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جوان ماه نشانی 
با سالح شکاری

 به قتل رسید

فرنشین گمرک استان اعالم کرد

افزایشوارداتمواد
اولیهوماشینآالتخط

تولیدبهزنجان
 فرنشــین گمرک استان زنجان گفت: 
سال گذشته واردات مواد اولیه و ماشین آالت 

خط تولید به استان افزایش یافته است.
میرهاشم ســیداحمدی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به وضعیت تجارت استان در سال 
گذشــته از محل گمرک، اظهار کرد: ســال 
گذشته از محل گمرک زنجان ۲۲۳ میلیون و 
۱۹ هزار و ۷۶۵ دالر صادرات کاال انجام شد 
که بیش از ۱۲۶ میلیون کیلوگرم وزن داشت 
و نسبت به مدت مشــابه سال ۹۷ حدود ۳۷ 
درصد در بخش ارزی و کاهش ۳۱ درصدی 

به لحاظ وزن نشان می دهد.
این مســوول با اشــاره به وضعیت واردات، 
افزود: سال گذشته از محل گمرک استان کاال 
به ارزش ۳۶۴ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۲۱۴ دالر 
به وزن بیش از ۳۴۸ میلیون کیلوگرم به استان 
وارد شده است که به لحاظ ارزی ۲۸ درصد و 
به لحاظ وزنی ۲ درصد افزایش نشان می دهد.
وی تصریح کرد: عمده محصوالت وارد شده 
به استان، مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 
اســت که اتفاق خوبی بــرای بخش تولید و 

اشتغال استان به شمار می رود.
ســیداحمدی در رابطه با کاالهای صادر شده 
نیز گفــت: عمده کاالهای صادراتی اســتان 
به ترتیب ارزش شــمش روی، )کابل برق - 
ترانســفورماتور(،  )مفتول آهنــی، پروفیل(،  
)ماســت، دوغ، خامــه، پنیر، شــیر(، )خرما، 
کشــمش، مویز(، )کاغذ تیشو، کاغذ کاهی(، 
مواد اولیه پالستیکی، شمش سرب، آب میوه 

و  پارچه نبافته بوده است.

 خبر اقتصادی

۹۴۵بیماربهبودیافته
کروناییدرزنجان
ترخیصشدهاند

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
زنجان گفت: از مجمــوع بیماران مبتال به این 
ویروس در استان زنجان تا به دیروز  ۹۴۵ نفر 

با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.
به گزارش مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در 
۲۴ ســاعت منهی به ۷ خردادماه، چهار نفر به 
آمار مبتالیان به کرونا ویروس در استان زنجان 
افزوده شده اســت، گفت: در مجموع تا کنون 
تست کرونای هزار و ۱۴۷ نفر در استان بر پایه 

یافته های آزمایشگاهی مثبت اعالم شده است.
وی ادامــه داد: از آغاز شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون ۱۲۸ نفر در استان جان خود را از دست 

داده اند.
قزلبــاش افزود: از مجموع بیماران مبتال به این 
ویروس هم تا به امروز ۹۴۵ نفر با بهبودی کامل 

از بیمارستان ترخیص شده اند.

خبر نخست
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 پس از بازگشت از سفر، ۱۴ روز مراوده های اجتماعی را محدود کنید تا 
درصورت ناقل بودن، افراد آسیب پذیر را درگیر بیماری نکنید.

به گزارش ایسنا، این توصیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به مسافرانی است که با وجود همه گیری ویروس کرونا، همچنان نمی توانند از 

سفر رفتن صرف نظر کنند.
وزارت بهداشــت همچنان از مردم می خواهد سفر غیرضروری نداشته باشند، 
ولــی برنامه ای برای محدود و یا کنترل کردن ســفرها وجود ندارد. طبق گفته 
مدیــرکل راهداری مازندران، در تعطیالت عید فطر ۱۲ میلیون آمد و شــد در 
راه های این استان ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در شرایط 
شیوع ویروس کرونا تنها حدود ۶.۵ درصد کمتر بوده است. در استان خراسان 
رضوی نیز با آن که حرم امام رضا )ع( در تعطیالت عید فطر تعطیل بود، به گفته 
فرمانده پلیس راه این اســتان، آمد و شدهای جاده ای ۱۵ درصد افزایش داشته؛ 

هرچند اعالم نشده این رشد در قیاس با چه دوره ای بوده است.
ســفرهای تعطیالت فطر نگرانی ها را نسبت به بازگشت کرونا در مناطق زرد 
و سفید افزایش داده اســت، چنان که فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران دو 
روز پس از پایان تعطیالت عید فطر گفت: تهران با افزایش نسبی ۳.۵ درصدی 
مبتالیان کرونا مواجه شده اســت. آمارهای وزارت بهداشت نیز در چند روز 
گذشته روند نزولی را نشان نمی دهد و روزانه حدود دوهزار مبتال به کووید-۱۹ 

شناسایی می شوند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مسافران سفارش می کند: 
پس از بازگشت از سفر، تا ۱۴ روز مراوده های اجتماعی خود )به ویژه مهمانی( 
را محدود کنید تا در صورتی که ناقل بدون عالمت هســتید، افراد آسیب پذیر 
درگیر بیماری نشوند. پروتکل های ورود به منزل نیز رعایت شود و تمام لوازم و 
وسایلی که وارد منزل می شود باید مطابق پروتکل های بهداشتی ضدعفونی شود.
این ســفارش ها با عنوان »آموزش های عمومی سفر در شرایط کرونا« از سوی 
دفتر مطالعات آموزش گردشگری با همکاری اتاق فکر گردشگری آماده شده که 
اقداماتی را برای پیش، به هنگام و پس از سفر در شرایط کرونا یادآوری می کند؛ 
اقداماتی مانند همراه داشتن ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دستکش بهداشتی، 
به حداقل رســاندن تماس ها و حضور در اماکن عمومی از جمله رستوران ها 
و جایگاه های ســوخت و اســتفاده از هتل ها و مجتمع های رفاهی که کدهای 

بهداشتی دریافت کرده اند.

 با پایان معاینات پزشکی زایران زیر ۶۰ سال در 
بیشتر نقاط کشور، سازمان حج و زیارت اعالم کرد: 
اگر حج برقرار شــود، نخستین پرواز زایران ایرانی به 

عربستان ششم تیرماه خواهد بود.
به گزارش ایســنا، ســازمان حج و زیــارت با این 
پیش فرض که عربســتان حج تمتع را با شرط سنی 
برگزار کند، معاینه زایران زیر ۶۰ ســال را آغاز کرد 
که در شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم 
رهبری و ســازمان حج و زیارت اعالم شد: معاینات 
پزشکی زایران زیر۶۰ سال حج تمتع در اغلب مناطق 

کشور پایان یافته است.
عربســتان یک بار پیش تر در سال ۲۰۱۴ که نوعی از 
ویروس کرونا شــایع شده بود، شرط سنی را در حج 

تمتع اعمال کرد. دولت ســعودی آن سال به کشورها 
اعالم کرد به علت انتشار کروناویروس به افراد باالی 
۶۰ سال ویزای حج تمتع و عمره نمی دهد. عربستان 
هنوز درباره حج تمتــع ۹۹ تصمیمی را اعالم نکرده 

است.
تعداد زایرانی که زیر ۶۰ ســال دارند هنوز مشخص 
نیست. سازمان حج و زیارت درباره وضعیت زایرانی 
که باالی ۶۰ ســال سن دارند و در کاروان ها ثبت نام 
کرده اند، نیز هنوز اظهارنظری نداشــته است. سهمیه 
حج ایران حدود ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شــده که  
اکبر رضاییـ  سرپرست معاونت حج و عمره سازمان 
حج و زیارت ـ گفته اســت: درصورت برگزارشدن 
حج، نخســتین پرواز زایران به مقصد مدینه در ششم 

تیرماه، انجام می شــود. دکتر ســیدعلی مرعشــی ـ 
سرپرست مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمرـ  در  شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام 
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت از کمبود پزشک 
در برخی استان ها برای انجام معاینات زایران خبر داده 

و گفته که این کمبود حاال تامین شده است.
علی رضا رشیدیانـ  رییس سازمان حج و زیارت ـ هم 
به وضعیت شیوع ویروس کرونا در خوزستان اشاره 
کرده و گفته که معاینات پزشکی زائران در این استان 
به مدت یک هفته به تعویق افتاده اســت تا ان شاءاله 

شرایط مساعدتر شود.
وی به ادامه روند امور اجرایی حج با وجود بالتکلیفی 
از سوی عربستان اشاره کرد و افزود: تولید محتوا در 

بخش های مسکن، ترابری و تغذیه انجام و به حوزه 
آموزش ارائه شده اســت و در کالس های برخط به 
مدیران مجموعه ها و کاروان ها و زایران اطالع رسانی 

می شود.
غالمرضا رضاییـ  مسوول دفتر نمایندگی سازمان حج 
و زیارت در عربستان ـ هم گزارشی از آسیب شناسی 
منا ارایه کرد که سرپرســت حجــاج ایرانی در ادامه 
آن تاکیــد کرد: راهکارها برای رفع این آســیب ها با 
زمان بندی تعریف و مشخص شــود چند درصد از 

آسیب ها برای حج آینده قابل رفع است.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی حج، قربان میرزایی ـ 
سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع سازمان 
حج ـ هم درباره وضعیت ودیعه گذاران حج تمتع و 
عمره مفرده در بانک های ملی و ملت، گفت: سازمان 
حج همواره تالش کرده اســت بــا رایزنی با این دو 
 بانک از محل سود سپرده ودیعه گذاران، از هزینه های 

زایران بکاهد.

