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رییس کل دادگستری استان زنجان:
زنجان،رتبهدومکشوردرجشنگلریزانراکسبکرد

استادیاردانشکدهفیزیکدانشگاهتحصیالتتکمیلیعلومپایهزنجانخبرداد:

ساخت نخستین آزمایشگاه 
خیرساز کشور در زنجان

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان زنجان گفت: با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و تعطیلی مدارس جشن الفبا برای 
۲۰ هزار دانش آموز کالس اولی در استان زنجان 
با مشــارکت شبکه استانی اشــراق به صورت 

مجازی برگزار شد.
صیادســالمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
هدف از برگزاری این جشــن را آموزش شکر 
گفتن خداوند در اهداء نعمت های بی شــمار به 
انسان ازجمله نعمت علم و دانش با قدردانی از 

زحمات معلمان سختکوش عنوان کرد.
وی اضافــه کــرد: کالس اول ابتدایی به عنوان 
ماندگارترین خاطره شیرین در ذهن همه افراد 
جامعه اســت و بر این پایــه نعمت خواندن و 
نوشــتن به اندازه ای برای دانش آموزان شیرین 
و لذت بخش است که نام آموزگار سال اول در 

ذهنشان حک می شود.
این مسوول ادامه داد: بر این پایه و طبق تفاهم 
نامه منعقده با صدا و سیما جشن الفبای دانش 
آمــوزان کالس اولــی بصــورت متمرکز و با 
همکاری شبکه استانی اشراق برگزار شد که در 

هفته آینده  بازپخش خواهد شد.
وی اظهار داشت: این برنامه به صورت نمادین 
و با حضور ۱۰۰ نفــر از دانش آموزان کالس 

اولــی، معلمان و به همراه والدین آنها از تمامی 
مناطــق ۱۴ گانه آموزش و پرورش و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سالن کانون سهروردی 

زنجان برگزار شد.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان  ادامه داد:  در این جشن 
شاد و به یاد ماندنی دانش آموزان برای معلمان 
و اولیاء خود دلنوشته هایی در راستای سپاس از 
خداوند و لطف و عشــق درونی آنان نسبت به 
معلــم و والدین خود تهیه و آن را به معلمان و 

والدین اهدا کردند.
وی یاد آوری کرد: این جشن همه ساله به دلیل 
کســب مهارت خواندن و نوشــتن و قدردانی 
از زحمات معلــم و والدین با هدف ماندگاری 
خاطــره شــیرین در ذهن کالس اولــی ها به 
صورت حضوری برگزار می شد، که امسال به 
دلیل شرایط کرونایی به صورت مجازی انجام 

شد.
این مسوول، با اشاره به وضعیت ثبت نام کالس 
اولی های این استان برای سال تحصیلی جدید 
نیز گفت: ثبت نام ایــن پایه از ۱۰ خرداد آغاز 
شده است که تا ۱۵ تیر نیز ادامه دارد و خانواده 
ها می توانند با توجه به موقعیت محل زندگی 

فرزندان خود را ثبت نام کنند.

سالمی خاطرنشان کرد: البته فرآیند تکمیل ثبت 
نام دانش آموزان کالس اولی با سنجش سالمت 
آنان از یکم اَُمرداد تا ۱۵ شــهریور امسال نهایی 
می شــود که توجه والدین برای حضور دانش 
آموزان در این غربالگری بسیار ضروری است.

خبر فرهنگی
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 معاینات پزشکی اولیه برای 
متقاضیان بیمه حرف و مشاغل آزاد 

معاف شد

رییس سازمان آتش نشانی شهرداری زنجان خبر داد؛

افزایش آتش سوزی مراتع 
در شهر زنجان

 دستگیری در انتظار 
فروشندگان امتیاز خودروهای 

قرعه کشی شده

زنگانامروزمنتشرمیکند:

بررسی ابعاد حقوقی قتل رومینا به دست پدرش

 ششمین نشست هم اندیشی 
تخصصی بهــره برداری کلینیک و 
درمانگاه انجمن کلیوی جهت بهره 
برداری کلینیک و درمانگاه انجمن 
با حضور مسوولین علوم پزشکی و 
پزشکان خوشنام استان برگزار شد .
به گزارش خبرنگار انجمن خیریه 
کلیوی اســتان زنجان: این نشست 
تخصصی با هدف بهــره برداری 
کلینیک و درمانگاه انجمن با حضور 
آقایــان دکتر آرمانــی کیان معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشکی ،دکتر 
بابایی رییس انجمن نظام پزشکی 
و رییس انجمن صلح و ســالمت 
اســتان و دکتــر پزشــکی رییس 
گروه نفرولوژی و رییس دانشکده 
پزشــکی، دکتر آیت اللهی رییس 
مرکز دارو و پخش و و عضو هیئت 
مدیره مجمع خیرین سالمت استان 
و گروهی از پزشکان و سرپرستاران 
خوشنام و خیر خواه استان در محل 
سالن اجالس انجمن کلیوی برگزار 

شد .
در ابتدای نشســت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ضمن 
تشــکر از اعالم آمادگی و پذیرش 
بیمــاران دیالیز در بخــش دیالیز 
انجمن و تاثیــر مدیریت خوب و 
کلیوی  انجمن خیریه  مســوولین 
در کاهش مراجعین و هزینه های 
دانشگاه علوم پزشــکی بویژه در 
شــرایط حاکم بر بیماری کرونا از 
اعــالم آمادگی کامــل همه جانبه 
دانشــگاه علوم پزشکی در تسریع 

امور انجمن خبر داد. 
در ادامه نیز رییس نظام پزشــکی 
و رییس انجمن صلح و ســالمت 
استان زنجان نیز در این نشست از 
جذب و همراهی پزشکان داوطلب 
عمومی و تخصصی برای همکاری 
خیرخواهانه در کلینیک انجمن خبر 
داد. دیگر شــرکت کنندگان گروه 
پزشکی و پرســتاری در نشست 
تا  برای همکاری خیرخواهانه  نیز 
زمان به حد نصاب نرسیدن تعداد 
مراجعین بیمار و دسترسی انجمن 

بــه درآمد قابل قبول اعالم آمادگی 
کردنــد. در پایان پس از تاکید نظر 
اکثریت اعضا بر بهره برداری فاز به 
فاز با اولویت درمانگاه،داروخانه،و 
خدمات پرستاری ،مقرر شد شروع 
به کار در درمانگاه و کلینیک در یک 
چهارچوب مشــخص برای ارائه 
دهندگان خدمات و نیز گیرندگان 
خدمات در دستور کار باشد تا ادامه 
کار سبب اعتماد کامل مردمی باشد. 

شــایان ذکر اســت:کلینیک فوق 
تخصصی و مهمانســرای انجمن 
خیریه کلیوی با هــدف خدمات 
رسانی به گروه های هدف ۱۳ دی 
ماه ۹۸ با حضور مسووالن استانی و 

کشوری افتتاح شد.
خدمات ارائه شده در  کلینیک فوق 
تخصصی انجمن خیریه حمایت از 
بیماران کلیوی از ۲ بخش سرپایی 
شامل درمانگاه عمومی، داروخانه، 

 ،CPR اتاق خدمات پرســتاری، 
خدمات ویــژه و  اتاق پزشــکی 
تشکیل شده و بخش دیگر نیز شامل 
دندانپزشکی،  تخصصی،  خدمات 
فیزیوتراپی و آندوســکوپی، تست 
ورزش، نفرولوژی، ارولوژی، قلبی، 
عفونی و داخلی است که قابل ارائه 
به بیماران کلیوی مورد نیاز تجمیع 
و بدون نوبت و به صورت رایگان 

به بیماران خدمات ارایه می شود .

خبر اجتماعی

برگزاریششمیننشستهماندیشیتخصصی
انجمنکلیویبرایبهرهبرداریکلینیکودرمانگاهاینانجمن

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری 
و استخدامی کشور خبر داد: 

افزایش۲۶درصدی
حقوقکارکناندولتوبازنشستگان

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در خانه ملت:

راهطوالنیتاپیدا
شدنواکسنکرونا
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مدیر درمان استان:
 معاینات پزشکی اولیه 

برای متقاضیان بیمه حرف 
و مشاغل آزاد ، معاف شد

 مدیر درمان استان از معافیت معابنات 
پزشــکی اولیه برای متقاضیان بیمه حرف و 

مشاغل آزاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت درمان 
اســتان زنجان،  دکتر علــی محمدی با بیان 
اینکه ارتقاء رضایتمندی بیمه شــدگان این 
سازمان سرلوحه امور سازمان است ، گفت 
تحقــق برنامه های عملیاتی ســازمان مبنی 
بر تســهیل و روان ســازی امور، تسریع در 
فرآیند تعمیم و گسترش پوشش بیمهای به 
آحاد افراد جامعه، ارتقاء سطح رضایتمندی 
متقاضیان و بیمه شدگان و  درجهت کاهش 
هزینه ها ، از برنامه های مهم و راهبردی این 

سازمان مردمی است.
وی در باره کلیه متقاضیــان بیمه با ماهیت 
اختیاری که بیمه مورد درخواست آنان جنبه 
غیر اجبــاری دارد اظهار داشــت این بیمه 
)شامل: بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 
ادامه بیمه بهطور اختیاری، بیمه ایرانیان خارج 
از کشور، بیمههای توافقی، کارفرمایان صنفی، 
کارگران ساختمانی، رانندگان، خادمین ثابت 
مساجد، قالیبافان و شــاغالن صنایع دستی 

شناسه دار و...( را می شود.
مدیر درمان اســتان دو شرط اساسی را برای 
معافیت از معاینات پزشــکی برای این قبیل 
بیمه شدگان ضروری و الزم االجرا دانست 
و افزود این قبیل بیمه شــدگان می بایست 
ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست ، یک 
سال ســابقه پرداخت حق بیمه )365 روزبا 
نرخ کامل( داشته باشند و همچنین ظرف یک 
سال قبل از تاریخ درخواســت ، دارای 90 
روز سابقه پرداخت حق بیمه )با نرخ کامل( 
باشــند. که دارا بودن توامان هر دو شرط بر 
پایه مــواد 75 و 80 قانون تامین اجتماعی ، 
الزمه معافیت از معاینات اولیه برای این قبیل 
بیمه شدگان تامین اجتماعی است. به عبارت 
دیگر چنانچه به هر دلیلی شخص بیمه پرداز 
با ماهیــت اختیاری دچار فاصلــه در بیمه 
پردازی باشند وفاصله بیش از تعریفات فوق 
نباشــد ، نیاز به انجام آزمایشات و معاینات 

مجدد بیمه پردازی نمی باشد.

طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار؛
نرخ حمل و نقل درون 

شهری در استان زنجان 
تغییر کرد

 طبق مصوبــه کارگروه تنظیم بازار و 
کمیسیون هماهنگی امور تعزیزات حکومتی 
استان زنجان، نرخ جدید حمل و نقل درون 

شهری در استان را اعالم کرد.
در مصوبه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون 
هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان نرخ 

جدید حمل و نقل درون شهری اعالم شد.
بر این پایه قیمت مصوب سال کنونی برای 
تاکسی درون شــهری در شهرستان زنجان 
برای یک مســیر ۱0000 ریال، دو مســیر 
۲0000 ریال، سه مســیر ۲5000 ریال و به 
ازای مســیر چهارم به بعــد 5000 ریال به 
قیمت کرایه افزوده می شــود. همچنین نرخ 
کرایه تاکســی ون ۲0000 ریال و تاکســی 
بی ســیم 65000 ریال به ازای ارائه خدمات 
۲0 دقیقه ای و نرخ کرایه شبانه 75000 ریال 

از ساعت ۲3 الی 6 صبح مصوب شد.
طبــق مصوبه این کارگــروه، کرایه اتوبوس  
مســیرهای منتهی بــه پایانه هــای ارتش و 
آزادی 6۲50 ریال، مســیر منتهــی به پایانه 
زینبیه 7500 ریال، خط ویــژه پایانه ارتش 
تا پایانه آزادی 3750 ریال و خطوط خاص 

سریع السیر ۱۲500 ریال مصوب شد.
به منظور یکسان ســازی نــرخ خدمات و 
تعیین قیمت واحد برای تاکســی تلفنی های 
شهرســتان زنجان، نرخ کرایه تاکسی تلفنی 
65000 ریال به ازای ارائه خدمات ۲0 دقیقه 
و نرخ کرایه شبانه 75000 ریال از ساعت ۱۱ 

تا 6 صبح تعیین و مصوب شد.
همچنین به منظور انجام برنامه ریزی دقیق و 
جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، فرمانداران 
شهرســتان ها مکلف شــده بودند نسبت به 
ارسال نرخ کرایه حمل و نقل حداکثر تا پایان 
اردیبهشت ماه سال آتی موارد پیشنهادی را به 

دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند.

افزایش آتش سوزی مراتع 
در شهر زنجان

 رییس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری زنجان گفت: در چند روز 
گذشته ۴0 عملیات اطفای حریق مراتع در شهر 

زنجان انجام شده است.
مجید امیرفضلی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
با آغاز فصل گرما یکی از وسیع ترین حریق هایی 
که از نظر آماری رتبه بیشتری در فصل تابستان 
دارد آتش ســوزی مراتع و جنگل ها است و از 
همینرو آتش ســوزی علف های هرز موجب 

خسارت بسیاری می شود.
این مسوول ادامه داد: در فصل تابستان گرمای 
فصلی و کمبود آب و رطوبت موجب خشک 
شدن علف های هرز در سطح باغات و مزارع 
می شــود و در برخی از مواقع ســهل انگاری 
و آگاهی نداشــتن موجب بروز بســیاری از 
آتش سوزی های باغات، جنگل و مراتع می شود.
وی افزود: آتش زدن علف های هرز، کاه و غیره 
سبب بروز حریق های وسیعی در سطح باغات، 
مزارع و حتی جنگل و مراتع بر جای می گذارد 
که خسارات سنگینی را در بردارد؛ از همین رو 
از شــهروندان درخواست داریم از انداختن ته 
سیگار روشــن، ذغال گداخته و روشن کردن 
آتش در چنین مکان هایی که می تواند عامل بروز 

آتش سوزی شود، خودداری کنند.
امیرفضلی تصریح کرد: از باغ داران نیز می خواهیم 
به منظور جلوگیری از سرایت آتش سوزی های 
احتمالی و بروز خسارات مالی، برای علف زنی 
و ایجاد مانع در مرز بین باغات و اطراف محل 

کسب خود اقدام کنند.
رییس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری زنجان خاطرنشــان کرد: با وجود 
توصیه های ایمنی همچنان آمار آتش ســوزی 
باال است فقط در چند روز گذشته ۴0 عملیات 
اطفای حریق مربوط به مراتع و غیره انجام شده 

است.

یک مسوول در شرکت توزیع نیروی برق استان:
مصرف بی رویه برق

خاموشی را به ارمغان می آورد
 مدیــر روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان گفت: مصرف بی رویه 

برق سبب اعمال خاموشی خواهد شد.
رویا قزلباش در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
موارد عنوان  شــده در رابطه با افزایش مصرف 
برق در سال کنونی، اظهار کرد: بر پایه آمارهای 
اعالم شده، امسال مصرف برق در استان و حتی 
در کشور رشد داشته که می تواند منجر به اعمال 
مدیریت بار و حتی در شرایط کمبود انرژی به 

خاموشی منجر شود.
این مســوول ادامه داد: با وجود اینکه وضعیت 
تولید نیروگاه های برق آبی خوب اســت، ولی 
شوربختانه با مصرف بی رویه مواجه هستیم که 
این مهم می تواند برای تابستان مشکل ایجاد کند.
وی از همــکاری خــوب صنایــع و بخش 
کشاورزی در تابســتان سال های گذشته برای 
مدیریت بار خبر داد و افزود: سال گذشته پیک 
مصرف برق در اســتان زنجان 560 مگاوات 
بود که با همکاری این دو بخش استان زنجان 
جزو استان های سبز در مصرف بود و امسال نیز 

سرمایش ادارات کنترل می شود.
قزلباش تصریح کرد: تعداد مشترکان برق استان 
زنجان بیش از ۴56 هزار مشــترک است، ادامه 
داد: هم اکنون صد درصد جمعیت شــهری و 
بیش از 99 درصد جمعیت روستایی استان که 
شامل 89۴ روســتا از مجموع 9۱۴ روستا و 3 
روســتا با بهره مندی از انرژی خورشیدی و در 
کل همه روستاهای باالی ۱0 خانوار از نعمت 

برق برخوردارند.
وی، میزان مصــرف انرژی بخــش مولد در 
بخش های صنعت و کشاورزی را بیش از 7۱ 
درصد کل انرژی توزیع شــده استان دانست و 
یادآور شــد: از این میزان ۲۱ درصد در بخش 
کشــاورزی و 50 درصــد در بخش صنعت 
مصرف شده اســت و این آمار نشان می دهد، 
برق به عنوان انرژی زیرساختی نقش محوری 
در رونق تولید و اقتصاد اســتان زنجان دارد و 
این شرکت برای تحقق شعار سال از همه توان 
و پتانسیل خود برای همراهی با تولیدکنندگان 

استان استفاده می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: طول شــبکه توزیع 
برق اســتان بیش از ۱۴ هــزار و 500 کیلومتر 
و تعداد ۱0 هزار پســت برق با ظرفیت ۱500 
مگاولت آمپر اســت که برق بیش از ۴56 هزار 

مشترک برق در سراسر استان را تامین می کند.

خبــر

 اســتادیار دانشــکده فیزیک دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علــوم پایه زنجان گفت: 
دانشگاه  الکترونیک(  )مواد  فیزیک  آزمایشگاه 
تحصیالت تکمیلــی علوم پایه زنجان به عنوان 

اولین آزمایشگاه خیرساز ساخته شد.
داوود عباس زاده در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با ساخت آزمایشگاه فیزیک )مواد الکترونیک( 
در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، 
اظهار کرد: کارهای مقدماتی آزمایشگاه فیزیک 
از سال گذشته آغاز شده بود و کارهای پایه آن 
پایان یافته و فقط نصب و چیدمان دستگاه های 

خریداری شده باقی مانده است.
وی با بیــان اینکه آزمایشــگاه فیزیک )مواد 
الکترونیک( اولین آزمایشگاه در کشور بوده که 
با همکاری و مشارکت خیرین در حال ساخت 
است، افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون تومان 
برای راه اندازی این آزمایشــگاه توسط خیرین 
و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 

هزینه شده است.
این مســوول با بیان اینکه آزمایشگاه فیزیک 
)مواد الکترونیک( دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان به حدود ۸ دســتگاه بزرگ و 
چندین دســتگاه  کوچک مجهز شــده است، 
تصریح کرد: بیشتر دستگاه های موجود در این 
آزمایشگاه برای مواد الکترونیک مانند دستگاه 
الیه نشانی، دستگاه الیه نشانی شیمیایی، دستگاه 
مشــخصه یابی الکترونیک و غیره مجهز شده 

است.
تحصیالت  دانشگاه  فیزیک  دانشکده  استادیار 
تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: ترانزیستور، 
ســلول خورشــیدی، ترموالکترونیک )تبدیل 
حرارت به برق(، انواع سیستم های الکترونیکی، 

از جمله کارهایی است که در آزمایشگاه فیزیک 
)مــواد الکترونیک( در دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجان قرار است انجام شود.

