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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:
عرضه قلیان در زنجان ممنوع شد

22

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استاناعالم کرد :

اخراج 800 واحد دامی غیر مجاز از مراتع استان

 شــیوع ویروس کرونا را می توان شوکی 
بزرگ تلقی کرد که به شــدت مردم را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. اکنون شاهد وضعیتی هستیم که 
مردم برای خرید اقالم فارغ از کاالهای ضروری، 
از خانه بیرون نخواهند رفت و بسیاری از اقالم و 
کاالها عمال دیگر فروش ندارند. در این وضعیت 
از یک سو، مصرف کنندگان متضرر می شوند، زیرا 
نرخ کاالهای اساســی بیشتر می شــود و از سوی 
دیگــر، عرضه کننــدگان علی الخصوص عرضه 
کنندگان خرد، نیز متضرر می شــوند. این رخداد 
نوعی فشار بر اقتصاد کشور است و تولید ناخالص 

ملی را به شدت کاهش می دهد.
کارشناس مســائل اقتصادی بر این باور است که 
مقابله با شــیوع کرونا نیز برای دولت هزینه های 
اقتصادی چشــم گیری را به همراه دارد. هر چند 
که با کمال تاسف می توان ابراز داشت که تا کنون 
عملکرد دولت در زمینه کنترل بیماری مناسب نبوده 

است.
جمشید پژویان، کارشناس مســائل اقتصادی در 

ارتباط با تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر وضعیت 
کالن اقتصاد کشورمان به خبرنگار »انتخاب« گفت: 
»شــیوع ویروس کرونا را می توان شوکی بزرگ 
تلقی کرد که به شــدت مردم را تحت تاثیر قرار 
داده است. اکنون شاهد وضعیتی هستیم که مردم 
برای خرید اقالم فارغ از کاالهای ضروری، از خانه 
بیرون نخواهند رفت و بســیاری از اقالم و کاالها 
عمال دیگر فروش ندارند. در این وضعیت از یک 
ســو، مصرف کنندگان متضرر می شوند، زیرا نرخ 
کاالهای اساســی بیشتر می شود و از سوی دیگر، 
عرضه کننــدگان علی الخصوص عرضه کنندگان 
خرد، نیز متضرر می شوند. این رخداد نوعی فشار 
بر اقتصاد کشور است و تولید ناخالص ملی را به 

شدت کاهش می دهد.«
وی افزود: »مقابله با شــیوع کرونا نیز برای دولت 
هزینه های اقتصادی چشم گیری را به همراه دارد. 
هر چند که با کمال تاسف می توان ابراز داشت که تا 
کنون عملکرد دولت در زمینه کنترل بیماری مناسب 
نبوده است. واقعیت این است که زودتر می توانستیم 

وضعیت را کنترل کنیم. شوربختانه برخی شواهد 
حاکی از آن است که افراد با تست کرونای ثبت به 
صورت آزادانه در جامعه هستند و حتی بسیاری از 
اطرفیان جان باخته گان کرونا نیز تحت مراقبت ویژه 
قرار نگرفته و میان مردم به صورت عادی زندگی 
می کنند. این شرایط باور نکردنی است و باید پرسید 
که مسوولین مشغول چه هستند. این روند به طور 
حتم هزینه های اقتصادی زیادی را بر کشور تحمیل 
خواهد کرد. اکنون نیز مشــخص نیست که هزینه 
مالــی ماقله و کنترل ویروس کرونا تا چه اندازه ای 
باال برود. با توجه پیشینه ستاد مدیریت بحران شور 
به هیچ عنوان نمی توان احساس خوبی در این زمینه 

داشت.«
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفته های خود 
تاکید کرد: »اکنون کشورهای همسایه مرزهای خود 
را با ایران بسته اند. در این میان، عالوه بر عراق که 
کانون اصلی صادارات کاالهای ایرانی است دیگر 
کشورها همانند ترکیه، افغانستان و ... مرزهای خو 
را بر روی صادارات کاالهای کشــورمان مسدود 

کرده اند. این مساله صدمه ای است که معلوم نیست 
باید ملت ایران به دلیل اشــتباهات چند نفر مدیر 
کشوری باید متحمل شــوند. در وضعیت کنونی 
بیش از هر مورد دیگری باید نگران تداوم اشــاعه 
ویروس کرونا بود؛ اگر داستان کرونا تداوم پیدا کند  
برای جامعه و کشور هزینه هی زیادی ایجاد خواهد 
داشــت.« پژویان در ادامه پیرامــون تاثیر کرونا بر 

مبادالت و بازار بورس ایران، تصریح کرد: »اساسا 
بورس برای انجام معامالت مکانی شلوغ است و 
امکان انتقال ویروس در این مکان برای کســانی 
حضور دارند، بسیار خطرناک است. عالوه بر این، 
در نتیجه اشاعه ویروس کرونا و هزینه هایی که بر 
کشور تحمیل می شود شاخص بورس افت خواهد 
کرد. این امر موجب رونق بورس نخواهد شــد و 

شرایط را دشوارتر خواهد کرد.«
وی در پایان تصریح کرد: »در ارتباط با تاثیر کرونا 
بــر بازار ارز باید توجه داشــت که برای مقابله با 
ویروس کرونــا و وارد کردن تجهیزات مقابله ای، 
چه مقدار ارز در دسترس است و چه اندازه الزم 
است که ارز هزینه شود. در صورت نیاز باال به طور 

حتم نرخ ارز بیشتر خواهد شد.«

  گفت و گو

جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد:

شوک کرونا به اقتصاد ایران

استاندار زنجان تاکید کرد: 

کوتاهی در مقابله با کرونا ؛ ممنوع
ویتــرین

فرنشین دامپزشکی استان زنجان: 

مرغ هورمونی در زنجان 
تولید نمی شود
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رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی:

تاالرهای پذیرایی 
مجاز به دریافت جریمه 

کنسلی نیستند
3

وزیر بهداشت تاکید کرد؛

کنترل نقاط آلوده به کرونا
اکثر مبتالیان از مسافران قم بوده اند
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وزیر صنعت، معدن و تجارت:
هیچ کمبودی 

در تامین اقالم مبارزه با 
کرونا نداریم 

8
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 یک کارشــناس اقتصادی با بیان »کمبود 
کاالیی در داخل کشور نخواهیم داشت« گفت: با 
توجه به محدودیت صادراتی اخیر به نظر می رسد 
در روزهای آینده با عرضه انبوه کاالهای داخلی 
به خصــوص محصوالت کشــاورزی در داخل 

مواجه باشیم.
وحید شــقاقی شــهری در گفتگو بــا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالش های 
اقتصادی ایجادشــده بعد از ورود ویروس کرونا 
به کشورهای مختلف گفت: این ویروس جدید 
اقتصاد کشــورهای مختلف جهان را تحت تأثیر 
قرار داده و به عنوان مثال اقتصاد کشــور چین با 
کاهش 186 میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی 

روبه رو شده است.
وی با بیان اینکه این بیماری از دو زاویه بر اقتصاد 
ایران تأثیر گذاشــته است، گفت: اوالً باید به این 

موضوع توجه داشت که به لحاظ اقتصادی تبعات 
داخلی این بیماری قابل توجه بوده، به عنوان مثال 
بسیاری از کســب وکارهای خرد محصوالتی را 
تولید کرده بودند تا در اســفندماه آن ها را عرضه 
کنند اما به نظر می رسد با عدم آمادگی عمومی در 
عرصه های فرهنگی حجم خرید این محصوالت 

با کاهش روبه رو شود.
 این کارشــناس اقتصادی گفــت: صنوفی مثل 
تولیدکنندگان پوشــاک و واحدهــای فعال در 
حوزه های گردشــگری به دلیل کاهش فروش و 
کاهش مســافران با مشــکالتی در ماه آخر سال 

مواجه می شوند.
وی با اشــاره بــه وجه دیگر تبعــات ورود این 
ویروس به کشور گفت: امروز بیشترین مبادالت 
تجــاری ایران با عراق انجام می شــود، کاالهای 
مختلفی با تمرکز بر محصوالت کشــاورزی از 

ایران به سمت عراق صادر می شود، اما بسته شدن 
مرزهای تجاری وقفه و خســارت قابل توجهی 
به صادرات و تجارت ایران وارد خواهد کرد. از 
طرف دیگر باید به این نکته توجه داشــت که ما 
یک صادرکننده سنتی نفت به کشور چین هستیم 
با توقف فعالیت بسیاری از کارخانه ها در کشور 
چین عرضه نفــت و فرآورده های نفتی از ایران 
به ســمت چین نیز با اخالل مواجه خواهد شــد 
که این موضوع مستقیماً روی بازار ارز ایران اثر 

گذاشته است.
این کارشــناس اقتصــادی گفت: البتــه بعد از 
فروکش کردن موج این ویــروس قطع به یقین 
تجارت ایران در مســیر قبلی خود قرار خواهد 

گرفت و قیمت ارز نیز  کاهش خواهد یافت.
شــقاقی شهری با تأکید به اینکه در این وضعیت 
وزارتخانه هــای تولیــدی و تجــاری باید روی 

ساماندهی کسب وکارهای کوچک متمرکز شوند 
گفت: اگر قرار باشــد مردم از خانه های خود بر 
اثر شــیوع ویروس کرونا خارج نشــوند فروش 
این واحدها با مشــکل روبه رو می شــود، به این 
ترتیب  باید واحدهای جدید عرضه برای توزیع 

محصوالت این کسب وکارها فراهم شود.
وی با بیان اینکه داللی و احتکار به یک فرهنگ 
غلط حاکم در کشــور تبدیل شده است، گفت: 
موضوع احتکار تنها مربوط به ماســک و برخی 
اقالم بهداشــتی نیســت و به نظر می رسد عرضه 
برخی از اقــالم غذایی نیز در ایــن دوره ورود 
ویــروس جدید با این پدیــده نامطلوب مواجه 
خواهد شد، بر این اســاس بایستی با ورود قوه 
قضاییــه هزینه جرم برای احتــکار انواع کاالها 
افزایش یابد. اگر هزینــه احتکار باال رود و یک 
ساماندهی شفاف در عملکرد صنوف توزیع کننده 

کاالهــا انجام شــود بازدارندگــی در خصوص 
احتکار کاال افزایش می یابد و به این ترتیب کمتر 

با این پدیده روبه رو خواهیم شد.
این کارشــناس اقتصــادی گفت: بــا توجه به 
محدودیــت صادراتی اخیر به نظر می رســد در 
روزهــای آینده با عرضه انبــوه کاالهای داخلی 
به ویــژه محصوالت کشــاورزی مواجه باشــیم 

که این موضوع یک حاشــیه امن بــرای تأمین 
مــواد غذایی و ضروری مورد نیــاز مردم ایجاد 
خواهد کرد، به این ترتیب مردم نیز نباید در این 
خصوص نگرانی داشته باشند و هرگونه تقاضای 
غیرضروری باعث افزایش قیمتهای مواد ضروری 
ــ با وجود عرضه کافی آنها ــ خواهد شــد که 

این فرایند به ضرر خود مردم است.

 یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد؛

 عرضه انبوه کاال در بازار داخل به دلیل محدودیت های صادراتی
 دولت کسب وکارهای کوچک را دریابد

شرایط »لغو سفر« 
اعالم شد

۵۰۰ قلیان سرا 
و قهوه خانه 
بدون مجوز 

در زنجان
2
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۵۰۰ قلیان سرا و قهوه خانه بدون مجوز در زنجان
 رئیس اتحادیه قهوه خانه داران زنجان گفت: 
عرضه قلیان در قلیان ســرا و قهوه خانه های زنجان 
ممنوع شده و این در حالی است که ۵۰۰ واحد این 

حوزه بدون مجوز فعالیت می کنند.
ســعید عزیزی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
شــیوع بیماری کروناویروس و ابالغ دستورالعمل 
جمــع آوری قلیان ها، اظهار کرد: دســتورالعملی 
برای جمع آوری قلیان ها به اتحادیه ، قهوه خانه ها و 
قلیان سراها ابالغ شده و برای انجام این مهم دو روز 

فرصت داده شده است.
این مسوول ادامه داد: در صورتی که قهوه خانه ای 

نســبت به عرضه قلیان اقدام کند، اماکن و دیگر 
مراکز بهداشتی و نظارتی با آن ها برخورد خواهند 
کرد. وی افزود: هدف از این کار، حفظ ســالمت 
خود مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 

شهر است.
رئیس اتحادیــه قهوه خانه داران زنجان با اشــاره 
به نظارت های انجام  شــده، تصریح کرد: در حال 
حاضر فقط ۷۰ واحد از قهوه خانه ها و قلیان سراها 
در زنجان مجوز دارند و تحت نظارت هستند ولی 
شوربختانه ۵۰۰ واحد بدون مجوز در حال فعالیت 

هستند.

 رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش وپرورش استان زنجان با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا گفت: مدارس استان زنجان روزی 

دوبار ضد عفونی می شود.
رهبر طوماری در گفت وگو با موج رسا، با اشاره 
به برنامه های آموزش وپرورش استان زنجان در 
خصوص ضدعفونی کردن مدارس استان، اظهار 
کرد: آموزش وپرورش اســتان زنجــان از زمان 
اعالم شیوع کرونا در کشــور، تمامی تمهیدات 
الزم را انجام داده اســت تا ضدعفونی مدارس 

استان انجام شود.
وی با بیان اینکه مدارس اســتان زنجان هر روز 

ابراز کرد: تمامی مربیان  ضدعفونی می شــوند، 
بهداشــت، مدیــران، معلمــان و کادر خدماتی 

مدارس برای مقابله با کرونا آموزش دیده اند.
رییــس اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی 
آموزش وپرورش استان زنجان با اشاره به ارسال 
بروشورهای معرفی کرونا و روش های مقابله با 
کرونا به مدارس، تصریح کرد: این بروشورهای 
در اختیار همکاران و دانش آموزان قرار خواهد 

گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه مــواد ضدعفونی کننده و 
بهداشــتی به میزان الزم بــرای روزهای آتی به 
مدارس ارسال شده است، عنوان کرد: اگر شیوع 

کرونا در کشــور ادامه داشته باشد مواد بهداشتی 
و ضدعفونــی کننده به مدارس مجدداً ارســال 

خواهد شد.
طومــاری با بیان اینکه به دنبال این هســتیم که 
برای دانش آموزان در بهترین شرایط، کالس های 
درس را برگــزار کنیــم، افزود: بــه صالحدید 
مسولین ارشد اســتان و دریافت گزارشات الزم 
از حوزه بهداشــت استان و آموزش و پرورش، 

مدارس تا آخر هفته کنونی تعطیل است.
وی با بیان اینکه اگر شــرایط بیماری کرونا در 
اســتان حاد شــود تصمیم تعطیلــی مدارس به 
روزهای بعد موکول شــده است، ابراز کرد: اگر 

چنانچه کارگروه بهداشــت اســتانداری صالح 
ببیننــد، نتیجــه تصمیمات در خصــوص ادامه 
کار و یــا تعطیلی مدارس مصــوب و از طریق 

آموزش وپرورش اعالم خواهد شد.

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان از کشاورزان و دامداران این استان خواست 
تا با توجه به غالب شــدن پدیده جوی بارندگی، 
وزش باد نسبتا شدید و کاهش پنج تا هشت درجه 
ای دما از روز /سه شــنبه/ تا صبح پنجشنبه هفته 
کنونی، نسبت به انجام تمهیدات برای پیشگیری از 

خسارت ها، اقدام کنند.
جواد تاراســی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
اشــاره به هشدارهای هواشناســی استان پیرامون 

وضعیت جــوی در روزهای جــاری، افزود: به 
کشاورزان ســفارش می شود الیروبی کانال ها و 
زهکــش های مزارع و باغات بــه منظور خروج 
آب های سطحی ناشی از بارندگی ها را در دستور 

کار قرار دهند. 
وی ادامــه داد: همچنین کشــاورزان و باغداران، 
امــروز و فردا که بارش بــاران و وزش باد را در 
استان خواهیم داشت، نباید اقدام به محلول پاشی 

و سمپاشی مزارع و باغات کنند. 

تاراســی به لزوم خودداری باغــداران از هرس 
درختان در این شــرایط جوی اشاره کرد و گفت: 
استقرار کندوهای زنبور عسل باالتر از سطح زمین 
و جلوگیــری از آب گرفتگی  کندوها باید مورد 

توجه زنبورداران باشد. 
رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اعالم هواشناسی استان 
مبنی بر کاهش ۵ تا ۸ درجه ای دما از روز سه شنبه 
تا تا صبح پنجشنبه هفته کنونی، الزم است تدابیر 

الزم جهت مقابله و جلوگیری از ســرمازدگی به 
مزارع و باغات مورد توجه قرار گیرد. 

وی تتنظیم دمای سردخانه هاو انبارهای نگهداری 
محصوالت، تنظیم جیره غدایی دام ها و ممانعت 
از از اســتفااده دام ها از آب یخ زده آبشخورها از 
دیگر اقدامات الزم در این شرایط جوی برشمرد. 
به گزارش ایرنا، اســتان زنجان حدود ۸۰۰ هزار 
زمین کشاورزی دارد که از این مقدار حدود ۱۸۵ 

هزار زمین آبی )زراعی و باغی( است.

 فرنشین دامپزشکی اســتان زنجان گفت: 
ســرعت رشــد مرغ های صنعتی، افزایش صفت 
ژنتیکی گوشت آوری، مدیریت بهداشتی، پرورش 
و تغذیــه علمی آن هاســت و ارتباطی به مصرف 

هورمون ندارد.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: مرغ های صنعتی گوشتی در مدت کوتاه 
۴۰ تا ۵۰ روزه به وزن کشــتار و مصرف می رسند 
اما این موضوع ارتباطی به مصرف هورمون ندارد.

وی تاکید کرد: نیازی به اســتفاده از هورمون های 
رشــد در صنعت طیور نداریــم و از طرفی امکان 

عملی شدن این موضوع نیز وجود ندارد.
فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: با توجه به 
اینکه قیمت تمام شده گوشت مرغ هورمونی باالتر 
بوده این روش برای مرغــداران مقرون به صرفه 

نیست.
حاج کاظمی ادامــه داد: اصطالح مرغ هورمونی، 
فقط یک برداشت نادرست از شنیده های غیرعلمی 
و غیرتخصصی است و بیشتر مبتنی در بر شایعات 
عامیانه در مورد مصرف داروهای مخصوص طیور 

است.
وی با بیان اینکه صنعت مرغداری یکی از صنایع 
پیشــرو در تامین نیازهای غذایی کشورهاســت، 
اظهارداشــت: با توجه به نیاز روزافزون جمعیت 
انسانی به غذا، دانشمندان همواره سعی کرده اند به 

کمک پیشرفت علم ژنتیک، تغییرات مدنظر خود 
را در برخــی از حیوانات و گیاهان اعمال کرده و 

صفات خاصی را برجسته کنند.
وی یــادآوری کرد: در ارتباط با مرغ ها نیز با انجام 
تحقیقــات بســیار طوالنی و علمــی، در نهایت 
نژادهــای مختلفی از طیور با هم تلفیق و نژادهای 
مخصوص تولید گوشت و تخم مرغ در مقیاس های 
صنعتی با عنوان نژادهای گوشتی و تخم گذار تولید 

شده  است.
فرنشین دامپزشــکی اســتان زنجان گفت: برای 
پرورش صنعتــی و متراکم طیــور در یک محل 
محــدود همچون ســالن مرغــداری، مولفه های 
بسیاری باید وجود داشــته باشد تا بتوان پرورش 

مناسبی را انجام داد.
حاج کاظمی اضافه کرد: در فضایی بسیار محدود 
یک مترمربع حدود ۱۲ قطعه مرغ گوشتی پرورش 
داده می شود که این مرغها در نهایت وزنی بین ۲ و 
نیم تا سه کیلوگرم پیدا خواهد کرد و این در حالی 
است که استاندارد پرورش، ۳۴ کیلوگرم مرغ زنده 

در هر مترمربع است.
وی با تاکید براینکه برای موفقیت در این خصوص 
باید همه شرایط پرورشی از جمله دما، هوا، رطوبت، 
نور، کیفیت جوجه، دان، سالمت هوای محیط، کنترل 
آمد و شد افراد و وســایل نقلیه و نیز بیماری های 
مختلف پرندگان اهلی و وحشــی در منطقه کنترل 

شــود، ادامه داد: با توجه به اینکه همه این اقدامات 
در یک زمان قابل انجام نیســت، بنابر این شاهدیم 
که گاهی طیور پرورشی دچار بیماری های مختلفی 
مانند نیوکاسل و برونشــیت می شود و الزم است 

درمان های اختصاصی انجام شود.
فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: برای همه 
بیماری های طیور، راهکارهای علمی و فنی برای 
تشــخیص و درمان تعریف شــده و دامپزشکی، 

مسؤول ساماندهی به همه این شرایط است.
به گفته حاج کاظمی، داروهای مختلف مخصوص 
صنعت طیور با تایید ســازمان دامپزشکی کشور 
وجــود دارد که با تجویز دامپزشــکان مجاز و در 
شرایط خاص درگیری، مصرف شده و در نهایت 
پس از گذشت دوره پرهیز از مصرف دارو گوشت 

طیور با اطمینان کامل قابلیت مصرف دارد.
وی با بیان اینکه گاهــی به دلیل بروز بیماری های 

خاصی در طیــور، نیاز به مصرف داروها از جمله 
آنتی بیوتیک هــای اختصاصی طیــور وجود دارد، 
خاطرنشــان کرد: در این گونه مــوارد باید قبل از 
کشتار و عرضه مرغ به بازار، دوره پرهیز از مصرف 

دارو طبق استانداردهای مربوطه طی شده باشد.
فرنشــین دامپزشکی استان زنجان گفت: این دوره 
بســتگی به نوع دارو معموال از سه روز تا ۱۰ روز 
متغیر اســت، عالوه بر دامپزشکان مجاز و شاغل 
در این حرفه، بــه طور معمول خود مرغداران نیز 
اطالعات خوبی در این  زمینه دارند و رعایت موارد 

قانونی از طرف آن ها و دامپزشکان الزامی است.
حاج کاظمی ادامه داد: دامپزشکی در فواصل زمانی 
متناسب و به صورت مســتمر نمونه گیری ها و 
آزمایش های مورد نیاز را به لحاظ وجود باقیمانده ها 
و پایش الزم را انجام می دهد تا محصول سالمی به 

دست مصرف کننده نهایی برسد.

 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات درمانی اســتان زنجان گفت: احتمال 
انتشار ویروس کرونا با مصرف قلیان افزایش پیدا 

می کند.
محمد رضا صائینی در گفت و گو با موج رســا، 
اظهار داشــت: یکی از راه هــای انتقال ویروس 
کرونا مصرف قلیان است که موجب می شود تا 

سرعت انتقال این بیماری افزایش یابد.
وی بــا بیان اینکــه هم اکنون عرضــه قلیان در 
مراکزی همچون قهوه خانه ها و قلیان ســراها در 

زنجان ممنوع شــده اســت، ادامه داد: کسی که 
آلوده بوده و قلیان مصرف کند، ریسک درگیری 

اطرافیان با این بیماری افزایش می یابد.
این مسوول خاطرنشان کرد: مصرف قلیان معادل 
مصرف ۱۵۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار بوده و هر کسی 
در کنار فرد اســتعمال کننده قلیــان قرار بگیرد،  

معادل ۱۰ نخ سیگار مصرف کرده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی استان زنجان ادامه داد: با توجه به شیوع 
بیماری های حاد و تنفسی قلیان می تواند یکی از 

عوامل انتقال بیماری به اطرافیان باشد که توصیه 
می کنیم افراد از استمعال قلیان خودداری کنند.

