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قیمت مرغ در زنجان تعیین شد؛
 15 هزار و 750 تومان
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 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛
امدادرسانی هالل احمر زنجان برای  251 حادثه دیده در  استان

ویتــرین

پویایی پروژه های 
بزرگراهی استان زنجان 

در انتظار قیر و اعتبار
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بسته شدن درب 
باشگاه های ورزشی 
زنجان درست نیست

هندوستان ایران 
در حسرت 

صنایع تبدیلی

 ۸ واحد صنفی متخلف 
در زنجان پلمب شد

فرنشین امور مالیاتی استان عنوان کرد

ورود ۴۲ پرونده 
مالیاتی جدید به استان 

در سال گذشته

تا اطالع ثانوی
عرضه قليان در زنجان 

ممنوع

 رئيــس اداره اماکن فرماندهي انتظامي 
استان زنجان گفت: با مراکزي که قليان عرضه 
ميکنند به شدت برخورد خواهد شد و در اين 

رابطه با کسي مماشات نخواهيم کرد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ علي کريمي 
در گفت وگو با ايســنا، در رابطــه با فعاليت 
قليان سراهاي اســتان، اظهار کرد: در روزهاي 
گذشته تصميماتي مبني بر فعاليت واحدهاي 
ارائــه خدماتدهنده،  صنفــي و واحدهــاي 
کافي شاپ، رستوران و سفره خانه ها در  استان 
ابالغ شد که شرط فعاليت دوباره اين واحدها، 
رعايت پروتکل هاي بهداشــتي و سرو نکردن 

قليان بود.
وي با اشــاره به تصميم اتخاذ شــده از سوي 
ســتاد مبارزه با کروناي استان مبني بر نظارت 
شديد بر همه واحدهاي صنفي استان، افزود: 
روز پنجشــنبه هفته گذشــته )5 تير( بر پايه 
تصميم اتخاذ شــده از سوي ســتاد مبارزه با 
کروناي استان مقرر شــد که همه واحدهاي 
از جمله ســفرهخانه ها، کافي شاپ ها  صنفي 
و رســتوران هاي اســتان از طريق تيم تلفيقي 

سازمان صمت استان، اداره نظارت بر
اماکن عمومي ....

خبر ویژه
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هشدار صریح فرماندار زنجان به  برگزارکنندگان آیین ترحیم، عروسی، تولد و هرگونه آیینی که منجر به تجمع شود 

اعالمجرممیکنم
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 تبديل راه های اصلی به بزرگراه در زنجان 
نيازمند تاميــن اعتبار و تخصيص قير اســت تا 
فعاليت پيمانکاران شــتاب بگيرد و کمتر شاهد 
سوانح دلخراش در مسيرها پرترافيک استان باشيم.
 ارتقا و توســعه راه فرعی بــه راه اصلی، کاهش 
تصادفات و تلفات جاده ای، توسعه صنعت حمل 
و نقل، توسعه صنايع اقتصادی و کشاورزی، کاهش 
زمان و هزينه در سفر، توسعه معادن، حفاظت از 
محيط زيست و پيشــگيری از آلودگی، تخريب، 
توســعه فرهنگی و حفظ آثار ميراث فرهنگی و 
تاريخی که دسترسی به آن از طريق راه مواصالتی 
مورد پژوهش است، از مهمترين اهداف اين پروژه 

های بزرگراهی در استان زنجان است.
توسعه و بهسازی مسيرهای ارتباطی استان زنجان، 
عالوه بر بهبود کيفيت آمد و شد تاثيرات مستقيمی 
در شــرايط اقتصادی، اجتماعی و گردشــگری 
خواهد داشــت و در صورت بهبود شرايط آمد و 
شد در اين محور حمل و نقل کاالهای کشاورزی 
به سهولت و با سرعت بيشتری انجام خواهد شد.

در کنار همه اين مزايا پروژه های ارتقای راه اصلی 
به بزرگراه که از سال ۸۷ در استان زنجان آغاز شده 
به دليل کمبود اعتبارات با کندی مواجه است که 
هم اکنون با وجود بدهی راه و شهرسازی استان به 
پيمانکاران کارگاه ها همچنان بدون توقف فعال 
است اما شتاب بيش از گذشته و استفاده به موقع 
کاربران جاده ای از اين داشــته ها نيازمند تامين 

اعتبار است.
اســتان زنجان ۶ پروژه راه سازی مهم ملی دارد و 
همزمان هفت جاده با اين پروژه ها ساخته می شود 
که چهار جاده مســير اصلی برای ارتباط با استان 
های همســايه اردبيل، گيالن، آذربايجان غربی، 
کردستان و همدان اســت و سه جاده به بزرگراه 
تبديل می شود که اين جاده ها در شبکه بزرگراهی 

درجه يک کشور و آسيايی قرار دارند.
قیر قیمت ثابتی ندارد

معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل 
و نقل کشور، شامگاه چهارشنبه در نشست کارگاه 
مســير زنجان- بيجار گفت: هرکاری هم بکنيم 
با اين تعداد پروژه هايی که در ســطح اســتان ها 
پخش شده نمی توانيم در زمان مقرر آنها را به بهره 

برداری برسانيم.
محمدرضا کدخدازاده به اولويت بندی پروژه ها 
اشاره کرد و افزود: ابتدای امسال و سالهای گذشته 
نيز اين مهم را لحاظ کرديم که پروژه هايی که به 
لحاظ ترافيکی، امنيتی و ايمنی دارای اولويت و يا 
در دســت اتمام است در اولويت هستند که بايد 

اعتبارات به اين سمت هدايت شود.

وی بــا بيان اينکه تا ســال 
گذشته در حوزه راه ها ۲۴۰ 
طرح داشــتيم، ادامه داد: هر 
کــدام از اين طرح ها ۱۰ تا 
۱۲ پــروژه در داخل خود 
داشــتند که به طــور کلی 
حدود ۲ هزارو ۳۰۰ پروژه 
را شامل می شد که اعتباری 
بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان برای آن لحاظ شــده 

بود.
و  شــرکت ساخت  معاون 
توســعه زيربناهــای حمل 
و نقل کشــور با بيان اينکه 
مجلس يازدهــم تازه نفس 
اســت، گفت: اميدواريم با 
مجلس  اين  گيری  شــکل 
فعاليت پروژه ها مفيدتر از 
گذشته باشــد و نمايندگان 
تلفيــق بودجــه، بودجه و 
مشکالت اعتباری راه ها را 

مد نظر داشته باشند.
کدخدازاده يادآوری کرد: در هر اســتانی راه های 
کريدوری و کريدور ترانزيتی اولويت دارد که بايد 
توسط نمايندکان مجلس هم توجه ويژه ای به آنها 

شود.
وی اظهــار داشــت: اعتبــارات در قانون بودجه 
تصويب شــده اما نااميد نيســتم چرا که سالهای 
گذشته از يکی از بندهای اسناد خزانه استفاده می 
کرديم که مازاد بر اعتبارات نيز می توانيم اين موارد 

را اخذ و در اختيار پروژه ها قرار دهيم.
معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و 
نقل کشور گفت: اين همه فرايند تجمعی است که 
همه نمايندگان مجلس در استان، مسووالن بايد اين 

مهم را پيگيری کنند.
کدخدازاده ادامه داد: در سطح استان زنجان پروژه 
های مهم مشــخص و به عنوان اولويت اعالم تا 

اعتبار مناسبی تزريق شود.
وی به موضوع قير اشــاره کــرد و افزود: يکی از 
مواردی که ساالنه برای پروژها کمک می کرد قير 
بود که امسال شــوربختانه نيست و عالوه بر اين 

قيمت آن نيز تثبيت نشده است.
کدخدازاده خاطرنشان کرد: ســاالنه با قيرسازان 
توافق نامه ای می بســتيم، اسناد خزانه در اختيار 
آنها قرار می داديم و قير می گرفتيم که امســال به 
دليل نبود قيمت ثابت اين کاال و نرخ دالر پايه قير 
در بورس عرضه می شود نرخ آن حالت مزايده ای 

شده است و به نرخ ثابتی فروش نمی کنند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و 
نقل کشور گفت: با توجه به ظرفيت های قانونی 
پيگير واحدهای سرمايه گذاری و جذب سرمايه 
گذار هســتيم که هرکدام از پيمانکاران شاغل و 
کسانی که آماده سرمايه گذاری هستند به ما معرفی 
شــوند تا از ظرفيت ماده 5۶ و تبصــره ۱۹ و به 
صورت بی او تی يا برگشت سرمايه و ديگر روش 

ها استفاده کنيم.
کدخدازاده با بيان اينکــه اعتبارات را بايد هرچه 
ســريعتر در اختيار پيمانکاران قــرار دهيم افزود: 
اعتبارات ســال ۹۹ اعالم شــده اما هم اکنون نقد 

نشده است.
 وی يادآوری کرد: موضوع نظام مهندسی به حدی 
ارتقا يافته که مشاوران، مهندســان و کارفرمايان 
توانمندی دارند که می توانند با نظارت دقيق کارها 

را به پيش ببرند.
پروژه های راه زنجان ساالنه ۲ هزار میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد
فرنشــين راه و شهرسازی استان زنجان نيز با بيان 
اينکه برای تخصيص قير به پروژه های بزرگراهی 
استان کمک شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی 
۷۰۰ تن قير درخواست کرده که امسال در اختيار 
استان ها قرار گيرد اما افزايش قيمت دالر موجب 
می شــود در اجرای پروژه هــا به نتيجه مطلوب 

نرسيم.
بيات منش با بيان اينکه سال های گذشته قير رديف 
بودجه ای جداگانه داشت، افزود: اين مساله کمک 
قابل توجهی به چرخش کار کارگاه های راهسازی 

داشت.
وی با بيان اينکه اعتبارات عمرانی در سطح کالن 
کاهش يافته است، اظهار داشت: در حاليکه افزايش 
قيمت های چندين برابری را داريم اما سالهاست 
که افزايشی در اعتبارات عمرانی  نداريم و اين مهم 

همچون سالهای گذشته تخصيص می يابد.
فرنشين راه و شهرسازی استان زنجان با بيان اينکه 
بهترين شيوه سرمايه گذاری و توليد و اشتغال در 

پروژه های عمرانی دولت است.
بيات منش ادامه داد: پروژه های راه استان زنجان 
توجه ويژه ای را  می طلبد و کل اعتبارات عمرانی 
بــرای ۶ پروژه راه در اســتان ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد 
تومان است که اين مهم با استانها مشترک بوده و 

با تخصيص ۴۰ تا 5۰ درصدی کاهش می يابد.
وی تاکيد کرد: تکميل پروژه های در دست اجرای 
حوزه راه استان زنجان ساالنه نيازمند ۲ هزار ميليارد 
ريال اعتبار است تا بتوانيم چهار تا پنج ساله آنها را 

تکميل کنيم.
پروژه های چندین ساله  موجب انباشت ضرر و 

زیان شده است
نماينده مردم ماهنشان و ايجرود در مجلس شورای 

اسالمی نيز گفت: پروژه های 
ما در سطح کشور فرسايشی 
شده چرا که برخی از پروژه 
هايی که مقرر بود ۲ ساله به 
پايان برســد ۱۰ ساله شده 
اســت. مرتضی خاتمی بر 
تســريع تخصيــص اعتبار 
به اين پــروژه ها تاکيد کرد 
و افزود: ايــن مهم موجب 
ضرر  انباشت  از  جلوگيری 
و زيان می شود که چنانچه 
سالها قبل انجام می شد هم 
اکنون با مشکالت تخصيص 
قيــر و افزايش نــرخ دالر 

مواجه نمی شديم.
وی اظهار داشت: با توجه به 
اينکه ترافيک جاده زنجان- 
بيجــار افزايش يافتــه و از 
طرفی نيز ســوانح رانندگی 
زياد شــده است حداقل در 
اين بخش تا شهر زرين آباد 
تکميل و زير بار ترافيک قرار 
گيرد. نماينده مردم ماهنشان و ايجرود در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجموعه هايی که ترافيک 
اين مســير را زياد کرده اند بايد به اجرای سريعتر 
اين پروژه کمک کنند. خاتمی تاکيد کرد: قرار است 
مجلس به زودی در مساله قير وارد شود و رييس 
مجلس تاکيد بر رفع اين مشــکل دارد که در اين 

بخش تسهيل می شود.
تکمیل بزرگ راه زنجان به بیجار موجب کاهش 

سوانح می شود
فرماندار شهرســتان ايجرود در ادامه اين نشست 
گفت: مســير زنجان - بيجار پرترافيک و پرخطر 
و ســوانحی کــه در اين مســير اتفــاق می افتد 
دلخراش اســت. باب اله فتحی اظهار داشت: راه 
و شهرســازی برای فعاليت پروژه های اين مسير 
تالشهای فراوانی انجام داده اند. وی تاکيد کرد: از 
زرين آباد تا کيلومتر پنج بســيار مهم است که هم 
اکنون زيرسازی پنج کيلومتر آن به پايان رسيده و 
زيرسازی ۶ کيلومتر ديگر آغاز می شود. فرماندار 
شهرستان ايجرود ادامه داد: مسير زنجان - بيجار 
به دليل دسترســی به استان کردستان و آذربايجان 
غربی بســيار مهم و حساس است و از طرفی نيز 
ايجرود جزو ۳۱ شهرستان کمتر توسعه يافته کشور 

محسوب می شود.
فرنشين راه و شهرسازی اســتان زنجان در ادامه 
افــزود: در کيلومتر ۲۲ و ۲۳ محور زنجان- بيجار 

کيلومتر ۲۲ و ۲۳ راهدارخانه پاپايی قرار دارد که 
فضاهای خوبی در گردنه ها و راههای کوهستانی  
استان برای ارائه خدمات به کاربران جاده ای فراهم 

شده است.
بيات منش با بيان اينکه پروژه بزرگراه زنجان- بيجار 
به طول ۲۸ کيلومتر در اختيار شرکت پايدارسازان 
بود کــه در مراحل پايانی اجرای پروژه قرار دارند. 
وی ادامه داد: در اين راه قطعه پيمان سپاری شده که 

شرکت عمران نيرو مجری اجرای آن است.
فرنشــين راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: 
زنجان- بيجار و زنجان به تکاب مسيرهای اصلی 
هستند که قرار است منابع ملی به مسير دوم تزريق 
شود. بيات منش اظهارداشت: شرکت پايدارسازان 
از کيلومتر هفت جاده زنجــان به بيجار در حال 

تبديل راه اصلی به بزرگراه هستند.
پيمانکار اين شرکت در ارائه گزارش خود افزود: 
کل طول پروژه ۷۶ و نيم کيلومتر)قطعه دوم( است 
که از اين ميزان ۲۰ کيلومتر به بهره برداری رسيده و 
پنج کيلومتر آماده بهره برداری و ۲۶ کيلومتر ديگر 

نيز در دست ساخت قرار دارد.
وی اظهارداشت: ۲5 و نيم کيلومتر اين مسير نيز در 

مرحله انجام مناقصه قرار دارد.
پيمانکار شرکت پايدارسازان با بيان اينکه پيشرفت 
ريالی پروژه ۷۶ و پيشرفت فيزيکی آن ۷5 درصد 
است، ادامه داد: ۱۳5 ميليارد ريال مطالبه پيمانکار و 
۲۰۰ ميليارد ريال نيز برای تکميل پروژه نياز داريم.
وی قيــر مورد نياز برای ادامه پروژه را ۲ هزار تن 
بيان کرد و افزود: برای اين مسير ۷۶ دستگاه پل نياز 
است که از اين تعداد ۷۱ دستگاه ساخت و پنج پل 

ديگر در دست ساخت قرار دارد.
پيمانکار شرکت عمران نيرو نيز در ادامه به قطعه 
ســوم پروژه اشاره کرد و افزود: پيشرفت ريالی و 
فيزيکی اين قطعه بيش از ۹ درصد است که مطالبه 
پيمانکاران در اين قطعه ۲5 ميليارد ريال و اعتبار 
مورد نياز برای تکميل ۱۰۰ ميليارد ريال و قير مورد 

نياز نيز يک هزار تن است.
وی اضافه کرد: برای اين قطعه ۳۶ دستگاه پل نياز 
داريم که از اين تعداد ۲ دستگاه در دست ساخت 

قرار دارد و تاکنون هيچ پلی تکميل نشده است.
از برنامه های معاون شــرکت ســاخت و توسعه 
زيربنای حمل و نقل کشور، بازديد از پروژه های 
سلطانيه - قيدار - کبودر آهنگ و نشست ای در 
کارگاه شــرکت جهاد نصر و شــرکت پيمان راه 
همدان، بازديد از محــور ترانزيت زنجان، بازديد 
از مســير زنجــان - بيجار و زنجــان به دندی و 
 شرکت در جلسات کارگاهی اين پروژه ها در هفته 

گذشته بود.

در گفتگو با مسووالن استان مطرح شد؛

پویایی پروژه های بزرگراهی استان زنجان در انتظار قیر و اعتبار
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 تحول در صنعت چاقوسازی زنجان
2مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان از ظرفیت های صادراتی با راه اندازی خوشه کسب و کار چاقو می گوید



چاقو سازان برای افزایش بهره وری و کیفیت این صنعت،
بایسته است نسبت به، بروز رسانی ماشین آالت و استفاده از 

تکنولوژی جدید اقدام کنند

 معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
استان زنجان، گفت: بسته شدن درب باشگاه های 
ورزشــی این استان به علت شیوع ویروس کرونا، 
درست نیســت و در زمان حاضر باشگاه ها فعال 

هستند.
محمدعلــی حمزه پور، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هنوز هیچ ابالغیه ای مبنی بر تعطیلی 
باشگاه های ورزشی این استان از سوی متولیان امر 
به این اداره کل ارایه نشــده است که در صورت 

ابالغ به حتم الزم االجرا خواهد بود.
وی اظهار داشــت: به منظور پیشــگیری از شیوع 
ویروس کرونا و ابتالء ورزشکاران در محیط  باشگاه 
به این بیماری منحوس، کلیه باشگاه های ورزشی 

از سوی ستاد بازرسی و نظارت بر سالمت اماکن 
ورزشی این استان، مورد بازرسی دقیق و کامل قرار 

می گیرند.
حمزه پور ادامه داد: آن دسته از باشگاه های ورزشی 
زنجان که دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی 
اعالم شــده از سوی ستاد ملی کرونا را به دقت و 
با جدیت رعایت نکنند در وهله نخســت تذکر و 
اخطار دریافت می کنند و در صورت بی توجهی به 
موضوع نسبت به پلمب با شگاه آنها اقدام می شود.  
وی تصریح کرد: از زمان بازگشــایی باشگاه های 
ورزشــی استان زنجان )ســوم خرداد ماه( تاکنون 
۳۷۳ مورد بازرسی از اماکنی ورزشی فعال زنجان 
صــورت گرفته و چهار باشــگاه نیز در ســطح 

شهرستان ابهر و زنجان پلمب شده است.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان گفت: به باشــگاهداران توصیه می شــود 
پروتکل های بهداشــتی را به جــد رعایت کنند 
چراکــه جان خود، افراد،  خانــواده و دیگر مردم، 
ارزشــمند است. رییس هیات ورزش بدنسازی و 
پرورش اندام اســتان زنجان نیز گفت: بسته شدن 
درب باشگاه های ورزشی، شایعه و کذب است و 

تعطیلی این باشگاه ها صحت ندارد. 
مهران زرگری افزود: آن دســته از باشگاه هایی که 
فعال هستند باید پروتکل های بهداشتی را به دقت 
رعایت کنند تا سالمت ورزشکاران با تهدید و خطر 

ابتال به بیماری کرونا، مواجه نشود.

وی اظهار داشت: باشگاهداران یقین بدانند اجرای 
دقیق پروتکل های بهداشتی در باشگاه ها از سوی 
بازرسان ذیربط، رصد می شود و هر باشگاهی که 
موارد بهداشتی را رعایت نکرده باشد تذکر و اخطار 
گرفته و در صو.رت بی توجهی پلمب خواهد شد.  
زرگری تاکید کرد: الزم اســت باشگاهداران بعد 
هر ســانس و روز کاری، نسبت به ضدعفونی و 
گندزدایی باشــگاه ها و تجهیزات ورزشی مورد 
اســتفاده ورزشکاران، اقدام کند و توصیه می شود 
این مکان های ورزشی به اقالم بهداشتی ازجمله 
دستکش یکبار مصرف و اسپری الکل، مجهز باشند.   
از پنجم اسفند ماه پارسال )سال ۹۸( فعالیت کلیه 
اماکن ورزشی دولتی و خصوصی به خاطر حفظ 

سطح سالمت فعاالن در عرصه ورزش و کاهش 
نگرانــی مردم به ویژه خانواده ها، قریب ســه ماه،  

ممنوع اعالم شد و باشگاداران از این حیث متضرر 
شدند.  
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 فرماندار زنجان بــا بیان این جمله 
گفت: برای برگزارکننــدگان آیین ترحیم، 
عروسی، تولد و هرگونه آیینی که منجر به 
تجمع شــود اعالم جرم خواهد شد و این 

افراد باید پاسخ گوی قانون باشند.
به گزارش زنگان امروز ؛ رضا عســگری، 
با بیان اینکه نگران رفتارهای پرخطر مردم 
ماننــد برگزاری آیین در منازل شــخصی 

خودشان هستیم، اظهار کرد: اکنون آیین ها  
در مراکز رسمی برگزار نمی شود و در منازل 
و باغ های شــخصی افراد برگزار می شود 
که نگرانی ها را از شیوع ویروس کرونا در 

استان دوچندان می کند.
وی بــا بیان اینکــه تاالرهــای پذیرایی، 
رستوران ها، باغ رستوران های دارای مجوز 
که تحت نظارت اصناف و اداره اماکن در 

حال فعالیت هستند، مدام در حال رصد بوده 
و اکنون هیچ گونه آیینی در تاالرهای دارای 
مجوز شهر زنجان برگزار نمی شود، افزود: 
در مواردی که مــردم اقدام به گرفتن آیین 
می کردند، متولیان امــر با حضور به موقع 
خود و صحبت با آنان اجازه برگزاری آیین 

را ندادند.
این مســوول با بیان اینکــه هیچ آیینی در 
مساجد سطح شهر زنجان برگزار نمی شود، 
تصریح کرد: در استان چند مورد اطالعیه در 
باره برگزاری آیین ترحیم داده شده بود که با 
خانواده های برگزارکنندگان صحبت شد و با 
رایزنی های انجام شده با هیات امنای مسجد، 

آیین ها لغو شد.
فرماندار زنجان با بیان اینکه اکنون نگرانی 
موجود به رفتار خود شهروندان )برگزاری 
آیین در منازل شخصی( باز می گردد، ادامه 
داد: همشهریان اگر به سالمتی خود توجه 
می کنند، نباید در آیین ها حضور پیدا کنند، 
زیرا هم اکنون دومین عامل ابتال به بیماری 
کرونا شوربختانه شرکت در آیین ترحیم و 

عروسی است.
عسگری با بیان اینکه برای افرادی که اقدام 
به برگزاری آیین می کنند اعالم جرم خواهیم 
کــرد و این افراد باید نســبت به اقدامات 
پرخطر خود و تهدید کردن ســالمت مردم 

پاســخ گوی قانون باشــند، اظهار کرد: از 
اگر  زنجانی درخواست می کنم  شهروندان 
همســایه ای در پارکینگ خانــه خود و یا 
مجاورت خانه  آنان آیینی برگزار می کنند، 
ســریعا اطالع دهند و اگر افــراد قبل از 
برگزاری آیین مطلع شــوند، دستگاه های 
متولی حتما اقدامــات الزم را برای برگزار 

نشدن آیین انجام خواهند داد.
وی با اشــاره به اینکه شهر زنجان گسترده 
بوده و ممکن است فردی در گوشه ای آیینی 
را برگــزار کند که در صورت اطالع از آن 
باید این افراد پاسخ گوی قانون باشند، زیرا 
جان مردم را به خطــر می اندازند، افزود: 

برگزاری آیین چه در داخل شــهر، چه در 
داخل باغ های شــهری و اطراف شــهر و 
باغ شهر خصوصی مورد رصد قرار می گیرد 
و افراد نسبت به مجموعه اقدامات خود باید 

پاسخ گو باشند.
این مسوول با اشاره به اینکه زنجان در بحث 
پویش های مردمی برای مبارزه با کرونا جزو 
شهرهای پیشرو بوده است، خاطرنشان کرد: 
اگر باز هم دانشگاه علوم پزشکی استان اعالم 
کمک کند و خواستار فعالیت این پویش ها 
باشد، پویش های مردمی دوباره به فعالیت 
خود نظیر ضدعفونی کردن معابر سطح شهر 

و غیره کمک خواهند کرد.

