســیژن برای استفاده در منزل به 
مرکز سرپایی شماره ۱۴ کووید - ۱۹ واقع 

در شهرک کارمندان مراجعه کنند.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز از مسافرت رفتن، 
پذیــرش مهمان، شــرکت در دورهمی ها، 
تجمعات و آمد و شدهای غیرضرور توسط 
زنجانی ها و استفاده از ماسک، خاطرنشان 
کرد: با رعایت فرآیندهای ذکر شده، بیماران 
بر پایه شــدت ابتال و وضعیــت بیماری 

بهترین خدمت را دریافت خواهند کرد.

خبـرخبــر

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان خبر داد:

تصفیه خانه فاضالب 
روستای نصیرآباد 

افتتاح می شود

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: پــروژه تصفیه خانه 
فاضالب روســتای نصیرآباد در شهرستان 
خرمدره به عنوان نخستین روستا در استان 
زنجان در قالب پویش »هر-هفته-الف-ب-

ایران« افتتاح می شود.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: این پروژه 
از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی و با 
اعتبــاری افزون بر ۶۵ میلیارد ریالف خرداد 

ماه سال کنونی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه ۳ باب تصفیه خانه فاضالب 
در روستاهای پری، تهم و نصیرآباد در استان 
زنجان در دست ســاخت قرار دارد افزود: 
تصفیه خانه نصیرآباد جمعیتی بالغ بر ۲ هزار 
و ۷۰۰ نفر را از خدمات جمع آوری و دفع 

بهداشتی فاضالب برخوردار می سازد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان تصریــح کرد: تصفیه خانه فاضالب 
نصیرآباد با سیستم لجن فعال و با تولید ۱۵ 
لیتر پساب در ثانیه به بهره برداری می رسد.

جزء قاسمی خاطرنشــان کرد: برای اجرای 
این پروژه ۵ کیلومتر شــبکه جمع آوری و 

8۰۰ متر خط انتقال ساخته شده است.
این مســوول، حفظ محیط زیست، ارتقاء 
بهداشــت اجتماعــی و بازچرخانی آب به 
طبیعــت را از جمله آثار توســعه صنعت 
فاضالب در جوامع عنــوان کرده و گفت: 
پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب صرفًا 
جهت مصارف کشــاورزی استفاده خواهد 

شد.

 دو شکارچی در ارتباط با شهادت محیط بانان 
زنجانی دستگیر شدند.

بــه گزارش زنــگان امروز  رییــس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان زنجان، گفت: در ارتباط 
با شــهادت ۲ محیط بان زنجانی ۲ نفر که در این 
اقدام جنایتکارانه دخیل بودند از سوی عوامل پلیس 

آگاهی این استان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی دیروز در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا، افزود: یکی از دستگیرشدگان بومی 
و دیگری نیز غیربومی است و احتمال اینکه تعداد 
شــکارچیان خاطی در رابطه با به شهادت رساندن 
این ۲ محیط بان زنجان بیشــتر از این تعداد باشد 

وجود دارد.
وی اظهار داشــت: در تحقیقات و بازجویی های 
پلیس به حتم زوایای پنهان این قضیه روشن خواهد 
شد و شواهد نشان می دهد که در حین دستگیری 
شکارچیان متخلف، درگیری اتفاق افتاده و محیط 
بانــان هدف گلوله قرار گرفته و به علت شــدت 

جراحات وارده فوت کرده اند.
یک منبع مطلع در محیط زیست زنجان نیز گفت: 
این شــکارچیان خاطی که در پی شکار گونه های 
جانوری شــاخص در این منطقه بودند با مشاهده 

محیط بانان اقدام به فرار کرده که شوربختانه پس از 
مدتی تعقیب و گریز آنها را با استفاده از گلوله جنگی 

به شهادت رسانده و از محل متواری شده اند.
وی افزود: زمان به شهادت رسانده این ۲ محیط بان 
مشخص نیست اما پیکر آنان حوالی طلوع آفتاب 
از ســوی عوامل گشت یگان حفاظت اداره کل در 
نزدیک روســتای قره بوته، پیدا می شــود و حال 
پلیس و ماموران یگان حفاظت در پی دســتگیری 

شکارچیان خاطی مرتکب به قتل هستند.   
این منبع آگاه، اظهار داشــت: تاکنون این اداره کل 
در حفاظت از مناطق تحت مدیریت استان زنجان 
هیچ شهیدی نداده بود و این ۲ محیط بانان در واقع 

نخستین شهدای محیط زیست زنجان هستند.
به گزارش روز ســه شنبه ایرنا از سازمان حفاظت 
محیط زیست، متأسفانه شب گذشته )دوشنبه(  بر 
اثر تعقیب و گریز بین افراد ناشناس و محیط بانان که 
در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت 
شده فیله خاصه استان زنجان بودند، ۲ نفر از محیط 
بانان ایثارگر به نام هــای مهدی مجلل و میکاییل 
هاشمی بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی به درجه 

رفیع شهادت نائل آمدند.
منطقه حفاظت شــده فیله خاصه از سال 8۶ جزو 

مناطق شــکار ممنوع اســتان زنجان اعالم شد و 
وســعت آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار است و گونه 
های درختــی همانند درختان میــوه و صنوبر و 
گیاهانی چون انواع آویشــن، درمنه، انواع خانواده 
گندمیان و گیاهان بالشتکی و همچنین آهوی ایرانی، 
گراز، سمور سنگی، پرندگانی چون کبک، باقرقره، 
انواع پرندگان شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار 
آبزی مهاجر زمســتانی و انــواع خزندگان در این 

منطقه وجود دارد.
عامالن  فوری  دســتگیری  خواستار  کالنتری 

شهادت دو محیط بان زنجانی شد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست از دستگاه قضایی خواستار رسیدگی 
فوری به شناســایی، دســتگیری و صدور رای 
قاطعانه برای عامالن شهادت دو محیط بان استان 

زنجان شد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان حفاظت 
محیط زیست، عیسی کالنتری در پیامی شهادت 

دو محیط بان زنجانی را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده اســت: شهادت سربازان پر 
افتخار  عرصه حفاظت از محیط زیســت، محیط 
بان شهید مهدی مجلل و محیط بان شهید میکاییل 

هاشمی را به خانواده مکرم این دو شهید، جامعه 
عالقمندان و فعاالن محیط زیست و تمامی محیط 

بانان کشور ، تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
وی افزود: بی تردید، یاد، خاطره و ایثارگری های 
خالصانه آن شــهدای ارجمند در سطوح مختلف 
حفاظت از آب و خاک ایران اسالمی، الهام بخش 
تمامی دلدادگان به طبیعت و نســل های امروز و 

فردای این مملکت خواهد بود.
»اینجانب با درخواست از دستگاه محترم قضایی 
برای رسیدگی فوری به این جنایت و شناسایی، 
دستگیری و صدور رای قاطعانه برای عامالن که 
درس عبرتی برای دیگر متجاوزین به جان محیط 
بانان و عرصه های طبیعت شود، از خداوند متعال 
برای شهدای عزیز رفعت جایگاه و غفران الهی را 

مسئلت می جویم.«
شب گذشته)دوشــنبه( بر اثر تعقیب و گریز بین 
افراد ناشــناس و محیط بانان که در تعقیب یک 
خودروی نیســان در منطقه حفاظت شــده فیله 
خاصه استان زنجان بودند، دو نفر از محیط بانان 
ایثارگر به نام  های مهدی مجلل و میکاییل هاشمی 
بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی، به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند.

جنایت در زنجان
 دو محیط بان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه با گلوله جنگی به شهادت رسیدند

 شب دوشنبه بر اثر تعقیب و گریز بین افراد ناشناس و محیط بانان که در تعقیب یک خودروی نیسان در منطقه حفاظت شده فیله خاصه استان زنجان بودند، دو نفر از محیط بانان ایثارگر به نام  های مهدی 
مجلل و میکاییل هاشمی بر اثر اصابت گلوله سالح جنگی جان باختند

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار دستگیری فوری عامالن شهادت دو محیط بان زنجانی شد

 بنا به گفته فرمانده یگاه حفاظت سازمان 
حفاظت محیط زیست، دو محیط بان زنجان با تیر 

جنگی به شهادت رسیده اند.
به گــزارش زنگان امروز، ســرهنگ جمشــید 
محبت خانی در گفت وگو با شــبکه خبر، با اشاره 
به جزئیات شــهادت دو محیط بان زنجانی با بیان 
اینکه ۲ روز گذشــته )دوشــنبه ۱۶ فروردین ماه( 
ساعت ۱8:۳۰ دو محیط بان در منطقه فیله خاصه به 

سرنشینان یک دستگاه نیسان مشکوک می شوند که 
اقدام به تعقیب این افراد که در حال شکار غیرمجاز 

بودند، می کنند.

وی تصریــح کرد: تعقیب و گریز ادامه داشــته و 
سرنشینان خودروی نیســان، خودرو را به سمت 
جــاده زنجان به قزوین هدایت می کنند که در این 

شــرایط نیروهای محیط زیست از طریق تماس با 
تلفن  همراه و بی ســیم مراتب را به مسووالن امر 
گزارش می دهند. این مســوول ادامه داد: در ادامه 

تعقیب و گریز، خودروی شکارچیان غیرمجاز وارد 
مسیر فرعی شده و تعقیب یک ساعت ادامه داشته 
که از ساعت ۱۹:۳۰ ارتباط محیط بانان با مرکز قطع 

می شود که بالفاصله نیروها وارد عمل می شوند که 
با تاریک شدن هوا جست وجوها به نتیجه نمی رسد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
صبح دیــروز )۱۷ فروردین ماه( و با تالش نیروها 
پیکر این دو شهید در کنار خودروی خود پیدا شد 
که شوربختانه شکارچیان، آن ها را با تیر جنگی به 
شهادت رساندند که در این رابطه پرونده تشکیل 

شده و موارد در حال بررسی است.

جزییات جدید از نحوه شهادت دو محیط بان زنجانی

 معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان، از تعطیلی همه فعالیت های ورزشی در 

زنجان خبر داد.
محمد حمزه پور در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
به وضعیت قرمز کرونایــی زنجان، از تعطیلی 
همه فعالیت های ورزشی خبر داد و گفت: همه 
فعالیت های ورزشی در ســالن های ورزشی و 
فضاهای روباز تعطیل شــده و این موضوع به 
همه هیئت ها و باشگاه ها ورزشی نیز اعالم شده 

است.
وی بــا بیان اینکــه از امروز تیم هــای نظارتی 
بــرای بازرســی از باشــگاه ها و ســالن های 
ورزشی تشکیل شــده است تا بر روند رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و نیز تــداوم تعطیلی 
فعالیت های ورزشــی در شرایط قرمز کرونایی 
نظارت صورت گیرد، افزود: موضوع ســالمت 

در اولویت همه برنامه ها قرار دارد.
این مســوول با یــادآوری اینکــه زنجان جزو 
معدود استان هایی بود که فعالیت های ورزشی را 
دیرتر از دیگر استان ها و از اوایل بهمن ماه سال 

گذشته از سر گرفت، تصریح کرد: سال گذشته 
و به دنبال همه گیری ویروس کرونا، باشگاه های 
ورزشی اســتان به مدت چند ماه تعطیل شد تا 
اینکه مجوز فعالیت دوباره باشــگاه ها از اوایل 

بهمن ماه صادر شد.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجــان با بیان اینکه ورزش اســتان، در ســال 
گذشــته خســارات زیادی را به واسطه شیوع 

ویروس کرونا متحمل شــد، ادامه داد: تعطیلی 
دوباره فعالیت های ورزشــی تنها بعد از دو ماه 
از آغاز فعالیت دوبــاره در این عرصه می تواند 
تداوم بخش شرایط بد برای ورزش استان باشد.

حمزه پــور همچنیــن از برگــزاری دو مجمع 
انتخاباتی در فروردین ماه امسال خبر داد و اظهار 
کــرد: ۱8 فروردین ماه مجمــع انتخابات هیئت 
ووشــو و ۲۲ فروردین ماه نیز مجمع انتخابات 
هیئت فوتبال با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
برگزار خواهد شد تا روند فعالیت این دو هیئت 

ورزشی در استان با مشکل مواجه نشود.
این مســوول در ادامه با اشاره به اینکه در سال 
گذشــته 8 نشست مجمع انتخابات برگزار شد، 
خاطرنشــان کرد: رشــته های تکواندو، کاراته، 
کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی،  والیبال، 
تیراندازی، ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، 
ورزش های رزمی و ورزش ســه گانه در ســال 
گذشــته روســای جدید خود را شــناختند و 
امسال نیز قرار است شاهد برگزاری ۱۳ مجمع 

انتخاباتی در استان باشیم.

