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بازدید مسئوالن سپاه زنجان از روند اجرای طرح شهید سلیمانی

توزیع 9000 بسته معیشتی 
از آغاز طرح شهید سلیمانی در زنجان

7

استاندار زنجان خبر داد

آمادگی فرودگاه زنجان برای حمل بار

 ثبت ســی ام آذر، )شب یلدا( در تقویم 
رسمی کشــور به نام روز قصه و قصه گویی، از 
سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به شــورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد شده 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاضل نظری رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل کانون چندی پیش با 
ارســال نامه ای رسمی به سعیدرضا عاملی دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی این پیشنهاد را با 
هدف پاس داشــت و هدایت هدف مند میراث 
معنوی یلدا و سنت ارزشمند قصه و قصه گویی 

به صورت رسمی مطرح کرد.
در ایــن زمینه پس از موافقت دبیر این شــورا، 
موضوع به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع 
شد و کانون نیز مســتندات و پژوهش هایی در 
حوزه قصه و قصه گویی به ستاد فرهنگ دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال کرده است.
مدیرعامل کانون در نامه درخواســت ثبت روز 
ســی آذر به عنوان روز قصــه و قصه گویی در 
تقویم رسمی کشور، این سنت کهن را به مثابه 
سنگری برای صیانت از گذشــته و افتخارات 
ایران اســالمی و گونه ای هنری برای ترویج و 
نگهداشت دست آوردها و داشته های فرهنگی ما 

توصیف کرده است.
فاضل نظری در این نامه بر اهمیت قصه گویی در 
فرهنگ قرآنی و اسالمی و کارکردهای مختلف 
فرهنگــی مترتب بر آن در ســپهر فعالیت های 
فرهنگی به عنوان موضوعی ویژه و قابل اهتمام 
نیز تاکید کرده و از سویی دیگر توجه به هجوم 
همه جانبه و شــبیخون فرهنگی به سنت های 
ارزشمند ایرانی اسالمی و تالش هدفمند دشمنان 
در جایگزینی الگوهای غیر بومی و نامتعارف به 
جای سنت های اصیل ملی هم چون )شب یلدا، 

نوروز و...( را یادآور شده است.
مدیرعامل کانون در ادامه این نامه آورده اســت: 
قرار دادن روزی مشــخص در تقویم رســمی 
کشور هم زمان با »شب یلدا به عنوان شب یا روز 

قصه گویی« می تواند در غنی سازی، جهت دهی 
آگاهانه و تعالی رســوم شــب یلدا و اهتمام به 
موضــوع خانواده و ســبک و زندگی و ترویج 
قصه های بومــی، دینی و انقالبی )دفاع مقدس( 
اثرگذار باشــد. چه اینکه در واقع شــب یلدا از 
گذشته تاکنون شب قصه گویی و دیدار با بزرگان 

و ریش سفیدان خانواده نیز بوده است.
فاضل نظری با بیان اینکه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، یکــی از نهادهای اثرگذار 
حــوزه قصه گویی بــا تجربه ی برگــزاری ۲۲ 
جشنواره بین المللی در این حوزه است، پیشنهاد 
کرده اســت با تعیین روز »ســی ام آذر به عنوان 
روز قصه و قصه گویی« در پاسداشت و هدایت 
هدفمند این میراث معنوی اقدامی صورت گیرد.

او در پایــان اظهار امیدواری کرده اســت که با 
اتخاذ این تصمیم فرهنگــی و مواجهه فعال به 
جای برخورد منفعالنه از دچار شــدن ســنت 
شــب یلدا )که شب قصه و صله رحم است( به 
سرنوشت رسومی چون چهارشنبه سوری و غیره 

جلوگیری شود.
ایــده نام گذاری یلــدا به عنــوان روز قصه و 
قصه گویی در تقویم رســمی کشور سال های 
گذشته از سوی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان مطرح شــد اما اکنون بررسی این 
پیشنهاد به صورت رسمی ارائه و در دستور کار 
شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفته است 
که امید می رود این روز در تقویم ســال ۱۴۰۰ 

ثبت شود.

 دبیر شورای عالی نظام پرستاری گفت: 
اصلی ترین و فوری ترین مطالبه جامعه پرستاری 
کشور، استخدام حداقل ۱۸ هزار نیرو و اجرای 
هر چه ســریعتر مجوزهای اســتخدامی صادر 
شــده است که معلوم نیســت به چه دلیلی در 

دانشگاههای علوم پزشکی معطل مانده است.
حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: مهمترین مشکل پرستاران در زمان حاضر 
کمبود بسیار شدید نیروی پرستار در بیمارستانها 
و مراکز درمانی است که به خصوص در شرایط 
همــه گیری کرونا فشــار کاری پرســتاران را 
مضاعف کرده و واقعا می طلبد که مسئوالن یک 
باب ویژه برای این مساله باز کنند زیرا اکنون از 
حداقل های استاندارد پرستار در کشور حتی در 
سطح منطقه و کشورهای همسایه نیز بسیار پایین 
تر هستیم و نیاز است که این مساله به صورت 

فوری در دستور کار مسئوالن قرار بگیرد.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: 
هر چند پرستاران کشور در شرایط سخت کرونا 
و حتی قبل از آن با تحمل فشار کاری نگذاشتند، 
خدمات رسانی به بیماران دچار خدشه شود اما 
واقعا کمبود پرســتار در بحران کرونا غیر قابل 
تحمل شــده به خصوص که می دانیم بیماری 
کووید۱۹ از ابتدا و تاکنون درمان قطعی نداشته 
و مهمترین اقدام برای نجات بیماران، خدمات 
مراقبتی پرستاران است که تا حدی توانسته است 

موارد مرگ و میر را کم کند.
وی گفت: حتما مســئوالن ارشد کشور و نظام 
ســالمت ایران هم اذعان مــی کنند که بیماری 
کووید۱۹ به جز خدمات مراقبتی در بیمارستان، 
درمان دیگری نداشــته و هنوز هم ندارد و بقیه 
اقدامات کمکی هســتند، بنابراین هر کسی که 
به اهمیت خدمات مراقبتی در بیمارستان برای 
بیماران بدحال واقف اســت باید از همین فردا 
برای تامین نیروی انســانی برای پرســتاری و 

مراقبت از این بیماران اقدام کند.
عزیزی گفت: بر پایه استانداردهای تعریف شده 
باید به ازای هر تحت بیمارســتانی ۲.۵ پرستار 
در بیمارســتانها داشته باشــیم اما این میزان در 
ایران اکنون زیر یک پرســتار به ازای هر تخت 
بیمارستانی است، بنابراین تعداد حدود ۱۴۵ هزار 
پرستار شاغل کشور در بخش بیمارستانی باید 
۲.۵ برابر شود تا یک وضعیت استاندارد برسیم، 
رســیدن به این اســتاندارد باید در برنامه های 

اساسی نظام سالمت قرار گیرد.
دبیر شــورای عالی نظام پرستاری گفت: اکنون 
دو مجوز اســتخدامی در وزارت بهداشت برای 

جــذب نیرو وجود دارد که شــامل یک محوز 
استخدام هفت هزار نفری و یک مجوز استخدام 
۳۰ هزار نفری است. انتظار جامعه پرستاری ایران 
این است که در این شرایط ویژه، این مجوزهای 
استخدامی که اجرای آنها به دانشگاههای علوم 
پزشکی نیز ابالغ شده است هر چه سریعتر اجرا 
شود و ۵۰ تا ۶۰ درصد این ظرفیت به پرستاران 
اختصاص داده شود و از همین فردا اجرای این 

مجوزهای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: انتظار جامعه پرستاری این است که 
اگر دانشگاههای علوم پزشکی نیز در این زمینه 
تعلل می کنند یا موانعی در مســیر اجرای این 
مجوزهای قانونی وجود دارد، وزارت بهداشت و 
دستگاههای نظارتی ارشد کشور وارد عمل شوند 

و به صورت ویژه اجرای آن را پیگیری کنند.
عزیزی درباره وجود پرستار برای استخدام نیرو 
در بیمارستانهای دولتی گفت: اکنون حدود ۶۰ 
هزار دانشــجو در دانشگاههای کشور در رشته 
پرستاری مشغول تحصیل هســتند و هر سال 
تعدادی از این دانشــجویان فارغ التحصیل می 
شوند بنابراین در اکثر مناطق کشور پرستار فارغ 
التحصیل برای اســتخدام در بیمارستانها وجود 

دارد.
دبیر شــورای عالی نظام پرستاری گفت: مطالبه 
دوم و بسیار مهم جامعه پرستاری از مسئوالن نیز 
اصالح نظام پرداخت در سیستم سالمت کشور 
است، تفاوت ها و تبعیض هایی که در پرداخت 
حقوق بین نیروهای نظام ســالمت وجود دارد، 
زیبنده نظام بهداشــت و درمان کشــور نیست، 
پرســتاران این انتظار را دارند که هر چه زودتر 

نظام پرداخت بخش سالمت اصالح شود، اگر 
قرار اســت نظام تعرفه گذاری به شکل کنونی 
ادامــه یابد باید قانون تعرفــه گذاری خدمات 
پرستاری نیز که بیش از یک دهه از تصویب آن 
در مجلس گذشته نیز اجرا شود. البته نظام های 
پرداخت نویــن و مطلوب تر از نظام تعرفه ای 
هم وجود دارد که اگر مســئوالن اراده کنند، می 
توانند در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به اجرای 
آن به همه گروههای شــاغل در نظام سالمت 

اقدام کنند.
به گزارش  ایرنا، از زمان شــیوع کرونا در ایران 
تاکنــون بیش از ۳۰۰ نفر از کادر بهداشــت و 
درمان کشــور بر اثر این بیماری جان خود را از 
دست داده اند که از این تعداد حدود ۱۰۰ نفر از 

بین پرستاران بوده است.
بر پایه اعالم وزارت بهداشت در ۱۰ ماه گذشته 
یک میلیــون و  ۱۵۲ هــزار و  ۷۲ نفر به طور 
قطعی در ایران به بیماری کووید۱۹ مبتال شده 
اند که از این تعداد ۸۷۵ هزار و ۹۴۳ با اقدامات 
مراقبتی درمان شده و بهبود یافته اند. ۵۵۹۱ نفر 
از این بیماران هم اکنون در بخش های مراقبت 
ویژه هستند و ۵۳ هزار و ۴۴۸ نفر نیز بر اثر این 

بیماری فوت کرده اند.
محمد میرزابیگــی، رییس کل ســازمان نظام 
پرستاری نیز هفته گذشــته در نشست خبری 
گفت: از حدود ۱۴۵ هزار پرســتار مشغول در 
بالین بیماران ۶۰ هزار نفــر به کرونا و بیماری 
کووید ۱۹ مبتال شــدند. ۶ هزار نفر در قرنطینه 
هستند یا به استعالجی رفته اند و حدود ۱۰۰ نفر 

بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.

پیشنهاد ثبت یلدا در تقویم رسمی 
به عنوان روز قصه و قصه گویی

دبیر شورای عالی نظام پرستاری: 

مطالبه فوری پرستاران استخدام است

  تا حد امكان به جاي پول نقد، از چک های مسافرتی، رمز دار 
 و تضمينی استفاده نمایيد 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

در نخستین شب زِ  دی، رخشنده مهر
زاد، از آن مادر فرخنده چهر
مادری دوشیزه و ناهید نام

کو شد، از مهر مهین، جاوید نام
در شبی دیجور، در شهری گزین

خاورانه شهری از ایران زمین

زنگان قدیم 
و شاعری که نوشتن 

نمی داند
گفتگو با سیفعلی حاتمی شاعر پیر شهرمان زنجان
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 فرمانده سپاه اســتان زنجان گفت: از آغاز 
اجرای طرح شــهید سلیمانی،بیش از ۹ هزار بسته 
معیشتی و ۷ هزار بسته بهداشتی در بین نیازمندان 

توزیع شده است.
به گزارش زنگان امروز، سردار جهانبخش کرمی و 
حجت االسالم حسن بیگدلی؛فرمانده و مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی)عج(استان 
زنجان با حضور در مراکز بهداشتی ودرمانی،از روند 

اجرایی طرح شهید سلیمانی بازدید کردند.
فرمانده سپاه استان در حاشیه این بازدید به خبرنگار 
بسیج زنجان گفت:پس از شیوع ویروس کرونا در 
کشور،بسیجیان همانند تمامی صحنه های تاریخی 
و حســاس کشــور با تمام توان پای کار آمده وبا 
اقداماتی نظیــر ضدعفونی اماکن و مراکز پر آمد و 
شد،درب منازل،فروشگاه ها و...،تولید ماسک،تهیه و 
توزیع بسته های بهداشتی صحنه های زیبایی خلق 

نمودند.
ســردار کرمی به توزیع بسته های معیشتی در بین 
نیازمندان اشاره و تصریح کرد:پس از منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(مبنی بر اجرای رزمایش 
کمک مومنانه در کشور،در زنجان نیز با هماهنگی و 
تدبیر مسئولین استانی بانک اطالعاتی تشکیل و افراد 
آسیب دیده ناشــی از ویروس کرونا توسط حوزه 
های مقاومت بسیج شناسایی شــده و بسته های 

معیشتی در اختیار این عزیزان قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ میلیارد تومان ارزش 
کمک های مومنانه توزیع شــده در استان زنجان 
می باشد،به اجرای طرح شهید سلیمانی اشاره کرد 
و افزود: در راســتای اجــرای منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی(، دستورات فرماندهی کل سپاه 
و پیرو تفاهم  نامه سازمان بسیج مستضعفین و وزارت 
بهداشت، مقرر شــد به منظور قطع زنجیره انتقال 
ویروس منحوس کرونا، طرح »شهید سلیمانی«در 

کشور اجرایی شود.

این مســئول بــا بیــان اینکه بــا هماهنگی علوم 
پزشکی،شــبکه بهداشت،اســتانداری،هالل احمر 
و بسیجیان اســتان این طرح به صورت قرارگاهی 
اجرا می شود،خاطرنشان کرد:بیش از  ۳۵۰ پایگاه 
مقاومت بسیج و کانون بسیج اقشار نظیر بسیج جامعه 
پزشکی اصناف و طالب در این طرح مشارکت می 
کنند که روزانه بیش از ۲هزار و۵۰۰بسیجی خواهر 
و برادر در این طرح در تیم های رهگیری،شناسایی 
و...حضــور دارند. ســردار کرمی ادامــه داد: در 

این طــرح تیم های مراقبتی، حمایتــی، نظارتی از 
طریــق کمک های نقدی و حمایت های مردمی، به 
صورت فعال در صحنه حضور می یابند تا منسجم 
و یکپارچه، ســدی در مقابل این بیماری منحوس 
ایجاد کنند و با اولویت دادن به اقشــار آسیب پذیر، 
خانواده های کم درآمد، سالمندان و بیماران زمینه ای، 

بتوانند بیش از گذشته در مسیر مقابله گام بردارند.
فرمانده سپاه استان با بیان اینکه از آغاز اجرای این 
طرح بیش از ۹هزار بســته معیشتی و ۷ هزار بسته 
بهداشتی در بین نیازمندان توزیع شده است،گفت: 
در مرحله حمایتی،به منظور جلوگیــری از آمد و 
شــد بیماران کرونایی، برای تأمین معیشت، ارسال 
بســته  های حمایتی و پکیج  های بهداشتی صورت 
می  گیرد؛ همچنیــن پایگاه  هــای نواحی مقاومت 
بســیج به صورت محله  محور تقبل کرده  اند که اگر 
خانواده  ای نیاز به خرید دارد و افراد خانواده، ســن 
باالیی دارند و نباید برای خرید از خانه خارج شوند، 
پایگاه  های بسیج این خرید را برای آن  ها انجام   دهند.
این مســئول در پایان با بیان اینکه ملت ایران پس 
از پیــروزی انقالب در تمامــی عرصه ها خوش 
درخشــیده و تهدیدها را به فرصــت تبدیل کرده 
است،تاکید کرد:امیدواریم با عنایت خداوند متعال 
و همراهی و همکاری مردم عزیز در اجرای هرچه 
بهتر این طرح شــاهد قطع کامــل زنجیره انتقال 

ویروس کرونا در کشور باشیم.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: در ۲۰ روز گذشــته هشــت هزار 
و ۸۵۵  نفر از خدمات طرح »ناظران ســالمت«  
هالل احمر در این استان به منظور مقابله با کرونا 
و قطع زنجیره انتقال این بیماری بهره مند شــده 

اند.
علــی طاهری روز یکشــنبه در گفــت و گو با 
خبرنگاران بــا بیان اینکه این طرح بر پایه توافق 
نامــه همکاری جمعیت هــالل احمر با وزرات 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی انجام می 
شــود، افزود:  طرح ناظران سالمت با همکاری 
۸۱۱ نفر از جوانــان و داوطلبان جمعیت هالل 
احمر در قالب ۴۲۲ تیم و با مشــارکت بازرسان 
ســالمت محیط و کار دانشــگاه علوم پزشکی 
در زمینــه کنتــرل و نظارت بر حســن اجرای 

پروتکل های بهداشتی اجرا می شود.
وی تاکید کــرد: هدف از اجرای این طرح برای 
حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره انتقال ویروس 

کرونا در سطح جامعه در حال انجام است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفــت: در این طرح جوانــان و داوطلبان عضو 
جمعیــت هالل احمر اســتان زنجــان با کارت 
شناســایی معتبر و لباس فرم سازمان جوانان یا 
داوطلبان هالل احمر، به گروه بهداشــت محیط 

محالت ملحق می شوند.
طاهــری تاکید کــرد: بر پایــه برنامه ریزی های 
انجام شده مســئولیت نظارت فنی و کارشناسی 
بر تیم های داوطلب بر عهده دانشــگاه های علوم 
پزشــکی اســت و همه بازدیدها و نظارت های 
انجام شده توسط نیروهای داوطلب هالل احمر 

بدون مداخالت میدانــی، حقوقی و قضایی می 
باشد. که تاکنون از هفت هزار و ۸۲ مکان بازدید 

و از آنها نظارت انجام شده است.
وی ادامه داد: در طرح ناظران ســالمت، نظارت 
بــر هفت هزار و ۸۲ اماکن صنفــی، مراکز ارائه 
خدمــات مردمــی، بانک ها، محل هــای تجمع، 
بازارها و میادین میوه و تره بار  توسط ۴۲۲ اکیپ 
از هالل احمر با مشــارکت کارشناسان بهداشت 
محیط مراکز جامع خدمات سالمت  انجام  شده 

است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفــت: همــکاری در آموزش عمومی کســبه، 
اصناف، همــکاری در ضدعفونی اماکن و معابر 
و محل های تجمع و همکاری با تیم های مراقبت 
و حمایت از دیگر اقداماتی اســت که از سوی 

جمعیت هالل احمر اســتان زنجان در این طرح 
انجام می شود.

