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فرنشین سازمان نظام پرستاری استان خبر داد:

۱۰۰ پرستار 
مبتال به کرونا در زنجان

 بیماری هزار چهره کرونا مدتی است که بر 
تمامی اقصی نقاط جهان و جای جای کشورمان 
سایه انداخته، بسیاری را بدون آنکه تصورش را 
کرده باشــیم به دلیل رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی به کام مرگ فرستاده است و دردناک تر 
اینکه مرگ غریبانه آنها دردی بر بازماندگان است 

که با هیچ مرهمی التیام نمی یابد.
پس از مدت ها مطالعه، انجام کارهای پژوهشــی 
و تالش هــای فراوان و از بــد روزگار همزمان با 
روزهای کرونایی، روز موعد برای دفاع از رســاله 
دکترا فرا رســید، اضطراب و بی قــراری قدری از 
چهره اش نمایان بود، اما خوشحال از به بار نشستن 
نتیجه سالها تالش در راه کسب رتبه های برتر علمی 
با امید به آینده ای روشن در نشست دفاعیه دانشگاه 

محل تحصیل خود حاضر شده بود.
بــه طور معمول در جلســات دفاعیــه چند نفر 
از اعضای خانواده و دوســتان حضور می یابند، 
پرهام از اینکه قرار بود پس از ســال ها به هدف 
ترسیم شده اش برسد لحظه شماری می کرد، اما، 
ناخوش احوالی پدرش از چند روز گذشته قدری 

ذهن این دانشجوی دکترا را درگیر کرده بود.
لحظه هایی که منتظرش بود فرا رســید، به همراه 
۲ تن از دوستانش راهی نشست دفاعیه شدند تا 
مقدمات برگــزاری آن را فراهم کنند، همه چیز 
آماده شــده بود، پس از مدتی اســاتید راهنما و 
داوران نیز وارد شدند، اما لحظه های انتظار پرهام 
برای حضور اعضای خانواده اش در این نشست 
رنگ نگرانی و دلشوره به خود گرفته بود مضاف 
بر اینکه کســی جوابگوی تلفن های مکرر وی 
برای گرفتن سراغی از پدر، مادر و خواهرش نبود.
نشســت دفاعیه با صــدای اســتاد رحیمی که 
دانشجوی خود را دعوت به ارایه مطالب می کرد، 
آغاز و در حالیکه ساعت کالس بر روی عدد ۱۲ 
قرار گرفته بود پایان دفاع اعالم شــد، داوران در 
حال مشــورت نمره دهی و نگاه پرهام همچنان 
بر در بود اما این نشســت بدون حضور اعضای 
خانواده با اعالم نمره عالی و لبخند رضایت اساتید 
به پایان رســید. رشته افکار پرهام با صدای تلفن 
همراهش زمانی پاره شد، آن سوی خط خواهرش 
بود که با بغــض در گلو و نفس نفس زنان خبر 
فوت پــدر بر اثر بیماری کرونا را به برادرش می 

داد.
پرهام می گوید: نمی توانســتم باور کنم، پدرم، 
کسی که در تمامی لحظات زندگی و تحصیالت 
عالی همراه من بود، درست زمانی که باید نتیجه 
تالش فرزندش را می دید، چشم از جهان فروبسته 
است، تصورش را نمی کردم که همه چیز و همه 
کس خود را به یکباره از دســت داده ام و امروز 
با مثبت شدن تست کرونای خودم و مادرم تمام 

برنامه ریزی هایم حتی آینده 
شغلی خود را نیز دستخوش 
تغییرات نامطلوبی می بینم.   

وی مــی افزاید: اما این تنها 
بخشی از ماجرا بود، کرونا 
موجب شد، شــاهد مرگ 
پدرم  و غریبانه  مظلومانــه 
باشم و نکته دردناک تر اینکه 
حتی نتوانســتم برای پدرم 
که عمر خــود را برای رفاه 
و پیشرفت من صرف کرده 
بود آیین تشــییع و ترحیم 
شایسته ای برگزار کنم و این 
داغی است که تا ابد در دل 

من خواهد ماند.
ایــن واقعه تلخ نمونه ای از 
هــزاران اتفاقات این روزها 
و شرایط حاکم بر کشورمان 
است، که بیماری هزار چهره 
و مخوف » کرونا » عده ای 
از افراد جامعه از جمله پیر و 
جوان و عزیزانمان را به کام 

مرگ کشانده است و همچنان بی رحمانه می تازد 
و قربانی می گیرد.

این روزها که کرونا به خیال عموم رخت بربسته 
است، این ویروس همچنان در میان ما جا خوش 
کرده و حتی قوی تر از گذشته پیر و جوان و کودکان 
را نیــز گرفتا می کند و در این میان موضوعی که 
موجب نگرانی دست اندرکاران حوزه بهداشت و 
درمان شده کم رنگ شدن حساسیت مردم نسبت 
به توصیه های بهداشــتی و عدم رعایت پروتکل 

های بهداشتی است.
سهل انگاری و یا بی تفاوتی افراد جامعه موجب 
شــده کادر درمــان و کارکنان بیمارســتان ها نیز 
خسته تر از همیشه به امر درمان بیماران کرونایی 
بپردازند، بی آنکه فرصتی برای اســتراحت داشته 
باشــند، این مجاهدان سالمت با عشق به همنوع 
جــان خود را بــه خطر انداخته اند تا ســالمت 
جامعه تامین شــود. اما وضعیت کنونی جامعه و  
بیمارستان های مملو از بیماران بستری و بد حال، 
می تواند حکایت از روزهای سخت و هشداری 

برای عموم مردم باشد.    
متخصصان همواره گوشزد می کنند که بسیاری از 
مبتالیان به این بیماری بدون عالمت هستند و در 
این میان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از اقالم پیشگیرانه به ویژه ماسک می تواند به میزان 

زیادی از انتقال این ویروس بکاهد.
این در حالی است که به تازگی دانشمندان ژاپنی 
تحقیقاتی را بر پایه نمونه هــای رایانه ای انجام 

داده اند که ثابت می کند زدن ماسک می تواند به 
طور موثری زندگی فرد را در برابر ویروس کرونا 

نجات دهد.
بــه گزارش  ایرنا، این تحقیقــات که روز جمعه 
منتشر شــده نشان می دهد که تلفات همه گیری 
کرونا در مناطقی که افراد از ماســک زدن پرهیز 
کرده و یا کمتر از آن اســتفاده کرده اند، به مراتب 

بیشتر بوده است.
گزارش ها نیز بیانگر آن است که ویروس کرونا در 
این استان به ویژه شهر زنجان جانی دوباره گرفته 
اســت و دست اندکاران و متولیان سالمت بر این 
باورند بی تفاوتی نســبت به اصول بهداشتی و از 
همه مهمتر برگزاری آیین های زیر زمینی عروسی 

و عزا از علل عمده آن محسوب می شود.   
تاخت و تاز کرونا در اســتان زنجان و اعمال 

محدودیت ها 
اســتاندار زنجان نیز در این ارتباط گفت: با توجه 
به افزایش شــمار مبتالیان به کرونا در این استان، 
محدودیت هــای الزم مبتنــی بــر مصداق های 
دانشگاه علوم پزشــکی برای کنترل این بیماری 
در شهرســتانهای با وضعیت قرمــز پس از اخذ 

مجوزهای الزم اعمال می شود. 
فتح اله حقیقی با بیان اینکه تمامی امکانات مورد 
نیاز بســیج شــده و مدیران دســتگاه ها نیز حق 
کارشکنی ندارد، افزود: با هر گونه ایجاد اختالل در 
امور سالمت مردم برخورد می شود و فرمانداران 

باید با حساسیت این موضوع را رصد کنند.

وی ادامه داد: پیش از این تستهای سرپایی کرونا و 
سرولوژی در زنجان به عنوان نمونه کشوری انجام 
می شد که این اقدامات مورد تایید سازمان جهانی 

بهداشت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: استان زنجان در راستای پیشگیری 
و مبارزه با بیماری کرونا پیشگام بوده و به واسطه 
این مساله تاکنون حدود ۳۶ هزار تست کرونا در 

این استان انجام گرفته است.
اســتاندار زنجان اظهار داشت: از مجموع تست 
های انجام شده شــمار مثبت ها به ۶ هزار مورد 
رســید، بطوریکه یک هزارو ۴۳۵ مورد آن بالینی 
بوده و مابقی را ســرپایی ها تشکیل می دهند که 
تحت درمان قرار گرفته و فقط یک درصد آنان در 

بیمارستان های استان بستری شده اند.
وی اظهار داشت: انجام ندادن چنین کارهایی ۱۰۰ 
درصــد وضعیت این اســتان را به لحاظ بیماری 
کرونا با دشــواری مواجه می کرد و این در حالی 
است که اســتان به دلیل قرار گرفتن در موقعیت 
جغرافیایی خاص و آمد و شــد مسافران از استان 
های مجاور دارای شــرایط قرمز، وضعیت آن را 

تغییر داده است.
استاندار زنجان ادامه داد: روند ابتال به این بیماری 
در زنجان که اقدامات بدیع پیشگیرانه در این باره 
انجام داده بود، صعودی شــده، به طوریکه در ماه 
های گذشته ۲۰ درصد تست های سرپایی مثبت 
تشــخص داده می شــد و اکنون این رقم به ۴۰ 

درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: آمارها نشان 
بسترهای  شــمار  دهد  می 
کرونایی این استان از ۳۰ به 
بــاالی ۶۰ نفر افزایش یافته 
در حالــی که پیــش از این 
میانگین بســتری ها ۳۵ نفر 
بود که  ظرفیت اشغال تخت 
های بیمارستانی به بیش از 
۳۰۰ تخت رسید و در زمان 
حاضر این میــزان به ۷۰۰ 

تخت افزایش یافته است.
حقیقی افزود: افزایش شمار 
بیماران بســتری کرونایی به 
های  تخت  تکمیــل  معنی 
بیمارستانی این استان است 
که در ۱۰ روز گذشــته فقط 
بیماران سرپایی  یک درصد 
کرونایی نیاز به بستری داشتند 
که در زمان حاضر این رقم 
افزایش یافته است و مجموع 
آمارها باید تحلیل و بر این 
مبنا تصمیمــات الزم اتخاذ 
شود. وی اظهار داشت: علل افزایش شمار بیماران 
تســت های سرپایی باید مورد توجه قرار بگیرد و 
این موضوع نشان می دهد، در صورت بی توجهی 
به بررسی های علمی باید، آمادگی های الزم برای 
مقابله با شرایط بد کرونایی در این استان را داشت.

 این مسؤول ادامه داد: در ماههای گذشته اقدامات 
همه جانبه برای کاهش شــمار مبتالیان به کرونا 
انجام گرفته در حالی که بسیاری از شهروندان با 
آمد و شــد در مناطق پر آمد و شد شهر به ویژه 
مکان هــای عمومی چندان بــه اصول حفاظتی 
کرونایــی و حتی به حفظ جان خود اهمیت نمی 

دهند.
وی اضافه کرد: برگزاری آیین های عروســی و 
ترحیم های بدون مجــوز بصورت زیر زمینی با 
توجه به شرایط کرونایی جان هم استانی ها را با 
خطر مواجه کرده و فرد مسؤول نیز با بی تفاوتی 

این مهم را برگزار می کند.
موج جدید بیماری کرونا در زنجان آغاز شده 

است
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان گفت: هم اکنون موج جدید 
بیماری کرونا در این اســتان آغاز شده است که 
در صورت همدلی و همبستگی همگانی می توان 
به کنترل آن نایل شــد و آسیب های ناشی از این 

بیماری را کاهش داد.
دکتر پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: بیماریابی کرونا در ۲ هفته گذشــته به طور 

قابل توجهی در اســتان افزایش یافته و پیش بینی 
ها نیز بیانگر آن اســت که در روزهای آینده موج 
جدید از بیماران بستری در استان رخ خواهد داد 

که این بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
وی اضافه کرد: در ۱۰ روز گذشته، شمار بیماریابی 
فعال اســتان نیز از ۴۰۰ بیمار به بیش از یک هزار 
نفر رسیده که به طور طبیعی این افزایش ها به دلیل 
ورود گسترده عوامل و دست اندرکاران بهداشتی 

و درمانی به این حوزه بوده است.
این مسؤول ادامه داد: در چهارم تیر، از ۸۱۹ مورد 
نمونه گیری انجام شده ۳۴۳ مورد مثبت تشخیص 
داده شــد که این رقم روز ماقبــل آن ۷۷۹ نمونه 
بــا ۲۰۰ مورد مثبت بود و نکته مهم اینکه درصد 
بیماران مثبت که پیش از این ۲۰ درصد را شامل 

می شد اکنون به ۴۰ درصد رسیده است.
وی اظهار داشــت: حضور بیماران مثبت و آلوده 
به کرونایی در اجتماعات این استان افزایش یافته 
بطوری که در روزهای آینده ۱۵ درصد جمعیتی 
که در جامعه در معرض خطر قرار دارند، نیازمند 
بستری بیمارستانی شده و بخش دیگر نیز بیماران 
بدحــال و نیازمند دریافت خدمات آی ســی یو 

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

شده است.
وی اضافه کرد: بر این پایه بخشی از بیماران این 
بیمارســتان نیز در ۲ مرحله به بیمارستان تامین 
اجتماعی امام حسین)ع( شهر زنجان منتقل شدند 
که یک بیمار بطور میانیگن به مدت هفت روز در 
شــرایط عادی باید تحت درمان باشد که با توجه 
به افزایش بستری ها در چند روز آینده تعداد قابل 
توجهی تخت بــرای مراقبت از گروه های هدف 

مورد نیاز است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان ادامه داد: در صورت تداوم 
روند کنونی، شمار بستری های کرونایی این استان 
به ۱۲۰ نفر در روز خواهد رســید که برای هفته 
پیــش رو یک هزارو ۲۰۰ تخــت مورد نیاز بوده 
که در زمان حاضــر مجموع ظرفیت تخت های 

بیمارستانی حدود ۲ هزار نفر است.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر روند افزایشی 
بیماری در این استان به ویژه ۲ روز گذشته رشد 
بیشتری یافته که در این باره دانشگاه علوم پزشکی 
استان در شرایط آماده باش قرمز قرار گرفته و بر 

این مبنا تمامی مرخصی ها لغو شده است.

در ماتم کرونا

سوگ غریبانه و داغ مانده بر دل

تحول در صنعت 
7

فرنشین زندان های استان:

 زندان زنجان؛ جزو برترین های کشور 
در کاهش جمعیت کیفری است

2

2

نگهداری از 29 دختر بی سرپرست و بد سرپرست 
در شیرخوارگاه و خانه های کودک زنجان
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استاندار زنجان: به خاطر منابع مالی نباید امر بهداشت 
و درمان به تعویق بیافتد و بازگشایی تاالرها باید با رعایت 

پروتکل ها و تایید مرکز بهداشت باشد

 فرنشین بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
29 دختــر بی سرپرســت و بد سرپرســت در 
شیرخوارگاه و خانه های کودک و نوجوان استان 

نگهداری می شوند.
به گزارش زنگان امروز ؛ محمد محمدی قیداری 
در گفت وگــو با  فارس اظهار کرد: هم اکنون دو 
خانه کودک و نوجوان دختران که در دو رده سنی 

6 تا 12 سال و 13 تا 18 سال فعالیت می کند، در 
زنجان فعال است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: در مجموع 
29 دختــر بی سرپرســت و بد سرپرســت در 
شیرخوارگاه و خانه های کودک و نوجوان استان 

نگهداری می شوند.
وی اضافه کرد: همچنین 121 دختر بی سرپرست 

و بدسرپرست نیز در خانواده زیستی و جایگزین 
تحت پوشش بهزیســتی از خدمات مددکاری، 

روانشناختی و امداد ماهیانه برخوردار هستند.
محمدی قیداری با اشاره به اینکه حضور دختران 
در جامعــه و پذیرش نقش هــای اجتماعی آنها 
نسبت به گذشته بیشتر شــده است، اضافه کرد: 
از همین رو این قشــر نیاز به آموزش هایی چون 

مباحث حقوقی و اجتماعی دارند.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان اضافه کرد: به  
منظور کاهــش تهدید و آســیب های اجتماعی 
دختران در شرایط جامعه در حال گذار باید سه 
اصل اساســی اخالق، نظم، دانــش و آگاهی به 

صورت هدفمند برای این قشر مورد نظر باشد.
وی شناســایی و پذیرش دختــران در معرض 

ارائه مداخالت تخصصی  اجتماعی،  آسیب های 
فردی و خانوادگی به دختران در معرض آسیب و 
حمایت های اجتماعی از آن ها را از جمله اهداف 

تاسیس خانه سالمت عنوان کرد و گفت: در این 
مرکز افراد پذیرش شده تا زمان رفع مشکل، مورد 

حمایت بهزیستی قرار خواهند گرفت.

دوشنبه 9 تیر ماه  1399 / نمره 557 / سال سوم2
خبر

 فرنشین سازمان نظام پرستاری استان 
در نشست ستاد پیشگیری و مدیریت کرونا 
اســتان افزود: هم اکنون ۲ هزارو ۸۰۰ نفر 
پرستار در مراکز درمانی این استان فعالیت 
می کنند که این تعداد پرســنل از چهار ماه 
گذشــته جانانه و مجاهدانه به امر خدمات 

رسانی در شرایط کرونایی مشغول هستند.
بــه گزارش زنگان امروز بــه نقل از ایرنا، 
فریدون اسکندری اضافه کرد: شیفت کاری 
پرســتاران شاغل در اســتان در روزهای 
کرونایی نه تنها کاهش نیافته اســت بلکه 
فعالیت آنها افزایش یافته است و بر خالف 
تصور عموم شرایط کنونی نسبت به ماه های 

گذشته بهتر نشده است.
اسکندری با تاکید بر اینکه در اسفند سال 
گذشته و با شیوع بیماری کرونا حساسیتی 
در بین عموم مردم ایجاد شد، ادامه داد: این 
روند با توجه به اعمال محدودیت ها و ماندن 

مردم در منازل موجب شده بود که پرستاران 
و کادر درمانی بیمارستان ها با آرامش خاطر 

بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر افزایش 
شــمار مبتالیان به کرونا در استان شرایط 
کاری پرســتاران را بیش از گذشته دشوار 
کرده و این مهم به دلیــل رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم به ویژه 
بی تفاوتی در برابر فاصله گذاری اجتماعی 

مضاعف شده است.
اســکندری افزود: در زمان حاضر همین 
وضعیت در اســتان موج مراجعه کنندگان 
کرونایی به بیمارستان ها را افرایش داده و 
از طرفی بیماران عادی برای انجام عمل های 
جراحی عادی خود در انتظار بسر می برند.

وی اضافه کرد: کمبود پرســنل پرستاری 
در بیمارســتان های استان فشار کاری آنها 
را افزایش داده و از طرفی تبعیض ناشی از 

پرداختی ها در مقایسه با استان های دیگر 
این را قشر را آزرده خاطر کرده است.

رییس نظام پرســتاری زنجــان ادامه داد: 
گزارش ها مبنی بر آن اســت که پرداخت 
معوقات پرستاران برخی دانشگاه های کشور 
وضعیت بهتری به خود گرفته، اما واقعیت 
این است که این موضوع از توان دانشگاه 

علوم پزشکی زنجان خارج است.
وی خاطرنشــان کــرد: میانگین پرداخت 
اضافه کار و کارانه پرســتاران در کشور تا 
آذر سال گذشــته بوده است که این تاخیر 
برای پرستاران این استان به هشت ماه رسیده 

است.
اسکندری خاطرنشان کرد: این استان تمامی 
نیروهای موجود و پرسنل پرستاری استان را 
برای   خدمات رســانی به بیماران کرونایی 
به کار گرفته است با این حال هم اکنون با 

کمبود نیرو مواجه هستیم.