با آغاز موج چهارم کرونا؛

همه فعالیت های ورزشی در زنجان تعطیل شد
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 همزمان با هفته نخســت پویش »هرهفته 
الف-ب-ایران« در سال جدید، ۵۹۲ طرح حوزه 
صنعت بــرق زنجان به ارزش 8۰۰ میلیارد تومان 
با حضور ویدیوکنفرانســی وزیر نیرو و استاندار 

زنجان افتتاح شد.
به گزارش زنگان امروز، این طرح ها در اســتان 
زنجان شــامل پروژه های تامیــن برق، اصالح و 
بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی، توسعه 
و بهبود سیستم های روشنایی معابر، ایجاد قدرت 

مانور و تعویض کنتور بود.
اســتاندار زنجان در آیین بهره برداری این طرح 
ها که همزمان با افتتاح پروژه های شــرکت های 
توزیع برق منطقه ۲ کشــور بود، گفت: مجموعه 
وزارت نیرو دارای نقشه راهی بوده که ما از سال 
گذشته تا کنون شاهد تحقق و به ثمر نشستن آن 

در قالب افتتاح پروژه ها هستیم.
فتــح اله حقیقی با بیان اینکه امــروز پروژه های 
مهمی در حوزه های آب و برق به صورت هفتگی 
در سطح کشور افتتاح می شود، اظهار داشت: در 
اســتان زنجان نیز در این زمینه ره آوردهای قابل 

توجهی داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه های آب و برق 
به صورت هفتگی با نشان دادن کارآمدی وزارت 
نیــرو، باعث دلگرمی مردم و یأس دشــمنان می 

شود.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
به ارائه خدمات ۴۰ گانــه حوزه صنعت برق به 
مشترکان دراستان زنجان به صورت غیر حضوری 
اشــاره کرد و گفت: حسن این نوع ارائه خدمات 
عالوه بر تکریم مردم و احترام گذاشــتن به وقت 
آنــان، موجب جلوگیری از شــیوع کرونا نیز می 
شــود. حقیقی همچنین به اجرای طرح برق امید 
در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: از ۴۷۰ 
هزار مشترک در استان، ۱۱۰ هزار مشترک مشمول 
این طرح هســتند و تا کنون برق ۷۳ هزار و ۷۲۲ 
مشترک که بالغ ۶۷ درصد واجدان شرایط است، 

صد در صد رایگان شده است.
وی همچنین در این آیین خواستار مساعدت وزیر 

نیرو برای تکمیل نیروگاه برق سلطانیه شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
در این آیین گفت: امــروز به صورت همزمان ۲ 
هزار و ۷۰۰ پروژه در منطقه ۲ کشــور که شامل 

استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، زنجان، همدان، کرمانشــاه، کردســتان، 
ایالم می شود با اعتبار 8۵۳ میلیارد تومان به بهره 

برداری رسید.
علیرضا علیزاده افزود: این تعداد پروژه ۱۰۹ هزار 
مشترک جدید را به شبکه توزیع منطقه وصل می 

کند.
وی اظهار داشــت: در نتیجه اجرای این طرح ها، 
هزارو ۵۳۰ شــبکه توزیع ۲۰ کیلوولت توسعه و 
۶۱۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در منطقه افزایش 

پیدا کرده است.
علیزاده گفت: سال گذشته ۶۲ روستا در منطقه ۲ 

کشور به شبکه برق متصل شدند.
پویش»هرهفته الف-ب-ایران«، تالشی است که 
نشان داده شــود ایرانیان امیدوار و سخت کوش 
در هر شــرایطی، در سخت ترین روزهای تحریم 
و مخاصمه های خارجی، به ســازندگی و آبادانی 
کشــور خویش همت می گمارند. الف، نشــانی 
از آب و آبادانی اســت و ب، نشــانه ای از برق و 
بردباری و با هم بودن، برای ســاختن ایرانی که 

شایسته ایرانیان است.

در اولين هفته پويش »هرهفته_الف_ب_ايران« در سال 1400 صورت گرفت؛

بهره برداری از 2700 طرح توزیع برق منطقه 2 کشور در زنجان
  این طرح ها در استان زنجان شامل ۵۹۲ طرح حوزه صنعت برق به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان می باشد

 فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان 
گفت: واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در برنامه 

دو ساله تکمیل می شود.
مسعود بیات منش ظهر دیروز )۱۷ فروردین ماه( 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ساخت ۱۴ هزار 
و ۶۰۰ واحد مســکن در قالب طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مســکن در استان زنجان نهایی 
شده که ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد آن مربوط به شهر 

زنجان است.
وی با اشــاره به اینکه در قالب برنامه  زمان بندی 
 شــده، ۹۰۰۰ واحد از این پروژه ها پیمان سپاری 
شده اســت، عنوان کرد: این پروژه ها پیشرفت 
فیزیکی متفاوتی دارد و برخی از آن ها در مرحله 
فنداسیون هستند و تعدادی به اجرای سقف پنجم 
رسیده اند و تعدادی از واحدها نیز تا شهریورماه 

تکمیل می شود.
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان ادامه داد: 
برای ۱۰ هزار و ۷۵۰ واحد نیز تخصیص پروژه 
انجام شده است. یعنی زمین مورد نظر اختصاص 
یافته، قرعه کشی انجام شده و واریز وجه توسط 
متقاضیان صورت گرفته اســت و با تالش ویژه 
همکاران، ســعی داریم پروژه هــا را طبق برنامه 
زمان بندی به ســرانجام برســانیم و برای ۴۰۰۰ 
واحد باقی مانده نیز بــه زودی تخصیص پروژه 
اتفاق می افتد. وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ واحد 
از این پروژه ها با همکاری ســتاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( ســاخته می شود، تصریح کرد: 
۲۴۰ واحد از این مســکن ها تا پایان شهریورماه 
در اختیار متقاضیــان قرار خواهد گرفت. برنامه 

ساخت مسکن های طرح اقدام ملی دو ساله است 
و تا پایان سال ۱۴۰۱ همه واحدهایی که ساخت 

آن ها آغاز شده، تحویل داده می شود.
این مسوول به همکاری مردم در واریز بموقع وجه 
تاکید کرد و گفت: کیفیت پروژه ها خوب است و 
تالش شده تا واحدها با باالترین کیفیت ساخته 
شود و محل هایی برای استقرار انتخاب شده که 
آخرین اســتانداردهای شهرسازی را داشته باشد 

و مردم از خدمات زیربنایی و روبنایی مناســب 
بهره مند شــوند. بیات منش با اشاره به اینکه ۵ تا 
۱۰ درصد پروژه ها به اقشار کم درآمد اختصاص 
خواهد یافت، خاطرنشــان کرد: مکاتبات الزم با 
کمیته امداد و بهزیســتی و نیــز دیگر نهادهای 
حمایتی برای شناسایی دهک های یک تا سه فاقد 
مسکن انجام شــده و اقدامات الزم برای تامین 

مسکن این اقشار را انجام خواهیم داد.

 در آیین پایانی جشنواره فرهنگی و هنری 
یاریگران زندگی که پیش از ظهر سه شنبه /۱۷ 
فروردین ماه/ به صورت سراســری و مجازی 
برگزار شد، فیروزه پرکاریان از زنجان با اهدای 

لوح تقدیر و جایزه مورد تجلیل قرار گرفت.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
زنجان گفت: طرح یاریگران زندگی که شــامل 
تمام حوزه های پیشگیری و مقابله ای است از 
مهر ماه ۹8 در این اســتان آغاز شد که آموزش 
و پرورش زنجان به عنــوان پایلوت آن را اجرا 
کرد و برگزاری این جشنواره نیز در همین راستا 

است.
به گزارش زنــگان امروز، فاطمــه رضایی در 
گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اطالع رســانی 
الزم در باره برگزاری این جشنواره و ارایه آثار، 

انجــام گرفته بود که در نهایــت از ۱۰ هزار اثر 
ارسالی در سطح کشور تعداد ۱۳ اثر از استان های 
زنجان، کرمان، کرمانشاه، قم، هرمزگان،  اصفهان، 
مازندران، خوزستان، گیالن و فارس، بر پایه رای 
داوران به منظور تجلیل و قدردانی برگزیده شد.

وی با بیان اینکه از اســتان گیــالن و فارس به 
ترتیب ۲ و سه اثر و از هر کدام از هشت استان 
مابقی نیز یک اثر برگزیده شد، اظهار داشت: از 
۳۵۰ مورد اثر ارسال شده از زنجان به دبیرخانه 
جشــنواره فرهنگی هنری یاریگران زندگی در 
نهایت اثر »فیروزه پرکاریان« در بخش »تیزر« با 
عنوان ورزش و مواد مخدر، توســط داوران این 

جشنواره برگزیده شد.
 دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر 
اســتان زنجان با بیان اینکه نخســتین جشنواره 

فرهنگی هنری طرح یاریگران زندگی به خاطر 
شیوع ویروس کرونا و عمل به دستورالعمل های 
ابالغی و رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، 
 افزود: اطالع رســانی مناسب در باره تجلیل از 
خانم پرکاریان، از یک سو می تواند خدا قوتی 
باشــد برای ارایه کنندگان آثــار و از طرفی نیز 
موجب ترغیب و تشویق برای دیگر عالقه مندان 
بــه منظور تهیه و تولید آثــار و محتوا در بحث 

پیشگیری از مواد مخدر باشد.
رضایی گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان از این اقدام اســتقبال می کند و 
برای انجام کارها و فعالیت ها در راستای مقابله 
و پیشــگیری از اعتیاد آماده همکاری با افراد و 

دستگاه ها و نهادها است.

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان خبر داد

تحویل مسکن های طرح اقدام ملی زنجان 
تا پایان سال آینده

 مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت با بیان 
اینکه دفترچه بیمه ســالمت هنوز حذف نشــده 
اســت، گفت: بیش از ۹۵ درصــد داروخانه های 
کشور به سیستم نسخه پیچی الکترونیک متصل 
هستند، اما حذف دفترچه بیمه تدریجی و با اعمال 

مشوق هایی برای جامعه پزشکی اجرا می شود.
محمد مهدی ناصحی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: برنامه ســازمان بیمه سالمت فعال این 
اســت که نیاز به دفترچه بیمه کم شــود نه اینکه 
دفترچه حذف شود و این کار به تدریج انجام می 

شود تا کسی آسیب نبیند.
وی اظهارداشت: از ســال گذشته چاپ دفترچه 
بیمه با حداقل نیاز ممکن انجام می شود و صدور 
دفترچه بیمه فعال متوقف نشــده اســت اما مثال 
دفترچه های بیمه ۱8 برگی، شش برگی شده است 
و پیش بینی می کنیم، دفترچه هایی که از ســال 
قبل برای مردم صادر شده فعال کفایت کند اما این 
آمادگــی را داریم که در صورت نیاز فعال صدور 

دفترچه بیمه ادامه داشته باشد.  
وی ادامه داد: البته می شــود از سرنسخه پزشکان 
برای تجویز دارو و دستورات پزشک استفاده کرد 
و مشکلی هم به وجود نمی آید اما فعال این حاشیه 
امنیت را نگه داشــته ایم کــه به صورت حداقلی 
دفترچه بیمه در اختیار مردم و افرادی که نیاز دارند، 

باشد.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت درباره میزان 
اجرای خدمات نســخه نویســی الکترونیک در 
مراکز درمانی کشــور گفت: هم اکنون باالی ۹۵ 
درصد مراکز درمانی کشــور به سیســتم نسخه 
نویســی الکترونیک متصل هستند، البته در عمل 

در حــدود ۵۰ درصد مراکز درمانی 
نسخه نویسی الکترونیک انجام می 
شود. در برخی اســتانها این میزان 
باالی ۷۰ یا حتی 8۰ درصد اســت 
اما در جایی مثل استان تهران شاید 
به چهار درصد هم نمی رسد با این 
حال تاکنون بیش از ۱۲ میلیون نسخه 
الکترونیک بدون نیاز به دفترچه در 

کشور صادر شده است.
وی تاکید کرد: با زیرســاخت هایی 
که برای ارائــه خدمات الکترونیک 
سالمت و نســخه های الکترونیک 
فراهم شــده و ارجاع این نســخه 
هــا در مراکز ارائــه کننده خدمات 
سالمت اعم از مراکز درمانی، دارویی 
و پاراکلینیک، دیگر کســی نیاز به 
دفترچه ندارد اما هنوز صدور دفترچه 
بیمه سالمت متوقف نشده و تقریبا 

همه بیمه شدگان این سازمان که بیش از ۴۰ میلیون 
نفر هستند، دفترچه بیمه دارند.

ناصحی ادامه داد: نسخه هایی که پزشکان در مطب 
ها به صورت الکترونیک می نویسند به داروخانه ها 

ارجاع می شود و حدود ۹۵ درصد داروخانه های 
کشور سیستم نسخه پیچی الکترونیک را دارند، با 
وجود این، اگر نیاز باشد نسخه و دستور پزشک 
در دفترچه نوشته شــود، این کار انجام می شود. 

