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پروژه سبزه میدان 
نمادبی تدبیری مدیریت شهری
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:
کاهش 44 درصدی میزان 
بارندگی های استان نسبت به سال گذشته
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 اجــرای پروژه ســبزه میدان در ســال ۱۳۶۷ 
به تصویب رســید و پس از ۳ دهه کشــمکش 
وکلنــگ زنی های متعــدد باالخــره در دوره 
دوازدهم ریاســت جمهوری استارت خورد وبا 
عنایت بــه قرار گرفتن بازار تاریخی، مســجد 
جامــع، خانه هــای ذولفقاری، خانــه وزیری، 
ســاختمان دارایی قدیم،مسجدخانم، و چندین 

بنای تاریخی حساسیت این طرح را دو چندان 
می نماید.

شــوربختانه دراجرای این طرح و ارتباط ان با 
ترافیک شــهرزنجان که همواره گرفتار آزمون 
وخطــای مســولین ناکارآمد وتصمیــم گیران 
شــهری با هزینه های هنگفت برای شهروندان 
بوده وهستیم و با مختل نمودن راه رفت و آمد 

و مزاحمت و دردسر برای مردم گرفتار در آمد 
و شد، شوربختانه تا به حال راهکار خوبی ارایه 
نشده و کارشناسان ترافیک نیز تاکنون عاجز از 
ارایه طرح مطلوب و راهگشا برای چند خیابان 
پُر رفت وآمد بافت قدیم شهر بوده و شوربختانه 
با بازگشــایی وپایان طرح ســبزه میدان شاهد 
معضل بزرگتری پس از مســدود نمودن خیابان 

۲۴ متری زینبیه جلو موزه مردان نمکی وهدایت 
آنه مه خــودرو به خیابان به ظاهــر ۲۰ متری 
گنج دانش که دارای ۲ شکســتگی فاحش یک 
نیم متری و۶۰ ســانتیمتری در پیاده رو )شائبه 
تداعــی نفوذ ژن خوب در اذهان(   و در نهایت 
هدایــت ترافیک پر حجم به خیابان ۱۴ متری ۷ 
تیرخواهیم بود. همچنین نحوه اجرای پروژه در 

این قسمت که از اواخر اسفند آغاز شد وپس از 
ایجاد چندین گودال خطرناک در محل زندگی  
وایجاد موانع در راه دسترســی همســایگان به 
منازل خویش وقطعی برق شــبانه خیابان گنج 
دانش وچندین بار شکستگی لوله اصلی آب و 
قطع شــدن آب ساکنان وگرد وخاک حاصل از 
تخریب وبادهای شــدید در روزهای منتهی به 

عید به مثابه شوکرانی بود که از طرف مسووالن 
شــهری به اهالی مظلوم ایــن منطقه هدیه داده 
شــد.  بنده به عنوان یک شهروند از همه دست 
انــدرکاران ســازماندهی ترافیک شــهری و... 
درخواست می نمایم کمی ازخواب خرگوشی و 
ندانم کاری واشتباه وخطا پرهیزکنند و این همه 

هزینه سنگین بر دوش مردم بارنکنند.

پروژه سبزه میدان نمادبی تدبیری مدیریت شهری

ظرفیت بیمارستان ها پاسخگوی بیماران کرونایی نیست

راه اندازی کلینیک های سرپایی تنفسی در زنجان
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 محمد باقر آذرکیا؛خوشنویس:
خوشنویسی مشکلی ندارد 

6خوشنویسان دچار مشکل هستند

ارسال آثار 
از کانادا 
و آمریکا 

به جشنواره 
غزل منزوی

 در حالیکه در اواخر سال گذشته مسووالن 
سازمان امور مالیاتی از اعالم لینک و نشانی سامانه های 
مرتبط با قانون الزام مشاغل به نصب کارتخوان در 
ابتدای سال کنونی خبر داده بودند، طبق گفته معاون 
ســازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده 
نشــده اند و با آمادگی و اعالم نشانی آن ها تا ابتدای 
اردیبهشت ماه مردم می توانند در این سامانه ها برای 

ثبت نام اقدام کنند. 
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال 
۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی که حدود 
۵۰ شغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  
شــدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به 
فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه 

پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند. 
اما فراهم نشــدن مقدمات اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی و آماده نبودن سامانه های مرتبط برای 
ثبــت نام فعاالن اقتصادی موجب شــد که اجرای 
این قانون در ســال گذشته به سرانجام نرسد و در 

طول پارســال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 
۱۱ قانــون پایانه های فروشــگاهی، اقداماتی چون 
ارائه اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان 
و درگاه پرداخت به ســازمان امــور مالیاتی، ملزم 
کردن دریافت کارتخــوان و درگاه پرداخت جدید 
به داشــتن پرونده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ 
هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا 
کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.
 سرانجام طبق اعالم معاون سازمان مالیاتی در اواخر 
سال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم سامانه مودیان و 
پایانه های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش 
فعاالن اقتصادی صورت می گیرد و اجرای قانون از 

ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود.
جرائم نصب نکردن کارتخوان برای مشاغل

همچنین بر پایه گفته وی، لینک سامانه های مورد نیاز 

در این زمینه به زودی از طریق رســانه ها برای ثبت 
نام فعاالن اقتصادی اعالم می شود تا برای این افراد 
بر مبنای اطالعات و شماره منحصر با فرد صورت 

حساب های الکترونیک صدور شود.  
عــالوه براین، معاون فنی و حقوقی ســازمان امور 
مالیاتی جرائم درنظرگرفته شده برای فعاالن اقتصادی 
در این زمینه را عدم پذیرش صورت حســاب های 
فعاالن اقتصادی متخلف و عــدم صدور صورت 
حساب برای آن ها و اعمال جریمه بر میزان فروش 

این افراد اعالم کرده بود. 
حال، محمود علیزاده در تازه ترین گفت وگوی خود با 
ایسنا درباره آخرین وضعیت آماده سازی سامانه های 
مرتبط با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی گفت: 
دو ســامانه مذکور )ســامانه مودیــان و پایانه های 
فروشگاهی( در این زمینه از لحاظ کارکردی آماده 

هستند و در اختیار واحد فناوری اطالعات سازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته اند تا تست های امنیتی روی 

آن ها انجام شود.
طبق اعالم این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی، 
هنوز این دو ســامانه برای اجرای قانون مورد نظر 

آماده نشده اند. 
وی افزود: بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردبیشهت 
ماه سال کنونی لینک و نشانی این سامانه ها برای ورود 
مردم به آن ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای 

الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. 
کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 

الزم به ذکر اســت که ۵۰ گروه شغلی که باید برای 
اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، بدین شرح 

هستند:
۱. وکال

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین امالک

۵. تــاالر پذیرایی، رســتوران هــا، چلوکبابی ها، 
کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره 
خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه 
غذاها، قهوه خانه ها، ســالن های غذاخوری و باغ 
تاالرها، باغ ســراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی 
ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشــی ها و 

مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان 
پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، 

باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها
۷. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایط نقلیه 
موتوری)به اســتثنای ماشــین آالت راهســازی، 

ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین 
ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان(

۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی 
ها، بستنی و فالوده فروشی ها

۱۱. میــوه و تره بار فروش های مســتقر در میادین 
میــوه و تره بار، بار فروشــی های میــوه و تره بار، 

میوه فروشی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثنای 
تولید کنندگان و وارد کنندگان(

۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین 
تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات 
الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و 

خدمات الکترونیک قضایی(

مشاغل باید از اردیبهشت برای نصب کارتخوان اقدام کنند

شکستگی 1/5 متری پیاده رو خیابان گنج دانش وضعیت خیابان گنج دانش در روزهای عید

  نامــــه وارده
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 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان گفت: 
در زمان حاضر با توجه به بروز موج چهارم کرونا 
در اســتان ۵۹۶ بیمار در بیمارســتان های زنجان 
بســتری هســتند که ۳۸ مورد از این آمار مربوط 

بستری های امروز است.
دکتــر علیرضا آرمانــی کیان در گفــت و گو با 
خبرنــگار ایرنا افــزود: از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون آمار مبتالیان مثبت ســرپایی کرونا بر پایه 
تســت آزمایشگاهی به ۵۳ هزارو ۶ نفر رسید که 
یک هزارو ۲۰۷ مورد آن، آمار روز گذشته را شامل 

می شود که رکورد باالیی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: آمار موارد مثبت ســرپایی استان 
روند افزایشی دارد و این موضوع بیانگر آن است 
که تعلل و غفلت از پروتکل های بهداشــتی می 

تواند مشکالت زیادی را ایجاد کند.
به گفتــه وی، بر پایه آخریــن رنگ بندی اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی شرایط کرونایی شهرهای زنجان، ابهر و 
خرمدره قرمز است و مابقی شهرها نیز در صورت 
عای انگاری وضعیت به این رنگ دچار خواهند 

شد.
این مسوول با بیان اینکه در مدت شیوع ویروس 
کرونا تاکنون یک هزارو ۲۲۴ نفر در استان زنجان 

جان خود را بر اثر ابتال به این بیماری از دســت 
داده اند گفت: بر پایه گزارشــهای اعالم شده روز 

گذشته سه  مورد فوتی در استان ثبت شد.
وی اظهــار داشــت: از ابتدای شــیوع ویروس 
کرونا در این اســتان تاکنون مجموع مبتالیان به 
این بیماری« تمامی موارد مثبت بر پایه یافته های 
آزمایشگاهی« به رقم ۶۰  هزارو ۴۲۸ نفر رسیده 

است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان طبق گزارش های اعالم 
شده از اسفند سال  گذشــته تاکنون بر پایه یافته 
های آزمایشگاهی ابتالی  هفت هزارو ۴۲۲ نفر به 

بیماری کووید - ۱۹ در اســتان زنجان ثابت شده 
است و ۶ هزارو ۶۲ نفر از آن ها بعد از بهبودی از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
قزلباش ادامه داد: آمار تجمیعی بیماران بســتری 
شده در بیمارستان های استان زنجان شامل مبتالی 
قطعی همچنین مشکوک ۲۱ هزارو ۸۶۳ نفر است.
این مســوول تاکید کرد: در زمان حاضر شــمار 
مبتالیان و بستری ها در بیمارستان های این استان 
روند صعودی به خود گرفته که برای کنترل هرچه 
بهتر این بیماری، همچنــان رعایت پروتکل های 
بهداشتی از ســوی عموم امری مهم و ضروری 

است.

آمار بستری های کرونایی در زنجان به مرز ۶۰۰ نفر رسید استاندار زنجان:
اجرای پروژه دو خطه کردن 

راه آهن زنجان ظرفیت 
حمل بارافزایش می یابد

 اســتاندار زنجــان گفت: بــا بهره 
برداری از پــروژه دو خطه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین، ظرفیت حمل بار استان از 
طریق خطوط ریلی بیش از دو برابر افزایش 

می یابد.
به گزارش خبرنگار مهــر، فتح اله حقیقی 
صبح یکشــنبه در بازدید از روند پیشرفت 
عملیات اجرایــی دومین خط ریلی زنجان 
- قزویــن به پــروژه دو خطه کــردن راه 
آهن زنجان به قزوین اشــاره کرد و گفت: 
دو خطه شــدن راه آهن زنجــان- قزوین 

پیشرفت خوبی دارد.
وی اظهار کــرد: این پروژه جزو مصوبات 
ســفر مقام معظم رهبری در ســال ۸۴ به 
اســتان زنجان اســت که تا پایان امسال به 

بهره برداری می رسد.
استاندار زنجان با بیان اینکه منابع الزم برای 
اجرای پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان 
به قزویــن با وجود مشــکالت اقتصادی 
کشور جذب شده است، گفت: در راستای 
اجرای این پــروژه باید همکاری های الزم 
از ســوی راه آهن جمهوری اسالمی انجام 
گیرد. حقیقی بــا بیان اینکه با بهره برداری 
از پــروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان - 
قزوین، ظرفیت حمل بار اســتان از طریق 
خطوط ریلــی بیش از دو برابــر افزایش 
می یابد، گفت: همچنین زمان آمد و شــد 
مسافران از تهران به زنجان نیز یک ساعت 

کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان بزرگترین 
ظرفیــت را بــرای تبدیل شــدن به مرکز 
لجستیک شمال غرب کشــور دارد، ابراز 
داشــت: مسوولین اســتانی در احرای این 

پروژه تالش خوبی کردند.

خبـرخبــر

رییس شورای اسالمی شهر ابهر:
افزایش کرایه حمل و نقل 

عمومی عادالنه باشد

 رییس شــورای اســالمی شهر ابهر 
گفت: در افزایش کرایه آژانس ها و رانندگان 
حمل و نقل عمومی درون شــهری باید هم 
توان اقتصادی مردم و هم مشکالت رانندگان 

را مدنظر قرار گیرد.
حجت اله عســگری در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به درخواســت رانندگان آژانس 
بــرای افزایش نرخ کرایه ها، بــا قدردانی از 
تالش های سیســتم حمل و نقل شــهری 
و رانندگان وســایل نقلیه کــه به مردم ارائه 
خدمات می کنند، اظهار کرد: رانندگان جزو 
اقشــار زحمت کش جامعه هســتند که در 
راســتای رونق، تحول و رفــاه جامعه و در 
سخت ترین شــرایط به مردم خدمات ارائه 
کرده و علی رغم این زحمات، دارای شرایط 

و رفاه نسبی هم نبوده اند.
وی با بیان اینکه شــرایط اقتصادی حاکم بر 
جامعه به گونه ای است که همه اقشار تحت 
فشار هستند و رانندگان نیز با توجه به گرانی 
لوازم یدکی، خدمات خودرویی و ســختی 
کار از این قاعده مستثنی نیستند، اضافه کرد: 
شورای شهر در نشست تعیین نرخ کرایه ها 
که در روزهای گذشته برگزار شد، همه این 
مشــکالت را مد نظر قــرار داده و به دقت 

بررسی کرده است.
رییس شورای اسالمی شهر ابهر تاکید کرد: 
هر چنــد در تعیین نرخ کرایه ها چند ارگان 
دیگر نیز دخیل هســتند امــا افزایش نرخ 
کرایه ها نیز باید متناســب بــا نوع خدمات 
و توان اقتصــادی مردم بوده و توانایی همه 
اقشــار در نظــر گرفته شــود، در این میان 
شــورای اسالمی شــهر ابهر نیز با توجه به 
واقف بودن بر همه مشــکالت رانندگان و 
گرانی تجهیزات و خدمــات خودرویی و 
تورم موجود در جامعه، در سریع ترین زمان 
ممکن خواسته رانندگان آژانس را در نشست 

شورا طرح و مورد بررسی قرار خواهد داد.

  رییــس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اســتان زنجان گفت: در راستای 
پیشگیری از اشــغال بیش از حد بیمارستان ها، 
 کلینیک های ســرپایی تنفسی در مرکز آموزشی، 

درمانی شهید بهشتی زنجان راه اندازی شد.
به گزارش زنگان امروز، ایوب پزشکی در جمع 
خبرنگاران، با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای عبور از موج چهارم بیماری کرونا 
هرگونه رعایت مانند یک پرستار، کمک به تخت 

بیمارستان است، اظهار کرد: در روزهای کرونا به 
دلیل پیشگیری از اشغال بیش از حد بیمارستان ها 
و برای رعایت حال بیماران کلینیک های سرپایی 
تنفســی در مرکز آموزشی، درمانی شهید بهشتی 
زنجان راه اندازی شده اســت، بنابراین بیمارانی 
که شرایط حاد ندارند ولی نیازمند به تزریقات و 
داروهای مهم هستند، در کلینیک سرپایی ویزیت 

می شوند.
وی با بیان اینکه راه اندازی کلینیک های سرپایی 

برای پیشگیری از آسیب دیدن بیشتر مردم برای 
عبور از مــوج چهارم بیماری کرونا در اســتان 
زنجان است، افزود: افزایش مبتالیان به بیماری 
کرونا در روزهای گذشــته نشــان دهنده شیوع 
ویروس کرونای انگلیسی بوده که قدرت انتقال 
و بیماری زایــی باالیی دارد و عالئم آن در ســه 

روز بروز می کند.
این مســوول با بیان اینکه قدرت انتقال ویروس 
کرونای انگلیســی ســبب افزایش بســتری ها، 

بیماران بدحال و مرگ و میر می شود، خاطرنشان 
کرد: روزانه در دو آزمایشگاه مجهز در دانشکده 

پزشــکی، ۱۳۰۰ نمونه کرونا آزمایش می شود و 
در شرایط عادی در ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده 

شده و در شرایط بحرانی و تراکم ظرف سه یا ۴ 
روز پاسخ آماده می شود.

ظرفیت بیمارستان ها پاسخگوی بیماران کرونایی نیست

راه اندازی کلینیک های 
سرپایی تنفسی در زنجان

 رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان زنجان با انتقاد از عملکرد ضعیف 
دولت در کنترل بازار گفت: قیمت های مصوب در 
بازار زنجان رعایت نمی شود و عملکرد در کنترل 

بازار بسیاز ضعیف است.
به گزارش موج رســا، مظاهر یوسفی امیری در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا بــا بیان اینکه 
سیمان در بازار کم است و موضوع مطرح شدن 
افزایش قیمت باعث عدم عرصه آن در  بازار شده 
است اظهار کرد: هنوز افزایش قیمت برای سیمان 

ابالغ نشده است.
وی با تاکید براینکه به احتمال زیاد تولیدکنندگان، 
سیمان را دپو کرده و به بازار عرضه نمی کنند ابراز 

کرد: عدم عرضه سیمان توسط واحدهای تولیدی 
تخلف محســوب می شــود و باید بــا متخلفان 

برخورد شود.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون در 
آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و قنادان با مشکل 
روغن مواجه هستند افزود: باال بودن قیمت مواد 
اولیه باعث افزایش قیمت زولبیا و بامیه شده است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت های مصوب در بازار 
رعایت نمی شــود ادامه داد:  قیمت مصوب شکر 
در بازار حدود ۹ هزار تومان است اما شوربختانه 
با قیمت ۱۳هزار تومان در بازار عرصه می شــود. 
همچنین قیمت مصوب قند ۱۲ هزار تومان بوده 

با قیمــت ۱۵ تا ۱۶هزار تومــان در بازار عرضه 
می شود.

