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 هفته گذشته، وقتی پس از ماجرای پسر 
۱۱ ساله دیری و بعد نوجوانی در کنگان، با شیوا 
دولت آبادی، روانشناس و فعال حوزه حمایت از 
کودکان گفتگو کردیم، یکی از پرسش ها این بود: 
»این ترس وجــود دارد که نوع پرداختن به خبر 
خودکشــی از قضا باعث تسری بیشتر آن شود و 
در میان کسانی که زمینه اش را دارند به الگو برداری 
بینجامد. در مورد گــروه کودک و نوجوان خطر 
تقلید از همســاالن در این حــوزه چقدر جدی 
است؟ چقدر ممکن است گزینه خودکشی برای 
این گروه به عنوان یک راهکار در ذهن شان متبادر 

شود؟«
به گــزارش اعتماد، دولت آبــادی چنین امکانی 
را تایید کردو بعد به موضوع اهمیت بررســی و 
تحقیق در موارد خودکشــی کودکان و نوجوانان 
پرداخــت: »من در ایران با چنین تحقیقی روبه رو 
نشــده ام، اما در دیگر جا های دنیا دقیقا در مورد 
خودکشی هایی که به صورت جمعی یا در فاصله 
زمانی نزدیــک به هم هســتند، تحقیق صورت 
می گیرد و به خصوص روی پیشینه بچه هایی که 
به اینجا می رسند و عوامل ایجادکننده قبلی تحقیق 
می کنند، چون این ها همه در اینکه بچه ها آن فکر 

را به عمل تبدیل کنند، نقش دارند.«
ظــرف یک هفته بعــدی خبر دو مــورد پرونده 
خودکشــی دیگر در ســنین پایین تر از ۱۸ سال 
رسید؛ یک پسر ۱۱ ساله در همدان، یک دختر ۱۳ 
ساله در ارومیه. نیاز به بررسی و تحقیق از سوی 
نهاد های مسوول تبدیل به یک هشدار شده است؛ 
هشــداری که دو نفر از مشاوران و روانشناسان با 
سال ها سابقه شناخت و کار در آموزش و پرورش 

آن را در این گزارش داده اند.
هشداری که می گوید آموزش و پرورش به جای 
کتمان نقش خودش و درگیر شــدن در اینکه این 
دانش آموزان گوشی هوشمند داشته یا نداشته اند، 
باید به فکــر احتمال ارتباط این موارد و برچیدن 
زمینه های افســردگی و اضطــراب در کودکان و 
نوجوانان باشــد. در این میان البته پای نهاد های 
رســمی و اجتماعی دیگر هم به میان می آید. این 

گزارش یک هشدار است.
خبر خودکشی: نوک کوه یخ

محمــد داوری، مشــاور آمــوزش و پرورش و 
روانشــناس سال هاســت که در مدرسه و میان 
دانش آموزان مختلف کار کرده اســت. اینکه نشر 
خودکشــی یک کودک در بوشــهر می تواند یا 
نمی تواند تبدیل به سر حلقه یک سری از اتفاقات 
بسیار غم انگیز شــود را این طور تحلیل می کند: 
»رسالت رسانه ها قابل دفاع است، کسی نمی تواند 
بگوید چرا رسانه ها این خبر را منتشر می کنند، اما 

شکل انتشار قابل بحث است.
توجه به هشــدار های کارشناسان در مورد نحوه 
اطالع رسانی مهم است. از طرف دیگر خانواده ها 
باید کنترل کنند که کــودکان و نوجوانان چقدر 
مخاطب این رســانه ها هستند. مخاطب رسانه ها 

که در درجه اول کارشناسان 
والدیــن  و  مســووالن  و 
هســتند، نه نوجوانان. نظر 
روانشناس  و  مشــاور  من 
این اســت کــه خانواده ها 
باید ایــن اخبار را مدیریت 
کنند، چون تردیدی نیست 
که این خبر هــا تاثیر منفی 
می کنند  عادی سازی  دارند، 
و خودکشی را به عنوان یک 

راهکار نشان می دهند.«
»شــوربختانه دولت به طور 
کلی و آمــوزش و پرورش 
به طــور خــاص در حوزه 
آســیب های اجتماعــی به 
صــورت کلــی و بــاز به 
صورت خــاص در بحث 
خودکشــی، یــک هراس 
یعنی  دارنــد.  فرافکنانــه 
فکر می کننــد اگر بپذیرند 
آسیب های  مقصرند.  آن ها 

اجتماعــی دالیل متعــددی دارند، ریشــه های 
درازمدت دارند و نتیجه یک عامل و دوعامل سبب 
آن ها نمی شــود. برای همین )دولت و آموزش و 
پرورش( باید شجاعانه و مسووالنه واکنش نشان 

دهند و عجوالنه هم پاسخ ندهند.«
اشــاره داوری به تمرکــز ناگهانی روابط عمومی 
آموزش و پرورش بوشــهر و وزارتخانه آموزش 
و پرورش است که پس از ماجرای مرگ پسر ۱۱ 
ساله دیری و حرف هایی که در مورد ارتباط آن با 
نداشتن گوشی هوشمند در شبکه های اجتماعی 
گفته می شد، تمرکزش را روی تکذیب این مساله 
گذاشــتند: »اصال در صالحیــت روابط عمومی 
نیست که پاسخ بدهد نه! این دلیل خودکشی نبوده.
همچنان که در صالحیت مثال یک خبرنگار نیست 
که خودش بگوید دلیل این خودکشــی گوشــی 
همراه بوده است. ما تحلیل های کارشناسانه داریم، 
یک متخصص می تواند بگوید من حدس می زنم 
که به خاطر فقر، دسترســی نداشــتن به فضای 
مجازی و امثال این ها زمینه ســاز باشد. اما چنین 
تصمیمی در اختیار یک تیم کارشناسی است که 

تحقیق کرده و بعد رای کارشناسی صادر کند.«
به نظر او اینکه هر کســی بالفاصله و بدون اینکه 
تخصص و اطالعات کافی داشــته باشــد نظری 
می دهد یکی از مســائل آسیب رســان است. در 
فضای شــبکه های اجتماعی البته اظهارنظر های 
فوری فراوان دیده می شود، اما همان طور که داوری 
می گویــد آن را که نمی تــوان مانند کار حرفه ای 

رسانه کنترل کرد، موضوع این است که بخش های 
رسمی مانند آموزش و پرورش نباید رفتار مشابه 
شــبکه های اجتماعی داشته باشــند: »در فضای 
جدی رســانه ای، در جایگاه کارشناسی و آن هم 
با مسوولیت حقوقی، مسووالن آموزش و پرورش 
باید دقیق، کارشناسانه، مسووالنه و شجاعانه ابراز 
نظر کنند. یکی روابط عمومی آموزش و پرورش 
بوشــهر اســت، وظیفه اش اطالع رسانی است نه 
اظهارنظر کارشناسی. اصال او حق ندارد بگوید نه 
دلیلش گوشی نبوده! شما باید واقعیت ها را بگویید 

و فقط همین.«
پس از ماجرای محمد، اول یک خبر خودکشــی 
از کنگان رسید ســپس در روز های بعد نوبت به 
ارومیه و همدان رســید. سه مورد بعدی همه در 
سنین زیر ۱۸ سال بودند، حاال و با درنظر گرفتن 
این خبر های غم انگیز پشــت ســر هم آیا از دید 
او می شود درخواســت داد که تحقیق مشخصی 
صورت بگیرد تا این موارد خودکشی یا دست کم 
مشکوک به خودکشی تحقیق شود؟ »صددرصد، 
ببینید خودکشی سه، چهار نوجوان در این فاصله 
اندک، نوک کوه یخ آسیب های اجتماعی و روانی 
در حــوزه نوجوانان اســت. این نــوک کوه یخ 
هشداری است برای اینکه هر کسی، هر کاری که 

از دستش برمی آید، انجام دهد.«
در راس این همه کسانی که می توانند کاری انجام 
بدهنــد پای آموزش و پرورش بــه میان می آید: 
»این هــا نوجوان هســتند، در دســت آموزش و 

پرورش هســتند، آموزش و پرورش هم در همه 
اداراتش ســاختاری به نام مشاوره و آسیب های 
اجتماعــی دارد. پس مخاطــب اصلی آموزش و 

پرورش است.
در درجه دوم؛ چند سالی است که برای پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی دســتگاه هایی مشغول 
همکاری هستند مانند بهزیستی، نیروی انتظامی، 
قوه قضاییه و وزارت کشور. طرح نماد به عنوان 
ســاختار همکاری مشــترک برای این ها تعریف 
شــده و به نظرم تمام این دستگاه هایی که متولی 
پیشــگیری و درمان آسیب های اجتماعی هستند، 

مسوولیت مشترکی هم دارند.«
او اشــاره می کند که این همکاری به خواســته 
باالترین ســطوح مدیریت کشور شکل گرفته و 
این یعنی که نیاز به پیگیری این مســائل احساس 
شــده، اما به نظر او در عمل کار چندانی صورت 
نمی گیرد، چون »اراده قوی« برای حل مشکالت 
وجود نــدارد و بودجه های مناســبی اختصاص 
داده نمی شود: »این یک وظیفه علمی، اخالقی و 
اجتماعی برای همه است و یک وظیفه حقوقی، 
رسمی و قانونی برای دولت به صورت عام و برای 
دستگاه هایی که شمردم به صورت خاص و برای 

آموزش و پرورش به صورت ویژه.«
محمد داوری، مشاوری که سال هاست در آموزش 
و پرورش مشغول به کار است، می گوید که یکی 
از بخش های مهم این وظیفه هشــدار دادن است 
نسبت به وضعیت آسیب های اجتماعی: »به نظرم 

این هشــدار بایــد این قدر 
جدی باشد که یک وضعیت 
قرمز در حوزه آســیب های 
اجتماعــی به خصوص در 
حــوزه کــودک و نوجوان 
اعالم شــود، کســانی که 
نمی شود.  آن ها  از  حمایتی 
به ویژه کودکان و نوجوانانی 
که خانواده های شان هم در 
حمایت از آن هــا ناتوانند؛ 
نه توان علمی اش را دارند، 
نه توان فرهنگی و نه توان 

اقتصادی. این ها بی پناهند.
این نوجــوان بی پناهی که 
خودکشــی می کند اگر به 
به  باشــیم  دنبال مقصرش 
می رسیم  بلند باالیی  لیست 
اینکه فقط متوجه معلم  نه 
و مدیر مدرسه شود. نگاه ها 
بایــد از باالترین مقام های 
کشور این مقصران را ببینند 

تا بعد به مدرسه و مدیر و معلم برسند.«
آموزش و پرورش راه را اشتباه می رود

مهرداد امیری، روانشــناس و عضو هیات علمی 
دانشگاه فرهنگیان است. پرسش از او این است: 
در این شرایط سخت کشــور، خانواده ها و حاال 
که ســه، چهار پرونده خودکشی یا مشکوک به 
خودکشــی نوجوانان باز است، آیا نیازی می بینید 
که نهاد یا نهاد هایی دست به کار تحقیق و بررسی 
بزنند که شاید دالیل مشترکی در این میان وجود 
داشته باشد؟ »در حوزه خودکشی نوجوانان باید 
بگوییم که فعالیت هایی در حوزه پیشــگیری از 

خودکشی صورت بگیرد.
اول اینکــه در چنین مواردی تمام ما مســوولیم. 
وقتی اتفاقی در سیســتم اجتماعی ما رخ می دهد 
تک تک ما مســوول هستیم. مگر می شود جامعه 
انسانی خودش را جدا از یکی از اعضای این پیکر 
بدانــد؟ من به این موضوع به عنوان یک موضوع 
اجتماعی نگاه می کنم، نه یک موضوع فردی. ببینید 
اگر از یک مورد خودکشــی تقلید هایی صورت 
گرفته باشد، می تواند نشان دهنده اعتراض باشد، 
خودکشی در نوجوانان هزاران عامل دارد که یکی 

از مهم ترین شان می تواند افسردگی مزمن باشد.
 می تواند اضطراب های انباشته شده باشد و تنها یک 
عامل محرک و تکانه آن می شود. اما جدای از آن ها 
هم می شود نوعی اعتراض به سیستم اجتماعی، به 
تقسیم نشدن عادالنه ثروت و محبت باشد. کسی 
که جان عزیزش را از خودش می گیرد یعنی هیچ 

امیدی برایش نمانده و برای همین است که اگر 
قرار اســت پژوهشی در این مورد صورت بگیرد 

باید روی پیشگیری متمرکز شود.«.
اما صحبت کردن از مسوولیت تمام افراد اجتماع 
به معنای سلب مســوولیت اساسی از ارگان ها و 
نهاد ها نیست. امیری توضیح می دهد: »یک سری 
از ارگان ها به صورت مســتقیم مسوولیت دارند، 
چون در این مورد آموزش دیده اند: از دانشگاه ها، 
مشــاوران آموزش و پرورش و بهزیستی کشور 
انتظار می رود که به صــورت فعال عمل کنند و 
حتــی از قبل چنین پژوهش هایــی را انجام داده 
باشــند.« در این میان دامنه مسوولیت آموزش و 
پرورش تا کجاست؟ »آموزش و پرورش از ابتدا 

راه را اشتباه رفت.
)در مورد محمد( آموزش و پرورش به خاطر اینکه 
تجربه ندارد و تمرین نکــرده و در مورد عوامل 
زمینه ساز خودکشی کار نکرده، می آید بالفاصله 
می گویــد که من نبودم! خب تو نبودی، کی بود؟ 
اشتباه بزرگ سیستم آموزش و پرورش کشور ما 

این است که می خواهد از مقصر بودن فرار کند.
بعضی سیســتم ها و شــبکه های خارج از کشور 
می خواهند از مرگ این نوجوانان به سود خودشان 
بهره ببرند. من فکر می کنم هر کسی که سعی دارد 
دیگری را مقصر جلوه دهد یا تمام تقصیر را از سر 

خود باز کند به یک میزان مقصر هستند.
اول باید بپذیریم که این اتفاق افتاده؛ اتفاق نامیمون 
و ناراحت کننده ای که به بخشی از پیکره جامعه ما 
آســیب رسانده است. حاال چه کار کنیم؟ بهترین 
راه ایــن بود که آموزش و پــرورش اول از همه 
عذرخواهی می کرد که به عنوان یک ارگان مسوول 
حتما در بخش هایی کارش را خوب انجام نداده 
که چنین اتفاقاتی رخ داده است. بعد بهزیستی و 
دیگر نهاد ها پیش می آمدند، اگر هر کسی بخشی 
از مسوولیت را بر عهده می گرفت برای مردم هم 
بیشتر قابل قبول می بود، آن وقت می شد گفت که 
حاال به دنبال پیشــگیری از موارد مشابه خواهیم 

بود.«.
امــا در اینجا و در دنیــای واقعیت بحث یکی از 
ویژگی های به قول او خاص جهان سوم در مورد 
حوزه ســالمت روان و خودکشــی و اتفاق های 
مشابه می رسد: »در جهان سوم به دنبال دلیل این 
اتفاقات نمی گردیــم، در آن لحظه می خواهند آن 
وضعیت سپری و فعال آرامش برقرار شود. خب به 
چه قیمتی؟ که بعدا شدیدترش تکرار شود؟ همین 
دو ســال پیش در تهــران دانش آموزی به خاطر 
دعوای پدر و مادرش خودش را از بلندی انداخت 
و از بین رفت، این اتفاق در مدرســه هم رخ داد، 
قبلش به دوســتش هم گفته بــود که می خواهم 
خودم را بکشم. چرا ما بچه ها را آموزش نمی دهیم 
که تا چنین حرفی را می شــنوند فورا بروند پیش 
مشاور مدرسه و بگوید مراقب فالنی باشید. کسی 
که حرف خودکشی را می زند گام اول را برداشته 

است.«

افزایش خودکشی نوجوانان؛ این یک هشدار است 
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اجرای طرح »آمران سالمت« توسط هالل احمر 
در استان زنجان کلید خورد
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 معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجــان گفت: از ۳۴۳ 
هزار مشــترک خانگی حدود ۱۱۰ هزار مشترک 

)۳۲ درصد( کم مصرف هستند.
عبداله نثار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح 
برق امیــد، اظهار کرد: در کشــور از ۳۷ میلیون 
مشــترک برق، حــدود ۳۰ میلیون مشــترک در 
بخش خانگی هستند و هم اکنون، ۳۰ درصد این 
مشــترکان )حدود ۸.۵ میلیون مشترک( در جمع 
کم مصرفان قرار داشته و از تخفیف صد درصدی 

در پرداخت قبض برق بهرمند هستند.
وی افزود: در استان زنجان از ۳۴۳ هزار مشترک 
خانگی حدود ۱۱۰ هزار مشــترک )۳۲ درصد(، 
به تفکیک ۲۷ درصد شــهری )۶۳ هزار مشترک( 

و ۴۰ درصد روســتایی )۴۶ هزار مشترک( جزو 
کم مصرفان هســتند که در شــهرها و روســتاها 
پراکنده شدند. همچنین ۷.۴ درصد گروه مشترکان 
کم مصرف خانگی، مخصوص ســکونت گاه های 
غیردائم و فصلی اســت که طرح برق امید شامل 

این گروه مصرفی نمی شود.
این مسوول در رابطه با دیگر مشترکان، ادامه داد: 
در اســتان زنجان گروه مشترکان خوش مصرف، 
جمعیــت ۶۰ درصــدی از کل جمعیت و تنها ۸ 
درصد را مشــترکان پرمصرف شامل می شوند. با 
این حال مصرف ماهانه مشــترکان پرمصرف ۱۰ 
برابر مشــترکان کم مصرف و ۲.۴ برابر مشترکان 

خوش مصرف است.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع 

نیروی برق اســتان زنجان تصریح کرد: در شهر 
زنجان برای قرارگیری در گروه کم مصرفان، باید 
میزان مصرف مشترکان در فصل تابستان کمتر از 
۱۰۰ کیلووات ساعت و در فصل های دیگر کمتر 

از ۸۰ کیلووات ساعت در ماه باشد.
نثار، متوسط مصرف ماهیانه کل مشترکان خانگی 
اســتان زنجان را ۱۵۲ کیلووات ســاعت اعالم و 
خاطرنشــان کرد: مشــترکان خانگی می توانند با 
رعایت راهکارهای ســاده مدیریت مصرف برق، 
از جمله استفاده از وسایل برقی با برچسب انرژی 
باال، استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در 
ساعات اوج بار، عایق کاری ساختمان و بهره گیری 
از نــور طبیعی خورشــید، به گروه مشــترکان 

کم مصرف بپیوندند.

