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 میدان »۱۵خرداد« زنجان 
اسیر بی تدبیری مسووالن شهری
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دیدار نوروزی فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
از دفتر روزنامه زنگان امروز

 در سال 1400 
مشکالت رسانه ها را 
به جد پیگیری می کنیم
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کمبو د مرغ در استان زنجان به معضل و مشکل 
عمومی تبدیل شده است، مشکلی که در روزهای 
گذشته حتی با عرضه بیشتر و افزایش قیمت هم 
رفع نشده و به نظر می رسد این مشکل همچنان 

در استان پابرجا باشد.
به گزارش فارس، می گوید، هر روز چند ساعت 
با ایــن پا درد ســر صف می ایســتم، ولی بهم 
نمی رسه، حتی آزاد هم می خواهم بخرم می گویند 
نیست، منم مرغم یک پا دارد، باالخره یکی گیرم 
مــی آید؛ این تنها صحبت یکــی نفر از چند ده 
نفری است، که برای خرید مرغ صف بسته بودند. 
این روز ها حکایت صف های مرغ را در خیابان ها 
و کوچه پس کوچه های شــهر به وفور شنیده و 
دیده ایم، چند ماهی است که این صف ها تشکیل 
شده است، ولی تا کی ادامه دار خواهد بود، حلقه 

مفقوده این روز های بازار مرغ کجاست؟
 ساعت به وقت تهیه مرغ

در حالی این روزهای بهاری را در شرایط شیوع 
کرونا آن هم با رنگ نارنجی ســپری می کنیم که 
برای خرید مرغ به قیمت تنظیم بازار صف های 

طوالنی تشکیل شده است.
حوالی ساعت 8 و 30 دقیقه صبح است، در یکی 
از صف های تشــکیل شده سمت منزل خودمان 
برای خرید مرغ راهی شدم، سر صف ایستاده ام. 
 با تعدادی از افراد که ســر صف ایستاده بودند، 
هم صحبت شدم، انگار همه منتظر بودند که یکی 

پای درد دلشان بنشیند، سر صحبت را باز می کنم، 
آن چیزی که بیشــتر به گوشم می رسید؛ گله از 

مسووالن، نبود نظارت و... است.
یکی از حاضران در صف می گوید: خانم من از 
ساعت ۷ اینجا هستم هنوز خود صاحب مغازه؛ 
مغازه اش را باز نکرده بــود که من آمدم و دیدم 

صف تشکیل شده است.
حتی آزاد هم میخواهیم بخریم می گویند نیست
کمی آن سو تر مرد میانسالی که با خودش چهار 
پایه آورده است تا در موقع خستگی کمی بنشیند 
و خستگی درکند توجهم را جلب می کند، پیشش 
می روم و با وی به گفت وگو می نشینم. گویی داغ 
دلش تازه شده است و گالیه می کند و می گوید: 
هر روز چند ساعت با این درد پا صف می ایستم 
ولی برخی روزها نمی رسد، آخر مغازه دارن فقط 
یک مرغ به هر مشــتری می دهند و مرغ مصرف 
روزانه خانواده اســت. منم مرغم یــک پا دارد 
مجبورم که بخرم و امروز باز هم آمدم ان شــا اله 

که موفق به خرید مرغ شوم.
این فقط یکی از صف هایی است که این روزها 
در گوشه ای از شهر برای خرید مرغ تشکیل شده 
و تنها چیزی که در این صف های به پیوســته به 
نظــرم جالب می آید، این بود کــه دیگر مردم از 
کرونا صحبت نمی کردند، عادی انگاری در این 

صف های کرونایی موج میزد.
شــاید این روز ها  تنهــا صحبت هایی که با هم 

می کنند؛ این باشــد: آقا، آخر صف کجاســت؟ 
امروز تونســتی مرغ بخری؟ و... دغدغه شــاید 

بسیاری در این روزها شده تهیه مرغ!
باالخره مرغ بعد از ساعت ها به مقصد رسید اما به 
تعدادی رسید و به تعدادی نرسید؛ من هم جزو 
نفراتی بودم که نصیبم نشد و دست خالی به خانه 

برگشتم.
راهی یک پروتئین فروشی دیگر شدم نزدیک که 
شدم، فروشنده گفت: خانم دیر آمدی مرغ تمام 

شد ان شااله فردا صبح زود تشریف بیاورید. 
در زمینه تولید گوشت مرغ مشکلی در استان 

زنجان وجود ندارد
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در 
این رابطــه در گفت وگویی با خبرنگار فارس با 
اشاره به اینکه در زمینه تولید گوشت مرغ مشکلی 
در استان وجود ندارد، گفت: توزیع گوشت مرغ 
در مقایسه با سال گذشته در زنجان افزایش یافته 

است.
جواد تاراسی با اشــاره به اینکه در روز نخست 
هفته های گذشته  جاری ۱۲۵ تن مرغ کامل با نرخ 
۲0 هزار و ۴00 تومان و 33 تن مرغ قطعه بندی با 
نرخ مصوب ابالغی سازمان حمایت توزیع شده 
اســت، گفت: این رقم در مقایسه با مدت زمان 
مشــابه سال گذشــته ۲۲۷ درصد افزایش داشته 

است.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه تولید گوشــت 

مرغ مشــکلی در اســتان زنجان وجود ندارد و 
جوجه ریزی در اســتان زنجان رو به رشد است، 
افزود: با تالش بخش های مختلف مشــکلی در 
زمینه تامین نهاده های دامی در استان وجود ندارد.
تاراســی با اشاره به تولید دو برابری نیاز گوشت 
مرغ در استان ادامه داد: نهاده های دامی جو، گندم 
و ذرت به اندازه کافی در انبارهای اســتان وجود 

دارد.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی زنجان با اشاره 
به عرضه گوشــت مرغ منجمد در فروشگاه های 
زنجان گفت: در دو ســه ماه گذشته به صورت 
میانگین روزانه ۱۷3 تن مرغ زنده به کشتارگاه ها 

برای کشــتار ارسال شده اســت. رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی زنجان با بیان اینکه نیاز استان 
به گوشت مرغ روزانه بیش از 80 تن است،گفت: 
مشــکلی در تامین گوشت مرغ در استان زنجان 
نداریم. وی با بیان اینکه ســه برابر نیاز در داخل 
استان گوشت مرغ تولید می شود، افزود: از امروز 
گوشــت مرغ به وفور در بازار عرضه می شود و 
مرغداری هــا همکاری خوبی با ســازمان جهاد 

کشاورزی دارند.
افزایش قیمت مرغ در استان زنجان

رییس سازمان صمت استان زنجان نیز با اشاره به 
اینکه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به 

کیلویی ۲3 هزار تومان افزایش یافته است، اظهار 
کرد: اســتان زنجان تنها استانی بود که توانست 
در ماه های گذشــته شاهد اجرای قیمت مصوب 
گوشت مرغ ســتاد تنظیم بازار کشور در سطح 

استان باشد.
ناصــر فغفوری با بیان اینکه طبق مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار قیمت مرغ گــرم از ۲0 هزار و ۴00 
تومان بــه ۲3 هزار تومان افزایش یافته اســت، 
افزود: مبلغ تعیین شده برای مصرف کننده بوده و 
تحویل از مرغدار ۱٦ هزار تومان که از میانگین 
استان های همجوار یک هزار تا یک هزار و ۵00 

تومان پایین تر است.

یک بام و دو هوا برای خریداران مرغ

وقتی مرغ کوتاه بیا نیست!

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان:

تولید، تامین و پخش ۹ هزار دقیقه برنامه 
در نوروز 1400

نماینده عالی دولت در استان زنجان خبر داد:

افزایش ۹3 درصدی ثبت نام در انتخابات شوراها
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 میــدان ۱۵خرداد زنجان همچنان در انتظار 
عزم مســووالن در ساخت المان جدید است اما با 
گذشت قریب به ۹ماه از تخریب هنوز پیشرفتی در 

ساخت پروژه انجام نشده است.
به گزارش تسنیم، المان های شهری یکی از نماد های 
اثــر گــذار در افزایش کیفیت فضا های شــهری 
محســوب می شوند. اســتان زنجان نیز المان های 
قدیمی همچون المان الله یا ۱۵ خرداد را داشت که 
نمادی از شهادت و ایثار بود که در دهه ٦0 در شهر 
زنجان ساخته شده بود اما اواخر خرداد ماه ۹۹، این 
المان تخریب شد و مردمی که قریب به ۴0 سال این 
المان را دیده و خاطراتی کوچک و بزرگ در ذهن 

ثبت کرده بودند را بهت زده کرد.
تخریب المان با واکنش هایی از سوی برخی اعضای 
شــورای شهر همراه شد به طوری که در یک مثال 
سید رحمان احمدی عضو شــورای شهر زنجان 
اعالم کرد با وجود مخالفت های شــدید بنده این 
المان تخریب شد در حالی که قبال اعالم شده بود 
این میدان تنها ســاماندهی خواهد شد و بنا بود تا 
المان الله وســط میدان حفظ شود اما با این حال 

المان تخریب شد.
بــا اینکه همان روز ها اعالم شــد که اجرای طرح 
جدید المان میدان ۱۵ خرداد قریب به ۵00 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد امــا در گذر زمان با افزایش 
قیمت مصالح و تورم تحمیل شده، بنا بر گفته رییس 
شــورای شهر زنجان ساخت این المان روز به روز 
اعتبار بیشتری را طلبید و ســاخت آن را با تاخیر 

مواجه کرد.
با این حال تخریب این المان یک بار گرد و خاک 

بسیاری را هنگام تخریب عاید کاسبان اطراف میدان 
کرد و ســبب نارضایتی آن ها از این امر شد عالوه 
بر آن در گذر زمان نیز به دلیل اینکه هیچ پیشرفتی 
در ساخت پروژه حاصل نشده این مشکل همچنان 
پا برجاســت به طوری که با هــر وزش باد گرد و 
خاک ایجاد شده سبب می شود تا کاسبان اطراف این 
میدان به شدت از عوامل شهرداری و مسووالن آن 
که مدت ها است این میدان را با این شرایط به حال 

خود رها کرده اند گله مند باشند. 
بنابر اذعان مغازه داران با اینکه عوامل شــهرداری 
چندیــن بار در محل حضور یافتــه و قول اجرای 
المان و ســاخت آن در مدت کوتاهی داده اند، اما 
اقدام موثری انجام نشده و آنان همچنان چشم انتظار 

هســتند با عزمی که از ســوی عوامل شهرداری و 
اعضای شورای شهر انجام خواهند شد المان جدید 

ساخته و شرایط بهبود یابد.
 تکمیل المان تا 40 روز آینده

از سوی دیگر عباس راشــاد، رییس شورای شهر 
زنجان در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: المان میدان 
۱۵ خرداد تا ۴0 روز آینده ســاخته می شــود و در 

میدان جاسازی می شود.
وی افزود: قرارداد با شــرکت سازنده دو ماهه بوده 
که ۲0 روز از آغاز قرارداد گذشته و فقط ۴0 روز آن 
باقی مانده است. حتی ما بسیار خوش بین هستیم که 

این المان زودتر از ۴0 روز آماده شود.
رییس شــورای شــهر زنجان در ادامه با انتقاد از 

مسووالن استانی همچون استاندار و فرماندار زنجان 
گفت: شوربختانه مسووالن استانی سبب کند شدن 
پروژه های شهری می شوند و من از  این مسووالن 

گالیه مند هستم.
ساخت المان میدان 15 خرداد مصوبه شورا ندارد 
اما سید رحمان احمدی عضور شورای شهر زنجان 
در گفت وگو با خبرنگار تســنیم اظهار داشــت: 
ســاخت المان میــدان ۱۵ خرداد مصوب شــورا 
نــدارد و بنده و چند تن از دیگر اعضای شــورای 
شهر مخالف این طرح بودیم ولی شوربختانه آقایان 
بدون مصوبه شورا المان را یک شبه تخریب کردند. 
فردای تخریب المان در شورای شهر نشستی برگزار 
شد و در آن نشست بنده با آقایان صحبت کردم که 
تخریب این المان بدون مصوبه شورا تخلف است.

وی با بیان اینکه بعید می دانم طرح المان میدان ۱۵ 
خرداد تا ۴0 روز آینده تکمیل شــود، عنوان کرد: 
اصال مشــخص نیســت این المان در کجا ساخته 
می شود. آقایان می گویند در یک فضای بسته دور 
از شــهر زنجان این المان ساخته می شود ولی بنده 
دوباره تاکید می کنم بعیــد می دانم این طرح تا ۴0 
روز آینده تکمیل و افتتاح شود. بیش از ۹ ماه است 
که این المان تخریب شده و به حال خود رها شده 

است.
با این تفاســیر مشخص اســت که در زمان افتتاح 
پروژه بین گفته های مســووالن تناقض وجود دارد 
و باید ببینیم المان میدان ۱۵ خرداد زنجان در موعد 
مقرر افتتاح می شــود و یا اینکه این پروژه همانند 
صدها پروژه دیگر استان زنجان نیمه کاره به حال 

خود رها خواهد شد.

 میدان »۱۵خرداد« زنجان اسیر بی تدبیری مسووالن شهری
 چرا ساخت اِلمان این پروژه مصوبه شورا ندارد؟

تداوم درج نکردن قیمت 
توسط کاسبان زنجانی

تعزیــرات  کل  اداره   سرپرســت   
حکومتی اســتان زنجان گفت: سال گذشته 
بیشــترین تخلفات مربوط به درج نکردن 
قیمت، گران فروشی و کم فروشی بوده است.
رضا مظفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
پرونده های ورودی سال گذشته، اظهار کرد: 
پارسال ٦000 فقره پرونده تخلف صنفی و 
خدماتی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل 
و به ۹۹ درصد این پرونده ها رســیدگی و 

منجر به نتیجه شده است.
وی با اشــاره به احکام  صــادره برای این 
پرونده هــا، افزود: میزان جــزای نقدی این 
تعداد پرونده تخلف صنفی نیز بیش از ۱٦۵۴ 

میلیارد ریال بوده است.
این مســوول ادامه داد: در ایــن بازه زمانی 
تعداد پرونده های تخلف صنفی و خدماتی 
تشکیل شــده در تعزیرات حکومتی استان 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته بیش 
۷ درصد کاهش دارد و بیشــترین تخلفات 
مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی 

و کم فروشی بوده است.
مظفری با بیان اینکه همه بازرسان و روسای 
شعب تعزیرات حکومتی زنجان در آماده باش 
صد درصدی هستند، تصریح کرد: در سال 
گذشــته تعزیرات حکومتی استان بازرسی 
از انبارهــای کاال و خدمات را به جد دنبال 
می کند. بازرسی های گسترده باعث شده تا 
تخلف در واحدهای صنفی و خدماتی استان 

کاهش پیدا کند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
زنجــان با بیان اینکه بازرســی و نظارت از 
بازار استان زنجان تشدید شده و با متخلفان 
برخورد می شود، یادآور شد: ماده ٦۵ قانون 
نظام صنفی مصــوب ۱38۲ برای تخلفاتی 
چون درج نشــدن قیمت، نصــب نکردن 
برچســب قیمت بر کاال،  استفاده نکردن از 
تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب 
یا حرفه و یا درج قیمت به نحوی  که برای 
مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه 

نقدی تعیین کرده است.

خبـرخبــر

پزشک خرمدره ای به دلیل 
تخلیه پسماند پزشکی در 
طبیعت به  دادگاه معرفی شد

 رییس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان خرمدره گفت: پزشکی که با تخلیه 
پسماندهای پزشکی مطب در بستر رودخانه 
»قوری چای« در این شهرستان موجب آلودگی 
محیط زیست می شد به منظور اعمال قانون به 

دادگاه معرفی شد.
توکل ســلیمانی، در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: این پزشــک بــه علت رعایت 
نکردن قوانین و مقررات در حوزه مدیریت 
پسماندهای پزشــکی، در پی شکایت اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان خرمدره 
و به جرم تهدید بهداشت عمومی به مرجع 

قضایی معرفی شد.
وی اظهار داشــت: این پزشــک خاطی در 
پی پایش و رصد کارشناسان محیط زیست 
شهرستان خرمدره در دام قانون گرفتار شد تا 
پاسخگوی رفتار غلط و تهدید کننده سالمت 

و بهداشت عمومی مردم و جامعه باشد.
سلیمانی با اشــاره به اینکه بر حسب قانون 
مدیریت پسماند، تولید کننده و عامل پسماند 
به عنوان مســوول مدیریت پسماند شناخته 
می شود، تصریح کرد: شوربختانه این پزشک 
خاطی با علــم به اینکه کلیه پســماندهای 
پزشکی از طریق یک شرکت معتبر و معتمد 
محیط زیست مدیریت می شود اقدام به تخلیه 
این نوع پسماندها در بستر رودخانه می کرد.

وی با بیان اینکه پســماندهای پزشکی جزو 
پســماندهای ویــژه و خطرنــاک در حوزه 
محیط زیست محسوب می شوند، تاکید کرد: 
پسماندهای پزشکی موجب انتقال بیماری به 
انســان و حیوانات می شود از این رو باید به 
شیوه های تعیین شده بی خطر سازی و امحاء 
شود کاری که از چهار سال گذشته در محیط 

زیست خرم  دره در حال انجام است.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت استان 
زنجان، افراد را به قانونمداری ســفارش کرد 
و گفت: با توجه به اینکه مدیریت پســماند 
هزینه بر اســت بنابراین برخــی افراد قانون 
گریز به منظور فرار از هزینه، دست به این کار 

نادرست و خطرآفرین می زنند.

 اســتاندار زنجــان گفــت: ثبت نــام در 
شورای های اسالمی شهر استان زنجان ۹3 درصد 

افزایش یافت.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی ظهر دیروز 
)۱۵ فروردین ماه( در نشســت شــورای اداری، 
اظهــار کرد: با وجود همه توطئه ها و برنامه ریزی 
دشــمنان، همه اهداف آنــان خنثی و ترامپ هم 
نابود شد. پارسال، سال دشوار و پرچالشی برای 
دنیا و ایران بود و تحریم ها، این دشواری ها برای 
مردم کشورمان را مضاعف کرد و راه چاره مقابله 
با دشمنان اســالمی استفاده از ظرفیت ها است و 
باید سیاســت ها با همدلــی، هم زبانی و وحدت 

هوشمندانه اجرایی شود.
وی عنوان کرد: پارســال طرح هــای خوبی در 
اســتان زنجان طراحی و این طراحی ها موجب 
۹000 میلیارد تومان تولید در اســتان زنجان شد؛ 
با حل مشکالت واحدهای تولیدی، بیمه اجباری 
افزایش و بیمه بیکاری کاهش یافته و واحدهای 
تولیدی به چرخه تولید بازگشتند و صادرات نیز 

۲۴ درصد افزایش یافت.