خبر اجتماعیخبر اجتماعی

سفارش وزارت گردشگری به مسافران

پسازسفر
۱۴روزمراودهنکنید

زماناحتمالیپروازحجاعالمشد
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فرنشین استاندارد استان زنجان عنوان کرد
محصوالت ضدعفونی کننده 

زیر ذره بین استاندارد
 فرنشین استاندارد استان زنجان گفت: 
کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت محصوالت 
ضدعفونی کننــده تولید شــده در واحدهای 

تولیدی انجام می شود.
داوود کارگرزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: با توجه به  افزایش مصرف محصوالت 
شوینده و ضدعفونی کننده در دو ماه اخیر به 
دلیل همه گیری ویــروس کرونا، این اداره کل 
در راســتای سیاســت ها و وظایف سازمانی 
خود، نسبت به بازرســی و نمونه برداری از 
محصوالت ضدعفونی تولید شــده در استان 
اقدام کرده اســت که از تعداد ۲۵ نمونه اخذ 
شده از محلول های شــوینده  تولید شده  در 
اســتان، تاکنون نتیجه ۱۵ نمونــه، مطابق با 
استانداردهای ملی بوده و هیچ گونه مغایرتی 

در آن ها مشاهده نشده است.
این مسوول ادامه داد: تعداد ۱۰ نمونه دیگر نیز 
در مرحله انجام آزمون قرار دارد که به محض 
وصول نتیجه آزمون، به اطالع عموم خواهد 

رسید.
وی افزود: کنتــرل و نظارت دقیق بر کیفیت 
محصوالت ضدعفونی کننده تولید شــده در 
واحدهای تولیدی اســتان زنجــان، به طور 
مستمر توســط کارشناســان و بازرسان این 
اداره کل انجام می شود و در صورت تخلف، 

متخلفان به مراجع ذی ربط معرفی می شوند.
کارگــرزاده تصریــح کرد: به شــهروندان و 
مصرف کننــدگان توصیه می کنیم در صورت 
مشاهده محصوالت مشمول استاندارد اجباری 
فاقد عالمت اســتاندارد یا فاقد کد ۱۰ رقمی 
مندرج در ذیل عالمت استاندارد، موضوع را از 
طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷، )سامانه پاسخ گویی 
و رســیدگی به شــکایات اداره کل استاندارد 

استان زنجان(، منعکس کنند.
فرنشین  استاندارد استان  زنجان خاطرنشان کرد: 
واحدهــای  تولیدکننــده  مــواد  شــوینده  و 
ضدعفونی  کننده مشمول استاندارد اجباری، 
باید بر پایه معیارها و شاخص های استاندارد، 
نسبت به تولید و عرضه اقالم بهداشتی اقدام 
کنند تا از صدمه زدن به ســالمت و بهداشت 

مردم جامعه جلوگیری شود.

واژگونی پژو ۴۰۵
جان یک نفر را گرفت

 جانشین رییس پلیس راه زنجان گفت: 
واژگونی پژو ۴۰۵ در زنجان جان یک نفر را 

گرفت.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی 
خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی 
پژو ۴۰۵ در محور گرماب به ســمت قیدار 
ماموران پلیس راهور این شهرستان سریعا در 

محل حادثه حاضر شدند.
وی افــزود: بر اثــر این واژگونــی، یکی از 
سرنشینان پژو ۴۰۵، زخمی  و پس از انتقال به 
بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان 
خود را از دست داد. کارشناسان، علت حادثه 

را تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کردند.
جانشــین رییس پلیس راه زنجان خاطرنشان 
کرد: طی ۲۴ گذشــته ۴ مورد تصادف منجر 
به زخم با ۴ زخمی در محورهای مواصالتی 

استان زنجان رخ داده است.

سهمیه آرد ۱۰ واحد نانوایی 
در زنجان قطع شد

 رییــس اتحادیه نانوایان شهرســتان 
زنجان گفت: سهمیه آرد ۱۰ واحد نانوایی به 

علت تخلف قطع شد.
کمال الماسی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: از نخســتین روز خرداد و با اعالم نرخ 
جدید انواع نان در اســتان زنجان نظارت در 

نانوایی ها تشدید شد.
وی با بیان اینکه عــالوه بر اکیپ های فعال 
اتحادیه نانوایان اکیپ نظارت اداره کل صنعت، 
معدن و تجــارت نیز روزانــه از واحدهای 

نانوایی بازدید می کنند.
رییس اتحادیه نانوایان شهرستان زنجان گفت: 
همــه نانوایی ها موظف به رعایت وزن چانه 

و قیمت مصوب اعالم شده انواع نان هستند.
الماســی تاکید کرد: چنانچه واحدی تخلف 
کند به شدت و بدون هیچ اغماضی برخورد 

و حکم تخلف نیز در محل صادر می شود.
وی یادآورشد: سهمیه آرد واحدهای نانوایی 

متخلف قطع می شود.
رییس اتحادیه نانوایان شهرستان زنجان گفت: 
در یک هفته اخیر بر پایه بازدیدهای انجام شده 
سهمیه آرد ۱۰ واحد نانوایی متخلف قطع شده 
است. الماسی اظهار داشت: بیشترین تخلف 
عدم رعایت وزن چانه و اعمال قیمت مصوب 

انواع نان است.
به گفته وی، نرخ جدید نان در همه واحدهای 

نانوایی نصب شده است.
وی گفــت: نرخنامه جدید نان در واحدهای 
نیمــه یارانه ) آزادپز( به رنگ زرد و یارانه ای 

نیز سبز رنگ است.

رییس حوزه هنری استان زنجان:

صندلی های سینما بهمن 
زنجان افزایش یافت

 رییس حــوزه هنری اســتان زنجان 
گفت: با اقدامات انجام گرفتــه و راه اندازی 
سالن شماره ۲ سینما بهمن با گنجایش حدود 
۳۰ صندلی، شمار صندلی های این سینما در 
مجموع به ۲۶۵ صندلی رســید که به زودی 

پذیرای عالقه مندان خواهد بود.
امیر نعمتــی در جمع خبرنــگاران افزود: با 
پیگیری ها و اقدامات سازمان سینمایی حوزه و 
مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری، سالن شماره 
۲ سینما بهمن با ظرفیت حدود ۳۰ صندلی به 
جمع تعداد سالن های سینمایی و صندلی های 

استان اضافه شد.
وی اضافه کــرد: با توجه به کمبــود تعداد 
سینماها و ظرفیت سالن های سینمایی استان 
به لحاظ تعداد جمعیت استان و لزوم دسترسی 
و بهره مندی اقشار مختلف مردم از فیلم های 
سینمایی تولیدی و اکران شده در کشور این 
امکان در محل سینما بهمن ایجاد شده است 
که همزمان یک پرده نمایش فیلم به پرده اکران 

فیلم ها در زنجان اضافه می شود.
این  مســؤول یادآور شــد: هم اکنون سینما 
بهمن دارای ۲۳۵ صندلی است که با افزایش 
سالن جدید کوچک این سینما تعداد فیلم ها و 
سانس های ارائه شده به مردم افزایش یافته و 
مردم می توانند هم به صورت همزمان با اکران 
مرکز و هم تعداد فیلم های بیشتری را استفاده 

کنند.
نعمتی در باره زمان آغاز به کار ســالن جدید 
سینما بهمن نیز ادامه داد: با توجه به مشکالت 
و بحران پیــش آمده از قِبل بیماری کرونا در 
کشور، تعطیلی سینماها و تاخیر در امر تجهیز 
و راه اندازی، تالش دست اندرکاران در بهمن 
ســبز این است که تیر امســال و یا هر زمان 
قانونی که برای بازگشایی سینماها در سطح 
کشور اعالم شود، مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی در ارتباط با بازســازی سینما قدس شهر 
زنجان نیز گفت: ســینما قدس نیز که از چند 
سال گذشته با هدف ساخت مجدد تخریب 
شــد، با پیگیری ها و اقدامات انجام شده در 
سازمان سینمایی و مؤسسه بهمن سبز حوزه 
هنری جــزء اولویت های ســاخت پردیس 

سینمایی در سال کنونی قرار گرفته است.
 رییــس حوزه هنری اســتان زنجــان ابراز 
امیــدواری کرد، با اقدامــات و مقدمات کار 
انجام شده، با بهبود شرایط بحرانی کشور این 
اقدامات سرعت بیشتری بگیرد و هرچه زودتر 
در ماه های اخیر بتوانیم ســاخت این پردیس 
سینمایی را با مجموعه ای از سالن های نمایش 

فیلم در محل سینما قدس آغاز کنیم.
سینما بهمن زنجان در سال ۱۳۴۵ با نام »مولن 
روژ » افتتاح شد که به حوزه هنری تعلق دارد.

معاون آموزش و پرورش استان:
دانش آموزان زنجانی 

مقام های برتر جشنواره 
قهرمان خانه را کسب کردند

 معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان گفت: در 
روزهای شیوع کرونا به رغم تعطیلی مدارس 
و باشگاه های ورزشی، دانش آموزان زنجانی 
ضمن شــرکت فعاالنه در پویش دانش آموز 
پویــا در منــزل، مقام های برتر جشــنواره 
کشــوری فیلم کوتاه ورزشی« قهرمان خانه« 

را نیز کسب کردند.
ذبیح اله تاراســی به خبرنگار ایرنا افزود: این 
جشنواره کشــوری به صورت مجازی و با 
ارســال فیلم کوتاه از فعالیت های ورزشی 
دانش آمــوزان در منزل به میزبانی اســتان 
لرستان برگزار شــد که در مجموع ۸۰۰ اثر 
از سراسر کشور به این دبیرخانه ارسال شده 

بود.
وی اظهار داشــت: دانش آمــوز معصومه 
علوی از آموزشــگاه آیت اهلل شبیری ناحیه 
۲ زنجان مقام سوم کشــوری و دانش آموز 
بیتا طوماری از آموزشگاه شاهد ریحانه ناحیه 
یک زنجان نیز به عنوان اثر شایسته تقدیر در 

این جشنواره اثر منتخب شناخته شد.
این مسؤول ادامه داد: زینب بیگدلی و زینب 
محرمی مربیان این دانش آموزان در تهیه آثار 

این فعالیت های ورزشی بودند.
به گفته این مســؤول، تولیدات برتر شامل 
کلیپ از ویدئوهای تهیه شــده ورزشــی و 
قابل انجام در خانه با اســتفاده از ابزار ساده 
و با خالقیت در قالب فیلمی ۱۰ دقیقه ای به 
ادارات آموزش و پرورش سطح استان ارسال 
شد تا معلمان در کانال های فضای مجازی 

به دانش آموزان نشان دهند.
وی اضافه کرد: برای ارتقا سالمت و افزایش 
نشــاط و تحــرک و بازی با اجــرای اولین 
جشنواره فیلم کوتاه ورزشی »قهرمان خانه« 
تعدادی از قهرمانان ورزشی ایران مشارکت 
داشتند که ویژه فرهنگیان و دانش آموزان بود 
که مطابق با شرایط اعالم شده شرکت کردند.

هم اکنــون حدود ۲۰۰ هــزار دانش آموز در 
۲ هزارو ۵۵۰ مدرسه ســطح استان زنجان 

مشغول به تحصیل هستند.

