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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:

تلفات ناشی از کرونا در زنجان به ۱۰۹ نفر افزایش یافت

 پس از ســال ها کشمکش و جدال دولت 
و بخش خصوصی بر ســر مالکیت پسماند روی 
انبار شــده در شــهرک صنعتی تخصصی روی 
زنجان، باالخره با رای دستگاه قضا مالکیت آن به 
دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن 

بهره مند شوند.
انبار پســماند روِی واحدهای تولیدی و صنعتی 
مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان 
)۱۵ کیلومتری جنوب شــهر زنجــان(، عالوه بر 
نگرانی و دغدغه هایی که به لحاظ آسیب  و خطراتی 
که بر محیط زیست  و سالمت مردم داشت، موجب 
اختالف بین دولت و بخش خصوصی در تملک 
این کیک ها شده بود و انتقال این مواد و دفع اصولی 
و بهداشتی آن نیز مدت ها به عنوان مطالبه عمومی 
مردم این اســتان مطرح می شد تا اینکه در جریان 
سفر شــهریور ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه 
به اســتان زنجان به صورت جدی مطرح شد و با 
دستور رییس دستگاه قضا، تعیین تکلیف پسماند 
روی در کنار چند موضوع مهم دیگر در دســتور 

کار قرار گرفت.
زنجان با تولید ۸۰ درصد شمش روی کشور، اولین 
و بزرگترین تولیدکننده شمش روی خاورمیانه بوده 
و شمش روی، عمده محصول صادراتی این استان 
اســت. روزانه ۲ هزار تُن پسماند روی در شهرک 
صنعتی تخصصی روی زنجان تولید می شــود و 
این پسماندها بیش از ۱۵ سال بود که در محوطه 
شهرک، انبار می شــد ضمن اینکه مقرر شده بود 
پسماندها به محل دائمی در روستای مرصع، انتقال 
یابد که به دلیل همین اختالف نظرها تا کنون این 

مهم محقق نشده است.
در سال های اخیر وقتی مشخص شد که پسماندها 
دارای مواد و عناصر ارزشمندی هستند، اختالف 
بین دولت و بخش خصوصی بر سر تملک آن آغاز 
و موضوع در نهایت به مراجع قضایی ارجاع داده 
شد تا اینکه پس از مدت ها پیگیری، روز سه شنبه 
/۱۶ اردیبهشت/ بنا بر اعالم رییس کل دادگستری 
اســتان زنجان با رای محاکم قضایی در سالی که 
به نام »جهش تولید« نامگذاری شده، پسماندهای 
روی به تملــک دولت درآمده و عواید آن باید به 

نفع مردم استان زنجان هزینه شود.
یک هزار میلیارد تومان، عایدی پســماند روی 

است
رییس کل دادگســتری اســتان زنجــان گفت: با 
پیگیری های فراوان، هشت میلیون باطله کیک روی 
که ۱۰ها سال بالتکلیف مانده بود با رای دستگاه 
قضــا در اختیار دولت قرار گرفــت تا یک هزار 
میلیارد تومان ارزش ریالی آن به نفع مردم اســتان 

زنجان هزینه شود.
اســماعیل  حجت االســالم 
صادقی نیارکی افزود: عملیات 
سیمان پاشی و ایجاد دیواره های 
بتنی محل انبار کیک روی برای 
زیستی  محیط  مشکالت  رفع 
این مــواد در ۶ هکتار از این 

محل انجام شده و ادامه دارد.
وی تصریــح کرد: دســتگاه 
قضایی استان زنجان در راستای 
اجرای سیاست های قوه قضاییه 
به ویژه پیگیری مصوبات سفر 
رییس قوه قضاییه به این استان 
از همان روز اول، اقدامات الزم 
برای به ثمر نشستن مصوبات 
را به کار بســت کــه تا کنون 
بیشــتر مصوبات اجرایی شده 

است.
صادقی نیارکی اظهار داشــت: 
انبار پسماندهای روی، نخستین 
مساله ای بود که مردم زنجان را 
به لحاظ زیســت محیطی رنج 

می داد و مطالبه عمومی بود.
وی، حقوق عامه را یکی از برنامه های تحولی رییس 
قوه قضائیه خواند و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی 
اســتان به تبعیت از این سیاســت، احقاق حقوق 
عمومی مردم را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: مشکل 
پســماند روی به عنوان مطالبه در سفر رییس قوه 
قضائیه به این اســتان، طرح موضوع شد تا تعیین 

تکلیف شود.
وی افزود: اقدامات بســیار مهم و قابل توجهی در 
حوزه پسماند انجام شده که در مرحله اول، اختالف 
در مالکیت فیلتر کیک هــای موجود )ماده معدنی 
که فلزاتی از قبیل جیــوه، روی و مس از آن قابل 
استخراج است( بین دولت و بخش خصوصی بود.
صادقی نیارکــی تصریح کرد: بــا تعیین تکلیف 
پســماند روی، مشــکالت موجود در حوزه های 
زیســت محیطی، اجتماعی و اقتصادی که ارتباط 
مســتقیم با ســالمت مردم دارند به زودی مرتفع 

می شود.
درآمد حاصل از پسماند روی به نفع مردم زنجان 

هزینه می شود
استاندار زنجان گفت: درآمد حاصل از ساماندهی و 
تعیین تکلیف پسماند روی برای جبران آسیب های 
جســمی و روحی وارد شده به مردم این استان در 

پی فعالیت صنعت روی، هزینه می شود.

فتح اله حقیقی افزود: بخشی از درآمدها نیز َصرف 
بهبود وضعیت محیط زیســت، فاضالب شهری، 

بهداشت و درمان، جوانان و آموزش خواهد شد.
وی اظهار داشت: بخشی از درآمد حاصل از فروش 
پسماند روی نیز برای پروژه های مهم، تاثیرگذار و 

ماندگار استان زنجان هزینه می شود.
حقیقی تصریح کرد: امروز بزرگترین رســالت ما 
در تعیین تکلیف پسمانِد روی، فراهم کردن امکان 
انتقال پسماند به محل جدید است اما برای تحقق 
این کار، قول هایی که به مردم روســتاهای اطراف 
محــل انبار داده شــده باید عملیاتــی و نیازها و 

خواسته های روستاهاییان معترض تامین شود.
استاندار زنجان ادامه داد: تامین خواسته روستاهای 
اطراف محل انتقال پسماند باید در اولویت باشد تا 

روند انتقال پسماند به راحتی انجام شود.
تعیین تکلیف پسماند، ظرفیت واحدهای تولیدی 

را افزایش می دهد
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز 
با بیان اینکه عیارهای موجود در هشت میلیون تُن 
کیک روی، قابلیت اســتفاده در واحدهای صنعتی 
این اســتان را دارد، گفــت: ۸۰ واحد صنعتی که 
هم اکنون با ۴۰ درصد ظرفیت تولید، کار می کنند و 
مشکل تامین خاک روی دارند از این پس با استفاده 
از این کیک ها به تولید خود سرعت بخشیده و به 

ظرفیت ۷۰ درصد تولید خواهند رسید.

فرامرز نیک سرشت اظهار داشت: خوشبختانه بحث 
مالکیت پسماند روی که در مراجع مختلف قضایی 
مطرح بود در ســفر رییس قــوه قضاییه به عنوان 
یکی از مطالبات به حق مردم مطرح شد که پس از 
پیگیری های مکرر، رای قضایی به نفع دولت صادر 

شد.
وی خاطرنشان کرد: مالکیت پسماند روی با دولت 
است که عواید آن باید برای رفع دغدغه های مردم 
و همچنین انتقال پسماندهای بعدی به محل جدید 

اقدام شود.
نیک سرشت افزود: به استناد طرح های فنی که مورد 
تایید مراجع زیست محیطی است، شرکت بهین فرآور 
اقدامات الزم برای انتقال پسماند را پذیرفته و تمام 
اقدامات با رعایت مسائل زیست محیطی در دست 

اقدام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با 
بیان اینکه حدود ۱۰۰ درصد مدیریت شــیرابه ها 
انجام شــده اســت، گفــت: حدود ۲ هــزار متر 
دیوارکشی نیاز بود که تا کنون یک هزارو ۶۰۰ متر 
انجام شده و در کمتر از ۲ هفته آینده، حصارکشی 

تمام محل به پایان می رسد.
وی اظهار داشت: پسماندهای فعلی در ۲۸ هکتار 
انبار شــده و اقدامات الزم بــرای انتقال و تعیین 
تکلیف آن ها در حال انجام است که امیدواریم در 

کمتر از ۲ ماه آینده به نتیجه کامل برسد.

پسماند فعلی منتقل نمی شود
فرنشــین دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری زنجان نیز 
با بیان اینکه انتقال پسماند فعلی 
به محل جدید، مطرح نیست، 
گفت: پسماند انبار شده فعلی 
دارای مواد ارزشمند و عناصر 
ســنگینی مانند روی بوده که 
قابل احصا و اســتفاده مجدد 

است.
اظهار  آبی پــور  محمدرضــا 
داشت: در باره روستای مرصع 
که بــه عنوان محــل قطعی و 
جدید دپوی پسماند روی در 
نظر گرفته شده در صورتی که 
انبار  آماده پذیرش باشد، ادامه 
پسماند در محل فعلی، متوقف 
شده و به روستای مرصع منتقل 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: رای صادر 
شده توسط شورای عالی معادن 
کشور مبنی بر مالکیت دولت به 
پســماندهای روی در محاکم قضایی تایید شد تا 
عواید پسماند روی با مالکیت دولت به نفع مردم 

زنجان هزینه شود.
آبی پور با بیان اینکه دپوی پســماندها آسیب های 
جــدی در حوزه آلودگی های زیســت محیطی و 
آسیب های اجتماعی داشت، افزود: اقداماتی مانند 
مزایده پسماندها که برای تعیین تکلیف آن انجام 

خواهد شد در آینده اطالع رسانی می شود.
فرنشین دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
زنجان گفت: میزان دقیق پسماند موجود به صورت 
علمی و تخصصی، ارزیابی نشده اما بر پایه مقدار 
خاکی که تا کنون وارد شهرک صنعتی شده، تخمین 

زده می شود که بین هشت تا ۱۰ میلیون تُن باشد.
وی اظهار داشت: ســاماندهی پسماندها از باب 
حفاظت، ایمنی و بهداشت بوده که مالچ پاشی در 
حال انجام است و بخش زیادی نیز انجام شده تا 

خاک ها بر اثر وزش باد، جابه جا نشوند.
آبی پور خاطرنشــان کرد: کانال ها، شــیرابه ها و 
حوضچه های جمع آوری آب در این محل، احداث 
شــده که ۲ حوضچه به ترتیب ۱۰۰ و ۷۰ درصد 
پیشرفت داشته و دیگری نیز در دست اقدم است.

وی در باره شرکت بهین فرآور گفت: بهین فرآور، 
یک شرکت متشــکل از واحدهای سرب و روی 

مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی است.
آبی پور افزود: بر پایه قانون، بخشی از هدایت های 

زیســت محیطی، عمرانی و کنترلی پسماندها بر 
عهده واحدهای مستقر بوده که این واحدها برای 
مدیریت یکپارچه پسماندها، شرکت بهین فرآور را 

تشکیل داده اند تا از طرف آن ها مدیریت کند.
شــهرک صنعتی روی، صادراتی ترین شهرک 

صنعتی در کشور است
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان نیز با بیان اینکه شهرک صنعتی تخصصی 
روی زنجان با فعالیت بیش از ۶۰ واحد صنعتی، 
۷۰ درصــد روی کشــور را تولید می کند، گفت: 
این شــهرک، صادراتی ترین شــهرک صنعتی در 
کل کشــور بوده و بیش از ۸۰ درصد محصوالت 

تولیدی آن صادر می شود.
ناصر فغفوری با بیان اینکه پسماندهای روی زنجان 
دارای عناصر ارزشــمندی اســت، اظهار داشت: 
وجود همین عناصر، یکی از دالیلی است که دولت 

در باره این پسماندها ادعای مالکیت می کرد.
وی خاطرنشــان کرد: ساماندهی محل فعلی انبار 
پســماند روی و تعیین محل جدیــد برای انتقال 
پســماندهای بعدی، ۲ رویکرد سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان زنجان بود.
فغفوری افزود: برای ســاماندهی محل فعلی انبار 
کیک ها و جلوگیری از آالیندگی آن ها مقرر شد 

شیب های این محل اصالح و کانال زنی شود.
وی با بیان اینکه تمام مراکز استان ها باید یک مرکز 
دپو با امحای پسماندهای ویژه داشته باشد، ادامه 
داد: برای تعیین محل جدید پسماندها نیز شرکتی 
تشکیل و طرح ارزیابی برای زمین مورد نظر نوشته 
و مقرر شــد کمیته ای برای ساماندهی ها تشکیل 

شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان با بیان اینکه هفت پهنه برای پســماندهای 
جدید تعیین شــده بود، گفت: با بررسی آن ها در 
نهایت، پهنه مرصع برای انباشت کیک ها تعیین شد 
و پس از ارزیابی زمین مورد نظر، حدود ۴۰ هکتار 
از ۶۰ هکتار زمین موجود به شــرکت بهین فرآور 

جهت آماده سازی واگذار شد.
وی با اشاره به مســائل اجتماعی پیش آمده برای 
انتقال پســماندهای روی به محــل جدید، اظهار 
داشت: حتی برای رفع این موانع به مساجد روستا 
رفتیم و صحبت های الزم را با مردم منطقه انجام 

دادیم.
فغفوری تصریح کرد: هدف سازمان صنعت، معدن 
و تجارت این اســت که معضلی به نام پســماند 
نداشته باشــیم و روند دولت این بوده که درآمد 
حاصل از این مواد در راســتای سالم سازی استان 

زنجان هزینه شود.

سرانجام پس از سالها کش و قوس

مالکیت پسماندِ روی زنجان به دولت رسید

رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی زنجان خبر داد:

تعریف برند صادراتی زنجان 

8

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در گفتگوی 
تصویری با رهبر معظم انقالب عنوان کرد:

رشد ۳۰۰
درصدی 
صادرات 
در سال 

۹۸

7

ویتــرین

فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان 
زنجان از تعداد قطعی سهامداران سهام 

عدالت در استان خبر داد:

۷۹۳ هزار  
سهامدار عدالت 

در زنجان

8

2

7

2

2

فرنشین بیمه سالمت استان:
بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی 

بیمه سالمت به علوم پزشکی 
زنجان پرداخت شد 

مسوول بسیج سازندگی زنجان عنوان کرد:

شناسایی ۳۰ هزار 
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رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
تلفات ناشی از کرونا در زنجان 

به ۱۰۹ نفر افزایش یافت
 رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: با فــوت یک بیمار دیگر مبتال  
بــه کرونا در اســتان زنجان در ۲۴ ســاعت 
گذشته ) منتهی به شنبه ۲۰ اردیبهشت( تعداد 
فوت شدگان ناشــی از بیماری کرونا در این 

استان به ۱۰۹ نفر رسید.
به گزارش زنگان امروز، پرویز قزلباش، عصر 
دیروز، با بیان اینکه در ۲۴ ســاعت گذشــته 
تعداد ۶ نفر به آمار مبتالیان به کرونا ویروس 
در اســتان زنجان افزوده شــده است، گفت: 
درمجموع تاکنون تســت کرونایی ۱۰۵۰ نفر 
در استان بر پایه یافته های آزمایشگاهی مثبت 

اعالم شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با 
بیان اینکه از ظهر )پنج شنبه تا ظهر آدینه تعداد 
۲۵۰ نفر بیمار در مراکز درمانی اختصاص یافته 
کرونا، بستری شده اند، افزود: با احتساب این 
تعداد بســتری در ۲۴ ساعت گذشته تاکنون 
۳۲۰۷ بیمار مبتال بــه کرونا در مراکز درمانی 

استان بستری شده اند.
قزلباش با اشــاره به فوت یک بیمار مبتال به 
کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در این استان، ادامه 
داد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۹ 

نفر در استان جان خود را از دست داده اند.
وی از ترخیص ۱۴ بیمار کرونایی بهبود یافته 
از مراکز درمانی اســتان زنجان در ۲۴ ساعت 
گذشــته خبر داد و افزود: از مجموع بیماران 
مبتال به این ویروس در استان تا به امروز ۸۵۵ 
نفر با بهبودی کامل از بیمارســتان ترخیص 

شده اند.

زنجان رتبه نخست میزان 
فرآوری محصوالت کشاورزی 

را کسب کرد
 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان گفت: سال گذشته با میزان فرآوری ۵۰ 
درصدی محصوالت کشاورزی در این استان، 
زنجان در این زمینه رتبه نخســت را در بین 

استان های کشور کسب کرد.
جواد تاراسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
توســعه فرآوری محصوالت کشــاورزی و 
گسترش صنایع تبدیلی از اولویتهای سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان است، افزود: توسعه 
صنایــع تبدیلی در گرو بهــره گیری از همه 
ظرفیت ها و ایجاد تسهیلگری های الزم است.  
وی بــا بیــان اینکه با فــرآوری محصوالت 
کشــاورزی از هدر رفت بیش از ۱۱۰ هزار 
تن محصول کشــاورزی در استان جلوگیری 
می شود، ابراز کرد: با گسترش صنایع تبدیلی 
عواید بیشــتری از تولید در مقایســه با خام 

فروشی، نصیب کشاورزان می شود.   
رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی زنجان 
همچنین به پیگیری های انجام شده پیرامون 
تحقق »الگوی کشت بهینه« در استان به عنوان 
یکــی از طرح های مهم اشــاره کرد و گفت: 
زنجان جزو پنج استان برتر در اجرای  تغییر 

الگوی کشت است.
وی با بیان اینکه در راســتای اصالح الگوی 
کشت بهینه، توسعه و ترویج کشت محصول 
پســته به عنوان جایگزین کشت هندوانه در 
دستور کار قرار داده شده است، اظهار داشت: 
هدف از اجرای طرح اصالح الگوی کشــت، 
تولید محصوالت کشاورزی بر پایه نیاز بازار 
و متناســب با شرایط اقلیمی و آب وخاک در 

مناطق مختلف است.
به گزارش ایرنا، استان زنجان حدود ۸۰۰ هزار 
زمین کشــاورزی دارد که از این مقدار حدود 

۱۸۵ هزار زمین آبی)زراعی و باغی( است.
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان بیش از ۲ درصد محصوالت کشاورزی 

کشور در این استان تولید می شود.

کشف انواع کاالی قاچاق 
در زنجان

 رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان زنجان، از کشف انواع کاالی قاچاق به 
ارزش تقریبی بیش از ۱۵۰ میلیون ریال از یک 

دستگاه اتوبوس خبر داد .
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان، جعفر رحمتی اظهار 
کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کاال و حمایت 
از تولیــدات داخلی مامــوران اداره مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز حین کنتــرل خودروهای 
عبوری موفق شدند یک دستگاه اتوبوس را در 

آزادراه زنجان - تبریز شناسایی کنند.
وی افزود: ماموران پس از شناسایی، خودرو را 
متوقف و در بازرسی از آن انواع کاالی قاچاق  

قاچاق را کشف کردند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
زنجان با اشــاره بــه اینکه بنابــر اعالم نظر 
کارشناسان ارزش تقریبی کاالهای کشف شده 
۱۵۰ میلیون ریال برآورد شــده  است، گفت: 
یک متهم دســتگیر شــده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

رییس کل دادگستری زنجان:
افزایش شمار قضات محاکم 

زنجان در ۱۰ سال اخیر 
بی نظیر است

 رییس کل دادگســتری استان زنجان 
گفت: تامین نیروی انســانی مــورد نیاز در 
دادســراها و محاکم زنجان در ۱۰ سال اخیر 
بی نظیــر بوده به طوری که هم اکنون شــمار 
قضات به ۱۴۶ نفر افزایش یافته و تالش برای 

رسیدن به دادرسی استاندارد، ادامه دارد.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
نشست مشترک شــورای معاونان و قضات 
محاکم عمومی و انقالب شهرستان زنجان با 
تاکید بر ضرورت آموزش کارکنان شــعب و 
تقویت بستر سامانه ها برای تسریع و تسهیل 
اقدامات، اظهار داشت: تغییر ساختار در داخل 
مجموعه، آموزش قضات و کارکنان، برگزاری 
نشســت های قضایی به صــورت مجازی و 
دادرسی الکترونیکی از دیگر برنامه های مهم 

و اولویت های دستگاه قضایی زنجان است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت کیفری 
زندان هــا از سیاســت ها و اولویت های قوه 
قضاییه بوده که یکــی از روش ها و اقدامات 
موثــر در تحقق این امــر، ارتباط تنگاتنگ و 
جدی قضات با زندان و زندانیان برای بررسی 

وضعیت زندانیان است.
صادقی نیارکی گفت: با ایجاد بسترهای الزم 
در دستگاه قضایی استان، تمام درخواست ها 
و مکاتبات زندانیان باید از طریق بستر سامانه 
با مراجع قضایی انجام شــود و از این به بعد، 
درخواســت های ســنتی و کاغذی پذیرفته 
نیست. وی افزود: از مزایای این سامانه، تسریع 

و تسهیل در امور قضایی است.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان اظهار 
داشــت: محاکم زنجان به رغم افزایش شمار 
ورودی پرونده ها در ســال گذشــته، کارنامه 
خوبی در مختومه کردن پرونده ها به دســت 
آورده که این نشــان از یک اراده قوی و اقدام 

جهادی همکاران دارد.

دستگیری 2۰ متخلف
 محیط زیستی در زنجان

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
اســتان زنجان با بیان اینکــه در فروردین ماه 
۱۷ فقره پرونده تخلف تشــکیل و همه این 
پرونده ها در جریان اســت، گفت: در جریان 

این پرونده ها ۲۰ متخلف دستگیر شدند.
اسماعیل قلی زاده در گفت و گو با فارس اظهار 
کرد: برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست 

به صورت مستمر در حال انجام است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
زنجان با بیان اینکه در فروردین ماه سال کنونی 
پنج قطعه کبک زنده گیری شــده است، ادامه 
داد: در ایــن ماه پنج مورد پرونده شــروع به 

شکار تشکیل شده است.
وی با اشــاره به اینکه یک قبضه سالح غیر 
مجاز از شکارچیان کشف و ضبط شده است، 
ادامه داد: سه قبضه ســالح مجاز نیز در این 

روزها کشف و ضبط شده است.
قلی زاده خاطر نشــان کــرد: ۵۰ مورد ادوات 
شــکاری از جمله فشــنگ، تور، قفس و ... 

