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 معــاون هماهنگــی امور 
اســتاندار زنجان گفت:  اقتصادی 
الکل مورد نیاز اســتان به تناسب 
نیاز، توسط شرکت داروسازان در 
استان به داروخانه ها توزیع شده و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

فرامرز نیک سرشــت در نشست 
ستاد پیشــگیری از کرونا استان با 
اشــاره به اقدامات انجام گرفته در 
این باره افزود: هم اکنون بیش از ۲ 
هزارو ۹۰۰ بسته ۵۰ عددی ماسک 
در انبــار موجــود و روزانه نیز به 
همین میزان در حال توزیع است و 

در تامین آن مشکلی وجود ندارد.
وی بابیــان اینکه واحــد تولیدی 
سرجین بافت با جذب ۷۵ نیروی 
انســانی و طبق تعهــد اعالمی در 
استان تامین ۱۰۰ هزار عدد ماسک 
در روز را  عهــده دار بود، گفت: 
شــوربختانه این واحد تولیدی به 
دلیل مشکالتی روزانه تنها بیش از 
۱۰ هزار ماســک تولید می کند که 
با رفع مشکالت، به تعهد خود در 
زمینه تولید روزانه ۱۰۰ هزار عدد 

ماسک عمل خواهد کرد.
نیک سرشــت ادامه داد: این استان 
در زمینــه تامین دســتکش یکبار 
مصرف مشکلی ندارد اما مسایلی 
بین واحدهای تولیدی و شــرکت 
داروخانه ها،  و  داروسازان  تعاونی 
وقفــه ای در توزیع این وســیله 

پیشگیرانه ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: با پیگیری های 
انجام گرفته و سوء تفاهم برطرف 
شده طبق روال، بیش از ۱۰۰ کارتن 
دستکش یکبار مصرف به شرکت 
تعاونی داروســازان استان تحویل 
داده خواهد شد و در زمینه تامین 
و تولید دســتکش التکس به دلیل 
وجود خللی در فرایند مدیریت آن، 
مشخص شــد که سه هزار کارتن 
از سوی شــرکتی در خارج استان 

توزیع شده است.

این مســؤول ادامــه داد: در زمان 
تامین دستکش التکس  حاضر در 
در بیــن داروخانــه های اســتان 
مشکالتی وجود دارد که امیدواریم 
با ســاز و کارهای انجــام گرفته 
از ســوی معاونت غــذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی این مهم نیز 

در هفته های آینده برطرف شود.
وی اضافــه کرد: فنــی و حرفه ای 
استان هم در تولید ماسک فعالیت 

خوبی دارد.
نیک سرشــت با بیان اینکه برخی 
داروخانه ها ماسک های تولیدی در 
فنی و حرفه ای استان را برگشت 
دادند گفت: از ۱۳۵ داروخانه سطح 
استان پنج داروخانه به برگشت این 
ماسک ها اقدام کرده اند و به نوعی 
مقاومــت و یا مخالفت هایی با آن 
دارنــد که این موضوع نیز برطرف 

خواهد شد.
اقتصادی  امــور  هماهنگی  معاون 
اســتاندار زنجان، ادامه داد: این در 
حالی است که ماسک تولیدی فنی 
و حرفه ای اســتان در دیگر استان 
ها از قبیل اســتان هــای تهران و 
آذر بایجان شــرقی خریــدار دارد 
و  مقاومت های کنونی در  استان 

جای پرسش دارد.
نیازهای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اقالم بهداشــتی مراکز بهداشــتی، 
بیمارستان ها، درمانگاه ها، خانه های 
داروخانه های  ســطح  و  بهداشت 
اســتان زنجان تامین شده است و 

مشکلی وجود ندارد.
بیش از ۲۸ هزار بسته غذایی در 
توزیع  نیازمند  های  خانواده  بین 

شد
کننده ســپاه  هماهنــگ  معــاون 
انصارالمهدی)عج( اســتان زنجان 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه 
گروه های جهادی نواحی این نهاد 
همچنان مشــغول دوخت ماسک 
و لباس بیمارستانی هستند، افزود: 
ســپاه اســتان آماده همکاری در 
نیازهای اقالم بهداشتی  تامین  باره 
دانشگاه علوم پزشکی استان بوده و 
در این باره از هیچ مساعدتی دریغ 

نمی کند.
افزود:  موسوی   سید شمس الدین 
گروه هــای جهــادی محله محور 
نیــز در ارتباط با ضدعفونی اماکن 
مختلف بر پایه نیاز آماده اســت و 
در باره کمک مومنانه نیز تا اواخر 
فروردین امســال بــا هماهنگی و 

کمک ائمه جماعات و فرمانداران 
اســتان ۲۸ هزار و ۴۳۶ بسته بین 
استان  برخوردار  خانواده های کم 

توزیع شده است.
این مســؤول ادامه داد: با توجه به 
فرمایــش رهبری در باره کمک به 
افراد آســیب پذیر با اجرای طرح 
رزمایش مومنانــه در روزهای ماه 
رمضان ۹ هزار و ۹۵۰ بســته هر 
یک بــه طور میانگیــن به ارزش 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان تهیه و بین 

نیازمندان توزیع شده است.
وی اظهار داشــت: عــالوه بر آن 
۶ هزارو ۸۰۰ بســته نیز از تهران 
ارسال شده که در حال آماده سازی 
برای توزیع در شهرستانهای استان 
است و با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، ستاد اجرایی حضرت 
امام )ره( در روز شنبه گذشته سه 
هزار بســته غذایی احسان توزیع 

شد.
وی خاطرنشــان کــرد: طبق نامه 
واصل شــده از ســوی شــورای 
هماهنگی امامان جمعه در صورت 
سفید اعالم شدن شهرها کمک های 
الزم از سوی این نهاد انجام خواهد 

شد.

خبر اجتماعی

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارزنجان:

الکل مورد نیاز استان زنجان تامین شده است
 بیش از ۲۸ هزار بسته غذایی در بین خانواده های نیازمند توزیع شد
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رییس کل دادگستری استان خبر داد:
 کاهش قابل توجه 

جرایم خشن در زنجان

 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: خوشبختانه با همراهی مردم و همکاری 
تمام مســؤوالن و اعضای شورای تامین این 
اســتان، جرایم خشن در زنجان سال گذشته 
کاهش قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ داشت.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: با 
شناسایی و استخراج آماری آسیب ها در سال 
۹۷ مشخص شد که استان زنجان در چند جرم 

از جمله خشونت، رنج می برد.
وی خاطرنشــان کرد: شوربختانه شاهد رشد 
قابل توجهی در خشونت های رفتاری، گفتاری 

و عملکردی بودیم.
صادقــی نیارکی افزود: افزایش خشــونت و 
باال بودن رتبه استان در این بخش، مجموعه 
مدیران استان را نگران کرده بود به طوری که 
کاهش آسیب های اجتماعی در سال ۹۸ جزو 
برنامه های مهم امور اجتماعی استانداری نیز 

قرار گرفت.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان با بیان 
اینکه تصمیم و اراده دستگاه قضایی، حرکت 
به سمت کنترل و پیشگیری از این جرایم بود، 
گفت: کاهش خشونت، یکی از ماموریت های 
اصلــی دســتگاه قضایی در هــر دوره بوده 
و امســال نیز ۴۱ برنامه برای پیشــگیری از 

آسیب های اجتماعی تعریف شده است.
وی با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته در 
این راستا اظهار داشت: یکی از این اقدامات، 
رســیدگی سریع به پرونده ها بود که منجر به 
کاهش جرایم در بســیاری مــوارد از جمله 
خشونت شد. صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: 
ســال ۹۷ در استان زنجان ۶۶ مورد خشونت 
اتفاق افتاده بود که خوشــبختانه با ۵۵ درصد 

کاهش در سال گذشته به ۲۸ مورد رسید.
وی افزود: انواع نــزاع )فردی و جمعی( ۲۷ 
درصد و قتل نیز ۳۵ درصد در ســال گذشته 
نسبت به سال ۹۷ کاهش پیدا کرد در حالی که 
تمام این جرایم در سال های گذشته در حال 

رشد بود.

فرنشین دامپزشکی استان زنجان:
گوشت چرخ کرده آماده

از قصابی نخرید
 فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: 
مردم از گوشــت چرخ کرده بسته بندی شده 
استفاده کنند و فروشــندگان باید در حضور 
مشــتری و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی 

اقدام به چرخ کردن گوشت کنند.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با گوشــت چرخ کرده، اظهار کرد: 
گوشت چرخ کرده باید از گوشت مورد تایید 
دامپزشــکی بوده و در بسته بندی های دارای 
برچسب معتبر در معرض فروش قرار گیرد 
و در صورتی  که مشــتریان تقاضای گوشت 
چرخ کرده دارند، فروشندگان باید در حضور 
مشــتری و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی 

اقدام به چرخ کردن گوشت کنند.
وی افزود: مردم اســتان باید از گوشت چرخ 
کرده بسته بندی شده در کارگاه های بسته بندی 
که تحت نظارت دامپزشــکی با تاریخ تولید، 
انقضاء، کد پروانه بهره برداری از دامپزشکی، 
دارای آرم دامپزشــکی همراه با آدرس محل 
کارگاه بســته بندی که در فروشگاه های مجاز 

عرضه می شوند، استفاده کنند.
این مســوول با تاکید بر اینکه مردم باید در 
قصابی ها با خرید گوشت سالم و بهداشتی از 
الشه ای که ممهور به مهر آبی رنگ دامپزشکی 
و دارای برچسب باشد، استفاده کنند، تصریح 
کرد: مــردم باید در حضور خود از قصابی ها 

درخواست چرخ کردن گوشت کنند.
فرنشــین دامپزشــکی اســتان در رابطــه با 
ویژگی های گوشت سالم و بهداشتی، ادامه داد: 
گوشت قرمز تازه باید دارای رنگ و رطوبت 
طبیعی و عاری از هرگونه تورم، خون مردگی، 
تغییر رنگ و ذرات خارجی بوده و گوشــت 

باید دارای قوام سفت باشد.
حاج کاظمی با بیان اینکه گوشــت نباید لزج، 
خشــک یا چروکیده باشد، در رابطه با عالئم 
فاسد شــدن گوشــت، اظهار کرد: هرگونه 
تغییر رنگ گوشــت قرمز به سبز، قهوه ای و 
خاکستری یا ایجاد یک الیه لزج و چسبناک و 
استشمام بوی غیرطبیعی از عالئم بارز و اصلی 

فساد گوشت است.
وی خاطرنشــان کرد: از شهروندان زنجانی 
درخواســت می کنــم در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف مرتبط با وظایف دامپزشکی، 
مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان مربوطه 

اطالع دهند.

دیدار با خانواده های
نجاتگران ایثارگر به مناسبت 

هفته هالل احمر
 همزمان با هفته هالل احمر مدیر عامل 
و مسووالن جمعیت هالل احمر استان زنجان 
با خانواده های نجاتگران ایثارگر در شهرستان 

خدابنده دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی، مدیر 
عامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان  در 
دیدار با خانواده های نجاتگران ایثارگر هالل 
احمر افزود: ایثارگران مظهر صالبت و اقتدار 
هســتند و مدال افتخار آنها در تاریخ جاودانه 

خواهد ماند.
شــهرام میرزایی تاکید کــرد: روحیه صبر و 
اســتقامت خانواده نجاتگــران ایثارگر هالل 
احمر کــه در راه نجات همنوع جان خود را 
از دست دادند،  بسیار ارزشمند و این روحیه 

برای همگان عبرت انگیز است.
وی اظهارداشــت: ایثارگری، مدال افتخاری 
است که خداوند متعال این نعمت ارزشمند 
خویش را نصیب انسان های پاک و بی آالیش 
خود می  کند که زندگی خود را در راه نجات 

بندگانی دیگر برای رضای حق فدا کردند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: ایثارگری امدادگــر فداکار و پرافتخار 
مرحوم  ســید رضا جعفری و مرحوم وحید 
محمدی از ذهن  خانواده بزرگ هالل احمر 

هرگز محو نخواهد شد.
میرزایی ابــراز امیدواری کرد: بتوانیم وظایف 
خود را در راستای خدمت رسانی به خانواده 
معظم ایثارگران به نحو مطلوب انجام دهیم و 
توفیق  این خدمت را به معنای واقعی داشته 

باشیم.
مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هــالل احمر اســتان زنجــان نیــز در ادامه 
اظهارداشت:  رشادت نجاتگران ایثارگر با هیچ 
زبانی قابل توصیف نیســت چرا که باالترین 
درجه ایثار را که نثار جان خودشان بود، را در 

راه نجات همنوعی از دست دادند.
حجت االسالم جواد نصیری تاکید کرد:  دیدار 
با خانواده های شهدا سنت حسنه ای است که 
همواره در اولویت فعالیت های جمعیت هالل 
احمر قرار داشــته و به عنایت خداوند متعال 

تداوم خواهد داشت.

109 نفر نامزد شوراهای 
اجرایی و بازرسان جمعیت 

هالل احمر استان زنجان شدند
 رییس ســتاد اجرایی پنجمین دوره 
انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: ۱0۹ نفر نامزد شوراهای اجرایی 
و بازرســان جمعیت هالل احمر در ســطح 

شهرستان های این استان شدند.
شــهرام میرزایــی روز یکشــنبه در جمــع 
خبرنــگاران افــزود: ثبت نــام از نامزدهای 
شــوراهای اجرایی و بازرسان جمعیت هالل 
احمر از ۱۱ اردیبهشــت آغاز و ۱۷ این ماه به 

پایان رسید.
وی اظهارداشت:  ۱0۹ نفر در شهرستان های 
خدابنده، طارم، خرمدره، ماهنشــان، زنجان، 
ایجــرود و ابهر نامزد شــوراهای اجرایی و 
بازرسان پنجمین دوره انتخابات مجامع هالل 
احمر شدند که از این ۱۵ نفر خانم و بقیه آقا 

هستند.
رییس ســتاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات 
مجامع جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: بیشترین تعداد نامزدهای ثبت نام کرده 
در شوراهای اجرایی و بازرسان پنجمین دوره 
انتخابات هالل احمر اســتان بــه ترتیب در 
شهرســتان های خدابنده، ماهنشان و ایجرود 

است.
میرزایی اضافه کرد: انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر هر چهار ســال یک بار در همه 
مراکز جمعیت هالل احمر کشور برگزار می 

شود.
وی یــادآوری کــرد: این انتخابــات مجامع 
جمعیت هالل احمر در استان زنجان همزمان 
با سراسر کشــور ۲۳ خردادماه امسال برگزار 

خواهد شد.
رییس ســتاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات 
مجامع جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گــذاری اجتماعی در مراحــل مختلف رای 
گیری و شــمارش آرا به حتم لحاظ می شود 
و با توجه به شــیوع ویــروس کرونا یکی از 
اولویت های ستاد انتخابات در استان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی اعضای شرکت کننده 
و همکاران در انتخابات اســت تا از شیوع و 

انتقال این ویروس جلوگیری شود.
میرزایــی با بیان اینکه برگزاری این انتخابات 
بیانگر مردمی بودن جمعیت هالل احمر است، 
تاکید کرد: هالل احمر سازمانی امدادی و بشر 
دوستانه بین المللی است که عموم مردم می 
توانند در آن عضویت داشته باشند و در تعیین 
سرنوشت آن نیز نقش مستقیم و اثر گذاری را 
ایفا کنند، چرا که مردم ارکان اصلی جمعیت 
هالل احمر را تشــکیل می دهند و ســرمایه 
ارزشــمند این نهاد عام المنفعه نیز به شمار 

می روند.

خبــر

 رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفــت: رنگ بندی 
وزارت بهداشت تنها بر پایه بیماران 
بستری شده، مالکی برای بازگشایی 
اماکن مذهبی و مساجد بوده و دال 
بــر بحرانی بودن وضعیت اســتان 

زنجان نیست.
پــروز قزلبــاش ظهر دیــروز)۲۱ 
اریبهشت( در جمع خبرنگاران که 
به صــورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، در رابطه با نقاهتگاه های استان 
نقاهتگاه های  کــرد:  اظهار  زنجان، 
اســتان همچنان بــه فعالیت خود 
ادامه می دهند ولــی روند مطلوبی 
در پذیرش بیمار ندارند و اســتقبال 
مورد انتظار را نداریم، در ۲۴ ساعت 
گذشــته ۸0 نفــر در نقاهتگاه های 
اســتان حضور دارند و در مجموع 
افــراد پذیرش و ترخیص شــده از 

نقاهتگاه های اســتان زنجان ۱۳ درصد از افرادی 
را در استان تشــکیل می دهند که نیازمند قرنطینه 

هستند.
وی با بیان اینکه امکانات خوبی برای نقاهتگاه های 
استان به ویژه در شهرســتان های زنجان، خدابنده 
و ابهر در حد هتل هایی با کیفیت مناســب فرآهم 
شده است، افزود: انتظار داریم استقبال بیشتری از 

نقاهتگاه های استان شود.
این مسوول در رابطه با بازگشت به خدمات عادی 
بیمارســتان های استان، تصریح کرد: مردم بیش از 
ایــن نمی توانند ســرویس های درمانی خود را به 
تاخیر بیاندازند و بیمارستان ها بسیاری از خدمات 
خود را برای کرونا تعطیل کرده اند که امکان ارائه 
این خدمات بــه دلیل واگیری بیمــاری نبود، به 

طوری که سبب ایجاد مشکالتی در جامعه می شد 
ولــی اکنون به دلیل کاهش بیماران باید راه اندازی 

شود.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی استان با بیان اینکه 
زنجان ممکن اســت شــاهد پیک های کوچک 
بیماری کرونا باشد، ادامه داد: بیمارستان های استان 
باید از لحاظ کارکرد بازگردد. به طور مثال اگر در 
شهرســتان ها سرویس گرفته نشود افراد دوباره به 
مرکز استان برای دریافت خدمات خواهند آمد و 

سبب ایجاد مشکالت بیشتری خواهد شد.
قزلباش بــا بیان اینکه ترس مــردم از مراجعه به 
بیمارســتان های استان بی مورد و غیرواقعی است، 
اظهار کــرد: بخش هایــی که به بیمــاری کرونا 
اختصاص دارند کامال ایزوله هستند و ارتباطی با 

دیگر بخش های بیمارستان ندارند و به راحتی ما 
می توانیم هم بیماران کرونایی را به این حجم کم 
پذیرا باشیم و هم به سرویس دهی مردم کمک کنیم 
و در عین حال بیمارستان های استان نیز بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
وی بــا بیان اینکه همچنان در اســتان به ویژه در 
شهرستان ها شاهد روند نزولی در بستری بیماران 
کرونایی هســتیم، افزود: اول اردیبهشــت ماه کل 
بستری ها در استان ۳۳۶ نفر بود که امروز به ۲۵0 
نفر رسیده است که قسمت عمده آن به بیمارستان 
ولیعصر )عج( زنجــان باز می گردد و موارد فوتی 
ناشی از کرونا و مثبت بستری در بیمارستان ها نیز 

کاهش یافته است.
این مسوول با بیان اینکه روند شیوع کرونا در استان 

قابل پیش بینی نیست ولی اکنون تک 
رقمی و نزولی است، تصریح کرد: 
بیش از هشت هزار نمونه از بیماران 
سرپایی در زنجان گرفته شده است 
و از این تعداد ۱۶00 نفر بســتری 
و مثبت اعالم شــده و در قرنطینه 