عباس زاده با بیان اینکه آزمایشگاه فیزیک )مواد 
الکترونیک( در دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایــه زنجان نیازمند یــاری خیرین برای 
خریداری دو دستگاه مادر برای این آزمایشگاه 
اســت، اظهار کرد: این آزمایشگاه نیازمند سه 

دستگاه اســت که اولین دستگاه مورد نیاز در 
مرکز جهاددانشگاهی دانشگاه شریف تهران به 
مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان تولید می شود و دومین 
دســتگاه مادر مورد نیاز در این آزمایشگاه به 
مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بوده و دســتگاه سوم 

۱۶۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه راه اندازی و ســاخت چنین 
آزمایشــگاه هایی در کشور حداقل به دو سال 

زمان نیاز دارد ولی آزمایشگاه فیزیک دانشگاه 
تحصیــالت تکمیلی علوم پایه زنجان در مدت 
زمان کوتاهی ساخته شد، خاطرنشان کرد: سه 
دانشجوی دکتری و چند دانشجوی کارشناسی 
ارشد، مسوول این آزمایشــگاه خواهند شد، 
قابل ذکر است هرچه آزمایشگاه مجهزتر باشد 
اساتید و دانشجویان نخبه و برتر بیشتری در آن 

فعالیت خواهند کرد.

استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان خبر داد:

ساخت نخستین آزمایشگاه خیرساز کشور در زنجان

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان،گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیون و 
866 هزار تن انواع محصوالت زراعی، باغی، دامی 

در استان زنجان تولید شد.
به گزارش مهر، جواد تاراسی در جمع خبرنگاران 
در محل استانداری زنجان، به هفته جهاد کشاورزی 
اشــاره کرد و گفت: استان زنجان در زمینه طرح 

کاداستر رتبه اول کشوری را دارد.

وی با بیان اینکه طرح کاداستر در ۴۲0 هزار هکتار 
از اراضی اســتان زنجان اجرا شده و این طرح در 
ســال کنونی با جدیت اجرا می شود، اظهار کرد: 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان بر اجرای طرح 

کاداستر در سال کنونی برنامه ریزی الزم را دارد.
رییس سازمان جهاد کشاوزی زنجان، به سطح زیر 
کشت محصول زیتون در استان زنجان اشاره کرد 
و گفت: بیش از ۲0 هزار هکتار از مزارع شهرستان 

طارم به محصول زیتون اختصاص دارد و توسعه 
اراضی شیبدار تاکنون بیش از 95 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
تاراســی با بیان اینکه در سال بیش از ۴5 هزار تن 
زیتون در شهرســتان طارم تولید می شود، افزود: 
از این میزان 3۱ هزار و 500 تن زیتون کنســروی 
است. وی افزود: در سال گذشته بیش از دو میلیون 
و 866 هزار تن انــواع محصوالت زراعی، باغی، 

دامی در استان زنجان تولید شد و این میزان تولید 
در استان در سال گذشته نسبت به سال 97 نیز ۱3 

درصد رشد داشته است.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی زنجــان، به 
پروژه های مهم سازمان جهاد کشاورزی در استان 
زنجان اشــاره کرد و گفت: در استان تاکنون بیش 
از 55 هزار هکتار از مزارع اســتان به آبیاری نوین 

تحت فشار مجهز شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

بیش از ۲ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در زنجان تولید شد

 نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس 
شورای اســالمی به خودمراقبتی و دیگرمراقبتی 
تأکید کرد و گفت: راه طوالنی تا پیدا شدن واکسن 

کرونا پیش رو داریم.
ســیدمرتضی خاتمی در نشست شــورای اداری 
استان زنجان با اشاره به اینکه مجلس نخستین دوره 
قانون گذاری در گام دوم انقالب را سپری می کند، 
اظهار کرد: تالش های زیادی در گذشته برای توسعه 
استان انجام شده و در جریان است، اما با توجه به 
قدمت و پیشینه تاریخی زنجان، جای کار بسیاری 
در حوزه زیربنایی بــرای احیای این هویت باقی 
اســت. وی، محوری ترین بخش در توسعه استان 
را حوزه کشــاورزی دانست و گفت: کشاورزی، 
آورده باالیی دارد و تالش داریم مشــکالت را به 
حداقل برسانیم. برای تعیین قیمت مناسب گندم 
در مجلس تالش های فراوانی صورت گرفت اما 
از طرف دیگر دولت با مشــکالت مالی دست و 
پنجه نرم می کند. همچنین باید توجه داشت بخش 
کوچکی از واردات گندم از نظر ارزبری زیان بار و 

در کاهش منابع موثر است.
نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در مجلس شورای 
اســالمی، به نگاه تفاهم آمیز برای حل مشکالت 
اســتان تأکید کرد و افزود: شوربختانه نگاه فردی 
در نظام دیوان ســاالر ما جا خوش کرده و باید با 
تغییر این دیدگاه و توسعه همکاری ها، بهره وری 

را افزایش دهیم.
وی با اشاره اینکه استان زنجان مهم ترین سایت های 
معدنی را در خود جای داده است، تصریح کرد: با 
این حال از تجهیزات مدرن بهره مند نیســتیم و با 
وجود زیرساخت های فرسوده، اتالف منابع زیاد و 
سود عایدی کم است و انتظار می رود این استان با 
دارا بودن این حجم از سایت های معدنی به لحاظ 
کاهش اثر سوء آالینده ها، ارتقای بهداشت و دیگر 

زیرساخت ها با دیگر مناطق متفاومت باشد.
خاتمی، بحث آب را از مهم ترین مقوله های کشور 
خوانــد و گفت: می توانیم با مدیریت منابع وضع 
را بهبود بخشیم. تخصیص اعتبارات سدهای در 
دست ساخت اســتان بیشتر به طنز شبیه است و 
اســتان را از هدف گذاری ها دور نگه می دارد. در 
برنامه های تدوین شده، حل بخشی از مشکالت 
روستاهای دارای تنش آبی به تأمین آب از طریق 

سدها حواله شــده و برخی دیگر مستلزم اهتمام 
شرکت آب و فاضالب است.

این مســوول یادآور شد: استان زنجان با توجه به 
قرارگیری در شــاهراه ارتباطی، سهم بیشتری از 
توســعه بزرگراه  را نیاز دارد. همچنین در روکش 
آسفالت ضعف داریم. راه های روستایی آسفالت 

نشده به نسبت طول راه ها زیاد است.
رییس مجمع نمایندگان اســتان زنجان در مورد 
تخصیص حق آبه و منابع آبی عنوان کرد: مقایسه 
وضعیت آب اســتان های همجوار نشان می دهد، 
تفاوت معناداری بین سهم برداشت آب زیرزمینی 
از طرف ما و آن ها وجــود دارد و تخصیص کل 

استان را کمتر در نظر گرفتیم.
وی به فعال سازی پروژه ها با توجه به محدود بودن 
فصل کاری در اســتان  های سردسیر تأکید کرد و 
افزود:  باید ثقل کار را در نیمه اول سال قرار دهند 
و بخش فنی استانداری اهتمام ویژه در راه اندازی و 

نظارت پروژه های عمرانی داشته باشند.
این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه اقتضائات 
اقتصادی سبب ضرورت گشایش کسب و کارها 
شده است، بیان کرد: نباید این ذهنیت برای مردم 
ایجاد شود که ما از گردنه عبور کردیم و به موازات 
بازگشایی باید فاصله گذاری، خودمراقبتی و دیگر 
مراقبتی را بیشتر رعایت کنیم. کمتر از ۱0 درصد در 

جامعه ایمنی ایجاد شده و راه طوالنی تا پیدا شدن 
درمان و واکسن داریم.

خاتمی با اشــاره به اینکه پاییز و زمســتان آینده 
درگیری شدیدی در زمینه ویروس کرونا خواهیم 
داشت، خاطرنشان کرد: خانم های باردار، سالمندان، 
کودکان و کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند، 
در معرض آسیب هستند. گروه های پرخطر باید 
علیه آنفلوانزا واکسینه شوند و آموزش ها کماکان 
تداوم یابد و با بسیج عمومی و همگانی سعی کنیم 
مراقبت ها به خوبی صورت گیرد و بیماریابی فعال 

را مورد توجه قرار دهیم.
ثروت عظیم صنایع معدنی و دستان خالی مردم 

در استان
نماینده مردم خدابنده در خانه ملت نیز در ادامه این 
نشست با اشاره به اینکه اینکه مجلس تعیین کننده 
نقشه راه سیستم است و ارگان ها و نهادها باید بر 
پایه این نقشه حرکت کنند، ابراز کرد: بودجه دولت 
دچار مشکالتی اســت و دخل و خرج دولت با 
هم تناسب ندارد، تورم دستگاه های دولتی مشکلی 
است که باید بازطراحی ساختاری در آن صورت 

گیرد.
سیدالبرز حســینی با اشــاره به اینکه 80 میلیون 
جمعیت با 3 میلیــون کارمند داریم، تصریح کرد: 
طرح های نیمه تمام در عرصه اجرا سنگینی می کند. 

700 هزار میلیارد تومان ارزش پروژه هایی اســت 
که دولت بابت اجرای آن ها بدهی دارد. همچنین 
مصــرف بی رویه مردم در حوزه هــای آب، برق، 

انرژی و حتی دارو باید مدیریت شود.
وی با بیان اینکه در ســطح کالن نیز فرصت های 
خوبی در کشور داریم، عنوان کرد: اولین نعمت، 
وجود مقام معظم رهبری اســت و دومین نعمت 
ظرفیت مردم است که در بزنگاه ها تکلیف خود را 
نشان دادند و اخیرا با حرکت های جهادی در ماه 
مبارک رمضان حضور فعالی در عرصه کمک رسانی 
به نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا داشتند. 
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی، 
جمعیت جــوان و مراکز دانش بنیــان را از دیگر 
فرصت های کشور برشمرد و گفت: رویکرد دیگر 
به تمدن چنین هزار ســاله و قرارگیری استان در 
مسیر جاده ابریشــم مربوط می شود که گسترش 
توانمندی های اطراف این شــاهراه ما را به اروپا 
وصل می کند و هنوز نتوانستیم از آن استفاده کنیم.

حسینی، وجود ذخایر معدنی را از دیگر مزیت های 
اســتان خواند و افزود: پتانسیل های گردشگری، 
کشاورزی، ســاختار علمی، وجود دانشگاه ها و 
مراکز علمی به حوزه اجرایی ما کمک می کند اما در 
حوزه اشتغال و ازدواج مشکالت داریم. همچنین 
باید معضالت زیست محیطی، ایجاد صنایع مادر، 
توسعه مراکز فرهنگی در شهرستان ها و نیز جذب 

اعتبارات عمرانی تمهیدات جدی اندیشیده شود.
وی یادآور شــد: در حوزه صنعــت با توجه به 
تنوع کانه هــای معدنی، بیش از 30 ماده معدنی و 
60 معدن فعال داریم  و اگر ذخایر اســتان را در 
عمق برداشت کنیم، خواهیم دید روی ثروت عظیم 
منابع راه می رویم و فرصت شکوفایی فراهم نشده 
است؛ چراکه معدن انگوران 800 هزار تن ظرفیت 

استخراج ماده معدنی دارد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه زنجان در تامین امنیت سرمایه گذاری 
رتبه ســوم کشــور را دارد، خاطرنشان کرد: باید 
ظرفیت های منابع انســانی دیگر اســتان را رشد 
دهیم و در جذب سرمایه گذار بیشتر تالش کنیم. 
همچنین با وجود ۱000 سایت گردشگری و 98 
اثر فرهنگی و تاریخی ظرفیت های خوبی در حوزه 

گرشگری داریم.

نماینده مردم ماه نشان و ایجرود در خانه ملت:

راه طوالنی تا پیدا شدن واکسن کرونا پیش رو داریم
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دستگیری در انتظار 
فروشندگان امتیاز خودروهای 

قرعه کشی شده
 با اعــام نتایج قرعه کشــی فروش 
محصوالت دو شرکت ایران خودرو و سایپا، 
گرچه همــه تدابیر بر جلوگیــری از ورود 
دالالن به این بــازار و تعلق گرفتن خودرو 
به مصرف کننــده واقعی بود، اما خیلی زود 
گزارش های منتشر شد که برخی افراد اقدام 
به فــروش حواله خودروهای خود کرده اند. 
موضوعی که پلیس بــه آن ورود کرده و از 
برخورد با متخلفان چه در این دوره و چه در 

مراحل قرعه کشی های آتی خبر داده است.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در گفت وگو با ایسنا، درباره واگذاری 
امتیاز خودروهای قرعه کشی شده دو شرکت 
ایران خودرو و سایپا اظهارکرد: دستگاه های 
مسوول برای تعلق گرفتن خودرو به مشتریان 
واقعی خودرو تمهیداتی را در نظر گرفته بود 
که هنــگام ثبت نام اعمال شــد؛ اما پس از 
اعام نتایج قرعه کشی و برخی گزارش های 
دریافتــی از خرید و فــروش امتیاز خودرو 
از ســوی افرادی که قرعه به نامشان درآمده 
بود، نهادهای مســوول از ما خواستند که به 
این موضوع ورود کنیم و پلیس هم به برای 

رسیدگی به این موضوع ورود کرد.
رحیمی ادامه داد: در همین راســتا نیز پلیس 
تحقیقات خود را آغاز کرد و مشــخص شد 
که برخی از افراد در فضای مجازی و حقیقی 
اقدام بــه واگذاری امتیــاز محصولی که به 
نامشان درآمده، در ازای دریافت مبالغی از 10 
میلیون تا 20 میلیون تومان کرده اند که نسبت 
به شناسایی این افراد با شیوه ها و شگردهای 

پلیسی اقدام شد.
رییس پلیس تهــران بزرگ با تاکید بر اینکه 
خریــد و فروش حواله و واگــذاری امتیاز 
خودروهای قرعه کشی شده در طرح فروش 
اینترنتی محصوالت دو شرکت خودروساز 
غیرقانونی و ممنوع اســت، گفت: تا کنون 
چندین مورد از این اقدامات شناسایی شده 
و با ورود پلیس، افراد متخلف دســتگیر هم 
شده اند که برای آنان پرونده ای تشکیل شده 

و در حال رسیدگی است.
وی درباره اینکه آیا اباغی هم به دفترخانه ها 
برای ممنوعیت انعقــاد قول نامه هایی برای 
فروش این امتیازها شــده یا خیر؟ تصریح 
کرد: این کار غیرقانونی است و اصا نیازی 
به اباغ نیست. دستگاه قضایی هم غیرقانونی 
بودن این موضوع را بارها اعام کرده و چنین 

اقداماتی ممنوع و غیرقانونی است.
رحیمــی تاکید کــرد: افرادی کــه مجوز 
خودروهای قرعه کشــی شــده را خرید و 
فــروش کنند مورد برخورد جدی قضایی و 
انتظامی قرار خواهند گرفت، کمااینکه تاکنون 
چندین نفر نیز به همین دلیل دســتگیر شده 
اند. در مراحل بعدی قرعه کشی نیز چنانچه 
ممنوعیت های مشــابه وجود داشــته باشد، 

بازهم با متخلفان برخورد خواهد شد.

آمادگی ستاد مرکزی اربعین 
حسینی برای پذیرایی از زائران 

با ۶۰ میلیون وعده غذایی
 رییس کمیته مشــارکت های مردمی 
اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی 
گفت: در صــورت رعایــت پروتکل های 
بهداشــت و کنترل وضعیت ویروس کرونا 
در منطقــه  و موافقت ایــران و عراق برای 
برگزاری حرکت باشــکوه اربعین حسینی، 
آماده پذیرایــی از زائران این آیین عرفانی با 
۶0 میلیون وعده غذایی در سه نوبت هستیم.
حسن پارک در گفت وگوی اختصاصی با 
خبرنگار عتبات ایرنا اظهار داشت: با توجه به 
برنامه ریزی های انجام گرفته در باره اسکان 
زائران اربعین نیز این آمادگی وجود دارد که 

پذیرای 20 میلیون نفر خواب باشیم.
وی در باره نام نویسی برای متقاضیان جدید 
در زمینــه موکب داری نیــز گفت: با توجه 
به فراخوان سراســری در باره صدور پروانه 
فعالیت بــرای متقاضیان موکــب ها که از 
ششــم خرداد ماه آغاز و همچنان ادامه دارد 
تاکنون حــدود یک هزار تقاضای جدید در 
سامانه www.mokeb.ir به ثبت رسیده 
اســت. رییس کمیته مشارکت های مردمی 
اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی 
با بیان اینکه اکنون حدود ســه هزار پروانه 
فعال موکب داری صادرشده در سامانه این 
کمیته ثبت و آماده ارائه خدمات در هر نقطه 
کشور در صورت شــرایط خاص هستند، 
افزود: متقاضیان پروانه فعایت موکب داری 
در کشــور می تواند برای ثبت درخواست 
خود به سامانه ستاد بازسازی عتبات عالیات 
) کمیته مشــارکت های مردمی، اســکان و 
تغذیه( مراجعه و اقدام کنند تا بتوانند پس از 
طی مراحل اداری مجوزهای فعالیت موکب 

داری خود  را دریافت کنند.
پارک تصریح کــرد: با توجه به راه اندازی 
پایگاه اطاع رسانی اربعین، مردم می توانند 
 www.trii.ir با مراجعه به آدرس اینترنتی
نســبت به دریافت آخرین اخبار مرتبط در 

زمینه اربعین اقدام کنند.