صائینی افــزود: مصرف قلیان عــالوه بر اینکه 
مضراتی برای سالمتی انسان دارد در مواقع شیوع 
بیماری های تنفسی از جمله کرونا می تواند عامل 

انتشار باشد.
وی بیان داشت: تذکرات الزم در خصوص شیوع 
کرونا با اســتفاده از قلیان به مسووالن داده شده 
اســت و ضروری است مردم نیز به این موضوع 
توجه کنند تا احتمال انتشار ویروس کاهش یابد.

   خبر ویژه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

عرضه قلیان در زنجان ممنوع شد

برگزاري مانور تخليه اضطراري، 
مهار آتش و امداد در مدیریت 

برق شهرستان ابهر
 مدیریــت بــرق شهرســتان ابهر با 
همکاري مدیریت بحران فرمانداري، جمعیت 
هالل احمر، مشارکت سازمان آتش نشاني و 
اورژانس شهرستان ابهر مانور تخلیه اضطراري، 

امداد و اطفاء حریق را برگزار کرد.
به گــزارش روابط عمومي شــرکت توزیع 
نیروي برق استان زنجان، مدیریت توزیع برق 
شهرســتان ابهر با همکاري مدیریت بحران 
فرمانداري، جمعیت هالل احمر، مشــارکت 
سازمان آتش نشاني و اورژانس شهرستان ابهر 
مانور تخلیه اضطــراري، اطفاء حریق و دوره 

آموزشي یک روزه امداد را برگزار کرد.
در این مانورکه با اســتقبال تعــداد زیادي از 
همکاران برگزار شــد آمــوزش پناه گیري 
همکاران به مدت یک دقیقه ، تخلیه افراد از 
ســاختمان به مدت سه دقیقه ، امداد  رساني 
و حمل مصدومین توسط امدادگران و خروج 
آنها از ساختمان هم زمان با تخلیه افراد ، ورود 
آمبوالنــس و انتقال مصدومین با جراحت به 

نقاط ایمن و محل امدادرساني همراه بود.
در این دوره آموزشي مهندس احمدي مدیر 
برق شهرســتان ابهرگفت: با توجه به اهمیت 
موضوع مانور و لزوم بروز بودن دانش فنی و 
ایمنی برق کاران، انبارداران و ضرورت تجهیز 
و ایمن ســازی در برابر آتش سوزی، زلزله و 
ایجاد ســطح ایمنی بیشــتر، برگزاري چنین 
دوره هایي در باال بردن کیفیت و سطح آگاهي 

بسیار مؤثر خواهد بود.
شایان ذکر اســت در این کارگاه آموزشی که 
پرســنل عملیاتی برق ابهر و حوزه ســتادی 
شرکت توزیع نیروي برق استان در آن حضور 
داشــتند ، توسط ســیدجواد موسوي اشلقي 

مشاورمدیر عامل در امور ایمني تدریس شد.

کشف یک ميليارد و ۸۰ ميليون 
ریال کاالی قاچاق در زنجان

 انواع کاالی قاچاق در استان به ارزش 
تقریبی یک میلیارد و ۸۰ میلیون ریال توسط 

ماموران پلیس آگاهی کشف شد.
مامــوران پلیس آگاهی اســتان با هماهنگی 
قضایی در بازرســی از خودرویی، ۱۲ هزار و 
۱۳۰ عدد انواع لوازم بهداشتی خارجی قاچاق 
کشف کردند که بنا بر اعالم نظر کارشناسان، 
ارزش تقریبی کاالی کشف شده یک میلیارد و 

۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.
در راستای مبارزه با قاچاق کاال، ماموران پلیس 
آگاهی زنجان، حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک دستگاه سمند در اتوبان زنجان - تبریز 
مشکوک و برای بررسی بیشتر، آن را متوقف 
کردند. در این رابطه یک نفر دستگیر شد که 
پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی 
شد. همچنین در عملیات دیگری، خودروی 
حامل ۱۶ هزار لیتر ســوخت قاچاق توقیف 
شــد. ماموران پلیس آگاهی در حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون 
مشکوک و ضمن توقیف، اقدام به بازرسی از 

آن کردند.
در بازرســی به عمل آمده مشــخص شد که 
خودروی توقیفی حامــل ۱۶ هزار لیتر مواد 
سوختی از نوع نفت سفید بود که از استان های 
غربی بارگیری و در حال انتقال ســوخت به 
تهران بوده است؛ در این زمینه یک نفر متهم 
دستگیر شد. ارزش تقریبی سوخت مکشوفه 
۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است. متهم پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:
مشترکان بدون خروج 
از خانه از خدمات آبفا 

بهره مند شوند
 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان با اشاره به شیوع کروناویروس در 
کشور گفت: مشترکین آب و فاضالب بدون 
خروج از خانه می توانند از خدمات شرکت 

آبفا بهره مند شوند.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: با توجه به 
مسوولیت اجتماعی شرکت آب و فاضالب 
جهت مقابله با ویروس کرونا، تمام خدمات 
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به 
صــورت شــبانه روزی و غیرحضــوری به 

مشترکان ارائه می شود.
وی افزود: مشــترکین می توانند جهت اعالم 
حوادث و اتفاقات آب، افت فشار، کیفیت آب 
و سایر خدمات با شماره سه رقمی ۱۲۲ مرکز 
ارتباطات مردمی شرکت آبفای استان زنجان 

تماس حاصل نمایند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان تصریح کرد: جهت دریافت خدمات 
امور مشترکین از جمله پرداخت قبوض آب 
به صورت تلفنی، درخواســت ثبت پرداخت 
پیامکی قبــوض و اعالم بدهی نیز شــماره 
۳۳۴۴۱9۰۰ به صورت شبانه روزی در اختیار 

مشترکین قرار دارد.

امسال 769 هکتار 
از زمين های ملی استان 

کپه کاری شده است
 معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان گفت: امسال ۷۶9 
هکتار از اراضی ملی استان زنجان کپه کاری 

شده است.
به گزارش زنگان امروز، جلیل سلطان نژاد با 
اشاره به اقدامات معاونت فنی این اداره کل در 
سال کنونی گفت: 99 دستگاه آبشخوار فلزی 
با ۱۴۸۵ میلیون ریال هزینه جهت اســتفاده 
در مراتــع، تهیه و در اختیار بهره برداران قرار 

گرفت.
وی با بیان این که ۱۳۰ هکتار از اراضی استان 
بذر پاشی شده است افزود: تبدیل دیمزار در 
۲۸۰ هکتار از اراضی اســتان هم طی امسال 

عملیاتی شده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان اجرای طرح حفاظت و قرق را ۸99 
هکتار و کپه کاری را ۷۶9 هکتار در طی سال 

کنونی اعالم کرد.
سلطان نژاد با اشاره به این که ۳۶۸ هکتار نیز 
در این بازه زمانی کودپاشی شده است خاطر 
نشــان کرد: ۱ دهنه چشمه هم با  ۶۰ میلیون 

ریال اعتبار مرمت شده است.
این مقام مســوول  همچنین آمار مراقبت و 
آبیاری در ســال کنونی را ۱۰ هکتار برشمرد 
و مجموع اعتبارات در بخش مرتع را ۱۲۴۰۰ 

میلیون ریال اعالم کرد.
سلطان نژاد گریزی هم به بخش جنگ زد و 
افزود: توسعه جنگل با نهال ۱۱۰ هکتار و با 
اعتبار۵۳۰۰ میلیون ریــال در این بازه زمانی 

انجام شده است.
به گفته این مسوول اقدامات مذکور از محل 
اعتبارات صندوق توســعه ملی تامین شــده 

است.

در بهمن ماه امسال صورت گرفته است؛
اخراج ۸۰۰ واحد دامی 
غير مجاز از مراتع استان

 ســرگرد رضا مهدیون از اخراج۸۰۰ 
واحد دامی غیر مجاز از مراتع استان در بهمن 

ماه امسال خبر داد.
وی با بیان این که در این بازه زمانی ۱۰ مورد 
خلع یــد و و رفع تصرف به میــزان ۶۵/۴۳ 

هکتار صورت گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان همچنیــن از ۱۲ مورد 
وصول گزارشــات مردمی خبر داد و گفت: 
بهمن ماه امسال ۲ دســتگاه ماشین آالت و 
ادوات متجاوز به عرصه های طبیعی اســتان 

نیز توقیف شده است.
مهدیــون در پایان اظهار داشــت: از تصرف 
حدود ۶ هکتار از اراضی ملی استان زنجان در 

در این مدت پیشگیری شده است.

مخابرات منطقه زنجان
جزو پنج استان برتر کشور است

 سرپرســت مخابرات منطقه زنجان 
گفت: مخابرات این استان در ارزیابی با سایر 
 ) Core (استان ها در بخش هســته مرکزی
دارای رتبــه )Grade( A بوده و جزو پنج 

استان برتر کشور است.
همایون دلجویی در جلســه شورای مدیران 
فناوری ارتباطات و اطالعات اســتان زنجان 
اظهار داشت: خطوط ارتباطی این استان طی 
برگزاری انتخابــات یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی پایدار بود.
وی افزود: از ابتدای شروع فرآیند رای گیری 
و برگزاری انتخابات، مدیران فنی و ســتادی 
مخابــرات منطقه زنجان بــا رصد وضعیت 
ارتباطی، ارتباط تلفن های ثابت و همراه و دیتا 
را پایدار نگه داشتند تا خللی در روند برگزاری 

انتخابات ایجاد نشود.
دلجویی خاطرنشــان کرد: با توجه به نقش 
حســاس ارتباطات در برگــزاری انتخابات، 
مدیران مخابرات منطقه زنجان حسب تاکید 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با حضور 
در ادارات محل خدمت خود به امور مربوطه، 

رسیدگی کردند.
سرپرســت مخابرات منطقــه زنجان گفت: 
مدیران ســتادی، فنی و شهرستانی، وضعیت 
ارتباطی حوزه خود را به صورت ســاعتی به 
مدیریت ستاد اعالم می کردند که خوشبختانه 
در طی ساعات مقرر اخذ رای در هیچ شعبه ای 

قطعی ارتباط مشاهده نشد.
دلجویی افزود: این موفقیت و امر مهم، مرهون 
تالش های پرســنل خدوم مخابرات منطقه 
زنجان بود. بر اساس پیشنهاد رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای اســتان و موافقت تمام 
اعضای شــورای مدیران فناوری ارتباطات و 
اطالعات استان، مقرر شد نمایشگاه الکامپ 

زنجان آبان سال 99 برگزار شود.
افشین آشوری گفت: این نمایشگاه با حضور 
همــه ســازمان های زیرمجموعــه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و تشــکل های 
خصوصی این حوزه در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی کاسپین زنجان برگزار خواهد شد.

خبــر

رییس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان:

مدارس استان زنجان هر روز ضد عفونی می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد:

هشدار به کشاورزان و دامداران زنجانی برای پیشگیری از خسارت های بارندگی

فرنشین دامپزشکی استان زنجان:

مرغ هورمونی در زنجان تولید نمی شود
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رییس اتحادیه تاالرهای پذیرایی:
تاالرهای پذیرایی 

مجاز به دریافت جریمه 
کنسلی نیستند

 رییس اتحادیــه تاالرهای پذیرایی و 
تجهیز مجالس اعــام کرد: اگر افراد به دلیل 
مســایل بهداشتی خواســتار لغو برنامه های 
خود باشند، تاالرهای پذیرایی اجازه دریافت 

جریمه از آنها ندارند.
در روزهای اخیر برخی افراد در پی شــیوع 
ویروس کرونا خواستار لغو قرارداد برگزاری 
آیین خود شــده اند که بــا مخالفت از طرف 
مدیران ایــن تاالرها و درخواســت جریمه  
مواجه شده اند، این در حالی است که »خسرو 
ابراهیمی نیا« به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
مدیــران تمام تاالرهــای پذیرایــی ملزم به 

مساعدت کامل با این افراد هستند.
وی تصریح کرد: به تاالرها دســتور داده ایم 
جریمــه ای برای لغــو یا جابجایــی آیین از 
متقاضیــان دریافــت نکننــد و در صورت 
دریافت، این اقدام، تخلف محسوب می شود.

ابراهیمی نیا همچنین افزود: فردا )چهارشنبه( 
دســتور العملی به واحدهــای صنفی اباغ 
می شــود کــه در صورت تخلــف از آن، بر 
اساس ماده ۲۸ قانون نظام نظام صنفی با آن ها 

برخورد خواهد شد.
رییس اتحادیه تاالرهــای پذیرایی و تجهیز 
مجالس از خبرنگار ایرنا خواست در صورت 
مشاهده تخلف، آن را با رییس اتحادیه برای 
پیگیری در میان بگذارد. بنابراین اگر مخاطبان 
برای اســترداد وجه خــود بابت لغو آیین در 
تاالرهای پذیرایی با مشــکل مواجه هستند 
و مدیران تاالرها از آنان درخواســت جریمه 
کرده اند، زیــر این خبر، نام تاالر و شــماره 

تماس خود را برای پیگیری درج کنند.

 »تمامی محصوالت مربوط به ویروس کرونا خبـر
تمام شــد«، این را مرد جوان با روپوش ســفید و 
دســتکش آبی رنگی که به دست دارد روی شیشه 
داروخانه می چســباند و در را می بندد، کمی باالتر 
مردی دستفروش با چند ماسکی که ادعا می کند ضد 
کروناست، بازار گرمی برای محصوالتش درست 
کرده اســت و در فضای مجازی هم ســودجویان 
حســابی دست به کار شــده اند تا از این ویروس 

کاسبی کنند.
به گزارش ایســنا، اواخر بهمن ماه امســال بود که 
خبر ورود ویروس کرونا به ایران از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسما تایید شد 
و مردم کــه از مدت ها قبل با اخبار ضدونقیض از 
ورود کرونا به کشــور دست و پنجه نرم می کردند 
با حجم بیشتری از استرس روبه رو شدند، استرسی 
که طبیعتا واکنش های زیادی از جمله افزایش تقاضا 
برای خرید ماســک، موادضدعفونی کننده و ... را 
به دنبال داشــت و همین تقاضا نیــز فضا را برای 

سودجویان در بخش های مختلفی فراهم کرد.
وحشت از کرونا باالتر از واقعیت است

نخستین عاملی که باید مورد توجه قراربگیرد این 
است که چه اتفاقی رخ می دهد تا امکان سوءاستفاده 
و ســودجویی از افراد بیشتر می شود.  دکتر سعیده 
امینی کاشانی، روانشــناس و روان درمانگر درباره 
واکنش هایی که در مواجهه با کرونا ویروس ازسوی 
شهروندان بروز داده شــده است، می گوید: »روان 
ما نســبت به تهدیدهای ناشناخته آسیب پذیرتراز 
تهدیدهای آشنا است و به همین دلیل است که ما 
الگوهای یکسانی را پیوسته تکرار می کنیم و در این 
میان وحشت جمعی ناشی از کرونا هم از این امر 

مستثنی نیست.«
امینی کاشانی ادامه می دهد:  »کرونا یک تهدید تازه 
و غریب است و با وجود اینکه در همین چند ماه 
تحقیقات بسیاری در این باره انجام شده اما وحشتی 
کــه با خودش به همــراه آورده کاهش پیدا نکرده 
اســت، به همین دلیل هم مردم دنبال راهکارهایی 
هستند تا از خودشان در برابر این ویروس ناشناخته 

مراقبت کنند.«
وی می افزاید:»اگر به آمارها نگاهی بیندازیم می بینیم 
کــه احتمال مرگ بــر اثر این دو پایین اســت اما 
وحشتی که با خود به همراه می آورد حجم بزرگی 
از نگرانی های ما را شکل می دهد. در واقع خاصیت 
تهدیدهای ناشناخته ترس است اما با رعایت کردن 
اصول اولیه و ساده می توان از ابتا به این ویروس 
تا حد ممکن جلوگیری کرد و در این میان ممکن 
است افرادی که به دنبال راهکارهای مختلف برای 
محافطت از خود هستند در دام سودجویان بیفتند.«

از نداریم تا قیمت های نجومی
همین  ترس از ویروس ناشــناخته برای مردم این 

داروخانه ها،  روزها حســابی 
مراکــز فــروش تجهیــزات 
پزشکی و حتی سوپرمارکت ها 
را با حجــم باالیی از مراجعه 
روبه رو کرده است، مراجعاتی 
با پاسخ هایی مانند  که عمدتا 
»نداریم«، »تمام شد«، »موجود 
نیست« و ... مواجه می شود و 
در برخی موارد هم نوشته ای 
روی در، کار را راحــت کرده 
کــه »محصــوالت مرتبط با 
کرونا موجود نیست«. تقاضای 
بــاال بــرای خرید ماســک، 
محلول های ضدعفونی کننده 
و دیگر موارد مرتبط با کرونا 

البته محــدود در فضای حقیقی نمانده و به فضای 
مجازی نیز رفته است. این ویروس سودجویان را 
حسابی فعال کرده است، تا جایی که دیروز سردار 
حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت از کشف بیش 
از یک میلیون ماسک احتکار شده و غیربهداشتی و 
نیز هزاران محلــول ضدعفونی در تهران خبر داده 
و ســردار وحید مجید، رییس پلیس فتای تهران از 
تشکیل پرونده برای مجرمان و شایعه پراکنان پیرامون 
کرونا در فضای مجازی گفته اســت. سردارکیوان 
ظهیری، رییس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ هم 
از کشف ۵۰۰ هزار ماسک احتکار شده در منطقه 
گلبرگ تهــران خبر داد و به ایســنا گفت که این 
ماســک ها درپی گزارش مردم از مردی کشف شد 

که همسرش چینی بوده است.
افزایش ۲۰ برابری قیمت ماسک!

افزایش قیمت ماســک و محلول های ضدعفونی 
کننده البته به کام گروهی از ســودجویان نیز شده 
است، به طوری که مشــاهدات خبرنگار ایسنا از 
داروخانه هــا و فروشــگاه های عرضه محصوالت 
پزشــکی در مرکز پایتخت از افزایش بیش از ۲۰ 
برابر قیمت ماســک حکایت دارد. به عنوان مثال 
فروشگاهی در مرکز پایتخت که مستندات آن نیز 
موجود است، ماسک قابل شستشو با قیمت مصوب 
۱۸۰ تومان را با قیمت چهارهزار تومان به فروش 

می رساند.
فروش ماسک ۱۸۰ تومانی به قیمت ۴۰۰۰تومان

فروشگاهی دیگر در همین محدوده ژل ضدعفونی 

کننده دست با قیمت ۱۰۰هزار تومان عرضه می کند 
و ماســک های معروف به N۹۵ نیز حتی تا قیمت 
دانه ای ۵۰ هزار تومانی نیز به فروش می رسد. این 
درحالی است که عمده داروخانه ها فاقد ماسک و 
لوازم مرتبط با کرونا هستند. دستفروشان اما حسابی 
فعالند تا جایی که شب گذشــته خبرنگار ایسنا با 
دستفروشانی مواجه شده که در حال فروش ماسک 

و ژل ضدعفونی کننده دست در مترو بوده  است.
مشاهداتی از این دست در سطح شهر تهران و دیگر 
شهرها بسیار است، عده ای سودجو که در شرایط 
بحرانی حاضرند از استرس و استیصال هموطنانشان 
هم سواســتفاده کنند، موضوعی کــه امروز ایرج 
حریرچی، دبیر ســتاد ویژه مدیریت پیشگیری از 
آلودگی با ویروس کرونا هم در نشستی خبری آن را 
تایید کرد و گفت: ما این مساله را  تکذیب یا کتمان 
نمی کنیم و در مورد مواد ضدعفونی کننده و ماسک 
مشکاتی وجود دارد. البته نظارت های زیادی انجام 
شده است اما ماسک و موادضدعفوتی کننده صرفا 
در اختیار وزارت بهداشت نیست و ما از طریق قوه 

قوضاییه و تعزیرات پیگیر هستیم.
احتکار را به پلیس گزارش دهید

ســردار کیوان ظهیری، رییس پلیس پیشــگیری 
پایتخت نیــز درباره برخورد پلیس با مواردی نظیر 
احتکار به ایسنا می گوید:» پلیس با احتکار هرگونه 
محصول مرتبط با کروناویروس از جمله ماســک 
و موادضدعفونــی کننده برخــورد خواهد کرد و  
در همین راســتا نیز ماموران کانتری ها و مقرهای 

انتظامی در پایتخت نسبت به بررسی 
و رصد بحــث احتــکار و توزیع 
ماســک ها اقدام کرده و این موضوع 
در دستور کار آنان قرار گرفته است.«
او از مردم نیز خواست که این موارد 
به پلیس گزارش دهنــد:»   ماموران 
پلیس به صورت جدی این موضوع 
را در دستور کار خود قرار داده اند و با 
هرگونه سوءاستفاده در این خصوص 
برخورد خواهند کرد. شهروندان نیز 
اگر گزارشی در این خصوص دارند، 
موضــوع را از طریق تماس با مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اطاع 

رسانی کنند.«
جرائــم در ایــن حوزه امــا صرفا 
محدود به احتکار نیست، تا جایی که سردار حسین 
رحیمــی، رییس پلیس پایتخــت از پلمپ مراکز 
تولید ماسک های غیربهداشتی هم خبر داده است، 
او دیروز گفته بود: » طی دو روز گذشــته همکاران 
من در پلیس های مختلف ضمن پلمب دو کارگاه 
ساخت ماسک های غیربهداشتی و غیر مجاز، اقدام 
به جمع آوری هزاران عدد مواد ضد عفونی کننده 

نیز کرده اند.«
رحیمی در مورد برخورد با فروشندگان ماسک ها 
و لــوازم مقابله با کرونا در خیابان نیز گفته بود که 
با افرادی که در سر چهار راه ها و مکان های دیگر 
اقدام به توضیع ماسک های غیر بهداشتی می کنند 
برخورد خواهد شد. چرا که احتمال غیربهداشتی 

بودن این اقام وجود دارد.
برخورد سخت در انتظار گران فروشان

 عاوه بر احتکار و فروش اقام غیربهداشتی، گران 
فروشــی نیز معضل دیگر ی است که محمدعلی 
اسفنانی ، فرنشین تعزیرات حکومتی شهر تهران از 
ورود تعزیرات به این ماجرا خبر داده و می گوید:»  
به جد خطاب به آن هایی که قصد بازی با سامت 
مــردم را دارند تاکید می کنم دســت از این کارها 
بردارند وااِل برخورد تند و سختی با آن ها خواهد 
شد. به محض اینکه اعام شد امکان شیوع وجود 
دارد و ماســک و ژل و اســپری ضد عفونی کننده 
مورد نیاز است، بافاصله به این حوزه ورود کردیم 
و ضمن هماهنگی با بازرسان دانشگاه علوم پزشکی 
چندین واحد گشت را به سطح شهر اعزام کردیم.«

فضای مجازی و جرم های ریز  و درشت
عاوه بر جرائم و ســودجویی هایی که در فضای 
حقیقی رخ داده، فضای مجازی نیز شــاهد جرائم 
عجیــب و غریبی اســت، تا جایی کــه تیم های 
تخصصــی پلیس فتــا مجبور به رصــد داده ها و 
محتواهــای مرتبط با کروناویــروس در این فضا 
شــده اند و آنطور که ســردار وحید مجید، رییس 
پلیس فتای ناجا گفته اســت: »افراد سودجو اقدام 
به سودجویی و انتشار شایعات در فضای مجازی 
کرده اند که در همین راستا تیم های تخصصی پلیس 
فتا در استان های سراسر کشور اقدام به رصد اخبار 
و محتوای تولید شده پیرامون این ویروس کرده اند تا 
نسبت به شناسایی اخبار کذب و شایعه پراکنان اقدام 
کنند.« سردار مجید با بیان اینکه بسیاری از داده های 
اشــتراک گذاری شــده پیرامون کرونا در شبکه ها  
وکانال های غیررسمی فضای مجازی کذب  بوده 
اســت، می گوید: » پلیس فتــا اقدامات خود برای 
شناســایی عامان این اخبار کذب و شــایعات را 
آغاز کرده اند و در این زمینه پرونده های قضایی نیز 
تشکیل شده است. در این میان نیز عمده خبرهای 
کذب در این مورد با هدف ســودجویی اقتصادی، 

تشویش اذهان و تخریب افراد بوده است.
جرائم درفضای مجازی اما صرفا محدود به شایعات 
و خبرهای کذب نبوده است، در مواردی نیز احتمال 
کاهبرداری مالی از شــهروندان از طریق آگهی ها 
و تبلیغات مربوط به ماســک های ارزان قیمت هم 
بوده است. شیوه ای که سال هاست در مناسبت های 
مختلف قربانی گرفته و حساب بانکی افراد را نشانه 

گرفته است.
سلبریتی ها دکتر شدند!