یک مسوول در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

۳۲ درصد مشترکان خانگی زنجان کم مصرف هستند ذخیره روغن خوراکی موجود 
در زنجان به اندازه ۹ ماه 

مصرف استان است

 رییس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان زنجان گفت: در زمان حاضر 
ذخیره روغن مایع خوراکی موجود در زنجان 
بــه اندازه ۹ ماه مصرف اســتان بوده و روند 
توزیع آن در بازار برای مصرف خانوارها آغاز 

شده است.
ناصر فغفوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
تولید روغن جامد خوراکی در ســطح کشور 
کاهش پیدا کرده اســت، افزود: از دالیل این 
کاهش، سفارش های بهداشــتی برای عدم 
مصرف روغن جامــد و کاهش مصرف آن 
است که در نتیجه آن کارخانجات نیز به سمت 

تولید روغن مایع خوراکی رفته اند.  
وی با بیان اینکه روغن جامد خوراکی بیشتر 
در صنف قنادان و نیز در مناطق روســتایی به 
سبب روال عرفی و سنتی مصرف می شود، 
اظهار داشــت: در زمان حاضــر برای تامین 
روغن مایع خوراکی در بازار با توجه به اینکه 
میــزان باالیی از آن در کارخانه جهان موجود 
اســت، مشــکلی نداریم و ذخیره این واحد 
تولیدی به تدریج در حال تزریق به بازار است.  
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ذخیره 
روغــن مایع خوراکی موجــود در زنجان به 
اندازه ۹ ماه مصرف استان است و روند توزیع 
آن در بازار برای مصرف خانوارها آغاز شده 
است.   وی تصریح کرد: با توجه به هماهنگی 
های انجام شــده تولیــدات روغن کارخانه 
جهان، با اولویت در داخل اســتان توزیع می 
شود و از طریق اتحادیه خواربارفروشان، فاز 

نخست توزیع انجام شده است.  
فغفوری ادامه داد: به دلیل عطشی که در بازار 
وجود دارد محصوالت توزیع شــده در چند 
روز گذشــته، نمودی نداشته ولی در یکی ۲ 
روز آینده با سرعت دادن به عملیات توزیع، 
شاهد افزایش عرضه روغن مایع خوراکی در 

بازار خواهیم بود.  
وی افزود: قیمت روغــن خوراکی کارخانه 
جهان نسبت به دیگر برندها، مناسب است و 
بسته ۶۰۰ سی سی آن با قیمت زیر پنج هزار 

تومان عرضه می شود.  

خبـرخبــر

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان زنجان خبر داد؛

اختصاص 153 فقره تسهیالت 
ارزان قیمت به خانوارهای دارای 

حداقل 2 معلول

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجــان از اختصــاص ۱۵۳ فقــره 
تســهیالت ارزان قیمت به خانوارهای دارای 
حداقل دو معلول روستایی و شهری خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، رضا خواجه ای به 
ارائه تســهیالت به خانوارهای دارای حداقل 
دو معلول روستایی و شهری جهت ساخت 
مسکن اشاره و اظهار کرد: در حال حاظر ۱۵۳ 
فقره تســهیالت ارزان قیمت به خانوارهای 
دارای حداقل دو معلول روستایی و شهری از 
سوی بنیاد مسکن استان پرداخت شده است.

وی با اشــاره به طرح جامع تامین مســکن 
دارای حداقــل دوعضو معلول  خانوارهای 
افزود: تفاهم نامه ای بین بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، بنیاد مستضعفان وسازمان بهزیستی 
برای کمک به تامین مســکن مناسب برای 
خانــواده هایی کــه دارای حداقل دو عضو 

معلول بوده، منعقد شده است.
فرنشــین بنیاد مسکن اســتان ادامه داد: ۲۴ 
میلیون تومان توسط بنیاد مسکن استان و بنیاد 
مستضعفان، ۱۲ میلیون تومان توسط سازمان 
بهزیستی، به عنوان کمک های بالعوض برای 
ساخت واحدهای مسکونی ویژه خانوارهای 

دارای حداقل دومعلول پرداخت می شود.
مهندس خواجه ای به ضــرورت و اهمیت 
پرداختن به موضوع مناســب سازي محیط 
های روســتایی، اشــاره و خاطرنشان کرد: 
مناسب سازی محیط روستا به طور ویژه مورد 
توجه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان است 
چرا که در تمامی طرح های هادی روستایی 
مسائل مربوط به مناسب سازی محیطی مورد 
بررســی قرار گرفته ودر تهیه و اجرای طرح 

های هادی انجام می گردد.

 از آغاز شیوع ویروس کرونا، 24 هزار و 
48 زنجانی به بیماری کووید 19 مبتال شده اند 
که بر پایه گزارش دانشگاه علوم پزشکی آمار 
بیماران بســتری در چند روز گذشته افزایش 
یافتــه و همین موضوع موجبــات نگرانی را 

فراهم کرده است.
به گزارش زنگان امروز، کرونا و آمار فرآینده 
آن، این روزها تبدیل به یک دغدغه اساســی 
شده است و گویا دیگر کاری از دست کسی 

بر نمی آید.
گزارش ها از غیرقابل کنترل شــدن اوضاع در 
ابتدای شیوع کرونا،  برخی شهرستان ها که از 
همواره در وضعیت قرمز قرار داشــته، شده به 

طوری که تمیهدات ویژه برای این شهرستان ها 
پیش بینی شده است.

ابهر و خرم دره دو شهرســتانی هســتند که 
وضعیت آن ها به لحاظ کرونایی نه قرمز بلکه 
فوق قرمز است و قرار است اقدامات ویژه در 

آن ها عملیاتی شود.
گفتنی است، بیمارســتان ولی عصر به عنوان 
مرکز درمانــی مرکزی در پذیــرش بیماران 
کرونایی 4۰ درصد از حجم این بار را بر عهده 
دارد و از قرار با افزایش آمار بیماران بستری، 
تعداد تخت های اختصاص داده شده به بیماران 

مبتال به کووید 19 در حال افزایش است.
بر پایه گزارش دانشــگاه علوم پزشکی آمار 

مبتالیان ســرپایی به کووید 19 بر پایه تست 
آزمایشگاهی 19 هزار و 564 مورد بوده است 
که 196 مورد از آن ها در 24 ســاعت گذشته 
گزارش شــده است که با این حساب مجموع 
مبتالیان به این بیماری در استان به 24 هزار و 

48 نفر رسیده است.
بر پایه همین گزارش آمــار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارســتان های استان زنجان 
شــامل بیماران مبتالی قطعی به کووید 19 و 
همچنین مشــکوک 13 هزار و 362 نفر اعالم 

شده است.
بر پایه همین گزارش از اسفندماه سال گذشته 
تاکنون ابتالی قطعی 4 هــزار و 484 نفر در 

اســتان زنجان به کووید 19 بر پایه تست های 
آزمایشگاهی ثابت شده که 3 هزار و 6۰7 نفر 
از آن ها بعد از بهبود از بیمارســتان ترخیص 

شده اند.

هم اکنون 519 نفر در بیمارســتان های استان 
زنجان به دلیل ابتال به کووید 19 و یا مشکوک 
بودن بستری هســتند که 34 مورد از این آمار 

جزو مبتالیان روز هستند.

همچنین در مدت زمان شــیوع ویروس کرونا 
629 نفر جان خود را از دست داده اند که هفت 

نفر از آن ها جزو آمار روزانه بوده اند.

آخرین آمار رسمی منتشر شد

ابتالی 24 هزار زنجانی به کرونا
 از ابتدای شیوع کرونا تا دیروز در استان،۶۲۹ نفر جان خود را از دست داده اند 

 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان 
زنجان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار و 
۶۰۰ نفر از کارگران واحدهاي تولیدي و صنعتي 
در استان دچار بیماري کرونا شدند، گفت: تاکنون 

این تعداد فوتي در استان وجود نداشته است.
به گزارش زنــگان امروز، محمدرضا یوســفي  
اظهار کرد: با توجه به شــیوع ویــروس کرونا، 
بازرسي همکاران حوزه روابط کار این اداره کل 
از واحدهاي تولیدي اســتان بیشتر شده است، به 
طوري که در ۶ ماهه نخست سالجاري سه دوره 

بازرسي فوق برنامه انجام گرفته است.
فرنشــین تعــاون، کار و رفاه اجتماعي اســتان 
زنجان افزود: در بازرســیهاي سالجاري رعایت 
میان کارگران توســط  بهداشــتي  پروتکل هاي 

بازرسان کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
استان مورد رصد قرار میگیرد و تذکرات الزم به 
کارگران و کارفرمایان براي رعایت پروتکلها داده 

مي شود.
وي تصریح کرد: بیش از ۹۴ درصد از کارگران در 
کارگاههاي استان زنجان پروتکلهاي بهداشتي از 
جمله استفاده از ماسک و مواد ضدعفوني کننده 
را رعایــت میکنند و به صراحت میتوان گفت که 

محیط کار جزو امنترین محیطها در جامعه است.
یوســفي خاطرنشــان کرد: کارگاههاي کوچک 
و صنــوف جزو ۶ درصدي هســتند که رعایت 
پروتکلهاي بهداشــتي در آنها مطلوب نبوده که 
تالش داریم با متقاعــد کردن آنها، میزان رعایت 

پروتکلها را به ۱۰۰ درصد برسانیم.

فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان 
با بیان اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ نفر 
از کارگران واحدهاي تولیدي و صنعتي در استان 
زنجان گرفتار بیماري کرونا شدند، گفت: تاکنون 

از این تعداد مورد فوتي گزارش نشده است.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان 
افزود: کارگران واحدهاي تولیدي در شهرستانهاي 
زنجان و ابهر بیشترین مبتالیان به بیماري کرونا را 

در استا دارند.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان 
با بیان اینکه بــا واحدهاي تولیــدي که در آنها 
دستورالعملهاي بهداشتي رعایت نشود به شدت 
برخورد میشود، گفت: همه کارگران در واحدهاي 
تولیدي موظــف به رعایت بهداشــت فردي و 

اجتماعي هستند.
وي با اشــاره به اینکه در حــوزه روابط کار نیز 
بازرســیهاي الزم از کارگاههــاي تولیدي انجام 
شده است، افزود: وظیفه اصلي بازرسان نظارت 
بر اجراي مقررات، حمایت از مشــاغل سخت و 
زیانآور، مزد، رفاه کارگران، اشتغال بانوان، مدت 
کار، اشتغال نوجوانان، نظارت بر اجراي صحیح 
حفاظت فني و رسیدگي به حوادث ناشي از کار 

است.
یوسفي ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال گذشته، 
۲ هزار و ۴۵۹ بازرســي داشــتیم که این رقم در 
مدت مشابه سالجاري به ۴ هزار و ۵۰۰ بازرسي 
رسیده که از این منظر شاهد رشد ۸۳ درصدي در 

بازرسي ها هستیم.

ابتالی 1600 کارگر زنجانی به کرونا

 فرماندار خرم دره از تشــدید نظارت ها در 
این شهرستان در راستای مبارزه با کرونا خبر داد.

حجت محمــدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه همچنان با جوالن کرونا در خرم دره  مواجه 
هســتم، اظهار کرد: شــوربختانه شیوع ویروس 
منحوس کرونا در این شهرســتان همچنان سیر 
صعودی داشته و وضعیت این منطقه قرمز است.

وی با بیان اینکه طبق اعالم کارشناسان بهداشت 
هم اکنون ســرایت کرونا خانوادگی شده است، 
بیان کــرد: علی رغم هشــدارهای داده شــده و 
اطالع رسانی های صورت گرفته، شوربختانه شاهد 
رعایت نکــردن موارد بهداشــتی از جمله نزدن 
ماسک توسط عده ای از شــهروندان خرم دره ای 

هستیم.
فرماندار خرم دره از تشدید نظارت و بازرسی های 
کرونایــی در این شهرســتان خبــر داد و گفت: 
خدمات دهندگان همه صنوف اعم از مغازه داران 
سطح شهر به ویژه رستوران داران، اغذیه فروشان، 
طباخان، فروشــگاه های بزرگ و سوپرمارکت ها، 
میوه فروشــان، نانوایان، قنادان و آبمیوه فروشان، 
قصابان و مرغ و ماهی فروشان، ناوگان تاکسی رانی، 
داروخانه هــا و ... ملزم بــه رعایت پروتکل های 

بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک هستند.
محمــدی با تاکید بــر اینکه انتظــار داریم مردم 
پروتکل های بهداشــتی و دستورالعمل های ستاد 
مبارزه با کرونا را جــدی بگیرند، گفت: از همه 
شــهروندان تقاضا داریم به  خاطر حفظ سالمتی 

خود و خانواده های شان به نکات بهداشتی توجه 
کنند که در غیر این صورت شاهد به خطر افتادن 

جان تعداد زیادی از همشهریان خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکه طرح ضربتــی کنترل رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی و اماکن عمومی شهرستان خرم دره نیز انجام 
شــد، افزود: این طرح با حضور ۱۱ اکیپ نظارتی 

متشــکل از  ۲۸ نفر در راستای آگاه سازی و الزام 
همه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به استفاده 

از ماسک و رعایت فاصله گذاری و ... اجرا شد.
فرمانــدار خرم دره با بیان اینکه در این طرح ۲۸۴ 
واحد صنفی تحت نظارت بهداشت محیط بازدید 
و ۲۵ واحــد صنفی پلمب شــد، ادامه داد: از ۳۰ 

واحد هم تعهد رعایت پروتکل ها اخذ شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بحرانی 
خرم دره و مصوبه ستاد مبارزه با کرونا شهرستان، 
در صــورت مشــاهده هرگونــه عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی از جمله عدم رعایت فاصله 
فیزیکی مناسب و استفاده نکردن از ماسک توسط 
فروشندگان و خریداران صنف مورد نظر پلمب 

خواهد شد.

تشدید نظارت های کرونایی در خرم دره؛

واحدهای صنفی خرم دره زیر ذره بین بازرسان 
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 اســتاندار زنجان از تدوین نهایی ســند 
پدافند غیرعامل استان زنجان خبر داد.

به گزارش موج رســا، فتح اله حقیقی در نشست 
مشــترک شــورای پدافنــد غیرعامل کشــور با 
استان های کشور، اظهارداشت: عملکرد مطلوب و 
هوشیاری و جدیت دستگاه های خدماتی و امنیتی 
استان با وجود پیچیدگی شیوه های تهاجم دشمن 

موجب کسب رتبه در کشور شد.
وی با اشاره به تدوین طرح سند پدافند غیرعامل 
استان زنجان با تکیه بر آن دانش بومی، ادامه داد: 
تهدید دشــمن همیشــگی و جدی است و باید 
هر اســتانی متناسب با وضعیت خود این سند را 

تدوین کند.
این مسوول بیان داشت: برای اجرایی شدن پدافند 

غیرعامل نیازمند نقشــه راه هستیم و  طرح جامع 
پدافند غیرعامل در این زمینه راهگشاست.

اســتاندار زنجان با بیان اینکه آمایش سرزمین در 
این طرح فراموش نشده اســت، افزود: انسجام، 
هماهنگــی و هوشــمندی در پدافنــد غیرعامل 

موجب مقابله با دشمنان نظام اسالمی می شود.
حقیقی با اشاره به عملکرد مطلوب استان زنجان 
حوزه کرونــا، گفت: اگــر در یوم العباس کنترل 
نمی کردیم فاجعه برای کشــور و اســتان به بار 

می آمد.
وی خاطرنشان کرد: استان زنجان از نظر امکانات 
و تولید ماســک خودکفا بوده و به هیچ اســتانی 
وابســته نیســت، افزود: با رعایت پروتکل های 

بهداشتی وضعیت مطلوبتر می شود.

»مظفری«، فرنشین پدافند غیرعامل استان زنجان 
نیز در ادامه این نشســت از تدوین نهایی ســند 
پدافند غیرعامل اســتان زنجان خبرداد و گفت: 
سند جامع شهری زنجان نیز در حال تدوین بوده 

و ۶۰ درصد پیشرفت دارد.
وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای 
اقشــار مختلف جامعه، بیان داشت: فقط در یک 
مجموعه برای ۱۰ هزار نفر آموزش های الزم ارائه 

شد.
این مســوول از برگزاری آموزش های سایبری و 
زیســتی و برگزاری مانورهای مختلف در سطح 
استان خبرداد و گفت: اولین باری است که استان 
زنجان به عنوان استان برتر پدافند غیرعامل معرفی 

می شود.