فرنشین سازمان نظام پرستاری استان خبر داد:

۱۰۰ پرستار مبتال به کرونا در زنجان

 اســتاندار زنجان با انتقاد از 
خصوصی  بیمارستان  یک  عملکرد 
در زنجان در خودداری از پذیرش 
بیماران کرونایی، گفت: تخلف این 
بیمارستان به دستگاه قضایی ارجاع 

داده می شود.
به گــزارش زنگان امروز  به نقل از 
فارس، حدود پنج ماه از شیوع کرونا 
در کشور و استان زنجان می گذرد، 
اما امروز برخالف روزهای نخست 
این ویروس دیگر کســی کرونا را 

جدی نمی  گیرد.
آمار مبتالیان به این ویروس روز به 
روز بیشتر می شود و سطح رعایت 
نکات بهداشــتی روز به روز کمتر 

می شود.
در حالی که آمار مبتالیان زنجان در 
اردیبهشت ماه تک رقمی شده و به 
روزانه سه نفر هم رسیده بود، امروز 
تعــداد مبتالیان به 30 نفر رســیده 

یعنی 10 برابر شده است.
اســتاندار زنجان در آخرن نشست 

برگزار شــده برای کرونا با اشــاره به اینکه در 
صورت تداوم مدیریت درســت کرونا توســط 
مردم و رعایت پروتکل های بهداشــتی شــاهد 
وضعیت موجود کرونا در اســتان نبودیم، اضافه 
کرد: رعایــت نکردن فاصله گــذاری اجتماعی 
و پروتکل هــای بهداشــتی باعــث بازگشــت 
شهرستان های استان زنجان به وضعیت قرمز شد.
فتح الــه حقیقی با اشــاره به اینکــه در دو هفته 
گذشته بستری ها بیماری کرونا تک رقمی بودند 
و امروز به 29 نفر رســیده اســت، اضافه کرد: 
امروز آزمایش های سرپایی از 20 درصد به بیش 
از 30 درصد رســیده اســت و این اصاًل خوب 

نیست.
وی از افزایش اشغال تخت های بیمارستانی خبر 
داد و گفــت: باید مدیریت الزم انجام شــود تا 

شاهد افزایش بیماران نباشیم.
استاندار زنجان با بیان اینکه در هفته های گذشته 
نتیجه 20 درصــد آزمایش ها مثبت بود که حال 
بیشتر شده و تعداد افراد بستری نیز افزایش پیدا 
کرده اســت، اضافه کرد: در زمانی که 30 تا ۴0 
نفر بســتری بودند، ۴00 تخت اشغال بود و اگر 
به 100 بستری برسیم بیش از  یک هزار و ۵00 

تخت اشغال می شود.
1۲ درصد مردم زنجان ایمن شده اند

حقیقــی با بیــان اینکــه هــم اکنون بــر پایه 

آزمایش های ســرولوژی 12 درصد مردم زنجان 
ایمن شده اند، تصریح کرد: ایمنی در کمترین حد 
خود است که نیاز به مراقبت های بهداشت فردی 
و اجتماعی را بیش از پیش جلوه می دهد و نیاز 
اســت فرمانداران همکاری بیشتری در این باره 

داشته باشند.
اســتاندار زنجــان بــا انتقــاد از عملکرد یک 
بیمارستان خصوصی در زنجان در خودداری از 
پذیرش بیماران کرونایی، تاکید کرد: تخلف این 
بیمارستان به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.
وی با بیــان اینکه در صــورت رعایت نکردن 
بهداشت فردی و فاصله گذاری اجتماعی دوباره 
محدودیت ها اجرا می شود، افزود: به خاطر منابع 
مالی نباید امر بهداشت و درمان به تعویق بیافتد 
و بازگشــایی تاالرها باید با رعایت پروتکل ها و 

تایید مرکز بهداشت باشد.
حقیقی با اشاره به اینکه در زمینه حفظ سالمتی 
شــهروندان با کسی شــوخی و تعارف نداریم، 
تصریح کــرد: اگر مردم به صــورت زیر زمینی 

و در باغ ها آیین عروســی و عزا برگزار کنند با 
برگزار کنندگان برخورد قانونی صورت می گیرد.
استاندار زنجان همچنین بر فعال شدن نقاهتگاه ها 
در استان تأکید کرد و گفت: باید تمام امکانات در 
اختیار کادر درمانــی قرار بگیرد و نباید به خاطر 

منابع مالی امر بهداشت و درمان بر زمین بماند.
کادر درمانــی با ۲۰۰ درصــد ظرفیت کار 

می کنند
وی با بیان اینکه کادر درمانی در استان با ظرفیت 
200 درصد کار می کنند، افزود: در ارائه خدمات 
با مردم با کسی تعارف نداریم و اگر کسی توان 
همراهی و تعامل ندارد بدون تعارف سمت خود 

را تحویل دهد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان نیز 
با اشاره به اینکه اســتان زنجان با کمبود نیروی 
پرستاری مواجه اســت، تصریح کرد: عالوه  بر 
کمبود نیروی پرســتاری، بیمارستان بهمن نیز با 

دانشگاه علوم پزشکی همکاری ندارد.
پرویز قزلباش با بیان اینکــه در ابهر تخت های 

بیمارســتانی پر شده و در خرم دره 
نیز وضعیت مشــابهی وجود دارد، 
اضافه کرد: مشــکل عمده در ابهر 
وجود ندارد و متخصص عفونی و 
زیرساخت های مناسب وجود دارد.
وی بــا اشــاره به اینکه بــه اجبار 
دو شــیفت کاری برای پزشکان و 
تعیین  بیمارســتان ها  در  پرستاران 
شده اســت، اضافه کرد: همچنین 
بیمارســتان امام حســین )ع(، ۴0 
بیمار اعزامی را پذیرش کرده است.
قزلباش یک ســوم چرخش بیمار 
ســرپایی را بــه خدابنــده مربوط 
دانست و گفت: با توجه به جمعیت 
باال و وجود یک بیمارســتان، هنوز 
با ظرفیت  رابطــه  در  نگرانی هایی 
بیمارســتان و شهرســتان خدابنده 

وجود دارد.
را  بیمــاران  بهمن  بیمارســتان 

پذیرش نمی کند
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان هم با اشاره به اعالم 
آمادگی بیمارســتان های ارتش و شــهید بهشتی 
در زمینــه تامین تعداد پرســتار مورد نیاز اضافه 
کرد: شــوربختانه بیمارستان بهمن در این حوزه 

همکاری ندارد.
وی  با بیان اینکه 62 بیمار در بخش آی. سی. یو 
بستری هستند که نیمی از آنان بدحال بوده و در 
معرض آســیب بیشتر قرار دارند، افزود: پیش از 
شیوع کرونا 8۷ تخت آی.سی.یو داشتیم که ۵8 

تخت اضافه شده است.
وی با اشــاره به معوقــات پرســتاران، افزود: 
هم اکنون معوقات پرســتاران کمتر شــده، ولی 
معوقات پزشکان به 1۴ ماه رسیده است که دلیل 
وقوع این اتفاق، نپرداختن معوقات پزشکان در 
بحث اضافــه کاری و کارانه بــه جای پرداخت 

معوقات پرستاران است.
رییس نظام پرستاری استان زنجان نیز از درگیری 
100 پرستار با ویروس کرونا و قرنطینه آنها خبر 
داد و گفت: معوقات پرســتاران زیاد اســت و 

میزانی از کارانه ها مربوط به تیرماه است.
اســکندری با اشــاره به اینکه میانگین کشوری 
پرداخت معوقــات و کارانه پرســتاران آذرماه 
98 و در اســتان زنجان تیرماه 98 است، گفت: 
پس از بیماری کرونا؛ پرســتاری وجود ندارد که 
همکاری نکرده باشد و همکاری پرستاران بسیار 

باالست.

آمار کرونایی های زنجان 10 برابر شد
 بیمارستان بهمن بیماران کرونایی را پذیرش نمی کند   |   هشدار جدی استاندار به شهروندان

رفع تشنگی زمین با اجرای 
طرح های آبخوان داری

 فرنشــین اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان زنجان گفت: با اجرای طرح 
های آبخوان داری در مناطق مختلف استان به 
ویژه در دشــت های بحرانی می توان عطش 

این مناطق را تا حد قابل قبولی کاهش داد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان، با اجرای 
طرح های آبخوان داری آب های ســطحی و 
روان که امکان هدررفت آن ها باال اســت، به 
آب های زیرزمینی و منابع آبی ارزشمند تبدیل 

می شود.
خلیل آقاجانلو فرنشین اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان با تاکید بر این که آبخوان 
داری نقش مهمی در کاهش خسارات سیل، 
کم آبی و خشکسالی دارد گفت: هم اکنون 13 
طرح آبخوان داری در استان اجرا شده است.

وی افزود: با انجام مطالعات و شناسایی مناطق 
بحرانی و همچنین با اجرا و تکمیل پروژه های 
آبخیزداری و آبخوان داری در مناطق مختلف 
استان به ویژه دشت های بحرانی سیالب ها 

مدیریت می شود.
آقاجانلو اظهار داشــت: با این روش می توان 
نزوالت آسمانی را در زیر زمین حفظ و نگه 

داری نمود.
به گفتــه فرنشــین اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان هــم اکنون ۴ پــروژه با 
اعتبارات استانی و همچنین اعتبارات صندوق 
توسعه ملی از سال 1398 در حال اجرا است 
که شــاخص ترین آن ها طرح آبخوان داری 

روستای چهرآباد در شهرستان زنجان است.
این مقام مسوول از افتتاح این طرح در هفته 
دولت امسال خبر داد و گفت: سال گذشته با 
موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی  حدود  
100 میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی 
به منظور اجــرای طرح های مهم اختصاص 
یافت که سهم استان زنجان از این اعتبار حدود 

26 میلیارد تومان بود.
وی افزود: امسال نیز از محل صندوق توسعه 
ملی حــدود 16 میلیارد تومان برای اســتان 

زنجان در نظر گرفته شده است.

خبـرخبــر

فرنشین استاندارد استان زنجان:
نصب تجهیزات بازی 

به منزله استاندارد بودن 
وسایل نیست

 فرنشین استاندارد استان زنجان گفت: 
نصب تجهیزات بازی در پارک و شهربازی ها 

به منزله استاندارد بودن وسیله نیست.
داوود کارگــرزاده در گفت وگــو با ایســنا، 
اظهار کــرد: با توجه به اینکــه محوطه های 
بازی کودکان، مشــمول مقررات اســتاندارد 
اجباری اســت، باید همه اقدامات مربوط به 
استانداردسازی پارک ها و زمین های بازی، با 
محوریت آیین نامه ها و ضوابط ســازمان ملی 

استاندارد ایران انجام شود.
وی افزود: تاکنون فقــط هفت تجهیز بازی 
مســتقر درپارک ها و زمین های بازی استان، 
موفق به اخذ گواهی نامه اســتاندارد در سال 
گذشته شــده و در این استان، پارک و زمین 
 بازی موفق نشــده برای همه تجهیزات خود، 

گواهی نامه استاندارد اخذ کند.
این مسوول ادامه داد: استانداردسازی وسایل 
بازی، بر عهده بهره برداران است ولی  در مورد 
زمین هــای  بازی، متولیان امر، شــهرداری ها 
هستند که  تاکنون فقط برای  هفت تجهیز موفق 

به اخذ گواهی نامه شده اند.
کارگرزاده با بیان اینکه نصب  تجهیزات  بازی به 
منزله استاندارد بودن تجهیز نیست، تصریح کرد: 
بازرسی های کارشناسان استاندارد، پس از نصب 
تجهیزات بازی در پارک ها و زمین های بازی، با 
درخواست متولی و بهره بردار انجام می شود و 
هرگونه تغییر پس از اخذ گواهی نامه استاندارد، 

در بازرسی های ادواری قابل پیگیری است.
فرنشین استاندارد استان زنجان در به  حداقل 
 رساندن هرگونه حادثه هر چند کوچک برای 
شــهروندان، به ویژه در رده سنی کودکان، از 
شهرداری ها، ســازمان پارک ها و فضای سبز 
و دیگر دستگاه های صادرکننده مجوز فعالیت 
در این زمینه، خواســت تــا برای جلوگیری 
از بروز هرگونه حوادث احتمالی، نســبت به 
استانداردســازی زمین های  بازی و تجهیزات 
بازی مســتقر در پارک هــا و زمین های بازی 
اقدام و در راســتای حفظ امنیــت و ایمنی 
اســتفاده کنندگان، از فعالیت تجهیزات بازی 

فاقد گواهی نامه استاندارد، ممانعت کنند.
این مسوول خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال 
کنونــی تاکنون، 6 مورد بازرســی فنی و 3۴ 
مورد بازرسی نظارتی مشترک در قالب طرح 
طاها به همراه نماینــدگان مناطق چهارگانه 
شهرداری های زنجان از زمین های بازی استان 

انجام شده است.

نگهداری از 29 دختر بی سرپرست و بد سرپرست 
در شیرخوارگاه و خانه های کودک زنجان



شوربختانه ترک مصرف این نوع دارو بسیار دشوار بوده می توان 
گفت عوارض روانی این دارو مانند مواد مخدر تریاک و یا هروئین 

است. مصرف ترامادول موجب وابستگی روانی و جسمی شبیه اعتیاد 
به تریاک می شود که با قطع ناگهانی دارو عالئم اضطراب، تعریق، 
بی خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضالنی، نشانگان پای بی قرار، 

ترس و بی قراری، گُرگرفتگی و گزگز پاها پیش می آید
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 وقتــی واژه اعتیــاد بر ســر زبان ها جاری 
می شود، در ذهن عموم موادمخدر صنعتی و سنتی 
از قبیل تریاک، هروئین، شیشه و حتی ُگل تداعی می 
شود اما در عصر کنونی مصرف داروهایی همانند 
ترمادول در بین افراد به ویژه جوانان گسترش یافته 
که دست کمی از مواد مخدر ندارد، چرا که عوارض 

جدی به دنبال دارد و ترک آن دشوار است.
هر چند گسترش شهرنشینی و تکنولوژی های آن 
موجب تسهیل زندگی مردم شده و به عنوان نمونه 
تولید اقالم دارویی متعدد تحوالتی شــگرف را در 
حوزه درمان و تسکین بیماری های مختلف ایجاد 
کرده اما عوامل متعددی دســت به دست هم داده 
اســت تا مصرف برخی داروهــای خاص در بین 

عموم به ویژه جوانان ترویج یابد.
برخی بر این باورند کــه مصرف همین داروهای 
خــاص و در زمره واحد آن ترماول هیچ عوارضی 
ندارد و می توانند بــدون دغدغه آن را مصرف و 
برای فعالیت های بیشتر انرژی داشته باشند، این در 
حالی است که متخصصان امر هشدار می دهند و 
دسترسی راحت به این دارو و مصرف بی رویه آن 
در بین جوانان عواقب خطرناکی به دنبال دارد چرا 
که ترک آن بسیار دشوار و نیازمند قرار گرفتن مدت 

زمان زیادی تحت درمان و نظر است.
مهدی ۳۷ ســاله از جمله افرادی است که ادعا می 
کند به دلیل نوع شــغل خود ناچار بود در شیفت 
های شب که مشــغول به کار در کارخانه ای بود 
برای برای رفع بیخوابی و از همه مهمتر سرخوشی 

ترمادول مصرف کند.
وی در این ارتباط گفت: حدود یکسال به مصرف 
این نوع ماده اعتیاد پیدا کردم، هر چند اطالعاتی در 
مورد عوارض آن داشتم، اما  به توصیه دوستانم به 

این کار اقدام کردم.
او اضافــه کــرد: پس از مدتی برای حس بیشــتر 
سرخوشی تصمیم گرفتم این دارو را در دوز باالیی 
مصرف کنم، که همین مساله مشکالتی را ایجاد کرد 
چرا که کارم به بیمارستان کشیده شد، به طوریکه تا 

پای مرگ پیش رفتم، اما پزشکان نجاتم دادند.
وی ادامه داد: ترک اعتیاد این دارو بســیار سخت 

است، هر چند تحت نظر متخصص هستم.  
ترامــادول که به نام های تجــاری ترامال، ترامد و 
بایومادول نیز شناخته می شود، یک داروی مسکن 
شبه تریاک اســت و گاهی برای تسکین دردهای 

متوسط تا شدید تجویز می شود.
ایــن دارو  یک آگونیســت )تحریک کننده( برای 
سیســتم نورآدرنرژیک و ســروتونرژیک بوده و 

موجب افزایش آزادسازی سروتونین می شود.
بر این پایه خاصیت تسکین درد در ترامادول حدود 
۱۰ برابر ضعیف تر از مرفین است اما با این وجود 
نباید فراموش کرد که ترامادول حالت سرخوشــی 
)نشئگی( برابر با مورفین ایجاد می کند که در تسکین 

درد موثر است.
متخصصان امر با هشدار به روند مصرف بی رویه 
این نوع دارو معتقدند که برخی گروه های ســنی 
به ویــژه جوانان با آگاهی به ســراغ این نوع دارو 
می روند و برخی ها نیــز به دالیل مختلفی به آن 
اعتیاد پیدا می کنند، بــی آنکه از عوارض مخرب 
و خطرناک آن باخبر باشــند و در نهایت به لحاظ 
جسمی و روانی در شرایط بحرانی قرار می گیرند.  
علی ۲۶ ســاله دانشجو که سابقه مصرف این نوع 
دارو را دارد گفــت: بطور معمول من و چند تن از 

امتحانات  دوستانم به ویژه در 
آخــر تــرم و یا حتــی برای 
سرخوشی بیشتر ازاین نوع دارو 
مصرف می کردیم، هر چقدر 
زمان می گذشت عالقه مندی 
و گرایشم به استفاده از آن بیشتر 
می شد، تا اینکه پس از مدتی به 
آن وابستگی شدیدی پیدا کردم.
ادامه همین  وی اضافه کــرد: 
روند موجب شــد که اعتیاد به 
باشم،  داشته  ترمادول  مصرف 
بطــوری کــه دوز مصرفی را 
افزایش دادم، بی آنکه از عواقب 

ان مطلع باشم.
ایــن دانشــجو خاطر نشــان 
کرد:  مصرف مستمر این دارو 
باعث شد که با وضعیت بد به 
بیمارستان مراجعه کنم و اکنون 
نیز تحت نظر پزشک متخصص 

برای ترک این اعتیاد هستم.
جدی  عــوارض  ترامادول 

روحی، روانی دارد
رییس انجمن داروسازان استان 
زنجان نیز در این ارتباط گفت: 
مصرف مداوم داروی ترامادول 
به وابســتگی جسمی و روانی 

یا فقط وابستگی روانی در افراد منجر می شود که 
شوربختانه این موضوع از سوی مصرف کنندگان 

کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
دکتر مهدی بیگدلی افزود: ترامادول یک داروی ضد 
درد شــبه مخدر است که در درمان دردهای شدید 
که دیگر داروهای مسکن تاثیر گذار نیستند، مانند، 
جراحات، بیماران سرطانی و دردهای دیگر کاربرد 