امیری با اشاره به اینکه اعتراض انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان استان به عدم رعایت 
قیمت هــای مصوب برای مســووالن اســتانی 
ناخوشــایند اســت ابراز کرد: کمبودی از لحاظ 
کاالها در بازار نداریم و مشکلی که مطرح است 

عدم رعایت قیمت های مصوب است.
وی با تاکید براینکه قیمت مصوب تنطیم بازار در 
استان زنجان رعایت نمی شود ادامه داد: دولت در 
کنترل بازار ضعیف عمــل می کند و این احتمال 
وجود دارد که از عمد این شــرایط در بازار ایجاد 

شده است.

رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان با تاکید براینکه کمبود کاال به صورت 
مقطعی بــرای کاالهای مختلف اساســی ایجاد 
می شود و هدف آن نیز رسیدن برخی ها به قیمت 
دلخواه شــان است افزود: این مشکل مردم را رنج 
می دهد و هیچ آقدام ریشه های از سوی مسووالن 

کشوری برای برطرف کردن آن اتخاذ نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه دولت هیچ راهکار عملی 
بــرای جلوگیری از افزایش قیمــت کاالها ارائه 
نمی د هد عنوان کــرد: برخورد جدی با متخلفان 

بزرگ در بازار انجام نمی شود.
امیری با اشــاره به اینکه شفافیتی در بازار وجود 
ندارد افزود: تا زمانی که قیمت ها به شفافیت خود 

نرسد کسی نمی تواند نسبت به کنترل بازار اقدام 
کند. 

وی با اشاره به اینکه تخلفات در بازار به یک امر 
عادی تبدیل شده است بیان کرد: هم اکنون قیمت 
مصوب سیمان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است اما در 

بازار با قیمت ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان عرضه می شود. 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اســتان زنجان خاطرنشان کرد: برای اصالح باید 
اقدام ریشه ای انجام شود و با برخورد چند مغازه 

در استان این مشکل برطرف شدنی نیست.

 رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان:

تخلفات در بازار به یک امر عادی تبدیل شده است
 ضعف جدی دولت در کنترل بازار

 معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان، گفت: در نخستین روز از اعمال 
محددیتهای کرونایی ۱۰ روزه در این استان، درب 

چهار باشگاه ورزشی زنجان، پلمب شد.
محمدعلی حمزه پور در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: بر پایه دستورالعملهای ابالغی از سوی 
ستاد کرونا استان زنجان، کلیه اماکن و باشگاه های 
ورزشی اســتان تا پایان اعمال محدودیت های 

کرونایی حق فعالیت ندارند.
وی با بیان اینکه در صورت بی توجهی به این امر، 
ایــن اداره کل با خاطیان برابر قانون رفتار خواهد 

کرد، اظهار داشــت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ 
مورد بازرسی سر زده از سوی بازرسان این اداره 

کل صورت گرفته است.
حمزه پور با بیان اینکه به حتم باشگاهداران برای 
گذر از این شرایط خاص و تهدید کننده، همچون 
سالهای قبل با این اداره کل تعامل و همکاری بسیار 
خوب و مناسبی خواهند داشت، تصریح کرد: در 
این بازرســی های صورت گرفتــه به تعدادی از 
باشگاه داران که باشگاه های خود را تعطیل نکرده 
اند تذکر و اخطار پلمب نیز داده شده است که در 
صورت بی توجهی، بدون هیچ اغماضی با خاطیان 

برخورد خواهد شد. وی افزود: اعمال محدودیت 
ها و تعطیلی اماکن ورزشــی فقط به خاطر حفظ 
ســالمتی باشــگاهداران، مربیان، ورزشکاران و 
خانواده های آنان است و هرچند باشگاه داران از 
بابت تعطیلی متضرر می شوند اما برای جلوگیری 
از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا و پیشگیری از 
ابتال فعاالن عرصه ورزش به این بیماری منحوس، 
چاره ای جز عمل به دستورالعمل های ابالغی از 

سوی ستاد  مدیریت مقابله با کرونا نیست.    
معــاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان زنجان گفت: مســوؤالن این اداره کل به 

مشکالت باشــگاه های ورزشی در این روزهای 
سخت کرونایی، کامال واقفند و هرچند می دانیم 
باشــگاه داران به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند 
اما برای مقابله و شکست ویروس کرونا و پائین 
آوردن آمــار مبتالیان و مرگ و میرها، باید مطیع 

دستورالعمل ها باشیم.   
به گزارش ایرنا،  هم اکنون استان زنجان از وجود 
۳۶۱ باشــگاه ورزشــی خصوصی، ۲۷۰ مکان 
ورزشی سرپوشیده و روباز متعلق به این اداره کل، 
۱۴۸ خانه ورزش روستایی و ۱۳۳ مکان ورزشی 
متعلق به دیگر ادارات و ارگان ها، بهره مند است.  

درب چهار باشگاه ورزشی زنجان پلمب شد

 مدیر بورس منطقه ای استان زنجان با اشاره 
به معامالت این منطقه در هفته گذشته )۱۴ تا ۱۸ 
فروردین ماه( گفت: در مدت مذکور ۷۳ میلیون و 
۹۵۸ هزار و ۷۳۱ سهم و حق تقدم سهام در بورس 

منطقه زنجان داد و ستد شد.
اصغر نجفی در گفت وگو با خبرنگار موج رســا، 
اظهار داشت: مجموع ارزش معامالت هفته گذشته 
بیش از ۵۶۰ میلیــارد و ۱۶۴ میلیون و ۴۵۹ هزار 

ریال بود.
وی خاطرنشان کرد: ارزش سهام خریداری شده در 
این مدت بیش از ۲۴۷ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۳۰۴ 

هزار ریال است.
نجفی افزود: ارزش سهام فروخته شده نیز بیش از 

۳۱۳ میلیارد و ۲۸ میلیون و ۱۵۴ هزار ریال است.
مدیر بورس منطقه ای اســتان زنجــان گفت: این 
معامــالت توســط ۲۴ کارگزار دارای استیشــن 
معامالتی )ایســتگاه یا هســته مرکزی معامالت( 

بورس منطقه ای زنجان انجام شده است.
وی افــزود: ۴۴ درصد معامالت هفته گذشــته به 
خریــد و ۵۶ درصد به فروش ســهام اختصاص 

یافت.
نجفی در پاســخ به نحوه فعالیت کارگزاری ها در 
شرایط محدودیت ها و تعطیلی های کرونایی اظهار 
داشت: بازار سرمایه، تعطیل نبوده و کارگزاری ها به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک ها تعطیل 

شــوند، بورس هم تعطیل می شــود وگرنه بازار 
سرمایه، فعال اســت. مدیر بورس منطقه ای استان 
زنجان با اشــاره به معامالت بورس این منطقه در 
اولین هفته کاری سال جدید )۷ تا ۱۱ فروردین ماه( 
گفت: در مــدت مذکور ۹۷ میلیون و ۴۹۳ هزار و 
۸۴۸ سهم و حق تقدم سهام در مجموع به ارزش 
بیش از ۷۷۸ میلیــارد و ۹۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار 

ریال در بورس منطقه زنجان، داد و ستد شد.
وی یادآور شــد: در اسفندماه ســال ۹۹ نیز ۴۷۶ 
میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۰۹ سهم و حق تقدم سهام 
در مجموع ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد و 
۴۱۸ میلیون و ۱۴۸ هزار ریال در این منطقه، داد و 

ستد شده بود.

 مدیر بورس منطقه ای استان زنجان خبرداد؛

بیش از 73 میلیون سهم در بورس منطقه زنجان معامله شد
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دوشنبه 23 فروردین ماه  1400 / نمره 746 / سال چهارم

 فرماندار شهرستان با بیان اینکه موج چهارم 
شیوع کرونا شرایط سخت تری ایجاد کرده است، 
گفت: در این شــرایط اولویت همه دســتگاه های 

اجرایی باید مقابله اثرگذار با کرونا باشد.
رضا عسگری در نشست شورای اداری شهرستان 
افزود: در این راســتا تمام امکانــات، تجهیزات و 
نیروی انسانی دستگاه ها الزم است در خدمت مرکز 

بهداشت و درمان قرار گیرد.  
وی به لزوم مشــارکت بیش از پیش دستگاه های 
اجرایی در مراقبت و نظارت بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی در سطح شهرســتان تاکید کرد و اظهار 
داشــت: اگر در مقابله با کرونا هم افزایی نداشــته 
باشــیم، کادر درمان در شرایط ســخت تری قرار 

خواهند گرفت.  
فرماندار زنجان گفت: تا قبل از وقوع موج چهارم 
شیوع کرونا در زنجان، با هماهنگی مرکز بهداشت 
و همکاری و سپاه و بسیج، به ازای هر مورد مثبت 
کرونــا، بیش از ۱۰ نفــر را ردیابی و رهگیری می 
کردیم؛ امــا بعد از وقوع پیک چهــارم و افزایش 
انفجاری تعداد موارد سرپایی، این رقم به ۲ تا ۲.۵ 
درصد میزان قبلی کاهش پیدا کرده و این است که 

شرایط، شرایط بسیار خطرناکی است.
عسگری بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر در مقابله 
با کرونا تاکید کرد و گفت: واقعیت امر این اســت 
که کرونا امروز شــرایطی را در جامعه ایجاد کرده 
که عالوه بر تهدید ســالمت مردم، تبعات جدی 
اقتصادی و اجتماعی را در پی داشــته است و اگر 
بــرای مهار جدی این بیمــاری تالش نکنیم، دامه 
تبعات اقتصادی و اجتماعی کمتر از خود بیماری 

نخواهد بود.  
فرماندار شهرســتان زنجان در بخــش دیگری از 
ســخنان خود به انتخابات شوراهای شهر و روستا 
اشــاره کرد و گفت: مرحله اول ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراهای شهر در اسفند ماه انجام شد و 
۳۳۰ نفر در شــهرهای زنجان، ارمغان خانه و نیک 
پی اقدام به ثبت نام کردند که ۳۰۴ از داوطلبان برای 

شهر زنجان بود.  
وی افزود: بررسی صالحیت دواطبان ثبت نام کننده 

در هیات اجرایی شهرستان در حال انجام است.  
عسگری به روند انجام ثبت نام دواطلبان انتخابات 
شوراهای اســالمی روستاها اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: فردا آخرین مهلت قانونی برای ثبت نام 

دواطلبان است. وی خاطرنشان کرد: برای برگزاری 
انتخابات باشکوه نیازمند نشاط اجتماعی  هستیم تا 
شاهد حضور حداکثری شهروندان در پای صندوق 

های رأی باشیم.
فرماندار زنجان در بخش دیگری از ســخنان خود 
به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اشــاره کرد و 
گفت: باتوجه به تبعات اقتصادی کرونا، بخش هایی 
از جامعه دچار خسارت و مشکالت مالی شده اند،   
نیازمند  این هستیم تا در آستان ماه مبارک رمضان 
شرایطی در جهت جمع آوری کمک هابی مومنانه 

فراهم کنیم.  
عسگری به شعار ســال اشاره کرد و گفت: اگر به 
نامگذاری هایی که طی یک دهه گذشــته از سوی 
رهبر معظم انقالب انجام شده، نگاه کنیم، همه آنها 

در جهت ایجاد و رونق تولید بوده است.  
وی افزود: ســال گذشــته با وجود مشــکالت و 
محدودیت ها، در سطح شهرستان زنجان موفقیت 
های خوبی در عرصه تولید و اشتغال حاصل شد و 
تعدادی از واحدهای تولیدی که تعطیل شده بود، 
دوباره به چرخه تولید بازگشــتند و شمار اشتغال 

ثابت نیز در زنجان رشد پیدا کرد. 

فرماندار زنجان:

 اولویت دستگاه های اجرایی مقابله اثرگذار با کرونا باشد

 برنامه »مطالبه« شــبکه استانی اشراق با 
موضوع مانع زدایی ها از تولید در سال ۱۴۰۰ و 
تحقق شعار سال با حضور علی یگانه فرد رییس 
اتاق بازرگانی زنجان به عنوان مهمان تلفنی برگزار 

شد.
وی در این برنامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
۲۳ سال است که هر ساله شعار سال را مشخص 
می کنند که ۱۳ ســال آن مربوط به تولید، اقدام 
و عمل، اقتصاد مقاومتی، مانع زدایی و حمایت، 
رونــق و جهش تولیــد و موضوعات اقتصادی 
است، اظهار کرد: امسال نیز از سوی ایشان به نام 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری 
شده اســت، اما در عمل تنها سال گذشته شاهد 

تحرک هایی در بخش جهش تولید بوده ایم.
وی با بیان اینکه شــوربختانه شعارهای پیش از 
سال گذشته عملیاتی نشده و در حد شعار باقی 
مانده اســت، تصریح کرد: در استان زنجان عزم 
حل مشــکالت در بین مسوالن و کارگروه ها و 
کمیســیون ها و ... وجود دارد، اما یک سری از 

مشکالت ملی و یک سری از مشکالت استانی 
است. رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه 
برخی از قوانین همچون قانون مربوط به گیاه گون 
موجب مشکالت عدیده و تعطیلی بخش معدن 
استان زنجان شده است، گفت: در دیگر بخش ها 
همچون صنایع دستی نیز تصویب برخی قوانین 
در بخش هایی همچون چاقو مشکالت فروانی 

برای این صنعت و فعاالن آن ایجاد کرده است.
یگانه فرد با بیان اینکه در بخش های دیگر چون 
تعهدات ارزی، بانک مرکزی با یک بخشــنامه 
موجب مشکالتی برای فعاالن اقتصادی استان شد 
که پس از یک ســال برگزاری جلسات مختلف 
دیدارها، دوندگی های مضاعف برای حل مشکل 
و ... اما همچنان این مشــکل رفع نشــده است، 
افزود: در حدود ۷۰ درصد صادرات اســتان در 
بخش روی است اما مشکالت تعهدات ارزی آن 

حل نشده و همچنان باقی است.
وی با بیان اینکه در شــعار دادن همواره خوب 
هستیم، خاطرنشان ساخت: باید با کار کارشناسی 

ریشه مشکالت را مشخص کرده و دید مشکل 
کار کجا بوده که حل نمی شود.

وی ابراز داشت: یک سری از مشکالت و قوانین 
باید در مجلس حل شود، برخی از مشکالت نیز 
در بخش های دیگری است که عمدتا موضوعات 

بانکی بوده و نیاز به پیگیری برای حل دارد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه یکی 
از مطالبات بخش خصوصی حضور نماینده ای از 
بانک مرکزی در استان زنجان است، اظهار داشت: 
بانک مرکزی تعامل مطلوبی با فعاالن اقتصادی 
ندارد و مشــکالت عدیده فعاالن اقتصادی برای 
طرح و بررسی پشت درهای بسته بانک مرکزی 

مانده و حل نمی شود.
یگانه فرد با تاکید بر اینکه تحقق شعار سال کنونی 
نیازمند برنامه مدونی در استان است که حداقل 
به صورت سه ماه یکبار رصد شود، خاطرنشان 
ساخت: با پیگیری و رصد این برنامه ها، مشخص 
می شود که چرا مدیرانی همکاری الزم را نکرده 

و با آنها باید برخورد شود.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: امسال میزان بارندگی ها در استان 
هم اکنون نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد کاهش 

داشته و سال کم آبی پیش روی خواهد بود.
»علیرضــا جزء قاســمی« با بیــان اینکه میزان 
بارندگی ها در استان زنجان نسبت به بلند مدت 
نیز ۲۸ درصد کاهش داشته است گفت: با لحاظ 
شــرایط کلی و وضعیت بارندگی ها در استان، 

امسال تابستان سختی خواهیم داشت.  
وی افزود: در سال آبی جاری علیرغم پیش بینی 
بارش های نرمال، هــم در فصل پاییز و هم در 
زمستان میزان بارش ها کم و پوشش برفی استان 

در حد صفر بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بیان کرد: با توجه به شــرایط موجود پیش بینی 
های الزم برای تقویت زیرساخت های تامین و 
آبرسانی در شهرهای استان انجام شده و تنها در 
باره آبرسانی در برخی روستاهای استان نگرانی 
داریــم. وی تصریح کرد: منابع تامین آب برخی 

روستاها در اســتان زنجان آب چشمه و غنات 
اســت که متاثر از بارش های ســاالنه بوده و با 
توجــه کاهش بارش ها در صورت عدم کاهش 
مصرف، با چالش های جدی در این زمینه مواجه 

خواهیم شد.
جزء قاسمی ادامه داد: اصالح فرهنگ مصرف تنها 
راه برون رفت از شرایط فعلی در روستاهاست 
و وقت آن فرا رســیده است تا روستائیان عزیز 
مصارف غیر ضرور همچون: مصرف آب شرب 

برای باغ و باغچه و احشام را متوقف نمایند.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان زنجان گفت: 
تولید آب در روســتاها بیشتر از نیاز این مناطق 
بوده و هزینه ناچیز آب بهاء باعث شده است تا 
صرفه جویی در مصرف این مایه گرانبها مغفول 

بماند.
این مســوول با تاکید بر اینکه نباید نگرانی های 
موجــود در باره آب در بین مســائل دیگر گم 
شود افزود: در شهرستانهای خدابنده و ماهنشان 
احســاس خطر برای تامین آب وجود دارد که 

مدیریت تقاضا، تشــدید برخورد با انشــعابات 
غیرمجاز و همکاری مردم در مصرف بهینه آب 

تنها راه مدیریت این شرایط می باشد.
جزء قاســمی با اشــاره به اینکه در کوتاه مدت 
منابع جدیدی برای تامین آب آشامیدنی در استان 
زنجان وجود ندارد خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
بیش از ۷۵ درصد از آب آشامیدنی در این استان 
از طریق سفره های آب زیر زمینی و ۲۵ درصد 

نیز از آب های سطحی تامین می شود.