قرارگاه شیمیایی سازمان  شاه وردیان،جانشــین 
پدافند غیرعامل کشور، نیز در ادامه این نشست،  
اظهارداشــت: راهبردهای مشخص شده باید در 

حوزه پدافند غیرعامل مورد توجه باشد.
وی افزود: خرد جمعی در اســتان زنجان حاکم 
است که این امر ناشی از مدیریت خوب استانی 
بوده و موجب شــد زنجان جزو استان های برتر 

معرفی شود.
در پایان این نشســت از استاندار زنجان به عنوان 
اســتاندار برتر پدافند غیرعامل از ســوی معاون 

سازمان پدافند غیرعامل کشور تقدیر شد.
استانداران آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، 
یزد و زنجان به عنوان اســتانداران برتر کشور در 

حوزه پدافند غیرعامل کشور معرفی شد.

 در شورای پدافند غیرعامل کشور مطرح شد؛

تدوین نهایی سند پدافند غیرعامل استان زنجان
 زنجان، استان برتر پدافند غیرعامل

 فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان گفت: امنیت بســتر مهم سرمایه گذاری 
است و امنیت مطلوب موجود، استان را بهترین 

گزینه برای سرمایه گذاری کرده است.
به گزارش فارس از زنجان، ســردار جهانبخش 
کرمی در دیدار با فرمانده انتظامی استان زنجان با 
اشاره به تالش های شبانه روزی پلیس اظهار کرد: 
اعتماد مردم به پلیس بزرگترین سرمایه است و 
این اعتماد با خوش رویی کارکنان به هنگام انجام 

وظیفه به دست می آید.
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان با 
تاکید بر اینکه کار با مردم از حساســیت باالیی 
برخوردار اســت و این نیازمند توجه به مسائل 
معنوی است که به حمداله پلیس کشور ما یک 
پلیس معنوی اســت، گفت: امنیت بســتر مهم 

سرمایه گذاری اســت و امنیت مطلوب موجود، 
استان را بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کرده 

است.
 وی بر اقتدار و انسجام نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران مقابل دشــمنان نظام تاکید کرد و 
افزود: اقتدار و انســجام بایــد در میان نیروهای 
مسلح حفظ و تقویت شود، زیرا وجود انسجام 
و ارتقا ســطح توانمندی و بازدارندگی نیروهای 
مســلح ایران، موجب رعب و وحشت دشمنان 

شده است.
 فرمانده انتظامی اســتان زنجــان با عرض خیر 
مقدم و با اشــاره بر ارتقای گســترش تعامالت 
نیروهای مسلح در استان گفت:  امنیت عمومی 
به  عنــوان مقوله ای فراگیر و پیش شــرط در هر 
نوع برنامه ریزی سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.
رحیم جهانبخــش در ادامه خاطر نشــان کرد: 
مجموعــه نیروی انتظامی اســتان، آمادگی الزم 
برای همکاری و تعامل در تمام زمینه ها با ســپاه 
پاســداران را دارد و مبنای عملکــرد ما با همه 
دستگاه ها به ویژه سپاه پاسداران، بر پایه وفاق و 

همدلی و هم افزایی مشترک است.
وی گفــت: نیــروی انتظامی و ســپاه، دو نهاد 
خدمتگــذار مردم و مکمل یکدیگر هســتند که 
این امر می تواند مایــه برکت و موجب اطمینان 
در راســتای تامین آسایش و آرامش خاطر مردم 
باشد و نیز می توان به واسطه همین هماهنگی از 

بسیاری از ناامنی ها جلوگیری کرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان هدف اصلی تمامی 
دســتگاه های متولی نظم و امنیت در پیشگیری 

از جرائم و آســیب های اجتماعی ایجاد آرامش 
و آسایش برای شــهروندان است و بدون شک 
رســیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه 
جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر 

و هدفمند است.
 وی افزود: نیروی انتظامی در راســتای خدمت 
رســانی بهتر و بیشــتر به مردم، بی وقفه تالش 
می کند و امیدواریم بــا ارتقای تعامالت خوب 
بین نیروی انتظامی و دیگر ارگان ها بیش از پیش 
شاهد پیشبرد امورات به نحو شایسته و همچنین 

امنیت پایدار در شهر باشیم.
 فرمانده انتظامی اســتان زنجان داشــتن امنیت 
مطلوب را عالوه بر مشارکت همه اقشار مختلف 
جامعه، نیازمند پلیسی کارآمد، علمی، هوشمند و 
مقتدر دانســت و تصریح کرد: پلیس امروز یک 

پلیس علمی، موفــق، والیت مدار و توانمند که 
در تعالی این رویکرد، همواره آماده نقدپذیری و 
بهره گیری از دیدگاه دیگر افراد جامعه در ارتقای 

کیفی ماموریت های خود است.
 ســردار جهانبخش با بیان اینکه پلیس پناهگاه 

مردم اســت و بیشترین خدمات را به مردم ارائه 
می کند، گفت: شایســته اســت همه مسووالن، 
پلیــس را در انجــام وظایف محولــه که همان 
پیشــگیری و مبارزه با جرائم و حفظ آرامش و 

امنیت است، یاری کنند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 

امنیت بستر مهم سرمایه گذاری است

 فرنشــین آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: باید در آمــوزش و تربیت به همه جوانب 

پرداخته شود.
ابراهیم رفیعی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
محدودیت های ســتاد کرونا و غیرحضوری بودن 
فعالیت های آموزشــی و پرورشــی، اظهار کرد: با 
وجود اینکه ســالمت همه از جمله دانش آموزان 
اولویــت اول جامعه و آموزش و پرورش اســت 
امــا این امر به این معنی نیســت کــه آموزش و 

پرورش رســالت اصلی خــود را در اولویت های 
بعدی قرار دهد و می بایست روند در زمان اعمال 
محدودیت های کرونایی با جدیت بیشتری پیگیری 

شود و این فرآیند دچار رخوت و سستی نشود.
وی با اشــاره به فعالیت مدارس در شــبکه شاد، 
افزود: برخی نواقص شبکه شاد روز به روز مرتفع 
خواهد شد. الزم است مسئله اتصال دانش آموزان 
به آموزش های مجــازی از طرق مختلف بیش از 
پیش جدی گرفته شود و هیچ مدرسه ای در حالت 

بالتکلیف نباشد.
ایــن مســوول موضــوع »ارتبــاط« را از جمله 
موضوعات مهم در این روزها اعالم کرد و گفت: 
مدیران مــدارس مهم ترین فــرد در حلقه اداری 
آموزش و پرورش و مرجع اداره کل و خانواده ها در 
موضوعات مختلف هستند که انتظار می رود ارتباط 

مستمر با مخاطبان را حفظ و ارتقا ببخشند.
فرنشــین آموزش و پرورش استان زنجان با بیان 
اینکــه باید در آمــوزش و تربیت به همه جوانب 

پرداخته شــود، تصریح کرد: در کنار آموزش الزم 
اســت متناسب با شــرایط، برای دیگر مسائل نیز 
تدبیر کنیم و برای تربیت دینی، علمی و فعالیت های 

ورزشی و پرورشی نیز برنامه داشته باشیم.
رفیعی یادآور شــد: با توجه به راه اندازی دو مرکز 
تولید محتــوا در هر منطقه، مدیــران مدارس در 
صورت نیــاز به محتوای آموزشــی از این مراکز 
نســبت به تهیه و توزیع محتوای آموزشی در بین 
دانش آموزان اهتمــام کنند. عالوه  بر آن، مدیران و 

معلمان مدارس باید همه تالش خود را در راستای 
ایجاد فضایی آرام و بدون اســترس جهت حضور 
دانش آمــوزان در کالس های آنالین و در صورت 

نیاز کالس حضوری به کار گیرند.
وی با اشــاره به مشکالت شبکه شاد، خاطرنشان 
کرد: مشکالت مربوط به شبکه شاد از مناطق احصا 
شده و به وزارت انعکاس یافته است که امیدواریم 
در روزهای آتی با به روزرســانی آن مشــکالت 

موجود مرتفع شود.

فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد

لزوم توجه به همه جوانب آموزشی در شاد

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن
هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره 

تایید نموده است. 
1- آقای قهرمان اسالمی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 550 صادره از خدابنده در محدوده پالک 1257  فرعی از 48 اصلی واقع 
در شهر کرسف بخش 4 زنجان قطعه 1113 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت1240/13 متر مربع برابر رای شماره 

2705 مورخ 99/7/2
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرســاند کســانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از 
تاریخ الصاق ظرف مدت بیســت روز اعتراض خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد وامالک شهرستان خدابنده تسلیم واز تاریخ 
تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک خدابنده 
تسلیم ورسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول اعتراض 
را دریافت وبه اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شــد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
علیرضا محمدی- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

 رییس بیمارستان بوعلی سینای خرم دره 
گفت: با تجهیز یک بخــش دیگر به تجهیزات 
بخــش کرونا ۲۲ تخت به تخت های بســتری 

بیماران کرونا در خرم دره افزوده شد.
ســعید فرهادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به خدمات دهی بیمارستان بوعلی سینا خرم دره 
بــه بیماران کرونایــی، اظهار کرد: بیمارســتان 

بوعلی سینا تنها بیمارستان خرم دره است.
وی با اشــاره به افزایش تخت هــای متعلق به 
بیمــاران کرونایی این بیمارســتان، ادامه داد: با 
تامین ۲۲ تخت بستری به همراه همه ملحقات به 
مبلغ ۳ میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی 

زنجان، یک دســتگاه ونتیالتور ثابت به مبلغ ۳ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و دو دستگاه بای پپ 
به مبلغ یک میلیارد ریال، ظرفیت کل بســتری 
بیماران کرونای مرکز بوعلی از ۶۸ تخت به ۹۰  

افزایش یافت.
این مســوول تصریح کرد: با تکمیل ساخت و 
تامین تجهیزات پزشــکی بخش ICU الحاقی 
جدید بیمارستان بوعلی سینا نیز  تعداد ۹ تخت 
ICU برای بســتری بیماران بدحــال افزایش 

می یابد.
فرهادی با تاکید بر اینکه در چند روز گذشته در 
خرم دره و در خیز جدید کرونا شــاهد بیشترین 

تعداد مراجعه بیماران مبتال بــه کرونا بوده ایم، 
ادامه داد: شــکل ابتال به کرونا خانوادگی شده و 
تخت های بیمارســتان مملو از بیماران کرونایی 

است که از اعضای یک خانواده هستند.
این مســوول با بیان اینکه استفاده از ماسک که 
به عنوان یک ســد محکم در مقابلــه با کرونا 
ایفای نقش می کنــد نباید در بین مردم کمرنگ 
شود، خاطرنشان کرد: کماکان به مردم سفارش 
می شــود دســتورالعمل های بهداشتی را جدی 
گرفته و از حضور در تجمعاتی مانند عروســی 
و عزا پرهیز کنند تا شاهد افزایش مبتالیان و پر 
شدن تخت های تنها بیمارستان شهرستان نباشیم.

با تجهیز یک بخش دیگر به تجهیزات بخش کرونا؛

۲۲ تخت به تخت های بستری بیماران کرونا 
در خرم دره افزوده شد

 معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
گفــت: طبق مصوبه قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ 

تومان تعیین شده است.
امیرعلی مسیبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
میانگیــن تولید روزانه مرغ در اســتان حدود ۳ 
برابر نیاز اســت، به طوری که میزان تولید مرغ 
در زنجان ۱۲۰ تن اســت که از این میزان فقط 
۴۰ تن در زنجان مصرف و بقیه به دیگر استان ها 

صادر می شود.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه قیمت مرغ ۲۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: در زنجان 

نیز این مصوبه اجرایی می شود، قیمتی که از همه 
استان ها پایین تر است.

این مســوول با اشــاره به هماهنگی انجام شده 
با دیگر اســتان ها در زمینه نزدیک کردن قیمت 
مرغ به قیمت اســتان زنجان ادامه داد: در زمینه 
جوجه ریزی مشکل حل شده و با این شروع این 
جوجه ریز، دغدغه مردم در این باره حل خواهد 

شد.
معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی سازمان 
صمت استان زنجان تصریح کرد: هماهنگی الزم 
انجام شده است که مرغداران پس از تامین مرغ 
مورد نیاز استان، نسبت به ارسال این کاال به دیگر 

استان ها اقدام شود.
مسیبی از تشدید نظارت بر بازار به منظور تعدیل 
آن نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز مرغ در 
همه نقاط شــهر برای هم شهریان قابل دسترس 

است.

۲۰ هزار ۵۰۰ تومان؛ 
قیمت مصوب مرغ گرم در زنجان
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رگدشگری

انواع اقامت گاه ها در صنعت گردشگری ایران 

هتل های فرودگاهی 

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 در پروازهــای بین المللی و طوالنی مدت  
عمدتا نیاز به اســتفاده از پروازهای ترانزیت و یا 
اتصالی می باشد که مسافرین مجبور هستند جهت 
ادامه مسیر در فرودگاهی بین مسیر توقف کرده و 
از پرواز دیگری برای رسیدن به مقصد استفاده کنند 
. ایــن مدت توقف در صــورت طوالنی بودن وبا 
توجه به مدت زمان خود پرواز خسته کننده خواهد 
بود بنابراین استراحت در مدت زمان بین دو پرواز 

ضروری به نظر می رسد. 
از میان دســته بندی های مختلفی که واحد های 
اقامتی مسافرتی دارند هتل ها جایگاه ویژه ای دارند  
و البته هتل های فرودگاهی که اصوال از ستاره های 
بیشــتری برخوردارند کاربرد متفاوتی در اســکان 
مسافران دارندجایگاه خاصی در صنعت گردشگری 
پیدا کرده اند . این نوع هتل ها که کمتر توریست ها 
را بــه خود جلب می کنند، کاربری خاصی دارند : 

اقامتگاهی موقت برای مسافران پروازها. 
کم نیســتند آنهایی که ترجیح مــی دهند به جای 
آوارگی در فرودگاه و چرت زدن روی صندلی های 
آن، چند ســاعتی را در یک اتاق راحت استراحت 

کنند.  
هتل فرودگاهی چیست؟

هتل فرودگاهی)airport hotel( همانطور که از 
نام آن پیداست، هتلی است که در نزدیکی فرودگاه 
دایر شده باشد. البته این نوع از هتل ها لزوما چسبیده 
به فرودگاه نیستند و ممکن است چند کیلومتری با 
آن فاصله داشته باشند. بیشتر هتل های فرودگاهی 
سرویس شاتل به و از فرودگاه دارند. بد نیست بدانید 
که هتل های فرودگاهی معموال مطلوب مسافرانی 
هستند که پرواز آنها در میانه راه توقف دارد یا آنها 

که پروازشان کنسل و به زمان دیگری موکول شده 
اســت. اما برای توریست ها که دوست دارند هتل 
آنها در قلب شــهر و نزدیک به مراکز دیدنی باشد، 
هتل های فرودگاهی چندان ایده آل نیستند. با اینکه 
سروصدای ناشی از نشست و برخاست هواپیماها 

هم برای عده ای دیگر آزاردهنده است. 
مزایای اقامت در هتل های فرودگاهی

بــا اینکه هتل های فرودگاهی برای توریســت ها 
چندان جذاب نیستند، اما مشتریان خاص خود را 
دارند. عالوه بر مسافران با شرایط خاص، کارکنان 
یک شــرکت هوایی هم معموال از این نوع هتل ها 
اســتفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که هتل 

های فرودگاهی مزایای خود را دارند:
موقعیت مکانی خوب

موقعیت مکانی چگونه یک مزیت برای هتل های 
فرودگاهی به حساب می آید؟ ساده است.اگر پرواز 
شــما به تأخیر بیفتد یا صبــح روز بعد یک پرواز 
اتصالی داشته باشید، با اقامت در این نوع هتل فاصله 
زیادی با فرودگاه نخواهید داشت. در حقیقت بسته 
به زمان پرواز شما، وجود ترافیک شدید می تواند 
یک فاکتور مهم در تعیین مدت زمانی باشد که شما 
از شهر به فرودگاه و بالعکس می رسید. شاید زمان 
زیادی نیاز داشته باشید برای اینکه به مرکز شهر رفته 
و هتلی پیدا کنید. در این مواقع هتل فرودگاهی می 
تواند گزینه خوبی باشد. بنابراین می توان گفت که 
موقعیت مکانی یکی از بهترین ویژگی های ماندن 

در یک هتل فرودگاهی به شمار می رود.
هرچه نیاز دارید، زیر یک سقف است

بســیاری از مردم به غلط تصور می کنند که هتل 
های فرودگاهی امکانات چندانی در اختیار مسافران 

قــرار نمی دهند، اما باید بدانید که این نوع هتل ها 
امکانات و خدمات زیادی دارند؛ خدماتی که رفاه 
و راحتی را برای شــما فراهم کرده و فراموش می 
کنید که کیلومترها از خانه خود دور هستید. از جمله 
این امکانات می توان به اســپا، سالن زیبایی، مرکز 
تناسب اندام، اتاق جلســات و کنفرانس، بیزینس 
سنتر، رستوران، کافی شاپ و غیره اشاره کرد. فقط 
به این دلیل که شــما قرار است  یک یا دو شب را 
در هتل بگذرانید، به این معنی نیست که از خدمات 

رفاهی محروم خواهید شد.
از شر ترافیک خالص می شوید

تصور کنید که پرواز زود هنگام دارید و باید صبح 
یا عصر در فرودگاه حاضر باشــید. در اینصورت 
ترافیک می تواند ســِد راه شما باشد. ممکن است 
تصادفی رخ داده باشد یا به هر دلیلی ترافیک سنگین 
باشــد و دقیقه نود به فرودگاه برسید و وقت برای 
هیچ کاری نداشته باشید. ممکن است حتی پرواز 
خود را از دســت دهید. به هر روی پرواز آن هم با 
چنین استرسی مطلوب هیچ کس نیست. حتی اگر 
روز بعد پرواز داشته باشید، رزرو اتاق در یک هتل 
فرودگاهی آن هم شِب قبل از پرواز، استرس شما را 

از بین خواهد برد.
نکته دیگر این است که تمام هتل های فرودگاهی 
سرویس شاتل رایگان به فرودگاه و از آن دارند. اگر 
هم به جایی سفر می کنید که هرگز آنجا نبوده اید 
و با آنجا آشنا نیستید، موضوع رفت و آمد کمترین 

چیزی است که باید نگران آن باشید.
در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد

اقامت در یک هتل فرودگاهی به شیوه های مختلف 
موجب صرفه جویی در هزینه های شــما خواهد 

شــد. نخست آنکه دیگر قرار نیست هزینه تاکسی 
برای رفت و آمد به فرودگاه بپردازید. حتما می دانید 
که تاکسی ها چه کرایه های سرســام آوری را از 
مسافران دریافت می کنند. از آنجایی که به فرودگاه 
نزدیک هســتید، حمل و نقل شما هزینه چندانی 
نخواهد داشت. البته این در صورتی است که هتل 
شما سرویس شاتل نداشته باشد که بیشتر هتل های 
فرودگاهی این خدمت را به مسافر ارائه می دهند. 