کشف و ضبط شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
زنجان ادامه داد: در فروردین ماه ســال کنونی 
۱۲ مورد پرونده تخریب مرتع در استان زنجان 

تنظیم شده است.
وی با بیان اینکه ضرر و زیان وارده به محیط 
زیســت اســتان زنجان در فروردین ماه سال 
کنونی ۶ میلیون ریال بوده است، عنوان کرد: 
مبلغ وصولی ۶ میلیون ریال دریافت شــده 

است.
قلی زاده با بیان اینکه در فروردین ماه ۱۷ فقره 
پرونده تخلف تشــکیل و همه این پرونده ها 
در جریان اســت، اضافه کرد: در جریان این 

پرونده ها ۲۰ نفر متخلف دستگیر شدند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبرداد:
اعالم آماده باش نارنجی

 به امدادگران هالل احمر استان
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: استان زنجان به عنوان تیم معین 
دوم اســتان تهران در وضعیــت آماده باش 

نارنجی قرار دارد.
شــهرام میرزایی در گفتگو با مهر، با اشاره به 
وقوع زمین لرزه در اســتان تهــران، از اعالم 
وضعیــت آماده باش نارنجی بــه امدادگران 
جمعیت هالل احمر استان خبر داد و گفت: 
زنجان به عنوان استان معین دوم، استان تهران 
تهران است و با توجه به وقوع زمین لرزه در 
استان تهران وضعیت نارنجی برای امدادگران 

این جمعیت اعالم شده است.
وی متذکر شــد: آماده گی استان برای کمک 
برای امداد و نجات به تهران اعالم شده و در 
صورت اعالم نیاز تهران نیروهای این جمعیت 

در منطقه حاضر خواهند شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان 
افزود: زمین لرزه در شهرهای شرقی استان و 

هم مرز با استان قزوین احساس شده است.

خبــر

 ۷۹۳ هزار نفــر از جمعیت 
اســتان زنجان دارای سهام عدالت 

هستند.
فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان 
زنجان گفت: در مجموع ۷۹۳ هزار 
و ۳۲۶ نفر از جمعیت این استان در 
طرح واگذاری سهام عدالت ثبت نام 

کرده اند.
ابوالفضل عباسچیان دیروز با بیان این 
مطلب به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
شهرستان های زنجان، خدابنده و ابهر 
بــه ترتیب بــا ۴۳.۳ ، ۲۰.۴ و ۱۴.۹ 
درصد از جمعیت، بیشترین سهم را 

در این توزیع دارند.
وی افــزود: شهرســتان های طارم، 
خرمدره، ماهنشــان و ایجرود نیز به 
ترتیب با ۵.۷ ، ۵.۴ ، ۵.۲ و ۴.۹ درصد 

در ردیف های بعدی قرار دارند.
عباســچیان در باره ارزش واقعی و 
فعلی سهام عدالت افراد، خاطرنشان 
کرد: مطابق قانــون برای هر خانوار 

مشــمول، حداکثر پنج میلیون تومان ســهام برای 
خانــوار پنج نفره اختصاص پیــدا می کرد و برای 
خانوارهایی که تعداد اعضای خانواده بیش از پنج 

نفر بود این پنج میلیون بین آن ها تقسیم می شد.
وی ادامه داد: برای خانوارهای کمتر از پنج نفر نیز 
برای هر فرد، یک میلیون تومان اختصاص یافته بود.
فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان 
اینکه در بازه ای اعالم شد که سهامداران، مبلغی برای 
تکمیل سهام خود واریز کنند، گفت: مشموالن سهام 
عدالت که یک میلیون تومان یا کمتر به تناسب تعداد 
خانوار، ســهام به آن ها تعلق گرفته بود باید نصف 
ســهام را در آن مرحله به حساب دولت می کردند 
تا صد درصد سهام به آن ها اختصاص داده می شد.

وی اظهار داشــت: ۲ دهک اول یعنی مشــموالن 
نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی و روستائیان 
و عشایر از صفر درصد تخفیف برخوردار بودند و 

نیازی به واریز نصف سهام نبود. 
عباسچیان خاطرنشان کرد: برخی از افراد نسبت به 
واریز ۵۰ درصد باقیمانده اقدام کرده و لذا ســهام 

عدالــت به صورت کامل به آن ها تعلق می گیرد اما 
برای کسانی که نسبت به واریز نصف سهام، اقدام 

نکرده اند همان نصف سهام تعلق خواهد گرفت.
این مســؤول در باره ارزش فعلی ســهام عدالت، 
یادآور شــد: هم اکنون ارزش هر سهم یک میلیون 
تومانی ســهام عدالت در بازار سرمایه بین ۸ تا ۱۱ 

میلیون تومان برآورد می شود.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی اســتان زنجان 
در پاســخ به اینکه ســهام عدالت مردم زنجان در 
صورت آزادسازی توسط کدام شرکت ها، سازمان ها 
و یــا نهادهــا مدیریت خواهد شــد، گفت: طبق 
اعــالم وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان 
خصوصی ســازی در صورتی که افــراد، مدیریت 
ســهام خود را عهده دار نشوند، این سهام از طریق 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی )صندوق های 

قابل معامله( مدیریت خواهد شد.
۲ روش مدیریت در آزادســازی سهام عدالت، 

پیش بینی شده است
وی با بیان اینکه ۲ روش مدیریت در آزادســازی 

ســهام عدالت، پیش بینی شده است، اظهار داشت: 
یکی، مدیریت خود فرد بر سهام و دیگری مدیریت 

از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی است.
عباسچیان خاطرنشــان کرد: افرادی که فعال بازار 
ســرمایه بوده و می توانند در بورس، معامله کنند 
می توانند مدیریت ســهام را خودشان انجام دهند 
اما از آنجایی که قشــر زیادی از مردم، آشنایی الزم 
با روش های معامله در بورس را ندارند پیشــنهاد 
می شــود که مدیریت ســهام عدالت خــود را به 

شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار کنند.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در 
باره تفاوت مدیریت سهام عدالت توسط اشخاص 
با شــرکت های ســرمایه گذاری، گفت: مالکیت و 
مدیریت سهام عدالت در آزادسازی به شیوه مستقیم 
به صورت مســتقیم و بدون واســطه به مشمول، 
تخصیص و انتقال می یابد همچنین به میزان سهام 
تخصیص یافته به هر فرد در شرکت های سرمایه پذیر 
سهام عدالت و به تناســب ارزش مقطع واگذاری، 
تعدادی از ســهام ۳۶ شــرکت بورسی تخصیص 

خواهد یافــت. وی افزود: عالوه بر 
آن، این دسته از ســهامداران سهام 
عدالت به ازای ســهام شرکت های 
غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت، 
ســرمایه گذاری  شرکت های  سهام 
استانی را نیز دریافت خواهند نمود. 
عباســچیان خاطرنشان کرد: در این 
نگهداری  حالت، مسؤولیت حفظ، 
و مدیریت سهام اختصاص یافته به 
عهده ســهامدار بوده و در راستای 
حفظ ارزش ســهام تخصیص یافته، 
قابلیت نقل وانتقال سهام مزبور به غیر 
و فروش آن بر پایه محدودیت های 
زمانی و مقداری تعیین شده توسط 
شورای عالی بورس صورت خواهد 
گرفــت و مطابق قانــون تجارت، 
مشــمول ســهام عدالت، سهامدار 
محسوب شــده و از مزایای سهام 
تخصیص یافته ازجمله سود بهره مند 

خواهد شد.
روش  در  داشــت:  اظهــار  وی 
غیرمســتقیم نیز مالکیت و مدیریت سهام عدالت 
از طریق شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
ســاماندهی خواهد شد و ســهامدار حق انتقال به 
غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشــت و 
با این تفویض اختیار، سهام شرکت های سرمایه پذیر 
سهام عدالت متعلق به سهامداران توسط شرکت های 

سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
عباسچیان در پاسخ به این پرسش که شرکت های 
سرمایه پذیر، استانی خواهند بود یا ملی، گفت: سهام 
عدالت در قالب صندوق های ســرمایه گذاری قابل 
معامله )۷۰درصد( و صندوق های ســرمایه گذاری 

پروژه استانی )۳۰درصد( ساماندهی خواهد شد.
فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اظهار 
داشت: ســهامداران می توانند با مراجعه به سامانه 
 www.samanese.ir سهام عدالت به نشانی
از وضعیت سهام و میزان سود دریافتی مطلع شده و 
یکی از روش های مستقیم یا غیرمستقیم را انتخاب 
نمایند و نیازی بــه مراجعه به هیچ مرجع دیگری 

نیست.

فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان از تعداد قطعی سهامداران سهام عدالت در استان خبر داد:

۷۹۳ هزار  سهامدار عدالت در زنجان

 فرنشین بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
با دریافت اعتبارات مورد نیاز از ســوی سازمان 
بیمه ســالمت کشــور مطالبات ســال ۹۷ علوم 
پزشــکی استان به طور کامل و مطالبات سال ۹۸ 
نیز تــا دی و در مجموع به میــزان ۱۴۰ میلیارد 

تومان پرداخت شد.
دکتر خدیجه ابراهیم خانی در نشســت خبری با 
خبرنگاران استان افزود: با توجه به شیوع بیماری 
کرونا پرداختی مطالبات ســازمان بیمه سالمت 
به دانشــگاه های علوم پزشکی به ویژه در استان 
زنجان که به دلیل کسری بودجه معوق مانده بود، 

سرعت بیشتری به خود گرفت.
وی اضافه کرد: با تالش های انجام گرفته مطالبات 
چهار ماه مانده ســال ۹۷ و تا دی سال گذشته به 
طور کامل پرداخت شد که پرداختی سال های یاد 
شده به تفکیک به میزان ۱۰۷ و حدود ۳۵ میلیارد 

تومان را شامل می شد.
ایــن مســؤول در ارتباط با هزینه بســتری یک 
بیماری کرونایی در بیمارســتان های دولتی نیز 
گفــت: در زمان حاضــر  ۹۰ درصد هزینه های 
بیمار بستری و  ۷۰ درصد سرپایی در بیمارستانها 

پرداخت می شود.
وی اظهار داشــت: به طــور میانگین هزینه یک 
بیمار کرونایی در بیمارستان های دولتی ۶ میلیون 
تومان است که ۹۰ درصد آن معادل پنج میلیون و 

۱۰۰ هزار تومان از سوی بیمه پرداخت می شود 
تا فشــار کمتری به بیمار وارد شود که این رقم 
معادل بیمه شــدن ۶ تا هفــت عضو یک خانوار 

است.
فرنشــین بیمه سالمت استان زنجان ادامه داد: در 
ســال کنونی تعرفه های مربوط به بخش دولتی 
و خصوصی از سوی شــورای عالی بیمه اعالم 
شــده که طبق مصوبه هیات وزیران بوده است و 

بر این مبنا افزایش ۲۰ درصدی تعرفه ویزیت ها 
و افزایش ۱۵ درصدی هتلینگ و بستری ها اعالم 

شده است.
این مســؤول با اشاره به تغییر سرانه بیمه درمانی 
ســالمت در سال کنونی نیز گفت: بر این  اساس 
هزینه ســرانه ماهانه برای هر فرد ۵۵ هزارو ۷۰۰ 
تومان اســت که برای یکســال ۶۶۸ هزارو ۴۰۰ 
تومان را شــامل می شود که با پرداخت این رقم 

می توانند از خدمات بیمه ای مورد نیاز اســتفاده 
کننــد. وی اضافه کرد: بر ایــن مبنا به افراد فاقد 
بیمه توصیه می شــود هر چه زودتر نســبت به 
پوشــش بیمه ای خود اقدام کنند چرا که فرآیند 
بیمه ای تایک ماه زمان بر اســت تا ارزیابی وسع 
انجــام و پس از اعالم نتیجه نیــز ۱۰ روز دوره 
انتظــار وجود دارد تا فرد بیمه شــده از دفترچه 
بیمه ای خود استفاده کند. ابراهیم خانی افزود: با 
توجه به بیماری همه گیر کرونا، پذیرش بیماران 
مشکوک به کرونا و قطعی مثبت در بیمارستان ها 
حداکثر تا ۴۸ ســاعت از طریق پایگاه اطالعاتی 
رفاه ارزیابی وسع انجام می گرفت  و  بالفاصله 

تحت خدمات بیمه ای قرار می گرفتند.
وی اضافــه کــرد: این ســازمان بــرای کاهش 
مراجعات بیمه شــدگان اعالم کــرد، دفاتری که 
برگه ســفید دارند و اعتبار آنها به پایان رســیده 
اســت، می توانند بدون طــی فرآیندها تا پایان 
خرداد از خدمات مورد نیاز بیمه ای استفاده کنند.
این مســؤول خاطرنشــان کرد: برخی داروهای 
بیماران نیز به مدت ســه ماه به صورت خودکار 
تمدید شد تا از مراجعات حضوری کاسته شود 
و در این میان ۷۰ درصد خدمات ســازمان بیمه 
ســالمت به صورت الکترونیکی در سطح کشور 
ارائه می شــود که این اقدام مهم در پیشگیری از 

ابتال به بیماری کرونا بسیار کمک کننده بود.

فرنشین بیمه سالمت استان:

بدهی ۱۴۰ میلیارد تومانی بیمه سالمت به علوم پزشکی زنجان 

 فرنشــین بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
کارفرمایانی که برای معلوالن اشــتغالزایی کنند 
و آنهــا را در مجموعه های خود بــه کارگیرند، 
از تســهیالت با نرخ بهره چهار درصد بهره مند 

می شوند.
محمد محمــدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه حمایت های بیمه خویش فرمایی و 
کارفرمایی با هدف ایجاد بســترهای الزم جهت 
ثبات و پایداری اشتغال های ایجاد شده، از طریق 
کمک به پرداخت سهم بیمه انجام می شود، افزود: 
کارفرمایان بــه ازای به کارگیری هر یک معلول 
می توانند تا ۲ میلیارد ریال تســهیالت دریافت 

کنند.
وی  یکی از شــیوه ها و راه های حفظ و پایداری 
اشــتغال ایجادشده را ارائه بســته های کمکی و 
تشویقی ذکر کرد و گفت: بر این پایه در صورت 

به کار گیری افــراد دارای معلولیت کمک هزینه 
ارتقــای کارآیی فرد دارای معلولیت شــاغل تا 
پنج سال قابل پرداخت است که در سال گذشته 
نزدیــک به ۳ میلیارد ریال به ۳۵ نفر از این افراد 

پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: شــدت معلولیت فرد معلول 
جویای کار برای تعیین میزان کمک هزینه ارتقای 
کارآیی مهم بوده و بر مبنای شاخص هایی انجام 

می شود.
به گفته محمــدی، این امر با توجه به طبقه  بندی 
عملکــرد، ناتوانی و ســالمت و تغییرات آن در 
کمیسیون پزشکی، توانبخشی تعیین نوع و شدت 
معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه  ای 
و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی 

است.
فرنشــین بهزیســتی اســتان زنجان ادامــه داد: 

کارفرمایــان به منظور بهره منــدی از این کمک 
هزینه باید در ابتدا به عنوان متقاضی به کارگیری 
فرد دارای معلولیت، در ســامانه اشتغال سازمان 
بهزیســتی و بانک اطالعاتی کارفرمایان وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.
فرنشین بهزیستی استان زنجان ادامه داد: همچنین 
باید با افراد معلول جویای کار حداقل قرارداد به 
کارگیری یک ساله منعقد کرده و حقوق و دستمزد 
این افراد را بر پایه مصوبات شورای عالی کار و 

سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: بهزیســتی استان در سال 
گذشته حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی به 
تعداد ۷۵۸ نفر  پرداخت کرده که سال گذشته بر 
پایه اعتبار ابالغ شــده از سوی سازمان بهزیستی 
کشور به منظور تثبیت اشــتغال های ایجاد شده 
از طریق پرداخت ســهم بیمه خویش فرمایی و 

کارفرمایی نزدیک بــه ۲۰میلیارد ریال به جامعه 
هدف بوده است.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:

کارفرمایان با به کارگیری افراد معلول از تسهیالت بهره مند می شوند
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کمترین میزان موالید، در ۵۰ 
سال گذشته، در سال ۹۸

 بر پایه تحقیقات شورای عالی انقالب 
فرهنگی در پایان سال ۹۸، میزان تولد کشور به 
یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۴ نوزاد رسید که 
نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۱ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
به گزارش مهر، بر پایه تحقیقات شورای عالی 
انقالب فرهنگی، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ 
در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده 
اســت اما پس از ســال ۱۳۹۴ به علت خالی 
شــدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با 
شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در 
سال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت به سال 
قبل با کاهش بیش از ۸ درصدی مواجه شده، 
که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده است. ضمن 
آنکه در ۶ ماهه اول سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه 
اول سال ۱۳۹۷ این تعداد با ۱۳ درصد کاهش 
مواجه بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی 

را به همراه داشته است.
در این گزارش تخمین زده شــده بود که در 
پایان ســال ۹۸، میزان تولد کشور به رقم یک 
میلیــون و ۲۰۵ هزار و ۹۵۴ تولد برســد که 
کاهش بی سابقه ای نسبت به سال های گذشته 

دارد.
در ادامــه این گــزارش آمده اســت، تعداد 
تولدهای سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۴ 
نشــان دهنده کاهش ۲۰۳ هزار و ۷۱۰ نفری 
است. همچنین، میزان موالید از حدود ۲۰ در 
هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی 
محسوس به ۱۶.۷ در هر هزار نفر جمعیت در 
سال ۱۳۹۷ رسیده و تخمین زده می شود که در 
سال ۱۳۹۸ نرخ زاد و ولد با ۱۴.۵ تولد به ازای 
هر هزار نفر جمعیت به کمترین حد خود در 

در ۵۰ سال گذشته رسیده باشد.
نرخ رشــد جمعیت ایران از ۱.۲۹ درصد در 
ســال ۱۳۹۰ به ۱.۲۴ درصد در ســال ۱۳۹۵ 
رسیده و برآوردها نشان می دهد که نرخ رشد 
جمعیت هم اکنون به حدود ۱ درصد رسیده 
باشد ضمن آنکه پیش بینی می شود در سالهای 
آینده با کاهش بیشتر نرخ رشد جمعیت مواجه 

باشیم.
متأســفانه خبرها حاکی از آن است که میزان 
موالید در سال ۹۸ )یک میلیون و ۱۹۶ هزار و 
۱۳۴ نوزاد(، از پیش بینی های انجام شده هم 
کمتر بوده و نرخ رشــد جمعیت به کمتر از ۱ 

درصد کاهش پیدا کرده است.

سردار رضایی:
رویکرد اقتدار توأم با عدالت و 
مهربانی اولویت اساسی ناجا

 جانشــین فرمانده ناجــا گفت: قطعًا 
رویکــرد اقتدار توأم بــا عدالت و مهربانی را 
به عنوان یک اولویت اساســی دنبال می کنیم 
از طرفــی باید بگویم با اقتــدار با مجرمان و 

هنجارشکنان برخورد می شود.
به گزارش مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه 
تودیع و معارفه جانشین فرمانده ناجا با گرامی 
داشــت یاد و خاطره شهدای اسالم، انقالب، 
دوران دفاع مقدس و شــهیدان عرصه نظم و 
امنیت اظهار داشت: مسوولیت امانتی در دستان 
ما است که این امانت از بزرگان و خوبان به ما 
رسیده و از بهترین خوبان شهدا هستند که باید 

راه و رسمشان را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی یک مجموعه 
عظیم است، افزود: نیروی عظیم انتظامی بسیار 
در تولید امنیت در کشور مؤثر است و در واقع 
در کسوت فرمانده امنیت داخلی ایفای نقش 

می کند.
جانشین فرمانده ناجا با معرفی نیروی انتظامی 
به عنوان مؤثرترین مؤلفه در امنیت ملی عنوان 
داشت: مقام معظم رهبری می فرمایند: نیروی 
انتظامی ســازمان مقدسی اســت بنابراین ما 
در پاسداشت این قداســت تالش داریم که 
مطلوب ترین خدمات را به مردم عزیزمان که 
الیق بهترین ها هســتند، ارائه دهیم و ضمن 
پاسداری از ارزش های نظام و انقالب اسالمی، 
مأموریت هایمان را به بهترین نحو اجرایی و 

عملیاتی کنیم.
این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی 
پرچمدار خدمت به مردم شریف ایران اسالمی 
است، یادآور شــد: امروز به لطف خداوند و 
تــالش آحاد فرماندهان و سبزپوشــان ناجا، 
نیروی انتظامی در کسب اعتماد مردمی جایگاه 
باال و ویژه ای دارد که این مهم را، سرمایه ای 
بزرگ و بی بدیل می دانیم و تالش می کنیم با 
بهره مندی از تجربیات گذشته، موفقیت هایمان 

را روزافزون کنیم.
ســردار رضایی خاطر نشــان کرد: در نیروی 
انتظامی ارتقا امنیت را به عنوان بستر مهمی در 

رونق کسب و کار و تولید دنبال می کنیم.
وی بــا بیان اینکه مطالبه مردم از دولت مردان 
و مســووالن؛ آرامش، آسایش و امنیت است، 
خاطر نشــان کرد: باید به انتظــارات به حق 
مردم پاسخ دهیم، علیرغم تنوع و گستردگی 
مأموریت هایمان تــالش داریم هر روز بهتر 
از روز گذشــته خدمات ارائه کنیم اما به نظر 
می رسد مؤثرترین مؤلفه در کاهش جرم، باال 
بردن هزینه جرم است؛ در واقع افزایش هزینه 

جرم می تواند به کاهش جرایم منتج شود.

