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توزیع 15000 بسته معیشتی به نیازمندان 
در مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه در زنجان

33

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان:
تولید، تامین و پخش بیش از 37هزار دقیقه برنامه در ماه رمضان 

ویتــرین

مدیران مدارس زنجان 
موظف به برنامه ریزی 

جبران درسی برای 
دانش آموزان هستند
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تصمیم جدیدی برای 
بازگشایی سینماها اعالم 

نشده است

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان: 

تاکنون طرح هادی در 249 
روستای استان مورد بازنگری 

قرار گرفته است

مسکن؛ گره کور 
مشکالت جوانان ابهری

کشف ۸۵ تن آرد 
خارج از شبکه توزیع 

در زنجان

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان زنجان گفــت: طرح 
توانمندسازی زنان روستایی در تولید و عرضه 
صنایع دستی به گردشگران، از برنامه هایی است 

که قابلیت اجرایی شدن در زنجان را دارد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی زنجان، امیر ارجمند 
افزود: طرح توانمندسازی زنان روستایی استان 
در تولید و عرضه صنایع دســتی به گردشگران، 
از برنامه هایی است که قابلیت اجرایی شدن در 
این اســتان را داشــته و تمرکز اصلی این طرح 
بر فروش صنایع دستی تولیدات روستایی است.

وی تصریح کرد: در روستاها به دلیل نبود دانش 
کافی در زمینه های مختلــف از جمله فروش، 
قیمت گــذاری، اصالت طرح ایــن زنان در این 
زمینه در موارد بســیاری بســتر مناسب برای 
بنابراین  فراهم نمی شــود،  فروش محصوالت 
در ایــن طرح بــا در نظر گرفتن ایــن مهم به 
توانمندســازی زنان در این زمینه کمک خواهد 
شــد. زنان و به ویژه زنان روســتایی در حفظ، 
ماندگاری و رونق صنایع دســتی استان زنجان 
نقش قابل توجهی داشته اند و نقش به سزایی در 
حفظ اصالت، هویت، باورها و ارزش ها و بافت 

سنتی استان زنجان ایفا می کنند.
این مسوول ادامه داد: در روستاهای این استان، 

زمینه های بالقوه و قابل توجهی مانند جاذبه های 
طبیعی، تاریخی و قابلیت های انســانی )تولید 
ارگانیک(  صنایع دستی، فرآورده های خانگی و 
برای توسعه کارآفرینی وجود دارد. اگر شرایط 
اشتغال پایدار برای جوامع روستایی فراهم شود، 
هیچ گاه شــاهد مهاجرت جوانان از روســتا به 
شــهرها نخواهیم بود و باعث رشد و توسعه ی 

اقتصادی است.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی اســتان زنجان یادآور شد: برنامه 

کارآفرینــی ایــن زنــان در حــوزه قالی بافی، 
گلیم بافی، پالس بافی، جوراب بافی و ... موجب 
توسعه اقتصاد روستایی شده و تاکنون تا حدود 
۸۰ درصد در توســعه و گسترش صنایع دستی 

روستایی در این استان نقش ایفا کرده است.
ارجمند خاطرنشان کرد: شناخت عوامل مؤثر در 
طراحی و تولید صنایع دستی می تواند در تبیین 
طراحی های اشــتغال و کارآفرینی با استفاده از 
جنبه ها و ظرفیت های گوناگون صنایع دســتی 

بسیار مفید باشد.

 فرنشین راه آهن شــمالغرب کشور با 
اشاره به فعالیت محدود قطارهای مسافربری در 
شــمالغرب کشور با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی گفت: 1۰ قطار از 32 قطار مسافربری 

در مسیر شمالغرب کشور فعال است.
علی خدایــی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا، از آغاز فعالیت قطار های مسافربری در 
اســتان زنجان خبرداد و اظهار کرد: قطارهای 
مسافربری فعالیت های خود را با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی غاز کردند.
وی تصریــح کرد: با بهبــود وضعیت بیماری 
کرونا تصمیم گیری بر آغاز فعالیت به صورت 
تناوبی قطارهای مســافربری شــده قطارهای 
مسافری فعالیت های خود را کم کم آغاز کردند.

فرنشــین راه آهن شمالغرب کشــور با تاکید 
براینکــه فعالیت قطارهای بــه صورت یکجا 
نخواهــد بود بیان کرد: قطار ریل باس زنجان- 
تهران فعال شده و همچنین قطار زنجان- مشهد 
نیز به صورت یک روز در میان فعالیت خود را 

آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه با تصمیم ســتاد مرکزی کرونا 
بســیاری از مراکز زیارتی نیز فعال شده است 
عنوان کرد: راه آهن نیز با تبعیت از تصمیم ستاد 

ملی کرونا فعالیت خود را آغاز کرده است.
خدایــی با تاکید براینکه از اول این هفته تعداد 
محدودی از قطارهای مســافربری فعال شده 
اســت عنوان کرد: در کل محور آذربایجان 32 
قطار مســافربری فعال داشتیم که هم اکنون از 

این تعداد تنها 1۰ قطار فعال است.
وی خاطر نشــان کرد: فعالیت ها با محدود و با 
رعایت کامل بهداشــتی آغاز شده و اگر نتیجه 
قابل رضایت ســتاد ملی کرونا باشــد احتمال 
افزایــش فعالیت تعداد قطارهای مســافربری 

وجود دارد.
فرنشــین راه آهن شــمالغرب کشور بیان کرد: 
اگر تصمیم کشوری هم بر محدود کردن همین 
تعداد قطارهای مســافربری هم باشــد باز هم 
تبعیــت کرده و فعالیت هــا را محدود خواهیم 
کرد. وی افــزود: مهمترین رویکــرد راه آهن 
حفظ ســالمت مســافرین محترم شبکه ریلی 
است و این موضوع باالترین هدف ما در سطح 

کشور است.

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
زنجان از ثبت 9 تصادف جرحی و دو تصادف 

خسارتی در زنجان خبر داد.
علی اصغر شیرمحمدی اظهار کرد: در روزهای 
گذشــته به علــت تعطیالت عید فطر شــاهد 

افزایش ترافیک در شهر زنجان بودیم.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان 
از افزایــش قابل توجه ترافیک در اســتان به 
علت سفرهای درون شهری خبر داد و گفت: 
با توجــه به تعطیــالت دو روزه حجم آمد و 

شــدها افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه در 
در این مدت خوشبختانه شاهد وقوع تصادف 
فوتی در شهر نبودیم، بیان کرد: اما در همین دو 
روز تعطیالت 9 تصادف جرحی با مصدومیت 
12 نفر به ثبت رســید و دو تصادف خسارتی 

نیز در شهر رخ داده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان  
بازگشــایی موسســات آموزشی  از  همچنین 
رانندگی خبر داد و تصریح کرد: این موسسات 
طبــق ابالغیه ســتاد ملــی کرونا و بــر پایه 

دســتورالعمل های تعیین شده فعالیت خواهند 
کرد. شیرمحمدی با اشاره به اینکه قطعا رعایت 
نکات ایمنی موجب کاهش تصادفات می شود، 
اضافه کرد: با شــیوع کرونا شاهد افزایش 2۰ 
درصدی ترافیک هســتیم، اما آمــار تصادف 

کاهش داشته است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان 
همچنین در رابطه با افزایش نرخ موسســات 
رانندگی نیز گفت: نرخ ها همان نرخ سال قبل 

است و تغییری نکرده است.

در راستای تولید و عرضه صنایع دستی استان صورت می گیرد؛

اجرای طرح تقویت توانمندسازی زنان روستایی در زنجان

فرنشین راه آهن شمالغرب کشور:

قطارهای مسافربری زنجان به تهران و مشهد فعال شد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبر داد:

وقوع 11 تصادف در طول ۲ روز در زنجان

فرنشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ایجاد بندر خشک صادراتی در زنجان
2

آگهی مناقصه عمومی
شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( در نظر دارد ساخت بخشی از محصول نیمه ساخته 
خود را بر پایه ورق، سلولز و... طبق جدول ذیل، از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به اشخاص حقیقی/

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری.

 سپرده شرکت در مناقصه: طبق جدول ذیل به صورت واریز نقدی به حساب شماره 919391 جاری همراه 
بانک رفاه شعبه ایران ترانسفو و یا صمانت نامه بانکی معتبر.

 محل دریافت اسناد مناقصه: زنجان- شهرک صنعتی شماره یک )اشراق( - خیابان روزبه 11 - پالک 
75 - شرکت عایق های الکتریکی پارس- واحد بازرگانی - خانم سهرابی - شماره تلفن: 024-32221898

ساخت قطعات جهت سفارشات ترانسفورماتور ردیف
توزیع و فوق توزیع و قدرت

تعداد 
مبلغ سپرده )ریال(واحدحدودی

30.000.000متر150.000نوار دندانه ای1
40.000.000عدد2.500تراک سیلندر2
دستگاه38.000قطعات چوبی )چوبگرد- تخت(3

90.000.000
عدد50.000چوبگرد )طول 1600 میلی متر(2

  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 مناقصه گزار در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( 

آسفالت 
کاالیی کمیاب 
در خیابان های 

زنجان!
 شهردار زنجان 

از اختصاص ۳۵ میلیارد تومان 
به آسفالت ریزی در شهر خبر داد
3
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تشدید نظارت بر اماکن عمومی 
و گردشگری زنجان برای 

جلوگیری از شیوع کرونا
 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی استان زنجان گفت: تا پایان 
خرداد جاری به منظور جلوگیری از شــیوع 
ویروس کرونا نظارت بــر اماکن عمومی و 
فضاهای گردشگری این استان زنجان تشدید 

می شود.
 امیر ارجمند در جمــع خبرنگاران افزود: تا 
پایان خرداد ماه جاری اکیپ های ویژه نظارت 
بر تاسیسات بین راهی و مجتمع های خدماتی 
رفاهی متشکل از نمایندگان اداره کل راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای، مرکز بهداشــت، 
اداره بهزیســتی، اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، دامپزشکی و ستاد 
اقامه نماز از تاسیسات گردشگری و خدمات 
رسان شهرستان زنجان، ابهر، خرمدره، سلطانیه 
و ایجرود بازدید و نظارت خواهند داشــت 
و موارد مختلف مربوط به این تاسیســات را 
از جمله اخــذ و نصب مجوز بهره برداری و 
نرخ نامه مصوب، رعایت اوزان مواد غذایی، 
رعایت اصول بهداشــت فردی، بهداشــت 
محیط و بهداشــت مواد غذایــی، کیفیت و 
کمیت خدمات دهی به گردشگران و وضعیت 
نمازخانه ها و ســرویس های بهداشتی مورد 

ارزیابی قرار می  دهند.
وی ادامه داد: در این نظارت تذکرات الزم به 
بهره برداران و مدیران تاسیسات گردشگری 
جهــت رفع نواقــص و رعایــت ضوابط و 
موارد بهداشتی به ویژه رعایت پروتکل های 
بهداشتی اعالم شــده از سوی ستاد مقابله با 

بیماری کرونا داده می شود.
ارجمند اظهار داشت: همچنین مناسب سازی 
تاسیسات گردشگری جهت استفاده جانبازان، 
معلوالن و افراد کم توان بررسی و موارد الزم 
جهت اصالح و بهبــود وضعیت واحدها به 

اطالع بهره بردار می رسد.
این مقام مسوول با بیان اینکه عرضه قلیان در 
کلیه اماکن پذیرایی تحت پوشــش اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان زنجان ممنوع است، گفت: مدیران و 
بهره برداران تاسیســات گردشگری موظفند 
زمینــه آموزش کلیه نیروهای تحت مدیریت 
خود را فراهــم نموده و بر اجــرای فرامین 
دانشــگاه علوم پزشــکی اهتمام کامل داشته 

باشند.

برآورد برداشت ۲۱۳ هزار تن 
انگور از تاکستان های زنجان

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان گفت: برآورد می شود در سال کنونی 
212 هزار و 718 تن انگور از مزارع تاکستان 

زنجان برداشت شود.
جواد تاراسی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 

انگور یکی از محصوالت مهم و موثر است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
با اشاره به اینکه سطح بارور کشت انگور در 
استان حدود 15 هزار و 959 هکتار را شامل 
می شــود، اضافه کرد: سطح غیر بارور کشت 

انگور در زنجان 784 هکتار بوده است.
وی افزود: برآورد تولید انگور در سال کنونی 
212 هــزار و 718 تن از مزارع تاک اســتان 

زنجان برداشت است.
تاراسی با بیان اینکه تعداد بهره بردار محصول 
انگور در استان زنجان 8 هزار و5۰۰ نفر است، 
ادامــه داد: تعداد چهار کارخانه فعال فرآوری 

کشمش در استان زنجان دایر است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
نبود بازار تخصصی انگور و کشمش، سنتی 
بودن برداشــت و خشک کردن انگور توسط 
کشاورزان که موجب افزایش افت و ناخالصی 
و کاهــش قیمــت می شــود را از مهم ترین 
مشکالت و مســائل تولید کشمش در استان 
اعالم و اظهار کرد: نوســان شــدید قیمتی 
متناسب با شــرایط بازار جهانی، خرد بودن 
تاکستان ها و کمبود منابع ارزان برای ایستاده 
کردن باغات از دیگر مشــکالت این حوزه 

است.

کشف ۸۵ تن آرد خارج از 
شبکه توزیع در زنجان

 جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان 
گفت: 85 تن آرد خارج از شــبکه توزیع در 

زنجان کشف شد.
سرهنگ ایرج خانی پور در جمع خبرنگاران، 
در رابطه با کشف آرد خارج از شبکه توزیع در 
زنجان، اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی استان 
زنجان در راســتای مبارزه بــا قاچاق کاال در 
استان با انجام کار اطالعاتی، از نگه داری مقدار 
زیــادی آرد در یک انبار به صورت غیرمجاز 
باخبر شده و رسیدگی به موضوع را در دستور 

کار خود قرار دادند.
وی افــزود: ماموران پلیس آگاهی اســتان با 
هماهنگی مقام قضایی و به همراه کارشناسان 
اداره صنعت، معدن و تجارت، در بررسی از 
این محل 85 تن آرد خارج از شــبکه توزیع 

مجاز کشف کردند.

ممنوعیت بازگشایی 
استخرها و برگزاری مسابقات 

ورزشی در زنجان
 فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان 
از ممنوعیت بازگشایی استخرها و برگزاری 
مسابقات ورزشی در زنجان خبر داد و گفت: 
در مورد دیگر فعالیت ها نیز با هماهنگی ستاد 

کرونای استان اقدام خواهد شد.
علی خلیلی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: 
ستاد مقابله با کرونا در ورزش اطالعیه شماره 
15خود را برای فعالیت اماکن ورزشی صادر 

کرد.
فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره 
به جزئیات فعالیت اماکن ورزشی گفت: آنطور 
که در ابالغیه آمده است هیچ محدودیتی در 
بازگشایی اماکن و سالن های ورزشی در همه 
رشــته های ورزشــی در مناطق سفید وجود 

ندارد.
وی از ممنوعیت فعالیت رشته های ورزشی پر 
برخورد و تیمی در شهرهای زرد و قرمز خبر 
داد و گفت: همچنین در این استان ها فعالین 
رشــته های انفرادی با تماس متوســط مانند 
بدنســازی و پرورش اندام با تاییدیه فضای 
فیزیکی توســط مرکز بهداشــت شهرستان 

فعالیت کنند.
خلیلی ادامه داد: بر همین اساس آغاز فعالیت 
باشگا ه های بدنســازی به صورت انفرادی و 
دیگر رشته های ورزشی انفرادی و استخرهای 
روباز در مناطــق زرد با رعایت پروتکل های 

بهداشتی منعی ندارد.

رییس اتاق اصناف استان زنجان:
تاالرهای عروسی در زنجان 

حق فعالیت ندارند
 رییــس اتاق اصناف اســتان زنجان، 
گفت: تا قطع زنجیره بیماری کرونا ویروس 
فعالیت تاالرهای عروســی در استان زنجان 

امکان پذیر نیست.
سید محمود موســوی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، گفت: در دوران شــیوع ویروس کرونا 
صنوف در سه مرحله بازگشایی شدند ولی باز 
هم امکان فعالیت تاالرهای عروسی در استان 

وجود ندارد.
وی اظهار کرد: تاالرهای عروسی که به طور 
غیر قانونی در دوران شیوع کرونا فعالیت کنند 

برخورد الزم با آنها صورت می گیرد.
رییس اتاق اصناف استان زنجان، گفت: طبق 
مصوبات ستاد پیشگیری از کرونا در زنجان 
برخی از واحدهای صنفی در یک بازه زمانی 
فعالیت داشته و یا پروتکل های الزم را رعایت 

نکردند پلمب شدند.
موســوی تاکید کرد: در این زمینه از اســفند 
ماه سال گذشــته تا ۳1 اردیبهشت ماه بیش 
از 71۰ واحــد صنفی به علت رعایت نکردن 

پروتکل های بهداشتی پلمب شدند.
وی تصریح کرد: شهرستان های زنجان و ابهر 

بیشترین واحد صنفی پلمب را داشتند.

تصمیم جدیدی برای 
بازگشایی سینماها اعالم 

نشده است
 معاون فرهنگی، هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان زنجان گفت: سازمان 
سینمایی کشور هنوز تصمیم برای بازگشایی 

سینماها در کشور اتخاذ نکرده است.
محمود علیمحمدی در گفت و گو با خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشت: ســازمان سینمایی 
کشــور برای بازگشایی ســینماها تصمیمی 

نگرفته و اعالمی نیز به استان ها نشده است.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان هم اکنون در 
شــرایط نارنجی و قرمز قرار دارد، افزود: در 
صورت بازگشایی سینماها این بازگشایی برای 

استان های سفید خواهد بود.
این مسوول خاطرنشان کرد: در صورت اتخاذ 
تصمیم برای بازگشایی سینماها، پروتکل ها از 
ســوی سازمان سینمایی  اعالم می شود که تا 

کنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
معاون فرهنگی، هنــری اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان با بیان اینکه هنوز 
تصمیم برای بازگشایی مجتمع های فرهنگی و 
هنری به استان ها ابالغ نشده است، افزود: به 
دلیل عدم بازگشایی این مجتمع ها، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز برنامه ای در این 

زمینه نخواهد داشت.
علیمحمدی با اشــاره به اینکــه برنامه های 
فرهنگی و هنری هم اکنون در بســتر فضای 
مجــازی برگزار می شــود، افــزود: اختتامیه 
جشنواره های مختلف سال گذشته در فضای 

مجازی برگزار شد.
وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در قالب پروتکل های اعالمی فعالیت می کند 
و در صورت اعالم وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی برنامه ها پیگیری می شود.
این مســوول از فعالیــت انجمن های ادبی و 
فرهنگی استان زنجان در فضای مجازی خبر 
داد و گفــت: این انجمن ها اقدام به برگزاری 

شب شعر در فضای مجازی می کنند.

خبــر

 فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان زنجان از ایجاد بندر خشک صادراتی 
به صورت شــرکت تعاونی خبر داد و گفت: 
همچنین امسال 10 تعاونی دیگر نیز در استان 

تشکیل خواهد شد.
محمدرضا یوســفی در گفت وگــو با فارس 
اظهار کرد: اداره کل تعاون اســتان زنجان در 
ســال جهش تولید برنامه های متعددی برای 

تحقق این شعار در نظر گرفته است.
فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان پروژه ایجاد و توســعه اشتغال مشاغل 
خانگی با رویکرد تعاونی، ایجاد بندر خشک 
صادراتــی به صــورت شــرکت تعاونی و 

تقویت برنامه های حوزه کارگری را از جمله 
برنامه های این اداره کل در سال کنونی عنوان 
کرد و گفت: اجرای طرح توســعه فضاهای 
ورزشی در قالب پروژه جهش تولید، تشکیل 
10 شــرکت تعاونی و برگزاری کمیته رصد 
اشتغال از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای 

سال کنونی است.
وی همچنین از راه اندازی سامانه جامع روابط 
کار خبر داد و گفت: اســتان زنجان در بحث 
سامانه های هوشــمند فعالیت خوبی داشته و 
شاخص نرخ مشارکت اقتصادی در استان در 

سال قبل افزایش یافته است.
یوسفی ادامه داد: تشکیل کمیته های هماهنگی 

بیمه بیکاری به شکل فوق العاده برای بررسی 
بنگاه های تعطیل شده ناشی از بیماری کرونا، 
آمــوزش کارفرمایان و کارگران و توســعه 
تشــکل های کارگری و کارفرمایی و توسعه 
و ارتقای مباحث شــرکای اجتماعی دولت، 
کارفرما و کارگر از دیگر اقداماتی اســت که 

در سال کنونی انجام می شود.
فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجــان از ادامه اقدامات ایــن اداره کل در 
ســال قبل برای کاهش نرخ بیکاری نیز خبر 
داد و گفت: استان زنجان در کنار افزایش نرخ 
مشارکت اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری 

در سال 98 بوده است.