دوم اینکه قیمت اتاق های هتل فرودگاهی می تواند 
بســیار ارزان تر از هتل های مرکز شهر باشد. دلیل 
هم این اســت که این نوع هتل ها درگیر رقابت با 
هتل های شهری هستند تا مسافران را به اقامت در 
آنها تشویق کنند. هتل های فرودگاهی همچنین بر 
خالف هتل های معمولی، هزینه های اقامت را به 
صورت ســاعتی دریافت می کننــد و نه روزانه یا 

شبانه.
آیا اقامت در یک هتل فرودگاهی منطقی است؟

ممکن است ســئوال باال برای شما هم پیش بیاید. 
پاسخ این سئوال تا حد زیادی به فرودگاه شما، هتل 

مورد نظر، هزینه اقامت و زمان پرواز بستگی دارد. 
به اینصورت که:

• برای یک پرواز خارجی شــما باید حداقل ســه 
ساعت پیش از پرواز در فرودگاه حاضر باشید. چرا 
که چک های امنیتی و دیگر مسائل زمانی را به خود 
اختصاص می دهنــد. در این موارد اقامت در یک 

هتل فرودگاهی منطقی به نظر می رسد،
• مســافرانی که پرواز آنها توقف دارد، بیشــتر در 
فرودگاه ســرگردان می شوند. از آنجایی که گاهی 
مدت زمان بین دو پرواز بیشــتر از 8 ساعت است، 
ماندن روی صندلی های فرودگاه می تواند خستگی 

شما چند برابر کند،
• اگر با خانواده ســفر می کنید و فرزند کوچکی 
دارید، خوابیــدن روی صندلی فــرودگاه چندان 
عاقالنه نیســت. در این حالت بهتر است اتاقی در 
یک هتل فرودگاهی رزرو کرده و استراحت کنید. 

با اینکه می توانید یک دوش آب گرم هم بگیرید،
• اگر قرار باشــد چند ساعتی را روی صندلی یک 
فرودگاه چرت بزنید، کسی نمی تواند امنیت وسایل 

شــما را تضمین کند. اما خوابیدن زیر یک سقف 
مطمئن هم امنیت شــما و هم وسایلتان را تضمین 

می کند.
آیا در ایران هتل فرودگاهی داریم؟

ایران در سال 1393 صاحب دو هتل فرودگاهی به 
نام های هتل ایبیس و هتل نووتل شد. این دو هتل 
 )Accor(که زیر نظر گروه هتل های اکور فرانسه
آغاز به کار کرده اند، در ضلع جنوبی ترمینال اصلی 
فــرودگاه امام خمینی واقع شــده اند. این هتل ها 
ترانسفر فرودگاهی به صورت 24 ساعته و هر 20 
دقیقه دارند. این هتل ها عالوه بر امکانات اتاق ها 
مانند حمام مجزا، سیستم تهویه مطبوع و تلویزیون 
ال ســی دی با کانال های داخلی و خارجی؛ سالن 
ورزشی، ســونا، جکوزی، ماســاژ، خشکشویی، 
رستوران و کافی شــاپ و خدمات ویژه معلولین 
هم دارند. هردوی این هتل ها از زیر مجموعه های  
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )ســمگا(  می باشند که از قطعا از ضروریات 

یک فرودگاهی بین المللی می باشند .

پارادایس همین جا است
اینجامسیرجنگلیروستایگومانبهروستایشیرمشهطارماستکههربینندهرامیخکوبومجذوبکردهوطاووسخواهانهندوستانایرانرابهجوراینسفروامیدارد.

عکسها:ایسنا|زنجانگزارشتصویریازطارم؛هندوستانایران
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جامعه

سه شنبه 6 آبان ماه  1399 / نمره 637 / سال سوم

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان گفت:  اجرای طرح آمران ســالمت به 
منظور تحقــق منویات مقام معظــم رهبری با 
شعار« جامعه را به رعایت پروتکل های بهداشتی 
دعوت می کنیم«، از امروز در این اســتان کلید 

خورد.
به گزارش زنگان امروز، شهرام میرزایی در جمع 
خبرنگاران افزود: ویروس کرونا به عنوان اپیدمی 
عالم گیر در 9 ماهه گذشته به بزرگترین دغدغه 
بهداشتی- درمانی حوزه پزشکی در جهان تبدیل 
شــده در حالیکه این ویروس بیشتر کشورهای 
جهان را درگیر خود کــرده و تاکنون نیز درمان 
قطعی یا واکسنی برای بیماری کرونا تولید نشده 
و تنها راه مقابله با آن تکیه بر پیشگیری و توسعه 

آموزش های همگانی است.
وی تاکید کرد: در کشــور ما هم با وجود تالش 
های قابل توجه و چشمگیر سیستم بهداشتی و 
درمانی وضعیت شــیوع مرگ و میر تاسف بار 
است و روزانه شاهد سیر صعودی بیماری کرونا 

هستیم.
 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
با بیان اینکه مسووالن بهداشتی و درمانی کشور 
مکرر از شهروندان درخواست رعایت پروتکل 
های بهداشــتی مقابله با بیماری کرونا را دارند، 
ادامه داد: با توجه به اهمیت قابل توجه موضوع،  
مقام معظم رهبــری  در دیدار با رییس جمهور 
و مســووالن بهداشــتی و درمانی رهنمودهای 
ارزشــمندی در باره نحوه تعامل دســتگاه های 
متولی، شــیوه های پیشــگیری، بهــره گیری 
حداکثری از ظرفیت هــای موجود برای کنترل 
ویروس کرونا بیان کردند. میرزایی در راســتای 
تحقق منویات مقام معظــم رهبری و راهنمایی 
هــای گهر بار معظم له، جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی اقدام به تدوین شــیوه نامه 
اجرایی طرح آمران سالمت در باره بیمای کرونا 
ویروس کرده و این طرح تالشــی برای توسعه 
آموزش های همگانی، ترویج فرهنگ پیشگیری 

از بیمــاری بر مبنای جلب مشــارکت مدنی و 
حمایت بهداشــتی- درمانی از قشر آسیب پذیر 

جامعه در مواجه با ویروس کروناست.
وی خاطرنشــان کرد: برهمین اساس نیز طرح 
آمران ســالمت از امروز تا 15 آبان ماه جاری در 
سطح شهرســتان های زنجان، ماهنشان، طارم، 
خرم دره، ایجرود، زنجان، خدابنده و ابهر اجرایی 
می شود. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت:  در این طرح از ظرفیت جوانان و 
داوطلبان پرتالش  و همراه همیشــگی جمعیت 
هالل احمر استان استفاده می شود وهمه  ظرفیت 
ها نیز در راســتای اطالع رسانی و همراه کردن 
شهروندان به رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
به حداقل رساندن آســیب های ناشی از شیوع 

کروناست.

میرزایی تاکید کرد: شوربختانه در برخی مواقع 
مشــاهده می کنیم که شهروندان در سطح شهر 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند و 
چنانچه شهروندی به این مهم توجه نداشته باشند 
اعضای جوانان و داوطلبان مستقر در چادرهای 
هالل احمــر از این افراد درخواســت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را می کنند تا نسبت به 

این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی افزود: در بخش دوم فرمایشــات و سخنان 
گهربار مقــام معظم رهبری بــه منظور تحقق 
منویــات معظم له، افرادی که معیشــت آنها در 
نتیجه کرونا دچار مشکل شــده هالل احمر با 
استفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان نسبت به 
تامین بخشی از مایحتاج بهداشتی و درمانی این 

هموطنان اقدام خواهد کرد.

 مدیر امور آب و فاضالب شهرستان ابهر 
گفت: مقدمات تحت پوشش قرار گرفتن 6 روستا 
در بخش مرکزی شهرستان ابهر مهیا شده و بزودی 

اقدامات عملی در این راستا انجام می شود.
ابراهیم جوان کیا اظهار کرد: با انجام مقدمات الزم، 
این روستاها در شــرایطی که پیش از این تحت 
پوشــش خدمات شــرکت آب و فاضالب قرار 

نداشتند، از خدمات قانونی شرکت آب و فاضالب 
اعم از بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، فروش و 
واگذاری انشعابات جدید، تداوم آبرسانی، ارتقاء 
کلیــه پارامتر های کمی و کیفی آب بهره مند می 
شوند. وی افزود: این مقدمات شامل رفع نواقصات 
شبکه و تاسیســات، خرید انشعاب آب توسط 
مشترکین روستا، برچیده شــدن کلیه انشعابات 

غیرمجاز و پرداخت حداقل 70 درصدی آب بهاء 
توسط مشترکین می باشد.

وی داد: روستاهای قره آقاج، امیر بستاق، کلنگز، 
گل تپه، چشمه بار و ینگی کند 6 روستایی هستند 
کــه آمادگی خود را جهت تحت پوشــش قرار 
گرفتن خدمات شــرکت آب و فاضالب استان 

زنجان اعالم کرده اند.

 شکستگی قسمتی از لوله خط انتقال آب 
شرب مجتمع گنداب که بر اثر بارش شدید باران 
و رانش زمین دچار مشکل شده بود، رفع و آب 

وارد مدار بهره برداری شد. 
بدیعی فرد مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
خدابنده با اعالم خبر فوق افزود : در پی بارش های 
شدید در فصل بهار و بروز سیالب در رود قزل 
اوزن، پایه های خط اصلی قسمتی از انتقال آب 

شرب مجتمع گنداب به روستاهای چقلی علیا و 
چقلی ســفلی سست و با توجه سطح باالی آب 
و لوله خط انتقال آب در داخل مســیر رود قرار 
گرفته و امکان اصالح و ترمیم وجود نداشت. وی 
در ادامــه افزود: با تمهیدات الزم در زمان کاهش 
ســطح آب رود قزل اوزن نسبت به اصالح خط 
انتقــال، غالف و پایه های آن در عرض رئدخانه 
قزل اوزن بصورت 190 نفر ساعت کار نیروی کار 

توسط اکیپ اتفاقات و اهالی روستای چغلی اولیا 
نسبت به ترمیم اقدام گردید.

وی کرد: نظــر به دبی بــاالی رودخانه و لزوم 
آبرسانی به مشترکان در سریع ترین زمان ممکن 
با طرحی به صورت اضطراری و با تالش مستمر 
پرسنل شرکت و تمامی امکانات، کار ترمیم خط 
مزبور امــروز به اتمام رســید و وارد مدار بهره 

برداری قرار گرفت.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان :

اجرای طرح »آمران سالمت« توسط هالل احمر 
در استان زنجان کلید خورد

مقدمات تحت پوشش قرار گرفتن 6 روستا در شهرستان ابهر مهیا شد

سازمان جمعیت هالل احمر استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی کاالهای/ خدمات )اقالم و مواد غذایی معیشتی نیازمندان( 
به شماره )209905434000001( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 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 امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1399/8/6 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز پنج شنبه 1399/8/15
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 14 روز دوشنبه 1399/8/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1399/8/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:

نشانی: زنجان میدان آزادی بلوار کشاورز تلفن تماس: 024-33333059
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تلفن مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان زنجان

فراخوان مناقصه عمومی یک / دو مرحله ای خرید
ن  خدمات اقالم و مواد غذ ایی معیشتی نیازمندا

تاخت و تاز کرونا ادامه دارد!

چرادرمهارکروناواماندهایم؟
 در حالی که شــمار قربانیان روزانه کرونا 
به بیش از ۳00 تن رســیده ســعید نمکی وزیر 
بهداشت و درمان در اظهاراتی از همراهی نکردن 
بخش های مختلف با این وزارتخانه در مقابله با 
ویروس کرونا خبر داده و گفته است: ای ها الناس 
بدانید که من به عنوان وزیر بهداشــت نمی توانم 
بــه تنهایی این اپیدمی و وضعیت را جمع کنم و 
جمع کردن آن اصل بسیار فراتر از این می خواهد.
به گــزارش فرارو، نمکی همچنیــن اظهار کرده 
اســت اگر روزی قرار باشــد که عدم توفیق در 
مدیریت اپیدمی را به حســاب وزارت بهداشت 
بنویسند، دهانش باز خواهد شد و خواهد گفت 

که چه کسانی چه کردند.
اظهارات نمکی در شــرایطی است که کشور هم 
اکنون از نظر شــیوع ویروس کرونا، در وضعیت 
بحرانــی قرار دارد و اکثر اســتان ها در وضعیت 
قرمز هستند. آیا اظهارات وزیر بهداشت و درمان 
در این شرایط به این معناست که این وزارتخانه 
از عهده مقابله با کرونــا بر نمی آید؟ آیا وزارت 
بهداشــت و درمان در این مسیر تنهاست؟ پس 

ستاد ملی مقابله با کرونا چه کاره است؟
محمدرضا محبوب فر کارشناس مدیریت بحران 
سالمت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت در گفتگو با فرارو در این باره 
گفت: آقای نمکی درست می گویند بله، وزارت 
بهداشت و درمان در مقابله با کرونا تنها است و 
ســازمان ها و نهاد های دیگر با وزارت بهداشت 
و درمان همکاری نمی کننــد یا تعامل ندارند. از 
همان ابتدای مدیریت بحران ســالمت کشور از 
حــدود نه ماه پیش بار اصلــی مقابله با کرونا بر 
دوش وزارت بهداشــت و درمان بود. به عبارتی 
وزارت بهداشــت و درمان و دولت این بیماری 
را ساده انگاشــتند و ویروس کرونا را دست کم 
گرفتند. در این شــرایط این ها به هیچ عنوان قادر 
به هماهنگــی بین اجزای دولــت، هماهنگی و 
ســامان دهی کلیه نهاد ها و سازمان های دولتی و 

غیردولتی در مبارزه با بیماری کرونا نبودند.
کارشناس مدیریت بحران سالمت ادامه داد: از نه 

ماه پیش که بیماری کرونا در کشور ایران مشاهده 
شد مدیریت بحران سالمت کشور خودش دچار 
بحران بود؛ بنابراین قادر به هم افزایی و هماهنگی 
و سامان دهی کلیه سازمان ها و نهاد های دولتی و 
غیردولتی در این باره نبود. وی اظهار کرد: آقای 
دکتــر نمکی باید وضعیت فعلــی بیماری کرونا 
در ســطح کشور را در ســاختار معیوب وزارت 
بهداشــت و درمان و ســتاد ملی مقابله با کرونا 
جستجو بکند. ساختار سالمت کشور باید به دو 
اصل شایسته ساالری و پاسخگویی رجعت بکند 
و اگــر این دو اصل معنا و مفهومی در ســاختار 

سالمت کشــور نداشته باشــد وضعیت بیماری 
کرونا هم زمان با تشــدید آلودگی هوا و سردی 
هوا در فصول پاییز و زمستان از این هم که هست 
بدتر می شود و تعداد مبتالیان و قربانیان کرونا هم 

تا چندین برابر وضع فعلی افزایش پیدا می کند.
او افزود: االن کشــور های مختلف در سطح دنیا 
به کنترل و مهار نسبی بیماری کرونا نائل شدند، 
ولی متأسفانه تنها کشــوری که امروز با بیماری 
کرونا دســت وپنجه نرم می کنــد و تعداد زیادی 
از شــهروندانش قربانی می شود ایران است. تازه 
این آماری هم که اعالم می شــود طبق گفته خود 

سازمان بهداشت جهانی و مسوولین سازمان نظام 
ســالمت کشــور آمار واقعی نیست و تا چندین 

برابر هم می تواند افزایش داشته باشد.
محبوب فــر بیان کرد: این وضعیت به ســاختار 
بازمی گردد. ســاختار سالمت  سالمت کشــور 
کشــور هم اکنون مملو از نیرو های سیاســی و 
نیرو های باندی است و با نیروی سیاسی و باندی 
این مقابله به جایی نمی رســد. این وزارتخانه با 
استفاده از نیروی سیاسی و باندی به جای نیروی 
متخصص و مستقل قادر به کنترل وضع موجود 
نیست. وزارت بهداشت و درمان باید ساختارش 