خبــر

 فرنشــین میراث فرهنگی استان زنجان 
گفت: گردشــگری معدنی مقوله جدیدی در 
صنعت گردشگری است و ایجاد این گردشگری 
در اقتصاد تاثیر به سزایی خواهد داشت و باعث 
افزایش ماندگاری گردشــگران در این استان 

می شود.
به  گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان زنجان، امیر 
ارجمند افزود: گردشــگری معــدن یکی از 
مزیت های حوزه گردشگری هر شهر محسوب 
می شــود که توجه به آن ، می تواند گامی رو به 

جلو در توسعه همه جانبه باشد.
وی تصریح کرد: مجوز اولین مجتمع گردشگری 
معدنی کشور در استان زنجان صادر شده است 
و در روزهای آتی فعالیت خود را آغاز می کند. 
معدن انگوران جزو معدود معادن فعال کشور 
است که صنعت گردشــگری را در برنامه های 
خود قرار داده و گردشگری معدن جدید است و 
با استانداردسازی و مطالعات تخصصی می توان 

به موفقیت رسید.
این مســوول ادامــه داد: از جمله مواردی که 

جذابیت خاصی برای مردم دارد، مشاهده پیت 
معادن روباز و زیرزمینی، روش های اکتشاف و 
استخراج آن ها، تونل زیرزمینی، معدن تراورتن، 
ورودی ییالق دســتگاه ها و ماشین آالت مورد 
استفاده برای اســتخراج معادن، مشاهده انواع 
کانی ها و ســنگ ها به ویژه سنگ های قیمتی و 

جواهر است.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی استان زنجان اظهار کرد: گردشگری 
معدنی در معدن انگــوران زنجان، بزرگ ترین 
معدن ســرب و روی خاورمیانه، از طرف وزیر 
میراث فرهنگی نیز مورد اســتقبال قرار گرفت. 
معدن سرب و روی انگوران واحدهای اقامتی 
را در داخل این مجموعه در راســتای اسکان 
تورهای گردشــگری معدنی آماده کرده است. 
با توجه به اینکه در مسیر گردشگری زنجان به 
پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان این امکانات 
گردشــگری برای مسافران بســیار مناسب و 

درخور توجه است.
ارجمند خاطرنشــان کرد: با توجه به بکر بودن 
کشــور از لحاظ میراث طبیعــی و پدیده های 

جذاب طبیعت زنده و غیرزنده شناسایی و بها 
دادن به معادن به  واسطه دارا بودن پیشینه بسیار 
طوالنی و تنوع معدن کاری فرصتی بسیار مناسب 
برای گردشگری در جهت اشتغال زایی و توسعه 
اقتصادی در کنار بهره برداری از معادن اســت. 

این معدن در ۱۳۰ کیلومتری شــهر زنجان قرار 
داشته و  فعالیت آن به سال ۱۳۰۱ برمی گردد.

گفتنی است، گردشــگری معدن این روزها به 
یکی از شاخه های پررونق گردشگری طبیعت یا 

همان ژئوتوریسم تبدیل شده است.

 فرنشــین مدیریت بحران اســتان زنجان 
گفت: بــا مدیریــت مطلوب و اقدامــات جهاد 
کشــاورزی در سطح ۷۵ هزار هکتار از زمین های 
زراعی این اســتان خطر آفت ســن گندم و ملخ 

مراکشی رفع شد.
صفی اله کرامتــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: جهادکشاورزی تاکنون توانسته در سطح ۱۵ 
هزار هکتار از زمین های زراعی شهرســتان طارم 
علیه ملخ مراکشی کانون یابی و کانون کوبی انجام 

دهد.
وی با تاکید بر اینکه سطح مبارزه با آفت سن مادر 
نیز در ســطح ۳۰ هزار هکتار انجام شــده است، 
اظهارداشــت: با این اقدام از تخم ریزی و افزایش 
پوره ســن گندم در سطح مزارع اســتان زنجان 
جلوگیری شــد که این اقدام توانست خطر سن 

گندم را رفع کند.

فرنشین مدیریت بحران استان زنجان گفت: عالوه 
بر این در ۳۰ هزار هکتار نیز با علف های هرز در 
سطح مزارع کشاورزی مبارزه شد که این عملکرد 
و مدیریت جهاد کشاورزی استان در ماه مضان به 

صورت شبانه روزی محقق شده است.
کرامتی تاکید کرد: خوشــبختانه در ســطح استان 
زنجان در باره مبارزه با افت ملخ مراکشــی و سن 
گندم نسبت به استان های گیالن و قزوین اقدامات 

موفق بوده است.
کشاورزان عملیات مبارزه با سن گندم را جدی 

بگیرند
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان نیز گفت: بارش های 
مناســبی را در سال زراعی جاری داشتیم و مزارع 
گندم دارای شرایط بسیار مطلوبی هستند و انتظار 

عملکرد مناسب نیز وجود دارد.

ربابه شــب خیز افزود: هم اکنــون وجود آفات، 
بیماری ها و علف های هرز مزارع گندم را تهدید 
می کند و آفت سن گندم نیز در صدر آن ها قرار 
دارد و امســال تراکم آفت سن مادر در مزارع باال 
است. به گفته وی، بیشــتر شهرستان های استان 
بویژه در ابهر، ســلطانیه، زنجان و بخش هایی از 
خدابنده کشاورزان نســبت به عملیات مبارزه با 

آفت سن گندم اهتمام جدی داشته باشند.
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان گفت: آفت ها، بیماری ها 
و علف های هرز از جمله عوامل خسارت زایی به 
شــمار می رود که ساالنه در سراسر جهان مقادیر 
زیــادی از مــزارع و باغات کشــاورزی را دچار 
آســیب و خسارت کرده باعث از بین رفتن میزان 
قابل  توجهی از محصوالت کشاورزی می شوند. 
شــب خیز اظهار داشت: از جمله آفت های شایع 

در کشور سن غالت اســت که در استان زنجان 
همزمان با آغاز فصل بهــار به مزارع گندم و جو 
هجــوم برده و در صورت عدم مبارزه و کنترل در 
مزارع آلوده می توانند صد درصد خسارت ایجاد 

کند. 
وی ادامه داد: امســال در اســتان زنجان ۱۸ هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی زیر کشت گندم آبی 
و ۲۹۱ هزار هکتار از اراضی زیرکشت گندم دیم 
رفته و هدفگذاری برای تولید گندم بیش از ۵۰۰ 

هزار تن است.
معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان گفت: کشــاورزان با 
راهنمایی مدیران و کارشناســان جهاد کشاورزی 
همت بیشتری در راســتای مبارزه با آفت سن و 
تولید محصولی با کیفیت بهتر در اســتان داشــته 

باشند.

صدور مجوز نخستین مجتمع گردشگری معدنی کشور در زنجان
 گردشگری معدنی در معدن انگوران زنجان، بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه، از طرف وزیر میراث فرهنگی مورد استقبال قرار گرفت

 اســتاندار زنجان گفت: صدور هرگونه 
مجــوز بایــد تعریف دقیقی داشــته باشــد تا 
متقاضیان، تفسیر دیگری از این موضوع نداشته 

باشند.
فتح اله حقیقی در نشســت کارگــروه زیربنایی، 
توسعه روستایی، عشــایری و شهری و آمایش 
ســرزمین اســتان زنجان که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، اظهار کرد: بســیاری از 
مشکالت موجود در طرح ها که امروز با شکایت 
مواجه شــده، به دلیل این بوده که در گذشــته 
به رغم وجود ابهام به تصویب رســیده و امروز 

مدعی پیدا کرده است.
این مسوول ادامه داد: این گونه موارد باید مورد 
توجه دســتگاه ها و دبیرخانــه کارگروه ها قرار 
گیرد، زیرا وقت و انرژی زیادی صرف می کند و 
در باره مسائل پیش  آمده در حسین آباد شهرستان 
ابهــر ضمن اجرای قانــون باید صرفه و صالح 

مردم نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به پنجره واحد سرمایه گذاری، افزود:  
پنجره واحد سرمایه گذاری در امر سرمایه گذاری، 

نوع ســرمایه گذاری، نیاز استان و نظم دهی برای 
صدور مجوزها مسئله مهمی است که این طرح، 
مورد توجه معاون اول رییس جمهور قرار گرفته 
و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته شده 

که اســتان های دیگر نیز از تجارب استان زنجان 
در این زمینه بهره مند شوند.

حقیقی بــا تاکید بــر حل مشــکالت فعالیت 
پنجــره واحد ســرمایه گذاری، تصریــح کرد: 

عملکرد دســتگاه های مختلف در پنجره واحد 
از جلســات بعدی شــورای  ســرمایه گذاری 
برنامه ریزی و توســعه اســتان ارائه می شود تا 
مشکالت و مسائل موجود را برطرف کنند. همه 
تالش مدیریت استان بر این است تا کارهایی که 

به صرفه و صالح مردم است، اجرا شود.
استاندار زنجان یادآور شد: اتفاقات نامطلوبی در 
گذشته در صدور مجوزها افتاده است، به طوری 
که مجوز مربوطه برای یک یا چند مورد کاربری 
اخذ شــده اما هنگام بازرسی، مشخص شده که 
هر کاری غیر از فعالیت اصلی مندرج در مجوز 
در آن مکان انجام می شــود که این کار منجر به 

وقوع تخلف شده است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، خاطرنشان 
کرد: صدور هرگونــه مجوز باید تعریف دقیقی 
داشته باشــد تا متقاضیان، تفسیر دیگری نداشته 
و در همان رشــته اصلی فعالیت کنند. مســائل 
اجتماعی نیز باید در صدور مجوزها مورد توجه 
جدی قرار گرفته و الزامات منطقی در سیســتم 

شهری پیش بینی شود.