وی گفت: مزیتی که نسخه نویسی الکترونیک به 
نســخه کاغذی دارد این است که مثال در گذشته 
اگر یک داروخانه از یک نســخه یک یا چند قلم 
دارو را نداشــت، نسخه پیچیده می شد و  از بین 

می رفت و بیمار باید بقیه داروها را 
به صورت آزاد می خرید اما اکنون با 
استفاده از سیستم نسخه الکترونیک 
اگر داروخانــه ای چند قلم داروی 
یک نســخه را نداشــت، می تواند 
نسخه را برای بیمار بپیچد و داروهای 
موجود را  ارائه کند و بقیه داروها از 
داروخانه دیگر با همان تعرفه های 

دولتی و حمایت بیمه ای تهیه شود.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت 
ادامه داد: برای دسترسی بیشتر مردم 
به خدمات بیمه ای، ســازمان بیمه 
سالمت در یکسال گذشته با بیش از 
۱۲۰۰ مرکز درمانی و دارویی جدید 
قرارداد بسته است.  این مراکز جدید 
تحت قرارداد با بیمه سالمت از ابتدا 
ملزم شــده اند که خدمات نســخه 
نویسی و نســخه پیچی الکترونیک 
داشــته باشــند. در مورد مراکز قدیمی مقداری 
مراعات مــی کنیم، پرداختی هــای این مراکز را 
تســریع کرده ایم و اقدامات تشویقی و انگیزشی 
انجام می دهیم تا به سمت خدمات نسخه نویسی 

الکترونیک گام بردارند.
ناصحی گفت: برای تشــویق و توسعه خدمات 
الکترونیک سالمت مشــوق هایی در نظر گرفته 
ایم و منتظریم دولت تصویب کند و امیدوارم این 
مشوق ها در تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۰ اعمال 
شــود تا انگیزه ها برای نوشتن نسخه الکترونیک 
در جامعه پزشکی بیشتر شود. این روش مزایای 
بســیار زیاد اقتصادی دارد،  تسهیل در دسترسی 
به داروهای گرانقیمت، داروهای بیماران خاص، 
جلوگیری از تداخالت دارویی در این سیســتم 
وجود دارد و قطعا اجرای کامل آن به نفع مردم و 

نظام سالمت است.
به گزارش ایرنا، نســخه نویسی الکترونیک یکی 
از طرح های الکترونیک نظام ســالمت محسوب 
می شود که در سال های گذشته در راستای اجرای 
پرونده الکترونیک ســالمت و نظارت بهینه تر بر 
نسخه ها جدی گرفته شده است. هرچند این طرح 
هنوز به طور کامل اجرایی نشده، اما اجرای کامل 
آن می تواند عالوه بر کاهش مصرف کاغذ در زمینه 
چــاپ دفترچه های کاغذی بیمه، منجر به کاهش 
خطاهای نسخه نویسی و نظارت موثر سازمان های 
بیمه گر درمانی شــود. سازمان های بیمه گر مانند 
سازمان بیمه ســالمت و سازمان تامین اجتماعی 
و ســازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 

مجریان اصلی این طرح هستند.
اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی 
محســوب می شــود و این تکلیف قانونی برای 
سازمان هایی که در ازای دریافت خدمات پزشکی، 
پرداختی دارند، وجود دارد، اما اجرای آن به علت 

آمادگی جامعه و پزشکان زمان بر است.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

دفترچه بیمه سالمت حذف نشده است

تجلیل از برگزیده جشنواره یاریگران زندگی در زنجان 
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مورد عجیب 
افسرده های خندان

 فائزه جمالی عالم

مورد اول 
از اقوام دور بود. میزبان باشکوه ترین مهمانی 
ها. هر دوسه سال یک خانه بزرگتر و قشنگ 
تر می خرید و یک مهمانی مفصل برگزار 
می کرد. یک بار رنگ مبلمان سبز و طالیی 

بود بار دیگر نقره ای و آبی سلطنتی.
در هــر مهمانی از ایــن همه تالش میزبان 
در مجلل برگزار کردن آیین شــگفت زده 
می شــدیم. همه چیز در کمال آراستگی و 
بی نقصی بود هم مهمانی هم دکوراسیون 
خانه هم میزبانی..... چند سال بعد که میزبان 
خوش حال و همیشه در اوج ما شیرگاز را 
باز کرد و همه منافذ خروج هوا را بســت 
و ....تازه شــروع کردیم به کارآگاه بازی و 
چیدن پازل هایی که نشان از افسردگی مزمن 
و مشکالت حل نشده او داشت.و ما پشت 

ماسک خندان
و ریخت و پاش هــای زندگی اش آنها را 

ندیده بودیم ...
مورد دوم

همکار روزنامه نگار ما می توانســت مورد 
رشــک برانکیز روزنامه نگاران جوان ایران 
باشــد. دختری موفــق در کار، وضع مالی 
نسبتا خوب، دبیر ســرویس یک روزنامه 
بزرگ، گزارش های تحســین شده فراوان 
،ارتباطات اجتماعی بسیار.... روزی که خبر 
مــرگ او همه ما را بهــت زده کرد یکی از 
دوســتاتش نوشــت دو روز پیش جلوی 
آرایشگاه دیدمش که ناخن هایش را درست 
کرده بــود و با هم حرف زدیم و خندیدیم 
یکی دیگر نوشــت اگر یک نفر نماد امید 
به زندگی در نســل ما بود شیده بود یکی 
دیگر گفت مهربانی هــا و خنده هایت را 
فرامــوش نمی کنم یکی دیگر فیلم تبریک 
تولدش را گذاشت که چقدر شاد و قشنگ 

می خندید....
بعد از مرگ خودخواســته اش خانواده اش 
اعــالم کردنــد انتخاب شــیده بــرای ما 
باورکردنی نیســت و می دانیم پذیرش آن 
همچنان که برای ما سخت و دشوار است 

برای شما هم همین طور است....
مورد سوم

مادری که لباس کل گلی می پوشــد و رژ 
صورتی می زند و شالش را با لباس هایش 
ست می کند و کنار سفره هفت سین دست 
روی شــانه دخترکش می گــذارد و رو به 
دوربین لبخند می زند و سال نو را تبریک 
می گوید و برای فالوورهایش آرزوی سالی 
پر از رزق و روزی و خوشحالی و و سالمتی 
و موفقیت می کند زنی است که چند روز 
بعد از مرگش می فهمیم چقدر فاصله اتصال 
به زندگی و قطع کردن آخرین پیوندهای آن 
نازک و شــکننده است .آزاده نامداری با آن 
همه جســارت و شور و هیاهو حتی وقتی 
فیلم تولدش را می گذارد و خودش تولدش 
را تبریک می گوید و برای خودش دســت 
می زند  می تواند نزدیک تر به مرگ باشد 

تا زندگی....
ما چه ناتوانیم در مواجهه با اندوهی که نمی 
توانیم بر آن اســم بگذاریم نمی توانیم به 
کسی معرفی اش کنیم نمی توانیم جارش 
بزنیم نمی توانیم بغلش کنیم ،نوازشش کنیم 

و آرامش کتیم
پناه بر خدا از لبخنــد ها و خنده هایی که 
پشتشان خالی است ...خالی است ....خالی 
اســت ....و جلوی سقوط به پرتگاه را نمی 

گیرند .
مرگ اتفــاق عجیبب و غمگینی اســت، 
انتخاب مرگ بسیاربسیار عجیب تر و بسیار 

بسیار غم انگیزتر!
اینک به تمامی معتقدم زندگی آدم ها را نمی 

توانم قضاوت کنم ، مرگشان را هم ....
امــا وای بر ما اگر ســهمی در مرگ آوری 

زندگی کسی داشته باشیم.

خبــر
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

 طغیان کرونای انگلیسی در ایران
 بیمارستانها در حال پرشدن است

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: شــاهد طغیان کرونا در اکثر مناطق کشور 
هستیم، تخت های بستری و »آی سی یو« بیمارستان 
ها پر شده و عمده موارد ابتالی جدید در کشور از 

نوع ویروس جهش یافته انگلیسی است.
مسعود مردانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
موارد ابتال و بستری کرونا در کشور به شدت رو 
به افزایش اســت، اکثریت قریب به اتقاق تخت 
های بخش های کرونا در بیمارســتانها و نیز همه 
تخت های »آی سی یو« در بیمارستان ها پر است 
و شوربختانه در کل کشور گرفتار وضعیت وخیم 

و نگران کننده ای شده ایم.
وی گفت: گرچه نوع ویــروس کرونا برای همه 
بیماران مبتال تست نمی شود اما به احتمال بسیار 
زیاد نوع ویروس جهش یافته انگلیســی است که 
در کل کشــور تاخت و تاز می کند و باعث این 

وضعیت شده است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: 
حدود یک سوم کشور در وضعیت قرمز کرونایی 
و بخش بســیار بزرگتری نیز در وضعیت نارنجی 
است، روند افزایشــی کرونا فعال ادامه دارد، یکی 
از راههای مقابلــه و کنترل آن، اعمال قرنطینه ۱۰ 
روزه در شهرهای قرمز است که پیشنهاد آن را در 
ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرده ایم و امیدوارم 
پذیرفته شود تا بتوانیم از این وضعیت بسیار سخت 

عبور کنیم.
مردانی با اشــاره به سیر صعودی مراجعه بیماران 
کرونا به بیمارســتانها و بستری این بیماران گفت: 

با توجه به پر شــدن بخش هــای کرونا در اکثر 
بیمارســتانهای کشور، اقدام عاجلی که انجام شده 
این است که با ابالغ وزارت بهداشت همه اعمال 
جراحی و خدمات غیر اورژانســی در بیمارستانها 

فعال تا اطــالع ثانوی ممنوع شــده، فقط اعمال 
جراحی اورژانسی انجام می شود و تخت هایی که 
با این اقدام خالی می ماند در اختیار بیماران کرونا 

قرار می گیرد.

بــه گزارش خبرنگار ایرنا، بــر پایه اعالم وزارت 
بهداشــت هم اکنون 88 شهرســتان در وضعیت 
قرمز و ۱۳۹ شهرســتان نارنجی هستند. همچنین 
۱۹8 شهرستان در وضعیت زرد و ۲۳ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
مطابق آخرین وضعیت رنگ بندی کرونایی کشور 
هفت مرکز استان شامل تهران، کرج، زنجان، خرم 
آباد، اصفهان، شیراز، ایالم و اراک در وضعیت قرمز 
هستند همچنین شــهرهای جلفا، سراب، شبستر، 
میانه، هشــترود، ارومیه، خوی، نقده، خوانســار، 
شاهین شهر و میمه، فالورجان، گلپایگان، لنجان، 
نجف آباد، آبدانــان، دهلران، بوشــهر، پردیس، 
اندیمشــک،  امیدیه،  دماوند، شــهریار، بروجن، 
خرمشهر، بهبهان، اللی، خرم دره، ارسنجان، داراب، 
زرین دشت، سپیدان، تاکســتان، سقز، اسالم آباد 
غرب، کنگاور، کهگیلویه، گچساران، ازنا، الیگودرز، 
بروجرد، دلفان، سلســله، قائم شــهر، تویسرکان، 
نهاوند، سمیرم، کاشان، ساوجبالغ، فردیس، کرج، 
نظرآباد، ایوان، چرداول، دشتستان، دیلم، پاکدشت، 
پردیس، پیشوا، رباط کریم، ری، شمیرانات، فیروز 
کوه، شــهرکرد، آبادان، دزفول، رامهرمز، شوشتر، 
ابهر، کازرون، کوه چنار، ممســنی، پاوه، ســرپل 
ذهاب، رودبار، رودسر، لنگرود، رامسر، قائم شهر، 
دلیجان، زرندیه، ســاوه و خاتم در وضعیت قرمز 

کرونایی هستند.
کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی به زیر ۶۰ 
درصد، افزایش سفرها و دید و بازدیدها، دورهمی 
ها، خریدهای عید، رفت و آمد در وســایل حمل 
و نقل عمومی، گســترش ویــروس جهش یافته 
انگلیســی و کندی روند واکسیناســیون از جمله 
عوامل روند صعودی کرونا در کشور عنوان شده 

است.

 روان شــناس بالینــی گفــت: اختالل 
افســردگی عمده با الگوهــای فصلی که با نام 
اختالل عاطفی فصلی شــناخته می شود، نوعی 
اختالل افسردگی مرتبط با تغییر فصل است که 
افراد مبتال هر ســال در زمان خاصی از سال به 
آن مبتال شده و با پایان آن زمان دوباره سالمت 

روان خود را باز می یابند.
مریــم گویا دربــاره تغییر فصل و افســردگی 
بهــاری افزود: به طور کلی هر اتفاق و تغییری 
می تواند روی جسم و روان ما تاثیرگذار باشد. 
به طور مثال بســیاری از افــراد در فصل بهار 
دچار حساســیت  فصلی می شوند و همین امر 

زمینه را برای افســردگی در آنها ایجاد می کند 
یــا گاهی تغییــر فصل موجب نامنظم شــدن 
خواب شــده و این موضوع روی مغز و انتقال 

دهنده های عصبی انسان تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد: در فصل های مختلف، انســان ها 
ممکن است دچار افســردگی شوند و با پایان 
آن فصل به شــرایط عادی باز گردند؛ همچنین 
در فصل زمستان و بهار احتمال مشاهده عالئم 
مربوط به زوال عقل و اختالل شناختی نسبت 
به دو فصل تابستان یا پاییز بیشتر است که این 
موارد نشــان از تاثیر باالی تغییرات فصلی بر 

سالمت روان انسان ها دارد.

عالئم و علت افسردگی بهاری
این روان شناس بیان کرد: برای بیشتر افراد این 
دوره در آغاز فصل بهار یا پاییز شــروع شده و 
در پایان فصل به حالت عادی بر می گردند. از 
عالئم این نوع از افسردگی در بهار می توان به 
از دســت دادن عالقه، اختالالت خواب، تغییر 
در اشتها، تغییرات وزن و پریشانی یا اضطراب 

اشاره کرد.
گویا اظهار کرد: علت دقیق افســردگی فصلی 
شناخته شده نیســت و احتماال می تواند ناشی 
از تغییــرات هورمونی باشــد. از طرفی برخی 
معتقدند بــه خاطر تغییر در دریافت مقدار نور 

خورشــید در طول ماه هــای مختلف، خلق و 
خوی افراد به هم می ریزد.

نشانه های بروز این نوع از افسردگی
این روان شــناس بالینی گفت: در مجموع می 
توان به احساس افســردگی در زمانی طوالنی 
مدت، احساس بی ارزشــی، احساس ناامیدی، 
انرژی کم و کندی، مشــکل داشتن با خواب، 
تغییر در وزن یا اشــتها، دشــواری در تمرکز، 
همچنیــن افکار مرگ یا خودکشــی به عنوان 
نشانه های بروز این نوع افسردگی اشاره کرد.