در راستای دو اصل شایسته ساالری و پاسخگویی 
اصالح شود. باید به کارشناسان مستقل، غیردولتی 
و متخصصین دلسوز این ملت اجازه عرض اندام 
بدهنــد. باید این هــا در تصمیم گیری ها حضور 
داشته باشــند. چه بسا اگر این وضعیت ادامه پیدا 
بکند و خود ستاد ملی مقابله با کرونا با نیرو های 
موجود ببرد و بدوزد این چنین وضعیتی ادامه پیدا 

کند و حتی بدتر هم شود.
عضو انجمن علمی آموزش بهداشــت و ارتقای 
ســالمت عنوان کرد: در کشــور های دیگر حتی 
کشــور های خاورمیانه یــک هم افزایی و اعتماد 

بین ملت و دولت وجود دارد و بر پایه اعتماد و 
هم افزایی ناشی از شایسته ساالری و پاسخگویی، 
مردم خودشــان را ملزم به همــکاری در زمینه 
مهــار و کنتــرل و مدیریت بیمــاری می دانند. 
در کشــور های مختلــف جدای از کشــور های 
خاورمیانه این دولت است که وظیفه خودش را 
به عنوان مصلح اجتماعی انجام می دهد و می تواند 
دیگر سازمان هایی که زیرمجموعه خودش هست 
و دیگر ســازمان های غیردولتی و تشــکل های 
مردم نهاد را ســامان دهی و بســیج کند و در باره 

بیماری کرونا به کار بگیرد.
وی افزود: دولت باید از کارشناسان و متخصصان 
مستقل، مردمی و پاک دست در ساختار سالمت 
کشور استفاده کند و جز این اگر بشود با ساختار 
معیوبــی که مملو از نیرو های سیاســی اســت 

وضعیت بدتر خواهد شد.
این کارشــناس ادامــه داد: وضعیت کشــور به 
گونه ای اســت که امروز کشــور به حداکثر یک 
مــاه تعطیلی یعنی برابر با دو دوره کمون بیماری 
نیاز دارد. ولی تصمیمات ســتاد ملی کرونا بیشتر 
سیاسی اســت تا علمی. مشخص هم نیست که 
راهکار ها و سیاست گذاری های ستاد ملی مقابله 
با کرونا از کجا خط گیری می شود. به نظر من این 
یک وضعیت ناگوار در ســاختار سالمت کشور 

است که باید هرچه زودتر اصالح شود.
محبوب فر تأکید کرد: ســتاد ملی مقابله با کرونا 
بایــد هماهنگی هــا را در مقابله بــا کرونا انجام 
بدهد. همان طور که از اســمش مشخص است. 
اسم این ستاد، ستاد ملی است، اما این ستاد ملی 
متأســفانه به ســتاد دولتی مبارزه با کرونا تبدیل 
شده اســت و هیچ تقریر روشنی از ملی بودن و 
حضور شایستگان و حضور نیرو های متخصص 
و کارشناسان مستقل بهداشتی و سالمت جامعه 
در این ســتاد دیده نمی شــود. اعضای این ستاد 
افرادی هســتند که مخصوصاً جــزء بدنه خود 
دولت هســتند. بســیاری از وزرا در این ســتاد 

حضور دارند.

شکستگی خط انتقال آب مجتمع گنداب ترمیم شد

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری دنا مدل 1۳۹5 تیپ EF7 عادی به شماره موتور 147H0240885 و شماره شاسی 
NAAW01HE5GE41۹421 به نام علی بیانلو به کد ملی 04۹0۳574۶۶ گم شده و از درجه ساقط است .
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سفارش های تغذیه ای وزارت 
بهداشت برای افزایش مقاومت 

بدن در فصل سرد سال
 فرنشــین دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت با ارائه سفارش های تغذیه ای 
برای کاهــش احتمال ابتال بــه بیماری های 
تنفسی در فصل ســرد سال، گفت: عالوه بر 
تاثیر ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی بدن، 
رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه 
نیز سیستم ایمنی بدن را نسبت به بیماری ها 

مقاوم می کند.
دکتــر زهرا عبدالهی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به اینکه احتمال بروز بیماری های 
تنفسی همچون سرماخوردگی در فصل پاییز 
افزایش می یابد، گفت: به لحاظ تغذیه ای برای 
جلوگیری از بروز چنین بیماری هایی سفارش 
می کنیم منابع تغذیه ای حاوی ویتامین C بیشتر 

مصرف شود.
وی با بیان اینکه ویتامین C در همه  سبزیجات 
و میوه های تازه وجود دارد، اظهار کرد: بعضی 
از میوه ها مانند مرکبات، ویتامین C بیشتری 
دارند ولی معنایش این نیست که مابقی میوه ها 

و سبزیجات فاقد ویتامین C هستند.
وی با تاکید بر اینکه مصرف روزانه سبزی ها 
و میوه ها، ویتامین C مــورد نیاز بدن تامین 
می شــود، تصریح کــرد: به دنبــال مصرف 
میوه ها و تامین ویتامین C، سیستم ایمنی بدن 
نیز تقویت می شــود و تاحــدودی از ابتال به 
سرماخوردگی جلوگیری می کند. در صورت 
ابتال به سرماخوردگی و بیماری های تنفسی، 
مصرف مایعــات و بویژه مایعات و غذاهای 

گرم به بهبود مبتالیان کمک می کند.
عبدالهــی ادامه داد: نیازی بــه خرید قرص 
ویتامین C نیســت، ویتامین C باید به طور 
طبیعی از رژیم غذایی تامین شود که در همه  
سبزیجات و میوه های تازه و خام وجود دارد. 
میزان ویتامین C در میوه و سبزی پخته شده 
کاهش می یابد. توجه کنید که رعایت تعادل 
و تنوع در برنامه غذایی روزانه، سیستم ایمنی 

بدن را نسبت به بیماری ها مقاوم می کند.

راهبرد جدید شناسایی 
زودهنگام بیماران کرونایی

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، به تشــریح راهبرد جدید شناســایی 

بیماران کرونایی در منزل پرداخت.
علیرضا دالوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، 
از افزایش تعداد مراکز خدمات 16 ســاعته 
بــه منظور جلوگیری از حضور غیر ضروری 
بیماران کرونایی در بیمارســتان ها خبر داد و 
گفت: تالش می کنیم با اافزایش تعداد مراکز 
16 ساعته، از بار مراجعات به بیمارستان ها کم 

کنیم.
وی، شناســایی زودهنگام بیماران در مراکز 
16 ســاعته را مورد تاکید قــرار داد و افزود: 
شناســایی زودهنگام بیماران کرونایی، باعث 
می شود تا روند درمان آنها قبل از اینکه نیازمند 

مراقبت های ویژه باشند، دنبال شود.
دالوری همچنین از آماده سازی شیوه نامه های 
همکاری مراکــز خصوصی در شناســایی 
زودهنگام بیماران کرونایی خبر داد و گفت: 
برای راه اندازی ۲0 مرکز 16 ساعته در مناطق 
تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

اقدامات الزم در حال انجام است.

مصرف سویا در کاهش ابتال 
به زوال عقل موثر است

 بر پایه یک یافته جدید، متابولیت تولید 
شــده پس از مصرف ســویا در رژیم غذایی 
ممکن اســت موجب کاهش فاکتور پرخطر 

اصلی زوال عقل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشــگاه 
پیتزبرگ آمریکا دریافتند مردان و زنان مسن 
ژاپنی که ســویا مصرف می کردند میزان کم 

آسیب در ماده سفید مغزشان مشاهده شد.
»آکیرا ســکیکاوا«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »ضایعات ماده سفید مغز از 
فاکتورهای پرخطر اصلی زوال شناختی، زوال 

عقل و مرگ به هر علتی است.«
وی در ادامه می افزاید: »ما دریافتیم در افرادی 
که ســویا مصرف نمی کردند در مقایســه با 
مصرف کنندگان سویا، وجود ضایعات ماده 

سفید مغز 50 درصد بیشتر بود.«
به گفته محققان، مصرف سویا موجب تولید 
متابولیتی از طریق برخــی انواع باکتری های 
روده می شود که در کاهش ابتالء به زوال عقل 

مؤثر است.
تیم تحقیقاتی در این مطالعه، سطح متابولیت 
سویا خون 91 شرکت کننده پیر ژاپنی را اندازه 
گیری کردند. شرکت کنندگان بر پایه وضعیت 
میزان این متابولیت طبقه بندی شدند و سپس 6 
تا 9 سال بعد تحت تصویربرداری از مغز قرار 
گرفتند تا سطح ضایعات ماده سفید و رسوبات 
آمیلوئیدبتا، که علت مولکولی مشکوک بیماری 

آلزایمر است، تشخیص داده شود.
محققان دریافتند به نظر نمی رســد که تولید 
متابولیت ناشــی از سویا بر میزان آمیلوئیدبتا 
رسوب شده در مغز تأثیر گذارد، اما با کاهش 

حجم ضایعات ماده سفید مغز ارتباط دارد.

خبــر

ماسک،سپریبرابرکرونا
 این روزها که ســرایت ویروس 
کرونا شدت بیشتری گرفته و ابتال به این 
ویروس هر چهار دقیقه جان یک ایرانی 
را می گیرد، اســتفاده از ماسک می تواند 
تا حدود زیادی مانع از انتقال و تشــدید 

بیماری شود.
به گــزارش ایرنا، بر پایــه اعالم وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون 
۳۲ هزار و ۳۲0 نفر از هموطنان جان خود 
را بر اثر ابتال به کرونا از دســت داده اند و 
استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان 
شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، 
لرســتان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشــهر، 
زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان 
غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، 
همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز 

قرار دارند.
ایــن روزهــا کرونا در ایــران هر چهار 
دقیقه جان یــک نفر را می گیــرد و در 
هفته های گذشته مرگ روزانه مبتالیان به 
این بیماری به بیش از ۳00 نفر رســیده 
که زنگ خطری برای توســعه انســانی، 

اقتصادی، اجتماعی و ... است.
به گفته برخی پزشــکان، اکنون ماسک 
ســپری بــرای مقابله با کرونا اســت و 
می تواند جان انسان ها را از شر کرونا در 
امان نگه دارد و از آن به عنوان بخشــی 
مهم از استراتژی قطع زنجیره انتقال کرونا 
یاد می شود، زیرا این ویروس می تواند با 
سرفه و عطسه و حتی حرف زدن منتقل 
شود و ماســک از این مساله جلوگیری 

می کند.
پزشــکان بر این باورنــد تصور عمومی 
بر این اســت که مردم برای حفاظت از 
خود ماســک می زنند، در حالی که منافع 
ماسک برای دیگران بیشتر از فردی است 

که ماســک می زند و در واقع ما با زدن 
ماســک از دیگران محافظــت می کنیم. 
همچنیــن نتیجه مطالعه ای در دانشــگاه 
کمبریــج در مورد تاثیر زدن ماســک در 
کنترل شیوع منتشر شده که نشان می دهد، 
زدن ماسک توسط 50 درصد افرادی که 
در ســطح جامعه آمد و شد می کنند، می 
تواند عدد بازتولیــد ویروس کرونا را به 

زیر یک کاهش دهد.
مســعود مردانی متخصص بیماری های 
عفونــی در این زمینه بــه خبرنگار ایرنا 
می گوید: اســتفاده از ماسک توسط 100 

درصد مــردم در اماکــن عمومی توان 
جلوگیری از شــیوع  کرونا را دارد و تا 
زمان رســیدن همه واکسن های در حال 

تولید، کافی است.
وی با بیان اینکه ماسک انواع مختلفی دارد 
و می توان آنها را استفاده کرد، می افزاید: 
در شرایط کنونی آنچه که می تواند راهی 
برای مسدود کردن نفوذ کرونا در جامعه  
باشــد، فقط رعایت الزامات بهداشتی از 
جمله ماسک و حرکت آگاهانه عمومی 

در مقابل کرونا است.
مردانــی در ادامه تاکید کــرد: کرونا در 

ماه های گذشــته تغییر شکل یافته و هر 
بار به شــکلی خطرناک تر از گذشــته 
خودنمایی می کنــد، انتقال این ویروس 
از فرد به فرد یا اشــیاء و سطوح به فرد 
تحت شرایط مختلف امکان پذیر است و 
با تغییر سبک زندگی در راستای رعایت 
نکات بهداشــت فــردی و اجتماعی به 
خصوص اســتفاده مستمر از ماسک می 

توان زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد.
این استاد دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تصریح می کند:  استفاده نکردن 
از ماسک های آلوده، پرهیز از قرار دادن 

ماسک زیر بینی، استفاده نکردن از ماسک 
های شل و گشاد و لمس نکردن قسمت 
جلویی ماسک باید مورد توجه مردم قرار 
گیرد و  از برداشتن ماسک حین صحبت 

با دیگران خودداری شودد.
مردانــی، پرهیز از قرار دادن ماســک در 
محل دسترســی دیگران، استفاده نکردن 
مجدد از ماسک، شست وشوی دست ها 
قبل و بعد از لمس کردن ماسک و بررسی 
ماســک از نظر سالمت از دیگر مواردی 
بیان می کند کــه باید مورد توجه عموم 

باشد.

وی مــی گوید: اگر ماســک پارچه ای 
استفاده می شود باید قبل از قرار دادن و 
قبل از جدا کردن ماسک و همچنین بعد 
از برداشتن ماســک حتما دستها را تمیز 
کرده و از لمس ماســک هنگام پوشیدن 

آن، خودداری شود.
مردانی تاکید می کند: برای پیشگیری از 
موج ســوم کرونا و اینکه تبعات جبران 
ناپذیری بر ســالمت جامعه و سیســتم 
بهداشت و درمان کشــور وارد می کند، 
همه مردم باید از ماسک استفاده کنند تا 
بیماری به میزان قابل توجهی کنترل شود.
قاســم جان بابایی معــاون درمان وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی نیز 
در این زمینه می گوید: استفاده از ماسک 
نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال 
کرونــا دارد، به ویژه برای ســالمندان و 
کسانی که دارای بیماری زمینه ای هستند، 

بسیار مهم است.
وی ادامــه مــی دهد: در کنــار تاکید بر 
استفاده از ماســک برای همگان باید در 
زمینه آگاه ســازی مردم نسبت به رعایت 
فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی، کاهش 
رفت و آمدهای غیرضروری و نگهداری 
بیشتر از سالمندان نیز توجه ویژه ای کرد.

جــان بابایی اظهار می دارد: در شــرایط 
کنونی تالش همــه باید بر حول کاهش 
شــمار مبتالیان در جامعه باشد و تداوم 
بی توجهی بــه پروتکل های بهداشــتی 
می تواند منجر به شیوع بیشتر این بیماری 

و اوج دوباره آن در آینده نزدیک شود.
وی تصریح می کند: تولید ماســک های 
ارزان و حتی خانگی که تهیه آن برای همه 
اقشار مختلف مردم امکان پذیر باشد، باید 
اولویت باشد تا این نوع ماسک ها تهیه و 
به وفور در اختیار مردم قرار داده شود تا 
همگان در هر مکانی که هســتند ملزم به 

استفاده از آن باشند.

 نتایج آزمایش ها درحالی که نشان 
می دهد پالسما درمانی خطر مرگ ناشی 
از ابتال بــه کووید19 را کاهش نمی دهد 
امــا امیدها برای تایید واکســن کرونا تا 
پایان سال میالدی جاری در حال افزایش 

است.
به گزارش روزنامه تلگراف، قرار اســت 
کادر درمان بسیاری از کشورها اوایل سال 
۲0۲1، اولین دوز این واکسن را دریافت 

کنند.  
دکتر آنتونی فاوسی متخصص بیماری های 
عفونــی در آمریــکا در این زمینه گفت: 
ایمنی و اثربخشی یک واکسن تا آخر ماه 
نوامبر یا اوایل ماه دســامبر مشخص می 
شود.  دولت ایرلند نیز به خوش بینی های 
روز افزون در زمینه عرضه یک واکســن 

در آینده نزدیک دامن زده است.
اظهارات فاوسی پس از انتشار گزارشی 
بیان شد مبنی بر اینکه سازمان ملی تامین 
بهداشت و درمان )NHS( انگلیس برای 

آغاز مایه کوبی چند هفته ای 
کادر درمان خط مقدم درمان 
این کشــور با واکسن کرونا 

آماده می شود.  
معاون  وارادکار  لئو  همچنین 
نخســت وزیر ایرلند که یک 
پزشک است، اظهارداشت: من 
و دولت این کشــور به اندازه 
زیادی خوش بین هستیم که 
واکسن کرونا در دو ماه آینده 
تایید شود و در نیمه اول یا سه 
ماهه اول ســال میالدی آینده 
بتوان مایه کوبی کادر درمان را 

با واکسن کرونا آغاز کرد.
روزنامه »میل« نیز روز گذشته 

)یکشــنبه( با انتشــار یادداشتی از »گلن 
بورلی« مدیر اجرایی گروهی از بیمارستان 
ها در »میدلند« نوشت: به کارکنان سازمان 
ملی تامین بهداشت و درمان انگلیس گفته 
شده است که برای آغاز »برنامه مایه کوبی 

کارمندان« با واکســن کرونا در اوایل ماه 
دسامبر )اواسط آذرماه( آماده شوند.   

