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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد؛

قرار گرفتن 153 روستای زنجان 
در محدوده گسل

77

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:
هزار و 100 هنرمند صنایع دستی 
در زنجان بیمه شده اند

هنگام خروج ازمنزل تنها به قفل نمودن درخروجی اكتفا نكرده ، كليه درهای داخلی ساختمان اعم از 
درپشت بام، هال ، اتاق ها، حياط خلوت و .... را قفل نمایيد. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

 فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری کالهبرداران 
میلیاردی در زنجان 

 متهمان به کالهبرداری از  بیش از 
۱۰ هزار نفر و به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال 

اعتراف کردند

 دو کالهبردار میلیاردی از ســوی پلیس 
زنجان دستگیر شدند.

به گزارش زنگان امروز، فرمانده انتظامی استان 
زنجان گفت: ۲ کالهبردار ســایبری که با تبلیغ 
و انتشــار آگهی های دروغین و با ترفند کار در 
منزل، اقدام به کالهبرداری می کردند از ســوی 

پلیس فتای این استان دستگیر شدند.
ســردار رحیم جهانبخش دیروز در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنا، افــزود: در پی پایش و رصد 
صورت گرفته توســط کارشناسان پلیس فتای 
شهرســتان ابهر از توابع این استان، محرز شد 
شخص یا اشــخاصی به هویت های نامعلوم با 
تبلیغ و انتشــار آگهی هــای دروغین و معرفی 
شرکت های صوری با شــگرد و ترفند کار در 
منزل و کســب درآمد بــاال در فضای مجازی، 

دست به کالهبرداری می زنند.
وی اظهار داشــت: ماموران پلیس فتا شهرستان 
ابهر در بررسی های فنی و پلیس در این رابطه 
این ۲ نفر را در یکی از استان های همجوار مورد 
شناسایی قرار داده و در یک عملیات غافلگیرانه 

این متهمان را دستگیر کردند.
ســردار جهانبخش، تصریح کــرد: این ۲ متهم 
دستگیر شده در بازجویی های فنی و تخصصی 
پلیسی به کالهبرداری از شهروندان به تعداد بیش 
از ۱۰ هزار نفر و به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتراف 
کردند که پس از تکمیل پرونده به منظور اعمال 

قانون به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان از مال باختگان 
که به این شــیوه در دام کالهبرداری های این ۲ 
متهم دستگیر شده فتاده اند خواست در صورت 
داشتن شکایت به پلیس فتا محل سکونت خود 

مراجعه کنند.
سردار جهانبخش، تصریح کرد: افراد در صورت 
مواجهــه با چنین تبلیغاتی، از صحت و ســقم 
شرکت یا سازمان استخدام کننده اطمینان حاصل 
کرده و از واریز وجه یا ارائه اطالعات هویتی و 

مالی، پرهیز کنند.

خبر  نخست

گپ و گفت زنگان امروز با »عطا شاهمرادی« خواننده زنجانی؛  

مافیای موسیقی در زنجان

رییس اتحادیه هتل و رستوران داران 
زنجان خبر داد

پذیرش محدود مشتری 
در رستوران های زنجان

 رییس اتحادیه هتل و رســتوران داران 
زنجان گفت: در رســتوران  شهرهای نارنجی، 
پذیرش مشتریش با محدودیت هایی امکان پذیر 

است.
محمد بازرگان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به نحوه فعالیت رســتوران ها، اظهار کرد: هم 
اکنون که شــهر زنجــان در وضعیت نارنجی 
کرونایی به سر می برد، بر پایه آیین نامه ابالغی 
وزارت بهداشــت، رســتوران ها نیز می توانند 

فعالیت خود را از سر گیرند.
وی افزود: فعالیت مراکز پخت غذا با پذیرش 
مشــتری صرفا با رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشــتی از قبیل رعایت فاصلــه اجتماعی، 
ضدعفونــی کردن مســتمر محل و اســتفاده 
مناسب از ماسک بالمانع است.رییس اتحادیه 
هتل و رســتوران داران زنجان تصریح کرد: در 
صورتــی که واحد صنفی نســبت به رعایت 
کامــل پروتکل های بهداشــتی ابالغی مرتبط 
اقدام نکند، از طریق مراجع ذی ربط بالفاصله 

پلمب خواهد شد.
بازرگان با اشــاره به خســارت های وارده به 
هتل، تاالر و رســتوران های زنجــان پس از 
شــیوع بیماری کرونا، یادآور شــد: از ابتدای 
شــروع بیمــاری، تاالرها تعطیل شــدند که 
خســارت بزرگی برای آنان بــود و می توان 
گفت که صاحبان تاالرها، ورشکست شدند و 
رســتوران ها نیز با کاهش مشتری و خسارت 
مواجه هستند و تسهیالت اعطایی نیز برای این 

صنف مناسب نیست.