دارد.
وی اظهار داشت: شوربختانه در سال های اخیر سوء 
مصــرف ترامادول در ایران به ویژه در میان جوانان 
و حتی در قشر دانشجو شــیوع قابل مالحظه ای 
یافته و همچنین در افراد با سابقه سوء مصرف مواد 

روانگردان و موادمخدر نیز دیده می شود.
بیگدلی خاطرنشــان کرد: سابقه مصرف سیگار و 
تجربه مصرف مواد مخدر از مهمترین عوامل مرتبط 
با سوء مصرف ترامادول در بین دانشجویان است و 
موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که 
بروز وابستگی و اعتیاد به این نوع دارو در صورت 

مصرف منظم درمدت یک ماه رخ می دهد.
وی، عوارض مصــرف دارو با دوزهای درمانی را 
شامل تهوع، ســرگیجه، خواب آلودگی، ضعف، 
خشکی دهان و یبوســت، عوارض قلبی، مشکل 
تنفسی، اضطراب و بیقراری ذکر کرد و گفت: شکل 
و میــزان مصرف دارو در شــدت عوارض دخیل 

است.
این داروساز ادامه داد: مصرف دوز باالی ترامادول یا 
مصرف همزمان با الکل یا داروهای اعصاب و روان 
و مصرف توام بــا موادمخدر و روانگردان موجب 
بروز عالیمی از قبیل کاهش ســطح هوشــیاری، 
تشنج، مشــکل در تنفس و افزایش فشارخون می 

شود.
وی تاکید کرد: این عوامل موجب شده که ترامادول 
جزو داروهای تحت کنترل در نظام دارویی کشور 
رده بندی شــود و هم اکنــون در داروخانه ها تنها 

درقبال نسخه معتبر پزشک و به میزان کنترل شده 
عرضه می شود که دانشگاه های علوم پزشکی نیز 

نظارت دقیقی بر توزیع این دارو دارند.
وی بیان کرد: شوربختانه ترامادول و همچنین اشکال 
غیرمجاز و قاچاق دارو که دارای عوارض بســیار 
زیادی هستند، در فروشگاهها توسط افراد سودجو 
و با عناویــن دروغین داروی ترک اعتیاد یا داروی 
تقویت قوای جنسی به مصرف کنندگان به ویژه قشر 

جوان عرضه می شود.
رییس انجمن داروسازان اســتان زنجان ادامه داد: 
مهمترین اصــل در ارتباط با مبحث اعتیاد به انواع 
دارو پیشــگیری بوده و ارائــه راهکارهایی مانند 
آموزش جامع و صحیح به گروه های سنی در خطر 
مثل نوجوانان، جوانان، آموزش والدین، مدرسان، 
مربیان آموزشی، کنترل مراکز توزیع غیر مجاز دارو 

جهت عدم دسترسی آسان به دارو ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: گاهی داروهای بسیار خاص از قبیل 
ترمادول که اغلب برای تسکین دردهای بسیار شدید 
از سوی پزشک و یا متخصص مربوطه تجویز می 

شود به هیچ عنوان عرضه نمی شود.
بیگدلی افزود:  فراهم شــدن و دسترســی راحت 
بیمــار به این نوع داروها مــی تواند مورد مصرف 
دیگران قرار بگیرد که استفاده خودسرانه آنها تبعات 

ناخوشایندی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد : بنابر این ســوء استفاده دارویی با 

عنوان های مختلفی از قبیل داروهای سرخوشی آور 
در داروخانه های اســتان و در مقایسه با سال های 
گذشته بســیار کمتر شده و تهیه آن فقط با تجویز 

پزشک و یا متخصص مربوطه امکانپذیر است.
این مســؤول ادامه داد: اســتفاده از راههای درمان 
مناسب و بدون خطر درد شدید در بیماران، استفاده 
از مشاوره روانشــناس یا روانپزشــک در درمان 
مشکالت جنسی به جای مصرف نابه جای ترامادول 

از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد.
به گفته این دارو ساز، مصرف خودسرانه ترامادول 
عوارض جدی روحی، روانی، جسمی و اجتماعی 
برای فرد به دنبال دارد که این در اشــکال مختلف 

قرص، کپسول و آمپول است.
دولت بر توزیع ترمادول نظارت جدی دارد

این دارو ساز ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته دولت بر 
روند تولید و توزیع داروی ترامادول نظارت داشته 
و حتی بــر داروخانه ها نیز کنترل های الزم انجام 

می گیرد.
بیگدلی افزود: بر این مبنا شرکت های توزیع کننده 
دارو موظف هســتند به معاونت های غذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی گزارش ارایه کنند که چه 
میزان بسته های تراماول به داروخانه توزیع کرده اند.
وی اضافه کرد: به این مهم باید توجه داشــت که 
داروخانه ها و پزشکان نیز نسبت به تجویز این دارو 
و خطرات ناشی از آن آگاه و توجیه هستند چرا  که 

این دارو صرفا به عنوان مسکن 
در مواقع خاص نظیر دردهای 
ســنگ کلیه و حاد که مسکن 
نــدارد،  کارآیی  عــادی  های 

تجویز می شود.
رییس انجمن داروسازان استان 
زنجــان ادامــه داد: از طرفی 
این اســتان به  داروخانه های 
دلیل حساس بودن این دارو و 
نداشتن منفعت اقتصادی هرگز 
بــه خرید و عرضــه این دارو 
وارد نمی شوند، هر چند ممکن 
اســت داروخانه ای خارج از 
ضوابط آن را عرضه کند که در 
مجموع این تخلفات کمتر از ۲ 

درصد است.
وی اظهــار داشــت: عرضــه 
ترامــادول بــدون نســخه در 
داروخانه های این استان ممنوع 
بوده و بررسی ها نشان می دهد 
بیشــتر این نوع دارو از طریق 
عطاری ها و یا ســوپرمارکت 
ها در اختیار مشــتریان خود و 
از طریــق راه های مختلف در 

دسترس قرار می گیرد.
بیگدلی افزود: در زمان حاضر 
بازرســی معاونت غــذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی این استان نیز با حساسیت بیشتری در این 

حوزه نظارت دارد.
به گفته وی، این نوع دارو خط قرمز داروخانه های 
استان است و در صورت بروز تخلف داروخانه ای 
مبنی بر عرضه غیر قانونی برخوردهای الزم انجام 

می گیرد.
ترمادول خاصیت ضد افسردگی دارد

مدیر گروه روانپزشــکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: 
اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف دارویی عالوه 
بر زیان های جدی و خطرناک جسمی، مشکالت 
عدیده اجتماعی و اقتصادی و هدر رفتن ســرمایه 

های کالن مادی کشور ها را به دنبال دارد.
دکتر مینا شعبانی افزود: ترامادول یک داروی مسکن 
شــبه تریاک و یک نوع اپیویید اســت که مصرف 
خودســرانه این دارو موجب وابســتگی روانی و 
جسمی شبیه اعتیاد به تریاک می شود و از طرفی این 
دارو به علت خاصیت سرخوشی و ضد افسردگی 

به شدت مورد سوء مصرف قرار می گیرد.  
 وی اضافــه کــرد: هم اکنــون ترمــادول دارویی 
با جذبــه زیاد در بین عموم به ویژه جوانان ترویج 
یافته و از طرق مختلف در دســترس آنان قرار می 
گیرد بدون  آنکه به عوارض مخرب ناشــی از آن 

فکر کنند.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد:  
شوربختانه ترک مصرف این نوع دارو بسیار دشوار 
بوده می توان گفت عوارض روانی این دارو مانند 

بر مواد مخدر تریاک و یا هروئین است.
وی اظهــار داشــت: مصرف ترامــادول موجب 
وابستگی روانی و جسمی شــبیه اعتیاد به تریاک 
می شــود که با قطع ناگهانی دارو عالئم اضطراب، 
تعریق، بی خوابی، تهوع و لرز، اسهال، درد عضالنی، 

نشانگان پای بی قرار، ترس و بی قراری، ُگرگرفتگی 
و گزگز پاها پیش می آید.

این  اســتاد دانشگاه تاکید کرد: داروی ترامادول به 
علت خاصیت سرخوشی، نشئگی و ضدافسردگی 
به شدت مورد سوءمصرف قرار می گیرد و اغلب در 
میان جوانان این مخدر بی خطر فرض شده و خطر 

اعتیاد به آن در نظر گرفته نمی شود.
وی با اشاره به اینکه این نوع دارو به دالیل مختلفی 
مــورد مصرف قرار می گیرد، اضافه کرد: برخی به 
دلیل رفع دردهای شدید که توسط پزشک تجویز 
شده، برخی نیز از سر کنجکاوی، برای سر خوشی و 
شب بیداری که عمدتا در بین مردان دیده می شود، 
مورد مصرف قرار می دهنــد که به تدریج  اعتیاد 

پیدا می کنند.
شعبانی افزود: هر چند داروخانه ها در عرضه این 
نوع دارو ســخت گیرانه عمل می کنند، اما امکان 
تخلف از ســوی برخی داروخانه هــا وجود دارد 
و بررســی ها نشــان  می دهد که این نوع داروی 
خاص توسط عطاری ها و حتی سوپرمارکت ها در 

دسترس مشتریان قرار می گیرد.
وی  با بیان اینکه شــوربختانه شرایط اقتصادی و 
اجتماعی حاکم بر کشــور موجب شده بسیاری بر 
مصرف این نوع دارو گرایش داشــته باشند، اظهار 
داشــت: عوامل  متعددی در ترویج و مصرف این 
نوع داروی مخدر کشور دخالت دارد که نمی توان 

فقط یک عامل اصلی را ذکر کرد.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان به نقش 
نظارتی خانواده ها در این ارتباط اشاره کرد و گفت: 
وجود فضای سختیگرانه، آسان، ترکیبی از هر ۲ و 
یا بطور کامل آزاد می تواند مشــکالتی را در  امور 
تربیتی فرزندان ایجاد کند و در این میان نظارت های 
کنترل شونده و ایجاد جوی صمیمی بین والدین و 
فرزند می تواند از بروز چنین مشکالتی پیشگیری 

کند.
۳۷ درصد افراد جامعه  خود سرانه دارو مصرف 

می کنند
یک جامعه شــناس نیز با اشاه به اینکه مواد مخدر 
محدود به مواد مخدرهای ســنتی نیســت، بلکه 
روانگــردان ها، قرص و داروها را نیز شــامل می 
شود، گفت: بر پایه مطالعه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
مصرف هر نــوع دارو و یا قرص که بدون تجویز 
پزشک و یا متخصص انجام گیرد، مشکالتی ایجاد 
کرده و  می تواند پس از مدتی به اعتیاد تبدیل شود.
یوســف بیانلو افزود: هم اکنون مصرف ریتالین به 
ویژه ترمــادول در بین افراد به خصوص نوجوانان 
و جوانان دیده می شود و طبق آمارهای ارائه شده 
بیش از ۳۷ درصد افراد جامعه از داروهایی همانند 
داروهای یاد شــده به صورت خود سرانه مصرف 

کرده اند.
وی اضافــه کرد: عوامل مختلفــی در مصرف این 
داروها در بین گروههای سنی مختلف دخالت دارد 
کــه از جمله آن می توان بــه ناآگاهی مردم و فقر 
دانش، باورهای غلط و مشکل فرهنگی، خالء ناشی 
از نبود تفریحات و سرگرمی های سالم اشاره کرد.

این جامعه شــناس خاطرنشــان کرد: نبود همین 
تفریحات کافی موجب می شود گروههای مختلف 
برای پر کردن اوقات فراغت خود و تخلیه هیجانات 
اجتماعی از راه های تصنعی نسبت به مصرف این 

نوع داروها  مبادرت کنند.

گزارشی پیرامون مصرف خودسرانه ترامادول

سرخوشی به قیمت جان
 رییس انجمن داروسازان استان زنجان: ترامادول عوارض جدی روحی، روانی دارد

 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: در سال های گذشته حدود ۱۷ 
درصد درخواست تاسیس جوازهای صنعتی، منتج 
به صدور پروانه بهره برداری می شد اما با تاکید بر 
جهش تولید و ایجاد رونق در فعالیت های صنعتی 
هم اکنــون برای ۲۵ درصد درخواســت ها پروانه 

بهره برداری صادر می شود.
ناصر فغفوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: سال گذشته یک هزارو ۲۳ فقره درخواست 
ســرمایه گذاری در استان زنجان ثبت شده که ۲۵ 

درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش دارد.
وی افزود: حجم ســرمایه گذاری پیش بینی شده 
برای این درخواست ها حدود هشت هزار میلیارد 

تومان است.
فغفوری خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۱۶۰ 
واحد صنایع کوچک و متوســط در استان زنجان 
با اخــذ پروانه بهره برداری، شــروع به کار میزان 

سرمایه گذاری آن ها ۵۸۳ میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: این واحدها به غیر از پروژه های 
بزرگ صنعتی است که بنا بود در پایان سال گذشته 
به بهره برداری برســند که به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و لغو سفرهای مسؤوالن ملی مرتبط، آیین 
افتتاح آن ها به زمان دیگری موکول شد. فغفوری 
ابراز کرد: حجم ســرمایه گذاری واحدهای بزرگ 

صنعتی بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

هیچ واحدی به واحدهای تولیدی تعطیل زنجان 
اضافه نشده است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در ســال 
گذشــته به شــمار واحدهای تولیدی تعطیل این 
استان اضافه نشده است، گفت: ۲۷ واحد تولیدی 
که در سال های گذشته، تعطیل شده بودند با تالش 
و پیگیری های صورت گرفته در سال ۹۸ به چرخه 

تولید بازگشتند.
وی اظهار داشت: در سال ۹۷ ، هفت واحد بزرگ 
صنعتی که در زمان فعالیت خود بیش از ۱۰۰ نفر 
پرسنل داشــت، تعطیل بود اما امروز حداکثر سه 
واحد تولیدی از این دست واحدها تعطیل هستند.

فغفوری، تحریم هــا را فرصتی برای رونق بخش 
اقتصادی و تکیه به توان داخلی خواند و خاطرنشان 
کرد: از ســال ۹۷ برای اولیــن بار، گروه کاالیی با 
عنوان فهرســت گــروه چهار از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم شده که بر این پایه، 
اجازه ثبت سفارش واردات به کاالهایی که ساخت 

داخل دارند داده نمی شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجــان گفت: بر پایــه ابالغیــه وزارت متبوع، 
اســتان های زنجان، خراســان رضوی، کرمانشاه 
و هرمزگان با کســب رتبه های اول تا چهارم در 
مجموع بیــش از نیمی از حجم ســرمایه گذاری 

خارجی کشــور در سال ۹۸ را به خود اختصاص 
داده اند.

وی اظهار داشت: حجم کل سرمایه گذاری خارجی 
کشور در سال گذشته ۸۰۰ میلیون دالر بود که ۱۸ 
درصد آن مربوط به اســتان زنجان است و زنجان 

رتبه اول کشور را دارد.
افزایش بیمه شــدگان تامین اجتماعی نشان از 

رونق تولید در زنجان دارد
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان گفت: بیمه اجباری تامین اجتماعی، جزو 
مولفه های تب ســنج حوزه اقتصادی و بررســی 
وضعیــت رونق اقتصــادی بوده کــه ۸۰ درصد 
بیمه های اجباری تامین اجتماعی استان زنجان در 

حوزه تولید است.
وی، شمار بیمه شــدگان اجباری تامین اجتماعی 
اســتان زنجان را ۱۱۲ هزار نفــر خواند و اظهار 
داشت: در سال ۹۷ این رقم ۱۰۶ هزار نفر بود که 
۶ هزار نفر در سال گذشته اضافه شده و همچنین 
پنج هزار نفر نیز در طول سال ۹۸ بازنشسته شده اند.

فغفوری خاطرنشان کرد: بنابراین بیش از ۱۱ هزار 
نفر نیروی کار جدید در ســال گذشــته در استان 
زنجان ایجاد شده و لیست حق بیمه آن ها به تامین 

اجتماعی ارسال می شود.
وی افــزود: این رقم عالوه بــر اینکه نیروی کار 
جایگزین بازنشستگان را پوشش داده، ۶ هزار نفر 

هم به شمار بیمه شدگان افزوده شده است.
فغفــوری افزود: بر پایه گــزارش اداره کل تامین 
اجتماعی در ســال ۹۸ هیچ کد اقتصادی در استان 
زنجان ابطال نشده که نشان از عدم تعطیلی واحدها 

دارد.
وی یادآور شــد: کســب رتبه اول کشور در نرخ 
مشــارکت اقتصادی، رتبه ســوم از لحاظ پایین 
بــودن نرخ بیکاری و بهبود فضای کســب و کار 
و کاهش شمار مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز از 
دستاوردهای سال ۹۸ حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد 

استان زنجان است.
دستاوردها حاصل تالش تمام مدیران است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجــان گفت: تــالش و همت تمــام مدیران و 
مسؤوالن دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی و 
رسانه ها در کنار یکدیگر با فضای آرام در جامعه، 
توانســته عملکرد قابل قبول و اثربخش و رشــد 

مطلوب شرایط اقتصادی را داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید در نظر داشــت که تمام این 
دستاوردها و موفقیت ها در شرایط متفاوت و سخت 
ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه به 

دست آمده و در شرایط عادی نبوده است.
فغفوری خاطرنشــان کرد: حضور سرمایه گذاران 
توانمند بخش خصوصی، نقطه قوت و پتانســیل 
اســتان زنجان بوده و می تــوان گفت تقریبا تمام 

سرمایه گذاری های صنعتی این استان توسط بخش 
خصوصی صورت گرفته است.

وی ابراز کرد: همه نشســت های کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان در ســال ۹۸ به دستور 
استاندار محترم در محل واحدهای تولیدی برگزار 

شده است.
فغفوری با اشاره به برگزاری ۸۰ نشست کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار، 
ادامــه داد: زنجان از حیث حضور اســتاندار در 
جلسات جزو استان های با بیشترین حضور است.

وی یادآور شد: تمام مصوبات گارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان در سال ها ۹۶ و ۹۷ اجرایی 
و عملیاتی شده و تنها ۲۰ درصد از مصوبات سال 
۹۸ باقی مانده که آن هم مربوط به جلسات فصل 

زمستان بوده و مراحل اداری خود را طی می کند.
وضعیت مطلوب اقتصادی و برنامه های ســال 

کنونی
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان گفت: ۱۰ سال قبل، پروژه ای مانند شرکت 
سیمان خمسه به عنوان بزرگترین پروژه استان به 
شمار می رفت اما امروز حداقل ۱۲ پروژه مانند آن 
و بزرگتر از آن در استان وجود دارد که حداقل ۱۰ 
مورد از این پروژه ها در سال کنونی افتتاح می شوند.
وی اظهار داشــت: از جمله این پروژه ها می توان 
بزرگترین واحد تولید بطری پالستیکی، بزرگترین 

واحد ذوب فوالد و بزرگترین واحد فوالد آلیاژی 
فوالدکاران کشور را نام برد.

