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انجمن قطعه سازان: قیمت خودرو باید به نفع 

مصرف کنندگان اصالح شود
و قطعــات ســازندگان انجمــن دبیــر
آزادســازی کــرد عنــوان خــودرو مجموعههــای
قیمتهــابدتریــنوآخریــنراهــکاراصــاحقیمت
مدیریــت بــا بایــد معتقدیــم و اســت خودروهــا
قیمــت اولیــه، مــواد افسارگســیخته قیمتهــای

خودروکاهشیابد.
مازیــار بیگلو،  دبیر انجمن ســازندگان قطعات 
و مجموعه هــای خــودرو روز گذشــته  در نشســت 
خبــری انجمــن ســازندگان قطعــات و مجموعه هــای 
خــودرو در محل هتل اســپیناس پــاالس افزود: ۸۰ 
درصــد قیمــت خودرو شــامل قیمت قطعــات و مواد 
اولیه است و معتقدیم امروز قیمت قطعات و مواد 
اولیه به صورت افسارگسیخته افزایش یافته است.
آمادگــی  انجمــن قطعه ســازان  کــرد:  بیــان  او 
کامــل دارد در صــورت تعدیــل قیمــت مــواد اولیــه، 
قیمت محصوالت خود را در تعامل با خودروسازان 

به نفع مردم کاهش دهد.
بیگلــو تأکیــد کــرد: موضــع قطعی انجمــن این 
اســت که بدترین راهکار افزایش قیمت هایی است 
کــه بــه مصرف کننــدگان لطمــه بزنــد. وی در ادامــه 
بــه چنــد طــرح مطرح شــده در حــوزه خودرو اشــاره 
کــرد کــه همگــی به صورت موازی بــدون اخذ نظر از 

قطعه سازان در حال پیش رفتن است.
ایــن مقــام صنفــی گفــت: نخســتین طــرح در 
مجلس شــورای اســامی مطرح شــده، اما با وجود 
تماس هــای مکــرر بــا اعضــای کمیســیون صنایــع و 
معادن مجلس، ظاهراً نمی خواهند از قطعه سازان 

نظرخواهی و استفاده کنند.

وی اضافــه کرد: طــرح دوم، طرح جهش تولید 
مطــرح شــده توســط وزارت صنعــت و طــرح ســوم، 
طرح قیمت گذاری خودرو است که در نهاد ریاست 
امیدواریــم  و  اســت  پیگیــری  دســت  در  جمهــوری 
قیمت خودرو یک بار برای همیشه در کشور تعیین 

تکلیف شود.
بیگلــو تاکید کرد: بــا کاهش قیمت مواد اولیه 
می توان قیمت خودرو درب کارخانه را تا ۳۰ درصد 
و  قطعــات  ســازندگان  انجمــن  دبیــر  داد.  کاهــش 
مجموعه هــای خــودرو به پیشــنهاد وزیــر صنعت در 
خصوص تشــکیل کنسرســیومی از قطعه ســازان در 
راســتای خودکفایــی در خودروســازی اشــاره کــرد و 
گفت: این کمیســیون با حضور ۳۰ شــرکت تشکیل 
شــده و وجاهت حقوقی نیز دارد، اما جالب اســت 
کــه خودروســازان حتــی بــه ایــن کنسرســیوم وقــت 

ماقات نمی دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجود همه مســائل و 
مشــکات، اما قطعه ســازان همچنان در خط مقدم 
تولید هستند و سعی دارند تا سال آینده نیز تیراژ 
تولیدشــان را حفــظ کننــد که از جملــه آن ها حضور 
در پروژه هــای خودکفایــی در تولیــدات و محصوالت 

جدید ایران خودرو و سایپا است.
بیگلــو بــا اشــاره بــه فرمــوده رهبــر انقــاب که 
در صورت گشــایش های بین المللی نباید به ســمت 
شرق یا غرب دوباره متمایل شویم، تصریح کرد در 
دو سال گذشته و در دوران تحریم ها، قطعه سازان 
به توانمندی باالیی در داخلی سازی قطعات دست 
یافتنــد کــه منجر به کاهش وابســتگی ها به غرب و 

شرق شده است.