هشدار صریح فرماندار زنجان به  برگزارکنندگان آیین ترحیم، عروسی، تولد و هرگونه آیینی که منجر به تجمع شود 

اعالمجرممیکنم
 برخی آیین ها در منازل و باغ های شخصی افراد برگزار می شود که نگرانی ها را از شیوع ویروس کرونا در استان دوچندان می کند

و قطعا این افراد متخلف در برابر قانون پاسخگو خواهند شد

بسته شدن درب باشگاه های ورزشی زنجان درست نیست

 مدیر شــرکت شهرکهای صنعتی 
با اشاره به دیرینگی صنعت چاقو سازی 
زنجان درباره اهداف راه اندازی خوشــه 
چاقو گفت: با توجه به مشکالت در زمینه 
تولید و فروش چاقو احساس کردیم که 
هــم اکنون این صنعت نیــاز به حمایت 
دارد، بنابرایــن بحث تشــکیل خوشــه 

چاقوی زنجان را در اولویت دادیم .
به گزارش زنگان امروز؛ ایرج احمدی در 
گفتگو با خبرنگاران باتاکید بر اینکه عامل 
توسعه خوشه چاقو باید سختی های این 
مسولیت سنگین را تحمل کند، افزود: این 
یک مسوولیت تاریخی است که بر عهده 
عامل توسعه قرار گرفته شده و با اعتماد 
ســازی باعث افزایش همگرایی بین ذی 

نفعان این صنعت شود.
وی با تاکید بر اینکه نام زنجان با صنعت 
چاقو ســازی آن شناخته شده است، بیان 
کرد:حمایــت از تشــکیل خوشــه های 
صنعتی جزو اولویتهای شرکت شهرکهای 

صنعتی اســتان زنجان اســت کــه امیدواریم با 
حمایت مسوولین اســتان و همکاری ذی نفعان 
خوشه های مختلف، شــاهد توسعه روز افزون 

صنایع استان باشیم.
این مقام مســوول بر لزوم حمایت از واحدهای 
تولیدی صنایع دستی استان مستقر در شهرکهای 
صنعتی تاکید کرد و متذکر شد: در بحث واگذاری 
زمین به تولید کنندگان صنایع دســتی،می توانیم 
شــرایط نقدی قیمت زمیــن را کاهش و تعداد 

اقساط را افزایش دهیم.
احمــدی درباره معرفی روز افزون صنعت چاقو 
سازی زنجان بیان کرد:تقویت محصوالت صنایع 
دســتی به ویژه در مقوله بازاریابی و برند سازی 
را در دستور کار قرار دادیم و شرکت شهرکهای 
صنعتی نیز مطابــق برنامه ریزی هــای خود با 
اولویــت بندی اقدام به تشــکیل خوشــه های 

صنعتی می کند.
وی ادامه داد: تاکنون خوشه های صنعتی روی، 
فرش دســتباف و کفش هیدج تشــکیل شده و 

نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.
ضعف در بسته بندی

ایــن مقــام اســتانی در بخــش دیگــری از 
صحبت هایش ضعف بسته بندی در صنایع استان 
را از چالش های ســد راه برای معرفی تولیدات 
عنوان نمود و یادآور شــد: همانگونه که دنیا در 
عرصه های مختلف پیشرفت کرده، صنعت بسته 
بندی کاالها نیز به مرور زمان، پیشــرفت کرده و 

امروزه بسته بندی خود به علمی گسترده تبدیل 
شده است که فعاالن صنایع دستی استان نیز باید 
به تاســی از دیگر جوامع،توجه ویژه ای به بسته 

بندی محصوالت خود داشته باشند.
وی بسته بندی را از مهمترین عوامل موثر عرضه 
کاال و موفقیت در کسب بازار اعالم کرد و افزود: 
این صنعت همه فعالیت های تولیدی و بازرگانی 
را در جهان متوجه خود کرده اســت. به نحوی 
که اگر چه مقولــه جدیدی در صنعت و اقتصاد 
نیســت، ولی با تحوالتی که به وقوع پیوسته به 
عاملــی تعیین کننده در موقعیــت عرضه کاال و 

خدمات تبدیل شده است.
وی حضور در نمایشــگاه ها و فعالیت در شبکه 
هــای مختلف اجتماعی با هــدف بهره بردن از 
فروش انالین را از شاخصه های پیشبرد فروش 
یک محصول بیان کرد و ادامه داد :شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان زنجان چندین بار اقدام به 
برگــزاری تورهــای بازدید از نمایشــگاههای 
مختلف در زمینه صنعت بســته بنــدی کرده و 
در آینده نیز برگزاری چنیــن برنامه هایی را در 
راســتای توانمند سازی و به روز رسانی مدیران 

واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف از جمله 
صنعت بسته بندی در دستور کار خود دارد.

مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان 
فعالیت چاقو ســازان متناســب با ســالیق روز 
مشتری را متذکر شد و افزود: چاقو سازان برای 
افزایش بهره وری و کیفیت این صنعت،ضروی 
است نســبت به، بروز رســانی ماشین آالت و 
اســتفاده از تکنولوژی جدید اقدام کنند.به گفته 
وی، برنامه های مطالعات شناختی توسعه خوشه 
چاقوی زنجان، توسط عامل توسعه انجام گرفته 
و نقاط ضعف و قــوت این صنعت با تحقیقات 

میدانی شناسایی شده است.
ایــرج احمدی  بر ضرورت توســعه کســب و 
کارها در دنیای کنونی تاکید کرد و یاد اور شــد: 
توســعه فعالیتهای خوشه ای در جوامع امروزی 
،امری مرســوم و مطلوب بوده و استقبال از این 
موضوع توسط کشورهای مختلف بیانگر اهمیت 

آن است.
احمدی در تکمیــل صحبت هایش اضافه کرد : 
توسعه خوشه های صنعتی در ایران در چند سال 
اخیر آغاز شده و طبق نقشه فراگیر تهیه شده در 

سال ۹۰ از سوی سازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتــی ایــران؛ صنایع 
روی،فــرش ،کفش هیــدج ،چاقو ،مس 
به عنوان  ،ملیله،کشمش و گردشــگری 
پتانســیل های خوشــه ای استان زنجان 

معرفی شده است.
این مدیر اســتانی، حمایت از خوشــه 
های صنعتی را جزو برنامه های سازمان 
شرکت شهرکهای صنعتی کشور بیان کرد 
و ادامه داد :منابع  مالی در توسعه خوشه 
های صنعتی ، محدود نبوده و هزینه های 
خوبی در این زمینه تخصیص یافته است 
و اکنون نیز نقشــه فراگیر توسعه خوشه 
های صنعتی استان در حال به روز رسانی 
است.در این راستا توسعه خوشه صنعت 
روی در ســال ۹۱ آغاز شــد که پس از 
انجام مطالعات شــناختی، ادامه کار طبق 
تشــخیص عامل توســعه بنا بر دالیلی 

متوقف شد.
احمــدی در ادامه اظهار داشــت: عامل 
توسعه خوشــه،وظیفه دارد با تیم سازی مناسب 
و اســتفاده از ظرفیت نخبگان نسبت به حساس 
ســازی ذی نفعان اقدام و با ترمیم نقاط ضعف 
،برنامه های پیش بینی شــده خود را به سرانجام 
برساند. مدیر عامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
اســتان، درباره برنامه های عملی برای خوشــه 
صنعتی چاقــو در زنجان افزود: در این راســتا 
پــس از مطالعه و حســاس ســازی ذینفعان و 
به  پشــتیبانی  نهادهــای  اعتمادســازی،ترغیب 

حمایت از خوشه های صنعتی چاقو است.
البته هدف نهایی شــرکت شهرکهای صنعتی از 
این اقدام افزایش تولید و افزایش اشتغال و میزان 

صادرات در خوشه صنعتی چاقو می باشد.
وی بر تقویت ظرفیتهای صادراتی چاقوی زنجان 
با راه اندازی خوشــه کســب و کار چاقو تاکید 
کــرد و ادامه داد: شــرکتهای مدیریت صادرات 
وظیفه صادرات و شناســایی بازارهای جدید از 

محصوالت را دارند که ما در استان نداریم .
اعتقاد دارم در اســتان زنجــان باید صنایع چاقو 
و مس به خوبی تقویت شــوند تا شاهد توسعه 

صادرات در این دو صنعت باشیم.
این مقام اســتانی در پایان صحبت هایش توسعه 
اســتان در بخش صنعتی را بــا تکیه بر ظرفیت 
های مهم حــوزه صنایع دســتی همچون چاقو 
،مس ،ملیله چارق و فرش ؛ مهم دانست و بومی 
ســازی و حمایت از فعاالن این بخش را بسیار 

دارای اهمیت خواند.

 تحول در صنعت چاقوسازی زنجان
 مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان از ظرفیت های صادراتی با راه اندازی خوشه کسب و کار چاقو می گوید

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛
امدادرسانی 

هالل احمر زنجان برای  
251 حادثه دیده در  استان

 مدیــر عامل جمعیــت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: در یک ماهه گذشته 
نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
به 25۱ حادثه دیده متاثر از سوانح جاده ای، 
کوهســتان، غرق شــدگی، آتش سوزی و 

دیگر موارد امداد رسانی کردند.
شــهرام میرزایــی  روز یکشــنبه در جمع 
خبرنگاران افزود: در مدت بیان شــده ۷2 
حادثــه روی داده که از این تعداد 64 مورد 
ســانحه جاده ای و شهری، پنج مورد آتش 
سوزی، کوهســتان، غرق شدگی هر کدام 
یک مورد اتفاق افتاده است که در این موارد 

25۱  نفر متاثر از حادثه شده اند.
وی تاکیــد کرد: این تعــداد حوادث ۱۳۸ 
مصدوم،  2۰ فوتی داشــت که ســه نفر به 
صورت ســرپایی درمان و ۳5 نفر توســط 
عوامل امدادی هالل احمر به مراکز درمانی 

منتقل و 2۱ نفر اسکان داده شده اند2۱.
مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان گفــت:  در این امدادرســانی ها 
۱۳2 تیــم عملیاتی با ۳62 امدادگر خدمات 
امدادی به صورت شبانه روزی برای حادثه 

دیدگان ارائه کرده اند.
میرزایی اظهارداشــت: برای ارائه خدمات 
به حادثه دیدگان ۷2 حادثه در سطح استان 
۱۰۸ خــودروی کمــک دار، ۷۰ دســتگاه 
آمبوالنس و 55 دســتگاه خودروی نجات 

فعال بوده اند.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه های هالل احمر 
در سطح جاده ای این استان فعال هستند و 
خدمات امدادی شبانه روزی ارائه می دهند.
مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان، از هموطنان خواســت، در صورت 
گرفتار شدن در سوانح و حوادث با شماره 
۱۱2 بــرای دریافت خدمات امداد و نجات 
در هر ساعت از شــبانه روز تماس برقرار 

کنند.

خبـرخبــر

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان عنوان کرد

ورود ۴2 پرونده 
مالیاتی جدید به استان 

در سال گذشته
 فرنشین امور مالیاتی استان زنجان از 
ورود 42 پرونده مالیاتی جدید در سال گذشته 

به استان خبر داد.
میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ورود 42 پرونده مالیاتی به استان، اظهار کرد: 
سال گذشته برنامه ریزی برای ورود ۷2 پرونده 
مالیاتی که شرکت های شان در استان فعال اند 
ولــی دفاتر فروش  آن ها در خارج از اســتان 
هستند، انجام شــد که در نهایت 42 پرونده 

مالیاتی به استان وارد شد.
وی افزود: ورود 42 پرونده مالیاتی به اســتان 
نشــان از آن دارد کــه مالیات بــر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده 42 شــرکت در استان 
زنجان وصول می شود که می تواند بر افزایش 

درآمدهای مالیاتی استان کمک کند.
این مســوول در رابطه با مالیــات بر درآمد، 
ادامــه داد: مالیــات بر درآمــد نوعی مالیات 
است که توســط دولت بر افراد و اشخاص 
اعمال می شــود و بســته به درآمد و عواید 
پرداخت کننده مالیات متغیر اســت و عموما 
مقدار این نوع مالیات برابر درصدی از درآمد 
قابل مالیات گیری است. نرخ مالیات با افزایش 
درآمد قابل مالیات گیری تغییر می کند. نرخ های 
مالیات ممکن است بسته به نوع یا خصوصیات 

مالیات پردازنده متغیر باشد.
رضوی تصریح کرد: طبق قانون، کســب  و 
کارها و اشخاص باید هر ساله درآمدهای شان 
را گــزارش کنند تا تعیین شــود که آیا آن ها 
مشمول پرداخت مالیات هستند یا خیر. درآمد 
مالیاتی یک منبع کلیدی مالی است که دولت از 
آن برای تامین مالی فعالیت هایش استفاده کرده 

و به جامعه خدمت می کند.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان، یادآور شد: 
مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی 
اســت که بر تفــاوت بیــن ارزش کاالها و 
خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات 
خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین 
وضع می شــود. به عبارت دیگــر مالیات بر 
ارزش افزوده مالیاتی است که در طول فرآیند 
تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کاال به 
مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود. 
مالیات ارزش افزوده بــرای مصرف طراحی 
شده است که مصرف کنندگان آن را در زمان 
خرید خود می پردازند که این مالیات توسط 
فروشــندگان جمع آوری شده و از این طریق 

در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.



زمینه های تولید و تبدیل مسائل و پدیده های اجتماعی
به آسیب های اجتماعی بسیار مهیاست و نظام حمایت 

اجتماعی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی، 
سمن ها و خیریه ها توان تامین نیاز های حداقلی

افرادِ در معرض آسیب را ندارد

3
جامعه
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 در هفته های آغازین همــه گیری کرونا و 
اعمال محدودیت ها، شاهد تعطیلی گسترده کسب 
و کار ها و اماکن عمومی و خصوصی بودیم. در این 
میان کمپ های ترک اعتیاد دولتی و و خصوصی نیز 
از این قاعده مستثتی نبودند و حضور بیش از پیش 
معتادان به اصطالح متجاهر در کوچه ها و خیابان ها 
بیانگــر این واقعیــت تلخ بود. در همیــن زمان با 
مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف مشروبات الکی 
در بسیاری از نقاط کشور مواجه بودیم و همچنین 
شایعه مصونیت مصرف کنندگان مواد مخدر از ابتال 

به کرونا، گسترش پیدا کرد.
به گزارش فرارو، وجود شــواهد و خبر هایی از این 
دســت در دوران مقابله با بیمــاری کرونا بار دیگر 
ضعف ساختاری گسترده و نبود راهکار های های 
همــه جانبه و کار آمد را در مواجه با آســیب های 
اجتماعی همچون اعتیاد را نمایان ساخت. در همین 
رابطه در ماه های پرتالطم پیش رو بررسی ریشه ای و 
جامعه شناسانه معضالت اجتماعی همچون اعتیاد با 
رویکردی متفاوت از گذشته این امکان را به وجود 
می آورد تا از بارمشکالت و بحران های احتمالی آینده 

کاسته شود.
دکتر علی شــفیعی- دانش آموخته مطالعات اعتیاد، 
پزشک و عضو گروه انجمن جامعه شناسی پزشکی 
ایران در میانه همه گیری کرونا و به بهانه هفته مبارزه 
بــا مواد مخدر در گفتگو با فرارو از معضل اعتیاد و 

وضعیت معتادان در جامعه ایران سخن گفت.
در سال جدید و با توجه به همه گیری ویروس 
کرونا، همه تخمین ها به ســمت کاهش رشــد 
اقتصادی و افزایش بیکاری و آسیب های اجتماعی 
اشاره دارد. شــما به عنوان پزشک و کارشناس 
حوزه اعتیاد، آیا این امر را در زمینه اعتیاد نیز جاری 
و ساری می دانید؟ به بیان دیگر آیا شما رابطه علی 
و معلولی در رابطه با افزایش آسیب های اجتماعی 
از جمله اعتیاد و بازگشت به سوء مصرف مواد و 

شرایط کنونی اجتماعی و اقتصادی می بینید؟
می توان گفت کــه در ادبیات رایج و حتی گفتمان 
رســمی، مفاهیمی نظیر پدیده اجتماعی، مســئله 
اجتماعی، ناهنجاری اجتماعی و آســیب اجتماعی 
معادل هم در نظر گرفته می شــود. به عنوان نمونه 
چندین سال است که از پنج موضوع طالق، بیکاری، 
مفاســد اخالقی، اعتیاد و حاشــیه نشینی به عنوان 
اهم آســیب های اجتماعی ایران نام برده می شــود 
و در برنامه های ملــی و محلی، برای مقابله و رفع 
این آسیب ها هدف گذاری شده است. این درحالی 
است که بسیاری از این موارد به خودی خود آسیب 
محسوب نمی شــوند. آنچه مثال طالق را به آسیب 
تبدیل می کند نه خود طالق بلکه نبود لوازم اجرای 
مناسب آن اســت. اتفاقا آسیب تلقی کردن این امر 
پذیرفته شــده از نظر قانون، عرف و شرع می تواند 
موجب اعمال انگ و تبعیض نســبت به افراد شود 
و از آن طریق زمینه آسیب های بعدی را فراهم کند. 
به همین ترتیب در کشوری که ضوابط و برنامه های 
موثر برای حمایت از افراد بیکار تا زمان اشتغالشان 
فراهم اســت، از دست دادن شــغل به فاجعه ای با 
پیامد های گسترده فردی و آسیب اجتماعی تبدیل 
نخواهد شد. بلکه عمدتا یک اتفاق اقتصادی خواهد 
بود که بر پایه مکانیسم های اقتصادی پیش بینی شده ی 

دیگر جبران می شود.
از این منظر آنچه مصرف مواد را به یک ناهنجاری 
اجتماعی تبدیل می کند و اعتیاد را بعنوان پیامد مصرف 
مواد در زمره آسیب های اجتماعی قرار می دهد، بیش 
از آنکه ناشی از خصوصیات ذاتی مصرف مواد باشد، 
منبعث از کم و کیف مواجهه ارکان مختلف جامعه 
با افراد مصرف کننده مواد است. اگر بخواهم روشنتر 
بگویــم، به عقیده من مصرف مواد بعنوان پدیده ای 
که قدمتی هم اندازه تاریخ بشر دارد در سیر طبیعی 
خود می تواند به وابستگی فرد به مصرف منجر شود 
و ناتوانی های جسمی، روانی و اختالالت اجتماعی 
مهمی را از همان ابتدا برای او ایجاد می کند، اما تبدیل 
آن به اعتیاد در مفهوم یک آسیب اجتماعی، بستگی 
کامل به مقتضیــات فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، 

حقوقی و سیاسی جامعه دارد.
با این توضیحات می توان در پاســخ به پرسش تان 

گفت بله!
زمانی که زمینه های اجتماعی-اقتصادی برای افزایش 
بروز برخی رفتار ها و پدیده ها مثل همان پنج موردی 
که به آن اشاره کردم فراهم شود درصورت کارآمد 
نبودن نهاد های اجتماعی ذینفع و کژکارکردی آن ها 
برای مدیریت بهینه پیامد های این رویدادها، با بهمنی 
عظیم از انواع آسیب های اجتماعی روبرو می شویم. 
در این میان مصرف مواد مانند کاتالیزور عمل می کند. 
از یک سو زمینه مصرف مواد در کسانی که گرفتار 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی هستند بیشتر است 
و بصورت متقابل، مصرف مواد و اعتیاد، افراد را در 
برابر دیگر معضالت آسیب پذیرتر می سازد. به این 
ترتیب اعتیاد به انواع آســیب های اجتماعی تنوع، 

سرعت، شدت و عمق می بخشد.
اما آنچه افراد را در تله آسیب های اجتماعی گرفتار 
می سازد ضلع سومی است که به دوضلع دیگر یعنی 
اعتیاد و انواع آسیب های اجتماعی اضافه می شود. آن 
ضلع ســوم، محرومیت از منابع حمایتی در مفهوم 
گسترده آن اســت. افراد آسیب دیده مصرف کننده 
مــواد زمانی که از منابع حمایتی مورد نیازشــان از 
جمله درمان اعتیاد، خدمات معیشتی و حمایت های 

اجتماعــی محروم باشــند در 
این ســیکل معیــوب گرفتار 
می شــوند. افراد کارتن خواب 
و معتــادان خیابان گــرد قله ی 
کوه یخ عظیم آســیب دیدگان 
مواد  مصرف کننــده  اجتماعی 
هستند که صرف نظر از دیگر 
میدانی  مشاهده ی  شاخص ها، 
افزایش آن ها نشان دهنده تشدید 
عوامل مسبب آسیب، عالوه بر 
حمایت  برنامه های  ناکارآمدی 
مشــکالت  دلیل  به  اجتماعی 
اجتماعی-اقتصادی و مدیریتی 

موجود است.
اگــر صرفا از جنبــه اقتصادی 
بخواهیم بــه موضوع بپردازیم، 
مطالعات نشــان داده اند که در 
دوران رکود اقتصادی و کاهش 
قدرت خرید که معموال با گران 
شدن مواد همراه است، مصرف 
کنندگان مواد رفتار های متفاوتی 
نشان می دهند. افراد باتجربه تر 
مصرف خود را کنترل می کنند 
و حتی ممکن است برای ترک 
به روش های مختلف  مصرف 
اقدام کنند. اگر نظام درمانی ما 

آمادگی الزم را داشت و حمایت های الزم مثل بیمه 
کارآمد درمانی برای درمان اعتیاد همه افراد متقاضی 
برقرار بود، این می توانســت یک فرصت باشد که 
شوربختانه چنین نیســت. چالش های اقتصادی و 
مدیریتی، گریبان نظام سالمت از جمله بخش درمان 
اعتیاد را نیز گرفته است. نتیجه ی آن محروم ماندن 
افراد از درمان و ادامه سیکل معیوب یاد شده است 
و در عین حال مصرف کننــدگان کم تجربه تر که 
عموما جوان هســتند و نیز کسانی که آمادگی ترک 
یا تعدیل مصرف را ندارند ممکن است راه دیگری 