فغفوری خاطرنشان کرد: واحد نورد فوالدکاران، 
۸۰ درصــد فوالد آلیاژی الکترودی جوشــکاری 
کشــور را تامین می کند که اگــر این واحد ایجاد 
نمی شد، بخش عمده ای از کارگاه ها یا باید تعطیل 
می شد و یا ارز قابل توجهی برای تامین مواد اولیه 

خود می پرداخت.
وی تصریح کرد: توسعه و تعمیق ساخت داخل، 
مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، توجه 
به معادن و صنایع معدنی، استفاده از فناوری های 
نویــن و محصوالت دانش بنیان، افزایش شــمار 
واحدهــای R&D، اجــرای دســتورالعمل های 
کشــوری برای بهبود فضای کسب و کار و تامین 
منابع مالی و توســعه سرمایه گذاری از برنامه های 

مهم سال کنونی برای جهش تولید است.

درراستایجهشتولیدانجاممیشود

۲۵ درصد درخواست های صنعتی زنجان، منتج به صدور پروانه می شود 
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 رییس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکه ما 
در موج سنگین بیماری به سر می بریم، 
گفــت: نمی دانیم در فصل ســرما چه 
اتفاقی می افتد و قابل پیش بینی نیست که 
کرونا با بیماری مانند آنفلوآنزا همزمان 
شود و چه اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ 
می دهد، این موارد از نگرانی های وزارت 

بهداشت است.
به گزارش ایســنا، محمدمهدی گویا در 
نشســت کارگروه ارزیابی فرصت های 
مدیریــت کرونا اظهار کــرد: ما با یک 
ویروس کامال جدید مواجه هســتیم که 
شــخصیت آن به لحــاظ عملکردی با 
شخصیت دیگر ویروس های هم خانواده 
خود کامال متفاوت اســت. این ویروس 
ویژگی هایی از خود نشــان داده که تا به 
حال هم خانواده های آن مشــاهده نشده 
بود و پیچیدگی هایی دارد که تا به حال 

بشر با آن مواجه نشده بود.
وی ادامــه داد: این ویــروس هر آن در 
حال تغییر اســت و برخی مــوارد که 
اعالم شــده بود در جلوگیری از شیوع 
آن موثر اســت، ممکن اســت در آینده 
مشخص شــود که تاثیری ندارد. برای 
مثال روزی گفته می شد که این بیماری 
تنها دستگاه تنفسی را درگیر می کند، اما 
امروز مشخص شده که همه دستگاه های 
بــدن را می تواند درگیــر کند. بی تردید 
اگــر بگوییم این ویــروس روز به روز 

پیچیده تر می شود اغراق نکرده ایم.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت در بــاره راه انتقــال 

کرونــا ویروس از طریــق تنفس اظهار 
کرد: بیماری که از راه تنفس انتقال پیدا 
می کند. درمان آن بدون واکسن در کوتاه 
مدت بسیار دشــوار است. این ویروس 
قدرت ســرایت بسیار باالیی دارد. برای 
مثال اگر امشب ۱۵۰ نفر در آیین عروسی 
شرکت می کنند سه روز بعد ۱۲۰ نفر به 
این بیماری مبتال می شــوند که نشان از 
قدرت باالی آن اســت. در ابتدا تصور 
می کردند قدرت و شــدت بیماری زایی 
این ویروس کم اســت، اما امروز به این 
نتیجه رسیده اند شدت بیماری زایی بسیار 

باالیی دارد.
گویا ادامه داد: هم اکنون بیماری در بیش 
از ۹۰ درصد موارد در ابتدا کم عالمت و 
خفیف اســت و اگر بیمار به بیمارستان 
مراجعه نکند و دارو هم دریافت نکند، 
ممکن اســت خود به خــود بهبود پیدا 
کند. اما اگر دســتگاه تنفسی به صورت 
شدید در بیماری گرفتار شود بیمار باید 
با شرایط خاص تحت درمان قرار گیرد 
و شــکل بدتر این که عالوه بر دستگاه 
تنفسی دستگاه های دیگر بدن نیز گرفتار 

شوند.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت تاکید کرد: در دنیا سه 
سیاســت برای مقابله با این بیماری در 
پیش گرفته شــد، نخست سیاست مهار 
بود که در ابتدا در کشور چین به همراه 
ســنگاپور و چند کشــور دیگر به کار 
گرفته شد. این سیاست شاید با امکانات 
و تجهیزات پیشرفته در کوتاه مدت قابل 

اجرا باشد.

وی در تشــریح سیاســت دوم اظهــار 
کرد: سیاســت ســرکوب یکی دیگر از 
سیاست ها بود که با برنامه ریزی بهتر در 
درازمدت دستاوردها و اطمینان بیشتری 
دارد. در این سیاســت چهار استراتژی 
وجود دارد، نخســت آنکــه مردم کمتر 
مبتال شــوند و این کار از طریق اعمال 
محدودیت ها انجام می شــود، دوم مردم 
کمتر پایشــان به بیمارستان برسد، سوم 
اگر به بیمارستان مراجعه کردند کمتر به 
بخش های ویژه بروند و در نهایت این که 
مردم کمتر فوت شوند. ما در مرحله  اول 
سیاست کامال دفاعی داشتیم، اما بعد از 
تعطیالت سیاســت دوم یعنی سیاست 

سرکوب اجرایی شد.
گویا ادامه داد: در مرحله ی دوم به جای 
این که شناســایی بیماران بــا مراجعه به 
بیمارســتان انجام شــود ما به خانه های 
مــردم مراجعه کردیم و افــراد مبتال را 

شناسایی کردیم.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: امروز ۱۰ 
برابر بیش از آنچه که در بیمارســتان ها 
شناســایی می کنیم، خارج از بیمارستان 
شناســایی می شوند؛ به شــکلی که در 
برخی استان ها بیش از ۱۰ برابر شناسایی 
بیماران به صورت سرپایی انجام می شود 
که همین موضــوع یکــی از رمزهای 

موفقیت وزارت بهداشت بوده است.
وی ادامه داد: برخی کشــورها سیاست 
ســومی در پیش گرفتند که سیاســت 
تخفیف اســت که همه به بیماری مبتال 
می شوند و به نوعی ایمنی جمعی ایجاد 

می شــود. هم اکنون در کشور ما تجربه 
پزشکان افزایش پیدا کرده به شکلی که 
مــا مرگ و میرمان کمتر از کشــورهای 
پیشــرفته ای بود که همین سیاست ما را 
در پیش گرفتــه بودند. روزی که برنامه 
را آغاز کردیم سه آزمایشگاه تشخیصی 
داشــتیم، اما امــروز بیــش از یکصد 
آزمایشگاه در سراسر کشور داریم. یکی 
از دالیل افزایش موارد ابتال نیز افزایش 
تعداد بیشتر آزمایش ها و تشخیص بوده 
است. امکانات بیمارستانی و مراقبت های 
ویژه ما چندین برابر روزهای نخســتین 

بیماری شده است.

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت تاکید کرد: ما در موج 
سنگین بیماری به ســر می بریم و باید 
طوری مدیریــت کنیم که مردم کمتر به 
بیمارســتان ها، بخش های مراقبت ویژه 
بروند و تعداد فوتی ها کاهش پیدا کند. 
البته این مدیریت سخت و پیچیده است. 
این در حالی است که هنوز درمان قطعی 

برای این بیماری وجود ندارد.
وی ادامه داد: نه این که فکر کنیم خیلی 
عالی هســتیم، قطعــا ایــراد داریم،  اما 
نگرانی ها از این است که هنوز واکسنی 
برای ایــن بیماری پیدا نشــده، داروی 

قطعی درمان ندارد و بی تردید ما با موج 
بعدی بیماری روبه رو خواهیم شــد. از 
سوی دیگر نمی دانیم در فصل سرما چه 
اتفاقی می افتد. قابل پیش بینی نیست که 
کرونا با بیماری مانند آنفلوآنزا همزمان 
شــود و چه اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
رخ می دهد که همگی آنها از نگرانی های 
وزارت بهداشــت اســت. اما از سوی 
دیگر امروز نیروی انسانی با تجربه تر و 
امکانات و تجهیزات خیلی بهتری داریم.
گویا تصریح کرد: مدیران اســتانی باید 
یک دســت و همراه شوند تا در جهت 

مدیریت این بیماری گام برداریم.

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

در موج سنگین »کرونا« به سر می بریم
  نمی دانیم در فصل سرد چه اتفاقی می افتد

کدام داروها از فهرست 
دریافت ارز دولتی 

خارج شدند؟

 نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی با اشاره به کاهش سهمیه 
ارزی وزارت بهداشــت در حوزه دریافت 
ارز دولتی برای دارو، گفت: بر همین اساس 
طبــق رایزنی هایی که ســازمان غذا و دارو 
انجام داد که با ســندیکا هــم این رایزنی ها 
انجام شد، به این جمع بندی رسیدند که ارز 
مواد جانبی و بسته بندی، داروهای OTC و 
مکمل ها و برخی از داروهای تحت لیسانس 
که مشابه تولید داخلی آن ها وجود دارد، به 

سمت ارز نیمایی رود.
دکتــر عبــاس کبریایــی زاده در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به حذف ارز دولتی از 
داروهای OTC یا بدون نســخه، گفت: در 
کل اینکه هــم اکنون یک ارز ۴۲۰۰ تومانی 
داریم و یــک ارز نیمایی، اصال چیز خوبی 
نیســت. یعنی دو نرخی یا چند نرخی بودن 
ارز، هم کارآمدی را کاهش داده و هم فساد 
ایجاد می کند و ناخودآگاه بهره وری سازمانی 

را کاهش می دهد.
وی افزود: بنابراین وجود ارز چند نرخی در 
اقتصاد یک کشــور، مساله خوبی نیست. از 
طرفی امسال سهمیه ارزی وزارت بهداشت 
در حــوزه ارز ۴۲۰۰ تومانــی مجموعا در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی نزدیک به 
یک میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است؛ به 
طوری که در سال گذشته این سهمیه باالی 
۳.۵ میلیارد دالر بود که امسال به ۲.۵ میلیارد 
دالر رســیده است. حال این موضوع باعث 
می شود که وزارت بهداشت نتواند ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را به برخی از اقــالم و کاالها ارائه 

دهد.
کبریایــی زاده ادامــه داد: بنابرایــن طبــق 
رایزنی هایی که سازمان غذا و دارو انجام داد 
که با سندیکا هم این رایزنی ها انجام شد، به 
این جمع بندی رسیدند که ارز مواد جانبی و 
بســته بندی، داروهای OTC و مکمل ها و 
برخی از داروهای تحت لیسانس که مشابه 
تولید داخلی آن ها وجود دارد، به سمت ارز 
نیمایی رود. البته طبیعی است که با چند برابر 
شدن نرخ ارز، قیمت این داروها هم افزایش 
می یابد، اما باید توجه کرد که داروهایی مانند 
OTC فرآورده هایی هستند که به صورت 
مستمر مصرف نمی شوند و آنطور نیست که 
در هزینه های روزانه افراد تاثیر مستمر داشته 
باشند. بلکه به دفعات ممکن است استفاده 
شــوند و تاثیرشــان در هزینه هــای جاری 
زندگی ممکن اســت که آنقــدر پر اهمیت 
نباشــد. به هر حال قیمت ایــن داروها باال 
خواهد رفت، اما به نظــر من این موضوع، 

مصرف این داروها را منطقی تر می کند.
وی با اشــاره بــه احتمــال افزایش قیمت 
داروهایی که مواد جانبی و بسته بندی هایشان 
نیز در چارچوب ارز نیمایی قرار می گیرند، 
گفت: این افزایش قیمت آنقدر زیاد نخواهد 
بود و همان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی ساالنه 
این موارد را پوشش می دهد و همان افزایش 
قیمت معمول ســاالنه را شــامل می شوند. 
زیرا سهم مواد جانبی و بسته بندی در اغلب 
داروها آنقدر زیاد نخواهد بود، اما در برخی 
اقالم که مواد جانبی و بسته بندی هایشــان، 
تاثیــر زیادی در افزایش قیمت تمام شــده 
آن ها دارد، مانند شربت ها و... ممکن است با 

افزایش قیمت مواجه شوند.
کبریایــی زاده گفــت: در این زمینــه ما به 
سازمان غذا و دارو پیشنهاد داده بودیم که با 
این اتفاق برای داروهای بیماری های مزمن، 
سهم بیمه از ۷۰ درصد به ۸۵ الی ۹۰ درصد 
افزایش یابد. حال باید ببینیم که آیای شورای 
عالی بیمه اعتبارات این اقدام را دارد یا خیر. 
اگر این اقدام انجام شــود، بــه نفع بیماران 

خواهد بود.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
درباره افزایش قیمت دارو در ســال ۱۳۹۹، 
گفت: ما یکسری پیشنهادات به سازمان غذا 
و دارو ارائه دادیم که کمیسیون قیمت آن ها 
را مورد به مورد بررسی می کنند. حال ممکن 
اســت برخی داروها اصــال افزایش قیمت 
نداشــته باشــند. حال ممکن است قیمت 
برخی داروها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد 
و برخــی داروها بیش از این افزایش قیمت 
داشته باشند. البته قطعا برآوردی وجود دارد، 
اما باید مورد به مورد اقالم دارویی بررســی 

شوند.
وی درباره وضعیت قیمت گذاری داروهای 
او تی ســی نیز گفت: اقدامــات مربوط به 
قیمت گذاری داروهای OTC در ســندیکا 
انجام می شود، اما نهایتا در کمیسیون قانونی 

وزارت بهداشت مصوب می شود.

خبــر

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با تاکید بر اینکه، کرونا با هیچ کسی 
شوخی ندارد، هشــدار داد: اگر در فصل گرما با 
شــدت زیاد اپیدمی کووید ۱۹ مواجه باشیم، به 
طور قطع در فصل های ســرد ســال و همزمانی 
کرونا و آنفلوآنزا با مشــکالت جدی تری روبرو 

خواهیم شد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
دکتر علی پیرصالحی با اشــاره بــه افزایش آمار 
مبتالیان به کووید ۱۹ خاطرنشــان کرد: با شیوع 
کرونا از اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۸ با موج گسترده 
اپیدمــی این بیماری مواجه بودیــم و در ادامه با 
اجرای تمهیدات پیشــگیرانه و توجه به پروتکل 
های بهداشــتی آمار مبتالیان به پایین ترین حد 

خود رسید.
وی با اشاره به گسترش شیوع کرونا، در روزهای 
اخیر افزود: هم اکنون با عادی تلقی کردن شرایط 
از سوی مردم و مســووالن در بسیاری از بخش 
های بیمارستان ها شاهد موج گسترده شیوع این 

بیماری هستیم.
این متخصص داخلی با تاکید بر این که بیمارستان 
ها و مراکز درمانی ناگزیرند بیمارانی غیر از بیماران 
کرونایی را پذیرش کنند، خاطرنشان کرد: بخش 
درمان ناگزیر باید به حالت قبلی خود بازگشته و 
درمان های دیگر را در باالترین ســطح به مردم 

ارائه دهد.
پیرصالحی افزود: در اســفندماه بیشترین ظرفیت 
بیمارستان ها به بیماران مبتال به کرونا اختصاص 
یافت ولی هم اکنون نمی توانیم از دیگر بیماران 
غفلت کنیم؛ به طور مثال بیماران مبتال به سرطان یا 
فردی که دچار سکته قلبی شده اند، باید خدمات 

اورژانسی را دریافت کند.
وی با ابراز تاســف از باالرفتن تعداد مبتالیان و 
در ادامه افزایش مرگ و میرهای ناشــی از کرونا 
خاطرنشان کرد: طوالنی شدن و مزمن شدن سیر 
اپیدمی کرونا باعث شده تا مردم نکات ایمنی را 

مورد توجه قرار ندهند.
پیرصالحــی نتیجــه ســفر، رفــت و آمدهای 
غیرضروری و عدم توجه به توصیه های بهداشتی 
را مهمترین عامل افزایش آمار مبتالیان به کووید 
۱۹ دانست و گفت: با گرم شدن هوا و میل مردم 
به رفتن به مســافرت و آمد و شد در سطح شهر 
بسیاری از بیمارســتانها مملو از بیماران کرونایی 

شده است.
وی اظهار داشت: هر چه از زمان اپیدمی کرونا می 
گذرد، عالئم بیماری کرونا با شکل های مختلف 
بــروز می کند چرا که ویروس به صورت طبیعی 
دچار تغییرات می شود بنابراین ممکن است عالئم 
بیماری در برخی بیماران شــدیدتر و در برخی با 

شدت کمتری نمایان شود.
بــه گفته این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، بیماری تنفسی همچنان از 

مهمترین نشانه ها و عوارض ابتال به کروناست.
وی با تاکید بر این که کرونا با هیچ کسی شوخی 
ندارد هشدار داد: اگر در فصل گرما با شدت بسیار 
زیاد اپیدمی مواجه باشیم قطعا در فصل های سرد 
ســال و همزمانی کرونا و آنفلوآنزا با مشکالت 
جدی تری روبرو خواهیم بود و با بحران شدیدتر 

و پیچیده تری نسبت به قبل شاهد خواهیم بود. 
این متخصص داخلی به مردم بیان کرد: با رعایت 
توصیه ها ی بهداشتی، سفر نرفتن و کاهش آمد 
و شــد و رفت و آمد می توان اپیدمی کرونا را به 

میزان قابل توجهی کنترل کرد.
عضو هیــات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشتی در بخش دیگری پرهیز از تجمعات 
غیرضروری را  خواســتار شد و افزود: عروسی، 
عزا و آیین هایی که بصورت اجتماعی برگزار می 
شــود باید به طور کلی تاپایان ریشه کنی کووید 

۱۹ لغو شود.
وی با اشــاره به این که دولت ها و مردم ناگزیر 
هســتند برای برطرف کردن احتیاجات ضروری 
زندگی عادی داشته باشند توضیح داد: در تمام دنیا 
فعالیت ها تقریبا به حالت عادی برگشته، به هیچ 
عنــوان نمی توان مردم را مجبور کرد که در خانه 
ها حبس شوند ولی مردم می توانند زمانی که از 

منزل خارج می شوند با تمهیدات ویژه در اجتماع 
حضور پیدا کنند.

پیرصالحــی در ادامه توجه به اصول بهداشــتی 
و رعایــت فاصله گذاری اجتماعــی را راه حل 
مناســبی برای مبارزه با کرونا دانست و ادامه داد: 
قطعا یکسال مسافرت نرفتن و رعایت مالحضات 
بهداشــتی صدمه ای به فــرد وارد نمی کند ولی 
نادیده گرفتن توصیه ها انجام رفتارهای مخاطره 
آمیز می تواند به شدت مردم و جامعه را با بحران 
روبرو کند. وی افزود: در بحران کرونا سفر رفتن 
جز آلوده تر کردن مســیر دیگر شهرها و استانها 

آورده دیگری نخواهد داشت.
وی، باالرفتن آمار مبتالیان به کرونا را پیش آگهی  
خطرناکی برای بحران پیش رو در پاییز و زمستان 
دانست و ادامه داد: فصل تابستان و گرمای محیطی 

فرصت مناسبی برای کاهش بحران کروناست.
عضــو هیــات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهیدبهشــتی در ادامه، بر ضرورت غربالگری در 
محیط های کاری برای پیشــگیری از کرونا تاکید 
کرد. وی با اشاره به این که کرونا بیماری نوظهوری 
اســت، تاکید کرد: هنوز مطالعات و دانش بشر به 
قطعیت نمی تواند عوارض بعدی کرونا را پس از 
بهبودی نمایان کند. هنوز هیچ داروی شناخته شده 
ای برای درمان کرونا وجود ندارد و تمامی مواردی 
که برای درمان بیماران مبتال به کرونا انجام می شود 
فقط مطالعه است و هنوز اجماع جهانی برای مقابله 

با این ویروس وجود ندارد.
پیرصالحی با بیان این کــه کرونا از هیچ قانونی 
تابعیت نمی کند، افــزود: کرونا پیرو جوان نمی 
شناســد و می تواند به راحتی هر فردی را با هر 

سن و سالی درگیر کند.
وی خاطرنشــان کرد: ویروس کرونا در طبیعت 
وجود دارد و باید ضمن رعایت توصیه ها، پرهیز 
از رفتارهای وسواس گونه و ترس بی مورد تالش 
کنیم تا زمان کشف واکسن و داروی موثر، به این 

ویروس مهلک مبتال نشویم.  

عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیعنوانکرد؛

خطر همزمانی کرونا و آنفلوآنزا در فصول سرد سال

ارزیابــی  کارگــروه  رییــس   
فرصت هــای مدیریت کرونــا موج دوم 

شیوع کرونا را قطعی خواند.
به گزارش ایسنا، علی آقا محمدی در پایان 
فرصت های  ارزیابی  کارگروه  نشســت 
مدیریت کرونــا در جمــع خبرنگاران 
گفت: دهمین نشست این کارگروه امروز 
تشکیل شــد که هدف از آن استفاده از 
فرصت های موجود در موضوع شــیوع 

کروناست. برهمین اساس مقرر شد پنجره 
واحدی به منظور اطالع رسانی در حوزه 
این بیماری و پیشرفت هایی که در حوزه 
تحقیقات واکسن آن داشته ایم ایجاد شود.
وی ادامــه داد: شــش اســتراتژی برای 
دستیابی به واکســن این بیماری وجود 
دارد که در هر یک، شرکت هایی فعالیت  
می کننــد بنابراین باید این شــرکت ها با 
مقررات رگوالتوری، سازمان غذا و دارو، 

موضوعات سرمایه  گذاری و هماهنگی با 
دستگاه های دیگر آشنا شوند که از طریق 
این پنجره واحد این اقدام انجام خواهد 
شد. همچنین این پنجره واحد عالوه بر 
اطالع  رسانی کمک خواهد کرد تحقیقات 
ایــن حوزه به صورت مشــخص اطالع  
رسانی شــود و حامیان آن نیز مشخص 
شــوند. ارتباط و هماهنگی با کشورهای 
منطقه در ایــن حوزه نیز از همین طریق 

محقق خواهد شد. رییس کارگروه ارزیابی 
فرصت های مدیریت کرونا ادامه داد: این 
پنجره واحد با مسوولیت معاونت علمی 
ریاســت جمهوری و همکاری سازمان 
غذا و دارو، بانک هایــی که می خواهند 
مســوولیت اجتماعی خود را ایفا کنند، 
رســانه ها و ... تشکیل خواهد شد. قطعا 
با تشکیل این پنجره واحد مسائل سریع تر 
دنبال می شود تا ما جزو کشورهایی باشیم 

که سریع تر به نتیجه برسیم.
آقامحمــدی در ادامه بــا تاکید بر این که 
موج دوم شیوع این بیماری قطعی است، 
ادامه داد: ما هم اکنون در مرحله ی پایانی 
موج اول هســتیم و استان هایی که موج 
شــیوع این بیماری در آنها بیشتر انجام 
شده، امروز شــاهد افزایش ابتال هستند. 
بنابراین باید عالوه بر داشتن امید، احتیاط 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی را در 

دستور کار قرار دهیم، قطعا باید استفاده 
از ماســک به عنوان یک واجب شرعی 
و انســانی برای مردم قلمداد شــود. این 
بیماری تنها دســتگاه تنفســی را درگیر 
نمی کند. امروز افــرادی وجود دارند که 
دستگاه ایمنی، قلب و مغز آنها درگیر شده 
بنابراین احتیاط بســیار مهم است و باید 
به آزمایش های وزارت بهداشت توجه و 

اطمینان داشته باشیم.

رییسکارگروهارزیابیفرصتهایمدیریتکروناتاکیدکرد:

موج دوم شیوع ویروس کرونا قطعی است
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حریرچی: 
استفاده از ماسک 

از هفته آینده اجباری می شود
 معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: اســتفاده از ماسک از 
هفته آینده در مکان های عمومی اجباری است 
و به کسانی که از آن استفاده نکنند، ارائه خدمت 

نمی شود.
ایرج حریرچی افزود: هیچ دارو یا مواد غذایی 
خاصی برای مقابله با کرونا وجود ندارد و باید 
تنها استفاده از ماسک در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ماسک از ۱۵ تیر در 
اماکن عمومی الزامی خواهد شد، اضافه کرد: 
استان های با وضعیت قرمز باید این الزام را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی با اشــاره به امکان اعمــال دوباره 
محدودیت در شهرهای با وضعیت قرمز اظهار 
کرد: استفاده از ماســک و نیز رعایت فاصله 
اجتماعی نقش مهم و پیشگیرانه ای در کاهش 

آمار مبتالیان به ویروس کرونا دارد.
حریرچــی کم توجهی مردم به فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشــتی را 
از مهمترین عوامل شــیوع موج جدید کرونا 
در کشــور عنوان کرد و افزود: برای استفاده از 
ماسک و الزامی شدن آن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف است تا نسبت به تهیه ماسک 

ارزان قیمت اقدام کند.
وی با آموزش دوخت ماســک خانگی که به 
صورت مســتقیم از طریق ویدئوکنفرانس از 
صدا و ســیما پخش می شد، عنوان کرد: مردم 
نیز می توانند از ماســک هایی که در خانه تهیه 

می کنند، برای پیشگیری از کرونا استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک به ویژه 
در استان هایی که شرایط ابتال به کرونا در آنها 
قرمز است، می تواند نقش پیشگیرانه در کنترل 
شیوع این ویروس داشته باشد، گفت: خانواده ها 
می توانند با روش های ساده و کاربردی نسبت 

به تهیه ماسک در خانه اقدام کنند.

انجام جراحی  های زیبایی
در این روزها ضرورتی ندارد

 عضــو انجمن جراحان پالســتیک و 
زیبایی ایران، گفت: هــم اکنون جراحی های 
پالســتیک و زیبایی در کشور بر پایه رعایت 

پروتکل های خاص انجام می گیرد
به گزارش مهــر، علی بیژنی، با بیان اینکه هم 
اکنون جراحی های پالستیک و زیبایی در کشور 
بر پایــه رعایت پروتکل های خاص انجام می  
شود، گفت: اگر تمام پروتکل های الزم رعایت 
شود  و بیمار بعد از عمل موازین الزم را رعایت 
کند خطر انتقال کرونا بسیار کم می شود، با این 
وجود جهت پیشگیری هرچه بیشتر از کرونا، 
بیماران در صورت امکان، انجام جراحی های 

زیبایی را به تعویق بیندازند.
وی اظهار داشــت: حدود ۴ ماه است که ایران 
درگیر شــیوع کرونا شده که این بیماری چند 
ماه قبل در کشور چین بروز یافت و هم اکنون 
جامعه جهانی گرفتار ویروس کووید ۱۹ شده 

است.
بیژنی با اشاره به اینکه هنوز درمان نهایی برای 
مقابله با ویروس کووید ۱۹ در جهان ارائه نشده 
است، گفت: از زمان بروز و همه گیری ویروس 
کووید ۱۹ در جهان بسیاری از کشورها انجام 
جراحی های غیر اورژانس را متوقف کردند که 
این موضوع در کشور ما نیز مدنظر قرار گرفت 
ولی از ابتدای خرداد وزارت بهداشــت مجوز 
انجام جراحی های غیر اورژانســی از جمله 

جراحی های پالستیک و زیبایی را ارائه کرد.
عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران 
ادامه داد: هم اکنون جراحی های پالســتیک و 
زیبایی در کشــور بر پایه رعایت پروتکل های 
خاص انجام می  شود و حتماً بیمار قبل از انجام 
جراحی باید سی تی اسکن ریه و تست کرونا 
را انجام دهد همچنین پیشینه خانوادگی فرد در 
ابتال به کرونا و آزمایشــات خاص بر روی آن 

صورت می گیرد.
بیژنی خاطرنشان کرد: جامعه جهانی قطعا در 
آینده نه چندان دور برخورد قاطعی با ویروس 
کووید ۱۹ خواهد داشت و این بیماری مانند وبا 
و طاعون درمان خواهد شد ولی تا آن زمان باید 
تمهیدات و پروتکل های بهداشتی به صورت 
کامل رعایت شود تا افراد کمتری در معرض 

خطرات این بیماری قرار بگیرند.
این فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی، 
گفت: بنده به انجام جراحی پالستیک و زیبایی 
که نوعی جراحی غیر ضروری به شــمار می 
رود، معتقد نیستم و به نظرم باید در این زمینه 
جهت پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا مالحظاتی 
در نظر گرفت و تا مشــخص شدن وضعیت 
بیماری در زمینه درمان بیماران متقاضی جراحی 
پالستیک دست به عصا حرکت کرد. البته اگر 
تمام پروتکل های الزم رعایت شود  و بیمار بعد 
از عمل موازین الزم را رعایت کند خطر انتقال 
کرونا بسیار کم می شود. وی خاطرنشان کرد: 
آمار مراجعان و افراد متقاضی جراحی پالستیک 
و زیبایی هم اکنون نســبت به مدت مشــابه 
سال های قبل بسیار کاهش یافته است ولی باید 
آگاهی های الزم نیز جهت پیشگیری از کرونا 

هرچه بیشتر به مردم ارائه شود.

خبــر

 رییس مرکز اطالع رسانی وزارت 
بهداشــت بــا حضــور در خبرگزاری 
فارس به پرســش های خبرنگاران درباره 
اقدامات وزارت بهداشــت در ۱۱۰ روز 

سخنگویی اش پاسخ داد.
کرونا که آمد شرایط کشور متفاوت شد و 
شیوع یکباره کرونا باعث شد تا مسووالن 
وزارت بهداشــت تالش خــود را برای 
اطالع رسانی شفاف بکار گیرند؛ در ۱۱۰ 
روز از اول اســفند ۱۳۹۸ تا همین چند 
روز قبل، به جــز روزهای اولیه که دکتر 
حریرچی آمار را اعــالم می کرد، تقریبًا 
هر روز جهانپور راس ساعت ۱۴ جلوی 
دوربین ظاهر شد و آمار وضعیت شیوع 
کرونا را در کشور را به میلیون ها بیننده این 

بخش پراضطراب خبری ارائه داد.
از صحبت های جهانپور مشخص است که 
اهل یکنواختی نیست و برای اطالع رسانی 
درباره بیماری کرونا از هر ابزاری استفاده 
می کرد، از مصاحبه با خبرگزای ها تا انتشار 
برخی مطالب علمــی و اظهار نظرهای 
شخصی در صفحه توئیتر. اظهار نظرهایی 
که ظاهراً به مذاق  برخی ها خوش نمی آمد 
امــا جهانپــور عالقه نداشــت تنها یک 
خواننده متن باشــد و در زمان اعالم آمار 
تالش می کــرد تا با ارئه برخی اطالعات 
علمی از نگرانی و اضطراب جامعه بکاهد.
برای اهالی رســانه مشــخص است که 
آقای ســخنگو از چند جبهه تحت فشار 
بود. از یک طرف رسانه ها و  ماهواره های 
خبری فارسی زبان که تالش خود را برای 
تخریب دستاوردهای وزارت بهداشت به 
کار گرفته بودند و از ســوی دیگر برخی 
فشــارهای داخلی در مقابل سیاست های 
وزارت بهداشــت برای مقابله با کرونا؛ 
هرچند با این حال  او همیشه سعی کرد 
پاسخگو باشد و مدام درباره پرسش هایی 
که ذهن هموطنان و خبرنگاران را مشغول 

کرده بود توضیح دهد.
هرچنــد جهانپور می گوید کــه او بار بر 
زمین مانده اطالع رســانی آمــار کرونا را 
برداشته است و رسما سخنگوی وزرات 
بهداشت نبوده است، اما هموطنان در این 
مدت ۱۱۰ روز او را به عنوان ســخنگو 
می شــناختند. حاال پس از گذشت چند 
روز از نیمکت نشینی با دعوت خبرنگاران 
خبرگــزاری فارس، در ایــن خبرگزاری 
حاضر شــد و مثل همیشــه بــا صبر و 
حوصله فراوان به پرسش های خبرنگاران 
پاسخ داد. در ادامه مشروح این پرسش و 

پاسخ را می خوانید:
*آقــای دکتر با عرض خــدا قوت، 
شما مســوولیت ســختی را در زمان 
بحران کرونا بر دوش داشتید، برایمان 
از روزهــای اول و هجمه  هایی که به 
وزارت بهداشت و کشورمان وارد  شد 

و از ناگفته های این 110 روز بگویید؟
گفتــن ناگفتنی ها فصــل دارد و اکنون 
فصل گفتن این حرف ها نیست، بسیاری 
از اســتادی هستند که ســینه ای مملو از 
ناگفتنی ها دارند که در زمان خود سخن 
خواهنــد گفت، اما از میانــه دی ماه که 
اعالم شــد ویروس کرونای جدید پای 
خود را از مرزهای چین فراتر گذاشت و 
در کشــورهای ژاپن و چین مشاهده شد 
در وزارت بهداشــت شاهد شکل گیری 
ســاختارها برای مقابله با کرونایی که در 
آن زمان احتمال می رفت به کشور ما بیاید 

بودیم.
آن زمان ســاختاری با عنوان قرارگاه ملی 
مقابله با کرونا تشــکیل شد، با توجه به 
تجربه  قرارگاهی که در حوزه تامین دارو 
شــکل گرفته بود قــرارگاه ملی مقابله با 
کرونا تشکیل شــد. سال گذشته قرارگاه 
تامین دارو و تجهیزات به عنوان پاســخ 
برای مقابله با تحریم هــا در حوزه دارو 
تشکیل شــد و متعاقب آن قرارگاه ملی 
مقابله با کرونا شکل گرفت و ما مسوولیت 
اطالع رسانی قرارگاه مقابله با کرونا را بر 
عهده گرفتیم در آن زمان صحبتی از ستاد 
مقابله بــا کرونا نبود، اوایل بهمن ماه بود 
که اطالعیه ای درباره کلیات موضوع کرونا 
به رســانه ها اعالم شد، سوم بهمن برنامه 
رادیویی با موضوع کرونا شــروع شد و 
درباره اینکه کرونا چیست و برای مقابله 
با این بیمــاری باید چه کنیم برنامه هایی 
در شبکه خبر در حوزه پیشگیری ساخته 
شــد؛ ما از همان زمان به صورت جدی 
در حوزه اطالع رســانی بیماری کرونا، 
پیشــگیری و اینکه کرونا خواهد آمد و 
اینکه صدای پای کرونا پشت مرزها شنیده 

می شود اطالع رسانی  کردیم.
سیاه نمایی رسانه های خارجی از همان 

روزهای اول
به مــوازات این کار ســازماندهی مراکز 

بیمارستانی و مانورهای اورژانس و تامین 
اقالم مورد نیاز در دستور کار قرار گرفته 
بــود. به یاد دارم در آن زمان تصاویری از 
مانورهای نیروهای اورژانس در رسانه های 
خارج از کشور منتشــر شد و آنها اعالم 
کردند کــه در ایران بیمــار کرونا وجود 
دارد و دولــت ایران از اعالم این موضوع 
خودداری می کنــد، در صورتی که ما آن 
زمان بیمار نداشــتیم و آزمایشــات در 
دســترس آن زمان از موارد مشکوک نیز 
نشــان می داد که هیچ فردی کرونا مثبت 

نیست.
در آن زمان ساختار ازمایشگاهی منسجمی 
در کشــور برای تشــخیص مواردی که 
خواهد آمد تشــکیل شــد و امروز بیش 
از ۱۳۰ آزمایشــگاه کار تشخیص قطعی 
آزمایشــگاهی را در شرایط تحریم انجام 
می دهند، به جز چند کشور حاشیه خلیج 
فارس که کار خرید خدمت انجام دادند در 
منطقه »اِمرو« هیچ کشوری این ساختاری 
آزمایشگاهی راندارد. هر چند که برخی 
کشورها در آن زمان عامدانه به دنبال به هم 
ریختن ساختار مقابله با کرونای ما بودند 

که موفق به انجام این کار نشدند.
*آقای دکتر قبل از اعالم رسمی ورود 
کرونا به کشور از کدام استان های موارد 
گزارش  بهداشت  وزارت  به  مشکوک 

می شد؟
در هفته پایانی بهمن از استان های قزوین 
یــزد، اصفهان مواردی گزارش شــد که 
تست موارد مشکوک مثبت نبود تا اینکه 
روز ۲۹ بهمن گزارشی از ذات الریه از شهر 
قم به ما اعالم شد که پس از انجام تست و 
تست مجدد سی ام بهمن قبل از ظهر وقتی 
آقای دکتر نمکی از هیأت دولت برگشتند 
مثبت بــودن کرونای این دو مورد قطعی 
شد و در کمترین فاصله زمانی ممکن این 
خبر از دو خبرگزاری رسمی کشور اعالم 
شد و پس از دو ساعت هر دو مورد جان 
باختنــد که این خبر نیز پس از فوت این 
افراد اعالم شد معتقدم با اعالم این خبر، 
همه تحلیل های چند هفته ای که همه دنیا 
اعالم می کردند که جمهوری اسالمی آمار 
را بــه خاطر راهپیمایی و انتخابات اعالم 

نخواهد کرد نقش بر آب شد.
بار بر زمین مانده را به دوش کشیدم

*چرا وظیفه اعالم آمار کرونا در کشور 
بر دوش شما نهاده شد؟

ســاختار ارائه اطالعات در نظام سالمت 
کشورها متفاوت است اما هیچ کشوری 
دو روز قبــل انتخابات ایــن موضوع را 
اعالم نمی کند اما ما به صورت شفاف این 
موضوع را اعالم کردیم این درحالی بود 
که هنوز ستاد شکل نگرفته بود و وزارت 
بهداشت سخنگوی رسمی نداشت و ما 
بر پایه وظیفه اطالع رســانی این اقدام را 
انجام دادیم و اطالعــات این بیماری را 
روزانه اعــالم می کردیم ناگفته نماند کار 
اطالع رسانی به دلیل اینکه ستاد مقابله با 
کرونا هنوز ســخنگو نداشت بر دوش ما 
نهاده شــد و ما این بار بر زمین مانده را 
برداشتیم و پس از ۱۱۰ روز اطالع رسانی 
با اسم رمز یا علی )ع( تحویل خانم دکتر 
الری دادیم و این اقدام را فقط برای کمک 

به ستاد انجام دادم.
سه کانون شیوع کرونا در کشور

شهر  اینکه  درباره  شما  *اطالع رسانی 
قم منشــأ بیماری کرونا بوده است با 
واکنش های متفاوتی همراه بود دلیل این 

موضوع چه بود؟
اینکه بخواهیم بگوییــم قطعا کرونا یک 
کانون شــیوع داشــته و آن هم قم بوده 

صحیح نیست ولی بهرحال قم هم یکی 
از آنها بود، کسی نمی تواند ساعت دقیق 
ورود ویروس را اعالم کند، ویروس دوره 
نهفتگی و کمون دارد و بیمار هم مراورده 
مستقیم با چین نداشته مشخص می شود 
که به طور غیر مستقیم مشاهده شده است 
بررسی ها نشان می دهد سه کانون شیوع 
وجود داشته است اما یکی از آنها قم بوده 