طاهری اضافه کرد: طرح ناظران ســالمت از ۱۰ 
آذر در سطح استان زنجان آغاز شده و هم اکنون 

نیز در حال اجراست.

بازدید مسئوالن سپاه زنجان از روند اجرای طرح شهید سلیمانی

توزیع 9000 بسته معیشتی از آغاز طرح شهید سلیمانی در زنجان ابتالی ۱۷۰۰ کادر درمانی 
زنجان به کرونا

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: ۱۷۰۰ نفر از کادر درمان استان 
که ۷۰۰ نفر آنان پرستار بودند به بیماری کرونا 
مبتال شدند و شــوربختانه ۲ نفر از پرستاران 

زنجانی به مدافعان سالمت کشور پیوستند.
پرویز قزلبــاش در آیین گرامی داشــت روز 
پرستار که به  صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شــد، با بیان اینکه امســال با توجه به شیوع 
بیماری کرونا در دنیا شــرایط ویژه ای داریم، 
زیرا این پاندمی همه ابعاد زندگی بشر را تحت 
تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: پرستاران نقش 
بسیار پررنگی را در راستای مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا دارند و روزهای بسیار سختی 

را گذرانده اند.
وی با بیان اینکه ۱۷۰۰ نفر از کادر درمان استان 
زنجان که ۷۰۰ نفر از آنان پرســتار بودند به 
بیماری کرونا مبتال شدند، افزود: تعداد قابل 
توجهی از آنان به دلیل عوارض بیماری کرونا 
نتوانستند به سر کار برگردند و شوربختانه دو 
تن از پرستاران زنجانی؛ مرحومه اکرم احدیان 
و مرحوم حمزه مقدم بر اثر بیماری کرونا، جان 
خود را از دست داده و به درجه شهادت نائل 

شدند.
این مســئول در رابطه بــا آخرین وضعیت 
معوقات پرســتاران اســتان زنجان، تصریح 
کرد: در چند ماه گذشــته فاصله ۱۲ تا ۱۳ ماه 
معوقات پرستاران زنجانی به ۳ تا ۴ ماه رسیده 
ولی در مناطق محروم اســتان مانند ماه نشان، 
طارم، ایجرود و غیره دریافتی پرستاران به روز 
است. گفتنی است معوقات پرستاران همچنان 

در حال پیگیری است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از 
اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت  در رابطه 
با برقراری فوق العاده ویژه برای کادر درمان از 
اول دی ماه امسال خبر داد و گفت: پرستاران 
نقش موثری را در حیات و سالمتی انسان ها 

ایفا می کنند.
قزلباش با اشــاره به جایگاه واالی پرستاران، 
خاطرنشــان کرد: اکنون پرســتاران نیازمند 
حمایت معنوی و حمایت خانواده هستند که 

تاکنون خانواده ها همراه با پرستاران بودند.

خبـرخبــر

شمشیرباز شاخص زنجانی 
راهی اردوی تدارکاتی 

تیم ملی شد

 رییس هیات شمشــیربازی اســتان 
زنجان، گفت: شمشیرباز شاخص زنجانی که 
از سوی فدراسیون این رشته ورزشی به اردوی 
تدارکاتی تیم ملی دعوت شده بود در این اردو 

حضور یافت.
حامد افشاری، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: این اردو از روز گذشــته ۲۹ آذر ماه در 
مشهد مقدس آغاز شده است و تا ششم دی 
ماه امسال )یک هفته( زیر نظر مربیان مجرب و 

توانمند تیم ملی، تمرین می کنند.
وی اظهار داشــت: این اردو با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و پیشگری از ابتال شمشیربازان 
دعوت شده به بیماری ویروس کرونا با رعایت 
دقیق و کامل دســتورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی و انجام تست PCR برگزار می شود. 
افشای تصریح کرد: اردوی تدارکاتی تیم ملی 
شمشیربازی در اسلحه های اپه و فلوره مردان و 
اپه زنان جهت کسب آمادگی برای رقابت های 
انتخابی المپیک توکیو )زون آسیا( که فروردین 
ماه ســال ۱۴۰۰ برگزار می شود و شمشیرباز 
زنجانی در اسلحه اپه، تمرینات خود را انجام 

می دهد.  
وی با بیان اینکه این رقابت های آســیایی در 
حکم انتخابی المپیک اســت، گفت: از ایران 
نیز یک شمشــیربازی منتخب و آماده راهی 

پیکارهای زون آسیا، اعزام خواهد شد.  
افشــاری، افزود: محمد اسماعیلی از زنجان، 
محمد رضایی، محمد رضایی طادی از اصفهان 
و طاهر عاشوری از آذربایجان غریی از سوی 
علی یعقوبیان سرمربی اسلحه اپه ایران به منظور 
کسب آمادگی بهتر و بیشتر به این اردو دعوت 
شده اند. وی تصریح کرد: محمد اسماعیلی از 
شمشمیربازان شایسته زنجانی به خاطر شیوع 
ویروس کرونا، تمرینــات زیادی انجام نداده 
است و به همین خاطر نیز از آمادگی خوب و 
مناسبی برخوردار نیست اما تا جایی که امکان 
داشت به صورت انفرادی و برخی مواقع نیز به 
صورت اختصاصی زیر نظر مهدی رضایی از 
مربیان مجرب این رشته ورزشی زنجان تمرین 

کرده است.  

 رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان زنجان 
گفت: با توجه به بارش برف و پوشــیده شــدن 
علفزارهای دشت سهرین و فیله خاصه زنجان در 
اواســط ماه جاری، آهوان این ۲ منطقه از علوفه 
پخش شده از سوی عوامل محیط زیست زنجان، 

بهره مند می شوند.
به گزارش زنگان امروز پرویز رســتمی دیروز در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بارش برف از 
روز چهارشنبه مناطق مختلف زنجان را فرا گرفت 
و شامگاه جمعه /۲۸ آذر ماه/ نیز دوباره آغاز شد 
بنابراین محیط بانان شبانه منطقه را رصد و پایش 
کردند تا در صورت مدفون شدن علوفه ها در زیر 
برف و یخ بســتن آنها به پخش دوباره اقدام کنند 
که بر حسب گزارشات واصله، احساس نیاز نشد.  

وی اظهار داشــت: پخش علوفــه در این منطقه 
در مواقــع بارش برف و وقــوع کوالک با هدف 
تغذیه بی دغدغه و به منظور جلوگیری از خروج 
وحوش علفخوار به ویژه آهوان از زیستگاه اصلی، 
پراکنده شدن و پناه آوردن آنها به سکونتگاه های 

انسانی انجام می شود.  
رستمی تصریح کرد: وقتی زمین پوشیده از برف 
و یخ می شود بســته های یونجه از سوی محیط 
بانان در میان آهوان دشت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه پخش می شــود تا این جانوران 
زبان بسته و بی آزار در چنین شرایط آب و هوایی 

حاکم، حداقل به لحاظ تغذیه مشــکلی نداشــته 
باشند.  

وی اظهــار داشــت: با توجه به سردســیر بودن 
منطقــه و احتمال بارش های ســنگین برف، این 
اداره کل محیط زیســت زنجان در فصل تابستان 
اقدام به تهیه و ذخیره علوفه در انبارها می کند تا 
در صورت نیاز در مناطق حفاظت شــده و شکار 
ممنوع این استان ازجمله دشت سهرین و مناطق 

طارم، ماهنشان و فیله خاصه پخش شود.  
رستمی افزود: بخشی از علوفه زمستانی وحوش 
علفخوار اســتان زنجان با کاشــت گندم، جو و 
یونجه در دشت ســهرین که از زمین های تحت 
مالکیت اداره کل حفاظت محیط زیست است تهیه 
و تامین و بخشــی نیز با استفاده از اعتبارات اداره 

کل خریداری می شود.  
وی تصریح کرد: در فصل زمستان هنگامی که هوا 
ســرد و یخی و زمین پوشــیده از برف می شود، 
وحوش علفخوار به دلیل دســترس نبودن علوفه 
به ناچار به حریم شــهرها و روستاها نزدیک می 
شوند که شوربختانه در این میان عده ای سودجو 
و فرصت طلب اقدام به شــکار این حیوانات پناه 
آورده می کنند که این از انصاف به دور است و در 
صورت مشاهده طبق قانون و بدون هیچ اغماضی 

با خاطیان برخورد خواهد شد.  
رســتمی از روســتاییان و شــهروندان خواست 
درصورت مشاهده وحوش علفخوار در نزدیکی 
ســکونتگاه های انسانی، با حمایت از آنها مراتب 

را هرچه سریعتر به صورت حضوری به نزدیک 
ترین واحد محیط زیســت و یا از طریق شماره 
تلفن هــای ۳-۳۳۵۴۱۰۰۱ به این اداره کل اطالع 

دهند.  
به گزارش ایرنا، دشت ســهرین منطقه حفاظت 
شده سرخ آباد زیستگاه با ارزش آهو محسوب می 
شود با دامنه ارتفاعی ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ متر و 
میزان بارندگی ساالنه ۵۰۰ میلیمتر و دمای متوسط 
۱۱ درجه سانتیگراد این منطقه را دارای اقلیم های 

نیمه خشک مدیترانه ای معتدل کرده است.  
پوشش گیاهی منطقه شامل ارس، گردو، سیاه تلو، 
زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون، 
گون، آویشن، درمنه، کاله میرحسن، چوبک، الله، 
مرزه و ثعلب از جملــه گونه های گیاهی منطقه 

هستند.  
آهــو، پلنگ، پــازن، گــراز، خرس قهــوه ای، 
سمورسنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک دری، 
هوبــره، عقاب، شــاهین، دال، غاز خاکســتری، 
خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی 
شاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، 
سیم و اسبله از جمله جانورانی هستند که در این 

منطقه زیست می کنند.  
منطقه فیله خاصه نیز از سال ۸۶ جزو مناطق شکار 
ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت آن ۱۱۰ 

هزار و ۵۳۲ هکتار است.  
گونه های درختی همانند درختان میوه و صنوبر 
و گونــه های گیاهــی همچون انواع آویشــن، 

درمنه، انواع خانواده گندمیان و گیاهان بالشــتکی 
و همچنین آهوی ایرانی، گراز، ســمور ســنگی، 
پرندگانی چــون کبک، باقرقره، انــواع پرندگان 
شکاری، انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر 
زمســتانی و انواع خزندگان در این منطقه وجود 
دارد. بر پایه سرشماری سال ۹۲ قریب یک هزار 

و ۵۰۰ راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زیســت می کردند که در سال 
۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد، در سال ۹۴ 
با کاهــش ۱۰ درصدی به یک هزار و ۲۴۶ راس 
رســید و سال ۹۵ نیز یک هزارو ۸۲ راس در این 

مناطق سرشماری شد.

در ســال هــای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز به ترتیب تعداد 
یک هزارو ۱۰۵ راس، یک هــزارو ۲۷۷ راس و 
یک هزارو ۴۰۰ راس آهو از ســوی محیط بانان و 
کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
زنجان در این ۲ منطقه مشــاهده و سرشــماری 

شدند.

سفره زمستانی آهوان در سهرین و فیله خاصه زنجان 

بهره مندی بیش از 8 هزار نفر از خدمات طرح 
»ناظران سالمت« هالل احمر استان زنجان

 روشنایي امورهاي ده گانه شرکت توزیع 
نیروي برق استان زنجان  به صورت یک در میان 
و زیگزاگي، تعدیل و همچنین پایه هاي روشنایي 

آسیب دیده، اصالح و بهسازي شد.
به گزارش زنگان امروز، در ادامه مانور تعمیرات 
سراسري شبکه هاي توزیع برق کشور که در ماه 
گذشته برگزار شــد و تداوم اجراي طرح هاي 

بازسازي شبکه توزیع برق کشور، شرکت توزیع 
نیروي برق استان زنجان نیز همگام و هماهنگ با 
سایر شرکت هاي توزیع برق در سراسر کشور، 
اقدام به اصالح، بهسازي و تعدیل روشنایي معابر 

در سطح استان کرد.
با توجه به این که آغاز فصل زمســتان و کاهش 
دما و وارد شــدن سامانه هاي گرمایشي به مدار 

مصرف، هرســاله منجر بــه افزایش قابل توجه 
مصرف گاز در کشور مي شود اجراي این طرح 
، اقدامــي موثر به منظور همکاري در تامین گاز 
مصرفي مورد نیاز هموطنان اســت در نتیجه با 
کاهش روشنایي معابر اصلي، میزان مصرف برق 
به دنبال آن نیاز نیروگاه هاي تولید برق به گاز نیز 

کاهش قابل توجهي پیدا خواهد کرد .

علیرضا علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
این شرکت در باره اجراي طرح تعدیل روشنایي 
معابر اســتان گفت: : اصالح، بهسازي و تعدیل 
روشــنایي معابر گامي براي صرفه جویي انرژي 
در کشوراست و این اقدام در استقبال از زمستان 
و برنامه ریــزي عبور از بحران هــاي احتمالي 
ناشي از تغییرات جوي همچون سیل و طوفان، 

اثربخشي قابل قبولي خواهد داشت.
گفتني است این شــرکت همواره ارائه خدمات 
مطلوب و شایسته به مشــترکان خود در سطح 
استان و تامین رفاه و آسایش آنان را مدنظر داشته 
و در تالش اســت با برنامــه ریزي هاي الزم و 
منسجم، نسبت به رفع مشــکل در اسرع وقت 

اقدام نماید

مانور سراسری مديريت مصرف انرژی با رويکرد تعديل روشنايی معابر شهری در استان



3
جامعه

دوشنبه 1 دی ماه  1399 / نمره 676 / سال سوم

زنجان قدیم و شاعری که نوشتن نمی داند اما درون 
ســینه اش پر از شعراست، اشعاری که باید آنها را 
به نظم کشــید؛ شروع به نوشتن می کند با کلمات 
و خطــوط رمزی که به گفته خودش فقط خود او 
از نوشــته هایش ســر در می آورد. دهه، دهه سی 
است آنوقتهایی که زنجان خلوت تر از امروز است؛ 
کوچه ها و خیابانهای سنگی و خاطره انگیز شهر با 
مردمان ساده و قدیمی آن زمانها؛ انگار که زمان از 
حرکت ایستاده باشد. تابلو نقاشی سیاه و سفیدی از 
آن دوران ساده و صمیمی در جلو چشمانم جان می 
گیرد. اشعار زالل شاعر پیر شهر ما در اولین کتابش 
»خاطیره لر دفتری« مرا تا گذشته های دور زنجان 
قدیم با خود همراه می کند. در کوچه های شــهر 
نفسی تازه می کنم چرا که هوا تمیز است و آفتابی 
و فرصتی مغتنم است تا در پله های سنگی جلوی 

خانه های چوبی دمی بیاساییم.
پیرمرد خوش پوش و خوشروی داستان ما را بیشتر 
زنجانی ها و نیز اهالی خیابان جاوید شــهر زنجان 
بارها و بارها دیده اند اما هیچ کس نمی داند که او 
قدیمی ترین شــاعر شهر ماست؛ شاعری که تا به 
امروز کتابی نداشته است چرا که وقتی اولین دست 
نوشته هایش یا به قول خودش »جیزیخالماالر« در 
تنور افتاده و می ســوزد انگار که امیدهایش هم با 
کاغذهای دســت نویس در شعله های آتش تنور 

خاکستر شده و بر باد می روند. 
هر چند دفتر اشعار در تنور افتاده و خاکستر می شود 
اما غمی نیست، چه ساختن هایی که مرا سوخت و 
چه سوختن هایی که مرا ساخت؛ بنابراین هیچ گاه 
از نوشتن باز نمی ماند و »خاطیره لر دفتری« گواه 

این مدعاست.
صحبت از شاعر کهنسال  شهرمان »سیفعلی حاتمی« 
است. او که در یکی از روزهای سرد زمستان ۱۳۱۹ 
پا به این دنیا می گــذارد از همان دوران جوانی با 
دنیای اسرار انگیز شــعر و ادب آشنا می شود. هر 
چند شرایط سخت آن زمان او را از مکتب و مدرسه 
دور نگه می دارد  اما این امر مانع از جوشش چشمه 

زالل شعر در سینه او نمی شود.  
خط خطی های که در لحظات به یادماندنی زندگی 
با عنوان شــعر بر روی کاغذ ثبت می کند در واقع 
کلمات شــیرین و آهنگین برگرفتــه از خاطرات 
و احساســات شاعرانه اســت تا فراموش نشوند. 
افسوس بزرگ او سواد اندک اش برای نوشتن است 
حسرت بزرگی که انگار تا به امروز جزو آرزوهای 
دســت نایافتنی شاعر است؛ هر چند روزگار غدار 

است و نامهربان اما باید ایستاد و مبارزه کرد.
یازماسام  دل  دردیمی  قورخوم  بودی  دل  قان  اوال

