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نابغه ۵ ساله خدابنده ای
حافظ کل قرآن کریم
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  جانشین سپاه زنجان:
در صدد تامین اقالم شب عید 
آسیب دیدگان کرونا هستیم
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 با توجه به گرانی میوه، به نظر می رســد 
در شب عید هم میوه با قیمت گران به دست مردم 

برسد.
به گزارش موج رســا، موج گرانی در ســال های 
گذشته به ویژه گرانی های چندباره امسال بازار میوه 
را هم بی نصیب نگذاشته است و قیمت میوه امسال 
با حداقل 30 درصد افزایش مواجه بوده است که 
این امر موجب شده تا مردم قدرت خود را برای 

خرید میوه از دست بدهند.
پرتغال 5 هزار تومانی ســال گذشته امسال به سه 
برابر یعنی 15 هزار تومان رسیده و سیب کیلویی 
3 هزار تومان نیز امســال 10 تا 13 هزار تومان به 
فروش می رسد که این رقم ها را می توان در دیگر 

میوه ها نیز مشاهده کرد.
یکی از گرانی های اخیر افزایش بی ســابقه قیمت 
موز است که قیمت آن را به حدود 5 برابر رسانده 
و هم اکنون موز با قیمت 55 تا 60 هزار تومان و 
در برخی از مناطق کشور به 70 هزار تومان رسیده 

است.
البته با لوکس شدن میوه ها قیمت ها افزایش بیشتری 
داشته و میوه ای همچون نارگیل و میوه های خاص 
با قیمت گزافی در سطح شهر به فروش می رسد، 
امســال بازار میوه با آشفتگی مواجه بوده و بیشتر 

میوه ها از سبد خانوار مردم حذف شده است.
با چنین افزایش قیمتی به نظر می رسد تنظیم بازار 
نیز به داد مردم در شــب عید نرسد و مردم نباید 
انتظار قیمت های سال گذشته را از ستاد تنظیم بازار 

داشته باشند.
هم اکنون قیمــت خرید میوه در دستفروشــان 
و وانت  هــای دوره گرد هم تفــاوت چندانی با 
مغازه های میوه و سبزی نداشته و قیمت ها تقریبا 
یکسان عرضه شده است مگر اینکه کیفیت کاال 
به اندازه ای پایین باشــد که فروشــنده مجبور به 
کاهش قیمت کند برخی از مغازه داران نیز حاضرند 
میوه های خود را خراب کنند اما به قیمت ارزانتر 
نفروشند تا حداقل برخی خانوارها قادر به خرید 

باشند.
کافی است عصرها سری به بازار و میادین میوه در 
زنجان بزنید با صحنه هایی مواجه می شوید که دل 
هر انسانی را به درد می آورد، زنان و مردانی برای 
اینکه شرمنده خانواده خود نشوند از میوه های به 
دور انداخته شده میوه های سالمتر را جدا می کنند 

و با خود می برند.
امــروز برخی از مردم نمی توانند میــوه را با این 
قیمت های گزاف خریداری کنند چرا که این رقم ها 

برای اقشار ضعیف جامعه بسیار باالست.
بررسی های میدانی نیز نشان از افزایش 50 تا 70 
درصدی قیمت میوه در بازار است که علت های 
متفاوتی برای آن مطرح می شود اما مثل همیشه پای 
دالالن به گرانی ها باز است و افزایش قیمت کود، 
خارج شدن نهاده های کشاورزی از لیست دریافت 
کنندگان ارز دولتی از علل افزایش قیمت میوه در 

بازار است.

*صادرات دلیل افزایش قیمت میوه
یکی از فروشندگان بازار میوه و تره بار زنجان دلیل 
افزایش قیمت میــوه را صادرات عنوان می کند و 
می گویــد: کاهش نظارت ها موجب می شــود تا 

افزایش قیمت در برخی از جاها بیشتر باشد.
محمدی با بیان اینکه وجود دالالن و واسطه ها از 
دیگر دالیل افزایش قیمت میوه است، افزود: پای 

دالالن همیشه در بازار میوه دیده می شود.
وی ادامه داد: امسال در چندین مرحله قیمت میوه 
تغییر کرد و هم اکنون در آستانه عید به اوج خود 
رسیده است و به نظر می رسد قیمت میوه در آستانه 

عید کاهش نیابد.
یکی دیگر از فروشندگان میوه در زنجان نیز معتقد 
اســت: در میدان تره بار زنجان قیمت میوه نسبت 
به سال گذشته افزایش 50 تا 100 درصدی داشته 
است. رزمجو با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده های 
دامی یکی از دالیل افزایش قیمت میوه است، ادامه 
داد: قیمت میوه به صورت عمده مشخص است 
اما نبود نظارت موجب شده تا قیمت ها به باالترین 
میزان برسد و کسی حاضر نباشد با 20 تا 30 درصد 

سود میوه را بفروشند.
وی می گوید: افزایــش هزینه های تولید اگر چه 
در افزایــش قیمت میوه تاثیرگذار اســت اما باید 
مغازه داران نیز انصاف داشته و به سود کم راضی 

باشند.
*نظارت نیست

رییــس اتحادیه میوه و تره بار زنجان نیز امروز در 
گفت و گو با خبرنگار موج رسا با گالیه از نابسامانی 

در بازار میوه، گفــت: یکی از دالیل مهم افزایش 
قیمت میوه را نبود نظارت های الزم می داند.

هاشمی با بیان اینکه قیمت سیب سفید در میدان 
تره بار زنجان 13 هــزار تومان و پرتغال 15 هزار 
تومان است، افزود: قیمت هویج فرنگی نیز 7 هزار 
و گوجه فرنگی به قیمت 3 هزار و 500  تومان به 
فروش می رسد. وی می گوید: قیمت سیب زمینی 
تازه بین 4 تا 4 هــزار و 500 تومان و پیاز تازه به 
قیمت 2 هزار و 500 تومان به فروش می رســد و 
قیمت بادمجان نیز در میدان تره و بار 6 هزار تومان 
و سیب قرمز 6 تا 10 هزار تومان عرضه شده است.

این مســوول قیمت پرتغال جنــوب را  15 هزار 
تومان و لیمو شیرین را 14 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: قیمت لیموترش عمانی 24 هزار تومان و 

قیمت لیمو ترش و شمال 17 هزار تومان است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار زنجان با بیان اینکه هم 
اکنون قیمت کیوی 100 گرم به باال 14 هزار تومان 
است، افزود: گرانی نهاده های کشاورزی موجب 
افزایش 30 تا 50 درصــدی قیمت میوه در بازار 

شده است.
هاشمی قیمت موزه را 60 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: یکی از دالیــل مهم افزایش قیمت موز 
وارداتی بودن آن اســت که بــا افزایش یا کاهش 

قیمت دالر قیمت آن نیز تغییر می کند.
وی با گالیه از عدم وجود نظارت های الزم بر بازار 
میوه، می گوید: مردم نســبت به گرانی ها اعتراض 
دارند اما ســازمان صمت هیچ کاری برای تنظیم 

بازار نمی کند.

این مسوول ادامه داد: از اول سال چندین بار قیمت 
میوه همچون دیگر اقالم اساسی تغییر کرده است 
و در آستانه عید هم نباید مردم انتظار کاهش قیمت 
داشته باشــند. معاون نظارت و بازرسی سازمان 
صمت استان زنجان نیز در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهار داشت: افزایش هزینه های تولید، 
کود و دســتمزد کارگــران از دالیل مهم افزایش 

قیمت میوه در کشور است.
اسماعیل مسلمی با اشــاره به افزایش دو برابری 
قیمت حمل و نقل نســبت به سال گذشته، گفت: 
مشــکالت تولید برخی صیفی جــات از  جمله 
خیار در جنوب کشور موجب افزایش قیمت این 

محصول شده است.
وی یادآور شــد: با توجه به تورم موجود احتمال 
افزایش قیمت ســیب زمینی وجود داشــت اما 
نوسانی مشاهده نشد و این محصول به قیمت 4 
تا 6 هزار تومان به فروش می رسد و از ثبات نسبی 

برخوردار است.
این مسوول با بیان اینکه در برخی میوه  ها انتظار از 
جمله خیار و موزه انتظار افزایش قیمت نداشتیم، 

گفت: اما این موضوع در سطح کالن اتفاق افتاد.
معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت استان 
زنجــان تصریح کرد: همکاران نظارت ســازمان 
صمت در زمینه صدور فاکتور در میدان تره و بار و 
خرده فروشی  ها نظارت های الزم را انجام می دهند.
مسلمی از خرید میوه پایان سال در استان زنجان 
خبرداد و گفت: حمل از اوایل اسفند انجام می شود 

اما هنوز قیمت آن تعیین نشده است.

 *مردم منتظر ارزانی در میوه شب عید نباشند
وی با بیان اینکه پرتغال از باغداران نیز در مازندان 
به قیمت 10 هزار و 500  خریداری شــده است، 
افزود: این محصول با حاشیه سود پایین تر در استان 
توزیع می  شود اما مردم نباید انتظار پرتقال با قیمت 

5 و 6 هزار تومانی داشته باشند.
این مســوول از افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت 
میوه در ســال کنونی خبرداد و گفت: پرتغال 8 تا 
10 تومانی سال گذشته امسال 12 تا 15 تومان  به 

فروش می  رسد.
معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت استان 
زنجــان با بیان اینکه قیمت برخــی میوه ها 100 
درصد افزایش یافته است، ادامه داد: افزایش قیمت 

تمام شده موجب افزایش قیمت میوه شده است.
سید محمود موسوی رییس اتحادیه اتاق اصناف 
استان زنجان نیز یکی از دالیل مهم افزایش قیمت 
میوه را صادرات آن می داند و معتقد اســت: 80 

درصد میوه های بازار سردخانه ای هستند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت میوه فقط مختص 
استان زنجان نیســت و این افزایش از مبدا اتفاق 
می افتد، گفت: بــا افزایش میزان صادرات قیمت 

میوه در سطح کشور افزایش چشمگیری می یابد.
این مسوول گفت: در باره گران فروشی نظارت های 
الزم انجام می شود اما افزایش هزینه های تولید و 
باربری از دالیل دیگر برای این افزایش محسوب 

می شود.
رییس اتحادیه اتاق اصناف اســتان زنجان یادآور 
شد: میوه شب عید خریداری و در روزهای پایانی 
ســال به قیمت مصوب در میادین تعریف شده 

توزیع می شود.
*سوء مدیریت موجب گرانی در کشور شده 

است
حجت االسالم مهدی باقری نماینده مردم زنجان 
و طارم در مجلس شــورای اسالمی معتقد است، 
وضعیت نامناسب اقتصادی جامعه ناشی از سوء 
مدیریت ها بوده و موجب ایجاد مشکالت معیشتی 

برای مردم شده است.
وی با بیان اینکه نباید حق مردم در نظام اسالمی 
تضییع شــود، افزود: مشکالت اقتصادی مردم را 
رنج می دهد که باید دولت برای حل این مشکالت 

تالش کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی بیان داشت: دولت هم اکنون به جای حل 
مشکالت اقتصادی و پاسخگویی به دنبال ایجاد 

حاشیه است.
وی یادآور شد: هم اکنون به دلیل عدم نظارت ها 
هر روز شــاهد افزایش قیمت کاالها در کشــور 

هستیم که باید فکری برای حل مشکالت شود.
البته قیمت میوه مانند دیگر کاالها در کشور افزایش 
چشمگیری داشته و با این وضعیت به نظر می  رسد 
قیمت میوه در آستانه شب عید هم کاهش نیابد و 
مردم نتوانند میوه شــب عید را به قیمت مناسب 

تهیه کنند.

گرانی 30 تا 60 درصدی میوه در بازار 
 آقای روحانی یک »علی برکت اله« هم برای معیشت مردم بگویید!
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این ۵ قلو ها
 قوچ افشاری در زنجان ۵ قلو زایید

  زنجان پیشتاز اصالح نژاد گوسفندی
2

فرنشین دادگستری زنجان خبر داد:

 تدوین راهبرد جهش تولید در زنجان
 حمایت از 150 واحد تولیدی در زنجان

بیانیه ی خانه مطبوعات و رسانه های کشور 
در اعتراض به مصوبه ضدمطبوعاتی دولت

3

نگاههای مردم 
عصای سفیدم را 

از من گرفت
 گفتگو با کیوان سهرین بیگلو 

جوان روشندل زنجانی

بوی کافور، عطر یاس*
 عبداله الماسی|روزنامه نگار و منتقد سینما

از میدان انقالب زنجان تا ســینما بهمن که محل 
نمایش فیلم های جشنواره است، مسافت زیادی 
نیست.گویا جشــنواره فیلم فجر برپاست و قرار 
است پرده نقره ای، فیلمهایی که تاکنون ندیده ایم 
،بــرای ما نمایش دهد.اعالمیه هــای روی دیوار 
ها، حکایت از »سوگ« دارند. مرگهایی که کرونا 
علت برخی از آنهاست . در این روزهای بی خبری 
، خیلی هــا غریبانه می میرند. از داخل خودروی 
پارک شده ای صدای مرحوم فرهاد مهراد به گوش 

می رسد:
کوچه هاباریکن ، دکونا بسته ست/

خونه ها تاریکن ، طاقا شکسته ست/
از صدا افتاده تار وکمونچه/

مرده میبرن ، کوچه به کوچه/
حکایت این شعر احمد شاملو که در سال 1340 
ســروده ،چقدر شــبیه این روزهای ماســت! از 
جشنواره امسال »بوی کافور ، عطر یاس«به مشام 

می رسد!
به مقابل ســینما که میرسی، پرده بزرگ تبلیغاتی 
سردر ســینما در کنار اعالن برگزاری جشنواره ، 

جلب توجه می کند:»دیدن این فیلم جرم است«!
کرکره سینما باالست و کورسوی چراغی درون آن 
روشن است . هنوز کرونا و بدتر از آن  عناد و بی 
توجهی مسوولینی که داعیه حمایت از فرهنگ و 

هنر دارند ، نتوانسته سینما را به زانو بیاورد.
 هنوز عده ای هستند که دوست دارند فیلم ها را 

در سینما ببینند.
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در طول برگزاری 
این جشنواره ، از جهات مختلف یک استثنا بود. 
پایین بودن کمیت و کیفیت فیلم ها ، شیوه برگزاری 
بــا توجه به شــرایط کرونایی کشــور ، تصمیم 
دیرهنگام مسوولین جشــنواره مبنی بر برگزاری 
آن ، حذف هیئت گزینش فیلم ها پس از ســالها 
و نمایش تمام آثار بخش مسابقه سینمای ایران در 
کل کشور ، اتفاقی بی نظیر و البته با پذیرش ریسک 
باال برای برگزارکنندگان جشنواره و صاحبان فیلم 

ها بود.
 در جشنواره سی و نهم در مجموع 16 فیلم بلند 
سینمایی در بخش رقابتی به نمایش درآمد که فقط 
شــش فیلم از تولیدات سال کنونی )سال کرونا( 
بود و ده فیلم دیگر از تولیدات ســال گذشته بود. 
همچنین از مجموع این فیلم ها، سه اثر را فیلمسازان 

زن کارگردانی کرده بودند.
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، در کنار الزام 
سینماها در نمایش آثار برای حداکثر  30 در صد 
ظرفیت صندلیهای سالن های نمایش فیلم وترس 
عمومی از خطر ابتال به کرونا،سبب شد تا جشنواره 
امســال کم مخاطب ترین دوره، در طول سالهای 
برگزاری این جشنواره را تجربه کند.هر چند این 
شیوه برگزاری در مقایسه با بسیاری از جشنواره 
های معتبر جهانی که امسال به دلیل کروناجشنواره 

را برگزار نکردند، یک موفقیت بود.
جشنواره سی و نهم، جشنواره تلخی ها بود.سایه 
سنگین یادبود هنرمندان ســینما که در اثر کرونا 
درگذشتند ، همراه با فوت کرونا بی دو فوتبالیست 
معروف که دســتی هم در عالــم ورزش و هنر 
داشتند )علی انصاریان و مهرداد میناوند( وشرایط 
نامطلوب اقتصادی حاکم بر جامعه و معیشت مردم 
و مهمتــر از همه اینها، مضامین تلخ و قصه های 
غصه دار فیلمهای جشنواره، باعث شد تا در این 
دوره، تلخی ها بر شیرینی های جشنواره چربش 

بیشتری داشته باشد.
داوری جشــنواره امسال هم نسبت به دوره های 
گذشته ، راحتتر به نظر می رسید. زمانی که تعداد 
فیلم ها کمتر باشد،تعداد کاندیداها هم کمتر و به 
تناسب آن قضاوت آســانتر خواهد بود.هرچند 
در این دوره نیز بین انتخــاب داوران و قضاوت 

تماشاگران،بخصوص در برخی رشته ها
اختالف نظر کماکان وجود داشــت که شاخص 
ترین آنها نادیده گرفتن فیلم »تی تی«ساخته آیدا 
پناهنده و »بی همه چیز«ساخته محسن قرایی در 
بسیاری از رشته ها توسط داوران بود. فیلمهایی که 

بیشتر ، قربانی مضامین چالش برانگیزشان شدند.
در مجموع می توان گفت برگزاری جشــنواره در 
شرایط خاص کنونی، اقدام و تصمیمی جسورانه 
بود. نمایش سراسری فیلم ها،همراه با نظم و انضباط 
حاکم بر ســالن های نمایش بخصوص در سینما 
بهمن زنجان که با مدیریت خوب و تالش پرسنل 
سینما و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام 
شد،جشنوارهای به یاد ماندنی و استثنایی از حیث 
اجرا رقم زد.بدون شک خاطرات آخرین جشنواره 
این قرن و در سال کرونایی، با همه تضاد هایش برای 

آیندگان خواندنی و جذاب خواهد بود.    
* بوی کافور،عطر یاس عنوان فیلمی به کارگردانی 

بهمن فرمان آرا در سال ۱۳۷۹بود.

