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فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد: در شرایط کنونی
باالترین معروف

کار جهادی در حوزه اشتغالزایی است

2

استاندار زنجان:
انتصاب بانوان زنجانی در پست های مدیریتی 
در عمل نمود داشته است

4

 رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران گفت: امسال نزدیک به 
هشــت هزار نفر از اعضای جوانان هالل احمر 
وارد حوزه امداد و نجات جمعیت هالل احمر در 

سطح کشور شده اند.
به گزارش زنگان امروز، دکتر محمد گل فشــان 
شامگاه دوشنبه در نشست شورای مدیران جمعیت 
هالل احمر اســتان زنجان با شادباش دهه فجر 
افزود: از اســفند ماه سال گذشته تاکنون اعضای 
جوانان و داوطلبان و حــوزه درمان و آموزش و 
دیگر بخش ها در باره ریشه کنی و مهار بیماری 
کرونا در جامعه در تالش هستیم و علی رغم همه 

این تالش ها ریالی از دولت نگرفته ایم.
وی تاکید کرد: وضعیت چنین نخواهد ماند و البته 
وضعیت بهتری در جامعه با ریشه کنی کرونا رقم 

خواهد خورد.
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اسالمی ایران گفت:  بیشتر کسانی که 
در مبارزه با بیماری کرونا با هالل احمر همکاری 
و مشارکت دارند از اعضای افتخاری این مجموعه 

هستند.
گل فشــان اظهارداشت: اســتان زنجان استانی 
توانمند در مسائل فرهنگی است  و پایگاه عظیم 
حســینی وجود دارد که بایــد از این ظرفیت  و 

فرصت موجود استفاده شوند.
وی یه طرح یاس)یاران آســیب ستیز( اشاره کرد 
و یادآوری کرد: این طرح موجب جذب اعضای 
بیشتری در هالل احمر شده است و امسال نزدیک 
به هشت هزار عضواز حوزه جوانان هالل احمر 
وارد حوزه امداد شــده اند که این تعداد در سال 

آینده باید به 15 هزار نفر افزایش یابد.
رییــس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران گفــت: از این فرصت 
های موجود باید استفاده بهینه شود و و زندگی و 
جوانی 14 معصوم علیهم السالم به جوانان تبیین 
شود و در این زمینه برنامه های مثبت بیشتری می 

توان به مرحله اجرا در آورد.
گل فشان تاکید کرد: زمان کرونا که بیشتر هموطنان 
در منازل هستند فرصت مناسبی برای اجرای این 

برنامه مهم قدم های مثبتی برداریم.
وی ابراز امیدواری کرد تا حداقل وظیفه خود را 
در روزهای ســیاهی کرونا به نحو احسن انجام 

دهیم.
فرنشین توانبخشــی جمعیت هالل احمر کشور 
گفت: هالل احمر بزرگترین شبکه توانبخشی را 

دارد و در ارائه  بسیاری از خدمات این حوزه در 
کشور پیشتاز بوده است.

دکتر پیمان پیشگاهی در ادامه این نشست با تبریک 
روزهای دهه فجرافزود: این استان جزواستان های 
باسابقه و خوشنام در حوزه توانبخشی محسوب 

می شود.
وی اظهارداشت: هم اکنون بزرگترین و گسترده 
ترین شبکه توانبخشی برای  جمعیت هالل احمر 
است و هیچ ارگان دولتی و نیمه دولتی توانبخشی 

به این گستردگی ندارد.
فرنشین توانبخشــی جمعیت هالل احمر کشور 
گفت: در خیلی از خدمات توانبخشی پیشتاز در 
همه خدمات بوده ایم که باید این پیشتازی حفظ 

شود.
پیشــگاهی تاکید کرد: مناطقی در ســطح کشور 
وجود دارد که ســاکنان آن کم برخودار هستند، 
فاصله این مناطق بیــش از 80 کیلومتر از مراکز 
فیزیوتراپــی و کاردرمانی اســت که هالل احمر 
بدون هیچ چشم داشتی این مرکز را راه اندازی و 

در آن هزینه می کند.
وی خاطرنشــان کرد: نوع خدمات هالل احمر 
جمعیت هالل احمــر و هزینه های آن در حوزه 
توانبخشــی برای هموطنان اســتثنایی است که 

نیازمند آن هســتیم تا گام را فراتر از وضع فعلی 
برداریم.

فرنشین توانبخشــی جمعیت هالل احمر کشور 
گفت: هالل احمــر باید در حوزه توانبخشــی 
وارد مسائل تخصصی شود چرا که این مهم نیاز 

هموطنان است.
پیشگاهی، از تجهیز نقاهتگاه برای بیماران کرونایی 

در سطح استان زنجان  قدردانی کرد.
هالل احمر اســتان زنجان بــه لحاظ ناوگان 
خودرویی و تجهیزات وضعیت مطلوبی دارد

معاون لجســتیک و آمادگی ســازمان جمعیت 
هالل احمر کشــور گفت: هالل احمر اســتان 
زنجان به لحــاظ ناوگان خودرویی و تجهیزات 
وضعیت مطلوبی دارد و شرایط بدی در این باره 

ندارد.
ســعید متانی  نیز با تبریک روزهای دهه فجر و 
قدردانی از زحمات پرســنل هالل احمر استان 
افزود: بیشــتر مشــکالت با همدلی و تدبیر و 

پیگیری بدون هزینه مرتفع می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در چنین شــرایطی باید 
تجهیزات حوزه امداد و نجات به درستی حفظ 
و نگهداری شــود و این مهم مربوط به اســتان 

زنجان نیست.

معاون لجســتیک و آمادگی ســازمان جمعیت 
هالل احمر کشور گفت: استان زنجان وضعیت 
مطلوبــی به لحــاظ حفظ و نگهــداری، اقالم، 
امکانات و تجهیزات حوزه امدادی دارند که این 
مهم نشات گرفته از توجه ویژه مسووالن امداد 

و نجات و ورسای شعب است.
متانی اظهارداشت: تجهیزات امدادی و امکانات 
موجود اســتفاده بهینه شــود و استان زنجان به 
لحاظ نــاوگان خودرویی و تجهیزات وضعیت 
مطلوبی دارد. وی اضافه کرد: نیازهای جمعیت 
هالل احمر استان زنجان را در حوزه امدادی در 
باره تجهیز شارژ انبارها، اقالم مکانیزه، تجهیزات 
دیگر که برای شــرایط اضطراری داریم پس از 
بررســی تا یک ماه آینده به این اســتان تحویل 

داده می شود.
معاون لجســتیک و آمادگی ســازمان جمعیت 
هالل احمر کشــور گفت:  سال آینده در آیینی 
در باید تعداد اعضای بیشــتری از جوانان هالل 

احمر به حوزه امدادی وارد شوند.
متانــی تاکید کرد: حوزه جوانان و داوطلبان باید 
مرجع ارجاع نیروهای امدادی و آموزش دیده در 
حوزه امدادی و نجات هستند که باید این مطالبه 

گری از حوزه های داوطلبان و جوانان باشد.

پایگاه پشتیبانی امداد و نجات شمالغرب هالل 
 احمر در موقعیت مناســب تخلیه و دپوی بار 

قرار دارد
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
پایگاه پشتیبانی امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
شمال غرب به لحاظ دسترسی جاده ای در موقعی 

مناسبی به لحاظ تخلیه و دپوی بار قرار دارد.
علی طاهری نیز در ادامه نشست شورای مدیران 
جمعیت هالل احمر اســتان زنجــان با تبریک 
روزهای دهه فجر و والدت فاطمه زهرا ســالم 
اله علیها و روز مادر گفت: اســتان زنجان هشت 
شهرستان و هفت شــعبه هالل احمر دارد که با 
پنج هزار و650 نفر ثبت شده در سامانه و یکهزار 
و120 نفر امدادگر ثبت شده در سامانه، 9 هزار و 

800 داوطلب فعالیت دارد.               
وی بــا بیان اینکه هــالل احمر اســتان زنجان 
بزرگترین کتابخانه هالل احمر کشــور را دارد، 
اظهارداشت: این کتابخانه 70هزار جلد کتاب دارد 

که برای اعضا خدمات فرهنگی می دهد.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
با تاکید بــر اینکه هالل احمر این اســتان مرکز 
توانبخشی خوبی را دارد گفت:  پایگاه پشتیبانی 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر شــمال غرب 

کشــور به لحاظ دسترسی دسترســی در آزادراه 
زنجان - تهــران، جاده ترانزیــت زنجان- خرم 
دره -ابهر و با فاصله هفت کیلومتری از ایستگاه 
راه آهن قرار دارد. طاهری تاکید کرد: این پایگاه 
امــدادی در موقعیت مناســب تخلیــه و دپوی 
بار قرار دارد و با توجه به اینکه با هفت اســتان 
همجوار همسایه هستیم  این مرکز امدادی قابلیت 
فرماندهی مدیریت بحران را در حوادث و بالیای 
طبیعی دارد. وی یــادآوری کرد: جمعیت هالل 
احمر استان زنجان 10 پایگاه امداد و نجات جاده 
ای  و یک پایگاه امدادی کوهســتان را در جاده 

زنجان - تهم -چورزق داریم.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان با 
بیان اینکه هم اکنون در اســتان      114     خانه 
هالل فعــال داریم، گفت: در این خانه ها  حوزه 
های جوانان، آموزش، امداد و نجات و داوطلبان 
فعالیت دارند که باید ارتباط مستمر با خانه های 

هالل ادامه داشته باشد.     
طاهری تاکید کرد: جذب، ثبت اعضا در سامانه، 
آموزش کمــک های اولیه و آمــوزش همگانی 
آمادگی در برابر مخاطــرات در خانه های هالل 

مهم محسوب می شود.
وی یــادآوری کــرد: باید از پتانســیل نیروهای 
آموزش دیده در خانه های هالل در حوادث و 

مواقع بحرانی استفاده شود. 
گفتنی است؛ در دومین روز از دهه فجر، رییس 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران همراه با معاون لجستیک و آمادگی 
سازمان امداد و نجات و فرنشین توانبخشی در 
سفری 2 روزه با هدف بازدید از پایگاه پشتیبانی 
و امداد و نجات شمالغرب جمعیت هالل احمر 
در استان زنجان، کتابخانه امام خمینی)ره( هالل 
احمر، سالن همایش هالل، درمانگاه و داروخانه  
هــالل احمــر، پایگاه امــدادی، مرکــز جامع 
توانبخشی و سالن ورزشی چند منظوره جمعیت 

هالل احمر استان زنجان وارد این استان شدند.
نشســت با شــورای مدیران هالل احمر استان 
زنجان نشســت با هیات مدیره هالل احمر این 
اســتان و اعضای مجمع دبیران جمعیت هالل 
احمر استان زنجان، افتتاح خانه هالل شهرداری 
در ساختمان مدیریت بحران شهرداری زنجان،  
نشست با اعضای شــوراهای اجرایی شهرستان 
خرم دره و ابهر و بازدید از پایگاه امداد و نجات 
جاده ای ابهر از دیگر برنامه های  دومین روز از 

سفر می باشد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر :

8 هزار عضو جوان وارد حوزه امداد هالل احمر شده اند

اعتراض نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس از عملکرد دولت در حوزه بورس

کاسه صبر مردم لبریز شده است 
 اگر دولت در آینده اقدامی برای بورس انجام ندهد قطعا وزیر اقتصاد استیضاح می شود

 مجلس در تالش است بورس را از دولت و وزارت اقتصاد مستقل کند؛ تا زمانی که بورس زیر نظر دولت باشد امیدی به اصالح آن نخواهد بود
 مردم در بازار سرمایه ضررهای بسیار زیادی متحمل شده اند

 تغییر رییس سازمان بورس به دولت یک فرصت دیگر برای اصالح بازار سرمایه داده است
2

رییس شبکه بهداشت خدابنده :

گول رنگ بندی ها را 
نخوریم

 اعتراض معدن کاران 
به قوانین ضد جهش تولید

عضو کمیسیون صنایع مجلس: 

منافع ملت و دولت باید در اولویت باشد

6

7

مجوز تاسیس 
آموزشگاه 

رانندگی موتور 
سیکلت در 
شهرستان 

خدابنده
برابر ابالغیه راهور ناجا به 

شماره 99228849 یک باب 
آموزشگاه رانندگی موتور 

سیکلت در شهر قیدار واگذار 
خواهد گردید.

متقاضیان می توانند از تاریخ 
صدور آگهی به مدت 10 روز 
به واحد صدور گواهینامه 

پلیس راهور استان مراجعه 
و یا با شماره تلفن های زیر 

تماس حاصل نمایند.
نشانی: زنجان، اراضی پایین 
کوه، جاده روستای پایین کوه، 

ستاد راهور استان
شماره تلفن:

02421824040
02421824028

پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان زنجان

رییس کل دادگستری استان زنجان:

بیمارستان بهمن زنجان تعطیل نمی شود
2

آگهی واگذاری

روزنامه زنگان امروز به چهارمین سال
 انتشار خود رسید. از شما خوانندگان گرامی که همواره 

پشتیبان ما هستید سپاسگزاریم.
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  استاندار زنجان با اشاره به اینکه تمامی 
اقدامات و برنامه ها در هر سیتسم نه در شعار 
بلکه باید در عمل نمود داشــته باشد گفت: 
استان در حوزه امور بانوان تالش کرده این مهم 
در عمل عینیت داشته و در این میان توانمندی 
 ها برای احراز پستهای مدیریتی اهمیت ویژه ای 

داشته است.
فتح اله حقیقی در نشســت بانوان شاغل در 
استانداری، با بیان اینکه برای انتخاب مدیران 
در شــرایط یکســان بین آقا و خانم تفاوتی 
وجود نداشته است، اضافه کرد: مشکل اصلی 
در این زمینه این اســت که بانوان پیش از این 
آنچنان که باید و شاید در پست مدیریتی قرار 
نگرفته بودند که ارتقــا یابند، که البته در این 
زمینه اقدامانی انجام گرفت و  نمونه عینی آن 

انتصاب معاون زن در استانداری بود.
وی اظهار داشت: امور بانوان نسبت به معرفی 
واجدین شرایط برای تصدی پست ها، اقدام 

می کند، که در صورت تایید نهایی تعللی در انتصاب 
آنان انجام نمی گیرد.

به گفته استاندار زنجان، در این استان آموزش مدیران 
جوان برای احراز پست های مدیریتی مورد توجه 
قرار گرفت که در نهایت نســبت به انجام آزمون 
اقدام شــد و تعدادی پذیرفته شدند، برخی ها هم 
از این مرحله عبور نکردند که در مجموع تعدادی با 

گذراندن مراحل الزم در ادارات مستقر شدند.

حقیقی، با ابراز رضایت از انتصاب زنان در پســت 
های مختلف مدیریتی نیز گفت: هر چند انتصاب 
این قشــر در فرمانداری ها و بخشداری ها کاهش 
داشته، اما این مهم به دلیل نبود واجدین شرایط بوده 
است که در صورت وجود افرادی توانمند نسبت به 

بکارگیری آنان مبادرت می شود.
اســتاندار زنجان ادامه داد: بانوان در کنار مردان باید 
جایگاه خود را در احراز پست های مدیریتی داشته 

باشند و ایرادی نسبت به این کار وارد نیست و در 
این میان با وجود مقاومت هایی در قالب تهیه فرم 

تاییدها و تعهدهای الزم انجام گرفته است.
وی با  اشاره به  اینکه برخی از بانوان زنجانی نیز از 
احراز کار مدیریتی واهمه دارند، اضافه کرد: فعالیت 
بیش از بیش کمیسیون بانوان استان در زمینه شناسایی 
بانوان توانمند می تواند در این بخش بسیار اثرگذار 
باشد و در این ارتباط استان هیچ منعی برای انتصاب 

آنان در بخش های مختلف مدیریتی ندارد. 
حقیقی موضوع بهره  مندی از سیستم پاداش 
و تنبیه را موضوعی خوب در استانداری ذکر 
کرد و افزود: نهادینه کردن چنین  مســاله ای 
می تواند از ابعاد مختلف بسیار اثر گذار باشد.
استاندار زنجان دهه فجر را دهه اقتدار، عظت، 
عزت، ایثار و وحدت عنوان کرد و گفت: تا 
کنون این وحدت نیز وجود داشــته است و 
شهدای زیادی جان خود را برای اعتالی نظام 

اسالمی فدا  کردند.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای امسال تولید 
ســریال زندگینامه شهید شهریاری در استان 
آغاز شده است، اظهار داشت: تا کنون تولید 
این سریال پیشرفت های بسیار خوبی داشته 
اســت که طبق برنامه ریزی انجام گرفته از 
اوایل سال آینده از شبکه های سراسری رسانه 
ملی پخش خواهد شــد و عالوه بر آن این 
استان در بحث تولید سریال زندگینامه شهید 

باکری نیز مشارکت دارد.
حقیقی همچنین از افتتاح 6 پروژه صنعتی در استان 
با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری خبرداد 
و افزود: برای این پروژه های تولیدی و صنعتی هفت 
هزارو 500 میلیارد تومان اعتبار هزینه شــده است 
و این پروژه ها زمینه اشــتغال 2 هزارو 761 نفر را 
به صورت مســتقیم و 2 هزار و 600 را به صورت 

غیرمستقیم ایجاد می کند.