گر یازیلسا قانیله-ن شهرت تاپا عنوان اوال
هر یئتن واال مقامه دل آچوب عاقل دئمه

قورخ او گوندن که گدا سلطانالرا سلطان اوال
صحبت ازهفتاد سال پیش است؛ در آن سالهای دور 
که هنوز خبری از درس و مدرســه نیست؛ بچه ها 
را برای باسواد شدن به مکتب هایی می فرستند تا 
الفبا و قرآن بیاموزند. شاعر نوجوان نیز با بچه های 
مکتب همراه شده و با گشت و گذار در کوچه پس 
کوچه های شــهر صلوات فرستاده و اشعار زیبایی 
می خوانند که او را بیش از پیش عاشق و شیفته شعر 
و غزل کرده و خاطرات خوشــی را از آن روزهای 
شیرین کودکی برای شاعر به یادگار  می گذارد اما 
دریغ از آن همه عشق و عالقه؛ چرا که هیچ گاه نمی 
تواند به مکتب برود و تنها عشق شاگرد زرگر شهر 
و آرزوهای دور و درازش در همراهی با بچه های 
محل خالصه می شود که این اشعار را در کوچه و 

بازار زمزمه می کنند:

بو یرده گول آچیب وار چوخ صفاسی
اونا قرآن اوخور اوغالن آناسی

صلواتی ورین ای مکتبی لر
محمد عشقینه ای جان صبی لر

اونون نوریندن اولدو آی ی نن گون
اونون نوریندن اولدو کاف نن نون

بعد از گذشت سالها و در نوجوانی به همراه یکی از 
دوستانش در شانزده سالگی در اکابر ثبت نام می کند. 
در آن سالها که در هر سال دو یا سه ماه آن به درس 
خواندن می گذشت هر چند »الف« را »ب« نوشته 
و »ب« را »ت« می خواند اما با خنده همکالسی ها 
و تشویق معلم به سختی خواندن و نوشتن را می 
آموزد چرا که شــعر باالترین عشق و هدف شاعر 
است که او را قادر به تحمل همه سختی ها می کند.
روزهــا گاه در مغازه زرگــری و گاه نیز در مکتب 
خانه می گذرد اما دراین مــدارس نیز آنقدر به او 
نمی آموزند که طبع روان شــاعر را سیراب کند و 
همــه آن چیزهایی کــه در دل دارد بر روی کاغذ 
بیاورد.» همیشه عاشق حافظ و غزل های او بوده ام 
اما شوربختانه بیشتر اشعار و معنای اشعار او را نمی 
توانستم درک کنم.«اما گویا عشق  قوی تر از تمام 

سختی ها و مرارت هاست.
دیوانه عشقم غم هر درده گرفتار

مهر و کرمیندن بیزی منع ائتمز او دلدار
محتاج دوایم داخی ای نازلی طبیبیم

تک پشت و پناهیم سنسن ای محرم اسرار
حال اهلینه گؤهردی بو سوز متنی صفادیر
جان تک آالر آغوشینه هر عاقل و هشیار

از اولین قطعه شــعری 
که ســروده است بیش 
از هفتاد سال می گذرد. 
سال ۱۳۳۵ بود که اولین 
شــعر خود را بر روی 
کاغذی ترسیم می کند و 
هر روز رسم جدیدی بر 
افزاید  این مجموعه می 
که در واقع شعر جدید 
اوســت تا بعد از سالها 
دفتر شعری شود که هر 
روز آن را ماننــد جــان 
دارد.   خود  کنار  عزیزی 
اما دریغ کــه روزگار با 
او در ساز مخالف است 
همیشه  که  شعری  دفتر 
سالها  و  بوده  همراهش 
حفظ  را  آن  اشــعارش 
کرده از بد حادثه سوخته 

و خاکستر می شود. تاثیر بدی که این حادثه بر روی 
شاعر داشته برای سالها او را از وادی شعر و  ادب 
دور نگه می دارد تا اینکه در سال ۱۳۵۴ و با تشویق 

یکی از دوستانش که قطعه شعری از او را می شنود 
دوباره میل به ســرودن در او زنده می شود؛ ذوق و 
قریحه شــاعر جان گرفته و دوباره شروع به گفتن 

شعر می کند.
َگنه غم دفترین آچمیش، 

یازیر غمخانه دن گؤنلوم
آلیــر زلف پریشــانون 
سراغین شانه دن گؤنلوم

دولدور،  ســاقیا  شرابی 
قدح ألده پریشانم

که ایچســین تاپســون 
هوشیارلق منیم  پیمانه دن 

گؤنلوم
دل  ای  عشق ایده  طریق 

منی دیوانه بیلسین لر
آلیــب درســین منیــم 
دیوانه دن  صحرانشــین 

گؤنلوم
زبان  گانگی  دو  هرچند 
و تفاوت زبــان مادری 
با آنچه در اکابر به زبان 
عربی آمــوزش می دید 
و نیز نداشــتن سواد باعث می شد تا معنای خیلی 
چیزها را درک نکرده و نتواند آن را در اشــعارش 
به کار برد اما علیرغم این همه دشواری ها همه آن 

مفاهیم  در قلب او همچنان زنده بوده و پشت سر 
هم در خواب و  بیداری برای او تکرار می شــوند 
تا ذهنش را روشن کند حسرت سالیان سال  که در 
دلش پنهان کرده است. برای هر کدام از ما این حس 
تنها با قرارگیری در موقعیت وی قابل فهم خواهد 
بود هنرمنــدی که به اجبار از هنر و گوهر خویش 
دور مانده، مانند ماهی بیــرون افتاده از آبی که در 
تقالی رســیدن به دریا هرگز امید خود را از دست 
نمی دهد و با اینکه از آینده بی خبر اســت اما امید 

است که بهانه همیشه زندگی است.
بو قاعده عشقدی مکتوبدا یازیلمیش
معنی سینه آگه دی اؤزو قادر و غّفار

سن حاتمی یاز شعرلرین دفتره قالسین
یاد ایله سین ائللر اوخوسا اولسا خریدار

»خاطیــره لر دفتــری«  همانند نامــش دفتری از 
خاطرات است خاطراتی که بیشتر آنها سیر و سفر 
در جای جای ایران بوده اســت. شاعر اهل سیر و 
سفر که بیشتر سفرهایش نیز برای کمک به انسانها 
بوده است  از سفر به جنوب برای کمک به جنگ 
زده های هشت سال جنگ ایران و عراق گرفته تا 
سفر به رودبار و طارم برای کمک به زلزله زدگانی 
که زیر آوار مانده بودند و در این ســفرهای دور و 
دراز  »قره چایدان « همراه همیشــگی شاعر بوده 
است یادگاری که خیلی دوستش دارد و دوست و 
همراه سالهای جوانی است شعر زیبای»قره چایدان 

«  سرآغاز دفتر شعر وی نیز در توصیف این دوست 
همیشگی است.

ایستر سنی دونیاده هر انسان قره چایدان
میل ائیلی یه او سن ده کی چایدان قره چایدان

گر سن قیزیشوب قئینی یه سن بیر کؤز اوت اوسته
منده اوالرام شاد و خرامان قره چایدان
ایستر سنی قلبیم سن ایله داغ دا دوالننام

مسرور ائَدر او داشلی بیابان قره  چایدان
در یکی از ســفرهای همیشگی تصمیم به گذر از 
شــمال کشــور و دیدار خزر او را تا کنار دریا می 
کشاند تا دریای جوشان را از نزدیک ببیند؛ در یکی 
از سفرهایش شــنیده است که دریا به جوش آمده 
و برایش جالب است که دریا چگونه ممکن است 
به جوش بیاید. اما وقتی به آنجا می رسد از دریای 
جوشان خبری نیست تنها موج کوچکی است که با 
خود گوش ماهی ها را به ساحل آورده است. با این 
حکایت خنده دار  طبع طنز در وجودش زنده می 
شــود و حاصل آن اشعار طنزی است که در جای 

جای کتاب شاهد آن هستیم.
دئدیلر دریا جوشوب اولدی یاالن انزلی ده
بو سؤزی نقل ائیله دی میرزا جهان انزلی ده
منده گؤردوم دوالنیر ساحلی پروانه کیمین

قاریشوب بیر  بیرینه پیر و جوان انزلی ده
مِن بیچاره باخیردوم اوالرا حسرتیله

ائیله بیل اوسونا دوشموش بیر ایالن انزلی ده
هرچند »خاطیره لر دفتــری« اولین کتاب به چاپ 
رسیده از شاعر اســت اما امیدواریم که کتاب های 
بیشــتری نیز در آینده از این شاعر دوست داشتنی 
و گرانقدر شهرمان به چاپ برسد تا منبع الهام برای 
جوانانی باشــد که در این روزگار غریب راه را گم 
کرده اند و نیازمند نوری و چراغی هستند تا راه را به 
آنها نشان داده و چشمه ی جوشان راستی و درستی 

را دوباره در دلها زنده کند.
علیرغم این همه تالش و زحمت و سخنان ارزشمند 
تواضع همراه همیشگی اوست و گالیه از روزگار 
که نتوانسته آنگونه که دلش می خواست از دریای 
علم و دانش بهره مند شــود؛ سفارش او به جوانان 
این اســت که علم و دانش بیاموزند و هر لحظه با 
مطالعه و کتاب سر کنند چرا که معتقد است علم و 
دانش مانند چشم است که انسان بدون آن نابیناست 

و هیچ کس نباید بی سوادباشد.
و در پایان صحبت شــاعر از عمر رفته می گوید و 
روزگاری که زودگذر اســت  از دوران جوانی می 
گوید آن روزها که انگار پایانی برای آن نیســت و 
همیشه در این دنیا خواهیم ماند اما هر چه که از عمر 
می گذرد بیشتر می فهمیم که زندگی چقدر کوتاه و 
زودگذر است و باید آن را پاس داشت خوبی کرد و 
خوبی دید؛ جوانان باید بخوانند و بخوانند و بخوانند 

و به این عمر و دنیای زودگذر زیاد دل نبندند.
یواش یواش قوتولور عمروم گمان گئدیرم

عمرین خزانی وئریر بونی نشان گئدیرم
نه وار آتام نه آنام دئییم اورک سوزومی

زبس کی غملی گونول اولوبدو قان گئدیرم
سرای ربیمه دعوت ایدوبدی عزراییل

گناهیم چوخ الی بوش حالیم یامان گئدیرم 
بو زمانه دوالندی قلبیمیزده بوالندی

انصافیمیز اریدی یوخدی وجدان گئدیرم
هر ایشلر اولدو کلک گور نئیلیر چرخ فلک
قوجالدیم بئل بوکولدی قدی کمان گئدیرم

میسر اولسا ییقام جمع ایدم من احبابی
تقدیره یوخدی جواب ایدم بیان گئدیرم 

حاتمی چوخ آغالما دونیایه بئل باغالما
بوگون واریخ صاباخ یوخ بونا اینان گئدیرم...

زنگان قدیم و شاعری که نوشتن نمی داند
 گفتگو با سیفعلی حاتمی شاعر پیر شهرمان زنجان

 گفتگو: صحرا رضایی
Rezayi.saha@gmail.com 

»خاطیــره لــر دفتــری«  هماننــد 
نامــش دفتــری از خاطــرات اســت 
خاطراتــی کــه بیشــتر آنهــا ســیر و 
ســفر در جــای جــای ایــران بــوده 
اســت. شــاعر اهل سیر و سفر که 
بیشــتر سفرهایش نیز برای کمک 
به انســانها بوده اســت  از سفر به 
جنــوب بــرای کمــک بــه جنــگ زده 
هــای هشــت ســال جنــگ ایــران و 
عراق گرفته تا سفر به رودبار و طارم 
برای کمک به زلزله زدگانی که زیر 
آوار مانده بودند و در این سفرهای 
دور و دراز  »قــره چایــدان « همراه 

همیشگی شاعر بوده است 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان در نظر دارد طبق مجوزهای قانونی ، یکی از امالک تحت اختیار خود را در شهرســتان 
ماهنشان )روستای پری ( را به شرح جدول زیر و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  )www.setadiran.ir( به صورت 
الکترونیکی و نیز غیر الکترونیکی )دریافت رسید واریز سپرده ودیعه( برابر مقررات مربوطه و با شرایط مندرج در اسناد مزایده و از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند:

قیمت پایه مشخصات اموالردیف
کارشناسی )ریال(

میزان سپرده ودیعه 
برای ملک )ریال(

۱

عرصه و اعیان پالک ثبتی  ۱62 فرعی از ۱۱6 اصلی بخش 6 باکاربری مسکونی 
قابل تغییر به تجاری) به استناد صورتجلسه مورخه ۱399/۰9/۱3 کارشناسی 
وکمیته تصویب مغایرت منضم به نامه شماره 2۰/9۰9۰ مورخه ۱399/۰9/2۰ 
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان ملک مورد نظر با کاربری 

مسکونی با قابلیت تبدیل به تجاری می باشد( به شرح پیوست شماره یک

۱۰/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰525/۰۰۰/۰۰۰

 IR 70010000406802107775218  مبلغ به صورت وجه نقد به شماره حساب   4068042107775218 با عنوان خزانه تمرکز سپرده وجوه نقد با شماره شبای
وشناسه پرداخت 996139068221742155060090000000به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان واریز نماید. 

مهلت دریافت اسنادمزایده: از ساعت 8 صبح مورخ 1399/9/29  تا ساعت 12 تاریخ  1399/10/14 اسنادمزایده ازسامانه قابل دریافت ودانلود و ارائه قیمت 
پیشنهادی می باشد .

تاریخ انتشاردرسامانه تدارکات الکترونیکی  : ازساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 1399/09/29 
مهلت بازدید:  از ساعت 8 تا13 و ازتاریخ 99/9/29 تا تاریخ 99/10/14     محل بازدید: شهرستان ماهنشان)روستای پری(

زمان و محل بازگشایی: ) روز دوشنبه 1399/10/15- ساعت10 صبح – سالن جلسات اداره کل(
دیگر شرایط و مقررات مربوطه، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( درج گردیده، در ضمن مزایده مشمول کلیه مقررات مربوطه می باشد.

نوبت دومآگهی مزایده عمومی

 فرماندار خدابنده با بیان اینکه شهر قیدار 
۶۰۰ هکتار وسعت دارد، گفت: ۹ درصد مساحت 
قیدار شــامل بافت فرســوده و سکونت گاه های 

غیررسمی است.
ایوب بیگدلی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به وضعیت بافت های فرســوده شــهر قیدار و 
سکونت گاه های غیررســمی در این شهرستان، 
اظهار کرد: شهر قیدار ۶۰۰ هکتار وسعت دارد که 
بــا برآوردهای اولیه  ۲۷ هکتار آن جزو بافت های 

فرسوده به حساب می آید.
وی با بیان اینکه ۲۷ هکتار از شــهر قیدار بافت 
فرسوده است، تصریح کرد: مطالعات هفت هکتار 
از بافت های فرسوده شهر قیدار که ۲۰۰ خانوار در 
آن ساکن هستند، توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان انجام و نارسایی های آن مشخص شده است.
بیگدلی با تاکید بر اینکه باید اهالی مناطق فرسوده 
را با ارائه خدمات مورد نیاز، از ســکونت گاه های 
غیررسمی خارج کرد، یادآور شد: تصمیماتی که 
در ســفر معاون وزیر راه و شهرســازی به استان 
در باره بافت های فرســوده این منطقه اتخاذ شد، 
با حضور یک ســرمایه گذار در حوزه مســکن 
مکاتبه ای انجام خواهد شد تا در مناطق فرسوده 
انبوه ســازی صورت گرفته و به افرادی که ساکن 

مناطق فرسوده هستند، تحویل داده شود.
این مســئول با اشاره به اینکه خانواده هایی که در 
مناطق فرسوده ساکن هستند عموما از تمکن مالی 
خوبی برخوردار  نیســتند، خاطرنشان کرد: این 
خانواده ها می توانند با دریافت تسهیالت کم بهره 

و با بازپرداخت طوالنی مدت در مناطق فرسوده 
اقدام به ساخت مسکن کنند؛ این در حالی است 
که جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
در ســکونت گاه های غیررسمی یکی از اقدامات 

شهرداری است که به جد پیگیری  می شود.

دغدغه های فرسوده بافت فرسوده قیدار
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عوارض ایمپلنت چیست؟
 ایمپلنت دندان یک روش درمانی مناسب برای جایگزین 
کردن دندان های از دست رفته است. ایمپلنت دندان ها از مزایای 
زیادی برخوردار است اما شوربختانه در کنار این مزایا، عوارضی 
نیز مشاهده می شــود. در این مقاله سعی شده است تا به تمامی 

عوارض ایمپلنت دندان اشاره کرده و آن ها... ا.
عوارض ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان یک روش درمانی مناسب برای جایگزین کردن 
دندان های از دست رفته است. ایمپلنت دندان ها از مزایای زیادی 
برخوردار است اما شــوربختانه در کنار این مزایا، عوارضی نیز 
مشــاهده می شــود. در این مقاله سعی شده اســت تا به تمامی 
عوارض ایمپلنت دندان اشاره کرده و آن ها را مورد بررسی قرار 
دهیم. عوارض ایمپلنت دندان ممکن اســت در دراز مدت و در 

کوتاه مدت با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند.
 ۱۰ مورد از عوارض ایمپلنت دندان

موارد زیر از جمله عوارض ایمپلنت دندان است:
۱- لقی و شل شدن روکش ایمپلنت دندان

از آنجایــی که گاهی اوقات در برخی مناطق رو دندان ها فشــار 
زیادی وجود دارد ممکن است روکش ایمپلنت شل شده و حالت 
لقی پیدا کند، دالیلی وجود دارند که ســبب بروز این مشــکل 

می شود که از جمله ی آن ها عبارتند از:
*در برخی از اوقات پیچی که پروتز را به پایه متصل می کند کوتاه 
بوده و همین کوتاهی پیچ سبب بروز لق شدن روکش ایمپلنت 

می شود.
* اگر در حین جاگذاری پایه، متخصص ایمپلنت زاویه ی مناسبی 
را انتخاب نکرده باشد در حین جویدن به آن فشار وارد شده و در 

نهایت ایمپلنت شل می شود.
* گاهی اوقات نیز هنگامی که دندان پزشــک پایه را درون فک 

قرار می دهد این امکان وجود دارد که پایه در داخل فک به درستی 
جوش نخورده باشد. در چنین مواقعی هنگامی که پروتز بر روی 
آن جاگذاری می شود ممکن است در ابتدا سفت باشد اما به مرور 
زمان و با انجام اموری همچون آدامس جویدن، غذا خوردن و... 