خانگی هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با 
بیان اینکه افرادی که در منزل بستری 
هستند بر پایه آخرین بررسی ها بیش 
از ۳۵ درصد موارد اطرافیان خود را 
به ویروس کرونا آلوده می کند، ادامه 
داد: ویروس کرونا مدام در جامعه 
در حال گردش اســت، قابل ذکر 
اســت بیش از ۵0 درصد بیماران 
مبتال به کرونا بدون عالمت هستند 

که بسیار خطرناک است.
قزلبــاش با بیان اینکــه رنگ بندی 
وزارت بهداشت صرفا مالکی برای 
این است که بدانیم در کدام یک از شهرستان های 
استان ها امکان مذهبی و مساجد امکان بازگشایی 
و برگزاری نماز جماعت و جمعه داشــته باشند، 
اســت، اظهار کرد: این رنگ بندی برای رتبه بندی 
اســتان نیست و نشــان دهنده بحرانی بودن وضع 
زنجان نیست. وی با بیان اینکه بر پایه روند بستری 
افراد در بیمارســتان های استان پیش بینی می شود 
شهرستان های طارم، خدابنده، ایجرود و سلطانیه 
ممکن است در روزها و هفته های آینده به وضعیت 
سفیدی از لحاظ رنگ پیدا کنند، خاطرنشان کرد: 
اگر به شهرســتان های ذکر شــده از لحاظ بخش 
سرپایی نگاه  کنیم بر اثر بیماریابی فعال می بینیم و 
سفید شدن وضعیت شهرستان به این معنی نیست 

که در آنان بیمار کرونایی وجود ندارد.
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 بخشــدار زنجانــرود گفــت: ظرفیــت 
گردشگری در روستاهای بخش زنجانرود همراه 
با پتانسیل کشــاورزی و دامداری در این منطقه، 
می تواند به عنوان یک گنجینه نهفته به منبع درآمد 

مناسبی برای مردم تبدیل شود.
حســین ولی بیگلوئی در گفت و گو با خبرنگار 
پیــام مّلت با بیــان این که در بخــش زنجانرود 
روســتاهایی وجود دارند که دارای ظرفیت های 
گردشــگری بالقوه ای هســتند اظهار داشت: از 
جمله این مکان های گردشگری روستای دگرمان 
درسی و قلعه لک لک ها در روستای شکورچی 
است که به ثبت کشوری رسیده اند از سویی دیگر 
دربند روستای اند آباد علیا و مسیر دلنواز رودخانه 
زنجانرود همواره پذیرای گردشگران در روزهای 

مختلف سال بوده است.
وی افزود: ظرفیت گردشــگری در روســتاهای 
بخش زنجانرود بــه عنوان یک گنجینه نهفته می 
توانــد منبع درآمد مناســبی برای مردم باشــد و 
اســتفاده از این پتانسیل می تواند با ایجاد اشتغال 
در روستاها تاثیر بسزایی در کاهش نرخ بیکاری 
و جلوگیری از مهاجرت روســتائیان به شهر ها 

داشته باشد.
بخشدار زنجانرود تصریح کرد: دهیاران و اعضای 
شوراهای اسالمی باید ظرفیت گردشگری موجود 

را بــرای مردم منطقه بازگو کنند تا با مشــارکت 
اهالی روســتاها، زمینه جذب گردشگران فراهم 
شود و با انجام اقداماتی از قبیل احداث خانه های 
بوم گردی در روستاهای هدف گردشگری، نقش 
موثر در ایجاد اشتغال در روستاها و افزایش درآمد 

روستاییان داشت.
این مســوول با اشاره به این که مردم و مسووالن 
باید در کنــار یکدیگر و با تعامــل و همدلی از 
ظرفیــت های موجود در روســتاها برای نجات 
روســتا و شکوفایی اقتصاد آن تالش کنند گفت: 
روســتا به واسطه اقتصادی که دارد، زنده است و 
با توجه به نامگذاری سال های اخیر با شعارهای 
اقتصادی توسط مقام معظم رهبری و لزوم جدیت 
متولیان در ایجاد اشــتغال، رونق و جهش تولید، 
همه ما وظیفه داریم تســهیل گری های الزم در 
بخــش های دولتی را انجام دهیم تا اشــتغال در 

سطح خرد و کالن را ایجاد کنیم.
وی با بیان این که رونق گردشگری در روستاهای 
بخش زنجانرود می تواند گامی موثر در راستای 
رونق اقتصادی با جذب گردشگر برای اهالی این 
مناطق باشد گفت: هنوز برخی از این ظرفیت ها 
به درستی تبلیغ و شناسانده نشده است و ظرفیت 

گردشگری در این بخش، مغفول مانده است.
بخشــدار زنجانرود با اشــاره به ایــن که میزان 

اعتباراتی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
برای شناســاندن این روســتاها در نظر می گیرد 
محدود است عنوان کرد: در سطح شهر زنجان بنر 
هایی که جهت به نمایش گذاشــتن ظرفیت های 
موجود در منطقه زنجانرود از لحاظ گردشــگری 
نصب شــود وجود ندارد، بــا این وجود حضور 
گردشگران و توریست در معدن چهر آباد و قلعه 
لک لک ها در زمان های متفاوت از ســال نشان 

از توجه ســازمان میراث فرهنگی اســتان به این 
ظرفیت ها دارد.

این مسوول پتانســل های دیگر بخش زنجانرود 
برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار را صنایع دستی، 
دامداری، زنبورداری، باغداری، شیالت برشمرد و 
عنوان کرد: با وجود قرار گیری ۷0 درصد عشــایر 
اســتان زنجان در بخش زنجانرود، این قشر تاثیر 
بسزایی در تولید محصوالت دامی در استان دارند. 

 فرماندار زنجان گفت: اجرای پروژه سبزه 
میــدان به عنوان یکی از پروژه های مهم هســته 
مرکزی شهر با جدیت توسط شهرداری دنبال می 
شــود و اینک هماهنگی های خوبی در راستای 

اجرای پروژه مذکور صورت گرفته است.
رضا عســگری در گفت و گو بــا خبرنگار پیام 
مّلت اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی 
و موضوعاتی که در شــهرداری پیش آمد، برنامه 
اجرایی و عملیاتی پروژه ســبزه میدان به تعویق 
افتاده بــود، اما اکنون روند اجــرای پروژه فوق 

سرعت خوبی گرفته و کارگاه فعال است.
وی با بیان اینکه پروژه ســبزه میــدان از پروژه 
های مهم هســته مرکزی شــهر است و اینک به 
مطالبات عموم شــهروندان زنجانی تبدیل شده 
است، افزود: شــهرداری نیز با این نگاه که نیمه 
تمام رها کردن پروژه گفته شــده در مرکز شهر 
زیبنده نیست، اکنون این پروژه را به عنوان یکی 

از پروژه های اولویت دار پیگیری می کند.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه جلسات مختلفی 
در باره پروژه فوق تشــکیل شــده و مباحثی نیز 
در این ارتباط مطرح شــده اســت، عنوان کرد:  
هماهنگــی های خوبــی در بخش های مختلف 
برای تأسیساتی اعم از آب، برق و گاز با دستگاه 

های خدمات رسان انجام شده است.
 عســگری با بیان اینکه بخشی ازجابه جایی ها 
انجام شــده و بخشــی نیز برنامه زمان بندی آن 
مشخص شــده است، خاطرنشــان کرد: بر پایه 
آخرین گــزارش های دریافتی پروژه ســرعت 
خوبی گرفته، امید است که شهرداری و مدیریت 
شهری بتوانند در آن موعدی که پیش بینی کرده 

اند این پروژه را به اتمام رسانند.
وی با بیــان اینکه طبق قــرارداد باید این پروژه 
ظرف مدت ۲ ســال تحویل داده شود، تصریح 
کرد: پــروژه مذکور بــه دلیل شــرایطی که در 

شــهرداری پیش آمد، به تعویق افتاد و پیشرفت 
فیزیکی که برای آن لحاظ شده بود به تأخیر افتاد. 
اما اینک به نظر می رســد که شــرایط در مسیر 
خوبی قرار گرفته و امید است که پروژه فوق در 

موعد مقرر تحویل داده شود.
فرماندار با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی خوبی 
برای قرارداد پروژه ســبزه میــدان در نظر گرفته 
شده، تأکید کرد: شهرداری مکلف است که منابع 
مالی آن را به موقع در اختیار پیمانکار قرار دهد، 
از سوی دیگر پیمانکار نیز مکلف است که طبق 
زمان بندی که برای آن مشخص کرده اند پروژه 
را به موقع تحویل دهد. گفتنی است که چنانچه 
هر کدام از طرفیــن به قرارداد خود عمل نکنند، 

جرایمی برای آنها پیش بینی شده است.
عســگری با بیان اینکه در قــرارداد همه موارد 
فوق به صورت شفاف مشخص شده و به همین 
جهت شــهرداری نیز در تالش است که مشکلی 

در اجرای پروژه ایجاد نشود، ادامه داد: مشکالتی 
در ارتباط با جابه جایی تأسیســاتی  که در محل 
واقع شــده بود وجود داشــت، که این موضوع 
منجر به زمان بر شــدن پروژه فوق شده بود اما 
خوشــبختانه اینک هماهنگی های خوبی در این 
زمینــه صورت گرفته و مشــکلی در این ارتباط 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون مجموعه دستگاه 
ها بــه وظایف و تکالیف خــود عمل می کنند، 
افزود: امید اســت که با مرتفع شــدن برخی از 
مشکالتی که در روند اجرای پروژه وجود داشت 

اکنون اجرای پروژه سرعت بیشتری نیز یابد.
فرماندار زنجــان با تأکید بر اینکه مجموعه های 
دخیل در اجرای پروژه ســبزه میدان هماهنگی 
های خوبی باهم پیدا کرده اند، خاطرنشــان کرد: 
امید است پروژه در موعد مقرر تکمیل و تحویل 

شهروندان داده شود.

بخشدار زنجانرود :

ظرفیتگردشگریبخشزنجانرودمغفولماندهاست

فرماندار زنجان: 

اجرایپروژهسبزهمیدانباجدیتدنبالمیشود
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رییس شورای رقابت اعالم کرد:
خودرو نخرید؛ 

حباب شکسته می شود
 رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه 
قیمت های کاذب خودرو شکسته خواهد شد، 
از مردم خواست از بازار آزاد هیچ خریدی را 

انجام ندهند.
به گزارش مهر، رضا شیوا با حضور در تحریریه 
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما درباره فرمول 
قیمت گذاری خودرو افزود: از سال ۱۳۹۲ که 
وارد بحث قیمت گذاری خودرو شدیم فرمول 
ما فرمول سقف قیمتی بود یعنی سه تا متغیر 
»تورم بخشــی«، »کیفیــت« و »بهره وری« در 
فرمول ما وجود دارد لذا با این سه متغیر برای 

چندین سال قیمت گذاری کردیم.
وی ادامه داد: از بهمن سال ۱۳۹۷، وزیر وقت 
صمت، برداشت اشتباهی از ابالغیه سران قوا 
داشــت و به شورای رقابت نامه نوشت که از 
قیمت گذاری خارج شویم و از آن موقع خارج 
شدیم تا اخیراً که از ما خواستند دستورالعمل 

قیمت گذاری را ارائه کنیم.
شیوا اضافه کرد: دیروز دستورالعمل شورای 
رقابت را نهایی و برای تأیید به ســتاد تنظیم 

بازار ارسال کردیم.
وی افزود: از بهمن سال ۱۳۹۷ تاکنون قیمت 
خودرو در کارخانه افزایش نداشته و افزایش 
کنونی قیمت بازار، ســاختگی است تعدادی 
دالل و منفعت طلب وارد بازار شدند که از قوه 
قضائیه و دستگاه های نظارتی می خواهیم وارد 

شود و تکلیف را مشخص کند.
شــیوا ادامه داد: زمانی که شورای رقابت وارد 
شــود حتماً قیمت حاشــیه و کاذب شکسته 

خواهد شد.
رییس شــورای رقابت با بیان اینکه جلسات 
متعددی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و ســتاد تنظیم بازار داشتیم، 
گفت: در آخرین نشســت که با حضور وزیر 
صمت داشتیم، وی دستوالعمل ما را تأیید کرد 

و از ما خواست آن را نهایی و ارائه کنیم.
شــیوا افزود: باید قسمت تقاضا را محدود و 
کاری کنیــم که مصرف کننده نهایی، خریدار 
خودرو باشد بنابراین باید محدودیت هایی را 

بگذاریم.
وی اضافه کرد: شــورای رقابت بر پایه ماده 
۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴, موظف است برای 
قیمت گذاری، دستور العمل ارائه کند و آن را 

برای تأیید به ستاد تنظیم بازار بفرستد.
رییس شــورای رقابــت تاکید کــرد: همه 
قیمت های فعلی ساختگی و دست چند نفر 
است و اگر قوه قضائیه وارد شود و این چند 
نفر را بازخواســت و خودروهای دپو شده را 

وارد بازار کند قیمت ها شکسته خواهد شد.
شیوا گفت: قیمت های کنونی اگر بشکند امکان 

دارد ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت ها کاهش یابد.
وی افزود: قیمت کنونی خودرو حباب دارد و 
عده ای در تالش برای نگه داشتن این حباب 
هستند و این حباب را باید بترکانیم تا قیمت ها 

واقعی شود.

آغاز ثبت نام گازسوز کردن 
خودروها تا هفته آینده

 قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی از آغاز ثبت نام متقاضیان گاز سوز 
کردن خودروها خبــر داد و گفت: به منظور 
پاســخ دادن به نیازهای متقاضیان و صاحبان 
خودرو یک سایت در دامنه شرکت پاالیش و 

پخش طراحی شده است.
قاسمی ده چشــمه در گفت و گو با ایسنا، با 
بیان اینکه سایت www.gcr.niopdc.ir  تا 
هفته آینده فعال می شود، اظهار کرد: باتوجه به 
اینکه این سایت به زیرساخت های ثبت احوال 
و غیره وصل اســت، همین موضوع موجب 
شده تا روند کار به صورت اصولی تری پیش 

برود.
وی با بیان اینکه متقاضیان می توانند با مراجعه 
به سایت و ارائه شــماره ملی و موبایل خود 
مراحل بعد را پیگیــری کنند، تاکید کرد: این 
سایت اطالعات غلط را برداشت نمی کند و 
در کارگاه هــا نیز این اطالعات چک و بر پایه 
آن نوبت دهــی و پیامک برای مالکان خودرو 

ارسال می شود.

سکه به مرز
۷ میلیون تومان رسید

 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید در بازار آزاد تهران دیروز )یکشــنبه( با 
رشد ۱۳۰ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز 

به مبلغ ۶ میلیون و ۹۰۰ تومان فروخته شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
در ســاعت ۱۴ دیروز ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار 

تومان قیمت گذاری شد.
همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۴۷۰ هزار 
تومان، ربع سکه یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان 
و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون تومان تعیین 

قیمت شد.
هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۶۶۵ هزار تومان و 
هر مثقال طال نیز ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان 

ارزش گذاری شد.

خبــر

 وزیــر صنعت، معدن و تجارت، 
مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی 
کشــور را بــه شــورای معاونــان این 
وزارتخانه فراخواند و بر افزایش تولید از 
۹۰۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار دستگاه خودرو تاکید کرد.
به گزارش شــاتا، رضــا رحمانی وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت، مدیران دو 
شرکت بزرگ خودروسازی کشور را به 
شورای معاونان این وزارتخانه فراخواند 
و بــا آنها اتمام حجت کرد و با تاکید به 
ضرورت مدیریت تقاضا با افزایش تولید 
از ۹۰۰ هزار دســتگاه به یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه، به مدیران دو شرکت 
ایران خودرو و ســایپا دستور داد با تمام 
قــوا و با به کارگیــری همه ظرفیت های 
موجود برای افزایــش تولید ۳۰۰ هزار 

دستگاه خودرو در سال ۹۹ اقدام کنند.
رحمانی تاکید کرد: خودروسازی کشور 
برای دستیابی به اهداف مدنظر افزایش 
تولید، نیازمند یک کار جهادی هستند و 
باید برای مردم شفاف سازی کنند عامل 
آشفتگی بازار کیست و منافع چه کسانی 
از این اتفاق تأمین می شود که به آن دامن 

می زنند.
وی افــزود: در طول ســال ۹۸ اقدامات 
اساســی برای اصالح ســاختار صنعت 
خودروســازی، فروش اموال غیر مولد، 
اصالح روابط با قطعه سازان و پایبندی 
به تعهدات در دســتور کار قرار گرفت 
ولی بحث واگذاری آنچنان که باید پیش 
نرفته است و انتظار دارم در سریع ترین 
زمان ممکن گزارشــی از روند اقدامات 

ارائه شود.
رحمانی با اشــاره به تأکیدات اخیر مقام 
معظم رهبــری در باره خودروســازی 
کشــور، اضافه کرد: ایشان تکلیف ما را 
برای رعایت برخی الزامات در باره این 
صنعت به ویژه در شاخص های کمی و 
کیفی تعییــن نموده اند و وزارت صمت 
برای تأمین حقوق مردم با کسی تعارف 

ندارد.
وی تصریــح کرد: عــالوه بر ضرورت 
بررســی دقیق عوامل ایجاد آشوب در 

بازار خــودرو، مدیران خودروســازی 
باید نســبت به اصالح جدی نحوه ثبت 
نام متقاضیــان در ســایت های فروش 
خودروســازان و شفاف ســازی روند 
جاری بــا تمام ظرفیت های ممکن برای 
اعتماد سازی میان آحاد مختلف جامعه 
گام بردارنــد؛ مردم باید مطلع و مطمئن 
باشــند که در بروز برخی آشفتگی های 
اخیر بازار خودرو، خودروســازان منافع 
خاصــی نداشــته و حتی متضــرر نیز 

می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
همزمان با اصــالح فرایندهای فروش، 
موضوع افزایش تولیدات با جدیت تمام 
در دســتور کار قرار گیــرد و ضرورت 
دارد خودروســازان به گونه ای شــفاف 
عمل کنند که نتایج اقدامات برای مردم 
ملموس و مورد حمایت آنها قرار گیرد و 
بطور مستمر اقدامات انجام شده به مردم 

گزارش شود.
برنامه ریزی برای فعالیت قطب جدید 

خودروسازی در کشور
رحمانی گفــت: وزارت صمت برای پر 
کردن فاصلــه موجود در روند عرضه و 
تقاضا، بحث راه انــدازی قطب جدید 
خودروســازی و احیای تــوان تولیدی 
واحدهــای خودروســازی غیرفعال را 
پیگیــری می کند و حتماً جلوی هرگونه 
جوســازی را خواهیم گرفــت و روند 

موجود را متوقف خواهیم کرد.
وی افزود: مقــام معظم رهبری اخیراً به 
عناوین مختلف از صنعت خودروسازی 
نام برده اند که باید هر یک از دستورات 
و موارد مورد نظر ایشان، احصا و مورد 
پیگیری و اقدام جدی خودروسازان قرار 

گیرد.
رحمانی ادامــه داد: هم اکنون بر خالف 
سایر کشورها که به واسطه شیوع کرونا، 

صنعت خودروســاز در سطح دنیا دچار 
رکود شده اســت، در کشور ما تقاضای 
بازار افزایش یافته که عالوه بر غیر عادی 
بودن شــرایط، نیازمند اقــدام عاجل در 
افزایش میزان تولیدات و تعدیل شرایط 