رویداد دیگر در فضای مجازی اما مربوط به برخی 
از سلبریتی ها و اینفلوئنســرهای اینستاگرامی بود 
که بدون هیچ تخصصی شــروع به ارائه تجویزها 
پزشکی کرده اند. در این میان یکی از بازیگران زن 
سینما و تلویزیون نیز با انتشــار ویدیویی از خود 
اقدام به تبلیغ شربتی گیاهی و ادعا کرده بود که این 
شربت می تواند با کروناویروس مقابله کند. ادعایی 
که واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را نیز 
درپی داشــت و بسیاری متعجب بودند که چطور 
فردی با تحصیات مترجمی زبان اقدام به تجویز 
دارو برای درمان این ویروس کرده اســت. آن هم 
ویروســی که تاکنون هیچ یک از پزشــکان جهان 

نتوانسته اند دارویی برای درمانش معرفی کنند.
آنچه کــه این روزها و پس از اعام ورود کرونا به 
ایران در حال رخ دادن است، صرف نظر از اقدامات 
صحیحی که درحال انجام اســت، مــوارد نگران 
کننده ای نیز دارد که الزم اســت دولت، دســتگاه 
قضایی، پلیس و دیگر نهادها در کنار مردم به حل 

آن بپردازند.

 ســازمان خصوصی سازی در مطلبی به ۳۵ 
ابهام اصلی سهام عدالت پاســخ داده و اعام کرده 
که بر اساس آخرین اطاعات ماخوذه ارزش سهام 

عدالت هر مشمول حدود ۸ برابر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، 
طرح سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون 
در حال اجرا اســت که بیــش از ۴۹ میلیون نفر از 
جمعیت کشور مشــمول این سهام هستند. در این 
راستا ســازمان خصوصی سازی به منظور فرهنگ 
سازی بهتر و پاسخ به ابهامات و پرسش های موجود 
در این زمینه، اقدام به انتشار مطلبی شامل مهمترین 
پرسش های قابل طرح در زمینه سهام عدالت و پاسخ 

به آنها به شرح زیر کرده است:
۱- سهام عدالت چیست؟

ســهام مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه پذیر است که 
بر اساس مصوبات هیأت وزیران به مشمولین سهام 
عدالت واگذار شده است. لیست و اطاعات مربوط 
به شرکتهای مزبور در سامانه اینترنتی سهام عدالت 

درج شده است.
۲- چه کسانی سهام عدالت دارند؟ چه گروه هایی 
مشمول سهام عدالت شدند؟ چرا؟ مرجع تشخیص 

مشمولین سهام عدالت کجا بوده؟
مشمولین سهام عدالت در مقاطع گذشته بر اساس 
مصوبات ســتاد مرکزی توزیع سهام عدالت در ۱۸ 
گروه تعیین شــده اند و نهادهای متولی این گروه ها 
نیز در ســتاد مزبور مشخص شده اند که در نهایت 
بر اساس اطاعات مأخوذه از نهادهای مذکور سهام 
عدالت به این گروه ها تخصیص داده شده است. هم 
اکنون بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 

هستند.
۳- آیا همه کسانی که برگه های سهام عدالت را 

دارند سهامدار محسوب می شوند؟ 
خیر، برگه های سهام عدالت ماک نیستند. اشخاصی 
که با در دســت داشــتن برگه های دعوتنامه سهام 
عدالت و سایر مدارک الزم تشریفات ثبت نام را در 
بازه زمانی تعیین شده )تا پایان اسفندماه ۱۳۹۴( انجام 
داده و مشخصات انها در سامانه سهام عدالت درج 

شده باشد مشمول سهام عدالت هستند.
۴- آیا ســهام عدالت شــامل همه افراد خانوار 

می شود و یا فقط سرپرست خانوار؟
سهام عدالت شامل تمام افرادی می باشدکه در زمان 
ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع آوری اطاعات 
تکمیل و ارســال شده و دعوتنامه سهام عدالت نیز 
برایشان صادر شده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده 

است.
۵- ارزش سهام عدالت چقدر است؟

ارزش ســهام عدالت کلیه مشمولین مطابق میزان 
اعامی در صورتحســاب مندرج در سامانه سهام 
عدالت به نشانی www.samanese.ir متفاوت 

بوده است.
۶- آیا برگه های سهام عدالت قابل خرید و فروش 

هستند؟
خیر- برگه های سهام عدالت فاقد هرگونه ارزشی 

هستند.

۷- چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟
دلیل این تفاوت ناشی از تخفیفات اعطایی دولت به 
نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و ســازمان بهزیســتی، میزان مبالــغ واریزی 
مشــمولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعداد اعضای 

خانوار و … است.
۸- آیا امکان انتقال سهام عدالت از پدر به فرزندان 

و یا برعکس وجود دارد؟
خیر، هم اکنوندر حالتی کــه هر دو در قید حیات 

باشند چنین امکانی وجود ندارد.
۹- سود سهام عدالت چگونه پرداخت می شود؟

به صورت سالیانه پرداخت می شود. پس از برگزاری 
مجامع عمومی ۴۹ شــرکت سرمایه پذیر، دریافت 
سود از شرکتها و مشخص شدن سود قابل تقسیم 

بین مشمولین پرداخت می شود.
۱۰- چرا ۱۰ سال اول هیچ سودی به سهام عدالت 

اختصاص نیافت؟
از بابت ثمن معامله سهام شرکتهای سرمایه پذیر که به 
مشمولین واگذار شده است هیچ مبلغی از مشمولین 
دریافت نشده بود مقرر بود بهای مورد واگذاری به 
مشمولین از محل سود سالیانه شرکتها تأمین و تسویه 
شد؛ بنابراین تمام سود دریافتی از شرکتها در بازه ۱۰ 
ســاله اول طرح، بابت تسویه اقساط کسر و اعمال 

شده است.
۱۱- چگونه بدانیم که سهام عدالت داریم یا خیر؟

با مراجعه به سامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir و وارد کــردن کد ملی 

می توان اطاعات الزم را دریافت کرد.
۱۲- شــماره شبا برای ســود را کجا باید ارائه 

بدهیم؟
مشموالن می بایســتی با مراجعه به سامانه اینترنتی 
 www.samanese.ir سهام عدالت به نشانی
و ثبت اطاعات شناسنامه ای نسبت به ثبت شماره 

شبای بانکی اقدام کنند.
۱۳- آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه 

افراد همان خانواده قابل قبول است؟
خیر، هریک از اعضای خانوار می بایستی نسبت به 
ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت 

اقدام کند.
۱۴- شماره شبا باید مربوط چه بانکی باشد؟

مشموالن سهام عدالت می توانند نسبت به ثبت شماره 
شبای بانکی خود نزد کلیه بانک ها و مؤسسات مالی 

دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
۱۵- تاکنون چه مقدار ســود مربوط به ســهام 

عدالت واریز شده است؟
پس از پایان دوره ده ساله؛ سود عملکرد سال ۱۳۹۵، 
۱۳۹۶، ۱۳۹۷ شرکتهای سرمایه پذیر بین مشمولین 

سهام عدالت تخصیص و پرداخت شده است.
۱۶- آیا مبلغ سود برای همه یکسان است؟

خیر، میزان سود به تناسب ارزش هر فرد در سامانه 

سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می شود.
۱۷- کسانی که تا کنون سود دریافت نکرده اند 

چه باید بکنند؟
کلیه مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام 
عدالت می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی 

خود در سامانه اینترنتی سهام عدالت اقدام کنند.
۱۸- از زمانی که شماره شبا در سامانه وارد شد تا 

زمان واریز سود چقدر طول می کشد؟
شماره شباهای بانکی اعامی مشمولین سهام عدالت 
پس از اســتعام از بانک مرکزی و اخذ تاییدیه در 
سامانه درج و در لیست واریزی سود سهام عدالت 

قرار می گیرد.
۱۹- سهام افراد پس از فوت چه می شود؟

وراث متوفیان با مراجعه به دفاتر پیشــخوان دولت 
الکترونیک و ارائه مدارک شناسایی و گواهی حصر 
وراثت می توانند نسبت به تسهیم و انتقال سهام بین 

وراث اقدام کنند.
۲۰- ارزش سهام عدالت در بازار چقدر است؟

هم اکنون به دلیل عدم آزادســازی، ســهام عدالت 
قابلیت معامله ندارد. بر اســاس آخرین اطاعات 
مأخوذه ارزش ســهام عدالت هر مشمول حدود ۸ 

برابر است.
۲۱- ثبت نام جدید برای سهام عدالت کی آغاز 

می شود؟
هم اکنون تمام ســهام قابل تخصیص به گروه های 

هدف واگذار و نهایی شــده است و سهمی برای 
واگذاری به افراد جدید از سبد سهام عدالت امکان 

پذیر نیست.
۲۲- چرا مددجویان بهزیستی سهام شأن دو برابر 

بقیه است؟
بر اســاس مفاد آئین نامه ســهام عدالت مشموالن 
دو دهک پاییــن درآمدی )نهادهای تحت حمایت 
بهزیســتی و کمیته امداد امام ره( شــامل احتساب 
۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت 

اقساط ۱۰ ساله بوده اند.
۲۳- آیا کسانی که بسته معیشتی دریافت می کنند 

سهام عدالت هم می توانند بگیرند؟
بسته معیشتی ارتباطی به سهام عدالت ندارد.

۲۴- سود سهام عدالت شامل مالیات می شود؟
مالیات مربوط به ســود ســهام عدالت قبًا توسط 
شرکتهای ســرمایه پذیر محاسبه، کسر و پرداخت 

شده است و مالیات جدیدی ندارد.
۲۵- چه تعداد از افراد از سهام عدالت شأن خبر 

ندارند؟ بی شترچه کسانی هستند؟
از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت تاکنون حدود 
۴۱ میلیون و پانصدهزار نفر با مراجعه به ســامانه 
اینترنتی ســهام عدالت نسبت به ثبت شماره شبای 
بانکی مراجعه نموده اند. ضمناً حدود ۲،۵ میلیون نفر 

نیز از مشموالن در قید حیات نیستند.
۲۶- آیا شماره تلفن و شماره شبا باید حتماً به نام 

فرد مشمول باشد؟
شــماره شبای بانکی باید حتماً به نام خود مشمول 
باشد. همچنین در سامانه فعًا الزامی نسبت به ثبت 
شماره تلفن خود مشــمول وجود ندارد ولی برای 
اقدامات و اطاعیه های بعدی ثبت شــماره تماس 

خود مشمول هم ضروری به نظر می رسد.
۲۷- برای اطالعات بیشتر به کجا مراجعه کنیم؟

مشموالن ســهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای 
اطاع از آخرین اخبــار و اطاعیه های الزم صرفًا 
www. به ســامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی
samanese.ir مراجعه و کسب اطاع نمایند. یا 
با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سواالت 

خود را مطرح کنند.
۲۸- در شهرســتان ها برای سهام عدالت به کجا 

باید مراجعه کرد؟
هــم اکنون نیازی به مراجعه حضوری نمی باشــد. 
مشموالن ســهام عدالت در اقصی نقاط ایران برای 
اطاع از آخرین اخبــار و اطاعیه های الزم صرفًا 
www. به ســامانه اینترنتی سهام عدالت به نشانی
samanese.ir مراجعه و کسب اطاع نمایند. یا 
با شماره تلفن ۸۳۳۳۸-۰۲۱ تماس گرفته و سواالت 

خود را مطرح کنند.
۲۹- سهام عدالت از چه زمانی قابلیت خرید و 

فروش پیدا می کند؟
الیحه ساماندهی سهام عدالت در دستور کار مجلس 
شورای اسامی قراردارد. بدیهی است که در صورت 
تصویب و اباغ الیحه مذکور سهام عدالت قابلیت 

خرید و فروش پیدا خواهد کرد.
۳۰- افــرادی که ثبت نام آنها به صورت ناقص 
انجام شــده است، آیا سهام عدالت به آنها تعلق 

خواهد گرفت؟
خیر

۳۱- آیا امکان افزایش ســرمایه برای دارندگان 
سهام عدالت وجود دارد؟

خیر- امکان واریز برای افزایش میزان سهام عدالت 
مشمولین وجود ندارد.

۳۲- آیا سهام عدالت برای افرادی که تازه به دنیا 
آمده اند تعلق می گیرد؟

خیر- ثبت نام جدید امکان پذیر نیست.
۳۳- چرا به همه اقشار جامعه سهام عدالت تعلق 

نگرفته است؟
براســاس آئین نامه توزیع سهام عدالت، مشمولین 
طرح شامل شــش دهک بوده اند که گروه های آن 
توسط ستاد مرکزی توزیع ســهام عدالت در سال 

۱۳۸۵ تعیین شده است.
۳۴- سود سهام عدالت هر چند وقت یکبار واریز 

می شود؟
سود سهام عدالت هر سال یکبار واریز می شود.

۳۵- سود ســهام عدالت توسط شرکتها در چه 
زمانی واریز می شود؟

سود شرکتها ظرف مهلت قانونی مندرج در قانون 
تجــارت )به مدت ۸ ماه پــس از برگزاری مجامع 
عمومی ســالیانه( دریافت و برای توزیع تخصیص 

می یابد.

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

پاسخ به ۳۵ ابهام سهام عدالت
 ارزش هر برگ سهام ۸ برابر شده است 

ویروس کاسبان کرونا
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 معاون وزیر بهداشــت کشورمان که این 
روز هــا نام و تصویرش بســیار شــنیده و دیده 
می شــود، به مبتایان قطعی ویــروس کرونا در 
کشور پیوســت؛ ۹۹مین مبتای قطعی کووید۱۹ 
در ایران! مبتایی نام آشــنا و مشهور که با روحیه 

ستودنی در ویدئویی از شکست کرونا می گوید.
معاون وزیر بهداشــت کشــورمان که این روز ها 
نام و تصویرش بســیار شنیده و دیده می شود، به 
مبتایان قطعی ویروس کرونا در کشور پیوست؛ 

۹۹مین مبتای قطعی کووید۱۹ در ایران!
به گزارش »تابناک«، علیرضا وهاب زاده، مشــاور 
رسانه ای وزیر بهداشت در توییتی از این موضوع 
خبر داد و نوشت: »تست کرونای دکتر حریرچی 
معاون کل وزارت بهداشت که در چند روز گذشته 
در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داشت، مثبت 

اعام شد.«
 دقایقی بعد از انتشــار ایــن توییت، خبر ابتای 
معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 

کشورمان تایید شد و بافاصله حریرچی با انتشار 
ویدئویی بر این موضوع صحه گذارد و تاکید کرد 

که »حتما کرونا را شکست می دهیم!«
گفتنی اســت حریرچــی اخیرا با دســتور وزیر 
بهداشت کشــورمان به سمت دبیر ستاد مقابله با 
کرونا انتخاب شــده بود و سخنان وی در برنامه 
هــای مختلف صــدا و ســیما در خصوص این 
بیمــاری و به طور ویژه تر، واکنش وی به ادعای 
نماینده قم در مجلس در خصوص جان باختن ۵۰ 
نفر در روزهای گذشته، در شبکه های اجتماعی 

بازتاب وسیعی یافته است.
از جملــه نــکات جالب توجــه در مجادله روز 
گذشته میان امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس و 
مسووالن وزارت بهداشت از جمله حریرچی که 
به مجلس رفته بودند، تاکید نماینده قم بر حضور 
نداشتن مسووالن وزارت بهداشت بر حضور در 
قم به عنوان کانون شــیوع ویــروس بود که حاال 

ابتای حریرچی خط بطان بر آن می کشد.

 عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 
ایران، گفت: آزمایشــگاه های تشخیص طبی با 
معضل افزایش مهار گســیخته قیمت  وســایل 
و مواد از یک ســو، و کمبــود تجهیزات و مواد 

مرغوب از سوی دیگر دست به گریبان هستند.
به گزارش مهر، حسن بیات، با اشاره به برگزاری 
کنگره ارتقا کیفیت، اظهار داشت: تعریف کیفیت 
این است که ویژگی های یک فرآورده یا خدمت 
چنان باشــد که برای کاربرد مورد نظر مناســب 
باشد. تضمین کیفیت شامل همه کارهایی است 
که بــرای اطمینــان از کیفیت یک فــرآورده یا 
خدمت، و مناســب بودن آن برای مقصود مورد 

نظر، انجام می شود. 
وی بــا عنوان این مطلب کــه محصول فعالیت 
آزمایشــگاه های پزشــکی، نتایج آزمایش است، 
ادامه داد: نتایج آزمایش در عرصه های گوناگون 
پزشــکی مانند غربالگری و تشخیص بیماری ها، 
انتخاب و تنظیم دارو بــرای بیماران، و پیگیری 
رونــد درمان، نقــش مهمی را به عهــده دارند. 
بنابراین الزم اســت این نتایــج از کیفیت کافی 
برخوردار باشند تا پزشکان بتوانند بر اساس آنها، 
در راســتای بهبودی بیماران تصمیمات درستی 

بگیرند.
مسوول محور تضمین کیفیت و مدیریت ریسک 
در کنگره ارتقا کیفیت ســال ۹۹، افزود: تضمین 
کیفیت، همواره از موضوعات مهم آزمایشگاهیان 
اســت و تاش های بسیاری در این راستا به کار 
می بندند ماننــد آموزش و بازآمــوزی کارکنان 
آزمایشگاه ها، انتخاب دستگاه ها و تجهیزات بروز 
و مواد مرغوب، نظــارت بر فرآیندهای مختلف 
شامل آماده ســازی بیماران پیش از نمونه گیری، 
نمونه گیری، انتقال، پردازش و نگهداری نمونه ها 
در شرایط مناســب، انجام درست آزمایش ها، به 
کار بســتن روش های پایش کیفیت آماری برای 
اطمینان از درســتی نتایج، و نهایتــا نظارت بر 

گزارش درست نتایج.
بیات با عنوان این مطلب که در ســال های اخیر 
مبحــث »مدیریت مخاطــره« در همه زمینه ها از 
جمله در تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاهی مورد 
توجه قرار گرفته است، گفت: مخاطره یا ریسک 
ناشــی از یک رخداد زیانبار به دو عامل بستگی 
دارد: نخســت، میزان احتمال بروز آن رخداد، و 

دوم، میزان آسیب زایی آن رخداد.
وی ادامه داد: رویکــرد مدیریت مخاطره بر آن 

است که مخاطره ناشی از رخدادهای آسیب زا را 
ترجیحا به صفر برساند، و در صورتی که به صفر 
رسانیدن مخاطره ممکن نباشد آن را به حد قابل 

قبول )قابل تحمل( کاهش دهد. 
بیات گفت: اگر میزان آســیب زایی یک رخداد 
خیلــی زیاد باشــد، مثا اشــتباه منجر به نقص 
عضــو دائم، باید احتمال آن را به صفر یا نزدیک 
صفــر کاهش داد تا مخاطره بــه حد قابل قبول 
کاهش یابد. و برعکس، اگر میزان آســیب زایی 
یک رخداد خیلی کم باشــد، مثا اشــتباه منجر 
به کبودی و درد خفیــف و گذرا، احتمال بروز 
باالتری قابل تحمل اســت بدون آن که مخاطره 

ناشی از آن اشتباه بیشتر از حد قابل قبول شود.
وی افزود: رویکــرد نوین تضمین کیفیت نتایج 
آزمایشــگاهی بر اســاس مدیریت مخاطره، از 
یک ســو با در نظــر گرفتن رونــد تولید نتایج 
آزمایشگاهی، میزان احتمال تولید نتایج اشتباه و 
بزرگی اشــتباه در نتایج را بــرآورد می کند، و از 
سوی دیگر با در نظر گرفتن اهمیت آزمایش های 
مختلف در تصمیم گیری های مختلف پزشــکی 
و چگونگی اســتفاده از نتایج آزمایش ها توسط 
پزشکان، پرستاران، و دیگر تصمیم سازان بالینی، 

میزان آسیب زایی نتایج اشتباه را برآورد می کند، 
و از برآیند این ها مخاطره ناشــی از تولید نتایج 
اشــتباه را برآورد و با میزان قابل قبول مقایســه 

می کند.
بیات ادامــه داد: چنانچه مخاطره  برآورد شــده 
بیشتر از میزان قابل قبول باشد، باید راهکارهایی 
برای کاهش مخاطره اندیشــید که شامل کاستن 
از احتمــال تولید نتایج اشــتباه مانند بازآموزی 
و افزایــش مهارت کارکنــان، تعمیر یا تعویض 
دستگاه ها، و به کار بستن معیارهای سختگیرانه تر 
در پایش کیفیت آماری، و یا کاهش آسیب زایی 

نتایج اشــتباه مانند اطاع رســانی به پزشکان و 
پرســتاران در باره  میــزان اعتمادپذیری نتایج و 

اشکاالت احتمالی در درستی نتایج است.
عضو انجمن دکترای علوم آزمایشــگاهی ایران، 
در پایــان تاکید کرد: هم اکنون آزمایشــگاه های 
تشــخیص طبی با معضل افزایش مهار گسیخته 
قیمت  وســایل و مــواد از یک ســو، و کمبود 
تجهیزات و مواد مرغوب از ســوی دیگر دست 
به گریبان هســتند که شــوربختانه می تواند بر 
تاش های آزمایشگاهیان در ارائه نتایج با کیفیت 
و کاهش مخاطره برای بیماران تاثیر منفی بگذارد.

 رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه 
باید میزان آموزش، آگاهی بخشــی و اطاع رسانی 
مردم افزایش یابد، گفت: موضوع شــیوع ویروس 
کرونا در کشور ما قابل کنترل است چون به نظر من 
ظرفیت های علمی، درمانی و تشخیصی کشورمان 
در حوزه بهداشــت و درمان در رده کشــورهای 

پیشرفته دنیاست.
به گزارش روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور، ســردار غامرضا جالی رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کشــور در برنامه انتهای الوند که 
صبح امروز از شــبکه دوم سیما با موضوع بیماری 
کرونا پخش شــد با بیان اینکه در سطح جهان سه 
فرضیه برای شیوع کرونا وجود دارد، گفت: گمان 
اول این اســت که این ویــروس از جهش طبیعی 
در ویروس کرونا به وجود آمده باشــد. در واقع به 
صورت طبیعی و بدون دخالت انســانی این اتفاق 
افتاده اســت. ســناریو دوم این است که چون در 
شهر ووهان یک آزمایشگاه ســطح ۳ وجود دارد 
احتمال فرار آزمایشگاهی و سپس انتقال ویروس 
به دیگران وجود دارد. گمانه سوم هم احتمال یک 
حمله زیستی با اهداف اقتصادی از سوی آمریکایی 

هاست که علیه اقتصاد چین انجام شده باشد.
رویکرد قرارگاه پدافند زیستی پشتیبانی و حمایت 

همه جانبه از اقدامات وزارت بهداشت است
وی در مــورد اقدامات ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور پس از شیوع ویروس کرونا نیز گفت: ما با 
شیوع ویروس کرونا در چین و انتشار اخبار مبتنی 
بر گســترش آن در سایر کشورهای جهان، قرارگاه 
پدافند زیستی کشــور را در حالت آماده باش قرار 
دادیم. اولین اقدام ما رصد، پایش و بررسی گزارشات 
و همچنین ایجاد آمادگی در حوزه های تشخیصی 
و درمانی کشور بود تا هرگونه گزارش مشکوک به 

دست آمد مورد بررسی قرار گیرد و پیگیری شود.
رییــس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان 
ایــن که تا دو هفته پیش همه گزارشــاتی که ما از 
آزمایشگاه های تشــخیصی کشور و مراکز درمانی 
می گرفتیم ورود ویروس کرونا به کشــور را تایید 
نمی کرد، افزود: ما براساس چرخه اقدامات پدافند 

زیستی که شــامل مراحل پیش بینی، پیش گیری، 
پیش کنشگری و مقابله است در مرحله پیشگیری به 
این نتیجه رسیدیم که وضعیت کشور سفید است اما 
پس از بررسی نمونه های مشکوک در آزمایشگاه-
های مرجع کشور و بررســی آن توسط پزشکان 
متخصص در واقع ما از وضعیت سفید خارج شده 

و وارد وضعیت زرد شده  ایم.
وی تاکید کــرد: رویکرد قرارگاه پدافند زیســتی 
پشتیبانی و حمایت همه جانبه از اقدامات وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ســردار جالی در پاسخ به این سوال که آیا منشاء 
بیماری کرونا که در کشور شیوع پیدا کرده شناسایی 
شده است، نیز گفت: سوابق بیماران و حتی فوت 
شدگان از سوی متخصصان برای منشایابی بیماران 
انجام شده است اما هنوز به جمع بندی مشخصی 
نرســیدیم بنابراین فرض ما همان انتقال به شیوه 
طبیعی است که در همه کشورها اتفاق افتاده است.

رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور ادامه داد: 
آزمایشــات ویروس شناســی نشــان می دهد که 
ویروسی که در ایران شایع شده است همان ویروس 

شایع شده در چین است و تغییری در آن ندیده ایم.
مهمترین نکته، مقابله با جوسازی و شایعه سازی و 

در نهایت ایجاد آرامش در مردم است
وی با بیان اینکه در اقدامات مقابله ای پدافند زیستی 
سه پایه اساســی داریم، گفت: بحث اول رعایت 
نکات بهداشــتی، درمانی و تشخیصی است. دوم 
اقداماتی با پایه امنیتی انتظامی است و در پایه سوم 

اقدامات رسانه ای و آموزشی است.
ســردار جالی با بیان اینکه در حوزه بهداشــت و 
درمان برای تشخیص بیماری کیت های تشخیصی 
توسط WHO در اختیار کشور قرار گرفته است، 
تصریح کرد: در حوزه درمان نیز هنوز در دنیا دارو و 
واکسنی وجود ندارد بلکه پزشکان به درمان عوارض 
ناشی از این بیماری می پردازند. اما مهمترین موضوع 
در مقابله با کرونا در حوزه رسانه است. آنچه اهمیت 
دارد اطاع رسانی درست، آموزش، پرهیز از ایجاد 
هــراس و تقویت اعتماد عمومی به سیســتم های 

بهداشتی و درمانی کشور است.
صداوســیما فعاالنه آگاهی بخشی و آموزش 

عمومی مردم را توسعه دهد

وی با بیان اینکه مهمترین نکته مقابله با جوسازی، 
شایعه سازی و ایجاد آرامش در مردم است، گفت: 
به نظر من الزم بود صدا و ســیما در هفته گذشته 
در زمینــه اطاع رســانی در مورد ایــن ویروس 
اقدامات بیشتری انجام می داد زیرا افزایش آگاهی 
عمومی، ترس را کاهــش می دهد و باید اقدامات 
بهداشتی توصیه شده دستگاه های بهداشتی بیشتر 

اطاع رسانی شود.
رییس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: ۶۰ درصد 
کار در حوزه رســانه آموزش و اطمینان بخشی و 
راهنمایی های بهداشــتی است اگر این موضوع به 
درستی انجام نشود ممکن اســت نیاز به رعایت 
الزامات امنیتی پیدا کنیم که خوشبختانه هنوز چنین 

اتفاقی نیافتاده است.
ظرفیت های علمی، تشخیصی و درمانی ایران 

همتراز با کشورهای توسعه یافته است
وی با بیان اینکه اکنون که از فضای انتخابات بیرون 
آمده ایم بهتر اســت میزان آموزش، آگاهی بخشی 
و اطاع رسانی مردم افزایش یابد، گفت: موضوع 
کرونا در کشور ما قابل کنترل است چون به نظر من 

ظرفیت های علمی، درمانی و تشخیصی کشورمان 
در حوزه بهداشــت و درمان در رده کشــورهای 

پیشرفته دنیاست و کمبودی نداریم.
فعال قرار نیست منطقه یا شهری قرنطینه شود

ســردار جالــی همچنیــن در مــورد اقدامات 
قرنطینــه ای نیز توضیــح داد: در چرخه اقدامات 
پدافند زیســتی احتمال قرنطینه زمانی است که 
انتشــار ویروس از کنترل خارج شــود که هنوز 
ما در مورد قرنطینه کــردن جایی به جمع بندی 

نرسیده ایم.
ابالغ مجدد آئین نامه مرزبانی زیستی به دستگاه  

ها از سوی سازمان پدافند غیرعامل
وی با بیان اینکه در ســال گذشته آیین نامه ای را 
با نام مرزبانی زیستی مصوب کردیم و چند هفته 
قبل هم مجدد آن را اباغ کردیم، گفت: جلسات 
متعددی تشکیل شده است و دستگاه های مختلف 
مانند نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرســازی، 
تمامی مرزهای ریلی، زمینــی،  هوایی و دریایی 
تحت اقدامات کنترلی قــرار دارد و مرکز کنترل 
بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت هم در 

همه مرزها مستقر است.
وزارت بهداشت در اعالم اخبار مربوط به کرونا 

جهت گیری سیاسی ندارد
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
صداقت و صراحت زیادی در وزارت بهداشــت 
وجود دارد و هیچ گونه گرایش سیاســی در اعام 
اخبار مربوط به کرونا احساس نکردم، گفت: به نظر 
من اولویت وزارت بهداشــت سامت مردم است 
و برداشــت ها و گمانه زنی هــای برخی در فضای 
مجازی درست نیست و این بیشتر ناشی از فضای 

مجازی رها شده است.
وی در پایــان تاکید کرد: درخواســت من از همه 
فعاالن سیاسی و انقابی کشور این است که سامت 
مردم را وارد مسائل سیاسی نکنند، مساله مقابله با 
انتشار ویروس کرونا یک مساله ملی و جدی است. 
همه باید به وزارت بهداشت و درمان کمک کنند تا 
انشااله بتوانند با اتکا به قابلیت های بسیار ارزشمند 

بومی کشور با این ویروس مقابله نماید.

تست ابتالی معاون وزیر بهداشت به ویروس کرونا هم »مثبت« شد
 حریرچی: من هم کرونایی شدم؛ حتما کرونا را شکست می دهیم

وزیر بهداشت تاکید کرد؛
کنترل نقاط آلوده به کرونا
اکثر مبتالیان از مسافران قم بوده اند

 وزیر بهداشت، بر تشدید کنترل نقاط 
آلوده کشور به کرونا ویروس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ســعید نمکی، در 
ارتباط با وضعیت کرونا ویروس در کشــور، 
گفت: با اقدامات صورت گرفته، نقاط بسیار 
آلوده به کرونا ویروس در کشــور به شدت 

تحت کنترل است.
وی با اعام اینکه موارد مثبت بیماری نسبت 
به روزهای اول در مناطق آلوده کشور کمتر 
شده اســت، افزود: اکثر مبتایان، از مسافران 
قم بوده اند. وزیر بهداشــت با توصیه اکید به 
هموطنان برای خودداری از ســفر و آمد و 
شــدهای غیر ضرور، گفت: امیدواریم مردم 
با گوش دادن به توصیه های بهداشــتی، ما را 
مجبور نکنند به شیوه ســنتی قرنطینه عمل 

کنیم.
نمکی افزود: با اطاع رســانی هایی که این 
روزها از طریق رســانه ملی و سایر رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی صورت می گیرد، به 
زودی کرونا را مثل دیگر بیماری ها شکست 

خواهیم داد.

آمار مبتالیان »کووید-۱۹« به ۹۸ تن 
و جان باختگان به ۱۵ تن رسید

کشف ۳۴ مورد جدید 
و تایید رسیدن بیماری 

به ۴ استان دیگر
 پس از شناسایی و بستری شدن موارد 
مشــکوک به ابتا به ویروس کرونا در نقاط 
مختلف کشور و انجام معاینات و تست های 
ویژه روی ایشان، شمار مبتایان به ویروس 
به ۹۸ تن افزایش یافت و شــمار استان هایی 
که مــوارد قطعی ابتا به ویــروس در آن ها 

شناسایی شده به ۱۱ استان افزایش یافت.
به گزارش »تابناک«، دکتر کیانوش جهانپور، 
رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت در ایــن بــاره گفت: با 
بررسی های انجام شده از بین افراد مشکوک، 
تا کنون ابتای تعــدادی از افراد از نظر ابتا 
به ویروس کووید-۱۹ بر اســاس شــواهد 
آزمایشگاهی، قطعی گزارش شده و بر اساس 
آخریــن نتایج آزمایش ها، ابتــای ۳۴ مورد 
جدید از ظهر روز دوشــنبه تا امروز قطعی 

شده است.
وی افزود: از این ۳۴ نفر، ۱۶ نفر در اســتان 
قم، ۹ نفر استان تهران، یک نفر استان فارس، 
۲ نفر اســتان مازندران، ۲ نفر استان گیان، 
یک نفر نیشابور ]استان خراسان رضوی[، دو 
نفر استان البرز و یک نفر جزیره قشم ]استان 
هرمزگان[هستند. بر این اساس آمار مبتایان 
قطعی به کوویــد-۱۹ از ابتدا تا به امروز ۹۸ 

تن است.
رییس مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی 
وزارت بهداشــت افزود: شوربختانه طی ۲۴ 
ساعت اخیر ســه تن  از مبتایان جانشان را 
از دست داده اند؛ بنابراین، تا ظهر امروز آمار 
جان باختگان این بیماری در کشورمان پانزده 

تن رسیده است. 
 این در حالی است که بر اساس گزارش روز 
گذشته وزارت بهداشت کشورمان، ۳ تن از 
مبتایان قطعی ویروس کرونا در ایران، بهبود 
یافته و مرخص شده اند. آمار مسرت بخشی 

که طی دیروز تا امروز ارتقا نیافته است.
بر مبنای گزارش هــای قبلی و تجمیع آن ها 
با گزارش امروز وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی کشورمان، تا کنون تنها در 
قم، تهران، مرکزی، گیان، مازندران، همدان و 
اصفهان موارد قطعی ابتا به ویروس شناسایی 
شده بود و حاال ۴ استان دیگر یعنی هرمزگان، 
خراســان رضوی، فارس و البرز هم به این 

فهرست اضافه شده اند.

فرنشین دفتر سالمت روان وزارت بهداشت:
استرس کرونا خیلی بیشتر از 

واقعیت های بیماری است
 فرنشین دفتر ســامت روان وزارت 
بهداشت، حجم نگرانی های کرونا را خیلی 

بیشتر از واقعیت های این ویروس دانست.
به گزارش مهر، احمــد حاجبی، با تاکید بر 
توجه به ابعاد روانی بیماری کرونا ویروس، 
گفت: باید بر بــروی خود مراقبتی در حوزه 

سامت روان کار کنیم.
وی با عنوان این مطلــب که ما نمی گوییم 
کرونا ویروس جدی نیست، افزود: اما آنچه 
مسلم است و ما می بینیم، حجم نگرانی ها از 
این بیماری خیلی بیشتر از واقعیت های کرونا 

ویروس است.
حاجبی ادامه داد: ما باید در حیطه خودمراقبتی 
به ابعاد ســامت روان کرونا ویروس توجه 
کنیم و توصیه هایی برای مردم داشته باشیم تا 
کمتر دچار استرس و اضطراب بیماری شوند.
وی، بر ضــرورت ارتقای دانــش و آگاهی 
جامعه نســبت به این قبیل بیماری ها تاکید 
کرد و گفت: مردم باید با واقعیت این بیماری 
بیشــتر آشنا شوند تا از این طریق، استرس و 

خبــر

عضو انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

آزمایشگاه های پزشکی با کمبود تجهیزات مرغوب مواجه اند

رییس سازمان پدافند غیرعامل: 

رویکرد ما حمایت همه جانبه از وزارت بهداشت است
 فعال نیاز به قرنطینه شهر نیست



5 چهارشنبه 7 اسفند ماه  1398 / نمره 494 / سال سوم
سالمت

ربیعی: 
مهم ترین داروی ضد کرونا 

اعتماد است
 ســخنگوی دولت گفت: مهم ترین 
داروی ضد کرونا اعتماد داشتن است؛ اعتماد 
به هم، نظام پزشــکی و نظام تولید مهم ترین 

موضوع است.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در جلسه مشترک 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت که برای تامین 
اقام مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا 
اظهار کرد: مطمئن هســتیم به همت وزارت 
صنعت و تکنولوژی که داریم توان پاسخگوی 
بــه نیاز جامعه ایران و فراتر از جامعه ایران را 

داریم.
وی بیان کــرد: من در بحــث اجتماعی این 
موضوع را مــی گویم که تاریخ بعدا در مورد 

ما قضاوت می کند.
ربیعی گفت: از پزشکان و خدمه بیمارستان ها 
تشکر می کنم، تاریخ حتما آن ها را قضاوت می 
کند. از متخصصین هم تشکر می کنم که تاش 
می کنند تحت پرتکل این مشکل را حل کنند. 
سخنگوی دولت گفت: مهم ترین داروی ضد 
کرونا اعتماد داشتن است؛ اعتماد به هم، نظام 
پزشکی و نظام تولید مهم ترین موضوع است. 
حتی آدم ها با کنش های شخصی، رفتارهای 
اقتصادی و خریدهاشون به این چرخه کمک 

می کنند.
در بخشی از این نشست، ربیعی گفت: ظرفیت 
اضافه و تولید اضافه در بخش صنعت داریم. 
ارز دولتی برای بخش شــما در سال آینده در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با همه محدودیت هایی که داریم 
کشــورمان را اداره می کنیــم. بخش دارو و 
تجهیزات پزشکی از جمله جاهایی بود که ارز 

ارزان قیمت به آن اختصاص دادیم.
سخنگوی دولت گفت: باید بدهی این بخش 
را از بیمه تامین کنیم. ۵۰۰۰ میلیارد تومان تامین 

اجتماعی تامین کرد.
وی تصریح کــرد: روی ســهمیه الکل باید 
تجدیــد نظر کرد. مواد اولیه تولید لباس را در 
کشور حتما داریم. ربیعی خاطر نشان کرد: این 
ویروس ســرکش را که همه دنیا با آن درگیر 
هستند شکســت می دهیم و تجربه ما برای 
آینده خواهد بود امیدوارم بتوانیم این تجربه را 

به خوبی باهم بگذرانیم.

بیمه ایران اعالم کرد
بیمه گذاران بیمه های زندگی 

در بیماری کرونا تحت 
پوشش قرار گرفتند

 بیمه ایــران، بیماری کرونــا را برای 
بیمه گــذاران بیمه های زندگــی خود تحت 

پوشش قرار داد.
به گزارش ایســنا، به منظــور آرامش خاطر 
بیمه گــذاران بیمه هــای زندگــی و کاهش 
نگرانــی موجود در جامعه، بیمــه ایران بیمه 
 شدگان بیمه نامه های جامع زندگی، کودکان و 
نوجوانان، »زندگی مان« و »سپاس ایران« را که 
نسبت به دریافت پوشش تکمیلی  بیماری های 
خاص در بیمه نامه خود اقدام کرده باشند، در 
صورت ابتا به بیماری کرونا تا سقف تعهدات 
پوشــش بیمه ای  بیماری هــای خاص تحت 
پوشش قرار می دهد.  این اقدام با توجه به ورود 
ویروس کرونا و افزایش احتمال ابتا به بیماری 
مذکــور، با در نظر گرفتن تعهدات مندرج در 
جدول  ارزش بازخرید بیمه نامه )متناســب با 
زمان تایید ابتای بیمه شــده(، بدون تغییر در 
سایر تعهدات پوشش مذکور انجام می شود.  

بر این اســاس، با توجه بــه ماهیت بیمه های 
زندگی، همچنین در صورت فوت بیمه شدگان 
به دلیل ابتا به بیماری کرونا، پرداخت غرامت 
فوت آنان براســاس تعهدات مندرج در بیمه 

نامه، تحت پوشش خواهد بود.  
همچنین، بــا توجه به لــزوم رعایت نکات 
بهداشــتی با هدف کنترل گسترش ویروس 
کرونا، تا پایان امســال نیــازی به دریافت اثر 
 انگشت بیمه گذار یا بیمه شده در پیشنهاد بیمه 
نامه یا سایر موارد مرتبط با بیمه نامه های زندگی 

نخواهد بود.

اعالم آمادگی ارتش 
برای مقابله با کرونا

  معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اســامی ایران گفت: ارتش امکاناتی دارد که 
در مواقع بحران مــی تواند از این امکانات و 
ظرفیت ها برای رفع آلودگی در ســطح کان 

استفاده کرد.
به گزارش ایسنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری 
پی از دیدار با وزیر بهداشــت اظهار کرد: در 
راستای اجرای دســتور فرمانده کل ارتش، با 
وزیر بهداشت دیدار داشتم تا هماهنگی های 
با وزارت بهداشــت را برای کمک به کنترل 

بیماری کرونا داشته باشیم.
وی ادامــه داد: ما در ارتش امکاناتی داریم که 
در مواقــع بحران می توانیم از این امکانات و 
ظرفیت ها برای رفع آلودگی در ســطح کان 
اســتفاده کنیــم و اگر الزم باشــد قرنطینه و 

آموزش های الزم را انجام دهیم.

 ابهامــات و ســواالت زیــادی دربــاره 
کروناویروس جدید مطرح می شــود، مثل اینکه 
این ویروس چقدرمی تواند در محیط زنده بماند 

و برای پیشگیری از ابتا به آن چه باید کرد؟.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد یزدانی متخصص 
بیماریهای عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بــا بیان اینکه کروناویــروس جدید از 
آنفلوآنزایی که پشــت سر گذاشــتیم سخت تر 
نیســت، گفت: مهم ترین راه های پیشــگیری از 
کروناویــروس جدید، دســت ندادن، عطســه 
و ســرفه نکردن در جمع و حداقل اســتفاده از 
دستمال و دست نمالیدن به دهان و چشم است.
یزدانی با اشــاره به اینکه واکســن خاصی برای 
درمان این بیماری تولید نشــده اســت، افزود: 
زنده ماندن این رویروس در ســطح صاف پنج 
ساعت است، اما تا ۹ ساعت و و بیشتر هم گفته 
شده اســت، این ویروس نمی تواند در هوا باقی 
بماند  حتما روی لباس،  دست و محیط اطراف 

می نشیند و منتقل می شود. 
یزدانی با بیان اینکه مردم به هیچ وجه اســترس 
نگیرنــد و زندگی خود را با آرامش ادامه دهند،  
گفت: این ویروس هم مانند ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزاست و مردم باید در محیط خانه بمانند 
و بــه جز در مواقــع ضــروری از منزل خارج 
نشــوند. مردم باید شاد باشــند و به محیط های 

شلوغ و آلوده هم نروند.
این متخصص بیماریهای عفونی شست و شوی 
مرتب دست ها با آب و صابون به مدت ۲۰ ثانیه 
و استفاده از الکل ۶۰ درصد و ۷۶ درصد و مواد 
ضــد عفونی را ضروری دانســت و تأکید کرد: 

افراد دیابتی و کســانی که مشکل ایمنی دارند، 
حتما از ماســک اســتفاده کنند، اما برای عموم 

مردم استفاده از ماسک ضرورتی ندارد.
دکتر مسعود مردانی- فوق تخصص بیماری های 

عفونــی با بیان اینکه همانقدر که کرونا بســیار 
می تواند خطرناک باشد بسیار راحت نیز می شود 
از آن فــرار کرد، گفت: تاکنون واکســنی برای 
این بیماری ساخته نشــده و فکر می کنم تا ۱۵ 

ماه دیگر نیز نتواند ســاخته شود. درمان مناسبی 
هم برای آن وجود نــدارد و درمان هایی که در 
رسانه ها ذکر می شــود، درمان انتخابی هستند و  
هیچ ارگان رسمی نیز آن ها را تایید نکرده است. 

بنابراین مردم باید برای جلوگیری از این بیماری 
و اشاعه آن همکاری کنند.

این فوق تخصص بیماری هــای عفونی افزود: 
تنها راهی کــه می توان به واســطه آن از ورود 
این ویــروس به شــهرها ومنازل مان جلوگیری 
کنیم، رعایت مســائل بهداشــتی است. بنابراین 
باید شست وشوی دســت را جدی بگیریم. اگر 
در بچه های مدرســه ای کوچکترین نشانه ای از 
عائم بیماری مثل آبریزش بینی، عطسه و سرفه 
دیده شد، والدین شان از فرستادن آنها به مدرسه 
جدا خودداری کنند. مربیان بهداشت نیز در این 

زمینه جدی عمل کنند.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم برای ۸۰ میلیون نفر 
تست انجام دهیم، اما می توانیم برای بیمارانی که 
واقعا نیازمند هستند، این تست را انجام دهیم و 
اکنون نیز این تست در دسترس است و آخرین 
محموله سازمان جهانی بهداشت نیز وارد ایران 

شده است.
این فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: از 
مردم خواهش می کنیم با توجه به اینکه ایام عید 
پیش رو است مهمانی های خانوادگی را تعطیل 
کنند. سینما و تئاتر نروند. حتی توصیه می کنم به 
سفرهای زیارتی هم نروند و مکان های سیاحتی 
را کنسل کنند. از روبوسی و در آغوش کشیدن 

یکدیگر جدا خودداری کنند.
مردانــی که در یــک برنامــه رادیویی صحبت 
می کرد، در پایــان گفت: اگر افــراد دچار تب 
باال، سرفه، عطســه و عائمی شبیه آنفلوآنزا و 
سرماخوردگی شدند یا بیماری شان طول کشید 

حتما با پزشک مشورت کنند.