 فرنشین میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دستی اســتان به همراه معاونین با حضور در محل 
دفتر فرماندار با رضا عسگری فرماندار زنجان دیدار 

و گفتگو کردند.
در این دیدار فرنشین میراث فرهنگی با ارائه گزارشی 
فرماندار زنجان را در جریان اقدامات انجام شده و 

برنامه های آتی این سازمان قرار داد.
دکتر امیر ارجمند در این دیدار از معرفی 25 برنامه 
جهت ثبــت دربرنامه های ناملمــوس معنوی و 

فرهنگی در سال کنونی خبر داد
وی به ثبت تعزیه ارمغانخانه در برنامه های ناملموس 
معنوی و فرهنگی اشــاره وعنوان داشــت،در سال 
کنونی رویدادهای فرهنگی استان زنجان در تبریز و 

قزوین برگزار خواهد گردید.
فرنشــین میراث فرهنگی از عقد قرارداد با دانشگاه 
زنجان خبر داد و گفت امیدواریم با آسیب شناسی 
مناسب و ایجاد جاذبه های جدید بتوانیم زنجان را 

به عنوان شهر مقصد به گردشگران معرفی نمائیم.
رضا عســگری فرماندار زنجان نیــز در این دیدار 
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه میراث 
فرهنگی از مدیر کل این ســازمان خواست برنامه 

ریزی الزم جهت کمک به هنرمندان و متولیان صنایع 
دستی در دوران کرونا انجام گیرد.

رضا عسگری با اشاره به مناطق بکر گردشگری در 
نقاط مختلف استان و شهرستان و همچنین وجود 
جاذبه های طبیعی مانند دشت سهرین و زیستگاه 
آهوان در این منطقــه از مدیر کل میراث فرهنگی 
خواست نسبت به راه اندازی تورهای طبیعت گردی 

خانوادگی و ایجاد جاذبه های بیشتر برای گردشگران 
و مسافرین اقدام نمایند.

فرمانــدار زنجان مطالعه دربــاره راه های ارتباطی 
جدید بین شهرستانها و استانهای همجوار را مثبت 
ارزیابی و یکی از جاذبه های گردشگری را راههای 
بکر و سرسبزی دانست که با کمترین هزینه میتوان 
گردشــگران را به این مناطق ســوق داده و ضمن 

استفاده از پتانسیل های موجود با تولید ثروت زمینه 
اشتغال جدید را فراهم نمود.

فرماندار زنجان برنامه ریزی و مطالعه و استفاده از 
ظرفیتهای پارکهای طبیعی زنجان را کارآمد دانست 
و گفت: زنجان ظرفیتهای بیشــتری در حوزه های 
طبیعی دارد و نزدیکی به تهران ،شمال و مرکز کشور 

میتواند پتانسیل خوبی برای این منطقه باشد.
فرماندار زنجــان در ادامه تصریح کرد: زنجان جزو 
استانهای غنی در میراث فرهنگی بوده که آوازه برخی 

از آنها از ملی گذشته و اکنون آوازه جهانی دارند.
عسگری عنوان داشــت: راههای نرفته بسیاری در 
حوزه میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی 
وجود دارد که امیدواریــم با حضور مدیران جوان 
بتوانیم ضمن ایجاد شادابی و نشاط در جامعه بخش 
اعظمی از مشکل اشتغال را با کمک هنرمندان صنایع 

دستی حل نمائیم.
در پایان این نشست، فرنشین میراث فرهنگی ضمن 
قدردانی از زحمات،پیگیریها و تالش شبانه روزی 
آقای رضا عســگری فرماندار محتــرم و محبوب 
زنجان، تندیــس حافظان میراث فرهنگی را به وی 

تقدیم کرد.

فرنشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

ایجاد بندر خشک صادراتی در زنجان

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان زنجان گفت: مدیران و معلمان 
مــدارس موظف هســتند بــرای آن دســته از 
دانش آموزانی که به دلیل دسترســی نداشتن به 
فناوری ها، برنامه هــای تلویزیونی و به هر دلیل 
دیگــری در یادگیری محتــوای درس باقیمانده 
از زمــان تعطیلی مدارس ضعــف دارند، برنامه 

مشخص جبرانی تعیین کنند.
صیاد ســالمی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: بر پایه ارزشیابی توصیفی، اعالم عدم ارتقاء 
دانش آموز به پایه باالتر در خردادماه ممنوع بوده 
و بــر این مبنا اولیا نگران یادگیری دانش آموزان 
نباشند چرا که معلمان تالشگر با همراهی مدیران 

توانمند، یاریگر دانش آموزان خواهند بود.
وی اضافــه کــرد: در دوره ابتدایی نیــز ارتقاء 
دانش آموز فرایند محور بوده و با توجه به شرایط 
کنونی آزمون پایانی و امتحان به عنوان مالک ارتقا 
نیست و طبق دستورالعمل ارزشیابی توصیفی باید 

انجام شود.
این مســؤول ادامه داد: تکمیل گزارش پیشرفت 
تحصیلی دوره  ابتدایی با محوریت معلم، مدیر و 
طرح در شورای مدرسه انجام می شود و هرگونه 
آزمــون و امتحان پایانی )پایــه ی اول تا پنجم( 

ممنوع است و همچنین در خرداد 99 امتحانات 
هماهنگ پایه ششــم، با توجه به شیوع بیماری 

کرونا ملغی اعالم شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به آیین نامه، ارزشیابی 
پیشــرفت تحصیلــی و تربیتــی دوره ابتدایی و 
تحلیل و تفسیر وضعیت یادگیری دانش آموزان تا 
اسفندماه بر پایه فعالیت های در سال و پوشه کار، 

چک لیست، فعالیت های کالسی، تکالیف مهارت 
محور و دیگر ابزارهای جمع آوری اطالعات و از 
اسفند به بعد از طریق پیام رسان شاد و خود آموز 
بهــاری و نمون برگ ها و آزمون های عملکردی 
و دیگرفعالیت هــای متنوع انجام شــده به طرق 
مختلف توســط معلم تنظیم و جهــت تایید به 

شورای مدرسه واگذار می شود.

سالمی، با تشریح شیوه نامه ارزشیابی توصیفی، 
نیز افزود: معلمــان مدارس بــه همراهی مدیر 
مدرســه موظف به تکمیل کــردن برگ جدول 
بررسی وضعیت پوشش تحصیلی دانش آموزان 
هستند، چنانچه دانش آموزی با توجه به تحلیل 
و تفسیر اطالعات و داده ها به انتظارات نرسیده 
باشــد برنامه تکمیلی خرداد ماه را ضمیمه فرم 
کرده و با همکاری مدیر مدرسه شرایطی را ایجاد 
کنند که دانش آموزان به استانداردهای الزم دست 

یابند.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش  اســتان زنجان، از تالش های بی دریغ 
و ماندگار معلمان دلســوز و مدیران پرتالش به 
عنوان ســفیران امیدبخش درگذر از بحران ها و 
همراهی اولیا در راستای استمرار یادگیری دانش 
آموزان در شرایط بیماری کرونا همراه و همدل، 

یاریگر بودند تقدیر کرد.
در زمان حاضر 572 کالس درس پیش دبستانی 
به تعداد 12 هزارو 184 نفر نوآموز تحت پوشش 
ایــن اداره کل قرار دارند که هر چند آمار بیش از 
رقم یاد شده اســت، اما تعدادی از آنها فاقد کد 
رســمی بوده و به لحاظ آماری در ســامانه سناد 

اطالعات قابل دسترسی ندارند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

مدیران مدارس زنجان موظف به برنامه ریزی جبران درسی برای دانش آموزان هستند

تقدیم تندیس حافظان میراث فرهنگی به فرماندار زنجان

 رییس ســتاد اجرایی پنجمین 
دوره انتخابــات مجامع جمعیت هالل 
احمر اســتان زنجان گفت: 1۰ هزار و 
8۳7 نفر در این استان واجد شرایط برای 
رای دادن در پنجمین دوره از انتخابات 

مجامع جمعیت هالل احمر هستند.
شهرام میرزایی در جمع خبرنگاران افزود: 
این تعداد متشکل از جوانان، امدادگران 
و داوطلبان دارای شــرایط رای دادن در 
پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر این استان در شهرستان های 
ابهر، زنجان، ماهنشان،  خدابنده، طارم، 

خرمدره و ایجرود هستند.
وی با بیان اینکه هالل احمر ســازمانی 
امدادی و بشر دوستانه بین المللی است، 
اظهارداشت: عموم مردم می توانند در آن 
عضویت داشته و در تعیین سرنوشت آن 
نیز نقش مستقیم و اثرگذاری را ایفا کنند. 

رییس ســتاد اجرایی پنجمیــن دوره 
انتخابــات مجامع جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: مردم ارکان اصلی 
هــالل احمر را تشــکیل مــی دهند و 
سرمایه ارزشمند این نهاد عام المنفعه نیز 

محسوب می شوند.
میرزایی افزود: انتخابات مجامع جمعیت 
هالل احمر بســتر و فرصتی مهم برای 
ایفای نقش تصمیم ساز اعضای جوانان، 
امدادگران و داوطلبان در جمعیت هالل 

احمر است.
وی تاکیــد کرد: بر همین اســاس نیز 
اعضا و داوطلبان جمعیت هالل احمر 
با تشکیل شــوراهای اجرایی در مراکز 
شهرستان ها، هیات مدیره در مرکز استان 
و شورای عالی در جمعیت هالل احمر 
کشور در ارکان تصمیم گیری و تصمیم 
ســازی این سازمان مردم نهاد نقش ایفا 

می کنند.
رییس ســتاد اجرایی پنجمیــن دوره 
انتخابــات مجامع جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: شــرایط شرکت 
کننده ها و انتخاب کنندگان در انتخابات 
جمعیت هالل احمر تابعیت جمهوری 
اسالمی، حداقل 18 سال تمام و داشتن 
۶ ماه سابقه عضویت داوطلبی در هالل 

احمر است.
میرزایی یادآوری کرد: انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر هر چهار سال یک 
بار در همه مراکز جمعیت هالل احمر 

کشور برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن دوره از 
انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر در 
استان زنجان نیز در هفت شعبه همزمان 
با سراسر کشور 2۳ خرداد امسال برگزار 

خواهد شد.

رییس ســتاد اجرایی پنجمیــن دوره 
انتخابــات مجامع جمعیت هالل احمر 
استان زنجان گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
مراحل مختلف رای گیری و شــمارش 
آرا به حتم لحاظ می شود و با توجه به 

شــیوع ویروس کرونا یکی از اولویت 
های ســتاد انتخابات در استان رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی اعضای شرکت 
کننده و همکاران در انتخابات اســت تا 
از شیوع و انتقال این ویروس جلوگیری 

شود.

رییس ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر استان:

بیش از ۱۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات مجامع هالل احمر زنجان هستند
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هشدار به شهروندان در پی افزایش دما؛
در مراتع و جنگل ها آتش 

روشن نکنید
 فرنشین منابع طبیعی استان زنجان، از 
شهروندان و طبیعت گردان درخواست کرد از 
رهاسازی مواد شیشــه ای )نظیر انواع بطری 
شیشه ای و پالستیکی(، خرده شیشه و اشیای 
مشابه در داخل جنگل ها و مراتع خودداری 

کنند.
خلیل آقاجانلو در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: خرده شیشه همانند عدسی ذره بین عمل 
کرده و موجب اشتعال علوفه خشک و مواد 
قابل اشــتعال کف جنگل ها و مراتع شده و 

کانون های آتش در مناطق ایجاد می کند.
وی تصریح  کرد: شــهروندان در این روزها 
در صورت مراجعه به مراتع و جنگل ها برای 
تفریح در صورت اســتفاده از منقل و اجاق 
ذغالی و چوبی خاکسترهای اضافی به محیط 
تخلیه نکنند، چون موجب آتش سوزی علوفه 
و مواد قابل اشتعال کف جنگل ها خواهد شد.
این مسوول ادامه داد: در خواست ما از مردم 
این است که به هیچوجه در داخل جنگل ها و 
مراتع آتش روشن نکرده و در مواقع ضروری 
از سطوح بدون پوشش گیاهی استفاده کرده و 

اجاق را با سنگ محصور کنند.
وی با بیان اینکه پس از اتمام استفاده از آتش 
از خاموش شــدن آن اطمینان حاصل شود، 
افزود: هیچ گاه خاکســترهای اجاق را بدون 
اطمینان از خاموش شدن کامل )به وسیله آب 

یا مدفون کردن با خاک( رها نشود.
آقاجانلو با اشاره به اینکه افراد از پرت کردن 
ته ســیگار یا چوب کبریت استفاده شده در 
طبیعت و مکان های مستعد آتش سوزی جدا 
خودداری کنند، ادامه داد: کشــاورزان نیز از 
ســوزاندن بقایای محصوالت کشاورزی در 

مزارع جدا خودداری کنند.
فرنشــین منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجان با بیان اینکه بر پایه قانون، آتش زدن 
عمدی جنگل ۳ تا ۱۰ ســال حبس به همراه 
دارد، خاطرنشان کرد: آتش زدن تنه درختان 
جنگلــی نیز ۳ تا ۱۲ مــاه حبس و پرداخت 

جریمه نقدی به همراه دارد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( 
استان زنجان خبر داد:

توزیع 15000 بسته 
معیشتی به نیازمندان در 

مرحله سوم رزمایش کمک 
مومنانه در زنجان

 فرمانــده ســپاه انصارالمهدی )عج( 
استان زنجان از توزیع ۱5۰۰۰ بسته معیشتی 
به نیازمندان در مرحله سوم رزمایش کمک 

مومنانه در این استان خبر داد.
ســردار جهانبخش کرمی اظهارداشــت:از 
زمان شــیوع ویروس کرونا در استان،ســپاه 
انصارالمهدی )عج(اســتان زنجــان با بهره 
گیری از تمام توان و تجهیزات وبا همکاری 
و هماهنگی  سازمان شــهرداری و دانشگاه 
علوم پزشکی استان وارد میدان شده و اقدام 
به ضدعفونی معابر و مناطق پرآمد و شد،تهیه 
و توزیع بسته های معیشتی،بهداشتی،پخت و 
توزیع غذای گرم در بین نیازمندان و... نمود.

وی با اشاره به اقدامات سپاه استان در راستای 
عملیاتی ســازی فرمان رهبر فرزانه انقالب 
اســالمی مبنی بر طرح »مواسات، همدلی و 
کمک مومنانه« تصریح کرد:پس از فرمایش 
رهبر معظــم انقالب در روز نیمه شــعبان 
مبنی بر اجرای رزمایش کمک مومنانه ،سپاه 
انصارالمهــدی )عج(با همکاری پایگاه های 
مقاومت بسیج اقدام به تهیه بانک اطالعاتی 
از خانواده های آســیب دیده از این ویروس 
منحــوس که تحــت حمایت و پوشــش 
ارگانهایی نظیر کمیته امداد وبهزیستی نبودند، 

نمود.
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه در مرحله اول 
و دوم رزمایش کمک مومنانه که در آغاز ماه 
مبارک رمضان ونیــز روز والدت کریم اهل 
بیت امام حسن مجتبی)ع(برگزار گردید،65 
هزار و 954 بســته معیشــتی تهیه و در بین 
نیازمندان توزیع گردید،بیان داشت:ارزش هر 
بسته معیشــتی بین ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان 

بوده است.
سردار کرمی از توزیع ۱5هزار بسته معیشتی 
در مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه در روز 
چهارشــنبه 7 خرداد ماه سال کنونی خبر داد 
و افزود:این رزمایش از ســاعت ۱5 الی ۱7 
در محل سالن 9دی سپاه ناحیه زنجان برگزار 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: مسووالن استانی و سپاه 
در این رزمایش حضور داشته و خیرین نیز در 
تهیه بسته های معیشتی کمک کار این رزمایش 

بوده اند.
فرمانده سپاه استان زنجان همچنین به پخت و 
توزیع غذای گرم توسط بسیجیان پایگاه های 
مقاومت بســیج در ماه مبارک رمضان اشاره 
کرد و گفت:68هزار و۳5۱ پرس غذای گرم 
در ماه مبارک رمضان در بین نیازمندان استان 
توزیع و سبب رونق سفره افطار این عزیزان 

گردید.

خبــر

 از این ســر خیابان تا آن سرش 
را که نگاه کنی به جای ســطح صاف و 
یکدســت فقط پستی و بلندی است که 
چشــم را می آزارد، در قسمتی از خیابان 
آسفالت کنده شده و کمی جلوتر آنقدر 
آسفالت روی قسمتی از خیابان ریخته اند 
که شبیه دست انداز بلندی برای خودروها 

شده است.
به گــزارش فارس، وضعیت اســفناک 
خیابان های زنجان به یک معضل جدی 
برای شهروندان و رانندگان تبدیل شده 

و اعتراض آنها را به دنبال داشته است.
این روزها وضعیت آســفالت به جایی 
رســیده است که باید به صورت مارپیچ 
حرکــت کرد، چرا که تعــداد چاله ها و 
حفره های ایجاد شــده بر روی آسفالت 
خیابان ها به حدی زیاد است که نمی توان 
مســیری را بدون دغدغه و مستقیم طی 

کرد.
نبود مدیریــت یکپارچه در این حوزه و 
بی توجهی به آن موجب بروز مشکالت 
بسیاری برای شهروندان شده است، در 
واقع خیابانــی را نمی توانی پیدا کنی که 

کل آن یکپارچه باشد.
از این سر خیابان تا آن سرش را که نگاه 
کنی به جای ســطح صاف و یکدست 
فقط پســتی و بلندی است که چشم را 
می آزارد، در قســمتی از خیابان آسفالت 
کنده شده و کمی جلوتر، آنقدر آسفالت 
روی قسمتی از خیابان ریخته اند که شبیه 
دســت انداز بلندی برای خودروها شده 

است.
کنده کاری هــا تمامی نــدارد و هر روز 
یک شرکت حفار اقدام به کندن خیابان 
هنوز  اســت،  می کند، همین حفاری ها 
حفاری شرکت آب تمام نشده و آسفالت 
ریخته شــده روی سطح خیابان یا پیاده 
رو خشک نشــده که نوبت شرکت گاز 
است که به دلیل یک مشکل فنی دوباره 
آســفالت خیابان را بکند تــا به لوله ها 
دسترســی پیدا کند و این چرخه باطل 

سال ها و ماه ها تکرار می شود.

اهالــی مناطق مختلف شــهر زنجان در 
گفت وگو با فــارس ضمن گله مندی از 
وضعیت موجود، خواستار رسیدگی بهتر 

به این شرایط شدند.
این شــهروند با اشاره به اینکه وضعیت 
آســفالت شــهر زنجان منجر به چهره 
نازیبای شهر شــده است، تصریح کرد: 
وضعیت کرونایی موجود موجب شــده 
که گردشــگری به شــهر زنجان نیاید، 
وگرنه همین وضعیت آســفالت موجب 
می شد که گردشــگران دیگر به زنجان 

سفر نکنند.
وی با بیان اینکه بیشتر خیابان های شهری 
دچار فرورفتگی یا شکستگی آسفالت با 
چاله های کوچک و بــزرگ و تکه های 

آسفالت کنده شده از سطح زمین هستند، 
اضافــه کــرد: گاها همین شــرایط هم 

موجب بروز حوادث رانندگی می شود.
احمدی با اشــاره به اینکه مســؤوالن 
باید دربــاره ترمیم نکــردن حفره های 
خطرآفرین در ســطح خیابان ها  به مردم 
پاسخگو باشــند، افزود: مردم عوارض 
خود را به شــهرداری پرداخت می کنند، 

اما خدماتی دریافت نمی کنند.

وی با اشــاره به اینکه امــروز برخی از 
چاله های شهر تبدیل به چاه شده است، 
تصریح کرد: شــوربختانه در دوره های 
گذشته نه تنها این شــرایط بهتر نشده، 

بلکه بدتر هم شده است.

اختصــاص 35 میلیــارد تومان برای 
آسفالت شهر زنجان

حبیــب مالیی یگانــه در این بــاره به 
خبرنگار فارس گفت: یکی از مشکالتی 
که شهروندان با آن درگیر بوده و موجب 
گله مندی نیز شده است، بحث آسفالت 

است.
شــهردار زنجان با بیان اینکه در بودجه 
ســال کنونی برای آســفالت ۳5 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده است، گفت: 
برای حل مشکالت این حوزه اکیپ های 
اصالح آسفالت از ابتدای سال فعال شده 

و در حال ترمیم هستند.
وی با اشاره به اینکه یکی از شهرک های 
مشــکل دار در زمینه آسفالت انصاریه و 

زیباشهر بود که نسبت به حل مشکالت 
آنهــا اقدام شــده اســت، تصریح کرد: 
همچنین در برخی از شهرک های اقماری 
نیــز نیروهای شــهرداری فعالیت دارند 
و تعدادی نیــز در روزهای آتی معرفی 

خواهد شد.
یگانه با بیان اینکه در خیابان ضیایی نیز 
شــرکت آب و فاضــالب حفاری هایی 
انجــام داده، اما اقدامات اصالحی انجام 
نشده است، گفت: به همین خاطر به آنها 
یک ماه مهلت داده شده که آسفالت کنده 

شده را اصالح کنند.
وی با اشاره به اینکه مشکالت آسفالت 
در شهر زنجان فراگیر شده و بسیاری از 
مناطق درگیر آن هستند، تصریح کرد: در 

صورتی که انشعابات انجام نشود، اجازه 
حفاری داده نخواهد شد.

