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گزارش تصویری ازپر آب شدن
 رودخانه »قزل اوزن«

86

بزرگترین چاروق 
دست دوز جهان در زنجان

بيشتر جيب برها از شيوه ايجاد حواس پرتی، تنه زدن يا پاشيدن چيزی بر روی لباس و پاک نمودن آن و نزاع ها و درگيری های ساختگی 
استفاده می كنند، در صورت مواجه شدن با چنين مواردی  با حفظ خونسردی خود متخلفان را در انجام نيات پليدشان ناكام سازيد. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

دورهمی های 
شب یلدا 

و رشته هایی که 
پنبه می شود

 معاون بهداشــت دانشگاه علومپزشکی 
زنجان گفت: محدودیت های اعمال شــده در 
زمینه کاهش شــیوع کرونا تاثیرگــذار بوده اما 
در صورت برگزاری دورهمی شــب یلدا این 

زحمات به هدر خواهد رفت.
به گــزارش زنگان امــروز محمدرضا صائینی 
شامگاه پریروز )۲۳ آذرماه( در نشست قرارگاه 
عملیاتی ســتاد کرونا که در استانداری زنجان 
برگزار شد، با اشــاره به اینکه بررسی ها نشان 
می دهد ۸۵ درصد موارد فوتی زنجان در بحث 
بیماری کرونا مربوط به افراد سالمند باالی ۶۵ 
سال است، اظهار کرد: اقدامات خوبی در استان 
برای حمایت از سالمندان در برابر کرونا انجام 

شده است.
وی با بیان اینکه با توجــه به آمار باالی مرگ 
و میر ناشــی از کرونا در بین افراد ســالمند و 
دارای بیماری زمینه ای، باید تالش کنیم از آنان 
به بهترین شــکل ممکن مراقبت کنیم و تا حد 
امکان از مراودات آن ها بکاهیم، اضافه کرد: در 
طرح ویژه شــهید قاسم سلیمانی که یک طرح 
ارزنده و علمی در حوزه مبارزه با کرونا اســت 
نیــز راهکارهای خوبی در این حوزه پیش بینی 

شده است.
صائینی با اشــاره به این مطلــب که کرونا هم 
اکنون به یک بیماری خانوادگی تبدیل شــده 
است، تصریح کرد: شوربختانه یک باور غلطی 
که وجود دارد، این اســت که اعضای خانواده 
فکــر می کنند چون فرزندان یــک پدر و مادر 
هستند همدیگر را درگیر نمی کنند؛ این در حالی 
است که یکی از اعضای خانواده می تواند دارای 
عالئم خفیف کرونا و ناقل آن بوده و دیگر افراد 
را نیز مبتــال و باعث و بانی یک فاجعه بزرگ 

انسانی در خانواده باشد.
این  مسوول با اشاره به اینکه کرونا یک بیماری 
مرموز و پیچیده است که رفتار آن در بسیاری از 
مواقع قابل پیش بینی نیست، یادآور شد: با توجه 
به این موضوع، پرهیز از برگزاری دورهمی های 
خانوادگی را باید جــدی گیریم، چون قدرت 
انتقــال ویروس در تجمع ها بــه مراتب باالتر 

است.
وی با اشــاره به در پیش رو بودن شــب یلدا، 
یادآور شــد: برای مدیریت شلوغی ها و آمد و 
شــد در روزهای منتهی به این شــب پیشنهاد 
می شود ســه روز قبل از یلدا ممنوعیت آمد و 
شد از ساعت ۱۷ اعمال شود. همچنین کمپینی 
برای هدایت هزینه های شــب یلدا در راستای 
کمک بــه خانواده های آســیب دیده از کرونا 

راه اندازی شود.
صائینی، اعمال محدودیت ها را در کاهش آمار 
بیماری کرونا در روزهای گذشــته تاثیرگذار 
دانســت و عنوان کرد: جمع شــدن مردم در 
شــب یلدا و تدارک دورهمی های خانوادگی 
همه زحمات کشــیده شده در این حوزه را در 

روزهای گذشته به هدر خواهد داد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 
تاکید بــر این مطلب که باید از همه ظرفیت ها 
برای تبلیغات پرهیز از برگزاری شــب یلدا به 
صورت دسته جمعی و اطالع رسانی آسیب ها و 
مخاطرات آن استفاده شود، گفت: در این زمینه 
رسانه ها نقش تاثیرگذاری دارند که باید اهتمام  

جدی در این حوزه داشته باشند.
وی با بیان اینکه به جای دیدارهای حضوری در 
برهه فعلی بهترین کار تماس تلفنی با سالمندان 
اســت که باید در طول روز تداوم داشته باشد، 
اضافه کرد: در صورتــی که مجبور به حضور 
در کنار سالمندان هستیم باید همه پروتکل های 
بهداشــتی با جدیت رعایت شــود و اعضای 
خانواده در یک روز در خانه فرد سالمند حضور 

خبر نخست

پسماند روی؛ ثروت خفته زنجانی ها 
  هم اکنون ۱۰ میلیون تن پسماند روی در مجاورت شهر زنجان دپو شده است

 کرونــا همچنان موضوع اصلی 
رسانه های جهان اســت. در حالی که 
محققان و دانشــمندان در تالش برای 
نجات بشریت از این ویروس مرگبار 
هســتند، همچنان خبرهــای جدیدی 
درباره ابعاد ناشناخته ویروس کرونا و 
بیماری کویید _۱9 نیز منتشر می شود.

آلبرت کوچویی، گوینده پیشکســوت 
رادیــو هــر روز بــا مــرور تیترها و 
جهــان،  رســانه های  ســرفصل های 
مهمترین اخبار دنیا را روایت می کند. 
از مهمتریــن اخباری که او امروز )۲۴ 
آذر ماه( به آنها پرداخته، ابعاد جدیدی 
ویروس کرونا، کشــف واکسن کرونا 
و انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 

است.
_ »فایننشــال تایمز«، نشریه انگلیسی 
نوشته است: جنگ دونالد ترامپ علیه 
انتخابات رییس جمهــوری آمریکا، به 
خط پایان آن رسیده است؛ خط پایانی 

تکراری.
_ مشــاغل مورد نیاز در عصر کرونا؛ 
راننــدگان تحویــل دهنــده کاالها و 

متخصصان مالیات ها.
نشــریه  اســتریت جورنال«،  »وال   _
آمریکایی: گروه راســت تندرو »پراود 
بویز« یا پســران ســربلند پشتیبانان و 
وفاداران به ترامپ، درگیر اعتراض های 

خیابانی در واشنگتن شدند.
 _ »ال موندو«، نشریه اسپانیایی: توزیع 
واکســن کرونا در آمریکا آغاز شــد. 
ســازمان غذا و دارو نوشت، این اقدام 

به خاطر فشار کاخ سفید نبود.
_ »ژون آفریک«، نشریه فرانسوی: اگر 
دولت ها همت کنند، اهداف پیمان آب 
و هوای پاریس، قابل اجرا و شــدنی 

هستند. 
_  »گاردیــن«، روزنامه انگلیســی در 
از میــراث ترامپ   تحلیلی متفــاوت 

برای بایدن نوشته است که جو بایدن 
ســرزمینی را صاحب خواهد شد که 
همه گیری ویــروس کرونا ۲9۰ هزار 
تن را در آن کشته است و البته تهدید 
به کشــتارهای دیگر هم در راه است. 
نزدیک به 9۰۰ هزار تــن بیکار دارد. 
آن چه آمــار ماه گذشــته می گوید و 
فروشــگاه ها، خالــی از آذوقه اند. این 
مایملــک جو بایدن خواهــد بود. آیا 
جو بایدن، پاســخی بــرای آنها دارد؟ 
آمریکایی ها مشــتاقانه آماده شنیدن آن 

هستند.
اما بایدن، به کابینه متفاوت و ناهمسان 
با دولت های پیشــین می نازد. گروهی 

ناهمســان، اما این به آن معنا اســت 
که می تواند آمریکائیان در کشــمکش 
را یــاری کند؟ جــای صحبت درباره 
متفاوت بودن کابینه بایدن باید در عمل 

دید در قدرت چه خواهد کرد؟
_ »نیویورک تایمز« نیز نوشــته است: 
خشــم در واشــنگتن شــعله ور شد. 
این بــه هنگامی بــود که پشــتیبانان 
ترامپ به نشــانه اعتراض به خیابان ها 
آمدند. معترضــان در گروه هایی با نام 
»پــراود بویز« و مقابل آنهــا »آنتیفا« با 
هــواداران بایدن درگیر شــدند. چهار 
تــن در برخورد پشــتیبانان ترامپ و 
جو بایدن  مجروح شــدند. گروه های 

با  ترامپ  تندرو راســت گرا هــوادار 
محافظــه کاران پشــتیبان انتخاب جو 

بایدن درگیر شدند.
انتخابات  ترامپ،  پشــتیبان  معترضان 
را تقلبــی و جعلــی می خوانند. گروه 
»پراود بویز« با ۲۰۰ هزار تظاهرکننده، 
پرچم های جان ســیاهان مهم است را 
ســوزاندند. آنها علیه گروه »آنتیفا« به 
مقابله و برخورد، برخاســتند. »آنتیفا« 
همان گروهی اســت کــه ترامپ در 
تظاهرات سیاهان، با شعار جان سیاهان 

مهم است، تندروهای چپ خواند.
 _ »له رپوبلیکا«، روزنامه ایتالیایی در 
گزارشــی با عنوان »نوزادان و مادران 

مثبت« با کرونا نوشــته است: پژوهش 
تــازه در ایتالیا می گویــد از میان ۶۲ 
تــن از مادران بــا مثبــت در کرونا، 
نوزادانشان در شیردهی مادران مصون 
انتقال ویروس بودند. پزشکان این  از 
مادران مثبت با کرونا را واداشــتند تا 
نوزادانشــان را بی هــراس از انتقــال 
ویروس، شــیر بدهند. این پزشــکان 
انتقالی، به  می گویند، میــزان چنیــن 

تقریب صفر است.
_ مقــام های ژاپنی از یــورش کرونا، 
به نظر خرســند می آینــد؛ چراکه این 
همه گیــری به کوچک شــدن دولت 
ژاپن، کمک بسیار کرد. ژاپن توانست 

با مهار نسبی، کرونا، سرآمد کشورهای 
مقتدر اقتصادی بشود. در ژاپن، کرونا 
فقط ۲ هزار و ۴۸۷ تن، قربانی داشــته 
اســت. یعنی نصــف قربانیان چین و 
برابر یــا کمی کمتــر از قربانیان یک 
روز در آمریــکا. ژاپــن از هــر یک 
میلیــون تن، فقط ۱۸ قربانی داشــت. 
یعنی ســرآمد گروه هفت کشورهای 
صنعتی و صاحبان ثروت. در آن میان 
پس از ژاپن البته، کشور آلمان است با 
۲۳9 نفر در یــک میلیون. ژاپن، بدون 
محدودیت های ســخت یا قرنطینه یا 
آزمایش  همگانی به این دســت آورد 

رسیده است.

کرونا هنوز برای رسانه های دنیا ناشناخته است

2

ویتــرین

وضعیت نارنجی زنجان 
هنوز برای ورزش قرمز است

باشگاه های ورزشی زنجان 
بر سر دوراهی

2

7

7

3

2

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

پویش »یلدای سالم« 
در زنجان راه اندازی شد

قُل قُل مرگ 
در قهوه خانه های زنجان  

  روایتی از قلیان سراها 
در دوران کرونا 

»سلسپت« غصه ای تازه 
بر دوش بیماران پیوندی

۶ شکارچی متخلف
در زنجان دستگیر شدند

ارتقای رتبه عکاسی زنجان 
با انسجام در بین عکاسان
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 رییس منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان 
گفت: در ۲ روز گذشته ۶ شکارچی متخلف قبل از 
شکار حیات وحش در این منطقه حفاظت شده از 
سوی محیط بانان دستگیر و به دست قانون سپرده 

شدند.
غالمرضا عباســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: محیط بابان این منطقه حفاظت شده در حین 
گشت زنی، موفق به دستگیری  سه شکارچی غیر 
مجاز در مسیر اراضی روستای گلجین داخل منطقه 

حفاظت شده سرخ آباد شدند.
وی ادامه داد: از این سه متخلف دستگیر شده که با 
یک دستگاه خودروی وانت نیسان و به قصد شکار 
حیات وحش وارد این منطقه شده بودند یک قبضه 

سالح شکاری ته پر تکلول کشف و ضبط شد.
عباسی با بیان اینکه این شکارچیان غیرمجاز، بومی 
منطقه بودند که با تیزبینی و حضور به موقع محیط 
بانان درحال گشــت، قبل از شکار حیات وحش 
در دام قانون گرفتار آمدند، اظهار داشــت: هر سه 
متهم به منظور اعمال قانون به مرجع قضایی معرفی 

شدند.
رییس منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان گفت: 

یک شکارچی بومی نیز که با استفاده از یک دستگاه 
خودروی سواری پراید، قصد شکار حیات وحش 
در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان را داشت 
با حضور به موقع محیط بانان در اراضی آلمالو این 

منطقه دستگیر شد.
وی تصریح کرد: یک قبضه ســالح شکاری ته پر 
تک لول قاچاق، ۲ تیر فشــنگ تک گلوله، سه تیر 
فشــنگ چهار پاره، سه تیر فشنگ شماره 9 چهار 

پاره و سه تیر فشنگ ساچمه ای از این شکارچی 
متخلف به دست آمد.

عباســی اظهار داشت: ۲ شــکارچی بومی نیز در 
اراضی روســتای کناوند واقع در منطقه حفاظت 
شده سرخ آباد زنجان که با پروژکتور کشی، قصد 
شکار داشتند از سوی ماموران یگان حفاظت منطقه 

دستگیر شدند.
وی افــزود: از این شــکارچیان متخلف نیز که با 
استفاده از یک دستگاه وانت نیسان وارد منطقه شده 
بودند یک قبضه سالح شکاری ته پر تکلول قاچاق، 
یک تیر فشنگ چهارپاره، ۲ تیر فشنگ ساچمه و 

یک دستگاه پروژکتور دستی کشف شد.       
منطقه حفاظت شده ســرخ آباد در شهرستان های 
زنجان و طارم به مساحت ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ هکتار 
از سال ۱۳۷۵ تحت حفاظت محیط زیست زنجان 
قرار گرفته است و آهو، پلنگ، پازن، گراز، خرس 
قهوه ای، سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک 
دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، 
خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی 
شاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، 
سیم و اسبله، نیز از جمله جانوران این منطقه است.  

 جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجان 
گفــت: اعتیاد به عنوان مادر جرایم، آســیب های 
جبــران ناپذیری را بــه خانــواده و جامعه وارد 
می کند و بیشتر جرایم ریشه در اعتیاد به این مواد 

خانمانسوز دارد.
سرهنگ ایرج خانی پور، در نشست کمیته مقابله 
با عرضه موادمخدر که در ستاد فرماندهی انتظامی 
استان زنجان برگزار شــد، افزود: مبارزه با پدیده 
مواد مخد وظیفه ای همگانی است و از عهده تنها 

یک یا چند دستگاه خارج است.
وی بــا بیان اینکــه این بالی خانمانســوز، تمام 
اعضای خانواده را درگیر می سازد، اظهار داشت: 
پدیده شــوم مواد مخدر یــک موضوع اجتماعی 
است و برای پیشگیری از آن باید ابتدا از خانواده 

ها شروع کرد.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به 
اینکه مواد مخدر بــه عنوان مادر جرایم از جمله 
سرقت )سرقت های خرد(، درگیری، طالق است، 
افزود: بیشتر سرقت های خرد در سطح استان از 

ســوی معتادین به مواد مخدر به قصد تهیه پول 
مواد صورت می گیرد اظهار داشت: اعتیاد در واقع 
یک بیماری اجتماعی است که مشکالت عدیده 

اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی را در پی دارد.
خانی پور، انجام اقدامات فرهنگی در پیشــگیری 
از پدیده شــوم موادمخدر را مهم خواند و افزود: 

خانواده ها در پیشگیری از مواد مخدر نقش اساسی 
و موثر دارند و الزم است به خانواده، دانشگاه ها، 
مراکز آموزشی  و پرورشــی در این زمینه بیشتر 
توجه شود.  وی با تاکید بر اینکه هزینه در جهت 
پیشــگیری از موادمخدر به مراتب از هزینه های 
مقابله و درمان موادمخدر پایین تر اســت افزود: 
باید تالش شــود افرادی که مواد مخدر را ترک 
کرده و یا از مراکز بازپروری ترخیص می شــوند 

دوباره به چرخه مصرف مواد مخدر باز نگردند.
جانشــین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: 
برای ریشــه کنی موادمخدر نیاز به عزم همگانی 
و اجتماعی است و پلیس با تمام توان در راستای 
مبارزه و مقابله با این بالی خانمانسوز تالش وافر 

و جدی دارد.
به گزارش ایرنا،  پلیس این اســتان از ابتدای سال 
تاکنون یــک تن و ۴۱۵ کیلوگرم انواع موادمخدر 
را در زنجان کشــف و ضبط کرده است که میزان 
کشــفیات این استان در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال هشت درصد افزایش نشان می دهد.