استاندار زنجان:

انتصاب بانوان زنجانی در پست های مدیریتی 
در عمل نمود داشته است

هیات پرورش اندام زنجان 
در صورت گرفتن مجوز برای 
برگزاری مسابقات آماده است

 رییــس هیات پــرورش انــدام و 
بدنسازی استان زنجان، گفت: این هیات با 
توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته از 
آمادگی الزم برای برگزاری مسابقات انتخابی 

استان برخوردار است.
مهران زرگری در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: هیات پرورش اندام و بدنسازی 
زنجان با توجه به شــیوع ویــروس کرونا 
و پیشــگیری از ابتالی ورزشکاران به این 
بیماری منحوس، در صــورت اخذ مجوز 
از اداره کل ورزش و جوانان همچنین ستاد 
مقابله با کرونای استان، نسبت به برگزاری 
این رقابت هــا، برابر با دســتورالعمل های 
ابالغی و رعایت دقیق و کامل پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و بدون 

تماشگر اقدام خواهد کرد.
وی بــا تاکیــد براینکــه حفظ ســالمتی 
ورزشــکاران از اولویت هــای مهم هیات 
پرورش اندام و بدنسازی استان زنجان است، 
اظهار داشت: این هیات تحت هیچ شرایطی، 
ســالمتی و تندرستی ورزشکاران این رشته 
ورزشــی پرطرفــدار را قربانــی برگزاری 

مسابقات نمی کند.
زرگــری تصریح کرد: این هیــات در باره 
برگزاری مســابقات تابع قوانین و مقررات 
و بخشنامه های ابالغی از سوی دستگاه های 
متولی اســت و مراجع ذیربط صالح ندانند 
در این صورت مســابقات انتخابی استان را 

برگزار نخواهد کرد.   
وی با بیان اینکــه در صورت موافقت اداره 
کل ورزش و جوانان و ستاد مقابله با کرونا 
اســتان، این رقابت ها یکم اسفند ماه امسال 
)یک روز( در فضایی مناسب برگزار خواهد 
شــد اظهار داشت: کمیته فنی پرورش اندام 
استان زنجان درصورت لغو این مسابقات، 
نشست بازبینی بدنی آن دسته از ورزشکاران 
زنجانی که تمایل به شرکت در رقابت های 
قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملی دارند را 
دایر و نسبت به گزینش نفرات برتر و آماده 

تر، اقدام خواهد کرد.
زرگــری ادامــه داد: ارایه معرفــی نامه به 
ورزشکاران عالقه مند به شرکت در مسابقات 
قهرمانی کشــور و انتخابی تیم ملی پرورش 
اندام و بدنســازی که از 1۳ تا 15 اسفند ماه 
امســال در جزیره کیش، برگزار خواهد شد 
منــوط بر اخذ تائیدیــه از کمیته فنی هیات 

پرورش اندام و بدنسازی زنجان است.

خبـرخبــر

چاه های غیر مجاز ابهر 
در انتظار تعیین تکلیف

 عضو شــورای شــهر ابهــر گفت: 
چاه های غیر مجاز کشــاورزی در ابهر باید 

تعیین تکلیف شوند.
شیما افشاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه آب به یکی از موضوعات خساس 
جهان در قرون گذشــته تبدیل شده است، 
اظهار کــرد: کمبود منابع آبــی و به تبع آن 
خشکســالی یکی از چالش هایی است که 
در قرن های گذشــته به یک  دغدغه تبدیل 
شده است. وی با اشاره به برخورداری ابهر 
از قابلیت های کشــاورزی و اشــتغال جمع 
کثیری از ابهری ها در ایــن حوزه، ادامه داد: 
در سال های گذشته استفاده نادرست از منابع 
آبی و برداشــت بی رویه سبب کاهش سطح 
آب های زیرزمینی در این شهرستان شده تا 
جایی که هم اکنون دشت ابهر از بحرانی ترین 

دشت های استان به شمار می رود.
این مسوول با بیان اینکه یکی از دغدغه های 
مردم ابهــر موضوع پایاب ســد کینه ورس 
اســت، اضافه کرد: با اینکــه در این زمینه 
تخصیص های الزم انجام شــده اســت، اما 
مناطقی از شهرستان ابهر از جمله شریف آباد 
هنوز در این زمینه نتوانسته از پس آبه های سد 

کینه ورس بهره مند شود.
افشــاری با پرداختن به این مسئله که اکثر 
چاه های کشاورزی شهرستان ابهر فاقد مجوز 
بــوده و به همین خاطر آمــار زیادی از این 
چاه ها مشمول پلمب شده است، متذکر شد: 
همین مســئله زنگ خطر در حوزه آب های 
زیرزمینی به صدا درآورده و به همین خاطر 
باید تکلیف چاه های فاقد مجوز در این منطقه 

تعیین شود.
عضو شورای شهر ابهر، با تاکید بر ضرورت 
ترویــج اســتفاده از آبیاری هــای نوین در 
حوره کشــاورزی که می تواند تا حد زیادی 
صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال داشته 
باشد، خاطرنشــان کرد: تغییر الگوی کشت 
محصوالت بــا نیاز آبی کم نیز در این زمینه 

موثر است.

 نماینده مــردم ابهر در مجلس با بیان 
اینکه بــا تغییر رییس ســازمان بورس به 
دولت یک فرصت دیگر برای اصالح بازار 
سرمایه دادیم، گفت: کاسه صبر مردم لبریز 
شده اســت و اگر دولت در آینده اقدامی 
برای بــورس انجام ندهد قطعًا وزیر اقتصاد 

استیضاح می شود. 
حســن شــجاعی در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم در   زنجان،  با تبریک به مناسبت 
فرارســیدن دهه فجر اظهار داشــت: مایه 
شوربختی است درســت چند روز پس از 
اظهارات رییس جمهور، بورس دچار ریزش 

شــود و شوربختانه تا به امروز این آشفتگی 
بازار سرمایه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بارها به دولت بابت اصالح 
داده ایم، خاطرنشان  تذکر  بورس  ســاختار 
البته مجلس در تالش اســت بورس  کرد: 
را از دولــت و وزارت اقتصــاد مســتقل 

 کند چرا که معتقدیم تــا زمانی که بورس 
زیر نظر دولت باشــد امیدی به اصالح آن 

نخواهد بود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و ســلطانیه در 
مجلس با تأکید بر اینکه اگر وضعیت بورس 
اصالح نشــود قطعًا وزیر اقتصاد استیضاح 

خواهد شد، ابراز کرد: با تغییر رییس سازمان 
بــورس، در واقع یک فرصــت جدیدی به 
دولت داده شــد تا هرچه سریعتر وضعیت 
بــورس را اصالح کند. اگر وضعیت بورس 
ساماندهی نشود اســتیضاح وزیر اقتصاد با 

بیش از 100 امضا اجرا خواهد شد.

وی بــا بیان اینکه مــردم عزیزمان در بازار 
ســرمایه ضررهای بســیار زیادی متحمل 
شده اند و کاســه صبرشان لبریز شده است، 
نزدیک شــاخص های  آینده  در  اگر  گفت: 
بورس افزایش نیابد دوبــاره تأکید می کنم 

چاره ای جز استیضاح وزیر اقتصاد نداریم.

اعتراض نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه در مجلس از عملکرد دولت در حوزه بورس 

کاسه صبر مردم لبریز شده است 
 اگر دولت در آینده اقدامی برای بورس انجام ندهد قطعاً وزیر اقتصاد استیضاح می شود

 مجلس در تالش است بورس را از دولت و وزارت اقتصاد مستقل کند؛ تا زمانی که بورس زیر نظر دولت باشد امیدی به اصالح آن نخواهد بود.
 مردم در بازار سرمایه ضررهای بسیار زیادی متحمل شده اند

 تغییر رییس سازمان بورس به دولت یک فرصت دیگر برای اصالح بازار سرمایه داده است

جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  معــاون   
اســتان زنجان گفت: بــزودی و با صدور مجوز 
ستاد اســتانی کرونا، اماکن ورزشی بازگشایی و 
فعالیت های ورزشی بر پایه پروتکل های بهداشتی 

وزارت بهداشت از سر گرفته شود.
محمدعلی حمز ه پــور در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در زنجان اظهار کرد: امسال همزمان با دهه 
فجر برنامه های مختلفی در استان زنجان اجرایی 

می شود.
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان زنجان با بیان اینکه افتتاح زورخانه قیدار 

از دســتاوردهای چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب خواهد بود، افزود: این زورخانه ســاخته 
شده با حدود ۳70 متر مربع مساحت و هزینه کرد 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳00 میلیون تومان 
در این دهه مبارک افتتاح و در اختیار عالقه مندان 
و ورزشــکاران این رشته ورزشــی قرار خواهد 

گرفت.
وی با بیــان اینکه در بخــش عمرانی عالوه بر 
افتتاح سالن باستانی شهر قیدار، افتتاح بیش از 10 
خانه  ورزش روستایی و بازسازی و بهره برداری 
از سالن چند منظوره روســتای کرفس از توابع 

شهرستان خدابنده نیز در دهه فجر امسال  انجام 
خواهد شد.

حمــزه پور همچنین از برگــزاری رژه موتوری 
هیأت ورزشی موتورسواری و اتومبیل رانی استان 
در روز 22 بهمن خبرداد و افزود: موتورسواران 
شناســنامه دار این هیأت ورزشی در روز جشن 
اتومبیل هــای مردمی  انقالب پیشــتاز  پیروزی 
حرکت خواهند کرد و این جلوه ای زیبا از اتحاد 

و انسجام را در این روز با شکوه ایجاد می کند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان با اشــاره به رایزنی های متعددی که برای 

بازگشایی اماکن ورزشی با ستاد کرونای استانی 
شده است ابراز امیدواری کرد: بزودی و با صدور 
مجوز ستاد استانی کرونا اماکن ورزشی بازگشایی 
و فعالیت هــای ورزشــی بر پایــه پروتکل های 

بهداشتی وزارت بهداشت از سر گرفته شود.
وی با تاکید بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
اظهار داشــت: برنامه های دهه مبارک فجر نیز بر 
همین اســاس به صورت مجــازی و حضوری 
برگزار می شود و در رشته های مختلف ورزشی 
مســابقات، دوره های آموزشــی و مربیگری و 

همایش های اخالق در ورزش برگزار می کنیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد؛

احتمال بازگشایی اماکن ورزشی در آینده نزدیک

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
بیمارستان بهمن زنجان تعطیل نمی شود.

به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی در نشســت بررســی مشکالت 
بیمارســتان بهمن، اظهار کرد: با توجه به وجود 

برخی مشکالت در بیمارستان بهمن در ماه های 
گذشــته و ورود دســتگاه قضا از تعطیلی این 
بیمارستان جلوگیری شد و به طور کلی حمایت و 
توجه به حوزه بهداشت که مورد تاکید آموزه های 
دینی است، یک امر الزم، منطقی و عقالنی است.
وی با بیان اینکه بیمارســتان بهمن در گذشته با 
برخی مشکالت و چالش هایی مواجه بوده است، 
افزود: تاکید دســتگاه قضــا در این مدت بر این 
بود که ارائه خدمات درمانی در این بیمارســتان 
نباید یک روز هم متوقف شود و بر پایه گزارش 
امــروز مدیر تصفیــه موید این مطلــب بوده و 
خیلی خوشــحال هستیم که آرامش به این مرکز 
بازگشته است. این مسوول با قدردانی از اقدامات 
موثر هیئت تضفیه و مدیر بیمارســتان برای حل 
مشکالت و پیگیری فرآیند واگذاری بیمارستان، 
تصریح کرد: درخواســت ما از هر دو طرف این 
است که بیمارستان با همان کاربری فعالیت کند و 

در نهایت توافق نهایی برای واگذاری بیمارستان 
فراهم شود.

صادقی نیارکی با اشاره به این که از دستاوردهای 
جمهوری اســالمی ایران به همــت امام راحل، 
توجه به حوزه بهداشت بوده است، یادآور شد: با 
مراجعه به دوران قبل و بعد از انقالب، ما با توسعه 
و پیشــرفت بســیار زیادی در این حوزه مواجه 
هستیم، به همین خاطر باید قدردان این انقالب 
و امام راحل باشــیم که امــروز در همه حوزه ها 
خصوصاً حوزه بهداشت در دنیا شاخص هستیم.

رییس کل دادگســتری استان زنجان با بیان اینکه 
استان ظرفیت های خوبی برای توسعه و پیشرفت، 
از جملــه حوزه بهداشــت دارد، خاطرنشــان 
کرد: برای چنین اســتانی وجود یک بیمارستان 
خصوصی کافی نیست و بخش خصوصی باید 
کمک کار بخش دولتی باشد و مردم از خدمات 

این بخش بهره مند شوند.

 جانشین ســپاه اســتان زنجان با بیان 
اینکه اصحاب رســانه باید خدمات بســیج و 
ســپاه در جامعه را بازگو کنند گفت: بیش از 
2 هزار برنامه در دهه فجر در اســتان زنجان 

توسط سپاه استان برگزار می شود.
ســرهنگ ابوالفضل طهماســبی در گفت وگو 
با خبرنگار تســنیم در زنجان، با تبریک دهه 
مبارک فجر اظهار داشــت: پــس از پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، کشور عزیزمان 
ایران در عرصه هــای مختلف به موفقیت های 
بزرگی دست یافته است به طوری که کل دنیا 

از این پیشرفت ها حیرت زده شده است.
وی با بیان اینکه انقالب اســالمی توانســت 
رفــاه و آبادانی را در کل کشــور حاکم کند، 
گفــت: حضور پرشــور مــردم در انتخابات 
و راهپیمایی هــای 22 بهمــن، روز قدس و 
همین طــور در 9 دی مــاه 88 ثابت می کند 

دل مردم برای انقالب می تپد. جانشــین سپاه 
انصارالمهدی)عج( اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه کشــورهایی که برده آمریکا بوده اند هم 
اکنون همه مشــاهده می کنیم که به چه روزی 
افتاده اند گفت: انقالب اســالمی ما ثابت کرد 
که می شــود بدون وابستگی به شرق و غرب، 
پیشرفت کرد؛ نشــان دادیم اگر پشتیبان رهبر 

باشیم می شود قله های دنیا را فتح کنیم.
وی با اشــاره به اینکه پیشرفت های پزشکی، 
دفاعی، صنعتی و علمی بخشی از موفقیت های 
جمهوری اسالمی بوده است، خاطرنشان کرد: 
در زمان رژیم طاغوت محمدرضا شاه ملعون 
توانایی جابه جایی یک مسوول ساده را نداشت 

و باید از آمریکا برایش دستور صادر می شد.
طهماســبی در ادامــه بــه اقدامــات ســپاه 
انصارالمهدی)ع( در ســطح اســتان اشــاره 
کرد و گفت: ســپاه اســتان زنجان در راستای 

بســیار  گام های  اســتان  در  محرومیت زدایی 
ارزشــمندی برداشته اســت. تمام کارشناسان 
عمرانی اذعان دارند هرجا سپاه برای پروژه ای 
ورود کــرده هم زودتر از موعد مقرر پروژه را 
تحویل داده و هم اینکه با هزینه های بسیار کم 

پروژه را به بهره برداری رسانده است.
وی تصریح کرد: بسیج ســازندگی و قرارگاه 
پیشــرفت و آبادانی و اقشار بســیج اقدامات 
بسیار ارزشمندی کرده اند که از رسانه ها تقاضا 
دارم این اقدامات را برای مردم بازگو کنند. در 
واقع بسیج فرزند خلف انقالب اسالمی است.
جانشــین ســپاه انصارالمهدی)عج( اســتان 
زنجان گفت: بیش از 2 هزار برنامه در ســطح 
استان توســط سپاه و بســیج برگزار می شود 
کــه مهمترین این برنامه هــا افتتاح پروژ ه های 
محرومیت زدایی در راســتای حل مشــکالت 

مردم است

رییس کل دادگستری استان زنجان:

بیمارستان بهمن زنجان تعطیل نمی شود
جانشین سپاه استان زنجان:

رسانه ها خدمات بسیج و سپاه را در جامعه بازگو کنند
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 یک فعال حوزه فــرش گفت: هم اکنون 
برخی نقشــه های فرش که بافته می شود، نیاز به 

اصالح دارد.
ناصر حســین خانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به مشکالتی که هم اکنون در زمینه تولید و فروش 
فرش در کشور وجود دارد، اظهار کرد: هماهنگ 
نبودن بافنده با بازار یکی از مشکالتی است که هم 
اکنون گریبان گیــر هنر - صنعت فرش در زنجان 

شده است.
وی افزود: بــرای مثال، بافنــده ای در ابتدای امر 

برای کاهش هزینه های خود نقشــه ای را از بازار 
تهیه می کند ولی دقت نمی کند که بازار چه رنگی 
را می پذیــرد و یا ذائقه بازار چیســت. ذائقه بازار 
کشورهای عربی با کشورهای اروپایی و آمریکایی 
با یکدیگر متفاوت اســت و همین آشنا نبودن به 
بازار ســبب می شــود که تولیدات بافنده مشتری 

نداشته باشد.
این فعال حوزه فرش ادامه می دهد: شــوربختانه 
اتحادیه فرشــبافان، ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت، اداره کل میراث فرهنگی و یا سازمان های 

حمایتی که از فرش در راستای اشتغالزایی استفاده 
می کنند، اقدامی در زمینــه ایجاد هماهنگی میان 
تولیــدات بافنده و ذائقه بــازار انجام نمی دهند و 
شناخته نشدن متولی واحد برای این هنر - صنعت، 

سبب تشدید مشکالت این چنینی می شود.
حسین خانی با اشاره به طراحی نقشه های فرش، 
تصریح کرد: در اســتان زنجان نقشه های قلتوق، 
بیدگینه و دهجالل ثبت جهانی شــده است. هم 
اکنون برخی نقشــه ها را می توان اصالح هندسی 
کــرد، به طوری که در برخی فرش ها شــاهد آن 

هستیم که گل گوشه وجود ندارد و یا بافته ها قرینه 
نیست که سبب می شود کیفیت بافت و حتی نقشه 

کاهش یابد.
وی شــکارگاه را یکی از نقشــه هایی دانست که 
بافت و رنگ بندی سختی دارد و عنوان کرد: برای 

اصالح ساختار نقشــه اقدام کرد و حتی اتحادیه 
فرش بافان زنجان هزینه ای را صرف این کار کرد 
ولی به جای استفاده از نیروهای بومی، از طراحان 

تبریزی استفاده کرد.
این مســوول خاطرنشــان کرد: باید جوانان وارد 

حوزه طراحی فرش شــوند؛ چراکه آنان با توجه 
به نگرشی که دارند، می توانند نقشه های جدیدتری 
را طراحی کنند، نقشــه هایی که در آینده نیز مورد 
توجه و ذائقه بازار باشــد، زیــرا آینده متعلق به 

جوانان است.