کشف نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان تخلف در آستانه نوروز
معــاونبازرســیونظــارتســازمانصنعــت،
معــدنوتجــارت)صمــت(ازانجــامبیــشاز۶۰۰۰ 
بــازارشــبعیــدکاالهــایاساســیو بازرســیاز
تشــکیلنزدیــکبــه۱.۵میلیــاردتومــانتخلــفدر

نتیجهآنخبرداد.
ســعید محمــدی پــور در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: از ابتــدای طــرح بازرســی و نظــارت بــر 
اقام اساســی  ویژه ایام پایانی ســال تاکنون ۶۰۴۱ 
بازرســی از  عرضه کنندگان کاالهای اساســی شامل 
گوشــت قرمــز، تخــم مــرغ ، روغن خوراکــی، برنج و 

لوازم خانگی و قند و شکر انجام گرفته است.
ایــن تعــداد بازرســی، ۳۵۵  از  بــه گفتــه وی 
پرونــده تخلف بــه ارزش ریالی بیش از یک میلیارد 
و ۴۶۷ میلیون تومان تنظیم  و به مراجع قضایی و 

تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
 محمــدی پــور بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از ۱۵ 
بهمــن در راســتای پایــش و نظارت بر بــازار کاالهای 
اساســی و مــورد نیــاز مــردم در ایــام پایانــی ســال 
آغــاز شــده، از حضــور دســتگاه های اجرایــی و نیــز 
اتــاق اصنــاف، ســازمان تعزیــرات حکومتــی، پلیــس  

اقتصادی  در این طرح خبر داد.
همچنیــن بــه گفتــه معــاون بازرســی و نظارت 
ســازمان صمت تهران طی دو هفته اخیر بیشــترین 
عرضــه  درخصــوص  شــده   انجــام  بازرســی های 
کننــدگان مــرغ و تخــم مــرغ با ۱۳۹۷ مورد بازرســی 
بوده که ۱۳۳ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 
یــک میلیــارد و ۲۵۳ میلیــون تومان کشــف و جهت 
رسیدگی به تعزیرات  حکومتی ارسال شده است.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه: شست و شوی شبکه 
توزیع آب از وظایف این شرکت است

مدیرعامــلشــرکتآبوفاضــلآباســتان
کرمانشــاهعنــوانکردشستوشــویشــبکهتوزیع
آبوپایــشونظــارتبــرکیفیــتآبوامــورات

تابعهاینشرکتاست.
اســتان  آبفــا  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کرمانشــاه، علیرضــا کاکاونــد ضمــن بازدیــد و دیــدار 
با پرســنل امور آبفا شهرســتان هرســین اظهار کرد: 
بی شــک یکپارچه ســازی شرکت های آبفای شهری و 
روستایی و همزمان شدن با شیوع بیماری کرونا، ما 
را با چالش ها و مشــکات عدیده ای روبرو ســاخت، 
کــه تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن مشــکات تــاش و 
همــت دســته جمعــی بود، اکنــون با همــت و تاش 
شــبانه روزی همکاران سخت کوش خود تا حدودی 
ایــن مشــکات را پشــت ســر گذاشــته و بــه ثبــات و 
پایداری نســبی رســیده ایم که این خود نوید بخش 
افق های روشــنی برای شــرکت آب و فاضاب استان 
کرمانشاه می باشد، و باید دانست که برای رسیدن 
بــه برتریــن جایگاه همواره تــاش نمود و می توان با 

پشتکار و عزمی راسخ بر مشکات فایق آمد.
عبــادهللا  بــا  بازدیــد  ایــن  ادامــه  در  کاکاونــد 
کنجوریــان فرمانــدار شهرســتان هرســین دیــدار و 

گفت و گو کرد.
از جملــه مســائل مطــرح شــده در ایــن دیــدار 
مــی تــوان بــه مســائل مربــوط بــه تصفیــه خانه آب 
اضطــراری و تصفیــه خانــه فاضــاب شــهر هرســین 

