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برندگان قرعه کشی »یک پرداخت و ۹۰ جایزه« 
در زنجان مشخص شدند
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دادستان زنجان عنوان کرد:
استفاده دستگاه قضایی از همه ظرفیت ها برای جهش تولید

 رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان 
زنجان گفت: مشــکل اصلی جامعه، اشتغال و 
مهارت آموزی اســت که دانشگاه ها باید بر این 

پایه گام بردارند.
ابراهیم احمدی در نشست خبری با بیان اینکه 
دانشگاه های همه کشورها مبدا همه اصالحات 
و تحوالت موجود در جامعه است، اظهار کرد: 
دانشگاه ها برای اینکه بتوانند به نقش ذاتی خود 
عمل کنند باید جامعه و نیازهای آن را به خوبی 
بشناســند و نباید به تنهایی برای خود مســیر 

ترسیم و تصمیم سازی کرده و تصمیم بگیرد.
وی بــا بیان اینکه مســیر دانشــگاه ها باید بر 
پایه نیازهای واقعی جامعــه از جمله نیازهای 
فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و غیره باید شکل 
بگیرد، افزود: امروز مشکل اصلی جامعه اشتغال 
و مهارت آموزی است که دانشگاه ها باید بر این 

پایه گام بردارند.
این مســوول با بیان اینکه دانشگاه های کشور 
رسالت های مختلفی را بر عهده دارند، تصریح 
کرد: برخی از دانشگاه های کشور به طور ذاتی 
تنها رســالت آنان فعالیت های آموزشی صفر و 
نیز در حد و مرز دانش اســت ولی برخی دیگر 
از دانشــگاه های کشور به  صورت پلی کیلینیک 
هستند که رســالت اصلی این دانشگاه ها ایجاد 

فناوری است.

رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان با اشاره 
به رشــته های موجود در این دانشگاه، در رابطه 
با برگزاری کالس هــا و امتحانات در روزهای 
کرونا، ادامه داد: از ســوم اســفند این دانشگاه 
روزهای ســختی را گذرانده است و مجموعه 
دانشــگاه و دانشــجویان این دانشــگاه بر پایه 

پروتکل ها عمل کردند.
وی افــزود: علی رغم اینکه این دانشــگاه تنها 
مجموعه ای اســت که به فیبر نوری مخابرات 
متصل نشــده است ولی توانســتیم از آموزش 

آفالیــن و آنالین از طریق نرم افزارها اســتفاده 
کنیم.

رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: برخی از دانشجویان دانشگاه 
فنی و حرفه ای اســتان زنجان، از روســتاها و 
شهرستان های اســتان در این دانشگاه تحصیل 
می کنند و یکی از مشکالت موجود اسکان این 
دانشجویان است تا پروتکل های مربوط به کرونا 
را رعایت کنیم که نیازمند تصمیم سازی اساسی 

است.

 فرماندار طارم گفــت: ۳۴ پروژه طارم 
دارای ردیف اعتباری است.

ســتار صفری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به شــرایط موجود کشور و مشکالت ناشی از 
تحریم های ظالمانه، نبــود امکان فروش نفت 
و کاهــش درآمدهای نفتــی و تاثیرات آن بر 
وضعیت اعتبارات، گفت: همه به شرایط حاکم 
بر کشــور اذعان دارند و بایســتی با توجه به 
وضعیت موجود اعتبارات کشــور به گونه ای 

مطلوب اداره شود.
وی افــزود: کل اعتبــارات اختصاصــی بــه 
شهرســتان طارم در ســال کنونی بالغ بر ۱۲۱ 
میلیارد ریــال بوده و در مجموع امســال ۳۴ 

پروژه دارای ردیف اعتباری هستند.
این مسوول با اعالم این خبر که بودجه امسال 
نسبت به ســال گذشته ۲.۷ درصد رشد داشته 
اســت، افزود: بودجه اســتان در سال کنونی 
از محل تملک دارایی ســرمایه ای با رشد ۴۴ 
درصدی همراه بوده ولی سهم اعتبارات امسال 
از درآمدهای نفتی کاهش ۵۰ درصدی داشــته 

است.
فرماندار طارم با بیــان این مطلب که اولویت 
اختصاص اعتبار با پروژه های نیمه تمام اســت 
و بایســتی تا پایان امسال این پروژه ها به اتمام 
برسد، تصریح کرد: ۱۲ پروژه نیمه تمام با اعتبار 

تخصیصی بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از سه منبع 
استانی، درآمدهای نفتی و راه های روستایی تا 

پایان امسال بهره برداری خواهد شد.
وی با اشاره به این که امسال ۸۹ درصد اعتبارات 
به صورت متمرکز در اختیار وزارتخانه ها بوده 
و تنهــا ۱۱ درصد اعتبارات در اختیار اســتان 
اســت، تاکید کرد: مدیران دســتگاه ها بایستی 
تالش کنند با توجه به نیازهای شهرســتان در 
حوزه های مختلف سهم بیشتری را برای طارم 

جذب کنند.

فرماندار طارم ادامه داد: خوشبختانه در قانون 
بودجه امســال از محل منابع درآمدی صندوق 
توســعه ملی مبلــغ ۲ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
یــورو جهت اجرای طرح هــای آبیاری تحت 
فشــار و آبخیزداری لحاظ شــده است که با 
توجه به ظرفیت و موقعیت شهرستان بایستی 
دســتگاه های متولی بســتر و مقدمات استفاده 
از ایــن فرصت اعتباری را فراهــم کرده و از 
این ظرفیت ایجاد شــده بیشترین بهره برداری 

را کنند.

 معــاون تربیــت بدنی و ســالمت اداره 
کل آمــوزش و پرورش اســتان زنجــان گفت: 
دانش آموزان زنجانی در مسابقات کشوری سبکی 

کاراته )رشته کاتا( خوش درخشیدند.
ذبیح اهلل تاراسی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
دانش آموزان زنجانی در مسابقات کشوری سبکی 

کاراته )رشته کاتا( خوش درخشیدند.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان با بیان اینکه دانش آموزان در 
این مسابقات موفق به کسب سه مدال طال، یک 
مدال نقره و یک مدال برنز توســط دانش آموزان 
استان زنجان شــدند، بیان کرد: این مسابقات به 
صورت مجازی و با حضور شرکت کنندگانی از 

داخل و خارج از کشور برگزار شد.
وی با بیان اینکه این مسابقات به صورت مجازی 

برگزار شــد، افزود: در این مسابقات یک هزار و 
۵۵۰ بازیکن از ۳۰ استان برگزار شد.

تاراسی با اشاره به اینکه ثریا اسکندری دانش آموز 
دبیرستان شــاهد بهار ایمان زنجان در مسابقات 
کشوری کاراته )رشته کاتا( مقام نخست را کسب 
کرد، اضافه کرد: زهرا شکوری مدرسه نمونه دولتی 
حضرت زهرا )س(، کسب مقام نخست، معصومه 
رحیمی، مدرسه فرشته هم مقام نخست را کسب 
کرد، هستی بیگ محمدی مدرسه نمونه بسیج دوم 
شد و  بهار مهدیون، مدرسه ی فرهنگیان رستمی 

مقام سوم را کسب کرد.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان ادامه داد: نگین مهدیون 
از دانش آموزان افتخارآفرین استان زنجان مربیگری 

این تیم را بر عهده داشت.

وی اظهار کرد: در نهایت تیم استان زنجان توانست 
بعد از استان های تهران و کیش، جایگاه سوم تیمی 

را تصاحب کند.

 فرنشین بهزیستی استان زنجان از پرداخت 
تسهیالت تا ســقف ۵۰۰ میلیون ریال به معتادان 

بهبود یافته خبر داد.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار کرد: هم اکنــون ۲۸ مرکز بازتوانی 
و بهبودی معتادان تحت نظارت بهزیستی استان 

فعالیت می کنند.
فرنشین بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه از 
این تعداد ۱۴ مرکز اقامتی در اســتان فعال است، 
گفت: همچنین هم اکنون ۱۲ مرکز ســرپایی و 
یک مرکز کاهش گذری آسیب و یک مرکز شلتر 
)سرپناه( در حال ارائه خدمات درمانی به معتادین 

است.
وی مشــکل اصلی مددجویان در عدم دریافت 
تســهیالت را نداشــتن ضامن معتبر عنوان کرد 

و گفــت: در این زمینه با بانک هــا رایزنی هایی 
انجام شــده است که روند پرداخت تسهیالت به 

مددجویان آسان تر شود.
فرنشین بهزیستی استان زنجان از اعطای تسهیالت 
خود اشــتغالی به معتادان بهبود یافته خبر داد و 
گفت: این تســهیالت به افرادی اختصاص پیدا 
می کند کــه حداقل ۱۸ ماه دوره پاکی داشــته و 
اطالعات آنها در سامانه ارمغان بهزیستی ثبت شده 

و تحت پوشش بهزیستی باشند.
وی افزود: این تســهیالت تا سقف  ۵۰۰ میلیون 
ریال است که به صورت قرض الحسنه و با سود 
۲ تا ۴ درصد و از محل اشــتغال بند »ب« تبصره 
۱6 تسهیالت اشتغال پرداخت می شود، همچنین 
باید متقاضیان این وام، دوره آماده سازی شغلی را 
گذرانده باشند. محمدی در ادامه با اشاره به اینکه 

کارفرمایانی که معتادان بهبود یافته را اســتخدام 
می کنند نیز می توانند وام دریافت کنند، اظهار کرد: 
سازمان بهزیستی به کارفرمایانی نیز که تا سقف پنج 
نفر از معتادان را به کار بگیرند وام پرداخت می کند.
فرنشــین بهزیستی استان زنجان با اشاره به اینکه 
این وام نیز تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
)برای ۵ نفر(  به کارفرمایانی که معتادان بهبود یافته 
دارای شرایط اشتغال را به کار می گیرند، پرداخت 
خواهد شد، اضافه کرد: این وام به شکل مستقیم 
به معتادان پرداخت نخواهد شد و پس از تشکیل 

پرونده در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، سال گذشته ۲۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون 
ریال تسهیالت به ۱۲۷ معتاد بهبود یافته با سابقه 
۱۸ ماه پاکی را برای دریافت تسهیالت به بانک ها 

معرفی شده اند.

رئیس دانشگاه فنی  و حرفه ای استان زنجان:

دانشگاه ها اشتغال و مهارت آموزی را 
مدنظر قرار دهند

فرماندار طارم:

۳۴ پروژه طارم دارای ردیف اعتباری است
  امسال، ۸۹ درصد اعتبارات به صورت متمرکز در اختیار وزارتخانه هاست

معتادان بهبود یافته تسهیالت اشتغال می گیرنددرخشش دانش آموزان زنجانی در مسابقات کشوری کاراته

هشدار جدی فرماندار به شهروندان:

وضعیت قرمز کرونایی در زنجان 
 زنجانی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 

2

معضل ناتمام آسفالت شهر زنجان
 وضعیت آسفالت خیابان های شهر زنجان بیمار است

ثبت نام متقاضيان 
فاز سوم مسکن 

اقدام ملی در زنجان
 معاون شهرسازي و مسکن اداره کل راه 
و شهرسازي استان زنجان گفت: براي متقاضیان 
فاز ســوم )ثبت نــام پیامکــي(، از تاریخ ۱۳ 
خردادماه، به صورت گروهي و هدفمند پیامک 

مراجعه به سامانه ارسال میشود.
مسعود شاهینفر در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار کرد: فرآیند ثبتنام مســکن اقدام ملي در 

زنجان در حال انجام است.
معاون شهرســازي و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازي استان زنجان با اشاره به اینکه در مورد 
متقاضیان فاز سوم )ثبت نام پیامکي(، از تاریخ 
۱۳ خردادمــاه به صــورت گروهي و هدفمند 
پیامک مراجعه به ســامانه ارسال میشود، اضافه 
کــرد: متقاضیان صرفا پــس از دریافت پیامک 

مذکور به ...

خبر نخست
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معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان:
آمارگیری حضوری از 
خانوارهای زنجانی در 

روزهای کرونا با رعایت نکات 
بهداشتی انجام می شود

 معــاون آمار و اطالعات ســازمان  
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: 
بر پایه مجوز صادره از ســوی ســتاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا، مصاحبه حضوری در 
آمارگیری نمونه ای از خانوارها در روزهای 
شیوع بیماری کرونا که امکان مصاحبه تلفنی 
وجــود ندارد با رعایت نکات بهداشــتی و 

فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود.
ایــرج امینــی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: در نامه معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
خطــاب به مرکز آمار ایران آمده که اجرای 
شــیوه های حضوری آمارگیــری نمونه ای 
از خانوارهــا در روزهای بیمــاری کرونا 
بــا رعایت موازیــن طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی، الزامات ســالمت محیط و کار و 
رعایت تمام اصول و معیارهای بهداشــتی 
و آن هم در صورت عدم امکان آمارگیری 

تلفنی، بالمانع است.
وی با اشــاره به مواردی کــه در آمارگیری 
حضوری باید رعایت شود، خاطرنشان کرد: 
رعایت فاصله فیزیکی مناسب )حداقل یک 
متر( در هنــگام آمارگیری، مراقبت کارکنان 
معین شــده به طور اختصاصی برای موارد 
مشکوک یا تایید شــده کرونا برای کاهش 
خطر انتقال، اســتفاده از تجهیزات حفاظت 
فردی )ماســک( برای ماموران سرشماری 
و رعایت حداقل زمــان ممکن در مواجهه 

چهره به چهره از جمله این موارد است.
امینی افزود: اجتناب ماموران سرشــماری 
از دســت دادن و روبوسی، رعایت مسائل 
فــردی از جمله پوشــاندن دهــان و بینی 
در هنگام عطســه و ســرفه، اســتفاده از 
از  نکردن  اســتفاده  مواد ضدعفونی کننده، 
کارکنــان بیمار و یا مشــکوک به ویروس 
کرونــا در عملیــات سرشــماری، تکمیل 
فرم خوداظهــاری ماموران قبــل از انجام 
سرشــماری  و اســتفاده ماموران از لوازم 
تحریر شــخصی و ضدعفونی کردن آن ها 
پس از اســتفاده از دیگر نکات بهداشــتی 

الزم برای اجرای آمارگیری است.
معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان گفت: مرکز آمار 
ایران از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، 
اقدام به لغو انجام مصاحبه های حضوری در 
اجرای آمارگیری هــای خانوادگی نموده و 
دستورالعمل الزم نسبت به تغییر شیوه های 
آمارگیری به صورت تلفنــی را ابالغ کرده 

بود.
وی اظهار داشت: از آنجایی که دسترسی به 
تمــام خانوارهای مورد نظر برای آمارگیری 
نمونه ای از طریق تلفن، امکان پذیر نیست در 
مواردی ناگزیر به مصاحبه حضوری هستیم.
امینی خاطرنشــان کرد: بر این پایه و طبق 
مجوز ســتاد ملی مقابله با بیمــاری کرونا 
آمارگیری حضوری با رعایت نکات ابالغی 

انجام می شود.
وی افزود: تمام طرح های آمارگیری استان 
زنجان تا ریشــه کن شــدن بیماری کرونا 
به صــورت تلفنی بوده و فقــط در مواردی 
کــه امکان آمارگیری تلفنی وجود نداشــته 
باشد با رعایت این دستورالعمل  به صورت 

حضوری انجام خواهد شد.

شروع عملیات اجرایی 
جاده زنجان - طارم -شفت

 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری شهرســتان طارم از آغاز 
عملیــات اجرایی جاده زنجــان - طارم - 
شــفت، محور آب بر به مالسرا از سه راهی 

روستای سرخه دیزج خبر داد.
رســول رســتم خانی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به شــروع عملیات اجرایی جاده 
زنجان- طارم - شــفت، محــور آب بر به 
مالسرا از سه راهی روســتای سرخه دیزج، 
اظهار کرد: این طرح ملی یکی از اولویت های 

اصلی وزارت راه و شهرسازی است.
وی تصریــح کرد: امیدواریم با بازگشــایی 
ایــن محور از بار ترافیکــی جاده قزوین - 
رشت )محور امام زده هاشم( کاسته شود و 
مردم استان های شــمال غرب کشور بتوانند 
با مســافت کم و با جاذبه های گردشگری 
طبیعی و دیدنی از این مسیر به شمال کشور 

سفر کنند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری طارم با بیان این که برای ارتقای 
راه های این شهرســتان کمر همت بسته ایم، 
ادامــه داد: بــا توجه به محدودیــت اعتبار 
دستگاه ها، ما همچنان پیگیر پروژه های ملی 
این منطقــه و تخصیص اعتبــارات و حل 

موانع و معارض آن ها هستیم.
این مسوول خاطرنشان کرد: با بهره برداری 
از پروژه های نیمه تمام در حوزه راه توسعه 
طارم شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

فرنشین کتابخانه های عمومی استان:
ثبت نام جشنواره کتابخوانی 
رضوی در زنجان تا پایان 

تیرماه تمدید شد
 فرنشین کتابخانه های عمومی استان 
زنجان گفت: با توجه به اســتقبال شرکت 
کنندگان مهلت ثبت نام در دهمین جشنواره 
کتابخوانــی رضوی تا پایان تیرماه امســال 

تمدید شد.
 امیرعلــی نیکبخــش در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا  افزود: بــا توجه به اهمیت 
باالی انجام فعالیت های فرهنگی به صورت 
مجازی در شــرایط امروز کشور، شورای 
سیاستگذاری این جشنواره به دلیل استقبال 
شرکت کنندگان و تقاضای مجریان استانی 
و بازگشــایی کتابخانه ها، مهلت ثبت نام و 
شرکت در دهمین دوره این رویداد فرهنگی 

را تا پایان تیرماه امسال تمدید کرد.
وی اظهار داشــت: عالقه مندان می توانند 
بــا مراجعه به ســایت samakpl.ir در 
دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت 

کنند.
اســتان  عمومی  کتابخانه هــای  فرنشــین 
زنجان با بیان اینکه برای دهمین دوره این 
جشنواره ملی، ۱۲ عنوان کتاب معرفی شده 
اســت، گفت: طبق روال دوره های گذشته، 
منابع مرتبط با ســیره یکــی از معصومین 
)ع( به کتاب های هر دوره این جشــنواره 
اضافه شــده که بر این پایه منابع مرتبط با 
حضــرت معصومه )س( در هفتمین دوره، 
منابــع مرتبط با حضرت احمدبن موســی 
شــاهچراغ )ع( در هشــتمین دوره، منابع 
مرتبط با حضرت امام جواد )ع( در نهمین 
دوره و کتاب هایی با موضوع حضرت امام 
هــادی )ع( به عنوان بخــش ویژه دهمین 
دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی در نظر 

گرفته شده است.
نیکبخش با اعالم اینکه این جشــنواره در 
سه بخش »فردی«، »گروهی« و »خانوادگی« 
برگزار می شــود، افزود: در این جشنواره، 
بخش کودک در ســه قالب مسابقه نقاشی، 
فعالیت گروهی، پویــش کتابخوان؛ بخش 
نوجوان به چهار شــیوه »ترســیم نقاشی«، 
»فعالیت های  گزینــه ای«،  »مســابقه چهار 
گروهــی« و »پویش کتابخــوان« و در رده 
سنی بزرگساالن نیز مشارکت به شیوه های 
»مسابقه چهار گزینه ای«، »پویش کتابخوان« 

و »داستانک نویسی« امکان پذیر است.

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان:

کالس اولی ها از مرداد 
سنجش می شوند

 رییــس اداره آمــوزش اســتثنایی 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
ســنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از 

مردادماه آغاز می شود.
فاطمه باغبانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ســنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، 
اظهار کرد: فرآیند ســنجش نوآموزان بدو 
ورود به مدرسه در سال کنونی، با توجه به 
شیوع ویروس کرونا متفاوت تر از سال های 

قبل خواهد بود.
این مســوول ادامه داد: با توجه به شرایط 
موجــود و لزوم رعایت نکات بهداشــتی 
ســنجش نوآموزان بدو ورود به مدرســه، 
از حساســیت خاصی برخوردار اســت و 
با توجه به شــرایط موجــود و لزوم تهیه 
ملزومات بهداشــتی، فعالیــت پایگاه های 
سنجش ســالمت نوآموزان در سال کنونی 

از مردادماه آغاز خواهد شد.
وی با اشــاره به افزایش تعداد پایگاه های 
سنجش سالمت نوآموزان در زنجان، افزود: 
پایگاه های اســتان زنجان در سال کنونی از 
۸ مورد به ۱۵ پایگاه خواهد رســید. سال 
گذشــته روزانه ۴۲ نفر از نوآموزان در این 
طرح ارزیابی می شدند که این آمار در سال 
کنونی به ۲۰ نفر کاهش می یابد و همراه هر 
دانش آموز یک والد با رعایت پروتکل های 
بهداشتی می تواند در محل سنجش حضور 
یابــد و فاصلــه زمانی ارائــه خدمات به 
نوآموزان از یک ربع به نیم ساعت افزایش 

می یابد.
باغبانی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 
در ســال کنونــی تعداد ۱۴ هــزار و ۵۰۰ 
نوآموز پایــه اول در اســتان زنجان مورد 
ســنجش قرار گیرد، تصریح کرد: اســتان 
زنجان در ســال های اخیر عملکرد خوبی 
در حوزه سنجش داشته و آمار سنجش ۹۹ 

درصدی را به همراه داشته است.
رییــس اداره آموزش اســتثنایی آموزش و 
پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه برای 
ســنجش نوآموزان در ابتدا ثبت نام نوآموز 
در مدارس انجام می شود، خاطرنشان کرد: 
پس از ثبت اطالعــات نوآموزان از طریق 
سامانه و مصاحبه رســانه ای اطالع رسانی 
الزم انجام خواهد شد تا اولیا بر پایه زمان 
اعالمی در پایگاه های ســنجش ســالمت 

حضور یابند.

خبــر

 فرماندار شهرستان زنجان گفت: با توجه 
به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
بســیاری از مردم، نگران شیوع موج دوم این 
ویروس در زنجان هستیم و در همین راستا به 
برخی واحدهای صنفی که مسائل بهداشتی را 

جدی نمی گیرند، تذکر دادیم.
رضا عسگری در گفت و گو با تسنیم در زنجان 
در زمینه وضعیت شهرستان در زمینه ویروس 
کرونا، اظهار کرد: شوربختانه هم اکنون زنجان 

وضعیت خوبی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه همچنان غربالگری ها و 
تســت های ویژه کرونا به صورت سرپایی در 
زنجان انجام می شــود، تصریح کرد: طی روز 
اعالم  استان  پزشــکی  علوم  دانشگاه  گذشته 
کــرد که تعدادی از افراد مبتال به این ویروس 
عالمتی نداشــته اند و این خبر، یک تهدید به 

شمار می رود.