یکی از اولویت های شــهرداری حل 
مشکل آسفالت است

شــهردار زنجان بــا بیان اینکه امســال 
اقدامات جدی در حوزه آسفالت انجام 
خواهد شد، اضافه کرد: کارشناسان این 
حوزه نیز در ســطح شهر در حال رصد 
وضعیت آسفالت برای بهبود کیفیت آن 

هستند.
رییس شــورای اسالمی شهر زنجان نیز 
در ارتباط با اقدامات شــهرداری در حل 
مشــکالت مربوط به آسفالت نیز گفت: 
بودجه امسال شــهرداری چیزی حدود 

545 میلیارد تومان است.
عباس راشــاد با اشــاره به اولویت های 
شهرداری در هزینه کرد بودجه گفت: از 
موضوعات مهمی که در اولویت شورای 
شهر زنجان در بودجه  امسال قرار گرفه 
است، بحث سبزه میدان است که مبلغی 
معــادل ۳۲ یا ۳5 میلیارد تومان برای آن 

در نظر گرفته شده است.
راشاد سنگفرش کردن کل پیاده روها در 
بافت مرکزی شــهر را ۲۲ میلیارد تومان 
و آسفالت خیابان ها را ۲8 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: همچنین برای فضای 
سبز نیز ۱9 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده اســت و مابقی بودجه نیز در دیگر 

پروژه ها هزینه خواهد شد.
با همه این تفاســیر هنوز هم مردم شهر 
زنجان با مشــکل آسفالت درگیر هستند 
و تغییر مســیوؤالن و شــیوه مدیریتی 
شــهرداری هیچ تاثیری در بهتر شــدن 

کیفیت آسفالت نداشته است.
چندی پیش شهرداری زنجان اعالم کرد 
که تا 6 ســال حفاری در شــهر زنجان 
ممنوع خواهد شد، اما پرسش اینجاست 
آیا ایــن ممنوعیت موجــب ماندگاری 
بیشتر آسفالت خواهد شد یا خیر؟ اصال 
چرا کیفیت آســفالت شــهر اینقدر بی 
کیفیت اســت که در بازه زمانی کوتاهی 

از بین می رود؟

آسفالت، کاالیی کمیاب در خیابان های زنجان!
 شهردار زنجان از اختصاص ۳۵ میلیارد تومان به آسفالت ریزی در شهر خبر داد

 فرنشــین صداو ســیمای مرکز 
زنجان با تبریک عید سعید فطر و حلول 
ماه شــوال گفت: صداوســیمای مرکز 
زنجان امسال هم در ماه مبارک رمضان 
برای فراهم کردن فضای شاد و توام با 
نشاط معنوی در ســطح استان و بهره 
گیری از فرصت طالیی این ماه مبارک 
برای تبلیغ معارف دینی، تقویت روحیه 
همدلی و کمک بــه همنوعان و انتقال 
معارف ناب اسالمی در مجموع۳7۳۰9 
دقیقه برنامــه فراخور این روزها تولید، 

تأمین و پخش کرد.
وی افــزود: بهــره گیــری از حضور 
کارشناســان و اســاتید برجسته حوزه 

و دانشــگاه، تعاملی بودن و اســتفاده 
از مشــارکت مخاطبان در برنامه های 
مختلــف ، معرفی موسســات خیریه 
و خیریــن و نیکــوکاران در برنامه ها، 
انعکاس ویژه جشــن گلریزان ، تاکید 
بر مجهاهــدت مدافعان ســالمت در 
برابر بیماری کووید۱9، مشارکت موثر 
در جلــب کمکهای مردمی برای آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد، ارتباط با شبکه 
های سراسری، پخش زنده آیین شبهای 
قدر، پخش زنده آیین گرامیداشــت یاد 
شهداء ســالمت و درگذشتگان بیماری 
کرونا و پخش زنده ویژه برنامه سحری 
از صحن امامزاده سید ابراهیم)ع( زنجان 

از جمله شــاخص تریــن برنامه های 
امسال صداوسیمای مرکز زنجان در این 

ماه مبارک بود .
سید محسن لطیفی اظهار داشت: شبکه 
اشــراق با ویژه برنامه هــای افطارلیق، 
اوباشدانالر، بازپخش جمع خوانی قرآن 
در حسینیه اعظم، سی مسجد سی منبر، 
حافظان وحی، شبهای قدر، گرامیداشت 
روز جهانی قدس و نماز عید سعید فطر 
و..... مجموعــا بمــدت ۲۲۳49 دقیقه، 
همــراه مومنان روزه دار بــود و دیگر  
برنامه هــای روتین ســیماهم در کنار 
ویژه های شبکه اشراق رنگ و بوی ماه 
عبادت و بندگی را به خود گرفته بودند.

فرنشــین مرکــز دربــاره برنامه های 
رادیویی افزود: شــبکه استانی صدا هم 
با برنامــه ریزی صورت گرفته در ویژه 
برنامــه هایی مانند آیالر آیی، افطارلیق، 
اوباشدانالر، شریعت یولی، اسرار نماز، 
تکرارجزء خوانی قــرآن ودیگر برنامه 
های روتیــن و تامینی مجموعا بمدت 
۱۳۲5۲  دقیقه همگام با مخاطبان خود 

بود . 
  وی تصریح کرد: معاونت اطالعات و 
اخبار نیز در کنار دیگر معاونت تولیدی  
با تهیــه و پخش خبرها ، گزارشــها و 
تفسیرهای رادیویی و تلویزیونی ،اخبار 
مکتــوب  و... به مــدت بیش از ۱7۰7 

دقیقه به ماه مبارک رمضان و موضوعات 
پیرامون آن پرداخت . 

عــالوه بر ایــن رادیو نما بــا تولید و 
بازپخش45۰ اسالید و معاونت فضای 
مجازی با انتشار۲۱۰مورد ویدئو، خبر، 
پادکست، کلیپ و آلبوم مجموعا بمدت 
۱۳445 دقیقه به مــاه مبارک رمضان و 

مناسبت های پیرامون آن پرداختند.
رییس رسانه اســتانی تصریح کرد: در 
مجموع تــالش کردیم با بهره گیری از 
تمام توان، نیروهــا و امکانات لحظات 
دلنشــین همراه با معرفــت و معنویت 
را برای هم اســتاني هــاي عزیز در ماه 
ضیافت الهی فراهم نماییم که امید است 

این تالشهای شــبانه روزی مورد قبول 
حضرت حــق و  افزایش رضایتمندی 

مخاطبان محترم باشد.

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان:

تولید، تامین و پخش بیش از 37هزار دقیقه برنامه در ماه رمضان

 رییــس اداره آموزش هــای فنی 
و حرفــه ای و کار و دانــش آموزش و 
پرورش استان زنجان گفت: فعالیت های 
آموزش و پرورش و مهمتر از آن گسترده 
ذینفعان ســه گانه دانش آموز، خانواده و 
فرهنگیان در این دســتگاه نشان می دهد 
که مهمترین نهادی که می تواند در تحقق 
شعار سال »جهش تولید« گام های موثری 
بردارد بدون شــک این نهــاد تاثیرگذار 

جامعه است.
حمید اخوان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: تولید کاالی با کیفیت نیازمند 
پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآزموده 
بوده و پرورش چنین نیروهایی یکی از 
مهمترین اهــداف آموزش و پرورش در 

هنرستان ها قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این راستا و هم اکنون 
هنرســتان ها با ۱6۰ شــاخه رشته کار و 
دانش و 4۱ رشته شاخه فنی و حرفه ای 
از مهمترین مراکز تربیت نیروی انسانی 

مورد نیاز بازار کار به شمار می روند.
این مســؤول ادامه داد: نهــادی همانند 
آموزش و پرورش در راســتای توجه به 
عرصه تولید و جهــش تولید می تواند 
گام های موثــری را بردارد و به این مهم 

باید توجه کرد.
وی اظهار داشت: توجه به ساحت های 
6 گانه تعلیم و تربیت نشــان می دهد که 
آموزش و پرورش این مســیر را شروع 
کرده که در این  ارتباط ســه ساله شدن 
هنرســتان ها، تدریس کار و فناوری در 
دوره ابتدایی، اجــرای طرح هایی مانند 
طرح شــهاب، طــرح ایــران مهارت و 
تدریس درس کارآفرینی در تمام شاخه 
هــای تحصیلی از جمله ایــن اقدامات 

اساسی است.
این مســؤول با اشــاره به اینکه یکی از 
عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه 
اقتصادی هر جامعه تربیت نیروی انسانی 
کارآمد اســت، ادامــه داد: آموزش های 
فنی و حرفــه ای و کار و دانش یکی از 
انسانی  راهکارهای تربیت کننده نیروی 

متخصص است.
وی یادآوری کــرد: آموزش های فنی و 
حرفه ای و کار و دانش به دلیل همزمان 
بودن بــا آموزش های نظری و عملی از 
توانایی بسیار باالیی در تشکیل سرمایه 

انسانی دانش مدار برخوردار هستند.
رییس اداره آمــوزش های فنی و حرفه 
ای و کاردانــش آمــوزش و پــرورش 

اســتان زنجان گفت: این آموزش ها در 
کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده 
دار تربیت نیــروی کار مورد نیاز بخش 
های مختلف اقتصادی این کشورها بوده 
بلکه از طریق بستر سازی خوداشتغالی به 

حل مشکل بیکاری نیز کمک می کنند.
به گفته اخوان، آموزش های هنرســتانی 
راه میانبری در مسیر تربیت نیروی انسانی 
به شــمار می روند، چرا که با توجه به 
بهره منــدی این آموزش هــا از مبانی 
علمی و اســتفاده از روش های پذیرفته 
شــده آموزش های کالسیک راه خود را 
از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف 

جدا کرده است.
وی اضافه کرد: ایــن نوع آموزش ها و 
از این طریق راه دراز مدت و غیرعلمی 
این نوع فراگیــری را کوتاه کرده و این 
توانایی را در آمــوزش دیده فراهم می 
کنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات 

تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ کند.
این مسؤول ادامه داد: از سوی دیگر این 
آموزش و همزمان  آموزش های نظری 
و عملی این امکان را برای آموزش دیده 
فراهم می کند که همســویی بیشتری با 
نیازهای بازار کار داشــته و از این طریق 

امــکان بیشــتری برای جــذب آنها در 
فعالیت های اقتصادی- اجتماعی فراهم 

شود.  
رییس اداره آمــوزش های فنی و حرفه 

ای و کاردانش آموزش و پرورش استان 
زنجان خاطرنشــان کــرد: اگر آموزش 
مترادف با ســرمایه گــذاری در نیروی 
انســانی لحاظ شــود، می توان ارتباط 

مستقیم و مثبت میان توسعه اقتصادی و 
به کارگیــری مهارت و تخصص نیروی 
انســانی را به عنوان یکــی از مهمترین 

عوامل جهش تولید تایید کرد.

رییس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش آموزش و پرورش استان:

آموزش و پرورش، مهمترین نهاد تاثیرگذار در تحقق شعار سال است
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 اگرچه ثبات نسبی قیمت مسکن 
در ســال گذشــته فرصت خوبی برای 
برقراری مالیــات بر عایدی بود اما برای 
تبدیل این بازار ســرمایه ای به یک بازار 
مصرفی گامی برداشــته نشد و مسکن، 

آبستن صعود قیمت باقی ماند.
به گزارش خبرنگار مهــر، در حالی که 
قیمت مسکن بار دیگر روند صعودی در 
پی گرفتــه، اما تنها برنامه دولت به جای 
حل ریشه ای و اساسی این مشکل، تزریق 
ُمسِکن های موضعی با استفاده از تمرکز 
بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مســکن 

است.
متأسفانه رشد لجام گسیخته نقدینگی در 
دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو و کم 
کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت 
تبدیل بازار مســکن از حالت سرمایه ای 
به حالــت مصرفی موجب رشــد چند 
برابری قیمت مســکن در سال های اخیر 
شده اســت به طوری که خرید آپارتمان 
حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری 
از دهک های درآمدی به آرزویی دســت 

نیافتنی و محال بدل گشته است.
معاونت مســکن به جای رگوالتوری 

درگیر ساخت و ساز شد
طرح ملی مسکن اگرچه اقدامی مناسب 
برای افزایش عرضه مسکن به بازار است 
اما معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی و دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی اجرایی 
و عملیاتی برای ســاخت و ســاز باشد؛ 
بلکــه اصلی ترین وظیفه ایــن معاونت، 
برنامه ریزی بــرای کنترل بازار اســت؛ 
بازاری که سالهاســت به حال خود رها 
شــده اســت؛ و در دوره های مختلف، 
طرح و برنامه های متعدد و بدون پشتوانه 
کارشناســی برای آن ارائه شده و نهایتًا 
بــه طرح اقدام ملی تولید مســکن برای 
ساخت 4۰۰ هزار واحد مسکونی منجر 

شده است.
از ســوی دیگــر در گــزارش اخیــر 
)اردیبهشــت 99( دفتــر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
متوســط قیمت هــر متر مربــع واحد 
مســکونی به رقــم باورنکردنی متر ۱7 
میلیون تومان در تهران رســیده است که 
از افزایش یــک و نیم میلیون تومانی در 
هر متر مربع نســبت به فروردین امسال 

حکایت دارد.
خرید مسکن برای خانوارها رؤیا شد

افزایــش عجیبی که نشــان دهنده ورود 
دوباره نقدینگی به این بازار است و مسکن 
را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده 
است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه ای بودن 
مسکن و رقابت مضر میان سرمایه گذاران 
برای افزایش روزافزون قیمت ها و تبدیل 
شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان 

واقعی به رؤیاست.
به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 
تنهــا راه نجات بــازار مســکن از این 
وضعیت و دور ماندن از سرمایه ای شدن 
این کاال، تصویب و اجرای قانون مالیات 

بر عایدی مسکن است.
مالیات بر عایدی؛ تنها راه مصرفی شدن 

کاالی مسکن
افشــین پروین پور، عضو اسبق شورای 
عالی مسکن و کارشناس اقتصاد مسکن 
به خبرنگار مهر می گوید: دو ابزار مالیاتی 
در دنیا توانسته مســکن را از سرمایه ای 
شدن نجات داده و آن را به عنوان کاالیی 
مصرفی در اختیــار خانواده ها قرار داده 
است: یکی مالیات بر عایدی مسکن که 
سبب می شود تا دست دالالن و سفته بازان 
از این بازار کوتاه شده و از محل افزایش 

قیمت مسکن و معامالت متعدد که منجر 
به اسکان نمی شود، جلوگیری می کند و 
دیگــری مالیات بر خانه های خالی که از 
فریز شدن واحدهای مسکونی و احتکار 
آنها جلوگیری کــرده و مالک را مجبور 
به عرضــه واحدهای مســکونی اش به 
بازارهای فروش یا اجاره مسکن می کند.

کــم کاری دولت در تصویــب و برقرار 
کــردن مالیات بــر عایدی مســکن در 
حالی است که بسیاری از کارشناسان از 
سال های 95 و 96 با رشد لجام گسیخته 
نقدینگی در کشور، تصویب و برقراری 
مالیات بر عایدی مسکن را امری اجتناب 

ناپذیر و ضروری عنوان می کردند.
نگاهی به روند تغییرات بازار مسکن در 

سه سال اخیر
نگاهی به بازار مسکن در سه سال اخیر 
که رشد داشته اســت، نشان می دهد که 
از نیمه دوم سال 96 رشد قیمت مسکن 
آغاز شــده بود؛ اما این افزایش در سال 
97 سرعت وحشتناکی به خود گرفت و 
قیمت مســکن از 5 و نیم میلیون تومان 
در فروردیــن 97 به ۱۱ میلیون تومان در 
اسفند همان سال منتهی شد که رشد دو 

برابری قیمت مسکن را نشان می دهد.

در سال 98 اما سرعت این رشد به دلیل 
کاهش قــدرت خرید خانوارها و بی اثر 
بودن رقم تســهیالت مسکن، کمتر شد 
و روند قیمت مســکن تا ابتدای زمستان 
سال گذشته تقریباً ثابت بود به خصوص 
که تعداد معامالت نیز نشــان دهنده این 
بود کــه خانواده ها تمایلــی به حضور 
در بازار مســکن ندارند؛ امــا با افزایش 
رقم تسهیالت مســکن در زمستان سال 
گذشته، بار دیگر قیمت ها سیر صعودی 
به خود گرفت که نهایتاً به متوسط قیمت 
۱7 میلیون تومانی در اردیبهشت امسال 

منتهی شد.
بررســی ســیر صعودی قیمت مسکن 
نشــان می دهد که دولت در سال گذشته 
که متوســط نرخ ماهانه، ثابت و حتی در 
چند ماه تابستان، منفی بود، فرصت بسیار 
مناسبی برای تصویب مالیات بر عایدی 
مسکن و ارسال الیحه به مجلس داشت 

که متأسفانه این فرصت را از دست داد.
چرا آخوندی از تصویب طرح مالیات 

بر عایدی ممانعت کرد؟
مالیات بر عایدی مسکن می توانست در 
مجلس نهم به تصویب برسد؛ طرحی که 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم 
تهیه و تصویب کــرده بودند و قرار بود 

در صحن علنی به تصویب برسد؛ حتی 
کلیــات آن هم در مجلــس به تصویب 
رسید؛ اما با ارسال نامه ای از سوی عباس 
آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی به 
علی الریجانی رییــس وقت مجلس و 
اعمال فشــار و البی های وی، جزئیات 
این طرح در صحن علنی بررسی نشد و 
با اســتفاده از اختیارات رییس مجلس و 
به بهانه شــفاف نبودن طرح، بار دیگر به 
کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. دولت 
در آن برهه وعده داد الیحه ای جامع در 
ایــن زمینه تقدیم مجلــس خواهد کرد. 

وعده ای که هرگز عملیاتی نشد.
بر  دژپسند؛ مانع دوم تصویب مالیات 
عایدی به بهانه تهیه الیحه جامع مالیاتی
در سال 97 همزمان با آغاز روند افزایشی 
قیمت مسکن، اعضای کمیسیون بار دیگر 
خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ 
این بار فرهاد دژپســند به موضوع ورود 
کــرده و به بهانه نهایی شــدن الیحه ای 
موازی بــا طرح مالیات بر عایدی، اجازه 
بررسی آن در صحن علنی را نداد؛ اما این 
الیحه که نامــش را اصالح قانون جامع 
مالیاتی گذاشته بودند، علیرغم وعده های 
متعدد مسووالن وزارت اقتصاد، هیچ گاه 
به مجلس نیامد و این کوتاهی سبب شد 

تا مسکن همچنان کارکرد سرمایه ای خود 
را جهت جذب ســیل نقدینگی به خود 
حفظ کند و آبســتن صعودهای نجومی 

قیمت باقی بماند.
افزایش ســاخت و ســاز تأثیری در 

کاهش قیمت دارد؟
اخیــراً رییس جمهــور به وزیــر راه و 
شهرسازی درباره تکمیل طرح اقدام ملی 
مســکن تأکید کرده تا سریع تر به پیش 
برود؛ به نظر می رسد دولت برای کنترل 
بازار مســکن همه تخم مرغ های خود را 
در سبد ســمت عرضه مسکن و اجرای 
طرح اقدام ملی چیده باشد؛ غافل از آنکه 
به اذعان کارشناســان اقتصادی، مشکل 
بازار مسکن بیش از آنکه کمبود در سمت 
عرضه باشد، ناشی از رشد لجام گسیخته 
نقدینگی و کارکرد سرمایه ای بازار مسکن 
اســت. افزایش عرضه مســکن به بازار 
اگرچه موجب تســهیل نسبی دسترسی 
مصرف کنندگان واقعی به مسکن می شود 
اما تأثیــر چندانی در رشــد غیرمعمول 

قیمت ندارد.
افزایش وام مسکن؛ دامن زدن به گرانی 

را در پی داشت
از ســوی دیگــر تجربه نشــان می دهد 
که تقویت ســمت تقاضا با اســتفاده از 
افزایش تســهیالت نیز فایــده ای ندارد؛ 
افزایش عرضه نیــز صرفاً می تواند برای 
مدت محدودی از ســرمایه ای تر شدن 
مسکن های موجود بکاهد، اما نمی تواند 

آن را به کاالی مصرفی تبدیل کند.
دولــت هنوز فرصــت دارد؛ مجلس 

یازدهم آماده همکاری
علیرغم همه فرصت های از دست رفته، 
دولــت در ابتدای فعالیــت مجلس تازه 
نفس یازدهم که شــعار خود را اصالح 
مشکالت اقتصادی مردم قرار داده و بنای 
همکاری در این حوزه را دارد، می تواند 
با ارائه الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه، 
هم مشکل هجوم نقدینگی سرگردان به 
بازار مســکن یا دیگر بازارهای موازی 
مانند خودرو و ســکه را حل کرده و از 
افزایش قیمــت آن جلوگیری کند و هم 
این نقدینگی را به بازار ســرمایه منتقل 
کند؛ به خصوص کــه در ماه های اخیر، 
بازار سرمایه ثابت کرده که می تواند محل 
نقدینگی سرگردان  مناسبی برای جذب 

باشد.