اســتاندار زنجان بر ضرورت تحقق شعار سال با 
عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تاکید  کرد 
و گفت: این شــعار جامع و کامل اســت و همه 
مســائل را برطرف می کند. بر پایه ماده ٦۱ و ٦۲ 
کارگروه تسهیل، پیشگام ترین کارگروه در استان 
زنجان کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید است 
که از کارگروه های موفق کشوری بوده و اقدامات 

عملی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به ارائه راهبردهای مهم در راســتای تحقق 
شعار ســال پرداخت و افزود: باید قوانین مرتبط 
با تولید را احصا و مانع ها شناســایی و فرآیندها 
تسهیل شود و مباحث حوزه صادرات، واردات، 
مســائل مالیاتــی، گمرکــی، محیط زیســتی و 
منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد. برای به دست 
آوردن نتیجه مطلوب نباید رویه سال های گذشته 
را دنبال کنیم، بلکه بــا رویکردهای جدید برای 

اهداف تعیین شده برنامه ریزی شود.
این مســوول با اشــاره به اینکه ایــن کارگروه 
باید در پشــتیبانی از تولیــد و مانع زدایی برنامه 
منسجم و هدفمند داشته باشد، تصریح کرد: باید 

پشتیبانی ها به نحوی باشد که رغبت سرمایه گذار 
بــرای ســرمایه گذاری افزایش یابــد. همچنین 
مانع های بخشی و اولویت دار باید از طرف همه 
دستگاه های مرتبط برطرف شود و همه در عمل، 

همکاری داشته و یکدیگر را تکمیل کنند.
حقیقــی به برگزاری جلســات منظــم، موثر و 
هدفمند در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید 
تاکید کرد و گفت: هر دســتور نشست باید یک 
مانع را برطرف کند و برای آن طرح تدوین شود. 
همچنین همــه پرونده های اجرایی در کوتاه ترین 
زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف و هر مانعی 

که به کارگروه می آید، برطرف شود.
وی تاکید کرد: کارگروه موظف اســت تمهیداتی 
بیندیشد که مصوبات به طور کامل اجرایی شود و 
یک گروه ناظر بر اجرای زمان طرح ها و مصوبات 
باشــد. نباید هیچ بانکی مانع تراشی کند و از بین 
رفتن انگیزه سرمایه گذار قابل پذیرش نیست. قوه 
قضاییه تاکنون مداخالت خوبــی در رفع موانع 
تولید داشــته و این کارگروه نیز باید زمینه تعامل 

خوبی را فراهم کند.

استاندار زنجان با تاکید بر پایش مستمر مصوبات 
و عملیاتی شــدن آن، عنوان کرد: ســتاد مرکزی 
ســامانه ای را فراهم کرده که مصوبات عملیاتی 
و پایش شــود. باید رویه های مزاحم در قوانین 
شناسایی و از سرمایه گذار و تولیدکننده حمایت 

شود.
نماینده عالی دولت در استان، به انتخابات ۱۴00 
اشاره کرد و افزود: ثبت نام شوراهای اسالمی شهر 
در استان زنجان نســبت به دوره قبل ۹3 درصد 
افزایش یافته است. از همه مردم، نخبگان و آحاد 
مختلف انتظار داریم در انتخابات تماشاچی نباشند؛ 
چراکه انتخابات متعلق به همه است. ارتقای منافع 
ملی، امنیت ملــی و مقوم های وحدت با حضور 

باشکوه و حداکثری مردم محقق می شود.
حقیقی با اشــاره به وضعیت کشــور و استان در 
باره ویروس کرونا، تصریح کــرد: در هفته دوم 
فروردین ماه نســبت به هفته نخســت با افزایش 
معنــادار مبتالیان به کرونا و شــمار بســتری ها 
مواجه شــدیم و این در حالی اســت که رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی کاهش یافته و امروز 

ارتفاع پیــک چهارم از پیک ســوم خیلی باالتر 
است. شــوربختانه افراد دارای تست PCR مثبت 

نیز نه تنها قرنطینه را رعایت نکرده، بلکه به سفر 
هم رفته اند.

نماینده عالی دولت در استان زنجان خبر داد:

افزایش ۹3 درصدی ثبت نام در انتخابات شوراها

اورژانس پیش بیمارســتانی و   رییــس 
مدیریت حوادث اســتان زنجــان گفت: از ۲۵ 
اســفندماه پارســال تا ۱3 فروردین ماه امسال، 
اورژانس پیش بیمارستانی ۲۷٦۱ ماموریت اعم 
از ۲۲0۱ ماموریت غیرترافیکی و ۵٦0 ماموریت 

ترافیکی انجام داده است.
اصغر جعفری روحی در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با خدمات اورژانس بیمارستانی در طرح 
سالمت نوروز ۱۴00، اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه 
پارسال تا ۱3 فروردین ماه امسال، کل مراجعه به 

اورژانس اســتان ۵۲ هزار و ۱٦۷ مورد، بیماران 
ســرپایی ۴۴ هزار و ۵۹8 مورد، بیماران بستری 
۷۵٦۹ مورد، بستری در مراقبت های ویژه 3۴۵ 
مورد، عمل جراحی اورژانسی ۷۷۴ مورد، عمل 
جراحی الکتیو ۹0۴ مورد، بیماران تنفسی ۲8۱۷ 
مــورد، بیماران ترومایــی ۲۲۹٦ مورد، بیماران 
قلبی ۹۷۹ مورد، بیماران گوارشــی ۱38٦ مورد 

و ۹۱ مورد نیز بیمار سکته مغزی بوده است.
وی در رابطه با خدمات اورژانس هوایی استان 
زنجان در طرح ســالمت نوروز ۱۴00، افزود: 

از ۲۵ اســفندماه ۹۹ تا ۱3 فروردین ماه امســال 
در استان زنجان، ٦ مورد حادثه غیرترافیکی، 3 
مورد حادثه ترافیکی و کل ماموریت های انجام 
شده توســط اورژانس هوایی استان نیز ۹ مورد 

بوده است.
این مسوول با بیان اینکه خدمات ارائه شده در 
باره طــرح ۲۴۷ در نوروز ۱۴00، بیماران قلبی 
شــامل 3 ماموریت )یک آقا و ۲ خانم( است، 
تصریح کرد: خدمات ارائه شــده در باره طرح 
۲۴۷ در نوروز ۱۴00، بیماران مغزی شامل ۱۴ 

ماموریت )۲۲ آقا و 8 خانم( است.
رییــس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت 
حوادث اســتان در رابطه با خدمات اورژانس 
پیش بیمارستانی در طرح سالمت نوروز ۱۴00، 
گفــت: در بازه زمانی ذکر شــده کل ماموریت 
انجام شــده ۲۷٦۱ مــورد، ترافیکی ۵٦0 مورد 
کــه ۱0 مورد آن درمــان در محل و ۵3۵ مورد 
نیز به مراکز درمانی منتقل شدند و غیرترافیکی 
۲۲0۱ مورد بوده که ۱٦8 مورد درمان در محل 
و ۱3۲0 مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

جعفری روحــی در رابطــه با گــزارش اداره 
هدایت و پایش مراقبت های درمانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اســتان در نوروز ۱۴00، اظهار 
کرد: ۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر به مراکز درمانی استان 
مراجعــه کردند که از این تعــداد 80۷۷ بیمار 
بستری شــدند، 833 جراحی اورژانسی و ۹۵8 
جراحــی الکتیو انجام شــده و ۴۷ هزار و ۴۹۵ 
بیمار نیز سرپایی درمان شدند. گفتنی است 8۱3 
نوزاد در این بازه زمانی متولد شدند و ۲۹ احیاء 

موفق انجام شده است.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان خبر داد؛

انجام ۲۷۶۱ ماموریت ترافیکی و غیرترافیکی در زنجان

 معــاون حمل و نقــل جــاده ای اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان 
گفت: در نوروز امســال ۴۲ هزار و ۵٦۷ مسافر 
توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابه جا 

شده است.
علی مدقالچی در گفت و گو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشــت: از ۲۵ اسفند ســال گذشته تا ۱3 
فروردین ۱۴00، حدود ۴۲ هزار و ۵٦۷ نفر مسافر 
توســط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان زنجان 

جابه جا شده است.
وی افزود: این میزان جابه جایی نســبت به سال 

گذشــته، ۱8۲ درصد افزایش داشته و نسبت به 
سال ۹8 که وضعیت عادی بود، ۲٦ درصد میزان 

مسافر کاهش یافته است.
این مســوول بیان داشــت: ۵۷ هزار و ۵0۹ نفر 
مسافر نوروزی جابه جا شده است که این رقم در 
نــوروز ۱۴00 به ۴۲ هزار و ۵٦۷ نفر با ۲٦ درصد 
کاهش یافت. معاون حمل و نقل جاده ای اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان از 
ثبت ۷ هزار و ۷۷٦ سفر در نوروز ۱۴00 در استان 
زنجان خبرداد و گفت: این میزان نسبت به نوروز 
۹۹، ۵٦ درصد افزایش و نسبت به نوروز سال ۹8، 

3 درصد کاهشی بوده است.
مدقالچی یادآور شــد: ظرفیت اشغال صندلی در 
ناوگان مســافری 30 درصد نســبت به سال ۹8 

کاهشی بوده است.
وی از کنترل یک هزار و ۵۲8 دســتگاه در نوروز 
۱۴00 خبرداد و گفت: از این تعداد ۱۷3 مورد به 
کمیسیون تخلفات ارجاع داده شده  و برخوردهای 

الزم با این افراد انجام می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: کنترل ناوگان عمومی 
مســافر همچنان ادامه دارد و با رانندگان متخلف 

برخوردهای الزم انجام می شود.

 معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان خبرداد

جابه جایی 42567 مسافر در نوروز توسط ناوگان مسافربری
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محمد ربیع احمد خانی فرنشین اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی زنجان روز شــنبه ۱۴ فروردین 
بــا حضور در دفتر روزنامه زنــگان امروز با مدیر 
مسوول و دیگر همکاران این رسانه دیدار و گفت 

و گو کرد.
مصطفی ارفعی مدیر مسوول روزنامه زنگان امروز 
در این دیدار ، حضور فرنشــین اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان در نخســتین روز کاری 
روزنامه زنگان امروز در  ســال نو را به فال نیک 
گرفت و گفت : استان زنجان نسبت به استان های 
همسایه و هم سطح در کشور از پتانسیل و قدرت 
باالیی برخوردار است و انتشار روزانه ۲۴ صفحه 
روزنامه دراین استان اتفاق مهمی است و می طلبد 
که در تقویت و رفع مشکالت این بخش جدیت 
و تالش مضاعفی داشت . وی با تاکید بر قانونمند 
کردن حوزه مطبوعات و اجرای بی تعارف قانون 
گفــت : اجرای قانون اگرچه بد باشــد از هرج و 
مرج و اعمال ســلیقه بهتر است و نقاط ضعف و 
قوت یک قانون با اجرای آن هویدا می شود . حال 
آنکه در بخش رســانه قوانینی که موجود  اســت 
حاصل تجربه و تخصص متولیان این حوزه است 
و کارآمدترین ، شــفاف ترین و بهترین قوانین را 
در بخش رســانه داریم که در سال های گذشته به 
هر دلیلی کم رنگ و گاهی کنارگذاشته شده است 
و امیدواریم با درایت مدیریت محترم و همکاران 

اداره کل ،  این قطار به ریل خود برگردد .
مدیر مســوول روزنامه زنگان امروز از فرنشــین 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان خواست 
در جهــت تقویت بخش رســانه و کمک به حل 
مشکالت موجود که بیشتر از بی قانونی نشات می 
گیــرد ، کمک نماید و با همکاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی زنجان بتوان سطح رسانه های استان 
را باال برد و مشــکالت موجود روزنامه ها را حل 

کرد.

وی پاالیــش،  تقویــت و قانونمند کــردن خانه 
مطبوعات را خواستار شده و گفت:  نبودِ نماینده 
ای از روزنامــه ها در مدیریت خانه مطبوعات نیز 
یک خال است که باید پر شود. صد البته که وجود 
یــک خانه مطبوعات کارآمــد و قانونمند در حل 
بسیاری از مسائل کمک بزرگی است و اگر امروز 
این مشکالت به سمت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان سرازیر می شود ، از نبود یک خانه 
کارآمد و مقبول در استان است .

مصطفــی ارفعی به نحوه توزیع آگهی های دولتی 
اشــاره کردو گفت: از دو سال پیش اصرار و تاکید 
ما بر ارســال و توزیع آگهی های مشمول قانون از 
طریق سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
که خوشبختانه پس از انتصاب مدیریت جدید، این 

رونــد جان تازه ای گرفته و امیدوارم در ســال نو 
شاهد اجرای دقیق و تام آن باشیم .

مدیر مســوول روزنامه زنگان امروز ســاماندهی 
نمایندگی های روزنامه های سراسری و قانونمند 
کردن فعالیت های آنان را خواستار شد و با اشاره 
به مصوبات آخرین شــورای اطالع رسانی استان 
در ســال گذشته گفت: با درایت ریاست محترم و 

اعضای شورا در آخرین نشست آن در سال گذشته، 
مصوبات خوبی به تصویب رسید که امیدواریم هر 

چه سریعتر اجرایی شود. 
فرنشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان 
نیز در ایــن دیدار با قدردانــی از عوامل روزنامه 
زنگان امروز، این روزنامه را از رســانه های موثر 
و با کیفیت اســتان دانست و با تاکید بر اینکه باید 

مشــکالت رسانه های مکتوب حل شود، تصریح 
کرد: روزنامه زنگان امروز بــا کادر قوی و حرفه 
ای که دارد ، ظرفیت بزرگی محسوب می گردد و 
توانسته است تاثیر به سزایی در رسانه های استان 

داشته باشد.
وی به هماهنگی میان روزنامه های اســتان درباره 
جذب آگهی های دولتی اشــاره کرد و گفت: در 
پــی آنیم که به زودی نشســتی بــا حضور مدیر 
مســووالن روزنامه های استان زنجان برگزار شود 
تا با هماهنگی هم بتوانیم قانون ارسال آگهی های 
دولتی از سامانه فرهنگ و ارشاد اسالمی را نهایی 

کنیم. 
محمد ربیع احمدخانی با تاکید بر همکاری مدیران 
روزنامه های اســتان و اقــدام  هماهنگ  آنها در 
جهت مدیریــت آگهی های دولتی ، تصریح کرد: 
بهترین راه  برای مدیریت آگهی های دولتی ورود 
و ارســال آن  از ســامانه  وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است که در این زمینه مکاتبات و مصوباتی 
نیز انجام شــده است که نهاد ها و ادارات مشمول 
باید نســبت به اجرای آن اقدامات الزم را به عمل 

آوردند.
فرنشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان با 
اشاره به اینکه برخی از دستگاه هایی که سعی می 
کنند قانون را دور بزنند عمدتا از نظر مالی توانمند 
هســتند، افزود: با همکاری روزنامه های استان و 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی ، بسیاری از 
مشــکالت رسانه ها حل می شود و تالش و عزم 
اداره کل در سال ۱۴00 پیگیری و حل  مشکالت 

رسانه ها است.
گفتنی است؛ جعفر محمدی رییس اداره فرهنگی، 
جواد خسروی کارشناس مســوول مطبوعات و 
تبلیغات وخانم غنی لو مسوول روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان در این بازدید 

حضور داشتند.

دیدار نوروزی فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از دفتر روزنامه زنگان امروز

 در سال 1400 مشکالت رسانه ها را به جد پیگیری می کنیم

اداره کل  حفاظــت  یــگان  فرمانــده   
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
زنجان، از کشــف دو کوزه سفالی در شهرستان 

ابهر خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، حسن علی فضلی اظهار 
کــرد: با توجه به اهمیت موضوع، کارشناســان 
حوزه یگان  حفاظت میراث فرهنگی با همکاری 
نیروی انتظامی شهرستان به روستای شریف آباد 
اعزام و مأموران در بازرسی از منزل فرد مذکور، 
موفق شــدند دو کوزه سفالی تاریخی را کشف 

کنند.
وی نقش اعضای دوســت داران میراث فرهنگی 
را در این عملیات حائز اهمیت دانست و افزود: 
پس از بررسی های اولیه مشخص شد که سفال ها 

متعلق به دوره اشکانی است.
این مســوول متذکر شــد: یکــی از مهم ترین 
دغدغه ها در باره آثار باستانی هر کشور، حفاظت 
و نگــه داری اصولی از آن ها در برابر فرســایش 

گســترده در گذر زمان و شرایط جوی است که 
در این راستا انجام مطالعات گسترده و اقدامات 
مرمتی بسیار ضروری است، به همین منظور یگان 
حفاظــت میراث فرهنگی با همراهی و همکاری 
عموم مردم به ثبت وضعیت اثر و اعالم تغییرات 
فرسایشی آن ها اعم از محوطه، تپه ها، بناها، پل ها 

و ... می پردازد.
فضلــی یــادآور شــد: خوشــبختانه نیروهای 
یــگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان زنجان با همکاری سازمان های 
مردم نهاد، میراث بانان افتخاری و نیز دستگاه های 
امنیتی و انتظامی به  صورت شبانه روزی از بناهای 
تاریخی و محوطه های باستانی این استان مراقبت 

و محافظت می کنند.
فرمانده یــگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان خاطرنشان 
کرد: هم اســتانی ها می توانند در صورت مشاهده 
هرگونه تغییرات و فرســایش در آثار اســتان، 

مراتــب را با تماس شــماره 0۹٦٦۲، مرکز پیام 
یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به  صورت مشارکت اجتماعی و 

دوست دار میراث فرهنگی اطالع دهند.

