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دبیر کمیسیون  هماهنگی بانک های استان خبر داد
پرداخت ۲۰۱ هزار فقره تسهیالت در سال گذشته

27

 در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان شد:
تابستان در راه و نگرانی های پیک مصرف برق

 محمدعلی کشاورز بازیگر 
ســینما، تئاتر و تلویزیون در سن 

۹۰سالگی درگذشت.
محمــد طباطبایــی - مدیرعامل 
موسســه هنرمندان پیشکسوت - 
ضمن تایید این خبر به ایسنا اعالم 
کرد: این هنرمند امروز 25 خرداد 

ماه از دنیا رفت.
این هنرمنــد از اوایل خرداد ماه به 
دلیل عارضه کلیوی در بیمارستانی 

در تهران بستری شده بود.
بازیگران  از  محمدعلی کشــاورز 
ماندگار و پیشکسوت تئاتر، سینما 
و تلویزیون ایران در 2۶ فروردین 
۱۳۰۹ در اصفهان متولد شــد. این 
هنرمند که دارای نشان درجه یک 
فرهنگ و هنر اســت، در سینما، 
تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها 
و ژانرهای گوناگون حضور داشته 

است.
او در بازیگــری، همــراهِ علــی 
نصیریان، زنده یاد جمشید مشایخی، 
داود رشیدی و عزت اله انتظامی پنج 
بازیگــر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و 
ســینما و تلویزیون ایران به شمار 

می آیند.
کشــاورز تاکنون در حــدود 5۰ 
فیلم سینمایی، بیش از ۳۰ سریال 
تلویزیونی و چندین تئاتر و تله تئاتر 

ایفای نقش کرده است.
از آثار ماندگار او، به مجموعه های 
تلویزیونی دایی جان ناپلئون، آتش 
بدون دود، هزاردســتان )در نقش 

)در  سربداران  استخوانی(،  شعبان 
نقش خواجه قشــیری(، افســانه 
سلطان و شبان )در نقش خوابگزار 
اعظم(، پدرساالر و گرگ ها می توان 

اشاره کرد.
ایــن هنرمنــد ایفاگــر نقش های 
ماندگاری در تاریخ سینما بوده است 
که از جمله آنها فیلم های »خشت و 

آینه«، »آقای هالو«، »رگبار«، »صادق 
کرده«، »شطرنج باد«، »کمال الملک«، 
»مردی که موش شد«، »کفش های 
»پول  »مــادر«،  نــوروز«،  میــرزا 
خارجی«، »دلشدگان«، »روز واقعه«، 
اکتورســینما«،  شــاه  »ناصرالدین 
»خســوف«، »زیردرختان زیتون«، 

»غزال« بوده است.

 ایرج راد با ابراز تاســف 
فراوان از درگذشــت محمد علی 
کشاورز، او را هنرمندی صادق و 
تا سال های  بی حاشیه دانست که 
برایش  نمی توان  جایگزینی  سال 

یافت.
با  گفت وگویی  در  هنرمنــد  این 
ایســنا ادامه داد: باعث تاســف 
اســت کــه بــزرگان و عزیزان 
فرهنگ و هنر کشــورمان را یک 
به یک از دست می دهیم؛ کسانی 
که در عرصه های تئاتر، ســینما و 
ارایه  تلویزیون خدمات فــراوان 
کردند و اثرات ارزشمند بر جای 

به سختی  گذاشتند، کســانی که 
می توان جایگزینی برای آنان پیدا 

کرد.
راد با اشــاره بــه همکاری های 
متعددش بــا کشــاورز در تئاتر 
افزود: ســال ها در اداره تئاتر در 
خدمت ایشــان بــودم و افتخار 
همــکاری در نمایش های زیادی 
را با ایشــان داشــتم. کسانی که 
از نزدیــک آقــای کشــاورز را 
می شناسند، به حضور موثر ایشان 

در همه آثارشان آشنا هستند.
او با ستایش ویژگی های اخالقی 
ادامه داد:  و رفتــاری کشــاورز 

ایشــان انسانی شــریف بودند و 
رفتاری  و  اخالقــی  ویژگی های 
واالیــی داشــتند. از مهم تریــن 
خصوصیات شــخصیتی ایشــان 
صداقــت و روراستی شــان بود 
و هرگز ندیدم پشــت سر کسی 
ســخنی بگویند بلکه اگر با کسی 
مساله ای داشــتند، همواره رو در 
روی آن فــرد، موضوع را مطرح 

می کردند.
این هنرمند تئاتر، وقت شناسی و 
منظم بودن را از دیگر ویژگی های 
کشاورز برشــمرد و اضافه کرد: 
ایشــان همواره در طــول زمان 

تمرین و اجــرا و در پروژه های 
تصویری بســیار منظــم و دقیق 
بودند. راد در پایــان تاکید کرد: 
ســخن گفتــن از توانمندی های 
هنری آقای کشاورز در گفتگویی 
کوتــاه نمی گنجد بلکــه نیازمند 
جلسات متعدد است ولی متاسفم 
که هنرمندی بی حاشیه، ارزشمند 

و واال را از دست دادیم. 
با  هنرمند  علی کشــاورز  محمد 
تئاتر، ســینما و تلویزیون  سابقه 
ظهــر دیروز 25 خــرداد ماه بعد 
از یک دوره بیماری در ســن ۹۰ 

سالگی درگذشت.

خبر فرهنگی

خبر فرهنگی

خداحافظ پدرساالر 
محمدعلی کشاورز از دنیا رفت

ایرج راد: محمد علی کشاورز، جایگزینی ندارد

به اطالع اعضای محترم صنف نانوایان می رساند ساعت برگزاری انتخابات اتحادیه نانوایان مورخه 
99/4/8 منتشره مورخه 99/3/25 روزنامه زنگان امروز اصالح و از ساعت 9 تا 17 برگزار می گردد.

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان

اصالحیه آگهی شماره 547 مورخه 99/3/25

ویتــرین

زنجان ظرفیت افزایش 
قارچ گونه مجتمع های 

تجاری را ندارد

2

تصادف در جاده های 
زنجان ۶ کشته و زخمی 

برجای گذاشت
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انسداد 7 حلقه چاه 
غیر مجاز نیمه عمیق 

در بخش بزینه رود

6

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان:

تعداد بیماران کرونایی در 
استان رو به رشد است

7
خداحافظ پدرساالر

معاون سیاسی امنیتی استاندار  در نشست شورای اطالع رسانی استان؛ 
 از وضعیت کرونا در زنجان گزارش داد:

زنجان و خرمدره 

قرمز 
2
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فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان:

درآمدهای عمومی استان زنجان 
48/5درصد رشد یافت

1

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای

شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( در نظر دارد اجاره یک دستگاه کامیونت جهت 
حمل و تخلیه ضایعات خود را از طریق مناقصه عمومی به صورت 2 مرحله ای به پیمانکار واجد شــرایط 

واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز.

سپرده شرکت در مناقصه:  مبلغ 20.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 919391 
جاری همراه بانک رفاه شعبه ایران ترانسفو و یا ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر.

محل دریافت اســناد مناقصه: زنجان- شــهرک صنعتی شــماره یک )علی آباد( - فاز یک- 
خیابان روزبه-  شــرکت عایق های الکتریکی پارس- واحد بازرگانی - خانم سهرابی - شماره تلفن: 

024-32221898
 شرکت عایق های الکتریکی پارس در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( 

اجاره یک دستگاه کامیونت 
جهت حمل و تخلیه ضایعات در محل تعیین شده شهرداری

)نوبت اول(

تبلیغات در 

به سود شماست

۱۰ هکتار از مراتع طارم 
طعمه آتش شد

2
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۱۰ هکتار از مراتع طارم 
طعمه آتش شد

 فرنشین مدیریت بحران استان زنجان 
گفت: ۱۰ هکتار از مراتع روستای ده بهار در 

شهرستان طارم، طعمه آتش شد.
صفی اله کرامتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این حادثه عصر شــنبه /۲۴ خرداد ماه 
جاری/ اتفاق افتاد که پس از ساعت ها تالش 
بی وقفه نیروهای منابع طبیعی، جمعیت هالل 
احمر، محیط زیست و فرمانداری شهرستان 
طارم و نیروهای کمکی اعزام شــده از مرکز 

استان در نهایت ساعت ۲۱:۳۰ اطفا شد.
وی اظهار داشــت: با توجه به صعب العبور 
بودن منطقه، نیروهای کمکی )متخصص اطفا 
آتش( از مرکز اســتان زنجــان با یک فروند 
بالگرد عازم منطقه شــدند تا هرچه سریعتر 
آتش را مهار کنند تا از گسترش و سرایت آن 

به دیگر مناطق جلوگیری شود.
کرامتی تصریح کرد: عوامل شهرســتان طارم 
ازجمله فرماندار، معاون فرماندار، دبیر مدیریت 
بحران و رییس منابع طبیعی در اطفاء این آتش 
سوزی، تالش وافر داشتند که از آنان و دیگر 
نیروهای حاضر در محل که زحمات زیادی را 

متحمل شدند، قدردانی می شود.
وی افزود: حوالی ســاعت ۲:۳۰ ظهر شنبه، 
همچنین قریب نیم هکتار از مراتع روستای 
چفتان در شهرستان طارم، طعمه آتش شد که 
با حضور نیروهای مهــار آتش، پس از ۵/۱ 

ساعت تالش بی وقفه خاموش شد.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان زنجان نیز گفت: نیروهای 
محیط زیســت شهرســتان طارم نیز پس از 
اطالع از آتش، بالفاصله عازم محل شــده و 

مبادرت به مهار آتش کردند.
علی مرشدی افزود: شــوربختانه تعدادی از 
حشرات و خزندگان که ُکند حرکت هستند و 
توان فرار از صحنه حادثه را ندارند بر اثر این 

آتش سوزی زنده زنده سوختند.
وی اظهار داشــت: عوامــل اداره کل محیط 
زیست تا ساعت یک بامداد دیروز /یکشنبه 
۲۵ خرداد ماه/ در محل حادثه آتش ســوزی 
حضور داشــتند تا از شعله ور نشدن مجدد 

آتش مطمئن شوند.

۴۴درصد از زمین های مستعد 
کشاورزی زنجان به سامانه های 

نوین آبیاری مجهز شد
 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان گفت: از مجموع ۱۲۴ هزار هکتار از 
زمین های مستعد توســعه سامانه های نوین 
آبیاری در این استان، تاکنون ۵۵ هزارو ۱۵۶ 
هکتار معــادل ۴۴.۳۰ درصد اراضی، به این 

سامانه ها مجهز شده است.
جواد تاراســی در گفت و بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: تجهیــز ۲۴ هزار هکتار از این اراضی 
به سامانه های نوین آبیاری در مدت فعالیت 

دولت تدبیر و امید بوده است.
وی مجمــوع زمین های آبی اســتان زنجان 
را ۱۸۷ هزار هکتار اعالم کــرد و افزود: در 
نتیجه راه توسعه ســامانه های آبیاری نوین 
در زمین های کشاورزی، بر پایه برآوردهای 
انجام شــده، تا کنون در مصرف ۲۳۷ میلیون 

مترمکعب آب صرفه جویی شده است.  
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
با بیان اینکه در زمان حاضر شاخص ضریب 
مکانیزاسیون کشاورزی در این استان  به عدد 
۲.۰۴ اســب بخار در هکتار رســیده است، 
گفت: این میزان مطابق اهداف برنامه تحقق 
پیدا کرده و استان زنجان رتبه برتر را در این 
زمینه در کشور دارد. وی با بیان اینکه میانگین 
شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در 
کشــور  ۱.۹۸ اســب بخار در هکتار است، 
اظهار داشــت: برای هر یک صدم رشــد در 
شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، بالغ 

بر ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.  
تاراســی با بیان اینکه پیش می شود در سال 
زارعــی جاری میــزان تولیــد محصوالت 
کشاورزی در این استان ۱۳ درصد نسبت به 
سال گذشته رشــد داشته باشد، اظهار افزود: 
بیش از ۲ درصد محصوالت کشاورزی کشور 

در استان زنجان تولید می شود.
 اســتان زنجان حدود ۸۰۰ هزار هکتار زمین 

کشاورزی اعم از دیم و آبی دارد. 

دمای هوا در زنجان
افزایش می یابد

 فرنشــین هواشناسی اســتان زنجان 
متوســط بارش استان از آغاز ســال زراعی 

تاکنون ۳۴۶ میلی متر ثبت شده است.
رسول همتی در گفت وگو با ایسنا، از کاهش 
نیم درصدی متوســط بارش استان زنجان از 
اول مهر تا صبــح روز ۲۲ خردادماه خبر داد 
و اظهار کرد: متوسط بارش استان در این بازه 

زمانی ۳۴۶ میلیمتر گزارش شده است.
فرنشین هواشناسی استان زنجان متوسط بارش 
سال زراعی گذشــته را ۳۶۵ میلیمتر اعالم و 
تصریح کرد: متوسط بارش نرمال ثبت شده در 

استان ۲۹۱ میلیمتر است.

دبیر کمیسیون  هماهنگی بانک های استان خبر داد
پرداخت ۲۰۱ هزار فقره 
تسهیالت در سال گذشته

 دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های 
اســتان زنجان از پرداخــت ۲۰۱ هزار فقره 

تسهیالت در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون هماهنگی 
بانک های اســتان زنجان، حسن دادگر ظهر 
امروز )۲۵ خرداد( در نشست این کمیسیون 
که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه زنجان در محــل دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در استان برگزار شد، با اشاره به پرداخت 
۲۰۱ هزار فقره تســهیالت در سال گذشته، 
اظهار کرد: تسهیالت اعطایی بانک های عضو 
کمیســیون در سال ۱۳۹۸ با پرداخت بیش از 
۹۶ هزار میلیارد ریال، نسبت به سال قبل ۴۶ 

درصد رشد داشته است.
وی نسبت مصارف به منابع بانک ها در سال 
گذشــته را ۹۰ درصــد اعالم کــرد و افزود: 
بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل به چرخه 
تولید و اشتغال در اســتان، نشان از همراهی 

شبکه بانکی با اقتصاد استان داشته است.
دادگر با اشــاره به ساخت و تجهیز کتابخانه 
عمومی در روستای دیزجآباد توسط بانک سپه، 
تصریح کرد: هر ساله بخشی از بودجه تبلیغات 
ســپرده های قرض الحسنه، برای فعالیت های 
عام المنفعه اختصاص پیدا می کند که مدیریت  
استانی بانک ها می توانند با هماهنگی با ادارات 
مرکزی خود در بخش های مختلف فرهنگی و 

اجتماعی هزینه کنند.
بانک های استان  دبیر کمیســیون هماهنگی 
زنجان در ادامه اقدامــات صورت گرفته در 
راســتای جلوگیری از شیوع کرونا در سطح 
شعب بانک ها و همچنین تسهیالت اعطایی 
به اقشار آسیب دیده از این بیماری همه گیر را 

تشریح کرد.

زنجان ظرفیت افزایش 
قارچ گونه مجتمع های 

تجاری را ندارد
 رییس اتاق اصناف استان زنجان گفت: 
زنجان ظرفیت رشــد مجتمع های تجاری و 
پاساژ را ندارد و باید متولیان در صدور مجوز 

ساخت دقت کنند.
محمود موسوی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، با گالیه از افزایش بی رویه ساخت پاساژ 
در شهر زنجان، اظهار داشت: نیازی به ساخت 
چنین پاســاژها و مجتمع های تجاری وجود 

ندارد.
وی ادامه داد: بازار زنجان به عنوان طوالنی ترین 
بازار جهان دارای ظرفیت های بیشماری برای 
اســتفاده اســت و می توان به جای ساخت 
مجتمع هایی تجاری کم کاربرد، سراهای بازار 

را توسعه داد.
این مسوول خاطرنشان کرد: اکثر طبقات زیر 
زمین پاساژها و مجتمع های تجاری به انباری 
تبدیل شده است و کارآیی چندانی را ندارد که 

باید در این زمینه تدابیر الزم انجام شود.
رییس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: 
خالی بودن واحدهای صنفی داخل مجتمع های 
تجاری مطلوب نیست و به دلیل گرانی اجناس 
در چنین مجتمع هایی مردم برای خرید به این 

مجتمع ها نمی روند.
موسوی یادآور شد: جنسی که به قیمت ۱۰۰ 
هزار تومان در بازار تاریخی زنجان به فروش 
می رســد در چنین مجتمع هایی به سه برابر 
افزایش می یابد کــه باید نظارت های الزم در 

این زمینه انجام شود.
وی یادآور شد:  شهر کوچکی همچون زنجان  
ظرفیت افزایش تعداد پاساژها و مجتمع های 
تجاری نــدارد در حالی که هــر روز مجوز 
جدیدی در این زمینه صادر می شــود که باید 
متولیان در این زمینه برنامه ریزی مناسبی داشته 

باشند.
این مســوول ادامه داد: در برخی مجتمع های 
تجاری شهر زنجان چندین طبقه بال استفاده 
مانده و یا به انبار تبدیل شده است و یا دارای 
واحدهای خالی اســت که هیچ استفاده از آن 

نمی شود.

تصادف در جاده های زنجان
۶ کشته و زخمی برجای گذاشت

 رییس پلیس راه استان زنجان، گفت: 
تصادف در جاده های استان زنجان دو فوتی و 

چهار زخمی برجای گذاشت.
سرهنگ عباس مظفری  گفت: ساعت ۲۱.۳۰ 
شــامگاه آدینه برخورد یک دستگاه سواری 
ســمند با یک دســتگاه کامیــون در آزاد راه 
زنجان به تهران یک فوتی و دو زخمی برجای 

گذاشت.
وی علــت اصلی وقوع این تصادف را توجه 
نکردن به جلو راننده خودرو ســواری اعالم 

کرد.
رییس پلیس راه استان زنجان، گفت: همچنین 
ساعت ۲۳ جمعه شب برخورد یک دستگاه 
وانت پیکان با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ در 
محور زنجان به بیجار یک فوتی و دو زخمی 

برجای گذاشت.