خبر  اجتماعی

 زنجانی ها از فرزندان و هنرمندان بومی  حمایت کنند
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 استاندار زنجان گفت: فراهم کردن فضای 
مناســب برای بیان انتقادات ســازنده دانشجویان، 

موجب افزایش اعتماد در جامعه می شود.
فتح اله حقیقی در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
۱۶ آذرماه، روز دانشجو با تکریم شهیدان قندچی، 
بزرگ نیا و شریعت رضوی که در آذرماه ۱۳۳۲ به 
شهادت رسیدند، اظهار کرد: ۱۶ آذرماه روز حماسه 
و قهرمانی دانشــجویان بوده و این قشر پیشتاز در 
عرصه علم، فداکاری و ایستادگی در مقابل استبداد 
و استعمار است و می توان این روز را، روز آزادی و 

حاکمیت ملی تلقی کرد.
وی با اشــاره به برگزار نشــدن آیین روز دانشجو 
در دانشــگاه های اســتان به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا و برگزاری بیشــتر کالس های دانشگاه های 
اســتان به صورت مجازی، افزود: تجدید دیدار با 
دانشــجویان فرصت مغتنمی است؛ چراکه معمار 
کبیر انقالب، دانشــجویان را افرادی دانسته اند که 
سرنوشت یک ملت را تامین می کند. همچنین رهبر 
فرزانه انقالب، دانشجویان را تضمین کننده فردای 

هر کشور دانستند.
مقام عالی اســتان ادامه داد: تاریخ نظام جمهوری 
اسالمی ایران، گواهی می دهد که سهم دانشجویان 
و دانشگاهیان در مبارزه با استبداد انکارناپذیر است 
و آنان همواره حضور پرجنب و جوش و حماسی 
را در برهه های تاریخی کشور داشتند. دانشجویان 

و دانشگاهیان همواره چشمان بیدار علم و سیاست 
هستند و باید تالش آنان به سمت و سویی باشد که 

گفتمان علم و فناوری در جامعه غالب شود.
استاندار زنجان، جایگاه علمی ایران در تولید علم در 
سطح جهان را، شانزدهم و اول منطقه عنوان کرد و 
گفت: با غالب شدن گفتمان پژوهش و فناوری در 
جامعه، باید به سمت ایجاد ثروت و تجاری سازی 
علم حرکت کرد تا ایران نیز بتواند ســهم خود را 
در شاخص های دوازده گانه رقابت اقتصاد جهانی به  

صورت عملیاتی ایفا کند.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان، حفظ شان 
دانشجو را وظیفه مسووالن دانست و تصریح کرد: 
در ابتدا باید برای اینکه دانشــجو بتواند نقد خود 
را نســبت به مســائل بیان کند، باید فضای اعتماد 
در جامعه دانشــجویی ایجاد شود؛ زیرا دانشجو با 
این نقد، راه بهتری را به مســووالن نشان می دهد 
و مســووالن نباید از نقد دانشجو ناراحت شوند. 
همچنین نباید فضایی به وجود آید که دانشجو به 

دلیل نقد دلسوزانه، لکنت زبان بگیرد.
حقیقی بــا بیان اینکه در ارتباط بین مســووالن و 
دانشجویان باید شــیوه ای انتخاب شود که تملقی 
در آن نباشــد، زیــرا تملق در ادبیات دانشــجو و 
دانشــگاهیان جایگاهی ندارد، یادآور شد: داشتن 
ســعه صدر در مقابل دانشــجویان از جمله الفبای 
مدیریتی است و مسووالن دانشگاه ها به  خصوص 

بخش های فرهنگی، باید در قبال دانشجو حوصله 
به خرج داده و از فعالیت های آنان که در چارچوب 
قانون است، بدون هیچ گونه حب و بغضی حمایت 
کرده و برای جلب مشــارکت آنان اعتمادشــان را 

