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معاون استاندار زنجان خبر داد:
لیست خبرنگاران متقاضی مسکن 

در زنجان در مسیر پاالیش
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جهش فروش صنایع دستی زنجان
در فضای مجازی

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب

2

صلصل به سر و بن بر، با نغمٔه کهن
بلبل به شاخ گل بر، با لحنک غریب

پیست ناتمام

3

 رییس کل دادگســتری اســتان زنجان 
گفت: مســووالن به تکریم مراجعین و شنیدن 
صحبتها و مشــکالت مردم در جهت توجه به 

حقوق شهروندی اهتمام داشته باشند.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
نشست شورای قضایی اســتان افزود: بر پایه 
اعالم مرکز، زنجان جزء مراکز برتر در اجرای 
سیاســتهای قوه قضائیه اســت که البته عقب 
ماندگــی هایی در این بــاره وجود دارد که تا 

پایان ســال باید جبران شود و برنامه بر مبنای 
ســند تحول قضایی برای سال ۱۴۰۰ تا پایان 
سال ۹۹ تدوین و ارائه شود و همه حوزه های 
قضایی و ســازمانهای تابعه قوه قضائیه باید با 
برنامه ریزی برای اجرای سیاست ها و برنامه 
های اعالمی از مرکز، نســبت بــه ارائه برنامه 

های استانی و کاربردی اقدام کنند.
وی با اشــاره بــه اینکه ارتباط بــا نخبگان و 
اصحاب فن که مورد تأکید رییس قوه قضائیه 

اســت دستور کار همه مســووالن حوزه های 
قضایی اســتان باید باشــد اظهار داشــت: در 
شــرایط کرونایی برای تحقق ایــن امر نیاز به 
برگزاری جلســات و تجمعات نیست، بلکه با 
استفاده از بســترهای فضای مجازی و دیدار 
با تعداد محــدودی از نخبگان و اصحاب فن 
می توان از نظرات و پیشــنهادات سازنده شان 
برای اجرای برنامه ها و سیاستهای قوه قضائیه 

بهره برد.

رییس شورای قضایی استان زنجان افزود: برای 
تکریم مراجعان و شنیدن صحبتها و مشکالت 
مردم در جهت توجه به حقوق شــهروندی از 
ســوی ضابطین، زندان، همکاران و مسووالن 

حوزه های قضایی اهتمام داشته باشند.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان موضوع 
اطالع رســانی در دســتگاه قضایی استان را 
امری مهم برشــمرد و خاطرنشــان کرد: تنها 
مرکز اطالع رسانی در دادگستری استان روابط 

عمومی و امور رسانه در دادگستری کل استان 
است و از مسووالن حوزه های قضایی انتظار 

داریم به این موضوع توجه و اهتمام کنند.
رییس شورای اطالع رســانی دستگاه قضایی 
اســتان گفت: موضوع مصاحبــه معاونین و 
مســووالن قضایی استان با اصحاب رسانه در 
جهت ارائه عملکــرد و اقدامات حوزه تحت 
مســوولیت صرفا با هماهنگی روابط عمومی 

دادگستری استان انجام شود.

رییس کل دادگستری استان زنجان:

مسووالن در جهت توجه به حقوق شهروندی اهتمام داشته باشند

تنها پیست استاندارد دوچرخه سواری ایران در زنجان ۱۰۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار دارد

آگهـی تجدید 
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 این روزها عالوه بر فرسودگی اتوبوس های 
شــهری، کمبود حمل و نقل عمومی مطلوب در 
شهرزنجان به شدت خودنمایی می کند و نکته جالب 
موضوع اینجاست که بیش از ۳۰ دستگاه اتوبوس در 

پارکینگ شهرداری همچنان خاک می خورد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، روزانه حجم قابل 
توجهی از رفت و آمدها در ســطح شــهر انجام 
می شود و بیشتر افراد حداقل از یک وسیله حمل و 
نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده می کنند. 
حجم باالی ترافیک یکی از دغدغه های مهم بسیاری 
از شــهرها است بنابراین اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی هم ایمنی بیشتری را نسبت به خودروهای 
شخصی دارد هم سبب کاهش ترافیک می شود به 
شــرط این که دسترسی به این وسایل آسان باشد. 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی حجم قابل 
توجهی از ترافیک را در شهرها کم می کند و این کار 
هم به اقتصاد خود استفاده کننده از این وسایل کمک 
می کند و هم به اقتصاد جامعه و هم موجب کاهش 

آلودگی هوا و محیط زیست می شود.
حمل و نقل عمومی عنصر حیاتی شــهرها هستند 
اگر بخواهیم مردم را به استفاده از این وسایل سوق 
بدهیم و مردم  تشویق به استفاده از این وسایل شوند 
باید امکانات این وسایل به روز و دسترسی مردم نیز 
به این وسایل عمومی آسان باشد؛ مخصوصاً استفاده 

از وسایل حمل و نقل عمومی برای قشر کم درآمد 
و ضعیف بسیار مناســب است و اتوبوس یکی از 
این وسایل حمل و نقل عمومی است که هم ایمنی 

بیشتری دارد و هم ارزان قیمت است.
اما در شهر زنجان بیشتر اســتفاده کنندگان از این 
وسیله از خدمات آن ناراضی هستند مخصوصاً بعد 
از اعمال تغییرات دو سال پیش و عوض شدن مسیر 
اتوبوس ها که ســبب کاهش تعداد آنها شده است 
و بیشــتر گالیه مردم از کمبود اتوبوس مخصوصا 
در شــهرک های اقماری و حاشــیه شهر است و 
انتظارهای طوالنی که برای آمدن اتوبوس می کشند. 
تعداد اتوبوس ها در این شــهرک ها کاهش یافته و 
نسبت جمعیت استفاده کننده با اتوبوس های فعال 
تناسبی ندارد و تعداد اتوبوس ها به یک تا 2 دستگاه 
رســیده و همین امر سبب شده است تا تعدادی از 
مردم با خودروهای شخصی خود آمد و شد کنند که 
همین موضوع سبب افزایش حجم ترافیک در هسته 

مرکزی شهر می شود.
آنهایی هم که ماشین شخصی ندارند با هر وسیله ای 
شده خود را به مقصد می رسانند و تعدادی هم که 
توانایی مالی ضعیــف دارند همچنان منتظر آمدن 
اتوبوس می مانند و این درحالی است که بیش از ۳۰ 
دســتگاه اتوبوس چندین ماه است که در پارکینگ 
شهرداری راکد مانده و خاک می خورد. حال پرسش 

این اســت که چــرا این ۳۰ دســتگاه اتوبوس در 
پارکینگ شهرداری بدون استفاده مانده و به ناوگان 

حمل و نقل شهر اضافه نمی شود؟
فرهاد رفیعی رییس سازمان مدیریت حمل و نقل 
شــهرداری زنجان در گفت و گو با تســنیم اظهار 
داشت: تعداد اتوبوس های فعال شهر باید حداقل 
۱۱5 دستگاه باشد ولی هم اکنون 8۰ دستگاه اتوبوس 

در سطح شهر فعالیت می کند.
وی در مورد ۳۰ دســتگاه اتوبوس که در پارکینگ 
شهرداری توقف کرده است گفت: شهرداری چون 
مجوز جذب نیرو و استخدام راننده را ندارد ناگزیر 
باید این اتوبوس ها را به پیمانکار واگذار می کرد و 
قرار بود این اتوبوس هــا در مزایده ای به پیمانکار 
واگذار شود اما هیچ استقبالی از سوی پیمانکاران در 

این زمینه انجام نشد.
رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری 
زنجان گفت: چون شهرداری نتوانست قراردادی با 
پیمانکار برای واگذاری اتوبوس ها داشته باشد در 
حال گرفتن مجوز برای بستن قرارداد با اشخاص 
حقیقی اســت تا اتوبوس ها را به رانندگان تحویل 
بدهد و سعی ما این است که تا قبل از سال ۱۴۰۰ 
این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه 

شود.
وی به خریــد اتوبوس های جدید اشــاره کرد و 

گفت: قرار بود بودجه خرید اتوبوس ها به صورت 
اوراق مشارکت از طرف مرکز به شهرداری زنجان  
اختصاص داده شود ولی هم اکنون چیزی به استان 
زنجان تعلق نگرفته و منتظر اقــدام مرکز برای به 

خرید اتوبوس های جدید است.
رفیعــی افزود: اگر قرار به خریــد اتوبوس جدید 
باشد تعداد آن به نوســانات و قیمت اتوبوس در 
بازار بســتگی دارد زیرا قیمت آن از یک میلیارد و 
8۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان 

رسیده است.
گفتنی است در اواخر مهرماه سال کنونی طبق گفته 
شهردار قرار بود اتوبوس های جدید به ناوگان حمل 
و نقل عمومی اضافه شود اما با توجه به نوسانات 
قیمت ارز و همچنین اثرات شــیوع ویروس کرونا 
بر هزینه درآمد شــهرداری ها این کار انجام نشد و 
با توجه به شــرایط حال حاضر هیچ امیدی نیز به 
خرید و نوســازی اتوبوس های جدید نیســت اما 
با وجود مشــکالت و چالش های فراوان پیش رو 
مسووالن شــهری اگر آن ها در اندیشه رسیدن به 
حمل و نقل مناسب و هوای پاک و محیط زیست 
تمیز هستند چاره ای جز این ندارند که اولویت های 
سرمایه گذاری شان با نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی باشد زیرا یکی از نشانه های پیشرفت شهرها 

وجود حمل و نقل مناسب شهری است.

 کمبود ناوگان اتوبوسرانی در زنجان 
 ۳۰دستگاه اتوبوس همچنان در پارکینگ شهرداری خاک می خورد

فرنشین گمرک استان:
گمرک زنجان

رتبه سوم ورود موقت کاال 
را در کشور دارد

 فرنشین گمرک استان زنجان گفت: 
گمرک این استان در ۱۰ ماهه امسال با حجم 
2۳8 هــزار تن کاال، رتبه ســوم را در میزان 

ورود موقت کاال در کشور دارد.
میرهاشم ســیداحمدی در کارگروه توسعه 
صادرات استان افزود: تا کنون ارزش کاالهای 
ورود موقت به گمرک زنجان ۶۹ میلیون دالر 
است که نسبت به ســال گذشته 2۹ درصد 

رشد دارد.
وی همچنین اظهار داشــت: از ابتدای سال 
کنونی تــا کنون بیــش از 2۴۶ میلیون دالر 
صادرات داشــتیم که هدف گــذاری برای 

امسال 2۱8میلیون دالر بود.
سیداحمدی با بیان اینکه سال گذشته میزان 
صادرات استان 22۳ میلیون دالر بود، اظهار 
داشت: امسال با وجود مشکل کرونا و بسته 
شدن مرزها، میزان صادرات تا کنون نسبت به 

سال گذشته ۱۴ درصد نیز رشد دارد.
وی با بیان اینکه میزان صادرات در اســتان 
در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا و بسته 
بودن مرزها، ۷8 درصد کاهش داشت، افزود: 
با توجه به فعالیتی که در ادامه در واحدهای 
تولیدی انجام گرفت، کاهش صادرات روند 
نزولی پیدا کرد تا جایی که در دی ماه امسال 
ارزش صادرات نسبت به سال گذشته روند 

افزایشی نیز پیدا کرد.
ســیداحمدی با بیان اینکه باالی ۷۶ درصد 
صادرات استان، شمش روی است، افزود: در 
زمینه واردات نیز همه کاالهای وارداتی مواد 

اولیه و ماشین آالت خط تولید است.
وی افزود: خــاک روی به میزان 22 درصد 
و ماشین آالت به میزان ۱۶ درصد، بیشترین 

کاالهای وارداتی به استان زنجان هستند.
فرنشین گمرک اســتان زنجان گفت: میزان 
واردات به اســتان نیز از ابتدای سال کنونی 
تا کنون ۳۳۶ میلیون بوده است که نسبت به 

سال گذشته چهار درصد رشد دارد.

خبـرخبــر

استاندار: 
صادرات زنجان

۱۳ درصد رشد دارد
زنجان گفت: صادرات  اســتاندار   
این اســتان در ۱۱ ماهه امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش، ۱۳ 
درصد رشــد دارد و انتظار می رود تا پایان 
سال تا 2۴ درصد نیز افزایش پیدا کند و به 

2۷۰ میلیون دالر برسد.
فتح اله حقیقی در نشست توسعه صادرات 
استان افزود: میزان صادرات در این مدت 
از نظــر وزنی نیز ۱۶ درصد رشــد کرده 

است.
وی به تدوین نقشــه راه تجارت خارجی 
اســتان در اتاق بازرگانی زنجان اشاره کرد 
و اظهار داشت: در سال کنونی بر پایه این 
نقشــه راه ترسیمی حرکت کرده ایم و اگر 
حتی ۱۰ درصد این نقشــه اجرایی شود، 
خوب است چرا که امور نظم پیدا می کند.
حقیقــی از عملکــرد گمــرک زنجان در 
تســهیلگری ها بــرای توســعه صادرات 
استان قدردانی کرد و اظهار داشت: کسب 
رتبه ســوم گمرک زنجان در بین گمرکات 
کشور، در حجم ورود موقت کاال نشان از 

گشایش در امور دارد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به ضرورت تسریع در اجرای پروژه 
2خطه کردن راه آهن زنجان -قزوین تاکید 
کرد و گفت: با بهره برداری از این پروژه، 
ظرفیت حمل بار اســتان از طریق خطوط 
ریلی بیش از 2 برابر افزایش پیدا می کند و 
زمان آمد و شد مسافران از تهران به زنجان 

نیز یک ساعت کاهش می یابد.
حقیقی در بخش دیگری از ســخنان خود 
به موضوع برگزاری نمایشگاه های عرضه 
کاال و خدمات در اســتان اشــاره کرد و 
افزود: برگزاری این نمایشــگاه ها باید به 
ستاد کرونا ارجاع داده شود تا در باره آنها 
بر پایه وضعیت و رنگ بندی شیوع کرونا 

تصمیم گیری صورت گیرد.
استاندار زنجان در بخشی از سخنان خود 
به  آتش سوزی روز گذشته در یک واحد 
تولیدی کارگاهی در شهرک صنعتی اشراق 
و اطفای حریق آن اشاره کرد و گفت: آتش 
ســوزی در این واحد کــه زمینه فعالیتش 
تولید محصوالت بهداشــتی بر پایه الکل 

است، در فاصله 2 ساعت مهار شد.  
حقیقی گفت: یک کمیته حقیقت یاب برای 
بررســی دلیل آتش ســوزی در این واحد 

تولیدی تشکیل شده است.  

 معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
زنجان گفت: لیســت خبرنگاران متقاضی مسکن 
ملی استان زنجان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نهایی شــده که مقرر شد جهت پاالیش 
شــرایط متقاضیان به اداره کل راه و شهرســازی 

ارسال شود.
به گــزارش زنگان امــروز مهرداد ســلطانی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا، در باره آخرین 
وضعیت مسکن خبرنگاران اظهار داشت: به تازگی 
نشســتی در این رابطه تشکیل و تصمیماتی اتخاذ 

شد.
وی با بیان اینکه لیست خبرنگاران متقاضی مسکن 
ملی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهیه 

و نهایی شده است، خاطرنشان کرد: مقرر شد این 
لیست جهت پاالیش شرایط متقاضیان به اداره کل 

راه و شهرسازی ارسال شود.
ســلطانی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان 
زنجان نیز شــرایط متقاضیان را بر مبنای ضوابطی 
که دارند، پاالیش کرده و افراد واجد شرایط را برای 

تصمیم گیری اعالم می کنند.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار زنجان 
با اشــاره به شرایط دریافت مســکن ملی گفت: 
افرادی که مشمول شرایط طرح اقدام ملی مسکن 
می شوند باید پس از بررسی ها توسط اداره کل راه 

و شهرسازی مشخص شوند.
این مســوول در باره باال بودن مبلغ و پایین بودن 

فاصله زمانی بین دریافت اقســاط طرح اقدام ملی 
مسکن اظهار داشت: طرح اقدام ملی مسکن، فرآیند 
مشخصی دارد که آورده دولت در این طرح، زمین 

و تسهیالت است.
وی با بیان اینکــه دولت، زمین مورد نیاز را تامین 
کرده است، خاطرنشان کرد: هزینه زمین یا به تدریج 
از متقاضیان دریافت شده و یا در رهن دولت باقی 
می ماند. ســلطانی با بیان اینکه تسهیالت مربوطه 
در زمان مقرر به پروژه ها تزریق می شــود، افزود: 
آورده متقاضیان نیز متناسب با مساحت پروژه ها و 

پیشرفت کار دریافت خواهد شد.
وی در بــاره کم بودن فاصله زمانی بین اقســاط 
تصریح کرد: به هر حــال، دولت و متقاضیان هر 

کدام تعهداتی دارند که باید به آن پایبند باشــند و 
هزینه ســاخت مسکن یا همان آورده متقاضی نیز 
به تدریج و متناسب با روند پیشرفت کار دریافت 

خواهد شد.
به گزارش موج رسا؛ و بنا به گفته سعید شاهین فر، 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان زنجان با توجه به زمان در نظر گرفته شده 
برای تکمیــل فرم طرح اقدام ملی مســکن برای 
خبرنــگاران، ۱2۰ خبرنگار زنجانــی این فرم را 

تکمیل کرده اند.
وی اظهار داشــت: با مشخص شدن تعداد واقعی 
متقاضیان، بحث زمین مســکن خبرنــگاران نیز 

پیگیری می شود.