خبــر

 معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری زنجان گفت: شهرستان های زنجان 
و خرمــدره در وضعیت قرمز قرار گرفته اند و 
در شــرایط قرمز باید به مالحظات فردی و 

اجتماعی توجه وافر و جدی شود.
به گزارش زنگان امــروز، خدابخش مرادی، 
در نشست شورای اطالع رسانی استان زنجان 
افزود: امروز در این اســتان، یک فرد مبتال به 
ویــروس کرونا می تواند حــدود ۲ نفر را به 
سرعت دچار این بیماری کند پس الزم است 
مردم همکاری خود را با مجموعه بهداشت و 
درمان بیشتر کنند تا به سمت وضعیت شرایط 

بحرانی نرویم.
وی با تاکید براینکه حساســیت ها به ویروس 
کرونا باید در اخبار بیشتر شود، اظهار داشت: 
آزمایش های  انجــام  برای  مراجعــان  تعداد 
سرپایی نیز از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده 

است.
مرادی با اشــاره به اینکه اصحاب رسانه باید 
بیش از پیش در حوزه اطالع رسانی و آگاهی 
بخشــی جامعه کمک کار مسوؤالن و دستگاه 
ذیربط در این امر مهم و حساس باشند افزود: 
ســالمت مردم و جامعه، برای ما بسیار مهم 

است و باید حساس باشیم.
وی با بیان اینکه امروز تعداد بستری های ناشی 
از ابتال به بیماری کرونا در این اســتان ۲۳۰  
است تصریح کرد: باید شورای اطالع رسانی 
و همچنین رســانه ها به موضوع کرونا توجه 
و عنایت ویژه داشــته باشــند چراکه بیماری 
کرونا در کشور و به تبع آن در استان زنجان، 

موضوعی تمام شده نیست.
مرادی با اشــاره بــه اینکه امــروز یکی از 
مهم ترین موضوعات، مراقبت و پیشــگیری از 
شیوع کرونا اســت به رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی از سوی مردم، پروتکل های بهداشتی 
موضوع حفاظت  و  تولیدی  واحدهای  توسط 
شــخصی، تاکید کرد و افزود: باید نظارت ها 
از ســوی دستگاه های مســوؤل در باره این 
مهم بیشتر شــود و الزم است مدیران ذیربط، 

نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی را 
قوی تر کنند. معاون سیاســی، امنیتی و امور 
اجتماعی اســتانداری زنجان با اشاره به اینکه 
ابتال به ویروس کرونــا، پیر، جوان و کودک 
نمی شناسد، گفت: آمارها و گزارش های ارایه 
شــده حکایت از این دارد که نسل جوان و 
نوجوان و حتی کودکان نیز در معرض ابتال به 

این ویروس هستند.
مرادی با تاکید براینکه باید ســالمت مردم را 
فاصله گذاری  باید  مردم  افزود:  کنیم،  تضمین 
اجتماعی را به جد رعایت کنند و در مکان ها 
و محل های پر تعداد ازجمله آیینات عروسی و 
عزا از ماسک و مواد ضدعفونی کننده )الکل( 
استفاده کنند تا میزان ابتال به ویروس کرونا به 

حداقل برسد.
وی بــا بیان اینکه واحدهــای صنفی باید از 
مراجعان بخواهند که پروتکل های بهداشــتی 

را به دقت رعایت کننــد و در این میان الزم 
است شهرداری ها نیز در انجام کارها و فضای 
ســبز این مهم را با دقت و حساسیت بیشتری 
انجام دهند، اظهار داشت: امروز، کرونا مساله 
اجتماعی ما است موضوعی که به خاطر عدم 
رعایت جدی دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی توســط واحدهای صنفی و کمرنگ 
سوی  از  اجتماعی  فاصله گذاری های  شــدن 
مردم به ســمت افزایش مبتالیان در استان و 

کشور می رویم.  
مــرادی با تاکید بر اینکه امــروز کرونا به ما 
نزدیک  اســت، تصریح کرد: نکته اساسی و 
نیاز امروز جامعه ما، رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی توســط واحدهای صنفی، تولیدی، 
ادارات و سازمان های دولتی است و در واقع 
موضوع کرونا نباید یک امر عادی تلقی شود 
و همه باید به موارد بهداشتی توجه کنند و آن 

را فراموش نکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعمال 
تحریم های ناجوانمردانه علیه کشــورمان از 
سوی سران آمریکا اشاره کرد و افزود: امروز 
کشور در شرایط تحریم قرار دارد اما با وجود 
این، کارهای تولیــدی بزرگی صورت گرفته 

است.
مرادی ادامه داد: باید اصحاب رسانه از نزدیک 
واحدهای تولیدی را ببینند تا با اطالع رسانی 
آنان، مردم مطلع شــوند که در شرایط سخت 
تحریم، همچنان عــزم و همت ایرانی ها بلند 

است و به توفقیات خوبی نایل آمده ایم.  
وی همچنین به مشــکالت صنفی مطبوعات 
زنجان اشــاره کرد و افزود: باید مساله کاغذ، 
زینک و تسهیالت مطبوعات برطرف و نتیجه 
آن نیز در نشســت بعد، ارایه شود چراکه این 
جلسات فقط برای بیان و طرح مشکل نیست.

 معاون سیاسی امنیتی استاندار  در نشست شورای اطالع رسانی استان؛از وضعیت کرونا در زنجان گزارش داد:

زنجان و خرمدره 
قرمز 

 بــا شــیوع ویــروس کرونا، 
رسانه ها از همان ابتدا با جدیت هرچه 
تمام پای کار ایســتادند تــا با آگاهی 
بخشــی به عموم مردم و یاری رسانی 
به مسوؤالن با تمام توان با این ویروس 

منحوس مقابله کنند.
شیوع کرونا در سطح جامعه در روزهای 
آغازیــن موجب دغدغــه، نگرانی و 
اســترس خانواده ها شــده بود اما در 
این میان رسانه ها نیز با ارایه اطالعات 
خوب و مفید درباره چگونگی مقابله 
با این ویروس و پیشــگیری از ابتال به 
آن توانستند اضطراب ها را در جامعه 
و افــراد به حداقل رســانده و در کنار 
ایجاد امنیت و آرامش در میان مردم، با 

امیدآفرینی کنند.
خبرنــگاران رســانه هــای گروهی، 
ســنگر خود را در مبــارزه با ویروس 
کرونا، خالی نکرده و در تهیه اخبار و 
گزارش هــای کرونایی و آگاهی دهی 

به جامعه و مردم از هیچ تالش و کوششی دریغ 
نکردند و نشان دادند که در شرایط ویژه و خاص 

نیز سنگربانان خوبی هستند.
هرچند شیوع ویروس کرونا، بسیاری از شغل ها 
را به تعطیلی کشــاند اما نتوانست حریف شغل 
سخت و زیان آور رسانه ای و خبرنگاری شده و 

در اطالع رسانی ها خلل ایجاد کند.
رســانه ها با تمام توان در جهت پیشــگیری از 
کرونا با اطالع رسانی و آگاهی بخشی های خود 
توانســتند در حد وســع و توان سهم خود را در 

مقابله و مبارزه با این بیماری ایفا کنند. 
یک شــهروند زنجانی گفت: همه امید مردم در 
روزهایی ابتدایی شــیوع این ویروس کشــنده و 
مهلک به تالش های مجددانه مســوؤالن کشور، 
جامعه پزشکی و پرستاری و اخبار و اطالعات و 
آگاهی دهی رسانه ها بود و در این میان خبرنگاران 
این رسانه های همیشه در صحنه نیز جان خود را 

در طبق اخالص گذاشتند.
وی افزود: خبرنگاران بی آنکه ترسی از کرونا به 
دل راه دهند با رعایت تمام توصیه های بهداشتی 
در ســطح جامعه و میان مــردم حضور یافتند و 
با انعکاس کاســتی ها در بخــش های مختلف 
به منظور برطرف شــدن مشــکالت و تقویت 

راهکارهای مقابله ای از سوی مسوؤالن ذیربط، از 
هیچ کوششی دریغ نکردند.

شهروند دیگری نیز گفت: از همان ابتدا، تمام مردم 
چشم به اطالعات و اخبار ارایه شده از سوی رسانه 
ها که با تالش خبرنگاران جمع آوری شده بود، 
دوخته بودند و خوب می دانستند که خبرنگاران 
به عنوان چشــمان بیدار جامعه، این اخبارها را با 

تحمل چه مشکالتی، جمع آوری کرده اند.
رییس سازمان بسیج رسانه استان زنجان گفت: با 
شــیوع ویروس کرونا در سطح کشور رسانه ها و 
خبرنگاران با تمام توان در پای کار مانده و صحنه 
را ترک نکردند و با جمع آوری و ارایه اطالعات و 
اخبار موثق، سطح آگاهی مردم را برای مشارکت 

در امر مبارزه و مقابله با آن ارتقا دادند. 
عبداله جعفری اظهار داشت: همدلی و همراهی 
رســانه های استان با مدافعان سالمت انصافا قابل 
تقدیر است بطوریکه ارسال به موقع اطالعات و 
گزارش  دهی روزانه و لحظه ای به مردم موجب 
شد تا اقدامات مدافعان سالمت بیشتر دیده شود.

وی به حضور توانمند رسانه های گروهی زنجان 
در ایــن روزهایی کرونایی اشــاره کرد و اظهار 
داشـــت: رسانه های استان با به تصویر کشیدن 
اقدامات مدافعان ســالمت، گروه های جهادی و 

کمک های مومنانه مردم خیر استان زنجان گام های 
اثربخشی در اطالع رسانی برداشته و توانسته اند تا 
به امروز در کنار مسووالن استانی در امر مقابله و 

مبارزه با این بیماری باشند.
جعفری گفت: همچنین خبرنگاران و عکاســان 
رســانه های گروهی در راستای لبیک به فرامین 
مقام معظــم رهبری در زمینه کمک رســانی به 
آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا و نیازمندان 
اســتان زنجان در خط مقدم اطالع رســانی بوده 
و با مشــارکت های موثر در ایــن زمینه خوب 
درخشیدند و  به یقین اقدامات خودجوش برخی 
رسانه های استان در زمینه تامین بسته های معیشتی 
با وجود سختی های موجود بر سر راه رسانه ها و 
آسیب های مالی متحمل شده نیز قابل تقدیر است.
وی با اشاره به اینکه رسانه های استان برای عبور 
از وضعیت سخت استان اقدامات رسانه ای خوبی 
را به نمایش گذاشتند، افزود: سازمان بسیج رسانه 
اســتان زنجان نیز در کنار دیگر رسانه های استان 

بوده و خدمات این قشر را ارج می نهند.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان نیز با تاکید براینکه مشــارکت و همراهی، 
مهمترین عامل موفقیت در مدیریت ویروس کرونا 
بود، گفت: در این میان رسانه ها از زمان شیوع این 

ویروس تا به امروز در جلب مشارکت 
و همراهــی مردم به منظــور مبارزه و 
مقابلــه با این بیمــاری منحوس نقش 
ویژه ای داشتند که به حتم این روند تا 
پایان این شرایط تداوم خواهد داشت. 

محمدحمزه پــور ، اعتماد ســازی و 
آمــوزش و آگاهی دهی درســت و به 
موقع به مردم را آن هم در شرایط ویژه 
و خاص را از ویژگی های بارز رسانه 
ها و خبرنگاران متعهد خواند و افزود: 
شوربختانه برخی ها در فضای مجازی 
در این روزهایی کرونایی به شــایعات 
دامن زدند و در واقع با هجمه ای عظیم 
روحیه مردم را متزلزل کرده و آنان را به 

سمت حاشیه ها بردند.
وی با اشــاره به دغدغه و نگرانی های 
مردم در باره بیمــاری ویروس کرونا، 
اظهار داشت: رسانه ها و خبرنگاران با 
اطالع رســانی دقیق از تشویش اذهان 
عمومی و شــایعه پراکنی در این رابطه 
پرهیز کردند و مردم را به مشارکت در امر مبارزه 
و مقابله بــا این بیماری و همراهی و همگامی با 

مدافعان سالمت، تشویق کردند. 
معاون هنری و ســینمایی و  سرپرست معاونت 
فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان زنجان نیز گفت: مجموعه اصحاب 
رســانه این اســتان از روزی ک موضوع شیوه 
ویروس کرونا جدی شد به منظور آگاهی بخشی 
بــه جامعه برای مقابله بــا این ویروس منحوس 
و شکســت آن، با تالش مضاعف دست به کار 

شدند. 
محمود علیمحدی افــزود: در مجموع فعاالن در 
این عرصه با اطالع رسانی های به موقع و سریع 
خود، یار و یاور وزارت بهداشت و درمان و ستاد 
ملی مدیریت و مقابله با کرونا، شدند تا سهم خود 

را در شکست این ویروس کشنده، ایفا کنند.
وی با بیان اینکه رسانه های گروهی، با کمک به 
دستگاه ها اقدامات شایان توجهی را در مقابله و 
مبارزه با ویروس کرونــا، انجام دادند که به نوبه 
خود قابل تقدیر و تحســین است، اظهار داشت: 
اطالع رسانی های دقیق و آگاهی بخشی های به 
موقع فعاالن این عرصه در حوزه فضای مجازی و 

رسانه های مکتوب، کامال مشهود بود.

رسانه ها، حریفی قَدر در برابر کرونا
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معاون وزیر بهداشت:
احتمال بازگشایی مدارس 

در اواخر تابستان 
بررسی می شود

 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی معتقد است که در صورت 
بهبود شرایط و کاهش آمار مبتالیان به کرونا 
می توان شرایط بازگشایی مدارس در اواخر 
تابستان را با توجه به احتمال شیوع کرونا به 
همراه آنفلوآنــزا در پاییز و تعطیلی مدارس 

بررسی کرد.
علیرضا رییســی در گفت  وگو با خبرنگار 
سالمت ایرنا درباره احتمال بازگشایی مدارس 
پیش از پاییز بیان کرد: در ابتدا فکر می کردیم 
وضعیت شیوع ویروس کرونا در تابستان به 
این شکل نباشد. اگر شرایط در اواخر مرداد 
ماه یا اوایل شــهریور ماه به شکلی باشد که 
مدارس و دانشگاه ها بتوانند کار خود را یک 
مــاه زودتر آغاز کنند، این پیشــنهاد را ارائه 
خواهیم کرد تا هم جبران سال گذشته شود و 
هم وضعیت احتمالی آینده و تعطیلی در پاییز 

یا زمستان را از قبل جبران کنیم.
وی ادامه داد: البتــه اکنون نمی توانیم چنین 
اقدامــی مقدور نیســت. زیرا مــدارس و 
دانشگاه ها باید زیرساخت ها و سیستم نظارت 
و ارزیابی خود را تقویت کنند تا در آینده اگر 
امکان بازگشایی نبود یا احتمال تعطیلی موقت 
برای دو یا سه هفته باشد، زیرساخت ها برای 

ارائه آموزش الکترونیک فراهم باشد.
معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: تقسیم بندی 
سفید و زرد و قرمز برای شهرها انجام شده 
و اگر اکثر شهرهای یک استان سفید باشند، 
می توان این موضوع را مطرح کرد. از طرفی 
با توجه بــه گرم بودن هوا در مناطق جنوبی 
کشور، امکان بازگشایی مدارس در استان های 
جنوبی با توجه به شرایط آب و هوایی وجود 

ندارد.
رییســی گفت: ویــروس کرونا به شــدت 
ناشناخته است و در حال شطرنج بازی کردن 
با کرونا هستیم و در واقع باید دید که شرایط 

در آینده به چه شکل خواهد شد.

پزشکی قانونی اعالم کرد
افزایش ۱۱درصدی 

مرگ و میر با قرص برنج
 طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی کل 
کشور،  در سال گذشته )۱۳۹۸(، ۹۱۹ نفر در 
کشــور بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان 

خود را از دست دادند.
به گزارش ســازمان پزشکی قانونی کشور؛ 
در ســال گذشــته، ۹۱۹ نفر در کشور بر اثر 
مســمومیت با قرص برنج جــان خود را از 
دست دادند که این رقم در مقایسه با سال قبل 
از آنکه آمار تلفات ۸۲۵ نفر بود، ۱۱.۴ درصد 
بیشتر شده است. در سال گذشته از کل تلفات 
مسمومیت با قرص برنج در کشور ۵۸۶ نفر 
مرد و ۳۳۳ نفر زن بودند این در حالی است 
که تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با 
قرص برنج در سال ۱۳۹۷، ۵۱۵ و تعداد زنان 

۳۱۰ نفر بود.
بر پایه این گزارش در این مدت اســتان های 
تهران با ۲۲۰، مازندران با ۱۲۲ و گیالن با ۸۵ 
فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از مسمومیت 
با قرص برنج را داشــته اند. همچنین در سال 
۱۳۹۸ آمار تلفات قرص برنج در بیش از نیمی 
از استان ها کمتر از ۲۰ نفر گزارش شده است.

قرص برنج هیچ پادزهری ندارد
با توجه به اینکه تاکنون مکانیسم دقیق بروز 
اثرات سمی فسفید آلومینیوم در انسان شناخته 
نشده است، هیچ پادزهر اختصاصی در درمان 
مسمومیت حاد با آن وجود ندارد و اقدامات 
درمانی تنها شامل اقدامات حمایتی عالمتی 
است. از لحاظ زمان بروز عالئم و نشانه های 
بالینــی نیز بعــد از ۱۵-۱۰ دقیقه از مصرف 
خوراکی قرص فســفید آلومینیوم، عالئم و 
نشانه های مسمومیت ظاهر می شوند و مرگ 
در مدت کمتر از ۶ ســاعت ممکن اســت 
رخ دهد. در صورت مســمومیت خوراکی، 
عالئم تحریکی دستگاه گوارش شامل تهوع، 
اســتفراغ و دردهای شکمی می باشد. بیشتر 
مــرگ و میرها در خالل ۱۲ تا ۲۴ ســاعت 
اولیه مسمومیت اتفاق افتاده و معموالً ناشی 
از ایست قلبی تنفســی است و مرگ و میر 
بعد از ۲۴ ســاعت اغلب ناشی از نارسایی 
کبدی و کلیوی اســت. عالئم بالینی در این 
نوع مسمومیت، ناشی از درگیری سیستم قلبی 

عروقی، گوارشی، عصبی و ریوی است.
ضرورت اعمال تدابیر ســختگیرانه برای 

جلوگیری از توزیع قرص برنج
طبق آمارهای موجود متأسفانه در سال های 
اخیر )پنج سال گذشته( شاهد افزایش تلفات 
قرص برنج در کشــور بودیم. به نحوی که 
این آمار از ۵۱۳ فوتی در سال ۱۳۹۴ به ۹۱۹ 
فوتی در سال گذشته افزایش یافته است. این 
روند افزایشی بدون شک نیازمند اعمال تدابیر 
ویژه و سختگیرانه تر برای جلوگیری از ورود 
غیرقانونی قرص برنج به کشور و ممنوعیت 
فروش آن و نیز اطالع رسانی همه جانبه تر 
از ســوی نهادهای مرتبط برای آگاهسازی 

عمومی از مخاطرات این آفت کش است.