یک فعال حوزه فرش تاکید کرد

نیاز مبرم برخی 
نقشه های فرش به اصالح

 باید جوانان وارد حوزه طراحی فرش شوند

 مسوول حراســت فرمانداری شهرستان 
خرم دره، طالی 2۳0 میلیون ریالی را که پیدا کرده 

بود، به صاحبش بازگرداند.
به گزارش فارس، خداوند متعال انسان را آفرید و 
به او اختیار داد و راه خیر و شر را نیز به او نمایاند 
تا هر راهی را که خواست انتخاب کند؛ راه کمال 
را بپوید و برتر از مالئک شــود، یا راه پســتی و 
رذالت را در پیش گیرد و از حیوان پست تر شود: 
»کااالنعام بل هم اضل ســبیال« اهمیت راه خیر و 
تهذیب نفس را نیز گوشزد کرد و فرمود: قد افلح 
من زکیهــا  و همچنین فرمود:»یزکیهم و یعلمهم 
الکتاب والحکمة « دانشمندان علم تفسیر گفته اند: 
این که در آیه شــریفه، تزکیه بر علم مقدم شــده 
است، نشانگر اهمیت واالی تزکیه و خودسازی 

است.  شاید این روزها شنیدن برخی اخبار خوب 
در البالی انبوه اخبار ناخوشــایندی که به گوش 
می رســد روح انســان را جال می دهــد و باعث 
امیدواری می شود، خبرهایی که انسان های خوب 

و ارزشمند بانی آن هستند.
فردی که روز شــنبه 11 بهمن مــاه 1۳99 برای 
پیگیری کاری اداری، به دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان مراجعه می کند، پس از اتمام امورات 
اداری، به منزل خود در شهرستان ابهر برمی گردد 
که در همین حین، متوجه می شــود که دســتبند 
طالیــی که به عنوان هدیــه  روز زن گرفته بوده 

مفقود شده است. 
روز یکشــنبه 12 بهمن، نیز با مراجعه حضوری 
به زنجان شــوربختانه راه به جایی نمی برد، ولی 

اطالعیه ای در ســایت اداری مبنی بر مفقود شدن 
طالی مــورد نظر نصب می کند تا در صورتی که 
کسی طال را پیدا کرد بتواند با صاحب آن تماس 

بگیرد.
در کمال شاید ناباوری امروز با وی تماس گرفته 
شده و فردی اطالع داده که طالی مفقوده را پیدا 
کرده و صاحب آن برای دریافت طال با دادن نشانی 

و فاکتور آن به فرمانداری خرم دره مراجعه کند.
جریان از این قرار اســت که مســوول حراست 
فرمانــداری خرم دره که بــرای پیگیری مطالبات 
مردمی شهرستان در باره بیمارستان جدید خرم دره 
به دانشگاه علوم پزشکی زنجان مراجعه داشته در 
حین خروج از سایت اداری و در محوطه دانشگاه، 
دســتبندی طال را که الی پیورهای پیدا و بعد از 

مراجعه به چند طال فروشــی شــکش در مورد 
بدلی بودن به باطل می شود و از طال بودن دستبند 

مطمئن می شود.
آقای مظاهری بالفاصله نامه ای اداری به دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان ارســال و پیدا شدن طالی 
مورد نظر را اطالع می دهد که با هماهنگی به عمل 
آمده، دوشنبه 1۳ بهمن فردی که طال را گم کرده 
بود با مراجعه به واحد حراست فرمانداری خرم دره 
و با نشان دادن تصاویر مربوط به دستبند و فاکتور 
خرید، امانت خود که ارزشی بیش از 2۳0 میلیون 

ریال داشته را تحویل می گیرد.
گفتنی اســت؛ این انسان شریف حتی از پذیرش 
هرگونه پاداشی خودداری کرده و بازگرداندن آنرا 

وظیفه خود اعالم می کند.

طالی 230 میلیون ریالی به صاحبش برگردانده شد

 مســوول مرکــز حفــظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقدس ســپاه انصارالمهدی 
)عج( اســتان زنجان گفت: کنگره ملی ۳5۳5 
شــهید این اســتان با بســیج همه امکانات و 

ظرفیت ها برگزار خواهد شد.
عبداله جعفــری، در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنــا، ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شــهادت 
را از مهمترین اهداف ایــن کنگره بیان کرد و 
افزود: کنگره ملی ۳5۳5 شــهید استان زنجان، 
صرفا یک اجالســیه نیست و در واقع فرصتی 
برای تولید محتوا، مــوارد مغفول مانده در 40 
ســال گذشته، برطرف کردن ضعف ها و تبیین 

زیبایی های دفاع مقدس به نسل جوان است.
وی از آغــاز فراخــوان جمع آوری اســناد و 
آثار دفاع مقدس در اســتان زنجان خبر داد و 
اظهار داشــت: در گذشته آثار و اسناد مختلفی 
از دفــاع مقدس جمع آوری شــده که در این 
راستا دبیرخانه ستاد کنگره ۳5۳5 شهید استان 
زنجان برای تکمیل آثار و اســناد دفاع مقدس 
آماده دریافت آثار مردم شــهید پرور استان در 
باره جبهه، اعزام به جبهه، آیین استقبال، تشییع، 
عملیات ها، بمباران شهری، کمک های مردمی و 
ورود آزادگان به میهــن و دیگر موارد مربوط 
به شــهدا و همچنین نقش مردم استان در دفاع 

مقدس است.
جعفری با بیان اینکه آثار ارسالی باید در قالب 
های مختلــف ازجمله عکس، فیلــم، نگاتیو، 
نامه، وصیت نامه، دلنوشته، اسناد اداری، کالک 
عملیات، گزارش وقایع، نقشه ها و مصاحبه های 
تصویری، صوتی و متنی، باشد، افزود: مدارک و 

مستندادت ارسالی به دبیرخانه کنگره ملی ۳5۳5 
شهید استان زنجان پس از اسکن و بهره برداری 

به ارایه کنندگان بازگردانده خواهد شد.
وی با بیــان اینکه دبیرخانه ســتاد کنگره ملی 
۳5۳5 شــهید استان زنجان واقع در خیابان امام 
)ره( سازمان جهاد کشاورزی، ساختمان شماره 
2، آماده دریافت اسناد و آثار دفاع مقدس است 
اظهار داشــت: این کنگره ملی شهدا، پاییز سال 
آینده و برای برگزرای هرچه باشــکوه تر آن از 

همه توان و ظرفیت ها استفاده خواهد شد.
جعفری به تشــکیل کمیته هــای مختلف )22 
کیمته( برای برگزاری کنگره ملی ۳5۳5 شهید 
استان زنجان اشاره کرد و تصریح کرد: وظایف 
هر کدام از کمیته ها مشــخص شده و جلسات 

مختلفی نیز در این زمینه برگزار شده است.  
مسوؤل مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان، 
با بیان اینکه شــهدا حق بزرگی بر گردن همه 
مردم و مســوؤالن دارند، گفت: شهدا از جان 
و خــون خود در راه حفظ کشــور، اســالم و 
همچنین امنیت مردم گذشتند که در این راستا 
انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از 
وظایف مهمی است که همه ما باید به آن توجه 

ویژه ای داشته باشیم.
جعفری به خط شکنی رزمندگان استان زنجان 
در عملیات هــای مختلف در طول دوران دفاع 
مقدس اشــاره کــرد و اظهار داشــت: در این 
عملیات هــای بزرگ دفاع مقــدس رزمندگان 
زنجانــی دالورانه و عاشــورایی جنگیدند که 
خاطرات این رشــادت ها و جانفشــانی ها در 
قالب اسناد دفاع مقدس جمع آوری شده است 
که باید به درستی برای نسل جوان تبیین شود.

 فرنشین تعاون، کارورفاه اجتماعی استان 
زنجان گفت: در آذرماه ســال گذشته تعداد بیمه 
بیکاری در اســتان سه هزار و 217 نفر بود که در 
آذرماه سال کنونی به سه هزار و 8۳0 نفر رسیده 

است.
محمدرضا یوســفی در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه 117 هزار بیمه شده اجباری در استان 
زنجان وجود دارد، گفت: از اول ســال کنونی تا 
آذر ماه روند بیمه شدگان اجباری در استان زنجان 

افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: با وجود بیماری کرونا واحدهای 
تولیدی و صنعتی در استان کارگران خود را تعدیل 
نکردند و به تعداد بیمه شدگان اجباری در استان 

بیش از 6 هزار نفر اضافه شده است.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
به کاهش بیمه بیکاری در استان زنجان اشاره کرد 
و یاد آور شــد: در آذرماه سال گذشته تعداد بیمه 
بیکاری در اســتان سه هزار و 217 نفر بود که در 
آذرماه سال کنونی به سه هزار و 8۳0 نفر رسیده 

است و این نشــان می دهد واحدهای تولیدی و 
صنعتی استان با ظرفیت خوبی کار می کنند.

یوســفی تاکیــد کــرد: اداره کل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان زنجان نیــز در کنار دیگر 
دستگاه های استان اقداماتی را در راستای مقابله با 

شیوع ویروس کرونا انجام داده است.

وی گفت: همه موارد بهداشتی از جمله ضدعفونی 
واحدهای تولیدی و صنعتی جزو اولویت ها بوده 
اســت. وی تصریح کرد: بازرســی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان روزانه انجام می شود و 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده رایگان به کار گران 

داده می شود.

مسوول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی )عج( استان:

کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید زنجان 
با بسیج همه ظرفیت ها برگزار خواهد شد

فرنشین تعاون، کارورفاه اجتماعی استان زنجان:

بیمه اجباری در زنجان به ۳۸۳۰ نفر رسید

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الســتیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد مقدار 3.000 عدد شل 
فلزی مخصوص بافت را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه )واحد 
حراست( به نشانی زنجان- کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران، مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در 
تهران خیابان شهید بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل 

نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/11/18 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/11/19 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 

الستیک(
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشــنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال 

شوند ترتیب اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

نوبت دومآگهی مناقصه
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کمیته ادماد

در اجرای احکام جایگزین حبس صورت گرفت؛ 

تهیه 4000 عدد ماسک برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
 در اجــرای صدور احکام جایگزین حبس 
توســط دادگاه کیفری شهرســتان زنجان به تهیه 
ماسک به میزان سه میلیون و 500 هزار تومان برای 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 

محکوم شدند.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان دراین بــاره، گفت: دو 
متهم زنجانی کــه دارای پرونده در محاکم قضایی 
شهرستان زنجان بودند، به انجام اقدام نیکوکارانه و 
خیرخواهانه به نفع مددجویان تحت حمایت کمیته 

امداد استان زنجان محکوم شدند. 
وی با اشــاره به اینکه این احکام که توسط شعبه  
109 کیفــری دو زنجان برای دو نفــر از متهمان 
که جرم آنان نزد محاکم قضایی به اثبات رســیده، 
به صورت جداگانه صادرشــده اســت، افزود: در 
احکام صادره برای این محکومین، تهیه 4000 عدد 

ماسک برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
استان زنجان به ارزش سه میلیون و 500 هزار تومان  

جایگزین حبس شده است. 
صفری با اشاره به اینکه دریکی از احکام صادره که 
به دلیل ایراد صدمه عمدی ناشی از بی احتیاطی در 
امر رانندگی فرد محکوم شــده ملزم به تهیه ماسک 
به میزان دو میلیــون تومان برای مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان شــده است، 
ادامه داد: در راســتای اجرای این حکم جایگزین 
حبس تعداد دو هزار و 800 عدد ماســک از طریق 
این فرد تهیه و  توســط کمیته امداد استان زنجان 
بین مددجویان ســالمند تحــت حمایت این نهاد 

توزیع شده است.
وی همچنین افــزود: در حکم صادرۀ دیگری نیز 
یکی از متهمیــن دارای پرونده در محاکم قضایی 
تهیه ماســک برای مددجویان تحت حمایت این 

نهاد به ارزش یک میلیون و 500 هزار تومان به عنوان 
جایگزین حبس  از سوی قاضی پرونده برای این 
متهم تعیین شــده بود که با تهیه هزار و 200 عدد 
ماسک و توزیع آن بین جامعه هدف این نهاد، این 
حکم صادره نیز با نظارت کمیته امداد استان زنجان 

اجرا گردید.
صفری با قدردانی از اقدام شایسته صورت گرفته 
از ســوی قاضی محترم این پرونده ها برای صدور 
احکام جایگزین حبس بــه نفع مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان، تصریح کرد: 
صدور این گونــه احکام در کنــار توجه به اصل 
پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب های اجتماعی 
ناشی از زندانی شدن سرپرست خانواده، در بخش 
توســعه فرهنگ خیر و احســان در جامعه، رفع 
مشکالت نیازمندان و خدمت رسانی به خانواده های 

عزیز تحت حمایت این نهاد نیز اثرگذار است.

با حضور فرنشین کمیته امداد استان زنجان
و به همت خیران؛

آرزوی 13 فرزند 
یتیم ومحسنین ابهری 

برآورده شد

 با حضور فرنشین کمیته امداد استان 
زنجــان و به همت یکــی از حامیان طرح 
اکرام ایتام و محســنین، با اهدای دوچرخه، 
تبلــت و... آرزوی 1۳ نفر از فرزندان عزیز 
یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد در 

شهرستان ابهر، برآورده شد.
به گــزارش زنگان امروز، فرنشــین کمیته 
امداد اســتان زنجان در این آیین معنوی که 
با حضور یکی از حامیــان طرح اکرام ایتام 
و محسنین در شهرســتان ابهر برگزار شد، 
گفت: اعتقاد داریم حامیان فرزندان عزیز یتیم 
و محســنین تحت حمایت این نهاد دریچه 
رحمــت و مهربانی را به روی گل های بی 
باغبان بوستان مولی الموحدین و باالتر از آن  
بر روی خود باز کرده و در سایة همین نگاه، 
اندیشه و رفتار زیبا موجب آرامش بخشی به 

این فرزندان عزیز می شوند.
وی با اشــاره به اینکه امروز در سایة نظام  
مقدس جمهوری اســالمی، نفس قدســی 
رهبــری معظم انقالب )مدظلــه العالی( و 
همت خیران، کمیته امــداد مروج فرهنگ 
ناب علــوی و فاطمی در حوزه یتیم نوازی 
و دستگیری از نیازمندان است، افزود: تالش 
می کنیم با همگانی کــردن این فرهنگ از 
طریق زمینه سازی برای حضور و مشارکت 
اقشار مختلف مردم در برنامه های اجرایی 
کمیته امــداد به ویژه اجــرای پویش ایران 
مهربان»هرکارمند حامی یک فرزند معنوی« 
فضای ســبقت در خیرات در جامعه جاری 
شــده و در حوزه کاری این نهاد در حوزه 
خدمت رســانی به فرزنــدان عزیز یتیم و 

محسنین تحت حمایت نیز اثرگذار شود.
گفتنی اســت در پایان ایــن آیین با حضور 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان و به همت 
یکی از حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین، با 
اهدای دوچرخه، تبلت و... آرزوی 1۳ نفر از 
فرزندان عزیز یتیم و محسنین تحت حمایت 

این نهاد در شهرستان ابهر، برآورده شد.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:
آغاز جمع آوری کمک های 

مردمی در قالب جشن 
نیکوکاری در استان زنجان

 به منظور تأمین بخشــی از نیازهای 
خانــواده هــای عزیز تحــت حمایت در 
آســتانة ســال نو، جمع آوری کمک های 
مردمی در قالب  مرحلة نخســت برگزاری 
جشــن نیکوکاری از ابتــدای دی ماه آغاز 
شــده و در همین راستا خیران زنجانی می 
توانند به صورت غیر حضوری در این کار 

خداپسندانه مشارکت کنند.
به گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با اشاره به 
آغاز مرحلة نخست جمع آوری کمک های 
مردمی در قالب جشن نیکوکاری، گفت: به 
منظور تأمین بخشی از نیازهای خانواده های 
عزیز تحت حمایت در آستانة سال نو، جمع 
آوری کمک هــای مردمی در قالب مرحلة 
نخست جشن نیکوکاری از ابتدای دی ماه 

آغاز شده است.
وی با بیــان اینکه با توجــه به محدودیت 
های ناشــی از شــیوع ویــروس منحوس 
کرونا، جشــن نیکوکاری امســال بیشــتر 
به صــورت غیر حضوری اجرا می شــود 
افزود: به منظور مشــارکت خیران در تأمین 
بخشــی از هزینه های مورد نیاز مددجویان 
عزیز تحت حمایت در آســتانه سال نو در 
قالب جشــن نیکوکاری،کدussd به شمارۀ 
#024*8877*، نرم افزارهای ســکه، ایوا 
و ســنا برای پرداخت از طریق تلفن همراه 
و شــماره کارت 60۳79979500۳0420 به 
منظور واریــز کمک ها از طریق درگاههای 

بانکی پیش بینی شده است.
صفری با اشاره به اینکه خیران زنجانی می 
توانند با استفاده از روش های باال به صورت 
غیر حضــوری در این طرح خداپســندانه 
مشارکت کنند،ادامه داد: مراکز نیکوکاری و 
دفاتر این نهاد در سطح استان زنجان نیز آماده 
دریافت کمک های خیران عزیز زنجانی در 
قالب جشن نیکوکاری بوده و برنامه ریزی 
شــده اســت بهره گیــری از منابع حاصل 
از برگزاری جشــن نیکــوکاری، به تمامی 
مددجویان تحت حمایت این نهاد در آستانة 

سال نو بسته معیشتی نقدی پرداخت شود.

