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استاندار زنجان: 
سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان ، سه و نیم برابر شده است

78

چاقوی ملیله نشان اثر استاد تقی رنگرز 

 فرنشین امور مالیاتی استان 
زنجان، از ادامه روند بخشــودگی 
جرایم مالیاتی قابل بخشــش در 

سال کنونی خبر داد.
میرحیــدر رضوی در گفت وگو با 
ادامه روند بخشودگی  از  ایســنا، 
جرایم مالیاتی قابل بخشش در سال 
کنونی خبر داد و گفت: با توجه به 
اثرات مثبت ساز و کار بخشودگی 
جرایــم مالیاتی مودیان در ســال 
گذشته بر تولید، وصول معوقات 
مالیاتی و ارتقای ســامت اداری 
و به منظور تداوم این سیاست در 
سال »جهش تولید«، سازمان امور 
مالیاتی کشــور در اجرای بند )۳( 
مصوبات چهل و هشتمین نشست 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای 
مورخه ۱۳ اردیبهشــت ماه امسال 
تصمیــم گرفت همه یا قســمتی 
از جرایــم مالیاتی مقرر در قوانین 
مالیات های مستقیم و ارزش افزوده 
را مورد بخشودگی قرار دهد که در 
همین راستا و نیز اجرای مفاد ماده 
۱۹۱ قانون مالیات های مســتقیم، 
اقدام به صدور دستورالعمل شماره 
۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخه ۲۰ خردادماه 

امسال کرد.
وی افزود: اعمال بخشودگی جرایم 
برای هر یک دوره ها در هر منبع با 
پرداخت بدهی قطعی آن ســال یا 
دوره امکان پذیر اســت و مودیان 
بخشودگی  درخواســت  موظفند 
جرایم را بــه ادارات امور مالیاتی 
امور  ادارات  کنند.  تسلیم  ذی ربط 
مالیاتی نیز تا میزان مندرج در ماده 
۱ دســتورالعمل فوق ضرورتی به 
تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم 
ندارند و صرفا با دســتور رییس 
امــور مالیاتی ذی ربــط می توانند 
نسبت به اعمال بخشودگی جرایم 

اقدام کنند.
این مســوول با اشــاره به شرط 
جرایم  بخشودگی  از  برخورداری 
موضــوع ماده ۱۶۹ مکــرر قانون 
مالیات های مستقیم، تصریح کرد: 
شــرط الزم برای برخورداری از 
این بخشــودگی بــرای عملکرد 

ســال های ۹۱ تــا ۹۴، پرداخت 
بدهــی مالیات عملکرد آن ســال 
است و برای سال های ۹۵ به بعد 
شــرط برخورداری از بخشودگی 
جرایم موضوع مــاده ۱۶۹ مکرر 
ارسال  مستقیم،  مالیات های  قانون 
فهرســت صــورت معامات هر 
یک از ســال های مذکور اســت. 
در صورتــی که همه یا بخشــی 
ســنوات  معامات  فهرســت  از 
اخیرالذکر بنا بــه دالیل خارج از 
اختیار مودی، ارائه نشده باشد که 
با تشخیص فرنشین تعیین می شود، 
بخشودگی جرایم یاد شده به شرط 
پرداخت مانده بدهی عملکرد سال 
مربوطه به ایشان تفویض خواهد 

شد.
رضــوی در مورد شــرایط و نرخ 
بخشــودگی جرایم قابل بخشش 
موضوع قانون مالیات های مستقیم 
و قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
سال کنونی، ادامه داد: بخشودگی 
جرایم در هر منبع برای هر ســال 
یا دوره، حســب مورد در ســال 
کنونــی در صــورت پرداخــت 
مانده بدهــی )اصل بدهی، جرایم 
غیرقابل بخشــش و آن جرایمی 
که مورد بخشــودگی واقع نشده 
اســت( طبق ماده ۱ دستورالعمل 

سازمان حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد 
ریال به این صورت اســت که در 
صورت پرداخت مانده بدهی طبق 
برگــه قطعی اباغ شــده تا پایان 
دی ماه سال گذشته حداکثر تا ۳۱ 
خردادماه امســال برای واحدهای 
تولیدی ۹۰ درصــد و برای دیگر 
مودیان ۸۰ درصد است، پرداخت 
مانده بدهی طبق برگه قطعی اباغ 
شــده از اول بهمن ماه سال قبل تا 
۳۱ خردادمــاه امســال حداکثر تا 
پایان تیرماه امســال به میزان صد 
درصد و پرداخت مانده بدهی طبق 
برگ قطعی اباغ شده از اول تیرماه 
امسال، حداکثر ظرف یک ماه پس 
از اباغ برگ قطعی، به میزان صد 
درصد است. در صورت پرداخت 
مانده بدهی قطعی شــده پس از 
مهلت های تعیین شــده به شرح 
فوق، بــه ازای هر ماه ۲ درصد از 
بخشودگی های فوق تا پایان سال 

کسر خواهد شد.
فرنشــین امــور مالیاتی اســتان 
زنجان یادآور شد: در صورتی که 
مودیان مالیاتی مشــمول خسارت 
تاخیر موضــوع ماده )۲۴۲( قانون 
مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده 
)۱۷( قانون مالیات بر ارزش افزوده 
باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم 

مالیاتی کسر و ســپس نسبت به 
بخشــودگی جرایم اقدام خواهد 

شد.
این مسوول عنوان کرد: مهلت های 
فوق برای هشــت گروه شــغلی 
آسیب دیده از کرونا که در تبصره 
۲ ماده ۱ دســتورالعمل ســازمان 
مشخص شده اند، به ترتیب تا ۳۱ 
تیرماه و ۳۱ مردادماه امســال و دو 
ماه پس از اباغ برگ قطعی تعیین 
شده اســت. ماک تعیین قطعیت 
بدهی برای مودیان در باره بدهی 
ابرازی، تاریخ سررســید پرداخت 
مقرر در قوانین موضوعه است و 
مودیانی کــه بابت اصل مالیات و 
جرایم غیرقابل بخشش، فاقد بدهی 
هستند و یا به واسطه معافیت های 
قانونی، مشمول جرایم عدم انجام 
تکالیف قانونی شــده اند، حسب 
مورد از بخشــودگی صد درصد 

جرایم برخوردار خواهند شد.
مفــاد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دســتورالعمل فوق الذکــر مانع از 
اعمــال بخشــودگی جریمه عدم 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه 
قانــون مالیات بر  تاخیر موضوع 
ارزش افزوده نسبت به مهلت های 
اعامی به موجب بخشــنامه های 

صادره نخواهد بود.

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان گفت: برای 
راننــدگان، مالکان خودروهای برون شــهری و 
شرکت های فعال آســیب دیده از کرونا در این 

استان تسهیات بانکی پرداخت می شود.
علــی مدقالچی روز دوشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بر پایه تصمیم های ســتاد 
ملی مقابله با کرونا و با هدف کمک به واحدهای 
اقتصــادی که از بیماری کرونا آســیب دیده اند 
توســط وزارت کار برای بنگاه های آسیب دیده 
از این موضوع به ازای هر نفر شاغل به مبلغ ۱۲۰ 
میلیون ریال تســهیات بانکی پرداخت می کند. 

وی تاکید کرد: عاوه بر این ۶۰ میلیون ریال نیز 
برای افراد شــاغل حقیقی بیمه شده با سود ۱۲ 
درصد پرداخت می شود که دوره بازپرداخت آن 

۲۴ ماهه از ابتدای مهرماه امسال خواهد بود.
معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای اســتان زنجان گفــت: برای 
بهــره مندی رانندگان و مالکان وســایل ترابری 
عمومی بین شــهری، شرکت های حمل و نقل 
 و نیروهای آنها می توانند به سامانه کارا به نشانی
 kara.mcls.gov.ir مراجعه و برای ثبت نام 

اقدام کنند.
مدقالچی اظهارداشت: در صورت بروز هرگونه 

مشکل در فرایند و روند انجام ثبت نام، متقاضیان 
بایــد این مهم را از طریق اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: رانندگان بــرای ثبت نام در این 
سامانه باید کد بیمه ای خود را در محل مربوط به 

کد کارگاه ثبت کنند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان گفت: همه رانندگان 
برون شــهری این استان و شرکت های حمل و 
نقل تا پایان خرداد ماه امســال برای ثبت نام در 
سامانه کارا و بهره مندی از این تسهیات بانکی 

فرصت دارند.

خبر اقتصادیخبر اقتصادی

در پی ادامه بخشودگی های مالیاتی؛

مودیان از بخشودگی های مالیاتی جدید آگاه شوند
رانندگان و مالکان خودروهای جاده ای در زنجان 

تسهیالت دریافت می کنند

ویتــرین

تصادف رانندگی 
در زنجان پنج کشته 

برجا گذاشت

2

سهل انگاری در خریدهای 
اینترنتی عامل اصلی 
کالهبرداری اینترنتی

3

زنجان،موقعیت مناسب 
برای تبدیل به منطقه 
لجستیک شمال غرب 

را دارد

7

بازگشایی سینما بهمن و 
روشا از اول تیرماه 

در زنجان
7

وام کرونایی زنجان
۴88 میلیارد تومان 

 این تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد از طریق ۱۲ بانک عامل ،کارسازی و پرداخت خواهد شد
 پرداخت تسهیالت منوط به حفظ مشاغل در کارگاه بر پایه لیست های بیمه تامین اجتماعی خواهد بود
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 گزارش ویژه زنگان امروز از یک پرونده

دوئل 
»چاقوی زنجان« 

با »کاغذِ راشا«

  آگهی مزایده 

بیمارستان شهید بهشتی 
زنجان موزه می شود

2

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان:
 به زودی زمین های درخواستی شرکت راشا کاسپین 

برای اجرای طرح توسعه تعیین تکلیف می شوند

موسسه خیریه خاتم االنبیاء مصلی زنجان
در نظر دارد یکباب کارخانه تولید سنگ و بلوک و بتن آماده ایرانیان با مشخصات و منصوبات زیر واقع در شهرک صنعتی خرمدره 

را از طریق مزایده به فروش برساند.
عرصه با کاربری صنعتی 8334 مترمربع

اعیانی شامل دو باب سوله - ساختمان اداری - دیوارکشی
منصوبات شامل 

* سیلوی سیمان دو دستگاه
* بچینگ بتن ساخت شرکت بهنام صنعت

* امتیازات برق و آب 
* مخزن ذخیره آب

* دستگاه بلوک زن اتوماتیک 
قیمت پایه بر پایه نظر کارشناس رسمی دادگستری 29.478.800.000 ریال 

1- سپرده شرکت در مزایده: واریز 5درصد از مبلغ پایه به حساب شماره 1-11050801-822-2219 بانک انصار شعبه اشراق به نام مزایده گزار 
2- مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات شرکت در مزایده آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه 99/4/9 می باشد. 

3- مزایده گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات از شرایط شرکت در مزایده همه روزه در ساعات اداری تا 
مهلت مقرر به دفتر فروش واقع در مجتمع تجاری تفریحی اشراق طبقه همکف واحد a26 مراجعه و یا با شماره تلفن 09194419287 

جناب آقای غالمی تماس حاصل نمایند.
بازدید از محل با هماهنگی با شماره فوق الذکر امکانپذیر می باشد 



امروزه  گروه گــزارش-   
مقولــه آب و محیط زیســت دو 
مساله اساســی در دنیا و  کشور به 
حساب می آید. در شهر زنجان نیز 
آب و محیط زیســت -دو میراث 
گرانبها که از نسل های گذشته به 
ما رســیده- دغدغه اصلی مردم و 

مسووالن است.
در شــهریور ماه 95 در شــهرک 
صنعتی اشراق زنجان کارخانه ای به 
بهره برداری رسید که »راشا کاسپین« 
نام داشــت. کار این شرکت تولید 
کاغذ بسته بندی از ضایعات  بود و 
بنابر ادعای مسووالن با بهره برداری 
از آن 332 میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی نصیب کشــور می شود. در این میان برخی 
منتقدان که خود را مدافع محیط زیست می دانند 
مــی گویند  که این صرفه جویی به چه قیمتی به 
دست می آید؟ آنها ادعا می کنند  که با بهره برداری 
از این شــرکت روزانه 4 هزار مترمكعب آب  از 
اعماق دشت ممنوعه زنجان بیرون کشیده شده و 
90 درصد از ایــن آب ؛ بدون تصفیه به صورت  

پسآب رها می شود.
یعنی این کارخانه همزمان کمبود  آب و آلودگی 
محیط زیستی را  به منطقه تحمیل می کند.  وقتی 
هم کســی زبان به انتقاد می گشــاید، اشتغالزایی 
حاصل از بهره برداری این شرکت همچون چماقی 

بر سرش کوبیده می شود! 
البته در کنار این ادعا باید در نظر گرفت که با  توجه 
بــه اینكه مواد اولیه کارخانه از کاغذ باطله و زباله 
می باشد و برای ساختن کاغذ هیچ درختی بر زمین 
نمی افتاد همزمان از دو منظر فلسفه وجودی این 

صنعت باید به نفع محیط زیست باشد. 
در هر حال داستان در همین جا پایان نمی یابد و 
گویا مدیریت این شــرکت  قصد دارد طرح های 
توســعه خود را نیز در شهرک صنعتی زنجان به 
مرحله اجرا بگذارد و در همین راستا معاون وزیر 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران به شخصه برای حل مشكل اجرای 
طرح های توسعه شرکت یاد شده به زنجان سفر 
کرده و با برخی مسووالن استانی تشكیل نشست 

داده است.

امیدواریم مسووالن استان،با در نظر گرفتن منافع 
مردم و با حساســیت  و بررسی و مداقه بیشتری 
نســبت به صدور مجوزهای فاز توسعه برای این 
شــرکت اقدام کنند. چرا کــه بحث آب و محیط 
زیست ، یک بحث منطقه ای و استانی نیست و اگر 
جایی دچار بحران شود، همه کشور را با مشكل رو 
به رو خواهد کرد . و یقین داریم که هیچ مقامی چه 

مسوول باشد و چه نباشد و هیچ سرمایه گذاری که 
به قصد رشد و توسعه کشورش تولید ثروت می 
کند ، راضی به از بین رفتن منابع ملی نخواهد شد . 
زنگان امروز حسب رسالت مطبوعاتی خود ضمن 
ارج نهادن به مقوله مهم سرمایه گذاری در استان؛ 
پیگیــر این موضوع خواهد بود  و به یقین نگرانی 
ها در مورد  استانداردهای محیط زیستی و سالمت 

مردم و همزمان منافع اقتصادی استان 
و دغدغه های سرمایه گذاران تواما در 

نظر گرفته و  بررسی خواهد کرد .
خبرنگار زنگان امروز در این باره و 
در گام نخست به سراغ مدیر عامل 
شرکت شــهرکهای صنعتی استان 
رفت تا پیگیر موضوع شــود.ایرج 
احمدی به زنگان امروز چنین گفت:

* به زودی زمین های درخواستی 
شرکت راشا کاسپین برای اجرای 
طرح توســعه تعیین تکلیف می 

شوند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان زنجان در رابطــه با اجرای 
طرح های توســعه توسط شرکت 
راشا کاســپین ، افزود : این شرکت برای اجرای 
فاز توسعه خود در شهرک صنعتی اشراق زنجان 
درخواســت 6 هكتار زمین از شرکت شهرکهای 
صنعتی استان نموده که البته اداره کل محیط زیست 
اســتان تنها با واگذاری ۱و 6 دهم هكتار زمین آن 
هم برای ایجاد تصفیه خانه فاضالب برای فاز در 

حال فعالیت موافقت نموده است.
ایرج احمــدی تصریح کرد: امیــدوارم به زودی 
تكلیف زمین های مورد درخواســت این شرکت 
مشخص شود. به طوریكه ۱/6هكتار برای ایجاد 
تصفیه خانــه که جزو الزامات زیســت محیطی 
اســت به شرکت مذکور واگذار و الباقی زمین ها 
که حدود 4 هكتار اســت، به صورت زمین های 
کوچک کارگاهی به متقاضیــان فعال در عرصه 

چاقوسازی واگذار شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از صنایع دستی استان 
اظهار داشــت: در همین راستا شرکت شهرکهای 
صنعتی استان زنجان نیز با تشكیل و توسعه فعالیت 
های خوشه ای اقدام به حمایت از فعاالن در بخش 
های مختلف صنایع دســتی می کند که از جمله 
آنها می توان به خوشه های فرش دستباف، خوشه 
کفش هیدج و نیز خوشــه چاقوی زنجان اشاره 
داشت. وی در پایان تاکید کرد: ایجاد سایت های 
ویژه کارگاهی در شهرکهای صنعتی سطح استان 
برای استقرار فعاالن حوزه صنایع دستی از جمله 
چاقو، مس و ملیله جزو اولویت های این شرکت 

می باشد.
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بیمارستان شهید بهشتی 
زنجان موزه می شود

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان زنجان گفت: بیمارستان 
شهید بهشتی قدیمی ترین بیمارستان زنجان، 

موزه می شود.
امیر ارجمند در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
بنای بیمارستان شهید بهشتی زنجان در سال 
۱3۱6 و در ضلع شمالی دروازه ارک در محل 
قبرستان قدیمی ساخته شد و شهناز نام گرفته 

است.
فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان با اشاره به اینكه این 
بیمارستان قدیمی ترین بیمارستان زنجان است، 
گفت: این بیمارســتان با همكاری دانشــگاه 
علوم پزشكی مرمت و به عنوان موزه سالمت 

استفاده خواهد شد.
وی در ارتبــاط با لــوازم این موزه نیز گفت: 
در این مــوزه لوازم قدیمی دندان پزشــكی، 
دستگاه های سیتی اسكن  و رادیولوژی قدیمی، 
ابزار و وسایل تزریقات قدیمی را مشاهده و 
نسبت به تاریخ درمان استان آگاهی پیدا کنند.