یادداشت مهمان
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 اســتاندار در سفر یک روزه خود به 
شهرســتان خدابنده، 16۹ طرح عمرانی با 
اعتبار ۹06 میلیارد ریال را در این شهرستان 

افتتاح کرد.
به گزارش ایرنا فتح اله حقیقی روز دوشنبه 
در بدو ورود به شهرستان خدابنده در مزار 
شهدای قیدار حضور یافت و به مقام شامخ 

شهیدان ادای احترام کرد.  
دیدار با خانواده شهید قیدارعلی عاشوری و 
گفت و گو با مادر این شهید واال مقام برنامه 

بعدی استاندار زنجان بود.  
حقیقی دیداری نیز با یــک خانواده دارای 
2 فرزند معلول در شــهر قیدار داشت و از 
نزدیک به دلجویی از این خانواده فداکار و 

صبور پرداخت.
افتتاح پروژه کمربندی شهر قیدار از برنامه 
های عمده ســفر یک روزه استاندار زنجان 

به شهرســتان خدابنده بود. گفتنی اســت ساخت 
کمربندی شهر قیدار بخشی از پروژه بزرگ 2 بانده 
کردن راه ارتباطی سلطانیه - خدابنده - کبودر آهنگ 
است و بهره برداری از این طرح، بخش قابل توجهی 

از مسائل ترافیکی داخل شهر قیدار را حل می کند. 
همچنین در این سفر پروژه گازرسانی به پنج روستای 
خدابنده نیز به بهره برداری رسید.  به گفته فرماندار 
شهرستان خدابنده در سال ۹2، حدود 17 درصد از 

جمعیت روستایی خدابنده از گاز شهری برخوردار 
بودند ولی اکنــون میزان برخورداری روســتاییان 

شهرستان از گاز شهری به ۹6 درصد رسیده است.
افتتاح سالن ورزشــی باستانی قیدار از دیگر برنامه 

های استاندار زنجان در سفر به شهرستان 
خدابنده بود.  

این ســالن ورزشی،  نخســتین زورخانه 
شهرســتان خدابنده است که در مساحت 
قریــب 370 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 
13 میلیارد ریال )یک میلیارد و 300 میلیون 

تومان( ساخته شده است.
استاندار زنجان در این سفر، در مجموع به 
صورت همزمان 16۹ طرح عمران شهری 
و روستایی در شهرستان خدابنده را با اعتبار 

۹06 میلیارد ریال، افتتاح کرد.
همچنین 6 طرح اقتصادی با سرمایه گذاری 
2 هــزار و 125 میلیارد ریــال با حضور 
استاندار زنجان در خدابنده به مرحله بهره 

برداری رسیدند.  
بهره برداری از این طرح ها برای 17۹ نفر 
به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.  
شهرستان خدابنده با بیش از 164 هزار نفر جمعیت، 
در جنوب اســتان زنجان واقع شده و با حدود پنج 
هزار کیلومترمربع وسعت، یک چهارم مساحت این 

استان را به خود اختصاص داده است.

با حضور استاندار زنجان

۱۶۹ طرح عمرانی با اعتبار ۹۰۶ میلیارد ریال در خدابنده 
افتتاح شد

تعطیلی بازار در نیمه دوم 
اسفند شایعه است

 رییس  هیئت  امنای بازار زنجان گفت: 
تعطیلی بازار در نیمه دوم اســفندماه امسال 

شایعه است.
محمد علویون در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با انتشار شایعه ای مبنی بر تعطیلی بازار، اظهار 
کرد: هر آنچه که در رابطه با تعطیلی بازار از 
15 اسفند شایعه شده، نادرست بوده و تاکنون 
هیچ ابالغیه و یا دستوری در این رابطه صادر 
نشــده است. وی افزود: در کشور و حتی در 
سطح استان ها، ستاد پیشــگیری از بیماری 
کرونا تصمیمات مربوط به تعطیلی اصناف و 
یا محدودیت آمد و شدها را تعیین می کند و با 
تغییر شرایط وضعیت زنجان به رنگ نارنجی 
و قرمز، احتمال اعمال محدودیت وجود دارد.
این مسوول ادامه داد: اسفندماه به خصوص 
روزهای نیمه دوم اسفند به دلیل خریدهای 
شب عید، اهمیت زیادی برای اصناف و مردم 
دارد و بســته بودن بازار، خسارت زیادی را 

برای این بخش به همراه دارد.
رییس هیئت  امنای بازار زنجان تصریح کرد: 
شــهروندان به شایعات منتشــر شده توجه 
نداشته باشند؛ چراکه انتشار آن سبب از بین 
رفتن آرامش روانی در جامعه و بازار می شود.

تقدیر معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری زنجان 

از مدیرعامل شرکت آبفا
 مهرداد سلطانی معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری زنجان با صدور لوحی 
از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان تقدیر کرد.
به گزارش زنگان امروز؛ در بخشــی از این 

لوح آمده است:
توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین 
مردم در نظام اسالمی، فرصت گرانبهاء و پر 
افتخاری است که عالوه بر خشنودی مردم، 
موجبات رضایت پروردگار متعال را در پی 
خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی 
موفق و ســربلند خواهند شد که بتوانند به 
خوبی از این فرصت مسوولیت در راستای 
جلب رضایــت خداوند و خدمت صادقانه 
و موثر به مردم نهایت استفاده ببرند و قطعا 
کار برای رضای خداوند بدون اجر و پاداش 

نخواهد ماند.
بدینوسیله از تالش های جنابعالی قدردانی 
نموده و از خداوند متعال برای شما آرزوی 

موفقیت و سربلندی مسئلت می نمایم.

خبـرخبــر

در 10 ماه گذشته صورت گرفته است؛
452 هکتار از اراضی 
ملی استان زنجان 

رفع تصرف شد

 فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان زنجان از مبارزه با 
زمین خــواری و رفع تصرف از اراضی ملی 
به مساحت بیش از 452 هکتار در این استان 

خبر داد.
به گزارش زنــگان امروز، ســرهنگ رضا 
مهدیون فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان با اشاره به آمار 
10 ماه گذشته  در این حوزه در سال کنونی 
گفت: ۹8 فقره قلع و قمع و رفع تصرف به 
مساحت بیش از 452 هکتار در استان انجام 

شده است.
وی افــزود: در 10 ماهه امســال 8۹ فقره به 
مساحت یک هزار و 46 هکتار اطفاء حریق 

رسیده است.
ســرهنگ مهدیون با بیان این که در این بازه 
زمانی نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
علی رغم این که تعداد وقوع آتش ســوزی 
ها  دراستان افزایش داشته است افزود: امسال 
خوشبختانه از نظر وسعت حریق با کاهش 

10 درصدی مواجه بودیم.
این مقام مسوول تاکید کرد: حضور به موقع 
عوامل اطفاء حریق، گشــت ها و همچنین 
همکاری اهالی محل از دالیل اصلی کاهش 

آمار وسعت آتش سوزی می باشد.
ســرهنگ مهدیون به آمار قاچاق چوب هم 
اشــاره کرد و گفت: کشــف و ضبط انواع 
چوب آالت قاچاق در 10 ماه امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش 44 

درصدی داشته است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان افزود: در این بازه زمانی 
462 فقره دام غیر مجاز از مراتع استان اخراج  

شده اند.
به گفته سرهنگ مهدیون برای 316 فقره به 
مساحت یک هزار و 512 هکتار نیز پرونده 

تشکیل شده است.

 رییس ســازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: برای نخســتین بار در کشور، ۵ 
قلوهای قوچ افشــار در اســتان زنجان به دنیا 

آمدند.
به گزارش زنگان امروز، جواد تاراسی در رابطه 
با متولد شدن ۵ قلوهای قوچ افشار در استان، 
اظهار کرد: در ســال های گذشته در زنجان که 
پیشــتاز اصالح نژاد گوسفندی است تا چهار 
قلوزایی انجام شده بود ولی برای نخستین بار در 
کشور، قوچ های افشار پنج قلو نیز به دنیا آمدند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار رأس گوسفند 
در قالــب طرح اصالح نژاد ژن دار شــده اند، 
افزود: بیش از ۱۲ درصد از برنامه های سازمان 
جهادکشاورزی اســتان در باره با ژن دار کردن 
گوسفند افشاری در استان زنجان عملیاتی شده 

است.
این مسوول با بیان اینکه هم اکنون اصالح نژاد 
دام ســبک در ۱۳۲ دامداری روستاهای زنجان 
انجام می شــود، تصریح کرد: اجرای این طرح 
افزایش تولید گوشت در استان زنجان را به همراه 

داشته و در تأمین گوشت قرمز کشور نیز مؤثر 
واقع شده است. رییس سازمان جهادکشاورزی 
استان با اشاره به اینکه ایران جزو هشت کشور 
دارنده فناوری چندقلوزایــی بوده و در زمینه 
اصالح نژاد گوســفند افشاری نیز بسیار موفق 
بوده اســت، خاطرنشان کرد: طرح اصالح نژاد 
گوسفند افشاری از سال ۸۵ با مشارکت سازمان 
جهادکشاورزی و دانشگاه زنجان با وارد کردن 
سلول های جنسی گوســفند نژاد بروالمرینو از 

کشور نیوزیلند آغاز شده است.

این ۵ قلو ها
قوچ افشاری در زنجان ۵ قلو زایید

  زنجان پیشتاز اصالح نژاد گوسفندی

 معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی 
استان زنجان گفت: از ابتدای آذرماه امسال تاکنون 
به دلیل افزایش آمد و شــد خودروها به استان، از 
ورود 21 هزار و 6 دستگاه خودرو به استان زنجان 

جلوگیری شده است.
سرهنگ مهدی قدیمی صبح دیروز )27 بهمن ماه( 
در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پنج نشست 
مدیریت قرارگاه کرونا با 4۹ مصوبه از ابتدای آذرماه 
امســال تاکنون در نیروی انتظامی، اظهار کرد: 38 
دســتگاه دوربین فعال بوده و 31 نقطه به عنوان 
محل اســتقرار نیروها تعیین شده است. همچنین 
380 نیروی اســتقراری در این مناطق مستقر بوده 
و 15 دستگاه دوربین البسه نیز در اختیار آنان قرار 
داده شده است. وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال 
تاکنون از 140 هزار و 15۹ دستگاه خودروی آمد و 

شد کرده به استان زنجان، 38 هزار و 748 دستگاه 
خودرو متخلف به استان وارد شده و از ورود 21 
هزار و 6 دستگاه خودرو به استان جلوگیری شده 
است. این مسوول در رابطه با میزان جرایم اعمال 

شده برای رعایت نکنندگان محدودیت های آمد و 
شد شبانه در استان، تصریح کرد: از ابتدای اجرای 
محدودیت های آمد و شد شبانه در استان تاکنون 
35 هزار و 650 فقره جریمه 200 هزار تومانی به 

ثبت رسیده است، گفتنی است مجموع کل جرایم 
اعمال شده در باره محدودیت های کرونایی به 38 

هزار و 748 فقره رسیده است.
معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی استان با 
اشاره به بازدید از 15 هزار و 750 مورد از صنوف 
استان، ادامه داد: از صنوف بازدید شده 188 واحد 
صنفی پلمب شده و به 13 هزار و 42 فقره اخطاریه 
صادر شــده و به 47 هــزار و 563 فقره نیز تذکر 

لسانی داده شده است.
قدیمی با بیان اینکه آمارهای موجود حاکی از افزایش 
آمد و شــد خودروها در استان است، خاطرنشان 
کرد: از ابتدای شروع طرح محدودیت های آمد و 
شد کرونا در استان برای 1000 دستگاه خودروی 
ارگان های دولتی، سازمان ها و نهادها مجوز آمد و 

شد صادر شده است.

با افزایش آمد و شد خودروها به استان محقق شد؛

جلوگیری از ورود ۲۱۰۶ خودرو به زنجان

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان با اشاره به 
مشــاهده نخســتین موارد نوع ویروس جهش 
یافته کرونــا در آبیک اســتان قزوین گفت: به 
دلیل تعامالت 2 شهر ابهر و خرمدره با تاکستان 
و قزویــن وضعیت بیماری در این شــهرها با 

حساسیت بیشتری پیگیری می شود.
به گزارش زنگان امروز، دکتــر پرویز قزلباش 
شامگاه یکشنبه در نشست پیشگیری و مقابله با 
کرونا با اشــاره به تمهیدات انجام گرفته در این 
زمینه افزود: بر این مبنا مسافران خارج از کشور 
نیز به دقت رصد می شــوند چراکه با تبادالت 
شیوع این نوع ویروس نیز شتاب خواهد گرفت.

وی در ارتبــاط با رنگ بنــدی کرونایی مناطق 
مختلف استان اضافه کرد: اکنون شهرستان های 
طــارم، زنجان، ابهــر، خــرم دره و خدابنده در 
وضعیت زرد کرونایی و شهرستان های سلطانیه، 
ایجرود و ماهنشان آبی کرونایی قرار دارند، که 
زنجانی ها نباید به رنگ بندی کرونا اتکا کرده و 
این رنگ بندی ها آنان را از رعایت پروتکل های 

بهداشتی غافل کند.
 این مســوول با بیــان اینکه اکنون نســبت به 
هفته هــای گذشــته تغییــر واضحــی در باره 
میانگین ســنی افراد مبتال به کرونای بستری در 
بیمارستان های استان رخ نداده است، ادامه داد: 
در برخی از اســتان ها گزارش شده بود که بین 

5 الی 17 ســال، میزان بستری بیماران کرونایی 
افزایش یافته اســت که خوشــبختانه در استان 
زنجــان تاکنون الگوی درگیری ســنی مبتالیان 

تغییر معناداری ندارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه 
اکنون روند بیماری کووید -1۹در شهرســتان 
زنجان خطی بوده و از لحاظ میزان بروز بیماری 
در میانگین کشوری اســت، ادامه داد: ابهر تنها 
شهرســتان در سطح استان است که دارای روند 
صعودی با شــیب مالیم و نیازمند توجه جدی 

است.
قزلبــاش با بیان اینکه هم اکنــون روند ابتال به 
این بیماری در شهرســتان های طارم، سلطانیه، 

ماهنشــان و ایجرود نزولی است، اظهار داشت: 
این روند در شهرســتان خرم دره ثابت و خطی 
و در شهرســتان خدابنده نیز نسبت به هفته های 

گذشته روند کاهشی است.
وی با تاکید بر اینکه همه شهرســتان های استان 
زنجان نیازمند توجــه و پیگیری جدی بیماری 
هستند، خاطرنشــان کرد: شاخص های رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی، از جمله اســتفاده از 
ماســک و فاصله اجتماعی در همه شهرستان ها 
به ویژه در زنجان و خدابنده نسبت به هفته های 
قبل روند کاهشی دارد، بنابراین  برای پیشگیری 
از ابتــال به کرونا به صورت بســیار جدی باید 

پروتکل ها رعایت شود.

دکتر قزلباش خبر داد:

پیگیری کرونای جهش یافته در شهرهای ابهر و خرمدره با حساسیت ویژه  
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* از خود بگویید چگونه این مشکل برای شما 
پیش آمد و چگونه با آن کنار آمدید؟

من در ابتدا چشــمان سالمی داشتم به طوری که 
بعد از اتمام تحصیالت دیپلم خود را در رشــته 
تصویربرداری از هنرستان کاردانش فارابی دریافت  
کردم و بعدها دو ســه سال بعد از اخذ دیپلم بود 
که چشمانم کم کم  ضعیف می شد اما آنزمانها هم 
حتی قادر به دوچرخه سواری هم بودم اما مجبور 
به استفاده از عینک بودم تا اینکه بعد از این پیش 
آمد از سال ۹3 بود که تشخیص پزشک من علت 

ژنتیکی و ارثی برای بیماری بود.
این بیماری من که به طور خالصه » آر پی« نامیده 
می شــود جزئ بیماریهای شبکیه چشم است که 
سلول های عصبی ناخودآگاه تخریب می شود. بر 
طبق آمار بهزیســتی  در سال ۹7 در شهر زنجان 
500 نفر و در استان زنجان سه هزار نفر با مشکل 

من دست به گریبان هستند. 
* پس چرا مــا کمتر نابینایی را در خیابان می 

بینیم آنها کجا هستند؟
اگر در شهر معلولی دیده نمی شود و آنها را کمتر 
می بینید دلیل بر آن نیست که معلولی وجود ندارد 
چرا که مبلمان شــهری و فرهنگ مردم مناســب 

برخورد با این افراد نبده و پذیرای آنها نیست .
آنها در خانه مانده و کمتر از خانه خارج می شوند 
چون مبلمان شهری خراب است و مسوولین نیز 

رسیدگی نمی کنند .
هرکدام از ما ممکن است معلول به دنیا بیایم و یا 
یک روز بر حسب اتفاق معلوم شویم بر طبق آمار 
بهزیستی هم اکنون در ایران یک و نیم میلیون نفر 
معلول وجود دارد که بخش نابیناها را 200 هزار 
نفر تشکیل می دهد. آیا این ها نیاز به کار اشتغال 
و زندگی و یا ازدواج ندارند و یا  ساده تر بگویم 
اینها نیاز به غذا ندارند تنها گناه آنها این است که 

از انسان های عادی متفاوت هستند.
طبق آمار بهزیســتی نزدیک بــه 500 میلیون نفر 
در کل دنیــا معلول وجود دارد که از معلو لیتهای 

مختلف رنج می برند .
* شــما در رادیو و تلویزیــون زنجان چهره 
شناخته شده ای برای زنجانی ها هستید درباره 
آرزوهای خود بگویید گفتید که عاشق کار در 
صدا و سیما هستید این عشق و عالقه چکونه 

در شما شکل گرفت؟
عشق من به صدا و ســیما به خصوص رادیو به 
زمان کودکی مــن باز می گردد آن زمان که حتی 

شــبکه اشــراق هنوز در زنجان دایر نشده بود و 
شبکه اول سیما با قطع یک ساعته برنامه های خود 
به پخش برنامه زنجان می پرداخت. در آن زمان که 
سال 82 بود از طریق حوزه هنری برای اولین بار 
به اســتودیو صدا و سیما رفتم. البته  این استعداد 
همیشه در من وجود داشت و نیز عشقی که به کار 
در آنجا داشتم. بعدها در راهنمایی و نیز دبیرستان 
که رشته تصویربرداری را برای تحصیل انتخاب 
کردم. در آن زمان ها من بینا بودم و دیپلم خود را 

در مدرسه عادی گرفتم .
چند ســال قبل رادیو جوان برنامه استعداد یابی 
گذاشته و من می توانستم در برنامه رادیو من که 
آدینه ها پخش می شــود مشغول به کار شوم. در 
شبکه اســتانی زنجان و تمامی عوامل آن را افراد 
معلول تشــکیل می دهند و رادیو زنجان به عنوان 
گوینده مشغول به کار هستم و در بخش فرهنگی 
درباره بناهای تاریخی استان زنجان و موضوعاتی 
که تا به حال به آن پرداخته نشــده است بر طبق 
تحقیقات و پژوهش هایی که دارم برای شنوندگان 

صحبت می کنم.
* به دلیل اینکه مشکل بینایی بعدها برای شما 
پیش آمــد با خط بریل آشــنایی ندارید پس 