 فرنشین صدا و ســیمای مرکز زنجان با 
اشاره به شــرایط ویژه کرونایی، از تولید، تامین 
و پخش۹000دقیقه برنامه در ایام نوروز امســال 

خبر داد.
سید محسن لطیفی در گفتگو با زنگان امروز در 
باره برنامه های شبکه اشراق گفت: معاونت سیما 
در قالب ویژه برنامه هایی مانند یـاز نفسی، بایرام 
گجه لری، بهار نغمه سی، نغمه لر و انسان سالم، 
مسابقه تلویزیونی زنده، برنامه های تامینی، پخش 
روزانه ۲فیلم سینمایی، یک سینمایی ویژه نوجوان 
و دو ســریال تلویزیونــی درکنار مســتند های 
نوروزی و دهها سرود و وله بهاری دیگر مجموعا 

بمدت3000دقیقه همراه بینندگان بود.
وی افزود: شــبکه استانی صدا هم با ویژه برنامه 
هایی ماننــد اولکمیزه بهار گلیپ، بســته های 
آموزشیvox pop-psa در باره بیماری کرونا، بوی 
جوی مولیــان، بهارانه، بهار سســی، هزار ترانه 
واجرای مشترک مراکز آذربایجان شرقی، اردبیل 

و زنجان با رویکرد افزایش وفاق و همدلی ملی، 
بمدت ۴۱۴0دقیقه همراه شــنوندگان زنجانی و 

استانه های شمالغرب بود.
رییس رســانه اســتانی از تولید و پخش بیش 
از۱0۹٦دقیقه برنامه در معاونت اطالعات و اخبار 
مرکز خبــر داد و افزود: تولیــد و پخش۹0خبر 
رادیویی، ۱۲0خبر تلویزیونی، ۱۱٦برنامه تولیدی 
و3٦ گفتگوی زنده خبری ره آورد همکاران این 
معاونت در ایام پایانی سال۹۹ و نوروز۱۴00 بود.

لطیفی برنامه های تولید شده در معاونت فضای 
مجازی را ۲۵8 مــورد اعم از3اینفوگرافیک، ۱8 
نماهنگ، ۲۲8 ویدئو، ٦پوستر و 3موشن گرافیک 

بمدت۷۴۴ اعالم کرد.
فرنشــین صــدا و ســیمای مرکز زنجــان از 
تولید۱٦0اســالید و بازپخــش۵۷٦0 مــورد از 
اسالیدهای تولیدی و ارسالی مخاطبان در رادیو 
نما خبر داد و افزود: بیش از۵00مورد زیرنویس 
اطالع رســانی هم در این ایام از شــبکه اشراق 

پخش شده است. وی با تقدیر از نیات خیر مردم 
مومن استان در مشارکت با پویش زنجان همدل 
تصریح کرد: این پویش با عنوان زنجان همدل۲ 
تا نیمه ماه مبارک رمضان زمینه ساز آزادی مابقی 
زندانیان جرایم غیر عمد و بازگشتشان به کانون 

خانواده خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خبر داد؛

کشف ظروف سفالی دوره اشکانی در ابهر
فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان:

تولید، تامین و پخش ۹ هزار دقیقه برنامه در نوروز1400

 معاون هماهنگ کننده سپاه زنجان با اشاره 
به اینکه ۹۷0 پایگاه فعال بســیج در طرح شهید 
سلیمانی همکاری می کنند،گفت: 8۴۵ هزار و ۴۹ 
خانوار با جمعیت ۱۱۲ هزار نفر تحت پوشش این 

طرح در استان قرار گرفتند.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ عباس با بایی 
اظهار داشت: طرح شهید سلیمانی به شکل محله 
محور با هدف کنترل اپیدمی کرونا از آبان ماه ۹۹ 
آغاز شده است و هدف اولیه آن ۴0 درصد کاهش 
مرگ و میر، ۵0 درصد کاهش آمار بستری شدگان 

و پوشش ۹0 درصدی در طرح حمایتی بود.
وی افــزود: از ابتدای آذر ماه که طرح به شــکل 
تکمیلی به اجرا درآمد توانست میزان مرگ و میر 
و بستری را در حدود 80 درصد کاهش دهد و ۲۵ 
میلیون نفر را نیز در سراسر کشور تحت پوشش 
قرار دهد که این اقدام بســیار ارزشمندی بود که 
توسط بسیجیان به اجرا درآمد تا به کادر درمان و 

وزارت بهداشت کمک نماید.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصار المهدی )عج( 
زنجــان با بیان اینکه حضور مقتدرانه بســیجیان 
و کمک به کادر درمان در طرح شــهید سلیمانی 
یک راهکاری بود که توانســت قسمت عمده ای 
از مشکالت را حل و سنگینی بار مراجعه بیماران 
به بیمارســتان ها را کاهش دهد، گفت: این طرح 

توانســت آنچه را که دیگــران برای ما پیش بینی 
کرده بودند تا مرگ و میر ها به باالی یک هزار نفر 
برسد، اما به لطف خداوند مرگ و میر به پایین تر 
از ۱00 نفر رسید. با یاری خداوند استان زنجان نیز 
همگام با کشور طرح شهید سلیمانی را آغاز کرد و 
جمعیت 8۴۵ هزار و ۴۹ خانوار را با ۱۱۲ هزار نفر 

تحت پوشش قرار داد.
وی با اشــاره به اینکه ۵۷ پایگاه سالمت از طرف 
دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان راه اندازی 
شد، بیان کرد: ۱03 پزشــک، ۴۵3 پرستار، ۷۵8 
بهورز و یــک هزار و ۴۵۵ نفر بســیج در قالب 
تیم های مراقبتی، حمایتی و نظارتی به کار گرفته 
شد. با این حال تیم های مراقبتی از تیم های رصد 
و شناسایی اولیه شامل ۵۷0 تیم، تیم های مراقبتی 
شامل یک نفر پزشک و چهار نفر پرستار که شامل 
۱03 تیم اســت و ۲٦8 تیم نظارتی نیز در استان 

فعال است.
بابایی با بیان اینکه تاکنون کل تســت های گرفته 
شده در طرح شهید ســلیمانی ۱۱۹ هزار و ۴۴3 
مورد می باشــد، گفــت: با رهگیــری در قالب 
تیم هــای مراقبت افراد با تســت مثبت به مراکز 
درمانی ارجاع داده می شوند و در صورت امکان 
در قرنطینــه خانگی می مانند و یا در صورت نیاز 
بــه مرکز نقاهتگاه هتل ســپهر ارجاع و خدمات 

بهداشتی و درمانی دریافت می کنند که از ابتدای 
طــرح تا کنون ۲ هزار و ۱۲3 نفر به مراکز اقامتی 
قرنطینه ای معرفی شده اند. با این وجود ۱۲ هزار 
و 300 خدمات حمایتی و بهداشتی انجام گرفته 
و خدمات حمایتی معیشــتی نیز ۱۹ هزار و ۱۵0 

مورد بوده است.
وی بــا بیان اینکه با اجرای این طرح یک هزار و 
۱۹٦ نفر به بیمارســتان ها معرفی شده اند تصریح 
کرد: افراد معرفی شده به قرنطینه خانگی 8 هزار 
و ۹۱ نفر بوده است، با این حال در کنار این اقدام 
افراد سالمندی که در طرح قرار گرفتند یک هزار 
و 3۷۹ نفر بودند کــه دارای بیماری زمینه ای نیز 

بودند.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصار المهدی )عج( 
زنجان با بیان اینکه در تیم های نظارتی نیز افدامات 
متعددی انجام گرفت، خاطر نشان کرد: از جمله 
آن نظارت بر اماکن مختلف و کشف احتکار بود 
که در زمینه های مختلف احتکار مواد بهداشــتی، 
ماســک، ضد عفونی کننده کشف و محتکران به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی افزود: ۹۷0 پایگاه فعال بسیج در طرح شهید 
سلیمانی همکاری می کنند و تا کنون ۷٦ هزار و 
٦۵0 نفر از بسیجیان در طرح به کارگیری شدند، 
اما باید گفت: از همان روز های شــیوع ویروس 

کرونا بسیجیان در صحنه حضور داشتند و ۴ هزار 
و ٦۲۹ گروه فعال با ٦۵ هزار نفر بحث گند زدایی 

معابر را بر عهده داشتند.
بابایی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن بسیجیان 
مشــکل تولید ماسک حل شــد، بیان کرد: ۱0۹ 
کارگاه تولید ماسک توسط بسیج راه اندازی شد 
و ماسک با حجم باالیی به تعداد ۲ میلیون و ۹00 
عدد تولیــد و عرضه شــد، در قالب کمک های 
مومنانه نیز ۱۲8 میلیارد تومان کمک های نقدی و 
غیر نقدی جمع اوری شد و ۲۹٦ هزار و ٦۹8 بسته 
از ابتدای اسفند تا کنون بسته تهیه و بین نیازمندان 

توزیع شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه انصار المهدی )عج( 
زنجان گفت: بســیج نشان داد که همواره در کنار 
مردم است و در تمام پستی ها و بلندی ها و در تمام 
شرایط سخت همانند سیل، زلزله، کرونا پایدار و 
ثابت قدم ایســتاده و در طرح شهید سلیمانی نیز 
بدون هیچ چشــم داشتی یاری رسان کادر درمان 

شد.
وی با بیان اینکه مرحله دوم طرح شهید سلیمانی 
با توجه به اینکه ویروس جهش یافته انگلیسی در 
سراسر کشور حضور دارد و در استان زنجان نیز 
وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به ورود به ســال 
جدیــد و خرید و فروش و حضور پررنگ مردم 

جهــت خرید امکان ابتال به ویــروس کرونا باال 
بود به همین دلیل بســیج مرحله دوم طرح شهید 
سلیمانی را در دو بازه دو هفته ای ارائه داده است 
که پیش بینی این است که در مکمل طرح اول تمام 

اقشار ۲0 گانه بسیج پای کار می آید.
بابایی با تاکید بر اینکه در مرحله دوم طرح تعداد 

غربالگری بیش تر می شــود، بیان کرد: تست های 
پی ســی آر و تست های ســریع انجام می گیرد تا 
بیماران مثبت شناسایی شده جهت گذراندن دوره 
نقاهت به نقاهتگاه ها ارجاع داده شــوند، اما باید 
ذکر شود در کنار این طرح بسته های معیشتی نیز 

توزیع خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

غربالگری ۱۱۲ هزار زنجانی در طرح شهید سلیمانی 
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سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛
مرگ های روزانه کرونا 

صعودی شد

 سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به تازه ترین آمار بیماران کرونایی، گفت: در 
۲۴ ساعت گذشــته، ۱٦۱ بیمار کووید ۱۹ 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، ســیما ســادات 
الری روز پانزدهم فروردین در ارتباط زنده 
با شــبکه خبر گفت: از دیروز تا امروز ۱۵ 
فروردین ۱۴00 و بر پایه معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۱ هزار و ٦80 بیمار جدید مبتال 
به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک 

هزار و ۵۷۲ نفر از آنها بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیمــاران کووید ۱۹ در 
کشور به یک میلیون و ۹3۲ هزار و ۷۴ نفر 

رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متأسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۱٦۱ بیمار 
کووید ۱۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ٦3 

هزار و ۱٦0 نفر رسید.
الری افزود: خوشبختانه تا کنون یک میلیون 
و ٦۵0 هزار و ۵٦۹ نفــر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
به گفته وی، ۴ هزار و ۵۷ نفر از بیماران مبتال 
به کووید ۱۹ در بخش هــای مراقبت های 

ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
وی اظهار داشت: تا کنون ۱3 میلیون و ۱۱۱ 
هزار و ۱۱8 آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در 

کشور انجام شده است.
الری تاکید کرد: هم اکنون ۴۷ شهرســتان 
قرمز و ۱۲٦ شهرســتان نارنجی هستند و 
بر پایه مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا 
مســافرت »از« و »به« شهرهای با وضعیت 

قرمز و نارنجی، ممنوع است.
وی گفــت: همچنین ۲۴۷ شهرســتان در 
وضعیت زرد و ۲8 شهرســتان در وضعیت 

آبی قرار دارند.

یک اپیدمیولوژیست تاکید کرد؛
ضرورت تسریع

 در واکسیناسیون علیه 
کووید ۱۹

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
بر ضرورت تســریع در واکسیناسیون کادر 
درمان و افراد مسن علیه کووید ۱۹ به منظور 
پیشگیری از شدت بیماری در کشور تاکید 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یونسیان 
اپیدمیولوژیســت و عضو هیــأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این 
مطلب که ســال ۱۴00 را با افزایش تعداد 
موارد تشــخیص داده شده بیماری کووید 
۱۹ شــروع کردیم، گفت: دو عامل در این 

افزایش نقش چشمگیری داشتند.
وی افــزود: ایده ایجاد ایمنی جمعی در اثر 
ابتالی جمع زیــادی از جامعه که به رغم 
هشــدارهای متعدد دانشــمندان داخلی و 
خارجی، متأســفانه هنوز هم در بین برخی 
از مسوولین و صاحب نظران طرفدار دارد 
و دوم، فرصت سوزی در تهیه واکسن مؤثر 
برای ایمن ســازی جمعیت مسن و کادر 

بهداشتی درمانی است.
یونســیان ادامه داد: مطابق مستندات متعدد 
بین المللی و ملی، کشندگی بیماری کووید 
۱۹ با سن به شدت افزایش یافته و به عنوان 
مثال کشندگی بیماری در افراد مسن تر از 80 
سال حدود ۱000 برابر کودکان و نوجوانان 
است. وی افزود: از طرف دیگر بر پایه هرم 
سنی جامعه )گزارش مرکز آمار کشور( تنها 
حدود ۱ میلیون نفر از مردم کشــور )کمی 
بیش از یک درصد( در این رده سنی هستند 
و جمعیت باالی ۷0 ســال کشور نیز کمی 
بیش از 3 میلیون نفر است. با اضافه کردن 
کادر بهداشــتی درمانی و دیگر اقشــار با 
اولویــت باال به این جمعیت، نهایتاً به عدد 

کمتر از ۵ میلیون نفر خواهیم رسید.
استاد دانشــگاه علوم پزشکی تهران گفت: 
معنای این محاسبات این است که چنانچه 
۱0 میلیون دوز واکســن از هر نوعی تهیه 
و این افراد واکسینه می شدند، بخش اعظم 

بستری و مرگ پیشگیری می شد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت و دیگر 
نهادهای حاکمیتی هنوز اهمیت دسترسی 
هرچه ســریع تر به واکســن، از هر نوعی 
و به هر طریقــی، در کنترل پاندمی کووید 
۱۹ را جدی نگرفته اند. حداقل این باور در 
قاطبه جامعه ایجاد نشده تا مردم بتوانند به 
دولت و سفارش های آن اعتماد داشته و از 

دستورالعمل ها تبعیت کنند.

خبــر
اپیدمیولوییست و رییس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران عنوان کرد؛

پیش بینی افزایش مرگ های کرونایی در روزهای آتی
 روند صعودی بیماری در شهرهای کوچک

رییس  و  اپیدمیولوییســت   
مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید 
و بازپدید انســتیتو پاســتور ایران 
با اشــاره به روند بیماری کرونا در 
کشور، با بیان اینکه برای بروز موارد 
بســتری به دو تا سه هفته زمان نیاز 
است و برای بروز موارد مرگ و میر 
نیز حدود سه هفته تا یک ماه زمان 
قابل تصور است، گفت: بر این پایه 
در نیمه دوم فروردین انتظار داریم 
که همچنان روند افزایشــی موارد 

بیماری را داشته باشیم.  
دکتر احسان مصطفوی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره وضعیــت کرونا 
در کشــور با توجه به حجم باالی 
کاهش  و  نوروزی  مســافرت های 
بهداشــتی،  پروتکل های  رعایــت 
گفــت: واقعیت این اســت که در 
چند روز گذشته شــوربختانه هم 
افزایش موارد سرپایی ناشی  شاهد 
از کرونا بوده ایم و هم افزایشی را در 
حوزه بستری در بخش های عادی و 
مراقبت های ویژه در کشــور شاهد 
بودیم. البته هنوز این روند افزایشی 
در حــوزه مــرگ و میر ناشــی از 
کووید-۱۹ اتفاق نیفتاده، اما افزایش 
در مرگ ها نیز در روزهای آتی قابل 

پیش بینی است.
وی افــزود: باید توجه کرد کــه این افزایش قابل 
پیش بینی بــود و اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده 
اســت؛ یعنی با افزایش دید و بازدیدهای عید و 
افزایش سفرهای نوروزی، که مخصوصا زمینه ای 
برای تماس های بیشتر با افرادی که تاکنون آلوده 
نشــده بودند فراهم می کرد، این روند افزایشــی 
پیش بینی می شد. در تعطیالت نوروز شاهد بودیم 

که افرادی که به طور خاص در یکســال گذشته 
با مراقبت هایی کــه انجام داده بودنــد، به کرونا 
مبتال نشــده بودند، بر اثر دید و بازدیدها و بعضا 
سفر، بســتر ابتال به بیماری برای شان فراهم شد 
و شــوربختانه نتیجه آن افزایش موارد بیماری در 

کشور است.
مصطفوی ادامه داد: البته هم اکنون گرچه شــاهد 
افزایش موارد بیماری هستیم، اما نمی توان تحلیل 

کرد که وضعیــت بیماری در هفته هــای پایانی 
فروردین ماه و اوایل اردیبهشــت ماه دقیقا به چه 
صورت خواهد بــود و این موضوع  نیاز به تامل 
بیشــتر دارد. در روزهای آتی احتمــاال می توان 
قضاوت مناســب تری درباره شدت و مدت زمان 

روند افزایشی موارد بیماری داشت.
وی تاکیــد کرد: یک فاصلــه زمانی یک هفته ای 
برای بروز موارد سرپایی بیماری قابل تصور است. 