زنجان خواستار رعایت  فرماندار شهرســتان 
مردم  عموم  توســط  اجتماعی  فاصله گذاری 
شد و افزود: تنها راه مقابله با ویروس کرونا، 
این  رعایت پروتکل هاســت و شــوربختانه 
ویروس خطرناک هــم اکنون تغییر رفتار داده 

و این به نگرانی ما افزوده است.
 وی با بیان اینکه شهر زنجان هم اکنون بر پایه 
جمعیت و شــرایط حاکم در آن، در وضعیت 
قرمزی نســبت به ویروس کرونــا قرار دارد، 
یادآور شد: فقط دو شهرستان استان وضعیت 

سفیدی دارند.
عســگری با بیان اینکه شوربختانه آن گونه که 
باید پروتکل های بهداشــتی در شــهر زنجان 
رعایت نمی شــود، بیــان کرد: تعــدادی از 
واحدهای صنفی هم در رعایت پروتکل ها، کم 
کاری داشته اند که این مورد به آن ها تذکر داده 

شده  و در صورت تکرار پلمب می شوند.

هشدار جدی فرماندار به شهروندان:

وضعیت قرمز کرونایی در زنجان 
 زنجانی ها پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند 

 استاندار زنجان با اشاره به انتقال پسماند 
روی به محل جدید با در نظر گرفتن جوانب و 
حساســیت الزم آن گفت: همه مسؤوالن متولی 
امــر، صادقانه  متعهد به تعهــدات خود در این 
زمینه هســتند و اگر در جایی کوچکترین مساله 
و موانعی بوجــود آید به هیچ عنوان اقدام مورد 

نظر انجام نمی گیرد.
فتح اله حقیقی در نشســت ساماندهی پسماند 
استان با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در این 
بخش طی ســال گذشــته افزود: در این باره ۲ 
هدف تعیین و به شــهروندان زنجانی اعالم شد 
که یکی از محورها و نقشــه راه استان در سال 
۹۸، حل و فصل موضوع پســماند روی به نفع 

مردم بود.
وی اضافه کرد: موضوع بعدی مربوط به بســته 
شــدن پرونده پسماند روی تعیین تکلیف محل 

انبار آن بود.
این مســؤول با اشــاره به اینکه بــا تالش همه 
مدیران به ویژه شــورای تامین استان و همچنین 
قوه قضاییه اتفاقاتی خوبی در حوزه پسماندروی 
زنجان رقم زده شد، ادامه داد:  همکاری های بین 
بخشی موجب شد موضوع پسماند روی زنجان 
حل و حکم مالکیت آن بــه دولت و نفع مردم 

صادر شد.
وی اظهار داشت: پیرو این کار با توجه به انباری 
که وجود داشــت و برای ادامه کار، اقداماتی از 
قبیــل مزایده و فروش با اشــکاالتی همراه بود 
چراکه بخشــی از پســماند انبار شده شاید یک 
درصد نیز مفید نباشد که باید از بخشی که امکان 
فراوری آن وجود دارد، جدا ســازی شده و به 

فروش برسد.

اســتاندار زنجان گفــت: در این راســتا برای 
ســاماندهی انبــار این پســماند و تعیین روش 
جداســازی و فراوری آن کمیته ای در معاونت 
معدنــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
مسوؤلیت معاونت معدنی این وزارتخانه تشکیل 

شده است.
وی اضافه کرد: در این کمیته نمایندگانی از این 
استان متشکل از معاون و فرنشین امور اقتصادی 
استانداری و فرنشــین صنعت معدن و تجارت 
استان حضور دارند و در اولین نشست با توجه به 
مصوبات آن مسؤولیت ساماندهی پسماند روی 
برعهده شــرکت تهیه و تولید وابسته به وزارت 

صمت واگذار شده است.
حقیقی افزود: به همیــن منظور در الیحه قانون 
بودجه امسال نیز ۵۰ میلیارد تومان منابع حاصل 
از فروش پسماند در نظر گرفته شده که با افزوده 
شدن به اعتبارات استانی این مبلغ در راستای حل 
مشکالت ناشــی از فعالیت این صنعت در شهر 

زنجان هزینه خواهد شد.
وی اقــدام دیگر مورد توجه در حوزه پســماند 
روی را در سال کنونی ساماندهی محل انبار آن 
عنــوان کرد و گفت: در ایــن باره ۲ حوضچه با 
هدف خارج نشدن شیرابه های پسماند از محل 
اجرا شده و  ۲۸ هکتار این محل نیز باید به طور 

کامل پوشش داده شود.
اســتاندار زنجان دیگر اقدام مورد توجه در این 
باره را جلوگیری از وقوع  گرد و غبارهای ناشی 
از پسماند عنوان کرد و ادامه داد: در زمان حاضر 
دیوار کشــی محل به میزان بیش از ۷۰ درصد و 
عالوه بر آن مالچ پاشی در وسعت عظیمی انجام 
گرفته که در مجموع اقدامات مد نظر در مراحل 

پایانی است. وی با اشاره به تصمیات اتخاذ شده 
برای انتقال انبار پسماند روی، تاکید کرد: تا کنون 
فعالیــت های انجام گرفته در این زمینه مبتنی بر 
تعهد، صداقت و خالصانه بوده که همین مســاله 
در وقایع اخیر نظیر بیماری کرونا نیز نمود عینی 

داشت.
اســتاندار زنجان اضافه کرد: با شــیوع ویروس 
کرونا در کشور با توجه به وضعیت قرمز استان 
های همجوار، این استان با پیک باال مواجه نشد 
و فقط ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی اشغال 

شد.
وی با بیان اینکه استان در انجام کارهای مختلف 
هرگز به صورت احساســی عمل نشــده است، 
گفــت: اقدامات انجام گرفتــه در حوزه بیماری 
کرونا با اولویت قرار دادن ســالمتی مردم بوده و 

این مهم نیز همچنان برقرار است.
حقیقــی افزود: موضــوع  انتقال انبار پســماند 
بــه محل جدید نیــز به همین گونه اســت که 
ایــن اقدامات مبتنــی بر مطالعــات دقیق زمین 
شناسی، بهداشتی، زیست محیطی و بدون بروز 
کوچکترین اشکاالت و آســیب به مردم منطقه 

مورد توجه است.
وی ادامه داد: بخش بزرگــی از اقدامات انتقال 
پســماند روی انجام و بخــش دیگری موضوع 
انتقــال این ماده به مکان مــورد نظر بوده که از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اســتاندار زنجان  با اطمینان بخشی صددرصدی 
در  نحوه انتقال پســماند به محل جدید گفت : 
عالوه بر سالمت مردم، مسائل زیست محیطی و 
شــرایط ایمن آن مهم بوده و در این باره نباید به 

شایعات مطرح شده توجه کرد.

وی خاطرنشــان کــرد: این اســتان تالش دارد 
موضوع انتقال پســماند روی به محل جدید را 
بدون بروز کوچکترین مشــکل زیست محیطی 
و مبتنی بر سیاســت های کوتاه و بلند مدت به 

سرانجام نهایی برساند.
به گزارش ایرنا، انبار پســماند روِی واحدهای 
تولیدی و صنعتی مســتقر در شــهرک صنعتی 
تخصصی روی زنجــان )۱۵ کیلومتری جنوب 
شهر زنجان(، عالوه بر نگرانی و دغدغه هایی که 
به لحاظ آسیب  و خطراتی که بر محیط زیست  و 
سالمت مردم داشت، موجب اختالف بین دولت 
و بخش خصوصی در تملک این کیک ها شــده 
بود و انتقال این مواد و دفع اصولی و بهداشــتی 
آن نیــز مدت ها به عنــوان مطالبه عمومی مردم 
این استان مطرح می شد تا اینکه در جریان سفر 
شهریور ماه سال گذشــته رییس قوه قضاییه به 
اســتان زنجان به صورت جدی مطرح شد و با 
دستور رییس دستگاه قضا، تعیین تکلیف پسماند 
روی در کنار چند موضوع مهم دیگر در دستور 

کار قرار گرفت.
زنجان با تولید ۸۰ درصد شــمش روی کشور، 
اولیــن و بزرگتریــن تولیدکننده شــمش روی 
خاورمیانه بوده و شــمش روی، عمده محصول 
صادراتی این اســتان اســت. روزانه ۲ هزار تُن 
پسماند روی در شهرک صنعتی تخصصی روی 
زنجان تولید می شــود و این پسماندها بیش از 
۱۵ سال بود که در محوطه شهرک، انبار می شد 
ضمن اینکه مقرر شــده بود پسماندها به محل 
دائمی در روستای مرصع، انتقال یابد که به دلیل 
همین اختالف نظرها تــا کنون این مهم محقق 

نشده است.

استاندار زنجان:

انتقال پسماند روی به محل جدید با دقت و حساسیت ویژه پیگیری می شود

 شهردار زنجان گفت: تخفیف ۸۰ درصدی 
برای صدور مجوز و عوارض استقرار واحدهای 

تولیدی در حریم شهری زنجان ارائه می شود.
اســتاندار زنجان در نشست ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید با اشاره به وقایع ۱۴ و ۱۵ خردادماه، 
اظهار کــرد: در آیین رحلت امــام خمینی )ره( 
میلیون ها نفر شــرکت کردند که نشــان از عمق 
ارادت مردم به امام راحل دارد و در ۱۵ خردادماه 
نیز مردم برای حفظ جان ایشان، جان خود را فدا 

کردند و شهدای زیادی تقدیم انقالب شد.
فتح اله حقیقی با اشاره به اینکه امام خمینی )ره( 
۱۶ ســال رهبــری امت و هدایــت جریان های 
انقالبی را به عهده گرفتند و سرانجام انقالب را به 
پیروزی رساندند، گفت: ایشان پس از انقالب نیز 
در مقابل همه قدرت های استکباری دنیا ایستادند 
و در ۸ سال جنگ تحمیلی دفاع جانانه در مقابل 

دشمنان را به نمایش گذاشتند.
نماینــده عالی دولت در اســتان زنجــان با بیان 
اینکه اکنون جانشــین برحق ایشــان در مقابل 
تمام هجمه های دشــمنان ایســتادگی می کنند، 
تصریح کرد: هم اکنون شــاهد این هســتیم که 
سردمداران استکبار در قضیه کرونا عاجز ماندند و 
وحشیانه ترین اقدام را در انظار عمومی با شهروند 

خود انجام می دهند.
وی یادآور شد: امام خمینی )ره( در هنگام تشکیل 
نظام اسالمی، همه نهادها را با رای مردم استقرار 
بخشیدند و انقالب را از همه گردنه های سخت 
با سالمت عبور داده و نهال انقالب را به درخت 

تنومندی تبدیل کردند.
حقیقی با اشاره به اینکه از بین سه پروژه  اولویت دار 
که از دولت برای حل آن استمداد طلبیدیم یکی 
از آن ها به شهرداری مربوط می شود، عنوان کرد: 
شهرداری طلب ۱۵ میلیارد تومانی خود از واحد 
تولیدی را بخشیده و حتی تخفیف ۸۰ درصدی 
برای عوارض صدور مجوز اســتقرار واحدها در 

نظر گرفته است.
وی ادامه داد: کمیته رصد اشتغال را ملزم می کنیم 
که اســتخدام نیروها در واحدهای تولیدی قابل 
بهره بــرداری با اولویت افراد بومی انجام شــود. 
برگزاری جلســات این ستاد نشــان می دهد که 
مجموعه مدیران می خواهند برای رونق اقتصادی 

به بخش خصوصی کمک کنند.
این مســوول خاطرنشــان کرد: اواخر اسفندماه 
پارســال تصمیم داشتیم با حضور رییس جمهور 
تعدادی از واحدهای تولیــدی را افتتاح کنیم و 
هم اکنون به علت شیوع کرونا این امکان فراهم 
نیست و احتمال دارد به شکل ویدئوکنفرانس این 

طرح ها را به بهره برداری برسانیم.
ناصــر فغفوری، رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجان در این نشســت اظهار 
کرد: صنایع استان زنجان در تولید لبنیات کشور 
همین طور صنایع نســاجی ســهم به سزایی در 
کشور دارند و برخی پروژه های قابل افتتاح توان 
تولیدات با ماشــین آالت مدرن در سطح ملی را 
دارند و حتی یک واحد نســاجی قابلیت اشتغال 

بیش از ۲۰۰۰ نفر را دارد.

حبیب یگانه، شــهردار زنجان نیــز در ادامه این 
نشست ابراز کرد: پس از اعالم شعار سال با عنوان 
جهش تولید الیحه ای را برای اعمال تخفیف های 
مناســب برای رونق تولید تنظیم کردیم. در باره 
احداث و درخواســت مجوز در حریم شهر در 
کاربری های مربوطه نسبت به اعمال تخفیف های 
۸۰ درصدی با رعایت ضوابط شهرســازی اقدام 

خواهیم کرد.
همچنین در این نشست مدیران عامل واحدهای 
تولیدی به بیان مشکالت و درخواست برای رفع 
موانع تولید پرداختند. به عنوان نمونه، مدیرعامل 
شرکت پگاه با بیان اینکه سال گذشته ۵.۵ میلون 
دالر صــادرات کمرگی داشــتند، تصریح کرد: 

با موافقت شــهرداری و احداث انبار و قرنطینه 
محصوالت توان تولید به ۱۵۰ تن می رســد و با 
این کار ۶۰ درصد محصــوالت تولیدی در کل 

کشور توزیع می شود.
مدیرعامــل شــرکت نــخ و الیــاف آپادانا نیز 
درخواست واگذاری زمین مجاور این واحد برای 
اجرای طرح توسعه و همین طور آسفالت شهرک 
صنعتی را داشت. همچنین شرکت اطلس چین نیز 
برنامه تبدیل شدن به بزرگ ترین تولید البسه جین 
را داشت که خواستار تخفیف های نظام مهندسی 
برای نظــارت در احداث واحــد تولیدی بود. 
شرکت مینو نیز مسائلی را در باره تهیه زمین در 

شهرک صنعتی خرم دره را مطرح کردند.

در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد؛

ارایه تخفیف ۸۰ درصدی برای صدور مجوز استقرار واحدهای تولیدی
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دادستان زنجان عنوان کرد:
استفاده دستگاه قضایی

 از همه ظرفیت ها 
برای جهش تولید

 دادستان مرکز زنجان گفت: دستگاه 
قضایی از همه ظرفیت ها برای جهش تولید 

استفاده می کند.
حجت االســام محســن کرمی در حاشیه 
بازدید از شــرکت نیک ریــس زنجان در 
جمع خبرنگاران، اظهار کــرد: این واحد، 
از شرکت های بزرگ حوزه نساجی کشور 
بوده و توانایی رقابت با دیگر شــرکت ها با 
ظرفیت اشتغال ۸۵۰ نفر از نیروهای بومی 
اســتان را دارد. ارتقای کیفیت محصوالت 
شــرکت نیک ریس برای ادامــه فعالیت و 
رقابت با شــرکت های بزرگتــر، ضروری 

است.
این مســوول ضمن قدردانی از اســتقرار 
دســتگاه های مدرن و بــه روز دنیا در این 
مجموعــه، ادامه داد: معتقدیم همه کارها با 
اتکا به خداونــد متعال، مدیریت اصولی و 
بهره گیری از فناوری های مدرن دنیا، عملی 
اســت و چیزی به عنوان بن بست در کارها 
نداریم و شرکت نیک ریس، نمونه عینی این 

مطلب است.
وی ایجــاد زیرســاخت های اصولی برای 
توســعه صنعت نســاجی این اســتان را 
ضروری خواند و گفت: شرکت نیک ریس 
زنجان، ظرفیت رقابت با شرکت های بزرگ 
در حوزه صنعت نساجی دنیا را دارد. هدف 
از حضــور در این واحــد تولیدی، بازدید 
از بخش های مختلف و بررســی مشکات 
این شرکت است که به گفته مدیرعامل، با 
مشــکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه 
که ۹۵ درصد وارداتی است، مواجه هستند.

کرمــی تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه، 
پیگیری هایــی از طریق ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان و دادســتانی کل 
کشور در دســتور کار قرار خواهد گرفت. 
این کارخانه، زمینه صادرات محصوالت و 
اشــتغال ۴۰۰ نفر نیروی جدید برای طرح 
توســعه را فراهم کرده است و در قسمتی 
از زمین خریداری شــده برای شــرکت، 
معارض های جدی بــرای این اراضی پیدا 
و اختاف ایجاد شــده که دادستانی، تاش 
خود را برای پیگیری و حل این مشکات 

به کار خواهد گرفت.
دادســتان زنجــان یادآور شــد: شــرکت 
نیک ریس در حوزه نســاجی، بِرند بســیار 
خــوب و ویژگی های ممتازی در کشــور 
داشته و توانایی رقابت با محصوالت مشابه 
خارجی را دارد، بنابراین دســتگاه قضایی، 
حمایــت از تولید و تاش برای رفع موانع 

تولید این مجموعه را وظیفه خود می داند.

ثبت نام متقاضیان فاز سوم 
مسکن اقدام ملي در زنجان

 معاون شهرسازی و مسکن اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: برای 
متقاضیان فاز سوم )ثبت نام پیامکی(، از تاریخ 
۱۳ خرداد ماه، به صورت گروهی و هدفمند 

پیامک مراجعه به سامانه ارسال می شود.
مسعود شاهین فر در گفت وگو با فارس اظهار 
کــرد: فرآیند ثبت نام مســکن اقدام ملی در 

زنجان در حال انجام است.
معاون شهرســازی و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه در 
مورد متقاضیان فاز ســوم )ثبت نام پیامکی(، 
از تاریخ ۱۳ خرداد مــاه به صورت گروهی 
و هدفمند پیامک مراجعه به ســامانه ارسال 
می شــود، اضافه کرد: متقاضیان صرفا پس 
از دریافت پیامک مذکور به درگاه ســامانه 
مراجعه کرده و اقدام به تکمیل ثبت نام خود 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه در پیامک ارسالی برای 
متقاضیان، مهلت کافی برای تکمیل ثبت نام 
نیز اعام می شود، عنوان کرد: پس از تکمیل 
این مرحله از ثبت نام، امکان ویرایش اطاعات 
متقاضیان همه فازهای ثبت نــام در کارتابل 
متقاضیان برای آنها فراهم می شود که در این 

زمینه متعاقبا اطاع رسانی انجام می شود.
شــاهین فر با بیان اینکه به زودی وضعیت 
متقاضیان فاز دوم برای تکمیل فرآیند ثبت نام 
مســکن اقدام ملی اعام می شود، بیان کرد: 
اعام وضعیت از طریق پیامک انجام می شود.
معاون شهرســازی و مسکن اداره کل راه و 
شهرسازی استان زنجان ادامه داد: افرادی که 
فاقد شرایط باشند می توانند اعتراض خود را 

در پورتال اعام کنند.

خبــر

 رییس اداره آمــوزش و فرهنگ 
ترافیک پلیــس راهور فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: عابر پیاده به هنگام 
عبــور از عرض خیابان کمربندی جنوبی 
شــهر زنجان بر اثر برخــورد خودروی 
سواری پژو ۴۰۵ جان خود را از دست داد.
ســرهنگ محمدحسن خلجی، در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنــا افزود: این حادثه 
مرگبار، در مسیر ارتباطی پنج بانده، اتفاق 

افتاد.
وی اظهار داشت: خودروی سواری پژو 
که از سمت سیلو به میدان بسیج درحال 
حرکت بود با این عابــر پیاده که مردی 
۷۵ ســاله بود به شــدت برخورد کرد و 

صحنه ای تلخ را رقم زد.
خلجی با بیان اینکه مرد عابر بر اثر شدت 
برخورد خودروی سواری به هوا پرتاب 
و سپس نقش بر زمین شده بود، تصریح 
کرد: این پیرمرد که از نقاط مختلف بدن 

به شدت صدمه دیده بود از سوی عوامل 
اورژانس بــه منظور درمان بیمارســتان 
آیت اله موســوی زنجان منتقل شد اما به 
رغم تاش یک ساعته تیم پزشکی به کام 

مرگ فرو رفت.
وی با بیان اینکه راننده خودروی سواری 
پژو ۴۰۵ نقره ای رنگ از صحنه تصادف 
متواری شده اســت از نامبرده خواست 
خود را در اســرع وقت به پلیس معرفی 

کرده و جرم خود را سنگین تر نکند.
خلجی ادامه داد: این مسیر ارتباطی مجهز 
به دوربین های کنترل و نظارت است که 
با توجه به ســرنخ های به دست آمده از 
تصاویر ضبط شده، راننده خاطی به زودی 

در دام قانون گرفتار خواهد شد.  
وی علــت وقوع این حادثه را ســرعت 
باالی خودروی پژو ۴۰۵ دانست و افزود: 
راننده این خودروی ســواری از ســوی 
کارشناسان پلیس راهور زنجان به علت 

داشتن سرعت باال و عدم توجه به جلو، 
مقصر این حادثه شناخته شد.

در ۲ ماهه نخست امســال )فروردین و 
اردیبهشــت ماه( چهار نفــر و از ابتدای 
خرداد ماه تاکنون نیز ســه نفر )یک نفر 
در ابهــر و ۲ نفر در شــهر زنجان( بر اثر 
حوادث رانندگی درون شهری این استان 

جان باختند.
وی، افــزود: در مجمــوع چهــار نفر از 
جانباختگان در شــهر زنجــان، ۲ نفر در 
شهرستان ابهر و یک نفر نیز در شهرستان 

طارم، دچار حادثه رانندگی شدند.
خلجــی با یــادآوری اینکــه در ۲ ماهه 
نخست پارســال تعداد فوتی های ناشی 
از وقوع تصادفات رانندگی درون شهری 
این استان سه نفر بود، اظهار داشت: سال 
۹۷ تعداد ۳۸ نفر و سال ۹۸ نیز ۳۵ نفر بر 
اثر تصادف های درون شهری این استان 

جان باختند.