معاون استاندار زنجان خبر داد:

لیست خبرنگاران متقاضی مسکن در زنجان در مسیر پاالیش
 خبرنگارانی که مشمول شرایط طرح اقدام ملی مسکن می شوند باید پس از بررسی ها توسط اداره کل راه و شهرسازی مشخص شوند

 اگرچه وضعیت استان زنجان در شرایط 
زرد و آبی قرار دارد ولی مسووالن استانی همواره 
این وضعیت را شــکننده توصیف کرده اند و به 
مردم بابت رعایت پروتکل های بهداشتی تذکر د 

اده اند.
به گزارش تســنیم، پس از شیوع ویروس کرونا 
در اســتان زنجان از سال گذشــته وضعیت این 
اســتان همواره در شــرایط قرمز و نارنجی قرار 
داشــت که خوشــبختانه با اجرای طرح شهید 
»حاج قاســم ســلیمانی« و پای کار آمدن بسیج، 
وضعیت این استان از شرایط بحرانی خارج شد 
و اکنون پس از گذشت چند ماه همچنان وضعیت 
استان در شــرایط آبی و زرد قرار دارد. حال پس 
از اینکه هم اکنون وضعیت اســتان به جزء ســه 
شهرستان در حالت آبی قرار دارد ولی مسووالن 
استانی در جلســات مختلف وضعیت استان را 
شکننده توصیف می کنند و مدام در باره رعایت 

پروتکل های بهداشتی به مردم تذکر می دهند.
محمدرضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان در جلسات مختلف تاکید کرده 
است که وضعیت استان نگران کننده است و اگر 
مردم رعایت نکنند مجبور به اعمال محدودیت ها 
در روزهای پایانی ســال هستیم؛ تمایلی به بستن 
بازار در روزهای شب عید نداریم ولی اگر آمار باال 

رود ناچار به اعمال محدودیت ها هستیم.
از سوی دیگر وجیه اله نوروزی، فرماندار شهرستان 
ابهر در گفت و گو با تسنیم  اظهار کرد: با توجه به 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان 
ابهر شوربختانه شاهد افزایش مبتالیان به کرونا از 
لحاظ تعداد آمار بیماران سرپایی و بستری شدگان 
هستیم. افزایش آمار ها نشان از این دارد که امکان 
آغاز موج چهارم کرونا در شهرســتان ابهر دور از 

انتظار نیست.
وی با اشــاره بــه اینکه با توجه بــه اقداماتی که 

ســتاد مقابله با کرونای شهرستان در پیش گرفته، 
تست های سرپایی در مراکز بهداشت و درمان در 
حال انجام است گفت: با کمک نیرو های بسیجی 
و اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی سرعت 
بیماریابی افزایش یافته که این امر بیانگر عملکرد 

مثبت طرح مذکور در سطح شهرستان است.
فرماندار شهرســتان ابهر تصریح  کرد: در سطح 
شهرستان دو مرکز جدید ۱۶ ساعته نیز فعال شده 
تا کانون ها و مراکز آلوده شناسایی شوند و اقدامات 
الزم برای منع شیوع بیشتر بیماری انجام شود. اگر 
بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دار 
باشد شاهد اوج گیری دوباره کرونا خواهیم بود و 
از مردم شهرستان ابهر درخواست می شود توجه 
جدی به رعایت موازین بهداشتی داشته باشند تا 

شاهد موج چهارم بیماری نباشیم.
همینطور اســتاندار زنجان در یکی از جلســات 
مهم اســتان با تاکید بر اینکه امروزه قدرت انتقال 

ویروس پنج برابر قوی تر شده است، گفت: برای 
مهار ویــروس کرونا از حــدود ۱۰ هزار نیروی 
مردمی و بسیج استفاده کرده ایم و امیدواریم مردم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی سبب هدررفت 
زحمات دســتگاه های اجرایــی، کادر درمان و 

همینطور ۱۰ هزار نیروی مردمی نشوند.
حال با این تفاســیر مشخص است که وضعیت 
استان زنجان بسیار شکننده است و اگر مردم در 
روزهای پایانی سال رعایت نکنند قطعا آغاز پیک 
چهارم کرونا دور از انتظار نیســت. طبیعتا در این 
روزها و روزهای واپسین سال شهروندان تمایل 
بیشــتری برای حضور در هســته مرکزی شهر 
و مراکز تجاری دارند و کارشناســان بهداشتی و 
درمانی معتقدند اگر روند اینگونه پیش برود عالوه 
بر اینکه پیک چهارم کرونا آغاز خواهد شد، بازار 
و مراکز تجاری بخاطر اعمال محدودیت ها بسته 

خواهند شد.

 کم توجهی به پروتکل های بهداشتی در زنجان سبب تشدید محدودیت ها می شود
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 رییس هیات دوچرخه ســواری اســتان 
زنجان گفت: پیســت دوچرخه ســواری زنجان 
که تنها پیست اســتاندارد کشور بوده و قابلیت 
برگــزاری تمام مســابقات بین المللی، جهانی و 
المپیک را دارد نیازمند تامین اعتبار برای تکمیل 

است.
به گــزارش زنگان امروز فرهــاد عصفوری در 
گفت وگــو با خبرنگار موج رســا، با اشــاره به 
نیمه کاره بودن پیســت دوچرخه سواری زنجان 
اظهار داشــت: این پروژه نزدیک به ۴۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که با مشکل بودجه مواجه 

شده است.
وی با بیان اینکه پیست دوچرخه سواری زنجان، 
جزء پروژه های مهــم وزارت ورزش و جوانان 
است، خاطرنشــان کرد: بودجه ای که هم اکنون 
به این پروژه اختصاص یافته، ســاالنه حدود 2 
میلیارد تومان است که جوابگوی پیشرفت پروژه 

نیست.
عصفوری با بیــان اینکه قــرارداد اولیه اجرای 
پروژه 2۰ میلیارد تومان اســت، یادآور شد: اما 
اکنــون ۱۰۰ میلیارد تومان بــرای تکمیل پروژه 

مورد نیاز است.
رییس هیات دوچرخه ســواری استان زنجان با 
بیان اینکه 2 میلیارد تومان به نوعی برای ســرپا 
نگه داشــتن پروژه بوده و جوابگوی تکمیل ان 
نیســت، گفت: از طریق نماینــدگان مجلس و 
وزارت ورزش و جوانــان در تالش و پیگیری 
بــرای تامین اعتبار مورد نیاز هســتیم اما نیاز به 
فکر اساسی از سوی مدیران ارشد استان دارد و 

پیگیری از ســوی مسووالن استانی باید مقداری 
جدی تر باشد.

وی اظهار داشــت: اعتبار این پروژه با توجه به 
فهرست بهای سال 88 به مبلغ 2۰ میلیارد تومان 

پیش بینی شــده بود اما قرارداد آن در ســال ۹۱ 
منعقد شده است.

عصفوری خاطرنشان کرد: بعد از سال ۹۱ قیمت 
مصالح ســاختمانی افزایش یافت و با توجه به 

فهرســت بهای امروز، قیمت ها حداقل 5 برابر 
شده است.

رییس هیات دوچرخه ســواری اســتان زنجان 
گفت: پیش بینی شــده بود که پــروژه در موعد 
مقرر به اتمام برسد اما شوربختانه تغییر دولت ها 
و ســپس تعدد پروژه ها در کل کشور سبب شد 
که اعتبارات به ســمت پروژه هایی که پیشرفت 
باالیی داشته و در حال تکمیل بودند، سوق داده 
شود و بودجه آنچنانی به پروژه های با پیشرفت 

پایین، تخصیص نیافت.
وی با بیان اینکه پیست دوچرخه سواری زنجان، 
جزء بزرگترین پروژه های ورزشی کشور است، 
اظهار داشت: پیست زنجان، تنها پیست استاندارد 

دوچرخه سواری کشور است.
عصفوری خاطرنشــان کرد: 2 پیست سرپوشیده 
دوچرخه ســواری در کشور وجود دارد که یکی 

در ساری و دیگری در زنجان است.
رییس هیات دوچرخه ســواری اســتان زنجان 
با بیان اینکه پیســت دوچرخه ســواری ساری، 
غیراستاندارد اســت، افزود: پیست زنجان، تنها 
پیست اســتاندارد کشور اســت که در صورت 
تامین اعتبــار و تکمیــل، قابل اســتفاده برای 

مسابقات بین المللی، جهانی و المپیک است.
وی با تاکید بر اینکه پیســت دوچرخه ســواری 
زنجان، اســتاندارد بوده و قابلیت برگزاری تمام 
مسابقات بین المللی را دارد، یادآور شد: به گفته 
پیمانکار پروژه در صورت تامین و تزریق اعتبار 
مورد نیاز، حداکثر ظرف یک و نیم سال، تکمیل 

و آماده بهره برداری می شود.

تنها پیست استاندارد دوچرخه سواری ایران در زنجان ۱۰۰ میلیارد تومان کمبود اعتبار دارد

پیست ناتمام
 رییس هیات دوچرخه سواری زنجان: این پیست قابلیت برگزاری تمامی مسابقات بین المللی، جهانی و المپیک را دارد

 بودجه  ساالنه این پروژه ساالنه 2 میلیارد تومان است که جوابگوی پیشرفت پروژه نیست
 100 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه مورد نیاز است ودر صورت تامین و تزریق اعتبار مورد نیاز، حداکثر ظرف یک و نیم سال، تکمیل و آماده بهره برداری می شود

 رییس علوم پزشــکی اســتان زنجان 
گفت: ۶ نفر به آمار مبتالیان به کرونا در استان 
زنجان در 2۴ ساعت گذشته افزوده شده است.

بــه گزارش مهر، پرویز قزلبــاش با بیان اینکه 
در 2۴ ساعت گذشــته ۶ نفر به آمار مبتالیان 
به کرونا در اســتان زنجان افزوده شده است، 
گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۶ هزار 
و ۹۶8 نفر بر پایه یافته های آزمایشگاهی مثبت 

اعالم شده است. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان افزود: هم اکنون ۱۳8 نفر به علت ابتالء 
به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان زنجان 

بستری هستند.
این مقام مســوول با بیان اینکه در 2۴ ساعت 
گذشته یک نفر در اســتان زنجان بر اثر ابتالء 
به بیماری کرونا جان باخت، گفت: در مجموع 
تاکنــون هــزار و ۱۶5 نفر به علــت ابتالء به 

این ویروس در اســتان جان خود را از دست 
داده اند.

وی افــزود: از مجموع بیمــاران مبتال به این 
ویروس هم تا به امروز پنج هزار و ۷۶۳ نفر با 

بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.
قزلباش گفــت: تاکنون ۱۹ هزار و 8۷۶ نفر به 
علت مشکوک بودن به این ویروس در مراکز 
درمانی استان نمونه برداری و بستری شده اند.

رییس علوم پزشکی استان:

۶ بیمار جدید کرونایی در زنجان شناسایی شد
 علی مقدم دانشــجوی دانشــگاه پیام نور 
واحد صائین قلعه مقام نخست جشنواره کارآفرینی 

دانشجویی را کسب کرد.
به گزارش زنگان امروز، دکتر علی محمدی رییس 
دانشــگاه پیام نور اســتان زنجان گفــت در اولین 
جشنواره کارآفرینی و بازارچه دانشجویی دانشگاه 
های پیام نور سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه پیام 
نور استان آذربایجان غربی برگزار گردید دانشجوی 
دانشــگاه پیام نور اســتان زنجان مقام نخست این 

جشنواره را از آن خود کرد

 این مقام مسوول افزود در این جشنواره آقای علی 
مقدم دانشــجوی رشــته مدیریت بازرگانی واحد 
صایین قلعه این دانشگاه با تولید اثر بازی موبایلی با 
نام جویندگان مخصوص پلتفرم اندروید عرضه شده 
برای مخاطبان باالی ۷ سال توانست در بخش کسب 
و کارهای دانشجویی مقام نخست این جشنواره را به 

خود اختصاص دهد.
این جشنواره در چهار بخش ایده ها و طرح ها بخش 
آثار و دســتاوردها بخش کانون های کارآفرینی و 

بخش کسب و کارهای دانشجویی برگزار شد.

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان در نظر دارد موارد درج شده در جداول ذیل را از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

قطعات مستعمل و مستهلک

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهمبلغ کل ریالمورد معامله
1.409.080.000140.908.000قطعات مستعمل و مستهلک  طبق لیست پیوست اسناد

بنابراین از کلیه متقاضیان و اشخاص واجد شرایط که تمایل به شرکت در این مزایده ها را دارند دعوت می گردد جهت 
دریافت اســناد مزایده از ســاعت 10 صبح مورخه 99/12/13 تا ســاعت 19 مورخه  99/12/25  به سامانه  تدارکات 
الكترونیكي دولت مراجعه نموده و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند . پیشنهادات و مدارک خود را نیز از تاریخ 99/12/14 
تا پایان ساعت 9 صبح  مورخه 99/12/27 در سامانه فوق الذکر درج نموده و ضمانتنامه شرکت در مزایده را نیز به صورت 
فیزیكی حداکثر تا ســاعت 10 صبح مورخه 99/12/27 به دبیرخانه این شــرکت تسلیم و رسید اخذ نمایید ضمناً زمان 

بازگشایی پاکات روز چهارشنبه ساعت 11 صبح مورخه  99/12/27  می باشد.. 
- نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانكی یا واریز نقدی  )که شرح باز پرداخت آن در اسناد مزایده  و 

سامانه ستاد آمده است ( به مبالغ اشاره شده قابل قبول می باشد.
- جهت دریافت اسناد بایستي با مراجعه به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت اقدامات الزم صورت گیرد . 

- هزینه آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد .
- شرایط پرداخت مبلغ مورد معامله : به صورت کامال نقدی و تا تاریخ 99/12/28 دریافت خواهد گردید .

- نشانی مزایده گزار : زنجان- خیابان خرمشهر- باالتر از میدان هنرستان- روبه روی پارک میثم  
- تلفن تماس: 33770023-4

آگهـی تجدید مـزايـده عمـومـی اسفند ماه1399  

معاونت برنامه ریزی و توسعه مديريت شركت شهركهای صنعتی استان زنجان

کسب مقام نخست جشنواره کارآفرینی کشور
توسط دانشجوی پیام نور زنجانی

شرکت آب منطقه ای زنجان به منظور تهیه فهرست کوتاه مشــاوران براي انجام »مطالعات امكان سنجی طرح های 
گردشگری پیرامون سدهای تهم و کینه ورس از کلیه مشاوران دارای گواهینامه صالحیت در حداقل پایه )3( رشته سدسازی و 
یا حداقل پایه )3( رشته آبیاری و زهكشی در گروه مهندسی آب و حداقل پایه )3( رشته محیط زیست در گروه تخصص های 
مشترک و حداقل پایه)3( رشته خدمات اقتصاد در گروه خدمات برنامه ریزی به صورت توامان از سازمان برنامه و بودجه دعوت 
مي نماید با بهره گیری از ســامانه تدارکات الكترونیكی دولت )www.setadiran.ir( به صورت الكترونیكی نســبت به 

دریافت اسناد ارزیابی کیفی و شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
الزم به ذکر است اسناد ارزیابی کیفی حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ این آگهی در سامانه تدارک الكترونیک دولت بارگذاری 
و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است برنامه زمانی برگزاری دیگر مراحل فرآیند ارزیابی کیفی مطابق با 

مفاد اسناد ارزیابی کیفی خواهد بود.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱- برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی صرفا از طریق ســامانه تدارکات الكترونیكی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مذکور در 
بستر سامانه امكان پذیر می باشد. ضمنا ارائه نسخه فیزیكی پیشنهاد ارزیابی کیفی طبق مهلت مذکور در اسناد ارزیابی کیفی به 

کارفرما الزامی می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۳- عالقه مندان به شرکت در ارزیابی کیفی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 02۱-4۱9۳4
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

ضمنا این آگهی در سایت های زیر نیز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.
  www.iets.mporg.ir ۱- سایت اطالع رسانی کشوری

 www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه ای زنجان

تجدید فراخوان ارزيابی كيفی مشاوران

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

ف/99/2
نوبت اول

شرکت آب منطقه ای زنجان
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هشدار سازمان جهانی بهداشت: 
تضمینی برای پایان 
زودهنگام کرونا نیست

 یک مقام ارشــد ســازمان جهانی 
بهداشــت گفت »زودهنــگام« و »غیرواقع 
گرایانه« است که فکر کنیم همه گیری کرونا 
تا پایان سال متوقف خواهد شد اما واکسن 
های جدید می توانند به کاهش چشمگیر 

بستری در بیمارستان و مرگ کمک کند.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
نوشــت: دکتر مایکل رایــان مدیر برنامه  
اقدامات اضطراری سازمان جهان بهداشت 
گفت تمرکز جهان اکنون فقط باید این باشد 
که انتقال کووید-۱۹ را به پایین ترین سطح 

برساند.
وی در یــک کنفرانس خبــری گفت: اگر  
باهوش باشیم می توانیم شمار بستری ها در 
بیمارستان ها و مرگ و میر ناشی از کرونا و 
مسائل ناخوشایند مربوط به همه گیری را تا 

پایان سال کاهش دهیم.
رایــان گفت: اطالعات جدید به ســازمان 
جهانی بهداشت اطمینان داده که بسیاری از 
واکســن هایی که مجوز گرفته اند به مهار 
گسترش انفجارگونه ویروس کمک کرده اند.
این مقام سازمان جهانی بهداشت افزود: اگر 
واکسن ها نه تنها به کنترل مرگ و بستری در 
بیمارستان ها بلکه به کاهش ریسک انتقال 
کنند می توان باور کرد که می توان با سرعت 

بیشتری روند همه گیری را کنترل کرد.
رایان البته درباره خوشبینی در این زمینه هشدار 
داد و گفــت هیچ چیز نمی تواند پایان همه 
گیری را که روندی متغیر است تضمین کند. 