خبــر

 اگر چه سهام عدالت ۴۹ میلیون 
ایرانی را شامل شده است اما اقشار آسیب 
پذیری مانند کارگران وجود دارند که در 
توزیع این ســهام توجه مناســبی به آنها 

نشده است.
به گزارش مهر، طرح توزیع سهام عدالت، 
اولیــن بار در مرداد ماه ســال ۸۴ و پس 
از ابالغ سیاســت های اصــل ۴۴ قانون 
اساســی در نشست هیئت وزیران دولت 
وقت به تصویب رسید. افزایش بهره وری 
شرکت ها، به واسطه سپردن سهام تعدادی 
از بهترین شــرکت های دولــت به مردم 
شــالوده این ایده بود. این شرکت ها غالبًا 
در دســته پاالیشــگاه ها، پتروشیمی ها، 
فلــزات، نیرو و مالــی، آن هم از بهترین 
شرکت ها بودند که واگذاری ۴۰ درصد از 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب 
سهام عدالت، گواهی بر استراتژیک بودن 
شرکت هایی است که سهام شأن به مردم 

واگذار شد.
در طرف مقابل برای شناسایی مشمولین 
ســهام عدالت از سال ۸۴ تا سال ۸۹، در 
مجمــوع ۶ بار تصمیم مســوولین وقت 
تغییر شــد. در ابتدا بنا بود این ســهام به 
همه ایرانیانی که ۱۵ ســال کامل دارند با 
اولویت دهک های پایین درآمدی واگذار 
شــود اما در آبان ماه سال ۸۵ این تصمیم 
عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به 
دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتاً در 
فروردین ۸۸ با تصویب آئین نامه اجرایی 
توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت به 
۶ دهک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین 
درآمدی آن با اولویت روستاییان و عشایر 

بود، به تصویب رسید.
مشمول کردن اقشار جمعیتی به جای 
۶ دهک پایین درآمدی؛ خطای بزرگ 

شناسایی مشمول ین سهام عدالت
علی رغم تاکید قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اختصاص 
این ســهام به دهک های درآمدی، اما از 
همان ابتدا به جای بررســی دقیق درآمد 
افراد، اقشــار جمعیتی مبنای تخصیص 

این ســهم ها قرار گرفت. بر این مبنا اگر 
چه در گام اولیه، اقشار آسیب پذیر تحت 
پوشش نهادهای حمایتی مشمول دریافت 
ســهام عدالت قرار گرفتند امــا در ادامه 
اقشار جمعیتی خارج از دهک های پایین 
درآمدی نیز مشمول دریافت سهام عدالت 
شدند که شاغلین دســتگاه های اجرایی، 
تأمین  بازنشستگان کشــوری، لشگری، 
اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداری ها از 

جمله آنها بودند.
بر این پایه در ســال ۸۴ در مرحله اول، 
مشــمولین را ۴.۵ میلیون نفــر از افراد 
نیازمند طرح شــهید رجایی، کمیته امداد 
امام خمینــی )ره( و افراد تحت حمایت 
سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل دادند. 
حدود ۳ میلیون نفر نیز به عنوان تکمیلی 
مشــموالن مرحله اول شناســایی و در 
مجموع ۷.۵ میلیون نفر به عنوان مشموالن 

مرحله اول نهایی شدند.
در مرحله دوم تمامی روستاییان و عشایر 
کشور که مجموعاً ۱۷ میلیون نفر را تشکیل 
می دادند مشمول سهام عدالت شدند. در 
ادامه اقشار مشمول سهام عدالت متنوع تر 
شد و در مصوبات مختلف ستاد مرکزی 
ســهام عدالت در ۱۸ مرحله شناســایی، 

تعداد مشموالن به ۴۹ میلیون نفر رسید.
به دلیل عدم وجود سامانه ای جامع برای 
شناســایی ۶ دهک پاییــن درآمدی در 
ســال های ذکر شده، توزیع سهام عدالت 
خطاهای نوع اول و نــوع دوم زیادی را 
شــامل شده اســت. به عبارت دیگر هم 
بســیاری از افراد متمکن، سهام عدالت 
گرفته اند و هم در طرف مقابل، بســیاری 
از افرادی که بر پایه اهداف سهام عدالت، 
باید مشمول دریافت آن قرار می گرفتند، 
از دریافت این سهام جا مانده اند و معنای 

این سهام که به عدالت منسوب شده است 
را زیر پرسش برده اند.

کارشناســان معتقدند دولــت باید برای 
مشمول کردن جاماندگان، فکری اساسی 
کند چرا که ترکیب مشــمول ان ســهام 
عدالت، بی عدالتــی در حق جاماندگان 
را نشان می دهد و به تدریج با آزادسازی 
و قابل معامله شــدن این ســهام، تبعات 

اجتماعی آن اجتناب ناپذیر است.
سهم قشر کارگر از سهام عدالت چقدر 

بوده است؟
به عنوان نمونه از جمله اقشــار ضعیف 
جامعه کــه باید حتماً مــورد توجه این 
سهام قرار بگیرند قشر کارگر هستند که 
در شناسایی اولیه مشمولین سهام عدالت 
مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در ســال 
۸۹ تنها اقشــار بسیار خاصی از کارگران 
یعنی کارگران فصلی، ساختمانی و زنان 

کارگر سرپرست خانوار )مجموعاً حدود 
۶ میلیون نفر( مشمول این سهام شدند.

در این باره علی خدایی، نماینده کارگران 
در شــورای عالی کار می گوید: متأسفانه 
در مقطعــی که ثبت نــام در حال اتفاق 
بــود، فریادهای ما به آســمان رفت. اما 
مســووالن تصمیم گیر وقت کارگران را 
به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، 
امروز ممکن است تعدادی از کارگران در 
قالب نوع دیگری از ثبت نام ها مشــمول 
سهام عدالت شده باشند، اما جامعه فراگیر 
کارگری هیچ وقت در گروه مشــموالن 
قرار نگرفــت. گروه های مختلف جامعه 
ســهام عدالت دریافت کردند اما بخش 
عمده ای از کارگران مشــمول این طرح 

نشدند.
وی معتقداست: یکی از اجحاف هایی که 
در حق کارگران صــورت گرفته همین 

است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند.
دولت پرتفوی ســهام عدالت را توسعه 
دهد تا افراد نیازمند تحت پوشــش قرار 

بگیرند
به نظر می رسد با توجه به اینکه هم اکنون 
با ایجاد ســامانه اطالعات رفــاه ایرانیان 
امکان شناسایی اقشار آسیب پذیر فراهم 
شده است دولت می تواند با اضافه کردن 
سهام شرکت های دولتی دیگر به پرتفوی 
ســهام عدالت، این افراد را نیز مشمول 

سهام عدالت کند.
در این باره سید محمد هادی سبحانیان، 
سرپرست معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکز پژوهش هــای مجلس در گفتگو با 
مهر با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر الزم برای 
اعطای سهام عدالت به مستحقین جامانده 
بیان داشت: متأسفانه وقتی سیاست گذار 
اشتباهی را مرتکب می شود، به این راحتی 
نمی شــود آن را اصالح کرد. لذا اگرچه 
هم اکنون برخی دارندگان سهام عدالت 
از تمکن مالی برخوردار هستند ولی بعید 
است سیاست گذار ســهام را از این افراد 
پس گرفته و به مســتحقان واقعی اعطا 
کند. راهــکار واقع بینانه این اســت که 
پرتفوی ســهام عدالت را گسترش دهند 
و شــرکت های جدیدی را مشمول طرح 
سهام عدالت کنند تا بتوان افرادی که نیاز 
دارند اما مشــمول این طرح نشده اند را 

پوشش داد.
علی مروی، رییس اندیشــکده حکمرانی 
شــریف نیز در گفتگو بــا خبرنگار مهر 
می گویــد: اگــر دولت فکــری به حال 
جامانــدگان نکند، تبعات و مشــکالت 
اجتماعی ایجاد خواهد شــد. چرا که هم 
اکنون ارزش این ســهام حداقل ۸ الی ۱۰ 
میلیون تومان به ازای هر نفر شــده و یک 
خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ 

الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.
وی معتقد است: مشمول کردن جاماندگان 
می تواند با اســتفاده از افــزودن برخی 
شرکت های حاضر در لیست واگذاری به 

سبد کل سهام عدالت باشد.

کارگران؛غایب بزرگ سهامی به نام عدالت
 چه کسانی سهام عدالت گرفتند؟ 

 در شــرایطی کــه دانش آموزان 
نســبت به نحوه برگــزاری و محتوای 
امتحانات پایان سال خود نگران هستند، 
مسؤوالن آموزش و پرورش می گویند که 

جای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش فارس، اواخر بهمن سال ۹۸ 
بود که پای ویروس کرونا به کشــورمان 
باز شــد و اولین جایی که تعطیل شد، 
مدارس بود؛ با توجه به تحصیل حدود 
۱۵ میلیون دانش آموز در ایران، مسؤوالن 
وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی 
وزارت بهداشــت تصمیــم گرفتند که 

مدارس را تعطیل اعالم کنند.
این تعطیلی همچنان ادامــه پیدا کرد و 
تاکنون مدارس کشــور تعطیل اســت؛ 
تعطیلی که باعث شده است دانش آموز 
از حضور در مدرســه محروم شــوند 
اما مســؤوالن دســتگاه تعلیم و تربیت 
و به ویژه معلمان دلســوز دانش آموزان 

نگذاشتند آموزش تعطیل شود.
از همــان روزهــای ابتدایــی تعطیلی، 
مسؤوالن آموزش و پرورش رایزنی را با 
صدا و سیما شروع کردند و آموزش های 
تلویزیونی آغاز شــد که روند خوبی نیز 
داشته است؛ محسن حاجی میرزایی وزیر 
آموزش و پرورش  ۱۶ اردیبهشــت در 
آیین بزرگداشت مقام معلم که با حضور 
رییس جمهور و به طور ویدئو کنفرانسی 
با معلمان نمونه سراســر کشور برگزار 
شد، اظهار کرد: »سه روز پس از تعطیلی 
عمومی مدارس از شبکه های تلویزیون، 
آموزش را شروع کردیم و آموزش ها به 
۴ شبکه توسعه پیدا کرد و با پخش این 
برنامه هــا، معلمان با کیفیت به دورترین 
مناطق کشور برده شدند و در چادرهای 
از  توانســتند  دانش آموزان  عشــایری، 

معلمان باکیفیت برخودار شوند.
وی تصریح کرد: »طبق بررسی های انجام 
گرفته بیش از ۲۷ میلیون بار برنامه های 
آموزشــی دانلود شده اســت که نشان 
می دهد اقدام بسیار خوب و مثبتی بوده 
است اما برنامه های آموزشی تلویزیونی 
همه نیازهای ما را پاســخ نمی داد چون 
تلویزیون ارتباط یک ســویه ای داشت 
و ما به دنبال ارتباط دوســویه بودیم لذا 

بالفاصله درصدد طراحی یک ســامانه 
بومی، اختصاصــی، امن و تعاملی برای 
دانش آموزان برآمدیم که خوشــبختانه 
فعال شــد و تاکنون بیش از ۱۱ میلیون 
دانش آمــوز و ۷۸۰ هزار معلم و مدیر به 
شبکه آموزش دانش آموزی پیوسته اند و 

در سامانه شاد فعال هستند«.
البته همزمان هم با آموزش های تلویزیونی 
هم معلمان پای کار آمدند و برای تحقق 
یادگیری در دانش آمــوزان هر آنچه در 
توان داشتنند را به کار بستند؛ از معلمی 
که روی یخچال خانه آموزش می داد تا 
معلمی که روی تخت بیمارستان تدریس 

می کرد، نمونه ای از این اقدامات است.
اما در هر حال آموزش های تلویزیونی و 
مجازی، مشکالت و سختی های خاص 
خود را داشت؛ نداشتن یا کندی اینترنت، 
عدم حضــور دانش آمــوزان در فضای 
مجازی، عدم داشــتن تلفن همراه، عدم 
اجبار به دانش آموزان برای مشاهده برنامه 
تلویزیون و یک سویه بودن آموزش های 

تلویزیونی از نمونه این اقدامات است.
این مشــکالت موجب شــده است که 
دانش آموزان نسبت به برگزاری امتحانات 
پایان ســال نگران باشند و این موضوع 
در دستور کار شــورای عالی آموزش و 

پرورش قرار گرفت.
۲۵ فروردین دومین نشست شورای عالی 
آموزش و پرورش به صورت مجازی و 
با حضور وزیر آموزش و پرورش و همه 
اعضا برای تصمیم گیری درباره ادامه سال 
تحصیلی و چگونگی برگزاری امتحانات 

دانش آموزان برگزار شد.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شــورای عالی 
آموزش و پرورش درباره این نشســت 
به خبرنگار اظهار کرد: اعضای نشست 
از اهتمــام و تالش های وزارت آموزش 
و پــرورش به ویژه مدیران و معلمان که 
مجاهدان جبهه دانایی هستند، صمیمانه 
تشــکر کردند کــه علی رغــم تعطیلی 
مدارس، اجازه ندادنــد آموزش تعطیل 
شود و با استفاده از ظرفیت صدا و سیما 
و تالش معلمان، پیام های آموزشــی به 

دانش آموزان منتقل شد.
وی به مصوبات این نشست اشاره کرد 

و گفت: اولین نکته این بود که از مدیران 
و معلمان خواســته شــد که در فرصت 
باقیمانده با اســتفاده از امکانات موجود، 
تمام مفاهیم آموزشی را به دانش آموزان 
منتقل کنند و هیچ بخش از کتاب درسی 
حذف نخواهد شد و امتحان پایان سال از 
تمام مفاهیم درسی خواهد بود؛ در نتیجه 
آموزش هــا را در فرصت باقیمانده ادامه 
دهند؛ نکته دوم ایــن بود که آموزش و 
پرورش با سرمایه گذاری الزم، شرایطی 
را به وجود آورد که برای سال تحصیلی 
جدید حتی اگر بیماری کرونا کنترل شد، 
بتوان از ظرفیت فضای مجازی به عنوان 

مکمل آموزش استفاده کرد. 
نویــد ادهم اضافه کرد: نکته ســوم این 
است که از تالش و همراهی خانواده ها 
قدردانی به عمل آمد و قرار شــد که در 
ارزیابی عملکرد دانش آموزان در ســال 
تحصیلی جاری، عملکرد خانواده ها مورد 
توجه قــرار گیرد و هم اینکه زحمات و 
خدمات مدیران و معلمان مبنای ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی قرار گیرد.
البته چند وقــت بعد آموزش و پرورش 
تصمیم گرفت برای اینکــه عدالت در 
برگــزاری امتحانات برقــرار کند و در 
راســتای این موضوع که شاید تعدادی 
از دانش آموزان نتوانستند از آموزش های 
مجــازی و تلویزیونی به خوبی بهره مند 
شــوند، امتحانات نهایی به نحو دیگری 

برگزار شود.
خسرو ســاکی رییس مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشــی در بــاره نحوه 
طراحــی ســؤاالت امتحانــات نهایی 
دانش آموزان پایــه دوازدهم به خبرنگار 
فارس گفت: در سال کنونی نحوه آموزش 
ما با توجه به شیوع کرونا ویروس به دو 
بخش تقسیم شده است؛ در بخش اول 
طبق بررسی های انجام گرفته ۸۰ درصد 
محتوای کتاب هــا از اول مهرماه تا پایان 
بهمن مــاه به صورت حضوری تدریس 
شــده و در بخش دوم از اول اسفند ماه 
تاکنــون ۲۰ درصد باقیمانــده محتوای 
کتاب هــا به صورت غیــر حضوری از 
طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی، 
ابتکارات دبیران در بســتر پیام رسان ها و 

شبکه شاد تدریس شده است.
وی ادامه داد: برای طراحی پرسش های 
امتحانات نهایی پایه دوازدهم دو بخش 
در نظر گرفته شده است که در بخش اول 
به ۸۰ درصدی که به صورت حضوری 
تدریس شــده، ۱۶ نمره اختصاص یافته 
که ســؤاالت آن به صورت الزامی طرح 
می شــود و دانش آموزان ملزم هستند به 
تمام ســؤاالت این بخش پاســخ دهند 
و برای کســب ۴ نمره باقیمانده دو نوع 
سؤال است؛ نوع اول از ۲۰ درصدی که 
به صورت غیر حضوری تدریس شــده 
و نــوع دوم مجــدداً از ۸۰ درصدی که 
به صورت حضوری تدریس شده طرح 
می شود که دانش آموزان مجاز هستند از 
بین این دو نوع ســؤاالت برای کسب ۴ 
نمره، ســؤاالتی را که آمادگی بیشتری 

دارند انتخاب کرده و پاسخ دهند.
 ســاکی اضافه کرد: در این شیوه هم به 
زحمــات دانش آموزانی که آموزش های 
غیر حضــوری را دنبال کرده اند بها داده 
می شــود و هم به همه دانش آموزان، به 
ویژه کســانی که به هر دلیل نتوانسته اند 
از آموزش هــای غیرحضوری اســتفاده 
کنند فرصت پاسخگویی به سؤاالتی که 
از بخش تدریس حضوری طرح شــده، 
داده می شــود تا بدلیل عدم دسترسی به 
آموزش های غیرحضوری، حقی از آنها 

تضییع نشود.  
اما امتحانات سایر پایه ها چگونه است؟ 
رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی 
وزیر آموزش و پرورش در باره امتحانات 
دانش آمــوزان دوره ابتدایی گفت: طبق 
دستورالعمل تهیه شده و جلساتی که در 
شورای عالی آموزش و پرورش برگزار 
شد، ارزیابی دانش آموزان توسط معلمان 

انجام می شود.

هماهنگ  امتحانات  دربــاره  حکیم زاده 
استانی، توضیح داد: به این امتحانات از 
قبل هم نقدهایی وارد می شد و با توجه به 
بازبینی های انجام شده، آزمون هماهنگ 
اســتانی نخواهیم داشت و پس از پایان 
فرایند آموزش دروس، با محوریت معلم، 

ارزیابی ها انجام می شود.

وی در باره بازگشایی مدارس در مناطق 
ســفید، گفت: در مناطقی که توســط 
وزارت بهداشــت کم خطر اعالم شــده 
اســت با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
شرایط آموزش حضوری فراهم می شود 
که بسیاری از آنها جزو مناطق روستایی و 
عشایری هستند براین  اساس دانش آموزان 
ایــن مناطق هم از فرصت بهتر یادگیری 

بهره مند خواهند شد.
حکیم زاده در پاسخ به این پرسش که آیا 
امکان برگزاری امتحانات دانش آموزان به 
صورت حضوری است، گفت: والدین 
دغدغه ای نداشته باشند چرا که سالمت 
دانش آموزان، اولین و مهمترین اولویت 
ماست و ما بر پایه پروتکل های بهداشتی 

عمل می کنیم.
درباره  اردیبهشــت   ۱۲ حاجی میرزایی 
امتحانات پایان ســال بیان کرد: ارزیابی 
در دوره ابتدایی کیفیـ  توصیفی اســت 
و با نظر معلمان انجام می شــود یعنی از 
مجموعه فعالیت های آموزشــی اســت 
و به صــورت برگــزاری امتحان کتبی 
نیســت پس در آن امتحان حضوری و 

غیرحضوری موضوعیت ندارد.
وی افــزود: در حال حضــور نظر دادن 
برای امتحانات ســایر دانش آموزان زود 
اســت؛ در شــاد امکان حضور و غیاب 
و آزمون گرفتن هســت؛ اگــر در زمان 
اســتانداردهای  و  پروتکل ها  امتحانات 
وزارت بهداشت اجازه بدهد، امتحانات 
حضوری برگزار می شود ولی اگر وزارت 
بهداشــت اجازه ندهد، آماده برگزاری 

آزمون غیرحضوری هستیم.
علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره 
چگونگــی برگزاری امتحانــات دانش 
آموزان هفتم تا یازدهم )متوسطه اول و 
دوم به جز دوازدهم(گفت: از عید به این 
سو چند سناریو داشتیم و بر روی روش 
های ارزیابی برای پایان خوب ، متمرکز 
شدیم؛ ارزشیابی در شش پایه اول دوره 
ابتدایی کــه توصیفی اســت و آزمون 
هماهنگ پایه ششم هم منتفی شده است. 
امتحانات پایه نهم نیز به جهت تاثیر در 
هدایــت تحصیلی، به صورت هماهنگ 

استانی برگزار می شد اما امسال هماهنگ 
نخواهد بود و آن را بایسته نمی دانیم.

 وی ادامــه داد: اما برای ارزشــیابی ها، 
آمــوزان  دانــش  دیــد  بایــد   ابتــدا 
فضای آمــوزش حضوری را تجربه می 
کنند یا خیر؟ اگر بازگشــت به مدرسه 
داشــته باشند طبیعتا ارزشــیابی های ما 
مشابه روش های ســنجش قبلی است؛ 
 به غیــر از موضوع حجــم دروس که 
بر پایــه مدل ارایه شــده، مدیر و معلم 
درباره آن به صورت غیرمتمرکز تصمیم 
می گیرند و آموزش را پایان می دهند. اما 
حالت دوم این اســت که امکان حضور 

مهیا نشود. 
کمرئی افــزود: البته ترجیــح ما آزمون 
های حضــوری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و در صورت صدور مجوز از 
سوی مراجع مربوطه است. اما اگر نشد؛ 
چــاره ای جز  ارزشــیابی غیرحضوری 
نداریم که طراحی شــده و دستورالعمل 
آن تبین شــد و یک مرحله در شورای 
عالی کلیاتش بحث شده است و به این 
شکل اســت که معلمان بر پایه آموخته 
های دانش آموزان به میزان حجم تدریس 
شده با روشــهای چهارگانه مکمل و بر 
پایه ارزشــیابی مستمر نوبت اول دانش 
آموز و همچنین عملکرد یک ماهه بعد از 
آن تا تعطیلی مدارس، ارزشیابی نهایی را 
انجام دهند. در واقع همان کاری بود که 
در دوره ابتدایی انجام می شود و حاال به 

پایه های باالتر تعمیم پیدا می کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا آخر سال آزمون 
اینترنتی گرفته خواهد شد یا خیر گفت: 
اینترنتــی هماهنگ گرفته  خیر، آزمون 
نخواهد شــد ولی معلم ها دارند آزمون 
ها و ارزشــیابی ها را انجام و تکالیف را 
از ســوی دانش آموزان دریافت می کنند. 
ارزشیابی از فرایند آموزش انجام می شود.
به گزارش فارس، مســؤوالن آموزش و 
پرورش بارهــا و بارها اعالم کردند که 
در برگزاری امتحانات جانب عدالت را 
رعایت می کنند و ارزشیابی دانش آموزان 
متناسب با آنچه آموزش دیده اند برگزار 
می شــود و نقش معلم در دادن نمره به 

دانش آموزان پررنگ است.