در کمربندی جنوبی زنجان ، پژو ۴۰۵ نقره ای، زد و متواری شد

عابر پیاده، جان باخت

 »این جرم توســط اعضای مرد 
خانواده علیه اعضای زن خانواده به دلیل 
این تصور کــه آن زن خانواده را بی آبرو 
کرده است رخ می دهد، یک زن به دالیل 
مختلفی مثل امتناع از ازدواج، مورد تجاوز 
قرار گرفتن، طاق گرفتن و ... می تواند 

مورد هدف قرار بگیرد.«
به گزارش نیو صدر؛ آنچه چندی پیش در 
روستای سفیدسنگان اتفاق افتاد، ماجرایی 
تکراری است از کلمه ای به نام »ناموس«، 
کلمه ای که از دو هزار ســال پیش، زمان 
امپراطوری روم قربانی می گرفت و حاال 
در قــرن ۲۱ جان رومینای ۱۴ ســاله را 

گرفته است.
ســال ۲۳ میادی بود که قانونی توسط 
آگوستوس سزار وضع شد که به پدرها 
اجازه می داد، قتل ناموسی مرتکب  شوند 
و جان دختران خودشــان را بگیرند، در 
برخی کشورها چهره قوانین این چنینی 
در هزاران سال گذشته تغییر کرده است 
در برخی کشــورها قوانین همچنان به 
همان شکل هستند، اما قوانین هرچه باشد 
هنوز ســاالنه هــزاران زن، جان خود را 
بخاطر قتل های ناموسی از دست می دهند.
دیدبان حقوق بشــر، قتل ناموسی را این 
گونه تعریف می کند: »این جرم توســط 
اعضــای مرد خانواده علیــه اعضای زن 
خانــواده به دلیل این تصــور که آن زن 
خانواده را بی آبرو کرده است رخ می دهد، 
یک زن بــه دالیل مختلفی مثل امتناع از 
ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، طاق 
گرفتن و ... می تواند مــورد هدف قرار 

بگیرد.«
حدود ۲۰ ســال پیش کمیسیون حقوق 
بشــر خبر داد که قتل های ناموســی در 
بنگادش، بریتانیا، برزیل، اکوادور، هند، 
مصر، رژیم صهیونیســتی، ایتالیا، اردن، 
پاکستان، مراکش، سوئد، ترکیه، اوگاندا، 
افغانستان، عراق و ایران وجود دارد. آمار 
دقیق قربانیان قتل ناموسی در این کشورها 
مشخص نیست، اما تخمین زده می شود 

که در مجموع ســاالنه ۵هزار نفر به این 
شــکل جان خود را از دست می دهند، 
آماری کــه برخی ها آن را خیلی کمتر از 

واقعیت می دانند.
امــا قوانیان و آمار قربانیان در کشــورها 
مختلف است؛ در چین تاکنون فقط یک 
نفر به خاطر قتل های ناموسی کشته شده 
است و در کشوری مثل پاکستان این آمار 
به باالی هزار نفر می رسد. روزنامه شرق 
بر پایه مقاالت دانشگاهی و پایان نامه هایی 
که به بررســی این موضــوع پرداختند، 
گزارش داده  اســت که ساالنه بین ۳۷۵ 
تا ۴۵۰ مورد قتل ناموســی در ایران رخ 

می دهد.

در واقع به نظر می رسد قوانین و شرایط 
فرهنگی باعث شده اســت تا قتل های 
ناموسی در برخی مناطق از جمله جنوب 

آسیا و خاورمیانه بیشتر باشد.
جنوب آسیا؛ پایتخت قتل های ناموسی

هند و پاکستان کشورهایی در جنوب آسیا 
هستند که بیشترین آمار قتل ناموسی به 
آن ها اختصاص داده می شود، گزارشاتی 

وجــود دارد کــه در  از این کشــورها 
ســاالنه بیش از هزار زن، به این شــکل 
کشــته می شــوند. این یعنی ۲۰ درصد 
تمام قتل های ناموســی به این دو کشور 

اختصاص دارد.
دلیل بیشــتر قتل های ناموســی در هند 
ازدواج بــدون اجازه پدر و مادر اســت، 
بیشتر قتل ها مربوط به مناطقی خاص از 
این کشــور است و در برخی مناطق این 
کشور با فعالیت های انجام شده در دهه 
گذشته اوضاع بهبود یافته است. البته در 
چند سال اخیر افرادی که این جرم را در 
این کشــور انجام داده اند با احکامی مثل 

اعدام روبرو شده اند.
در پاکســتان اما اوضاع اصا مناســب 
نیست، در این کشور ساالنه حدود هزار 
زن با قتل ناموسی کشته می شوند. در این 
کشــور به قتل ناموسی، کاروکاری گفته 
می شود. کارو به معنای مرد سیاه و کاری 

به معنای زن سیاه است.
گفته می شــود این فرهنگ هزاران سال 
اســت که پاکســتان وجود دارد و هنوز 
ریشه کن نشده اســت، اما بخشی از این 

موضوع هم به قوانیــن برمی گردد گفته 
می شود در پیدا کردن قاتل های ناموسی 
پلیس پاکستان کم کاری می کنند. حتی تا 
ســال ۲۰۱۶ قانونی در این کشور وجود 
داشــت که به فرد قاتل اجــازه می داد با 
رضایت دیگر عضــو خانواده مثل مادر، 
آزاد شود. از آن زمان برای متهمین حکم 
حبس ابد صادر می شــود، البته با وجود 
این تغییر قوانین باز هم قتل های ناموسی 
زیادی در این کشور صورت گرفته است 
که آخریــن مورد آن بــه دو هفته پیش 

برمی گردد.
همچنین بر پایه گزارش سازمان ملل در 
ســال ۲۰۱۷ در افغانستان ۲۸۰ نفر زنان 
خانواده خــود را بخاطر کلمه »ناموس« 
کشــته اند و از این تعــداد فقط ۵۰ نفر 

محکوم شده اند.
خاورمیانه؛ قتل های ناموسی پنهانی در 

عربستان، مصر، عراق، لبنان و ...
در خاورمیانه هم اوضــاع چندان فرقی 
با کشورهای جنوبی آســیا ندارد، با این 
تفــاوت که برخی از قتل های ناموســی 
اصا گزارش نمی شــوند. برای مثال در 

لبنان بیشــتر قتل های ناموسی به شکل 
مرگ اتفاقی نمایش داده می شوند بر پایه 
گزارش رسانه ها در این کشور ساالنه ۴۰ 
نفر به این علت کشته می شوند. در مصر 
هم رســانه های داخلی خبــر از افزایش 
مرگ های ناموســی داده اند، اما تنها آمار 
مربوط به قتل های ناموسی در این کشور 

به سال ۱۹۹۵ برمی گردد.
برای اردن هم آمار دقیقی از تعداد قتل های 
ناموســی وجود نــدارد، اما بی بی ســی 
در ســال ۲۰۱۳، ۵۰ زن اردنــی قربانی 
قتل های ناموســی را در دوره زمانی ۱۰ 
ساله شناسایی کرده است. البته بی بی سی 
گزارش داده که آمار بســیار بیشتر از این 
عدد اســت. بر پایه قانون این کشور اگر 
تصور شــود زنی آبروی خانواده را برده، 

قاتل کمتر تنبیه می شود.
رعنا حسینی، خبرنگار متخصص قتل های 
ناموسی در اردن در این رابطه می گوید: 
»بر پایه قانون فعلــی، افراد مجرم گاهی 
فقط به شش ماه حبس محکوم می شوند.«
همچنین بر پایه گزارش ها در سال ۲۰۰۷ 
در ترکیه بیش از ۲۰۰ زن بخاطر قتل های 

ناموسی کشته شدند، در سال ۲۰۰۸، اداره 
حقوق بشر نخست وزیری ترکیه اعام 
کرد که تنها در شهر ترکیه هر هفته یک 
نفر بخاطر قتل های ناموسی کشته شده اند 
و در ۵ ســال بیش از هــزار نفر در این 
کشور به این شکل جان خود را از دست 
داده اند. در این کشــور گاهی به اعضای 
جوان خانواده دستور داده می شود تا جان 
کسی را بگیرند و گاهی هم زنان خانواده 
را مجبور به خودکشی می کنند. موضوعی 
که شهر بتمن ترکیه را به شهر خودکشی 

معروف کرده است.
در کشــورهای دیگری مثل عربســتان، 
عراق، سوریه و ... هم قتل های ناموسی 
گزارش شــده اند، اما برخــاف ترکیه 
اطاعــات زیادی از این اتفــاق در این 

کشورها موجود نیست.
اروپا؛ اینجا هم قتل ناموسی وجود دارد
اگرچــه بیشــتر قتل های ناموســی در 
کشورهای آســیایی و خاورمیانه وجود 
دارد اما گزارش های از وقوع این اتفاق در 
اروپا هم وجود دارد. برای نمونه پارلمان 
اروپا گزارش داده اســت که در بریتانیا 
ساالنه بیش از ۳هزار حمله ناموسی انجام 
می شود که ۱۲ مورد از آن ها منجر به قتل 
می شود. در هلند هم این عدد ساالنه ۱۱ تا 
۱۴ مورد است، البته گفته می شود در این 
کشور برخی از جرم های ناموسی گزارش 
نمی شوند. در بلژیک بین سال های ۲۰۰۴ 
تا ۲۰۰۸، ۱۷ زن جان خود را به این شکل 
از دست دادند. پارلمان اروپا گزارش داده 
است که تنها مهاجران مقصر این اتفاقات 

نیستند.
فرانســه یکی دیگر از کشورهایی است 
که در سال های گذشته قتل های ناموسی 
انگشت شــماری در آن رخ داده است، 
البتــه در دوران ناپلــون بناپارت در این 
کشور قانونی وضع شده بود که به قاتل ها 
در چنین شــرایطی به قتل عمد محکوم 
نمی شــوند، ایــن قانون هــم اکنون در 
بسیاری از مستعمرات فرانسه پابرجاست.

قتل های ناموسی؛ از پاکستان تا فرانسه

آمارقتلهایناموسیدرکشورهایمختلف؛اعدادیکهپنهانمیشوند

 برندگان قرعه کشی طرح »یک 
پرداخت و ۹۰ جایزه« شرکت مخابرات 

در زنجان مشخص شدند.
سرپرســت مخابرات منطقه زنجان در 
آیین قرعه کشــی »یک پرداخت و ۹۰ 
جایزه« شرکت مخابرات زنجان اظهار 
کرد: با توجه به قرارگیری در روزهای 
کرونا برنامه ها بــا محدودیت اجرایی 

می شود.
همایون دلجویی ادامــه داد: مخابرات 
بــرای انجام رســالت خود در ســال 
گذشــته فعالیت های خوبی انجام داد. 
شــرکت همراه اول در ماه های پایانی 
پارســال و امسال توانست ۲۰۰ سایت 

را ارتقــا دهد تا مــردم بتوانند بهتر از 
خدمات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بازه زمانی قرعه کشی 
از اول بهمن ماه سال قبل تا فرودین ماه 
امسال اســت، گفت: برای این امر ۹۰ 
جایزه با ارزش بیــش از ۱۵۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده اســت و 
هدف از این کار تشویق مشترکان برای 

پرداخت به موقع قبوض است.
این مسوول با اشاره به اینکه پرداخت 
به موقع قبوض مخابــرات را در ارائه 
خدمات بهتر کمک خواهد کرد، افزود: 
از همین رو از مشــترکان درخواست 
داریم که با پرداخت به موقع، مخابرات 

را در این حوزه همراهی کنند.
در ادامه این آیین، مدیر امور تجاری و 
امور مشترکان شرکت مخابرات زنجان 
نیــز در این آیین، اظهــار کرد: کمپین 
یک پرداخــت و ۹۰ جایزه به صورت 

منطقه ای و استانی برگزار می شود.
علی احمدی با اشــاره به اینکه از اول 
بهمن تا پایان فروردین این جشــنواره 
برگزار شد، اظهار کرد: تعداد مشتریان 
دائمی ۲۶۳ هزار و ۸۰۵ نفر اســت که 
در این بازه زمانی ۲۱۸ هزار و ۴۸۳ نفر 
قبوض خود را پرداخت کرده و در این 
آیین قرعه کشی شــرکت داده خواهند 
شد که بیشترین امتیاز مشترکان ۵۶۰۰ 

برای قبض ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان 
بوده است.

وی با اشــاره بــه نحوه قرعه کشــی، 
خاطرنشــان کرد: روال به این شــکل 
است که در این قرعه کشی فقط امکان 

برد یک جایزه وجود دارد.
جوایز این طرح شــامل دو شماره رند 
طایی تلفن ثابت، ۵ دســتگاه گوشی 
هوشــمند تلفــن همراه، ۳۰ شــماره 
 ADSL تلفــن ثابت، ۵۰ ســرویس

و VDSL یک ســاله بــه همراه یک 
دستگاه مودم و ۳ دستگاه دوچرخه بود 
که به صورت الیو اینستاگرامی برگزار 
و برندگان پس از قرعه کشی، مشخص 

شد.

برندگانقرعهکشی
»یکپرداختو۹۰جایزه«

درزنجانمشخصشدند
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 در این ســال ها زیاد با این جمله 
مواجه شده ایم که نرخ رشد جمعیت ایران 
به سمت صفر در حال میل کردن است و 
در آینده ای نه چندان دور، جمعیت ایران 
به یک جمعیت سالخورده تبدیل خواهد 
شد و این یک تهدید جدی برای جامعه 

خواهد بود.
به گــزارش »تابناک اقتصــادی«؛ از این 
روی، در مصاحبه های مسوولین بارها از 
سیاست های تشویق به فرزندآوری گفته 
شده، اما در عمل عکس این موضوعات در 
حال رخ دادن است. از بدو تولد نوزادان، 
خانواده ها درگیر هزینه های سنگین می 
باشــند و همین میل به فرزندآوری را در 
خانــواده ها به خصوص خانــواده های 
جوان کمتر کرده اســت و این خانواده ها 
تنها به یک فرزند و در حالت خوشبینانه به 

دو فرزند اکتفا می کنند.
از ســوی دیگر، عاوه بر افزایش شدید 
هزینه های فرزندآوری، درآمد های حداقلی 
مانند پرداخت یارانه نقدی به فرزندان تازه 
متولد شــده نیز در این ســال ها تکلیفی 
نامشــخص داشته اســت. از سال ۱۳۹۷ 
به بعد، یارانه نوزدان تازه متولد شــده با 
چالشی جدی مواجه شــده و دولت در 
این زمینه تصمیمات جالبی گرفته است. 
از ابتدای ســال کنونی نیز پرداخت یارانه 
نقدی نــوزادان متولد ۱۳۹۹ در هاله ای از 
ابهام قرار داشــته و به تازگی و با تصمیم 
هیات وزیران، پرداخت یارانه به نوزادان 

مشروط اعام شده است.
هیات وزیران در نشســت روز یکشنبه 
یازدهم خرداد ماه سال کنونی با تصویب 
آییــن نامه اجرایــی منابــع و مصارف 
هدفمندی یارانه هــا اعام کرد که موالید 
جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی و در صورت وجود منابع 
به تشخیص ســازمان هدفمندی یارانه ها 

مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
این تصمیم بــا واکنش هــای مختلفی 
همراه بود؛ از جمله اینکه دکتر محســن 
رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام در توئیتی نوشــت: تولد هر نوزاد 
در خانواده های ایرانــی، یعنی تولّد نور، 
برکت و شــادی. دولت کنار مردم  باشد. 
ثــروت دولت متعلق به همه مردم و همه 
نسل هاســت؛ نوزادان ایرانــی که متولد 
می شوند، آینده ســازان کشورند. محروم 

کردن آنها از همین  یارانه محدود خاف 
سیاست های کلی نظام  است.

این تصمیم با کدام سیاست های کلی 
نظام در مغایرت است؟

به تازگی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی 
اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نظر خود را پیرامون آیین 
نامه اجرایی بند )الف( تبصره )۱۴( قانون 
بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره اعطای 
یارانه به موالید جدید مشــروط به وجود 

منابع منتشر کرده است.
در متن اظهارنظر این مرکز آمده اســت: 
مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی 
از سیاســت های کلی اباغی رهبر معظم 

انقاب، مغایرت دارد.
در بند یک سیاست های کلی جمعیت، بر 
»ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت 
با افزایش نرخ باروری به بیش از ســطح 
جانشینی« تاکید شــده است. در بند دوم 
سیاست های کلی جمعیت بر »رفع موانع 
ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده 
و افزایش فرزند، کاهش ســن ازدواج و 
حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی 
آنان در تأمین هزینه های زندگی و تربیت 
نسل صالح و کارآمد« تصریح شده است. 

در بند ۴۵ سیاست های کلی برنامه ششم 
توسعه نیز دستگاه ها ملزم به »فرهنگ سازی 
و ایجاد زمینه ها و ترتیبات الزم برای تحقق 

سیاست های کلی جمعیت« شده اند.
ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششــم توسعه به 
اســتناد سیاســت های کلی اباغی رهبر 
معظم انقاب، دولت را موظف کرده است 
که به منظور »تقویت و تحکیم جامعه ای 
خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی 
خانواده و کارکرد های اصلی آن با رعایت 
شاخص های الگو و سبک زندگی اسامی 
ـ ایرانی بــا ایجاد ســازوکار ها و تأمین 
اعتبارات الزم در قالب بودجه ســنواتی«، 
جهت افزایش »نرخ باروری )TFR( به 
حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن در ســن 
بــاروری در طول اجــرای قانون برنامه« 
زمینه ســازی نموده )بند ت( و از طریق 
تمهید و ســازوکار های قانونی و اعطای 
تســهیات و امکانــات، از فرزندآوری 

حمایت و پشتیبانی نماید )بند ث(.
چرا پرداخت یارانه نقدی موالید جدید 

مشروط شد؟
همــان گونه کــه ماحظه گردیــد، در 
متن آیین نامه اجرایــی منابع و مصارف 
هدفمنــدی یارانه ها در ایــن باره اعام 

شده اســت: موالید جدید صرفاً با تأیید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در 
صورت وجود منابع به تشخیص سازمان 
هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه 

خواهند بود.
بنابراین به نظر می رسد، تنها دلیل دولت 
برای مشروط کردن پرداخت یارانه نقدی 

به موالید جدید نبود منابع کافی است.
هر چند درآمدهای دولت در سال کنونی 
به دلیل شیوع ویروس کرونا با چالش های 
جدی مواجه شده، پرسش از دولت محترم 
این است که یارانه نقدی پرداختی در یک 
سال برای متولدین جدید حداکثر چقدر 
است که پرداخت آن منوط به وجود منابع 

شده است؟
کل یارانه نقدی پرداختی در یک سال به 
هر نفر ۵۴۶ هزار تومان می باشد. در سال 
گذشــته و بر پایه اطاعات سازمان ثبت 
احوال کشــور، در مجموع یک میلیون و 
۱۹۶ هزار و ۱۳۵ نوزاد متولد شده است. 
اگر فرض بگیریم که کل متولدین ســال 
کنونی برابر با سال گذشته باشد و همه این 
نوزادان به فرض نمونه در همان ماه ابتدایی 
سال )فروردین ماه( متولد شده باشند )که 
قطعا این گونه نیســت و این نوزادان در 

ماه های مختلف متولد می شوند اما برای 
راحت تر شدن محاسبه این فرض گذاشته 
شــد( و در ۱۲ ماه یارانه دریافت کنند در 
مجموع، در یک ســال میزان یارانه نقدی 
پرداختی به این نــوزادان از ۶۵۳ میلیارد 
تومان تجاوز نخواهد کرد و به عبارت بهتر 
حداکثر یارانه نقدی پرداختی به نوزادان در 

یک سال ۶۵۳ میلیارد تومان خواهد بود!
نکته اینجاست که در سال تعدادی از یارانه 
بگیران نیز فوت می شوند و یارانه نقدی 
آن ها هم قطع می گردد. بنابراین می توان 
یارانه نقدی موالید جدید را جایگزین این 

یارانه بگیران فوت شده کرد.
پرســش دوم از دولت این است که اگر 
یارانه موالید جدیــد به دلیل تمکن مالی 
خانوارهای آن ها قطع می شــود، چرا به 
صورت کلی یارانه خانوارهای این نوزادان 

قطع نمی شود؟
اگر پاســخ دولت این است که اطاعات 
کافــی در ایــن زمینه جهت شناســایی 
خانوارهای ثروتمند وجــود ندارد، باید 
گفت که پس چگونه و با چه شــیوه ای 
دولت در آبان ماه سال گذشته و با اجرایی 
شدن پرداخت یارانه معیشتی، عده ای از 
افراد )حدود ۲۰ میلیون نفر( را از دریافت 

این یارانه )معیشتی( کنار گذاشت؟ مگر در 
آن زمان اعام نشد که حساب های بانکی 
افراد برای کنار گذاشــتن آن ها از صف 
یارانه بگیران معیشتی بررسی شده است؟  
شایان ذکر اســت در چهارم آذرماه سال 
گذشته احمد میدری معاون وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در برنامــه زنده 
تلویزیونی گفت: متقاضیان بسته حمایتی 
معیشــتی، چه برای ۶۰ میلیون نفری که 
اخیراً دریافتــه کرده اند و چه دیگرین که 
متقاضی دریافت بســته معیشتی هستند، 
تمام حســاب های بانکی و تراکنش های 

مالی آن ها بررسی می شود.
چرا یارانه خانوارهای ثروتمند به جای 

یارانه موالید جدید حذف نمی شود؟
هــر چند که هیات دولت در بخشــی از 
همیــن مصوبه اخیر خود آورده اســت: 
هم چنیــن، وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه 
بانک های اطاعاتی نســبت به شناسایی 
ســه دهک باالی درآمدی از فهرســت 
یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، 
اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه  ها 
نیز پس از اعام وزارت تعاون می بایست 
نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعامی 

)در اولین نوبت( اقدام نماید.
اما این تصمیم سال هاست )از سال ۱۳۹۴ 
به بعد طبق قانون باید یارانه افراد ثروتمند 
حذف می شد( که به بهانه نبود اطاعات 
کافــی از خانوار های ثروتمنــد اجرایی 

نمی شود.
در ســال کنونی، اما دولت بهانه ای برای 
حذف یارانه ایــن خانوار ها ندارد، چون 
همان گونه که عنوان شــد دولت در سال 
گذشته و با توجه به مستنداتی که داشت 
یارانه معیشــتی ۲۰ میلیون نفر را حذف 
کرد. هم اکنون هــم می تواند به جای آن 
که یارانه حدود یــک میلیون نفر موالید 
جدید احتمالی در ســال کنونی را حذف 
کند یارانه ۲۰ میلیون نفر را با کمترین خطا 

و لغزشی حذف کند.
اگر دولت اقدام به حذف یارانه سه دهک 
بــاالی جامعه که حدود ۲۰ میلیون نفرند 
کند، از این طریق ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان 
ساالنه در منابع صرفه جویی خواهد شد 
که حــدود هفده برابر صرفه جویی منابع 
حاصل از حذف یارانه نقدی موالید جدید 

در یک سال )۶۵۳ میلیارد تومان( است.