به صورت لق درمی آید.
* همچنین یکی از دالیل دیگری که می تواند 

به لق شدن روکش ایمپلنت منجر شود 
زمانی اســت که پروتز به شیوه ی 

صحیحــی بــر روی ایمپلنت 
نچسبیده باشد.

۲- شکستن بدنه ی ایمپلنت
بدنه ی  شــدن  شکســته 
می تواند  نیــز  ایمپلنــت 
عوارض  بدترین  از  یکی 
ایمپلنت دندان ها محسوب 
شده و اتفاقی جبران ناپذیر 
اســت چرا که در صورت 

بروز چنین مشکلی تنها راه 
چاره خــارج کردن ایمپلنت 

از طرف دندان پزشک و جراح 
مخصوص و سپس کاشت دوباره ی 

ایمپلنت اســت. عواملی همچون فشار 
بیــش از اندازه بــر روی دنــدان و یا پروتز 

نامناســب آن ها سبب شکســتگی بدنه ی ایمپلنت ها 
می شوند.

۳- خارج شدن و افتادن روکش ایمپلنت
در ابتدا و در ســال نخســتین ایمپلنت روکش ها را با استفاده از 

چسب های موقت بر روی دندان های فرد قرار می دهند که همین 
موضوع ســبب شل شــدن و در نهایت افتادن روکش های فرد 
می شــود. در صورت بروز چنین مشکلی فرد می تواند به دندان 
پزشک یا متخصص ایمپلنت خود مراجعه کرده و دوباره روکش 

را بر روی دندان های خود قرار دهد.
۴- شــل شــدن پیچ درونــی ایمپلنت و 

شکستگی پروتز
زمانی شل شدن پیچ داخلی ایمپلنت 
و شکستگی پروتز اتفاق می افتد 
که به روکش دندام فشار بیش 
از حد وارد شــده و یا اینکه 
در غــذای وی بــه طور 
ناگهان سنگ یا مواد سفتی 
روی ایمپلنــت فرد قرار 
گیرد. اگــر چنین اتفاقی 
افتــاد در کنار اتفاقاتی که 
می افتد دندان فرد نیز دچار 

درد می شود.
عوارض ایمپلنــت دندان به 
طور موقتی پس از اتمام جراحی 
ممکن است عوارضی رخ دهند که 
به طور موقتی بوده و پس از گذشــت 
حدود سه الی شش هفته درمان می شوند، از 

جمله ی این عوارض عبارتند از:
۵- بی حس شدن گوشه ی لب

گاهی اوقات پس از کاشــت دندان این امــکان وجود دارد که 
گوشــه ی لب فرد بیمار گزگز کرده و دچار بی حســی شود، در 

صــورت بروز چنین اتفاقی اصال نباید هول شــد چرا که امری 
طبیعی بوده و به مرور زمان این بی حســی از بین خواهد رفت. 
برای مثال اگر ارتفاع اســتخوان فک پایین بیش از حد کم باشد، 

گوشه ی لب بیمار گزگز شده و بی حس می شود.
۶- متورم شدن

در برخی از بیماران پس از آنکه ایمپلنت ها گذاشــته شد تورم 
وجود دارد که پس از گذشت چند روز از جراحی شروع شده و 

حدودا هفت تا هشت روز بعد از بین می رود.
۷- خون ریزی کم پس از جراحی

پس از اتمام جراحی فرد دچار خون ریزی خفیفی می شــود که 
این امر کامال طبیعی بوده جای هیچ گونه نگرانی ندارد. این خون 
روزی خفیف ممکن است سه الی هفت روز ادامه یابد که در این 
شرایط بیشتر پزشکان استفاده از تکه ای یخ را برای بهبود سفارش 
می کنند. همچنین برای جلوگیری از خون ریزی می توان از بستنی، 

نوشیدنی های خنک و... نیز استفاده کرد.
عوارض ایمپلنت دندان توسط افراد غیر متخصص

در صورتی که فرد برای ایمپلنت دندان های خود نزد شــخصی 
مراجعه کند که تخصص کافی را نداشته باشد مشکالت زیر به 

وجود می آیند:
۸- اگر دندان پزشک تجربه و مهارت کافی را نداشته باشد فک 

بیمار سوراخ می شود.
۹- گاهی اوقات ممکن است فرد بیمار دچار مشکالت سینوسی 

شود.
۱۰- همچنین ممکن است به اعصاب فک فرد بیمار آسیب وارد 

شود.
بنابراین همیشــه سعی کنید برای درمان ایمپلنت نزد متخصص 

ایمپلنت بروید. 

 محققان اظهار کردنــد: ویروس عامل 
بیماری کووید- ۱۹ به راحتی وارد هر محیطی 
)خانــه( می شــود، بنابرایــن بایــد بدانید که 
چه کارهایــی انجام دهید تــا محیطی عاری از 
بیماری کووید-۱۹ داشته باشید و هنگام دیدار 
با خانواده و دوستان در آیین و تعطیالت بتوانید 
خطر انتشار کووید- ۱۹ در خانه را کاهش داد.
شاید افراد بارها این پرسش را از خود پرسیده 
باشــند که چگونه می توان خانه را در روزهای 
کرونایی عاری از ویروس کرد. تهویه نامناسب 
محیط از مهم ترین مواردی اســت که می تواند 
باعــث انتقال ویروس و ایجاد بیماری کووید- 

۱۹ شود.
به تعویق انداختن آیین ها تــا پایان همه گیری 
مهم ترین موضوع است، اما درصورتی  که قرار 
است آیینی برگزار شــود باید برخی از موارد 
مانند اســتفاده از تهویه مناسب، در نظر گرفتن 
مــوارد پذیرایی جداگانــه و برگزاری آیین در 

فضای باز در نظر گرفته شود.
هوای تازه، محیط ایمن تر

بهترین مکان برای ارتبــاط با دیگران، خارج 
از محیط هــای سربســته و رعایــت فاصلــه 
فیزیکــی دو متــری از افراد اســت. با توجه 
به فصل زمســتان و گذراندن زمان بیشــتر در 
خانه، خطر شــیوع ویروس کرونا بیشتر است. 
ویــروس کرونا از طریق هــوا در داخل خانه 
به ویــژه فضاهایی که تهویه نامناســب دارند، 
انتقال پیدا می کند. در این شــرایط هیچ فاصله 
مطمئنــی با فرد آلوده وجود ندارد و همه افراد 
در معرض خطر ابتال بــه عفونت قرار دارند. 

درها و پنجره ها را برای انتشــار جریان هوای 
تازه باز کنید. البته نیازی نیست که محیط سرد 
شــود، باز کردن پنجره ها تنها به اندازه مقداری 
)۱۰ سانتی متر( نیز می تواند موثر باشد. استفاده 
از دستگاه تهویه در محیط هایی مانند آشپزخانه 
و ســرویس بهداشتی بســیار مفید است، اگر 
می توانید از دســتگاه تهویــه هوای قابل حمل 
در محیط خانه نیز اســتفاده کنید. از ماسک در 
همه زمان ها، به جز هنگام خوردن و آشــامیدن 
اســتفاده کنید. درنهایت، مهم اســت که زمان 
زیادی کنار یکدیگــر و در یک اتاق یا فضای 
مشــترک نباشید. ســعی کنید از فضای آزاد یا 

دیگر فضاها نیز استفاده کنید.
ویروس کرونا در ذرات ریز منتشرشده از دهان 
هنگام صحبت، آواز، سرفه یا عطسه فرد آلوده 
وجود دارد. این ذرات ریز تا چند ســاعت در 
هوا به صورت آئروســل معلق می مانند. انتقال 
از طریــق هوا زمانــی اتفاق می افتــد که این 
توسط شخص  ویروس  آئروســل های حاوی 
دیگری استنشــاق شــود. ســعی کنید در دور 
همی هــا از خوانــدن هرگونه آواز و ســرود 
اجتناب کنید، زیرا در این موارد، ذرات ویروس 
بیشتری نســبت به صحبت کردن عادی منتشر 

می شود.
انتقــال از طریق هوا در داخــل خانه و به ویژه 
فضاهایی که تهویه ضعیف دارند، بســیار مهم 
است، زیرا ویروس در فضا پخش  و با گذشت 
زمان بیشتر می شود. در این شرایط، هیچ فاصله 
مطمئنی بــا فرد آلوده وجود ندارد و همه افراد 
در معرض خطــر ابتال به عفونت هســتند. با 

اطمینان از وجود تهویه کافی برای پاک ســازی 
هوا می تــوان انتقال ویروس از طریق هوا را تا 

حد زیادی کاهش داد.
چگونــه می توان در مالقات بــا دیگران خطر 

انتقال ویروس را به حداقل رساند؟
تجدیدنظر در ماهیت آیین

مهم ترین مسئله در برگزاری آیین و دور همی ها 
تجدیدنظر در ماهیت و عدم برگزاری به شکل 

سنتی آن هاست.
جداسازی خود از دیگران، قبل از آیین

بدیهی است که اگر بیمار هستید، باید در خانه 
بمانید، اما در آســتانه کریســمس برای کاهش 
خطر انتقــال ویروس کرونا )بــدون عالمت( 
می توانید خود را قرنطینه کنید. لوسی یار دلی، 
استاد روانشناســی در دانشگاه بریستول اظهار 
کرد: اگر بتوانید ۱۴ روز خود را از دیگران جدا 
کنید، بسیار ایمن هستید. پنج روز کافی نیست، 
اگرچه از هیچی بهتر است. ۱۰ روز بهتر و البته 

۱۴ روز بسیار عالی است.
از دیدن همه افراد در یک زمان اجتناب کنید

در محیط های کوچک، هرچقدر تعداد بیشتری 
از افراد حضورداشته باشند، احتمال اینکه فردی 
ناخواســته ناقل ویروس باشد، بیشتر و رعایت 

فاصله فیزیکی در افراد  دشوارتر است.
از خانه خود در برابر کووید محافظت کنید

روش های زیــادی برای کاهش خطر انتقال در 
داخل خانه، ازجمله ضدعفونی کردن سطوحی 
که لمس می شــود، پوشــیدن ماسک و حفظ 

فاصله دو متری از یکدیگر وجود دارد.
تهویــه اهمیت ویــژه ای دارد  و در خانه های 

مدرن با عایق بندی مناســب ممکن است یک 
پنجره باز کافی نباشد.

گابریل اســکالی، اســتاد  دانشــگاه بریستول 
می گوید: ایجــاد جریان هــوا در خانه، عامل 
مهــم در این موضوع اســت؛ بنابراین، درها را 
باز بگذارید و یک پنجره در هر دو طرف خانه 
نیمه باز باشد.همین مورد در اتاق های مجزا نیز 
رعایت شود و درها و پنجره ها را باز نگه دارید.

یادتان باشد خانه به معنای ایمنی نیست
 Nature Human نتایج بررسی اخیر در
Behaviour نشــان داده اســت کــه لغو 
اجتماعات کوچک به عنــوان موثرترین راهبرد 
برای جلوگیــری از انتقال بیماری کووید- ۱۹ 

است.
استفان ریچر، اســتاد روانشناسی اجتماعی در 
دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند هشدار می دهد 
برگزاری آییــن و دورهمی در مکان های ایمن 
)خانــه( خطرناک اســت، زیرا که افــراد این 
مکان ها را ایمــن می دانند و مراقبت از خود را 

تاحدودی کاهش می دهند.
بیاموزید که چگونه مودبانه »نه« بگویید

اگر فردی برای درآغوش گرفتن نزدیک می شود 
و یا شما را به خانه اش دعوت می کند، نپذیرفتن 
درخواســت او ممکن است دشوار باشد، برای 
ایــن موارد ســعی کنید »نــه« را به عنوان یک 
پیشــنهاد به جای نپذیرفتن به کار برید؛ بنابراین 
به جای اینکه بگویید به من نزدیک نشو، بگویید 

باید فاصله بگیرم تا شما را آلوده نکنم.
چیدمان میز را تغییر دهید

میز شــام یا پذیرایی را اگر امکان پذیر است در 

محیط های سربســته نچینید. بهداشت فردی را 
رعایت کنید و دســت ها را مرتب بشویید. در 
صورت داشــتن فضا و تجهیزات پذیرایی در 
دســترس، چیدمان میز یو )U( شکل یا حتی 
میزهای جداگانه بــرای خانوارهای مختلف را 

در نظر بگیرید.
لیندا باولد، استاد بهداشت عمومی در دانشگاه 
ادینبورو اســکاتلند اظهار کرد: قــرار گرفتن 
افراد از خانواده های مختلف روبروی هم ایده 
خوبی نیست، همچنین عدم پخش موسیقی که 
باعث شود، افراد ترغیب به همخوانی شوند و 

ویروس بیشتری در فضا پخش شود.
از دست زدن به وســایل دیگران اجتناب کنید. 
به صورت مشــترک غذا نخورید، ســعی کنید 
همه افراد وســایل شخصی همراه داشته باشند 

و هنگام رفتن آن را با خود ببرند.
ســعی کنید در منازل افراد آسیب پذیر، حضور 
پیدا نکنید، همچنین فرد آسیب پذیر از دیگران 

پذیرایی نکند.
مدت زمان دیدار دیگران را کاهش دهید

مدت زمانــی که در خانه می گذرانید، در تجمع 
ویروس در فضا تفاوت ایجاد می کند. از دیدگاه 
ردیابی تماس، ۱۵ دقیقه نشستن در فاصله دو 
متری از شــخصی که در خانه اســت، تماس 
نزدیک تعریف می شــود؛ بنابراین بازدیدهای 
کوتاه مدت بهتر از بازدیدهای طوالنی تر است.

برگزاری آییــن در فضای بــاز بهترین گزینه 
است اما بدون خطر نیست. به تعویق انداختن 
اجتماعات با خانواده یا دوســتان تا تابســتان 

می تواند ایمن ترین راهبرد در این زمینه باشد.

سفارش هایی برای کاهش انتقال ویروس کرونا در اجتماعات کوچک

کاهش 5۰ درصدی 
فوتی های کرونا

 سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: هم اکنون شــاهد کاهش ۴۰ درصدی 
آمار بستری های ناشی از کرونا و ۵۰ درصدی 

فوتی ها در کشور هستیم.
دکتر علیرضا رییســی در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در وضعیت فعلی کشــور بعد از 
چند هفته روند صعودی کرونا هم اکنون روند 
نزولی را طی می کند اظهــار کرد: هم اکنون 
شــاهد کاهش ۴۰ درصدی آمار بستری های 
ناشی از کرونا و ۵۰ درصدی فوتی ها هستیم.

وی تصریح کــرد: اگرچه در آمار مبتالیان و 
فوتی ها شاهد روند نزولی هستیم اما تا رسیدن 
به نقطه مطلوب و رســیدن به ایمنی مناسب 

هنوز فاصله داریم.
رییسی با بیان اینکه ار ۳۱ استان کشور در ۳۰ 
استان شاهد روند نزولی در ابتال و فوتی های 
ناشی از کرونا هستیم گفت: شوربختانه استان 

مازندران همچنان روند صعودی دارد.
وی با بیان اینکه از مجموع شهرســتان های 
گیالن، شش شهرســتان وضعیت زرد و ۱۰ 
شهرستان وضعیت نارنجی دارند، گفت: در 
ایران ۵۱ درصد علل ابتال ناشی از دورهمی ها 
و در اروپــا ۷۵ درصــد علل ابتال ناشــی از 

دورهمی ها است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
هم اکنون ۲۴۳ شهرستان زرد در کشور داریم، 
خاطرنشان کرد: اگر پروتکل های پیشگیری 
از انتشــار ویروس کرونا در این شهرها نیز 
رعایت نشود ممکن است به سمت نارنجی 
بروند اما اگر سفارش ها رعایت شود به سمت 

سفید شدن نیز خواهند رفت.
رییســی ادامه داد: ۲۰۵ شهرستان در کشور 
وضعیت نارنجی دارند و الزم است در فصل 
سرد سال برای جلوگیری از پیک دوباره کرونا 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

رییس کل سازمان نظام پزشکی: 
هرچه سریعتر 

واکسن معتبر کرونا بخریم
 رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: 
عنصر زمان برای مقابله با بیماری کووید۱۹ 
بســیار مهم اســت، با ارج نهادن به تالش 
دانشــمندان ایرانی برای تولید واکسن کرونا 
الزم اســت همه تالش ها بــر خرید هر چه 
سریع تر واکسن و شروع واکسیناسیون مردم 
عزیز کشــورمان در یک بازه زمانی مشخص 

متمرکز شود.
به گزارش ایرنا از ســازمان نظام پزشــکی، 
محمدرضا ظفرقندی روز یکشــنبه در نامه 
ای به ســعید نمکی وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی افزود: همــان گونه که 
استحضار دارید طوالنی شدن اپیدمی بیماری 
کووید۱۹ در جهان و کشورمان ایران، صدمات 
جبران ناپذیری را به حوزه سالمت و معیشت 
مردم وارد ساخته است. طبیعتاً رهایی از این 
بیماری و آثار مخرب آن جزو خواسته های 

عموم و مسئوالن کشور است.
وی افــزود: بــا ارج نهادن بــر تالش های 
دانشــمندان عزیز کشــورمان بــرای تولید 
واکسن کرونا، عنصر زمان برای مقابله با این 
بیماری بســیار مهم و سرنوشت ساز است و 
با توجه به تولید و شروع استفاده از واکسن 
در کشورهای مختلف به نظر می رسد، الزم 
است همه تالش ها بر خرید هر چه سریع تر 
واکسن و شــروع واکسیناسیون مردم عزیز 
کشورمان در یک بازه زمانی مشخص متمرکز 

شود.
ظفرندی ادامه داد: ســازمان نظام پزشکی به 
عنوان نهاد مرجع صنفی بر پایه بند »ت« ماده 
۳ قانون ســازمان نظام پزشکی برای تهیه و 
ارائه خدمات واکسیناســیون به مردم و کادر 
درمان اعــالم آمادگی می کند. همچنین این 
ســازمان برای پیگیری ویژه تهیه واکســن، 
کمیته ای را تعیین کرده تا با هماهنگی وزارت 
بهداشــت و دولت و در راستای فعال کردن 
دیپلماسی عمومی، اقدام عاجل در این زمینه 
انجام شود. دســتور مساعد جناب عالی در 
مورد این همکاری و تســریع در زمینه تهیه 

واکسن موجب امتنان است.
ســیما ســادات الری، ســخنگوی وزارت 
بهداشــت پیش از این اعالم کرد: واکســن 
ایرانی کرونا تیر سال ۱۴۰۰ تولید می شود. 