وی بیــان کرد: با وجود آن که مــردان مبتال به 
افســردگی فصلی ممکن است عالئم بیشتری 

را تجربه کنند، اما زنان بیشــتر به این اختالل 
تشخیص داده می شوند. همچنین جوانان بیشتر 
از بزرگساالن دچار  افسردگی فصلی می شوند 
و ژنتیک ممکن است در افسردگی فصلی نقش 
داشــته باشــد. زیرا افراد مبتال به این اختالل 
بیشتر احتمال دارد که بســتگان افسرده داشته 

باشند.
 افسردگی فصلی که اختالل تاثیرپذیری فصلی 
)SAD( هم نامیده می شــود، حالتی است که هر 
ســاله در یک زمان مشخص رخ می دهد و به 
طور معمول در پاییز یا زمستان آغاز می شود و 

در بهار یا اوایل تابستان پایان می یابد.

بیماری بهاری که حال آدم ها را می گیرد

 رییــس بیمارســتان کــودکان حضرت 
علی اصغــر )ع(، گفــت: متأســفانه بخش های 
بیمارســتان حضرت علی اصغر )ع( در حال پر 
شــدن از کودکان کرونایی اســت و عالئم در 

بچه ها بغرنج تر و غیرتیپیک است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد چوبدار مهمان 
برنامه »طبیب«، با اشاره به اینکه خانواده ها اشتباه 
نکنند هر عالمتی نشــانه آلرژی نیســت، اظهار 
کرد: ممکن است که در این فصل به ویژه عالئم 
کرونا و عفونــت خودش را به شــکل آلرژی 
نشان دهد، بنابراین حداقل یکبار خودشان را به 

پزشک نشان دهند.
ایــن متخصص کــودکان در ادامه بــا تأکید بر 
اینکه شــیوع کرونا در بچه ها بسیار شدید بوده 
و بخش های بیمارستانی در حال پر شدن است، 
یادآور شد: شدت بیماری در بچه ها هم بستگی 
به بیماری زمینه ای دارد، چون ما در بیمارســتان 
بچه های ســرطانی، نواقص کلیه و پیوندی هم 
داریم و کرونا در آنها شــدیدتر خودش را نشان 

می دهد و در بچه های معمولی خفیف تر است.
وی همچنین تصریح کرد: اتفاقًا عالئم در بچه ها 
بغرنج تر و غیرتیپیک اســت و ممکن است که 
اصاًل درگیری ریه وجود نداشــته باشد و اتفاقًا 
در آنها درگیری قلبی ایجاد کند، متأسفانه ما چند 
کودک را به دلیل درگیری قلبی و آریتمی ناشی 
از کرونا از دست دادیم. این ویروس جهش یافته 
گرچه ممکن اســت عالئم خفیف تری داشــته 
باشد اما قدرت انتقالش بیشتر است و متأسفانه 

کودکان را هم به شدت درگیر می کند.
چوبــدار در ادامــه به دلیل آغــاز فصل آلرژی 
به این بحث اشــاره کرد و گفــت: آلرژی انواع 
مختلــف دارد و از همان بــدو تولد خودش را 
نشان می دهد و تا ۹۰ درصد موارد تا دو سالگی 
و پنج درصد آن نیز تا هفت ســالگی بهبود پیدا 
می کند و پنج درصد دیگر ممکن اســت تا آخر 

عمر با فرد باقی بماند.
ایــن فوق تخصص نــوزادان بــا توضیح اینکه 
آلــرژی خودش را بــه انحای مختلف نشــان 

می دهد، یادآور شد: یک آلرژی ممکن است از 
دستگاه گوارش و آلرژی های غذایی در نوزادان 
آغاز شــود و در ســنین باال که می رسد تبدیل 
وضعیــت دهد تا جایی کــه اول گوش و حلق 
و بینی و بعد به صورت کهیر و آلرژی نســبت 
بــه داروها و ســموم و در نهایت با آســم و یا 
آلرژی راه های هوایی خودش را نشان دهد، در 
سال های گذشته به دلیل اینکه میزان بهداشت در 
جامعه افزایش پیدا کرده سیستم ایمنی بدن چون 
با ویروسی مواجه نمی شــود به سمت آلرژن ها 
برمی گــردد و این آلرژن ها را بــه عنوان بیگانه 

تلقی کرده و با آن مبارزه می کند.
وی با اشاره به اینکه درمان آلرژی مواجه کنترل 
شــده با آلرژن هاســت، ادامه داد: به شرطی که 
تحمل سیســتم ایمنی را هم بــه تدریج افزایش 
دهیــم و مواجــه زودرس از همان ســه، چهار 

ماهگی آغاز می شود.
چوبــدار همچنین در باره اســتفاده از داروهای 
ضد حساســیت در نــوزادان تصریح کرد: دادن 

آنتی هیســتامین ها بــه ویژه در یک ســال اول 
زندگی به بچه ها ممنوع اســت و باعث افزایش 
مرگ ناگهانی شیرخوار شــود، به طور کلی نیز 
اســتفاده از آنتی هیستامین ها به ویژه فرم قدیمی 
آن اصاًل به صورت مداوم ســفارش نمی شود، 
زیر ۶ ماه که اصاًل از آنتی هیســتامین ها استفاده 
نمی کنیم و در سنین باالتر هم آنتی هیستامین های 
نسل جدیدی هستند که زیر نظر پزشک می توان 

از آنها اســتفاده کرد. رییس بیمارستان حضرت 
علی اصغــر )ع( در پایان عنوان کرد: ســفارش 
می کنم کســانی که آلرژی دارند قبل از هر چیز 
بــه فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی مراجعه 
کنند، تعداد افراد دارای این تخصص کم اســت 
اما این متخصصان در بیمارستان های دانشگاهی 
از جمله بیمارســتان ما حاضر بوده و سرویس 

مناسبی ارائه می کنند.

 متخصص کودکان مطرح کرد:

شیوع کرونا در بچه ها شدت پیدا کرده است

 متخصصــان علوم پزشــکِی آمریکا در 
یک مطالعه جدید نظریه »تاثیر نوع گروه خونی 
بــر کاهش یا افزایــش خطر ابتال بــه بیماری 

کووید-۱۹« را رد کردند.
به گزارش ایســنا، نتایج آزمایشات جدید نشان 
مــی دهد که نوع گروه خونی A، B، AB یا O در 
کاهش یا افزایش خطر ابتال به نوع شدید بیماری 

کووید-۱۹ تاثیری ندارد.
در آغاز همه گیری بیمــاری کووید-۱۹ نتایج 
برخی گزارش ها حاکی از آن بود که افرادی با 
گروه خونی A بیشتر در معرض ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ قرار دارند و افرادی که گروه خونی 

آنان O هست، کمتر احتمال دارد به این بیماری 
مبتال شوند.

متخصصان آمریکایی در بررســی جدید روی 
نزدیک به ۱۰8 هزار بیمار دریافتند هیچ ارتباطی 
بین نوع گــروه خونی افراد و شــانس ابتال به 

بیماری کووید-۱۹ وجود ندارد.
به گفته این متخصصان از زمان آغاز همه گیری، 
ارتباط نوع گروه خونی با خطر ابتال به بیماری 
کووید-۱۹ مورد بررســی قرار گرفت که نتایج 
برخی از آنها حاکــی از وجود ارتباط میان نوع 
گــروه خونی و احتمال ابتال به این بیماری بود. 
هرچند در این بررسی جدید مشخص شد هیچ 

ارتباطی میان نوع گــروه خونی و احتمال ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ و شدت آن وجود ندارد.

نتیجه گزارش اولیه منتشــر شده در چین حاکی 
از تاثیر احتمالی نوع گروه خونی بر خطر ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ است. مطالعات بعدی نیز که 
در ایتالیا و اسپانیا انجام گرفت وجود این ارتباط 
را تایید کردند. هرچند، مطالعات دیگری که در 
دانمارک و ایــاالت متحده انجام گرفته با نتایج 

متناقضی همراه بوده است.
محققان آمریکایی برای مشــخص شدن هر چه 
بیشــتر این موضوع به ارزیابی اطالعات ده ها 
هزار بیمار در ســه ایالت پرداختند. از میان آنان 

تســت کروناویروس نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
نفر مثبت و مابقی منفی بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، به 

گفته این متخصصان نوع گروه خونی نقش قابل 
مالحظه ای در خطر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

نداشته است.

رد نظریه »تاثیر گروه خونی بر ابتال به کووید-۱۹«



5 چهارشنبه 18 فروردین ماه  1400 / نمره 743 / سال چهارم
اقتصاد

رییس شورای رقابت:

اگر قیمت اعالم شده 
برای یک خودرو نمی ارزد، 

آن را نخرید!
 رییس شورای رقابت گفت: اینکه 
افراد دو خودروی متفاوت را از نظر قیمت 
مقایسه می کنند مسئله جالبی نیست زیرا 
اگر خودروی با قیمت اعالم شده نمی ارزد 
آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری 

را بخرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شــیوا در 
گفتگویی با اشــاره به بیشــترین شکایت 
مردم از خودروهای داخلی، اظهار داشت: 
کوئیــک، شــاهین و پــژو ۲۰۷ پاناروما، 
حدود ۳۰۰ شکایت داشتند به همین دلیل 
نشستی با حضور مدیران عامل شرکت های 
خودروســاز و رییس ســازمان گسترش 
برگزار شــد تا به این شــکایات رسیدگی 
شود. در آن نشست توافقی به عمل آوردیم 
تا کمیته ای برای رســیدگی به شکایت به 
خصوص برای این ۳ خودرو تشکیل شود.
رییس شــورای رقابت بیان کرد: جلسات 
متعــددی هم با خریــداران و هم با تولید 
کنندگان برپا شــده اســت. اولین نشست 
در ســال جدید دوشنبه هفته آینده برگزار 
می شــود که در آن نتیجه بررســی کمیته 

شکایت پیگیری می شود.
این مقام مسوول ادامه داد: بیشتر شکایت ها 
مربوط به قیمت کوئیک است. قیمت دست 
ما نیست و بر پایه ضوابط تعیین می شود. 
بیشتر شــکایت مربوط به مبلغ واریزی در 
زمان خرید خودرو اســت. در زمان خرید 
خودرو افراد مقداری پول پرداخت می کنند 
به امید اینکه این مقدار پول، نصف قیمت 
خودرو باشــد، اما با توجــه به تورمی که 
ایجاد شــده پول پرداختــی نصف قیمت 
خودرو هم نمی شــود و آن پول شاید یک 

چهارم قیمت خرید خودرو شود.
رییس شــورای رقابت گفــت: خریداران 
امیــدوار بودند که نصــف قیمت خرید 
خودرو را پرداخــت کرده اند در صورتی 
که افراد خودرو را به قیمت روز می خرند. 

شاید این قرار داد منصفانه نباشد.
شــیوا تشــریح کرد: برای قیمت گذاری 
خودرو کلینیک تجاری تشکیل شده است 
و ۱۲ نفر از افراد خبره خودرو شــناس در 
آن فعالیت می کنند. مشخصات کوئیک در 
این نشست بررسی و تصمیمات الزم برای 

قیمت آن در نظر گرفته می شود.
این مقام مســوول ادامه داد: شورا رقابت سه 
قیمــت، حداکثر، حداقــل و منصفانه برای 
خــودرو اعالم می کند و بر پایه نظر خبرگان 
قیمت نهایی تعیین می شــود. اینکه افراد دو 
خودروی متفاوت را از نظر قیمت مقایســه 
می کنند مسئله جالبی نیست زیرا اگر خودروی 
با قیمت اعالم شده نمی ارزد آن را خریداری 

نکنند و خودروی دیگری را بخرند.

اعالم قیمت کاالهای 
اساسی در »رمضان«

 در نشســت اخیر ستاد تنظیم بازار 
قیمت مصوب برنج، شــکر، گوشــت و 

روغن برای ماه مبارک رمضان اعالم شد.
به گزارش ایسنا، در صد و دومین نشست 
کارگروه تنظیم بازار موضوع تامین کاالهای 
سهمیه ویژه ماه مبارک رمضان مطرح شد 
کــه بر پایه آن،  میــزان ۳۰ هزار تُن برنج 
وارداتی هنــدی و تایلندی بــه ترتیب با 
قیمت ۱8 هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار 
خواهد گرفت. همچنین ۳۰ هزار تُن شکر 
با قیمت 8۷۰۰ تومان برای بسته های یک 
کیلوگرمی، ۳۰۰۰ تُن گوشت قرمز منجمد 
با قیمت 8۰ هزار تومان و حدود ۱8۰ هزار 
تُن روغن با قیمت مصوب به عنوان سهمیه 

ویژه این ماه در نظر گرفته شده است.
قیمت مصوب روغن در گزارش ســتاد 
تنظیم بازار اعالم نشده، اما بر پایه سامانه 
۱۲۴ قیمت مصوب هر بطری روغن مایع 
ســرخ کردنی 8۱۰ گرمی ۹۶۵۰ تومان، 
روغن مایــع آفتابگــردان ۹۹۰۰ تومان، 
روغن نیمه جامــد ۴.۵ کیلویی ۵۱ هزار 
تومــان و روغن نباتــی ۱۶ کیلویی ۱۷۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان اســت. روز گذشــته 
هم عباس تابش، رییس سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، وعده 
داد که در ماه رمضان خرما گران نمی شود. 
در این نشســت همچنین موجودی خرما 
۱۳۶ هزار تُن عنوان و گزارشــی در باره 
نحوه توزیع خرما در سراســر کشور نیز 

ارائه شده است.
عالوه بر این ستاد تنظیم بازار از تصمیمات 
قرارگاه ســاماندهی مرغ حمایت کرده و 
رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گزارش هایــی در باره 
وضعیت بــازار اقالم پرمصرف در ســبد 
خانوار ارائه داد که بــر پایه آن ۶۷ قلم از 
۱۰۰ قلم کاالی رصد شــده با کاهش و یا 

ثبات قیمت همراه بوده است.