رییس اتاق بازرگانی زنجان در برنامه زنده تلویزیونی »مطالبه«:

مشکالت فعاالن اقتصادی پشت درهای بسته بانک مرکزی 
مانده و حل نمی شود

 با اینکه زنجان سال گذشته به عنوان شهر 
جهانی ملیله معرفی شــد اما این شهر هنوز فاقد 
موزه ملیله بوده و انگار جهانی شــدن این هنر نیز 
نتوانسته تاثیر مثبتی بر اوج گیری بیشتر آن داشته 

باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »ملیله« هنر نام آشنایی 
برای هر زنجانی است اما درباره تاریخچه ملیله این 
استان اطالعات جامعی وجود ندارد و طبق اعالم 
کارشناسان تنها در کتاب های تاریخی اشاره هایی به 
این هنر شده به طوری که در میان صنایع این دیار 
بیــش از هر هنری از صنعت فلز کاری و از جمله 

ملیله کاری سخن گفته شده است.
با این حال استفاده از نقش های ریز و نقره خالص، 
وجه تمایز ملیله زنجان با دیگر مناطق در کشــور 
اســت که البته استان زنجان خواستگاه اصلی این 
هنر اصیل می باشد. زیبایی و ظرافت ملیله این دیار 
نشان از ذوق و عشق هنرمندانی دارد که آن را سینه 
به ســینه از دل تاریخ و از پدران و اجداد خود به 
ارث برده اند و همانند میراثی ماندگار به نسل های 

بعدی انتقال داده اند.
در طول سالیان »ملیله« این استان در سطح کشور 
شناخته شده و حتی آوازه اش جهانی نیز شده است 
چراکه امرداد ماه سال  ۹۷ زنجان به عنوان شهر ملی 
ملیله ثبت شــده و بعد از گذشت یک سال یعنی 
بهمن ماه ۹۸ رییس آسیا و اقیانوسیه شورای صنایع 
دستی و ارزیابان با حضور در زنجان ملیله این استان 
را از لحاظ تمام شاخص ها مورد بررسی قرار داده 
و در نهایت زنجان را به عنوان شهر جهانی ملیله 
ثبت کرده اند. اصالت، نقوش و ظرافت منحصر به 
فرد، استفاده از نقره ۹۹ درصدی، وجود هنرمندان 
در این صنعت در ســاخت جعبه جواهر و کاسه 
ملیله که دارای نشان بین المللی مرغوبیت است به 
همراه ۱۸ اثر دیگر دلیلی شد تا زنجان گامی رو به 

رشد برای جهانی شدن داشته باشد.
با این حال پرســش این اســت که کسب عنوان 
زنجان »شهر جهانی ملیله« بعد از گذشت بیش از 
یک ســال چه عایده مثبتی برای این استان داشته 
است؟ آیا این عنوان جهانی تاثیری در شناساندن 
استادکاران نیز داشته است؟ آیا از کشور های دیگر 
تمایلی برای یادگیری این هنر و ترویج آن در طول 
یک سال گذشته انجام گرفته است؟ چه مشکالتی 
پیش روی این هنر اصیل و صنعت کاران آن وجود 

دارد؟ آیا این هنر همچنان در اوج و شکوفایی خود 
قرار دارد؟ الناز خدایی فرد، معاون صنایع دســتی 
اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی استان زنجان در گفت و گو با تسنیم اظهار 
داشت: شوربختانه پس از ثبت شهر زنجان به عنوان 
شهر جهانی ملیله شیوع ویروس کرونا سبب شد 
تا تمام برنامه ریزی های این سازمان برای حضور 
صنعت گــران و آثار فاخر آن در نمایشــگاه های 

بین المللی منحل شــود و عمال اقدام خاصی در 
این ارتباط در طول ســال گذشته انجام نگیرد. با 
این حال مهم ترین اقدام انجام شده، تدوین کتاب 
مرجع ملیله به دو زبان فارسی و انگلیسی بوده که 

به زودی از آن رونمایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در طول ســال گذشــته افزایش 
قیمت ماده اولیه خــود بزرگ ترین مانع در برابر 
گســترش این هنر و ادامه روند کار شد، گفت: با 

اینکه هیچ مجوزی در این زمینه باطل نشــده اما 
شــوربختانه میزان تولید در حوزه ملیله به شدت 
کاهش یافته است چرا که قیمت هر کیلوگرم نقره 
از ۲ میلیون تومان در سال ۹۵ به بیش از ۲۰ میلیون 

تومان در سال کنونی رسیده است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح 
کرد: مقرر بود خانه ملیله گسترش یابد و به مکان 

دیگر انتقال یابد و در این محل همراه با آموزش  به 
هنرجویان ظروف فاخر ملیله که توسط استادکاران 
به نام ساخته شده اند به دید عموم گذاشته شود اما 
شوربختانه این اقدام به دلیل محدودیت هایی که 

کرونا ایجاد کرد به سرانجام نرسید.
وی با بیان اینکه در طول ســال ها جمع آوری آثار 
ملیله از هنرمندان به نــام زنجان از جمله دغدغه 
وزارت میراث فرهنگی بود تا موزه ملیله در استان 

ایجاد شود، خاطر نشان کرد: با اینکه این موضوع 
به وزارت خانه ارســال شد اما شوربختانه شرایط 
اقتصادی به نحوی بوده که با این موضوع تا حال 
حاضر موافقت نشــده و در نهایت هیچ اعتباری 

برای آن در نظر گرفته نشده است.
خدایی فرد با بیان اینکه در طول سال های گذشته 
صادرات ملیله به شــکل چمدانی از زنجان انجام 
می گرفت، گفت: امسال حتی صادرات چمدانی 

ملیله نیز با مشکل مواجه شد.
وی با اشــاره به اینکه پنج اثر ملیله اســتادکاران 
ثبت بین المللی شده اســت، بیان کرد: اگر شرایط 
حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی فراهم 
بــود ملیله زنجان و هنرمنــدان این صنعت بهتر 
می توانســتند اصالت این هنر را به دید عموم در 
سطح جهان قرار دهند که با شیوع کرونا تقریبا تمام 
برنامه ریزی ها وارد رکود شد. با این اوصاف شیوع 
ویروس کرونا از یک سو و گرانی بی سابقه نقره از 
سویی دیگر سبب شده تا صنعت ملیله در زنجان 
که جزء اصیل ترین هنر ها است وارد رکود شود و 
آنطور که پیدا است جهانی شدن آوازه ملیله زنجان 
نیز تا حال حاضر هیچ تاثیر مثبتی برای این استان، 

استادکاران و آثار فاخر آن نداشته است.
عالوه بر این عدم وجود کلکسیونی از آثار برجسته 
ملیله در اســتان و نبود موزه ملیله نیز خود نقطه 
ضعفی شده که می تواند در طول سال ها آثاری که 
حتی در سطوح بین المللی مطرح شده اند را به باد 
فراموشی بسپارد و از ذهن و اندیشه مردم این دیار 
پاک کند چراکه احتمال خروج آثار از کشــور نیز 
امری مسلم است اما باید گفت انتظار این است تا 
مسووالن امر استانی و کشوری برای خرید، ثبت 
و نگهداری آثار هنرمندان ملیله  در موزه که نمود 
ملی و بین المللی دارند اقدامات الزم  را انجام دهند 
تا موزه ملیله زنجان راه اندازی شود بلکه مردم این 
دیار نیز زمانی که نام این هنر را می شنوند بتوانند 
وجــود آثار را در ذهن و فکر خود برای لحظه ای 
هم که شده مجسم کنند. در پایان از استاندار زنجان 
پرسش می شود که آقای استاندار با اینکه طبق گفته 
مسووالن اداره کل میراث فرهنگی زنجان، وزارت 
میراث فرهنگی برای ملیله زنجان هیچ اقدام و هیچ 
اعتباری در نظر نگرفته اســت آیا شــما به عنوان 
عالیترین مقام اجرایی اســتان اقدام و یا رایزنی با 

وزارت میراث فرهنگی انجام داده اید؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:

کاهش 44 درصدی میزان بارندگی های استان زنجان
نسبت به سال گذشته

 ملیله زنجان؛ هنری که بازار جهانی ندارد 
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رییس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹:
آثار اجتماعی کرونا را باید 

جدی گرفت
 رییس دانشــگاه علوم توانبخشی 
و ســالمت اجتماعــی و رییس رصدخانه 
اجتماعی کووید ۱۹، به تشــریح وضعیت 

بحرانی کرونا در کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانکه، 
روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ۱۴۰۰، 
در نشســت خبری گفت: عوامل مختلفی 
باعث شــدت بیماری کرونا در کشور شده 

است که بیشتر جنبه های اجتماعی دارند.
رییــس رصد خانه اجتماعــی کووید ۱۹، 
افزود: قاعدتاً وقتی اپیدمی ایجاد می شــود، 
گروه های آسیب پذیر بیشتر درگیر می شوند 

و فوت می کنند.
وی ادامه داد: افرادی که دسترسی کمتری به 
خدمات سالمت دارند و همچنین افرادی که 
سواد کمتری دارند و بیماری های زمینه ای 
دارند که باعث می شود بیشتر در اپیدمی ها 

گرفتار و درگیر شوند.
خانکه با اشاره به اهمیت مطالعات اجتماعی 
در حــوزه کووید ۱۹، گفــت: از همین رو 
رصد خانه اجتماعی کووید ۱۹ با دســتور 
وزیر بهداشت، فعالیت خودش را در چهار 

محور دنبال می کند.
وی افزود: محور اول موضوع واکسیناسیون 
اســت، محــور دوم عوامــل تأثیرگــذار 
واکسیناسیون، بررسی آثار اجتماعی کووید 
و در نهایت، تولید شواهد علمی در حوزه 

کووید است.
رییس رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹، تاکید 
کــرد: مطالعات در این زمینه آغاز شــده و 
به تدریج گزارش های آنها برای ستاد ملی 

مقابله با کرونا ارسال خواهد شد.
وی افزود: متأســفانه حــوزه اجتماعی در 
بحران کووید غافل مانده اســت، در حالی 
که آثار اجتماعی شیوع بیماری قابل کتمان 
نیســت. خانکه بر حمایــت از گروه های 
آسیب پذیر تاکید کرد و گفت: حمایت ها 
انجام می شــود، اما کافی نیســت. ما باید 
جنبه های اجتماعی کووید را جدی بگیریم 
تا بتوانیم بیماری را مدیریت کنیم و این یک 

تجربه بین المللی است.
وی افزود: این اعتراضات اجتماعی در مقوله 
مقابله با واکسن در برخی کشورهای اروپایی 

و آمریکا مشاهده شده است.

ظفرقندی عنوان کرد؛
تمامی کادر درمان تا دو هفته 

آینده واکسینه می شوند
 رییس کل ســازمان نظام پزشکی 
ایــران، با اشــاره بــه ورود ۷۰۰ هزار دوز 
واکسن به کشور، گفت: طرف دو هفته آینده 

تمامی کادر درمان واکسینه می شوند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، محمدرضا 
ظفرقنــدی در باره واکسیناســیون جامعه 
پزشکی، اظهار کرد: از دو ماه پیش مذاکرات 
را برای واکسیناسیون همکاران آغاز نمودیم 
و با توجه به کمبود واکسن و دیگر مسائل، 
نهایتاً مقرر شد تا واکســن مورد نیاز کادر 
درمان بخش خصوصی تهران و شهرستان ها 
در اختیار ســازمان نظام پزشکی قرار گیرد 
تا هماهنگی های الزم برای واکسیناســیون 
جامعه پزشکی و حتی پرستاری انجام شود.

ظفرقنــدی افزود: ۷۰۰ هزار دوز واکســن 
آسترازنکای کره جنوبی وارد کشور شده که 
تا ۲ هفته آینده تمامی کادر درمان واکسینه 

خواهند شد و جای نگرانی نیست.
وی ادامــه داد: به رغم هماهنگی های انجام 
شده؛ همواره موانعی در حوزه اجرا وجود 
دارد اما توزیع و واکسیناسیون همکاران طبق 
ســهمیه های اختصاص یافته انجام خواهد 

شد.

شناسایی ۲1۰۶۳بیمار 
جدید کرونایی

ســخنگوی وزارت بهداشت، آمار 
کرونا در شبانه روز گذشته را اعالم کرد و 
گفت: ۲۵۸ نفر دیگر از هموطنان در اثر ابتال 

به کرونا فوت شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات الری، 
بعد از ظهر یکشنبه بیست و دوم فروردین 
۱۴۰۰، در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر 
سیما، به ارائه تازه ترین آمار کرونا در کشور 

پرداخت.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: از دیروز 
تــا امــروز ۲۲ فروردیــن ۱۴۰۰ و بر پایه 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱ هزار و ۶۳ 
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹ در کشــور 
شناسایی شد که دو هزار و ۷۸۰ نفر از آنها 

بستری شدند.
الری افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در 
کشــور به دو میلیون و ۷۰ هزار و ۱۴۱ نفر 

رسید.
وی گفت: در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۸ 
بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۴ 

هزار و ۴۹۰ نفر رسید.

خبــر

 محدودیت های نیم بند برای مهار آمارهای 
موشکی کرونا

 شــورش چهارم کرونا و بــه تعبیر آقای 
معاون، افزایش موشکی ابتال و مرگ؛ اکنون قرمز 
و نارنجی ارمغان تلخ آزادی سفر، دورهمی، عزا و 

عروسی است؛ محدودیتها جاری است اما ...
به گزارش ایسنا، خیز چهارم کرونا با سرعتی چند 
برابر امواج قبلی به راه افتاده؛ اکنون اهمیت تصمیم 
برای مدیریت بحران به لحظه است؛ سفرها و دید 
و بازدیدهای نوروزی ضربه محکمی به بدنه نظام 
ســالمت وارد کرده و زحمات چندین ماهه کادر 
درمان را تا حد زیادی بر باد داده؛ تعطیلی شهرها و 
محدودیت های هوشمند کرونایی برای جلوگیری 
از خسارات بیشــتر بیماری از روز گذشته اعمال 
شــده، اما تا اینجای کار و در روز اول اجرا چندان 

محسوس و اثربخش نبوده است.
از ۱۶ فروردیــن ماه و بعــد از تعطیالت نوروز، 
روند افزایشی بیماری کرونا و البته این بار با شیبی 
تندتر دوباره از ســر گرفته شد و امروز و پس از ۹ 
روز از گذشــت تعطیالت نوروزی شاهد افزایش 
افسارگســیخته آمار ابتال، بســتری و مرگ و میر 
ناشی از کرونا هســتیم؛ موضوعی که بنابر اعالم 
متخصصان از اسفندماه به دنبال آزاد بودن سفرهای 
نوروزی به شــهرهای زرد و آبی، خریدهای شب 
عید، دید و بازدید خانواده ها، آیین عروسی و عزا و 
دورهمی و... پیش بینی می شد و امروز شرایط بروز 
بیماری در کشور در حالی همچنان روند صعودی 
خود را طی می کند کــه بر پایه اعالم متخصصان 
احتماال این روند همچنان صعودی بماند تا زمانی 
که محدودیت های جدید هوشــمند کرونایی آثار 
مثبت خود را نشان دهد. بنابر اعالم دکتر علیرضا 
رییسی-سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا هم 
اکنون در اکثر استان ها شــیب تندی از بیماری را 
شاهد هستیم و حتی استان هایی هم که تازه از موج 
قبلی کرونا رهایی یافتند در حال پیشروی به سمت 
موج جدیدی از بیماری هســتند تا جایی که ۲۵۷ 
شــهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شــهر در وضعیت 
نارنجی، ۵۱ شهر در وضعیت زرد و تنها ۱۱ شهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.
تصمیِم تعطیلی ۱۰ روز مشاغل

بر این پایه و پس از شدت گرفتن بیماری در کشور 
و به دنبال آنکه متخصصان، وزارت بهداشتی ها و 
دیگر مسووالن تقاضای تعطیلی شهرها را مطرح 
کردند ســرانجام این موضــوع در قالب افزایش 
محدودیت ها و تعطیلی ۱۰ روزه مشــاغل بر پایه 
رنگبندی شهرها تصویب شد. بر این پایه به مدت 
دو هفته در شهرهای قرمز تنها مشاغل گروه یک، 
در شهرهای نارنجی مشاغل گروه یک و دو و در 
شهرهای زرد مشاغل گروه یک، دو و سه مجاز به 

فعالیت هستند.