پیش بگیرند.
این افراد ممکن اســت مجبور شوند برای کاهش 
هزینه، مواد نامرغوبتری استفاده کنند که ناخالصی های 
موجود در آن عوارض حاد و مزمن مهمی را برایشان 
ایجاد می کند. ممکن است برای کاهش ماده مصرف 
روش های خطرناکی مانند تزریق را بجای مصرف 
خوراکی مواد درپیش بگیرند و یا به سراغ مواد ارزانتر، 
اما خطرناکتری بروند که به سرعت آنان را در معرض 
انواع آســیب هایی قرار می دهد که نمی توانند بر آن 
کنترل داشته باشند. به این ترتیب شاهد رشد انواع 
رفتار های موادجویانه و اعتیادی هستیم. مثال افرادی 
که قبال هیچ سوءسابقه ای نداشته اند برای تامین هزینه 
مواد به انواع بزهکاری روی می آورند، از زباله گردی 
گرفته تا تن فروشی، سرقت، خرده فروشی و وادار 
کردن کودکانشــان به کار اجبــاری و نیز تجمع در 
پاتوق ها و محل های مصرفی که بتوانند مواد مورد 
نیازشان را با کمترین هزینه تامین کنند. مصرف مواد 
با الگوی پرخطر توســط طیف جدیدی از مصرف 
کنندگان و در غیاب منابع حمایتی همچنین باعث 
شــده نرخ بی خانمانی دراثر اعتیاد افزایش یابد و 
فاصله زمانی شروع اولین مصرف تا کارتن خوابی 

در دهه های اخیر در کشور کاهش پیداکند.
می بینید! آنچه اعتیاد را به آســیب اجتماعی تبدیل 
می کنــد صرفا مصرف مواد نیســت، بلکه ناتوانی 
سیســتم تعادل بخش جامعه برای هضم و تعدیل 

پیامد های مصرف مواد است.
یکی از مهمترین شــیوه های ترک اعتیاد حضور 
داوطلبانه در کمپ های ترک اعتیاد است. با توجه 
به همه گیری کرونا آیا این شیوه را همچنان موثر 
می دانید؟ و برای جلوگیری از گسترش بیماری 
دراین کمپ هــا چه باید کــرد؟ و آیا راه حل 

جایگزینی وجود دارد؟
اگر بخواهیم پزشــکی تر بگوییم درمــان اختالِل 
مصرف مواد، با ترک مصرف شروع می شود که بر 
دو رویکرد استوار است. اول، رویکرد نگهدارنده با 
دارو های جایگزین است که بر پایه آن به افرادی که 
به مصرف مواد افیونی یعنی تریاک و مشــتقات آن 
نظیر هروئین وابستگی شدید دارند دارو هایی نظیر 
متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک داده می شود که 
ضمن برطــرف کردن عالیم ترک مصرف به بیمار 
کمک می کند به تدریج از نظر جسمی و بویژه عصبی 
بهبود یابد و متعاقب آن با متعادل شدن وضعیت روان 
و حذف رفتار های اعتیادی و موادجویانه، بیمار برای 
مداخالت روانی –اجتماعی باهدف تغییر رفتاری 

آماده می گردد.
رویکرد دوم، پرهیزمدار است به این معنی که ترک 
مصرف مواد بدون اســتفاده از دارو های نگهدارنده 
صورت می گیرد به این شــکل کــه یا عالیم ترک 
مصــرف در دوره محرومیت از مواد با اســتفاده از 
دارو هایی که جنبه تسکینی و درمان عالمتی دارند، 
کنترل می شود و یا اگر فرد از تمایل کامل، آمادگی 
جســمی وروانــی کافی و حمایــت خانوادگی و 
اجتماعی الزم برخوردار باشــد با کمک گروه همتا 
یعنی معتادان بهبود یافته بدون اســتفاده از هر نوع 
دارویی، دوره چند روزه محرومیت از مصرف مواد 
را می گذرانند و مصرف مواد و البته نه اعتیاد را ترک 
می کند. هم رویکرد نگهدارنده و هم رویکرد پرهیز 
مدار بهتر است به صورت سرپایی انجام شوند، اما 

برخی افراد واجد شــرایط یعنی کسانی که سابقه 
ترک های سرپایی متعدد ناموفق داشته اند و محیط 
زندگی شان پرخطر است و تمایل و آمادگی کامل 
دارند را می توان در مراکز درمان اقامتی که به کمپ 
موسوم شده اند درمان کرد. این مراکز توسط معتادان 

بهبود یافته و برخی سمن ها اداره می شوند.
این توضیحات را از این بابت ذکر کردم که تاکید کنم 
قبل از آنکه احتمال ابتالء فرد به کرونا متغیر تعیین 
کننده در تصمیم گیری برای انتخاب رویکرد، رژیم 
و برنامه درمان باشد، معیار ها و ضوابط مهمتر دیگری 
باید احصاء گردند تا نحوه ی درمان فرد به درستی 
انتخاب شود. بررســی شرایط فرد و مقایسه کردن 
منافع و عوارض ناگزیر هریک از شــیوه ها درمانی 
و مخاطرات احتمالی که ممکن است در هرکدام از 
این شیوه ها وجود داشته باشد، برعهده متخصصین 
امر است. شوربختانه مانند دیگر بخش های خدمات 
پزشــکی، در نبود نظام ارجاع و سطح بندی درمان 
اعتیاد در ایران مانند دیگر خدمات پزشــکی، این 
بیمار و خانواده اش هســتند که بــر پایه ذهنیات و 
باور های خود تصمیم می گیرند که چه شــیوه ای را 
برای درمان در پیش گیرند و این لزوما منتج به نتیجه 
مناسب نمی شــود. همچنین باید به این نکته اشاره 
کنم که اکثریت کمپ ها از اســتاندارد های حداقلی 
جهت رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا 

برخوردار نیستند.
ما درآغاز همه گیری کرونا شاهد هجوم معتادان 
به خیابان های شهر بودیم. چه اتفاقی افتاده بود که 
این آسیب دیدگان اجتماعی در شهر به حال خود 
رها شده بودند و با توجه به بسته بودن پارک ها 
و گرمخانه ها این افــراد چگونه گذران زندگی 
می کردند و در موج بعدی کرونا چه کار هایی باید 

انجام داد که این اتفاق تکرار نشود؟
تصور می کنم اشاره شما به تجمع افرادی موسوم به 
معتاد متجاهر در یک منطقه از شهر تهران است. این 
افراد کسانی بودند که پس از دستگیری در طرح های 
جمع آوری برای ماه ها در شرایط مشابه زندان حبس 
شده بودند و با وجود گذشت مدتی از ترک اجباری 
مصرف، به محض رهایی برای تهیه مواد به پاتوق های 
قبلی بازگشتند. برخی از این افراد نیز که از جامعه و 
خانواده طرد شــده اند و در زمان نگهداری اجباری 
برای معیشت و ادامه درمان اعتیادشان پیشبینی الزم 
نشــده، عمال مأمنی جز پاتوق های سابق ندارند و 
به سرعت رفتار های اعتیادی و مواد جویانه شان را 
از ســرگیرند؛ و بنابر گزارش مسوولین شهرداری 
تهران در رســانه ها، در روزهای اپیدمی کرونا اقبال 
معتادان خیابانی نســبت به اقامــت در گرمخانه ها 
بیشتر شــد. اما آن نهاد قادر به پاسخگویی به خیل 
افراد نیازمند نبوده است بویژه آنکه امکانات کاهش 
آسیب و درمان اعتیاد در دسترس همه افراد ساکن 
در گرمخانه ها نیست. نتیجه این بود که آنچنان که در 
رسانه ها منعکس گردید با اصرار مسوولین استانی و 
شهری تهران مجددا برای جمع آوری این افراد در 

اردوگاه های اجباری اقدام شد.
همه گیری کرونا و مسائل پیرامون آن همانگونه که 
بسیاری از جنبه های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داد 
و نقاط قوت و ضعف جوامع را آشکار کرد در حوزه 
اعتیاد نیز بسیاری از واقعیت ها را عیان کرد. در همین 
رابطه می توان سلسه وقایع را از جنبه های مختلف 
تحلیل کرد. شروع ماجرا با وایرال شدن تکه فیلمی از 

محله ای در تهران بود که افرادی عموما با شمایل بی 
خانمان ها و افراد معتاد مشغول مصرف مواد بودند. 
اگر از منشاء و دلیل تهیه آن کلیپ و انتشار وسیعش 
که بگذریم، شرایط خیابان تصویر شده در آن کلیپ 
مورد توجه افکار عمومی و رســانه ها قرار گرفت 
درحالیکه اصال موضوع جدیدی نبود، که اهالی شهر 

تهران و آن محله نسبت به آن بیگانه باشند.
افکار عمومی در مواجهه با افرادی با شکل و شمایل 
یادشده معموال به دو صورت واکنش نشان می دهد. 
اکثریت، با احســاس انزجار توام بــا ترس، اولین 
جمله ای که به زبان می آورند این است »اَه... چرا این 
... از خیابون جمعشون نمی کنن، ببرن؟! » اقلیتی هم 
هستند ضمن احساس ترسی مشابه، نسبت به شرایط 
آن هم شهریانشان دلسوزی آمیخته با ترحم دارند، اما 
باز اینگونه ابراز می کنند که » چرا این بیچاره ها رو 
از خیابون جمع نمی کنن یه جایی نگه دارن؟ » این 
واکنش ها که توسط برخی رسانه های نا آگاه و بعضی 
مدیران جامعه بعنوان مطالبه مردمی معرفی می گردد 
و بعنوان معدود مطالبات مردمی که بخت پاسخگویی 
عملی از سوی مسوولین را پیدا می کنند مستمسک 
طرح های جمع آوری پیاپی و بی ثمر آسیب دیدگان 

اجتماعی از خیابان ها قرار می گیرد.
ایــن نگرش دو موضوع اصلــی را نادیده می گیرد 
اول اینکه همه ما اعضاء جامعه ای هستیم که آسیب 
دیدگان اجتماعی مصرف کننده مواد را پدید آورده 
و در برابر وضعیت امروزشان مسوولیم. دیگر اینکه، 
اگر آسیبی را که ممکن است این افراد – در شرایط 
فعلیشــان- متوجه جامعه کنند، نظیر سرقت های 
خردی که برای تامین مواد مورد نیازشــان مرتکب 
می شوند و حتی بار بهداشتی بیماری هایی نظیر ابتال 
به اچ ای وی که تنها دســته کوچکی از این افراد در 
شیوع آن نقش دارند به مبلغی قابل محاسبه تبدیل 
کنیم، مجموع آن از خســارتی که تنها یک فقره از 
جرائم مفســدین اقتصادی برای کل جامعه و حتی 
نســل های بعد به بار می آورد کمتر اســت. اما چرا 
حساسیت و ابراز احساسات منفی افکار عمومی و 
حتی برخی مراجع رسمی نسبت به آسیب دیدگان 
خیابانی بیشتر از کســانی است که آسیب هایی در 
اندازه های ملی و نســلی ایجــاد می کنند؟ چرا این 
نیازمندتریــن افراد جامعه به همدلی، اســتیگمای 
بارزتری بر پیشانی دارند که آن ها را در هرشرایطی 
حتی همه گیری یک بیماری خطرناک مستعد طرد 
بیشتر می کند؟ در حقیقت ناآگاهی جامعه نسبت به 
مسایل جامعه خود مهمترین آسیب اجتماعی است.

موضوع کرونا اتفاقا این مسئله را ملموس تر ساخت. 
در شرایطی که برای پیشگیری از کرونا همه محل های 
تجمع افراد از جمله زندان ها خالی از جمعیت شده 
بود و به همین دلیل کمیتــه درمان و حمایت های 
اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر متوقف ساختن 
طرح های جمع آوری معتادان خیابانی را ابالغ کرد، 
با گذشــت اندک زمــان زمزمه هایی مبنی بر اینکه 
این افراد عامل شــیوع و گســترش ویروس کرونا 
در جامعه هستند و خطری برای امنیت و سالمت 
جامعه تلقی می شــوند به گوش رســید و با بهانه 
ســاختن موقعیت هایی نظیر آنچه در کلیپ مورد 
اشــاره به تصویر کشیده شده بود، با کمرنگ شدن 
محددیت های کرونایی برای برخی کسب و کارها، 
لزوم ادامه جمع آوری معتادان متجاهر را نیز با صدای 
بلند خواستار شد. اما یک مقایسه آماری نشان می دهد 

که این هیاهو بی پایه بوده است 
چراکه در شــرایطی که برخی 
مراجــع اپیدمیولوژی کشــور 
گزارش می دهنــد حداقل ۲۰ 
درصد افراد جامعه به ویروس 
کرونا مبتال شده اند و می توانند 
ناقل بیماری باشــند ســازمان 
بهزیستی کشــور اعالم می کند 
در میان تســت های غربالگری 
ویــروس کرونا برای بیش از ۸ 
هزار نفر از معتادان جمع آوری 
شــده، نتایج تنهــا ۶۸ نفر )به 
عبارت دیگر کمتر از یک درصد 
مثبت( بوده است که از دیگرین 
جدا شده و به قرنطینه های ویژه 
فرســتاده شــده اند. این یعنی 
آسیب دیدگان خیابانی مصرف 
کننده مواد بسیار کمتر از جامعه 

عمومی ناقل ویروس هستند.
پرده دیگری که شیوع ویروس 
کرونا کنار زد ایــن گزاره بود 
عامالن  »معتــادان خیابانی  که 
بالقــوه جــرم در جامعه اند که 
حذف فیزیکی ایشان از جامعه 
را ضــروری می ســازد«. حال 
آنکه مرخصی بخش مهمی از 
زندانیان سابقه دار در دوره شیوع کرونا و عدم افزایش 
نــرخ جرائم در دوره رهایی ایشــان بنا بر گزارش 
مقامات قضایی نشان داد که در باره خطرناک بودن 
معتادان متجاهر تا چه اندازه بزرگنمایی شــده و در 
شرایطی که می توان بر پایه قاعده دفع افسد به فاسد 
مجرمین سابقه دار را از زندان رها کرد، توجیهی برای 
نگهداری بی حاصل آســیب دیدگان اجتماعی در 
اماکنی که نقش محبس دارند وجود ندارد. موضوع 
زمانی قابل تامل می شود که بدانیم قریب به ۷۰ درصد 
زندانیان بواسطه جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم 
شده اند؛ بنابراین بسیاری از زندانیان مرخص شده در 
روزهای مقابله با کرونا کسانی بوده اند که جدیت 
جرمشان با کارتن خوابهاِی خرده فروشی که عموما 
مواد را بین گروه های مشابه خودشان مبادله می کنند و 
بهانه ای دائمی برای دستگیریشان در طرح های جمع 

آوری است، قابل مقایسه نیست.
به نظر شــما آیا هجوم معتادان به خیابان ها و به 
قول آصف بیات پیشروی آرام به سوی حضور در 
خیابانها، آینده آسیب های اجتماعی نخواهد بود و 
بحران کرونا بخشی از کنترل ناپذیری آسیب ها را 

با راهکار های موجود نشان نداده است؟
همینطور است و ما به نقطه غیر قابل بازگشت یعنی 
ناکارآمدی کامل سازوکار های متعادل کننده جامعه 
بســیار نزدیک هســتیم. همانطور که اشاره کردم 
زمینه های تولید و تبدیل مسائل و پدیده های اجتماعی 
به آســیب های اجتماعی بســیار مهیاست و نظام 
حمایت اجتماعی کشور چه در بخش دولتی و چه 
در بخش غیر دولتی، سمن ها و خیریه ها توان تامین 
نیاز های حداقلی افرادِ در معرض آســیب را ندارد. 
نیازی نیست به شاخص هایی نظیر درصد جمعیت 
زیر خط فقر، نرخ حاشیه نشینی، تعداد کسانی که به 
دلیل بیکاری مزمن از پوشش بیمه های درمانی خارج 
می شوند و کاهش سن متوسط تن فروشی تکیه کنیم. 
تنها مشاهده میدانی ساده نشان میدهد حتی وضعیت 
اقتصادی طبقه متوسط چنان متزلزل است که در نبود 
سازوکار های موثر و نهاد های حمایتگر، با کمترین 
تالطمی در زندگی نظیر از دست دادن شغل، بیماری 
صعب العالج، مرگ سرپرست خانوار و البته اعتیاد با 
کیفیتی که توضیح دادم، خانواده بعنوان مهمترین منبع 
حمایتی از هم می پاشــد و افراد در چرخه آسیب و 

محرومیت روزافزون گرفتار می شوند.
آیا در ماه های کنونی برنامه های پیشگیری از ایدز و 
هپاتیت که در ارتباط مستقیم با معضل اعتیاد است 
پیگیری شده اســت؟ به بیان دیگر آیا در دوران 
فاصله گذاری و تعطیلی شــهر در رابطه با زنان 
معتاد کارتن خوابی که برای تامین حداقل خوراک 
و مواد مخدر ناگزیر از تن فروشی هستند تدبیری 

اندیشیده شده است؟
مسیراول انتقال HIV در مصرف کنندگان مواد، از 
طریق سرنگ آلوده در بین معتادان تزریقی است و 
مسیردوم رفتار های پرخطر جنسی تحت تاثیر مصرف 
مواد صورت می گیرد. عالوه براین دو، امکان انتقال 
ویروس میان برخی افراد که برای تامین مواد مصرفی 
خود اقدام به تن فروشــی می کنند، بیشتر است. در 
گذشته سرایت ویروس میان معتادان تزریقی که از 
سرنگ آلوده و مشترک استفاده می کردند شایعترین 
راه ابتال به HIV در ایران بود، اما با اقدامات وســیع 
کاهش آسیب اعتیاد نظیر در اختیار قرار دادن سرنگ 
استریل و کاندوم، مشــاوره و تست برای HIV و 
مداخالت آموزشی که عمدتا توسط گروه همتای 
بهبود یافته در پاتوق ها صورت می گیرد، نرخ بروز 
HIV در میان این دسته از افراد کاهش یافته ضمن 
اینکه به دلیل همــان اقدامات ترویجی و نیز تغییر 
الگوی مصرف و الگوی مصرف کنندگان، شــیوع 
اعتیاد تزریقی نیز نسبت به گذشته کمتر شده است. با 
اینحال این دسته از مداخالت کاهش آسیب علیرغم 
همه تضییغات و مشکالت، همیشه از جمله در دوره 

کرونا ادامه یافته است.

امروزه بیشــتر بروز ابتال بــه HIV در ایران از راه 
جنســی صورت می گیرد و بســیاری از این موارد 
تحت تاثیر مصرف مواد بویژه مواد محرک و توهم 
زا اتفاق می افتد. افراد حتی اگر اطالعات نسبی برای 
پیشــگیری از انتقال اچ ای وی داشته باشند به دلیل 
اختالل شناختی و رفتاری که در نتیجه مصرف مواد 
پیدا می کنند قادر به رعایت آموزه ها و اســتفاده از 

ابزار های پیشگیرانه نیستند.
درمورد تن فروشان مصرف کننده مواد، تاکید اصلی 
مداخالت کاهش آســیب در ایران بــا رویکردی 
تقلیل گرایانه بیشتر بر ممانعت از سرایت HIV به 
دیگران بوده تا پیشگیری و کنترل تن فروشی بعنوان 
پیامد اعتیاد فرد. باید درنظر داشت اعتیاد در بخش 
قابل توجهی از افراد، متعاقب تن فروشی می آید و 
برای تحمل پذیرکردن شــغل ناخوشایندشان و یا 
تحت فشار شرکای جنسی برای مصرف مواد ایجاد 
می شود. اما مداخالت حمایتی نهاد های ذیربط در 
همــه این موارد نیز به جای آنکه به هنگام و متمرکز 
بر عنصر اصلی آســیب باشد، متوجه اعتیاد بعنوان 
پیامد آسیب است. در کشور های توسعه یافته ای که 
وجود تن فروشــی بعنوان یک واقعیت اجتماعی- 
اقتصادی پذیرفته گردیده و از آن کیفرزدایی شــده 
است، نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی با تامین 
نیاز های معیشتی افراد تن فروش در روزهای کرونا 
هم به رعایت فاصله گــذاری فیزیکی در روزهای 
قرنطینه کمک می کنند و هم آن افراد را از آســیب 
بیشتر و رفتار های پرخطر محافظت می نمایند. اما به 
نظر می رسد در ایران با مکانیسمی که توضیح دادم، 
ترکیب استیگما های تن فروشی، اعتیاد، بی خانمانی و 
احتمال ابتال به کرونا هرچه بیشتر افراد را در معرض 
حذف فیزیکی از منظر اجتماعی و عرصه عمومی 

قرار داده است.
به نظر شما آیا می شود در میان کشور های جهان 
الگوی مناسبی برای مقابله با مصرف مواد یافت؟ 
تجربه دیگر کشور های جهان درباره این معضل 

چیست؟
امروز دیگر نیازی نیست برای یافتن راه حل معمای 
اعتیاد، دیگر کشور ها را جست و جو کنیم. اول آنکه 
در دانش اعتیاد و علــوم مربوط به کنترل آن دیگر 
چیزی نیست که ما در ایران ندانیم ویا نتوانیم انجام 
دهیم، مشــکل اصلی ضعــف اراده مدیریتی برای 
اســتفاده صحیح از این دانش و توانایی است که نه 
فقط امور اجرایی مقابله با عرضه و کاهش تقاضای 
مــواد بلکه حتی کیفیت آمــوزش و پژوهش های 

آکادمیک در ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
دوم اینکــه بنابر آنچه در ابتــدا گفتم اگرچه مبانی 
نوروبیولوژیک و نوروســایکولوژیک مصرف مواد 
و پیامد های جســمی و تا حد زیادی روانی آن در 
انسان ها مشــترک است، اما این وضعیت فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی جوامع است 
که تعریف هریک از آن هــا از اعتیاد و کم و کیف 
مواجهه با این پدیده را تعیین می کند. به این ترتیب 
بعنوان مثال نه الگوی هلندی به تمامی برای مدیریت 
مصرف مواد و اعتیاد برای ایرانیان کارآمد اســت و 
نه مدل چینی برای کنترل معتادان در ایران کارســاز 
خواهد بود که بخواهیم با کپی برداری و پیاده سازی 

آن در کشور، مسئله را حل شده فرض نماییم.
با گذشت بیش از صدسال از اعمال قوانین بازدارنده 
بین المللی در حــوزه مواد مخدر که الزام آوری کم 
نظیری در میان کنوانسیون های بین المللی پذیرفته 
شــده در دنیا دارد، کشور های مختلف یکی پس از 
دیگری به این نتیجه می رسند که به پدیده دینامیک و 
هزارجلوه مصرف مواد و اعتیاد نمی توان رویکردی 
مرتجعانه و تک بعدی و رهیافتی یکســان درهمه 
جوامع داشــت. ما می توانیم و باید الگوی مدیریتی 
خود را بر پایه مقتضیات ایران و البته مبتنی بر دانشی 
که مرز نمی شناسد طراحی کنیم و به اجرای همان 
الگو و نه دریافت های ذهنی و سلیقه ای پایبند باشیم.
کشــور های موفق در مدیریت اعتیاد عدم امکان 
ریشــه کنی این پدیده را به دلیل حذف ناپذیری 
عوامل زیستی، روانی و اجتماعی مسبب مصرف 
مواد پذیرفته انــد و با پذیرش این واقعیت که تا 
تقاضا برای مصــرف مواد وجود دارد، عرضه آن 
نیز ادامه خواهد داشــت، بجای آنکه منابع خود 
را برای مبارزه با مواد یــا مقابله با معتاد متمرکز 
نماینــد، تالش می کننــد عوامل مســتعد کننده 
مصــرف مواد را بــه گونه ای نه فقط در ســطح 
اجتماعــی بلکــه در مقیاس فردی بــه گونه ای 
مدیریت نمایند که افراد، مصــرف مواد بویژه با 
الگو های پرخطر را حتــی االمکان تجربه نکنند، 
واگر تجربه کردند آن را تداوم ندهند، اگر به مواد 
وابسته شدند، به امکانات درمانی دسترسی داشته 
باشــند و اگر به مرحله ای از اعتیاد رســیدند که 
ترک مصرف در کوتاه مدت برایشان مقدور نبود، 
آسیب های فردی و اجتماعی مصرف نظیر ابتال به 
بیماری های عفونــی، بزهکاری و رفتار های مواد 
جویانه مجرمانه، خشونت های خانگی، حوادث 
شغلی و رانندگی، بی خانمانی و دیگر آسیب های 

اجتماعی در آن ها به حداقل برسد.
اولویــت امروز جامعــه ایران در موضــوع اعتیاد، 
برقراری دیالوگی فراگیر برای تبیین نظرات و مواضع 
جریان های متعدد و متنوع ذی نفع و اثرگذار بر پدیده 
اعتیاد چه درون ســاختار دولتی و حکومتی و چه 

خارج از آن است.