تعدادی از شرکتهای بزرگ تولید دارو در دنیا 
برای تولید واکســن کرونا اقدام کرده اند که 
به نظر می رسد پروژه تولید واکسن فایزر و 
بیو ان تک )واکسن مشترک آمریکا و آلمان( 
که در دمای منفــی ۷۰ درجه نگهداری می 
شــود و واکسن تولیدی شــرکت مدرنا در 
آمریکا که در دمای منفی ۲۰ درجه نگهداری 
می شــود از بقیه جلوتر است و توانسته اند، 
مجوز استفاده اضطراری را در برخی کشورها 
بگیرند. برخی کشــورها از جمله انگلیس و 
آمریکا واکسیناســیون شــهروندان خود را 
با این واکسن ها شــروع کرده اند. سومین 
واکسن تولید شــده در دنیا که مراحل تایید 
را می گذارند، واکســن شرکت بریتانیایی - 
سوئدی آسترازنکا و اکسفورد است که امکان 

نگهداری در یخچال را هم دارد.

خبــر

 معاون توســعه منابــع و مدیریت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حقوق 
پرســتاران از اول دی مــاه، ۵۰ درصد افزایش می 
یابد، از اســفند ۹۸ نیز تاکنون ۵۰ درصد افزایش 
حقوق داشته اند بنابراین در دو سال گذشته حقوق 

پرستاران دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید کامل تقوی نژاد روز 
یکشنبه در آیین بزرگذاشت مقام پرستار در حضور 
رییس جمهوری افزود: از زمان شروع فعالت دولت 
تدبر و امید بهبود وضعیت معیشت کادر بهداشت و 
درمان به خصوص پرستاران در دستور کار وزارت 
بهداشت بوده است که با همکاری سازمان برنامه 
و بودجه و ســازمان امور استخدامی پیگیری شده 

است.
وی ادامــه داد: در این مدت بــا همکاری رییس 
جمهوری محترم هر مطالبه ای از جانب پرستاران 
مطرح شده، در سریعترین زمان ممکن پیگیری شده 
است و با استخدام های انجام شده نسبت پرستار به 
تخت بیمارستانی در کشور تا پایان امسال از حدود 

۸دهم به ۱.۱ می رسد.
معاون وزیر بهداشت گفت: از سال گذشته اکنون 
۵۲ هزار مجوز اســتخدامی در وزارت بهداشــت 
گرفته شده است که ۱۰ هزار نفر آنها سال گذشته 
استخدام شدند،  حدود ۵ هزار پرستار نیز با شروع 
اپیدمی کرونا بدون تشــریفات در بیمارســتانهای 

دولتی برای رسیدگی به بیماران کرونا جذب شدند، 
آزمون اســتخدام ۷ هزار نفر دیگر نیز با همکاری 
سازمان سنجش در دی یا بهمن برگزار می شود و 
این تعداد همین امسال جذب می شوند، از مجوز 
اســتخدام ۳۰ هزار نفری هم حدود ۴۵ درصد به 

گروه پرستاری اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: حقوق پرستاران نیز از ابتدای امسال 
۵۰ درصد  افزایش یافتــه و از اول دی یعنی فردا 
نیز با اعمال فوق العاده ویژه در احکام پرســتاران 
حقوق آنان ۵۰ درصد دیگر هم اضافه می شــود و 

در مجموع حقوق پرســتاران از اسفند ۹۸ تا پایان 
امسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته  و دو برابر می شود 
و در مقایسه با سال ۹۲ حقوق پرستاران ۶.۵ برابر 
شده است در حالی که تورم کشور در این مدت ۴ 

برابر بوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت افزود: 
با این حساب حداقل حقوق یک پرستار کارشناس 
تازه اســتخدام که اکنون چهار میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان اســت و نیز حقوق یک پرستار کارشناس 
ارشــد تازه استخدام که اکنون چهار میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان است از فردا ۵۰ درصد افزایش می یابد، 
حقوق یک پرستار کارشناس با ۲۰ سال سابقه نیز از 
۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان و کارشــناس  ارشد از هفت میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش می یابد، 
ضمن اینکه هر پرســتار نیز ماهانه ۲.۵ تا ۳ میلیون 
تومان نیز بابت اضافه کار و کارانه دریافت می کند.

وی گفــت: معوقه کارانه و اضافه کار پرســتاران 
نیز که ســال گذشــته ۱۶ تا۱۸ ماه و گاهی ۲۴ ماه 
تاخیر داشت اکنون به سه تا چهار ماه رسیده است 

و علت اختالف گزارش وزار بهداشت و سازمان 
برنامه و بودجه به خاطر کاهش درآمد اختصاصی 
بیمارستانهاست که البته با دستور رییس جمهوری 
دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومــان برای کاهش مبلغ 
کارانه کادر بیمارستانی اختصاص یافته است و در 
مجموع افزایش حقوق پرستاران ۱۴ درصد بیش از 

دیگر کادر درمان است.
تقوی نژاد افزود: در مورد شهدای خدمت نیز تاکنون 
۲۱۰ نفر از کادر پزشکی و پرستاری به عنوان شهید 
خدمت در کمیته کشوری آن تایید شده اند، تعدادی 
پرونده نیز باقیمانده که در نشست روز چهارشنبه 

تعیین تکلیف می شوند.
وی گفت: تالش شــد حقوق پرســتاران و دیگر 
نیروهای شــرکتی به ۸۰ درصــد حقوق نیروهای 
رســمی برســد و البته تبدیل وضعیــت آنان نیز 
در دســتور کار اســت و خواهش ما از دولت این 
است که این پرستاران که آزمون خود را در دوران 
کرونا داده اند دیگر برای استخدام مشمول آزمون 

استخدامی قرار نگیرند.
معاون وزیر بهداشــت افزود: آییــن نامه حفظ 
حقوق و کرامت پرســتاران و نیروهایی که دچار 
عــوارض طوالنی مدت خدمــت و بیماری می 
شــوند نیز تدوین شــده و امیدواریم با تصویب 
آن این عزیزان نیز به از مزایایی شــبیه ایثارگران 

برخوردار شوند.

معاون توسعه وزارت بهداشت:

حقوق پرستاران از اول دی ۵۰ درصد افرایش می یابد
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 روغن خوراکی سه کاره 
استاندارد نیست

 معــاون نظارت بر اجرای اســتاندارد 
با بیــان اینکه برای روغن هــای خوراکی با 
کاربردهــای مختلــف، اســتانداردهای ملی 
جداگانه تدوین شده است گفت: استانداردی 
بــرای روغن خوراکی با کاربرد » پخت و پز، 
ساالد و سرخ کردنی« با عنوان روغن سه کاره 

وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط 
عمومی اســتاندارد، مشــخصات درج شده 
بــر روی فرآورده روغن ســرخ کردنی با نام 
تجاری» اولترا هایلی« محصول واحد تولیدی 
طبیعت سبز پارس کهن با استاندارد ملی ایران 
به شماره ۴۱۵۲ با عنوان » روغن سرخ کردنی- 
ویژگی ها و روش های آزمون« مغایرت دارد.

بنا بر این گزارش، وحید مرندی مقدم، معاون 
نظارت بر اجرای استاندارد با بیان اینکه برای 
روغن هــای خوراکی با کاربردهای مختلف، 
استانداردهای ملی جداگانه تدوین شده است 
گفت: اســتانداردی بــرای روغن خوراکی با 
کاربرد » پخت و پز، ساالد و سرخ کردنی« با 

عنوان روغن سه کاره وجود ندارد. 
مرنــدی مقدم اضافه کرد: انــواع روغن های 
مایع از جمله روغن سویا، آفتابگردان، کانوال و 
مخلوط این روغن ها با نام روغن مایع مخلوط 
) مــورد مصرف برای پخت و پز و ســاالد ( 
روغن مخصوص خانوار) مورد مصرف برای 
پخت و پــز( و روغن ســرخ کردنی) مورد 

مصرف سرخ کردن( معرفی می شوند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به 
تبلیغ روغن سرخ کردنی با نام تجاری »اولترا 
هایلی« محصول واحد تولیدی طبیعت ســبز 
پارس کهن با عنوان روغن ســه کاره در صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران توضیح داد: 
سازمان ملی استاندارد ایران هیچگونه تاییدیه 
ای به » روغن مصرفی ســه کاره« نداده است 
و این عبارت که باعث القاء شبهه کیفیت برای 
مصرف کنندگان می شود، مورد تایید سازمان 

ملی استاندارد ایران نیست.
مصرف کنندگان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشــتر در مورد مقررات استانداردهای ملی به 
  isiri.gov.ir پرتال این ســازمان به نشــانی

مراجعه نمایند.

مسکن حباب دارد؟

 وزیر راه و شهرســازی کــه امردادماه 
امسال از متقاضیان مسکن خواسته بود برای 
کاهش التهاب بازار مسکن، خانه نخرند اخیرا 

نیز گفته که مسکن حباب دارد.
به گزارش ایسنا، قیمت مسکن از ابتدای آذرماه 
روند نزولی به خود گرفته و مطابق بررســیها 
نرخهای پیشنهادی در تهران و شهرستانها تا 
۱۵ درصد کاهش یافته اســت. این در حالی 
اســت که بازار مســکن از خردادماه به بعد 
روند صعــودی به خود گرفته بــود تا اینکه 
محمد اســالمی، وزیر راه و شهرسازی اواخر 
خرداماه برای سومین بار در یک سال گذشته 
به مردم سفارش کرد به منظور کاهش التهاب 
بازار مسکن فعال خانه نخرند. او معتقد بود که 

قیمت مسکن حباب دارد.
هرچند ســفارش وزیر به خرید نکردن تاثیر 
چندانی در کنترل روند صعودی قیمتها نداشت؛ 
بــه طوری که از قیمت مســکن در تهران در 
ماههای شهریور، مهر و آبان به ترتیب در ۵.۱ 
درصد، ۱۰ درصد و ۱.۸ درصد نسبت به ماه 
قبل از خود افزایش یافت. البته علت کاهش 
سرعت رشــد قیمت در آبان ماه، کاهش نرخ 

ارز ناشی از تحوالت سیاسی بین المللی بود.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی همواره تاکید 
دارند که نوســانات بازار مسکن دالیل درون 
بخشی ندارد بلکه باید آن را در علتهای برون 
بخشی اقتصاد کالن جست و جو کرد. در این 
بین روند صعودی قیمت ارز که از اواخر سال 
۱۳۹۶ آغاز شد تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت 

کاالها از جمله مسکن داشته است.
بر این پایه محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در روزهای گذشته دوباره در مصاحبه ای گفته 
است که »در شرایط کنونی بازار مسکن به دالیل 
گوناگونی دچار نوسان است و این مسئله موجب 
شده که قیمت مساکن با حباب مواجه شود، از این 
رو نمی توان به صورت هیجان زده درباره مسائل 
مختلف حوزه مسکن از جمله قیمت واحدهای 

طرح اقدام ملی صحبت کرد«.
اســالمی افزود: »همچنان مالک وزارت راه و 
شهرسازی درباره واحدهای تولیدی در طرح 
اقدام ملی، همان برآورد اولیه است، از طرف 
دیگر از متقاضیانی که نسبت به افتتاح حساب 
اقدام کرده اند می خواهم که هر چه سریع تر 
نسبت به پرداخت اقساط مذکور اقدام کنند. بر 
پایه آمارها حدود ۱۰۰ هزار نفر هنوز اقساط 
اولیه را پرداخت نکرده اند که این مسئله باید 
تسریع شود تا ما بتوانیم پروژه ها را فعال کنیم«.

خبر

 صدها دســتگاه خودروی دارای 
پرونده قضایی می توانست طبق مصوبه 
دولــت بعد از رفع توقیــف و بدون قید 
زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون 
به دلیــل ابهام در رای صادره از ســوی 
مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود 
رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آنها به 
حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک 
بر پایه قانون نســبت به اعمال مقررات 
متروکــه اقدام کند و هیــچ گاه دراختیار 

صاحبانشان قرار نگیرد.  
به گزارش ایسنا، به تازگی مرکز واردات 
و امور مناطق آزاد و ویژه، در بخشنامه ای 
به گمرک به شرایط ترخیص خودروهای 
دارای پرونده قضایی اشاره و اعالم کرده 
اســت »در مواردی کــه از خودروهای 
ســواری رفع توقیف شده و این خودرو 
مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز 
مبارزه با جرایم ســازمان یافته نیســت، 
با توجه به اینکــه مهلت ترخیص دیگر 
خودروها بر پایــه مصوبه هیات وزیران 
به پایان رســیده اجرای احکام صادره و 
ترخیص خودروهای رفع توقیف شــده 
منوط به تمدیــد دوباره مهلت ترخیص 
خودروهای سواری موجود و ابالغ از این 

دفتر است. » 
بر این پایه ترخیــص خودروهایی که از 
سوی مرجع قضایی رفع توقیف می شود، 
مانند دیگر خودروهای ســواری مربوطه 
مشروط به تمدید دوباره مهلت ترخیص 
شــده اســت. اما پیش از این و با توجه 
به مصوبات هیات وزیران شــرایط برای 
این خودروها به نحوی تعریف شــد که 

ترخیص در قید زمان مطرح نبود.
زمان برای ترخیص خودروهای دارای 

پرونده قضایی برداشته شد
این در حالی اســت که حدود ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ خودرو در ســال های گذشته به 
گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر دلیلی 
ترخیص آنها متوقف شد تا اینکه سرانجام 
در مذاکرات و با مصوبه هیأت وزیران در 
چهار مرحله از دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور 
امســال زمان هایی در نظرگرفته شــد تا 
صاحبان کاال طبق شــرایط تعریف شده 
برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها 
اقدام کنند و بعد از آن دیگر زمانی تمدید 

نشد.
بخشــی از خودروهــا )حــدود ۲۵۰۰ 
دســتگاه( دارای پرونــده قضایی بوده و 
ترخیــص آنها منوط بــه تصمیم مرجع  

قضائی شد.
در همین جریان در بهمن ماه ســال قبل 
با مصوبه هیات دولت زمان سه ماهه ای 
برای خودروهای باقی مانده تعیین شد که 
این بار در مورد خودروهای دارای پرونده 
قضایی قید زمان مطرح نبود. تا قبل از این 
مصوبه  حدود ۷۱۵۳ دستگاه ترخیص و 
۵۱۰۸ دســتگاه دیگر در گمرک و بنادر 
باقی مانده بود، ولی در پایان این مهلت در 
اردیبهشت امسال، مهرداد جمال ارونقی 
- معاون فنی گمرک ایران - در گزارشی 
با اشاره به ترخیص های صورت گرفته 
اعالم کرد کــه از خودروهای باقی مانده 
۲۴۷۱ دســتگاه که عمدتا دارای پرونده 
قضایی هســتند، در صورت صدور رای 
مبنی بر برائت صاحب کاال از سوی مرجع 
رسیدگی کننده، نیاز به تمدید زمان ندارند، 

ولی برای ۱۲۴۸ خودروی دیگر که ۱۱۰۰ 
دستگاه آن فاقد ثبت سفارش است، باید 
مهلت از سوی هیات دولت تمدید شود 
که اگر وزارت صمت نسبت به باز کردن 
ثبت ســفارش اقدام نکند این خودروها 
هیچ گاه ترخیص نخواهند شــد و عمال 

زمان برای ۱۴۸ خودرو تمدید می شود.
در ادامه بار دیگر زمان به مدت سه ماه تا 
۲۶ شهریور از سوی هیات دولت تمدید 
شــد و این بار گزارش نهایی معاون فنی 
گمرک ایران نشان داد که ۲۳۲۵ دستگاه 
از مجمــوع ۵۱۰۸  خودروی ســواری 
دستگاه دپو شده باقی مانده در گمرکات 
)قبل از مصوبه بهمن( ترخیص قطعی و 
۲۷۸۳ دســتگاه خودرو امکان ترخیص 
پیدا نکردند که تعــدادی از خودروهای 

باقیمانده دارای پروندۀ قضایی بودند.
وی گفتــه بود که »بدیهی اســت انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای 
دارای پرونــده قضایی کــه »رأی قطعی 
برائت« آنها از ســوی مراجع رســیدگی 

کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی 
برای ترخیــص نبــوده و ترخیص این 
خودروها با رعایت دیگر مقررات بالمانع 

است. »
چرا ترخیــص خودرهای رفع توقیف 

شده مشروط به تمدید زمان شد؟
با این حال آنچه اخیرا در بخشنامه ای به 
گمرکات اجرایی درباره شرایط ترخیص 
خودروهــای دارای پرونده قضایی ابالغ 
شــده از ضــرورت تمدید زمــان برای 
ترخیص خودرو های رفع توقیف شده از 

سوی مرجع قضایی حکایت دارد.
بر پایــه پیگیری های ایســنا درباره این 
بخشــنامه و رویــه تــازه در ترخیص 
خودرهــای توقیفی، ماجــرا از این قرار 
است که در بند )۳( مصوبه هیات دولت 
در بهمن ماه ۱۳۹۸، تأکید شــده اســت 
که »انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
خودروهــای دارای پرونــده قضایی که 
»حکم قطعــی برائت« آن ها از ســوی 
مرکز رســیدگی کننده صادر می شود م، 

شمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و 
بــا رعایت دیگر مقررات ترخیص آن ها 