گشایش مشاغل منوط بر شرایط بیماری
محدودیت های هوشمند کرونایی از روز گذشته ) 
۲۱ فروردین( اجرایی شــده است و در این راستا 
مهندس محسن فرهادی- معاون فنی مرکز سالمت 
محیط و کار وزارت بهداشت، گفته است: قرار بر 
این است تا محدودیت ها یا گشایش مشاغل بر پایه 
شــرایط بیماری و به شکل خودکار اجرایی شود. 
این موضوع یک چارچوب مشــخص داشــته و 
برای ۴ رنگ کرونایی قرمــز، نارنجی، زرد و آبی 
عملی می شــود و این در حالی است که با شدت 
گرفتن بیماری هم اکنون تعداد شــهرهای نارنجی 
از تعداد شــهرهای قرمز هم کمتر شــده اســت. 
اکنون گروه شــغلی یک در ۲۵۷ شهر قرمز مجاز 
به فعالیت هســتند و باید بدانیم حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد جمعیت شــاغلمان در گروه یک قرار دارد 
و اگر شــرایط زیست با کرونا برای مشاغل وجود 
داشته باشد و اگر به شکلی به سمت ارائه خدمت 
غیرحضوری و الکترونیک می رفتند می شد از این 
که رنگ بندی ها معیشــت آنها را تحت تاثیر قرار 

دهد جلوگیری شود.
سقوط رعایت پروتکل های بهداشتی

به گفته فرهادی هم اکنون میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی حدود ۵۶ درصد گزارش شده است. البته 
واحدهــای صنفی که حتی با قبول دشــواری در 

معیشت، پروتکل ها را تمکین می کنند، تعداد کمی 
ندارند. فعال هم حدود ۲۰ درصد تعطیلی مشاغل 

را داشته ایم.
رستورانها همچنان پذیرای حضوری مشتریان

وی می گوید: گله  ما از برخی مشــاغلی همچون 
مراکز طبخ غذا است که می توانند به شکل بیرون بر 
فعال باشند اما بازرسی های ما در شهر تهران نشان 
می دهد هنوز برخی از این واحدها پذیرش مشتری 
دارند؛ این درحالیست که آمد و شد وسیع، ایجاد 
تجمع و بی توجهی به تهویه در شــرایط حضور 
ویروس جهش یافته کرونا، برای شــیوع گسترده 
بیماری کافی اســت. حدود ۸۰ تــا ۸۵ درصد در 
زمینه تهویه مناسب در کشور مشکل داریم و این 
در حالی اســت برای حضور در رستوران  و برای 

خوردن غذا باید ماسک خود را کنار بگذاریم.
منتظر آثار سفرهای نوروزی باشید

در عین حال شــرایط حاد بیماری در کشــور در 
حالی حکم فرما است که وزارت بهداشتی ها اعالم 
می کنند هنوز آثار سفرهای نوروزی مشهود نشده 
است و بر این پایه دکتر علیرضا رییسی-سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده اســت: باید 
بدانیم که آثار این سفرها تازه از هفته آینده مشخص 
خواهد شد. آمار فعلی نتیجه خریدهای شب عید 
اســت و از اواخر این هفته تازه آثار سفرها برای 

ما مشهود می شود و به نظر می رسد حتی شرایطی 
بدتر از آبان ماه ۱۳۹۹ در انتظار ما باشد.

شرایطی که تا کنون تجربه نکرده ایم
وی می گوید: شــرایط فعلی و پیش رو را تاکنون 
تجربه نکرده ایم و پیک چهارم کرونا در مقایسه با 
سه پیک قبلی شرایط متفاوتی خواهد داشت. آنچه 
که از مســوولین می خواهیم این اســت که عالوه 
بر آنکه زیرســاخت ها را آماده می کنند، آموزش، 
سفارش، تصویب قانون و اجرای آن را هم مدنظر 
قرار دهند. در جلســات ستاد ملی مقابله با کرونا 
وزارت بهداشت هم رای خود را دارد که در مورد 
ســفرهای نوروزی موضع و رای ما مشخص بود 
و اعالم کردیم که با هرگونه ســفر مخالف هستیم 
ولی عده اندکی با این نظر و رای ما موافق بودند و 
دیگرین مالحظات اقتصادی، روحی و... را داشتند 

که منجر به سفرها شد.
پس از هشدارهای وزارت بهداشت در مورد طغیان 
گسترده تر بیماری در کشور و طرح موضوع تعطیلی 
شهرها از ســوی متخصصان و ستادهای استانی 
کرونا، طرح محدودیت هوشمند کرونایی از روز 
گذشته اجرایی شد اما با این حال تجربه آغاز طرح 
محدودیت ها حداقل در روز اول اجرا به گفته دکتر 
علیرضا زالی- فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا 
در کالنشــهر تهران چندان رضایت بخش نبود و 

گزارش های میدانی هم حاکی از آن است که تقریبا 
بخش زیادی از فعالیت هــای بازرگانی، تجاری، 
اجتماعی، اقتصادی، مدنی و خدماتی در حال انجام 

است که با استراتژی »الک داون« همخوانی ندارد.
هر ۱۶ دقیقه مرگ یک تهرانی به دلیل کرونا

آنچه می بینیم الک داون نیســت، با الفاظ بازی 
می کنیم

در شــرایطی که در ۲۰ فروردین ماه هر ۱۶ دقیقه 
یک تهرانی جان خود را به دلیل کرونا از دســت 
داده، فرمانــده عملیات مدیریــت کرونا در تهران 
معتقد است که تنها راه حل کنترل بیماری به ویژه 
در کالن شهری مانند تهران که ازدحام جمعیت و 
آمد و شدهای درون شهری کامال متفاوت است، 
رفتن به ســمت الک داون واقعی اســت. وی می 
گوید: آنچه ما در ســطح شهر می بینیم الک داون 

نیست و ما داریم با الفاظ بازی می کنیم.
زالی می گوید: همانطور که هفته گذشــته هم به 
شدت هشــدار دادیم، تنها راه ممکن برای تهران 
و برای عبور از شــرایط بحرانی فعلی با توجه به 
حجم باالی ابتال، راه حل الک داون و تعطیلی کامل 
است؛ در حالی که اکنون ریتم شهر تغییری نکرده 
است. او همچنین با اشاره به اینکه برخی اعتقادی 
به نظارت ها ندارند و بســیاری از دســتگاه های 
مسوول در این زمینه اعتقاد به این موضوع ندارند، 
می گوید: گزارشاتی داریم که برخی دستگاه های 
ملی استنکاف کرده و حاضر به پذیرش مصوبات 
ســتاد نبودند. به این شــکل کنترل اپیدمی بسیار 
ســخت خواهد بود. قطعا کسانی که در این زمینه 
تسامح می کنند، جان مردم را به بازی گرفتند و باید 

پاسخگو باشند.
افزایش روبه رشــد بار بیماری در شهرها، کاهش 
بهداشــتی، شلوغی وسایل  پروتکل های  رعایت 
حمل و نقل عمومــی، فعالیت زیر زمینی و چراغ 
خاموش مشاغل گروه دو و سه در شهرهای قرمز و 
نارنجی و... همگی از نگرانی های جدی در کنترل 
بیماری در روزهای پیش رو است. در شرایطی که 
غلبه ویروس انگلیسی بر کشور با وجود سفرها و 
دید و بازدیدهای نوروزی توانست ضربه سختی 
به بدنه نظام سالمت وارد کرده و زحمات چندین 
ماهه کادر درمان را تا حد زیادی تنزل دهد، تعطیلی 
شهرها و محدودیت های هوشمند کرونایی برای 
جلوگیری از خسارات زیان بار این بیماری اعمال 
شده است؛ محدودیتهایی که البته تا اینجای کار و 
در روز اول اجرا چندان اثربخش خوانده نشــد و 
با توجه به اینکه  افزایش بیشتر آمار ابتال، بستری 
و مرگ ناشــی از کرونا پیش بینی شده است، باید 
دید در روزهای آتی چگونه قرار است نظارت بر 

اجرای این محدودیت ها، عملی شود.

 وزیر بهداشــت با اشــاره به وضعیت 
خطرناک کرونا در کشــور، گفــت: منتظر خیز 

سنگین تر کرونا در هفته آینده هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، ســعید نمکی، بعد از 
ظهر دیروز بیســت و دوم فروردین ۱۴۰۰، در 
ارتباط زنده خبری، به ارائه گزارشی از وضعیت 

بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی در ابتــدا با عنوان ایــن مطلب که به دالیل 
مختلف سفارش ها و هشدارهای ما جدی گرفته 
نشــد، افزود: االن دیگر کالبد شکافی این اتفاق 

فایده ای ندارد.
نمکی با اشــاره به وضعیت خطرناک کرونا در 
کشــور، گفت: هفته آینده منتظر خیز سنگین تر 

کرونا هستیم و شرایط بدتر خواهد شد.
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه قبل از پایان 
سال پیش بینی هایی را به زبان های مختلف بیان 
کردیم و گاهی با تهدیــد، گاهی با التماس و... 

گفتم که مردم سفر نروند.
وی گفــت: ما با تــالش بی وقفــه همکاران 
توانستیم موج سوم کرونا را مهار کنیم و با اینکه 
بیش از یک ماه گرفتار ویروس جهش یافته در 
خوزستان بودیم توانستیم مرگ ها را حدود ۵۰ 
تــا ۶۰ نفر نگهداریم و گفتــه بودیم که اگر بی 
توجهی کنیم فروردین و بهار سختی را خواهیم 

داشت و پیش بینی این روزها را می کردیم.
وزیر بهداشــت گفت: برآورد مــا این بود که 
بتوانیم با اجرای طرح شهید سلیمانی ۲۵ اسفند 
تا ۱۸ فروردین با شناسایی خانه به خانه بیماران، 
شــعله های کوچک را خاموش کنیم و کشور را 
در آتش بیماری دیگر گرفتــار نکنیم و در این 
صورت می توانستیم مطمئن باشیم که بهار آرام 

تر داشته باشیم.
نمکی ادامــه داد: اما با خریدهای شــب عید، 
برگزاری دورهمی و ســفرها، بیماری از نقاط 

گرفتــار به غیر گرفتار منتقل و باعث شــد بهار 
سخت و تابستان سخت تری را داشته باشیم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه به دالیل مختلف 
صحبت های ما مورد توجه قرار نگرفت که البته 
کالبدشــکافی آن مشکلی را حل نمی کند گفت: 
در کل کشور آمار بستری ها رو به فزونی است و 
خیلی از شهرهای ما احساس سنگینی و کمبود 

امکانات می کنند.
وی افزود: در بیماران سرپایی، یک شیب شتابنده 
عمومی را شاهد هستیم و افزایش بیماران بستری 
حاصل صف های طوالنی خرید مرغ و مایحتاج 
مردم در شب عید، دورهمی ها و شروع سفرها 

است و در هفته آینده منتظر خیز سنگین تر موارد 
بســتری در کشور هستیم و در استان ها جا دارد 
شیب را تندتر بینیم. همه استان ها در یک شیب 
شــتابنده بی وقفه جلو می روند و متأسفانه برای 
همکاران من که ۱۴ ماه مستمر تالش و خیزها را 

مهار کردند، روزهای سختی است.
نمکی تاکید کرد: تاب آوری مردم مهم است اما 
تاب آوری کادر بهداشت و درمان کشور که یک 

روز خوش نداشته اند بسیار مهم تر است.
وی با اشاره به اینکه خیز چهارم بسیار سنگین تر 
اســت گفت: برآورد ما این است که هفته آینده 
نقشــه کرونایی کشــور به مراتب قرمزتر و به 

سمت سیاهی پیش رود.
وزیر بهداشت با اشاره به امروز ۲۵۸ فوتی ناشی 
از کرونا داشــتیم افزود: در طول کمتر از ۲ الی 
۳ هفتــه تعداد فوتی ها به ۵ برابر نزدیک شــده 
است و این خیلی برای ما سنگین است و از ۱۴ 
فروردین تاکنون ۴۷ شــهر قرمز ما به ۲۵۷ شهر 
افزایش پیدا کرده و تعداد شــهرهای نارنجی به 
۱۲۹ شهر رسیده است و همچنین شهرهای زرد 
و آبی نیز تعدادشــان کم شده است و این نشان 

می دهد به سمت شرایط بدتر می رویم.
وی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های به ۵۸ 
درصد رسیده است خاطرنشان کرد: تعداد موارد 

ابتالء، بســتری و مرگ و میر، ارتباط مســتقیم 
بــا رعایــت پروتکل ها دارد و هــر چه اجرای 
پروتکل ها کمتر شود میزان مرگ و میر، بستری 

و ابتالء افزایش می یابد.
وزیر بهداشــت تصریح کرد: به هر تقدیر امروز 
دچار گرفتاری جدید و موج سهمگینی هستیم 
که از موج های قبل ما را گرفتار می کند و قرار ما 
بر این نیســت که به دلیل عدم همراهی عده ای، 
مردم را در شرایط سخت تنها بگذاریم. خودمان 
را مکلف می دانیم مشکالت مردم را در شرایط 
ســخت حل و فصل کنیم و آرامــش را به آنها 

بدهیم.
وی از روساهای دانشــگاه های علوم پزشکی، 
اســتانداران و همه دست اندرکاران درخواست 
کرد که با پروتکل شکنان مبارزه کنند و نگذارند 
شکست پروتکل ها کار را برایمان سخت تر کند.

وزیر بهداشــت از مردم خواســت در رعایت 
دستورالعمل ها همکاری بیشتری داشته باشند و 
هر گونه عالئم عطسه و سرماخوردگی را کرونا 
در نظر گرفته مگر اینکه خالفش ثابت شود و به 
مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته ما که در کشور فعال است 

مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تخت های بیشــتری آماده شده 
و مردم نگران نباشــند همانطــور که در ۳ پیک 
گذشته نگذاشتیم کسی بدون تخت بماند در این 
پیک هم نمی گذاریم و با پیگیری رییس جمهور 
و ســازمان برنامه و بودجــه در روزهای آینده 
تعدادی تخت آماده خواهد شد و مردم می توانند 

از امکانات جدید استفاده کنند.
نمکــی گفــت: از نیروهــای مســلح، بخش 
خصوصی و هم دســتگاه هایی که امکان کمک 
دارند می خواهیم ما را تنها نگذارند و این مرحله 
را به خوبی ســپری کنیم و از همه اهل دل نیز 
تقاضا داریم برای عبور از موج جدید دعا کنند.

وزیر بهداشت:

منتظر خیز سنگین تر کرونا در هفته آینده هستیم
 به سمت سیاهی می رویم
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در پی تعطیلی ۱۰ روزه کرونایی:
باز هم قیمت خودرو در بازار 
به دست دارندگان خودرو 

و سایت ها افتاد
 با توجه به تصمیم ســتاد مبارزه با 
کرونــا و تصمیم گیری بــرای تعطیلی ۱۰ 
روزه سراســری در سطح کشور که از روز 
گذشته )شنبه( آغاز شده است، پس از آغاز 
فعالیت های رسمی بازار خودرو، دوباره این 
صنف هم همچون دیگر مشاغل تعطیل شده 
و مانند روزهای تعطیالت نوروز، دارندگان 
و صاحبان خودرو بــا قیمت  های دلخواه، 

خودرو خود را آگهی می کنند.
به گزارش ایسنا، همانطور که در روزهای دو 
هفته ای تعطیالت نوروز، دارندگان خودرو 
باتوجه به تعطیلی نمایشــگاه های فروش 
خودرو و مراکز رسمی، تعیین کننده قیمت  
برای خودروهای در اختیار خود شده بودند؛ 
اکنون نیز با توجه به محدودیت های در نظر 
گرفته شده و تعطیلی بســیاری از مشاغل 
غیرضرور که بازار رســمی خودرو هم از 
جمله آن هاســت، قیمت رســمی در بازار 

خودرو قابل ارائه نیست.  
اما بررســی ســایت های خرید و فروش 
نشان می دهد که نسبت به هفته گذشته در 
پی اظهارات رییس شورای رقابت مبنی بر 
تصمیم گیری بر افزایــش قیمت خودروها 
برای سه ماهه اول ســال کنونی، بازار پس 
از چندین ماه تکان خورد و کمی افزایشــی 
شــد؛ اکنون نیز به نســبت هفته گذشته به 
سبب اینکه قیمت ها به دست خود مشتریان 
)خریدار و فروشــنده( افتاده است، انتظار 
مــی رود که کمی باالتر باشــد. اما آنچه که 
مشهود است، قیمت ها در همان محدوده و 
کانال قیمت های رسمی اعالم شده توسط 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در هفته گذشــته با نوسان افزایشی و 

گاها کاهشی، آگهی شد.
بر پایه بررسی آگهی های ثبت شده در چند 
ســایت  خرید و فروش خودرو، در گروه 
محصوالت پرتیراژ و پرتقاضا گروه صنعتی 
ایران خودرو، سمند LX در محدوده ۱۹۳ تا 
۱۹۵ میلیون تومان، سمند سورن بین ۲۳۰ تا 
۲۳۹ میلیون تومان، دنا در کانال ۲۷۰ میلیون 
تومــان، دناپالس مابین ۲۹۸ تا ۳۱۰ میلیون 
تومــان، پژو GLX ۴۰۵ بنزینی حدود ۱۸۷ تا 
۱۹۱ میلیون تومان، پژو پارس از ۲۳۳ تا ۲۴۵ 
میلیون تومــان، پژو ۲۰۶ تیپ مابین ۱۹۷ تا 
۲۱۰ میلیون تومان و تیپ ۵ آن حدود ۲۵۸ 
تا ۲۶۳ میلیون تومان، رانا ۲۰۵ تا ۲۰۹ میلیون 
تومــان و راناپالس در کانــال ۲۲۰ میلیون 

تومان برای فروش قیمت گذاری شده اند.
همچنین در محصوالت گروه سایپا نیز، پراید 
۱۱۱ حــدود ۱۳۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ 
حدود ۱۱۶ تا ۱۸۸ میلیون تومان، تیبا از ۱۲۳ 
تــا ۱۳۱ میلیون تومان، تیبا ۲ از ۱۳۶ تا ۱۴۲ 
میلیون تومان، ســلینا در کانال ۱۴۰ میلیون 
تومان و کوییک حدود ۱۴۲ تا ۱۴۹ میلیون 

تومان تعیین قیمت شده اند.
الزم به تاکید دوباره اســت که این  قیمت ها 
در بررسی آگهی های متفاوت فروش ثبت 
شده در ســایت های مختلف بوده و قیمت 
رســمی بازار اعالم شده توســط اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، 

به سبب تعطیلی واحدها، نیست.