اما اکنون ویروس بسیار تحت کنترل است.
تدروس آدهانوم فرنشــین سازمان جهانی 
بهداشت از این که جوانان و بزرگساالن سالم 
در کشــورهای ثروتمند قبل از افراد دارای 
ریسک باال در کشــورهای در حال توسعه 

واکسینه شده اند ابراز تاسف کرده است.
وی با اشاره به واکسیناسیون برنامه کوواکس 
تحت حمایت ســازمان ملل در کشورهای 
غنا وساحل عاج، از این که واکسینه کردن 
این کشــورها ســه ماه بعد از این روند در 
بریتانیا، آمریکا و کانادا آغاز شــده اســت، 
انتقاد کرد و گفت کشــورها نباید در زمینه 
واکسینه کردن رقابت کنند این یک رقابت 
مشــترک علیه ویروس است ما از کشورها 
می خواهیم به بخشی از تالش جهانی برای 

سرکوب ویروس ملحق شوند.
این مقام ارشــد سازمان جهانی بهداشت با 
ایــن حال از انتقاد از کشــورهایی که افراد 
جوان تر و سالم تر را واکسینه کرده اند ولی 
از کمک به کشورهایی که حتی نتوانسته اند 
افراد آسیب پذیر را واکسینه کنند دریغ کرده 

اند؛ خودداری کرد.
 آدهانوم پیشتر گفته بود که برای اولین بار 
در ۷ هفته گذشته تعداد مبتالیان به کرونا، در 
هفته گذشته افزایش یافته است. این افزایش 
بعــد از ۶ هفته متوالی کاهش ابتال گزارش 
شده است. فرنشین سازمان جهانی بهدشات 
این افزایش را »امید کننده« توصیف کرد و  
گفت: سازمان متبوعش در حال همکاری 
برای درک بهتر چرایی افزایش ابتالها است 
که بخشــی از آن ظاهرا بــه دلیل »کاهش 
اقدامات در رعایت بهداشت عمومی« است.
کرونا تاکنــون باعث مرگ 2 میلیون و55۱ 
هــزار و ۳8۰ نفر  و ابتــالی بیش از ۱۱5 

میلیون نفر در جهان شده است.

رژیم غذایی سرشار از 
فروکتوز می تواند به سیستم 

ایمنی آسیب برساند
 یک مطالعه جدید نشــان می دهد 
رژیم غذایی سرشار از فروکتوز به سیستم 

ایمنی بدن آسیب می رساند.
به گــزارش مهر به نقل از ســاینس دیلی، 
تحقیقات جدید دانشــمندان سوانزی ولز 
بریتانیا نشان می دهد که مصرف یک رژیم 
غذایی حاوی فروکتوز قند ممکن است از 
عملکرد صحیح سیســتم ایمنی بدن مردم 

جلوگیری کند.
فروکتوز معموالً در نوشیدنی های شیرین، 
شــیرینی ها و غذاهای فرآوری شده یافت 
می شود و به طور گسترده ای در تولید مواد 
غذایی اســتفاده می شود. این ماده با چاقی، 
دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیرالکلی 
همراه است و مصرف آن در سالهای گذشته 
به طور قابل توجهی در کشورهای توسعه 
یافته افزایش یافته است. با این حال، درک 
تأثیر فروکتوز بر سیستم ایمنی بدن افرادی 
که آن را بــه میزان باالیی مصرف می کنند، 

تاکنون محدود بوده است.
مطالعه جدید نشــان می دهد که فروکتوز 
باعث ملتهب شــدن سیســتم ایمنی بدن 
می شود و این فرآیند مولکول های واکنشی 
بیشــتری تولید می کند که با التهاب همراه 
هســتند. التهاب از این نــوع می تواند به 
ســلول ها و بافت ها آسیب برساند و باعث 
شود ارگان ها و سیستم های بدن آنطور که 

باید کار نکنند و منجر به بیماری شوند.

از تحریم تا احتکار در سال کرونایی؛خبــر

ماجرای تامین »مهمات« برای یک دفاع طاقت فرسا
 »احتکار« و »تحریم«؛ خطرناک تر از کرونا

 کرونــا که آمد، گره 
کــور تحریم هــا و احتکار 
سودجویان هم شدند دو لبه 
یک شمشــیر علیه سالمت 
مردم کشورمان؛ به طوری که 
بازار ماسک، مواد ضدعفونی 
کننده و تجهیزات حفاظتی 
مقابل کرونا را در کشــور 
آشفته کرد و مردم و مدافعان 
ســالمت را در مضیقه قرار 
داد؛ اما حاال بعد از گذشت 
یکسال ورق برگشته و بازار 
تجهیــزات حفاظتی مقابله 
با کرونا در شــرایط وفور و 

صادرات است...
به گــزارش ایســنا، کرونا 
کــه آمــد، هنــوز کســی 
ویروس  این  نمی دانســت 
هزار رنگ چگونه و با چه 
سرعتی می تواند در جان ها 
رخنــه  کنــد، در برخی با 
به  شبیه  بالینی  عالمت های 
آنفلوآنزا خودنمایی می کرد 
و در برخی هم بی عالمت. 
دانشــمندان جهان نه روش 
درمانی برایش متصور بودند 
و نه حتی درباره روش های 
انتقــال  از  پیشــگیری 
کووید-۱۹ حقایق علمی را 
می دانستند. تنها حرف علم 
ناخوانده  مهمــان  برابر  در 
چینی همین بــود که یک 

ویروس تنفسی مانند آنفلوآنزاست و از راه تنفسی 
منتقل می شود. بنابراین باید همان نکات بهداشتی 
را که برای پیشگیری از آنفلوآنزا رعایت می کنیم، 
در دوران شــیوع کرونا هم رعایت کنیم تا در امان 
بمانیم؛ یعنی دست هایمان را مرتبا بشوییم، از تجمع 
و حضور غیر ضروری در بیــرون از خانه پرهیز 
کنیم، اگر بیمار شدیم در خانه بمانیم و استراحت 
کنیم، در عین حال ســازمان جهانی بهداشت هم 
ســفارش می کرد که فقط بیماران دارای عالئم و 

کادر درمان از ماسک استفاده کنند.
بازار سیاه »ماسک« و »مواد ضدعفونی کننده«

در بدو ورود این مهمان ناخواسته به کشور ما نیز 
در آخر بهمن مــاه ۱۳۹8 مردم از بیم جان خود و 
عزیزان شان در فکر راهکارهایی برای زندگی بودند. 

البته هیچکس گمان نمی کرد 
که شــیوع ویــروس آنقدر 
خطرناک و عالم گیر شود و 
قرار باشد بیش از یکسال را با 
آن سر کنیم. بر همین اساس 
وزارت بهداشــتی ها هم به 
تاسی از سفارش های سازمان 
اعالم  جهانــی،  بهداشــت 
می کردند که مردم از تجمع 
خودداری کنند و سعی کنند 

جز به ضرورت از خانه خارج نشوند. البته بسیاری 
از افراد از همان ابتدا از بیم جان به دنبال ماســک، 
مــواد ضدعفونی کننده و... بودنــد؛ موادی که در 
چند روز و بعد از ســفارش به استفاده همگانی از 
آنها، به ُدّری کمیاب و بلکه نایاب بدل شده بود و 
پشت در عمده داروخانه ها یک کاغذ چسباده شده 
بود که ماســک و مواد ضدعفونی کننده نداریم، اما 
همان ماسک در بین دستفروشان و سوپرمارکت ها 
و بازارهای غیررســمی با قیمت های آنچنانی و با 

کیفیت پایین فروخته می شد.
»احتکار« و »تحریم«؛ خطرناک تر از کرونا

حتــی در اوایل شــیوع اپیدمی، تامین ماســک، 
مــواد ضدعفونی کننــده و تجهیــزات حفاظتی 
برای بیمارستان ها نیز مشکل ســاز شد و وزارت 
بهداشتی ها به سختی می توانستند نیاز بیمارستان ها 
را آن هم در شــرایط تحریمی که اجازه ورود این 
تجهیزات به کشور از سوی آمریکا و هم پیمانانش 
داده نمی شــد، رفع کنند. در عین حــال در بازار 
سیاه ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده به 
قیمت های گزاف فروخته می شد و مردم هم از بیم 
جان ناچار بودند آن ها را با قیمت های چند برابری 

تهیه کنند.
احتکار این اقالم از سوی کسانی که نان شان را از 
جان مردم درمی آورند، منجر به آشفتگی بازار تامین 
تجهیزات حفاظتی شــده بود. انبارهای احتکار پر 
شده بود و ســودجویان سودی گزاف از این بازار 

به جیب می زدند.
بر همین اســاس بود که در تاریخ ۱۰  اسفند ماه 
۱۳۹8 وزیر بهداشــت در نامه ای خطاب به رییس 
جمهور اعالم کرد کــه »اینجانب از احتمال ورود 
ویــروس کرونای جدیــد به کشــور در نامه ای 
به گمرکات کشــور اعــالم نمودم صــادرات و 
خروج ماســک تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شود 
و همکارانــم را مأمور کردم تا با قیمت مناســب 
تولیــدات داخل را خریــداری و جهت روز مبادا 
ذخیره کنند. متأسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار 
اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار 
سیاه شد. متأسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک 

میلیون عدد ماســک تحویل و بقیــه نمی دانم در 
کجا انباشــته شده، همکاران اینجانب بدلیل اجبار 
شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و 

دالل از قاچاقچیان با قیمت گزاف می خرند.
پرســش بنده این اســت که آیا در شــرایطی که 
همکاران جان بر کف اینجانب در ســخت ترین 
شــرایط ممکن روز و شــب در بخش های آلوده 
پروانه وار گرد مردم می گردند و خواب و آرامش و 
سالمتی را قربانی سالمت و راحتی مردم می کنند، 
در روزهایــی که احتمال آلودگی مردم بدلیل عدم 
وجود اقالم حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، 
این شــبکه فرصت طلب بی انصاف از کجا خاطر 
جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبه روی مردم 
و مسوولین می ایستد و به راحتی اعالم می کند که 
را  ماسک  میلیون  دویســت 
می تواند 2۴ ســاعته با فالن 
قیمــت در فــالن جا عرضه 

کند؟
به  آیا رواســت گروهی دل 
دریای آلودگی جهت رهایی 
مردم بزننــد و گروهی لباس 
و ماســک اینان و بیمارانشان 
را در انبارها برای سودجویی 
صد برابری و یــا قاچاق به 

دیگر کشورها تلنبار کنند؟ ».
رییس جمهــور  روحانی در واکنش بــه این نامه، 
وزارت اطالعات را مأمور رســیدگی ســریع به 
موضــوع احتکار اقالم بهداشــتی کرد و بر همین 
اساس بود که با هم افزایی بخش ها و دستگاه های 
مختلف اعــم از نیروی انتظامی، وزارت اطالعات 
و... انبارهــای احتــکار ماســک و محلول های  

ضدعفونی کننده یکی پس از دیگری کشف شد.
در عین حال روی دیگر ماجرای کمبود ماسک و 
تجهیزات حفاظتی در کشــور، بحث تحریم بود. 
تحریم های آمریکایی که اجازه ورود ماسک، گان، 
کیت های تشخیصی، دارو و... را به کشور نمی داد 
و مسووالن بهداشت و درمان بارها اعالم کردند که 
علی رغم دروغ بزرگ آمریکایی ها مبنی بر تحریم 
نبــودن دارو و تجهیزات پزشــکی، اما با توجه به 
بسته بودن کانال نقل و انتقال مالی و در عین حال 
تهدید دیگر کشــورها از سوی آمریکا درباره عدم 
معامله با ایران، راه ورود این تجهیزات به کشــور 
بسته است. البته راهکارهای زیادی برای دور زدن 
تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت و اجرا شد. این 
همان شرایطی بود که وزیر بهداشت بارها و بارها 
از آن به عنوان شــنا در اقیانوس بال با دست های 
بســته یاد می کند و با اشاره به مشکالت مدیریت 
کرونا در کشور در شرایط تحریم و سنگ اندازی ها 
در ارسال دارو و تجهیزات به ایران، می گوید برای 
تامین ماســک و گان و مهمات اصلی این حمله 
سنگین برای دفاع طاقت فرسا در برابر کرونا، به ما 

اجازه واردات نمی دادند.
در عین حال برخی مجامع بین المللی و کشــورها 
در این مســیر به کمک ایران آمدند. به طوری که 
در تاریخ ۱2 اسفند ماه هواپیمای حامل کمک های 
سازمان جهانی بهداشت که حامل بیش از ۷.5 تن 
تجهیزات پزشــکی و حفاظتی بــرای بیش از ۱5 
هزار نفر همچنین کیت تشــخیصی کرونا جهت 
غربالگری ۱۰۰ هزار نفر بود، وارد کشــور شد. در 
عین حال محموله های دیگــری هم از تجهیزات 
حفاظتی و ماسک از برخی کشورها نظیر چین به 

ایران آمد تا بتواند مقداری به کشور کمک کند.

عکس تزیینی است
البته کشــورمان هم در این بین منفعل نماند، بلکه 
همه بخش ها برای رفع نیاز کشور آستین باال زدند. 
به طوری که دکتر محمدرضا شانه ســاز- رییس 
سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۴ اسفند ماه با اشاره 
به باال بودن تقاضای تهیه ماسک و مواد ضدعفونی 
نســبت به ظرفیت تولید کشور، گفت: به زودی با 
کمک نهادها و ارگان هایی که ظرفیت تولید در این 
حوزه را دارند تولید داخلی تا حد قابل مالحظه ای 

افزایش می یابد.
رکوردی 45 روزه

بر همین اســاس بود که ظرفیت تولید کشــور با 
سرعت افزایش یافت. عالوه بر کارخانه های تولید 
ماســک و مواد ضدعفونی کننده که به ســرعت 
ظرفیت تولید ماسک های صنعتی را باال می بردند، 
دیگر نهادها و دســتگاه های کشور اعم از بسیج، 
ســازمان های مردم نهاد، خیرین، مساجد و... پای 
کار آمدند و اقدام به تولید ماســک های کارگاهی 
و نیمه صنعتی کردند. تولید ماسک باال رفت، دیگر 
موضوع کمبود ماســک به تدریج مرتفع شده بود. 
بر همین اســاس هم بود که وزارت بهداشــتی ها 
اعالم کردند که ایــران ظرف ۴5 روز رکورد زد و 
از واردکننده اقالم کرونای، به تولیدکننده این اقالم 
بدل شد و سپس به عرصه صادرات این اقالم نیز 

پا بگذارد.
همه این اتفاقات در حالی رخ داده بود که هنوز کرونا 
رسما وارد مرحله پاندمی نشده بود، اما بسیاری از 
مناطق جهان را در بر گرفته بود و پیش روی می کرد. 
در عین حال هنوز هم بر ســر استفاه از ماسک به 
عنوان عاملی پیشگیرانه داده علمی اعالم نشده بود 
و فقط ســفارش به فاصله گذاری فیزیکی و عدم 

تجمع بود.
اعالم رســمی پاندمی قــرن و ارزان ترین راه 

پیشگیری از آن
2۱ اســفند ماه ۱۳۹8 بود که ســازمان بهداشت 

جهانی رســما اعالم کرد که 
شــیوع کووید-۱۹ به مرحله 
رســیده  جهانی  همه گیــری 
است و بنابراین باید اقدامات 
جدی تــری را در مقابــل آن 
اتخاذ کرد. دیگر کرونا عالم گیر 
شــده بود و بــه تدریج تمام 
نقاط جهان را درگیر خود کرد 
می گرفت.  جــان  همچنان  و 
بــا پیشــروی ویــروس در 

کشورهای مختلف، قوانین جدیدی بر کشورها از 
جمله کشور ما حاکم شد. خیابان ها خلوت شدند، 
بازارها تعطیل شدند و رنگ و لعاب شهرها عوض 

شد.
در ایران به تعطیالت ســال نو نزدیک می شدیم و 
دستور بهداشــتی در خانه ماندن و عدم سفر بود، 
برخی اما گوش شان بدهکار نبود و دید و بازدیدها 
و سفرهای نوروزی را شروع کردند. البته در اواخر 
نوروز ۱۳۹۹ به دنبال هشدارها و محدودیت هایی 
که در استفاده از بوستان ها و تفرجگاه ها اعمال شد، 

سیزده بدر ۹۹ در شرایط آرام تری گذشت.
بعد از آغاز سال جدید وزارت بهداشتی ها دوباره 
اعالم کردند که برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کووید-۱۹، خروج از منزل مگر در موارد ضروری 
باید به حداقل برسد. فاصله گذاری فیزیکی حفظ 
شــود و در عین حال به تدریج اعالم می شــد که 
هرچند اســتفاده از ماســک برای کادر درمانی و 