محروم کردن نوزادان از  یارانه، خالف سیاست های کلی نظام است

دسته گل دولت برای نوزادان ایرانی؛ 

شاید یارانه 4۵۵۰۰ تومانی بگیرید!  
زیان وارد شده به اصناف از بابت کرونا اعالم شد
خسارت ۲۶ هزار میلیاردی!

 معاون اقتصــادی و برنامه ریزی اتاق 
اصنــاف ایران با بیان اینکه حدود ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر در بخش های غیرمشــمول و 
حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش های 
مشمول دریافت تســهیات شاغل هستند، 
گفت که خســارت ماهانه تعطیات ناشی از 
کرونا برای واحدهای صنفی بیش از ۲۶ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
هوشــیار فقیهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه ۵۷ گروه از اصناف برای اینکه مشمول 
دریافت تسهیات و حمایت های دولتی شوند، 
از سوی اتاق اصناف شناسایی شده بود، اظهار 
کرد: هم اکنون ۲۵ رسته از این ۵۷ گروه برای 
دریافت تسهیات با سود ۱۲ درصد از سوی 
دولت انتخاب شدند که کافی شاپ ها، تاالرها، 
آرایشگاه ها، واحدهای پوشاک و کیف و کفش 

از جمله آنها بودند.
بــه گفته وی بر پایــه برآوردها هزینه ماهانه 
اداره کردن ۲۵ رسته یاد شده ۱۴ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان بوده اســت. هزینه ماهانه اداره 
کردن یا خسارت وارد شده به ۳۲ گروه دیگر 
هم ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده 
که تاکنون برای آن ها تسهیاتی در نظر گرفته 

نشده است.
وی با بیان اینکه هــدف اصلی اتاق اصناف 
حفظ اشتغال واحدها بوده است، تصریح کرد: 
در این راســتا در ماه های گذشته اتاق اصناف 
ایران در زمینه معافیت های مربوط به بیمه و 
مالیات از دولت درخواست های داشته است، 
چرا که رقم قابل توجهی از شاغان کشور در 

این بخش ها فعالیت می کنند.

ثبت نام ۷ میلیون نفر در طرح 
فروش فوری ۲۵ هزار خودرو

 اجرای طــرح فروش فوری ۲۵ هزار 
دســتگاه خودرو که از ۴ خرداد تا ۱۴ خرداد 
ماه آغاز شده بود به پایان رسیده و هم اکنون 
واحدهــای راهداری، خودروســازان و ثبت 
احوال مشغول راستی آزمایی اطاعات ثبت 
نام کنندگان هستند. بر پایه آمار مقدماتی حدود 
۷ میلیون نفر در طرح فروش فوری ۲۵ هزار 
دستگاه خودرو شــرکت کرده اند.  البته این 
آمار با راستی آزمایی ریزش خواهد یافت و 
در نهایت با قرعه کشی واجدین شرایط خرید 
خودرو اعام خواهند شــد. البته سرپرست 
امور صنایــع وزارت صمت اعام کرده »اگر 
متقاضی در مرحله ثبت نام برای فروش فوق 
العاده خودرو اطاعات غلط ثبت کند تا سه 
سال اجازه شرکت در هیچ طرح خودرویی را 

نخواهند داشت«.

تصمیم جدید بورسی 
در راه است 

 یک عضو شورای عالی بورس با اشاره 
به پیشنهاد جدید برای بازار سهام، عملی شدن 
این پیشنهاد را در جهت توسعه بازار سرمایه 
عنوان و بیان کرد: به زودی اطاعات بیشتری 

در این باره منتشر خواهد شد.
به گزارش خبرآناین، یک عضو شورای عالی 
بورس با اشــاره به پیشنهاد جدید برای بازار 
ســهام، این تصمیم را در جهت بازار سرمایه 
عنوان و بیان کرد: به زودی اطاعات بیشتری 

در این باره منتشر خواهد شد.
سعید اسامی بیدگلی در توییتی نوشته است: 
برای حل مشکل مالیاتی شرکت های متقاضی 
پذیررش در بورس ها، با پیگیری کانون نهادها، 
اتاق بازرگانی و بــورس و طرح موضوع در 
شورای عالی بورس، پیشنهادی ارائه شد که با 
تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا 
مزیت مالیاتی خوبی برای شرکت هایی که در 
سال ۱۳۹۹ در بورس ها پذیرش بشوند، ایجاد 
شده است. وی تاکید کرده است این تصمیم 
در جهت توســعه بازار سرمایه خواهد بود و 
به زودی اطاعات بیشتری در این باره منتشر 

خواهد شد.

خبــر

 بنا به گفته کارشناسان، کنترل تورم، وضع 
مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش ساخت و ساز، 
رشــد قدرت خرید و اخذ مالیات از ۴.۷ میلیون 
مسکن مازاد می تواند بازار مسکن را تا حد زیادی 

از آشفته بازار کنونی نجات دهد.
به گزارش ایسنا، بازار مســکن در ایران به دلیل 
مشکاتی همچون کمبود ســاخت و ساز، عدم 
تناســب عرضه با تقاضا، وجود ۲.۶ میلیون خانه 
خالی، ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی و همچنین 
نوســانات بازار های موازی، همواره در سال های 
اخیر سایه رکود تورمی را احساس کرده است. با 
اینکه وزیر راه و شهرسازی مهمترین عامل افزایش 
قیمت مسکن را تاثیر گذاری بازارهای موازی می 
داند، این بخش در سالهای گذشته از کمبود تقاضا 

نیز دچار مشکل شده است.

طبق طرح جامع مســکن، ایران به ساالنه حدود 
یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ در حالی که 
مطابق برآوردها، ســاخت و ساز بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
هزار واحد است. در این بین فشار تقاضای  مسکن 
با کوچکترین تلنگر بازارهای موازی، رشد قیمت 

خانه را به همراه دارد.
تسلط ۷۷ درصدی سفته بازان بر بازار مسکن

یکی دیگر از معضاتی که بازار مسکن همیشه با 
آن مواجه بوده، تســلط داللها بر این حوزه است. 
به دلیل آنکه هیچ نوع مالیاتی بر عایدی ســرمایه 
در ایران وضع نمی شــود حدود ۷۷ درصد خرید 
و فروش در بازار مســکن از نوع ســفته بازانه و 
سرمایه گذارانه است؛ چرا که در این شرایط خرید 

و فروش ملک، فعالیتی سودده محسوب می شود.
عدم وضع قوانین مالیاتی بر عایدی سرمایه از یک 

طرف و همچنین نبود قانونی برای کنترل خانه های 
خالی باعث شده تا ۴.۷ میلیون مسکن مازاد روی 
دست اقتصاد ایران بماند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ 
بر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و ۲.۱ میلیون 
خانه نیمه خالی در ایران وجود دارد. در این شرایط 
کسانی که چندین واحد مسکونی دارند با توجه به 
روند صعودی قیمــت ها روز به روز پولدار تر و 
متقاضیان واقعی روز به روز از مســکن مورد نیاز 

خود دورتر می شوند.
با وام ۱۶۰ میلیونی می توان ۹ متر خانه خرید

در وضعیت کنونی، تســهیات بانکــی به دلیل 
اقساط باال و قدرت پوشش دهی پایین نسبت به 
قیمت های فعلی نقش چندانی در خانه دار شــدن 
اقشار متوســط و پایین ندارد. طبق آخرین قیمت 
مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ که نشان 

می دهد میانگیــن قیمت هر متر خانه در پایتخت 
بــه ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع 
رســیده، با وام ۲۴۰ میلیون تومانی اوراق می توان 
۱۴ متر خانه در تهران خریداری کرد و تسهیات 
۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم 
تنها برای ۹ متر و ۴۰ سانتیمتر خانه کفاف می دهد.

مضافاً اینکه برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی 
باید کلی هزینه کرد. قیمت اوراق مسکن از ابتدای 
اردیبهشــت  تا کنون افزایش چشــمگیری داشته 
اســت؛ به طوریکه زوجین تهرانی برای تهیه وام 
۲۴۰ میلیونی مسکن و جعاله در ابتدای اردیبهشت  
بایــد ۲۲ میلیــون و ۷۵۲ هزار تومــان پرداخت 
می کردنــد اما این قیمت درحال حاضر با افزایش 
۱۵ میلیون و ۶۴۸ هــزار تومانی، به ۳۸ میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

با توجه به مشکات مذکور نسخه شفابخشی برای 
بازار مســکن وجود ندارد و دولت و مجلس باید 
بازار مسکن را در چند بخش جراحی کنند. به گفته 
کارشناسان، اولین گام باید کنترل نرخ ارز و کنترل 
نرخ تورم باشد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و 
اماک نیز که بنا به گفته مصطفی قلی خســروی، 
رییس اتحادیه مشــاوران اماک در بیش از ۱۸۰ 
کشــور جهان اجرایی و به تعادل بخشی در بازار 
مسکن منجر شده است باید توسط مجلس یازدهم 
پیگیری شود. ایجاد مشــوقها و تسهیات برای 
افزایش ساخت و ساز، افزایش سقف تسهیات، 
افزایش طول مدت بازپرداخت، کاهش نرخ سود 
و همچنیــن وضع مالیات بر خانه های خالی هم 
می تواند بخش مســکن را به عنوان یک بیمار در 

وضعیت اغما از کما در بیاورد.

فرنشین نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف به درج قیمت ها در سامانه ۱۲۴ هستند

 شورای عالی ترابری در نشست ۶ خرداد 
امســال با افزایــش ۲۰ درصــدی قیمت بلیت 
قطارهای مســافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت 

قطارهای حومه ای موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه آیین نامه جدید 
ماده ۹ قانون دسترســی آزاد به شبکه های ریلی، 
انجمن شــرکت های حمل و نقــل ریلی قیمت 
پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به شرکت 
راه آهن ارائــه داده و پس از تصویب در هیئت 
مدیره راه آهن، به شــورای عالی ترابری اعام 
می شــود؛ در صــورت تصویب این پیشــنهاد 
در شــورای عالی ترابری، نرخ هــای جدید به 
شــرکت های حمل و نقل ریلی مســافری اباغ 

می شود.
در ماده ۹ قانون دسترســی آزاد به شــبکه های 
ریلی آمده اســت: »بهای بلیط مسافرین توسط 
شرکت های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر 
حســب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که 
ارائه می شــود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره 

راه آهن به مرحله اجرا در می آید.«

تاریخچــه افزایش قیمت بلیت قطار در دولت 
دوازدهم

در تیر ماه سال گذشته نیز بلیت قطارهای مسافری 
۲۲ درصد افزایش یافته بــود؛ پیش از آن نیز در 
تابستان ســال ۹۷، شرکت راه آهن با افزایش ۱۰ 

درصدی قیمت بلیت قطار موافقت کرده بود.
با این حــال بار دیگر در نشســت ۶ خرداد ماه 
امسال شورای عالی ترابری، با پیشنهاد شرکت راه 
آهن مبنی بر افزایــش ۲۰ درصدی قیمت بلیت 
قطارهای مســافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت 

قطارهای حومه ای موافقت شد.
گفتنی است بلیت قطارهای حومه ای از سال ۹۳ 
که این نوع قطارها راه اندازی شــده بود، تغییری 

نداشته است.
رییس انجمن شرکت های ریلی: هزینه هایمان ۱۳۰ 

درصد رشد داشت؛ تقاضای افزایش ۴۰ درصدی 
کردیم، وزارت راه با ۲۰ درصد موافقت کرد

محمد رجبی رییس انجمن شرکت های حمل و 
نقل ریلی در گفت وگــو با خبرنگار مهر درباره 
افزایــش ۲۰ درصدی قیمت بلیــت قطار اظهار 
داشت: شــرکت های حمل و نقل ریلی در ابتدا 
افزایــش ۴۰ درصــدی قیمت بلیــت قطارهای 
مسافری را به هیئت مدیره راه آهن پیشنهاد دادند 
که نهایتاً در شــورای عالی ترابری با افزایش ۲۰ 

درصدی قیمت ها موافقت شد.
افزایش قیمت بلیت به خاطر کرونا نیست؛ به 

خاطر تورم و ارز است
وی در پاســخ به این پرســش آیا افزایش قیمت 
بلیت قطار بــه دلیل کاهش ظرفیــت قطارهای 
مسافری به دلیل رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

در کوپه ها رخ داده یا به خاطر تورم ســاالنه، از 
سوی شرکت های حمل و نقل ریلی، این تقاضا 
مطرح شده است؟ گفت: این افزایش نرخ بلیت، به 
دلیل تورم و افزایش نرخ ارز بوده است؛ چون ۴۵ 
تا ۶۵ درصد هزینه های تعمیر و نگهداری قطارها، 
ارزی اســت؛ همچنین شورای عالی کار افزایش 
۳۵ درصدی دستمزدها را تصویب کرد ما معموالً 
ابتدا هزینه می کنیم بعد از راه آهن می خواهیم تا 
هزینه ها را با افزایش نرخ بلیت قطار جبران کنند. 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا یادآور 
شد: مجموع هزینه های شرکت های ریلی بیش از 
۱۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ 
اما با توجه به اینکه کشش بازار نهایتاً ۴۰ درصد 
بود، این درخواست را از راه آهن داشتیم که با ۲۰ 

درصد آن موافقت شد.

درآمدمان یک هشتم شده است
رجبی افــزود: افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت، 
قطعاً نمی تواند هزینه شرکت های ریلی را جبران 
کند؛ بلکه تنها می تواند به ادامه حیات آنها کمک 
کند؛ امســال شــرکت های ریلی تنها یک هشتم 
سال گذشــته درآمد از محل فروش بلیت کسب 
می کنند. از ســوی دیگر امــکان تعدیل نیرو هم 
نداریم که سبب شده شرایط سختی بر شرکت ها 

حاکم باشد.
قیمــت جدید بلیت ها از اول تیــر ماه اعمال 

می شود
وی نرخ بلیت ها را بســیار پایین دانست و زمان 
اعمــال نرخ های جدید را اول تیــر ماه عنوان و 
اظهار کرد: مردم چندان متوجه افزایش قیمت ها 
نمی شــوند؛ چون اینگونه نیست که همه قطارها 

به یک باره گران شود؛ بلکه این مصوبه، صرفًا 
مجوز افزایش قیمت است؛ اما اینکه شرکت های 
ریلی، آن را اعمال کنند یا خیر، بستگی به کشش 
بــازار دارد معموالً ما حــدود ۳۰ درصد هم در 
روزهایی که میزان مسافرت ها کم است، تخفیف 
می دهیم کــه به معنی فروش بلیت حتی کمتر از 
کف قیمت است؛ این مجوز افزایش قیمت بلیت 
نیز تنها برای زمانی اســت که پیک تقاضای سفر 
داریم. مدیرعامل رجا خاطرنشــان کرد: از سوی 
دیگر تنوع قطار داریم که مســافران می توانند از 
قطارهای مختلف استفاده کنند؛ مثًا قطار تهران-
مشهد با ســرعت ۱۶۰ کیلومتر داریم اما قیمت 
بلیت آن ۵۵ هزار تومان اســت که بسیار مناسب 
اســت؛ قطارهای دیگر هم هستند که نرخ بلیت 
آنها بســته به نوع قطــار، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۲۰۰ و 

۲۲۰ هزار تومان است.
وی تأکید کرد: قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره هم 
آزاد شــده است و کشش بازار و عرضه و تقاضا 
نرخ آن را تعیین می کند؛ نرخ گذاری این قطارها 

در اختیار شورای عالی ترابری نیست.

افزایش بی سر و صدای ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار
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چاقی، مغز بزرگساالن را 
۱۰ سال پیر می کند

 یک مطالعه جدید نشان داده است که 
افزایش شاخص توده بدنی و همچنین سایز 
کمر، باعث تسریع پیری مغز در بزرگساالن 

می شود.
به گــزارش ایســنا، متخصصان دانشــکده 
پزشکی دانشگاه میامی که نتایج مطالعه خود 
را در مجله »Neurology« منتشر کرده اند، 
 )BMI( دریافته اند که بین شاخص توده بدنی
و ســرعت پیری مغز ارتباط وجــود دارد. 
شاخص توده بدنی، به نسبت وزن به قد فرد 
اطاق می شود و روشی برای محاسبه میزان 

چربی های بدن است.
متخصصان در یک مطالعه شــش ساله روی 
شاخص توده بدنی ۱۲۰۰ نفر اعام کردند که 
داشتن شاخص باالتر از ۳۰ و سایز کمر باالتر 
از ۱۰۴ سانتی متر، خطر نازک شدن قشر مغز 

و کاهش ماده سفید مغز را افزایش می دهد.
حجم ماده ســفید مغز به طور طبیعی بر اثر 
افزایش ســن کاهش می یابد؛ ولی چاقی این 
روند را تســریع می کند. بــه گفته محققان، 
چاقی و اضافه وزن می تواند مغز بزرگساالن 
را ۱۰ سال پیرتر کند و خطر ابتا به مشکات 
شــناختی و بیماری هایی مانند دمانس را در 

آنها افزایش دهد.
بر پایــه اعام مرکز کنترل و پیشــگیری از 
بیماری های ایاالت متحده )CDC(، تقریبا 
۷۲ درصد از بزرگساالن آمریکایی در سنین 
۲۰ ســال و باالتر دارای اضافه وزن یا چاقی 
هســتند. این آمار هشــداردهنده است، به 
خصوص که اضافه وزن افراد را در معرض 
خطر ابتا به فشــار خون باال، دیابت نوع ۲، 
بیمــاری عروق کرونر قلب، ســکته مغزی، 
آرتروز، ســرطان های کبد، کلیه، لوزالمعده، 
کیسه صفرا و همچنین اضطراب و افسردگی 

قرار می دهد.
به گزارش دویچه وله، شاخص توده بدنی زیر 
۲۵ نشان دهنده وزن سالم، شاخص توده بدنی 
۲۵ تا ۳۰ نشان دهنده اضافه وزن و شاخص 
توده بدنی باالی ۳۰ نشان دهنده چاقی است.

مشکالت تنفسی 
در بهبود یافتگان کووید- ۱۹ 

ماندگار است؟
 یک متخصص داخلی و فوق تخصص 
ریه گفت: بسیاری نگرانند که بعد از بهبودی 
از بیماری کوویــد- ۱۹، ریه آنها کوچک و 
یا حجم آن کم شــود این در حالیست که در 
بسیاری از موارد بهبود یافتگان مشکلی از نظر 

تنفسی به صورت ماندگار پیدا نمی کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر سیروس شعبانی درباره 
نگرانی از تاثیــرات کروناویروس روی ریه 
بعد از بهبودی مبتایان به کووید-۱۹ گفت:  
زمانــی که یک نفر بهبود پیــدا می کند تاثیر 
زیادی از ویــروس کووید- ۱۹ روی ریه او 
باقی نمی ماند. ویروس کووید- ۱۹ به صورت 
ماندگار روی ریه تاثیــری ندارد. باید توجه 
کرد که در بیش از ۹۰ درصد موارد، زمانی که 
فردی به کووید- ۱۹ مبتا می شود و درگیری 
ریوی هم پیدا می کند، بعد از بهبودی اثری از 

کرونا روی ریه این فرد باقی نمی ماند.
وی با بیان اینکه کرونا ویروســی اســت که 
ما شــناخت زیادی نســبت بــه آن نداریم، 
از قســمت های  اظهارکرد: هنوز بســیاری 
بیماری زایی این ویروس را نمی شناسیم و به 
همین دلیل نمی توان به صورت ۱۰۰ درصدی 
بــه مردم اطمینان داد کــه نگرانی در باره آن 
نداشته باشــند اما می توان گفت کسانی که 
به کووید- ۱۹ مبتا شــدند و بعد بهبود پیدا 
کردند، نباید از اینکه بیماری بعد از بهبود هم 
روی ریه آنها تاثیر دارد، نگرانی داشته باشند.

شــعبانی با تاکید بر این موضوع که عملکرد 
ریه در ســی تی اســکن قابل مشاهده است، 
گفــت: به صورت حــاد، زمانی کــه فردی 
درگیری ریوی پیدا می کند، در سی تی اسکن 
بــه خوبی عملکرد ریه وی و میزان درگیری 
ریــه در باره ابتا به کووید- ۱۹ مشــخص 

می شود.
بنابر اعــام روابط عمومی ســامانه ۴۰۳۰ 
وزارت بهداشــت، این متخصص داخلی و 
فوق تخصص ریــه درباره نحوه حمله کرونا 
ویروس به سلول های ریه، اظهار کرد: میزان 
بیماری زایــی این ویــروس در همه جهات 
مشخص نشده اســت اما به طور کلی روی 
ســلول های ریه نوعی گیرنده داریم که این 
ویروس بــه این گیرنده ها )ACE۲( متصل 
می شــود و روی ســلول هایی کــه به آن ها 
لنفوســیت متصل و وارد سلول شده، ایجاد 

التهاب و بیماری می کند.

خبــر

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، نسبت به عواقب 
خوش خیالــی کاذب در کنترل بیماری 

کرونا، انتقاد کرد.
حمید سوری، در گفتگو با خبرنگار مهر، 
به موضوع کرونا در کشــور اشاره کرد و 
گفت: در اپیدمی های حاد پیشرونده مثل 
کووید ۱۹ که روند اپیدمیولوژی آن ثابت 
نیست و در زمان بسیار تغییر پذیر است، 
ضروری است سیاست ها و رویکردهای 
پیشــگیرانه، محافظتــی و درمانــی در 
دوره های زمانــی کوتاه و متناوب به روز 
رسانی شــوند تا احتمال موفقیت برای 
خاموشــی اپیدمی افزایــش یافته و ادامه 
روند کاهش آن تسریع شود، در غیر این 
صورت ایــن موفقیت ها مقطعی و گذرا 

خواهد بود.
وی اظهار داشــت: ادامه روند کاهشــی 
مرگ ها و کاهش شدت ابتاء به ویژه در 
گروه های پرخطر منوط به ادامه و تقویت 
اقدامات و برنامه ریزی منظم و ســازمان 
یافته و همراهی و رعایت اصول بهداشتی 

است.
سوری ادامه داد: رعایت دقیق سفارش های 
بهداشتی احتمال ابتاء و در نتیجه مرگ 

و میر ناشــی از بیماری کرونا را به طور 
چشمگیری کاهش می دهد. در صورتی که 
تا زمان واقعی خاموشی اپیدمی کووید ۱۹ 
از این مهم غافل شــویم، هر لحظه شاهد 
افزایش احتمال موارد مرگ ناشی از این 

اپیدمی خواهیم بود.
این اپیدمیولوژیست، افزود: مرگ ناشی از 
کرونا در مناطق مختلف کشــور از جمله 
تهران و افزایش بهبود یافتگان خبر خوب 
و امیدوار کننده ای اســت که می توان با 
اجرای تمهیدات علمی و ســنجیده آن را 
تقویت کرد تا شــاهد ادامه این روند در 

کشور بود.
وی گفت: خوشــبختانه کیفیت خدمات 
درمانی نسبت به گذشت زمان بهتر شده 
و تجربه و تبحر بیشتری در بیمارستان ها 
و کادر بهداشــت و درمان برای کنترل و 
درمان بیماری حاصل شده است. روش ها 
و شــیوه های درمانی موثرتری نســبت 
به روزها و هفته هــای ابتدایی اپیدمی به 
کار برده می شــود، برنامه های پیشگیرانه، 
مراقبتی و محافظتی در گروه های آسیب 
پذیر و پرخطر، بیشتر رعایت می شود که 
این موضوع در حفظ سامتی آنان نقش 

بسیار مؤثری دارد.