در نشست کارگروه آمایش سرزمین استان عنوان شد؛

تعریف دقیق برای صدور هرگونه مجوز

خطر آفت سن گندم در استان زنجان رفع شد

 فرماندار شهرستان زنجان گفت: 
آنچه که باعــث افزایش بی رویه قیمت 
مسکن در شــرایط کنونی شده، بحث 

سوداگری در این عرصه است.
رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر 
با یــادآوری اینکه برخی از فعالیت های 
صورت گرفتــه در حوزه مســکن به 
صورت خرید فیش بوده که عمده این 
زمین ها نیز مربوط به خارج از محدوده 
شــهری زنجان است، تصریح کرد: این 
قبیل از شرکت های تعاونی حوزه مسکن 
برای اینکه بتوانند رضایــت افرادی را 
که ســرمایه خود را در حوزه مسکن و 
در اختیار این تعاونی ها قــرار داده اند، 
جلب کنند، فیش های صادر شده را در 
قالب خرید و فروش های غیررسمی و 

غیرقانونی افزایش دادند.
وی ادامه داد: امروز ما شاهد این موضوع 
هســتیم که تعدادی از مردم به نوعی با 
این فیش ها در حال کسب درآمد هستند، 

فــارغ از اینکه برخــی از دالالن حوزه 
مسکن نیز این فیش ها را دریافت کرده 
و در برخی مقاطع که شاهد رکود ملک 
در کشور هستیم، با تحرکات کاذب اقدام 
به افزایش قیمــت فیش ها و فروش آن 

می کنند.
فرماندار شهرســتان زنجان با بیان اینکه 
خیلی از کسانی که این گونه فیش ها را 
در اختیار دارند، جزو کسانی هستند که 
شاید نیازی به مسکن نداشته و به نوعی 
با فیش هایی که در اختیار دارند، اقدام به 
سوداگری می کنند، اظهار کرد: بی تردید 
این روند آثار خود را به صورت کالن در 
حوزه ملک و امالک و نیز فعالیت های 
مرتبط با این حوزه در پی خواهد داشت.
فرخی بــا تاکید بــر اینکــه برخی از 
حوزه  تعاونی  شرکت های  هیئت مدیره 
مسکن، انگیزه ای برای اتمام پروژه های 
خود ندارند، بیان کرد: گاهی اوقات این 
اراضی به نوعی شرایطی را فراهم کرده 

است که بقای هیئت مدیره شرکت های 
تعاونی ها در این است که این پروژه ها 
نیمه کاره رها شده و درآمد هیئت مدیره 
برخی از این این شرکت ها کماکان تداوم 
داشته باشد و همین امر باعث شده است 
که هیچ عالقه و انگیــزه ای برای اتمام 
کاری کــه به آن ها در این عرصه محول 
شده، نداشته باشند، لذا تعیین تکلیف این 
پروژه ها می تواند بخش اعظمی از نیاز 

مسکن در شهر زنجان را مرتفع کند.
فرماندار زنجان طــرح اقدام ملی تولید 
مســکن را گام بلند دولت برای مرتفع 
کردن مشکالت حوزه مسکن برشمرد 
و با اشــاره به اینکه دولت این موضوع 
مهم را در دســتور کار خــود قرار داده 
است، گفت: در همین راستا هفته گذشته 
شــاهد آغاز عملیات اجرایی تعدادی 
از این واحدهای مســکونی در شــرق 
زنجان بودیم که برای شــروع این کار، 
زیرساخت های الزم توسط اداره کل راه 

و شهرسازی و برخی از تعاونی هایی که 
در این امر دخیل بودند، از قبل آماده شد 
تا این پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن 

به سرانجام برسد.
عسگری با یادآوری اینکه عالوه بر این، 
دستورالعمل ها و ضوابطی برای مدیریت 
بنگاه هــای معامــالت امــالک به ویژه 
برای کســانی که به صورت غیرقانونی 
و غیرمجــاز در ایــن عرصه به فعالیت 
مشــغول اند، ابالغ شــده است، متذکر 
فعالیت ها نقش  این گونه  شد: معتقدیم 
بسیار پررنگی در این سوداگری کاذب 
فیش های تعاونی های مسکن در سطح 
شهر زنجان داشته و با برنامه ریزی های 
خوبی که در این راستا صورت گرفته و 
کنترلی که انجام خواهد شد، بخشی از 
این عوامل را که موجب افزایش بی رویه 
ملک در شهر زنجان شده است، مدیریت 

خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه تداوم این روند در 

حوزه مسکن باعث شده است تا کسانی 
وارد سوداگری مسکن شوند که اساسًا 
نیاز فعلی به مســکن نداشته و چه بسا 
واحد مسکونی دیگری نیز دارند، اظهار 
کرد: این امر باعث می شــود کسانی که 
نیاز اساســی به مسکن داشــته و فاقد 
مسکن در شــرایط فعلی هستند، برای 
خرید مسکن با قیمت های نجومی قادر 
به تامین آن نباشند، به همین خاطر باید 
در مسیری حرکت کنیم که سوداگرانی 
که به صورت کاذب در این حوزه ورود 

پیدا کرده اند، قادر به ادامه مسیر نباشند.

فرماندار شهرستان زنجان:

سوداگری عامل افزایش بی رویه قیمت مسکن در زنجان است
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آغاز فعالیت خزانه 
بانک آینده، برای تحویل 

گرفتن سکه 
 در پی موافقت شــرکت بورس کاالی 
ایران، خزانه بانک آینده به عنوان انبار سکه طال 
و صادرکننده گواهی سپرده سکه طال، فعالیت 

خود را آغاز کرد.
خزانه بانک آینده با ظرفیت 150 هزار ســکه، 
به عنوان پنجمین خزانه سکه طالی پذیرفته شده 
در بــورس کاالی ایران، آماده انجام معامالت 

گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادی است.
گواهی ســپرده سکه طال، ســندی است که 
مالکیت یک فرد بر تعداد مشــخصی سکه را 

نشان می دهد.
دارندگان ســکه فیزیکــی می توانند با همراه 
داشــتن مدارک شناسایی به خزانه بانک آینده 
رجوع کرده، ضمن تحویل ســکه های خود، 
گواهی ســپرده را دریافت نمایند؛ پس از یک 
روز و با اعتبارسنجی ســکه ها توسط بانک، 
قبض انبار صادر می شــود؛ دارنده این قبض 
می تواند این قبض را با حضور در کارگزاری 
یا به صورت آن الین بفروشد؛ مبلغ مورد نظر 
پس از یک روز قابل برداشــت از حســاب 
خواهد بود. دارندگان گواهی سپرده سکه نیز 
می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی 
خود، پــس از یک روز از خریــد گواهی به 
خزانه بانک آینده در تهران، خیابان بخارست، 
خیابان پانزدهم، ســاختمان شماره یک بانک 
آینده رجوع کرده، با ارائه گواهی، ســکه های 

خود را دریافت نمایند.
هزینه اصالت سنجی برای آورنده سکه، 3000 
تومان بــه ازای هر ســکه و هزینه نگه داری 

روزانه، 70 تومان برای هر قطعه سکه است.
این روش، برای کســانی که می خواهند سکه 
را نگه داری کنند، بســیار امن و بدون دغدغه 
ســرقت خواهد بود؛ از سوی دیگر، آن دسته 
از افرادی که می خواهند ســکه را دائماً خرید 
و فــروش کنند نیازی بــه دریافت و تحویل 
مستمر سکه نخواهند داشت و صرفاً از طریق 
کارگزاری یا به صورت آن الین می توانند سکه 
خریــد و فروش کنند؛ از دیگــر مزایای این 
گواهی ســپرده، می توان به امکان بهره برداری 
از آن، به عنوان وثیقه، جهت اخذ تســهیالت 

کوتاه مدت از شبکه بانکی اشاره کرد.
متقاضیان می توانند اطالعات بیش تر را از مرکز 
ارتباط بانک آینده به شماره 021-27663200 

بگیرند.

آغاز فعالیت های هیات 
دوچرخه سواری زنجان با 

رعایت پروتکل های بهداشتی
 رییس هیئت دوچرخه ســواری استان 
زنجان با اشــاره به آغــاز فعالیت های هیئت 
دوچرخه سواری زنجان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی از فعالیت بیش از 50 دوچرخه سوار 

در استان زنجان خبر داد.
فرهــاد عصفوری در گفت وگــو با خبرنگار 
موج رسا، با اشاره به آغاز فعالیت های هیئت 
دوچرخه سواری در زنجان، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه خطر شــیوع بیماری کرونا هنوز در 
استان و کشــور احساس می شود به مربیان و 
ورزشــکاران تأکید شده اســت تا گروه های 
تمرینی دوچرخه ســواری گروه های کوچکی 

باشند.
وی با بیــان اینکه به ورزشــکاران و مربیان 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در حین 
ورزش کردن تأکید شــده اســت، ابراز کرد: 
رعایت مسائل بهداشت عمومی و موارد مورد 
تأکید دانشگاه علوم پزشکی به ورزشکاران و 

مربیان توصیه شده است.
رییس هیئت دوچرخه ســواری استان زنجان 
بیان کرد: رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
حین ورزش کردن یکی از مســائل مهم برای 
ما اســت و امیدواریم با رعایت پروتکل های 

بهداشتی این ویروس ریشه کن شود.
وی با بیان اینکه ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
فعاًل فقط اجــازه تمرین به ورزشــکاران و 
هیئت های ورزشی را داده است، تصریح کرد: 
برگزاری مسابقات ورزشی به صورت رسمی 
از طرف فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با کرونا 

اعالم نشده است.
عصفــوری با بیان اینکــه هرزمانی برگزاری 
مســابقات ورزشی از طرف وزارت ورزش و 
جوانان اعالم شود فدراسیون دوچرخه سواری 
هماهنگی هــای الزم را جهــت برگــزاری 
مســابقات را انجام خواهد داد، عنوان کرد: ما 
هم به تبعیت از فدراســیون دوچرخه سواری 
طبق برنامه فدراسیون دوچرخه سواران استان 

را به مسابقات اعزام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تعداد دوچرخه ســواران در 
اســتان زنجان متغیر اســت، افزود: در استان 
زنجان ما دو نوع دوچرخه سواری قهرمانی و 

همگانی داریم.
رییس هیئت دوچرخه سواری استان زنجان با 
بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد دوچرخه سواران 
همگانی در دســترس نیست، ابراز کرد: بیش 
از 50 دوچرخه ســوار ســازمان یافته با بیمه 
ورزشــی و تحت نظر هیئت فعالیت خود را 

آغاز کرده اند.

 خبـــر

 فرنشین راه و شهرســازی استان زنجان 
گفت: نتایج بررســی های طرح اقدام ملی مسکن 

در استان به زودی اعالم می شود.
مسعود بیات منش در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به نتیجه رسیدگی به ثبت نام کنندگان 
طرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان اظهار کرد: 
قرار بود تا آخری اردیبهشت ماه نتایج پاالیش ها 
اعالم شــود اما با توجه به تعــداد باالی ثبت نام 

کنندگان این امر از طرف تهران به تاخیر افتاد.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی های طرح اقدام ملی 

مسکن به زودی اعالم خواهد شد، ابراز کرد: اعالم 
نتایج بررسی ها بعد از اعالم از طرف تهران اطالع 

رسانی خواهد شد.
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به 
دالیل ازفزایش قیمت زمین و مسکن عنوان کرد: 
دو دســته معامالت در زنجان اتفاق می افتد یعنی 
دالالن و ســرمایه گذاران در این شرایط بیشترین 

معامالت را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران برای اینکه ارزش 
پولشان کم نشــود اقدام به خرید زمین و مسکن 

می کنند، خاطرنشــان کرد: بورس هــم در بازار 
مسکن تاثیر گذاشته است، به طوری که فرد قبل 
از عید یک میلیارد تومان در بورس سرمایه گذاری 
کرده و بعد از عید این پول سه برابر شده که فرد با 
سود به دست آمده به سراغ خرید زمین و مسکن 
می رود و چون در مدت کوتاهی این ســود را به 
دست آورده برایش مهم نیست که چقدر زمین و 

مسکن را گران می خرد.
بیات منش با اشــاره به اینکه اکنون مصرف کننده 
واقعی خریدار زمین و مســکن نیست، گفت: ما 

گفتیم که هرکس که نیاز به مسکن دارد در طرح 
اقدام ملی مسکن ثبت نام کند تا با کمترین قیمت 
یعنی با قیمت تمام شده واحدها را در اختیارشان 

قرار دهیم.
وی بیان کرد: ما تا 10 هزار واحد در استان تولید 
مســکن خواهیم داشــت که نیاز بازار را تامین 
خواهد کرد و به طور یقین بازار مســکن افت را 

در پیش دارد.
فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه 
با راه اندازی ســامانه امالک و مســتقالت کنترل 

بیشتری در بازار مسکن شاهد خواهیم بود، اظهار 
کرد: بــازار زمین و مســکن در آینده این چنین 
نخواهــد بود چرا که برنامه هــای دیگری نیز در 

دست اقدام داریم.