بیماران مناســب است، اما اســتفاده از ماسک و 
دستکش در اماکن عمومی با رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی نیز برای مردم سفارش می شود.
در نهایت در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، ســازمان 
جهانی بهداشــت هم به طور رسمی بر استفاده از 
ماسک در جاهایی که امکان رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی وجود نــدارد، تاکید و اعالم کرد که در 
مکان هایی مانند وســایل حمل و نقل عمومی یا 
فروشگاه ها که امکان حفظ فاصله اجتماعی وجود 
ندارد، افراد باید حتماَ از ماســک  اســتفاده کنند. 
همچنین افراد باالی ۶۰ ســال یا افرادی که دارای 
مشکالت و بیماری های خاص هستند باید به طور 

ویژه از ماسک های پزشکی استفاده کنند.
بر همین اســاس نیز در کشــورمان بحث استفاده 
اجباری از ماســک به عنوان عامل پیشــگیرانه در 
کوویــد-۱۹ مطرح شــد و وزارت بهداشــتی ها 
اعالم کردند که طبق تحقیقات انجام شده، ماسک 
موثرتریــن و ارزان قیمت ترین راه پیشــگیری از 
کرونا است و می تواند بین 85 تا ۹5 درصد از ابتال 
به کرونا به شرط حفظ فاصله اجتماعی پیشگیری 
کند. در عین حال از تیر ماه ۱۳۹۹ تاکید بر اجباری 
بودن ماســک بیشتر شــد، اما به دلیل عدم جدی 
گرفتن این موضوع از سوی برخی افراد، از ۱۹ مهر 
ماه ۱۳۹۹ اعالم شد که پیشنهاد شده که در صورت 
عدم استفاده از ماسک، افراد متخلف شناخته شده 
و برای آنها جریمه وضع می شود. پیشنهادی که در 
2۰ آبان ماه به تصویب رسید و قرار شد هر کس که 

ماسک نزند، 5۰ هزار تومان جریمه شود.
وفور ماسک

حاال دیگر ماسک در کشور به وفور بود و مشکلی 
از بابت تامین آن هم وجود نداشت. به طوری که 
رییس ســازمان غذا و دارو در هفتم دی ماه اعالم 
کرد که تولید ماسک کشــور از ۱۶۰هزار عدد در 
روز در ابتدای شــیوع کرونا به بیش از ۳۰ میلیون 
عدد رسیده اســت. همچنین هم اکنون روزانه ۴ 
میلیون عدد ماســک شامل 
یــک میلیــون و 8۰۰ هزار 
عدد بــرای مراکز درمانی و 
2 میلیون و 2۰۰ هزار عدد 
ماســک بــرای عرضه در 
می شود.  توزیع  داروخانه ها 
نیاز  امــروز  خوشــبختانه 
مصرف ماسک در کشور به 
خوبی توسط تولیدکنندگان 
داخلی پوشش داده می شود 

و 5۱ میلیون ماسک دپو داریم.
هم اکنون اما، بر پایه آمارهای ســازمان غذا و دارو 
میزان تولید ماسک ســه الیه از روزانه ۴۰۰ هزار 
عدد در ســال ۱۳۹8 به روزانــه ۴2 میلیون عدد 
رسیده است. همچنین میزان تولید ماسک فیلتر دار 
از روزانه 5۰۰۰ عدد در سال ۱۳۹8 به روزانه 5۰۰ 

هزار عدد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.  
در عین حال قیمت ماســک نیز مورد نظارت قرار 
گرفت و در اوایل مهر ماه ۱۳۹۹ قیمت ماسک سه 
الیه در داروخانه هــا ۱۳۰۰ تومان اعالم و از مردم 
درخواست شــد که در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف به سامانه ۱2۴ اطالع دهند.
صادرات ماسک ایرانی

از طرفی ایران نه تنها در تولید و تامین نیاز داخلی 
برای ماســک موفق بود، بلکه در حوزه صادرات 
ماســک نیز پیش افتاد. به طوری که بر پایه اعالم 
اتاق بازرگانی تهران، ایران در هشت ماهه ابتدایی 

سال ۱۳۹۹، حدودا ۹.2 تن 
تقریبی  ارزش  به  ماســک 
2۰۶ هزار دالر به ۹ کشــور 

صادر کرده است.
اصلی  مقاصــد  میــان  در 
صادرات ایران، دو کشــور 
عمان و افغانستان با واردات 
۶2 درصــد از کل صادرات 
کشــور، رتبه نخست را در 
اختیــار دارنــد و در مقابل 
حــدود ۹8 درصــد از کل 
واردات ماســک ایــران از 
است.  گرفته  چین صورت 
قیمت  میانگین  همچنیــن 
صادرات ماســک 22 دالر 
در کیلوگــرم و در واردات 
۱2۶ دالر در هــر کیلوگرم 

بوده است.
کیفیت ماسک

بعــد از رفع نیــاز کمی به 
ماســک برای پیشگیری از 
شیوع کرونا، نوبت به کیفی 
سازی ماســک های تولید 
داخلــی رســید و وزارت 
بهداشــتی ها بارها و بارها 
بر افزایش سختگیری ها و 
نظارت بر کیفیت ماســک 
های ســه الیه پزشــکی و 
دیگر ماســک های تولیدی 
در کشــور تاکید کرده اند. 
به طوری که رییس سازمان 
غذا و دارو اعــالم کرد که 
خوشبختانه با پیگیری و همکاری بین بخشی در 
حوزه تولید ماســک، هم اکنون وضعیت تامین در 
کشور بسیار مطلوب است و به سرعت کمبودها در 
حوزه انواع ماده اولیه مورد نیاز در تولید ماسک های 

باکیفیت در حال برطرف شدن است.
شانه ساز با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مجدانه در 
تالش است تا کیفیت ماسک های تولیدی را بیش از 
پیش ارتقاء دهد، گفت: تسهیل روند صدور مجوز 
تولید ماسک، شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان 
فاقد مجوز، امکان رهگیری و کنترل اصالت ماسک 
های سطح عرضه از جمله برنامه های این سازمان 
در حوزه تولید و توزیع انواع ماســک اســت که 
ان شاءهلل با همکاری وزارت صمت، وزارت کشور 

و بسیج اصناف قابل تحقق است.
تجهیزات حفاظتی برای کادر درمان

در حــوزه تامین تجهیزات حفاظــت فردی برای 
پزشکان و پرســتارانی که در خط مقدم مقابله با 
کرونا در بیمارستان ها در حال جان فشانی بودند 
نیز در ابتدای شــیوع این بیماری وضعیتی مشابه 
ماســک وجود داشت. به گونه ای که تحریم های 
آمریکا علیه کشــورمان اجازه ورود این تجهیزات 
حفاظتی را نمی داد و گویا مستقیما جان پزشکان و 
پرستاران کشور را نشانه رفته بودند. موضوعی که 
انتقاد مســووالن بهداشت و درمان کشورمان را به 
دنبال داشت تا مجامع حقوق بشری بدانند که چه 
اجحافی در حق مردم و کادر بهداشت و درمان ایران 
شــد. وزیر بهداشت بارها و بارها وضعیت تحریم 
ها علیه ایران را به شرایط امام حسین )ع( در کربال 
تشبیه کرده و اعالم کرده بود که سختی های زیادی 
بر ما تحمیل شــد و به اعتقاد بنده، بعد از قیام امام 
حســین)ع( در کربال، بر هیچ امتی چنین سختی ها 
و ظلمی که این روزها بر ما شــده، روا نشد.  وی 
همچنین تصریح کرد که دشــمنان ظالمانه در قفل 
کردن محموله ها برای تهیه ماسک و لباس محافظ 
در روزهای اول دست انداز ایجاد کرده و با مشکل 

مواجه بودیم.
دکتر علیرضا رییسی- معاون بهداشت وزیر بهداشت 
نیز چندی پیش در این زمینــه اعالم کرده بود که 
علیرغم صحبت هایی که به دروغ گفته می شد که 
کشور ایران از نظر لوازم پزشکی و حتی در مدیریت 
کووید۱۹ تحت تحریم نیســت، اما واقعا اینگونه 
نبود. به طوری که ما ماسک و لوازم حفاظت فردی 
نیروهای بهداشتی و درمانی خریداری کرده بودیم، 
اما در فرودگاه انگلیس جلوی آن را گرفتند و یا بار 
دیگر کیت خریده بودیم اما در ترکیه جلوی آن را 
گرفتند. با این حال اما، ایران در این حوزه هم چشم 
بــه راه خارج از مرزها نماند و تولید این تجهیزات 
در کشور آغاز شــد. طبق گفته رییسی،  در تولید 
ماسک، لوازم حفاظت فردی و ونتیالتور به مرحله 

ای رسیدیم که اکنون صادرکننده هستیم.
بر پایه گزارش های ارایه شده از سوی سازمان غذا 
و دارو میزان تولید دستکش از ساالنه ۴5۰ میلیون 
جفت در سال ۱۳۹8 به روزانه ۴2 میلیون عدد در 
سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین در زمینه لباس 
غیر استریل محافظتی کادر درمان در کشور در سال 
۱۳۹8 روزانه ۱۰۰۰ عدد تولید می شد که این میزان 

در سال ۱۳۹۹ به روزانه ۱۰۰ هزار عدد رسید.
  PCR همچنین در زمینه تولید کیت های تشخیصی
نیز در کشور موفق عمل کردیم. به طوری که برای 
اولین بار در کشور اقدام به تولید این کیت ها کردیم 
و اکنون روزانه یک میلیون و 5۰۰ هزار عدد از این 

کیت ها را در کشورمان تولید می کنیم. 

ایران، در هشت ماهه 
ابتدایی سال ۱۳۹۹، 

حدودا ۹.۲ تن ماسک به 
ارزش تقریبی ۲۰۶ هزار 
دالر به ۹ کشور صادر 

کرده است

دشمنان ظالمانه در 
قفل کردن محموله ها 

برای تهیه ماسک و لباس 
محافظ در روزهای اول 

دست انداز ایجاد کرده و 
با مشکل مواجه بودیم
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دبیرکل کانون عالی
 انجمن های صنفی کارگران:

قانون نگفته فقط یکبار در 
سال دستمزد تعیین شود!

 دبیرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفــی کارگران با بیــان اینکه منعی برای 
تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود 
ندارد، ابراز امیدواری کــرد: طرح افزایش 
دوبار در ســال حقــوق کارگران به جهت 
اثرگــذاری الزم هر چه زودتــر از جانب 
نمایندگان مجلس به نتیجه برسد تا جامعه 
کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند 

شوند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا درباره 
طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران 
اظهار کــرد: در قانون منعی بــرای اینکه 
دســتمزد بیش از یک نوبت در سال تعیین 
شود وجود ندارد و اساسا چنین چیزی در 
قانون گفته نشده است بنابر این نمی توانیم 
تعیین دســتمزد کارگران را تنها مربوط به 

انتهای سال بدانیم.
وی ادامه داد: ممکن اســت تفســیرها و 
برداشتها از قانون متفاوت باشد ولی منظور 
از عنوان »همه ســاله« این نیست که حتما 
باید یکبار در سال مزد تعیین شود و طرحی 
که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال 
حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد 
به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی 
کشور ایجاب کرد و ناگزیر به گرفتن چنین 
تصمیمی بودیم به افزایش دستمزد بیش از 

یک نوبت در سال اقدام کنیم.
دبیــرکل کانون عالی انجمــن های صنفی 
کارگران با تاکید بــر بند دو ماده ۴۱ قانون 
کار اظهار کرد: بر پایه این بند تعیین ســبد 
معیشت کارگران باید به گونه ای باشد که 
نیازهای حداقلی معیشــت یک خانوار را 
پوشش دهد، یعنی بخشــی از هزینه های 

معیشت کارگران از این طریق جبران شود.
ابوی گفت: وقتی در تمام سطوح اقتصادی 
با کرونــا درگیریم و قیمت کاال و خدمات 
در حال تغییر است، نمی توان انتظار داشت 
که حقوق کارمندان و کارگران ثابت بماند. 
یا باید قیمتها تعدیل و تثبیت شود یا اینکه 
حقوق ها متناســب با رونــد تغییر قیمتها 
افزایش یابد. در مورد کارگران که افزایشی 
صورت نگرفت و در مورد برخی کارمندان 
حقوق ها را باال بردند یا غیر رسمی به اسم 
رفاهیات مبلغی واریــز کردند ولی آیا این 
افزایش درحدی بود که هزینه های ناشــی 

از تغییر قیمتها را جبران کند؟
این مقام مســوول کارگری ابراز امیدواری 
کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته 
با نمایندگان مجلس، طــرح افزایش دوبار 
در سال حقوق کارگران هرچه سریع تر به 
نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابالغ شود 
تا هم اثرگذاری الزم را داشــته باشد و هم 
جامعــه کارگری از آثار و برکات این طرح 

بهره مند شوند.
ابوی در پایان بــه منظور برقراری توازن و 
اصالح ترکیب اعضای شــورای عالی کار 
پیشــنهاد کرد: یک نفر از تعداد نمایندگان 
کارفرمایــی و دولت کم و یــک نماینده 
مجلس به ترکیب شورای عالی کار اضافه 

شود.

وزیر کار:
۵0 هزار میلیارد تومان 

دارایِی بر زمین مانده داریم
 وزیر کار گفت: هم اکنون 5۰ هزار 
میلیــارد تومان دارایــی واحدهای تولیدی 
تعطیل شده و بر زمین مانده داریم که از آن 

استفاده نمی شود. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، محمد 
شــریعتمداری امروز در حاشیه راه اندازی 
مرکــز مدیریت کســب و کار کشــور در 
دانشــگاه علم و فرهنگ ایران اعالم کرد: 
این مرکز برای پایش و نظارت بر کســب 
و کارها و واحدهای تولیدی راه اندازی شده 
و هــم اکنون 5۰ هزار میلیارد تومان دارایی 
واحدهای تولیدی تعطیل شــده و بر زمین 

مانده داریم که از آن استفاده نمی شود.
وی گفت: همچنین ۱۰ هزار واحد تولیدی 
مدفون شده در کشور داریم که حتی تابلوی 

آن ها تبدیل به آهن قراضه شده است.
شریعتمداری افزود: با طرح اورژانس کسب 
و کار می خواهیم حداقل 5۰ درصد از این 
واحدهای تعطیل شده را نجات دهیم و از 

تعطیل شدن جلوگیری کنیم.
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: 
امروز مرکز پایش و نظارت سیاســت های 
بازار کار نیز در ساختمان دیگری در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد که 
آن مرکز یک سطح باالتر از اورژانس کسب 
و کار به شمار می رود که اشتغال کشور را 

رسمی می کند.
وی همچنین بر لــزوم هماهنگی اورژانس 
کسب و کار با ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید کشــور تاکید و اظهار امیدواری کرد 
مجموعه این اقدامات از تعطیل شدن کسب 

و کارها و اشتغال کشور جلوگیری کند.