گوشی های غیرهوشمند 
همچنان خریدار دارند

 طبــق اعالم انجمــن واردکنندگان 
موبایل، ســال گذشــته ۲.۵ میلیون گوشی 
غیرهوشــمند در بازار ایران به فروش رفته 

است.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته به دلیل 
مشکالت مربوط به کرونا و مشکالت تولید 
و از سوی دیگر، مشکالت واردات، قیمت 
گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود. این 
در حالی اســت که بازار موبایل مستقیما از 
بازار ارز تاثیر می گیرد و با هر نوســانی در 
قیمت دالر و به خصوص افزایش قیمت ارز،  

دستخوش تغییراتی می شود.
از ســوی دیگر، اگر در ســال های گذشته، 
ســبد خرید خانوار در روزهــای منجر به 
ســال تحصیلی، ینی اواخر شهریور و مهر، 
به مایحتاج آموزشی دانش آموزان و در صدر 
آنها لوازم تحریر اختصــاص می یافت، اما 
شرایط برای سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا 
به شــیوه ای رقم خورد که آموزش آنالین 
دانش آموزان و دانش جویان، نیاز به گوشی را 
برایشان اجباری کرد و تقاضا برای این کاال 

را افزایش داد.
در این مدت و با آموزش آنالین، بســیاری 
از خانوارهایــی که توانایی خرید گوشــی 
برای فرزندان دانش آموز خود را نداشــتند،  
با دشــواری هایی روبــه رو بودند. برخی از 
دانش آموزان از گوشــی والدین خود برای 
اتصال به شــاد و آموزش آنالین اســتفاده 
کردند، خانواده ها با بیش از یک فرزند برای 
فراهــم کردن ابزار الکترونیــک از تبلت و 

گوشی، با مشکل مواجه بودند.

خبر

 بر پایه طرح جهش تولید و تامین مسکن، 
زمین هــای در اختیــار دســتگاه های اجرایی که 
بالاســتفاده رها شــده باید به پروژه های مسکن 
اختصاص یابد؛ بدین صورت که بر پایه تشخیص 
وزارت راه و شهرســازی باید دستگاه ها در مدت 
مشــخصی زمین را در اختیار این وزارتخانه قرار 
دهند و در غیر این صورت ســازمان ثبت امالک 
باید ظرف دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به 

نام وزارت راه و شهرسازی کند.
به گزارش ایســنا، سال هاســت که دستگاه های 
دولتی، بنیادها و نهادهای انقالبی مکلف هســتند 
اراضــی در اختیار خود را برای اجرای پروژه های 
بازآفرینــی اختصاص دهند اما به نظر می رســد 
هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ 
به طوری که عباس آخوندی ـ وزیر ســابق راه و 
شهرسازیـ  در نشست تودیع خود در ۱۹ آبان ماه 
سال ۱۳۹۷ گفت: »هم اکنون ایده ارائه زمین دولتی 
برای بازآفرینی شــهری ارائه شد که مایلم به شما 
بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور 

اختصاص یافته ۳۶  متر مربع بوده است«!
امردادماه ســال ۱۳۹۸ نیز کاوه حاجی علی اکبری 
ـ مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهرداری تهران 
ـ گفت: دســتگاه های دولتی تــا کنون حتی یک 
مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح )مسکن 

ملی( واگذار نکرده اند.
روز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ رییس مجلس شورای 
اســالمی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح 
جهش تولید مســکن با هدف ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و نوشت: 
»بر پایه این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس 
از شفاف سازی، وارد چره تولید مسکن برای مردم 

خواهند شد«.
یکی از موانع مهم در ساخت و ساز، نبود زمینهای 
مرغوب و مناسب در اطراف شهرها و کالنشهرها 
است. طبق برنامه مجلس قرار است زمینهای بایر 
که قابلیت زیســت محیطی و کشاورزی ندارد به 

ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.
در این باره دی ماه ســال گذشــته وزارت راه و 
شهرســازی، برنامه بلندمدت بخش مســکن را 
ســاخت پنج میلیون واحد مسکونی در پنج سال 
آینده اعالم کرد و خبر داد: ســازمان منابع طبیعی 
حدود ۲۵۰ هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی 
۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای خود را به ســاخت 
مسکن اختصاص می دهند. محمود محمودزاده ـ 
معــاون وزیر راه و شهرســازیـ  در این زمینه به 
ایسنا گفته بود: این زمین ها شامل اراضی بایر است 
که جنگل ها را شامل نمی شود و همچنین قابلیت 
کشت و استفاده کشــاورزی ندارد. جنس خاک 

و جهت توسعه نیز مدنظر قرار می گیرد؛ بنابراین 
تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به 
هیچ عنوان ســاخت مسکن در جنگل ها و زمین 

های کشاورزی نیست.
از طرف دیگــر نمایندگان مجلــس قصد دارند 
زمینهــای در اختیار دســتگاههای دولتی که هم 
اکنون بالاســتفاده رها شده اســت را به ساخت 
واحدهای مســکونی در قالب طرح جهش تولید 
و تامین مسکن اختصاص دهند. در این باره اقبال 
شــاکریـ  عضو کمیسیون عمران مجلسـ  گفته 
است: دســتگاهای اجرایی باید زمین های تحت 
اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند؛ 

چرا که تمامی اراضی بــه عنوان دارایی دولت به 
امانت در اختیار دســتگاه ها، قرار گرفته است. اما 
هم اکنون به نحوی برداشت شده که گویی زمین ها 
برای خود دســتگاه ها بوده و بــه دولت تحویل 
نمی دهنــد. این زمین ها هر کدام با هدف خاصی 
مانند ایجاد اماکن ورزشی، فرهنگی، آموزشی و... 
و. به دســتگاه ها داده شده اما هم اکنون بالاستفاده 

مانده و رها شده اند.
وی خاطرنشــان کرد: طبق این طرح دســتگاه ها 
اجرایی باید برای زمین های تحت اختیار خود سند 
تک برگ دریافت کنند که با این کار، خود به خود 
در سامانه نیز ثبت شده و دارایی دستگاه ها و دولت 

از حیث زمین کامال مشخص و شفاف می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 
پردیس خاطرنشان کرد: زمین هایی را که وزارت 
راه و شهرسازی تشخیص می دهد که برای ساخت 
واحدهای مسکونی مورد نیاز است باید به دستگاه  
مربوطه اعالم کرده و دستگاه مذکور نیز در مدت 
مشخصی زمین را در اختیار وزارت راه قرار دهد. 
در غیر این صورت سازمان ثبت امالک باید ظرف 
دو ماه آن را با هدف ساخت مسکن به نام وزارت 

راه و شهرسازی کند.
به گفته شــاکری، اســتفاده از اراضی دولتی برای 
ساخت مسکن موجب می شود، زمین های اطراف 
و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن 
در اختیار وزارت راه قرار بگیرند، در این صورت 
واحدهای ساخته شده از حیث زیرساخت آب و 
برق، راه های مواصالتــی و حمل و نقل عمومی 
با مشــکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای 
برخی از شــهرک ها به دلیل دوری از دسترســی 
 های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین 

زیرساخت های ایجاد کرده،  روی نمی دهد.  
بنابراین گزارش در ماده ۱۰ قانون زمین شــهری 
مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده است »از تاریخ تصویب 
قانون اراضی شــهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین 
های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مســلح و 
موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به 
دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام 
اســت و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار 

وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
بنابراین گرفتن زمین از دستگاههای دولتی، بانکها 
و سازمانهای وابسته سالهاست که در قانون وجود 
دارد اما کمتر به آن عمل شده است. حال باید دید 
با توجه به مقاومت دستگاههای دولتی، آیا مجلس 
و دولت در قالب دو برنامه جهش تولید مسکن و 
راه اندازی سامانه امالک و اسکان می توانند امالک 
و اراضی در اختیار دستگاههای دولتی را به پروژه 

های مسکونی بیاورند یا خیر.

طبق طرح جهش مسکن

دستگاه های دولتی از زمین های خود دل می کنند!؟

 یک کارشــناس بازار مسکن گفت: هم 
اکنون ســه پارامتر رشد نســبی ساخت و ساز، 
رونــق اقتصادی و رونق تولید ایجاد شــده و با 
تأمل در معامالت مسکن مواجهیم اما نمی توان 

از واژه رکود استفاده کرد.
بیت اله ستاریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
دو سال پیش، زمانی که اقتصاد کشور در شرایط 
تحریم قرار گرفت مبنای مطالعات و محاسبات 
این بود که در بازار مســکن چهار پارامتر رونق 
اقتصادی، افزایش خرید و فروش، رشد ساخت 

و ساز و سرمایه گذاری و رونق تولید با هم خواهد 
داشت؛ چرا که بخش مسکن تنها حوزه ای است 
که خاصیت درون زایی دارد و در شرایط تحریم 

می تواند موجب تحرک بخشهای تولیدی شود.
وی افزود: یکی از ملزومــات اقتصاد تحریمی 
این اســت که چهار مولفه رونق بخش در حوزه 
مسکن در کنار یکدیگر باشد. ولی از اواخر سال 
گذشته که مباحث سیاســی از جمله انتخابات 
آمریــکا، انتخابات ایران و مبادالت ایران و چین 
مطرح شد متغیرهای سیاسی بر بازار مسکن سایه 

انداخت. بدین صورت که سه عامل رونق بخش 
کماکان در بخش مســکن وجود دارد اما با یک 
مولفه جدید یعنی تعمیق رکود معامالت مواجه 

شدیم.
این کارشــناس بازار مســکن تاکید کــرد: البته 
معتقــدم هم اکنــون رکود خریــد و فروش در 
بازار مسکن نداریم بلکه آنچه وجود دارد تأمل 
معامالتی اســت. یعنی همه در تردید هستند که 
با توجه به شــرایط سیاسی موجود و آینده برای 
ورود به بازار مسکن اقدام کنند یا نه. مثال از خود 

می پرســند آیا قیمتها افزایش می یابد یا در مسیر 
کاهشــی قرار می گیرد؟ بنابراین تصمیم گیری را 
به زمانی موکول کرده اند که شفافیت بیشتری در 

فضای اقتصادی کشور حاکم شود.
ســتاریان با بیان اینکه تعلیق معامالت نمی تواند 
جلوی رونق محتوم بخش مسکن را بگیرد گفت: 
با توجه به کسری تولید در بخش مسکن، پیش 
بینی من این اســت که در ماههای ابتدایی سال 
کنونی با مقداری تورم در بخش مســکن مواجه 

باشیم که از پاییز و زمستان افزایش می یابد.

وی، رونق بازار مسکن را ناشی از دالیل متفاوتی 
دانســت و افزود: خصوصیت بازار مسکن این 
اســت که معموال پارامترهای وســیعی در این 
حوزه تاثیر می گــذارد. در مقطع فعلی موضوع 
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است 
که معتقدم دیگر کشورها نیز به دنبال چین برای 
سرمایه گذاری در ایران اقدام می کنند. می توان 
انتظار داشت که در آینده نزدیک هند، روسیه و 
کشورهای اروپایی برای انعقاد تفاهم نامه هایی 

به ایران بیایند.

یک کارشناس:

رونق در پس رکود بازار مسکن دیده می شود

 در حالیکه برخی بانک ها با ارسال پیامک 
به مشــتریان خــود از افزایش هزینه ســرویس 
پیامکی بــه ۳۰ هزار تومان خبــر می دهند، دبیر 
کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
گفت: هنــوز تصمیمی بــرای افزایــش هزینه 
ســرویس پیامکی بانک ها گرفته نشده است اما 
احتمال اینکــه در آینده نزدیک این نرخ افزایش 

یابد، وجود دارد. 
به گزارش ایســنا، گزارش ها حاکی از آن است 
که برخی بانک ها اقدام به افزایش هزینه سرویس 

پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده اند و با ارسال 
پیامکی به مشتریان خود اعالم کرده اند که »مبلغ 
۳۰ هزار تومان از حســاب شما به عنوان هزینه 

یکساله سرویس پیامک کسر شده است«. 
این در حالی اســت که هزینه ســرویس پیامکی 
بانک ها ســال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هــزار تومان به 
۱۵ هــزار تومان افزایش یافته بــود. پیش از این 
بانک ها علت افزایش هزینه ســرویس پیامکی را 
افزایش هزینه دریافتی شــرکت مخابرات اعالم 

کرده بودند. 

در پی این موضوع، محمدرضا جمشــیدی، دبیر 
کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
به ایسنا گفت: در بررسی های صورت گرفته در 
سال گذشته، به طور متوسط هزینه مخابراتی هر  
کارت حساب بانکی معادل ۴۰ تا ۴۸ هزار تومان 
می شود. ممکن اســت فردی در طول سال یک 
پیامک بانکی و فرد دیگری در شبانه روز چندین 

پیامک دریافت کند.
وی افزود: در جلسات سال گذشته مطرح شد که 
هزینه سرویس پیامکی به ۱۵ هزار تومان افزایش 

پیدا کند که برخی بانکها از جمله بانک شهر این 
افزایــش را انجام داده و علــت آن را هزینه های 
مخابراتی در این زمینه اعالم کردند. البته کسانی 
که نمی خواهند ســرویس پیامکی داشته باشند، 
می توانند پیامک بدهند تا پول برداشــته شده از 
حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک 

بانکی دریافت نکنند.
جمشــیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر نرخ 
۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک ها، نشستی 
با بانک های دولتی در اســفند سال گذشته داشته 

باشیم تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه 
اقدامی انجام شــود که تاکنــون تصمیمی برای 
افزایش هزینه ســرویس پیامکی گرفته نشــده؛ 
درحالیکــه هزینه هایی که شــرکت مخابرات از 
بانک ها در این زمینه می گیرد، خیلی فراتر از این 
ارقام است و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم که 
هزینه ســرویس پیامکی بانک ها افزایش یابد که 

البته تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته وی احتمال اینکه در آینده نزدیک هزینه 
سرویس پیامکی بانک ها افزایش یابد، وجود دارد. 

در آینده نزدیک 

هزینه سرویس پیامکی بانک ها ۳۰ هزار تومان می شود

 ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا روز 
یکشــنبه مصوبه دولت برای پرداخت مبلغ ۲۵ 
هزار میلیــارد ریال به ۶۰ میلیــون نفر از مردم 
مشمول طرح معیشــتی خانوارها در ماه مبارک 

رمضان را ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی و پایش 
آثــار اقتصــادی کرونا، مصوبه بســته حمایت 
معیشــتی ماه مبــارک رمضان با توجــه به آثار 
اقتصادی شیوع کرونا در معیشت اقشار ضعیف 
و آسیب پذیر است. و طبق این مصوبه به سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده می شود به ۶۰ 
میلیون نفر افراد مشمول طرح معیشتی خانوارها 
بر پایه فهرستی که توسط وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی با همکاری دســتگاه های ذی ربط 
اعالم می شــود، مبلغ ۲۵هــزار میلیارد ریال در 

ابتدای ماه مبارک رمضان پرداخت کند.
منابع مورد نیاز از طریق تســعیر بخشی از منابع 
ارزی ســازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تامین و به همان 
میزان سقف ردیف )۱۰( جدول تبصره ۱۴ قانون 

بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور افزایش می یابد.

به گــزارش ایرنا، »حســن روحانــی« رییس 
جمهوری هفته گذشته در نشست هیات دولت 
از پرداخت یارانه کمک معیشــتی به ۶۰ میلون 
نفر خبر داد.  بنا به گفته رییس جمهوری بســته 

حمایت معیشــتی ماه رمضان به ۶۰ میلون نفر 
تعلق می گیرد.

خانوارهایی بســته حمایت معیشــتی دریافت 
می کننــد که دارای واحد مســکونی، شــغل و 
خودرو به طور همزمان نباشــند یا خانوارهای 
دارای دو واحــد ملکی و همچنین خانوارهایی 
که ارزش ملک آنها در تهران و کالن شهرها ۱۲ 
میلیارد ریال و در دیگر شهرســتان ها ۹ میلیارد 
ریال باشــد، مشــمول دریافت یارانه معیشتی 

نیستند.
همچنین خانوارهایی که دارای خودروی سواری 
به ارزش بیش از ســه میلیــارد ریال یا خودرو 
عمومی یــا ارزش بیش از چهــار میلیارد ریال 

باشند، بسته معیشتی تعلق نمی گیرد.
کارفرمایــان دارای بیش از ســه بیمــه پرداز، 
خانوارهای دارای بیش از سه سفر خارجی غیر 
زیارتی و گیرندگان تســهیالت بانکی به مبلغ 
بیش از سه میلیارد ریال که در حال بازپرداخت 

اقساط باشند مشمول این کمک ها نیستند.
میزان درآمــد یکی دیگر از شــاخص ها برای 
پرداخت سبد حمایت معیشتی است. بر پایه این 
شــاخص حداقل درآمد ماهانه خانواده یک نفره 
باید چهار میلیون، خانواده دو نفره پنج میلیون، 
خانواده سه نفره ۶ میلیون و خانواده چهار نفره 
هفت میلیون و خانواده پنج نفر و بیشــتر هشت 

میلیون تومان باشد.

مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا؛

ابالغ پرداخت بسته حمایتی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی رمضان به ۶۰ میلیون نفر
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با هنرمندان زنگان )7(
 محمد باقر آذرکیا؛خوشنویس:

خوشنویسی مشکلی ندارد
خوشنویسان دچار 

مشکل هستند
 توجهی که درچهل سال گذشته به واسطه انقالب اسالمی به هنرخوشنویسی 

شد به هیچ کدام هنرها نشده ولی بازهم نیاز به توجه هست

* چطور شد وارد عرصه خوشنویسی شدید؟
 از دوران مدرســه ابتدایــی از واکنش معلمان 
متوجه شــدم در خط و طراحی مستعد هستم  
که باعث شــد از چهارده سالگی به کالسهای 
آموزشــی  رفته و در دانشگاه در رشته هنرهای 

تجسمی تحصیل کردم.
* این روزا در شــرایط شیوع ویروس کرونا 

چه کار می کنید؟
مشغول تدریس مجازی در آموزش و پرورش 
هســتم  و چند مجموعه نقاشــیخط در دست 

انجام دارم. 
* شــما در خوشنویسی چه شــیوه ای را 

برگزیده اید و چه شیوه ای را میپسندید؟

من شــخصا به تلفیق خطوط عربی با خطوط 
ایرانــی عالقمندم که نمودی از این تلفیق را در 

خط تعلیق میتوان دید.
* علیرغم تالش و کوشــش بزرگان خط در 
جهت هرچه بهترو زیباتر کردن خط نستعلیق 
فکر میکنید هنوز جای دگر گونی و تغییر در 

این خط وجود دارد؟
به نظر بنده همیشه جای تغییر وجود دارد ولی 
تغییری که رو به بهبود باشــد. مطمئن نیســتم 
دیگر در خط نستعلیق وجود داشته باشد . همه 
گرایشــها اعم از قدما و جدیــد و ترکیب این 
دو و همــه قالبها اعم از کتابت و چلیپا و قطعه 
و سیاه مشــق در حد اکمل اجرا شده اند. بهتر 

است دیگر در جزئیات آنقدر افراط نورزیم. 
گاهــی شــاهدیم میــان طرفداران دو ســبک 
خوشنویسی با ژســتی هنرشناسانه بر سر یک 
اپســیلون تغییر زاویه قلم در نوشتن یک نقطه، 
چنان بحث زیبایی شناسی و فلسفی در می گیرد 
که گویی در حال جابجایی مرزهای هنر جهان 
و اثبات نظریه های نوین در باب فلســفه هنر 
و زیبایی هســتند. حال آنکــه معنا و روح هنر  
ورای این جزییات پیش پا افتاده است  و عمده 
خوشنویســان از آن بی خبرنــد. با این وصف 
و بــا کمی اغــراق میتوان گفت خوشنویســی 
به خصوص نســتعلیق از اصــِل هنر، دور و به 

مهارت و صنایع مستظرفه نزدیک است.

* خط نستعلیق در دیگر کشورها چه تاثیری 
داشته؟

تــا آنجایی که میدانم تاثیر چندان و قابل ذکری 
نداشــته اســت.  اما خط ثلث در دنیا بســیار 

شناخته شده تر و بین المللی تر است.
* هنرخوشنویســی هم اکنون چه مشکالتی 

دارد؟
 توجهی که درچهل ســال گذشــته به واسطه 
انقالب اســالمی به هنرخوشنویســی شد به 
هیچکدام هنرها نشده ولی بازهم نیاز به توجه 
هســت . به نظر بنده خود هنر خوشنویســی 
دچار  امــا خوشنویســان،  نــدارد  مشــکلی 
ایران  خوشنویســان  انجمن  هســتند.  مشکل 

کــه قدیمیترین و پرجمعیترین تشــکل صنفی 
هنری در ایران اســت هنوز بعد از پنجاه  سال 
ســازمان خوبی ندارد و نتوانســته یا نخواسته 
است در قبال سالها شهریه ریالی و معنوی که 
از تعداد انبوه هنرجویــان و فارغ التحصیالن 
اخذ کرده خدمات مطلوبی همچون تسهیالت 
و امتیــازات و کمک به اشــتغال و درامدزایی 
به خوشنویســان ارائه کند و مدرکی هم که به 
فارغ التحصیالن میدهند کاربرد چندانی ندارد 

و افتخاری است.
* وکالم آخر...؟

  به عنوان یک معلم این خواســته قلبی را دارم 
که خانواده ها و هنرســتان ها و دانشــکده های 

هنر کمی مســووالنه تر عمل کنند و از ترغیب 
و هدایت و پذیــرش فرزندانی که تمکن مالی 
خوبی ندارند به رشــته های هنری پرهیز کنند؛ 
چراکــه به نظر بنده ایــن اجحاف در حق  این 
فرزندان است که  پس از تحصیل به علت نبود 
آینده شــغلی و نیاز مالی سرخورده و دلزده و 
ســربار جامعه خواهند بود و یا اینکه علیرغم 
میلشــان مجبورند برای کســب درآمد، انواع 
سفارشات هنری سخیف و بازاری را که به دور 
از ایده آل ها و عالیقشــان است را بپذیرند   که 
در نتیجه هم هنرمند و هم هنر  لطمه می بینند. 
از حضرتعالــی و همکاران محترمنان برای این 

گفتگو تشکر می کنم.

محمدباقر آذرکیا
 فعالیت در رشته های خوشنویسی، نقاشی و هنرهای مفهومی

 کارشناسی هنرهای تجسمی

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 عضو انجمن توسعه هنرهای تجسمی

 عضو انجمن خوشنویسان ایران

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

1. موضوع: اجرای عملیات جدولگذاری کمربندی شرقی شهر هیدج در حوزه شهرداری هیدج 
۲. برآوردکل اولیه: مبلغ 6.5۹۹.۹۱3.۰82 ریال بدون احتساب ارزش افزوده بمدت ۱۱ ماه

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

4. تضمین شرکت در مناقصه:  32۹.۹۹5.654ریال 
5. نوع تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه می بایست به یکی از صورت مندرج در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتی که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است ارائه شود.
۶. شماره تلفن تماس: ۰2435752727

7. مهلت دریافت اسناد : ۱4۰۰/۱/26
8. مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱4:۱5 مورخه ۱4۰۰/۰2/۰6

9. شهرداری در رد یا قبول کل یا هر یک از پیشنهادات مختار است. 
1۰. دیگر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

11. زمان و مکان گشایش پیشنهادات: ساعت ۱4/۱5 مورخه ۱4۰۰/۰2/۰7 شهرداری هیدج
1۲. شــرکت در مناقصه صرفا از طریق سامانه ستاد ایران به شماره فراخوان 2۰۰۰۰۰5848۰۰۰۰۰3 صورت خواهد 

گرفت از ارسال پاکات به صورت فیزیکی خودداری نمایید.
1۳. هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
   اجرای جدولگذاری کمربندی شرقی شهر هیدج

رضا حیدری - شهردار هیدج

شهرداری سلطانیه در نظر دارد نسبت به خرید قیر با اسناد خزانه با سر رسید۱4۰2 اقدام نماید. بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت 
دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

سلطانیه خیابان عالمه حلی - شهرداری سلطانیه - شماره تماس ۰2435824۰4۰
1-موضوع مناقصه: خرید قیر

۲-مهلت خرید اسناد و بازدید : از تاریخ انتشار آگهی ۱4۰۰/۱/۱6 تا ۱4۰۰/۱/25 
۳-محل خرید اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

4-مهلت قبول پیشنهادات: از تاریخ ۱4۰۰/۱/26 تا ساعت ۱4 روز شنبه مورخه ۱4۰۰/2/4 
5- محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

۶-میزان نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ کل و میزان سپرده شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد کل مبلغ کل می باشد که بایستی با 
ضمانتنامه بانکی )مدت ضمانتنامه حداقل 3 ماه و برای 3 ماه نیز قابل تمدید باشد( و یا به شماره حساب 5۱۱3۹۹5۱5 نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه 

به نام شهرداری سلطانیه بابت سپرده شرکت در مناقصه واریز گردد.

سپرده شرکت در مناقصهمبلغ کلعنوان مناقصهردیف
32۹.2۰۰.۰۰۰ ریال6.584.۰۰۰.۰۰۰ ریالخرید قیر با اسناد خزانه با سر رسید ۱۱4۰2

7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- پیشنهادهای رسیده راس ساعت ۱4 روز شنبه مورخه ۱4۰۰/2/4 در جلسه کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.
1۰- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

11- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. 
 دیگر شروط مناقصه و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج می باشد.

آگهی مناقصه نوبت دوم

ابوالفضل محمدی - شهردار سلطانیه

 ســرانجام پس از شــش ماه از بالتکلیفی 
یادمان المان شــهدای گمنام سلطانیه و وعده های 
رنگین مسووالن استانی، باالخره وزیر دفاع برای 

ساخت این المان پا پیش گذاشت.
به گزارش تسنیم، سلطانیه همان شهری است که با 
داشتن بزرگ ترین گنبد آجری به عنوان شاهکاری 

از معماری اسالمی در جهان آوازه اش پیچیده است، 
شهری که همه ســاله پذیرای هزاران گردشگر و 
توریســت داخلی و خارجی اســت تا مهم ترین 

داشته اش را به دید و رخ همگان بکشد.
تاریخ این شهرســتان در طــول دفاع مقدس هم 
پررنگ بوده و اعزام بسیجیان جان بر کف در زمان 

جنگ تحمیلی و تقدیم صدها شهید که دین خود را 
به اسالم و ایران ادا کردند و برای پاسداری و حفظ 
وطن از مهم ترین دارایی خود گذشتند، نمونه ای از 
رشادت های مردم سلطانیه بوده است تا ما در این 

روز ها آرامش نصیبمان شود.
با این وجود دوران دفاع مقدس شــهیدان بسیاری 

را بی نام و نشــان به یادگار گذاشت تا گمنام دفن 
شوند و از خیر و برکت وجودیشان به هر منطقه ای 
که وارد می شــوند استفاده شــود، در همین راستا 
پیکر مطهر ســه تن شــهید گمنام وارد شهرستان 
سلطانیه شد و در تاریخ ۲۲ امرداد ۹۴ در خاک این 
شهرســتان آرام گرفت و در همین زمان مسووالن 
وقت شهرستان تصمیم بر ساخت یادمان شهدای 
گمنام برای این شهیدان گرفتند و برای اختصاص 
و تامین اعتبار ســاخت یادمان چندین جلسه در 
سال های گذشــته برگزار کردند و وعده های نیز 
برای تامین اعتبار دادند. سال گذشته حجت االسالم 

عمــران حسینی نســب امام جمعه ســلطانیه در 
گفت وگو با تسنیم در واکنش به عدم ساخت المان 
شهدای گمنام سلطانیه اظهار کرد: واقعا جای تاسف 
دارد که حدود پنج ســال از تدفین شهدای گمنام 
می گذرد ولی تاکنون مســووالن نتوانستند المانی 
برای این شــهدا ایجاد کنند. حتی حقیقی استاندار 
زنجان به همراه هیئت همراه در ۱۲ دی ماه ســال 
۹۷ در شهرستان ســلطانیه حضور یافت و در آن 
سفر به مردم شریف شهرستان سلطانیه وعده داد که 
برای تکمیل ساخت المان شهدای گمنام شهرستان 

سلطانیه ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص خواهد داد.

امام جمعه شهرستان سلطانیه ادامه داد: دقیقا یک 
ســال بعد یعنی یازدهم دی ماه سال ۹۸ در جلسه 
اقتصاد مقاومتی که با حضور استاندار در سلطانیه 
برگزار شد در همان مکان به استاندار یادآوری شد 
که یک ســال از قول پرداخت کمک ۱۰۰ میلیون 
تومانی شــما جهت ساخت یادمان شهدای گمنام 
ســلطانیه گذشته است. از ســویی دیگر در هفته 
دولت ســال ۹۸ نیز به استاندار محترم ذکر شد که 
از قولی که داده اید نزدیک به دو سال می  گذرد اما 
پاسخ استاندار جالب بود و گفت: » این مبلغ هنوز 

تخصیص نیافته است!«

 وزیر دفاع برای ساخت یادمان المان شهدای گمنام سلطانیه پا پیش گذاشت 

کمک ۱۵۰ میلیون تومانی وزارت دفاع به المان
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آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول )خودرو( در پرونده اجرایی کالسه 99۰۰۶81

به موجب پرونده اجرایی کالســه ۹۹۰۰68۱، خودروی به شماره پالک انتظامی 87-335ص8۱، نوع 
خودرو: ســواری پژو، تیپ PARS -XU7AT ، مدل: ۱385، رنگ نقره ای متالیک، اســتهالک: مطلوب، 
شــماره موتور: ۱2485۰۹۱۱۰2، شماره شاسی: ۱۹3642۰۱، تحت مالکیت امیر غفاری منفرد، مطابق 
مقررات بازداشت و در پارکینگ بنیان شهرستان زنجان متوقف گردیده است، مطابق نظریه کارشناس 
محترم دادگســتری، خودروی فوق در پارکینگ بنیان، در فضایی کامال باز، بدون محافظ و غیر مسقف 
توقیف می باشــد. در لحظه بازدید از خودروی موصوفه، به علت خالی شدن باتری، روشن کردن موتور 
جهت تست فنی سیســتم قوای محرکه آن میسر واقع نگردید. سطوح اتاق و بدنه با وضعیت ظاهری 
مطلوب دارای ساییقه خوردگی و خط و خش بوده، الستیک ها با قابلیت استفاده سی درصد )3۰ درصد( 
دارای زاپاس و جک و آچارچرخ، خودرو فاقد سیستم صوتی، تودوزی مطلوب، شیشه ها سالم، چراغ های 
جلو ســالم، خطرهای عقب ترک خوردگی، آینه بغل سمت چپ شکستگی از بازو می باشد. در مجموع 
خودرو دارای سویچ در پارکینگ و با پیمایش 24۱6۹۱ کیلومتر در ردیف خودروهای در حال بهره برداری 
قرار دارد. اســناد و مدارک جهت مطابقت با مشخصات خودرو در دسترس نمی باشد. مشخصات فوق 
بر پایه پالکت شناسایی پالک قید شده است. شایان ذکر است خرید و فروش این نوع وسایط مسبوق 
به سابقه آن مشــروط به نداشتن موانع قانونی و توانایی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی می باشد. 

خودروی فوق از ساعت ۹ تا ۱2 روز دوشنبه مورخه ۱4۰۰/۰۱/3۰، در اداره اجرایی اسناد رسمی زنجان، 
واقع در زنجان، خیابان کارگر )صفا( کوچه شهید گنج خانلو، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
خودروی فوق از مبلغ 625.۰۰۰.۰۰۰ )ششــصدو بیست و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی طی یک فقره چک تضمینی به حساب سپرده ثبت با شناسه ۱4۰۰7۱۹6437، و حضور 
خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده وفق آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و اصالحیه آیین نامه اجرای مفاد رسمی الزم االجرا، مصوب سال 
۱3۹8 می باشــد. حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده مزایده می باشد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رســمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و همان ساعت و 
همان مکان مقرر برگزار خواهد شــد. مورد مزایده برابر اعالم بســتانکار طی وارده شماره 85۰۰۰237،  

مورخه ۱4۰۰/۰۱/۱5 فاقد پوشش بیمه می باشد.
مینا تقیلو- رییس اجرای ثبت زنجان

 مجمع انتخابــات هیات فوتبال اســتان 
زنجــان در حالی که پس از کــش و قوس های 
فراوان قرار بود ســاعت ۱۰ صبــح دیروز )۲۲ 
فروردین( با حضور رییس فدراسیون برگزار شود 
در ســاعات پایانی شنبه شب گذشته به صورت 
ناگهانی و به دلیل آنچه که تاکید و دســتور ستاد 
مبارزه با بیماری کرونا بیان شــده، لغو و به زمان 

دیگری موکول شد.
به گزارش موج رسا، مدت زمان تصدی روسای 
هیات های ورزشی ۴ سال است و بعد از آن باید 
مجمع انتخاباتی برگزار شــود و یــا در غیر این 
صورت، سرپرســت جدید برای هیات مربوطه 
منصوب شــود اما گویــا آیین نامه و اساســنامه 
فدراســیون فوتبال این اجــازه را می دهد که در 
صورت پایان مدت ۴ ســاله، رییس قبلی تا زمان 
برگزاری مجمع در ســمت خــود باقی بماند و 
از ایــن رو با وجود اینکه دوره ۴ ســاله فریدون 
اصفهانیان در هیات فوتبال استان زنجان در آذرماه 
سال ۹۹ به پایان رسیده بود اما وی پس از ۳ دوره 
متوالی همچنان بر مســند ریاست بود تا مجمع 
انتخاباتی جدید برگزار شــود و مجمع انتخاباتی 
نیــز علی رغــم پیگیری هــای فراوان از ســوی 
مدیران ورزشــی و هیات فوتبال اســتان زنجان 
به دلیل بالتکلیف بودن فدراســیون و همچنین 
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال در 
اسفندماه سال گذشــته به تاخیر افتاده بود و هر 
بار، تاریخ های جدید اعالم می شــد تا اینکه پس 
از مشخص شــدن رییس فدراسیون فوتبال و در 
روزهای پایانی اســفندماه ســال گذشته، ساعت 
۱۰ صبــح روز یکشــنبه )۲۲ فروردین ماه( برای 
برگزاری ماراتن انتخابات هیات فوتبال اســتان 
زنجان تعیین شد تا هیات ضمن شناخت متولی 
جدید خود از بالتکلیفی درآید هر چند وضعیت 
فوتبال اســتان زنجان چندان مطلوب هم نبوده و 
نیازمند مدیری است که با نفس تازه و انگیزه های 
جدید مدیریتی بتواند این رشــته ورزشی را در 

استان، احیا کند.
*  لغو ناگهانی مجمع در کمتر از ۱2 ســاعت 

مانده به برگزاری
در حالی که مجمع انتخابات هیات فوتبال استالن 
زنجان قرار بود در ساعت ۱۰ صبح دیروز برگزار 
شود و تدابیر الزم نیز برای برگزاری این مجمع، 
اتخاذ شــده بود در ســاعات پایانی شب گذشته 
در اطالعیه ای از ســوی روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجان اعالم شد که »با 
توجه به شرایط قرمز کرونایی در زنجان و دستور 
و تاکید ســتاد مبارزه با بیمــاری کرونا، مجمع 
انتخاباتی هیات فوتبال اســتان زنجان که بنا بود 
روز یکشــنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ برگزار گردد، 
لغو و زمان برگزاری دوباره، متعاقباً اعالم خواهد 

شد.«
لغو مجمع انتخاباتی بدین صورت، پرسش هایی 
را در پی داشــت و این بود که آیا ســتاد کرونا 
به یکبــاره به این نتیجه رســید کــه زنجان در 
وضعیت قرمز قرار دارد؟ مگر استان زنجان از ۱۶ 
فروردین ماه )یــک هفته قبل از برگزاری مجمع( 
در وضعیــت قرمز قرار نگرفته اســت؟ با توجه 
به اینکه قرار بوده مجمع در یکی از ســالن های 
همایــش روزبه، مهرانه و یا مجموعه ورزشــی 
انقالب برگزار شــد، آیا با توجه به وسیع بودن و 
مرتفع بودن محیط این سالن ها این امکان وجود 
نداشت که مجمع با حضور حداقل افراد برگزار 
شــود؟ و پرسش هایی در این حد که برای یافتن 
پاسخ آن ها به سراغ متولیان امر رفتیم البته در این 
بین، اظهارات تعدادی از داوطلبان تصدی ریاست 

هیات فوتبال استان نیز شنیدنی است.
*  مجمع با پیامک لغو شــد اما نمی دانم منبع 

دستور، کجا بود!
شهرام اسکندری پور، یکی از کاندیداهای ریاست 
هیــات فوتبال اســتان زنجــان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ گفت: ساعت ۱۰:۴۵ دیشب 
بدون ارســال نامه رســمی، پیامــک لغو مجمع 
انتخاباتی را ارســال کرده اند و اینکه منبع دستور، 
کجا بوده و آیا نامه رســمی در این رابطه وجود 

دارد یا خیر، بنده اطالعی ندارم.