خبــر

 رییس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مکمل های رژیمی غذایی گفت: بیش از ۸۰ درصد 
از نیاز کشــور به مکمل های غذایــی را تولیدات 
داخلی تأمین می کند و تنها ۲۰ درصد از سهم بازار 

در اختیار محصوالت وارداتی است.
به گزارش فارس؛ چند ســال پیش کسی نامی از 
داروهای و غذاهای مکمل نشــنیده بود و استفاده 
از این مواد محدود به برخی ورزشــکاران بدنساز 
و برخــی افراد فعال در این عرصه می شــد ولی 
چندسالی است که این نوع داروهای و مکمل های 
غذایی برای خود، بازار پر رونقی پیدا کرده اند و در 
مناطق مختلف شهر می توانید واحدهای صنفی را 
پیدا کنید که تمام ویترین مغازه های خود را به این 
نوع مواد اختصاص داده اند و کاالی دیگری برای 
عرضه ندارند. هرچند در سال های اخیر شرکت های 
داخلی گام های بلندی برای تولید مکمل های غذایی 
برداشــته اند اما نباید از این موضوع غافل شد که 
همچنان شــاهد ورود مکمل های قاچاق به بازار 
هســتیم، مکمل های قاچاقی که نفس تولید داخل 

را بریده اند.
هرچند در ســال های اخیــر حمایت های وزارت 
بهداشــت از تولید داخل به صورت چشمگیری 
افزایش داشــته اســت اما بر پایه اعالم مسؤوالن 
وزارت بهداشــت هم اکنون به مکمل ها هیچگونه 
ارز دولتــی تعلق نمی گیرد و معموال برای واردات 
این نوع مــواد خوراکی ارز نیمایی تخصیص داده 
می شود. همچنین وزارت بهداشت واردات هرگونه 
مکملی که دارای نمونه تولید داخل باشد را ممنوع 

اعالم کرده است.
برای بررسی وضعیت تولید مکمل های غذایی در 
کشــور با عباس کبریایی زاده، رییس هیأت مدیره 
سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی 

ایران گفت وگو کردیم.
در ایــن مصاحبــه کبریایی زاده بــه موضوعاتی 
مانند وضعیت تولید مکمل ها در کشــور، کیفیت 
مکمل های تولید داخل، دغدغه های تولیدکنندگان، 
وضعیت خطوط تولید و تقلب در تولید مکمل های 

غذایی اشاره کرد.
در گفت وگــوی اختصاصــی بــا دکتــر عباس 
کبریایــی زاده، رییــس هیأت مدیره ســندیکای 

تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران:
*تولید مکمل ها در سال های اخیر چقدر افزایش 

داشته است؟
یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای ســندیکای 
تولیدکننــدگان مکمل های رژیمــی غذایی ایران، 
افزایش توان تولیدی در کشور و خودکفایی در امر 
تولید است، به گونه ای که تا بیش از ۸۰ درصد نیاز 
بازار در داخل تولید می شود و این ره یافتی است که 
به آسانی به دست نیامده و سندیکا سال های سال 
است که برای رسیدن به این هدف تالش کرده و 
اکنون که مکمل های تولید شــده در کشور با این 
کیفیت تولید می شود، رضایت مندی مطلوبی را در 

کشور ایجاد کرده است.
* 80 درصد از نیاز کشــور را تولیدات داخلی 

تامین می کند
دغدغه هــای  و  مشــکالت  بزرگ تریــن   *

تولیدکنندگان مکمل در کشور چیست؟
اگر تاریخچه توسعه خطوط تولید مکمل ها را در 
ایران که بررســی کنیم، متوجه می شویم که حدود 
ســال ۱۳۸۷، بیش از ۸۰ درصد از بازار داخل در 
اختیــار محصوالت وارداتی بود و شــاهد وجود 
انــواع متنوعی از محصوالت مکمــل  وارداتی در 
بازار بودیم. با شکل گیری سندیکای تولیدکنندگان 
مکمل های رژیمی و غذایی و با مساعدت وزارت 
بهداشت، تولید مکمل ها در کشور سرعت و شتاب 
زیادی گرفت و امروزه که ما در باره صنعت تولید 
انواع مکمل در ایران صحبت می  کنیم، صنعتی است 
کــه بیش از ۸۰ درصد از نیاز کشــور را تولیدات 
داخلی تامین می کند و تنها ۲۰ درصد از سهم بازار، 
محصوالت وارداتی است که در این مورد هم بیش 
از نیمی از ان مشابه تولید داخل است که نیازی به 
واردات آن نیست. در واقع تنها برای پوشش بخشی 
از بازار است که اصرار بر مصرف مکمل هایی با نام 

خارجی دارند، به همین دلیل این امکان که نیاز کل 
کشــور با تولیدات باکیفیت داخلی تأمین شود هم 

وجود دارد.
در تولیدات مکمل بیش از فرموالسیون به کاررفته در 
تولید، کیفیت اجزای تشکیل دهنده محصول اهمیت 
دارد و به  دلیل اعمــال نظارت هایی که در وزارت 
بهداشــت و بخش شــرکت های تولیدی بر روی 
اجزای مورد استفاده  تولیدکنندگان صورت می گیرد 
و همچنین اطمینان از اینکه اجزای با کیفیتی در این 
تولیدات استفاده می شود، به همین دلیل ما همواره 
تاکید و اصرار بر استفاده از مکمل های تولید داخل 
داریم چرا که مواد اولیه آنها با اطمینان از منابع معتبر 

زیر نظر وزارت بهداشت وارد شده است.
در حــوزه مکمل هــا هم مانند دیگــر صنایع، در 
ســال های اخیــر تکنولوژی های جدیــدی وارد 
شده اســت مانند فرموالســیون های لیپوزومال و 
فرموالســیون های کنترل ریلیز که برای گروه های 
ســنی متفاوت و زنان بــاردار هم قابل اســتفاده 
 است. ما شاهد هســتیم که در صنعت داروسازی 
ایران، ظرفیــت اســتفاده از تکنولوژی های نوین 
چــه در بخــش پروبیوتیک ها و چــه در بخش 
فرموالســیون های کنترل ریلیز ایجاد شده  است و 
امروزه که مــا در رابطه با مکمل ها و ظرفیت آنها 
در ایران صحبت می کنیم، می توانیم قاطعانه بگوییم 
در داخل توانایی و دانش تولید و عرضه مکمل های 
سنتی و مکمل  هایی با فرموالسیون های نوین را با 

بهترین کیفیت ممکن داریم.
از طرفی دیگر نگرانی همیشگی ما در باره مکمل ها 
این است که این محصوالت قابلیت آلوده شدن به 
مواد غیرمجاز از جمله مخدرها را دارند زیرا اصوال 
ساختار مکمل ها به گونه ای است که به دلیل تعدد 
موادی که در آنها اســتفاده می شود و تفاوت های 
ماهیتی که این مواد با یکدیگر دارند، امکان تقلب 
هــم در کیفیت آن مواد و هم افزودن موادی که به 
اصطالح غیرقانونی هستند، وجود دارد. ما به عنوان 
کســانی که خود را مسؤول سالمت مردم می دانیم 
و همچنین به عنوان سندیکایی که نمایندگی بخش 
تولید را در کشور بر عهده دارد اصرار بر این داریم 
که این فرآورده ها در داخل تولید شوند به این دلیل 
که نظــارت خاصی در روند تولیــد فرآورده های 
خارجی وجود ندارد و ما فکر می کنیم که وزارت 
بهداشــت، ســندیکاها و جامعه علمی ما باید در 
راســتای ســالمت مردم تالش کند تا مکمل ها را 
در یک زنجیره تأمین سالم در اختیار مصرف کننده 

برساند.
*ایران در تولید محصوالت پروبیوتیک پیشرو 

بوده  است
* در گذشــته انجمنی تحت عنــوان انجمن 
پروبیوتیک وجود داشت، آیا اکنون این انجمن 
تولیدکنندگان  با ســندیکای  یا  منحل شــده 
مکمل های رژیمی غذایی ایران ادغام شده  است؟
در باره منحل شــدن این انجمن اطالعی ندارم اما 
تقریبا تمام تولیدکنندگان محصوالت پروبیوتیک 
شــرکت هایی هســتند کــه عضــو ســندیکای 
تولیدکننــدگان مکمل های رژیمــی غذایی ایران 
هستند و حضورشان بســیار مغتنم و موثر است. 
ایران جز کشورهایی اســت که می توان گفت در 
جهان در تولید محصوالت پروبیوتیک پیشرو بوده  
است و ما تقریبا تمام محصوالت پروبیتویک را از 

تولیدات داخل تأمین می کنیم.
* آیا هــم اکنون در تولیــدات مکمل، تقلب 

صورت می گیرد؟
همان طور که در پاســخ به پرسش  های قبلی گفتم 
به دلیل نوع ساختاری که در مکمل ها وجود دارد 
که عبارتند از انــواع ویتامین ها، انواع امالح، انواع 
عصاره های طبیعی گیاهــی و عصاره های طبیعی 

دیگری که در آنها استفاده می شود.
این دســت از فرآورده ها به نوعی هستند که زمینه 
افزودن مواد غیرمجاز بــه آنها وجود دارد و وقتی 
که این مواد افزوده  شدند هم امکان شناسایی آنها 
راحــت نخواهد بود، بنابرایــن در تولید مکمل ها 
به دلیل هدف گذاری که از مصرف آنها وجود دارد 
و همچنیــن به طور کلی تغییراتی که مصرف کننده 

تمایل بــه دیدن آنها دارد مانند شــادابی، افزایش 
انرژی، ارتقای سالمت، کاهش وزن، افزایش اشتها 
و از ایــن قبیل تغییرات در جهت تســریع روند 
تاثیرگذاری در زمینه مورد نیاز از نظر تمایل و دلیل 
مصرف و همچنین زمینه مناسب از نظر شکل تولید 

در این فرآورده ها، احتمال تقلب وجود دارد.
فــرض کنید اگر شــما یک داروی شــیمیایی و 
بیولوژیــک را در نظر بگیرید، بــه دلیل اینکه این 
فرآورده هــا یک مولکول واحد هســتند اگر یک 
فرآورده غیرمجاز به آن افزوده  شود قابل شناسایی 
اســت یعنی زمانی که محصول را به دستگاه آنالیز 
بزنید، پیک اضافه را مشــاهده خواهید کرد. اما در 
مورد مکمل  ها به دلیل تعدد موادی که به کار گرفته 
می شــود معموال پیک  های اضافه در آنالیزها دیده 
نمی شــوند و مخفی باقی می مانند؛ به همین دلیل 

امکان تقلب در چنین فرآورده هایی باالست.
یکی از دالیلــی که اصرار بر ســرمایه گذاری در 
تولیدات داخل داریم این است که تولیدکنندگان ما 
انگیزه ای برای تقلب در بازار را ندارند به این دلیل 
که در جهت توابع قانونی کشــور فعالیت می کنند 
و کوچک تریــن انحراف و یا تقلب باعث خواهد 
شد که اصل ســرمایه آن ها آسیب ببیند و این در 
حالی است که تولیدکننده محصوالت غیراستاندارد 

کشورهای دیگر چنین تهدیدی را حس نمی کنند.
مســأله دیگر این اســت که وزارت بهداشــت و 
ســازمان غذا و دارو بر روی شرکت های داخلی 
فعال در این حوزه نظارت و بازرســی های مستمر 
دارند و همچنین تمام موادی که در تولید استفاده 
می کنند را زیر نظر وزارت بهداشت وارد می کنند 
و امکان ندارد ماده ای استفاده شود که نظام ثبت و 

ضبط بر آن حاکم نباشد.
*بر این باورم که صددرصد نیاز جامعه از طریق 

تولیدات قابل تامین است
* آیــا در زمینه تولید مکمل هــای دارویی به 

خودکفایی رسیدیم؟
هشــتاد درصد از بازار سهم تولید داخل است اما 
ما معتقدیم که صد در صد نیــاز جامعه از طریق 
تولیدات قابل تامین است. این صنعت به مرحله ای 
از رشــد و توانمندی رسیده است که شرکت های 
حاضــر از تمام ظرفیت های خود بــرای افزایش 
بهره وری و تولید اســتفاده  می کنند؛ به همین دلیل 
است که در هشتمین همایش مکمل های غذایی و 
رژیمی که یکی از همایش های تخصصی این حوزه 
به شمار می آید اکثر تولیدکنندگان داخلی مکمل ها 

در آن مشارکت دارند.
* آیا نیازی به واردات مکمل نداریم؟

معتقدم ما نیازی بــه واردات نداریم، خصوصا در 
شرایط تحریم که محدویدیت منابع ارزی داریم و 

مشکالت ارزی در کشور وجود دارد.

* آیا در حوزه مکمل امکان صادرات داریم و 
درحال حاضر فعالیتی در زمینه صادرات صورت 

می گیرد؟
به طور ســنتی بازارهای صادراتی ایران بازارهای 
منطقه آسیای میانه مانند عراق، سوریه و افغانستان 
اســت و تقریبا عمر شرکت  های تولید مکمل های 
نوین در ایران کمتر از ۱۰ ســال اســت، چنانچه 
شرکت های قدیمی بیش از چهل  سال مکمل های 
ســنتی را تولید کرده اند. ما شاهدیم که علی رغم 
مدت زمان کمی که شــرکت ها از تکنولوژی  های 
نوین در جهت تولید مکمل اســتفاده می کنند، در 
دست یابی به بازارهای صادراتی موثر عمل کرده اند 
زیرا حضورشــان در روســیه و دیگر کشورهای 
آسیای میانه بسیار خوب بوده و ما حتی شاهد این 
بودیم که به برخی از کشورهای اروپایی مثل اتریش 
صادرات مکمل  ها را داشتند. بنابراین به اعتقاد من 
این صنعت خیلی زود می تواند تراز تجاری خود 

را مثبت کند.
*حمایت های ارزی در حوزه مکمل ها

* تولیــد مکمل های رژیمــی و دارویی را در 
سال ها اخیر، چگونه ارزیابی می کنید؟

برخالف دارو که ما آمارنامه های ملی و بین  المللی 
را به صورت مستمر داریم، در باره مکمل  ها به این 
دلیل که در کشــورهای مختلف مقرارات متفاوتی 
حاکم است برای مثال در برخی از کشورها مقررات 
غذا بر مکمل ها حاکم اســت، بنابراین نظام ثبت 
اطالعات مدونی را در بسیاری از کشورها نداریم 
و نمی توانیم بگوییم رتبه تولیدات کشور در دنیا و 
یا منطقه به چه صورت اســت. اما آنچه که مسلم 
است ایران جز کشــورهایی است که تمام اشکال 
و فرموالسیون های مربوط به مکمل ها اعم از انواع 
شیر خشــک  برای اطفال تا مکمل  برای سالمندان 
و گروه هــای خاص اســتفاده می شــوند و حتی 
مکمل هایی کــه در بیماری های خاص جنبه های 
درمانی دارنــد را تولید می کند و امروز پس از ۱۰ 
سال سرمایه گذاری که در حوزه مکمل  ها در ایران 
صورت گرفته، شاهد این هستیم که هیچ مکملی در 
دنیا وجود ندارد که ما امکان تولید آن را در داخل 

کشور نداشته  باشیم.
*در  مورد وضعیت حمایت های ارزی در حوزه 
مکمل هــا برای ما توضیــح بدین که وضعیت 

چگونه است؟
مکمل هــا به طور کلــی از ارز حمایتی اســتفاده 
نمی کنند و همه اجــزای آن از جمله مواد اولیه با 
استفاده از ارز نیمایی تامین می شوند. البته نا گفته 
نماند که مواد اولیه مکمل ها توســط شرکت های 

داخلی تامین می شود.
* آماری از واردات مکمل ها به کشور دارید؟ آیا 
به نظر شما وزارت بهداشت در این زمینه شفاف 

عمل کرده است؟
خیر؛ شــوربختانه آمار واردات به طور شفاف در 
اختیار ما قرار نمی گیرد و این مشــکلی است که 
سال هاســت با وزارت بهداشــت داریم، هرچند 
آقای دکتر شانه ساز قول داده است که آمار واردات 
مکمل ها را روی سایت قرار دهند تا شفافی در این 
زمینه ایجاد شود. ما باور داریم که اغلب مکمل های 
وارداتی تولید مشابه داخل دارند بنابراین نیازی به 

واردات این اقالم نیست.
*آماری از قاچاق مکمل ها در دست نیست

* آماری درباره قاچاق مکمل ها دارید؟ در برخی 
فروشگاه ها شــاهد فروش مکمل های غیرمجاز 

هستیم؛ راه حل این معضل چیست؟
مکمل های  قاچاق در داروخانه عرضه نمی شوند 
بنابراین به همین دلیل همواره توصیه می شود مردم 
مکمــل مورد نیاز خود را از داروخانه تهیه کنند به 
خصوص مکمل هایی که دارای برچســب اصالت 
هستند. حضور داروساز مسوول فنی باعث می شود 
که شاهد وجود مکمل تقلبی در داروخانه نباشیم. 
مکمل هایی که در بازار غیر رسمی عرضه می شوند 
قاچاق هســتند اما آماری در باره میــزان قاچاق 

مکمل ها به کشور در دسترس نیست.
* تولید تحت لیســانس به چه معناست؟ صرفا 
ایجاد شرکت صوری و بسته بندی به معنای تولید 

تحت لیسانس است؟
در ســال های اخیر شــاهد بودیم محصوالتی از 
شــرکت های گمنام یا دســت چنــدم اروپایی یا 
آمریکایی یا شرکت های هندی و چینی محصوالت 
خــود را به ایران منتقل کردنــد و با عنوان تحت 
لیســانس درحال تولید هستند، این موضوع نوعی 

فریب است.
شوربختانه گاهی مشــاهده می شود شرکت های 
ایرانی بــا برندهای خودســاخته ای که در آمریکا 
یا کشــورهای صرفا برای ایران تولید می شــوند، 
همکاری هایی را شکل می دهند و تحت پوشش 
آن، داعیه دار تولید تحت لیســانس می شوند، این 
در حالی است که در چنین فرایندی، نه دانش فنی، 
نه تکنولوژی و نه ارتقای کیفیت محصوالت داخلی 
اتفاق نمی افتد و فقط بازار کشــورمان و پول های 
مردم به بهانه تولید تحت لیسانس از چرخه صنایع 

داخلی، بیرون می رود. 
شــرکت های معتبری هم در ایران هســتند که به 
درســتی فعالیت می کنند و اخیرا توانستند بازار 
منطقــه را در اختیار خود بگیرنــد و من معتقدم 
شــروع مثبت کــردن طراز تجــاری در این باره 
باشــد، به طور کلی تولید تحت لیسانس در باره 
محصوالتی با اعتبار جهانی مفهوم پیدا می کند و 
امیدوارم در نظام سیاست گذاری به این نکته توجه 

داشته باشیم.