خبــر

شــوربختانه  این روزها  شاهد ارتکاب 
یکی از جرایمی  تحت عنوان قتل ناموسی 
بودیــم هرچند این موضوع از گذشــته  
هــای دور  بارها تکرار شــده و در آینده 
نیز احتمال تکــرار آن دور از انتظار نمی 
باشــد ولی آنچه  تکلیف و تعهد اهل فن 
را دو چندان برابر می نماید نقش آنها در 
جلوگیری از وقوع چنین قتل هایی آن هم 
در امن ترین جا و به دســت دلسوزترین 
فرد نسبت به جانی  به هرقصدو انگیزه ای  
می باشد بنابراین در این مقاله تاش می 
گردد حقوق  مجنی علیه به صورت خیلی 

مختصر  در دو الیحه پیشــنهادی مورد 
بررسی قرار گیرد با این توضیح که با توجه 
به شرایط، نوع، وضعیت حاکم بر ارتکاب 
این جرم از نظر اینجانب به شرحی  که در 
مقاالت بعدی عنوان خواهم نمود خاهای 
قانونی در بروز این حادثه ناگوار  منتهی به 
قتل نمی تواند تنها عامل موثر در ارتکاب 
این جرم بوده باشد کما اینکه در این حال 
وجود قوانین و مقررات مربوطه بی تاثیر 

در جلوگیری از چنین قتل هایی نیست، 
 بنابراین با امعان نظر به این موضوع قصد 
دارم  خاء های قانونی مربوط به حقوق 
مجنــی علیه را در دو الیحه پیشــنهادی 
دولــت که از حدود ۳ ســال پیش لوایح 
مربوطه شروع،،و متن پیشنهادی آنها برای 
دستگاه قضایی ارســال گردیده تشریح 

نمایم. 
یکی از این لوایح به نام الیحه تامین  امنیت 
زنان در برابر خشونت است که بدوا این 
الیحه با حدود ۹2 ماده از ســوی دولت 
به قوه قضاییه ارسال گردید که هم اکنون 
با توجه به عدم اتمام کارهای کارشناسی 
در این قوه فعا به حدود ۷۷ ماده رسیده 
اســت با این توضیح که عنــوان الیحه 
پیشنهادی از سوی قوه قضاییه به نام الیحه 
صیانت و کرامــت و تامین امنیت بانوان 

در برابر خشونت تغییر یافت با ماحظه 
الیحه مذکور نکات قوت و ضعف زیادی 
به چشم می خورد از جمله، در این الیحه 
در باره ازدواج کودک همسری هیچ بحثی 
به میان نیامده  به مشابه آنچه که  در قتل 
رومینا اتفاق افتاده است راهکارهای قانونی 
در چنین مواردی بیان نشده است، ویادر 
موضوع تجاوز  وبهره کشــی جسمی و 
جنسی از کودکان و نوجوانان نیز بحثی به 
میان نیامده هر چند هم اکنون این الیحه به 
قانون تبدیل نشده وفعا  ضعف های فوق 
رادارا می باشد ولی از طرف دیگر چنین 
به نظر می رســد که عدم پیش بینی چنین 
موضوعاتی رابه الیحه  حمایت از کودکان 
و نوجوانان بی سرپرســت و بدسرپرست 
محول نموده باشــد  کــه همزمان با این 
الیحه در حال تدوین می باشــد البته این 
الیحه تاکنون دارای نکات بسیار قوتی هم 
بوده و  در آینده نزدیک تصویب این الیحه 
و سپری نمودن مراحل آزمون و خطا در 
مرحله اجرا و نهایتاً اصاح آن قطعاً مسیر 
همواری را برای موضوعات مشابه آنچه را 

که اتفاق افتاده خواهد ساخت. 
 البتــه در این الیحه قوه قضاییه تغییرات 
بســیار خوبی را اعمال نمــوده از جمله 
موادی که به الیحه مذکور اضافه شــده 

مجازات مربوط به افرادی هست از طریق 
فضای مجازی اقداماتی را در راستای آزار 
اذیت زنان می نمایند در این الیحه اشاره 
شــده کسانی که با ارســال پیامک هایی 
موجب آزار و اذیت روحی و روانی زنان 
شوند مجازات خواهند شد و یا اگر مردی 
در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با 
بدن فردی قرار دهد مجازات قانونی خود 
را خواهد داشت و یا شوهری که همسر 
خود را تحقیر نماید ویا همچنین او را از 

منزل اخراج کند جرم تلقی شده است. 
 الیحه دیگری کــه در باب موضوع قتل 
رومینا می توان با آن اشــاره نمود الیحه 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بی 
سرپرست و بدسرپرســت است که این 
الیحه بدوا حدود ۴۹ ماده از سوی دولت 
تقدیم مجلس گردید که کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس آن را به ۵1 ماده افزایش 
داد که هنوز نهایی نشده است به موجب 
ماده 22 الیحــه مذکور کلیه افراد زیر 1۸ 
ســال را کودک دانســته و حتی هرگونه 
وضعیت ناشــی از فقر شــدید آوارگی 
پناهندگی بی تابعیتی را به عنوان یکی از 
مصادیــق مخاطره آمیز عنوان نموده و در 
موضوعات مربوط به هرگونه سوء استفاده 
از کودکان توســط والدین یا سرپرستان 

قانونی به دولــت اجازه داده که می تواند 
آنهارا به سازمان بهزیستی تحویل نماید از 
دیگر نکات مهم دیگر جداسازی کودکان 
بزهکار ازدیگــر زندانیان بوده و حمایت 
قانــون گذار در این الیحــه تا آنجا پیش 
رفته که هر گونه سوء استفاده از کودکان 
وحتی عدم اعام گزارش افراد نسبت به 
وقوع جرم علیه آنها جرم تلقی شده است 
و در واقع می توان گفت که قانونگذار به 
لحاظ حمایــت مطلق از حقوق اطفال به 
نظر تکالیف مضاعفی بر عهده افرادی غیر 
از والدین و یا سرپرســتان و قانونی نهاده 

است. 
البته در موضوع مصداقی به نظر می رسد 
که خــأ قانونی به تنهایــی همانطوری 
کــه گفته شــد از موجبات پیشــگیرانه 
نمی توانســت باشــد با نگاهی دقیق به 
آنچه که اتفاق افتــاده در میابیم که آنچه 
بیشــترین تاثیر را در ارتکاب قتل رومینا 
داشته عدم درک صحیح والدین از خواسته 
های درســت یا غلط فرزندشــان آن هم 
در محیطــی کوچک که احیانا ناشــی از 
تعصبات خشک مذهبی و نهایتا طرد وی 
از کانون گرم خانواده شده، تا آنجایی که 
مجنی علیه فضای مجازی را محیط امنی 
برای بروز خواســته هایش حداقل رابطه 

عاطفــی  خود انتخاب نمــوده که نهایتًا 
این خا ءتا جایی پیش رفته که منجر به 
اتفاق ناگواری با تحریــک اطرافیان و یا 
اعمال فشار روانی ناشی از تعصب سنتی 
باتوجه به محــدود بودن محیط مرتکب 
شده اســت همانطور که اشاره گردید در 
موضوع مذکور خأ قانونی یکی از عوامل 
دخیل در قتل رومینا 1۴ ساله بوده علل و 
عوامل بسیار موثرتری وجود دارد که می 
بایســت از منظر روانشناختی و تعصبات 
قومی و مذهبی مورد بررســی قرار گیرد 
شوربختانه ماحظه می کنیم که در جرم 
ارتکابی موضوع تا حدی پیش می رود که 
قربانی در امن ترین جای خود که همان 
بنیان خانواده بوده به دســت دلسوزترین 
فرد، به قتل  میرســد با توجه به اینکه هم 
اکنون ریاست محترم قوه در دوره جدید 
ریاســت خودشــان اهتمام مضاعفی در 
باره تدوین چنین لوایح و آیین نامه های 
مربوطه را داشــته امید است با تسریع در 
روند تکمیل الیحه موجبات تصویب آن 
توسط مجلس شورای اسامی فراهم شده  
تا حتی ا المــکان  با تبدیل این  لوایح به 
قانون حداقل اثــر پذیری خود را در بعد 
پیشــگیری از بروز چنین قتلهایی نمایان 

سازد.

 انصاری گفــت: حداقل حقوق 
کارکنان دولت و بازنشســتگان از ۴۹0 
هزار تومان در ســال ۹2 به یک میلیون 
و ۸00 هزار تومان رســیده و 2۶ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
به گزارش کارگر آناین، جمشید انصاری، 
رییس ســازمان اداری و استخدامی در 
دیدار با معــاون اول رییس جمهور، به 
ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری 
و استخدامی کشور از سال 1۳۹۵ تاکنون 
پرداخت و گفت: در ســال ۹۵، با نظر 
رییس جمهور این سازمان دوباره شکل 
گرفت، مشکات ادغام را همه می دانیم، 
اما خوشحالیم که ما توانستیم تشکیات 

سازمان را از نو ساماندهی کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه در دوره دولــت 
اصاحــات قرار بود ســالیانه ۳ درصد 
نیروی انســانی دولــت در حوزه منابع 
انســانی کاهش داشــته باشــد، افزود: 
با اســتقرار دوبــاره ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور در طول این مدت، 
1۷0 هزار و 11۵ نفر از نیروی انســانی 
دولت کاهــش یافته اســت. همچنین 
وضعیت تحصیات نیروی انسانی دولت 
به سطح لیسانس بهبود یافته است. چون 
در آزمون های استخدامی فقط لیسانس به 
باال را جذب کرده ایم نظام اداری از لحاظ 
توان و دانش کارکنان در وضعیت خوبی 

قرار دارد.
انصاری بــا بیان اینکه جلو اســتخدام 
بی ضابطه را گرفتیم، ادامــه داد: تزریق 
نیروی انســانی جدید و جوان به دولت 
را متوقــف نکرده ایم. در این مدت ۳2۷ 

هــزار و ۵۵۴ مجوز اســتخدام جدید 
صادر کرده ایم که همگی از طریق آزمون 

استخدامی صورت گرفته است.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: یکی 
دیگر از دســتاورد های خوب دولت، در 
حوزه حقــوق و مزایا و جبران خدمت 
کارکنان دولت بوده است. از سال ۹۳ تا 
پایان ۹۸، 1۴2.۵ درصد تورم داشــته ایم 
و هم زمان در ایــن مدت ضریب ریالی 
کارکنان دولت 1۴2 درصد افزایش داشته 
اســت. حداقل حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان از ۴۹0 هزار تومان در سال 
۹2 بــه یک میلیــون و ۸00 هزار تومان 
رســیده و 2۶ درصد افزایش پیدا کرده 

است.
وی با اشــاره به اینکه میزان مدیران زن 
از 1۶.2 درصد به 2۳.۹ درصد رســیده، 
گفت: اما در موضوع کاهش سن مدیران 
خیلی موفق نبودیم، چراکه دستگاه ها در 

این باره خیلی مقاومت می کنند.
و  اداری  ســازمان  گفــت:  انصــاری 
اینکه یک  اســتخدامی کشــور ضمن 
دستگاه ستادی و راهبری است، به نوعی 
یک دستگاه نظارتی جدی هم است و در 
این مدت توانستیم با دستگاه های نظارتی 
مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات 

به هماهنگی برسیم.
همچنین فاطمه پهلوانی رییس سازمان 
ملی بهره وری ایران به تشریح رویکرد ها 
و عملکرد سازمان متبوع خود در دو سال 
گذشته پرداخت و فقدان نظام مدیریت 
بهــره وری را مهم ترین آســیب و مانع 
تحقق اهداف 2۵ ساله کشور در مسئله 

بهره وری دانست.خ
پهلوانی گفت: ســازمان سه رویکرد را 
ســرلوحه برنامه های خود قرار داده که 
یکی اســتقرار نظام مدیریت بهره وری 
کشور اســت. برای این منظور اقداماتی 
انجام شــده از قبیل تعیین اهداف برای 
مأموریت ها و کارکرد های نظام مدیریت 
بهره وری، ایجاد زیرساخت های سازمانی 
نظام مدیریت بهره وری در دستگاه های 
اجرایی اعم از ساختار و فرآیند های الزم 
و طراحی سازوکار راهبری و نظارت بر 
نظام مدیریت بهره وری توســط سازمان 

ملی بهره وری ایران.
پهلوانــی در ادامه با بیــان اینکه ارتقای 
بهره وری در نظام اداری و اقتصاد کشور 
یک وظیفه همگانی است، افزود: تقویت 
حرکت ملی بهره وری رویکرد دوم ماست 
که مفهوم بهره وری را برای مدیران ارشد 
کشور خصوصاً مدیران دولت و اهمیت 
و جایگاه بهره وری در رشــد اقتصادی 
و کاهش هزینه ها در شــرایط تحریم را 
برجســته کردیم. همچنین ظرفیت های 
فنی و ترویجی بهره وری در سطح ملی 
در بخش های دولتی، عمومی و غیردولتی 
برای الگوســازی و تبادل تجربیات بین 
بخش های مختلف را شناســایی کردیم 
و شــبکه ملی بهره وری ایــران به عنوان 
بستر ملی برای تعامل تمامی ذی نفعان و 
ذی نفوذان بهره وری در کشور را طراحی 

و مستقر کردیم.
رییس ســازمان ملی بهره وری با اشاره 
به اینکــه انجــام موفقیت آمیز تکالیف 
قانونی در حوزه بهره وری رویکرد سوم 

سازمان است، تصریح کرد: سازمان ملی 
بهره وری ایران به صــورت گام به گام در 
کنار دســتگاه های بــزرگ ملی حرکت 
می کنــد و تمام تــوان تخصصی خود 
را برای ارائه مشــاوره های تخصصی و 
تکنیکی به این دستگاه ها به کار گرفته که 
در سال ۹۹، شاهد اتمام موفقیت آمیز این 
تکلیف قانونی و ارائه برنامه های عملیاتی 
ارتقای بهره وری دستگاه ها برای تصویب 
به هیات  وزیران باشــیم. اجرای بند )د( 
تبصره 21 قانون بودجه سال ۹۹ بودجه ی 
برنامه های ارتقــای بهره وری را پایدار و 
سامانه ســنجش بهره وری شرکت های 

دولتی را اجرایی می کند.

پهلوانی با بیان اینکه در دو سال گذشته 
ســازمان ملی بهره وری بیش از وظیفه 
قانونــی خود بــرای اجــرای تکالیف 
بهره وری مندرج در قانون برنامه ششــم 
توســعه فعالیــت نموده، بــه برخی از 
اقدامات سازمان در این حوزه اشاره کرد 
و افزود: »انتشــار گزارش های مستمر از 
عملکرد دستگاه های اجرایی در استقرار 
چرخه بهره وری، گسترش حوزه فعالیت 
سازمان از سطح دولت به بخش عمومی، 
خصوصی برای تکمیل زنجیره ذی نفعان 
بهره وری و تدویــن و تصویب بند »د« 
تبصره 21 قانون بودجه ســال 1۳۹۹ که 
عاوه بر تعیین جایگاه برنامه های ارتقای 

بهره وری دستگاه ها در بودجه، طراحی 
و پیاده ســازی سامانه سنجش بهره وری 
شرکت های دولتی را هم در دستور کار 
دارد از اقدامات زیربنایی ســازمان برای 
اتمام موفقیت آمیز تکالیف قانونی حوزه 
بهره وری در کشور است عاوه بر این، 
با ســازمان آسیایی  گسترش رایزنی ها 
بهره وری برای حل مشــکات ناشــی 
از تحریم ها که مانع اســتفاده جمهوری 
اســامی ایــران از خدمات ایــن نهاد 
بین المللی شده است ادامه دارد چرا که 
اســتفاده از تجارب کشور های موفق در 
ارتقای سهم بهره وری در اقتصاد، برای ما 

الزم و ضروری است.«

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد: 

 افزایش ۲۶ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 

زنگان امروز منتشر می کند:

بررسی ابعاد 
حقوقی قتل رومینا 

به دست پدرش
 حقوق نهفته رومینا در دو  الیحه حمایت از 

کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست
 و الیحه صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان 

در برابر خشونت

مصطفی علیمحمدی؛ وکیل دادگستری
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 وقتی بــه خاکش می ســپردیم، 
هیچکس را نداشــتیم؛ تنها گریه کردیم، 
تنها اشــک ریختیم؛ دلمان می خواست 

کسی بود؛ ما بودیم،  تنهای تنها...
به گزارش ایســنا،  کرونا جهــان را به 
خود مشغول کرده، بســیاری از قوانین 
و مناســبات، روابط و ســاز و کارهای 
تاریخی و ُمســلم دنیایمان را تغییر داده، 
چیزهایی را از انســان گرفته که هیچ گاه 
فکرش را نمی کــرد؛ لحظه ای بی دغدغه 
کنــار خانواده هایمان بــودن، در آغوش 
کشیدن و بوسیدن عزیزان مان، سفر رفتن، 
کار کردن، عروسی و عزایمان را و...؛  اما 
شــاید هنوز بسیاری از مردم خطر کرونا 
را باور نکرده اند، شــاید هنــوز کرونا یا 
حداقل ترس از آن را لمس نکرده اند، اما 
این روزها هستند کسانی که با همه وجود 
درد کشیده اند، از کرونا زخم خورده اند، 

اشک ریخته اند و تنها مانده اند.
روزهای اولی که کرونا وارد کشــورمان 
شــد، هیچکس فکــرش را نمی کرد که 
قرار اســت چه عزیزانی از دست بروند، 
پزشــکان و پرســتاران به صحنه آمدند،   
با وجــود کمبود امکانــات و تجهیزات 
حفاظتــی ایســتادند، اما هرگــز تصور 
نمی کردند که این بیماری اینچنین بتازد و 
برخی هم قطاران شان در برابر آن بر خاک 
افتند، اما تنهــا در چند هفته کرونا یکی 
یکی جان مردم را گرفت، جان پزشــک 
و پرســتار و بهیار و ... را هم. پزشکان،  
پرســتاران و کادر بهداشت و درمانی که 
حتی بدون خداحافظی از خانواده هایشان، 
بــدون آخرین حــرف، آخریــن نگاه، 
آخرین دیدار با عزیزان شان جان باختند؛ 
دلتنگی هایشان را به خاک سپردند تا کرونا 
پشــت مردم را به خاک نسپارد، تا کرونا 

پیروز نشود.
کادر بهداشت و درمان روی سوگندشان 
بــرای نجات جــان مردم ایســتادند، از 
خانواده هایشان، عشق هایشان، زندگی شان 
و جان شان گذشتند، ماندند تا کرونا نتواند 
مردم را به زانو درآورد و حاال 110 شهید 
مدافع سامت نام شان جاودان شد، آنها 
رفتند، اما این روزها خانواده هایشان تنها 
مانده اند، تنهایی بیش از درد مرگ عزیزان 
آزارشــان می دهد، وقتی از تنهایی شــان 
حرف می زنند، بغض بر گلویشان چنگ 
می زند و اشک هایشــان سرازیر می شود. 
آنها حتی نتوانســتند بر مزار عزیزان شان 

بنشینند و سوگواری کنند.
تنها خواسته شان این است که این کرونای 
لعنتی تمام شــود، تمام شــود تا دوباره 
بتوانیم یکدیگر را بغل کنیم، تمام شود تا 
خانواده  کرونایی ها دیگر تنها نمانند. این 
حرف مشــترک همه خانواده هایی است 
که عزیز جان بر کف شان، در بخش های 
کرونایی ها در بیمارســتان ها، بیمارداری 
می کردند. پزشک، پرستار، بهیار، تکنیسین 
اورژانس و... همه و همه دســت از جان 
شسته، بدون کوچکترین چشمداشت در 
برابر بیماری ناشناخته قد برافراشتند و در 

این مسیر عاشقانه جان باختند.
در یک روز مادر و پدرم را از دســت 

دادم
شهید احمد داستانی،۴0 سال در بیمارستان 
بقیه اله در بخــش اورژانس خدمت  کرد. 
پرستار بود، بازنشســته شده بود،   با ۵۵ 
سال سن. کرونا که آمد، به گفته پسرش 
احساس وظیفه کرد و سر کار حاضر شد. 
اصرار خانواده هم بی فایده بود، هرچقدر 
گفتند »پدر نرو«، اما گوشش بدهکار نبود.

پســر شــهید احمد داســتانی  به ایسنا 
می گوید: پدرم ۴0 سال در این بیمارستان 
خدمت کرد و تا ســه روز قبل از اینکه 
در بیمارستان بستری شود و از دنیا برود، 
شیفت کاری داشــت. بعد هم ما را تنها 
گذاشــت و به آرزویش که شهادت بود، 

رسید.
او می گویــد: پدر من بازنشســته بود و 
می توانســت نرود، اما احســاس وظیفه 
می کرد و به خاطــر تعهدی که داده بود، 
با ۵۵ ســال ســن، ســرکار حاضر شد. 
شیفت های کاری اش به صورت دو روز 
یکبار و یا سه روز یکبار بود. او مبتا شد 
و بعد هم مادرم درگیر کووید-1۹ شــد. 
پدر و مادرم را در یک روز از دست دادم.
او که حاال سرپرستی خواهر 1۶ ساله اش 
را هم برعهده دارد، می گوید: ما خیلی به 
پدرم گفتیم نرو، اما او احســاس تعهد و 
وظیفه می کرد و بر سر کار حاضر می شد. 
در یک هفته جفت شان را از دست دادم.

نام پدرش را می آورد، اشک هایش سرازیر 
می شود و فقط می گوید: »حیف شد«.