ارجمند حفظ دستاوردهای پزشكی استان را از 
اهداف راه اندازی این موزه عنوان کرد و افزود: 
آشنایی با تاریخچه پزشكی در زنجان و حفظ 
و صیانت از دستاوردهای این حوزه از جمله 

این اهداف است.
بیمارستان شهید بهشتی، نخستین بیمارستان 
ساخته  شده در شهر زنجان است و همچون 
بیشــتر بناهــای دوره پهلوی اول با ســبک 
معماری تلفیقی سنتی ایران و معماری مدرن 

غربی ساخته شده است.
این بنا در زمان حضور روس ها در شمال غرب 
ایران محل استقرار سربازان روس مستقر در 
زنجان بوده و پس از تخلیه، مجدداً در اختیار 
اداره بهداری وقت قرار گرفته اســت؛ پس از 
انقالب اســالمی نیز نام بیمارستان به شهید 

بهشتی تغییر یافت.

آغاز جشنواره دستور پخت 
غذا در زنجان

 جشنواره استانی دستور پخت غذا در 
زنجان از 24 خردادماه آغاز و تا 24 شهریور 

ادامه می یابد.
به  گــزارش روابط  عمومــی اداره کل میراث 
 فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
زنجان، برگزاری جشنواره دستور پخت غذا در 
زنجان یک رویداد مهم گردشگری که سبب 
معرفی توانمندی ها و زمینه جذب گردشگران 
بــه اســتان را فراهم می کند. این جشــنواره 
فرصتی برای آشــنایی با انواع خوراکی ها و 
غذاهای ایرانی که توسط آشپزهای حرفه ای 
و کدبانوهایی که هنر آشــپزی ویژه ای دارند، 
است. در این جشنواره شــرکت کنندگان از 
دستور پخت غذا، مواد تشكیل دهنده، خواص 
و فصل مناسب طبخ غذا عكس و فیلم تهیه 
کنند و به حوزه بازاریابی و تبلیغات معاونت 

گردشگری اداره کل ارسال کنند.
اعــالم نتایج 6 مهر همزمان بــا روز جهانی 
جهانگردی و به همراه اهدای جوایز و تندیس 
به نفرات برترخواهد بود و بخش گردشگری 
این اســتان را رونق می بخشد. متخصصان و 
صاحب نظران آشــپزی در سطح استانی، این 
جشــنواره را داوری خواهند کرد و مطالب و 
تصاویر ارسال شده توسط شرکت کنندگان با 
قید نام شرکت کنندگان در کتاب دستور پخت 

منتشر خواهد شد.

سهل انگاری در خریدهای 
اینترنتی عامل اصلی 
کالهبرداری اینترنتی

 ســرهنگ محمدعلــی آدینــه لو به 
خبرنگار روزنامه زنگان امروز گفت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا در کشــور، بیشتر 
هموطنان برای خرید نیازهای خود به سایت ها  
و فروشگاه های اینترنتی روی آورده اند، در این 
میان افراد فرصت طلب با توسل به روش های 
مختلف اقدام به کالهبرداری از شــهروندان 

می نمایند.
وی با بیــان اینكه افراد ســودجو در فضای 
مجــازی به ویــژه شــبكه های اجتماعی در 
راســتای اهداف مجرمانه اقــدام به تبلیغات 
گسترده می نمایند، افزود: شهروندان و کاربران 
به این گونه تبلیغات اعتناء نكنند و اقالم مورد 

نیاز خود را از فروشگاهای معتبر تهیه کنند.
رییس پلیس فتا زنجان با بیان اینكه کالهبرداران 
فضای مجازی پس از ثبت سفارش و دریافت 
وجه کاال از فرستادن اجناس خریداری شده 
خودداری و یا اقدام به فرستادن اجناس تقلبی 
می نمایند. افزود: شهروندان پیش از دریافت 
کاال و کسب اطمینان از درستی و سالمت آن، 
هیچ گونه مبلغی را به حســاب فروشندگان 
واریــز ننمایند و در صورت برخورد با موارد 
مشــكوک، موضوع را به ســرعت  به پلیس 
 www.cyberpolice.ir فتا بــه نشــانی 
یــا از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 

گزارش کنند.

تصادف رانندگی در زنجان 
پنج کشته برجا گذاشت

 جانشــین رییس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی استان زنجان گفت: برخورد رخ به رخ 
2 دستگاه خودرو در مسیر ارتباطی خدابنده - 

همدان، پنج کشته برجا گذاشت.
سرهنگ محمدعلی عظیمی، دیروز در گفت و 
گو با زنگان امروز افزود: این حادثه رانندگی، 
ساعت 23:۱0 یكشــنبه شب، بین 2 دستگاه 
خودروی وانت پیكان و پژو پارس اتفاق افتاد.
وی، علــت وقوع این تصــادف رانندگی را 
انحراف به چپ و سرعت باال از جانب راننده 
۱6 ساله خودروی ســواری پژو پارس ذکر 
کرد و گفت: در این حادثه رانندگی، راننده به 
همراه سرنشینان این خودرو نیز که برادر ۱4 
ساله و دوست ۱6 ساله راننده بودند به علت 
شــدت زخم های وارده در صحنه تصادف 

جان باختند.
عظیمی تصریح کرد: راننــده وانت پیكان و 
همسر باردارش نیز پس از انتقال به بیمارستان 
امیرالمومنین شهرستان خدابنده به علت شدت 

زخم های وارده به کام مرگ فرو رفتند.  
برابر آمار ارایه شــده از سوی پزشكی قانونی 
زنجــان، تعــداد فوتی های ناشــی از وقوع 
تصادف هــای رانندگی در ســطح جاده های 
استان زنجان در 2 ماه اخیر )فروردین هشت 

نفر و اردیبهشت ۱0 نفر( ۱۸ نفر بودند.   
2۷0 نفر در ســال 9۷ و 25۸ نفر نیز  در سال 
9۸ بر اثر تصادف های رانندگی در جاده های 

استان زنجان جان باختند.
اســتان زنجان پنج هــزار و ۸40 کیلومتر راه 
ارتباطی دارد کــه از این میزان، 200 کیلومتر 
آزاد راه، ۱۱3 کیلومتر بزرگراه، 342 کیلومتر راه 

اصلی و 9۷4 کیلومتر راه فرعی است.

تحویل ماهیانه ۶۰۰ هزار عدد 
ماسک به بخش درمان زنجان

 فرنشــین امور اقتصادی اســتانداری 
زنجان گفت: ۱50 هزار عدد ماسک در طول 
هفته و 600 هزار عدد ماسک در طول ماه به 

بخش درمان استان تحویل داده می شود.
محمدرضــا آبی پور در جمــع خبرنگاران با 
بیان اینكه پیش از شیوع کرونا الكل و ماسک 
جزو اقالم لوکس در سبد خانوارها محسوب 
می شــد ولی اکنون به صورت اجباری وارد 
سبد هر خانوار شده، به طوری که خانواده ها 
را به اجبار به سمتی می برد که باید برای این 
اقالم هزینه کرده و بخشی از درآمد خانواده ها 
صرف خرید این اقالم کنند، اظهار کرد: الكل 
و ماســک تحت کلید معاونت غذا و داروی 
وزارت بهداشــت بوده و ســهمیه هر استان 
تعیین می شود، به طوری که استان های اطراف 
از دانشــگاه های علوم پزشــكی را  تعدادی 

همچنان استان زنجان حمایت می کند.
وی بــا بیان اینكه هم اکنون حــدود ۱0 الی 
۱3 تن الكل ۱5 هزار تومانی در اســتان تولید 
می شود، افزود: الكل صنعتی 25 هزار تومانی 
از طریق معاونت غــذا و دارو تحت راهبری 
صنعت معدن تجارت استان برای واحدهای 

صنعتی استان تامین می شود.
این مسوول با بیان اینكه ۱50 هزار عدد ماسک 
در هفته و 600 هزار عدد ماســک در ماه به 
بخش درمان اســتان تحویل داده می شود که 
قابل ذکر اســت برخی از اقالم که اکنون در 
استان استفاده نمی شود به صورت استراتژیک 
ذخیره می شود، تصریح کرد: تاکنون 300 مورد 
حواله برای تامین اقالم بهداشــتی به ادارات 

استان صادر شده است.
فرنشــین امور اقتصادی استانداری زنجان با 
اشاره به اینكه اقالم بهداشتی مانند ماسک برای 
مدارس استان تهیه شده است که در صورت 
کمبود باز هم امكان تهیه ماسک برای مدارس 
وجود دارد، ادامه داد: تاکنون 2۸ هزار و ۱9۷ 
کارگر در واحدهای صنعتی اســتان، ماسک 
و اقالم بهداشــتی شــامل 2۸ هزار عدد ژل 
ضدعفونی کننده، 2 میلیون و ۸00 هزار عدد 
دستكش یک بار مصرف ۱00 تایی، 2۸ هزار 
حواله محلول ضدعفونی کننده به واحدهای 

تولیدی استان صادر شده است.
آبی پور با بیان اینكــه ۱40 داروخانه به عنوان 
شبكه اصلی توزیع الكل و مواد بهداشتی در 
زنجان تحت کلید تعاونی داروســازان استان 
انتخاب شده است، اظهار کرد: 423 هزار عدد 
الكل ضدعفونی کننده در اســتان توزیع شده 
اســت که از این تعداد 399 هزار عدد توزیع 
شده و 34 هزار عدد نیز موجود و ذخیره شده 
و ۷9 هزار و 3۱6 بسته ماسک 50 عددی که 
تقریبا معادل 3 میلیون و 965 هزار عدد بر پایه 
شبكه اصلی توزیع الكل و مواد بهداشتی در 

استان توزیع شده است.
وی بــا بیان اینكه از تعــداد ۷9 هزار و 3۱6 
بســته ماســک 50 عددی، ۱6 هزار و ۸20 
عدد ذخیره شده که اکنون می تواند وارد بازار 
شود، خاطرنشان کرد: 26۷ هزار و 62۸ عدد 
ژل ضدعفونی کننده کــه 264 هزار عدد آن 
در اســتان توزیع شده و 33 هزار و ۸۷0 عدد 
ذخیره و موجود بوده و دستكش نایلونی نیز با 
تعداد ۱0 میلیون جفت تاکنون در استان توزیع 

شده است.

خبــر

 فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان زنجان گفت: بر پایه توزیع استانی انجام 
شده، سهم استان زنجان از تسهیالت کرونایی، 
۴۸۸ میلیارد تومان تعیین شده است که از طریق 
۱۲ بانک عامل کارســازی و پرداخت خواهد 

شد.
امروز محمدرضا یوســفی  به گزارش زنگان 
دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رســته 
های شغلی آسیب دیده از کرونا بر پایه ضوابط 

تعیین شده قادر به ارایه درخواست استفاده از 
تسهیالت بانکی برای مقابله با پیامدهای بیماری 
کرونا  هســتند، افزود: همه صاحبان کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا که رسته فعالیت 
آنان با یکی از ۱۴ رســته تعیین شده مطابقت 
داشته باشــد، می توانند از طریق سامانه کارا 

درخواست خود را ثبت کنند.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیالت منوط 
به حفظ مشــاغل در کارگاه بر پایه لیست های 

بیمه تامین اجتماعی خواهد بود.
فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجان با بیان اینکه تسهیالت کرونایی با نرخ 
۱۲ درصد و از طریق ۱۲ بانک عامل در سطح 
استان پرداخت خواهد شد، گفت: در گام اول 
مبنای تغییرات تعداد شاغالن بر پایه لیست های 
بیمه تامین اجتماعی بوده و چنانچه رسته های 
جدید یا مبنای دیگری تعییــن گردد، متعاقبا 

اعالم می شود. 

یوســفی به اقدامات و تمهیدات انجام شــده 
جهت مواجهه با آثار ناشی از کرونا در اشتغال 
و کسب و کارها اشــاره کرد و اظهار داشت: 
افزایش مهلــت در فرآیند انعقــاد قرارداد و 
پرداخت حق بیمه صاحبان حرفه ها و مشاغل 
آزاد، امهال ســهم کارفرما بــرای کارگاه های 
مشمول بیمه تامین اجتماعی به مدت سه ماه و 
در نظر گرفتن غرامت دستمزد روزهای بیماری 
برای مبتالیان به کرونا از جمله این تمهیدات 

وام کرونایی زنجان
۴۸۸ میلیارد تومان 

 این تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد از طریق ۱۲ بانک عامل ،کارسازی و پرداخت خواهد شد
 پرداخت تسهیالت منوط به حفظ مشاغل در کارگاه بر پایه لیست های بیمه تامین اجتماعی خواهد بود

 گزارش ویژه زنگان امروز از یک پرونده

دوئل »چاقوی زنجان« با »کاغذِ راشا«

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان:
 به زودی زمین های درخواستی شرکت راشا کاسپین 

برای اجرای طرح توسعه تعیین تکلیف می شوند

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
زنجــان، گفت: برای رســیدن بــه برنامه های 
تعیین شــده در حوزه مناسب سازی معابر برای 
معلوالن راه دور و طوالنی پیش رو وجود دارد 
و کارهای انجام گرفته در قبال کارهایی که باید 

به سرانجام برسد، بسیار ناچیز است.
مهرداد سلطانی در نشســت ستاد هماهنگی و 
پیگیری مناســب سازی اســتان افزود: بر این 
پایه باید همه دســتگاه های متولی امر در حوزه 
مناسب سازی معلوالن با افق ترسیم شده بتوان 
به یک توســعه یافتگی بسیار خوب از آنچه در 
وضعیت کنونی آن در فضاها، شهر،  روستاها و 

ادارات مشاهده می شود، نایل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون 
ماده ۱00 شــهرداری های استان گفت: پرونده 
ای که به کمیســیون ماده ۱00 ارجاع داده می 
شود، تیک مناسب ســازی و یا عدم آن لحاظ 

شود که این مهم وظیفه شهرداری است. 
این مسوول ادامه داد: این موضوع نیز می تواند 
از ســوی نمایندگان وزارت کشــور و اعضای 
شورای شهر در کمیسیون ماده ۱00 مورد توجه 
باشد، که در صورت لحاظ نشدن  بخش مناسب 
ســازی ها در پرونــده ای، رای مثبت ندهند و 
در باره مناسب ســازی بازار و کف سازی نیز 

تصمیماتی اتخاذ شده است.
ســلطانی با بیان اینكه در موضوع جی آی اس 
کارهــای خوبی انجام گرفته اســت، افزود: در 
نشست آینده مشاوره طرح بخشی از اطالعات 
فعلی را در الیه های جی آی اس بارگذاری کند 
کــه در واقع با این اقدام می توان خروجی الزم 

را مشاهده کرد.
وی اضافه کرد: راه آهن شــمالغرب اســتان هر 
چند خدمات خوبی برای خدمات ایستگاهی را 
انجام داده، اما در مورد موضوع ایجاد آسانســور 

و پله برقی گله مندی ها همچنان وجود دارد که 
حتی سال گذشته چندین بار این موضوع مورد 
پیگیری قرار گرفت که طبق وعده داده شده مقرر 

بود، تا اواخر بهمن همین سال محقق شود.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان 
ادامــه داد: اگر بخواهیم منتظر برچیده شــدن 
مشكالتی نظیر تحریم ها و ارزان شدن پله برقی 
ماند، هرگز چنین کاری در راه آهن شــمالغرب 
کشور رخ نمی دهد که تسریع خدمات دهی در 

این بخش امری ضروری است.
وی اظهار داشــت: نبود پله برقی و آسانســور 
در ایستگاه راه آهن شــمالغرب کشور در این 
استان گله مندی بحق معلوالن و جانباران را نیز 
به دنبال داشــته و با توجه به وعده اعالم شده 
و عــدم تحقق این امر مهــم همچنان در انتظار 

اقدامات الزم در این بخش هستیم.
ســلطانی با اشــاره به خدمات مناسب سازی 

در مــكان های فرهنگی این اســتان نیز افزود: 
در صورتــی که این امكان در ســاختمان ها و 
مكان های فرهنگی امكان پذیر باشد، دسترسی 

گروههای هدف  تسهیل می شود.
وی یــادآوری کــرد: موضوع مهم دسترســی 
گروههای هــدف در بناهــای تاریخی همانند 
رختشــویخانه شــهر زنجان که بازدیدکنندگان 
زیادی دارد، نیز مورد توجه و اولویت قرار گیرد.
این مســوول وضعیت کنونــی اتوبوس ویژه 
معلوالن را یادآور شــد و گفت: پیشــنهاد می 
شــود با هماهنگی دبیرخانه مناســب سازی و 
شــهرداری زنجــان، 2 دســتگاه ون تلفنی در 
اختیــار گروه های هدف و بــه منظور دریافت 
خدمات مورد نیــاز قرار گیرد که این روند می 
تواند تا تعیین تكلیف اتوبوس های شهری که 
با وضعیت نابسامانی مواجه است، مورد توجه 

باشد.

معاون استاندار زنجان:

مناسب سازی معابر برای معلوالن در زنجان با چشم اندازها فاصله دارد
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معاون وزیر بهداشت:
احتمال بازگشایی مدارس 

در اواخر تابستان 
بررسی می شود

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی معتقد است که در صورت 
بهبود شرایط و کاهش آمار مبتالیان به کرونا 
می توان شرایط بازگشایی مدارس در اواخر 
تابستان را با توجه به احتمال شیوع کرونا به 
همراه آنفلوآنــزا در پاییز و تعطیلی مدارس 

بررسی کرد.
علیرضا رییســی در گفت  وگو با خبرنگار 
سالمت ایرنا درباره احتمال بازگشایی مدارس 
پیش از پاییز بیان کرد: در ابتدا فکر می کردیم 
وضعیت شیوع ویروس کرونا در تابستان به 
این شکل نباشد. اگر شرایط در اواخر مرداد 
ماه یا اوایل شــهریور ماه به شکلی باشد که 
مدارس و دانشگاه ها بتوانند کار خود را یک 
مــاه زودتر آغاز کنند، این پیشــنهاد را ارائه 
خواهیم کرد تا هم جبران سال گذشته شود و 
هم وضعیت احتمالی آینده و تعطیلی در پاییز 

یا زمستان را از قبل جبران کنیم.
وی ادامه داد: البتــه اکنون نمی توانیم چنین 
اقدامــی مقدور نیســت. زیرا مــدارس و 
دانشگاه ها باید زیرساخت ها و سیستم نظارت 
و ارزیابی خود را تقویت کنند تا در آینده اگر 
امکان بازگشایی نبود یا احتمال تعطیلی موقت 
برای دو یا سه هفته باشد، زیرساخت ها برای 

ارائه آموزش الکترونیک فراهم باشد.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: تقسیم بندی 
سفید و زرد و قرمز برای شهرها انجام شده 
و اگر اکثر شهرهای یک استان سفید باشند، 
می توان این موضوع را مطرح کرد. از طرفی 
با توجه بــه گرم بودن هوا در مناطق جنوبی 
کشور، امکان بازگشایی مدارس در استان های 
جنوبی با توجه به شرایط آب و هوایی وجود 

ندارد.
رییســی گفت: ویــروس کرونا به شــدت 
ناشناخته است و در حال شطرنج بازی کردن 
با کرونا هستیم و در واقع باید دید که شرایط 

در آینده به چه شکل خواهد شد.