رییس منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان:

۶ شکارچی متخلف در زنجان دستگیر شدند مدیر آرامستان زنجان 
برکنار شد
فرماندار زنجان: 

همه در برابر قانون برابرند

 فرماندار شهرستان زنجان گفت: در پی 
بروز تخلفات در آرامستان زنجان، مدیر این 

مجموعه برکنار شد.
رضا عسگری در گفت و گو با خبرنگار فارس 
در زنجــان اظهار کرد: اعمال محدودیت های 
کرونایی در ســطح شــهر و در بخش های 
مختلف جامعه با رویکــرد حفاظت مردم از 
درگیر شدن با این بیماری و قطع زنجیره انتقال 

انجام می شود. 
فرماندار شهرســتان زنجان با اشاره به اینکه 
از مدت ها پیش برگزاری آیین تشــییع جنازه 
و همچنین آیین تدفین بــا حضور مردم در 
آرامســتان های زنجان ممنوع بوده اســت، 
عنوان کرد: محل هــای تجمع افراد همچون 
آیین عروســی و آییــن عــزاداری یکی از 
مهم ترین محیط ها برای انتقال بیماری بود و 
همین موضوع موجب شد نسبت به تعطیلی 

آرامستان ها اقدام شود.
وی با اشــاره به اینکه در این اواخر مشاهده 
شده آیین تشییع جنازه برخی افراد با حضور 
خانواده های آنها و تجمیــع مهمانان برگزار 
شده است، بیان کرد: به محض اطالع از این 
موضوع ماجرا در دست بررسی قرار گرفته و 

با مدیر آرامستان برخورد الزم انجام شد.
عسگری با اشاره به اینکه مردم در برابر قانون 
برابرند و تخلــف از محدودیت ها برای هیچ 
شخصی قابل گذشت نیست، بیان کرد: تخلف 
مدیر آرامســتان زنجان گزارش و شهرداری 

اقدام به تغییر مدیر این مجموعه کرده است.
فرماندار شهرســتان زنجان گفــت در مورد 
شــکایت و معرفی خاطیــان این موضوع به 
مراجع قضایی نیز دانشــگاه  علوم پزشــکی 

تصمیم گیری خواهد کرد.
 وی تاکید کرد: مراجع ذیربط با جدیت تمام 
موضوعات مربوط به اعمال محدودیت های 

کرونایی را با جدیت تمام دنبال می کنند.

خبـرخبــر

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
پویش »یلدای سالم« 

در زنجان راه اندازی شد

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان زنجان گفت: اصحاب فرهنگ 
و هنر این اســتان پویش »یلدای سالم« را در 
فضای مجازی به منظور دعوت از شهروندان 

برای در خانه ماندن، راه اندازی کردند.
محمدربیع احمدخانی با بیان اینکه با وجود 
اجرای دستوالعمل ها فاصله گذاری اجتماعی، 
همچنان ایمن ترین جا، خانه اســت، افزود: 
شماری از هنرمندان استان در قالب کمپین » 
یلدای سالم«، اقدام به ساخت انیمیشن های 
کوتاه یک دقیقه ای و انتشار در فضای مجازی 
کرده اند تا با تشــویق شهورندان به ماندن در 
خانه و پرهیز از دورهمی شب یلدا، قدمی در 

جهت یاری کادر درمان بردارند.
وی به لزوم همراهی رســانه ها برای تشویق 
مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی اشاره 
کرد و اظهار داشــت: تبلیغات رسانه ای در 
دنیای امروز تاثیر گذار بوده و می توان طیف 
گســترده ای از جمعیت را طریق رســانه ها 

تحت تاثیر قرار داد.
وی گفت: نصب بنر با محتوای ســالم، انجام 
تبلیغات محیطی توسط شــهرداری ها، اقناع 
سازی از طریق رســانه ها و اهدای اینترنت 
رایگان در شــب یلدا به شهروندان می تواند 
تاثیــرات قابل توجهی در تشــویق مردم به 
رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه در شب 

یلدا داشته باشد.
احمدخانی همچنین از برگزاری جشــنواره 
تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع پیشگیری 
از کرونا در استان خبر داد و گفت: عالقه مندان 
می تواننــد تولیدات خود را در قالب عکس، 
فیلم ۱۰۰ ثانیه ای، دل نوشــته و پیام کودکان 
به صورت تصویری تا ۱۵ دی ماه امســال به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.  
وی افزود: محورهای این جشــنواره شــامل 
استتفاده از ماســک، حفظ فاصله اجتماعی، 
مانــدن در خانه، مدافعان ســالمت، رعایت 
بهداشت فردی، مراقبت از سالمندان و یلدای 

سالم با پرهیز از دورهمی های مرسوم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
زنجان، ساماندهی پسماند روی را قطعی 

و ضروری دانست.
به گزارش زنگان امروز، محمدرضا آبی پور 
در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با پسماند 
روی، اظهار کــرد: در ابتدا منطقه مرصع 
برای دپوی پســماند روی تولید شده در 
شهرک تخصصی روی استان در نظر گرفته 

شده بود که به دلیل بروز مشکالتی، مقرر 
شد این پسماندها در منطقه سردهات دپو 

شود.
اســتانداری  عمرانی  معاونت  افزود:  وی 
پیگیری  بــه  اکنون موظف  زنجان هــم 
ایجاد زیرســاخت و آماده ســازی محلی 
برای پسماندهای تولیدی جدید در منطقه 
ســردهات اســت و بر پایه اعالم معاون 

هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، تا 
یک ماه آینده لندویل سردهات برای انتقال 
پسماندهای تولیدی شهرک تخصصی روی 

ایجاد خواهد شد.
این مسوول با اشــاره به پسماندهایی که 
در طول سال های گذشته دپو شده است، 
ادامه داد: هم اکنون ۱۰ میلیون تن پسماند 
روی در مجاورت شــهر زنجان دپو شده 

که برای انتقال آن توافقاتی با شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران، انجام شــده و 
کار مدیریتی آن در حال انجام است تا این 
پســماندها به عنوان منبع جدید به چرخه 
تولید روی کشــور، وارد شــده و مابقی 
به  از فرآوری  پســماندهای موجود پس 

منطقه ای در سردهات منتقل می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 

زنجــان، پســماند حاصــل از فرآوری 
ماده ای کم خطر  را  موجود  پســماندهای 
عنوان کرد و گفت: شــرکت بهین فراور، 
شرکتی است که از مشارکت شرکت های 
روی شهرک تخصصی روی ایجاد شده و 
سهام داران آن اعضای شهرک روی هستند 
و این شــرکت متولی انتقــال و مدیریت 

پسماند روی در منطقه سردهات است.

آبی پــور خاطرنشــان کرد: هــم اکنون 
تکنولــوژی فرآوری مــواد معدنی برای 
اســتحصال روی باالتر رفته و می توان از 
پســماندها نیز روی باقی مانده را فرآوری 
کرد و از آنجایی که مانده روی در پسماند 
تولیدی کمتر از ۱۰ میلیون تن دپو شــده 
اســت، به همین دلیــل مدیریت و دفن 
پسماند در حوزه پسماند مدیریت می شود.

پسماند روی؛ ثروت خفته زنجانی ها 
  هم اکنون ۱۰ میلیون تن پسماند روی در مجاورت شهر زنجان دپو شده است

 عرصه ورزش بعد از همه گیری ویروس 
کرونا، یکی از بخش هایی بود که در خط مقدم 
تعطیلی های کرونایی قرار گرفت و این روند تا 
بــه امروز و حتی بعد از اینکه وضعیت اســتان 
زنجــان از قرمز به نارنجی تغییــر کرد، پابرجا 

است.
طبق اعالم ستاد ملی کرونا، بعد از اینکه زنجان 
جزو اســتان هایی قرار گرفت که وضعیت قرمز 
آن به نارنجی تبدیل شد، مشاغل گروه ۲ مجوز 
فعالیت در این مناطق را به دســت آوردند اما با 
توجه به اینکه باشــگاه های ورزشی از ابتدا در 
گروه ۴ حضور داشتند، پیش بینی می شد که این 
تغییر رنگ نتواند تغییر در روند فعالیت فعاالن 
این عرصه که تا به امروز آسیب زیادی دیده اند، 

بگذارد.
ستاد ملی کرونا بعد از اتمام تعطیالت دو هفته  
ابتدایی آذرماه، لیســت جدید مشاغل را منتشر 

کرد که طبق این لیست، باشگاه های ورزشی )به 
جز رشــته های پربرخــورد( از گروه ۴ به گروه 
۲ منتقــل و اجازه فعالیت پیــدا کردند، این در 
حالی اســت که بعد از گذشــت نزدیک به ۱۰ 
روز از اتمام محدودیت های دو هفته ای آذرماه، 
فعالیت های ورزشی زنجان کماکان تعطیل است.
رضا عسگری، فرماندار زنجان در این باره و در 
پاسخ به پرســش خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه 
چرا هنوز اجازه فعالیت به باشگاه های ورزشی 
در زنجان داده نشــده است، می گوید: مالک ما 
در گروه بندی مشــاغل، همان چیزی است که 
ستاد ملی اعالم کرده و اگر این ستاد باشگاه های 
ورزشی را در گروه ۲ قرار داده، هنوز ابالغیه ای 
در این باره به دســت ما برای اجرایی کردن این 

دستورالعمل نرسیده است.
محمد حمزه پور، معاون ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان نیز در این زمینه اظهار 

می کند: ورزش یکی از عرصه هایی است که از 
همان روزهای آغازین شــیوع ویروس کرونا، 
محدودیت ها را به جان خرید و این محدودیت ها 
تا به امروز ادامه داشته و علی رغم اینکه ورزش 
در گروه بندی جدید به مشــاغل ۲ پیوسته است 
اما تا به امــروز و علی رغم رایزنی های صورت 

گرفته، به نتیجه  نرسیده ایم.
دود تناقض در تصمیم گیری مسووالن ستاد ملی 
و استانی به چشــم فعاالن عرصه ورزش رفته 
اســت، عرصه ای که بســیاری از فعاالن آن در 
طول ۱۰ ماه گذشته در مسیر ورشکستگی قرار 
گرفته و عطای ورزش را به لقایش بخشــیده اند 
و این طور به نظر می رســد که نگاه مســووالن 
به اقتصاد ورزش، نگاه نامهربانانه ای است؛ چرا 
کــه عرصه اقتصاد ورزش، کم اهمیت تر از دیگر 

مشاغل نیست.
مهــران زرگری، رییــس هیئت بدنســازی و 

پرورش اندام استان زنجان نیز با یادآوری اینکه 
باشگاه های ورزشی اســتان تا به امروز بیش از 
دیگر مشاغل متضرر شده اند، خاطرنشان می کند: 
تعطیلی باشــگاه های ورزشــی محدود به روز 
خاصی نبوده و این تعطیلی چندین ماه است که 
ادامه دارد اما نباید فراموش کنیم که فعالیت این 

عرصه فارغ از مســائل اقتصادی، بحث سالمت 
جامعه را نیز به دنبــال دارد، در حالی که دیگر 

صنوف از این ویژگی بی بهره است.
فعاالن حــوزه ورزش که بخش اعظمی از آن ها 
فقط از ایــن راه ارتزاق می کنند، چشــم انتظار 
تمهیدات مســووالن استان در باره آغاز فعالیت 

این صنوف هماننــد صنوفی که بعد از نارنجی 
شدن استان زنجان به کار مشغول شده اند، هستند 
تا معیشت شان بیش از این به خطر نیافتد. فعاالن 
این عرصه معتقدند، معیشت معیشت است، چه 

با فروش لباس و چه با پرورش جسم.

وضعیت نارنجی زنجان هنوز برای ورزش قرمز است

باشگاه های ورزشی زنجان بر سر دوراهی

جانشین فرمانده انتظامی زنجان:

بیشتر جرایم ریشه در اعتیاد به موادمخدر دارد
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 برخی از قلیان ســراها در همین شرایط 
کرونا، قلیان در اختیار مشــتری قرار می دهند و 
جوانــان هم بی خبر از عاقبت این بیماری، قلیان 

را میان خود دست به دست می کنند.
به گزارش زنگان امــروز به نقل از  خبرگزاری 
فارس از زنجان، طبق تصمیم ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا از ۱۵ آذرماه، طرح جامع مدیریت 
هوشــمند محدودیت ها متناسب با سه وضعیت 
تعیین شــده در شــهرها )زرد، نارنجی و قرمز( 

تدوین شده است.
بر همین اســاس بــا توجه بــه محدودیت ها و 
الزامات تعیین شــده در »طــرح جامع مدیریت 
هوشــمند محدودیت ها« و با عنایت به تغییرات 
حاصله در وضعیت شهرها، محدودیت های ذیل 

کماکان برقرار است.
از جملــه محدودیت های ایــن دوره ممنوعیت 
ورود خودروهای شــخصی باپــالک غیر بومی 
به شــهرهای نارنجی و قرمــز، ممنوعیت ورود 
خودروهــای شــخصی پالک بومی شــهرهای 
نارنجی و قرمز به دیگر شــهرها، منع آمد و شد 
شــبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ در شهرهای نارنجی و 
قرمز با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر، گروه های 
شــغلی یــک و ۲ در شــهرهای نارنجی امکان 
فعالیت داشــته باشند و  در شهرهای قرمز صرفًا 

گروه های شغلی یک مجاز به فعالیت هستند.
طبق همین مصوبات فعالیت گروه های شــغلی 
۳ و ۴ که شــامل قلیان ســراها و قهوه خانه ها و 
آرایشگران زنانه است، ممنوع اعالم شده است.

با وجود همه این محدودیت ها و تأکیداتی که بر 
رعایت پروتکل های بهداشتی شده است، برخی 
از قلیان ســراها و قهوه خانه ها و آرایشگران زنانه 
به صورت زیرزمینی فعالیت داشته و به مشتریان 

خاص خود خدمات ارائه می دهند.
طبق گــزارش میدانی خبرنگار فــارس، برخی 
از قلیان ســراها در همین شرایط کرونا قلیان در 
اختیار مشتری قرار می دهند و جوانان هم بی خبر 
از عاقبت این بیماری، قلیان را میان خود دست 

به دست می کنند.
به گفته اهالی هیچ نظارتی بر فعالیت این مراکز 
غیرقانونی نیســت و حتی برخی از این واحدها 
در قرمزترین شرایط نیز به مشتریان خاص خود 

خدمات می دهند.
مخفــی کاری و ایجاد بازار زیرزمینی از ســوی 
ســودجویان قطعا موجب انتشار ویروس کرونا 
خواهد شد، اما با توجه به فعالیت زیرزمینی این 
اصناف گویی مسووالن مربوطه یا اطالعی از آن 
ندارند و یا اگر هم داشته باشند؛ برخوردهایشان 

نتیجه بخش نبوده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان در این باره گفت: اصناف همکاری خوبی 
در روزهای محدودیت های کرونایی داشــتند و 

9۵ درصد از آنها پروتکل ها را رعایت کردند.
ناصر فغفوری با اشــاره به اینکــه از اول تا ۱۴ 
آذرماه ۲۸ گشت های بازرسی به صورت مستمر 

از واحدهــای صنفی بازدید به عمــل آوردند، 
گفت: تعداد بازرســی های انجام شــده در این 

مدت زمان ۱۲ هزار و ۴۶۵ مورد بوده است.
وی از ارائه ۷ هزار و ۸۸۸ اخطار کتبی و شفاهی 
در این مــدت خبر داد و تصریــح کرد: پلمب 
در مناطق زرد و نارنجی نداشــتیم اما در مناطق 
قرمز ۸۱ واحــد صنفی به علت عــدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی پلمب شد.
رییس ســازمان، صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با اشــاره به اینکه بازرسی از واحدهای 
صنفــی به صورت مســتمر ادامــه دارد، اضافه 
کرد: روزانه اکیپ بازرســی متشکل از بازرسان 
سازمان، بازرسان اتاق اصناف، همکاران اماکن و 
پلیس انتظامی و در موارد نیاز کارشناسان مرکز 
بهداشت در سطح استان در حال بازرسی هستند.
وی با تاکید بر همــکاری اصناف در این زمینه 
تصریح کرد: اصناف اســتان همکاری خوبی در 
زمینه اجرای دستورالعمل ها داشته اند و با وجود 
شــرایط تحریمی و اوضاع نامناسب اقتصادی، 
بازاریان مثل همیشه به خوبی شرایط را سنجیده 

و به نحو احسن عمل کرده اند.
همکاری 96 درصد اصناف در محدودیت های 

کرونایی
اســتاندار زنجان نیز با اشاره به همکاری خوب 
اصنــاف در محدودیت هــای کرونایی گفت: با 
اعالم محدودیت های کرونایی تاکنون همکاری 
اصنــاف در این باره خوب بــوده و 9۶ درصد 

اصناف استان همکاری الزم را داشتند.
فتح الــه حقیقی با بیــان اینکه در زمــان اعمال 

محدودیت برخی از اصناف با مغازه های نیمه باز 
فعالیت کردند، گفت: باید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان نسبت به برخورد قضایی با این 
افراد با همکاری دســتگاه قضایــی برنامه ریزی 

الزم را انجام دهد.
اســتاندار زنجان، بر لزوم توجیه اصناف استان 
زنجــان در بــاره همــکاری با اجــرای طرح 
محدودیت هــای کرونایی در اســتان تاکید کرد 
و گفت: اتاق اصناف و ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت جلســات توجیهی برای اتحادیه ها و 

واحدهای صنفی برگزار کنند.
وی با بیــان اینکه تنها راه قطــع زنجیره کرونا 
رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی اســت و 
اصنــاف در قطع این بیماری بســیار تاثیر گذار 
هســتند، گفت: با رعایت پروتکل های بهداشتی 
بســتری های کرونا در اســتان کاهــش یافته و 
امیدواریم بیشتر از این شاهد کاهش این بیماری 

در استان باشیم.
رییــس اتــاق اصنــاف اســتان زنجــان نیز با 
ارائه گزارشــی از فعالیت اصنــاف در آخرین 
محدودیت های کرونایی گفت: طبق ابالغیه ستاد 
ملی کرونا در ابتدا گروه یک و ســپس مشاغل 

گروه ۲ مجاز به فعالیت شدند.
ســید محمود موسوی با اشاره به اینکه همچنان 
فعالیت مشاغل گروه ۳ و ۴ ممنوع است، اضافه 
کرد: با این حال در همه مدت زمان اجرای طرح 
محدودیت  برخی از قهوه خانه ها و قلیان سراها به 