خبــر

 راهبرد کمیته امداد بر پایه منویات معظم 
رهبری توانمندســازی و ایجــاد درآمد باثبات 
برای مددجویان تحت حمایت بوده و باالترین 
معروف و شاخص والیتمداری در شرایط کنونی 
تبعیــت محض از والیت فقیه و کار جهادی در 
حوزه اشــتغالزایی و افزایش قدرت تاب آوری 

اقتصادی اقشار نیازمند است.
به گــزارش زنگان امــروز، هدایــت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان در بازدید 
از اداره زنجان با اشــاره بــه راهبردهای اصلی 
ایــن نهاد در حوزه خدمت رســانی به خانواده 
های عزیــز تحت حمایت، گفت: راهبرد کمیته 
امداد بر پایــه منویات معظــم رهبری)مدظله 
العالی( توانمندســازی و ایجــاد درآمد باثبات 
برای مددجویان تحت حمایت بوده و باالترین 
معروف و شاخص والیتمداری در شرایط کنونی 
تبعیــت محض از والیت فقیه و کار جهادی در 
حوزه اشــتغالزایی و افزایش قدرت تاب آوری 

اقتصادی اقشار نیازمند است.
وی بــا بیان اینکه ایجاد اشــتغال برای اقشــار 
نیازمنــد و خانواده های عزیــز تحت حمایت 

در کنار فراهم کردن زمینة اســتقالل اقتصادی و 
معیشــتی آنان، کمک به رونق بخشی و تقویت 
اقتصاد کشور اســت، افزود: جهش در خدمت 

رســانی اثربخش به خانــواده های عزیز تحت 
حمایت در حوزه اشتغال و ایجاد فرصت های 
شغلی مناســب برای جامعه هدف از مصادیق 

تبعیت محض از والیت بوده و شاخص اصلی 
والیتمداری کارگزاران این نهاد الهی و انقالبی 
ایفای نقش موثر در خلق فرصت های جدید در 
حوزه اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت 
و رونق بخشــی به اقتصاد و معیشت آنان باید 

باشد.
صفری با تأکید بر سرعت بخشی به فعالیت های 
حوزه اشتغال و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها 
برای فراهم کردن زمینة درآمدزایی خانواده های 
عزیز تحت حمایت، ایجاد اشــتغال را کمک به 
تقویت اقتصاد و نظام عنوان کــرد و ادامه داد: 
الزمة تحقق اهــداف و برنامه های این نهاد در 
حوزه اشــتغالزایی برای جامعه هدف، با درک 
صحیح از شرایط امروز، کار میدانی و عملیاتی و 
جاری کردن رویکرد جهادی و تفکر بسیجی در 
این بخش بوده و باید سرعت و وسعت بخشی 
به فعالیت ها بیشــتر از گذشته مورد توجه قرار 

گیرد.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد: در شرایط کنونی

باالترین معروف ،کار جهادی در حوزه اشتغالزایی است 

 هر عملی که رشــد وکمال انسان را فراهم 
بیاورد وعقل وشــرع هم آن را تایید کند در حیطه 
معروفات بوده وهر کاری که باعث انحراف از رشد 
، کمال وترقی انسان باشد در حیطه منکرات قرار 

می گیرد 
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان در نشست شورای امر 
به معروف ونهی از منکــر این نهاد گفت : امروز 
بزرگترین معروف تبعیــت از مقام معظم رهبری 
می باشــد و امر به معروف ونهــی از منکر باید به 
صورت نظارت همگانی پیگیری ودنبال شود. وی 
با بیان اینکه شناخت امر به معروف ونهی از منکر 

ونهادینه شــدن آن باعث حرکت به ســوی رشد 
وتعالی شده و باید در همه زمینه ها ساری وجاری 
باشــد افزود :بر پایه آموزه های دینی و تأکیدات 
ائمة اطهار )ع( امر به معروف و نهی از منکر ضامن 
اجرای دیگر قوانین شــرعی و دینی بوده و دوام و 
بقاء احکام دیگر اسالم در گرو عمل به این فریضه 
است وبر همین اســاس امر به معروف و نهی از 
منکر به عنوان یــک ابزار کارآمد و فریضه نجات 
بخش در زندگی فــردی و اجتماعی مطرح بوده 
و باید مورد توجه قرارگرفته وبه صورت نظارت 

همگانی پیگیری ودنبال شود.
صفــری با تاکید بر اینکه اگر با عمق جان به تأثیر 

امربه معــروف ونهی از منکر آمر و عامل باشــیم 
بسیاری از مشــکالت برطرف خواهد شد،افزود: 
نهادینه شــدن فرهنگ امربه معروف ونهی از منکر 
باعث می گــردد تکریم ارباب رجــوع به صورت 
مناسب پیگیری شده و بهبود مستمر صورت گرفته 
، همچنین بسیاری از منکرات مانند دروغ ، غیبت 
، ترویج اســراف و کم کاری  رخ بســته وبه جای 
آن معروفات اداری مانند تکریم و رعایت حقوق 
ولی نعمتــان و مددجویان عزیــز تحت حمایت 
وحســن خلق و ارائه خدمت بی منت جایگزین 

شود.
فرنشین کمیته امداد استان بابیان اینکه امربه معروف 

ونهی از منکر یکــی از مهم ترین واجبات بوده و 
در زندگی فردی و اجتماعی و شــخصی واداری 
تأثیر فراوانی داشته و دیگر مفروضات دین اسالم 
بســتگی به آن دارد افزود : امربه معروف و نهی از 
منکر یک سیستم نظارتی بسیار قوی بوده که  اگر 
به درســتی درک و اجرا شود یک سیستم نظارت 
همگانی شکل گرفته و در سایه ی آن زندگی طیب 

و پاک برای انسان رقم می خورد.
وی باالترین معروف در شــرایط کنونی را کمک 
مؤمنانه به نیازمندان که از لسان مبارک حسین زمان  
به انقالبی گری واقعی تعبیر شده است، عنوان کرد و 
افزود: وظیفه ما به عنوان کارگزاران محرومیت زدایی 

نظام در نهــاد انقالبی و والیی کمیته امداد با الهام 
از فرهنگ عاشــورا جاری کردن گفتمان همدلی 
و کمک مؤمنانه به نیازمندان و زمینه ســازی برای 
ایفای نقش مؤثر مردم در خدمت رسانی اثربخش 
به جامعه هدف این نهاد با رویکرد و تالش جهادی 

و انقالبی است.   
صفری افزود: فضاسازی مناسب ، انجام اقدامات 
مؤثر و معرفی الگوهای موفق و بسترسازی مناسب 
جهت کاهش بی تفاوتی به امربه معروف و نهی از 
منکر باید در بین اعضای شــورای امربه معروف 
ونهی از منکر استان به صورت ویژه وجهشی دنبال 

شود.

 در قالب طرح هر کارمند حامی یک فرزند 
معنــوی و به منظور حمایت از فرزنــدان ایتام و 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
46 نفر از پرسنل شرکت گازرسانی استان زنجان 
در یک اقدام ارزشــمند به پویــش ایران مهربان 

پیوستند.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان، با اشاره به اجرای پویش 
ایران مهربان در قالب هر کارمند حامی یک فرزند 
معنوی، گفت: بهره گیری از ظرفیت های مردمی 

در فرآیند خدمت رســانی به جامعه هدف و پای 
کارآوردن مردم به صحنــه کارگزاری خدمت به 
نیازمندان از اولویت های کاری کمیته امداد استان 
زنجان بوده و اجرای پویش ایران مهربان با هدف 
حامی یابی برای فرزندان یتیم و محســنین تحت 
حمایت از برنامه های مهم اجرایی این نهاد در این 

بخش است.
وی با اشاره به اینکه این پویش در قالب طرح هر 
کارمند حامی یک فرزند معنوی، هر صنف حامی 
یک فرزند معنوی و...  و با هدف زمینه سازی برای 

مشارکت اقشــار مختلف در حمایت از فرزندان 
یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان 
اجرا می شــود، افزود: با همین رویکرد تالش می 
کنیم با بهر گیری بیشتر از ظرفیت های مردمی در 
حمایت از فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت، 
در کنار هم افزایی الزم برای رسیدگی به این گروه 
از جامعه هدف این نهاد، فیض رسیدگی به ایتام و 

نیازمندان شمولیت همگانی پیدا کند.
صفری با بیان اینکه مشارکت کارکنان دستگاهها، 
صنوف و اقشــار مختلف از ابتدای اجرای پویش 

ایران مهربان» طــرح هر کارمند حامی یک فرزند 
معنوی« مناسب بوده اســت، ادامه داد: در همین 
راستا، در قالب طرح هر کارمند حامی یک فرزند 
معنــوی و به منظور حمایت از فرزنــدان ایتام و 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
46 نفر از پرسنل شرکت گازرسانی استان زنجان 
در یک اقدام ارزشــمند به پویــش ایران مهربان 

پیوستند. 
وی با اشــاره به اینکه اجــرای این پویش تا پایان 
سال کنونی ادامه داشته و خیران زنجانی می توانند 

با مشــارکت در این طرح در کنــار بهره گیری از 
آثار و برکات معنوی آن، زمینه آرامش بخشــی به 
فرزندان یتیم و محســنین تحت حمایت این نهاد 
را فراهم کنند، اضافه کــرد: بر همین پایه خیران 
زنجانی می توانند  از طریق ســایت کمیته امداد به 
نشانی emdad.ir.www.ekram ، مراجعه حضوری به 
دفاتر این نهاد و مراکز نیکوکاری یا ارسال عدد یک 
به سر شــماره ۳000۳۳۳۳24 و مشارکت در این 
طرح زمینه ارائه خدمات اثربخش و هدفمند را به 
فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت فراهم کنند. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان 

امروز بزرگترین معروف، تبعیت از ولی امر است 
 امر به معروف ونهی از منکر نظارت همگانی است

 مرحله ی نخســت جشــن نیکوکاری با 
هدف جمع آوری کمک های مردمی برای ارائه 
خدمات مورد نیاز خانواده های تحت حمایت در 
آستانه سال نو از ابتدای دی ماه سال کنونی آغاز 
شده و خیران عزیز زنجانی از ابتدای اجرای این 
طرح تاکنون بیش از هشت میلیارد و 100 میلیون 
ریال در قالب جشــن نیکوکاری بــه نیازمندان 

مســاعدت کرده اند. به گــزارش زنگان امروز، 
هدایت صفری، فرنشین کمیته امداد استان زنجان 
با اشــاره به برگزاری جشن نیکوکاری در سال 
کنونی، گفت: به منظور جمع آوری کمک های 
مردمی برای ارائه خدمات مورد نیاز مددجویان 
عزیز تحت حمایت این نهاد در آســتانه سال نو 
مرحلة نخست جشن نیکوکاری از ابتدای دی ماه 

سال کنونی آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه خیران عزیز زنجانی از ابتدای 
اجرای این طرح تاکنون بیش از هشت میلیارد و 
100 میلیون ریــال از طریق مراکز نیکوکاری و 
دفاتر این نهاد در ســطح استان در قالب جشن 
نیکوکاری به نیازمندان مساعدت کرده اند، افزود: 
بر پایه ارزیابی انجام شده میزان مشارکت خیران 

عزیز زنجانی در جشن نیکوکاری در سال کنونی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳60 
درصد رشد داشــته و استان زنجان تاکنون رتبه 
ششم کشوری را در این بخش کسب کرده است.
صفری از رویکرد کمیته امداد استان زنجان برای 
برگزاری غیر حضوری جشن نیکوکاری در سال 
کنونی خبــر داد و تصریح کرد: به همین منظور 

کدussd به شمارۀ #024*8877*، نرم افزارهای 
سکه، ایوا و ســنا برای پرداخت از طریق تلفن 
همراه و شماره کارت 60۳79979500۳0420 به 
منظور واریز کمک ها از طریق درگاههای بانکی 
پیش بینی شده و خیران عزیز زنجانی می توانند 
از طریــق این روش ها در این طرح مشــارکت 

کنند.

رتبه ششم زنجانی ها در مشارکت در جشن نیکوکاری

به منظور حمایت از ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان؛
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بستن 7 حلقه 
چاه غیرمجاز در طارم

 مدیر امور منابع آب طارم از انســداد 
7 حلقه چاه غیر مجاز و جلوگیری از خروج 
بی رویــه آب از ذخایــر زیرزمینی در این 

شهرستان، خبر داد.
به گزارش زنگان امــروز، مهندس »مجتبی 
کریمی« با ارائه این گزارش گفت: با پیگیری 
های انجام شــده توســط این امور و اکیپ 
گشت و بازرســی و با اخذ دستور قضایی، 
تعــداد 7 حلقه چاه غیر مجاز در مجموع به 
عمق 90 متر و آبدهی حدود 6 لیتر بر ثانیه پر 

و مسدود گردید.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان به مناسبت 
آغاز چهل و دومین سالگرد دهه 

مبارک فجر انقالب اسالمی
 مهندس »اسماعیل افشاری«مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان با صدور پیامی، 
آغاز دهه مبارک فجر و فرا رســیدن سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را به همه همکاران 

تبریک گفت.
به گزارش زنگان امروز، بخشی از پیام مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای زنجان بدین شرح 
اســت: دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند 
حماسه و ســرافرازی ملتی است که صفحه 
زرینی را در تاریخ حیات آدمی گشــودند و 
فریاد خداخواهی، معنویت، آزادی و استقالل 
را در گــوش جهانیان طنین انداز کردند. این 
روزها یادآور اراده و عزم ملت ایران در مسیر 
تحقق فرداهایی بهتــر و یکدلی و همراهی 
همیشگی در جهت خواست عمومی و پایش 
و مراقبــت دائمی از دســتاوردهای انقالب 
اســت. اینک در آســتانه چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی، الزم است تالش مضاعفی 
در مسیر حمایت از این دستاوردها و تحقق 

اهداف متعالی انقالب انجام دهیم.
آنچه امروزه بیشتر از قبل به آن نیاز داریم و 
باید در مسیر آن حرکت کنیم، پایبندی به اصل 
والیت فقیه و در عین حال دشــمن شناسی 
اســت. در واقع کســب بصیرت و والیت 
پذیری است تا بتوان به تبع آن، درست عمل 

کنیم و رضایت خداوند را کسب نماییم.
ان شاءاله این روزهای الهی، بر ملت شریف 
ایران، مبارک و خجســته باشد و امیدوارم از 
این فرصت ارزشــمند بــرای ارایه خدمات 
صادقانه دولت خدمتگذار و مسووالن وفادار 
به انقالب و ایران اســالمی به محضر ملت 
قهرمان ایران، استفاده شود و حلقه اعتماد و 

امیدواری در میان همگان، محکم تر گردد.

در راستای اجرای برنامه های پروژه اطالع رسانی 
و آگاهی بخشی صورت گرفت؛ 

دیدارمدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای زنجان 
با مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت ملی فرآورده های

نفتی استان
 در راستای اجرای برنامه های پروژه 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی، »لیال امیدوار« 
مدیر دفتــر روابط عمومی این شــرکت با 
»مصطفی برجــی« مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت نفت اســتان دیدار و در باره مسائل 

دوجانبه گفتگو نمود.
به گــزارش زنگان امروز، ابتــدا، مدیر دفتر 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 
با تشــریح وضعیت منابع آبی استان، اظهار 
کرد: بدلیل برداشــت های بی رویه ،کشت 
محصوالت پر آب طلب در استان و نیز تغییر 
شرایط اقلیمی،شوربختانه 5 دشت از 7 دشت 
استان دچار بحران جدی کمبود آب شده اند.
امیدوار بــا تاکید بر عملکرد شــرکت آب 
منطقه ای زنجان در راســتای اجرای پروژه 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی گفت:این 
شــرکت با تعدیــل و اصــالح پروانه های 
بهره بــرداری از چاه های مجاز، الزام نصب 
کنتور هوشمند وبرقی کردن چاهها،برگزاری 
جلســات توجیهی در راستای مصرف بهینه 
آب کشاورزی،ســعی در کاهش افت سطح 

منابع آب زیرزمینی استان دارد.
وی به ساخت فیلم مشترک سفرصفرعلی با 
رسانه ملی اشاره نمود و افزود:از این حرکت 
بعنوان نقطه قوتی در انتقال پیام صرفه جویی 

آب به اقشار مختلف مردم می توان نام برد.
درادامه،برجــی مدیر دفتــر روابط عمومی 
شــرکت پخش فراورده های نفتی با تاکید 
بر اهمیت فرهنگ ســازی و آگاهی بخشی 
عمومی جهت مصرف بهینه آب، به عملکرد 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این 
راستا اشــاره کرد و اظهارداشت:این شرکت 
هم ســهمیه ســوخت چاههای کشاورزی 
مجاز را تامین می کند و درصورت مراجعه 
جهت تامین سوخت چاههایی که فاقد پروانه 
هستند، ابتدا اســتعالم از شرکت آب منطقه 
ای، جهادکشاورزی ودیگر ارگانهای ذیربط 
صورت میگیــرد و به هیچ وجه به چاههای 

غیرمجاز سوختی تعلق نگرفته است.