بالمانع است. »
بعد از پایان مهلت سه ماهه مصوبه بهمن 
ماه، وزارت صمــت در هفتم خرداد ماه 
در نامــه ای به معاون اول رییس جمهور 
درخواست تمدید دوباره زمان را مطرح 
می کند که خواســته می شــود عبارت 
»حکم قطعــی« در بند)۳(، به »دســتور 
قضایی« تغییر کند، اما آنچه در نهایت در 
۲۶ خردادماه توســط هیات وزیران برای 
تمدید زمان، مصوب شــد در بند )۲( بر 
این تاکید داشت که در بند )۳( تصویب 
نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت »حکم قطعی 
برائــت« به »رای قطعــی منع پیگیری یا 

برائت« اصالح می شود.  
به استناد این مصوبه، بعد از پایان مهلت 
۲۶ شــهریورماه دیگــر امکان ترخیص 
هیچ خودرویی بدون تمدید زمان وجود 
پرونده  دارای  ندارد مگر خودروهــای 
قضایی که طبق مصوبه هیات دولت در 

قید زمان نبودنــد، بنابراین گمرک ایران 
تنهــا در صورتی می تواند نســبت به 
ترخیص آنها اقدام کند که مرجع قضایی 
»رای قطعی منع پیگیری یا برائت« صادر 

کرده باشد.
احتماال متروکه شدن از سوی گمرک 

ولــی آنچه اتفاق افتاده این اســت که از 
ســوی مرجع قضایی اعالم شده  »با رفع 
منع تعقیــب، ترخیص با رعایت ضوابط 
بالمانع خواهد بود«؛ این عبارت به نوعی 
با تاکید مصوبه مبنی بر صدور »رای قطعی 
منع پیگیری یا برائت« و بدون قید زمانی 
همخوانی نداشته، مبهم است و منجر به 
ترخیص نهایی خودرو از ســوی گمرک 
بدون تمدید زمان نمی شــود، به عبارتی 
رای صادر شده ولی ادامه ماجرا به ضوابط 

ارجاع داده شده است.
بر همین اساس در بخشنامه گمرک ایران 
درباره خودروهــای توقیفی موجود در 
گمرکات که توســط مراجع قضایی رفع 
توقیف می شوند تصریح شده است؛ به 
گونه ای که ترخیــص خودروهای رفع 
توقیف شده منوط به تمدید دوباره مهلت 
ترخیص خودروهای سواری موجود طبق 
مصوبــه هیات وزیــران و در ادامه ابالغ 
توســط مرکز واردات به گمــرک ایران 

است.
تاکیــد مرجع قضایــی در حالی بر اقدام 
گمرک ایران »بر پایــه مقررات حاکم بر 
این سازمان« در مورد خودروهای توقیفی 
اســت که در این حالت با توجه به اینکه 
به  قید زمانی اشــاره نداشته، گمرک نیز 
تا زمانی که مهلت تمدید نشــود امکان 
ترخیص خودروهای رفع توقیف شــده 

را ندارد.
از این رو، در شــرایطی که تمدید زمان 
بعید به نظر می رسد احتمال اینکه گمرک 
بــر پایه مقررات و ضوابط حاکم بر خود 
اقدام و این خودروها که رفع توقیف شده 
ولی مصوبه ای برای تمدید زمان ندارند 

را متروکه اعالم کند وجود دارد.
این در حالی اســت که بعد از مهلت ۲۶ 
شــهریور ماه، دیگر زمانی تمدید نشد و 
مابقی خودروها که بخشی از آن فاقد ثبت 
سفارش بود مشمول مقررات متروکه شده 

است.

اتفاق تازه برای دپو شده ها در گمرک

ترخیص خودروهای توقیفی به بن بست خورد

 رییس ســازمان حمایت اعالم کرد که 
فروش اجبــاری کاال همراه با هــر کاالی دیگر 

تخلف است و با آن برخورد می شود.
به گزارش ایســنا، عباس تابش در نشست ای به 
ریاســت معاون وزیر و رییس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیــد کنندگان و با حضور 
نمایندگان شــرکت های تولیدی و پخش برگزار 
و در زمینه فروش اجباری روغن نباتی به همراه 
دیگر محصوالت بحث و بــر تخلف بودن این 

موضوع تاکید کرد.
وی با تاکیــد بر اینکه فروش اجباری هر کاالیی 
بــا کاالی دیگر تخلف و خالف قانون اســت، 
اظهار کرد: باید رفتار همه عوامل فروش و توزیع 
کنندگان و نمایندگی های عرضه مورد رصد قرار 
گرفتــه و از انجام تخلف موضوعی به خصوص 
عرضه خارج از شــبکه و گرانفروشی جلوگیری 
شــود. بدیهی اســت مســئولیت عملکرد کلیه 
ویزیتورها و عوامل پخش با واحدهای اصلی بوده 
و حتما باید کنترل های الزم در این باره توسط این 

شرکت ها صورت گیرد.
به گفته این مقام مسئول طبق دستور العمل ابالغ 
شده این ســازمان، سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت اســتان و بازرســان اصناف موظفند، با 
برنامه ریزی مناسب و انجام بازرسی های موردی 
و مســتمر، اقدامات نظارتی و بازرســی خود را 
بر چگونگی فروش و توزیــع  روغن خوراکی  

متمرکز کنند.
تابش افزود: اقدامات نظارتی برای اقالم یارانه ای 
و کاالهای اساسی همچنان با جدیت و با استفاده 
از توان و ظرفیت تمامی دستگاه های نظارتی در 

حال پیگیری بوده و تا کنون پرونده هایی نیز برای 
متخلفان تشکیل شــده، اما انتظار داریم با خود 
کنترلی شبکه فروش، شاهد بروز تخلفاتی از این 

قبیل نباشیم.  
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بازرسان در واحدهای 
صنعت معدن و تجارت موظفند کماکان با  نظارت 
الزم، با فروش اجباری کاالها همراه با روغن نباتی 
یا هر کاالی دیگری  به شدت مقابله و در صورت 
مشاهده تخلفات، برخورد قانونی کنند، خاطرنشان 
کرد:  مردم می توانند تخلفات مشاهده شده را از 
طریق تلفن ۱۲۴ ســازمان حمایت و سازمانهای 

صمت استان ها  گزارش کنند.  
در ادامه شــرکت های تولیــدی و پخش روغن 
خوراکی اظهار کردند که کارخانجات روغن نباتی 
هیچ نقشی در فروش اجباری دیگر کاالها همراه 
با روغن نباتی نداشته و فرایند فروش روغن نباتی 
در شــبکه توزیع مطابق ضوابط انجام می شود، 
اما بعضا تخلفاتی از سوی برخی عوامل فروش 

صورت می پذیرد که باید با آن برخورد شود.
این در حالی اســت که گزارش هــای دریافتی 
ایســنا در اوایل آذر ماه نشــان می دهد در برخی 
فروشــگاه ها فروش روغن از یک برند منوط به 

خرید دیگر اقالم از همان برند شده و مسئوالن 
فروشگاه اذعان کرده اند که شرکت فروشنده هم، 
فروش روغن خود را مشروط به خرید اقالم دیگر 
آن برند کرده است.  بررسی های میدانی بازرسان 
سازمان صمت استان تهران در اواخر آبن ماه نیز 
نشان داد تعدادی از شرکت های پخش و صنوف 
توزیعی، فروش روغن با مصرف خانوار را منوط 

به خرید دیگر اقالم کرده اند.
اواخر شــهریورماه بود که عرضــه روغن جامد 
در فروشــگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش 
یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار 
کمیاب شــد؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها 
و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک 
روغن فروخته می شــد.  اگر چــه بنا بر وعده 
مسئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذشته روغن 
در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل 
شــود،  اما به نظر می رسد این وعده به ویژه در 
بخــش روغن جامد هنوز به طور کامل عملیاتی 

نشده است.

سازمان حمایت اعالم کرد

فروش اجباری تخلف است

 رییــس انجمن تخصصی صنایع 
همگــن نیرو محرکــه و قطعه ســازان 
خودرو کشــور گفت: باتوجــه به اینکه 
امروز با وجود افزایــش نرخ ارز و مواد 
اولیه، ســاخت خودرو با قیمت کمتر از 
۱۰۰ میلیون تومان بی معنی است، دولت 
باید مفهوم خــودروی ارزان قیمت را در 

برنامه های خود مشخص کند.
چنــدی پیش، معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهــوری از برنامه ریــزی برای 
طراحی خودروهای به روز و ارزان قیمت 
با اســتفاده از ظرفیت های داخلی کشور 

خبر داد.
»سورنا ســتاری« در نشست مشترک با 
وزیر صنعت و رییس گروه اقتصادی دفتر 
رهبر معظم انقالب درباره بررسی طرح 
تولید خودروی به روز و اقتصادی، افزود: 
ایجاد نوآوری با اســتفاده از طراحی های 
داخلی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل، 
در طرح تولید خــودروی ارزان قیمت و 
به روز بر طراحی با استفاده از ظرفیت های 

داخل کشور تاکید داریم.
در این پیوند رییــس انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان 
خودرو کشــور امــروز در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: زمانی دالر 
یک هزار تومان قیمت داشــت و پراید با 
قیمت ۶ میلیون تومانی، خودرویی ۶ هزار 

دالری و ارزان قیمت محسوب می شد.
»محمدرضا نجفی منش« بیان داشت: امروز 
و با نرخ های فعلی دالر، پراید خودرویی 
حــدود ۱۰۰ میلیون تومانی محســوب  
می شــود و خودروهــای در همین بازه 
قیمتی، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار 

خرید و فروش می شوند.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو وابستگی 
مستقیم به نرخ دالر دارد، ادامه داد: پراید 
تا زمان حضــور در خطوط تولید، جزو 
ارزان ترین ها در جهان محسوب می شد، 
اما اگر دولت به دنبال خودرویی ارزان تر 

است باید پرسید به چند دالر؟
این مقام صنفی یادآور شد:  شاید ارزان ترین 

خودروهای کنونی جهان، چهارچرخ های 
ساخته شده از سوی شرکت تاتاموتورز 
هند باشد که با قیمت های بین دو هزار و 
۵۰۰ تا پنج هزار دالری فروخته می شود، 
اما از کمترین امکاناتی همچون کیسه هوا 

یا کولر برخوردار نیستند.
وی، قیمت گــذاری فعلــی خودروها از 
سوی شــورای رقابت را اشتباه توصیف 
کرد که منجر به ضرر و زیان خودروساز و 
قطعه ساز شده و تاکیدکرد:  قیمت خودرو 
باید به یکی از دو شیوه عرضه در بورس 

یا حاشیه بازار تعیین شود.
ارائه تسهیالت ارزان قیمت

نجفی منــش با اشــاره بــه قیمت های 
کاذب خودرو در بازار، اما بازگشــت به 
قیمت های ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی برای 
ارزان ترین خودروهای بازار را غیرممکن 
دانست و تاکید کرد: دولت در این راستا 
باید با تعریف مکانیسم هایی از جمله ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت با دوره پرداخت 
بــه حمایــت مصرف کنندگان  طوالنی 

بپردازد.
وی تصریح کــرد:  پاییــن نگه داشــتن 
مصنوعی قیمت ها، در شــرایط فعلی با 
افزایش نرخ دالر و وابستگی خودروها به 
مواد اولیه و تجهیزات خارجی که نیازمند 
تامین ارز هستند، فقط به زیان قطعه سازان 
و خودروســازان و فربه تر شــدن دالالن 

می انجامد.
رییس انجمــن تخصصی صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
همچنین به رشــد چنــد برابری حجم 
نقدینگی ســرگردان در دست مردم در 
ســال های گذشته اشــاره کرد و گفت: 
بخش بزرگی از دالیــل تورم، به همین 
دلیل است و اگر به دنبال بهبود وضعیت 
قیمت ها هستیم باید راهکاری برای این 

مساله بیابیم.
وی دوباره تاکید کرد:  در موضوع خودرو، 
دولت باید فکری برای اقشار آسیب پذیر 
جامعه بکند تا هم اقتصاد کارش را انجام 
دهد و هم فشاری به این اقشار وارد نشود.

بــه گــزارش ایرنــا، شــنیده ها حاکی 
اســت وزارت صنعــت ســه گزینــه 
 ،)Micro Car( تولیــد میکروکارهــا
تولید خــودرو با موتــور کم مصرف و 
موتورسیکلت های چهارچرخ را در دست 
بررســی دارد تا گزینه مناســبی را برای 

خانواده های ایرانی برگزیند.
برخی کارشناسان می گویند: در فضایی که 
کسب وکار و کل اقتصاد تحت الشعاع نرخ 
ارز قــرار دارد، به چه چیز می توان ارزان 
اطالق کرد؟ زیرا در این مسیر با هزینه های 
به ظاهر ریالی )مثل تولید فوالد، مس، مواد 
پلیمری و غیره(  مواجه ایم که با نوسانات 

ارزی دچار تغییر می شوند.
کارشناســان معتقدند: ایرانی ها دوست 
ندارند کاالیی ارزان بخرند، اما دوســت 
دارند بــا کمترین قیمت و هزینه بهترین 
کاال را خریداری کنند. نظیر این مساله را 
در سال های گذشته در تولید خودروی 
ال۹۰ شاه بودیم که قرار بود در دو کالس 
ســاده E۰ و فول آپشن E۲ عرضه شود 

و پیش بینی می شــد بیــش از ۹۵ درصد 
متقاضیان به سمت E۰ و بقیه پنج درصد 
به E۲ تمایل نشــان دهنــد، اما در زمان 

پیش ثبت نام، عکس آن اتفاق افتاد.
پیشتر »امیر جعفرپور« معاون دفتر خودرو 
و نیــروی محرکه وزارت صنعت به ایرنا 
گفته بــود: وزارت صنعت ســه گزینه 
 ،)Micro Car( تولیــد میکروکارهــا
تولید خــودرو با موتــور کم مصرف و 
موتورسیکلت های چهارچرخ را در دست 
بررســی دارد تا گزینه مناســبی را برای 

خانواده های ایرانی برگزیند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازان:

مفهوم خودروی ارزان باید مشخص شود
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خبرگزاری فارسـ  امین رحیمی: ۳۰ آذر ۹۶ دکتر 
»علیرضا یلدا« درگذشت؛ درست در شب یلدا. حاال 
دکتر »یلدا« که بیش تر ما نمی شناســیمش که بود؟ 
از آن آدم های حســابی بود؛ پدر دانش بیماری های 

عفونی ایران و اسطوره اخالق پزشکی.
متولد سال ۱۳۰۹ شمسی بود و مثل خیلی از آنان 
که به مردم ایــران و جامعه ایرانی خدمت کردند، 
بچه پایین شهر بود. صفای بچه های پایین شهر تهران 
را پیش از آن که دکتر شــود، زیاد داشت و پس از 
آن که دکتر شــد، هم خیلی بیشتر داشت. از صفای 
وجــودش اینکه می گفت »آن چه که باید بر علم و 
دانش حاکم باشد، اخالق است« و کتاب هم نوشت 
برای دکترها و سفارش های اخالقی کرد به جامعه 
پزشکان. دیگر این که چون از نگاه تجاری به علم 
پزشــکی بیزار بود، خودش در ۶۰ ســال طبابتش 
هیچ وقت مطب نداشت و محل کارش بیمارستان 
و دانشگاه بود؛ در بخش »عمومی« درمان و سالمت 

فعال بود، نه »خصوصی«.
از صفایش اگر باز هــم بخواهید پس این نکته را 
بدانید که این ها که درباره اش گفتیم، کم بود و هیچ 
بــود. دیگران هم درباره اش زیاد گفته اند و گفته اند 
که چقدر سمت و جایزه و تقدیرنامه و افتخارات 
علمی و تالیفات پزشکی داشت و آن ها هم کم است 
و هیچ است. اگر از صفای دکتر یلدا بخواهید، بهتر 
است از زبان خودش بشنوید. در ادامه بخش هایی 
از مصاحبه های دکتر »علیرضا یلدا« را با هم بخوانیم 
و لذت ببریم و بیاموزیم. پیش از آن ۳ عکس ببینید.
* به یاد می آورم صبح های خیلی زود بیدار می شدم، 
برای ســماور، آتش روشــن می کردم و چای را 
برای مادرم دم می کردم و بعد به مدرســه می رفتم 
و بچه هایی که در درس مشــکل داشــتند، زودتر 
می آمدند و باهم تمرین ها را حل می کردیم تا بقیه 

هم بیایند و زنگ بخورد.
* من در خانــواده ای بزرگ شــدم که مذهبی و 
به شدت پایبند به اخالق بودند. یادم هست روزی 
که تصمیم گرفتم رشته پزشــکی را انتخاب کنم، 
پدرم از من پرســید: »واقعاً می توانی در این جامعه 
طبابت کنی و اصــول اخالقی را فراموش نکنی؟« 

این تاکید و نصیحت پــدرم را هیچ وقت فراموش 
نکرده ام. پدرم شــرایط جامعه را می دانست ، مردم 
را می شــناخت ومی دانست طبابت صحیح در این 

جامعه چقدر سخت است.
* فشارهای والدین به بچه ها ضربه می زند و آن ها را 
دچار عذاب وجدان می کند. رشته و حرفه شما باید 
شما را خوشــحال کند و باانرژی نگه دارد. چطور 
ممکن است کاری را دوست نداشته باشید و از آن 
لذت نبرید و بعد انتظار داشته باشید در آن پیشرفت 
کنید و موفق شــوید. به نظر من غیرممکن است. 