خبر

 رییــس اتحادیه مشــاوران 
امالک با بیان اینکــه تنها ۶۰ درصد 
معامــالت مســکن به صــدور کد 
رهگیری منجر می شــود، گفت: با 
مصوبه امروز مجلــس می توانیم با 

امالکی های متخلف برخورد کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی امروز سه 
شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی 
طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ 
کد رهگیــری و ثبت همه معامالت 
مســکن اعم از »خرید و فروش« و 
»رهن و اجاره« را به تصویب رساند.

در ماده ۱۹ این طرح آمده: در راستای 
رصد و نظارت بر بازار مسکن درج 
کلیه معامــالت خرید، فروش، پیش 
خرید، پیش فــروش، رهن و اجاره 
مســکن در ســامانه ثبت معامالت 
امالک و مستغالت کشور و اخذ کد 

رهگیری الزامی است.
ضعــف مجالس قبل نســبت به 
تصویب قانون الزامی شدن اخذ کد 

رهگیری
در شــورای عالی مسکن دولت نهم 
به ریاســت رییس جمهــور وقت، 
بــرای اولین بــار الزام بــه درج کد 
رهگیری در همه معامالت مسکن به 
تصویب رسید اما با شکایت برخی از 
شهروندان به دیوان عدالت اداری، این 

الزام لغو شد.
دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، 
الزام به درج کد رهگیری در همه معامالت مسکن 
را برای دریافت وام ودیعه مســکن مصوب و به 
اتحادیه مشــاوران امالک ابالغ کرد. بدیهی است 
که با اتمام بحران کرونا در کشــور، مصوبات ستاد 
مذکور نیز به خودی خود لغو می شــوند. به همین 
دلیل مصوبه امروز مجلس که به عنوان بخشــی از 
طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید بسیار 

حائز اهمیت است.
در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای 
نگهبان، برای نخســتین بار است که کد رهگیری 
معامالت مسکن و سامانه ثبت امالک و مستغالت 

کشور به رسمیت شناخته می شود.
چرا بنگاهی ها بــرای اعطای کد رهگیری وجه 

اضافه تر از کمیسیون خود، طلب می کنند؟
آنچــه تا کنون ســبب عدم اقبال شــهروندان )به 
خصوص در معامــالت رهن و اجاره( به اخذ کد 
رهگیــری بوده، اقدام برخی مشــاوران امالک در 
دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیســیون از 

شهروندان است.
این در حالی است که بارها اعالم شده دریافت وجه 
اضافه از سوی مشاوران امالک بابت ثبت و ارائه کد 

رهگیری، غیر قانونی است.
حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار 
تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رســمی معامالت 

اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده 
بود که به نوعی می توانــد دریافت وجه اضافه از 
سوی مشــاوران امالک برای ارائه کد رهگیری به 
متعاملین )موجر و مستأجر( را به رسمیت بشناسد.

خسروی: سیاســت گذاری برای بازار مسکن 
دقیق تر خواهد شد

در همیــن زمینه، مصطفی قلی خســروی رییس 
اتحادیه مشاوران امالک در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با استقبال از مصوبه امروز مجلس مبنی بر الزام 
بــه درج کد رهگیری، اظهار داشــت: این مصوبه 
چند سال پس از فراگیر شدن کدرهگیری در بازار 
مسکن کشور به تصویب رسیده و به امنیت سرمایه 
گذاری در مسکن کمک زیادی می کند؛ چرا که ثبت 

تک تک معامالت اعم از رهن و اجازه و خرید و 
فروش در سامانه امالک و مستغالت، کمک شایانی 
به برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بازار مسکن 
خواهد کرد؛ آمار دقیق از وضعیت بازار مسکن را 

فقط می توان با اخذ کد رهگیری محاسبه کرد.
فقط ۶۰ درصد معامالت مســکن کد رهگیری 
می گیرند /   کدرهگیری روی پالک ثبتی بنشیند 

نه کدپستی
وی بــا تأکید بر اینکه هم اکنــون تنها ۶۰ درصد 
معامالت مسکن در سامانه امالک و مستغالت ثبت 
می شود، افزود: ما بارها درخواست کرده بودیم که 
کد رهگیری باید روی هر پالک ثبتی قفل شود تا 
کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد؛ 

اما هم اکنــون کد رهگیری روی کد 
پستی می نشیند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: 
شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن 
اخذ کد رهگیری از معامالت مسکن 

ارتقا می یابد.
بــا مصوبــه مجلــس می توانیم 

امالکی های متخلف را ببندیم
وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد 
رهگیری و تصویب الزامی شدن آن 
در مجلــس، می توانیم از آن به عنوان 
ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در 
میان مشاوران امالک استفاده کنیم البته 
تعاونی های مســکن و ادارات اوقاف 
زیر بار اخذ کد رهگیری نمی رفتند؛ 
اینها مشــکالتی اســت که از سوی 
برخی ارگان هــای دولتی داریم اما با 
استفاده از این مصوبه امروز مجلس و 
همچنین ماده ۲8 قانون داللی مسکن، 
می توانیم با واحدهای صنفی مشاوران 
امالک متخلف، به شــدت برخورد 
کرده و حتی آن واحد صنفی را تعطیل 

کنیم.
اخذ کد رهگیری ارتباطی به مالیات 

ارزش افزوده ندارد
خسروی در باره اینکه برخی مشاوران 
امالک می گوینــد در صورتی که کد 
رهگیری به طرف های معامله بدهیم، 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم 
به تعرفه کمیســیون معامله افزوده می شود، گفت: 
مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباطی به کد رهگیری 
ندارد؛ بلکه شفافیت مالیاتی هم برای مشاوران در 

پی دارد.
وی تأکید کرد: بارها به مشاوران امالک اعالم کرده 
ایم کــه ارائه کد رهگیری، به ابزاری برای دریافت 
مالیات از مشاوران تبدیل نخواهد شد؛ با این حال 
بی اعتمادی میان اداره مالیات با واحدهای صنفی 
مشاوران امالک به حدی است که وقتی مشاوران 
امالک، معامله هایی که به اخذ کد رهگیری منجر 
شــده را ارائه می دهند، مأمــوران مالیاتی از آنها، 
برگه های معامله مسکن بدون کد رهگیری را هم 

مطالبه می کنند.

رشد ۱0 برابری کسب وکارهای آنالین 
در دوران کرونا

 ســازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد 
هزینه های ساخت، شاخص تعدیل پروژه های 
عمرانی را در ســه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعالم 
کرده که بر این پایه قیمت هر متر مربع مسکن ملی 
که تا پیش از این دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود 

۷۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، هزینه ساخت مسکن ملی از دو 
میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع به چهار 
میلیون و ۹۲۲ هزار تومان افزایش یافته است. این 
نرخ تعدیل که از ســوی سازمان برنامه و بودجه 
برای سه ماهه چهارم ســال ۱۳۹۹ اعالم شده بر 
پایه نرخ رشد قیمت مصالح و دستمزد اعمال شده 
است. سازمان برنامه و بودجه هر سه ماه یک بار 
هزینه اجرای پــروژه های عمرانی را بر پایه نرخ 

روز اعالم می کند که در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ 
قیمت ساخت مســکن ملی را برای سازندگان و 
پیمانکاران ۲ میلیــون و ۷۵۰ هزار تومان در نظر 
گرفت و در ســه ماهه چهارم با ۷۹ درصد رشد 

مواجه شده است.
این خبر را جواد حق شــناسـ  معاون مســکن 
شهری بنیاد مسکن ـ به ایسنا اعالم کرد و گفت: 
رشــد ۷۹ درصدی هزینه ســاخت هر متر مربع 
واحدهای اقدام ملی مسکن البته شامل همه مراحل 
پروژه نمی شود. به طور مثال اگر ابنیه در مرحله 
اسکلت باشد، هزینه فوندانسیون، عایق رطوبتی و 

غیره بر پایه نرخ قبلی اعمال خواهد شد.
حق شناس درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه 
های اقدام ملی که توســط بنیاد مسکن اجرا می 

شود گفت: طرح اقدام ملی مسکن در ۶۱۷ شهر 
از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا می شود 
که تا امروز ۵۱ هزار و ۶۹۷ نفر افتتاح حساب کرده 
و ۴۶ هزار و ۳۹۱ نفر واریز وجه داشتند، یعنی ۴۰ 

میلیون تومان اولیه را کامل واریز کرده اند.
وی افــزود: بــرای حدود ۹ هــزار واحد نیز که 
متقاضیان وجه واریز کرده اند زمین تامین نشــده 
است. دالیل مختلفی هم دارد؛ به طور مثال زمین 
مشخص شده اما در کمیســیون ماده ۵ در حال 
بررسی اســت. یا کاربری مســکونی دارد اما از 
تاسیسات زیربنایی و روبنایی برخوردار نیست. در 
بعضی موارد هم زمین هنوز تامین نشده است. اگر 
این ۹ هزار واحد را لحاظ نکنیم هم اکنون ۳۷ هزار 
و ۵۱ واحد در دستور کار است که هم زمین تامین 

شده و هم واریز وجه کامل شده است.
معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن با بیان اینکه 
پــروژه اقدام ملی با روشــهای مختلفی اجرا می 
شود گفت: ۲۲ هزار و ۴۱۴ واحد به شیوه پیمان 
جزء، خرید مصالح به صــورت امانی انجام می 
شــود. ۷۷۲8 واحد نیز در گروه ســاخت است 
که زمین تحویل متقاضیان شده است. ۵۹۲۹ نفر 
هم به صورت گروههای دو نفره و بیشــتر زمین 
تحویلشان شده است. ۹8۰ واحد نیز به صورت 
انبوه سازی خواهد بود که باید در سال کنونی از 
انبوه ســازان دعوت کنیم و پروژه را تحویلشان 
بدهیم. به گفته حق شــناس، تعــداد واحدهای 
اقدام ملی که توسط بنیاد مسکن شروع کرده هم 
اکنون ۶۷۰۰ واحد است که از پیشرفت فیزیکی 

حدود ۷ درصد برخوردار اســت. وی در پاسخ 
به این پرســش که با توجه به برنامه اجرای ۱۳8 
هزار واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن، علت 
اختالف تعداد واحدهــای در حال اجرا با برنامه 
مصوب چیست؟ اظهار کرد: به هر حال تا متقاضی 
نیاید نمی توانیم پروانه بگیریم و آماده سازی زمین 
کنیم. تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ هزار نفر وجوه 
اولیه را واریز کرده اند. از این تعداد برخی شــرع 
شــده و برخی در حال آماده سازی زمین است. 
۲۲ هزار واحد در دســت تسطیح است. به طور 
مثال پروژه دماوند نزدیک ۲ ماه درگیر آماده سازی 
زمین بودیم که بعد از تســطیح می توان تحویل 
پیمانــکار داد. پروژه ها به تدریج جلو می رود و 

آمارها دائما به روز می شود.

طبق شاخص قیمت پروژه های عمرانی

قیمت مسکن ملی افزایش یافت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت که در ســه سال گذشــته ۳۰۰ هزار میلیارد 
تومان رانت توزیع شــده که دلیل آن عدم نظارت 
بر فرآیندهایی است که در سامانه های تخصصی 

حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست 
علنی دیروز )ســه شنبه( و در جریان بررسی علل 
گرانی های اخیر در مجلس گفت: دالیل نابسامانی 
ها در بــازار و عدم تنظیم بازار کاالهای اساســی 
توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله 

آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.
وی با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گفت: بر پایه این مواد، باید کلیه فعالیت 
ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در ســامانه 
های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای 
عملیات اقتصادی در کشور است و باید اطالعات 
به صورت کامل در آنها بارگذاری می شد اما طبق 
گزارش های میدانی ســامانه های رصد عملیاتی 
کامل اجرایی نشده و دولت استنکاف کرده است، 
وظیفه این ســامانه ها نظــارت و کنترل دولت بر 
توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است بنابراین 

نابسامانی های اخیر در بازار کاالهای اساسی کامال 
قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.