خبر

 سومین نشست شورای فرهنگی 
شــرکت آب منطقه ای زنجان به ریاست 
مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل و با 
حضور اعضای این شورا و با دستورجلسه؛ 
از سرگیری برپایی نماز جماعت شرکت 
در شهرهای وضعیت زرد ، اجرای برنامه 
های ویژه میالد نوراز والدت امام هادی)ع( 
تــا والدت حضرت علی )ع(، تهیه کتاب 
عبدشــکور برای فرزندان همــکاران در 
جهت ترویج فرهنگ نورانی نمازو تهیه 
کتاب دختر دریا بــرای بانوان همکار در 
جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و 
تکریم خانواده ، ارسال نتایج 6 ماهه نخست 
عملکرد شورای فرهنگی از سوی شرکت 
مادر تخصصی منابع آب ایران ، اســتقبال 
خوب و گسترده عموم مردم از جشنواره 
عکس آب و انعکاس گسترده خبری آن 
در سایت وزارت نیرو و دیگر منابع رسمی 
و لزوم اطالع رسانی گسترده به هم استان ، 
بازدید بازرسان استانداری زنجان از شرکت 
در راستای عملکرد عفاف و حجاب و ابراز 
رضایت از تحقق اهداف سازمانی بر پایه 
کلیه محورهای ابالغی از ســوی ســتاد 
مربوطه و تبیین برنامه های روزهای دهه 
مبارک فجر و اجرای منســجم این برنامه 
ها و دیگر موضوعات مربوطه در ســالن 
شهید مجید شهریاری شرکت آب منطقه 

ای زنجان برگزار شد.
در ابتدای نشست، دبیر شورای فرهنگی با 
قرائت دستورجلسه و تشریح برنامه های 
ابالغــی وزارت نیرو که تاکنون عملیاتی 
شــده و برخی نیز تا پایان ســال با لحاظ 
اولویت و اهمیــت آن و رعایت پروتکل 
های بهداشــتی، عملیاتی خواهد شــد، 
اظهارکرد: با توجه به زرد شــدن اســتان 
زنجان به جز برخی مناطق و با عنایت به 
اهمیت نماز جماعت در صورت موافقت 
شورا می توان با رعایت اصول بهداشتی 
اعالم شــده از سوی وزارت بهداشت در 
باره برپایی نماز جماعت در این شرکت 

اقدام نمود.
»احمد غــالم آزاد« دیگــر بندهای این 

نشست را نیز قرائت نمود و تصریح کرد: 
با همدلی و تفاهم خوب و ســازنده ای 
که در بین همکاران شــرکت وجود دارد، 
ماموریت های ابالغی از ســوی شرکت 
مادرتخصصی منابع آب ایران نیز به خوبی 
اجراء شده اســت و با درایت مدیرعامل 
شرکت و همت همکاران توانسته ایم در 
ارزیابی 6 ماهه نخســت عملکرد شورای 
فرهنگی در بین شرکت های آب منطقه ای 

،رتبه دوم را کسب نمائیم.
وی با گرامیداشــت روزهای دهه مبارک 
فجر به بازخوانی عناویــن روزهای دهه 
فجر چهــل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی پرداخت و افزود: یکشنبه 
12 بهمن ماه انقالب اسالمی، امام خمینی 
)رضوان اله تعالــی علیه(، عبدصالح خدا، 
احیاگر اســالم ناب محمدی دوشنبه 1۳ 
بهمن انقالب اسالمی، عدالت اجتماعی،  
اقتصاد مقاومتی، جهش تولید سه شنبه 14 
بهمن انقالب اسالمی،  جوان ایرانی، امید 

و خودباوری، پیشرفت علمی چهارشنبه 
15 بهمن انقالب اسالمی، سیره فاطمی، 
منزلت زن، سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی 
پنجشــنبه 16 بهمن انقالب اســالمی، 
مجاهدت انقالبی، کرامت انسانی، ایثار و 
شــهادت طلبی جمعه 17 بهمن   انقالب 
اسالمی، قرآن و معنویت، وحدت اسالمی، 
آمادگی بــرای طلوع خورشــید والیت 
عظمی )عجل اله تعالی فرجه الشــریف( 
شنبه 18 بهمن انقالب اسالمی، بیانیه گام 
دوم انقــالب، امت والیــی، تمدن نوین 
اسالمی یکشنبه 19 بهمن انقالب اسالمی، 
نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صالبت، 
امنیت پایدار دوشــنبه 20 بهمن انقالب 
اسالمی،  بســیج فداکار، خدمت مؤمنانه، 
مدافعان سالمت سه شنبه 21 بهمن انقالب 
اسالمی، مکتب شهید ســلیمانی، جبهه 
مقاومت، استکبارستیزی و چهارشنبه 22 
بهمن انقالب اســالمی، یوم اله 22 بهمن، 
عید بزرگ اسالمی، سر آغاز حکومت اله 

بر جهان اســت. در ادامه، حجت االسالم 
صبری نیا امام جماعت شرکت با برشمردن 
اهمیت نماز جماعــت و تاثیر روحی و 
معنوی آن بر کارکنان، عنوان داشت: نماز 
عامل ســازنده ای اســت که پایداری و 
مقاومت انســان را در برابر فراز و نشیب 
های زندگی حفظ می کند و نمازگزار در 
برابر هر خیر و شر، خوبی و بدی خویش 

را حفظ نموده و با هر بادی نمی لرزد.
وی افزود: نماز از جمله عباداتی اســت 
که اثرات مادی و معنوی بسیار زیادی در 
زندگی بشر دارد. مقدمات نماز از هنگام 
وضو تــا پایان نماز هر کدام جزء به جزء 
فواید و آثاری دارد که در زندگی انســان 

تاثیرات بسزایی می گذارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان 
نیز در این نشست، با گرامیداشت روزهای 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی و لزوم 
تکریم و حفظ ارزشــهای ایــن روزها، 
اظهارکرد:  طلیعه پیروزی مستضعفان بر 

مســتکبرین، حاکمیت الهی و خاستگاه 
انقالب اسالمی است که زنده نگه داشتن با 
طراوت و بزرگداشت این مناسبت مهم با 
عظمت هرچه تمام تر به عنوان مظهر اقتدار 
ملت ایران،  مردســاالری دینی و پشتوانه 
مردمی نظام مقدس اســالمی از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
مهندس«اسماعیل افشاری« با مهم ارزیابی 
کــردن برپایی فریضه نمــاز جماعت در 
شرکت، خاطرنشان کرد: با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از مهر و 
تسبیح شخصی می توان نماز جماعت را 

در این شرکت برپا نمود.
وی به پویش »قهرمان من« به عنوان یک 
ایده مهم ،ارزشمند و با مفهوم اشاره کرد 
و گفت: ســردار دلها، شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی رســالت خود را در حفظ و 
پاسداشت ارزشــهای انقالب اسالمی به 
انجام رساند و بعد از این وظیفه ماست که 
با زنده نگهداشتن اهداف و دیدگاههای این 

قهرمان ملی و مرد میدان عمل و مقاومت ، 
به رسالت خود عمل کنیم.

وی از حضور فعال شرکت آب منطقه ای 
زنجان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیســات آب وفاضالب 
ابراز رضایت و خرسندی نمود و تصریح 
کرد:رونمایی از فیلم سفر صفرعلی که در 
باره حفاظت از منابع آبی اســتان زنجان 
تولید شده اســت و همچنین رونمایی از 
پوستر جشنواره ملی عکس آب توانست 
اهداف این جشنواره را تبیین نموده و توجه 
شــرکت کنندگان و مسوولین کشوری را 
در این نمایشــگاه به خود جلب نماید و 
موجب درخشش شرکت آب منطقه ای 

زنجان در این نمایشگاه شود.
افشــاری به لزوم کســب رتبه خوب در 
بازدیدهای بازرســان عفــاف حجاب از 
شرکت نیز اشاره کرد و گفت: امید است 
کلیه همــکاران مبنا را در این ارزیابی ها ، 
ابتدا معرفی ارزش واقعی این فریضه الهی 
و سپس کسب جایگاه واقعی برای شرکت 
قراردهنــد که در شــرکت آب منطقه ای 
زنجان به این موضوع بــه صورت ویژه 

پرداخته می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
کســب رتبه دوم در ارزیابی نتایج 6 ماهه 
نخست عملکرد شورای فرهنگی از سوی 
شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران را 
نیز برگ زرین دیگری از فعالیت های این 
شرکت دانست و بر تداوم این روند تاکید 
کرد. در ادامه دیگر اعضای شــورا در این 
نشست، نکته نظرات و پیشنهادات خود را 
در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه های 
شورای فرهنگی ارائه دادند و پس از بحث 
،بررسی و تبادل نظر ، دستورات نشست به 

تصویب رسید.
 در پایان این نشســت، قرعه کشی کلیه 
مســابقات فرهنگی ســال 99 که بدلیل 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به تعویق 
افتاده بود، انجام شد و مقرر گردید اسامی 
برندگان از طریق اتوماسیون و در اطالعیه 
ای به همکاران شرکت اطالع رسانی گردد.

به ریاست مدیرعامل شرکت شرکت آب منطقه ای زنجان برگزار شد؛

برگزاری نشست شورای فرهنگی 

 مدیر دفتر هیئت مدیــره و مدیر عامل و 
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری 
شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با روابط 
عمومی شــرکت در راستای اجرای دستورالعمل 
اجرایی مــاده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات 
کشوری اظهار داشت:بر پایه بازرسی های انجام 
شده طبق مواد مذکور، ستاد و امورات منابع آب 
شهرستانهای تابعه در 9 ماهه گذشته سال کنونی 

در قالب 7 فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش زنگان امروز، محمد حسین پور با اشاره 
به اهمیت موضوعات نظارت و کنترل های دائمی 
در هنگام بازدید ها ،به بیان رئوس عناوین فصول 
عملکرد بازرســی مواد 91 و 92 و نتایج بازرسی 
پرداخت و گفت: در راســتای اطاعت از منویات 
مقام معظم رهبری ، الزم است  پیگیریها و پایشها  
به طور منظم و به هنگام تا دریافت نتیجه ادامه یابد 

و همواره  نظارت خود کنترلی توسط خود فرد یا 
پرسنل صورت گیرد.

حسین پور اعمال نظارت بر اجرای دستورالعمل 
ها ، بخشــنامه ها و روشــهای انجــام کار امور 
،نظــارت در حین و بعد از انجام دادن فعالیت ها 
و به عبارتی کنترل قانونی توســط مدیرمافوق را 
ضروری و الزم عنوان نمود و تصریح کرد: تبیین 
گلوگاههای فســادخیز،اعالم برنامه زمان بندی 
بازرســی و اقدامات انجام شده، اطالع رسانی و 
آموزش همگانی در ارتباط با مواد 91 و 92، یافته 
ها و نتایج حاصله از ارزیابی های بازرسی، درج 
اخبار اقدامات در سایت شرکت بصورت مصور، 
بیان چالشها و مشکالت و ارائه راهکارهای اساسی 
را از اهم اقدامات مربوطه به این مواد عنوان نمود.

بازرس ماده 91 شــرکت، ارائــه راهکارها و راه 
های علمی ، عملی و راهگشا ، تعامل و همکاری 

ســازنده همه جانبه فی مابین همکاران و مدیران 
واحدهای ستادی و شهرستانی مخصوصاً مدیران 
پروژه ها ،مســوولیت پذیری مدیــران پروژه در 
راستای اهداف و توسعه فعالیت های انجام گرفته 
پروژه های در دست اجرا را از اهم نکات اجرای 

بازرسی برشمرد.
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان با تاکید بر اهمیت دستورالعمل 
نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کلیه معاونین 
و مدیران واحدهای ستادی وشهرستانی و کارکنان 
) ترک فعل( ، مشــارکت مدیران امور منابع آب 
شهرستانها ی تابعه را از ابتدای ساخت پروژه ها تا 

زمان بهره برداری ضروری دانست.
مهندس محمد حسین پور افزایش مشارکت بخش 
خصوصی در اجرای ساختمان پروژه و ایجاد ساز 
و کارهای حاکم بر فرآیند شناســائی ، مطالعات 

امکان ســنجی ، تصویب مطالعات تفصیلی در 
مرحله اجرای پروژه هــا به منظور تقویت منابع 
مالی و اعتباری،لزوم کسب آموزش  ومهارتهای 
مورد نیاز به صورت استاد شاگردی در واحد ها و 
واگذاری و تقسیم وظایف در بین کارکنان حاضر 
و رعایت  نکات نظام آراســتگی را در باره نظم 
وانظبــاط اداری را از اصول اجرای وظایف بیان 

داشت.
وی با اشــاره به پیگیــری و همــکاری مداوم 
مدافعان سنگر صیانت و حفاظت از منابع آب در 
شهرستانها ، از ارائه خدمات مطلوب به مراجعین 

توسط مدیران شهرستانی ابراز رضایت نمود.
حسین پور از تصویب گزارش عملکرد اقدامات 
انجام گرفته در نشست فوق العاده کمیته سالمت 
اداری، صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشــوه 

خبر داد 

به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی صورت گرفت:

تشریح  عملکرد 9 ماهه بازرسی شرکت آب منطقه ای زنجان

 نشســت ارزیابی عملکرد دســتگاه های 
اجرایی اســتان در حوزه امر به معروف و نهی از 
منکر شرکت آب منطقه ای استان زنجان در سالن 

جلسات این شرکت برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس »علیرضا حاجی 
میری« رییس شورای امر به معروف و نهی از منکر 
شــرکت با عرض خیرمقدم به میهمانان حاضر در 
این نشست گزارشی از فعالیت های صورت گرفته 
در حوزه امر به معروف و نهی از منکر این شرکت 
را ارائه داد و اظهارداشت: از مهمترین عملکردهای 

شــورای امر به معروف و نهی از منکر این شرکت 
می توان به؛ تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی 
از منکر و صدور احکام،تشکیل گروه های طالیه 
داران )یاوران معروف( و معرفی به ســتاد،تکمیل 
اطالعات اعضاء و ثبت در ســامانه امین،تشکیل 
منظم جلسات شورا و رصد اقدامات اجرایی در این 
راستا،توسعه کمی و کیفی گروه های طالیه داران 
امر به معروف نهی از منکر و دیگر اقدامات صورت 

گرفته اشاره نمود.
در ادامه، مهندس«محمد حسین پور« مدیردفتر هیئت 

مدیــره و مدیرعامل با خوش آمدگویی و تقدیر از 
برگزاری این نشست و همچنین تبریک فرارسیدن 
روزهای دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی به رسالت شــرکت آب منطقه ای زنجان 
در تامیــن آب مطمئن و پایدار پرداخت و تصریح 
کرد:با پیگیری هــای بعمل آمده و بنا به زرد بودن 
شهرزنجان از لحاظ شرایط کرونایی، نماز جماعت 

این شرکت نیز از امروز برپا خواهد شد.
حســین پور افزود: با توجه به بارشهای کنونی و 
تغییــر آن از برف به بــاران و مصرف بی رویه در 

برخی نقاط استان، رسالت آمران معروف در تبیین 
وضعیت بحرانی دشتهای منطقه بسیار مهم و حیاتی 
اســت و انتظار میرود دست اندکاران این امر مهم 
،شرکت آب منطقه ای زنجان را در رسیدن به هدف 

غایی یاری دهند.
حجت االســالم شفاهی، مســوول گروه ارزیابان 
استانداری زنجان نیز فرارسیدن روزهای دهه مبارک 
فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی را به رهبر 
معظم انقالب، ملت همیشــه بیدار  و در صحنه و 
کلیه کارکنــان تبریک گفت و  در ادامه با قدردانی 

از اقدامات انجام شــده در شرکت آب منطقه ای 
زنجان در باره احیای فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر،خاطر نشان کرد: الحمداله این شرکت هر سال 
نسبت به سال قبل در انجام فرایض امر به معروف و 
نهی از منکر پیش قدم بوده و امید است این عملکرد 

تداوم داشته باشد.
وی، به تشکیل گروههای جهادی در همه ارگانهای 
دولتی اشــاره کرد و گفت: این گروههای مهم و 
تاثیرگذار می تواند در بسیاری از کارهای ضروری 

راهگشا باشند

 در ســفر یک روزه دکتر »مصطفی طاهری« 
نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی به همراه مهندس »اسماعیل افشاری« 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان و جمعی 
از مسوولین استانی و شهرستانی به شهرستان طارم 
صورت گرفت، تسهیل و رفع موانع تولید در ناحیه 
صنعتی هندکندی و بررســی حرایم کمی و کیفی 

رودخانه ها و مسیل ها این شهرستان مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت.