سوری ادامه داد: گروه های پرخطر مانند 
ســالمندان و افــراد دارای بیماری های 
زمینه ای نســبت به دوران اوایل اپیدمی 
که بی محابا رفتارهــای معمول خود را 
انجــام می دادند یا خطر بیشــتری برای 
خود در مقایســه با دیگران قائل نبودند، 
با گذشت زمان بیشــتر از خود مراقبت 
کردند و اطرافیان آنها نیز بیشتر به مراقبت 
و محافظت از آنان در مقابل کرونا توجه 
و دقت کردند. وی افزود: ترکیب جمعیت 
به نسبت جوان تر در کشور در مقایسه با 
کشورهایی مانند ایتالیا یا فرانسه احتمال 
کاهش مرگ و بهبــودی بهتر بیماران را 

افزایش داده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی، تاکید کرد: حضور افراد 
پرخطر در اجتماعات به طور چشمگیری 
طی زمان کاهش یافته و این افراد فاصله 
گــذاری اجتماعــی را پررنگ تر رعایت 
کردند کــه این موضوع ســبب کاهش 
ابتاء به بیماری شــده است. وی افزود: 
مدیریت کنتــرل اپیدمی کووید ۱۹ بدون 
گرفتن مشــاوره اپیدمیولوژی هرگز قادر 
به خاموش کردن اپیدمــی نخواهد بود، 
این نه یک ادعــا و نه یک مطالبه صنفی 

است. بلکه تجربه موفق کشورهایی است 
که با این رویکرد الاقل موفق تر از کشور 
ما عمل کرده اند و این موضوع مبتنی بر 
مقاالت معتبری است که آن را تأیید کرده 

است. سوری در پایان گفت: خوش خیالی 
ناشی از کنترل اپیدمی و عادی جلوه دادن 
شــرایط، موجب شده برخی شهرهای به 
اصطاح »سفید« هم رنگی شوند. من واقعًا 

نمی دانم چرا به سفارش متخصصان این 
رشته که به شکل های مختلف و از طریق 
رسانه ها منتشر شده و می شود کمتر گوش 

داده می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

خوش خیالی کنترل کرونا مشکل ساز می شود
 تغییر رنگ شهرهای سفید

 رییس اداره ســامت مــادران وزارت 
بهداشت تمهیدات مراقبتی را برای زنان باردار 
در شرایط کرونایی تشریح کرد و گفت: اگر در 
این مراقبت ها اقداماتی مانند سونوگرافی، انجام 
آزمایش و ... درخواســت شود، انتظار می رود 
که نتایج، به نوعی به پزشــک و ماما و سیستم 
بهداشتی که این آزمایش ها را درخواست کرده، 
اطاع رســانی شــود و نیاز و الزامی به حضور 
مادر برای نشان دادن این آزمایش ها به صورت 

دستی نباشد.
دکتر نســرین چنگیزی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره وضعیــت مراقبت ها از مــادران باردار 
در دوران کرونــا، گفت: دربــاره مراقبت های 
بارداری در زنان که بارداری معمولی داشــته، 
سابقه بیماری های زمینه ای ندارند و افرادی که 
مبتا به بیماری کووید-۱۹ هم نیســتند، تعداد 
مراقبت های بارداری از هشــت به چهار مورد 
کاهش یافته اســت تا تماس بــا فضای بیرون 
و احتمــال ابتای آنها را بــه کرونا به حداقل 

برسانیم.
وی افزود: به این صورت که اولین مراقبت در 
شــش تا ۱۰ هفته اول بارداری برای این افراد 
انجام می شــود، مراقبت دوم حوالی ۲۴ تا ۲۸ 
هفته انجام شده، در هفته های ۳۱ تا ۳۴ مراقبت 
ســوم و حوالی ۳۷ هفته نیز چهارمین مراقبت 

بارداری از زنان باردار انجام خواهد شد.
وی ادامــه داد: در عیــن حال اعــام کرده ایم 
کــه اگــر در این مراقبت هــا اقداماتــی مانند 
ســونوگرافی، انجام آزمایش و ... درخواســت 
شــود، انتظار مــی رود که نتایج، بــه نوعی به 
پزشــک و ماما و سیســتم بهداشــتی که این 
اطاع رسانی  را درخواســت کرده،  آزمایش ها 

شود و نیاز و الزامی به حضور مادر برای نشان 
دادن این آزمایش ها به صورت دســتی نباشد تا 
حداقل مواجهه مادران بــا محیط بیرون وجود 

داشته باشد.
چنگیزی همچنین گفــت: مادرانی که مبتا به 
بیماری های زمینه ای هستند و یا جزو گروه هایی 
که نیازمند مراقبت های بیشتر هستند، قرار دارند، 
 تعداد مراقبت هایشان در دوران بارداری کاهش 
نیافتــه، اما بــاز هم تاش می شــود که فاصله 
فیزیکی به صورت قابل قبول در مراجعات آنها 
رعایت شود. در عین حال مادران خودشان هم 
باید توجه داشــته باشند که در زمان حضور در 
مطب و درمانگاه هــا، حداقل دو متر با دیگران 
فاصله داشته باشند. همچنین از ماسک استفاده 
کرده و سعی کنند دست شــان یا شی آلوده ای 

با چشم، بینی و دهان شان تماس نداشته باشد.
تمهیدات مراقبتی برای مادران باردار مبتال به 

کرونا
رییس اداره ســامت مادران وزارت بهداشت 
درباره وضعیت مــادران بارداری که به بیماری 
کوویــد-۱۹ مبتــا شــده اند نیز اظهــار کرد: 
امــکان مراقبت در منزل برای مــادران مبتا به 
کوویــد-۱۹ در صورتی که بــدون عامت یا 
دارای عائم خفیف باشند،  وجود دارد و به آنها 
یادآوری می شود که در صورتی که تنگی نفس 
پیش رونده یا درد قفسه ســینه پیدا کردند و یا 
دچار کاهش سطح هوشیاری شدند، باید سریعا 
به بیمارســتان مراجعه کنند. از طرفی در منزل 
هم باید مایعات فراوان اســتفاده کرده و بر پایه 
سفارش و تجویز پزشک ممکن است برایشان 
تب بُر هم تجویز شود. در مواردی ممکن است 
بیماری کووید-۱۹ در زنان باردار خفیف باشد، 

اما به دلیل ابتایشــان به بیماری زمینه ای یا در 
شرایطی خاص، نیازمند مراقبت های ویژه باشند 
که در این صورت در بیمارستان بستری شده و 

مراقبت های الزم از آنها انجام می شود.
چنگیــزی ادامه داد: بعد از بهبــود کووید-۱۹ 
در مــادران باردار، با توجه بــه اینکه در برخی 
بیماری های ویروســی ممکن اســت موضوع 
اختال رشد جنین  مطرح باشد، مراقبت دقیق تر 
از جنیــن الزامی بوده و به این زنان ســفارش 
می شود که در صورتی که ابتای قطعی داشتند، 
 از نظر رشــد جنین بررسی  شــوند. بر همین 
پایه نخستسن سونوگرافی که برای رشد جنین 
برایشان انجام می شــود، ۱۴ روز بعد از بهبود 

عائم بیماری کووید-۱۹ است.
وی همچنین گفت: ممکن اســت برای افرادی 
که عفونت سه ماهه اول و دوم داشتند، بررسی 
دقیقی بین ۱۸ تا ۲۳ هفتگی از نظر رشد جنین 
ســفارش شــود.   باید توجه کرد که در زنان 
باردار بدون عامت و غیر مبتا به کووید-۱۹، 
در زمــان مراجعه به مراکز زایمانی حتما از این 
افراد یکسری پرسش می شود که شامل احتمال 
تماس و استعام درباره تماس با فرد مشکوک 
یا مبتا به کرونا در دو هفته گذشــته، بررســی 
وضعیت درجه حرارت بدن و پرســش درباره 
عائمی مانند ســرفه، گلو درد، درد عضانی، 
ترشحات بینی و احساس پری بینی و... بوده و 
اگر پاسخ هر یک از این پرسش ها مثبت باشد، 
معمــوال فرد به متخصص عفونــی برای انجام 

بررسی های دقیق تر ارجاع می شود.
سفارش های ضد کرونایی به مادران باردار

چنگیزی با بیان اینکه زنان باردار باید دستوراتی 
را مانند دیگر افراد جامعه جهت پیشــگیری از 

ابتا به بیماری کووید-۱۹ رعایت کنند، گفت: 
زنان باردار باید تا حــد امکان در منزل بمانند، 
در اماکن عمومــی فاصله دومتری را با دیگران 
رعایت کنند، از اجتماعات بپرهیزند، از تماس 
با افراد مشــکوک یا مبتا بــه کرونا بپرهیزند، 
دست هایشــان ر ا به طور مرتب شسته و یا با 
محلول حاوی الکل ۶۰ درصد ضدعفونی کنند، 
از تماس دســت ها با صــورت بپرهیزند و به 
کرات سطوحی را که آلوده می شود، ضدعفونی 
کنند. همچنین مادران بارداری که فرزند کوچک 
دارند، باید توجه خاصی داشــته باشند؛ چراکه 
عفونت در کودکان خفیف و معموال بی عامت 

است.  
وی با بیــان اینکه از  ۳۶ هفتگــی بارداری به 
بعــد توجه خاص به پرهیز از تماس مســتقیم 
با بیماران ســفارش می شــود، افزود: بیماری 
کوویــد-۱۹ در زنان باردار بــه چند صورت 
می تواند وجود داشته باشد؛ این بیماری می تواند 
به صورت بی عامت باشد. یعنی در مواردی که 
نتیجه تست زنان باردار مثبت است، اما فاقد هر 
عامتی هستند. همچنین ممکن است بیماری به 
صورت خفیف با داشــتن عائمی نظیر سرفه، 
تب، گلودرد، خســتگی، سردرد، درد عضانی 
و بدون تنگی نفس یــا یافته های رادیولوژیک 
غیــر طبیعی بروز کند. نوع دیگر کرونا در زنان 
باردار بروز بیماری با شــدت متوسط است که 
در این صورت عایم اختاالت تنفسی بر پایه 
عائم بالینی یا یافته های رادیولوژیک و با اشباع 
گاز خون شــریانی نرمال بــروز می کنند. نوع 
دیگر کووید-۱۹ در زنــان باردار بروز بیماری 
به صورت شــدید و به این صورت اســت که 
تعداد تنفس در یک دقیقه بیش از ۲۴ بار بوده و 

اشباع گاز شریانی کمتر از ۹۵ درصد است. در 
نهایت هم ممکن است مادر باردار به مرحله ای 
از بیماری برســد که نیازمند مراقبت ویژه باشد 
که در این مرحله شاهد نارسایی تنفسی، شوک 

عفونی یا نارسایی چند عضوی هستیم.
تاکنون انتقال کرونــا از مادر به نوزاد ثابت 

نشده، اما...
چنگیزی با بیان اینکه بارداری و زایمان شانس 
ابتا به بیماری کووید-۱۹ را افزایش نمی دهد و 
دوره بیماری به دلیل بارداری شدیدتر نمی شود، 
گفــت: در عین حال علی رغــم این که تاکنون 
انتقال کرونا از مادر به نوزاد ثابت نشــده است، 
اما رعایت شــرایط فاصله فیزیکی برای تماس 
با نوزاد، حفظ پوشــش های محافظتی و شستن 
دست ها در زمان مراقبت از نوزاد توسط مادر و 

همه مراقبین نوزاد الزامی است.
وی تاکید کرد: در عین حال سفارش می شود که 
در زنان بارداری که ســابقه تماس با فرد مبتا، 
محتمل یا مشــکوک به کرونا را دارند، مادرانی 
که تست شــان مثبت اســت، اما بدون  عامت 
هستند، به مدت ۱۴ روز  از زمان تماس با این 
افراد یا دریافت تســت مثبت، خود قرنطینگی 
داشته باشند. برای  موارد عامت دارِ با یا بدون 
ابتا به کووید-۱۹ سفارش  تشــخیص قطعی 
می شــود، حداقل بــه مــدت ۱۴ روز از زمان  
بهبودی عائم، خود قرنطینگی را رعایت کنند. 
در عیــن حال از تمام زنان باردار درخواســت 
داریــم که تا ۴۲ روز پس از زایمان با اطاع به 
نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی یا مراجعه به 
سایت Salamat.gov.ir  وضعیت عائم یا 
ابتای خود را برای پیگیری های بعدی از طریق 

کارشناسان »رابط پرخطر« اطاع دهند.

رییس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت عنوان کرد:

کاهش تعداد مراقبت های بارداری در بحران کرونا
 سفارش های ضد کرونایی به مادران باردار

 با توجه بــه همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ و اعمال قرنطینه، رو آوردن 
به دورکاری و تعطیلی بسیاری از کسب 
و کارهــا فعالیت فیزیکــی روزانه افراد 
کاهش یافته که می تواند منجر به اضافه 
وزن و برخی دیگر از مشکات سامتی 

برای افراد شود.
به گزارش ایسنا، اگر چه شرایط قرنطینه 
و دورکاری ممکن اســت برای برخی 
افراد مشــکاتی مانند کاهش فعالیت و 
اضافه وزن را به همراه داشــته باشد اما 
در عین حال می تواند به فرصتی مناسب 
برای انجام تمرین های ورزشی در خانه 
و هم چنیــن رو آوردن بــه یــک رژیم 

غذایی سالم باشد.
در ادامــه ۱۰ ماده غذایی که متخصصان 
تغذیه برای کاهش وزن در کنار تقویت 
سیستم ایمنی بدن و تامین نیازهای بدن 
ســفارش می کنند به نقــل از »ژورنال 

سنتینل« آورده شده است:
۱( انواع لوبیا: لوبیاهای خشک از جمله 
لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و لوبیا سفید بسیار 
مفید و مقوی بوده و مقدار کمی از آن ها 
به دلیل فیبــر باال شــما را برای مدت 

بیشتری سیر نگه می دارد.
 : ۲(  روغن هــای زیتــون و آووکادو 
ایــن روغن ها طبیعی بوده و ســفارش 
می شود به جای روغن های جامد از این 
روغن های گیاهی اســتفاده شود. روغن 
آووکادو می تواند عــاوه بر حفظ یک 
رژیم غذایی ســالم و متعادل به کاهش 

فشار خون نیز کمک کند.
۳( ســاندویچ تخم مرغ : ساندویچ های 
کم کربوهیدرات مانند ســاندویج تخم 
مرغ یا ســبزیجات نیز عاوه بر مقوی 
بودن کالری کمتری نسبت به بسیاری از 

انواع دیگر ساندویچ دارند.
۴( انواع ســبزیجات تازه: ســبزیجات 

تازه و رنگارنگ مانند بادمجان، اسفناج، 
نخــود فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای نیز 
گزینه هــای خوبی بــرای کاهش وزن 
همراه بــا تقویت سیســتم ایمنی بدن 
محســوب می شــوند. به جــای هله و 
هوله های مضر و چیپــس می توانید از 
برش های نازک ورقه ای ســبزیجات به 
عنوان میان وعده ای مفید استفاده کنید. 
کلم بروکســل نیز گزینه مناسبی برای 

کاهش وزن است.
۵( ســوپ های کم کالری: ســوپ های 
کم کالری مانند ســوپ های سبزیجات 
حاوی لیمو و کلم بروکلی بسیار مقوی 
بــوده و می توان آن ها را به صورت گرم 

یا سرد مصرف کرد.
۶( کدو ســبز: کدو ســبز را به صورت 
رشــته ای رنده کرده و به جای اسپاگتی 
یا نودل مصرف کنیــد. می توانید کمی 

آویشن نیز به آن اضافه کنید.

۷( میوه هــای فصلــی: در هــر فصل 
میوه های همان فصل بهترین گزینه برای 
داشتن میان وعده هایی سالم هستند. در 
تابســتان میوه هایی مانند توت فرنگی، 
زغال اخته و هلــو گزینه های خوبی به 

حساب می آیند. 
۸( جایگزین هــای گیاهــی گوشــت: 
می تــوان از ســویا به عنــوان پروتئین 
کــرد. هم چنین  اســتفاده  گیاهی  مفید 
سوســیس ها و کالباس هــای گیاهی در 
بسیاری از فروشگاه ها پیدا می شوند که 
جایگزین های بهتر و مفیدتری نسبت به 

انواع گوشتی خود هستند.
۹( آب میوه های کم کالری: آب میوه های 
طبیعی کم کالری گزینه های مناسبی برای 
میان وعده به شــمار می روند. می توانید 
نوشــیدنی های سبز سالمی با استفاده از 
آب کرفــس، خیار، ســیب و لیمو تهیه 
کنید. در مصرف دیگر آب میوه ها احتیاط 

کنیــد، چرا که این نوشــیدنی ها حاوی 
مقادیر باالیی از قندها هستند.

۱۰( آب آشــامیدنی: فراموش نکنید که 
آب همیشــه بهترین گزینه برای حفظ 

سامت، تقویت سیســتم ایمنی بدن و 
کاهش وزن به کمک کنترل اشتها است. 
در طــول روز حتما مقادیــر کافی آب 

)حدود هشت لیوان( بنوشید.

رژیم غذایی مناسب در روزهای کرونایی و قرنطینه

چندخوراکیبرایکاهشوزنهمراهباتقویتسیستمایمنی
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بهداشت

شناسایی ۲۸۸۶ بیمار جدید 
کووید_۱۹ 

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 
۲۸۸۶ بیمار جدید کووید_۱۹در کشور در ۲۴ 

ساعته گذشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتر جهانپور در این باره 
گفت: در ۲۴ ساعته منتهی به ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 
و بر پایه معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار 
و ۸۸۶ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد.
وی افــزود: از بین مبتایان جدید، ۵۲۷ مورد 
بستری و دو هزار و ۳۵۹ مورد از افراد معادل 
حدود ۸۲ درصد از موارد جدید، در تماس با 

مبتایان بودند که شناسایی شدند.
جهانپور ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به ۱۶۷ هزار و ۱۵۶ نفر رسید.
وی افزود: شــوربختانه در طول ۲۴ ســاعت 
گذشــته، ۶۳ بیمار کووید۱۹ جــان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۸ هزار و ۱۳۴ نفر رسید.
وی درباره بهبودیافتــگان کرونا، اظهار کرد: 
خوشــبختانه تا کنون ۱۲۹ هــزار و ۷۴۱ نفر 
از بیمــاران، بهبود یافته و یا از بیمارســتان ها 

ترخیص شده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت تصریح کرد:  
۲۵۷۳ نفــر از بیماران مبتا بــه کووید۱۹ در 
وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. همچنین تا کنون یک میلیون و ۴۰ هزار 
و ۲۸۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 

انجام شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه وضعیت خوزســتان 
همچنان قرمز اســت، ادامه داد: اســتان های 
هرمزگان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر 
و آذربایجان های شرقی و غربی در وضعیت 

هشدار قرار دارند. 
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۳ استان 
هیچ موردی از فوتی و در ۵ اســتان فقط یک 
مورد فوتی بر اثر کووید۱۹ گزارش شده است.