چگونه اطالعات خود را به دست می آورید؟
من خط بریل را یاد نگرفته ام و به هیچ وجه بلد 
نیستم چراکه بعد از دیپلم بود که این مشکل برای 
من پیش آمده است به همین دلیل معلومات من را 
بیشتر حفظیات من تشکیل می دهد. دارای حافظه 
قوی هستم و اطالعات خود را از طریق سرچ در 
گوگل و بینایی محدودی که دارم و نیز فایل های 
صوتی به دست آورده و بعد آنها را حفظ می کنم 
حتی نویســندگی را نیز خودم انجام می دهم البته 
نویسندگی در مغزم و بعد آنها را در ذهنم ویرایش 
کرده و یک مقاله کوتاهی درباره موضوعی که می 
خواهم صحبت کنم تهیه کرده و بعد آنها را حفظ 
کرده و برای صحبت در رادیو آماده می شوم. گاه 
تهیه کننده  و عوامل تولید برنامه  از حافظه من و 
اینکه این همه مطالب را به ذهن می سپارم تعجب 
می کنند اما عشق و عالقه ایم به این کار مرا بسیار 

در کارم کمک می کند.
* درباره عالقمندی ها و موضوعاتی که دوست 
دارید درباره آن ها کار کنید صحبت کنید در 
رادیو  معموال درباره چه موضوعاتی صحبت 
می کنید آیا زمان کافی برای  صحبت در اختیار 

شما می گذارند؟

ناشــناخته های استان موضوعی است که دوست 
دارم دربــاره آنهــا تحقیق کــرده و صحبت کنم 
موضوعاتی که گاه به کلی فراموش شــده اند اما 
حال حاضر مکانها تاریخی چون گنبد ســلطانیه، 
عمــارت دارایی، غارکتله خــور، پل میربها و نیز 
بناهای تاریخی چون کاروانســرا سنگی که بیشتر 

مردم زنجــان حتی از تاریخ ســاخت آن اطالع 
ندارند صحبت کرده و نیز به معرفی بزرگانی چون 
حسین منزوی، دکتر امیر اعلم غضنفریان و استاد 
رضا روزبه پرداخته ام و برنامه های آینده صحبت 

درباره صنایع دستی استان زنجان خواهد بود
اما شــوربختانه تنها 3 یا 4 دقیقه به من زمان داده 

می شود تا درباره این موضوعات صحبت کنم
اما همه باید بدانیم که معلوالن نیز انسان هستند و 
آنها نیز نیاز به کار و زندگی دارند هرچند ممکن 
است انسان های ســالم توانایی های بیشتری از 
ما داشــته باشند و به اندازه ســن من نیز تجربه 
داشته باشند اما باید به ما جوان تر ها به خصوص 
معلوالن نیز فرصت داده شــود تا بتوانند توانایی 
های خود را به عرصه ظهور برسانند چراکه تجربه 
و علم است که در این بین حرف آخر را خواهد 
زد. اما شــوربختانه کل برنامــه ای که من در آن 
شــرکت دارم و آدینه ها پخش می شود شود 35 
الی 40 دقیقه اســت که آن هم تا آدینه هفته بعد 
هیچ مشــغولیت ای نداشــته و مجبورم در خانه 

بمانم.
* معلوالن با چه مشــکالتی دست و پنجه نرم 

می کنند؟
مشکالتی که هم اکنون معلولین بخصوص نابینایان 
با آن دست و پنجه نرم می کنند بسیار زیاد هستند 
آنها در حالی در کشور ما مورد بی توجهی هستند 
که در یک کشور در حال توسعه مانند تونس یک 
نابینا تا مراحل باالی دولتی از جمله وزارت ارتقاء 
درجه یافته است اما شوربختانه در کشور ما اصاًل 
معلولین به حساب آورده نمی شوند انگار آنها هم 

از چشم مسووالن و هم از چشم مردم افتاده اند.
گویا  کل مشکالت  معلوالن استان و کشور فقط 
در یک روز جهانی معلولین خالصه شده و در آن 
روز است که دیده می شوند تنها در آن روزهای 
خاص اســت که معلوالن از کنج خانه ها بیرون 
آورده می شوند و بعد از نمایش برنامه های دولتی 
دوباره به کنج تاریکی خود خزیده و تا سال بعد 

همچنان در تنهایی خود در آنجا می مانند.
آنهــا جرات نمــی کنند تا بیــرون بیانند چرا که 
مبلمان شــهری به خصوص در شــهر زنجان به 
شدت غیر استاندارد و نامتناسب برای نابینایان و 
معلوالن اســت اگر ما معلولی در خیابان می بینیم 
دلیل بر نبودن آنها نیســت. در کشــورهای دیگر 
برای معلوالن امکانات مختلفی چون پیاده روهای 
برقی وجود دارد  اما در شهر ما داربستهای فلزی 
و هزاران مشــکل مبلکان شهری معلوالن را خانه 

نشین کرده است.
مشکل دیگر نبود کار مناسب برای معلولین است 
و اینکه کســی به آنها کار نمی دهد تنها لطفی که 
به بعضی از دوســتان ما داشته اند از آنها به عنوان 
اپراتور تلفن در ادارات استفاده می شود که آن هم 

با گویا شدن تلفن ها کارشان را از دست می دهند.
معلوالن قطعاً انسان های خاص خداوند هستند و 
آنها را نیز خداوند خلق کرده است اما شوربختانه 
هنــوز هم فرهنگ شــهری در برخــورد با این 
معلوالن بسیار پایین اســت خود من و دوستانم 
به دلیل همین فرهنگ پایین هیچگاه راضی نمی 
شوم که عصای سفید را بردارم چرا که نگاه های 
کنجکاو و گاه تحقیر و ترحم مردم بسیار برای ما 
رنج  آور اســت  وما این نگاه های سنگین را بر 

روی خود حس می کنیم.
* با توجه به آنکه جوان فعالی هستید از آرزوها 

و برنامه های خود برای آینده صحبت کنید.
آرزوی اولی که دارم و دوست دارم آن را بیان کنم 
سالمتی شاید به جرأت بگویم که بیش از سالمتی 
نیز موضوع کارمن برای من مهم اســت یعنی اگر 
االن خداونــد به من بگوید کار می خواهی یا دو 
چشــمانت را و یک تنها یک انتخاب داشته باشم 
صد در صد کار و عشقی که باور ندارم را انتخاب 
خواهم کرد در راز و نیاز میزان را از خدا خواستم 
دوست دارم در رادیو و تلویزیون و صدا و سیما 
به گویندگی که عشــق من است آنقدر عشق کار 
در آنجا را دارم که اگر امکانش بود حتی زندگی ام 

را نیز به آنجا منتقل می کردم. 
* در پایان چه صحبتی دارید؟ 

این اتفاقی که بــرای من افتاد هم برای من و هم 
خانواده بار روانی داشــت و آنها نیز به همراه من 
از این موضوع ناراحت بودند. دوست دارم بگویم 
که کمی مردم را آگاه کنید تا نوع رفتار با معلوالن 
تغییر یابد تا بتوانند حال من و خانواده ام را درک 
کنند باید در رسانه ها و صدا و سیما برنامه هایی 
در راســتای آگاه سازی عمومی باشــد در ادامه 
دوســت دارم از پدر و مادرم  که تا به امروز برای 
من زحمات زیادی را متحمل شدند تشکر کنم و 
نیز دوســت دارم صمیمانه از جناب آقای لطیفی 
فرنشین صدا و سیمای استان زنجان و نیز جناب 
آقای فریدون صفری معاون صدای استان و مدیر 
تولید صدای اســتان تشکر ویژه د اشته باشم  که 
همواره  نســبت به من لطف داشــته و مرا بسیار 

کمک کردند .
صحبت آخر من این اســت که به ما معلوالن نیز 
دریایی داده شــود تا در آن شــنا کنیم چرا که در 
این همه مشکالت و نادیده گرفتن امکان پیشرفت 
نیست دوســت داریم به ما هم فرصت داده شود 

چرا که معلولیت محدودیت نیست .

تنهــا آرزویــش کار در رادیــو و تلویزیــون و 
صحبت با شنودگان است. عشقی عمیق 
و عالقــه ای وافــر کــه او را یــک هفتــه بــه 
انتظــار می نشــاند تــا دوشــنبه ای دیگر از 
راه رســیده و او بتوانــد چنــد دقیقــه ای بــا 
شــنوندگانش در رادیــو زنجــان به صحبت 
بپــردازد. آنقــدر عاشــق کارش اســت کــه 
مــی گوید اگر قرار باشــد خداوند تنها یک 
آرزویــم را بــرآورده کنــد مطمئنــم کارم در 
رادیــو و هــم صحبتی بــا همشــهریان را به 

بازگشت چشمانم ترجیح خواهم داد.

صحبت از »کیوان ســهرین بیگلو« جوان 
روشندل زنجانی است. او که تا چند سال 
پیش چشــمانش بینا بوده  و در ســال 88 
دیپلــم خــود را در رشــته تصویربــرداری از 
هنرســتان کاردانش فارابــی دریافت کرده 
اســت؛ بــه دلیــل بیمــاری »آر پــی «کــه از 
چنــد ســال پیــش گریبانگیــر او مــی شــود 
کــم کــم بینایی خــود را از دســت می دهد 
بــه طوری که امروز تنهــا با درصد ضعیفی 
از بینایــی در حــال ادامه زندگی اســت که 
آنهــم به گفته خــودش کم کم از بین رفته 

و تا چند ســال دیگر او را در دنیای تنهایی 
و سکوت فرو خواهد برد.

 ۱۳۷۰ متولــد  بیگلــو«  ســهرین  »کیــوان 
است. 

عاشــق  و  اســتعداد  بــا  روشــندل  جــوان 
هنــر زنجانــی کــه با ســن کم خــود کارنامه 
نیــز  و  گویندگــی  هنــر  در  را  درخشــانی 
بازیگــری بــه جا گذاشــته اســت. بــازی در 
نقش کوتاهی در فیلم ســینمایی »ترنج« 
به کارگردانی »مجتبی راعی« که برگزیده 
جشــنواره فجــر بــوده و نیــز نقشــی کــه در 

ســفیدگری  و  »مســگری  مســتند  فیلــم 
ظــروف مســی« داشــته مقــام اول ســطح 

استان را عاید او کرده است.
برنامــه  در  گهگاهــی  زنجانــی  بیننــدگان 
بــا  ایــن جــوان  »شــیپ شــیرین« شــاهد 
اســتعداد و باســواد زنجانی هستند که هر 
چنــد بــه دلیــل شــرایط خــاص و اینکــه در 
دهــه دوم زندگــی بینایــی اش را از دســت 
داده چیــزی از خــط بریــل نمــی داند اما با 
معلومــات و ســواد بــاالی خــود بیننــدگان 
بــا  و  کــرده  زده  شــگفت  را  شــنوندگان  و 

ازبــر دانســتن معلومــات علمــی آن را بــه 
خوانندگان هدیه می کند.

وقتــی که می گوید عاشــق زنجــان و تاریخ 
از  دارم  دوســت  و  هســتم  آن  فرهنــگ  و 
ایــن شــهر و مردمــان آن برای شــنوندگانم 
صحبــت کنــم ایــن پرســش بــه ذهنــم می 
رســد کــه مردمــان ایــن شــهر و مســووالن 
آن تا چه اندازه توانســته اند هوای کیوان 
و دوســتانش را داشــته باشــند تــا آنهــا نیز 
ماننــد مردمــان عــادی بتواننــد از حــق یک 
زندگی راحت در شــهر برخوردار باشــند تا 

به گفته خودش مجبور نباشند تا به دلیل 
نگاهها کنجکاو و آزار دهنده مردم عصای 
ســفید خود را در خانه جا گذاشته و بدون 
تکیه گاهی در این شــهر آمد و شــد کنند، 
شهری که داربستهای ناامن ساختمانهای 
نیمــه کاره و ســد معبر پیــاده روهای آن نه 
تنهــا افــراد روشــندل را آزار مــی دهد بلکه 
بــه کابــوش شــهروندان دیگــر هــم تبدیــل 
شــده اســت که عالوه بر آن ویراژ دوچرخه 
و موتورســواران در پیــاده روها و خیابان ها 
امنیت را از شهروندان سلب کرده است.

نگاههای مردم 
عصای سفیدم را از من گرفت

  صحرا رضایی گفتگو با کیوان سهرین بیگلو جوان روشندل زنجانی
Rezayi.saha@gmail.com 
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سخنگوی وزارت بهداشت:
خطر موج چهارم کرونا 

جدی است
 سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
خطر ورود به خیز چهارم بیماری در کشور 
جدی است و همه ما باید برای جلوگیری از 

ایجاد آن دست به دست هم دهیم.
به گزارش مهر، ســیما سادات الری، اظهار 
داشت: افزایش موارد ابتالء به کووید 1۹ در 
گروه های سنی جوان در هفته های گذشته، 
لزوم همزیستی هوشمندانه تمامی گروه های 
سنی با بیماری را بیش از گذشته حائز اهمیت 
می کند؛ چراکه افزایش ابتالی گروه های سنی 
پایین تر به کرونا، هشداری برای ابتالی افراد 

سالمند خانواده خواهد بود.
الری ادامه داد: خطــر ورود به خیز چهارم 
بیماری در کشور جدی است و همه ما باید 
برای جلوگیری از ایجاد آن دست به دست 

هم دهیم.
وی افزود: امیدواریم با توجه به شیوع ویروس 
جهش یافته انگلیسی در کشورمان و قدرت 
سرایت بسیار باالی این ویروس موتاسیون 
یافته، هموطنان در تمامی گروه های ســنی، 
با پرهیز جدی تر از آمد و شد غیرضروری، 
تشدید فاصله گذاری اجتماعی و خودداری 
از برگزاری هر گونه دورهمی و مهمانی های 
خانوادگی کمک کنند تا با همکاری یکدیگر 
مانع از ایجاد موج جدید بیماری در کشور 

باشیم.

رییس بیمارستان سینا هشدار داد؛
موج چهارم کرونا 

وحشتناک خواهد بود
 رییس یکی از بیمارستان های ریفرال 
پایتخت، نسبت به بروز موج چهارم کرونا در 

تهران هشدار داد.
به گزارش مهر، محمــد طالب پور رییس 
بیمارستان سینا، در گفتگو با شبکه دو سیما، 
گفت: تاکنون ســه مــوج را گذرانده ایم و 
زمانی که در بیمارســتان شرایط را مشاهده 
می کنیم هم توان تیم درمان در حداکثر خود 
اســتفاده شــده و هم ترس موج چهارم به 

مراتب بیشتر از موج های قبلی است.
وی ادامه داد: در مقایســه آماری، در کشور 
آلمان روزانه 40 نفــر به علت کرونا فوت 
می کردنــد، ولی االن با موج جدید ویروس 
به 1200 نفر در روز رســیده است که این 
شرایط خیلی وحشتناک است که اگر آگاهی 
و جدیت الزم را مردم نداشته باشند، ممکن 

است کشور را گرفتار کند.
رییس بیمارستان ســینا افزود: میزان شیوع 
ویروس جهــش یافته انگلیســی به طور 
متوسط 5 برابر و مرگ و میر آن 3 برابر شده 
اســت، یعنی اگر موج چهارم اتفاق بیافتد، 
مرگ و میر ناشــی از آن به 15 برابر افزایش 

پیدا خواهد کرد.
وی با اشــاره به اینکــه نمونه های ویروس 
انگلیسی در کشــور و تهران مشاهده شده 
اســت، ادامه داد: شیوع این ویروس جهش 
یافته می تواند منجر به موج خیلی وحشتناکی 

شود.

سفارش محققان دانشگاه کمبریج؛
اندازه متناسب ماسک با 
صورت مهم تر از جنس 

ماسک است
محققان با مطالعه اثربخشــی انواع ماسک 
های صورت دریافتند که برای ایجاد بهترین 
محافظت در برابر کووید1۹، متناسب بودن 
ماســک با اندازه صورت بــه اندازه جنس 

ماسک یا حتی بیشتر از آن، مهم است.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ســاینس 
دیلی، تیمی از محققان دانشــگاه کمبریج 
انگلســتان، کارآمدی انواع مختلف ماسک 
صورت را موردمطالعه قرار دادند و دریافتند 
به منظور حفاظت بهتر در مقابل کووید 1۹، 
اندازه ماســک مطابق با صــورت به اندازه 
جنس ماسک مهم است یا حتی اهمیتش از 

آن بیشتر است.
محققان مجموعه آزمایشات مربوط به اندازه 
ماســک بر روی صــورت را انجام دادند و 
دریافتند که وقتی ماســک های با عملکرد 
بــاال مانند ماســک KN۹5 ،N۹5 یا FFP2 به 
درستی روی صورت قرار نگیرد، عملکرد 
خوبــی ندارند و بهتر از ماســک پارچه ای 
عمل نمی کنند. پاندمی کووید 1۹ ماسک های 
مناســب صورت را به عنــوان یک بخش 
حیاتی از تجهیزات حفاظتی برای کارمندان 
مراقبت های بهداشــتی و شهروندان تبدیل 
کرده است. اهمیت استفاده از ماسک صورت 
در کاهش روند شــیوع ویروس اثبات شده 
است. »یوجینا اوکلی«، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »ما می دانیم اگر مهر و 
موم خوبی بین ماسک و صورت فرد استفاده 
کننده وجود نداشته باشد، قطرات زیادی از 
قسمت باال و دو طرف ماسک نشت می کنند 
و بســیاری از افرادی که عینک می زنند به 

خوبی از این امر آگاهی دارند.«

وزیر بهداشت:خبــر

واکسن چینی در راه است
 در ویروس جهش یافته فقط ۷۲ ساعت وقت داریم

 وزیر بهداشت با اشــاره به اقدامات انجام 
شده جهت ساخت واکسن کرونادر کشور گفت: 
یکی از موثرترین واکســن های کرونای دنیا را در 
پاستور خواهیم ســاخت و زودتر از واکسن های 
برکت و رازی به آن دســت خواهیم یافت؛ چراکه 
فاز 3 مطالعات بالینی را طی می کند و امیدواریم تا 
حداکثر اوایل اردیبهشت سال 1400 واکسن پاستور 

را به بازار آوریم.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در نشست ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا در اســتان قزوین با تشکر 
از همکاری مقامات این اســتان در کنترل اپیدمی 
کرونا، گفت: در مورد واکســن ما از 3 مســیر از 
اسفند سال قبل این بحث را دنبال کردیم. ساخت 
داخلی را به شدت دنبال کردیم، خیلی ها این بحث 
را در مملکــت جدی نمی گرفتنــد و آن را عملی 
نمی دانســتند اما خودم تک تک افراد با انگیزه را 
دعوت کردم. خوشــبختانه واکسن بنیاد برکت فاز 
اول مطالعات بالینی را با موفقیت بسیار باال گذراند.