دل نگرانی دانش آموزان نسبت به امتحانات پایان سال
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رییــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: 
فاویپراویر تاکنون نتوانسته اثربخشی خود 
را ثابت کند، در دنیــا نیز این دارو نمره 

قبولی دریافت نکرده است.
به گزارش فارس، محمدرضا شانه ســاز 
رییس ســازمان غذا و دارودر نشســت 
خبری اینترنتــی که با حضور تعدادی از 
خبرنگاران برگزار شد با بیان اینکه قبل از 
بحران کرونا روزانه ۱۵۰ هزار ماسک در 
کشور تولید می شد گفت: با شیوع بحران 
و تدابیــر الزم اکنون روزانــه ۲ میلیون 
ماسک در کشور تولید می شود و از سوی 
دیگر اصناف نیز به همین میزان ماســک 

تولید می کنند.
به گفته شانه ســاز پس از آغــار بحران 
این اجازه به دانشگاه های علوم پزشکی 
داده شــد مجوزهای تولید الکل و مواد 
ضدعفونــی کننده را بــدون طی کردن 
کارخانجات  برای  اداری  بروکراسی های 

تولید کننده صادر کنند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر لباس های 
مــورد نیاز کادر درمان در کشــور تولید 
می شود و با همت تولیدکنندگان داخلی 
هم اکنون ۶ نوع لباس در کشور ما تولید 
می شــود و قیمت این اقالم یک چهارم 
محصــوالت خارجی اســت. با تالش 
محققان امروز توانایی صادرات کیت را 
داریم و امیدواریــم با دپوی الزم بتوانیم 

صادرات ونتیالتور را آغاز کنیم.
به گفته شانه ساز وضعیت تولید لباس قبل 
از شیوع کرونا روزانه ۲۰۰۰ لباس بود و 
امروز این لباس ها با پارچه لطیف و تعداد 
بســیار زیاد تولید می شود، این پارچه ها 
مورد تایید سازمان انرژی اتمی است و از 
قابلیت محافظتی بسیار باالیی برخوردارند 

و این تولیدات ظرف ۴۵ روز رخ داد.
رییس ســازمان غذا و دارو ادامه داد: هم 
اکنون عالوه بر اینکه نیاز کشــور را در 
زمینه اقالم درمانی و کیت تشخیصی بر 

طرف کردیم صــادرات هم می کنیم. در 
زمینه دارو و واکسن هم در حال فعالیت 
هســتیم و امیدواریم در تولید واکسن و 

دارو پیشتاز باشیم.
*فاویپیراویر نمره قبولی نگرفته است

شانه ســاز در باره وضعیــت دو داروی 
بهبــود کرونا گفــت: در زمنیه داروهای 
مطرح مانند فاویپیراویر در حال طی کردن 
مراحل آخر تحقیقات است اما نتوانسته 
نمره قبولــی دریافت کنــد، فاویپراویر 
تاکنون نتوانســته اثربخشی خود را ثابت 
کند در دنیــا نیز ایــن دارو نمره قبولی 
دریافت نکرد، داروی رمدیسیویر نیز در 
دنیا مطرح شده که بارقه امید در مورد این 
دارو پررنگ تر شــده و نمی توان اظهار 
نظر قطعی درمورد این داروها داشت، هر 
دو دارو مورد کارآزمایی بالینی در کشور 
قرار می گیرند و توان تولید هر دو دارو را 
داریم. به لطف خدا توان خوبی در زمینه 
داروسازی در کشور داریم و از بابت دارو 
مشــکل خاصی وجود ندارد، در حوزه 
واکسن نیز مراکز خصوصی و دولتی در 
حال انجام تحقیقات هستیم و در برخی 

موارد از کشورهای دیگر جلوتر هستیم.
*پیش بینی واردات 10 برابری واکسن 

آنفلوانزا
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی 
برای واردات واکســن آنفلوانزا در سال 
کنونی گفت: با توجه به تقاضای دنیا به 
این واکسن، ما هم پیش بینی واردات ۱۰ 
برابری واکســن آنفلوانزا را در مقایسه با 
سال گذشته انجام داده ایم و تمام اقدامات 

الزم انجام شده است.
*اصرار بر استفاده دارویی خاص 

وی در پاســخ به این پرسش که برخی 
بیماران خاص مانند تاالســمی با کمبود 
دارو مواجه هســتند، بیان کرد: در زمینه 
داروهــای بیماران خاص بــه جز اقالم 
خاص که ناشی از فشار تحریم ها است 

مشکلی نداریم. برخی بیماران و پزشکان 
اصرار دارند برخی برندهای خاص وجود 
را تهیه کنند، یعنی برند خاص را دریافت 
کننــد. در قانون عنوان شــده که باید از 
برند داخلی استفاده شود اما برای کاهش 
اضطراب داروهــای برند خارجی را هم 

وارد می کنیم.
رییس ســازمان غذا و دارو افزود: بحث 
کمبود دارو نیست بلکه اصرار بر استفاده 
دارویی خاص اســت. هر نسخه دارویی 
که دســت مردم بــوده در این وضعیت 
فراهم شده اســت. گرچه توزیع برخی 
اقالم در همه داروخانه ها وجود ندارد و 
امکان استفاده از آن در همه داروخانه ها 
نیست. چرا که مصرف کننده آن خاص 

است.
به گفته شانه ســاز، بحث اول دسترسی 
بیماران به داروها اســت و سپس بر برند 
خاص تاکید داریم. قانونگذار تاکید دارد 
که اولویت با داروهای تولید داخل است.

*ســهم ســازمان غذا و دارو از یک 
میلیارد یورو صندوق توسعه

رییس سازمان غذا و دارو گفت: جزئیات 
سهم ســازمان غذا و دارو از یک میلیارد 
یورو تخصیص یافته از صندوق توسعه 
ملی باید از سوی معاونت توسعه اعالم 
شــود، اما ما باید بخــش خصوصی را 
تقویت کنیم تا بتوانند اقالم مورد نیاز را 

در اختیار ما قرار دهند.
وی گفت: سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی 
فقــط به مــواد موثــره دارو اختصاص 
پیــدا می کرد و بقیه اجزا بــا ارز نیمایی 
محاسبه می شــد، به این صورت که ۳۵ 
درصد قیمــت دارو شــامل ارز ۴۲۰۰ 
بود، اصوال برای داروهــای وارداتی ارز 
۴۲۰۰ اختصاص میافت. شانه ساز افزود: 
کیت های سرولوژی به وفور در کشور در 
حال تولید است و صادرات آن آزاد شده 
است، در مورد ســایر کیت ها نیز اجازه 

واردات را ممنوع نکرده ایم.
*متخصصــان داخلی بــه کیت های 

سرولوژی اعتقادی ندارند
رییس سازمان غذا و دارو درباره تولید و 
صادرات کیت های سرولوژی کرونا گفت: 
در مورد قابل اعتماد بودن نتیجه کیت های 
تشخیصی خیلی صحبت نمی کنم و باید 
متخصصان در این زمینه اظهار نظر کنند. 
در کمیته علمی کرونا بحث انواع کیت ها 
مطرح شده است. متخصصان در کشور ما 
هنوز خیلی به کیت های سرولوژی اعتقاد 
ندارد. این کیت ها در داخل تولید شده و 
کشورهای دیگر هم متقاضی دریافت آن 
هستند. ولی در کشور ما کیت های دیگر 

به سرولوژی ترجیح داده می شود.

وی ادامــه داد: خیلــی از داروها و اقالم 
به کشــورهای مطرح دنیا صادر می شود 
و بسیاری از کشــورها روی داروسازی 

کشور ما و بخش های مختلف علمی ایران 
حساب می کنند. اگر شیطنت های خارجی 
و موانع موجود وجود نداشــت، کیفیت 
داروهــای ایرانی برای صادرات بســیار 
باالســت و حتی هم اکنون بخش مهمی 
از داروهای ما به خارج از کشور قاچاق 
می شــود. وقتی وزرای بهداشــت سایر 
کشورها به ایران می آیند و کارخانه های 

ما را می بینند متعجب می شوند.
*قیمت ماسک و تولید در داخل

شانه ســاز درباره قیمت ماسک در کشور 
با توجه به افزایــش تولید آن گفت: هم 
اکنون ۳ تا ۴ نوع ماسک در کشور تولید 
می شود. یک نوع ماسک سه الیه صنعتی 
اســت. در مورد قیمت انواع ماسک سه 
الیه، ســه نوع وجود دارد که ماســک 
صنعتی قیمت زیر هزار تومان دارد. یک 
نوع دیگر توسط بسیج اصناف و صنایع 
تولید می شــود و کیفیت مناسبی دارد و 

قیمت آن حدود هــزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار 
تومان است. نوع دیگر هم وارداتی است 
کــه وقتی هنوز ظرفیــت تولید اطمینان 
بخش نشده، ثبت سفارش شده بود و در 
راه اســت و قیمت آنها ممکن است تا ۵ 

هزار تومان هم باشد.
وی ادامــه داد: همه موانع بــرای تولید 
این اقالم در کشــور برداشــته شــده و 
تــالش کردیم دســت تولیدکنندگان را 
در این زمینه باز کنیم. در مورد ماســک، 

نظارت های کیفی افزایش یافته است.
*کمبود دستکش نداریم

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی 
درباره کمبود دســتکش اظهــار کرد: در 
مورد دستکش هم کمبودی وجود ندارد. 
ماده اولیه دستکش های التکس وارداتی 
اســت و قیمت این نوع دستکش ممکن 
است متغیر باشد. البته مشکلی برای مراکز 

درمانی و بیمارستان ها وجود ندارد.

رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

آخرین وضعیت دو داروی بهبود »کرونا«
 پیش بینی واردات 10 برابری واکسن آنفلوانزا

شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید 
مبتال به کرونا
جانباختن ۵۵ نفر

از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
شناسایی ۱۵۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 

در کشور خبر داد.
به گــزارش ایســنا، دکتر جهانپــور عصر 
دیروز، در این بــاره گفت: از دیروز تا امروز 
۱۹ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و بــر پایه معیارهای 
قطعی تشخیصی ۱۵۵۶ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد و مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۱۰۴ هزار و 

۶۹۱ نفر رسید.
جهانپور با بیان اینکه شوربختانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۵۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دســت دادند، بیان کــرد: مجموع جان 

باختگان این بیماری به ۶۵۴۱ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون ۸۳ هزار و ۸۳۷ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند؛ 
اما شــوربختانه ۲۷۱۱ نفر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
جهانپور در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۵۸ 
هزار و ۸۹۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 

کشور انجام شده است.

به دنبال شیوع بیماری در »ووهان« چین؛
نخستین بار 

ویروس کرونا در ایران 
کجا تشخیص داده شد

 رییس دانشــکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران، در مورد اولین تشخیص 
ویروس کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش مهر، علی اکبری ساری، گفت: اولین 
نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشــگاه 
ویروس شناســی دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد.
وی افزود: ۲۹ بهمن ۹۸ اولین نمونه کرونا را 
تشخیص دادیم و پس از چند ساعت وزارت 
بهداشــت آن را تأیید و به کل جامعه اطالع 

رسانی کرد.
رییس دانشــکده بهداشت دانشــگاه علوم 
پزشکی تهران، ادامه داد: ما از روز اول درگیر 
تشخیص کرونا شدیم و روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ 

نمونه مشکوک دریافت می کنیم.
وی افزود: در مدتی کوتاه به صورت جهادی 
ظرفیت آزمایشگاه را باال بردیم. توان و مهارت 
اساتید، هیئت علمی و کارکنان و زیرساخت ها 
و تجربیات چند دهه ای ما دست به دست هم 

داد تا از این بحران، فرصت سازی کنیم.

مطالعات نشان می دهد؛
کنترل شدید فشارخون 

ریسک تپش نامنظم قلب را 
کاهش می دهد

 مطالعه جدید نشــان می دهد درمان 
شــدید فشارخون باال ریســک ابتال به تپش 

نامنظم قلب را کاهش می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، فیبریالسیون دهلیزی 
که نوعی تپش نامنظم قلب اســت می تواند 
منجر به سکته، نارسایی قلبی و سایر مشکالت 
قلبی عروقی شود. شایع ترین فاکتور پرخطر 
قابل اصالح فیبریالسیون دهلیزی، فشارخون 

باالست.
محققان در مطالعه خــود ۸۰۲۲ فرد مبتال به 
فشــارخون باال را که در معرض ریسک باال 
بیماری قلبی عروقی بودند بررسی کردند. این 

افراد دچار فیبریالسیون دهلیزی نبودند.
نیمی از شــرکت کنندگان در معرض درمان 
تهاجمی شدید با میزان های مختلف دارو قرار 
گرفتند تا فشــار خون سیستولیک شأن، عدد 
باال در هنگام خوانش فشارخون، به زیر ۱۲۰ 
برسد. نیم دیگر شرکت کنندگان، تحت درمان 
عادی فشارخون برای کاهش به زیر ۱۴۰ قرار 

گرفتند.
در طول ۵ ســال پیگیری وضعیت این افراد، 
۸۸ نفــر در گروه درمــان تهاجمی مبتال به 
فیبریالسیون دهلیزی شــدند، درحالیکه در 
گروه تحت درمان اســتاندارد، ۱۱۸ نفر مبتال 
به این نوع تپش قلب شــدند. این یافته بدین 
معناست که ریسک فیبریالسیون دهلیزی در 
افراد تحت درمان تهاجمی فشــارخون، ۲۶ 

درصد کمتر است.
دکتر »السید سلیمان«، سرپرست تیم تحقیق 
از مرکز تحقیقاتی ویک فورســت کارولینای 
شمالی، در این باره می گوید: »نتایج ما نشان 
دهنده راهی برای پیشــگیری از فیبریالسیون 

دهلیزی در افراد مبتال به فشارخون باالست.«
وی در ادامه می افزاید: »یافته های ما بســیار 
حائز اهمیت هستند چراکه هم اکنون داروی 
ویژه خاصی برای پیشگیری از اختالل تپش 
قلــب در افــراد مبتال به فشــارخون باال در 

دسترس نیست.«
پیش بینی می شود با افزایش جمعیت مسن، 
شــمار افراد مبتال به فیبریالســیون دهلیزی 
تقریباً دو برابر شود. از اینرو کنترل فاکتورهای 
پرخطر فیبریالسیون دهلیزی، بخصوص فشار 

خون باال، بسیار مهم است.

خبــر

ویــروس کرونــا اکنون تبدیــل به یک 
همه گیری جهانی شــده و خطر سرایت 
آن با یکدیگر با وجــود بی عالمت بودن 
ناقالن باال رفته، احتمــال ابتالی یکی از 
اعضای خانواده بــه این ویروس یکی از 
اولویت هایی است که باید بدانیم چگونه 

می توان با فرد مبتال به کرونا زندگی کرد.
یک متخصــص بیماری های عفونی روز 
جمعه در گفت وگو بــا خبرنگار حوزه 
ســالمت ایرنا افزود: به دلیل عدم وجود 
فضای کافی و کادر درمانی برای مقابله با 
کرونا بسیاری از افراد در بیمارستان پذیرش 
نشده و باید در خانه مانده و قرنطینه شوند 
و زندگی مشترک با این افراد اغلب اجتناب 

ناپذیر است.
ساجده میرحسینی اظهار داشت: قرنطینه 
خانگی افراد مبتال بــه ویروس کرونا در 
مــوارد کم خطرتر کامال صحیح اســت، 
این امر به جلوگیری از اشباع بیش از حد 
بیمارســتانها و پیشگیری از سختتر شدن 

بیماری فرد کمک میکند.
وی ادامه داد: فاصله گذاری اجتماعی برای 
کاهش شیوع ابتال به ویروس کرونا بسیار 
حیاتی اســت و با این واقعیت که برخی 

افراد مجبور هستند با عضوی از خانواده 
که مبتال به کرونا است در یک خانه زندگی 

کنند که باید اقداماتی را انجام دهند.
میرحسینی گفت: تحقیقات نشان داده این 
ویروس از طریق قطرات تنفســی که از 
دهان و بینی خارج شده، پخش میشود و  
این قطرات میتوانند وارد غشاهای مخاطی 
فرد دیگر شده و او را آلوده کنند و میتواند 
روی میــز، مبل، کنترل هــا، تلفن همراه،  
رایانــه و تلویزیون زنده بماند که با لمس 

این اشیا خطر عفونت افزایش پیدا کند.
این متخصــص بیماری های عفونی ادامه 
داد: همه گیری کووید ۱۹ نشان داده که با 
یک ویروس بسیار مسری سر و کار داریم 
و بی عالمــت بودن ناقالن بیماری و زنده 
ماندن ویروس در بلندمدت روی سطوح 
ا خطر گسترش آن را بســیار باال برده و 
حتی صحبت کردن هم می تواند کرونا را 
منتشر کند به خصوص در مکان های بسته 
که هوا جریان نداشته باشد احتمال انتشار 
این ویروس به دیگران افزایش پیدا می کند.
به گفته میرحسینی، پس از تایید حضور 
یک فرد آلــوده به ویروس کرونا در خانه 
باید اقدامات اساسی برای قرنطینه در خانه 

انجام شود، فرد آلوده باید همیشه ماسک 
بزند، ماسک معمولی برای فرد مبتال کافی 
نیست و باید از انواع ماسکهای فیلتر دار 
یا ماسک جراحی استفاده کند تا اطمینان 
حاصل شــود که ذرات ویــروس را در 
محیط منزل پراکنده نمی کند حتی اگر بیمار 
سرفه نمی کند، صحبت کردن هم می تواند 
منجر به انتشار این ویروس شود بنابراین 
استفاده از ماسک ضروری ترین نکته برای 
پیشگیری از ســرایت کرونا به سایر افراد 

خانواده است.
وی افزود: باید پروتکل جداســازی بیش 
از دو متر بین افراد خانواده ایجاد شــود، 
ظروف، حوله ها و مالفه ها نباید مشترک 
باشد، با این وجود فرد مبتال به کرونا باید 
در یک اتاق به همراه وســایل شــخصی 
خودش تنها باشد، عدم اشتراک وسایل بین 
سایر اعضای سالم خانواده هم باید حتما 

رعایت شود.
میرحسینی تصریح کرد: شستن دست ها 
ضروری است، تمام اعضای خانواده باید 
به صورت مکرر دست های خود را با آب 
و صابون بشویند و قبل از بستن شیر آب 
حتما سرپیچ شیر را هم کف مالی کرده یک 

دقیقه صبر کرده و سپس دست و شیر آب 
را با هم شسته و در صورت استفاده از آب 
و صابون به صورت مرتب استفاده از الکل 

ضروری نخواهد بود.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: 
در صــورت نیاز برای خــروج فرد بیمار 
از اتاق برای رفتن به دستشــویی یا حمام 
باید دســتگیره درها یا کلیــد برق یا هر 
محلی که توسط بیمار لمس شده پس از 
بازگشت فرد به اتاق با دقت کامل با الکل 
یا مایع ضد عفونی کننده، ضدعفونی شود، 
ظروف استفاده شده باید حتما با دستکش 
برداشته و شسته شوند و در انتها دستکش 

ظرفشویی را هم کامال کف مالی کرده و 
اجازه دهید حداقل یک دقیقه با کف باقی 

بمانند سپس آبکشی کنید.
وی افزود: اگر هوا مناســب است اجازه 
دهید پنجره ها باز بمانند تا هوای تازه در 
خانه جریان داشته باشد یا در صورتی که 
هوا سرد است روزی یکی دو بار می توانید 
جریان هوای تازه را با باز کردن پنجره در 
خانه داشته باشید و فردی که خانه را تمیز 
می کند باید ماســک و دستکش بپوشد، 
پارچه های تمیز کننده یا سایر مواد باید در 
یک کیسه خاص قرار داده شوند و درش 
کامال بسته شود، این بسته باید از پالستیک 

مقاوم بدون امکان پارگی باشد. همچنین 
باید ماسک و دستکش یک بار مصرفی که 
اســتفاده کرده اید را هم در کیسه ای قرار 

داده و درش را ببندید.
میرحسینی خاطرنشــان کرد: برای تمیز 
کاری ســطوح بایــد از محلــول آب و 
وایتکس به نســبت ۱ به ۴۹ استفاده شود 
و  بهتر اســت هنگام ضد عفونی سطوح 
پنجره را باز بگذارید که دچار گرفتگی گاز 
کلر نشوید، برای ظرف ها و لباس ها باید 
وسایل فرد آلوده را جداگانه شسشته و اگر 
از ماشین ظرفشویی استفاده می کنید باید 
دمای آن حداقل ۶۰ درجه سانتیگراد باشد. 

متخصص بیماری های عفونی تشرح کرد:

چگونه با فرد مبتال به کرونا زندگی کنیم؟

اگر احساس می کنید در خبرهای بی پایان 
مرتبط با ویروس کرونا غوطه ور شده اید، 
بدانید که تنها نیســتید بلکه در سرتاسر 
جهان هر روز اخبار جدیدی درباره تعداد 
موارد ابتال و مرگ و میر منتشــر می شود 

و به ترس و اضطراب افراد دامن می زند.
به گزارش ایسنا، نشریه »هافینگتون پست« 
در مطلبی در این باره آورده است: به عقیده 
پروفســور »هولمن« روان شناس دانشگاه 
کالیفرنیا، اگر شما به طور مکرر در معرض 
اخبار اســترس زا باشید، قطعا افسردگی 

مزمن، بی خوابی و احســاس خســتگی 
مداوم را تجربه خواهید کرد.

وی با بررسی تاثیر رسانه ها در مواقع بروز 
بالیا و همه گیری ها یادآور شد: با بحران 
ابوال در سال ۲۰۱۴ میالدی، مشخص شد 
افرادی که زیاد در مورد شیوع این بیماری 
سراغ اخبار رسانه ها رفته بودند، نسبت به 
افرادی که اخبار را کمتر مرور می کردند، 
سطح اضطراب و نگرانی باالتری داشتند.

همچنین گزارش هایی که در مورد حادثه 
۱۱ سپتامبر یا بمب گذاری ماراتن بوستون 

منتشر شد، نشــان داد افرادی که روزانه 
چندین ســاعت تلویزیــون و خبرهای 
مرتبط با این حوادث را دنبال می کردند، در 
سال های بعد بیشتر در معرض بیماری های 
قلبی و اختالل اســترس بعد از سانحه، 
اســترس حاد، دیابت، پیــری زودرس و 

خودکشی بودند.
به گفته دکتر هولمن افزایش استرس، فشار 
خون را در بدن بیشــتر کرده و این مسأله 
یک عامل برای ســکته مغزی به شــمار 
می رود. از طرفــی بیماری هایی همچون 

ام اس نیز بدون ارتباط با استرس نیست.
چه میزان از اخبار را باید بخوانیم؟

گرچه آســتانه هر شخص متفاوت است 
اما پروفسور هولمن نکات زیر را در این 

زمینه توصیه می کند:
- یک یا دو منبع خبری معتبر را انتخاب کنید.
- به دنبال منبعی باشید که حقایق را به شما 

ارائه دهد و نخواهد شما را بترساند.
- حداکثــر روزی دو بــار اخبار را چک 

کنید.
- از دیدن تصاویر پریشــان کننده پرهیز 

کنید.
بنابر گزارش دویچه وله، به خاطر داشــته 
باشید که اغلِب رسانه ها به دلیل وظایفی 

که دارنــد به طور معمــول، روی وقایع 
منفی تاکید دارنــد. مغز نیز روی منفی ها 
بیشــتر از اخبار مثبت متمرکز می شــود. 
پس مرور اخبار امیدوارکننده مانند یافتن 
راهکارهــای جدید درمانــی، آگاهی از 
روش هــای کمک کننده و پیشــگیرانه یا 

تعداد بهبودیافته ها را فراموش نکنید.