همچنین برای بروز موارد بستری به دو تا سه هفته 
زمان نیاز اســت و برای بــروز موارد مرگ و میر 
نیز حدود ســه هفته تا یک ماه زمان قابل تصور 
اســت. بر این پایه در نیمــه دوم فروردین انتظار 
داریم که همچنان روند افزایشی موارد بیماری را 

داشته باشیم.  
مصطفوی درباره بروز موج چهارم در کشور با غلبه 
سویه انگلیسی بیماری نیز گفت: واقعا هنوز زود 

است که بخواهیم قضاوت کنیم که 
آیا موج چهارم اتفاق افتاده یا خیر و 
بنده اطالعی ندارم که غلبه بیماری 
با چه ســویه ای بوده است. البته از 
این نظر که سرایت پذیری واریانت 
انگلیســی از واریانت معمول در 
گردش در کشــور قاعدتا بیشــتر 
است، در گذر زمان انتظار داریم که 
واریانت انگلیسی به عنوان واریانت 
غالب در مناطقی از کشور و یا اکثر 
نقاط کشور تبدیل شود، همانطور 
که در بعضــی از مناطق دیگر دنیا 

هم این اتفاق افتاد.
مصطفوی گفت: حال اینکه نتیجه 
غلبه واریانت انگلیســی آیا بروز 
موج چهارم ســهمگینی در کشور 
خواهــد بود یا خیــر، نیاز به گذر 
زمان بیشــتری دارد تــا ببینیم که 
رونــد اپیدمی به چه صورت پیش 
خواهــد رفت. هم اکنــون به نظر 
می رســد که آنچه که از موج های 
اپیدمی در کشور شاهدیم، افزایش 
موارد بیماری به ویژه در شهرهای 
کوچک تر و مناطقی اســت که در 
موج هــای قبلی اپیدمی کمتر متاثر 
شده بودند، اما در عین حال افزایش 
موارد بیماری در روزهای گذشته، 
به ویژه در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز 
نیاز به توجه بیشــتر در روزهای آتی دارد تا بتوان 

تفسیر مناسب تری درباره آن ارائه داد.
وی تاکید کرد: مسلما یکی از مهمترین ابزارهای 
کنترلی اپیدمی در شــرایط حاضر واکسیناسیون، 
به خصوص افراد پرخطر، اســت که هم اکنون به 
دالیلی این اقدام پیشگیرانه به کندی پیش می رود 

که امیدواریم تسریع شود.

 وزیر بهداشــت با اشاره به توقف اعمال 
غیراورژانس در بیمارســتانها در شرایط کنونی 
کرونا و با تاکید بر لزوم گسترش فعالیت مراکز 
منتخب ۱٦ ساعته، در عین حال گفت: در آینده 
نزدیک شــاهد تغییر متغیرهای رنگ بندی های 
شــهرهای کشــور و در نظر گرفتن مولفه های 
تاثیرگذار مانند ویروس جهــش یافته خواهیم 
بود و محدودیت ها متناسب با رنگ بندی های 

جدید، ابالغ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در دوازدهمین 
اجالس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده 
های علوم پزشــکی سراسر کشور اظهار داشت: 
مــردم، دعاگو، سپاســگزار و قــدردان خادمان 
خودشــان در نظام ســالمت هســتند و به آنها 
احترام مــی گذارند. از ابتدای شــیوع کرونا در 
کشور خیلی از دســتگاه های اجرایی به کمک 
نظام سالمت آمدند اما پیشانی این دفاع جانانه، 

مدافعان ســالمت و دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور بودند.

وی افزود: خیز جدید بیماری با خیزهای قبلی، 
متفاوت است. یکی دو روز قبل به معاون محترم 
درمان تاکید کردم که فعال اعمال غیر اورژانسی 
لغو شود تا با مشکل کمبود تخت های بیمارستانی 
در کشــور روبه رو نشــویم چون رفتار ویروس 

جهش یافته با ویروس قبلی متفاوت است. 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی 
حتما باید تعداد مراکز منتخب ۱٦ ســاعته، فعال 
تر شــود و گســترش پیدا کند و در این مراکز، 
داروهای سرپایی آنتی وایرال به ویژه در مراحل 
اولیه بیماری، تســت های تشخیصی و تیم های 
مراقبتی برای افــراد در تماس با بیماران حضور 
داشته باشند تا مراجعات بیمارستانی کنترل شود.

نمکی تاکید کرد: در فضای مجازی نوشــتم که 
برخی تصور می کنند که تغییر منحنی بیماری در 

کشور، با فتوشاپ انجام می شود اما برای کاهش 
هر نیم میلی متری از این منحنی ها، عرق هزاران 
کارمند و زحمتکش نظام سالمت، خون و جان 
هــزاران فرد پرتــالش و دوری و انتظار هزاران 

خانواده هزینه می شود.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی 
گفت: در آینده نزدیک شاهد تغییر متغیرهای رنگ 
بندی های شهرهای کشور و در نظر گرفتن مولفه 
های تاثیرگذار مانند ویروس جهش یافته خواهیم 
بود و محدودیت ها متناسب با رنگ بندی های 
جدید، ابالغ خواهد شــد. انتظار ما این است که 
روسای و همکاران ما در دانشگاه ها، همچنان بر 

روی پروتکل ها ایستادگی و مقاومت کنند. 
گفتنی اســت در این نشســت، گــزارش هایی 
از ســوی معاونین وزارت بهداشــت و روسای 
دانشــگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ارائه 

شد.

وزیر بهداشت:

محدودیت ها متناسب با رنگ بندی جدید شهرها ابالغ می شود

 دوران کودکــی معموال دوره ای شــاد در 
زندگی تصور می شود اما مطالعات نشان می دهد 
که حدود دو تا ســه درصد کودکان شش تا ۱۲ 
سال می توانند دچار عالئم افسردگی جدی باشند.
به گزارش ایســنا، »راشل باســمن« روانشناس 
بالینی در موسســه Child Mind در شــهر نیویورک 
در ایــن باره می گوید: این روزها وقتی والدین به 
همراه فرزندان خــود برای دریافت مراقبت های 
پزشکی مراجعه می کنند، ما پزشکان آماده هستیم 
تا داســتانی از غم و استرس یا حداقل کنار آمدن 
با شرایط سخت در سال شیوع کروناویروس که 
سرشــار از انزوا، از دست دادن، فاجعه و سختی 

بوده، گوش دهیم.
والدیــن در عین حال که ســنگینی اســترس و 
مسوولیت را به دوش کشیده اند و نگران سالمت 
خود هســتند، همچنین باید نظاره گر کودکانشان 
باشند که با این شــرایط درگیرند. عالوه بر این، 
نگرانی جهانی در مورد افسردگی و خودکشی در 

میان جوانان وجود دارد.
فقط بزرگســاالن و جوانان نیستند که از احساس 
ناراحتی و غمگین بــودن رنج می برند. کودکان 
خردســال نیز می توانند افسردگی را تجربه کنند 
اما ممکن اســت این عارضه روانی در آنان بسیار 
متفاوت به نظر برسد که در این شرایط تشخیص 
آن و کمک به والدین یا پزشکان، خود یک چالش 

است.
این روانشناس بالینی یادآور شد: تصور افسردگی 
در کودکان کم سن و ســال ممکن است دشوار 

باشــد زیرا ما دوران کودکی را بــه عنوان دوره 
»شــاد بودن« تصور می کنیم اما حدود دو تا سه 
درصد کودکان شــش تا ۱۲ سال می توانند دچار 
عالئم افســردگی جدی باشند و کودکان مبتال به 
اختالالت اضطرابی که در بیش از هفت درصد از 
کودکان سه تا ۱۷ ساله بروز می کند نیز در معرض 

خطر افسردگی قرار دارند. افسردگی در اصل به 
عنوان یک مشکل در میان بزرگساالن تصور می 
شد اما کودکان در ســنین مدرسه نیز می توانند 
به افسردگی قابل تشخیص دچار شوند. پیش از 
دوران نوجوانی، میزان افسردگی در میان دختران 
و پسران تقریبا به یک نســبت است اما در میان 

دختران نوجوان میزان ابتال به افسردگی دو برابر 
بیشتر است.

»ماریا کوواچ« اســتاد روانپزشــکی در دانشکده 
پزشکی دانشگاه پیتســبورگ تاکید دارد: بهترین 
راه برای تشخیص افسردگی در کودکان خردسال 
توســط والدین، گفته های کودک نیســت، بلکه 

نوع رفتار و اقدام کودک به انجام کاری یا دست 
کشیدن از انجام آن است.

وی می گویــد: بــه دنبال »تغییــرات قابل توجه 
در عملکــرد« کودک خود باشــید. به طور مثال 
کودک در چنین مواقعی از بازی ها، شــیطنت ها، 
سرگرمی ها و آیینی که پیشتر از آنها لذت می برده 
دیگر شــاد نمی شــود و از بازی با اسباب بازی 
مورد عالقه خود ســر باز می زند یا دیگر به آنچه 
پیش از این واکنش نشــان مــی داد، بی تفاوت 
می شود. به گفته وی، کودک در این تغییر رفتارها 
به اسباب بازی ها یا بازی هایی که پیش از این با 
آن سرگرم بود، عالقه ای نشان نمی دهد یا دیگر 
به نظر نمی رســد عالقه مند به رفت و آمدهای 

معمول خانوادگی باشد.
وی می افزاید: کودک شما همچنین ممکن است 
تحریک پذیر و غمگین یا کم انرژی به نظر برسد 
یا زود خسته شود و یا حتی از عالئم و مشکالت 
جسمی نظیر دل درد یا سردرد گالیه کند. یا اینکه 
دچار پرخوابی یا کم خوابی شــود و یا اشتهایش 
کاهش پیدا کند. در برخی از کودکان نیز مشــکل 
افسردگی ممکن است به شکل پرخاشگری بروز 

کند.
به گزارش ایســنا به نقل از نیویورک تایمز، دکتر 
»هلن ایگر«، یک متخصــص اطفال دیگر نیز در 
این رابطه خاطر نشان می کند: طبق نتایج تحقیقات 
اپیدمیولوژیــک، بین یک تــا دو درصد کودکان 
خردســال- حتی در سن سه ســالگی- افسرده 

هستند.

عالیم افسردگی در کودکان خردسال
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رییس شورای رقابت: 

خودرو گران می شود
 رییس شورای رقابت گفت: اکنون 
برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه 
اول سال ۱۴00، منتظر تورم بخشی هستیم تا 
بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت 
بر پایه تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر 
خواهد کرد. قطعا در این ســه ماه افزایش 

قیمت خواهیم داشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رضا شیوا 
رییس شورای رقابت درباره افزایش قیمت 
خودرو در ســال ۱۴00 و عدم تغییر ٦ ماهه 
در قیمت خودروهای داخلی، گفت: تا ابتدای 
سال ۱۴00 می توان گفت که ٦ ماه است که 
هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و 
سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین 

بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه در قیمت 
گذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار 
می دهیم، گفت: اکنون برای تصمیم گیری 
قیمت خودرو در ســه ماه اول سال ۱۴00، 
منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی 
آن را مشخص کند و در نهایت بر پایه تورم 

بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
رییس شــورای رقابت در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه ٦ ماه افزایش قیمت نداشتیم 
و آیا دوباره شاهد افزایش قیمت در امسال 
خواهیــم بود؟ گفت: قطعا در این ســه ماه 
افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را 
باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز 
افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم 
بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشــتیم اما به 
دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30 درصدی 
داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه پایانی سال 

را اعمال نکردیم.
به گفته رییس شورای رقابت، اکنون قیمت 
خودرو در ٦ ماه پایانی ســال ۹۹ بررســی 
می شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که 
بانک مرکــزی آن را اعالم می کند، قیمت 
نهایی خودرو در سه ماه ابتدایی سال ۱۴00 

مشخص می شود.
این مقام مسوول در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه قیمت خودرو های جدید از جمله 
تارا در سال ۱۴00 چقدر خواهد بود؟ گفت: 
هنوز مشخصاتی از تارا به دست ما نرسیده و 
باید اطالعات آن به دست ما برسد و بعد آن 
اطالعات را به کلینیک خودرو می فرستیم. 
قیمت خودروهای جدید توسط متخصصان 
حرفه ای مشــخص می شود که در نهایت 
نظرشــان را به شورا می فرستند و شورا آن 

را تایید می کند.
رییس شــورای رقابت در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه اکنون تعدادی خودرو 
تارا در خیابان ها دیده شده است اما چطور 
اطالعاتی به دســت شورای رقابت نرسیده 
اســت، گفت: ایــران خــودرو هنوز هیچ 
اطالعاتــی از تارا به شــورای رقابت نداده 
اســت و ممکن اســت این عرضه ای که 
صورت گرفته برای کشــف قیمت توسط 

خود خودروساز باشد.
او گفت: شاید این خودرو را به بازار عرضه 
کرده اند تا بتوانند مشــتری جلب کنند، اما 

اکنون قیمتی مشخص نشده است.

کرونا چند نفر را 
در بخش خدمات بیکار کرد؟

 بررسی آمارها حاکی از این است که 
در زمستان سال گذشته ٦8۱ هزار و 338 نفر 
از شاغالن بخش خدمات بیکار شدند که در 
مقایسه با زمستان ۹8 این ریزش نیروی کار، 

۲.3 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، بیش از یک سال از همه گیری 
بیماری کرونا می گذرد. در این مدت بسیاری 
از کسب و کارها  آسیب دیده و فعالیت آنها 
متوقف شد. بیشتر مغازه ها، پاساژها، هتل ها، 
آرایشگاه ها، مراکز گردشگری و حمل و نقل 
که در حوزه خدمات فعال بودند تعطیل یا با 

رکود مواجه شدند.
به دلیل محدودیت های آمد و شدی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی انجام بسیاری از امور 
همچون مسافرت، گردشگری، خرید کاال، 
استفاده از خدمات رستوران ها، فست فودها، 
باشگاه ها و مراکز تفریحی کاهش یافت و به 
این ترتیب بخش خدمات از کرونا آســیب 
جدی دید. برابر آخرین داده های مرکز آمار 
از وضعیت اشتغال در زمستان سال گذشته، 
۵0.۴ درصد اشــتغال کشور مربوط به این 
بخش بــود و در مجموع ۱۱ میلیون و ٦٦٦ 

هزار نفر در این بخش فعالیت می کردند.
بررسی ها گویای این مطلب است که مشاغل 
بخش خدمات همــواره از ثبات و پایداری 
الزم برخــوردار نیســت و در بحران هایی 
همچون شــیوع بیماری کرونا بســیاری از 
ظرفیت های اشتغال در این حوزه دستخوش 
تغییــر خواهد بود. طبق آخریــن داده های 
آماری اشتغال در بخش خدمات در زمستان 
سال گذشته ۲.3 درصد نسبت به زمستان ۹8 
با کاهش همراه بوده است و در بازه  زمانی 
مذکــور ٦8۱ هزار و 338 نفر در این بخش 

بیکار شدند.

خبر

 بخــش خصوصــی که در 
ســال های گذشــته با دولت بر سر 
نحــوه تعامــل بــا صادرکنندگان 
اختالف نظرهایی داشته، در نخستین 
روزهــای کاری ســال جدید، در 
نامه ای به رییس جمهوری بار دیگر 

بر خواسته های خود تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در حدود سه سال 
گذشــته و در شــرایط تحریم های 
اقتصــادی آمریــکا، صادرکنندگان 
غیرنفتی ملزم شده اند تا با بازگشت 
ارز حاصــل از صــادرات خود به 
کشور، بخشــی از نیاز ارزی کشور 
را تامین کنند. با وجود آنکه آمارها 
نشان می دهد که بخش مهمی از این 
ارز به کشــور بازگشته اما همچنان 
اختــالف نظرهایی وجــود دارد و 
این بار روســای سه اتاق بازرگانی، 
تعاون و اصناف در متنی مشترک از 
جمهوری- روحانی-رییس  حسن 
خواسته اند تا بخشی از مشکالت را 

پیگیری کند.
متن کامل این نامه که از سوی اتاق 
بازرگانی ایران با امضای غالمحسین 

شافعی - رییس این اتاق- منتشر کرده، به شرح 
زیر است:

 احتراماً همان گونه که مســتحضر هستید، بروز 
مشکالت متعدد در حوزه سیاست گذاری ارزی 
کشــور بعد از وقوع تحریم های ظالمانه ســبب 
گردید تــا علی رغم ظرفیت هــا و فرصت های 
ایجادشــده پیش روی صادرکنندگان کشــور در 
ســایه کاهش ارز پول ملی صــادرات نتواند از 
این شــرایط به نفع پیشبرد اهداف اقتصاد ملی و 
توسعه بنگاه های اقتصادی و صادراتی بهره برداری 
کند که البته بخشــی از این مسائل به دلیل بروز 
ســخت ترین تحریم ها و بخشــی دیگر به دلیل 
مشکالت داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.
در این میان، صدور بخشنامه های متعدد ارزی و 
تجاری از سوی دستگاه های اجرایی به ویژه بانک 
مرکزی در دو ســال و نیم گذشــته، در شرایطی 

صادرات کشور را زمین گیر کرده و فرصت رشد 
و جهــش را از آن گرفته اســت؛ کــه در همین 
شرایط ســخت و غبارآلود، بر پایه اعالم رسمی 
رییس کل بانک مرکزی، بالغ بر ۲۲ میلیارد دالر از 
ارز صادراتی کشــور که پوشش دهنده ۷0 درصد 
نیازهای ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از 

طریق صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
در چنین شرایطی، با درایت حضرتعالی مبنی بر 
تغییر ریل سیاســت گذاری های تجاری از بانک 
مرکــزی بــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
واگــذاری اختیــارات تجارت خارجی کشــور 
به ایــن وزارتخانه که با صــدور ابالغیه مصوبه 
۱۷۷ ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع 
»شــیوه های رفع تعهــد ارزی و بازگشــت ارز 
صادراتی« به شماره ۹08۲۹ تاریخ ۱۲ آبان ۱3۹۹، 
به منصه ظهور رسیده اســت، بارقه های امید در 

دل صادرکنندگان کشــور به وجــود آمد؛ اما از 
آنجایی که ابالغیه مزبور با رویکرد حل مشکالت 
وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات از طریق 
ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، 
باید عالوه بر حل مشکالت واردات، مسائل پیش 