اشاره نمود.
کنجوریان نیز ضمن تشکر از خدمات مطلوب 
ارائــه شــده توســط شــرکت آب و فاضــاب اســتان، 
مــن جملــه رفــع مشــکات چندیــن ســاله تصفیــه 
خانــه فاضــاب شــهر هرســین، خاطــر نشــان کــرد: 
از جملــه مطالبــات ما از شــرکت آبفا، ایجاد شــبکه 

توزیع آب شرب و شبکه جمع آوری فاضاب جهت 
شهرک های تازه تاسیس در شهر هرسین می باشد 
که متاســفانه برخی از شــرکت های تعاونی مســکن 
بــدون هماهنگــی بــا دســتگاه های خدمــات رســان 
نســبت بــه ســاخت و ســاز اقــدام نمــوده و در حــال 
رفاهــی  امکانــات  از  مناطــق  ایــن  ســاکنین  حاضــر 

همچون آب شرب سالم محروم می باشند.
در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
در  شــده  انجــام  اقدامــات  تشــریح  بــه  اســتان، 
شهرســتان پرداخــت و افــزود: بــا توجه بــه اینکه در 
ســنوات گذشته آب شرب شــهر دچار کدورت شده 
بود، شستشوی شبکه توزیع آب و نظارت دقیق بر 
کنترل کیفیت آب شرب در دستور کار مرکز پایش 
و نظــارت بــر کیفیــت آب ایــن شــرکت و همچنیــن 
امــور آبفا شهرســتان قرار گرفتــه و این مهم به طور 

مستمر در حال انجام است.
علیرضــا کاکاونــد در خصــوص مســئله مطرح 
شــده توســط فرماندار شهرستان هرســین، افزود: 
در صــورت دریافــت نقشــه از شــرکت های تعاونــی 
شــبکه  قبیــل طراحــی  از  اقدامــات الزم  مســکن، 
توزیــع آب و شــبکه جمــع آوری فاضــاب و بــرآورد 
اعتبار الزم جهت انجام کار  صورت خواهد گرفت، 
کــه در صــورت تامین اعتبــار اقدامات الزم به عمل 

خواهد آمد.
کاکاونــد در پایــان هدف شــرکت آبفــا را انجام 
خدمات مطلوب و جلب رضایتمندی هر چه بیشتر 
مشــترکین دانســت و تاکیــد کــرد که پرســنل خدوم 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه بــی وقفه 
و بــا تمــام تــوان در جهــت رســیدن به ایــن مهم گام 
بــر خواهــد داشــت و در کنــار مردم شــریف اســتان 

کرمانشاه هستند.

برگزاری بزرگترین گردهمایی پهلوانان زورخانه ای در تبریز به مناسبت میالد 
امیرالمؤمنین

رئیــسهیــاتورزشهایزورخانهایوکشــتی
پهلوانــیکانشــهرتبریزازگردهماییورزشــکاران
ایــنرشــتهدرشــبمیــادحضرتعلــی)ع(دراین

شهرخبرداد.
کشــتی  و  زورخانــه ای  ورزش  هیــات  رئیــس 
پهلوانــی شهرســتان تبریــز بــا بیــان اینکــه هــدف از 
ایــن گردهمایــی، تجدید بیعت با والیت اســت اظهار 
کــرد: در ایــن شــب عزیــز و بــه خاطــر این کــه الگــوی 
همــه ورزشــکاران زورخانــه ای و پهلوانــی ، حضــرت 
امیرالمومنیــن اســت ، ایــن مراســم را ترتیب دادیم تا 
بیــش از پیــش با منش و شــیوه مردانگی آن بزرگوار 

آشنا شویم.

حســین افتخــاری گفــت : همــه ورزشــکاران نــه 
فقــط ورزشــکاران زورخانــه ای، باید در کنــار توجه به 
ورزش قهرمانــی، بــه اخاق ورزشــی هــم توجه بکنند 
و ورزش را فقــط بــرای قهرمــان شــدن و کســب مدال 

خاصه نکنند.
وی بــا اشــاره بــه ارزش و مقــام پیشکســوتان و 
بــزرگان در بیــن ورزشــکاران زورخانــه ای گفــت: در 
ایــن رشــته آداب و آئیــن خاصــی هســت کــه بایــد به 
همه رشــته ها ســرایت کند، از جملــه تذهیب نفس، 
احترام به پیشکسوتان و بزرگان، توجه به معنویات، 
ورزش  در  وضــوح  بــه  کــه   ... و  ســامت جســمانی 

زورخانه ای قابل لمس است.