آمار جهانی شیوع کرونا 
 روند افزایش آمار مبتایان به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آمارها حاکی از آن 
است که شمار قربانیان کروناویروس جدید، 
عامل بیماری کووید-۱۹ به ۳۹۳ هزار و ۲۲۴ 
نفر رسیده و تاکنون ابتای شش میلیون و ۷۰۳ 
هزار و ۹۵ نفر نیز به این بیماری تأیید شــده 

است.
همچنیــن بنابر تازه ترین آمارها تاکنون ســه 
میلیون و ۲۵۲ هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتا 

به کووید-۱۹ تاکنون بهبود یافته اند.
تاکنــون در بســیاری از کشــورهای درگیر 
کروناویروس جدید محدودیت های اعمال شده 
برای کنترل شیوع این عفونت برداشته شده و 
عاوه بر بازگشایی کسب و کارها، امکان سفر و 

آمد و شد برای افراد فراهم شده است.
در حالی که تا چنــدی پیش اروپا به یکی از 
مراکز شــیوع کروناویروس جدید در جهان 
تبدیل شــده بود اما این عفونــت اکنون در 
بیشتر کشورهای اروپایی کنترل شده است و 
هم اکنون آمریــکای جنوبی به ویژه برزیل و 
مکزیک به دو کانون جدید برای شــیوع این 
ویروس تبدیل شده و سازمان  جهانی بهداشت 
نیز نســبت به وضعیت کشورهای این منطقه 

ابراز نگرانی کرده است. 
آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر بــا بیماری کووید-۱۹ قرار داشــته و 
بیشترین آمار قربانیان و مبتایان به این بیماری 
را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین 
آمار شمار قربانیان این کشور از ۱۱۰ هزار نفر 

عبور کرده است.
از سوی دیگر برزیل و روسیه به لحاظ تعداد 
مبتایان به ترتیب در رتبه های دوم و ســوم 
جــای گرفتند و انگلیس نیز پــس از آمریکا 
بیشترین شمار قربانیان ناشی از کروناویروس 

را به خود اختصاص داده است.
بنابرگزارش پایگاه اطاع رســانی »ورلداُمتر«، 
تعداد مبتایــان و قربانیان ایــن بیماری در 
بنابر گزارش های رســمی  کشــورهایی که 
باالترین آمارها را داشته اند تا لحظه انتشار این 

خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. ایاالت متحده یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۱ 

مبتا، ۱۱۰ هزار و ۱۷۳ قربانی
۲.  برزیــل ۶۱۵ هزار و ۸۷۰ مبتا، ۳۴ هزار و 

۳۹ قربانی
۳.  روســیه ۴۴۱ هــزار و ۱۰۸ مبتا، ۵۳۸۴ 

قربانی
۴. اســپانیا ۲۸۷ هزار و ۷۴۰ مبتا، ۲۷ هزار و 

۱۳۳ قربانی
۵. انگلیــس ۲۸۱ هزار و ۶۶۱ مبتا، ۳۹ هزار 

و ۹۰۴ قربانی
۶. ایتالیا ۲۳۴ هزار و ۱۳ مبتا، ۳۳ هزار و ۶۸۹ 

قربانی
۷. هند ۲۲۷ هزار و ۲۹ مبتا، ۶۳۶۳ قربانی

۸. آلمان ۱۸۴ هزار و ۹۲۳ مبتا، ۸۷۳۶ قربانی
۹. پرو ۱۸۳ هزار و ۱۹۸ مبتا، ۵۰۳۱ قربانی

۱۰. ترکیه ۱۶۷ هزار و ۴۱۰ مبتا، ۴۶۳۰ قربانی

خبـــر

بــه نظــر می رســد حساســیت مردم 
مخصوصا در هفته های اخیر برای رعایت 
اصول مورد نظر برای پیشگیری و کنترل 
کرونا کاهش یافته و به خصوص شــاهد 
عادی انگاری موضوع هســتیم، این امر 
باعث ایجاد آسیب هایی خواهد شد که با 
برنامه های آموزشی مناسب باید اصاح 

شود.
از آغاز گزارش شــیوع بیماری کرونا در 
۱۰ دی ۱۳۹۸ از ووهــان چین تا امروز 
که بیش از ۵ ماه گذشــته است، حدود 
۶ میلیون و ۵۰۰ هــزار نفر بیمار قطعی 
مبتا به کروناویــروس در دنیا گزارش 
شــده که حدود ۳۸۰ هزار نفر از آنها در 
اثر این بیماری مــرده اند. فراوانی موارد 
ابتا و مرگ از کشوری به کشور دیگر و 
با توجه به مرحله اپیدمی متفاوت است 
و عاوه بر میزان گســترش ویروس، به 
توانمندی کشورها در شناسایی بیماران و 
انجام آزمایش و میزان شفافیت آن ها در 

گزارش دهی نیز بستگی دارد.
ایران هم اکنــون، با گزارش حدود ۱۶۰ 
هزار بیمــار و ۸۰۰۰ مورد مرگ، از نظر 
تعداد موارد گزارش شده بیماری در رتبه 
دوازدهم دنیا قرار دارد که رتبه های اول، 
دوم و ســوم به ترتیب مربوط به آمریکا، 
برزیل و روســیه است؛ آمریکا حدود ۲ 
میلیون بیمار، و برزیل و روسیه هم حدود 
۵۰۰ هــزار مبتا به بیمــاری را گزارش 

کرده اند. 
اگر تعداد موارد مبتا را به ازای جمعیت 
بررســی کنیــم، رتبه ایران بــر پایه این 
شــاخص ، پنجاه و یکم دنیا خواهد بود 
که به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، 
حدود ۱۹۰۰ نفر مبتای قطعی به کرونا 
جدید با روش های آزمایشگاهی ملکولی 

را تایید و گزارش کرده است. 
رتبــه اول در دنیا در این شــاخص هم 
اکنون مربوط به قطر اســت که به ازای 
هر یــک میلیون نفر جمعیت، حدود ۲۱ 
هــزار نفر بیمار مبتا )حــدود ۱۱ برابر 
ایران( را گزارش کرده اســت. اگر تعداد 
مرگ گزارش شــده به ازای یک میلیون 
نفر جمعیت را به عنوان شــاخص رتبه 
بندی قرار دهیم، ایــران در رتبه ۲۷ دنیا 

خواهد بود. 
در ایران، به ازای هر میلیون نفر جمعیت، 
۹۵ مورد مرگ در اثر کرونا گزارش شده، 
اما این تعداد در مورد کشــورهایی مثل 
اسپانیا و ایتالیا حدود ۵۵۰ مرگ به ازای 
میلیون نفر جمعیت یعنی چیزی حدود ۶ 

برابر ایران می باشد. 
شاخص دیگر رتبه بندی کشورها، تعداد 
تست تشــخیصی انجام شــده به ازای 
جمعیت اســت که بر پایه این شاخص، 
باالترین رتبه مربوط به کشــور امارات 
متحده عربی می باشــد که چیزی بیش 
از ۲۰ درصد جمعیت این کشــور مورد 
آزمایش کروناویروس جدید قرار گرفته 
اند )۲۱۷ هزار تست به ازای یک میلیون 
نفر جمعیت( و این شــاخص در مورد 
ایران حــدود ۱۲ هزار تســت به ازای 

میلیون نفر جمعیت می باشد.
میزان کشــندگی متفاوت ویروس از 

منطقه ای به منطقه دیگر 
میــزان کشــندگی ویــروس متاثــر از 
عوامــل مختلف می تواند باشــد. یکی 
از فاکتورهــای مهم آن، میانگین ســنی 
جمعیت اســت. بافت جمعیتی کشــور 
ایران، یک بافت جمعیتی به نسبت جوان 
محسوب می شود، به طوریکه میانگین 
سنی جمعیت، ۳۱ سال است یعنی حدود 
۵۰ درصد جمعیت سن کمتر از ۳۱ سال 
دارند. در کشور اسپانیا، این شاخص ۴۵ 

سال و در ایتالیا ۴۷ سال است. 
با باالرفتن سن، فاکتورهای خطر زمینه ای 
دیگر مرگ، چاقی، ابتا به دیابت، سرطان 
و بیماری های مزمن ریوی و قلبی عروقی 
نیز افزایش می یابد و از این رو، شــاید 
یکی از عوامل اصلی که باعث شــده ما 
از نظر میزان مــرگ، وضعیت بهتری از 
بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی و 
آمریکایی داشته باشیم به دلیل داشتن این 

بافت جوان جمعیتی بوده است. 
یک امتیاز دیگر ایــران در مقابله با این 
بهداشتی  داشتن یک سیســتم  بیماری، 
و درمانــی خــوب و کارکنــان درمان 

متخصص و متبحر بود به گونه ای که از 
ابتدای اپیدمی کرونا تقریبا تمام بیماران 
نیازمند بدون مشــکل و هزینه توســط 
سیستم درمانی کشور درمان و در صورت 
نیاز بستری شدند و به خاطر داشتن یک 
سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه خوب 
و کارآ، تقریباً اکثر جمعیت نیازمند کشور 
غربالگری و پایش شــدند که درنتیجه 
افراد بیمار زودتر شناسایی، آموزش های 
الزم به افراد در معرض خطر باال داده و 
از ابتا به بیماری یــا تبدیل به فرم های 
شدید بیماری تاحدودی پیشگیری شد.  

تفــاوت در میــزان مــرگ، متاثر از 
سویه های مختلف ویروس در دنیاست

بر پایه مقاالتی که تاکنون منتشــر شده، 
تفــاوت در وضعیت بالینی بیماران مبتا 
بــه کووید-۱۹ در دنیا بیشــتر وابســته 
بــه فاکتورهــای میزبانی نظیر ســن و 
لنفوسیتوپنی اســت و این موضوع متاثر 
از تفاوت های ژنتیکی ویروس نیســت. 
اگرچه شاید مطالعات آتی، نقش ویروس 
در گردش را نیز پراهمیت نشــان دهند. 
دانسته های فعلی ما در مورد کووید-۱۹ 
با آن چیزی که در روزهای اول منتشــر 
شــده بود در بعضی از حوزه ها تغییر به 

نسبت زیادی کرده است.
اطاعات اولیه ما و دنیا بر پایه شــواهد 
علمی ای بــود که از چینی ها، به عنوان 
کشوری که اول از همه درگیر این اپیدمی 
شــدند، به جامعه جهانی منعکس شده 

بود. 
بر پایه اطاعات گزارش شده توسط آن 
ها، کووید-۱۹ بیماری ای با میزان مرگ 
و میر در حد ۲ تا ۳ درصد بود که حدود 
۱۰ درصد افراد ممکــن بود بدون بروز 
عائمی از بیماری، به بیماری مبتا شوند 
و تعداد افرادی که یک بیمار می توانست 
مبتا کند حدود ۲ و نیم گزارش شــده 

بود.
با دانســتن این پیش فــرض ها، جامعه 
جهانی خود را برای یک بیماری عفونی 
مســری که میزان ابتا و مــرگ زیادی 
باید داشــته باشــد آماده کرد و بسیاری 
مداخات اولیه نیز در این راستا بود. اما 
اطاعات موثق تــر و زیادتری که در ۵ 
ماه اخیر در اقصی نقاط دنیا تولید شــده 
و امروز در اختیار ماست سیمای بهتری 
از بیماری را ترســیم  کرد. به طور نمونه 
در گزارش اخیر مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری هــای آمریکا، میزان کشــندگی 
کووید-۱۹ را کمتر از ۳ دهم درصد افراد 
آلوده و حدود ۴ دهم درصد افراد بیمار 

عامت دار برآورد کرده است. 
ایــن مرکز اعــام کرده که حــدود ۳۵ 
درصد افراد بیمار در طول دوره زندگی 
خود هیچگونه عامتی را بروز نمی دهند 
و ۴۰ درصــد انتقال ها قبل از آنکه افراد 
احساس بیماری کنند اتفاق می افتد.  در 
مطالعه ای در اســتان گیــان هم میزان 
کشندگی عفونت، ۸ تا ۱۲ صدم درصد 

برآورد شــده؛ به عبارتی میزان کشندگی 
بیماری تقریبا ۷ برابر کمتر از آن چیزی 

است که تصور می شد.
از ســوی دیگر وقتی بدانیم حدود یک 
سوم بیماران مبتا در طول دوره بیماری 
خود عائمی از بیماری را نشان نمی دهند 
ولی ناقل بــوده و بیماری را به دیگرین 
منتقل می کنند، به معنی این اســت که 
راهبردهای پیشگیری و شناسایی بیماران 
در جامعه بعضا باید تغییراتی داشته باشد 
و وسعت گسترش بیماری خیلی بیشتر از 
آنچه تصور می کردیم می باشد. دانستن 
این اطاعات در شروع همه گیری قطعا 
می توانســت به اعمال اســتراتژی های 
درست تر در امر پیشگیری و مداخات 

مرتبط با آن منجر شود. 
اخیرا مغــز متفکر دولت ســوئد برای 
اعمــال سیاســت های مقابله با شــیوع 
ویــروس کرونــا، نیز گفته بــود اگر با 
دانش و اطاعــات امروز قصد مبارزه با 
این ویروس را داشت، حتما سیاستی را 
مابین آنچه ســوئد به آن عمل کرد و آن 
چیزی که دیگر کشــورهای جهان از آن 
پیروی کردند، انتخاب می کرد و ســطح 
پایین محدودیت های عمومی را پیشنهاد 

نمی کرد.
اخیــرا نمودارهایی در فضــای مجازی 
منتشر شده که به مقایسه منحنی اپیدمی 
ایران و بعضی کشورها نظیر ترکیه، آلمان، 
اسپانیا، فرانسه و ایتالیا پرداخته شده که 
همگــی روند نزولی اپیدمی خود را طی 
می کننــد ولی در مورد ایــران، با پیک 
دوم منحنی مواجه شده ایم. این موضوع 
که نمــودار منحنی همه گیری جهانی در 
ایران با کشورهای اشاره شده فرق دارد، 
درســت اســت اما به نظر می رسد این 
کشورها نیز به صورت خاص و هدفمند 

انتخاب شده اند. 
اگر نمودار کشــورهای روسیه، آمریکا، 
کانادا، سوئد، باروس، لهستان، اکراین، 
شــیلی، آرژانتین و برزیل دیده شــود، 
الگویی متفــاوت دارند. هیــچ کدام از 
کشــورهای مورد اشــاره در نیمه دوم 
همه گیری، حجم انجام آزمایش های خود 
را به شدت باال نبرده اند. یک دلیل اصلی 
تفاوت منحنی ایران همین موضوع و بهتر 
است در تحلیل و مقایسه روند همه گیری 
ها، رونــد تعداد آزمایش کشــورها نیز 
مدنظر قرار گیرد؛ زیرا روند آزمایش های 
این کشورها یا ثابت یا حتی کاهش یافته 
اســت. موضوع بعدی اینکه همه گیری 
کشور ما چند هفته زودتر از این کشورها 
شکل گرفته و حدود یک ماه قبل از این 
کشورها سیاست آزاد کردن محدودیت ها 

اجرایی شده است. 
دور از ذهن نیســت در این کشورها نیز 
مختصر افزایشی بعد از آزاد شدن ها دیده 
شود. نکته بعدی، روند مرگ در کشورها 
اســت. چنین الگویی در مورد مرگ در 
ایران دیده نمی شــود و روند مرگ در 

ایران بعــد از یک روند نزولی به مرحله 
ثبات نســبی رسیده اســت.  البته انتظار 
داریــم موج های دوم یــا چندم اپیدمی 
را در بعضــی از مناطق کشــور باز هم 
شاهد باشــیم و به طور نمونه هم اکنون 
اســتان هایی نظیر خوزستان، هرمزگان، 
آذربایجان غربی، کرمانشــاه، بوشــهر و 
سیستان و بلوچستان شاهد افزایش موارد 
بیماری هســتند و بــرای همین، تحلیل 
روند منحنی اپیدمی در سطح شهرستان 
ها و اســتان ها منطقی تر از تحلیل روند 

کشوری به نظر می رسد. 
 روند انجام آزمایش های تشــخیصی 
کرونا جدید در ایران از آغاز همه گیری
در کشــور ما از روزهای اول که برنامه 
اندازی شد،  تشــخیص کووید-۱۹ راه 
به دلیل محدودیت های آزمایشــگاهی، 
متمرکز  بیشتر  آزمایشــگاهی  تشخیص 
بــر نمونه گیری از بیماران بســتری در 
بیمارستان ها بود و باز هم بیشتر اشکال 
شــدید بیماری آزمایش می شــدند که 
قســمت قابل توجهی از ایــن افراد هم 
در اثر بیماری می مردند. گسترش شبکه 
آزمایشگاهی با محوریت انستیتو پاستور 
ایــران و با همکاری آزمایشــگاه مرجع 
ســامت و مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر در کلیه اســتان های کشور باعث 
شــد امروز بیــش از ۱۵۰ آزمایشــگاه 
تشخیصی در کشور داریم که حدود ۶۰ 

درصد آن ها دولتی هستند.
افزایــش آزمایشــگاه های تشــخیصی، 
ظرفیت تست کشور به روزانه ۲۰ هزار 
آزمایش باعث شــد بتوانیــم در یک و 
نیم ماه اخیر به جز بیماران بســتری در 
بیمارســتان، دیگر بیمارانی را که عایم 
خفیفی نشان می دهند و نیازی به بستری 
در بیمارستان ندارند آزمایش کنیم و بعد 
از قطعی شــدن بیماری در این گروه از 
افراد، بستگان و افرادی که با آنها تماس 
نزدیک داشته اند را آزمایش کرده و نتیجه 
این استراتژی، این شده است که حدود 
۸۰ درصد بیماران شناسایی شده روزانه، 
بیمارانی هستند که سرپایی )غیر بستری( 
هســتند و از آنجا که این روند افزایش 
آزمایش روزانه در مــاه های اخیر ادامه 
داشته است، تعداد موارد سرپایی بیشتری 
هر روز شناســایی می شــود و منحنی 
اپیدمی در کشــور رونــدی صعودی را 
نشان می دهد. اگر تحلیل روند، همچنان 
بر پایه بیماران بســتری در کشور انجام 
شــود، بیماری در کشور ما به یک روند 
به نسبت تثبیت شده رسیده و موج دوم 
شــدیدی از آن را آنچنانکه در ظاهر می 

بینیم شاهد نیستیم. 
احتماال حدود ۱۵ میلیــون ایرانی به 

کرونا مبتال شده اند
مطالعات سرواپیدمیولوژی در بازه های 
زمانــی مشــخص و روی گــروه های 
مشخص، می تواند اطاعات مناسبی را 
در مورد وضعیت روند اپیدمی ارائه دهد. 

به طور مثال در مطالعه سرواپیدمیولوژی 
روی جمعیت عمومی در اســتان گیان 
در حدود یک ماه پیش، حدود یک سوم 
جمعیت مورد مطالعه، ســابقه آلودگی با 
ویروس را نشــان دادند کــه میزان قابل 

توجهی است. 
در یک مطالعه ســرواپیدمیولوژی دیگر، 
سازمان انتقال خون حدود یک ماه پیش 
میزان آلودگی به کووید-۱۹ را با مطالعه 
نمونــه کوچکی از افــراد مراجعه کننده 
برای اهدای خون بررســی کرده است، 
میزان بــروز تجمعی در اســتان های با 
آلودگی زیاد ۳۴ درصد، در اســتان های 
با آلودگی متوسط ۱۲ درصد،و در استان 
های با آلودگی کم ۴ درصد بوده است. 
در کل نتایج ایــن مطالعه عدد تخمینی 
آلودگی ۱۶ درصد را برای کل کشــور 

برآورد کرده است.
در مطالعه ســرواپیدمیولوژی دیگری در 
نمونه های گرفته شده از کارمندان شهر 
تهران ۲۱ درصــد، در نمونه های گرفته 
شــده از آزمایشگاه های تشخیص طبی 
۱۲ درصد و در ســاکنان شــهر تهران ۸ 
درصد سابقه آلودگی با ویروس مشاهده 

شده است. 
بر پایه نتایج مطالعات سرواپیدمیولوژی 
که در کشــور انجام شده به نظر می رسد 
میزان آلودگی به کرونا بســیار بیشتر از 
آن چیزی اســت که قبًا تصور می شد 
و احتماالً حدود ۱۵ میلیون نفر ایرانی به 
این ویروس آلوده شده اند، البته در بین 
استان های کشور تفاوت هایی در میزان 
آلودگی وجود دارد. از آن جا که تســت 
های سرولوژی موجود دارای خطاهایی 
هستند و میزان حساسیت و اختصاصی 
بودن آنها به دقت محاســبه و توســط 
مراجع علمی تایید نشــده است، نتیجه 
گیری های انجام شــده از این مطالعات 
هــم باید با احتیــاط انجام شــود. البته 
آلودگی به بیماری با بروز عائم بیماری 
و نشان دادن فرم عامت دار بیماری فرق 
می کند و عاوه بر این گروه، شامل افراد 
بدون عامت هم می شود. البته این عدد 
بر پایه محاسبات آماری است و باید برای 
آن یک دامنه اطمینان در نظر گرفت. در 
مورد دیگر کشــورها نیــز تخمین های 
جدید برای میزان آلودگی، بســیار بیشتر 

از تخمین های قبل است. 
بیمــاری کرونا را معموال بــا آنفلونزای 
فصلی مقایسه می کنند، اما تعداد افرادی 
 )R۰( کــه یک بیمار می تواند مبتا کند
در کوویــد-۱۹ بین ۲ تــا ۲ و نیم و در 
مــورد آنفلونزای فصلی، ۱ و ســه دهم 
اســت. این یعنی در زمانی که یک بیمار 
مبتا به آنفلونزا ۵۰ نفر را بیمار می کند، 
یک بیمار مبتا بــه کووید-۱۹، بیش از 

۲۰۰۰ نفر را مبتا می کند. 
دوره پنهانی )دوره زمانی ای که بین آلوده 
شــدن فرد و بروز عائم آن وجود دارد( 
در مورد کووید-۱۹، ۵ تا ۶ روز اســت 

که می تواند تا ۱۴ روز طول بکشد باشد 
ولی در مورد آنفلونــزای فصلی، ۱ تا ۲ 
روز اســت و این یعنی مــدت ناقل بی 
عامت بودن در مورد کووید-۱۹ بسیار 

بیشتر است. 
مــرگ و میر آنفلونزای فصلی، یک دهم 
درصد و در مــورد کووید-۱۹ گفته می 
شــود که حدود ۳ برابر آن یعنی ۳ دهم 
درصد می باشد. ایمنی نسبی در جامعه 
در برابر آنفلونزای فصلی برقرار است و 
گسترش بیماری را کاهش می دهد ولی 
در مــورد کووید-۱۹، در اول همه گیری 
تقریبا تمام انسان ها مستعد بیماری بودند. 
با وجودیکه در مورد آنفلوانزای فصلی، 
واکسن وجود دارد و راه های انتقال هر 
دو بیماری نیز تقریبا مشابه است ولی به 
دلیل آنکه آنفلونزا را به عنوان یک بیماری 
بومی و فصلی پذیرفته ایم و فضاسازی 
رســانه ای هم در مورد آن صورت نمی 
گیرد، اکثر جامعه برای آن واکســن نمی 
زنند و پیشگیری خاصی هم در برابر آن 

انجام نمی دهند.  
واقعیت این اســت کــه جامعه جهانی 
در چند مــاه اخیر همزمــان هم با یک 
همه گیری ناشــی از بیمــاری عفونی و 
وحشــت مواجه بوده است. با توجه به 
اینکه اطاعــات ابتدایی فقط مربوط به 
چین بود و به حدی جامع نبود که بتوان 
تصویر قابل قبولی از بیماری برای دیگر 
کشورها ترسیم نماید، وحشت زیاد ناشی 
از همه گیری، مردم و سیاســت گذاران و 
جامعه بهداشتی و درمانی را تحت تاثیر 
قرار داد، ولی امروز می شود واقع بینانه 
تر بــه موضوع نگاه کرد. بــر پایه نتایج 
مطالعه ای که اخیراً منتشــر شده است، 
مردم و جامعه بهداشــتی و درمانی دنیا، 
توجه چندانی به بســیاری بیماری های 
عفونی و غیرعفونی کــه باعث مرگ و 
میر خیلی زیادتــری از کووید-۱۹ می 
شــود به دلیل توجه کم رســانه های و 
سیاست گذاران به آن ها نداشته و ندارند. 
تا امــروز تعداد موارد مرگ ماهانه کرونا 
در دنیا حدود ۸۰ هــزار مورد بوده ولی 
بیماری های قلبی و عروقی ماهیانه باعث 
مرگ حــدود یک و نیــم میلیون نفر از 
جمعیت دنیا می شــوند یا ســرطان ها، 
ماهیانــه ۸۰۰ هزار نفــر را به کام مرگ 
می کشانند، بیماری سل و هپاتیت های 
ویروسی هم به ترتیب باعث مرگ ماهانه 
۱۲۵ و ۱۱۱ هزار نفر در دنیا می شــوند. 
بنابراین ترس و وحشــت ناشی از مرگ 
کووید-۱۹ هم باید واقع بینانه باشد و در 

مورد آن اغراق نشود. 
ایران از جمله نخستین کشورهای جهان 
بود که با طراحــی و اجرای مرحله دوم 
فاصلــه گذاری )هوشــمند(، تجارت و 
فعالیت های اقتصادی را تا حد امکان از 
سر گرفت. تقریبا در تمام کشورهایی که 
بعد از ما به سمت بازگشایی و برداشتن 
مقررات محدودیت آمد و شــد حرکت 
کردند هشــدار داده  شــده تماس بیشتر 
مردم با یکدیگر ممکن اســت به شیوع 
بیشتر بیماری منجر شود. در کشورهایی 
که محدودیت آمد و شــد اعام شــده 
هدف این بوده که شاخص میزان انتقال 
)R۰( به کمتــر از عدد یک کاهش پیدا 
کنــد و به این ترتیب هر فرد آلوده کمتر 
از یک نفــر را آلوده کند و بیماری روند 
نزولی و کنترل شــده داشته باشد. از این 
رو اگر پس از کاهش محدودیت ها این 
شاخص بیش از یک شود، ممکن است 
دولت ها مجبور شوند دوباره تمهیداتی را 

در نظر بگیرند.
شرط اول پیشگیری از بیماری همچنان 
رعایت جدی اصول بهداشتی است که 
مــردم کمتر از خانه خارج شــوند و به 
خصوص مراقب افراد مســن و دارای 
بیماری زمینــه ای و بیماری حاد بوده و 
از حضور در مکان های شلوغ خودداری 
شود. در محل های کار نیز شیوه نامه های 
اباغی را رعایت کنند. به نظر می رسد 
حساسیت مردم کشور ما مخصوصا در 
هفته های اخیر برای رعایت اصول مورد 
نظر کاهش یافته اســت و به ویژه شاهد 
بسیار عادی انگاری موضوع هستیم که 
باید این موضــوع با مداخات و برنامه 

های آموزشی مناسب اصاح شود.