یکی از موثرترین واکسن های کرونا را در پاستور 
خواهیم ساخت

دستیابی به این واکسن از اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰
وی ادامه داد: واکســن رازی اجازه مطالعات بالینی 
را گرفت و در شــرف مقدمات اجرایش اســت. 
واکسن مجموعه وزارت دفاع از هفته آینده به بحث 
کلینیکال ترایال انسانی می رسد. همچنین با انتقال 
دانش فنی از کوبا که قبال درمورد واکسن هپاتیت 
و پنوموکوک هم با آنها همکاری کردیم،   یکی از 
موثرترین واکســن های کرونای دنیا را در پاستور 
خواهیم ســاخت و زودتر از واکســن های برکت 
و رازی به آن دســت خواهیــم یافت؛ چون فاز 3 
مطالعات بالینی را طی می کند و امیدواریم تا حداکثر 
اوایل اردیبهشــت سال 1400 واکسن پاستور را به 

بازار بیاوریم.
وزیر بهداشت افزود: همزمان اقداماتی برای واردات 
واکســن صورت گرفت تا گروه های آسیب پذیر 
را زودتر واکســینه کنیم. واکسن کاری سیاسی در 
جهان است و کسی خارج از مرزها نمی گوید بدو 
بیا حراجش کردم و واکسن ارزان دارم، این خبرها 
نیست. یکی از منابع موثر که باالی ۹1 درصد ایمنی 
زایی داشــت مجموعه اســپوتنیک روسیه بود که 
وارداتش باهمکاری دوستان وزارت امور خارجه 

انجام شد.
برای اعتماد مردم گفتم اولین واکســن را جگر 

گوشه ام بزند
وی افزود: شوربختانه جو ناجوانمردانه ای ساخته 
شد، شاعر می گوید »ترسم از ترکان تیرانداز نیست، 
طعنه  ترآورانم می کشد«. من وقتی خودم و آبرویم 
را به میان آوردم، فکر کردم شاید برای اعتماد بخشی 
به مردم باید جگر گوشه ام اولین کسی باشد که این 
واکســنی را بزند که شما نسبت به آن تردید ایجاد 
کردید. نامردی است که فکر کنیم خون ما از دیگر 
افراد رنگین تر است و فرزندان چیزی استفاده کنند 
که مردم این سرزمین استفاده نمی کنند. خدا را شاهد 
میگیرم تاکنون یک قرص خارجی در خانه ام نبردم، 
فقط زمانی قرصی بود که در کشور ساخته نمی شد 
و برای مادرم می بردم. همانگونه که کت شلوار غیر 
دوخت وطن نپوشیدم. اگر چیزی خوب است برای 
همه خوب است و اگر چیزی بد است برای همه 

بد است.
نمکــی ادامه داد: من به عنــوان وزیر و وکیل حق 
ندارم فراتر از روستایی محروم سیستان و بلوچستان 
چیزی بخواهم، آنها ولی نعمت ما هستند. روزی در 
اوایل وزارتــم راننده من در خیابان برای پیرمردی 
بوق زد و من گفتم شخصیت اویی است که پیاده 
می رود و نه من. شــخصیت مــن را هم او به من 
داده است، مردم به ما عزت دادند، آنها ولی نعمت 
اند، ما بدون آنها هیچ نیستیم، شاعر می گوید »قطره 
دریاســت اگر با دریاســت، ورنه او قطره و دریا 
دریاست« و بدبخت کسی است که از خدا و مردم 

ببرد. برای جلب اعتماد گفتم اولین واکسن را جگر 
گوشه من بزند.

واکسن چینی در راه است
نمکی تاکید کرد: 300 هزار دوز دیگر از واکســن 
اســپوتنیک در راه است و منبع دیگر یک واکسن 
چینی به نام  ســاینوفارم اســت که در راه داریم. 
امیدواریم تا قبل از عید گروه های آســیب پذیر را 

واکسینه کنیم.
وی ادامــه داد: از ســبد کووکس هم 16 میلیون و 
800 هزار دوز خریدیم که از فوریه وارد می شود. ما 
بر حسب گروه های آسیب پذیر و اولیت دارها سند 
ملی واکسیناســیون کرونا آماده کردیم و هیچ کس 
به جز ســن، بیماری ها و شغل در معرض خطر 

اولویتی بر دیگران ندارد.
تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ ترین واکسن سازهای 

دنیا می شویم
وزیر بهداشــت گفت: تا 3 ماه دیگر یکی از بزرگ 
ترین واکســن سازهای دنیا می شویم و به همه جا 
صادر می کنیم،   چه من باشم و چه من نباشم این 
ریل گذاری صورت گرفته است. ما قول می دهیم تا 
شهریور آینده اکثر گروه های آسیب پذیر را واکسینه 
کنیم و  ان شــاءهلل اولین کشور دنیا باشیم که گروه 
آسیب پذیر را  واکسینه کردیم و تا سه ماه بعد 70 
درصد دیگری که باید زنجیره را قطع کنند واکسینه 

می کنیم.
تزریق  اجازه  ببینیــم،  کوچک ترین عارضه ای 

نخواهیم داد
وی افزود: بر ســر این عهد هستیم که اگر کوچک 
ترین عارضه از هر واکسن خارجی یا داخلی ببینیم 
اجــازه تزریقش را نخواهیم داد. ما اجازه ندادیم به 
اسم واکسیناسیون تست واکسن کشورهای خارجی 
بر مردم ما انجام شــود و این کاری بود که برخی 
کشورهای همســایه کردند. اگر واکسنی آوردیم  
شــرط کردیم آزمایش آن در کشور دیگری انجام 
شده باشــد و حتما باید بعد از طی 3 فاز مصرف 
آن حداقل در 5 کشور انجام شده باشد. امیدواریم 
شرمنده مردم و خون شــهدا نشویم و با حمایت 
مردم و مسوولین ما هم در این راه سرافراز باشیم و 

افتخاراتی کسب کنیم.
وزیر بهداشت در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا 
در قزوین گفت: از همکاران عزیز ســازمان هالل 
احمر، اصحاب رســانه، بزرگواران ستاد تبلیغات 
اسالمی، مردم فهیم استان قزوین، کسبه ارجمند که 
در این گرفتاری اقتصادی همراه بودند، امام جمعه 
محترم، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و... که در این 
روزها در کنار ما بودند ممنونم. درود می فرستم به 
روح پر فتوح همه شهدا از شهدای انقالب اسالمی، 
شهدای مدافع حرم تا شهدای مدافع سالمت که به 

هر سرزمینی می روم داغ جگرسوز این عزیزان را با 
خود به ارمغان می برم و تردید ندارم تا آخرین لحظه 

حیاتم این داغ را باید با خود حمل کنم.
۱۳ ماه است درگیر مقابله با کرونا هستیم

وی افزود: برخی آخرین روز بهمن ماه ســال قبل 
را اولیــن روز مقابله ما با کرونــا می دانند اما ما از 
اواخر دی ماه سال ۹8 درگیر مدیریت کرونا هستیم 
و  بیان این حماسه در طول این 13 ماه الزم است 
و ضــرب آهنک تپش قلب ما با باال و پایین رفتن 
منحنی استان ها جا به جا می شود. تمام کادر درمان 
در این روزها یک روز استراحت و آرامش نداشتند. 
به آبروی پیامبر و ائمه ان شاءاله در آینده نزدیک بر 
بیماری فائق آییم. آمده ام برای اینکه به عنوان یک 
خدمت گذار کوچک دست همکارنم را ببوسم و 
نیامدم که بازجویی کنم، آمدم تشکر و عرض ادب 

کنم و اگر کمکی از دستم برآید دریغ نکنم.
وی با اشــاره بــه اینکه در 13 ماه گذشــته کرونا 
رنج هــای فراوانی به دنیا تحمیل کــرد، افزود: اما 
معادالت مدیریتی جهــان را هم به هم ریخت. به 
خاطر دارم در اولین روزهایی که ویروس قرار بود 
گرفتارمان کند، همکاران من برآورد می کردند اگر 
این طوفان رسید چگونه سختی ها را مدیریت کنیم  
و من آنجا عرض کردم درســت است که خزانه ما 
خالی است و در اوج ظالمانه ترین تحریم ها هستیم 
و من بارها گفتم هیچ روزی روز عاشورا نیست و 
سرزمینی سرزمین کربال نیست اما ظلمی که در این 
روزهای ســخت بر ملت شریف ایران روا داشتند 
بعد از واقعه عاشــورا بر قومی روا نداشتند. از  هر 
جای دنیا هرچه می خولستیم بیاوریم برای ما مشکل 
ایجاد می کردند، علی رغم آنکه آن دیوانه حاکم بر 
کاخ سفید ادعا می کرد برای دارو و تجهیزات منعی 
قائل نیستند اما بدانید این برادر کوچک شب های 
زیادی تا صبح راه می رفت و انتظار می کشید خبر 
خوش بدهند که پروازی به نفع ما مجوز گرفته و 
سپس خبر تلخ می دادند که آمریکایی ها جلوی آن 
را گرفتند. آنها منتظر بودند کشور در مدیریت کرونا 
به گل بنشیند و می دانستند این تنها فشاری است که 
می تواند علی رغم تمام محاسبات فشار وارد کند. 
اما آنها در محاسبات خود ندیده بودند که ما خدا، 
رهبری فرزانه و مهربان، دولتی محکم، مردمی صبور 
و حماســه و  شهدای دفاع مقدس را داریم، در دل 
شب دعای جانبازان دفاع مقدس را داریم و از همه 
مهم تر عزتی داریم که به عنوان عشق اهل بیت )ع( 

با خود همراه داریم.
وی به پیش بینی و محاسبات موسسات بین المللی 
در مورد کرونا و آمار جهانی آن اشاره کرد و گفت: 
آنها گفته بودند حداقل مرگ در کشور در آذرماه به 
1200 نفر می رسد، شوربختانه آمریکا دیروز بیش 

از 5200 مرگ را به ثبت رساند؛ البته ما هرگز برای 
مرگ هیچ کسی خوشحال نمی شویم حتی مملکتی 
که سردمدارانش ماسک را از ما دریغ کردند. عشق 
به اهل بیت عشــق به مردم جهان را به ما آموخته 
است. در بسیاری از کشورهای بزرگ با مرگ بیش 
از هزار مورد مواجه هستیم ولی جمهوری اسالمی 
ایــران این روزها مرگ دو رقمی را تجربه می کند 
که البته این عدد هم زیاد اســت. در انگلستان هم 
آمار دیروز  از 1860 مرگ عبور کردند و آلمانی ها 
با آن ساختار مهم از مرگ بیش از روزی 1100 رد 
شــدند و ما با تکیه بر وفاق ملی به مرگ دو رقمی 
رسیدیم که البته این هم زیاد است؛ اما این افتخار 
در بحران فعلی آفریده شد و عده ای از هموطنان در 
کشورهای اروپایی منتظر بازگشت به کشور هستند.

افتتاح ۱۱هزار تخت بیمارستانی و ۱۴۰۰ پروژه 
بهداشتی؛ امسال

نمکی ادامه داد: ما در یک ســال گذشــته 2500 
تخت آی ســی یو اضافه کردیم. در استان قزوین 
میزان تخت های آی ســی یو که در یکسال اضافه 
شــد معادل کل تخت هایی بود که در سالیان قبل 
اضافه شد. ما قبل از کرونا برای 20 هزار نفر بیمار 
امکان اکســیژن سازی داشــتیم و امروز 65 هزار 
بیمار همزمان در بیمارستان ها می توانند از اکسیژن 
اســتفاده کنند. این افتخار بزرگی برای جمهوری 
اسالمی است و امســال اولین سالی است که قرار 
است 11 هزار تخت بیمارستانی راه اندازی کنیم  و 
امسال 1400 پروژه بهداشتی داشتیم و این رکورد 
را در طول تاریخ نداشــتیم. شاعر می گوید »مدعی 
خواست که از بیخ زند ریشه ما، غافل از آنکه خدا 
هست در اندیشه ما«. این ها دستاوردهای بزرگی بود 

که خداوند نصیب کرد.
وزیر بهداشــت با اشــاره به ویروس جهش یافته 
کرونا، تصریح کرد: ویروس جدید که آمد ما تمام 
تالش خود را برای جلوگیری از ورود آن به کشور 
انجام دادیم. در تمام مرزها نیرو گذاشتیم، ما اولین 
کشور بودیم که 36 گیت زمینی، دریایی و هوایی 
را در بهمن ۹8 بررســی بهداشتی کردیم و اولین 
کشــور جهان بودیم که پروازهایمان با چین را در 
7 بهمن ۹8 قطع کردیم. اما ویروس ها می چرخند 
و ما همواره ترس داشــتیم کــه در گزند ویروس 
باشیم اما برخی چیزها هم دست ما نیست، کسی 
که غیرقانونی طول کشــور را طی می کند، خیلی 
تحت نظارت و اشــراف ما نیست. ویروس با یک 
پرواز و در یک هواپیمای بدون مسافر هم می تواند 
منتقل شود. تا اینکه اولین موارد بیمار را شناسایی 
کردیــم. به من خبر دادند یک خانم 71 ســاله در 
خیابان وحدت اسالمی تهران گرفتار شده که سابقه 
مسافرت نداشته و همسرش هم خادم یک مسجد 

اســت و هیچ تماسی با خارج از کشور نداشتند و 
این یک زنگ خطر بزرگ شــد و همه اطرافیان او 
را رصد کردیم تا اینکه مرگ یک آقای 48 ساله در 
بیمارستان هشتگرد به دلیل ویروس جهش یافته رخ 
داد و این برای من یکی از تکان دهنده ترین خبرها 
بود و در پنجشنبه گذشته من سخت ترین روزهای 

زندگی ام را  در طول این 13 ماه گذراندم.
دیر بجنبیم، هر چه بافته ایم پنبه می شود

وی افزود: این ویروس بســیار چموش و سرکش 
است. این ویروس توانست قدرتمندترین های اروپا 
را به زانــو درآورد و آهنگ گرفتاری ویروس بلند 
است . ما آدینه صبح نشست اورژانسی گذاشتیم و 
اقدامات خوبی در استان قزوین و البرز انجام شد؛ اما 
عزیزان اگر دیر بجنبیم و درنگ کنیم هرچه بافته ایم 
پنبه خواهد شد. هر چقدر رعایت پروتکل کم شود 
هجمه بیماری افزایش می یابد. از دست اندرکاران 
مدیریت می خواهم در رعایت پروتکل ها به شدت 
سختگیر باشند. در اپیدمی ها باید سعی کنیم مردم 
جان خود را از دست ندهند. اگر گرسنگی بکشند 

قابل جبران است اما مرگ را نمی توان کاری کرد.
وزیر بهداشت افزود: مردم االن بسیار خسته هستند، 
من می فهمم که اقتصاد خانواده تهیدست یعنی چه، 
من در خانواده دچار مشکل اقتصادی بزرگ شدم و 
ناز پرورده نیستم. من می فهمم خانواده یک کارگر 
اگر یک روز کار نکند چه می کشند. وقتی منطقه ای 
را از آبی به زرد و از زرد به نارنجی تبدیل می کنیم 
می دانیم چقدر ســخت اســت. اما هیچ پدیده ای 
برای اقتصاد کشور در روزهای اپیدمی مخرب تر 
از طوالنی شــدن روند بیماری نیست در اپیدمی 
بزرگترین رسالت ما کوتاه کردن زمان اپیدمی است. 
ما هم سعی کردیم اولین کشوری باشیم که پروتکل 
بنویســیم تا اقتصاد کشور بچرخد. ما اولین کشور 
جهان بودیم که حتی یک روز نگذاشتیم کارخانه ای 
تعطیل شــود و تولید بخوابد و این اجباری بود که 
تحریم به ما وارد می کرد.  ما اســفند ماه سختی در 
پیش خواهیم داشت اگر سخت نگیریم و اگر محکم 
نایستیم  پایه های دستاوردهایمان  لرزان می شود اگر 

سخت نگیریم.
لزوم مراقبت بیشتر از البرز، زنجان و تهران

وی افزود: اعالم خطــر می کنم که با این ویروس 
نباید سهل انگاری کرد و باید حواس مان جمع باشد. 
امروز اعتقاد ندارم کیس های ویروس جهش یافته 
بیشــتر است و در استان البرز، زنجان و تهران باید 
مراقب بود. امروز پیشــنهاد من این است جلسات 
مشترک میان اســتان قزوین، البرز، زنجان و تهران 
برگزار شود. کل این منطقه را باید در نظارت مستمر 
ببریم و لحظه ای درنگ نکنیم. گیالن و مازندران هم 
در اولویت بعدی اســت. اولین اقدام اطالع رسانی 
گســترده به مردم و دوم افزایش تعداد تست های 
روزانه اســت. موارد مرتبط با کســانی که به این 
ویروس مبتال هستند را همگی مثبت موتاسیون یافته 
تلقی کنید. تخت های بیمارستانی باید آماده تر شود.

در ویروس جهش یافته ۷۲ ساعت وقت داریم
وی تاکیــد کرد: راهی کــه در دو هفته با ویروس 
قبلی می رفتیــم با این ویروس جهــش یافته 72 
ســاعته می رویم. یعنی اگر از زمان افزایش تعداد 
بیمار سرپایی تا افزایش تعداد بستری 2 هفته وقت 
داشتیم، در این ویروس 72 ساعت وقت داریم. باید 
کانون ها را زودتر شناسایی کنید. مراکز سرپایی باید 
فعال تر شــوند و ما تست هرچه بخواهید برایتان 

می فرستیم.
وزیر بهداشــت گفت: در رابطه بــا دارو در تاریِخ 
وزارت بهداشــت این اراده محکم نبود که دارویی 
که در داخل تولید می شود را اجازه واردات ندهیم 
مگر در این روزهــا و از یک میلیارد دالر واردات 
دارو در یکسال جلوگیری کردم. ما در طول دو ماه 
از وارد کننده به صادرکننده تجهیرات پزشکی مثل 
ونتیالتور تبدیل شدیم و رمدسیویر و فاویپیراویر را 

55 روزه ساختیم.

 همزمــان با ادامــه تاخت وتــاز جهانی 
کووید-1۹ و اوج گیری آمار کشته شدگان و افراد 
بســتری در بیمارســتان ها در چند کشور جهان، 
شناخت پزشــکان و محققان از این ویروس در 

حال افزایش است.
به گزارش ایسنا، هنگامی که همه گیری شروع شد، 
مردم در ابتدا امید داشتند واکسن بتواند ویروس را 
از بین ببرد و به تحقق »مصونیت جمعی« در جهان 
کمک کند اما مقامات بهداشتی هشدار داده اند که 
این ویروس ممکن اســت مثل آنفلوآنزا هر سال 

بازگردد.
بر پایه تحقیقات بیشــتری که اکنــون در مورد 
کووید-1۹ انجام شده، این ویروس ممکن است 
تا ابد در جوامع بشــری ماندگار باشد ولی میزان 
ابتال و تلفات ناشی از آن به اندازه همه گیری کنونی 

نخواهد بود.