افتخــاری بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن گردهمایی 
گفــت: در شــب میــاد حضــرت علــی )ع( و پــس از 
اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء ، ایــن مراســم بــا حضــور 
امام جمعه محبوب شــهر تبریز دکتر سید آل هاشم، 
استاندار آذربایجان شرقی و مسئولین دیگر استانی، 
در محــل زورخانــه علــی بــن ابیطالب )ع( شهرســتان 
تبریز برگزار و از پیشکســوتان این رشــته باســتانی و 

فرهنگی، تجلیل خواهد شد.
وی افــزود : اجــرای آواز خوانــی توســط مرشــد 
زورخانــه در مــورد زندگــی و ســیره امیرالمومنیــن و 
همچنیــن آمــاده کــردن کیــک دو هــزار نفــری از دیگر 

برنامه های این مراسم معنوی و ورزشی است.

نایــبرئیسکمیســیونصنایــعومعادنمجلس
اعامکردمردمبدونروغننماندهانداماعرضه
آنقــدرقطرهچکانــیشــدهکــهمجبورهســتنددر

صفایستادهوباقیمتباالتریتهیهکنند.
علــی جــدی،  نایب رئیس کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلــس ،در گفت وگــو بــا ایلنــا در مورد 
تشــکیل صف های روغن اظهار کرد: تشکیل صف 
در این دولت موضوع عجیبی نیست همیشه هم 
راهــی برای برخط کــردن مردم پیدا می کنند. همه 

ایــن صف هــا هــم از مشــکل در نظــارت اســت. در 
ســفری که به اســتان خراســان شــمالی داشــتیم، 
دیدیــم کــه روغن به صورت دو نرخی عرضه و گاه 
در انبارهــا می مانــد، همــه این هــا از ضعف اجرا و 

نظارت است. 
وی افزود: البته مردم بدون روغن نمانده اند 
امــا عرضــه آنقــدر قطره چکانــی شــده کــه مجبــور 
هستند در صف ایستاده و با قیمت باالتری تهیه 
کنند. بهانه شــان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آن 

هــم تصویــب شــد. در ضمــن تصویــب ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی یــا رد آن، مربــوط به ســال آینده می شــود 
نــه ســال جاری، درحالی که امســال کــه با بودجه 
مصوبه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن 
و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس  نایــب  دارد.  وجــود 
معادن مجلس تصریح کرد: باید از ابتدای زنجیره 
و مواد اولیه موضوع روغن برنامه ریزی و مدیریت 
می شــد کــه متولــی آن نیــز دولــت اســت. مصرف 
روغــن کشــور از قبــل مشــخص بــود و می شــد در 

این حوزه برنامه ریزی صورت بگیرد.
وی در ادامــه بیــان کرد: در مــورد احتکار نیز 
مجلــس قانــون تصویــب می کنــد امــا مجــری آن 
کســانی هســتند کــه بایــد بــه درســتی آن را اجــرا 
کنند. با همین قانون در سال های مختلف کشور 
اداره شــده، چطــور االن در ایــن مــورد بــه مشــکل 
برخورده ایــم؟ تحریم هــا نیــز ســه ســال اســت که 
وجــود دارد ایــن طــور نیســت که تازه با مشــکات 

تحریم مواجه شده باشیم.