موجود است.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت تصریح 
کــرد: این صنعت بــا وجود تالش های 
صورت گرفته در طول یک سال گذشته، 
به ســبب برخی خبرسازی های منفی از 
سوی افراد سودجو و حاشیه سازی های 
تعدادی از واردات چــی ها، انتظارات 
تورمــی و همچنین حرکــت نقدینگی 
جامعه به سوی آن، دچار چالش جدی 
شــده اســت که فقط می توان با شفاف 

سازی از این بحران عبور کند.
برخورد جدی با قیمت ســازی های 

کاذب
رحمانــی گفت: به عنــوان نمونه اقدام 

برخی ســایت های فــروش خودرو در 
قیمت ســازی های کاذب و هیجانی از 
مواردی اســت که در بروز این شرایط 
مؤثر بوده که با هماهنگی دادستانی کل 
کشور حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از ضروریات توسعه این 
صنعت توجه به تجربیات موفق ســایر 
کشــورها روی موضوع پلتفرم مشترک 
و موتور مشــترک در تولیدات اســت 
که می تواند در عمــل به کاهش قیمت 
تمام شــده محصوالت نیز بیانجامد که 
هنوز اقدامات الزم بــا وجود تأکیدات 
سال گذشــته عملیاتی نشده و عملکرد 

خودروسازان کافی نبوده است.
از حاشیه سود  مالیات  اخذ  ضرورت 

مالیات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: 
یکی از راهکارهای پیشــنهادی ما برای 
کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت 

اقتصاد نیز ارائه شــده و روی اتخاذ این 
تصمیم پافشاری نیز می کنیم، اخذ مالیات 
از مابه التفــاوت قیمت خودرو از درب 
کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته 
در این باره باید تمهیدات مناســب نیز 
اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق 

این امر هستیم.
رحمانــی تاکید کرد: صنعــت خودرو 
نیازمند اجــرای برنامه های دراز مدت و 
مؤثرتر اســت و باید بــا اجرای کامل و 
دقیق برنامه های تعریف شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، برای 

همیشه از مشکالت موجود عبور کنیم.
وی با اشــاره بــه بیانــات رهبری در 
بــاره ظرفیت هــای بزرگ کشــور در 
صنایعی مثل هوا و فضا و اینکه ســایر 
صنایــع به ویژه صنعت خودروســازی 
بایــد از آن الگو بگیرنــد؛ تصریح کرد: 
فرمایش ایشــان به صورت ویژه متوجه 
بکارگیری فناوری های نوین در صنعت 
خودروسازی است و این صنعت نیازمند 
توجه جدی به بخش علمی، دانشگاهی 
و جذب نخبگان بــوده و این اقدامات 
می تواند اثــرات بزرگــی در آینده این 

صنعت داشته باشد.
رحمانی تاکید کرد: صنعت خودروسازی 
در سال جهش تولید نیازمند یک قرارگاه 
اختصاصی اســت چرا که این موضوع 
قابل پذیرش نیســت کــه هنوز برخی 
خودروهای ما ارزبری داشته باشند و در 
شرایط خاص کشور در تأمین ارز، برای 

ما چالش ایجاد کنند.
رحمانی در پایان با اشــاره به اقدامات 
گســترده و موفقیت های وزارت صمت 
برای کنترل بازار انــواع اقالم کاالیی و 
مایحتاج ضروری مردم در طول ســال 
گذشــته و به ویــژه در روزهای پایانی 
سال و از زمان شیوع کرونا تصریح کرد: 
علیرغم تمامی محدودیت ها و مســائل 
این وزارتخانه گام های استواری در این 
راستا برداشــت و توفیقات فراوانی نیز 
حاصل شد که نباید با آشفتگی های بازار 
خودرو همه این خدمات تحت الشعاع 

قرار گیرد.

وزیر صنعت در جمع مدیران خودروسازی:

خودروسازان شفاف سازی کنند مقصر آشفتگی بازار کیست

یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه 
حق مسکن کارگران در شورای عالی کار 
بیش از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد 
شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله 
بین دستمزد مصوب شده برای کارگران 
تا رقم ۲.۸ میلیــون تومان را جبران کند 
تــا رضایت جامعه کارگری نســبت به 

دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشــاره به فرمایشات اخیر مقام 
معظم رهبری در باره لحاظ نشــدن نظر 
کارگــران در مصوبه دســتمزد و تنظیم 
مقررات مربــوط به آن با نگاهی عادالنه 
اظهار کرد: در فرمایشــات رهبری چند 
نکته اساســی قابل توجه بود؛ اول انتقاد 
جامعه کارگری نســبت به آنچه که در 
شورای عالی کار و در باره تعیین دستمزد 
اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال 
داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری 
نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته 
به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در 
مصوبات، خالف رویه های قانونی است.

عدم رعایت دو مولفه ماده ۴۱ در تعیین 
حداقل مزد

وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت 
به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت 
ماده ۴۱ قانون کار بر می گشــت. بر پایه 
این ماده قانونــی، دو مولفه نرخ تورم و 
سبد معیشــت باید مبنای تعیین حداقل 
مزد باشد. در حالی که در سالهای گذشته 
شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین 

دستمزد رعایت می شد شوربختانه امسال 
تعیین حداقل مزد خالف نرخ تورم اسفند 
سال گذشته که باالی۴۰ درصد بود اتفاق 
افتاد و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب شد 
که از این جهت وفق مقــررات در باره 

تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
این کارشــناس روابط کار تصریح کرد: 
سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه 
در تعیین دســتمزد حایز اهمیت است و 
شــوربختانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار 
تومانی که کمیته دســتمزد شورای عالی 
کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت 
خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای 

عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
حضور بدون نظر و امضا ســه جانبه 

گرایی نیست!
حاج اســماعیلی افزود: دومین مساله در 
باره انتقاد مقام معظم رهبری نســبت به 
عدم مراعات قانونی، بحث ســه جانبه 
گرایی است. به طور معمول در بحثهای 
ســه جانبه افراد مشــارکت می کنند و 
اثرگذارنــد ولــی اگر قرار باشــد افراد 
حضــور یابند ولی نظر آنهــا و امضای 
آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه 
گرایی نیست و مشــارکت بی اثر است. 
در صورتــی که دولت در ســالهای قبل 
رضایت کارگران را می گرفت و دستمزد 
را به شکل منعطف تری تصویب می کرد 
بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی 
در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشــان 
است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت 

به مصوبات رای بدهند.
این کارشــناس روابط کار تصریح کرد: 
سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک 
طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار 
داشــتیم و از طرف دیگــر در مجلس و 
در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان 
مبنایی تعیین شــد که باید از آن پیروی 
می کردیم چرا که نمی توانیم بین حداقل 
دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و 

تبعیض قایل شویم.
افزایش ۲.۸ میلیــون تومانی حقوق، 

تکلیف دولت در بودجه
وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی از 
اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری 
است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات 
مجلس به ویژه از این جهت که افزایش 
دو میلیــون و ۸۰۰ هزارتومانی به عنوان 
یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده 
شده،  الزم بود ولی شوربختانه بر خالف 
آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این 
امر نارضایتی هایی را به دنبال داشت؛ بنابر 
تاکید رهبری،   چرا به مبنایی که مجلس 
برای دستمزد سال ۱۳۹۹ گذاشت توجه 
نشــد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین 
دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا 
سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟

حداقل دســتمزد به ۲.۸ میلیون تومان 
نرسید

این کارشــناس روابط کار با اشــاره به 
افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال 
۱۳۹۹، گفت: با این افزایش، پایه حقوق 

کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان 
افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰ هزار 
تومانی که با ۲۱۰ تومان افزایش به ۴۰۰ 
هزار تومان رســید و حق مســکن ۱۰۰ 
هزارتومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی 
کارگری کــه در بدو کار مشــغول کار 
شــده و ازدواج هم نکرده است بیش از 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیســت و 
دســتکم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان تا دو 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.
حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات 
وزیر کار در باره بردن مصوبه حق مسکن 
کارگران به هیات وزیران، اشــاره کرد و 
گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و 

بخشنامه آن ابالغ شده است دولت تنها از 
طریق حق مسکن می تواند قدرت مانور 
داشته باشد به همین دلیل برای تمکین از 
نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به 
تشکیل نشست خواهد کرد و حق مسکن 

را افزایش خواهد داد.
پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران تا 

۵۰۰ هزار تومان
وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن 
کارگران قطعا بیــش از ۲۰۰ هزار تومان 
خواهد بود، پیشــنهاد کرد: شورای عالی 
کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی 
که مجلس برای کارمندان تعریف کرده 
و حدود ۵۵۰ هزار تومان می شــود را به 

عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.
به گفته وی حق مســکن و بن خواربار 
جزو دریافتی همه کارگران است که باید 
به آنها پرداخت شود و اگر کمک هزینه 
مسکن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، 
هم بــه مصوبه مجلــس در باره حقوق 
کارمندان نزدیک می شویم و هم رضایت 

جامعه کارگری جلب می شود.
به گزارش ایســنا، پیش از این وزیر کار 
در حاشــیه سی و یکمین جشنواره ملی 
تقدیــر از کارگران و واحدهای نمونه از 
ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد 

کارگران به هیات وزیران خبر داده بود.

در گفت وگو با ایسنا اعالم شد

پیش بینی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

شاخص کل که روز گذشته به کانال یک 
میلیون واحد ورود کــرد، در بازار دیروز 
)یکشنبه( ۲۳ هزار و ۷۵ واحد دیگر رشد 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم 

یک میلیارد و ۴۳ هزار واحد رسید.
بر پایه معامالت دیروز بیش از ۶ میلیارد و 
۹۴۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۱۱۳ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با پنج 

هزار و ۴۹۷ واحد افزایش به ۳۲۴ هزار و 
۸۷۸ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 
سه هزار و ۶۴۷  واحد رشد به ۲۱۵ هزار 
و ۵۶۰ واحد رسیدند. شاخص بازار اول 
۲۴ هزار و ۹۵۸  واحد و شــاخص بازار 
دوم ۱۳ هزار و ۱۳۹ واحد افزایش داشت.
عــالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد 

فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با دو هزار و 
۶۹۶ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با دو هزار و ۶۸ واحد، ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( بــا یک هزار و 
۵۳۶ واحد، معدنــی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هــزار و ۲۷۲ واحد، بانک 
ملت )وبملت( با یک هزار و ۲۶۹ واحد و 

معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک 
هزار و ۲۴۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس )فــارس( با دو هزار و ۷۲۰ واحد، 
پتروشیمی پارس )پارس( با ۷۸۸ واحد، 
نفت و گاز پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با 

۶۱۴ واحد، فوالد خراســان )فخاس( با 
۲۷۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با ۲۵۴ 
واحد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
)وصندوق( با ۲۰۴ واحد، صنایع شیمیایی 
ایران )شــیران( با ۱۹۲ واحد و خدمات 
انفورماتیک )رانفــور( با ۱۸۸ واحد تاثیر 

منفی بر شاخص همراه بود.

برپایه این گزارش، دیروز نماد بانک ملت، 
فــوالد مبارکه اصفهان، بانــک تجارت، 
گســترش  خوارزمی،  گذاری  ســرمایه 
سرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش نفت 
اصفهان و گلوکــوزان در گروه نمادهای 
پربیننده قرار داشــتند. گروه شیمیایی هم 
در معامالت دیروز صدرنشــین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه ۷۵۲ 
میلیون و ۴۸۰ هزار برگه ســهم به ارزش 
۱۶ هزار و ۵۰  میلیارد ریال داد و ستد شد.

ماندگاری شاخص بورس در کانال یک میلیون واحد



دوشنبه 22 اردیبهشت ماه  1399 / نمره 526 / سال سوم4
سالمت

 وزیر بهداشت با بیان اینکه آمار 
مرگ ومیر کرونا روز بروز در حال کاهش 
است، گفت: مسیر کرونا به سمت مهار 
و کنترل است. با همراهی مردم از خرداد 

به بعد روزهای بهتری خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت در ارتباط 
زنده اینستاگرامی خود از دفتر کارش در 
وزارت بهداشــت با احســان علیخانی 
-مجری تلویزیون- گفت: در این مدت 
شــب و روز نداریم و تمام مدت خود 
را در وزارتخانه می گذرانیم. تمام موارد 
به صورت لحظه ای در وزارتخانه رصد 

می شود.
سعی کردم به مردم امیدواری دهم

وی در باره رفتار آینده ویروس کرونا در 
کشــور، گفت: بنده به عنوانی معلمی با 
سابقه ی بیش از ۳۰ ساله در دانشگاه های 
علوم پزشــکی می گویم که نه من و نه 
هیچ کس در دنیا نمی تواند پاســخ دهد 
که این ویــروس چه خواهد کرد. ما هر 
روز شــرایط جدیدی را از این ویروس 
مشاهده می کنیم و نمی دانیم ویروس به 
چه سمت و سویی حرکت می کند. مردم 
باید مراقب باشند ولی نه با شرایطی که 
در آنها ایجاد هراس و وحشــت کنیم؛ 
همواره سعی کرده ام ضمن در خواست 
مردم  بــه  بهداشــتی،  نــکات  رعایت 

امیدواری دهم.
خوزستان در پیک کرونا / باید ۶ ماه 

دیگر صبر کنیم
وی با اشاره به اینکه این ویروس رفتار 
اجدادی خود را ندارد، بیان کرد: دو نوع 
 sars از پیشینیان این ویروس با نام های
و mers را می شناســیم کــه هر دوی 
اینها در گرمای هوا ضعیف شــدند. در 
حالی که اکنون درباره کرونا می بینیم که 
استان گرمسیری همچون خوزستان  در 
پیــک بیماری را مشــاهده می کنیم. هم 
اکنون هنوز زود است که بتوانیم بگوییم 
ویروس به چه ســمت و سویی خواهد 
رفت. در نشست ای که امروز با معاونانم 
داشــتم گفتم عاقالنه تریــن حرف این 
اســت که بگوییم باید ۴ تا ۶ ماه دیگر 
صبر کرد تا رفتار ویروس را یک مقدار 
واقــع بینانه تر ببینیم. کووید ۱۹ ویروس 
چموشــی است که با ســایر ویروس ها 
تفــاوت دارد تا جایی کــه حتی اگر از 
آقای تدروس_ دبیرکل سازمان بهداشت 
جهانی هم در این مورد پرسش کنید از 

آینده آن بی اطالع خواهد بود.
کرونا هنوز دارو و واکسن اختصاصی 

ندارد
نمکی تاکید کرد: این ویروس نه واکسن 
و نه داروی اختصاصی دارد و بهترین راه 
مقابله با آن کاری است که ما داریم انجام 
فاصله گــذاری، رعایت  یعنی  می دهیم، 

اصول بهداشتی و از طرف مسووالن نظام 
سالمت پیدا کردن هرچه زودتر بیماران، 
جداکردن آنها از دیگران، پیدا کردن افراد 
آلوده فاقد عالمت و ایزوالسیون آنها که 

تا کنون نیز با همین روش عمل کردیم.
وزیر بهداشت در باره صحت آمار ابتال و 
مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران، اظهار 
کرد: من با جــرأت اعالم می کنم آماری 
که ما اعالم می کنیم دقیق ترین، منظم ترین 
و عالمانه ترین نوع آماری اســت که در 
دنیا ارائه شده. هفته گذشته انجمن  آمار 
انگلیس اعالم کرد آمار تلفات کرونا در 
این کشــور حداقــل ۵۴ درصد بیش از 
چیزی اســت که اعالم شده. در آمریکا 
نیــز تنها در یــک روز در چنــد خانه 
سالمندان ۷۵۰۰ نفر به علت کرونا جان 
باخته بودند که اصال در آمارشــان قید 
نشــده بود. برخی کشورها حتی سیستم 
ثبت اطالعــات دقیق ندارند و برخی از 
آنها حتی در همســایگی ما هستند و به 
دلیل روابــط بین الملل نمی توان از آن ها 

اسم برد.
وی تاکیــد کرد: آمــاری که مــا ارائه 
می کنیــم دقیق تریــن آمارها اســت. ما 
روزهای اول شــیوع بیمــاری تنها دو 
آزمایشــگاه تشــخیصی ویروس کرونا 
داشتیم و نمونه های تمام استان ها به این 
آزمایشــگاه ها ارسال می شــد از این رو 
گاهی ممکن بود اعالم  جواب آزمایش 
ســه یا چهار روز طول بکشد و در این 
مدت نیز صاحبان عزا  اصرار داشــتند 
میت خود را همان روز برای خاکسپاری 
ببرند، در برگه درج می شــد فرد فوت 
شــده مشــکوک به کرونا است؛ چراکه 
کرونا بــا آنفلوآنزای فصلی و مرگ ومیر 
بر اثر عفونت حاد تنفسی همزمان شده 
بود. علت این کار این بود که غســال و 
تشییع کنندگان به نحوی با میت برخورد 
کنند که اگر پس از خاکســپاری جواب 
آزمایش فرد متوفی مثبت شد، جان کسی 
به خطر نیفتاده باشــد. حتی اگر میت به 
دلیل آنفلوآنزا و عفونت حاد تنفسی هم 
فوت کرده بود مشــکوک به کرونا تلقی 
می شد که بر پایه پروتکل های مخصوص 

این افراد دفن شود.
واکنش وزیر بهداشــت به ُشــبهات 

آمارِی کرونا
نمکــی همچنین گفــت: معتقدم حتی 
۱۰ درصد اختالف آمــار هم میان آمار 
اعالمی وزارت بهداشــت و واقعیت در 
زمینه فوتی های ناشــی از کرونا وجود 
ندارد؛ چراکه تیــم دقیق علمی در حال 
کار بر روی این موضوع اســت. اکنون 
داریم تمام اعداد و ارقام را در کل کشور 
بازنگری می کنیم و سیســتم ها در حال 
چک شدن است. بنابراین معتقدم حتی 

۱۰ درصــد هم اختالف میان آمار اعالم 
شده از سوی ما و واقعیت وجود ندارد.