در گفتگو با دکتر علی شفیعی- دانش آموخته مطالعات اعتیاد، پزشک و عضو گروه انجمن جامعه شناسی پزشکی ایران مطرح شد؛

طغیان آسیب های اجتماعی در حاشیه کرونا
 پیش روی خرنده به خیابان در عصر کرونا؛ معتاد خیابانی خطرناک تر است یا مفسد اقتصادی؟! 
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 رییس گــروه تجویز و مصرف 
منطقــی و اطالع رســانی فرآورده های 
سالمت ســازمان غذا و دارو به قاچاق 
قرص برنج اشــاره کرد و گفت: تهران، 
گیــالن و مازندران رکــورددار مصرف 

قرص برنج هستند.
یســنا به منــش، رییس گــروه تجویز 
و مصــرف منطقــی و اطالع رســانی 
فراورده های سالمت دفتر نظارت و پایش 
مصرف فرآورده های ســالمت، سازمان 
غــذا و دارو در گفت وگو بــا خبرنگار 
سالمت خبرگزاری فارس گفت: استفاده 
صحیح، علمی و منطقی از ســموم دفع 
آفات برای مصارف کشــاورزی، باعث 
افزایش کمی و کیفی محصوالت از طریق 
نابودی آفات شده و نقش بسیار مهمی در 
راستای تأمین غذای مورد نیاز انسان دارد.
وی ادامــه داد: البته بایــد توجه کرد که 
استفاده نادرست از این سموم می تواند 
منجر به بروز انواع مسمومیت های حاد 
و مزمن در انســان و یا بــروز آلودگی 
های زیست محیطی و نابودی گونه های 

گیاهی و جانوری مفید شود.
به منــش افزود: یک گروه از عوامل دفع 
آفات که به علت اثر بخشی زیاد و قیمت 
ارزان به عنوان جونده کش در برخی از 
کشــورهای جهان، از جمله ایران مورد 
استفاده قرارگرفته اند، فسفیدهای فلزی 
مانند فســفید آلومینیوم، فســفید روی، 
فسفید کلسیم و فسفید منیزیوم هستند. 
فســفیدهای فلزی به عنوان عوامل آفت 
کش، معموال به اشــکال مختلفی مانند 
قرص، پودر، بالنکــت و طعمه تهیه و 

مورد استفاده قرار می گیرند.
رییس گروه تجویــز و مصرف منطقی 
و اطالع رســانی فراورده های ســالمت  
ســازمان غذا و دارو افزود: در اثر تماس 
این ترکیبات با رطوبت موجود در هوا یا 
محصوالت کشاورزی، گاز فسفین آزاد 
می شود که گازی بسیار سمی است. این 
گاز حتی در غلظت های پایین کشــنده 
بوده و به همین دلیل فســفید آلومینیوم 
بــرای کنترل و از بین بردن حشــرات و 
آفات انباری محصوالتــی مانند برنج و 
غالت در ســوله ها مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
وی گفت: نکته بســیار مهم آن است که 
بســیاری از موارد مرگ ناشی از قرص 
برنج در اثر تنفس گاز ســمی آزاد شده 
از کیســه های حاوی غالت یا حبوباتی 
بوده است که دانســته یا ندانسته، برای 
دفــع آفــات، در داخل کیســه قرص 
برنج قرارداشته اســت و در داخل منزل 

نگهداری شده است.
به منش افــزود: بر پایه اعالم ســازمان 
پزشکی قانونی کشــور، بطور کلی سم 
فســفید آلومینیوم یا همان قرص برنج، 
در ســال های تاخیر منجر به مرگ بیش 
از ۸۰۰ تن از هموطنانمان شــده است. 
بیش از نیمی از موارد مرگ و میر ناشی 
از مسمومیت با سموم دفع آفات ناشی از 
قرص برنج بوده اســت. واضح است که 
حتی یک مورد مسمومیت با قرص برنج 
هم نباید مشــاهده شود. چراکه توزیع و 
خرید و فروش این سم در سطح کشور 
ممنوع است و از سال ۱۳۹۰ قرص برنج 
از جانب ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
کاالی ممنوعه اعالم شده است و خرید 
و فروش و استفاده آن مشمول مجازات 

است.
وی ادامه داد: در انتهای سال ۱۳۹۶ وزیر 
بهداشت از رییس قوه قضائیه درخواست 
گردند تا با عرضه کنندگان این سم قاچاق 
به شکل جدی برخورد شود و افرادیکه 
این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار 
می دهند، در مرگ ناشــی از مسمومیت 
مصرف کنندگان ســم شریک محسوب 
شوند و عواقب قانونی و مجازات ناشی 

از آن را بپذیرند.
به منش ادامه داد: هم اکنون قاچاق قرص 
برنج همچنان در دســترس وجود دارد 
و بی اطالعــی و بی توجهی خانواده ها 
نسبت به خطرات ناشی از مصرف خانگی 
این سم، موجب شده است که شوربختانه 
کشور ما یکی از معدود کشورهایی باشد 
که در سطح دنیا مرگ ناشی از این سم در 

آن گزارش شده است.
رییس گروه تجویــز و مصرف منطقی 
و اطالع رســانی فراورده های ســالمت 
سازمان غذا و دارو ادامه داد: سم فسفید 

آلومینیوم تنها به صورت محدود با کاربرد 
کشاورزی، در دیگر انواع فرموالسیون ها 
و تحت نظارت کارشناســان ذی صالح 
و تنها بعد از اخــذ مجوزهای الزم مثال 
توســط ســیلوهای نگهداری غالت و 
حبوبات استفاده می شود. به علت تمایل 
کشــاورزان به مصرف این ســم جهت 
نگهداری محصوالت به ویژه در مصارف 
خانگی یا نیمه صنعتی و در اثر ناآگاهی 
جامعه و تقاضای این ســم، قاچاق این 
فرآورده از کشــورهای همسایه و بازار 
سیاه این سم در کشــور وجود دارد؛ به 
طوریکه در بسیاری از موارد، فروش این 
سم در بازار ســیاه و غیرقانونی گزارش 

شده است.
وی افزود: عرضه فرم قرص سم فسفید 
آلومینیوم یا قرص برنج در فروشگاه های 
عرضه کننده ســموم دفع آفات نباتی و 
همچنین عطاری های، تخلف محسوب 
می شــود و مشــمومل مجازات است. 
فــرآورده های دورکننــده آفات برنج و 
دیگر غــالت که جهت مصارف خانگی 
طراحی و تولید می شــوند، اکثرا حاوی 
عصاره ســیر، تالک و نمک طعام بوده و 
ممکن اســت با نام قرص سیر یا قرص 
برنج معرفی شــوند، امــا از آنجایی که 
فاقد ماده سمی فسفید آلومینیوم هستند، 
کامال بی خطر بوده و به صورت قانونی 
به فروش می رسند. این قرص ها که به 
عنوان قرص برنج با منشاء گیاهی شناخته 
می شوند، فاقد اثرات سمی و کشنده برای 
انســان بوده و مصرف آن در انسان بی 
خطر محســوب می شود. مسمومیت با 
قرص برنج در ایران بیشــتر در رده سنی 
۲۰ تا ۴۰ سال بوده و بیشتر آنها به قصد 

خودکشی بوده اند.
وی ادامــه داد: از میــان ۱۵۵۵۲۰ مورد 
مســمومیت گزارش شده از ۵۹ دانشگاه 
علوم پزشــکی کشور در ســال ۱۳۹۷،  
۲۲۵۳ مورد مربوط به مسمومیت با قرص 
برنج بوده اســت. که ۴۴.۱ درصد از کل 
مسمومیت ها را شامل می شود. از میان 
۹۵۴۷۸  مورد مسمومیت گزارش شده از 
۵۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور در نیمه 
نخست سال ۱۳۹۸ ، ۱۱۵۷ مورد مربوط 

به مسمومیت با قرص برنج بوده است. که 
۲.۱ درصد از کل مسمومیت ها را شامل 
می شــود. به منش گفت: در سال ۱۳۹۷ 
بیشترین تعداد مسمومیت های ناشی از 
قرص برنج که به بیمارســتان ها مراجعه 
شده است، مربوط به دانشگاه های حوزه 
تهران )شامل بیمارستان لقمان، بهارلو و 
فیروزگر( ۴۷۶ مورد، گیالن ۳۱۰ مورد، 
مازندران ۲۰۷، شیراز ۱۶۹، لرستان ۱۰۰ 
مورد، مشــهد ۹۷ مــورد، هرمزگان ۹۳ 
مورد، تبریــز ۹۰ مورد، اردبیل ۸۸ مورد، 
ارومیه ۵۸ مورد و دیگر دانشگاه ها مقادیر 

کمتری است.
رییس گروه تجویــز و مصرف منطقی 
و اطالع رســانی فراورده های ســالمت 
ســازمان غــذا و دارو افــزود:  بر پایه 
گزارش های ســازمان پزشــکی قانونی 
کشور مرگ های ناشــی از مسمومیت 
با قرص برنج در پنج ماه نخســت سال 
۱۳۹۸، ۷.۱۲ درصد نسبت به زمان مشابه 
در سال گذشته افزایش یافته است. مرگ 
در مردان دو برابــر زنان بوده و نیمی از 
مرگ و میرها ناشی از سموم دفع آفات، 
به دلیل تماس با قرص برنج بوده است. 
این درحالی اســت که ۲۹ درصد از کل 
مرگ ومیر ناشی از مسمومیت ها بدون 
درنظر گرفتن مرگ ناشی از مواد مخدر 

و محرک ها، در اثر مسمومیت با قرص 
برنج بوده اند.

وی خاطرنشــان کرد: شایع ترین عالیم 
و نشانه های بالینی مسمومیت با قرص 
برنج عبارتند از بی اشتهایی، بی قراری، 
تحریک پذیری، گیجی، سرگیجه، لرزش، 
دوبینی، عدم تعادل، تنگی نفس، دردهای 
شکمی، تهوع، استفراغ، در پاره ای موارد 
اســتفراغ و یا مدفوع سیاه رنگ، تعریق، 
ضعف و بیحالی، افت شدید فشار خون، 
کاهش برون ده قلبی، اختالل در ضربان 
قلب، خیز ریوی، ســیانوز، اختالالت و 
آســیب های کلیوی، زردی، بزرگی کبد 
و طحال، فلج روده ای، تشــنج و کاهش 
رفلکس ها، نشــانگان زجر تنفسی حاد، 
آسیب کبدی، اختالالت خونی، اختالالت 
الکترولیتی، اختالل در تعادل اسید - باز 
و شوک. در ضمن ممکن است بوی سیر 
و یا ماهی گندیده از تنفس بیمار استشمام 

شود.
به منش افزود: بیشــتر مرگ و میرها در 
خالل ۱۲ تا ۲۴ ساعت اولیه مسمومیت 
اتفاق افتاده و معموال ناشی از ایست قلبی 
است. مرگ و میر بعد از ۲۴ ساعت اغلب 
ناشی از نارسایی کبدی و کلیوی است. 
وی گفت: با توجه بــه اینکه نگهداری 
نامناسب این ترکیب در شرایط نامناسب 

و مکان های مرطوب، با افزایش احتمال 
آزادسازی گاز ســمی فسفین از قرص 
ها همراه اســت، استنشــاق گاز سمی 
متصاعد شــده از این آفت کش نیز می 
تواند در انسان کشنده باشد. گزارش های 
بدست آمده در سال های اخیر حاکی از 
مرگ اعضای خانواده، در اثر استنشــاق 
تدریجی گاز حاصل از قرص برنج داخل 
کیسه های برنج در گوشه اتاق و یا مرگ 
کودکان ناشــی از استنشاق تدریجی گاز 
حاصل از قرص برنج موجود در کیســه 
های حبوبات در اتاق مجاور محل خواب 

دو کودک است.
وی افزود: به طور کلی باید از نگهداری 
این فــرآورده در خانه جــدا خودداری 
کرد. با توجه به ســمیت باال، غیرقانونی 
بودن خرید و فــروش و کاربرد خانگی 
قرص برنج در کشــور، مهــم ترین گام 
جهت پیشگیری از بروز مسمومیت های 
کشنده با این آفت کش، افزایش آگاهی 
عموم مردم جامعه از خطرات این سم و 
خودداری از هرگونه خرید، نگهداری و 
بکارگیری آن در جهت مصارف خانگی 
اســت. در عین حال توصیه می شود که 
در صورت مسمومیت اتفاقی یا تعمدی 
با قرص برنج، مصدوم باید بدون اتالف 

وقت به بیمارستان منتقل شود.

قاچاق قرص برنج!
 تهران، گیالن و مازندران رکورددار مصرف قرص برنج!

یافته محققان یونانی؛
تاثیر داروی نقرس 

در مقابله با بیماری کووید ۱۹
 محققان دریافتند داروی قدیمی نقرس 
موســوم به کلشیســین در مقابله با بیماری 

کووید۱۹ موثر است.
به گزارش مهر، داروی کلشیســین یک نوع 
داروی ضدالتهاب به شــکل قرص اســت. 
مدت های مدیدی اســت که این دارو برای 
نوعی بیماری آرتروز موسوم به نقرس تجویز 
می شــود. منبع اصلی ایــن دارو در ابتدا گیاه 

سورنجان )گیاهی شبیه زعفران( بوده است.
پزشــکان همچنین گاهی اوقــات از داروی 
کلشیسین برای درمان پریکاردیت، که ناشی از 
ملتهب شدن کیسه اطراف قلب است، استفاده 
می کنند. حال تیمی از محققان یونانی دریافتند 
داروی کلشیسین به مهار بیماری شدید کووید 

۱۹ کمک می کند.
این مطالعه شــامل ۱۰۵ بیمار یونانی بستری 
شده در بیمارســتان به خاطر بیماری کووید 
۱۹ در ماه آوریــل بود. در کنار دریافت آنتی 
بیوتیک ها و داروهای ضدویروسی استاندارد، 
نیمی از شــرکت کننــدگان روزانه دوزهای 
مشــخصی از داروی کلشیسین را به مدت ۳ 
هفته دریافت کردند و نیمی دیگر این دارو را 
دریافت نکردند. دکتر »اسپایریدون دفترئوس«، 
سرپرست تیم تحقیق بیمارستان آتیکون یونان، 
در این باره می گوید: »نتایج مطالعه ما حاکی 
از فایده بالینی قابل توجه داروی کلشیسین بر 

روی بیماران مبتال به کووید ۱۹ بود.«
دکتر »امیر ربانی«، کاردیولوژیســت دانشگاه 
کالیفرنیــا، تاکید دارد کــه این مطالعه خیلی 
کوچک است و نمی توان بر پایه ان، نظر قطعی 

در مورد تأثیر درمانی این دارو دارد.
اما وی و همکارانش اذعان دارند که تأثیرات 
این دارو بر برخی نشانگرهای عملکرد قلب 
حاکی از آن است که کلشیسین دارای تأثیرات 
ضدالتهابــی و ضدلختگی خون اســت که 
می تواند آسیب قلبی عروقی ناشی از کووید 

۱۹ را کاهش دهد.

مصرف خودسرانه دگزامتازون 
می تواند کشنده باشد

 رییس ســازمان غــذا و دارو گفت: 
مصرف خودسرانه دگزامتازون می تواند کشنده 

باشد.
به گزارش فارس، محمدرضا شــانه ساز در 
برنامــه انتهای الوند در مــورد تامین داروی 
بیماران مبتال به کرونــا، اظهار کرد: علیرغم 
اینکه هیــچ داروی خاصی برای درمان کرونا 
شناخته نشــده، امــا در زمینه تامیــن داروی 
موردنیاز مــردم از همان روزهــای اول هر 
دارویی که در دنیا شــانس درمــان کرونا را 
داشت و مطرح می شد را بالفاصله تهیه کردیم.
وی افــزود: همچنین همگام با کشــورهای 
صاحب علم و فن در حوزه داروســازی، تیم 
پزشــکی و داروسازی ما نیز مطالعات بالینی 
را انجام داده و امروز خوشبختانه قادر هستیم 
تمامی داروهایی که برای این بیماری مطرح 
اســت را تولید  کنیم و از ایــن بابت نگرانی 

خاصی وجود ندارد.
معاون وزیر بهداشت با تاکید براینکه در کشور 
توانایی تولید اقالم مبارزه با کرونا وجود دارد، 
تصریح کرد: قبل از شیوع کرونا کل مصرف 
ماســک روزانه در کشور ۱۲۰ هزار عدد بود 
که پس از شــیوع کرونا، امروز قابلیت تولید 
روزانه تنها یکــی از واحدهای تولیدی ۱۰۰ 
هزار ماسک است و می تواند ظرفیت تولید را 
به دو برابر افزایش دهد. خوشبختانه با اقدام 
جهــادی تولیدکنندگان هم اکنــون حدود ۷ 
میلیون ماسک در واحدهای صنعتی و صنفی 
ماســک تولید می شود و نیاز کشور را به کلی 

برطرف می کند.
وی از مردم خواست در استفاده از ماسک و 
محلول های ضدعفونی کوتاهی نکنند چراکه 
رعایت اصول بهداشتی نقش تعیین کننده ای در 

پیشگیری از ابتال به این بیماری دارد.
شانه ســاز درمورد داروی دگزامتازون نیز با 
اشاره به اینکه در هفته های اول شیوع کرونا، 
تیم پزشــکی و داروســازی در کمیته علمی 
کرونا به این جمع بندی رسیدند که در ترکیب 
سه دارویی برای درمان کرونا یکی از داروها 
می تواند پردنیزولون )یک کورتون خوراکی( 
باشد، مورد نقد بسیاری از محافل قرار گرفت 
و عنوان شــد به دلیل اینکــه کورتون باعث 
تضعیف سیستم ایمنی می شود، نباید استفاده 
شــود. اما ما در مورد ایــن موضوع اطمینان 
داشــتیم و امروز دنیا به این مطلب رســیده 
است که آمپول دگزامتازون می تواند در درمان 

بیماران مبتال، مورداستفاده قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه داروی دگزامتازون واقعا 
یک تیغ دو لبه است، هشداد داد: اگر این دارو 
به صورت نابجا استفاده شود بسیار خطرناک 
است و در صورت مصرف خودسرانه باعث 
تضعیف سیســتم ایمنی بدن شده و می تواند 

کشنده باشد.
شانه ساز خاطرنشان کرد: این دارو به هیچ عنوان 
بدون نسخه قابل تهیه نیست و اگر کسی برای 
تهیه آن به داروخانه مراجعه کند، قطعا عرضه 

نخواهد شد.

خبــر

 چاقــی و افزایــش وزن دوران کودکی 
تهدیدی برای ســالمتی است که روزبه روز در 
جهان شــیوع بیشــتری می یابد و می تواند در 
ســال های بعد با ابتال به انــواع بیماری ها نظیر 
دیابــت نوع دو، ســرطان، بیماری های قلبی و 

حتی مشکالت روانی همراه شود.
به نقل از نیوز، محققان بررسی خود را بر روی 
ترکیب چندین عامل محیطــی موثر در چاقی 

کودکان متمرکز کردند.
نتایج بررســی نشــان می دهد، قرار گرفتن در 
معرض دود سیگار، آلودگی هوا و ویژگی های 
مهــم محیط های شــهری ماننــد تراکم باالی 
 )BMI( جمعیت با افزایش شاخص توده بدنی

کودکان همراه اســت، البته تفاوت در وضعیت 
اقتصادی این نتایج را نشان نداده است.

این یافته ها می تواند از بروز همه گیری چاقی در 
جهان جلوگیری کند.

محققان در موسسه تحقیقاتی ISGlobal در 
بارسلون اســپانیا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، 
ایــن مطالعه را بــر روی چندین عامل محیطی 

موثر در چاقــی انجام دادند. از ســال ۱۹۷۵، 
چاقی در سراســر جهان تقریبا ســه برابر شده 

است.
بر پایه آمار ســازمان بهداشت جهانی، بیش از 
۳۴۰ میلیون کودک باالی پنج ســال و همچنین 
۳۸ میلیــون کودک زیر پنج ســال، اضافه وزن 
داشته و چاق هستند. بیش از ۱۳۰۰ کودک ۶ تا 

۱۱ ساله در انگلستان و پنج کشور دیگر ازجمله 
فرانســه، یونان، لیتوانی، نروژ و اسپانیا در این 
مطالعه شرکت داشتند. در این بررسی، محققان 
بیش از ۱۷۰ عامل موثری که در دوران بارداری 
بر کودک تاثیــر دارد و یا در دوران کودکی در 
معرض آن قرار دارند را موردبررسی قراردادند.
نتایج نشــان داد، قرار گرفتن در معرض سیگار 

کشــیدن، آلودگــی هوا و برخــی از عوامل 
شهری همچون تراکم باالی جمعیت با شاخص 

توده بدنی باالتر کودکان همراه است.
بر پایه این تحقیقات، اســپانیا و یونان بیشترین 
درصد کودکان با اضافه وزن یا چاقی را داشتند.
مارتین وریژید، محقق این بررســی اظهار کرد: 
شــیوع چاقی کودکان در سراسر جهان به طور 
نگران کننده ای در حال افزایش و ممکن است در 
زمان خانه نشینی ناشی از بیماری کروناویروس 
هم بیشتر شود. وی افزود: اصالح موارد مرتبط 
با قرار گرفتن در معرض محیط زیست در اوایل 
زندگی می تواند خطر چاقی و عوارض مرتبط 

با آن را محدود کند.