بهگفتهفعاالنحوزهتولیدوعرضهگوشت
قرمــزمیــزانتولیدســاالنهاینکاالدرکشــوربه
8۰۰هــزارتــنرســیده،درهمیــنحــالمیــزان
بــه تــناســت. مصــرفآنکمتــراز4۰۰هــزار
عبــارتدیگــردرحــالحاضــربیــشاز4۰۰هزار
تــنگوشــتقرمزمازاددرســردخانههایکشــور

انباشتشدهاست.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس آمار جمعیت دام 
ســبک کشــور نزدیک به ۷۲ میلیون راس اســت و 
دامداری های کشــور و دامداران در ماه آخر ســال 
۳۰۰ هزار راسی دام آماده عرضه در دامداری های 
خود دارند. نتیجه افزایش جمعیت دام در کشور 
افزایش تولید گوشــت قرمز بوده است، به نحوی 
کــه در ســالجاری ۸۰۰ هــزار تــن گوشــت قرمــز در 

کشور تولید شده است.
همزمــان بــا افزایــش تولیــد بــه دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا و بســته شــدن مراکز پــر مصرف و 
همچنیــن کاهش توان اقتصادی خانوارها شــاهد 
کاهــش قابــل توجــه در مصــرف هســتیم. برخــی 
منابــع کاهــش میزان مصرف گوشــت قرمــز را ۴۰ 
درصد و منابعی دیگر ۴۵ درصد عنوان می کنند.

منصــور پوریــان، رئیــس شــورای تامیــن دام 
کشــور، در گفت وگــو بــا ایلنــا مدعی شــد به دلیل 
مشــکات ذکر شــده از ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز 
تولیــدی در ســال جــاری تاکنون ۴۰۰ هــزار تن آن 
به صورت منجمد در ســردخانه ها انباشــت شــده 

است.
وی ادامــه داد: عاوه بر ۸۰۰ هزار تن وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت اجــازه واردات ۳۳ هزار 

تن گوشت منجمد خارجی را نیز داده است.
به گفته پوریان؛ انباشت گوشت قرمز تولید 

داخــل در پــی کاهــش مصــرف همــراه بــا وارداتــی 
کــه بــه اعتقــاد او در زمــان مــازاد بیــش از نیمــی 
از تولیــد بی معنــا اســت و موجــب شــده دامداران 
بــا بــازار بی رمــق روبه رو شــوند که فرصــت را برای 
سودجویی افراد فرصت طلب فراهم کرده است.

خــرده  در  قرمــز  گوشــت  بــاالی  قیمــت  وی 
فروشــی ها بــه رغــم قیمــت خریــد پاییــن دام از 

دامداران را گواه حضور این افراد دانست.
قیمــت  اکنــون  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  پوریــان 
گوشــت گوســفندی در خرده فروشی ها به صورت 
کاذب بــه بیــش از ۱۳۰ هــزار تومان افزایش یافته 
اســت، اظهار کرد: با توجه به قیمت خرید دام از 

دامــداران قیمــت گوشــت قرمــز دام ســنگین برای 
مصرف کننده نباید بیش از ۹۰ هزار و دام سبک 

بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد.

اتحادیهمحصوالتگوشتیتهران:
تعطیلیواحدهایاجارهایصنف
باتداومگرانیمواداولیهوتورم

محصــوالت  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
گوشــتی تهــران در اراتبــاط با برگزاری »جشــنواره 
فــروش ویــژه نــوروزی« گفــت: در این جشــنواره، 
عدالت کامل از نظر کار و فعالیت صنفی، رعایت 

شــده و واحدهــای صنفــی دارای پروانه کســب در 
مغازه هــای واقعی مشــارکت دارند. دســت دالالن 
در  تخفیفــات  میــزان  و  نــرخ  و  گردیــده  کوتــاه 
اتحادیــه معلــوم و مشــخص اســت. مشــتری پس 
از خریــد در صــورت نارضایتــی مــی دانــد به کجا و 
چــه کســی مراجعه کند. این همــه مزایا در مقابل 
نمایشــگاه های بهاره، کافی اســت تا جشــنواره به 