دکتر جان براونستاین، کارشناس ارشد نوآوری در 
بیمارستان کودکان بوستون در مصاحبه ای با شبکه 
خبری »ای بی سی« مدعی شد: این ویروس کرونا 
باقی می ماند و از بین بردن آن اساســا غیرممکن 

است.
پیش بینی دکتر براونستاین با تحقیقی که به تازگی 

انجام شده است نیز همخوانی دارد.
طبق یافته های این تحقیق، ویروس سارس- کوو-
2 ،عامل کووید-1۹ در نهایت همراه با دیگر عوامل 
بیماری زای ویروس کرونا به صورت فصلی و با 

عالیم خفیف، دوباره بازمی گردد.
اما این موضوع بــه همه گیری محلی کووید-1۹ 
بستگی دارد. یعنی به گفته محققان دانشگاه اموری 
در دانشــگاه ایالتی جورجیا و پن، ممکن است 
ویروس دیگر در مقیاس وسیع شایع نباشد یا دایما 

بیماری جدی در کشورهای مختلف ایجاد نکند.

جنی لواین، نویســنده اصلی ایــن مطالعه نیز در 
مصاحبه با نیویورک تایمــز گفت: این که چقدر 
طول بکشد تا به مرحله همه گیری محلی برسیم، 
بستگی به سرعت شــیوع بیماری و میزان تاثیر 

واکسیناسیون دارد. 
کوویــد-1۹ بر دســتگاه ایمنی بزرگســاالن در 
سطحی وسیع اثر مخربی گذاشت چون یک عامل 
بیماری زای ناشــناخته  بود و بدن به مبارزه با این 
ویروس جدید عادت نداشت. اما احتمال می رود 
هرچه بزرگساالن بیشتری واکسن کووید-1۹ را 
بزنند یا خودبه خود به این ویروس مبتال و درمان 
شوند، واکنش بدن انســان به این ویروس تغییر 
می کند و می تواند علیه این عامل بیماری زا، خود را 
ایمن کند. طبق برآورد این متخصصان، این باعث 
می شود واکنش بدن در برابر عفونت های بعدی، 
شبیه واکنش آن در برابر یک سرماخوردگی عادی 

باشد. از طرفی، کودکان در مقایسه با بزرگساالن 
هنوز تحت تاثیر این ویروس جدید قرار نگرفته اند 
چون بدن آنان به مقابله با عوامل بیماری زای جدید 
عادت دارد. متخصصان پیش بینی می کنند شــاید 
ســرانجام طوری پیش رود که این ویروس فقط 

برای کودکان زیر پنج سال خطرناک باشد.
در این مطالعه، شش نوع ویروس کرونای انسانی 
بررسی شــدند که چهار مورد آن ها بین انسان ها 
شایع شــده و عالیم خفیفی در پی داشته است. 
دو مورد دیگر، نشانگان شدید تنفسی )سارس( و 
نشانگان تنفسی خاورمیانه ای )مرس( بودند که به 
ترتیب در سال های 2003 و 2012 شایع و موجب 
عفونت شدید و مرگ شدند اما در مقیاس وسیع 

سرایت نکردند.
دکتر لواین و گــروه همکاران وی حدس زده اند 
که کووید-1۹ بیشترین شباهت را به ویروس های 

کرونای محلی عامل ســرماخوردگی دارد یعنی 
ممکن است در آینده به جای آن که کامال از بین 

برود به بیماری فصلی تبدیل شود.
اســتفاده از واکسن، بســته به میزان اثرگذاری  و 
تزریق آن، ممکن اســت روند پیشروی ویروس 

جدید را تغییر دهد.
اگر واکســن از ســرایت ویروس در میان افراد 
جلوگیــری کند، نتیجه می گیریم کــه باید مانند 
واکسن سرخک یک بار به همه تزریق شود اما اگر 
مانع سرایت نشود، ممکن است برای پیشگیری از 

شیوع عفونت، الزم باشد هر سال تجدید شود.
به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، دکتــر لواین و 
گروهش پیش بینی می کنند واکســن ها نخواهند 
توانست کووید-1۹ را ریشه کن کنند و ویروس 
روی زمین باقی خواهد ماند اما باعث مرگ ومیر 

کمتری خواهد شد.

نتایج یک مطالعه تازه تایید کرد

کووید-۱۹ احتماال شبیه آنفلوآنزای فصلی می شود
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 وزیر صمت:
روند کاهشی قیمت خودرو  

ادامه خواهد داشت

 وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان 
این که روند کاهشــی قیمت خودرو های 
داخلی ادامه خواهد یافت در مورد گرانی 
مرغ هم گفت: تا چند روز آینده وضعیت 

قیمت مرغ به حالت اول برمی گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم 
حسینی در حاشــیه حضور در کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شورای 
رقابت، قیمت گــذاری را برعهده گرفته 
و هر ســه ماه یک بار بر پایه میزان تورم 
کشوری قیمت ها را اعالم می کند تصریح 
کرد: قیمت خودرو های خارجی هم دچار 

رکود شده است.
وزیــر صمت افزود: سیاســت ما افزایش 
تولید خودروی داخلی است که خیلی هم 
موفق بوده ایــم و همچنین تولید قطعات 
داخلی که در این زمینه روند رو به رشد و 

افزایشی داشته ایم.
وی با اشــاره به نقش رایزنان بازرگانی در 
با دیگرکشور های  اقتصادی کشور  ارتباط 
جهــان گفت : تــا پایان ســال 10 رایزن 
در  ایران  اســالمی  بازرگانی جمهــوری 
تعدادی از کشور ها مستقر و فعال خواهند 

شد.
رزم حسینی در باره آخرین وضعیت تولید 
روغن خوراکی در کشــور نیز خاطرنشان 
کــرد: ذخایــر راهبردی ما بــرای روغن 
خوراکی بسیار خوب است و هیچ مشکلی 

از نظر تامین این کاال نداریم.
وی افزود: نیازی نیست مردم به فروشگاه ها 
مراجعه کنند چرا که توزیع روغن نسبت به 
ماه گذشته افزایش بیشتری نیز داشته است.
وزیر صمت گفت: بــرای تامین کاال های 
اساسی و روغن در روزهای عید نیز اقدام 
کرده ایم و هیچ مشــکلی در این زمینه در 

کشور وجود ندارد.
رزم حســینی همچنیــن در بــاره تامین 
نهاده هــای دامــی تصریح کــرد: توزیع 
نهاده های دامی هم اکنون در اختیار وزارت 
جهاد کشاورزی است و ما این نهاده ها را 
در بندرعباس برای توزیع در کشور تحویل 
وزارت جهاد می دهیم و شــبکه توزیع با 

تالش آن وزارتخانه انجام می شود.
وی با اشاره به نوسانات چند روز گذشته 
قیمت مرغ نیــز گفت: وزارت جهاد برای 
کنترل این نوسان ورود پیدا کرده و انشاءاله 
تا چنــد روز آینده وضعیت قیمت مرغ به 

حالت اول برمی گردد.

بیمه شخص ثالث 
»راننده محور« می شود

بیمه نامه شــخص  انتقال تخفیف   
ثالث از بیمه گذار به خودروی مشابه مالک، 
والدین، همســر یا فرزندان بالواسطه، از 
مصوبات بســیار ارزشمند مجلس شورای 
اسالمی به شــمار رفته و گام بلندی است 
که در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای 
حفظ منافع بیمه گذاران برداشته شده است.
به گزارش بیمه مرکزی، انتقال تخفیف های 
درنظر گرفته شــده در بیمه نامه شــخص 
ثالث یکی از جلوه های صیانت از حقوق 

بیمه گذاران به شمار می رود.
تخفیف های درنظر گرفته شده برای تهیه 
بیمه نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی 
است که با رعایت مقررات، قانون مداری، 
احتیاط و مســوولیت اجتماعی از مزایای 
قانونی بهره مند شــده اند و به طور طبیعی 
حق تقدم آنان برای اســتفاده از این مزیت 

خاص محفوظ است.
آیین نامه جدید اعمال تخفیفات،  طراحان 
بیــش از هــر مولفه دیگری بــرای حفظ 
حقوق ذی نفعان اصلی برنامه ریزی کرده اند 
و حتــی برای حفظ حقــوق مترتب برای 
دارندگان تخفیف در باره شیوه های دیگر 

انتقال آن هم تدابیری اندیشیده اند.
در این میان ســامانه »ســنهاب« به عنوان 
چشم تیزبین صنعت بیمه و مرکز داده های 
بیمه ای این صنعت، نقش مهمی در پایش 
تخفیفات دارد و نکته مهم این اســت که 
اطالعات ثبت نشــده در این سامانه ها با 
اتخــاذ راهکارهایی به قــوت خود باقی 

خواهد بود.
بی تردیــد تبصره ماده 6  قانون بیمه اجباری 
شخص ثالث می تواند از نشانه های آشکار 
اعتمادســازی و حفظ حقوق بیمه گذارانی 
باشــد که پیش از ایــن نگرانی هایی برای 

هدررفت سال های قانون مداری خود بودند.

خبر

 مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: 
اکنون نمی توان به هیچ عنوان زمان مشــخصی را 
برای عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس اعالم 
کرد اما فرابورس از همه لحاظ آمادگی الزم برای 

پذیرش سهام این دو باشگاه را دارد.
»امیر هامونی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنــا به آخریــن وضعیت واگــذاری و عرضه 
سهام استقالل و پرســپولیس در فرابورس اشاره 
کرد و افزود: همت و پشــتکار دولت، ســازمان 
خصوصی ســازی و هیات واگذاری در ســال 
۹۹ برای واگذاری ســهام استقالل و پرسپولیس 
نسبت به سال های گذشته بی سابقه بوده و در این 
زمان تالش های گسترده ای از سوی سازمان های 
مختلف بــرای به نتیجه رســاندن این عرضه و 

واگذاری صورت گرفته است.
وی اظهار داشــت: ســازمان خصوصی ســازی 
مدارک و مستندات خوبی را برای این واگذاری 
در اختیار شرکت فرابورس قرار داده و استقالل تا 
حدودی به لحاظ انجام برخی از فرآیندها عقب تر 

از پرسپولیس است.
هامونــی با تاکیــد بر اینکــه مدارک باشــگاه 
پرسپولیس در اختیار شرکت فرابورس قرار گرفته 
اســت، گفت: نشســت پیش پذیرش سهام این 
باشگاه برگزار شده اســت و در این میان برخی 
از پیگیری ها از ســوی سازمان خصوصی سازی 
برای زودتر به نتیجه رساندن این عرضه در حال 

انجام است.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران اظهار داشت: 
اکنــون بحث مهمی که برای نهایی شــدن ورود 
ســرخابی ها به فرابورس وجود دارد این اســت 
که زمانی باشــگاه ها وارد بورس می شوند مردم 
شریک آینده این شــرکت ها خواهند بود و قرار 
است سالیان سال ســهامدار این شرکت ها باقی 
بمانند؛ بنابراین باید این باشــگاه ها برنامه ای را 
برای تداوم فعالیت، ســودآوری مستمر و تکرار 

شونده به فرابورس ارائه دهند.
وی اظهار داشت: مسووالن این دو باشگاه در این 
زمینه شاید الزم باشد قراردادهایی را با اسپانسرها 
و شــرکت ها امضا کنند تا از طریق آنها نقدینگی 
به صورت مســتمر وارد این باشــگاه ها شود و 

به صورت ســاالنه پولی را از طریق اسپانســرها 
دریافت کنند.

هامونی بــا بیان اینکــه در صورتی کــه برنامه 
مســتمری برای درآمدزایی این دو باشگاه وجود 
نداشــته باشــد، اقدام مربوط به پذیرش آنها در 
فرابورس ســخت خواهد شد و مسیر سخت و 
طاقت فرسایی را برای حضور آنها در فرابورس 
پیش بینی می کنیم، گفت: این دو باشــگاه باید 
همه تالش خود را برای ایجاد درآمدزایی باثبات 
و پایدار به کار گیرند تا بتوانند همیشه نفعی را به 

این دو مجموعه ورزشی برسانند.
مدیر عامل شــرکت فرابورس ایران با اشــاره به 
اینکه در مورد دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
با برخی از مســایل غیرمترقبه روبرو هســتیم، 

افزود: برای مثال  پرســپولیس امســال به مرحله 
قهرمانی جام باشــگاه های آســیا رسیده است و 
در صورت های مالی خــود درآمدی را از محل 
نایب قهرمانی این جام دریافت کرده اســت، این 
موضوع تا چه میزان احتمال دارد که ســال آینده 
برای پرسپولیس رخ دهد، در این زمینه رقم وارد 
شــده به صورت های مالی قابل توجه اســت و 
نتیجه به دســت آوردن یا نیــاوردن آن می تواند 

بسیار با یکدیگر متفاوت باشد.
وی خاطرنشان کرد: فروش بازیکن نیز از جمله 
مسایلی اســت که می تواند تاثیر متفاوتی را در 
صورت های مالی باشگاه ها داشته باشد، به عنوان 
مثال سال گذشته بازیکنی به یکی از باشگاه های 
معتبر اروپایی فروخته شد که درآمد قابل توجهی 

را برای پرسپولیس ایجاد کرد.
هامونی اشاره کرد: هر سال می توان چند بازیکن 
را آموزش داد تا به دیگر باشگاه ها فروخته شود 
که باشــگاه می تواند از این محــل درآمد قابل 
توجهی را کسب کند و این مسایل، نکات بسیار 
مهمی هستند که باشگاه ها باید به طور حتم به آن 

توجه داشته باشند.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران به زمان عرضه 
سهام ســرخابی ها در فرابورس اشــاره کرد و 
گفت: این موضوع بسته به برنامه های مسووالن 
در هیات پذیرش دارد که این دو باشــگاه به چه 
صورت در هیات پذیرش ظاهر شــوند و حرف 

نهایی از سوی این هیات مطرح می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به مســایل مطرح شــده 

اکنون نمی توان به هیچ عنوان زمان مشــخصی را 
برای عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس اعالم 
کرد اما فرابورس از همه لحاظ آمادگی الزم برای 

پذیرش سهام این دو باشگاه را دارد.
به گزارش ایرنا، موضوع واگذاری و  عرضه سهام 
سرخابی ها به فرابورس موضوع تازه ای نیست و 
بارها در باره جزییات عرضه سهام این دو باشگاه 
و زمــان واگذاری آن موضوعات مختلفی مطرح 
شده است که تاکنون هیچ یک از آن  اجرا نشده 

است.
هفته گذشــته معاون سازمان خصوصی سازی از 
احتمال عرضه ســهام پرسپولیس به فرابورس تا 
چنــد روز آینده خبر داد و گفت: همه ســعی ما 
این اســت تا هر چه زودتر سهام پرسپولیس در 
فرابورس پذیرش شــود، زیرا کارهای اصلی آن 
انجام شــده و باقی کارها کار سختی نیست که 

بخواهد عرضه را با تاخیر زیادی مواجه کند.
وی خاطرنشــان کرد:  عرضه سهام سرخابی ها در 
فرابورس پــس از اخذ مصوبــه هیات پذیرش 
فرابورس عملیاتی خواهد شد، بدین صورت که 
پس از پذیرش باید درج نماد انجام شود و سپس 

شاهد عرضه اولیه خواهیم بود.
شــمس اظهــار داشــت: فعالیت های باشــگاه 
پرســپولیس به خوبی در حال انجام اســت، اما 
باشگاه استقالل تا حدودی با تاخیر فعالیت همراه 
اســت و با یک یا 2 هفته تاخیــر اطالعاتش به 

فرابورس ارائه داده شده است. 
معاون سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: 
یکــی از دالیل اصلی تاخیر در فعالیت باشــگاه 
استقالل و پرسپولیس سال مالی آنها است، سال 
مالی پرســپولیس 31 خرداد ماه و برای استقالل 
31 تیر ماه اســت؛ بنابرایــن صورت های مالی 6 
ماهه برای پرسپولیس 30 آذر ماه و برای استقالل 
30 دی ماه اســت و به همین دلیل آماده ســازی 
صورت های مالی توســط باشگاه استقالل کمی 

زمان بر است.
وی افزود:  بر پایه هماهنگی با فرابورس، وزارت 
ورزش و وزارت اقتصــاد، ممکن اســت عرضه 
ســهام این دو باشــگاه به صــورت همزمان در 

فرابورس انجام شود.

 مدیر عامل شرکت فرابورس اعالم کرد:

سهام سرخابی ها بر سر دوراهی برای عرضه در فرابورس

بک کارشناس مسکن با بیان اینکه بازار مسکن به 
اشباع قیمتی رسیده و ربطی هم به عرضه و تقاضا 
ندارد گفت: توقــف حجم کلی اقتصاد، گردش 
مالی بخش مسکن را مختل کرده و به این زودی 

ها رفع نخواهد شد.
عباس زینعلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
بازارهای غیرمولد در حوزه قیمتی به حالت اشباع 
رسیده اند. به هر حال جهش سنگینی اتفاق افتاده 
کــه باید در جایی متوقف می شــد و هم اکنون 
حجــم اقتصاد اجازه افزایش نرخها را نمی دهد. 
مسکن هم در ایران و بخصوص در تهران دچار 
چنین حالتی شــده است. عرضه و تقاضا هم در 

این فرآیند دخیل نیست.
وی افزود: نقدینگی فعلــی جامعه اجازه ایجاد 
ظرفیت قیمتی در بازار مسکن را نمی دهد که به 

نظر من این وضعیت ادامه دار خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن، علت ثبات این بازار 
پس از افت سه ماه گذشته را تحرکات شب عید 

دانست و گفت: به هر حال هر ساله در روزهای 
نزدیک به عید نوروز حجــم معامالت در بازار 
مسکن باال می رود که با رشد قیمتها همراه است. 
این مســاله از فرهنگ خانوارها نشأت می گیرد 
که دلشــان می خواهد آپارتمــان خود را تبدیل 
به احسن کنند. امســال البته معامالت شب عید 
محدود به اقشاری از جامعه است که از توان مالی 
برخوردارند و در حالت عمومی، خرید و فروش 
انجام نمی شود. در واقع تقاضای جدی در بازار 

مسکن وجود ندارد.
زینعلی با بیان اینکه علت عقب نشــینی طرف 
تقاضــا از بازار مســکن بالتکلیفــی وضعیت 
اقتصادی و سیاســی است، تصریح کرد: با توجه 
به انتخابات آتی ریاســت جمهوری، سیاستهای 
جهانی در قبال ایران و همه گیری ویروس کرونا 
که مشــکالت اقتصادی ایجاد کرده، کنشــگران 
تمامی بازارها از جمله بازار مســکن در حالت 
بالتکلیفی قرار دارند و معامالت خود را به حالت 

تعلیق درآورده اند. در باره مســکن انگیزه های 
امیدوارکننــده ای برای خرید و فروش توســط 
سرمایه گذاران وجود ندارد، مگر عده معدودی 
که ریسک پذیر هستند و هم اکنون بازار مسکن 

در اختیار این گروه است.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: تا قبل 
از آبان ماه، معامالت مسکن در سطح کلی نسبت 
به سال قبل افزایش داشت. نیروی تحریک کننده 
بازار هم برابر کردن نرخ ریال در برابر دالر بود. 
یعنی مردم به دنبال جایی می گشــتند که ارزش 
ســرمایه های خود را در برابر تورم حفظ کنند، 
وگرنه کســی به دنبال سود در معنای کلی نبود. 
خرید مسکن یکی از حالتهایی است که سرمایه 
را در برابــر تورم مصون نگه می دارد. معامالت 
باال می رود و رشد قیمت اتفاق می افتد. ممکن 
است برای انبوه ساز ایجاد رونق کند اما با توجه 
به رکود محتومی که به دنبال خود می آورد برای 
کلیت بازار خوب نیست. حباب قیمت مسکن در 

سه سال گذشته محصول چنین شرایطی است.
وی دربــاره پیش بینی از وضعیــت آینده بازار 
مســکن گفت: وقتی می خواهید رکود را تغییر 
دهیــد باید رونق ایجاد کنید که از طریق افزایش 
درآمد، افزایش شاخص امید و گردش اقتصادی 
ایجاد می شــود. شاخصهای مذکور سریعا دچار 
تغییر نمی شــود. البته در بعضی بخشها رونق به 

وجود آمده که ارتبــاط چندانی با زندگی مردم 
ندارد. دولت هم تالشــهایی می کند ولی حجم 
نیازهای ما در اقتصاد بسیار بیشتر از این تالشها 
است، به همین دلیل عقیم می ماند. به طور مثال 
تسهیالتی که برای مسکن داده می شود با وجود 
آنکه در دولتهای یازدهم و دوازدهم افزایش یافته 

آثاری در بازار مسکن نداشته است.