عادی انگاری کرونا، ممنوع
 دکتر احسان مصطفوی|رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران

 میزان کشندگی متفاوت ویروس از منطقه ای به منطقه دیگر 
 احتماال حدود ۱۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتال شده اند

 روند انجام آزمایش های تشخیصی کرونا جدید در ایران از آغاز همه گیری
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در نشست مدیریت بحران منابع طبیعی عنوان شد؛
تاکید بر استفاده از ظرفیت 

دهیاران در پیشگیری 
از آتش سوزی

 فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان در نشست مدیریت بحران منابع طبیعی 
اســتان به استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراها 
در راستای پیشگیری از آتش سوزی مراتع  و 

جنگل ها تاکید کرد.
نشست مدیریت بحران  استان با حضور اعضای 
ستاد بحران این استان در اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری زنجان تشکیل شد.
فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
در این نشست با اشــاره به لزوم توجه به امر 
پیشگیری در آتش سوزی های مراتع و جنگل 
ها گفت: کلیه گشــت ها و  نیروهای این اداره 
کل در تالش است تا هنگام بروز آتش سوزی 
در کمترین زمان در محل حضور یافته و آتش را 
مهار کنند. آقاجانلو در ادامه به استفاده از ظرفیت 
دهیاران و شوراها و جوامع محلی در پیشگیری 
از آتش ســوزی مراتع تاکید کرد و افزود: طبق 
بررسی های انجام شده 90 درصد آتش سوزی 

ها عوامل انسانی دارد.
وی با بیان این که این آتش ســوزی ها گاه به 
صورت ســهوی و یا عمدی صورت می گیرد 
گفت: با اطالع رسانی و فرهنگسازی در مناطق 
بحرانی می توان آمار آتش سوزی را تا حد قابل 

توجهی کاهش داد.
به گفته فرنشین منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همچنین با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان 
هزینه و خسارت های ناشی از آتش سوزی در 

منابع طبیعی را به حداقل رساند.
وی به حریم راه ها به ویژه جاده طارم هم اشاره 
کرد و گفت: کاهش آتش سوزی در این منطقه 

همکاری مسووالن امر را می طلبد.
آقاجانلــو اظهار داشــت: کوچکترین ســهل 
انگاری موجب آتش گرفتن ســطح وسیعی از 
اراضی ملی و خدادادی می شــود که به منظور 
جلوگیری از این  موضوع بایستی اطالع رسانی 
به کشاورزان و جوامع محلی و گردشگران در 

اولویت قرار گیرد.

با تدابیر الزم آتش را 
در نطفه خفه کنید

 فرنشین مدیریت بحران استان زنجان 
گفت: با اتخاذ تدابیر الزم آتش سهل انگاری در 

مراتع و جنگل ها کاهش می یابد.
کرامتی در نشســت مدیریت بحران استان با 
اشاره به اتخاذ تدابیر الزم در راستای جلوگیری 
از آتش سوزی ها، به برخورد با متخلفان در این 

حوزه تاکید کرد.
وی افزود: ترویج و فرهنگســازی رسانه های 
ملی به ویژه صدا و سیما به منظور حفظ گیاهان، 
درختان و حیوانات در اراضی ملی و پیشگیری 
از آتش سوزی  یکی از راهکارهای موثر است.
کرامتــی ادامــه داد: قــرار دادن امکانات مهار 
آتش در اختیار دهیاران روســتاها برای کاهش 
خسارات ناشی ازآتش سوزی در مناطق بحرانی  
دیگر راهکاری است که می توان در دستور کار 

قرار داد.

 خبـــر

 در راستاي ارتقاء شاخص هوشمندسازي 
لوازم انــدازه گیري و تحلیل میــزان فروش و 
مصرف برق اســتان،مرکز تخصصي پاي بار و 
انرژي در محل ســاختمان دیسژاچیمگ توزیع 

برق استان زنجان راه اندازي شد.
به گزارش دفتر روابط عمومي شــرکت توزیع 
نیوري برق اســتان زنجان،در آســتانه ورود به 
فصل پیك بار برق تابســتان 99 و افزایش قابل 
توجه مصــرف برق،مرکز تحلیل داده هاي بار و 
انرژي استان با بهره گیري از آخرین فناوري هاي 
روز و با هــدف رصد و پایش آخرین وضعیت 
کنتورهاي هوشــمند به صورت آنالین در طول 

سال استقرار یافت.
مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق استان زنجان با بیان این مطلب تاثیر مطلوب 
اســتقرار این ســامانه تخصصي بر اجراي دقیق 
برنامه هاي پاســخگویي بــار در فصل پیك بار 
مصرف برق سال بر پایه تفاهم نامه هاي منعقد 
شــده تاکید کرد و گفت:پایــش و مانیتورینگ 
رفتارر مصرف مشترکان بویژه مشترکین سنگین 
در طول ســال در ســاعات اوج مصرف برق و 
ارســال ســیگنالهاي الگوي مصرف صحیح به 
مشترکان یاد شــده از قابلیت هاي سامانه پایش 

بار مي باشد.

وي افــزود: با بهره برداري از این فناوري ضمن 
اندازهگیري لحظه اي میــزان تحویل و فروش 
انرژي و استخراج ي برق مي توان مصارف برق 
اکثر ادارات و ارگانهاي استان رابصورت آنالین 
رصد کرد و در صورت وقوع فاصله قابل توجه 
از الگوي مصرف برق مسوولین ادارات ذیربط را 

در جریان امر قرار داد.
گفتني است در کنار امکانات ذکر شده با مقایسه 
و تحلیل انرژي مصرفي کنونی با مدت مشــابه 
سال قبل و کنترل آالرم هاي کنتورهاي هوشمند 
ضمن پایش مصرف انرژي برق مي توان برنامه 

مدوني در کاهش پیك بار تابستان تدوین کرد.

مركز تخصصی پايش بار و انرژی برق استان زنجان آغاز به كار كرد

 همه ساله از میانه خرداد تا اواخر 
مهر ماه احتمال آتش سوزی در مراتع و 
جنگل ها افزایش می یابد این امر توجه 
به  موضوع پیشــگیری از حریق را بیش 

از پیش نمایان می کند.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، 
ســرهنگ رضــا مهدیون در نشســت 
مدیریت بحران استان با اشاره به این که 
مســاحت کل جنگل های طبیعی استان 
70 هزار هکتار می باشد گفت: مساحت 
مراتع استان نیز 1235000 هکتار اعالم 

شده است.
وی افزود: همه ســاله از میانه خرداد تا 
پایان مهر ماه احتمال آتش ســوزی در 
مراتع و جنــگل ها افزایش می یابد این 

امر توجه به  موضوع پیشگیری از حریق 
را بیش از پیش نمایان می کند.

امســال نیز به دلیل بــارش های خوب 
بهاری و به تبع آن افزایش پوشش گیاهی 
باال و افزایش دما در روزهای گذشــته، 
این امکان متصور است که شاهد وقوع 

آتش سوزی در مراتع باشیم.
فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان زنجان 
همچنیــن گفــت: مناطــق بحرانی به 
مـــناطقی گـفته می شـــود که از نظر 
مـوقعیت و شـــرایط طبیعی، پوشـش 
گیاهـی و جنگلی، در راستای توسعه راه 
ها، وجود اراضی کشــاورزی و مباحث 
گردشــگری بیشــتر در معــرض آتش 

سوزی قرار می گیرد.   

سرهنگ مهدیون در ادامه با بیان این که 
شــخم و تصرف، دام غیر مجاز و آتش 
ســوزی به ترتیب ســه عامل اصلی در 
تخریب منابع طبیعی در ســال گذشــته 
بوده است گفت: در سال 98 حدود 414 
مورد وصول گزارشات مردمی از طریق 

سامانه 1504 ثبت شده است.
به گفته این مقام مسوول در سال گذشته 
49 فقــره توقیف چوب آالت جنگلی و 
پیشگیری از قاچاق چوب صورت گرفته 

است.
وی آمــار اخراج دام غیر مجاز توســط 
یگان حفاظت در همیــن بازه زمانی را 
168 مورد اعالم کرد و قلع و قمع و رفع 
تصرف در اراضی ملی را هم 112 مورد 
برشمرد که در مقایســه با مدت مشابه 

سال 97 افزایش داشته است.
به گفته این مقام مســوول از اعتبارات 
صندوق توســعه ملی بــه منظور تامین 
نیروهای گشت و حفاظت استفاده شده 

است.
تامین  پیگیــری  مهدیــون،  ســرهنگ 
تجهیــزات انفرادی مهــار آتش  لباس، 
کفش، دســتکش ، قمقــه ،بیل و آتش 
کوب( از ســازمان و از اعتبارات یگان، 
اقدامــات اولیه بــرای انعقاد قــرارداد 
نیروهــای دیده بــان در جهــت امهار 
آتش، تهیه لیســت نیروهای کشــیك و 
گشت پیشــگیری و مهار آتش در اداره 
کل و شهرســتان ها، پاســخگویی 24 
ساعته به ســامانه امداد وجنگل ومرتع 
کد خدماتی عمومــی 1504جهت اخذ 

گزارشات مردمی را از اقدامات نیروهای 
یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان در راستای پیشگیری و 

کنترل آتش سوزی برشمرد.
وی خاطر نشــان کرد: پیگیری  تشکیل 
کالس هــای آموزشــی و ترویجــی با 
جوامــع بهره بــردار محلی در ســطح 
روســتاهای  مناطق حساس و بحرانی، 
مکاتبه با جهاد کشاورزی مبنی بر توجیه 
کشاورزان نســبت به عدم آتش سوزی 
بقایــای کشــاورزی، مکاتبــه با محیط 
زیســت مبنی بر تغییر فصل شکار و یا 
اتخاذ تمهیدات الزم در این باره، مکاتبه 
با راهداری به منظور پاکسازی حاشیه و 
حریم جاده ها، مکاتبه با سازمان جنگل 
ها، مراتع و آبخیزداری استان برای اخذ 

اعتبار الزم در باره مهار آتش،  تشــکیل 
شــورای حفاظــت ویژه مهــار آتش و 
برگزاری تعداد 2 نشست با 30 مصوبه، 
برنامه ریزی تهیه و پخش بروشــور در 
راســتای حفاظت از منابع طبیعی و ملی 
استان، برنامه ریزی تهیه و پخش کلیپ 
های آموزشــی برای پیشگیری از حریق 
بــا اســتفاده از ظرفیت صدا و ســیما، 
مطبوعــات و ...، برنامه ریزی برگزاری 
مانور مهار آتش استانی و جذب همیاران 
طبیعت را هم از دیگر اقدامات پیشگیرانه 

در سال گذشته اعالم کرد.
در پایان هر یك از اعضای ستاد مدیریت 
بحران اســتان نظرات خود را به منظور 
پیشــگیری از آتش ســوزی در فصل 

تابستان ارائه نمودند.

در نشست مدیریت بحران استان مطرح شد؛

پیشگیری بهتر از درمان

  اداره آمــوزش وپرورش ناحیه یک زنجان در نظر دارد  مزایده عمومی کاال / خدمات  واگذاری یک ســاله به صورت اجاره 
پارکینگ شــهید دلجویی را  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر گزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت 
 اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به نشانی

WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد والزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه : روز شنبه1399/03/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه از سایت :  ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 1399/03/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت : ساعت 19 روزچهار شنبه تاریخ 1399/03/27
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11روز پنج شنبه تاریخ 29 /1399/03

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت در یافت اطالعات بیشتر  :
نشانی:  زنجان ، ، میدان رسل ، روبروی پاساژ اشراق ، اداره آموزش وپرورشناحیه یک زنجان طبقه اول اداره پشتیبانی وتدارکات 

تلفن تماس  33452514 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

اداره آموزش و رپورش انحیه یک زنجان 

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل آموزش و رپورش استان زنجان

شــرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد در اجرای ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه ای با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت) WWW.SETADIRAN.IR( به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:

1- عنوان پرژه : انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکي طرحهاي عمرانی و امور خدمات اداری و پشتیبانی  شرکت آب منطقه ای زنجان
2- مناقصه گذار : شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

3- دستگاه نظارت: معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
4- نحوه برگزاری مناقصه: دو مرحله ای عمومی

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 7437904255 )هفت میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و نهصد و چهار هزار و دویست 
و پنجاه و پنج( ریال است که مطابق با آیین نامه تضمین در معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659ه مورخ 94/9/22 

هیات محترم وزیران طبق مفاد اسناد مناقصه تهیه و ارائه گردد.
از کلیه شــرکت های خدماتی دارای مجوز فعالیت در موضوع خدمات عمومی و نگهبانی، نگهداری و خدمات فضای ســبز و امور حمل 
 و نقــل و صالحیــت ایمنــی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت می¬شــود تا با بهره گیری از ســامانه تــدارک الکترونیک دولت

)WWW.SETADIRAN.IR( به صورت الکترنیکی نسبت به دریافت اسناد مناقصه شرکت در مناقصه اقدام نمایند.الزم به ذکر است اسناد 
مناقصه حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار این آگهی در سامانه تدارک الکترونیک دولت بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد 

گرفت. الزم به ذکر است برنامه زمانی برگزاری دیگر مراحل مناقصه مطابق با مفاد اسناد مناقصه خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری فرآیند مناقصه صرفا« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مذکور در بستر سامانه امکان 
پذیر می باشد.

2- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.
در ضمن این آگهی در سایت های زیر نیز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

  WWW.IETS.MPORG.IR 1- سایت اطالع رسانی کشوری
 WWW.ZNRW.IR  2- سایت شرکت آب منطقه ای زنجان

                                                                                                                             روابط عمومی رشکت آب منطقه ای زنجان 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت آب منطقه ای زنجان م ع/ 3 /99 - نوبت اول

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از وجود 60 رشته 
صنایع دســتی در این اســتان خبر داد و گفت: 
برخی از این رشته ها در معرض فراموشی هستند 
که تالش داریم با اجــرای برنامه ها و اقداماتی، 

زمینه احیا و رونق دوباره آنها را فراهم کنیم.
امیر ارجمند در گفت و گو با خبرنگا ایرنا با بیان 
اینکه استان زنجان از مناطق غنی کشور در صنایع 
دستی است، افزود: هنرمندان صنایع دستی در این 
استان در برخی رشته ها همچون مسگری، ملیله 

کاری و چاقوسازی صاحب سبك هستند.
وی ادامه داد: در باره احیای برخی رشــته های 
صنایع دستی همچون انگشترسازی که در زمان 
حاضر کم فروغ شــده انــد، برنامه ریزی هایی 
برای برگزاری کالس های آموزشــی و هدایت 

هنرجویان به سمت این رشته ها در دستور کار 
قرار دارد.

ارجمند گفت: سال گذشــته حدود 800 پروانه 
تولید انفرادی و کارگاهــی محصوالت صنایع 
دستی در استان صادر شد و برای امسال نیز برنامه 
های مختلفی برای تقویت صنایع دستی تدوین 

شده است.
وی گفت: بر پایه برآوردهای انجام شده، در سال 
گذشته انواع محصوالت صنایع دستی این استان 
به ارزش بیش از یــك میلیون و 261 هزار دالر 

صادر شد.
به گفته ارجمند، اســتان زنجان در تولید صنایع 
دستی فلزی و از نظر تعداد و کیفیت فروشگاه های 
این صنعت، جزو استان های تراز اول کشور به 

شمار می رود.

 فرنشــین ورزش و جوانان استان زنجان 
گفت: نحوه بازگشایی باشگاه ها و اماکن ورزشی 
اســتان بر مبنای تصمیم ستاد ملی کرونا خواهد 

بود.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، علی خلیلی در دیدار با 
روســا و نواب رییس هیئت های ورزشی استان 
زنجــان، با بیان اینکه ایــن اداره کل به تبعیت از 
وزارت ورزش و جوانان در طول روزهای  شیوع 
ویروس کرونا کامال بر پایه دســتورالعمل های 
ستاد ملی کرونا عمل کرده و همچنان بر پایه این 
مصوبات عمل می کند، افزود: باشگاه های ورزشی 
با اعالم ســتاد مقابله با کرونا و با رعایت جدی 
پروتکل های بهداشــتی می تواننــد فعالیت های 

ورزشی خود را آغاز کنند.

وی با اشــاره به اقدامات انجــام گرفته اداره کل 
ورزش و جوانان برای پیشگیری از شیوع بیماری 
از قبیل لغو مســابقات، بخشــودگی اجاره بهای 
باشگاه های ورزشی، تعطیلی اماکن ورزشی و ... 
تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان در زمینه 
این اقدامات جزو اولین ها بوده و همواره پیشگام 

در اجرای مصوبات وزارت بهداشت است.
این مسوول با تاکید بر اهمیت پیشگیری از کرونا 
و رعایت پروتکل های بهداشتی و داشتن نظارت 
کافی هیئت ها بر این مهم، اظهار کرد: برای تهیه 
مواد ضدعفونی کننده می توان با پای کار آوردن 
خیرین موفق عمل کرد و سالمتی ورزشکاران و 

کادرهای اجرایی را تضمین کرد.
فرنشــین ورزش و جوانــان اســتان زنجــان، 
حفظ آمادگی قهرمانــان را از اولویت های اولیه 

فعالیت های ورزشــی دانست و افزود: با رعایت 
پروتکل هــا و با برنامه ریزی دقیــق می توان این 

آمادگی را حفظ کرد.
خلیلــی با بیان اینکه همه برنامه ها و مســابقات 
بــا لوگوی کنگره شــهدا برگزار خواهد شــد، 
خاطرنشان کرد: در نام گذاری اماکن و مسابقات 

این مورد لحاظ شود.

رشته های فراموش شده صنایع دستی 
در زنجان احیا می شوند

فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان عنوان کرد

تصمیم ستاد کرونا مبنای بازگشایی 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری مفقودی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 9013 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره دفتر امالک الکترونیکی 
139821227001000542 با شماره چاپی سند 287977 پ/98 به نشانی زنجان - اراضی پایین کوه مجتمع آسمان بلوک 1 شرقی واحد 11 به نام خانم رباب 
ندیرخانلو صادر و تسلیم شده است؛ سپس مالک با ارایه دو برگ فرم استشهادیه مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند المثنی را نموده 
است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند با 
معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد. رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( زنجان
مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان
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 دبیر تحریریه: فریده عاشوری
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نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، 
جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی 
استان ، کاشی ۴۸۱۷ طبقه اول- زنگ دوم 
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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ریشه رد خون دلم ربده ردختی هک من است
من هک صد زخمم از این دست و تبراه هب تن است

مین رغبت ای رغیبان سفر کرده ! کدا
بدرت از رغبت مردان وطن ردوطن است ؟

چاه دیگر هن همان محرم اسرار علی

چاه مرگی است هک پنهان هب ره تهمتن است
این هن آب است روان پای ردختان دیگر

ن چمن رد چمن است جو هب جو خون شهیدا
و آنچه رد جنگل از اطالل و دمن می ینیب

امروز با حسین منزویمدفن آنهمه جان رب کف خونین کفن است منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

وضعیت معابر شــهری یکــی از عوامل موثر بر 
کیفیــت زندگی شــهروندان همچنیــن یکی از 
شــاخص های رضایت از عملکرد شــهرداری ها 
محسوب می شود اما در سال های اخیر مشکالت 
متعددی دست به دســت هم داده اند تا آسفالت 
خیابان هــا و معابر زنجان به یک معضل ناتمام و 
همیشگی تبدیل شده و روزبه روز به وخامت این 

مسئله افزوده شود.
در ســال های اخیر مشکالت مربوط به آسفالت 
معابر شــهری در بیشتر شهرها، از جمله مسائلی 
بوده است که شهرداری ها با آن دست به گریبان 
بوده انــد و در این میان شــهر زنجان، محالت و 
مناطق مختلــف آن همانند دیگر نقاط، از کیفیت 
پاییــن معابر شــهری و به طور خــاص کیفیت 

آسفالت خیابانهای اصلی و فرعی رنج می برد.
این در حالی است که همه ساله شهرداری زنجان 
مبلغ هنگفتی که حدود یک چهارم بودجه عمرانی 
شــهرداری است را به خود اختصاص می دهد تا 
صرف ترمیم، لکه گیری، روکش آســفالت معابر 
و مکان های عمومی کند اما با وجود هزینه زیاد 
بــرای این موضوع وضعیت آســفالت نه تنها از 
کیفیت مطلوب برخوردار نیست بلکه هم اکنون 
اکثریت قریب به اتفاق شهروندان این شهر را رها 
شــده دانسته و خیابانهای آن را به غیرقابل آمد و 

شد عنوان می کنند.
 به گفته برخی کارشناسان، در بررسی های انجام 
گرفته عوامل متعددی از قبیل پایین بودن کیفیت 
مواد اولیه مورد اســتفاده در کارخانه آســفالت 
شــهرداری، به روز نبــودن و پایین بودن کیفیت 
ماشین آالت کارخانه آسفالت شهرداری و رعایت 
نکردن استانداردها هنگام تولید آسفالت موجب 

کاهش کیفیت آسفالت شده است.
کم توجهی به اصول اساســی در زیرسازی معابر 
و خیابان ها و به تبع آن کیفیت بد آســفالت ها، 
همه و همه دست در دست هم داده اند تا گشت 
و گذار در مســیرها و خیابان های شهر زنجان به 
حرکتی مارپیچ در مسیری ناهموار و پردست انداز 

به سان جاده های خاکی تبدیل شود.
هر فرد عــادی نیز با گام نهادن در کوچه، خیابان 
یا معابر شهر، عمق بی توجهی نسبت به وضعیت 
عمران شــهری در آن را متوجه می شود. کوچه 
ها و خیابان های شــهر مملو از چاله و دســت 
اندازهایی اســت که نه تنها هیــچ اقدامی برای 
بهسازی آنها انجام نمی گیرد بلکه روز به روز نیز 
بر تعداد این ناهمواری و چاله ها که گاه به قواره 

چاه تبدیل شده، افزوده می شود.
از طرفی خیابان های شهر زنجان دچار فرورفتگی 
یا شکســتگی آســفالت با چاله های کوچک و 
بزرگ با تکه های آســفالت کنده شــده از سطح 
زمین هســتند که گاه به راحتی منشــا ســوانح 

رانندگی هم می شوند.
این مهم را نباید فراموش کرد که بسیاری از خیابان 
های اغلب مناطق شهر زنجان از سال ها قبل بارها 
برای اجرای طرح های گازرسانی، فاضالب، آب، 
مخابرات و برق، حفاری شده که نوار حفاری یا 
بدون ترمیم رها شده و یا بدون زیرسازی به شکل 

غیر اصولی ترمیم شده است.
رضا ۴۵ ســاله یکی از رانندگان زنجانی وضعیت 
آســفالت معابر شهر را اســفناک توصیف کرد و 
گفــت: تنها با گذر از یکــی دو خیابان می توان 
شاهد آن بود که این وضعیت بغرنج رانندگان را 

نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: چاله های ایجاد شــده در سطح 
خیابان ها و همچنین حفاری های انجام شــده از 

سوی شرکت هایی چون آب 
و فاضــالب، مخابرات، گاز 
که بدون بهســازی رها شده 
است، جلوبندی خودروهای 

سواری را از بین برده است.
یک شهروند ساکن در یکی از 
شهرک های شهر زنجان نیز 
با اشاره به وضعیت نامناسب 
آســفالت محل زندگی خود 
گفت: مدتهای بسیار طوالنی 
اســت که وضعیت آسفالت 
شــهرک  این  خیابان هــای 
نامناسب است حتی با وجود 
دلیل  به  روکش آسفالت هم 
انجــام نشــدن زیرســازی 
مناسب و عدم استفاده از مواد 
مرغوب در تولید آســفالت 
این مشکالت مضاعف شده 
و هزینه ها نیز هدر می رود.