اما منابع ســازمان ملی تامین بهداشت و 
درمان انگلیس اعالم کردند: درحالی که 
بیمارستان ها سرگرم آماده سازی برنامه 

هایی برای مایــه کوبی کادر درمان خود 
با هر واکســنی که تایید شود، هستند اما 
جدول زمانی تعیین شده بورلی، زودهنگام 
و بیش از حد بلندپروازانه است. یک مقام 
عالی رتبه سازمان ملی تامین بهداشت و 

درمان انگلیــس گفت: هنوز 
هیچ پیشرفتی در زمینه اینکه 
چه زمانی یک واکسن عرضه 
می شــود وجود ندارد، هیچ 
تاریخ، هیــچ هدایت ملی از 
سوی روسای ســازمان ملی 
درمان  و  بهداشــت  تامیــن 
انگلیس وجود نــدارد و تنها 

ناامیدی حکم فرماست.
پاتریک  از سوی دیگر ســر 
ارشــد  مشــاور  واالنــس 
علمی دولــت انگلیس نیز به 
نمایندگان مجلس و همتایان 
خود اظهارداشــت واکســن 
کرونا تا فصل بهار در انگلیس 

عرضه نمی شود.
واکسنی که با همکاری محققان و پزشکان 
دانشــگاه آکســفورد و محققان شرکت 
دارویی »آسترازنکا« تولید شده است، در 
حال طی کردن آزمایشات فاز ۳ است و 

محتمل ترین کاندیدای واکسنی محسوب 
می شــود که در ابتدا مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
جنس اســپان وزیر بهداشت آلمان روز 
جمعه جدول زمانی مشابه ای با جدول 
زمانی فاوســی و معاون نخســت وزیر 
ایرلند ارائه داد و اظهار داشت که واکسن 
کرونا تا اوایل سال ۲0۲1 عرضه می شود.

وی ادامه داد: ســرگرم تهیه منابع کافی 
هســتیم تا بسیاری از آلمانی ها در مدت 
6 یا هفت ماه با واکسن کرونا مایه کوبی 

شوند.  
وزیر بهداشت آلمان اعالم کرد که قصد 
دارد 60 مرکز تخصصی واکسیناسیون در 
این کشــور ایجاد کند تا اطمینان حاصل 
شــود که واکســن ها در دمای مناسب 
ذخیره می شــوند و از 16 ایالت فدرال 
این کشور خواسته است تا 10 نوامبر )۲0 
آبان( نشــانی محل های ذخیره سازی را 

ارائه دهند.

 رییــس مرکــز مدیریــت بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: بروز و شــیوع بیماری پوکی 
استخوان در سالمندان بیشتر است و ۴0 درصد 
زنان باالی 50 سال به این بیماری مبتال هستند.
به گزارش ایرنا، افشین استوار روز دوشنبه در 
نشســت خبری که به مناسبت هفته پیشگیری 
از پوکی اســتخوان به صورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شــد، افزود: ۲9 مهر مــاه روز جهانی 
پوکی اســتخوان بود. به همیــن دلیل وزارت 
بهداشت با کمک دانشــگاه های علوم پزشکی 
اقدام به برگــزاری یک پویش ملی با شــعار 
»پیشگیری از پوکی اســتخوان با تشخیص به 
موقع« کرده اســت. دانشگاه های علوم پزشکی 

در سراسر کشور مجری این پویش هستند.
وی ادامه داد: جمعیت کشــور رو به سالمندی 
اســت و بیماری هایی که در این دوران بیشتر 
بروز پیدا می کنند، اهمیت بیشتری دارد. پوکی 
اســتخوان با افزایش خطر شکستگی استخوان 
مشخص می شــود. این بیماری تقریبا عالمتی 
ندارد و وقتی شناســایی می شود که شکستگی 
اتفاق افتاده باشد. شکستگی لگن به تنهایی از 
همه ســرطان های مختص زنان بروز بیشتری 
دارد و مرگ و میر ناشی از شکستگی لگن نیز 

بســیار باالست و ۲0 تا 50 درصد این افراد در 
سال اول بعد از شکستگی لگن، فوت می کنند.
استوار بیان کرد: به همین دلیل بسیار مهم است 
که پوکی اســتخوان را به موقع تشخیص داده 
و از بروز شکســتگی ناشــی از آن با درمان به 
موقع جلوگیری کنیم. از هر چهار خانم مبتال به 
پوکی استخوان، سه نفر از بیماری خود اطالع 
ندارند و بنابراین تشــخیص بــه موقع اهمیت 
دارد. در این پویش قرار است خانم های باالی 
50 سال را آگاه کنیم که برای تشخیص به موقع 
مراجعه کرده و سپس درمان مناسب را دریافت 

کنند تا از شکستگی جلوگیری شود.
شیوع پوکی استخوان در دوران کرونا

رییــس مرکز مدیریت بیماری هــای غیرواگیر 
وزارت بهداشــت اظهار کرد: در زمان اپیدمی 
کووید 19 برخی عوامل خطر پوکی اســتخوان 
شایع تر شده اســت. عواملی مثل کم تحرکی، 
تغذیه نامناســب و مصرف ســیگار و الکل از 
عوامل مهم پوکی اســتخوان هستند که باید با 
اقدام به موقع و آگاه کردن جامعه، احتمال این 

بیماری را کم کنیم.
عوامل خطر برای پوکی استخوان

اســتوار گفت: عوامــل خطری مثــل تغذیه 
نامناســب و مصرف ناکافی کلسیم و »ویتامین 

D« از جملــه این موارد هســتند. کم تحرکی 
نیز در این زمینه تاثیر دارد. مصرف ســیگار و 
الکل نیــز از مهم ترین عوامل خطر بروز پوکی 
اســتخوان هســتند و هرچه بیشتر شود، شیوع 
پوکی استخوان نیز افزایش خواهد یافت و سن 
ابتال نیز کمتر می شود. البته مطالعه ای که نشان 
بدهد سن بروز پوکی اســتخوان کاهش یافته 
هم اکنون وجود ندارد. وی افزود: تشــخیص 
به موقــع کمبود ویتامیــن D به خصوص در 
خانم های باالی 50 ســال بسیار اهمیت دارد و 
اگر این ویتامین در بدن افراد کم باشد، با اقدام 
مناســب می توان آن را جبــران کرد تا از بروز 

پوکی استخوان جلوگیری کرد.
تشخیص به موقع پوکی استخوان

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت 
بهداشت بیان کرد: انجام آزمایش پوکی استخوان 
تحت پوشش بیمه قرار دارد و هیچ وقت رایگان 
نبوده است. یکی از مشکالت این است که مردم 
آگاهی کافی برای مراجعه و تشــخیص به موقع 
ندارند. خانم های باالی 50 سال باید به این منظور 
به پزشک مراجعه کنند. اگر پوکی استخوان برای 
بیمار مشخص شود، سه چهارم این افراد درمان 
خود را قطع می کننــد. در حالی که درمان پوکی 
استخوان طوالنی مدت است و باید پای بندی به 

درمان وجود داشته باشد.
تاثیر کورتن بر ابتال به پوکی اســتخوان در 

بیماران کرونایی
اســتوار در پاسخ به پرسشــی درباره احتمال 
تاثیــر کورتن بــر ابتال به پوکی اســتخوان در 
بیماران کرونایی اظهار کرد: یکی از انواع پوکی 
استخوان، پوکی استخوان ثانویه است که گاهی 

به دلیل بیماری هایی مثل ســرطان یا دریافت 
داروهای مشــخصی اتفاق می افتد که یکی از 
این داروها، کورتن ها هستند. در مورد بیماران 
مبتال بــه کرونا نیز این خطر وجــود دارد که 
مصرف کورتن بتواند در نهایت باعث شــیوع 
پوکی استخوان شــود. البته مصرف کورتن در 

بیماران مبتال به کرونا محدود است.

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

۴۰ درصد زنان باالی ۵۰ سال به پوکی استخوان مبتال هستند

افزایش امیدها برای تایید واکسن کرونا تا پایان سال ۲۰۲۰
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تشدید نظارت 
بر بازار روغن خوراکی

 معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
ســازمان حمایت اعالم کرد که بازرسی ها در 
هفته جاری بر روغن خوراکــی، نهاده های 
دامی، مرغ، ســیمان و انواع تایر متمرکز شده 

است.
به گزارش ایســنا،  سیدجواد احمدی با اعالم 
فهرســت پنج قلم کاالی اولویــت دار برای 
بازرســی و نظارت بر بازار اظهار کرد: بر پایه 
فهرست پیشنهادی این سازمان در باره کاالها 
و خدمات مشــمول نرخ گــذاری تثبیتی، به 
منظور هدفمند کردن بازرســی ها و تایید آن 
در کارگروه تنظیم بازار، پنج قلم کاال شــامل 
روغن خوراکی، نهاده های دامی، مرغ زنده و 
گرم،  سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان 
کاالهای دارای اولویت بازرسی بازرسان این 
سازمان و سازمان های صمت و دیگر دستگاه 
های نظارتی برای بررسی احتکار، موجودی ها، 

قیمت و دیگر موارد تعیین شده است.
وی افزود: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر 
بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوســان 
نامتعارف قیمت ها به ویژه در باره اقالم اساسی 
و پرمصرف، بازرســان سازمان های صمت با 
مشارکت دیگر دســتگاه ها و نهادهای ذیربط 
و انجام گشت های متعدد، اقدامات نظارتی و 
بازرســی خود را بر بازار افزایش خواهند داد 
تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروشــی 
و سوء استفاده برخی از سودجویان شوند. به 
گفته معاون بازرســی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت مطابق دســتور العمل ابالغ 
شده این سازمان، سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت و بازرسان اصناف موظفند با برنامه 
ریزی مناسب و انجام بازرسی های موردی و 
مستمر، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر 
کاالهای فوق به ویژه انبارها و مراکز نگهداری 

کاال متمرکز کنند.
احمدی با اشــاره به رصد دائمی بازار کاالهای 
اساسی توسط بازرسان ســازمان های صمت 
استان ها، خاطرنشــان کرد: به منظور اثربخشی 
بیشــتر اقدامات نظارتی و نیل به نتیجه مؤثر و 
بهنگام در فرآیند کنترل بــازار، انجام عملیات 
بازرسی در قالب گشت های مشترک با عنوان 
گشــت مشترک بازرســی و نظارت بر کاال و 
خدمات با تمام دستگاه ها و نهادهای ذیربط اعم 
از تعزیرات، بهداشت، استاندارد، نیروی انتظامی 

و ... مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.  

عراق از ایران 100 میلیون دالر 
گوجه و هندوانه خرید

 جدیدترین گزارش منتشــر شــده از 
ســوی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که 
با وجود کاهش آمار کلی تجارت تحت تاثیر 
کرونا، عراق همچنان به عنوان دومین مقصد 

صادراتی ایران باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، بررسی آمار تجارت جهانی 
در ســال های گذشته نشان می دهد که پس از 
چین که بیشترین صادرات به ایران و واردات 
از ایران را به ثبت رسانده، عراق در طول این 
دوره، همــواره دومین واردکننده عمده کاال از 
ایران بوده اســت. این همســایه غربی که در 
سال های قبل با جنگ های داخلی درگیر بود، 
بخش عمده ای از زیرســاخت های اقتصادی 
خود را از دســت داده و از این رو برای تامین 

نیازهای خود به واردات نیاز جدی دارد.
با این وجود اما تحریم های آمریکا باعث شده 
عراق برای پرداخت هزینه صادرات ایران در 
حوزه ارزی با مشــکل مواجه شود و همین 
امر باعث شــده تعــدادی از صادرکنندگان 
درخواست کنند که بانک مرکزی، رفع تعهد 

ارزی در عراق را با ریال امکان پذیر کند.
با وجود تمام این ابهامات بررســی آمارهای 
ارائه شــده از تجارت مشــترک دو کشور در 
پنج ماهه ابتدایی سال کنونی نشان می دهد که 
عراق با وجود کاهش جدی تجارت مشترک 
تحت تاثیر کرونا، همچنان دومین مقصد اصلی 

صادراتی کاالهای ایرانی به حساب می آید.
اتــاق بازرگانی تهران اعالم کرده که عراق در 
طــول این مدت حدودا یــک میلیارد و ۸۳۴ 
میلیون دالر واردات از ایران داشته و در طول 
این مــدت حدود ۳۲ میلیون دالر نیز واردات 
ایران از عراق بوده اســت. به این ترتیب تراز 
تجاری ایران در تعامل بــا عراق، مثبت یک 

میلیارد و ۸00 میلیون دالر بوده است.
مقایســه آمارها در پنج ماهه ابتدایی امسال با 
مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که ایران 
در سال 9۸، ۳.9 میلیارد دالر صادرات به عراق 
داشته و به این ترتیب کاهش حدود دو میلیارد 

دالری در این بازار به ثبت رسیده است.
بررسی ریز آمار صادراتی ایران به عراق نشان 
می دهد که میله هــای فوالدی با ثبت آمار 7۲ 
میلیون دالر اصلی ترین صادرات ایران به عراق 
را شامل می شــود و پس از آن گوجه فرنگی 
بــا 6۳ و هندوانه با 5۴ میلیــون دالر در رتبه 
بعدی قرار گرفته اند. به این ترتیب ایران در پنج 
ماهه ابتدایی امســال فقط در صادرات این دو 
محصول کشاورزی به عراق، آمار بیش از 100 
میلیون دالری را به ثبت رسانده است. کولرهای 
آبی، کاشی، پنیر، بیسکویت و شیرینی نیز دیگر 
صادرات اصلی ایران به عراق را تشکیل داده اند.

خبــر

فــرارو-  محمد مهــدی حاتمی؛ به 
احتمال بیشــتر ایرانی ها هنوز هم فکر 
می کنند که ســرمایه گذاری در مسکن 
هیچ وقت بــا ضرر همراه نبــوده و از 
این پس هم نخواهد بــود. با این همه، 
تجربه سال های گذشته و به ویژه تجربه 
شوک های ســنگین ارزی و تورمی در 
دهه 1۳90، نشان می دهد که در همیشه 
هــم بر یک پاشــنه نمی چرخــد. بازار 
مسکن ایران حاال به شدت پیچیده تر از 
یک یا دو دهه پیش اســت و شواهدی 
هم هستند که نشان می دهند اوضاع در 
این بازار به سمت وخامت بیشتری هم 

خواهد رفت.
به گزارش فــرارو؛ امــا وضعیت بازار 
مســکن در ایران اکنون چگونه است؟ 
برای بررسی این موضوع، می توان از دو 
زاویه به ماجرا نگاه کرد: نخســت اینکه 
چه تعداد واحد مسکونی مورد نیاز است 
)ســمت تقاضا( و دوم اینکه چه تعداد 
واحد مسکونی ساخته شده یا می شود؟ 

)سمت عرضه(
چرا ایرانی ها دیگر خانه نمی خرند؟

در ســمت تقاضا، بازار مسکن ایران در 
دهه های گذشته، ساالنه به طور متوسط 
به ســاخت حدود یک میلیــون واحد 
مسکونی جدید نیاز داشته است تا بتواند 
تقاضای ایجاد شــده را پاسخ بدهد. این 
داده آماری البته کاماًل خام است و عمدتًا 
بر پایه آمــار موارد ازدواج جدید در هر 
سال در کشــور استخراج شده است. به 
عبارت ساده تر، از آنجا که در سال های 
گذشــته، ســاالنه به طور متوسط یک 
میلیون مورد ازدواج جدید در کشــور 
به ثبت رسیده است، نتیجه گیری سنتی 
سیاستگذاران حوزه مسکن هم این بوده 
که ایران ســاالنه به یــک میلیون واحد 

مسکونی جدید نیاز دارد.
ایــن آمار، اما درســت باشــد یا غلط، 
ایرانی ها در ســال های گذشته به میزان 
بسیار کمتری ملک مسکونی خریده اند. 
به بیان ســاده، با وجود تخمین تقاضای 
ساالنه برای یک میلیون واحد مسکونی 
جدید، در سال های گذشته تقاضا برای 
خرید واحد های مسکونی جدید بسیار 

پایین تر بوده است.
افت چشــم گیر تعداد معامالت مسکن 
در چند سال گذشته و کوچ دسته جمعی 
بسیاری از شــهروندان شهر های بزرگ 
به حاشــیه این شهرها، نشــان می دهد 
قیمت ها در بازار مســکن بســیار باالتر 
از توانایی مالی خریداران و مســتاجران 
هستند. به همین دلیل، سمت تقاضا در 
بازار مسکن با رکودی جدی مواجه شده 

است.
افت تقاضــا البته در شــهر ها و مناطق 
شهری مختلف به یک شکل نبوده است، 
اما در هر حال، مشــت می تواند نمونه 
خروار باشــد: بر پایه برخی گزارش ها، 
در اردیبهشــت ماه ســال کنونی حجم 
معامالت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران در مقایســه با اردیبهشت ماه سال 

1۳9۸ حــدود ۸.۸ درصد افت کرده بود 
و این در حالی بود که افت معامالت در 
مناطق یک تا 5 پایتخت، شاهد افتی در 
حدود 15 درصد بوده اســت. در مقابل، 
میزان افت معامالت مســکن در مناطق 
جنوبی تهــران به طور میانگین حدود 7 
درصد بود، حال آنکه در برخی مناطق، 
معامــالت حتی افزایش هــم پیدا کرده 
بودند. این نشــان می دهند که معامالت 
مســکن در مناطق مرفه نشین کم شده 
و در مقابــل، در مناطــق جنوبی تهران 