خبر

 در شــرایطی برخی طــرح اخذ مالیات از 
خودروهایی با ارزش ریالی بیش یک میلیارد تومان 
را عاملی برای کسادی بازار عنوان می کنند که بر پایه 
تعرفه اعالم شــده، دارنده یک خودرو ۱.5 میلیارد 
تومانی ســاالنه ملزم به پرداخت تنها پنج میلیون 
تومان یا مالک یک خــودرو با ارزش ۴.8 میلیارد 
تومانی در نهایت ساالنه ۹2 میلیون تومان مالیات 
خواهد پرداخت؛ بنابراین به نظر نمی رســد این 
مالیاتها برای کسانی که توانایی خرید خودروهای 

میلیاردی دارند، چندان اهمیت داشته باشد.
به گزارش ایســنا، پنجم اسفند ماه سال کنونی بود 
که نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جریان 
نشست علنی مجلس و بررســی بخش درآمدی 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، بنــد الحاقی ۷ تبصره 
۶ ماده واحده الیحه بودجه را بررســی کرده و بر 
پایه آن مصوب کردند تا کلیه مالکان خودرو )اعم 
از اشــخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای 
سواری و وانت های دو کابین دارای شماره انتظامی 
شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱8 سال و 
محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع 
ارزش خودرو آن ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، 
مشمول پرداخت مالیات ساالنه خودرو خود شوند.
تعرفه اخذ مالیات از این خودروها براین اســاس 
اســت که خودروهای با ارزش ریالی یک میلیارد 
تا یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، نسبت به مازاد 
یک میلیــارد تومان؛ یک درصــد، از بیش از ۱.5 
میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان به نسبت میزان 
مازاد ۱.5 میلیارد تومان؛ دو درصد، از بیش از ســه 
میلیارد تومان تا ۴.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد سه 
میلیارد تومان؛ سه درصد و در نهایت خودروهای 
با ارزش بالغ بر ۴.5 میلیارد تومان )چهار میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان( به نسبت مازاد بر ۴.5 میلیارد 
تومان؛ چهار درصد مشــمول پرداخت مالیات به 

صورت ساالنه خواهند شد. 
به طور واضح تر می توان گفت، خودروهایی که تا 
یک میلیارد تومان قیمت دارند، معاف از پرداخت 
مالیات ســاالنه هستند. اما  مالک خودرویی که به 
طور مثال ارزش ریالی روز آن یک میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان باشــد، دو میلیون )از بابت مازاد بر 
یک میلیارد تومان( بایستی مالیات بپردازد. چنانچه 
ارزش خودرو ۱.5 میلیارد تومان باشــد بایســتی 

ساالنه پنج میلیون تومان مالیات بپردازد.
همچنین برای خودرویی بــا ارزش به طور مثال 
ســه میلیارد و 5۰۰ هزار تومان، بایستی ساالنه ۴۱ 
میلیون تومان مالیات پرداخت شود؛ یا برای خودرو 
با ارزش ســه میلیارد و ۹۰۰ هزار تومان، پرداخت 
ساالنه ۶2 میلیون تومان به عنوان مالیات ضروری 

است.
در خودروهایی با ارزش ریالی باالتر از ۴.5 میلیارد 
تومان نیز؛ به طور مثال بــرای یک خودرو چهار 
میلیارد و 8۰۰ میلیون تومانی، در مجموع ســاالنه 
۹2 میلیون تومان مالیات محاســبه خواهد شد. به 
نظر نمی رســد این ۹2 میلیون تومان برای دارنده 

خــودروی حدودا پنج میلیارد تومانی، رقم چندان 
قابل توجهی باشد و افراد با میزان دارایی اینچنینی را 

از خرید این خودروهای میلیاردی باز دارد.
مرجع محاســبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع 
خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات خودرو 
است که توســط ســازمان امور مالیاتی کشور تا 
پایان ســال ۱۳۹۹ تعیین و اعالم خواهد شد.  در 
این راستا، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است، 
حداکثر تا پایان خرداد ماه ســال آینده نســبت به 
تعیین دارایی های مشمول و ارزش آن ها اقدام کرده 
و مراتــب را به نحو مقتضی به اطال ع اشــخاص 

مشمول برساند.
دارندگان خودروهای با ارزش باالتر از یک میلیارد 
تومان، بایستی مالیات ساالنه مربوط به خودروهای 
تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا 

پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.
در همین رابطه یک کارشــناس اقتصادی با اینکه 
هدف از مالیات گیری از خودروهای لوکس و خانه 
نوعی توزیع ثروت بوده، معتقد است که نرخ این دو 
نوع مالیات بایستی تصاعدی بوده و در نرخ گذاری 
این مالیات ها الزم است دقت زیادی صورت گیرد؛ 
چراکه خطا در ایــن زمینه می تواند موجب انتقال 
نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. 
باتوجه به اینکه  مالیات سه هدف مشخص شامل 
افزایش درآمدهای پایدار بــرای دولت، بازتوزیع 
ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته بازی را دنبال 
می کند و هریک از این ها، پایه مالیاتی مخصوص به 
خــود را می طلبد، هدف مجلس برای اخذ مالیات 

از خودروهای لوکس و خانه توزیع ثروت است.
مصوبه مالیاتــی از خودروهای لوکس در عین 

ممنوعیت واردات
با اعــالم ممنوعیــت واردات خــودرو از امرداد 
ماه ســال ۱۳۹۷، خودروهایی که تــا پیش از آن 
با تعرفه، مالیات و عوارض بــاال در بازار خودرو 
کشور عرضه می شد، در دوران تحریم و ممنوعیت 
واردات، قیمت های میلیاردی به خود گرفت. اکنون 
نیز مجلس برای خودروهایی که نام لوکس بر آن ها 
می گذارد، تصویب کرده تا در سال آینده با تعرفه ای 
مشــخص به دریافت مالیات  از ایــن خودروها 

بپردازد.
در این رابطه، فعــاالن حوزه خودرو، اخذ مالیات  
از خودروهای میلیاردی را در شــرایط آزادسازی 
واردات، توجیه کننده مقررات دولت و مجلس در 
این رابطه خواهد بود؛ اما اکنون که واردات خودرو 
ممنوع اســت و در نشســت علنی روز گذشــته 
)یکشــنبه( مجلس نیز نمایندگان در ادامه بررسی 
جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی، با 
اعالم مخالفت با واردات خودروهای غیرآمریکایی 
موجود در مناطــق آزاد، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را 

حذف کردند.
با اینکه با وجود پافشــاری هایی کــه برای ورود 
خودروهــای مناطق آزاد به غیــر از خودروهای 
آمریکایی به ســرزمین اصلی و کســب درآمد از 

این محل وجود داشــت، در نهایت این پیشــنهاد 
در مجلس رای نیاورد و ورود خودروهای لوکس 
مناطق آزاد به ســرزمین اصلی منتفی شــد. براین 
اساس هیچ گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد 
به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد 
پیش بینی شــده برای دولــت از این محل حذف 

خواهد شد.
بنابراین به گفته کارشناسان و فعاالن این صنعت، 
اخذ مالیات درعیــن ممنوعیت واردات، با تبعات 
زیــادی در بازار همراه خواهــد بود. از جمله این 
تبعات کاهش انگیزه خرید این خودروها اســت. 
مشتریان محصوالت خارجی طبق مصوبه مجلس 
باید به طور ســاالنه مالیات مشخصی را به دولت 
بپردازند که این مالیات جدای از مالیات های جاری 
محاســبه می شــود؛ بنابراین هزینه مضاعفی را به 

خریداران محصوالت خارجی تحمیل می کند.
براین اساس مالیات از خودروهای لوکس که در سه 
سال گذشــته با ممنوعیت واردات از سوی دولت 
مواجه شــده، زمینه افزایش قیمت آن ها را بیشتر 
فراهم خواهد کرد و در اینصوت با ریزش مشتری، 
نمی تواند تامین کننده منابع پایدار برای دولت باشد.

اخذ مالیات، تقاضا را کاهش نمی دهد
 فربــد زاوه- کارشــناس صنعت خــودرو- در 
گفت وگو بــا ایســنا، در رابطه با تاثیــر مالیات 
خودروهای لوکس بر بازار و امکان تاثیرگذاری بر 
کاهش قیمت ها، معتقد است: مالیات ممکن است 
باعث کاهش تقاضا شــود اما به شــرطی که نرخ 
مالیات از عایدی، با هزینه های جاری و سرمایه ای 
قابل قیاس باشد. هزینه فرصت از دست رفته برای 
یک خــودروی یک میلیارد تومانــی بیش از ۱5 
میلیون تومان در ماه است. به عبارتی چنانچه به جای 
خرید خودرو، ســپرده گذاری صورت گیرد، ۱5 
میلیون تومان سود بانکی حاصل خواهد شد. البته 
که هزینه بیمه، عوارض شهرداری، سوخت ) حتی 
یارانه ای( و افت قیمت اســتهالکی و... در شرایط 
غیرتورمی بازهم بیشتر از نرخ مالیات است؛ بنابراین 

ارقام مالیاتی، دافعه کافی برای نخریدن ندارد.
وی افــزود: در عین حال، نــرخ بازدهی تورمی 
خودرو در ســال های گذشته، بســیار باال بوده و 
علیرغم کارکرد، خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ 
درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ 
ماه تجربه کرده است. در حقیقت تاثیر سیاست های 
پولی به مراتب بزرگتر از هزینه های مالیاتی خواهد 
بود و دوباره منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. در 
نهایت نیز بحث جایگزینی مطرح است که در آن 
  BMW  و  S زمینه نیز خودروهایــی همچون بنز
ســری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، 
خریداری حاضری بــه جایگزینی با یک خودرو 

چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در نهایت 
نیز تنها خریداران این خودروها در در یک اجحاف 
سیستماتیک خواهند بود؛ چراکه بیش از پنج برابر 
ارزش واقعی و دو تا ســه برابر ارزش خودروی 

2۰2۱ را برای خودروی چندســال کارکرد هزینه 
می کنند، مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت 
کرده، سهم بنزین یارانه ای ندارند و  واردات قطعات 

خودروهایشان نیز به کشور مجاز نیست.
زاوه تصریــح کرد: اگر واقعا هــدف کنترل بازار 
خودروهای داخلی و واردات هست، تنها راه حل، 
آزادسازی واردات است که در اینصورت خودرو 
پراید هم در مدت زمانی کوتاه متاثر خواهد شــد. 
بازگشــایی واردات منجر به سقوط 5۰ درصدی 
قیمــت خودروهای وارداتی حتــی با همین نرخ 
مالیات و تعرفه خواهد شد.  اینگونه، در شرایطی که 
لندکروز 2۰۱2 که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان قیمت 
نخواهد داشــت، مدیران خودرو، چگونه خواهد 
توانست تیگو 8 را ۱.5 میلیارد تومان بفروشد؟ یا 
کروالی 5۰۱5 کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان شــود، 
دناپالس توربو، ۴۰۰ میلیون تومان مشتری دارد؟ 
بنابراین قیمت ها در بازار داخل نیز خواهد شکست.

۹۰ درصد خودروهــای وارداتی، ارزش باالی 
یک میلیارد تومان دارند

در همیــن رابطه، نعمت اله کاشانی نســب -نایب 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران- نیز بــا تاکید براینکه بالغ بــر ۹۰ درصد 
خودروهای وارداتی، ارزش ریالی باالی یک میلیارد 
تومان دارند، اظهار کرد: با اجرای قانون مالیات از 
خودروهای میلیاردی ، افت تقاضا و رکود بیشــتر 
در بازار وارداتی ها که مدت هاست در رکود به سر 

می برد، ایجاد خواهد شد.
وی نســبت بــه تبعات ایــن قانون بــر فعالیت 
نمایشگاه داران خودرو که عرضه کننده خودروهای 
وارداتی هســتند، گفت: در شرایطی که ماه هاست 
فروشندگان و نمایشگاه داران به سبب  رکود بازار 
با مشــکالت جدی روبه رو شده اند، اجرای اخذ 
مالیات، ضربه سنگین تری بر فعالیت آن ها وارد و 

زیان آن ها را بیشتر خواهد کرد.
وضعیت مالیات بر خودرو در دنیا

در حقیقت مالیات از دیــدگاه کلی یکی از منابع 
اصلی درآمد برای دولت ها شــناخته می شود، اما 
از دیدگاه اقتصــادی مالیات، عالوه بر منبع درآمد 
بودن بــرای دولت، می تواند به عنوان ابزاری مؤثر 
در دســتیابی به اهداف مرتبط بــا توزیع درآمد یا 
تخصیص منابع نیز به کار گرفته شــود. مالیات ها 
می توانند بر میزان تولید و مصرف کاالها و همچنین 
توزیع درآمد میان اقشار با درآمدهای مختلف هم 

اثر داشته باشد.
مالیات های زیست محیطی که مالیات بر خودرو نیز 
از انواع مالیات های زیست محیزی به شمار می رود، 
نمونه ای از دســته مالیات هایی هســتند که برای 
تاثیر بر تولید و مصرف کاالهای آالینده، انتخاب 

می شوند.
خودرو نیز مانند هر کاالی دیگر، یک پایه ی مالیاتی 
و منبعی برای کسب درآمد دولت محسوب می شود 
امــا به دلیل پیامد بیرونی منفــی خودرو )خودرو 
در کنــار مطلوب بودن بــرای مصرف کنندگان و 

سودآوری برای تولیدکنندگان خودرو، برای جامعه 
هزینه هــای نیز در پــی دارد. هزینه های اجتماعی 
پیامد بیرونی منفی خودرو ناشــی از آلودگی هوا، 
آلودگی صوتی و به خطر افتادن ســالمت افراد در 
پی حوادثی اســت که براثر استفاده از خودرو رخ 
می دهد(، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، 

اثرگذاری بر میزان مصرف آن است.
مالیــات بر خــودرو در تقســیم بندی مالیات ها، 
بــه صورت مالیات های مســتقیم )بــر درآمد( یا 
غیرمستقیم ) بر مصرف یا بازار( است؛ که در طبق 
نظر نمایندگان مجلس، در کشور ما برای خودروها 

مالیات مستقیم در نظر گفته شده است.
در کشــورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، 
ایتالیــا، هلند، یونان و... نیز بــرای خودروها اخذ 
مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات 
بسته شده بر خودرو در دو دسته »مالیات بر مالکیت 
خودرو« و »مالیات ساالنه بر خودرو« قابل تعریف 
است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت 
می شود؛ »مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو« که 
در بیشتر کشورها، سیستم  مالیات بر ارزش افزوده 
است. همچنین پرداخت »مالیات ثبت خودرو« نیز 
وجود دارد که میزان و درصد آن در کشــورهای 

مختلف، متفاوت است. 
به طور مثال در اتریش سه دسته مالیات بر خودرو 
بسته می شود که پایه، نرخ و همچنین معافیت های 
آن به دست دولت مرکزی تعیین و به طور ساالنه 

دریافت می گردد. 
یا در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت ســاالنه 
توســط دولت مرکزی تعیین می گردد اما منافع و 
درآمد حاصل از آن، در اختیار مسووالن منطقه ای 
قــرار می گیــرد و پرداخت کننــدگان آن،مالکان 
خودروهای ثبت شــده ای هستند که از زمان ثبت 
خودرو تا هنگام از رده خارج شــدن آن، مشمول 

پرداخت مالیات هستند. 
در انگلیس نیز دولت مالیــات بر خودرو را با نام 
عوارض انتخابی خودرو از کســی که از خودرو 
استفاده می کند، دریافت می کند و پایه برقراری این 
مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر 

و ساخت جاده های جدید است. 
اما در کشور ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت 
موتور برحسب کیلووات محاسبه می شود و مالیات 
را کســی می پردازد که خودرو به نام وی ثبت شده 
باشد. بدین ترتیب برای خودروهای تا قدرت 5۳ 
کیلووات مبلغ ۱5۰ یــورو و برای خودروهای با 
قدرت بیش از 5۳ کیلــووات، به ازای هر کیووات 

مازاد، سه یورو اضافه می شود.
در جمهوری ایرلند نیز مالیات بر ثبت خودرو بر پایه 
مبنای جم موتو و قیمت خودرو از مالکان خودرو 

به صورت دو قسط در سال، دریافت می شود.
در ایران نیز همانطور که اشــاره شــد، مالیات بر 
خودروها برای خودروهای لوکس بســته شده و 
معیار این لوکس بودن، ارزش بالغ بر یک میلیارد 

تومانی خودرو در نظر گرفته شده است.

مالیات گیری 
از خودروهای 

میلیاردی بازار آنها 
را کساد می کند؟!

 مصوبه مالیاتی از خودروهای لوکس در عین ممنوعیت واردات

 اخذ مالیات، تقاضا را کاهش نمی دهد

و  راه  وزارت  همــکاری  تفاهم نامــه   
شهرســازی و یکی از بانک های عامل در قالب 
تولید مســکن ارزان قیمت و طــرح اقدام ملی 

مسکن به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر ب، تفاهم نامه ساخت 
5۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های یک تا ۳ 
درآمدی صبح امروز بین وزارت راه و شهرسازی 
و یکی از بانک های عامل در راستای طرح اقدام 
ملی مسکن و در قالب توسعه مسکن ارزان قیمت 

به امضا رسید.
بر پایه این تفاهم نامه مقرر شــده است تا به 5۰ 
هزار نفری که جزو دهک های کم درآمدی جامعه 
هستند )دهک های یک تا ۳( ۱5۰ میلیون تومان 
وام قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد تعلق بگیرد 
که در اجرای این طرح، خانوارهای کم درآمد تازه 
ازدواج کرده و سرپرست خانوارهایی که دارای ۳ 

فرزند و بیشتر هستند در اولویت هستند. بر پایه 
اعالم وزارت راه و شهرسازی، اسامی افرادی که 
در اولویت دریافت این وام ها و مشارکت در این 
طرح هستند از سوی معاونت مسکن و ساختمان 
به بانک اعالم و معرفی خواهند شد. مدت زمان 
اجرای این تفاهم نامه ۳ سال و مدت بازپرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه 5 سال تعیین شده است.