آلودگی هوا و استعمال سیگار؛ 

مهمترین عوامل محیطی در چاقی کودکان

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران گفت: خدمات مرتبط با 
اچ آی وی شــامل تشــخیص، درمان و 
پیگیری های مرتبط در مراکز مشــاوره و 
بیماری های رفتــاری محرمانه و رایگان 

است.
علی عشــرتی به مناسبت فرارسیدن ۲۷ 
ژوئن )هفتم تیر مــاه( روز ملی آزمایش 
اچ آی وی افزود: ســایت اطالع رسانی 
کشــوری http://hivsti.com مرجع 
مناسبی برای دریافت پاسخ به پرسشات 
است. همچنین شماره تلفن ۶۶۰۳۸۹۲۰ 
شماره تلفن هات الین اچ ای وی مستقر 
در مرکز بهداشت غرب تهران از ساعت 
۸ تــا ۲۰ و حتــی روزهــای تعطیل، از 

طریق پرســنل آموزش دیده و با تجربه؛ 
پاسخگوی پرسشات و ایجاد تسهیالت 
جهت دریافت مشــاوره و تست رایگان 

است.
وی اظهار داشــت: انجام اصولی تست 
اچ آی وی، اولیــن قدم برای شناســایی 
است. اگر کسی مبتال به اچ آی وی باشد، 
مراقبت های پزشــکی و مصرف داروها 
به طور مرتب کمــک می کند تا زندگی 
طوالنی تر، سالم تر و حتی در حد مردم 
عادی داشــته باشــد و همچنین شانس 
انتقال HIV به دیگران را کاهش دهد و 
انجام آزمایش خون، تنها راه برای تمامی 
مردمی بوده که با اچ آی وی زندگی می 
کنند و تا کنون شناسایی نشده اند و حتی 

خود از وضعیت شان آگاهی ندارند.  
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
ایران با اشــاره به اســتراتژی های کنترل 
اپیدمی اچ آی وی خاطرنشان کرد: امروزه 
مهمترین استراتژی کنترل اپیدمی اچ آی 
وی در دنیا، مراقبت و درمان مبتالیان به 
بیماری است. در صورتی که افراد مبتال 
به اچ آی وی، تحت درمان استاندارد ضد 
رتروویروسی قرار گیرند، با کاهش تعداد 
ویروس در خون و ترشحاتشان )کاهش 
بــار ویروســی( ضمن آنکــه با کاهش 
چشــمگیر عوارض بیمــاری می توانند 
زندگی ســالم تری داشته باشند، احتمال 
انتقال بیماری به دیگر افراد نیز به حداقل 

ممکن می رسد.

عشرتی اظهار داشــت: چالش هایی که 
اکنون کشــور را در دســتیابی به اهداف 
مورد نظر با مشکل مواجه کرده شامل آن 
اســت که درصد باالیی از موارد مبتال از 
بیماری خود مطلع نیستند، بسیاری از  از 
افراد شناخته شده برای دریافت خدمات 
مراقبت و درمان تمایل نداشته و مراجعه 
نمی کنند و درصدی از افرادی که تحت 
درمان ضد رتروویرســی قرار گرفته اند 
درمان را به شکل مستمر ادامه نمی دهند.

به گفتــه وی، ایجاد انگیزه برای اقدام به 
انجام تست تشخیصی اچ آی وی، فراهم 
کردن امکان دسترسی به تست تشخیصی، 
ایجاد انگیزه و نیــاز در افراد مبتال برای 
اقدام بــه دریافت خدمــات مراقبت و 

درمان، فراهم آوردن امکان دسترســی به 
خدمات مراقبت و درمان برای آنها و در 
نهایت ایجاد انگیزه و نیاز در مبتالیان به 
اچ آی وی بــرای باقی ماندن بر خدمات 
مراقبت و درمــان از مداخله های موثر 
است. بر پایه گزارش وزارت بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکی ۶۴ درصد 

مبتالیان به ایدز به دلیل رابطه جنســی 
پرخطر و ۲۲ درصد به دلیل اعتیاد تزریقی 
به این بیماری مبتال شده اند. از این میان 
۳۱ درصد زن و ۶۹ درصد مرد هســتند. 
۵۰ درصد از کل موارد شناخته شده این 
بیماری در ایران، در زمان تشــخیص در 

گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال قرار داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی:

خدمات مرتبط با اچ آی وی محرمانه و رایگان است

 فوق تخصص غدد گفت: کمبود 
کلسیم در بانوان ایرانی شایع شده است.

مهرنــاز ایمانــی فوق تخصــص غدد 
درگفت وگــو بــا خبرنــگار ســالمت 
خبرگزاری فارس، درباره کمبود کلسیم و 
ارتباط آن با پوکی استخوان گفت: کمبود 
کلسیم در بانوان ایرانی به دلیل رژیم غذایی 
که داریم شایع است و عالئم کلینیکی آن 
ناچیز اســت به دلیل اینکه کمبود کلسیم 
پنهان پیشرفت می کند و بیشترین اثر آن بر 

روی استخوان ها است.
وی گفت: بدن در مقابل کمبود کلســیم، 

کلســیم مورد نیاز خود را از استخوان ها 
دریافت می کند و آثــار آن پس از انجام 
آزمایشــات بر روی استخوان ها یا دیگر 
اعضای بدن مشاده می شود، کمبود کلسیم 
در کم کاری غده پاراتیروئید ممکن است 

مشاهده شود.
ایمانــی ادامه داد: در افــراد نرمال کمبود 
کلسیم عالمت دار کمتر مشاهده می شود، 

ولی عوارض آن از جمله پوکی استخوان 
به صورت شــایع در افــرادی که تحت 
درمان با کورتون هستند مشاهده می شود 
که ایــن موضوع در بانوان پس از ســن 

یائسگی بیشتر است.
وی دربــاره پیشــگیری از بــروز پوکی 
اســتخوان گفت: رژیم غذایی مناسب که 
حاوی مواد دارای کلســیم باشد از جمله 

لبنیات بایــد در روز به صورت شــش 
واحد مصرف شود، تغذیه مناسب در سن 
بارداری نقش زیادی در پیشــگیری دارد.  
برخــی افراد به صــورت ژنتیکی کمبود 
ویتامین دی دارند که باید با دستور پزشک 
ویتامیــن دی مصرف کننــد، و ما تالش 
می کنیم کمبود ویتامین دی را با درمان های 

به موقع پیشگیری کنیم.

فوق تخصص غدد افزود: مهم ترین عامل 
پیشگیری، مصرف به موقع کلسیم است 
و در افرادی که نمی توانند به موقع لبنیات 
مصرف کنند مصرف مکمل های کلسیم 
توصیه می شود، محتوای کلسیم در شیر 
و دیگر مواد لبنی متفاوت است، در واقع 
یک لیوان شیر مساوی است با یک قوطی 
کبریت پنیر کم چــرب، دو لیوان دوغ و 

یک پیاله ماست. هرچه چربی لبنیات کمتر 
باشد کلسیم آن بهتر جذب می شود.

ایمانی خاطرنشان کرد: خانمی که در زمان 
بارداری و شیردهی تغذیه مناسب نداشته 
باشد، زمینه کمبود کلســیم را در بدن به 
وجود می آورد بنابراین الزم است این افراد 
از سنین جوانی منابع غذایی را با کلسیم 

غنی سازی کنند.
وی گفت: مصرف مکمل ها در افرادی که 
تغذیه سالم دارند ضروری نیست و افرادی 
که امکان تغذیه مناسب ندارند می توانند 

کلسیم مصرف کنند.

شیوع کمبود کلسیم در بانوان ایرانی
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۱۲۵ جان باخته کرونا 
در ۲۴ ساعت

 ۶ استان در وضعیت قرمز
 سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت 
شدن تست کرونای ۲هزار و ۴۵۶ تن در ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتــر الری گفت: از ۶ تا 
۷ تیــر ۱۳۹۹ و بــر پایه معیارهــای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۴۵۶ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که یک 

هزار و ۱۳۹ مورد بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۲۲۰ هزار و ۱۸۰ نفر رسید.
الری ادامه داد: شوربختانه در طول ۲۴ ساعت 
منتهی به ۷ تیر، ۱۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۱۰ هزار و ۳۶۴ نفر رسید.
وی گفت: خوشــبختانه تا کنــون ۱۸۰ هزار 
و ۶۶۱ نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
به گفتــه الری، ۲۹۲۸ نفر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تا کنون یک 
میلیون و ۵۸۳ هزار و ۵۴۲ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی همچنین بــا تاکید بر لزوم رعایت موارد 
بهداشــت فردی و اجتماعی، فاصله گذاری 
اجتماعــی و اســتفاده از ماســک بویژه در 
تجمعــات، گفت: اســتان های خوزســتان، 
کرمانشــاه، کردســتان، هرمزگان، آذربایجان 
غربی و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتال 
و بستری به کووید۱۹ را داشته و در وضعیت 

قرمز قرار دارند.
ســخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 
اســتان های آذربایجان شــرقی، سیســتان و 
بلوچســتان، بوشهر، لرســتان و گلستان در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

چرا کرونا برای کودکان 
مرگبار نیست؟

 نتیجه یک مطالعه در سطح اروپا نشان 
می دهد که تنها یک درصد از افراد نابالغ آلوده 
به ویروس کرونا جان می بازند و اکثر بیماران 
در این گروه سنی نیز دوره ابتال را به صورت 

خفیف سپری می کنند.
به گزارش ایسنا، مطالعه ای که اخیرا در سطح 
اروپا انجام شده، نشــان داده است که مرگ 
و میر کــودکان و نوجوانان بر اثر کووید ۱۹ 
بسیار اندک و چیزی کمتر از یک درصد کل 

درگذشتگان است. 
متخصصان می گویند علت امر بســیار ساده 
و مرتبط با سالمت عمومی جسم و نداشتن 

سابقه بیماری است. 
جزییات این مطالعه در نشــریه »ســالمت 
کودکان و نوجوانان لنست« منتشر شده است. 
مدیر این مطالعه، مارک تبرویگ از کالج لندن 
می گوید اکثر کــودکان و نوجوانان آلوده به 
ویروس، فقط یــک دوره خفیف بیماری را 

پشت سر می گذارند. 
تیــم متخصصان اروپایی بــرای این مطالعه، 
وضعیت ۵۸۲ کودک خردسال و نوجوان بین 
۳ تا ۱۸ ســال را در ۸۲ مرکــز درمانی مورد 
بررســی قرار دادند. آنها کســانی بودند که 
جواب تست کرونایشان مثبت اعالم شده بود. 
تنها چهار کودک از این عده جان باختند که 

دو نفرشان بیماری زمینه ای قبلی داشتند.
هشــت درصد مبتالیان این گروه، مشکالت 
حاد تنفسی داشتند و باید در بخش مراقبت های 
ویژه بستری می شدند. مارک تبرویگ می گوید 
هر چند این نرخ خیلی کم اســت اما نباید از 
توجه به آن غافل شــد. ۱۶ درصد کودکان و 
نوجوانان مبتال به کرونا نیز فاقد هرگونه عالیم 

و عوارض ناشی از بیماری بوده اند.
یکی از علت های مرگ و میر اندک این گروه 
سنی از کرونا، آن است که عموما و به نسبت 
بزرگساالن، بیماری های قبلی ندارند. تنها یک 
چهارم افراد مورد مطالعه، ســابقه بیماری در 

پرونده  خود داشتند. 
به گزارش دویچه وله، پژوهشگران معتقدند 
که نرخ واقعی مرگ ناشــی از کرونا نزد افراد 
نابالــغ می تواند حتی از آنچه در مطالعه اخیر 
آمده کمتر باشد. آنها استدالل می کنند که تعداد 
کثیری از کودکان و نوجوانان به دلیل خفیف 
بــودن عوارض ابتال اصال بــه مراکز درمانی 
مراجعه نمی کنند و تعدادشان ثبت نمی شود. 
بر این پایه، میزان فوت به نسبت شمار بیماران 

بسیار کمتر خواهد بود.

خبــر

 معاون کل وزارت بهداشــت با 
اشــاره به اهمیت اســتفاده از ماسک و 
اعالم آغاز پویش »من-ماسک-می زنم« 
از امــروز، گفت: رعایت فاصله فیزیکی 
یک متری ۸۲ درصد، استفاده از ماسک 
۸۵ درصد و اســتفاده از پوشش محافظ 
چشــمی ۷۸ درصد انتقــال ویروس را 

کاهش می دهد.
به گزارش ایســنا،   دکتر ایرج حریرچی 
در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، 
گفت: اکنون در اکثر کشورهای دنیا برای 
تامین معیشــت مردم و دالیل اقتصادی، 
بازگشایی ها انجام شده است. در شرایط 
فعلی فعالیــت اقتصــادی و اجتماعی، 
مهم ترین مواردی که باعث کاهش شیوع 
کرونا می شوند، رعایت فاصله یک متری 
با دیگران و اســتفاده از پوشش محافظ 

چشمی و استفاده از ماسک است.
من-ماسک-می زنم

حریرچی گفــت: رعایت فاصله فیزیکی 
یک متری ۸۲ درصد، استفاده از ماسک ۸۵ 
درصد و استفاده از پوشش محافظ چشمی 
۷۸ درصــد انتقــال ویــروس را کاهش 
می دهد که ارقام بسیار مهم و قابل تاثیری 
هستند. خوشبختانه از امروز پویش استفاده 
همگانی از ماسک با هشتگ »من-ماسک-
می زنم« در کشور آغاز می شود که انتظار 
ما از همگان این اســت که با هر دیدگاه 
و نظری در ایــن کار بزرگ، همکاری و 
همراهی داشته باشند. در این روزها یکی 
از مهمترین موارد مصداقی امر به معروف 
و یکی از مهم ترین مصادیق نوع دوستی 
و عالقه مندی به ایران عزیز، اســتفاده از 
ماسک توسط خودمان و توصیه استفاده 

از ماسک به دیگران است.
چالش مبتالیاِن بدون عالمت

وی تاکید کرد: جوانان و نوجوانان و حتی 
کودکان به ظاهر ســالم یــا دارای عالئم 
خفیف بیماری کرونــا، عامل مهم انتقال 
بیماری به دیگران خصوصا پدر و مادرها 
و افراد مســن هســتند. بنابر اعالم مرکز 
کنترل بیماری های ایاالت متحده به ازای 
هر نفر بیمار تشخیص داده شده کرونا ۱۰ 
نفر مبتالی دیگر در سطح جامعه وجود 

دارد که تشخیص داده نمی شوند.
وی گفت: در افراد زیر ۵۰ سال و خصوصا 
در افراد جوان و با ســن کم احتمال ابتال 
به بیماری بدون عالمــت و کم عالمت 
بسیار زیاد است. جوانان مبتال ناخواسته و 
نادانسته اطرافیان خود را به بیماری مبتال 
می کننــد که گاهی منجر به مرگ و میر و 

بستری طوالنی مدت این افراد می شود.
هر مبتالی بــدون عالمت، ۴۰۶ نفر را 

مبتال می کند
حریرچی ادامه داد: در این مقطع حساس 
زمانی از لحاظ ابتال بــه کرونا با رعایت 
دستورالعمل های ساده و بهداشتی مانند 
اســتفاده همگانی از ماسک در خارج از 
منزل و شست وشــوی مرتب دســت و 
اقدامــات، جوانان می توانند  این  ترویج 
نقش بسیار مهمی در کاهش شیوع بیماری 
ایفــا کنند. فراموش نکنیم هر نفر مبتالی 
بدون رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
می تواند ۴۰۶ نفر را به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم به کرونا مبتال کند.
وی تاکید کرد: افــرادی که قبال به کرونا 
مبتال شدند و افرادی که آنتی بادی آنها بر 
پایه آزمایش مثبت شده و تصور می کنند 
ایمن هستند، همچنان باید فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند؛ چراکه هنوز بر 
پایه مستندات علمی نمی توان اعالم کرد 
که این افراد در برابر کرونا ایمن هســتند. 
رســیدن تعداد مبتالیان به کووید-۱۹ در 
جهان به حــدود ۱۰ میلیون نفر و مرگ 
و میر نیم میلیون نفری این بیماری زنگ 

خطر جدی است.
هر ۳۳ ثانیه یک ایرانی کرونایی می شود

هر ۱۳ دقیقه یک بیمار کرونا در کشــور 
جان می بازد

وی افزود: هر ۳۳ ثانیه در کشور ما یک نفر 
به کرونا مبتال می شود و هر ۱۳ دقیقه یک 
نفر در کشور به دلیل کرونا فوت می کند، 
این موضوع  زنگ خطری است که باید 
تالش کنیم فاصله گذاری را بیشتر رعایت 

کنیم.
حریرچی ادامــه داد: با اینکه ایران از نظر 
تعداد خالص مبتال و تعداد خالص ناشی 
از مرگ ناشــی از کووید-۱۹ به ترتیب 
رتبه ۱۰ و ۹ جهانی را دارد و معموال این 
قســمت مورد توجه قرار می گیرد،  اما از 
نظر تعداد موارد ابتال و تعداد خالص مرگ 
به ازای یک میلیون نفر جمعیت به ترتیب 
رتبه ۴۷ و سی ام دنیا را با ۲۵۶۱ مورد ابتال 
بــه ازای یک میلیون نفر جمعیت و ۱۲۱ 

مرگ در یک میلیون جمعیت را دارد.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات مردم و 
وزارت بهداشت گرچه توانستیم بیماری 
را کنترل کنیم، اما کافی نیست. در برخی 
اســتان ها با شــدت بیماری مواجهیم و 
اقدامات استانی و شهرستانی مان خصوصا 
در شهرســتان های قرمز باید به حداکثر 
ممکن انجام شــود که نیازمند همکاری 
مردم و همراهــی تکت تک افراد جامعه 
اســت. عاجزانــه و دوســتانه خواهش 
می کنیم که برای سالمت خودتان و برای 
رفع مشکالت کارکنان بهداشت و درمان 
حداکثر رعایت پروتکل ها را داشته باشید.

دوگانه »اقتصاد« و »سالمت« در بحران 
کرونا

وی در پاسخ به پرسشــی درباره برخی 
اظهارات مبنی بــر عجوالنه بودن برخی 
بازگشایی ها گفت: دوگانه رعایت معیشت 
مردم و اهداف اقتصادی با هدف به حداقل 
رساندن بیماری، در همه کشورهای جهان 
مطرح اســت. گروهی ممکن است فقط 
از منظر بیماری نگاه کنند و درخواســت 
تعطیلی های طوالنی مدت را داشته باشند، 
این درحالیســت که در تمام کشورهای 
دنیا مشخص شده که این موضوع ممکن 
نیســت. باید در نظر داشــته باشــیم که 
مهم ترین عامل مخل و مضر سالمت، فقر 
است و بیماری ناشی از فقر بدترین نوع 
بیماری هاست.  بنابراین کشور ما هم مانند 
دیگر کشورهای دنیا مالحظات اقتصادی 

را لحاظ کرده است.
حریرچی ادامه داد: در یکی از کشورهای 
نزدیــک ما از آنجا که اقتصاد کشــور بر 
مبنای گردشگری اســت اعالم کرده اند 
کــه گردشــگر را می پذیریــم و اگر هر 
گردشگیری مبتال به کرونا شد ۳هزار دالر 
خسارت به وی می دهیم. بنابراین میان این 
دوگانه اقتصاد و سالمت باید تعادل ایجاد 
شود و همانطور که رییس جمهور گفتند 
اگر ستاد ملی کرونا به این نتیجه برسد که 
بازگشت محدودیت ها الزم است، بر پایه 
تقسیم بندی شهرســتانی و استانی اقدام 

خواهد شد.
وی همچنیــن در پاســخ به پرســش 
خبرنــگاری درباره از ســرگیری اجرای 
طرح ترافیک و عدم رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی در مترو و وسایل حمل و نقل 
عمومی گفت: در موضوعاتی مانند طرح 
ترافیک بــر پایه تصمیمات ســتاد ملی 
عمل می شــود. در بیماری کرونا اصل بر 
آن اســت که ما مواجهــه اجتماعی را به 
حداقل برسانیم اما این موارد بر پایه بحث 
اغنایی در ستاد ملی کرونا و ستاد استانی 
تصمیم گیری می شــود و اقدام بر مبنای 

تصمیم ستاد ملی خواهد بود.
چــرا در حمــل و نقــل عمومــی، 
فاصله گــذاری اجتماعــی رعایــت 

نمی شود؟
وی درباره عدم رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی در ایرالین ها و وسایل حمل و 
نقل عمومی گفت: فاصله گذاری اجتماعی 
بســته به رفتاری اســت که مردم انجام 
می دهند. در مورد هواپیماها نیز قبال حوزه 
هواپیمایی اعالم می کرد که با صندلی های 
پُر هم پرواز برایش مقرون به صرفه  نیست 
و مردم هم امکان پرداخت افزایش قیمت 
بلیت ها به دنبال اجرای فاصله گذاری ها را 
ندارند. خیلی از شــرکت های هواپیمایی 
بزرگ دنیا ورشکســت شده اند و چنین 
چیزی را نمی توانند اجرا کنند. اما از طرف 
دیگر مشــاهده می کنیم که به تعداد قابل  
توجهی از مردم ماســک و دستکش داده 
می شود اما تعداد زیادی از آنها ماسک را 
استفاده نمی کنند. بنابراین برخی موارد به 

رفتار اجتماعی خود مردم  بازمی گردد.