متهم ردیف اول گرانی مسکن
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سایه سنگین سهام عدالت 
بر معامالت بورس

 یک کارشــناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه معامالت بــورس در وضعیت کنونی 
بیشتر تحت تاثیر آزادســازی سهام عدالت 
اســت، گفــت: اگــر در وضعیــت کنونی 
برنامه ریــزی خوبــی برای مدیریــت بازار 
صورت نگیــرد موج اصالحــی تبدیل به 
ریزش های ســنگینی خواهد شد که باعث 
ترس و خــروج همه ســهامداران از بازار 

می شود.
»نوید قدوســی« در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به اینکه آزادسازی سهام عدالت 
در بدترین زمان ممکن در مرحله اجرا قرار 
گرفت، افــزود: موجی که اکنــون در بازار 
وجــود دارد در ادامه موج مثبتی اســت که 
در اردیبهشــت ماه ایجاد و باعث وسوســه 
بســیاری از افراد تازه واردی شد که با هدف 
کسب سود بدون هیچ اطالعاتی به این بازار 

ورود کردند.
وی با اشــاره به اینکــه نقدینگی هایی که از 
سوی این افراد وارد بازار شد زمینه افزایش 
پرشتاب قیمت سهام در بازار را فراهم کرد، 
افزود: افراد تازه وارد یا به صورت مســتقیم 
اقــدام به خرید ســهام کردند یــا از طریق 
صندوق های ســرمایه گذاری و شرکت های 
ســبدگران برای نخســتین بار دســت به 

سرمایه گذاری در بورس زدند.
قدوسی با تاکید بر اینکه نقدینگی سهامداران 
تازه وارد بیشــتر به سمت سهم های بزرگ و 
شاخص ساز ســوق پیدا کرد، گفت: بعد از 
رشدهای چشــمگیری که بازار تجربه کرد 
ســهامداران تصمیم به فروش این سهم   ها و 
شناسایی سود گرفتند و فشار فروش اصلی 
در بــازار در چند روز اخیر بر روی اینگونه 

سهم ها ایجاد شد.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، اکنون 
نقدینگی سهامداران تازه وارد در حال خروج 
از بازار است که شوربختانه مدیریت خوبی 
هــم برای جلوگیری از ایــن اتفاق صورت 

نگرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: احتمال افزایش فشار 
فروش در بازار هفته جاری به دلیل تعطیالتی 
که در پیش داشتیم قوت گرفته بود اما وجود 
مشکل در  سیســتم معامالتی در کنار فشار 
فروش باعث شــد تا بازار روز شنبه به طرز 

شدیدی در مسیر روند نزولی قرار بگیرد.
قدوسی با بیان اینکه اکنون بازار که وارد فاز 
اصالحی شــده است نیازمند مدیریتی است 
که بتواند اصالح را فقط به شکل اصالح در 
بازار ظاهر کند، گفت: مدیریت بازار باید به 
گونه ای باشد که بعد از منطقی شدن قیمت ها 
و انجام معامالت به میزان دســت به دست 
شــدن ســهام، به مرور قیمت ها برای موج 

حرکت بعدی آماده شوند.
وی با اشاره به اینکه نحوه مدیریت بازار در 
وضعیت کنونی باعث افزایش ســطح ترس 
در بازار شده است، گفت: بازار در معامالت 
خود از ریتم حرکتی مشــخصی برخوردار 
است، در صورت بهم ریختن این هماهنگی  
برگرداندن جسارت خرید به بازار دیگر کار 

راحتی نخواهد بود.
قدوســی افزود: امیدواریم نهادهایی همانند 
ســازمان بورس، صندوق توســعه بازار و 
حقوقی های فعال در بازار با هماهنگی بیشتر 
و قــدرت باالتر ســعی در کنترل هیجانات 

ایجاد شده در بازار داشته باشند.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: 
نقدینگی وارد شــده به بازار از ســوی تازه 
واردهایی اســت که تحلیل درستی از بازار 
ندارند؛ بنابرایــن در زمان وجود هیجان این 
نقدینگی ها باید به گونه ای مدیریت شوند که 

اتفاق خطرناکی برای بازار رخ ندهد.
وی معتقد اســت که با توجــه به وضعیت 
قیمت ارز و وجود انتظارات تورمی، ریزش 
بازار چندان منطقی نباشد و شاخص بورس 
به زودی دوباره به مــدار صعود بازخواهد 

گشت.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد دیگر نشاطی 
که قبــال در معامالت بازار حاکم بود وجود 
نداشته باشد و بازار دچار رکود نسبی شود، 
اظهار داشت: اگر جو منفی در بازار ادامه پیدا 
کند بازار تا مدتی با حجم معامالت به نسبت 
پایین همراه می شــود مگر اینکه اطالعات 
بنیادی بیشتر و جدیدتری از فروش و معامله 
شرکت ها منتشر شود که بتواند بر روند بازار 

تاثیرگذار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 
با توجه به کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت  
سهام شاخص ساز به نظر می رسد در وضعیت 
کنونی قیمت آنها به دلیل سودآوری و ارزش 
جایگزینی که دارند به جذابیت رسیده باشد.

خبــر

 طبق اعالم معــاون امور صنایع 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت در 
طرح فروش فوق العاده خودروها، چهار 
مرحله دیگر فروش تا پایان ســال انجام 
خواهد شد. ضمن اینکه از نیمه دوم ماه 
جاری نیز طــرح پیش فروش خودروها 
آغاز می شود که قیمت آن ها بر پایه قیمت 

خودرو در روز تحویل خواهد بود.
به گزارش ایسنا، مهدی صادقی نیارکی 
با بیان این که طبق طرح ساماندهی نحوه 
فــروش خودروها که بــه چهار روش 
فــروش خودرو »فروش فــوق العاده«، 
»پیش فــروش خــودرو« و »تحویل تا 
یک سال« و »مشارکت در تولید« انجام 

می شود، اعالم کرد: تا پایان سال کنونی، 
چهار مرحله دیگر فــروش فوق العاده 

خواهیم داشت.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت)صمت(، ضمن تاکید براینکه 
محدودیت های اعمال شده باعث خواهد 
شــد تا مصرف کنندگان واقعــی وارد 
فرآیند فروش فوق العاده شــوند، گفت: 
شــعاری که برای طرح ساماندهی نحوه 
فروش خودروها پیش بینی شــده است، 
به منظــور واقعی کردن تقاضا و عدالت 
در توزیع است. برای واقعی کردن تقاضا 
خرید  عدم  همچــون  محدودیت هایی 
خودرو در ۳6 ماه گذشــته از هیچ یک 

از خودروســازان، نداشتن پالک فعال و 
داشــتن گواهی نامه معتبر و... است که 
مصرف کننده واقعی را به ســمت خرید 
خودرو ســوق می دهد و طبق ضوابط 
کمیته خودرو در طرح فروش فوق العاده 
ظرف سه ماه خودرو به مشتری تحویل 
داده می شود که شامل سود مشارکت و 

انصراف نیز نمی شود.
صادقی نیارکی افزود: نکته مهم در طرح 
فروش فوق العاده این اســت که ســند 
یکسال در رهن شرکت می ماندتا کسی 
که خــودرو دریافت می کنــد به مدت 
یکسال حق فروش نداشته باشد. مراجع 
قضایی نیز همیشه براین تاکید د اشته اند 

که فروش خودرو بــه صورت وکالتی 
ممکن اســت برای هم خریــدار و هم 
فروشنده مشــکالتی ایجاد کند. وزارت 
صنعــت در طرح مزبور بــه دنبال این 
است که جدا در رهن بودن سند خودرو، 

فروش وکالتی هم اتفاق نیفتد.
از نیمه دوم خرداد ماه پیش فروش ها 

آغاز خواهد شد
وی افــزود: نیمــه دوم مــاه کنونی نیز 
پیش فروش خودرو را خواهیم داشت که 
عدد آن قابل توجه است. قیمت خودرو 
در طــرح اول)فروش فوق العاده( تثبیتی 
اســت. این بدین معناست که فروش بر 
پایه قیمت هایی است که شورای رقابت 

اعالم کرده اســت امــا در مرحله ثانویه 
که پیش فروش خودرو اســت و تحویل 
خودرو تا یکســال قیمت بر پایه قیمت 

روز تحویل است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه بطور کلی در این 

مرحله نیز 5۰ درصد قیمت خودرو اخذ 
می شود و ســود مشارکت برای یکسال 
هم وجود نــدارد،   تاکید کرد: خودرو 
باید به یک کاالی مصرفــی با دوام در 
جامعه درآید و هیچ داللی نباید در این 

فضا وارد شود.

صادقی نیارکی اعالم کرد:

آغاز پیش فروش خودروها از نیمه دوم خرداد

 سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: 
مشــموالن ســهام عدالت اگر نیازی به وجوه 
حاصل از فروش ســهام خود ندارند بهتر است 
ســهام خود را نفروشند و به آن به عنوان دارایی 

بلندمدت نگاه کنند.
»حسین فهیمی« در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: فراهم شــدن امکان فروش سهام عدالت 
برای مشموالن این ســهام یکی از ۳۰ مواردی 
است که در راستای آزادسازی سهام عدالت در 

اختیار سهامداران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هر سهامداری از امکان شرکت در 
افزایش ســرمایه و کسب سود برخوردار است، 
همچنین می تواند از طریق افزایش ســرمایه بر 
تعداد ســهام خود بیفزاید یا حق تقدم خود را 
در جریان افزایش ســرمایه به فروش برساند و 
در مجمعی که برگزار می شود شرکت و اعمال 

رای کند.

فهیمی اظهار داشت: برای کسانی که به هر دلیلی 
قصد فروش دارند و روش مســتقیم را انتخاب 
کردند، شورای عالی بورس تسهیالتی را در نظر 
گرفته که از امروز می توانند با مراجعه به بانک ها 
نسبت به فروش یکجای ۳۰ درصد  از کل سهام 

خود از طریق شعبات بانک ها اقدام کنند.
ســخنگوی آزادسازی ســهام عدالت افز.د: ۳6 
شرکتی که جزو سهام عدالت محسوب می شوند 
از جمله شــرکت هایی هســتند که در بورس از 
دارایــی برخوردارند و به عنوان شــرکت های 

ارزشمند و برتر بورسی محسوب می شوند.
وی گفت: مشموالن سهام عدالت که دارای کد 
بورسی هســتند می توانند از تاریخ ۱۰ خردادماه 
به فروش سهام اقدام کنند و نیازی به مراجعه به 

شعب بانکی ندارند.
مشموالن سهام عدالت، سهام خود را نفروشند
وی بــا بیان اینکه این شــرکت ها در ۱۰ ســال 

گذشته ثابت کردند که از جمله سهم های بنیادی 
بازار هســتند و از ارزش نگهداری برخوردارند، 
گفت: اگر مشموالن سهام عدالت، سهام خود را 
نگه دارند و در افزایش ســرمایه ها شرکت کنند 
سرمایه آنها تبدیل به یک دارایی با رویکرد قابل 

توجهی خواهد شد.
فهیمی افزود: مشموالن سهام عدالت اگر نیازی 
به وجه حاصل از فروش سهام خود ندارند بهتر 
است ســهام خود را نفروشند و به آن به عنوان 

دارایی بلندمدت نگاه کنند.
مهلت انتخاب روش مدیریت ســهام عدالت 

تمدید نمی شود
وی درباره تمدید مهلت زمان تعیین شــده برای 
انتخــاب روش مدیریت ســهام عدالت افزود: 
مشــموالن سهام عدالت تا هشتم خرداد فرصت 
دارند نســبت به انتخاب روش مدیریت ســهام 
خود اقدام کنند، تاکنون تصمیمی برای تمدید آن 

اتخاذ نشده و بهتر است سرمایه گذاران تا مدت 
زمان تعیین شده درباره نحوه مدیریت خود برای 

سهام عدالت تصمیم گیری کنند.
آزادسازی باقیمانده سهام عدالت تا یک سال 

آینده
فهیمی درباره زمان فروش باقی ســهام عدالت 
گفت: بــر پایه تصمیم شــورای عالی بورس و 
برنامه ریزی های صورت گرفته مشموالن سهام 
عدالت در وضعیت فعلی مجــاز به فروش ۳۰ 
درصد از سهام خود هستند و تصمیمات الزم در 
زمینه معامله باقی سهام عدالت تا یک سال آینده 

اتخاذ و به اطالع مردم خواهد رسید.
ســهام عدالت، اهرم قابل اعتماد ایجاد تعادل 

در بورس
وی در واکنش به حاشــیه های ایجاد شــده در 
زمینه تاثیر منفی آزادسازی سهام عدالت بر افت 
شاخص بورس گفت: این اقدام نه تنها هیچ گونه 

تاثیر منفی بر روند بازار نداشته بلکه با تاثیر مثبت 
همراه بوده است.

فهیمی با بیان اینکه بازار برای ایجاد تعادل نیازمند 
تناســب بین عرضه و تقاضا است، گفت: سهام 
عدالــت یکی از اهرم های قابل اعتماد و مطمئن 

برای ایجاد تعادل و تناسب در بازار است.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی افزود: 
آزادســازی از ۱۰ خرداد به بعد انجام می شود و 
اصالح شاخص بورس که اکنون در بازار ایجاد 
شده اســت به دلیل نوسانات مثبتی است که از 

ابتدای سال شاهد آن در بازار  بودیم.
وی با تاکید بر اینکه رشد پنج درصدی بازار به 
صورت روزانه بسیار خطرناک به نظر می رسد، 
گفت: بازار زمانی به تعادل می رســد که نوسان 
داشته باشد، همچنین نسبت به تحوالت اقتصادی 
واکنش نشان دهد و با آمیزه ای از عرضه و تقاضا 

در بازار همراه باشد.

سخنگوی سهام عدالت اعالم کرد:

مشموالن سهام عدالت، سهام خود را نفروشند
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جهانپور اعالم کرد:
ثبت کمترین آمار روزانه 

فوتی کرونا
۲0۲۳ مورد جدید ابتال

 ســخنگوی وزارت بهداشت، به ارائه 
آمار کرونا در کشور پرداخت و گفت: در شبانه 
روز گذشــته دو هزار و۲۳ مورد جدید کرونا 

ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور، بعد 
از ظهر دوشــنبه در ارتباط تصویری، به ارائه 

گزارش کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به دو هزار و ۲۳ مورد جدید ابتالء 
به کرونا، گفت: تاکنون ۱۳7 هزار و 7۲4 مورد 

تست کرونا در کشور مثبت شده است.
ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
در ۲4 ساعت گذشته ۳4 نفر براثر کرونا فوت 
کرده اند افــزود: با موارد جدید فوتی ها، آمار 
جان باختگان کرونا در کشور به 7 هزار و 45۱ 

نفر رسید.
جهانپور ادامه داد: هم اکنون ۲ هزار و 585 نفر 
از بیماران مبتال به کرونا در وضعیت شدید و 

تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
وی افزود: خوشــبختانه تا کنون ۱۰7 هزار و 
7۱۳ نفر از بیمــاران، بهبود یافته و ترخیص 

شده اند.
ســخنگوی وزارت بهداشت، گفت: تا کنون 
8۱8 هزار و 9۱7 آزمایش تشخیص کووید ۱9 

در کشور انجام شده است.

استفاده از ماسک برای 
خردساالن توصیه نمی شود

 یک تیم پزشــکی در ژاپن اعالم کرد: 
استفاده از ماســک برای کودکاِن زیر دو سال 

بسیار خطرناک است.
به گزارش ایســنا، این تیم پزشکی از والدین 
درخواست کردند همزمان با حذف تدریجی 
محدودیت ها و عادی شــدن روال زندگی در 
ژاپن از استفاده از ماسک برای کودکان زیر دو 
سال خودداری کنند چرا که تنفس را سخت 

کرده و احتمال خفگی را افزایش می دهد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن همزمان با کاهش 
موارد ابتال به بیماری کووید ۱9 در سراسر این 
کشور اعالم وضعیت هشــدار برای توکیو و 
چهار منطقه دیگر را از روز دوشنبه لغو کرد اما 
هشدار داد در صورت شیوع مجدد این بیماری 
محدودیت ها به حالــت اول خود بازخواهد 

گشت.
کارشناسان بهداشت و درمان در سراسر جهان 
به منظور پیشگیری از شیوع کروناویروس از 
افراد درخواست کرده اند در مواقعی که امکان 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی وجود ندارد 
از ماسک استفاده کنند. اما انجمن متخصصان 
نوزادان در ژاپن به والدین هشــدار دادند که 
استفاده از ماسک برای کودکان کمتر از دو سال 

خطرناک است.
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، به گفته 
کارشناسان از آنجاییکه مجرای تنفسی نوزادان 
و کودکان خردســال باریک است استفاده از 
ماســک، تنفس را برای آنها سخت می کند و 
موجب وارد شــدن فشــار مضاعف بر قلب 
می شــود. همچنین اســتفاده از ماسک برای 
نــوزادان می تواند با خطــر گرمازدگی همراه 

باشد.

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد:
آزمایش بالینی »هیدروکسی 
کلروکین« برای درمان کرونا 

متوقف شد
 سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد 
که آزمایش بالینی داروی توصیه شده رییس 
جمهور آمریکا برای درمان بیماری کووید-۱9 
را به دلیل نگرانی از اثرات سوء آن بر سالمتی 

متوقف می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، 
»هیدروکسی کلروکین« - داروی تجویز شده 
برای درمان ماالریا- دارویی است که »دونالد 
ترامپ« رییس جمهوری آمریکا مصرف روزانه 
آن را برای پیشگیری از ابتالء به کرونا توصیه 

می کند!
اما اکنون مطالعات نشــان می دهد که مصرف 
این دارو خطر مرگ و مشــکالت قلبی را در 

افراد افزایش می دهد.
در همین ارتباط، سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرد که آزمایش بالینی داروی هیدروکســی 
کلروکیــن برای درمان آزمایشــی کرونا را به 
دلیل تأثیرات سو آن بر سالمتی به طور موقت 

متوقف می کند.
»تدروس آدهانوم« فرنشین سازمان بهداشت 
جهانی در این باره گفت: »در پی انتشار مقاله ای 
که نشان داد افرادی که هیدروکسی کلروکین 
مصرف می کنند با ریســک بیشــتر مرگ و 
مشکالت قلبی مواجه می شوند، آزمایش بالینی 

و جهانی این دارو متوقف می شود«.
گفتنی اســت که ســازمان بهداشت جهانی 
آزمایش مشترک دیگر درمان ها- شامل داروی 
آزمایشی »رمدسیویر« و درمان ترکیبی »اچ آی 

وی« - را همچنان ادامه می دهد.