پزشکی قانونی اعالم کرد
افزایش ۱۱درصدی 

مرگ و میر با قرص برنج
 طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کل 
کشور،  در سال گذشته )۱۳۹۸(، ۹۱۹ نفر در 
کشــور بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش ســازمان پزشکی قانونی کشور؛ 
در ســال گذشــته، ۹۱۹ نفر در کشور بر اثر 
مســمومیت با قرص برنج جــان خود را از 
دست دادند که این رقم در مقایسه با سال قبل 
از آنکه آمار تلفات ۸۲۵ نفر بود، ۱۱.۴ درصد 
بیشتر شده است. در سال گذشته از کل تلفات 
مسمومیت با قرص برنج در کشور ۵۸۶ نفر 
مرد و ۳۳۳ نفر زن بودند این در حالی است 
که تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با 
قرص برنج در سال ۱۳۹۷، ۵۱۵ و تعداد زنان 

۳۱۰ نفر بود.
بر پایه این گزارش در این مدت اســتان های 
تهران با ۲۲۰، مازندران با ۱۲۲ و گیالن با ۸۵ 
فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت 
با قرص برنج را داشــته اند. همچنین در سال 
۱۳۹۸ آمار تلفات قرص برنج در بیش از نیمی 
از استان ها کمتر از ۲۰ نفر گزارش شده است.

قرص برنج هیچ پادزهری ندارد
با توجه به اینکه تاکنون مکانیسم دقیق بروز 
اثرات سمی فسفید آلومینیوم در انسان شناخته 
نشده است، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان 
مسمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات 
درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی عالمتی 
است. از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های 
بالینــی نیز بعــد از ۱۵-۱۰ دقیقه از مصرف 
خوراکی قرص فســفید آلومینیوم، عالئم و 
نشانه های مسمومیت ظاهر می شوند و مرگ 
در مدت کمتر از ۶ ســاعت ممکن اســت 
رخ دهد. در صورت مســمومیت خوراکی، 
عالئم تحریکی دستگاه گوارش شامل تهوع، 
اســتفراغ و دردهای شکمی می باشد. بیشتر 
مــرگ و میرها در خالل ۱۲ تا ۲۴ ســاعت 
اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معموالً ناشی 
از ایست قلبی تنفســی است و مرگ و میر 
بعد از ۲۴ ســاعت اغلب ناشی از نارسایی 
کبدی و کلیوی اســت. عالئم بالینی در این 
نوع مسمومیت، ناشی از درگیری سیستم قلبی 

عروقی، گوارشی، عصبی و ریوی است.
ضرورت اعمال تدابیر ســختگیرانه برای 

جلوگیری از توزیع قرص برنج
طبق آمارهای موجود متأسفانه در سال های 
اخیر )پنج سال گذشته( شاهد افزایش تلفات 
قرص برنج در کشــور بودیم. به نحوی که 
این آمار از ۵۱۳ فوتی در سال ۱۳۹۴ به ۹۱۹ 
فوتی در سال گذشته افزایش یافته است. این 
روند افزایشی بدون شک نیازمند اعمال تدابیر 
ویژه و سختگیرانه تر برای جلوگیری از ورود 
غیرقانونی قرص برنج به کشور و ممنوعیت 
فروش آن و نیز اطالع رسانی همه جانبه تر 
از ســوی نهادهای مرتبط برای آگاهسازی 

عمومی از مخاطرات این آفت کش است.

خبــر

 رییس قوه قضائیه گفت: از قبل هم پیش بینی 
می شــد اگر نقدینگی موجود در کشور به سمت 
تولید هدایت نشــود در حوزه مسکن و ارز و طال 

التهاب ایجاد خواهد کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
سید ابراهیم رییسی در نشست صبح امروز شورای 
عالی قوه قضائیه، با تسلیت شهادت امام صادق )ع( 
رهبر مذهب تشــیّع، دو شاخصه مهم آن حضرت 
برای امر قضــا را »قضاوت عادالنــه و به حق« و 
»شناخت موضوع و حکم و صدور حکم مبتنی بر 

فهم و دانش« عنوان کرد.
رییس قــوه قضائیه یکــی از مهم ترین برنامه های 
دســتگاه قضائی را مبارزه بدون تبعیض با فســاد 
عنوان کرد و گفت که در اولین نشســت سران قوا 
بعد از تصدی مسوولیت قوه قضائیه و در تشریح 
برنامه هــای خود تأکید کرده که هر مســتندی که 
درباره فساد به دســتگاه قضائی ارجاع شود و هر 
پرونده ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و 

عادالنه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هیچ پرونده  ای را زیر میز نمی گذاریم

رییسی خاطر نشان کرد: هیچ پرونده ای را در دستگاه 
قضائی زیرمیز نمی گذاریم و همه پرونده ها روی میز 
قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می گیرند و قوه 
قضائیه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است 

و آن را با جدیت پیگیری می کنیم.
رییس قوه قضائیه، شایعه ســازی و دروغ پراکنی و 
تهمت زدن را َســّمی مهلک برای مبارزه با فســاد 
دانست که روند دادرسی عادالنه را مختل می کند و 
بر همین اساس از آحاد ملت خواست اگر گزارش 
یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به 

دستگاه قضائی ارائه دهند.
رییسی بر همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به 
افراد غیرمسوول به جای اعالم آنها به دستگاه قضا 
و ایجاد ســوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی 
نشــانه رفتن که مردم آنها را به عنوان فردی صالح 
می شناســند، حتماً نظام دادرســی را دچار اخالل 

می کند و هیچ دردی را دوا نمی کند.
رییس قوه قضائیه، طرح اتهامات و شــایعات در 
فضای حقیقی و مجازی را کاری غیرشرعی و غیر 
اخالقی دانســت و تصریح کرد: پرونده ای که در 
دادگاه ها مطرح می شوند، بر پایه یک سیر حقوقی 
و قانونی شکل می گیرند و هر اقدامی خارج از این 
چارچوب، حتماً به دادرسی عادالنه آسیب خواهد 

زد.

دولت متولی قیمت گذاری و کنترل بازار است
رییسی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت 
بــازار و قیمت ها اشــاره کرد و گفت: تســعیر، 
قیمت گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت هاست و 
مسووالن اجرایی باید با انجام وظایف خود در این 
زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشــار ضعیف و کم 

درآمد جامعه را برطرف کنند.
رییس قوه قضائیه با اشــاره به گزارشات دریافتی 
دربــاره افزایش قیمت ها از شــهرهای مختلف و 
گفتگوی خود با معاون اول رییس جمهور در این 
زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی 
قیمت ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام 
دهند و تأکید کرد هر جا الزم باشد، دستگاه قضائی 

نیز آماده همکاری با مسووالن اجرایی است.
رییسی با اشاره به آشفته بازار مسکن تصریح کرد: 
وضعیت مسکن به ویژه برای مستأجران و اقشار کم 
درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری 
ســازوکارهایی همچون اخذ مالیات از خانه های 
خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی 

نشده، بازار مسکن سامان یابد.
هجوم نقدینگی بازار مسکن را ملتهب کرده است
رییس قوه قضائیه حرکت لجام گسیخته نقدینگی 
به سوی بازار مســکن را از عوامل بروز نابسامانی 
در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش 
از این پیش بینی کرده و هشــدار داده بودند که اگر 
نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کاالیی 

شود، موجب التهاب می شود.
حضور مسووالن جدید در نشست شورای عالی 

قوه قضائیه
در این نشســت حجت االســالم مظفری به عنوان 
معاون قضائی جدید قوه قضائیه، رحیمی به عنوان 
معاون جدید منابع انســانی و امــور فرهنگی قوه 
قضائیــه، حاجی محمدی به عنــوان رییس جدید 
سازمان زندان ها و حجت االسالم صادقی به عنوان 
رییس جدید شوراهای حل اختالف حضور داشتند.

گزارشــی درباره میزان رضایت مندی مردم از 
دستگاه قضا: ۷۰ درصد رضایت نسبی دارند

در این نشست زارع پور رییس مرکز آمار و فنّاوری 
اطالعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه نظرسنجی 
از مراجعه کننــدگان به محاکــم قضائی خبر داد و 
افزود: در مدت کوتاه راه اندازی این ســامانه، برای 
۲۸۰ هزار نفر از مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی 
پیامک نظرســنجی ارسال شده که از این تعداد ۱۲ 

هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند.

وی تصریح کرد: این نظرســنجی شامل ۶ پرسش 
کلی بــوده و بنا داریــم تا در ۴ مرحله دادســرا، 
نشست رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام از 
مراجعه کنندگان نسبت به میزان رضایت مندی آنها 

نظرسنجی صورت پذیرد.
زارع پور گفت: در نظرســنجی اخیــر به صورت 
میانگین ۷۰ درصد مراجعین از عملکرد همکاران 
قضا رضایت نسبی داشته که ۴۰ تا ۴۵ درصد آنها 
رضایت مندی خود را زیاد و خیلی زیاد اعالم کردند.
کشف و انهدام باند سازماندهی شاهدین دروغین
حجت االســالم عبداللهی رییــس مرکز حفاظت 
اطالعات قوه قضائیه نیز به شناسایی و دستگیری 
یک باند سازماندهی شــاهدان دروغین در استان 
گیالن اشــاره کرد و گفــت: این افراد بــا اجاره 
چند مغازه در اطراف دادگســتری اســنان گیالن 
تحت پوشــش ارائه خدمات کامپیوتــری اقدام به 
سازماندهی شهود دروغین برای حضور در دادگاه ها 
کــرده بودند که در مــواردی موجب هتک آبرو و 
تضییع حقوق طرفین دعوای پرونده ها شده بود که 
با اقدامات صورت گرفته، ۱۹ نفر در این زمینه در دو 

مرحله دستگیر شدند.
وی همچنیــن به گزارشــی از بررســی محتوای 
تولیدشــده در فضای مجازی در بازه زمانی اسفند 
۹۸ تا خرداد ۹۹ اشــاره کرده و افزود: در این بازه 
زمانی قریب ۲۰۰ هزار محتوا در فضای مجازی با 
موضوع قوه قضائیه منتشر شده که ۵۴ هزار مورد از 
آن اظهارات فردی بوده و جهت گیری کلی محتوای 
تولیدشــده، رویکرد مثبت و اســتقبال از دستگاه 

قضائی در برخورد با مفاسد را شامل شده است.
به گفته رییس مرکز حفاظت اطالعات قوه قضائیه، 
بخش مهمی از کاربران فضای مجازی نیز خواهان 
کشف و تالش برای اصالح فرایندهای فسادزا در 

کشور توسط دستگاه قضائی شده اند.
تالش برای تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی ها

در ادامه نشســت، حاجی محمــدی رییس جدید 
ســازمان زندان ها با اشاره به سیره شهید الجوردی 
در اداره زندان ها بــه قرائت بخش هایی از فرامین 
رهبر معظــم انقالب دربــاره زندان ها پرداخت و 
این فرمایشات را »مانیفست عملیاتی دوره جدید 

مدیریت سازمان زندان ها« عنوان کرد.

وی تصریح کرد: اصالح وضعیت زندان ها نیازمند 
اقدام فوری است که بر این پایه کارگروه تخصصی 
از نزدیــک به ۱۰۰ نفر از نخبــگان، اعم از مدیران 
سازمان زندان ها و حقوقدانان تشکیل شده و مورد 
مصاحبه قرار گرفته اند تا چالش های این سازمان و 
رسیدن به راهکارهای عملیاتی برای تحقق مطالبات 
مقام معظم رهبری در حوزه زندان ها شناســایی و 

برای اجرای آنها برنامه ریزی شود.
حاجی محمدی تحّول در این حوزه را منوط به کار 

جهادی شبانه روزی و عالمانه دانست.
رییسی نیز با اشــاره به حضور حاجی محمدی در 
مسوولیت جدیدش در ســازمان زندان ها، گفت: 
آنچه ایشان از فرمایشات رهبر معظم انقالب درباره 
سازمان زندان ها قرائت کرد، همان چیزی است که 
زندان ها باید به آن تبدیل شوند؛ چرا که َکالُم االِمام، 
اِماُم الَکالم. زندان باید مبدل به آموزشگاه نیکی ها 
شــود و شما که هم جوان و هم در مسوولیت های 
گذشته خوش سابقه هستید، انشااهلل با کمک از ارواح 
طیبه شهدا و شهید الجوردی این هدف را محقق 

کنید.

رییس قوه قضاییه:

التهاب بازار ارز و مسکن قابل پیش بینی بود
 پرونده زیرمیزی نداریم

پرسش نخست ما می تواند این باشد: چرا 
اصوال با پدیده ای به نام خودنمایی مواجه 
هســتیم؟ چرا افراد می خواهند خود را 
»نشان« دهند؟ و چرا این مساله »آسیب زا« 
اســت؟ خودنمایی به معنی تالش فرد 
برای متمایز کردن خویــش از دیگران 
از طریق گروهی از رفتارها، حرف ها و 
ژِست ها اســت و منظور از خودنمایی ِ 
روشــنفکرانه تالش برای متمایز نشان 
دادن خود در قالِب نقش یا تصویری که 
یک جامعه خاص در زمانی مشخص از 

مفهوم »روشنفکر«، ساخته است.
بــرای نمونــه در ایــران این امــر را با 
رفتارهایی، چون استفاده بدون ضرورت 
از اصطالحات و واژگان زبان های غربی، 
یا کســانی که در گفته هــای خود بیش 
از حد به اندیشــمندان و نظریه پردازان 
استناد کرده و ارجاع می دهند، یا کسانی 
که در محل های شلوغ و عمومی کتاب 
در دســت می گیرند و تظاهر به مطالعه 
می کننــد، می بینیم. چــرا می گوییم این 

کارها، نشانه »خودنمایی« هستند؟ دلیل 
همان نیــاز واقعی یا کاذبی اســت که 
این افراد به داشــتن یک هویت خیالین 
دارنــد. البته نیــاز به هویــت در همه 
انسان ها هســت، به همین جهت گفتیم 
هویــت خیالین یــا کاذب، چون اغلب 
چنین هویتی بــا واقعیت موقعیت آن ها 
یا نیازهایشان انطباقی ندارد، وگرنه همه 
انسان ها نیاز دارند که به نوعی احساس 
کنند که دارای هویت هســتند، هویت 
داشتن یک نوع قانع شدن نسبت به این 
اســتکه ما وجود خارجی داریم، کسانی 
ندارند احســاس می کنند  که هویــت 
فراموش شده اند و وجود خارجی ندارند، 
به همین دلیل افراد عالقه دارند خود را 
نشان دهند، اولین نشــانه هویت مندی 
آدمی هم داشتن نام است، به همین دلیل 
سیستم های توتالیتر )تمامیت خواه( اسم 
افراد را حذف و از آن ها سلب می کردند 
یا در زندان ها و محیط های امنیتی به جای 
اسم از شــماره و نام های جعلی استفاده 

می شــود. برای اینکه هویت فرد را از او 
بگیرند، در سیســتم های استعماری هم 
برای از بین بــردن هویت، زبان افراد را 
از آن ها می گرفتند و وادارشان می کردند 
به زبان اســتعماری حــرف بزنند و آن 
را جایگزیــن زبان خودشــان کنند، در 
سیســتم های جدیِد دولت های ملی این 
کار را با زبان های قومی و مادری می کنند 
تــا آن هــا را در مقابل هویــت مرکزی 
تضعیف کنند، بنابراین داشتن هویت یک 

امر ضروری است.
در چشــم انداز تئوریک در این موضوع 
می توانیم به دو نظریه پرداز اشــاره کنیم: 
یکی اروینگ گافمن است و دیگری پیر 
بوردیــو. گافمن مطرح می کند که آدم ها 
می خواهنــد در ســطح اجتماعی دیده 
شــوند بنابراین برای دیده شــدن سعی 
می کنند نقش خود را در قالبی کلیشه ای 
)به صورت ناخودآگاه( ایفا کنند، قالِب 
کلیشه ای که جامعه آن را می سازد. مثال از 
نمونه کلیشه های روشنفکری می توان به 

عینک زدن بی دلیل یا استفاده از یک نوع 
لباس یا زبان خاص اشاره کرد.