نحوی مطلوب برگزار شود.
اتحادیــه  رئیــس  خانــی،  معــروف  مصطفــی 
ضمــن  تهــران  گوشــتی  محصــوالت  فروشــندگان 
ویــژه  فــروش  جشــنواره  برگــزاری  از  اســتقبال 
نــوروزی«، اظهــار کــرد: هــر ســاله نمایشــگاه های 
بهــاره و پاییــزه برگــزار می شــد که جایــگاه واقعی 
نمایشــگاه و حــال مصــرف کننــده در آن رعایــت 
نمی شــود. غرفه هــا را افراد و صنــوف واقعی اداره 
نمــی کردنــد و گاهــا در دســت دالالن مبادلــه و 
معاملــه مــی شــد و همیــن امر منجر به شکســتن 
دســت  آنچــه  و  گشــت  مــی  واقعــی  قیمت هــای 
مصــرف کننــده را می گرفــت نــه عادالنــه بــود نــه 
منصفانــه، اما در جشــنواره فروش ویــژه نوروزی، 
عدالت کامل از نظر کار و فعالیت صنفی، رعایت 
شده و صنفی های واقعی در مغازه های واقعی در 

حال فعالیت هستند.
او در مزیــب برگــزاری جشــنواره فروش ویژه 
نــوروزی بیــان کــرد: در ایــن شــیوه دســت دالالن 
در  تخفیفــات  میــزان  و  نــرخ  و  گردیــده  کوتــاه 
اتحادیــه معلــوم و مشــخص اســت. مشــتری پس 
از خریــد در صــورت نارضایتــی می دانــد بــه کجــا و 
چــه کســی مراجعه کند. این همــه مزایا در مقابل 
نمایشــگاه های بهــاره، کافــی اســت تــا جشــنواره 

برگزار شود.

بــهگفتــهاســتاندارتهرانطبقآمــارماهانه
تهــران در پرایــد خــودرو دســتگاه هــزار حــدود
ســرقتمیشــودواینناشیازبیکیفیتیتولید

سوییچاینخودرواست.
به گزارش ایرنا، انوشــیروان محســنی بندپی 
در حاشــیه برگزاری آییــن تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان افزود: به دلیل نبود رقابت در تولید 
خــودرو، هیــچ تغییــری بین خــودروی تولید داخل 

در سال ۹۸ و ۹۹ دیده نمی شود.
وی بــا اشــاره به اقدامات موثــر اقتصادی علی رغم 
ارزش  کــرد:  یــادآوری  دشــمنان،  تحریم هــای 
صادرات اســتان تهران در طول ســه ســال از سال 
۹۷ تاکنون در حدود ۲۵ میلیارد یورو بوده است.
بندپــی بــا بیــان اینکــه صــادرات بــه عنــوان 
مولفــه تعییــن کننــده در اقتصــاد ملــی کشــورها 
نقش آفرینی می کند، گفت: هیچ کشوری بدون 
تجــارت خارجــی رشــد و بالندگی در حــوزه اقتصاد 

ندارد.
وی اظهــار کــرد: در توســعه تجــارت و  جــذب 

فناوری باید با دنیا ارتباط و تعامل داشــته باشــیم 
و  در ســایه اهمیت دادن به رونق صادرات اســت 

که شاهد جهش تولید خواهیم بود.

اســتاندار تهــران همچنیــن خاطرنشــان کرد: 
طــی ۲ ســال گذشــته تــاش داشــتیم تــا ســازمان 
محیط زیســت متقاعد شود که اگر تولیدکننده ای 

اقــدام بــه نوســازی و توســعه کند مشــمول قانون 
شــعاع ۱۲۰ کیلومتــر نشــود و ایــن اقــدام  بزرگــی 

است. 

رئیــسدانشــگاهعلومپزشــکیاهوازاعام
قــرار قرنطینــه در و تعطیلــی درخواســت کــرد
گرفتــناســتانخوزســتانبهمــدت۲هفتهمورد

موافقتقرارنگرفت.

بــه گــزارش تســنیم ، ۱۱ شــهر خوزســتان در 
وضــع قرمــز قرار دارد و ویروس کرونای انگلیســی 
بــا ســرعت بــاال در حــال انتشــار اســت. ایــن نــوع 
کرونــا ســبب ابتــای افــراد جــوان و کودکان شــده 
است به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته ۳ کودک 
۱ و نوجــوان ۹ و ۱۲ ســاله در خوزســتان به ســبب 

کرونای انگلیسی جان خود را دست دادند.