وزیر بهداشــت در واکنــش به برخی 
اظهــارات مبنی بر نادرســت بودن آمار 
اعالمی کرونا از سوی وزارت بهداشت 
در کشــور، افزود: روزهای اول شــیوع 
بیماری عده ای شروع به جو سازی علیه 
ایران کردند. کســانی که بر مبنای آمار 
سینه چاک ملت ایران شــدند، حداقل 
اکنون بر روی این آمار به عنوان افتخار 

ملی کار کنند.
اقدام برای اختصاص ۳۰۰ هزار یورو 
از صندوق توســعه ملــی به وزارت 

بهداشت
نمکی ادامه داد: باید توجه کرد که اخیرا 
قرار شــد ۳۰۰ هزار یــورو از آن یک 
میلیارد یورویی کــه مقام معظم رهبری 
امر کردنــد تا از صندوق توســعه ملی 
برای مقابله با کرونا به وزارت بهداشت 
اختصاص یابد، به وزارت بهداشت ارائه 
شــود. حال باید پرسید آیا مملکت ما با 
این شرایط با مملکتی که فقط برای نظام 
سالمتش نزدیک ۱۱۴ میلیارد یورو هزینه 

کرده است، یکسان است؟
مدیریت کرونا با جیب خالی

نمکی تاکید کرد: انگلیس چندین برابر ما 
برای مقابله با کرونا خرج کرده است با 
این حال مرگ و میر و ابتال به کرونا در 
این کشور چندین برابر ایران است. این 
در حالی است که  ما با وجود تحریم و 
با جیــب خالی و البته با همت و غیرت 
مردم، کادر درمان و... توانستیم یک پنجم 
کشورهای یاد شــده ابتال و مرگ و میر 

ناشی از کرونا داشته باشیم.
ارایه خدمت به همه بیماران در بحران 
کرونا؛ از کارتن خواب تا پیرزن ۱۰۳ 

ساله
وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد زیادی 
تخت خالی در بیمارستان ها است، تصریح 
کرد: به گونه ای شرایط را مدیریت کردیم 
که حتی یک مورد نداشــتیم که بیماری  
به بیمارستان های ما مراجعه کند و بدون 
ســرویس، پزشــک و تخت بماند. یک 
کارتن خواب نمی توان در کشور پیدا کرد 
که بگوید ما او را نپذیرفته ایم. پیرزن ۱۰۳ 
ساله، تعداد قابل توجهی افراد باالی ۹۰ 
سال از بیمارستان های ما در بحران کرونا 
ترخیص شــدند. هیچ گاه نگفتیم تخت 
برای افراد مسن نداریم. حتی اتباع افغان 
بدون کارت نیز در بیمارستان ها پذیزش 

شدند.
نمکی با اشــاره به اینکه در مدت شیوع 
کرونا تعداد قابل توجهی از دانشجویان 
ایرانی ســاکن سایر کشــورها به ایران 
بازگشــتند، گفت: این دانشجویان چرا 
بازگشتند؟. زیرا در ان کشورها سرویس 

و خدمات مناسب در باره کرونا دریافت 
نمی کردند و فهمیدند باز هم دامان مادر 
و سرزمین مادری پذیراترین نقطه برای 

آنها است.
باید دوران نســبتا طوالنی را با کرونا 
امکان همزمانی کرونا و  سپری کنیم/ 

آنفلوانزا در پاییز
نمکی با تاکید بر اینکه با همراهی مردم 
می توانیم بیماری را کنترل کنیم، تصریح 
کرد: ما انتظــار داریم همه به هم کمک 
کنیم. بایــد بدانیم که یک جنبه موضوع 
کرونا نظام سالمت است، نباید فراموش 
کرد کرونــا ابعاد و اثــرات متفاوتی بر 
زندگی مردم خواهد داشت. باید دوران 
نســبتا طوالنی را با کرونا سپری کنیم و 
ممکن است همزمانی کرونا و آنفلوآنزا 
در پاییز ما را غافلگیر کند. افکار عمومی 
باید به سمتی هدایت شود که به سمت 

پریشانی نرود.
آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا / 
توصیه وزیر بهداشت درباره استفاده  از 

ماسک در مکان های شلوغ
وزیر بهداشــت در باره تولید واکسن و 
داروی کرونا، گفت: در باره واکسن برای 
امسال هر کس ادعایی کند ادعای گزافی 
است در حالی که داریم بر روی آن کار 
می کنیم، در باره دارو نیز تیم های بزرگی 
در دنیا و ایران در حال کار هســتند، اما 
تا این لحظه داروی اثربخشــی برای آن 
گزارش نشده است. بهترین عامل تسلط 
بر ویــروس رعایت اصول بهداشــتی، 
استفاده از ماســک در مکان های شلوغ 

و... است.
خودم و نزدیکانم به کرونا مبتال نشدیم 

زیرا...
وی در پاسخ به پرسشــی درباره اینکه 

آیا در نزدیکان و خانواده شخص وزیر 
کســی به کرونا مبتال شده است یا خیر، 
گفت: خوشــبختانه خیر چراکه ســعی 
کردیــم از روز اول موارد بهداشــتی را 
رعایت کنیم. بنده نیز جدی تر از دیگران 
توجه به این نکات را جدی گرفتم. زیرا 
اصال خوب نیســت وزیر بهداشــت به 
کرونا مبتال شــود، اما این به معنای آن 

نیست که من آدم جان دوستی باشم.
از خدا خواسته ام قبل از کمک به مردم 

در بحران کرونا از دنیا نروم
وی افــزود: البته برخــی معاونان بنده، 
روســای دانشــگاه های علوم پزشکی، 
دکتر کولیوند و. .. به کرونا مبتال شــدند؛ 
چراکه روزهای اول که روزهای سختی 
بود و گرفتار ماسک و تجهیزات بودیم، 
فرماندهان من دلشان نمی آمد خودشان 
ماســک بزنند در حالی که پزشک دیگر 
ماســک نزده اســت. ایــن فداکاری ها 
همانند روزهای دفــاع مقدس بود. من 
برای هدایــت این تیم گاهــی اوقات 
یک تنه عمل کردم. از خدا خواســته ام 
تــا پیش از ارائه خدمت به مردم در این 

مشکل، مرا از دنیا نبرد.
وضعیت تامین داروی بیماران خاص

وی در باره تامین داروی بیماران خاص 
بیان کرد: ســال گذشــته حــدود ۷۰۰ 
میلیــون یورو کمتر ارز بــرای واردات 
دارو خــرج کردیم، اما هیچ نســخه ای 
نبود کــه داروی آن در داروخانه وجود 
نداشته باشــد. برخی داروها نیز داروی 
تک نســخه ای اســت که داروی مشابه 
تولید داخلی دارد. خــودم و خانواده ام 
هنوز یک داروی خارجی تهیه و مصرف 
نکرده ایم چون اعتقاد دارم که اگر داروی 
تولید داخل کیفیت دارد و مردم مصرف 

می کنند من و خانــواده ام نیز باید آن را 
مصرف کنیم. داروهای داخلی با کیفیتی 
بــاال و قیمتی معادل یــک پنجم تا یک 
دهم داروهای خارجی در کشــور تهیه 
می شود. از روزی که به وزارت بهداشت 
آمدم دیگر اجازه ندادم دارویی که تولید 
داخلــی دارد را وارد کننــد. ما کمبود 
دارویی قابل توجه نداریم. برای بیماران 
خاص سیســتم به گونه ای طراحی شده 
که همه آنها در سامانه ثبت شوند و قصد 
داریم داروهای آنها را درب منزل به آنها 

تحویل دهیم.
کاهش روزانه مرگ ناشی از کرونا در کشور 

/ از خرداد روزهای بهتری خواهیم داشت
وزیــر بهداشــت با بیــان اینکــه آمار 
مرگ ومیــر کرونا روز بــروز در حال 
کاهش اســت، گفت: مســیر کرونا به 
ســمت مهار و کنترل است. با همراهی 
مردم از خرداد بــه بعد روزهای بهتری 

خواهیم داشت.
وضعیت بازگشــایی اماکن مذهبی و 

مساجد
وی در پایــان در باره روند بازگشــایی 
اماکن مذهبی و مســاجد گفت: اکنون 
مساجد در نقاطی که از نظر ما وضعیت 
ســفید دارند با رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی باز شــده است و قصد داریم 
پس از پایان ماه مبارک رمضان صحن ها 
و نه داخل حرم های آستان های مقدس 
را با پروتکل های خاصی بازگشایی کنیم 
به صورتی که مردم سالمی داده و گذر 
کنند.  در باره آغاز اجراهای برنامه های 
تلوزیونی با حضور مردم نیز فکر می کنم 
با روندی که از بیماری داریم مشــاهده 
می کنیم بتوانیم گشایش های بیشتری را 

در این باره نوید دهیم.

نمکی خبر داد:

از خرداد به بعد روزهای بهتری خواهیم داشت
 وضعیت بازگشایی اماکن مذهبی و مساجد

کرونا جان ۵۱ نفر دیگر را 
در ایران گرفت

 رییــس مرکــز روابــط عمومی و 
بهداشــت، درمان و  اطالع رســانی وزارت 
آموزش پزشکی اعالم کرد: تاکنون ۱۰۷ هزار 
و ۶۰۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتال شــده و با فــوت ۵۱ نفر در ۲۴ 
ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در 

ایران به ۶ هزار و ۶۴۰ نفر رسید.
کیانوش جهانپور درباره آخرین آمار مبتالیان 
قطعی به ویروس کرونا در کشور بیان کرد: از 
دیروز تا امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ و بر پایه 
معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳۸۳ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد و 
مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۰۷ 

هزار و ۶۰۳ نفر رسید.
وی ادامه داد: شوربختانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۵۱ بیمار کوویــد ۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۶۶۴۰ نفر رسید.
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
گفت: خوشبختانه تاکنون ۸۶ هزار و ۱۴۳ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شــده اند. 
همچنین ۲۶۷۵ نفر از بیماران مبتال به کووید 
۱۹ در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
جهانپور بیان کرد: تاکنــون ۵۸۶ هزار و ۶۹۹ 
آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام 

شده است.
وی گفت: بیش از دو سوم موارد شامل موارد 
ســرپایی یا تماس نزدیک یا افراد نزدیک به 
بیماران بوده و یک چهــارم موارد مربوط به 
ارجاعی از مراکز درمانی اســت. البته استان 
خوزســتان همچنان وضعیت هشدار دارد و 
سایر استان ها وضعیت باثبات و نزول تدریجی 

موارد ابتال به کرونا را دارند.

علت بی خوابی های پیاپی
 را بشناسیم

 یک رواندرمانگر گفت: بی خوابی های 
پیاپی برخی افراد می تواند نتیجه افســردگی، 
نوشــیدن مواد یا خوراکی هــای کافئین دار،  
مصرف مواد مخدر، انجام  رفتارهای استرس زا 

و یا فعالیت های شیفتی باشد.
نینا سالمت بخش در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکه بی خوابی مزمن اغلب از عواملی مانند 
اختالالت جســمی یا روانی ناشی می شود، 
اظهار داشــت: روان پریشــی و یا افسردگی 
نیز از دیگر دالیل بی خوابی مزمن است و از 
این رو از روش های رفتاری که بی خوابی را 
کاهش می دهد می توان به  آرام سازی اعصاب 
یا همان ریلکسیشن، محدودیت گذاری برای 

خواب و روان درمانی اشاره کرد.
وی گفت: با این روش ها می توان استرس و 
اضطراب و تنش بدن فرد مبتال به بی خوابی را 
کاهش و یا تسکین داد و از طرفی با تنظیم و 
تمرین تنفس همان عمل دم و بازدم و به دنبال 
آن تمرکز و آرامش، می توان به ذهن فرد کمک 
کرد تا عضالت خود را رها کرده و آرام آرام به 

استقبال خواب رفت.
این روانپزشــک افزود: کاهــش مدت زمان 
حضور فرد در رختخواب و یا پرهیز از خواب 
روزانه از دیگر راهکارهای مفید برای کاهش 

بیماری فرد مبتال به بی خوابی مزمن است.
ســالمت بخش تصریح کرد: آســم، آپنه یا 
انســداد راه هوای حلق و بینی،  نارکوپسی یا 
حمله ناگهانی خواب ، ســندرم تکان دادن پا، 
آرتروز، بیماری کلیوی، نارسایی قلبی، بیماری 
پارکینسون و پرکاری تیروئید از دالیل مختلف 

ابتالی افراد به بی خواب است.
وی  اظهارداشت: بی خوابی مزمن ممکن است 
بر اثر مشکالت رفتاری و یا انجام کار شیفتی، 
مصرف کافئین، الکل و مــواد مخدر نیز در 

برخی افراد بروز کند.
این رواندرمانگر افزود: ترکیب دارو و درمان 
شناختی - رفتاری مبتالیان به بی خوابی مزمن 
به اثبات رســیده، از این رو مراجعه به مراکز 
درمانی و صحبت با یک درمانگر و یا شرکت 
در جلسات گروه درمانی می تواند به کاهش 
اضطراب در هنگام خواب کمک بسزایی کند.

شناسایی اولین مورد ابتال 
به کووید ۱۹ در ووهان 

پس از یک ماه
 مقامات چین از شناسایی اولین مورد 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ بعد از حدود یک ماه 

در شهر ووهان خبر دادند.
به گزارش ایســنا، دیروز )یک شنبه( در شهر 
ووهان که کانون اولیه شــیوع کروناویروس 
به حساب می آید اولین مورد ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ پس از گذشــت بیش از یک ماه 

شناسایی شد.
گفته شده که وضعیت جسمی این بیمار وخیم 
است و تست کروناویروس همسر او نیز مثبت 
بوده و از ناقالن خامــوش این بیماری بوده 
است. این بیمار در منطقه ای سکونت داشته که 
در مجموع ابتالی ۲۰ نفر به کووید ۱۹ مورد 

تایید قرار گرفته است.  

خبــر

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، درباره روند اپیدمی 
کووید ۱۹ در فصل تابستان، گفت: نباید 
امیدوار بود که با ۵ یا ۱۰ درجه گرم شدن 
هوا در وضعیت اپیدمــی تغییر چندانی 

حاصل شود.
به گزارش مهر، حمید ســوری، با اشاره 
به اثــر درجه حرارت روی میزان فعالیت 
ویروس کووید ۱۹، افزود: بهترین شرایط 
برای فعالیت ویــروس کرونا، بین منفی 
چهار درجه تا حدود ۱۵ درجه باالی صفر 

است.
وی با بیان اینکه با باالرفتن دما به تدریج 
از میزان فعالیت ویروس کاسته می شود، 
ادامه داد: این ویروس تا ۶۰ درجه سانتی 
گراد نیز ممکن است تا ۲۰ درصد فعالیت 
داشته باشد، اما فعالیت آن تقریباً دردمای 
حــدود ۹۰ تــا ۹۵ درجه ســانتی گراد 

خاموش می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، گفت: به همین خاطر 
استفاده از اتو برای لباس ها می تواند عامل 
بیماری زایی را از بین ببرد، اما بعید به نظر 
می رســد که تغییرات فصلی اثر خاصی 
روی روند اپیدمی داشته باشد، البته ممکن 
است سرعت و شدت اپیدمی را تا حدی 

تحت تاثیر قرار دهد.
این اپیدمیولوژیســت تاکید کرد: بهترین 
شــکل ممکن برای مهار اپیدمی کشف 

واکسن است، به همین خاطر 
اســت که هم اکنون بیشــتر 
عمده  پیشــرفته  کشورهای 
تولید  معطوف  انرژی خودرا 
واکسن کرده اند و بعید به نظر 
می رســد زودتر از یک سال 
و نیم دیگر واکسن در اختیار 

بشر قرار گیرد.
سوری یادآور شد: شوربختانه 
به نظر می رسد در جامعه یک 
خوش خیالی ایجاد شده است 
و مردم به زندگی عادی خود 
بازگشــته اند که این مسئله 

بسیار خطرناک است.
ژاپــن  در  داد:  ادامــه  وی 
شهرهایی هستند که مردم به 
زندگی عادی خود بازگشــته 
انــد اما نتیجه آن بازگشــت 
مجــدد اپیدمی با کشــت و 

کشتاری وسیع تر بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، تاکید کرد: بنابراین خوش 
خیالــی و خوش پنداری کــه در جامعه 
باعث بازگشــت به روال زندگی عادی 
شده است بســیار خطرناک است و باید 
با نظارت کافی، تشدید و تقویت اجرای 
مقررات طرح فاصله گذاری هوشمند و 
توجه ویژه به گروه های پرخطر و آسیب 
پذیر مانند ســالمندان، دیابتی ها و افراد 

دچار فشارخون، اپیدمی را کنترل کرد.
وی درباره شرایط ایجاد اپیدمی در جوامع 
اظهــار کرد: برای ایجاد یــک اپیدمی در 
جامعه، باید ۶ شــرط وجود داشته باشد 
و در صــورت عدم وجود هر یک از این 
بخش ها اپیدمی رخ نمــی دهد و برای 
مقابله با اپیدمی نیز باید کاری کنیم که یک 

یا چند یک از این شروط حذف شوند.
این اپیدمیولوژیست درباره عوامل ایجاد 
اپیدمی توضیــح داد: یکی از این عوامل، 

عامل بیماری زاست و تا زمانی که وجود 
نداشته باشــد اپیدمی رخ نمی دهد، پس 
برای پیشــگیری از اپیدمــی باید عامل 

بیماری زا را از بین ببریم.
وی، وجود یک مخزن یا منبع بیماری را 
از دیگر شــروط الزم برای ایجاد اپیدمی 
عنوان کرد و گفت: منبع یا مخزن کووید 
۱۹ انسان ها هستند و تا کنون ثابت نشده 
است که این بیماری از طریق حیوانات نیز 
منتقل شود. سوری ادامه داد: سومین عامل 

در ایجاد اپیدمی این است که 
راه خروج عامل بیماری زا از 
مخزن فراهم باشد که در مورد 
کووید ۱۹ راه خروج عطسه، 

سرفه و ترشحات است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه 
بهشتی،  پزشکی شهید  علوم 
راه انتقال عامل بیماری زا را از 
دیگر عوامل الزم برای ایجاد 
اپیدمی عنوان کرد و افزود: راه 
انتقال در برخی از بیماری ها 
ممکن است یک حشره باشد، 
اما درمــورد کووید ۱۹ هنوز 
ثابت نشده است که حشرات 
یا بندپایان و یــا مواد غذایی 

عامل انتقال بیماری باشند.
این اپیدمیولوژیست راه ورود 
عامل بیماری زا به بدن میزبان 
جدیــد را از دیگر ملزومات 
ایجاد اپیدمی معرفی کرد و گفت: راه ورود 
عامل بیمــاری زا در کووید ۱۹ از طریق 
تماس مستقیم و همچنین عدم محافظت 

بهداشتی کافی است.
وی درباره آخرین الزمــه ایجاد اپیدمی 
توضیح داد: افراد جامعه باید حساســیت 
و اســتعداد کافی را برای ابتال به بیماری 
داشته باشند، یعنی اگر همه افراد جامعه در 
برابر بیماری مقاوم باشند اپیدمی به وجود 
نمی آید، اما در شــرایط فعلی همه آحاد 

بشری در برابر کووید ۱۹ در معرض ابتال 
به بیماری قرار دارند؛ البته در برخی گروه 
ها مانند کودکان شــانس ابتال کمتر و در 

برخی گروه ها بیشتر است.
ســوری یادآور شــد: برای پیشگیری از 
اپیدمی با اســتفاده از اپیدمی تعداد افراد 
حساس در برابر بیماری را کمتر می کنیم 
تا آمادگی طبیعی برای ابتال به بیماری در 
جامعــه کاهش یابــد و در صورت عدم 
دستیابی به واکســن، این کاهش آمادگی 
برای ابتال به شــکل طبیعی به وجود می 
آید، ماننــد زمانی که در قرون وســطی 
بیماری آنقدر شیوع می یافت که دیگر فرد 

حساسی در جامعه باقی نمی ماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، اقدامات الزم برای کنترل 
اپیدمی ها را مداخله در این عوامل عنوان 
کرد و افزود: یکــی از کارهایی که برای 
جلوگیری از گســترش اپیدمی می توان 
انجام داد، کاهش درجه تماس افراد مبتال با 
افراد حساس از طریق جلوگیری از ایجاد 

تراکم جمعیت و شلوغی است.
وی در پایان جلوگیری از ورود افراد مبتال 
به جامعه و جلوگیــری از خروج آنان از 
مناطق آلوده با اقداماتی همچون قرنطینه و 
فاصله گذاری اجتماعی را از دیگر راه های 
کاهش اپیدمی عنوان کرد و گفت: با انجام 
این اقدامات زنجیره انتقال قطع شــده و 

احتمال گسترش بیماری کاهش می یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

خوش خیالی جامعه نسبت به پایان کرونا خطرناک است
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رییس سازمان نظام پزشکی مطرح کرد؛
کرونا در چه صورت 

دوباره خطرناک می شود
فرصت نظام سالمت تا پاییز

 رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، 
معتقد است که تا قبل از فرا رسیدن فصل پاییز 
و شیوع آنفلوانزا، باید تکلیف بیماری کووید 

۱۹ مشخص شود.
محمدرضا ظفرقندی، با اشــاره به مباحثی که 
این روزها پیرامون تداخل بیماری کووید ۱۹ و 
آنفلوانزای فصلی مطرح است، به خبرنگار مهر، 
گفت: آنچه مسلم است، برای اینکه بتوانیم در 
فصل پاییز نســبت به کنترل همزمان بیماری 
کووید ۱۹ و آنفلوانزای فصلی موفق باشــیم، 
باید تا قبل از فرا رسیدن پاییز، تکلیف کووید 

۱۹ مشخص شود.
وی با اشاره به ابراز نگرانی اساتید رشته های 
عفونی و اپیدمیولوژی نسبت به تداخل این دو 
بیماری در فصل پاییز، افزود: به نظر می رسد 
باید از هم اکنون که موج شــدید کووید ۱۹ 
فروکش کرده و در حالت تعادل نسبی بیماری 
 H۱N۱ قرار داریم، به فکر پاییز و آنفلوانزای

باشیم.
ظفرقندی ادامه داد: اگر نتوانیم بیماری کووید 
۱۹ را تا قبل از فصل پاییز به سرانجام خوبی 
برسانیم، شاید با موج جدیدی از این بیماری 
در فصل پاییز مواجه شویم و آن موقع بیماری 
آنفلوانــزا را هم داریم کــه می تواند کار ما را 

سخت تر کند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، موضوع 
»فاصله گذاری اجتماعی« را مورد تاکید قرار 
داد و گفــت: اگر می خواهیــم در فصل پاییز 
از خطرات همزمــان دو بیماری کووید ۱۹ و 
آنفلوانزای H۱N۱ مصون بمانیم، باید فاصله 
گذاری اجتماعــی را همچنان جدی بگیریم 
و اجازه ندهیم ویروس کرونا دوباره شــدت 

بگیرد.
ظفرقنــدی با اعالم اینکه هم اکنون شــرایط 
بیمارستان ها به لحاظ تجهیزات خیلی بهتر از 
روزهای اول شیوع کرونا است، افزود: تداخل 
همزمان کووید ۱۹ و آنفلوانزا، می تواند مشکل 
جدی برای نظام ســالمت کشور ایجاد کند. 
بنابراین، الزم است که پروتکل های بهداشتی 
کووید ۱۹ همچنان با شــدت و قدرت بیشتر 
دنبال شــود تا موج جدیــدی از این بیماری 
که شــدت اسفند سال گذشته را داشته باشد، 

حادث نشود.