مشتریان خاص خود خدمت دادند.
رییس اتاق اصناف اســتان زنجان با اشــاره به 

اینکه فعالیت قهوه خانه ها و قلیان سراها با توجه 
به خطرزا بودن آنها ممنوع اســت، تصریح کرد: 
قطعا در صورت مشــاهده برخــورد الزم انجام 
خواهد شــد، اما مشکل اینجاست که این مراکز 
مشتریان خاص خود را می شناسند و فقط به آنها 
ارائه خدمت می دهند تا فعالیت آنها علنی نشود.
وی با اشــاره به خطرات ناشــی از استعمال 
قلیــان در روزهای کرونا بیــان کرد: قطعا این 
اما توجهی  افراد خطرساز است  موضوع برای 

نیست.
موسوی همچنین به فعالیت آرایشگران زنانه نیز 
اشــاره کرد و گفت: این گروه شــغلی نیز جزو 
مشــاغل گروه ۳ محسوب شــده و فعالیت آنها 
ممنوع اســت اما آنها نیز همچون قلیان سراها به 

مشتریان خاص خدمات می دهند.
فعالیت خانگی آرایشگران زنانه

وی با اشاره به فعالیت خانگی آرایشگران زنانه در 
زنجان با وجود اعمال محدودیت های کروتایی 
گفت: شــوربختانه در این بخش نیز توجهی به 

رعایت پروتکل های بهداشتی نمی شود.
رییس اتاق اصناف استان زنجان با درخواست از 
مردم استان برای ارائه گزارش تخلف واحدهای 
صنفــی در زمینه عــدم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و همچنین فعالیت غیرقانونی بیان کرد: 
قطعا با افرادی که قوانین ابالغی ستاد را رعایت 

نکنند، برخورد خواهد شد.
یکی از آرایشــگران زنانه نیز در رابطه با فعالیت 
زیرزمینی برخی از آرایشگران گفت: 9 ماه است 
که آرایشگران هیچ درآمدی نداشته و بازار شب 

عید را نیز از دست دادند.
وی با اشــاره به اینکه هیــچ حمایتی از اصناف 
آســیب دیده از کرونا نمی شــود، تصریح کرد: 
آرایشــگران نیز بــرای تامین مخــارج خود و 

خانواده مجبور به فعالیت زیرزمینی هستند.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه شیوع ویروس 
کرونــا موجب کاهش مشــتریان آرایشــگاه ها 
شده اســت، گفت: درست اســت که برخی از 
آرایشــگران به صورت پنهانــی فعالیت دارند، 
اما همین میزان یک دهم درآمد آنها در شــرایط 

عادی هم نیست.
یکــی از قهوه خانــه داران نیز با اشــاره به ضرر 
جبران ناپذیر کرونا به اصناف افزود: اســتعمال 
قلیان در این شرایط کرونایی ریسک بزرگی در 
ابتال محسوب می شود اما با این حال طرفداران 

خاص خود را دارد.
وی جبران هزینه های 9 ماهه گذشــته را علت 
فعالیــت زیرزمینی برخی اصنــاف اعالم کرد و 
گفت: درآمــد قهوه خانه داران نیز از همین محل 

تامین می شود، پس باید فعالیت داشته باشند.
ناقضان بهداشتی تحت پیگیرد قانونی

فرنشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قوه 
قضاییــه نیز از تحت تعقیب قرار گرفتن ناقضان 
سفارش های پیشــگیری از شیوع کرونا خبر داد 
و گفت: طببق قانون مزبور اقدام علیه بهداشــت 

عمومی تا یکسال حبس دارد.
رضا مسعودی فر گفت: با اعالم وزارت بهداشت 
یا دانشــگاه های علوم پزشکی استان متخلفان به 

اتهام  تهدید علیه بهداشت عمومی و مطابق ماده 
۶۸۸ قانون مجازات اسالمی مجازات شوند. 

فرنشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
اضافه کــرد: مطابــق قانون مزبور اقــدام علیه 
بهداشت عمومی تا یکسال حبس دارد، همچنین 
افرادی که با علم و اطالع از مبتال بودن به کرونا 
اقدامات پیشــگیرانه مثل قرنطینــه یا مراجعه به 
مراکز درمانی را انجام ندهند و موجب انتشــار 
و ابتال دیگران شــوند نیز ممکن است مشمول 

مجازات مقرر در قانون عنوان شده قرار گیرند.
وی افــزود: بــا توجه به ضــرورت حفظ جان 
شــهروندان، انجام اقدامات پیشــگیرانه وظیفه 
همگانی اســت و افراد نباید تفریــح، خرید یا 
گردش خود را به بهای بیمــاری دیگران انجام 

دهند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز 
با ارائه آخریــن آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در زنجان گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون 
ابتالی قطعی ۶ هزار و ۳۰۴ نفر در استان زنجان 
به کووید ۱9 بر پایه تســت های آزمایشگاهی 
ثابت شده که ۵ هزار و ۱۲۷ نفر از آن ها بعد از 

بهبود از بیمارستان ترخیص شده اند.
یک سال حبس برای متخلفان کرونا

پرویز قزلباش گفت: هم اکنون ۴۰۰ نفر به علت 
ابتالء به ویروس کرونا در مراکز درمانی اســتان 

زنجان بستری هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان 
اینکه در ۲۴ ساعت گذشته هشت نفر در استان 
زنجان بر اثر ابتالء به بیماری کرونا جان باختند، 
گفت: در مجموع تاکنون هزار و ۱۳ نفر به علت 
ابتالء به این ویروس در اســتان جان خود را از 

دست داده اند.
وی با بیان اینکه از مجموع بیماران مبتال به این 
ویــروس هم تا به امروز ۵ هــزار و ۱۲۷ نفر با 
بهبودی کامل از بیمارســتان ترخیص شــده اند، 
اضافــه کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۵9۳ نفر به علت 
مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی 

استان نمونه برداری و بستری شده اند.
به گزارش فــارس، طبق قانــون رعایت نکردن 
سفارش های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
به عنــوان تهدیــد علیه بهداشــت عمومی قابل 

تعقیب کیفری است.
با توجه به امکان شــیوع گســترده این ویروس 
در تجمعات انســانی، چنان چه برگزار کنندگان 
نمایشگاه ها، جشنواره های فروش و فروشگاه ها 
تدابیر الزم را برای پیشگیری از انتشار ویروس 
پیش بینی نکنند و به تذکرات وزارت بهداشــت 
توجه نداشته باشند، با اعالم وزارت بهداشت یا 
دانشگاه های علوم پزشکی استان، به اتهام تهدید 
علیه بهداشــت عمومی و مطابق ماده ۶۸۸ قانون 
مجازات اسالمی مجازات می شوند. مطابق قانون 
یادشده، اقدام علیه بهداشت عمومی تا یک سال 

حبس دارد.

ُقل ُقل مرگ در قهوه خانه های زنجان  
  روایتی از قلیان سراها در دوران کرونا 

 یک  عکاس زنجانی موفق به کسب مقام 
دوم در بخش تک عکس جشــنواره تلویزیونی 

مستند شد.
به گــزارش زنــگان امــروز، بهرام بیــات در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه با حضور هنرمندان 
در جشــنواره های مختلف، اظهار کرد: برگزاری 
جشنواره های مختلف همراه با عکاسی یا هنرهای 
دیگر و شرکت در آن ها عالوه بر ایجاد یک چالش 

و رقابت، در پیشرفت هنرمندان نیز موثر است.
وی افزود: عالوه بر اینکه شرکت در جشنواره ها 
 فرصت خوبی است تا هنرمندان بتوانند آثار خود را 
به افراد دیگر نیز نشان دهند، ارسال آثار به جشنواره 
باعث ایجاد چالش و رقابت در فرد نیز می شود که 
تحقیق و مطالعه ای که در ادامه این چالش ایجاد 
می شــود، در موفقیت افراد موثر خواهد بود. این 

عکاس زنجانی در رابطه با جشــنواره تلویزیونی 
مستند نیز تصریح کرد: چهارمین دوره جشنواره 
تلویزیونی مستند امسال نیز توسط شبکه مستند در 
سه بخش مستندنگاری، فیلم و عکس برگزار شد. 
این جشنواره هر ساله با کیفیت مناسب و استقبال 
خوبی توسط فیلم سازان و عکاسان برگزار می شود. 
بیات با بیان اینکه جشــنواره تلویزیونی مستند 
فرصت خوبی برای افرادی که در ژانر اجتماعی 
کار می کنند برای رقابت است، ادامه داد: هر ساله 
اختتامیه جشنواره با شرکت افراد زیادی و با شور 
و نشاط برگزار می شــد که امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشــتی 
فقــط با حضــور داوران، دبیــران و برگزیدگان 

جشنواره برگزار شد.
عکاس زنجانی با بیان اینکه در بخش تک عکس 

جشنواره تلویزیونی مستند موفق به کسب مقام 
دوم شده  اســت، بیان کرد: 9۷۰ عکس به بخش 
تک عکس جشــنواره ارسال شده  بود که بعد از 
داوری نهایی ۳۰ اثر به بخش نهایی این بخش تک 
عکس راه یافته و در نهایت ۶ نفر به عنوان نامزد 

دریافت جایزه این بخش معرفی شدند.
وی بــا بیان اینکه اگر عکاســان زنجانی در هر 
ژانری که فعالیت می کنند با هم انســجام داشته  
باشند، می توانند رتبه عکاسی استان را ارتقا داده 
و توجه دیگر عکاســان را نیز به اســتان بیشتر 
کنند، خاطرنشان کرد: انسجام عکاسان در استان 
می تواند باعث ایجــاد فرصت های خوبی مانند 
برگزاری ورکشــاپ توسط اســاتید درجه یک 
کشــور را به وجود آورد تا همه عکاسان استان 

از آن استفاده کنند.

ارتقای رتبه عکاسی زنجان با انسجام در میان عکاسان

شهرداري زنجان در نظر دارد کليه امورات مرتبط با خدمات شهري محدوده منطقه چهار شهرداري را  به صورت 
حجمي برابر شرايط مندرج در اسنادبه اشخاص حقوقي واجد شرايط وداراي صالحيت از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي  ازطريق برگزاري مناقصه در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت واگذار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها  از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونيكي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/9/25 ميباشد و مناقصه گران مي توانند از تاريخ  

99/9/25 لغايت 99/10/2 جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

شماره )39- 99(آگهی مناقصه عمومی       
ت اول

نوب

 عکس بهرام بیات عکاس زنجانی موفق به کسب مقام دوم در بخش تک عکس جشنواره تلویزیونی مستند شد
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نمکی: 

واکسن کرونا از مطمئن ترین منابع وارد کشور می شود
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: اگر قرار باشــد واکســنی برای کرونا وارد 
شــود، از مطمئن ترین منابع کــه در بیرون از این 
سرزمین ریســک خود را طی کرده، وارد خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا از وبدا، سعید نمکی روز دوشنبه 
در نشست قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
به بیان جزییات اقدامات انجام شــده برای تامین 
واکســن، برنامه ریزی بــرای واردات و خرید از 
کشــورهای دیگر و اتحادیه کوواکس پرداخت و 
دســتور پیگیری های الزم را به مدیران مربوطه 

ارائه داد.
وی گفت:  در کارهای اجرایی فقط و فقط با تکیه 
بر دانش و توانایی نمی توان موفق شد، بلکه این 
مرحمت و لطف الهی است که نهایتا دست ما را 
می گیرد تا از سختی ها و دشواری ها و مشکالت 

عبور کنیم.
نمکی به بیان جزییات اقدامات انجام شده جهت 

تامین واکسن، برنامه ریزی برای واردات و خرید 
از کشورهای دیگر و اتحادیه کوواکس پرداخت و 
دستور پیگیری های الزم را به مدیران مربوطه ارائه 
داد و افــزود: مردم عزیزمان هم بدانند که همواره 
به فکر آنها هستیم و در این باره نگران نباشند. اگر 
قرار باشد واکسنی وارد شود، از مطمئن ترین منابع 
که در بیرون از این ســرزمین ریسک خود را طی 

کرده، وارد خواهد شد.
وی در بــاره قیمت پایه بــرای خرید تجهیزات 
پزشــکی و قطعات مورد نیاز گفت: در این زمینه 
بایــد قیمت پایه بر مبنــای ارز تخصیصی تعیین 
شود تا با پدیده گرانفروشی و انحصار کاال مواجه 
نشویم و همزمان حمایت الزم و هدفمند از تولید 

داخل در دستور کار قرار گیرد. 
نمکی همچنین بر تسهیل تامین دستگاه اکسیژن 
ســاز از ســوی دســتگاه های ذی ربط از جمله 
وزارت صنعت و  ضرورت تامین آن برای مراکز 
درمانی برای درمان بیمــاران مبتال به کووید ۱9، 

تاکید کرد. وزیر بهداشت در باره تامین و واردات 
مواداولیه، بر واردات مواداولیه مرغوب و باکیفیت 
باال از سوی تولیدکنندگان داخلی و افزایش کیفیت 

تولید داخل تاکید کرد.
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
نیز در این نشست گفت: وزارت بهداشت از ابتدا 
از بازی های سیاســی و چالش ها و حاشــیه ها 
دور بــوده و اقدامات خود را با برنامه ریزی پیش 
برده اســت. در موضوع دارو نیز استراتژی های 
صحیحی پیش رفتیم و با اینکه بیشــتر داروهای 
مطرح برای کوویــد ۱9 تاثیر واضحی در کاهش 
مرگ و میرها نداشت، فرصت ها از بیماران دریغ 
نشــده و در کمترین زمان ممکــن آنها را تهیه و 
حتی تولید کردیم و در اختیار مراکز درمانی قرار 
دادیم، در مورد واکســن نیز چنین اســت و البته 
تمامی اقدامات باید مستندســازی شود تا تالش 
های وزارت بهداشت و نظام سالمت در این زمینه 

نادیده انگاشته نشود.

 بر پایه گزارش کارشناســان یک مرکز 
بهداشــتی آمریــکا، با طی مراحل آزمایشــات 
ســالمت واکســن های کرونا، اکنون اطالعات 
بیشتری از این واکسن ها در دسترس قرار گرفته 

است.
به گزارش ایرنا، تارنمای یو ســی هلث نوشت: 
همه گیری کرونا به تالش های بین المللی برای 
تولید واکسن در کمترین زمان برای ایمن سازی 
مردم جهان منجر شــد. بیش از ۵۰ واکسن در 
کمتر از یک سال به مرحله تست بالینی رسیده 
اند و یو سی هلث در دو مورد از این آزمایشات 

مشارکت داشته است.
قبل از این که واکســن های تولیــدی به افراد 
تزریق شود باید بی خطر بودن و کارامدی آنها 
مشخص شود. واکسن کرونا از این رویه مستثنی 

نیست.
مراحل بالینی با مشــارکت ده ها هزار داوطلب 
برای اطمینان از موثر بودن و بی خطر بودن این 

واکسن انجام شده است.
واکسن های تولیدی در آمریکا

دو واکسن ساخت شــرکت آمریکایی فایزر و 
مدرنا اکنون اولین واکســن های در دســترس 
هســتند، انتظــار مــی رود در اوایــل ســال 
۲۰۲۱میالدی واکســن تولیدی شــرکت آسترا 
زنکا در دسترس قرار بگیرد. بعد از این واکسن، 
واکسن شــرکت داروسازی نوواکس در مریلند 
آمریکا که مرحله آزمایشــات بالینی را طی می 

کند، در دسترس قرار خواهد گرفت.
اولین واکســن های کرونا تا آخر ســال ۲۰۲۰ 
تاییدیه های محدودی را دریافت خواهند کرد. 
یازمان غذا و داروی آمریکا با همکاری شرکت 
های سازنده واکسن در حال پیشبرد آزمایشات 
بالینی هستند. واکسن های شرکت های مدرنا، 
فایزر، آســترازنکا و جانسن اند جانسن در فاز 

سوم آزمایشات بالینی قرار دارد.
میزان اثرگذاری واکسن های کووید-۱9

واکسن های هر دو شرکت مدرنا و فایزر که دو 
واکسن نخستین هستند که اطالعات اولیه درباره 
آنها در آمریکا موجود است نشان داده که 9۴ تا 
9۵ درصــد موثر بوده اند. به مرور زمان و انجام 
تحقیقات بیشتر اطالعات جدیدیتری در اختیار 

قرار خواهد گرفت.
تفاوت در ساخت واکسن ها

همه واکســن ها به یک شیوه تولید نمی شوند. 

واکسن های فایزر و مدرنا، »ام ار ان ای« هستند 
و واکســن های جانســن و اســترازنکا وکتور 

هستند.
واکســن هــای ام ار ان ای محتــوی موادی از 
ویروس هســتند که باعث بیمــاری کووید می 
شــود. تزریق این ماده باعث می شود که سلول 
های بدن ما یک پروتئین بی ضرر تولید کنند که 
برای ویروس خاص است. بعد از این که سلول 
های ما نسخه هایی از این پروتئین را می سازند 

ماده تزریقی واکسن را نابود می کنند.
بدن ما تشــخیص می دهد که چنین پروتئینی 
نباید وجود داشــته باشد و ازین رو گلبول های 
ســفید ویژه ای را تولید می کند و آنها می دانند 
اگر در آینده به ویروس مبتال شــدیم چگونه با 

آن مبارزه کنند.
واکســن های وکتور محتوی نســخه ضعیف 
شــده ویروس زنده اســت که با ویروسی که 
تولید بیماری می کند متفاوت اســت اما همان 
مــواد ژنتیکی ویــروس را دارد. وقتی این ماده 
ژنتیکی در درون ســلول های ما قرار می گیرد 
ماده ژنتیکی کم می کند پروتئینی خاص ویروس 
عامل ابتال به کووید ســاخته شود و سلول های 
ما نســخه هایی از آن را می سازند و از این رو 
بدن آماده می شود سلول های ویژه ای را بسازد 
که در آینده می تواننــد با ویروس های واقعی 

مقابله کنند.