ویروس کرونا تا چند ساعت زنده می ماند؟

 معــاون علمی و فنــاوری رییس جمهور 
در بازدید از شــرکت های دانش بنیان پارک علم 
و فناوری اســتان خراســان رضــوی گفت: هم 
اکنــون چند شــرکت دانش بنیان در ســاخت و 
تأمین ملزومات مقابله با کرونا فعالیت می کنند و 
اکنون همه بخش های کشــور از جمله زیست بوم 
نوآوری، عزم خــود را برای مقابله با این بیماری 

جزم کرده اند.
به گزارش ایسنا، واحدهای فناوری و شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان 
رضوی، دستاوردهای دانش بنیان خود را به سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور ارائه 

کردند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در دومین 
بخش از سفر به مشهد مقدس با اشاره به توانمندی 
کشــورمان در تولید داروهای زیست فناور گفت: 
۲۲ داروی زیســت فناور ایران ساخت در کشور 
تولید می شود و کشورمان را قطب بی بدیل منطقه 

در توسعه فناوری های دارویی کرده است.
ستاری با اشاره به نقش چشمگیر زیست فناوری 
در فعالیت شــرکت های دانش بنیان ادامه داد: ۶۰۰ 
شرکت در حوزه زیســت فناوری در کشور فعال 
هستند و از این حیث رتبه سوم آسیا را در اختیار 
داریم و باید زمینه صادرات بیشتر این محصوالت 

را فراهم کنیم.
مقابله با کرونا به کمک شرکت های دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشــاره به 
توانمندی شــرکت های دانش بنیان برای ساخت 
تجهیزات و ملزومات پیشگیری، تشخیص و مقابله 
با کرونا افزود: هم اکنون چند شرکت دانش بنیان 
در مورد ساخت کیت تست کرونا در حال فعالیت 

هستند.
ستاری همچینین با اشــاره به توانمندی ساخت 
ماسک های نانوفیلتر توسط شرکت های دانش بنیان 
داخلی، گفت: هم اکنون تعدادی از شــرکت های 
دانش بنیان داخلی ضمن این که نیاز کشور به الیاف 

و فیلترهای نانو را تأمین می کنند، تجهیزات ساخت 
این محصوالت را صادر کنند. این شــرکت ها در 
تأمین ملزومات پزشــکی نقشی مهم دارند و همه 
بسیج شده اند تا کشور را در مقابله با بیماری کرونا 

یاری کنند.
وی با اشاره به عزم جدی زیست بوم نوآوری برای 
مقابله ویروس کرونا، گفت: شرکت های دانش بنیان 
فعال در حوزه محصوالت سامت توانمندی های 
خوبی دارند و جزو چند کشور اول منطقه در این 
حوزه هستیم. در رابطه با اتفاقات اخیر، ماسک های 
نانو در حال تولید هستند. تنها چند کشور در دنیا 
می توانند دستگاه های فیلترهای استریل نانو را بزنند 

و ایران یکی از این کشورها است.
ســتاری با اشاره به اینکه در تمامی حوزه ها تعداد 
قابل توجهی شرکت دانش بنیان داریم، اضافه کرد: 
در چند روز گذشــته قــرارداد حدود پنج میلیون 
ماسک به کمک شرکت های دانش بنیان بسته شده 
است؛ این ماســک ها برای کادر پزشکی درمانی 

استفاده می شود تا آنان در این بحث مشکل خاصی 
پیدا نکنند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور ضمن تاکید 
بر اینکه اتفاقات مربوط به ویروس کرونا باید فقط 
توسط کمیته تعیین شده اطاع رسانی شود، اظهار 

کرد: در زمینه تولید مشکلی وجود ندارد.
بازدید از پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه 

علوم پزشکی
در ادامه این ســفر یک روزه، فرآیند توسعه پارک 
علم و فناوری سامت دانشگاه علوم پزشکی و با 
حضور معــاون علمی و فناوری رییس  جمهوری 
کلید خــورد. احداث این پارک علم و فناوری در 
مساحت پنج هکتار آغاز شــده است و خدمات 
شــتابدهی، استقرار، مشاوره، ســرمایه گذاری و 
آزمایشگاه را در اختیار واحدهای فناور و استارتاپ 
ها قرار می دهد. هم اکنون بیش از ۹۰ واحد فناور 
مســتقر در پارک علم و فناوری سامت و مرکز 
رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مقــدس، خدمات و محصوالتشــان را در حوزه 
دارو، تجهیزات پزشــکی و فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات به مرحله تجاری ســازی می رســانند و 

عرضه می کنند.
در این پارک علم و فناوری رویدادهای حمایتی و 
ترویجی مختلفی از جمله چهار رویداد استارتاپ 
ویکند در حوزه داروهای مبتنی بر طب ســنتی، 

متریال های پزشکی و ژنتیک برگزار شده است.
پنج شــرکت فنــاور از مرکز رشــد وارد فضای 
پــارک علم و فناوری شــده اند و فعاالن خاق و 
دانش آموختــه دیگر نیز در حوزه های پزشــکی، 
دارویی و ســلولی ایده هایشان را در این مرکز به 

محصول اولیه تبدیل می کنند.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
تولید ماسک و عرضه رایگان آن از سوی یکی از 
واحدهای تولیدی در کشور، گفت: این اقدام جای 
تقدیــر دارد و هم اکنون در کارخانه های دیگر نیز 
شاهد افزایش کارگران و تولید شبانه روزی هستیم.
به گزارش فارس، رضا رحمانی در نشست وزارت 
صنعت با تولیدکننــدگان اقام مورد نیاز مقابله با 
ویــروس کرونا که با حضور ربیعی ســخنگوی 
دولت برگزار شــد، اظهار داشت: هم اکنون طبق 
اعام تشکل های تولیدی و اتاق اصناف، ذخایر ما 
در زمینه کاالهای اساسی و همچنین غیراساسی و 
اقام مورد نیاز با مبارزه با ویروس کرونا بیشــتر 
از سالهای قبل است و مشکلی در تأمین کاالهای 

مورد نیاز مردم نداریم. 
وی ادامه داد: یکی دو روز هجمه ای در مورد برخی 
اقام مصرفی در فروشگاه ها اتفاق افتاد، ولی این 
روند از شــب گذشته کاهشی شده است. در عین 
حال، مأموریت داده ایم تا به ســرعت جاهایی که 

خالی شده را پر کنند. 
رحمانی ادامه داد: طبق هماهنگی  که با شــورای 
امنیت صورت گرفتــه، کامیون های حمل و نقل 
اقام مورد نیاز کشور تا بعد از عید با مانعی روبه رو 
نخواهند بود و در زمینه اقام ویژه مقابله با کرونا 

نیز تدارکات و لجستیک ما تقویت شده است. 
* هیچ کمبودی در تامین اقالم مبارزه با کرونا 

نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این 
خصوص جلســاتی را تا پاسی از شب در وزارت 
صنعت برگزار شده است، افزود: هم اقام مبارزه 
بــا کرونا و هم اقام غیرکرونایی در حال پیگیری 

است تا نیاز مردم برطرف شود. 
وی تأکید کرد: در زمینه تأمین مواد ضدعفونی کننده، 
شوینده ها، ماسک و باندهای ضدعفونی و همچنین 

الکل هیچ  مشکل و کمبودی نداریم. 
رحمانــی با اشــاره بــه تولید شــبانه روزی این 
محصــوالت در کشــور گفت: تولیــد در برخی 
بخش ها مانند ضدعفونی کننده ها دو برابر می شود 

و مشکلی در تأمین نخواهیم داشت. 
وزیر صنعت با اشاره به امکان تولید ۲۵۰ هزار تن 
مایع دستشویی در کشور گفت: بیش از ۷۰ واحد 
تولیدی در این زمینه وجود دارد و در سال گذشته 
تولید این بخش حدود ۱۲۰ هزار تن بوده است که 

می توانیم آن را دو برابر کنیم. 
وی افزود: در زمینه صابون دستشویی نیز ۶۵ هزار 

تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد.
رحمانی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ تولیدکننده 
بزرگ ماسک در کشور گفت: با وزارت بهداشت 
بــرای مقابله با ویروس کرونا تفاهم کرده ایم و در 
این راســتا میانگین تولید مواد ضدعفونی کننده، 
الکل و شوینده ها دو برابر خواهد شد؛ یعنی مثًا 
در مورد واحدهای تولیدکننده اســپری می توانند 
مواد ضدعفونی تولید کنند و با وزارت بهداشــت 

هماهنگ شده است.
* مجوز موقت تغییر محصوالت به ســرعت 

صادر می شود
وی به مــردم اطمینان داد که ظرفیت تولید باالیی 
برای محصوالت مورد نیاز جهت مقابله با ویروس 
کرونا در کشــور وجود دارد و در این زمینه قرار 
شده مجوز موقت برای تغییر محصوالت و تولید 
کاالهای موردنیاز در شرایط فعلی به سرعت و در 

مدت ۲۴ ساعت صادر شود. 
وزیر صنعت ادامه داد: بــه این ترتیب تأمین این 
کاالها با افزایش ظرفیت تولید، تغییر محصوالت 
تولیدی در خطوط کارخانه ها و همچنین واردات 
تســهیل شده اســت و در عین حال هر فردی که 
بتواند این کاالها را به کشور وارد کند، برای کاالی 
وارداتی تعرفه صفر لحاظ می شود و این کاالها در 
اولویت یکم تأمین ارز نیز قرار خواهند گرفت که 
در این مورد با بانک مرکزی نیز هماهنگ شــده 

است. 
رحمانــی ادامه داد: حتی برای رفع عیوب خطوط 
تولیــد کارخانه ها و تأمین قطعات موردنیاز دراین 
خصوص نیز هماهنگی الزم انجام شده تا بتوانیم با 
هماهنگی گمرک، سریع این قطعات را وارد کنیم. 
وی با بیان اینکه نباید دنبال بروکراســی و برخی 
مسائل باشیم، افزود: مردم نگرانی ای از نظر تأمین 
این اقام نداشته باشند، هم در حوزه مقابله با کرونا 

و هم در حوزه اقام روزمره مشکلی نداریم. 
* عرضه رایگان ماســک توســط یک واحد 

تولیدی
رحمانی با اشاره به چند برابر شدن آرد تأمین شده 
برای صنعت ماکارونی نسبت به ماه های قبل گفت: 
کرونا باعث شــد نیازهای کشور در ماه رمضان و 
عید به این دوره شــیفت پیدا کند. وی همچنین با 
اشاره به تولید ماسک و عرضه رایگان آن از سوی 
یکی از واحدهای تولیدی در کشــور، گفت: این 
اقدام جای تقدیر دارد و هم اکنون در کارخانه های 
دیگر نیز شاهد افزایش کارگران و تولید شبانه روزی 
هستیم که در این زمینه به کارخانه های استان البرز 
و قزوین که قطب تولید مواد شوینده و بهداشتی 

هستند، مأموریت ویژه داده شده است.
* بــرای واردات لیموترش برنامه ریزی کردیم 

ولی تاثیری در مقابله با کرونا ندارد
وزیر صنعت همچنین با اشــاره به افزایش قیمت 
برخی کاالها در کشــور هم زمان با شیوع ویروس 
کرونا، گفت: قیمت لیموترش به صورت لحظه ای 
در بــازار افزایش یافت و برای حل این مشــکل 
تماس هایی با کشــورهای همســایه گرفته شد تا 
واردات صورت گیرد، ولی شــب گذشته معاون 
وزیر بهداشت اعام کرد که این میوه تأثیر زیادی 
در مبــارزه بــا کرونا ندارد و حتی ممکن اســت 

مصرف ویتامین C ضرر نیز داشته باشد. 
وی ادامه داد: این مســائل در فضای مجازی تبلیغ 
می شــود و مشکاتی را به همراه دارد، هر چند ما 
با هماهنگی تعزیرات و بسیج اصناف، تنظیم بازار 
را انجــام خواهیم داد و بــا احتکار و عدم عرضه 
کاالها مبارزه خواهیم کرد که در این زمینه سازمان 

حمایت باید این موضوع را جدی بگیرد. 
وزیــر صنعت، در پایان با اشــاره به وجود برخی 
مشــکات در تأمیــن برخی کاالهــای مقابله با 
ویروس کرونا در کشــور گفت: با افزایش تولید 
و جابجایی مواد، این مشکات طی امروز و فردا 

برطرف خواهد شد.
گفتنی است در این نشســت رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پاســخ به مسائلی از 

قبیل کمبود شکر و سایر کاال اظهار داشت: ذخیره 
کاال به اندازه کافی موجود اســت و ظرفیت های 
تولیدی هم کافی است و در ایام پایانی سال تولید، 
افزایش یافته و در بخــش مواد غذایی حدود ۲۰ 
درصد افزایش یافتــه و در خصوص محصوالت 

وارداتی هم بیش از سال قبل تولید شده است. 
وی بیان داشت: اما اکنون با توجه به شیوع ویروس 
کرونا تاثیراتی در بازار مشاهده می کنیم و  برای تهیه  
برخی اقام که در فرآیند درمان این بیماری موثرند 

مشکاتی مشاهده می شود. 
رحمانی با بیان اینکه برخی از این مســائل ناشی 
از فضاســازی رسانه ای اســت، گفت: بعضی از 
این فضاســازی ها با اهداف خاصی انجام می شود 
و دشــمنان از این فرصت استفاده می کنند ضمن 
اینکه شوربختانه بعضی افراد به دنبال سودجویی 

و احتکار هستند. 
وی اظهار داشــت: در این شرایط ستادهای تنظیم 
بازار در این شــرایط با حضور استانداران و بطور 
منظم تشــکیل شود و روسای ســازمان صنعت 
بصورت دقیق مســائل را پیگیری کنند تا مشکلی 

ایجاد نشود. 
رحمانی با تاکید بر توزیــع به موقع کاال در بازار 
اظهار داشت: در شکر هیچ کمبودی وجود ندارد 
اما زمانی که دو روز تاخیر در توزیع اتفاق می افتد 

در بازار اخال ایجاد می شود.

ستاری مطرح کرد:

فعالیت چند شرکت دانش بنیان برای ساخت کیت تست کرونا
 تولید ماسک های نانوفیلتر در کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

هیچ کمبودی در تامین اقالم مبارزه با کرونا نداریم 
 عرضه رایگان ماسک توسط یک واحد تولیدی

خبــر
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برای دومین بار در سال کنونی صورت گرفت؛ 
ارتباط تلفنی مستقیم 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
زنجان در سامانه سامد

ارتباط تلفنی مستقیم مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان در سامانه سامد برگزارشد.

به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، مهندس رضاپور، مدیر عامل 
این شرکت، برای دومین بار در سال ۹۸، روز 
دوشــنبه مورخه ۱۱/۱۴/ ۹۷ از ســاعت۹ تا 
۱۰صبح در دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی 
استانداری زنجان حاضر و به سئواالت تماس 

گیرندگان با شماره ۱۱۱سامد،پاسخ داد. 
این گزارش حاکی اســت عمده در خواست 
های مردم اســتان از مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان شامل؛ موضوعات رعایت 
حریم بستر رودخانه های استان،درخواست 
تخصیص آب و اشــتغال بــود که مهندس 

رضاپور به آنها پاسخگو شد.

تقدیر فرماندار طارم از مدیر 
امورمنابع آب این شهرستان

فرمانــدار طارم از مدیــر امورمنابع آب این 
شهرستان تقدیر کرد.

مهندس ستار صفری فرماندار شهرستان طارم 
بمناسبت فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی ایران و تجلیل از 
خدمات دســتگاههای برتر این شهرســتان 
با اهــدا، لوح تقدیــر از عملکرد مطلوب و 
ارزشمند مهندس علیرضا حاجی میری مدیر 
امورمنابع آب شهرستان طارم و همکاران وی، 

قدردانی بعمل آورد.
در متن این لوح آمده است:

تاش ارزشــمند و قابل تحسین جنابعالی و 
همکاران محترمتــان در اداره امورمنابع آب 
شهرســتان طارم موجب شــده است تا در 
بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی 
انقــاب اســامی در ســال ۱۳۹۸ در میان 
دســتگاههای اجرایی شهرســتان به عنوان 
دستگاه برتر شناخته شوید.این موفقیت را به 
جنابعالی و تمام کارمندان شریف آن دستگاه 
تبریک عرض نموده و امیدوارم با اســتمرار 
تاش و تکاپوی ویژه در جهت بهبود خدمات 
رسانی به شهروندان شهرستان طارم در سال 
کنونی، موجب ارتقای کارآمدی دولت تدبیر 
و امید، رضایت مردم، ایجاد آرامش و دمیدن 
روح امید در کالبد نظــام مقدس جمهوری 
اسامی ایران شوید. موفقیت روزافزونتان را 

از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رقابت بانوان صنعت آب و برق 
استان زنجان در مسابقات 

آمادگی جسمانی به مناسبت 
دهه مبارک فجر

مســابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل در 
صنعت آب و برق اســتان زنجان با حضور 
بانوان شــاغل در این صنعت  به مناســبت 

گرامیداشت دهه فجر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، بانوان این شرکت موفق شدند از 
بین ۵ تیم شــرکت کننده به ترتیب در گروه 
ســنی اول مقام سوم،گروه ســنی دوم مقام 
دوم،گروه ســنی سوم مقام سوم و مقام های 
دوم و ســوم را در گروه سنی چهارم کسب 

کردند.
شایان ذکر است،در این مسابقات با اهداء لوح 
ســپاس و جوائزی از مدال آوران این دوره 

تقدیر بعمل آمد.

به مناسبت دهه فجر انجام شد؛
مسابقه طناب کشی 

میان بانوان شاغل در صنعت 
آب وبرق زنجان

به مناسبت دهه فجر مسابقه طناب کشی بین 
بانوان شــاغل در صنعــت آب وبرق زنجان 

برگزارشد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، همزمــان با نهمین روز از 
گرامیداشــت ایام مبارک دهه فجر مســابقه 
طناب کشی بین بانوان شاغل در شرکت های 

صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد. 
این گزارش حاکی اســت: این مسابقات در 
راستای اهداف وزارت نیرو در جهت ارتقای 
سطح نشــاط و ســامت عمومی و توسعه 
ورزشــهای همگانی بین بانوان در ۲۰ بهمن 
ماه ســال کنونی برگزار شــد که به تیم های 
برتر این مسابقات حکم قهرمانی و جوائزی 

به رسم یاد بود اهدا شد. 
این دوره از مســابقات در رشته طناب کشی 
بیــن۵ تیم۸ نفره از بانوان برگزار شــد که ۳ 
تیم موفق به کســب رتبه برتر شــدند که به 
ترتیب تیم شرکت آب منطقه ای زنجان مقام 
نخست، شرکت توزیع نیروی برق مقام دوم 
و شــرکت آب و فاضاب شــهری نیز مقام 

سوم را کسب کردند. 

خبــر

در راستای بررسی وضعیت هزینه کرد اعتبارات 
طرح های ملی متمرکز مهندسی رودخانه جلسه 
ای در محل ســاختمان مرکزی این شــرکت به 
صــورت ویدئــو کنفرانس با حضــور مهندس 
اسماعیل افشــاری معاون محترم حفاظت و بهره 
برداری، مهنــدس ثاقب عزیزخانــی مدیر دفتر 
مهندســی رودخانه و مشــهود تاره ذیحسابی  و 
مهنــدس فیض الهی جانشــین مدیــر کل دفتر 
مهندســی رودخانه و ســواحل شرکت مدیریت 

منابع آب، برگزار گردید.
ایــن گــزارش حاکی اســت، در این جلســه 

دستورکارهای ذیل طرح و بررسی گردید:
- بررســی نحوه هزینه کرد اعتبارات طرح های 

ملی متمرکز مهندسی رودخانه

- ارائــه گزارشــی از اقدامات انجام شــده در 
خصوص گــزارش تحلیلی وضعیت قراردادهای 
منعقده از محل طرح های ملی متمرکز مهندسی 

رودخانه و نحوه مستندسازی آنها.
- ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای 

تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹
که عملکرد دفتر مهندســی رودخانه در جلســه 
ویدئو کنفرانس توســط معاونت به شــرح ذیل 

گزارش گردید:
-پیش بینی اتمام مطالعات شــرکت مهندســین 
پارس پیاب )مشــاور تعیین حد بســتر رودخانه 
های سارمســاقلو، سهرین و ذاکر( تا پایان بهمن 
ماه سال کنونی با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰درصد  و 
اباغ خدمات نقشــه برداری تا سقف ۲۵درصد 

مبلغ قرارداد به عنوان انجام خدمات مازاد.
- مطالعات تعیین حد بستر و حریم کمی و کیفی 
رودخانه های اســتان توسط شــرکت مهندسین 
مشــاور آبگســتران میهن با پیشــرفت فیزیکی 
۸۵درصد و پیش بینی اتمام قرارداد در موعد مقرر 
و اباغ انجام خدمات تا ســقف ۲۵درصد مبلغ 

ریالی قرارداد مربوطه.
 انجام خدمات نقشــه برداری و مطالعات تعیین 
حد بســتر و حریــم و مطالعات ســاماندهی و 
مطالعات پهنه بندی رودخانه های انگوران، خلیفه 
لو و مسیل های شهر آببر توسط شرکت مهندسین 
مشاور آبگســتران میهن به عنوان قرارداد جدید 
منعقده در ســال کنونی و شروع انجام کار توسط 

شرکت مذکور.

- ارائه گزارش برنامه عملیاتی ســال ۱۳۹۹ دفتر 
مهندسی رودخانه شرکت و تشریح جزئیات برنامه 
که مقــرر گردید برنامه عملیاتی با درج اعتبارات 

مورد نیاز الیروبی، آزادســازی و ســاماندهی در 
محدوده و بازه های مشخص شدهجهت پیگیری 

تأمین اعتبار به دفتر ستادی ارسال گردد.