سبک زندگی رمضانی خوردن 
و آشامیدن در طب ایرانی

 یک متخصص طب سنتی با بیان قوانین 
خوردن و آشامیدن درماه مبارک رمضان گفت: 
خوردن سحری واجب است و در سحری باید 
از غذاهای خیلی شیرین و چرب، خیلی شور 

و همچنین خوردن چای پرهیز کنیم.
ناصر رضایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در 
مورد قوانین خوردن و آشامیدن گفت: خوردن 
و آشــامیدن قوانینی دارد ماننــد اینکه باید با 
آرامش غــذا بخوریم، زیاد بجویم و در موقع 
غذا خوردن از مصرف ترشی ها و نوشیدنی ها 
پرهیز کنیم، تلویزیون تماشا نکنیم و به جایی 
توجه نکنیم، موسیقی گوش نکنیم و با کسی 
حرف نزنیم. وی با اشاره به اینکه این قوانین 
در ماه رمضان مهم تر هســتند گفت: اگر در 
ماه رمضان به قوانین خوردن و آشــامیدن و 
همچنین به قوانین سبک زندگی بیشتر توجه 
کنیم رمضان خوبی را پشــت ســر خواهیم 
گذاشت و جزو آن دسته از افراد نخواهیم بود 
که بعد از گذشت ۱۰ یا ۱۵ روز از ماه رمضان 
با مشــکل گوارشی مواجه می شوند و ممکن 

است نتوانند بقیه روزه های خود را بگیرند.
این متخصص طب سنتی با تاکید بر اینکه یکی 
از مهمتریــن قوانین تغذیه در طب ایرانی این 
است که دو وعده اصلی غذایی داریم صبحانه 
و شــام، که در ابتدای روز و انتهای روز باید 
میل شــود، افزود: بنابراین خوردن ســحری 
واجب است و نباید بدون سحری روزه گرفت 
و برای اینکه بتوانیم برای وعده سحری آماده 
باشیم و اشتها داشته باشیم باید چند قانون ساده 

را رعایت کنیم.
به گفته وی، یکی اینکه شب باید زود بخوابیم 
و وعده افطاری را ســبک بخوریم تا بتوانیم 
دو ســاعت بعد بخوابیم و صبح زودتر بیدار 
شویم و معلوم اســت اگر نزدیک اذان بیدار 
شویم نمی توانیم سحری بخوریم اما اگر یک 
ســاعت زودتر بیدار شویم و حال خوبی پیدا 
کنیم قطعــاً معده جاذبه خود را پیدا می کند و 

میل به سحری نیز ایجاد می شود.
رضایی پور با اشاره به اینکه خوردن سحری 
واجب است، گفت: در سحری باید از غذاهای 
خیلی شیرین، چرب، شور و چای پرهیز کنیم 

تا در طول روز دچار اشکال نشویم.

خبــر

 مدیرعامل ســازمان انتقال خون 
ضمن درخواست دوباره از بهبودیافتگان 
کرونا بــرای اهــدای پالســما، گفت: 
پایگاه هــای انتقال خون در شــب های 
قدر آماده خدمت به مردم هســتند، اما از 
مــردم می خواهیم برای اهدای خون تنها 
به شــب های قدر اکتفا نکنند و از اکنون 
به فکر باشــند تا مراکز شــلوغ نشوند و 
فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی رعایت 

شود.
به گزارش ایســنا،  دکتر پیمان عشقی در 
ارتباط ویدیو کنفرانســی با خبرنگاران، 
ضمن تبریــک روز تاالســمی،   گفت: 
سازمان انتقال خون به دنبال وظایفی که 
دهه ها است دارد دنبال می کند، همچنان 
در خدمت جامعه تاالسمی بوده و هست. 
با اقدامات پیشگیری کننده ای که صورت 
می گیرد امــروز تولدهــای مبتالیان به 
تاالسمی به زیر ۱۵۰ مورد در سال کاهش 
یافته اســت، ولی هنوز۲۰ درصد خون 
اهدایی کشور توســط این بیماران عزیز 

مصرف می شود.
وی با تاکید بر اینکه کیفیت خون هایی که 
در اختیار بیماران تاالسمی قرار می گیرد، 
بســیار خوب اســت،   افزود: سالمت و 
ایمنی این خون بررســی می شــود و از 
لحاظ ویروسی و بیماری پاالیش می شود 
و سعی می کنیم خونی به بیماران برسانیم 
که حداقل عوارض را برای آنها ایجاد کند.
برای اهدای خون تنها به شب های قدر 

اکتفا نکنید
وی با اشاره به اینکه شب های قدر پیش 
رو قــرار دارد، گفــت: پایگاه های انتقال 
خون در شــب های قدر آماده خدمت به 
مردم هستند، اما از مردم می خواهیم برای 
اهدای خون تنها به شــب های قدر اکتفا 
نکنند و از اکنون به فکر باشــند تا مراکز 
شلوغ نشوند و فاصله گذاری اجتماعی و 

فیزیکی رعایت شود.
بهبودیافتگان کرونا، برای اهدای پالسما 

اقدام کنند
عشــقی همچنین از بهبودیافتگان کرونا 
خواست به شــکرانه سالمتی خود اقدام 
به اهدای پالســمای خون خود کنند و 
تصریح کرد: فرایند اهدای پالسما  حتی 
از اهدای خون هم راحت تر اســت و با 
اهدای پالسما می توانید به بازیابی سالمت 
هموطنان مبتال به کرونای خود که بستری 

هستند کمک کنید.
ایران بر روی کمربند تاالسمی

مدیرعامل ســازمان انتقــال خون با بیان 
اینکه ایران بر روی کمربند تاالسمی قرار 
دارد، گفت: علی رغم کاهش موارد تولد 
مبتالیان به تاالســمی اما با بزرگ شدن،   
وزن گیــری و...  در ایــن بیماران نیاز به 
دریافت خون کاهش چشمگیری نداشته 

است.
وی بــا اشــاره به اینکه ســعی می کنیم 
مشــکالتی مانند تحریم ها باعث دغدغه 
برای بیماران نشــود، تصریــح کرد: در 
بحران کرونا تمام جهان با مشکل کمبود 
خون مواجه شد ولی ما مشکلی نداشتیم و 
این توفیق وابسته به همت مردم عزیز بود. 
ما در این شــرایط تمام اقدامات را  انجام 
دادیم کــه پایگاه های انتقال خون پس از 

خانه های مردم امن ترین نقطه باشد.
ذخایر خون تمامی استان ها در حد قابل 

قبول است
وی با بیان اینکه اهــدای خون در هفته 
اول ماه رمضان امسال ۱۰ درصد نسبت 
به ســال قبل کاهش داشته است،   گفت: 
خوشــبخانه این رونــد در هفته دوم ماه 
مبارک بهبود یافت به شــکلی که ذخایر 
خونی تمامی استان ها در حد قابل قبول ۵ 
تا ۷ روز است و اهدای خون متناسب با 
مصرف، شده است و توانستیم ۹۵ درصد 
خون درخواست شده را در اختیار مراکز 

قرار دهیم.
ادامه جمع آوری پالسمای بهبودیافتگان 

کرونا
عشقی با تاکیدبر اینکه برنامه جمع آوری 
پالسمای بهبودیافتگان کرونایی با قدرت 
ادامه دارد،   اظهار کرد: در تمام ۱۶ مرکز 
جامع اصلی در استان های اصلی پایگاه های 
ما فعال هستند. بدون آنکه ذره ای از خط 
قرمز خود برای دریافت خون و پالسما 
کاهش دهیم،   بهبودیافتگان کرونا پس از 
۲۸ روز بعد از بهبودی می توانند اقدام به 
اهدای پالسما کنند.  پالسما درمانی سابقه 
صد ســاله دارد و در مورد بیماری های 
مختلفی اســتفاده می شــود. برای درمان 
بیماری هایی از آبله مرغان تا آنفلوآنزاهای 
مختلف و بیماری های تنفسی و ... از این 
روش استفاده شــده و نتیجه های خوبی 

کسب شده است.
وی خاطرنشــان کرد: وقتــی ویروس 
کرونای جدید آمد، ابتدا چین و ســپس 
ایران از روش پالســمادرمانی اســتفاده 
کردند.  مطالعه در کشور ما در این زمینه 
تمام شــده و به زودی منتشــر می شود. 
هرچه پالســما زودتر به بیماران رسیده، 
نتیجه بهتری کسب شده و از مرگ و میر 
و ورود بیمار به ICU جلوگیری شــده 
است. در جهان نیز هنوز کارآزمایی بالینی 
منتشــر شــده نداریم؛ البته گزارش های 
موردی در این زمینه منتشــر شــده که 
امیدوارکننده بوده اســت. به دلیل همین 
نتایج خوب بوده که کشورهای مختلفی 
از جملــه آمریکا و کانادا وارد کارآزمایی 

بالینی پالسما درمانی شده اند.
چــرا بهبودیافتگان کرونــا از اهدای 

پالسما استقبال نکردند؟

عشــقی با تاکید بر اینکه پالسما درمانی 
روشــی بسیار ساده اســت در باره عدم 
استقبال مورد انتظار برای اهدای پالسما، 
اظهار کرد: به نظر می رسد انتظارهای ما از 
میزان اهدای پالسما هیجانی بوده است. 
اهدای خون فرآیند شناخته شده ای برای 
مردم اســت،  مردم ســال ها بر این پایه 
نــذر می کردند اما، اهدای پالســما خبر 
جدیدی برای مردم بود. البته پالســما در 
مراکز جمع آوری پالســما که متعلق به 
بخش خصوصی اســت انجام می شود. 
ســاالنه ۵۰۰ هزار لیتر پالسما در کشور 
تولید می شود که ۳۰۰ هزار لیتر را بخش 
خصوصی تولید می کند.  سازمان انتقال 
خون، از خون اهدا شــده توسط مردم، 

۲۰۰ هزار لیتر پالسما تولید می کند.  
وی افزود: حدود دو ماه و نیم اســت که 
از بحران کرونا می گــذرد و ما از بهبود 
یافتگانــی برای اهدای پالســما دعوت 
کردیم که یک ماه از بیماری آنها می گذرد. 
در نتیجــه پیک مراجعه بهبــود یافتگان 
احتماال بعد از این خواهد بود. از طرفی 
نگرانی هایی در جامعه وجود دارد که فکر 
می کنند اگر برای اهــدای خون مراجعه 
کننــد، بدن آنهــا ضعیف می شــود. در 
نیویورک در چنــد روز اول هزار اهدای 
پالســما انجام شده و در ایران در عرض 
دو هفته حدود ۲۵۰ واحد اهدا اتفاق افتاد. 
امیــدوارم مردم با هویت مبارزه جویی و 
خیرخواهی کــه دارند اقــدام به اهدای 

پالسما به شکل موثر کنند.
عشــقی با بیان اینکه اهــدای خون باید 
داوطلبانه باشد، گفت: با این حال، سازمان 
انتقال خون به عنوان اهرمی تشــویقی، 
هزینــه رفت و برگشــت و زمان صرف 
شده اهداکنندگان پالسما را به این افراد 
پرداخت می کند. اقدام تشویقی دیگر هم 
این بوده که در بیمارستان های معین کرونا، 
تراکت های تبلیغاتــی برای خود بیماران 
فرستادیم تا یک ماه پس از بهبود، پالسما 

اهدا کنند.
وی درباره آمادگی ســازمان انتقال خون 
برای ماه های سرد سال که احتمال وجود 
کرونــا همزمان بــا آنفلوآنزاهای فصلی 
وجود دارد، افــزود: امیدواریم حدود ۳ 
تا ۵ هزار لیتر پالسمای بهبود یافتگان را 
برای این فصول در اختیار داشــته باشیم 
تا در مــوج بعدی در اختیار بیماران قرار 
دهیم. همه این موارد منوط به این است 

که کارآزمایی های بالینی موثر باشد.
وی بــا بیان اینکه در دوهفتــه اول ۲۵۰ 
واحد پالسما اهدا شد،  خاطرنشان کرد: 
میانگین سنی اهداکنندگان پالسمای بهبود 
یافتــه از کرونا  از ۳۵ تا ۴۵ ســال بوده 
است. از طرفی مراجعه بانوان برای اهدای 
پالسما بیشتر از مراجعه برای اهدای خون 

بوده اســت. البته از پالسمای خانم هایی 
که سابقه زایمان دارند نمی توانیم به طور 
مســتقیم  و خام بــرای درمان کووید۱۹ 
استفاده کنیم. پالسمای اهدا شده توسط 
خانم هایــی که ســابقه بــارداری دارند 
نگهداری می شــود و اگر تهیــه دارو از 
پالسما مقدور شــد، از آن پالسما برای 
تهیه داروی کرونا استفاده می شود که تمام 
این نکات پیش از پالسماگیری برایشان 

تشریح می شود.
طلب ۲۰۰ میلیاردی سازمان انتقال خون 

از بیمارستان ها
وی در پاسخ به پرسشی در باره تعرفه های 
فرآورده های خونی،   گفت: تعرفه گذاری 
این بخش فرایندی طوالنی اســت. ابتدا 
باید در شورای عالی انتقال خون تصویب 
شــده و به وزارت بهداشــت برود و در 
صورت تصویــب در اختیار بیمه ها قرار 
گیرد. هنوز تعرفه های این بخش تغییری 
نکرده اســت، هرچند ما اگر طلب ۲۰۰ 
میلیارد تومانی خود از بیمارستان ها را هم 

بگیریم خیلی خوب است.
نتایج اثربخش پالسمادرمانی بیماران کرونا

وی در پاسخ به پرسشی در باره ارائه آمار 
بهبودیافتگان کرونا با اســتفاده از روش 
پالســمادرمانی، تاکید کــرد: اعالم این 
موضوع منوط به اجازه  ســتاد ملی مقابله 
با کرونا است. هرچند که می توانم بگویم 
تا کنون نتایج مفید و اثربخشــی داشتیم. 
کارآزمایی بالینی این روش از ۲۴ اسفند 
آغاز شــد و با توجه بــه اینکه آن روزها 
میزان اهداکننده پالســما بســیار کمتر 
بود، گاهی شــاید میزان مناسب مطالعه 
تحقیقاتی پالسما به بیماران نمی رسید که 
خوشبختانه امروز دیگر این مشکل مرتفع 

شده است.

مدیرعامل ســازمان انتقال خــون افزود: 
فیلتردار، کیت های غربالگری  کیسه های 
بیماری های عفونی و تجهیزات مصرفی 
در انتقال خون وارداتی هستند. زمانی دو 
شــرکت داخلی اقدام به تولید تجهیزات 
کردند که کیفیت قابل قبولی نداشــت؛ 
همچنین با گشــایش هایی که از برجام 
حاصل شد یک شــرکت با همکاری و 
تعامل شــرکتی در اروپا اقــدام به تولید 
تجهیزات کرد که آن هم با شیطنت های 

آمریکا و هم دستانش معلق ماند.
وی در پاسخ به پرسشی در باره اینکه آیا 
انتقال خون می تواند سبب انتقال ویروس 
شود،   تاکید کرد: هیچ منبع رسمی تاکنون 
اعالم نکــرده که ویروس کرونا با اهدای 
خون منتقل می شود. استانداردهای اهدای 
خون، جهانی و سخت گیرانه است. افراد 
با ۲۸ روز فاصله داشتن با بیمار کرونایی 
و گذشــت این زمان پــس از بهبودی، 

می توانند خون یا پالسما اهدا کنند.
شرایط اهدای پالسما

وی درباره شــرایطی کــه اهداکنندگان 
پالسما باید داشته باشند،   بیان کرد: همان 
استانداردهایی که برای انتقال خون در نظر 
می گیریم برای اهدای پالسما نیز مد نظر 
است. سن اهدا از ۱۸ تا ۶۰ سال است.  