به امانت دار بودن پدر می بالد و می گوید: 
تعهد، شــجاعت، دلبســتگی به کار و... 
همه و همه باعث شــد که ما و خودش 
را موظــف کند که به هرچیزی که تعهد 
می دهــد با تمــام وجود عمــل کند و 
مراقب امانتی که به او می سپارند، باشد. 
پدرم امانت داری کــرد. در روزهایی که 
بیمارستان ها نه سیستم کامپیوتری داشتند 
و نــه چیزی تمــام انبار بیمارســتان در 
اختیارش بود، اما با امانت داری و پشتکار 
و تعهد به قســمی که به رشته پرستاری 
خورده بــود، کار کرد. امیــدوارم مردم 
قبول کنند که پرســتاران هر کاری که از 
دست شان برمی آمد، انجام دادند. پدر من 
شیفت داشت و زحمت بیماران را کشید 

و هرچه در توان داشت، وسط گذاشت.
او ادامــه می دهد: با وجــود همه کم و 
کاستی ها و با اینکه چهار سال بازنشسته 
شــده بود، به میدان رفت. پیش از شیوع 
کرونا هــر روز یک حرفی می زدند، یک 
روز می گفتند بیا و یک روز می گفتند به 
پرستار بازنشسته نیازی نداریم. در حالی 
که باید از چنین پرستاران باتجربه ای برای 

آموزش استفاده کنند.
تشنه شهادت

ســکینه علیزاده - همسر شــهید مدافع 
ســامت »تقی زارع« بــود که در بخش 
بهیــاری کار می کرد. او 1۴ اســفند ماه 
1۳۹۸ به کرونا مبتا شــد. چند روز در 
خانه ماند، اما حالش روزبروز بدتر شد. 
او را در بیمارستان بستری کردند و چند 
روزی هم در بخش بود، اما حالش بدتر 
شد و 1۳ روز به کما رفت و در نهایت به 
شــهادت رسید؛ در روز 11 فروردین ماه 

1۳۹۹، وقتی که ۴۹ سال داشت.
همسرش می گوید: من و بچه هایم به او 
اصــرار می کردیم که در این شــرایط به 
بیمارستان نرو. از آنجایی که در اورژانس 
و در بخــش کرونایی هــا کار می کــرد، 
همیشــه تب و لرز می کرد. می گفتم نرو، 
اما می گفت نمی شــود که نروم. همسرم 
در دوران جنگ رزمنــده بود. می گفت 

مــن دوران جنگ 
بودم و  در جبهــه 
نتوانســتم شــهید 
شــوم. ان شاءهلل که 
اینجا قســمت من 
شهادت است و به 
دوستانم می پیوندم. 
اوقــات  گاهــی 
می گفت کرونایی ها 
به شــدت تشــنه 
آب  و  می شــوند 
به  من  می خواهند. 
آنهــا آب می دهم. 
هرچــه می گفتــم 
نکن،  را  کار  ایــن 

به کرونا مبتا می شوی، اما می گفت اگر 
قسمت من شهادت باشد، به این قسمت 
افتخار می کنم. اینطور بود که رفت و ما را 

تنها گذاشت.
فرزندان خانم علیزاده هم راه پدر را پیش 
گرفتند و لباس سپید خدمت به مردم بر 
تن کردند. او می گوید: پسر من دانشجوی 
پزشــکی اســت و دخترم پرستار است. 
همســرم عشــق می کرد وقتی که پسرم 
پزشکی قبول شد و انگار که خدا دنیا را 
به او داده بود. می گفت شــب و روز کار 

می کنم تا بتوانی پزشک شوی و من به تو 
افتخار کنم. به تک دخترش افتخار می کرد 

که پرستار بود.
غریبانه عزاداری کردیم

او از تنهایی ایــن روزهایش می گوید و 
در میان حرف هایش بــه گریه می افتد، 
اشــک هایی که از سوز درونش حکایت 
می کند و می گوید: ما خانواده کرونایی ها 
به شــدت تنها ماندیم. در هیچ آیینی و 
هیچ کجا هیچکس را نداشــتیم. خیلی 
تنهــا بودیم و غریبانه عــزاداری کردیم. 
شاید اینجا حضرت زینب )س( را درک 
کردیم. ما هیچکس را نداشتیم.  وقتی که 
من همســرم را به خاک می سپردم، تنها 
کسی که او را می برد، پسر و دامادم بودند 
و دیگر هیچکس را نداشــتیم. تنها گریه 
کردیم و تنها برایش اشک ریختیم. خیلی 
دلمان می خواست کســی بود که در آن 
لحظات به ما دلداری می داد، اما هیچکس 
تنهای  نداشتیم.  را 
تنهــا بودیــم. این 
خیلی مــا را اذیت 

کرد.
حرفــی که مرگ 
را  گفتنش  امــان 

نداد
به هق هق می افتد و 
می گوید: ما غریبانه 
کردیم  عــزاداری 
همسرم  غریبانه  و 
را دفــن کردیــم. 
2۴ تــا 2۵ روز در 
بیمارســتان بــود، 
دیدنــش  آرزوی 
را داشــتم. او می خواست دقیقه ۹0 یک 
چیــزی به مــا بگوید، اما نشــد. خیلی 
مظلومانه رفت. این شــهیدان مظلومانه 
رفتند. فکر می کنم این ها با همه شهدا فرق 
دارند. امیدوارم که جایشان بهشت باشد. 
خودش عاشــق شهادت بود. تنها چیزی 
که این روزها کمی دلمان را آرام می کند،  
همین است که اسم شهید رویش است و 

به آرزویش رسیده است.
علیزاده ادامه می دهد: حاال که همسر من 
و بسیاری از شهدای دیگر رفتند، از مردم 

می خواهم که رعایت کنند که این بیماری 
هر چه زودتر برود. من دو فرزند دیگر دارم 
که در بیمارستان کار می کنند، نگران شان 
هســتم. از مردم می خواهــم که رعایت 
کنند. دختر من پرستار است و پسرم که 
دانشجوســت و در بخش سی تی اسکن 
کار می کند، من خیلی نگران شان هستم. 
از مــردم می خواهم رعایــت کنند، اما 
می بینم کــه هیچکس رعایت نمی کند و 
این مرا ناراحت می کند. فقط می خواهم 
هرچه زودتر این بیماری برود و از شــر 
آن خاص شــویم و دوباره به روزهایی 
بازگردیم کــه می توانیم یکدیگر را بغل 
کنیم تا ما خانواده کرونایی ها تنها نمانیم. 
ما تا چهلم نتوانســتیم سر مزار همسرم 
برویم، اما چهلم رفتیم و یک آیین خیلی 
کوچک برایش گرفتیم. من طاقت نیاوردم 
و از همان اول بر ســر مزارش رفتم، دلم 
می خواست من هم کرونا بگیرم و بروم 

پیش همسرم چون خیلی تنهام. خیلی...
او می گویــد: تنهایی  و بی کســی  خیلی 
اذیت مان کرد. وقتی شــب عزیزت را به 
خاک بسپاری و تنها باشی خیلی سخت 
است. فقط من بودم و دوتا بچه هایم این 
خیلی ما را ناراحت کرد و خیلی برای این 
روزها غصه خوردیم. ناراحتم، نه تنها من، 
بلکه کل خانواده های شــهدای سامت 
اینطور بودنــد. البته به بقیه حق می دهیم 
که نیایند، اما تنهایی اذیت مان کرد. وقتی 
عزیز آدم می میرد، وقتی اطرافیان دورت 
را می گیرند،  با خودت می گویی همدرد 
دارم، همدم دارم،   اما ما واقعا تنها بودیم.

۲ ماه مانده به بازنشستگی... 
عباس دانسار - بردار شهیده فاطمه دانسار 
از پرسنل بیمارستان مدائن نیز سیاه پوش 
خواهر شــده و ناراحت است که حتی 
نتوانســته زیر تابوت خواهر را بگیرد. او 
می گوید: خواهرم پرستار بیمارستان بود 
که بر اثر ابتا به بیماری کرونا درگیر شد 
و در همان بیمارستان بستری شد. بعد از 
دو هفته هم به بیمارستان مسیح دانشوری 
منتقل شــد که بعد از ۳۵ روز در چهارم 
اردیبهشت ماه به شهادت رسید. خواهرم 
۵0 سال داشت و یک دختر داشت که 2۸ 

سال سن دارد.

مردم از ما فراری اند
او از نحــوه برخــورد مردم بــا خانواده 
کرونایی ها دلگیر است و می گوید: بعد از 
این ماجرا مردم از ما فراری بودند. خواهر 
من بر اثــر کرونا در بیمارســتان از دنیا 
رفت و در بیمارســتان مبتا شده بود. اما 
مردم از ما دوری می کنند. همه این آدم ها 
برای مردم و برای ما جان شــان را کف 
دست شان گذاشتند و رفتند، می توانستند 
در خانه بشــینند و دنبال پرســتاری از 
بیماران نروند. می توانستند در خانه بشینند 
و بگویند ما نمی رویم، اما جان شــان را 
کف دست گذاشتند و جلو رفتند تا امثال 
ما با سامتی زندگی کنند. مردم بهداشت 
را رعایت کنند تا امثال خواهر من که در 
بیمارستان زحمت می کشند، اذیت نشوند. 
پرستار و دکترها واقعا زحمت می کشند. 
به خدا اذیت می شوند. از مردم خواهش 
می کنم کــه حداقل بهداشــت فردی را 

رعایت کنند.
او ادامــه می دهد: اتفاقا مــن به خواهرم 
گفتم نرو، چون خواهر من دو ماه دیگر 
بازنشسته می شــد و گفتم نرو، اما گفت 
فکر کن مــن نروم، یکی دیگر هم نرود، 
پس چه کســی برای مراقبت از مردم در 
بیمارستان ها باشد. گفت ما باید برویم تا 
از مردم و بیماران نگهداری کنیم. خواهر 
من می توانست مرخصی دو ماهه بدون 
حقوق بگیرد و بعد از دو ماه هم بازنشسته 
می شد. قرار بود تاریخ یک اردیبهشت ماه 
بازنشسته شــود، اما رفت و جانش را از 

دست داد.
دانســار می گویــد: درددل مــن و تنها 
خواهشم از مردم این است که بهداشت 
فردی را رعایت کنند تا خانواده هایی مانند 
ما عزادار نشــوند. از خانواده ها نترسند و 
دوری نکنند. وقتی ما یکجا می نشستیم با 
یک حالتی نگاه مان می کردند و می رفتند 
و یکجوری برخــورد می کردند. از اقوام 
و دوســت بگیر تا ... و مــا تنها ماندیم. 
خواهــرم غریبانــه دفن شــد و همه ما 
تنهاییم. نتوانستیم زیر تابوت خواهرمان 
را بگیریم، نتوانستیم کاری برایش انجام 
دهیم یا برایش ختم بگیریم، غریبانه رفت. 
حتی نتوانســتیم باالی سرش بایستیم و 
دلداری اش دهیم. حتی نتوانســتیم یک 
لیوان آب به دستش دهیم، خواهرم تشنه 

رفت،  بدون آب و غریبانه...
حاال که 110 پزشــک، پرســتار و کادر 
بهداشــت و درمان را از دست داده ایم و 
هنوز هم کرونا آرام در کشــورمان پیش 
می رود، باید از خودمان بپرســیم که ما 
مردم چه کردیم، آیا غم این خانواده ها را 
درک می کنیم؟. این روزها با بیخیالی مان، 
با عادی سازی شــرایط با رفت و آمدها 
و ســفر رفتن ها و دیــد و بازدیدها آن 
هم بدون رعایت نکات بهداشــتی کاری 
می کنیم که کرونا باز بتازد، باز پزشــک 
و پرســتار و کادر بیمارســتانی از کرونا 
تازیانه بخورند و جان بازند؟ در خیابان ها 
می رویم و می آییم، بازارها شــلوغ شده، 
بی خیال بدون ماســک و بدون کمترین 
تجهیزات حفاظتی فــردی در خیابان ها 
می چرخیم، غافل از اینکه کرونا هر لحظه 
می تواند یکــی از ما را گرفتار کند، مبتا 
شویم و دیگران را هم مبتا کنیم، جان مان 
به خطر افتــد و جان دیگران را را هم به 
خطــر اندازیم؛ جان خانواده، دوســت، 
 هموطن ، جان پزشــک، پرستار، نیروی 
و...کاش  بیمارســتانی   کادر  اورژانس و 

کرونا را شوخی نگیریم.

در سوگ جان هایی که کرونا گرفت...
 اندر حکایت شهیدان مدافع سالمت

سخنگوی وزارت بهداشت مطرح کرد
شناسایی ۲۳۶۹ 
بیمار جدید کرونا

 وضعیت قرمز در ۵ استان
از  بهداشــت،  وزارت  ســخنگوی   
شناسایی 2 هزار و ۳۶۹ مورد جدید کرونا در 

شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات الری، 
روز جمعه با اشاره به آمارهای روزانه کرونا 
در کشــور، گفت: با شناسایی 2 هزار و ۳۶۹ 
مورد جدید کرونا، آمار بیماران در کشور به 

1۸2 هزار و ۵۴۵ نفر رسید.
وی با اعام اینکه در شــبانه روز گذشته ۷۵ 
مورد فوتی داشته ایم، افزود: مجموع فوتی ها 

به ۸ هزار و ۶۵۹ نفر رسید.
الری ادامه داد: آمار بهبود یافتگان نیز تاکنون 

به 1۴۴ هزار و ۶۴۹ نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشــت افزود: تا ظهر 
آدینــه، 2 هــزار و ۷۳۹ نفر از بیمــاران در 
وضعیت شــدید و تحت مراقبت های ویژه 
قرار دارند. وی گفت: تا کنون یک میلیون و 
1۹۶ هزار و ۹۴۷ مورد تست تشخیص کرونا 

در کشور انجام شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت، وضعیــت 
آذربایجان  استان های هرمزگان، کردســتان، 
شرقی، لرســتان و خوزستان را »قرمز« اعام 
کرد و افزود: هموطنان همچنان توصیه های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را برای 

قطع زنجیره بیماری، جدی بگیرند.

رییس بیمارستان مسیح دانشوری خبر داد
رونمایی از دارویی 
برای مقابله با کرونا

 رییس بیمارستان مســیح دانشوری 
گفت: قرار اســت دارویــی را برای مقابله با 
کرونا رونمایی کنیم که می تواند نقش مهمی 
در  کاهش مرگ و میر بیماران داشــته باشد. 
یکی از داروهای مورد اســتفاده »رســیژن« 
)داروی ام اس( اســت و در درمــان بیماران 

کرونایی اثر گذاری فراوانی داشته است.
به گزارش ایســنا دکتر علی اکبر والیتی در 
ابتدای نشســت تخصصی به منظور بررسی 
نقش داروی رســیژن ) داروی ام اس( گفت: 
تاش های فراوانی برای دســتیابی به درمان 
مناســب و داروی تاثیرگذار انجام شــده و 
در بیمارســتان مســیح دانشــوری با همت 
ارزشمندی  متخصصان و پزشکان، گام های 
در حوزه پژوهشــی برداشــته شده است که 
امیدواریم هر چه زودتر نتایج مثبت آنان در 
اختیار قرار گیرد و  قرار است دارویی را برای 
مقابله با کرونا رونمایــی کنیم که می تواند 
نقش مهمی در  کاهش مــرگ و میر بیماران 

داشته باشد.
وی افزود: یکی از داروهای مورد اســتفاده 
»رسیژن« است که در درمان بیماران کرونایی 
اثر گذاری فراوانی داشته است و می توانیم با 
استفاده از این دارو تا حدودی با بیماری مقابله 
کنیم که با کسب مجوز از وزارت بهداشت و 
رعایت قوانین مربوطه از آن استفاده شده و تا 
حدود ۵ برابر نسبت به قبل بهبودی داشته ایم 
هر چند که باید مطالعات در سطح وسیع تری 
توسعه یابد که با هماهنگی وزارت بهداشت 

طراحی و اجرا خواهد شد.
در ادامه، دکتر علیرضا زالی - فرمانده ســتاد 
مقابله با کرونای کانشهر تهران - هم با اشاره 
به تاش های صورت گرفته در مرکز مسیح 
دانشوری ضمن تشکر از  دکتر والیتی گفت: 
از تمامی پزشکان، متخصصان و کادر درمانی 
که در خط مقدم مبارزه با کرونا ایســتادگی 
کرده اند و اتفاقات بســیار مهم و مناسبی را 
در این بیمارستان رقم زده اند،قدردانی می کنم.
وی تاکید کرد:اســتفاده خردمندانه و دقیق از 
داروها، تجویزهای درست، پژوه  های انجام 
شده، به کارگیری همه امکانات و ظرفیت ها 
برای مقابلــه همه جانبه با بیمــاری و ارائه 
خدمــات به بیماران در این مرکز قابل تقدیر 

است.
در بخش دیگری از این نشســت برخی از 
متخصصان و پزشــکان در بــاره این دارو و 

تاثیرات استفاده از آن مطالبی را ارائه کردند.

سفارش »جهانپور« 
به استفاده از ماسک برای 

کاهش شیوع کرونا
 رییــس مرکز روابط عمومی و اطاع 
رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد که استفاده 
معمول از  ماسک در حداقل نیمی از جامعه، 
می تواند شیوع کرونا را کند کرده و در نهایت 

از بین ببرد.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور در 

صحفه توییتر خود نوشت:
»مطابق دو مدل ریاضی جامع جدید، استفاده 
معمول از  ماسک در حداقل نیمی از جامعه، 
شــاخص بازتولید  کرونا  را زیــر 1.0 نگه 

می دارد.
 اگر ضریب بازتولید زیر 1.0 باشــد،  شیوع 
Covid _1۹ بر پایه تئــوری می تواند ُکند 

شود و حتی در نهایت از بین می رود.«

خبــر

حاال که ۱۱۰ پزشک، 
پرستار و کادر بهداشت و 
درمان را از دست داده ایم 
و هنوز هم کرونا آرام در 
کشورمان پیش می رود، 
باید از خودمان بپرسیم 

که ما مردم چه کردیم، آیا 
غم این خانواده ها را درک 

می کنیم؟

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران 
درباره ســاز و کار داروی »رســیژن« و بررسی 
نقش آن در کاهش مرگ و میر مبتایان به کرونا 

توضیحاتی ارائه داد.
به گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا زالی در 
نشســت تخصصی بررسی نقش داروی رسیژن 
)اینترفرون بتا- یک آ، داروی بیماری ام اس( در 
کاهش مرگ  و میر بیماران مبتا به کرونا که در 
بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد، با اشاره 
بــه تاش های صورت گرفته در مرکز مســیح 
دانشوری، گفت: الزم می دانم تا به  طور خاص 
از مدیریت و تاش های مجدانه رییس مرکز و 
همچنین تمامــی کادر درمانی که در خط مقدم 
مبــارزه با کرونا ایســتادگی کرده اند و اتفاقات 
بسیار مهم و مناســبی را در این بیمارستان رقم  

زده اند، تشکر کنم.
وی ادامه داد: هدف این بود که در کنار خدمت 
رسانی به بیماران کرونایی، موضوع پژوهش در 

این زمینه نیز مورد غفلت واقع نشــود. استفاده 
خردمندانه و دقیق از داروها، تجویزهای درست، 
پژوهش هــای انجام  شــده، بــه  کارگیری همه 
امکانات و ظرفیت ها بــرای مقابله همه جانبه با 
بیماری و ارائه خدمات به بیماران در این مرکز 

قابل  تقدیر است.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا اظهار کرد: 
در زمینه بیماری کرونا دســت بشر در اندوخته 
جهانی، تهی اســت و یک عطش جهانی برای 
یافته های نوظهور علمی وجود دارد.  بسیاری از 
همکاران عزیز در خط مقدم ایثارگرانه خدمت 

کردند و خود نیز به کرونا مبتا شدند.
زالی با بیان اینکه تاکنون تاش وافر بشری برای 
رسیدن به نسخه موثر درمانی در حال گسترش 
اســت، افزود: این نشســت نیز حاکی از همین 
تاش جهانی اســت. البته بحث درمان دارویی 
تنها بخش اندکــی از راهبرد درمانــی بیماران 
را تشکیل می دهد و داشــتن یک نگاه جامع و 

مراقبت های مســتمر مبتنی بر ممارســت های 
دانشی و حرفه ای نقش مهمی دارد.