بعد ها بوردیو در نظریه میدان ایده گافمن 
را تکمیل می کند، هر کدام از این حوزه ها 
یک میدان را تشکیل می دهند، بین خود 
روشنفکران هم رقابت شکل می گیرد که 
چه کسی روشنفکرتر است؟ چه کسی 
شناخته شده تر است؟ برای اینکه امتیازات 
آن میدان را بگیرند، خواسِت دیده شدن 
به خودی خود یک آسیب نیست، زمانی 
تبدیل به آسیب می شــود که این ایفای 
نقش از ذات و جوهر نقش فراتر می رود، 
مثال استناد دادن به اندیشمندان به خودی 
خود بد نیست حتی گاهی بخصوص در 
آثار مکتوب الزامی و مفید اســت، ولی 
اگــر بجای این اســتناد دادن ما درصدد 
ســوء اســتفاده از آن در جهت منافع و 
اثبات خود باشیم آنگاه آسیب زا می شود، 
آن چیــزی که ما بــه آن اظهار فضل و 
قضاوت کردن درباره ی دیگران می گوییم 
که با برچســب نقد به آن مشــروعیت 

بخشیده می شــود، درحالیکه نقد کردن 
دارای شرایطی از جمله مشروعیت نقاد، 
شناخت کافی از موضوع و داشتن هدفی 
مثبــت از نقد کردن می باشــد، بنابراین 
آسیب اصلی خودنمایی روشنفکرانه به 
وجود آمدن هویت های کاذب است که 
باعث توهم خود بــزرگ بینی و در جا 

زدن شده و مانع پیشرفت می شود.
آسیب دیگر خودنمایی روشنفکرانه الگو 

شــدن این افراد خودنما بــرای دیگران 
اســت، آن ها نه تنها خــود را تخریب 
می کنند بلکه این آســیب را به اطرافیان 
نیز منتقل می کنند. افــراد خودنما برای 
رسیدن به شــهرت هرکاری می کنند در 
حالیکه شــهرت نتیجه نیست و هدفی 
کاذب است، شهرت یک ساختار توهم 
اَنگیز است و ربطی با روشنفکر واقعی 

و اصیل ندارد.

خودنمایی روشنفکرانه در جامعه ایران!
ناصر فکوهی - استاد انسان شناسی دانشگاه تهران 

 شــاخص کل در بازار بورس دیروز 
)دوشــنبه( ۱۴ هزار و ۶۹۹ واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و 

۲۰۰ هزار واحد رسید.
بر پایه معامالت دیروز بیش از هشــت میلیارد 
و ۲۲۷ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
بــه ارزش ۱۳۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با هشت هزار 
و ۷۶۱ واحد افزایش به ۳۸۹ هزار و ۳۳۶ واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با پنج هزار و ۷۸۷ 
واحد رشد به ۲۵۷ هزار و ۲۰۵ واحد رسیدند.

شــاخص بــازار اول ۱۰ هــزار و ۱۱۸ واحد 
و شــاخص بازار دوم ۳۲ هــزار و ۳۶۰ واحد 

افزایش داشتند.
عالوه بــر این در بیــن تمامی نمادهــا، نماد 
مخابرات ایــران )اخابر( با یــک هزار و ۳۲۷ 

واحد، ایران خودرو )خــودرو( با ۹۶۵ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با ۸۹۳ واحد، پاالیش 
نفت تهران )شــتران( با ۸۵۶ واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۸۳۸ واحد، سرمایه گذاری 
غدیــر )وغدیر( بــا ۸۲۶ واحــد، بانک ملت 
)وبملت( با ۸۱۳ واحد و نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکــو( با ۷۶۱ واحد بیشــترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
 در مقابــل نماد فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( 
بــا یک هزار و ۱۷۰ واحد، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱۴۸ واحد، 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید )وامید( با 

۹۴۴ واحد، معدنــی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با ۸۳۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو)کچاد( 
با ۸۲۹ واحــد، گروه مپنا )رمپنا( با ۷۰۵ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با ۶۴۲ واحد(، 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۴۸۳ واحد 
و پاالیش نفت تبریز )شــبریز( با تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بود.
برپایه این گــزارش، امروز نمــاد بانک ملت، 
پاالیــش نفت اصفهان، فــوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو، بانک تجارت و ســرمایه گذاری 

غدیر در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت امروز 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه یک میلیارد و ۶۰۲ هزار برگه ســهم 
به ارزش ۳۰ هــزار و ۱۲۱  میلیارد ریال داد و 

ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۱۴ واحد رشد 
داشــت و بر روی کانال ۱۳ هزار و ۴۹۶  واحد 

ثابت ماند.
همچنین در این بازار دو میلیارد و ۲۶۸ میلیون 
برگه ســهم به ارزش بیــش از ۵۴ هزار و ۱۳۱ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
دیــروز نمادهــای هلدینــگ صنایــع معدنی 
خاورمیانــه )میدکو(، ســنگ آهــن گهرزمین 
)کگهر(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد 
هرمــزگان جنــوب )هرمز(، فرابــورس ایران 
)فرابــورس(، گروه ســرمایه گــذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا(  تاثیر مثبت بر شاخص این 

بازار را داشتند.
همچنیــن نماد ســهامی ذوب آهــن اصفهان 
)شــاوان(،  الوان  نفــت  پاالیــش  )ذوب(، 
پتروشیمی تندگویان )شــگویا(، صنایع ماشین 
هــای اداری ایران )مادیرا(، پتروشــیمی غدیر 
)شــغدیر(، پاالیش نفت شیراز )شراز(، توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، شرکت آهن و 
فوال ارفع )ارفع(، سیمان الر سبزوار )سبزوا( و 
گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.

بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
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 رییس سازمان غذا و دارو گفت: 
قیمت دارو باید به نحوی مدیریت شود 
که کمترین افزایــش پرداختی از جیب 
مردم را داشــته باشیم، همچنین مراقبت 
کنیم که تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید 

کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدرضا شانه ساز 
در نشست با شــرکت های داروسازی و 
صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  اعضای 
صنایع داروهای انسانی ضمن قدردانی از 
برای  داروسازی  شرکت های  تالش های 
تامین داروی مورد نیاز داروی بیماران در 
شرایط تحریم های ظالمانه علیه بیماران، 
اظهار کرد: صنعتگران نمره قابل قبولی در 
تامین داروی مورد نیاز گرفتند و توانستند 
نیاز مردم را علی رغم کمی ها و کاستی ها 

برطرف کنند.
وی با اشــاره به چالش های ارزی ســال 
۹۸ گفت: سال گذشته به دلیل مشکالت 
ارزی سالی سخت را سپری کردیم؛ چرا 
که فروش و صــادرات نفت برای تامین 
ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت های بســیاری 
طلب می کــرد و با همت شــرکت های 
داروسازی و سیاست گذاری های صورت 
گرفته و حضور دکتر نمکی به عنوان وزیر 
بهداشت ما موفق شدیم سهم ارز تولید به 
واردات را عکــس کنیم و ۶۰ درصد ارز 
را بــه تولید داخل تخصیص دهیم، ارقام 
بورس نیز در ســال رونق تولید نشان داد 
که خوشبختانه صنعت داروسازی از نظر 

مالی سال بدی پشت سر نگذاشته است.
رییس ســازمان غذا و دارو تصریح کرد: 

ســازمان غذا و دارو پس از شیوع کووید 
۱۹ مســوول تأمین ماســک، لباس های 
حفاظتی، ونتیالتــور، دارو و همه اقالم 
بهداشــتی ضد کرونا بودیم در شرایطی 
که بسیاری از دیگر دچار چالش شدند، 
خوشبختانه ما توانستیم نیازهای کشور در 

شیوع کرونا را تأمین کنیم.
 کاهــش داوطلبانه ۶۰۰ میلیون دالری 

ارز سازمان غذا و دارو  در سال ۹۸
وی بــه صرفه جویی ارزی در ســال ۹۸ 
اشــاره کرد و گفت: بر پایه هدفگذاری 
صورت گرفته توســط وزیر بهداشت و 
با جــدی گرفتن تولید، نیاز ارزی دارو و 
تجهیزات پزشکی را داوطلبانه۶۰۰ میلیون 

دالر کاهش دادیم.
رییس ســازمان غذا و دارو از تخصیص 
۴۰۰ میلیون دالری ارز تــا پایان خرداد 
خبر داد و گفت: در ۲ ماهه ماه نخســت 
امسال ارز مورد نیاز تخصیص داده نشده 
است و جلســات متعددی تشکیل شد 
و دکتر نمکی مکاتبات با دولت داشــتند 
و خوشــبختانه قول داده شد که ۳۸۰ تا 
۴۰۰میلیون دالر ارز تخصیص داده شود 
و با این رقم ما به میزان ارز تخصیصی تا 

پایان خرداد خواهیم رسید.
  شانه ســاز افزود: بانک مرکزی قول داده 
که تالش خواهد کرد از ۲.۵ میلیارد دالر 
ارز دارو و تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد 
را تا شــهریورماه تامین کند، البته عالوه 
بر ایــن بخش دیگر از نیازهای ارزی نیز 
از محل ارز نیمایی تامین خواهد شــد و 
امسال مکمل ها، ملزومات، داروهای بدون 

نســخه، داروهای تحت لیسانس و مواد 
اولیه نیمایی خواهد بود.

رییس ســازمان غذا و دارو درباره قیمت 
دارو در سال ۹۹ گفت: ما تالش می کنیم 
تا داروی مورد نیاز مردم تأمین شود و باید 
به نحوی قیمت دارو را مدیریت کنیم که 
کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم 
را داشته باشیم البته باید مراقب باشیم که 
تولیدکنندگان بتوانند دارو را تولید کنند، 
در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد 
که دارو را به صورت فوریتی با چند برابر 
قیمت داخلی وارد کنیــم و این ارزبری 

زیادی خواهد داشت.
 تالش برای رفع مشکالت تولیدکنندگان 

دارو و تجهیزات پزشکی
وی خاطرنشــان کــرد: قیمت گــذاری 
ماده اولیه دارو با هماهنگی ســندیکای 
تولیدکنندگان ماده اولیه دارو برای اولین 
بار در کشــور انجام خواهد شد و نباید 
قیمت گذاری در شــرکت ها ســلیقه ای 

باشد.
شانه ســاز بــا تاکیــد بــر اینکــه باید 
تولیدکنندگان بر تعهــدات تولید داروی 
خود عمل کننــد، گفت:  بــه دنبال آن 
هستیم تا چالش های تولیدکنندگان دارو 
کاهش پیدا کنــد، تولیدکنندگان هم باید 
به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر شرکتی 
بــه تعهدات خود عمل نکند به  شــدت 
برخورد می کنیم؛ چراکه اگر شــرکتی به 
تعهد خود عمل نکند، مجبور به واردات 
فوریتی دارو با قیمت بیشــتر می شویم و 
برای کم کاری یک شرکت دیگران آسیب 

خواهند دید، البته ما نیز وظیفه داریم همه 
نیازهای منطقی تولیدکنندگان را برطرف 
کنیــم تا بتوانند به موقع به تعهدات خود 

عمل کنند.
شانه ساز درباره صادرات دارو اظهار کرد: 
کمیته صادرات تشکیل شده است و باید 
توجه داشــت داروهایی کــه ارز نیمایی 
می گیرند اگر شرکت تولیدکننده حداقل 
ســه ماه ذخیره موجود در داخل کشور 
داشته باشــند می تواند دارو را صادرات 

کند.

توجه ویــژه بــه کیفیــت دارو در 
قیمت گذاری

شانه ســاز درباره قیمت گذاری داروهای 
برند ژنریک گفت: در قیمت گذاری معتقد 
هستیم یکی از دالیل اتهامات بی کیفیتی 
داروی ایران به مــاده اولیه برمی گردد و 
در کمیسیون قیمت گذاری مصوب شده 
که اگر شرکتی ماده اولیه بهتری وارد کند 
و این موضوع را مستندا ثابت کند آن را 
در قیمت لحاظ می کنیــم. وی ادامه داد: 
در بانک مرکزی مقرر شــده است سقفی 

برای ســازمان غذا و دارو در نظر بگیرد و 
ما بتوانیم اعتباری شرکت ها را معرفی کنیم 
و دولت نیز متعهد می شــود که به قیمت 
روز ترخیص نرخ ارز را محاسبه می کند 
و قول داده اند که حداکثر تا سه ماه بعد ارز 
کاالی ترخیص شده را تأمین کنند و اگر 
قیمت ارز باال رود دیگر تفاوت را شرکت 
پرداخت نخواهد کرد و قیمت ارز به نرخ 
روز ترخیص کاال محاسبه خواهد شد که 
این تصمیم مهم نقش بســزایی در تامین 

داروهای حیاتی در کشور خواهد داشت.

رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد

قیمت گذاری دارو با لحاظ کمترین افزایش پرداختی از جیب مردم سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
سیر صعودی فوتی های 

روزانه کرونا
 شناسایی ۲۴۴۹ مورد جدید

از   ســخنگوی وزارت بهداشــت، 
شناســایی ۲ هزار و ۴۴۹ مورد جدید کرونا 

در شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات الری، 
بعد از ظهر دوشــنبه با اشــاره به آمارهای 
روزانه کرونا در کشور، گفت: با شناسایی ۲ 
هزار و ۴۴۹ مورد جدید کرونا، آمار بیماران 

در کشور به ۱۸۹ هزار و ۸۷۶ نفر رسید.
وی با اعالم اینکه در شبانه روز گذشته ۱۱۳ 
مورد فوتی داشته ایم، افزود: مجموع فوتی ها 

به ۸ هزار و ۹۵۰ نفر رسید.
الری ادامه داد: آمار بهبود یافتگان نیز تاکنون 

به ۱۵۰ هزار و۵۹۰ نفر رسیده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: ۲ هزار 
و ۷۶۵ نفر از بیماران در وضعیت شــدید و 

تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
وی گفت: تا کنون یک میلیون و ۲۶۹ هزار 
و ۱۹۴ مورد تست تشخیص کرونا در کشور 

انجام شده است.
افزایش موارد بستری در سه استان

الری در ادامه اظهار داشــت: اســتان های 
آذربایجان غربــی، هرمزگان،  خوزســتان، 
کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.
وی افزود: همچنین موارد بستری در استان 
های تهران، خراســان رضوی و بوشهر در 

حال افزایش است. 
ســخنگوی وزارت بهداشــت به هموطنان 
توصیه کرد که ضمن رعایت فاصله گذاری 
اجتماعــی، در خــارج از منزل از ماســک 

استفاده کنند تا شاهد کاهش آمار باشیم.
الری اظهار داشــت: از تجمع غیر ضروری 
و حضور در آیین های شــلوغ، عروسی و 

عزاداری پرهیز شود.

نتایج اولیه آزمایش 
واکسن کرونا در چین

مثبت اعالم شد
 شرکت داروسازی »سینواک بیوتک« 
چین از مثبت بــودن نتایج اولیه مرحله اول 
و دوم آزمایش هــای بالینی واکســن کرونا 

ساخت این شرکت خبر داد.
به گزارش پایگاه اینترنتی فایننشیال اکسپرس، 
شرکت داروسازی »سینواک بیوتک« ژانویه 
ســال ۲۰۲۰ با همکاری موسســات علمی 
تحقیقاتی برجسته چین ساخت واکسن علیه 

ویروس کووید-۱۹ را آغاز کرد.
اکنون این شرکت داروسازی با اعالم مثبت 
بودن نتایج اولیه مرحلــه یک و ۲ آزمایش 
های بالینی کاندیدای واکســن کووید-۱۹ 
خود به نام CoronaVac، اعالم کرد: این 
واکسن می تواند واکنش مثبت سیستم ایمنی 

بدن را در بدن القاء کند. 
ســینواک در بیانیه ای اعالم کرد: در مجموع 
۷۴۳ داوطلب سالم ۱۸ تا ۵۹ ساله در مرحله 
اول و دوم آزمایش های بالینی این واکســن 
ثبــت نام کردند. از این تعــداد ۱۴۳ نفر در 
مرحلــه اول و ۶۰۰ داوطلب در مرحله دوم 

شرکت داشتند.
تایج این آزمایش ها نشان داد؛ واکسن مورد 
آزمایش باعث تحریک آزاد ســازی پادتن 
 های خنثی کننــده در بیش از ۹۰ درصد از 
افرادی شــد که ۱۴ روز پــس از دریافت ۲ 
تزریــق در فاصله ۲ هفته آزمایش شــدند. 
هیچ عوارض جانبی شــدیدی در این افراد 

گزارش نشد.
این شــرکت انتظار دارد به زودی گزارش 
مطالعــات بالینــی مرحلــه دوم و پروتکل 
مطالعات بالینی مرحله سوم را به »اداره ملی 
داروهای پزشکی« چین )NMPA( ارسال 
کند و آزمایش های بالینی مرحله سوم  را در 

خارج از چین آغاز کند.
ســینواک برای تهیه و انجام مرحله ســوم 
مطالعه بالینی با موسسه »بوتانتان« در برزیل 
همکاری می کند. این شــرکت انتظار دارد 
اطالعــات کامل آزمایش هــای بالینی را از 
طریق نشــریات دانشگاهی در اختیار عموم 

قرار دهد.  
»ویدونگ یین«، رییس و مدیر عامل شرکت 
داروسازی سینواک گفت: مرحله اول و دوم 
 CoronaVac ،مطالعه ما نشــان می دهد
بی خطر است و می تواند یک واکنش ایمنی 
را در بــدن القا کند. نتیجه گیری مرحله اول 
و دوم مطالعات بالینی بــا این نتایج دلگرم 
کننده، نقطه عطف قابل توجه دیگری است 
که در مبارزه با کووید-۱۹ به دســت آورده 

ایم. 
وی افزود: سرمایه گذاری در زمینه ساخت 
تاسیسات تولیدی آغاز شده است تا بتوانیم 
تعداد دوزهای موجود را برای محافظت از 
مردم در برابر کووید-۱۹ به حداکثر برسانیم. 
ما در بخشی از ماموریت تهیه واکسن برای 
از بین بردن بیماری های انسانی متعهد شده 
ایــم که CoronaVac را برای اســتفاده 

جهانی تولید کنیم.

خبــر

 متخصصان درصدد تســِت یک داروی 
آزمایشــی برای بررسی تاثیر آن بر جلوگیری از 
لخته شدن خون ناشــی از بیماری کووید-۱۹ 

هستند.
به گزارش ایســنا، این آزمایش که توسط بنیاد 
قلب بریتانیــا صورت می گیرد، ایــن نظریه را 
بررسی می کند که لخته های خونی به دلیل عدم 
تعادل هورمونی ناشی از عفونت کروناویروس 

ایجاد می شوند.
این دارو تنهــا یکی از چندین دارویی اســت 
که هــم اکنون به منظور جلوگیــری از بدترین 
عوارض بیماری کووید-۱۹ مورد آزمایش قرار 
گرفته اند. این دارو با نام TRV۰۲۷ برای تعادل 
هورمون های دخیل در فشار خون، آب و نمک 

به کار می رود.