حریرچی گفت: مترو هم بر پایه انبوه بری 
طراحی شــده اســت، امــا در مترو هم 
توصیه مان به حداقل رســاندن مسافر تا 
حد ممکن و رعایت مســایل بهداشت 
فردی توســط مردم اســت. مــردم باید 
توجیه شــوند که از ماسک استفاده کنند. 
ما نمی توانیم درخواســت این را داشــته 
باشــیم که کارخانجات تعطیل باشــند، 
ادارات و دانشــگاه ها و مــدارس تعطیل 
باشــند اما در اجتماع شاهد این باشیم که 
مردم به فراوانی شمال روند و عروسی و 

اجتماعات دیگر برگزار شود.
وی افــزود: بنابراین باید تصمیم همگون 
بگیریم. حتی اگر کل کشور تعطیل شوند 
برخــی جاها باید باز باشــند و به عنوان 
مثال نمی توان بیمارستان و آتش نشانی و 
شهرداری و پلیس و ... را تعطیل کرد، از 
طرفی  هم همه این مشاغل نیازمند رفت 
و آمد هستند. به همین دلیل درخواست ها 
باید متعادل باشــد. آگاه ســازی مردم در 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بسیار مهم 

است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
افزایش خشونت خانگی در بحران کرونا 
و روزهــای قرنطینه و برخــی اظهارات 
مبنی بر به خط قرمز رســیدن آن، گفت: 
اینکه آمارها به خط قرمز رسیده درست 
نیست، اما خشونت خانگی، فرزندآزاری 
و همســرآزاری ولو یک مورد هم اضافه 
و مازاد است. در برخی از کشورهای دنیا 
این مــوارد به طرز قابل  توجهی افزایش 
یافت. در کشــور ما نیز هم از طریق اداره 
کل سالمت روان وزارت بهداشت و هم 
از طریق سازمان بهزیســتی و هم دیگر 
سازمان های دولتی و خصوصا سازمان های 
مــردم نهاد در این زمینــه اقداماتی انجام 
می شود. امیدواریم با توجه به فرهنگ غنی 
ایرانی و اسالمی شاهد حتی یک مورد از 

این موارد نباشیم.
حریرچی همچنین در پاســخ به پرسشی 
درباره کمبود برخی داروهای پزشــکی 
هســته ای، گفت: در برخی از داروهای 
پزشکی هسته ای و در مقطعی کمبودهایی 
بوجود آمده بود، البته قسمتی از موضوع 
هم بستگی به سیاست های توزیعی دارد، 
یعنی مواد هسته ای با توجه به نیاز کشور 
توزیع می شود که جزییات آن را بهتر است 
از حوزه مربوطه بپرسید و در این موضوع 

اطالعات دقیق امروز را ندارم.
کمبود جهانی واکسن آنفلوآنزا و اقدام 

وزارت بهداشت
معاون کل وزارت بهداشت در ادامه درباره 
تمهیدات در نظر گرفته شده برای تامین 
واکســن آنفلوآنزا برای پاییز و زمســتان 
امســال، گفت: در مورد واکسن آنفلوآنزا 
ما حتما امسال مصرف مان بیشتر خواهد 
بود، خصوصــا برای افــراد در معرض 
ریسک باال،   زنان باردار، سالمندان، افراد 
دارای بیماری های زمینه ای و ... در همین 
راستا نیز اقدامات قابل توجهی برای تهیه 
این واکسن انجام شده است. البته کمبود 
جهانی در مورد واکســن آنفلوآنزا وجود 
دارد، ولی حتما اقداماتی انجام می دهیم که 
افراد در معرض خطر استفاده مناسب از  

آن را داشته باشند.
آخرین اطالعات از عالئم کووید-۱۹

حریرچی در پاســخ به پرسشــی درباره 
آخریــن اطالعــات از عالئــم بیماری 
کووید-۱۹، گفت: توجه کنید که کل علم 
بشر درباره بیماری کووید-۱۹ محدود به 
همین چند ماهی است که بیماری از چین 
آغاز شده است و بر همین اساس بسیاری 

از وجوه بیماری هنوز ناشناخته است.
وی افــزود: بیماری می توانــد خود را به 

اشکال گوناگون و با عالئم مختلف نشان 
دهد. برای برخی بیماری ها مانند حصبه 
و ســل و... نماهای گوناگونی داشیم و از 
آنجایی که این بیماری ها در طوالنی  مدت 
وجود داشتند، عالئم آن ها طبقه بندی شده 
اســت. بر همین اساس انتظار می رود که 
هنوز وجوه متفاوتــی از کرونا را بببنیم. 
بایــد توجه کرد که قســمت عمده ای از 
این وجوه جدید، قبال هم بودند، اما مورد 

شناسایی قرار نمی گرفت.
حریرچــی دربــاره وضعیــت رعایت 
پروتکل های بهداشتی، گفت: شوربختانه 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به میزان 
قابــل توجهی کاهش یافته اســت. البته 
باید توجه کرد کــه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به معنای معجــزه و راه حل 
۱۰۰ درصدی نیستند. به عنوان مثال گفته 
می شود که مسافرت احتمال انتقال بیماری 
افزایــش می دهد، رعایــت پروتکل  را 
بهداشــتی مقداری آن را کاهش می دهد 
یا مثال عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در رســتوران ها میزانی انتقال را افزایش 
می دهــد. هرچند که در مواردی شــاهد 
تخلف مراجعین و ارائه کنندگان خدمات 
در رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی 

هستیم که مشکالت را مضاعف می کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت 
شیوع کرونا در کشورهای همسایه ایران 
به ویژه در کشــور جمهوری آذربایجان، 
گفــت: ما وضعیــت همه کشــورهای 
همســایه را رصد می کنیم. زیرا ویروس 
کوویــد-۱۹ بیماری جهانی و با انعکاس 
منطقه ای است. بنابراین تا زمانی که حتی 
یک مورد ویروس در یک کشور از جهان 
وجــود دارد، همه مردم جهان و دولت ها 
باید هوشیار باشند تا با بازپدیدی و انتشار 
جدید ویروس مواجه نشوند. امیدواریم با 
تدابیری که دولت آذربایجان اتخاذ کرده، 
در جلوگیری از شــیوع این بیماری موثر 
باشــد، اما وزارت بهداشت ایران آمادگی 
کامل دارد که در صورت نیاز به برادران و 
خواهران خود و مردم آذربایجان هرگونه 

کمکی انجام دهد.
حریرچی افزود: ما در این حوزه تجربیات 
موفقــی داریم و کامــال آماده ایم که این 
تجربیــات را در اختیار دوســتان مان در 
کشور آذربایجان و دیگر کشورها بگذاریم. 
حتی اگر درخواست باشد، می توانیم تیم 
متخصص اعزام کنیم و همچنین آمادگی 
کامل برای ارسال تجهیزات تست و موارد 
بیمارستانی داریم. در بسیاری از موارد به 
خوکفایی رسیدیم و امکان صادرات هم 

داریم.
تفویض اختیار به استان ها

حریرچی در پاســخ به پرسشــی درباره 
اعمال محدودیت ها در شهرســتان هایی 
که وضعیت قرمــز دارند، گفت: از اکنون 
به بعد عمــده موارد تصمیم گیری هایمان 
درباره محدودیت ها با مبنای شهرستانی و 
با مکانیزم آســانی که از طریق استانداران 
و وزاری کشــور و بهداشت خواهد بود، 
تدبیر شده اســت. برای برخی استان ها 
اقدامات شهرســتانی صادر شده  مجوز 
است که ادامه دارد. نحوه اعالم این موارد، 
شهرستانی و اســتانی است و به صورت 

کشوری اعالم نمی شود.
وی افــزود: با توجه به نمای متفاوتی که 
از نظر منحنی جمعیت شناسی و همه گیری 
که در استان های مختلف داریم که برخی 
استان ها اوج بیماری شان در اسفند، برخی 
در فروردیــن و برخی در خرداد ماه بوده 
است، قطعا تصمیمات شهرستانی با توجه 
بــه این موضوع، با توجــه به مالحظات 
فرهنگــی، اجتماعی و قومیتی اســتان ها 

گرفته می شــود. اکثر استان ها عید نوروز 
جشــن اصلی شــان بود، امــا در برخی 
اســتان ها عید فطر را به عنوان عید اصلی 
تلقی می کنند. در برخی استان ها مجالس 
تحریم کامال کنترل شــده اســت، اما در 
برخی اســتان ها با شــدت زیادی وجود 
دارنــد و توصیه های ما راه به جایی نبرده 
است. بر همین اساس تصمیمات استانی 

خواهد بود و اعالم می شود.
وی دربــاره حادثــه بمباران شــیمیایی 
سردشــت نیز گفت: هم متاسفیم که این 
حادثه توسط دشمن بعثی پیش آمد و هم 
متاســفیم که جامعه جهانی هم در زمان 
وقــوع حادثه و هم بعــد از آن، کوتاهی 
کرد و روش مقابله ای مناســبی نداشت. 
سال هاست در خدمت مردم سردشت و 
حادثه دیدگان ایرانی و حتی عراقی هستیم 
و تــا جایی که بتوانیم به این عزیزان ارائه 

خدمت می کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره گرفتاری 
چند اندامی در بیماری کووید-۱۹، گفت: 
ویــروس کرونا از ابتدا هــم به صورت 
سیســتماتیک اقدام می کرد و وجه بارز 
آن در ریه و به صورت تنفسی بود. حال 
به تدریج متوجه شــدیم که کرونا اثرات 
عصبی هم می دهد و می تواند حس بویایی 
و چشایی را از بین ببرد و بعد اثراتش در 
عروق مشخص شد که می تواند در عروق 
اثرات انعقادی داشته باشد که این عروق 
در اعضای مختلف هســتند و می توانند 
اثرات خود را نشــان دهنــد. در برخی 
موارد عالئم گوارشــی و در برخی موارد 
عالئم سیستماتیک ویروس مانند تب، درد 
عضالنی و ... خود را نشان می دهد. این ها 
عالئم متنوعی است که ویروس می تواند 
در اعضا و ارگان های مختلف داشته باشد.
حریرچی ادامه داد: ضمن اینکه باید توجه 
کرد که بعد از اینکه ویروس به مرحله ای 
رسید و درگیری به وجود آمد، مانند دیگر 
عوامل عفونی اعم از ویروس و یا باکتری 
باعث سلسله وقایعی می شود که ناشی از 
واکنش بدن به این ویروس اســت و بدن 
گاهی با خودش هم وارد جنگ می شود. 
یعنی با ریه آسیب دیده وارد جنگ می شود 
و گاهی آثار کلیوی و کبدی دیده می شود. 
ضمن اینکه درمان های طوالنی مدتی هم که 
بری این بیماری انجام می شود و همانطور 
که همیشه می گوییم دارو سم است، خود 
داروها خودشان عوارض جانبی دارند که 
به ویروس کرونا هــم اختصاص ندارد. 
در عین حال بســتری طوالنی مدت در 
بیمارستان می تواند عفونت های منتقله از 
بیمارستان ها را تشدید کند. حتی بستری 
در آی سی یو و لوله گذاری تنفسی احتمال 
درگیری بــا باکتری ها و دیگــر عوامل 
ویروسی و قارچ ها را زیاد می کند. بنابراین 
مجموعه اتفاقاتی اســت که یک بیماری 
شدید و طوالنی مدت می تواند ایجاد کند.

قدم های خوب ایران درباره واکســن  
کرونا

وی در پاســخ به پرسشــی ایسنا، درباره 
وضعیت واکســن کرونا که چندی پیش 
وزیر بهداشــت درباره آن صحبت کرده 
بود، گفت: ما هم مانند دیگر کشــورهای 
دنیــا، درباره انواع روش هایی که منجر به 
تولید واکسن می شود و انواع روش های 
رایج بر روی این موضوع کار می کنیم و 
هم از ســوی دیگر مانند دیگر کشورها 
روی ایــن موضــوع کار می کنیم که اگر 
کشوری توانست واکسن تولید کند، ما هم 
بتوانیم سریع آن را تکثیر کنیم  که نیازمند 
امیدواریم  متدولوژی های علمی است و 
به محض اینکــه خبرهای قطعی خوب 
داشته باشیم، فورا به مردم اعالم می کنیم. 

قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده 
است.

کاهش مرگ ناشــی از کرونا نسبت به 
موارد بستری

حریرچی در پاسخ به پرسش دیگر ایسنا، 
درباره علت ســه رقمی شدن مرگ های 
ناشــی از کرونا در کشور، گفت: نسبت 
مشخصی بین میزان ابتال، میزان بستری و 
میزان مرگ و میر وجود دارد. خوشبختانه 
در ماه های گذشــته موارد مرگ و میرمان 
نســبت به موارد بســتری به میزان قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است. اما ما هم 
مانند همه کشــورهای جهانی باید توجه 
کنیم که اوال ما کشــور وســیعی هستیم 
و برخــی از اســتان هایی که در اســفند 
ماه و فروردین ماه درگیر نشــده بودند، 
علی رغم اینکه تصور می شــد که فصل 
گرما، فصل آرامی باشــد، به دلیل کاهش 
فاصله گذاری هــای اجتماعی که به دلیل 
معیشت و اقتصاد مردم، غیرقابل اجتناب 
بــود، هم موارد ابتالیمان افزایش یافت و 
هم موارد بستری و مرگ و میرمان افزایش 

یافت.
وی افــزود: همچنیــن مرگ هایمان در 
برخی استان ها اثر تجمعی بستری است 
که معمــوال بیمارانی که بیماری منجر به 
فوت شان می شود، مدت بیشتری تا چند 
هفته و یک ماه بستری بودند. امیدواریم با 
تدابیری که انجام می شود بتوانیم موضوع 
را از سرچشمه ببنیدیم. یعنی تا زمانیکه 
ویروس در سطح جامعه است،   بیماریابی 
انجام  شود، اما افرادی که بیماری زمینه ای 
یا سن باال دارند، خصوصا چاقی، برخی 
بیماری هــای قلبی و عروقــی و برخی 
سرطان ها را دارند،   خیلی مراقب باشند. 
زیرا اگر ویروس به این افراد برسد، مرگ 
و میر باالیی را می دهد. وزارت بهداشت 
در قسمتی از وظایفش در ابتدای زنجیره 
قرار دارد، اما قسمت عمده فعالیت هایش 
در انتهای زنجیره اســت کــه مبتالیان 
را نجات دهد. قســمت موثــر مقابله با 
ویــروس راهش با درمان و بیمارســتان 
و گسترش آی سی یو نیســت، بلکه راه 
اصلی آن رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و بهداشت فردی است که تعداد کمتری 
مبتال شــوند. اگر تعدادی مبتال شــوند، 
 قاعدتــا افرد در معرض خطــر و دارای 
بیماری های زمینه ای، بیماری در تعدادی 
از این افرد به شرایط بد بیماری و مرگ و 

میر منجر می شود.
ایمنی جمعی؛   آری یا خیر؟

وی در پاســخ به پرسشــی درباه میزان 
اثرگذاری ایمنی جمعی در حوزه کرونا، 
گفت: برخی کشــورها بــه طرف ایمنی 
جمعی رفته اند. حتی کشــور پیشرفته ای 
مانند سوئد به این سمت حرکت کردند، 
اما دچار شکســت خیلی بدی شدند که 
منجر به عذرخواهی شان شد. باید توجه 
کرد که حرکت به ســمت ایمنی جمعی  
یــا جمعیتی و یا ایمنی رمه ای به صورت 
منفعالنه، کامال اشــتباه است و سیاست 
ما این نیســت. زیرا وقتی به این سمت 
می روید، حتما در این مســیر تعداد قابل 
توجهی مبتال شــده، بدحال شده و فوت 
می کنند. روش مطلوب ایمنی جمعیتی از 
طریق ایجاد واکسن است. یعنی واکسن 
تزریق شــود، مردم ایمن شوند و زنجیره 

انتقال بسته شود.
حریرچی ادامــه داد: در عین حال هنوز 
مشخص نیســت که کســانی که مبتال 
می شــوند، ایمنی طویل المدتی خواهند 
داشت یا خیر. نکته ای که معاون بهداشت 
اعالم کردند این بــود که ۴۰ رصد مبتال 
شدند، نه اینکه ۴۰ درصد ایمن می شوند. 
زیرا طبق بررسی هایی که انجام شده اگر 
شدت عالئم در افرادی که مبتال می شوند، 
کم باشــد یا بی عالمت باشــند، میزان 
آنتی بادی موجود در سرم شان به سرعت 
در عــرض چند هفته کاهــش می یابد و 
کسانی هم که دارای عالئم بودند، میزان 
ســطح آنتی بــادی در بدن آنهــا هم کم 
می شود. حال نمی دانیم آیا این آنتی بادی 
ایمنــی دائمی می دهد یــا ایمنی موقت 
می دهد و این ایمنی برای چه مدتی است.
وی همچنیــن گفت: وقتی بــا توجه به 
ضریب مولد پایه و مولد موثر برای ایمنی 
جمعیتی با واکســن یا هــر روش دیگر،   
ایمنی معینــی را تعیین می کنیم، به معنی 
این نیست که انتقال ویروس در جامعه به 
صفر می رسد، بلکه انتقال ویروس خیلی 
کند می شود. در برخی واکسن های ایمنی زا 
باید دوز واکسن یادآور بزنیم. یعنی واکسن 
دائمی نیست. به عنوان مثال در آنفلوآنزا نیز 
واکسن موقت است و ساالنه باید واکسن 

جدید تزریق شود.

حریرچی:

هر مبتال 4٠۶ نفر را مبتال می کند
 همه مردم ماسک بزنند   هر ۳۳ ثانیه یک ایرانی کرونایی می شود
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روند صعودی قیمت 
تخم مرغ ادامه دارد

 رییس هیــات مدیــره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران با اشاره به ادامه روند 
صعودی نرخ تخم مــرغ در بازار، گفت: اگر 
تدبیری برای تأمین نهاده های دامی نشــود با 

چالش در تولید مواجه می شویم.
ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه تخم مرغ دو نرخی شــده است، گفت: 
یک قیمت ساختگی از سوی دولت اعالم شده 
۹,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ است و 
میانگین قیمت بازار ۱۱ تا ۱۱ و ۵۰۰ تومان برای 

هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری است.
وی اضافه کرد: دولت قیمت اعالم شــده بر 
پایــه تأمین نهاده با نرخ هــای مصوب اعالم 
کرده در حالی کــه نهاده ها با نرخ مصوب به 
دست تولیدکنندگان نمی رسد و افزایش قیمت 

سرسام آوری داشته است.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه قیمت 
هر شــانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان به 
حدود ۳۳ هزار تومان رســیده است، گفت: 
با شــرایطی که وجود دارد این اتفاق عجیبی 
نیست. طی ۱۰ الی ۱۵ روز گذشته شایعه شد 
که قیمت گازوئیل قرار اســت افزایش یابد و 
همین مساله موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ 
کرایه ها شده است هم اکنون یک کیلوگرم تخم 

مرغ ۸۰۰ تومان کرایه بار می خورد.
وی با اشــاره بــه وضعیت نامطلــوب بازار 
نهاده های دامی افزود: هم اکنون کنجاله سویا با 
قیمت ۷,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم هم یافت 
نمی شود و نرخ ذرت نیز باالی ۲,۵۰۰ تومان 
اســت. تغییر ارز ریزمغذی ها از ۴,۲۰۰ تومان 
به نیمایی نیز باعث شــده قیمت ریزمغذی ها 
نیز افزایش چشمگیری داشته باشد بر همین 
اساس قیمت متیونین از ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان 

به باالی ۹۰ هزار تومان رسیده است.
این مقام مسوول تاکید کرد: اگر دولت تدبیری 
برای تأمین نهاده هــای دامی نکند با معضل 
بزرگی در حوزه تولیــدات پروتئینی مواجه 
خواهیم شد چون با این شرایط تولیدکنندگان 

نمی توانند طیور را نگه دارند.
وی درباره اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام 
در تأمین نهاده کمک نمی کند؟، گفت: شرکت 
پشتیبانی امور دام بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نهاده ها 
را تأمین می کند اما این رقم بسیار محدود است 

و جوابگوی نیاز نیست.

دالر چقدر موبایل را 
گران کرد؟

 گزارش  میدانی از بازار موبایل نشــان 
می دهــد که با افزایش نــرخ ارز در روزهای 
گذشته، قیمت ها در این بازار به طور میانگین 

۲۰ درصد گران شده است.
به گزارش ایســنا، افزایش نــرخ ارز در بازار 
آزاد در روزهای گذشته رکورد سال ۱۳۹۷ را 
شکســت و به بیش از ۲۰ هزار تومان رسید، 
البته از روز پنجشنبه نزولی شد و به کانال ۱۹ 

هزار تومان برگشت.
در چنین شــرایطی قیمت ها در بازار موبایل 
هم افزایشــی شــد، به طوری که طبق گفته 
فروشندگان هفته گذشته به طور میانگین ۲۰ 
درصد افزایش قیمت داشــته است. بررسی 
لیســت  قیمت ها حاکی از آن است که قیمت 
برخی از موبایل ها در روزهای گذشته نسبت 
به اوایل اردیبهشت ماه تا ۵۰ درصد هم گران  
شــده اســت. البته صحبت های فروشندگان 
درباره میزان افزایش قیمت موبایل بعد از عید 
متفاوت است و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش 

قیمت را عنوان می کنند.
برای مثال یکی از فروشندگان معتقد است با 
افزایش قیمــت دالر،   بازار هم رونق گرفته، 
اما با بازگشــت دالر به کانال ۱۹ هزار تومانی 
دوباره تقاضا کم شــده است، درباره قیمت ها 
می گوید: موبایل پنج میلیون تومانی بعد از عید 
۶۰۰ هزار تومان گران شــد و حاال با افزایش 
نرخ ارز دوباره یک میلیون تومان به قیمت آن 

اضافه شده است.
اما فروشنده دیگری می گوید که »موبایل سه 
میلیونی بعد از عید به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان رســید و حاال پنج میلیون تومان شده 
است. شــرکت ها هم کاالی خود را به قیمت 

دالر روز عرضه می کنند. »
از طرف دیگر مغازه داران عموما تا مشخص 
شدن نرخ ارز قیمت موبایل را اعالم نمی کنند 
و یکــی از آن ها در این باره می گوید که فرق 
آن ها با شــرکت ها این است که آن ها هفتگی 
عرضه می کنند و مغــازه داران روزانه و هر دو 

نرخ روز ارز را مبنا قرار می دهند.
همچنیــن به گفته فروشــندگان بــا افزایش 
قیمت های اخیر، هــم اکنون ارزان ترین تلفن 
همراه هوشمند با امکانات معمولی حدود دو 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
بــه گــزارش ایســنا، روز گذشــته رییس  
هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبی گفته بود که »قیمت تلفن همراه 
در ایران با باال رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد و 
در حالی که در دو ماه گذشته نرخ ارز بالغ  بر 
۴۰ درصد افزایش داشته، اما قیمت تلفن همراه 

این میزان تغییر قیمت نداشته است«.

خبـــر

 تفاهــم نامه تأمین مالی ۳۰ هزار 
واحــد از پروژه های طــرح اقدام ملی 
مســکن توسط سرپرســت بانک عامل 
بخش مسکن و مدیرعامل سازمان ملی 

زمین و مسکن به امضا رسید.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
بانک عامل بخش مســکن، تفاهم نامه 
تأمین مالی بخش دیگری از پروژه های 
طرح اقدام ملی مســکن تا ســقف ۳۰ 
هــزار واحد از ســوی نادر قاســمی 
سرپرســت بانک عامل بخش مسکن و 
علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 

به امضا رسید.
بانک مذکور، مسؤلیت و تعهد پرداخت 
تسهیالت ساخت به چهارمین دسته از 
مجموعه پروژه های طرح تولید و عرضه 
مســکن ملی را در قالب امضای تفاهم 

نامه با این نهاد دولتی برعهده گرفت.
نادر قاسمی سرپرست بانک عامل بخش 
مســکن درباره جزئیات این تفاهم نامه 
اعالم کرد: بانک، تسهیالت ساخت ۳۰ 
هــزار واحد مســکونی تحت مدیریت 
ســازمان ملی زمین و مسکن با نظارت 
ادارات راه و شهرســازی استان ها را در 
قالب ضوابط و شــرایط مصوب دولت، 
بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، 

پرداخت می کند.
قاسمی افزود: پیش تر، بانک موفق شد 
در تفاهم نامه های جداگانه و منعقد شده 
بین خود و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و 
شرکت عمران شهرهای جدید، گام اول 
و اساســی برای پرداخت ۷۵ هزار فقره 
تسهیالت ســاخت مختص طرح اقدام 

ملی مسکن را بردارد. اکنون نیز با تفاهم 
نامــه چهارم، این بانــک در مجموع از 
ساخت ۱۰۵ هزار واحد مسکونی ارزان 
قیمــت روی زمین های دولتی، حمایت 

اعتباری و تأمین مالی می کند.
سرپرســت بانک همچنین تصریح کرد: 
روند پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
اقدام ملی به این صورت تعریف شــده 
اســت که ابتــدا با ثبت نــام متقاضیان 
و تشــخیص واجد شــرایط بودن آنها 
توسط وزارت راه و شهرسازی، نسبت 
به افتتاح حساب جهت متقاضیان اقدام 
و آورده اولیه )نقدی( توسط آنها واریز 

می شود.
بر این پایه تاکنون ۱۱ هزار نفر به عنوان 
افتتاح حساب  متقاضی واجد شــرایط 
صورت گرفتــه و مبالغی با میانگین ۳۰ 
تا ۴۰ میلیــون تومان به عنــوان آورده 
نقــدی پرداخــت کرده انــد. از طرفی، 
ســازنده یا پیمانــکار پروژه های طرح 
اقدام ملی مســکن برای دریافت قسط 
اول تسهیالت ســاخت باید ۲۰ درصد 
از پیشــرفت فیزیکی پروژه را طی کرده 
باشــند یا معادل هزینه انجام آن، آورده 

نقدی ارائه کنند.
قاســمی درباره زمان احتمالی پرداخت 
تســهیالت ساخت مســکن اقدام ملی 
اعالم کرد: بانک مذکور منابع الزم برای 
پرداخت تســهیالت به میزان ۱۰۵ هزار 
فقــره تعهد مربوط بــه ۴ تفاهم نامه را 
تدارک دیده اســت و متناسب با آماده 
شدن شرایط قانونی و مقرراتی پروژه ها، 
پیمانــکاران و متقاضیان آنها، اقســاط 
تسهیالت ســاخت به موقع پرداخت و 
تزریق خواهد  پروژه های ساختمانی  به 

شــد. وی افزود: خوشبختانه زمین هایی 
که دولت برای طرح مســکن اقدام ملی 
تدارک دیده است اغلب دارای خدمات 
شــهری اســت و بنابراین فرآیند آماده 
ســازی زمین ها برای شــروع عملیات 
آنچنــان همچون  اجرایی ســاختمانی 
پروژه های مسکن مهر طوالنی نخواهد 