چند سفارش 
درباره دنبال کردن اخبار کرونا

 افزایش استرس، فشار خون را در بدن بیشتر کرده 
و این مسأله یک عامل برای سکته مغزی به شمار می رود
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معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد؛
تغییر روش شناسایی بیماران 

کرونا
به دنبال افراد کم عالمت هستیم

 معاون کل وزارت بهداشت، از تغییر 
روش شناسایی بیماران مبتال به کرونا در کشور 
خبر داد و گفت: ما به دنبال افراد کم عالمت و 

بی عالمت هستیم.
به گزارش مهر، ایرج حریرچــی، در بازدید 
از مجتمــع بیمارســتانی امام خمینــی )ره(، 
افزود: مــردم باید به محیط بیمارســتان های 
کشــور اطمینان کنند، زیرا جاهایی که اکنون 
پذیرش انجام می شــود کاماًل ایمن اســت و 
نباید درمان بیماری های قلبی، سرطان، دیابت 
یا واکسیناســیون کودکان را به خاطر ترس از 

کرونا به تعویق بیندازند.
وی گفت: در داخل اتاق های عمل بیمارستان ها 
هیچ ویروســی وجود ندارد و تمام تجهیزات 
کاماًل عاری از میکروب )اســتریل( می شود، 
از طرفی تهویه هوای اتاق ها به صورت فشار 
مثبت است یعنی هوا هر لحظه به بیرون رانده 

می شود.
حریرچــی افزود: اگــر مردم درمان ســایر 
بیماری ها را به تعویق بیندازند مرحله بیماری 
باال می رود و موفقیت درمان کاهش می یابد از 
طرفی هزینه های درمــان هم افزایش خواهد 

یافت.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به افزایش 
آمار مبتالیان جدید به کرونا در روزهای اخیر، 
گفت: علت افزایش در برخی اســتان ها نظیر 
خوزستان این است که شروع همه گیری در 
این اســتان ها دیرتر اتفاق افتاده است، اما در 
مجموع تعداد مبتالیان جدید در کشور روندی 

نزولی دارد.
حریرچی افزود: نــوع بیماریابی ما هم تغییر 
کرده اســت و افراد کم عالمت و بی عالمت 
شناسایی می شوند و همچنین افرادی هم که 
تماس نزدیک با بیماران داشــته اند، آزمایش 
می شــوند. در صورتی که در ماه های گذشته 
این موارد بررسی نمی شدند و ما فقط بیماران 
بستری در بیمارستان ها را آزمایش می کردیم، 
امــا اکنون افراد کم عالمت هم کشــف و در 
همان مرحله نخســت بیماری، جداســازی 

می شوند.

تحقیق جدید نشان می دهد؛
غذا خوردن قبل از خواب 
چربی سوزی را می کاهد

 تحقیق جدید نشان می دهد صبحانه 
خوردن و پرهیز از خوردن غذا در اواخر شب 
بهترین شــیوه چربی ســوزی و کاهش وزن 

است.
به گزارش مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه 
واندربیلت تنســی تأیید می کند که تنها میزان 
کالری مصرفی در اضافه وزن تأثیر ندارد بلکه 

زمان غذاخوردن هم تأثیرگذار است.
این یافته ها به ساعت بیولوژیکی بدن مرتبط 
است که دانشــمندان به آن ریتم شبانه روزی 
می گویند. ساعت درونی بدن، صدها فرایند از 
جمله خواب و غذاخوردن، دمای بدن و میزان 

هورمون ها را تنظیم می کند.
تحقیقات نشان می دهد اختالل در ریتم شبانه 
روزی نظیر شیفت های کاری، بر سالمت تأثیر 
گذاشته و عوارضی مانند چاقی به همراه دارد.

این عوارض ســالمت ممکن است ناشی از 
اختالل در الگوی تغذیه باشــد که بیانگر این 
اســت که زمان بندی مصرف مواد غذایی بر 

بدن تأثیر می گذارد.
در این مطالعه، محققان متابولیسم شش فردی 
که در ســاعات مختلف روز غذا می خوردند 
را تحت بررســی قرار دادند. تمامی شرکت 
کنندگان ۵۰ ســال به باال بــوده و در معرض 
ریسک اختالالت متابولیکی قرار داشتند. همه 
آنها سه وعده در روز در قالب دو نشست ۵۶ 

ساعتی جداگانه غذا می خوردند.
در یکی از جلسات، شرکت کنندگان صبحانه، 
ناهار، و شام خوردند. در نشست دیگر شرکت 
کنندگان صبحانه نخوردند اما در عوض در آخر 
شب، یک وعده غذایی اضافی دریافت کردند.

صبحانــه )ســاعت ۸ صبح( و میــان وعده 
آخرشب )۱۰ شب( هر دو حاوی ۷۰۰ کالری 
بوده و از لحاظ ارزش غذایی با یکدیگر برابر 
بودند. محققــان دریافتند زمان بندی مصرف 
غذا تأثیر قابل توجهی بر میزان چربی سوزی 
شرکت کنندگان داشت. میزان چربی سوزی 
شرکت کنندگان در زمانیکه میان وعده در آخر 

شب می خوردند به مراتب کمتر بود.
»کارل جانسون«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »ما دریافتیم میان وعده آخرشب 
توانایی بدن را در تجزیه چربی کاهش می دهد. 
به عبارت دیگر، شرکت کنندگانی که صبحانه 
خوردند در مقایسه با زمانی که میان وعده آخر 
شــب خورده بودند، به طورمیانگین ۱۵ گرم 
چربی بیشتری در طول ۲۴ ساعت سوزاندند. 
به مرور زمان این روند می تواند منجر به تجمع 

چربی شود.«
این یافته ها بیانگر ان اســت که عدم خوردن 
خوراکی از زمان شــام تــا صبحانه به مراتب 
بهتر از شیوه حذف صبحانه برای کاهش وزن 

است.

خبــر

بیماری های  متخصــص  یــک   
عفونــی با بیان اینکه ســرانجام اپیدمی 
کرونا به رعایت بهداشــت توسط افراد 
جامعه بستگی دارد،  اظهار کرد: اپیدمی 
تا یکی دوماه آینده روند کاهشــی خود 
را طی خواهد کــرد؛ اما همچنان خطر 
وجود دارد و تا زمان کشــف واکسن و 
انجام واکسیناسیون عمومی خطرات آن 

را جدی بگیریم.
دکتــر داوود یــادگاری - عضو هیات 
علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
آینده اپیدمی کرونا به ویژه با فرارسیدن 
فصل تابستان و یا پاییز و زمستان، اظهار 
کرد: شدت بیماری و روند رو به کاهش 
و یا افزایش آن هنوز مبهم بوده و جای 
پرسش  دارد؛ ممکن است بیماری شدت 
خود را داشته باشــد اما از نظر شیوع و 
میزان آلودگی روند رو به کاهش است، 
یعنی در آینــده موارد بیماری به مراتب 
کمتر می شــود ولی میزان ابتال به صفر 

نخواهد رسید.
کاهشــی  روند  در  تاثیرگذار  عوامل 

بیماری
بیماری های  تحقیقــات  مرکــز  رییس 
عفونــی و گرمســیری دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی با بیان اینکه 
عوامل مختلفی در روند کاهشی بیماری 
دخیل هســتند، عنوان کــرد: عامل اول 
رعایت مسائل بهداشــتی، اجرای طرح 
فاصله گذاری هوشمند و استفاده از ابزار 
حفاظتی؛ عامل دوم ابتالی درصد زیادی 
از افراد جامعه و ایجاد نوعی ایمنی نسبی 
و ســومین عامل بــروز تغییرات آب و 
هوایی است که می تواند به کاهش میزان 
ابتال به کرونا ویروس منجر شــود. البته 
این موضوع هم مطرح است که ممکن 
است با افزایش دما و فرا رسیدن تابستان 
شانس زنده ماندن ویروس کاهش یافته 
و لــذا احتمال ابتال نیــز به تبع آن کمتر 

شود.

وضعیــت بحرانی همه گیــری مانند 
گذشته نخواهد بود

وی با بیان اینکه دقیقا نمی توان پیش بینی 
کرد که با فرا رسیدن پاییز و زمستان چه 
اتفاقی برای ویروس رخ می دهد، اظهار 
کرد: طبیعی اســت که وضعیت بحرانی 
بود،  نخواهد  مانند گذشــته  همه گیری 
هرچند ممکن است به صورت محدود 

نوساناتی داشته باشیم.
به گفته وی، در صــورت عدم رعایت 
بهداشت و طرح فاصله گذاری، احتمال 
افزایش درصد ابتال و شــروع پیک های 
بعــدی اپیدمــی وجــود دارد. بنابراین 
هرچند روند بیماری کاهشــی اســت 
ولی نبایــد برای رفــع محدودیت ها و 
احتیاط های بهداشــتی عجله کنیم. باید 
بدانیم که این بیماری تا سالیان سال و تا 
زمان کشف واکسن موثر و یا  داروهای 

اثربخش با ما خواهد بود.
مناسب می توان شانس  برنامه ریزی  با 

انتقال ویروس را کاهش داد
وی بــا تاکید بر ضــرورت برنامه ریزی 
جدی برای تک تک افراد جامعه جهت 
مواجهه بهتر با ایــن ویروس در آینده، 
گفت: بشر می تواند به تدریج خود را با 
شرایط پیش رو تطبیق دهد؛ به نحوی که 
هم زندگی عادی در جریان باشد و هم 
بتواند از خود در برابر ویروس محافظت 
کند. در اصل با برنامه ریزی مناسب می 
توان شانس انتقال ویروس را کاهش داد. 
همانگونــه که امروز اطالعات مردم  در 
زمینه بیماری و رعایت نکات بهداشتی 
به نسبت دوماه قبل افزایش یافته و این 
امر نقش بســزایی در کنترل بیماری ایفا 

کرده است.
احتمال جهش ویروس در آینده

یادگاری با اشــاره بــه احتمال جهش 
ویروس در آینده، اظهــار کرد: احتمال 
جهش وجود دارد و حتی ممکن اســت 
به دنبال جهش، افراد بهبود یافته مجددا 
مبتال شوند. احتمال جهش در مورد تمام 

ویروس ها وجود دارد، ولی این مســاله 
هم اکنون قابل پیش بینی نیست و ممکن 
اســت جهش کروناویروس به نفع یا به 

ضرر بشر باشد.
وضعیت شیوع بیماری در فصول سرد 

سال
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره 
به وضعیت شیوع بیماری در فصول سرد 
ســال نیز اظهار کرد: در پاییز و زمستان 
همزمانی بــروز آنفوالنــزای فصلی با 
کروناویروس ممکن است منجر به بروز 
مشــکالتی شــود، چراکه برخی عالئم 
آنفوالنزای فصلی و کرونا شــبیه به هم 
بوده و تشخیص و تفکیک آن ها دشوار 
و صرفا بــا آزمایش های تکمیلی امکان 
پذیر اســت. لذا این مســاله هزینه های 
زیادی به جامعه تحمیل می کند، بنابراین 
برای غلبه بر آن باید برنامه ریزی مناسبی 

داشته باشیم.
افراد در  ضــرورت واکســینه کردن 
معرض خطر نســبت بــه آنفوالنزای 

فصلی
وی واکسینه کردن افراد آسیب پذیر و در 
معرض خطر جامعه در مقابل آنفوالنزا را 
اولین راهکار عنوان کرد و گفت: با این 
کار میزان ابتال و همزمانی این بیماری ها 
کاهش پیدا می کند. البتــه هم اکنون به 
دلیل شیوع کرونا و نادر بودن موارد ابتال 
به آنفوالنزا، تشخیص بیماری راحت تر 

است.
یادگاری با بیان اینکه در رابطه با واکسن 
آنفوالنزا باید از دستورالعمل های کمیته 
کشــوری پیروی کنیم، گفــت: به دلیل 
محدودیت امکانات نمی توان ۸۰ میلیون 
واکســن انفوالنزا در اختیار داشت. لذا  
کمیته کشــوری تعییــن می کند که چه 
افرادی باید حتما واکســینه شوند و چه 

افرادی نیاز به واکسن ندارند.
انتقاد از وجود انگ اجتماعی نسبت به 

بیماران کرونایی
وی در بخشــی دیگر با انتقاد از وجود 

انگ اجتماعی نســبت بــه مبتالیان و 
یا حتــی بهبودیافتگان بیمــاری کووید 
۱۹، اظهار کرد: شــوربختانه گاهی دیده 
می شود که از افرادی که دوره قرنطینه و 
بیماری خود را طی کرده اند، دوری می 
شود؛ درحالیکه این افراد می توانند مانند 
افراد عادی زندگی کنند و چه بسا ایمن تر 
هم هستند. افراد خانواده و اطرافیان باید 
مســائل روحی و روانــی مرتبط با این 
افراد را رعایــت کنند. همچنین جامعه، 
ادارات و فضــای خانواده باید بتوانند به 
نحو احسن از افراد مبتال و افرادی که از 
بند بیمــاری رهایی یافته، حمایت کنند؛ 
چراکه همانگونه که گفته شــده روحیه 
خوب و عدم وجود استرس و نگرانی به 
تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

هنــوز بــرای رفــع محدودیت های 
بهداشتی زود است

این متخصص عفونی با بیان اینکه هنوز 
بهداشــتی  برای رفــع محدودیت های 
زود اســت، گفت: همچنان باید مسائل 

بهداشــتی و مراقبت ها را رعایت کرده 
و با احتیــاط رفتار کنیم. به مالقات پدر 
و مادر و اقوام سالخورده نرویم؛ چراکه 
افراد سن باال ریسک خطر باالتری دارند 
و اگر فردی ناقل باشد به راحتی می تواند 

بیماری را منتقل کند.
ایــن عضو هیــات علمی دانشــگاه با 
بیان اینکه ســرانجام اپیدمی به رعایت 
بهداشــت توســط افراد جامعه بستگی 
دارد،  اظهار کــرد: اپیدمی تا یکی دوماه 
آینده روند کاهشی خود را طی خواهد 
کرد ولی با این حال باید تا زمان کشف 
واکسن و انجام واکسیناسیون عمومی آن 

را جدی بگیریم.
کم کم از بحران شــدید رهایی پیدا 

خواهیم کرد
یادگاری با بیان اینکــه هم اکنون روند 
بیماری با کاهش روبروســت و کم کم 
از بحران شدید رهایی پیدا خواهیم کرد، 
گفت: ولی همچنــان در معرض خطر 
هســتیم و نباید احتیاط های بهداشــتی 

را فرامــوش کنیم. بایــد در هنگام کار 
و فعالیت به یاد داشــته باشــیم که این 
ویروس وجود دارد و ممکن اســت ما 

را مبتال کند.
روزه داری در شــرایط کرونایی هیچ 

منعی ندارد
بیماری های  تحقیقــات  مرکــز  رییس 
عفونــی و گرمســیری دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، در خاتمه با اشاره 
به ماه مبارک رمضان و روزه داری در این 
شرایط، اظهار کرد: روزه داری در شرایط 
کرونایی هیچ منعی ندارد و شاید توصیه 
هم بشود؛ چراکه فرد روزه دار در بیرون 
از منزل چیزی نمی خورد و تماس او با 
اشیاء و وسایل نیز در طول روز کاهش 
می یابد. ولی در مورد افــراد مبتال باید 
گفــت تا زمانی که عالئــم این بیماری 
را دارند توصیه می شود روزه نگیرند تا 
شرایط جسمی آنها بهبود پیدا کند، ولی 
بعــد از بهبودی منعی برای روزه گرفتن 

آنها وجود ندارد.

یک متخصص بیماری های عفونی تشرح کرد:

کرونا تا چه زمانی با بشر می ماند؟

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشــکی ایران، در ارتباط با روند تعیین 
تعرفه های پزشکی سال ۹۹، توضیحاتی 

ارائه داد.
به گزارش مهر، محمد جهانگیری، در باره 
اقدامات انجام شده برای تعرفه های سال 
۹۹، گفت: مطالعات سازمان نظام پزشکی 
در حوزه تعرفه از حدود تیر ماه سال ۹۸ 

شروع شد.
وی افزود: در محور بررسی قیمت واقعی 
ویزیت کــه اولویت اول ســازمان نظام 
پزشــکی بود، طبق تصمیــم رییس کل 
ســازمان گروهی از متخصصین اقتصاد 
ســالمت با همکاری کارشناسان حوزه 
درمان با مبانی علمــی موضوع را مورد 
بررســی قرار دادند و طرح جامع قیمت 
تمام شده ویزیت پزشــکان عمومی در 
تهران طراحی و به مدت ۳ ماه به صورت 
مستمر مورد بررسی و کارشناسی از ابعاد 

مختلف قرار گرفت.
وی در همیــن زمینه گفــت: در نهایت 
قیمت تمام شــده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
احصــاء گردیــد و گزارش طــرح به 
کمیسیون تخصصی مشــورتی تعرفه و 
بیمه شورای عالی سازمان نظام پزشکی 
ارائه گردید. پس از بحث و تبادل نظر در 
کمیســیون و طرح و تائید آن در شورای 
عالی نظام پزشکی، این مهم توسط رییس 

کل ســازمان به دبیرخانه شــورای عالی 
بیمه ارســال گردید که بــه عنوان مبنای 
محاســباتی در حوزه قیمت واقعی طبق 

قانون مورد بهره برداری قرار گیرد.
جهانگیری ادامه داد: دومین پروژه ای که 
مــورد بحث و کارشناســی قرار گرفت 
قیمت تمام شده هتلینگ بود که این اقدام 
با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
و بیمارســتان های خصوصی و از طریق 
کارشناسان بیمه و اقتصاد سالمت صورت 
پذیرفت و توسط رییس کل سازمان نظام 
پزشــکی به دبیرخانه شورای عالی بیمه 

ارائه گردید.
وی افزود: محور سوم که مأمور به انجام 
آن شــدیم پیگیری اجرای کتاب ارزش 
نسبی خدمات سالمت )معروف به کتاب 
کالیفرنیا( بود، از تیر ماه ۹۸ پیگیری ها و 
بررسی های الزم صورت پذیرفت پس از 
تطبیق با شرایط سال ۹۸، که در شهریور 
ماه مجدداً تحویل شورای عالی بیمه شد 
و پس از چندین نشست کار کارشناسی 
و ارائه مســتندات در دبیرخانه شــورای 
عالی بیمه از دو طریق مورد بررسی قرار 

گرفت.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، 
گفت: یکی توسط سازمان های بیمه گر و 
دیگری هم در دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی. در این راستا مبانی کاری 

که در ســازمان انجام شده بود )تطبیق با 
اصل کتاب، اثرات آن در اجرا و میزان بار 
مالی( مورد بررسی دقیق و بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت کــه مقرر گردید مبنای 
تعرفه سال ۹۹ برای ارائه خدمات باشد و 
با در نظر قرار گرفتن یک بازه زمانی سه 
تا پنج ساله برای اجرای تمام محورها بر 
مبنای کتاب جدید به خصوص خدمات 
سرپایی قرار گیرد. وی افزود: همچنین در 
نشست شــورای عالی بیمه اعالم گردید 
کــه کمال امانتداری و محاســبات دقیق 
توسط ســازمان نظام پزشکی انجام شده 
و به منظور اجرایی شدن آن، درخواست 
راهکارهای اجرایی و روش های اجرایی 

در بازه زمانی مشخص گردید.
جهانگیری گفــت: در نهایت با توجه به 
شرایط کشــور و مسائل مختلف حادث 
شده در آذر ۹۸، پیشــنهاد سازمان نظام 
پزشــکی با توجه به همه مبانی علمی و 
مشــکالت پیش روی اقتصاد کشور در 
شورای عالی ســازمان نظام پزشکی به 
تصویب رسید که حداقل رشد تعرفه ها 
در جز حرفه ای معادل حقوق و دستمزد 
کارکنان و حداقل رشــد جز فنی معادل 
تورم کشور باشد که همین هم بر مبنای 

محاسبات صورت گرفت.
وی افزود: این مهم توســط ریاست کل 
ســازمان به ریاست شــورای عالی بیمه 

و وزیر بهداشــت و همچنین دبیرخانه 
شورای عالی بیمه ارسال گردید و پیگیری 
ســازمان نظام پزشکی از دبیرخانه هم بر 
این مبنا صــورت پذیرفت و با توجه به 
محاسبات و نیز توجه به وضع اقتصادی 
کشور و جمیع مســائل حداقل رشد در 
مجمــوع تعرفه ها با عدد کلی ۲۵ درصد 

مد نظر قرار گرفت.
جهانگیری ادامه داد: اما با توجه به شرایط 
همه گیری کرونا در کشور و تبعات آن در 
مدیریت کالن کشور اقدامات عملی در 
اســفند ۹۸ متوقف گردید و در نیمه دوم 
فروردین ۹۹ پیگیری ها دوباره با در نظر 
گرفتن شرایط جدید از سر گرفته شد و 
سازمان به رغم افزایش هزینه های مربوط 
به ایمنی و محافظــت در حوزه کرونا و 
نیز کاهش درآمدها با عنایت به وضعیت 
اقتصــادی مردم و بحران هــای متعدد و 
مشکالت اقتصادی کشور برای همراهی 
با مردم همان رقم پیشنهادی سابق خود 
را دوباره مورد تاکید و پیگیری قرار داد و 

افزایشی را درخواست نکرد.