افزایش پیدا کرده است.
کوچ شهروندان تهرانی، اما تنها به سمت 
جنوب شهر نبوده و شهر های اقماری را 
هم در بر گرفته است. داده های آمار های 
مربوط به میزان رشــد جمعیت در ۲0 
شــهر جدید کشور )شــهر هایی که در 
حاشیه کالنشهر ها ساخته شده اند( نشان 
دهنده آن است که جمعیت این شهر ها 
تنها در یک سال گذشته حدود 90 هزار 

نفر افزایش یافته است.
داده های جمعیت شــناختی این شهر ها 
نشــان می دهد که در ســال 1۳75، تنها 
حــدود 5۸ هزار نفر در این ۲0 شــهر 
ســاکن بوده انــد، حال آنکــه در پایان 
سال 1۳9۸، جمعیت این شهر ها از یک 
میلیون نفر فراتر رفتــه و این در حالی 
است که این کوچ دسته جمعی، معادل 
۲.۲ برابر میانگین ساالنه جمعیت مهاجر 
به این شــهرها، در دو دهه گذشته بوده 

است.
به این ترتیب، به نظر می رسد تقاضا برای 
خرید واحد های مسکونی در دل شهر ها 
به شــدت کم شــده و البته عجیب هم 
نیســت که در شهری همچون تهران که 

میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در آن 
به حدود ۲5 میلیون تومان رسیده است، 

بسیاری حاشیه نشینی را ترجیح بدهند.
بساز و بفروش ها هم دیگر نمی سازند

وضعیت بازار مســکن در کشور، اما از 
ســمت عرضه هم وخیم است. اگر باز 
هم وضعیت در تهران را به عنوان مشتی 
نمونه خــروار در نظر بگیریــم، آمار ها 
نشــان می دهند تیراژ ساخت مسکن در 
پایتخت در نیمه اول سال 1۳99 با افت 
1۴ درصــدی، به حدود ۲6 هزار و 6۴۸ 
واحد رســیده اســت. این، اما در حالی 
اســت که حداقل نیاز ســاالنه تهران به 
واحد های مسکونی جدید، دست کم ۴5 

درصد باالتر است.
در دوره هــای رونــق معامالتی در دهه 
1۳۸0، ماهانــه بیــش از 1۲ هزار واحد 
مســکونی در تهران خریــد و فروش 
می شــد و این در حالی است که برآورد 
می شود تهران برای حفظ جمعیت خود 
و نیاز این جمعیت به مسکن، ماهانه به 
ســاخت حدود ۸ هزار واحد مسکونی 

جدید نیاز دارد.
مرکز آمار ایران در اوایل مهرماه ســال 
کنونی در گزارشــی به تشریح وضعیت 
ســرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز 
کشــور در یک سال گذشــته پرداخت. 
بــر پایه برخی تفاســیر از این گزارش، 
بازار ساخت و ســاز مسکن در کشور، 
بر پایــه نوع ســرمایه گذاری به ســه 
دســته عمــده طبقــه بندی می شــود: 
»سرمایه گذاری در ساختمان های جدید 
در  »ســرمایه گذاری  شروع شــده«،  و 
تکمیل نشده«  و  نیمه تمام  ساختمان های 
و »ســرمایه گذاری در ســاختمان های 

تکمیل شده«. دنیای اقتصاد، چندی پیش 
در گزارشــی، با اشــاره به این موضوع 
نوشته بود جزئیات اطالعات آماری این 
گزارش حاکی از آن است که در میان سه 
طبقه سرمایه گذاری میان انواع پروژه های 
ساختمانی، سرمایه گذاری در طبقه میانی 
گوی ســبقت را از دو طبقه دیگر گرفته 
اســت. به طوری که انجماد گسترده ای 
در حوزه ســرمایه گذاری در پروژه های 
ساختمانی نیمه تمام رخ داده است. این 
در حالی اســت که یکی از موتور های 
جهش قیمت مسکن در حداقل دو فصل 
گذشته شهر های کشور و همچنین یک 
سال و نیم گذشته در شهر تهران، مربوط 
به یک عامل درونی بازار مســکن یعنی 
»کمبــود عرضه آپارتمان نوســاز« بوده 

است.
بــر این پایه، به نظر می رســد بســاز و 
بفــروش ها، تحــت تاثیر شــوک های 
تورمی، الگوی نادرستی را برای سرمایه 
گذاری در بخش مســکن انتخاب کرده 
اند. آن ها به محض افزایش قیمت و باال 
رفتن هیجانات در بازار، تالش می کنند 
در بخش تکمیل پروژه های ســاختمانی 
فعالیت کنند و از ورود به حوزه ساخت 

و ساز های جدید غافل می شوند.
به گزارش فــرارو، این، امــا در حالی 
است که در مقطع »جهش قیمت«، یک 
اتفاق مهم در بازار معامالت مســکن از 
سمت متقاضیان رخ می دهد و آن خروج 
تقاضای مصرفی از بازار است. در نتیجه 
شرایط مناســبی برای فروش واحد های 
تکمیل شــده به دلیل افت قدرت خرید 
خانوار و دور از دســترس شدن خرید 

خانه برای آن ها وجود ندارد.

بررســی دست کم ۲۳ ســال گذشته از 
وضعیت ورود ســرمایه ها به بخش های 
مختلف بازار ساخت و ساز این موضوع 
را تایید می کند، بــه طوری که همزمان 
با بروز جهش قیمــت در بازار، قدرت 
خریــد متقاضیان از ناحیه تســهیالت 
به شــدت ســقوط می کند که منجر به 
خروج تقاضای مصرفی از بازار می شود؛ 
بنابراین در مقطعی که ســازنده ها تصور 
می کنند با تکمیل پروژه های ساختمانی، 
می توانند به ســرعت واحد مســکونی 
خود را بفروشند، به بن بست معامالتی 

برخورد می کنند.
حباب مسکن: وقتی هجوم سرمایه ها، 

رکود مسکن را تشدید می کند
مشــکل دیگر بــازار مســکن در ایران 
که عمدتــاً به دلیل شــوک های تورمی 
سال های گذشته تشدید هم شده، پیشی 
گرفتن سرمایه گذاری در بخش مسکن 
به تقاضای مصرفی در این بخش است. 
شاخصی که می تواند موید این موضوع 
باشــد، عدم افزایش میزان اجاره خانه، 
به اندازه افزایش قیمت ملک اســت که 
اکنون در عمده شهر های ایران به نزدیکی 

سقف متعارف خود رسیده است.
بر پایه نتایج عملیات ســنجش حباب 
مســکن در مراکز استان ها که با »نسبت 
قیمت به اجــاره« مورد ســنجش قرار 
می گیرد، در ۲۲ استان در سراسر کشور، 
شاخص مورد اشــاره از سقف متعارف 
خود فراتر رفته و در ۸ اســتان، هر چند 
نسبت قیمت به اجاره همچنان پایین تر 
از ســقف متعارف )عدد ۲5( است، اما 
می توانــد در صــورت افزایش قیمت 

مسکن، این سقف را پشت سر بگذارد.

بــر این پایه، بیشــترین نســبت قیمت 
به اجاره مســکن در شــهر های اراک، 
اردبیل، شــیراز، اصفهان و  شــهرکرد، 
زنجان قابل مشاهده بوده و این در حالی 
است که نســبت قیمت به اجاره در این 
شــهر ها از تهران هم باالتر است. دلیل 
این موضوع می تواند این باشد که تورم 
مســکن در شــهر تهران در بهار امسال 
نسبت به بهار سال گذشــته معادل ۴۴ 
درصد ثبت شده، حال آنکه تورم ملکی 
در بازار مسکن مراکز استان های کشور 
در همیــن بازه زمانی بیش از 70 درصد 

بوده است.
به طور ساده، این آمار ها نشان می دهند 
که بسیاری از کسانی که سرمایه ای داشته 
اند، شروع به خرید امالک مسکونی، به 
ویژه در مراکز اســتان ها کرده اند، حال 
آنکه برای این خانه ها، مشتری واقعی یا 

مستاجر واقعی وجود ندارد.
وقتــی خانه ای می خریــد، در نهایت یا 
خودتان باید از آن استفاده کنید، یا اینکه 
آن را به کسی اجاره دهید. حتی اگر خانه 
را به قصد فــروش در قیمت های باالتر 
هم خریده باشــید، در نهایت کسی باید 
این خانه را به قصد »مصرف« از شــما 
بخرد. با این همه، ظاهراً جامعه به طور 
متوســط فقیرتر از آن شده که تقاضایی 

واقعی برای مسکن داشته باشد.
خبر بد: پایان »عصر مغازه داری« در 

ایران
موضوع دیگری که بازار مســکن ایران 
را در نیمه دوم ســال 1۳99 و حتی در 
سال های بعد با تهدید رو به رو می کند، 
بروز رکــود ســنگین در بخش امالک 
تجاری و اداری است. بر پایه بررسی های 
قیمتی، در سال های گذشته، متوسط رشد 
قیمت امالک تجاری و اداری از متوسط 
رشد قیمت امالک مسکونی پایین تر بوده 
و به این ترتیب، رکود در بخش »اداری« 
و »تجــاری«، حتی از رکــود در بخش 

»مسکونی« هم شدیدتر است.
از دیگر سو، با توجه به اوج گیری قیمت 
دالر به سطوح بی سابقه، واردات نیز از 
صرفه افتاده و حاال مغازه هایی که عمدتًا 
در پاســاژ ها و مال ها واقع شــده اند و 
سابق بر این به فروش محصوالت عمدتًا 
وارداتی مشغول بودند، حاال به شدت با 
کمبود مشتری مواجه شــده اند. به این 
ترتیب، ظاهراً بازار کسب و کار در ایران 
در حال دریافت یک سیگنال تازه است: 

مغازه داری دیگر شغل مناسبی نیست.
آمار هــا نشــان می دهنــد در حالی که 
میانگین قیمت امالک تجاری از ســال 
1۳9۳ تــا کنون حدود ۲.6 برابر شــده، 
میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در 
همین بازه زمانی حدود 5.6 برابر افزایش 
داشته اســت. از دیگر سو، در 10 سال 
گذشــته میانگین قیمت مسکن در شهر 
تهران 1۴ برابر شده است، اما در همین 
بازه زمانی میانگین قیمت امالک تجاری 
در پایتخت، حدود 10 برابر رشــد کرده 

است.

چرا »خانه دار شدن« در سال های آینده ممکن است سخت تر هم بشود؟

نشانههایبحراندربازارمسکنایران

 بازار ارز پس از سپری کردن چندهفته 
افزایش مستمر و ریزش نرخ ها در هفته گذشته، 
حرکت احتیاطی توأم با ریزش را در پی گرفته 
که از هم افزایی چندین عامل اقتصادی و روانی 

برای ریزش نرخ ارز حکایت دارد.
به گزارش مهر، بازار ارز پس از ســپری کردن 
چند هفته افزایش مســتمر و ریزش نرخ ها در 
هفته گذشته، حرکت احتیاطی توأم با ریزش را 
در پی گرفته است. ریشه یابی این مهم، حکایت 
از هم افزایی چندین عامل اقتصادی و روانی در 
راستای ریزش نرخ ارز پس از هفته ها افزایش 

نرخ ارز در بازار دارد.
طبق اعالم بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته 
در ســامانه نیما 19۳ میلیــون دالر به صورت 
حوالــه ارزی عرضه شــد و از این میزان، 6۲ 
میلیون دالر با میانگین موزون هر دالر ۲6,۲00 
تومان معامله شــد که این مهم نشان از تعمیق 
بازار نیمایــی دارد. همچنین از عرضه های بین 
60 تا 70 میلیون دالری روزانه اســکناس دالر 
در بازار متشــکل ارزی با وجود صدور مجوز 
افزایش ســقف خرید صرافی های این بازار به 
500 هزار دالر، خریدهای روزانه به ۲ میلیون 

دالر نمی رسد.
گفتنی اســت، رییــس کل بانــک مرکزی در 
تازه ترین اظهاراتش با اشاره به تأمین ارز 1۸.5 
میلیارد دالری توســط بانک مرکــزی و بازار 
ثانویه تا پایــان مهرماه برای واردات مورد نیاز 
کشــور، از روند فزاینده صادرات نفت خام و 
فرآورده هــای نفتی توأم با صــادرات غیرنفتی 
خبر داد. همچنین بنظر می رسد کاهش فاصله 
میان نــرخ نیمایی و بازار آزاد ســبب افزایش 

انگیزه بازگشت ارزهای صادراتی، پاسخ گویی 
بــه نیازهای واقعی بازار ارز و کاهش نرخ آزاد 

ارز شده است.
دالالن وارد فاز تعلیق شده اند یا تردید؟!

بررســی تحــرکات دالالن ارزی در فضــای 
مجازی حاکی اســت، پروپاگاندای رسانه ای 

دربــاره قطعیت انتخاب مجــدد دونالد 
ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا 

)کــه اگر بیش از ســتاد انتخاباتی 
ترامــپ نباشــد، کمتر نیســت!( 
همراه با پایین جلــوه دادن نرخ 
ارز در مقایسه با دیگر کاالها، در 
دســتور کار این روزهای دالالن و 

سوداگران بازار ارز قرار گرفته است.
واسطه ها  مذبوحانه  تالش های  کنار  در 

ارز،  بــازار  در  بــرای حفــظ هیجانــات 
فعل وانفعــاالت چنــد روز گذشــته که روند 
تحوالت بازار ارز را در مجموع ریزشی نشان 
می دهــد، نگرانی ها درباره افت ناگهانی نرخ ها 
و نفس هــای آخر جذابیت بازار ارز در اقتصاد 

ایران را افزایش داده است.
در همین رابطه، یحیی آل اسحاق در گفت وگو 
با مهر با بیان اینکه تقاضاهای غیر اساسی عامل 
افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت: بدخواهان 

کشور و ســوداگران بازار ارز تالش داشتند با 
ایجــاد انتظارات منفی، قیمــت ارز را افزایش 
دهند. این افراد هم اکنون نیز با گره زدن بازار 

در حــال ارز بــه انتخابــات  آمریــکا 

ت تشــدید این  ا ر نتظــا ا
منفی هستند؛ حال آنکه اتفاق منفی پیش روی 

بازار نخواهد بود.
وی بــا اشــاره به ســفرهای گذشــته برخی 
مســوولین و تالش آنان برای بازگردانی اموال 
مسدود شده در دیگر کشورها افزود: با توجه 
به رایزنی های گذشــته، احتمــال بازگردانی 5 

میلیارد ارز مسدود شده در عراق بسیار باالست. 
الکاظمی نخست وزیر جدید عراق کمیته ای در 
این باره تشکیل داده تا این موضوع پیگیری و 

به سرانجام برسد.
سفارش دالالن: بخشــی از دارایی تان را به 

ریال تبدیل کنید!
در کنار ســفارش برخــی دالالن بازار 
ارز بــه یکدیگر مبنی بر تبدیل بخش 
کوچکی از دارایی هــای ارزی به 
دارایی ریالی، اظهارات رییس کل 
بانــک مرکزی مبنی بــر افزایش 
شدید ریســک سرمایه گذاری در 
بــازار ارز و اثرپذیــری این بازار 
از اخبار روزهای آینده، شــکنندگی 
بازار ارز و سایه سنگین اثرات روانی بر 

بازار ارز در اذهان تداعی شده است.
این شکنندگی آن جایی معنا پیدا می کند که به 
گفته یکی از فعاالن بــازار ارز، همراه باتمایل 
پایین متقاضیان ارزی برای خرید ارز در بازار 
متشکل و سامانه نیما، اخباری نظیر آزادسازی 
دارایی های بلوکه شده کشور و نزدیک شدن به 
روزهای انتخابات آمریکا، اقدامات سفته بازانه 
و تحلیل هــای قاطعانه درباره روند افزایشــی 

بازار ارز را به حداقل رسانده است.

یکی از فعاالن بازار ارز در چهارراه استانبول 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت، پس از حدود 
۳ سال رشــد پیاپی نرخ ارز، نیاز به یک دوره 
اســتراحت و دســتکم ثبات در نرخ ارزهای 
خارجی و اقتصاد کالن کشور احساس می شود 

و این مهم دور از ذهن نیست.
وی که خواســت نامش در گزارش ذکر نشود، 
دربــاره وضعیت بازار ارز در زمانی که دالر به 
۳۲ هزار تومان رســیده بود هــم توضیح داد: 
در اوج قیمــت ۳۲ هزار تومانــی هم تمایلی 
بــرای خرید ارز چه در بازار اســکناس و چه 
حوالــه در نرخ های باال وجود نداشــت و به 
نظر می رســد بازار با لحاظ کردن سناریوهای 
بد، همه افزایش قیمت های ارز را در تابســتان 
پیش خور کرده است. وی همچنین به افزایش 
حساسیت دســتگاه های نظارتی در مواجهه با 
نرخ سازان فضای مجازی و حقیقی که در قالب 
معالمالتــی نظیر فردایی و شــبانه در افزایش 
التهابات بازار ارز دخیل هســتند، اشاره کرد و 
این مسئله را یکی دیگر از دالیل آرامش نسبی 

بازار و کاهش تحرکات دالالن دانست.
بر پایه آنچه مطرح شــد، به منظور جلوگیری 
از نوســان گیری واسطه ها، در روزهای گذشته 
حرکت نــرخ صرافی ملی در بازار اســکناس 
ارزی هم پــای نرخ بازار آزاد تنظیم می شــود 
و در یک هفته گذشــته، نــرخ فروش دالر در 
بــازار تهران از ۳۲ هــزار و ۴00 تومان به ۲۸ 
هزار و 900 تومان رســیده است و در شرایط 
کنونــی خریداران محتاطانه و بــا فاصله قابل 
توجهی نســبت به نرخ فروش اقدام به خرید 

ارز می کنند.