روی صادرکنندگان را نیز حل وفصل نماید.
نکتــه حائز اهمیت آن اســت کــه روح ابالغیه 
۱۷۷ ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت اگرچه در 
حوزه واردات، بخشی از موانع را برطرف نموده 
اســت؛ اما در بعد دیگران یعنی حوزه صادرات، 
کماکان مشکالت جدی به قوت خود باقی مانده 
و چنانچه در جهت رفــع ان اقدام نگردد، عماًل 
اجــرای این ابالغیــه نیز بالاثر خواهد شــد؛ به 
همیــن دلیــل وزیر محتــرم صنعــت، معدن و 
تجارت با اشــراف بر این موضوع،  کمیته اقدام 
ارزی سازمان توســعه تجارت را مأمور نمود تا 

با حضور نمایندگان تمامی دستگاه های مختلف 
اجرایی در کنار نمایندگان سه اتاق ایران، تعاون و 
اصناف موارد تکمیلی این ابالغیه را موردبررسی 
قرار داده که درنهایت، خروجی این جلســات، 
تدوین پیش نویس ۱3 بنــدی مورد تأیید تمامی 
دســتگاه های اجرایی و بخش خصوصی بوده که 
تقدیم کمیته مزبور جهــت تصویب گردید. اما 
اکنون علیرغــم تمامی تالش های صورت گرفته 
و طــرح این موضوع در کمیته مــاده )۲( بعد از 
گذشت بالغ بر سه ماه، متأسفانه این پیش نویس به 
تصویب نرســیده و به تبعان ابالغیه ۱۷۷ کماکان 
بالاثــر باقی مانــده، به نحوی کــه صادرکنندگان 
در پایان ســال  ۱3۹۹ هنــوز تکلیف خود را در 
مورد صادرات ســال های ۱3۹۷، ۱3۹8 و ۱3۹۹ 
نمی داننــد و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به 
همین دالیل قادر به تصمیم گیری و اســتفاده از 

ارز صادراتی به میزان کافی نیستند؛ 
به نحوی که دوباره احســاس کمبود 
مــواد اولیه در واحدهــای تولیدی 

نمایان شده است.
گواه این ادعا عرضه ارز در ســامانه 
نیما به میزان دو برابر تقاضا بوده که 
این امر اثبات کننده این موضوع است 
که مشکل تجارت خارجی همچنان 
پابرجاســت و تنظیــم واردات در 
مقابل صادرات محقق نشــده است. 
بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع معادن 
و کشــاورزی ایران بــه همراه اتاق 
اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان 
مشاوران قوای سه گانه در این باره با 
ابراز نگرانی از روند کنونی، معتقدند 
چنانچه اصالحیه ۱3 بندی مذکور به 
تصویب رســیده بود، عالوه بر حل 
مشــکالت باقی مانده از ســال های 
پیــش در حوزه تجــارت خارجی 
اعم از صــادرات و واردات، فعاالن 
اقتصادی در این حوزه در سال ۱۴00 
نیز چشم انداز روشــنی پیش روی 
خود متصور خواهنــد بود. بنابراین 
غیرنفتی  اهمیت صــادرات  به  نظر 
و پشــتیبانی از واردات به منظور تأمین نیاز مواد 
اولیه و تجهیزات تولید مستدعی است شخصاً به 
موضوع ورود نموده و دســتور فرمایید تا هر چه 
سریع تر و تا پیش از اتمام سال ۱3۹۹ پیش نویس 
مذکور که مورد تأیید تمامی دستگاه های اجرایی 
و بخــش خصوصــی عضو کمیته اقــدام ارزی 
سازمان توسعه تجارت ایران قرارگرفته، در کمیته 
ماده )۲( تصویب و ابالغ شــود تا دغدغه فعاالن 
حوزه تجارت خارجی تا قبل از پایان سال کنونی 
برطرف گردد. شایان ذکر است که این پیشنهادات 
در جهت برطرف نمودن ابهامات دســتگاه های 
اجرای مسوول در حوزه تجارت خارجی است و 
عماًل ابالغیه ۱۷۷ را اجرایی خواهد نمود. توفیق 
روزافــزون جنابعالی و تمامــی خدمتگزاران به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را از درگاه 

خداوند متعال خواستاریم.

نامه روسای سه اتاق به رییس جمهوری

گره کار صادرکنندگان را باز کنید

  آمــار رســمی حاکی از آن اســت که 
ســرجمع تامین مالی دولت در سال ۹۹ از بازار 
سرمایه حدود ۲30 هزار میلیارد تومان بوده که از 
این مبلغ، ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات 

معامالت است.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه سال گذشته 
اگرچه پایانی تلخ برای برخی سهامداران داشت، 
اما توانســت کام دولت را شــیرین کند؛ چرا که 
دولت هم توانست بخشــی از سهام خود را در 
شرایط رونق بازار با قیمت های خوب به فروش 
برساند و هم از محل مالیات بر معامالتی که دیگر 

ســهامداران انجام می دهند درآمــد چندده هزار 
میلیارد تومانی کسب کند.

آنگونه که آمار رسمی منتشر شده از سوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار نشان می دهد، سال گذشته 
بالــغ بر ۲۴ میلیون کد جدید ســهامداری بدون 
احتساب مشموالن سهام عدالت در بازار سرمایه 
صادر شده که نشانگر رشد ۲۲۴ درصدی ورود 
سهامداران به این بازار است و اکنون این بازار را 
تبدیل به یک بازار حدود ٦0 میلیون نفری کرده 

است.
بر پایه این آمار، ارزش تجهیز و جذب منابع مالی 

از طریق بازار ســرمایه برای اقتصاد کشور که در 
سال ۹8 تنها معادل ۲۱٦ هزار میلیارد تومان بوده، 
در سال ۹۹ از مرز ۵٦0 هزار میلیارد تومان عبور 

کرده است.
نکته حائز اهمیت آن اســت که دولت نزدیک به 
۱۷ هــزار میلیارد تومان از محل مالیات بر نقل و 
انتقال ســهام در بازار سرمایه درآمد کسب کرده 
اســت که این رقم، به گواه آمار، ۹ درصد از کل 
مالیات وصولی ســال ۱3۹۹ بوده است و سهمی 
۷.۱ درصــدی از میزان تأمین مالی دولت از بازار 
سرمایه در سال ۱3۹۹ داشته است؛ در عین حال 

۷٦ درصد از تأمین مالی دولت در سال گذشته از 
محل انتشــار اوراق تأمین مالی اسالمی یا همان 
صکوک بوده که مرابحه عام، اسناد خزانه اسالمی، 
اوراق منفعت وزارت نفت و شرکت ملی نفت و 
اوراق سلف موازی استاندارد برای وزارت نیرو و 
شرکت های تابعه آن را در بر می گیرد و مجموع 

آن، ۱۷۵ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان است.
از ســوی دیگر، مجموع فروش سهام دولتی در 
قالب صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله 
دارایکم و پاالیش یکم، عرضه تدریجی سهام به 
عموم و تهاتر بدهی از طریق واگذاری سهام نیز 

سهم ۱٦.۹ درصدی از این تأمین مالی را به خود 
اختصاص داده کــه در مجموع رقمی معادل 38 

هزار و 8۴٦ میلیارد تومان است.
دولت ســال گذشــته در مجموع از طریق بازار 
سرمایه ۲30 هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان تأمین مالی 

انجام داده است.
وزیر اقتصاد اواخر اسفندماه سال گذشته گفته بود 
که تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه برای کل 
اقتصاد کشور اعم از دولتی، خصوصی و نهادهای 
عمومی مانند شهرداری ها در سال ۱3۹۹ بالغ بر 

۵00 هزار میلیارد تومان بوده است.

بازار سرمایه؛ کام تلخ مردم، کام شیرین دولت
 سرجمع تامین مالی دولت از بازار سرمایه به ۲۳۰هزارمیلیاردتومان رسید

 وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره به 
اجرای مالیات برخانه های خالی از ۱۹ فروردین 
گفت:کســانی که خانــه خالی زیــاد دارند، در 
صــورت عرضه به بازار ، آمادگــی داریم به آنها 
زمین مرغوب شهری جهت ساخت وساز بدهیم.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر درباره تأثیر ثبت اطالعات ملکی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی در سامانه امالک و 
اســکان کشور اظهار داشــت: ما روند شناسایی 
واحدهای خالی را انجام داده ایم اما در قانون هم 
آمده که بایــد همه افرادی که ملکی دارند، آن را 

در سامانه اسکان ثبت کنند.
وی افزود: ما ۱ میلیون و 300 هزار خانه خالی را 
به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم؛ همچنین 
طبق اصالحیه جدیــد قانون مالیات بر خانه های 
خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطالعات ملکی 
خود در ســامانه جامع امالک و اسکان و وزارت 
راه و شهرســازی را به تهیه زیرســاخت های آن 

مکلف کرده است.
مردم از 1۹ فروردین به سامانه اسکان مراجعه 

کنند
اسالمی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده 
تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم 

که مردم از ۱۹ فروردین اطالعات ملکی خود را 
در سامانه اسکان درج کنند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در 
وزارت راه و شهرســازی کامل است و اگر مردم 
اطالعات ملکی را وارد نکنند، ما می دانیم که آنها 
چه تعداد امالک در اختیــار دارند. اما فراخوانی 
که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید 
گرفتن از آنهاســت؛ داشتن مسکن برای زندگی 
و همچنین یک اقامتگاه در شــهر دیگر برای آنها 
مجاز اســت؛ اما افزون بر آن، مشــمول مالیات 

مضاعف خواهد شد.
در ۳ ماهه پایانی ۹۹، قیمت مسکن ۲5 درصد 

کاهش یافت
اســالمی با تأکید بر اینکه درج اطالعات ملکی 
افراد در ســامانه اسکان تأثیر به سزایی در کنترل 
قیمت در بازار مســکن خواهد داشت، ادامه داد: 
بر پایه اطالعات ســامانه امالک و مستغالت، به 
محض اینکه اجرای قانــون مالیات بر خانه های 
خالی را شــروع کردیم، در ســه ماه پایانی سال 
گذشته ۲۵ درصد قیمت مســکن کاهش یافت 
و عرضه نیز فراوان تر شــد؛ بنگاه های معامالتی، 
مملو از فایل هایی است که برای فروش در اختیار 

امالکی ها قرار گرفته است.

وی یادآور شــد: در هر صورت عرضه باالتر از 
طاقت بازار مســکن، حتماً بــه تعدیل قیمت ها 

کمک می کند.
قیمت مسکن حباب دارد

وزیر راه و شهرســازی افزود: در کشور ما قیمت 
مســکن همچنان دچار حباب است و قیمت ها 

واقعی نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: تا کنون درخواســتی از 
دولت برای تجمیع درآمدهــای حاصل از انواع 
مالیات هــای بخــش مســکن در وزارت راه و 
شهرسازی نداشته ایم چون دولت به دنبال کسب 
درآمد از مســیر مالیات های مسکن نیست بلکه 
به دنبال تعادل بخشــیدن به بازار اســت و دنبال 
این اســت که مسکن کاالی سرمایه ای نبوده و از 

سوداگری و بورس بازی خارج شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن باید به عنوان 
کاالی مصرفی در سبد مالی مردم قرار گیرد برای 
ما هم تمام هدف این است که تمام پول هایی که 
برای سرمایه گذاری در مسکن وارد می شود، به 
بخش تولید هدایت شود نه در بخش سوداگری.

آیا مالکان خانه های خالی از پس مالیات های 
سنگین آن برمی آیند؟

اســالمی درباره اینکه آیا بخش هایــی از مردم 

می توانند از پس رقم مالیاتی ســنگینی که برای 
خانه های خالی تعیین می شــود، بربیایند یا خیر؟ 
گفت: نکته مهم این اســت که مالکان خانه های 
خالی یا واحد خود را بــه بازار اجاره بیاورند یا 
با فروش آن، برای ســرمایه گذاری به بخش های 
دیگر ماننــد دیگر بازارها منتقل کنند؛ باید کاری 

کنیم که سرمایه گذاری در بخش مسکن، صرفاً به 
سمت تولید برود.

وی تأکید کرد: کســانی که واحد مسکونی خالی 
زیادی دارنــد، در صورت عرضه این واحدها به 
بــازار، آمادگی داریم در مقابل آن، زمین مرغوب 

شهری برای ساخت و ساز بدهیم.

پیشنهاد جذاب وزیر به کسانی که خانه خالی زیاد دارند
 مالکان خانه های خالی یا واحد خود را به بازار اجاره بیاورند
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رفهنگ و هنر

»گردشگری و سفر در دوره قاجار«؛ آداب، رسوم و فرهنگ
کتاب »گردشــگری و سفر در دورۀ قاجار«، 
تألیف مینا جاویدان ســاعی پور، بــا تکیه به وجوه 
مختلف ســفر، مسافران و آداب و رسوم آن به بازار 

کتاب آمده است.
»در سفرهای همراه شــاه قاجار، غیر سواران گارد 
شــاهی، زیندار، نََســق چی و امیرآخور، میرشکار، 
ناظم خلوت و نایب ناظر )سرپرســت مباشران( و 
همچنین تعدادی از زنان اندرون حضور داشــتند. 
شاه همواره در کالسکه هشت اسبه خود تنها بود و 
هنگامی که سوار بر اسب حرکت می کرد، افراد گارد 
با او فاصله می گرفتند. زیرا شــاهان قاجار در طی 

سفرهای داخلی، شکار نیز می کردند.«
این بخشی از کتاب گردشگری و سفر در دورۀ قاجار 
است که »با تکیه بر آداب و رسوم و فرهنگ سفر« 
به همت مینا جاویدان ســاعی پور فراهم آمده و بر 
آن اســت بازنمایی »نسبتاً جامع از فرهنگ و آداب 
و رســوم سفر در دوره قاجار« در ۱٦ فصل به همراه 

نتیجه گیری  ارائه دهد.
فصل اول با عنوان »گونه شناســی سفر در ایران« با 
زیرعنوان های ســفر چاپاری، ســفر کاروانی، سفر 
دریایی، سفر ملوکانه، ترکیب و ظاهر قافله ملوکانه 
و فصل دوم با عنوان »اســباب سفر در دوره قاجار« 
با زیرعنوان های اسباب حمل و نقل زمینی، حیوانات 
چهارپا، غذای چهارپایان، مداوای چهارپایان، تیمار 
چهارپایان، آزار چهارپایان، وسایل نقلیه بدون چرخ، 
کجاوه، َمحِمل، تخت روان، وسایل نقلیه چرخ دار، 
گاری، کالسکه، دِلیجان، خط آهن، اتومبیل، اسباب 
حمل و نقل آبی، کشتی، پالَکی، گمی، َکَلک، کرجی 

و َقفه تنظیم شده اند.
فصل ســوم با عنوان »مایحتاج و ملزومات سفر« با 
زیرعنوان های اســباب پخت و پز، اســباب اتراق، 
وسایل شخصی مورد نیاز، ملزومات دفع حشرات، 
جعبــه دارو، دیگر تجهیزات، فصل چهارم با عنوان 
»غذا و خوراک در ســفر« با زیرعنوان های آب، نان، 
غذا، خوراک شکاری، چاشنی، تنقالت، دسترسی به 
خوراک در سفر و فصل پنجم با عنوان »وضع ظاهر 
و لباس سفر« با زیرعنوان های کاله، تن پوش، پوشش 
زنان در سفر، جوراب، کفش، دیگر لباس ها، وضع 
ظاهر و شیوه لباس پوشیدن رانندگان و عوامل سفر 

موضوعات مرتبط را بررسی می کنند. 
بیماری و سالمت در سفرهای دوره قاجار

فصل ششم با عنوان »پزشکی و بهداشت در سفر« 
با زیرعنوان های بهداشت در سفر، بهداشت فردی، 
استحمام مسافران، بهداشت عمومی در سفر، پزشکی 
در سفر، تب، اسهال خونی، ادرار خونی و استفراغ، 
بیماری و طاعون، بیماری سالک، گزیدگی حشرات 
در سفر و سفارش های مربوطه، سفارش هایی برای 
رهایی حشــرات در سفر، پزشکی در سفر دریایی، 
روش های غیرپزشــکی مداوا در سفر، دوره گردان 
طبیب نما، چشــمه های شــفابخش در طــول راه، 
سرنوشت شوم مســافرانی که در اثر بیماری جان 
می باختند، قرنطینه در سفر، قرنطینه در مرزهای آبی 
جنوب ایران، قرنطینه در مرز روســیه، قرنطینه در 

مرزهای ترکیۀ عثمانی و فصل هفتم با عنوان »قوانین 
ســفر و قوانین کاروان« با زیرعنوان های مدیریت و 
اداره کاروان، زمــان حرکت کاروان، بســته بندی و 
بارنمودن اســباب، حیوانات بارکــش کاروان، آواز 
خواندن برای حیوان، نقش سگ در کاروان، پیش بینی 
آب و هوا، راهیابی کاروان ها، طی مســیر، توقف و 
استراحت کاروان ها، تأمین امنیت کاروان ها در کتاب 
آمده اند. همچنین فصل هشتم با عنوان »توقف گاه ها« 
با زیرعنوان های کاروانسراها، ساختمان کاروانسرا، 
اتاق هــا، چهارپایان و طویله در کاروانســرا، تهویه 
در کاروانســراها، تأمین آب کاروانسراها، سرویس 
بهداشــتی و حمام، امکانات رفاهی، بهداشــت در 
کاروانسراها، تغذیه در کاروانسراها، مشکالت اسکان 
در کاروانسراها، هزینه استفاده از کاروانسراها، امنیت 
در کاروانسراها، بهداشت در کاروانسراها، سروصدا 
در کاروانسراها، دیگر موارد در رابطه با کاروانسراها، 
امکانــات رفاهــی چاپارخانه ها،  چاپارخانه هــا، 
چاپارخانه ها و پســت خانه ها، کرایه چاپارخانه ها، 
قهوه خانه ها، خانه های روستایی و چادر قبایل، دیگر 