وی افزود: در نشســت های پیاپی به رغم 
تمام فشارها و مباحث مطرح شده توسط 
ســازمان های بیمه گر و سایر طرف های 
حاضر در شــورای عالی بیمه پیشــنهاد 
سازمان نظام پزشکی بر مبنای همان پیشنهاد 
قبلی بود و بر اجرای مصوبه شورای عالی 
سازمان نظام پزشکی تاکید شد و در نهایت 
با اصرار سازمان نظام پزشکی دو سناریو 
طراحی شد. سناریوی پیشنهادی بیمه ها و 

سناریوی سازمان نظام پزشکی.
جهانگیری ادامه داد: سناریو بیمه ها افزایش 
حداکثر ۱۵ درصد بود و سناریوی سازمان 
نظام پزشــکی در دو محور بخش دولتی 
و بخــش خصوصی ارائه شــد که برای 
بخش دولتی حداقل ۲۰ درصد افزایش و 
برای بخش خصوصی ۲۳ درصد پیشنهاد 
شد که با این حداقل افزایش بخش های 
درمــان امکان ادامــه کار در حداقل های 
ممکن را داشته باشند. همچنین سازمان 
نظام پزشکی سناریو افزایش ۱۵ درصدی 
را به هیچ وجه نپذیرفت و مصوبه آن را 
امضا هم نکرده است، چون این امر را جفا 

به مردم و نظام سالمت و موجب کاهش 
کیفیت خدمات درمانی می داند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، 
تاکید کــرد: به اطالع تمامــی همکاران 
می رســانم که قطعاً افزایش ۲۳ درصدی 
تعرفه ها نقطه مطلوب نیست و با توجه 
به وضعیت تورم کشور و شرایط خاص 
تحمیلی ویروس کرونا به مراکز پزشکی، 
هزینه هــای مضاعفــی بــر دوش ارائه 
دهندگان خدمت در حوزه سالمت قرار 
می گیرد، اما از سوی دیگر باید وضعیت 
کلی و شرایط اقتصاد کالن کشور را هم 
مدنظر داشــت و به این موضوع هم فکر 
کرد که موضع خریداران خدمت هم باید 
درک شود و باید حداکثر توان بودجه ای 
پرداختی ســاختار را در نظر داشت و با 
واقع بینی به دنبال کسب حداکثر افزایش 
تعرفه ها بود و تالش کرد حداکثر میزان 
ممکن افزایش با مذاکــره و ارائه دالیل 
منطقی و مســتند از دولــت، نمایندگان 
سازمان های بیمه گر و طرف های بیمه ای 

اخذ شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تشریح کرد؛

پشت پرده تعیین تعرفه های پزشکی
 کرونا معادالت را به هم ریخت

 یــک متخصص اطفــال گفت، 
تاکنون هیچ گونه موردی مبنی بر وجود 
ویروس کرونا در شیر مادر گزارش نشده 
اما باید مادران اصول بهداشتی را هنگام 

شیر دادن به نوزاد خود رعایت کنند.
ماندانا کبریایی در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه سالمت ایرنا افزود: مادران باید در 
صورت امکان هنگام شیردهی از ماسک 
استفاده کرده و پیش از شیردهی و پس 
از آن، دســتان خود را شسته و به طور 
مرتب، ســطوحی را که کــودک لمس 

کرده، ضدعفونی کنند.
وی بــا بیان اینکه شــیر مــادر بهترین 

منبــع تغذیه برای نوزادان اســت، ادامه 
داد: تغذیه انحصاری با شــیر مادر برای 
شیرخواران زیر ۶ ماه در رشد و تکامل 
و بهبود سیستم ایمنی شــیرخوار موثر 
اســت و از شــیرخوار در برابر بسیاری 
از بیماری ها محافظت می کند،  بنابراین 
قطع آن در روزهای شیوع کرونا توصیه 

نمی شود.
این اســتاد دانشــگاه تصریــح کرد: در 
صورتی که مــادر مبتال به کرونا به دلیل 
عوارض موجود نمی تواند بطور مستقیم 
به نوزاد خود شــیر بدهــد، یا تمایل به 
شــیردهی نوزاد خود ندارد، می تواند با 
رعایت بهداشت تنفسی، از پمپ تخلیه 

شیر استفاده کند.
کبریایی گفــت: مادر بایــد پس از هر 
بار اســتفاده، پمپ را کاماًل تمیز کند و 
الزم اســت تمام قسمت های پمپ که با 
شیر مادر در تماس بوده، کاماًل شسته و 

ضدعفونی شود.
این متخصص اطفال افزود: کرونا بیماری 

اســت که باعث ایجاد عفونت در بینی، 
ســینوس ها یا دســتگاه تنفس فوقانی 
می شــود و  این روزها برخــی مادران 
شیرده از لحاظ روانی تحت فشار هستند 
و با دیــدن کوچک ترین عالئمی گمان 
می کنند که به این بیماری مبتال شــده اند 
و آنها بدون نگرانی با رعایت موارد یاد 

شده می توانند به کودک خود شیر دهند.
بر پایه تحقیقات سازمان جهانی بهداشت 
تاکنون مدرکی که نشــان دهنده انتقال 
ویروس کووید ۱۹ از طریق شــیر مادر 
باشد وجود ندارد.  ضمنا انواعی از مواد 
ایمنی بخش )انتی بادی( علیه کووید ۱۹ 
در نمونه های شــیر مادران یافت شده 
که خبر خوبی است و این یعنی مادران 
مواد ایمنی بخش علیــه ویروس کرونا 
می سازند و از طریق شیر به شیرخواران 
خــود منتقل می کنند و ایمنــی او را در 
برابر ویــروس باال  می برند، بدون اینکه 
ویروس از راه شــیر به شیرخوار انتقال 

توسط یک متخصص اطفال مطرح شد؛

چند سفارش برای مادران شیرده در روزهای کرونایی 
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رییس کل بانک مرکزی:
بازار سرمایه امکان خوبی 
برای بهبود شرایط تامین 

مالی فراهم کرده است
 رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز 
شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود 
شــرایط تامین مالی در کنار تامین کســری 
بودجه، از راه عرضه ســهام بنگاه ها و اموال 
مــازاد و مهمتر از همه، انتشــار هدفمند و 
مدیریت شده اوراق بدهی، فراهم کرده است.
»عبدالناصــر همتــی« روز آدینه در پســت 
اینستاگرامی خود نوشت: »تالش های بانک 
مرکــزی و کمک های دولت به همراه تالش 
بانک ها در بهبود وضعیت ترازنامه های خود، 
شرایط پولی و ارزی کشور را درمناسب ترین 
وضعیت نســبت به دو ســال پیش قرارداده 

است.«
وی افزود: »امروز شرایط بازار سرمایه امکان 
خوبی برای بهبود شرایط تامین مالی در کنار 
تامین کســری بودجه، از راه عرضه ســهام 
بنگاه ها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار 
هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر 
دو تورمی هستند، فراهم کرده است که امید 

است دولت از آن استفاده کند.«
رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: »با توجه 
به گزارش هایی که از فعالیت های بخش های 
کشــاورزی، صنعت، معــدن و خدمات، به 
خصوص خدمات مدرن و مبتنی بر دانش و 
فناوری های نوین می رسد، قطعا امسال شاهد 
تحــوالت قابل توجهی در عرصه تولید ملی 
خواهیم بود.  امــا باید اذعان کرد که اقتصاد 
کشورمان روزهای ســخت و در عین حال 
تعیین کننــده ای را می گذراند. اطمینان دارم 

این شرایط سخت قابل مدیریت است.«
همتی اضافه کرد: »شرایط فشار حداکثری و 
محدودیت های تحریمی بیش از حد تصور 
است، که شــاید بتوان آن را در زمره جنایت 

علیه بشریت نامید.«
وی گفت: »منکر برخی ناکارآمدی ها نیستم 
ولــی با این همه، نبایــد در برآورد موفقیت 
ارکان اقتصادی کشور در مقابله با فشارهای 

حداکثری، دچار اشتباه شویم.«
همتــی تصریح کرد: »ملت ایــران از گردنه 
ســخت تالطمات گذشته و آنچه بدخواهان 
از تنش در بــازار ارز، تالطم در نظام بانکی 
و کمبود کاالهای اساسی دنبال می کردند، نه 
تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران امروزه 
و در حین عبور از بحران کرونا از بسیاری از 
کشورها مطمئن تر و آرام تر است. یقینا ملت 
بزرگ ایران با قدرت مشکالت باقی مانده را 

نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت.«

معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت؛

قیمت خودرو در بازار 
به زودی اصالح می شود

 معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت گفت: 
»اطمینان می دهم که به زودی قیمت خودرو 
در بازار اصالح می شــود و دیگــر مردم با 

قیمت های باال مواجه نخواهند شد.«
به گزارش سایپا، »امیر جعفرپور« درباره روند 
قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص 
پرایــد در این روزها در بــازار دارند، اظهار 
داشت: ســتاد تنظیم بازار با همکاری سایر 
مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی 
کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها 
۸۵ گانه، آالیندگی ها و رعایت استانداردهای 

الزامی است.
وی بــا بیان اینکه بــه زودی قیمت خودرو 
تجدیدنظر  خودروســازی  کارخانه های  در 
می شــود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی 
که صورت گرفته قیمــت خودرو به نحوی 
تعیین خواهد شــد که با بازار تفاوت زیادی 
نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دالالن 
باعث خواهد شــد که قیمتها دیگر هیجانی 
افزایــش پیدا نکند و مردم با شــوک قیمتی 

روبرو نشوند.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت 
صنعت گفت: توصیه ما به مردم  این اســت 
که تا اعالم قیمــت خودروها به هیچ عنوان 
از بازار خودرو خریــداری نکنند و مطمئنا 
باشــند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم 
بــازار ضمن ترکیدن حبــاب قیمت، قیمت 
انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شــد 
و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا 

خواهیم بود.
وی تصریــح کرد: خرید هر گونه خودرو در 
این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده است.
جعفرپــور گفت: هم اکنــون تفاوت قیمت 
خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است 
و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به 
همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین 

فاصله قیمتی وجود ندارد.
وی تأکیــد کرد: در چند وقــت اخیر دالالن 
بازار خــودرو را به هم ریختند و اجازه ندادند 
قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از این رو 
بــا تصمیم های جدیدی که بــه زودی اعالم 
می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.

خبــر

 ســتاد تنظیم بازار قرار است در 
نشست هفته آینده تصمیمات هفته های 
پیش کمیته خودرو را مورد بررســی قرار 
دهد و از همین رو ممکن است خروجی 
این نشســت، اعالم قیمت هــای جدید 
محصوالت خودروســازی کشور باشد. 
این در حالی اســت که شنیده می شود با 
توجه به جمع بندی دولت از هزینه های 
تولید، رشد باالی ۵۰ درصد برای قیمت 
خودرو های داخلی در نظر گرفته شــده 

است.
به گزارش فرارو، گویا ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان پس 
از جمع بنــدی هزینه های مرتبط با تولید 
خودرو و در نظر گرفتن مســائلی مانند 
تحریم و زیاندهی خودروسازان، رشدی 
بیش از ۵۰ درصد )بین ۵۰ تا ۶۰( را برای 
قیمت خودرو های داخلی در سال جدید 

لحاظ کرده است.
این در حالیســت که خودروســازان به 
ســازمان حمایت اعــالم کرده اند هزینه 
قطعــات خودرو )که بالــغ بر ۷۵ درصد 
قیمت تمام شــده خودرو ها را شــامل 
می شود(، حدود ۸۰ درصد صعود داشته 
و این سازمان نیز بر همین اساس، محدوده 
رشــد قیمت محصوالت آن ها را تعیین 
کرده اســت. هرچند خودروســازان به 
دنبال جلب نظر مثبت دولت برای اجرای 
مصوبه قیمت گذاری خودرو در حاشــیه 
بازار بودند، اما به نظر می رســد رشد ۵۰ 
تا ۶۰ درصدی قیمت هــا آن ها را راضی 

خواهد کرد.
بــا در نظر گرفتن ارقــام احتمالی )۵۰ تا 
۶۰ درصــد(، کــف قیمــت کارخانه ای 
خودرو های داخلی )بــا مالک قرار دادن 
پراید( بــه حداقل ۵۸ میلیــون تومان و 
حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رســید. 
هم اکنون کف قیمت کارخانه خودرو های 
داخلی یعنی پراید، حدود ۳۸ میلیون تومان 

است.
دولت مقصر اصلی افزایش بی ســابقه 

قیمت خودرو است
فرید زاوه کارشــناس صنعت خودرو در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه دولت 
ناگزیر است که قیمت خودرو را افزایش 
دهــد، گفت: همــگان می گویند که چرا 
خودرو گران اســت و به این قیمت هایی 
که االن اســت، به هیچ عنوان نمی ارزد، 
ولی کمتر کسی به صورت ریشه ای به این 
مسئله می پردازد، به اعتقاد بنده تمام ریشه 
گرانی ها در بازار ها و کاال های مختلف از 
جمله خودرو، خود دولت و سیاست های 

ناکارآمدی است که به کارگرفته می شود.
وی افزود: سیاست های تورمی که دولت 
آن ها را به کار می گیرد به افزایش تورم و 
نقدینگی دامن می زند و این امر در نهایت 
باعث می شود که بازار های مختلف دچار 
التهاب شود، چرا که همه می خواهند پول 
نقد خود را بــه دارایی فیزیکی و با دوام 
تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است 
که در دو ســال اخیر تقاضا برای خودرو 
افزایش یافته و همین موضوع قیمت ها را 

در بازار با افزایش روبرو کرده است.
زاوه بــا تاکیــد بر اینکه دولــت به دلیل 
سیاســت های نادرســتی که اتخاذ کرده، 
وضعیت بدی را در اقتصاد به وجود آورده 
است، اظهار داشــت: با توجه به کسری 
بودجه دولت، آسان ترین راه استقراض از 
بانک مرکزی و چاپ پول اســت که این 
موضوع اثرات تورمی بســیار وحشتناکی 
دارد، که یکــی از آن هــا افزایش مداوم 
کاال هایی نظیر خودرو است، از سال ۹۶ به 
بعد که تحریم ها بازگشت و دولت دیگر 
نتوانست نفت بفروشــد، قیمت خودرو 
بیش از چهار برابر شده، این در حالیست 
که در مورد، دالر، طال، سکه، مسکن و... 
نیز همین اتفــاق رخ داده، بنابراین معلوم 
است که در این سه ســال گذشته فشار 

مضاعفی وجود داشته است.
این کارشــناس بیان داشــت: دولت باید 
ســاختار های خود را در چنین شرایطی 
اصالح کند و بسیاری از هزینه های اضافی 
خود را کنار بگذارد، اما ما در عمل مشاهده 
می کنیم که چنین موضوعی به هیچ عنوان 
وجــود ندارد و برعکس بــه جای اینکه 
هزینه ها کاهش یابد در چنین شــرایطی 
بحرانی، روز به روز خرج دولت بیشــتر 
می شــود، با توجه به این موضوع سال به 
سال کســری بودجه دولت افزایش پیدا 
خواهد کرد و قیمت ها نیز سیر صعودی 

خود را ادامه می دهند.
اگر فضــا باز شــود، صنعت خودرو 

اصالح خواهد شد
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار به نظر 
می رســد می خواهد قیمت خــودرو را 
افزایش دهد، اضافه کرد: بیش از یک دهه 
شــورای رقابت قیمت گذاری می کرد، در 
حالیکه وظیفه این سازمان انحصار زدایی 
و ایجاد رقابت اســت، اگر این شورا در 
طول همه این ســال ها شرایطی را فراهم 
می آورد که صنعت خــودرو از انحصار 

ایران خودرو و ســایپا خارج شود، مردم 
امروز با این قیمت های غیر منطقی روبرو 
نبودند، بنابرایــن در این حوزه نیز همان 
سیاست گذاری غلط و اشتباهی که به آن 
اشــاره کردم وجود دارد و تا زمانیکه این 
طــرز تفکر وجــود دارد، اوضاع صنعت 

خودرو به همین وضع فعلی خواهد بود.
زاوه با اشــاره به اینکه دولت تاکید دارد 
که به دلیــل محدودیت های ارزی، اجازه 
واردات را در ســال کنونی نخواهد داد، 
خاطر نشان ساخت: بسیار خوب، این امر 
را اصال کنار می گذاریم، چرا اجازه تولید 
خودرو در داخل را به سایرین نمی دهند، 
بیش از ۹۰ درصد بازار که دســت ایران 
خودرو و ســایپا است و به غیز آن ها تنها 
چند خودروســاز معدود از جمله بهمن، 

مدیــران  و  کرمــان 
وجــود دارد، ایــران 
خودرو سال هاســت 
پژو تولید می کند، در 
حالیکه دو بار به دلیل 
تحریم ها قراردادش با 
این خودروســاز لغو 
شــد، اما شرکتی که 
در همان روزها برجام 
فولکس  می خواست 
را در ایران تولید کند، 
آنقدر معطل شد و در 

پیچ و خم های اداری و بیهوده گیر کرد تا 
برجام نیــز به آن گونه عمال بی خاصیت 

شد.
این کارشــناس بازار خــودرو ادامه داد: 
اگر شــما در داخل فضــا را باز بگذارید 
و شــرکت هایی ورود کننــد و صنعت 
خودرو را رقابتی شــود، مطمئن باشید، 
دیگر چنیــن قیمت هایی را نمی بینید، اما 
به دلیل فضای انحصاری که وجود دارد، 
مردم باید خودرو های موجود را با افزایش 
قیمت دائمی سوار شوند، از سوی دیگر 

با قیمت گذاری دســتوری که انجام شده 
نه خودروســاز راضی است و نه مصرف 
کننده، خودروســاز پرایــد را ۳۸ میلیون 
تومان به مشتری می فرشد، اما در بازار آزاد 
این خودرو با قیمت ۸۰ میلیون تومان به 
فروش می رود، این افزایش ۵۰ درصدی 
به جیب هیچ کسی جزء دالل نمی رود، اگر 
قیمت خودرو را آزاد کنند، بر پایه مکانیزم 
عرضه و تقاضا قیمت ها به مررو متعادل 
می شــود و دیگر این وضعیــت در بازار 

خودرو وجود نخواهد داشت.
زاوه با اشــاره به اینکه تنها خانواده پراید 
اســت که زیر ۱۰۰ میلیون تومان معامله 
می شود، تصریح کرد: پژو ۴۰۵ نیز قیمتش 
به ۱۰۳ میلیون تومان رسیده و تیبا نیز در 
آســتانه ۱۰۰ میلیون تومان است، بنده در 
فروردین ماه پیش بینی 
کرده بودم که تا پایان 
سال پراید ۱۰۰ میلیون 
تومان خواهد شد، اما 
ســرعت رشد قیمت 
و افزایــش تورم مثل 
اینکه از فکر ما جلو تر 
است و با این وضعی 
که وجــود دارد پراید 
نیــز بــه زودی ۱۰۰ 
میلیون تومــان را رد 
حل  راه  کرد،  خواهد 
این موضوع مشــخص است، تا زمانیکه 
دولت راهبرد ها و سیاســت گذاری هایش 
را تغییر ندهد، بازار خودرو بی سروسامان 

خواهند ماند.
خودروســازان عالقــه ای به اصالح 

وضعیت موجود ندارند
امراله امینی عضو هیئت علمی دانشــگاه 
عالمــه طباطبایی در گفتگو بــا فرارو با 
اشــاره به اینکه قیمت پراید در مرز ۱۰۰ 
میلیون تومان قرار گرفته، اظهار داشــت: 
این امر از جنبه های مختلفی قابل بررسی 

اســت، اوال مدیران خودروســاز بر پایه 
کارآمدی انتخاب نمی شــوند، آن ها تنها 
مدیر هزینه هســتند، اگر خودروســازان 
خصوصی بودنــد، امروز این وضعیت به 
وجود نمی آمد، هم اکنون خودروساز پیش 
فروش می کند محصول خود را و قیمت 
آن را بــه روز نیز تعیین کرده و پول را از 
مشتری می گیرد، اما معلوم نیست خودرو 

را چه زمانی تحویل می دهند.
وی افزود: خودروسازان در دو هه گذشته 
راه اشتباهی را پیمودند، آن ها به جای آنکه 
به فعالیت اصلی خود بپردازند، شرکت های 
زیادی را برای خود ایجاد کردند که آن ها 
همگی زیان ده هستند و این زیان نیز باید 
از جیب مشتریان خودرو پرداخت شود، 
از ســویی علیرغم اینکه به خودروسازان 
تکلیف شد آن ها باید این زیرمجموعه های 
خود را واگذار کنند، خودروسازان تمایلی 
به انجام ایــن کار ندارند، تا زمانیکه این 
زیان دهی وجــود دارد، نمی توان به فکر 

تولید اقتصادی خودرو بود.
امینی با بیان اینکه ایران خودرو سهام دار 
بانک پارسیان است، گفت: این خودروساز 
از ابتدای تشــکیل بانک پارســیان در آن 
ســهام دار بوده، این در حالیست که خود 
این بانک ترازنامه اش منفی بوده و زیان ده 
اســت، اما هنوز ایران خــودرو به رغم 
تکلیف بانک مرکــزی مبنی بر واگذاری 
ســهامش  هنوز اقدام عملی انجام نداده، 
معلوم است که در چنین وضعیتی نمی توان 
انتظار داشــت که خودرو قیمتش ثابت 
بماند، خودروسازان تا زمانیکه هزینه های 
خود را کاهش ندهند و به سمت افزایش 
بهره وری نروند، وضعیت قیمت ها اصالح 
نخواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو 
با تاکید بر اینکه سیاســت های ناکارآمد 
دولت در صنعت خودرو نیز وضعیت این 
صنعت را بغرنج کرده است، بیان داشت: 
صنعت خودروسازی ایران در سال ۱۳۳۷ 

اولین در منطقه بود، اما االن ببنید جایگاه 
ما در این صنعت کجاست، وزیر صنعت 
خود از کفایت الزم برای سیاست گذاری 
خودروسازان برخوردار نیست، به تبع این 
موضوع مدیرانی که انتخاب می شوند هم 
از کارآمــدی الزم برای اصالح وضعیت 

خودروسازان برخوردار نیستند.
سرمایه هایی که بر باد رفت

وی اضافه کرد: منابعی که باید در صنعت 
خودرو ســرمایه گذاری می شد، با دستور 
دولت احمدی نژاد در کشــور هایی مانند 
سنگال و ونزوئال ســرمایه گذاری شد و 
میلیون هــا دالر از ســرمایه های مردم در 
این کشور ها هدر رفت، اگر همین پول ها 
در صنعت خودروســازی و قطعه سازی 
سرمایه گذری می شــد، امروز شما دیگر 
مجبــور نبودید همچنان پرایــد را تولید 
کنیــد، بنابراین همان طور که عرض کردم 
تا زمانیکــه دولت در این صنعت دخالت 
می کند و خودروسازان نیز همچنان بر انجام 
سیاست های اشتباه خود اصرار می ورزند، 
وضعیت صنعت اسفناک خودرو و افزایش 
عجیب و غریب قیمت هــا ادامه خواهد 
داشت. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه 
قطعه ســازی قلب تپنده صنعت خودرو 
اســت، اما این روز ها یه هیچ عنوان حال 
و روز خوشــی ندارد، گفت: قطعه سازان 
بیش از ۲۰ هزار میلیــارد تومان طلب از 
خودروســازان دارند و آن ها نیز با توجه 
به زیان دهی کــه دارند، توانایی پرداخت 
بدهی خــود را ندارند، در چنین وضعی 
نیز قطعه سازان توان تولید ندارند و برای 
همین اســت که در تحویل خودرو های 
پیش فروش شــده تاخیر وجود دارد، از 
سوی دیگر قطعه سازان نیز خود عملکرد 
درستی نداشتند که نتیجه امروز پراید ۱۰۰ 

میلیونی شده است.
امینی ادامــه داد: آن ها در دهه ۸۰ اقدام به 
تولید می کردند و وضعیت خوب بود، اما 
زمانیکه به اسم تولید داخل قطعات چینی را 
به جای ساخت داخل جا زدند، مشکالت 
شروع شد، به دلیل اینکه قیمت ارز پایین 
بود، برای قطعه سازان تولید داخلی صرفه 
نداشــت، اما واردات ســود سرشاری به 
همراه داشت، بنابراین قطعه وارد می کردند 
و به اســم خود می فروختند، اما حال که 
دالر ۱۶ هزار تومان شده، واردات به صرفه 
نیست و آن ها نیز توان تولید را بعد بیش 
از یــک دهه ندارند، بنابراین کمبود قطعه 
وجــود دارد و همین عامل باعث کمبود 

خودرو در بازار داخل شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: 
تحریم ها و مشکالت نقل و انتقال ارز نیز 
بر حجم مشکالت این صنعت افزوده و 
خودروسازان نمی توانند زمینه انتقال دانش 
و تکنولوژی را فراهم کنند، در همین رابطه 
واردات مواد اولیه به سختی انجام می شود 
و این موضوع رونــد تولید را با اختالل 
زیادی همراه ساخته، بنابراین همان طور که 
مشاهده می کنید مجموعه ای از مصائب و 
مشکالت باعث شده تا امروز قیمت ها در 

بازار سر به فلک بکشد.