است.
قم شهر پرآمد و شدی است و مراودات 
زیادی دارد و شهر فعال اقتصادی است، 
ایــن خطر در عســلویه و تهران و دیگر 
شــهرها احســاس می شــد اما با اندک 
تاخیری در تهران این بیماری مشــاهده 
شد، بیشــترین آمد و شــد خارجی در 
تهران اســت و انتظار می رفت در تهران 
این بیماری شروع شوآف اصل موضوع 
این ایت که کرونا انگ نیست. کرونا هم 
بیماری است که فرد مبتال علم و آگاهی 
دراین خصوص نداشته و عامدانه این کار 
را نکرده اســت. برخی از واژه قم هراسی 
استفاده می کنند، این سخن نادرستی است 
همانطور که ووهان هراسی و تهران هراسی 
وجود ندارد برخی به دنبال ایجاد تشویش 

هستند.
این بیماری کلید خورده اســت، و کسی 
عامدانه آن را منتقل نکرده است ما کمترین 
پروازها را به نســبت برخی کشورهای 
همطراز داشته ایم و به ووهان نیز پروازی 
نداشــته ایم و ممکن اســت بیمــاری با 
واسطه به کشــور وارد شده باشد. برخی 
از کشــورها حتی ســاختار شناسایی را 
ندارند و شناسایی بیماری را اُفت می دانند. 
شوربختانه در برخی از مناطق کشور نیز 
چنین دیدگاهی وجــود دارد در صورتی 
که ابتال به کرونا انگ نیست. وقتی فردی 
مبتال شــود و خانواده نیز ناخواسته مبتال 
شود احساس گناهی وجود ندارد و حتی 
اگر یکی از اعضای خانــواده فوت کرد 
نبای احساس گناه به وجود بیاید. ما آستان 
بوس حرم حضرت معصومه )س( هستیم 
و می بینید که مسجد کوفه هم تعطیل است 
و محدودیت های در عراق وجود دارد و 
در این کشور این حاشیه سازی ها وجود 

نداشت.
نشانه های بیماری در اروپا قبل تر از چین 

است
*ممکن است بیماری ازکشورهای دیگر 

به ایران منتقل شده باشد؟
شواهد علمی نشان می دهد آذرماه و دی 
ماه در دو شــهر شــمالی ایتالیا و پاریس 
بیماری کرونا وجود داشته است و قطعا 
نمی توان گفت منشــا بیماری شرق بوده 
است. مراودات ما با ووهان بسیار محدود 

یا صفر بوده است. 
در نیمکره شمالی جزو آخرین کشورهایی 
هســتیم که ویروس را میزبانی کردیم و 
جزو اولین کشــورهایی هستیم که موارد 
شناســایی شــده را اعالم کردیم، ممکن 
اســت موارد بیماری از ایتالیا و فرانسه به 
ایران منتقل شده باشند. در دو شهر شمالی 
ایتالیا در دســامبر بیمار داشتیم و آنها دو 
ماه بعد قرنطینه شهرها را اجرا کردند که 

اجرای آن جواب نمی داد.
*چرا در شهر قم قرنطینه اعالم نشد؟

قرنطینه و حکومت نظامی در قم جواب 
نمــی داد، به دلیل اینکــه ممکن بود این 
افراد شناسایی شــده در روزهای قبل در 
شهرهای دیگر آمد و شد داشته باشند و 
در دوره نهفتگی بیماری را به شــهرهای 
دیگر منتقل کرده باشــند به همین دلیل 
معتقدم قرنطینه شهرها حرکتی نمایشی 

بود و نمی شــد در هر بازه یک شــهر را 
قرنطینه کرد، به طور مثال بیماری که در 
شهر کاشان شناســایی می شود ۱۰ روز 
قبل به بیماری مبتال شــده است بنابراین 
نمی توان شــهری را قرنطینه کرد و عمال 

این اقدام سودمند نبود.
روی نیمکت سخنگویی نشسته ام

*قبل از اینکه خانم دکتر الری به سمت 
منصوب  بهداشت  وزارت  سخنگویی 

شود به شما اطالع رسانی شده بود؟
مربی که می خواهــد بازیکنی را از زمین 
خــارج کند با او مشــورت نمی کند، در 
این بازه ۱۱۰ روز پیام هایی به من منتقل 
می شــد و تذکراتی از سوی جناب وزیر 
به من یادآوری شد، این موضوع نیازی به 
مشورت و اعالم نداشت و من بالفاصله 
پــس از اینکه شــماره ام را در کنار زمین 
دیدم روی نیمکت ســخنگویی نشستم. 
خدا شاهد است که کوچکترین دغدغه ای 

در باره سخنگو بودن یا نبودن ندارم.
تلخ و شیرین روزهای اعالم آمار

*تلخ ترین و شیرین ترین خاطرات شما 
اخبار کرونا  از 110 روز اطالع رسانی 

چه بود؟
اگر بخواهــم خالصانه بگوییم دو رقمی 
شــدن آمار فوتی ها و رسیدن آمار به زیر 
عــدد ۵۰ برای من شــیرین بود و منتظر 
بودیم که آما را به صورت هفتگی اعالم 
کنیم، موارد فوتی ها، بستری ها و درگیری 
تمــاس نزدیک از ســامانه های مختلف 
معاونت درمان و بهداشــت به ما اطالع 
رسانی می شود و روزی که آمار فوتی ها 
به عدد ۳۴ رســید با شوق و ذوق زیادی 
آمــا را اعالم کردم؛ روزی که اعالم کردم 
پس از ۷۰ روز آمار ما به شــدت کاهش 
داشته است خاطره شیرین این روز بود، 
روزی که دوســتان مبتال سرکار حاضر 
می شــدند و شاید شــیرین ترین خاطره 
برگشــت دکتر کولیوند به محل کار بود 
به دلیل اینکه دکتر کولیوند حال مساعدی 
نداشت. فوت ابوی و دختر عموی من نیز 
بسیار تلخ بود، هرچند تالش های زیادی 
برای نجات دخترعمو انجام شد اما هیچ 
درمانی پاسخ نداد و این موضوع برای من 
خیلی سخت بود، حاال که به عقب نگاه 
می کنم می بینم این حوادث تلخ با کمک 

خدا پشت سر گذاشته بود.
 *چه مســئله ای در این دوران شما را 

اذیت کرد؟
برداشــت های غلــط؛ وقتــی پیامی را 
می دادیــم و می دیدیم که برداشــت های 
غلطی می شود بسیار آزاددهنده بود، اینکه 
برخی قضاوت های نابه جا می کنند در آن 
لحظه اذیت کننــده بود اما حاال دیگر این 

موضوعات اهمیتی ندارد.
اگر به روزهای اول بازمی گشتیم...

*اگر بــه روز ابتدای شــروع بحران 
مسووالن  به  توصیه هایی  چه  برگردید 

دارید؟
به مسووالن ستاد توصیه می کردم که یک 
سخنگوی مشخص برای ســتاد درنظر 
بگیرند تا در مورد مسائلی که جای پرسش 
دارد پاسخ دهند، ما کار خودمان را انجام 
دادیم اما در مواقعی چون کسی پاسخگو 
نبود مجبور بودیم در مورد مسائلی که فراتر 
از اختیار ما است پاسخگو باشیم، این ستاد 
ملی مقابله با کرونا سخنگو نیاز داشت که 
باید ریز مصوبات را اعالم می کرد، ما به 
بخش عمده ای از پرسش ها که در کارویژه 
ما نبود پاسخ دادیم تا جای خالی احساس 
نشود.به هرحال شمشیرزنی باید در میدان 
باشد تا به شایعات و حمالت پاسخ دهد.

*انتقادات زیادی به صفحه توییتر شما 
وارد شد، در این باره توضیح دهید؟

توییتر شخصی است، من به این موضوع 
در صفحه توییتر خود هم اشاره کرده ام، 
بخشــی از اظهارات عقاید فردی است و 
من تمایل نداشته و ندارم که برای شخص 

دیگری هزینه ایجاد کنم.
*آقای دکتر شما تسلط خوبی در ارائه 
آمار داشتید که جای تحسین دارد، سابقه 

اجرا هم داشتید؟
خیر؛ گاهی اوقات برخی نقش ها توفیق 
اجباری اســت، و ما هم در این مســیر 
قرار گرفتیم و خداوند کمک کرد که این 
۱۱۰ روز را در خدمت مردم باشــیم، اگر 
جایی هم اشکالی بوده تالش کردم آن را 

برطرف کنم.
*هجمه بیش از ده شبکه فارسی زبان 

به ایران
*جوسازی رسانه های خارجی چقدر بر 

عملکرد شما تاثیر داشت؟
در حد بضاعت خودمان پاسخ پرسش ها 
را می دادیم و هر روز نشست خبری برای 
پاســخ دادن به تناقضات و شفاف سازی 
می دادیم، جزو نادر کشــورهایی هستیم 
که عالوه بر درگیر بودن با ویروس کرونا 
درگیر جنگ رسانه های خارجی بودیم و 
بیش از ۱۰ شــبکه فارسی زبان خارجی 
علیه ایران فعالیت رسانه ای می کردند، ما 
تالش کریدم که این هراس را به ســمت 
هوشیاری ببریم، برخی اظهار می کنند که 
این ویروس وســواس است در صورتی 
که اینگونه نیست و برخی شایعات منجر 
می شــود مردم بیماری را فراموش کنند. 
برخی رسانه ها فضایی را ترسیم می کردند 
که شــرایط بیماری و شرایط اجتماعی و 
اقتصادی را به هــم گره می زدند تا مردم 
را نگران کنند، امــا ما در حد بضاعتمان 
اطالع رســانی کردیم و در حوزه شبکه 

اجتماعی و رسانه ها فعالیت کردیم.
اگر جایی زخــم کاری به هجمه ها زدیم 
متعاقب قضاوت شدن ها بود و توانستیم 
بســیاری از این هجمه ها را خنثی کنیم؛ 
برخــی رســانه ها اعــالم می کردند که 
جمعیت زیــادی از ایرانی ها فوت کردند 
اما زمان نشان داد که اینگونه نبود و هیچ 
بیماری در کوچه یا خیابان نماند و هیچ 
آمبوالنسی ســاعت ها برای تحویل بیمار 
پشــت در بیمارستان معطل نشد و مردم 
دیدند که در شهر خودشان خدمت رسانی 
به خوبی انجام می شودف البته به موازات 
این موضوع همان افراد یکه علیه ما تلبغ 
می کردند گرفتار فضایی شدند که بدتر از 
فاضاسازی علیه ایران شد. ما این موضوع 
را حس می کردیم و تالش کردیم بخشی 

را منعکس کنیم.
چگونه بود که معاون وزیر ایران وقتی به 
بیماری مبتال می شوند می گویند ساختار 
ایران مشــکل دارد و وقتی مســووالن 
فالن کشور خارجی مبتال می شوند اعالم 
می کنند که این مسوول وسط میدان مبارزه 

بوده است.
ضعف بهداشت و درمان آمریکا

*برخــی بارها گفتنــد اظهارنظرهای 
سیاسی شما ارتباطی با حوزه سالمت 

نداشت، در این باره توضیح دهید؟
امروز موضوع ســالمت بحــث اصلی 
دنیاســت و نمی توان دور هیچ کشوری 
حصار کشــید، و نمی تــوان به وضعیت 
دیگر کشورها توجه نداشت اما شوربختانه 
برخی انتقاد می کنند که شما چرا در مورد 
کشورهای خارجی اظهار نظر کردید، به 
طور مثال مــن ویدئویی از جورج فلوید 

ســیاه پوســت آمریکایی را منتشر کردم 
که بعدها مشخص شد این فرد به کرونا 
مبتال بوده و هیچ کدام از افسرهای پلیس 
و اطرافیان فرد ماســک نداشته اند که این 
موضوع نشــان دهنده ضعف مدیریت و 
برنامه ریزی بهداشتی آمریکا بوده است. ما 
برداشــت خودمان از موضوع سالمت را 
در مسائل سیاسی مطرح کردیم. سالمت 
کامال از سیاست جدا نیست و البته معتقدم 
نباید قطار سالمت را به سیاست پیوند زد، 
۵۰ سال تجربه نشان می دهد که در حوزه 
سالمت بین دولت ها و حکومت ارتباط 
وجود دارد و نمی توان در این باره بدون 

درنظر گرفتن سیاست اعالم نظر کرد.
امیدوارم زودتر به روز پایان برسیم

*چه روزی ارائه آمار پایان می یابد؟
در شورای اطالع رسانی وزارت بهداشت 
سیاست گذاری کلی می شود اما اگر آمار 
فوت از میزان فوتی های ناشــی از دیگر 
موارد مانند حــوادث ترافیکی پایی بیاید 
دیگر نیازی به اعالم آمار نیست، هر سی 
دقیقه یک نفر در کشــور بر اثر حوادث 
ترافیکی جان می بازد البته من خوشبینم و 
معتقدم پس از یــک ماه دیگر آمار ما رو 
به کاهــش خواهد رفت و وقتی اطمینان 
یابیم روند متعادل شــده اســت، به نظر 
می رســد نیازی به حضور سخنگو برای 
اطالع رســانی نباشــد و امیدوارم زودتر 

شاهد پایان کرونا باشیم.
استان های سفید ممکن است قرمز شوند

*وضعیت هشــدار و قرمــز را بر چه 
اساسی اعالم می کنید؟

شــاخص اعالم وضعیت شهرها کلیاتی 
دارد کــه متفاوت اســت ما ۴ وضعیت 
را در نظــر گرفتیم، اطالعــات ۷ روز 
یکبار در اســتان ها و ســامانه ماسک به 
روز می شود اما اطالعات روزانه ارزش 
زیادی نــدارد، وقتی وضعیت را روزانه 
اعالم کنیم ممکن است شبهاتی به وجود 
آید اما میانگین ۵ روز دقیق تر اســت. 
بارقه های  نشان دهنده  وضعیت هشدار 
افزایش آمار مبتالیان است، به طور مثال 
تصویــر مشــخصی از وضعیت فارس 
مشاهده نشــده اما شواهد نشان می دهد 
ممکن است آمار مبتالیان در این استان 
رو به افزایــش برود، برخی اســتان ها 
چندی پیش در وضعیت سفید بودند اما 
ویروس می چرخد و اکنون این استان ها 
در وضعیت قرمز هســتند. ویروس در 
حال حرکت است و در یک نقطه ثابت 
نیســت. در مواقعی حرکــت ویروس 
مشخص بود که استان های بعدی درگیر 
چه مناطقی هســتند، برخی استان ها در 
حال رسیدن به وضعیت سفید هستند و 
در استان هایی که وضعیت قرمز مشاهده 
نشــده انتظار می رود به وضعیت قرمز 
برســند، هم اکنون ۵ استان ما وضعیت 
قرمــز را ندیده اند که ممکن اســت در 

ماه های آینده وضعیتشان قرمز شوند.
*چرا از الگوی دیگر کشــورها برای 

مقابله با کرونا استفاده نکردید؟
ساختارها و الگوهای اجتماعی و فرهنگی 
در کشورها متفاوت اســت و نمی توان 
نسخه دیگر کشــورها را برای ایران کپی 
کرد، ســالمت امری اجتماعی اســت و 
نمی توان بدون نادیده گرفتن این موارد و 
با درآمد سرانه متفاوت مانند کشورهای 

کوچک برنامه ریزی کرد.
بسیج میلیونی مقابله با کرونا

ایران  الگوی  از  *کشورهای دیگر هم 
برای مقابله با کرونا استفاده کردند؟

موفقیــت نســبی موجود در اســفند و 
فروردیــن مدیون سیســتم غربالگری 
بوده اســت و چند هفته قبل انگلستان 
این طرح را پیاده کرد، روش شناســایی 
و درمان بیمار در کشــور ما روش مفید 
و ارزان و بر پایه زیرســاخت بود، این 
زیرساخت با کمک نیروهای بهداشت و 
بســیج و هالل احمر، شناسایی تلفنی و 
حضوری شکل گرفت، موارد مشکوک 
به مراکز خدمات ســالمت ارجاع داده 
شــدند و سپس به بیمارســتان ها منتقل 
شــدند؛ ۸۰ درصد بیماران در این مراکز 
درمان شدند، ۷۸ میلیون نفر غربالگری 
شــدند و مضنونین شناسایی شدند و و 
یک بار و نیم با همین ســامانه سالمت 
و ســامانه ۴۰۳۰ جامعه را مرور کردیم 
و بــا اقدام زودهنگام جلوی نامســاعد 
شدن حال بسیاری از بیماران را گرفتیم 
و ترافیک ورودی بیمارســتان را کاهش 
دادیم همیــن اقدام نقش بســزایی در 
موفقیت کشــور در مدیریــت بیماری 
کرونا داشــت، اما فرامــوش نکنید در 
صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی 

کرونا همچنان ادامه خواهد داشت.

ناگفته های »جهانپور« از 110 روزکرونایی
 چرا قم قرنطینه نشد؟
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عبور قیمت مرغ از ۲۰ هزار 
تومان در صورت تداوم 

شرایط کنونی
 نایــب رییس کانــون انجمن صنفی 
مرغداران گوشــتی گفت: در صورت تامین 
نهاده ها با ارز دولتی قیمت تمام شده مرغ زنده 
۱۱ هزار و۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و۷۰۰ تومان 
و قیمت تمام شــده مرغ گرم ۱۷ هزار تومان 
خواهد شد و با وضع فعلی نهاده ها، قیمت مرغ 
زنده به بیش از ۱۴ هزار تومان خواهد رسید و 
اگر ضریب ۱.۴۵ را هم برای تبدیل مرغ زنده 
به گرم اعمال کنیم قیمت مرغ گرم در بازار از 

۲۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
حبیب اسداله نژاد در گفت وگو با ایسنا در این 
باره اظهار کرد: حتی اگر دولت بتواند نهاده ها 
را بــا ارز دولتی تامین کند و به طور کافی در 
اختیار واحدهای تولیدی قــرار دهد، باز هم 
قیمت تمام شده مرغ زنده و مرغ گرم از قیمتی 
که ستاد تنظیم بازار مصوب کرده است، بیشتر 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تامین نهاده ها با ارز 
دولتی قیمت تمام شــده مــرغ زنده ۱۱ هزار 
و۵۰۰ تومان تا ۱۱ هزارو۷۰۰ تومان و قیمت 
تمام شده مرغ گرم ۱۷ هزارتومان خواهد شد 
و با وضع فعلی نهــاده ها،   قیمت مرغ زنده 
به بیش از ۱۴ هزارتومان خواهد رسید و اگر 
ضریــب ۱.۴۵ را هم برای تبدیل مرغ زنده به 
گرم اعمال کنیم قیمت مــرغ گرم در بازار از 
۲۰ هزارتومان عبور خواهد کرد. بنابراین اگر 
کارگروه تنظیم بازار دنبال رضایت مردم است 
باید به گونــه ای برنامه ریزی کند که نهاده به 
موقع و با قیمت مناسب به دست تولید کننده 
برسد و وحشت از گرانی مولفه های تولید و 
عدم امکان تامیــن دان واحدها را به تعطیلی 

نکشاند.
نایب رییس کانــون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی با  اشاره به اینکه قیمت سویا در بازار 
به مرز  ۷۰۰۰ تومان رســیده است،  گفت: در 
سایه عدم نظارت و عدم تامین به موقع و کافی 
نهاده ها، هزینه تمام شده مرغ در حال افزایش 
است. از طرفی قیمت جوجه  که ۱۰ روز پیش  
۱۴۰۰ تومان بوده هم اکنون ۳۳۰۰ تومان شده 

است.
وی تصریــح کرد:تولیدکنندگان برای جوجه 
ریزی ترس دارنــد، زیرا به این موضوع فکر 
می کنند که عالوه بر افزایش قیمت تمام شده 
مرغ، نهاده  مورد نیاز نیز قابل تامین نباشد. برای 
همین ممکن اســت تولید کننده رغبتی برای 
تولید نداشته باشــد و در کشور دچار بحران 

کمبود مرغ شویم.
اســداله نژاد اضافه کرد: اگر ارز دولتی برای 
تامین نهاده هــای دام و طیور تخصیص داده 
نشود و یا نهاده ها با نرخ مصوب تامین نشود؛ 
معلوم نیست که قیمت ها تا چند برابر افزایش 

می یابند.