بود.
مشــخصات  درباره  بانک  سرپرســت 
تسهیالت ســاخت در تفاهم نامه امضا 
شــده با ســازمان ملی زمین و مسکن 
گفت: این تســهیالت تا ســقف ۱۰۰ 
میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد به 
ســازنده ها پرداخت می شود به گونه ای 
که طول دوره مشــارکت ۲ ساله و طول 
زمانی بازپرداخت نیز ۱۰ ســاله در نظر 

گرفته شده است.
از ســوی  وی دربــاره شــرایط الزم 
ســازنده ها برای دریافت تسهیالت نیز 
گفت: ســازنده هایی که طبــق قوانین 
ممنوعیت  بانکی کشــور  جاری شبکه 
دریافت تســهیالت نداشته باشند و در 
عین حال واجد شــرایط الزم و تعریف 
شده در وزارت راه و شهرسازی باشند 

از تسهیالت بهره مند خواهند شد.
قاسمی درباره ساده سازی مسیر دریافت 
تســهیالت ساخت مسکن در این طرح 
نیــز گفت: بر پایه مصوبــه اخیر هیأت 
دولت و شــورای پول و اعتبار، شــرط 
نسبت مالکانه برای پرداخت تسهیالت 
ســاخت به اشــخاص حقوقی در این 
طرح حذف شــد و متقاضیان حقوقی 
برای دریافت این نوع تسهیالت ساخت 
مسکن ملزم به تأمین ســرمایه مالکانه 
معادل ۱۵ درصد کل مبلغ تســهیالت 

نمی باشند.
وی همچنین با اشــاره بــه یک تفاوت 
دیگر بیــن نظام تأمین مالــی در طرح 
اقدام ملی مســکن با طرح مسکن مهر 
نیــز تصریح کرد: در طــرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مســکن، بانک همزمان 
بر روند پرداخت آورده نقدی متقاضیان 
و تسهیالت ساخت به سازنده، نظارت 
و کارشناســی الزم را به عمل می آورد. 
در طرح مســکن مهر، عملیات تزریق 
آورده نقــدی متقاضیــان به حســاب 
پیمانکاران بــا تأیید نهایی ادارات راه و 
شهرسازی و شــهرهای جدید صورت 
می گرفــت و بانک صرفاً برای پرداخت 
تسهیالت، کار نظارت بر پروژه از بابت 
تناسب پیشرفت فیزیکی با نیاز پروژه به 
تسهیالت را برعهده داشت. اما در طرح 

اقدام ملی مســکن پس از انعقاد قرارداد 
تسهیالتی، هر نوع پرداخت منابع مالی 
چه در قالب آورده نقدی و چه در قالب 
تســهیالت، منوط به تأیید نهایی میزان 
بانک  توسط  پروژه  فیزیکی  پیشــرفت 

است.
قاسمی سرپرست بانک مذکور همچنین 
خواســتار تسهیل شــرایط اتصال بازار 
مسکن به بازار سرمایه برای تأمین مالی 
سریع و کم هزینه پروژه های ساخت و 

عرضه مسکن شد.
راه اندازی صندوق زمین و ساختمان 
از ســوی بانک، به معنی بنگاهداری 

بانک ها نیست
وی یکی از راهکارهای ممکن برای این 
منظور را برقرار شدن دوباره شرایط الزم 
برای بانک مســکن بابت تعریف و راه 

اندازی صندوق های زمین و ســاختمان 
عنوان کرد و گفت: این تصور که بانک 
با این صندوق ها وارد پروســه شرکت 
داری می شود، نادرست است چرا که به 
محض اتمام پروژه ساختمانی، صندوق 
زمین و ســاختمان مربوطه نیز به پایان 
کار خود می رســد و از مــدار فعالیت 
خارج می شــود. اما همیــن صندوق ها 
بهترین ابــزار برای جذب نقدینگی های 
سرگردان و ســرمایه های خرد از بازار 
سرمایه و تجهیز آن در مسیر تأمین مالی 

ساخت مسکن هستند.
قاسمی با تقدیر از نگاه رییس کل بانک 
مرکزی به موضــوع تأمین مالی بخش 
مســکن از طریق بازار ســرمایه، اظهار 
امیدواری کرد موانع پیش رو خیلی زود 

از جلوی مسیر برداشته شود.

رقم آورده نقدی متقاضیان مسکن ملی اعالم شد؛

 نفری 4٠ میلیون تومان

 رییس کل بانک مرکزی در یادداشــتی 
با اشاره به وضعیت فعلی نرخ ارز تاکید کرد که 
بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز 
را رصد کرده و همانند دو سال گذشته با مدیریت 
نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد 

کرد.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در یادداشت 
اینستاگرامی خود نوشت: »سیاست گذاری پولی 
و ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است. البته 
این بــه معنی عدم بیان آنچه بانک مرکزی انجام 
می دهد، نیســت و من نیز بــر این پایه، همواره 
تالش کرده ام تا صادقانه، سیاست ها را به مردم 

عزیز توضیح دهم تا خطای شــکل گیری واقعی 
انتظارات راکاهش دهم. این بخشی از وظیفه من 

است.
۱-درمقوله رشــدنقدینگی، علیرغــم اینکه در 
سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست  پولی، 
حجم نقدینگی نیســت، ولی در هر صورت بار 

دیگر یادآور می شوم که رشد نقدینگی از ابتدای 
امســال تا نیمه خرداد، در مجموع با احتســاب 
خریــد ارز ، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت 
به ۶.۲ درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه 
ترین حالت همین روند تا آخر سال ادامه داشته 
باشد که بسیار بعید است، نرخ رشدنقدینگی کمتر 

از نرخ رشد سال گذشته خواهد بود و در راستای 
همان هدف تورمی اســت. بی اطالعی برخی از 
اطالعات واقعی نباید دســتاویزی برای تشویش 

اذهان و دمیدن بی ثباتی شود.
۲- دالیل نوســانات بــازار ارز را توضیح دادم. 
بدیهی است برای چنین دوره هایی که تکانه های 

کوتاه مدت را در اقتصاد تجربه می کنیم، هیچ 
بانک مرکــزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در 
بازار نمی پاشــد. بانک مرکزی قطعا با نوسانات 
ســفته بازی مقابله می کند. روند سه روز اخیر 
نیز نشــان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از 
هرگونه بی ثباتی و تالطم جلوگیری خواهد کرد. 
خیرخواهان می دانند که ارز پاشــی با مقابله با 
جریانات ســفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر 
موقتی است و در حال گذار و بانک مرکزی بدون 
هیچ هیجانی حرکــت بازار ارز  را رصد کرده و 
همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار 

را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.«

همتی:

»ارزپاشی« نمی کنیم

 یک فعــال حوزه کار معتقد اســت حق 
مســکن دســتکم باید ۵۰ درصد متوسط هزینه 
اجاره بهای مســکن را پوشــش دهد و حقوق و 
دریافتی یک کارگر به گونه ای باشــد که از عهده 

پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها برآید.
علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
مبلغ حق مســکن کارگران اظهار کرد: در سالهای 
گذشته رقم های کمی برای حق مسکن پیش بینی 
می شد و آن زمان استدالل این بود که برای تعیین 
این مبلغ شــهرک های حاشیه ای در کالن شهرها 
را در نظــر بگیرند و حداقــل ۵۰ درصد میانگین 
هزینه اجاره بهای مسکن را به عنوان حق مسکن 

بپردازند.
وی ادامــه داد: برخی از کارخانه ها در ســالهای 
گذشــته به فکر مســکن کارگران افتادند و برای 
کارگران خود در محل تولید واحدهای مسکونی 
ایجاد کردند تا از این طریــق هم کارگران بدون 
دغدغه به محل کار برسند و هم هزینه های رفت 
و آمد آنها کاهش یابد. حتی مرخصی های سالیانه 

و یــک وعده غذای گرم هم برای کارگران درنظر 
گرفته می شــد و کارفرمایان تالش می کردند تا 
هــم بهره وری کارگاه را باال ببرند و هم از دغدغه 

نیروهای کار خود بکاهند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه حق مسکن باید 
حداقل ۵۰ درصد متوســط اجاره بهای مسکن را 
پوشــش دهد، تاکید کرد: حقوق و دریافتی یک 
کارگر باید به قدری باشــد کــه بتواند عالوه بر 
هزینه های معیشــت ازعهده هزینه های مسکن و 

اجاره بها برآید.
سیارمه در ادامه با اشاره به ارسال مصوبه افزایش 
حق مسکن کارگران به هیات وزیران درباره زمان 
پرداخت آن اظهار کرد: آنچه که در سالهای گذشته 
در بــاره پرداخت حق مســکن لحاظ می شــده 
از ابتدای ســال بوده و تقریبــا تمام مبالغی که به 
عنوان حق الزحمه یا دستمزد برای کارگران تعیین 
می شد همیشــه از اول سال منظور می شد و اگر 
جلسات بررسی برای تصمیم گیری طول می کشید 
یــا افزایش با تاخیر همراه بود بــاز هم از ابتدای 

سال در نظر می گرفتند و هیچگاه سابقه نداشته اگر 
مصوبه ای در بحث دستمزد یا حق مسکن در نیمه 
سال هم تصویب شــود، پرداختش از اول همان 
سال نباشد. وی با بیان اینکه حق مسکن به عنوان 
مزایا جزیی از حقوق کارگران به شــمار می رود، 
ادامه داد: اســتدالل ما این است که همانطور که 
حقوق و دســتمزد از ابتدای سال اعمال می شود 
مزایا هم بخشی از دستمزد به شمار می رود و باید 
همزمان با حقوق پرداخت شــود؛ بنابر این حق 
مسکن یا آنچه که به اسم کمک هزینه مسکن یاد 
می شود اگر از تیرماه عملیاتی شود باید معوقات 

آن از ابتدای سال پرداخت شود.
به گفته این فعال حوزه کار ســال گذشته برخی 
بنگاههــا حق مســکن ۱۰۰ هزار تومانــی را به 
کارگران پرداخت نکردند و زمانی که به نقدینگی 
رســیدند معوقات آن را به طور کامل به کارگران 
خود پرداخت کردنــد بنابر این اگر کارفرمایان با 
مشکل نقدینگی مواجه هستند یا معذوراتی دارند 
می توانند معوقات حق مسکن را در ماههای آینده 

به کارگران خــود بپردازند هر چند که این قضیه 
بیشــتر در مورد کارگران وابســته به دولت دیده 
می شــود ولی بودجه دولت یکساله دیده شده و 
طبعا عالوه بر حقــوق، مزایا هم در آن پیش بینی 

شده است.

مصوبــه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مســکن 
کارگران که اخیرا از ســوی وزیــر کار به هیات 
وزیران پیشنهاد شــده در هیات وزیران در دست 
بررســی است و در صورت تصویب از تیرماه در 

فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد.

یک فعال حوزه کار:

حق مسکن باید ۵۰ درصد هزینه اجاره بها را پوشش دهد

 برپایه ابالغیه ســازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان از ایــن پس تمامی 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی جهــت فروش 
محصوالت خود ملزم به عرضه محصوالت خود 

به بازار هستند.
به گزارش ایسنا، بر پایه تصمیمات کارگروه تنظیم 
بازار و در راستای ساماندهی و مدیریت بازار لوازم 
خانگی در ســطح عرضه، همچنین شفاف سازی 
قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد 
فرصت طلب، تولید کننــدگان و تامین کنندگان 
لوازم خانگی ملزم خواهند بود تا محصوالت خود 

را در سطح بازار عرضه کنند.
در ایــن اطالعیه ســازمان های صنعت، معدن و 
تجارت سراســر کشــور و واحدهای بازرسی و 
نظارت اصناف و بازرســان اتحادیه مکلف شدند 

ضمن رصد و پایش مستمر بازار این محصوالت، 
نســبت به کنترل و نظارت ویژه بر زنجیره تولید 
تا مصرف نظــارت کرده و هر گونه تخلف را در 
کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار دهند. 
همچنین این ســازمان ضمن هماهنگی کامل با 
سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع قضایی، 
پرونــده های متشــکله را در موعــد مقرر مورد 

رسیدگی قرار خواهند داد.
الزام شبکه عرضه به خرید سبدی کاال و یا ایجاد 
انحصار در تامین کاال، اخالل در نظام عرضه و 

تقاضا تلقی می شود
الزم به ذکر اســت که با توجه به تمهیدات فراهم 
شــده انتظار می رود تا زمینه برای عرضه مستمر، 
بهنگام و مکفی کاالهای تولیدی در ســطح بازار 
فراهم شــود. بر این پایه هرگونه اقدام نظیر الزام 

شــبکه عرضه به خرید ســبدی کاال و یا ایجاد 
انحصار در تامین کاال از سوی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی فاقد وجاهت و بــه منزله اخالل در نظام 
عرضه و تقاضای بازار تلقی شــده و مورد پیگرد 

قانونی قرارخواهد گرفت.
شایان ذکر است در راستای ثبات قیمت ها و آرامش 
بازار و جلوگیری از تغییرات غیر منطقی قیمت با 
متصدیان واحدهای صنفــی که خارج از ضوابط 
تعیین شده قیمت ها را افزایش دهند در چارچوب 
قانون برخورد خواهد شــد. بنابراین بازرسان این 
سازمان، ســازمان صمت اســتان ها و اتحادیه ها 
مکلف اند ضمن رصد و پایش مستمر بازار نسبت 
به شناسایی و معرفی بنگاه های اقتصادی متخلف 
اقدام کنند تا زمینه برای آرامش بیش از پیش بازار 

این محصوالت فراهم شود.

در پایان این ابالغیه نیز یادآوری شــده که ســتاد 
خبری این سازمان با شماره ۱۲۴ در سراسر کشور 
آمادگی دارد تا ضمن دریافت گزارش ها، شکایات 
و پیشنهادهای مردمی نسبت به رسیدگی به آنها در 
کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند. به منظور توسعه 
نظارت هــای مردمی و ایجاد فضــای ناامن برای 
متخلفان از هموطنان درخواســت می شود ضمن 
انجام خرید قانونمنــد از واحدهای صنفی معتبر 
و نمایندگی های مجــاز و دریافت فاکتور خرید 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف گرانفروشی 
مراتب را از طریق ســامانه ارتباطی این ســازمان 

منعکس کنند.
در هفته های گذشته افزایش قیمت لوازم خانگی 
خبرساز شده و مشــاهدات میدانی از بازار نشان 
می دهد که در ســال کنونی لــوازم خانگی ایرانی 

۲۵ تا ۳۰ درصد و کاالهای خارجی که عمدتا به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. در نهایت سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرد که در قیمت های لوازم خانگی بازنگری شده 
اســت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر ۲۰ درصد 
و دیگر لوازم خانگی حداکثر ۲۵ درصد مجاز به 
افزایش قیمت نسبت به بهمن سال گذشته هستند 
و تولیدکنندگان تا پایان روز سه شنبه )۲۷ خرداد 
ماه( فرصت دارند قیمت های خود را در ســامانه 
۱۲۴ درج کنند که مالک بازرســی از واحدهای 
صنفی قرار گیرد و هم اکنون به روزترین لیســت 
قیمت لوازم خانگی از طریق نشانی.۱۲۴old.ir در 
بخش »خوداظهاری بنگاه های اقتصادی« به ثبت 

رسیده و آماده بهره برداری است.

تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به عرضه محصوالت در بازار هستند
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان خبر داد:

استعالم و پرداخت 
صورتحساب، دریافت پیامکی 

قبوض واعالم و ثبت رقم 
کنتور، تلفنی شد

 مدیــر عامل 
و  آب  شــرکت 
اســتان  فاضــاب 
زنجان گفت: خدمات 
اســتعام و پرداخت 
صورتحساب قبوض، 
ثبــت شــماره تلفن 
همراه جهت دریافت 
قبوض بصورت پیامکــی و اعام و ثبت رقم 
کنتور با فشردن کلید 4 در سانه تلفنی 122 برای 

مشترکین استان زنجان مهیا شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: پیش از این 
مشترکین برای دریافت این خدمات مجبور به 
مراجعه حضــوری بودند، اما اکنون با توجه به 
شرایط کرونایی کشــور و لزوم پرهیز از رفت 
و آمدهای غیر ضرور و صرفه جویی در وقت 
و هزینه مشترکین، این خدمات بصورت تلفنی 
ارائه میگردد. وی افزود: شرکت آب و فاضاب 
اســتان زنجان در راستای رسالت خود جهت 
تحقق سیاست های دولت الکترونیک تمامی 
خدمات خــود را بصورت غیر حضوری و در 

بستر اینترنت و تلفن ارائه می کند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان زنجان 
اضافه کرد: عاوه بر این خدمات، ثبت حوادث 
آب و فاضاب، ثبت شــکایت های مردمی، 
دریافت پیام صوتی مشترکین و پیگیری جزو 
خدمات تلفنی سامانه 122 برای مشترکین این 

شرکت می باشد.
جزء قاسمی بیان داشت: در راستای تحقق نظام 
شفافیت، صورت حساب مشترکین بصورت 
لحظه ای قابل رصد و پیگیری بوده و خدمات 
شــرکت آب و فاضاب در این راستا، روز به 

روز توسعه یافته تر می شود.
این مسوول اظهار داشت: در آینده نزدیک امکان 
ثبت اینترنتی حــوادث آب و فاضاب و ارائه 
اپلیکیشن جامع خدمات آب و فاضاب نیز به 
خدمات غیر حضوری شرکت آب و فاضاب 

افزوده می شود.

 خبـــر

 رییس اداره اماکن فرماندهي انتظامي استان 
زنجان گفت: با مراکزي که قلیان عرضه میکنند به 
شدت برخورد خواهد شد و در این رابطه با کسي 

مماشات نخواهیم کرد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ علي کریمي در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با فعالیت قلیان سراهاي 
استان، اظهار کرد: در روزهاي گذشته تصمیماتي 
مبني بر فعالیت واحدهاي صنفي و واحدهاي ارایه 
خدماتدهنده، کافیشاپ، رستوران و سفره خانه ها 
در  اســتان اباغ شد که شرط فعالیت دوباره این 
واحدها، رعایت پروتکلهاي بهداشــتي و ســرو 

نکردن قلیان بود.
وي با اشــاره به تصمیم اتخاذ شده از سوي ستاد 
مبارزه با کروناي استان مبني بر نظارت شدید بر 
همه واحدهاي صنفي استان، افزود: روز پنجشنبه 
هفته گذشــته )5 تیر( بر پایه تصمیم اتخاذ شده 
از سوي ســتاد مبارزه با کروناي استان مقرر شد 

که همه واحدهاي صنفي از جمله ســفره خانه ها، 
کافي شاپها و رستوران هاي اســتان از طریق تیم 
تلفیقي ســازمان صمت اســتان، اداره نظارت بر 
اماکن عمومي و واحد بهداشــت محیط دانشگاه 
علوم پزشکي اســتان از واحدهاي مذکور بازدید 
شود و ســخت گیرانه ترین پروتکل هاي بهداشتي 
نیــز در این اماکن مد نظر ایــن تیم قرار خواهد 
گرفت. این مســوول با تاکید بر اینکه با مکانهاي 
داراي مجوز و بدون مجوزي )زیرزمیني( که اقدام 
به سرو قلیان میکنند، برخورد و بافاصله پلمب 
خواهند شد، تصریح کرد: اصنافي که پروتکلهاي 
بهداشــتي را رعایت نمي کنند با صدور اخطاریه 
24 ساعته نسبت به پلمب این اماکن اقدام خواهد 

شد.
رییــس اداره اماکن فرماندهي انتظامي اســتان با 
اشاره به اینکه اماکني که بنا بر نظر همکاران مرکز 
بهداشت استان، پروتکل هاي بهداشتي را رعایت 

مي کنند، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، ادامه 
داد: روز پنجشــنبه هفته گذشته چهار تیم تلفیقي 
براي بازدید از اماکن )سفره خانه ها، رستوران ها و 

غیره( به سطح شهر اعزام شده است.
کریمي در رابطه بــا فعالیت تاالرهاي پذیرایي و 
برگزاري آیین در باغشهرهاي استان، اظهار کرد: 
بر پایه تصمیمات اســتاني و کشوري مقرر شده 
اســت که تاالرهاي پذیرایي و باغ تاالرها بر پایه 
تصمیمات کشوري و اســتاني در استان هایي که 
از لحاظ بیمــاري کرونا در وضعیت قرمزي قرار 
دارند، اجازه فعالیت نداشته باشند و این موضوع 

در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
وي بــا بیان اینکــه تاکنون 4 تــاالر پذیرایي و 
2 باغ تاالر در اســتان زنجان پلمب شــده است، 
خاطرنشــان کرد: باغ تاالرها و سولههاي اطراف 
شــهر تحت رصد اداره اماکن بوده و در صورت 

برگزاري آیین پلمب خواهند شد.

تا اطالع ثانوی

عرضه قليان در زنجان ممنوع

 معاون اقتصــادی اســتاندار زنجان از 
تشــکیل نشســت اصظراری برای حل مشکل 
نهاده ها و تعیین قیمت مرغ در زنجان خبرداد و 
گفت: در این نشست قیمت مرغ در زنجان 15 

هزار و 750 تعیین شد.
فرامرز نیک سرشــت در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به قیمت مصوب مرغ در 
اســتان زنجان اظهار کرد: در مورد قیمت مرغ 
جمعه 6 تیرماه نشست  اضطراری تشکیل شد و 
قیمت مرغ بر پایه مصوب تنظیم بازار کشوری 

15 هزار تومان تعیین شد.
وی تصریــح کرد: تامین نهاده های مرغداری ها 
بــا ارز 4 هزار و 200 تومان حداکثر 30 درصد 
اســت و مرغداری ها مجبورند 70 درصد نیاز 

خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با بیان اینکه 
تنظیم بازار کشــور به میــزان 30 درصد نهاده 
توزیع شده قیمت مرغ را 15 هزار تومان تعیین 
کرده اســت افزود: در نشست اضطراری که در 
اســتان زنجان در این باره تشــکیل شد آنالیز 
قیمت ها توسط کشتارگاه و مرغداران انجام شد 

که قیمت نهایی به تصویب رسید.
وی عنوان کرد: قیمت مرغ در زنجان 15 هزار 
و 750 تومان تعیین شــده و قرار است مرغ با 

این قیمت در بازار عرضه شود.
نیک سرشت با اشاره به اینکه تثبیت قیمت نیاز 
به نظارت از مرحله تولید تا عرضه آن در بازار 
دارد بیان کرد: ســازمان جهادکشاورزی مکلف 
شــده در مرحله تولید و تامین نهاده تا مرحله 
تحویل مرغ به کشتارگاه نظارت داشته باشد و 
بعد از آن نیز ســازمان صمت مکلف شــده به 
تمامی مراحل تا رسیدن مرغ به دست مصرف 

کننده نظارت داشته باشد.