بدون عشق راهی برای پیشرفت وجود ندارد.
* چنــد وقت پیش خانم دکتــری به من مراجعه 
کردند، که به شدت از کمردرد و آرتروز رنج می برد، 
می گفتنــد اگر من به انتخاب خودم بود، هیچ وقت 
حاضر نبودم دهان بیماری را معاینه کنم. فقط و فقط 

به دلیل اصرار مادرم دندان پزشک شدم.
ببینید چه فشــار روانی روی ایــن آدم وجود دارد 
و ایشان تحت چه شــرایط سخت روانی باید کار 
کند. کار بدون عشق به هیچ جا نمی رسد. نتیجه اش 
می شــود همین کارهای روزمره و غیرمفید. همین 
اتفاقی که اآلن در جامعه می بینید. واقعا ساعت کار 

مفید در مملکت ما چقدر است؟
* همیشــه فکر می کردم اگر کسی بخواهد درس 
بخواند و باســواد شــود، همین جا هم می تواند به 
درجات علمی برسد. مخصوصاً امروز که به واسطه 
اینترنت می توان به راحتی به جدیدترین منابع علمی 
دنیا دسترسی داشــت. امروز دیگر مشکل زمان و 
مکان حل شــده و می توان همین جا هم با عشق و 
پشتکار به همه جا رسید. من همیشه به این اعتقاد 

داشتم.
* به نظر من انســان در درجــه اول اوالد جامعه 
است و بعد اوالد والدینش. جامعه با تمام فاکتورها 
و عوامــل اجتماعی اقتصادی و سیاســی اش تاثیر 

مستقیمی روی افراد دارد.
* شــوربختانه ما در زمینه اخالق پزشــکی قانون 
داریم، ولی الزامی به رعایــت قانون نداریم. برای 
همین افرادی هستند که به خودشان اجازه تخطی 

و خطا می دهند.

* من همیشــه به دانشــجوهایم تاکید می کنم که 
شیطان همیشه در کمین است و تالش می کند آدم ها 
را اغوا کند. باید همیشــه مراقب باشید که تحت 
تاثیر قرار نگیرید. وقتی می خواهید یک بیماری را 
تشخیص دهید، سعی کنید شــیطان را از خودتان 
دور کنیــد. با تعصب به بیمار نگاه نکنید، به کتاب 
مراجعه کنید، مشورت کنید، جلوی وسوسه شیطان 
را بگیرید. منظور من از شیطان کلیتی از افکار غلط 

باورها و تعصبات است...
وقتی بیمار را به شکل کیف پول ببینید، یعنی اسیر 
همین افکار شیطانی شدن. ما نمی خواهیم که معامله 
کنیم. باید روی این نوع نگاه کارکنیم، شوربختانه 
این نوع نگاه معامله ای در بســیاری از ابعاد زندگی 
ما رسوخ کرده است و شــوربختانه به شدت بین 

همکاران ما هم دیده می شود.
* در تمام ۶۰ ســال زندگی حرفه ای ام هیچ وقت 
مطب شــخصی نداشتم، به همین دلیل که دوست 
نداشــتم رابطه مالی بین من و بیمارهایم به وجود 

بیاید.
* اگر بخواهم تجربه ۸۵ سال زندگی ام را خالصه 
کنم، یک جمله اســت، اینکه باید شاد بود و الزمه 
شاد بودن محبت کردن است. محبت کردن هزینه ای 
ندارد، ولی تاثیر عمیقی دارد. معنویت انسان ها را به 
هم نزدیک می کند و مادیات بین آن ها فاصله ایجاد 
می کند... هیچ وقت فراموش نکنید، دشــمن اصلی 
محبت کردن توقع داشتن اســت، پس بی توقع و 

چشم داشت محبت کنید.
* معنویــت و احترام را به خاطر نفس خودشــان 
رعایت کنید و محترم بدانید، نه این که به دنبال تایید 
مردم باشید. این که من محبت کنم تا مردم بگویند 

یلدا آدم خوبی است خیلی بی ارزش است.
* استادی که خوب باشد، نه تنها درس را خوب یاد 
می دهد بلکه زندگی کردن، آداب زندگی و معنای 
آن را به دانشــجویان می آموزد. به شاگردانش یاد 
می دهد که موفقیت اصلی موفقیت معنوی و روانی 
است، نه موفقیت اجتماعی که مترادف پولدار شدن 

است.
* هر فردی باید تالش کند، خودش را اصالح کند. 

اگر هرکسی برنامه اش این باشد که باید خدمتی کند 
و دل کســی را شاد کند در درجه اول خودش شاد 

می شود.
* من به این جوان ها امیدوار هستم. باید خودمان را 
با خودمان مقایسه کنیم و بین المللی فکر کنیم، ملی 
عمل کنیم و امکانات و شرایط مان را بسنجیم. مدیر 
خوب کسی اســت که از امکانات موجود بهترین 
استفاده را کند. یکی از دستورات دینی ما این است 
که همیشــه به چیزهایی که داریم، فکر کنیم و اگر 
به چیزهایی که نداریم، فکــر کنیم، دچار یاس و 
ناامیدی می شویم. البته این به آن معنا نیست که آرزو 
و هدف و ایده ای نداشته باشیم. باید واقعاً کشورمان 

را دوست داشته باشیم و فقط حرفش را نزنیم.
* اگر این فرهنگ جا بیفتد و از آنجایی که هستیم 
هــرروز گامی فراتــر بگذاریم اوضــاع ما خوب 
می شود. هرکسی به ســهم خودش باید برای این 

مساله تالش کند.
* متأسفانه در کشــور ما فاصله بسیار زیادی بین 
توده مردم و جامعه پزشــکی وجود دارد، روپوش 
سفید و رفتار پزشکان این فاصله را ایجاد می کند. 
ما گاهی بداخالق می شویم، خودمان را می گیریم، 

مردم را با پــول ارزیابی می کنیم و حاصل آن این 
است که توده مردم از جامعه پزشکی دور می شوند. 
باید تشکیالتی وجود داشــته باشد که خطاها را 
بفهمد، ازلحاظ مالی مریــض را تأمین کند؛ اما ما 
در ایــن زمینه بســیار عقب هســتیم برای همین 
جامعه پزشــکی هیچ وقت مورد تایید توده مردم 
نیست و همواره فکر می کنند که پزشکان خطاکار 
و پول پرست هستند یا حتی روزنامه ها می نویسند 
که چند درصد پزشک ها زیرمیزی می گیرند، مردم 
به درصد نوشته شده کار ندارند، همین تیتر باعث 
بدبین شــدن آن ها می شود و این مسئله را به تمام 
پزشــکان تعمیم می دهند. بعضی از خطاها جانی 
اســت اما بعضی از آن ها را می توان با مسائل مالی 
جبــران کرد، برای مثال جوان افغانی برادر خود را 
در بیمارستان بســتری کرده است و بعد از مدتی 
فوت شده است، هزینه بیمارستان دو میلیون تومان 
شــده است و جنازه او نگه داشــته می شود تا فرد 
هزینه را پرداخت کند، همین اعمال باعث بدبینی 

مردم به جامعه پزشکی خواهد شد.
* ما همیشه در کالس های درس خود گفته ایم که 
این هفته اشتباهاتتان را برایمان بگویید تا بقیه هم از 

آن درس بگیرند، نترسید از این که اشتباه و خطای 
خود را بگویید چون انســان خطاکار است و فقط 
مرده ها هستند که اشتباه نمی کنند، ما باید اشتباه کنیم 
تا پخته و آبدیده شــویم. این موضوع آموزش داده 
نمی شود چون نفس انسان خودخواه است و هیچ 
موقع نمی خواهد خطاکار جلوه داده شود و می ترسد 

خطای خود را بازگو کند
* هیچ کســی نمی خواهد بگوید که دانشــش از 
دیگران کمتر اســت. این هم از خصوصیات طبقه 
جاهل است. شما باید مدارج بسیاری را طی کرده 
باشــید تا بدانید کسی که عیب شــمارا می گوید، 
دوست شما است. ارزش یک انتقاد صحیح از هزار 
تعریف و تمجید بیشــتر است. حضرت علی )ع( 
می فرمایند: خدایا مرا حفظ کن تا تحت تأثیر تعاریف 

مردم قرار نگیرم.
* این هم صفتی اســت که انســان های واال از آن 
برخوردار هستند. همه ما نقاط ضعف و اشکاالتی 
داریم. بهتر این اســت که ما خوبی های یکدیگر را 
ببینیم. معلوم نیســت چرا مردم چشم به بدی های 
دیگران دوخته اند و فقط سعی در کشف این بدی ها 

دارند. درصورتی که خوبی هایی نیز وجود دارد.

اسطوره اخالق پزشکی ایران را بشناسید
 دکتر یلدا شب یلدا از دنیا رفت

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63
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mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت 

به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4. نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5. مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6. سایتهای ثبت آگهی
۷. مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصات فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/10/17          
8. مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9. زمان گشایش پاکات : پاکت های هر سه مناقصه در ساعت 10 مورخه 99/10/20 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
۱۰. دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱2. هزینه کلیه آگهی ها به نسبت برآورد بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱3. مناقصات جدا و مستقل از یکدیگر می باشد .

ت اولآگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای 
نوب

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 »رویش بزرگ« به عنوان یکی از جعلیات 
نســبت  داده شده به شــب یلدا عنوان شده؛ این 
درحالی اســت که به گفته محمدجعفر یاحقی، 
»یلدای ایرانی و کریسمس از یک مایه سرچشمه 

گرفته است«.
به گزارش ایسنا، پس از نسبت دادن آثاری جعلی 
به شاعران و نویسندگان مشهور و حتی »کوروش 
کبیر« انگار جعلیات دامن گیر شب یلدا هم شده 
است و مفاهیمی که درباره این آیین ایرانی صادق 
نیست، به آن نسبت داده شده و در فضای مجازی 

نیز دست به دست می شود. 
»کمپین مبارزه با نشر جعلیات« به مناسبت شب 
یلدا )۳۰ آذرماه( مطلبــی را که با عنوان »مفهوم 
شــب یلدا« در فضای مجازی دســت به دست 
می شود منتشر و از آن به عنوان مطلبی جعلی یاد 
کرده اســت. این مطلب این شرح است: »یلدا از 
دو بخش »یل« به اضافه »دا« تشــکیل شده است؛ 
در زبان لری که از بازمانده های زبان هخامنشیان 
اســت »یل« را به معنای بزرگ داننــد و به مادر 
»دا« می گویند. هخامنشیان اعتقاد داشتند که شب 

اول زمستان دانه های گیاهان در زیر خاک جوانه 
می زنند و شــروع به روییدن می کنند و به همین 
ســبب اولین ماه زمستان را دی می گویند! پس به 
معنی رویش و زایش است؛ یلدا = رویش بزرگ.« 
این کمپیــن همچنین در ادامــه متنی از صفحه 
۴۶۵ کتاب »فرهنگ اســاطیر و اشارات داستانی 
در ادبیات فارسی« نوشته محمدجعفر یاحقی را 
به عنوان مفهومی درســت از شب یلدا ارائه کرده 
است که در ادامه می آید: »چنان که بیشتر فرهنگ ها 
آورده اند ماخوذ از ُسریانی به معنِی »میالد« است؛ و 
چون شب یلدا را با میالد مسیح تطبیق می کرده اند، 

از این رو، به این نام خوانده شده است.
در واقع، یلدا با نوئــل )Noel( اروپایی، که در 
۲۵ دسامبر تثبیت شــده، معادل است. بنابراین، 
نوئل اروپایی همان شب یلدا یا شب ِچله ایرانی 
است. آیین تولد میترا به عنوان یک روز مقدس با 
آیین مِهری به اروپا رفت. تا آن زمان جشن تولد 
و تَعمید مســیح روز ششم ژانویه گرفته می شد. 
پس از آن که مســیحیت نفوذ یافت و بسیاری از 
آداب و رسوم مهری در آن جذب شد، میالد مهر 

- که به اعتقاد مهرپرستان نجات دهنده بشریت در 
آِخرالزمان خواهد بود - به مسیح منتَسب گشت 
و با گسترش مسیحیت در شرق مجددا به ایران 

بازگشت و شب یلدا نامیده شد.
یلدا طوالنی ترین شــب های سال و آغاز انقالب 
زمستانی است، که پس از آن آفتاب از برج قوس 
به برج َجدی تحویل می شود و روزها اندک اندک 
بلندتر می گردد. کرمانی ها معتقد بودند که قارون 
به شکل هیزم شکنی شب به در خانه ها می آید و 
هیزم به آن ها می دهد، که این هیزم ها به شــمش 
طال تبدیل می شود. بنابراین تا صبح بیدار می مانند. 
این آیین یادآور بابانوئل در کریســمس است و 
می رساند که یلدای ایرانی و کریسمس از یک مایه 

سرچشمه گرفته است.
در ادبیات فارسی ُشَعرا زلف یار و همچنین روز 
هجران را از حیث ســیاهی و درازی به شب یلدا 
تشبیه کرده اند و از اشعار برخی، مانند بیت زیر از 
سنایی نیز رابطه بین مسیح و یلدا ادراک می شود: 
»به صاحب دولتی پیوند اگر نامی همی جویی/ که از 

یک چاکری عیسی چنان معروف شد یلدا«.

مطلبی جعلی درباره شب یلدا

روابط عمومی دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، ساخت و نصب کمد و کابینت اتاق های خوابگا های دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه )دارای گواهی تائید صالحیت در رشته مذکور( می توانند از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از 
طریق درگاه سامانه )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/10/01، می باشد.
الف- شماره مناقصه )مرجع(: 157

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000018
ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه گران می توانند از ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 99/10/01 تا ساعت 18 روز جمعه تاریخ 99/10/06، 

به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/10/17

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/10/20، دفتر معاونت اداری- مالی
ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار تضمین های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح 
پیشنهاد ها باشد( چک تضمین شده بانکی ) به نام دانشگاه زنجان ( و یا واریز وجه نقد به مبلغ 2/000/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد 

بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .
تذکر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاما تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه گر به غیر از اقدام از 
سامانه ستاد، پاکت های الف، ب و ج را ) براساس آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه های منطقه زنجان( می بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا 

ساعت 12 تاریخ 99/10/17، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و اداره خوابگاهها 33052454

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب
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کشمکش کشمش ابهر برای دیده شدن
 ردپای دالالن در نوسان قیمت کشمش |  تولید ۸۰ درصد کشمش استان توسط ابهری ها

 ابهر پس از زنجان دومین شهرستان بزرگ 
استان محسوب می شود که از قابلیت های بسیاری 
در همه حوزه ها برخوردار بوده، تا جایی که نقش 

آن در اقتصاد استان زنجان غیرقابل انکار است.
از قابلیت هــای صنعتــی ابهر کــه بگذریم، این 
شهرستان در حوزه تولید محصوالت کشاورزی 
نیــز همــواره جزو شهرســتان های پیشــگام و 
تعیین کننده استان است، تا جایی که ابهر در تولید 
محصوالتی از قبیل انگور، کشمش و حبوبات از  

قطب های اصلی زنجان محسوب می شود.
حــوزه کشــاورزی ابهر نیز از گزند مشــکالت 
مربوط بــه این بخــش در امان نمانده اســت. 
مشــکالتی که هر یک به نوبه خود سبب ایجاد 
گره های کور در اقتصاد و معیشــت خانواده هایی 
که از طریق کشــاورزی ارتزاق می کنند، می شود. 
گاهــی آفت یقه محصــوالت را می گیرد، گاهی 
کم آبی، گاهی کسادی بازار و گاهی هم دالالن که 

رنج کشاورزان را گنج خود می کنند.
تولید ۸۰ درصد کشمش استان توسط ابهری ها
ابهر در کنار خــرم دره از قطب های اصلی تولید 
انگور در استان محسوب می شود تا جایی که در 
سایه تالش تاکداران این منطقه، امسال ۱۲۰ هزار 
تن ارقام مختلف انگور تولید شــد که ۷۰ درصد 
از انگور تولید شــده شهرستان به تولید کشمش 
اختصــاص یافت کــه حاصــل آن ۲۴ هزار تن 

کشمش تیزابی است.
هر چند ابهری ها امسال ۸۰ درصد کشمش استان 
را تولید کردند اما با مشــکالتی نیز مواجه بودند 
که یکی از این مشــکالت، دغدغه فروش تیزاب 
اســت که در همیــن رابطه نماینده مــردم ابهر، 
خرم دره و سلطانیه در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به پیگیری موضوع کشمش از طریق وزیر 

جهادکشاورزی، می گوید: ابهر و خرم دره یکی از 
قطب های تولید کشمش کشور هستند اما امسال 
بــا توجه به افت قیمت کشــمش که از ۲۱ هزار 
تومان به ۱۵ هزار تومان و حتی زیر این قیمت نیز 
رسیده است، تاکداران با مشکالتی مواجه شدند.

ردپای دالالن در نوسان قیمت کشمش
این مسئول با اشــاره به ردپای دالالن در نوسان 

قیمت کشــمش منطقه، بیان می کنــد: برخی از 
کشاورزان تنها از طریق کشاورزی و تولید انگور 
ارتزاق می کنند که این نوســان قیمت ها معیشت 

آن ها را با خطر جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه طبق رایزنی انجام  شــده با وزیر 
جهادکشاورزی بنا اســت تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار کارخانه های کشمش قرار گیرد، اضافه 

می کند: این امر سبب می شود کارخانه ها نسبت به 
خرید کشمش با قیمت متعادل که سود کشاورز 

نیز در آن دیده شده باشد، اقدام کنند.
این مسئول با اشاره فعال بودن صندوق کشاورزی  
در منطقه، تصریح می کند: موجودی این صندوق 
ورودی کمــی بود، بــه همین خاطــر از وزیر 
جهادکشــاورزی درخواست شد به این صندوق 

کمک شــود تا بتوانــد به بخشــی از بار خرید 
کشمش کمک کند.