یک ســوم از بیماران کروناویروس بستری شده 
در بیمارســتان ها دچار وضعیت خطرناک لخته 

شدن خون می شوند.
متخصصان دانشــکده امپریال کالج لندن که این 
آزمایش را ترتیب داده اند، بر این باورند که وقتی 
کروناویروس وارد بدن می شود، از آنزیمی برای 
ورود به سلول استفاده می کند که آنزیم دیگری 
را که نقش مهمی در تعادل هورمون های کلیدی 

دارد، غیرفعال می کند.
آن ها تصور مــی کنند داروی TRV۰۲۷ که در 
سال ۲۰۱۲ میالدی جایزه نوبل را به خالق خود 
اعطا کرد، می تواند قــدم مهمی برای ایجاد این 

تعادل بردارد.
بسیاری از درمان هایی که برای درمان کووید-۱۹ 
استفاده می شوند، بر پاســخ التهابی بدن تمرکز 

می کنند اما عدم تعادل هورمونی »یک مشــکل 
کاماًل مشخص« در بیماران است و به این پرسش 
که چرا برخی بیماران دچار وخامت حال شده و 
برخی دیگر با وضعیت خفیف بیماری مواجه اند، 

پاسخ می دهد.
به گفته بنیــاد قلب بریتانیا، لخته شــدن خون 
همچنین می توانــد توضیح دهد که چرا بیماری 
کووید-۱۹ به زغم آن که در دســته بیماری های 
تنفســی قرار دارد، به ویژه افرادی را که دارای 

بیماری قلبی-عروقی هستند، درگیر می کند.
از آنجا که کووید-۱۹ بیماری پیچیده ای است که 
بســیاری از سیستم های بدن را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد، این درمــان را می توان همزمان با 

داروهای دیگر به کار برد.
TRV۰۲۷ تنها یکی از چندین داروی مختلف 

اســت که برای کاهش بدترین عوارض بیماری 
کووید-۱۹ یا کمک به بدن در مقابله با آن مورد 

آزمایش قرار گرفته است.
حداقــل ۱۰ داروی ضد ویروســی مختلف از 
جمله لوپیناویــر و ریتوناویر که بــرای درمان 
اچ آی وی بــه کار می روند، وجود دارد که برای 
بررسی تاثیرشان بر مقابله با کرونا مورد آزمایش 

قرار گرفته اند.
هنوز تاثیــر هیچ یک از ایــن داروها به تنهایی 
اثبات نشده اما از چندین مورد از این داروها به 
طور همزمان برای کوتاه کردن طول مدت درمان 

بیماران کووید-۱۹ استفاده می شود.
رْمدسیویر، دارویی که اثرات امیدوارکننده ای در 

مقابله با کروناویروس دارد.
تزریق پالســما، قســمت مایع خون، از افرادی 

کــه از این بیماری بهبود یافته اند نیز می تواند به 
بیمارانی که پادتن های مناســب برای مبارزه با 

کرونا در بدنشان ایجاد نشده کمک کند.
بنا بر گزارش شبکه خبری بی بی سی، هم چنین 
تعــدادی دیگــر از درمان ها بر پاســخ التهابی 
خطرناک بدن در مبارزه با کووید-۱۹، معروف 

به سندرم ترشح سیتوکین متمرکز شده اند.

 یک فوق تخصص بیماری های ریوی با 
تاکید بر اینکه اپیدمی کرونا تمام نشده و همچنان 
با شدت گذشته عمل می کند، با اشاره به افزایش 
ابتال در تهران، گفت: تماس های مکرر مردم در 
اماکن عمومی بدون اســتفاده از ماسک و دیگر 
ابزارهــای حفاظتی و عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از مهم ترین عوامل افزایش شــیوع و 

انتقال بیماری است.
دکتر عاطفه عابدینی - فوق تخصص بیماری های 
ریوی بیمارستان مسیح دانشوری در گفت وگو با 
ایســنا، با بیان اینکه کووید ۱۹ تظاهرات بالینی 
و عالیــم متنوعــی دارد، گفــت: البته همچنان 
شایع ترین عضوی که درگیر می شود، ریه و بعد 
از آن عالیم گوارشــی است که به نظر می رسد 
نسبت به اوایل شیوع اپیدمی افزایش یافته است.

تظاهرات بالینی متنوع کووید۱۹
وی بــا بیــان اینکه با گذشــت زمــان دانش 
متخصصان نسبت به این بیماری نوپدید افزایش 
یافته است، گفت: هم اکنون می دانیم که بسیاری 
از سردردهای مقاوم یا تازه آغاز شده و یا کاهش 
حس چشایی یا بویایی می تواند از عالیم کرونا 
باشد. همچنین اختالالت لخته ای منجر به سکته 
مغزی نیز از دیگر عالیم احتمالی ویروس کووید 
۱۹ اســت که در اوایل اپیدمی یا کمتر مشاهده 
می شد و یا توسط کادر درمان و متخصصان مورد 
توجه قرار نمی گرفت. این در حالیســت که در 
چند وقت اخیر برخی بیماران کرونایی با عالئم 
ســکته و یا ســردردهای مقاوم تازه شروع شده 

مراجعه می کنند.
هنوز عامل مرگ بیماران کرونایی، نارسایی های 

تنفسی است
وی ادامه داد: البته این تظاهرات بالینی متنوع به 
این معنا نیســت که دیگر ریه درگیر نمی شود، 
بلکه عالوه بر ریه احتمال درگیری دیگر بخش ها 
هم وجود دارد، ولی به نظر می رســد که عالئم 
بیماری نســبت بــه اوایل اپیدمــی تغییر کرده 
بخصوص این که افراد معموال با عالئم ناشــایع 
مراجعه می کنند و پس از  اســکن ریه، درگیری 
ریوی هم مشاهده می شــود و شوربختانه هنوز 
عامل مرگ بیماران کرونایی نارسایی های تنفسی 

است.
وی در رابطــه با وضعیت مــرگ و میر بیماران 

کرونایی، عنــوان کرد: در ابتــدای اپیدمی اکثر 
بیماران بــا وضعیت تنگی نفس حــاد مراجعه 
می کردند که همین مســاله عامــل افزایش آمار 
مرگ ومیــر بیماران کرونایی بــود. البته احتمال 
جهش و یا تضعیف و کاهش شدت آسیب زایی 
ویروس نیز جزو فرضیه های مطرح اســت که 

هنوز تایید قطعی نشده است.
تعداد کیس های شــدید بیماری کمی کاهش 

پیدا کرده است
این فــوق تخصص ریــه با بیان اینکــه تعداد 
کیس های شــدید بیماری کمی کاهش پیداکرده 
است، گفت: البته هنوز میزان مرگ ومیر ناشی از 

بیماری کرونا وجود دارد و همچنان ناشناخته های 
زیادی درباره این بیماری نوپدید باقی مانده، به 
عنوان نمونه هنــوز نمی دانیم چه افرادی از نظر 
ایمنی ژنتیکی مستعد ابتال بوده و بدن شان قدرت 

مقابله با آن را ندارد.
عابدینــی همچنین دربــاره درمان های مرتبط با 
کرونا تصریح کرد: درمان کووید ۱۹ هم اکنون به 
دو شاخه درمان های ضدویروسی و درمان برای 
تعدیل سیستم ایمنی تقسیم می شود که بسته به 
شــرایط بیمار و مرحله بیماری اعمال می شود. 
البته بســیاری از این درمان ها از همان نیمه های 
اســفند اعمال شــده و طرح این مساله که اآلن 

روش های درمانی داریم که در ابتدا نداشــتیم، 
واقعا درست نیست.

افزایش آگاهی مردم نسبت به بیماری
وی با اشــاره به برخــی از علــل کاهش آمار 
مرگ و میر بیمــاران کرونایی، تصریح کرد: در 
ماه های اخیر عالوه بــر افزایش دانش و تجربه 
کادر درمان، آگاهی مردم نســبت به این بیماری 
بیشــتر شــده و افراد با دیدن عالیم سریع تر به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند که خود مســاله 
باعث کاهش مرگ ومیر شده و البته مساله فرضیه 

تضعیف ویروس نیز مطرح است.
درگیری حاد ریوی در مبتالیان بدون عالمت 

صحت ندارد
این فــوق تخصص ریه همچنیــن در رابطه با 
انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر درگیری 
شــدید ریه در مبتالیان بــدون عالمت، اظهار 
کرد: درگیری با ویروس کرونا مراحل و شدت 
مختلفی داشــته و افــراد را از مراحل ابتدایی تا 
شدید نارســایی ریه درگیر می کند، حتی ناقلین 
بدون عالمــت نیز وجود دارند که تنها از طریق 
انجام تست شناسایی شــده اند. با این حال اگر 
فردی دچار نارســایی و درگیری شدید ریوی 
یعنــی درگیری بــاالی ۵۰ درصد باشــد حتما 
عالمت دار خواهد بود و بیماری به  صورت سرفه 
خشــک و یا تنگی نفس خود را نشان می دهد 
و اگر فردی بی عالمت باشــد، مطمئنا درگیری 

ریوی خفیف است.
ویروس کووید۱۹ با شــدت گذشــته عمل 

می کند
عابدینی در بخش دیگر گفت وگویش با هشدار 
نســبت به تبعات ناشــی از عدم رعایت نکات 
بهداشــتی و فاصله گذاری ها از سوی مردم،   با 
تاکید بر اینکه اپیدمی کرونا تمام نشده و همچنان 
با شدت گذشته عمل می کند، اظهار کرد: با توجه 
به آمارها می دانیم که هنوز بسیاری از استان های 
کشــور در وضعیت قرمــز قرار دارنــد و آمار 
مبتالیان هنوز بسیار باالست. تهران نیز وضعیت 
خوبــی ندارد و در چند روز اخیر با روند رو به 
افزایشــی روبرو بوده که تماس های مکرر مردم 
در اماکن عمومی بدون اســتفاده از ماســک و 
دیگر ابزار حفاظتی و عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از مهم ترین عوامل افزایش شــیوع و 

انتقال بیماری است.
همه باید از ماسک استفاده کنند

این فــوق تخصص ریه در خاتمــه با تاکید بر 
ضرورت اســتفاده از ماســک برای تمامی افراد 
جامعه،  عنوان کرد: بسیاری از افراد ممکن است 
ناقل بدون عالمت باشند و از این طریق منجر به 
شیوع باالتر بیماری شوند،   برخی عالئم خفیف 
داشــته و بدون توجه به این مســاله در مجامع 
عمومی و محیط کار حاضر می شوند و بیماری 
را به دیگرین منتقل می کنند و به این مســاله نیز 
توجه نمی کنند که شــاید بیماری در نفر بعدی 
شدیدتر ظاهر شده و یا حتی منجر به مرگ افراد 

آزمایش دارویی جدید برای جلوگیری از لختگی خون در بیماران کرونایی

یک فوق تخصص بیماری های ریوی عنوان کرد: 

نارسایی تنفسی؛ علت اول مرگ بیماران کرونا
 همه باید از ماسک استفاده کنند
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یک متخصص تغذیه بر لزوم برخورداری 
از الگوی غذایی متنوع برای ســالمت و 
پیشگیری از ابتال به بیماری های مزمن و 
همچنین رشد و تکامل مطلوب تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، مرجان عجمی - مسوول 
ترجمان دانش همگانی تغذیه انســتیتو 
تحقیقات تغذیــه ای و صنایــع غذایی 
کشــور، با بیان این مطلب گفت: اضافه 
وزن و چاقی در کودکان ســنین پیش از 
مدرســه به یک مشکل سالمت عمومی 
تبدیل شده اســت. شواهد نشان می دهد 
مواجهه زودهنگام با شیوه زندگی ناسالم 
همچون مصــرف زیاد غذاهای پرچرب، 
پرنمک و یا سرشــار از قند و شکر مثل 
انواع فست فودها و شیرینی جات با خطر 
افزایش وزن و ابتال به بیماری های مزمن، 
مانند دیابت ملیتوس و بیماری های قلبی- 

عروقی مرتبط است.
وی افزود: بعالوه کودکان چاق به احتمال 
زیاد به بزرگســاالن چاق تبدیل خواهند 
شــد و چاقی یک عامل خطر مهم برای 
بیماری قلبی- عروقی، فشارخون، اختالل 
چربی های خون، سندرم متابولیک، انواع 
سرطان، کیفیت پایین تر زندگی، افزایش 
ناتوانی و مرگ زودرس است و مشکالتی 
به همــراه پیامدهای روانــی و اجتماعی 
همچون اضطراب و افســردگی منجر به 
افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی 
و کاهش کارآمدی در ســنین بزرگسالی 

می شود.
مســوول ترجمان دانش همگانی تغذیه 

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور ادامه داد: عوامل بسیاری با سالمتی 
و وضعیت وزن کودکان در ارتباط است 
که از جمله آن می توان به عوامل محیطی، 
تغذیه ای و رفتاری اشــاره کرد. داشــتن 
سبک زندگی سالم )تغذیه سالم و فعالیت 

فیزیکی کافی( یک اولویت است و نهادینه 
شــدن آن در خانوارها می تواند ســبب 
شــکل گیری رفتارهای تغذیه ای صحیح 
از همان کودکی شــود که به همراه یک 
الگوی زندگی پرتحرک می تواند موجب 
پیشــگیری یا به تعویق انداختن ابتال به 

بیماری ها شود.
عجمی یکــی از ضروریــات اصول در 
داشــتن یک رژیم غذایی بــا کیفیت را 
رعایت تنوع غذایی در دریافت گروه های 
غذایی دانســت و بیان کرد: تنوع غذایی 
به معنــای مصرف انواع متفاوت غذاها و 

گروه های غذایی مختلف در روز اســت 
که برای نیاز به مــواد مغذی ضروری را 

فراهم می کند.
بنابر اعالم روابط عمومی انستیتو تحقیقات 
تغذیــه ای و صنایع غذایی کشــور،  وی 
گفت: بر پایه شــواهد، تنوع رژیم غذایی 

دریافتــی در کــودکان بــه خصــوص 
کودکانی که ســوء تغذیه دارند می تواند 
انتروپومتریک آن ها مثل  با شاخص های 
رشــد قدی در ارتباط باشد. بنابراین می 
توان گفت داشتن الگوی غذایی متنوع نه 
تنها برای سالمت و پیشگیری از ابتال به 
بیماری های مزمن ضروری است، بلکه 
برای رشــد و تکامل مطلــوب نیز حائز 

اهمیت است.
مســوول ترجمان دانش همگانی تغذیه 
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 
کشور با بیان اینکه یک رژیم غذایی سالم، 
بر مصــرف میوه ها، ســبزیجات، غالت 
کامل، حبوبات و مغزها، مصرف متوسط 
ماهــی، غذاهای لبنی و مــرغ و مصرف 
محدود گوشــت قرمز و فرآوری شده، 
کربوهیدرات های تصفیه شــده و شکر 
تاکید دارد، افزود: روغن های مایع گیاهی 
مثل کانوال آفتابگردان و زیتون که دارای 
اســیدهای چرب غیر اشباع هستند، بهتر 
اســت به جای روغن حیوانی و دنبه که 
سرشار از اسیدهای چرب اشباع هستند، 
استفاده شود و مصرف روغن های گیاهی 
جامد و کره گیاهی که سرشار از اسیدهای 

چرب ترانس است، محدود می شود.
عجمی افزود: بنابراین داشــتن ســبک 
زندگی ســالم، رعایت تنــوع، تعادل و 
میانه روی در دریافت گروه های مختلف 
مواد غذایی و تحرک کافی از همان زمان 
کودکی به بهبود کیفیت زندگی و سالمتی 

کمک شایانی می کند.

چاقی از عوامل خطر ناتوانی و مرگ زودرس 
 لزوم برخورداری از الگوی غذایی متنوع

توصیه هایی برای داوطلبان اهدای خون؛
شب قبل از اهدای خون 

خوب بخوابید
چه غذاهایی بخوریم

 مســوول آموزش همگانی انســتیتو 
تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، گفت: 
پیش از اهدای خون شب را خوب بخوابید و 

صبحانه یا ناهار کافی بخورید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مینا کاویانی، با بیان 
اینکه انتقال خون و فرآورده های آن هر ساله به 
نجات زندگی میلیون ها انسان کمک می کند، 
اظهار کرد: اهدای خون به کسانی که در شرایط 
تهدید کننده زندگی مانند بیماری، جراحی یا 
خونریزی قرار می گیرند که ممکن است نیاز 
به خون داشته باشند، کمک می کند تا زندگی 
طوالنی تر و با کیفیت باالتری داشته باشند و 
همچنین زمینه درمان های پزشکی و به ویژه 

جراحی های پیچیده را نیز فراهم می کند.
وی ادامــه داد: اهدای خــون عالوه بر حفظ 
ارزش های بنیادین انســانی همچون احترام، 
همدلی و مهربانی، باعث پایداری و حمایت از 
سیستم های اهدای داوطلبانه رایگان می شود.