رییس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی عنوان کرد:

فریبکاری به نام تولید »تحت لیسانس« مکمل های غذایی
 تولید 80 درصدی مکمل ها در کشور

 رییس پلیس راهور ناجا ســهم 
پلیس در میان ۳۳ دســتگاه مسوول در 
کاهش تصادفــات و حواث ترافیکی را 

کمتر از ۱۹ درصد اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، ســردار سید کمال 
هادیانفر در رزمایش ترافیکی تابســتانه 
پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا که با 
عنوان ارتقای تــوان و تحرک عملیاتی 
پلیس راهــور ناجا در دانشــگاه علوم 
انتظامــی امین برگزار شــد، گفت:  بر 
پایه قانون، مدیریــت ترافیک در ۱۰۴۷ 
شــهر و ۲۱۷ هزار کیلومتر از جاده های 
کشور مسوولیت راهبردی پلیس راهور 
است. تسهیل آمد و شــد در جاده ها و 

مسیرهای اصلی، فرعی و روستایی با ۴۵ 
هزار کیلومتر طول از دیگر وظایف این 
پلیس به حســاب می آید و در کنار این 
موارد کاهش سوانح و حوادث ترافیکی 
و جانباختگان ناشــی از تصادفات نیز 
از دیگــر راهبردهای اولویت دار  پلیس 

راهور است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با 
اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب برای 
کاهش جانباختگان حــوادث رانندگی 
گفت:  در راســتای اجرای فرامین مقام 
معظم رهبری، در قانون پنج ساله ششم 
توسعه کاهش ۳۱ درصدی جان باختگان 
جاده ای به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه 

در کشــور، پیش بینی شــده و این مهم 
بیانگــر عزم جدی بــرای تحقق مطالبه 
مقام معظم رهبری است. خوشبختانه به 
لطف و عنایت الهی، حمایت فرمانده و 
هیئت رییسه ناجا و البته پشتیبانی دولت، 
پس از دو سال توانستیم روند افزایشی 
جانباختــگان جاده ای را متوقف و آن را 
کاهش دهیم. به طوری که امسال تاکنون 
برابر آمار پزشــکی قانونــی و گزارش 
صحنه تصادفات با کاهش ۳۳ درصدی 
جانباختگان در حوادث جاده ای مواجه 
بودیم که امیدوارم این روند با همراهی 

همه دستگاه ها ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: نه تنها در شــاخص های 

کشــته به کشــته بر پایه آمار پزشکی 
قانونی شاهد کاهش بودیم بلکه بر پایه 
شاخص های  بین المللی تجربه کاهش 
را در سال ۹۸ داشــتیم و بهبودی را به 
رغــم اضافه شــدن ۹۹۱ هزار وســیله 
نقلیه در کشور احســاس کردیم که در 
این حــوزه در رونــد جانباختگان در 
یــک میلیارد پیمایــش از ۴۴ نفر به ۳۴ 
نفر کاهش داشــتیم. در سال ۹۸، در ۱۰ 
هزار وسیله نقلیه از ۵.۱  نفر به ۴.۸ نفر 
کاهــش یافت و در هــر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیــت از ۲۰.۷ به ۲۰.۳ کاهش یافت 
و در شاخص کشته به کشته بدون توجه 
به متغییرهای تاثیر گذار ۱.۴ نیز کاهش 

ایجاد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه ۳۳ دستگاه در حوزه حوادث 
جاده ای نقش اصلی و مسوولیت دارند، 
گفت: در این میان نقش و مســوولیت 
ناجا، کمتر از ۱۹ درصد و ســهم دیگر 

سازمان ها ۸۱ درصد است.
هادیانفــر کاهش تصادفات و ســوانح، 
توسعه نظم و انضباط ترافیکی در راه و 
شهرها، تحول سیستمی، توسعه آموزش 
و فرهنگ ترافیک و توجه به معیشت و 
صیانت از کارکنان را از جمله راهبردهای 
ناجا در سال ۹۹ برشــمرد و گفت:  در 
ســالی که گذشــت بیش از ۳۵ میلیون 

خدمت فقط توسط پلیس راهور ناجا به 
مردم ارائه شده که این یک افتخار برای 

ما به حساب می آید.
هادیانفر به استفاده از ظرفیتهای هوایی 
و پهبادی اشــاره کرد که از موضوعات 
اصلی اســت که عملیات اجرایی آن در 
ســمنان جاده امام رضا در ۹۰۰ کیومتر 
راه در هفته گذشته افتتاح شد و در دیگر 

محورها  توسعه می یابد.
وی با اشــاره به اقدامــات پلیس برای 
توســعه هوشمندسازی نیز گفت:  ارائه 
۲۲ مورد خدمات پلیســی با استفاده از 
سامانه های هوشمند در دستور کار پلیس 

راهور ناجا قرار دارد.

رییس پلیس راهور ناجا اعالم کرد؛ 

کاهش قربانیان حوادث رانندگی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون
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 در حالــی که بازار مســکن در 
تاب و تب صعود دوباره قیمت هاســت 
و مســتاجران نگران تــر از گذشــته در 
تالش برای تامین مسکن مناسب هستند، 
مسووالن پیشــنهاد می دهند مردم خانه 

نخرند تا خانه ارزان شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی 
وزیر راه و شهرســازی اخیــراً در اظهار 
نظری اعالم کرد: بازار مسکن هم همانند 
دیگر کاالهــا از بازار ارز تأثیر می گیرد و 
این خود مردم هستند که باید مانع افزایش 

و ایجاد حباب قیمتی شوند.
وی افزود: زمانی که قیمت یک کاال گران 
می شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان 
شود و این تنها راه مقابله با گرانی کاالست. 
بهترین راهکار برای ترکیدن حباب های 
قیمتی در بازار مســکن و کاهش قیمت 

خریداری نکردن مردم است.
چرخ زمان به عقب بازمی گردد؟

این اظهــار نظر وزیر راه و شهرســازی 
مبنی بر نخریدن مسکن با هدف ارزان تر 
شــدن آن برای دومین بار که مطرح شد؛ 
اسالمی بار قبلی در ۲۸ تیرماه سال گذشته 
نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرده و با 
بیان اینکه معامالت مسکن رو به کاهش 
اســت و خریدار در ایــن بخش وجود 
ندارد، گفته بود: در شــرایطی که حباب 
بزرگی در مسکن ایجاد شده مردم اقدام 
به خرید خانه نکنند و اجازه دهند شرایط 
آرام شده و این حباب به اصطالح بترکد. 
نکته مهم این اســت که چند معامله در 
بازار مسکن انجام شده است، معامالت 
کاًل رو به کاهش بوده و همین کاهش و 
نبود خریدار در وضعیتی که فروشنده زیاد 

شده موجب افت قیمت ها خواهد شد.
پشت پرده ماجرای »فعال خانه نخرید« 

اول!
برخی کارشناسان بر این نظرند که آنچه 
اســالمی در پایان تیرماه ســال گذشته 
بیان می کرد، برگرفته از تحلیلی بوده که 
کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرســازی به وزیر مربوطه ارائه داده 

بودند.
به عبــارت دیگــر، اینکه وزیــر راه و 
شهرسازی در سال گذشته اعالم کرده بود 
»مردم فعاًل خانه نخرند« و اتفاقاً کسی هم 
خانه نخرید و قیمت ثابت ماند یا حتی در 
مقاطعی، نزولی هم شد، یک موفقیت برای 
وزیر راه و شهرسازی محسوب نمی شود؛ 
بلکه یک پیش بینی اقتصادی بوده که در 
پی کاهش شدید تعداد معامالت مسکن 
از یک ســو و همچنین ثبات نرخ ارز از 
سوی دیگر و نیز بی اثر بودن وام مسکن 
در قیمت تمام شــده این کاال، از سوی 
کارشناسان دفتر اقتصاد مسکن تهیه و به 

وزیر راه و شهرسازی ارائه شده بود.
چرا که وام مسکن سال گذشته در ۴ ماه 
پایانی ســال افزایش یافت و توانست در 

افزایش تعداد معامالت مسکن و درنتیجه 
افزایش ناگهانی متوســط قیمت مسکن 
مؤثر باشــد؛ ضمن اینکه ســال گذشته 
آغاز کوچ نقدینگی به بازار سرمایه بود و 
سفته بازان، بازار مسکن را به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم، محل مناســبی برای 

جوالن سرمایه های خود نمی دیدند.
سرنوشت بازار مسکن در ۵ ماه میانی 

۹8 بعد از »فعال خانه نخرید«
تیرماه سال گذشــته ۴ هزار و ۸۹۸ فقره 
معامله مسکن در تهران به امضا رسید و 
متوسط قیمت مسکن پایتخت ۱۳ میلیون 

و ۶۱۵ هزار تومان بود.
امرداد ماه ۹۸ تعداد معامالت به ۳ هزار و 
۳۶۸ فقره کاهش یافت و متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در تهران هم 
نســبت به ماه قبل با کاهش روبه رو شده 
و به متری ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان 

رسید.
روند کاهشــی تعداد معامالت و متوسط 
قیمت مســکن پایتخت در شهریور هم 
تکرار شد و به ترتیب ۲ هزار و ۸۵۵ فقره 
معامله و ۱۲ میلیــون و ۷۲۲ هزار تومان 

برای هر متر مربع ثبت شد.
مهر ماه اگرچه تعــداد معامالت افزایش 
اندکی نســبت به شــهریور ماه داشت و 
به ۳ هزار و ۴۵۷ فقره رسید، اما افزایش 
چشمگیری محسوب نمی شود؛ متوسط 
قیمت هر متر هــم تنها ۱۰۰ هزار تومان 
رشــد کرد و به متری ۱۲ میلیون و ۸۴۸ 

هزار تومان برآورد شد.
در آبان ســال گذشــته، تعداد معامالت 
مســکن حدود ۵۰۰ فقره رشد کرد و به 

۴ هزار و ۶۸ فقره رسید اما متوسط قیمت 
مسکن ۲۰۰ هزار تومان نسبت به مهر ماه 
۹۸ منفی شد و به متری ۱۲ میلیون و ۶۱۷ 

هزار تومان کاهش یافت.
آذرماه ۹8؛ تغییــر ناگهانی قیمت ها /   

»فعال خانه نخرید« شکست خورد؟
اما از ابتدای آذر ماه و همزمان با رشــد 
عجیب بازار ســرمایه از یک سو که بر 
بازار مسکن اثر گذاشــت و نیز شروع 
اعطای تســهیالت جدید مسکن که در 
تهران تا ۲۴۰ میلیون تومان می رســید، 
افزایش ســنگین معامالت مســکن و 
درنتیجه افزایش قیمت ها آغاز شــد که 
نتیجه این فعل و انفعاالت بازار مسکن 
در پایان آذرماه، رسیدن تعداد معامالت 
به ۹ هزار و ۶۶۸ فقره و متوســط قیمت 
مسکن به متری ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار 

تومان بود.
این روند افزایشــی همزمــان قیمت و 
معامالت به جز فروردین امســال که به 
دلیل شــرایط کرونایی )آن هم صرفاً در 
بخش تعداد معامــالت و نه قیمت( در 
دیگر ماه های بهمن ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ 

تکرار شد.
برخی کارشناسان معتقدند اتفاقی که در 
۵ ماه پس از تیر ماه سال گذشته مبنی بر 
ثبات یا کاهــش اندک قیمت ها رخ داد، 
متأثر از دستورالعمل »فعال خانه نخرید« 
وزیــر راه و شهرســازی نبوده اســت؛ 
بلکه نتیجه تأثیر دیگر بازارهای موازی 
و نیز کاهش قــدرت خرید خانوارها و 
همچنین رکود ســنگین حاکم بر بازار 

مسکن بوده است.

»خانه نخرید« دوم؛ خرداد ماه ۹۹/   این 
بار هم مسکن ارزان می شود؟

این بــار وزیر راه در ۱۷ خــرداد ماه بار 
دیگر بخت خود را در اعالم دستور العمل 
نخریدن خانه و کمی جسورانه تر از سال 
گذشته می آزماید؛ اما کارشناسان اقتصاد 
مسکن معتقدند این بار حتی همان پیش 
بینی پر ریسک سال گذشته را هم پشتوانه 
اظهار نظر خود ندارد و احتمال شکست 
»خانه نخرید تا ارزان شود« در مرتبه دوم، 
از پایان همان ماه نخست )انتهای خرداد 
۹۷( و همزمان با انتشــار آمار معامالت 

مسکن مشهود خواهد بود.
کارشناس اقتصاد مسکن: »نخرید ارزان 

شود«، در بخش مسکن اثرگذار نیست
محمود اوالد کارشناس اقتصاد مسکن در 
گفت وگو بــا خبرنگار مهر درباره اظهار 
نظر اخیر وزیر راه و شهرســازی در باره 
نخریدن خانه بــا هدف کاهش قیمت ها 
اظهار داشت: برخی مدیران وزارت راه و 
شهرسازی مرتباً می گویند بازار مسکن به 
دست سفته بازان افتاده و علت این گرانی 
مســکن، خرید آن به هدف ســرمایه ای 
کردن این کاالســت نه مصرف؛ اما این 
پرسش  مطرح اســت که چرا این سفته 

بازی در امالک تجاری رخ نمی دهد؟
وی افزود: چون ملک تجاری آنقدر زیاد 
ســاخته شــده و مازاد داریم که کسی با 
هدف حفظ ارزش پول خود، به ســراغ 
خرید امالک تجــاری نمی رود؛ هر چند 
که در گذشته امالک تجاری هم مشمول 
سفته بازی می شد؛ اما آنقدر مال سازی و 
پاساژ سازی انجام شد، که دیگر به مرحله 

مازاد امالک تجاری رسیده ایم.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی بازار 
عرضــه و تقاضا تنظیم می شــود، دیگر 
کسی سراغ سفته بازی نمی رود؛ با توجه 
به اینکه تقاضای مسکن بسیار زیاد ولی 
عرضه کم است، سفته بازی و داللی هم 

در این بازار رشد می کند.
تقاضایی که مردم نتوانند خانه بخرند، 

تقاضا نیست، نیاز است
وی در پاســخ به این پرسش که با توجه 
بــه اینکه وزیر راه و شهرســازی معتقد 
اســت عرضه و تقاضا در بخش مسکن 
حاکم نیست، آیا با این اظهار نظر شما در 
تعارض اســت؟، گفت: »تقاضا« با »نیاز« 
متفاوت اســت؛ تقاضا بــه معنی، مقدار 
کاالیی اســت که فرد در قیمت های داده 
شده، »مایل« و »قادر« به خرید است؛ اما 
هــم اکنون مردم مایل به خرید مســکن 
هستند، ولی قادر به خرید نیستند که در 
این حالت به آن تقاضا گفته نمی شود بلکه 

»نیاز« نامیده می شود.
اوالد تصریح کرد: االن وزیر راه می گوید 
مردم مســکن نخرید تا ارزان شود ولی 
این موضوع درباره کاالیی گفته می شود 
که اوالً از جنس کاالی ضروری نباشد و 
نیاز دائمی و ضروری مردم نباشــد مانند 
میوه های نوبر تابستانی که قیمت باالست 
و بــه تدریج بــا نخریدن مــردم، ارزان 
می شود؛ ثانیاً در جایی کاربرد دارد که قرار 
اســت پس از نخریدن مردم، تولید انبوه 
شده و بالفاصله قیمت های اولیه شکسته 

شود.
وی ادامــه داد: امــا درباره مســکن این 

موضــوع کاربــرد ندارد چــون همواره 
نیاز اساسی مردم اســت و ثانیاً تولیدی 
در بخش مســکن نداریــم؛ چون تعداد 
پروانه های ســاختمانی در شهر تهران به 

زیر ۱۰۰ فقره در ماه رسیده است.
نخریدن  مســکن:  اقتصاد  کارشناس 

مسکن، تأثیری بر کاهش قیمت ندارد
حمید یاری در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره سیاست تشویق به نخریدن مسکن 
برای ارزان شــدن آن، تصریح کرد: این 
صحبت ها تأثیری در بازار مسکن ندارد 

و این بازار متأثر از عرضه و تقاضاست.
وی ادامه داد: در ســال های اخیر برخی 
ســلبریتی ها نیز تشویق به نخریدن یک 
کاال می کردند و به مردم می گفتند که اگر 
نخرید، ارزان می شود؛ شاید در ظاهر این 
اظهارات جذاب باشد؛ اما در حقیقت این 
دیدگاه به پوپولیســم نزدیک تر است و 

ارتباط چندانی با علم اقتصاد ندارد.
مسووالن ارشد باید آگاهی سازی کنند 

نه اینکه حرفهای عامه پسند بزنند
کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه 
نقش مســووالن ارشد کشــور، آگاهی 
بخشی به مردم است نه ارائه پیشنهادهای 
ناسازگار با شرایط بازار، گفت: رییس کل 
پیشین بانک مرکزی هم به مردم می گفت 
دالر نخرید تا ارزان شــود؛ اما دیدیم که 

نتیجه عکس داد.
ثبات قیمت مســکن در سال گذشته 
به خاطر ثبات نــرخ ارز بود نه نتیجه 

سیاست »خانه نخرید«
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در 
بازار مسکن سال گذشته و پس از اعالم 
وزیر راه و شهرســازی مبنی بر نخریدن 
مســکن برای ارزان شدن آن اتفاق افتاد، 
نتیجه اجرای توصیه وزیــر بود؟ یادآور 
شــد: این اتفاق نتیجه اصــالح بازار در 
پــی ثبات قیمت ارز بود؛ اما هم اکنون به 
دلیل آنکه نرخ ارز نوسان دارد، مردم نیز 
به اصالح قیمت امالک خود می پردازند 
تا ارزش پول خود را در برابر نوســانات 
ارز حفظ کنند. کما اینکه در بازار خودرو 
و ســرمایه نیز همین اتفــاق رخ داده و 
بازارهای موازی در حال اصالح قیمت ها 

بر پایه نرخ جدید ارز هستند.
یاری با اشاره به کاهش شدید ساخت 
و ساز مسکن و اثرگذاری آن بر افزایش 
قیمت مســکن گفت: بخش خصوصی 
ســازنده مسکن به این نتیجه رسیده که 
حاشیه سود مسکن نوساز پایین است و 
بنابراین نرخ ساخت و ساز کاهش یافته 
اســت؛ جالب اینکه برای نخستین بار 
در بازار مسکن ایران است که همزمان 
با افزایش قیمت مســکن، نه تنها شاهد 
افزایش ساخت و ساز نیستیم، بلکه این 
بخــش عکس افزایــش قیمت ها عمل 
کرده و نرخ تولید مســکن کاهش یافته 

است.