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان:

نتایجبررسیهایطرحاقدامملیمسکنبهزودیاعالممیشود

 رییس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: پســر جوان در شهرستان 

ماهنشان با سالح شکاری به قتل رسید.
ســرهنگ کارآگاه جعفر رحمتــی،  در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: این جوان 23 ســاله، 
حوالی ســاعت 21 دوشنبه شــب به منظور سر 
زدن به اســتخر از منزل خارج شــده و در میانه 

مسیر به قتل رسیده است.
وی بــا بیان اینکه این قتــل در حد فاصل منزل 
مسکونی تا استخر که حدود هفت کیلومتر واقع 
شــده اتفاق افتاده اســت، اظهار داشت: قاتل با 

استفاده از تاریکی شــب، مقتول را که سوار بر 
موتورسیکلت بوده از قسمت پشت هدف گلوله 

ساچمه ای قرار داده است.
رحمتی افزود: شــوربختانه این جوان 23 ساله 
ماهنشــانی پس از اصابت ســاچمه ها به بدن بر 
زمین افتاده و بر اثر خونریزی شــدید در محل 

حادثه جان خود را از دست داده است.
رحمتــی تصریح کــرد: قاتل پــس از ارتکاب 
قتــل از محل حادثه متواری شــده و هم اکنون 
عوامل نیروی انتظامی ماهنشان، پلیس آگاهی و 
دادســتانی، پی گیر موضوع و دستگیری ضارب 

هستند. رییس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: 
چند مظنــون در این رابطه وجود دارد و عوامل 
پلیــس آگاهی بــا جدیت هرچه تمــام در پی 

شناسایی و دستگیری ضارب اصلی هستند.
رحمتی افزود: عوامل پلیس آگاهی استان زنجان 
در حال بررســی و تحقیقات هستند تا زوایای 
تاریــک و پنهان این جنایت خونین، روشــن و 
آشــکار شود و به حتم با توجه به سرنخ های به 
دست آمده و دستگیری چند مظنون این پرونده 
جنایی، قاتل بزودی در دام قانون گرفتار خواهد 

شد.

جوان ماه نشانی با سالح شکاری به قتل رسید

 بــا حضــور هئیت آلمانــی فصل جدید 
کاوش در بزرگترین معدن نمک جهان در زنجان 

آغاز می شود.
به گزارش موج رسا، معدن چهرآباد به عنوان یکی 
از معروفترین معادن جهان به دلیل داشتن مردان 
نمکی اســت که تنها نمونه آن در اســتان زنجان 

کشف شده است.
با پیدا شدن اولین مرد نمکی در زنجان کاوش ها 
در این معدن جدی تر شــد و کاوش این محوطه 
باستانی از ســال 83 با همکاری دانشگاه بوخوم 
آلمان آغاز شــد در فصل هــای مختلف کاوش، 
اطالعات جدیدی از مردان نمکی و این محوطه 

تاریخی ثبت شده است.
*دیرینگی 2300 ساله مردان نمکی

بر پایه کاوش های انجام شده قدمت مردان نمکی 
کشف شــده به بیش از 2 هزار و 300 سال بعنی 
دوران هخامنشــیان می رســد که تا کنون 6 مرد 
نمکی در این معدن پیدا شــده و در موزه مردان 
نمکی زنجان در معرض دیــد عالقه مندان قرار 

گرفته است.
البته از 6 مرد نمکی کشف شده دو اثر در مخزن 
اشــیای مردان نمکی در موزه ذوالفقاری، ســه 
مومیایی در عمارت ذوالفقاری و یک مومیایی در 

موزه ملی ایران است.
در فصــل اول کاوش در معــدن چهرآباد زنجان 
کاوش های باســتان شناســی انجام شــد تا در 
فصل های دیگر بتوان بــه آثار دوره های مختلف 

زندگی مردان نمکی پی برد.
در فصــل دوم کاوش هــا عملیــات گســترده 
ژئوفیزیکی در بخش بزرگی با عنوان گنبد نمکی 
انجام شد و اطالعاتی از ساختار زمین شناختی و 
محدوده فعالیت این معدن به دست آمد، در این 
فصل مطالعات محیطی و زمین شناســی پیرامون 

این معدن انجام شد.
در فصل ســوم کاوش آثار دوران هخامنشــی، 
ساســانی و دوران متاخر اســالمی کشف شد و 
کار ســاماندهی و پاکسازی محدوده کاوش شده 

و نقشه بردار مجدد محدوده کاوش انجام شد.
*کشف تونل از اکتشافات بزرگ چهرآباد

چهارمین فصل کاوش در سال 96 در این معدن 
انجام شد و کشف تونلی بزرگ یکی از مهمترین 

اکتشافات این معدن در این دوره بود.
این تونل دارای چند فضای مرتبط با یکدیگر بود 
و از نکات قابل توجه آن کشــف آثاری از دوران 

میانی اسالم بود.
فصل جدید کاوش در ایــن معدن نمکی جهان 

بار دیگر امســال از ســر گرفته می شــود و قرار 
است هئیت آلمانی با حضور در این معدن فصل 
جدیدی را بازگشــایی کند تا اطالعات دقیق تری 
از مردان نمکی و آثار این محوطه تاریخی کشف 

شود.
* نتایج جالبی از مردان نمکی به دست می آید

به گفته فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان زنجان باید منتظر نتایج جالبی 
از کشــف مردان نمکی بود کــه این بار تکنیک 
کاوشگران این محوطه تاریخی می تواند این نتایج 

را رقم بزند.
وی بــر این باور اســت: در ایــن فصل از کاش 
زوایای جدیدی از زندگی معدنکاران به دســت 
می آید که می تواند برای جهان جالب توجه باشد.
ارجمند می گوید: معــدن چهرآباد به عنوان تنها 
معدن نمکی شناخته شده در جهان است که زمان 
استخراج نمک را به حدود 500 سال پیش ارجاع 

می دهد.
وی ادامــه داد: اواخر خرداد ماه با حضور هئیت 
آلمانی فصل جدید کاوش در معدن چهرآباد آغاز 
می شود و از دو هفته گذشته درخواست کاوش به 

تهران ارسال شده است.
این مسوول می گوید: باید منتظر خبرهای خوبی 

از این فصل کاوش باشیم چرا که تا کنون مراحل 
خوبی از کاوش در این معدن انجام شده است.

فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان از آغاز مرمت البسه 
مردان نمکی در زنجان از چند روز گذشته خبرداد 
و گفت: هئیتی از تهران برای مرمت البسه مردان 

نمکــی در زنجان به صــورت مطالعاتی فعالیت 
می کنند.

به گزارش موج رســا، معدن تاریخی چهرآباد در 
70 کیلومتری شمال غرب شهر زنجان قرار دارد 
که با کشف مردان نمکی مشهور شد و امروز دنیا 

منتظر اکتشافات جدیدی از این معدن است.

 از روزی که کرونا سایه شوم خود را بر سر 
کشورمان انداخت، هستند کسانی که با شجاعت 
هر چه تمام تر، جان خود را کف دســت گرفته و 
در حال ارائه خدمات به بیماران کرونایی هستند؛ 
کســانی که حتی واژه ها نیز در برابر عظمت شان 

کم می آورند.
ایثار از برجسته ترین فضایل و ارزش های انسانی 
است که در قرآن و سخنان نورانی پیشوایان اسالم، 
ستوده شده است؛ از جمله قرآن کریم درباره ایثار 
جانی حضرت علــی )ع( می فرماید: »و برخی از 
مردم برای به دســت آوردن خشنودی خدا، جان 
خویــش را فدا می کنند«. ایثار انواع مختلفی دارد 
اما اهمیت و ارزش ایثار در جان، فراتر از ایثار در 
مال اســت، زیرا کمتر کسی است که حاضر شود 

زندگی دیگری را بر زندگی خود مقدم بدارد.
ایثار در جان، مرتبه انســان کامل است، از اینرو 
ایثار امام علی )ع( در لیلةالَمبیت مورد ســتایش 
خداوند متعال قرار می گیرد و خداوند، این چنین 

در نزد فرشتگان به آن مباهات می کند: »و کسانی 
از مردم، جان شان را برای به دست آوردن رضای 
خدا، سودا می کنند«؛ هنوز تنور داغ انتخابات در 
کشورمان سرد نشده بود که خبر مثبت اعالم شدن 
تســت کرونای یک شهروند قمی به تیتر یکی از 
بســیاری از روزنامه ها و خبرگزاری های کشور 
تبدیل شــد و اینگونه بود که پــای این ویروس 

منحوس به کشورمان نیز باز شد.
از همان روزهای آغازین بســیاری از افراد برای 
آن نسخه های مختلفی پیچیدند و بسیاری نیز پا را 
فراتر گذاشته و قدم در تخریب گذاشتند، همانند 

آنچه در رســانه های معاند گذاشت و به جرات 
می توان گفت این مخربان همان کســانی هستند 
که حتی جرات عبور از مقابل بیمارستان هایی که 
پذیرای بیماران کرونایی هســتند را نیز ندارند اما 
در این بین، بودند افرادی که با جرات و شجاعت 

تمام نشدنی این بار جان خود را ایثار کردند.
سفیدپوشــانی کــه در مقابل تمــام کمبودها و 
کاستی ها مقاومت پیشی کر؛ه و بر حسب وظیفه 
انسانی و شغلی خود با تمام وجود در مقابل این 
بیماری ایستادند، کسانی که عشق به خانواده را در 
این برهه حساس فدای عشق به وطن کردند مانند 

همان 15 پرستار بیمارستان های ابهر و خرم دره و 
رییس بیمارستان بوعلی ســینا خرم دره که در راه 