فرمانده ســتاد مقابله با بیماری کرونا در تهران، 
اظهار کرد: به طور کلی طرح ریزی یک الگوی 
جامــع درمانی بــرای هدایــت و حمایت این 
بیماران بسیار سخت است. بسیاری از اقداماتی 
که در بیمارستان مسیح دانشوری صورت گرفت 
با گذر زمان در قالب یک پروتکل ملی تعریف 

شد.
زالی توضیحاتی در باره ساز و کار داروی رسیژن 
ارائــه داد و گفت: اینترفرون هــا پروتئین هایی 
هســتند که درون بدن ما تولید می شــوند و در 
مقابله با ویروس ها نقش بســیار پررنگی دارند. 
این ماده در درون بدن انسان به لطف الهی ودیعه 
گذاشته شده است. پژوهشــگران در این مرکز 
همین منابع درون زای اینترفرون را مورد استفاده 

قرار دادند و نوع بتا – یک آ را به کار گرفتند.
بنابر اعام پایگاه اطاع رســانی دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشــتی، وی تصریح کرد: ایران 
سومین کشور در جهان است که تکنیک ساخت 

ایــن دارو را در اختیــار دارد؛ چراکه این دارو 
نوترکیب است و فرآیند ساخت پیچیده ای دارد.

توضیحات »زالی« درباره تاثیر یک داروی ام اس در کاهش مرگ کرونایی ها
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میوه های مفید 
برای کاهش وزن

 به افــرادی که دنبــال کاهش وزن 
هستند سفارش می شود تا رژیم های غذایی 
بدون کربوهیدرات را رعایت کنند اما برخی 
خوراکی های حاوی کربوهیدرات هستند که 

تاثیر مثبتی بر کاهش وزن دارند.
به گزارش ایسنا، کربوهیدرات هایی از قبیل 
مواد قندی و گلوکــز در صورت زیاده روی 
در مصرف موجب افزایش وزن می شــوند. 
هرچنــد، میوه ها از جمله منابــع خوبی از 
کربوهیدرات ها هســتند که به کاهش وزن 

کمک می کنند.
برخاف نظر برخی از کارشناســان مصرف 
میوه در کاهــش وزن موثر اســت. اگرچه 
میوه ها حــاوی میزان قابــل توجهی از قند 
طبیعی هســتند، بیشــتر این مواد خوراکی 
سرشــار از آب بوده که به احســاس سیری 

کمک می کند.
سایت مدیکال دیلی در مطلبی به برخی انواع 
میوه اشــاره کرده که سرشار از مواد مغذی 
مختلف هستند و در کاهش وزن نقش دارند:
آناناس میوه ای سرشاراز انواع ویتامین و مواد 
معدنی اســت که میل به شیرینی را برطرف 
می کند. مصرف این میوه به دلیل برخورداری 

از ویتامین C و منگنز توصیه می شود.
هندوانه سرشــار از آب است که مصرف آن 
به احساس ســیری کمک می کند. همچنین 
وجود آنتی اکسیدان لیکوپن در این میوه در 
پیشگیری از بروز سرطان پروستات در مردان 

موثر است.
گریپ فروت خاصیت چربی ســوزی سریع 
ندارد اما میــزان آب موجود در این میوه به 

احساس سیری کمک می کند.
گابی از جمله میوه های حاوی فیبر خوراکی 
اســت که مصرف آن باعث می شود فرد به 
دلیل احســاس ســیری کمتر میــل به غذا 

خوردن داشته باشد.
آووکادو نیز حاوی چربی ســالم اســت که 
مصرف آن باعث می شــود فرد برای مدت 
زمان بیشتری احساس سیر بودن داشته باشد. 
اگرچه میزان کربوهیــدرات موجود در این 
میوه کم نیست، چربی های سالم موجود در 

آن به حفظ سامت قلب کمک می کند.
ســیب از جمله خوراکی هــای مفید برای 
کاهش وزن است چرا که حاوی فیبر است. 
پوســت این میوه حاوی بیشترین میزان فیبر 
اســت و به همین دلیل مصرف این میوه با 

پوست توصیه می شود.

یافته محققان فنالندی؛
 D وضعیت خوب ویتامین

عامل محافظ در برابر سرطان
 طبق نتایــج تحقیق جدید، وضعیت 
خوب ویتامین D بدن هم در پیشــگیری از 
سرطان و هم تشخیص چندین نوع سرطان 

سودمند است.
به گزارش خبرنگار مهــر، به گفته محققان 
دانشگاه فناند شرقی، تأثیرات ضدسرطانی 
ویتامین D در پیشــگیری و درمان سرطان 
روده و سرطان های خون کامًا مشهود است.
بعاوه واکنش دهی باال ویتامین D می تواند 
با خطر کمتر ابتا به ســرطان مرتبط باشد. 
اگرچه میزان واکنش دهی ویتامین D در بین 

افراد مختلف فرق می کند.
ویتامین D همواره به خاطر نقش اصلی اش 
در سامت استخوان ها شناخته شده است اما 
محققان معتقدند این ویتامین سیستم ایمنی را 
تنظیم کرده و تأثیرات ضدسرطانی آن عمدتًا 
از طریق سلول های ایمنی نظیر مونوسیت ها 

و سلول های T ایجاد می شود.
ویتامیــن D تاثیراتــش را از طریق گیرنده 
ویتامیــن D )VDR( بدســت می آورد که 
فاکتور رونویسی دخیل در بیان و تنظیم اپی 

ژنتیکی ژن های بیشماری است.
میــزان کــم ویتامین D منجر بــه عملکرد 
نامطلوب VDR شــده و در نتیجه ریسک 
تبدیل ســلول ها به ســلول های ســرطانی 

غیرقابل کنترل افزایش می یابد.
در دیگــر انواع ســرطان ها نظیر ســرطان 
 D پروســتات و سینه هم، میزان کم ویتامین
با احتمال باالتر وقوع ســرطان و تشخیص 

ضعیف تر مرتبط است.
با این حال یافته ها نشــان می دهد که مکمل 
ویتامین D همواره موجب کاهش نرخ مرگ 
و میر ناشی از سرطان نشــده است و تاثیر 
 D آن، به میزان واکنش دهی فرد به ویتامین

بستگی دارد.

خبــر

 رونــد همه گیــری کرونــا در 
کشــور ما همانند دیگر کشورها با فراز 
و فرودهایی همراه بــود و درس هایی 
آموزنده به ما داد که می توان از آن برای 
ارایه خدمات بهتــر به مردم و درمان و 
کنتــرل این بیماری و موارد مشــابه آن 

استفاده کرد.
حدود چهار ماه است که جامعه جهانی 
درگیر بیماری جدید است که از کشور 
چین شــروع شد و به سرعت همه کره 
زمیــن را درنوردیــد. ایــن ویروس با 
جرمی حدود 0/000000000000000۵ 
گرم قــدرت طبیعت را به رخ انســان 
مغرور کشید تا نشان دهد بشر با تمامی 
توانایی های علمی و فناوری خود هنوز 

بسیار آسیب پذیر و ضعیف است.
گذشــته از فرضیــات ثابت نشــده ای 
ماننــد بیوتروریســتی بــودن اپیدمی، 
دســتکاری انســانی، جنگ تجاری و 
سرد کشــورها و مانند اینها واقعیت آن 
اســت که رویکرد کشورها در برخورد 
و مقابله با این اپیدمی حاد پیشــرونده 
تهدید کننده، تجارب تلخ و شیرینی را 
به جای گذاشــته است. از این تجارب 
درس هایی را برای حــال و آینده می 
توان آموخت تا جامعه کمتر از اتفاقات 

و وقایع مشابه آسیب ببیند.
حمید ســوری عضــو هیــات علمی 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
استاد اپیدمیولوژی روز جمعه در گفت 
و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا 
اظهار داشت: کســب تجربیات خام از 
وقایع روزمره قطعا برای حل مشکات 
پیچیــده ای مانند اپیدمــی کرونا کافی 
نیســت و مدیریت علمی بحران کرونا 
بدون مشــارکت فعال متخصصان این 

حوزه ممکن نخواهد بود.
وی ادامــه داد: شــوربختانه در خبرها 
شاهدیم که گاهی افرادی که تخصص و 
درک درستی از این بحران ندارد، اصول 
قطعی علمــی مقابله با کرونــا را زیر 
سوال می برند و حتی متخصصان رشته 
غیرموثق  اظهارنظرهای  غیرمرتبط  های 
و غیرعلمــی می کنند کــه برای کنترل 

اپیدمی بسیار خطرناک است.
این استاد اپیدمیولوژی بیان داشت: عدم 
شــدت عمل کافی در اعمال مقررات و 
رعایت موازیــن محافظتی و همچنین 
عــادی جلــوه دادن اوضــاع و ارائــه 
توصیه های ســطحی از ســوی برخی 
افراد غیرکارشــناس مانع کنترل بیماری 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: تحلیل مــردم عادی از 
اوضاع اپیدمی محدود به فضای پیرامون 
شان است و پراکندگی موارد بستری و 
مرگ کرونا که عمدتا دور از چشمشان 
رخ می دهد، نمــی تواند تهدید جدی 
اپیدمی کرونــا را به آنها نشــان دهد؛ 
بنابراین اعمال مقررات شدید محافظتی 
مانند آنچــه در کشــورهای موفق در 
کنتــرل اپیدمی انجــام دادند، بســیار 

ضروری است.
عضــو هیات علمــی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی با اشاره به اینکه 
در اپیدمــی کوویــد 1۹ دو موضــوع 
پیشگیری از تعداد موارد فوتی و موارد 

شــدید یا بســتری حداقل تا زمانی که 
هنوز موفق به کشــف واکسن نشده ایم 
باید در اولویت برنامه های پیشــگیری 
قرار گیرد، افزود: برای دســتیابی به این 
هدف، شناســایی و محافظت کافی از 
گروه های پرخطر یک ضرورت جدی 

است.
تهیه  بــرای  مدونی  سیاســتگذاری 

مستندات بومی کرونا تدوین شود
ســوری تاکید کرد: به رغم ظرفیت های 
بســیار خوب علمی و وجــود مراکز 
تحقیقاتی در حوزه سامت و موفقیت 
های نسبی، هنوز نقشه راه سیاستگذاری 
مدون برای تهیه مستندات بومی اپیدمی 
کرونا و پرهیز از موازی کاری ها وجود 

ندارد.
وی ادامه داد: تحقیقاتی که در کشــور 
انجام می شــود، به صورت پراکنده و 
اغلب بر پایه عایق شــخصی محققان 
انجام می شود. وظایف مراکز تحقیقاتی 
و معاونــت های تحقیقــات و فناوری 
دانشــگاه های علوم پزشــکی در این 

زمینه بســیار حســاس اســت تا نقشه 
سیاستگذاری تحقیقاتی را تهیه و برای 

اجرایی شدن آن تاش کنند.
سوری بیان داشــت: تحلیل موارد ابتا 
در چهار ماه گذشته در کشور نشان می 
دهد که به رغم شباهت هایی که الگوی 
اپیدمی ایرانی ها با دیگر کشورها دارد، 
تفاوت هایی هم مشــاهده می شود که 
باید در برنامه ها و سیاســت ها به آنها 

توجه جدی شود.
وی ادامــه داد: برای مثــال ارزش تب 
ســنجی به عنوان پیــش آگهی بیماری 
در ایرانیان بســیار کمتر از مبتایان در 
چین اســت یا برعکــس در حالی که 
کاهش غلظت اکسیژن در خون تنها در 
1۴ درصــد چینی ها قبل از بروز عائم 
بالینی و تســت ها دیده می شــد، این 
میــزان در حدود ۶0 درصــد ایرانی ها 

مشاهده می شود.
سوری گفت: در این بین همچنین برخی 
رســانه های جمعی گاها در خبررسانی 
صحیح اپیدمی نسبت به مجموعه های 

مجازی بی شناســنامه که نه تنها کمک 
انتشار خبرهای  با  کننده نیســتند بلکه 
دروغ و غیرعلمی باعث تشویش افکار 
عمومی شده اند، چندان موفق نبوده اند.

برنامه های  در  تجدیدنظــر  ضرورت 
آموزشی رشته اپیدمیولوژی

وی افــزود: نیاز بــه تجدیدنظر جدی 
در برنامه آمــوزش تحصیات تکمیلی 
رشــته اپیدمیولوژی برای توانمند کردن 
فارغ التحصیان جهت پاســخگویی به 
مشکاتی مانند این اپیدمی که کشور ما 
به واسطه موقعیت پیچیده ژئوبیولوژیک 
و تنوع اپیدمیولــوژی بیماری ها با آن 
روبرو اســت، یک ضــرورت اجتناب 

ناپذیر است.
ســوری گفت: هرچند چندین سال از 
عمر رشــته اپیدمیولوژی در کشور می 
گذرد و اولین فارغ التحصیان دانشگاه 
های خارج از کشــور بیش از سه دهه 
است که به کشور باز گشته اند اما هنوز 
در ســاختار وزارت بهداشــت ردیف 
سازمانی تعریف شــده کافی برای این 

رشته وجود ندارد.
وی ادامه داد: تعداد فارغ التحصیان این 
رشــته در سه دهه گذشته روند افزایش 
نســبتا خوبی داشــته ولــی در اغلب 
موارد استفاده مطلوبی از تخصص این 
افراد نمی شــود و بیشتر آنان در مراکز 
تحقیقاتی به مقاله نویسی و متدولوژی 

تحقیق مشغول هستند.
ســوری افزود: با توجه به جوان بودن 
نسبی رشــته تعداد اساتید با سابقه این 
رشته به تعداد انگشــتان دو دست هم 

نمی رسد.
رســیدن به ایمنی گله ای برای جامعه 

خطرناک است
وی افــزود: رویکرد رســیدن به ایمنی 
گله ای یا اجتماعی چــه به زبان بیاید 
و چه نیاید، برای جامعه خطرناک است 
و قربانیــان زیاد و هزینه بســیاری را 
تحمیل می کند. هنر کشورها این است 
که هر چه زودتر این ساختمان درحال 
اشــتعال اپیدمی را با کمترین خسارت 
ممکن خاموش کنند،  اینکه بگذاریم تا 
زمانی که ماده قابل سوختن وجود دارد 
ســاختمان همچنان بسوزد، هنر نیست. 
رویکرد اپیدمی گله ای دقیقا همین کار 
را می کند که قطعا دور از عقل و شــان 

علمی است.
اپیدمی در  ســوری افزود: اولین مورد 
اوایل اسفندماه 1۳۹۸ در کشور گزارش 
شد و به رغم خبرهایی مبنی بر وخامت 
مشــکل، به نظر می رسد بزرگی مساله 
درســت ارزیابی نشد البته هدف از نقد 
این رفتارهــا نیز قطعا نادیــده گرفتن 
تاش های صادقانه مســووالن دلسوز 
مردم به خصوص ناسپاسی از زحمات 
کارکنان بهداشتی درمانی کشور که جان 
برکف و با تقدیم عزیزانی زندگی خود 

را وقف مردم کردند، نیست.
سوری افزود: رفتار و کارنامه مدیریتی 
کشــور ما در این اپیدمی را می توان از 
منظرهای مختلــف ارزیابی کرد؛ نمونه 
های زیادی وجود دارد که نشان دهنده 
توفیق نسبی ما در مقایسه با بسیاری از 

کشورهای پیشرفته جهان است.

درس هایی از فراز و فرودهای اپیدمی کرونا
 رسیدن به ایمنی گله ای برای جامعه خطرناک است

 قــرص MDMA که به قرص عشــق 
معروف اســت جزء مــواد روانگــردان جدید 
محســوب می شــود که فرد پس از مصرف آن 
احســاس می کنــد در مدت زمان کوتــاه و به 
صورت موقتی به افرادی که در اطراف او هستند 
عاقه مند شده، این درحالیست که مصرف این 
قرص موجب افزایش فشار خون، تپش قلب و 
درنهایت افزایش شدید دمای بدن و تشنج شده 

و مصرف باالی آن نیز منجر به مرگ می شود.
منصــور براتی- معــاون موسســه کادراس در 
گفت وگو با ایسنا، درباره ساختار تشکیل دهنده 
قرص MDMA گفت: قرص MDMA جزء 
NPSها یا مواد روانگردان جدید هستند که از 
ترکیب مواد فنیل اتیل آمین و آمفتامین تشــکیل 
شده اند و به قرص M یا قرص عشق معروف اند؛ 
 M مشخصه اصلی آن این است که اغلب کلمه
یــا LOVE بر روی آن حک و یا نماد قلب بر 
روی آن کشیده شــده و از قرص های رایج در 

مهمانی هاست.

وی دربــاره علت نام گــذاری این قرص تحت 
عنوان »عشــق« این طور توضیــح داد: مصرف 
آزادسازی سراتونین،  MDMA موجب  قرص 
دوپامین و نورآدرنالین در ذهن می شود، در این 
حالت فرد احســاس شــادی کرده و اگر دچار 
اضطراب باشد، اضطراب او از بین می رود. اغلب 
این قرص در مهمانی ها و میان جوانان اســتفاده 
می شــود و فرد پس از مصرف احساس می کند 
که در مــدت زمان کوتاه و به صورت موقت به 
افرادی که در اطراف او هستند عاقه مند شده، به 

همین دلیل این قرص به »عشق« معروف است.
معاون موسسه کادراس در ادامه نسبت به مصرف 
این قرص هشدار می دهد و درباره عوارض آن 
بیــان کرد: مصرف این قــرص موجب افزایش 
فشــار خون، تپش قلــب و در نهایت افزایش 
شدید دمای بدن و تشنج می شود. تعریق و تبخیر 
آب بدن نیز از دیگر عوارض مشــهود آن است 
که مصرف باالی آن موجــب مرگ نیز خواهد 
شــد. در مصارف اولیه احتمال مرگ باال نیست 

اما عواملی که در قرص های اکس خطرات بسیار 
باالیی دارد این اســت که افــراد برای دریافت 
انرژی بیشتر، اغلب بیش از یک قرص را در یک 
زمان مصرف می کنند و از آنجایی که ســاختار 
شــیمیایی برخی قرص ها با یکدیگر هم خوانی 
ندارد یا دوز آنها بســیار باالست، مصرف آن به 

مرگ ختم می شود.
وی افزود: همچنیــن مصرف برخی قرص های 
اکستازی مانند قرص عشق به همراه مشروبات 
الکلی ســازگار نیســت و به دلیل افزایش فشار 

خون در نهایت منجر به سکته قلبی می شود.
براتی با تاکید بر اینکه قرص های عشــق بسیار 
اعتیادآور است، تصریح کرد: زمانی که فرد برای 
اولین بار قرص عشــق را مصرف می کند سطح 
تحرک و انــرژی که در ذهن او رها می شــود 
باعث تپش قلب خواهد شد و برای اینکه دوباره 
آن لــذت را تجربه کند، مجــددا آن را مصرف 
می کند. درنهایت پس از چندبار مصرف، واکنش 
بدن نســبت به آن کاهش یافته و مقاومت بدن 

افزایش می یابد، پس برای آنکه به آن ســطح از 
لذت موردنظر دســت یابد، میزان مصرف خود 
را بیشــتر کرده و درنهایت بدن نسبت به قرص 
عشق وابسته می شود. همچنین مصرف مکرر این 
قــرص و در زمانی که فرد نســبت به آن اعتیاد 
پیدا کند موجب افســردگی و اضطراب شده و 
حتی در مواردی فرد را به سمت خودکشی سوق 

می دهد.
معاون موسســه کادراس با اشاره به اینکه عمده 

قرص های اکســتازی در اروپا ساخته می شوند، 
گفــت: ممکن اســت ایــن قرص ها توســط 
کشــورهای دیگر نیز تولید شود، اما ریشه همه 
قرص ها اروپاســت. بررســی های گزارشــات 
موجــود از قرص MDMA نیــز حاکی از آن 
اســت که این قرص در ایران نیز کشف و ضبط 
شده، اما مرکز استفاده آن اغلب آمریکای شمالی 
اســت و چندان نمی توان آن را قرص اروپایی 

دانست.