توقفگاه ها تنظیم شده است.
وضعیت امنیت راه ها 

فصل نهــم با عنوان »امنیت راه ها«  با زیرعنوان های 
نواحی ناامن، نواحی مرزی شــرقی، نواحی شمال 
غربی ایران، ایاالت کردنشــین، جاده میان لرستان 
و کردســتان، در نواحــی مرکزی ایــران، نواحی 
عشایرنشین بختیاری و قشقایی، نواحی جنوب غربی 
ایران، منطقه خوزستان، روش کار راهزنان، تمهیدات 
مســافران و کاروان در برابر راهزنان، راهکار دولت 
برای تامین امنیت جاده ها، اســتخدام َقراســواران، 
تأسیس پست های راهداری، به کارگیری راهبانان، 
استقرار جزایرچی ها، از میان برداشتن کمین گاه های 
طبیعی، حصارکشی به دور روستاها و شهرها، داشتن 
ســفارش نامه در سفر، گزارشــات دزدی و غارت 
به دولت، مجازات راهزنان، عوامل فســاد تشدید 
کننــده ناامنی راه ها، فصل دهم با عنــوان »آداب و 
رســوم و مراحل انجام سفر و آیین های مربوطه« با 
زیرعنوان های تنظیم وصیت نامه و حلیّت طلبیدن قبل 
از سفر، مشخص کردن زمان سفر، انتخاب همسفر 
و عوامل سفر، زیارت اماکن مقدس یا مردِ خدا قبل 
از عزیمت، آیین بَدَرقه، دعا در سفر، سوغات سفر، 
دیدگاه مســافران خارجی به ایران و ایرانیان در بدو 
ورود، رفتار ایرانیان با مســافران خارجی در شهرها 
و اماکن مقدس، آیین پیشواز مسافر، قربانی، هدایا 
و پیشکشی در سفر، زیاده خواهی ایرانیان برای انعام 
ستاندن از مســافران خارجی، آیین مهمان نوازی از 
مســافران، رسم سیورسات، آداب پایان سفر، فصل 
یازدهم با عنوان »سفرهای زیارتی« با زیرعنوان های 
زیارت مکه و حج، زیارت کربال و عتبات، زیارت 
مشــهد، زیارت قم،زیارت شاه عبدالعظیم، زیارت 
قدمــگاه، زیارت بی بی شــهربانو، زیارت نیابتی یا 
وکالتی، چاوش خوانی، حمل جنازه، زیارت صوفیانه، 
گواهینامه های زیارتی، بازگشــت از زیارت، فصل 
دوازدهــم با عنوان »زنان و ســفر« با زیرعنوان های 

تعداد زنان در ســفر، زنان در جاده ها، وسیله نقلیه 
زنان در سفر، زنان و زیارت، سفر دخترک در لباس 
پسران و فصل سیزدهم با عنوان »سرگرمی و تفریح 
در سفر« با زیرعنوان  عملیات چوبه دستی و قیقاج 

تدوین شده اند.
فصل چهاردهم با عنوان »باورهای عامیانه در رابطه 
با ســفر« با زیرعنوان های باورهای مربوط به زمان 
حرکت و شــروع ســفر، نوید رفتن به سفر، نوید 
رسیدن مسافر، کسب خبر از مسافر، به هم سالمت 
برگشتن از سفر، بازگرداندن مسافر، خنثی کردن و 
فسخ سفر شــخص دیگر، جلوگیری از بازگشت 
مسافر، باورهای در رابطه با قربانی و سفر، باورهایی 
در رابطه با زیارت، دعا و عوامل مذهبی در ســفر، 
عوامل ماورایی در ســفر، باورهای در رابطه با نوزاد 
و ســفر، باورهای در رابطه با زن و مسافر، باورهای 
در رابطه با آب و سفر، باورهای در رابطه با درخت 
و سفر، باورهای در رابطه با حیوانات و سفر، اسب 

و ســفر، پرنده و سفر، مارمولک و مار و سفر، گربه 
و سفر، حشــرات و سفر، شتر و سفر، باورهای در 
رابطه با عطسه و سفر، باورهای در رابطه با انگشتر و 
سفر، باورهای در رابطه با کفش و سفر، باورهای در 
رابطه با جارو و سفر، دیگر نشانه ها در سفر، باورهای 
مردم در رابطه با مسافران اروپایی، فصل پانزدهم با 
عنوان »دیگر« با زیرعنوان های تبدیل پول و ارز ، سفر 
و آسیب به محیط زیست، فصل شانزدهم با عنوان 
»واژگان و اصطالحات و مشاغل مربوط به سفر در 
دوره قاجار« با زیرعنوان های واژگان و اصطالحات، 
مطالب مربوط به سفر در دوره قاجار و  »جمع بندی 
و نتیجه گیری« با زیرعنوان های روند تغییرات وسیله 
سفر، طبقه بندی مشکالت سفر، موقعیت اجتماعی 
مسافران با فرهنگ های گوناگون سفر، رویکرد دینی 
و مذهبی مسافران، ریشه یابی عناصر فرهنگی سفر،  
جایگاه آداب و رسوم گذشته در عصر کنونی )مربوط 

به سفر(، عناوین این کتاب هستند.

این عنوان ها و محتوایشان از میان ۱۴۱ کتاب و ۱۹ 
منبع دیگر گردآمده اســت و کوشش شده با وجود 
کاستی ها، تصویری کامل از سفر در دوره قاجار به 

دست دهد.
از دالیل سفر تا پیشــواز زائران و رسمی به نام 

چاوش خوانی
از جمله فرازهای کتاب، در فصل اول؛ »... در دوره 
قاجار، سفر با انگیزه های گوناگونی انجام می شد که 
می توان به مواردی ازجمله ییالق و قشــالق ایالت 
و عشایر، تجارت و کسب درآمد، زیارت و عبادت 
و برآورده کردن نذر، سفرهای مأموریتی و سیاسی، 
سفرهای نظامی همراه با لشکرکشی، سفرهای درمانی، 
دیدار خویشاوندان، مأموریت پزشکی، بهره وری از 
مراکز دانش، مأموریت ترویج و تبلیغ دین، مهاجرت 
و پناه بردن از بیم جان به مکان های مقدس و... اشاره 
کرد...« )ص ۱۴( و در فصل دوم؛ »... راحت ترین و 
تازه ترین وسیله نقلیه بیشتر ثروتمندان در دوره قاجار، 
کالسکه بود. رجال طبقه یک مانند وزرا و حکام سوار 
کالسکه می شدند. کالسکه توسط اسب حمل می شد 
و هرچه صاحب کالســکه مقام باالتری داشت، به 
تعداد اسب ها افزوده می شد...« )ص 3۲( آمده است. 
همچنین در فصل سوم »... مهم ترین وسایل پخت وپز 
سماور به شمار می آمد. سماور در خورجیِن وسایل 
خوراک پزی در ســاک جداگانه حمل می شد. دیگ 
و تابه و ظروف آشپزی مسی و حلبی بود. همچنین 
ظرف غذاخوری اســتکاِن فلزی و محکم...« )ص 
3۹(،  در فصل چهارم؛ »… در این دوره هر مســافری 
با خود آجیل داشت. حتی رسم بود نزدیکان ِمسافران 
با اهدای آجیل، آنــان را بدرقه می کردند تا در طول 
سفر استفاده کنند... آجیل و خشکبار را در کیسه ای 
کتانی نگاه می داشتند و خشکی هوا به خوب ماندن 
آن کمــک می کرد...« )ص ۴۹( و در فصل پنجم؛ »... 
ایرانیان فقط به هنگام سفر دستکش به دست می کردند. 
دســتکش های آنان هرگز چرمی نبود، بلکه از نخ یا 

ابریشم تهیه می شد...« )ص ۵3( قابل اشاره است.
در فصل ششــم که در مورد بیماری و ســالمت 
مسافران است؛ »... در سفر، بسیاری از بیماری ها و 
مرگ ومیرهای ناشی از آن به دلیل ضعف بهداشت 
عمومی و کثرت مگس، پشــه و دیگر حشرات در 
راه ها، توقفگاه ها و کاروانســراها بود. کِرم و دیگر 
جانوران افتاده در حوض و آب انبارها، وجو ساس 
و شپش و دیگر حشــرات در حجره کاروانسراها، 
سبب بیماری و حتی مرگ مسافران می شد...« )ص 
۵۷(، در فصل هفتم؛ »... یکی از مهم ترین اقدامات 
مسافران قبل از انجام سفر، پیداکردن و انتخاب یک 
جلودار و کاروانســاالرِ باتجربه و امانت دار بود که 
چند رأس حیوان بارکش خوب داشته باشد و بتواند 
در موقع مقرر آماده حرکت باشــد...« )ص ۷۱(، در 
فصل هشتم؛ »...بعضی از کاروانسراها بسیار بزرگ 
بوده و نمای ورودی دژمانند و پرهیبت داشــتند... 
کاروانســراها در کنار آبادی ها ساخته می شدند تا 
ارزاق و خواسته های مسافران از آن جا تأمین شود...« 
)ص 8۷( و در فصل نهم؛ »... کاروانیان می دانستند 

که راه ها و توقفگاه هایی که از روستاها فاصله زیادی 
داشتند، از دستبرد راهزنان در امان نخواهند بود... آنان 
در سفرهای شبانه برای حفظ امنیت خود، تعدادی 
سوار مسلح که تفنگچی نامیده می شدند، اجیر کرده 
تا مواظب باروبنه و همراهان باشند. تفنگچی ها عضو 
قشون و یا سرباز نبودند بلکه شغلشان پاسدارِی بار 

کاروان ها بود...« )ص ۱0۵( ذکر شده است.
همچنین در فصل دهم؛ »... در ایران برخالف آیین 
بدرقه مسافران، آیین ها و باورهای در رابطه با استقبال 
و پیشواز از مســافران تنوع زیادی برخوردار نبود؛ 
چراکه وقتی مسافری به سالمت از سفر بازمی گشت، 
نیــازی به عوامــل ماورایی برای بدشــگونی و با 
خوش یمنِی سفر، نداشت؛ درنتیجه در آیین استقبال 
بیشتر به جنبه تشریفات آن پرداخته می شد...« )ص 
۱۲٦(، فصل یازدهم؛ »... آیین پیشوازِ زائران همیشه 
با چاوش خوانی همراه بود. در این آیین، دســتمالی 
ابریشــمین به دور ســر زائران می بستند تا از دیگر 
استقبال کنندگان تشــخیص داده شود. حاجیانی که 
از  مکه می آمدند، تا چهل روز از صبح تا شــب در 
خانه می نشستند واقوام و نزدیکان برای دست بوسی 
و عرض زیارت قبول خدمتشان می رییدند....« )ص 

،)۱۴۷
فصل دوازدهم؛ »… در مســافرت ها تعداد مسافران 
مرد و زن قابل مقایســه نبود. بــه ازای هر صدمرد 
شــاید حتی یک زن نیز در راه ها دیده نمی شد. در 
توقفگاه ها کمتر زنی به چشم می خورد... زنان مسافر 
در قهوه خانه ها جایی نداشــتند و برای استراحت و 
نوشــیدن چای و غیره بیرون قهوه خانه ها و احتماال 
گوشه ای کنار جاده می نشســتند...« )ص ۱۵٦(، در 
فصل ســیزدهم؛ »... در مسافرت ها چای و قلیان از 
توجه و محبوبیت خاصی برخوردار بود. سوای اینکه 
جهت رفع خستگی به کار می رفت جنبه سرگرمی و 
تفنن نیز داشت و جزو ضروریات محسوب می شد. 
مسافران جهت تهیه چای و قلیان در گوشه ای زغال 
ریخته و با قراردادن آتشــی در میان آن و با دمیدن 
پیوسته بر آن، آتش روشن می کردند، کتری را روی 
آن گذاشته و چای دم می نمودند. از همان زغال های 
گداخته روی تنباکو گذارده و قلیانی هم درســت 
می کردند...« )ص ۱٦۱(، در فصــل چهاردهم؛ »... 
هرگاه می خواستند کسی به سفر رود، پیراهن او را 
برداشته و زیر رختخواب او پهن می کردند و  با هفت 
میخ آن را به زمین می کوبیدند و می گفتند »میخ او 
را کوفتیم تا تکان نخورد«...« )ص ۱۷۴( و در فصل 
پانزدهم؛ »... مسافران خارجی به هنگام سفر به ایران 
می بایست از بادکوبه چندصد قران )با سکه های یک 
و دو قرانــی( تهیه و با خود حمل می کردند تا برای 
مخارج چندهفته ای در طی مسیر، آن را برای انعام 
و کرایه اســب و چهارپا و غیره خرج کنند….« )ص 

۱۹۵( قابل اشاره است.
چاپ نخست کتاب گردشــگری و سفر در دورۀ 
قاجار، نوشــته مینا جاویدان ســاعی پور، در ۲۴8 
صفحه، زمستان سال گذشته، ازسوی نشر آرَون به 

طبع رسیده است.

 منتقد سینما و تلویزیون گفت: در فصل 
سوم ســریال »نون.خ« با یک داستان بالتکلیف، 
پراکنده و غیرمنسجم طرف هستیم که نقطه شروع 

و پایانی ندارد.
فصل سوم ســریال نون. خ به کارگردانی سعید 
آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی تا دوشنبه 
هفته جاری روی آنتن می رود و در ادامه خالصه 

قسمت های این سریال پخش خواهد شد.
رضا استادی منتقد سینما و تلویزیون معتقد است: 
فصل اول این ســریال یک داستان شسته رفته و 
منطقی داشت؛ در فصل دوم و سوم اتفاقاتی چون 
زلزله و کشف معدن طال این قابلیت و امکان را 
داشتند که به یک موضوع محوری تبدیل بشوند؛ 
اما این اتفاق رخ نداد. در نتیجه داستان سریال در 

فصل دوم و سوم بالتکلیف و غیرمنسجم است.
آدم ها خیلی راحت گول می خورند

وی با بیان غیر منطقی بودن اتفاقات روستا عنوان 
کرد: در ســری ســوم حجم اتفاقات غیرمنطقی 
سریال بسیار زیاد و بالهتی که برای شخصیت ها 
طراحی شــده بیش از حد اســت. آدم ها خیلی 
راحت گول می خورند و انگار از داخل کارتون و 
انیمیشن بیرون آمده اند. گردشگران چینی این قدر 
ابله هستند که پول می دهند تا تخم گذاشتن مرغ 

را تماشا کنند.
استادی افزود: طنز فصل سوم نون.خ طنز جذاب 
و فاخری نیست. اگر چرخی در اینستاگرام بزنیم 
از این جنس طنزها در بین اینفلوئنسرها زیاد است. 
آنها هم ایده هایی را کنار هم قرار می دهند و در 
ســاده ترین شکل اجرا می کنند. در صورتی که از 

یک سریال تلویزیونی توقع بیشتری می رود.
وی با بیان این که مخاطب انتخاب های محدودی 
در حوزه سرگرمی در تلویزیون دارد اظهار کرد: 
رقابت در تلویزیون زیاد نیست و به همین دلیل 

نون.خ مورد توجه بخشــی قرار مــی گیرد که 
تلویزیون تماشا می کنند.

اشتباه های حقوقی داستان
این منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به اشتباه های 
حقوقی داستان ســریال گفت: نورالدین با بازی 
سعید آقاخانی در وصیتنامه ای که می نویسد اموال 
میلیاردی اش را تقســیم می کند. در حالی که هر 
فرد در زمان حیاتش می تواند درباره یک ســوم 
اموالش وصیت کند و بقیه طبق قانون تقسیم می 
شود. نمی دانم چرا باید چنین تصمیمی با این غلط 
واضح در داستان گنجانده شود. شاید به این خاطر 
که قرار است شقایق دهقان چند قسمت از سریال 

را همراهی کند.
مدیرمسوول وب ســایت ســینما مثبت درباره 
دنباله ســازی در تلویزیون توضیح داد: یک سری 

ســریال ها مثل نون.خ و پایتخت وقتی به درجه 
ای از موفقیــت و اقبال می رســند، با همان تیم 
نویسندگان و ســازندگان کار را پیش می برند. 
در ادامه هیچ طرح و ایده جدیدی وارد داســتان 
نمی شــود. چون ســازندگان فکر می کنند نباید 
دیگــران را در موفقیت های بعدی ســهیم کنند 
و همین موضوع به ایــن آثار لطمه می زند. اگر 
ســریال پایتخت که از فصل سوم و چهارم دچار 
تکرار مکررات شده بود، افرادی را به تیمش اضافه 
می کرد، امروز شاهد ضعف عجیب و غریب دو 

قسمت پایانی اش نبودیم.
به گزارش ایرنا، فصل ســوم ســریال نون.خ در 
۱٦ قسمت نوروز ۱۴00 ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه 
اول سیما پخش می شود و بازپخش آن ساعت 3 

بامداد، ۹ صبح و ۱۵ بعدازظهر است.