در راســتای طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینی و اطاع رســانی و آگاهی بخشی 
به کشــاورزان و بهره برداران شهرستان خدابنده 
،نشست صمیمی مدیر امور منابع آب شهرستان 
خدابنده و نماینده روابط عمومی شــرکت آب 
منطقــه ای زنجان با کشــاورزان و بهره برداران 
مزیدآباد،مجیدآباد،ارقین،خمــارک  روســتای 
و زرند در مســجد امیرالمومنین)ع( روســتای 

مزیدآباد برگزارشد.
در ابتدای این جلســه توجیهــی مهندس کریم 
خدایــی، مدیر امور منابع آب ماهنشــان ضمن 
تقدیر و تشــکر از همکاری  شــورای اسامی، 
بهره برداران و کشــاورزان روستاهای مدعو در 
اجرای برنامــه های امور منابع آب شهرســتان 
خدابنــده در حفاظت از منابع آبــی، اظهارکرد: 

همکاری و تعامل موجود راهگشــای بسیاری از 
مسائل خواهد شد و این موضوع بایستی در همه 

روستاهای تابعه شهرستان رونق بگیرد.
خدایی، با اشــاره به اجرای طرح احیاءو تعادل 
بخشــی آبهای زیرزمینی در ســطح شهرستان، 
افزود: ایــن طرح اقدامی مهم در جهت حفاظت 
و صیانت از منابع  آبی است و اجرای آن اثرات 
مثبتی در روند صرفه جویی و مصرف بهینه آب 

خواهد داشت. 
وی ابراز داشت؛ اهداف پیش بینی شده در طرح 
احیاءو تعادل بخشــی با همــکاری و هماهنگی 
کشــاورزان و بهره برداران قابل دسترس بوده و 
امیدواریم با نهادینه شــدن فرهنگ مصرف بهینه 
آب در ســطح جامعه ، در آینده شاهد مشکاتی 

در حوزه آّب نباشیم.

نماینــده روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان ، نســبت به کمبود منابــع آب زیرزمینی 
منطقه سجاسرود به کشــاورزان و بهره برداران 
هشدار داد و اظهار داشت:هدف از برگزاری این 
جلسه ارائه گزارشی واقع بینانه از وضعیت منابع 
آب زیرزمینی منطقه به کشاورزان و بهره برداران 
است تا از وضعیت بحرانی این منطقه آگاه شوند.
احمدعلی غام آزاد افزود: اگر کشاورزان و بهره 
برداران تصمیم به تغییر الگوی گشــت بگیرند و 
از کشــت محصوالت پرمصرف آبی و کم بازده 
اقتصادی مثل ســیب زمینــی جلوگیری کنند با 
رایزنی که با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
صورت گرفته می تواننــد از طریق اداره ترویج 
این اداره مشاوره دریافت نموده تا در خصوص 
کشت محصولی کم آب مصرف و مرغوب اقدام 

نمایند. وی از مســوولین شهرستان خدابنده به 
خاطر اهتمام ورزیدن به حل معضل مصرف بی 
رویه منابع آب زیرزمینی در بخش سجاســرود 

تقدیر کرد.
در ادامه ی این نشست کشاورزان و بهره برداران 
روســتاهای مزیدآباد،مجیدآباد،ارقین،خمارک و 

زرند با تقدیر از پیگیری ها و اقدامات امور منابع 
آب ماهنشان در زمینه ی حل مسائل و مشکات 
موجود ، آمادگی خود را در جهت اجرای طرح 
احیــاءو تعادل بخشــی و همچنین همکاری در 
زمینه حل مشــکات در حوزه منابع آب اعام 

نمودند.

برگزاری جلسه بررسی وضعیت هزینه کرد اعتبارات طرح های ملی 
متمرکز مهندسی رودخانه در شرکت آب منطقه ای زنجان

نشست با کشاورزان و بهره برداران روستاهای خدابنده 
در راستای طرح تعادل بخشی و احیای منابع آب زیرزمینی 

به مناسبت هفته زن و روز مادر، از بانوان شرکت 
آب منطقه ای زنجان،تجلیل شد.

بمناســبت فرارســیدن ســالروز والدت بانوی 
دوعالــم، حضرت زهــرای مرضیه )س( و روز 
زن با حضور مهندس رضاپور مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان، حجت االسام صبری نیا 
امام جماعت شــرکت و اعضای هیئت مدیره از 

بانوان شرکت،تجلیل گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان،در ابتدای این آییــن مهندس رضاپور با 
تبریــک روز مادر و بیان نقــش مهم  بانوان در 
جامعه و خانواده اظهار کــرد: فعالیتهای بانوان 
همکار در شرکت و تاشهای آنان بسیار برجسته 
ومهم  اســت و مایه بسی افتخار است که بانوان 
شــرکت آب منطقه ای زنجان در فعالیتهای همه 
جانبه مختلف فرهنگی ، ورزشــی، هنری و ... 

حضور دارند.

وی با تاکید بر الگو قرار دادن حضرت زهرا)س( 
در زندگی جاری بانوان،گفت: خدا را شاکرم در 
این شــرکت همه بانوان جــزء پرتاش ترین و 

پیگیرترین همکاران می باشند.
در ادامه،حجت االســام والمسلمین صبری نیا 
امام جماعت شــرکت آب منطقــه ای زنجان،با 
تبریک این ایام خجســته اظهارداشــت: درباره 
بزرگی ، قداســت و عظمــت آن بانوی بزرگ 
اســام سخنان بســیاری گفته و نوشته شده اند 
اما از همه باالتر آنکه مهمترین مظاهر و نشــانه 
های فضیلت و عظمت او ، آن است که خداوند 
متعال در قرآن کریــم و در تعدادی از آیات به   
فخر   زنان عالم اشاراتی با شکوه و عزت بخش 
دارد که خود به تنهایی عظیم ترین افتخارات را 
نصیب آن بانوی کار و پیکار ، انقاب و تقدس 

می سازد.
وی، در ادامه به بیان شخصیت فاطمه زهرا )س( 

از دیــدگاه روایات پرداخته و افزود : روایات و 
و احادیث فراوانی درباره عظمت و مقام معنوی 
فاطمه اطهر وارد شــده اســت، لکن حضرت 
فاطمه )س( با الهام گرفتن از مکتب پیامبر )ص( 
و تعالیم مترقی اســام فرزندان بزرگی همانند 
امام حســن )ع( و امام حســین )ع( و حضرت 
زینب )س( و ائمه اطهار )ع( تحویل بشــریت 

داده است.
وی تصریــح کــرد: کمرنگ شــدن نقش زنان 
در خانواده هــا بــه دلیل نقــش و جایگاهی که 
در تحکیــم خانواده و ارتبــاط دادن میان مرد و 
فرزندان خانواده دارند سبب پدید آمدن  بحر ان 

،تزلزل و فروپاشی خانواده می شود.
در پایان ایــن آیین،چند تن از همکاران به ارائه 
نظرات و پیشــنهادات خود پرداختند، سپس با 
ارائــه لوح تقدیر از ســوی مدیرعامل از بانوان 

شرکت تجلیل گردید.

مهندس یوســف رضاپور مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای زنجان با ســعید صفری مدیر کل 
دفتر بازرســی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی 
اســتانداری زنجان و در خصــوص عملکرد و 
اقدامات صورت گرفته شــرکت آب منطقه ای 
زنجان در راستای رضایتمندی و نحوه رسیدگی 

به پرونده های مراجعین گفتگو نمود.
در ایــن دیدار مدیرعامل شــرکت بــه اجرای 
ســدهای اســتان و اهداف آنها، نحوه رسیدگی 
بــه پرونده های صاحبان چاههــای غیرمجاز و 
چاههــای مجازی که اضافه برداشــت می کنند 
اشــاره نمود و اظهارکرد: باید برنامه ریزی الزم 
جهت اشتغال روستائیان پس از انسداد چاههای 
غیرمجــاز و جلوگیــری از بــروز مشــکات 

اجتماعی انجام پذیرد.  
رضاپور سپس به الزام نصب کنتورهای هوشمند 
و کنترل دقیق مصرف منابع آبی نیز اشــاره کرد 
و تصریح نمود:این موضوع جلوی بســیاری از 

تخلفات آبی را خواهد گرفت.
در ایــن دیــدار صفــری، مدیــر کل دفتــر 
بازرســی،مدیریت عملکــرد و امــور حقوقی 
اســتانداری زنجان با تاکید بر پیگیری مطالبات 
بحق مردم،جلوگیری از بروز تخلفات منابع آبی 
در استان را از وظایف مهم همه دستگاههای ذی 
مدخل و علی الخصوص شرکت آب منطقه ای 
زنجان دانست و اظهارکرد: باید زیرساخت های 
الزم برای کنترل مصرف و جلوگیری از برداشت 
های غیرمجاز فراهم شــود تا خود مردم به این 

نتیجه برســند که امانت دار منابع آب زیرزمینی 
هستند نه مالکان واقعی آن.

وی بــه دیدارهــای چهره به چهره و مســتقیم 
مسووالن اســتان با مردم اشاره کرد و افزود: در 
این راستا بهتر اســت پاسخ مراجعین حضوری 
پس از بررســی در اسرع وقت با در نظر گرفتن 

قوانین و مقررات حاکم،ارائه گردد.
مدیر کل دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور 
حقوقی اســتانداری زنجان،در خصوص تامین 
آب روستاهای منطقه مراش و بلوبین با اجرای 
طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقه ای زنجان 
ابراز داشــت:امید اســت در آینده ای نه چندان 
دور آب ســالم و مطمئن در اختیار روستاهای 

این منطقه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان عملکرد 
این شــرکت درراســتای اجرای طرح داناب را 

تشریح کرد.
به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر و آغاز چهل 
و یکمین سالروز پیروزی انقاب اسامی ایران، 
مهندس رضاپور مدیرعامل شــرکت آب منطقه 
ای زنجان، در گفتگو با روابط عمومی شــرکت 
در خصوص طرح دانــش آموزی نجات آب و 
عملکرد این شــرکت در راستای پیشبرد اهداف 
وزارت نیرو و شــرکت مادر تخصصی مدیریت 

منابع آب ایران،توضیحاتی ارائه نمود.
مهندس رضاپور با تبریــک این روزها و تداوم 

ادامــه راه امام )ره( و شــهیدان وطــن ،اظهار 
داشت:این طرح یکی از برنامه های طرح تعادل 
بخشــی بمنظور آموزش همگانــی آحاد مردم 
برای مصرف بهینه آب است که در سطح دانش 
آموزان انجام می گیرد و بیش از هشــت ســال 
اســت که وزارت نیرو این طرح را آغاز نموده 

است.
رضاپور با تاکید بر تفاهمنامه ســه جانبه منعقده 
فی مابین این شــرکت ، آمــوزش و پرورش و 
جهاد دانشــگاهی  افزود:با غنی تر شدن کیفیت 
آموزش مصرف بهینه آب در مدارس ، از سنین 
پایین تر ، آموزش بهینه یافته و صرفه جویی در 

مصرف آب ، در جامعه نهادینه می گردد. 
وی گفت:با آمــوزش و اطاع رســانی دانش 
آموزان، خانواده ها از نحوه مصرف صحیح آب 
مطلع می شــوند و جهت اجــرای طرح تعادل 
بخشــی و نجات آب بدون همراهی و همکاری 
مردم در بحــث مدیریت مصرف آب نمی توان 
گام موثری برداشت و با افزایش آگاهی عمومی 
و مشارکت مردم می توانیم جامعه را به مصرف 

استاندارد آب نزدیک نماییم .
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،تصریح 
کرد:فلســفه وجودی طرح دانــاب کمبود آب 
کشــور اســت وعلیرغم اینکه کشور ما کم آب 

است و محدودیت منابع آبی داریم،مصرف آب 
کشــور حدود ۲.۵ الی ۳ برابر استاندار جهانی 

است و این نشــان دهنده لزوم نهایت دقت در 
مصرف این عنصر حیاتی است.

به مناسبت هفته زن و روز مادر، از بانوان شرکت آب منطقه ای زنجان،تجلیل شد

دیدارمدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با مدیر کل دفتر بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری 

توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان تشریح شد: 

عملکرد شرکت آب منطقه ای زنجان در راستای اجرای طرح داناب
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 اســتاندار زنجــان به ضــرورت اجرای 
عملیاتی مصوبات در باره پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: کوتاهی در این 

زمینه از هیچ کس پذیرفتنی نیست.
فتح اله حقیقی در جلســه قرارگاه زیستی پدافند 
غیرعامل اســتان با بیان اینکه اقدامات مقابله ای 
برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا باید 
منجســم و سیستمی باشــد، افزود: الزم است با 
تشــکیل کمیته های مختلف ذیل ســتاد پدافند 
غیر عامل استان، اقدام های عملیاتی، به صورت 

روزانه رصد و گزارش شود.
وی به ضرورت عملیاتی شــدن کامل مصوبات 
تاکید کرد و ادامه داد: همه دســتگاه های عضو 
قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل اســتان وظیفه 
دارند در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری کنند.
حقیقی به مشارکت و همکاری شهروندان جهت 
عملیاتــی کردن برنامه های مقابله ای با شــیوع 
کرونا اشاره کرد و گفت: اگر مردم همکاری الزم 
را در این زمینه نداشــته باشند، مشکل حل نمی 

شود.
اســتاندار زنجان به برخی تمهیدات الزم اجرایی 
اشاره کرد و ادامه داد: عرضه قلیان تا اطالع ثانوی 
در سطح استان ممنوع اســت و باید با متخلفان 

برخورد شود.
وی افــزود: ممنوع شــدن صــرف صبحانه در 

ادارات، ممنوعیت برگزاری هر گونه نمایشــگاه، 
ضد عفونی کردن روزانه ادارات، محدود شــدن 
مالقات بیمــاران و زندانیان، اســتفاده کارکنان 
جایگاه های ســوخت از دستکش های یک بار 
مصرف، خــودداری مردم از حضــور در اماکن 
پر ازدحام از جمله مواردی اســت که باید مورد 

توجه باشد.
حقیقی به لزوم ارائه آموزش های الزم به اقشــار 
مختلف جامعه توسط کارشناسان دانشگاه علوم 
پزشــکی تاکید کرد و اظهار داشت: هیات امنا و 
متولیان بقاع متبرکه، دهیاران و گروههای مختلف 
مردم و کارکنان ادارت و سازمان ها باید آموزش 
های الزم را برای پیشــگیری از شیوع ویروس 

کرونا دریافت کنند.
وی بــه لزوم بهــره گیری از ظرفیت بســیج و 
 سازمان های مردم نهاد برای آموزش اقشار مردم 
اشــاره کرد و گفــت: داوطلبــان در این حوزه 
می توانند به عنوان سفیران سالمت نقش موثری 

را ایفا کنند.
حقیقی خاطرنشــان کرد: صدا و سیما با پخش 
برنامه های آموزشــی و نیز برنامه های سرگرم 
کننده باید مردم را هر چه بیشتر آگاه و موجبات 

در منزل ماندن شهروندان را فراهم کند.
استاندار زنجان گفت: فرمانداران شهرستان های 
استان نیز موظف هستند با تشکیل ستادها و کمیته 
های مربوط، اقدامات و برنامه های پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف استان را 
عملیاتی و رصد کنند.

بــه گزارش ایرنا، به گفته رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

تا زمان انتشار این خبر، موردی از ابتال به کرونا 
ویروس جدید در این استان گزارش نشده است.

 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری 
وحمــل ونقل جاده ای اســتان زنجان گفت: به 
منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس، 
جابه جایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی 

از این استان به قم و بالعکس غیرفعال شد.
علی مدقالچی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: روزانه به طور میانگین ۱۰۰ مسافر از استان 
زنجان به قم با چهار دســتگاه اتوبوس جابه جا 
می شــدند که در زمان حاضر تا فروکش کردن 

بیمــاری کرونا ویروس و به منظور جلوگیری از 
شیوع آن آمد و شد وسایط حمل و نقل عمومی 

به استان قم غیرفعال شده است.
وی تاکید کرد: برای غیرفعال کردن آمد و شــد 
مسافران از اســتان زنجان به دیگر استان ها تابع 
تصمیم مرکز بهداشــت و درمان دانشگاه علوم 
پزشکی هستیم که در صورت اعالم از سوی این 
دانشــگاه آمد و شد به استان گیالن نیز غیر فعال 

می شود.

معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان زنجان گفت: همه ناوگان 
حمل و نقل عمومی از این استان به دیگر استان 
ها قبل از سوارکردن مسافران ضدعفونی می شود 
و پس از تایید نماینده دانشگاه علوم پزشکی در 

محل، جابجایی امکانپذیر است.
مدقالچــی خاطرنشــان کــرد: نماینــده ای از 
دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان در ترمینال 
مسافربری زنجان به صورت دائم مستقر شده و 

بر ضدعفونی  خودروها نظارت داشته و تایید آن 
را برعهده دارد. به گفته وی، ترمینال مســافربری 
زنجان نیز با همکاری شهرداری، مرکز بهداشت 
و درمان ضدعفونی و به تبع آن در شهرهای ابهر 

و قیدار نیز این مهم انجام شده است.
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان زنجان، از محدود شــدن 
تجمع رانندگان حمل کاال در ســالن های نوبت 
خبرداد و گفت: با هماهنگی شرکت های حمل 

و نقل کاال و بهداشت و درمان نیز این مهم برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا انجام شــده 

است.
به گزارش ایرنا، استان زنجان با ۴۰ شرکت فعال 
حمل و نقل مســافر دارای ۱۵۳ دستگاه اتوبوس 
مســافربری اســت که از این تعــداد حدود ۵۵ 

دستگاه وی آی پی است.
عالوه بر این ۴۰۰ دســتگاه سواری بین جاده ای 

در استان نیز مسافران را جابه جا می کنند.

 هیــات بدنســازی و پرورش انــدام به 
جهت دستورالعمل ابالغی در خصوص تعطیلی 
باشــگاه های این رشته ورزشی زنجان با اداره کل 

ورزش و جوانان، تقابل پیدا کرده است.
از یک سو مســوؤالن اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان به خاطر پیشگری از شیوع بیماری 
کرونا خواســتار تعطیلی کلیه اماکن ورزشی شده 
اســت و از دیگر ســوی نیز متولی باشگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام زنجان اذعان می دارد 
که با بسته شدن باشگاه ها، ضرر مالی هنگفتی به 

باشگاهداران وارد خواهد آمد.   
برخی از باشگاهداران نیز با تعطیلی باشگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام مخالف هستند و می 
گویند با این کار نــه تنها از درآمد ماهانه محروم 
شده و مشــکل معیشتی پیدا خواهند کرد بلکه با 
مشکل پرداخت اجاره بهای باشگاه ها نیز مواجه 

خواهند شد.
یکی از باشگاهداران گفت: تنها ممر درآمد من از 
طریق باشگاهداری است و با اجرای دستورالعمل 
تعطیلی باشــگاه های ورزشی خصوصی، در این 
شرایط اقتصادی با مشکالت عدیده به ویژه مشکل 

تامین معیشت خانواده، مواجه خواهم شد.
یکی دیگر از باشگاهداران نیز گفت: این تصمیم 
مسووالن موجب ضرر و زیان باشگاهداران می شود 
به همین علت من و بســیاری از باشگاهداران با 

اجرای این دستورالعمل مخالف هستیم.
وی اظهار کرد: روز دوشنبه به خاطر حفظ سالمتی 

مراجعان و پیشــگیری از بیماری کرونا ویروس، 
محیط باشــگاه هــا را گندزدایــی و ضد عفونی 
کرده ایم تا مشــکلی ایجاد نشــود و از مسوؤالن 
ذیربط درخواست می شود در دستورالعمل خود 
در خصوص باشــگاه های ورزشــی بدنسازی و 
پرورش اندام که در قالب بخش خصوصی فعالیت 

می کنند تجدید نظر شود.      
تعطیلی باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام و 

نارضایتی و زیاندهی باشگاهداران 
رییس هیات ورزش بدنســازی و پرورش اندام 
استان زنجان نیز گفت: با توجه به نارضایتی ایجاد 
شده در میان باشگاهداران این استان در خصوصی 
تعطیلی باشــگاه ها، به عنوان متولی این رشــته 

ورزشی با این تعطیلی به شدت مخالف هستم.
مهران زرگری افزود: باشــگاهداران این رشــته 
ورزشی از این طریق امرار معاش کرده و خرجی 
خود و خانواده را درمی آورند که با تعطیلی باشگاه 
به حتم ضربه سختی خواهند خورد و در کنار این 
در پرداخــت اجاره بهای میلیونی نیز با مشــکل 

جدی مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشت: باشگاه های ورزشی فقط محل 
آمد و شد ورزشکاران است و اگر قرار به تعطیلی 
است پس چرا از ادامه کار قلیان سراها، نانوایی ها، 
رستوران ها، هتل ها، اتوبوس ها، بازار، پاساژها و 
فروشگاه های بزرگ که مملو از جمعیت می شوند 

جلوگیری نمی شود.
زرگری تصریح کرد: شــعار ما هموراه این است 

که ورزش ضامن ســالمتی است و فعالیت های 
ورزشی می تواند سیستم ایمنی و دفاعی بدن را در 
مقابل انواع بیماری ها تقویت کرده و ارتقا بخشد 
پس چطور می شود که مسوؤالن به خاطر ترس از 
شیوع این بیماری، تصمیم به تعطیلی باشگاه های 

ورزشی می گیرند. 
وی با بیان اینکه به عنوان متولی این رشته ورزشی، 
الزم دانســتم صدای باشــگاهداران را به گوش 
مسوؤالن برســانم افزود: بخشنامه ها،  ابالغیه ها 
و  دســتورالعمل قابل احترام هستند اما ای کاش 
مســوؤالن ذیربط در این تعطیلی باشــگاه های 
ورزشی عجوالنه تصمیم نمی گرفتند چراکه با این 
کار حق و حقوق باشگاهداران پایمال خواهد شد.
زرگری افزود: ما نیز نگران ســالمتی مراجعان به 
باشــگاه های ورزشی هستیم و موارد بهداشتی از 
قبیل گندزدایی و ضد عفونی کردن محیط باشگاه 
به همین علت انجام گرفته و می گیرد و اما حضور 
ورزشــکاران در باشــگاه ها به هیچ وجه اجباری 
نیســت و اگر کسی نگران ســالمتی خود است 
می تواند نیاید و شهریه پرداختی وی نیز محفوظ 

خواهد بود.  
وی تصریــح کرد: نباید با تعطیلی باشــگاه های 
ورزشی، آرامش روانی جامعه و مردم را برهم زد 
و بــه حتم ایجاد این فضــا از خود بیماری کرونا 

ویروس نیز خطرناک تر خواهد بود. 
تعطیلی اماکن ورزشــی برای حفظ سالمتی و 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس است

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
فعالیــت کلیه اماکن ورزشــی اعــم از دولتی و 
خصوصی به خاطر حفظ سالمت فعاالن در عرصه 

ورزش و مردم تا اطالع ثانوی ممنوع است.  
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز گفت: 
برابر مصوبــه قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل، 
هرگونه فعالیت ورزشــی گروهــی و تجمعی و 
برگزاری رقابت ها در ســطح این استان، لغو شده 
و این دستورالعمل ابالغی به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا ویروس برای تمام ارگان های دولتی، 
هیات های ورزشــی و بخــش خصوصی، الزم 

االجرا  است.
علی خلیلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام 
نیز که در قالب بخش خصوصی فعالیت می کنند 
مشــمول این مصوبه هستند و عدم توجه مدیر به 
تعطیلی باشگاه و فعالیت مخفیانه می تواند سالمت 
مراجعان را با آسیب و خطر جدی مواجه کند که 

باید اجتناب شود.  
وی با تاکید براینکه ســالمتی مــردم از همه چیز 
مهمتر اســت و با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
ویــروس، نباید بــه فکر درآمدزایی بــود، اظهار 
داشــت: همه تصمیمات و تمهیدات اندیشیده به 
منظور پیشــگیری از آلودگی و شیوع این بیماری 
اســت تا جان هیچ ورزشکار و مربی و داوری به 

خطر نیفتد.
خلیلی افزود: باشــگاهداران برای اینکه از بســته 

شدن باشــگاه ها زیاد متضرر نشوند می توانند با 
موجــران در خصوص میزان اجاره بها صحبت و 

رایزنی کنند و تخفیف بگیرند.
اماکن ورزشی تعطیل است

پنجم اسفند ماه معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان گفت: کلیه اماکن و سالن های 
ورزشــی اســتان اعم از خصوصــی و دولتی به 
منظور پیشگیری و مراقبت در برابر بیماری کرونا 

ویروس، تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم شد.
محمدعلی حمزه پــور تاکید کرد: برابر با مصوبه 
قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل اســتان زنجان، 
دســتورالعمل الزم االجرا بوده و در صورت بی 
توجهی مطابق با قانون و مقررات با مجموعه های 

ورزشی متخلف برخورد خواهد شد.
وی اظهــار داشــت: با دســتگاه ها و هیات های 
ورزشی اســتان و شهرستان ها، مکاتبه شده است 
تا نســبت به تعطیلی اماکن و سالن های ورزشی 

اقدام کنند.
حمزه پور تصریح کرد: ورزشکاران ضمن حفظ 
آرامش در نظر داشــته باشــند که این تصمیم به 
منظور رعایت نکات پیشــگیرانه بوده و در حال 

حاضر نیز شرایط استان عادی است.
در زمان حاضر اســتان زنجان از ۸۴۹ باب مکان 

ورزشی برخوردار است.
تمامی مدارس،  آموزشگاه ها و دانشگاه های استان 
زنجان نیز تا پایان هفته جاری به علت پیشگیری و 
مراقبت در برابر ویروس کرونا تعطیل شده است.