کاویانی در ادامه به اهدا کنندگان خون توصیه 
کرد: پیــش از اهدای خون شــب را خوب 
بخوابید، صبحانه یا ناهار کافی بخورید، قبل از 
اهدای خون یک وعده غذای مناسب بخورید 
و آب بیشــتری نســبت به روزهای گذشته 
بنوشید، بهتر است پیش از اهدای خون ۵۰۰ 
سی ســی آب ) حدودا ۲ لیوان ( بنوشید، از 
خوردن قرص آسپرین به مدت ۴۸ ساعت قبل 
از اهدا ) زیر نظر پزشــک خود ( خودداری 
کنید، از خوردن نوشــیدنی هایی مانند چای، 
قهوه و نوشــابه های کافئین دار کــه ادرار آور 
هستند، پرهیز کنید، غذاهای غنی از آهن مانند 
گوشــت قرمز، مرغ ، ماهی و جگر بخورید،  
لوبیا، غالت غنی شده با آهن، کشمش، آجیل 
و برگه میوه ها مثل آلو مناســب هستند واز 

مصرف غذاهای چرب اجتناب کنید.
وی در مورد نکات ضــروری پس از اهدای 
خون، گفت: پس از اهدای خون از جای خود 
بلند نشوید چرا که بدن شما به زمان استراحت 
۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای نیاز دارد تا خود را با حجم 

خون اهدایی تطبیق دهد.
کاویانــی افزود: برای جبــران خونی که اهدا 
کرده اید، مقدار بیشــتری آب و نوشیدنی )در 
۲۴ ســاعت آینده و به ویژه ۴ ســاعت اول ( 
میل کرده و غذای کاملی بخورید. سعی کنید 
از غذاهــای مغذی و غنی از آهن )مانند انواع 
گوشــت قرمز، جگر، مرغ، تخم مرغ، ماهی 
وحبوبات مانند نخود، لوبیا و عدس( بیشــتر 

استفاده کنید.
وی با بیان اینکه برخی از میوه ها مانند مرکبات 
)پرتقال و لیمو ترش (، کیوی و ســبزیجات، 
گوجه فرنگی و فلفل سرشــار از ویتامین ث 
هستند، افزود: ویتامین ث در جذب بیشتر آهن 
غذا موثر است و به همین خاطر بالفاصله پس 
از صرف غذا، برای جذب بهتر آهن، از میوه ها 

و سبزیجات حاوی ویتامین ث استفاده کنید.
کاویانی با بیان اینکه برخی مواد غذایی مانند 
چای، قهوه و لبنیات جذب آهن را کاهش می 
دهند، تاکید کرد: باید حداقل یک ساعت بین 
مصرف این اقالم غذایی و وعده غذایی فاصله 

زمانی باشد.

محققان پی بردند؛
روغن ماهی به درمان 
افسردگی کمک می کند

 مطالعه جدید نشــان می دهد سلول 
های بنیادی به دست آمده از بیمار بزرگسال 
می تواند برای آزمایش نحوه واکنش بیمار به 

دارو استفاده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشــگاه 
ایلینوی شــیکاگو با اســتفاده از سلول های 
بنیادی به دست آمده از افراد بزرگسال مبتال به 
افسردگی، مطالعه ای را در مورد روغن ماهی 
انجــام دادند و دریافتنــد این روغن موجب 

ایجاد واکنش ضد افسردگی می شود.
»مارک راســنیک«، سرپرســت تیم تحقیق، 
در این بــاره می گوید: »یافته های جدید این 
تحقیق به فهم بهتر نحوه عملکرد مغز کمک 
می کند. همچنین شواهد علمی حاکی از این 
اســت که روغن ماهی یک درمان موثر برای 

افسردگی است.«
افسردگی شایع ترین اختالل روانپزشکی است. 
از هر شش نفر، یک نفر در طول زندگی اش 
حداقل یک دوره افسردگی را تجربه می کند. 
اگرچه درمان ضدافســردگی در یک ســوم 

بیماران ناموفق است.
در این مطالعه، از ســلول های پوســت افراد 
بزرگسال مبتال به افســردگی استفاده شد و 

روغن ماهی بر روی آنها آزمایش شد.
راســنیک در این باره می گوید: »ما مشاهده 
کردیم که روغن ماهی بر روی سلول های گلیا 

عمل می کند نه بر روی نورون ها.«
گلیا نوعی سلول مغزی است که نورون ها را 
احاطه می کند و شواهد زیادی نشان می دهد 

که گلیا در افسردگی نقش دارد.
این مطالعه نشان می دهد که گلیا در عملکرد 

ضد افسردگی بسیار مهم است.

خبــر

 مسوول ترجمان دانش همگانی 
تغذیه انســتیتو تحقیقــات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشــور، گفت: داشــتن 
الگــوی غذایی متنوع برای پیشــگیری 
از ابتال به بیمــاری های مزمن ضروری 

است.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، مرجان 
عجمی، افــزود: اضافه وزن و چاقی در 
کودکان ســنین پیش از مدرسه به یک 
مشــکل ســالمت عمومی تبدیل شده 
است. شــواهد نشــان می دهد مواجهه 
زودهنگام با شیوه زندگی ناسالم همچون 
مصرف زیاد غذاهای پرچرب، پرنمک و 
یا سرشار از قند و شکر مثل انواع فست 
فودها و شــیرینی جات با خطر افزایش 
وزن و ابتالء به بیماری های مزمن، مانند 
دیابــت ملیتــوس و بیماری های قلبی 

عروقی مرتبط است.
وی ادامه داد: به عالوه کودکان چاق به 
احتمال زیاد به بزرگســاالن چاق تبدیل 
خواهند شد و چاقی یک عامل خطر مهم 
برای بیماری قلبی عروقی، فشــارخون، 
ســندرم  خون،  چربی هــای  اختــالل 
متابولیک، انواع سرطان، کیفیت پایین تر 
زندگی، افزایش ناتوانی و مرگ زودرس 
است و مشــکالتی به همراه پیامدهای 
روانــی و اجتماعی همچون اضطراب و 

افســردگی منجر به افزایش هزینه های 
مراقبت های بهداشتی و کاهش کارآمدی 

در سنین بزرگسالی می شود.
مســوول ترجمان دانش همگانی تغذیه 
انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع 
غذایی کشــور ادامه داد: عوامل بسیاری 
با ســالمتی و وضعیت وزن کودکان در 
ارتباط اســت که از جملــه آن می توان 
به عوامل محیطــی، تغذیه ای و رفتاری 
اشاره کرد. داشــتن سبک زندگی سالم 
)تغذیه ســالم و فعالیت فیزیکی کافی( 
یک اولویت اســت و نهادینه شدن آن 
در خانوارها می تواند سبب شکل گیری 
رفتارهــای تغذیه ای صحیــح از همان 
کودکی شــود که به همراه یک الگوی 
زندگــی پرتحــرک می توانــد موجب 
پیشگیری یا به تعویق انداختن ابتالء به 

بیماری ها شود.
عجمی، یکــی از ضروریات اصول در 
داشــتن یک رژیم غذایی بــا کیفیت را 
رعایت تنوع غذایی در دریافت گروه های 
غذایی دانســت و بیان کرد: تنوع غذایی 
به معنای مصرف انواع متفاوت غذاها و 
گروه های غذایی مختلف در روز است 
که نیاز به مواد مغذی ضروری را فراهم 

می کند.
وی گفــت: بر پایه شــواهد تنوع رژیم 

غذایی دریافتی در کودکان به خصوص 
کودکانی که ســو تغذیه دارند می تواند 
با شــاخص های انتروپومتریک آنها مثل 
رشــد قدی در ارتباط باشد و کودکانی 
که تنوع غذایی پایینــی دارند، بنابراین 
می توان گفت داشــتن الگــوی غذایی 
متنوع نه تنها برای سالمت و پیشگیری 
از ابتالء بــه بیماری های مزمن ضروری 
است بلکه برای رشد و تکامل مطلوب 

نیز حائز اهمیت است.
مســوول ترجمان دانش همگانی تغذیه 
انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع 
غذایی کشــور با بیــان اینکه یک رژیم 
غذایــی ســالم، بــر مصــرف میوه ها، 
ســبزیجات، غالت کامــل، حبوبات و 
مغزها، مصرف متوســط ماهی، غذاهای 
لبنی و مرغ، و مصرف محدود گوشــت 
قرمز و فــرآوری شــده، کربوهیدرات 
هاتصفیه شــده و شــکر تاکیــد دارد، 
اظهارکــرد: روغن های مایع گیاهی مثل 
کانــوال آفتابگردان و زیتــون که دارای 
اسیدهای چرب غیر اشباع هستند، بهتر 
اســت به جای روغن حیوانی و دنبه که 
سرشار از اسیدهای چرب اشباع استفاده 
شود و مصرف روغن های گیاهی جامد 
و کره گیاهی که سرشــار از اســیدهای 

چرب ترانس است، محدود می شود.
عجمی افزود: بنابراین داشــتن ســبک 
زندگی ســالم، رعایت تنــوع، تعادل و 

میانه روی در دریافت گروه های مختلف 
مــواد غذایی و تحرک کافــی از همان 

زمان کودکی به بهبود کیفیت زندگی و 
سالمتی کمک شایانی می کند.

مسوول ترجمان دانش همگانی تغذیه:

 چاقی کودکان با اختالالت روانی در بزرگسالی همراه است
 در بیماری کرونا مراقبت های دارویی و درمان های طبی دشوار و پرهزینه هستند

شاید برای بسیاری مردان سخت باشد که قبول 
کنند ویروســی غیر قابل مشاهده آنها را از پا در 
آورد. نشــان دادن ضعف با استفاده از ماسک و 
دستکش یا شست و شوی مرتب دست ها برای 

بعضی سخت است.
شانس پسر شدن از ابتدای دوره جنینی در زمان 
لقاح و تشکیل سلول  ۲۰ درصد بیشتر از دختر 
شــدن است. میزان ســقط در جنین پسر بیشتر 
است اما با این حال تعداد پسرهایی که به دنیا می 
آیند کمتر از یک درصد از دختران بیشتر هستند.
 ۲۵ تا ۳۱ خرداد مــاه مطابق با ۱۵ تا ۲۱ ژوئن 
هفته جهانی ســالمت مردان نامگذاری شده که 
فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی آنان نسبت 

به بیماری ها است.
در تمــام دوران زنگی احتمال مرگ برای مردها 
بیشــتر از زنان است. در دوره کودکی تا جوانی 
حوادث و سوانح در مردان بیشتر بوده و در بالغ 
هــا بیماری هایی مانند قلبــی عروقی در مردان 

بیشتر از زنان است بنابراین تعداد سالمندان زن 
بیشتر از مرد است.

این مقدمه نشــان دهنده اهمیت سالمت مردان 
اســت. این اهمیت وقتی دوچندان می شود که 
الگوی مراجعــه مردان برای مراقبت ســالمت 
مالحظه شــود. طبق مطالعات انجام شده مردها 
دیرتر برای دریافــت خدمت مراجعه کرده و به 
همین علت بیماری آنها در مراحل پیشــرفته تر 

بوده و عوارض و مرگ و میر را باال می برد.
در بیمــاری کرونا نیز طبق آمــار اولیه درگیری 
مردان و مرگ و میر در آنها بیشــتر بوده اســت. 

علل مختلفی برای آن می توان تصور کرد:
۱. حضور مردان در خارج از خانه بیشتر از زنان 
اســت و آنها بیشــتر در معرض ابتال هستند. به 
خصوص با توجه به محدودیت های دولت در 
حمایت از اقشار آسیب پذیر به خصوص افرادی 
که مشــاغل روزمزد دارند به شدت تحت فشار 
قرار گرفتند و برای امرار معاش خود را به خطر 

انداخته و فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت 
های آمد و شد را معموال رعایت نکردند.

۲. شــاید برای بســیاری مردان سخت باشد که 
قبول کنند ویروسی غیر قابل مشاهده آنها را از پا 
در آورد. نشــان دادن ضعف با استفاده از ماسک 
و دستکش یا شست و شــوی مرتب دست ها 
برای بعضی ســخت است. آموزه های فرهنگی 
از گذشــته به مردان آموخته است که مرد نباید 
گریه کند، مرد باید قوی باشــد، مرد نباید درد را 
به روی خود بیاورد و... و. پس مرد نباید جلوی 

کرونا هم کوتاه بیاید!
الزم اســت امروزه این نگرش ها عوض شود. 
الزم است مردان به سالمت خود اهمیت دهند. 
مرد ســالم در کنار زن سالم خانواده ای سالم با 

فرزندان سالمت پرورش می دهند.
عــدم رعایت موارد بهداشــتی در کرونا ممکن 
است باعث ابتالی وی شده و خانواده وی را به 
خطر بیندازد. اهمیت موضوع در آن است که یک 

سوم مبتالیان ناقالن بدون عالمت هستند یعنی 
خود هیچ عالمتی ندارند اما ویروس را انتقال می 
دهند. این افراد منشا گسترش بیماری در خانواده 

و جامعه هستند.
پس مواردی که الزم اســت مردان بیشتر رعایت 
کنند شامل، شستشوی مرتب دست ها، استفاده 

از ماســک در مکان های عمومی و به خصوص 
مکان های شــلوغ، محدود کردن آمد و شدهای 
غیر ضروری داخل شهری و بین شهری، استفاده 
نکردن از قلیان و دخانیات و دیگر موارد مندرج 
در پروتــکل های بهداشــتی از ســوی وزارت 

بهداشت است.

کرونا و دغدغه هایی برای سالمت مردان
محمدرضا سهرابی| استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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هشدار سایپا به فروشندگان 
و خریداران حواله خودرو

 رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نسبت 
به انجام هرگونه معاملــه حواله خودروهای 
عرضه شده در طرح های فروش فوق العاده و 
پیش فروش یکساله هشدار داد و گفت: طبق 
مصوبه کمیته خــودرو هرگونه نقل و انتقال 
مالکیت خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده 
در طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش 
محصوالت گروه خودروســازی ســایپا به 
صورت وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی 

برای خریدار و فروشنده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از سایپا، محمدهاشم 
ســمتی ادامه داد: ســند مالکیت خودروهای 
عرضه شده در این طرح های فروش، به مدت 
یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی می ماند 
و معامله ایــن خودروها از ســوی دولت و 
نهادهای ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد 

شد.
وی با بیان اینکه گاهی مشاهده شده که برخی 
مشــتریان به صورت غیررسمی خودروهای 
مذکــور را معامله می کنند، افــزود: ورود به 
معامله های غیررســمی فاقد روش های معتبر 
برای اثبات است و در صورت بروز اختالف یا 
احیاناً فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال 
قطعی سند بســیار زمان بر و مستلزم صرف 
هزینه های قابل توجه در محاکم دادگســتری 

خواهد بود.
وی اظهار کرد: سایپا محصوالت عرضه شده 
در طرح های فروش فوق العاده و پیش فروش 
یکساله را فقط به شــخص خریدار تحویل 
خواهد داد و با هدف کاهش نقش واسطه ها 
در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالت نامه 

خودداری خواهد کرد.
سمتی با یادآوری اینکه انتقال حقوق ناشی از 
قرارداد پیش فروش در ســامانه های فروش 
سایپا و هیچ مرجع دیگری قابل ثبت نیست و 
این کار، سوء استفاده افراد سودجو و فروش 
یک خودرو به چند نفر را تشــدید می کند، 
افزود: با توجه به تمهیدات اندیشــیده شــده 
برای جلوگیری از ورود واسطه های بازار به 
خرید و فــروش حواله های خودرو، ورود به 
این معامالت با خطرپذیری باالیی همراه است 
و از هموطنان می خواهیم برای جلوگیری از 
مشــکالت عدیده، از هر گونه معامله قرارداد 
پیش خرید، تحت عنوان خرید حواله خودرو 

خودداری کنند.
رییــس دفتر مرکزی حقوقی ســایپا در پایان 
گفــت: با توجه به ممنوعیــت معامله حواله 
خودروهای عرضه شــده در طرح های اخیر 
خودروســازان و با هدف صیانت از حقوق 
مشتریان و جلوگیری از تکرار التهاب در بازار 
خودرو، علیه اشخاص، سایت ها و صفحات 
مجازی تبلیغ کننده آگهی فروش حواله خودرو 

اقدام حقوقی خواهد شد.

تعداد بورسی ها به بیش از 
۴۸ میلیون نفر رسید!

 جذابیت بازار ســرمایه به آزادسازی 
سهام عدالت و به تبع آن ورود مشموالن سهام 
عدالت به بازارسرمایه به یکدیگر گره خورده 
تا این روزها بازار ســرمایه بیش از هر زمان 
دیگری میزبان کدهای جدید بورســی باشد؛ 
به طوری که آخرین آمار حاکی از آن اســت 
که تعداد بورسی ها به بیش از ۴۸ میلیون نفر 

رسیده است.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته، حدود ۸۲۲ 
هزار کد صادر شــد تا پرونده این بازار با ۱۱ 

میلیون و ۶۶۵ هزار کد بسته شود.
بر این پایه، آمار صدور کدها در سال گذشته 
حاکی از آن بود که در فروردین ۵۵ هزار کد، 
در اردیبهشت ۳۹ هزار کد، در خرداد ۲۳ هزار 
کد، در تیر ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار کد 

و در شهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشم گیری 
داشــته و در این ماه ۹۱ هزار کد صادر شــد. 
همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شــاهد 
صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار کد بودیم. 
این آمار در بهمن ماه ۱۵۴ و در اسفند نیز ۱۷۲ 

هزار کد بود.
بر این پایه، در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۲ هزار کد 
جدید در بازار سرمایه صادر شد تا تعداد کل 
کدها به رقم ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد برسد. 
این درحالی است که تعداد کدهای صادر شده 
در کل ســال ۱۳۹۷، حدود ۸۹۵ هزار کد بود. 
اما به نظر می رسد بازار سرمایه امسال جایگاه 
دیگری بین مردم پیدا کرده اســت؛ به طوری 
که تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام ۱۸ 
برابر نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافت. در ۲۵ روز نخســت امسال تعداد ۶۵۱ 
هزار و ۹۵۹ نفر در سامانه سجام ثبت نام کردند 
تا تعداد کل ثبت نام کنندگان در این سامانه از 

مرز چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر عبور کند.
طبق آمار، در فروردین  ۱۹۳ هزار و ۹۲۰ کد و 
از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد یک میلیون و ۳۹۱ 

هزار کد صادر شد.
از سوی دیگر از آنجا که برای مشموالن سهام 
عدالت که روش مســتقیم را برای مدیریت 
سهام خود انتخاب کرده اند کد بورسی صادر 

خبـــر

 ایــن روزهــا اوضــاع بازارهای 
مختلف چندان مساعد نیست و افزایش 
قیمــت در برخی بازارها بیداد می کند. از 
جمله بازارهایی که در چند ماه اخیر اسیر 
افزایش قیمت شــده اســت، بازار لوازم 

خانگی می باشد.
به گزارش تابناک اقتصــادی، بازار لوازم 
خانگی به این دلیل حائز اهمیت می باشد 
که بسیاری از زوج های جوان این روزها 
برای شروع زندگی خود و رفتن زیر یک 
ســقف نیازمند خرید لوازم خانگی می 

باشند.
بررسی ها نشان می دهد که در بازار لوازم 
خانگی، تولیــدات داخلی افزایش قیمت 
حدود ۳۰ درصدی را داشته اند و تولیدات 
خارجی که عمدتاً به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند افزایش قیمت حدود ۱۰۰ 

درصدی را تجربه کرده اند.
بررســی ها نشــان می دهد که در برخی 
اقالم لوازم خانگی حتی شــاهد افزایش 
قیمت بیش از ۳۰ درصدی هم هســتیم. 
به عنوان نمونه در بهمن ماه سال گذشته 
قیمت یک یخچــال ۱۴ فوت ایرانی، دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده اســت که 
قیمت همین یخچال هم اکنون به حدود 
ســه میلیون و ۵۰۰ هــزار تومان افزایش 
یافته است. یعنی قیمت یخچال ۱۴ فوت 
ایرانی در مدت حــدود ۵ ماه، ۵۲ درصد 
افزایش داشته است. همچنین قیمت یک 
نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون 
تومان در بهمن ماه، به حدود هفت میلیون 
تومان هم اکنون رســیده است. به عبارت 
بهتــر در مدت حدود ۵ مــاه، ۴۰ درصد 

افزایش قیمت داشته است.
در این بین فروشندگان عنوان کرده اند که 
در ســه ماهه اول سال کنونی حداقل سه 
بار تولیدکنندگان تولید را متوقف کرده اند 
و بعد از هر بار بازگشــایی تولیدات خود 
را حدود ۵ تــا ۱۰ درصد افزایش قیمت 

داده اند.
هنوز دستوری از سوی سازمان حمایت 

جهت افزایش قیمت صادر نشده است
افزایش قیمت این روزهــای بازار لوازم 
خانگی در حالی است که هنوز دستوری 
از سوی ســازمان حمایت جهت افزایش 
قیمت صادر نشــده است. البته به تازگی 
ســتاد تنظیم بازار در مصوبه ای سازمان 
حمایت را مستلزم کرده است تا در اسرع 
وقت سقف قیمت چهار قلم کاالی اصلی 
لوازم خانگی از جملــه یخچال- فریزر، 
تلویزیون، ماشــین لباسشــویی و لوازم 
گازسوز را بر پایه اسناد و مدارک، محاسبه 
و پس از بارگذاری قیمتها در سامانه ۱۲۴، 
نســبت به برخورد بــا تخلفات صورت 
گرفته و افزایش قیمت های غیر متعارف 

با رعایت سقف های تعیین شده، برخورد 
کند.