آیا ساخت واکسن کرونا با سرعت انجام شده 
است؟

دانشمندان در ساخت واکسن کرونا از تحقیقات 
چند ســاله درباره ویروس های دیگر از جمله 
ویروس سارس و مرس استفاده کرده اند. اینها 
دیگر ویروس هــای کرونا در خانواده ویروس 

کرونا هستند.
همچنین همکاری هایی برای تضمین دسترسی 
به منابع مالی فوری برای محققان وجود داشــته 
است. محققان بیشتر باید منتظر باشند تا تعدادی 
از افراد را در گزینه های مطالعاتی خود انتخاب 
کنند. با توجه به شــیوع گسترده کووید-۱9 در 
جوامع و ســرعت گســترش آن ازمایشات در 
مراحل زودتر از چارچوب زمانی معمول انجام 
شد. هیچ یک از مراحل عادی تولید واکسن در 
تولید واکسن کرونا حذف نشده است. ایمنی و 
موثر بودن آن به همان روش هر واکسن دیگری 

آزمایش شده است.
دوزهای واکسن کرونا

واکسن های شرکت های مدرنا و فایزر به ۲ دوز 
نیاز دارد. در واکســن فایزر این دو دوره با ۲۱ 
روز اختالف و واکسن مدرنا با ۲۸ روز اختالف 

تزریق می شود.
همچنین برای نگهداری واکســن های کووید 
به دســتگاه های فریز با دمای بسیار پایین نیاز 
هســت. فرایند حمــل و نقل واکســن ها باید 

تضمین کنند که دمای مناسب رعایت می شود.
ســازمان محیط زیســت و ســالمت عمومی 
کلورادو انتظار دارد دستکم یک سال طول بکشد 
که  واکسن بین همه افراد در آمریکا توزیع شود.

تزریع واکسن برای کودکان و زنان باردار
هم اکنون کودکان و زنان باردار بخشــی از هیچ 
یک از مراحل توزیع واکســن نیستند زیرا هیچ 
واکسن کوویدی روی زنان باردار ازمایش نشده 
و و آزمایشــات روی کودکان ۱۲ سال و باالتر 

است.
آیا واکسن کرونا بی خطر است؟

نظام ســالمت واکسن ها در آمریکا تضمین می 
کند که تا حد ممکن واکســن های تولیدی بی 
خطر باشند. بی خطر بودن و موثر بودن واکسن 

ها اهداف اصلی آن را تشکیل می دهند.
اطالعات درباره آزمایشات واکسن به اداره غذا 
و داروی آمریکا اجازه می دهد درباره بی خطر 

بودن واکسن تصمیم گیری کند.
وقتی که این ســازمان به این نتیجه می رسد که 
واکسن کووید-۱9 با اســتانداردهای بی خطر 
بودن و موثر بــودن مطابقت دارد می تواند این 
واکسن ها را با تایید مجوز استفاده اضطراری در 

دسترس عموم قرار دهد.
کارشناســان مرکز یو سی هلث آمریکا سفارش 
می کنند که هر فردی در صورتی که واکســن 
در اختیارش قرای می گیرد از آن اســتفاده کند. 

واکســن ها با تحقیقات محتاطانه بر روی گروه 
های زیادی آزمایش می شــوند تا درباره میزان 
موثر بودن و بی خطر بودن آنها اطمینان حاصل 

شود.
عوارض جانبی ترزیق واکسن چیست؟

با وجود پــاره ای اختالفات اما عوارض جانبی 
واکسن ها مشابه تزریق واکسن ساالنه آنفوالنزا 
یا دیگر واکســن ها است. کسانی که به واکسن 
آنفوالنزا الرژی دارند باید قبل از دریافت واکسن 

با پزشک خود مشورت کنند.
میزان اثرگذاری واکسن کرونا معلوم نیست

درباره این که واکسن تا کی در بدن ایمنی ایجاد 
می کنــد هنوز اطالعاتی وجود ندارد اما ممکن 
اســت این واکسن نیز مانند آنفوالنزا به واکسن 

فصلی تبدیل شود.
اگــر کرونا گرفتم و اکنون بهبود یافته اند آیا 

الزم است واکسن کرونا دریافت کنم؟
اطالعــات زیادی درباره این که ابتال به کووید 
تا چه زمانی در بدن ایمنی ایجاد می کند وجود 
ندارد به این روش ایمنــی طبیعی می گویند. 
داده های اولیه نشــان می داد که ایمنی طبیعی 
کووید زیــاد طول نمی کشــد و به تحقیقات 
بیشــتری در این زمینه نیاز هست. کارشناسان 
مرکز یو ســی هلث سفارش می کنند که وقتی 
واکسن موجود اســت همه افراد آن را تزریق 

کنند.
اگر واکسن بزنم آیا باز هم مبتال به کووید-۱9 

می شوم؟
بسیاری از واکســن های کووید دو مرحله ای 
هستند و بعد از دریافت واکسن به طور معمول 
چند هفته برای ایجــاد ایمنی در بدن زمان نیاز 
هست. این بدان معناست که فرد می تواند قبل 
یا حتی بعد از دریافت واکسن به ویروس مبتال 
شود و بیمار شود. این امر به خاطر آن است که 
واکسن زمان کافی برای حفاظت از بدن نداشته 

است.
آیا بعد از تزریق واکسن، ماسک استفاده کنم؟
اســتفاده از ماســک و حفظ فاصلــه اجتماعی 
همچنان بهترین ابزار برای کاهش احتمال ابتال 

به ویروس یا انتقال آن است.
آیا در دوران همه گیری کودکان واکسن های 

عادی خود را دریافت کنند؟
بلــه. واکسیناســیون کودکان حتــی در دوران 

همه گیری نیز نباید متوقف شود.

کووید-۱۹: آنچه که باید درباره واکسن کرونا بدانیم

چرا باکتری های روده 
با افسردگی 
مرتبط است؟

 گروهــی از محققــان فرانســوی 
مکانیزمی را شناسایی کرده اند که موجب 
کاهش فعالیت هیپوکامپ و بروز افسردگی 

در اثر تغییرات میکروبیوم روده می شود.
به گزارش مدیکال نیوز، در این تحقیقات، 
تغییرات میکروبیوم روده موش هایی که در 
اثر اســترس دچار افسردگی شده اند، مورد 
تجزیه و تحلیــل قرار گرفــت. همچنین 
تفاوت های موجود بیــن میکروبیوم روده 
موش های سالم و موش های دچار اختالل 

خلقی مقایسه شد.
در نتیجه این تحقیقات مشــخص شــد با 
انتقــال میکروبیــوم روده موش های دچار 
اختــالالت خلقی از طریــق پیوند مدفوع 
می توان ایــن اختالالت را از یک موش به 

موش دیگر منتقل کرد.  
در مرحلــه بعــد مســیرها و مکانیزم های 
مرتبــط با تغییــر میکروبیــوم روده مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار گرفت و مشــخص 
شد در موش های دچار افسردگی، سیستم 
اندوکانابینوئید دستخوش تغییر شده است.

این سیســتم در بدن انسان نیز وجود دارد 
و یــک سیســتم بیولوژیکی اســت که از 
لیپیدها  بر  مبتنی  انتقال دهنده های عصبــی 
تشکیل می شود. این انتقال دهنده ها قادرند 
به گیرنده های کانابینوئیــد و پروتئین های 
گیرنــده کانابینوئیــد موجود در سراســر 
سیستم عصبی مرکزی از جمله مغز متصل 

شوند.
در این تحقیقات مشــخص شــد تغییر در 
میکروبیــوم روده موجب ایجــاد تغییر و 
اندوکانابینوئید  کاهش سیگنال دهی سیستم 
به ویژه در هیپوکامپ می شــود. در نتیجه 
میــزان فعالیت هیپوکامــپ کاهش یافته و 

شخص دچار افسردگی می شود.
محققان این مکانیزم را با اســتفاده از یک 
 Lactobacilli باکتــری موســوم بــه
آزمایش کردند و مشــخص شــد تغییرات 
این باکتری در روده موجب تغییرات میزان 
انتقال دهنده های عصبی در مغز شــده و در 
نتیجه شدت رفتار افسردگی موش ها تغییر 

می کند.
افســردگی یک اختالل خلقی است که با 
احســاس غم و اندوه و بی انگیزگی همراه 
است. افسردگی بر نحوه تفکر، احساسات 
و رفتار تاثیرگذار اســت و در موارد شدید 
بر سالمت فیزیکی بیمار نیز تاثیر می گذارد. 
برخــی افراد به غلــط بر ایــن باورند که 
افســردگی تلقین ذهنی شخص است. باید 
گفت این حالت روحی کامال جدی است 
و می تواند تمام جنبه های زندگی را تحت 

تاثیر قرار دهد.
عالوه بر ســالمت روحی و جسمی بیمار، 
روابط عاطفی و شغلی نیز در معرض خطر 
قرار دارند و به همین دلیل آشنایی با عالئم 
افسردگی و پیشگیری از بروز آن برای تمام 

افراد حائز اهمیت است.
بــر پایه آمار ســازمان جهانی بهداشــت، 
بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در سراســر جهان 
به افســردگی مبتال هســتند و این اختالل 
ناتوانی در سراســر جهان  مهمترین عامل 
محســوب می شود. زنان بیشــتر از مردان 
تغییرات  افســردگی هســتند.  در معرض 
هورمونی، ساختار مغز و عوامل محیطی و 

اجتماعی می تواند در این امر دخیل باشد.
مهمترین عالئم افسردگی عبارتند از:

- احســاس غم، اندوه، پریشانی و ناامیدی 
به صورت مستمر

- تحریک پذیری عصبی حتی در مواجهه با 
مسائل کم اهمیت

- بی عالقگی و بی میلی نســبت به انجام 
امور عادی، شــرکت در جمع دوســتان و 
خانواده، تفریح، ورزش و کارهای گروهی

- اختــالل خــواب شــامل کم خوابی یا 
پرخوابی

- احساس خستگی مزمن و کمبود انرژی
- کاهش یا افزایش اشتها
- کاهش یا افزایش وزن

- احساس سردرگمی، بی ارزش بودن، بی 
حوصلگی و احساس گناه

- بــروز دردهــای ناگهانی و مشــکالت 
جسمی جدید از قبیل درد پشت و سردرد

- نداشتن تمرکز
- اضطراب

- اختالل در قدرت تصمیم گیری و حافظه
- تکرار افکار مرگ و خودکشی

 Nature گزارش کامل این تحقیقات در نشریه
Communications  منتشر شده است.

خبــر

 عضــو بورد ســالمت در بالیای 
وزارت بهداشــت با اشــاره به وضعیت 
فعلــی بیماری کرونا در کشــور و تاکید 
بر عدم برگزاری دورهمی ها و اســتفاده 
از فضــای مجازی بــرای دیــدار اقوام، 
گفــت: در جاهایی که میزان دسترســی 
به تلفن هوشمند و اینترنت کمتر است، 
ظرفیت های دیگری داریــم که می توان 
از آن ها بــرای کاهش دورهمی ها و ارائه 
آموزش در زمینه بیماری کووید-۱9 بهره 

گرفت.
دکتر غالمرضا معصومی - متخصص طب 
اورژانس و رییس پدافند غیرعامل دانشگاه 
علوم پزشکی ایران در گفت وگو با ایسنا، 
درباره گفــت: طبق آخرین تحقیقاتی که 
درباره علل افزایش و گســترش بیماری 
کووید-۱9 در دنیا به ثبت رســیده است، 
دورهمی هــای کوچک اولین آیتمی بوده 
که منجر به افزایش میزان شیوع کرونا در 
کشورها شده است. به احتمال بسیار زیاد 
اگر تحقیق جامعی در کشور ما هم انجام 

شود، به چنین نتایجی می رسیم.

دورهمی فقط برگزاری مهمانی نیست!
وی افــزود: البته ایــن دروهمی ها صرفا 
محــدود بــه دورهمی هــای تفریحی و 
خانوادگی نیست، بلکه به هر دلیلی افراد 
در مکان کوچک جمع شوند، این دورهمی 
مفهوم پیدا می کند. بنابراین دورهمی فقط 
مشمول مهمانی ها نشود، بلکه هر جایی 
که تعدادی از مردم در یک محیط کوچک 
گرد یکدیگر جمع شــوند، مشمول این 
موضوع و دورهمی های کوچک می شود. 
اعم از دورهمی در سیســتم ها و ادارات 
دولتی، تجمع در فروشگاه ها و ... بنابراین 
در همه جا باید منع دورهمی رعایت شود.

غربالگری خانه به خانه برای شناسایی 
کرونا

معصومی با بیان اینکه این نتیجه از طریق 
تحقیقات به دســت آمــده و باید به آن 
اعتماد کرد، ادامه داد: البته اقدامات خوبی 
در کشــور ما انجام شده است. هم اکنون 
طرح شهید ســلیمانی در کشور در حال 
اجرا اســت که حوزه معاونت بهداشتی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی کشور، با 

همکاری شــهراری ها، بخشداری ها و... 
در حال انجام این اقدام هســتند. در این 
طرح به این صورت است که خانه به خانه 
ســراغ مردم می روند. اگر در خانه ای فرد 
عالمت داری نبود، شماره تماس هایی در 
اختیار خانواده قرار می گیرد که اگر فردی 

بیمار یا دچار عالئم شد، بتواند 
با سیستم بهداشتی تماس 

بگیــرد. در عین حال 
اگر کسی در خانواده 
بیمار باشــد، افراد 
افراد  و  خانــواده 
در تمــاس با آنها 
بررســی  مورد  را 

قرار  غربالگــری  و 
به صورت  و  می دهند 

از  زنجیره شــبکه ای  یک 
افــرادی که ممکن اســت دچار 

بیماری شــوند، پیگری می شود. در عین 
حال تمهیداتی هم اندیشیده شده درباره 
ایزوله و جداسازی مناسب بیماران و آغاز 
درمان سریع عالئم، تا از این طریق بتوان 

میزان ابتال و فوتی ها را کاهش داد.
بجای برگــزاری دورهمی، از فضای 

مجازی استفاده کنید
وی ضمن ارائه سفارش هایی به مردم در 
زمینه رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
شــرایط موجود در مناسبت هایی مانند 
شب یلدا، گفت: سفارش ما به 
مردم این است که به جای 
دورهمی ها،  برگزاری 
تا حــد امــکان از 
مجازی  فضــای 
کننــد.  اســتفاده 
خوشبختانه در این 
ظرفیت  هم  مدت 
خوبی برای اینترنت 
وزارت  ســوی  از 
ارتباطات انجام شده است 
و می توان از این بستر استفاده کرد.
درخواســت ویژه از بــزرگان محلی در 
مناطقــی که به تلفن همراه هوشــمند و 

اینترنت دسترسی ندارند
معصومی تاکید کرد: البته باید قبول کرد 

که تعداد زیادی از مردم کشورمان به این 
ابزارها و گوشی های هوشمند دسترسی 
ندارند و امکان استفاده از فضای مجازی 
بــرای همه افراد وجود نــدارد. از طرفی 
بحث هــای فرهنگی کشــورمان مطرح 
اســت که به خصــوص در جاهایی که 
ضریب دسترسی به تلفن همراه هوشمند 
و اســتفاده از اینترنت کمتر است، روابط 
فامیلی و صله رحم بسیار بیشتری وجود 
دارد. بر ایــن پایه فکر می کنــم در این 
مناطق باید ســراغ ظرفیت های دیگر هم 
برویــم. در جاهایی که میزان دسترســی 
به تلفن هوشمند و اینترنت کمتر است، 
ظرفیت های دیگری داریــم که می توان 
از آن ها بــرای کاهش دورهمی ها و ارائه 
آموزش در زمینه بیماری کووید-۱9 بهره 
گرفت. به عنوان مثال بزرگان روســتا یا 
بخش، ائمه جمعه، مساجد محالت و... 
واقعا باید در این زمینه اقدام کنند و از این 
افراد درخواســت ویژه دارم که در حوزه 
آموزش به مــردم در زمینه کرونا و عدم 
برگزاری دورهمی ها ورود کنند، ارتباطات 

بیشتری با مردم برقرار کرده و آموزش های 
الزم را ارائــه دهند؛ چراکه در این مناطق 

چنین آموزش هایی موثرتر است.
وی همچنین گفت: البته نهایتا اســتفاده 
از فضای مجازی برای این مناســبت ها 
می تواند رکن اصلی باشد. باید توجه کنیم 
که سالمت عزیزان مان مهمتر از دیدن ما 
و دید و بازدیدها است. قطعا دیدن افراد 
بســیار خوب اســت. گاهی با یک بغل 
کــردن می توان هزاران حــرف را زد، اما 
قطعا ســالمت عزیزان مان بیش از این ها 
اهمیت دارد، اگر به این موضوع فکر کنیم، 
راحت تر می توانیم با این شرایط کنار آییم 

و این دوران را به خوبی بگذرانیم.
معصومی گفت: خوشــبختانه اتفاقات و 
مسیر خوبی در کشور در حال شکل گیری 
اســت که امیدواریم با کمک و همراهی 
مردم این اتفاقات بیشتر شود و همانطور 
که هم اکنون بیمارســتان ها و اورژانس ها 
در حال خلوت شدن از بیماران کرونایی 
است، این روند به سمت صفر ادامه پیدا 

کند.