عیارسنجی از »خانه نخرید؛ ارزان می شود«

جای خالی ابزارهای مالیاتی برای کنترل قیمت
  عبور اهدای خون ایرانیان از مرز ۵۲ میلیون واحد خون بعد از ۴۶ سال

وزارت صنعت با افزایش 
قیمت سیمان موافقت کرد

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان از موافقت وزارت صنعت با افزایش 
قیمت ســیمان خبر داد و گفت: تا چند روز 

آینده قیمت نهایی تصویب و اعالم می شود.
عبدالرضا شیخان در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه صادرات سیمان در دو ماه ابتدای سال 
کنونی نســبت به زمان مشابه گذشته حدود 
یک درصد افزایش داشــته اســت؛ گفت: با 
توجه به ادامه رکود در بازارهای جهانی همین 
که صادرات این محصول کاهش نداشته بسیار 
برای این صنعت حائز اهمیت است. مجموع 
صادرات ســیمان و کلینکر در دو ماه ابتدای 
ســال  ۱۳۹۹ به حدود دو میلیون تن رسیده 
است که عمده صادرات کلینکر به کشورهای 
حوزه خلیج فارس بوده و صادرات ســیمان 
به کشورهای افغانستان، قزاقستان، عمان، هند، 
قطر، امارات و آذربایجان صورت گرفته که در 
مجموع صادرات کلینکر بیشترین ارزآوری را 

به ارمغان آورده است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ادامه 
داد: ۱۷ میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر 
تولیدکننده  هدف صادراتــی شــرکت های 
ســیمان برای سال ۱۳۹۹ است که این میزان 
نســبت به ســال ۱۳۹۸ تغییر قابل توجهی 
ندارد. با توجه به مشکالت تحریم، کرونا و 
ادامــه رکود داخلی باید همین میزان را بطور 

خوشبینانه جامه عمل بپوشانیم.
وی با تاکید بر اینکه بــه غیر از مواردی که 
به عنوان موانــع صادراتی در پیش روی این 
صنعت وجود دارد، افزایش هزینه های سربار 
بر روی شرکت های تولیدکننده، روند تولید 
و صــادرات این محصــوالت را به مخاطره 
انداختــه اســت، تصریح کرد: اما شــرکت 
گ هــای تولیدکننده تحت هر شــرایطی به 
تولید ســیمان ادامه می دهند. ســهم بزرگ 
ســیمان در ارزآوری و توســعه صادرات را 
نمی توان نادیده گرفت؛ بنابراین ارزش واقعی 
سیمان با توجه به مشــکالت باید کشف و 
تعیین شود. سیمان کاالی حجیمی است که 
هزینه حمل آن نیز باالســت. افزایش کرایه 
حمل، تاثیرگذار بر افزایش قیمت تمام شده 
صادرات این محصول است از این رو همین 
موضوع موجب می شود محصول صادراتی 
در بازارهای هدف غیر رقابتی شــده و سبب 
از دســت رفتن این بازارها شود. باید به این 
موضوع توجه شــود که درآمد کارخانه های 
تولید ســیمان به علت رکود حاکم بر بازار 
و افزایش هزینه های حمــل کاهش یافته و 
در یکی دو ســال اخیر کارخانه ها مجبور به 

پرداخت یارانه های حمل از جیب شده اند.
شــیخان در رابطه با تصمیــات اخیر  برای 
قیمت های سال کنونی ســیمان، اظهار کرد: 
افزایش قیمت ســیمان از ســوی شرکت ها 
منطقی و قابل دفاع است. با توجه به افزایش 
سرســام آور هزینه های تولید مانند کرایه  و 
حمل، دســتمزد، هزینه های تعمیر دستگاه ها 
و نگهداری که ســال کنونی با جهش روبرو 
شده روی قیمت تمام شده سیمان بیش از ۳۰ 
درصد تاثیر گذاشــته از این رو انتظار برای 
افزایش قیمت ســیمان طبیعی است. وزارت 
صنعــت موافقت خود را بــا افزایش قیمت 
سیمان اعالم کرده است و تا چند روز آینده 

قیمت نهایی تصویب و اعالم می شود.
وی با بیان اینکه عملکرد شرکت های سیمانی 
در دو ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال  
۱۳۹۸ بسیار خوب و فروش کارخانه ها با تناژ 
باالتری در همین زمان همراه بوده است گفت: 
افزایش هزینه های تولیــد برای کارخانه های 
تولید سیمان توجیه اقتصادی ندارد و از سوی 
دیگر بازار داخل نیز در رکود به سر می برد از 
این رو حمایت دولت در تعیین ارزش واقعی 
سیمان برای حفظ بازارهای هدف ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.

چه کسانی برنده قرعه کشی 
پیش فروش یکساله 

سایپا شدند؟
۴۰ هزار برنده منتخب قرعه کشی طرح 
پیش فروش یکساله گروه خودروسازی سایپا 
اعالم شد. پیامک به مشــتریان برگزیده هم 

ارسال می شود.
به گزارش ایســنا، صبح دیروز )یکشــنبه(، 
گروه خودروسازی سایپا، قرعه کشی ۴۰ هزار 
محصول طرح پیش فروش را برای ۲۴۳ هزار 
و ۱۶۶ نفر واجد شرایط  در حضور نهادهای 

نظارتی انجام داد.
اســامی منتخبان این طرح فروش از طریق 
سایت رســمی گروه خودروسازی سایپا به 
  https://saipa.iranecar.ir/list نشانی
اعالم شده است. اسامی برندگان قرعه کشی 
از طریق ســایت اصلی سایپا، سایت فروش 
اینترنتی ســایپا و ارسال پیامک اطالع رسانی 

اعالم شده است.
الزم به ذکر است که مشتریان منتخب از ۱۰ 
بامداد امروز )دوشنبه ۲۶ خردادماه( به مدت 
۷۲ ســاعت مهلت واریز وجــه به صورت  
علی الحساب خواهند داشت. الباقی مبلغ در 

زمان تحویل خودرو دریافت می شود.

خبــر

 سرپرســت وزارت صنعــت،  معدن و 
تجارت )صمت( اعالم کرد که سازمان حمایت 
مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم خانگی 

نسبت به سال گذشته را صادر کرده است.
به گزارش ایســنا، حســین مدرس خیابانی در 
حاشیه نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
با اشــاره به اینکه ترکیب بازار لوازم خانگی در 
کشــور هم اکنون متفاوت از قبل است و بخش 
عمده ای از این بازار به جز کولر گازی از محل 
تولیــد داخل تامین می شــود،   تصریح کرد: در 
زمینه کولر گازی هم اخیرا سرمایه گذاری خوبی 

در یکی از واحدها انجام شده است.
وی به بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای لوازم 
خانگی دو تا ســه برابر وضعیت فعلی اســت، 
اظهار کــرد: بنابراین با تمرکز بر رفع مشــکل 

تولیدکنندگان به راحتی می توانیم بازار داخل را 
تامین کنیم و شــکاف ناشی از خروج کاالهای 
خارجــی از بازار در پی ممنوعیت واردات را پر 

کنیم.
سرپرســت وزارت صمــت تامین مــواد اولیه 
کارخانجات را اولویت این وزارتخانه عنوان کرد 
و گفــت: نکته اول در زمینه لوازم خانگی تامین 
مواد اولیه  افزایــش تولید و عرضه و نکته دوم 
بحث تقاضا اســت. بخشی از فعاالن این بخش 
به دلیل انتظارات تورمی از عرضه لوازم خانگی 
خــودداری و کاال را می کننــد. بنابراین نظارت 
و کنترل بیشــتر از انبارهــا و مراکز نگهداری و 
همچنین نظــارت بر قیمت ها در دســتور کار 

نهادهای نظارتی از قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه ســازمان حمایت 

در مقطــع کنونی مجوز افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ 
درصــدی را برای  لوازم خانگــی صادر کرده،   
تاکید کرد که در صورت افزایش قیمت بیش از 

میزان یاد شده با آن برخورد می شود.
رایزنی با تولیدکنندگان برای تامین ســبد اقالم 

ضروری لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف
وی با بیان اینکه موضوع دیگر در دســتور کار 
رییس جمهوری توزیع لوازم خانگی بین اقشار 
هدف بوده، اظهار کــرد: عمده مصرف کنندگان 
لــوازم خانگی زوج های جوان و اقشــار هدف 
شامل کســانی که تحت پوشش ســازمان های 
حمایتی هســتند که ســتاد تنظیم بازار در حال 
مذاکره بــا واحدهای تولیدی اســت که طرح 
ویژه ای برای تامین سبد اقالم ضروری کاالهای 

لوازم خانگی در اختیار اقشار هدف قرار گیرد.

این مقام مسوول با بیان اینکه ظرفیت های تولید 
داخل به ســرعت در حال پر کردن محصوالت 
وارداتــی هســتند، از راه انــدازی خــط تولید 
تلویزیون با ظرفیت ساالنه ۷۰۰ هزار دستگاه در 

یکی از واحدهای تولیدی خبر داد.
مدرس خیابانی بــا بیان اینکه بازار کنونی لوازم 
خانگی تحت تاثیر شاخص های کالن اقتصادی 
ناشــی از نرخ ارز و تورم اســت،   تصریح کرد: 
بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از افزایش نرخ 
دستمزد کارگران و هزینه های تولید طبیعی است 
و ســرکوب قیمت ممکن نیست؛ در عین حال 
افزایش افسارگسیخته و خودسرانه قیمت ها نیز 

برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به گفته وی  در بازار لــوازم خانگی هم اکنون 
مشــکل تحریک تقاضا وجود نــدارد،   چراکه 

تقاضا هست، اما به دلیل افزایش قیمت ها قدرت 
خرید نیست، بنابراین باید با کاهش قیمت تمام 
شــده بازار به گونه ای مدیریت شــود که مردم 

بتوانند اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت 
گفــت: قابلیت اصالح شــماره تلفــن همراه 
ســهامداران عدالت جهت فروش سهام عدالت 

در کارگزاری ها فراهم شد.
حسین فهیمی، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام 
عدالــت در گفتگــو با خبرنگار مهر با اشــاره 
به رفع مشــکل عدم همخوانــی تلفن همراه و 
کدملی برخی از سهامداران عدالت که در هنگام 
فروش ســهام عدالت در ســامانه کارگزاری ها 
منجر به ایجاد مشــکل می شود، گفت: کسانی 
که شــماره همراهی که داده اند به نام خودشان 
نیســت هم اکنــون بــا مراجعه به وبســایت 
شــماره  می تواننــد   sahamedalat.ir

خودشــان را اصالح کنند و با این اصالح، قادر 
خواهند بــود در کارگزاری ها نیز برای فروش 

سهام عدالت اقدام کنند.
وی ادامه داد: نحوه تغییر شــماره تلفن همراه 
به این صورت اســت که چنانچه سیستم اعالم 
کند که شماره تلفن همراه به نام فرد مورد نظر 
نیســت، ســهامدار عدالت می تواند وارد شده، 

شماره همراهی که به نام خودش است را وارد 
کرده و همانجا شماره خود را اصالح کند.

فهیمی درباره دلیل به نام بودن شــماره همراه 
ســهامداران عدالــت، افزود: بر پایــه مصوبه 
شورای بورس، برای اینکه افراد را احراز هویت 
شده تلقی کنیم، دو اطالعات قابل تأیید را باید 
داشته باشیم، یکی از آنها شماره شبا مربوط به 

حســاب بانکی و دیگری شماره تلفن همراه به 
نام خود مشــمول اســت تا زمانی که سهامدار 
عدالت این دو را نداشــته باشد، قادر به فروش 

سهام عدالت خود نخواهد بود.
وی همچنیــن دربــاره واریــز وجــه فروش 
ســهام عدالت از طریق بانک ها، گفت: از بین 
سفارش های فروش سهام عدالت که در بانک ها 

ثبت شده بود، ۵۲۰ میلیارد تومان وجه حاصل 
از فروش ســهام عدالت به حســاب سفارش 
دهندگان واریز شده و از مقدار به فروش رفته 
ســهام عدالت تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده 

که فردا به حساب سهامداران واریز می شود.
فهیمی در پاســخ به این پرسش  که آیا افرادی 
که روش غیر مســتقیم مدیریت سهام عدالت 
را انتخاب کرده اند، پس از ورود شــرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی به بورس، می توانند از 
کارت اعتباری اســتفاده کننــد یا هم اکنون نیز 
می تواننــد، گفت: تصمیم گیــری در این باره 
هنوز قطعی نیســت، به محض مشخص شدن 

اطالع رسانی می شود.

مجوز افزایش قیمت ۲۰ درصدی لوازم خانگی صادر شد

سخنگوی سهام عدالت :

مشکل فروش سهام عدالت حل شد
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 سخنگوی سازمان انتقال خون با 
بیان اینکه از زمان تاسیس سازمان انتقال 
خون تا پایان اردیبهشت ماه امسال، میزان 
خون اهدایی در کشور از مرز ۵۲ میلیون 
واحد گذشت، گفت: عدالت در کیفیت 
و کمیت تامین خــون و فرآورده های آن 
در کشــور به گونه ای اســت که کیفیت 
خون های اهدایی در تهران هیچ تفاوتی با 

دورافتاده ترین نقاط کشور ندارد.
دکتر بشــیر حاجی بیگی در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: ســازمان انتقال خون ایران 
در چهار دهه پس از انقالب اســالمی و 
با گذشــت بیش از گذشــت ۴۵ سال از 
زمان تاسیس در نهم مرداد ماه سال ۱۳۵۳ 
گام های توســعه بالندگی و رشد را طی 
کرده اســت و هر تهدیدی را به فرصتی 
برای توسعه بدل کرده است؛ به طوری که 
در این سال ها توانسته جایگاه خود را در 
بین کشورهای منطقه و دنیا و در سازمان 

جهانی بهداشت ارتقا بخشد.
پایان خون فروشی

وی افزود: ســازمان انتقال خون ایران با 
تکاپوی بی وفقه علمی و فرهنگی توانسته 
اســت خون فروشــی را که از پیش از 
تاسیس این سازمان در سال ۱۳۵۳ رواج 
داشت به اهدای خون جایگزین و سپس 
به اهدای خــون ۱۰۰ درصد داوطلبانه و 
بدون چشمداشــت و با اهداف انســان 
دوســتانه و ایثارگرانه بدل کند. به طوری 
که در ســال ۲۰۰۷ )۱۳۸۶( اهدای خون 
در کشور به صورت ۱۰۰ داوطلبانه اعالم 

شد.
شاخص اهدای خون مستمر در کشور 

به  ۶0 درصد رسید 
حاجی بیگی ادامه داد: هم اکنون با ارتقای 
ســطح آگاهی عمومی مــردم و فرهنگ 
ســازی در زمینه اهدای خون داوطلبانه،  
شناســاندن اهمیت رفتارهای پرخطر به 
جامعه و تالش در جهت ارتقای رضایت 
مندی اهدا کنندگان، جامعه اهداکنندگان 
خون در حــال تبدیل شــدن به جامعه 
اهداکنندگان آگاه و مســتمر است. باید 
توجه کرد که در ســال ۱۳۹۸ شــاخص 
اهدای خون مستمر به نزدیک ۶۰ درصد 

رسیده است. باید توجه کرد که شاخص 
اهدای خون مســتمر به عنــوان یکی از 
شاخص های ارتقای مراکز انتقال خون در 
دنیا محسوب می شود. حتی در بعضی از 
استان های کشور مانند سمنان این شاخص 

به ۸۰ درصد نیز می رسد.
گذر از اهدای خون هیجانی

وی با بیان اینکه امروز با نهادینه شــدن 
فرهنــگ اهدای خــون و آگاهی بخش 
به جامعه خصوصــا اهداکنندگان خون، 
سازمان انتقال خون ایران توانسته اهدای 
خون هیجانی را به ســمت اهدای خون 
آگاهانه و مســووالنه بــه جهت افزایش 
ضریب امنیت خون ســوق دهد، گفت: 
در عین حــال راه انــدازی مراکز جامع 
اهدای خون برای به دســت آوردن خون 
و فرآورده های آن نظیر پالکت و پالسما 
به طور مستقیم از اهداکنندگان و تکریم 
مناســب و در شان اهداکنندگان خون در 

تمامی استان های کشور از دستاوردهای 
مهم این ســازمان است؛ به طوری که در 
تمامی استان های کشور می توان پالکت را 
به صورت پالکت فرزیس از اهداکنندگان 
تهیه کــرد. در عین حال اکنــون بعد از 
گذشت ۴۵ سال از زمان تاسیس سازمان 
انتقال خون ایران، این سازمان روز به روز 
در تامین خــون و فرآورده های آن برای 
بیماران به خصوص بیماران خاص کیفیت 
محصــوالت و فرآورده ها را افزایش داده 
است. اســتفاده از روش های غربالگری 
دقیق و پیشــرفته جهت شناسایی عوامل 
عفونی مانند هپاتیت بی، هپاتیت ســی و 
اچ ای وی،  اســتفاده از خون اشعه دیده 
و گلبول قرمز شسته شــده و استفاده از 
کیســه های کم لکوســیت برای بیماران 
خاص که توان اســتفاده از خون کامل را 
ندارند،  از جمله دســتاوردهای سازمان 

انتقال خون ایران محسوب می شود.

ریسک نزدیک به صفر خون ایرانیان
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران اظهار 
کرد: هم اکنون سالمت خون های اهدایی 
در کشور با انجام اقداماتی مانند غربالگری 
اهداکنندگان خون بار اولی،   اجرای طرح 
واکسیناسیون اهداکنندگان مستمر بر علیه 
هپاتیت بی و افزایش کیفیت تســت های 
غربالگری و شیوه های نوین آزمایشگاهی 
به ریسک صفر اهدای خون نزدیک شده 
است و بر پایه گزارش سازمان بهداشت 
جهانــی، ســالمت خون ایــران همپای 
کشــورهای اروپایی و باالتــر از آمریکا 

است.
عبور اهدای خــون ایرانیان از مرز ۵۲ 

میلیون واحد خون بعد از ۴۶ سال
وی تاکید کرد: اکنون با گذشــت ۴۵ سال 
از تاسیس سازمان انتقال خون میزان خون 
اهدایی در کشــور تا پایان اردیبهشت ماه 
ســال ۹۹ از مرز ۵۲ میلیون واحد گذشته 

است. ایران هم اکنون از نظر شیوع پایین 
عفونت هــا در میان اهداکنندگان خون در 
کشــورهای مدیترانه شرقی رتبه نخست 
را به خود اختصاص داده است. همچنین 
کشــورمان در حوزه تامین پالسما برای 
تولید داروهای مشــتق از پالسما شامل 
آلبومین، فاکتور هشت، فاکتور ۹ انعقادی، 
IVIG، اقدام می کنــد. حاجی بیگی ادامه 
داد:  آمــار اهدای خون در بدو تاســیس 
سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۵۳، 
نزدیک بــه ۱۲ هــزار و ۳۵۴ واحد بوده 
اســت. درحالی که این آمار در پایان سال 
۱۳۹۸ به دو میلیون و ۴۰۶ واحد افزایش 
یافته است. باید توجه کرد که به رسمیت 
شناخته شدن ایران به عنوان مرکز همکار 
سازمان بهداشت جهانی در زمینه آموزش 
و پژوهش سالمت خون در منطقه مدیترانه 
شرقی در سال ۱۳۹۲ و تایید دوباره آن در 
ســال ۱۳۹۶ و تمدید این موضوع برای 

یک دوره چهار ساله دیگر پس از بازرسی 
سازمان انتقال خون توسط بازرسان سازمان 
بهداشــت جهانی از موفقیت های بزرگ 
انتقال خون کشور محسوب می شود. هم 
اکنون ایران در تدوین برنامه راهبردی انتقال 
خون کشــورهای منطقه مدیترانه شرقی 

همکار سازمان بهداشت جهانی است.
به  اهدایی  تبدیل ۹۷ درصد خون های 

فرآورده های خونی در ایران 
وی همچنین گفت: بیش از ۸۵ درصد از 
خون های کامل اهدایی در ســطح جهان 
تبدیل به فرآورده های خونی می شــوند. 
در حالی که این نرخ در کشورهای عضو 
منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است، اما 
ایران با تبدیل بیش از ۹۷ درصد خون های 
اهدایی مردم بــه فرآورده های خونی در 
رده کشــورهای با درآمد باال قرار دارند. 
درحال حاضر بیشــترین میــزان اهدای 
خون در منطقه مدیترانه شرقی متعلق به 
ایران اســت؛ به طوری که از ۹.۹ میلیون 
واحد خون اهدایی در این منطقه بیش از 
دو میلیون اهدای خون در کشور ما انجام 
اهدای خون  می شود. همچنین شاخص 
نســبت به هزار نفر جمعیت در کشور ما 
۲۵ در ۱۰۰۰ است؛ در حالی که این عدد 
در کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی 

۱۴.۹ در ۱۰۰۰ است.
حاجی بیگی گفــت: در حالی که امروز 
هنوز ۷۰ کشــور جهان بــه اهدای خون 
پولی و جایگزین وابسته هستند، ایران از 
ســال ۲۰۰۷ به اهدای خون ۱۰۰ درصد 
داوطلبانه دســت یافته و اولین کشور در 
منطقه بوده که این دستاورد را داشته است. 
باید توجه کرد که امروز با گسترش فعالیت 
شبکه ملی خون رســانی کشور، توزیع 
عادالنــه خون ســالم و فرآورده های آن، 
دســتاورد بزرگی است. به طوری که نیاز 
مبرهن به تامین خون در هر جای کشور  
به آســانی قابل رفع شــدن است. امروز 
عدالت در کیفیت و کمیت تامین خون و 
فرآورده های آن را در کشور شاهد هستیم؛ 
به طوری که کیفیت خون های اهدایی در 
تهران هیچ تفاوتی با دورافتاده ترین نقاط 

کشور ندارد.