پورابراهیمــی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را 
یکی دیگر از عوامل موثر در نابســامانی اخیر در 
بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، 
موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم 
اما با اصرار دولت دوباره در بودجه لحاظ شد. در 
سه سال گذشته یعنی سال های ۹۷، ۹8 و ۹۹ حدود 
سالی یکصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده 
که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی اســت که 
در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت 
تعریف شــده ، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک 
سوم بودجه کشــور که این وضعیت را در حوزه 

اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده های بخش کشاورزی 
را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ 
هزار تومان نخواهد شــد، پس فاجعه است که ارز 
۴۲۰۰ تومانی به کاال بدهیم اما مردم آن را با دو برابر 

نرخ آزاد تهیه کنند.
پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را 
تولید خواند و افزود: گزارش های میدانی نشان می 

دهد که حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در مرغداری 
هــای کاهش یافته و در برخی از ماه ها ۱8 درصد 
منفی نسبت به سال ۹8 بوده است. وضعیت تولید 
به دلیــل افزایش بهای تمام شــده و قیمت های 
دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی 
از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف 
را هــدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه 
مصرف کاالهای اساسی از بین برده و تولید را هم 
نابود کرده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه قاچاق کاال ســومین عامل تاثیرگذار 
در نابســامانی های بازار اســت، افــزود: نرخ ارز 
ترجیحی عامل قاچاق کاال در کشور است. از طرفی 
دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت ها دارد اما 
مسووالن در جلسات مختلف بارها اعالم کردند که 
در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، 
پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های 
گذشته بر پایه کدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم 
را افزایش می دهید. وی قانون انتزاع را دلیل دیگر 
افزایش قیمت ها دانســت و گفت که در مجلس 
تصویب شــد که بخش بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دوباره در اختیار وزارت کشاورزی 

قرار گیرد که این توافق در جلساتی با وزرای صمت 
و جهاد کشــاورزی صورت گرفت البته آن ها می 
گویند مســووالن باالدســتی این موضوع را قبول 

نداشته و اجرا نمی کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد که قانون انتزاع عملیاتی شده 
و بخش بازرگانی وزارت صمت دوباره به وزارت 
کشاورزی بازگردد، در همین راستا از رییس مجلس 

درخواســت می کنم که کمیتــه نظارتی مرکب از 
نمایندگان کمیسیون های تخصصی تشکیل دهد تا 
اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه کاالهای 
اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز 
ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم کاالها به مردم 
ارائه کنند تا هم قیمت ها کاهش یابد و انتفاع آن به 

مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود.

پورابراهیمی:

در سه سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است
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بیش از یک سال از تعطیل شدن مدارس به علت 
شــیوع کرونا می گذرد و با وجــود اینکه دانش 
آموزان نیمی از ســال تحصیلی گذشته را در سال 
۹8 در مدرســه گذرانده بودند اما سال تحصیلی 
جاری را بدون حضور در مدرســه و به صورت 
کامال غیرحضوری طی می کنند و در حال نزدیک 
شــدن به ایســتگاه پایانی قطار آموزش در سال 

تحصیلی کرونایی هستند.
به گزارش ایســنا، آموزش غیرحضــوری برای 
هرکدام از گروه های درگیر با امر آموزش تجارب 
و چالش های مختلفی به همراه داشت. درباره کم 
و کیف آموزش های غیرحضوری و دغدغه هایی 
که برای ســتاد وزارتخانه، والدین، دانش آموزان، 
مدیران مدارس و معلمان داشتند با یک کارشناس 

حوزه آموزش و پرورش به گفت وگو نشستیم.
محمــد داوری به تجربــه یک ســاله آموزش 
غیرحضوری اشــاره و در این باره به ایسنا گفت: 
سال تحصیلی کنونی با تجارب قابل توجهی همراه 
بود و همه کسانی که درگیر بحث آموزش بودند 
چه در آموزش رســمی عمومی و چه در آموزش 
عالی دچار چالش هایی شــدند. دولت و در نگاه 
کالن تر جامعه ما همچنان علیرغم برخورداری از 
تکنولوژی ها و فناوری های نوین، درگیر ســنتها 
هستند و شــرایط کرونایی آموزش و پرورشی را 
که دارای سیستم متمرکز سنتی، ساختار قدیمی، 
فرسوده و گسترده است، متحمل سختی بیشتری 

کرد.
مدیریت ســتادی نمــره خوبــی از آموزش 

غیرحضوری نمی گیرد
وی افزود: ستاد وزارتخانه، والدین، دانش آموزان، 
مدیران مدارس و معلمــان هرکدام چالش هایی 
داشتند که به صورت جداگانه به آنها می پردازیم. 

این فعال صنفی و کارشــناس ارشــد مدیریت 
آموزشــی با اشــاره به آمــوزش غیرحضوری و 
چالش هــای آن برای ســتاد وزارتخانه گفت: در 
مواجهه با ضرورت آموزش غیرحضوری سیستم 
ســتادی و مدیریتی که کار پشتیبانی و نظارت را 
برعهده دارند از وزیر گرفته تا بیش از ۷۰۰ منطقه 
و ۳۱ اداره کل در کشور همگی از اسفند ۹8 دچار 
یک شرایط غیرمنتظره و تقریبا بحرانی شدند که به 
صورت آزمایــش و خطا و روزمره با آن مواجهه 

داشتند.
داوری افزود: این مواجهه از جنس نظام مدیریتی 
متمرکز ، سنتی، بسیار حجیم و متکی به دستور از 
باال بود و از ابتدای تعطیلی مدارس شاهد ارسال 

بخشنامه های مختلف و گاهی متضاد از سوی ستاد 
بودیم تا اینکه در ماه های ابتدایی سال ۹۹، شبکه 
شــاد با اولین و ابتدایی ترین امکانات راه اندازی 
شد. هرچند ســال تحصیلی قبل به پشتوانه پنج 
تا شــش ماهی که مدارس در سال ۹8 باز بودند، 
جمع شــد و به پایان رسید، اما عمال راهکارها و 
دستورالعمل های وزارتخانه چندان کارگشا نبود و 

مدارس به ابتکار عمل معلمان متکی بودند.
این کارشــناس آموزش و پــرورش با بیان اینکه 
انتظار می رفــت آموزش و پرورش تابســتان را 
فرصــت مغتنمی بداند و خودش را آماده کند، اما 
در شهریور مشخص بود که چندان آمادگی کسب 
نکرده است گفت: یک اقدام شان این بود که سال 
تحصیلی را دوهفته زودتر و از ۱۵ شهریور شروع 
کنند و تصورشان این بود که می توانند آموزش را 
حضوری و یا نیمه حضــوری ارائه کنند، اما این 
اتفاق نیفتاد و خانواده ها به سرعت واکنش نشان 
دادند و در نهایت همان کالس های نیمه حضوری 
هم کامال تعطیل شدند. متولیان مدارس و خانواده ها 
از این تصمیم استقبال نکردند و در نتیجه آموزش ها 

به سمت استفاده از شبکه شاد رفت.
وی ادامه داد: با وجود ســفارش های بخشنامه ای، 
نظارت ها برای استفاده از دیگر پیام رسانها ضعیف 
بود و ناکارآمدی شــبکه شاد ادامه داشت تا اینکه 
نســخه های جدید آن به تدریج رونمایی شــد. 
مشکالت دانش آموزان به ویژه در مناطق حاشیه ای 
مبنی بر عدم برخورداری از تجهیزات هوشمند نیز 

همچنان به قوت خود باقی است.
داوری با اشــاره به اینکه هرچند شاد بسیار ارتقاء 
پیــدا کرده اما همچنان درصد بســیاری شــاد را 
ناکارآمد می دانند و عده ای از دانش آموزان هم به 
آن دسترسی ندارند اظهار کرد: یک کارکرد خوب 
شبکه شــاد برگزاری جلسات ستادی و مدیریتی 
بــود و خالء برگزاری حضوری جلســات را پر 
کــرد اما در مجموع وزارت آمــوزش و پرورش 
در بعد مدیریتی، پشــتیبانی و نظارتی در آموزش 

غیرحضوری نمره خیلی خوبی نمی گیرد.
مدارس خــاص، موفق در آزمــون آموزش 

غیرحضوری
وی در ادامه به الیه بعدی یعنی مدیریت مدارس 
اشــاره و عنوان کرد: مدیریت مدرسه امر مهمی 
است و اگر نظام آموزشی خوبی نداریم اما مدارس 
خوبی پیدا می شــوند که بر توانمندی مدیر، کادر 
اجرایی و معلمان خود متکی هســتند. در تجربه 
آموزش غیرحضــوری مــدارس دارای مدیران 

توانمند، خوش فکر و جسور و کادر اجرایی همراه 
از اسفند ۹8 حضور بسیار خوبی در فضای مجازی 
داشتند و از حداقلها به خوبی استفاده کردند. آنها 
از  شبکه های اجتماعی و سامانه های آموزشی به 
درستی بهره بردند. در نتیجه مدیران و کادر مدارس 
کارآمــد موفق ترین و مثبت تریــن بخش تجربه 
آموزش غیرحضوری هستند که درصد بسیار کمی 

را تشکیل می دهند.
ایــن فعــال صنفــی و 

ارشد  کارشــناس 
یــت  یر مد

آموزشی 
افزود: 

خی  بر
از مــدارس 

و  غیردولتــی 
مانند  خــاص  مدارس 

مدارس نمونه دولتی، ســمپاد و 
مدارس دولتی برند از این جمله هستند. این تجربه 
به ما نشان می دهد رویکرد مدرسه محوری بسیار 
مهم است که آموزش غیرحضوری هم آن را ثابت 
کرد و نشان داد که برخورداری از پرسنل توانمند 

می تواند مدرسه کارآمدی بسازد.
معلمانی که خودشان را با آموزش مجازی وفق 

دادند
وی به تبیین چالش های معلمان پرداخت و اظهار 
کرد: معلمان ما به سیستم سنتی عادت کرده بودند. 
بخــش بزرگی از آنها به سیســتم کالس محور، 
سخنرانی محور و تخته محور عادت کرده بودند 

و کمتر از تکنولوژیها استفاده می کردند و به همین 
خاطر در معرض چالــش جدی قرار گرفتند. در 
ابتدا مقاومت هایی وجود داشــت و تعدادی این 
توانمندی را نداشــتند که مقابل دوربین بیایند و 
خودشــان را در معرض ارزیابی خانواده ها و کل 
جامعه می دیدند. از آن سو کلیپ هایی که از گاف 
معلمان در شبکه های اجتماعی پخش می شد بر این 

موضوع دامن زدند.
داوری ادامــه داد: رفتــه 
معلمــان  رفتــه 
شدند  ناچار 
خودشان 
با  را 

یط  ا شر
وفــق دهند 
ســرعت  به  که 
صورت گرفت و هرچه 
جلوتر می رفتیــم تعداد معلمان 
مبتکر بیشتر می شــد. آنها متوجه شدند که باید 
خودشــان را با الزامات حرفه معلمی در شرایط 
جدید به ویژه آموزش غیرحضوری سازگار کنند. 
شمار زیادی توانستند خودشان را ارتقاء دهند اما 
باز هم می توان گفت کــه ۲۰ تا ۳۰ درصد دچار 
ضعف و ناتوانی هستند که به همان حداقل ها اکتفا 
می کنند و ضعیف هستند. ۲۰تا ۳۰ درصد بسیار 
خوب عمل می کننــد و حدود ۴۰ درصد هم ما 
بین این دوطیف قرار دارند که به نسبت بخش های 
دیگر معلمانها آزمون خوبی پس دادند اما همچنان 
نیازمند آموزش و یادگیری شــیوه های معلمی و 

الزامات حرفه معلمــی در آموزش غیرحضوری 
هستند و باید سواد دیجیتالی آنها افزایش یابد.

دانش آموزان، خوشحالترین و راضی ترین گروه 
از تعطیلی مدارس

این فعال صنفی و کارشــناس ارشــد مدیریت 
آموزشی چالش های پیش روی گروه دانش آموزان 
را هم برشمرد و گفت: از گذشته هم میزان رضایت 
دانش آموزان از نظام آموزشی و مدارس چندان باال 
نبوده است و بسیاری از آنها همیشه با خوردن زنگ 
آخر با شادی از کالس ها خارح می شدند. بنابراین 
به نظر می رسد خوشحالترین و راضی ترین گروه 
از تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش، 
دانش آموزان بودند که از شــر مدارس پادگانی، 
سخت گیر، فرســوده، معلمهای دارای مشکالت 
فراوان، مدیران فرمانده و دیوارهای بلند مدرســه 
رهایی پیدا کردند. گاهی شــنیده می شود برخی 
دانش آموزان می گویند دلشان برای مدرسه تنگ 
شده که احتماال درصد باالیی ندارد و خودش یک 
هشدار است که نظام آموزشی ما باید این هشدار 

را ببیند و مورد توجه قرار دهد.
وی افــزود: البته باید ابعاد دیگــر را هم مدنظر 
قرار داد.  دانش آموزان در خانه دچار مشــکالتی 
هســتند و اگر این وجه آمــوزش غیرحضوری 
هشدار برانگیز اســت یک وجه هشداری دیگر 
هــم برای والدین دارد که مراقبت کنند با طوالنی 
شدن آموزش غیرحضوری، اعضای خانواده دچار 
تنش نشوند که نیازمند دریافت مشاوره های تربیتی 

است.
داوری بــا بیان اینکه به طور کلی دانش آموزان به 
چندطیف تقسیم می شوند گفت: گروهی از دانش 
آموزان به علت مســائل اقتصادی و نظایر آن به 
دنبال کسب و کار رفته اند و گوشی موبایل ندارند 
یا اگر دارند توانایی استفاده از آن را ندارند. بخش 
غم انگیز آموزش مجازی همین اســت و عدالت 

آموزشی را به شدت مورد تهدید قرار داده است.
این کارشــناس حوزه آموزش و پرورش افزود: 
گروهی دیگر خودشان عالقه مند هستند و برای 
موفقیت هدفگذاری داشــتند و خود خانواده ها 
هم پیگیر هستند. گروه سوم که بین این دو طیف 
قرار می گیرند آموزش غیرحضوری هم برایشان 
خوشایند بوده و هم تبعاتی داشته است. چون در 
آموزش حضوری بررسی میزان پیشرفت بچه ها 
رصد می شــد. ارتباط با معلم و امکان ارزیابی از 
عملکرد آنها وجود داشــت کــه خودش درصد 
تنبلی و کم توجهی به درس را کم می کرد، اما در 

آموزش غیرحضوری این امکان هست که بچه ها 
به بهانه اینترنت و یا دالیل دیگر درس نخوانند. از 
این زاویه دانش آمــوزان راضی از فضای آموزش 

غیرحضوری در اکثریت نیستند.
وی با بیان اینکه هر چند به طور کلی وجه مثبت 
قضیــه این بود که دانش آموزان دارای امکانات و 
خانواده های پیگیــر و توانمند از ظرفیت آموزش 
مجازی به خوبی استفاده کردند و فیلمهای تدریس 
معلمان مختلف را مشاهده کردند گفت: این وجه 
مثبت با مدیریت مدرســه و خانواده قابل سرایت 
به بقیه دانش آموزان نیز هســت. هرجا مدیران و 
معلمان فعال بودند و والدین هم مشارکت داشتند 
فرصت استفاده دانش آموزان به خوبی فراهم شد 
و بچه ها خالء آموزش حضوری را جبران کردند.