قیمت تخم مرغ اعالم شد
ســازمان   
در  حمایــت 
اعالم  اطالعیــه ای 
کرد کــه قیمت هر 
شــانه تخــم مرغ 
به  بسته  ۳۰ عددی 

وزن آن، حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین شــده و 
با هرگونه افزایش قیمت تخم مرغ بیش از نرخ 

مصوب برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه علت افزایش 
قیمت تخم مرغ، افزایــش هزینه ها از جمله 
حقوق ودستمزد، حمل ونقل، خوراک و غیره 
و همچنین حفظ و استمرار تولید، عنوان شده 
که بر این پایه سقف قیمت هر کیلوگرم تخم 
مرغ در مرغداری حداکثر ۹۵۰۰۰ ریال قیمت 
مصرف کننده هر شــانه تخم مرغ ۳۰ عددی 
بسته به وزن آن در حدود ۲۰.۰۰۰ تومان تعیین 

شد.
همچنین سازمان حمایت تاکید کرده که فروش 
تخم مرغ با قیمت های باالتر از قیمت مصوب 
تخلف و در صورت مشاهده برخورد قانونی 
الزم با متخلفان، توســط بازرســان سازمان 
حمایت مصــرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
سازمان های صمت استانی صورت می گیرد. 
این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت 
هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی ها به 

۳۲ هزار تومان هم رسیده است.
البته طبق اعالم سازمان حمایت هماهنگی الزم 
با ســازمان میادین میوه و تره بار شهرداری، 
فروشگاه های زنجیره ای و تشکل های تولیدی 
صورت گرفته و توزیع گسترده و کافی تخم 
مرغ با حداقل سود عمده وخرده فروشی در 

مراکز یادشده در حال انجام است.
صادرات تخم مرغ متوقف شد

همچنین بر پایه تصمیمــات کارگروه تنظیم 
بازار به منظور استفاده از ظرفیت تشکل های 
و اتحادیه های تولیدی، تنظیم بازار تخم مرغ 
بر عهــده اتحادیه مرکزی مرغــداران میهن 
قرارگرفته و در شرایطی که قیمت تخم مرغ در 
کشور روند افزایشی داشته است، با هماهنگی 
صورت گرفته با اتحادیه ذیربط صادرات تخم 

مرغ تا زمان تنظیم بازار داخلی متوقف شد.

خبـــر

 معــاون مســکن و ســاختمان 
جزئیــات  شهرســازی  و  راه  وزارت 
جدیدی از بسته حمایتی مستأجران که 
امروز در ســتاد ملی مبارزه با کرونا به 

تصویب رسید، اعالم کرد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره مصوبه امروز ستاد 
ملی مبارزه با کرونا در باره تعیین سقف 
افزایش اجاره بها در تهران، کالنشــهرها 
و دیگر مناطق شــهری به ترتیب تا ۲۵، 
۲۰ و ۱۵ درصد اظهار داشــت: پیشنهاد 
تهیه بسته حمایتی از مستأجران از سوی 
وزارت راه و شهرســازی به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ارائه شد که یکی از مفاد 
آن، تعیین حداکثر میزان افزایش اجاره بها 

بود.
وی دربــاره پیشــنهادی در باره اعطای 
تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران نیز 
گفت: ما در دو حــوزه بازار اجاره بها و 
بازار خرید و فروش مسکن، پیشنهاداتی 
را به این ســتاد ارائه کرده بودیم که به 
دو بخش تقســیم می شد؛ یکی اقدامات 
کوتاه مدت و دیگری اقدامات میان مدت؛ 
اقدامــات فوری برای مدیریت ســریع 
وضعیت بازار مسکن بود و پیشنهادات 
میان مدت نیز برای ســاماندهی ریشه ای 

مشکل اجاره بها تهیه شده بود.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی ادامــه داد: امروز بســته 
پیشــنهادی کوتــاه مدت دربــاره بازار 

اجاره مسکن پیشــنهاد و تصویب شد، 
پیشــنهاد وام ودیعه نیز ارائه شده و در 
حال بررسی است چون پیشنهاداتی که 
بار مالی دارد، باید مراجع و دستگاه های 

مختلف درباره آن اظهارنظر کنند.
محمودزاده ادامه داد: اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رییس جمهور به عبدالناصر 
همتی رییس کل بانــک مرکزی وظیفه 
جدیــدی را ابالغ کرد که بــر پایه آن، 
قرار اســت بانک مرکزی بســته تأمین 
مالی طرح اقدام ملی مسکن و همچنین 
مباحث مرتبط با حوزه مسکن را تدوین 
و به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد دهد. 
ازاین رو جلســات متعددی در سطوح 
کارشناســی و مدیریتی میان وزارت راه 
و شهرســازی و بانک مرکــزی برگزار 
شده است. این بســته به زودی تهیه و 
به این ستاد )ستاد اقتصادی دولت( ارائه 

می شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی درباره 
اینکه آیا اجرای مصوبه امروز ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا مبنی بر رعایت حداکثر 
افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد در تهران 
ضمانــت اجرایــی دارد؟ تصریح کرد: 
ضمانت اجرایی این مصوبه آن اســت 
کــه هیچ مرجــع قضائی حــق صدور 
حکم تخلیه برای مســتأجر را ندارد؛ به 
این معنا که اگر مســتأجر واجد شرایط 
مذکور در تبصره باشد، موجر حق فسخ 
قرارداد و شکایت به دادگاه برای خارج 

کردن مســتأجر از ملک خــود را ندارد 
چون مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم 
قوانین مصوب مجلس و شــورای عالی 

امنیت ملی است.
وی افزود: از ســوی دیگر، اگر مستأجر 
به نرخ هایی که ســتاد ملی کرونا اعالم 
کرده، تمکیــن نکند، موجــر می تواند 
حکم تخلیه برای وی صادر کند؛ به این 
معنا که اگر در تهران، مســتأجر افزایش 
اجاره بهای ۲۵ درصدی را نپذیرد، موجر 
می تواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود 
کنــد اما اگر موجر بیش از ۲۵ درصد از 
مستأجر طلب کند، مستأجر می تواند از 
پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک 

خودداری کند.
محمــودزاده درباره اینکــه چرا مصوبه 
امروز ســتاد ملی کرونا، عطف به ماسبق 
نداشــته و شــامل قراردادهای رهن و 
اجاره مســکن که پیش از تاریخ مصوبه 
این ســتاد به امضا رسیده اند، نمی شود؟ 
گفت: از نظر قانونی، امکان عطف به ما 
ســبق کردن این مصوبه وجود نداشت 
چون قراردادهای امضا شده، عقد جاری 
و قانونی اســت و هیچ قانون جدیدی 

نمی تواند آن را ملغی اثر کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی در پاســخ به این پرسش که 
آیــا امکان تعیین حداکثــر نرخ افزایش 
اجاره بهــا در تهران به صورت شــناور 
وجود داشــت و یک نــرخ ثابت برای 

تمام تهران تعیین نمی شــد؟ خاطرنشان 
کرد: در مصوبه ســتاد ملی کرونا آمده 
که »نرخ اجاره بها نسبت به قیمت همان 
ملک در قرارداد قبلی رهن و اجاره، ۲۵ 
درصــد افزایش یابد«؛ این ۲۵ درصد بر 
پایه متوسط تورم تعیین شده است ضمن 
اینکــه در مصوبه عبارت »تا ۲۵ درصد« 
لحاظ شــده و به این معناست که موجر 
می تواند کمتــر از ۲۵ درصد هم به رقم 

قبلی اجاره بها اضافه کند.
وی بیــان کرد: اگر قرار بود مالک ما در 
تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در تهران، 
جدول ارزش اجاره ملک که مورد تائید 
ســازمان امور مالیاتی است، قرار گیرد، 
ایرادات زیادی می شــد به آن اتخاذ کرد 
چون رقــم اجاره هر واحد مســکونی 
در هــر منطقه یا محلــه و حتی مجتمع 
مســکونی با واحد دیگر متفاوت است 

اما وقتی گفته می شود که سقف افزایش 
اجاره بها تا ۲۵ درصد و نسبت به قرارداد 
قبلی همان واحد است، دیگر نمی توان 
چنین ایــرادی را به مصوبه مذکور وارد 

دانست.
محمودزاده تأکید کــرد: این مصوبه نه 
حقوق مالــک را تضییــع می کند و نه 
حقوق مســتأجر را فراموش کرده است 
بلکه مصوبه متعادلی محسوب می شود. 

معاون وزیر راه  خبر داد؛

جزییات جدید بسته حمایت ازمستاجران
  چرا سقف اجاره ۲۵ درصد تعیین شد؟

 رییــس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر 
اینکه تعادل به بازار ارز برخواهد گشــت، گفت: 
در چند روز گذشته صدها میلیون دالر از سوی 
بازارســاز در بازار عرضه شد که خیلی از برنامه 
آنهایــی که در تالش برای بر هم زدن ثبات بازار 

ارز بودند را خنثی کرد.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در دیدار با 
هیات رییســه اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید 
مجدد بر اینکه حجم ذخایر اســکناس کشور در 
مقایسه با سالهای گذشــته بدیگر خوب است. 
اظهار کرد: مشــکل بازار عمدتــا از عدم تعادل 
عرضــه و تقاضــا در بازار حوالــه ارز به خاطر 
مشکالت کرونا در ابتدای سال نشأت گرفته است 
و با افزایش تدریجی عرضه ارز خصوصا ایفای 

تعهد از سوی صادرکنندگان در این بازار و هدایت 
بانک مرکزی تعادل به بازار ارز برخواهد گشت.

وی افزود: شــرایط صادرکنندگان و فشــارهایی 
که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز 
حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم و 
همکاری الزم را در این زمینه خواهیم داشت. اگر 
هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی 
محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز 
حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت 
به بازگشــت آن متعهد شــده بودند را به کشور 
بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب 

مذاکره و تصمیم گیری کنیم.
نقش فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را 
در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و 

گفت: اتاق بازرگانی می تواند با رهنمودهای خود 
به فعاالن اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی 
خود در شــرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در 
همین راستا، باید تالش کنیم مسائل را با همکاری 

یکدیگر برطرف کنیم. 
رییس شــورای پول و اعتبار بــا بیان اینکه بانک 
مرکزی با فعاالن اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران 
همسو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعاالن 
اقتصــادی در اتاق بازرگانی ایران اختالف نظری 
نداریــم و باید با کمک یکدیگــر تالش کنیم از 
خروج ســرمایه از کشــور جلوگیری کنیم. در 
همین راســتا تالش ما بر این است که واردات را 
روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشــور 
بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری اســت که 

اولویت بانک مرکزی تأمیــن ارز برای کاالهای 
اساســی و دارو و پــس از آن تأمیــن مواد اولیه 

کارخانجات است.
وی بــا بیان اینکه در اداره کشــور نباید صرفاً بر 
درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط 
ظالمانه ناشی از تحریم ها، این درآمدها نیز کاهش 
یافته است. در چنین شــرایطی باید تالش کنیم 
به راهکاری مشــترک بــرای افزایش درآمدهای 
غیرنفتی و بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
بیندیشــیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع 

ملی کشور می شود.
صادرکنندگان عمده ارزشان را برگردانده اند

همتی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده 
که همان پتروشیمی ها و صنایع فوالد هستند، ارز 

خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم دیگر 
صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل 

از صادرات خود اقدام کنند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب 
نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را 
درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می کنند، 
گفــت: به آنان اطمینان می دهم که بانک مرکزی 
در سیاست گذاری های خودشفاف و مسووالنه 

رفتار می کند.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه 
پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای 
امســال تا پایان خرداد، در مجموع با احتســاب 
خریــد ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت 

۸.۸ درصد بوده است. 

رییسکلبانکمرکزی:

عرضه صدها میلیون دالری ارز در بازار  |  تعادل به بازار ارز برمی گردد

 رییــس اتاق بازرگانی تهــران گفت: با 
توجه به مشــکالتی که در اقتصاد ایران وجود 
داشته مدیریت برخی شــاخص ها دشوار شده 
اســت و در ۲۹ سال گذشــته تنها در یک سال 

تورم تک رقمی بوده است.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: 
برآوردها از نرخ تورم در اقتصاد ما نشان می دهد 
که در ۲۸ سال گذشته نرخ تورم دو رقمی بوده 
و در ۱۰ ســال آن این نــرخ بیش از ۲۰ درصد 
ثبت شده است. این در حالی است که میانگین 

آمار جهانی ۲.۵ درصد بوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در ســال 
۱۳۷۴ نــرخ تورم در اقتصاد ایران به ۴۸ درصد 
رســید و رکوردشکن شد. در ســال ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ نیز نرخ تورم بســیار باال رفت و در سه 

ماهه ابتدایی امسال نیز به نظر نرخی میان ۲۸ تا 
۳۰ درصد خواهد بود.

وی با اشاره به پیش بینی های نهادهای بین المللی 
از رشــد اقتصادی جهان و ایران در سال کنونی 
میالدی تشــریح کرد: پیش بینی ها نشان می دهد 
که رشــد اقتصادی جهان در سال کنونی حدودا 
منفی پنج درصد خواهد بود. این در حالی است 
که رشد اقتصادی کشــورهای در حال توسعه 
منفی هشت درصد اعالم شده است. در رابطه با 
ایران نیز صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی 
منفی شــش درصد و بانک جهانــی منفی ۵.۳ 

درصد را پیش بینی کرده اند.
خوانســاری به رشــد منفی اقتصــاد ایران در 
سال های گذشته نیز پرداخت و اظهار کرد: ما در 
سال ۱۳۹۷ رشد منفی ۵.۴ و در سال ۱۳۹۸ رشد 
منفی ۶.۵ درصــد را ثبت کردیم که در صورت 

تحقق پیش بینی رشــد منفی در ســال کنونی، 
اقتصــاد ایران در همیــن دوره کوتاه ۱۶ درصد 

کوچک خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که شاخص 
ســرمایه  گذاری در اقتصاد ایران بسیار کاهش 
یافته اســت، اظهار کرد: آمارها نشان می دهد که 
حدفاصل سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ ارزش افزوده 
صنعت منفی بوده و ســرمایه  گذاری در حوزه 
ماشین آالت نیز در هفت فصل گذشته منفی بوده 
است که این موضوع رکود در بخش های مهمی 

از تولید را نشان می دهد.
خوانساری اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه نسبت 
به اســتهالک نیز از ســال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ 
نزولی بود اما در دو سال اخیر منفی شده است 
و این موضوع نشان می دهد که استهالک سرمایه 
از ســرمایه  گذاری های جدید در ایران بیشــتر 

است و همین مساله کار را دشوار خواهد کرد.
وی با اشاره به رشــد نقدینگی و پایه پولی در 
اقتصاد ایران گفت: آخرین آمار منتشــر شده از 
نقدینگی در خردادماه امســال نشان می دهد که 
میــزان آن به ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رســیده 

است و احتماال این روند در ماه های پیش رو نیز 
ادامه خواهد داشت. پایه پولی ما در سال گذشته 
ماهانه ۲.۴ درصد رشــد داشته و اگر این روند 
ادامه پیدا کند ما با مشــکالتی همچون کسری 

بودجه مواجه خواهیم شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران بررسی کرد:

وضعیت تورم در ۳ دهه گذشته

 جلسات مربوط به بازنگری قیمت گذاری 
خودروها این روزها با حضور مسؤوالن شورای 
رقابت و ســازمان حمایت تحت نظر ســازمان 
گسترش در حال برگزاری است و موضوع تغییر 
نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خودروها از جمله 

مسائل مورد بررسی در این جلسات است.
به گزارش فارس، در پی تصمیم وزارت صنعت 
برای بازنگری در قیمــت گذاری خودروها، در 
روزهای جاری جلسات مربوط به این موضوع با 
حضور مدیران شورای رقابت، سازمان حمایت 
و سازمان گســترش برگزار می شود که گزارش 
مربوط به برگزاری این جلسات جمعه گذشته از 
سوی سازمان گسترش در نشست کمیته خودرو 

ارائه شد.
در این راســتا جلســاتی با حضور شیوا رییس 
شــورای رقابت و مدرس خیابانی سرپرســت 

وزارت صنعت نیز برگزار شده است. هم اکنون 
نرخ ارز مبنای قیمت گذاری خودرو، نرخ ۹ هزار 
تومانی اســت که قرار اســت این موضوع مورد 
تجدیدنظر قرار گیرد و نرخ جدید مبنای قیمت 
گذاری قرار گیرد. البته در مقابل، خودروســازان 
نیز موظفند گزارش کاهش ارزبری محصوالتشان 
را به وزارت صنعت ارائه دهند و البته این کاهش 

ارزبری نیز باید کاماًل محسوس باشد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه ســازان در مورد 

بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودروها 
به خبرنگار فارس گفت: این فرمول باید اصالح 
شــود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در ســال ۹۰ 
تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو 

فاصله زیادی دارد.
وی تصریــح کرد: ســازمان حمایــت مصرف 
کنندگان و شــورای رقابــت کار تجدیدنظر در 
روش قیمــت گذاری خــودرو را تحت نظارت 

سازمان گسترش انجام می دهند.

رضا شــیوا، رییس شــورای رقابــت در مورد 
دستورالعملی که امسال برای تعیین قیمت خودرو 
تدوین شده، گفته بود: برای خودروهای متوسط 
به باال، قیمت پایه سال ۱۳۹۶ مورد محاسبه قرار 
می گیرد و با توجه به نرخ تورم ســال ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ و همچنین با در نظر گرفتن افزایش قیمت 
بهمن ۹۷ قیمت نهایی مشخص شده است. برای 
نمونه قیمــت خودرو پراید بــر پایه این قیمت 
گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 

۲۰ درصد اضافه شود.
وی گفته بود: در دو ســال اخیر خودروســازان 
بیش از افزایــش نرخ تورم نســبت به افزایش 
قیمت محصوالتشــان اقدام کرده اند، به طوری 
که مثال اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد 
افزایش یافته، آنها قیمت محصوالتشــان را ۱۰۰ 
درصد افزایــش داده اند. این معیــار در تدوین 
دســتورالعمل شــورای رقابت مورد توجه قرار 

گرفته است.
در عین حال قرار است نرخ تورم خودروسازان 
نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد. بر این مبنا، نرخ 
تورم بخشی خودرو مورد بازنگری قرار خواهد 
گرفت. نرخ تورم اعمال شده برای تعیین قیمت 
خودروها در اردیبهشت امسال بر مبنای سال۹۷ 
و ۹۸ تعیین شده بود که حاال قرار است بر مبنای 

تورم ۳ ماهه اول امسال به روزرسانی شود.