همچنیــن این افزایش قیمــت به حدی 
بوده که رییس جمهور روحانی نیز به آن 
واکنش نشان داده است. وی در گفتگویی 
در روز جمعه مورخه ۲۳ خرداد ماه سال 
کنونی با مدرس خیابانی سرپرست وزارت 
صمت با اشاره به برخی گزارش ها درباره 
افزایش قیمت بعضــی از کاالها و لوازم 
خانگی، بر ضرورت اجرای نظارت دقیق 
و اقدام عاجل و ســریع برای ساماندهی 

قیمت ها در این بخش تاکید کرد.
رییس جمهور با اشــاره به افزایش تقاضا 
برای خرید لوازم خانگی پس از بازگشایی 
نســبی فعالیت ها و کســب و کارها و 
رفع برخی محدودیت ها در این راســتا، 
اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی 
و ظرفیت ایجاد شــده برای تولید لوازم 
خانگــی در داخل کشــور و جلوگیری 
سریع از روند افزایش قیمت این کاالها در 
بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای 
مردم توسط برخی دالالن و افراد سودجو 
جلوگیری کنیم. روحانی با تقدیر از تالش 
ها و خدمات فعاالن، دســت اندرکاران و 
کارگران تالشــگر در زمینــه تولید لوازم 
خانگی داخلی در کشــور، از سرپرست 
وزارت صمت خواست تا با هماهنگی با 
اصناف و اجرای نظارت های دقیق نسبت 
به کنترل و ساماندهی بازار لوازم خانگی 
اقدام و گزارش های مربوط را به نشست 
روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

رییس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست 
با وجود تالشی که تولید کنندگان کشور 
به ویــژه در ماه های اخیر در زمینه افزایش 
تولید لوازم خانگی با کیفیت دارند، مردم 
برای خرید این محصوالت دچار فشار و 
تنگنا باشند و باید تمام دستگاه های ذیربط 
در دولت با همکاری دیگر بخش ها این 

مشکالت را برطرف کنند.
به هــر حال این شــرایط افزایش قیمت 
لوازم خانگی در حالی رقم خورده است 
که آمارهای منتشر شــده توسط وزارت 
صمت نشــان می دهد که تولید برخی از 
لوازم خانگی در دو ماهه ســال کنونی در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته رشد 

چشمگیری را داشته اند.
آمارها نشــان می دهد کــه دو ماهه اول 
سال کنونی میزان تولید ماشین لباسشویی 
۱۱۸ هزار دستگاه بوده است که این میزان 
تولید در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴۴ 
درصدی داشــته اســت. همچنین تولید 
تلویزیون ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ دســتگاه بوده 
است که این میزان تولید نیز در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۵۰ 

درصدی را تجربه کرده است.
بنابراین با توجه به اینکه تولید برخی لوازم 
خانگی در سال کنونی در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته افزایش داشته است، 
حاال پرسش اساســی این است که چرا 
با توجه بــه افزایش تولید و عرضه لوازم 
خانگی قیمت ها در سال کنونی حدود ۳۰ 
درصد رشد داشته اند؟ و همچنین راهکار 

کاهش قیمت لوازم خانگی چیست؟
محمدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی 
تولیدکننــدگان لوازم خانگی در گفتگو با 
خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این 
پرســش ها گفت: تولیدکنندگان داخلی 
ظرفیت تولید تا سه برابر نیاز بازار داخلی 
ایران را دارند اما این ظرفیت هم اکنون به 
دلیل مشکالتی که بر سر راه تولیدکنندگان 
وجود دارد و این مشکالت رفع نشده، بال 

استفاده باقی مانده است. 
وی افــزود: اولیــن مانــع بر ســر راه 
تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین ارز است. 
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود 
نیازمند ارز می باشند. برای رفع این مشکل 
باید هماهنگی ها بیــن وزارت صمت و 

بانک مرکزی بیشتر از گذشته شود.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در مورد میزان واردات مواد 
اولیه گفت: میزان مواد اولیه وارداتی برای 
هر محصول متفاوت است ولی این میزان 
واردات نهایتاً از ۱۰ تا ۴۰ درصد می باشد. 
غزنوی ادامه داد: دومین مانع بر ســر راه 
تولیدکنندگان لــوازم خانگی قیمت ورق 
فوالدی اســت. در خرید و فروش ورق 
فوالدی در بورس دالل بازی جریان دارد و 
یک عده افراد سودجو در حال کسب منافع 
از این موضوع می باشند و هیچ کس هم به 
فکر اصالح این وضعیت نیست. یک عده 
دالل در بورس ورق فوالد را خریداری می 
کنند و در بازار به قیمت ۱۸ هزار تومان به 
تولیدکننده می فروشند. به عبارت بهتر یک 

عده بسیار اندکی از این وضعیت به وجود 
آمده در بــازار ورق فوالد نفع می برند و 
میلیون ها ایرانی از این جریان متضرر می 

شوند.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی با اشــاره به افزایش قیمت 
ورق فوالد گفت: دو هفته قبل قیمت ورق 
فوالد حدود ۶۵۰۰ تومان بوده اســت که 
تولیدکننده هم اکنون در بازار آزاد این ورق 

را ۱۸۰۰۰ تومان خریداری می کند.
وی گفت: راه حل این مشــکل این است 
که تولیدکننده لوازم خانگی قرارداد مستقیم 
با تولیدکننــده ورق فوالدی منعقد کند و 
سهم تولیدکنندگان لوازم خانگی از ورق 
فوالد تولیدی به مانند سهم خودروسازان 

مشخص شود.
غزنــوی گفت: شــوربختانه فــوالد و 
خودروسازی هر دو دولتی هستند و این 
دو صنعت به راحتی با هم بده بستان دارند 

و کار خود را پیش می برند.
محمدرضا غزنــوی گفت: اگر این موانع 
از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود، 
تولید و عرضه افزایــش خواهد یافت و 
قیمت لوازم خانگی نیز متعادل تر خواهد 

شد.
ســخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در مورد اعالم قیمت لوازم 
خانگی توسط سازمان حمایت هم گفت: 
بــا توجه بــه افزایش قیمت مــواد اولیه 
تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ۲۰ 
تا ۳۰ درصدی لوازم خانگی را به سازمان 

ارائه کرده اند و احتماال سازمان حمایت در 
هفته جاری تصمیم خود در این رابطه را 

اعالم خواهد کرد.
وی در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
تولیدکنندگان قادر به تولید همه نوع لوازم 
خانگی هستند، گفت: بله این امکان وجود 
دارد و حتــی تحریم ها هــم نمی توانند 

مشکلی ایجاد کنند.
دیگر تصمیمات ســتاد تنظیم بازار در 

مورد بازار لوازم خانگی
همان گونه که عنوان شد ستاد تنظیم بازار 
برای به سامان رساندن وضعیت بازار لوازم 
خانگی مصوبه ای را صادر کرده است. از 
دیگر تصمیمات مندرج در این مصوبه می 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
بر پایه مصوبه ســتاد تنظیم بازار در باره 
بازار لوازم خانگی و تامین مواد اولیه این 
واحدهای تولیدی، قرار است بانک مرکزی 
با اولویت نسبت به تامین ارز مواد اولیه و 
قطعات تولید لوازم خانگی به دلیل اهمیت 
این موضوع در ســبد هزینه ای خانوارها 
و زوجهــای جوان و همچنین ممنوعیت 
واردات کاالهای ساخته شده، اقدام کنند. 
البتــه این اقدام بر پایه لیســت اعالمی از 

سوی وزارت صنعت انجام می شود.
همچنین برای رصد زنجیره تولید تا عرضه 
لــوازم خانگی به مصرف کننده نهایی نیز 
باید اطالعات مربوط به تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان در ســامانه جامع تجارت 
ثبت شــود تا بر پایه آن امــکان مبارزه با 
احتکار کم فروشی و ... برای سازمان های 
نظارتی از جمله سازمان حمایت، سازمان 

تعزیرات و دادستانی فراهم باشد.
به عالوه بر پایه مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
باید بسته پیشنهادی تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی لــوازم خانگــی از طریق ترمیم 
قدرت خرید مصرف کننده توسط وزارت 
صنعت تهیه و ارائه شــود و همچنین با 
توجه به فاصله میزان تولید لوازم خانگی 
داخلی و نیاز بازار، قرار است معاونت امور 
صنایع با الزام تشکل ها و انجمن ها برای 
تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت های 
موجود نســبت به تامین نیاز بازار داخل 

برنامه ریزی الزم را انجام دهد.
بــر پایه گزارش ارائه شــده در باره عمق 
ســاخت داخل تولید لوازم خانگی قرار 
است در مورد کاالهایی که امکان افزایش 
عمق ســاخت داخــل آن بــا توجه به 
ظرفیت های موجود فراهم اســت توسط 
معاونت امور صنایع نسبت به برنامه ریزی 
ایــن کار اقدام شــود و همچنین وزارت 
صنعت در اسرع وقت هماهنگی الزم برای 
تامین ورق مصارف لوازم خانگی در قالب 
قراردادهای بلند مدت را به قیمت مصوب 

انجام دهد.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مطح کرد؛

آشفتگی در بازار لوازم خانگی 
 دو مانع مهم بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی  دالل ورق فوالدی نفع می برد؛ میلیون ها ایرانی متضرر می شوند  وزارت صمت تدبیر کند

 وزیر امــور اقتصــادی و دارایی با بیان 
اینکه امسال هم جرایم معوقات مالیاتی، بخشیده 
خواهد شد، گفت: به دلیل شرایط ناشی از شیوع 
کرونا، دامنــه این بخشــودگی را از بنگاه های 
تولیــدی، بــه بنگاه های تولیــد کاال و خدمات 

گسترش داده ایم.
به گــزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
»فرهــاد دژپســند« دو مصوبــه مهم شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قــوا در زمینه 
سیاست های حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه های 

تولیدی را تشریح کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما در 
سال کنونی از یک سو بحث »جهش تولید« را به 
عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه 
بــا تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار 
داشــت: اقتضای توجه به این دو امر مهم، این 
است که ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادی، در 
بحث مالیات باید به درآمدهای مالیاتی برای رها 
ســازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور 

تکیه کنیم.
وی افــزود: به همین دلیل، یکســری مصوبات 

را از شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران 
قــوا گرفتیم که می توانــد در فارغ کردن بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصــادی از برخی دغدغه 
ها و همچنین افزایش  درآمدهای دولت، تعیین 

کننده باشد.
دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات 
معوق فعاالن اقتصادی و درآمد ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی ســال گذشــته دولت با بخشودگی این 
جرایم، در صورت تســویه اصل مالیات، اظهار 
داشــت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال 
گذشــته، از شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا مصوبه ای گرفتیم کــه ما می توانیم 

امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.
وی افزود: در ســال کنونی البته یک کار دیگر را 
هم کرده ایم که به دلیل شــرایط ناشی از شیوع 
کرونا، دامنــه این بخشــودگی را از بنگاه های 
تولیدی، بــه بنگاه های تولیــد کاال و خدمات 
گســترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این 
بخشودگی بشــوند و بتوانیم از درآمد بیشتری 

برخوردار شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، 

ما مشوقی داشــتیم که اگر مودی، مالیات تعیین 
و برآورد شــده خود را زودتر می پرداخت، به 
ازای هــر ماه، یک درصد پــاداش به وی تعلق 
می گرفت کــه اکنون، طبق قانون، این رقم با۵۰ 
درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: یعنی اگر مودی در طول ۱۲ ماه، 
زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال 
از ۱۸ درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این 
پاداش، حتی از نرخ ســود سپرده بانکی هم سه 

درصد بیشتر است.
وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت 
افزایش پیدا می کنــد و دیگر نیازی ندارد برای 
این امر به ســراغ دیگر منابع برود و هم ســود 

خوبی نصیب بخش خصوصی می شود.
دژپسند با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل 
شــرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند 
برای بــورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه هایی 
هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند 
اما نگران این هســتند که اگر وارد بازار سرمایه 
بشــوند، زمینه و بهانه ای پیدا شــود که پرونده 
مالیاتی ســنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی 

مجدد قرار گیرد.
وزیــر اقتصاد تصریــح کرد: ما بــرای رفع این 
دغدغــه، در مصوبــه ای که از شــورای عالی 
هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا گرفتیم و 
خوشــبختانه ابالغ هم شده است، ورود سازمان 
امــور مالیاتی به پرونده های ســال های ماقبل 
۱۳۹۸ تمامی شــرکت هایی که در سال کنونی 

در بورس پذیرش می شوند را ممنوع کرده ایم 
و این شــرکت ها تنها بابت صورت مالی سال 

۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پراخت.
دژپســند افزود: این یک فرصت طالیی خاص 
است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه می شود 
و هم پایه و درآمد مالیاتی جدیدی برای دولت 

ایجاد می کند.

 آمــار اعالمی »نیما« حکایت از آن دارد 
که از ابتدای ســال تا ۲۳ خرداد ۹۹، مجموعه 
معامالت فــروش ارز صادراتی به ۲ میلیارد و 
۵۳۹ میلیون یورو رسیده؛ اما چند روزی است 

که قیمت از سامانه حذف شده است.
بــه گزارش خبرنــگار مهر، بررســی عملکرد 
ســامانه نیما بــه عنوان محلی بــرای خرید و 

فروش ارز حاصــل از صادرات حکایت از آن 
دارد که علیرغم همه محدودیت های بین المللی 
بــر علیــه اقتصاد ایران از یک ســو و شــیوع 
ویروس کرونا از سوی دیگر که منجر به توقف 
مقطعی صادرات غیرنفتی کشــور شــده است، 
صادرکنندگان بالغ بــر ۲.۵ میلیارد یورو ارز به 

سامانه نیما عرضه کرده اند.

بررسی عملکرد سامانه نیما حکایت از آن دارد 
که مجموع معامالت فروش ارز صادراتی دقیقًا 
۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۴ هزار یورو تا روز 

۲۳ خرداد ۹۹ بوده است.
در عیــن حــال، مجموع معامــالت خرید ارز 
وارداتــی نیز حکایــت از آن دارد که تاکنون ۱ 
میلیارد و ۵۴۶ میلیون یورو از ســوی ســامانه 

نیما به منظور تأمین نیازهای وارداتی اختصاص 
یافته است.

در هفته های گذشته، ســرعت تأمین ارز مورد 
نیــاز از ســوی بانک مرکزی افزایــش یافته و 
بخشــی از نیازهای ارزی واردات از طریق ارز 
حاصل از صادرات تأمین شــده اســت که این 

نوید خوبی برای واردکنندگان است.

نکته حائز اهمیت در بررسی عملکرد سامانه 
نیما آن اســت که در روزهای گذشته به دلیل 
برخی نوســانات ارزی، قیمت از روی صفحه 
سامانه نیما حذف شــده و اکنون میانگین نرخ 

دالر و یورو همچون گذشته اعالم نمی شود.
بررســی عملکرد ســامانه نیما همچنین نشان 
می دهد که ظرف دو هفته گذشته یعنی از هفته 
دهم سال ۹۹ تا هفته دوازدهم، روند فروش ارز 
صادراتی رونق گرفتــه و افزایش یافته؛ ضمن 
اینکه به موازات آن در ســه هفته گذشته، روند 

تأمین ارز واردات نیز رونق گرفته است.