یک کارشناس:

بازار مسکن اشباع شده و ظرفیت ندارد

 یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه 
نقش حاکمیتی و جایگاه دولت در شورای عالی 
کار باید حفظ شــود و با نقش کارفرمایی تداخل 
پیدا نکند، گفت: اعالم درصدهای مختلفی برای 
افزایش دستمزد کارگران خالف رویه استاندارد 
مذاکرات اســت و رقم دستمزد در شورای عالی 
کار و با چانه زنی و گفتگوی سه جانبه مشخص 

می شود.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره پیشــنهاد کمیســیون اجتماعــی مبنی بر 
افزایــش 35 درصدی حداقل مــزد کارگران و 
توافــق با وزارت کار برای مزد 1400 اظهار کرد: 
شــخصا معتقدم اعداد و ارقامی که بین 35 تا 40 
درصد در ســخنان مسووالن دولتی و نمایندگان 
مجلس و افراد ذی نفوذ اعالم می شود نشان می 
دهد که مذاکرات شورای عالی کار بین کارگران 
و کارفرمایان و دولت بی اثر شــده اســت چون 
حدود رقم ها برای دستمزد سال آینده مشخص 
شــده و به احتمال زیاد دولت تالش می کند در 
همین حیطه پیشنهادی را به دو گروه کارفرمایی و 

کارگری در شورای عالی کار مطرح کند.
وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال 

تمکین کــرده و می پذیرد ولــی گروه کارگری 
اعتراض هایی نسبت به آن خواهد داشت ولی در 
نهایت رقم پیشنهادی را می پذیرند ولی نکته مهم 
این اســت که نباید جایگاه قانونی شورای عالی 
کار مخدوش شود و این به نفع جامعه کارگری، 
بازار کار و مشارکتهای اجتماعی در کشور نیست.
این کارشــناس حوزه کار تصریــح کرد: ما باید 
تــالش کنیم نقش گروههــای صنفی و مدنی را 
در مســوولیتهای اجتماعی کشــور پررنگ و از 
دیدگاهها و ظرفیتها آنها استفاده کنیم. هر سال می 
گوییم شیوه تعیین دستمزد را تغییر می دهیم و به 
گونه دیگر عمل می کنیم ولی همچنان طبق روال 
سالهای قبل اقدام می کنیم و نمی توانیم شکاف 
بین حداقل مزد و هزینه های معیشت کارگران را 
پر کنیم و بین مزد واقعی و مزدی که در شورای 

عالی کار تصویب می شود، تفاوت بسیار است.
حاج اســماعیلی با تاکید بر اهمیت شورای عالی 
کار بــه عنوان مرجع تعیین حداقــل مزد، اظهار 
کرد: وقتی هر از گاهی یکی از نهادهای مسوول 
و حاکمیتــی در بــاره میزان دســتمزد و مبلغ و 
درصــد آن اعالم نظر می کند اینطور نشــان می 
دهــد که مذاکرات مزد جدی نیســت و مباحثی 

که در شــورای عالی کار مطرح می شــود حول 
همان اعداد پیشــنهادی اســت؛ در حالی که این 
مسال خالف رویه اســتاندارد مذاکرات است و 
دستمزد باید در شورای عالی کار و با چانه زنی و 

گفتگوی سه جانبه تعیین شود.
وی با تاکید بر حفظ جایگاه دولت در شــورای 
عالــی کار ادامه داد: دولت باید نقش حاکمیتی و 
نظارتی خود را در شــورای عالی کار حفظ کند 
و کرسی رسمی خود در شــورا را به نمایندگی 

کارفرمایی تنزل ندهد.
به گفته حاج اســماعیلی در حوزه کارفرمایی می 
توانیم نمایندگانی به گروه کارفرمایی اضافه کنیم 
کــه با کارگران جداگانه مذاکره و چانه زنی کنند 
ولی وجهه و جایگاه دولت به عنوان حاکمیت در 
شورا باید حفظ شود یعنی نقش حاکمیتی دولت 
با نقش کارفرمایی او نباید تداخل پیدا کند بلکه 
وجهه کمک کننــده و تعدیل کننده در مذاکرات 
مزد داشته باشد تا مذاکرات مزد لطمه نخورد؛ در 
غیر این صورت اینطور تلقی می شود که دولت 
به عنوان کارفرمای بــزرگ جانب کارفرمایان را 
می گیرد و بحثهایی نظیر این شکل می گیرد که 

دولت دستمزد را تعیین می کند.

یک کارشناس حوزه کار :

رقم دستمزد کارگران با چانه زنی مشخص می شود
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 خانه مطبوعات و رسانه های کشور با انتشار 
بیانیه ای مراتب اعتراض خود را نســبت به مصوبه 
هیئت وزیران در باره حذف التزام دولتی ها به انتشار 

آگهی  در روزنامه ها اعالم کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
»سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم«

در دنیای کنونی نقش و جایگاه مطبوعات در عرصه 
اطالع رسانی بر کسی پوشیده نیست؛ مطبوعاتی که 
با وجود تمام مشکالت، کمبودها و بی مهرهایی که 
دیده است، به حیات خود ادامه می دهد. اما در این 

روزهای سرد زمســتان، هیئت وزیران با تصویب 
آئین نامه ی نحوه ی فعالیت دستگاه های اجرایی در 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، و به 
تبع آن حذف بند التزام دولتی ها به انتشار آگهی در 
روزنامه ها، سبب نگرانی اهالی مطبوعاتی شده است 
که نقش موثر و عمده ای در انتشار خدمات دولت به 

جامعه داشته است.
خانه مطبوعات و رسانه های کشور بر پایه رسالت 
ذاتی و صنفی خــود، الزم می داند کــه نگرانی و 
اعتراض این تشکل صنفی را به دولت محترم اعالم 
نماید و بخواهد که این بخشنامه ِی ناصواب و البته 

غیرقانونی را ملغی، و بیش از این صاحبان رســانه، 
مدیران مســوول و خبرنگاران سخت کوش کشور 
به عنوان ارکان اصلی مطبوعات را دل آزرده، مایوس 

و نرنجاند.
در شــرایطی این مصوبه به تصویب هیئت وزیران 
رسیده، که شرایط اقتصادی کشور حال و روز خوبی 
را سپری نمی کند و امروز مطبوعات کشور به دلیل 
تاثیرپذیــری از همین مشــکالت اقتصادی، دچار 
آسیب های بسیاری شده  است و شوربختانه ناگزیر 
به تعدیل و اخراج نیروهای نخبه و خالق این عرصه 
شده اند، که قطعاً با این تصمیم جدید دولت شاهد 

موج جدیدی از بیکاری اصحاب رســانه در کشور 
خواهیم بود، و این  مهــم می تواند خال بزرگی در 

حوزه اطالع رسانی ایجاد کند.
در ســالی که به نام جهش تولید مزین شــده است، 
مسووالن محترم به جای تکیه و حمایت از تولیدات 
حوزه رســانه در داخل کشور، آب سرد را بر روی 
چراغ مطبوعات می ریزند، تا جایی که نگرانی هایی به 
عدم انتشار رسانه های مکتوب به نشانه اعتراض به 

گوش می رسد.
در روزهایی که مطبوعات چشــم و گوش شان به 
دولت و مجلس بود تا مانع قطع آگهی های ثبتی و 

دادگستری از سوی دستگاه قضایی و سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور شوند، این تیر خالص دولت 
بر پیکر نحیف مطبوعات، آخرین بارقه های امیدمان 

را نااُمید کرد.
بی تردیــد این گونه مصوبات حکایت از آن دارد که 
دولت سرِ ناسازگاری با رکن چهارم دمکراسی دارد، 
و شاید پایانی باشد برای ارتباط دولت و مطبوعات. 
با این حال خانه مطبوعات و رسانه های کشور مراتب 
اعتراض و نگرانی خود را از چنین مصوباتی در هیئت 
وزیران اعالم می دارد، و از دولت می خواهد پیش از 
آن که فاصله و شــکاف دولت با مطبوعات بیش تر 

شــود، این مصوبه خالف قانون خود را لغو کند و 
از وزیر محترم صنعت، معــدن و تجارت به عنوان 
پیشنهاد دهنده این گونه ایده ها و طرح های  نادرست، 
بخواهد، وضعیت صنعت، بازار خودرو، تجارت و 

معدن کشور را مدیریت مطلوب تری نماید.
در صورت عدم عقب نشینی دولت از این مصوبه 
خــالف قانون خود، بی شــک خانه مطبوعات و 
رسانه های کشور به عنوان بزرگ ترین و جامع ترین 
تشکل صنفی رسانه ای کشور، از تمام ظرفیت های 
خود بــرای متوقف کردن این آئین نامه اســتفاده 

خواهد کرد.

بیانیه ی خانه مطبوعات و رسانه های کشور 
در اعتراض به مصوبه ضدمطبوعاتی دولت
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www.setadiran.( به مدت سه سال« به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ir( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول مزایده خواهد بود.

*الزم به ذکر است دیگر شرایط و مهلت های زمانی مزایده مطابق با مفاد اسناد مزایده خواهد بود.
تضمین شــرکت در مزایده مبلغ 372000000 ) ســیصدد و هفتاد و دو میلیون ( ریال است که می بایست مطابق با مفاد آیین نامه تضمین در 

معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران طبق مفاد اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد.
از کلیه شرکت کنندگان دارای تاییدیه از سازمان شیالت بابت موضوع مزایده دعوت می شود تا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

) www.setadiran.ir(  به صورت الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد مزایده شرکت در مزایده اقدام نمایند.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )سپرده(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.

2- اصل پیشنهاد مزایده می بایست پس از بارگذاری در سامانه به صورت الک و مهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه 
ای زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند در صورت عدم تحویل اصل پیشنهاد مزایده ، مزایده گر از روند مزایده حذف و پاکت پیشنهادی وی در 

سامانه بازگشایی نخواهد گردید.
*الزم به ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل شود مطلقا« ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
3- برنده مزایده می بایست وجه موضوع مزایده را نقدا« مطابق با مفاد قرارداد پیوست اسناد مزایده رداخت نموده و هرگونه مالیات، عوارض و 

نظایر آن طبق قوانین مقررات بر عهده برنده مزایده می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
ضمنا این آگهی در سایت های زیر نیز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

  www.iets.mporg.ir 1- سایت اطالع رسانی کشوری
  www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه ای زنجان

تجدیدآگهی مزايده

روابط عمومی شرکت آ ب منطقه ای زنجان

م ز 99/2
نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای زنجان

1- نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: مجتمع معدنی سرب و روی انگوران به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.
2- عنوان مناقصه: انجام خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تأسیسات حرارتی، تأسیسات آب شرب)سرد و گرم( و تصفیه خانه های فاضالب مجتمع معدنی سرب 

و روی انگوران واقع در کیلومتر 125 جنوبغربی زنجان مطابق مفاد و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه شماره 99/22/م )تجدید مناقصه(.
3- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز یکشنبه مورخه 99/11/26 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/12/02 به مدت 6 روز.

4-نحوه دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: این مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار 
می گردد. بنابراین متقاضیان باید ضمن ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت کلیه اسناد مناقصه، نسبت به تکمیل کلیه اسناد و ارائه پیشنهاد خود به صورت الکترونیکی 

از طریق این سامانه اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات ارائه شده خارج از سامانه مذکور قابل پذیرش نمی باشد.
تبصره : مناقصه گران باید در مهلت مقرر پیشنهادات خود که شامل نسخ الکترونیکي اسناد )محتویات پاکت »ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی( می باشد را پس از 
امضاء الکترونیکي صاحبان حق امضاء مجاز و ُمهر الکترونیکي مناقصه گر در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همزمان اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را داخل 
پاکت »الف« قرار داده و پس از درج مشخصات )نام مناقصه گر، نشانی، شماره های تماس(، موضوع مناقصه و شماره مناقصه، توسط صاحبان حق امضاء مجاز مهر و 
امضاء و سپس الک و مهر نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/12/16 به نشانی مندرج در بند 7 تحویل و در ازاء آن رسید دریافت نمایند. مناقصه گزار 
به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل و یا پاکت »الف« آنها از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد و همچنین به پیشنهاداتی که 
در سامانه ستاد بارگذاری گردیده لکن پاکت »الف« آن که حاوی اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد بطور فیزیکی تحویل دبیرخانه مناقصه گزار نگردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- زمان و نحوه ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 99/12/18 توسط کمیته فنی-بازرگانی مفتوح می گردد 
و پس از ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی)حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز( پیشنهادات آنها)به ترتیب شامل پاکات »الف«، »ب« 
و »ج«( در جلسه گشایش ساعت 10 روز سه شنبه مورخه 99/12/19 توسط کمیسیون معامالت مفتوح می گردد و پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز را در 

ارزیابی کیفی کسب ننمایند گشوده نشده و مسترد خواهد شد.
6- زمان و نحوه گشایش پیشنهادات: گشایش پیشنهادات )گشایش پاکات »الف«،«ب« و »ج«( در ساعت 10 روز سه شنبه مورخه 99/12/19 با حضور 
اعضاء کمیسیون معامالت در نشانی مذکور در بند 6 صورت می گیرد. گشایش پاکات با حداقل پیشنهادات )حداقل یک پیشنهاد( نیز صورت گرفته و حضور فقط یک 
نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه کتبی مهر و امضاء شده از طرف مناقصه گر در جلسه گشایش پیشنهادات آزاد است.
7- محل تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: زنجان-کمربندی شمالی 22 بهمن-اراضی پائین کوه –فاز 2 -میالد یک-قطعه یک–

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران–مجتمع معدنی سرب و روی انگوران–طبقه سوم- دبیرخانه کمیسیون معامالت.
8- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/12/16 )محتویات پاکات»ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی به صورت 

الکترونیکی از طریق بارگذاری در سامانه ستاد و پاکت »الف« به صورت فیزیکی به نشانی مندرج در بند 7(.
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 905.246.423 )نهصد و پنج میلیون و دویست و چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و سه(ریال در قالب 

ضمانتنامه بانکی معتبر.
10- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

11-الزامات پیمانکار: دارا بودن: 1-گواهی رتبه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات از اداره اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی یا گواهی رتبه 5 در رشته تأسیسات 
و تجهیزات یا آب از سازمان برنامه 2- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی.

12-محل تأمین اعتبار: منابع داخلی .
.)ISIC(بر پایه کدینگ سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع :)13-نوع قرارداد)خدمت

14-دستگاه نظارت: دستگاه نظارت واحد برق، مخابرات و تأسیسات کارفرما یا نماینده معرفی شده از جانب وی می باشد.
15- حقوق مناقصه گزار: مناقصه گزار حق تغییر، اصالح، حذف و اضافه و یا تجدید نظر در مفاد و شرایط اسناد مناقصه و مشخصات و اقالم موضوع قرارداد، 
شرح خدمات و شرایط اختصاصی را قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم 
تغییر مقادیر یا قیمت ها باشد، در این صورت مناقصه گزار می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سامانه ستاد تغییر دهد به نحوی که آنان فرصت کافی 

برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
16- کفایت اعالم هر گونه حذف یا تغییر در مفاد اسناد از طریق سامانه ستاد: هر گونه اطالع رسانی به مناقصه گران اعم از صدور هر گونه ابالغیه، 
اصالحیه، الحاقیه و اعالم هرگونه حذف، تغییر و اصالح در مفاد اسناد به مناقصه گران فقط از طریق سامانه ستاد بوده و کاماًل مکفی و به منزله ابالغ قابل تصدیق 

تلقی می گردد.
17-دیگر شرایط: دیگر شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد و شرکت کنندگان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 024-33780381 

داخلی 305 دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
توأم با ارزیابی کیفی)فشرده( شماره 99/22/م – تجدید مناقصه

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

 انتشــار خبرهای حاشیه دار از مبتال شدن 
برخی هنرمندان به کرونا باعث انتقاد آن ها از این 

ماجرا شده است.
بــه گزارش ایســنا، اگرچه ویــروس کوید 1۹، 
تبعیضــی میان مردم در هیــچ کجای جهان قائل 
نیســت و برایش فرقی نمی کند که یک انســان 
معمولی را درگیر کند یا یک چهره شناخته شده، 
اما با این حال در طول یک سال گذشته مبتال شدن 
چهره ها در هر رشته و شغلی خبرساز بوده و چه 
بســا خبرهای تلخی از درگذشت همین چهره ها 
منتشر شده است، این در حالی است که کرونا هر 
روز قربانی های زیادی از بین مردم عادی می گیرد.
این ماجرا در کشــور ما هم در جریان است ولی 
معموال هر خبــری از ابتالی چهره ها به کرونا به 
ویژه اگر هنرمند اهل ســینما باشند، حاشیه های 
زیادی را به همراه دارد، آنقدر که گاهی ســالمتی 

شخص در سایه قرار می گیرد.
نمونه این مسئله خبرهایی است که از روز گذشته 
درباره مبتال شدن چند سینماگر به کرونا در فضای 
مجازی منتشر و علت بیشتر آن ها هم به جشنواره 
فجر و اختتامیه اش نســبت داده شد؛ درواقع فضا 
چنان شــده که گویی عده ای منتظر نشسته اند تا 
یکی از اهالی ســینما بخاطر کرونا کارش به بستر 
بیماری و بیمارســتان بکشــد و بعد آن را بر سر 
برگزارکننده های جشــنواره بکوبند؛ جشنواره ای 
که برپایی آن مخالفان و منتقدان زیادی داشــت و 
در خروجی همین خبرگــزاری  هم گزارش های 

متعددی در این باره منتشر شد.
اما فــارغ از جشــنواره ای که دیگر تمام شــده، 
مسئله اصلی مواجهه هنرمندان با این نوع خبرها 
است که ســبب انتقاد آن ها شده است. برخی از 
این سینمایی ها که تمایلی هم به صحبت رسمی 

ندارند، از نحوه انتشــار خبرها در فضای مجازی 
چنان گله مند هستند که عاجزانه می گویند ای کاش 
دست از سر ما برداشته شود، به ویژه آنکه بعضی 
از آن ها دور از خانواده و دلواپس خبردار شــدن و 

نگرانی شان هستند. 
البته از میان همان اسم ها و خبرها، مارال جیرانی 
که به عنوان یکی از برگزیده های جشــنواره فجر 
و حاضر در اختتامیه، خبر ابتالیش به کرونا منتشر 
شده بود، همان دیشب از حال خوب خود خبر داد 
و به نوعی ماجرا را تکذیب کرد. ایمان امیدواری، 
برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی جشنواره 
هم طبق پیگیری ایســنا حالش خوب است و از 

بیمارستان مرخص شده است.