این مبارزه خودشان نیز طعمه کرونا شدند.
در این روزهای کرونایی از ایثار و فداکاری کادر 
بهداشــت و درمان کم نشنیده ایم از پرستاری که 
از دلتنگی هایش برای خانواده می گفت تا پزشک 
و خدمه ای که جان خــود را در این راه فدا کرد. 
کسانی که مانند دوران هشت سال دفاع مقدس راه 
ایثار و شــهادت را در پیش گرفتند تا ذره ای آب 

در دل من و تو تکان نخورد.
این روزها اگر می خواهیــم زیباترین لحظات از 

ایثار جان را به تصویر بکشیم، کافی است به میان 
پزشکان و پرستاران برویم، کسانی که نوع دوستی، 
گذشت و فداکاری آنان چشم ها را خیره و قلب ها 
را آکنده از عشــق می کند. این روزها صحبت از 
دالورمردان و شیرزنان خط مقدم مبارزه با کرونا 
است، از پزشکان، پرستاران، نیروهای کادر درمان 
گرفته تا تشــخیص و گروه های پشتیبانی اعم از 
بهداشتی، درمانی و ستادی حوزه پزشکی کسانی 
کــه به معنای واقعی کلمه خســتگی را خســته 

کرده اند.
قطعا کرونا روزی بساط خود رو از این کره خاکی 
جمع کرده و در مقابل علم بشر زانو خواهد زد اما 
این روزها این بیماری بیشتر از هر چیز به یاد ما 
انداخت که دنیا چقدر کوچک بوده و ناخوشیها 
و خوشی های آن تا چه اندازه وابسته هم هستند 
این بیماری بیــش از هر زمانی به یاد ما انداخت 
که بنی آدم با پیشــرفت علم تکنولوژی هنوز هم 

اعضای یکدیگرند.

با حضور هئیت آلمانی صورت می گیرد؛

آغازفصلششمکاوشدرمعدنچهرآباد

کادر بهداشت و درمان، فرشتگان نجات این روزهای ایران

پایدارتاپایجان

 عضو شورای اسالمی شهر ابهر گفت: سهم 
ابهر از حق آبه ســد کینه ورس، نیازمند تجدیدنظر 

است.
مصطفی محمودی در نشســت شورای اسالمی 
شهر ابهر با اشاره به وجود برخی ابهامات در مورد 
شهرک صدرا، اظهار کرد: همه مراحل اخذ مجوزها 
در این زمینه طی شــده و هیچ مشکل قانونی در 
این راستا وجود ندارد و همه استعالمات صورت 

گرفته است.
وی با اشاره به سهم ابهر از حق آبه سد کینه ورس، 
گفت: علی رغم همه تالش ها و امکاناتی که از ابهر 

برای ساخت این سد هزینه شده، شوربختانه سهمی 
درخور و شــان ابهر از این سد نصیب شهرستان 
نشده و فقط مشکالت و سیل های آن نصیب ابهر 
خواهد شــد و این در شرایطی است که بیشترین 
حوزه آبریز ســد کینه ورس به ابهــر تعلق دارد و 
اگر اقدامــی در این زمینه صورت نگیرد، ابهررود 
و بسترهای آبریز آن به عنوان شریان حیاتی منطقه 
و منشا احیای جنگل های بنارود و حاشیه ابهررود 

به طور کامل نابود خواهد شد.
این مســوول با تاکید بر این که باید در تقســیم و 
اختصاص حق آبه ابهر تجدیدنظر شود، ادامه داد: 

این امر صرفا آب اختصاصی برای شــرب نبوده 
و برای اســتفاده کشاورزی نیز سهمیه متناسب با 

جمعیت ابهر اختصاص یابد.
محمودی، گریزی به مشکل کم آبی در شریف آباد 
نیز زد و افزود: هم اکنون مردم در این منطقه مزارع 
و باغ های خود را با فاضالب آبیاری می کنند، لذا 
اداره امور آب باید نسبت به پرداخت حق آبه آن ها 

اقدام و یا خسارت آن ها را پرداخت کند.
وی با اشــاره به روان آب های قسمت شمال شهر، 
ادامه داد: از بندهای خاکی احداث شــده در این 
منطقه مردم دارای حق آبه بودند که باید نســبت 

به تخصیص این حق آبه اقدام شــود. در ادامه این 
نشست، دیگر عضو شــورای اسالمی شهر ابهر 
نیز با اشــاره به این که کشاورزان بخش کثیری از 
جمعیت شهر را تشکیل می دهند و از اقشار مولد و 
زحمت کش جامعه هستند، ادامه داد: توجه به نیاز 

آن ها نیز باید مد نظر قرار گیرد.
کیوان الهیــاری ادامه داد: یکی از خواســته های 
کشاورزان ابهری، تسطیح و هموارسازی مسیرهای 
بین مزارع اســت که با کم ترین هزینه و امکانات 

می توان نیاز آن ها را مرتفع کرد.
وی بــا ذکر این مطلب که اکثر زیرســاخت ها و 

امکانات شهری در بافت فرسوده شهر متمرکز شده 
که محله آقا صــدرا و دهک، از جمله این مناطق 
است که نیاز به بازآفرینی دارد، بیان کرد: این مناطق 
باید در اولویت کاری بازآفرینی بافت های فرسوده 
قرار گیرد. این مســوول با اشاره به این که ابهررود 
روزگاری به عنوان شــریان حیاتی منطقه به شمار 
می آمد و شوربختانه امروز به محلی برای جاری 
شدن فاضالب تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: 
در این مسیر می توان با احیای آب بندهای قدیمی 
عالوه بر کمک به کشــاورزان، به جریان ابهررود 

نیز کمک کرد.

عضو شورای اسالمی شهر ابهر:

سهمابهرازحقآبهسدکینهورس،نیازمندتجدیدنظراست
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چهارسو

 با شــیوع ویروس کرونا و به موازات آن 
تالش حوزه بهداشت و درمان برای یافتن راه هایی 
برای عالج آن، چند وقتی اســت که از پالســما 
درمانی برای کمک به درمان بیماران مبتال به کرونا 
استفاده می شود که در این میان کرونایی های بهبود 
یافته با اخالص در این ســنگر ایثار قرار گرفتند 
تا شــاید نجات بخش جان بیماران نیازمند به این 

پالسما باشند.
پالسمادرمانی به معنی استفاده از پالسمای بیماران 
بهبودیافته برای بیماران بدحال اســت، روشی که 
در آن پادتن تولیدشده در بدن بیماران بهبود یافته 
اســتخراج  شده و به بیمار دیگری که هنوز درگیر 
کرونا است تزریق می شود. این روش سابقه علمی 
در دنیا دارد که به ۱۰۰ سال قبل برمی گردد که در 
۲ دهه اخیر نیز در زمینه بیماری های سارس، مرس 
و ابوال نتیجه خوبی داشته و حتی سازمان جهانی 
بهداشت هم برای ابوال توصیه نامه ای در این زمینه 

دارد که مبنای کار در کشور چین شد.  
این روش درمانی به عنوان راهکاری برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن مبتالیان به کووید ۱۹ در ایران 
نیز مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد اقدامی 
امیدبخش در بهبود مبتالیان به ویروس کرونا است 
و در عین  حال به تحقیق و بررســی بیشتری نیاز 
دارد. روشی که کشورهای مختلف در حال تحقیق 
درباره اثربخشــی آن در درمان بیمــاران مبتال به 

ویروس کرونای جدید هستند.
روزهای ابتدایی شــیوع کرونــا، با توجه به اینکه 
اطالعــات کمی در مورد ویــروس جدید وجود 
داشت بر این اساس عموم مردم به ویژه گروه های 
هدف با احتیاط بیشتری برای اهدای خون مبادرت 
می کردند که البته این وضعیت نه در مورد این کار 
پســندیده، بلکه در مورد تمام کارهای روزمره نیز 

وقفه ایجاد کرد.
از طرفــی برخی بر این باور بودنــد که ورود به 
مراکز انتقال خون و تماس با ســطوحی که معلوم 
نبود تا چه اندازه از این ویروس در امان مانده اند، 
از انجام این کار مهم خــودداری می کردند، این 
در حالی اســت که بحران کوویــد ۱۹ در جهان 
و ایــران به کمبود خون منجر شــد، اما هنوز این 
کاهش ذخایر بحرانی نشــده است. البته مدیر کل 
انتقال خون زنجان به خبرنگار ایرنا گفت: در این 
استان، هرگز با شرایط سخت یا بحرانی برای تامین 
فــرآورده های خون مواجه نبودیم. بلکه از ابتدای 
همــه گیری این بیماری تاکنون حدود ۸۰۰ واحد 
فرآورده خونی به شــبکه ملی خون رسانی کمک 

شده است.
ســیامک اســدی افزود: در ماه گذشته، وقتی که 
خبرهایی درباره اســتفاده از پالسمای خون برای 
درمان بیماران کرونایی منتشر شد، عالوه بر تامین 
فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران تاالســمی، 
بیماران ســرطانی، بیماران تصادفــی و... وظیفه 
جدیدی برای سازمان انتقال خون ایجاد شد و آن 
تهیه پالسمای هیپرایمیون برای بیماران کرونایی بد 

حال است.
وی یادآورشــد: در هفته هــای اخیر هنگامی که 
خبرهایی درباره اســتفاده از پالسمای خون برای 
درمان بیماران کرونایی منتشــر شد، مردم بیشتر 
به اهدای خون شان راغب  شــدند و در این میان  
اهدای فراورده های خونی برای ســالمتی جامعه 
ضروری بوده و نیاز به آن همواره ثابت اســت، به 
همین دلیل باید میزان خون های اهدایی را نیز ثابت 

نگه دارند.
پالســما یکی از اجرای 
مهم خــون و بخش مایع 
آن را تشــکل مــی دهد 
و اهــدای آن مــی تواند 
عالوه بــر کاهش هزینه 
به  کشــور  درمانی  های 
بیمــاران زیادی  بهبــود 
این  کمک کند و حــاال 
بهبود  مدافعان ســالمت 
هستند  کرونایی  یافتگان 
شــکرانه سالمت  به  که 
خود ایــن مایه حیات را 
در ماه مبارک رمضان اهدا 

کردند.
اینجــا مرکز اهدای خون 
شــهر زنجــان جایی که 
در مرکز شــهرواقع شده 
و کمتر کســی است که 
المان شهری اهدای خون 
را ندیده باشــد، در این 
مجســمه اهدا کننده آرم 
ســازمان به مثابه هاله ای 

مقدس دور اهداکننــده را در برگرفته که در یک 
دســت قلب و قطره و در دســت دیگر جوانه به 
عنــوان نماد زندگی قرار گرفته اســت و در واقع 
اهداکننده خون نقش محوری و اساسی در زندگی 