به گــزارش زنگان امروز، در این بازدید که مهندس 
»ســتار صفری« فرماندار این شهرستان نیز حضور 
داشت، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان با 
تشریح وضعیت منابع آب شهرستان طارم و همچنین 
وضعیت رودخانه  قزل اوزن، اظهارکرد: عبوررودخانه 

قزل اوزن به عنوان شاهرگ حیاتی از این شهرستان 
توانمندیهای کشــاورزی را دوچندان نموده وباعث 
رشد، توسعه ورونق اقتصادی منطقه گردیده است 
،تاحدی که به عنوان قطب کشــاورزی مخصوصًا 
درزمینه تولید محصول زیتون کشور است و این دیار 
را به عنوان منطقه استراتژیک کشاورزی استان شناخته 
شده است. مهندس افشاری، در همین راستا ادامه داد 

: با توجه به اینکه سطح آب رودخانه قزل اوزن در اثر 
مصرف کشاورزان و بهره برداران منطقه،از حد معمول 
نیز پایین تر آمده اســت و وزارت نیرو نیز خواستار 
رعایت حقابه از سوی استانهایی است که این رودخانه 
از آنها عبور می کند و در مســیل آب قزل اوزن قرار 
دارند،از مصرف کنندگان و بهره برداران خواست تا 
نهایت دقت را در مصرف آب این رودخانه حیاتی 

انجام دهند. در این بازدید میدانی که از روســتاهای 
دارای ابهامــات و ســئواالتی در باره نوع مصرف و 
میزان مصرف از این رودخانه بودند صورت گرفت، 
حریم و بستر کمی و کیفی این رودخانه و مسیل های 
منتهی به آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در 
نهایت منتج به تصمیماتی در جهت رفع برخی موانع 

و مشکالت این منطقه شد

توسط نمایندگان استانداری زنجان در شرکت آب منطقه ای استان صورت گرفت؛

برگزاری نشست ارزیابی امر به معروف و نهی از منکر 

در سفریک روزه نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی به شهرستان طارم انجام شد؛

رفع موانع تولید در ناحیه صنعتی هندکندی و بررسی حرایم کمی و کیفی رودخانه ها و مسیل ها
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 فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران سردرد و کمردرد را از شایعترین 
دالیل مراجعه افراد به پزشک برشمرد و خاطرنشان 
کرد: بیش از 90 درصد ســردردها خوش خیم و 

بدون علت عضوی هستند.
به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران 
در برنامه زنده طبیب با تشریح انواع سردرد و دالیل 
آن اظهار کرد: سردرد و کمردرد از شایعترین دالیل 

مراجعه افراد به پزشک هستند.
دکتر زالی بیش از 90 درصد ســردردها را خوش 
خیم و بدون علت عضوی برشمرد که عمدتا ناشی 
از اســترس، تنش، گرفتگی عروق و یا شبه میگرن 
هستند اما یادآور شد که در دوسوم مبتالیان به تومور 
مغزی نیز شایعترین دلیل مراجعه بیمار سردرد است.
این متخصص جراحی مغز و اعصاب تاکید کرد: در 
سردردها افزایش پیشرونده شدت، افزایش تواتر و 
عدم پاسخ به درمان های معمولی قبلی اهمیت دارد 

و نیازمند بررسی و توجه بیشتر است .
وی با اشاره به اهمیت سردردهای صبحگاهی ، بی 
خوابی، کم خوابی و داشتن اوقات پرتنش در روز 
گذشته را از شایعترین علل این نوع سردرد عنوان 
کرد و افزود: در افراد مبتال به نوسانات  فشارخون 
کنترل نشده ، سه ماهه اول و دوم بارداری و برخی 
از ضایعات مغزی نیز شاهد سردردهای صبحگاهی 

هستیم.
دکتر زالی با اشاره به لزوم توجه به تغییر در الگوی 
سردرد ، نوع و محل آن تاکید کرد: سردرد در گروه 
سنی کودکان بسیار مهم است ودر اکثر موارد ممکن 
اســت سردرد کودکان علت عضوی داشته باشد و 

توجه ویژه تری را می طلبد .
اســتاد جراحی مغز و اعصاب دانشــگاه در ادامه 
گفت: گاهی سردرد همراه با عالیم بالینی دیگری 
نظیر تــاری دید، دوبینی، گزگز اندامها، اختالل راه 
رفتن و تکلم، عدم تعادل، ســرگیجه ، اختالل در 
حرکات چشمهاســت که در این موارد باید حتما 

پیگیری شود.

وی بــا اشــاره به الگوی شــکل گیری ســردرد 
خاطرنشان کرد: یکی از شایعترین سردردها که همه 
افراد به ویژه بانوان تجربه کردند درد مبهم در ناحیه 
الحاق ســربه گردن است که به کل سر توسعه می 
یابد و  دور ســر فرد درد مــی کند که این الگوی 

سردرد تنشی است.
سردرد وضعیتی نوع دیگری از سردردهاست که به 
گفته دکتر زالی شایعترین علت آن سینوزیت مزمن 
است . البته در مبتالیان به نوسانات فشارخون هم با 
تغییر وضعیت بروز می کند به ویژه مصرف کنندگان 
داروهای کاهنده فشارخون که به خاطر عدم تنظیم 
دارو هنگام بلندشــدن یا خم شدن دچار این نوع 

سردرد می شوند.
این متخصــص جراحی مغز و اعصــاب به دلیل 
مجاورت آناتومیک چشم و مغز گفت: گاهی فرد 
همراه سردرد مکن است درد چشم نیز داشته باشد. 
اما در نوع میگرن چشمی بیمار از عالیم بارزی نظیر 
درد چشم، دوبینی، تصاویرنورانی، اختالل گذرا در 

میدان بینایی شکایت می کند.
دکتر زالی با اشاره به درمان های موجود اظهار کرد: 
درمان دارویی عمدتا برای تســکین درد به کار می 
رود و البته روش های غیر دارویی نظیر ماساژ، طب 
سوزنی ، بیوفیدبک نیز توسط متخصصان سفارش 

می شود.

به گفته وی تغییر الگوی زندگی درمان اصلی میگرن 
اســت و با اســتفاده از داروها می توان حمالت 
میگرنی را کاهش داد. در موارد بسیار شدید میگرن 
نیز پزشک از بوتاکس اســتفاده می کند. در موارد 
بســیار نادر که بیمار به هیچ درمان و دارویی پاسخ 
نمی دهد از روش ONS تعبیه یک دستگاه تحریک 
کننده در بافت مغزیاستفاده می شود که در ایران نیز 

در مورد تعدادی از بیماران انجام شده است.
بی خوابی، بوی عطرهای خاص، عدم مصرف مواد 
مغذی کافی، اســتفاده طوالنی از تبلت و موبایل و 
مصرف پنیر و شــکالت، سوسیس کالباس، سس 
سفید، بستنی و برخی مواد لبنی، جعفری و پیاز خام 

را از عوامل تشدید کننده دردهای میگرنی ذکر کرد 
که بیمار باید از آن اجتناب کند.

فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران در بخش دیگر این برنامه به تغییرات 
وضعیت بیماری کرونا در پایتخت نسبت به هفته 
های گذشته اشاره کرد و افزود: این افزایش آماری 
احتمال دارد حاکی از شکل گیری یک موج جدید 

از بیماری باشد.
دکتر زالی با اشاره به مطالعات  گفت: کرونا درمان 
قطعی ندارد و هیچ دارویی برای ریشه کنی و عالج 
قطعی آن وجود ندارد و واکسیناســیون تمام افراد 

جامعه نیز زمان بر است.

وی در ادامــه تاکید کــرد: علیرغم تمامی ویروس 
های جهش یافته همچنان رعایت اصول و پروتکل 
های بهداشــتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری 

در کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا موثر است.
فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونای پایتخت با 
توجه به اثربخشــی اعمال محدودیت ها در آبان 
ماه از آنها به منزله سرعت گیر برای کاهش شیوع 
بیماری نام برد و یادآور شد که با توجه به شاخص 
های آماری شــاید دوباره نیاز به اعمال محدودیت 

های جدی تر باشد.
ریشه کن سازی کرونا فعال منتفی است

دکتر زالی با بیان این مطلب که کرونا هرگز ریشه 
کن نمی شــود گفت: تا مدتهای مدید این بیماری 
گریبانگیر بشریت است و فقط می توانیم شتاب آن 
را کاهش دهیم و ریشــه کن سازی آن فعال منتفی 
اســت. حتی اگر در عرصه جهانی نیز کنترل شود 
قطعا به یک بیمــاری فصلی و آندمیک تبدیل می 

شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
به اعتبار تســت PCR و تست سریع در غربالگری 
های گفت: بر پایه مطالعات صورت گرفته تست 
 PCR ســریع میزان قابل توجهی اعتبار دارد و تست
یکی از تست های طالیی برای تشخیص بیماری 

کروناست.
بــه گفته دکتر زالی تاکنــون هرگز با کمبود تخت 
بیمارســتانی در تهران مواجه نشدیم )حتی در تلخ 
ترین روز کرونایی، 5 آبان ماه با 7500 بیمار بستری( 
و این موج سنگین با همکاری و رشادت مدافعان 

سالمت مدیریت  شد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونای 
پایتخت در خاتمه سخنان خود خاطرنشان کرد که 
ناوگان بیمارستانی استان تهران شامل 108 بیمارستان 
است که 60 درصد مربوط به حوزه دانشگاهی، 40 
درصد بخش خصوصی، تامین اجتماعی، شهرداری، 
نفت و خیریه است که در صورت نیاز آماده خدمت 

رسانی به بیماران هستند.

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران:

ریشه کن سازی کرونا فعال منتفی است
 سردرد، شایعترین علت مراجعه افراد به پزشک

 رییس شبکه بهداشت خدابنده با اشاره به 
قرار گرفتن این شهرستان در وضعیت آبی، تاکید 
کــرد: مردم همانند روزهای گذشــته با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به پایداری این وضعیت 

اهتمام کنند.
ایرج کریم فر در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
اینکه مردم نباید بهبود نسبی در رنگ بندی های 
کرونایی را مالکی برای رعایت نکردن پروتکل ها 
تلقی کنند، اظهار کــرد: هم اکنون اجرای طرح 
شهید سلیمانی در قالب 140 تیم مراقبتی با 92۳ 
نفر عضو، 140 تیم حمایتی با 4۳6 نفر عضو، ۳6 
تیم نظارتی با ۳60 نفر عضو و 7 تیم تخصصی 
مراقبت در منزل با عضویت 25 نفر از پزشکان 
متخصــص و عمومی، بســیجیان و ... به افراد 
نیازمند، آسیب دیده و آسیب پذیر ارائه خدمات 

دارند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون خدابنده از لحاظ 

رنگ بندی کرونایــی در وضعیت آبی قرار دارد، 
تصریح کرد: برای تشــخیص زودهنگام بیماری 
کرونا، از افراد آزمایشــات کرونا به دو شــکل 
PCR با اعالم نتیجه 72 ســاعت و تست رپید یا 
سریع با اعالم نتیجه 20 دقیقه ای انجام می شود، 
به طوری که بــه ازای هر مورد مثبت از 20 نفر 
از اطرافیان آن فــرد )خانواده ، همکاران، اقوام و 
دوستان مرتبط( تست کرونا گرفته می شود، این 
در حالی اســت که  از اول اجرای طرح شــهید 
سلیمانی در شهرستان تاکنون 2887 تست سریع 

از افراد گرفته شده است.
این مسوول با اشاره به اینکه هم اکنون تیم های 
نظارتی در سطح شهرستان بر اماکن های عمومی 
و مکان های پرآمد و شــد نظــارت ویژه دارند 
و با کســانی که پروتکل های ابالغ شده توسط 
ستاد کرونای استان را نادیده می گیرند، برخورد 
قانونی می شــود، خاطرنشان کرد: هم اکنون 96 

درصد اماکن کد ثبت نام در ســامانه سالمت را 
دارنــد. همچنین در قالب طرح مذکور از ابتدای 
آذرمــاه تاکنون با بازدید 6254 اماکن موجود در 
شهرستان، 774  مکان به عنوان متخلف شناسایی 
و با آن ها طبق قانون برخورد شده و 109 مکان 

نیز در این روزها پلمب شده است.
رییس شبکه بهداشــت خدابنده گفت: در زمان 
اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان تاکنون 
تعداد 5۳ نفر از مبتالیان نیز در مکان های تجهیز 
شده، قرنطینه غیرخانگی شــده اند که این افراد 
نیز بعد از اتمام دوران قرنطینه 14 روزه خود به 

آغوش خانواده بازگشته اند.
کریم فر با اشــاره به اینکه طرح شهید سلیمانی 
که با هدف افزایش میــزان رعایت پروتکل ها، 
حمایت از افراد در معرض خطر بیشتر، کاهش 
بیماران سرپایی، کاهش بیماران بستری و کاهش 
مرگ و میر این بیماری منحوس به مرحله اجرا 

در آمده است، عنوان کرد: هم اکنون در شهرستان 
بهداشــتی  پروتکل های  رعایت  میزان  خدابنده 

توسط مردم در حدود 90 درصد است.
وی با بیان اینکه شهرســتان خدابنده 11 هزار و 
۳17  نفر ســالمند باالی 65 ســال و نیز 7061 

نفر جمعیــت در معرض خطر بیمــاری کرونا 
دارد، تصریــح کرد: 18 هزار و ۳78 ســالمند و 
در معرض خطر کوویــد - 19 به طور هدفمند 
ساماندهی شــده اند، از این رو هر هفته یک بار 
از ســوی تیم های مراقبتی و حمایتی، وضعیت 

ســالمتی و معیشتی این قشــر کنترل و بررسی 
می شود و به افراد نیازمند عالوه بر ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی، بسته های معیشتی نیز توسط 
تیم های حمایتی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 

توزیع می شود.

رییس شبکه بهداشت خدابنده :

گول رنگ بندی ها را نخوریم

 از زمــان شــیوع کروناویــروس و همه 
گیری بیماری کووید-19 تولیدکنندگان واکســن 
در جهان با بــه کارگیری روش هــای مختلف، 
آزمایشــات روی کروناویروس را آغاز و تالش 
کردند تا هر چه ســریعتر واکسن موثر علیه این 

بیماری تولید شود.
به گزارش ایسنا، محققان در کشورهای مختلف 
آزمایشــات و تحقیقاتــی را روی 10هــا نمونه 
آزمایشــگاهی واکسن انجام داده اند که برخی از 
آنها به مرحله آزمایش انسانی رسیده، برخی وارد 
مراحل پایانی بررسی شده و چندین مورد از این 
واکســنها موفق به اخذ مجوز استفاده اضطراری 

شده اند.
در ادامــه به برخی از این واکســنها که توزیع و 
تزریق آنها در کشــورها آغاز شــده، اشاره شده 

است.
- واکسن اسپوتنیک وی

روسیه توانســت اولین واکسن کروناویروس در 
جهان موســوم به »اســپوتنیک V« )اسپوتنیک - 
وی( را ثبت کند. پس از آن آزمایشات بالینی این 
واکســن در روسیه با مشارکت 40 هزار داوطلب 
انجام شــد. تاکنون بیش از 50 کشور جهان برای 

دریافت بیش از 1.2 میلیارد دوز از این واکســن 
درخواست داشــته اند و مجوز اســتفاده از این 

واکسن در چندین کشور صادر شده است.
این واکســن تاکنون مجوز استفاده اضطراری را 
از ســازمان جهانی بهداشــت دریافت نکرده اما 
»واسیلی نبنزیا« نماینده دائمی روسیه در سازمان 
ملــل اواخر ژانویــه در مصاحبــه اختصاصی با 
خبرگزاری »تاس« گفته اســت: روســیه انتظار 
دارد سازمان بهداشــت جهانی به زودی واکسن 

کروناویروس را تایید کند.
وزیر بهداشت آلمان نیز با اشاره به کمبود واکسن 
کروناویروس در اروپا گفته است که می توان از 
واکسن های کروناویروس ساخت چین و روسیه 
برای غلبه بر کمبود فعلی استفاده کرد هرچند که 

این اقدام مستلزم تایید آژانس دارویی اروپاست.
- واکسن فایزر/بیو ان تک

انگلیس اولین کشــور در جهان بود که واکســن 
کروناویروس فایزر/بیو ان تک محصول مشترک 
دو شــرکت  آمریکایی و آلمانــی را تایید کرد و 
هشتم دسامبر 2020 اولین داوطلب که یک زن 90 
ساله بود در برابر بیماری کووید-19 واکسینه شد.
همچنین در یازدهم دسامبر این واکسن توانست 

مجوز اســتفاده اضطراری را از ســازمان غذا و 
داروی آمریــکا به منظور پیشــگیری از ابتال به 
بیماری کووید-19 دریافت کند. بر پایه این مجوز 
توزیع و تزریق واکسن در ایاالت متحده آغاز شد.

عــالوه بــر ایــن، اورزوال فن درالیــن، رییس 
کمیسیون اتحادیه اروپا نیز پیش از این اعالم کرد 
که به دنبال موافقت اداره دارویی اروپا با استفاده 
از واکســن شــرکت های »فایزر« و »بیو ان تک« 
برای پیشــگیری از ابتال به بیماری »کووید 19«، 
مجوز استفاده از این واکسن را صادر کرده است.