ایــن هنرمندان اگرچــه خبر بیمار شدنشــان با 
برگزاری جشنواره فجر گره زده شد، اما هر کدام 

روایتی یا شــاید پشت پرده ای دیگر هم دارند که 
وقتی پرس وجو می کنیم بــه پروژه های در حال 
فیلمبرداری هم می رســیم.  این روزها فیلم ها و 
ســریال های نمایش خانگی متعــددی با حضور 
بسیاری از هنرمندان سینما در حال تولید هستند. 
در یک ســال گذشــته بازیگرها و عوامل پشت 
صحنه زیادی بوده اند که در همین کارها به کرونا 
مبتال شــده و حتی مثل کریم اکبری مبارکه از دنیا 
رفته اند. هر کدام از این پروژه ها موظف به رعایت 
پروتکل ها هستند و در شرایطی که وزیر بهداشت 
از پخش شــدن کرونای انگلیسی در کشور خبر 
می دهد فعالیت این پروژه ها بیش از پیش باید زیر 

ذره بین باشد، بخصوص از سوی عوامل کار.
بابک کریمی بازیگر فیلم »بی همه چیز« محســن 
قرایــی که در حین ســاخت این فیلــم به کرونا 
مبتال شــد، چند قبل در گفت وگویی با ایســنا از 

پروتکل های سخت گیرانه سر صحنه این فیلم گفته 
بود و اینکه بعد از آن، به هر پروژه ای رفته شرایط 
این فیلم را مثال زده و خواســتار رعایت به همان 
گونه شده است. البته او تاکید می کند که ماجرای 
ابتالیش به کرونــا در یک جمع خانوادگی اتفاق 

افتاده بود.
هم اکنون بیشتر نگرانی ها به گروه های فیلمبرداری 

برمی گردد که برای تمام کردن پروژه تا شب عید 
حســابی مشــغول کارند و در هر کدام نیز تعداد 
زیادی از اهالی سینما حضور دارند. به نظر می رسد 
با هشــدارهای رو به افزایش ستاد مقابله با کرونا 
ضرورت دارد بــر این پروژه هــا نظارتی جدی 
صورت بگیرد تا شــاهد افزایش تعداد مبتالیان 

نباشیم.

اندر حکایت ابتالی سینماگرها به کرونا
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  جانشین سپاه زنجان:

در صدد تامین اقالم شب عید آسیب دیدگان کرونا هستیم

آگهی فقدان سند مالکیت
اسناد مالکیت دفترچه ای ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک 560 فرعی 68 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی 36796 و 36797 به شماره دفتر 
امالک 200 صفحات 243 و 247 و شماره ثبت 335092 و 335093 به نشانی: جاده تبریز روبه به روی خوابگاه دانشگاه زنجان به نام محمدرضا تقدسی و اکرم 
بیات هر کدام به میزان سه دانگ صادر و تسلیم گردیده است سپس مالکین با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 صاالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا 
ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالت به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را به 

ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی  )عج( 
اســتان زنجان با اشاره به شیوع ویروس کرونا در 
کشور و همزمان با اجرای طرح رزمایش مومنانه 
در راســتای کمک به محرومان استان، گفت: در 
صدد تامین اقالم مورد نیاز شــب عید نیازمندان 

هستیم.
بــه گزارش زنــگان امروز، ســرهنگ ابوالفضل 
طهماسبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سپاه 
و بسیج با یک هدف مشترک، آن هم خدمات دهی 
به نیازمندان و محرمان همکاری مضاعفی دارند، 
اظهار کرد: همه پای کار هســتیم تا کارکردهای 
مختلف انقالب در عرصه های خدمت رســانی و 

محرومیت زدایی را به مردم القا کنیم.
وی رزمایــش مومنانه را حرکتی برای انســجام 
بخشیدن و ایجاد وحدت و همدلی و همبستگی 
در جامعه یاد کرد و گفت: در این راســتا ســپاه 
و بســیج اســتان اقدامات متعددی را هم زمان با 
سراسر کشــور انجام داده و طبق منویات رهبری 
برای آسیب دیدگان از کرونا کارهای ارزشمندی 

صورت گرفته اســت، از ایــن رو برپایی چنین 
رزمایش هایــی باعث می شــود تــا نیازمندان و 
محرومان احســاس کنند که در هر شرایطی برای 

آنان پشتیبانانی وجود دارد.
جانشین فرمانده سپاه استان با اشاره به اینکه بسیج 
با همه امکانات و سرمایه ها در روزهای سخت و 
دشوار کرونایی در کنار اقشار آسیب دیده از کرونا 
است تا بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا مردم از 
این شرایط ســخت کرونایی و از نابه سامانی های 
اقتصادی، ســهل عبور کنند، عنوان کرد: مرحله 
ســوم رزمایش نهضت کمک مومنانــه با توزیع 
6000 بسته معیشتی در دهه فجر بین نیازمندان و 

آسیب دیدگان کرونا توزیع شد.
این مسوول با اشاره به اینکه از اول طرح رزمایش 
کمــک مومنانه طبق بانک اطالعاتی که توســط 
بســیج و گروه های جهادی تهیه شده بود، 250 
هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شد، 
افزود: پیگیر مقدمات 250 ســری جهیزیه شامل 
اقالم اساســی برای نوعروسان استان هستیم، این 

در حالی است که تا به امروز 210 سری جهیزیه 
اقالم مورد نیاز که هر سری جهیزیه شامل چهار یا 
پنج قلم که هزینه آن باالی 12 میلیون تومان است، 

به زوج های محروم تقدیم شده است.
طهماســبی با اشــاره به اینکه 35 هزار نفر بسیج 
و گروه جهــادی برای مبارزه با کرونا و کمک به 
محرومان پای کار هستند،  یادآور شد: بسیجان در 
کنار بســیج اصناف و سازمان صمت در راستای 
نظارت هرچه بیشــتر بر بازار در روزهای پایانی 
ســال همکاری می کنند تا تخلف و گران فروشی 

صورت نگیرد.
وی از ارائه خدمــات به 13۹ هزار و 865 نفر از 
دانش آموزان مناطق دوردست در روزهای کرونا 
که دسترسی به آموزش آنالین نداشتند، خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: همچنیــن 43 زندانی جرائم 
غیرعمد مالی در روزهای دهه فجر امسال همزمان 
با سراســر کشــور با کمک ســتاد اجرای فرمان 
امام خمینــی )ره( آزاد و به آغوش گرم خانواده 

بازگشته اند.

 محیــا فیــروزی کــودک پنج ســاله 
خدابنده ای در روزهای کرونایی موفق به حفظ 
کل قرآن کریم شده و خردسال ترین نابغه قرآنی 

کشور نام گرفته است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از فارس، محیا 
فیروزی کودک 5 ساله خدابنده ای در روزهای 
کرونایــی موفق به حفظ کل قرآن کریم شــده 
و خردســال ترین نابغه قرآنی کشور نام گرفته 

است.
محیا فیروزی کــه از قرآن آموزان جامعه القرآن 
خدابنده اســت، 22 بهمن امسال توانست کل 
قرآن کریم را حفظ کند و هم اکنون دوره تثبیت 

حفظ را طی می کند.
این نابغه قرآنی که از سن 3 سالگی حفظ قرآن 
کریم را آغاز کرده اســت، با کمترین امکانات 
و در روزهــای کرونا با تالش های مادرش و با 
حضور در کالس های مجازی و نیمه حضوری 

موفق به حفظ قرآن کریم شد.
پیش از این نیز خواهر بزرگتر محیا به نام »مهسا 
فیروزی« در ســال 13۹5، در ســن 8 سالگی 
موفق به حفظ قرآن کریم شده و خردسال ترین 

حافظ استان زنجان لقب گرفت.
پدر محیــا فیروزی در گفت وگــو با خبرنگار 

فارس در زنجان گفت: فرزندانم از همان سنین 
کودکــی با قرآن انس گرفته اند و خوشــبختانه 

ثمره تالش هایمان دو حافظ قرآن است.
فیروزی با اشــاره به اینکه پرچم دار حفظ قرآن 
کریم »مهسا فیروزی« است، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه فرزند بزرگم نیز حافظ قرآن بودند، از 
همین رو محیا هم به ســرعت توانســت قرآن 

کریم را در عرض 10 ماه حفظ کند.
مادر محیا فیروزی نیز در تشــریح فرآیند حفظ 
قرآن کریم توســط دو فرزند خردسالش گفت: 
پس از حضور در کالس های قرآن کریم متوجه 
استعداد باالی مهسا دختر بزرگم در حفظ قرآن 

کریم شدم.
مریــم امیرلو اضافه کرد: مهســا در حفظ قرآن 
کریم همواره از همســاالن خــود پیش بود و 
می توانســت مطالب بیشــتری را در مقایسه با 

همساالن خود حفظ کند.
آغاز حفظ قرآن از جزء ۳۰

وی با اشــاره به اینکه حفظ قرآن کریم توسط 
مهســا از جزء 30 قرآن کریم آغاز شد، افزود: 
پس از حفظ این جزء به مرور تعداد جلســات 
حضور وی در کالس ها بیشتر شده و در نهایت 
مهسا در 8 ســالگی موفق به حفظ قرآن کریم 

شد. امیرلو همچنین ضمن توضیح فرآیند حفظ 
قرآن کریم توسط محیا فیروزی گفت: با توجه 
به اینکه محیا از سنین بسیار پایین اقدام به حفظ 
قرآن کرده بود، از همیــن ور گاها روزانه یک 
کلمه را 200 بار بــرای دخترم تکرار می کردم 

که یاد بگیرد.
مریــم امیرلو افزود: به خاطر اینکه دخترم محیا 
روخوانی قــرآن را نمی دانســت، از همین رو 
آموزش به وی بسیار سخت بود، اما خوشبختانه 
با تمرین و ممارست و با لطف خداوند موفق به 

حفظ قرآن کریم شد.
وی با اشاره به اینکه در مدت 10 ماهی که محیا 
آغاز به حفظ قرآن کریم کــرده بود، تمرینات 
وی 17 یا 18 ســاعت در روز بود، اضافه کرد: 
تمرینات وی از ســاعت 5 صبح آغاز و تا شب 

ادامه داشت.
وی با تقدیر از همراهــی مربیان جامعه القرآن 
خدابنده گفت: بــا توجه به اینکــه در روزها 
حفــظ قرآن توســط محیا در روزهــای کرونا 
قرار داشــتیم، مربی وی هفته ای یک نشســت 

آموزش های الزم را به محیا ارائه می کرد.
امیرلو با اشاره به اینکه با پایان حفظ قرآن کریم 
توســط محیا دوره تثبت محفوظات وی آغاز 

شده اســت، اضافه کرد: هم اکنون محیا روزانه 
4 جزء محفوظات و مهســا 5 جزء محفوظات 

تحویل می دهد.
وی تصریــح کــرد: این روزهــا کل وقت من 
و فرزندانــم صرف تثبیــت محفوظات قرآنی 
می شــود، هرچند کــه این کار مانــع فعالیت 

فرزندانم در دیگر عرصه ها نشده است.
مادر محیا فیروزی با اشــاره به موفقیت مهسا 
فیروزی در رشته کاراته گفت: فرزندم در کاراته 
هم کمربند مشکی دارد و موفق به کسب مدال 

نیز شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه برکت قرآن کریم 
در زندگی من و فرزندانم بســیار بوده و دختر 
بزرگم مهسا در عرصه تحصیل هم موفق است 

و در مدرسه تیزهوشان درس می خواند.

امیرلو با اشــاره به اینکــه برکت قرآن کریم در 
زندگیمان ملموس است، اضافه کرد: به برکت 
قــرآن کریم فرزندانم در همــه عرصه ها موفق 

هستند.
مادر محیا فیروزی با اشــاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری در زمینه تربیت 10 میلیون حافظ 
قرآن کریم گفت: خوشبختانه به لطف خداوند 
موفق شدم که هر دو فرزندم را به عنوان حافظ 

قرآنی تربیت کنم.
وی با اشــاره به اینکه حفظ قرآن کریم توسط 
این دو کودک با کمترین امکانات انجام شــده 
اســت، گفت: زمانی که مهســا اقدام به حفظ 
قرآن کرده بود، از نظر مالی مشــکالت بسیاری 
داشــتیم و حتی برای رفت و آمد به کالس نیز 
دچار مشــکل بودیم، اما خوشبختانه به برکت 

قرآن کریم این مهم حاصل شد و امروز فرزندم 
حافظ کل قرآن کریم است.

تربیــت ۴۰ حافظ قرآنــی در جامعه القرآن 
خدابنده

لیال محمــدی مدیر جامه القرآن خدابنده نیز در 
این باره گفت: محیا و مهســا فیروزی هر دو از 

نوابغ قرآنی شهرستان خدابنده هستند.
وی با اشاره به اینکه محیا فیروزی در مدت 10 
ماه موفق به حفظ قرآن کریم شده است، اضافه 
کرد: وی نابغه قرآنی کشور است و از افتخارات 

جامعه القرآن خدابنده محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه  جامعه القرآن خدابنده 16 
سال است که فعالیت دارد، اضافه کرد: تاکنون 
40 حافظ قرآنی در ایــن جامعه القرآن تربیت 

شده است.

نابغه ۵ ساله خدابنده ای
حافظ کل قرآن کریم
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 معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان گفت: بر پایه ارزیابی های صورت 
گرفته از سوی وزارت ورزش و جوانان، زنجان رتبه 
نخســت »گروه ب« در حوزه توسعه ورزش های 

همگانی کشور را کسب کرد.
محمدعلی حمزه پــور، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا، افزود: در این ارزیابــی ها، ورزش همگانی 
اســتان زنجان با کسب ۹2 امتیاز توانست از رقبای 
خود در »گروه ب« پیشــی بگیــرد که این درخور 

تحسین و توجه است.
وی اظهار داشــت: روزیکشــنبه در نشستی که به 
صورت وبینار و با حضور حمید بنی تمیم فرنشین 
دفتر توســعه ورزش همگانــی وزارت ورزش و 
جوانان و معاونین ورزش و روئســای گروه های 
ورزشــی همگانــی ادارات کل ورزش و جوانان، 
برگزار شد امتیاز و کسب رتبه گروه های »اول، دوم 

و سوم« ورزش های همگانی استان ها اعالم شد.
حمــزه پور، از عملکــرد ایــن اداره کل و هیات 
ورزش های همگانی استان زنجان ابراز رضایت و 
خرسندی کرد و افزود: این ارزیابی ها بر پایه اجرای 
برنامه های مختلف ازجمله همایش ها، جشــنواره 
هــا، المپیادهای همگانــی، ورزش صبحگاهی و 
عصرگاهی، انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاه ها 
و دوره های آموزشی همگانی، صورت گرفته است.

معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان گفت: پارسال قریب 30 درصد مردم زنجان 
در عرصــه ورزش های همگانی فعــال بودند اما 
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و پیشگیری از 
ابتال عالقه منــدان به ورزش های همگانی در حد 

پایینی قرار گرفت.   
حمزه پور با بیان اینکه آمادگی جســمانی، نرمش، 
پیاده روی، کوه پیمایی و دوچرخه سواری ازجمله 
ورزش های همگانی این استان است، افزود: از میان 
برداشــتن فقر حرکتی و باالبردن سطح تحرک در 
افراد از اهداف اصلی در ورزش های همگانی است.

وی اظهار داشــت: برای سوق دادن عموم مردم به 
سمت ورزش، نیاز به فرهنگ سازی از طریق رسانه 
ها و راه اندازی پویش های آگاهی بخشــی است 
که این اداره کل و هیات ورزش های همگانی این 
استان برای عینیت بخشیدن به این موضوع، تالش 

وافر می کنند.
حمزه پور تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان قصد دارد با اجرای طرح پژوهشی، 
میزان گرایش مردم این اســتان به امر مهم ورزش 
را مورد سنجش قرار داده و همچنین موانع بر سر 
راه ورزش های همگانی را مورد بررسی قرار دهد.