بخشی به نیازمندان به آن را دارد.
پیکره اهدا کننده به زبان ساده و جهانی با مخاطب 
سخن می گوید و در زمینه آن سیاه مشق فلزی از 
شعر معروف بنی آدم ... از سعدی که تا باالی سر 
هر اهداکننده اوج می گیــرد، روح ایرانی به این 
مجسمه داده است، به خصوص نصب این المان 
شهری زیبا در چهار راه سعدی مرکز شهر زنجان 
موجب شــده رهگذران اعم از کودک و بزرگ با 

دقت بیشتری به آن بنگرند.
در روزهای ماه رمضان شــماری از بهبود یافتگان 
کرونایی این استان نیز در اقدامی ارزشمند به این 
مرکز اهدای خون مراجعه و پالســمای خون را 
برای اقدامات مورد نیاز برای درمان بیماران مبتال 
به کرونا اهدا کردند  و بر این اســاس با برنامه ای 
از پیش تعیین شده با یکی از اهدا کنندگان گفت 

و گو کردم:
دکتر منصور رجبی وحید )فوق تخصص خون و 
آنکولوژی و پیوند مغز استخوان( از جمله بیماران 
کرونایی این اســتان است که البته پس از قرنطینه 
خانگــی و بهبودی کامل برای اهدای پالســما به 
مرکز اهدای خون شــهر زنجــان مراجعه کرده، 
او در ارتبــاط با نحوه درگیــری خود با ویروس 
ناشــناخته گفت: در اسفند سال گذشته بود که در 
هنگام فعالیت کاری به تب، گلو درد و درد شدید 
عضالنی گرفتار شــدم، البتــه تنگی نفس در حد 

بسیار باالیی نبود.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه بیماری ام در مرحله 
ای پیشــرفته ای نبود، امــا عالئمی از قبیل حس 
بویایی و چشایی خودم را از دست داده بودم که به 

تدریج و پس از مدت ۲ ماه دوبار آن را بازیافتم.
این پزشک بیمارستان ولی عصر)عج( شهر زنجان 
ادامه داد: بر این مبنا پس از اتمام، قرنطینه خانگی 
دوباره به تست pcr )تست از حلق( در بیمارستان 
اقدام کردم که نتایج آن منفی شــد و نتیجه تست 

آنتی بادی در خون نیز مثبت شد.
وی اظهار داشــت: بر این اساس پس از گذشت 
مدتی از بهبودی، اخباری مبنی بر اهدای پالســما 
را مشــاهده کردم و بر این مبنا تصمیم گرفتم که 
پالسمای خود را برای نیازمندان اهدا کنم که پس 
از هماهنگی های الزم این کار را در یکی از شبهای 
ماه رمضان در مرکز اهدای خون زنجان انجام دادم.
رجبی وحید افزود: به این مهم باید توجه داشــت 
که کرونا بیماری ویروسی است وقتی افرادی مبتال 
شده و بهبود می یابند، در بدن آن ها آنتی بادی هایی 
ترشح و ساخته می شــود که علیه ویروس کرونا 
مؤثر اســت و در واقع می تواند به درمان بیماران 
بد حال کمک کند، هر چند مطالعات انجام گرفته 
در این بخش قطعی نیســت، اما شــانس بهبودی 

باالست.
وی اضافــه کرد: در زمان حاضر نیز که ســالمت 
کامل خود را بازیافته ام، در بیمارستان محل خدمتم 
کمک حال متخصصان عفونی هستم و هر هفته ۲ 
بار نسبت به ویزیت بیماران کرونایی اقدام می کنم.
این فــوق تخصص خون و آنکولــوژی و پیوند 
مغز اســتخوان، تاکید کرد: هر چند شمار بیماران 
کرونایی بستری روند کاهشی را نشان می دهد، اما 
این موضوع به معنای پایان بیماری نیست، چرا که 
برخی ها تصور می کنند که دیگر ویروسی وجود 
ندارد، در حالی که وضعیت بیانگر آن است که باید 
و به ناچار تا ۲ سال آینده با این میهمان ناخوانده 

همزیستی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: شــوربختانه عدم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و مسائل بهداشتی و افزایش آمد 
و شدها در سطح شــهر موجب نگرانی هایی در 
ارتباط با افزایش شمار مبتالیان شده است که باید 

بسیار جدی  گرفته شود.
رجبی وحید خاطرنشــان کرد: افرادی که عالئمی 
از این نوع بیماری دارند حتما به پزشــک مراجعه 
کنند که در صورت نیاز، پزشــک تست مورد نظر 
را انجام خواهد داد تا اطمینان بخشی حاصل شود.

پالسما درمانی یکی از روش های درمانی برای 
کرونا

فرنشین انتقال خون استان زنجان نیز در این ارتباط 
با اشاره به اینکه پالسما درمانی یکی از روش های 
درمانی برای کرونا به شمار می رود، گفت:  پیش 
از این چنین روشی در مورد بیماری، سارس، ابوال 
و مرس تجربه شــده بود، در زمــان حاضر و در 
بسیاری از کشورها نیز در ارتباط با کووید  ۱۹ نیز 

این کار را انجام می دهند.
دکتر ســیامک اســدی افزود: هم اکنون یکی از 
روش های نجات افراد مبتال به کووید ۱۹، استفاده 
از پالسمای خون بهبود یافتگان این بیماری است. 
پس از مدتی بــدن افراد بهبود یافته فاقد ویروس 
می شود ولی همچنان سرشــار از آنتی بادی هایی 

است که در درمان بیماران بدحال موثر است.
این مســؤول ادامه داد: آنتی بادی ها یا پادتن های 
تولید شده توسط بیماران بهبود یافته سیستم ایمنی 
بدن بیماران جدید را زمانی که سیستم ایمنی بدن 
بیمار بتوانــد پادتن خود را تولیــد کند، تأمین و 

تقویت می کند.
وی اظهار داشت: در این فرآیند، بجای خون کامل 
از اهداکننده فقط پالســما گرفته می شود، سپس 
گویچه های قرمز، سفید و دیگر اجزاء خون دوباره 
به اهداکننده برگردانده می شود. این فرآیند حدود 

۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول می کشد.
فرنشین انتقال خون اســتان زنجان ادامه داد : در 
حین پالسما فرزیس ابتدا پزشک در محیطی کامال 
خصوصی در ارتباط با سابقه تندرستی داوطلب، 
سواالتی پرسیده و ســپس وی را به دقت معاینه 

می کند.
وی اضافــه کرد: افــرادی که به ویــروس کرونا 
مبتال شــده اند و یک ماه از بهبودی آنها گذشــته، 
می توانند نســبت به اهدای پالسمای خون خود 
برای نیازمندان مبادرت کنند که از آنان ۵۰۰ ســی 
سی پالسما گرفته می شود و پالسمای اهدایی آنها 
فریز و بعد از انجام آزمایشات و غربالگری ذخیره 
می شــود و به مراکز درمانی که درخواست کننده 
این پالســما برای درمان بیماران مبتال به ویروس 
کرونا باشند ارسال می شود و در اختیار آنها قرار 

می گیرد.

این مســؤول یادآور شد: 
همه  داریم  درخواســت 
افرادی که به این ویروس 
مبتال شــده انــد به دلیل 
اینکه خود رنج کشــیده 
ایــن بیماری هســتند و 
مشــکالت خاص آن را 
می دانند به شکرانه بازیابی 
مراجعه  با  خود  سالمتی 
برای اهدای پالســما به 
به  مبتال  بیمــاران  کمک 

ویروس کرونا بشتابند.
امکانات الزم در زنجان 

فراهم است
اســدی افــزود: یکی از 
روشهای درمانی در کنار 
روش های درمانی دیگر 
بخصــوص در ارتباط با 
کرونایی  بدحال  بیماران 
در نظــر گرفته شــده و 
واقعیــت این اســت که 
امکانــات و بســتر الزم 
بــرای تامین پالســمای 
هیپرایمیون موردنیاز بیماران کرونایی در اســتان 

زنجان فراهم است.
وی اضافه کرد: بیش از ســه سال است که بخش 
پالســما فرزیس تولیدی در انتقال خون اســتان 
راه اندازی شــده و فرآیندهای فنی آن مورد تایید 

وزارت بهداشت اتریش نیز  قرار گرفته است.
این مسؤول ادامه داد: پیش از این پالسمای تولیدی 
در استان برای استحصال آی  وی آی جی و آلبومین 
طبق استانداردهای اروپا به شرکت پاالیشگر ارسال 
می شد و در زمان حاضر این امکانات برای گرفتن 
پالسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹ نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد. این مسؤول ادامه داد: بخش فرزیس 
در مرکز اهدای خون واقع در چهارراه سعدی شهر 
زنجان قرار دارد و کاملترین امکانات مرکز انتقال 
خون در اختیار بیماران کووید ۱۹ قرار گرفته است.  
وی از عموم مردم که در روزهای کرونایی با حفظ 
فاصله اجتماعی، همبستگی اجتماعی را نیز حفظ 
کردند و بیماران نیازمند به فرآورده های خونی را 

فراموش نکردند، سپاسگزاری کرد.
اســدی افزود: باید به این مهم توجه داشــت که 
بخاطر وجود مردم ســخاتمند، اســتان زنجان در 
زمنیه ذخایر خونی هرگز شرایط بحرانی را تجربه 

نکرده است.
این مسؤول با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از ۳۵ 
نفر از بهبود یافتگان کووید ۱۹ در زنجان موفق به 
اهدای پالسما شده اند، خاطرنشان کرد: این تعداد 
کادر درمان استان زنجان بویژه پزشکانی که سابقه 
ابتال به کرونا را دارند، خود از پیشــگامان اهدای 
پالســما بودند که این کار ارزشمند را انجام دادند 

که جای تقدیر دارد.
کرونا نه درمان نه واکسن دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان نیز در این باره ادامه داد: کرونا 
بیماری اســت که دنیا درگیر آن شده و لحظه به 
لحظه در اجتماعات و جوامع  مختلف حضور دارد 
و در کل کشور روند بیماری در بخش بستری به 
صورت تدریجی کاهش یافته است، برخی استانها 
هرچند وضعیت سفید داشتند ولی تغییر وضعیت 

دادند و روند افزایشی پیدا کردند.
دکتر پرویز قزلباش افزود: در کل کشــور از جمله 
اســتان زنجان روند تدریجی و کاهشــی دارد و 
این نشان می دهد سیستم مدیریتی و بهداشت و 

درمانی خوب عمل کرده است.
این مسؤول  ادامه داد: هم اکنون طرح غربالگری 
بالینی در زنجان اجرا می شــود که قبل از بستری، 
بیماریابی و تست گرفته می شود و اگر مثبت بود 