خبــر

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشکی کشور با اشاره به آخرین وضعیت 
اجرای نسخه الکترونکی در کشور، گفت: 
پیش بینی ما این است که قسمت عمده ای 
از کار نسخه نویسی الکترونیکی تا پایان 

سال ۱۳99، انجام شود.
دکتــر محمد جهانگیــری در گفت وگو 
با ایســنا، با اشــاره به وضعیت اجرای 
نسخه نویســی الکترونیک، گفت: بحث 
نسخه الکترونیک یکی از الزامات امروزه 
حوزه درمان اســت. فارغ از اینکه قانون 
چه می گوید یا اینکه مسائل بیمه ای چه 
می گویند، موضوع درمان در عصر امروز 
باید بتواند از تکنولوژی های روز استفاده 
کند که یکی از این تکنولوژی ها، فناوری 

اطالعات است.
وی افزود: بــرای اینکه بتوانیم در حوزه 
فناوری اطالعــات، اطالعات بیماران را 
به صورت یکنواخت در اختیار داشته و 
از آن به صورت هوشــمند استفاده کنیم، 
نیاز اســت که اطالعات بیمار را در تمام 
مراجعاتش ثبت و ضبط کنیم و آن را بر 
پایه کدهایی که بــه آن تعلق می گیرد با 
زبان بین المللی ُکدینگ جمع بندی کنیم تا 
پزشکان و دیگر کارکنان حوزه بهداشت 
و درمــان و سیاســتگذاران بتوانند برای 
اقدامات درمانی، سیاستگذاری و ... از  آن 

استفاده کنند.
ذینفعان درمان الکترونیک

جهانگیری بــا بیان اینکه بــا این اقدام 
بیماران اولین ســود را می برنــد، ادامه 
داد: چراکه وقتی تمام اطالعات بیماران 
به صورت ُمَوســع وجود داشــته باشد، 
پزشکان بهتر می توانند تصمیم بگیرند که 
سیر بیماری به چه صورت بوده و بیمار 
به چه درمان هایــی بهتر جواب می داده، 
این درمان ها برای بیمــار چه عوارضی 
داشته و در عین حال هزینه هایش چطور 
کنترل می شــود. دومین ذینفع این اقدام 
پزشکان هستند؛ زیرا در کوتاه ترین زمان 
و بــا دیدی باز می توانند تصمیم بگیرند. 
به عنــوان مثال اگر بیمــاری به دارویی 
حساســیت داشته باشــد، در سوابق او 
ثبت شــده و پزشک به سرعت می تواند 
تصمیمات درستی بگیرد و در عین حال 
تداخل دارویی و عوارض داروها بر روی 

بیماران را کنترل کند.
وی همچنیــن گفت: در عیــن حال با 
استفاده از فناوری های اطالعات در حوزه 
درمانی، بیمه ها و دولت نیز منتفع شده و 
می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند تا 
منابع شان را در حوزه هایی که بیشتر نیاز 
است، متمرکز کنند. بنابراین ورود به این 
حوزه یک الزام و نیاز اســت. بر این پایه 
هم کشــورها مباحث مختلفی را مطرح 
کرده اند. باید توجه کرد که برای اجرای 
اقداماتی مانند نسخه نویسی الکترونیک، 
بیماران و جامعه پزشــکی دو سر طیف 
هســتند که باید همکاری باالیی داشته 
باشــند. در کنار این همکاری، قوانین و 
بنابراین  دستورالعمل ها مطرح می شوند. 
هم بیماران باید بدانند که استفاده از این 
تکنولوژی به نفع آنهاست و هم پزشک 
باید بداند که از این اقدام منتفع می شود. 
در کنار این هم قوانین کشــورها تکمیل 
شده و زیرساخت هایی ایجاد می شود تا 

بتوانند کاستی ها را جبران کنند.
جهانگیــری با بیــان اینکــه در قانون 
برنامه ششــم توســعه صراحتا به بحث 
نسخه نویســی الکترونیــک و پرونــده 

الکترونیک ســالمت بیماران اشاره شده 
اســت، گفت: این موضوعات تکالیف 
قانونی هستند که باید انجام دهیم. انصافا 
در این زمینه اقدامات خوبی هم با توجه 
به محدودیت هایی که در کشــور وجود 
داشــته، در ســال های اخیر در وزارت 
بهداشت، ســازمان های بیمه گر، سازمان 
نظام پزشــکی انجــام شــده و وزارت 
ارتباطات هم کمک های زیادی انجام داده 
و قدم هایی بزرگی برداشــته شده است؛ 
به طوری که در ســال گذشــته بخشی 
از پرونــده الکترونیک ســالمت افتتاح 
و مباحــث فنی آن اجرا شــد و مباحث 
فرآیندی و اجرایی آن باقی مانده بود که 
ما در ســازمان نظام پزشکی با همکاری 

بخش های دیگر اقدام می کنیم.
5۰ هــزار پزشــک واجــد امضای 

الکترونیکی
وی افزود: در ســنوات اخیر توانســتیم 
اقداماتــی را که بر عهده ســازمان نظام 
پزشــکی بود به طور کامــل انجام دهیم 
و میزان قابل توجهــی از وظایف مان را 
انجام دهیم. یکــی از این اقدامات ایجاد 
امضای الکترونیک اســت. در ســازمان 
نظام پزشکی تالش های زیادی در حوزه 
امضای الکترونیک انجام شد و توانستیم 
بر پایه اســتانداردهای ملی و بین المللی 
امضای امن دیجیتال را در حوزه پزشکی 
و در کارت هوشمند پزشکان ایجاد کنیم؛ 
به طوری که تاکنون بیش از 5۰ هزار نفر 
از پزشکان مان در کشور واجد این امضا 
شده اند و با مصوبه ای که چند هفته پیش 
در شــورای عالی نظام پزشکی داشتیم، 
تســهیالتی را ایجاد کردیم که پزشکان، 
به ویژه پزشــکانی کــه در بخش دولتی 
امضای  فعالیت می کنند، هرچه سریع تر 
الکترونیک را دریافــت کنند؛ به طوری 
که اعالم کردیم همه پزشــکان می توانند 
با پرداخت حق عضویت ساالنه خود به 
سازمان نظام پزشکی، کارت های هوشمند 

را دریافت کنند.
جهانگیــری با بیان اینکه حــدود 4۰ تا 
5۰ درصد فعاالن حوزه پزشکی، کارت 
هوشمند و امضای الکترونیک را دریافت 
کرده انــد، اظهار کرد: هــم اکنون حدود 
۱۰۰ هزار پزشک پروانه دار داریم که کار 
می کنند و تقریبا 5۰ درصد فعالین حوزه 
پزشکی واجد امضای الکترونیک شده اند. 
در این حوزه دندان پزشــکان وارد نشده 
بودند و هم اکنون هم اولویت نیستند، اما 
باید به تدریج بپیوندند. به طور کلی ۱۳۰ 
الی ۱4۰ هزار پزشک داریم که ۳۰ الی 4۰ 
هزار نفرشان بنا به دالیل مختلف در این 
عرصه فعالیتی ندارند. برآورد ما این است 
کــه حدود ۱۰۰ هزار نفر پزشــک فعال 
در کشــور داریم که حدود 5۰ هزار نفر 
از آنها واجد امضای الکترونیک هستند. 
در عین حال داریم تســهیالتی را برقرار 
می کنیم که امسال بتوانیم پوشش کاملی را 
در حوزه امضای الکترونیک داشته باشیم 
تا اســتنادپذیری در حوزه نسخه نویسی 

الکترونیک به صورت کامل انجام شود.
اجرای موفق نسخه نویسی الکترونیک

قابلیت نسخه پیچی الکترونیک در ۹5 
درصد داروخانه ها

پایلوت هایــی  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
کــه در حوزه اجــرای نسخه نویســی 
الکترونیک انجام شده است، خوشبختانه 
استحقاق ســنجی توسط سازمان بیمه گر 
به صورت کامل در حال انجام اســت و 

بیش از 95 درصد داروخانه ها به سیستم 
متصل شــده اند و قابلیت دریافت نسخه 
الکترونیک  نســخه پیچی  و  الکترونیک 
را هم داشــته باشند. این اقدامات خوبی 
است که وزارت بهداشــت، بیمه ها و... 
تالش کردند و بســتر انجــام این اقدام 
فراهم شده اســت. ما این روزها تالش 
می کنیم تا بتوانیم سیستم ها را با یکدیگر 
از نظــر فرآیندی هماهنگ کنیم تا بحث 
نسخه نویســی الکترونیک را به صورت 
جامع داشــته باشــیم و از تمام ظرفیت 
های بخش خصوصی و دولتی اســتفاده 
شــود تا این اقدام انجام شود. ما در نظام 
پزشــکی فراخوانی دادیم که ۱8 شرکت 
آمدنــد و از ایــن تعداد چهار شــرکت 
توانستند استانداردهای الزم را پاس کنند 
و اکنون مجوزهای الزم برای تولید نسخه 
الکترونیک را دارند که پزشکان می توانند 
از این چهار شــرکت برای نسخه نویسی 
الکترونیک اســتفاده کنند. اگر شــرکت 
دیگری هم بتواند مجوزها را پاس کند، 

می تواند به این اقدام بپیوندد.
اجــرای بخــش عمده ای از نســخه 

الکترونیک تا پایان سال
جهانگیری با بیان اینکه حتما کار شرکت ها 
باید با اســتانداردها و پروتکل هایی که 
در این زمینه وجود دارد، مطابق باشــد 
و تحت نظــارت وزارت بهداشــت و 
دســتگاه های مرتبط اقدام کند، گفت: ما 
در این حوزه چند پایلوت را انجام دادیم. 
برخی بخش ها را با سازمان بیمه سالمت 
پیش بردیم. سازمان تامین اجتماعی نیز 
در مراکز ملکی خــود به صورت کامل 
اقدامات را به صورت الکترونیک انجام 
می دهد؛ نســخه به صورت الکترونیک 
نوشته و پیچیده می شود. در حوزه دیابت 
نیز پایلوتی را داشتیم که نسخه نویسی و 
نسخه پیچی الکترونیک به صورت کامل 
انجام شــده اســت. آمادگی وجود دارد 
که بتوانیم این اقدام را با مشــارکت همه 
ذینفعان انجام دهیم. البته باید توجه کرد 
که سراســری شدن نسخه الکترونیک به 
صورت یک شبه قابل انجام نیست، بلکه 
فرآیندی  زمان بر است؛ زیرا اگر بخواهید 
یکســری از اقدامــات را بــه صورت 
سلسه وار انجام دهید، برای آغاز به کار و 
ارائه آموزش ها، تامین امکانات و ... زمان 
می برد. پیش بینی ما این است که قسمت 
عمده ای از کار تا پایان سال ۱۳99 انجام 
شــود، اما اگر قرار باشــد این فرآیند به 
صورت کامل انجام شود، دو الی سه سال 

زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد: تاکنون در هیچ کشــوری 
نســخه الکترونیکی به صــورت کامل 
اجرا نشده اســت. به هر حال بخشی از 
کارها باید به مرور تکمیل شود، اما برای 
فراگیر شدن آن زمان نیاز است. با توجه 
به شرایطی که کرونا ایجاد کرده، تا پایان 
ســال ۱۳99 بخش عمده ای از کار انجام 

می شود.
از نوبت دهی الکترونیک چه خبر؟

جهانگیری درباره نوبت گیری الکترونیک 
در مطب ها و کلینیک های خصوصی نیز 
گفت: ما رایزنی هــای مفصلی را در این 
زمینه انجام داده ایم و زیرســاخت هایی 
را ایجــاد کردیــم کــه یکــی از ایــن 
بود.  الکترونیک  امضای  زیرساخت های 
در عیــن حال هم اکنون صــدور پروانه 
مطــب را نیز به صــورت آنالین انجام 
می دهیم؛ بــه طوری که افراد در هر کجا 

که هستند می توانند درخواست هایشان را 
به صورت آنالین ارائه دهند و پروانه ها به 
صورت متمرکز صادر می شود. این اقدام 
یک توانمندی را به سازمان نظام پزشکی 
داده که بر پایه آن می دانیم که پزشکان مان 
دقیقا کجا هستند و چه اقداماتی را انجام 
می دهند. از این قابلیت را برای نوبت دهی 
آنالین نیز می توانیم استفاده کنیم. بر همین 
با شرکت هایی صحبت کرده ایم.  اساس 
باید توجه کرد که نوبت دهی آنالین باید 
در یک بســتر ملی-منطقه ای ساماندهی 
و هدایت شــود؛ به طــوری که در یک 
پلتفرم ملی بوده، اما به صورت منطقه ای 

ساماندهی شوند.
۲ روش نوبت گیری آنالین

وی افزود: به هر حال اکثر نوبت دهی ها 
در شــهرها انجام می شــود و هر فرد در 
شــهر خودش بتواند نوبت گیری آنالین 
انجام دهد. این موضــوع را با همکاری 
ســازمان نظام پزشــکی و دانشگاه های 
علوم پزشکی، طبق دستورالعمل وزارت 
بهداشت هماهنگ می کنیم تا انجام شود. 
باالخره ما به سیستم سطح بندی خدمات، 
نظام ارجاع و پزشــکی خانــواده اعتقاد 
داریم. یک روش نوبت گیری الکترونیک 
یا آنالین به این صورت اســت که وقتی 
بتوانیم بــه صورت سیســتماتیک نظام 
ارجاع را راه اندازی کنیم، در ســطح یک 
به پزشــک عمومی مراجعه می شود، این 
پزشک فرد را راهنمایی کرده و از طریق 
او و با مشاوره او فرد می تواند از سطوح 
دیگر ارائه خدمت، بهترین نوبت گیری را 
انجام دهد. به عنــوان مثال اگر فرد قرار 
باشــد به متخصص داخلی مراجعه کند، 
می تواند در سیستم از بین چند متخصصی 
که در آن شهر حضور دارند، انتخاب کند 
و بعد بازخورد آن برای پزشک  مربوطه 

ارائه می شود.
وی ادامــه داد: روش دیگــر که اکنون 
عمدتا از این روش اســتفاده می شود، به 
این صورت است که فرد از بین پزشکان 
سطح شــهر که مشخص است، انتخاب 
کرده و از طریق تلفن یا وب ســرویس 
اقدام به نوبت گیری می کند. ســپس این 

نوبت گیری در سیســتم ثبت شده و به 
صــورت الکترونیک قابل رصد اســت. 
این هــا روش هــای مختلفی اســت که 
تعریف شده است. باید توجه کرد که این 
قابلیت بر روی بســتر نسخه الکترونیک 
وجــود  دارد. اولویت مــا نوبت دهی از 
طریق سیســتم ارجاع اســت. از طرفی 
بایــد توجه  کرد کــه 8۰ الی 85 درصد 
بیماری ها در همان سطح یک قابل درمان 
هســتند. مابقی را هم طبق قانون پزشک 
باید ارجاع دهد و نمی توان مســتقیم به 
سطوح باالتر ارائه خدمت رفت. البته همه 
این مســائل که در قانون هم آمده است، 
نیازمند بسترسازی است و امسال هم به 
این سمت حرکت می کنیم. البته این اقدام 
در برخی استان های کشور مانند فارس و 
مازندران انجام می شود و با نظام ارجاع و 

نوبت دهی الکترونیک پیش می رود.
نحوه دریافت مشاوره پزشکی از راه دور

جهانگیری درباره سرانجام ارائه مشاوره 
پزشــکی از راه دور نیز گفــت: در این 
زمینه جلســاتی را برگــزار کردیم و بر 
روی این موضوع کار می کنیم تا بتوانیم 
بر پایه فرآیندهای اصلی آن پیش رویم. 
بایــد توجه کرد که مشــاوره از راه دور 
برای بیماری موثر اســت که قبال پزشک 
به صورت کامل بیمار را بشناســد و بر 
پایه آن برای مراحل بعدی درمان مشاوره 
دهد. به عنوان مثال فردی که دیابت دارد، 
پزشکش برایش انسولین تجویز کرده و 
بعد از مدتی بیمار می خواهد میزان دارو 
را تنظیم کند. آزمایشاتی انجام می دهد و 
با مشورت پزشک می تواند دوز دارو را 
تنظیم کند. در عین حال در زیبایی و تغذیه 
هم مشاوره های پزشکی وجود دارد که با 
گفت وگو انجام می شود و ممکن است 
نیاز به حضور اولیه یا شناخت نباشد، اما 
در دیگر موارد باید ســابقه بیماری بیمار 

برای پزشک مشخص باشد.
وی اظهار کرد: مشاوره پزشکی از راه دور 
با شاخص های متعددی پیش می رود؛ به 
طوری که هم بــه صورت تلفنی، هم به 
شکل نوشتاری و پیامکی و هم به صورت 
اینترنتی و تصویری قابل انجام است. هم 

اکنون در مخابرات تلفن های هوشمندی 
وجود دارد و ما چندین ســال است که 
مجوز آن را ارائــه داده ایم. به طوری که 
وقتی بیمار با پزشــک تماس می گیرد، 
میزان هزینه مشــخص می شــود و در 
صورت تمایل فرد به ادامه مشاوره هزینه 
آن بر روی حساب مخابرات فرد محاسبه 
می شود. در این زمینه چند سال است که 
اقداماتی انجام شده است. قدم بعدی ما در 
حوزه تحت وب، اپلیکیشن ها و... است. 
بنابراین در حال ساماندهی این موضوع 
هستیم تا مردم بتوانند به صورت امن از 
این سامانه ها استفاده کنند و اطالعات شان 

به صورت امن و محرمانه باشد.
ارائه مشــاوره پزشــکی از راه دور و 

فرصت کرونا
جهانگیری تاکید کرد: باید توجه کرد که 
با توجه به رشــد تکنولوژی بسیاری از 
مشاغل در حال تغییر ماهیت هستند، اما 
استفاده حوزه سالمت از این تکنولوژی ها 
باید به گونه ای امن باشــد. در عین حال 
می تواند بســترهای زیادی را فراهم کند. 
کرونا نشان داد که می توان از این ظرفیت 
استفاده کرد و بسیاری از خدمات را از راه 
دور ارائه داد. ما هم از این بسترها استفاده 
کرده و ســعی می کنیم که با این بسترها 
کار کنیم. مردم هم باید در استفاده از این 
امکانات هوشیاری خودشــان را داشته 
اطالعات شــان سوءاستفاده  از  تا  باشند 
نشــود. نکته مهمی اســت که بدانیم که 
اگر می خواهیم آزمایشی را برای پزشک 
ارسال کنیم، از چه بستری استفاده کنیم 
که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. از طرفی 
مردم باید از این امکانات به خوبی استفاده 
کنند؛ به طوری که هزینه هایشان پایین آید 
و در عیــن حــال در روزهایی که مانند 
کرونایی محدودیت رفت وآمد  روزهای 
وجود دارد، بتوانند از این امکانات استفاده 
کنند. سازمان نظام پزشکی هم با محوریت 
وزارت بهداشت تالش می کند که پیش از 
نیمه دوم سال بسیاری از مسائل را ایجاد 
کنیم تا اگر احتمال بروز دوباره بیماری در 
نیمه دوم سال وجود داشت، بتوانیم از این 

امکانات بهتر و بیشتر استفاده کنیم.

اجرای »نسخه نویسی الکترونیک« در گیر و دار کرونا

»درمان« الکترونیک می شود
 قابلیت نسخه پیچی الکترونیک در ۹۵ درصد داروخانه ها

معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت، در ارتباط با روند نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی اصناف پس از بازگشایی 

های مشاغل و...، توضیحاتی ارائه داد.
بــه گزارش خبرنگار مهر، محســن فرهادی، در 
نشســت خبری که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، به ارائه گزارشی از روند برخورد با 

تخلفات بهداشتی اصناف پرداخت.
معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت، با اشــاره به روند بازگشایی مشاغل، 
گفت: نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی با 

جدیت بیشتری دنبال می شود.
فرهادی با اعالم اینکه تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار 
واحد صنفی به دلیــل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور پلمب شده اند، افزود: نظارت 
بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف 

و مشاغل، با قوت ادامه دارد.

وی در ادامه به موضوع تقســیم بندی شــهرها 
بر پایه رنگ ها اشــاره کــرد و گفت: پیش بینی 
اپیدمیولوژیست های وزارت بهداشت این است 
که این روند، شــهرها و مناطق سفید را افزایش 

می دهد.
فرهادی با اشاره به روند رو به افزایش شهرهای 
سفید، افزود: با رفتن به نقاط قرمز خودمان را در 
برابر بیماری قرار می دهیــم و با رفتن به مناطق 
ســفید آن منطقه را در خطر افزایش بیماری قرار 
می دهیم. این طور نیست که یک منطقه سفید یک 
دفعه قرمز شود. وضعیت شهرها و مناطق مختلف 
مدام بازنگری می شــود. بازنگری وضعیت آنها 
به فاصله چهار روز تا یــک هفته انجام و اعالم 

عمومی می شود.
وی ادامه داد: طرح رنگ بندی شــهرهای کشور 
تاکنون موفق بوده و تاکنون روند تغییرات به این 
شکل بوده است که شهرهای سفید رو به افزایش 

است نه اینکه شهرهای سفید، زرد یا قرمز بشوند. 
ضمن اینکه هنوز منطقه سبز و عاری از بیماری در 

هیچ جای کشور نداریم.
فرهادی به فعالیت رســتوران ها از روز سه شنبه 
اشاره کرد و گفت: پذیرش مشتری دارای شرایط 
خاصی اســت که باید رعایت شود. به طوری که 
فاصله میزها بین یک تا یک و نیم متر خواهد بود 

و گرفتن وجه نقد همچنان ممنوع است.
وی افزود: رعایت بهداشت پرسنل خیلی شدیدتر 

خواهد بود.
فرهادی ادامه داد: ســرو غذا برای مشتری ها باید 
با پوشــش ظروف غذا باشــد. نمک و فلفل و 

ادویه جات سر میزها باید یکبار مصرف باشد.
معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشت، گفت: تاالرهای پذیرایی همچنان تعطیل 

هستند اما می توانند غذای بیرون بر داشته باشند.
وی افزود: مراکز ماساژ، سونا و استخر خصوصًا 

در مراکز قرمــز و پرخطر کماکان تعطیل خواهد 
بود. ضمن اینکــه ورزش های پــر برخورد نیز 

کماکان تعطیل خواهند بود.
معــاون مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بازگشــایی  بهداشــت، درباره علت ممنوعیت 
استخرها، گفت: شــنا کردن در استخر به تنهایی 
نگران کننده نیست چراکه ویروس از آب منتقل 
نمی شود. اکنون نگرانی ما در استفاده از مکان های 
مشترک مانند رختکن ها، دوش گرفتن و...، است 
که احتمال انتقال ویروس در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: فعالیت اســتخرها تنها در نقاط سفید 
منعی ندارد و در مناطق زرد نیز باید با تأیید مرکز 
بهداشت شهرســتان بازگشایی صورت گیرد، اما 
بازگشایی استخرها در مناطق قرمز همچنان ممنوع 

است.
فرهــادی در ارتباط با زمان برگزاری مســابقات 
ورزشی، گفت: مســابقات ورزشی بعد از شروع 

تمرینات و از ۳ یا 4 هفته دیگر بدون تماشــاگر 
برگزار می شود.