توسط کارشناسان صنعت خودرو بررسی شد؛

پشت پرده قیمت های عجیب و غریب در بازار خودرو؛ 

پراید ۱۰۰ میلیونی در راه است؟ 
 دولت، مقصر اصلی افزایش بی سابقه قیمت خودرو است 

خودروسازان تا 
زمانیکه هزینه های 

خود را کاهش ندهند 
و به سمت افزایش 

بهره وری نروند، 
وضعیت قیمت ها 
اصالح نخواهد شد

 رییــس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه 
درصد زیــادی از جامعــه کارگری با 
از دســت دادن قــدرت خرید خود به 
سمت مشاغل کاذب رفتند گفت:تعداد 
کارگرانی که شغل خود را از دست داده 

اند زیاد است.
ناصــر چمنــی ، رییس کانــون عالی 
کارگران کشــور  انجمن هــای صنفی 
در گفت وگــو با خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، با اشاره به اهمیت 
قرارداد موقت گفت:متأســفانه یکی از 
بزرگترین ایرادهایی که درجامعه آماری 
داریم نداشــتن اطالعات دقیق در کلیه 
موارد اســت. هم اکنــون اطالعاتی از 
جامعه آماری دقیقــی نداریم که چند 
درصد از جامعه کارگری شــغل کاذب 

دارند. 
 چمنی با بیان اینکــه درصد زیادی از 
جامعه کارگری با از دست دادن قدرت 

خرید خود به ســمت مشــاغل کاذب 
رفتنــد گفت:کارگران برای تأمین امرار 
معاش خود به سمت شغل های کاذب 
رو آوردند. درصد و آمار دقیقی را نمی 
توان برای جامعه کارگری بیان کرد.اگر 
در گذشته در هر میدانی ۲۰دستفروش 
بود. اکنون شــاهد هســتیم که در هر 
میدانــی حدود ۴۰ دســتفروش وجود 
دارد. یعنی تعداد دستفروشان تقریبًا دو 
برابر شده است. اما همین دستفروشان 

در زمان کرونا دچار آسیب شدند. 
 رییــس کانــون عالی انجمــن های 
صنفی کارگران کشــور  رشــد تعداد 
دستفروشــان  نشــان دهنده این است 
که حقوق کارگران کفــاف زندگی را 
نمی دهــد افزود: عاله بر این مســئله 
اکثــر قراردادهای کار موقت هســتند.  
کارفرمایان با این هدف قرارداد موقت 
منعقد مــی کنند، تا بــه راحتی هنگام 
شــکایت کارگران بتواننــد در بوق و 

کرنا کنند که قراردادی هم وجود داشته 
اســت. متأســفانه حتی یک نسخه از 
این قرارداد را به دســت کارگران نمی 
دهند. قرارداد موقت کاغذ پاره ای بیش 

نیست. 
 چمنی با اشــاره به اینکــه حقوق کار 
بدون داشــتن امنیت شغلی بی ارزش 
افزایش  اظهار داشــت:از سویی  است 
سطح تولید، باال رفتن بهره  ورِی عوامل 
تولید، رشــد اقتصادی، توسعه و ثبات، 
بدون امنیت شغلی و رفاهِ عامالن تولید، 
محقق نمی شــوند, تمام این موارد در 
کنار هم هســتند و امنیت شغلی و رفاه 

بر همه مقدم است. 
وی بــا بیــان اینکــه ســامانه جامع 
قراردادهــای کار، بــه کار کارگــران 
نیامــد  گفت: امنیت شــغلی کارگران 
در صنایعی کــه نوع کار در آنها دائمی 
اســت و هیچگاه به واســطه حمایت 
دولت، قرار نیســت تعطیل شــوند به 

محاق رفته اســت. این در حالی است 
کــه دلیلی وجود ندارد در کارگاهی که 
فعالیتش دائمی است،  کارگران قرارداد 
موقت داشته باشــند.  اوضاع کارگران 
صنایع کوچک که بیشتر در شهرک  های 
صنعتی متمرکز شده اند به مراتب بدتر 
اســت. آنها با قرادادهای ســفید امضا 
به کار گرفته  می شــوند؛ قراردادی که 
کارگر از شرایطش هیچ اطالعی ندارد. 
بسیاری از آنها اصالً قراردادی ندارند.      
انجمن های  کانــون عالی  نائب رییس 
ایران درباره »ســامانه  صنفی کارگران 
جامع قراردادهای کار«، گفت: قرار بود 
این ســامانه برای ثبت قراردادهای کار 
راه اندازی شود تا هیچ کارفرمایی نتواند 
قرارداد مخــدوش و بی اعتبار با کارگر 
منعقد کنــد؛ اما هیچگاه مفید نبود و به 
کار کارگــران نیامد. البته از نظر ما این 
ســامانه فقط وسیله ای برای ساماندهی 
قراردادهای موقت و نه چیزی بیشــتر 

کرد: ســاماندهی  بیان  اســت. چمنی 
قراردادهای موقــت در مقطع فعلی که 
قراردادهای ســفید امضا طوفان به راه 
انداخته اند، الزم است؛ اما در بلندمدت 

تنها و تنها به قراردادهای دائم کار نیاز 
خواهیم داشت، ساماندهی قراردادهای 
کار شرط الزم است اما کافی نیست و 

به آن قانع نیستیم.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور:

 جهش تولید بدون امنیت شغلی کارگران محقق نمی شود
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برگزاری شب شعر مجازی 
به یاد استاد 
حسین منزوی

  شب شــعر مجازی به یاد غزلسرای 
معاصر ایران در زنجان برگزار شد.

شــب شــعر مجازی بــا عنــوان »از زمزمه 
دلتنگیم« به یاد غزلســرای معاصر ایران و به 
همت کانون ادبی مهتاب سازمان دانشجویان 

جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد.
در این شــب شعر که با اســتقبال و حضور 
مجازی ۴۱۶ نفر از عالقه مندان به عرصه شعر 
و ادب در سراسر کشور و به مدت دو ساعت 
برگزار شد، حاضرین به مناسبت شانزدهمین 
سالگرد درگذشــت حسین منزوی، ماه غزل 

ایران به شعرسرایی پرداختند.
زهیر توکلی از تهران، قربان ولیئی از قزوین، 
سمیرا قطب از خمین، مریم آرام از بروجن، 
هانــی ملک زاده از رشــت، علی فردوســی 
از اصفهان به همراه ســعید توکلی، حســین 
طاهری، ســیدضیاءالدین موســوی، مصدق 
آقاجانلــو، جواد چراغی و رضــا منزوی از 
زنجان، ۱۲ شاعر ملی بودند که در این برنامه 

به شعرخوانی پرداختند.

خبــر

 رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی 
اتاق بازرگانی زنجان، از تعریف برند محصوالت 
صادراتی اســتان زنجان خبــر داد و گفت: این 
مهــم در مرکز تحقیق و توســعه برنــد اتحادیه 
صادرکنندگان اســتان صورت گرفته و هدف آن 
ســاماندهی مشــکالت موجود در برند با هدف 

توسعه بازارهای صادراتی استان است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از زنجان رییس 
کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی 
زنجان در نخستین نشســت کمیته پایش روابط 
خارجی ذیل کارگروه توســعه صادرات اســتان 
به صورت مشــترک با کمیســیون تجارت اتاق 
بازرگانــی زنجان، با اشــاره به بســته بودن مرز 
کشورهای مختلف درپی شــیوع ویروس کرونا 
بــه ویژه مرزهای ترکیه با ایــران، اظهار کرد: ۷۰ 
درصد تجارت خارجی استان با کشور ترکیه بوده 
که بسته بودن مرزهای این کشور موجب نقصان 
در تجارت بــوده و ضررهای فراوانی به تجار و 

صادرات استان وارد کرده است.
مهدی رنگ رونا با اشاره به برگزاری نشست ای 
با رایزن بازرگانی کنســولگری ترکیه در تبریز و 
مطرح کردن بحث بســته بودن مرزهای تجاری 
و وارد شــدن هزینه های ســنگین به طرف های 
تجاری دو کشــور، گفت: در نقاط مرزی دیگر، 
مرز پاکستان و افغانســتان همچنان بسته و یا به 
صورت خیلــی محدود فعالیت می کنند ولی مرز 
ترکمنستان بسته بوده و ۲ ماه است که اجناس در 

مرز سرخس دپو شده است.
وی با اشــاره به انجام مراودات تجاری از طریق 
مرز آستارا با کشــور آذربایجان و باز شدن چند 
مرز در کشــور عراق، افزود: پس از بســته شدن 
مرزهای کشــور ترکیه حمل و نقل ریلی توسعه 
فراوانی گرفته و شــاهد ازدحام بسیار باالیی در 

این بخش هستیم.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی اتاق 
بازرگانی زنجان با تاکید بر اینکه بخش صادرات و 
تجارت خارجی استان با توجه به این موضوع نیاز 
به چاره اندیشی دارد، ادامه داد: نقشه راه تجارت 
و صادرات خارجی به همت اتاق بازرگانی زنجان 
تدوین شده و بر این پایه کشورهای هدفی بر پایه 

حجم مراودات و میزان روابط تجاری، سیاسی و 
اقتصادی و موضوعاتی نظیر مســائل بانکی و ... 

تقسیم بندی شده است.
وی هدف از تدوین نقشــه راه تجارت خارجی 
اســتان را توســعه بازارهای صادراتی و ورود به 
بازار کشــورهای جدید ابراز کرد و افزود: تحقق 
شعار سال که همان جهش تولید است با افزایش 

صادرات امکان پذیر خواهد بود.
رنگ رونا در ادامــه از تعریف برند محصوالت 
صادراتی اســتان زنجان خبــر داد و گفت: این 
مهــم در مرکز تحقیق و توســعه برنــد اتحادیه 
صادرکنندگان اســتان صورت گرفته و هدف آن 
ســاماندهی مشــکالت موجود در برند با هدف 

توسعه بازارهای صادراتی استان است.
وی در ادامه با اشــاره به در نظر گرفتن تخفیفات 
تجاری برای فعــاالن اقتصادی در ترانزیت ریلی 
ایــران و ترکیه، ابراز کــرد: در محموله های ۵۰۰ 
تن به باال و طــول خط راه آهن ۷۰۰ کیلومتری، 
تخفیفات خوبی در حمل ریلی درنظر گرفته شده 
است که اســتان زنجان تنها به دلیل ۴۱ کیلومتر 
کمتر و واقع شــدن در کیلومتر ۶۵9 از ایســتگاه 
باز بین المللی بناب از این تخفیف خوب محروم 
مانده که نیازمند چاره اندیشی برای استفاده از این 

فرصت مطلوب است.
وی در ادامه با اشــاره به مشــکالت موجود در 
بخش کشــاورزی از جمله محصول سیر استان، 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی را یکی از 
برنامه های جدی صادرات زنجان در سال کنونی 
عنوان کرد و گفت: در نقشــه راه صادراتی اتاق 
بازرگانی، سیر به عنوان یکی از ظرفیت های اصلی 

صادرات استان پیش بینی شده است.
رنگ رونا با بیان اینکه تغییر مسیر ترانزیتی یکی 
از دغدغه های اصلی ما اســت، ابراز کرد: ترکیه 
مسیری جدیدی برای تجارت از اروپا به آسیای 
میانــه و خارج از راه های ایــران تدارک دیده اما 
ضعف دیپلماسی خارجی در این مهم به صورت 
کامال مشهودی نمایان اســت و شرایط امروز به 
گونه ای اســت که باید شکوفایی اقتصاد ایران را 

در دستور کار قرار دهیم.
در ادامه این نشســت رییس گروه بازرگانی راه 

آهن شمالغرب کشور با اشاره به همکاری بسیار 
خوب گمرک و تجار و بازرگانان اســتان زنجان 
در صادرات از طریق حمــل و نقل ریلی، اظهار 
کرد: هم اکنون حجم بســیار باالیی از کاالها در 
ایســتگاه های مختلف راه آهن شــمالغرب برای 

صادرات وجود دارد.
بهزاد کریمی با بیان اینکه راه آهن شــمالغرب به 
جد در تالش برای توسعه صادرات استان زنجان 
است، گفت: همکاری خوب دستگاه های دخیل 
برای استفاده از ظرفیت صادراتی راه آهن در این 

چند ماهه به خوبی نمایان است.
وی با اشــاره به اینکه از زمان شــروع ویروس 
کرونا، راه آهن شــمال غرب ایــران به مرکزیت 
زنجان برای حل مشــکالت صادرات به صورت 
جدی همکاری داشته است، خاطرنشان کرد: این 
همکاری ها مداوم بوده و امیدواریم که صادرات 

ریلی از استان زنجان به کشورهای مختلف توسعه 
پیدا کند.

 معاون اداره کل اقتصاد و دارایی اســتان زنجان 
نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای تجارت 
سایر با کشــورها باید توافقنامه ها و پروتکل های 
بهداشــتی خاصی داشــته باشــیم، ابراز کرد: در 
شــرایط کنونی از ظرفیت رایزنان اقتصادی برای 
حل مشــکالت تجاری به خوبی استفاده نشده و 
با توجه به شیوع ویروس کرونا باید تمهیداتی در 

این زمینه اندیشیده شود.
غفور حمیدی تاکید کرد: یکی از مهمترین وظایف 
وزارت خارجه پیدا کردن بازارهای هدف و ایجاد 
روابط اقتصادی برای فعاالن اقصادی اســت که 
در دوره شــیوع ویروس کرونا این مهم به خوبی 

صورت نگرفته است.
معاون اداره کل گمرک اســتان زنجان نیز در این 

نشســت با بیان اینکه کرونا به دلیل ناشــناخته 
بودنش باعث بروز مشــکالت عدیده ای شــده 
اســت، ابراز کرد: اکنون با شناختی که از شرایط 
موجــود ایجاد شــده، اقدامــات و هماهنگی ها 

مطلوب تر شده است.
وی با تاکید بر اینکه بایــد همواره خود را برای 
شرایط ســخت، هماهنگی و ایجاد راه حل آماده 
کنیم، خاطرنشــان کرد: گمرک در شرایط شیوع 
کرونا پای کار بوده و از اواخر اسفند ماه روزهای 

پرکاری را پشت سر گذاشته است. 
مدیر شرکت صبا ریل آســیا نیز در این نشست 
از افتتــاح ترمینال کانتینری اســتان زنجان خبر 
داد و گفت: ترمینال کانتینری یکی از مشــکالت 
تجارت استان در حمل بار بود که امید است این 
ترمینال را با وســعت حدود هشت هکتاری در 

نیمه نخست خردادماه افتتاح کنیم.

رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی زنجان خبر داد:

تعریف برند صادراتی زنجان 

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9801635 یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب عمارت عرصه و اعیان پالک 
3595/2 اصلی بخش 2 زنجان به مساحت 54 مترمربع به مالکیت مرحوم ناصر موسوی به نشانی: زنجان، خیابان 
نواب صفوی کوچه شهید علی اژدری کوچه شهید رزاق قاضی لو پالک 132 محدود به این حدود می باشد: شماال: 
در سه قسمت اول پی است به طول 3/15 متر به سه هزار و پانصد و نود و شش اصلی دوم پی است به طول 0/80 
به سه هزار و پانصد و نود و شش اصلی سوم پی است به طول چهار متر به سه هزار و پانصد و نود و شش اصلی 
شرقا: پی است به طول 7/65 متر به شارع عام جنوبا: فاقد حد غربا: در دو قسمت که قسمت اول آن جنوبی است. 
اول درب و دیواریست به طول 7/30 متر به شارع دوم دیوار به دیوار به طول 6/95 متر به شماره یک فرعی از سه 
هزار و پانصد و نود و پنج اصلی. که به اســتناد سند ازدواج شماره 23118-96/1/6 تنظیمی دفتر 1 زنجان علیه 
وراث مرحوم ناصر موسوی )خانم ها و آقایان: 1. رضا موسوی 2. مهدیه موسوی هر دو با قیومیت شهاب مصطفوی 
3. فاطمه موسوی 4. مهدی موسوی( با رعایت مستثنیات دین در قبال طلب خانم معصومه امیدی )تعداد 4 عدد 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از 20 عدد سکه: بر پایه تسعیر مورخه 98/10/25 به مبلغ 194.000.000 ریال 
محاسبه می شود( بازداشت شده است و طبق نظر کارشناس رسمی اعیانی آن به صورت کلنگی با زیربنای حدود 
45 مترمربع به صورت همکف با مشخصات فنی: اسکلت دیوار باربر آجری، سقف تیرچوبی، با نمای اندود سیمانی 
سفید، درب و پنجره فلزی، عایق بام ایزوگام، کف از اندود گچ و خاک با رویه سیمانی، دیوارها  نقاشی، زیرسقف 
از پارچه متقال، کف حیاط از موزاییک ایرانی، روی حیاط با طلق پالســتیکی و زیرســازی از قوطی فلزی سبک، 

با انشعابانت آب، برق و گاز شهری با قدمت بیش از 35 سال احداث شده است. و یک دانگ آن 183.333.333 
ریال )یکصد و هشــتاد و ســه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ســیصد و سی و سه ریال( ارزیابی شده است. 
پالک فوق از ســاعت 9 تا 12 روز سه شــنبه مورخه 99/3/6 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- طبقه همکف 
واقع در زنجان- خیابان کارگر )صفا( کوچه شــهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
183.333.333 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشود. متقاضیان خرید ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده را به حســاب ســپرده ثبت واریز و مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مــدت 5 روز از تاریخ مزایده به 
حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد و همچنین حقوق دولتی 
مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. مورد بازداشت برابر وارده شماره 85001661- 

99/2/17 فاقد پوشش  بیمه ای می باشد. تاریخ انتشار: 99/2/20
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

اطالعیه ورزشی
با توجه به برگزاری مجمع انتخابات ریاست 

هیأت  سه گانه و هیأت تیراندازی استان زنجان 
بدینوسیله از کلیه عالقمندان واجد شرایط 

دعوت به عمل می آید، جهت ثبت نام و شرکت 
در انتخابات هیأت مذکور از تاریخ چاپ آگهی 
حداکثر به مدت یک هفته به معاونت ورزشی 

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان واقع در 
مجموعه ورزشی انقالب مراجعه نمایند. 

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
استان زنجان

  نشســت بررســی وضعیــت ارتباطی 
مخابرات منطقه زنجان ، به ریاســت مدیر عامل 
شرکت مخابرات ایران ، معاونین و مدیران ستادی 
شرکت مخابرات ایران به صورت مجازی برگزار 

شد.
در این نشســت ، عملکرد حوزه های : شبکه ، 
فناوری اطالعات ، مالی  ارتباطات سیار ، تجاری 
، حراســت ، بازرســی و روابط عمومی مورد 

بررسی قرار گرفت.
مهندس سید مجید صدری با اشاره به نقاط ضعف 
و قوت منطقه زنجان ، رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده را یادآور شد و ضمن راهنمایی های 
الزم به مســوولین مربوطه ، پیشرفت مخابرات 

منطقه زنجــان را در ارزیابی های ســال کنونی 
خواستار شد. وی گفت : با توجه به شناختی که 
از پتانسیل های منطقه زنجان دارم ، باید جایگاه و 

رتبه ی این استان در سال 99 ارتقاء یابد.
مهندس همایون دلجویی ، سرپرست مخابرات 
منطقه زنجان نیز به بیــان گزارش فعالیت های 
انجام شــده در سال گذشــته پرداخت و افزود 
: تالش پرســنل مخابرات منطقه زنجان ، ارائه 
خدمات مطلوب درحوزه ی ارتباطات تلفن ثابت 
، سیار و دیتا می باشد که با حمایت و راهنمایی 
های مدیران شرکت مخابرات ایران، در سال 99 
نیز ادامه خواهد داشــت و امیدواریم که در سال 

کنونی شاهد رشد شاخص های ارتباطی باشیم.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه 
اشراق پخش می شد، ضمن تشریح نقشه راه و 
برنامه های این شرکت در سال 99 و در ساختار 
جدید پس از یکپارچه ســازی گفت: ســرعت 
بخشیدن به آبرسانی پایدار روستاها، ارتقاء ارائه 
خدمات به مشترکین روستایی و استقرار ساختار 
جدید، اولویت شــرکت آب و فاضالب استان 

زنجان در سال 99 خواهد بود.
 »علیرضــا جزء قاســمی« اظهار کــرد: پس از 
یکپارچه ســازی شــرکت های آب و فاضالب 
شهری و روســتایی، در تالش هستیم با توسعه 
خدمات و ارتقا اســتاندارد های آبرســانی در 
روســتاها، این مناطق را هم به سطح قابل قبولی 

همچون شهرها برسانیم.
وی افزود: 89 درصد جمعیت روســتایی استان 
زنجان، تحت پوشــش خدمات شرکت آب و 
فاضالب قرار دارد که در ســال 99 بنا داریم این 

میزان جمعیت را افزایش دهیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
با تاکید بر ضرورت مدیریت تقاضا در روستاها 
گفت: با توجه به هدر رفت باالی آب در بخش 
روستایی، به دالیل مختلفی همچون فرسودگی 
شــبکه توزیع آب و وجود انشعابات غیر مجاز 
و فشار نامتعارف شبکه آب می بایست اصالح 

شبکه های فرسوده و استاندارد سازی انشعابات و 
فشار شبکه در اولویت قرار گیرد.

علیرضا جزء قاسمی گفت: در حوزه مصرف نیز 
با توجه به طرح های مصوب در وزارت نیرو و 
طرح های تشویقی در نظر گرفته از سوی شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان، برای مشترکین 
خوش حساب و کم مصرف که کمتر از الگوی 
مصرف، آب استفاده کنند ابزار تشویقی در نظر 

گرفته شده است.