منتقد سینما و تلویزیون: 

داستان سریال »نون.خ۳« 
 گرچه در دوران کرونا انجام یک ســری بالتکلیف، پراکنده و غیرمنسجم است

از فعالیت هــای جمعی به فضای مجازی منتقل 
شده اســت ولی اموری هست که در این فضا 
هم انجام نشــدنی اســت و ظاهرا تنها راه چاره 
آن ها صبر است و گذر از این شرایط؛ انتخابات 
هیات مدیره خانه تئاتر هم یکی از همین موارد 

است.
به گزارش ایسنا، انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر 
دو ســال یک بار برگزار می شود. این انتخابات 
معموال اواخر فروردین در مکانی که عموما تاالر 
اصلی مجموعه تئاتر شهر است، برگزار می شود 
و اگــر در نوبت اول به دلیل کــم بودن تعداد 
اعضای حاضر به رسمیت نرسد، در نوبت دوم 
که معموال دو هفته بعد برپا می شود، با حضور 

هر تعداد از اعضا قانونی است.
قرار بود سال گذشته اعضای جدید هیات مدیره 
خانه تئاتر انتخاب شوند ولی از آن جاکه فروردین 
گذشته هنوز از ورود ویروس ناخوانده، گیج و 
هراســان بودیم، طبیعتا این انتخابات هم مانند 
بســیاری از فعالیت های جمعی دیگر به زمانی 
بهتر موکول شد. حاال یک سال گذشته و هنوز 
وضعیت بر همان منوال اســت و هرچند برخی 
از کشورها در واکسیناسیون به وضعیت خوبی 
رســیده اند، ما در هراس از مــوج چهارم کرونا 

هستیم.
البته در میان آسیب هایی که به واسطه ورود کرونا 
به جامعه هنری وارد شد، برگزار نشدن انتخابات 
هیات مدیره خانه تئاتر شاید کمترین اهمیت را 
داشته باشد. با این همه آخرین تصمیم گیری ها را 
در این زمینه از ایرج راد، رییس هیات مدیره خانه 

تئاتر جویا شدیم.
او در این باره به ایسنا گفت: طبق اساسنامه خانه 
تئاتر مجمع عمومی )فارغ از این که برای انتخابات 
تشکیل شود یا نه( با حضور نصف به اضافه یک 
عضو رسمیت پیدا می کند. خانه تئاتر با در نظر 

گرفتن یک ســری موارد که مربوط به پرداخت 
حق عضویت افراد است، حدود سه هزار عضو 
دارد. یعنی برای قانونــی بودن مجمع عمومی، 
حضور حدود ۱۵00 نفر الزامی است که طبیعتا 
فعال حضــور چنین جمعیتی در فضای بســته 
امکان پذیر نیست. شاید بتوان این جمعیت را در 
فضای باز گرد آورد کــه فعال در این زمینه هم 

تصمیم مشخصی گرفته نشده است.
راد درباره برگزاری انتخابات به صورت مجازی 
نیز توضیح داد: فعال چنین امکانی نداریم چون 
طبق اساسنامه، انتخابات باید به صورت حضوری 
برگزار شود مگر این که اساسنامه را تغییر دهیم 
و تغییر اساســنامه هم نیازمند برگزاری مجمع 
عمومی است. بنابراین فعال برگزاری انتخابات 

خانه تئاتر منتفی است.
او در ادامــه درباره برگــزاری هفته روز جهانی 
تئاتــر که در ایران به دلیل تعطیالت نوروزی در 

اردیبهشت ماه برگزار می شود، نیز گفت: پیش از 
تعطیالت نوروز صحبت هایی برای برگزاری این 
هفته انجام شد اما هنوز درباره چگونگی اجرایی 
شــدن آن به نتیجه قطعی نرسیده ایم ولی در هر 
حال از آن جا که زمان زیــادی هم نداریم، باید 
زودتر در این زمینه به قطعیت برسیم و در اولین 
نشســت هیات مدیره در این باره تصمیم گیری 

خواهد شد.
روز جهانــی تئاتــر ۲۷ مــارس برابــر هفتم 
فروردین ماه اســت ولی در کشــور ما به دلیل 
تعطیالت نوروزی، هفته بزرگداشت روز جهانی 
تئاتر اردیبهشت هر سال برگزار می شود که طی 
آن هر یک از انجمن های خانه تئاتر در طول این 
هفته یــک روز را در اختیار دارند تا برنامه های 
مورد نظر خود را برگزار کنند. ســال گذشته که 
ورود کرونــا همه فعالیت های جمعی را تعطیل 

کرد، برنامه های این هفته نیز لغو شد.

ایرج راد از برگزار نشدن انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر به دلیل کرونا می گوید؛

گره کوری که فعال باز نمی شود
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 نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی)عج(
استان زنجان با اشاره به اینکه در انتخابات اصل بر 
این است که به همه اندیشه های موافق و مخالف 
نظر خود احترام بگذاریــم، تاکید کرد: اخالق در 
انتخابات امر مسلم است و اخالق سیاسی، فردی و 

اجتماعی باید مورد توجه باشد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم حسن 
بیگدلی با اشــاره به اینکه نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران با حضور مردم شکل گرفته است، 
اظهار داشــت: مبارزه با رژیم شاهنشاهی توسط 
مردم انجام گرفته و در سال ۵۷ این مبارزه به نتیجه 
رسیده است با این وجود بعد از این پیروزی نیز در 
تهاجمات فرقه ای مردم همواره پای کار بوده و از 

نظام حمایت کرده اند.
وی افزود: بعد از گذشــت چهل سال از پیروزی 
انقالب، هر زمان که الزم بوده باز هم مردم پای کار 
هستند و مبارزه با استکبار، صهیونیست، داعش و 
وهابیت نشان دهنده این است که این نظام با مردم، 
در کنار مردم و با مردمیســت که نظام را مدیریت، 

توسعه و قدرتمند کرده  و استحکام بخشیده اند.
مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار المهدی 
)عج( اســتان زنجان با بیان اینکــه موارد مذکور 
همواره در ســخنان مقام معظــم رهبری)مدظله 
العالی( نیز بیان و تاکید شــده است، گفت: حتی 
حضرت آقا فرموده ای دارنــد مبنی بر اینکه افراد 
مؤمن و انقالبی با انگیزه قوی در انتخابات شرکت 
خواهند کرد اما اگر کســی انگیزه دینی و انقالبی 
ندارد اما میهن عزیز را دوســت دارد الزم است به 

پای صندوقهای رأی بیاید.
وی با اشــاره به این که انقالب اسالمی در جهان 
باالترین مشــارکت مردم را داشــته اســت و در 
تصویب جمهوری اسالمی ایران، ۹8 درصد مردم 
رای دادند، عنوان کرد: همین شرایط در بحث قانون 
اساسی نیز مطرح شده است با این وجود مردم در 
تمام انتخابات شرکت کرده و وفاداری خود را به 

نظام و ایران ثابت کرده اند.
مســوول دفتــر نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه 

انصارالمهدی)عج( استان زنجان پیروی از ولی را 
از آموزه های مهم اسالم برشمرد و گفت: ولی فقیه 
سیاست کلی کشــور را مشخص فرمودند و یکی 
از گرفتاری هــای مجریــان و قانون گذاران فاصله 
گرفتن از سیاســت ولی است و شوربختانه تاوان 
آن را مردم می پردازنــد. یکی از مهمترین اهداف 
جمهوری اسالمی این است که دست بیگانگان را 
از مدیریت کشــور کوتاه کند و ما برای پیشرفت 

و توســعه نباید چشم به خارج داشته باشیم، بلکه 
با آگاهــی از اوضاع بیرونی به توانایی های داخلی 

اتکا کنیم.
وی مشــارکت حداکثــری را از اصــول مهم در 
انتخابات دانســت و افزود: همه نظام های دنیا به 
دنبال مشارکت حداکثری هستند. جمهوری اسالمی 
برخاسته از اراده مردم است و مردم در استمرار آن 
نقش مهمی دارند بنابراین نباید این پیوند گسسته 

شود. مشــارکت حداکثری در انتخابات، قدرت و 
تــوان مدیریت جامعه را بــاال می برد، راه برطرف 
کردن مشکالت را هموار می کند و بیگانگان امید 
خود را برای توطئه به نظام از دســت می دهند. در 
برخی از کشــورها مثل عربستان انتخابات وجود 
ندارد و برای رای مردم ارزش قائل نیستند و حتی 
کشــورهایی مثل آمریکا با برگزاری انتخابات به 
دنبال منافع خود هســتند. پیش از انقالب اسالمی 

نیز انتخاب ها سوری بود اما پس از انقالب شاهد 
مشارکت 80 درصدی مردم بودیم.

این مسوول با اشاره به اینکه در انتخابات اصل بر 
این است که به همه اندیشه های موافق و مخالف 
نظر خود احترام بگذاریــم، تاکید کرد: اخالق در 
انتخابات امر مسلم است و اخالق سیاسی، فردی و 
اجتماعی باید مورد توجه باشد. طبق قوانین، سپاه 
نیز مانند دیگر ارگان ها در انتخابات از هیچ فردی 

حمایــت نمی کند و نخواهد کرد و به همه افرادی 
که از سلسله تایید صالحیت شورای نگهبان معرفی 
شــوند احترام می گذارد؛ چراکه این نهاد خود را 
خادم مردم می داند و در جهت منافع ملی حرکت 

می کند.
حجت االسالم بیگدلی با اشاره به اینکه  هجمه ها 
و عدم مســوولیت پذیری برخی مســووالن زیاد 
اســت، تصریح کرد: در زمانی کــه باید مدیران و 
مسووالن برای حل مسائل جامعه تالش می کردند، 
ایــن امور چندان مورد توجه نبوده و کاهش یافته، 
بنابراین کشور ایران همواره با این چالش ها مواجه 
بوده اســت. وی با بیان اینکه قدرت آمریکا از هر 
لحاظی از جمله اقتصــادی و نظامی کاهش یافته 
اســت، خاطر نشان کرد: آمریکا داعش را به وجود 
آورد اما باز در این رویه نیز شکست خورد، حتی 
هواپیما های خود را در آسمان خلیج فارس به پرواز 
درآورد اما باز هم شکســت خورد بنابراین افول و 
شکست آمریکا نشان از اوج گیری اسالم است و 

جایگزین آن در دنیا چیزی غیر از اسالم نیست.
مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار المهدی 
)عج( اســتان زنجان گفت: خداوند تفکر اســالم 
را برای کل جهان وعده اســت هر چند عربستان 
سعودی سعی کرده در مقابل اسالم بایستد و حتی 
فقیرترین کشور ها را مورد حمله قرار داده اما مردم 
یمن بعد از 8 ســال در مقابل آنان ایستادگی کرده 

است.
وی افزود: امروز آمریکا در هر کشوری که حضور 
می یابد با مشکل مواجه می شود حتی در مناطقی 
که محوریت آمریکا است،شعار مرگ بر آمریکا سر 
داده  می شود و پرچم این کشور آتش زده می شود، 
کنگره آمریکا به تصــرف مردم در می آید تمامی 
این ها نشــانه بارزی از شکل گیری مبارزه بر علیه 

این کشور است.
حجت االسالم بیگدلی تاکید کرد: امیدواری نسبت 
به آینده نباید شکسته شود چرا که تفکر به مقاومت 
و تفکر به حاج قاســم سلیمانی تفکری است که 

برنده میدان خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان بر رعایت اخالق انتخاباتی تاکید کرد

سپاه از هیچ فرد و حزبی در انتخابات حمایت نمی کند

 شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 3 
شاخصه مهم را در چشم انداز استراتژیک ۱۴0۴ 
ترسیم نموده است که، رساندن میانگین خاموشي 
هر مشترک در سال به ۱۴0دقیقه، حذف مراجعه 
حضوري متقاضایان و مشــترکان با اســتفاده از 
فناوري هاي نوین و کاهش تلفات انرژي برق به 
کمتر از ۴ درصد، از هدف گذاري این استراتژي 
است و البته شرکت توزیع نیروي برق زنجان در 
ســال ۹۹عالوه بر ارائــه ۱00 درصدي خدمات 
به صورت غیــر حضوري در هر کــدام از این 
شــاخصه ها جایگاه باالیي در سطح کشور دارد 
و مي توان گفت استان زنجان یکي از استان هاي 

سرآمد در صنعت برق است.
طبق گزارش پایاني سال گذشته که در حوزه ها 
وشــاخص هاي مختلف توزیع برق استان ارائه 
شده ، مي توان گفت: با اقدامات توزیع برق استان 
در سال ۹۹ ، میزان متوســط زمان انرژي توزیع 
نشــده مشترک در ســال با کاهش ۲۹ دقیقه اي 
نسبت به سال گذشته به ۲8۹ دقیقه، ارائه خدمات 
حضوري با کاهش ۱۲ درصدي نسبت به سال ۹8 
به میزان ۱0درصد و تلفات انرژي در بخش توزیع 
برق با فاصله 3 درصدي تا چشم انداز ۱۴0۴ به 

رقم ۷ درصدي رسیده است.
با شــیوع ویروس همه گیر کرونا در پایان سال 
۱3۹8 ، این شرکت برنامه هاي مدوني را با هدف 
جلوگیري از شــیوع ویــروس کرونا و خدمت 
رساني هرچه بهتر به مردم شریف استان در باره 
ارائه خدمات غیر حضوري نظیر اجراي ســامانه 
پاســخگویي موبایلي برق من همزمان با سراسر 
کشــور، برپاي سامانه تلفني ۱۵۲۱ با هدف ارائه 
۱00 درصدي خدمات به صورت غیر حضوري 
و اجراي طرح هما ) سامانه هوشمندسازي مراکز 
اتفاقات ( در راســتاي تحقق اهداف استراتژیک 

شــرکت انجام داده که نیاز به حضور در شرکت 
توسط مشترکین را به میزان ۱0 درصد در سال ۹۹ 

کاهش داده است.
همچنین طرح تخفیف ۱00 درصدي قبض برق 
با اجراي طرح برق امید مخصوص مشترکان کم 
مصرف و تشویق مشترکان خوش مصرف  و پر 
مصرف به کاهش مصرف، از دیگر اقدامات بخش 
خدمات مشــترکین توزیع برق زنجان بوده که از 
آبان ماه ســال ۱3۹۹ آغاز شد و از ابتداي اجراي 
طــرح برق امید حدود ۱00هــزار قبض برق در 

استان زنجان شامل تخفیف ۱00درصدي شد .
گفتني است از دیگراقدامات عملي شده در حوزه 
معاونت فروش و خدمات مشترکین در سال ۹۹ 
مي توان به این موارد اشــاره کرد:  پیاده ســازي 
طرح قبض جدید مشــترکین خانگي ، طراحي و 
پیاده سازي برچسب شناسایي مشترکین ، کشف 
و جمع آوري رمزارزها، گزارش شــاخص جمع 
آوري ماینرها، قرائت و صدور صورتحساب هاي 
مشــترکین داراي کنتورفهــام در ابتداي هرماه به 
صورت یکپارچــه و قرائت از راه دور ، کنترل و 
تعدیل بار ۷٦۴٦ مگاوات ســاعت انرژي برق در 

زمستان بدون برنامه ریزي هاي قبلي اشاره کرد.
در گــزارش یادشــده معاونت بهره بــرداري و 
امور دیســپاچینگ با انجام برنامه هاي شاخص 
خــود از جمله : بهره بــرداري از تعــداد ۲۴0 
دستگاه سکسیونرهوشــمند کنترل از راه دور در 
بحث اتوماسیون شــبکه با اولویت بهره برداري 
صد درصــدي از امکانــات و کلیدهاي موجود 
و پي گیــري خرید و نصب تعداد 3۵ دســتگاه 
سکسیونرهوشمند دیگر، رفع مشکل افت ولتاژ 
بر مبناي خروجــي طرح چاوش در تمامي نقاط 
شهري و روســتایي با نصب ترانسفورماتورهاي 
تک پایه هوایي در ۵8 نقطه استان  گامي بلند در 

جهت رسیدن به اهداف شرکت  وجلب برداشته 
است.

معاونت بهره برداري و امور دیسپاچینگ با  کسب 
رتبه اول در شــاخص »موفقیت در پیش بیني نیاز 
مصرف خریــداران » بین شــرکت هاي توزیع 
نیروي برق در ســطح کشــور بــراي چهارمین 
ســال متوالي،عملکرد مناســبي در اجراي طرح  
هوشمندســازي مرکز اتفاقات )هما(، برگزاري 
۹ مانور مدیریت بحــران و پدافند غیر عامل در 
ســال ۹۹، تســت مولد هاي اضطــراري مراکز 
حیاتي، حساس، مهم و ضروري استان، پیگیري و 
همکاري در استفاده از مولد هاي اضطراري مراکز 
در مدیریت مصرف تابستان وزمستان، عقد تفاهم 
نامه همکاري با پیمانکاران امورهاي اجرائي جهت 

همکاري در شرایط بحران داشته است.
در اداره نظارت بر بهره برداري، نظارت و هدایت 
۵۱ فقره از پروژه هاي رفع ضعف ولتاژ بر مبناي 
طــرح چاوش، نظــارت و هدایت پــروژه هاي 
جابه جایي ترانس هاي پر بار و کم بار، تهیه شرح 
خدمات مدیریت دارایي و فیزیکي و پشتیباني نرم 
افزار PM و پیگیــري ارتقاي قابلیت هاي آن ) از 
جمله بارگیري( و در اداره خدمات فني ، طراحي 
و ساخت دستگاه تست رله و ترانسفورماتور در 
سال ۹۹ از دیگر اقدامات مهم حوزه بهره برداري 

ودیسپاچینگ مي باشد.
با اقدامات انجام شــده در حــوزه معاونت بهره 
برداري و امور دیســپاچینگ، این بخش به بیش 
از۹0 درصد برنامه هاي عملکردي خود در سال 

۹۹ رسید.
شــایان ذکراســت برنامه هاي شاخص معاونت 
برنامه ریزي و مهندســي، اجراي پروژه تعویض 
ســیم مســي به کابل خودنگهدار هوایي بطول 
۵00کیلومتر در مناطق شــهري و روستایي، پیاده 

سازي و تکمیل ســامانه مدیریت اسناد، استقرار 
سامانه جامع طراحي و نظارت )سنم( بوده و این 
حوزه با عملکرد مناســب در اجراي پروژه هاي 
برق رساني به روســتاهاي فاقد برق، راه اندازي 
نرم افزار سنم، زیر ســاخت و راه اندازي سرور 
خدمات غیر حضوري و هماهنگي هاي فني،  راه 
اندازي سامانه پرســنلي کمک شایاني در تحقق 

برنامه هاي استراتژیک شرکت داشته است.
معاونت مالي و پشــتیباني نیز بــا اجراي بیش از 
۹0 درصد برنامه عملیاتي در ســال ۹۹ در پروژه 
هاي تامین کاالي پروژه تعویض ســیم مسي به 

کابل خودنگهدار هوایي و تهیه برنامه جامع برون 
ســپاري هدفمند و ساماندهي قراردادها بر مبناي 
برنامه، و کسب رتبه مطلوب حسابرسي صورتهاي 
مالي و صورتهاي مالــي اعتبارات تملک دارایي 
هاي سرمایه اي منتهي به ســال ۱3۹8 عملکرد 

مناسبي در سال ۹۹ از خود نشان داده است.
در حوزه معاونت منابع انساني نیز همگام با سایر 
معاونت ها فعالیت هاي شــاخص ومهمي انجام 
شده که منجر به کسب عناوین برتري و در یافت 
گواهینامه هاي بین المللي شــد که از جمله آنها: 
بازنگري و تدوین ساختار سازماني شرکت، کسب 

رتبه اول در جشــنواره شهید رجایي در شاخص 
هاي عمومي بین کلیه دستگاه هاي استان، تمدید 
گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، کسب 
رتبه عالي در ارزیابي نظام آراستگي مي توان اشاره 

کرد.
در پایان این گزارش آمده اســت شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجان با رسالت و ماموریت 
اصلي تامیــن برق مطمئن وپایدار در سرتاســر 
استان بدنبال کسب حداکثري رضایتمندي مردم 
و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ایران است.