وی ادامه داد: پیش از حضور ورزشکار در محیط 
ورزشــی نیز از او تست PCR گرفته می شود و 
در صورت مثبت بودن تست، فرد اجازه حضور 
نخواهد داشت. در صورتی که تست PCR برای 
پنج بازیکن مثبت باشد، تیم اجازه بازی نخواهد 
داشت. این پروتکل ها مطابق با آن چیزی است که 

در تمام لیگ های جهانی اجرا می شود.

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت تشریح کرد:

وضعیت تخلفات بهداشتی پس از بازگشایی مشاغل
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با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
صورت گرفت؛ 

برگزاری آیین گرامیداشت 
سوم خرداد در شرکت 

آب منطقه ای زنجان
 آیین گرامیداشت سوم خرداد با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، 
مدیر عامــل و اعضای شــورای معاونین در 

شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار گردید.
در آغاز مهندس حاجی میری فرمانده پایگاه 
مقاومت شهید خلیفه شرکت، با عرض خیر 
مقدم، پایان ماه مبارک رمضان و نیز ســالروز 
آزادسازی خرمشــهر را تبریک گفته و سین 

برنامه را قرائت نمود.
مهنــدس افشــاری رییس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان ،ضمن 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحث وجود 
ویروس کرونا را هم تهدید و هم فرصت تلقی 
نمود و اظهار داشت؛ با توجه به شرایط حاضر 
فرصت استفاده از زیرساخت های الکترونیکی 
و تشکیل جلسات غیر حضوری بیشتر فراهم 
گردیده است و امیدواریم تا در آینده نیز از این 
امکانات جهت صرفه جویی در وقت و ایاب 

و ذهاب بهره مند شویم.
وی حضور آیــت اله خاتمی را بمناســبت 
آزادسازی خرمشهر ،در  گرامیداشت سالروز 
چندین سال متوالی در شرکت آب منطقه ای 

زنجان ، مایه خیر و برکت دانست. 
در ادامــه آیت اله خاتمی نماینده محترم ولی 
فقیه و امام جمعه محبوب زنجان با بیان اینکه 
آرزو دارد فیوضات ماه مبارک رمضان شامل 
حال همه مسلمانان و جمع حاضر شود اظهار 
داشت : در ماه مبارک رمضان ،دستاوردهایی 
کسب شــده که نباید آنها را ساده و سریع از 

دست داد.
وی با اشاره به آثار علمی، بهداشتی، روانی و 
معنــوی روزه داری، تاکید نمود که اعمال ماه 
رمضان اعم از امساک در خوردن و آشامیدن، 
اقامه نماز اول وقت، اقامه نماز شــب، قرائت 
قرآن، احسان، دعا و استغفار از آثار و برکات 
این ماه عزیز است که امیدواریم ادامه دار باشد. 
امام جمعه زنجــان در ادامه، جنگ تحمیلی 
ایران را نقطه عطفی در تاریخ دانست و تاکید 
کرد: همه قدرت های منطقه و جهان دست به 
دست هم دادند تا ایران را که به ظاهر تضعیف 
شده بود، شکســت دهند و بنظرشان با یک 
جنــگ ده روزه، کل ایران را تصرف خواهند 
نمود و لیکن ملت ایران با مقاومت 8 ســاله، 

واقعه شگفت انگیزی را خلق نمودند.
حجت االسالم خاتمی به اشغال شهر خرمشهر 
به دست بعثی های عراقی اشاره نمود و افزود: 
این تصرف ۱9 ماه بطول انجامید و شاخص 
ترین عملیات در طول دفاع مقدس، آزاد سازی 
خرمشهر بود که در آن، 54۰۰ کیلومتر از خاک 
ایران و جاده های استراتژیک از تصرف رژیم 
بعث، آزاد شد و صمیمی ترین همکاری سپاه 
و ارتش در همین عملیات پایه گذاری گردید.

خاتمی، حضور افتخــار آفرین زنجانی ها را 
در ایــن عملیات با دادن ۱58 شــهید و ۲84 
مجروح بســیار غرور آفرین دانست واذعان 
کرد که به فرمایش امام راحل، خرمشهر را خدا 
آزاد کردواین لطف پروردگار بود که به دست 
بندگان خود، این پیروزی را نصیب ملت ایران 
نماید و ابراز امیدواری نمود که به برکت خون 
شهدا و خون شهید سرافراز سردار سلیمانی، 

مقدمه آزادی قدس عزیز فراهم گردد.

دیدار مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای استان زنجان با 

نماینده شهرستان ابهر،
خرمدره وسلطانیه

  مهندس اسماعیل افشاری مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای استان زنجان و هیئت 
همراه با حضور در دفتــر نمایندگی واقع در 
شهرستان خرم دره ، حاضر شده و با حجت 
االسالم دکتر شــجاعی نماینده مردم شریف 

ابهر، خرم دره و سلطانیه دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس افشــاری ابتدا به ارائه 
گزارش خود در زمینه آمار بارندگی ها و سپس 

میزان آب پشت سدهای استان پرداخت.
وی با تشــریح وضعیت منابع و مصارف آب 
سطحی و زیرزمینی اســتان،به بیان وضعیت 
دشــتهای بحرانی پرداخت و دشــت ابهر را 

بحرانی ترین دشت استان برشمرد.
رییــس هیئت مدیره شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، پیرامون مشــکالت عمده ای که در 
حوزه منابع آبی منطقه ابهرو ســد کینه ورس 
وجود دارد، بحث و گفتگو کرد و درباره کمک 
به حل این مشکالت و اجرای هرگونه برنامه 
ای که موجب بهبود در این حوزه شود،اعالم 

آمادگی نمود.
حجت االسالم دکتر شــجاعی نماینده مردم 
شریف ابهر، خرم دره و سلطانیه نیز با توجه 
به اهمیت آب و افت شدید سطح سفره های 
آب زیرزمینی در منطقه ابهر،نسبت به همکاری 
در توجیه بهره برداران و کشــاورزان جهت 
مصرف بهینه آب و استفاده از ضوابط و قوانین 
در راستای احیای مجدد سطح آبهای زیرزمینی 

منطقه ، ابراز امیدواری کرد.

خبـــر

 مهندس اسماعیل افشاری؛مدیر 
عامل شــرکت آب منطقــه ای زنجان، 
گفــت: دو پــروژه از پــروژه هــای 
عمرانــی این شــرکت در قالب پویش 
هرهفته الف ب ایران »ساخت و سازها« 
و »ســاز و کارها« در صــورت تامین 

اعتبار الزم آبگیری خواهند شد.
به گــزارش زنــگان امــروز، مهندس 
افشــاری ابتدا بــه تشــریح وضعیت 
سدهای استان پرداخت و اظهارداشت: 
67درصد حجم مخزن سد تهم پر است 
وهــم اکنون دارای وضعیــت مطلوبی 
اســت و حدود ۱5 درصــد افزایش را 

نشان می دهد.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقه ای 
مخزن  درصد حجم  زنجان،افــزود:7۳ 
ســد گالبر پر است در حالیکه در سال 
گذشته این میزان 55 درصد بود و سد 
کینه ورس که بیشــترین آورد را داشته 

از ســیالب،  اســت جهت جلوگیری 
رهاسازی شــده و هم اکنون97 درصد 

پر شدگی حجم مخزن دارد.
این مقام مســوول افــزود: در مجموع 
حجم آب های ذخیره شــده در پشت 
سدهای اســتان ۲87میلیون متر مکعب 
است که ســال گذشته ۲6۲ میلیون متر 
مکعب بود و بر ایــن پایه ورودی آب 
به ســدها در سال کنونی نسبت به سال 
گذشــته ۱8 درصد کاهش و نسبت به 
سال 97 و سال های ماقبل بیش از ۳۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
وی، تصریــح کــرد: در قالــب پویش 
هرهفتــه الــف ب ایران- »ســاخت و 
سازها «و»ســازوکارها« سه سد بزرگ 
درحال ســاخت در اســتان داریم که 
بلوبین،مراش و مشــمپا می باشند و از 
این تعداد ۲ ســد مراش و بلوبین باالی 
6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در 

صورت تامین اعتبار الزم و رفع بدهی 
به پیمانکار پروژه، پایان دولت دوازدهم 
به مرحله آبگیری میرسند و با اتمام این 
طرحها تحول چشــمگیری را در تامین 
آب پایدار بخش صنعت و شرب استان 

شاهد خواهیم بود.
افشاری؛ به سد مشمپا نیز اشاره کرد و 
گفت:علت تاخیر در احداث این ســد 
مسائل زیست محیطی مطرح شده بود 
که با پیگیریهایی بعمل آمده از سازمان 
محیط زیست کشور این مشکل نیز در 
مرحله بررسی و رفع ابهامات بوده شد 
و علیرغم بدیهی حــدود ۱۰۰ میلیارد 
تومانی به پیمانکار این ســد ) قرارگاه 
خاتم االنبیاء (،کارگاه ســد در ســال 
98 فعال شــد و حــدود ۳6 درصدنیز 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و درصورت 
تامیــن منابع مالی تا ۲ ســال آینده می 

تواند به مرحله آبگیری برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان خبر داد:

آبگیری سدهای بلوبین و مراش 
در قالب پویش هرهفته الف ب ایران »ساخت و سازها « و »ساز و کارها«

 نخســتین نشســت شــورای 
فرهنگی شرکت آب منطقه ای زنجان 
به ریاست اسماعیل افشاری مدیرعامل 
و بــا حضور اعضای این شــورا و با 
موضوع بررســی و جمعبندی برنامه 
های فرهنگی سال 99 امروز سه شنبه 
۳۰ اردیبهشــت ماه در ســالن شهید 
مجید شهریاری شرکت آب منطقه ای 

زنجان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در ابتدای این 
نشست؛ احمد غالم آزاد دبیر شورای 
فرهنگی شرکت آب منطقه ای زنجان، 
ضمن قرائت دستور کار نشست و بیان 
برخی پیشــنهادات و جمعبندی هزینه 
های جاری واصله از سوی همکاران به 
دبیرخانه این شورا،عنوان داشت:برنامه 
تفصیلی شورای فرهنگی صنعت آب و 
برق استان در سال 99 از سوی وزارت 

نیرو ابالغ شده و این دبیرخانه با توجه 
به شــرایط خاص جامعه که نشــات 
کوویــد ۱9)کرونا(  بیماری  از  گرفته 
می باشد، با همکاری و همفکری همه 
همکاران از ابتدای سال کنونی تاکنون 
سعی کرده است تا برنامه های مربوطه 
را بصورت مجازی و غیرحضوری به 
اجراء گذاشــته و تالش خواهیم کرد 
تــا در حد امکان برنامه های ابالغی با 
زمانبندی و برنامه ریزی، محقق شود.

،مدیر عامل  افشاری  ادامه؛مهندس  در 
شرکت و رییس شــورای فرهنگی با 
تبریک ماه مبــارک رمضان و آرزوی 
توفیق روز افزون برای همه همکاران 
،طرح مباحث اساسی و کالن فرهنگی 
و استفاده از ظرفیت فضای مجازی در 
جلسات شورای فرهنگی را خواستار 
شد و تصریح کرد: استفاده حداکثری 

از پتانسیل این شــورا در آگاه سازی 
و اطالع رســانی فرهنگــی و دینی به 
کارکنان شــرکت می تواند آینده های 
بهتر توأم با معنویات را بهمراه داشــته 

باشد.
افشــاری، افزود: در راســتای کاهش 
هزینه های جاری مــی توان به گونه 
ای برنامه ریزی کــرد که آیین ملی و 
مذهبی که توسط کارگروهای مختلف 
شــرکت برگزار می شوند، در شرکت 
تجمیع  و در قالب شــورای فرهنگی 

اشاعه پیدا کند.
در ادامه؛ مهنــدس مهدی نژاد، معاون 
منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت 
اظهار داشت: برآورد هزینه های جاری 
پایگاه مقاومت بســیج شــهید مهدی 
،امورایثارگران،کمیته  شــرکت  خلیفه 
عفاف و حجاب و شورای اقام نماز در 

قالب هزینه های شــورای فرهنگی در 
اســرع وقت جمع بندی و به معاونت 
مالی و پشتیبانی ارسال گردد تا نسبت 
بــه تامین اعتبار یکپارچه و منســجم 

اقدام گردد.
حجت االســالم والمســلمین صبری 
نیا،امام جماعت این شرکت نیز رمضان 
المبارک را ماه بازگو کردن کالم خدا، 
یعنی قرآن دانست و اظهارداشت: این 
ماه، ماهی است که هر لحظه عبد خدا 
با او ســخن می گوید و از آن تعبیر به 

دعا می  کنند.
وی گفت: در ماه مبارک رمضان ثوابی 
که به خواندن آیه آیه قرآن اختصاص 
داده شد بســیار بی نظیر است و این 
نیســت مگر اینکه مؤمنیــن بیایند و 
از این مائده آســمانی استفاده کنند و 
افزود: در این مــاه قرائت هر یک آیه 
برابر با ثواب کل قرآن اســت و جوایز 
خداوند در این ماه بسیار فراوان است 
کــه بهترین اش انس با قــرآن، تدبر و 
قرائت قرآن است که همه اینها هدف 

غائی اش عمل به قرآن است.
در پایان این نشست، مهندس علیرضا 
حاجی میــری فرمانده پایگاه شــهید 
مهدی خلیفــه و خانم امیــدوار دبیر 
کمیته عفاف و حجاب و عمران راضی 
مســوول اقامه نماز، این شــرکت به 
بیان نظرات و پیشنهادات خود درباره 
اجرای هرچه بهتر برنامه های ســال 
۱۳99 در حوزه فعالیت خود پرداختند 
ودر نهایت،نشست با تصویب بندهایی 
از موضوعات مطروحه به پایان رسید.

برگزاری نخستین نشست شورای فرهنگی 
شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 1399
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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در دیدار 
با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان:
ضرورت هماهنگی و هم افزایی 
دستگاه ها و نهادها در راستای 

حل مشکالت مردم به ویژه 
روستائیان

 خواجه ای فرنشین بنیاد مسکن استان 
به همراه معاونین وی با دکتر ســلطانی معاون 
هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری دیدار و 

گفتگو کردند .
در ابتدا مهندس خواجه ای، اقدامات بنیاد مسکن 
در زمینه اجرای طرح های زیربنایی و عمرانی 
و همچنین تامین مسکن محرومین در مناطق 
مختلف اســتان را بسیار ارزشمند دانست و به 
تشریح فعالیت های این نهاد به ویژه خدمات 
ارائه شده در سطح روستاها اشاره کرد و گفت: 
از برخی خدمات بنیاد مسکن می توان به تهیه و 
اجرای طرح های هادی روستایی، مقاوم سازی 
و بهســازی واحدهای مســکونی روستایی با 
اعطای تسهیالت کم بهره و نظارت بر ساخت و 
ساز های روستایی با تشکیل نظام فنی روستایی 
، سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی، 
شناســایی تهیه طرح و بهســازی روستاهای 
هدف گردشگری و احیای بافت های با ارزش 

روستایی و... اشاره کرد.
وی با بیان اینکــه، این نهاد انقالبی همواره در 
راستای محرومیت زدایی و توسعه و پیشرفت 
اســتان به ویژه امر محرومیت زدایی در سطح 
روستاها گام های مطلوبی برداشته است، گفت: 
با شناخت ظرفیت ها و محدودیت هاي توسعه 
هر روستا از نظر اقتصادي،اجتماعي،عمراني و 
فرهنگي و هماهنگی و هم افزایی دستگاه ها و 

نهادها می توان موفق عمل نمود.
وی با بیان اینکه، بنیاد مسکن آمادگی الزم برای 
اجرای پروژه های عمرانی در ســطح استان را 
دارد، خاطر نشــان کرد: با توجه به پتانسیل و 
ظرفیت باالی این نهــاد در اجرای پروژه های 
عمرانــی، می توان با جــذب اعتبارات ملی و 
استانی گام های مهمی به ویژه در زمینه تامین 

مسکن برای اقشار کم درآمد برداشت .
وی همچنین به مطالعات منظومه های روستایی 
در استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: منظومه 
های روســتایی به عنوان طرحــی که ماهیت 
یکپارچه و فرابخشی دارد هم اکنون در استان 

زنجان بصورت پایلوت در حال انجام است .
در ادامه دکتر سلطانی، نیز ضمن تبریک انتصاب 
به فرنشــین بنیاد مسکن اســتان، از خدمات 
بنیادمسکن در عمران و آبادانی روستاها تشکر 
نمود و بر تعامل مجموعه فرمانداری، بخشداری 
و دهیاران با بنیادمسکن در جهت توسعه عمران 

و آبادانی روستاها را ضروری دانست.
وی ادامه داد: این نهاد انقالبی باتوجه به نقش 
و عملکرد چندین ساله خود از جایگاه مهمی 
در حوزه های مختلف شــهری و روســتایی 
برخوردار است و ما نیز از این ظرفیت بیش از 

گذشته استفاده خواهیم نمود.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در دیدار 
با فرنشین مدیریت بحران استانداری زنجان:

وجود بیش از 18 هزار واحد 
مسکونی روستایی برروی گسل

 مهندس خواجه ای فرنشین بنیاد مسکن 
استان به همراه معاونین وی، با مهندس کرامتی 
فرنشین مدیریت بحران اســتانداری دیدار و 

گفتگو کردند.
در ابتدا مهندس خواجــه ای ببا بیان اینکه، با 
توجه به آنالیزهای انجام شــده، 153 روستا در 
استان زنجان روی گسل بوده است، اظهار کرد: 
بیش از 18 هزار و 734 واحد مسکونی نیز در 
این روستاها بر روی گسل قرار دارند که از این 
تعداد تقریبا 5 هزار و 259 واحد مسکونی که 28 
درصد واحدها را شامل می شود، مقاوم سازی 
شده اند. وی ادامه داد: بنیاد مسکن استان برای 
مقابله با تهدید سوانح طبیعی، عملیات پیشگیری 
پیش از وقوع ســانحه را با اجرای طرح ویژه 
بهسازی و نوسازی سکونت گاههای آسیب پذیر 
روستایی و همچنین بازسازی مناطق سانحه دیده 
پس از وقوع سانحه همواره در دستور کار خود 
قرار داده است. خواجه ای تاکید کرد: با توجه 
به اینکه، استان زنجان جزء مناطق حادثه خیز 
کشور به شمار می آید و همواره حوادث طبیعی 
متعددی را تجربه کرده ، از این رو برنامه ریزی 
برای کاهش اثرات مخرب این حوادث باید با 

جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، انجام اقدامات ضروري قبل 
از وقوع زلزله، میزان آسیب ها را تا حد زیادي 
کاهش مي دهد، ادامه داد: امور اجرایی و ماشین 
آالت عمرانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
با بهره گیری از چندین دســتگاه ماشین آالت 
ســنگین و نیمه ســنگین با حضور در عرصه 
ســازندگی و اجرای پروژه هــای عمرانی در 
سطح روســتاها به عنوان یک واحد پشتیبانی، 
فنی و مهندســی برای فعالیت های اجرایی و 
بازسازی مناطق آسیب دیده خدمات ویژه ای 

ارائه می دهد.
وی با اشــاره عدم وجود ماشین آالت مناسب 
گفت: امیدواریم با حمایت ســازمان مدیریت 
بحران و اســتانداری زنجان بتوانیم اعتبارات 
ویژه ای برای تجهیز ماشــین االت بنیاد مسکن 

استان جذب نماییم.

 خبـــر

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان در جمع خبرنگاران ... اظهار کرد: 
تســهیالت طرح ویژه بهســازی و مقاوم سازی 
مســکن روستایی اســتان زنجان طول یک سال 
گذشته، به تعداد 24۰۰ فقره ابالغ شده که از این 

تعداد تاکنون 2143 فقره انعقاد گردیده است.
به گزارش زنگان امــروز، رضا خواجه ای با بیان 
اینکه، این تسهیالت با همکاری بانک های عامل 

با کارمزد 5 درصد تا سقف 4۰ میلیون تومان اعطا 
شده است، ادامه داد: در راستای سرعت بخشیدن 
به احداث مســکن مقاوم در روســتاها، در طول 
یک ســال گذشته، تسهیالت طرح ویژه بهسازی 
و مقاوم سازی به 2143 واحد مسکونی روستایی 
و شهرهای زیر 25 هزار نفر پرداخت شده است.