درخواست یک پزشک اورژانس برای پرهیز از دورهمی در شب چله
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جوالن ماسک های چینی 
در بازار

 عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی نسبت به قاچاق ماسک چینی به کشور 
و آسیب این روند به واحدهای تولید ماسک به 

وزارت صمت هشدار داد.
بــه گــزارش ایســنا، غالمرضا حســن پور 
اسکندری، رییس سازمان و عضو هیات عالی 
نظارت بر ســازمان های صنفی در نامه ای به 
علیرضا رزم حســینی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( گفته که بررسی های میدانی 
نشان می دهد از مبادی ورودی کشور به ویژه 
از بندر گناوه و دیگر بنادر کشور، ماسک های 
چینی به صورت قاچاق وارد کشور شده و از 
طریق کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام 
و دیگــر روش ها در تهــران و برخی دیگر از 
اســتان ها، به ویژه استان های جنوبی کشور به 

وفور به فروش می رسد. 
وی همچنین هشدار داده که این روند منجر به 
شکست تولیدی های ماسک در داخل کشور 
خواهد شــد و در آینده نزدیک ســرمایه ها و 
نیروهای به کارگرفته شده در مقوله تولید ماسک 
آسیب جدی و غیر قابل جبرانی خواهند دید. 

حســن پور در پایان از وزارت صمت خواسته 
که برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از 

قاچاق، دستور فوری و قاطع صادر شود. 
به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی مطرح 
می شــود که بر پایه اعالم وزارت صمت هم 
اکنون ظرفیت تولیــد روزانه ۲۰ میلیون عدد 

ماسک در کشور وجود دارد. 
همچنین با توجه بــه افزایش حجم تولیدات 
داخلی و ذخیره سازی مناسب در زمینه تولید 
انواع ماسک، اخیرا حداکثر قیمت مصرف کننده 
انواع ماســک سه الیه پزشکی استاندارد مورد 
تایید ســازمان غــذا و دارو از ۱۳۰۰ به ۱۰۰۰ 

تومان کاهش یافت.

تعطیلی تاالرها
۱۰۰ هزار نفر را بیکار کرد

 نایب رییس دوم اتاق اصناف تهران و 
رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران اعالم 
کــرد که بر پایه برآوردها حدود ۱۰۰ هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی 

تاالرها بیکار شده اند.
خسرو ابراهیمی نیا در گفت و گو با ایسنا، با 
اشــاره وجود حدود هزار واحد تاالر پذیرایی 
در شهر تهران اظهار کرد: عالوه بر افرادی که با 
تعطیلی تاالرها به صورت مستقیم بیکار شدند، 
در بخش تجهیز مجالس برای هر آیین، بسته به 
تعداد مهمان ها بین ۱۰ تا ۷۰ نفر فعالیت می 
کردند که حاال بیکار شده اند. همچنین ده ها 
شــغل دیگر از جمله در حوزه چیدمان سفره 
عقد، حمل و نقل، عکاسی، آرایشگاه، نقاشی و 
دکور تاالر و آشپزی به فعالیت تاالرها وابسته 
اند، بنابراین برآوردها نشان می دهد از اسفندماه 
تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به واسطه تعطیلی 

تاالرها بیکار شده اند.
وی با بیان اینکه اتحادیه تاالرها ۱۰ ماه است که 
این موضوع را مکاتبه کرده، اما هنوز نتیجه ای 
نگرفته اســت، تصریح کرد: بــا برنامه ریزی 
درســت در اسفند و فروردین و اردیبهشت و 
تعطیلی همه مراکز پذیرایی وضعیت خوبی در 
کشور ایجاد شد و تلفات انسانی نیز به پایین 
ترین عدد و رقم خود رسید اما از خرداد به بعد 
با تصمیم مسووالن، تاالرهای پذیرایی تعطیل 
شدند، در حالی که دیگر مراکز پذیرایی مانند 

رستورانها و چلوکبابیها تعطیل نشدند.
رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران با بیان 
اینکه تاالهــاری پذیرایی به عنوان متخصص 
برگــزاری آیین ها می تواننــد پروتکل های 
بهداشتی را به صورت کامل رعایت و آیین را با 
حداقل ظرفیت برگزار کنند، گفت: اما هم اکنون 
آیین مختلف در خانه ها، رستوران ها و حتی 
دفاتر ازدواج برگزار می شــود. پیشنهاد ما این 
است که تاالرها با دریافت کد بهداشتی و زیر 

نظر اتحادیه مجاز به فعالیت باشند.
این مقام صنفی پیش تر از از ورشکستگی کامل 
این صنف خبر داده و گفته بود که تسهیالت 
کرونایی هم نتوانســته به اعضای این صنف 

کمک کند.
همچنین اخیرا گزارش هایی منتشــر شد که 
نشــان می داد علیرغم شیوع گسترده ویروس 
کرونــا و اوج گرفتن آمار فوتی ها و همچنین 
تعطیلی چند ماهه تاالرها به دلیل گسترش این 
ویروس، بعضی از محضرهای ثبت ازدواج در 
یک فضای نسبتاً کوچک و مسقف، با برگزاری 
خطبۀ عقد، سور و سات پذیرایی ده ها مهمان 
را هــم فراهم می کننــد و  نائب رییس کانون 
ســردفتران ازدواج و طالق نیز اغالم کرد که 
این مجموعه ها از حدود شش سال پیش بدون 
هیچ گونه مجوزی از هیچ صنف و ارگانی در 

حال فعالیت هستند.

خبر

 محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رییس جمهوری، روز پنجشنبه در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم نوید رشد 

اقتصادی مثبت در بهار ۱۴۰۰ را داد.
به گــزارش فرارو، وی گفته اســت: در 
اوج فشــار های جنگ اقتصادی که شاید 
هیچ کشــوری در دنیا شاهد آن نبوده، ما 
شاهد شوک بی ســابقه کرونا نیز شدیم 
کــه اقتصاد های بزرگ جهان را با چالش 
جدی و رتبه های منفــی مواجه کرد، اما 
فعالیت های اقتصادی در کشور با تالش 
فراوان دنبال شــد و ما حتی در تابستان 
رشــد تولید ناخالص ملی را نیز تجربه 

کردیم.
او افزوده است: این یعنی پیروزی و تحقق 
جهش تولید البته به صورت نسبی، یعنی 
وقتی کشــور هایی که چنین فشار جنگ 
اقتصادی و تحریم نداشــتند با رتبه های 
منفی مواجه شدند ما توانستیم شاهد رشد 

تولید ناخالص ملی باشیم.
وی بیان کرد: امیدواریم این مسیر دنبال 
شود و در بهار سال بعد بتوانیم آثار منفی 
ناشی از شرایط به وجود آمده را جبران و 
ادامه سال بعد را با رشد مثبت دنبال کنیم 

که این اقدام بسیار مثبتی است.
وی ادامه داد: اثر مثبت این موفقیت تنها 
در اقتصاد نمایان نیست بلکه در سیاست 
هم نشــان خواهیم داد عوارض ناشی از 

تحریم را متوقف ساختیم.
رشــد اقتصادی مثبت در بهار ۱۴۰۰، 

دور از ذهن نیست
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با 
فرارو در این باره گفت: این که از رشــد 
اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ ســخن بگوییم 
یک نوع پیش گویی اســت، االن ما هنوز 
وارد فصل زمستان نشدیم و سخن گفتن 
از رشد اقتصادی مثبت نه در فصل آینده 
بلکه در دو فصل بعد سخت است و، اما 
و اگر هایی دارد. یکی از این پیش شرط ها 
این است که سال پرآب و پربارانی داشته 
باشیم تا بخش کشاورزی ما بتواند بر رشد 
اقتصادی اثرگذار باشد. دوم این که واکسن 
کرونا امســال در اختیار همه قرار بگیرد. 
اگر این اتفاق بیفتد، در سال آینده بخش 

خدمات که حمل ونقل، گردشگری، هتل 
و رستوران اجزای مهم آن است می تواند 
بر نرخ رشــد اقتصادی اثرگذار باشــد. 
ســوم، اگر تا پایان امسال، برجام به یک 
سرانجامی برسد و حکومت منتخب در 
آمریــکا به برجام برگردد تا ســال آینده 
صادرات نفت مان به روال عادی برگردد 
این هم بر نرخ رشد اقتصادی مؤثر است.
وی افزود: اگر روال بخش گردشگری ما 
عادی بشود و ما ســال پرآبی هم داشته 
باشیم و بخش کشاورزی، تقویت شود به 
طور طبیعی و بی شک در بهار آینده رشد 
اقتصادی ما مثبت می شود. رشد اقتصادی 
برمی گردد به سه بخش صنعت، خدمات 
و کشــاورزی. در بخش کشاورزی آب، 
در بخش خدمات موضوع واکسن کرونا 
و در بخش نفت موضوع عادی ســازی 

شــرایط و صادرات واردات ما تاثیرگذار 
است. اگر این سه اتفاق بیفتد یقیناً رشد 
اقتصادی باالیی را در بهار تجربه خواهیم 
کرد. درغیراین صــورت، باید ببینیم چه 
اتفاقی می افتد، اما اگر این ســه تا با هم 
اتفاق بیفتد با رشد اقتصادی باالیی مواجه 

خواهیم شد.
حق شناس بیان کرد: هم اکنون، عوارض 
کرونا و تحریم ها به حداقل ممکن رسیده 
است. ما بهار سال آینده را با بهار امسال 
مقایسه می کنیم. بهار سال آینده را با بهار 
چهار ســال قبل مقایسه نمی کنیم. این ها 
نسبی اســت. عوارض دو تکانه کرونا و 
تحریم به حداقل ممکن رســیده است 
بنابراین رشــد اقتصــادی مثبت در بهار 
۱۴۰۰، دور از ذهن نیســت، ولی اگر آن 
ســه تا اتفاق بیفتد رشد اقتصادی با یک 

عدد بزرگ خواهیم داشت.
مالک رشد اقتصادی، نباید گول زننده 

باشد
حســین محمودی اصل نیز در گفتگو با 
فرارو دراین باره بیان کرد: حل بخشی از 
مشکالت اقتصادی ما به لغو تحریم ها و 
فروش نفت بســتگی دارد. فروش نفت، 
یک رشــد ۱۲ درصدی برای یک ســال 
می تواند در پی داشته باشد. اگر این اتفاق 
اواخر امســال بیفتد برای دو سال تقسیم 
می شــود و ما یک رشد مثاًل ۶ درصدی 
ســالیانه در طی دو سال می توانیم داشته 
باشــیم. اما به جز این، هم رشد اقتصادی 

هم خواهیم داشت.
وی افــزود: این رشــد اقتصادی مربوط 
به این نیســت که اوضاع ما خیلی خوب 
می شــود. مربوط به این است که اوضاع 

ما خیلی خیلی دیگر بد نمی شود. چون به 
اندازه کافی بد شــده است. به این مفهوم 
که فرض کنید صادرات ما مثاًل به خاطر 
کرونا ۳۰ درصد افــت کرده و به خاطر 
تحریــم هم بین ۲۰ تــا ۳۰ درصد افت 
کرده است. به قدری رشد تولید ناخالص 
داخلی ما نسبت به سالیان گذشته پایین 
آمده که با برطرف شــدن کرونا، افزایش 
در رشــد تولید ناخالص داخلی از محل 
افزایش صادرات و بازگشایی فعالیت های 
مربوط به کســب و کار های مختلف رخ 
خواهد داد. بنابراین، این رشد اگر نسبت 
بــه روزهایی که ما درگیــر کرونا بودیم 
مقایسه شود این به ما یک افزایشی نشان 
خواهد داد، اما اگر بخواهیم نسبت به قبل 
از کرونا، مقایســه بکنیم باید یک معیار 
مقایسه ای داشته باشیم. اگر قبل از کرونا 

را بررسی کنیم یک موضوع است و بعد 
از کرونا یک موضوع دیگر. اگر این دو را 
باهم مقایسه کنیم قطعاً رشد اقتصادی ما 
به میزانی نخواهد بود که ما به اقتصاد و به 
تولید ناخالص داخلی قبل از کرونا برسیم.
او عنوان کرد: اگر قرار اســت چیزی را 
مقایسه بکنیم و دلمان به رشد اقتصادی 
خوش باشــد باید رسیدن به میزان تولید 
ناخالص داخلــی قبل از تحریم ها مالک 
باشد. آن وقت می توانیم بگوییم که مدیران 
ما توانستند تحریم ها را مدیریت بکنند و 
از طریق فعالیت های جایگزین در عمل 
آن ها را بی اثر کنند تا ما به افزایش تولید 
ناخالص داخلی در حــد قبل از تحریم 

رسیدیم.
وی اضافه کرد: مالک رشــد اقتصادی، 
نباید گول زننده باشــد. با برطرف شدن 
کرونا ممکن است افت در تولید ناخالص 
داخلی و صادرات ما جبران بشود. اما این 
به دلیل خــوب فعالیت کردن اقتصادمان 
نیســت. این یک برگشت به حالت قبل 
است؛ بنابراین رشد به آن مفهوم نخواهیم 
داشت. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی به 
مفهوم واقعی نخواهیم داشت و کماکان 
از دوران قبــل از کرونا و تحریم عقب تر 

خواهیم بود.
محمودی اصل تأکید کرد: اگر دولت اقدام 
خاصــی هم انجام ندهد بــه خاطر امید 
بــه رونق اقتصاد آن هم به دلیل کشــف 
واکسن کرونا، این اتفاقات خواهد افتاد. 
اما ما دنبال رشد اقتصادی هستیم که در 
آن نظام مدیریتی ما دخیل باشد. این که در 
حالت عادی بهرحال یک اتفاقاتی بیفتد 
نمی تواند مالک رشــد اقتصادی باشد و 
ما بگوییــم که در اثر تالش های مختلف 
مسوولین اتفاقی افتاده است؛ نه! اگر رشد 
ناشی از نظام مدیریتی ما باشد قابل افتخار 
اســت وگرنه بقیه در روند طبیعی اتفاق 
می افتد. مثل این که بگویید من یک بچه 
را بزرگ کردم، امــا همه بچه ها به طور 
طبیعی، بزرگ می شوند نقش شما به این 
برمی گــردد که چطور این بچه را تربیت 
کنید و چه قدر بــر زندگی او تاثیرگذار 

باشید.

رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ شدنی است؟

مالک رشد اقتصادی، نباید گول زننده باشد

 دبیر ســتاد تنظیم بازار با اشاره 
به اینکــه افزایش قیمت های نامتعارفی 
در برخی کاالهای لبنی مشــاهده شده 
که اگر چه بیشــتر آن هــا این موضوع 
را انکار می کردند، اما مکلف شــدند تا 
قیمت های محصوالت لبنی را افزایش 
ندهند، در ادامه قاچاق ماسک چینی را 

تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی در پایان 
نشســت امروز ستاد تنظیم بازار کشور 
در جمــع خبرنگاران گفت: شــرایط 
تنظیم بازار کشور به هیچ عنوان آمادگی 
افزایش قیمــت برای هیچ اقالم کاالیی 
را ندارد و بــه هیچ عنوان تغییر قیمت 

خــارج از مصوبات را تحمل نخواهیم 
کرد و به شــدت بــا متخلفان برخورد 
خواهد شد. چرا که این مهم در شرایط 
حاضر و خــاص کرونایی و اقتصادی 

مردم پذیرفتنی نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع تذکر 
داده شــده به شرکت های لبنی مبنی بر 
عدم تغییر قیمــت و افزایش نرخ اقالم 
کاالیی خــارج از چارچوب های تعیین 
شده در تنظیم بازار کشور گفت: قطعًا 
با شرکت های متخلف برخورد خواهد 
شــد و این موضوع مشمول تمام اقالم 
کاالیــی دارای مصوبــه قیمت و دیگر 

اقالم لبنی بدون قیمت تثبیتی است.

قبادی در مورد مســائل مطرح شــده 
در باره قیمت محصوالت پتروشــیمی 
نیز گفت که تنظیم بــازار محصوالت 
پتروشیمی بر عهده کمیته ای در شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی  اســت و در 
نشست امروز مصوب شد تا هفته آینده 
این کمیته گــزارش کاملی را در مورد 
تصمیمات خود به ستاد ملی تنظیم بازار 

ارائه کند.
دبیر ستاد تنظیم بازار در باره واردات بذر 
برخی نهاده های کشاورزی به کشور نیز 
تصریح کرد: فارغ از مســوولیت اصلی 
وزارت کشــاورزی در ایــن موضوع، 
در مورد نوع ارز تخصیصی با دســتور 

مساعد وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تصمیم گرفته شــد، کــه همین اقالم 
کاالیی بــه صورت ویــژه از گروه دو 
کاالیی به گــروه یک منتقل شــود تا 
مشــکلی در روند ترخیــص به وجود 
نیاید. وی افزود: هم اکنون قیمت مرغ 
در میادیــن میوه و تره بــار همان نرخ 
مصوب یعنی ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومان 
اســت و عرضه مرغ ۱۸ هــزار و ۵۰۰ 
تومانی که دان خاصــی مصرف کرده 
و برای تولیدکنندگان با قیمت پایین تر 
تمام شــده بود به پایان رســیده است.  
قیمت تخــم مرغ هم در میادین میوه و 
تره بار حدود ۳۰ هزار تومان است. این 

اظهارات در حالی مطرح می شــود که 
اواخــر آبان ماه قیمت مصوب هر کیلو 
شیر خام از ۲9۰۰ تومان به ۴۱۵۰ تومان 
افزایش یافت و قیمت دیگر محصوالت 
لبنی نیــز تغییر کــرد. بنابراین افزایش 
قیمتی که دبیر ســتاد تنظیم بازار از آن 
صحبت می کند، عالوه بر افزایش قیمت 

مصوب است.
قیمت مصوب هر کیلو مرغ و هرشانه 
۳۰ عــددی تخم مرغ نیــز ۲۰ هزار و 
۴۰۰ تومان و ۳۱ هزارتومان اســت که 
در هفته های گذشــته بیش از این نرخ 
در بــازار عرضه می شــده و بر همین 
اساس مدتی مرغ تنظیم بازاری گرم به 

قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و منجمد 
به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه شد که 
طبق گفته های امروز معاون وزیر صمت 

این عرضه به پایان رسیده است.
قبادی همچنین در پاســخ به پرسشی 
درباره قاچاق ماســک چینــی به ایران 
ندارد.  ایــن موضوع صحــت  گفت: 
چراکه هم اکنون با قیمت هزار تومانی 
هر عــدد ماســک در داخــل، صرفه 
ای برای قاچاقچیان نخواهد داشــت. 
همچنین با توجه به وضعیت تولید، در 
صورت صدور مجوز از سوی مجموعه 
بهداشتی کشور، آمادگی صادرات را نیز 

داریم.