 رییس هیات ورزش ترای اتلون )سه گانه( 
استان زنجان، گفت: زنجان در رقابت های قهرمانی 
کشور دو اتلون »دوگانه زمینی« مردان جوان، مقام 

سوم را کسب کرد.
رســول مشــهدلو، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در این پیکارها که روز یکشنبه /26 بهمن ماه/ 
به مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی 
به میزبانی اصفهــان و در  پایگاه چهارم هوا نیروز 
و به صورت انفرادی و تیمی، برگزار شد، تیم های 
اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب عناوین نخست 

و دوم را به دست آوردند.
وی اظهار داشــت: در این رقابت ها که در مسافت 
اســپرینت »پنج کیلومتر دو، 20 کیلومتر دوچرخه 
و 5/2 کیلومتر دو« در 2 رده ســنی جوانان، امید و 
بزرگســاالن برگزار شد، تیم اصفهان در مجموع با 
زمان 2 ساعت و 3 دقیقه و 3۹ ثانیه به مقام قهرمانی 
دســت یافت، آذربایجان شرقی با زمان 2 ساعت و 
6 دقیقه و 55 ثانیه دوم شــد و زنجان نیز با زمان 2 
ســاعت و 8 دقیقه و 13 ثانیه در جایگاه سوم قرار 

گرفت.
مشهدلو افزود: تیم زنجان با ترکیب امیر تاران تبار 
و بهزاد قربانلو در رده ســنی باالی 21 سال، بهروز 

تیموری در رده امید و مهدی انصاری و محمدرضا 
عباســی در رده جوانان، راهی این پیکارها شد اما 
نتواست در رده ســنی امید و بزرگساالن صاحب 

مقام شود.
رییس هیات ورزش ترای اتلون )ســه گانه( استان 
زنجان گفت: علی مشهدلو  از قهرمان صاحب نام 
این رشته ورزشی نیز به عنوان مربی و سرپرست، 
ورزشــکاران اعزامی زنجان به ایــن رقابت ها را 

هدایت و همراهی کرد.
به گزارش ایرنا، تیم زنجان در رقابت های قهرمانی 
کشــور دو اتلون »دوگانه زمینی« بانوان رده سنی 
باالی 1۹ ســال که آدینه /24 بهمن ماه جاری/ به 
مناســبت گرامیداشــت دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی، در محل پایگاه چهارم هوا نیروزبه میزبانی 
اصفهان برگزار شد تیم اصفهان در مجموع با زمان 
3 ســاعت و 41 دقیقه و 34 ثانیه به مقام قهرمانی 
دست یافت،  زنجان با زمان 4 ساعت و 21 دقیقه 
و 48 ثانیه دوم شــد و چهارمحال و بختیاری نیز با 
زمان 4 ســاعت و 48 دقیقه و 25 ثانیه در جایگاه 

سوم قرار گرفت.
در بخش انفرادی این مســابقات نیز فاطمه میریان 
از اصفهــان با زمان 1 ســاعت و ۹ دقیقه و 7 ثانیه 

به مقام نخســت رسید، زینب نوروزی از زنجان با 
زمان یک ســاعت و 14 دقیقه و 33 ثانیه دوم شد 
و زهرا رییســی از اصفهان نیز با 18 ثانیه اختالف 

از ورزشکار زنجانی در جایگاه سوم قرار گرفت.
زینــب نوروزی، فهیمــه رضایی و لیــال عبدی، 
ورزشکارانی زنجانی اعزامی به این رقابت ها بودند 
که عطیه طریقی به عنوان مربی و سرپرســت، تیم 
اعزامی زنجان به این پیکارها را هدایت و همراهی 

می کرد.

تیم جوانان زنجان در مسابقات قهرمانی کشور زنجان؛ رتبه نخست گروه ب ورزش های همگانی 
ورزش دوگانه مردان سوم شد
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وضعیت آب و هوای زنجان:

1
18

رد من کسی باز یاد تو افتاد، امشب
بانگی تو را، از ردونم صال داد، امشب

من بی تو، امشب دلم شادمان نیست اینجا
بی من تو ره جا هک هستی دلت شاد، امشب

چشم تو روشن هک افروخت بعد از هچ شب اه
یادت چراغی رد این ظلمت آباد، امشب

دیوار ذهنم رپ از ساهی اهی گذشته است
افتاده رب یک دگر شاد و انشاد، امشب

یک ساهی از تو هک گوید: »قرار مالاقت، 
زندیک آن بوهت سبز شمشاد، امشب!« 

یک ساهی از من شتابان سوی ساهی تو
با هم مگر ساهی اه راست میعاد امشب؟ 

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

فرنشین دادگستری زنجان خبر داد:

 تدوین راهبرد جهش تولید در زنجان
 حمایت از 150 واحد تولیدی در زنجان

 رییس کل دادگســتری استان زنجان گفت: 
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از 150 واحد 
تولیدی حمایت حقوقی کرده و این حمایت ها در 

ادامه با قوت ادامه می یابد.
به گزارش زنــگان امروز  بند دوم اصل 156 قانون 
اساســی، بر احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه 
تاکید دارد؛ یکی از مظاهر حقوق عامه، حمایت از 
تولید داخلی است؛ از سویی دیگر با توجه به شعار 
ســال ناظر بر »جهش تولید« و نیاز مبرم کشور به 
تقویت تولید داخل و اشــتغال زایی در این شرایط 
سنگین تحریمی تحمیل شــده از جانب دشمنان، 
قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای 

احیای حقوق عامه، مسوولیت دوچندان دارد.
در بیش از یک ســال و نیم گذشــته و آغاز دوره 
تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند ه ای 
برای احیای واحد های تولیدی توسط قوه قضاییه در 

استان های مختلف کشور صورت گرفته است.
در استان زنجان نیز اقدامات متعددی در حمایت از 
واحدهای تولیدی انجام شــده و همین امر موجب 

حفظ اشتغال بسیاری از جوانان شده است.
حمایت از ۱۵۰ واحد تولیدی در زنجان

رییس کل دادگستری اســتان زنجان در این رابطه 
با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دستگاه قضا، 
حمایت همه جانبه از تولید و اشــتغال است و این 
کمک ها برای اشخاص و جریان های خاص نیست، 
ادامه داد: حمایــت از تولید و عمل به فرامین مقام 

معظم رهبری، یک وظیفه و تکلیف است.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی افزود: ستاد 
اقتصاد مقاومتی دادگســتری اســتان از 150 واحد 
تولیدی حمایت حقوقی کرده و این حمایت ها در 

ادامه با قوت نیز به عمل خواهد آمد.
وی بــا تأکید بر توجه به اقتصاد مقاومتی گفت: راه 
مقابله با جنگ تمام عیار دشــمنان علیه جمهوری 
اسالمی تکیه بر ظرفیت های داخل و اتکای به اقتصاد 
مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش 
کشور است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان با تاکید بر 
حمایــت از واحدهای تولیدی افزود: آنچه که الزم 
باشد، دستگاه قضا انجام داده و واحدهای تولیدی را 
تحت حمایت قرار می دهد، زیرا کشور نیاز به تولید 

و حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی دارد.
صادقی نیارکی با بیــان اینکه تولیدات این واحد به 
وضعیت کشــور در بحث سالمت کمک می کند، 

تصریح کرد: همه دستگاه ها باید 
نقش فعــال خــود را در بحث 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا 
کنند که البته نقش بانک ها در این 

بخش پررنگ تر است.
وی افــزود: چرا بایــد بانک در 
مرحلــه اول به ســمت تملک 
حرکت کند و یا اینکه واحدی که 
توسط بانک به تملک در می آید، 
اینکه  تعطیل می شود؟ به خاطر 
بانکی طلب 5 میلیــارد تومانی 
خـــود را وصول کند، در حالی 
که جامعه 50 میلیارد تومان زیان 

می بیند.
رییس  کل دادگستری استان زنجان 
یادآور شــد: بانک ها حق ندارند 
واحدهای تولیدی را تملک کنند؛ 
بلکه بایــد از روش های دیگری 
برای وصول مطالبات استفاده کنند 
و از بانک ها انتظار می رود تحت 

هیچ شرایطی به دنبال تملک برای حل مشکل بدهی 
از راه تملک نباشند.

صادقی نیارکی گفت: هیچ بانکی حق ندارد برخالف 
مقررات و مصوبــات بانک مرکزی با فرمول هایی، 
ســود تســهیالت را افزایش دهد و این سود طبق 

قانون، قابل برگشت است.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان 
با بیان اینکه هم اکنون شــاهد از سرگیری فعالیت 
۹ واحد از 18 واحد تملک شــده در استان هستیم، 
اضافه کرد: عالوه  بر بانک ها، نیاز اســت ادارات کل 
امور مالیاتی و تامین اجتماعی استان همراهی بیشتری 

با واحدهای تولیدی داشته باشند.
صادقی نیارکی خاطرنشــان کرد: نیاز امروز کشور، 
اقتصاد، تولید، معیشــت و .... است و جهش تولید 
با حمایت اتفاق می افتد و با همکاری همه بخش ها 

می توان شاهد جهش تولید در پایان سال بود.
تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان 
نیز با اشــاره به برخی از اقدامات صورت گرفته در 
حمایت از واحدهای تولیدی گفت: ســتاد اقتصاد 
مقاومتی در کل کشــور در همه دادگستری ها برای 
عینیت بخشی به فرمایشــات رهبر معظم انقالب، 
تشــکیل شده و قوه قضائیه نیز به دنبال انجام سهم 

خود در این بخش است.
محمد تقی فتحی با اشــاره به تعداد شرکت هایی 
که توســط بانک ها تملک شده بود، ادامه داد: از 18 
شرکت شناســایی شده در تملک بانک های استان، 

تاکنون ۹ واحد از تملک بانک ها خارج شده است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان نیز در رابطه با بازدید 
از شرکت هایی که مشکل دارند، افزود: حمایت از 
جوانان در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اهمیت 
باالیــی دارد؛ چراکه آنان در ایــن مقطع می توانند 

مشکالت بسیاری را در تولید حل کنند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با 
بیان اینکه دادگستری استان با جدیت هرچه تمام تر 
پیگیــر موانع تولید و ســرمایه گذاری در اســتان 
بوده و با حساســیت خاص این موضوع را دنبال 
می کند، اضافه کرد: به همین خاطر بخش مهمی از 
فعالیت های مجموعه ما در کمیته حمایت از تولید 
و سرمایه گذاری پیگیری همین موانع و مشکالت 

صاحبان تولید و سرمایه گذاری است.
فتحی تصریح کرد: با تمام توان از تمامی کسانی که 
جان و مال خود را در خدمت تولید گذاشته اند و به 
ایجاد اشتغال در جامعه و تلطیف روانی جامعه کمک 

می کنند، حمایت خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

استان زنجان همچنین یکی از مؤثرترین راه ها برای 
کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی را ایجاد اشتغال 
دانست و گفت: در هر برهه ای که چرخ کارخانه ها، 
شــرکت ها و واحد های تولید به  خوبی می چرخید 
و رونــق اقتصادی بر جامعه حاکم بوده و در نتیجه 
قدرت خرید مردم افزایش  یافته، ما شــاهد کاهش 
جرائم و آسیب های اجتماعی در آن مقطع بوده ایم 
و در مقابل هر وقت که به لحاظ تولید و اشــتغال 
به مشــکل برخورد کردیم و به لحاظ اقتصادی در 

وضعیت مناسبی قرار نداشتیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری 
اســتان زنجان با بیان اینکــه ورود و پیگیری های 
ارزشمند دستگاه قضایی به عرصه های مختلف استان 
نتایج و خروجی بسیار خوبی به همراه داشته است، 
گفت: با توجه به نام گذاری سال جدید به نام جهش 
تولید، همه دستگاه ها و نهادها از جمله قوه قضائیه 

وظایفی را در این رابطه دارند.
راه اندازی چند واحد تولیدی در زنجان

وی افزود: از بعد دیگر می توان به این نکته اشاره کرد 
که از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به 
وضعیت اشتغال، تولید و به طور کلی معیشت مردم 

است.
فتحی با اشاره به اینکه متأسفانه با توجه به شرایط 

تولیدی  واحد  چندین  اقتصادی 
و کارخانه تعطیل و یا بســیاری 
از نیروهای کاری خود را تعدیل 
کرده بودند، اضافه کرد: با تالش 
شبانه روزی انجام شده این واحد 

تولیدی راه اندازی شده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
رییس کل دادگســتری اســتان 
زنجان با اشاره به اینکه دادگستری 
ارتباطی با موضوع سرمایه گذاری 
نــدارد اما در حمایــت از تولید 
نقش فعالی داشــته است، گفت: 
در راســتای عینیت بخشیدن به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری 
در زمینــه تولید و حمایت از آن 
دادگســتری نیز سهم خود را در 

این مسیر عملیاتی کرده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک  های 
استان زنجان نیز با اشاره به اینکه 
بانک ها به دنبال تملک واحدهای 
تولیدی نیستند ، اضافه کرد: مسوولین بانک ها نیز به 

دنبال رفع مشکالت واحدهای تولیدی هستند.
حسن دادگر با اشاره به راهکارهای پیش بینی شده 
در قانــون بــرای رفع تملک واحدهــا گفت: پیدا 
کردن شریک برای واحد تولیدی، واگذاری به یک 
سرمایه گذار دیگر و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل از 
جمله راهکارهایی است که می توان برای رفع تملک 

واحدهای تولیدی استفاده کرد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان زنجان افزود: 
راهــکار دیگری که واحد تولیــدی می تواند از آن 
استفاده کند تقاضای استمهال است که در قالب آن 
واحد تولیدی می تواند بخشی از بدهی را تسویه کند 

و بانک نیز بقیه همکاری ها را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه بانک ها به دنبال تملک بر واحدهای 
تولیدی نیستند، گفت: حتی اگر مشتری بدهی خود 
را به صورت اقســاطی هم بدهد بانک ها همکاری 
الزم را انجــام خواهند داد به شــرطی که بدهکار 

بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های زنجان ادامه داد: در 
همین راستا بانک های استان به خصوص بانک هایی 
که عضو کمیسیون هماهنگی هستند آمادگی خود 
را برای کمک به بخش تولید و اقتصاد استان اعالم 

می کنند.

دادگر با بیان اینکه مهم ترین سیاست کشور و حوزه 
تولید، حفظ و صیانت از اشــتغال و تولید موجود 
است، اضافه کرد: بانک ها نیز در این باره همکاری 

الزم را با واحدهای تولیدی انجام می دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
نیز با اشاره به اینکه یکی از سیاست های مهم وزارت 
صمت پیگیری برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل 
شده اســت، تصریح کرد: خوشبختانه از چند سال 
قبل واحدی به واحدهای تعطیل شده اضافه نشده 
بلکه همه تالش مسووالن احیای واحدهای تعطیل 

بوده است.
ناصر فغفوری با اشــاره به اینکه همه دستگاه های 
اجرایی مرتبط به حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
امنیتی باید در خدمت تولید باشند تا جهشی که مد 
نظر مقام معظم رهبری است محقق شود، اضافه کرد: 
در همین راستا در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
استان برای جهش تولید هفت راهبرد اصلی با 43 

برنامه تهیه و تدوین شده است.
وی با اشــاره به حوزه فعالیتی ســازمان صمت در 
زمینه های صیانت از واحدهای فعال و حفظ شرایط 
موجود، تکمیل واحدهای تولیدی نیمه  تمام، احیای 
واحدهای تولیــدی تعطیل و کاهــش واردات و 
صرفه جویی ارزی گفت: همین امر موجب احیای 
13 واحد تولیدی و بازگشت آنها به چرخه در نیمه 

نخست سال کنونی شده است
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
ادامه داد: در دو ســال گذشته نقشه راهی با تکیه بر 
گفت وگو با بخــش خصوصی، ایجاد پنجره واحد 
سرمایه گذاری و ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
ترسیم شد و اکنون نتایج ملموس آن در بخش تولید 
قابل مشاهده است به طوریکه زنجان در بهبود فضای 
کسب و کار و نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب رتبه 

های سوم و چهارم را کسب کرده است.
استاندار زنجان نیز با اشاره به حمایت های صورت 
گرفتــه از واحدهای تولیدی با همکاری دســتگاه 
قضایی گفت: شمار بیمه شدگان اجباری در استان 
در آذر سال گذشته 110 هزار و ۹83 نفر بود که این 
رقم در آذرماه امسال به 116 هزار و 427 نفر رسید 

که نشان از رونق اشتغال در استان دارد.
فتح اله حقیقی افزود: در همین مدت تعداد مستمری 
بگیران بیمه بیکاری نیز در استان از 3 هزار و 217 نفر 
در آذر ســال گذشته به 2 هزار و 830 نفر در آذرماه 

امسال کاهش پیدا کرد.
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رضا حیدری - شهردار هیدج

 به مناســبت چهــل و دومین ســالروز 
پیروزی انقالب اســالمی ایران ، و در راســتای 
دولت الکترونیک ، ســرویس پذیرش نســخ 
الکترونیک آزمایشگاهی مراکز درمانی ملکی با 

آزمایشگاههای طرف قرارداد راه اندازی شد .
به گزارش زنگان امــروز،  دکتر محمدی مدیر 
درمان استان امروز در گفتگو با خبر نگار تامین 
با بیان اینکه آزمایشگاههای مراکز درمانی ملکی 
به مراکــز درمانی طرف قرار داد متصل شــده 
است افزود ســرویس پذیرش نسخ الکترونیک 
آزمایشگاهی مراکز درمانی ملکی سازمان تامین 
اجتماعی در سراسر کشــور با آزمایشگاههای 
طرف قرارداد راه اندازی شــده و در حال ارائه 

خدمات به بیمه شدگان میباشد.
دکتر محمدی در باره نســخه الکترونیک افزود 
سال گذشته فقط داروخانه های طرف قرار داد 
با داروخانه های مراکز درمانی ملکی لینک شده 
بودند که خوشــبختانه در روزهای دهه مبارک 
فجــر ، این اقدام مهم در ســطح مراکز درمانی 

آزمایشگاهی نیز بوقوع پیوست .
مدیر درمان اســتان زنجان همچنین افزود این 
خدمت در راستای کاهش مراجعات و با هدف 
حذف دفترچه های درمانی و تســریع در ارائه 
خدمات درمانی به بیمه شــدگان میسر گردیده 

است.
این مقام مســوول در باره نحــوه فرایند این 
خدمت الکترونیکــی گفت در صورتیکه بیمه 

شــده ســازمان به آزمایشــگاه مراکز درمانی 
ملکی ســازمان مراجعه نمود و اگر احیانا یک 
یا چند قلم از آزمایشــات وی قابل انجام نبود 
، بالفاصله از طریق ســامانه نسخه الکترونیک 
، ایــن مرکــز درمانی نســخه پزشــک را به 
آزمایشــگاههای طرف قرار داد در سطح شهر 
ارجاع میدهــد و بیمار با ارائه کد ملی میتواند 

بقیه آزمایشات را در آن مرکز انجام دهد.

وی در پایان سازمان تامین اجتماعی را پیشرو در 
ارائــه خدمات الکترونیک خواند و تصریح کرد 
گام بلند سازمان در خدمت رسانی الکترونیک به 
مخاطبین، در سه ماه گذشته در قالب طرح 3070 
بســیار حائز اهمیت و از برنامه های راهبردی 
و استراتژیک ســازمان است که تا پایان سال به 
کاهش بیش از 70 میلیون بار مراجعه بیمه شده به 
مراکز درمانی و شعب تامین اجتماعی می انجامد.

مدیر درمان استان زنجان اعالم کرد:

سرویس پذیرش نسخ الکترونیک آزمایشگاهی 
مراکز درمانی ملکی با آزمایشگاه های طرف قرارداد 

راه اندازی شد