بیگدلی اضافه کرد:  حســن 
مشــکالت مربــوط به چاله 
های خیابانها هنگام بارندگی 
نمود بیشــتری می یابد و در 

آمد و شد خودروها و عابران پیاده اختالل ایجاد 
می کند.

این شهروند زنجانی ادامه داد: با وجود هزینه های 
صرف شده، معضل آسفالت نه تنها در این منطقه 

حل نشده بلکه بر ابعاد آن نیز افزوده شده است.
یکی دیگر از شهروندان زنجانی نیز در این ارتباط 
ادامه داد: از شهرداری این شهر درخواست داریم 
برای خیابان های محله و معابر فکری اساســی 

داشته باشند.
منیــر صادقلو افــزود: عموم مــردم از وضعیت 
نامناسب آسفالت خیابان های شهر به ستوه آمده 
انــد و این شــامل عابران پیاده و هــم دارندگان 
خودرو است که هر روز با مشکل ناهمواری این 

خیابان ها درگیر هستند.
لیال دیگر شهروند زنجانی نیز گفت: برخی اوقات 
و موقع خاص نهضت آســفالت ریزی در مناطق 
مختلف شهر از سوی شهرداری به ویژه در شهرک 
های اقماری انجام و نسبت به ترمیم آن اقدام می 
شود اما عمر این آسفالت ها بسیار محدود بوده و 
تنها با یک بارندگی دوباره وضعیت به قبل برمی 

گردد.
موضوع آسفالت اولویت شهرداری زنجان است
شــهردار زنجان نیــز در این ارتبــاط گفت: از 
برنامه های امســال مجموعه شهری رسیدگی به 
وضعیت آســفالت و برطرف کردن مشکالت در 
این زمینه اســت، چرا که از خواســته های بحق 

شهروندان است.
حبیب مالیی یگانه افزود: این کار به طور معمول 
با توجه به شرایط جوی این استان و مساعد شدن 
آن به ویژه با شــروع گرمای تابستان در حد وسع 

انجام می گیرد.
وی اضافه کرد: اجرای روکش آســفالت از جمله 
این مسائل است که در این راستا نسبت به ترمیم 

نوارهای حفاری اقدام خواهد شد.
به گفته این مسؤول شــهری، با توجه به اهمیتی 
که موضوع آســفالت و رفع نواقص آن دارد، در 
بودجه امســال ۳۴ میلیارد تومان به آن اختصاص 

یافته است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: برای آسفالت ریزی 
در شــهر زنجان تمهیــدات الزم انجام و در این 
راستا برای اجرای آســفالت ریزی با بیش از ۱۵ 

پیمانکار قرار داد بسته شده است.
وی با اشــاره به لزوم رعایت تکالیف و وظایف 
قانونی شهرداری در راســتای صدور مجوزهای 
درخواستی از سوی شرکت های خدمات رسان 
و حفار نیز اظهار داشــت: در سال کنونی صدور 
هرگونه مجوز جدید بــرای عملیات حفاری در 
خیابان های شهر از ســوی شرکت های مربوطه 
منوط به انجام تعهدات گذشــته و جلب رضایت 

عمومی همشهریان است.
یگانه افزود: هم اکنون شرکت های خدمات رسان 
در شهر زنجان به لحاظ انجام عملیات اجرایی در 
بحث ترمیم نوارهای حفاری خیابان های ســطح 
شهر، مشکالت عدیده ای را برای بازسازی معابر، 
ترمیم و لکه گیری آســفالت مناطق شهری ایجاد 

کرده است.
وضعیت آسفالت خیابان های شهر زنجان بیمار 

است
رییس شورای اسالمی شهر زنجان نیز در ارتباط 
با معضل آسفالت شهری زنجان ادامه داد: سخن 
اصلی شورا این است که با وجود اقدامات انجام 
گرفته شــهرداری و مناطق شــهری زنجان برای 
بهبود وضعیت آســفالت شهری، همچنان مشکل 
وجود دارد و به عبارتی دیگر باید گفت این حوزه 

بیمار است.
عباس راشاد افزود: هر چند متولیان امر در حوزه 
مدیریت شــهری زنجان اقداماتی را برای معضل 
آســفالت شــهری زنجان انجام داده اند، اما باید 
توجه داشت که برای این مشکل تاریخی باید یک 

نسخه واحد و اثربخش در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه شــورای شهر زنجان برای 
رفع این مســاله پیشــنهاداتی را ارائه کرده است، 
اضافــه کرد: یکی موضوعات مطرح این اســت 
که از پیمانکاران و دیگر افراد در اجرای آسفالت 
ریزی شــهری تعهد چندین ساله را اخذ کنند که 
در صورت بروز مشکل بالفاصله نسبت جبران و 

انجام تعهدات اقدام کنند.  
این عضو شــورای اسالمی شهر زنجان ادامه داد: 
آسفالت ریزی شهری باید مبتنی بر تکنیک ها و 
تکنولوژی ها باشــد و از طرفی بخش زیادی از 
آســفالت این شهر در فصول ســرد سال به دلیل 
نمک پاشــی از بین می رود که حذف این ماده و 

ترکیب جایگزین می تواند مشکل بوجود آمده در 
این بخش را برطرف کند.

وی اظهار داشت: موضوع دیگر اینکه استفاده از 
روش های کنونی در آسفالت ریزی شهر زنجان 
جوابگو نیســت چرا که آمد و شدهای بسیار و 
ترافیک باال در خیابان های شــهری به فرسودگی 
آن منجر می شــود  بر این مبنا پیشنهاد می شود 
برای جایگزینی آن، از بتن غلتکی  RCCP  که 
در بسیاری از کشورها کاربرد دارد، استفاده شود.

راشــاد افزود: با توجه بــه افزایش قیمت قیر در 
سالهای اخیر و احتمال افزایش قیمت آن در آینده 
روسازی بتنی بسیار مقرون به صرفه تر از آسفالت 
بوده در صورتی که زیرسازی در الیه ها، مناسب 
و از  تراکم خوبی برخوردار باشد روسازی بتنی 
را می توان بر روی هــر کدام از این الیه ها اجرا 

کرد.
به گفته این عضو شــورای اسالمی شهر زنجان، 
عمر مفید این نوع بتن حداقل ۲ تا ۳ برابر آسفالت 
بوده، نداشتن مشکالت ناشی از نشست و هزینه 
های اجرای این روســازی نسبت به آسفالت به 
خصوص در مورد نگهداری و مراقبت بعد از اجرا 

بسیار پایین تر و مقرون به صرفه تر است.
وی اضافه کرد: بر این پایه در بافت تاریخی شهر 
برای خواناسازی مناطق از پیورهای رنگی و یا هر 
نوع روش دیگر بر پایــه متقضیات می توان این 

معضل را حل کرد.
این عضو شورای اسالمی شــهر زنجان با تاکید 
بر اینکه در ســال های گذشته و با تغییر مدیریت 
شــهری هزینه های زیای صرف آسفالت زنجان 
شــده است، ادامه داد: در این راستا باید پاسخگو 
باشــند و برای انجام این کار مهــم در مدیریت 
شــهری برنامه واحد با راهکارهای تضمین شده 

ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: ساالنه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد 
تومان بودجه شــهرداری بــرای بهبود وضعیت 
آسفالت شهری زنجان هزینه می شود و با توجه 
به موقعیت جغرافیایی این شهر برنامه ریزی مدون 
و ارائه راهکارهای اصولی امری مهم و ضروری 

است.
نرخ آسفالت در شهر زنجان کاهش یافته است

معاون زیربنایی و حمل و نقل شــهری شهرداری 

زنجان نیز در این ارتباط ادامه 
داد: در ســال های ۹۷ و ۹۸، 
نرخ آسفالت در شهر زنجان 
حدود ۶۰ درصد کاهش یافته 

است.
ســعید عباســی افزود: طبق 
برنامه ریزی ها در سال های 
۹۵ و ۹۶ بایــد حدود ۱۰۰ 
هزار تن آســفالت در سطح 
معابر و خیابان های شهری، 
اعم از ترمیم و روکش انجام 
می گرفت که ایــن رقم در 
ســال به میــزان ۶۰ درصد 

کاهش یافته است.
این مسؤول ادامه داد: در زمان 
حاضر ۲ کارخانه آسفالت در 
شــهر زنجان وجود دارد که 
مدیریت  تغییر  با  شوربختانه 
های شهری، آنگونه که باید 
و شاید مطابق با برنامه ریزی 
نرفت و  پیــش  انتظارات  و 

مشکالتی را بوجود آورد.
عضو هیات علمی دانشــگاه 
زنجان ادامه داد: امسال طبق برنامه ریزی ها مقرر 
شده ۱۰۰ هزار تن آسفالت ریزی در مناطق، معابر 
مختلف شــهری زنجان انجام گیرد که امیدواریم 
این مهم درصورت مساعد بودن وضعیت جوی 
و آب و هوایی، رفع مشــکالت اقتصادی و دیگر 

شرایط الزم محقق شود.
وی اضافــه کرد: بر این مبنــا طبق اولویت بندی 
انجام گرفته، آســفالت ریــزی در مناطق پرترد  
شهری زنجان و ســپس به تدریج در دیگر نقاط 

شهر و محالت نیز انجام خواهد شد.
عباسی با اشاره به وضعیت کنونی آسفالت شهری 
زنجان افزود: بر خالف ســیاه نمایی هایی که در 
باره وضعیت آسفالت شــهری زنجان انجام می 
شود، از کیفیت قابل قبولی برخوردار بوده و عمر 

متوسط آسفالت های فعلی باالی ۱۰ سال است.
وی اظهار داشــت: این در حالی اســت که برای 
مســاحت حدود یک هزارو ۵۰۰ هکتاری شــهر 
زنجان که محدوده و حجم زیادی را شــامل می 
شود، آسفالت ریزی باید انجام گیرد که این مهم 

در آن  واحد امکان پذیر نیست.
به گفته این مســؤول ســاالنه بایــد ۱۵۰ هکتار 
آسفالت ریزی در شهر زنجان رخ دهد و در مدت  

۱۰ سال یکبار نسبت به تعویض آنها اقدام شود.
عباسی افزود: محدودیت منابع مانع انجام برنامه 
های مدون در این حوزه شده که برای رسیدن به 

ایده آل چاره ای جز تقویت منابع مالی نیست.
وی خاطرنشان کرد: در زمان کنونی کار آسفالت 
ریزی در مناطق مختلف شهر زنجان به واسطه ۱۸ 
اکیپ پیمانکاری به صورت شبانه روزی در حال 
انجام است که این روند تا زمانی که دمای هوای 

به کمتر از مثبت  ۱۰ نرسد، ادامه خواهد یافت.
مشکل کجاست؟

 رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر زنجان نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه در 
باره کیفیت آسفالت مطالعاتی انجام گرفته است، 
گفت: بی گمان پرسشــات بسیاری از قبیل اینکه 
چرا کیفیت آسفالت ایرانی و روکش آن در خیابان 
ها تا این انداره نازل اســت، آیا آسفالت تولیدی 
کشــور کیفیت الزم را ندارد، آیا پیمانکاران دقت 
الزم را در روکــش کردن بــه کار نمی بندد و یا 
دلسوزی الزم را در این باره ندارند، آیا زیرسازی 

خیابان ها نامناسب است، آیا نکات فنی الزم برای 
آسفالت کردن رعایت نمی شود، آیا نظام مالی و 
مقرراتی پیمانکاری آسفالت کشور مشکل دارد؟ 

بوجود می آید.
منصور مرادلو افزود: بررســی ها نشان می دهد 
عمر مفید آسفالت در ایران به حدود سه سال می 
رسد، یعنی عمر آسفالت کشورهای پیشرفته چهار 
برابر ایران بوده و بــه عبارت دیگر هزینه ای که 
در ایران صرف می شــود، چهار برابر کشورهای 

پیشرفته است.
وی اضافه کرد: برخی کارشناسان معتقدند که نظام 
ناسالم مالی و مقرراتی پیمانکاری، موجب کاهش 
کیفیت آسفالت تولیدی و روکش های آسفالت در 
خیابان ها و جاده های کشور می شود و این مساله 

در بخش های مختلف خود را نشان می دهد.
این مســؤول ادامه داد: پیمانــکاران معتقدند که 
بودجــه و هزینه در نظر گرفته شــده برای انجام 
یک پروژه روکــش آســفالت در قالب مناقصه 
واقعی نیست و بســیاری از پیمانکاران چون می 
خواهنــد حتما کار را بگیرند و برنده این مناقصه 
باشند، مجبورند به شرایط غیر واقعی تعیین شده 
تن دهند تاشرکت شــان کاری برای انجام دادن 

داشته باشد.
وی اظهار داشت: به این معنا که سنگ اول بنا کج 
نهاده شده و همین ســنگ کج موجب می شود 
ســاختمان تا ثریا کج برود که البته این بخشی از 
ماجرا محسوب می شود و در این میان پیمانکارانی 
هم هستند که چون می خواهند به هر قیمت برنده 
مناقصه آسفالت باشند، قیمت را به نازل ترین حد 
ممکــن اعالم می کنند، اما بعد از برنده شــدن و 
زمانی که نوبت انجام کار و محاسبات می رسد، 
متوجه می شــوند این کار برای آنــان به صرفه 
نخواهد بود که به همین دلیل مجبور می شوند از 
مواد کم ارزش استفاده کنند، یعنی از کیفیت کار 

بزنند تا پروژه به سرانجام برسد.
رعایــت نــکات فنــی از اصــول مهم در 

آسفالت ریزی
این مسؤول ادامه داد: رعایت نشدن نکات فنی در 
کیفیت تولید آسفالت و روکش کردن موجب می 
شــود، کیفیت آسفالت تولیدی و مصرفی کاهش 
یابد، بــه عنوان نمونه برخی پیمانــکاران بر این 
عقیده هستند که اختصاص نیافتن بودجه در فصل 
مناسب آســفالت ریزی، فصول گرم سال سبب 
می شود بر اثر سرما، آسفالت چسبندگی الزم را 

نداشته باشد.
وی اضافه کرد: همچنین چون آب قاتل آسفالت 
نیمه آماده و ریخته نشده است، عملیات آسفالت 
ریــزی به هر قیمــت، زیر بارش بــاران یا برف 
موجب می شود عمر مفید آسفالت استفاده شده 

در خیابان ها به کمتر از ۲۰ ماه کاهش یابد.
مرادلــو افزود: بر پایه محاســبات فنــی، فاصله 
کارخانه آسفالت ســازی تا محل آسفالت ریزی 
نیز در کیفیت آن تاثیر بسزایی دارد، فاصله محل 
کارگاه تا محل آســفالت ریزی نباید بیش از ۲۰ 
کیلومتر باشد، چرا که در غیر اینصورت، آسفالت 
گرما و به دنبال آن چســبندگی خود را از دست 

دهد.
وی اظهار داشــت: دمای آسفالت برای عملیات 
آســفالت ریزی و روکش، باید دســت کم ۱۱۰ 
درجه سانتیگراد باشــد، در حالیکه دمای برخی 
آســفالت ها به دلیل دور بودن مسیر به ۷۰ درجه 
سانتیگراد می رسد که پس از مدتی باعث از هم 
گسیختگی آسفالت می شود و در نهایت خرابی 

را به همراه دارد.

معضل ناتمام آسفالت شهر زنجان
 وضعیت آسفالت خیابان های شهر زنجان بیمار است

 شهردار هیدج گفت: تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، اولویت اجرایی شــهرداری هیدج در 

سال کنونی است.
رضا حیدری، مهم ترین برنامه های شــهرداری 
در ســال پیش رو را تکمیل پروژه های نیمه کاره 
عنوان کرد و گفت: شــهرداری هیدج در کنار 
انجام وظایف ذاتی خود همچون آسفالت ریزی 
و  پیاده روســازی، جدول گذاری، حفظ  معابر، 
توسعه فضای سبز شــهری، تکمیل پروژه های 
بازگشایی کمربندی شرقی شهر، تملک اراضی 
واقــع در کمربنــدی غربی جهت بازگشــایی 
بخش های باقی مانــده از کمربندی غربی و در 
نهایت تکمیل رینگ دور شهر، اقدام در راستای 
یــک طرفه کــردن خیابان حکیــم هیدجی با 
هدف رفع مشــکل ترافیک شهر، توجه ویژه به 

زیباسازی، مبلمان شهری و پارک های محله ای 
در راســتای افزایش شادابی و نشاط اجتماعی، 
ایجــاد پیاده راه و جاده ســالمت در چند نقطه 
از شــهر، تکمیــل پــروژه  آرامســتان جدید، 
تکمیل ســاختمان آتش نشــانی، ادامه احداث 
فرهنگ سرای شهر، تعیین تکلیف پروژه مجتمع 
شهروند، تعیین تکلیف تملک امالک باقی مانده 
در پروژه جابجایی مسجد جامع، اقدام در جهت 
احداث پارکینگ عمومی در مرکز شهر، تکمیل 
پارک حکیم هیدجی، توســعه مجتمع خدماتی 
رفاهی الله با جذب سرمایه گذار خواهد داشت.
وی با اشــاره به مشــکالت پیش روی جوانان 
هیدجی در حوزه زمین و مسکن، ادامه داد: توجه 
ویژه به موضوع مدیریت زمین و برنامه ریزی و 
اقدام در کاهش قیمت زمین در شــهر هیدج با 

اجرای سیاســت تمرکززدایــی، اصالح طرح 
تفصیلی شــهر بــا افزایش محدوده شــهری و 
با مشارکت بخش  احداث واحدهای مسکونی 
خصوصی در اولویت های کاری شــهرداری در 
حوزه مسکن است. شهردار هیدج با بیان این که 
مهم ترین وظیفه ذاتی شــهرداری حفظ شادابی 
و ســرزندگی شهر است، تصریح کرد: با وجود 
بحران جهانی کرونا، بســیاری از مباحث تحت 
تأثیر قرار گرفته اســت که از منظر اقتصاد یکی 
از مهم تریــن مباحث به تأمیــن منابع مالی باز 

می گردد.
وی افــزود: با توجه بــه محدودیت های مالی 
ناشــی از این بحران، پیشرفت فیزیکی پروژه ها 
نیز تحــت تأثیر قرار گرفته و این موضوع لزوم 
توجه بــه تأمین و ایجاد درآمدهای پایدار برای 

شــهرداری را بیش از پیش مــورد توجه قرار 
می دهد، بنابراین مجموعه مدیریت شــهری در 
این باره باید سیاســت های جذب سرمایه گذار 
و اجرای پروژه های درآمدزا را در دســتور کار 

خود داشته باشد.
حیدری بــا تأکید بر این که بــا وجود اتفاقات 
رخ داده باید برنامه مناســبی در صورت تداوم 
ویــروس کرونا وجود داشــته باشــد، گفت: 
می توان با تشریک مساعی و تصمیمات مناسب، 
پروژه های شــهری را اولویت بندی کرده و بر 

پایه آن پیش رفت.
شــهردار هیدج تاکید کرد: همه تالش مدیریت 
شــهری و تیم مستقر در شهرداری هیدج حفظ 
حیات و سرزندگی شــهر به عنوان یک موجود 
زنده است و شهرداری در هر شرایطی در مسیر 

حفظ رفاه شهروندان حرکت می کند.
وی خدمات رســانی بهینه و مطلوب به مردم و 
کسب رضایت شــهروندان را مهم ترین وظیفه 
مدیریت شــهری دانست و خاطرنشان کرد: در 
سالی که از ســوی رهبر معظم انقالب جهش 

تولید نام گذاری شــده اســت، به دنبال ارتقای 
ســطح کیفی و کمی خدمات هستیم تا با یاری 
خداونــد و همراهی و همکاری شــهروندان 
بزرگوار و فهیم هیدج شــهری آبادتر و توسعه 

یافته تر از همیشه داشته باشیم.

    خبر اجتماعی

شهردار هیدج عنوان کرد:

تکمیل پروژه های نیمه تمام، اولویت اجرایی شهرداری هیدج در سال ۱۳۹۹
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