وی خاطر نشــان کرد: : 89 درصد سهمیه ابالغی 
تســهیالت طرح ویژه بهســازی و مقاوم سازی 

مسکن روســتایی در اســتان در این مدت برای 
مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی محقق 

شده است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان، 
نهادینه شــدن فرهنگ مقاوم سازی در روستاها و 
ایمنی بیشتر واحد های مسکونی روستایی در برابر 
حــوادث طبیعی را امری مهم دانســت و گفت: 
اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن 

روستایی گامی استوار در راستای توسعه امکانات 
عمرانی و بهبود کیفیت مساکن روستایی است.

خواجه ای خاطر نشــان کرد: طرح ویژه بهسازی 
و نوســازی مسکن روســتایی به دلیل زود بازده 
بودن می تواند به عنوان یک محرک توســعه سهم 
بسزایی در افزایش رونق بخش مسکن داشته باشد 
که ایجاد زمینه توسعه پایدار و افزایش سطح رفاه 

زندگی روستاییان از آن جمله است.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج مقاوم ســازی و 
آمــوزش و ارتقای دانش فنی روســتایی، افزود: 
پیشگیری از تخریب مسکن روستایی در حوادث؛ 
تمرکز سرمایه گذاری در روستاهای مستعد، توزیع 
عادالنه اعتبارات بخش مسکن در شهر و روستا، 
ترویج مقاوم سازی، آموزش و ارتقای دانش فنی 
روستاییان؛ ترویج الگوی ساخت مسکن اقتصادی 

از جمله اهداف اصلی طرح است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد:

بهره مندی بیش از 2000 خانوار روستایی از تسهیالت طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی در طول یک سال گذشته

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با 
توجــه به اتمام افق ده ســاله، طرح هادی برای 

249روستا در سطح استان بازنگری شده است.
بــه گزارش زنگان امروز، رضــا خواجه ای ، با 
اشــاره به اینکه، تعداد روســتاهای نیازمند تهیه 
طرح بازنگری تا پایان ســال 98 به تعداد 193 
روســتا می باشــد، ادامه داد: هر ساله بازنگری 
طرح هادی روســتایی از محــل اعتبارات ملی 
و تملک دارایی ها در دســتور کار بنیاد مسکن 

استان قرار دارد.
وی تصریح کرد: این طرح  ها در زمینه بهسازی 
موانع،  برداشت  بازگشــایی،  روســتایی،  معابر 

زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، سنگ فرش، 
میدان سازی، فضای ســبز، احداث پارک، پیاده 
روسازی و ساخت کانال هدایت سیالب است.

فرنشین بنیاد مسکن استان یادآور شد: بازنگری 
طــرح هادی پس از اتمام دوره 1۰ ســاله طرح 
مصــوب قبلی روســتا انجام شــده یا بــر پایه 
ضــرورت های مختلف قبل از 1۰ ســال مورد 
بازنگری قرار می گیرد، البته پیشــنهادات طرح 
هادی قبلی روســتا در ابعاد محیطی، جمعیتی، 
اجتماعی و اقتصادی و میزان تحقق پذیری آنها 

نیز باید بررسی و تحلیل شده و تایید شوند.
خواجــه ای ، هدف از اجــرا و بازنگری طرح 
هادی روســتایی را ایجاد زمینه توسعه و عمران 

روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی، تامین عادالنه امکانات از طریق ایجاد 
تسهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی، ساماندهی 
وضعیت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیالت الزم 
جهت بهبود مسکن روستاییان و خدمات زیست 

محیطی بر شمرد.
وی با تاکید بر اینکه، در صورت تامین اعتبارات، 
بنیاد مســکن اســتان آمادگی الزم را برای تهیه، 
اجرا و بازنگری طرح هادی تمامی روســتاهای 
اســتان را دارد، ادامه داد: ســاماندهی و اصالح 
موجــود، میزان و مکان گســترش آتی و نحوه 
اســتفاده از زمین برای عملکردهای مختلف در 
روستا، ســه محور اصلی در طرح هادی روستا 

به شمار می روند.
فرنشین بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: هم 
اکنــون تهیه و اجرای طرح هادی روســتایی به 
عنوان سند توسعه روستایی توانسته به روستاها 
هویت بخشــد و به عنوان یکــی از پروژه های 
توسعه روســتایی در بهبود وضعیت اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی به ویــژه بخش فیزیکی و 

کالبدی تاثیر بسزایی داشته باشد.
خواجه ای یادآور شــد: میانگیــن اجرای طرح 
هادی روستایی در اســتان زنجان 56/3 درصد 
و در ســطح کشور 46.2 درصد است که در این 
زمینه اســتان زنجان باالتر از میانگین کشــوری 

قرار دارد.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان: 

تاکنون طرح هادی در 249 روستای استان مورد بازنگری قرار گرفته است
 بنیاد مسکن آمادگی الزم برای تهیه، اجرا و بازنگری طرح هادی تمامی روستاهای استان را دارد

 نشســتی با حضور مهنــدس خواجه ای، 
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان، 
معاونین و مهندس میرزایی رییس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، دراین نشســت مهندس 
خواجه ای به برخی خدمات بنیاد مســکن استان 
در زمینه عمران روســتایی اشاره کرد و گفت: از 
مجموع 71۰ روستای باالی 2۰ خانوار استان طبق 
سرشماری سال 95 طرح هادی برای 7۰2 روستا 

تهیه شده است.
وی ادامه داد: میانگین اجرای طرح هادی روستایی 
در اســتان زنجان 56/3 درصد و در سطح کشور 
46.2 درصد اســت که در این زمینه استان زنجان 

باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.
خواجــه ای به بحــث مقاوم ســازی واحدهای 
مسکونی نیز در ســطح استان اشاره کرد و افزود: 
از مجموع 92678 واحد مســکونی روســتایی 
49582 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن استان 

در سطح استان مقاوم سازی شده است. وی ادامه 
داد: میانگین مقاوم ســازی واحدهای مســکونی 
در سطح کشــور 42درصد و در استان زنجان 53 
درصد است که در این زمینه استان زنجان باالتر از 

میانگین کشوری قرار دارد. 
خواجه ای به اعطای تســهیالت طــرح ویژه با 
همــکاری بانک های عامل اشــاره کرد و گفت: 
تســهیالت طرح ویژه بهســازی و مقاوم سازی 
مسکن روستایی استان زنجان در سال گذشته ، به 
تعداد 24۰۰ فقره ابالغ شده که از این تعداد تاکنون 

2143 فقره انعقاد گردیده است.
وی تصریح کرد: همچنین تســهیالت بازسازی 
احداثی شهری و روستایی در سال 98 ، به تعداد 
15۰8 فقره و تسهیالت بازسازی تعمیری شهری 
و روســتایی به تعداد 145۰ فقره ابالغ شده که از 
این تعداد معادل 1۰۰ درصد نســبت به ســهمیه 

ابالغی انعقاد قرارداد شده است.
وی بر گسترش تعامالت بین دستگاه های اجرایی، 

و جذب اعتبــارات ملی و اســتانی تاکید کرد و 
درباره اقدامات و فعالیت های بنیاد مسکن استان 
با همکاری ســازمان مدیریت و برنامه ریزی رای 

زنی و گفتگو شد.
در ادامه مهندس میرزایی رییس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان با تاکید بر اینکه باید با داشتن 
برنامه ای منســجم و مدون اقدامات ویژه ای در 
جهت تولیــد و رونق اقتصادی برای پیشــرفت 
استان داشته باشــیم، ادامه داد: با توجه به فعالیت 
های گســترده بنیاد مسکن استان در زمینه توسعه 
روستاها ، این نهاد برای تحقق این امر باید زمینه 
مشــارکت همه  جانبه، همــکاري و همدلي بین 
تمامي اهالي روســتا فراهم نمایدو مسوولین نیز 
بایــد با برنامه ریزی صحیح و توزیع عادالنه منابع 
و اعتبارات، رفاه و آســایش را برای روستائیان به 

ارمغان آورند .
وی ادامــه داد: باید با برنامه ریــزی و توجه ویژه 
به وضعیت زندگی، توجه به اســتراتژی توســعه 

و بهبود زیرســاخت های روستایی، رفع نیازهای 
اساسی روســتاییان، ساماندهی خدمات پشتیبانی 
و تخصصی کشاورزان، تخصیص اعتبارات الزم 
و در نهایت ایجاد انگیزه در راســتای مشــارکت 

روستاییان در توسعه کشور اقدامات مهمی برداشته 
شود، که در این میان ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان آمادگی الزم برای همکاری با این نهاد 

انقالبی برای تحقق اهداف را دارد.

 در هماهنگی های به عمل آمده، خواجه ای 
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با دکتر 
مرادی نافچی معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری زنجان دیدار و گفتگو کردند.
بــه گزارش زنگان امروز، در این دیدار دکتر مرادی 
نافچی با اشاره به اینکه، عملکرد بنیاد مسکن استان 
در چندین سال متوالی بسیار مثبت و قابل قبول بوده 
است، گفت: بنیاد مسکن، یکی از نهادهای موفق در 
اجرای طرح های عمرانی و آبادانی روستاها، رونق 
و توسعه روســتایی، تامین مسکن برای اقشار کم 
درآمد، افزایش ضریب ماندگاری روســتائیان بوده 
که با گســترش این خدمات می توان رضایتمندی 

روستائیان را ارتقاء داد.
وی تاکیــد کرد: می توان بــا برنامه ریزی جامع و 
همکاری و تعامل با ادارت ذیربط، گام های موثری 
در راســتای آبادانی روستاها نســبت به سال های 

گذشته برداشت.
وی بــه اجرای مطالعات منظومه های روســتایی 
اشــاره کرد و گفت: عملیاتی کردن طرح منظومه 

های روســتایی در سطح اســتان از اهمیت و.یژه 
ای برخوردار اســت که می تواند در تقویت پایدار 
روستاها نقش مهمی داشته باشد که خوشبختانه این 

نهاد در این زمینه نیز موفق عمل نموده است.
در ادامه مهندس خواجه ای فرنشــین بنیاد مسکن 
استان گفت: بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
زنجان با اجرای طرح منظومه روســتایی به عنوان 
پایلوت کشوری، می تواند با شناسایی ظرفیت ها، 
اثرپذیری و اثرگذاری روستاها بر همدیگر را بررسی 
کرده و نقشه راهی را برای ماندگاری روستاییان در 

روستاها تدوین کند.
وی ادامه داد: در قالب این طرح ، روســتاها بر پایه 
شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت  ها، به 
تفکیک منظومه  هایی را تشکیل میدهند و هر یک به 
قطب های فرهنگی، کشاورزی، صنعتی و اقتصادی 
تبدیل خواهند شــد که در این راستا این نهاد همه 

تالش خود را خواهد نمود.
مهندس خواجه ای در بخشی دیگر از سخنان خود، 
با اشاره به اینکه، در سطح استان زنجان 92 هزار و 

678 واحد مسکونی روستایی شناسایی شده است 
کــه میتوان گفت تاکنــون 53 درصد از واحدهای 
مسکونی روستایی اســتان معادل 48 هزار و 8۰1 
واحد در مقابل زلزله مقاوم ســازی شــده اندکه 
امیدواریم با ترویج فرهنگ مقاوم سازی ساخت و 

سازها در مناطق روستایی ، این میزان افزایش یابد.
فرنشین بنیاد مسکن استان با اشاره به اینکه، با توجه 
به آنالیزهای انجام شده، 153 روستا در استان زنجان 
روی گسل بوده است، اظهار کرد: بیش از 18 هزار 
واحد مسکونی نیز در این روستاها بر روی گسل 
قــرار دارند که از این تعــداد تقریبا 5 هزار و 259 
واحد مســکونی که 28 درصد واحدها را شــامل 
می شــود، مقاوم سازی شده اند. وی با بیان اینکه، 
مقاوم سازی سکونتگاه های شهری و روستایی در 
برابر تهدیدات و عوامل طبیعی،از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، ادامه داد: زلزله به عنوان یکی از 
حوادث طبیعی هر از چند گاهی خسارت و تلفاتی 
به بار می آورد و همین امر ضرورت اندیشیدن به 
مقاومت ساختمان ها و ارائه راهکارهای الزم برای 

کاهش خطرات زمین زلزله را دو چندان می کند که 
امیدواریم یا همکاری دستگاه های مرتبط گام های 

مهمی در این راستا برداشته شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با سیاســتگذاری صحیح 
و برنامــه ریزی اصولی و همکاری دســتگاه های 

مرتبط ،شاهد استانی ایمن، آماده و پاسخگو در برابر 
حوادث باشیم. فرنشین بنیاد مسکن استان در پایان 
خواستار گسترش تعامالت و حمایت ها از سوی 
استانداری در راستای تحقق اهداف بنیاد مسکن و 

توسعه استان شد.

 نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
بنیاد مســکن استان با حضور تیم ارزیابی مشترک 
اســتانداری زنجان به سرپرستی حجت االسالم و 
المسلمین حاج آقا شــفاهی، مهندس خواجه ای 
فرنشین بنیاد مسکن استان و اعضای ستاد در این 

نهاد انقالبی برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در این نشســت مهندس 
خواجه ای به بیان گزارشــی در مــورد اهداف و 
اقدامات این نهــاد در حوزه امر به معروف و نهی 

از منکــر پرداخت و گفت: بنیادمســکن انقالب 
اسالمي ماهیتي امربه معروف ونهي ازمنکري دارد 
و درحقیقت روحیه و ماهیتي جهادي وخودجوش 
را دراین عرصه دارامي باشــد. وي امربه معروف 

راواجبي که درقرآن واحادیث مکرراً به آن اشاره شده 
است دانست و افزود: پابرجایي بسیاري ازواجبات 
بواســطه امر به معروف ونهي ازمنکرمي باشد که 
وظیفه یکایک افرادبوده و این مهم درصدراســالم 

ازســوي پیامبر بزرگوارمان باارائه الگوي رفتاري 
مناسب واسالمي صورت پذیرفته است.

مهندس خواجه ای در ادامه، راهکارهای گسترش 
امر به معــروف و نهی از منکر در جامعه را تبیین 

کرد . در ادامه، حجت االسالم و المسلمین حاج 
آقا شــفاهی ادامه داد: باید تدبیری اندیشیده شود 
تا روحیه معنــوی و جهادی در میان اعضای بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در راستای خدمت به مردم 

همواره حفظ شود.
وی ادامه داد: دبیرخانه شوراهای امر به معروف و 
نهی از منکر همواره فعال است و با تمام ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی ارتباط دارد تا این فریضه الهی 

به طور کامل اجرایی شود.

فرنشین بنیاد مسکن استان در دیدار با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان:

با برنامه ریزی دقیق و تعامل بین همه دستگاه های اجرایی می توان 
توسعه پایدار مناطق روستایی را دنبال نمود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان:

بنیاد مسکن یکی از نهادهای موفق در اجرای طرح های عمرانی و آبادانی روستاها می باشد

فرنشین بنیاد مسکن استان در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر :

بنیاد مسکن، روحیه و ماهیتی جهادی و خودجوش دارد
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چهارسو

 در هفته های گذشــته آمــار ابتال به کرونا 
در اســتان زنجان روند کاهشی به خود گرفت به 
طوریکه با نزدیک شــدن این آمار روزانه به کمتر 
از پنج مورد ابتال، امیدواری ها به کنترل و مهار این 
بیماری را افزایش داد درحالیکه برخی بی توجهی ها 
به توصیه های بهداشــتی و عادی سازی وضعیت 
در روزهای اخیر دوبــاره افزایش درگیری با این 
بیماری را موجب شــد و بر نگرانی های متولیان 

حوزه سالمت افزود.
جمعیت متراکم در فروشــگاه ها، حضور بی شمار 
دوســتداران طبیعت در تفرجگاه ها، آمد و شد با 
حداقل فاصله  اجتماعی، افرایش ســفرهای برون 
اســتانی، تاکسی هایی که به ســوار کردن کمتر از 
چهار مســافر راضی نمی شوند، استفاده نکردن از 
وسایل بهداشتی پیشگیرانه از جمله عوامل نگرانی 
افزایش به یکباره بیماری کرونا در اســتان زنجان 
است که می تواند تبعات و چالش های زیادی را به 

دنبال داشته باشد.
این در حالی اســت که ویروس کرونا که دیرتر از 
استان های دیگر میهمان ناخوانده زنجانی شده بود 
همگان را بر آن داشــته بود که قرنطیه خانگی را 
در پیش گرفته و با حساسیت هر چه تمام نکات 
پیشگیرانه ابتال به بیماری کرونا را رعایت کنند، اما 
به تدریج و با کاهش شمار مبتالیان و بستری های 
کرونایــی، در بین عموم مردم این ذهنییت بوجود 
آمد این ویروس ضعیف شده و وقت عزلت نشینی 

و قرنطینه به سر آمده است.
در زمــان حاضــر نیز اغلب شــهروندان طوری، 
بی تفاوت و بــدون رعایت اصول بهداشــتی در 
شهر آمد و شــد می کنند که گویی از همان ابتدا، 
ویروسی در کار نبوده و همین مساله موجب شده 
اکثریت قریب به اتفاق مردم تصور کنند که واقعا 
این ویروس از شهرمان رخب بربسته و یا حداقل 
توانایی خود را در آلوده کردن افراد از دســت داده 

است.
در ایــن میان برخی ها نیــز تصور می کنند چون 
عالئمی از بیماری ندارند، می توانند راهی ســفر 
شوند این در حالی ست که بارها متخصصان اعالم 
کرده اند که ممکن اســت این افراد ناقل باشند و 
افزایش آمد و شــدها و جابه جایی ها، می تواند 
وضعیــت را از کنترل خارج کند و این یک زنگ 
خطر جدی برای شیوع و طغیان مجدد کووید ۱۹ 
اســت، ویروسی که می تواند جان افراد زیادی به 

ویژه بیماران زمینه ای را تهدید کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز چندی 
پیش با بیان اینکه امکان ابتالی دوباره بیماران مبتال 
شــده به کووید۱۹ وجود دارد گفــت: از برخی 
شهروندان گله دارم ، خیلی قضایا را عادی فرض 
کردید، درست است که ما دستاورد بسیار مطلوبی 
را در اوج گرفتاری اقتصادی داشتیم، مرگ و میرها 
۲ رقمی شد و ورودی به بیمارستان ها به حداقل 

رسید اما این به معنی تمام شدن کرونا نیست.
سعید نمکی اضافه کرد: جمعیتی از کشور که هنوز 
به بیماری ناشــی از ویروس کرونا مبتال نشده در 
خیلی از جاها باالی ۹۰ درصد اســت و اگر اتفاق 
جدیدی بیفتد و ایــن گرفتاری باعث خیز جدید 
بیماری در کشــور شــود، مهار آن برای ما بسیار 

نفس گیر است.  
هر چه زمان می گذرد بی تفاوتی 
مردم نیز به کرونا بیش از گذشــته 
مشاهده می شود، لیال ۳۶ ساله از 
جمله شهروندان زنجانی که معتقد 
اســت، همانند گذشته بیماری در 
بین خانواده ها حساســیت ندارد، 
و بیش از همه معیشت و فعالیت 
های روزمره بــر وضعیت کنونی 

سایه افکنده است.
وی اضافه کرد: نشان دادن همین 
وضعیت عادی از بیماری می تواند 
خطرناک باشد، چرا که برخی ها 
بر این باورند با فرا رسیدن تابستان 
ابتال به این بیماری کاهش می یابد 
اما وضعیت هفته های گذشته نشان 
داده کــه این ویروس می تواند در 
هر موقعیت زمانی و جغرافیایی و 
آب و هوایی تعــدادی از افراد را 

گرفتار کند.
رضا ۴۲ ســاله نیز در این ارتباط  اظهار داشــت: 
بیماری کرونا تمام نشده و بر این پایه باید همچنان 
نــکات پیشــگیرانه کرونایی را جــدی بگیریم، 
موضوعی که از سوی تعدای از شهروندان رعایت 
نمی شود و بروز همین مساله می تواند نگرانی ها 

را به مراتب افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: اطالع رسانی مستمر رسانه ها 
به ویژه انتشار مطالب این نوع بیماری با منابع دقیق 
و موثق در شبکه های اجتماعی می تواند راهگشا 

باشد و این مهم باید جدی گرفته شود.
شهروندان زنجانی نسبت به شیوع ویروس کرونا 

بی تفاوت شده اند 
این روزها رفتار اجتماعی شهروندان زنجانی نیز به 
گونه ای است که حتی فرماندار شهرستان زنجان، از 
بی توجهی شهروندان این شهر به کرونا انتقاد کرده 

و تبعات ناشی از این امر را گوشزد می کند.  
رضا عسگری در این ارتباط افزود: به رغم اقدامات 
انجام گرفته برای کاهش بیماری کرونا از ســوی 
متولیان حوزه بهداشتی در این استان از قبیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای عموم به ویژه اصناف، 
در روزهای گذشته شمار مبتالیان روند افزایشی را 

به خود گرفته است.
وی اضافــه کرد: همین رعایــت نکردن پروتکل 
های بهداشــتی به ویژه از سوی اصناف در سطح 
شهر زنجان نگرانی هایی را در مورد افزایش شمار 
بیماران کرونایی ایجاد کرده و این در حالی است 
که فعالیت  آنها منوط به رعایت مسائل بهداشتی 

اعالم شده است.
این مسؤول ادامه داد: پیش از این رعایت پروتکل 
های بهداشتی از سوی اصناف و همچنین حساسیت 
مردم نمود بیشتری داشت، اما شوربختانه اکنون این 
وضعیت کمرنگ تر شــده به طوریکه گویی تصور 
می شود که بیماری ۱۰۰ درصد کنترل شده و نیازی 

به بکارگیر موارد یاد شده نیست.
وی اظهار داشت: واقعیت امر این است که کاهش 
آمار بیماری ناشی از اجرای برنامه های مختلفی از 
قبیل طرح فاصله گــذاری اجتماعی و موارد دیگر 

بــود و در این میان بی تفاوتی کنونی مردم و رفتار 
فعلی  آنان به طــور حتم در هفته های آینده خود 
را نشــان خواهد داد و ادامه دار شــدن این روند، 
بی تردید هم خود و خانواده های شــان و هم دیگر 

افراد جامعه را تهدید خواهد کرد.
فرماندار زنجان ادامه داد: در زمانی که همراهی و 
حساســیت مردم در ارتباط با کرونا وجود داشت 
کاهش بیماری را شــاهد بودیــم و بر عکس بی 
تفاوتی خانواده ها و رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشــتی در روزهای آتی نتیجه خود را نشــان 

خواهد داد که نباید به راحتی از کنار آن گذشت.
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی از سوی 
صنوف موجب متوقف شدن فعالیت آنها می شود
فرمانــدار زنجان ادامه داد: در راســتای کاهش و 
کنترل بیماری کرونا به دستگاه های متولی هر حوزه 
در بحث آزادسازی فعالیت های صنوف و دریافت 
تسهیالت نیز تاکید شده است که در کنار این مهم 
باید  پروتکل های اعالم شــده از ســوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز به دقت 
لحاظ کنند که در همین راســتا نظارت های جدی 

نیز اعمال می شود.
رضا عســگری تاکید کرد: صنوف این شــهر نیز 
همزمان با سطح کشــور فعالیت های خود را به 
تدریج آغــاز کردند که با توجه به وضعیت فعلی 
بیماری، رعایت دستورالعمل های بهداشتی اعالم 
شــده از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، این در 
حالی است که گزارش های رسیده بیانگر آن است 
کــه برخی صنوف این مهم را نادیده گرفته اند که 
در این راستا اجازه ادامه فعالیت به آنها داده نخواهد 

شد.
وی افزود: در شــب های قدر ماه مبارک رمضان 
نیز که تعدادی از مســاجد به دلیل  داشتن شرایط 
برگــزاری این آیین از انجام چنین کاری منصرف 
شدند که در این راستا اصناف نیز موظف به رعایت 
پروتکل های بهداشتی بوده و در صورت کوتاهی 
از سوی متولیان مربوطه برخورد خواهد شد، چرا 

که با سالمت مردم تعارف نداریم.