وی با بیان اینکه دبیر هیات فوتبال استان، مسوول 
مســتقیم برگزاری مجمع اســت و کاندیداها و 
اعضای مجمع نیز طبق نظر و دســتور وی اقدام 
می کنند، اظهار داشــت: اینکه چــه نهادی و چه 
فردی، لغو شــدن مجمع را به دبیر مجمع، اعالم 
کرده را نمی دانیم و حتماً متولیان ورزش اســتان 
و هیات فوتبال، بیشــتر از ما اطالعاتی در اختیار 

دارند.
اسکندری پور خاطرنشــان کرد: مشخص نیست 
چــرا مجمع انتخابات هیات فوتبال لغو شــد در 
حالی که مجمع انتخابات هیات ووشو چند روز 

قبل برگزار شده بود.
این داوطلب ریاست هیات فوتبال استان زنجان 
با بیــان اینکه برگزاری مجمــع انتخاباتی قطعی 
شــده بود، گفت: حتی دیروز، تصویری از سالن 
کنفرانس محــل برگزاری مجمع، ارســال کرده 
بودند و مشــخص بود که همه چیز آماده است 
و ظاهراً مجریان انتخابات نیز از بابت لغو مجمع، 
ناراحت بودند چرا که اکثــر کارها انجام و تمام 

شده و فقط برگزاری مجمع مانده بود.
وی بــا بیان اینکــه حتی افــراد حاضر در محل 
برگــزاری مجمع نیز بــه دلیــل وضعیت قرمز 
کرونایی، محدود شده بودند و قرار بود با حداقل 
افــراد و با حضور اعضای مجمــع، کاندیداها و 
میهمانان فدراســیون برگزار شود، ابراز کرد: این 
موضــوع را به فال نیک می گیریــم و امیدواریم 
اتفاقی که می افتد منجر به ارتقای ســطح کّمی و 
کیفی ورزش استان و علی الخصوص فوتبال شود.
اســکندری پور در بــاره احتمــال افزایش تعداد 
داوطلبان در تاریخ جدید مجمع خاطرنشان کرد: 
این امکان وجود ندارد زیرا فرآیند ثبت نام، انجام 
شــده و فقط برگزاری مجمع مانده بود و در نامه 

ارسالی از تهران نیز اسامی ۷ نفر قرار داشت.
وی تصریح کرد: حتی اگر برگزاری مجمع, چند 
ماه به تعویق بیفتــد باز هم فقط با حضور همان 
کاندیداها خواهد بــود و به دلیل خالف بودن با 
اساسنامه فدراســیون، ثبت نام دیگری نمی تواند 

اتفاق بیفتد.
*  مجمع در حالی لغو شد که اخبار ساعت 2۰ 
و 23 شبکه اشراق، حضور رییس فدراسیون در 

زنجان را اعالم کرد!
نادر بلباســی، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست 
هیــات فوتبال اســتان زنجــان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا؛ با بیان اینکــه تمام عوامل، 
آمادگــی برگزاری انتخابات در بســتر ســالم را 
داشــتند، گفت: تمام کاندیداهــا طبق ضوابط به 

ارائه تبلیغــات و برنامه های خود می پرداختند اما 
دیشب حدود ساعت ۱۱ شب بود که اعالم کردند 
مجمع انتخابات هیات فوتبال به دستور استاندار، 
لغو شده و این موضوع از طریق دبیر کمیته به ما 

اعالم شد و قبل از آن خبری نبود.
وی افزود: شرایط مناسبی برای برگزاری انتخابات 
بــود اما در هر صورت، لغو شــد و نکته جالب 
اینکه می گفتند مجوز برگزاری مجمع را دریافت 
کرده ایم و در حالی لغو شــد که اخبار ساعت ۲۰ 
و ۲۳ شــبکه اشراق نیز حضور رییس فدراسیون 

فوتبال در زنجان را اعالم کرد.
بلباسی خاطرنشان کرد: اگر مجمع برگزار می شد، 
فوتبال اســتان به آرامش می رسید و از بالتکلیفی 
خارج می شــد و اعضای مجمع به هر داوطلبی 
که رای می داد به هر حال، تعیین تکلیف می شد.

وی با بیان اینکه انتظار نبود که مجمع لغو شــود، 
اظهار داشــت: به دلیل محدودیت های کرونایی 
قرار بود انتخابات در کمترین زمان برگزار شود و 
به کاندیداها نیز تنها ۳ دقیقه فرصت صحبت داده 
بودند و این در حالی است که وقت زیادی برای 
این کار گذاشته و با حضور در تمام شهرستان ها 
به ارائه برنامه پرداخته بودیم و دفاع از برنامه ها در 

طول ۳ دقیقه، کار سختی بود.
بلباسی با بیان اینکه با این حال، آمادگی برگزاری 
مجمع را داشــتیم، گفت: امیدواریم هر فردی که 
انتخاب می شــود همه دست در دست هم داده و 

کمک کنیم تا مشکالت فوتبال استان حل شود.
*  همه منتظر خروج فوتبال استان از بالتکلیفی 

بودند
منصور حســنی کمال، دیگر کاندیدای ریاســت 
هیــات فوتبال اســتان زنجــان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه حدود ساعت ۱۱ 
دیشب بود که لغو مجمع را اعالم کردند، گفت: 
من هم ماندم که جریان چیست و گفتند استاندار، 

دستور داده و علت دقیق را نمی دانم.
وی با بیان اینکه واقعاً نمی دانم آیا کرونا ســاعت 
۱۱ دیشــب به زنجان آمــده؟! اظهار داشــت: 
کارت های ورود به نشست همه اعضا را نیز داده 

بودند اما دیشب اعالم کردند که لغو شد.
حســنی کمال با بیان اینکه همه منتظر نتیجه این 
انتخابات هستند، خاطرنشان کرد: از دی ماه سال 
گذشته قرار بود که مجمع انتخابات هیات فوتبال 
اســتان برگزار شــود اما هر بار به تاخیر می افتاد 
و اگر برگزار می شــد هیات فوتبال از بالتکلیفی 

درمی آمد و هیات فوتبال به سامان می رسید.
این داوطلب ریاست هیات فوتبال استان زنجان با 

بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا فوتبال تعطیل شده 
و نه مسابقه ای برگزار می شود و نه تمرینی انجام 
می شــود، گفت: با وجود اینکه فوتبال در فضای 
باز انجام می شــود اما بیش از یک سال است که 
تعطیل شــده و این تعطیلی ها صدمات زیادی به 
فوتبال وارد کــرده و هم اکنون مدارس فوتبال و 

باشگاه ها فعالیتی ندارند.
وی اظهار داشــت: انتظار این است که اداره کل 
ورزش و جوانان و دیگر دســتگاه ها به صورت 
مســتقیم از کاندیدای خاصــی حمایت نکنند تا 
عدالت برقرار شــود و رای دهندگان نیز به رزومه 
کاندیداها نگاه کرده و افرادی که دارای تحصیالت 
بوده و ســوابقی در فوتبال دارند و مشــکالت 
را می داننــد را انتخاب کنند و اینطور نباشــد که 
فردی که ۴ سال طول بکشد تا فردی که انتخاب 
می کشد، مشــکالت را شناسایی کند بنابراین هر 
کس می خواهد رای دهد باید این مســائل را در 

نظر بگیرد و فرد منتخب، سفارشی نشود.
حســنی کمال خاطرنشان کرد: رســاندن فوتبال 
اســتان زنجان به جایگاه اصلی خود مثل دوران 
گذشته در لیگ یک کشور حضور داشت، آشتی 
مردم و جوانان با فوتبال با کمک پیشکســوتان، 
نخبگان، مدیران و مربیان و مخصوصاً با حمایت 
مسوولین، استفاده از ظرفیت های فوتبال استان از 
مواردی است که باید در نظر گرفته شود تا کِشتی 
به گل نشسته، دوباره با همت و تالش روزافزون 
و کمک دلسوزان فوتبال به دریای آرامش برسد.

*  البی گری هیات فوتبال!
یکی دیگر از کاندیداها که نخواست نامش فاش 
شــود در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ با بیان 
اینکه بنده بــا یکی دیگــر از کاندیداها ائتالف 
کــرده ام و قــرار بود در روز مجمــع به نفع وی 
کناره گیری کنم، گفت: مشکالت فوتبال استان را 
در اتاق فکر، بررســی کرده و برنامه راهبردی و 
جامعی تدوین کرده ایم که بعد از انتخابات، ارائه 

می دهیم.
وی اظهار داشــت: برخی رقبای ما در روزهای 
منتهی بــه انتخابات، خیلی نگران شــده بودند، 
اظهار داشــت: هم اکنون ۲ گروه مانده ایم که یک 
گروه، منتصب بــه هیاتی ها بوده و صاحب نفوذ 
هســتند و البی گری نیز می کردند و یک گروه ما 
هســتیم که به جای البی گری با کارهای علمی، 
برنامه محور، اخالق مداری و شایسته ساالری وارد 
قضیه شده ایم و مورد استقبال افکار عمومی، واقع 

شده که تغییر شرایط کنونی را می خواهند.
وی بــا بیــان اینکه دبیــر مجمــع، برنامه کامل 

برگزاری انتخابات را ارسال کرده بود، خاطرنشان 
کرد: در این برنامه، مقرر شــده بود که ساعت ۹ 
 صبح دیروز برای دریافت کارت ورود به مجمع 
)ID Card( مراجعــه کنیم امــا بعدازظهر دیروز با 
تعدادی از اعضای صاحــب رای مجمع، تماس 
گرفتــه و بــه بهانه های واهی گفته انــد که برای 
تحویل کارت ورود به نشســت اقــدام کنند اما 
وقتی صاحبان رای برای دریافت کارت مراجعه 
می کننــد، متولیان هیات با آن ها مذاکره می کردند 

که این کار غیراخالقی است.
این کاندیدا با بیان اینکه باید مشــخص شود که 
چرا کارت ها را بعدازظهر توزیع می کردند، گفت: 
اگر به هــر دلیلی قرار بــود کارت ها بعدازظهر، 
توزیع شود باید به صورت خصوصی به افراد داده 
می شــد پس چرا کاندیداهای رقیب که هر روز 
عصرها در هیات جمع می شــوند، افراد صاحب 
رای را دور خود جمــع کرده و با آن ها صحبت 

می کنند؟!
وی اظهار داشت: با وجود اینکه رای بسیاری از 
اعضای مجمع به سمت ما است اما متولیان هیات 
فوتبال استان با اهرم فشار می خواهند رای اعضای 

مجمع را به سمت خودشان بکشند.
این کاندیدا بیان کرد: حتــی رییس فعلی هیات 
فوتبال اســتان در این رابطه به صورت مستقیم و 
یک به یک با اعضای صاحب رای مجمع، تماس 

گرفته است.
وی با بیان اینکه عرصــه انتخابات هیات فوتبال 
اســتان زنجان، تقابل بین جوان و باتجربه است، 
خاطرنشــان کــرد: یک طــرف، جــوان دارای 
تحصیالت آکادمیک و باانرژی وارد عمل شــده 
و در طرف دیگر، گروهی با تجربه ای چندســاله 
در هیات رییســه که کاری هم انجــام نداده اند و 
وقتی اعضای مجمع از آن ها می پرسند که چرا در 
این سال های طوالنی، هیچ کاری انجام نداده اید؟ 

می گوید من اختیاراتی نداشتم!
وی افزود: این در حالی است که صاحبان رای به 
وی گفته اند که اگر اختیاراتی نداشتی چرا استعفا 
نکرده ای؟ و اگر اختیار داشــتی چرا کاری انجام 

نداده ای؟
*  استاندار، اجازه برگزاری مجمع را نداد

مهدی ناصحی، دبیر هیات فوتبال و دبیر برگزاری 
مجمع انتخابات هیات فوتبال اســتان زنجان نیز 
در گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ با بیان اینکه 
تا ســاعت ۱۱ صبح دیروز با فرنشین ورزش و 
جوانان اســتان همــراه بودم، گفت: فرنشــین با 
مراجعــه به اســتانداری، اعالم کــردد که مجوز 

برگــزاری مجمع را اخذ کــرده و نامه را به اداره 
ارسال کردیم تا انتخابات را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه ابتدا قرار بود مجمع در ســالن 
اجتماعــات انجمن مهرانه برگزار شــود، اظهار 
داشــت: انجمن مهرانه این امــر را نپذیرفت و 
بنابراین محــل را به ســالن آمفی تئاتر مجموعه 
ورزشــی انقــالب، انتقــال داده و طــی تالش 
شبانه روزی و بسیجی وار، محل را برای برگزاری 

مجمع آماده کردیم.
ناصحی خاطرنشان کرد: همه چیز برای برگزاری 
مجمع آماده بود تا اینکه فرنشــین در ساعت ۱۰ 
دیشــب تماس گرفت و گفت که از استانداری، 

اجازه نمی دهند که مجمع را برگزار کنیم.
دبیر هیات فوتبال اســتان زنجان بــا بیان اینکه 
فرنشــین ورزش و جوانان گفت که اســتاندار، 
اجازه برگزاری مجمــع را نمی دهد، گفت: پس 
از آن با رییس فدراســیون و چنــد نفر دیگر از 
فدراسیون به صورت تلفنی صحبت کردم و گفتند 
که در رایزنی با مســووالن اســتان، اجازه لغو را 
نمی دهیم اما تماس های مستقیم رییس فدراسیون 
با مســووالن استان نیز مورد قبول قرار نگرفت و 

مجمع، لغو شد.
وی ابراز کرد: من هــم نمی دانم چرا ابتدا مجوز 
دادند امــا در ادامه، لغو کردنــد! و ظاهراً عصر 
دیروز، نشست ستاد کرونا بوده که در آنجا مطرح 

و این تصمیم در آن نشست گرفته شده است.
ناصحی با بیان اینکه زمان جدید برگزاری مجمع 
مشخص نیست، خاطرنشان کرد: مسووالن، قول 
داده انــد که در صورت نارنجی شــدن وضعیت 

کرونایی استان، اجازه برگزاری را می دهند.
وی در باره موضع فدراســیون فوتبال نیز گفت: 

آن ها هم چاره ای نداشتند و پذیرفتند.
دبیر هیات فوتبال اســتان زنجان در باره احتمال 
تغییر کاندیداها تا زمان جدید مجمع خاطرنشان 
کــرد: کاندیداها تغییر پیدا نمی کنند و فقط منتظر 

اعالم زمان جدید برگزاری مجمع هستیم.
*  لغو مجمع، تصمیم ستاد کرونا بود

محمدعلی حمزه پور، معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه علت لغو مجمع، 
شــیوع کرونا بود، گفت: ســتاد کرونا و استاندار 
زنجــان با مشــاهده شــرایط و مخصوصاً اینکه 
زنجان از دیروز جزء ۱۲ اســتانی بود که شــیب 

تندی داشت، بنابراین برگزاری مجمع لغو شد.
وی در پاسخ به اینکه چرا مجمع علی رغم صدور 
مجوز برگزاری، لغو شــد، اظهار داشــت: مجوز 
برگزاری مجمع به صورت شفاهی بود اما امروز 
دانشگاه علوم پزشکی به صورت کتبی اعالم کرد 

که امکان برگزاری وجود ندارد.
حمزه پــور در باره دیر اعالم کــردن لغو مجمع 
خاطرنشــان کرد: از عصر دیروز این خبر بود که 
لغو شــود و از طرفی نیز به دلیل بالتکلیف بودن 
هیات فوتبال اســتان، ســعی بر برگزاری مجمع 

انتخاباتی بود اما لغو شد.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان با اشاره به بالتکلیفی هیات فوتبال استان 
گفت: فوتبال زنجان هم اکنون نیازمند برنامه ریزی 
برای برگزاری مسابقات در رده های سنی، فعالیت 
مدارس فوتبال، اعزام ها و اســتعدادیابی و دیگر 
برنامه ها اســت اما ستاد کرونا و سالمتی جامعه، 
اولویــت اول بــوده و تصمیم گیری هــا بر پایه 

مصویبات ستاد کرونا است.
وی تصریح کرد: ما تصمیم گیرنده نیســتیم بلکه 
ستاد کرونا تصمیم می گیرد و ما نیز اجرا می کنیم.
حمزه پور با بیان اینکه نظر بر این است که مجمع 
به محض بهبود شــرایط برگزار شود، افزود: هر 
زمانی که برگزار شــود، تعداد کاندیداها تغییری 
نمی کند و همین افراد خواهند بود و تمام فرآیندها 
انجام شده و فقط برگزاری انتخابات مانده است.