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد

شرکت های لبنی اجازه افزایش قیمت ندارند

 طبق پیش بینی صــورت گرفته 
در الیحه بودجه، قرار اســت حدود 9۵ 
هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در 
واگذار بورس شود. درحالی که این رقم 
در ســال کنونی ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان 
بود و قرار است برای سال آینده حدود ۸۴ 
هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این 
راستا یک کارشناس بازار سرمایه این رقم 
را رویایی دانست و تاکید کرد بهتر است 

به بازار سرمایه جهت دهی نشود.
به گزارش ایســنا،در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ در بخش واگــذاری دارایی های 
مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری 
شــرکت های دولتی در نظر گرفته شده 
اســت. البته این ردیف در بودجه تازگی 
نــدارد اما آنچه باعث تمایــز آن در این 
الیحه نسبت به سال های قبل شده، رقم 

چشمگیر آن است.
در واقع طبق پیش بینی صورت گرفته در 
الیحه، قرار است حدود 9۵ هزار میلیارد 
تومان از سهام شرکت ها در واگذار بورس 
شود. درحالی که این رقم در سال کنونی 
۱۱.۶ هزار میلیارد تومان بود و قرار است 

برای ســال آینده حدود ۸۴ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کند.

البتــه در کنــار 9۵ هزار میلیــارد تومان 
واگذاری سهام شرکت ها، منابع حاصل 
از فروش و واگذاری انــواع اوراق مالی 
اسالمی نیز دیده شــده که میزان آن ۱۲۵ 
هزار میلیارد تومان است. درحالی که در 
هشت ماه ســال کنونی، درآمد دولت از 
فروش اوراق ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بود.

نکته قابل توجه این اســت که دولت در 
سال کنونی نیز با کسری بودجه مواجه شد 
و برای جبران این کسری به سمت بازار 
سرمایه روی آورد. در این راستا مسووالن 
زیربط از رییس جمهــور گرفته تا وزیر 
اقتصاد و رییس سازمان بورس با تبلیغات 
گاه و بیگاه برای این بازار، ســعی کردند 
نقدینگی موجود در جامعه را به ســمت 
بازار سرمایه هدایت کنند و این اطمینان را 
به مردم دادند که بورس بهترین گزینه برای 

سرمایه گذاری است.
این اتفاق باعث شــد پرونــده بازارهای 
موازی برای مردم بســته شــود و تعداد 
قابل توجهی از مردم دارایی های خود را 

فروختند تا سهمی در بورس داشته باشند. 
بــا این حال، در نهایت فشــار عرضه بر 
تقاضا سنگینی کرد و آغاز ریزش بورس 

از اواســط مردامــاه بودیم. 
ریزشی که عمر آن 

حدود ســه 
ماه طول 

کشید 
باعــث  و 

کل  شد شاخص 
بورس از دو میلیون واحد 

به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش 
یابــد. در واقع کســری بودجه تا حدی 
جبران شــد، نقدینگی موجــود در بازار 
از بین رفت و ســهام دارانی که به دولت 

اعتماد کرده بودند، بازنده اصلی این فرایند 
شدند.

حال الیحه بودجه نشــان می دهد هنوز 
کار دولت با بازار سرمایه تمام 
نشده و برای تامین 
مالــی خود 
ب  حسا
ویژه 
ای 

روی 
یــن  ا
باز  بــازار 
اســت؛  کــرده 
موضوعی که یک تحلیلگر 
بازار سرمایه بر این باور است که هم می 
توان این اتفاق را مثبت ارزیابی کرد و هم 
منفی. در واقع اگر هدف تعمیق بازار بازار 
باشد اتفاق مثبتی است اما اگر نگاه دولت 

فقط تامین کسری بودجه باشد، سهامداران 
خرد باز هم متضرر خواهند شد.

مردم از تبلیغاتی که برای بورس شــد، 
ضربه خوردند

در این راستا روزبه شریعتی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
اظهار کرد: الیحه انبساطی و فراتر از انتظار 
تدوین شده است. بر پایه این الیحه باید از 
ابتدای سال آینده روزانه دو میلیون و ۳۰۰ 
هزار بشکه نفت بفروشیم تا بتوانیم بودجه 
را تراز کنیم در غیر این صورت پایه پولی 
کشور ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند که 
باعث می شود حجم نقدینگی کشور ۲۵ 

درصد باال برود.
وی در مورد سهم بازار سرمایه در الیحه 
بودجــه نیز گفت: رقمی کــه برای بازار 
سرمایه دیده شــده رویایی است. امسال 
نیز این اتفاق افتاد و مسووالن به صورت 
هفتگی برای بازار سرمایه تبلیغ می کردند. 
پس از آنکه فــروش ۳۵ هزار میلیاردی 
دولت محقق شد بازار سرمایه نیز به حال 

خود رها شد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار 

نباید دست کاری شود و همه چیز باید از 
طریق عرضه و تقاضا تعیین شود در حالی 
که در ســال کنونی به بورس جهت دهی 
صــورت گرفت، مردم اعتمــاد کردند و 

ضربه خوردند.
شریعتی با اشاره به انتخابات آمریکا بیان 
کرد: زمانی که نتیجــه انتخابات آمریکا 
مشخص شــد هیچ کس انتظار نداشت 
شاخص کل وارد کانال یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد شــود در حالی که این اتفاق 
بدون دخالت دولت رخ داد و بازار خود را 
به تعادل رساند، زیرا در بازارهای موازی 
حباب شکل گرفت و پول های سرگردان 

به سمت بازار سرمایه بازگشت.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه فرهنــگ 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه امسال باال 
رفت، اظهار کرد: پیش از این سهامداران 
میلیاردی پول وارد بازار سرمایه می کردند 
اما نمی دانستند چه سهمی باید بخرند هم 
اکنون فکر نمی کنــم دیگر این اتفاق رخ 
دهد. بهتر اســت سال آینده نیز مانند این 
روزها اجازه دهند بــازار راه خود را پیدا 

کند.

اجازه دهند بورس راه خود را برود!
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 پرسش ها و اظهارات غیرحرفه ای مجری 
یک برنامه آشپزی درباره شغل پدر یکی از شرکت 
کننده ها و انتشار برشی از آن در قالب یک ویدئو، 
این روزها بسیاری از بیننده ها را خشمگین و متاثر 
کرده است؛ اظهاراتی که مصداق بارز ورود مستقیم 
به حریم شخصی افراد خوانده می شود و در کنار 
آن، این پرســش های جدی را به میان می آورد 
که آنتن تلویزیون چند بار مجال اشتباه را به یک 
برنامه تلویزیونی می دهد؟ و اساسا چرا رسانه ملی 
باید ابزاری باشد در دست افرادی که گاه به واسطه 
بازنشــر مکرر همین ویدئوها در فضای مجازی، 

بیش از توانمندی واقعی شان، دیده می شوند؟
به گزارش ایســنا، این روزها ویدیویی در فضای 
مجازی دست به دست می شود که البته برشی از 
یک مسابقه آشــپزی تلویزیونی است. این برنامه 
که در هر قســمت، افرادی از شــغلی خاص را 
انتخاب و با خانواده برای مسابقه آشپزی دعوت 
می کند، پیشتر هم به واسطه ادبیات نامناسب یکی 
از داوران که غذای شرکت کننده را در شأن سطل 
آشغال توصیف کرده بود، واکنش ها و انتقادهای 

زیادی را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.
در جریان حاشیه اخیر، مجری، پرسشی را از دختر 
نوجوان شرکت کننده می پرسد، مبنی بر اینکه »از 
اینکه بابا، راننده تاکســی اســت پیش دوستانت 
ناراحتت نمی کند«. دختر نوجوان با لبخندی محو، 
پاسخ می دهد، »نه، مگر همه شغل ها باید دکتر و 
مهندس باشند« و به نوعی تالش می کند تا به این 
مکالمه ناخوشایند پایان دهد، اما مجری بار دیگر 
تاکید می کند، »یعنی همه دوستانت می دانند که 

شغل پدرت راننده تاکسی است؟«.
اقدام این مجری که از سوی بسیاری از بیننده ها 
مصداق ورود مســتقیم به حریم شخصی افراد و 
اظهار نظر غیرکارشناسانه خوانده شده، عالوه بر 
واکنش هــای مردمی، واکنش های دیگری را هم 
در پی داشت که انتشار بیانیه ای از سوی سازمان 
تاکسیرانی شهر تهران از آن جمله است؛ در بخشی 
از این اطالعیه هشدار داده شده، »شایسته نیست 
این قشر خدوم و زحمت کش از سوی رسانه ملی 
که باید مروج فرهنگ اســالمی ایرانی باشد مورد 

توهین قرار بگیرند.«
همچنیــن حجت نظری، عضو شــورای شــهر 
تهــران در ایــن زمینه نوشــت: »حضــور یک 
به اصطالح مجری در صداوســیما که این شغل را 
ناراحت کننده بداند و با تکبــر، فرزند این راننده 
را درباره شــغل پدر مورد پرسش قرار دهد، برای 
همه ما ناراحت کننده اســت. از رییس رسانه ملی 

می خواهم که عذرخواهی کند.«
در این میان برخی برنامه های فرهنگی تلویزیون 
هــم در جهت همراهی با افــرادی برآمدند که از 

اظهارات مجری این برنامه آشپزی دل آزرده شده 
اند. 

جواد موالنیا در برنامه »شب های هنر« که شامگاه 
یکشــنبه به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار 
رفت، سالمی ویژه برای همه راننده های تاکسی 
داشــت که در روزهای دست و پنجه نرم کردن با 
کرونا، شــرایط دشواری را به لحاظ کاری تحمل 
می کنند. همچنین خانواده هایی که چنین انســان 

های شریفی را در منزل دارند.  
ســهیل محمودی، شاعر و پژوهشگر ادبی هم در 
بخشی از یادداشــتی کوتاه در این زمینه با اشاره 
به این که پدر خودش شــاگرد شوفر بوده است، 
آورده: »مــن بیش از هر چیــز در جهان به پدرم 
افتخــار کرده ام و تالشــم این بوده کــه مانند او 

باشرف باشم.«
اما ســاعاتی پس از انتشار ویدیوی برنامه آشپزی 
در فضــای مجازی، ویدئویی از مجری مذکور به 
شیوه عذرخواهی ها و دلجویی های مرسوم اخیر 

منتشر شد.
این مجری در ویدئو عذرخواهی اش عنوان کرد 
که خودش هم فرزند یک راننده تاکســی است؛ 
ضمــن اینکه ناظر پخش ایــن برنامه هم پدرش 

راننده تاکسی بوده است و در ادامه هم توضیح می 
دهد که قصدش از طرح این پرسش این بوده که 
شرکت کننده با افتخار شغل پدرش را اعالم و در 

حقیقت این شغل را تکریم کند.
حاال اینکه چقدر ایــن تکریم حرفه ای و بر پایه 
اســتانداردهای کارشناسی شــده در یک برنامه 
تلویزیونی و روی آنتن رســانه ملی اتفاق افتاده 
است، موضوعی است که واکنش بینندگان از روز 

گذشته تا به امروز، به وضوح گویای آن است.
البته در کنار این نــگاه، می توان از منظری دیگر 
هم به انبوه حاشــیه های مجری ها و برنامه های 
تلویزیونی در سال ها و ماه های گذشته نگاه کرد. 
پخش مکرر برشــی از یک اتفــاق در برنامه ای 
تلویزیونی و در امتداد آن پخش ویدئوی دیگری 
که در جهت توضیح آن برمی آید و انبوه پست ها 
و کامنت های مخالف و موافق، همه و همه کافی 
اســت که برای چند روز برنامه ای تلویزیونی و 
سازندگانش، خصوصا مجری را در فضای مجازی 
سر زبان ها بیندازد و در نهایت هم همه چیز با یک 
عذرخواهی، مبنی بر اینکه ما هم از خودتان هستیم 
و در واقــع خودزنی کرده ایم، ظاهرا ختم به خیر 
می شود و برنامه هم به پخش خود ادامه می دهد. 

تکرار این روند موجب شده است خیلی وقتها این 
پرسش پیش آید که دست کم برخی از این حاشیه 
سازی ها ممکن اســت اقدامی عمدی و طرحی 

برای بیشتر دیده شدن یک برنامه باشد؟
حاشیه هایی از این دست که هم زمان شده  است 
با کم رونقی برخی برنامه های تلویزیونی، می تواند 
ترفندی تلقی شود برای جذب سیلی از مخاطبان 
که مدتی اســت برای دریافت کارکردهای اصلی 
تلویزیون از جمله ســرگرمی، آموزش و دریافت 
اطالعــات، روانه فضای مجازی و شــبکه های 

اجتماعی شده است.
یک برنامه ســاز قدیمی و با تجربه در تایید این 
مطلــب یادآور می شــود که ما در طــول تاریخ 
مجریانی داشتیم که ایجاد حاشیه و حتی درگیری 
با مخاطــب را به عنوان راهی برای دیده شــدن 

برگزیده اند.
حسین فردرو که تولید مســابقه های تلویزیونی 
متعددی را بر عهده داشته است، در گفت وگویی 
با ایسنا همچنین عنوان می کند که همیشه بوده اند 
مجری هایی که عالقه مند بودند با ایجاد حاشــیه 

دیده شوند و خود را میان مخاطبان جا بیندازند.
او در ایــن زمینه توضیح می دهد: ما در هر زمانی 

و در همه جای دنیا، مجریانی داشتیم که سعی می 
کردند حــرص مخاطب را دربیاورند و کاری می 
کردند که بیننده ها معترض شوند و با این روش 
چالش هایی را به وجود می آوردند که مخاطبشان 
بیشتر  شود. کســانی که نمی توانند مردم را شاد 
کنند و بخندانند و حرفی برای گفتن ندارند با این 
روش که حرص مردم را درمی آورند خودشان را  
میان مخاطبان جــا می اندازند و معروف می کنند. 
این کار اگر تکرار شــود، صداوسیما باید جلوی 

آن را بگیرد.
ایــن برنامه ســاز باتجربه در بخــش دیگری از 
صحبتهایش درباره حاشــیه اخیر برنامه آشــپزی 
شبکه یک می گوید: من فکر می کنم مجری نتوانسته 
اســت منظورش را به درستی بیان کند. اینطور که 
در این ویدئو به نظر می رسد، انگار ایشان خواسته 
بگوید کار راننده تاکســی قابل احترام نیست. این 
رویکرد را نباید به کل سازمان صداوسیما تعمیم 
داد؛ زیرا صداوسیما می داند هم اکنون بیشتر قشر 
عام و یا کم درآمد بیننده اش هستند. آدم هایی که 
تحملشان زیاد است و از بیشتر حرف هایی که از 

صداوسیما می شنوند بدون تحلیل می گذرند.
فــردرو ادامه می دهد: ما همیشــه از برنامه های 

صداوســیما تقاضا داریم که ایــن مطلب را جا 
بیندازند که خــود افرادی که صحبت می کنند در 
قبال مطلب عنوان شده مسوول باشند و هر چیزی 
را به عنوان یک سیاست کلی از آن باال نبینیم. در 
صورت اشتباه این فرد، باید خودش عذرخواهی 
کند و در صورت تکرار صداوسیما باید برخورد 
کند. اگر صداوســیما به جای انتخاب های خوب 
محدودیت ها را زیاد کند به برنامه ســازان و مدیر 

گروه ها لطمه می خورد.
او اضافه می کند: در این ماجرا باید به نفس ماجرا 
و خود گوینــده توجه کنیم و فــرض را بر این 
بگذاریم که این نظر شــخصی خودش بوده و در 
صورت تکرار باید صداوسیما جلوی او را بگیرد.

فردرو می گوید: امیدوارم به ســمتی پیش برویم 
که هر گوینده ای در تلویزیون حرف دل خودش 
را بزند تا دچار این وضعیت نشــویم و به خاطر 
خوشایند دیگران آدم ها به سمت ریا، دروغ گویی 
و تظاهــر پیش نروند. مردم چون این مســاله را 
می فهمند برخورد می کنند. مثال در برنامه »خندوانه« 
آقای رامبد جوان می گفتند حال ما خوب اســت، 
لذت ببریم و شاد باشیم. در این صورت وقتی که 
مردم متوجه می شوند شما آنقدر از وضعیت کشور 
خــودت نگرانی که برای راه انداختن کار خودت 
کشور دیگری را انتخاب می کنی، می گویند دلش 
با حرفش یکی نبوده و این مجری را به عنوان یک 
دوست نمی بینند. خب کسی را بیاورید که واقعا 

عالقه مند باشد.
حســین فردرو که ســاخت برنامه هــای خاطره 
انگیزی همچون »محله برو بیا« و »محله بهداشت« 
را در کارنامه دارد، درباره امکان همکاری دوباره با 
تلویزیون، می گوید: هم اکنون به دو دلیل نمی توانم 
کارهای خودم را در صداوسیما دنبال کنم و برنامه 
بسازم. یکی از این دالیل بیماری کرونا است؛ زیرا 
کارهایی که من در سال های گذشته انجام می دادم 
در ارتباط با جشن ها و مسابقات تلویزیونی بوده و 
چون با حضور مردم برگزار می شود دوست ندارم 
که با فضای موجود و ماسک انجام شود زیرا هم از 
نظر رعایت پروتکل ها مشکالتی وجود دارد و هم 
از نظر تصویری زیبا نیســت به همین دلیل در آن 
قالب فقط یک برنامه داشتم که االن متوقف است. 
دلیل دوم این است که خودم دیگر زیاد  عالقه مند 
نیســتم که فقط برای صداوسیما کار کنم؛  فضای 
مجــازی االن رونق خاصی گرفتــه و دارد جای 
خودش را پیدا می کند. در حال ساخت یک پروژه 
نمایشی با همکاری دو نفر از دوستان برای فضای 
مجازی هستیم. این کار، نمایشی است که فعال ۲۴ 
قسمتش را می ســازیم و پس از آن امیدواریم از 
آن پروژه هایی باشد که به صورت مداوم بتواند تا 

جای ممکن تولید شود.