عســگری اضافه کرد: با توجه به حساسیت این 
بیماری و با تصمیم گیری ستاد ملی کرونا برخی 
فعالیت های واجب دینی در کشورمان تعطیل شد 
و انتظار از صنوف نیز بر این است که سالمت مردم 
را در اولویت قرار داده و در چارچوب های تعیین 

شده عمل کنند.
این مسؤول با اشاره به اینکه بدون همراهی مردم 
برای مهار این بیماری کاری از پیش نخواهیم برد، 
ادامه داد: بررســی ها و غربالگری دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان 
در روزهای گذشــته نشان می دهد که افرادی که 
تست آزمایشــگاهی آنان مثبت بوده هیچ عالمتی 
نداشتند و همین مساله نگرانی هایی را در ارتباط 
بــا ابتالی دیگر اعضای خانواده و اطرافیان آنان را 

فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: بر این پایه به شهروندان زنجانی 
توصیه می شــود که در تعامالت و آمد و شدهای 
روزمره خود حتما وسایل و تجهیزات پیشگیرانه 
کرونایی را به همراه داشته باشند تا از انتشار بیماری 

از سوی افراد بدون عالمت جلوگیری شود.
فرماندار زنجان ادامه داد: عموم مردم همانند گذشته 
برای انجام کارهای روزانه در سطح شهر به ویژه به 
مراکز پرتجمع مراجعه نکنند و مراقبت های الزم 

را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.
این مســؤول با اشــاره به اینکه افزایش مسافرت 
های شهروندان و تجمع در مراکز خرید در سطح 
شــهر، بازگشت دوباره کرونا به شــهر زنجان را 
شاهد خواهیم بود، ادامه داد: رفتارهای هوشمندانه 
شــهروندان در کنترل و حتی مهار بیماری نقش 

اساسی دارد.
وی اضافه کرد: آمار از روند افزایش بیماری کرونا 
در شــهر زنجــان حکایــت دارد و در صورتیکه 
شــهروندان به عادی سازی رفتار خود ادامه دهند 
و بی توجه به توصیه های بهداشتی باشند وضعیت 
نگــران کننــده ای را در هفته های آینده شــاهد 

خواهیم بود.
عسگری خاطرنشــان کرد: بر این مبنا درخواست 

می شــود، با توجه به آزادسازی 
فرهنگی،  اجتماعی،  های  فعالیت 
صنفی و حتی ورزشــی، رعایت 
مورد  بهداشتی  های  دستورالعمل 
توجه قرار گیرد که ادامه فعالیت ها 
هم بر همین مولفه استوار است و 
از عموم مــردم نیز انتظار می رود 
موارد یاد شده را به خاطر بسپارند 

و به آن عمل کنند.
فرماندار زنجان گفت: بر این مبنا 
عموم به هشــدارهای بهداشــتی 
توجه کرده و در این مدت با فاصله 
گذاری اجتماعی در سطح جامعه 
رفت و آمدهــای غیرضروری را 
محدود و شرایطی را فراهم کنند 
که به کادر درمانی که تحت فشار 
هستند نیز کمک کنند تا از مقطع 
کنونی عبور کرده و با کمک هم در 
ریشه کنی و مبارزه با این بیماری 
اثری گذاری بیشتری داشته باشیم.

پیشــگیری از کرونا در گــرو رعایت فاصله 
اجتماعی است

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان نیــز در زمینه اقدامات و 
فعالیتهای انجام شده در پیشگیری و کنترل کرونا 
در استان گفت: ویروس کرونا همچنان ناشناخته 
بوده و رفتار آن عوض نشده است و بر پایه آخرین 
مطالعات انجام شده، شــواهدی از ضعیف شدن 
ویروس کرونا وجود ندارد و تنها راه پیشــگیری 
از ابتال به این ویروس و شیوع آن، رعایت فاصله 

اجتماعی است.
دکتر پرویز قزلباش افــزود: بر پایه اقدامات انجام 
شده، روند آزمایش های بیماران مثبت کرونایی در 
اســتان زنجان کاهش پیدا کرده است و در هفته 
های گذشــته تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
استان تک رقمی شــده و میزان بیماران بستری در 
بیمارستان ها نیز در این مدت یا ثابت بوده و یا به 

سمت نزولی پیش می رفت.
وی اضافــه کرد: بر این مبنا تا جاییکه امکان پذیر 
است ســفر انجام نگیرد چرا که ویروس در تمام 
جوامع و نقاط کشور وجود دارد و ورود به اجتماع 
بزرگتــر و مراکــز اقامتی، به طــور طبیعی باعث 

آلودگی بیشتر می شود.
این مســؤول ادامه داد:  رونا بیماری است که دنیا 
درگیر آن شــده و لحظه بــه لحظه در اجتماعات 
و جوامع  مختلف حضور دارد و در کل کشــور 
روند بیماری در بخش بستری به صورت تدریجی 
کاهش یافته است، برخی استانها هرچند وضعیت 
ســفید داشــتند ولی تغییر وضعیت دادند و روند 
افزایشی پیدا کرده اند در کل کشور از جمله استان 
زنجان نیز روند تدریجی و کاهشــی داشــت که 
این نشــان دهنده عمل خوب سیستم مدیریتی و 

بهداشت و درمانی استان است.
قزلباش افزود: در زمان حاضر غربالگری بالینی در 
این استان انجام می گیرد که بسیار موفق بوده و در 
کل کشور نیز  اجرا می شود که در این طرح قبل از 

بستری مبتالیان بیماریابی و تست گرفته می شود.

وی اظهار داشــت: اگر نتیجه آزمایش بیماری مثبت 
بود افراد جداســازی می شوند،  این طرح با جدیت 
همچنان ادامه دارد، به این معنی که بیماریابی بیشتر می 
شود و بیماران دچار عالیم بالینی شناسایی می شوند.

به گفته رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدما ت 
بهداشتی و درمانی استان زنجان، تاکنون در استان 
بیش از ۱۲ هزار آزمایش بالینی انجام شده که  یش 
از ۲ هزار نفر مثبت و از این تعداد ۵۰ درصد بدون 

عالمت بودند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: باید مواظب بود به این 
دلیل که این ویروس همچنان در جامعه می چرخد 
و این زنگ خطری اســت، چراکــه این ویروس 
نه درمان دارد و نه واکســنی برای آن پیدا شــده 
و همیشــه خطر افراد را تهدید می کند و حضور 
نیافتــن در اجتماع و در خانــه ماندن بهترین  راه 

مقابله است.  
از حضور در مراکز تجمعی خودداری کنید

مسؤوالن بهداشــتی نیز معتقدند تا زمانیکه خود 
مردم اصول بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 
را رعایت نکنند، نمی توان بــه موفقیت در زمینه 
قطع زنجیره کرونا رسید که در همین راستا معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز با 
تاکید بر اینکه شهروندان باید اصل فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کننــد، گفت: رعایت نکردن 
فاصله اجتماعی از ســوی عموم مــوارد مثبت و 
بســتری های کرونا را در اســتان در ۲ هفته آینده 
افزایش خواهد داد که ایــن مهم، نگرانی هایی را 

ایجاد کرده است.
دکتر محمدرضا صائینی با اشاره به روند تدریجی 
افزایشــی شــمار مبتالیان به کرونا در استان در 
روزهای اخیر افزود: رعایت نکردن فاصله گذاری 
اجتماعی در بین عموم و بی توجهی به این مولفه 
مهم و از طرفی نبــود تصویر دقیقی از چگونگی 
فعالیت این نوع ویروس در جهان مشــکالتی را 

ایجاد خواهد کرد.
وی اظهار داشت: بنابراین از عموم مردم درخواست 
می شــود که همچنان به پروتکل های بهداشتی 
توجه کنند، خسته نشــوند و این مهم را بیش از 

گذشته جدی بگیرند.
صائینی افزود: بهترین روشی که از سوی سازمان 
جهانی بهداشت)who( در تمامی کشورها توصیه 
شده و خردمندان پزشکی نیز بر آن معتقدند توجه 
به قرنطینه خانگی و از همه مهمتر رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی اســت به این معنــی که باید از 
حضور در مراکز، تجمعات، بازار و پاساژها اجتناب 
کرد. معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: 
۸۰ درصد افراد مبتال عالئم بسیاری جزئی دارند و 
درصد پایینی به بیمارستان مراجعه می کنند و همه 
تالش در راســتای جلوگیری از ابتال به این بیمار 
بوده و این امر مانند فنری اســت که اگر باز شود 

فراگیر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می دهد افرادی 
که به این ویروس آلوده شده ولی عالئم آنها ظاهر 
نشده احتمال اینکه بیماری را به دیگران منتقل کنند 
وجود دارد و به همین دلیل مردم باید از حضور در 

مراکز تجمعی خودداری کنند.

نمودار صعودی ابتال به کرونا در زنجان با بی توجهی به توصیه های بهداشتی
 شهروندان زنجانی نسبت به شیوع ویروس کرونا بی تفاوت شده اند 

 شهردار ابهر گفت: حل مشکل مسکن 
جوانان ابهری نیازمند اهتمام جدی است.

محمدرضا ذوالقدری ها در نشســت بررســی 
مشکالت شهری ابهر، اظهار کرد: گرانی زمین 
و مسکن و به تبع آن گرانی اجاره ها در ابهر به 
دلیل جو کاذب و شیوه داللی است که در شهر 
صورت می گیرد و نبود عرضه زمین و مســکن 

موجب تشدید این امر شده است.
وی نبود اراضی و زمین هایی که باید در اختیار 
اداره مسکن و شهرسازی برای احداث مسکن 
باشد را دیگر دلیل افزایش بی رویه قیمت زمین 
و مســکن عنوان کرد و گفت: عامل دیگر این 
مشکالت، برخوردار نبودن از سهمیه الزم شهر 

ابهر درباره مسکن مهر است.
این مســوول با اشــاره به این که شهر ابهر نیاز 
به پوســت اندازی دارد و باید فکر اساســی به 
حال شــرایط فعلی مسکن در شــهر ابهر کرد، 
افزود: از فرماندار و دیگر مسووالن درخواست 
کنترل حداقلی را در این زمینه داریم و شورا و 
شهرداری نیز برای حل مشکل زمین و مسکن 

در ابهر از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
در ادامه این نشســت، رییس شورای اسالمی 
شهر ابهر نیز با بیان این که امروز شهرها به عنوان 

یک مکان خالقیت و نوآوری به شــمار می آید 
که می توانند بســتر مناسب اقتصادی وابسته به 
سرمایه غیرمادی به خصوص دانش و اطالعات 
باشد، گفت: توسعه باید بر پایه نیازهای واقعی 
مردم در وهلــه اول و تصمیم گیری عقالیی با 
در نظر گرفتن مالحضات اقتصادی، اجتماعی 
و غیره باشــد تا بتوانیم کیفیت زندگی مردم را 

باال ببریم.
سیدنعمت اله نجیب حسینی با بیان این که مسکن 
امروز به عنوان دغدغه اصلی خانواده ها و جوانان 
ابهری اســت، تصریح کرد: بــا وجود تفکیک 
شهرک های گلســار، کارمندان، دادگستری و ... 
که حدود ۲۰۰۰ قطعه زمین را شــامل می شود، 
به دلیــل نبــود برنامه ریزی صحیــح و بعضا 
جابه جایی زودهنگام مدیران که باعث ناپایداری 
شهر نیز می شود، هنوز پس از گذشت بیش از 
۲۰ سال از تفکیک برخی شهرک ها، حتی یک 
دستگاه ساختمان نیز در آن احداث نشده است، 

چون زیرساخت های اصلی را ندارد.
این مسوول ادامه داد: شهر ابهر به دلیل موقعیت 
خاص اســتراتژیک و جمعیتی بالــغ بر ۱۰۳ 
هزار نفر شــهری مهاجرپذیر و به تبع آن دارای 
سکونت گاه های غیررسمی است که باید برای 

ارتقای رفــاه این مردم به ویژه در امر مســکن 
اســت. فرماندار ابهر نیز در ادامه این نشســت 
با بیان این که می تــوان با یک مدیریت جهادی 
در راستای حل مشکالت شهری گام برداشت، 
اظهار کرد: شــورای اسالمی شهر نیز به عنوان 
پارلمان محلی همان گونه که باید پاســخ گوی 
مردم باشند، مدیران دستگاه ها نیز باید در برابر 
شورا پاسخ گو بوده و همکاری الزم با شورا را 

در جهت حل مشکالت داشته باشند.
وجیه اله نوروزی، استفاده از ظرفیت های استان 
را برای حل مشــکالت مسکن و توسعه شهر 
خواستار شــد و گفت: اگر شهرک هایی که در 
حال احداث در شــهر اســت با رعایت اصول 
زیرســاختی و دیگر موازین شــهری ســاز و 
کارهای خود را به ســرانجام برسانند، قسمت 
عمده ای از مشــکل مسکن منطقه حل خواهد 

شد.
وی با اشــاره به این که همه کارها باید با تعامل 
صورت پذیرد و هماهنگی بین دستگاه ها منجر 
به خروجی مطلوب کارها خواهد شــد، اظهار 
کرد: ابهر نیز یکی از شهرستان های استان است 
و باید دستورالعمل ها شیوه های قانونی به روش 

درست اجرایی شود.

 فرنشین دامپزشکی استان زنجان گفت: 
کارشناسان این اداره کل در طول یک سال  گذشته 
بر ذبح ۲۰ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۹۳ قطعه طیور 

در کشتارگاه های استان زنجان نظارت کردند.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره ذبح طیور در کشتارگاه های استان، اظهار 
کرد: نظارت بر کشــتار شرعی و بهداشتی انواع 
دام و طیور در طول ســال در کشــتارگاه های 
زنجان انجام می شــود که در یک سال گذشته، 
۲۰ میلیون و ۳۰۵ هــزار و ۴۹۳ قطعه طیور در 

کشتارگاه های استان ذبح شده است.
وی با بیان اینکه وزن الشــه های سالم ذبح شده 
در سال  گذشته در استان، ۴۶ میلیون و ۵۵۷ هزار 
و ۸۱۶ کیلوگرم بوده اســت، افزود: الشــه های 
ضبطی در کشــتارهای طیور اســتان زنجان در 
مدت مذکور ۱۳۱ هــزار و ۲۷۶ کیلوگرم بوده 
و وزن الشــه های ضبطی ۲۵۴ و ۲۶۱ کیلوگرم 

بوده است.
این مســوول با بیان اینکه در ســال گذشته ۲۶ 
هزار و ۲۲۹ رأس گوســفند در استان ذبح شده 
و ۱۴ هــزار و ۴۹۹ رأس گاو و گوســاله در 
کشتارگاه های زنجان کشتار شده است، تصریح 
کرد: وزن گوشت ســالم ۲۶ هزار و ۲۲۹ رأس 

گوسفند ذبح شده در این کشتارها ۵۸۱ هزار و 
۴۹۱ کیلوگرم بــوده و ۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و 
۲۹۷ کیلوگرم وزن ســالم کشتارهای این بخش 

گاو و گوساله بوده است.
فرنشــین دامپزشکی اســتان زنجان، با اشاره به 
اینکــه در این مدت تعــداد ۲۸۷۱ رأس بز در 
استان زنجان کشتار شــده است که وزن سالم 
کشــتارها ۵۲ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم بوده است، 
ادامه داد: در راستای جلوگیری از به خطر افتادن 
سالمت جامعه از طریق کشــتار غیرمجاز دام، 
بازرسان بهداشتی دامپزشــکی استان زنجان به 
صورت مداوم نسبت به بازرسی از مراکز عرضه 

فرآورده های خام دامی فعالیت می کنند.
حاج کاظمی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۱ 
پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع داده شده 
اســت، اظهار کرد: در صورت مشاهده هرگونه 
موارد غیربهداشــتی و رعایت نکردن موازین و 
ضوابط بهداشــتی عرضه غیرمجاز فرآورده های 
غیربهداشتی و تخلف در عرضه مواد پروتئینی 
نســبت به تشــکیل پرونده و معرفی متخلفان 
بهداشتی به مراجع قضایی طبق ضوابط بهداشتی 
اقدام می شــود و با هماهنگی های انجام شده با 
مراکز صالح قضایی، با کســانی که بهداشــت 

عمومی را به خطر بیاندازند، برابر قانون برخورد 
خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهروندان زنجانی برای حفظ 
سالمت و بهداشت عمومی در صورت مشاهده 
هرگونه موارد تخلف بهداشتی فرآورده های خام 
دامی اعم از گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ 
و عسل موارد تخلف را با سامانه ۱۵۱۲ در میان 
بگذارند، افــزود: مصرف کنندگان هنگام خرید 
مرغ از مراکــز عرضه مجاز نیز باید به مرغ های 
بسته بندی شده ای که دارای تاریخ تولید و انقضا 
هستند، توجه کرده و از خرید هرگونه مرغ بدون 

بسته بندی خودداری کنند.
این مسوول با تاکید بر اینکه شهروندان زنجانی 
هنگام خرید گوشــت دقت کنند که الشــه دام 
کشتاری در محل قصابی ها دارای مهر بازرسی 
بهداشــتی دامپزشــکی و برچسب مشخصات 
تولید که دارای تاریخ انقضا، تاریخ تولید، محل 
تولید و شــرایط نگه داری بر روی الشه است، 
باشد، تصریح کرد: مصرف کنندگان در استفاده 
از فرآوده های خام دامی اطمینان خاطر داشــته 
باشند، زیرا کشتار دام و طیور با نظارت ناظران و 
ذابحان شرعی انجام می شود و دامپزشکی استان 

زنجان نیز نظارت مستقیم بر کشتارها دارد.

خبر اجتماعیخبر اجتماعی

شهردار ابهر عنوان کرد:

مسکن؛ گره کور مشکالت جوانان ابهری
 فرنشین دامپزشکی استان زنجان عنوان کرد:

نظارت بر ذبح بیش از ۲۰ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه های زنجان
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