انتقال خون ایران ۴۶ ساله شد

پایاِن خون فروشی
  عبور اهدای خون ایرانیان از مرز ۵۲ میلیون واحد خون بعد از ۴۶ سال

جان باختگان کرونا در کشور 
به ۸۸۳۷ نفر رسید

 سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: تاکنون ۱۸۷ هزار و 
۴۲۷ نفر در کشــور به طور قطعی به ویروس 
کرونا مبتال شــده و با فــوت ۱۰۷ نفر در ۲۴ 
ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور 

به ۸۸۳۷ نفر رسید.
سیما سادات الری روز یکشنبه درباره آخرین 
آمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا و موارد 
فوت ناشــی از آن بیان کرد: از دیروز تا امروز 
۲۵ خــرداد ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای قطعی 
تشخیصی، دو هزار و ۴۷۲ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۸۶۴ 
مورد بستری شــدند. با این حساب، مجموع 
بیماران کووید ۱۹ در کشــور به ۱۸۷ هزار و 

۴۲۷ نفر رسید.
وی ادامه داد: شوربختانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۱۰۷ بیمار کووید ۱۹ جان خود را 
از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۸۸۳۷ نفر رسید.
معاون وزیر بهداشــت گفت: خوشبختانه تا 
کنــون ۱۴۸ هزار و ۶۷۴ نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. 
همچنین ۲۷۸۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند. الری بیان کرد: تاکنون یک میلیون 
و ۲۴۴ هزار و ۷۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 

در کشور انجام شده است.

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد؛
بیماری کووید ۱۹ تهدیدی 

برای کل سیستم عصبی
 بررســی عالئم نورولوژیکی بیماران 
کووید۱۹ نشان می دهد این بیماری تهدیدی 

جدی برای کل سیستم عصبی است.
به گــزارش خبرنگار مهر، بــه گفته محققان 
دانشگاه نورث وسترن آمریکا، حدود نیمی از 
بیماران بستری شده دارای نشانه های عصبی 
بیماری کووید ۱۹ هســتند که شامل سردرد، 
سرگیجه، کاهش سطح هوشیاری، دشواری در 
تمرکز، اختالالت بویایی و مزه، سکته، ضعف 

و درد عضالنی هستند.
ایــن بیماری بر کل سیســتم عصبی ازجمله 
مغز، نخاع و اعصاب و همچنین ماهیچه ها اثر 
می گذارد. از آنجائیکه بیماری بر چندین عضو 
بدن نظیر ریه، کلیه ها و قلب تأثیر می گذارد، 
ممکن است مغز متحمل عدم اکسیژن رسانی 
یا اختالل هــای لختگی خون کــه منجر به 

سکته های مغزی می شود، شود.
بعــالوه ویروس ممکن اســت موجب بروز 
عفونت مستقیم مغز و مننژیت شود. واکنش 
سیســتم ایمنی به عفونت موجــب التهاب 
می شود که می تواند به مغز و اعصاب آسیب 
برســاند. »ایگور کورالنیک«، سرپرســت تیم 
تحقیــق، در این باره می گوید: »الزم اســت 
پزشکان و کل عموم مردم از این مسائل آگاه 
باشند چراکه عفونت کروناویروس قبل از بروز 
تب، سرفه یا مشکالت تنفسی، ابتدا با عالئم 

نورولوژیکی ایجاد می شود.«
محققان در این تحقیق، برای تعیین دفعات و 
نوع عوارض نورولوژیکی و همچنین واکنش 
بــه درمان، تمامــی بیمــاران کووید ۱۹ یک 

بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند.

کروناویروس 
و خطر ابتال به دیابت

 گروهی از متخصصان علوم پزشکی 
نسبت به تاثیر کروناویروس جدید بر افزایش 
خطــر ابتال به بیماری دیابت در افراد ســالم 

هشدار دادند.
به گزارش ایســنا، یک تیــم از متخصصان 
بین المللی هشدار دادند: کروناویروس جدید 
ممکن اســت عامل بروز بیمــاری دیابت در 

افرادی باشد که پیش از این سالمت بوده اند.
این محققان اظهار داشــتند: مــوارد جدیدی 
از بیمــاری قند خون به دفعــات در افرادی 
تشخیص داده شــده که تست کروناویروس 
آنان مثبت بوده و در عین حال ســابقه ابتال به 
دیابت نداشته اند. هرچند هم اکنون مشخص 
نیست چگونه این دو بیماری ممکن است با 

یکدیگر ارتباط داشته باشند.
تحقیقاتی که در گذشــته انجام گرفته نشــان 
می دهــد ACE-۲، پروتئینــی کــه ظاهرا 
کروناویروس جدید به آن می چسبد نه تنها در 
ریه ها جای می گیرد بلکه در دیگر اندام های بدن 
از جمله پانکراس، روده کوچک، کبد و کلیه ها 
که در فرایند گلوکز نقش دارند مستقر می شود.

محققــان ایــن فرضیــه را مطــرح کرده اند 
درصورتیکه این ویروس به این اندام ها بچسبد 
ممکن است با بروز نارسایی های متعددی در 
سوخت و ساز گلوکز همراه باشد که در برخی 

موارد به بروز عالئم دیابت منجر شود.
همچنین شواهدی که پیش از این جمع آوری 
شده نشان می دهد کروناویروس جدید با بروز 
مشکالت جدی در بیمارانی همراه است که به 
بیماری دیابت مبتال بوده اند. حدود یک چهارم 
از قربانیان بیماری کووید-۱۹ به بیماری دیابت 

مبتال بوده اند.

خبــر

 مدیرگروه بهداشــت و پزشکی 
اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی اقدامات صورت گرفته در راستای 
مقابله با کرونا را مثبت ارزیابی کرد و با بیان 
اینکه برخــی بیماری ها، ابعاد و عوارض 
بیرونــی در نظام ســالمت دارند، گفت: 
در بیماری کرونــا مراقبت های دارویی و 
درمان های طبی دشوار و پرهزینه هستند. 
بنابراین بر پیشگیری بسیار تاکید می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر سهرابی در این باره 
افزود: در این راســتا انجام کار درست در 
زمان درست و توسط شخص درست سه 
فاکتور مهم در عرصه بهداشــت عمومی 

است.
این متخصص که در یک برنامه تلویزیونی 
صحبت می کرد، پزشکی اجتماعی را یکی 
از تخصص های پزشکی بالینی برشمرد که 
بیشــتر در مدیریت نظام سالمت فعالیت 
کرده و نقش آن در این حوزه مشــخص 

می شود.
وی جامعــه را گــروه هدف پزشــکی 
اجتماعی یا به تعبیری طب پیشــگیری 
ذکر کرد، در حالی که دیگر تخصص های 
پزشــکی  بر روی فرد تمرکز دارند و در 
ادامه گفت: مثــال متخصص قلب بیمار 
خــود را بــا تجویز دارو، جراحــی و ... 
درمان می کند. در حالی که یک متخصص 
پزشکی اجتماعی با جستجو در جامعه، 
ســعی دارد بــا شناســایی عوامل خطر 
بیماری قلبی و افراد در معرض خطر در 
راستای برنامه ریزی صحیح برای کنترل و 
پیشگیری از بیماری های قلبی گام بردارد.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به 
نقش پررنگ متخصصان پزشکی اجتماعی 
در مبارزه با بیماری کرونا اشــاره کرد و 
افزود: حوزه بهداشــت و درمان در نظام 
سالمت دارای تعامل مستقیم بوده و این 
دو حوزه همیشــه همراه هم هستند، اما 

باید هر مورد به طور مجزا مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد.

ســهرابی خاطرنشــان کرد: در بیماری 
کرونا مراقبت هــای دارویی و درمان های 
طبی دشــوار و پرهزینه هستند. بنابراین 
بر پیشگیری بسیار تاکید می شود. در دنیا 
شاهد طیف وسیعی از عملکرد کشورها 

در مواجهه با کرونا بودیم.
به گفته وی، کشورهایی نظیر کره جنوبی 
و نیوزلند که بسیار منطقی و طبق اصول 
جلو رفتنــد، کنترل بیماری در آنها خیلی 

زود صورت گرفت و منابع انتقال عفونت 
شناسایی و فوری مهار شد. اما کشورهایی 
مثــل انگلیس و آمریکا که دید درمان نگر 
داشته و به سیســتم درمانی خود مغرور 

بودند، پیشگیری را فراموش کردند.
این متخصص پزشــکی اجتماعی افزود: 
کرونا درمان ندارد و درمان های پیشنهادی 
برای پیشگیری از عوارض شدید بیماری 
و مــرگ اســت، ولی خود ویــروس را 
نمی توان از بیــن برد و درمان های قطعی 

برای آن وجود ندارد.

وی، توفیق کره جنوبی در مدیریت بیماری 
کرونا را به خاطر شناســایی سریع منبع 
عفونت و شروع فوری قرنطینه دانست که 
باعث محدود شدن منبع انتقال بیماری شد 
و گفت: بنابراین پیشگیری در کنترل این 

بیماری حرف اول را می زند.
مدیرگروه بهداشت و پزشکی اجتماعی 
دانشــگاه اســتفاده از تلفن هوشمند و 
اپلیکیشن های مختلف برای اطالع رسانی 
در مواجهــه بــا کرونا، طراحی ســامانه 
غربالگری، رعایــت فاصله گذاری و کم 

شدن تجمعات را از جمله اقدامات موثر 
در راستای کنترل و مدیریت بیماری کرونا 

ویروس عنوان کرد.
مدیرگروه بهداشت و پزشکی اجتماعی 
دانشگاه، بیش از ۹۰ درصد کارهای انجام 
شده در راســتای مقابله با کرونا را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: در دهه ۶۰ سیســتم 
مراقبت های اولیه ســالمت در کشــور 
تشکیل شد، طبق ساختار آن تمامی مردم 
روستاها و شــهرها از طریق مراکز جامع 
سالمت شــبانه روزی خدمات بهداشتی 

درمانی را دریافت می کردند و بیماریابی 
و کنترل بیماری، مهمترین دستاورد آن بود.
به گفته ســهرابی، در ســالمت عمومی 
باید کارها به صورت تیمی انجام شــود. 
وزارت بهداشت با کمک دولت باید تیمی 
متشکل از متخصصان سالمت و بالینی و 
دیگر ذینفعان تشکیل دهد. پروتکل های 
تدوین شده باید نیازهای همه افراد گروه 
را در برگیرد و بهتر است با مشورت آنان 
صورت گیرد، چون نظرات آنان می تواند 

راهگشا باشد.
مدیرگروه بهداشت و پزشکی اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی با 
اشاره به بازگشــایی های صورت گرفته 
به دلیل مسائل و دغدغه های اجتماعی و 
اقتصادی، از عــدم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی توســط گروهی از مردم ابراز 

نگرانی کرد.
وی اقتصاد و سالمت را دو مقوله مرتبط با 
هم دانست و تاکید کرد: سالمت انسان ها 
در اولویــت قرار دارد. ســازمان جهانی 
بهداشت در ســال ۲۰۰۷ شعاری منتشر 
کرد مبنی بر این که »انســان سالم محور 
توسعه پایدار« است و عدم وجود انسان 
ســالم در جامعه باعث آسیب به اقتصاد 

جامعه می شود.
ســهرابی درخاتمه سخنان خود از تالش 
و حماسه آفرینی مدافعان سالمت کشور 
در اپیدمی کرونــا قدردانی کرد و گفت: 
مدیریت بیمــاری کرونا بــرگ زرین و 
پرافتخــار دیگــری را در کارنامــه نظام 
سالمت کشــور رقم زد و بی تردید بدون 
رشادت و عزم جدی این عزیزان کنترل و 
مهار بیماری کرونا میسر نمی شد، عزیزانی 
که در این مســیر از جان خود گذشته و 
ایثارگرانه به خدمت پرداختند و بسیاری 
نیز در راه خدمت به بیماران به شــهادت 

رسیدند.

تاکید بر پیشگیری در مبارزه با کرونا
 در بیماری کرونا مراقبت های دارویی و درمان های طبی دشوار و پرهزینه هستند
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انسداد ۷ حلقه چاه غیر مجاز 
نیمه عمیق در بخش 

بزینه رود خدابنده

مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده گفت:  
۷ حلقه چــاه غیر مجاز نیمه عمیق در بخش 
بزینه رود شهرســتان خدابنده پر و مسلوب 

المنفعه شد.
به گزارش زنگان امروز؛ مهندس کریم خدایی 
عنوان داشت: این چاه ها با هماهنگی نیروی 
انتظامی شهرســتان خدابنده و ریاست دادگاه 

بزینه رود پر شدند.
 وی، افزود: انسداد چاه های غیر مجاز اولویت 
کاری آن امور بوده و در این باره از کشاورزان 
محترم درخواســت کرد، کمال همکاری را با 
خادمان خود در امور منابع آب خدابنده داشته 

باشند.

برگزاری پنجاه و یکمین 
نشست مدیران عامل شرکت 

های آب منطقه ای کشور 
از طریق ویدئو کنفرانس

پنجاه و یکمین نشست مدیران عامل شرکت 
های آب منطقه ای به همــراه اعضای هیأت 
مدیره شرکتهای تابعه از طریق ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با شرکت مدیریت منابع آب ایران 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان،در ابتدا؛ مهندس حاج رسولیها، مدیر 
عامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران به 
معرفی انتصابات جدید مدیران عامل شرکت 

های آب منطقه ای پرداخت.
 در ادامه نشست، بررسی عملکرد شرکت های 
آب منطقه ای با محوریت هزینه کرد اعتبارات 
مهندســی رودخانه ها ،سیل ،عالج بخشی و 
مرمت و بازسازی و نیز برنامه های عملکرد آنها  
در حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
ســپس، مهندس افشاری؛ مدیر عامل شرکت 
آب منطقــه ای زنجــان، با اشــاره به بحث 
خسارت ســیل، اظهارداشــت:  در رابطه با  
خسارت ســیل پیمانکار این شرکت پای کار 
می باشد و مشکلی برای جذب منابع اعتباری 
نداریم و ظرف دو ونیم ماه کل اعتبار مربوطه 

جذب خواهد شد.
وی در باره تغذیه مصنوعی هم تصریح کرد: 
این شرکت، اقدامات خوبی طبق برنامه اعالم 
شده انجام داده است و در حال پیگری مراحل 

بعدی آن هستیم.

حضور مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان در مرکز سامانه 

)سامد( جهت پاسخگویی به 
پرسش های مردم

روز دوشــنبه  ۱۹ خرداد ماه ۹۹ ، مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجان بهمراه معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت با حضور در 
مرکز سامانه تلفنی و الکترونیکی ارتباط مردم و 
دولت)سامد( پاسخگوی مردم استان از طریق 

سامانه تلفنی ۱۱۱ شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، با عنایت به اهمیت پاســخگویی 
به شــکایات و ایجــاد رضایتمنــدی ارباب 
رجوع و صـــیانت ازحقوق شـــهروندی و 
با توجه به اســـتقرار ســامانه ارتباط مردمی 
سامد، مهندس اسماعیل افشاری؛ مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان بهمراه مهندس 
اکبــر باقری،معاون حفاظــت و بهره برداری 
شرکت از ســاعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح امروز 
بــا حضور در محل دفتر بازرســی، مدیریت 
عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان، از 
طریق سامانه تلفنی و الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت )سامد( شنونده صدای مردم شریف 

استان شدند.
در همین راســتا ، کشــاورزان و بهره برداران 
و عموم مردم اســتان پرســش ها، مشکالت، 
انتقادات و پیشنهادات خود را در زمینه استفاده 
از منابع آب زیرزمینی ،پرورش ماهی و موارد 
مرتبط از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ و در زمان 
مذکور با شخص مدیر عامل و معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای زنجان 

مطرح نموده و پاسخ الزم را دریافت کردند.

خبـــر

حجت االســالم خاتمــی نماینده ولی 
فقیــه و امام جمعه زنجان ، دکتر حقیقی 
 اســتاندار زنجان، طاهری نماینده مردم 
شریف زنجان و طارم در مجلس شورای 
اســالمی و دکتر ســلطانی معاون امور 
عمرانــی و هماهنگی اســتاندار زنجان 
از عملیات اجرایی ســد مشمپا، بازدید 

کردند.
بــه گزارش زنگان امروز؛ در این بازدید، 
ابتدا مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل 
این شرکت با عرض خیرمقدم و خوش 
آمدگویی به مســووالن محترم استان به 
ارائه ســیمای کلی از طرح ســد مشمپا 
پرداخت و گفت: این ســد یکی از منابع 
مهم تامین آب استان در افق ۱۴۲۵ است 
و از دیدگاه کمی و کیفی از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
یکپارچه  افشــاری،به بحث مدیریــت 
آب در کشــور و اســتان اشــاره کرد و 
اظهارداشت:ســاخت ســد مشــمپا در 
جهت مهار سیالبهای فصلی و همچنین 
جلوگیــری از وقوع خطرات و صدمات 
جانی و مالی در آینده برای کشاورزان و 

بهره برداران پایین دست این سد است.
وی افزود:سد مشمپا ۳۷ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد و 
حجم مخزن آن ۳۵۰ میلیون متر مکعب 
است و چون این منطقه در مکانی خشک 
و نیمه خشک واقع شده است، رودخانه 
قزل اوزن و کنترل ســیالبها از مهمترین 
منابع تامین آب مخزن این سد می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،از 

اســتاندار و نماینــده 
مردم زنجــان و طارم 
در مجلــس شــورای 
اســالمی خواست،در 
پروژه  اتمام  راســتای 
مهم ســد مشــمپا که 
توجهی  قابــل  بدهی 
به پیمانــکار آن یعنی 
شــرکت سپاسد دارد، 
شرکت آب منطقه ای 
زنجان را یاری نمایند.