والدیــن، ناراضی تریــن طیــف از آموزش 
غیرحضوری

نفس اولیاء از تعطیالت طوالنی مدت به تنگ 
آمده است

وی آخرین گروه درگیر با آموزش غیرحضوری را 
والدین دانست و گفت: والدین در جریان آموزش 
غیرحضوری با شرایط غیرمنتظره و بسیار متفاوتی 
مواجه شدند و مدیریت فرزندانشان که کار بسیار 
سختی است بردوش آنها گذاشته شد. بخش قابل 
توجهی از والدین در این امر ضعیف هستند، زیرا 
مهارت های فرزندپروری و مدیریت فرزندانشان 
را نیاموخته اند. این چالش خودش را به شــدت 
نشان داد و باعث اختالفات بین والدین با یکدیگر 

و والدین و فرزندان شد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: 
آنها ناچار بودند بچه ها را در ساعت های خاصی از 
خواب بیدار کنند و پای سیستم بنشانند و نظارت 
کنند که در کالس حاضر باشند، مشارکت کنند و 
تکالیف را انجام دهند. اگر قبال مدرسه خانه دوم 
بود حاال خانه مدرسه اول شده است. در فضاهای 
اجتماعی کلیپ هایی از این برخوردها در منازل را 
شاهد بودیم که شاید بتوان گفت والدین، ناراضی 

ترین طیف از آموزش غیرحضوری بودند.
داوری با اشاره به نگرانی والدین از کیفیت آموزش 
فرزندانشان گفت: در راستای مدیریت فضای خانه 
آموزشــهایی به والدین ارائه شده اما کافی نبوده 
است. جهش خانواده ها برای توانمندشدن در این 
حوزه بر خالف جهش معلمها بســیار اندک بود. 
نفس آنها از این تعطیالت طوالنی مدت به تنگ 
آمده است و همچنان آرزومند بازگشایی مدارس 

هستند تا نفس راحتی بکشند.

مروری بر چالش های یک ساله آموزش غیرحضوری مدارس
 دانش آموزان، خوشحالترین و راضی ترین گروه از تعطیلی مدارس | والدین، ناراضی ترین طیف از آموزش غیرحضوری

با هنرمندان زنگان )7(

هنرمند،راه ُگشاست
 گفتگو با رباب اله وردی، نقاش 

  گفتگو:حمید پونه

* بعد شیوع ویروس کرونا در حوزه 
هنر نقاشی چه مشکالتی داشتید؟

بگذارید از زاری های کرونا و مشکالتی 
که داشــتیم بگذرم که مکرر راجع به آن 
صحبت شــده، فقط امیدوارم در چنین 
شرایطی دولت و مسووالن نگاه ویژه ای 

به هنرمندان داشته باشند.
* نیازمندی انســان بــه هنر چگونه 

ضرورت پیدا می کند؟
ما دونوع معیار داریم. یک معیارواقعی و 

یک معیار حقیقی.
معیار واقعی پول و پست و مقام و مدرک 

تحصیلی است.
اما معیــار حقیقی امواجی اســت که از 
انســان ها ساطع میشــود و در ساختار 
جهان هستی نقش دارد وبر همین اساس 
ما دونــوع نیازمندی داریــم ،نیازمندی 
واقعی کــه اختراعات و اکتشــافات و 
پیشرفت علمی است ونیازمندی حقیقی 

که همان هنر است.
اگر نیازمندی حقیقی ارضا و تغذیه نشود 

یک انسان نمی تواند زندگی کند،
چون اساس زندگی اش بر پایه عشق برپا 

شده است.
* آیا این ضــرورت در جامعه ما در 

طول این سالها شناخته شده است؟
تاثیر هنــر و هنرمندان بــر جامعه برای 
دولت مردان محقق شــده اســت. هنر 
مجموعه ای اســت از حالت ها و دانش 
ها و احساسات و عاطفه کل هستی که به 
صورت عصاره ای در طبیعت جلوه گر 
میشود وباالخره ضرورت وجود ی اش 

تبلور پیدا میکند.
* هنرمنــد واقعی چــه ویژگی هایی 

دارد؟
قابل ذکر است که هرکسی نقاشی خوب 
کشید و یا سازی رو خیلی خوب نواخت 

،نمی توان به آن هنرمند گفت.
هنرمند وصل به وحی اســت ،دارای رو 
حیه ای بوده اســت که ســازنده جامعه 
بوده اســت. تعالی بخش آن اســت. هر 
هنرگــری هنرمند نیســت. هنرمندی به 
علت حساسیت های روحی فراوان،قوه 
تشــخیص و تمایز کننده اش خوب کار 
میکند. بنابراین هنرمند راه گشاســت.در 
کشورهای دیگر وقتی مشکلی پیش میاید 

هنرمندان پیش قدم میشوند.
* مشکل اصلی سیستم های آموزشی 

ما در امر اموزش هنر نقاشی چیست؟
 وضعیت برخی آموزشگاههای هنرهای 

تجســمی ما مناسب نیست و با آموزش 
بچه ها چه در سطح عملی وچه تئوری 
بســیار ضعیف عمل میشــود و معموال 
درمدارس بچه ها ســواد نقاشی ندارند 
،منظور من از سواد  نقاشی این نیست که 

حتما بچه ها نقاش بشوند.
بلکه می توانند اطالعات مفیدی در مورد 
نقاشی داشته باشند و سبک ها و نقاشان 

بزرگ ایران و جهان را بشناسند.
برای اینکار باید برنامه ای تدوین شود و 
در هفته بچه ها از گالری ها و نمایشگاه 

های نقاشی دیدن کنند.
*  فکــر می کنیــد مهمترین دغدغه 

هنرمندان نقاش هم اکنون چیست؟
 مهمترین مشــکل هنرمنــدان وضعیت 
معشیت آنان اســت ، حمایت ها کافی 
نیست ، و کمبود گالری ها و نمایشگاه ها 
،ارائه نشدن آثار با تورم موجود در جامعه 
،انتقال اثار نقاشی به خارج از کشور.آثار 
نقاشانی که شخصا نمی توانند خارج از 

کشور حضورپیدا کنند.
* برای بهتر شدن وضعیت هنرنقاشی 

پیشنهادی دارید؟
 باید یک تحول بنیادی فرهنگی و هنری 

را به وجود بیاوریم.

رباب اله وردی 
* متولد زنجان

*کارشناس ارشد نقاشی 
*مدرس و موسس آموزشگاه خانه هنر

*برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی در ســطح اســتان و 

کشور و خارج از کشور از جمله ترکیه و ارمنستان
*حضــور در جشــنواره هــای مختلــف نقاشــی در 
ســطح اســتانی، کشــوری و بین اللملی و کســب 

عناوین و دریافت جوایز مختلف و متعدد
*داوری جشنواره های نقاشی
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شرایط عادی انگاری کرونا در روزهای پایانی سال 
قبل و انجام آمد و شــدهای بین شهری و موجی 
از ســفرهای نوروزی در کشور موجب شد حتی 
هشدارهای متولیان بهداشتی به جایی نرسد و این 
درحالی اســت که با گذشت تعطیالت بسیاری از 
شهرهای کشــور از جمله زنجان با طوفان کرونا 

مواجه شوند.
موج چهــارم کرونا در مناطق مختلــف به ویژه 
شــهر زنجان نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر و از 
هفته های گذشــته آغاز شــد، به طوری که طبق 
اعالم متولیان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
بیمارستان های این شهر مملو از بیماران کرونایی و 
ظرفیت این مراکز تکمیل شده و وضعیت بحرانی 

است.
پیش از این کمتر کسی تصور می کرد، موج چهارم 
کرونا بســیار شدیدتر از موج های قبلی در اقصی 
نقاط کشورمان رخ نمایی کند، به طوری که بیشتر 
شهرهای کشور دارای وضعیت نارنجی و قرمز با 
شــرایط خاص بستری ها و حتی افزایش سرپایی 
مبتالیان مواجه شده اند و همین مساله مشکالت 

متعددی را موجب شده است.
پیش از این و با آغاز تعطیالت نوروزی، دســت 
اندکاران امر نسبت به عادی انگاری مردم، افزایش 
آمد و شدهای جاده ای و مسافرت ها هشدارهای 
الزم را داده بودنــد که در این زمینه بســیاری از 
هموطنان به ویژه زنجانــی ها تصور کردند که با 
وضعیت خوب کرونایی روبه رو هســتند و این 
ویروس منحوس در حال خداحافظی اســت اما 

همین روند شرایط متفاوت تری را رقم زد.
بر پایه آمارهای دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان این  استان در موج های اول و دوم بیماری 
در حدود پنج تا ۶ هفته به اوج بیماری رســید و 
بیشترین بیمار بستری شــده در موج دوم و سوم 
نیــز ۱۲۰ و ۱۳۰ نفر در روز بود به طوریکه پیک 
کرونا در موج سوم طی هشت تا ۱۲ هفته به طول 
انجامید و میزان اشــغال تخت های ناشی از این 
بیمــاری در موج های دوم و ســوم به ۷۰۰ نفر و 

میزان بستری های روزانه نیز به ۱۳۰ بیمار رسید.
طبق اعالم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی اســتان زنجان از هفته آخر اسفند سال 
گذشته روزانه ۲۵ بیمار در بیمارستان های استان 
بستری شدند که  این میزان به صورت روزانه در 
هفته اول فروردین امســال به ۴۰ بیمار و در هفته 
دوم به ۷۰ نفر رسید به طوریکه فقط در شنبه شب 

۱۱۴ نفر بستری شدند.
دکتر پرویز قزلباش افزود: به عبارتی دیگر در مدت 
هفت روز میزان بستری ها از حدود ۱۴۰ به ۴۰۰ 
نفر رسیده که افزایش چندین برابری را نشان می 
دهد و عــالوه بر آن بیماران ســرپایی نیز در ۴8 
ساعت گذشته فقط در شهر زنجان از 8۰۰ نفر به ۲ 

هزارو ۲۰۰ نفر رسیده است.
وی با بیــان اینکه پیک نوع جهش یافته کرونا در 

استان بروز کرده اســت اظهار داشت: با توجه به 
وضعیت بحرانی شــهر دیگر بیمارستان های ولی 
عصر)عج( و آیت اله موسوی شهر زنجان ظرفیتی 
برای پذیرش بیمار ندارند و این مساله چالش هایی 

را ایجاد خواهد کرد.
تخت های بیمارســتانی جوابگــوی مراجعه 

کنندگان نیست 
 این مسوول، با بیان اینکه در استان حدود ۲ هزار 
تخت بیمارستانی وجود دارد، اظهار داشت: حدود 
۲۳۰ تخت نیز در روزهای کرونایی افزوده شد که 
از این میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد تخت در شــهرهای 
کوچک استان واقع شده که با وضعیت کنونی نمی 
توان بخش های مهم درمانی استان را متوقف کرد.
وی با تاکید بر اینکه  پیش بینی ها نشان می دهد با 
روند کنونی در سه تا چهار روز آینده روزانه ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ بیمار در شــرایط  بدتر، به ۳۰۰ نفر برسد، 
گفــت:  این موضوع به   به این معنی که در مدت 
یک هفته تا ۱۰ روز آینده ســه هزار تخت مورد 

نیاز است.
قزلباش افــزود: این در حالی اســت که ظرفیت 
پذیرش کرونایی ها حداکثر یکهزار و ۴۰۰ تخت 
در نظر گرفته شده و بر این مبنا، باید گفت استان 
در روزهای آینده شرایط سخت مدیریت کرونایی 

را به دلیل مراجعه کنندگان کرونایی در پیش دارد 
چرا که دیگر ظرفیت برای بســتری تکمیل شده 

است.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان،  با اشــاره به اینکه این 
موضوع واکنش اجتماعی را به دنبال دارد، ادامه داد:  
در زمان حاضر با توجه به تکمیل بخش آی سی یو 
بیمارستان های استان ۱۵ بیمار بدحال کرونایی در 
انتظار ورود به این بخش قرار دارند که پیش بینی 
ها نشان می دهد ادامه این وضعیت شمار مرگ و 
میرهای بیماری به باالی ۵۰ نفر در روز  می رسد.
قزلباش با بیان اینکه این رقم در بدترین روزهای 
پیک مــوج های قبلی به ۱۲ نفر در روز رســید،   
خاطر نشان کرد : روند کنونی بیانگر آن است که 
میزان مرگ و میرها افزایشــی خواهد بود، این در 
حالی اســت که قبل از عید نوروز، پیش بینی ها 

انجام گرفته بود.
برگزاری هر نوع تجمع در زنجان ممنوع 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
نیز در باره شــرایط خاص کرونایی اســتان نیز با 
بیان  اینکه  سه شهرستان استان به وضعیت  قرمز 
کرونایی دچار شده اند، اظهار داشت: برای برخورد 
قاطع  با متخلفان، خودروهــای آنان به پارکینگ 

هدایت خواهد شد، چرا که دیگر ارسال پیامک و 
جریمه  کارآیی و بازدارندگی الزم را ندارد.