در راستای تحقق اهداف استراتژيک 1404 شرکت توزيع برق زنجان؛

 بيش از 80 درصد برنامه های عملياتی شرکت توزيع برق زنجان در سال  99 محقق شد

 در دیدار وبیناری نوروزامســال، مهندس 
علیرضا علیزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت  توزیه برق اســتان زنجان و مدیران و 
معاونین در ســتاد و امور های دهگانه با تبریک 
آغاز ســال ۱۴00 شمســی به بررسی عملکرد 
شرکت در سال ۹۹ و برنامه های تدوین شده در 

سال ۱۴00 پرداختند.
مهندس علیزاده با تبریک سال جدید خطاب به 
خانواده بزرگ صنعت برق اســتان به توفیقات 
کسب شده در ســال ۹۹ اشاره کرد و افزود: در 
سالی که گذشت، کسب کرسی های مختلف در 
مجامع و در سطح شــرکت های مادرتخصصی 
توانیر، کســب عنوان سوم در بین دیگر شرکت 
ها، کســب عنوان برتری در جشــنواره شــهید 
رجایی، کســب رتبه در پذیرش مقاالت پرسنل 
در مجامع بیــن المللی، اجرای موفق طرح های 

ملی برق امید و خدمات غیرحضوری در ســایه 
تالش های جهادگونه پرســنل علی رغم وجود 

محدودیت های کرونایی و مالی به دست آمد.
وی افزود: در سال کنونی با تالش های مضاعف 
در تحقق شــعار سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع 
زدایی« با تدوین راهکارهای موثر برای داشــتن 
انتخاباتی ســالم و فعال کمک کار مردم و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی باشیم.
مهنــدس علیــزاده با تاکیــد بر لــزوم اجرای 
 دقیق نقشــه راه منویــات مقام معظــم رهبری 
در سال ۱۴00 تصریح کرد: این شرکت با تسهیل 

درامور پشتیبانی و حمایت از تعرفه های مختلف 
مشترکان برق اعم از خانگی،صنعتی ،کشاورزی 
وعمومی و نیز تالش در جهت رفع موانع و مانع 
زدایی در جهت پیشــبرد اهداف سازمان و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی گام برد می دارد.
وی با نگاه به عملکرد ســال  گذشــته که به نام 
جهش تولید نامگذاری شده بود در حوزه اجرای 
پروژه های این شرکت در سال ۱3۹۹ بیان کرد: 
توزیع برق زنجان در سال ۹۹ با صرف اعتبار۱3٦ 
میلیارد تومان و اجرای ۲۹۷۵ پروژه در ســطح 
اســتان  اقدام موثری در توسعه زیرساخت های 

توزیع شــبکه های برق و تامین انرژی پایدار در 
استان انجام داد .

وی خاطرنشان ساخت: در سال گذشته صنعت 
توزیع برق استان زنجان در بین سه شرکت برتر 
کشور در ارزیابی شاخص های مهم قرار گرفت 
که مرهون تالش پرســنل این شرکت بود و در 
ســال کنونی برای کســب عنوان اولین شرکت 
توزیــع برق برتر کشــوری در شــاخص های 

مختلف فنی و غیر فنی گام برخواهد داشت.
وی با اشــاره بــه موفقیت شــرکت توزیع برق 
زنجان در کسب رتبه های برتر در سطح استانی 

و کشــوری تاکید کرد: حفظ جایگاه شرکت در 
مقام های به دســت آماده و حرکت به ســمت 
جایگاه نخســت نیازمند تــالش و تفکر هر چه 

بیشتر است.
مدیرعامل توزیع برق زنجــان با تاکید اقدامات 
اخیر شرکت در باره ارائه خدمات غیر حضوری 
اظهار داشــت: با تقویت و ســاماندهی سخت 
افزاری و نرم افزاری باید برای ارائه ۱00 درصد 
خدمات به صورت غیرحضوری و رســیدن به 
یکی از اهداف اســتراتژیک شــرکت گام های 

نهایی را برداشت

وی افزود: با اجرای طرح هما به صورت کامل و 
جامع در سطح استان به منظور رفع خاموشی در 
کوتاه ترین زمان، اجرای طرح چاوش به صورت 
تکمیلی با هدف رفع ضعف ولتاژو در نهایت راه 
اندازی خط گرم با هدف کاهش زمان خاموشی 
به زیر 0.۴ دقیقه، شاهد برقراری جریان برق در 

همه ساعات در سطح استان باشیم.
در پایــان، رویا قزلباش رییــس روابط عمومی 
شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان زنجان با 
یادآوری همکاران درگذشــته در سال ۹۹ ، از 
30 ســال زحمت همکاران بازنشسته  و همین 
طورتــالش های بــی وقفه مهنــدس علیزاده، 
مدیــران، معاونین و تمامــی همکاران در طول 
ســال ۹۹ تشــکر و قدردانی کرده و بر تالش 
در جهت تحقق اهداف سازمان در سال جدید 

تاکید کرد.

مهندس علیزاده دردیدار وبیناری نوروزی با معاونین و مدیران توزیع برق استان زنجان:

ریل گذاری نقشه راه توسعه صنعت برق استان برای تحقق شعار سال



دوشنبه 16 فروردین ماه  1400 / نمره 741 / سال چهارم

اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:00

نیمه شب

00:37

اذان صبح فردا

5:25

طلوع صبح فردا

6:54

وضعیت آب و هوای زنجان:

0
14

نِی پیراهنت داری؟ چرا صبِح مرا، زندا
تو هک خورشید را، چون خوِن جاری رد تنت داری

دو سار از چشم اهِی تو هب یکدیگر نشان دادند
دو ُمرِغ سینه ُسرخی را هک رد پیراهنت داری
لبت را ُغنچه کن، ُبده هب سوَیم با نفس اهیت

همه ُگل بگ اهیی را هک روِی انُخنت داری

ز می آیم هب سویت باز نسیمم من. کمند اندا
اگر صد بار صد دیوار، ِگرِد ُگلشنت داری

اگر یک می دهی، صد می ستانی از من، این گوهن است
اگر گلشن دینشن، پاُسِخ ُگل گفتنت داری

بایم با ُمژه، پیراهن بختی بدوز، اکنون
تو هک اتِر نخ از گیسوِی خود، رد سوزنت داری

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 تارنما:Zanganonline.ir  لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

چهارسو

شاخص های بهداشت روانی در مردان چیست؟
 تاخت و تــاز کرونا در ابتــالء و گرفتن 
جان از مردان حکایت از ضرورت توجه بیشــتر 
به ســالمت جسمی و روحی آنان و کشیدن خط 
بطالن بر این فرهنگ »مرد باید که در کشــاکش 
دهر، سنگ زیرین آسیاب باشد« دارد، توجهی که 

خانواده و جامعه با عملکرد خود به او می دهند.
به گــزارش ایرنا، ســالمت روان و مشــکالت 
بهداشت روانی بدون در نظر گرفتن سن، جنس، 
نژاد یا پیشــینه اجتماعی می توانــد بر همه افراد 
تاثیرات مخرب بگذارد اما همواره چتر توجه ها 
بر ســالمت روان کودکان و زنان سایه افکنده و 
بیشتر اوقات مردان در این میدان توجه، مورد بی 

توجهی قرار گرفته اند. 
به ویــژه در عرصه یکه تازی کرونــا، مردان که 
بیش از دیگر اعضای خانواده، بیشــتر اوقات را 
خارج از خانــه می گذرانند و برای لقمه نانی در 
معرض خطر ابتالء قرار دارند تا آنجا که طبق آمار، 
مبتالیان و فوتی های کرونا در میان مردان بیش از 
زنان است، نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر هستند. 
موضوعی که دکتر ســعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی همواره بر آن تاکید و 
یادآور شده که امروز با توجه به شیوع کرونا، یکی 
از مهمترین مواردی که نباید در بین مردان، مورد 
غفلت قرار گیرد، پرداختن به آســیب های روانی 
است که آنها و در شرایط بسیار ناهموار اقتصادی 

کرونا، تحمل می کنند.
به گفته وزیر بهداشت، در فرهنگ ما شوربختانه 
اینگونــه جا افتاده که مردان بزرگ، چون درختان 
ستبر، ایستاده می میرند یا مرد باید که در کشاکش 
دهر، سنگ زیرین آسیاب باشــد. شوربختانه از 
دوران کودکی، نوجوانی و جوانی به ما می آموزند 
که مردان نباید گریه کنند و باید غم را در خودشان 
فرو ببرند و مسائل بهداشت روان برای مردان در 
کشورهایی مانند ما، یکی از اصلی ترین معضالت 

اجتماعی و نظام سالمت است.
چگونگی حفظ ســالمت جسم و روح مردان در 
بحران کرونا توسط شخص آنان و دیگر اعضای 
خانواده، خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا را بر 
آن داشت تا با حسن بهرامنی روانشناس و مشاور 

خانواده به گفت و گو بنشیند. 
بهرامنی در این گفت و گو، با تاکید بر اینکه زن و 
مرد به عنوان مکمل یکدیگر، نقش ها و وظایفی 
ایفا می کنند تا زندگی سالم و سالمت برای خود 

و دیگرین بســازند، گفت: ترکیــب ایده ال یک 
رابطه انســانی خوب، در کنار هم بودن یک مرد 
سالم و یک زن سالم است زیرا معتقدیم زن و مرد 
دارای ســالمت روانی، این سالمت را به خانواده 

ها منتقل می کنند. 
این روانشــناس در پاسخ به این پرسش که نشانه 
های یک مرد دارای بهداشــت روانی چیست؟ با 
بیان اینکه ســالمت و بهداشت روان یعنی اینکه 
یک فرد به اندازه کافی درونگرا و برونگرا باشــد 
و از مهــارت های ارتباطــی و اجتماعی خوبی 
برخوردار باشــد، توضیح داد: بهداشت روان در 
مردان به این مفهوم است که او، یک فرد با ثبات 
و دارای امنیت رفتاری و ســاختار فکری منظم و 

دقیقی باشد.
وی ادامه داد: مرد دارای بهداشت روانی به اندازه 
کافی مهارت »نه گفتن«، »جــرات ابراز وجود«، 
»کنترل استرس و خشم« و »مهارت حل مساله« را 
دارد و می تواند یک زندگی خوب را برای خود و 

کسانی که در کنار او قرار گرفته اند بسازد. 
بهرامنی با تاکید بر اینکــه به مرد به عنوان نقش 
محوری، اساسی و ســتون یک خانواده نگاه می 
شود و مســوولیت هایی همچون حفظ و امنیت 
خانواده، تامین اقتصــاد و رفاه اجتماعی بر عهده 
او گذاشته شده اســت، تصریح کرد: مردان یک 
وظیفــه بیرون از خانه و یــک وظیفه داخل خانه 
دارند حال مردی که سالمت و تعادل و بهداشت 

روانی نداشــته باشد نمی تواند با مسوولیت های 
خود ســازگاری و هماهنگی پیدا کند یا آن را به 

خوبی انجام دهد. 
خانواده چــه تاثیری بر تقویــت یا تضعیف 

سالمت جسم و روان مرد دارد؟
این مشــاور خانواده درباره نقش آفرینی اعضای 
خانواده در تقویت یا تضعیف ســالمت جسم و 
روان مرد، با تاکید بر اینکه بخشــی از ســالمت 
و بهداشــت روانی مرد در خانواده ای که تربیت 
شــده ساخته می شــود، توضیح داد: فرزندی که 
در خانواده ای که محبت، عشــق، عاطفه، دوست 
داشتن و دوست داشته شدن به فرزند آموزش داده 
می شود، بزرگ می شــود در بزرگسالی و وقتی 

خود صاحب خانواده شــد می تواند همین عشق 
و محبت و دوست داشتن را به تک تک اعضای 

خانواده منتقل کند. 
وی تاکید کرد: بخشــی دیگر از ســالمت روانی 
مرد را جامعه با دادن شغل، فرصت کسب درآمد، 
تحصیالت و بســتر مناســب برای اینکه بتواند 
حداقل زندگی را بــرای خانواده خود تامین کند 
بــه او می دهد. پس مردی که این ویژگی ها را از 
طرف جامعه دریافت کند قطع به یقین در سالمت 

و امنیت روانی بیشتری زندگی می کند. 
بهرامنی با اشاره به اینکه مردها مانند میوه نارگیل، 
یک پوســته ســفت و یک مغز نرم دارند، گفت: 
خانواده و همسری که بتواند راه نفوذ به این پوسته 

سفت را پیدا کند به آن مغز شیرین و نرم می رسد. 
راه رسیدن به این هدف احترام گذاشتن و بزرگ 
دانستن او است در این حالت است که هر کاری 

خانواده بخواهد برایش انجام می دهند. 
این روانشناس یادآور شد: مردان خیلی نمی توانند 
ابراز احساســات و محبت خود را نشان دهند و 
این باعث می شــود که سالمت روانی خانواده را 
مختل کنند پس باید فرصت ابراز احساسات برای 
او فراهم شــود با اینکه باید زمینه ای فراهم شود 
که مرد احساس کند همسرش به او وابسته است. 
وگرنه مردی که تحت الشــعاع این ویژگی های 
روانی قرار نداشــته باشد، کم کم این خالء را در 

بدخلقی و بدرفتاری نشان می دهد. 
وی به خانواده ها سفارش کرد: با توجه به شرایط 
کرونایی موجود، وضعیت اقتصادی عده ای به هم 
ریخته و دچار کاهش درآمد شــده اند پس فشار 
عصبی سختی را تجربه می کنند. از سویی دیگر 
بیش از اندازه در خانه ماندن، آنان را آزار می دهد 
چرا که بر خالف زنان نمی توانند تولید سرگرمی 
کننــد و این باعث تنش میان اعضای خانواده می 
شــود. پس باید هــم به آنان فرصــت داد و هم 

اقتدارشان را حفظ کرد.
به گــزارش ایرنا، ویروس کرونــا عامل بیماری 
کووید ۱۹ از اواخر ســال ۲0۱۹ در شهر ووهان 
چین مشــاهده و در مــدت کوتاهــی در همه 
جهان منتشــر شد؛ به طوری که سازمان بهداشت 
جهانی در اسفند ۹8 )فوریه ۲0۲0( بروز پاندمی 

)همه گیری جهانی( این بیماری را تأیید کرد.
بر پایه آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون 
بیش از ۱۲0 میلیون نفــر را در دنیا مبتال کرده و 
حدود دو میلیون و ٦00 هزار نفر نیز بر اثر بیماری 

کووید۱۹ جان خود را از دست داده اند. 
ویروس کرونا با دســت آلوده یا عطسه، سرفه و 
حتی قطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم 
به افراد منتقل می شــود. تنگی نفس، خستگی و 
بدن درد، اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت 
گوارشی از جمله عالئم بیماری کووید ۱۹ است. 
بیــش از 80 درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار 

بیماری خفیف می شوند.
جهش ویروس کرونا در انگلســتان و آفریقا که 
موجب افزایش ســرایت، بیماری زایی و مرگ و 
میر آن شــده، نگرانی های جدیدی را در جهان به 

وجود آورده است.

شهرداری هیدج در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی  به شرکت ها 
و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید:

۱. موضوع: اجرای عملیات جدولگذاری کمربندی شرقی شهر هیدج در حوزه شهرداری هیدج 
2. برآوردکل اولیه: مبلغ 6.599.913.082 ریال بدون احتساب ارزش افزوده به مدت 11 ماه

3. صالحیت مورد نیاز: مناقصه گران مي بایست تواماً داراي کلیه صالحیت ها از قبیل: امور حمل و نقل، ، خدمات 
عمومی و رتبه 3 ابنیه یا راه وگواهی صالحیت ایمنی و بهداشت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند.

4. تضمین شرکت در مناقصه:  329.995.654ریال 
5. نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از صورت مندرج در آئین نامه 

تضمین معامالت دولتی که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است ارائه شود.
6. شماره تلفن تماس: 02435752727

7. مهلت تحویل اسناد : حداکثر تا ساعت 14:15 مورخه 1400/01/30
8. شهرداری در رد یا قبول کل یا هر یک از پیشنهادات مختار است. 

۹. سایـر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
۱0. زمان و مکان گشایش پیشنهادات: ساعت 14/15 مورخه 1400/01/31 شهرداری هیدج

۱۱. شــرکت در مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد ایران به شماره فراخوان 2000005848000003 صورت خواهد 
گرفت از ارسال پاکات به صورت فیزیکی خودداری نمایید.

۱2. هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شــهرداری سلطانیه در نظر دارد نسبت به خرید قیر با اسناد خزانه با سر رسید1402 اقدام نماید. بنابراین از کلیه 
متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

سلطانیه خیابان عالمه حلی - شهرداری سلطانیه - شماره تماس 02435824040
۱-موضوع مناقصه: خرید قیر

2-مهلت خرید اسناد و بازدید : از تاریخ انتشار آگهی 1400/1/16 تا 1400/1/25 
3-محل خرید اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

4-مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ 1400/1/26 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/2/4 
5- محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

6-میزان نوع ســپرده شرکت در مناقصه: مبلغ کل و میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد کل 
مبلغ کل می باشد که بایستی با ضمانتنامه بانکی )مدت ضمانتنامه حداقل 3 ماه و برای 3 ماه نیز قابل تمدید باشد( 
و یا به شماره حساب 511399515 نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه بنام شهرداری سلطانیه بابت سپرده شرکت در 

مناقصه واریز گردد.

سپرده شرکت در مناقصهمبلغ کلعنوان مناقصهردیف
329.200.000 ریال6.584.000.000 ریالخرید قیر با اسناد خزانه با سر رسید 11402

7- شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی 
شهرداری می باشد.

8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۹- پیشنهادهای رسیده راس ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/2/4 در جلسه کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.

۱0- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
۱۱- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 

 دیگر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج می باشد.

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
   اجرای جدولگذاری کمربندی شرقی شهر هیدج

آگهی مناقصه
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