محمــد اســالمی در این آیین، گفــت: امضای 
تفاهم نامه همکاری وزارت راه و شهرســازی و 
یکی از بانک های عامل در قالب تولید مســکن 
ارزان قیمت در راستای طرح اقدام ملی مسکن به 
منظور گســترش خیر و نیکی در کشور بر پایه 
قرض الحســنه و با هدف خانه دار کردن اقشار 

کم درآمدی پایه گذاری شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تفاهم نامه 
امروز جامعه محور بوده و زمینه را برای گسترش 

نیکوکاری در کشــور فراهم می کند، افزود: این 
تفاهم نامه که برای 5۰ هزار واحد به امضا رسیده 
یکــی از بی نظیرترین اقدامات بعــد از انقالب 
اسالمی اســت که جامعه محور بوده و سرمایه 
اجتماعی را مدنظر قرار می دهد، شامل زوج های 
جوان و خانوارهای کم درآمدی اســت که با این 
کار به دنبال آن هســتیم تا باقیات و صالحاتی از 

خود بر جای بگذاریم.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در جریان 
این تفاهم نامه همکاری، جریان ساخت وســاز، 
کیفیت منابع و پشتیبانی تأمین زمین توأمان انجام 
خواهد شد و تولید مسکن ارزان قیمت به جریان 

می افتد.
اســالمی با اشــاره بــه اینکه تاکنــون خیرین 
مسکن ساز، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، ستاد 
اجرایی فرمان امــام )ره( بعد از پیروزی انقالب 

اســالمی کارهــای عظیمی در حوزه مســکن 
ارزان قیمت برای دهک هــای کم درآمدی انجام 
دادنــد، توضیــح داد: تفــاوت تفاهم نامه ای که 
امروز به امضا رســیده با دیگر طرح های تولید 
مســکن ارزان قیمت در این اســت کــه در این 

طرح مشــارکت مردم نیز در سازندگی، توسعه 
و تولید مســکن برای جامعه هــدف در قالب 
تأمین سرمایه قرض الحسنه با سقف ۱5۰ میلیون 
 تومان تسهیالت و با بازپرداخت ۶۰ ماهه فراهم 

شده است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

تولید ۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت
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رفهنگ و هنر

 تلویزیون خالصه ۷ قسمتی »پایتخت ۶« را 
از عید مبعث پخش می کند و دو قســمت جدید 
این فصل را هم در روزهای 2۹ و ۳۰ اسفند ماه از 

شبکه یک روی آنتن می برد.
به گزارش ایســنا، مدیر روابــط عمومی معاونت 
سیما با اعالم این خبر، گفت: پرونده »پایتخت ۶« 
و باقی مانده قصه آن در شــب پایانی سال ۱۳۹۹ 

بسته می شود.
به نقل از روابط عمومی صداوسیما، حمید خواجه 
نــژاد، در ادامه خبر باال افزود: قصه دو قســمت 
پایانی نگاهی طنزآمیز به برخی مسائل و حواشی 
کرونا دارد و هم اکنون در رامســر در حال ضبط 
و تصویربرداری است و درحقیقت روند قصه ۱5 

قسمت قبلی را تکمیل می کند.
وی بــا بیــان اینکه ایــن مجموعه نمایشــی از 
سرمایه های سازمان صداوسیما به حساب می آید، 
با اشاره به دستور رییس سازمان برای بررسی خطا 
و اشکاالت ســکانس پایانی این مجموعه افزود: 
هیات ویژه ای در معاونت ســیما تشــکیل شد و 
پس از بررســی های مختلف در نهایت مشخص 
شــد بی توجهی و کم دقتی هایی موجب اشکاالت 

بخش هایی از آخرین قسمت شده است.
خواجه نژاد با اشــاره به نشســت سیروس مقدم، 
کارگردان این مجموعه و ســازنده آثاری همچون 

اغما، مدینه، چک برگشــتی، روز حسرت و... با 
رییس سازمان پیش از آغاز تصویربرداری 2 قسمت 
پایانی، تصریح کرد: در این نشست آقای سیروس 
مقــدم با بیــان توضیحاتی اذعان کرد ســوءنیتی 
برنامه ریزی شده در کار نبود، اما رسانه های بیگانه 
با اهداف سوء خود روی آن موج سواری کردند و 
گروه سازنده موظف شد، فصل ۶ را با پایان بندی 
شایسته و مورد انتظار مخاطبان به سرانجام برساند.

مدیر روابط عمومی معاونت ســیما با اشــاره به 
سیاست ســیما برای حمایت از تولیدات فاخر و 

پرمخاطــب تصریح کرد: این مجموعه نمایشــی 
در فصل های گذشــته الگوی موفقی در ســریال 
ســازی و حوزه سبک زندگی ایرانی اسالمی بوده، 
مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرده و ان شاءاله 
پس از ارائه طرح مناسب، زمینه تولید فصل هفت 

»پایتخت« مهیاست.
وی خاطرنشان کرد: خالصه ۷ قسمتی »پایتخت ۶« 
از 2۱ اســفند همزمان با عید مبعث ساعت ۱۹:۳۰ 
بازپخش و دو قسمت جدید در روزهای 2۹ و ۳۰ 

اسفند از شبکه یک پخش می شود.

  تصویربــرداری فصل ســوم از ســریال 
»نون.خ« به کارگردانی ســعید آقاخانی امروز سه 

شنبه، ۱2 اسفند پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی پــروژه، تصویربرداری 
فصل سوم سریال »نون.خ« از اواسط مهرماه با حفظ 
پروتکل های بهداشتی در تهران آغاز شد و بعد از 
بیش از ۱۴۰ روز، صبح امروز سه شنبه ۱2 اسفند 

به پایان رسید.
مهدی فرجی ـ تهیه کننده ســریال »نون خ« ـ در 
متنی با تشکر از همکاران و عوامل سازنده سریال 
نوشــت: »پروردگار مهربان را شکرگذارم که در 
انتهای ســال سرد و سختی که بر همه ما گذشت، 
پروژه ی »ن خ« را با سالمت همه ی عوامل اش به 
پایان بردیم. گروهی صد نفره که هر روز در هوای 
نزدیک به منهای صفر و در شــرایط بسیار سخت 
و با وجود هیوالیی به نام کرونا با امید و عشق به 
کارشــان ادامه دادند  و تمام آرزو و انگیزه پنج ماه 
تالششان، آوردن لبخندی به لب مردم نجیب ایران 

در سال نو بود.
از همکاران و هنرمندان و مردم عزیز کرمانشــاه و 
کردستان که مهمان ما بودند و صبوری همیشگی 
کردهای نجیبمان را باز هم برایمان یادآوری کردند 

بسیار متشکرم. 
از اهالــی رســانه و مطبوعات نیز کــه در مدت 

ساخت این مجموعه به آن توجه و عنایت داشتند 
سپاسگذارم و امیدوارم همه مردم ایران سریال »نون 
خ« را به عنوان هدیه ی ناقابل در شبهای عید هزار 

و چهارصد از ما قبول کنند.«
فصل سوم ســریال »نون. خ« در ۱۶ قسمت برای 
پخش در نوروز ۱۴۰۰ از شــبکه اول سیما ساخته 

شده است. 
سعید آقاخانی، علی صادقی، شقایق دهقان، سیروس 

میمنت، ســیدعلی صالحی، پاشــا جمالی، یداله 
شادمانی، ندا قاسمی، نسرین مرادی، هدیه بازوند، 
شیدا یوســفی، صهبا شرافتی، هدی استواری، آتنا 
مهیاری، کاظم نوربخش، ماشااله وروایی، سیروس 
سپهری، یوسف کرمی، رضا رشیدی، سیدحسین 
موسوی، سیروس حسینی فر، علی اخوان، افشین 
ملکی، نارین ایوبی ،شقایق فتاحی، مرتضی رستمی  

بازیگران سریال »نون. خ« هستند.

با پخش خالصه قسمت های پخش شده و ۲ قسمت جدید

پرونده »پایتخت ۶« همین امسال بسته می شود
برای پخش در نوروز

تصویربرداری »نون.خ« تمام شد 

 دبیر هنری جشــنواره شــعر و داستان 
»شــهری در آســمان« یادآوری و تکرار تاریخ 
برای نسل جوان را پله ای برای استقبال از وقایع 

فرهنگی آینده عنوان کرد.
به گزارش زنگان امروز، حسن  پاکزاد؛ دبیر هنری 
شعر جشــنواره »شهری در آسمان« در یادداشتی 
یادآوری و تکــرار تاریخ برای نســل جوان را 
تأثیرگــذار و جذاب عنوان کــرد و افزود: مرور 
رویدادهای تاریخی ســالهای گذشته برای نسل 
جوان و امروزی می تواند پله ای برای استقبال از 

وقایع فرهنگی آینده باشد.
پاکزاد گفت: بســیاری از اسناد تاریخی امروز ما 
اشــعار و متون گذشتگان است که البته در آینده 
نیز چنین خواهد بود، وی اظهار داشت: ثبت آثار 
و وقایع فرهنگی امروز در راستای اثراتی خواهد 
بود که از رویدادهــای امروز بجا می ماند و این 
آثار فرهنگی به مرور راه خود را در بین الیه های 

مختلف جامعه باز خواهد کرد.
دبیر هنری شعر جشنواره »شهری در آسمان« با 
تأکید  بر اینکه زبان ادبیات پیش رو ترین زبان بیان 
وقایع فرهنگی و تاریخی است، گفت: از راویان 
و شاهدان روزهای ابتدایی انقالب هنوز افرادی 
در بین ما هستند که بایستی با استفاده از زبان هنر 
از جمله شعر، داستان، خاطره نگاری و تصویر از 
حضور و تاریخ شفاهی این افراد که سینه به سینه 
در حال انتقال است جهت ثبت و ضبط وقایع و 

رویدادهای تاریخی گذشته بهره ببریم.

وی برگــزاری جشــنواره شــعر و داســتان را 
بســیار تأثیرگذار عنوان کــرد و افزود: برگزاری 
جشنواره های ادبی که سبب پویایی جریان شعر و 

داستان انقالب شود، بسیار ارزشمند است.
پاکزاد اظهار داشــت: در امورات فرهنگی اگه از 
شعار کمی فاصله بگیریم بیشتر موضوع هایی که 
در متن فراخوان جشنواره استانی انقالب اسالمی 
در آئینه شعر و داستان »شهری در آسمان« به آنها 
اشــاره شــده، مانند مباحث گام دوم انقالب که 
بخشی از آرمان خواهی نسل جوان جامعه ست که 

از روزهای ابتدایی انقالب شاهدش بودیم.
وی گفت: بزرگ نمایی های شــاعرانه ای که گاها 

در شعر و داســتان با آنها روبه رو خواهیم بود، 
جزء تکنیک های هنری است که در آنها بسیاری 
از وقایع تاریخی نیز به صورت هنرمندانه جای 

خواهند گرفت.
پاکــزاد در پایــان یادداشــت خود شــاعران و 
نویســندگان را به تحقیق و مطالعه در باره وقایع 
تاریخی و رویدادهای فرهنگی کشــور و استان 
دعوت نمود و تأکید داشت: خالق و پدیدآورنده 
اثــر در صــورت مطالعه و پژوهش اســت که 
می توانند اثر خالقانه و هوشمندانه را پدید آورد 
که قطعا در این جشنواره استانی هم اینگونه آثار 

به چشم خواهد خورد.

دبیر هنری جشنواره شعر و داستان »شهری در آسمان«:

زبان ادبیات پیش رو ترین زبان بیان وقایع فرهنگی 
و تاریخی است

اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان
نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان

مبلغ پایه )ریال(موضوع مزایده
مبلغ تضمین 

شرکت در
مزایده )ریال(

مزایده فروش ضایعات آهن آالت 
در راهدارخانه مرکزی و دراداره کل 

)شامل ضایعات آهن ،گاردریل فلزی گالوانیزه 
ومتعلقات مربوطه ، ضایعات پروفیلی وبشکه های 

پالستیکی و تانکر فلزی مستعمل و فرسوده 
و عالئم و ...(

قیمت گاردریل فلزی گالوانیزه اسقاطی و ورق تابلو سبک فلز گالوانیزه 
معمولی تانكر فلزی مستعمل ضایعات پالستیكی و بشكه های ضربه 
خــورده و عالیم ضایعات پروفیلی و... و با تناژ تقریبی 80 تن و به 
ارزش کارشناســی هر کیلوگرم مبلغ 82.000 ریــال و تعداد 620 
حلقه انواع الستیک روئی چرخ خودرو و ماشین آالت سبک و نیمه 
سنگین و سنگین فرسوده به طور یكجا به ارزش کارشناسی مبلغ 
 UPVC 185.000.000 ریــال و تعداد 7 عدد کانكس فلزی با پنجره
مستعمل و فرسوده روی هم و یكجا و غیر قابل تفكیک هر واحد به 

ارزش کارشناسی مبلغ 32.000.000 ریال

 6.969.000.000
ریال

صرفاً از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.irنحوه دریافت اسناد

از روز پنج شنبه مورخه 1399/12/14 تا روز  شنبه مورخه 1399/12/23زمان دریافت اسناد

از روز پنج شنبه مورخه 1399/12/14 تا روز  شنبه مورخه 1399/12/23زمان بازدید

واریز مبلغ تضمین به شماره حساب 2176372502002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زنجان به نحوه واریز مبلغ تضمین
نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان- قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی

تا ساعت 12 روز یكشنبه مورخه 99/12/24 )دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مهلت و محل تحویل
استان زنجان( و ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 99/12/25 در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل زمان و محل گشایش پیشنهادها
جاده ای استان زنجان )اتاق معاونت توسعه مدیریت و منابع(

آگهی مزایده

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اســتان زنجان گفت: با شیوع 
ویروس کرونــا و به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی فعالیت های فروش دستی در بازارچه 
هــا و مغازه های حوزه صنایع دســتی اســتان 
کاهش  اما فــروش از طریق فضای مجازی در 

این روزها به شدت افزایش یافته است.
به گزارش زنگان امروز امیر ارجمند دیروز در 
جمع خبرنگاران افزود: جامعه صنعتگران حوزه 
صنایع دستی استان زنجان برای ارائه محصوالت 
خود از فضای مجازی اســتفاده کردند و مردم 
برای خریــد از این طریق ارتباط خوبی برقرار 
کردند که اکنون صنعتگران به صورت تخصصی 
از فضــای مجازی و شــبکه هــای اجتماعی 
همچون اینســتاگرام برای فروش محصوالت 

صنایع دستی خود استفاده می کنند.
وی گفــت: هم اکنون تعــدادی از صنعتگران 
حوزه ملیله، مس، چاقو و چرم  در زنجان که از 
طریق فضای مجازی تولیدات خود را به دیگر 
استان ها و کشورهای خارجی ارسال می کنند که 

در این حوزه موفق عمل کرده اند.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان زنجان بیان کرد: رویکردی 
که در این شــرایط فعــاالن این حوزه در پیش 
گرفتنــد، ورود به بازار فــروش مجازی بود تا 

از ایــن طریق بتوانند تولیــدات و محصوالت 
صنایع دســتی خود را به دســت مشــتریان و 

عالقه مندان برسانند.
محدودیت هــای  علی رغــم  افــزود:  وی 
آموزش هــای حضوری و تعطیلی بســیاری از 
دوره های آموزشــی، عالقه مندان در اســتان 
زنجان از آموزش های کوتاه مدت صنایع دستی 

برخوردار شدند.
ارجمند با بیان اینکه ملیله کاری، چاروق دوزی، 
گلیم بافی،  قلم زنی،  مســگری،  چاقوســازی، 

گیوه بافی و گیوه دوزی از صنایع دســتی بومی 
هنرمندان  افزود:  استان محســوب می شــود، 
صنایع دستی زنجان در برخی رشته ها همچون 
مســگری، ملیله کاری و چاقوســازی صاحب 

سبک هستند.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی اســتان زنجان از وجود 5۰ رشته 
صنایع دستی در این استان خبر داد و گفت: در 
زمان حاضر بالغ بر ۱2 هزار نفر در اســتان در 

حوزه صنایع دستی فعالیت دارند.

 از تالش های روسای شوراهای فرهنگی 
صنعت آب و برق استان زنجان در جهت ترویج 

و تبلیغ  فرهنگ اقامه نماز تقدیر شد.
به گزارش زنگان امروز، نشست شوراي فرهنگي 
و اقامــه نماز مدیران صنعت آب و برق اســتان 
زنجان با حضور رییس شــورای انسجام بخشی 
صنعت آب و برق، ریاست ستاد اقامه نماز زنجان، 
مدیرعامل برق منطقه ای، معاونت آب و فاضالب 
استان ، دبیر شورای فرهنگی استانداری و اعضای 
کمیته های فرهنگی صنعت آب و برق به میزبانی 

این شرکت برگزار شد.
مهندس علیزاده مدیرعامل توزیع برق زنجان و 
رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق 
در این نشســت با قدردانی از اقدامات فرهنگی 
انجام شــده تاکید کرد: با توجه به نقش و سبک 
ســیره اهل بیت )ع( و آموزه های دینی در تمام 
زمینه ها همواره ســعی بر آن شده که عالوه بر 
کارهای جاری شــرکت  که رســالت اصلی آن 
خدمات رسانی به موقع به مشتریان عزیز است، 
در کنار آن هم وظیفه آموزه های دینی و امورات 

فرهنگی را در سرلوحه کار شرکت قرار دهیم.
در ادامه نشست مهندس علیزاده از حجت االسالم 
یوســفی مدیر ستاد اقامه نماز به جهت همراهی 
همیشگی شرکت توزیع در فرهنگ سازی نماز 

قدردانی کرد.

سپس مدیر ستاد اقامه نماز استان زنجان، با تقدیر 
از مجموعه فعالیت های انجام شــده در حوزه 
نماز، بر فرهنگ سازی مناسب در بین نوجوانان و 

جوانان تاکید کرد.
به گفته وی مفهوم اقامه نماز به خودی خود بیانگر 
ماهیت اجتماعی نماز است چرا که ما از اقامه نماز 
صحبت می کنیم و نه قرائــت نماز، اقامه یعنی 
برپا داشتن و همین نکته نشان از اجتماعی بودن 

موضوع نماز دارد.
مدیر ســتاد اقامه نماز استان در بخش دیگری از 
سخنان خود یکی از مهم ترین اهداف مجموعه 
تحت مدیریت خود را آگاهی بخشــی و توجیه 

عموم مردم نسبت به اهمیت نماز و جایگاه آن در 
مفاهیم اسالمی دانست.