سپس،مهندس قزلباش 
توسعه  و  معاون طرح 
شــرکت آب منطقــه 
ارائه  بــا  ای زنجــان 
مراحل  از  پاورپوینتی 
ســاخت و سوابق سد 
مشمپا،اظهارکرد:مرحله 
مطالعات شناخت سد 
در سال ۸۳ تصویب و 

مطالعات اولیه آن در سال ۸۵ آغاز شد.
قزلباش،گفت:مطالعات مرحله دوم طرح 
در سال ۸۷ شــروع شد و آغاز عملیات 
اجرایی تونلها در ســال ۸۸ به شــرکت 

زنگان پرشیا واگذارشد.
وی، تصریح کرد:عملیات اجرایی بدنه از 
سال ۹۲ توسط قرارگاه خاتم االنبیاء گروه 

سپاسد شروع شده است.
قزلباش،اهــداف پــروژه را پس از ابالغ 
تخصیص جدید،تامین آب شرب زنجان 
و ۲۱۹ روستای شهرستان زنجان به میزان 
حدود ۳۲.۵ میلیون متر مکعب دانســت 

و اظهارداشــت:تامین کسری آب مورد 
نیــاز صنایع زنجان به میزان حدود ۱۷.۵ 
میلیــون متر مکعب،تامیــن حقابه های 
کشاورزی پایین دســت به میزان ۴۶۰۰ 
هکتار،تولیــد ۱۰ مــگاوات برق جهت 
تقویت شــبکه برق استان، ایجاد اشتغال 
بصورت تخصصی تا حداکثر ۱۵۰۰ نفر 
در دوره ساخت پروژه بصورت مستقیم 
و کمک به افزایش طول عمر تاسیسات 
آبی پایین دست ســاخت به واسطه تله 
اندازی رســوبات حوضه آبریز از دیگر 

اهداف این طرح می باشد.

معاون طرح و توسعه این شرکت،عنوان 
داشــت: علی رغم بدهی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان به شــرکت سپاســد، 
کارگاههای این شرکت به فعالیت خود 
ادامه داده و همت باالیی در اتمام طرح از 

خود نشان داده است.
وی، به مسائل زیست محیطی سد مشمپا 
نیز اشاره کرد و افزود: علیرغم اخذ مجوز 
بازنگری  بدلیل  اولیه،  زیســت محیطی 
طرح، اقدامات مورد نیاز از جمله انجام 
مطالعات بازنگری شــده طرح صورت 
گرفت و به دفتر ارزیابی سازمان محیط 

زیســت کشور ارسال 
گردید و مجوز نهایی 
از  از بررســی  پــس 
سوی ســازمان محیط 

زیست،صادر شد.
گفت:برای  قزلبــاش 
 ، مــراش  ســدهای 
بلوبیــن و ایالــو نیز 
شده  طی  روند  همین 
و با مجوز رســمی از 
سازمان محیط زیست 
کشــور اقدام به آغاز 
عملیــات اجرایی این 

طرحها شده است.
وی در باره کیفیت آب 
نیز  مشمپا  سد  مخزن 
گفت: موضوع کیفیت 
آب ســد مشــمپا در 
مرحله اول در قرارداد 
سازی  شبیه  مطالعاتی 
کیفیت آب مخزن سد مشمپا در سه سال 
مطالعه گردید که نتایج آن نشــان دهنده 
عدم وجود مشکل جدی در کیفیت آب 
سد در زمان بهره برداری جهت استفاده 

در مصارف مختلف می باشد.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه 
ای زنجان،تصریــح کــرد: در مرحله ی 
دوم بدلیل نگرانی های ناشــی از نشت 
آب شــور از گود برداری محل پی سد 
و همچنیــن موضوع کیفیت آب مخزن، 
مطالعات تکمیلی کیفیت آب زیرزمینی 
و زمین شناســی مخزن ســد در دستور 

کار شــرکت آب منطقه ای قرار گرفت 
که توسط شرکت مشاوریکم در مراحل 
نهایی انجام مطالعات می باشــد و نتایج 
بدســت آمده تا کنون نشان دهنده عدم 
وجود مشــکل جدی در کیفیت آب سد 

می باشد.
قزلبــاش افــزود:در افــق ۱۴۲۵بر پایه 
آب  مهندسی  صورتنشســت شــرکت 
و فاضــالب کشــور،زنجان حدود ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب کســری آب خواهد 
داشــت و جبران این آب مگر با ساخت 
سدهای مراش ،مشــمپا و بلوبین امکان 

پذیر نخواهد بود.
دکتر حقیقی ، استاندار زنجان نیز در این 
بازدید،ضمن قدردانی از زحمات متحمله 
از ســوی پیمانکار،مشــاور و کارفرمای 
طرح سد مخزنی مشمپا، اظهارداشت:سال 
گذشــته طبق بازدیدی که با امام جمعه 
محترم زنجان از این ســد داشتیم،بنا شد 
مشکالت سد مشمپا به ستاد وزارت نیرو 
ابالغ شود که استانداری نیز آن رابه وزیر 

نیرو انعکاس داد.
حقیقی، افزود: دکتر اردکانیان در بازدیدی 
که از طرحهای منابع آبی اســتان داشت، 
در جریــان امور قرار گرفت و بنا شــده 
طرحهــای نیمه تمــام تا پایــان دولت 

دوازدهم با اولویت به اتمام برسند.
وی تصریــح کرد:همه تــالش خود و 
عوامل اجرایی استان را در راستای اتمام 
پروژه سد مشــمپا به کار خواهم گرفت 
تا غرب استان زنجان در آینده با مشکل 

کمبود آب مواجه نشود.

بازدید امام جمعه،استاندار و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی از سد مشمپا

بیست و یکمین نشست شورای حفاظت منابع 
آب شهرستان زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان،بیست و یکمین نشست شورای حفاظت 
منابع آب شهرســتان زنجان به ریاست مهندس 
عبدی پور ، معاونت امــور عمرانی فرمانداری 
شهرســتان زنجان و با حضور اعضای این شورا 
در محل سالن جلســات فرمانداري شهرستان 

زنجان برگزار گردید.
 نشســت پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ... 
مجید آغاز شد، سپس مهندس محمود سرمستي 
مدیر امــور منابــع آب زنجــان ضمن خوش 
آمدگوئی و تقدیر و تشــکر از شرکت کنندگان 
نشست، دستورات نشست مذکور را که عبارت 

بود از؛ ۱-ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ امور 
منابع آب زنجان در راستای اجرای طرح احیاء، 
تعادل بخشی و انسداد چاههای غیرمجاز۲- ارائه 
گزارش توســط اداره صنعت، معدن و تجارت 
در بــاره پیگیری جهت نصب کنتور هوشــمند 
آب توســط صاحبان صنایــع، مطابق مصوبات 
جلسات شــورای حفاظت از منابع آب استان و 
شهرســتان زنجان ۳-بررسی و ارائه پیشنهادات 
اعضــای محترم در باره صیانــت و حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی ۴- بررســی و اعالم نظر در 
باره اصالح و تعدیــل پروانه های بهره برداری 
موجود به جهت سازگاری با کم آبی شهرستان 
و ۵- بررســی درخواســت تأمین آب شرب و 
بهداشت خانه های کارگری تعدادی از باغداران 

انتهای شهرک گلشهر کاظمیه زنجان با توجه به 
داشتن پروانه آب کشاورزی برای باغات موجود 

را قرائت نمود.
سرمســتی، گزارش کلی از وضعیت منابع آبی 
شهرســتان زنجان و بارندگی هــای اخیر و نیز 
وضعیت مصرف آب برای حاضرین ارائه نمود.

 ســپس مدیران و نمایندگان دیگــر ادرات نیز 
مصوبات نشســت قبلــی را مطــرح کردند و 
گزارشات و اقدامات انجام شده و نیز مشکالت 
مربوطه در حوزه کاری خود را که مرتبط با بحث 

منابع آبی شهرستان است، ارائه نمودند.
در پایــان پــس از بحــث و بررســی در باره 
موضوعات مطروحه نشست با مصوباتی خاتمه 

یافت .

برگزاری نشست شورای حفاظت منابع آب شهرستان زنجان

نخستین نشســت کمیته هماهنگی استانی سال 
۹۹ طرح های گردشــگری شرکت آب منطقه 
ای زنجان با حضور موســوی مشاور مدیر کل 
و سعید محمدی معاون سرمایه گذاری فرنشین 
میراث فرهنگی اســتان و حســین مهدی نژاد 
معاون منابع انســانی، مالی و پشــتیبانی و لیدا 
آشــوری معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه 
ای زنجــان و امینی و قلی پور مشــاوران طرح 
سرمایه گذاری در مجموعه سد گالبر، در محل 
ســالن شهید شهریاری شــرکت آب منطقه ای 

زنجان برگزارشد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای زنجان، لیدا آشــوری، معــاون برنامه ریزی 
این شرکت در ابتدای نشست، با شرح اقدامات 
انجام شــده تاکنون در راستای تبدیل مجموعه 
ســد گالبر به یک مکان گردشگری مناسب با 
توجه به پتانســیل باالی آن، اظهارداشت: تهیه 
طرح گردشــگری گالبر در ســال  ۹۶ توسط  

مهندسین مشاور آب سازه اسپوتا شروع شد ولی 
بدلیل عدم استقبال سرمایه گذار راکد مانده بود.
آشوری،تصریح کرد:با پیگیری های بعمل آمده 
و تشکیل نشست بررســی پتانسیل گردشگری 
گالبــر بــا حضور مدیــر کل وقــت اداره کل 
میراث فرهنگی ، صنایع دســتی وگردشــگری 
استان زنجان و همزمانی آن با انعقاد تفاهم نامه 
همکاری مشترک وزارت نیرو و سازمان میراث 
فرهنگی ، صنایع دســتی وگردشگری کشوردر 
اردیبهشــت ماه ۹۸ وابالغ شــیوه نامه اجرای 
فعالیــت های گردشــگری و تفریحی در منابع 
و تاسیســات آبی  در تیر ماه ۹۸ موجب شــد 
تا بحث گردشگری ســد گالبر با جدیت تمام 
پیگیری و موجب انتخاب مشاورو مراحل بعدی 

آن شود.
وی افزود:برای آشــنایی بیشــتر با طرح توسعه 
گردشــگری در ســدها بخصوص ســد گالبر 
نمایندگان شرکت آب منطقه ای زنجان با شرکت 

در نمایشــگاهی کــه برای همیــن موضوعات 
برگزار شده بود و همچنین بازدید از طرح های 
گردشگری آبی شرکت آب منطقه ای مازندران 
که در این امرپیشــرو بودند، با همراهی نماینده 
سازمان میراث فرهنگی وگردشگری زنجان در 
شهریور۹۸، موجب شناسایی و تصویب ظرفیت 
های گردشــگری ســدهای تهم ، کینه ورس و 
گالبــر با اولویت اجرای طرح گالبر در مهر ماه 
۹۸ در اولین نشســت کمیته هماهنگی استانی 
گردید و شرکت آب منطقه ای زنجان با انتخاب 
مشــاور قدمهای مهمی را در جهت تسریع در 

توسعه گردشگری سد گالبر برداشت.
معــاون برنامه ریــزی شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، گفت: این شــرکت در راستای معرفی 
و ارائه ظرفیت گردشــگری ســایت گالبر در 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی 
تهران در بهمن مــاه ۹۸ بهمراه اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری اســتان حضور یافت و 

توانست اطالعات و تجارب خوبی را در زمنیه 
گردشگری سدهای استان کسب نماید.

در ادامه، امینی مدیر شرکت سامان آب سرزمین 
که طرحهای گردشگری در استانهای مازندران و 
همدان و دیگر نقاط کشــور را انجام داده است، 
به ارائه ســیمای کلی از طرح گردشگری کمپ 
گالبر پرداخت و گفت:این سد بدلیل واقع شد 
در دل روســتای تاریخی گالبر می تواند جذب 

گردشگر باالیی داشته باشد به شرطی که بتوان 
زیرساخت ها را در آن فراهم و تقویت نمود.

در این نشست، موسوی مشاور فرنشین میراث 
فرهنگی زنجــان اظهار داشــت:این اداره کل 
آمــاده هرگونه همکاری در باره طرح توســعه 
گردشگری مجموعه گالبر است و در باره آماده 
سازی زیرســاخت ها و استعالمات آن از هیچ 

کمکی دریغ نخواهد کرد.

برگزاری نخستین نشست کمیته هماهنگی استانی سال 99 
طرح های گردشگری شرکت آب منطقه ای زنجان

مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق زنجان با مهندس اســماعیل 
افشاری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
استان دیدار و پیرامون مسائل مشترک بین 

دو دستگاه گفتگو کرد.
در ابتدا، مهندس افشــاری ضمن عرض 
خیر مقدم به بیان مسائل و مشکالت در 
عرضه آب و برق به مشــترکین پرداخت 
و اظهار داشت:اکنون با پایین بودن تعرفه 
برق و جرائــم آن با مصرف باالی آب و 

برق مواجه هستیم .
وی تصریح کرد: مشترکان شرکت به دلیل 
پاییــن بودن تعرفه بــرق و جرایم اضافه 

برداشت و ماهیت عدم بازدارندگی نرخ 
برق از مراجعه جهــت تمدید پروانه ها 

استنکاف می ورزند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
پایین بودن سطح سفره های آب زیرزمینی 
در استان به خصوص دشت های ممنوعه 
را زنگ خطری برای کشــاورزان دانست 
و گفت: بهره بردارانی که به صورت غیر 
مجاز یا بــدون تمدید پروانه از منابع آب 
زیرزمینی برداشت می کنند از عوامل اصلی 
ایجاد این معضل اجتماعی و اقتصادی به 

حساب می آیند.
رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای 

زنجان در این نشست صمیمی،به ضرورت 
هماهنگی بیش از پیش بین صنعت آب و 
برق استان با لحاظ حداقل اثرات اجتماعی 
تاکید نمــود. در ادامــه مهندس علیرضا 
علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان به عدم امکان افزایش تعرفه 
های برق اشاره کرد و گفت: این موضوع 
برای شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
محدودیت قانونی دارد ولی امیدواریم در 

آینده تعرفه های جدید ابالغ گردند.
وی از تامین برق شــرکت آب منطقه ای 
زنجان توسط دیزل ژنراتور در فصل گرم 
سال ابراز خرسندی کرد و افزود : شرکت 

توزیع برق زنجان آماده هرگونه تعامل و 
ارائه مشاوره در این مورد می باشد.

 مهندس حسین مهدی نژاد ، معاون منابع 
انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه 
ای زنجان نیز به اســتفاده بهینه از ژنراتور 
توسط کلیه واحدهای ستاد شرکت اشاره 
نمود و نقش آن را در صرفه جویی مصرف 

برق در تابستان بسیار ارزنده برشمرد .
وی در ادامه با حسینی معاون مالی شرکت 
توزیع نیــروی برق زنجان ،به بررســی 
حســاب های فی مابین دو شــرکت در 
باره شفاف سازی بدهی های آب و برق 

پرداخت .

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان
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مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان خبر داد:

تجهیزات روزآمد حفاظتی 
در تاسیسات آب و فاضالب 
استان زنجان نصب می شود

 مدیــر دفتر حراســت و امور محرمانه 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در بازدید 
از مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظت 
الکترونیکی در مخزن 2000 متر مکعبی شــهر 
سلطانیه گفت: این تجهیزات به عنوان پایلوت 
در مخزن ذخیره آب شــهر سلطانیه راه اندازی 

می شود.
رســول امامی اظهار کرد: به دستور مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان و طبق 
تقویم کاری مشخص شده، تجهیزات حفاظتی 
روز آمد به تدریج در تمامی تاسیســات آب و 
فاضالب استان زنجان نصب و راه اندازی می 

شود.
وی افزود: در شــش ماهه گذشته 20 مورد از 
تاسیســات و مراکز شــرکت به سیستم های 
ایمنی و ضد ســرقت مجهز شده و در 4 مورد 
از تاسیسات اداری نیز سیستم دوربین های مدار 

بسته راه اندازی گردیده است.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان هدف از اجرای این طرح 
ها را پیشگیری از سرقت و تامین امنیت منابع و 
مخازن ذخیره آب شرب شهروندان عنوان کرد.

امامی تصریح کرد: دفتر حراست و امور محرمانه 
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان برای 
تحقق یکپارچگی، کار آمدی، اشراف و امنیت 
در شرکت آب و فاضالب استان زنجان از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهد کرد.

بازدید عوامل تولید 
صدا و سیمای مرکز زنجان
از تصفیه خانه آب زنجان

 جمعی از عوامل تولید صدا و ســیمای 
مرکز زنجان با حضور در تصفیه خانه آب شهر 
زنجان ضمن بازدید از تاسیسات، از نزدیک در 
جریان روند فعالیت این تصفیه خانه قرار گرفتند.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در این بازدید مدیر دفتر 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان ضمن تشریح فعالیت 
های گسترده این شرکت در حوزه تولید، انتقال، 
تصفیه و  توزیع آب گفت: صدا و سیما به عنوان 
یــک ظرفیت فوق العاده در حــوزه آموزش و 
ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، می تواند در 
حفظ و صیانت از این ســرمایه خدادادی نقش 

ویژه ای داشته باشد.
مصطفــی اکرمــی اظهار کرد: شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان طبق هماهنگی های قبلی، 
در تولید برنامه های مشترک با صدا و سیما وارد 
شده و بزودی در حوزه های مختلف از جمله 
تولید برنامه آموزشی برای کودکان، تولید برنامه 
های ترویجی و فرهنگی در زمینه مصرف بهینه 
آب و تولیــد محتوا از اقدامــات و پروژه های 
شرکت آب و فاضالب برنامه های متنوعی تولید 

و پخش خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از صدا و سیمای مرکز زنجان 
بخاطر همکاری صمیمانه و تنگاتنگ با شرکت 
آب و فاضالب در همه زمینه ها گفت: این مرکز 
همواره به عنوان یک بــازوی توانمند در کنار 
شرکت آب و فاضالب بوده و در اطالع رسانی 
و آموزش های مرتبط با این نعمت الهی و حیات 

بخش ، کمک حال این شرکت بوده است.
گفتنی اســت عوامل تولید صدا و سیما پس از 
بازدید از بخش های مختلف تصفیه خانه آب 
شهر زنجان، از آزمایشگاه و مرکز کنترل کیفیت 

آب زنجان نیز بازدید به عمل آوردند.