وی در باره موضع فدراسیون فوتبال در این زمینه 
گفت: نظر فدراســیون این بود که مجمع برگزار 
شود اما آن ها نیز در نهایت بر عدم برگزاری، اقناع 
شدند. حمزه پور اظهار داشت: در باره زمان جدید 
برگزاری مجمع نمی تــوان پیش بینی کرد و باید 

شرایط الزم فراهم شود.

گزارشی از لغو ناگهانی مجمع انتخابات هیات فوتبال استان زنجان؛

استاندار، اجازه برگزاری مجمع انتخابات را نداد 
  آیا رییس فعلی هیات در تالش برای انتخاب گزینه مورد نظر خود است؟
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رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درضد از مبلغ پایه کارشناسی در قالب چک تضمینی بانک ملی در وجه اجرای ثبت با شناسه ۱4۰۰7۱۹6437 و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 

به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱4۰۰/۰۱/23

مینا تقیلو- رییس اجرای ثبت زنجان
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اذان ظهر

13:16

غروب آفتاب

19:47

اذان مغرب

20:06

نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا

5:15

طلوع صبح فردا

6:44

وضعیت آب و هوای زنجان:

3
21

ای فصِل غیِر منتظِر داستاِن من!
معشوِق انگهانِی دور از ُگِن من!

ای مطلِع امیِد من! ای چشِم روشنت
زیبارتین ستاره ِی هفت آسماِن من!

آه ای همیشه گل! هک هب سرخی رد این خزان

گل کرده ای هب باغچه ی بازواِن من
رد فترت و مالل و سکوتی هک داشتم
عشِق تو ُطرهف حادهث ی انگهاِن من
ای رد فصوِل مرثیه و سوگ، باز هم

شوقت نهاده قول و زغل رب زباِن من!
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

چهارسو

 رایزن فرهنگی ایران در چین:

نبض فارسی 
در چین خوب می زند

رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در چین 
با بیان این که ۱۵ کرســی زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاه های چین فعال است، گفت: نبض زبان و 
ادبیات فارســی در کشور چین به خوبی می زند و 
این کشور بیشــترین اهتمام را به یادگیری زبان و 
ادبیات فارسی در بین کشورهای دنیا به خرج داده 

است.
به گزارش ایســنا، وبینار ششمین دوره مطالعات 
فرهنگــی بــا تاکید بر شــرق آســیا از ســوی 
جامعةالمصطفــی )ص( العالمیــه با مشــارکت 

مخاطبان ایرانی و خارجی برگزار شد.
در این وبینار، مهدی صفری، سفیر پیشین ایران در 
چین در موضوع روابــط ایران و چین با تاکید بر 

سند همکاری ایران و چین سخن گفت.
همچنین عباسعلی وفایی، رایزن فرهنگی ایران و 
نماینده بنیاد سعدی در چین، نقش و جایگاه زبان و 
ادبیات فارسی در تعامالت فرهنگی ایران و چین را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: زبان و ادبیات فارسی 
به هر سرزمینی که وارد شده در مسیر رشد و تعالی 

فرهنگی آن ملل گام برداشته است.
وفایــی اظهار کــرد: تنها ابزار انتقال داشــته های 

فرهنگی و معنوی به کشورهای دیگر زبان است و 
هم اکنون سیاستمداران جهانی در این مسیر حرکت 
می کنند که سخن خود را بدون واسطه با مردم دنیا 
در میان گذاشته و اندوخته های فرهنگی خود را با 

دیگران در میان بگذارند.
نماینده بنیاد سعدی در چین ادامه داد: بی شک این 
اندیشــه طرفداران زیادی دارد، زیرا آموزش زبان 
صرفا برای زبان وجه منطقی و علمی ندارد. ناگفته 
نماند، زبان فارسی با بســیاری از زبان های دیگر 
متفاوت است و داشــته ها و میراث فرهنگی این 

زبان در قالب ادبیات بی مانند است.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا یادگیری 
زبان فارســی و کرســی های ایران شناسی و ادب 
ایرانی به دلیل ظرفیتی که در این زبان وجود دارد 

رو به گسترش است.
او همچنین اظهار کرد: در ۱۵ دانشگاه چین کرسی 
زبان فارســی دایر شده و در دیگر نهادهای علمی 
این کشور نیز مجموعه های ایران شناسی و آموزش 

زبان فارسی وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی بیان 

کرد: بخشــی از مفاهیم دینی و اســالمی که در 
بین مســلمانان و جامعه فرهنگی چین رایج است 
از طریق زبان فارســی و ادیبان خوش ذوق ایرانی 

منتقل شده است.
وفایــی ادامه داد: در عصر جدیــد و دوره جدید 
اســتقالل از ســال ۱۹۵۷ زبان فارسی به صورت 
رسمی در دانشگاه های کشور چین به ویژه دانشگاه 
پکن به عنوان بزرگترین دانشــگاه این کشور مورد 
توجه بوده است و اطالع از این ظرفیت ها می تواند 
بســتر تعامل و همکاری های دوطرفــه را بهبود 

ببخشد.
رایزن فرهنگــی ایران در چین افــزود: هم اکنون 
بســیاری از کتاب های فاخر و مرجع زبان فارسی 
توســط معتبرترین ناشــران چینی چاپ شده و 
استقبال زیادی از آن ها از جانب مردم عالقه مند این 

کشور انجام گرفته است.
او ســپس بیان کرد: مســاله تبادل فرهنگی یک 
مراوده دوطرفه اســت و همچنان که زبان فارسی 
در چین مورد توجه است در ایران نیز باید آموزش 
و یادگیری زبــان و ادب چینی مورد توجه جدی 

باشد.

وفایی افزود: در چند ســال گذشته میزان مراوده 
بین اســتادان زبان و ادبیات فارسی و چینی میان 
دانشــگاه های دو کشور با رشد زیادی همراه شده 
اســت و به هر میزان در این حوزه سرمایه گذاری 
شود ســبب انتقال بیشتر داشــته های فرهنگی ما 

می شود.
نماینده بنیاد سعدی در چین گفت: در اواخر سال 
گذشــته، تفاهم نامه همکاری در ترجمه و انتشار 
آثار فارسی و چینی بسته شد و این فرصت خوبی 
را برای همکاری هــای فرهنگی ایجاد می کند. در 
اواخر سال ۹۹ قرارداد همکاری بی نظیری در حوزه 
نشر و ترجمه بین دو کشور امضا شده که در قالب 

آن در طول ۱۰ سال آینده ۱۰۰ اثر ایرانی و چینی 
در دو کشور ترجمه و منتشر خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: حدود ۲۵۰۰ دانشجوی ایرانی 
در مقاطــع تحصیالت تکمیلی در کشــور چین 
مشغول تحصیل هستند و این افراد می توانند نقش 
مهمــی در ایجاد ارتباطات دوطرفه در ســال های 
آینده داشــته باشــند، از ســوی دیگر طالب و 
دانشجویان چینی جامعه المصطفی هم نقش زیادی 
در ارتباطات دو کشور می توانند ایفا کنند. ایران و 
چین در طول دو هزار سال گذشته همیشه ارتباط 
دوســتی و نزدیکی با یکدیگر داشته و هرگز در 

مسیر تخاصم و مناقشه با یکدیگر نبوده اند.

عضــو هیات علمی دانشــگاه عالمــه طباطبایی 
همچنین اظهار کرد: با اتمام شرایط کرونایی روند 
اعزام استادان زبان و ادبیات فارسی به کشور چین 

از سر گرفته خواهد شد.
وفایی از خدمات جامعةالمصطفی )ص( العالمیه 
نیز قدردانی کرد و گفت: در سال های همکاری با 
این دانشــگاه در جریان فعالیت های آموزش زبان 
فارسی به خارجیان و نیز تهیه منابع آموزش زبان 

قرار گرفته و همواره اهتمام آن ها را ستوده ام.
او در پایان بیان کرد: رایزنی فرهنگی ایران در امر 
گسترش زبان فارسی بیش از گذشته اهتمام دارد و 

همکاری های خوبی را با دانشگاه های چین دارد.

 رییس فراکسیون محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی گفت: امروزه با توجه به وجود 
تکنولوژی های مــدرن و روش های فناورانه در 
حفاظت و حراســت از محیط زیســت و منابع 
طبیعی که در دنیا موجود است نباید مناطق ما با 

مدیریت ۴۰ یا ۵۰ سال پیش مدیریت شود.
به گزارش فارس، ســمیه رفیعی در حاشیه سفر 
ســرزده به زنجان و دیدار با خانواده شــهدای 
محیط زیست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
مجلس شورای اسالمی یکی از نخستین اقدامات 
خــود را بحث ابالغ قانــون حمایت قضایی و 
بیمه ای از محیط بانان قرار داده که این موضوع در 
خرداد سال قبل ابالغ و برای حمایت از اجرایی 
شدن این قانون، در بودجه سال کنونی یک ردیف 

بودجه اختصاصی برای این کار تعریف شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه برای نخستین بار است که یگان 
حفاظت به صــورت جداگانه در بودجه محیط 
زیست دیده شده اســت، تصریح کرد: بنابراین 
انتظار از سازمان محیط زیست با این کار بیشتر 
خواهد شد و انتظار ما از محیط زیست این است 
که حتما این بودجه به محیط بانان اختصاص یابد.
وی بــا بیان اینکه محیط بانــان به لحاظ حقوق 
جزو ضعیف ترین قشر کارکنان دولت هستند و 
کمتر مورد توجه قرار دارند و از طرفی به لحاظ 
تجهیزات و ادوات هم پیشرفته و به روز نیستند، 
تصریح کــرد: بنابراین اگر حادثــه ای رخ دهد 

محیط بانان خودشان را سپر بال می کنند.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: 
امروزه با توجه بــه وجود تکنولوژی های مدرن 

و روش های فناورانه در حفاظت و حراســت از 
محیط زیست و منابع طبیعی که در دنیا موجود 
اســت نباید مناطق ما با مدیریت ۴۰ یا ۵۰ سال 

پیش مدیریت شود.
رفیعــی با اشــاره به اینکه مجلــس نیز اهمیت 
محیط بانی را درک کرده است، گفت: در بسیاری 
از اوقات بودجه به اســم محیط بانی، تجهیز و به 
اسم یگان گرفته شده ولی در جای خودش هزینه 

نشده است.
وی با بیان اینکه وقتی بنده پاســگاه ها و مناطق 
را مشاهده می کنم متوجه می شوم که این بخش 
مورد توجه کالن، قرار نگرفته است، افزود: بعضی 
تصمیمات مدیریتی نیز  شائبه هایی در حفاظت 
از حیــات وحش ایجاد کــرده و بعضا می تواند 
اهتمام به محیط بانی و اِرق به حفاظت سرمایه های 

طبیعی را دچار تردید کند، مثل قرق های شکار و 
گردشگری شکار که در برخی موارد انگیزه افراد 

را در حفاظت از حیات وحش کاهش می دهد. 
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای 
اســالمی افزود: بازخوردهایی که ما از موضوع 
داریم، این است که چرا وقتی شکار ممنوع است، 
پس چرا شــکارچی خارجی می تواند، برود در 
منطقه شکار کند و این امر با نظر سازمان محیط 
زیست این امر انجام می شود. به عقیده بنده این 
نواقص به مدیریــت برمی گردد و باید تغییرات 

متحوالنه ای در این حوزه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: البته در ســال های گذشته در 
مدیریت یگان حفاظت محیط زیســت اقدامات 
خوبی شاهد بودیم که این روند باید ادامه داشته و 

تغییرات مثبت بیشتری را شاهد باشیم.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس :

محیط زیست کشور
به روش 50 سال پیش مدیریت می شود

 فرنشین تبلیغات اسالمی استان زنجان 
با بیان اینکه برنامه های مســاجد این استان در 
ماه مبارک رمضان متناســب با شــرایط جامعه 
خواهد بود، گفت: بایــد منتظر فروکش کردن 
آمار مبتالیان باشــیم تا شــاید نیمــه دوم ماه 
رمضان و شــب های قدر برنامه هایی با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار کنیم.
حجت االســالم ســعید احمدی در جلسه ستاد 
ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های دینی به 
ظرفیت فضای رسانه ای استان اشاره کرد و افزود: 
از ۲ ابزار رسانه و تبلیغات محیطی در ماه مبارک 

رمضان برای ارائه محتواها بهره خواهیم برد.
وی اظهار داشــت: بی شــک حال معنوی ماه 
مبارک رمضــان و انتقال معارف دینی در فضای 
واقعی بیشتر از فضای مجازی قابل لمس و بهره 
برداری اســت اما در شــرایط کنونی که حفظ 

سالمت جسمی مومنین امری مهم است باید از 
این ابزار قوی بیشترین استفاده را بکنیم.

حجت االسالم احمدی گفت: ماه مبارک رمضان 
مــاه بندگی و دلدادگی ملــت مومن و حقیقت 
جوی ایران فرصتی برای پاالیش نفس از رذایل 

است؛ توجه به این ماه مبارک و اعمال وارده آن 
بر هر مرد و زن مومنی واجب است.

وی ادامــه داد: انتظار می رود ســتاد ملی کرونا 
در تصمیمات خود مبنــی بر تعطیلی و فعالیت 
حوزه های مختلــف از جمله اماکن فرهنگی و 

هنری، ورزشــی، علمی و اقتصادی با درایت و 
نظر کارشناسی شده پیش برود.

حجت االســالم ســعید احمدی با بیــان اینکه 
عاشــقان اباعبداله حســین )ع( در ماه محرم و 
صفر ثابــت کردند عزاداری و برقــراری عزا با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر 
اســت افزود: طبق آمار رسمی ستاد ملی کرونا 
پس از روزهای عزاداری بیشترین موارد رعایت 
پروتکلهای بهداشتی توسط هیات های مذهبی 
و مساجد بوده و کمترین آمار مبتالیان را داشته 

است.
فرنشــین تبلیغات اسالمی استان زنجان با اشاره 
به لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای 
مهار کرونا در کشور گفت: مهار کرونا منوط به 
رعایــت همه مردم و وحدت عملی نســبت به 

مواجهه عموم با این ویروس منحوس است.

فرنشین تبلیغات اسالمی استان زنجان عنوان کرد؛

برنامه مساجد زنجان در ماه رمضان متناسب با شرایط شیوع کرونا

 فرنشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان از ارسال اثر از کشورهای کانادا و آمریکا به 
جشنواره غزل منزوی خبر داد و گفت: همچنین 

از ۱۲ استان نیز اثر دریافت شده است.
به گزارش زنگان امروز، محمدربیع احمدخانی  
در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار 
کرد: نخستین جایزه ملی دوساالنه غزل به دو زبان 
»فارســی و ترکی« به یاد حسین منزوی برگزار 

می شود.
 وی با اشاره به اینکه نخستین جایزه ملی دوساالنه 
غزل منزوی در سه بخش برگزار می شود، اضافه 

کرد: نخســتین بخش مربوط به »کتاب مجموعه 
غزل« چاپ شده از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، 
بخش دوم مربوط به تک  اثر )ارســال پنج اثر از 
سوی هر شرکت کننده( و بخش سوم در بخش 
پژوهش شامل پایان نامه و کتاب در حوزه نقد و 

بررسی غزل حسین منزوی است.
 فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با 
بیان اینکه فراخوان مربوط به نخستین جایزه ملی 
دوساالنه غزل، اسفند سال قبل منتشر شد، اضافه 
کرد: در همین مدت کوتاه که فراخوان منتشر شده 
از ۱۲ استان اثر به دبیرخانه واصل شده که در این 

میان دو اثر از کشــور آمریکا و کانادا ارسال شده 
است.  احمدخانی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار 
تا ۳۱ اردیبهشت ماه است و عالقه مندان می توانند 
کتاب و مجموعه غزل و پژوهش های چاپ شده 
را به دبیرخانه ارسال کنند، تصریح کرد: استانداری 
زنجان، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان زنجان، مجمع انجمن های ادبی استان زنجان 

در برگزاری این برنامه ادبی همکاری دارند.
 بر پایه این گزارش »حســین منزوی« یکم مهر 
سال ۱۳۲۵ در زنجان متولد و در ۱۶ اردیبهشت  
۱۳۸۳ خورشــیدی بــر اثر بیمــاری ریوی در 

بیمارستان شهید رجایی تهران درگذشت.
»کتاب روز«، »یک شــعر و یک شاعر«، »آیینه و 
ترازو« و »آیینه آدینــه« از برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی بود که این شاعر معاصر تهیه کنندگی 

آن ها را برعهده داشت.
منزوی در طول فعالیتش در تلویزیون نزدیک به 
۱۵۰ ترانه سرود و محمد نوری، شهرام ناظری، 
کوروش یغمایی و علیرضــا افتخاری از افرادی 
هســتند که با منزوی در زمینه  ترانه و موسیقی 

همکاری داشته اند.
 منزوی همچنین منظومه  »حیدر بابایه ســالم« 
محمدحسین شهریار را به صورت شعر نیمایی 
ترجمه کرد و »با عشــق در حوالی فاجعه«، »از 
شوکران و شکر«، »حنجره  زخمی تغزل«، »با عشق 
تاب می آورم« )شامل شعرهای سپید و آزاد(، »به 
همین سادگی«، »از خاموشی ها و فراموشی ها« و 

»با سیاوش از آتش« از آثار منتشرشده  او هستند.

فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

ارسال آثار از کانادا و آمریکا 
به جشنواره غزل منزوی