دژپسند:جرایم معوقات مالیاتی در سال ۹۹ بخشیده می شود

معامله ۲.۵ میلیارد ارز صادراتی در نیما
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 مردم مراقب باشند
 کالهبرداری پیامکی به بهانه 

برنده شدن و اظهار دروغ 
به عنوان امور مشترکین

 کالهبرداران در روزهای اخیر با ارسال 
پیامک به مردم به بهانه برنده شدن، خود را به 
عنوان امور مشترکین مخابرات معرفی می کنند 

تا به مقاصد شوم خود برسند.
به گــزارش اداره کل ارتباطــات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایــران، در روزهای 
اخیر، کالهبرداران به تعداد زیادی از مشترکین 
در اســتان های مختلف، پیامکی حاوی وعده 
دروغین برنده شدن تبلت، سرویس آشپزخانه 
و ... ارسال و ضمن معرفی خود به عنوان امور 
مشــترکین مخابرات یا همراه اول درخواست 

اخاذی و واریز پول از آنان می کنند.
از این رو، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت مخابرات ایران در هشداری اعالم می 
کند که مشترکین مراقب باشند فریب این گونه 

کالهبرداری ها را نخورند.
گفتنی ست، بر پایه اعالم تعداد قابل توجهی از 
مشترکین مبنی بر اینگونه کالهبرداری از آنان، 
دفتر مرکزی بازرسی و نظارت و دفتر حقوقی 
شرکت مخابرات ایران در حال پیگیری آن از 

طریق مراجع حقوقی می باشد.

بازگشایی سینما بهمن و 
روشا از اول تیرماه در زنجان

 مدیرامور ســینماهای اســتان زنجان 
گفت: بر پایه اعالم وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، دو ســینمای بهمن و روشا از اول 

تیرماه فعالیت خود را آغاز می کنند.
میثــم زنجانــی امــروز در گفــت و گو با 
خبرنگارموج رسا،  اظهار داشت: بر پایه اعالم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با تصویب 
ســتاد کرونای کشور، فعالیت سینماها از اول 

تیرماه آغاز می شود.
وی بــا بیان اینکه هنــوز برنامه های اکران در 
سینما بهمن زنجان مشخص نیست، افزود: در 
صورت ارائه فیلم ها، زمان و نام فیلم ها اعالم 

می شود.
این مســوول خاطرنشان کرد: برای بازگشایی 
ســینماها پروتکل های بهداشتی باید رعایت 
شده و دســتورالعمل های ستاد کرونا در نظر 

گرفته شود.
مدیر امور سینماهای استان زنجان یادآور شد: 
اســتان زنجان آمادگی الزم را برای بازگشایی 
ســینماها دارد اما این امر منوط به اعالم اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی است تا اطالع 

رسانی الزم در این زمینه انجام شود.
زنجانی بیان داشت: هم اکنون در دو سینمای 
روشا و بهمن امکان اکران فیلم ها وجود دارد 
که تالش می شــود با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی اکران ها انجام شود.
وی گفت: ســالن 21 نفره سینما بهمن زنجان 
نیز آماده سازی و آماده اکران فیلم ها است که به 
تازگی به مجموعه این سینما افزوده شده است.

رییس کل دادگستری استان زنجان:
کمیسیون رسیدگی 

به تخلفات حوزه آب زنجان 
افزایش یابد

 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: برای تســریع در تعیین تکلیف پرونده 
آب های زیرزمینی در کمیسیون رسیدگی کننده 
باید شمار کمیسیون ها از چهار به ۶ افزایش و 
به عبارتی، تعداد جلسات در هفته افزایش یابد 

تا به پرونده های بیشتری رسیدگی شود.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
اظهار داشــت: وجود سه هزار و ۹۹2 پرونده 
فاقد ثبت در سامانه در کمیسیون رسیدگی کننده 
به تخلفات حوزه آب، آمار قابل توجهی بوده 

و پذیرفته نیست.
وی تاکید کرد: پرونده های بالتکلیف در اسرع 

وقت باید تعیین تکلیف شوند.
صادقــی نیارکــی تصریح کــرد: حفاظت و 
مدیریت صحیح استفاده از آب های زیرزمینی، 
جزو وظایف شــرکت آب منطقــه ای بوده و 
هیچگونــه کوتاهی در ایــن زمینه، پذیرفتنی 

نیست.
وی افزود: پیگیری و نظارت بر چاه های مجاز 
و غیرمجاز با ثبت دقیق آمار در سامانه شرکت 

آب، ضروری است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر 
برخورد با متخلفان استفاده از چاه های غیرمجاز 
گفت: اســتفاده غیرمجاز از آب هــای منابع 
زیرزمینی، ممنوع بوده و شــرکت آب باید در 

این باره به وظیفه قانونی خود عمل کند.
وی اظهار داشت: ســه هزار و ۴1 چاه بدون 
پروانه و غیرمجاز در استان زنجان فعال بوده و 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
صادقی نیارکی خاطرنشــان کــرد: کنترل و 
نظارت بر ایــن چاه ها و اقدامات حاکمیتی با 
اولویت در دستور کار مدیریت آب استان قرار 

گیرد.

 خبـــر

 استاندار زنجان گفت: چرخ اقتصاد استان 
به خوبی در حال گردش است و سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت زنجان در 2 سال گذشته سه و 

نیم برابر شده است.
بــه گزارش ایرنــا فتح اله حقیقــی  در دیدار با 
ربیس کل بیمه مرکــزی، معاونان وی و مدیران 
شــرکت های بیمه گذار اســتان افزود: اگر امروز 
ضریب بیمه در استان پایین تر از میانگین کشوری 
اســت باید علت آن را دقیق و کارشناسی جویا 
شد چرا که استان زنجان به لحاظ برخی شاخص 
ها از جمله جذب ســرمایه گذاری خارجی در 

کشور نمونه است.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاری حوزه صنعت 
استان زنجان از یک هزارو 1۰۰ میلیارد تومان به  
سه هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، 
تصریح کرد: مشــکالت مدیریتــی و نقدینگی 
برخی واحدهای بزرگ همچون ترانســفو و نخ 
تایر صبا حل شده و 1۰ واحد بزرگ صنعتی که 
ســال ها بالتکلیف و راکد مانده بود به چرخه 
تولید بازگشــت و برای همه این کارها ما نقشه 
راه داشتیم و اگر شرکت های بیمه گر می خواهند 
ضریب نفوذ بیمه افزایــش یابد باید برای خود 

نقشه راه ترسیم نمایند.
اســتاندار زنجان ظرفیت های بی نظیر این استان 
را در حوزه های گردشــگری، صنایع دســتی، 

بهداشت و آموزش یادآور شد و افزود: عالوه بر 
این، طرح های دیگر برای سرمایه گذاری هست 
که شــرکت های بیمه گر اســتان می توانند در 
تعامــل با امور اقتصادی و دارایی که ابداع کننده 
پنجره واحد ســرمایه گذاری است آنها را احصا 
کنند و در هر زمینه ای که عالقه مند به ســرمایه 
گذاری باشند ما نیز از آنها حمایت خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در اســتان تاکید کرد: در هر 
زمینــه ای که می خواهیم عملی انجام دهیم باید 
مســوولیت متقابل بر عهده بگیریم و به نظر می 
رســد اگر برخی از خدمات بیمه ها از مرکز به 
دیگر استانها انتقال یابد خروجی بهتری خواهد 

داشت.
رییس کل بیمه مرکزی نیز در این جلسه با اشاره 
به موقعیت ممتاز استان زنجان در برخی زمینه ها 
گفت: نظام بیمه ای می تواند کمک حال مدیران 
استان باشد و نباید تصور کنیم بیمه فقط شخص 
ثالث اســت و بیمه های دیگــر همچون درمان، 
آتش ســوزی، بیمه عمر و پس انــداز ظرفیت 
فعالیت بسیار دارند و ما در استان زنجان دیدیم 
جوانان خوبی در بخــش بیمه عمر تالش های 

خوبی انجام داده اند.
ســلیمان امیری در ادامه افــزود: 1۶هزار نفر در 
قالب ۳۳ شــرکت بیمه ای در ۷۰هزار نمایندگی 
در کل کشــور فعالند که ما در مجموع در سال 

گذشــته 2۰هزار میلیارد تومــان در بخش بیمه 
شخص ثالث پرداخت کردیم .

رییس کل بیمه مرکزی به ضریب بیمه در استان 

زنجان اشــاره کرد و افزود: شوربختانه ضریب 
نفوذ بیمه در اســتان زنجان یک درصد است که 
از میانگین کشــوری بسیار پایین تر است و باید 

دید با توجه به وجود واحدهای صنعتی چرا این 
ضریب اندک است و می طلبد شرکتهای بیمه ای 

در استان فعال تر شوند.

استاندار زنجان:

سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان ، سه و نیم برابر شده است

 رییس کمیسیون حمل و نقل و بیمه اتاق 
بازرگانی زنجان گفــت: قرارگیری ۵۰ درصد 
جمعیت، تولید، مصرف و امکانات کشــور در 
شعاع ۴۰۰ کیلومتری استان زنجان، یک ظرفیت 
عظیم و بالقوه و موقعیت مناســب برای تبدیل 
شــدن زنجان به منطقه لجســتیک شمال غرب 

کشور محسوب می شود.
محســن عطائیان در جلســه کمیسیون حمل و 
نقل و بیمــه اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی زنجان افزود: ایجاد شهرک لجستیک 
در زنجان با توجه به زیرســاخت ها و امکانات 
موجــود در منطقه شــمال غرب، یک فرصت 

مطلوب برای استان زنجان است.
وی تصریــح کرد: بــر پایه ایــن ظرفیت ها از 
لحاظ موقعیــت جغرافیایی و زیرســاخت ها، 

تبدیل اســتان زنجان به مرکز لجستیک منطقه 
شمال غرب کشور از سوی رییس جمهوری در 

سفر استانی مطرح شده است.
عطائیان اظهار داشــت: شیوع بیماری کرونا در 
ماه های اســفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشــت 
امسال بر روند کار این کمیسیون و حوزه حمل 

و نقل استان، بی تاثیر نبوده است.
معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان زنجــان نیز گفت: بیش 
از چهار هزار دســتگاه ماشــین آالت سنگین و 
نیمه ســنگین حمل و نقل در این استان وجود 

دارد.
علی مدقالچی افزود: عمر اکثر این ماشین آالت 
از میانگین کشــوری باال نبوده و به این جهت، 
تجهیزات مطلوبی در اختیار استان زنجان است.

 وی با اشــاره بــه مصوبه دولت و سیاســت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ورود 
کِشنده های دســت دوم با استفاده از تخفیفات 
گمرکی، اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن 
این مهم، کمک شایانی به حمل و نقل در کشور 

و استان زنجان خواهد شد.
مدقالچی خاطرنشــان کرد: در حمل و نقل از 
مبدا استان زنجان به دیگر نقاط کشور هیچگونه 
مشکلی وجود نداشته و ظرفیت زنجان در این 

حوزه، هنوز اشباع نیست.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان گفت: شاید در برخی 
از مقاطع بســیار کوچک، محدودیت حمل بار 
وجود داشته باشد ولی این محدودیت ها مستمر 

و همیشگی نیست.

عبدالرضا کشــاورز، معاون امور گمرکی اداره 
کل گمرک استان زنجان نیز با اشاره به آمادگی 
گمرک برای همکاری در راستای توسعه حمل 
و نقل و صادرات از این اســتان، گفت: گمرک 
به ویژه در زمان شیوع بیماری کرونا به صورت 
شبانه روزی در حال انجام کار است و با وجود 
کمبــود نیروی کار حتی در زمان تعطیالت عید 
نوروز نیز برای معطل نشــدن صادرات استان 

زنجان، پای کار بود.
ســعید رمضانلو، معاون فــرودگاه زنجان نیز با 
اشــاره به لغو پروازها به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا از مسیر زنجان به مشهد و دیگر مقصدها، 
گفت: ظرفیت فرودگاه زنجان جهت اســتفاده 
و بهره بــرداری فعاالن اقتصادی برای صادرات، 
آمــاده بوده و تجهیزات خوبــی برای فرودگاه 

زنجان در ســال های گذشته خریداری شده که 
حتی امکان پرواز در زمســتان را نیز مهیا کرده 

است.
کریمــی، معاون راه آهن شــمال غرب ایران نیز 
با اشــاره به همکاری مناسب گمرک و راه آهن 
برای صادرات کاالهای تولیدی اســتان زنجان 
در زمان شــیوع بیماری کرونا، گفت: با توجه 
به بازگشــایی مرز بازرگان از 1۵ خردادماه، در 
ماه های گذشــته، ســنگینی صادرات بر دوش 

راه آهن بوده است.
نوســازی ناگان حمل و نقل استان و مشکالت 
پیش روی آن، مشــکالت تامیــن لوازم یدکی 
مورد استفاده رانندگان و مشکالت حمل و نقل 
شــهری، مباحثی بود که در این جلســه مطرح 

شد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و بیمه اتاق بازرگانی زنجان:

زنجان ،موقعیت مناسب 
برای تبدیل به منطقه لجستیک 

شمال غرب را دارد

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
گفت : با توجه به مصوبه ستاد استانی پیشگیری 
از شیوع کرونا ویروس و موافقت سازمان مرکزی 
دانشگاه آزاد اسالمی کلیه امتحانات دانشگاه آزاد 
اسالمی اســتان زنجان در همه واحدها و مراکز 
و آموزشکده های سما به صورت غیرحضوری 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
زنجــان ، دکتــر علیرضا فیروزفــر اظهار کرد : 
امتحانــات پایان ترم نیمســال دوم ۹۹- 1۳۹۸ 
دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان )همه واحدها 

و مراکز و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما( 
که بنابــود از تاریخ 2۴ خرداد 1۳۹۹ به صورت 
حضــوری با رعایــت پروتکل های بهداشــتی 

برگزار شود تا ۳1 خرداد به تعویق افتاد.
وی ادامــه داد : بــا توجــه به تقاضــای مکرر 
دانشــجویان و دغدغــه والدیــن و همچنین با 
عنایت به وضعیت شــیوع بیماری در اســتان و 
تصمیم ستاد اســتانی پیشگیری از شیوع کرونا، 
امتحانات واحدها و مراکز و آموزشــکده های 
سما در اســتان زنجان به صورت غیرحضوری 

برگزار خواهد گردید.

وی تصریح کــرد: امتحانات غیرحضوری دوره 
های کاردانی تا کارشناســی ارشد دانشگاه آزاد 
اسالمی استان زنجان از تاریخ دوم تیرماه 1۳۹۹ 
تا 2۶ تیرماه و مطابق برنامه اعالم شــده توسط 

واحدها و مراکز خواهد بود.
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان زنجان  با 
اشــاره به برگزاری امتحانات دانشجویان دوره 
دکتــری ادامــه داد: امتحانات مربــوط به دوره 
دکتری تخصصی با محوریت اساتید به صورت 
ارزیابی مســتمر و امتحان شــفاهی به صورت 
مجــازی در بازه زمانی ۳1 خــرداد 1۳۹۹ تا ۶ 

تیرماه 1۳۹۹ خواهد بود. 
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان توصیه 
کرد : دانشجویان برای کسب اطالعات و اخبار 
مربوط به دانشگاه  به ســامانه واحدها و مراکز 

دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان زنجان مراجعه 
نمایند و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان به سامانه این واحد دانشگاهی به نشانی 

http://iauz.ac.ir مراجعه کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان:

امتحانات دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان 
به صورت غیرحضوری برگزار می شود

 فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: 
نگهداری الشه به مدت 2۴ ساعت در سردخانه، 
PH گوشت کاهش پیدا کرده و ویروس کریمه 
کنگو به دلیل حســاس بودن به pH اسیدی، از 

بین می رود.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطــه با بیماری تب کریمــه کنگو در دام، 
اظهــار کرد: تب، مهم ترین نشــانه های بیماری 

تــب کریمه کنگو در دام بوده و دام های مبتال به 
کریمه کنگو چند روزی دچار تب و بی اشتهایی 
می شــوند و در مدت زمانی کــه دام دچار تب 

می شود، زمان پخش ویروس است.
وی با بیــان اینکه مدت بیماری گــذرا بوده و 
گاهی برای دامدار و دامپزشــک قابل تشخیص 
نیســت؛ به طوری که حتــی در صورت درمان 
نکردن دام خــود به خود بهبود پیــدا می کند، 

افــزود: ویروس بیماری تــب کریمه کنگو بین 
انسان و دام مشترک بوده و برای مقابله با شیوع 

به مراقبت های بیشتری نیاز دارد.
این مسوول با بیان اینکه شهروندان فقط گوشت  
مورد تأیید دامپزشکی را خریداری کنند و مقابله 
با کریمه کنگو را جــدی بگیرند، تصریح کرد: 
تاکنون در استان زنجان موردی از ابتال به بیماری 
تب کریمه کنگو گزارش نشده و اقداماتی که در 

ســطح دامداری ها و کشتارگاه ها صورت گرفته 
در این امر تاثیر قابل توجهی داشــته ولی مردم 
طوری برداشــت نکنند که احتمال خطر کاماًل 

رفع شده است.
فرنشین دامپزشکی اســتان با اشاره به آموزش 
گسترده مردم و بهره برداران در مورد پیشگیری 
از شیوع تب کنگو، ادامه داد: راه اندازی پیش سرد 
در کشــتارگاه های صنعتی، آموزش ســالخان، 

قصابــان و دامداران، سم پاشــی در ســطح 
دامداری ها و توزیع بروشــور از اقدامات انجام 
شده برای پیشــگیری از این بیماری در سطح 

استان است.
حاج کاظمی با بیــان اینکه مهم ترین نکته ای که 
باید رعایت کنند این است که گوشت موردنیاز 
خــود را از واحدهــای تحت نظر دامپزشــکی 
خریداری کرده و یا از گوشــت های بسته بندی 
شده هویت دار اســتفاده کنند، خاطرنشان کرد: 
قابل ذکر اســت نگه داری الشــه به مدت 2۴ 
ساعت در ســردخانه، pH گوشت کاهش پیدا 
کرده و ویروس کریمه کنگو به دلیل حســاس 

بودن به pH اسیدی، از بین می رود.

فرنشین دامپزشکی استان زنجان عنوان  کرد

نابودی ویروس کریمه کنگو با نگهداری الشه گوشت در سردخانه
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