به صورت مجازی

نشست بررسی وضعیت ارتباطی مخابرات 
منطقه زنجان ، به ریاست مدیر عامل 

شرکت مخابرات ایران برگزار شد

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد:

سرعت بخشیدن به آبرسانی روستاها 
و استقرار ساختار جدید، اولویت شرکت آب 

و فاضالب استان زنجان در سال 99

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مربوط به پرونده اجرایی 9801635

انصارالمهدی  ســپاه  سازندگی  بسیج  مسوول 
)عج( زنجان گفت: ۳۰ هزار خانواده نیازمند و 
آسیب پذیر در سطح استان شناسایی شده است.
فرهــاد امندی دیــروز )۱۷ اردیبهشــت( در 
جمــع خبرنگاران، ضمن تبریک فرا رســیدن 
۱۷ اردیبهشــت، سالروز تشکیل سازمان بسیج 
ســازندگی به فرمان رهبر معظــم انقالب، با 
بیان اینکه حرکت بســیج سازندگی در راستای 
خدمت رسانی به مناطق محروم پایه گذاری شده 
و توانســته با حفظ روحیه جهادی و اعتقادی 
گام های بزرگی در رفع مشکالت مردم بردارد، 
اظهار کرد: اجرای رزمایش کمک مومنانه پیرو 
فرامین مقام معظم رهبری در روز نیمه شــعبان 
انجام و ۳۰ هزار خانواده نیازمند و آسیب پذیر 

در استان زنجان شناسایی شدند.
وی با اشــاره به اهمیت بیشــتر کار جهادی و 
انقالبی در دوران شــیوع ویــروس کرونا، در 
رابطه با اقدمات صورت گرفته توســط بسیج 
استان  انصارالمهدی )عج(  ســازندگی ســپاه 
در راســتای مبارزه با این ویــروس منحوس، 
افزود: از ابتدای شــیوع بیماری کرونا عملیات 
بیولوژیکی و ضدعفونی اماکن عمومی و پرآمد 
و شــد، درب منازل، مجتمع های مســکونی، 
مساجد و اماکن مذهبی و ادارات در شهرها و 
روستاهای استان زنجان به تعداد ۳۳ هزار و ۶۳ 

نقطه انجام شده است.
این مســوول با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ گروه 

جهادی جغرافیا و محله محور در راستای مقابله 
با کرونا فعالیــت می کنند، تصریح کرد: تهیه و 
توزیع بســته های بهداشــتی و ضدعفونی در 
مناطق محروم و حاشیه نشــین اســتان، تهیه و 
توزیع ۱۷ هزار بروشور آموزشی در بین مردم و 
نیز توزیع یک میلیون و ۶8۴ هزار لیتر محلول 
ضدعفونی کننده، از جمله اقدامات انجام شده 
توسط گروه های جهادی بسیج سازندگی استان 

زنجان است.
مسوول بسیج سازندگی استان زنجان، با اشاره 
به فعال ســازی ۱۰8 کارگاه تولید ماسک، گان 
و غیره به صورت خانگی و کارگاهی توســط 
گروه های جهادی بسیج سازندگی استان، ادامه 
داد: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 98۲ هزار 
عدد ماسک توسط بسیجیان گروه های جهادی 
با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان تولید 
شــده و در این مدت یک میلیون و ۳۴۷ هزار 

عدد ماسک و دستکش نیز توزیع شده است.
امنــدی با بیان اینکه رزمایش کمک مومنانه در 
مرحله نخست اجرا از آغاز ماه مبارک رمضان 
اجرا و ۱۰ هزار بســته معیشتی به خانواده های 
نیازمند و اقشار کم درآمد استان اهدا شده است، 
اظهار کرد: مرحله دوم این رزمایش نیز در نیمه 
ماه مبارک رمضان و والدت کریم اهل بیت امام 
حســن مجتبی )ع( و مرحله سوم در روز عید 
فطر اجرا و ۱۰ هزار بسته معیشتی نیز در مرحله 

دوم توزیع خواهد شد.

مسوول بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی زنجان عنوان کرد:

شناسایی ۳۰ هزار خانواده نیازمند 
و آسیب پذیر در زنجان



 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
 سردبیر: مسعود الماسی
 دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، 
جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی 
استان ، کاشی ۴۸۱۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  02۴-33۴6963۴-33۴6۴662
شماره تلگرام : 09۱9۱۴36۸۴6
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸۱3۴5۸6۷3۱

 شنبه 20 اردیبهشت ماه  ۱399 / نمره 52۴ / سال سوم

اذان ظهر

۱3:۱2

غروب آفتاب

20:۱۱

اذان مغرب

20:3۱

نیمه شب

00:23

اذان صبح فردا

۴:3۴

طلوع صبح فردا

6:۱2
وضعیت آب و هوای زنجان:

۷
22

دستاهیتکو؟هکدلتنگمرباِیدستاهیت
دستاهیمرابگیرایدوست!دلتنگمربایت
قسمِتمنباد،رهرددیهکسهمیداریازآن
منهبجاِیتو،اال،آهایهبجاِنمنبالیت
همداهنوهمنفسبامناگرباشی،ِنِیمن!

خوشرتینآوازاهرامیکشمبیرونِزانیت
خوِنُسرِخارغوانم،شیرُشدسرِوروانم!

اتتوراردربنشانم،همچنانسبزاست،جایت
ریقدمربخاِکره،میُگسترانم اتتونگذا
امروز با حسین منزویصفحهصفحه،شعراهیاتزهامرازرِیپایت منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی اجتماعی استان زنجان

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan

چهارسو

 از اواخر ســال گذشته که زمزمه های شیوع 
ویروس کرونا و توصیه های در خانه ماندن به عنوان 
بهترین راهکار برای قطع زنجیره انتقال این ویروس 
مطرح شد، پس از حفظ ســامتی، تعطیلی روند 
عادی زندگی و از همه مهمتر آموزش  دانش آموزان 
به عنوان دغدغه ای جدی برای خانواده ها مطرح شد.
بر ایــن پایه ایثارگران عرصه علم و دانش به میدان 
آمدنــد تا جهادی دیگــر را رقــم زده و با وجود 
مشکاتی که خود به دلیل شرایط حاکم با آن دست 
به گریبان بودند، چراغ تعلیم و تربیت را فروزان نگاه 

دارند. 
هرچند استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نوین، زمینه 
را برای ارتباط گیری با دانش آمــوزان از راه دور و 
انتقال محتواهای آموزشی تولیدی، فراهم کرده است، 
اما در این میان شماری از دانش آموزان در روستاهای 
مناطق محروم از این بســتر نیز محروم مانده اند که 
این وضعیت به یقین عقب ماندگی آنها را مضاعف 
خواهد کرد، در چنین شرایطی هستند معلمانی که 
ازخودگذشتگی را معنایی دیگر بخشیدند تا همچنان 

روشنی بخش راه آیندگان باشند.
کالســهای درس دانش آموزان روستایی رنگ 

دیگری به خود گرفته است
تخته سیاه، نیمکت، همکاسی  و معلم که با لبخند 
وارد کاس می شــد، همه خاطره هایی روشــن از 
روزهای درس و کتاب و مدرسه است که یادآوری 
آن لبخند بر لبان کسانی می نشاند که روزگای دانش 
آموز بودند امــا یادآوری این روزهــا برای دانش 
آموزانی که از سه ماه گذشته بنا به شرایط تحمیلی 
مجبور به ترک مدارس شده اند، جز حسرت و دریغ 

و آرزوی بازگشتی دوباره به آن فضا در پی ندارد.
 این روزها که به خاطر وضعیت کرونایی همه چیز 
تغییر کــرده، معلمــان نیز برای حفظ ســامتی 
دانش آموزان خود کاس درس را در فضای مجازی 
برگزار می کنند و هر روز دانش آموزان و معلمان برای 
برگــزاری کاس های درس پای کامپیوتر رفته و یا 

گوشی تلفن همراه به دست می شوند.
اما در این بحبوحه، کاسهای درس برای دانش آموزان 
روســتایی رنگ دیگــری دارد، دانش آموزانی که 
باکمتریــن امکانات موجود می کوشــند به همراه 
معلمــان خود مطالب گوناگون درســی را به نحو 
احسن فرا گیرند، اما ضعف ساختارها و دسترسی 

نداشتن به اینترنت، برخورداری برابر از این 
فرصت آموزشی را از آنان گرفته است و 
این معلمان خستگی ناپذیر عرصه تعلیم 
وتربیت هستند که عاشقانه پای به میدان 

گذاشته به یاری آنان شتافته اند.
احساس خوبی ندارد، نگران دانش آموزان 
روســتای محــل تدریس خود اســت، 
تعطیات مــداوم مــدارس آرامش را از 
او ســلب کرده، خــوب می داند پخش 
برنامه های درســی مدارس از شبکه های 
مختلف صدا و ســیما کســری ساعات 
آموزشی گروه های هدف تحت تعلیم را 

جبران نمی کند.
شغلش را دوســت دارد، عاشقانه پای در 
این راه گذاشته است، با خود می اندیشید 
که نمی تواند نســبت بــه دانش آموزان 
روســتایی خود بی تفاوت باشد، چرا که 
بچه ها دسترسی به اینترنت ندارند و برای 

درس و مشــق آنان باید فکری کند تا در شــرایط 
کرونایی از تعلیم و تربیت عقب نمانند.

اسکندر عابدینی، آموزگار دبستان رسالت آباد پَری 
شهرستان ماهنشــان استان زنجان از جمله معلمان 
ســخت کوش است که در روزهای کرونایی وقتی 
می بینــد که دانش آموزانــش از امکانات الزم برای 
برقراری ارتباط آناین و آموزش در فضای مجازی 
محروم هستند، با حضور در منازل و یا فضای آزاد 
با رعایت پروتکل های بهداشتی به امر تدریس آنها 

پرداخته است.
این معلم تاشگر که ۲۹ سال فعالیت را در کارنامه 
کاری خود ثبــت کرده اســت، در ارتباط با نحوه 
فعالیت خود در شرایط سخت کرونایی گفت: بومی 
منطقه هستم و در مدت خدمت تاش کردم که از 

هیچ خدمتی برای دانش آموزان این منطقه دریغ نکنم 
و با جان و دل تدریس کرده ام.

وی اضافــه کرد: با توجه به شــناختی که از اهالی 
روستای این منطقه دارم، خانواده ها بنیه مالی ضعیفی 
دارنــد و از طرفی امکان تهیه گوشــی تلفن همراه 
هوشمند برای همه دانش آموزان این روستا و دیگر 
روستاهای اطراف وجود ندارد که همین مساله در 
روزهای کرونایی نمود بیشتری داشت و مشکاتی 

را ایجاد کرد.
این معلم باســابقه ماهنشــانی گفــت: از طرفی 
زیرساختهای اینترنتی در این شهرستان به ویژه در 
روستاها بسیار ضعیف است و همین مساله امکان 
برخورداری دانش آموزان روســتایی را از آموزش 

های مجازی کمرنگ تر کرده است.

عابدینی افزود: بر این پایه برای اینکه دانش آموزان 
روستای پَری از تحصیل باز نمانند به اداره آموزش 
و پرورش این شهرســتان اعام کردم که حاضر به 
تدریــس حضوری در فضای باز هســتم و این در 
حالی است که به دلیل کم بودن تعداد دانش آموزان 
حدود ۹۰ درصد مدارس شهرستان به صورت چند 

پایه ای برگزار می شود.
این معلم ماهنشانی ادامه داد: قبل از انجام تدریس 
به صورت حضــوری و پس از تعطیلی مدارس و 
استمرار این روند تا ۱۳ فروردین اقدامات به صورت 
تلفنی انجام می گرفت و به نوبه خود مشــکاتی 
داشــت چون برخی خانواده های روستایی گوشی 
هوشمند نداشتند و حتی فاقد تلفن ثابت نیز هستند.

وی اظهار داشت: هر چند بخشنامه و یا دستورالعمل 

هایی مبنی بــر تدریس حضوری وجود 
نداشــت، با خود فکر کــردم و تصمیم 
گرفتم که این کار را به صورت حضوری 
انجــام دهــم و از ۱۶ فردروین امســال 
بــه صورت تــک پایه ای و بــا رعایت 
پروتکلهای بهداشتی تدریس را ادامه دادم 
که خوشبختانه هم اکنون آموزشهای سال 

تحصیلی ۹۹ - ۹۸ به پایان رسیده است.
این معلم ماهنشانی ادامه داد: طبق برنامه 
ریزی هایی که انجام دادم، بخاطر وظیفه 
انســانی و اینکه دانش آموزان روســتا از 
درس عقب نمانند، تدریس را به صورت 
کاســهای تک پایه در نوبــت صبح و 

بعدازظهر انجام دادم.
عابدینــی افــزود: کار تدریس حضوری 
دانش آموزان را با توجه به شرایط کرونایی 
با مسوؤلیت شخصی انجام دادم که خود 
جسارت و شجاعت زیادی می خواهد و 
تا کنون موردی از ابتای دانش آموزان روستا به این 
بیماری گزارش نشده است. وی در ارتباط با فعالیت 
دانش آموزان روســتایی در شبکه شاد نیز گفت: به 
دلیل نبود اینترنت قوی و گوشی های همراه امکان 
اســتفاده از چنین سامانه ای برای دانش آموزان این 
روستا فراهم نیست و خود معضاتی به دنبال دارد.

این معلم ماهنشانی ادامه داد: کرونا به اولیای دانش 
آموزان یادآوری کرد که معلمان سخت کوش ایران 
زمین در شرایط سخت به ویژه در مناطق روستایی 
با تمامی وجود و عشق فراوان، برای داشتن کشوری 
آباد، مشعل تعلیم و تربیت را روشن نگاه می دارند.

در شرایط سخت هم می شود کاری کرد
ابراهیم شــاه کرمی، فوق لیســانس ادبیات و مدیر 
مدرسه روســتای کلوچ شهرستان طارم با ۱۸ سال 

سابقه کاری، با اشــاره به اینکه آموزش در شرایط 
مختلف هیچگاه تعطیل بردار نیســت، ادامه داد: با 
توجه به شــیوع بیماری کرونا شیوه تدریس برای 
دانش آموزان تغییر یافت و در این میان دانش آموزان 
روســتاهای مناطق دور افتاده برای دسترســی به 

خدمات آموزش با مشکاتی مواجه شدند.
وی اضافه کرد: از طرفی تعدادی از روستاهای این 
شهرستان فاقد اینترنت هستند و به همین دلیل برای 
رفع مشکل آموزشــی دانش آموزان تدریس را در 
فضای باز و با رعایت فاصله گذاری مناســب آغاز 

کردم.
این معلم طارمی ادامه داد: هر چند قبل از انجام این 
کار، بسته های آموزشی در بین دانش آموزان توزیع 
شد، اما تدریس به صورت حضوری تکمیل کننده 
بوده و به امــر فراگیری دانش آموزان کمک زیادی 

می کند.
شاه کرمی افزود: در زمان حاضر چند وقتی است که 
کار تدریس حضوری را برای دانش آموزان روستای 
کلوچ انجام می دهم و از طرفی نبود اینترنت و عدم 
دسترسی آنان به شــبکه شاد را موجب شده است 
و در واقع نمی توانند همانند دانش آموزان شهری 

دروس خود را دنبال کنند.
وی اظهار داشت: کار تدریس دانش آموزان متناسب 
با نیاز آموزشــی آنان و بطور میانگین ســه روز در 
هفته اســت و برای اجتناب از تجمعات، آموزش 
به صورت تک پایه ای و با رعایت دستورالعملهای 

بهداشتی بیماری کرونا انجام می گیرد.
این مدیر مدرسه ادامه داد: دانش آموزان این روستا 
۲۱ نفر و در پایه های اول، دوم و ششــم مشــغول 
به تحصیل هســتند، هر چند پیش از این اقدامات، 
پیگیری مسائل آموزشی آنان به صورت تلفنی و حتی 
در کوچه پس کوچه های روستا انجام می گرفت، اما 
ناکافی بود و بر این پایه به صورت حضوری رصد 
شد. وی خاطرنشــان کرد: بیماری کرونا بار دیگر 
نشان داد که آموزش هرگز تعطیل بردار نیست و در 
همه حال معلمان کشور به ویژه در مناطق روستایی 
برای اعتای دانش آموزان، در عرصه تعلیم و تربیت 
تاش می کنند که این مســاله در شرایط کرونایی 

نمود بیشتری داشته است.
روستای کلوچ از شــهر آب بر طارم ۵۰ کیلومتر 

فاصله دارد.

مشق ایثار در روزگار تنگ کرونایی
 روایتی از تالش های آموزگاران زنجانی

 مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
ایران ترانســفو، از رشد ۳۰۰ درصدی 
صــادرات و صد درصــدی فروش 
داخلــی این گروه صنعتی در ســال 

گذشته خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
بهزاد ظهیری  زنجان،  ایران ترانســفو 
ارتبــاط  در  اردیبهشــت ماه(   ۱۷(
تصویــری با رهبر معظــم انقاب به 
مناســبت هفته کار و کارگــر و نیز 
پیگیری تحقق شــعال ســال، گفت: 
ســربازان والیت در عرصه مقاومت 
و رزم اقتصادی در این گروه صنعتی 
با حــدود ۵۰۰۰ نفر نیروی انســانی 
و ۴۰ هــزار مگاولت آمپــر ظرفیت 
تولید در سال، حدود ۸۵ درصد نیاز 
صنعت برق و ســایر صنایع به انواع 
ترانسفورماتورهای توزیع، فوق توزیع 
و قدرت و نیز انواع راکتور و پســت 

برق را تامین می کنند.
وی افــزود: ایــن ظرفیــت تولید تا 
پیــروزی انقــاب اســامی ۱۰۰۰ 
مگاولت آمپر در ســال بود که امروز 
فقط در این گروه  با رشد ۴۰ برابری 
همراه شــده و این حاکی از توسعه و 
بالندگی کم نظیر صنعت برق کشــور 
اســت که بایــد ســهم حمایتی این 
صنعت در قوانین بخشی و توسعه ای 
و در اعتبــارات اســتانی و ملــی و 

صندوق ذخیره ارزی دیده شود.
روغــن  تولیــد  مســوول،  ایــن 
ترانسفورماتورهای توزیع با میلیون ها 
یــورو صرفه جویــی ارزی و بیش از 
۴۰ درصد کاهش قیمت تمام شــده 
به دســت متخصصان این شرکت با 
همکاری شرکت های نفت و پاالیش 
اقتصاد  با مســاعدت ســتاد  داخلی 
مقاومتــی و وزیر معین اســتان و نیز 
حمایت ویژه وزارت نیرو و همکاری 
وزارت صمــت در نهضت ســاخت 
داخل، از افتخارات این گروه صنعتی 
برشمرد و تصریح کرد: عاوه بر این 
در راســتای نهضت ســاخت داخل، 
قطعاتی که داخلی سازی شده بعضا تا 
۲۰۰ درصد نسبت به قیمت وارداتی 

کاهش قیمت داشته است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو 
ادامه داد: پارسال در نتیجه برنامه های 
نیــز  و  توســعه ای  و  راهبــردی 
نیرو،  همکاری های صادراتی وزارت 
این گروه صنعتی حدود ۳۰۰ درصد 
رشــد صادراتی و حدود صد درصد 

رشد فروش داخلی داشته است.
ظهیری یادآور شــد: در سال کنونی 
که از ســوی رهبر فرزانه انقاب به 
ســال »جهش تولید« نام گذاری شده 
از  ناشی  تنگناهای  اســت، علی رغم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی برای 
مقابله با شــیوع کرونا - که بسیار هم 
مناســب رعایت شــد - شاهد رشد 
۲۵ درصــدی تولیــد در فروردین و 
۳۱ درصدی در اردیبهشت ماه امسال 
بودیم و خوشبختانه روند مثبت تولید 
و فروش و نیز صادرات همچنان ادامه 

خواهد داشت.
وی اظهار کرد: افتتاح دو خط جدید 
تولید شــامل خــط رنــگ مکانیزه 
ترانســفورماتور و خط جدید برش 
عرضی و طولی برای تقویت سرعت 
مقره های سیلیکونی  تولید  کیفیت،  و 
بــرای جلوگیــری از قطعــی برق و 
مشکات خاموشــی در برابر گرد و 
غبار و رطوبت باال برای اولین بار در 
کشور، از دیگر دستاوردهای مهندسان 
این شــرکت بوده که در نیمه نخست 

امسال به بهره برداری خواهد رسید.
این مسوول همچنین به آغاز طراحی 
و مهندسی فنی و اقتصادی تولید سیم 
الکی خاص مصرف ترانســفورماتور 
در ایران ترانســفو اشاره کرد و گفت: 
این فناوری می تواند به بهبود کیفیت 

و کاهش قیمت تامین منجر شود.
ظهیــری در باره اشــتغال زایی نیز به 

جذب ۳۰۰ کارگر در ســال گذشته 
اشــاره کرد و افزود: به برکت جهش 
تولیدی که در ترانســفو آغاز شــده، 
امسال فرآیند جذب ۴۰۰ نفر نیروی 

جدید آغاز شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو، 
با بیان اینکه عاوه بر جبهه تولید، این 
به مسوولیت های  در عمل  شــرکت 
اجتماعی خود نیز فعال بوده اســت، 
تصریــح کــرد: در روزهــای مقابله 
با کروناویروس، ســیل و مناســبات 
اجتماعی، اقداماتی از قبیل کمک ۱۰ 
میلیارد ریالی به دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان بــرای خرید چهار دســتگاه 
ونتیاتور، تهیه و توزیع بیش از ۳۰۰۰ 
بســته مواد غذایی در قالب رزمایش 
کمک مومنانه، برگزاری کاروان شادی 
در نیمه شــعبان امســال در محات 
زنجان و نیز مشارکت در ضدعفونی 

معابر زنجان انجام شده است.
بازســازی کامــل ۱۲ واحــد  وی، 
مسکونی در شــهر سیل زده معموالن 
لرستان و احداث یک واحد مسکونی 
در زنجــان، اهدای کمــک نقدی و 
ترانســفورماتور به ارزش تقریبی ۱۱ 
میلیــارد ریال به مراکز دانشــگاهی، 
فرهنگــی و اجتماعــی را از دیگــر 
این شرکت  فعالیت های خیرخواهانه 

در دو سال گذشته عنوان کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو 
با تاکید بر اینکه کار اقتصادی و تولید 
خاطرنشــان  نیســت،  چالش  بدون 
کرد: این گروه صنعتی از ســال های 
بود که  قبــل گریبانگیر مشــکاتی 
با مســاعدت و اقدام شــورای تامین 
اســتان، ســربازان گمنام امــام زمان 
)عج(، نماینده ولی فقیه در اســتان و 

قوه قضائیه مرتفع شد.

خبر اقتصادی

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در گفتگوی تصویری با رهبر معظم انقالب عنوان کرد:

رشد ۳۰۰ درصدی صادرات در سال ۹۸

این روزها قیمت پراید به 90 میلیون رسیده است. نگاهی خواهیم 
انداخت که با این پول در کشــورهای حاشیه خلیج فارس چه 

خودرویی می توان خرید؟

  ایستگاه درنگ

با پول پراید 
در کشورهای حاشیه خلیج فارس
چه ماشین هایی می توان خرید؟
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