وی با اشــاره به اینکه آینده صنعت مرغ کشور 
منوط به تامین نهاده  توسط دولت با تخصیص 
ارز است عنوان کرد: اگر این موضوع اتفاق افتاد 
همین فرآینــد را ادامه خواهیم داد و امیدواریم 
در دوره بعدی جوجه ریزی بیشــتری را داشته 

باشیم.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با بیان اینکه 
هم اکنون در کشور 8 میلیون قطعه جوجه ریزی 
شده است افزود: امیدواریم در دوره بعدی این 

میزان به 120 میلیون قطعه افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در استان زنجان با بیان اینکه در 
گذشــته میزان جوجه ریزی تا بیش از 2 میلیون 
قطعه نیز رسیده بود افزود: از زمانی که موضوع 
نهاده مطرح شــده به حدود 1.5 میلیون قطعه 
کاهش یافته و امیدواریم که در مرحله بعدی به 

دو میلیون قطعه برسد.
نیک سرشت با تاکید براینکه امیدواریم با افزایش 

تولید شاهد کاهش قیمت در استان باشیم بیان 
کرد: در باره ادامه فرآیند نهاده به قیمت دولتی 
و یارانه ای بستگی به تصمیم دولت و تخصیص 

منابع ارزی دارد.
وی با بیان اینکه برای تامین ارز نهاده ها دولت 
بنا به دالیلی با مشــکاتی مواجه شده است و 
دولت تمام ســعی خود را دارد تا ارز مورد نیاز 
را تامین کنــد افزود: یکی از راه های تامین این 
منابع الزام صادرکنندگان اســت تا ارز دولتی را 
برگردانند و برای این اقــدام صادرکنندگان تا 

آخر تیرماه زمان تعیین شده است.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
نمایندگان استان زنجان نیز کاما در جریان این 
موضوع هستند و دولت نیز تمام تاش خود را 
بکار بســته تا این مشکل را برطرف کند گفت: 
امیدواریم کــه بتوانیم با کمــک همدیگر این 

بحران را پشت سربگذاریم.

جهادکشاورزی  بازرگانی  مدیرتوســعه   
استان زنجان با اشاره به مشکل کمبود نهاده های 
دامــی و افزایش قیمت آن در بــازار آزاد گفت: 
دالالن موجب افزایش قیمت نهاده های دامی در 

بازار شده اند.
عبداله جعفری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشاره به اینکه از اسفند ماه سال گذشته کاهش 
واردات نهاده ها و مشــکات تامیــن آن باعث 
اختال در بازار و قیمت های نهاده های دامی شد 

اظهار کرد: این مشکل همچنان تداوم دارد.
وی تصریــح کرد: بــا ورود دالالن به این حوزه 
کمبود نهاده در بازار ایجاد شده و شاهد افزایش 
قیمت آن در بازار آزاد هســتیم و شوربختانه این 

موضوع تا به امروز ادامه دارد.
مدیرتوسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان زنجان 
خاطر نشــان کرد: کمبود نهاده و عدم عرضه آن 
توسط وارد کنندگان اصلی با نرخ مصوب باعث 
شد قیمت های حبابی و حاشیه ای در بازار ایجاد 
شــود و تولید کننده در تامین نهاده دچار مشکل 
جدی شود. وی ابراز کرد: مسوولیت تامین نهاده 
و پیگیری برای تخصیص ارز همچنین  هماهنگی 
و نظارت بر فعالیت وارد کنندگان برعهده وزارت 

صنعت ، معدن وتجارت  است.
جعفری خاطر نشان کرد: وزارت جهادکشاورزی 
و سازمان جهاد کشــاورزی استان اقدامات الزم 
جهت توزیع نهاده دامی که از طریق مبادی رسمی 
گمرک ترخیص و آمار آن به جهاد کشــاورزی 
اعام میشود را انجام و پیگیری میکند تا بدست  

تولید کننده واقعی برسد.
وی ادامــه داد: میزان نهاده های ترخیص و اعام 
شده برای توزیع بسیار کمتر از واقعی استان است 
که این امــر موجب افزایش قیمت نهاده در بازار 
شده است. مدیرتوسعه بازرگانی جهادکشاورزی 

اســتان زنجان بیان کرد: طبیعی اســت وقتی که 
تولیدکننده نتواند میزان نهــاده مورد نیاز خود را 
تامین کند به منظور پیگیری از تلفات و زیان بیشتر 

تولید خود را مدیریت میکند.
وی بیان کــرد: قیمت مرغ در بازار بر پایه عرضه 
و تقاضا تعیین می شــود و تعیین قیمت آن نیز با 
کارگروه تنظیم بازار کشور و تنظیم بازار و نظارت 

بر قیمت ها با سازمان صمت است.
جعفری خاطر نشان کرد: بر پایه مصوبات تنطیم 
بازار کشــور مقرر شــده عرضه مرغ منجمد با 
محوریت شرکت امور دام و سازمان صمت آغاز 
شود تا با افزایش عرضه قیمت مرغ در بازار کنترل 

شود.
وی ابراز امیدواری کرد بــا تدابیری که کارگروه 
تنظیم بازار کشور اتخاذ کرده به ویژه افزایش دادن 
عرضه مرغ ، در زنجان شاهد حل مشکات باشیم 
عنوان کرد: امیدواریم با این اقدام جلو قیمت کاذب 

گرفته شده و قیمت ها منطقی تر باشد.
مدیرتوسعه بازرگانی جهادکشاورزی استان زنجان 
با بیان اینکه از شهریور سال 1398 مسوولیت تنظیم 
بازار اقام اساســی از جمله مرغ و تامین نهاده ها 
برعهده وزارت صمت اســت ابراز کرد: با توجه 
به اینکه هم اکنون در تامین نهاده با مشکل مواجه 
هستیم و نیاز استان تامین نمی شود و موضوعی که 
هم اکنون برای ما نیز جای پرسش دارد این است 
که چرا نهاده با نرخ مصوب کم است ولی در بازار 

آزاد وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل نیازمند 
ورود جدی بازرســان ســازمان صمــت به این 
موضوع هســتیم خاطر نشان کرد: باید وزارت و 
سازمان صمت به بحث مدیریت تامین  نهاده و هم 
نظارت بر فعالیت وارد کننده و حذف واســطه ها 
ورود جدی تری  داشته باشد تا روند تامین نهاده 

به سامان برسد.

 صنایع تبدیلی حلقه مفقوده کشــاورزی 
طارم اســت که سبب می شــود محصوالت این 

شهرستان با قیمت ارزان تر خرید و فروش شود.
نام شهرستان طارم همواره با کشاورزی آن عجین 
شده است. آب و هوای خوش این شهرستان، آن 
را مبدل به هندوســتان ایران کرده و حاصل کار و 
تاش طارمی هــا 500 هزار تن انواع محصوالت 

کشاورزی است که ساالنه روانه بازار می کنند.
هر چهار فصل زیبــای خداوند در طارم، رنگ  و 
بوی کار و تاش برای رونق سفره ایرانیان و جهش 
تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری دارد. از زن و 
مرد گرفته تا پیر و جوان در باغات طارم در تکاپو 
برای کسب روزی حال هستند؛ اما با  فرارسیدن 
فصل برداشــت محصوالت کشــاورزی شاهد 

دغدغه ها و گایه های کشاورزان طارم هستیم.
گاهی رنج شان، گنج دالر می شود و گاهی حاصل 

تاش شان بر سر مزارع می ماند. چون دخل با خرج 
نمی خواند. هنگام برداشت زیتون، سیب زمینی و 
سیر که می رسد، گایه ها از بازار کشاورزی طارم 
باال می گیرد. زیتون که خام فروشــی شده و سیر و 
سیب زمینی هم که در غیاب صنایع تبدیلی مفت از 

چنگ کشاورزان درآورده می شود.
سال هاســت که نبود صنایع تبدیلــی به یکی از 
دغدغه های اصلی کشــاورزان طارمی تبدیل شده 
است و این امر در حالی است که همه کارشناسان 
بر این موضوع تاکید دارند که ایجاد صنایع تبدیلی 
یکی از ســودمندترین ارتباطــات بین دو بخش 
صنعت و کشاورزی اســت؛ این صنایع از میزان 
بیکاری  های دائمی و فصلی در مناطق روســتایی 

می  کاهد.
همچنیــن زمینه مناســب جهت توســعه بخش 
کشــاورزی را فراهم آورده و به افزایش تولیدات، 

بهره وری، ایجاد فرصت  های شغلی، تامین نیازهای 
اساسی، پیوند با دیگر بخش های اقتصادی و کاهش 
نابرابری  های منطقه  ای منجر خواهد شد. بنابراین 
اینگونه صنایع می  تواند پیش نیاز استراتژی صنعتی 

شدن و تامینکننده امنیت غذایی در کشور باشد.
چند وقتی اســت که برداشت سیب زمینی توسط 
2600 بهره بــردار طارمی آغاز شــده اســت، اما 
شــوربختانه بــازار روی خوش به کشــاورزان 
سیب زمینیکار طارم نشان نمی دهد و این درحالی 
است که سیبزمینی این شهرستان به علت مرغوبیت 
برای تولید چیپس مشتریان پرو پا قرص داشته و 
ســاالنه خریداران زیادی را از اقصی نقاط کشور 
به این شهرســتان می کشــاند. پای صحبت های 
کشاورزان طارمی که می نشینی اکثر آن ها از حسرت 
خود در زمینه عدم وجود صنایع تبدیلی و فقدان 
اتحادیه های کشاورزی می گویند که همین عوامل 

دست به دســت هم داده اند تا دالالن تعیینکننده 
قیمت محصوالت کشاورزی طارم باشند.

امســال کشــاورزان طارمی 2 هزار و 200 هکتار 
از اراضی زراعی خود را به کشــت ســیب زمینی 
اختصاص داده اند که پیش بینی می شــود حاصل 
دســت رنج این کشــاورزان 48 هزار و 400 تن 

سیب زمینی باشد که راهی بازار خواهد شد.

از عمده ارقام سیب زمینی کشت شده در هندوستان 
ایران می توان به آگریا، سانته، میلوا، ایلونا و کایزر 
اشاره کرد که کشت آن در طارم از بهمن ماه آغاز و 
خردادماه برداشت می شود. مردم روستاهای انذر، 
جزال، دستجرده و برخی دیگر از روستاهای حاشیه 
جنوبی رودخانه قزل اوزن در کشــت سیب زمینی 

فعالیت می کنند.

قیمت مرغ در زنجان تعیین شد؛

 15 هزار و 750 تومان
دلیل افزایش قمیت نهاده های دامی مشخص شد؛

ورود دالالن به بازار 

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن
هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 
1- آقای رجبعلی فاضلی سجاسی فرزند مسلم به شماره شناسنامه 3462 صادره از خدابنده متقاضی سنددر محدوده پالک 1830 فرعی از 57  اصلی واقع در شهر سجاس بخش 

5 زنجان قطعه 686  برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به مساحت94/ 145 متر مربع برابر رای شماره 2436 مورخ 99/02/10
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرساند کسانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف مدت بیست روز اعتراض 
خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده تسلیم واز تاریخ تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک خدابنده تسلیم ورسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول 
اعتراض را دریافت وبه اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

علیرضا محمدی رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

بازار سیب زمینی طارم حال خوبی ندارد

هندوستان ایران در حسرت صنایع تبدیلی
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اذان ظهر
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غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

21:00

نیمه شب

00:24

اذان صبح فردا

4:11

طلوع صبح فردا

6:00

وضعیت آب و هوای زنجان:

11
26

همواره عشق ، بی خبر از راه می رسد
چوانن مسافری هک هب انگاه  می رسد

رکش وا می نهم هب اکش و هب مژگان ، تدا
چون وقت آب و جاروی این راه می رسد

اینت زهی شکوه هک زندت کالم من
با موکب نسیم سحرگاه می رسد

با دیگران نمی نهدت دل هب دامانت
ن هک دست خواهش کواته می رسد چندا

گاهن رد دلم میلی کمین گرفته پلن
ات آهوی تو ، کی هب کمین گاه می رسد !

گام وصل ماست ، هب باغ زبرگ شب هن
وقتی هک سیب نقره یی ماه ، می رسد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

فرمانــده   
انتظامی استان زنجان 
اســتمرار اجرای  از 
طــرح نظــارت بر 
صنوف و قهوه خانه 
ها خبر داد و گفت: با 
اجرای طرح نظارت 

بر صنوف، ۸ واحد صنفی متخلف پلمب شد.
به گــزارش زنگان امــروز، ســردار رحیم 
جهانبخش گفت: در راســتای پیشگیری از 
گسترش بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله 
گذاری اجتماعی، طرح نظــارت و بازدید از 
واحدهای صنفی بــه ویژه قهو خانه ها، کافی 
شاپ ها، سفره خانه ها و رستوران ها در سطح 
شهر زنجان با تشکیل چند تیم از پلیس امنیت 
عمومی و با حضور کارشناســانی از دانشگاه 
علوم پزشــکی و عوامل نظــارت بر اماکن 

عمومی انجام شد.
وی افزود: در این طــرح از ۵۳۱ قهوه خانه، 
کافی شاپ ها، سفره خانه ها و رستوران بازدید 
و به ۱۲۰ واحد صنفی بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی تذکر داده شد.
جهانبخش خاطر نشــان کرد: در این طرح به 
۱۷ واحد صنفی متخلف بر رعایت قوانین و 
پروتکل های های بهداشتی اخطاریه تعطیلی 
صــادر و ۸ واحد صنفــی متخلف نیز که بر 

تحلفات استمرار داشتند پلمب شدند.
فرمانده انتظامی استان زنجان عمده تخلفات 
صورت گرفته توسط این واحدها را رعایت 
نکــردن قوانین فاصله گــذاری اجتماعی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی بیان کرد.

    خبر اجتماعی

فرمانده انتظامی استان زنجان:
 ۸ واحد صنفی متخلف 

در زنجان پلمب شد

تبلیغات در 
به سود شماست

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 481۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586۷31

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 185 مورخه 99/3/25 شورای محترم 
اسالمی شــهر هیدج، یک قطعه زمین صنعتی واقع در هیدج بلوار حاج آخوند، خیابان 20 

متری، قطعه 18 را به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید.

فروش کامال به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
1.200.000.000 ریالمیزان سپرده

واحد کمیسیون معامالت شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/3/31زمان فروش اسناد

ساعت 14:30 سه شنبه مورخه 99/4/17آخرین مهلت تحویل اسناد
چهارشنبه مورخه 99/4/18 ساعت 14:30زمان بازگشایی

از قرار هر مترمربع 6.000.000 ریالقیمت پایه
4000 مترمربعمساحت

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به واحد 
امالک شهرداری مراجعه فرمایند.

 شهرداری در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع مزایده 

به نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود.
رضا حیدری- شهردار هیدج

آگهی مزایده نوبت اول

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان 
گفــت: هم اکنون مــوج جدید بیماری 
کرونا در این اســتان آغاز شده است که 
در صورت همدلی و همبستگی همگانی 
می توان به کنترل آن نایل شد و آسیب های 

ناشی از این بیماری را کاهش داد.
دکتــر پرویز قزلبــاش در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بیماریابی کرونا در 
۲ هفته گذشــته به طور قابل توجهی در 
اســتان افزایش یافته و پیش بینی ها نیز 
بیانگر آن است که در روزهای آینده موج 
جدید از بیماران بســتری در استان رخ 
خواهد داد که این بسیار چالش برانگیز 

خواهد بود.
وی اضافه کــرد: در ۱۰ روز گذشــته، 
شــمار بیماریابی فعال استان نیز از ۴۰۰ 
بیمار به بیش از یک هزار نفر رســیده که 
به طــور طبیعی این افزایــش ها به دلیل 
ورود گسترده عوامل و دست اندرکاران 
بهداشــتی و درمانی به ایــن حوزه بوده 

است.
این مســؤول ادامه داد: در چهارم تیر، از 
۸۱۹ مورد نمونه گیری انجام شده ۳۴۳ 
مورد مثبت تشــخیص داده شد که این 
رقــم روز ماقبــل آن ۷۷۹ نمونه با ۲۰۰ 
مورد مثبت بود و نکته مهم اینکه درصد 
بیماران مثبت که پیش از این ۲۰ درصد را 
شامل می شد اکنون به ۴۰ درصد رسیده 
است. وی اظهار داشت: حضور بیماران 

مثبت و آلوده به کرونایی در اجتماعات 
این اســتان افزایش یافته بطوری که در 
روزهای آینــده ۱۵ درصد جمعیتی که 
در جامعه در معــرض خطر قرار دارند، 
نیازمند بستری بیمارستانی شده و بخش 
دیگر نیز بیماران بدحال و نیازمند دریافت 

خدمات آی سی یو خواهند شد.
این مســؤول ادامه داد: پیش بینی ها در 
باره روند ابتال بــه این بیماری به وقوع 
پیوست، روند افزایش تدریجی بستری 
های کرونایی در بیمارستان های استان و 
نمود عینی آن در روز چهارم تیر به تعداد 
۷۶ مورد به اوج خود رســید که در این 
ارتباط ظرفیت بیمارستان ولیعصر )عج( 

زنجان تکمیل شده است.
وی اضافــه کرد: بر این پایه بخشــی از 
بیماران این بیمارستان نیز در ۲ مرحله به 
بیمارستان تامین اجتماعی امام حسین)ع( 
شــهر زنجان منتقل شدند که یک بیمار 
بطــور میانیگن به مــدت هفت روز در 
شرایط عادی باید تحت درمان باشد که 
با توجه به افزایش بســتری ها در چند 
روز آینده تعداد قابل توجهی تخت برای 
مراقبــت از گروه های هــدف مورد نیاز 

است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: 
در صــورت تداوم روند کنونی، شــمار 
بستری های کرونایی این استان به ۱۲۰ 
نفر در روز خواهد رســید که برای هفته 

پیش رو یک هزارو ۲۰۰ تخت مورد نیاز 
بوده که در زمان حاضر مجموع ظرفیت 
تخت های بیمارستانی حدود ۲ هزار نفر 
است. وی اظهار داشت : در زمان حاضر 
روند افزایشــی بیماری در این استان به 
ویژه ۲ روز گذشته رشد بیشتری یافته که 
در این باره دانشگاه علوم پزشکی استان 
در شرایط آماده باش قرمز قرار گرفته و 
بر این مبنا تمامی مرخصی ها لغو شــده 

اســت. قزلباش افزود: حوزه  بیماریابی 
مهم بوده چرا که عدم کنترل این بخش، 
بالفاصله بیمارســتان را با چالش مواجه 
می کند کــه در این بــاره ۱۲ مرکز ۱۶ 
ساعته استان در شبانه روز ۳۰۰ بیمار را 

ویزیت می کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: 
توصیه این واحد دانشگاهی با توجه به 

افزایش شمار مبتالیان در استان، بازگشت 
اعمال محدودیت ها، کنترل آمد و شدها 
در ورودی و خروجی شهرستانها، کاهش 
ساعات کاری ادارات، دور کاری و اعمال 
محدودیت در استفاده از ناوگان عمومی 
شهری است. وی اظهار داشت: بررسی 
ها نشان می دهد پروتکل های بهداشتی 
مربوط به کرونا، در تاکسی ها و اتوبوس 
ها چندان رعایت نمی شود و بحث الزام 

استفاده از ماسک در تمامی سازمان ها و 
ادارات اســتان و عموم مردم باید جدی 
گرفته شــود. قزلباش خاطرنشــان کرد: 
در زمان حاضر شــمار بیماران سرپایی 
کرونایی در استان ۹ برابر شده است که 
در صورت عدم پیگیری این ســد، سر 
ریز می شود و بیمارستان ها را با مشکل 
مواجه می کند که در این باره پشــتیبانی 

های الزم اهمیت زیادی دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

موج جدید بیماری کرونا در زنجان آغاز شده است

 فرماندار طارم گفت: توســعه کســب و 
کارهای اینترنتی می تواند در فروش محصوالت 
کشــاورزی که از دغدغه های کشاورزان است، 

کمک کننده باشد.
ســتار صفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اقتصاد وابسته به بخش کشاورزی این شهرستان، 
اظهار کرد: سیاســتکاری دولــت، اولویت بندی 
و پرداخــت تســهیالت، در راســتای ایجــاد 
ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی کشاورزان 
و تولیدکنندگان منطقه بوده و تالش شده است 
فضا برای جلوگیری از خام فروشی محصوالت 
فراهم شــود، به نحوی که ۷۰ درصد محصول 
تولیدی زیتون توسط واحدهای خانگی و فرآوری 

خود منطقه فرآوری و بسته بندی می شود.
وی بــا بیان این کــه بالغ بر ۳۰ میلیــارد تومان 
تســهیالت ارزان قیمت در چهار مرحله از محل 
منابع صندوق توســعه ملی با اولویت راه اندازی 
واحدهــای فــرآوری و بســته بندی تاکنون به 
متقاضیان پرداخت شده اســت و مرحله پنجم 
پرداخت این تسهیالت نیز به زودی آغاز خواهد 
شــد، افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد درآمد 

برای تولیدکنندگان این شهرستان است.
این مســوول با بیان اینکه طــارم از بابت تولید 
مشــکلی ندارد ولی به دلیل موقعیت جغرافیایی 
منطقه و پایین بودن حجم آمد و شد در طارم، در 
مقایسه با شهرهای شمالی همسایه این شهرستان، 
از بابت بازاریابی و فروش محصوالت با مشکل 

مواجه اســت، تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت 
فضای مجازی و گســترش کســب و کارهای 
اینترنتی می تواند در فــروش محصوالت طارم 

کمک کننده باشد.
فرمانــدار طارم با عنوان این مطلب که امروز دنیا 
به ســمت کســب و کارهای اینترنتی می رود و 
روند رشــد آن به گونه ای است که قابل مقایسه 
با سال های گذشته نیست، تاکید کرد: در طارم نیز 

باید از این ظرفیت استفاده حداکثری کنیم.
صفری در ادامه با اشــاره به شیوع بیماری کرونا 
در سطح دنیا و تاثیرات مخرب آن در حوزه های 

مختلف، گفــت: علی رغم تاثیــرات منفی این 
بیماری بر حوزه های مختلف، این وضعیت منجر 
به افزایش مبادالت تجاری در فضای مجازی شده 
و رشد چهار برابری در کشور و استان را به دنبال 

داشته است.
فرمانــدار طارم بیــان کرد: از فعــاالن اقتصادی 
شهرستان در فضای مجازی درخواست می شود 
برای جذب دیگر عالقه مندان به کسب و کارهای 
اینترنتی، ساماندهی فعالیت ها و گسترش شبکه 
فروش، فعالیت های شــان را در قالب تشــکل 

پیگیری کنند.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان زنجان از آغاز عملیات 
اجرایی حفاظت و بازسازی ۱۲ قلم شیء تاریخی 

استان خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
زنجان، امیر ارجمند گفت: در این فصل، عملیات 
اجرایی حفاظت و بازسازی ۱۲ قلم شی از اشیا 
موزه ای و تاریخی در آزمایشــگاه مرمت اشــیا 
این اداره کل توســط متخصصان مرمت صورت 
می گیرد. هر ســاله بر پایه نیازها و بررسی های 

کارشناسی، تعدادی از این اشیا ترمیم می شود.

فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان زنجان عنوان کرد: اشیای مرمت شده 
شامل ۶ قلم سفال، یک قلم میکرولیت، سه عدد 
مهره، یک سر پیکان، یک ابزار افزاری مربوط به 

دوره  هزاره اول قبل از میالد است.
ارجمند تشریح کرد: اشیای تاریخی بعد از انجام 
پایش و اولویت بندی توسط متخصصان مرمت و 
طی مراحل قانونی، بررســی میزان و نوع آسیب، 
مراحل مرمت از جمله شناسایی میزان خوردگی 
و رسوبات، مواد به کار گرفته با هدف پاک سازی، 
نمک زدایی، استحکام بخشی، کنترل، بازسازی و 

در مرحله آخر تثبیت نهایی اشیا انجام می گیرد.

دغدغه اصلی کشاورزان طارمی

بازاریابی و فروش 

فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان:

حفاظت و بازسازی ۱۲ قلم از اموال منقول تاریخی آغاز شد
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