 خبـــر

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداســتری شش دانگ یک 
دســتگاه آپارتمان به پالک 13577 فرعی 
41 اصلی بخش 7 زنجان به شــماره چاپی 
- 531509 بــه شــماره دفتر امالک 521 
صفحــه 163 و شــماره ثبــت 81089 به 
آدرس: انصاریه خیابان ولی عصر گلســتان 
3 قطعه 201 طبقــه اول به نام محمدباقر 
جمشــیدی صادر و تســلیم گردیده است 
ســپس مالک با ارایه دو برگ استشــهادیه 
مصدق، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
گردیــده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
المثنی را نموده اســت که مراتب به استناد 
تبصــره 1 ماده 120 اصالحــی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می گــردد تا هر کس به 
نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور 
دارنــد یا معامالتی به نفع آنها انجام شــده 
است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 
روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود 
را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت 

المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- رییس واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان گفت: هفته های میانی تابســتان به لحاظ 

پیک مصرف برق، اهمیت زیادی دارد.
به گــزارش زنگان امروز علیرضــا علیزاده ظهر 
دیروز )2۵ خرداد( در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان، اظهار کرد: یقینا نقش صنعت برق در 
تحقق شعار »رونق تولید« بسیار مهم خواهد بود؛ 
چراکه تولید برق مطمئن و پایدار نقش حیاتی را 
برای تداوم فعالیت منظم صنایع داخلی بر عهده 

دارد.
این مســوول در رابطه با برنامه های استراتژیک 
تدوین  شده برای تحقق چشم انداز ۱404 شرکت 
توزیــع نیروی برق اســتان زنجان در راســتای 
افزایش رضایت مندی مردم، ادامه داد: برنامه های 
چشــم انداز ۱404 این شــرکت اقتباس گرفته از 
اعداد ۱404 است، به طوریکه طبق پیش بینی های 
صورت گرفته تلفات انرژی برق استان را به عدد 
4 خواهیم رســاند و این در حالی اســت که هم 
اکنون از نرم کشوری )بیش از ۱0 درصد( است.

وی افزود: حلقه نخست توسعه تولید برق است 
که توســط نیروگاه های انجام می شــود و ایجاد 
نیروگاه در دنیای امروز بســیار پرهزینه است و 
ســاخت آن در دستور کار نیســت. توزیع برق 
پرفشــار بین اســتانی حلقه دوم تولید برق است 
و توزیع برق با ولتاژ پایین در شــهرها نیز مورد 

توجه است.
علیزاده، مردم و مدیریت مصرف را حلقه چهارم 

توزیع برق دانســت و گفت: بدون بهره مندی از 
این حلقه امکان مدیریت برق وجود ندارد و اگر 
مدیریت تقاضا و اســتفاده از پتانسیل های مردمی 
مورد توجه قرار نگیرد، قطعا تولید نمی تواند نیاز 

مصرف کنندگان را پاسخگو باشد.
این مسوول، زنجان را جزو استان هایی با میانگین 
مصرف پایین اعالم کرد و یادآور شد: پنج تعرفه 
خانگی، صنعتی، تجاری، عمومی و کشــاورزی 
بــرق تولیدی را در زنجان مصــرف می کنند که 
در مجموع بیش از ۵۷۷ هزار مشــترک از انرژی 
برق در زنجــان تغذیه می کنند. همچنین بیش از 
۱0 هزار دستگاه ترانس با ۱4۷ مگاولت آمپر کار 

می کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
تصریح کرد: هم اکنون ۸0 درصد کل مشــترکان 
برق این اســتان را مشــترکان خانگی تشــکیل 
می دهد و این مشــترکان، ۱۸ درصد برق تولیدی 
را مصرف می کنند. مشــترکان تجاری ۱۳ درصد 
از کل مشترکان را تشــکیل داده اند که ۵ درصد 
کل مصرف را شامل می شود. با وجود اینکه ۳.۶ 
درصد از مشترکان برق زنجانی واحدهای عمومی 
هستند، ولی این واحدها ۵ درصد انرژی را استان 
تامیــن می کنند. بخش کشــاورزی با ۱.۹ درصد 
جمعیت و ۱۹ درصد مصرف و بخش صنعت با 
کمتر از یک درصد جمعیت مشترکان و ۵2 درصد 

مصرف، سبد انرژی استان را شامل می شود.
این مسوول با اشاره به پیک تابستان، اظهار کرد: 

ســال گذشته پیک بار مصرف برق ۵۹۹ مگاوات 
بود که با توجه به ازایش مشترکان و نوع مصرف 
پیش بینی گذر از این میزان وجود دارد و امســال 
برای همه هفته های تابستان، پیک مشخص شده 
است؛ به طور مثال پیک مصرف هفته گذشته ۵۱۷ 

مگاوات بود که خوشبختانه هنوز در بازه مصرف 
کمتر از پیک قرار داریم.

علیزاده خاطرنشان کرد: هفته های میانی تیر ماه به 
لحاظ مصرف اهمیت باالیی دارد و و برنامه های 
تشــویقی برای تعرفه های مختلف در نظر گرفته 

شده است و مشــترکان توجه داشته باشند که از 
ابتدای اردیبهشتماه، ۶ درصد بر بهای برق مصرفی 
افزوده شده و مشترکانی که بیش از حد مشخص 
 شــده مصرف  کنند، مشمول پرداخت ۱۶ درصد 

بیشتر از دیگر مشترکان خواهند شد.

 در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان شد:

تابستان در راه و نگرانی های پیک مصرف برق

 فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان 
زنجان گفت: درآمدهای عمومی این اســتان در 
سال گذشــته ۱۷ هزار و 2۳۱ میلیارد ریال بود 
که 4۸.۵ درصد نســبت به سال ۹۷ و 4۱ درصد 

نسبت به مصوبه وصول درآمد، رشد داشت.
ابوالفضــل عباســچیان در نشســت شــورای 
هماهنگی شرکت های بیمه در استان زنجان که 
با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شــد، 
افزود: درآمدهای مالیاتی اســتان زنجان در سال 
گذشته بالغ بر ۱۶ هزار و 4۱۱ میلیارد ریال بود 
و ۹۵ درصد درآمدهای اســتان از محل مالیات 

است.
وی اظهار داشــت: ســهم اســتان زنجــان از 
درآمدهــای عمومی کشــور ۱.۳۸ درصد بوده 
و رتبه ۱۵ را دارد و ســهم این اســتان از درآمد 

مالیاتی کشور نیز حدود 2 درصد است.
عباسچیان با بیان اینکه استان زنجان از وضعیت 
اقتصادی خوبی برخوردار است، گفت: در سال 
۹۵ تولید ناخالص داخلی این استان ۱۵4 هزارو 
۶00 میلیارد ریال بود که سال گذشته 2۱ درصد 

افزایش یافت.
وی اظهار داشت: زنجان در مقایسه این شاخص 
بین سال های ۹۵ با ۹2 بیشترین رشد را در بین 

استان های کشور داشت.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان 
خاطرنشــان کرد: این اســتان در ســرانه تولید 
ناخالص داخلی با احتســاب نفــت، رتبه ۱۹ و 

بدون احتساب نفت، جایگاه ۱4 کشور را دارد.
وی ابــراز کرد: ســهم بخش های کشــاورزی، 
صنعــت و خدمات در ارزش افزوده کشــور به 
ترتیــب ۹ ، ۳۸.۵ و ۵۱.۵ درصد و این رقم در 
اســتان زنجان به ترتیب ۱۷، ۳۸ و 44.۵ درصد 

است.
عباسچیان با بیان اینکه به رغم ارزش افزوده باال، 
اشتغال ضعیفی در بخش خدمات داریم، افزود: 
میزان اشتغال اســتان زنجان در سال های ۹۷ و 
۹۸ در بخش کشاورزی به ترتیب ۳0.2 و ۳۳.۵ 
درصــد، در بخش صنعت به ترتیب ۳۳.۱ و ۳۱ 
درصد و در بخش خدمــات به ترتیب ۳۶.۷ و 

۳۵.۶ درصد بوده است.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان 
با بیــان اینکه زنجان، رتبه اول کشــور در نرخ 
مشارکت اقتصادی را دارد، گفت: نرخ مشارکت 
اقتصادی این اســتان در ســال های ۹۷ و ۹۸ به 
ترتیــب 4۶.۷ و 4۹.۱ درصد بــود در حالی که 
میانگین این شــاخص در سطح کشور در سال 
گذشــته 44.۱ درصد همچنین نــرخ تورم این 
استان در سال گذشــته ۳۳.۹ درصد بود که این 

میزان در کشور ۳4.۸ درصد ثبت شده است.
وی با اشاره به بازرگانی خارجی استان زنجان، 
اظهار داشــت: ارزش صادرات این اســتان در 
سال های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۵۵ و 22۳ میلیون 
دالر و ارزش واردات نیز در سال های ۹۷ و ۹۸ 

به ترتیب 2۷۱ و ۳4۷ میلیون دالر بود.

عباسچیان تصریح کرد: ۹۷ درصد واردات استان 
زنجان، مواد خام و اولیه و همچنین تجهیزات و 

ماشین آالت خط تولید است.
وی افزود: سهم استان زنجان از مجموع صادرات 
کشور، هشت دهم درصد و از مجموع واردات 

کشور نیز ۵4 صدم درصد است.
این مسؤول با بیان اینکه استان زنجان رتبه ۹ در 
بین 42 منطقه بورسی کشــور را دارد، گفت: ۹ 
میلیارد و ۱0۵ میلیون ســهم در سال ۹۷ در این 
استان معامله شده بود که در سال گذشته به ۱4 

میلیارد و۸20 میلیون سهم افزایش یافت.
فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با 
اشاره به اجرای پنجره واحد سرمایه گذاری برای 
صدور مجوزها و اســتعالم ها به عنوان نمونه در 
استان زنجان گفت: این عامل سبب رشد فضای 
کســب و کار استان شده و زنجان از این حیث، 
رتبه چهارم کشور را دارد و استان های گیالن و 
آذربایجان غربی که رتبه های اول و دوم را دارند، 

دارای منطقه آزاد هستند.
وی خاطرنشــان کرد: حجم سرمایه گذاری این 
استان حدود ۷0 هزار میلیارد تومان بوده که ۶00 
میلیون دالر آن خارجی )به نرخ دالر ســال ۸۸( 

است.
عباســچیان ابراز کرد: به رغم حجم قابل توجه 
اقتصادی، رشــد حــق بیمه تولیدی در اســتان 
زنجــان، ضعیف بوده و از ایــن حیث، رتبه 2۵ 

کشور را دارد و نیاز به تالش بیشتر است.

حق بیمه تولیدی اســتان زنجان ۵۳۵ میلیارد 
تومان است

دبیر شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان 
زنجان نیز با اشاره به عملکرد این شورا در سال 
۹۸ گفت: حــق بیمه تولیدی این اســتان ۵۳۵ 
میلیارد تومان و خســارت پرداختی ۳22 میلیارد 

تومان بود.
احمد مظفرخرمی اظهار داشت: سال گذشته در 
مجموع ۵۵0 هزار فقــره بیمه نامه صادر و ۱۱۳ 

هزار و ۵00 فقره خسارت پرداخت شد.
وی خاطرنشــان کــرد: حق بیمه و خســارت 
پرداختی سال گذشته در استان زنجان نسبت به 
سال ۹۷ به ترتیب 2۵.۱ و ۸.۹ درصد رشد یافت.

دبیر شــورای هماهنگی شــرکت های بیمه در 
اســتان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته ۳۸ 
هزار و ۵۶0 فقره بیمه عمر در این اســتان صادر 
شد، گفت: تاکید شــورای هماهنگی بر جذب 
نمایندگان بیمه عمر است زیرا کم هزینه و سریع 
بوده و همچنین ســبب ایجاد شغل و کارآفرینی 

می شود.

وی افزود: ســهم شرکت های بیمه غیردولتی از 
بیمه در اســتان زنجان ۷۵.۸ و سهم شرکت های 

دولتی 24.2 درصد است.
ظفرخرمی یادآور شــد: اولین انتخابات شورای 
هماهنگی شرکت های بیمه در استان زنجان در 
ســال ۹۶ برگزار و با پنج کارگروه، کار خود را 

آغاز کردند.
دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایــران نیز با بیان 
اینکه شــرکت های بیمه بایــد از نرخ های فنی 
پرهیز کنند، گفت: در 2 ماه گذشــته از 2 فقره 

مناقصه های خیلی بزرگ، ممانعت شد.
ســیدمحمد کریمی بــا بیان اینکــه از ظرفیت 
آموزشــی صنعت بیمه در اســتان ها اســتفاده 
شــود، اظهار داشت: کارشناسان زبده و توانمند 
صنعت بیمــه، توانایی آمــوزش ۱0 هزار نفر- 
ســاعت را دارند. وی خاطرنشان کرد: ارتباط با 
مدیریت بحران، دســتگاه قضایی، سخنرانی در 
خطبه های قبل از نماز جمعه متناسب با فرهنگ 
هر شهرستان و اســتفاده از فرصت رسانه ها به 

افزایش ضریب نفوذ بیمه، کمک می کند.

فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان:

درآمدهای عمومی استان زنجان
 ۴۸.۵ درصد رشد یافت

 فرنشین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: تحقق جهــش تولید بدون 

داشتن مواد اولیه امکان پذیر نیست.
ناصــر فغفــوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: هم اکنون بزرگ ترین مشــکل کارخانه ها و 
واحدهای این اســتان در بحث تولید، تامین مواد 
اولیه وارداتی اســت که بــه دلیل فرآیند طوالنی 
تاییدیه های بانک مرکزی با تاخیر انجام می شود.

این مســوول ادامه داد: تحقق جهش تولید بدون 
داشــتن مواد اولیه امکان پذیر نیســت. حتی اگر 
بهترین شــرایط ممکن را نیز بــرای واحدهای 

تولیدی فراهم کنیم اما مواد اولیه تامین نشــود، 
جهش تولید محقق نخواهد شد.

وی افزود: تامین مواد اولیه مشکل اصلی واحدهای 
تولیدی با اختالف زیاد نسبت به دیگر مشکالت 
است و شرایط کنونی کشور الزام می کند که بانک 
مرکزی، مسیر، قواعد و دستورالعمل های متفاوت 
در پیش بگیرد. هیچ یک از واحدهای تولیدی از 
سیســتم بانکی، ارز نمی خواهد و انتظار واحدها 
تسهیل فرآیندها اســت تا بتوانند از منابع ارزی 
خود در خارج از کشور به صورت بدون انتقال، 
ارز وارد کننــد تا فعالیت واحدهــای تولیدی با 

توقف مواجه نشود.
فغفوری با اشــاره به نام گذاری ســال کنونی به  
عنوان جهش تولید از سوی رهبر معظم انقالب، 
تصریح کرد: جهش تولید به  قطع، متکی و وابسته 
به یک قوه نبوده و ســران ســه قوه، برنامه ریزی 
الزم برای فعالیت و حمایت از واحدهای تولیدی 
و کمــک به تحقق جهش تولیــد را دارند که در 
این راستا جلســات متعددی عالوه  بر حوزه قوه 
مجریه در اســتان و سطح کشور جلساتی نیز بر 
اساس برنامه های دیگر قوا در حوزه های مختلف 

برگزار شده است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: مشــکالت واحدهای 
تولیــدی و انتظارات حوزه اقتصادی اســتان از 

سازمان بازرســی برای کمک به عملیاتی کردن 
جهش تولید و تســهیل فرآیندها در این نشست 

مطرح می شود.

فرنشین سازمان صمت استان:

جهش تولید بدون تامین مواد اولیه محقق نمی شود

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان با بیان اینکه تعــداد بیمارانی که 
نمونه گیری آنها مثبت شده بیش از چهار برابر 
شــده اســت، گفت: تعداد بیماران کرونایی در 

استان رو به رشد است.
محمــد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
با بیان اینکه اســتان زنجان در خصوص بیماران 
ســرپایی روند رو به باالیــی دارد، گفت: تعداد 
مراجعین به مراکز درمانی بیش از سه برابر شده 

است.
وی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که نمونه گیری 

آنها مثبت شــده بیش از چهار برابر شده است، 
اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی در اســتان رو 

به رشد است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، با بیــان اینکه اگر مــردم پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

نکنند، بستری های بیماری کرونا در استان زنجان 
چند برابر می شــود، گفت: در صــورت تداوم 
افزایش تعداد بیماران کرونایی، سیستم بهداشت 
و درمان استان با مشکالت جدی مواجه خواهد 

شد.
صائینی تاکید کرد: از مردم درخواســت می شود 

پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند چرا که 
تخت های بیمارستانی استان بیش از هزار و ۹00 
تخت است و خدمات رســانی درمانی سخت 

می شود.
وی گفت: در اســتان زنجان اطالع رســانی در 
خصوص بیماری کرونا بســیار ضعیف شده و 

مردم گمان می کنند ایــن بیماری از بین رفته 
ولی این طور نیست.

معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، بیان اینکه در هفته گذشــته شهرســتان 
طارم ســفید بود، گفت: به دلیل رعایت  نکردن 
پروتکل های بهداشــتی این شهرستان به حالت 
زرد رسیده و شهرســتانهای زنجان و خرمدره 

قرمز است.
صائینی گفت: دســتگاه های اجرایی هم باید در 
خصوص اصالع رسانی از این بیماری همکاری 

الزم را با دانشگاه علوم پزشکی بکنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

تعداد بیماران کرونایی در استان رو به رشد است
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اذان ظهر

13:16

غروب آفتاب

20:36

اذان مغرب

20:57

نیمه شب

00:22

اذان صبح فردا

4:07

طلوع صبح فردا

5:56

وضعیت آب و هوای زنجان:

9
32

زهار ردد مرا، عاشقاهن ردمان باش
گاهن پایان باش زهار راه مرا، ای ی
ربای آنکه نگویند، جسته ایم و نبود

ش کرده ام، آن باش تو آن هک جسته و پیدا
دوباره زنده کن این خسته ی خزان زده را

حلول کن هب تنم جان ببخش و جاانن باش

وم عطشم کوری تشنه ی عشقم، تدا
دگر بس است، ز باران مگوی، باران باش

دوباره سبز کن این شاهخ ی خزان زده را
دوباره رد تن من روح نوبهاران باش

ی حزین، وین نوای آهنگین بدین صدا
هب باغ خسته ی عشقم، زهاردستان باش

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

معاون سردبیر: جواد کریمی
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

 دبیر عکس: ناصر محمدی
 همکاران: حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

علی اکبر بحری )متولد سال 1320 در شهر زنجان(، استادکار 
چاقوساز زنجانی است.

او از سن 12 سالگی آموختن حرفه چاقوسازی را نزد »حسین 
بحری« آغاز کرد و 3 سال نیز شاگرد استاد »عباسعلی بحری« 

بود.
استاد علی اکبر بحری در بیشتر شهرهای ایران به تعلیم و 
آموزش چاقوسازی پرداخت و فنون این حرفه را ه افراد زیادی 

آموخت.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز

علی اکبر بحری
استاد چاقوساز زنجانی
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