در نهایت بعد از تأیید واکســن کرونای فایزر ـ 
بیوان تــک در چندین کشــور، ســازمان جهانی 
بهداشــت نیز مجوز اضطراری اســتفاده از این 

واکسن را صادر کرد. 
- واکسن آسترازنکا

واکسن آسترازنکا که محصول شرکت داروسازی 
انگلیسی-سوئدی است دومین واکسن تایید شده 
در انگلیس اســت که اوایل سال کنونی میالدی 

اولین تزریق این واکسن انجام گرفت.
همچنیــن اتحادیــه اروپا اســتفاده از واکســن 
کروناویروس آسترازنکا را برای همه بزرگساالن 
تأیید کرده اســت که بر پایه اعالم آژانس دارویی 

اتحادیه اروپا اثربخشی این واکسن در آزمایشات 
بالینی حدود 60 درصد بوده اســت. این سومین 

واکسن تایید شده در اتحادیه اروپاست.
مکزیک و کویت نیز از دیگر کشورهایی هستند 
که اســتفاده اضطراری از واکسن کروناویروس 

آسترازنکا را تایید کرده اند.
- واکسن مدرنا

این واکســن که محصول یک شرکت داروسازی 
آمریکایی اســت در 18 دســامبر ســال گذشته 
توانست مجوز اســتفاده اضطراری را از سازمان 
غذا و داروی این کشور اخذ کند. با صدور مجوز  
استفاده اضطراری، واکســن کروناویروس مدرنا 
برای تزریق در افراد 18 سال و باالتر توزیع شد.

همچنین مدرنا سومین واکسن کروناویروس تایید 
شده در انگلیس است که نخست وزیر این کشور 

اوایل ماه ژانویه خبر تایید آن را اعالم کرد.
واکسن مدرنا دومین واکسن کروناویروس است 
که مجوز استفاده اضطراری از آن در اتحادیه اروپا 

مورد تایید قرار گرفت.  
- واکسنهای کروناویروس ساخت چین

واکســن سینوفارم که محصول کشور چین است 
توســط اداره ملی محصوالت پزشکی این کشور 

برای اســتفاده عمومی تایید شده است. همچنین 
بنابر اعالم وزارت بهداشت امارات این واکسن در 
این کشور نیز ثبت شده است و برزیل، اندونزی 
و ترکیــه هم از جمله خریداران واکســن چینِی 

سینوفارم هستند. شایان گفتن است که سینوواک 
دیگر واکســن کروناویروس تولید چین است که 
تاکنون محموله ای از این واکســن به اندونزی و 

ترکیه ارسال شده است.

آخرین وضعیت واکسن های کرونای تاییدشده در جهان
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مرکز جراحی محدود؛ التیام بخش آالم نامحدود
 بیمارســتان ها همــواره در خــط مقــدم 
مقابله با بحران ها از ســیل گرفته تا زلزله و شیوع 
بیماری ها قرار دارند. هر بیمارســتانی توانایی ها و 
محدودیت های خاصی دارد که باید شناسایی شود 
تا با تقویت نقاط ضعف، آمادگی بیشتر برای مقابله 

با بحران ها داشته باشند.
یکی از موضوعاتی که در ســال های گذشــته به 
یکی از چالش ها در حوزه ســالمت به ویژه اجرای 
طرح تحول ســالمت تبدیل شــده است، مشکل 
فرســودگی و عمر باالی برخی بیمارستان ها و نیز 
کمبود فضا است که این امر در کنار دیگر مشکالت 
به دغدغه های اصلی تنها بیمارستان خرم دره تبدیل 

شده است.
بیمارستان بوعلی سینای خرم دره در سال 1۳5۳ به 
منظور تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی 
کارکنان کارخانجات مینو در محوطه جنوب غربی 
این کارخانه و به دســتور مدیران وقت و با هزینه 
شــرکت مینو طراحی شد، بیمارستانی که 46 سال 
از ســاخت آن می گذرد اما علی رغم نزدیک شدن 
زمان فعالیت خود به نیم قرن کماکان در حال ارائه 
خدمات به شهروندان خرم دره است، بیمارستانی که 
قطعاً برای استفاده در برهه فعلی طراحی نشده است.
تنها بیمارستان خرم دره از کمبود فضا رنج می برد
تنها بیمارستان خرم دره از زمان شیوع کرونا تاکنون 
در خــط مقــدم مقابله با این بیمــاری، نه تنها در 
خرم دره، بلکه دیگر شهرها نیز قرار داشته تا جایی 
که از زمان شــیوع کرونا تاکنون بیش از 2000 نفر 
در این بیمارســتان بستری شده اند. بیمارستانی که 
بــا 114 تخت عالوه بر جمعیــت 70 هزار نفری 
خرم دره، مردم شهرهای هیدج، صائین قلعه و برخی 
روستاهای مجاور را نیز به دلیل مسیر نزدیک تر از 

ابهر تحت پوشش قرار می دهد.
هر چند در سال های گذشته با اجرای طرح تحول 
سالمت گام های خوبی در راستای بهسازی و تجهیز 
این بیمارســتان برداشته شده است اما کماکان تنها 
بیمارســتان خرم دره از کمبود فضا رنج می برد که 
برای حل این مشکل، ُمسکن مرکز جراحی محدود 
پیش بینی شده است، مرکزی که با بهره برداری از آن 
تا حد زیادی این مشکل در بیمارستان  مرتفع خواهد 

شــد. قرار است مرکز جراحی محدود خرم دره در 
ساختمان  نیمه کاره دانشگاه پیام نور که مدت زمان 
طوالنی از کلنگ زنی آن می گذرد، راه اندازی شود اما 
مشکالتی پیش روی این پروژه قرار دارد که سبب 

کندی روند کار شده است.
مشــکالت راه اندازی مرکــز جراحی محدود 

خرم دره بدون فوت وقت حل شود
در همین رابطه استاندار زنجان در پاسخ به پیگیری 
خبرنگار ایسنا با بیان اینکه برای حل مشکل مرکز 

جراحی محدود خرم دره با رییس دانشگاه پیام نور 
کشور جلساتی برگزار شــد، اظهار می کند: سال 
گذشته مجوزهای الزم برای تبدیل ساختمان این 
دانشگاه به مرکز جراحی اخذ شد ولی با توجه به 
اینکه این مجوزها باید مصوبات هیئت مدیره را 

می گرفت، روند طوالنی به خود گرفت.
فتح اله حقیقی با بیان اینکه همه تالش ما در این 
یک ســال بر این بود که این تغییر و تحوالت هر 
چه زودتر انجام شــود، اضافه می کند: هم اکنون 

این تغییرات تقریباً قطعی شده است.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با اشاره به 
این مورد که یکی از درخواســت های دانشــگاه 
پیام نور، تغییر کاربری مرکز فعلی دانشگاه پیام نور 
خرم دره به کاربری آموزشی است، عنوان می کند: 

این موضوع نیز مورد موافقت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مبلغــی هم برای تغییر کاربری 
دانشگاه پیام نور باید به مسکن و شهرسازی می داد 
که این مبلغ نیز گرفته نمی شود، تصریح می کند: 

با توجه به موارد گفته شــده، همه شــرایط برای 
راه اندازی این مرکز فراهم شده است و امیدواریم 
با تســریع در روند آن بیش از این شرمنده مردم 

نباشیم.
حقیقی بــا یادآوری این مطلب کــه این حداقل 
امکانی اســت که در اختیار مــردم خرم دره قرار 
می گیرد، اضافه می کند: نقل و انتقاالت مربوط به 
راه انــدازی این مرکز باید بدون فوت وقت انجام 

شود.

بیمارستان بوعلی ســینا روزهای سختی را در 
مبارزه با کرونا پشت سر گذاشت

فرماندار خرم دره نیز در پاسخ به پیگیری خبرنگار 
ایســنا در این زمینه می گوید: هــم اکنون یکی از 
مهم ترین مشکالت بیمار، کمبود فضا در بیمارستان 

بوعلی سینای خرم دره است.
حجت محمدی با بیان اینکه بیمارستان بوعلی سینای 
خرم دره، درمانگاه شــرکت مینو بوده که به تدریج 
توســعه یافته است، یادآور می شــود: هر چند در 
سال های گذشته گام های خوبی برای حل بسیاری 
از مشکالت این بیمارستان و تجهیزات آن برداشته 
شده اما مشکل کمبود فضا همچنان به قوت خود 

باقی است.
این مسوول با اشاره به اینکه تنها بیمارستان خرم دره 
روزهای ســختی را در مبارزه با کرونا پشــت سر 
گذاشــت، ادامــه می دهد: در برخــی از روزهای 
بســتری ها در این بیمارستان به اوج خود رسید که 
این موضوع چالش کمبود فضا را در این بیمارستان 

دوباره گوشزد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تســریع در روند ساخت 
مرکز جراحی محدود خرم دره، یادآور می شــود: با 
تسریع در روند اجرای این پروژه می توان به بخشی 

از مشکل کمبود فضا در این بیمارستان غلبه کرد.
محمدی با اشاره به واقع شدن خرم دره در دل یک 
شهرستان دیگر و مشکالت ناشی از آن، بیان می کند: 
بسیاری از شهروندان از شهرهای هیدج، صائین قلعه 
و سلطانیه به علت نزدیکی بیمارستان بوعلی برای 

اخذ خدمات به این بیمارستان مراجعه می کنند.
بازدیــد از مرکز جراحی محــدود خرم دره و 

قول های داده شده
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته استاندار زنجان 
بازدیدی از مرکز جراحی محدود خرم دره داشت که 
در این بازدید علی محمدی رییس دانشگاه پیام نور 
زنجان، اظهار می کند: بســیاری از مشکالت برای 
راه اندازی این مرکز حل شــده و تنها مسئله باقی 
مانده مسئله نقل و انتقاالت و نیز تغییر کاربری محل 
فعلی دانشگاه به آموزشی است که معاون عمرانی 
استاندار زنجان قول حل شدن یک هفته ای موضوع 

تغییر کاربری را داد.

قبل از سوار شدن 
و حرکت ، اتومبیل 
را مورد بررسی قرار 
دهید و اطمینان 
حاصل کنید که 
کسی پالک های 
آن را باز نکرده 

باشد.

 تغییر و یــا تصویب برخی از قوانین در 
سطح کشور سبب ناراحتی معدن کاران شده است 

و معتقدند که این قوانین ضد جهش تولید است.
به گزارش تسنیم، »قانون« در معنی اخذ قواعدی 
اســت که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه 
مقننه وضع می شود و در معنی عام شامل مصوبات 
قوه مقننه و دولت اســت. بعد از پیروزی انقالب 
جمهوری اســالمی ایران مراحــل ابتدایی وضع 
قوانین آغاز شد و هدف اصلی قانون احقاق حقوق 
ملت عنوان شد بر این پایه در آن سعی شده است 
که به درستی اصول و قواعدی ارائه شود که نهایت 
تمامی امور، منفعتی برای مردم از جوانب مختلف 

داشته باشد.
در طول سالیان به جهت تغییر سیاست ها و شناخته 
شــدن مواردی که قابلیت اصــالح دارند قوانین 
تغییراتی را شامل شــده اند، اگرچه ساختار کلی 
قانون و چارچوب آن ثابت بوده است اما اصالح 
قوانین حرکت مثبتی برای ملت به شمار می رود 
و در راســتای منافع مردم انجام می شود، یکی از 
حوزه هایی که دستخوش تغییراتی شده و نیاز به 

اصالح دارد قانون معادن است.
در ســال های گذشته با شدت گرفتن تحریم های 
نفتی و اتکای باالی اقتصاد ایران به صادرات نفت 
وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار گرفت 
و در این شــرایط بود که معــادن نقش مهمی را 
اجرا کرده و فعالیت های معدنی به نحوی اقتصاد 
کشور را سرپا نگه داشت، البته که اهمیت فعالیت 
معادن در این روزها بر کسی پوشیده نیست و همه 
کشــورها با هر وضعیت اقتصادی به فعالیت های 

معدنی در هر سطحی روی آورده اند.
زنجان یکی از استان های معدنی کشور محسوب 
می شــود و از نظــر اقتصادی اتــکای باالیی به 
فعالیت های معدنی دارد در همین راستا معدن داران 
اســتان زنجان نیز جز مجموعه های فعال بوده و 

از هر تغییر مثبتــی در این باره 
حمایت می کنند، اما این روزها از 
سوی بعضی از فعاالن این حوزه 
اعتراضاتی در باره قوانین اصالح 
شــده مطرح اســت که قوانین 
جدید را دشوار و سنگی سد راه 

فعالیت های معدنی می دانند.
بر این پایه پرسشــی که مطرح 
می شود این اســت که اصالح 
قانون معدن با چه هدفی انجام 
می شود؟ آیا اعتراض معدن داران 

در این باره به حق است؟ 
در این راســتا یکــی از فعاالن 
حوزه معدن اســتان زنجان در 
گفت وگو با تســنیم در زنجان 
اظهار داشت: ما از اصالح قانون 
حمایت می کنیم خواستار تغییر 
در سیاســت ها هســتیم اما هم 
اکنون قانون اصالحی که منتشر 
می شود بیشــتر اذهان را به این 
سمت می برد که بستر برای رانت 

و ضربه به معدن داران فراهم می شــود تا اصالح 
قانون.

وی تصریح کــرد: برای مثال اگــر معد ار هنگام 
اســتخراج و اکتشــاف به ماده معدنی جدیدی 
دسترسی پیدا کند باید اعالم کند تا بار دیگر دولت 

تعیین کند چه کسی می تواند آن ماده را استخراج 
کند، درحالیکه من این مسئله را قبول ندارم و فکر 

می کنم منافع ما تحت تاثیر قرار می گیرد.
این فعال معدنی گریزی به بحث ماشــین آالت 
مکانیکی زد و عنوان کرد: کار معدنی با استفاده از 

ماشین آالت عجین است و دعدغه اصلی ما تامین 
ماشین االت است اما در دستور اخیر وزیر واردات 
ماشین آالت دسته دوم نیز متوقف شده و به نظر 
می رســد انتظار دارند ما با بیل و کلنگ استخراج 

کنیم.

از سوی دیگر مصطفی طاهری 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در گفت وگو با تسنیم، 
با اشاره به اصالح قانون معدن، 
اظهار داشــت: اصــالح قانون 
معادن در مجلس اعالم وصول 
شــده اســت و در کمیسیون 
تخصصی به کمیته ارجاع شده 
اســت براین اســاس جلسات 
متفاوتــی با فعــاالن این حوزه 
برگزار شــده و ابعــاد مختلف 
موضوع بررسی شــده است و 
باید دوباره برای رای گیری وارد 

صحن شود. 
وی در باره بحث استخراج ماده 
معدنی تازه کشــف شده گفت: 
معدن دار بــر پایه میــزان ماده 
معدنی و جزئیاتی که وجود دارد 
حقــوق دولتی پرداخت می کند 
و زمانــی که ماده معدنی جدید 
در حین بهره برداری و اکتشاف 
کشــف می شــود  باید حقوق دولتی بر پایه ماده 
جدید نیز محاسبه شود، به همین دلیل باید رقابت 

وجود داشته باشد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تصریح 
کــرد: معدن دار همچنان می تواند بعد از کشــف 

ماده جدید نســبت به اســتخراج آن اقدام کند 
ولی نمی تواند اعالم مالکیت برای آن کند چراکه 
انتخاب بهره بردار باید بر پایه منافع ملت و دولت 
انتخاب شود و همه حق شــرکت در مناقصه را 

داشته باشند. 
وی در باره ماشــین آالت و تجهیزات مکانیکی 
عنوان کرد: معدن نیــاز به امکانات دارد به همین 
دلیل جاهایی را که کســری داریم و امکان تولید 
داخلی وجود ندارد را باید با واردات جبران کنیم. 
طاهری با بیان اینکه به دلیل مشــکالت ارزی در 
ســال 99 ممکن است برای بخش هایی بی مهری 
شده باشد، گفت: این مسئله باید بررسی شود اما 
به مرور تا سال آینده این موضوعات به امید خدا 
مرتفع خواهند شد. از سوی دیگر ناصر فغفوری 
رییس سازمان صمت استان زنجان در گفت وگو 
با تسنیم اظهار کرد: معدن داران از مسووالن فقط 
انتظار حمایت دارند اگر چه ما در حد توان از این 
قشر حمایت می کنیم ولی گاهی اوقات برخی از 
قوانینی که در ســطح کشور تغییر می کنند ممکن 
است معدن کاران را کمی اذیت کند که از مسووالن 
کشوری انتظار داریم از این قشر حمایت بی دریغی 
داشته باشــند چرا که در این وضعیت اقتصادی 
و تحریم  خرید نفــت، معدن می تواند جایگزین 

مناسبی برای نفت باشد.
بر ایــن پایه انتظار انعطاف و حمایت از معدن دار 
کامال به حق و به جا اســت اما در آنسوی میدان 
باید قوانین حافظ منافع ملت باشند و نمی توان با 
سهل شمردن امور، وظایف حافظان اموال ملی را 
زیر سئوال برد. با این حال نگرانی معدن دار اجرای 
قانون اصالحی نیســت و اصــل ماجرا در نحوه 
اجرای آن است که دولت باید چنان مقتدر ظاهر 
شود که عالوه بر اجرای درست قوانین در خالل 
موضوع بســتری برای رانت و سوداگری ایجاد 

نشود.