مخالفتدولتباتعطیلی
خوزستان

ایــن  جزئیــات  دربــاره  ابول نژادیــان  فرهــاد 
وزارت  اقدامــات  و  خوزســتان  در  کرونــا  نــوع 
بهداشــت اظهــار کــرد: بــا توجه به شــرایط اســتان 
به لحــاظ شــیوع بیمــاری و انتشــار ســریع ویروس 
جهش یافتــه انگلیســی پیشــنهاد تعطیلــی اســتان 
خوزســتان مطــرح شــد کــه تاکنون با ایــن موضوع 

موافقت نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه چندیــن نمونــه ویــروس 
جهش یافته انگلیســی در اســتان مشــاهده شــده 
و ایــن موضــوع نگران کننــده اســت افــزود: مــا در 
جایــگاه تصمیم گیرنــده نیســتیم و تنهــا می توانیم 

پیشنهاد ارائه دهیم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اهــواز عنوان 

کــرد: انتظــار داریــم محدودیت هــا به طــور کامــل 
در ســطح اســتان اجــرا شــود و مــردم از حضور در 
تجمــع خانوادگــی و ترددهــای درون شــهری پرهیز 
کننــد تا پیک ســوم بیماری کووید۱۹ از خوزســتان 

خارج شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور 
اهواز با اشــاره به اجرای طرح شــهید ســلیمانی با 
۱۵ هزار نیرو، گفت: در ۱۰ روز نخست بهمن ماه، 
نمودار بیماری با شیب مایم افزایشی بود؛ تاش 
کردیم با اجرای طرح شهید سلیمانی و بیماریابی، 
مــوج جدیــد را مهــار کنیــم امــا با وجود ایــن، از ۱۶ 
بهمن مــاه به بعد ســرعت بروز بیماری بســیار باال 

بود که این مسئله ما را نگران کرد.

 ورودکرونایانگلیسی

ازهلندبهاهواز
کرونــای  وجــود  داد:  ادامــه  ابول نژادیــان 
انگلیســی در ســطح کشــور گزارش شده بود و در 
خوزســتان نیــز یــک مــورد بیمــار مبتــا بــه کرونای 
انگلیســی در کیان آباد اهواز شناسایی و رهگیری 
شد. این بیمار از کشور هلند وارد کشور و استان 
از مســافران  نفــر  کــه ۸۲  بــود  خوزســتان شــده 
هواپیمــا کــه ســاکن تهــران و ۹ نفــر ســاکن اهواز 

بودند، رهگیری شدند.
وی گفــت: حتــی خواهــر ایــن بیمــار مبتا به 
کرونــای انگلیســی را کــه به اســتقبالش آمده بود 

نیز در خانه اش قرنطینه کردیم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز بیــان 
کرد: با توجه به روند افزایشی بیماری و مشاهده 
ســرعت انتشــار بیمــاری، نگــران بودیــم کــه نکنــد 
ســوش کرونــای انگلیســی در خوزســتان منتشــر 
شــده باشــد که در این راستا نمونه های مشکوک، 
به انستیو پاسور ارسال شد و در نتیجه، ۹ نمونه 
از ۱۰ نمونه ارسال شده، کرونای انگلیسی بودند.

ایــن مقام مســئول اضافــه کــرد: دو نمونه از 
ایــن ۱۰ نمونــه، از آبادان بودنــد که هر دوی آن ها 

کرونای انگلیسی بود.
ابول نژادیان تصریح کرد: با اثبات ابتای این 
افراد به کرونای انگلیسی، این بیماران را رهگیری 
کردیم. با توجه به اینکه موارد بیماری از شادگان 
و  شــد  انجــام  الزم  بررســی های  شــد،  افزایشــی 
متوجه شــدیم که یک خانواده ســاکن انگلیس به 
عــراق ســفر کــرده بودنــد و از عــراق نیــز بــه ایــران 
آمــده و در منــزل خانــواده ای در شــادگان حضــور 
پیدا کرده اند و گسترش بیماری از این نقطه بوده 

است.
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