افراد جداسازی می شوند.
وی اضافــه کرد: این طرح بــا جدیت پیش برود 
به این معنی اســت که بیماریابی بیشتر می شود و 
بیماران دچار عالیم بالینی شناسایی می شوند که 
تاکنون در استان زنجان بیش از ۱۲ هزار آزمایش 
بالینی  انجام شده و بیش از ۲ هزار نفر مثبت بودند 
که از این تعداد ۵۰ درصد بدون عالمت هســتند 

ولی در آزمایش مثبت شدند.
قزلباش ضمن تاکید برخطــر وجود ویروس در 
جامعه گفت:  باید مواظب باشیم همچنان بیماری 
در جامعه می چرخد و این زنگ خطری اســت، 
این ویروس نه درمان دارد و نه واکســنی برای آن 
پیدا شده و همیشــه خطر ما را تهدید می کند. و 
حضور نیافتن در اجتماع و درخانه ماندن بهترین 

راه مقابله است.  
باید منتظر نتایج پالسما درمانی ماند

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان نیز 
اگفت: طرح پالسما درمانی در ۱۴ استان کشور به 
صورت آزمایشی اجرا شد که در این ارتباط استان 
زنجان نیز آمادگی خود را برای انجام این امر مهم 

اعالم کرده است.
دکتر علیرضا شــغلی افزود: بر این اساس سازمان 
انتقال خون کشور موضوع جمع آوری پالسمای 
بیماران بهبود یافته کرونایی و شناســایی آنان را 
انجام داد که این کار توسط انتقال خون این استان 

نیز انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این زنجان در مرحله نخست 
از اســتان های درگیر انجام اینــکار نبود، اظهار 
داشت: در زمان حاضر مرحله اول این کار به اتمام 
رســیده که بررسی ها و آنالیزهای دقیق می تواند 

چشم انداز اقدامات بعدی را فراهم کند.
این مسؤول خاطرنشــان کرد: باید منتظر ماند تا 
نتایج اولیه این کار مشــخص شود که در صورت 
نتایج امیدوار کننده می توان اقدامات بعدی را با در 
نظر گرفتن تمامی جوانب آن مورد توجه قرار داد.

شــغلی افزود: در بحث اپیدمیولوژی بیماری های 
واگیــر، ضریبی وجود دارد کــه باتوجه به آن هم 
اکنون متوسط افرادی که ممکن است توسط یک 
فرد آلوده، مبتال به بیماری شوند حدود سه تا چهار 

نفر است.
این مسوول ادامه داد: به این معنی که هر فرد مبتال 
می تواند ســه تا ۴ چهار نفــر دیگر را به ویروس 
کرونا آلوده کند و در واقع این مفهوم را می رساند 
کــه اگر عموم مردم زنجیره ابتال را قطع نکنند، به 
صــورت تصاعدی افزایش تعداد موارد مثبت رخ 

خواهد داد.
شغلی خاطرنشــان کرد: برای کاهش این بیماری 
در اســتان باید زنجیره انتقال ویروس قطع شود 
چراکه هر یک از افراد می توانند یک حلقه در این 
زنجیره باشند و اگر نکات بهداشتی و توصیه های 
متخصصان را رعایت نکننــد، تک تک آنان قادر 

هستند حلقه ای برای این زنجیره انتقال باشند.

کرونایی هایی بهبود یافته در سنگر ایثار
 پالسما درمانی یکی از روش های درمانی برای کرونا

 نویسنده سریال »پدر پسری« که فیلمنامه 
آن را با اقتباس از یک کتاب نوشته است، درباره 
داستان این سریال می گوید: کتاب »آخرین نشان 
مردی« که داســتان ســریال »پدر پسری« از آن 
اقتباس شده است، از اول هم با رویکرد اقتباسی 
نوشته شده بود و وقتی ما کتاب را خواندیم این 
ذهنیت برایمان ایجاد شــد که می توان از روی 
آن یک سیتکام شبانه ساخت. با نویسنده تماس 

گرفتیم و ایشان موافقت کرد.
احسان ثقفی در گفت وگویی با ایسنا با بیان اینکه 
کتاب »آخرین نشان مردی« از ابتدا قابلیت تبدیل 
شدن به یک کار نمایشی را داشت، گفت: »خود 
کتــاب آمادگی اینکه فیلم نامــه ای از آن خارج 
شــود را داشت اما کتاب به صورت ادبی نوشته 
شــده بود و ما باید متنش را تبدیل به فیلم نامه 
نمایشــی می کردیم؛ از طرفی حجم داستان های 
کتاب محدود بود و داســتان هایی به آن افزوده 
شد. بخشی از کتاب هم قابلیت تبدیل شدن به 
قصه نمایشی را نداشت و حذف شد، اما طراحی 
کلی شخصیت ها در کتاب بود. در بخش طراحی 

دیگر بخش های داســتان آقای صدقی نویسنده 
کتاب هم به ما کمک کردند.«

و  حساســیت ها  دربــاره  نویســنده  ایــن 
ســختگیری هایی کــه متوجــه کارهــای طنز 
تلویزیونی اســت، گفت: در سازمان صداوسیما 
چه برای کار طنز و چه غیر طنز محدودیت هایی 
وجود دارد که کار را ســخت می کند؛ اما طبیعتا 
در ســریال های طنز چــون بــا موقعیت ها و 
اشخاص شوخی و سعی می شود به مسائل روز 
نزدیک تر شود، حساســیت ها بیشتر است. این 
کار را کمی ســخت می کند. اگر این شوخی ها 
اتفاق بیفتد جذابیت بیشتر است اما دست و بال 
نویسنده بسته است و متن های طنز معموال زیاد 
اصالح می شوند. بعضی از این محدودیت ها به 
عقیده من بیجا اســت و لزومی ندارد اما برخی 
هم ممکن است اشــتباهاتی باشد که از دست 

نویسنده و عوامل خارج شده باشد.
او افــزود: مــا در طراحی اولیه، این مســائل و 
حساسیت ها را لحاظ کرده بودیم و چون داستان 
خانوادگی است مسوولیت، بیشتر متوجه ما بود. 

مواردی بود که فیلم نامه تغییر کند اما زیاد نبود.
نویســنده سریال »پدر پســری« که یک سریال 
اپیزودیک در ژانز طنز اســت با مقایسه کارهای 
اپیزودیک  و غیر اپیزودیک توضیح داد: سختی 
کار اپیزودیک این اســت که هر قصه ای که به 
پایان می رسد دوباره باید قصه جدیدی طراحی 
شود اما اگر شخصیت های چنین فیلم نامه هایی 
درست شکل گرفته باشند بخش مهمی از مسیر 
طی می شود. برای خود من نوشتن کار اپیزودیک 

سخت تر است.
ثقفی در پاســخ به این ســوال که فیلم نامه های 
اقتباسی چقدر در بهبود کیفیت فیلم نامه نویسی 
موثر بوده و مانع تکراری شــدن آثار نمایشــی 
می شــوند؟ گفت: قطعا خیلی کمک کننده است 
اما احتیاج به مقدماتی جدی دارد. ادبیات ما باید 
شکل نمایشــی تری داشته باشد و نویسنده های 
ادبی به ســینما هم توجه داشته باشند. فرهنگ 
اقتباس هم باید در کشــور ما جا بیفتد. هم در 
بخش روایت اتفاقات و شــخصیت های مستند 
و هم تبدیــل آثار ادبی دچار چالش هســتیم. 

نویســنده های کتاب ها باید با فیلمنامه نویســان 
تعامل بیشــتری داشــته باشــند و با تیم تولید 
همکاری کنند. در این ســریال نویسنده دست 
ما را باز گذاشته بودند که کاری که می خواهیم 
را انجام دهیم. ممکن اســت اثر از خود کتاب 
ضعیف تر یا قوی تر شــود اما این فرآیند به نفع 

سینما و آثار نمایشی است.
به گزارش ایســنا، پخش سریال »پدر پسری« از 
اول ماه رمضان ســاعت ۱۹ آغاز شده است و 

همچنان ادامه دارد.
محمدرضــا حاجی غالمی کارگــردان و رضا 
جودی تهیه کننده این سریال هستند و بازیگرانی 
چون افشین سنگ چاپ، مهران رجبی، عزت اهلل 
مهرآوران و مریم سرمدی در آن به ایفای نقش 

پرداخته اند.

 در حالی که نزدیک به دو ماه تا برگزاری 
مناســک حج تمتع باقی مانده، عربستان هنوز 
تکلیف این فریضه مسلمانان را تعیین نکرده، 

اما همچنان بر تداوم تعلیق عمره تاکید دارد.
به گزارش ایســنا، با همه گیری ویروس کرونا 
عربستان آیین عمره را تعلیق کرد؛ این تصمیم 
از اسفندماه سال گذشــته به اجرا گذاشته شد 
و همچنــان ادامه دارد. مقامــات ریاض روز 
گذشــته مقررات تازه محدودیت آمد و شــد 
در این کشــور را اعالم کردند که اشاره شده 
اســت: تعلیق ســفرهای عمره و زیارت ادامه 
خواهد یافت و با توجه به وضعیت بهداشــتی 
در کشور، بازبینی و ارزیابی های دیگری انجام 

خواهد شد.
عربســتان اوایل اســفندماه به دنبال نگرانی از 
تشدید شیوع ویروس کرونا، با محدود کردن 
مرزهای هوایی، نخســت عمره را برای زائران 
خارجی تعلیق کرد و ســپس ایــن آیین برای 

شهروندان این کشور تعلیق شد.

برخالف حج تمتع، عمره جــزء فریضه های 
واجب مسلمانان نیســت. ایران از سال ۱۳۹۴ 
به دنبال حادثه فرودگاه جده، این آیین را تعلیق 
کرده اســت. مقامات حج ایران که از مدت ها 
قبل رایزنی هایی را برای ازسرگیری عمره آغاز 
کرده بودند قصد داشتند برای حضور ایرانی ها 
در این آیین، امســال جدی تر با عربستان وارد 

مذاکره شوند.
آیین حج تمتع نیز طبق تقویم از اواخر تیرماه 
آغاز می شــود، با این حال ریاض هنوز درباره 
برگزاری این آیین تصمیم نهایی را نگرفته، اما 
از مسلمانان جهان خواسته فعال اقدام نکنند. با 
نزدیک شدن موعد حج، کشورهای مسلمان از 
عربستان خواسته اند سریع تر تکلیف حج تمتع 

را مشخص کند.

خبر اجتماعیگپ و گفت

نویسنده سریال »پدر پسری«:

ادامه محدودیت ها و حساسیت های طنز در تلویزیون بیشتر است
تعلیق عمره
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