 اعتراض معدن کاران به قوانین ضد جهش تولید
 عضو کمیسیون صنایع مجلس: منافع ملت و دولت باید در اولویت باشد

 معاون امور صنایع سازمان صمت استان 
زنجان بــا بیان اینکه زنجیــره تولید در صنعت 
نساجی در استان زنجان تکمیل شده است گفت: 
تأمین مواد اولیه صنعت نساجی اولویت سازمان 

صمت استان زنجان است.
به گزارش تســنیم، علی کالنتری عصر امروز در 
جمع خبرنگاران در مورد صنعت نساجی در استان 
اظهار داشــت: حدود 80 واحد صنعتی در استان 
در زمینه تولید انواع محصوالت نساجی فعالیت 
می کنند، در واقع استان زنجان یکی از قطب های 

صنعت نساجی در کشور است. وی با بیان اینکه 
زنجیره تولید محصوالت نساجی از نخ تا پارچه 
در استان تکمیل است، افزود: همچنین با اجرای 
طرح های در دســت اجرا که یکــی از آن ها در 
روزهای آتی افتتاح خواهد شد توسعه خوبی در 

استان انجام می شود.
معاون امور صنایع ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان زنجان تصریح کرد: دو طرح بزرگی 
که در دست اجراست اگر تکمیل شوند در زمینه 
تولید صنعتی پوشاک نیز فعالیت خواهیم کرد که 

در آن صورت زنجیره به طور کامل تکمیل می شود.
وی با اشاره به رصد کامل مشکالت این واحدها 
توسط سازمان صمت، عنوان کرد: منابع مالی از 
طریق تسهیالت بانکی و سرمایه در گردش این 
واحدهــا را پیگیری کرده ایــم و همچنین تأمین 
مســتمر و پایدار مواد اولیه، خصوصاً مواد اولیه 

وارداتی از اقدامات ماست.
کالنتری خاطرنشان کرد: همه این اقدامات انجام 
شد تا واحدهای مدنظر به شکل مستمر، مداوم و 

باکیفیت تولیدات خود را انجام دهند.

 تامین مواد اولیه صنعت نساجی اولویت 
سازمان صمت استان زنجان است
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از چشم اهِی عشق هچ می خواهید، ای ارباهِی بغضِی بارانی
رب گوهن اهِی دوست هچ می بارید ، ای اکش اهِی طاغِی توافنی
من خسته ام ز خواندنتان دیگر، ای فصل اهِی باطِل بی تعطیل

ِکی می رسد هب صفحه پایانش، این داستاِن تلِخ رپیشانی
از شادمانی،  ای قلِم تقدری! شیب و کمی رقم زده ای این بار؟

یا ات همیشه خّطی غم و محنت، ما را نوشته است هب پیشانی

از ره سفر رباِی منت ره بار،  آوار بود تحفه تو، آوار
آیا تو خود دلت نگرفت ای بخت! از این همه تباهی و وریانی

ربگشته ام ز ره افقی نومید،  رد حسرِت دمیدِن آن خورشید
سرسام بوده حاصِل اّیامم، از آن شباِن تیره طوالنی

ای روزاهِی مبهِم آینده،  از وصل از آن ستاره اتبنده
آافِق شب گرفته جانم را آیا نمی کنید چراغانی؟

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

نرگس آبیار:

اصغر فرهادی هم فیلمساز ارزشی  است
 نرگس آبیار با بیــان اینکه »من به آن معنا 
فیلمساز ارزشی نیستم«، گفت:  آقای فرهادی یک 
فیلمساز ارزشی است، چون به ویژگی های اخالقی  
انسان می پردازد و من در این سال ها تالش کردم 

روی موج موفقیت فیلم های قبلی ام سوار نشوم.
به گزارش ایســنا، فیلم جدید نرگس آبیار با نام 
»ابلق« که  روایت داســتانی با محوریت یک زن 
با بازی الناز شاکردوست است، 14 بهمن در روز 
سوم ســی ونهمین جشــنواره فیلم فجر در مرکز 
همایش های بــرج میالد به نمایش درآمد که البته 
اکران فیلم در این سالن با انتقاد گروه سازنده فیلم 

همراه بود.
آبیار با اشاره به اینکه ما خودمان با وجود اطالع از 
دیالوگ ها و اجرای کار، به دلیل اکئوی صدا بعضی 
جاها متوجه نمی شدیم، چه دیالوگی گفته می شود، 
گفت: از آقای طباطبایی نژاد می خواهم اگر ســال 
آینده هم دبیر بودند، این جا را برای نمایش فیلم ها 
در نظر نگیرند یا اینکه سیستم صوتی اصالح شود.
در این فیلم، هوتن شکیبا و الناز شاکردوست برای 
دومین بار پیاپی ) بعد از »شبی که ماه کامل شد«( 
در فیلم آبیار همبازی بودنــد که هر دو بازی در 
این فیلم را به اندازه یک جایزه دیگر مهم دانستند. 
) هر دو دو ســال قبل برای »شــبی که ماه کامل 

شد«،سیمرغ گرفتند.(
 الناز شاکردوســت گفت: مهم این بود که با این 
نقش صدای زنانی بودیم که دستشان به جایی بند 

نیست.
هوتن شــکیبا نیز افزود: من برای این نقش باید 
اضافه وزن پیدا می کردم و با وجود کرونا و تعطیلی 
باشــگاه ها همه کار را در خانه با دو دمبل انجام 

دادم.  گالره عباســی هم که در »شیار 14۳« بازی 
داشــت، باور  پذیربودن و اضافه وزن 10 کیلویی 
برای نقش اش در »ابلق« را که هنوز گریبانگیرش 
است، مهم ترین چالش  خود در این فیلم  دانست.

آبیار در نشست خبری »ابلق« در پاسخ به پرسشی 
دربــاره اینکه چرا بازیگر زن فیلم با وجود آزاری 
که دیده منفعل عمل می کند؟ گفت: هنرمند آیینه 
جامعه اســت و درست اســت که ما نشان دادیم 

کاراکتر اصلی ســکوت می کند و مصلحت را در 
نظر می گیرد، ولی در واقع می گوییم که مصلحت 
یک ُمسکن موقت است چون شرایط قبلی هنوز 
حاکم است. این داستان همیشگی آدم ها در همه 

جای جهان اســت و اصال چالش فیلم و پرسشی 
که من طرح کردم همین است که حقیقت درست 

است یا مصلحت؟
او که فیلمنامه را به همراه پریســا کرزیان نوشته 

تاکید کرد:  من دوست دارم کار اقتباسی کنم، بویژه 
آنکه رمان های خوبی داریم که حیف است روی 

زمین بمانند و باید به تصویر درآیند.
این فیلمساز درباره اینکه اگر اتفاق فیلم و آزاری 
که از ســوی یک مرد به زن وارد می شــود برای 
خــودش رخ می داد چه می کــرد؟ گفت: من آدم 
بی کله ای هســتم و تا پای جــان جلو می روم. اما 
این پرســش را من هم از مخاطب می پرسم  تا به 

آن فکر کنیم.
آبیار در پاســخ به اینکه با فیلم هایی مثل »شــیار 
14۳« بیشتر یک کارگردان ارزشی بوده و آیا قرار 
اســت رویه کاری خود را تغییر دهد؟ بیان کرد: 
واژه »ارزشی« معیار بزرگتری، از آنچه ما می گوییم 
دارد و براین اساس آقای فرهادی هم یک فیلمساز 
ارزشی است چون به ویژگی های اخالقی  انسان 
می پردازد. من خود را به آن معنا فیلمساز ارزشی 

نمی دانم اما ای کاش بودم.
ایــن کارگردان در عین حال گفت: ولی همیشــه 
تصمیم من همین بود که فیلم های متفاوتی بسازم. 
»شیار 14۳« نگاهی معرفتی به مفهوم انتظار داشت. 
در »نفس« جهان یک کودک را نشــان دادم. سعی 
کرده ام درجا نزنم و روی موج موفقیت فیلم های 
قبلی ام سوار نشــوم اما بعد از »شبی  که ماه کامل 
شد« یک دفعه ساخت فیلم درباره کشتی سانچی، 
دزدان دریایی سومالی و ... به من پیشنهاد شد، اما 
من نمی خواهم روی موج فیلم های دیگرم باشم و 

سعی می کنم خودم را بشکنم.
بهــرام رادان، مهران احمــدی و گیتی معینی هم 
از دیگر بازیگران این فیلم و حاضر در نشســت 

بودند.

 وزیــر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
روند تغییر قیمت ها در بازار خودرو، لوازم خانگی 
و پوشــاک را کاهشی توصیف کرد و با تاکید بر 
اینکه کمبودی در بــازار وجود ندارد، گفت: هم 
اکنون گرانی وجود دارد، اما مهم این اســت که 
گران فروشــی یعنی بی ثباتی قیمت که مردم را 

رنج می دهد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در همایش 
برگزاری طرح ویژه بازرسی نوروز 1400 با بیان 
اینکه نظارت و بازرســی در بازار نشان می دهد 
بازار رها نشــده و تاثیرگذار خواهد بود، گفت: 

روند قیمت ها کاهنده است و ثبات نسبی در بازار 
ایجاد شــده اســت انتظار داریم با تامین مناسب 
کاال از ســوی ما و وزارت جهاد کشاورزی این 
روند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر هم اکنون 
تامین کاال صورت می گیرد اما در توزیع مشکالتی 
وجود دارد که باید در بخش نظارت و بازرســی 

کنترل شود.
کمبود کاال نداریم

البته به گفته وی در مواردی با احتکار هم مواجه 
هستیم که سازمان تعزیرات حکومتی باید در این 

زمینه به کمک سازمان های بازرسی بیاید.

این مقام مسوول در ادامه تاکید کرد که در آستانه 
نوروز 1400، نســبت به تامین کاال اقدام شده و 
موجودی خوبی در زمینــه کاالهای راهبردی در 
انبارهــا، بنادر، در حال ترخیص و یا در راه ورود 
به کشور هســتند و مشکلی در زمینه کمبود کاال 
نداریــم. بنابراین ضرورتی بــرای احتکار وجود 
ندارد، چرا که قیمت ها تعادل نسبی خود را دنبال 
می کنند. هم اکنون شرایط تامین ارز هم خیلی بهتر 

شده و ثبت سفارش مرتبا انجام می شود.
از احتکار تعجب می کنم!

وی افزود: عده ای افراد سودجو کاالها را احتکار 

می کنند که سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت به آن رســیدگی می کند امــا نظارت و 
بازرســی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر 
مربوط به کنترل قیمت ها و نظارت مستمر بر روند 
بازار اســت. با توجه به موجوی کافی کاالها در 
انبارها و بنادر از احتکار شدن برخی کاالها تعجب 
می کنم. رزم حســینی همچنیــن از فعالیت دو و 
سه شــیفت کارخانه ها خبر داد و گفت: بنابراین 
امیدوارم روز به روز شاهد کاهش و متعادل شدن 
قیمت ها باشیم. هم اکنون هم روند تغییر قیمت ها 
در بازار خودرو، لــوازم خانگی و اقالم دیگری 

مانند پوشــاک کاهنده اســت و به سمت قیمت 
واقعی پیش می روند که حاکی از انتظارات مثبت 

در اقتصاد ناشی از افزایش تولید است. تمرکز ما 
هم افزایش تولید و عرضه در بازار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

گرانی داریم، اما گرانفروشی مردم را رنج می دهد!

 حسن اصغری که معتقد است کار نویسنده 
کپی برداری نیست که وقایع عینی را گزارش کند، 
با اشــاره به رمان تاریخی خــود، »وعده گاه مرگ« 
می گوید که فقط پایان این اثــر مقداری به تاریخ 
نزدیک است که البته آن را هم دگرگون و بازآفرینی 

کرده است.
این نویســنده در گفت وگو با ایسنا درباره حدود 
استفاده از اغراق در ادبیات و نیز تحریف تاریخ در 

آثار ادبی اظهار کــرد: اغراق یکی از مقوله های اثر 
خالقه است و نمی شود آن را به کلی کنار گذاشت. 
کار نویسنده کپی برداری یا کپی برابر اصل نیست که 
وقایع عینی را گزارش کند، نویسنده وقایع عینی را 
بازآفرینی می کند و آفرینش دوباره صورت می گیرد. 
در این جا باید دید که واقعیت جهان بیرون در ذهن 
نویسنده چه بازتابی پیدا کرده است که البته این به 

نویسنده و خالق اثر بستگی دارد.

او ســپس با بیان این که نویســنده بخصوص در 
زمینه هــای تاریخی آزاد اســت، گفــت: من در 
داستان هایی که به وقایع تاریخی  برمی گردد، اغراق 
کرده ام. رمان »وعده گاه مرگ« من که ســال گذشته 
چاپ شــد، در باره یک شخصیت تاریخی است، 
حــدود 20، ۳0 درصد بن مایه آن از وقایع تاریخی 
گرفته شده اســت، این میزان هم کلیات و نمایی 
است که وقایع نگاران تاریخی نوشته اند. فقط پایان 
رمان که پایانی تاریک اســت مقــداری به تاریخ 
نزدیک اســت، البته آن را هم دگرگون و بازآفرینی 
کرده ام. ولی بقیه بخش های این رمان چیزی است 
که ذهن من خواسته از تاریخ پدید بیاورد، نه این که 

بخواهم ماده خام تاریخی را گزارش دهم.
اصغری افزود: در مــورد رمان های غیرتاریخی به 
خصوص رمان های مدرن هم همین طور اســت، 
نویسنده واقعیت جامعه را می گیرد، آن را بازآفرینی 
می کنــد و در جهان ذهنی خــودش چیزهایی را 
می سازد که ممکن است اصال رخ نداده باشد. یعنی 

واقعیت بازآفریده شده ساخته ذهن هنرمند است و 
خواننده نمی تواند آن را با جهان واقعی بیرون انطباق 

دهد.
این داســتان نویس ســپس با اشــاره بــه این که 
آن چه اصل و مهم اســت، این  اســت که واقعیت 
بازآفریده شده در ذهن نویسنده به گونه ای باشد که 
باورپذیــری ای در مخاطب ایجاد کند بیان کرد: در 
»صد سال تنهایی« مارکز صحنه های بسیاری شبیه 
داستان های سوررئالیستی وجود دارد اما در گونه ای 
بافته و نوشــته شده که خواننده با آن ارتباط برقرار 
می کنــد و آن را می پذیرد، هر چند که آن واقعیت 
بازآفرینی شــده هم باز در ذهن مخاطب بازآفرینی 
می شود، این فرآیندی  است در زمینه خلق اثر هنری.
او همچنین گفت: نمی شــود به نویسنده حکم داد 
که چیزی را بنویسد که با جهان بیرون قابل انطباق 
است. هر چند که در قدیم این طور انتظار می رفت تا 
نویسنده واقعیت جهان را بازسازی کند اما این دیگر 
قدیمی شده، دیگر هیچ نقاشی شبیه سازی نمی کند، 

چون شبیه ســازی کار دوربین عکاسی است؛ در 
ادبیات هم همین طور است. در شعر مدرن از دوره 
نیما به بعد و در داستان، حداقل از زمان خلق »بوف 
کور« به بعد این طور اســت. در »بوف کور« صادق 
هدایت فضای وهمی ای وجود دارد که ساخته ذهن 
نویسنده است؛ برای همین دیگر آن حکم گذشته 
که هنرمند باید از واقعیت جامعه کپی برداری کند، 
کهنه شده اســت. در آثار من نیز نمادها خصوصا 
در داستان های کوتاه سال های گذشته خیلی نقش 
دارند. این نشانه های نمادین در ذهن من جرقه ای 
زده کــه آن  را در متــن آورده ام و خواننده باید با 
نشــانه ها ارتباط بگیرد تا بتواند اندیشه داستان را 

دریافت کند.
حسن اصغری که معتقد اســت دغدغه نویسنده 
معاصر این اســت که از عین برداری جهان واقعی 
کنار بکشد، با اشــاره به رمان »جنگ و صلح« لئو 
تولستوی اظهار کرد: »جنگ و صلح« غیر از حمله 
به روســیه که یک واقعه تاریخی اســت، بقیه اش 

اصال ربطی به تاریخ ندارد، 700 شخصیت در رمان 
اســت و زندگی انسان هایی است که تولستوی در 
عصر خودش دیده و تجربه کرده و ربطی به دوره 
حمله ناپلئون ندارد. در »صد سال تنهایی« مارکز هم 
نویسنده شخصیتی می آفریند که در واقعیت اصال به 
این شکل وجود ندارد و ساخته ذهن نویسنده است. 
بنابراین اگر بخواهیم تاریخ بنویسیم بحث دیگری 
است، ســعی می کنیم بر پایه اسناد و وقایع نگاری 
باشد اما هنرمند که می خواهد اثر هنری بیافریند و 
تاریخ را بازخلق کند، کارش کپی برداری از واقعیت 

تاریخی نیست.
او در پایان با اشــاره به رمان دیگری از خود گفت: 
رمان من، »درفش پوستین بر چوبه دار« در باره دوره 
انقالب مشروطه و شخصیت دکتر حشمت است، 
وقتی این رمان را نوشتم، خواهرزاده دکتر حشمت 
با من تماس گرفت و گفت کــه دایی من ازدواج 
نکرده بود و من توضیح دادم که آن چه من نوشته ام 

بازآفرینی ذهن من بوده است نه عین واقعیت.

حسن اصغری؛ نویسنده:

تاریخ را دگرگون کرده ام!

به سود تبلیغات در 
شماست