»دستپخت« جدید برای تلویزیون
  پرسش ها و اظهارات غیرحرفه ای مجری یک برنامه آشپزی درباره شغل پدر یکی از شرکت کننده ها، این روزها بسیاری از بیننده ها را خشمگین و متاثر کرده است

 »مرد علی حیــدری« چاروق دوز زنجانی 
با دوخت بزرگ ترین چارق دنیا گامی در راستای 
شناساندن این هنر دستی ویژه زنجان برداشته است.
به گزارش زنگان امروز ، این چاروق مدل مردانه 
با چهار الیه چرم گاو هلندی یک تیکه در ابعاد 

۵۰ در ۱۶۰ سانتیمتر و ارتفاع ۷۰ سانتیمتر دوخته 
شده که وزن آن ۱۱ کیلوگرم است.

هنرمند زنجانی بر روی این چاروق آثار تاریخی 
کشورمان گنبد ســلطانیه،گنبد کاووس، ورودی 
رختشویخانه زنجان، سی و سه پل اصفهان، برج 

آزادی تهران، پل میر بهاءالدین زنجان، مقبره خیام 
نیشابوری، مقبره الشعرای تبریز و مقبره بابا طاهر 
همدانی و کورش کبیر )پاسارگاد( با نخ و سوزن 
با نیم کیلوگرم ابریشم، چهار کیلوگرم چسب آهن 

دوخته شده است.

بزرگترین چاروق دست دوز جهان در زنجان
 استاد »مرد علی حیدری« چاروق دوز زنجانی در راستای شناساندن این هنر دستی مختص 
زنجان با نیم کیلوگرم ابریشم، چهار کیلو گرم چسب آهن بزرگترین چاروق دست دوز جهان را 

به وزن 11 کیلوگرم دوخته است.

اصانلو - شهردار قیدار

شــهرداری قیدار در نظر دارد ضايعات )آهن و...( موجود خود را از طريق مزايده عمومی يه شرکت کنندگان واجد 
شرايط واگذار نمايد. بنابراين از همه متقاضيان دعوت می گردد جهت دريافت اسناد مزايده در مواعد مقرر به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه فرمايند.
مهلت خرید اسناد : از ساعت 8 صبح مورخه 99/9/22 تا 99/9/29

محل و مهلت تحویل اسناد: دبيرخانه شهرداری تا پايان وقت اداری روز 99/10/9
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ مندرج در ليست به طرق: 1- واريز وجه 2- ضمانت نامه بانكی به نفع کارفرما 

)شهرداری( واريز به حساب ۳100002۷0۴00۳ شهرداری قيدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی.
نحوه فروش اسناد: ارايه رسيد بانكی به مبلغ 1.000.000 ريال. واريز به شماره حساب ۳100002۷05001 شهرداری 

قيدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی.
زمان بازگشایی پاکت ها: پاکت های رسيده راس ساعت 12 مورخه 99/10/10 در محل دفتر شهردار بازگشايی 

می گردند.
شایان ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.

تضمین شرکت در مزایدهمقدار تقریبی )کیلوگرم(شرحردیف

5۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال2۰.۰۰۰ضایعات )آهن و ...( موجود در شهرداری۱

نوبت دومآگهی مزایده - 99/4

به سود شماستتبلیغات در 
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»سلسپت« غصه ای تازه بر دوش بیماران پیوندی
 پیدا کردن کلیه و انجــام عمل پیوند، تنها 
دو خوان از هفت خوانی اســت که بیمار کلیوی و 
خانواده اش باید طی کند. حاال روزهای ســخت و 
طوالنی دیالیز و دردها و دلهره هایش به کنار. آدم از 
دور کــه به ماجرا نگاه می کند، خیال می کند بعد از 
پیوند همه چیز تمام می شود؛ اما فقط آنها که در دل 

ماجرا هستند می دانند که این طور نیست.
بعد از پیوند اما دلشــوره تمام نمیشود مراقبت از 

عضو پیوند شده همیشه الزم است.
بیماری که عمل پیوند کلیه انجام می دهد باید تمام 
عمــر دارو بخورد. برای اینکه بدن اش کلیه را پس 
نزند. داروی بعد از پیوند اما این روزها برای خودش 
نوشدارویی است. آنها که درگیر ماجرا هستند، نام 
داروها را خوب می دانند؛ »سلسپت« این اسم برای 
بیماران کلیوی و خانواده هایشان آشناست چرا که 
یکی از اصلی ترین داروهای نگهدارنده انواع پیوندها 
در کشــور به حساب می آید ،اما کمبود این داروها 
بخصوص سلســپت، غصه ای شــد تازه بر دوش 

بیماران.
دغدغه تمام بیمــاران کلیوی و پیونــدی در این 
روزهای سخت کرونایی کمبود دارو هست دارویی 
که به یک باره نایاب شد ، بیماران به هراس افتادند 
هزار و یک فکر آمد به ذهنشان. اگر دارو پیدا نشود! 

اگر پیوند پس بزند! واگر و اگر های دیگر ...  
 کسانی که به حکم اجبار بیماری، ناچارند داروهای 
خاص را مصرف کنند. وای به وقتی که دستشــان 

هم تنگ .
هم اکنون شمار بیماران مبتال به بیماری های کلیوی 
در کشور و استان زنجان روبه افزایش بوده و در این 
میان خدمات دارویی، دسترسی بهتر و بدون دغدغه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این در حالی است که در این دوماه گذشته بیماران 
کلیوی به ویژه بیماران پیوندی در تهیه دارهای پر 
مصرف خود دچار مشــکالتی شده اند و از طرفی 
مصرف داروی مشابه ایرانی نیز با سیستم بدنی آنان 
سازگار نیست و همین مساله معضالتی را موجب 

شده است.
علی ۴۱ ســاله از جمله بیماران انجمن کلیوی که 
در سال ۱۳۷9 در خدمت سر بازی دچار نارسایی 
کلیوی شد و تحت درمان دیالیز قرار گرفت تا اینکه 
در سال ۸۵ با مســاعدت انجمن خیریه کلیوی و 
خیرین پیوند شده است که برای تامین سالمتی خود 
و پس نزدن پیوند باید تــا پایان زندگی داروهایی 
تجویزی از ســوی پزشک را به طور منظم و دقیق 

مصرف کند.
وی در ارتباط با مشکل بوجود امده در کمبود برخی 
اقالم دارویی به خبرنگار مهر گفت: در این چند ماه 
گذشــته داروی » سلسپت و پروگراف یک میلی« 
که از جمله داروهای پر مصرف بیماران پیوندی که 
با کمبود مواجه شده و بیماران را با مشکل مواجه 

کرده است 
علی با بیان اینکه بیمــاران پیوندی داروهای خود 
را فقــط از طریق داروخانه های شــهید رجایی و 
داروخانه پنج شهریور بیمارستان ولی عصر )عج( 
دریافت میکنند اظهار داشــت: شوربختانه در این 
چند ماه گذشته بیماران داروهای مورد نظر خود را 
یکجا در یک داروخانه پیدا نمیکنند و مجبورند به 
داروخانه دیگر مراجعه کنند که این رفت و آمدها 

برای بیماران دراین شــرایط بیماری کرونا بســیار 
سخت و طاقت فرسا است . 

این بیمار پیوندی خاطر نشــان کــرد : طبق روال 
گذشــته بیماران برای ویزیت و بررسی وضعیت 
بیماری خود هر ۲ ماه یکبار به پزشک مراجعه می 
کردند که هم اکنون این روزها به ۳ الی ۴ ماه افزایش 
یافته است که مشکالت خاص خود را برای بیماران 

دارد. 
وی گفــت : عمده مشــکلی که در ایــن اوضاع 
بیماری کرونا ما بیمــاران را مورد هدف قرار داده 
است مشــکل روحی و روانی اســت با توجه به 
اینکه بیماران پیوندی از نظر سیستم ایمنی داروهای 
سرکوب کننده مصرف میکنند خانه نشین شده اند و 
اکثر بیماران از قشر پایین جامعه هستند که از لحاظ 
اقتصادی و معیشتی دچار مشکل شده که تبعات و 

مشکالت بعدی خود را به دنبال دارد .
آرزو ۲9 ســاله نیز از دیگر بیماران پیوندی تحت 
پوشش انجمن کلیوی استان است که ۱۰ سال پیش 
پیوند شــده و حال تحت نظر پزشک خود درحال 
درمان اســت و این روزهــای آرزوی پیوندی ما 

آرزویش پیدا کردن دارو و پس نزدن پیوند است.
وی بیان داشــت : داروی اصلی بنده سلســپت و 
پروگراف است در حالی است که این ماه با مراجعه 
به ۲ داروخانه متصدیان گفتند وجود ندارد و باید 
منتظر بمانید که بنده با توجه به اینکه این دارو یک 
امر حیاتی برایم هست مجبور به قرض دارو از دیگر 

بیماران پیوندی شدم .
این بیمار پیوندی گفت : پیش از این داروها برای 
مصرف ۲ ماهه تجویز میشــد اما امروزه با کمبود 

دارو در داروخانه ها داروها یک ماهه تجویز میشود 
که مدام در رفت و آمد بین داروخانه ها هستیم که 
مشکل ما را در این شرایط بیماری کرونا دو چندان 

کرده است .
بیماران پیوندی کلیه در تامین ۲ داروی پر مصرف 

پروگراف و سلسپت مشکل دارند
کمبود یا بهتر اســت بگویم نبود سلسپت حکایت 
تازه ای نیســت. بارها و بارها نسبت به کمبود این 
دارو هشــدار داده شده است و اینکه چندین هزار 

بیمار در معرض پس زدن عضو پیوندی هستند.  
نگرانی هــا ادامه پیــدا می کند. بیمــاران کلیوی و 
خانواده های شان مستأصل می شوند. حاال باید چه 
کار کنند؟! خیلی های شــان می روند سراغ انجمن 
حمایــت از بیماران کلیوی. نا امیــد برمی گردند، 
گاهــی با گریه و زاری؛ این طور که گلزار باباخانی 
کارشناس امور بیماران ، انجمن خیریه کلیوی زنجان 
در این ارتباط به خبرنگار مهر می گوید؛ هم اکنون 
۸۰۱ بیمار پیوندی تحت پوشش این انجمن هستند 
که امروزه با توجه به شــرایط کنونی، مشــکالت 
اقتصادی و افزایش هزینه ها، با نبود و یا کمبود دارو 

روزگار خود را سپری میکنند .
وی تصریــح کرد: باید توجه داشــت بیمار پیوند 
کلیــه باید در طول عمر خود تحت پوشــش این 
انجمن باشد و داروهای مورد نظر خود را از مراکز 
تعیین شــده دریافت کند، که بروز خللی، تبعات 

ناخوشایندی را به همراه دارد.
کارشناس امور بیماران انجمن خیریه کلیوی استان 
زنجان افزود : هم اکنون بیماران پیوندی این انجمن 
در تامیــن ۲ داروی پر مصرف پروگراف ۱ میلی و 

سلسپت با معضالتی جدی مواجه شده اند و تداوم 
این مساله برای آنان بسیار رنج آفرین است.

باباخانی با بیــان اینکه امــروزه وضعیت دارویی 
بیماران در نبــود و کمبود دارو مدام در حال تغییر 
نوع دارو از ایرانی به خارجی است و پیدا کردن دارو 
معضلی برای بیماران شده است افزود : بیماری که 
نسخه پزشک را دریافت میکنند استرس و دغدغه 
این را دارند دارو وجود دارد یا نه و مجبورند جهت 
دریافت دریافــت داروی مورد نظر در نبود داروی 
یکجا در یک داروخانه بخشــی از دارو های خود 
را از داروخانــه دیگری دریافت کنند که بروز این 
مســاله بیماران هدف را با سردرگمی مواجه کرده 
چرا که باید در این وضعیت بیماری کرونا مدام در 
رفت و آمد بین داروخانه ها و غذا و دارو باشند و 
زمان بیشــتری را جهت پیدا کردن داروهای مورد 

نظر کنند.
وی خاطر نشــان کرد : پیش از این بیماران در بازه 
زمانــی ۲ ماهه و طبق برنامــه ، داروها و ویزیت 
پزشک خود را انجام می دادند که اکنون این زمان به 
یکماه کاهش یافته که این موضوع نیز مشکلی را به 

دیگر مشکالت آنان افزوده است.
این کارشــناس در ادامه گفت : مشکلی که امروزه 
مشکل حاد بیماران است مسئله سازگاری کلیه با 
یک دارو است اما با تغییر دارو و کمبود دارو کارکرد 
کلیه تغییر می کند، بیمارانی که استرس برایشان سم 
است که این اســترس در نبود دارو باعث تشدید 
بیماری و عوارض خطرناکی میشود و تمام زحمت 
ها و رنــج و درد بیمار بخاطر عــدم وجود دارو 

صحیح بی نتیجه میشود .

پیگیر افزایش ســهمیه د   اروی بیماران پیوند   ی 
هستیم

در چند ماه گذشته کمبود واضحی در داروهای ویژه 
بیماران پیوند در کشور که بیشتر تولید خارج است، 
به وجود آمده اســت؛ به گونــه ای که این بیماران 
با مشــکالت بسیاری روبه رو شــده اند. یکی از 
داروهای اصلی مورد اســتفاده در بیماران سلسپت 
است که ما برای پیگیری های بیشتر به سراغ رییس 

داروخانه رجایی رفتیم و به گفتگو نشستیم .
رییس داروخانه شهید رجایی دکتر مریم حسن در 
گفت و گو با اشاره به اینکه دارو های پیوندی در طول 
دو سال گذشته با سهمیه مشخص به دست ما رسیده 
است، اظهار داشت: میزان نیاز دارویی ماهانه اعالم 
می گردد و تقریبا ثابت اســت، تا سال قبل مشکل 
چندان حاد نبود اما از سال گذشته سهمیه دارویی 
با مدت زمان های طوالنی به دست ما رسیده است.

وی افــزود: در مهر ماه جاری تنها یک ســوم نیاز 
دارویی بیماران پیوندی تامین شده است و در آبان 
مــاه نیز مقدار دارویی که به این بیماران اختصاص 
یافته است تنها یک هشتم نیاز ما بوده است و باید 
این مقدار بسیار کم در بین تعداد کثیری از بیماران 

توزیع گردد.
رییس داروخانه شهید رجایی استان زنجان با بیان 
اینکه در آذر ماه نیز مقداری از دارو از امدادی ابهر 
و مقداری از طریق سهمیه تامین شده است، عنوان 
کرد: با تمام این کمبود ها توانســته ایم نیاز بیماران 
اســتان را تامین نماییم و به هیــچ وجه به بیماران 
خارج اســتان خدمات داده نمیشود ، با این حال ما 
تابع ســازمان غذا و دارو هستیم و سهمیه ای که به 

دست ما می رسد هر چند اگر جزئی باشد به نحوی 
مدیریــت می گردد تا بیمــاران در تامین آن دچار 

مشکل نگردند.
دکتر حســن تصریح کرد: ما قبول داریم و پیگیر 
هســتیم که داروی بیماران پیوندی در استان کم تر 
از نیاز است در این راســتا دو بار نامه به معاونت 
ارســال کرده ایم و پیگیری ها همچنان ادامه دارد، و 
باتوجه به اینکه بیماران پیوندی تمایل به استفاده از 
داروی »سلسپت« هستند چون کلیه شان با آن دارو 
ســازگاری پیدا کرده است البته داروی جایگزین« 
سوپریمون« نیز داروی خوبی برای بیماران میباشد 
اما باتوجه به شرایط به وجود آمده در کمبود دارو به 
اجبار فقط می توانیم داروی یک ماه بیماران را تامین 
کنیم و حتی گاها در تامین همین مقدار نیز به مشکل 

بر می خوریم.
وی با اشــاره به این که مشــکل تامین دارو برای 
بیماران پیونــدی واقعا جدی اســت، تاکید کرد: 
پزشکان، انجمن پیوند و ریاست داروخانه رجایی 
به طور مرتب پیگیر هستند تا نیاز استان تامین گردد.
این مسوول تصریح کرد: در آبان ماه مشکل تامین 
داروی پیوندی شدید بود اما با تامین نیاز از امدادی 
ابهر اجازه ندادیم بیماران این مشــکل را احساس 
کنند، اما باید گفت زمانی که کمبود دارو احساس 
می شــود بیماران بیش از هر زمــان دیگری دچار 
استرس می گردند که امکان پس زدن پیوند وجود 
دارد. وی با بیان این که بیماران پیوندی تنها تکه ای 
از پازل داروخانه رجایی محسوب می شوند، عنوان 
کرد: بیماران هپاتیت، ام اس، شیمی درمانی، و کسانی 
که انسولین دریافت می کنند تماما دل نگران تامین 
داروی مورد نیاز هســتند، اما شرایط برای بیماران 

پیوندی خاص تر است.
رییس داروخانه شهید رجایی گفت: با این که قیمت 
دارو باالتر رفته اســت اما در این بین تعهد سازمان 
نیز باالتر رفته و این امر مانع فشــار بر تامین هزینه 
دارو توســط بیماران شده است، با این حال توزیع 
دارو که بین بیمــاران انجام می گیرد با برنامه ریزی 
خاصی بوده و هدف این اســت تا مشکلی بر این 

قشر تحمیل نگردد.
دکتر حســن با فاجعه خواندن عدم تامین انسولین 
در طول ماه گذشته در استان، عنوان کرد: هم اکنون 
وضعیت بهتر شده اســت اما با این وجود باز هم 
مشکل در تامین وجود دارد، اما قیمت ها هم اکنون 
مناسب است، با این حال ممکن است ما دو روز در 
داروخانه انسولین نداشته باشیم اما دو مرکز دیگر 
اســتان در تامین دارو کمک رســان این داروخانه 

هستند.
وی در پایان نیز به پرســش خبرنگار مهر در رابطه 
با دستورالعمل جزییات اقدام دو مرحله ای وزارت 
بهداشت برای تسهیل ارائه داروهای بیماران خاص 
گفت : شوربختانه همچنین ابالغ و دستورالعملی 
تاکنون به استان از ســوی وزارت بهداشت انجام 
نشــده که اگر این روند انجام شود استقبال میکنیم 

تا گوشه ای از مشکالت بیماران بر طرف شود .
با وجود پیگیری هــا و تماس های مکرر با نوبرانی 
سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجان برای پاسخگویی در این باره، وی حاضر به 

گفتگو با خبرنگار مهر نشد.