تعلیق سنگین در بازار ارز 
 دالالن نگران از آوار شکست نرخ ها
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 بیش از ۳9690 بسته معیشتی  و1۴0 هزار 
پرس غذای گرم با استفاده از کمک های مردمی 
ومشــارکت خیران ونیکــوکاران در قالب طرح 
احسان حســینی در مرحله دوم رزمایش همدلی 
تهیه وبین نیازمندان وخانواده های تحت حمایت 

کمیته امداد استان زنجان توزیع شده است .
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیتــه امداد اســتان زنجان  با اشــاره به اینکه 
درمرحلــه دوم رزمایش همدلــی در قالب طرح 
احســان حســینی بیش از ۳9690 بسته معیشتی 
بــه ارزش پنجاه ویک  میلیــارد و ۸۲7  میلیون 
ریــال و بیش از 1۴0 هزار پــرس غذای گرم به 
ارزش بیست وپنج میلیارد و 9۴6 میلیون ریال با 
مشــارکت خیران ، نیکوکاران ومردم نوع دوست 
استان بین مددجویان عزیز زنجانی توزیع گردید.

وی همچنین با ارائه گزارشــی از توزیع  ســبد 

کاالی حمایتی بــه مددجویــان تحت حمایت 
این نهــاد، گفــت: به منظور کمک به معیشــت 
خانواده هــای تحت حمایت کمیته امداد اســتان 
زنجــان و با همکاری فروشــگاه زنجیره ای رفاه 
استان سبد کاالی حمایتی شامل اقالم ضروری از 
قبیــل روغن ، مرغ و برنج و دیگر اقالم خوراکی 
بین ۲۲۲75 خانوار جامعه هدف این نهاد توزیع 

شده است . 
فرنشین کمیته امداد استان با اشاره به اینکه بیش 
از ۸5درصد مددجویان تحت حمایت  سبد کاالی 
خودرا دریافت کرده اند،  ادامه داد به جهت رعایت 
شــیوه نامه های بهداشتی فرآیند توزیع به دور از 
ایجاد تجمع وازدحام بوده وبا رعایت کامل فاصله 
گــذاری اجتماعی در حال انجام اســت وروزانه 
تعداد مشــخصی از خانوارهــای تحت حمایت 
نسبت به تهیه اقالم خود اقدام می نمایند وتالش 

می کنیم در روز های آتی 15 درصد باقیمانده نیز 
نسبت به دریافت سبد کاالی خود اقدام نمایند. 

صفری با بیــان اینکه مردم نیک اندیش اســتان 
همواره در عرصه های خیر واحســان واقدامات 
عام المنفعه پیشــتاز بوده و این اندیشــه و رفتار 
زیبای مردم ستودنی است افزود : در سایه همین 
رفتار همواره شاهد رشد کمک های نیکوکاران، 
خیران و آحــاد مردم در رفع نیازهای اساســی 
محرومان ومددجویان عزیز تحت حمایت جامعه 
می باشیم . وبه برکت همین نیت خیرخواهانه وبا 
حمایت های مادی ومعنوی همه جانبه آنان گام 
های موثری را به منظور مرتفع ساختن مشکالت 
اشــتغال ،معیشــتی ، درمانی، تحصیلی ، جهیزیه 
ومســکن برداشته وگوشــه ای از مشکالت این 

عزیزان را مرتفع نماییم.
فرنشــین کمیته امداد اســتان  فرمان رهبر معظم 

انقالب اســالمی  برای توجه ویژه به نیازمندان و 
جلوگیری از آسیب دیدن آنها از تبعات ویروس 
کرونا را راهگشا و حیاتی توصیف کرد و گفت: 
خروج از شــرایطی که همه گیری ویروس کرونا 
ایجاد کرده اســت بدون همدلــی و کمک مردم 

میسر نخواهد شد. 
وی در پایــان با قدردانی از درخشــش خوب و 
همراهی همیشگی آحاد مردم استان در برنامه ها 
و        فعالیــت های این نهاد ، از آمادگی دفاتر 
1۴گانــه کمیته امداد  و116مرکز نیکوکاری برای 
دریافت وتوزیع احســان، هدایاو مساعدت های 
هم اســتانیهای زنجانی در بین نیازمندان خبرداد 
وافزود: مردم نیکوکار و خیــران عزیز همچنین 
می توانندبه روشــهای ساده وبا شماره گیری  کد 
مهربانی #0۲۴*1*۸۸77*  وشماره تلفن گویای  

096۸۸77 یاریگر نیازمندان ومحرومان باشند.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

همدلی وکمک مومنانه مردم استان در شرایط سخت اقتصادی وکرونایی

 نوزدهمین نشســت کارگروه سالمت با 
تاکید بر پیشــگیری ومقابله با ویروس منحوس 
کرونا ، وبرنامه ریزی برای خدمت رســانی به 
جامعه هدف در شرایط کنونی با حضور اعضای 
کارگروه به ریاســت فرنشین کمیته امداد استان 

زنجان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان، در نوزدهمین  نشست 
مدیریت پیشــگیری از ویروس کرونا، با اشاره 
به شــیوع موج ســوم  این ویروس منحوس  و 
افزایش انتشــار آن در جامعه  و ورود به فصل 

ســرما ، بر تداوم اســتفاده از ماسک ورعایت 
فاصله گذاری اجتماعی وعمل به شیونامه ها و 
دستورالعمل های بهداشتی  در بین کارکنان ،به 

ویژه مددجویان عزیز تحت حمایت تاکید کرد.
صفری به هنر زندگی مســالمت آمیز با بیماری 
اشــاره کرد وگفت : گســترش شیوه های نوین 
الکترونیکی  واستفاده از خدمات غیر حضوری 
عامل بسیار مهمی در راستای کاهش مراجعات 
اداری  ودر نتیجه پیشگیری از ویروس منحوس 
کرونا در بین جامعه هدف می باشــد . بنابراین 
اطالع رسانی مناســب، صحیح وبه موقع ،ارائه 

آموزش های الزم، مشــاوره های روانشناســی 
بصورت  تلفنی وارتقاء روحیه امید وآرامش در 
جامعه ونهادینه کردن همزیســتی مسالمت آمیز 
بــا ویروس کوید 19 در بین مردم از راههای اثر 

بخش کاهش شیوع این بیماری می باشد.
وی همچنین به لزوم خدمات رســانی مطلوب 
واثر بخش با چاشــنی حرکت انقالبی ،جهادی 
وشــتاب بیشــتر با هنر کمترین حضور وارائه 
موثرترین خدمــت به ولی نعمتــان جامعه در 
شرایط حساس کنونی اشاره کرد وگفت : نباید 
ویروس منحوس کرونا بهانه ای برای غفلت از 

خدمت به مددجویان عزیز شده تا خدای ناکرده 
شاهد خلق کروناهای دیگری باشیم .

فرنشــین کمیته امداد استان ادامه داد : باتوجه به 
نزدیک شدن به فصول سردسال ، روند پیگیری 
تهیه واکسن آنفوالنزا وپک های بهداشتی برای 
بیماران خاص وصعــب العالج تحت حمایت 
وکارکنان باید شــتاب بیشــتری گرفته شــده  
واعضای  کار گروه ســالمت در این باره همت 

مضاعفی داشته باشند. 
وی در پایان به لزوم هم افزایی وهمفکری بیشتر 
بین اعضا اشــاره نمودوگفت: با ترسیم نقشه راه 

مطلوب ،جدی گرفتن نظارت ها ، فعال شــدن 
همیاران ســالمت، اقناع سازی واعتقاد به اینکه 
هر کســی به اندازه خودش موثر وکمک کننده 

خواهد بود . می تــوان تهدیدهای کنونی را به 
فرصت های بهتر به ویژه در حوزه کاری تبدیل 

نماییم.  

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد؛

تداوم  مدیریت پیشگیری از کرونا در بی مهری کرونا 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان:

تشکیل دبیرخانه هر کارمند حامی یک فرزند معنوی در استان زنجان
 3904 کارمند زنجانی در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت دارند

 به منظور فضاســازی و گفتمان سازی در 
حوزه یتیم نوازی و جذب حامی از میان کارکنان 
دستگاههای اجرایی اســتان برای فرزندان ایتام و 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
و ایجاد همت همگانی در این بخش، »دبیرخانه هر 
کارمند حامی یک فرزند معنوی« در استان زنجان 

تشکیل می شود.
 به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان در نشست تبیین فرآیند 
تشــکیل دبیرخانه هر کارمند حامــی یک فرزند 
معنوی که به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار 
و با حضــور فرمانداران و مدیــران کل برخی از 
دســتگاههای اجرایی اســتان در محل استانداری 
زنجان برگزار شد با اشاره به اینکه بر پایه آیات و 
روایات اهمیت و ضرورت یتیم نوازی و رسیدگی 
به وضعیت فرزندان ایتام برکســی پوشیده نیست، 
گفت: اکسیر کار کمیته امداد در کمک به یتیم، یتیم 
نوازی و دســتگیری از فرزندان محسنین خالصه 
می شــود و هر فردی که در ســایه بهره گیری از 
آموزه هــای دینی و اعتقادات قلبی خود امروز در 
این حوزه قدم برداشته و مرحم گذاری بر زخم دل 
این فرزندان می گذارد، باقیات صالحات و صدقه 
جاریــه برایش خواهد بود. وی با بیان اینکه امروز 

کمیته امداد بســتری فراهم کرده است تا خیران و 
حامیان نیک اندیش با مشارکت در طرح های اکرام 
ایتام و محســنین به رفع نیازهای فرزندان ایتام و 
محسنین تحت حمایت این نهاد کمک کنند، افزود: 
گفتمان سازی در این بخش نیازمند همت همگانی 
بوده و تالش می کنیم با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود استان در کنار تأمین بخشی از منابع مورد 
نیاز برای خدمت رســانی به فرزندان عزیز ایتام و 
محسنین تحت حمایت این نهاد از طریق اجرای 
طرح های اکرام ایتام و محسنین ، فضای سبقت در 
خیرات در جامعه ایجاد شــده و مردم نیز به فیض 

خدمت به نیازمندان نائل شوند.
صفری در ادامه با اشــاره بــه موافقت معاون اول 
رییس جمهور  با درخواســت کمیتــه امداد برای 
تشــکیل دبیرخانه هر کارمند حامــی یک فرزند 
معنوی  و دســتور دکتر جهانگیری به استانداران 
در این باره، باهدف بهره گیری از ظرفیت کارکنان 
دســتگاههای اجرایی در طرح های اکــرام ایتام 
ومحســنین، تصریح کرد: به منظور فضاسازی و 
گفتمان سازی در حوزه یتیم نوازی و جذب حامی 
از میان کارکنان دســتگاههای اجرایی استان برای 
فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد 
استان زنجان و ایجاد همت همگانی در این بخش، 

»دبیرخانه هر کارمند حامی یک فرزند معنوی« در 
استان زنجان تشکیل می شود.

وی هدف از ایجاد این دبیرخانه را بهره گیری بیشتر 
از ظرفیت کارکنان دولت در این طرح خداپسندانه 
عنوان کرد و ادامه داد: برنامه ریزی شــده اســت 
با مشــارکت موثر کارکنان تمامی دســتگاههای 
اجرایی، بنگاههای اقتصــادی در طرح های اکرام 
ایتام و محســنین با هدف حمایت مادی و معنوی 
از فرزندان ایتام  و محسنین تحت حمایت کمیته 
امداد که از ماندگار ترین خدمات و اقدامات برای 
هر فردی  محســوب می شود، جشن باشکوهی 
در ســال آینده با عنوان ایران سرزمین مهربانی  به 
مناسبت نبود هیچ فرزند ایتام و محسنین فاقد حامی 

در سطح کشور، برگزار شود.
صفری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار 
و 90۴ نفر از کارکنان دســتگاههای اجرایی ، نهاد 
، موسســات و دوایر دولتی در طرح های اکرام و 
محسنین مشارکت دارند، افزود : با جریان سازی 
موثــر در این بخش از طریق دبیرخانه  هر کارمند 
حامی یک فرزند معنوی و همکاری و مشــارکت 
موثر کارکنان دولت در استان زنجان در قالب این 
طرح هدف گذاری شده است،قریب به 17000 نفر 
از کارکنان شاغل در دستگاههای مختلف در این 

طرح مشارکت نمایند. وی با بیان اینکه تحقق برنامه 
های هدف گذاری شده در طرح هر کارمند حامی 
یک فرزند معنــوی نیازمند عزم و همت همگانی 
در این بخش است، ادامه داد: استان زنجان بهشت 

خیران و سرزمین کریمان مهربانی بوده و امیدواریم 
با همکاری مناسب دستگاههای اجرایی استان در 
اجرای مطلوب این طرح ها و همراهی و مشارکت 
کارکنان ادارات، نهادهــا و بنگاههای اقتصادی و 

اقشــار مختلف مردم  در طرح های اکرام ایتام و 
محســنین ذائقه دهک های پاییــن از نظام والیی 
شیرین تر شده و در حوزه کاری این نهاد اثربخش 

شود.

 هر کســی که از مکنت و توانی هر چند 
اندک برخوردار اســت وظیفــه دارد در طرح 
خداپســندانه اکرام ایتام و محســنین مشارکت 
نماید و جــاری کردن فرهنگ یتیــم نوازی و 
تکریم ایتام و نیازمندان در جامعه وظیفه همگانی 

است.
به گزارش زنــگان امــروز، خدابخش مرادی، 
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در نشست 
تبیین طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی 
با اشــاره به اینکه تکریم ایتــام و نیازمندان در 
احادیث شریف نبوی و آیات قرآن  به صورت 
مکرر تبیین شــده ، با قدردانی از پیگیری های 
اثربخش فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در 
حوزه  گفتمان سازی حمایت و تکریم ایتام در 
سطح استان، گفت: پیگیری ها و اقدامات کمیته 
امداد اســتان زنجان در حوزه کاری این نهاد و 

حمایت از اقشــار نیازمند به ویژه دستگیری از 
ایتام  و جاری کردن فرهنگ یتیم نوازی و کمک 
به نیازمندان در سطح کشــور برجسته و زبانزد 

بوده و امید بخش شده است.
وی با تأکید بر اینکه ورود به عرصه یتیم نوازی 
و تکریم ایتام و نیازمندان وظیفه انســانی ، دینی 
، اجتماعی و اخالقی آحاد جامعه اســت، گفت: 
هر کســی که از مکنــت و توانی هر چند اندک 
برخوردار است وظیفه دینی والهی دارد در طرح 
خداپســندانه اکرام ایتام و محســنین مشارکت 
نماید و جاری کردن فرهنگ یتیم نوازی و تکریم 
ایتام و نیازمندان در جامعه وظیفه همگانی است.
مرادی همچنین اضافه کرد: اقــدام ما به عنوان 
کارگزاران نظام باید در راســتای تعالی فرزندان 
ایتام و کاهش آالم و نیازهای مادی و معنوی آنها 
و احیاء و ارتقاء فرهنگ یتیم نوازی در اســتان 

باید باشــد و در فضای موجود جامعه آنچه که 
نیاز است  تقویت همبستگی اجتماعی و تبدیل 
فرهنگ اکرام ایتام در فضای اجتماعی و رســانه 

ای جامعه به یک باور است.
وی با اشــاره بــه اینکه ایجــاد  فضای معنوی 
حمایت و اکرام  ایتام ومحسنین تکلیف همگانی 
بــوده و باید با نگاه اعتقادی به این موضوع این 
تفکر در حوزه اقدام نیز جاری شــده و عملیاتی 
گردد ، تصریح کرد: تشکیل دبیرخانه هر کارمند 
حامی یــک فرزند معنوی یــک گام مهم برای 
عملیاتی کردن ، تبلیغ ، ترویج ، تبیین و گفتمان 
ســازی  فرهنگ یتیم نــوازی و کمک و تکریم 
ایتام و نیازمندان بوده و تشکیل این دبیرخانه در 
سطح شهرستانها نیز با محوریت فرمانداران باید 
به عنوان یک اولویت در این بخش مورد توجه 
قرار گیرد. مرادی ســفیر شدن در حوزه تکریم 

ایتــام و بهره گیری از دیگر ظرفیت های مردمی 
، بخش خصوصی  و بنگاههای اقتصادی را گام 
مهم دیگری در این حوزه عنوان کرد و ادامه داد: 
مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی استان  در 
کنار مشارکت در این طرح انسانی و الهی باید با 
دعوت دیگر خیرین و اقشار مختلف مردم برای 
مشارکت در این طرح ها، به عنوان سفیر نیز در 

این حوزه ایفای نقش نمایند.
 گفتنی است  در پایان این نشست مقرر گردید 
دبیرخانه طــرح هر کارمند حامــی یک فرزند 
معنوی به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار 
زنجان در استان و مسوولیت فرمانداران در سطح 
شهرســتانها فعالیت خود را در راستای گفتمان 
ســازی و اقدام عملی برای مشــارکت کارکنان 
دســتگاههای اجرایی در طرح های اکرام ایتام و 

محسنین فعالیت  خود را آغاز کند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان عنوان کرد:

جاری کردن فرهنگ یتیم نوازی  و تکریم ایتام و نیازمندان در جامعه وظیفه همگانی است
 اقدامات کمیته امداد استان زنجان در حمایت از اقشار نیازمند در سطح کشور برجسته و زبانزد است
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