عشــقی تاکید کرد: هر پزشــکی که در 
هر بیمارستانی و در هر استانی تقاضای 
پالســما داشــته باشــد، در صورتی که 
معاونت درمان دانشگاه تایید کند، پالسما 
برای درمان بیمار دریافت خواهد کرد اما 
فراموش نکنید که اولویت مهم  این است 
که اول به دنبال اهدا کننده باشیم بعدا نیاز 

را ارتقاء دهیم.
شاخص های اهدای خون در کشور

وی در پاسخ به پرسشی در باره شاخص 

اهدای خــون در کشــور، تصریح کرد: 
شــاخص اهدای خون تا سال ۹۵ رشد 
خوبی داشت و به ۲۷ به هزار رسیده بود 
که از باالترین شاخص ها در جهان است، 
اما ظرف مدتی سازمان انتقال خون وارد 
عرصه جمع آوری پالســما برای تولید 
دارو شــده بود که به دالیــل زیادی، در 
تولید پالســما موفق نشد و در حالی که 
هدف گذاری تولید ساالنه ۲۰۰ هزار لیتر 
پالسما داشت، فقط توانست ۱۷ هزار لیتر 
در سال آخر تولید کند. این موضوع باعث 
شد شاخص اهدای خون هم پایین تر برود 
و افراد به سمت اهدای پالسما بروند. به 
همین ترتیب شاخص اهدای خون نزول 
کرد تا جایی که هنگام ورود بنده در آبان 
و آذر ســال۹۸ این شاخص به ۲۵.۵ در 
هزار رسید و در بحران کرونا نیز شاخص 

به ۲۴ در هزار نزول یافت.
وی دربــاره هزینه پاالیــش خون های 
اهدایی افــزود: پاالیش قراردادی یکی از 
دستاوردهای سازمان انتقال خون بود، در 
گذشته پالسماهایی که مصرف نمی شد 
باید امحا می شــد، سازمان انتقال خون با 
باالبردن سطح استاندارد خود سبب شد 
که کشورهای اروپایی پالسمای ایران را 
تایید کنند، این درحالی اســت که خیلی 
از کشــورهای دیگر پالســمای خود را 
امحا می کنند. به ازای هر کیســه پالسما 
که از مراکز اهدای خــون ایران تحویل 
پاالیشگاه ها قرار داده می شود، ۱۵۰ هزار 
تومان دریافت می کنیم و هزینه ای برای ما 
ندارد و اگر آن را به پایگاه مرکزی تحویل 
دهیم مبلــغ دریافتی ۱۸۰ هــزار تومان 
خواهد بــود، مابه التفاوت هزینه پاالیش 
توســط ســازمان غذا و دارو پرداخت 

می شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح کرد

نتایج اثربخش پالسمادرمانی بیماران کرونا 
 درخواست چندباره از بهبودیافتگان برای اهدای پالسما

 فوق تخصص روانپزشکی کودکان 
و نوجوانان، گفت: در فقدان ها و بحران 
ها بر احساســات کودکانمان ســرپوش 
نگذاریم و اجازه دهیم آنها احساســات 

خود را آشکار کنند.
به گزارش مهر، فریبا عربگل، با اشاره به 
ســوگواری کودکان در بحران ها، اظهار 
داشــت: بچه ها نیز هماننــد بزرگ ترها 
وقتی با از دســت دادن و فقدان عزیزی 
مواجه می شوند دچار واکنش سوگواری 
می شوند و به محض اینکه کودک گریه 
یا بی تابی کرد نباید یادآوری کرد که گریه 
بد اســت و دیگران با دیدن اشک هایش 

غمگین می شوند.
وی با تاکید بر اینکه اغلب بزرگســاالن 
تمایل ندارند درباره مشــکالت و مسائل 
فقدان عزیزان با کــودکان خود صحبت 
کنند، افــزود: این موضوع دالیل مختلفی 
دارد که یکی از مهمترین دالیل آن ایجاد 
درد و رنــج در خود والد و یا بزرگ ترها 

است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، با اشاره به اینکه قدرت کالم 
ضعیف تر کودکان نسبت به بزرگ ترها 
یکی از مهم ترین عللی است که کودکان 
نمی توانند به درســتی احساسات خود 
را کنترل و یا بیان کنند، خاطرنشــان کرد: 
ممکن است بزرگساالن اصاًل متوجه تغییر 
حاالت روحی و روانی کودکان نشــوند 
بنابراین باید از طریق رفتار کودکان متوجه 
شویم که چه احساســی دارند و در چه 

شرایطی به سر می برند.
عربگل توضیح داد: فقــدان عزیزان و یا 
از دست دادن بخش جدانشدنی زندگی 
است بنابراین به هر میزان که از این مسائل 
اجتناب یا فرار کنیم باز هم احتمال اینکه 

خودمان یا بچه ها از دست دادن را 
در زندگی تجربه کنیم زیاد است، 
حتی این از دســت دادن می تواند 
از دســت دادن معلم، دوست و یا 

همکالسی باشد.
فوق تخصص روانپزشکی کودکان 
و نوجوان ادامه داد: حتی از دست 
دادن یک توانایی مثاًل در اثر ضربه 
و یا حادثه مــی تواند در کودکان 

واکنش سوگ ایجاد کند.
وی تاکید کرد: اپیدمی کرونا برای 
نیز مشــکالت جدی را  کودکان 
فراهم آورده کــه از مهم ترین آن 
می توان بــه بیماری، مرگ و یا از 

دســت دادن سیســتم های حمایتی مثل 
مدرسه رفتن، بازی و یا تعامل با دیگران 

اشاره کرد.
عربگل با بیان اینکه فقدان و مرگ عزیزانی 
کــه در اثر کرونا از بین رفته اند می تواند 
موجبات استرس کودکان را فراهم آورد 
خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر کودکی 
در شرایط دیگری پدر و مادر و یا یکی از 
عزیزان خود را از دست می داد، به احتمال 
زیاد از این فقدان کمترآزار می دید چرا که 
اطرافیان بیشــتر در کنار او بودند و نقش 
حمایتی پررنگ تــری را تجربه می کرد 

ولی در این بازه زمانی با توجه به توصیه 
های بهداشتی مبنی برمحدودیت ارتباط و 
تماس فیزیکی کودکان و حتی بزرگساالن 
بیش از پیش در معرض خطر افسردگی 

هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، با اشاره به اینکه فقدان های 
ناشی از کرونا برای کودکان بسیار متعدد 
است، گفت: در شرایط کرونایی کودکان 
خیلی بیشتراز قبل احساس تنهایی می کنند 
زیرا شــیوع کرونا فقط باعث مرگ و میر 
نمی شود، بلکه باعث جلوگیری کودکان 

از رفتن به مدرسه شده و همچنین ارتباط 
آنان را با ســایر کودکان، دوستان و معلم 
کمرنگ کرده است، بنابراین کودکانی که 
عزیزی را از دســت داده اند در شــرایط 

سختی به سرمی برند.
وی به خانواده هایی که کودک خردسال 
دارند و در عین حال عزیزی را از دســت 
داده ند، توصیه کرد: الزم است فردی آگاه 
در این شرایط از کودک مراقبت کند. این 
فرد باید مســوول مراقبت از کودک باشد 
و او را تنها نگذارد همچنین کودک نیز با 
این فرد بزرگسال ارتباط نزدیک و مناسبی 

داشته باشد.
ایجاد شــرایطی که کودک بتواند 
احساسات خود را آشکارا بیان کند 
دومین توصیه عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

بود.
عربگل گفت: تــرس از گفتگو و 
عدم آگاهی کافی از چگونگی رفتار 
با کودکان مهم ترین عاملی است 
که در بیشتر موارد باعث می شود 
که با کودکان ارتباط مناسبی نداشته 
باشیم، مثاًل بزرگساالن حتی اجازه 
نمی دهند کودکان احساسات خود 
را در فقدان ها آشــکار کنند و به 
محض اینکه کودک گریه یا بی تابی می 
کند مدام به او یادآوری می کنند که گریه 
بد است یا دیگران با دیدن اشک های او 

غمگین می شوند.
وی تاکید کرد: نباید بر احساســات بچه 
ها ســرپوش بگذاریم و در حالی که بچه 
ناراحت است و می خواهد گریه کند مدام 
بگوییم گریه نکن. بزرگساالن ناخواسته 
حرف هایی به کــودکان می زنند که این 
حرف ها بر روح و روان کودک تاثیر منفی 

دارد.
وی ادامه داد: بزرگساالن راه های مختلفی 

برای ابراز احساسات دارند، آنها می توانند 
درباره ناراحتی ها و غم هایشــان حرف 
بزنند و از این طریق احساســات خود را 
تخلیه کنند ولی کودکان خصوصاً کودکانی 
که قــدرت کالم ضعیف تری دارند نمی 
توانند درباره احساسشان گفت و گو کنند 
و این درحالی است که هر چه سن کودک 
پایین تر و از نظر شناختی ضعیف تر باشد 
بروز احساسات برای او دشوار تر خواهد 

بود.
عربــگل خوانــدن مطالب، کتــاب و یا 
انیمیشــن هایی با موضوع سوگ و یا از 
دست دادن را راه حل مناسبی برای کمک 
به کودکان دانست و توضیح داد: دریافت 
اطالعات از این منابع به کودکمان کمک 
می کند تا متوجه شــود در این دنیا تنها 
نیســت بلکه دیگران نیز با این مشکالت 
و موضوعات درگیر هستند و این شرایط 
را تجربــه می کنند. این راهکار می تواند 

تسکینی برای کودکان باشد.
وی ادامه داد: ممکن است کودک از دیدن 
بچه ای در آغوش پدر یا مادرش احساس 
حســادت کند، ما نمی توانیــم بگوییم 
چرا احساس حســادت می کنی چرا که 
حسادت هم نوعی احساس است و باید 
طوری رفتار کنیم که او بداند که ما متوجه 

احساساتش هستیم.
فــوق تخصص روانپزشــکی کودکان و 
نوجــوان در پایان تاکید کــرد: در فقدان 
هایی که کودکان با آن مواجه می شــوند 
با مشاهده عالئمی و یا هر گونه صحبت 
درباره خودکشــی و یا آسیب رساندن به 
بدن حتی با لفظ شــوخی، طوالنی شدن 
دوره سوگ )بیش از ۶ ماه( و در نوجوانان 
در صورت مصرف سیگار و یا الکل حتمًا 

به پزشک متخصص مراجعه کنید.

یک روانپزشک مطرح کرد؛

استرس های کرونا در کودکان
 مراقب روح و روان بچه ها باشیم



دوشنبه 22 اردیبهشت ماه  1399 / نمره 526 / سال سوم6
آب

دومین نشست کمیته سالمت 
اداری شرکت آب منطقه ای 
زنجان در سال ۹۹ برگزارشد

دومین نشست کمیته سالمت اداری شرکت 
آب منطقه ای زنجان با حضور اعضای نشست 
در محل سالن کنفرانس شــهید شهریاری، 

برگزارشد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقــه ای زنجان، در ابتدای این نشســت، 
مهندس علی طاهری رییس گروه بازرسی و 
مدیریت عملکرد شرکت دستور نشست را 

قرائت نمود.
وی، در باره گلوگاههای فساد و تعیین نقاط 
آسیب پذیر، اهم دالیل آسیب پذیری و تدابیر 

پیشگیرانه توضیحات مبسوطی ارایه داد.
مهندس حســین پــور، رییــس دفتر هیأت 
مدیره و مدیرعامل با اشــاره به انتخاب وی 
بعنوان بازرس مواد ۹۱و۹۲ گفت :در اجرای 
تبصره یک ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات 
کشــوری، ارسال گزارش ۶ ماهه در راستای 
برنامه ها و شــیوه نامه بازرس مواد ۹۱ و ۹۲ 

باید در الویت قرار گیرد.
حسین پور، در ادامه سخنان خود  به تشریح 
عناوین  وظایف بازرســی هــای موردی و 

میدانی پرداخت.
در پایان نشست،اعضای نشست با تبادل نظر 
و گفتگو ، موارد پیشــنهادی را مورد ارزیابی 

قرار دادند.

نصب 40 عدد بنر اخطاریه 
عدم کشت در شهرها و 

روستاهای شهرستان خدابنده
۴۰ عدد بنر اطالع رســانی و اخطاریه عدم 
کشــت در روســتاها و شــهرهای مختلف 
شهرســتان خدابنده نصب و در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، مهندس کریم خدایی، مدیر 
امورمنابع آب شهرســتان خدابنــده در این 
باره اظهار داشــت: طبق این اخطاریه مالکان 
چاههای غیر مجاز اجازه کشــت نداشته و 
در هر مرحله که چاه ایشان مسلوب المنفعه 
گردد، آب منطقه ای زنجان مسوولیتی ندارد.

خدایی افزود: همچنین مالکان چاههای مجاز 
موظف بــه رعایت مفاد پروانــه صادره می 

باشند. 
این گزارش حاکی اســت: با عنایت به لزوم 
آزاد بودن مسیلها برای عبور سیل در سیالبها 
و رودخانــه، هرگونــه دخــل و تصرف در 

زمین های رودخانه نیز غیر قانونی می باشد.

خبــر

زنجان  منطقه ای  مدیرعامل شرکت آب 
گفت: ورودی آب به پشــت ســدهای 
این اســتان در سال آبی جاری نسبت به 
سال آبی گذشته که بارندگی به صورت 
استان شد،کاهش  سیالب وارد سدهای 
۱۸ درصدی داشــته ولی نسبت به سال 
های ماقبل آن بیش از سه برابر افزایش 

را نشان میدهد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
بابیان  ای زنجان:یوسف رضاپور  منطقه 
این مطلب اظهار کرد: میزان ورودی آب 
به پشت سدهای این استان ۲۱۳ میلیون 
مترمکعب اســت و این میــزان ورودی 
در ســال آبــی گذشــته ۲۵۱/۵ میلیون 
مترمکعب و در سال ۹۷، ۶۰ میلیون متر 
مکعب بوده اســت، بر این پایه ورودی 
به ســدها در سال جاری نسبت به سال 
گذشــته ۱۸ درصد کاهش و نسبت به 
سال ۹۷ و سال های ماقبل بیش از ۳۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
وی یادآورشــد: امســال بارندگی های 
بسیار مطلوبی در اغلب استانهای کشور 
از جملــه زنجــان رخ داد که این میزان 
بارندگی به استثنای سال ۹۸ که شرایط 
ویژه ای در کشــور و اســتان از لحاظ 
بارندگــی ایجاد شــد، از آرامش و نظم 

خاصی برخوردار بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: بارندگی های استان نسبت به سال 
گذشــته ۸ درصد کاهش داشته ولی این 
میزان نســبت به آمار  بلنــد مدت ۳۳ 

درصد افزایش را نشان میدهد.

وی، مهمتریــن رســالت و ماموریــت 
شرکت آب منطقه ای زنجان را حفاظت 
از منابع آب سطحی و زیرزمینی خواند و 
گفت: هدف از سد سازی و ذخیره روان 
آبها و آبهای سطحی، تامین آب مطمئن 
و پایدار برای شرب، صنعت وخدمات 
در شهرها و روســتاهای استان است و 
آمارها نشان می دهد که بهره برداری از 
آبهای سطحی بســیار پایین تر از میزان 
برداشــت از آبهای زیرزمینی در استان 

زنجان است.
رضاپور به وضعیت تراز آبهای زیرزمینی 
در استان اشاره کرد و  اظهار داشت : از 
هفت دشت استان پنج دشت در حالت 
بحرانی قرار دارد و ۲ دشت در شهرستان 
طارم و ماهنشــان چندان در معرض کم 
آبی قــرار ندارند و رونــد مصرف که 
بیش از میزان آب وارده به ســفره های 
آب زیرزمینی است می تواند ذخائر آبی 
راهبردی را با بحران جدی روبه رو کند.
وی اظهارکرد: در مجموع ســطح تراز 
آب های زیرزمینی در این استان سالیانه 
حدود ۷۷ سانتیمتر پایین می رود و اگر 
درست مصرف کردن را در برنامه های 
کشاورزان و بهره برداران قرار ندهیم، در 
۲۰ سال آینده آبی برای شرب هم در این 

مناطق نخواهیم داشت.
همچنین در ســال ۹۸ با توجه به بارش 
های مناسب، منابع آب زیرزمینی استان 
بهبود نســبی یافته که این بهبود نسبی با 
توجه به شــرایط بحرانی و افت مستمر 
سال های قبل جزئی بوده و بحران آب 

زیرزمینــی هنوز اســتمرار دارد و رفع 
بحران مســتلزم مدیریت مصرف آب و 
کاهش برداشــت از آب های زیرزمینی 

می باشد.
رضاپور با اشــاره به اینکه مصرف آب 
زیرزمینــی در اســتان یــک میلیارد و 
۳۰۰ میلیــون مترمکعب اســت، گفت: 
۸۵ درصــد منابع آبی اســتان در بخش 

کشــاورزی و مابقی در بخش صنعت و 
آب شرب مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشــاره به اینکه بحــران آب در 
اســتان ناشــی از مصرف بیش از اندازه 
است، گفت: بیش از ۸۶ درصد از منابع 
قابل برنامه ریــزی را مصرف می کنیم 
و برخورد با تخلفــات آبی هم از دیگر 

مشکالت حوزه آب در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
هدف از ســاخت ســد مراش را تامین 
آب شرب شــهرهای دندی و ماهنشان 
و ۱۲۲ روســتای مســیر به میزان چهار 
میلیون مترمکعب در ســال و تامین نیاز 
آبی صنایع مستقر در اطراف این شهرها 
به میزان ۲.۵ میلیون مترمکعب در ســال 
بیان نمود و تصریح کرد: سد مشمپا نیز 

با هدف تامین آب شرب شهر زنجان و 
۲۱۹ روســتای شهرستان به میزان ۳۲.۵ 
تامین آب صنعت  مترمکعــب،  میلیون 
شهرســتان زنجان به میزان ۱۷.۵ میلیون 
مترمکعب، تولید انرژی برقآبی به میزان 
۴۴ گیگاوات در ســال و افزایش طول 
عمــر ســدهای پایین دســت و کنترل 

رسوب در دست ساخت است.

 نشست استعالم و بررسی برنامه عملیاتی حوزه 
 HSE مدیریــت بحــران و پدافندغیرعامل و
درســال۹۹ شــرکت آب منطقــه ای زنجان، با 
حضور اعضای این کارگروه در ســالن جلسات 

شهید شهریاری این شرکت برگزارشد.
در ابتدای این نشست؛ مهندس منصور گرانمایه 
رییس گــروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان، ضمن ارائه گزارشی 
از اقدامات انجام شــده در حوزه پیشــگیری از 
شیوع ویروس کرونا ،پیش نویس  برنامه عملیاتي 
مصوب حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
و HSE شــرکت آب منطقه ای زنجان در سال 

۱۳۹۹ را قرائت نمود.
وی، به برنامه ریزی و سازماندهی منابع، آموزش 
مطالعات،جلسات، تحقیقات و پژوهش،اقدامات 
مدیریت بحــران، اقدامات پدافنــد غیرعامل و

HSE اشــاره کرد و گفــت: از همه معاونان و 
مدیران شــرکت خواسته شد تا نظرات ، طرحها 
و برنامه های پیشــنهادی خود را در حوزه های 
مختلف و با نظــر باال بــردن راندمان عملکرد 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به این کارگروه 
ارائه نمایند تا در این نشســت مورد بررســی و 
ارزیابی قرار گرفتــه و در صورت تایید ،مبنای 

عمل قرارگیرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

وضعیت آب ورودی سدهای استان بهتر است

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان،به منظور تسهیل در روند 
اجرای پروژه خط انتقال آب ســد کینه 
ورس به اراضی پایاب توسط پیمانکار ) 
شرکت زنگان پرشیا(، فرماندار ، بخشدار، 
اعضای شورای  مدیرجهاد کشاورزی و 
اداری شهرستان ابهر از اراضی پایاب سد 

کینه ورس بازدید کردند.

در ایــن بازدید، مهندس ســید حســن 
ابراهیمی مدیــر امــور آب ابهر ضمن 
خیر مقــدم و خــوش آمــد گویی به 
بازدیدکنندگان، توضیحاتی در راســتای 
اهداف شــرکت آب منطقــه ای زنجان 
و اجــرای وظایف ذاتــی از جمله رفع 
موانع و برخی مشکالت خط انتقال آبی 
کشــاورزی فاز B و C اراضی رحمت 

آباد و کینه ورس، ارائه نمود. 
در این بازدید،نوروزی فرماندار ابهر نیز 
اظهار داشت: با عنایت به سیاستهای کالن 
اقتصادی و تأکید مقام معظم رهبری مبنی 
بر حمایــت از تولید، فرمانداری خود را 
مکلف می داند نســبت به پیگیری رفع 
موانع پیــش آمده در این پروژه از طریق 

استانداری زنجان اقدام نماید.