سایه کرونا بر بازار کشمش
رییس نظام صنفی کشاورزی ابهر نیز در این رابطه 
با بیان اینکه کشورهای انگورخیز دنیا امسال مازاد 
تولید داشتند که کشور ما نیز از این قاعده مستثنا 
نبود، متذکر می شــود: همین امر سبب شد بازار 

کشش تیزاب و کشمش را نداشته باشد.
محمد نوروزی یکی دیگر از دالیل سستی بازار 
محصول تیزاب را کرونا عنوان کرده و می گوید: با 
توجه به اینکه بسیاری از کشورها محدودیت هایی 
در رفت و آمدها داشــتند و در برخی از کشورها 
نیز به دلیل شیوع کرونا قرنطینه اعمال شده بود، 
همین امر نیز به یکی از دالیل استقبال نکردن از 

تیزآب تبدیل شد.
اعطای تسهیالت ارزان قیمت به کارخانه داران 

فعال در حوزه کشمش
رییس نظام صنفی کشــاورزی ابهر با اشــاره به 
برگــزاری نشســت در زمینه مشــکل تاکداران 
منطقه با وزیر جهادکشــاورزی، عنوان می کند: با 
تالش های انجام شــده، موافقت در اختیار قرار 
دادن ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت در 
اختیار کارخانه دارانی که تحت نظر نظام صنفی در 
حوزه کشــمش فعال هستند، برای ایجاد زنجیره 
تولید و عرضه کشمش اســتان زنجان که بیشتر 

متعلق به ابهر و خرم دره است، صورت گرفت.
وی با بیان اینکه به زودی خرید تیزاب با قیمت 
مصوب  از کشــاورزانی که دارای پروانه فعالیت 
نظام صنفی هســتند انجام خواهد شــد، تصریح 
می کند: بــا توجه به این موضوع از کشــاورزان 
درخواست می شــود نسبت به تمدید پروانه های 
خود اقدام کنند. همچنین نمونه محصول خود را 

برای خرید به نظام صنفی تحویل دهند.
نــوروزی بــا تاکید بــر این مطلب کــه با چند 
صادرکننــده نیز در این حوزه رایزنی شــده و به 
زودی مشــکل حل خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
از باغ داران درخواســت می شــود قبل از فروش 
محصول خود با نظام صنفی هماهنگ باشــند تا 

در دام دالالن نیفتند.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: پس از یکپارچه ســازی شرکت 
های آب و فاضالب شــهری و روستایی بخش 
خدمات روســتایی شرکت توســعه یافته و با 
چابک سازی انجام شده در دوران پسا یکپارچه 
ســازی، سرعت و دامنه ارائه خدمات نیز ارتقاء 

یافته است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: با اشاره به اجرای 
ده ها طرح آبرسانی روستایی در شهرستان ابهر 
با اعتبــاری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گفت: طرح 
آبرســانی به روستاهای مهســتان و میمون دره 
در شهرســتان ابهر با مشــارکت قرارگاه بسیج 
سازندگی سپاه آغاز شده و با اعتباری افزون بر ۶ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در دست اقدام است.
وی افزود: طرح تامین آب آشامیدنی در روستای 
عمید آباد به عنوان بزرگترین روستای شهرستان 
ابهر نیز با اعتباری معادل ۶ میلیارد ریال به بهره 

برداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: اتصال چشــمه های آب در روستاهای 
خلیفه حصــار، آقچه کند، توده بین و چرگر به 
مخــازن ذخیره آب به طــول ۱.۵ کیلومتر و با 
اعتباری معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

اجرایی شده است.
وی بیــان داشــت: در دوران یکپارچه ســازی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان، دو 
روستای جدید در شهرستان ابهر تحت پوشش 
خدمات این شرکت قرار گرفته و تحت پوشش 
قرار دادن هفت روستای دیگر نیز در دست اقدام 

می باشد.
وی به اجرای عملیات بهســازی چشــمه های 
تامین آب هشت روســتا در شهرستان ابهر نیز 
اشــاره کرده و گفت: اصالح و بازسازی شبکه 
توزیع آب در پانزده روستای این شهرستان نیز از 

دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب در دوران 
یکپارچه سازی بوده است.

جزء قاسمی به راه اندازی سامانه های گند زدایی 
در روستاهای شهرســتان ابهر نیز اشاره کرده و 
گفت: گندزدایی مجتمع آبرســانی خراسانلو و 
روســتاهای ارهان، ازناب، درسجین، پیرسقا و 

عمید آباد از جمله این سامانه ها می باشد.
وی ادامــه داد: تامین آب مجتمع خراســانلو و 
ارهان و همینطور روستاهای قزلجه، قروه و کینه 
ورس نیز از دیگر طرح هایی است که در دوران 
پسا یکپارچه سازی در شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان اجرا شده است.
این مســئول به اجــرای طرح تلــه متری در 
روســتاهای چنگ الماس، عمیدآباد و مجتمع 
خراسانلو نیز اشاره کرده و هدف از اجرای این 
طرح را کنترل نواســانات فشار و کاهش هدر 

رفت آب عنوان کرد.

 معاون مســکن و ساختمان اداره کل راه 
و شهرسازی استان زنجان گفت: متقاضیانی که 
تشــکیل پرونده داده و پیامک افتتاح حساب به 
آن ها ارسال شده در صورت عدم پرداخت قسط 
اول آورده نقدی تا ۳۰ آذرماه، امتیاز طرح اقدام 

ملی مسکن آن ها حذف خواهد شد.
سعید شــاهین فر در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، مبلغ اولیه آورده نقدی متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن ۴۰ میلیون تومان است که متقاضیان 

حداکثر تا پایان آذرماه باید پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این متقاضیان، 
قسط اول خود را تا ساعت ۲۴ یکشنبه )۳۰ آذر( 
پرداخت نکنند از لیست واحدهای مسکن ملی 

حذف خواهند شد.
شــاهین فر یادآور شد: پاالیش و بررسی شرایط 
ثبت نام کنندگان مرحله دوم ثبت نامی ها نیز ظرف 

هفته جاری به اتمام می رسد.
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه در مجموع 
مرحلــه اول و دوم ثبت نامی ها بیش از ۱۸ هزار 
نفر در این استان واجد شرایط شرکت در طرح 
اقدام ملی مســکن شناخته شده اند، گفت: بیش 
از ۳ هزار واحد در شــهرهای کمتر ۱۰۰ هزار 

نفــر جمعیت و بیش از ۱۵ هــزار واحد نیز در 
شهرستان زنجان است.

وی با بیان اینکه واجدین شــرایط مرحله اول 
۵۸۰۰ نفــر بودند، اظهار داشــت: بــرای این 
متقاضیان، تخصیص پروژه شــده، مبلغ اولیه را 
واریز کرده و عملیات اجرایی پروژه ها نیز آغاز 

شده است.
شــاهین فر، متقاضیان احراز شرایط شده مرحله 
دوم را ۹۲۰۰ نفــر خواند و خاطرنشــان کرد: 
برای ۱۵۰۰ نفر افتتاح حساب شده و مبلغ قسط 
اول را نیز واریز کرده اند، برای ۱۷۰۰ نفر افتتاح 
حساب شده اما شوربختانه تاکنون قسط اول را 
واریز نکرده اند که تقاضا داریم جهت تسریع در 
روند اجرای پروژه هــا حداکثر تا پایان روز ۳۰ 

آذرماه نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.
وی افزود: ۶ هزار نفر از متقاضیان نیز در انتظار 

افتتاح حساب و واریز مبلغ قسط اول هستند.
معاون اداره کل راه و شهرســازی استان زنجان 
گفت: آن دسته از متقاضیان مرحله دوم که نسبت 
به واریز قسط اول اقدام نکرده اند سبب تا نتوانیم 
قرعه کشی واحدها را انجام دهیم و منتظر هستیم 
تا متقاضیانی که حســاب برای ان ها افتتاح شده 

نسبت به واریز قسط اول اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این متقاضیان هرچه ســریعتر 
بایــد آورده نقــدی خود را پرداخــت کنند تا 

پروژه های ان ها نیز تعیین تکلیف شود.
شــاهین فر افزود: متقاضیانی که مدارک خود را 
تکمیل کرده اما هنوز پیامک افتتاح حســاب به 
آن ها ارسال نشــده، مستثنی هستند اما آن هایی 
که پیامک افتتاح حساب را دریافت کرده اند باید 
هرچه سریعتر نســبت به واریز قسط اول اقدام 

کنند.
معاون اداره کل راه و شهرســازی استان زنجان 
از دریافــت قســط دوم متقاضیانی که عملیات 
اجرایی پروژه آن ها آغاز شــده خبر داد و گفت: 
 M۶ متقاضیانی که واحدهای آن ها در پروژه های
و کوی نصر است و قسط اول به مبلغ ۴۰ میلیون 
تومان را واریز کرده اند حداکثر تا پایان بهمن ماه 

سال کنونی باید قسط دوم را نیز واریز کنند.
وی با بیان اینکه متقاضیان از هم اکنون باید آماده 
پرداخت آورده نقدی خود باشــند، تاکید کرد: 
اتمام و تحویل به موقــع واحدهای طرح اقدام 
ملی مسکن، موضوع دوطرفه بوده و در صورتی 
که اقساط در موعد مقرر پرداخت شوند می توان 
انتظار تکمیل و تحویل واحدها در موعد مقرر 

را داشت.

اســتاندار زنجان گفت: فرودگاه زنجان آمادگی 
انتقال بار از خطوط هوایی را دارد.

فتح الــه حقیقی ظهــر دیــروز )۳۰ آذرماه( در 
نشســت کارگروه حمل و نقــل، اظهار کرد: در 
بخش اقتصادی و تولیــدی فعالیت هایی که در 
استان زنجان پیگیری می شود، از اهمیت باالیی 
برخــوردار بــوده و واحدهای تولیــدی که به 
بهره برداری می رســد، جزو تولیدات حیاتی به 

شمار می رود.
وی دو خطه کردن راه آهــن زنجان - قزوین با 
امــکان حمل ۷ میلیون تن بــار را از پروژه های 
مهم استان برشمرد و گفت: تالش داریم محور 
زنجان - بیجار - همدان نیز هرچه ســریع تر به 
بهره برداری برســد تــا زمان عبــور و مرور در 
شمال غرب یک ســاعت کوتاه تر و عالوه بر آن 
موجب توسعه عمران و اشتغال برای استان شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه فرودگاه زنجان 
آمادگی پرواز هواپیماهای باری را دارد، تصریح 
کرد: می خواهیم مرکز لجســتیک شمال غرب را 
در زنجان ایجاد کنیــم و در صورت تحقق این 
امر، گشــایش اقتصادی خوبی برای استان ایجاد 
می شود. همچنین نقشه راه توسعه اقتصادی استان 

را ترسیم کردیم و به اهداف نزدیک می شویم.

نماینده عالی دولت در استان، به ارائه پیشنهاد و 
راهکار برای ایجاد تحول در حوزه حمل و نقل 
تاکید کرد و افزود: حــوزه حمل و نقل یکی از 
محورهای توسعه به شمار می رود و باید مشکالت 
فعاالن این عرصه برطرف شــود و مســئوالن 
مربوطه نکاتی را که در این نشســت مطرح شد، 

پیگیری کنند.
حقیقــی با تاکید بر برخورد جدی با محتکران و 
مسئوالن بخش های دخیل در این موضوع، ادامه 
داد: هیچ گاه نباید کسی به خود اجازه ایجاد اخالل 
در سیستم های اقتصادی و اجتماعی بدهد و نباید 
جرئت داشــته باشد که الستیک را انبار کند و از 
قیمــت ۳ میلیون تومان آن را به قیمت ۶ میلیون 
تومان به فروش برســاند و در این باره باید هم 
نمایندگی های خاطــی و هم مدیر مربوطه تنبیه 
شوند. وی با اشاره به وضعیت شیوع کرونا یادآور 
شــد: اگر روند گسترش این ویروس مثل اواخر 
آبان ماه ادامه می یافت، اکنون هفته ای بیش از ۱۳۰ 
فوتی داشتیم و شاهد بودیم اعمال محدودیت ها 
تا حدودی این وضعیت را کنترل کرد و همچنان 
باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی به طور جدی 

پیگیری شود.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

زنجان نیز در ادامه این نشســت بیان کرد: استان 
زنجان ۲۰۰ کیلومتر آزادراه، ۱۱۳ کیلومتر بزرگراه، 
۳۴۲ کیلومتر راه اصلی، ۹۷۴ کیلومتر راه فرعی و 
۴۲۰۰ کیلومتر راه روستایی دارد که مجموع طول 

راه های آن بیش از ۵۸۴۰ کیلومتر است.
عبدالحســین علی اکبری، اعتبارات عمرانی این 
اداره کل را ۱۱۷ میلیارد تومان برشــمرد و افزود: 
تا امروز ۸۷ میلیارد تومان آن وصول شده است. 
همچنین سرجمع اعتبارات عمرانی و جاری ۱۵۲ 
میلیارد تومان بوده که ۱۰۴ میلیارد تومان وصولی 

داشتیم.
وی با اشاره به نصب نیوجرسی در آزادراه زنجان 
- قزوین، گفت: این پروژه در راســتای ارتقای 
ایمنی مســافران و رانندگان در این مسیر انجام 
می شود که ۱۱۰ کیلومتر قرارداد نصب بلوک های 
مفصلی در این مسیر منعقد شده و از اوایل پارسال 
تاکنون ۵۷ کیلومتر از این مسیر تکمیل شده است.

این مســئول اظهار کرد: نصب نیوجرســی در 
آزادراه زنجان به قزوین تاکنون بیش از ۶۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و قرار داد نصب نیوجرسی 
۴۸۰ میلیارد ریال است. ایجاد روشنایی به طول 
۱۵ کیلومتر در این محور از برنامه امسال است که 

۷ کیلومتر آن انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اجرای ده ها طرح آبرسانی در روستاهای ابهر 
با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال

حذف امتیاز متقاضیان مسکن ملی 
در صورت عدم پرداخت قسط اول تا 30 آذر

استاندار زنجان خبر داد

آمادگی فرودگاه زنجان برای حمل بار

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 9960327008000322 مورخه 99/7/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال داداشی فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه 7061 کد ملی 0061177466 صادره 
از تهران ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4619 فرعی از 289 فرعی از 64 اصلی به مساحت 174 مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالکیت خود متقاضی 
آقای محمد داداشی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر

12:14

غروب آفتاب

17:03

اذان مغرب

17:24

نیمه شب

23:28

اذان صبح فردا

5:53

طلوع صبح فردا

7:25

وضعیت آب و هوای زنجان:

-8
2

رد من ارداکی است از تو عاشقاهن،عاشقاهن
از تو تصوریی است رد من جاوداهن،جاوداهن

تو هوای عطری از صحرای دور آرزویی
از تو سنگین شهر ذهنم کوهچ کوهچ،خاهن خاهن
آه ای آمیزه ای از بی ریایی با محبت!

شادی تو کودکاهن، رأفت تو مارداهن

شهربانوی وجودم باش و کانیب تو؟ بستان
اینک،اقلیم دل من بی کراِن بی کراهن

ر و بگذر آتش او! دیگر این افساهن را بگذا
رد من اینک آتش تو، شعله شعله رد زباهن

فصل،فصل توست دیگر، فصل  فصل ما -من و تو-
فصل عطر و فصل سبزه، فصل گل، فصل جواهن

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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چهارسو

 مردم او را فرزند ایران مي دانند و دوســت 
دارند. او را دوست بدارد تلویزیون و با آشتي 
راه بازگشت او را باز کند و ذیل سیاست هاي 
حرفه اي - ورزشي از او توان او استفاده کند. 
او معصوم نیســت اما چندان گناهي هم نمي 
توان به پایش نوشــت که دستش از ظرفیت 

رسانه ملي کوتاه بماند....
دانش بــه روز فوتبال، صراحــت حرفه اي، 
صداقت رفتــاري باعث به وجود آمدن مولفه 
اي مي شود به نام محبوبیت، استمرار محبوبیت 
و گستره دامنه نفوذ در مخاطب تبدیل مي شود 
به ســرمایه اجتماعي. این کوتاه ترین شرحي 
است که مي توان نوشت براي پسر بلند باال و 
باریک چهره کرماني. به همه این ها یک مولفه 

بزرگ دیگر باید اضافه کرد؛ مظلومیت!
جامعه وقتي او را - به هر دلیل و با هر تحلیل 
و با هر درصدي از حقیقــت- در جایگاهي 
چنین تشــخیص داد، با او همراه شــد. چون 

صدایشان شنیده نشد از سوي مدیران صدا و 
ســیما، او را فراموش نکردند و به گزینه هاي 
جایگزین دل ندادند و به نبود او و بود دیگران 
عادت نکردنــد. چنین بود که وقتي روزنه اي 
براي شــنیدن صدایش پیدا کردند، تلویزیون 
را خاموش کردند و چشم شدند در صفحات 

کوچک گوشي همراه.
او هم انگار صداي خاموش مردم را از اقصاي 
عالم شــنید و دل داد به این شنیدن نگفتني و 
بغض راه کلماتش را تنگ کرد. این هم یعني 
مردم عادل را دوســت دارند و عادل هم دل 
به این بوم و بــر و مردمانش دارد. اگر نه این 
بود، سال ها پیش مي رفت یا الاقل وقتي مدیر 
شبکه سه با او چنان کرد که دانیم راه خود را 
جدا مي کرد. او حتي وقتي در نتیجه نظرسنجي 
بهترین برنامه هــم با او، آن کردند که باز مي 
دانیم هم به راه دیگــر نرفت. همین هم او را 
به ســرمایه اي اجتماعي مجهز کرده است که 

بسیاري در حسرت آن اند.
کاش متولیــان تلویزیون، قدري به این ماجرا، 
دقت کنند و با تجزیه و تحلیل خواست مردم، 
ملي بودن رسانه در اختیار را امضایي احترام 
انگیــز بگذارند. بپذیرند که رفتار پیشــین را 
باید اصالح کرد. باید ســرمایه هاي اندوخته 
شده اجتماعي را نگهداشت. باید به خواست 
مردم احترام گذاشــت که بدون نگاه مردم نه 
تلویزیون به مقصد مي رســد و نه هیچ برنامه 
دیگري به نتیجه خواهد رسید. رکورد شکني 
الیو فردوســي پور را »نمدمال« تحلیل هاي 
آنچناني نکنند. مردم او را فرزند ایران مي دانند 
و دوست دارند. او را دوست بدارد تلویزیون 
و با آشــتي راه بازگشت او را باز کند و ذیل 
سیاست هاي حرفه اي - ورزشي از او توان او 
استفاده کند. او معصوم نیست اما چندان گناهي 
هم نمي توان به پایش نوشــت که دستش از 

ظرفیت رسانه ملي کوتاه بماند....

سرمایه ي دست نیافتي عادل 
و حسرت صداوسیماي گرفتار 

در توهم انحصار!
 غالمرضا بنی اسدی | روزنامه نگار

پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا
 با گذشت یک سال از آغاز شیوع بیماری کرونا، پرستاران در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند و از مردم درخواست دارند شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
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