جزییات جلسات بازنگری قیمت گذاری خودرو
 تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت
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کنترل آفت ملخ در طارم
 فرماندار طارم گفت: امسال مبارزه با 

ملخ به خوبی در این شهرستان انجام شد.
ســتار صفری در نشست ســتاد پیشگیری، 
هماهنگــی و فرماندهی عملیات پاســخ به 
بحران طارم با اشــاره این که امســال آب و 
هوای این شهرستان برای طغیان ملخ مناسب 
بود، اظهار کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات 
جهادکشــاورزی طارم، مبارزه با ملخ در این 

منطقه به خوبی انجام شد.
 وی با بیان این که با تدابیر اندیشــیده شده، با 
کمبود سم برای مبارزه با ملخ مواجه نبودیم، 
ادامه داد: امیدواریم که برای سال های آتی نیز 

این مهم محقق شود.
فرماندار طارم با اشاره به بارش های سیل آسای 
امســال و خســارت وارده به روستای کهیا، 
گفت: عوامل متعددی از قبیل ضعف پوشش 
گیاهی، کشاورزی بی رویه، ساخت و سازهای 
انجام شــده و ... در وقوع سیل در این روستا 
تاثیرگذار بوده و باید از مشــارکت مردم نیز 

برای کاهش این خسارت استفاده شود.
صفری از تامیــن اعتبار الزم بــرای اجرای 
پروژه ای در باالدســت این روســتا از محل 
صندوق توســعه ملی و اداره کل منابع طبیعی 
استان برای مدیریت ســیالب در این روستا 
خبر داد و افزود: این پروژه امســال عملیاتی 

خواهد شد.
این مســوول در ادامه تصریح کرد: ۵۰۰ متر 
کانال نیز تاکنون از محــل اعتبارات دهیاری 
و مشارکت مردمی در داخل این روستا اجرا 
شــده که تکمیل این کانال نیز برای هدایت 
سیالب به خارج از روستا در دستور کار بوده 

و در حال پیگیری است.
وی بــا بیان این که موضوعی که همه ســاله 
با آغــاز فصل گرما به یکــی از دغدغه های 
اساســی شهرســتان طارم تبدیل می شــود، 
آتش ســوزی مراتع طبیعی اســت، ادامه داد: 
جلــب مشــارکت های مردمی، دهیــاران و 
شوراها برای جلوگیری از آتش سوزی مراتع 
و پایش مستمر مناطقی که سابقه آتش سوزی 
ســال های گذشته را دارند و نیز اطالع رسانی 
مستمر با شــماره تماس ۱۵۰۴ برای دریافت 
گزارش های مردمی، از موضوعاتی است که 
در ایــن حوزه باید مورد توجــه جدی قرار 

گیرد.

 خبـــر

 معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
دولت تالش دارد مســکن های مهر باقی مانده را 

تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد.
به گــزارش زنگان امــروز علی نبیــان نیمروز 
دیروز)۸ تیر( در نشست بررسی طرح اقدام ملی 
مسکن استان زنجان، اظهار کرد: تالش دولت بر 
این اســت که تا آبان ماه بتوانیم در همه استان ها 
اختتام مســکن مهر را اعالم کنیم. البته در استان 
زنجان پرونده مسکن های مهر بسته شده و ۲۰ 

روز قبل نیز در استان قم واحدها تکمیل شد.
وی با اشاره به اینکه دولت تالش دارد مسکن های 
مهر باقی مانــده را تکمیل و به متقاضیان تحویل 
دهد، ابراز کرد: فقط مســاکن مهری که مشکل 
حقوقی داشته و در محاکم قضایی پرونده دارند 
و امکان تکمیل آن ها نیست، از دستور کار خارج 

می شود.
مدیرعامل ســازمان ملی زمین و مسکن به آغاز 
ســاخت واحدهای مسکونی از ســال گذشته 
تاکنون در ســطح کشــور اشــاره کرد و افزود: 
ســاخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای 
جدید، ۱۰۰ واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت توســط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد 
توسط شرکت بازآفرینی شهری برنامه ریزی شده 

است.
وی با اشــاره به مشــکل کمبود زمین در برخی 
شــهرها نیز تصریح کرد: با تأکید رییس جمهور 
مقرر شده نسبت به شناسایی زمین های دولتی در 
محدوده شهرها که امکان تولید مسکن در آن ها 
وجود دارد، اقدام شود و زمین ها در اختیار راه و 

شهرسازی قرار گیرد.
این مســوول با بیــان اینکه در اســتان زنجان 
ســاخت ۴۰۰۰ واحد مســکونی در قالب طرح 
اقدام ملی تولید مســکن آغاز شده است، تأمید 
کرد: تعاونی ها و انبوه سازانی که توانمندی اقدام 

مناسب در این حوزه دارند، شناسایی شود.
نبیان ادامه داد: برای تســریع در پروژه های طرح 

اقدام ملی مســکن، راهکارهایــی در نظر گرفته 
شــده که از جمله آن ها می توان بــا تفاهم نامه 
وزارت راه و شهرســازی با وزارت کشــور و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان تخفیف های ۵۰ 
درصدی برای صدور پروانه و خدمات مهندسی 

اشاره کرد.
اســتاندار زنجان نیز در ادامه این نشســت یکی 
از مهم ترین اولویت های نقشــه راه استان، طرح 
اقدام ملی تولید مســکن دانست و گفت: تولید 
مســکن عالوه  بر خانه دار شــدن مردم، مزایای 
فراوان و تسهیالت باالیی را وارد استان می کند 
و به لحاظ گردش ســرمایه های مردم از خرد تا 

کالن حائز اهمیت است.
فتح اله حقیقی با اشــاره به اینکــه ۴۰۰۰ واحد 
مســکونی در دست ساخت تعاونی ها، سال های 
طوالنــی بالتکلیــف مانده اســت، بیــان کرد: 
پیگیری هایی برای رفع مشکل ۱۲۰۰ واحد انجام 
شده است. مشــکل دیگر در زنجان به موضوع 
دالل بازی مربوط می شود و با خریدهای کاذب 
زمین هــای بی صاحب، ســبب افزایش قیمت ها 

می شوند.
وی به مصوبه دولت مبنی بر اینکه دســتگاه های 
اجرایی باید زمین های مازاد خود را برای تولید 
مســکن در اختیار راه و شهرســازی قرار دهند 
اشــاره کرد و افزود: در این بــاره مهلت زمانی 
به دستگاه ها داده شــده تا در این بازه اقدامات 
الزم را انجام دهند و برای اجرای مصوبه دولت 
مشــکلی نداریم و اعضای امنیتی و دستگاه های 
خدماتی را برای رصد اجرای این مصوبه مأمور 

می کنیم.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با تأکید بر 
ســاماندهی بنگاه های امالک، تصریح کرد: یکی 
از مشکالت حوزه مسکن به بنگاه های متخلف 
مربوط می شــود و باید ســاماندهی و قانون مند 
شــده و بنگاه هایی که سیر قانونی را طی کردند، 

حفظ و بقیه تعیین تکلیف شوند.

وی با اشاره به اینکه عده ای از دالالن تعاونی های 
خودســاخته تشــکیل دادند و معامالت کاذب 
دارند، ادامه داد: اعضای امنیتی و دســتگاه های 
خدماتی در کمیتــه مربوطه این افراد را رصد و 

متخلفان را به مراجع قانونی معرفی می کنند.
حقیقی با اشاره به برنامه اخذ مالیات از خانه های 
خالی نیز اظهار کــرد: همه خانه های خالی باید 
احصا شــود و برای این کار در حال تهیه بانک 
اطالعاتی هســتیم و تالش بر این اســت همه 
کسانی که حق شان است، صاحب مسکن شوند.
در ادامه، فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان 
نیز اظهــار کرد: طرح اقدام ملی تولید مســکن 

برای ســاخت مسکن با امکانات دولتی به شکل 
تقاضامحور در دســتور کار قــرار گرفت و در 
مرحله نخست ثبت نام این طرح در استان زنجان 
برای ۱۰ هزار و ۲۲۰ واحد، نام افراد ثبت شد که 
۹۰۰۰ واحد مربوط به شــهر زنجان، ۳۰۰ واحد 
شــهر ابهر و ۹۲۰ واحد در شــهرهای زیر ۱۰۰ 

هزار نفر جمعیت است.
مســعود بیات منش با اشــاره به اینکه در مرحله 
دوم نیز ۱۶ هزار و ۷۸۵ نفر در سامانه ثبت نام و 
۲۰ هزار نفر نیــز از طریق پیامک تقاضای خود 
را اعالم کردند، ادامــه داد: این افراد تا ۶ تیرماه 
به مدت دو هفته فرصت داشــتند تا در ســامانه 

نام نویسی کنند و ۱۸۸۴ نفر از افرادی که پیامکی 
درخواست دریافت مســکن داشتند، اطالعات 

خود را بارگذاری کردند.
فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان تصریح 
کرد: هم اکنون مراحــل پایانی پایش متقاضیان 
در حال انجام اســت و در مجمــوع ۱۳ هزار 
و ۵۵۰ واحــد در قالب طــرح اقدام ملی تولید 
مسکن ساخته خواهد شد. برنامه ریزی به منظور 
ســاخت مســکن برای دهک های پایین نیز در 
دســتور کار قرار دارد و در این راســتا ۱۵۰۰ 
نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

شناسایی شدند.

در نشست بررسی طرح اقدام ملی مسکن مطرح شد؛

شناسایی خانه های خالی در زنجان 
 بانک اطالعاتی خانه های خالی در زنجان تشکیل می شود

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان زنجان با اشــاره به اقدامات این شرکت 
در راســتای تعیین تکلیف قراردادهای بالاقدام 
در شــهرک های صنعتی استان، گفت:  یکی از 
اقدامــات مهم برای ایجــاد زمینه جهش تولید 
و اســتفاده بهینه از منابع جهت تســریع تولید 
در اســتان زنجان، تعیین تکلیــف طرح ها و 
قراردادهای بالاقدام در شــهرک های صنعتی 
استان بود که در ســال گذشته ۲۴ هکتار خلع 

ید شد.
به گــزارش زنگان امروز ؛ ایــرج احمدی در 
گفتگــو با پایگاه خبری تحلیلی همدلی ؛ با بیان 
اینکه یکی از مشــکالت توسعه تولید در مرکز 
اســتان کمبود زمین صنعتی است، اظهار کرد: 
در ســال های گذشــته قراردادها و طرح های 
تولیدی-صنعتی در اســتان عقد قرارداد برای 
واگــذاری زمین شــده که تاکنــون اقدامی در 
جهت اســتفاده بهینه و ایجاد واحد تولیدی از 
طرف متقاضیان صورت نگرفته است. از اینرو 
یکی از اولویت های این شرکت تعیین تکلیف 
و خلع ید این اراضی و ارائه زمین به ســرمایه 
گذارانی اســت که در کم ترین زمان نسبت به 

ایجاد واحدها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با تعامل مناسب با قوه قضائیه 

در اســتان زنجان خلع ید زمین و قراردادهای 
راکد در اســتان تسریع شده اســت، افزود: در 
سال ۹۷ به میزان ۱۰ هکتار، در سال گذشته ۲۴ 
هکتار و در ســال کنونی تاکنون چهار هکتار از 

اراضی بالاقدام خلع ید شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان بــا بیان اینکه طرح های های تولیدی تا 
آخر سال ۹۶ بررسی شــده است، افزود: طرح 
هایی که تا آخر ســال ۹۶ به شــرایط حداقلی 
برای ساخت و بهره برداری نرسیده بودند فسخ 
قرارداد شدند. در ســال کنونی نیز قرارادهایی 
که تا آخر نیمه ســال ۹۷ شرایط الزم را نداشته 
باشند، فسخ خواهند شد. به ویژه واحدهایی که 

در مرکز استان باشند.
وی با اشــاره به اینکه فسخ قراردادها با تشکیل 
یک هیئت داوری انجام می شــود، یادآور شد: 
در باره فسخ قراردادها هیئت داوری تشکیل می 
شود که باید در آن دالیل تاخیر توسط متقاضی 
توضیح داده شود و هیئت داوران را توجیه کنند. 
بعد از این بررســی رای هیئــت داوری مالک 

عمل خواهد بود.
احمدی با بیان اینکه فسخ قرارداد زمین نیازمند 
تامین هزینه اســت، خاطرنشــان کرد: در سال 
های گذشته تامین این هزینه با دشواری همراه 

بوده و مشــکالت زیادی وجود داشــته است. 
خوشبختانه در شرایط فعلی هیچ مشکلی برای 
پرداخت هزینه فســخ قرارداد زمین در شهرک 

های صنعتی استان نداریم.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان یکی از مشکالت دیگر را طوالنی بودن 
پروســه فســخ و خلع ید اراضی عنوان کرد و 
گفت: امیدواریم  با همکاری و تعامل مناســب 

مسووالن استانی این پروسه کوتاه شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد:

خلع ید ۲۴ هکتار 
از زمین های بالاقدام شهرک های صنعتی 

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای مفقودی ششدانگ یک قطعه زمین فضای آموزشی به پالک 3091 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره دفتر امالک 194 صفحه 291 شماره ثبت 
36056 با شماره چاپی سند 148113 الف / 77 به نشانی زنجان- زیباشهر به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن زنجان به شماره ثبت 1923 صادر و تسلیم شده است؛ سپس مالک با ارایه 
دو برگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 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 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه 

اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد. |  رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( زنجان
مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای مفقودی ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 3974 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره چاپی - 3468900 الف/89 به شماره دفتر امالک 
192 صفحه 35 شماره ثبت 36077 به نشانی زنجان- زیباشهر به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن زنجان به شماره ثبت 1923 صادر و تسلیم شده است؛ سپس مالک با ارایه 
دو برگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 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 10 روز ضمن مراجعه به 

این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای مفقودی ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 3406 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره چاپی - 657116 سری ب به شماره دفتر امالک 
162 صفحه 35 شماره ثبت 32860 به نشانی زنجان- زیباشهر به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن زنجان به شماره ثبت 1923 صادر و تسلیم شده است؛ سپس مالک با ارایه 
دو برگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 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 10 روز ضمن مراجعه به 

این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای مفقودی ششدانگ یک قطعه زمین فضای آموزشی به پالک 3090 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 7 زنجان به شماره دفتر امالک 209 صفحه 54 شماره ثبت 
37649 با شماره چاپی سند 235498 الف / 77 به نشانی زنجان- زیباشهر به نام اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن زنجان به شماره ثبت 1923 صادر و تسلیم شده است؛ سپس مالک با 
ارایه دو برگ فرم استشهاد مصدق مدعی فقدان سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 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 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض 

خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.   |  رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( زنجان
مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

فرنشــین زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
اســتان زنجــان، در مــورد اســتفاده از پابند 
الکترونیکــی گفت: زنجــان در این زمینه جزو 
اســتان های برتر اســت و ۵۶ زندانی از پابند 

استفاده می کنند.
به گزارش زنگان امروز ؛ محمد جوادی نیمروز 
دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در محل 
اداره زندان های اســتان، از آزادی ۱۷۹ زندانی 
بــا بدهی ۳۷ میلیارد تومانــی خبر داد و گفت: 

سال گذشــته در میزان کاهش ورودی به زندان 
ها و نیز کاهش جمعیت زندانیان جزو اســتان 
های برتر کشــور بــود و در باره مجازات های 
جایگزیــن حبس نیز زنجان جزو اســتان های 

پیشرو در کشور است.
وی گفت: توانمندسازی و بازتوانی زندانیان از 
اهــداف مهم اداره کل زندان هــا در حمایت از 

زندانیان است. 
فرنشــین زندان های اســتان زنجان همچنین به 

بحــث کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشــاره 
کردو گفت: اســتان زنجان در کاهش ورودی و 

موجودی جزو استان های برتر است.
جوادی به پابند الکترونیکی اشاره کردو افزود: 
استان در این زمینه جزو استان های برتر است و 

۵۶ زندانی از پابند استفاده کرده اند.
وی به کنترل بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: 
خوشــبختانه تاکنون زندانی کرونایی در استان 
زنجان نداشــتیم. فرنشــین زندان ها و اقدامات 

تامینــی و تربیتی اســتان زنجان، بــه فعالیت 
روحانیــون در زندان ها و همکاری با فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی اشاره 
کرد و افزود: برنامه های خوبی برای مددجویان 
انجام شده و آموزش قرآن هم مورد توجه قرار 

گرفته است.
جوادی از حفظ قرآن کریم توسط ۶۵ زندانی به 
میزان یک تا ۳۰ جز خبر داد و گفت: در کانون 
اصالح و تربیــت زندانی که به خاطر قتل عمد 

در این کانون باشــد نداریم. وی تصریح کرد: 
برای انتقال زندان مرکزی اســالم آباد اقدامات 
الزم انجام شده و زمینی برای این کار پیش بینی 

شده است.
فرنشــین زندان ها و اقدامــات تامینی و تربیتی 
اســتان زنجان، افــزود: تاکنــون ۳۵ درصد از 
زندانیان محکوم واجد شــرایط در رشــته های 
صنعتی مختلف و کشــاورزی مشغول فعالیت 

هستند.

فرنشین زندان های استان:

زندان زنجان؛ جزو برترین های کشور در کاهش جمعیت کیفری است
 ۵۶ زندانی در زنجان از پابند الکترونیکی استفاده می کنند
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اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

21:00

نیمه شب

00:25

اذان صبح فردا

4:11

طلوع صبح فردا

6:00

وضعیت آب و هوای زنجان:

12
29

این بار تیر مرگ هب افسونت ایستاد
وقتی هک چشم اهی تو ،فرمان ایست داد

م ربگ غنیمت دینشه بود بوی کدا
این باد فتنه دست هب غارت هک می گشاد

شیرازه ی امید ،هک از هم گسسته شد
یک ربگ نیمسوز هب دست من اوفتاد

انمت سیاه مشق ورقپاره ی من است
هم رو سفید دفتر سودا از این سواد

ات کی هوای من هب سرت افتد و مرا
با جاهم اهی کاغذی ام آوری هب یاد

رد بی نهایت است هک شاید هب هم رسند
د یک روز این دو خط موازی رد امتدا

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی
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ابراهیم دشتی
استاد چاقوساز زنجانی

ابراهیم دشتی )متولد سال 1317 در زنجان( ، استادکار 
چاقوساز زنجانی است.

او در 7 سالگی وارد کارگاه استاد »عباس نظری« شد. 
حاج عباس پیچاقچی، سازنده چاقوهای پل دار )کؤرپولو( 
و دو تیغه یک دسته بود. ابراهیم در 12 سالگی به تهران 
رفت و آن جا نزد استاد »ابوالفضل نظم پرور« ساخت 

قلم تراش را آموخت.
پس از آن او سال ها نزد برادرش »استاد علی اوسط 

دشتی« که قلم تراش ماهری بود شاگردی کرد.
استاد ابراهیم دشتی 40 سال ساکن تهران بود. در 52 
سالگی به زادگاه خود، زنجان بازگشت و از آن زمان تا 

کنون در شهر زنجان مشغول به کار است.
بدون  چاقوی  دار،  چاقوی ضامن  زمینه ساخت  در  او 

ضامن و قلم تراش فعالیت دارد.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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