جلب کنند.
وی در رابطه با وظایف دانشجویان در قبال جامعه 
نیز اظهار کرد: دانشــجویان بایــد بدانند که برای 
دســت یابی به اهداف خود، افزایش آستانه تحمل، 
اهمیت باالیی دارد. همچنیــن باید در خود صبر، 
بردباری و دقت در امور را تقویت کرده و در همان 
ابتدای تحصیل خود اقدامات مهم و اهداف شان را 
پایه گذاری کنند و از مشکالت در مسیر، واهمه ای 

نداشته باشند.
این مسوول ادامه داد: باید دانشجویان سعی بر این 
داشته باشــند که در فضایی قرار گیرند که علم و 
منطق بر آن حاکم است و از فضاهای احساسی به 
دور باشند. آنان باید نظم حاکم بر جهان را شناخته و 
سعی در تشکیل گروه ها و پیدا کردن اشتراک با دیگر 
دانشجویان کنند و نیز این اشتراکات را در گروه های 
مختلف اشاعه داده و از تفکرات هم استفاده کرده 
و با گام نهادن در مسیر عقالنیت، بردباری، صبر و 

پشتکار، خود را تقویت کنند.
اســتاندار زنجان عنوان کرد: از ابتدای انقالب تا به 
امروز، دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی 
همواره با دشــمنی، هر آنچه را که در توان داشتند 

در ایجاد ظلم در کشور دریغ نکردند و همه اقشار 
مردم و نظام در مقابل آنان ایستادگی کردند ولی آنان 

دست از افکار پلید و شیطنت خود برنداشتند.
حقیقی، حفظ منافــع و مصالح ملی را بزرگ ترین 
مصلحت کشــور دانست و تاکید کرد: دانشجویان 
باید در راســتای ارتقای امنیت ملی تالش کرده و 
قدردان انقالب باشــند. برای اینکــه بتوان قدردان 
انقالب بود باید اتحاد و وحدت جامعه در راستای 
مصالح و منافع حفظ شود. همواره، اتحاد بین مردم 
بوده که توانســته مشکالت بر سر راه انقالب حل 
و فصــل گردد. مادامی که این اتحاد حفظ شــود، 

دشمنان نمی توانند اقدامی را به سرانجام برسانند.
استاندار زنجان، انقالب ایران و حفظ و نگه داری آن 
را، نتیجه اتحاد همه مردم دانست و خاطرنشان کرد: 
انقالب متعلق به فرد یا حزب نیست که مسوولیت 
نگه داری آن به فرد یا حزبی بازگردد، بلکه همه مردم 
در آن سهیم هستند و هم اکنون بیش از هر چیزی 

حفظ این اتحاد ضرروت دارد.
وی خاطرنشــان کرد: دشمنان ادعا می کردند که با 
داعش در حال مبارزه هستند، در حالی که در جهان 
برای کسی پوشــیده نبود که خود آنان، داعش را 
به وجود آوردند و تقویتش کردند و در عمل شهید 
»حاج قاسم سلیمانی« را به عنوان یکی از افرادی که 
مبارزه عملی و جدی با داعش داشت را به صورت 
بزدالنه و ناجوانمردانه تــرور کردند و این کار در 
ترور دانشمندان هسته ای، همچون شهید فخری زاده 
به عنوان کسی که با تالش در دست یابی به واکسن 
کرونا، به دنبال کمک به جهانیان بود، تکرار و مهر 
تاییدی شــد بر اینکه حرف و عمــل آنان همواره 

متفاوت و در خالف جهت هم است.

در گفت وگوی اختصاصی با استاندار زنجان به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛

نقد دلسوزانه موجب اعتمادآفرینی است سی و دومین جشنواره 
تئاتر زنجان غیرحضوری 

برگزار می شود

 دبیر سی و دومین جشــنواره تئاتر 
استان زنجان گفت: با توجه به شرایط ناشی 
از شــیوع کرونا، این جشــنواره به صورت 
غیرحضوری برگزار و فقط فیلم آثار توسط 

هیات داوران ارزیابی می شود.
به گزارش زنگان امروز، حســین نجفی در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به 
فراخوان سی و دومین جشنواره تئاتر استان 
زنجــان، قرار بود این جشــنواره  ۲۷ تا ۳۰ 
آبان امسال برگزار شود ولی به علت شیوع 
ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها و عدم 
تولید آثار جدید، این رویداد هنری در تاریخ 
مقرر برگزار نشد و موعد برگزاری جشنواره 
به تاریخ ۲۷ تا ۲۹ آذرماه امسال موکول شد.