 دانشــیار قلب و عروق دانشــگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با تشریح چگونگی مصرف 
داروهــای قلبی در دوران اپیدمــی کرونا، گفت: 
توصیه می شود بیماران، داروهای قلبی را بواسطه 
احتمال ابتای بیشتر و یا افزایش خطر مرگ و میر 
ناشــی از بیماری کرونا قطع نکنند و همه داروها 

طبق روال قبل مصرف شود.
دکتر سعید علیپور پارســا در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه بیمــاری کووید 1۹ تظاهرات بالینی 
متغیری دارد، اظهار کرد: ممکن اســت فرد مبتا 
کاما بدون عامت بوده، عایم خفیف داشــته 
و یا کاما بدحال باشــد. در همین راستا یکی از 
تظاهــرات این بیماران افزایــش انعقادپذیری در 
عروق است که ممکن اســت در عروق مغزی، 
کرونــر، اندام ها و یا حتی عروق ریوی رخ داده و 
بسته به مورد موجب سکته مغزی، قلبی، ایسکمی 

حاد اندام و یا آمبولی ریه  شود. بنابراین در اغلب 
بیماران بدحال نیازمند بستری، توصیه شروع درمان 

پیشگیرانه با داروهای ضد انعقاد است.
کدام دسته از بیماران قلبی ریسک باالتری برای 

ابتال دارند؟
وی بــا تاکید بر اینکه به طور کلی احتمال ابتای 
افــراد دارای بیماری زمینــه ای مزمن، به ویروس 
کووید 1۹ نسبت به دیگر افراد جامعه باالتر است، 
گفت: در این راستا از بین بیماران قلبی، افراد مبتا 
به نارســایی قلب مزمن و افرادی که پیوند قلب 
شده اند، بیشترین ریسک ابتا را داشته و مرگ و 

میر باالتری دارند.
وی ادامــه داد: در درجه بعدی بیماران با ســابقه 
جراحی قلب بــاز بویژه اگر ســکته قلبی کرده، 
استنت های متعدد داشته و همچنین داروهای متعدد 
قلبی عروقی  اســتفاده می کنند، مقداری ریسک 

افزایش ابتا نسبت به دیگر افراد جامعه دارند.
وی با اشاره به بیمارانی که به واسطه ابتا به کووید 
1۹ دچار حمله قلبی شده اند، گفت: این دسته از 
افراد شــاید از نظر زمینه ژنتیک استعداد بیشتری 
داشــته و بدون بیماری زمینــه ای هم  ممکن بود 

دچار این مسایل و عوارض شوند.
چگونگی مصــرف داروهای قلبی در  اپیدمی 

کرونا
این عضو هیات علمی دانشــگاه در باره افرادی 
که داروی قلبی استفاده می کنند، گفت: از آنجاکه 
این ویروس جهت اتصال به ســلول های بدن از 
یک ســری گیرنده ها اســتفاده می کند که ممکن 
اســت در درمان فشــار خون و بیماری نارسایی 
قلبی نقش داشته باشند، ابتدا نگرانی هایی درباره 
استفاده از داروهای ACEI و ARB ها و افزایش 
ریسک ابتا به کووید 1۹ مطرح بود، ولی بعد از 

آن مشخص شــد که برعکس حتی ممکن است 
مصرف این داروها جنبه پیشگیری هم داشته باشد. 
وی تاکید کرد: براین اساس توصیه می شود بیماران، 
داروهای قلبی را بواسطه احتمال ابتای بیشتر و یا 
افزایش خطر مرگ و میر ناشــی از بیماری کرونا 
قطع نکنند و همه داروها طبق روال قبل مصرف 
شــود. همچنین داروها تنها بر پایه شرایط بالینی 
بیمار تغییر کند نه بر پایه شــرایط اپیدمی بیماری 

کرونا.
علیپور پارســا همچنین با اشاره به مساله تداخل 
داروهای قلبــی بویژه داروهــای افزایش دهنده 
ریسک آریتمی با داروهای درمان بیماری کووید، 
تصریح کرد: داروهایی مانند هیدروکسی کلروکین 
و آزیترومایســین که بر پایه پروتکل های درمانی 
برای درمان کووید استفاده می شد، داروهایی بودند 
که می توانســتند ریسک آریتمی را افزایش دهند. 

بنابراین افرادی که ســابقه مصرف این داروها را 
داشتند، باید در زمینه تداخل دارویی مدنظر قرار 

می گرفتند.
این فوق تخصص اینترونشــنال کاردیولوژی در 
خاتمه با بیان اینکه گاهی برای برخی بیماران سکته 
حــاد قلبی داروهای آنتی پاکــت قویتری مانند 
تیکاگرلور استفاده می شود، گفت: در زمان اپیدمی 
در ایــن موارد نیز به واســطه تداخات دارویی،   
توصیه بر عدم اســتفاده از این داروهاست، بویژه 

اگر بیمار قلبی مبتا به کووید 1۹ هم شده باشد.

قرص »عشقی« که سرانجامش مرگ است

دانشیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد؛

چگونگی مصرف داروهای قلبی در  اپیدمی کرونا
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همتی اعالم کرد:
تشریح حمایت های بانک 
مرکزی از بنگاه های تولیدی

 رییــس کل بانــک مرکــزی ضمن 
تشریح اقدامات این بانک در جهت حمایت 
از بنگاه های تولیدی و تحقق شــعار رونق و 
جهش تولید، گفت: اصــل پیگیری به موقع 
مطالبات بانک ها امری ضروری است، اما، این 
امربه هیچ وجه نباید منجر به تعطیلی حتی یک 

واحد تولیدی شود.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پستی 
اینستاگرامی درباره مطالبات بانک ها، نوشت: 
نظر ریاســت محترم قوه قضاییه درباره نحوه 
وصول مطالبات بانک ها مورد تاکید و حمایت 
بانک مرکزی اســت. اصل پیگیری به موقع 
مطالبات بانک ها امر ضروری اســت اما این 
امــر به هیچ وجه نبایســتی منجر به تعطیلی 
حتی یک واحد تولیدی شود. محاسبه بدهی 
آنها نیز بایســتی بر مبنای ضوابط اعام شده 
از ســوی بانک مرکزی باشــد. وی ادامه داد: 
بانک هــا به موجب قوانین و مقررات موظف 
هستند که محل اجرای طرح را وثیقه بگیرند و 
به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت صرفه 
و صاح موکان خود و اســتیفای مطالبات 
ناگزیر از اقدامات قانونی هستند ولی، این نکته 
نیز مهم اســت که بایستی حداکثر همراهی با 
تولیدکنندگان داشــته و از هر گونه اقداماتی 
که منجر به تعطیلی واحد تولیدی می شــود، 
جداً پرهیز کننــد. در ادامه همتی اعام کرد: 
بانک مرکزی بیشترین تاکید و اقدامات را در 
حمایت از بنگاه های تولیدی و درجهت تحقق 
شعار رونق و جهش تولید انجام داده و تاش 
کرده است که با آسیب شناسی دقیق موضوع 
بعضی از مقررات را که در این رابطه اثرگذاری 

داشته اند، تدوین یا اصاح کند.
وی افزود: از جمله آنها، اصاح مقررات نحوه 
امهــال مطالبات غیرجاری بــر مبنای مصوبه 
شــورای فقهی بانک مرکزی بــرای اجتناب 
از اخذ ســود مرکب، تســهیل تسویه بدهی 
بدهکاران  و آخرین تصمیم که مساعدت در 
امهال واحدهای تولیدی با دریافت صرفاً ۷.۵ 
درصد طلــب و امهال ۵ ســاله  آن بود که به 
تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از بانک ها 

می خواهم دستورالعمل ها را به جد اجرا کنند.

خبـــر

 کارشناس بازار ســرمایه با بیان 
اینکه ارسال کوچک ترین نشانه ای مبنی بر 
اصاح اساسی در بازار سرمایه، سیگنال 
قوی برای صعود قییمت ارز خواهد بود، 
گفت: عامل اصلی کــه می تواند در این 
شرایط باعث رشد بورس شود، حمایت 

دولت است.
علی دهدشــتی در گفتگو بــا خبرنگار 
بورس تابناک در باره چشم انداز قیمت 
ارز اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی 
که امســال پیــش رو داریم و کســری 
بودجه دولت که به گفتــه وزیر اقتصاد 
در خوش بینانه تریــن حالــت 1۴0 هزار 
میلیارد تومان اســت و البته راهکار هایی 
همچون واگــذاری دارایی، چاپ اوراق 
و اخذ مالیات برای پوشــش آن در نظر 
گرفته شــده، لیکن هر سالی که دولت با 
کسری بودجه مواجه بوده ناگزیر قیمت 

ارز افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: با توجه به اینکه فشــار 
تحریم ها امســال بر اقتصاد کشور بیشتر 
شده و به دلیل شرایط شیوع کرونا، ارسال 
صادرات نفتــی و نقــل و انتقال وجوه 
حاصــل از این صادرات با مشــکات 
عدیده ای مواجه شده و همچنین قیمت 
نفت روند نزولی داشــته، افزایش قیمت 
ارز ناگزیــر به نظر می رســد البته دولت 
سعی دارد مانع از افزایش قیمت ارز شود 
و تــا حدودی نیز آن را  کنترل کرد، ولی 
در برخی مقاطع زمانــی غیرقابل کنترل 

می شود.
دهدشتی افزود: کمابیش بازار سرمایه این 
موضوع را در قیمت سهام لحاظ کرده و 
بخشی از این حرکت و ارزش جایگزینی 
را به ویژه در نماد های دارایی محور پیش 
خور کرده، به محض اینکه کوچک ترین 
سیگنالی مبنی بر اصاح اساسی در بازار 
سرمایه ارســال شود، سیگنال قوی برای 

صعود قیمــت ارز خواهد بود، حتی اگر 
این اتفاق نیفتد حداقل باعث می شــود 
کمابیش قیمت ارز با شیب مایم باال رود.
وی در بــاره روند شــاخص نیز گفت: 
شــاخص در هفته ای که گذشت یکی از 
اهداف دقیق فیبوناچی خود را لمس کرد، 
در واقــع ارتفاع یک میلیون و ۳2۴ هزار 
واحد یکی از ســطوح مهم فیبو بود که 
شــاخص از موج قبلی برای این حرکت 

تغذیه می کرد.

وی ادامه داد: شــاخص این هدف را در 
هفته گذشــته لمس کرد و منفی شــد با 
توجه به اینکه این هدف قبل تر در ذهن 
تحلیلگران بازار وجود داشت، این ذهنیت 
منجر به آن شــد که نسبت به این هدف 
واکنش هــای صورت گرفتــه و در اوج 
صعودی بودن روند توقف کند یا واکنش 

اصاحی کمی نشان بدهد.
دهدشتی افزود: البته شاخص کل توانست 
از این مقاومــت عبور کند و یک منطقه 

مقاومتی در کانال یک میلیون و 1۶0 هزار 
تا یک میلیون و 1۸0 هزار واحدی وجود 
دارد که منطقه مقاومتــی قوی بوده و از 
تاقی دو موج مختلف فیبوناتچی حاصل 
شــده که به احتمال شــاخص واکنش 
اصاحی بیشتری در این محدوده نشان 

خواهد داد.
وی با بیان اینکه روند صعودی شاخص 
کماکان ادامه دارد، تصریح کرد: نکته مثبت 
در وضعیت امروز بازار سرمایه حمایت 

دولت بوده و هســت، بسیاری از عوامل 
بنیادی حرکت صعودی تند شــاخص را 
در طول دو ســه ماه گذشته شکل دادند 
ازجمله ورود نقدینگی، ارزش جایگزینی، 
تورم، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش 
قیمت ارز، از اینجا به بعد عامل اصلی که 
می تواند باعث رشد بازار شود، حمایت 
دولت اســت. وی تاکید کرد: مادامی که 
دولت به بازار ســرمایه نیاز داشته باشد، 

روند صعودی ادامه دار خواهد بود.

دهدشــتی در بــاره پیــش بینــی روند 
کامودیتی ها نیز گفت: ارزش شــاخص 
دالر در هفته گذشــته مقداری تضعیف 
شده و این باعث شد قیمت کامودیتی ها 
رشد داشته باشــد چرا که این دو رابطه 
معکوس بــا همدیگر دارنــد، در هفته 
گذشــته قیمت کامودیتی ها نه تنها روند 
روبه رشــد داشــت بلکه پس از ریزش 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، به حمایت 
قوی در فلزاتی مثل مس و روی رسید، به 
نظر می آید ضعیف تر شدن بیشتر شاخص 
دالر، منجر به رشد کامودیتی ها می شود 
و عمدتاً در فلزاتی همچون روی و مس 
به یک مقاومت قوی رســیده و اگر این 
ســطوح مقاومتی را بشکند می توان مثًا 
محــدوده ۶۳00 دالری در فلــز مس یا 
محدوده 220 دالری روی پیش بینی کرد، 
بنابراین اکنون موضوع مهم این است که 
ضعف شاخص دالر تا کجا تداوم داشته 

باشد که محرک رشد کامودیتی ها باشد.
وی ادامه داد: حرکت میان مدت صعودی 
در کامودیتی هــا به نظر می رســد، ولی 
هنوز در باره روند بلندمدت آن ها شــک 
وجود دارد، با توجه به اینکه در ۶0 سال 
گذشــته این که همه کشور های در حال 
توسعه رشد اقتصادی منفی داشته باشند 
بی سابقه بوده و اگر بحث بیماری طول 
بکشــد هنوز تا سال 2021 ممکن است 
اقتصاد ها نتوانند بازسازی را انجام دهند، 
اما در میان مدت احتماالً روند صعودی 

خواهیم داشت.
دهدشتی در پایان گفت: نکته ای که وجود 
دارد در باره شرکت های کامودیتی محور 
داخلی چنانچه قیمت کامودیتی ها در میان 
مــدت افزایش یابد، ولــی در بلندمدت 
نزولی باشد از آن طرف افزایش نرخ ارز 
و نرخ تبدیــل کامودیتی ها می تواند این 

کاهش قیمت ها را جبران کند.

کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس تابناک مطرح کرد

دالر فروش  ها در کمین سیگنال اصالح از بازار سرمایه
 حمایت دولت پیش نیاز رشد بورس | پیش بینی روند شاخص کل بورس 

 بــا وجــود اینکه هنوز مجــوز افزایش 
قیمت لوازم خانگی از ســوی سازمان حمایت 
صادر نشده، فروشندگان این بخش می گویند که 
شرکت های تولیدی در سال کنونی حداقل سه 
بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را 
متوقف کردنــد و بعد از آن هر بار بین ۵ تا 10 
درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که 
هم اکنون قیمت  کاالهای ایرانی در این بازار 2۵ 

تا ۳0 درصد گران شده است.
به گزارش ایســنا، در روزهای گذشته افزایش 
قیمت لوازم خانگی خبرســاز شــده و دو روز 
پیش هم کیوان گردان -  فرنشــین لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( - با 
حضــور در برنامــه تلویزیونی اعــام کرد که 
سازمان حمایت در سال 1۳۹۹ هیچ گونه افزایش 
قیمتی را مصوب نکرده است؛ بنابراین افزایش 
قیمت ها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیســت 
و فرایند قیمت گذاری  رسمی در روزهای آینده 

تعیین تکلیف خواهد شد.
بــا این حــال، گــزارش میدانی روز گذشــته 
)پنجشــنبه( ایســنا از بازار لوازم خانگی نشان 
می دهد کاالهای ایرانی تا حدود 2۵ تا ۳0 درصد 
و کاالهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق 
وارد شــدند تا 100 درصد افزایش قیمت داشته 

است.
بیشــتر فروشــندگان می گویند که شرکت های 
تولیدی در ســال کنونی حداقل ســه بار برای 
مــدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف 

کردند و بعد از آن هر بــار بین ۵ تا 10 درصد 
قیمت خــود را افزایش دادند، به طوری که هم 
اکنــون قیمت  کاالهای ایرانــی در این بازار 2۵ 
تا ۳0 درصد گران شــده است. به گفته یکی از 
آن ها، اآلن هم برخی شــرکت ها کاالی خود را 
نمی فروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان 

حمایت دریافت کنند.
یکــی دیگر از مغازه داران هــم می گوید برخی 
کاالی قاچاق مربوط به قبل از خروج برندهای 
کره ای از کشــور است و بخش بیشتری از آن ها 
به صورت قاچاق وارد کشــور شدند که اخیرا 
قیمت آن ها تا حدود 100 درصد نسبت به قبل 
از عید افزایش داشته است. نکته جالب هم این 
اســت که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشته 
اجرای طرح آئین نامه اجرایی شناسه های کاال و 
رهگیری کاال آغاز شــده و اعام شد که لوازم 
خانگی فاقد شناســه کاال در سطح بازار کاالی 
قاچاق تلقی می شــوند و با فروشگاه ها برخورد 
می شود، اما مغازه داران به راحتی درباره افزایش 

قیمت کاالهای قاچاق صحبت می کنند!
البته به نظر می رســد در مواردی افزایش قیمت 
تا ۵0 درصد هم در کاالهای ایرانی اتفاق افتاده 
اســت. برای مثال یکی از مغازه دارانی که معتقد 
اســت کســادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳0 
درصد بیشــتر از قبل شده، می گوید قیمت یک 
یخچال 1۴ فوت ایرانی بهمن ماه ســال گذشته 
دو میلیون و ۳00 هزار تومــان بوده، اما بعد از 
بازگشایی واحدها به ســه میلیون و 2۵0 هزار 

تومان رسیده و حاال قیمت آن سه میلیون و ۵00 
هزار تومان است که یعنی قیمت آن بیش از ۵0 
درصد افزایش یافته اســت. همچنین به گفته او 
قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج 
میلیون تومان در بهمن ماه، حاال به هفت میلیون 
تومان رسیده که یعنی ۴0 درصد افزایش قیمت 

داشته است.
یخچال و فریزر ۳۰۰ میلیونی هم داریم!

همچنین مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که 
قیمت یخچــال و فریز سایدبای ســاید ایرانی 
حــدودا بین 1۵ تا 21 میلیــون تومان و کاالی 
خارجی از 2۵ تا ۸۵ میلیون تومان اســت؛ البته 
یکی از مغــازه داران می گوید که نمایندگی یک 
شــرکت خارجی در ولنجک یخچال و فریزر 
سایدبای ساید ۳00 میلیون تومانی هم می فروشد! 
قیمت یخچال و فریزر دو قلو ایرانی و خارجی 
نیز به ترتیب از 1۴ و 2۳ میلیون تومان شــروع 

می شود.
ماشــین لباسشویی ایرانی بین چهار تا ۹ میلیون 
تومان عرضه می شود، اما مشابه خارجی هشت 
تا ۳0 میلیون تومان قیمت دارد. قیمت ماشــین 
ظرفشــویی نیز از حدود ۷ میلیون تومان شروع 
می شود و به گفته مغازه داران کاالی ۶0 میلیون 
تومان هم در این بخش در بازار عرضه می شود. 
قیمت گاز فردار ایرانی هم از حدود دو میلیون 
و ۵00 هزار تومان شروع می شود،  اما مغازه داران 
می گویند کــه قیمت برخی گازهای خارجی به 

۶0 میلیون تومان هم می رسد.

 مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی گفت: بر پایه آمارهای رسمی 
اکنون حدود چهار هزار معدن راکد در ســطح 
کشــور وجود دارد که این صندوق برای تحت 
پوشش قرار دادن و فعال سازی آنها استقبال می 

کند.
»فرید دهقانی« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: امســال این صندوق رویکرد به بازار 
سرمایه هم دارد و سبد سهام را افزایش خواهد داد 
و در عین حال این را هم باید اضافه کرد که 100 
درصد سهم صندوق به سازمان توسعه ونوسازی 
معادن وصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به عنوان 

یک تشکیات حاکمیتی اختصاص دارد.  
وی اضافه کرد: بر پایه برنامه ریزی تا نیمه نخست 
امسال میزان سرمایه صندوق به میزان ۵00 میلیارد 
تومان ثبت می شــود و سپس افزایش آن به رقم 

هزار میلیارد تومان در برنامه قرار دارد.  
فعالیــت چهار هزار معدن راکد با پوشــش 

صندوق بیمه
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی گفت: بر پایه آمارهای رسمی اکنون حدود 
چهار هزار معدن راکد در سطح کشور وجود دارد 
که این صندوق برای تحت پوشش قرار دادن و 

فعال سازی آنها استقبال می کند.
وی اضافــه کرد: این صندوق از ارکان طرح احیا 
و فعالسازی معادن کوچک محسوب می شود که 

طراح آن خانه معدن ایران است.
بــه گفته دهقانی،  این صندوق آمادگی دارد تا از 
معادنی که از نظر توســعه فعالیت های اکتشافی 
با مشکل منابع مالی روبه رو شده و در واقع غیر 
فعال شده اند، پشتیبانی مالی الزم را به عمل آورد 

تا فعال شود.
دهقانی گفت: یکســری از معادن با مشکل زیر 
ســاخت )جاده دسترســی، آب، برق(، مسایل 
زیست محیطی و اقلیمی دارند و این نکات مانع 
از فعالیت می شود که اکنون شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان ایمیدرو، 
مجری طرح مزبور شده و صندوق هم برای رفع 

مشکات مالی در طرح مشارکت دارد.
بیمه های اعتباری گامی در مسیر کاهش ریسک
مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی یادآور شد: صندوق نسبت به 
صدور بیمه نامه اعتباری اقدام می کند و بر پایه 
قرار داد با برخی از بانک ها، پشتیبانی مالی الزم را 
از معدنکاران بخش خصوصی انجام می دهد که 
در چارچوب کاهش ریسک در این بخش است.

دهقانی خاطرنشان ســاخت: چنانچه معدن دار 
دریافت کننده تســهیات نسبت به بازپرداخت 

اقســاط تســهیات به موقع اقدام نکند، بعد از 
سه قســط، مطابق قرار داد با بانک برای وصول 
مطالبات عمل می شود. وی تصریح کرد: عملکرد 
صندوق نشان می دهد از سال های ۹۴- 1۳۹۳ به 
بعد ریسک وصول آن نیم درصد بوده و این یک 
استثنا در سیستم مالی پولی کشور محسوب می 
شود؛  اکنون هم وصول مطالبات نسبت به سال 

های گذشته به شدت افزایش یافته است.
حمایت ۹۰ درصدی از تامین ماشــین آالت 

معدنی
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی خاطرنشان ساخت: آمار عملکرد صندوق 
گویای آن اســت که بیش از ۹0 درصد پشتیبانی 
از اعطای تســهیات مربوط به تامین و نوسازی 
تجهیزات و ماشین آالت معدنی بوده و امسال نیز 

این رویه تداوم دارد.
دهقانی افزود: عمده ماشین آالت معدنی وارداتی 
اســت و در داخل توان ســاخت وجود ندارد و 
حدود پنج تا ۶ کشور در این زمینه فعالیت دارند 
و اکنون صندوق نسبت به گردآوری بانک ماشین 
آالت اقدام کرده که تا آخر تیرماه تکمیل خواهد 

شد.
به گفته وی، باتوجه به اینکه صندوق در ارتباط 
با معادن بــزرگ فعالیت ندارد، اطاعات آنها در 
اختیار نیست، ضمن اینکه ۷0 تا ۸0 درصد ارزش 
افزوده بخش معادن مربوط به معدن های بزرگ 

است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
های معدنی گفت: امروز نبود اطاعات بخش ها 
در زمینــه های مختلف به عنوان بزرگترین آفت 
محسوب می شود، بنابراین صندوق مبادرت به 

گردآوری بانک ماشین االت معدنی کرده است.
وی یاداور شد: واقعیت اینکه دارایی یک معدن دار 

پروانه بهره برداری و اسناد مالکیت ماشین آالت 
اســت که سیســتم بانکی پروانه بهره برداری از 
معدن را به عنوان ســند قابل قبول نمی پذیرد و 
اکنون صنــدوق آن را به عنوان وثیقه و ضمانت 

برای بازپرداخت تسهیات پذیرش می کند.
بخش خصوصی و وضعیت عملکردی امروز 

صندوق بیمه
دهقانی توضیح داد: ســال های قبل که سرمایه 
صنــدوق 10 میلیارد تومان بــود، در توان خود 
نمی دید که بتوانــد خدمات مورد انتظار بخش 
خصوصــی را ارایه دهد و بخش خصوصی نیز 

شناخت الزم را در این ارتباط نداشت.  
مدیرعامــل صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنیتصریح کرد: امروز این صندوق 
منابع مالی الزم را در اختیار دارد که مراجعه کننده 
در صف انتظار چندین ماهه معطل نماند، چنانچه 
مدارک و مستندات تکمیل باشد در دوره ۴0 روزه 
کارش انجام می شــود، در حالی که در گذشته 

حداقل چهار ماه بود.
وی تصریح کرد: فرآیند ثبت نام و درخواســت 
افراد در صندوق برای تسهیات مالی و پوشش 
ریسک به شیوه آناین انجام می شود که درگذشته 
دوره های هفت تا هشت ماهه را به دنبال داشت.
به گفته دهقانی، ظرف مدت دو سال ارزش بیمه 
نامه صادراتی به رقم ۵۹2 میلیارد تومان رسید و 
این میزان با دوره 1۶ سال قبل از آن برابری دارد.

به گــزارش ایرنا، پیش از این معاون امور معادن 
و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت 
گفته بود، امســال تا ســه هزار میلیــارد تومان 
تســهیات ارزان قیمــت از محل صندوق بیمه 
ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی به اکتشاف، 
استخراج مواد و ماشین آالت معدنی اختصاص 

خواهد یافت.

گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می دهد:

از افزایش قیمت های نجومی تا یخچال و فریزر ۸۰ میلیونی!
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری معدنی اعالم کرد:

آمادگی برای فعال سازی ۴ هزار معدن راکد در کشور
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مدیر امور آب و فاضالب شهرستان ایجرود خبر داد:
اجرای عملیات توسعه 

یک کیلومتر شبکه توزیع آب 
در روستای شیوه

 مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان 
ایجرود گفت: عملیات توسعه شبکه توزیع آب 
به طول یک کیلومتر و زون بندی شبکه توزیع در 

روستای شیوه از توابع این شهرستان آغاز شد.
سید جواد موســوی زواجری اظهار داشت: با 
اجرای این عملیات مشکل افت فشار و کمبود 
آب باال دســت روســتای شــیوه رفع و فشار 

استاندارد حاکم خواهد شد.
وی با اشــاره به اجرای عملیات زون بندی و 
مدیریت فشــار شبکه در روستای شیوه گفت: 
هدف از اجرای این عملیات مدیریت فشــار 
شبکه توزیع ، کاهش حوادث و اتفاقات و به تبع 

آن هدر رفت آب می باشد.
این مســوول به مشــارکت دهیاری و شورای 
اسالمی روستای شیوه در اجرای طرح توسعه 
شــبکه توزیع آب این روستا نیز اشاره کرده و 
گفت: همیاری و مشارکت مردم در اجرای طرح 
های آبرسانی تاثیر بسزایی در حفظ و حراست 
بیشتر از مایه حیات بخش آب و تاسیسات آب و 

فاضالب از سوی مردم خواهد داشت.
گفتنی است روستای شــیوه در 17 کیلومتری 
مرکز شهرستان ایجرود قرار داشته و 440 خانوار 
جمعیت جزو روستاهای تحت پوشش شرکت 

آب و فاضالب استان زنجان قرار دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان اعالم کرد:

برنامه های هفته صرفه جویی 
با توجه به شرایط کرونایی 

برگزار می شود
 مدیر دفتر روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: امســال برنامه های هفته صرفه جویی 
با توجه به شــرایط کرونایی کشور، با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی و پرهیز از هرگونه 

تجمعی برگزار می شود.
مصطفی اکرمی اظهار داشت: عمده برنامه های 
هفته صرفه جویی در استان زنجان شامل ارتباط 
با رســانه ها، برگزاری نشست خبری، تجلیل 
از مشترکین کم مصرف و تبلیغات محیطی در 

شهرهای استان زنجان خواهد بود.
وی با اشاره به نام گذاری روزهای هفته صرفه 
جویی گفت: مدیریت مصــرف آب و برق و 
خانواده - افکار عمومی و رســانه - صنعت، 
معــدن، ســازمان های عمومی و موسســات 
خصوصی و شــرکت ها - غذا، منابع طبیعی و 
حفظ محیط زیست-خدمات شهری و روستایی 
و جلب مشــارکت های مردمــی و مدیریت 
مصرف آب و برق و آموزه های دینی به ترتیب 
نــام روزهای هفته صرفه جویی در ســال 99 

خواهد بود.
مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان تصریح کرد: تقدیر از سازمان ها 
و موسسات دولتی و غیر دولتی که به طور موثر 
مصارف آب و انرژی خود را کاهش داده اند نیز 
از دیگر برنامه های هفته صرفه جویی در استان 

زنجان خواهد بود.
اکرمی معرفــی و تقدیر از خیرین حوزه آب و 
انــرژی در هفته صرفه جویی را از دیگر برنامه 
های پیش بینی شــده توسط شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان برای هفته صرفه جویی 

اعالم کرد.
این مســوول اجرای برنامه هــای فرهنگی و 
ترویجــی در حــوزه مصرف بهینــه آب را از 
دیگر برنامه های دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

عنوان کرد.

 خبـــر

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
در جشــن گلریزان امســال، حدود سه میلیارد 
تومان بــه صورت وجه نقــد و تعهدی در این 
استان جمع آوری شد که زنجان از لحاظ عددی، 
رتبه دوم و نســبت به جمعیت، رتبه اول کشور 

را کسب کرد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم اسماعیل 
صادقــی نیارکی  بــا حضور در دفتر فرنشــین 
صداوســیمای مرکز زنجان ضمــن قدردانی از 
عملکرد بســیار موثر و ارزشمند رسانه ملی در 
اطالع رســانی این امر خداپسندانه و ایجاد شور 
و نشــاط در میان مردم در جشن گلریزان، اظهار 
داشــت: کمک های چشــمگیر مردمی و کسب 
رتبه های کشوری، مرهون مشارکت بسیار خوب 
مردم و خیرین استان بوده و همچنین نقش بسیار 
اثرگذار صداوسیما در تهیه ویژه برنامه و دعوت 

از مسووالن و خیرین مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه جشن گلریزان 
امسال به دلیل شــیوع بیماری کرونا و ضرورت 
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی به صورت 
مجازی برگزار شــد اما با افزایش ۵0 درصدی 
کمک های مردمی مواجه شــدیم که جای بسیار 
تشکر از مردم متدین و مومن استان زنجان دارد.
صادقی نیارکی با اشــاره به کاهش 14 درصدی 
جمعیت کیفری زندان های استان زنجان، افزود: 
با اقدامــات صورت گرفته، شــاهد کاهش 40 

درصدی جرایم در استان هستیم.
رییس شورای قضایی استان زنجان گفت: رسانه 
ملی و دســتگاه قضایی، تعامل و همکاری بسیار 
سازنده ای در اســتان زنجان با یکدیگر دارند و 

در مدت حضــور بنده در اســتان این تعامل و 
همکاری ها بسیار خوب و تنگاتنگ شده است.

وی تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت رسانه ملی 
برای تببین اقدامات و عملکرد دستگاه ها به مردم 

بسیار مهم است.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجــان با بیان 
اینکه همه ما ســرباز نظــام و والیت بوده و به 
این ســربازی هم افتخار می کنیم، اظهار داشت: 
چشــمان تیزبین صداوســیما باید در راســتای 
پیگیری و بیان مشــکالت جامعه و مردم همیشه 
هوشیار باشــد و اگر در این راستا نیاز به ورود 
دستگاه ها برای حل این مشکالت، ضروری بود 

از مسووالن دستگاه ها بخواهد تا پیگیری نمایند 
و مــردم را در جریان اقدامات دســتگاه ها قرار 

دهد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با تمام 

توان، آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند.
۸۰ درصد مردم زنجان به رســانه ملی اقبال 

دارند
فرنشــین صداوسیمای مرکز زنجان نیز گفت: از 
زمان حضور حجت االســالم ه رییسی در راس 
قوه قضاییه، یک بارقه امیدی در جامعه در مبارزه 
با فساد و اجرای عدالت در دل مردم ایجاد شده 

که این موضوع بسیار ارزشمند است.

سیدمحســن لطیفی اظهار داشت: حضور بدون 
واســطه مســووالن در میان مردم برای شنیدن 
صحبت هــا و مشــکالت در مراکــز عمومی و 

مساجد، اقدامی ارزشمند است.
وی افزود: از زمان حضور حجت االسالم صادقی 
نیارکی در اســتان زنجان کــه مدیری انقالبی و 
جهادی هستند، اقدامات قاطع واثرگذاری انجام 
شده که از این حیث نیز کمال تشکر و قدردانی 
را داریم. لطیفی از آمادگی صداوســیمای مرکز 
زنجان برای تولید برنامه ها از جمله تولید سریال 
بــا موضاعات حقوقی، قضایی و پیشــگیری از 
جرایم خبر داد و افزود: نمونه بارز این همکاری، 

تولیــد ویژه برنامه در ماه مبــارک رمضان برای 
جشن گلریزان بود که از تمام ظرفیت مجموعه 
استفاده کردیم  و این روند را ادامه خواهیم داد.

فرنشین صداوســیمای مرکز زنجان، رسانه ملی 
را مورد اعتماد مردم خواند و گفت: بیش از ۸0 
درصد مردم در اســتان زنجان نســبت به رسانه 
ملی، اقبال دارند که این نشــان از تاثیرگذاری و 

جلب رضایت مردم است.
در این دیدار، از تالش های صداوســیمای مرکز 
زنجان در اطالع رسانی و مشارکت در برگزاری 
هرچه باشکوه تر جشن گلریزان امسال قدردانی 

شد.

 رییس کل دادگستری استان زنجان:

زنجان رتبه دوم کشور در جشن گلریزان را کسب کرد

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
زنجان گفت: عامل بیش از 70 درصد حادثه آتش 
سوزی مراتع این استان، از نوع انسانی غیرعمد و 

بر اثر سهل انگاری است.
اســماعیل قلی زاده، در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: امسال با توجه به بارش های مناسب 
بهاری و پوشــش گیاهی متراکم، اغلب زیستگاه 
های جانوری این استان مستعد آتش سوزی است 
و کوچکترین بی احتیاطی و سهل انگاری چوپانان 
و طبیعت گردها، می تواند حریق های گسترده ای 

را موجب شود.
وی اظهار داشــت: وجود پوشش گیاهی مناسب 

در طبیعت برای اهالی روستاها از جمله دامداران، 
باغداران و چوپانان، سودمند است و از آنان انتظار 
مــی رود در حفظ و نگهداری مراتع و علفزارها، 
کوشا باشند چراکه بیشــترین ضرر و زیان ناشی 
از حادثه آتش سوزی، متوجه خود اهالی خواهد 

شد.  
قلی زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون، یک مورد 
حادثه آتش ســوزی مراتع در محدوده روستای 
ابراهیم آباد واقع در منطقه حفاظت شده انگوران 
اتفاق افتاده است که بر اثر آن کمتر از یک هکتار 
از مراتع موجود خسارت دید و علت آن نیز سهل 

انگاری چوپان بود.

فرمانــده یگان حفاظت اداره کل محیط زیســت 
اســتان زنجان گفت: آتش ســوزی ها، موجب 
تخریب زیســتگاه و از بین رفتن تنوع زیستی و 
پوشــش گیاهی شده و دود ناشی از آن نیز باعث 

آلودگی هوا می شود.  
قلی زاده افزود: آتش سوزی مراتع و پوشش های 
گیاهی که امسال نیز همچون سال های گذشته در 
این استان شاهد آن بودیم، حیات برخی از گونه 
های جانوری و گیاهی را به جد با تهدید و خطر 
مواجــه کرده و در نهایت ضرر و زیان ناشــی از 

حریق رخ داده متوجه انسان می شود.
وی اظهار داشت: هنگام وقوع آتش سوزی های 

گســترده، آن دسته از گونه های جانوری که کند 
حرکت هســتند و توان فرار ندارند زنده زنده در 
میان شعله های سوزان و سرکش، طعمه آتش شده 
و جلوه های بســیار حزن انگیز و ناخوشــایندی 
بــه وجود می آید که انســان را ســخت متاثر و 

اندوهگین می سازد.   
قلی زاده تصریح کرد: پرندگان و چهارپایان بزرگ 
جثه به هنگام آتش سوزی از شانس بیشتری برای 
فرار از مهلکه آتش برخوردار هستند اما جانوران 
کوچــک جثه ازجملــه خزنــدگان، جوندگان، 
حشــرات و توله  چهارپایــان و جوجه  پرندگان 
که کند حرکت هســتند از هیچ شانسی برای فرار 

برخوردار نبوده و به ناچار تســلیم سرنوشــت 
ناگوار می شــوند.  وی از همه مردم خواست از 
برافروختن آتش در طبیعت به ویژه در فصول گرم 
سال و نزدیک مراتع و جنگل ها به جد خودداری 
کنند و در صورت ضرورت نیز قبل از ترک محل 
از خاموش بودن آن مطئن شــوند چرا که ممکن 
اســت آتش به ظاهر خاموش شده باشد و مجدد 

شعله ور شده و تمام منطقه را فرا گیرد.  
قلــی زاده افزود: برخی مواقــع انداختن یک ته 
ســیگار روشــن در مراتع و جنگل ها، می تواند 
منطقــه ای را به آتش بکشــد و لطمات جبران 

ناپذیری را وارد آورد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان:

۷۰ درصد آتش سوزی مراتع زنجان، عامل انسانی غیرعمد دارد

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کوی ساواالن ONU7023 مرکز ملت زنجان
2( شماره استعالم : استعالم 43-3-99-الف

3( قیمت پایه برآوردی :   1.015.416.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : واگذاری انجام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کوی ساواالن ONU7023 مرکز ملت زنجان به اشخاص 
حقوقی

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات – واحد قراردادها )اتاق 104( – آقای 
سعید هادی – شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر شنبه مورخه 99/03/31
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یک شنبه مورخه 99/04/01 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

1( موضوع استعالم : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری تأسیس کافوی 03A و برگردان ONU03 قیدار
2( شماره استعالم : استعالم 42-3-99-الف

3( قیمت پایه برآوردی :   1.403.136.000 ریال
4( حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 

5( شرح عملیات : واگذاری انجام عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری تأسیس کافوی 03A و برگردان ONU03 قیداربه 
اشخاص حقوقی

6(  محل تحویل اسناد و مدارک استعالم : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات – واحد قراردادها )اتاق 104( – آقای 
سعید هادی – شماره تماس 02433122137 

7( مهلت دریافت اسناد و مدارک استعالم و تحویل پاکت ها : تا ساعت 14 عصر شنبه مورخه 99/03/31
8( زمان و مکان نشست توجیهی : در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با شماره  تلفن 02433122316 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9( محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان مخابرات منطقه زنجان 
10( زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یک شنبه مورخه 99/04/01 ساعت 8/30 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت های استعالم ، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهور شده به 
دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان

آگهی استعالم بهاءآگهی استعالم بهاء

 رییس سازمان صمت اســتان زنجان با 
اشاره به بررسی مشــکالت واحدهای تولیدی 
اســتان زنجــان گفــت: تولیدکننــدگان انتظار 

تسهیل گری برای رونق تولید را دارند.
به گزارش موج رســا، ناصر فغفوری در حاشیه 
نخســتین نشست گردهمایی روســای سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و مدیران کل بازرسی 
چهار استان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری 
امسال را با عنوان جهش تولید نامگذاری کردند 
و این امر اهمیت موضوع تولید را نشان می دهد 
اظهار کرد: جهش تولید متکی و وابســته به یک 
قوه نیســت و تحقق اهداف ســاالنه سه قوه در 

حوزه جهش تولید باید برنامه ریزی شود.
وی با تاکید براینکه در همین راســتا جلســات 
متعددی در سطح استان زنجان توسط دستگاه های 
متولی برگزار شــده است افزود: این موضوع در 
جلســاتی با حضور روســای دادگستری استان 

زنجان مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجــان ابــراز کرد: در این نشســت روســای 
تشــکل های مربوطه مانند اتاق بازرگانی، خانه 
صنعت و معدن و نظام مهندســی و تولید کننده 

بزرگ استان حضور دارند.
وی با تاکید براینکه این نشســت با هدف طرح 

مشکالت و رفع مشــکالت واحدهای تولیدی 
برگزار می شــود خاطرنشــان کرد: انتظاراتی که 
حوزه اقتصادی استان و کشور از حوزه بازرسی 

وجود دارد عملیاتی کردن جهش تولید است.
فغفوری با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان انتظار 
دارند تسهیل گری برای رونق تولید دارند افزود: 
برای تحقق شــعار سال باید اقداماتی انجام شود 

که فعالیت واحدهای تولیدی متوقف نشود.
وی عنــوان کرد: هــم اکنــون کارخانجات در 
تامین و تهیه مواد اولیه  مشــکل دارند و برخی 
از بخشنامه های بانک مرکزی برای تولیدکنندگان 
مشکالتی ایجاد کرده که نیازمند اقدامات موثری 

در این حوزه هستیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان افزود: جهش تولید بدون داشتن مواد اولیه 
محقق نمی شــود و اگر بهترین شرایط هم برای 
واحدهای تولیدی ایجاد شود ولی در تامین مواد 
اولیه مشکل داشته باشند تولید مختل شده و قطعا 

جهش تولید تحقق نمی یابد.
وی عنوان کرد: این الــزام وجود دارد که بانک 
مرکز برای حل مشــکالت واحدهای تولیدی و 
هموار کردن مسیر تولید قواعد و دستورالعمل های 

متفاوت تری را در پیش بگیرد.
فغفوری بــا بیان اینکه هیچ یــک از واحدهای 

تولیدی نیازی به ارز سیستم بانکی ندارند عنوان 
کرد: تسهیل گری برای واحدهای تولیدی ایجاد 
شود تا بتوانند از منابع ارزی خودشان در خارج 
از کشور بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کنند تا 

چرخ کارنجات داخلی متوقف نشود.