استاندار زنجان تاکید کرد: 

کوتاهی در مقابله با کرونا ؛ ممنوع
  همه دستگاهها موظفند در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری کنند

یک مسوول در سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان:

نظارت بر داروخانه ها 
بر عهده دانشگاه 
علوم پزشکی است

 معاون نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 
نظارت بر داروخانه ها در رابطه با گران فروشی 
و یا احتکار اقالم پزشکی، بر عهده دانشگاه 

علوم پزشکی است.
اسماعیل مسلمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کــرد: طرح نظارتی ویژه ایام پایان ســال در 
استان زنجان از پنجم اسفندماه آغاز و تا پایان 
ماه مبارک رمضان در ســطح استان اجرایی 

خواهد شد.
این مســوول ادامه داد: این طرح شــامل دو 
بخش کاال و خدمات است که بخش کاالها 
نیز به دو بخش اقالم اساســی و اقالم مورد 
نیاز مردم در ایام پایان سال تفکیک می شود. 
در زمینه کاالهای اساســی، بازرسی اقالمی 
همچون برنج، روغن، قند و شــکر تشدید 
خواهد شد. همچنین بر روی کاالهای مورد 
نیــاز ایام پایان ســال از قبیل کیف، کفش و 
خشکبار نیز تشدید بازرسی صورت می گیرد.
وی بــا بیان اینکــه در زمینــه خدمات نیز 
رستوران ها، خشکشویی و قالی شویی ها و نیز 
اماکن رفاهی بین شهری مورد تشدید بازرسی 
قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح با حضور 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، 
میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی اجرا 

می شود.
مسلمی با اشاره به حضور ۳۰ نفر بازرس در 
سطح اســتان، یادآور شد: در راستای اجرای 
ایــن طرح از همراهی ناظــران افتخاری نیز 
بهره خواهیم برد. عالوه  بر آن سامانه ۱۲۴ و 
سامانه اینترنتی »آپ« به صورت شبانه روزی 

آماده ثبت شکایات مردمی است.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صمت 
استان زنجان با اشــاره به موارد مطرح  شده 
در رابطه با نظــارت بر داروخانه ها در رابطه 
با گران فروشــی و یا احتکار مواد بهداشتی و 
ماسک، خاطرنشان کرد: نظارت بر داروخانه ها 
و عملکرد آن بر عهده معاونت غذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشــکی آن است و گزارش  
تخلفاتی که توسط سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان در این رابطه دریافت شود نیز 

به معاونت غذا و دارو معرفی می شود.

ناوگان حمل و نقل عمومی 
زنجان ضدعفونی می شود

 سرپرســت شــهرداری زنجــان از 
ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی زنجان 
خبر داد و گفت: تاکنون ۴۵ دستگاه اتوبوس 

ضدعفونی شده است.
غالمحســن احمدی در گفت وگو با فارس  
اظهــار کرد: در پی ورود کرونا به کشــور و 
آماده باش اســتان در این زمینه، شــهرداری 
زنجان نیز اقدامات پیشگیرانه خود را در این 
زمینه آغاز کرده و کارگــروه مربوط در این 

زمینه نیز تشکیل شده است.
سرپرســت شهرداری زنجان با اشاره به ارائه 
آموزش های پیشگیرانه به کارکنان شهرداری 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیان 
کرد: همچنین مایع ضد عفونی کننده دست، 
ماسک صورت به تعداد الزم خریداری شده 
و در اختیار کارکنان شهرداری قرار داده شده 

تا در محل کار استفاده کنند.
سرپرســت شــهرداری زنجان با بیان اینکه 
آموزش های شــهروندی برای پیشگیری از 
ویروس کرونا از سوی مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری در قالب بنر و پوستر 
تهیه و در محل های پر آمد و شــد من جمله 
پایانه اتوبوسرانی چاپ و نصب شده است، 
ادامه داد: ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری در حال مکاتبه با فرمانداری زنجان 
است تا از آمد و شد اتوبوس های برون شهری 

به مقصد قم و بالعکس جلوگیری کند.
وی گفت: تاکنون ۴۵ دستگاه از اتوبوس های 
ناوگان اتوبوسرانی برای پیشگیری از ویروس 
کرونا شستشو شده است و دیگر اتوبوس ها 

نیز در همین هفته شستشو می شود.

خبــر

جابه جایی مسافر از زنجان به قم و بالعکس با ناوگان عمومی غیرفعال شد

تقابل هیات بدنسازی زنجان و اداره ورزش در باره تعطیلی باشگاه های ورزشی
  تعطیلی اماکن ورزشی برای حفظ سالمتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس است

 آگهي مزايده فروش خودرو
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان بر اساس مجوز کمیســیون ماده 2 به شماره 980023 

مورخه98/5/26 ، در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروي سواری را از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. 
عالقمندان به شرکت در مزایده مي توانند از تاریخ نشر آگهي به مدت 10 روز از تاریخ 98/12/07 تا 98/12/17 جهت بازدید 
در ساعات اداري به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان واقع در مجتمع ادارات جنب دیوان محاسبات مراجعه 
نمایند. شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت شرایط مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت)ستاد( به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند. در ضمن هزینه چاپ آگهی در روزنامه و 

هزینه کارشناسی، هزینه های نقل و انتقال و عوارض شهرداری بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
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 اســتاندار زنجــان به ضــرورت اجرای 
عملیاتی مصوبات در باره پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا تاکید کرد و گفت: کوتاهی در این 

زمینه از هیچ کس پذیرفتنی نیست.
فتح اله حقیقی در جلســه قرارگاه زیستی پدافند 
غیرعامل اســتان با بیان اینکه اقدامات مقابله ای 
برای پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا باید 
منجســم و سیستمی باشــد، افزود: الزم است با 
تشــکیل کمیته های مختلف ذیل ســتاد پدافند 
غیر عامل استان، اقدام های عملیاتی، به صورت 

روزانه رصد و گزارش شود.
وی به ضرورت عملیاتی شــدن کامل مصوبات 
تاکید کرد و ادامه داد: همه دســتگاه های عضو 
قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل اســتان وظیفه 
دارند در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری کنند.
حقیقی به مشارکت و همکاری شهروندان جهت 
عملیاتــی کردن برنامه های مقابله ای با شــیوع 
کرونا اشاره کرد و گفت: اگر مردم همکاری الزم 
را در این زمینه نداشــته باشند، مشکل حل نمی 

شود.
اســتاندار زنجان به برخی تمهیدات الزم اجرایی 
اشاره کرد و ادامه داد: عرضه قلیان تا اطالع ثانوی 
در سطح استان ممنوع اســت و باید با متخلفان 

برخورد شود.
وی افــزود: ممنوع شــدن صــرف صبحانه در 

ادارات، ممنوعیت برگزاری هر گونه نمایشــگاه، 
ضد عفونی کردن روزانه ادارات، محدود شــدن 
مالقات بیمــاران و زندانیان، اســتفاده کارکنان 
جایگاه های ســوخت از دستکش های یک بار 
مصرف، خــودداری مردم از حضــور در اماکن 
پر ازدحام از جمله مواردی اســت که باید مورد 

توجه باشد.
حقیقی به لزوم ارائه آموزش های الزم به اقشــار 
مختلف جامعه توسط کارشناسان دانشگاه علوم 
پزشــکی تاکید کرد و اظهار داشت: هیات امنا و 
متولیان بقاع متبرکه، دهیاران و گروههای مختلف 
مردم و کارکنان ادارت و سازمان ها باید آموزش 
های الزم را برای پیشــگیری از شیوع ویروس 

کرونا دریافت کنند.
وی بــه لزوم بهــره گیری از ظرفیت بســیج و 
 سازمان های مردم نهاد برای آموزش اقشار مردم 
اشــاره کرد و گفــت: داوطلبــان در این حوزه 
می توانند به عنوان سفیران سالمت نقش موثری 

را ایفا کنند.
حقیقی خاطرنشــان کرد: صدا و سیما با پخش 
برنامه های آموزشــی و نیز برنامه های سرگرم 
کننده باید مردم را هر چه بیشتر آگاه و موجبات 

در منزل ماندن شهروندان را فراهم کند.
استاندار زنجان گفت: فرمانداران شهرستان های 
استان نیز موظف هستند با تشکیل ستادها و کمیته 
های مربوط، اقدامات و برنامه های پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف استان را 
عملیاتی و رصد کنند.

بــه گزارش ایرنا، به گفته رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

تا زمان انتشار این خبر، موردی از ابتال به کرونا 
ویروس جدید در این استان گزارش نشده است.

 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری 
وحمــل ونقل جاده ای اســتان زنجان گفت: به 
منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس، 
جابه جایی مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی 

از این استان به قم و بالعکس غیرفعال شد.
علی مدقالچی در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
افزود: روزانه به طور میانگین ۱۰۰ مسافر از استان 
زنجان به قم با چهار دســتگاه اتوبوس جابه جا 
می شــدند که در زمان حاضر تا فروکش کردن 

بیمــاری کرونا ویروس و به منظور جلوگیری از 
شیوع آن آمد و شد وسایط حمل و نقل عمومی 

به استان قم غیرفعال شده است.
وی تاکید کرد: برای غیرفعال کردن آمد و شــد 
مسافران از اســتان زنجان به دیگر استان ها تابع 
تصمیم مرکز بهداشــت و درمان دانشگاه علوم 
پزشکی هستیم که در صورت اعالم از سوی این 
دانشــگاه آمد و شد به استان گیالن نیز غیر فعال 

می شود.

معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان زنجان گفت: همه ناوگان 
حمل و نقل عمومی از این استان به دیگر استان 
ها قبل از سوارکردن مسافران ضدعفونی می شود 
و پس از تایید نماینده دانشگاه علوم پزشکی در 

محل، جابجایی امکانپذیر است.
مدقالچــی خاطرنشــان کــرد: نماینــده ای از 
دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان در ترمینال 
مسافربری زنجان به صورت دائم مستقر شده و 

بر ضدعفونی  خودروها نظارت داشته و تایید آن 
را برعهده دارد. به گفته وی، ترمینال مســافربری 
زنجان نیز با همکاری شهرداری، مرکز بهداشت 
و درمان ضدعفونی و به تبع آن در شهرهای ابهر 

و قیدار نیز این مهم انجام شده است.
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان زنجان، از محدود شــدن 
تجمع رانندگان حمل کاال در ســالن های نوبت 
خبرداد و گفت: با هماهنگی شرکت های حمل 

و نقل کاال و بهداشت و درمان نیز این مهم برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا انجام شــده 

است.
به گزارش ایرنا، استان زنجان با ۴۰ شرکت فعال 
حمل و نقل مســافر دارای ۱۵۳ دستگاه اتوبوس 
مســافربری اســت که از این تعــداد حدود ۵۵ 

دستگاه وی آی پی است.
عالوه بر این ۴۰۰ دســتگاه سواری بین جاده ای 

در استان نیز مسافران را جابه جا می کنند.

 هیــات بدنســازی و پرورش انــدام به 
جهت دستورالعمل ابالغی در خصوص تعطیلی 
باشــگاه های این رشته ورزشی زنجان با اداره کل 

ورزش و جوانان، تقابل پیدا کرده است.
از یک سو مســوؤالن اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان به خاطر پیشگری از شیوع بیماری 
کرونا خواســتار تعطیلی کلیه اماکن ورزشی شده 
اســت و از دیگر ســوی نیز متولی باشگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام زنجان اذعان می دارد 
که با بسته شدن باشگاه ها، ضرر مالی هنگفتی به 

باشگاهداران وارد خواهد آمد.   
برخی از باشگاهداران نیز با تعطیلی باشگاه های 
بدنســازی و پرورش اندام مخالف هستند و می 
گویند با این کار نــه تنها از درآمد ماهانه محروم 
شده و مشــکل معیشتی پیدا خواهند کرد بلکه با 
مشکل پرداخت اجاره بهای باشگاه ها نیز مواجه 

خواهند شد.
یکی از باشگاهداران گفت: تنها ممر درآمد من از 
طریق باشگاهداری است و با اجرای دستورالعمل 
تعطیلی باشــگاه های ورزشی خصوصی، در این 
شرایط اقتصادی با مشکالت عدیده به ویژه مشکل 

تامین معیشت خانواده، مواجه خواهم شد.
یکی دیگر از باشگاهداران نیز گفت: این تصمیم 
مسووالن موجب ضرر و زیان باشگاهداران می شود 
به همین علت من و بســیاری از باشگاهداران با 

اجرای این دستورالعمل مخالف هستیم.
وی اظهار کرد: روز دوشنبه به خاطر حفظ سالمتی 

مراجعان و پیشــگیری از بیماری کرونا ویروس، 
محیط باشــگاه هــا را گندزدایــی و ضد عفونی 
کرده ایم تا مشــکلی ایجاد نشــود و از مسوؤالن 
ذیربط درخواست می شود در دستورالعمل خود 
در خصوص باشــگاه های ورزشــی بدنسازی و 
پرورش اندام که در قالب بخش خصوصی فعالیت 

می کنند تجدید نظر شود.      
تعطیلی باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام و 

نارضایتی و زیاندهی باشگاهداران 
رییس هیات ورزش بدنســازی و پرورش اندام 
استان زنجان نیز گفت: با توجه به نارضایتی ایجاد 
شده در میان باشگاهداران این استان در خصوصی 
تعطیلی باشــگاه ها، به عنوان متولی این رشــته 

ورزشی با این تعطیلی به شدت مخالف هستم.
مهران زرگری افزود: باشــگاهداران این رشــته 
ورزشی از این طریق امرار معاش کرده و خرجی 
خود و خانواده را درمی آورند که با تعطیلی باشگاه 
به حتم ضربه سختی خواهند خورد و در کنار این 
در پرداخــت اجاره بهای میلیونی نیز با مشــکل 

جدی مواجه خواهند شد.
وی اظهار داشت: باشگاه های ورزشی فقط محل 
آمد و شد ورزشکاران است و اگر قرار به تعطیلی 
است پس چرا از ادامه کار قلیان سراها، نانوایی ها، 
رستوران ها، هتل ها، اتوبوس ها، بازار، پاساژها و 
فروشگاه های بزرگ که مملو از جمعیت می شوند 

جلوگیری نمی شود.
زرگری تصریح کرد: شــعار ما هموراه این است 

که ورزش ضامن ســالمتی است و فعالیت های 
ورزشی می تواند سیستم ایمنی و دفاعی بدن را در 
مقابل انواع بیماری ها تقویت کرده و ارتقا بخشد 
پس چطور می شود که مسوؤالن به خاطر ترس از 
شیوع این بیماری، تصمیم به تعطیلی باشگاه های 

ورزشی می گیرند. 
وی با بیان اینکه به عنوان متولی این رشته ورزشی، 
الزم دانســتم صدای باشــگاهداران را به گوش 
مسوؤالن برســانم افزود: بخشنامه ها،  ابالغیه ها 
و  دســتورالعمل قابل احترام هستند اما ای کاش 
مســوؤالن ذیربط در این تعطیلی باشــگاه های 
ورزشی عجوالنه تصمیم نمی گرفتند چراکه با این 
کار حق و حقوق باشگاهداران پایمال خواهد شد.
زرگری افزود: ما نیز نگران ســالمتی مراجعان به 
باشــگاه های ورزشی هستیم و موارد بهداشتی از 
قبیل گندزدایی و ضد عفونی کردن محیط باشگاه 
به همین علت انجام گرفته و می گیرد و اما حضور 
ورزشــکاران در باشــگاه ها به هیچ وجه اجباری 
نیســت و اگر کسی نگران ســالمتی خود است 
می تواند نیاید و شهریه پرداختی وی نیز محفوظ 

خواهد بود.  
وی تصریــح کرد: نباید با تعطیلی باشــگاه های 
ورزشی، آرامش روانی جامعه و مردم را برهم زد 
و بــه حتم ایجاد این فضــا از خود بیماری کرونا 

ویروس نیز خطرناک تر خواهد بود. 
تعطیلی اماکن ورزشــی برای حفظ سالمتی و 
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس است

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
فعالیــت کلیه اماکن ورزشــی اعــم از دولتی و 
خصوصی به خاطر حفظ سالمت فعاالن در عرصه 

ورزش و مردم تا اطالع ثانوی ممنوع است.  
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز گفت: 
برابر مصوبــه قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل، 
هرگونه فعالیت ورزشــی گروهــی و تجمعی و 
برگزاری رقابت ها در ســطح این استان، لغو شده 
و این دستورالعمل ابالغی به منظور پیشگیری از 
شیوع کرونا ویروس برای تمام ارگان های دولتی، 
هیات های ورزشــی و بخــش خصوصی، الزم 

االجرا  است.
علی خلیلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام 
نیز که در قالب بخش خصوصی فعالیت می کنند 
مشــمول این مصوبه هستند و عدم توجه مدیر به 
تعطیلی باشگاه و فعالیت مخفیانه می تواند سالمت 
مراجعان را با آسیب و خطر جدی مواجه کند که 

باید اجتناب شود.  
وی با تاکید براینکه ســالمتی مــردم از همه چیز 
مهمتر اســت و با توجه به شــیوع بیماری کرونا 
ویــروس، نباید بــه فکر درآمدزایی بــود، اظهار 
داشــت: همه تصمیمات و تمهیدات اندیشیده به 
منظور پیشــگیری از آلودگی و شیوع این بیماری 
اســت تا جان هیچ ورزشکار و مربی و داوری به 

خطر نیفتد.
خلیلی افزود: باشــگاهداران برای اینکه از بســته 

شدن باشــگاه ها زیاد متضرر نشوند می توانند با 
موجــران در خصوص میزان اجاره بها صحبت و 

رایزنی کنند و تخفیف بگیرند.
اماکن ورزشی تعطیل است

پنجم اسفند ماه معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان گفت: کلیه اماکن و سالن های 
ورزشــی اســتان اعم از خصوصــی و دولتی به 
منظور پیشگیری و مراقبت در برابر بیماری کرونا 

ویروس، تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم شد.
محمدعلی حمزه پــور تاکید کرد: برابر با مصوبه 
قرارگاه زیســتی پدافند غیرعامل اســتان زنجان، 
دســتورالعمل الزم االجرا بوده و در صورت بی 
توجهی مطابق با قانون و مقررات با مجموعه های 

ورزشی متخلف برخورد خواهد شد.
وی اظهــار داشــت: با دســتگاه ها و هیات های 
ورزشی اســتان و شهرستان ها، مکاتبه شده است 
تا نســبت به تعطیلی اماکن و سالن های ورزشی 

اقدام کنند.
حمزه پور تصریح کرد: ورزشکاران ضمن حفظ 
آرامش در نظر داشــته باشــند که این تصمیم به 
منظور رعایت نکات پیشــگیرانه بوده و در حال 

حاضر نیز شرایط استان عادی است.
در زمان حاضر اســتان زنجان از ۸۴۹ باب مکان 

ورزشی برخوردار است.
تمامی مدارس،  آموزشگاه ها و دانشگاه های استان 
زنجان نیز تا پایان هفته جاری به علت پیشگیری و 
مراقبت در برابر ویروس کرونا تعطیل شده است.

استاندار زنجان تاکید کرد: 

کوتاهی در مقابله با کرونا ؛ ممنوع
  همه دستگاهها موظفند در زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با دانشگاه علوم پزشکی استان همکاری کنند

یک مسوول در سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان:

نظارت بر داروخانه ها 
بر عهده دانشگاه 
علوم پزشکی است

 معاون نظارت و بازرســی ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 
نظارت بر داروخانه ها در رابطه با گران فروشی 
و یا احتکار اقالم پزشکی، بر عهده دانشگاه 

علوم پزشکی است.
اسماعیل مسلمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کــرد: طرح نظارتی ویژه ایام پایان ســال در 
استان زنجان از پنجم اسفندماه آغاز و تا پایان 
ماه مبارک رمضان در ســطح استان اجرایی 

خواهد شد.
این مســوول ادامه داد: این طرح شــامل دو 
بخش کاال و خدمات است که بخش کاالها 
نیز به دو بخش اقالم اساســی و اقالم مورد 
نیاز مردم در ایام پایان سال تفکیک می شود. 
در زمینه کاالهای اساســی، بازرسی اقالمی 
همچون برنج، روغن، قند و شــکر تشدید 
خواهد شد. همچنین بر روی کاالهای مورد 
نیــاز ایام پایان ســال از قبیل کیف، کفش و 
خشکبار نیز تشدید بازرسی صورت می گیرد.
وی بــا بیان اینکــه در زمینــه خدمات نیز 
رستوران ها، خشکشویی و قالی شویی ها و نیز 
اماکن رفاهی بین شهری مورد تشدید بازرسی 
قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح با حضور 
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، 
میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی اجرا 

می شود.
مسلمی با اشاره به حضور ۳۰ نفر بازرس در 
سطح اســتان، یادآور شد: در راستای اجرای 
ایــن طرح از همراهی ناظــران افتخاری نیز 
بهره خواهیم برد. عالوه  بر آن سامانه ۱۲۴ و 
سامانه اینترنتی »آپ« به صورت شبانه روزی 

آماده ثبت شکایات مردمی است.
معاون نظارت و بازرســی ســازمان صمت 
استان زنجان با اشــاره به موارد مطرح  شده 
در رابطه با نظــارت بر داروخانه ها در رابطه 
با گران فروشــی و یا احتکار مواد بهداشتی و 
ماسک، خاطرنشان کرد: نظارت بر داروخانه ها 
و عملکرد آن بر عهده معاونت غذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشــکی آن است و گزارش  
تخلفاتی که توسط سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان در این رابطه دریافت شود نیز 

به معاونت غذا و دارو معرفی می شود.