وی خاطرنشــان کرد: متقاضیان شرکت در 
این جشــنواره می توانند فیلم موجود آثار از 
قبل تولید شــده خود را در سه نسخه لوح 
فشــرده )CD یا DVD( به دبیرخانه ارائه 

دهند.
نجفی به شــرایط آثار جهت شــرکت در 
سی و دومین جشــنواره تئاتر استان زنجان 
اشــاره کرد و گفت: آثاری که در جشنواره 
های استانی سه سال گذشته شرکت نکرده 
باشند، حایز شرایط شرکت در سی و دومین 

جشنواره تئاتر استان هستند.
وی ادامه داد: متقاضیان مهلت دارند با ارائه 
مجوز نویسنده و تکمیل فرم ثبت نام تا پایان 
وقــت اداری ۲۵ آذرماه در ســی و دومین 

جشنواره تئاتر استان زنجان شرکت کنند.  
دبیر ســی و دومین جشــنواره تئاتر استان 
زنجان گفت: برگزیدگان این جشــنواره به 
دبیر خانه جشنواره تئاتر فجر معرفی خواهند 

شد.
به گزارش ایرنا ســال گذشــته در ســی و 
یکمین جشنواره تئاتر استان زنجان از ۱۴ اثر 
متقاضی شرکت در جشنواره، ۹ اثر در بخش 

رقابتی حضور یافتند.

خبـرخبــر

اسکان دانشجویان محروم 
برای دسترسی به اینترنت 

در دانشگاه زنجان

 به دنبال اعتراض برخی دانشجویان 
دانشگاه زنجان مبنی بر نبود پوشش اینترنتی 
در مناطــق زندگی آنان و مشــکل حضور 
آنالین در کالس هــای مجازی، موضوع از 

سوی خبرنگار ایسنا پیگیری شد.
به دنبال اعتراض برخی دانشجویان دانشگاه 
زنجان مبنــی بر نبود پوشــش اینترنت در 
مناطق زندگی آنان و مشکل حضور آنالین 
در کالس هــای مجازی، موضوع از ســوی 

خبرنگار ایسنا پیگیری شد.
معاون امور دانشــجویی دانشگاه زنجان در 
این رابطه گفت: در ترم گذشــته به شورای 
آموزشــی  معاونت  و  دانشــجویان  صنفی 
دانشــگاه زنجان اعالم شد تا هر دانشجویی 
کــه از لحــاظ امکانات )تبلت و گوشــی 
هوشمند( برای حضور آنالین در کالس های 

درس مشکل دارند، معرفی کنند.
هادی حسینی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ 
دانشــجویی نیاز خود به تبلت و گوشــی 
هوشمند را اعالم نکرده است، اظهار کرد: به 
دانشجویان نیازمند امکانات آموزش آنالین 
از طریق صندوق خیریه دانشــگاه زنجان یا 
وام قرض الحســنه صفر درصد برای خرید 
تبلت یا گوشی هوشمند مبلغی داده می شود.

وی در رابطه با دانشــجویانی که در مناطق 
دوردســت زندگی می کنند و دسترســی به 
اینترنت ندارنــد، افزود: زمینه اســتفاده از 
خوابگاه و اینترنت دانشــگاه برای شرکت 
در کالس های آنالین برای این دانشجویان 
فرآهم شده است تا از تحصیل عقب نیافتند.
این مســوول با بیان اینکه در ترم تحصیلی 
جــاری حــدود ۶ دانشــجو از امکانــات 
خوابگاه و اینترنت دانشــگاه برای شرکت 
در کالس های درسی خود استفاده می کنند، 
خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ دانشجوی این 
دانشگاه به دلیل دسترسی نداشتن به اینترنت، 

از تحصیل محروم نشده است.

 فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( اســتان 
زنجان گفت: هیچ چیز عزیزتر از جان مردم نیست 
و باید شــرایط کنونی را همانند شرایط جنگی در 
نظر بگیریم و همگان کمک حال متولیان سالمت 
به ویــژه کادر درمان که در خط مقــدم مقابله با 

بیماری هستند، باشیم.
سردار جهانبخش کرمی شامگاه دوشنبه در نشست 
قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، با اشاره به هماهنگی انجام 

گرفته با فرمانداران شهرستانهای استان برای اجرای 
هرچه بهتر طرح شهید قاسم سلیمانی افزود: طبق 
هماهنگی های بین بخشــی ۴۴۷ تیم حمایتی در 
سطح استان سازماندهی شده و در ۲ هفته گذشته 
نیز هشــت هزار و ۹۵۰ بسته معیشتی توزیع شده 

است.
وی اضافــه کــرد: ۳۲۶ تیم مراقبتــی و ۲۴۸ تیم 
نظارتی در استان شکل گرفته، البته با توجه به اینکه 
ابتدای کار است، نواقصی وجود دارد اما به تدریج 

رفع خواهد شــد. این مســوول با اشاره به اینکه 
تردیدهایی در میزان ورود بســیجیان به این طرح 
وجود داشت، ادامه داد: طبق گزارش های دریافتی 
تاکنون استقبال بسیجیان استان از طرح شهید قاسم 

سلیمانی بی نظیر بوده است.
وی اظهار داشت: برخی پایگاه ها به عنوان قرارگاه 
محله شکل گرفته و فعال است که مابقی نیز پیگیر 
هستند البته، باید به این نکته اشاره کرد که با انجام 
تست سریع و محله  ای عمل کردن، آمار کرونا در 

استان افزایش پیدا می کند.
کرمی افزود: کرونا شــوخی بردار نیست، چرا که 
میزان تلفات و خسارت های ناشی از کرونا بیش از 
جنگ  بوده و بررسی آمار دوران دفاع مقدس می 
توان دریافت آمار و تلفات وارده بیشتر است، چرا 
که خســارت هایی را برجای گذاشته و همه ابعاد 
زندگی از جمله اقتصاد و جامعه را تحت تاثیر قرار 
داده است. فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان ادامه داد: خدمتگــزاران به این مهم توجه 

کنند که در هر پست و سمتی که هستند در شرایط 
کرونایی همه باید پای کار باشند و در این میان تنها 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها در 

خط مقدم نیست.
وی اظهار داشت: بســیجیان و فرماندهان سپاه با 
جــان و دل و با به کارگیــری امکانات الزم آماده 
خدمت رســانی و مشارکت فعاالنه در این صحنه 
مهم هستند و در این ارتباط نقاهتگاه هایی از سوی 
ســپاه تحول گرفته شده که اقدامات الزم برای راه 

اندازی و بهره مندی از آنها انجام خواهد گرفت.
کرمی با تاکید بر اینکه بســیج با تمامی امکانات 
مورد نیاز دســتگاه های اجرایی و مشارکت مردم 
می تواند بــه اجرای موفقیــت آمیز طرح کمک 
کند، خاطرنشــان کرد: در بررسی انجام گرفته در 
شهرستان ها استقبال از نقاهتگاه ها کمتر است که با 
اطالع رسانی الزم از سوی رسانه استانی و فرهنگ 
سازی آن به صورت محله به محله می توان بر این 

بیماری غلبه کرد.

فرمانده سپاه استان زنجان:

مسووالن، شرایط کرونایی را 
همانند شرایط جنگی 

لحاظ کنند

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: امســال از حــدود ۱۴۵ 
میلیــون دالر از ۲۱۸ میلیون دالر هدف گذاری 
صادراتی استان، ۱۰۵ درصد محقق شده است 
کــه پیش بینی ها نشــان می دهد بــا روند رفع 
مشــکالت صادرات شــمش روی این مهم به 

حدود ۲ برابر اهداف تعیین شده برسد.
ناصــر فغفوری در هفتمین نشســت کارگروه  
توســعه صادرات اســتان با اشــاره بــه روند 
صادراتی اســتان در یکماه گذشــته افزود: به 
دلیل شیوع کرونا و بسته بودن مرزهای کشور، 
صادرات به کشورهای ترکیه و عراق کمتر رخ 
داد و متاثر از شــرایط حاکم این مهم در استان 

زنجان نیز طبق برنامه پیش نرفت.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری انجام 
گرفته مشکل ورود موقت در یکماه تا ۴۵ روز 
گذشته جهشــی را در صادرات استان موجب 
شــده، بطوریکه مقدار هدف ارزش صادراتی 
کاال در سال کنونی از سوی وزارت صمت ۲۱۸ 
میلیون دالر تعیین شــده بود که در هشت ماهه 
امســال ۱۴۵ میلیون دالر صــادرات این بخش 