در ادامه نشســت، با اهدای لوح تقدیر از سوی 
نماینده ولی فقیه و استاندار زنجان از تالش های 
روسای شــوراهای فرهنگی شرکت های توزیع 
برق، بــرق منطقه ای و آب و فاضالب اســتان 
زنجان در ترویــج و تبلیغ  فرهنگ نورانی اقامه 

نماز تقدیر شد.
در پایان این نشســت تفاهــم نامه همکاری در 
راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز بین مدیران 
شرکت توزیع نیروی برق و ستاد اقامه نماز استان 

مبادله گردید

فرنشین میراث فرهنگی استان خبر داد؛ 

جهش فروش صنایع دستی زنجان
در فضای مجازی

در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز؛

از روسای شوراهای فرهنگی صنعت آب 
و برق استان زنجان تقدیر شد
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جوالن سگ های بی صاحب در سطح شهر زنجان
 سگ های بی صاحب با سالح آغشته به داروی بیهوشی زنده گیری می شوند

 شــماری از مردم شهر زنجان از پرسه زدن 
و آمد و شد آزادانه سگ های بالصاحب در سطح 
شــهر ابراز گله و نارضایتی کرده و اظهار داشتند: 
زندگی حق مخلوقات خداوند اســت و کســی 
نباید این حق طبیعــی را از موجودات زنده بگیرد 
اما وجود ســگ ها در سطح شهر آرامش و امنیت 

شهروندان را به هم می زند.
ایــن افراد در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا، اظهار 
داشتند: ســگ های بی صاحب برای یافتن غذا و 
ســیر کردن شکم، مدام درحال پرسه زدن و سرک 
کشــیدن به زباله های رها شــده در مقابل منازل 
مسکونی هستند که این موضوع حس ترحم افراد 
را بر می انگیزد و در این میان اگر حمایت ها از این 
گونه جانوری به صورت مدیریت شــده نباشد در 
این صورت جمعیت آنها در مدت کوتاه چند برابر 
شده و سالمت، امنیت و آرامش جامعه و مردم را 

برهم خواهد زد.
یک شــهروند زنجانی گفت: آمد و شــد آزادانه 
ســگ های بی صاحب و بالصاحب، یک تهدید 
جدی بر ســالمت و آســایش مردم و برهم زننده 
امنیت و آرامش جامعه اســت و به حتم پرسه زدن 
آنها در کوچه و پس کوچه ها، خیابان ها و بوستان 
های شهر با خطرات و تهدیدهایی همراه است که 

باید جمع آوری شوند.
رحمان مرادی افزود: برخی اوقات ســگ های بی 
صاحب به صورت گله ای در ســطح شهرک های 
اقماری زندگی می کنند که افراد با مشاهده و ترس 
از هجوم آنها به خود می لرزند پس الزم اســت بی 
آنکه آسیبی به این مخلوقات خداوندی وارد آید از 
سطح شهر جمع آوری شده و در مکانی امن و ایمن 

نگهداری شوند.  
یک شــهروند دیگر نیز گفت: پرسه زدن وقت و 
بی وقت سگ های بالصاحب و سرگردان در سطح 
شهر خطر حمله به مردم را در پی دارد و از سویی 
نیز اگر فکری به کنترل و جمع آوری این جانوران با 
وفا نشود در این صورت جمعیتشان روز به فزونی 
نهاده و مشــکالتی عدیده ای را به وجود خواهند 

آورد.
سعید کریمی، افزود: همه باید حامی حیوانات باشند 
اما این حمایت ها نباید امنیت و آرامش شهروندان 
را به هم بریزد و اگر این ســگ ها به شــهروندان 
حمله ور شوند در این صورت چه کسی و یا چه 

ارگانی باید پاسخگو باشد.  
وی افــزود: گاهی در میان آنها ســگ های قوی 
هیکلی مشاهده می شــود که انسان را به وحشت 
می اندازد و اگر به ســمت فردی حمله ور شود به 
طور قطع و یقین کارش به بیمارستان خواهد کشید 

پس تا دیر نشــده باید چاره ای اندیشیده شود که 
خوشبختانه عوامل شهرداری این روزها دست به 
کار شده و این سگ های بی صاحب را به صورت 
زنده گیری جمع آوری می کند که کارشــان قابل 

تقدیر است.
شهروند دیگری نیز با انگشت به چندین قالده سگ 
بی صاحب که در اطراف منازل مسکونی پرسه می 
زدند اشاره کرد و گفت: اگر این سگ ها از سطح 
شــهر جمع آوری نشــوند در آینده ای نه چندان 
دور به حتم جمعیت آنها چند برابر شــده و امنیت 
و آســایش را از مردم شهر زنجان به ویژه شهرک 

نشینان و حاشیه نشینان خواهند گرفت.  
فریدون ولیزاده افزود: برخی افراد به عنوان حامیان 
حیوانات، مخالف جمع آوری سگ های بی صاحب 
بوده و معتقدند که باید به صورت آزادانه زیســت 
کنند در حالیکه مشاهده آنها در مناطق مختلف شهر 
برای شهروندان به ویژه بانوان و کودکان با ترس و 

وحشت همراه است.
وی تصریــح کرد: با توجه به اینکه ســگهای بی 
صاحب تحت مراقبت نبوده و آزادانه در خیابان ها، 
کوچه پس کوچه ها و بوســتان ها پرسه می زنند 
بنابراین ممکن اســت ترشحات بزاق و همچنین 

ادرار و مدفوع آنها باعث بیماری شهروندان شود.
ســگهای بی صاحب با سالح آغشته به داروی 

بیهوشی زنده گیری می شوند
رییس اداره اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری زنجان نیز گفــت: هرچند جمع آوری 
ســگ های بی صاحب برای شهرداری هزینه دارد 
اما الزم اســت که این جانوران، زنده گیری شده و 
به محل های امن و مطمئن و دور از شــهر زنجان 

منتقل شوند.
حسین شــکوهی، افزود: اکیپ های شهرداری به 
منظو جمع آوری ســگ های بی صاحب از سطح 
شــهر زنجان از طریق ســالح آغشــته به داروی 

بیهوشی، مبادرت به زنده گیری می کنند و سپس 
بی آنکه آسیبی ببینند به محل نگهداری سگ های 
بی صاحب واقع در جــاده زنجان - بیجار، انتقال 

می یابند.    
وی بــا بیان اینکه هزینه نگهــداری، انگل زدایی، 
ضد عفونی، عقیم ســازی، تزریق واکسن و تامین 
غذای روزمره سگ های جمع آوری شده بسیار باال 
اســت، اظهار داشت: سگ های بی صاحب جمع 
آوری شــده پس از انتقال به محل جدید از سوی 
دامپزشکان پاالیش، واکسن کوبی و در نهایت عقیم 

سازی و پالک گذاری می شوند.
شــکوهی با تاکید براینکه گرفتن ســگ های بی 
صاحب کار سخت و دشواری است، افزود: سگ 
ها، جانوران بسیار باهوش و زیرکی هستند و و در 
زنده گیری آنها باید حساس و محتاط بود چراکه 
از طریق بو، تهدید و خطر را احســاس کرده و با 
مشــاهده خودرو و عوامل شهرداری بالفاصله از 

محل متواری می شوند.    
وی با بیان اینکه خفت گیری سگ های بی صاحب 
از ســوی اکیپ ها به ندرت اتفــاق می افتد و در 
بسیاری موراد تنها راه برای زنده گیری آنها استفاده 
از سالح بیهوشی است، تاکید کرد: اکیپ های زنده 
گیری به هیچ وجه حق اســتفاده از سالح ساچمه 
ای و گلوله زنی را ندارند و برای اینکه ســگ ها 
اذیت نشوند از داروی بیهوشی با دوز پایین استفاده 

می شود.   
رییس اداره اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شهرداری زنجان گفت: شوربختانه امسال جمعیت 
ســگ های بی صاحب در سطه شهر زنجان زیاد 
شــده است و شــهرداری برای جمع آوری آنها 2 

اکیپ را به کار گرفته است.
شکوهی افزود: ماهانه 2۰۰ قالده سگ بی صاحب 
از ســوی این اکیپ ها از سطح شهر زنجان زنده 
گیری می شوند و هفته گذشــته ۷۰ قالده از این 

ســگ ها به صورت کامال بهداشتی عقیم سازی 
شدند و عقیم کردن مابقی آنها نیز به خاطر برودت 

هوا به زمان دیگری موکول شدند.  
جمعیت سگهای بی صاحب کنترل می شود

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زنجان 
نیز گفت: کار جمع آوری سگ های بی صاحب و 
بالصاحب که در سطح شهر زنجان پرسه می زنند 
از سوی اکیپ های زنده گیری شهرداری زنجان با 

قوت در حال انجام است.  
حامد تقــی بیگلو، افزود: جمع آوری ســگ های 
بالصاحب کــه در برخی از مناطــق نیز موجب 
مزاحمت، ترس و وحشــت شهروندان می شود به 
منظور ایجاد امنیت و حفظ آرامش، امری ضروری 
است و کنترل جمعیت آنها نباید نادیده گرفته شود.  
وی با بیان اینکه افزایش جمعیت ســگ های بی 
صاحب، رابطه مستقیم با پسماندهای غذایی شهری 
و روســتایی دارد، اظهار داشت: اگر مدیریت دفع 
پسماند غذایی به شکل اصولی و مناسب نباشد در 
این صورت جمعیت جانوران مزاحم و تهدید کننده 

سالمت جامعه و آنان ها نیز فزونی پیدا می کند.
تقی بیگلو افزود: با فرهنگ سازی هرچه بیشتر در 
میان مردم و مدیریت اصولی دفع پسماند غذایی و 
همچنین همکاری سازمان های مردم نهاد )سمن ها( 
زیست محیطی و مردم، به حتم در آینده می توان 
شــاهد کاهش جمعیت سگ های بی صاحب در 

سطح شهر زنجان شد.
وی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند که اکیپ های 
شهرداری برای جمع آوری سگ های بی صاحب 
از سطح شهر زنجان دســت به کشتار نمی زنند، 
افزود: در گذشته با استفاده از گلوله نسبت به جمع 
آوری سگ های بالصاحب از سطح شهرها اقدام 
می شد اما چند سال است که توسط سالح دارت 
آغشته به داروی بیهوشی، این کار صورت می گیرد.
تقی بیگلو، تصریح کرد: سگ های زنده گیری شده 
پس از انتقال به محل تعیین شــده، انگل زدایی و 
عقیم ســازی شده و سپس به محلی مناسب که به 
صورت فنس کشی و ایزوله شده است انتقال یافته 
و با جدا سازی ســگ های نر و ماده از یکدیگر، 

جلوی زاد و ولد و ازدیاد آنها گرفته می شود.
وی با بیان اینکه هر سگ ماده در طی سال می تواند 
تا 2 بار زاد و ولد کند، تصریح کرد: سگ ها در هر 
زاد و ولد به طور میانگین هفت تا هشــت توله به 
دنیا می آورند و توله ها نیز از سن ۶ ماهگی به سن 
بلوغ رســیده و توان جفت گیری و زاد و ولد پیدا 
می کنند که به همین خاطر اگر مدیریت نشوند در 
این صورت با رشد تصاعدی جمعیت آنها مواجه 

می شویم.

 رییس انجمن ووشو مدارس کشور گفت: 
ووشو جزو رشته های هدف ژیمنازیاد )المپیک 

دانش آموزی( است.
رامین موحدنیا، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: دانش آموزان ووشــوکار منتخب و برتر 
ایــران نیز با آمادگی خوب و باال در رقابت های 
ژیمنازیاد »المپیک دانــش آموزی« 2۰2۱ که در 
کشــور چین برگزار خواهد شد شرکت خواهد 

کرد.
وی اظهار داشــت: اوایل ســال آینده مسابقات 
قهرمانی ووشــو دانش آموزی کشور با حضور 
ووشــوکاران برتر برگزار خواهد شــد و نفرات 
منتخب نیز به اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی 
دانش آموزی این رشته ورزشی راه خواهند یافت.
موحدنیا با اشاره به اینکه امسال ۱۴ میلیون دانش 
آموز دختر و پســر، مخاطب فدراســیون دانش 
آموزی است، افزود: هر اتفاق خوب ورزشی که 
از سوی این فدراسیون رخ بدهد به طور قطع و 
یقین دیگر فدراســیون های فعال در رشته های 

مختلف از آن بهره مند خواهند شد.
وی، تصریح کرد: تالش این اســت که موازی 
کاری میان 2 فدراسیون دانش آموزی و ووشو در 
زمینه استعدادیابی و برگزاری رقابتهای قهرمانی 
کشور اتفاق نیفتد و از طرفی میزان هزینه ها  به 

حداقل رســیده و امکانات ورزشــی موجود در 
مدارس نیز در راســتای رشــد و توسعه ورزش 

ووشو به کار گرفته شود.
موحدنیا، افزود: انجمن ووشو مدارس کشور، زیر 
نظر فدراسیون ورزش دانش آموزی فعالیت می 
کند و هدف اصلی آن رشــد و توسعه ورزش، 
یادگیــری مهارت های ورزشــی در میان دانش 
آموزان و حفظ و ارتقای سطح سالمت در میان 

این قشر از جامعه است.  
وی اظهار داشت: بحث استعدادیابی در ورزش 
ووشو بسیار مهم بوده و پیشنهاد شده است تا این 

مهم در وهله نخســت به صورت مجازی و در 
مراحل دوم و سوم نیز به شکل حضوری انجام 
شود و از طرفی نیز به فکر تشکیل و راه اندازی 
کمیته دانش آموزی در فدراســیون ووشو کشور 

هستیم.
بــه گزارش ایرنا، رامیــن موحدنیا که هم اکنون 
رییس هیات ووشــو اســتان زنجان است، در 
حکمی از سوی حسین بابویی رییس فدراسیون 
دانش آموزی به مدت 2 ســال به سمت ریاست 
»انجمن ووشو مدارس کشور« انتخاب و منصوب 

شد.

  رییس فدراســیون کاراته گفت: زنجان 
یکی از اســتان های ویژه این فدراسیون بوده و 

عملکرد آن در کشور قابل دفاع است.
سید حسن طباطبایی در مجمع انتخابات هیئت 
کاراته استان که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان برگزار شد، با یادآوری 
اینکه کاراته زنجان از دیرباز تا به امروز از وجود 
ورزشکاران، مربیان و داوران شاخص برخوردار 
بوده است، افزود: همه این ظرفیت ها باعث شده 
اســت تا امروز زنجان در عرصه باشــگاهی از 

جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه امروز جمعیت قابل توجهی 
در استان زنجان در حوزه کاراته فعالیت می کنند، 
تصریــح کرد: با وجود اینکــه کاراته زنجان در 
سال های گذشته متحمل برخی از حواشی شده 
بود اما خوشــبختانه در چند ســال گذشته و با 
هم افزایی و انســجام خوبی که در بین اعضای 
هیئت کاراته اســتان زنجان برقرار شــد، شاهد 
موفقیت های روزافزونی بودیم که نمونه بارز آن 
رأی اعتماد حداکثری به رییس هیئت در مجمع 

انتخابات بود.
این مسوول با بیان اینکه امروز به واسطه تحریم ها 
شرایط اقتصادی دشواری را پشت سر می گذاریم 
که شیوع ویروس کرونا باعث تشدید این شرایط 

به ویژه در حوزه ورزش شــده است، ادامه داد: 
نمونه بارز تاثیر شیوع ویروس کرونا را می توان در 
به تعویق افتادن بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان 
یعنی المپیک مشاهده کرد که این موضوع برای 
اولین بار بعد از جنگ جهانی که منجر به تعطیلی 

مسابقات شد، رخ می دهد.
طباطبایی با یــادآوری اینکه حضور چند مربی 
زنجانی در تیم های ملی کشــورهای مختلف و 
نیز تیم ملی ایران، حاکــی از جایگاه رفیع کاراته 
زنجان اســت، اظهار کرد: بنا داریم از مربیانی که 
ورزشکاران شان موفق به عضویت تیم های ملی 
پایه می شــوند، اســتفاده کنیم و این خود باعث 
خواهد شد تا مریبان از تجربیات ارزنده برخوردار 
شده و در مراحل بعدی بتوانند این تجربیات را در 

استان ها به ورزشکاران منتقل کنند.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان نیز در ادامه این نشســت بــا بیان اینکه 
شــواهد و آمار حاکی از آن است که کاراته ایران 
روز به روز در مســیر رشد و تعالی قرار گرفته و 
به پیشرفت های روزافزونی دست می یابد، عنوان 
کرد: با اینکه اســتان زنجان چند سال رکود را در 
رشته کاراته پشت سر گذاشت اما با این وجود باز 
هم جزو استان هایی است که حرف های زیادی در 

این ورزش برای گفتن دارد.

محمد حمزه پور با اشاره به اینکه با انسجام و کار 
تیمی، شاهد اوج گیری دوباره کاراته زنجان بعد از 
چند سال وقفه و رکود در این رشته هستیم، بیان 
کرد: در دو سال گذشته کاراته زنجان توانست در 
مباحث مختلف از جمله موضوع آموزش جایگاه 
خوبی را در بین دیگر هیئت های ورزشی استان 
کسب کند و با شناختی که از ظرفیت های استان 
در این رشته سراغ داریم، تداوم این روند دور از 

ذهن نیست.