 به منظور بررسی مشکالت خط انتقال فاز B  و C انجام شد؛

بازدید فرماندار شهرستان ابهر و هیات همراه از زمین های 
پایاب سد کینه ورس

نشست بررسی برنامه عملیاتی حوزه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 
و HSE سال99 شرکت آب منطقه ای زنجان
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کشف ۱۴۱ کیلو تریاک 
در زنجان 

 فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: 
۱۴۱ کیلو و ۷۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک 
در حین انتقال با یک دســتگاه تریلر از سوی 

پلیس این استان کشف و ضبط شد.
ســردار رحیم جهانبخش در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افــزود: ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر این اســتان با اقــدام اطالعاتی، از 
جابجایی مواد مخدر توســط یکی از عناصر 
اصلی سوداگران مرگ از استان های جنوبی به 
غرب کشور مطلع شده و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
وی بــا بیان اینکه ایــن کار با همکاری پلیس 
مبــارزه با مواد مخدر اســتان اردبیل صورت 
گرفت، اظهار داشــت: بالفاصله پس از اطالع 
از موضوع، اکیپــی از ماموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر زنجان به جاده های این استان اعزام 
و در پایش خودروهای عبوری یک دســتگاه 
خودروی سنگین تریلر در مسیر زنجان- تهران 
را مورد شناســایی قــرار داده و آن را متوقف 

کردند.
ســردار جهانبخش افزود: این تریلر که حامل 
بار کود شــیمیایی بود پــس از هماهنگی با 
مقامات قضایــی زنجان به مقر انتظامی منتقل 
و در بازرســی از آن ۲۵ بســته مواد مخدر از 
نوع تریاک بــه وزن ۱۴۱ کیلو و ۷۰۰ گرم به 

دست آمد.
وی با بیان اینکه در این رابطه یک نفر به عنوان 
متهم دستگیر شد، اظهار داشت: نامبرده پس از 
تشکیل و تکمیل پروند به مرجع قضایی معرفی 

شد تا مورد اعمال قانون قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
تشویق یک میلیارد و 600 
میلیون ریالی مشترکان کم 
مصرف آب در استان زنجان

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: در راستای نهادینه شدن 
فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، مشترکین 
کم مصرف در استان زنجان یک میلیارد و 6۰۰ 

میلیون ریال تشویق شدند.
 »علیرضا جزء قاســمی« اظهار کــرد: بر پایه 
بخشــنامه وزارت نیرو مشترکینی که در چهار 
ماه فصل گرم ســال از ابتدای خــرداد ماه تا 
پایان شهریور کمتر از الگو، مصرف کرده و در 
مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را 
کاهــش داده اند، به ازاء هر متر مکعب کاهش 

مصرف تشویق می شوند.
وی بیان کرد: بیش از ۷۷ هزار مشــترک شامل 
این طرح شدند و پاداش مشترکان مشمول این 
تخفیف به صورت بستانکار در قبض آب بهای 

آنان ثبت و اعمال شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان تصریح کرد: تشــویق مشــترکین کم 
مصرف، در راستای تشویق به مصرف بهینه و 

رعایت الگوی مثرف انجام می پذیرد.
این مسوول خاطرنشان کرد: مشترکین شهری 
شرکت آب و فاضالب به ازاء هر متر مکعب 
کاهش مصــرف بیش از هــزار و 6۲۴ ریال 
تشویق می شوند که امسال این رقم با افزایش 
۷ درصدی به هــزار و ۷38 ریال افزایش پیدا 

کرده است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:
کودکان کار جذب، سازماندهی 

و حمایت می شوند
 فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: از 
زمان شیوع کرونا، بسته های بهداشتی در اختیار 

کودکان کار قرار می گیرد.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایسنا، 
در رابطه با شــرایط کــودکان  کار، اظهار کرد: 
تاکنون موردی از ابتالی کودکان کار در جهت 
ابتال به ویروس کرونا گزارش نشــده  است و 
همچنان بسته های بهداشــتی در بین کودکان 

توزیع می شود.
وی افزود: اقدامات بهزیستی در راستای جذب، 
سازماندهی و توانمندسازی کودکان کار است 
که این اقدامات توســط موسســه آموزشی و 

حمایتی کودکان کار بهزیستی انجام می شود.
این مســوول تصریح کرد: اورژانس اجتماعی 
عالوه بــر تاکیــد بر خانــه مانــدن و ارائه 
آموزش های الزم در جهت پیشــگیری از ابتال 
و شیوع ویروس کرونا، جنبه های مختلف خطر 

این بیماری را نیز گوشزد می کنند.
محمدی قیداری ادامه داد: در شهرســتان ها نیز 
مددکاران در کنار توزیع بســته های بهداشتی 
و مواد غذایــی آموزش هــای الزم را جهت 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، به خانواده ها 

ارائه می دهند.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان یادآور شد: 
همواره در این روزها از خانواده ها درخواست 
داریم که کودکان در این دوران سر کار نروند.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ ۲8 میلیون تومان نیز 
در کنار کمک های خیرین برای تهیه بسته های 
بهداشــتی و ضدعفونی کننده و نیز در جهت 
آموزش ویژه کودکان کار برای پیشــگیری از 

ابتال به ویروس کرونا هزینه شده  است.

خبــر

 سرپرســت گروه محیط زیست و سالمت 
غذای سازمان جهادکشــاورزی استان زنجان، از 
تولید سه هزار و ۷۱3 تن محصول گواهی شده در 

استان زنجان در سال گذشته خبر داد.
بهروز فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، توســعه 
محصوالت سالم گواهی شده را از وظایف اصلی 
ابالغی به گروه محیط زیست و سالمت غذا عنوان 
کرد و گفت: در سال گذشته با همکاری ۱۴ مدیر 
کنترل کیفی، سه هزار و ۷۱3 تن محصول در سطح 
زیر کشت ۱۵۲ هکتار در استان زنجان تولید شد 
و امیدواریم امســال با انجام برنامه های عملیاتی 

مستمر، این رقم را به چند برابر برسانیم.
سرپرســت گروه محیط زیست و سالمت غذای 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت: زمان 
بر بودن پروسه ثبت و دریافت گواهی نامه محصول 

از اداره کل استاندارد از مشکالت پیشرو است.
فرخــی با بیان اینکه در این بــاره در حال مذاکره 
با اداره کل اســتاندارد هســتیم تا گواهی نامه های 

استاندارد در پروسه کوتاهی به دست بهره برداران 
برســد تا بتوانند در بازار آن را عرضه کنند، ابراز 
کرد: ایجاد مکان عرضه محصوالت سالم از جمله 

اقدامات دیگر می باشد.
وی با تاکید بر اینکه بررســی و نظارت دقیق در 
باره آبیاری مزارع و باغات توســط کارشناســان 
پهنه ســازمان جهاد کشاورزی به صورت مستمر 
در حال انجام اســت، تصریح کــرد: در صورت 
مشاهده آبیاری با فاضالب و پساب طبق مصوبات 
کمیته ایمنــی آب و کارگروه جلوگیری از آبیاری 
با فاضالب و پساب، کشاورزانی که برای آبیاری 
باغات و مزارع خود از فاضالب استفاده کنند، به 
مرکز بهداشت معرفی می شوند برخورد الزم با آنها 

انجام می گیرد.
سرپرســت گروه محیط زیست و سالمت غذای 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تاکید کرد: 
هر ساله کالس های آموزشی متعدد جهت اجرای 
صحیح آبیاری و تولید محصول ســالم توســط 

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی 
به کشاورزان برگزار می شود.

بررسی میزان آالینده ها در محصوالت کشاورزی
فرخــی گفت: بررســی میــزان آالینــده ها در 
محصوالت کشــاورزی با همکاری دفتر معاونت 
امور اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی در مرکز 
تحقیقات و اموزش سازمان جهاد کشاورزی استان 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه محصوالت زراعی و باغی اصلی 
اســتان در این طرح مورد ارزیابــی آالینده های 
مختلف آلی و معدنی قرار خواهند گرفت، افزود: 
برای ابهام زدایی در باره وضعیت ســالمت غذای 
محصــوالت تولیدی در بخش کشــاورزی طرح 
توجیهی در گروه گیاه پزشــکی مرکز تحقیقات و 
آموزش ســازمان جهاد کشاورزی و گروه محیط 
زیست و ســالمت غذای ســازمان تدوین و به 
معاونت امور اجتماعی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ارسال شود.

سرپرست گروه محیط زیست و سالمت غذای سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خبر داد:

تولید ۳7۱۳ تن محصول گواهی شده در زنجان

 رییس شــورای اسالمی شهر ابهر گفت: 
طوالنی شدن پروســه طرح تفصیلی، مردم ابهر 

را رنج می دهد.
نعمت الــه نجیب حســینی در دیــدار با رییس 
دادگســتری ابهر با بیان این که مردم به دستگاه 
قضا اعتماد داشته و آن را منشاء آرامش می دانند، 
افزود: در سایه تالش های دستگاه قضا، آرامش 
در جامعه حاکم شــده که این امر باعث امنیت 

روانی مردم شده است.
وی با بیان این که علی رغــم کمبودها و کاهش 
درآمدهای شــهرداری ابهر از محل ارزش افزوده 
بعد از اجرایی شدن قانون ششم توسعه، تصریح 
کرد: بــا وجود این که درآمدهای شــهرداری به 
یک ســوم تقلیل یافته و این امــر چالش مهمی 
برای شــهرداری به شمار می آید اما این کمبودها 
در روند ادامه خدمات به شــهروندان تاثیرگذار 

نبوده است.
نجیب حسینی با بیان این که اصالح مغایرت های 
طرح تفصیلی و طــرح تدقیق یکی از مهم ترین 
معضالت شورا و شــهرداری است، به گونه ای 
که بیشــتر زمان و انرژی صرف پاســخ گویی به 

مراجعان در این زمینه می شــود، ادامــه داد: از 
دستگاه قضا انتظار داریم این موضوع را پیگیری 

کند.
وی با اشــاره به معامله زمین های قولنامه ای در 
بنگاه هــا بدون اســتعالم از شــهرداری که بعدا 
شهروندان را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: این 
موضوع هم شهرداری و هم مردم را دچار مشکل 
می کند، بنابراین انتطار داریم با تشکیل نشست ای 
با بنگاه های معامالتی، از خرید و فروش امالک 
قولنامه ای قبل از استعالم از شهرداری جلوگیری 

شود.
در ادامه این دیدار، شــهردار ابهر نیز عنوان کرد: 
طوالنی شدن پروسه طرح تفصیلی و مراجعات 
مکرر مردم به شهرداری و بالتکلیفی آن ها در این 

مورد، وقت زیادی را از مردم به هدر می دهد.
محمدرضــا ذوالقدری ها با اشــاره بــه پدیده 
حاشیه نشــینی در نواحی مختلف شهر و گرانی 
زمین در ابهر که به این معضل دامن زده اســت، 
یادآور شد: این عوامل مردم را به سمت ساخت و 
سازهای غیرمجاز سوق خواهد داد که امیدواریم 
با دقت نظر و پیگیری های الزم از تبدیل شــدن 

این موضوع به یک بحران جلوگیری شود.
عضو شــورای اسالمی شــهر ابهر نیز در ادامه 
این نشســت با بیان این که اموال شــهرداری و 
بیت المال متعلق به فرد و شخص خاصی نیست 
و همه در قبال این اموال مسوول هستیم، افزود: 
تقاضا داریم در بررسی پرونده هایی که متعلق به 
شهرداری اســت، حساسیت و دقت نظر خاصی 
اعمال شود تا هم حقی از مردم و هم از شهرداری 

پایمال نشود.
مصطفی محمودی، سدمعبر را از دیگر مشکالت 
شهر ابهر عنوان کرد که با همکاری و هماهنگی 
دادگســتری و نیروی انتظامی و نیز شــهرداری 

می تواند مرتفع شود.
وی با اشــاره زمین های شــریف آباد که سالیان 
متمادی به حال خود رها شده خواستار پیگیری 
و به نتیجه مطلوب رســاندن این پرونده شد و 
افزود: اگر مشــکالت این زمین ها حل و فصل 

شود، می توان برای صدور پروانه اقدام کرد.
در ادامه این دیدار نیز رییس دادگســتری ابهر با 
بیان این که شــهرداری ارگانی حســاس و مرکز 
خدمات رسانی به مردم بوده و همیشه در معرض 

قضاوت و دید مردم اســت، اظهــار کرد: گاها 
افرادی با کوچک ترین ایرادی عملکرد شهرداری 
را زیر سئوال می برند که این امر به دور از انصاف 

بوده و شایسته نیست.
رستم خانی یادآور شد: در اصل ۱۵6 قانون یکی 
از وظایف قوه قضائیه بحث پیشــگیری از وقوع 
جرم اســت که در این راه از هیچ تالشــی دریغ 

نخواهد شد.
وی تاکیــد کرد: در مورد زمین هــای قولنامه ای 
نشســت با حضور بنگاه های معامالتی جلساتی 
برگزار خواهد شــد تا موضوع استعالم وضعیت 
ملک از شهرداری را در مورد زمین های قولنامه ای 
مطرح شــود تا هم خریدار و هم فروشنده و هم 

شهرداری در این زمینه دچار مشکل نشوند.

این مسوول با اشاره به سخنان شهردار و رییس 
شورا در مورد این که گاهی قیمت گذاری هایی که 
از سوی کارشناسان دادگستری صورت می گیرد 
منصفانه نیســت، اظهار کرد: در این زمینه نیز از 
کارشناســان منصف و با تجربه استفاده خواهیم 
کرد تا هیچ گونه اجحافی در حق شهرداری ها و 

بیت المال و نیز حق مردم صورت نگیرد.
رســتم خانی با اشــاره بــه مشــکل زمین های 
شریف آباد، خاطرنشان کرد: برای ما قانونا تکلیف 
است که پیگیر حل این مشکل باشیم و اخیرا نیز 
نشست ای باحضور تعدادی از اهالی شریف آباد 
که با این زمین ها مرتبط هســتند برگزار شد اما 
آنچه برای ما حاصل شد خود اهالی تمایلی برای 

رفع این مشکل نشان ندادند.

رییس شورای اسالمی شهر ابهر:

طوالنی شدن پروسه طرح تفصیلی
 ابهری ها را رنج می دهد

 رییس آمــوزش و پرورش ابهر 
گفت: مشارکت خیرین کلید اصلی رفع 
مشــکل کمبود فضای آموزشی در ابهر 

است.
نشســت شورای  در  عزیزخانی  عباس 
ضمــن  ابهــر  پــرورش  و  آمــوزش 
گرامی داشــت مقــام معلــم و تقدیر از 
زحمــات و تالش های همــه معلمان، 
افزود: معلمان اســوه و الگوی اخالق و 

انسانیت در جامعه هستند.
وی با اشــاره بــه رفع موانــع در ارائه 
آموزش هــای مجــازی و غیرحضوری 
در مناطــق روســتایی، تصریــح کرد: 

خوشــبختانه و با پیگیــری و همکاری 
مســووالن به ویژه مجموعه بخشداری 
مرکزی ابهر بخش زیادی از مصوبات به 

مرحله اجرایی رسیده است.
این مســوول با اشــاره به بررســی و 
نیازسنجی فضاهای آموزشی مورد نیاز بر 
پایه پراکندگی جمعیت شهری و تامین 
زمین مناســب، اســتاندارد و با وسعت 
کافــی مطابق بــا ضوابط آموزشــی در 
ساخت و ساز فضاهای آموزشی، تربیتی 
و ورزشــی، تصریح کــرد: همکاری با 
سایر ارگان های دولتی در جهت توسعه 
و پیشــرفت همه جانبــه در حوزه های 

مختلف از ضروریات است. این مسوول 
از احصای اطالعات دقیق در باره کمبود 
فضاهای آموزشــی شــهری خبر داد و 
اظهــار کرد: امیدوار هســتیم با پیگیری 
و حمایت هــا و جذب کمــک خیرین 
مشــکالت مربوط به کمبــود فضاهای 

آموزشی شهری مرتفع شود.
عزیزخانی با تاکید بــر این که با تکمیل 
فرآیند نوســازی و به ســازی مدرســه 
روســتای ینگی کنــد و قره آغــاج، در 
مدارس روســتایی مشکل کمبود فضای 
آموزشــی نداریم، ادامه داد: همکاری و 
تعامل کلید اصلی رفع موانع و مشکالت 

در حوزه های مختلف است. وی، تکمیل 
و آماده سازی پروژه های نیمه تمام را در 
اولویت دانســت و از تامین منابع مالی 
و اعتبارات مورد نیــاز جهت تکمیل و 
آماده سازی پروژه فاطمه الزهرا خبر داد.

رییس آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ابهر، نیازســنجی و شناسایی آسیب ها و 
موانع در مجموعه را قدم اول پیشرفت و 
توسعه عنوان کرد و افزود: به کارگیری 
توانمندی هــا در حوزه هــای مختلف و 
اســتفاده از ظرفیت هــای جوانان یکی 
از راهبردهــای اصلــی در برون رفت از 

چالش ها است.

عزیزخانی با اشــاره به شــیوع ویروس 
کرونا در کشــور که همــه بخش های 
جامعه را تحت تاثیر قرار داد، خاطرنشان 
کــرد: با این که ویــروس کرونا موجب 

تعطیلی مدارس شــد ولی در عین حال 
فرصت های آموزشــی جدید مخصوصا 
در حوزه آموزش مجازی برای آموزش 

و پرورش فراهم کرد.

 معــاون توســعه مدیریــت و 
آموزش و پرورش  اداره کل  پشــتیبانی 
اســتان زنجــان گفــت: مدیــران بــا 
اطالع رســانی به اولیا و واریز وجه به 
ثبت نام  به  نســبت  آموزشگاه،  حساب 

گروهی اقدام کنند.
حسین حســنلو در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به ثبت نام دانش آموزان برای 
کتاب هــای درســی، اظهار کــرد: هم 
اکنــون ثبت نام برای آمــوزش ابتدایی، 
متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب های 
درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه 
دانش آموزان استعدادهای درخشان و نیز 
کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی 
در حال انجام اســت و این ثبت نام از 
www.irtextbook.  طریق ســامانه

 www.irtextbook.ir و یــا com
انجام می شود.