خدابخش مرادی نافچی به لزوم تغییر رویکردها 
با هدف پیشــگیری از ویروس کرونا در استان را 
یادآورشد و گفت: با واحدهای صنفی و خدماتی 
متخلــف بی توجه به پروتکل های بهداشــتی از 
سوی اماکن نیروی انتظامی استان، مرکز بهداشت، 
فرمانداران، ســازمان صمت و  با حمایت مراجع 

قضائی برخورد الزم انجام گیرد.
وی اضافه کــرد: در روزهای منتهی به تعطیالت 
نوروزی تالش شــد که معیشــت مردم به ویژه 
واحدهای صنفی با آسیب مواجه نشود، اما شرایط 
کنونی انجام چنین وضعیتــی را ناممکن کرده و 
کمیته های بازرسی استانداری نیز نسبت به رصد 

وضعیت دستگاههای اجرایی مبادرت کنند.
وی تاکید کــرد: برگزاری هر نــوع آیین  تجمع 
توسط هر مقام در اســتان ممنوع بوده با توجه به 
مصوبات ستاد ملی کرونا، برگزاری آیین ماه مبارک 
رمضان  در مناطق زرد و نارنجی به شکل فردی و 
خانوادگی و توزیع نذورات و افطاری ها به همین 
صــورت خواهد بود.  مرادی نافچی با اشــاره به 
اینکه اولویت اول تامین  اکسیژن بیمارستان های 
استان  است، اظهار داشت: در صورت مازاد بر نیاز 

به دیگر اســتان ها ارسال خواهد شد و  از طرفی 
بیمارســتان ارتش نیز با هماهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی نسبت به پذیرش بیمار کرونایی اقدام کنند.
این مسوول ادامه داد: مدیریت تامین اجتماعی در 
بیمارستان های امید ابهر و امام حسین شهر زنجان 
تا ۲۴ شب نسبت به خدمات تست کرونایی اقدام 
خواهند کرد و دیگر مراکز نیز تا ساعت ۱۴ این کار 

را انجام می دهند.
مرادی نافچی خاطر نشــان کرد : دســتگاههای 
اجرایی استان در صورت وجود نیروهای آموزش 
دیده و خودرویی در حوزه درمان و بهداشــت در 
اختیار دانشگاه  علوم پزشکی استان قرار دهند و از 
طرفی برای فعال کردن بیمارستان صحرایی زنجان 
نیز پــس از تعیین ســایت آن، رایزنی الزم انجام 

خواهد گرفت.
شمار سرپایی ها در زنجان رکورد زد 

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان گفت: در زمان 
حاضر میزان بســتری کرونایی این استان به ۴۲۱ 
مورد رســیده این در حالی است که پیش از این 
با همکاری مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی 
این تعداد به ۱۲۰ تا ۱۳۰ بستری کاهش یافته بود.

دکتر علیرضا آرمانی کیان ا افزود: شــوربختانه با 

تغییر وضعیت رنگ کرونایی شــهرهای استان به 
ویژه شهر زنجان از زرد به قرمز  وضعیت متفاوتی 
را هم در میزان بســتری ها و موارد مثبت سرپایی 

رقم زده است.
وی با اشــاره به اینکه شوربختانه عموم مردم فکر 
می کنند، دیگر از کرونا خبری نیست و در مجالس 
ترحیم، رســتوران ها، مهمانی ها و عروســی ها 
تجمعاتی را برگزار می کنند، اضافه کرد: علت موج 
افزایشی آمار کنونی این بیماری در استان به قبل از 
عید باز می گردد و موارد مربوط به تعطیالت عید 

و مسافرت ها  در حال بروز است.
این مســوول ادامه داد: وضعیت تصاعدی شیوع 
ویروس کرونا نگرانی هایی را ایجاد کرده و به نظر 
می رسد در صورت اتخاذ تصمیماتی از سوی ستاد 
کرونا در باره اعمال جدی محدودیت ها می توان 

با این بیماری مبارزه کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون عالوه بر شهرهای دیگر 
استان،  عمده اصلی تمرکز روند افزایشی کرونا در 
شهر زنجان است، اضافه کرد: بسیاری از مبتالیان 
کرونایی استان از نوع جهش یافته هستند و با توجه 
به روند افزایشی  سر پایی ها و به دنبال آن موارد، 
بســتری ها فضای بیشتری در بیمارستان ها برای 

پذیرش بیماران در حال آماده سازی است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد:  از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در این استان تاکنون مجموع 
مبتالیان به این بیماری« تمامی موارد مثبت بر پایه 
یافته های آزمایشگاهی« به رقم ۵۵ هزارو ۶۳۳ نفر 

رسیده است.
وی اظهار داشت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون آمار 
مبتالیان مثبت سرپایی بر پایه تست آزمایشگاهی 
به ۴8 هزارو ۳۷۱ نفر رسید که ۶۴۶ مورد آن، آمار 

روز گذشته را شامل می شود.
آرمانی کیان  با بیان اینکه آمار موارد مثبت سرپایی 
اســتان روند  صعودی دارد، اظهار داشت: تعلل و 
غفلت از پروتکلهای بهداشتی می تواند مشکالت 

زیادی را در این باره ایجاد کند.
این مســوول ادامه داد:  در مدت شــیوع ویروس 
کرونا تاکنون یک هزار و ۲۱۰ نفر در استان زنجان 
جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دســت 
داده انــد که بر پایه گزارش های اعالم شــده روز 

گذشته پنج  مورد فوتی در استان ثبت شد.
وی اظهار داشــت: طبق گزارش های اعالم شده  
از زمان شــیوع کرونا  تاکنون بــر پایه یافته های 
آزمایشــگاهی ابتالی هفت هــزارو ۲۶۲ نفر به 
بیماری کووید - ۱۹ در اســتان زنجان ثابت شده 
است و پنج هزار و ۹۹۱ نفر از آن ها بعد از بهبودی 

از بیمارستان ترخیص شده اند.
آرمانی کیان خاطرنشان کرد: آمار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان زنجان شامل 
مبتالی قطعی همچنین مشکوک، به عدد ۲۱ هزارو 

۲۷۷ نفر رسیده است.

رویارویی زنجانی ها با طوفان سهمگین کرونا
 شمار سرپایی ها در زنجان رکورد زد | تخت های بیمارستانی جوابگوی مراجعه کنندگان نیست 

 برگزاری هر نوع تجمع در زنجان ممنوع 

 رییس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اســتان زنجان گفــت: زمان دقیق 
ورود و خروج دام به مرتع بر پایه تاریخی است 
کــه در پروانه چراهای صــادره و یا طرح های 
مرتع داری واگذار شــده مربوط به هر روستا یا 

سامان عرفی قید گردیده است.
به گزارش زنگان امروز، ســعید حسنلو رییس 
اداره مراتــع اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
اســتان با بیان این که یکــی از مهم ترین منابع 
اقتصادی بخش کشاورزی، عرصه اکوسیستم های 
مرتعی است که از سوی کشاورزان و دامداران 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد بهره برداری 
قرار می گیرد گفت: در ســه دهه گذشته به دلیل 
افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش دام، فشــار 

چرا به مراتع زیاد شده است.
وی افزود: چرای دام یکی از بارزترین شــکل 
دخالــت انســان در ایــن اکوسیســتم پیچیده 
اکولوژیکی اســت، که تعادل بین اجزای زنده و 
غیر زنده را برهم زده و موجب تغییرات زیادی 

در فرآیندهای اکوسیستم مرتعی شده است.
حسنلو با اشاره به این که تنظیم فرآیند مدیریت 
چرا از سوی انسان اصوالً از طریق مدیریت دام، 
با شــناخت کامل و برنامه ریــزی دقیق از بروز 
تغییرات منفی و ســیر قهقرایی ترکیب پوشش 
گیاهــی و تخریب خاک جلوگیــری می نماید 
تاکید کرد: یکی از عوامل اساسی تخریب مراتع 
ایران، عدم اعمال مدیریت صحیح در سیســتم 
چرایی می باشــد که نهایتاً منجر به بهره برداری 
غیراصولی و نابهنگام )چرای زودرس و یا دیر 
هنگام( از علوفه طبیعی مراتع و همچنین چرای 

بیش از ظرفیت می شود.
به گفته این مقام مسوول عدم مدیریت صحیح 
در سیســتم چرایی )عدم رعایــت زمان چرا، 
مدت چرا، شــدت چرا و تعــداد دام( تأثیرات 
منفی زیادی بر باروری تولید، قدرت و شادابی 
گیاهان مرتعی دارنــد و همچنین رعایت زمان 
مناسب ورود و خروج دام، تعیین زمان آمادگی 

مرتــع بــرای ورود دام و تعیین زمان مناســب 
خــروج دام از مرتع و بــه عبارتی تعیین فصل 

چــرا و اعمال نظر در جهت اهــداف مدیریت 
چرا به موجــب حفاظت و بهبــود از مجموعه 

پیچیده خاک و پوشش گیاهی و رسیدن به نتایج 
مطلوب در ارتباط با دام، گیاه، خاک و مدیریت 

اقتصادی می گردد.
حسنلو در ادامه خاطر نشان کرد که تعیین فصل 

چــرا بر پایــه آمادگی مرتع به عنــوان یکی از 
مؤلفه های اساسی اصول مرتع داری و مدیریت 
چرا اســت که به عنوان ابزار مدیریت دام جهت 

اصالح مراتع مورد تأکید می باشد.
رییــس اداره مراتــع اداره کل منابــع طبیعــی 
وآبخیزداری اســتان، با اشاره به این که آمادگی 
مرتع ایجاب می نماید که به گیاهان فرصت داده 
شــود تا مواد غذایی الزم را برای رشــد بعدی 
خود ذخیره نمایند گفت: عدم رعایت این امر، 
موجب تقلیل تدریجی قدرت تولید و زادآوری 

گیاهان و باالخره نابودی کامل آن ها می گردد.
وی ادامــه داد: آمادگی مرتع بــرای چرا زمانی 
اســت که گونه های علوفه ای در مرتع به ارتفاع 
معینی از رشد رسیده باشــند و یا رشد گیاه به 
تعداد معینی برگ رســیده باشد و خاک نیز در 
حد کافی خشــک شده باشد که دام روی سطح 

خاک رد عمیقی به جای نگذارند.
به گفته حســنلو این تاریخ بر پایه شرایط آب و 
هوایی، خصوصیات خاک مرتع)رطوبت خاک(، 
طــول و عــرض جغرافیایی و نــوع و ترکیب 
گونه های گیاهی در حوزه های مختلف رویشی 
متفاوت خواهــد بود. به طور کلــی دام زمانی 
می تواند وارد مرتع شــود که شــرایط گیاهان 
مرتعی و خاک مرتــع )رطوبت خاک( آمادگی 

چرا داشته باشند.
وی افزود: اگر دام قبل از آمادگی مرتع، گیاهان 
را مورد چرا و تعلیف قرار دهد به علت تغییرات 
فعالیت های فیزیولوژیکی و کاهش قسمت های 
هوایی گیاه و مواد غذایی باعث ضعیف شــدن 
گیاه و کم شدن مقدار تولید علوفه خواهد شد.

رییــس اداره مراتــع اداره کل منابــع طبیعــی 
وآبخیزداری استان، در پایان تاکید کرد: علیرغم 
موارد ذکر شده، زمان دقیق ورود و خروج دام به 
مرتع بر پایه تاریخی است که در پروانه چراهای 
صادره و یا طرح های مرتع داری واگذار شــده 
مربوط به هر روستا یا سامان عرفی قید گردیده 

است.

مردم چرای غیرمجاز را  به 1504اطالع دهند
 زمان ورود و خروج دام به مراتع درپروانه های چرا قید شده است
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اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

19:43

اذان مغرب

20:02

نیمه شب

00:34

اذان صبح فردا

5:24

طلوع صبح فردا

6:51

وضعیت آب و هوای زنجان:

4
22

ای غنچه ی دمیده ی من! یک دهن بخند
خورشیِد من! ستاره ی من! باِغ من! بخند

افسرده خنده رب لِب ُگل شیِپ روِی تو
ای خرمِن شکوهف و ُگل! ای چمن! بخند
ای گرم پوِی گرم رت از عطِر ُگل! ربقص

ای خوب روِی خوب رت از نسترن بخند
ات خوِن نور رد رِگ شب اهِی من دود،

یک لحظه، ای سپیده ی سیمین بدن! بخند
ای خنده اهِی دلکِش روشنگرت مرا

تنها ستاره اهِی شِب زیستن! بخند
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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گان ارموز دوربین زن

دستفروشی در زنجان
وجود  و  امروزی  جامعه  خاص  شرایط  به  توجه  با 
جامعه،  مختلف  های  بخش  در  عدیده  مشکالت 
محسوب  جامعه  مهم  مسائل  از  بیکاری  معضل 

می گردد. بنابراین افرادی که نمی توانند کار مناسبی 
کسب  و  خویش  زندگی  گذران  جهت  کنند،  پیدا  را 
معابر  و  خیابان  کنار  در  فروشی  دست  به  درآمد 

ایجاد  باعث  این مسئله  و   ، آورند  روی می  عمومی 
آلودگی محیطی،  ایجاد  و  مشکالتی در سطح شهر 
بصری و ترافیک سنگین می گردد. بنابراین الزمه رفع 

این مشکالت، ساماندهی و ایجاد سایت های صنفی 
و صنعتی و همچنین بازارچه های محلی در مناطق 

مختلف شهر می باشد.

 عکس ها: ناصر محمدی 