ناوگان حمل و نقل عمومی 
زنجان ضدعفونی می شود

 سرپرســت شــهرداری زنجــان از 
ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی زنجان 
خبر داد و گفت: تاکنون ۴۵ دستگاه اتوبوس 

ضدعفونی شده است.
غالمحســن احمدی در گفت وگو با فارس  
اظهــار کرد: در پی ورود کرونا به کشــور و 
آماده باش اســتان در این زمینه، شــهرداری 
زنجان نیز اقدامات پیشگیرانه خود را در این 
زمینه آغاز کرده و کارگــروه مربوط در این 

زمینه نیز تشکیل شده است.
سرپرســت شهرداری زنجان با اشاره به ارائه 
آموزش های پیشگیرانه به کارکنان شهرداری 
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیان 
کرد: همچنین مایع ضد عفونی کننده دست، 
ماسک صورت به تعداد الزم خریداری شده 
و در اختیار کارکنان شهرداری قرار داده شده 

تا در محل کار استفاده کنند.
سرپرســت شــهرداری زنجان با بیان اینکه 
آموزش های شــهروندی برای پیشگیری از 
ویروس کرونا از سوی مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری در قالب بنر و پوستر 
تهیه و در محل های پر آمد و شــد من جمله 
پایانه اتوبوسرانی چاپ و نصب شده است، 
ادامه داد: ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری در حال مکاتبه با فرمانداری زنجان 
است تا از آمد و شد اتوبوس های برون شهری 

به مقصد قم و بالعکس جلوگیری کند.
وی گفت: تاکنون ۴۵ دستگاه از اتوبوس های 
ناوگان اتوبوسرانی برای پیشگیری از ویروس 
کرونا شستشو شده است و دیگر اتوبوس ها 

نیز در همین هفته شستشو می شود.

خبــر

جابه جایی مسافر از زنجان به قم و بالعکس با ناوگان عمومی غیرفعال شد

تقابل هیات بدنسازی زنجان و اداره ورزش در باره تعطیلی باشگاه های ورزشی
  تعطیلی اماکن ورزشی برای حفظ سالمتی و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس است
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چهارسو

 معاون گردشگری به دنبال سرایت ویروس 
کرونا با اعالم »شرایط خاص« برای سفر، مستند 
به قانون اعالم کرد: کنسلی سفر مشمول جریمه 
نمی شود و وجوه دریافت شده باید کامل به مردم 

برگردانده شود.
به گزارش ایسنا، هفت روز از تایید خبر سرایت 
ویروس کرونــا به ایران می گــذرد، درحالی که 
مرزهــای زمینــی و هوایی ایران با کشــورهای 
همسایه تحت تأثیر قرار گرفته و پرواز بسیاری از 
ایرالین ها به تصمیم امارات، کویت، عراق، ترکیه، 
عمان، گرجســتان و ارمنستان تعلیق شده است، 
مســافران زیادی سرگردان شــده اند و سفرهای 
داخلی در آســتانه نوروز نیــز بالتکلیف مانده 
است، معاونت گردشگری سرانجام امروز )ششم 
اســفندماه( بخشــنامه ای را به ادارات کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان ها 

ابالغ و ســاز و کار لغو احتمالی سفرها را تعیین 
کرد. همچنین علی اصغر مونســان ـ وزیر میراث  
فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی ـ در نامه ای 
به معاون میراث  فرهنگی و معاون گردشــگری 
کشور دستور داد: از پذیرش بازدیدهای گروهی 
در موزه ها و مراکز گردشگری دولتی و خصوصی 
خودداری شود.  سکوت وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی در وضع موجود که 
وزیر بهداشت و برخی نمایندگان را بر آن داشت 
تا به جای متولی ســفر از مــردم بخواهند فعال 

مسافرت نکنند، محل سوال بود.    
اینــک ولی تیمــوریـ  معاون گردشــگری این 
وزارتخانــه ـ در بخش نامه ای با اعالم »شــرایط 
خاص« به اداره های میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در استان ها ابالغ کرد: رعایت حقوق 
مردم و حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه بویژه 
گردشــگران، همواره در زمره اولویت های اصلی 
صنعت گردشــگری بوده و خوشــبختانه فعاالن 
این صنعت و مدیران تاسیســات گردشــگری با 
رعایت اخالق حرفه ای ، رضایتمندی مسافران و 

گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می دهند.  
در همین راستا با توجه به »شرایط خاص« روزهای 
اخیر، با تاکید بر رعایت الزامات »دســتورالعمل 
پیشــگیری و کنترل شــیوع ویــروس کرونا در 
تاسیسات گردشگری« به شماره ۹۸۳۴۰۰/۷۸۳۷۹ 
مــورخ ۴/۱۲/۹۸، و بــه منظــور رعایت حقوق 
متقابل مردم، فعاالن و تأسیســات گردشگری در 
چارچوب بند یک مــاده ۱۳ تصویب نامه حقوق 
شــهروندی،  مفاد قرارداد گشــت های داخلی و 
خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق 

و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان چه از تاریخ 
اول اســفندماه امسال تا اطالع ثانوی، گردشگری 
درخواســت انصراف از سفر داشــته باشد، کلیه 
تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشــگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت 
به اســترداد وجوه دریافتی از گردشــگران اقدام 

می کنند.
فرآیند کنســلی بلیت های سفر نیز تابع قوانین و 
مقررات ابالغی از سوی دستگاه  ذیربط )وزارت 
راه و شهرســازی( اعالم  و تاکید شــده است: با 

توجه به نداشــتن امکان پیش بینی دامنه تبعات و 
آثار شــرایط موجود، الزم است فعاالن و مدیران 
تاسیســات گردشــگری از ایجاد هرگونه تعهد 
الزام آور برای ســفرهای نوروزی هموطنان عزیز 
خودداری کرده، ضمن اطالع رسانی و توجیه دقیق 
شــرایط حاکم در مبدأ و مقصد سفر، تمهیدات 
الزم را برای اعمال هرگونه کنســلی احتمالی و 
باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای 
کاری خود با ارائه کنندگان خدمات گردشگری در 

داخل و خارج از کشور، مدنظر قرار دهند.
معاون گردشــگری همچنین خواســته اســت: 
اطالع رسانی این موضوع به نحو شایسته به کلیه 
تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری تحت پوشش در آن استان در دستور 
کار ادارات کل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع  دستی قرار گیرد.  

 مدیر شــبکه دو تلویزیــون اعالم کرد که 
در صورت اعالم ضرورت ادامه دار شــدن تعطیلی 
مدارس به دلیل پیشگیری از شیوع »کرونا« این شبکه 
آمادگی الزم برای آموزش از راه دور دانش آموزان 

را دارد.
محمدرضا جعفری جلوه مدیر شــبکه دو سیما در 
گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به رویکردهای 
تخصصی این شبکه در حوزه خانواده و مدرسه، در 
پاسخ به اینکه با توجه به احتمال تعطیلی بلندمدت 
مدارس به دلیل مالحظات پیشــگیرانه در مقابله با 
ویروس »کرونــا«، چقدر امکان آموزش از راه دور 
برای دانش آموزان از طریق تلویزیون وجود دارد، 
بیان کــرد: اگر آموزش و پــرورش تعطیالت در 
مدارس را ادامه دار کند، شاید اقدام به آموزش از راه 

دور ضروری باشد.
وی درباره ظرفیت شبکه دو سیما در این حوزه نیز 
اظهار کرد: اگر قرار باشد چنین رویکردی در سازمان 
مطرح شود، طبیعتاً این بحث شبکه ای نیست بلکه 

رویکردی اســت که در سطح کلیت رسانه مطرح 
خواهد بود و باید به صورت یک مساله کالن درباره 

آن مصلحت اندیشی شود.
جعفری جلوه در واکنش به چنین اقدامی و فراهم 
بودن زمینه برای آن تصریح کرد: در صورتیکه چنین 
اقدامی به رســانه تکلیف شود، منعی نداریم و اگر 
ضــرورت چنین اقدامی محرز شــود، باید با همه 
امکانات برای آن مهیا شویم و راهش را پیدا کنیم. 
تنها راه حل، تعطیلی فعالیت های عمومی نیست اما 
می توان کارهای جمعــی را از طریق فناوری های 

جدید ارتباطی ادامه داد.
مدیر شبکه دو سیما با اشاره به دهه ۶۰ که در زمان 
تعطیلی مدارس، تلویزیون آمــوزش از راه دور را 
برعهده داشت، گفت: در آن زمان برنامه های کمک 
آموزشی و آموزش های رسمی در این شبکه انجام 
می شد، البته االن شبکه آموزش هم در سیما فعال 
است و برخی از این آموزش ها می تواند از طریق آن 

شبکه و شبکه های مکمل رخ دهد.

جعفری جلوه اضافه کرد: قابلیت هایی در رســانه 
هست و تجربه ای تاریخی هم در این زمینه داریم 
که گواهی می دهد رسانه می تواند به سرعت خود را 
با اتفاقات منطبق کرده و نقش خود را انجام دهد. از 
طرفی تعدد رسانه ها و شبکه ها هم می تواند به این 

ماجرا کمک کرده و به یاری یکدیگر بیایند.

 معاون اســناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
 ایــران از ادامه خریــد عقدنامه های نفیس تاریخی 

خبر داد.
به گزارش مهر، علی زرافشــان با اشــاره به نتایج 
فراخــوان خرید مرحلــه نخســت عقدنامه های 
نفیس تاریخی که در شــش ماهه نخســت امسال 
صورت پذیرفت، اظهار کرد: در فراخوان نخست، 
عقدنامه های نفیس دوره های افشاریه و قاجاریه از 
مردم خریداری شــد که در این زمینه یک عقدنامه 
باارزش مربوط به ۲۸۰ سال قبل برای دوره شاهرخ 

افشار نیز خریداری شد.
وی با اشــاره به فراخوان مجدد خرید عقدنامه های 
ازدواج که مربوط به دوره هــای تاریخی قاجار به 
قبل اســت، افزود: هم اکنون بالغ بر ۱۴۷۰ عقدنامه 
تاریخی در سامانه رسا سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
برای مشاهده و استفاده در تحقیقات بارگذاری شده 
است و ۳۳ عقدنامه جدید خریداری شده نیز پس 

از ضدعفونی و مرمت در این سامانه قرار می گیرد.
زرافشان با توضیح درباره اینکه عقدنامه های دوره 
پهلوی به دلیل اولویت تاریخی در لیست فراخوان 
خرید نیســتند، ادامــه داد: عقدنامه های تاریخی از 

نظر زیبایی شناســی و هنری متفاوت بوده و متون 
نوشته شــده در این عقدنامه ها نیز برای محققین و 

پژوهشگران دارای ارزش است.
معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره 
اهمیت عقدنامه های تاریخی عنوان کرد: در بازدیدی 
که معاونت پیشگیری قوه قضائیه از ساختمان آرشیو 
ملی داشتند، تاکید داشتند که محتوای این عقدنامه ها، 
گزینه های مناســبی برای تحقیق پژوهشگران در 

حوزه های اجتماعی است.
زرافشان خاطرنشان کرد: در این راستا دارندگان اسناد 

تاریخی و عقدنامه های نفیس می توانند اسنادشان را 
برای ارزیابی در اختیار مــا بگذارند و در صورت 
داشتن ارزشمندی از سوی کارشناسان خبره، قیمت 

گذاری و خریداری می شود.
وی تاکید کرد افرادی که دارای عقدنامه های نفیس 
تاریخی و با قدمت قاجاریــه و دوره های تاریخی 
قدیمی تر هســتند، می توانند برای دریافت مشاوره 
و ارزیابی بیشــتر جهت فــروش این عقدنامه ها با 
 بخش اسناد اهدای و خریداری آرشیو ملی تماس 

حاصل کنند.

جعفری جلوه خبر داد؛

آمادگی »شبکه دو« برای آموزش از راه دور دانش آموزان در تعطیالت

ادامه خرید عقدنامه های نفیس از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 شوربختانه ایران و تعدادی از کشورهای 
دنیا با ویــروس »کرونا« درگیرنــد که رعایت 
بهداشــت فردی و خودمراقبتی ها کلید اصلی 
برای پیشگیری از این بیمار است. بهداشتی که 

هنوز دغدغه تعدادی از ما نیست.
به گزارش ایســنا، در فرهنگ ایرانی اســالمی 
درباره بهداشت فردی زیاد خوانده و شنیده ایم. 
بهداشــت فردی مجموعه عادت هایی است که 
به طور روزانه برای حفظ ســالمت خود انجام 
می دهیم. مســواک کردن دندان ها، حمام کردن، 
شستن دست ها قبل از خوردن غذا، داشتن حوله 
شخصی، استفاده از دستمال در هنگام عطسه و 
سرفه از ابتدایی ترین نمودهای بهداشت فردی 

است.
قابل کتمان نیست که توجه به بهداشت فردی، 
تضمین کننده سالمت و بهداشت جامعه است. 
به عبارت ساده، با رعایت بهداشت فردی عالوه 
بر حفظ سالمت خود به بقا و سالمت دیگران 
نیز کمک می کنیم. از این رو بهداشــت فردی 
یک مســوولیت اجتماعی به حساب می آید. به 
ویژه در شرایط حساس کنونی که ویروس گاه 

کشنده کرونا در کمین تک تک ماست.
به دلیل ویژگی هــا و مختصات ویروس کرونا 
و عارضه هــای ناشــی از آن باید بیش از پیش 
به بهداشــت فردی خود توجه داشــته باشیم. 
شست وشوی مرتب دســت ها، استفاده نکردن 
از غذاهای غیرخانگی، مراجعه به پزشــک در 
صورت بروز عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا، 
گرفتن دســتمال در مقابل صــورت در هنگام 
عطســه و ســرفه از جمله توصیه هایی است 
باید برای حفظ بهداشت فردی رعایت کنیم تا 
احتمال ابتال به کرونــا را در خود و دیگران به 

حداقل برسانیم.
متأســفانه هســتند کســانی که هنوز در برابر 
توصیه های بهداشــتی مقاومت کرده و با گفتن 
جمله هایی مثل دنیا دو روز اســت، سعی دارند 
از مســؤولیتی که نسبت به حفظ سالمت خود 
و دیگران دارند؛ شانه خالی کنند. چرایی بروز 
چنین اعمال و افعالی، موضوع قابل تأملی است 
که بررسی آن فرصت دیگری می طلبد و شاید 
مرور فرهنگ اســالم درباره بهداشت و نظافت 
تعدادی از ما را قانع کنــد که چرا باید در این 

زمینه اهتمام بورزیم.
ما در فرهنگ اســالمی رشد و نمو کرده ایم که 
در آن نظافت جزیی از ایمان به حســاب آمده 
و شــاید از اولین احادیثی کــه خیلی هایمان از 
کودکــی آن را از بَر کردیم؛ حدیث »النظافة من 
االیمان« است. بر مبنای این حدیث پرتکرار از 
پیامبر اســالم، نبود پاکیزگی ناقص کننده ایمان 

اســت. به هر حال در فرهنگ اســالم رعایت 
بهداشت فردی و محیط، گامی در مسیر عبادات 
و جلــب رضای خداســت. بر اســاس آنچه 
در مقاله بهداشــت فردی و محیط در فرهنگ 
اســالمی ایرانی آمده است، هر حرکت و عمل 
مثبت انســان در صورت داشــتن انگیزه الهی 
عبادت محسوب می شــود، بنابراین تالش هر 
انسانی در جهت رعایت بهداشت، عبادت است.
حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نقل شــده است با 
این محوریت که خداوند اسالم را بر پاکیزگی 
بنیان نهاده اســت و اســالم پاکیزه است. شما 
نیز پاکیزه باشــید، زیرا به جز پاکیزگان کســی 
وارد بهشت نمی شــود. روایت هایی از زندگی 
شخصی پیامبر وجود دارد که ایشان به پاکیزگی 
خود بســیار اهمیت می دادند، به طوری که در 
سفرها حتما آیینه، ســرمه دان، شانه، مسواک و 

قیچی با خود به همراه داشتند.
در قــرآن هم آیه هایی وجود دارد که مفســران 
قرآنی تأکید دارند که در این آیات به ضرورت 
حفظ ســالمت و اهمیت آن اشاره شده است. 
برای مثال در آیه ای از سوره بقره آمده است که 
»خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد«. 
همچنین امام علی )ع( ســالمتی و امنیت را دو 
نعمت الهی می دانند. برای همین اســت که در 
ادعیه های مختلف امامان معصوم، درخواســت 
صحت و ســالمتی جســمی مورد تأکید قرار 

گرفته است.
در مجمــوع در فرهنگ اســالم به اســتحمام، 
بهداشــت دهان و دندان، بهداشت مو و ناخن، 
داشــتن لباس پاکیزه و حفظ بهداشــت خانه 
اشاره هایی شده است و درباره اهمیت هر یک 

از اینها روایت هایی از زندگی پیامبر اســالم و 
امامان باقی مانده است.

به هر حال در چنین شرایطی که کرونا متأسفانه 
جان تعــدادی از هم نوعــان و هم وطنان ما را 
گرفته است، همچنان شــاهدیم که عده ای در 
برابر توصیه های بهداشــتی، با بی توجهی عبور 
می کنند. این موضوع حتما یک معضل فرهنگی 
است و الزم است متخصصان جامعه شناسی و 
مطالعات فرهنگی ضمن بررســی تاریخچه و 
سابقه رعایت بهداشت فردی در ایران، عوامل 
متأخر تاثیرگذار در این روند، چرایی این وضع 

را تشریح کنند.
بی شک سیاست های حکومتی و نحوه مواجهه 
رســانه ها از جمله صــدا و ســیما، در حفظ 
بهداشــت فردی به منظور مقابلــه با بیماری ها 
از جملــه کرونا قابل انکار نیســت. امیدواریم 
مقامات و مســووالن ایرانــی بدانند که هزینه 
ســرمایه گذاری  نوعی  برای ســالمت،  کردن 
اســت و با مبنای فکری، از هزینه کردن برای 
اطالع رسانی، آگاه ســازی و تأمین تجهیزات و 
امکانات بهداشتی و پزشــکی کوتاهی نکنند، 
چون در صورت ابتال به ویروس، هزینه درمان 
آنها بیشتر از پیشگیری خواهد بود. ضمن اینکه 
افزایش آمار مبتالیان به کرونا یا هر نوع بیماری 
واگیــردار دیگری، امید به زندگــی و آرامش 

عمومی را دچار خدشه می کند.
به هر حــال آنچه هر یک از ما بــر آن اختیار 
بیشــتری داریم، جســم خودمان است، پس تا 
رسیدن به شرایطی که عقالنیت بر رفتار همه ما 
حاکم شود؛ بهتر است که هر یک از ما رعایت 

بهداشت فردی را از خودمان شروع کنیم.

   دیدگاه

فرهنگ به مقابله با کرونا می آید؟

 سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران بعد از 
ماه مبارک رمضان در سال ۹۹ در مصالی حضرت 

امام خمینی برگزار می شود.
ایوب دهقان کار دبیر شــورای سیاســت گذاری و 
سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران از موکول شــدن زمان برگزاری این دوره از 
نمایشگاه به پس از ماه مبارک رمضان خبر داد و در 
گفت وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات فارس اظهار 
داشت:  شورای سیاست گذاری با توجه به جمعیت 
میلیونی نمایشگاه کتاب به این نتیجه رسیده است 
که تا رســیدن ثبات وضعیت بهداشتی کشور این 
نمایشگاه به پس از ماه مبارک رمضان موکول شود.

بــا توجه بــه شــرایط فعلــی جامعه شــورای 
سیاســت گذاری تاریخ ۲۵ فروردیــن ۹۹ را برای 
اجرای بهینه نمایشــگاه کتاب مناسب ندانست و 
بر اساس مصوبه شورا زمان برپایی سی و سومین 
 نمایشــگاه کتاب به بعــد از ماه مبــارک رمضان 

موکول شد.

وی در پاســخ به این پرســش که »ممکن اســت 
امتحانات آموزشــگاه های عالی و دانشگاه ها پس 
از ماه مبارک رمضان برگزار شــود، همزمانی آن با 
برپایی نمایشگاه خللی به وجود نمی آورد؟« گفت:  
تصمیم ما لزوما برگزاری نمایشــگاه در خردادماه 
نیســت؛ چرا که ما تابع سیاست های کالن کشور 
هستیم و خودمان را با مراجع ذی ربط نظیر وزارت 
علوم، وزارت آموزش و پرورش و بهداشــت وفق 

می دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا هنوز به تاریخ 
قطعی نرســیده اید؟« افزود: ثبات وضعیت کشور 
برای ما در مرحله اول اهمیــت قرار دارد و چون 
وضعیت دانشگاه ها هنوز مشخص نشده، بنابراین 
ما تا این وضعیت به ثبات نرسد، تابع سیاست های 

کالن هستیم.
دهقان کار با اشاره به اینکه شرکت ناشران خارجی 
در ســی و سومین نمایشــگاه کتاب چه شرایطی 
خواهد داشــت، اضافه کرد: در راســتای تکریم 

مهمانان نمایشگاه کتاب و تعیین تکلیف ما کنسلی را 
اعالم کرده ایم تا آنها هم برنامه ریزی برای هفته های 
آتی نداشــته باشند. از سوی دیگر اما زمان تقریبی 
را نیــز اعالم کرده ایم که آن زمان پس از ماه مبارک 
رمضان اســت. ضمن اینکه قید شده منتظر و تابع 

سیاست های وزارت بهداشت نیز هستیم.

سخنگوی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد؛

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد

شرایط »لغو سفر« اعالم شد

آگهی مزایده - نوبت اول 
شهرداری شهر صایین قلعه )از توابع استان زنجان( در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاری مقدار 60 درصد از سهام کارگاه 
قطعات بتنی )تولید کننده جدول- سنگ فروش در ابعاد و طرح های مختلف( متعلق به خود را بر اساس نظر کارشناسی برابر مصوبه 

شماره 114-98/7/15 با مشخصات ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
 مهلت خرید اسناد از تاریخ 98/12/7 تا تاریخ 98/12/14 )از طریق سامانه ستاد(

 مهلت تحویل اسناد و پیشنهادات از تاریخ 98/12/15 تا پایان وقت اداری 98/12/26 می باشد.
 محل تسلیم پیشنهادات زنجان- شهر صایین قلعه شهرداری صایین قلعه

مبلغ پایه 60 درصد از سهم عنوانردیف
قابل واگذاری به ریال

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده به ریال

واگذاری 60 درصد سهام کارگاه 1
67.416.216.0003.370.810.800تولید قطعات بتنی شهرداری

توضیحات و مشخصات کامل دستگاه در اسناد مزایده موجود می باشد
 عالقمندان می توانند همه روزه از ساعت 8 صبح تا 17 از محل کارگاه و دستگاههای موجود بازدید نمایند و یا جهت هماهنگی 

کسب اطالعات بیشتر با شماره 09104820084 تماس حاصل فرمایند.
 هزینه درج آگهی در روزنامه ها و و هزینه های کارشناسی انجام شده بر عهده برنده مزایده می باشد.

 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
رحمت یوسفلی - شهردار صایین قلعه
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