این مســوول ادامــه داد: ثبت نام کتب 
درســی به صورت گروهــی و انفرادی 
از ۲۴ فروردین تــا ۲3 خردادماه انجام 
می شود. همچنین ثبت نام کتب آمادگی 
تکمیلی )پیش دبســتانی استثنایی(، پایه 
دوم تا ششــم دوره ابتدایــی )عادی و 
اســتثنایی(، پایه هشتم و نهم دوره اول 
متوسطه، پایه هشــتم و نهم دوره اول 
متوســطه پیش حرفه ای استثنایی در این 

روزها انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکه ثبت نــام کتب پایه 
یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوســطه 
)نظری، فنی و حرفــه ای و کاردانش(، 
پایــه یازدهــم و دوازدهــم دوره دوم 

متوســطه حرفــه ای اســتثنایی از ۲۴ 
فروردین تا ۲3 خردادماه انجام می شود، 
افزود: از هشــتم تیرماه تا ۹ شهریورماه 
نیــز ثبت نام کتــب آمادگــی مقدماتی 
)پیش دبســتانی اســتثنایی( و پایه اول 
ابتدایی )عادی و استثنایی( انجام  دوره 

می شود.
حســنلو تصریح کــرد: از 8 تیرماه تا 
۱۵ شــهریورماه ثبت نام کتب پایه هفتم 
دوره اول متوسطه، پایه هفتم دوره اول 
متوســطه پیش حرفه ای اســتثنایی، پایه 
دهــم دوره دوم متوســطه و پایه دهم 
استثنایی  متوســطه حرفه ای  دوره دوم 
مدارس  همچنیــن  می شــود.  انجــام 
فنی و حرفه ای نیــز می توانند از هفتم 
اردیبهشت ماه ثبت نام کتب درسی را از 

طریق سامانه انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکــه همه دوره های 
تحصیلی از ۱۷ تیرماه تا 3۱ شهریورماه 
فرصــت خواهند داشــت بــا مراجعه 
به ســامانه، نســبت به اصالح سفارش 
اقــدام کننــد، عنوان کرد: بــا توجه به 
اینکــه ثبــت ســفارش و توزیع کتب 
درســی دانش آموزان بر پایه اطالعات 
موجود در ســامانه سناد انجام می شود، 
مدارس باید آخرین وضعیت اطالعات 
شناســنامه ای و تحصیلی دانش آموزان 
را در سامانه ســناد به روزرسانی و در 
نخســتین فرصت دانش آموزان را برای 
ســال تحصیلی ۱۴۰۰ _۱3۹۹ ثبت نام 

کنند.
پشــتیبانی  توســعه مدیریت و  معاون 

اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
زنجان با اشــاره به ثبت نام ۲۱ درصدی 
دانش آمــوزان زنجــان بــرای دریافت 
کتاب، خاطرنشان کرد: مدیران موظف 
هســتند از طریق سامانه مربوطه نسبت 
به ثبت ســفارش گروهی دانش آموزان 
اقــدام و از ارجاع موردی دانش آموزان 

و اولیای دانش آموزان به کافی نت برای 
ثبت ســفارش انفرادی خودداری کنند. 
پرداخت وجه کتب درسی باید از طریق 
ســامانه صورت گیرد، پــس مدیران با 
اطالع رســانی به اولیا و واریز وجه به 
ثبت نام  به  نســبت  آموزشگاه،  حساب 

گروهی اقدام کنند.

رییس آموزش و پرورش ابهر:

ابهر از کمبود فضای آموزشی رنج می برد

یک مسوول در اداره کل آموزش  و پرورش استان زنجان:

مدیران مدارس، کتاب درسی دانش آموزان را گروهی ثبت نام 
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گور شد گهواره، آری بنگرید اینک زمین را
این داهن واکرده، رّغان اژداهی سهمگین را

گاهم شبیخون ر است و هن قرهی خواب و کوه بیدا
ات بکوبد رب بساطش، صخره اهی خشم و کین را

مرِگ من یا ُتست بی کش، آن ستون، آن سقف، آنک

کاین چنین از ظلمت شب، بهره می گیرد کمین را
ماردی آنک هب سجده رد نماز وحشت خود

خسته می ساید هب خاک کودکان خود، جبین را.
دخترک خاموش بهتش رُبده از تنهاییی خود

گاهی آستین را می کشد رب چشم اهی بی ن
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 ابراهیم رها با اشــاره به ساخت جوک و 
شــوخی با پدیده های مختلف می گوید: انگار ما 
آموخته ایم با ســاخت جــوک و طنز به خودمان 

روحیه بدهیم.
این طنزپرداز در گفت وگو با ایسنا، درباره ضرورت 
نوشــتن طنز برای کرونا و مشکالت نوشتن در  
این زمینه، با اشاره به زلزله اخیر تهران، اظهار کرد: 
خیلی برایم جالب و عجیب بود؛ اولین جوکی که 
برایم آمد زیر ســه دقیقه از زمان وقوع زلزله بود! 
برایم عجیب بود اولین واکنش مردم قبل از این که 
پناه بگیرند، ســاختن جوک اســت. فکر می کنم 
بخشی از این ماجرا واکنش دفاعی و روانی مردم 
اســت؛ انگار اتفاقات منفی و بِد زیاد به آن ها یاد 
داده به طنز پناه ببرند. یکی از واکنش های دفاعی 
پناه بــردن به طنز و هجــو و گونه های مختلف 
خنده آور است. شــاید بخشی از  ساختن طنز به 
این برمی گردد که جامعه شناســان باید درباره اش 
بگویند. اما درباره اتفاقات مکرر ما این واکنش را 

می بینیم، پس محتمل است ماجرا این باشد.
او افزود: درباره کرونا هم خیلی زود لطیفه هایش 
گفته شــد که تعدادش زیاد بــود. ما در ماجرای 
کرونــا دو واکنش داشــتیم؛ یکــی واکنش کادر 
درمانی ما بود، که در اوج فشــار  و در حالی که 
کرونا از آن هــا قربانی می گرفت  و پیک بیماری 
بود و آن هــا در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند، 
تعداد زیادی کلیپ رقــص بیرون آمد و دیگری 

ساختن جوک بود.
رها در ادامه خاطرنشان کرد: انگار ما آموخته ایم با 
ساختن جوک و طنز و رقصیدن به خودمان روحیه 
بدهیم. من در ابتدای فراگیری کرونا، در اسفندماه، 
برنامه ای بیست قسمتی به نام »واکسن« ساختم که  
با محوریت کرونا و در قالب طنز و برای تلویزیون 

بود. هرچند شــبکه دو که کار را پخش می کرد، 
آن را شــرحه شرحه کرد. در تمام دوران ساخت 
برنامه تلویزیونی و در تمام این  ســال ها این گونه 
دســت تطاول به کارهایم گشوده نشده بود؛ کار 
را نابود کردند. اما به عنوان نویســنده، برنامه ساز 
و کارگردان وظیفه خود می دانستم همان طور  که 
کادر درمان تالش می کند، در خانه ننشینم و کاری 
که برای روحیه دادن به مردم از دســتم برمی آید، 
انجــام دهم. این ماجرا در زمانــی اتفاق افتاد که 
مردم لحظه به لحظــه اخبار را پیگیری می کردند 
و  بار روانی ماجرا بخصوص با اخبار منفی ای که 
در فضای مجازی می چرخید خیلی سنگین بود. 
من وظیفه خود می دانستم این کار را انجام دهم و 
متاسفم که شبکه دو این تالش  مجدانه و وظیفه 
دانستن فعالیت برای طنز را قدر ندانست و کار را 

در پخش نابود کرد. 
او در ادامــه بیان کرد: جــدا از آن گمان می کنم 
مردم حس می کردنــد در کنار خبرهای بِد تعداد 
مبتالیان و فوت شــده ها، به طنز پناه ببرند و خود 
را تســلی بدهند. اما این کــه چقدر خطوط قرمز 
رعایت می شــود و چقدر رعایت نمی شود، باید 
گفت  زمانی که کار وارد فضای مجازی می شود  
به خاطر این که مدیریت و نگاه درســت و کالنی 

نیست از دست درمی رود. 
 این طنزپرداز درباره سطحی بودن برخی از طنزها 
و تاریخ مصرف داشــتن آن ها، گفت: از هر مدیا 
باید توقع همان مدیا را داشت. شما از یک سریال 
تلویزیونی باید توقع یک چیزی با خطوط قرمز و 
حدود و ثغور تلویزیون را داشته باشید، از سینما 
هم در حدود کاری که از ارشاد مجوز  گرفته، از 
کار مطبوعاتی نیز تصور و توقع باید مطابق با آن 
باشــد و از فضای مجازی هم همین طور. اوایل 

تصور می کردم اگــر مدیریتی در فضای مجازی 
باشد طنزها پخته تر می شود و استعدادهایی از این 
فضا بیرون می آید؛ اما بعد از مدتی به تجربه معلوم 
شــد این فضا حدود خود را دارد و توقعات هم 

باید در همان حد باشد.
او همچنیــن تاکید کــرد:  در فضــای مجازی 
شوخی ها افسارگسیختگی  دارد و این قابل کتمان 
نیســت، اما در عین حال برخی شان بامزگی هایی 
دارنــد و در لحظه اند. می خواهم بگویم این فضا 

یک ســری معایب دارد که همه مان می دانیم؛ مثال 
برخی ســخیف هستند، برخی جلفند، برخی هم 
چرتند و برخی هم ضعیف هستند. ولی محسناتی 
هــم دارد، که یکی همین در لحظه بودن اســت. 
فضای مجازی چنین در هم آمیختگی ای دارد. اگر 
توقع مان را از جنس شوخی هایی که مثال با کرونا 
در فضای مجازی می شود مطابق همان »از کوزه 
همان برون تراود که در اوست« کنیم آن وقت در 

ذوق مان نمی خورد.

ابراهیم رها در پایان از نوشتن کتابی درباره کرونا 
خبر داد و گفت: صحبت های اولیه را با نشر چشمه 
داشتم. نام این کتاب »عشق دوران کرونا« است که 
شوخی ای با »عشق سال های وبا«ی مارکز دارد، البته 
فقط نامش. ایــن کتاب راجع به ارتباطات اینترنتی 
اســت که در دوران کرونا شکل گرفته است. در 
این روزها همه گوشی به دست بودند و ارتباطات 
این چنینی در این دوران پررنگ تر  شــد. این رمان 

طنز است و امیدوارم تمام شود.

گفت وگو با ابراهیم رها؛ طنزپرداز 

از جوک های کرونایی تا پناه بردن به طنز

 در روزهای دســت و پنجه 
نرم کردن بــا کرونا و همزمان با ماه 
مبارک رمضان، هستند افراد خیری 
کــه به صورت گمنــام از نیازمندان 

دستگیری می کنند.
امسال ماه مبارک رمضان را با کرونا 
سپری می کنیم؛ ویروسی که بسیاری 
از هم وطنانمان را درگیر کرده و سبب 
شده تا بسیاری از نیازمندان نیز درگیر 
و در گذران زندگی با مشکل مواجه 
شوند، ولی نتوانسته حال خوب را از 

مردم بگیرد.
در ماه مهمانی خدا هســتیم، ماهی 
که برای ما آرامش، مهربانی و توکل 
بیشتر به همراه دارد، ماهی که بیشتر 
هوای همدیگــر را داریم و مراقب 
هستیم که سفره عزیزانمان هم در این 

ماه خالی نباشد. 
در این ماه پر برکت همه آنهایی که 
توانایی دارنــد و خیر و نیکوکاری 
را ســرلوحه کارهایشان قرار داده اند 
دست به کار یاری و کمک می شوند 
و تا جایی که می توانند نیازمندان را 
دســتگیری می کنند، بسیاری از این 
خیران کمک های خود را به نهادهای 
خیریه اهــدا می کنند تا با تهیه اقالم 
مورد نیاز به دست نیازمندان واقعی 

برسد.
مدیر انجمن خیریه کلیوی اســتان 
زنجان در گفتگو با خبرنگار انجمن 
کلیوی گفت: دســت پر مهر خیران 
زنجانی در روزهای کرونایی همزمان 
با مــاه رمضان به یــاری نیازمندان 
انجمن کلیوی آمده  اســت. محمد 

رضا طهماســبی با بیان اینکه استان 
زنجان دارای مردمی نوع دوســت و 
خیر است، افزود : در روزهای اولیه 
که بیماری کرونا در استان شیوع پیدا 
کرد، طبق اعالم نیاز انجمن به کمک 
های معیشــتی و بهداشتی بیماران 
کلیوی دست پر مهر خیران همیشه 
همراه انجمــن و مردم خیر زنجانی 

دلگرمی نیازمندان کلیوی شد.
وی تصریح کرد : از ابتدا تا یازدهمین 
روز مــاه رمضــان بیــش از ۱۰۰۰ 
بسته بهداشتی و بیش از ۲۰۰ بسته 
غذایی توســط انجمــن و خیران 
تقدیم نیازمندان شــده است و پیش 
از این نیز ۱۰۰ بســته معیشــتی نیز 
توزیع شده بود. مدیر انجمن خیریه 
کلیوی استان زنجان گفت: خیران و 
مردم نوع دوست می توانند هدایای 
نقدی و غیرنقدی خود را به شماره 
حساب ۲۵۲۵ بانک ملی ویا شماره 
کارت ۶۰۳۷۷۹۹۵۱۹۳۷۶ واریــز و 
یا حضوری به انجمن خیریه کلیوی 
استان زنجان واقع در آزادگان انتهای 
خیابان فرودوین اهدا کنند تا گوشه 
ای از آالم ایــن عزیزان کاهش پیدا 

کند.
انجمــن خیریه  حال وقتــی وارد 
حمایت از بیماران کلیوی می شوی 
جلوه هایی از مهربانی را می بینی که 
برای کمک به بیماران در این روزها 
آمده اند خیرانی کــه حتی خود نیز 
روزی در این انجمن دردهای دیالیز 
را کشیده اند؛ درد نیازمندان کلیوی را 

به خوبی درک می کنند.

از فرصتی که در ماه مبارک رمضان 
داریم استفاده کنیم

یکی از خیرانی که همه ساله به ویژه در 
ماه مبارک رمضان به نیازمندان کمک 
می کند به خبرنــگار انجمن کلیوی 
گفت: بنده سال ۹۵ پیوند کلیه انجام 
داده ام و درد این بیماران را از نزدیک 
احساس کرده ام و از مردم درخواست 
دارم کــه همه آنها که دستشــان به 
دهانشان می رسد طلب همکاری کنند 
تا در ایــن ماه پر برکت بتوانیم همه 
نیازمندان را خوشحال کنیم نیازمندانی 
که به نان شب محتاج هستند، کمک 
به نیازمندان لطف نیست، وظیفه ای 
اســت که خداوند به گردن ما نهاده 
است، او به ما توانایی جسمی، مالی 
و تفکر داد تا در چنین مواقعی دست 
هم نوعان خود را بگیریم. وی گفت: 
راه بخشندگی همیشــه باز است و 
مشکالتی که برای برخی خانواده ها 
گره کور است را می توان با کمک هم 
و به آسانی باز کرد؛ فقط باید آستین ها 
را بــاال زد و درد دیگران را درد خود 
دانست تا زندگی خوبی برای خود و 

دیگران بسازیم.
 خیر دیگری گفــت: در ماه مبارک 
رمضان به ویژه امسال که شرایط برای 
خیلی از نیازمندان ســخت تر شده 
است و کار و کاسبی شان تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت باید بیشتر هوای 
آنها را داشته باشیم، اگر نیازمندی را 
می شناســیم به او کمک کنیم و اگر 
نمی شناســیم کمک های خود را به 
موسسات خیریه تقدیم کنیم تا آنها 

به دست نیازمندان برسانند.
وی تصریح کرد: بنده نیز بر حسب 
وظیفه بسته های معیشتی برای ارتزاق 
روزمــره افرادی کــه در این روزها 
آبرومندانه در خانه مانــده اند و ما 
باید خودمان را یک لحظه جای این 
عزیزان بدانیم و این بسته هارا جایی 
بهتر از انجمن کلیوی پیدا نکردم؛ زیرا 
اینجا افرادی هستند که هم با بیماری 
درگیر هستند و هم از مشکالت مالی 
رنج می برند این بســته ها را تقدیم 
انجمن کردیم و امیدواریم که انجمن 
کلیوی هم برحسب وظیفه  که همیشه 
حواســش به این افراد زیرمجموعه 
خودش هست این بسته ها به دست 
این عزیزان می رساند و و امیدواریم 
که باز هم بتوانیــم در خدمت این 

عزیزان باشیم .
جرجیســی اظهار داشت: کرونا هم 
امتحان الهی اســت باید به هم رحم 
کنیم تا خدا به ما رحم کند؛ مال دنیا 
به دنیا می ماند و ما می رویم؛ انشااله 
با کمک به دیگــران عاقبت به خیر 

شویم.
بیِن تکرارِ مکرارت؛ کم تر حسی پیدا 
می شه که حال ِ خوب به همراه داشته 

باشه.
شــاهِد اشــِک اندوه دیگران بودن 
خوشــایند نیست اما شــاهِد اشک 
شوق بودن، لذت بخش ترین حسی 

که می تونیم تجربه کنیم.
لذت بخش تر این که بدونیم خودمون 
حس خوبو می سازیم. پس همه باهم 

در این امر خیر سهیم باشیم.

گزارش اجتماعی

جلوه های مهربانی خیران زنجانی دلگرمی نیازمندان کلیوی 

آخرین وضعیت تولیدات 
سینمایی در روزهای کرونایی

 تولیــدات ســینمایی بــا رعایــت 
دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه پیدا 

می کند.
به گزارش ایسنا، سازمان سینمایی اعالم کرد: 
»پیرو اطالعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی 
بر امکان آغاز فعالیت های تولیدی کشــور با 
رعایت ضوابط بهداشــتی اعالم شده ستاد و 
با توجه به آغاز فعالیت آثار نیمه تمام دارای 
مجوز از این ســازمان به آگاهــی متقاضیان 
دریافت پروانه ساخت می رساند که فعالیت 
شوراهای بررســی و صدور پروانه ساخت، 
به زودی آغاز خواهد شد و متقاضیان جدید 
می توانند مــدارک مورد نیاز را در ســامانه 

سازمان سینمایی بارگذاری کنند.
بایســته اســت همه فعالیتها بر پایه ضوابط 
اعالم شده ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره واحد 
های تولیدی انجام پذیرد و مسوولیت رعایت 

این ضوابط با تهیه کنندگان است .
ایجاد شرایط برای رعایت دستورالعمل ها اعم 
از موارد مربوط به رفت و آمد گروه و فاصله 
گذاری هنگام فعالیت در زمره حقوق همکاران 
هر پروژه است که اطمینان داریم تهیه کنندگان 
محترم نســبت به اجرای آنها اهتمام الزم را 
خواهند داشت. در ضمن در صورتی که ضوابط 
یادشــده رعایت نشــود هر یک از همکاران 
می توانند مراتب را برای رســیدگی فوری به 
اداره کل نظارت بر تولید و یا خانه سینما اطالع 
دهند تا با رســیدگی، تصمیم در باره ادامه یا 
توقف فعالیت پروژه مورد نظر صورت پذیرد.«  

 خبر فرهنگی

خیــر درد آشــنای انجمــن 
کلیوی »خ ش. سرداری« 
انجمــن  پیوندی هــای  از  
کلیــوی زنجــان؛ مبلــغ ۵ 
و  ولیمــه  ریــال   میلیــون 
احسان خود را به بیماران 
اهــدا  دیالیــزی  نیازمنــد 

کردند.
کمــک  راه  بــه  چشــم   
خیرین برای ادامه درمان 
بیماران دیالیزی وپیوندی 

هستیم

آیینه نیکو کاری

آگهی مزایده امالک - نوبت اول 
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 محل تسلیم پیشنهادات زنجان- شهر صایین قلعه شهرداری صایین قلعه

 زمان بازگشایی پاکت ها : مورخه 99/3/8 ساعت: 14:30

متراژ نشانیردیف
)مترمربع(

قیمت پایه به ریال
هر مترمربع

تضمین شرکت در 
شماره مصوبهمزایده

1
صایین قلعه 

خیابان سهروردی معبر 12 
متری قطعه شماره 1

2447.000.00090.000.00099/2/8-148

2
صایین قلعه 

خیابان سهروردی معبر 12 
متری قطعه شماره 2

254/707.000.00091.000.00099/2/8-148

توجه
  شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. هزینه درج آگهی و هزینه  کارشناسی انجام 

شده بر عهده برنده مزایده می باشد.

یوسفلی - شهردار صایین قلعه

جرجیسی: کرونا هم امتحان الهی است 
باید به هم رحم کنیم تا خدا به ما رحم کند

بیش از ۱۰۰۰ بسته بهداشتی و بیش از ۲۰۰ بسته غذایی 
توسط انجمن و خیران تقدیم نیازمندان شده است
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