 فرمانــدار ماه نشــان بــا بیــان اینکه 
تالش های مضاعفی برای اجرای هر چه بهتر 
طرح شــهید سلیمانی انجام شده است، گفت: 
هدف اصلی از اجرای این طرح، مداخله سریع 
و هماهنگ با افراد در معرض خطر اســت که 

یاری مستمر مردم را بیش از پیش می طلبد.
جلیل جزونقی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اجرای طرح شــهید ســلیمانی برای کنترل 
ویروس کرونا در شهرســتان ماه نشان، اظهار 
کرد: طرح شهید ســلیمانی طرح مشترک بین 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
بسیج مستصعفان است که با هدف »هر خانه، 
یک پایگاه ســالمت« از اوایل آذرماه امسال به 

مرحله اجرا در آمده است.
وی بــا بیان اینکــه اطالع رســانی به موقع و 
تشخیص بهنگام این بیماری یکی از بحث های 
اصلی مقابله با کووید - ۱9 است که مشارکت 
و همــکاری مردم را بیــش از پیش می طلبد، 
تصریح کرد: به همین منظــور کمیته هایی در 
تشکیل  عملیاتی  به صورت  سطح شهرســتان 
شده است که این کمیته ها در قالب کمیته های 
حمایتــی و رهگیری، آموزش همگانی، پایش 
و نظــارت و کمیتــه عملیاتی اســت که این 
کمیته ها با هدف تشــدید نظارت ها بر رعایت 
پروتکل های ابالغ شــده توسط ستاد کرونا و 
نیز ناقالنی که با بیمار مبتال به کرونا در ارتباط 

بوده اند را در سریع ترین زمان بتوان احصا کرد.
این مســوول با تاکیــد بر فرهنگ ســازی و 
اطالع رســانی درست در رابطه با اجرای طرح 
شهید سلیمانی، عنوان کرد: شهرستان ماه نشان 
به دو منطقه تقســیم و بلوک بندی شده است، 
یک منطقه مرکزی  ماه نشــان و دیگری منطقه 
انگوران اســت و برای اجــرای این طرح در 
منطقه، ۱۰ مرکز بهداشتی، ۵۲ خانه بهداشت، 
۲ پایگاه سالمت و ۱۳۰ پایگاه بسیج مشارکت 

دارند.
جزونقــی در ادامــه بــه وضعیــت کرونایی 
شهرســتان ماه نشــان اشــاره کرد و ادامه داد: 

طبق گزارش های به دست آمده در این منطقه، 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بین صنوف، 
مراکــز خدماتــی، نانوایان و مشــاغل دارای 
مجوز فعالیت به طور صد درصد شیونامه های 

بهداشتی را رعایت می کنند.
فرماندار ماه نشــان به وضعیــت کرونایی این 
شهرستان اشــاره و خاطرنشان کرد: به لحاظ 
روند بیماری، ماه نشــان در وضعیت نارنجی 
قــرار دارد که این وضعیت باید با کمک مردم 
ایــن منطقه پایــدار بماند؛ چراکــه هر وقت 
دســتگاه های اجرایی و مردم پای کار بودند، 

نتیجه  مناسبی گرفتیم.

 آتش سوزی گســترده در منطقه گلشهر 
شهر ابهر باعث تخریب کامل سه باب مغازه در 

ابهر شد.
در حادثه آتش سوزی شب )۲۳ آذرماه( در منطقه 
گلشهر ابهر، سه باب مغازه به همراه چند اتومبیل 
که پشت مغازه ها و در محوطه گاراژ پارک شده 
بود، در آتش ســوخت که علت این حادثه هنوز 

مشخص نیست.
فروشگاه لوازم یدکی )سپر و بدنه اتومبیل(، مغازه 
تعویــض روغنی و یک فروشــگاه روکش های 
صندلی و کف پوش در این حادثه، قربانی خشم 
آتش شده و خسارت صد در صدی به آن ها وارد 

شد.
آتش نشــانان ابهری برای مهار این آتش سوزی 
که از ســاعت ۲۱.۳۰ دقیقه آغاز شــد، بیش از 
دو ســاعت تالش کردند و در سایه تالش آنان، 
این حادثه تلفات جانی نداشــت و فقط دو نفر 
از نیروهای آتش نشــانی این شهرســتان دچار 

مصدومیت جزیی شدند.

یکی از مشکالتی که در چنین مواقعی رخ نمایی 
می کند، ذوق زدگی برخی از افراد برای تهیه فیلم 
و عکس اســت که در این حادثه نیز نمود عینی 
داشت، تا جایی که بارها از مردم درخواست شد 
برای امدادرسانی بهتر در محل حادثه حضور پیدا 
نکنند اما شوربختانه عده ای بی توجه به هشدارها 

در محل حادثه حضور داشتند.
وقوع آتش سوزی در شرکت کریستال نیز از دیگر 
حوادث شــب پرماجرای ابهر بود که با حضور 
نیروهای آتش نشــانی شــهرداری صایین قلعه، 
هیدج، خرم دره و ابهر در محل آتش سوزی اطفای 

حریق انجام شد.

فرماندار ماه نشان:

ثبات وضعیت کنونی کرونایی 
به همراهی مردم بستگی دارد

وقوع آتش سوزی گسترده در ابهر
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سند مالکیت برگی شش دانگ پالک 43/10919 اصلی بخش 7 زنجان به شماره سریال  234613 پ 90 به نشانی : زنجان - شهرک کارمندان فاز 2 خیابان 
پنجم قطعه 621 واحد 10 به نام آقای حسین نائینی  ثبت، صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند رهنی 30978-99/3/25 دفتر 33 زنجان به نفع بانک 
صادرات در قبال مبلغ 12.277.500.000 ریال در رهن قرار گرفته است سپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده 
و تقاضای صدو سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی 
نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل 

سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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اذان ظهر

12:11

غروب آفتاب

17:01

اذان مغرب

17:21

نیمه شب

23:25

اذان صبح فردا

5:50

طلوع صبح فردا

7:21

وضعیت آب و هوای زنجان:

1
8

امشب ستاره اهی مرا آب ربده است 
 خورشید واره اهی مرا،  خواب خورده است

انم شهاب اهی شهید شباهن را
آافق هم گرفته هم از یاد ربده است

ز آسمان بپرس هك جز چاه و گردباد
از چالش زمین هچ هب خاطر سپرده است

دیگر هب داد گمشدگان كس نمی رسد
گار مرده است آن سبز جاوداهن هم ان

ماه جبین شكسته ی رد خون نشسته را
از چارچوب منظره دستی سترده است

عشق - آتشی هك رد دلمان شعله می كشید
                                      از سورت زهار زمستان فسرده است

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی ۴817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴368۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0813۴586731

چهارسو

گزارش تصویری ازپر آب شدن رودخانه »قزل اوزن«
  عکس ها:احسان تقی بیگلو  | ایسنا

ویروس کرونا در هفته گذشــته قدری در برابر 
رعایت پروتکل های بهداشتی سر خم کرده، اما 
نگرانی ها برای شــب نشینی در یلدای 99 آنقدر 
زیاد شده که ســفارش می شود امسال برخالف 
سال های قبل، همه این شب را گوشی به دست 

بگذرانند و یلدای دور از هم را برگزار کنند.
بــه گزارش ایرنا، هیچ آیینی در ســال 99 مانند 
ســال های قبل نشــده و به جای »دورهمی« از 
همان ابتدای ســال تالش کردیم »دور از همی« 
را تمرین کنیم. شــب یلدا هم مثــل همه آیین 
فرهنگــی و خانوادگی دیگر ایرانیان در ســایه 
ویروس کرونا قرار گرفته و درست مثل نوروز و 
سیزده به در باید در خانه های خودمان بمانیم و 

قید دورهمی را بزنیم.
شــرایطی که روند بستری و فوت به علت ابتال 
به ویروس کرونا تا حــدی کاهش پیدا کرده و 
نمودارها ســر به زیر شــده اند، فقط با رعایت 
اصول بهداشتی سفارش شــده و پرهیز از دور 
هم جمع شدن خانواده ها ادامه پیدا می کند و در 
غیر این صورت ممکن است به هفته های قبل از 

اعمال محدودیت برگردیم.
فقط رعایت یک دستورالعمل کافی نیست

دستورالعمل ها و سفارش های بهداشتی کرونا در 
ماه های گذشــته به مرور تکامل پیدا کرده است. 
حتی استفاده از ماسک که در اسفند ماه از طرف 
سازمان جهانی بهداشت اعالم شده بود که برای 
همه نیاز نیست، به مرور در بسیاری از کشورها 
و از جمله ایران اجباری شــد و حاال نگرانی ها 
به ســمت جمع های خانوادگی رفته اســت. در 
مجموع باید به همه دســتورالعمل های بهداشتی 
توجه کرد و مثال پنیر سوییســی را همواره باید 

مد نظر داشت.
حســن روحانی رییس جمهوری روز شنبه در 
ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: همه باید توجه 
کنیم که یک عامل یا دســتورالعمل کافی نیست. 
یک ماســک به تنهایی یا شستن دست به تنهایی 
یا فاصله اجتماعی به تنهایی کافی نیســت. تمام 

ایــن دســتورالعمل ها هر 
کدام یــک تاثیری دارند و 
باید کنار هم جمع شــوند 
تــا ما را از ایــن ویروس 
نجات بدهد. به خصوص 
االن فصل زمســتان است 
اتاق دربســته  و مردم در 
هستند و تهویه هوا ممکن 

است مناسب نباشد.
وی ادامــه داد: همه مردم 
در این چنــد هفته تالش 
کردند. آمــار ما هم اکنون 
خوشــحال کننده اســت. 
به  که  نمودارهایــی  همه 
می رفت،  آســمان  سمت 
متواضع  و  زیــر  به  ســر 
شدند و به ســمت پایین 
می آیند. این به دلیل تالش 
همــه متخصصان اســت. 
شــاهد این شرایط خوب 
این  نکرده  خدای  هستیم، 

شرایط خوب می تواند با شب یلدا به هم بریزد. 
ممکن اســت خانواده ها در شــب یلدا دور هم 
جمع شوند و دو هفته بعد شاهد موج بیماری و 

مرگ و میر باشیم.
یلدای متفاوت در سایه کرونا

یلدای 99 مثل هیچ ســال دیگری نیست، چون 
نمی شــود دور هم جمع شــد و بایــد دور از 
هم ماند. ســالی که بر خالف همه ســال ها که 

تلفن های همراه را باید کنار می گذاشتیم و حافظ 
می خواندیم و انار و هندوانه می خوردیم، امسال 
باید تلفن های همراه را به دســت بگیریم و یلدا 
را مجــازی برگزار کنیم تــا احتمال خطر انتقال 
ویــروس کرونا از افراد بــدون عالمت به دیگر 

اعضای خانواده را کم کنیم.
رییــس جمهوری هم در ایــن زمینه اظهار کرد: 
برای شــب یلدا مردم مراقبت کنند. این شــب 

یلدا را در فضای مجــازی و الکترونیکی برقرار 
کنند، بدون این کــه یکدیگر را از نزدیک ببینند. 
آیین امسال را باید به این صورت انجام بدهیم و 

غیرحضوری باشد.
شهرهای قرمز کم شده، رعایت کنیم

ماجــرای یلدای 99 در شــرایطی اتفاق می افتد 
که تعداد شــهرهای قرمز از ۱۶۰ شهرســتان در 
ابتدای آذر ماه به ۱۲ شهرســتان رسیده و از این 

بین هم فقــط وضعیت ۵ 
بقیه  شهرســتان به نسبت 
اســت. هرچند  بحرانی تر 
و  اســتان گیالن  همچنان 
شهرســتان های  مازندران 
قرمــز کرونایــی دارند و 
برای  دلیلــی  این  شــاید 
تــداوم محدودیت آمد و 

شد بین شهری باشد.
رییســی  رضــا  علــی 
سخنگوی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا دربــاره کاهش 
قرمز  شهرستان های  تعداد 
کرونایی گفت: از ۳۴ شهر 
قرمز فقط ۱۲ شهر آستارا، 
بندر انزلی، رودسر، تالش، 
آمــل، بهشــهر، رامســر، 
زرینشــهر،  نکا،  گلوگاه، 
بافت و گمیشان هم اکنون 
قرمز هستند. میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به 
بیش از 9۰ درصد رســیده و شاهد روند نزولی 
ابتال و فوت در کشــور هستیم. در هفته گذشته 
۳۴ شهر از ۱۶۰ شهر قرمز بود و ۴ استان اردبیل، 
گلســتان، گیالن و مازندران قرمز بودند. بر پایه 
آخرین اطالعات، تنها اســتان گیالن و مازندران 

هم اکنون در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی ادامــه داد: هم اکنون ۱۲ شــهر قرمز، ۲۳۱ 
نارنجــی و ۲۰۵ شــهر زرد داریم. این نشــان 

می دهد که روند رو به کاهش است.
ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز گفت: نگران شدید شیوع 
و گســترش موج دیگر کرونــا بعد از دورهمی 
شــب یلدا به خصوص در مناطق سردســیر و 

شمالی کشور هستیم.
وی از مــردم همه مناطق کشــور خواســت تا 
دورهمی و تجمع خانوادگی را به حداقل رسانده 
و شــب یلدای امســال را به صــورت مجازی 

برگزار کنند.
غفلت کنیم، همه چیز به عقب بر می گردد

نکته مهم این اســت که ویــروس کرونا تحمل 
ســهل انــگاری و غفلت مردم و مســووالن را 
ندارد و به محض عادی شدن رفتارها، آن روی 
خود را نشان می دهد. آن هم در شرایطی که در 
آســتانه فصل ســرد قرار داریم و هر نوع سهل 
انگاری می تواند عواقب خطرناکی داشــته باشد 
و دوباره نمودار وضعیت بستری در بیمارستان ها 
و فوتی ها را صعودی کند. مسیری که به سختی 
و با فشــار به اصناف طی شــده ممکن است به 
همین راحتی عقب گرد کند و هرچه رشــته ایم، 

پنبه شود.
رییســی در این رابطه بیان کــرد: غفلت از این 
ویروس باعث می شــود که بیماری به ســرعت 
برگردد و وضعیت را قرمز کند. بنابراین خواهش 
من این است که به هیچ وجه نباید غفلت شود. 
اگر تغییر رنگ صــورت گرفته به دلیل رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و تعطیلــی اصناف و 
مشاغل اســت. فشــار اقتصادی زیادی در این 

تعطیالت وارد شده است.
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت افزود: هم 
اکنون ۵۱ درصد بیماران بستری در بیمارستان ها 
ناشی از دورهمی های خانوادگی است و اگر در 
این شب های منتهی به شــب یلدا غفلت شود، 
همه دستاوردهای ما را از بین می برد. خواهش ما 
این اســت که دورهمی ها را به هیچ عنوان انجام 

ندهند.

یلدای دور از هم

رودخانــه قزل اوزن یکــی طوالنی ترین و 
مهمترین رودخانه های کشــور محسوب می 
شــود. این رودخانه در منطقه شمال غربی 
کشــور قرار دارد. قــزل اوزن از کوه های 
چهل چشمه کردســتان سرچشمه می گیرد 

و پــس از ورود به اســتان زنجان و اتصال 
به  و...  زنجانرود، سجاسرود  محلی  رود های 
این رودخانه؛ وارد اســتان آذربایجان شرقی 
می شــود. قزل اوزن در ادامه مسیر خود در 
منطقه طارم دوباره وارد اراضی استان زنجان 

می شــود. یکی از دالیل مهم توسعه و رونق 
کشــاورزی در طارم، هندوستان ایران، گذر 
قزل اوزن از تمامی بخش های این شهرستان 
است. رودخانه قزل اوزن یکی از اصلی ترین 
شریان های تأمین آب سد منجیل و رودخانه 

سفید رود به شمار می رود.
بــر پایه تحقیقات خاورشــناس لهســتانی 
تادئوش یان کوالســکی نام این رودخانه از 
بزرگی و عظمت آن گرفته شده است و قزل 
اوزن به معنی رودخانه بزرگ و شــکوهمند 

است. بارش های پاییزه اخیر در شمال غرب 
کشور سبب باال آمدن آب رودخانه و افزایش 
عمق قزل اوزن شده است به طوری که افراد 
رودخانه  اطراف  روســتاهای  ساکن  محلی 
حتی با تراکتور ها و ماشین های سنگین نیز 

قادر به عبور از عرض رودخانه نیستند. الزم 
به ذکر است جلگه های اطراف رودخانه قزل 
اوزن در منطقه ماهنشــان و طارم از اصلی 
ترین اراضی کشت برنج در استان زنجان به 

شمار می روند.
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