رییس سازمان صمت استان:

تولیدکنندگان انتظار تسهیل گری برای رونق تولید را دارند
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وضعیت آب و هوای زنجان:

12
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ای فصِل غیِر منتظِر داستاِن من!
معشوِق انگهانِی دور از ُگِن من!

ای مطلِع امیِد من! ای چشِم روشنت
زیبارتین ستاره ِی هفت آسماِن من!

آه ای همیشه گل! هک هب سرخی رد این خزان
گل کرده ای هب باغچه ی بازواِن من

رد فترت و مالل و سکوتی هک داشتم
عشِق تو ُطرهف حادهث ی انگهاِن من
ای رد فصوِل مرثیه و سوگ، باز هم

شوقت نهاده قول و زغل رب زباِن من!
حس کردنی است قّصه ی عشقم، هن گفتنی
کایِت حسنت بیاِن من! ای اقِصر از ح 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 4۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436۸46 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸1345۸6731

آگهی مناقصه عمومی - نوبت دوم 
شــهرداری ماهنشان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه آسفالت ریزی معابر شهر ماهنشان را برابر شرایط مناقصه از طریق 
مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی حداقل رتبه 5 ابنیه، راه و باند و ساختمان واگذار نماید بنابراین از کلیه 
متقاضیان واجد شرایط محترم دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی کامل از جزییات آن ضمن واریز 500.000 
ریال بابت تهیه و خرید اسناد مناقصه که اطالعات تکمیلی در آن ذکر شده است به واحد حقوقی و قراردادهای شهرداری ماهنشان 

مراجعه فرمایند.

میزان و نوع ســپرده شرکت در مناقصه: 5 درصد مبلغ کل برآورد اولیه )4.473.416.047 ریال( که بایستی به صورت ضمانت نامه 
بانکی، چک تضمین شده بانکی در وجه شهرداری ماهنشان و یا واریز مبلغ 223.700.000 ریال به حساب شماره 3100000176007 

شهرداری ماهنشان نزد بانک ملی ضمیمه مدارک ارسال گردد.
مهلت خرید و تحویل اسناد 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی خواهد بود.

شماره تماس شهرداری ماهنشان: 024-36223107
 در ضمن 775.000.000 ریال به صورت اســناد خزانه ای با سررســید 1400/10/13 ، مبلغ 600.000.000 ریال با سررسید 1400/8/17 
و 2.300.000.000 ریال نیز به عنوان پیش پرداخت خرید قیر می باشد. الزم به ذکر است برنده مناقصه می بایستی ضمانت نامه ای به مبلغ 

2.300.000.000 ریال تحت عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ حواله قیر به شهرداری تادیه نماید.
 مشخصات و نشانی کارخانه و گواهینامه استاندارد محل تهیه آسفالت از مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت باشد.

حسن ملکی - شهردار ماهنشان

به هر روی در زمانه  فیک ها و شــایعات 
رســانه ای به ســر می بریم، بستر مناسب 
توســعه ایــن دســت از اطالعــات نیز 
شبکه های اجتماعی هســتند. ابزاری که 
برخی مواقع از رســانه هــای اصلی نیز 

سبقت می گیرد.
چند روزی اســت که فضای رســمی و 
غیر رسمی شــبکه های اجتماعی پر شده 
است از کلیدواژه »طرح ازدواج اجباری«؛ 
موضوعی که عالوه بر اینکه در کانال های 
ســرگرمی مستمسک ســاختن لطیفه و 
محتواهای طنز گوناگون قرار گرفته است، 
در فضای جدی تر نیز منتقدانی پیدا کرده 
اســت. طرحی که در عالــم واقع وجود 
خارجــی ندارد و اساســاً در مجلس نیز 

چنین موضوعی مطرح نشده است.
اما اصل ماجرا چه بوده است و این هیاهو 
چگونه به راه افتاده است؟ متنی با عنوان 
»قانون دوازده گانه برای تســریع و شتاب 
ازدواج« اولین بار در ســال ۱۳۹۷ بدون 
داشتن نام نویسنده در یک سایت منتشر 
شــده بود و یک رســانه اخیراً آن متن را 

بازنشر داده است.
اما چگونه می شــود که در هزاره سوم و 
عصر جامعه شــبکه ای و در زمانه ای که 
امکان راســتی آزمایی انــواع محتواهای 
رســانه ای وجود دارد؛ بازهم شــایعات، 
فیک نیوزها و اخبار دارای اطالعات غلط 
و گمراه کننده ما را به گونه ای اسیر خود 

می کند که واقعیــت را علی رغم ظاهری 
شفاف، نادیده گرفته و در شیپور محتوای 

غلط می دمیم؟!
مســاله اینجاست که ســرریز یا انفجار 
اطالعــات، عصــر حاضــر را نه فقط به 
دوران فراوانی داده که به عصر اطالعات 
گمراه کننده یــا حتی ضداطالعات تبدیل 
کرده است. ما امروز باید بدانیم علی رغم 
تصور قبلی که فراوانی اطالعات می تواند 
منجر به آگاهی بیشتر شود؛ این موضوع 
در واقعیت مصداق دیگری یافته اســت 
و عماًل ناآگاهی نســبت بــه چگونگی 
شــکل گیری اطالعات همچنیــن اخبار 
جعلــی و ربات های خبرســاز می تواند 

مخاطب را گمراه کند.
اخبار و اطالعات گمراه کننده اساساً برای 
نیل به هدفی از پیش تعیین شــده منتشر 
می شوند تا ضمن مهندسی افکار عمومی 
در موضوعی خاص، از یک مســاله مهم 
در قالب های گوناگون اعتبارزدایی شده و 
در نهایت افکار عمومی دچار بی تفاوتی 
شــده و در مورد اصل یک موضوع مهم 
واکنش های دقیق نشــان ندهند. اساســًا 
ســازندگان این دســت از محتواها گاهًا 
پــا را یــک گام جلوتر نهــاده و ضمن 
حساســیت زدایــی از موضوعات مهم، 
حساسیت ســنجی نیز انجــام می دهند و 
نتایج حاصل از آن هر چه باشد نیز مورد 
استفاده برای طرح ریزی رسانه ای بعدی 

آنها قرار می گیرد.
در ایــن میان اما مخاطبان و رســانه های 
جریان اصلی نقشــی حیاتی ایفا می کنند. 
چنانچه رسانه های اصلی حاق موضوعات 
را شفاف ســازی و اطالع رسانی نکنند و 
جریانات رســانه های اجتماعی بر آتش 
بدمند، مخاطب  اطالعات گمراه کننــده 
فاقد مهــارت تجزیه و تحلیل محتواهای 
رســانه ای در دامن انواع محتواهای فاقد 
اعتبار افتاده و خود نیز در چرخه بازنشر 
اطالعــات گمــراه کننده نقــش آفرینی 

می کند.
آنچه می تواند بــه عنوان دیواری بلند در 
برابر اخبار و اطالعات نادرست و گمراه 
کننــده رســانه ها، مردم و مســووالن را 
مصون نمایــد، تجهیز به دانش و مهارت 
سواد رسانه ای و اطالعاتی است. مهارتی 
که به مخاطبان می آموزد بررســی »منبع« 
دارای اهمیت برای پذیرش یا عدم قبول 
یک محتواست و آنها را در راستای کشف 
»منبع معتبر« یاری می رساند. به مخاطبان 
می آموزد به محض قرار گرفتن در معرض 
یــک محتوا نباید اصل را بر صحت تام و 
تمام آن بگذارند و باید آن را از سه رسانه 

معتبر و اصلی نیز راستی آزمایی کنند.
مخاطبان دارای ســواد رسانه ای می دانند 
شایعات دارای چه نشانه هایی هستند و از 
فوریت بخشی های ساختگی داخل متون 
رســانه ای آگاه هســتند. مخاطبان دارای 

سواد رســانه ای می دانند در عصر سرریز 
اطالعات احتمال ساخت محتوای فریبنده 
که احساسات آنها را برانگیخته سازد، زیاد 
اســت و مخاطب اساساً به عنوان کاالیی 
جهت کسب ســود )چه اقتصادی و چه 
سیاسی و فرهنگی و...( تلقی می شود و از 
این رو فاصله و نســبت خود را با رسانه 
به درستی تنظیم می کنند. مخاطبان دارای 
سواد رسانه ای می دانند کثرت اطالعات و 
فراوانی پخش یک محتوا لزوماً به معنای 
صحیح بودن آن نیز قلمداد نشــده و هر 
محتوایی بدون ارجاع مشــخص به منبع 

معین، فاقد اعتبار الزم است.
بــه هــر روی در زمانــه ی فیک هــا و 
شایعات رسانه ای به ســر می بریم، بستر 
مناســب توسعه این دســت از اطالعات 
امکان  اجتماعی هستند.  نیز شــبکه های 
و ابــزاری که این روزها فراگیر شــده و 
حتی برخی مواقع از رسانه های اصلی نیز 
ســبقت می گیرد و همین سبقت نیز بازار 
اخبار دروغ را علی رغم زیست در عصر 
شفافیت، داغ می کند تا جایی که موضوعی 
در عالــم واقع وجود خارجــی ندارد اما 
برایش میزگرد برگزار می کنند، در تاکسی 
و مترو همه درباره اش صحبت می کنند و 
عده ای نیز به لطیفه هایش می خندند. این 
وضعیت یعنی سواد رســانه ای منجر به 
خرد و تربیت رســانه ای از نان شب هم 

واجب تر است.

 در جریان سفر حجت االسالم رییسی به 
استان فارس، نشست شورای اداری این استان با 
حضور وی برگزار شد. وی در این نشست ادامه 
داد: مدیران در نظام اسالمی باید پاسخگو باشند.
به گزارش میزان؛ رییس قوه قضاییه بیان داشت: 
برای تشکیل ایران قوی نیازمند مدیران قوی و 
آماده خطر در شرایط سخت هستیم و از مدیری 
که در شــرایط تحریم عمل مــی کند حمایت 

می کنیم.
حجت االســالم رییســی افزود: هر جا با مردم 
حرف بزنیــم و اقناع افــکار عمومی صورت 
گیرد مردم قانع می شوند نمونه اش را در سیزده 
فروردین دیدیم. ما از آن مدیری که در شرایط 
تحریمی خود را بــه آب و آتش میزند با همه 
وجود حمایت میکنیم. از یک صاحب کارخانه 
که تمام تالشــش روشــن نگهداشــتن چراغ 
کارخانه است که کارگر بیکار نشود باید با تمام 

توان حمایت کرد.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: بانک در شرایط 
فعلی باید به سرمایه گذار، کارآفرین و صاحب 
کارخانــه مهلت بدهد. باید تــالش کنیم برای 
پرداخت بدهی به ایــن افراد مهلت دهیم. هیچ 
کدام از بانک ها حق ندارند کارگاه یا کارخانه ای 
را که تملک کرده اند تعطیل کنند. همکاران من 
در بخش های مختلف حتمــا از طریق بانک ها 
پیگیری کنند تا هیچ کارگاه و کارخانه ای چرخ 

تولیدش از حرکت نیفتد و کند شود.
حجت االسالم ســید ابراهیم رییسی با اشاره به 
گزارش منتشــره یک خبرنگار افزود: سوال من 
این است اگر شــبکه بانکی به کسی وام داد و 
ســودی بیش از نصاب اعالمــی بانک مرکزی 
خواســت آیا دســتگاه قضایی کشــور ضامن 
چنین قراردادی باید باشــد کــه خالف قواعد 
اداری کشور تدوین شده است؟! االن قضاوت 
نمیکنم، ولی در قوه قضائیه در حال بررسی این 
موضوع هســتیم. هیچکدام از بانک های کشور 

حق ندارنــد کارگاه تولیدی و کارخانه ای را که 
تملک کرده اند تعطیل کند. ســازمان بازرســی 

چنین اجازه ای به بانک ها نخواهد داد
رییس دســتگاه قضا تصریح کرد: گفت یک بار 
جســتی ملخک دوبار جســتی ملخک باالخره 
یک ناظری یک سوت زنی یک آمربه معروفی 
یک گزارش دهنده فســادی. ذائقه نظام فســاد 
را برنمی تابــد، همانگونــه که هاضمه ما ســم 

نمی پذیرد.

 رییــس اتاق بازرگانــی، صنایع معادن و 
کشــاورزی زنجان گفت: بی ثباتی سیاســت ها، 
مقــررات و رویه های اجرایی کســب و کارها، 
مشکالت عدیده برای تولیدکنندگان ایجاد کرده 

است.
به گزارش زنگان امروز، علی یگانه در نشســت 
فوق العاده شــورای مدیران منطقه ۵ ســازمان 
بازرسی کل کشور، با بیان اینکه موضوعات بانکی، 
تخصیص ارز و مسائل گمرکی عمده مشکالت 
واحدهای تولیدی استان را شامل می شود، اظهار 
کرد: پایش محیط کسب و کار به صورت کشوری 
در بازه زمانی هر ســه ماه و فصلی در اســتان ها 
صــورت می گیرد که در ایــن رابطه پنج مورد از 
مشکالت استان نیز احصا و برای بهبود وضعیت 

پیشنهاد شده است.
وی قابل پیش بینی نبودن تغییرات قیمت مواد اولیه، 
بی ثباتی سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی 
ناظر بر کسب و کارها را از جمله مشکالت مهم 
حوزه اقتصاد اســتان عنوان کــرد و افزود: تامین 
مالی از بانک ها، تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای 
غیر استاندارد و تقلبی در بازار و رویه های اداری 
برخی دســتگاه های دولتی نیز از دیگر مشکالت 

مهم حوزه اقتصاد استان است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
زنجان با اشــاره به کمبود مــواد اولیه واحدهای 
تولیدی روی اســتان، افزود: واحدهای تولیدی 

روی در بحث تامین مواد اولیه نیز با مشــکالت 
بسیار زیادی روبرو هستند.

وی مشــکالت ارزی را نیز از دیگر مشــکالت 
واحدهای تولید روی عنوان کرد و خاطر نشــان 
ســاخت: این واحدها هم اکنون خاک مورد نیاز 
خــود را به صورت موقت و بــدون اینکه ارزی 
مبادله شــود وارد می کنند کــه بانک مرکزی با 
یک بخشنامه در مورد برگشت ارز، واردات این 

واحدها را با مشکل مواجه کرده است.
یگانه فرد مشــکالت مربوط به »گیــاه گون« و 
بخشــنامه های منابع طبیعی را عمده مشکالت 
بخش معدن استان زنجان عنوان و تصریح کرد: از 
سال ۱۳۹۷ تا به امروز این مشکل برطرف نشده و 
حوزه کاری معدن استان و استان های شمال غرب 

را با مشکالت عدیده ای روبرو کرده است.
وی در بخــش دیگــری از صحبت های خود با 
اشــاره به مشــکالت حوزه کشــاورزی و عدم 
سرمایه گذاری در عمده محصول تولیدی استان 
یعنی زیتون، ادامه داد: توســعه باغات زیتون در 
اراضی شــیبدار هم اکنون با مشکل تخصیص و 
تامین آب مواجه بوده و این مشکل تا به امروز حل 
نشده و کشاورزان را در بالتکلیفی قرار داده است.
رییس اتــاق بازرگانی زنجان با اشــاره به اینکه 
تولیدات مرتبط با حوزه کشاورزی دو محصول 
زیتون و سیر نیاز به ســرمایه گذاری و حمایت 
دارد، گفــت: زیتون ایران رتبه نهم دنیا را دارد در 

حالی که در تولید روغن زیتون جزو ۱۹ کشــور 
دنیا هستیم.

در ادامه این نشست موضوعات دیگری از سوی 
حاضــران مورد بحث و تبــادل نظر قرار گرفت 
که در این رابطه رییس ســازمان صنعت معدن و 
تجارت استان زنجان با بیان اینکه تولیدکنندگان 
انتظار تسهیل امور برای رونق تولید دارند، اظهار 
کرد: تحقق شعار سال نیازمند انجام اقداماتی است 
که فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف نسازد و 
هم اکنون بخشــنامه هایی از سوی بانک مرکزی 
برای تولیدکنندگان مشــکالت ایجــاد کرده که 

نیازمند اقدامات موثر در این حوزه است.
 سرپرســت سازمان بازرسی اســتان زنجان نیز 
در این نشســت با اشــاره به اینکــه برنامه های 
تســهیل گری حوزه جهش تولید پیش بینی شده 
است، گفت: در این بخش ۲۶ برنامه مصوب شده 

در استان داریم که عملیاتی می شود.
گفتنی است؛ نشست فوق العاده شورای مدیران 
منطقه ۵ ســازمان بازرســی کل کشــور شامل 
استان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل و زنجان به صــورت ویدئو کنفرانس با 
حضور روســای ســازمان های صنعت معدن و 
تجارت، روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، روسای خانه صنعت، معدن و تجارت 
و ۵ نفــر از فعاالن اقتصادی اســتان های حاضر 

برگزار شد.

   خبر  اقتصادی   خبر اقتصادی

اخطاررییسقوهقضائیهبهبانکها؛

هیچ کارگاه و کارخانه ای نباید با تملک بانک ها از تولید بیفتد
رییساتاقبازرگانیزنجان:

مشکالت تولید کنندگان 
به خاطر بی ثباتی سیاست هاست

طرح »ازدواج اجباری«؛ شایعه ای که همه باور کردیم
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