رییس انجمن ووشو مدارس کشور:

ووشو جزو رشته های هدف در المپیک دانش آموزی است
رییس فدراسیون کاراته:

جایگاه کاراته زنجان در کشور قابل دفاع است

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن
هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 

وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفات مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 
1- آقای مهدی غفاری فرزند ایوب به شماره شناسنامه 4360108540 صادره از خدابنده در محدوده پالک 1462  فرعی از 49 اصلی واقع در شهر سهرورد بخش 4 زنجان قطعه 

1565 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب ساختمان به مساحت 201/16 متر مربع برابر رای شماره 3068 مورخ 99/10/15
2- خانم رویا محتشم فرزند اکبر به شماره شناسنامه 4360429828 صادره از خدابنده در محدوده پالک 1461  فرعی از 49 اصلی واقع در شهر سهرورد بخش 4 زنجان قطعه 

1565 برای ششدانگ عرصه واعیان یکباب ساختمان به مساحت 260/87 متر مربع برابر رای شماره 3071 مورخ 99/10/15
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرساند کسانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف مدت بیست روز اعتراض 
خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده تسلیم واز تاریخ تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد وامالک خدابنده تسلیم ورسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول 
اعتراض را دریافت وبه اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 علیرضا محمدی -رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003001320 مورخه 1399/11/12 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن مرادی  فرزند روح اله  به شماره شناسنامه 323  
صادره از خدابنده به کد ملی 4372296878  در ششــدانگ یک واحد مرغداری به مســاحت 9387/26 متر مربع به پالک 363 فرعی از 97 اصلی بخش 
5 زنجان واقع در قریه توپقره خریداری از مالک رسمی شرکت دالور مرغ خدابنده برابر سند شماره 57731 مورخه 1398/09/13 دفترخانه 27 خدابنده 
محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/13

 علیرضا محمدی -رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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سفر هب خیر گل من! هک می روی با باد
ز دیده می روی، اّما نمی روی از یاد

م باغ و چمن؟ م دشت و دمن؟ یا کدا کدا
کجاست مقصدت ای گل؟ کجاست مقصد باد؟

مباد بیم خزانت، هک ره کجا گذری
زهار باغ هب شکراهن ی تو خواهد زاد

خزان عمر مرا داشت رد نظر، دستی
هک رب جبین تو نقش گل و شکوهف نهاد

تمام خلوت خود را، اگر نباشی تو
هب یاد ُسرخ رتین لحظه ی تو خواهم داد

تو هم هب یاد من او را ببوس، اگر ُگذرت
هب مرغ خسته ی تنها نشسته ای افتاد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
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 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

استاندار زنجان :

۱۲۰۰ واکسن کرونا وارد زنجان شده است
 دادستان زنجان تاکید کرد؛ لزوم پایش فضای مجازی در زمینه ترویج مصرف مواد مخدر

 فرمانده نیروی انتظامی استان خبر داد؛ افزایش کشفیات مواد مخدر در زنجان

 استاندار زنجان با اشاره به اینکه یک هزار 
و 2۰۰ واکســن کرونا وارده اســتان زنجان شده 
اســت، گفت: این واکســن ها به ترتیب اولویت 

تزریق می شود.
به گزارش فــارس، فتح اله حقیقی در نشســت 
شــورای مواد مخدر اســتان زنجان بــا تاکید بر 
اینکه باید با افرادی که اقدام به کشت مواد مخدر 
می کنند برخورد شــود، اظهــار کرد: همه حقوق 
افرادی که اقدام به کشت مواد مخدر می کنند باید 

حذف شود.
اســتاندار زنجان با اشــاره به اینکه گزارش های 
کمیته های شــورای مواد مخدر استان زنجان باید 
احصا و برنامه های ســال ۱۴۰۰ بیان شود، عنوان 
کرد: افزایش تعداد دســتگیری ها نشــان دهنده 

جدیت با وجود شرایط کرونا است.
وی بیان کــرد: خانواده ها و اجتماع باید بدانند با 

چنین افرادی برخورد می شود.
حقیقی با اشاره به اینکه راه اندازی کمپ ماده ۱۶ 
ضروری است، ادامه داد: پیگیری های الزم در این 

زمینه انجام می شود.
استاندار زنجان با اشاره به پررنگ بودن خدمات 
خیرین در استان زنجان، افزود: باید از این ظرفیت 
به خانواده هــای معتادان  برای خدمات رســانی 

استفاده شود.
وی با اشــاره به اینکه یک هزار و 2۰۰ واکســن 
کرونا به اســتان زنجان وارد شــده است، افزود: 
در مرحله نخســت بخش مهمــی از کادر درمان 
واکسینه شدند و در مرحله دوم افراد در معرض 

مبتال که دارای بیماریهای زمینه ای هستند واکسینه 
می شوند.

لــزوم پایش فضای مجــازی در زمینه ترویج 
مصرف مواد مخدر

دادســتان زنجان نیز در این نشســت با اشاره به 

اینکه وضعیت همــه پرونده های خودرویی مواد 
مخدر در استان زنجان تعیین تکلیف شده است، 
اظهار کــرد: مجرمان حرفه ای در اســتان زنجان 

کنترل شدند.
حجت االســالم محسن کرمی با اشــاره به اینکه 

خانه میان راهی برای معتادان بهبود یافته در استان 
راه اندازی شــود، عنوان کرد: حضور پررنگ در 
گلوگاه های اســتان به ویژه عوارضی ها ضروری 
است.  وی گفت: فضای مجازی در زمینه ترویج 

استعمال مواد مخدر باید پایش شود.

افزایش کشفیات مواد مخدر در زنجان
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان نیز با اشاره 
به اینکه در ســطح استان زنجان تاکنون گزارشی 
از کشــت مختص خشاش نشــده است، اظهار 
کــرد: مواد مخدری همچون گل و شــاهدانه در 

مزارع بیــن بوته زارهایی همچون آفتاب گردان و 
گندم زارها کشت می شود.

سردار رحیم جهانبخش با اشاره به اینکه یک تن 
و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان زنجان 
کشف شده است، گفت: ۳ هزار و ۳۳۶ نفر در این 

زمینه دستگیر شدند.
وی با اشــاره به توقیف و مصادره ۴۶۳ دستگاه 
انواع خودرو و موتورسیکلت در زمینه مواد مخدر 
در زنجــان اظهار کرد: یک هــزار و 8۷۱ مرحله 

طرح پاکسازی در استان اجرایی شده است.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه 2 هــزار و ۱۴۳ معتاد بالمکان و ولگرد در 
استان جمع آوری شده است، عنوان کرد: کشفیات 
مواد مخدر استان زنجان نسبت به سال گذشته ۱2 

درصد افزایش یافته است.
سردار جهانبخش با اشــاره به اینکه جمع آوری 
معتادان در اســتان زنجان نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته است، ادامه داد: اکثر سارقان دستگیر 
شده در اســتان زنجان معتادان هســتند که اگر 
جمع آوری نشوند، میزان سرقت ها و آسیب های 

اجتماعی افزایش می یابد.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: استان زنجان در بحث اعتیاد سی مین استان 
کشور است. فرماندار شهرستان خدابنده در ادامه 
این نشســت از شناســایی ۱۰ معتاد متجاهر در 
شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: ۶۷ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در ۱۱ ماه گذشته از سال کنونی 

در خدابنده کشف شده است.

 رییس کارگــروه قرآن و عترت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: طرح 
»انتخاب روستای قرآنی ایران« در زنجان اجرایی 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم قاســمی 
در نشســت توجیهی طرح انتخاب روســتای 
قرآنی ایــران اظهار کرد: طــرح ملی انتخاب 
روستای قرآنی با هدف الگوسازی و جهت دهی 
فعالیت های قرآن و عترت در روســتاها، انجام 

می شود.
وی تصریــح کرد: معیار ســنجش در دو بخش 
عمومــی و تخصصی انجام می شــود و اولویت 
با روســتاهایی اســت که در مباحث آموزشی 
و پژوهشــی و تبلیغی و ترویج قــرآن کریم و 

شاخص های کیفی فعال تر هستند.
رییــس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان زنجان شاخص های 
تخصصی سه دســته و شامل شاخص آموزشی 

و پژوهشــی، شــاخص تبلیغــی و ترویجی و 
شاخص های کیفی هستند.

قاسمی گفت: در شاخص آموزشی و پژوهشی، 
برخورداری از مؤسسه و مرکز فرهنگی و قرآنی 
فعال، نشست خانگی و هیأت قرآنی فعال، دوره 
و کارگاه آموزشــی قــرآن ، قرآن آموز)دوره های 
آموزش قرآن(، حافظ و قاری قرآن، معلم و مربی 
قرآنی فعال، نشست و کرســی پژوهشی و آثار 
علمی و آموزشی قرآنی منتشر شده توسط اهالی 

روستا مورد نظر است.
وی با اشــاره بــه اینکه در شــاخص تبلیغی و 
ترویجــی، مــواردی چون برگــزاری محفل و 
کرسی تالوت قرآن ، محصول قرآنی تولید شده 
توســط اهالی روســتا، برگزیده در مسابقات و 
جشنواره های قرآنی)شهرستانی، استانی و ملی(، 
گروه فعال تواشــیح، همخوانی و سرود، خادم، 
پیشکسوت و فعال قرآنی مورد نظر است، اضافه 
کرد: همچنین در این طرح رویداد قرآنی، موقوفه 

قرآنی، مسجد مجری طرح تالوت نور، ضریب 
اثربخشــی فعالیت های قرآنی در روستا)ســبک 
زندگــی، کاهش جرائم اجتماعی و بزهکاری( و 
برنامه های قرآنی روســتا در سال ۱۴۰۰)مصوب 

شورای اسالمی روستا( بررسی می شود.
رییــس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: شاخص های 
کیفــی نیز شــامل ضریب اثربخشــی مفاهیم و 
آموزه های قرآن در فضای عمومی روستا)سبک 
زندگی اســالمی، کاهــش جرائــم اجتماعی، 
بزهــکاری و ...(، برنامه های قرآنی روســتا در 
سال ۱۴۰۰ و فضاسازی قرآنی روستا و استقرار 
المان های محیطی مرتبط اســت و در تمامی این 
موارد امتیاز شاخص ها به نسبت جمعیت روستا 

محاسبه خواهد شد. 
وی با اشــاره به اینکه بخشی از این شاخص ها 
هم عمومی اســت، گفت: این شاخص ها شامل 
شهدا و ایثارگران روستا ، علما و نخبگان فرهنگی 

و دینی، مساجد و حسینیه فعال، کتابخانه فعال و 
آثار علمی منتشر شده توسط اهالی روستا است.

قاســمی با اشــاره به اینکه ثبت نام در این طرح 
ملی از یکم اسفندماه آغاز شده و تا 25 اسفندماه 
سال کنونی نیز ادامه می یابد افزود: معیار سنجش 
در دو بخش عمومی و تخصصی انجام می شود 
و اولویت با روســتاهایی اســت که در مباحث 
آموزشی و پژوهشی و تبلیغی و ترویج قرآن کریم 

و شاخص های کیفی فعال تر هستند.
رییــس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان زنجان با تأکید براینکه 
همکاری دهیاران در اســتان در این طرح بسیار 
ayat. مؤثر است، تصریح کرد: ســامانه اینترنتی
farhang.gov.ir بــرای ثبت اطالعات روســتاهای 
قرآنی کشــور در نظــر گرفته شــده و دهیاران 
عالقه مند به مشــارکت در این طــرح می توانند 
اطالعات خود را از طریق این سامانه بارگذاری 

کنند.

وی با اشــاره به اهداف وزارت ارشاد در راستای 
عدم تمرکز گرایی و ارائه خدمات آموزشــی و 
فرهنگی در سراســر کشور گفت: وزارت ارشاد 
نقش اصلی تامین عدایت فرهنگی در سراســر 

کشور را در اولویت قرار داده است.
قاسمی با اشاره به اینکه 2۶ درصد از کل جمعیت 
کشور در روستاها ساکن هستند، افزود: به همین 
منظور ساماندهی تقویت و حمایت از فعالیت  های 
دینی در روستاها با نگاه مشارکتی آنها مورد توجه 

قرار گرفته است.
رییــس کارگــروه قــرآن و عتــرت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان زنجان با تأکید 
بر جریان ســازی فرهنگ قرآن و عترت در بین 
اقشــار مختلف جامعه بیان کــرد: جهت دهی به 
فعالیت های قرآنی و همچنین استفاده از ظرفیت 
روســتاها در این بخش از دیگر اهداف اجرای 

طرح مذکور است.
فرنشین دفتر امور روستایی استانداری زنجان نیز 

در این نشست با مبارک شــمردن اجرای طرح 
انتخاب روســتاهای قرآنی کشور گفت: در این 
رابطه مکاتباتی با هشت فرمانداری استان انجام 

شده است.
مجتبی نــوری از وجــود ۹۰۰ آبــادی و ۶۰۰ 
دهیاری و استفاده از ظرفیت آنها در اطالع رسانی 
طرح خبر داد و افــزود: در این زمینه از ظرفیت 

دستگاه های ذیربط هم استفاده می شود.
وی تصریح کرد: اطالع رسانی طرح نیز از طریق 
فضــای مجــازی و همچنین شــورای فرهنگ 

عمومی خواهد بود.

رییس کارگروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 طرح »انتخاب روستای قرآنی ایران« در زنجان اجرایی می شود

اداره کل منابــع طبیعــی و   فرنشــین 
آبخیزداری اســتان زنجان با بیــان اینکه قاچاق 
چوب در اســتان زنجان به یک معضل بزرگی 
تبدیل شده است گفت: عامالن قاچاق چوب در 
استان زنجان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
به گزارش زنگان امروز، خلیل آقاجانلو در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برنامه هــای هفته منابع 
طبیعی اســتان اظهار کرد: هرساله از ۱5 اسفند 
ماه برنامه های هفته منابع طبیعی به عنوان روز 

درختکاری آغاز می شود.
وی از دســتگاه ها و ســازمان های حامی منابع 
طبیعی قدردانی کرد و گفت: امســال در طول 
هفتــه منابع طبیعی همانند ســال های گذشــته 
برنامه های مختلفی در نظر گرفته شــده است.  

وی تصریح کرد: امسال به علت شیوع ویروس 
کرونــا تمامی برنامه ها با رعایت دســتورالعمل 

های بهداشتی برگزار خواهد شد.
آقاجانلو بــا بیان اینکه منابــع طبیعی متعلق به 
همه اقشار جامعه اســت گفت: خوشبختانه با 
تخصیص اعتبارات از صندوق توســعه ملی در 
این چند سال گذشته پروژه های مربوط به این 

حوزه پیشرفت چشمگیری داشته است. 
وی به موضوع قاچاق چوب در اســتان زنجان 
اشاره کرد و گفت: یکی از معضالت مهمی که 
این روزها گریبانگیر طبیعت زنجان شده است 

موضوع قاچاق چوب است.
فرنشــین اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان ادامه داد: یگان حفاظت اداره کل منابع 

طبیعی اســتان زنجان با جدیت با متخلفان این 
حوزه برخورد و آنان را به مراجع قانونی معرفی 

می کند.
وی با تاکیــد براینکه ســامانه ۱5۰۴ به منظور 
حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی در 
نظر گرفته شده است تاکید کرد: مردم می توانند 
هر گونه تخلف، آتش سوزی در اراضی ملی و 
یا جنگلی، تصرف و غیره را با این شــماره در 

میان بگذارند.
فرنشــین اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان زنجان  خاطر نشــان کرد: امسال نیز در 
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری جهت توســعه 
فضای سبز و ترویج نهال کاری 2۰۰ هزار اصله 

نهال توزیع خواهد شد.

 رییس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره 
به فعالیت تاالرهــای پذیرایی در زنجان بر پایه 
دســتورالعمل های ســتاد کرونا گفت: بر روند 

فعالیت تاالرها به جد نظارت می شود.
سید محمود موســوی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به نحوه فعالیت تاالرها در 
استان زنجان اظهار کرد: بعد از تعطیلی یکساله 

به تاالرهای پذیرایی مجوز فعالیت داده شد.
وی با تاکید براینکه به شدت بر فعالیت تاالرها 
نظارت می شود تصریح کرد: تاالرهای پذیرایی 
بر پایه شــیوه نامه  و دستورالعمل های بهداشت 

ستاد کرونای کشور فعالیت می کنند.
رییس اتاق اصناف استان زنجان با تاکید براینکه 
حداکثــر ظرفیت برای یک ســالن پذیرایی ۷5 

نفر در نظر گرفته شده است عنوان کرد: فاصله 
گذاری اجتماعی بین نفرات باید به جد رعایت 

شود.
وی بیان کرد: اگر تاالری ســالن  اضافی داشته 
باشد می تواند از ظرفیت سالن ها دیگر با تعداد 

میهمانان بیشتر استفاده کند.
موســوی با بیان اینکــه کارکنانی که در تاالرها 
فعالیت می کنند حتما باید تســت کرونا داشته 
باشند ادامه داد: استفاده از دستگاه تب سنج در 

ورودی تاالرها نیز اجباری است.
وی بــا تاکید براینکه یک نفر بــه نمایندگی از 
بهداشــت بر رعایت پروتکل ها اعالم شده در 
تاالرهــا در طول آیین نظارت می کند ابراز کرد: 
امیدواریم همه تاالرداران و مردم موارد ابالغی 

را رعایت کنند تا شــاهد تعطیلی دوباره تاالرها 
در استان زنجان نباشیم.

 فرنشین منابع طبیعی استان زنجان:

قاچاقچیان چوب در استان زنجان به مراجع قضایی 
معرفی می شوند

 رییس اتاق اصناف استان زنجان خبرداد؛

فعالیت تاالرهای پذیرایی در زنجان بر پایه 
دستورالعمل های ستاد کرونا