محقق شد.
این مسوول ادامه داد: به عبارتی دیگر کسرهای 
ماه های گذشته توسط واحدهای تولیدی جبران 
شد و خوشــبختانه در پایان هشت ماهه امسال 
پنج درصد نیز از رقم صادراتی اســتان بیشــتر 

شــده که در مدت یاد شده ۹۴ درصد صادرات 
با کشــور عراق و ۱۰۲ درصد با کشــور ترکیه 

تحقق یافته است.
وی بــا بیان اینکــه میزان صادرات اســتان به 
امارات متحــده عربی رقم پایینــی بود، اظهار 
داشــت: رقم تحقق یافته بیــش از ۸.۵ برابر و 
برای کشــور افغانســتان این رقم ۳۱ درصد و 
پاکستان پنج برابر بود که در این میان اولویتها، 
بر پایه سیاســت اعالم شده کشــورمان با ۱۳ 
کشور همسایه که مراوده تجاری بیشتری با آنها 

وجود دارد، تعیین شده است.
فغفوری این کشــورها را شــامل قزاقســتان، 
کویت، قطر، ترکمنستان،  ارمنستان، آذریابجان، 

روســیه، عمان، پاکستان، افغانســتان، امارات، 
ترکیه و عراق ذکر کرد.  

این مســوول ادامــه داد: عالوه بر ۱۳ کشــور 
همسایه یاد شده صادرات نیز برای کشورهای 
هند و چیــن نیز به دلیل مــراوده خوبی که با 
ایران دارند، هدف گذاری شده و دیگر کشورها 

چندان تاثیرگذار نیستند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: ورود مــواد اولیه در 
قالــب ورود موقت چند روزی اســت که به 
شدت افزایش یافته که امیداواریم تا پایان سال 
گزارشــی از موفقیت های بخش خصوصی در 

توسعه تجارت خارجی ارائه شود.

صادرات زنجان در هشت ماه امسال ۱۰۵ درصد تحقق یافت

 باید دانشــجویان ســعی بر این 
داشــته باشــند کــه در فضایــی قرار 
گیرند که علم و منطق بر آن حاکم 
اســت و از فضاهــای احساســی بــه 
دور باشند. آنان باید نظم حاکم بر 
جهان را شناخته و سعی در تشکیل 
گروه هــا و پیــدا کــردن اشــتراک بــا 
دیگــر دانشــجویان کننــد و نیــز این 
اشــتراکات را در گروه هــای مختلف 
هــم  تفکــرات  از  و  داده  اشــاعه 
اســتفاده کــرده و بــا گام نهــادن در 
مســیر عقالنیــت، بردبــاری، صبر و 

پشتکار، خود را تقویت کنند
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* از خودتان شــروع کنیم و اینکه چگونه پا به  
وادی موسیقی گذاشتید؟

از سنین کودکی با خواندن سرود و تواشیح و قرآن 
هنر آواز را در مدرسه تجربه کردم البته قبل از آن  از 
سه سالگی با صدای پدربزرگم که از شبیه و تعزیه 
خوانان بزرگ و صاحب نام و خوش آوای منطقه 
بودند، با خواندن و آواهای سنتی و دستگاهی آشنا 

شده و وارد دنیای آواز و خوانندگی شدم.
* کار خود را با چه کسانی آغاز کردید و کدام 

اساتید در پیشرفت کار شما کمک کردند؟
از ابتدا بصورت تجربی و گوش دادن حرفه ای از 
روی سی دی ها و کاست های قدیمی و اجراهای 
معتبر سعی در اجرای صحیح آثار بزرگان موسیقی 
آذربایجان داشتم و همیشه با انتخاب آثار سخت و 

تکنیکی سعی در به چالش کشیدن خودم داشتم.
در ادامه از حضوراساتیدی چون جمشید خطیبی، 
اســتاد حســن دمیرچی که چند نشست از ایشان 
درس گرفته ام استفاده کرده و نیز در کالس استاد 
محمد رضا قراتپه حاضر شده و بصورت حرفه ای 
نزدیک یکسال تخصصی صداسازی و سلفژ و آواز 
کالسیک را با ایشان کار کرده ام. ناگفته نماند مستر 
کالسهای آواز نیز در محضر بسیاری از بزرگان بوده 
ام که بیشتر جنبه رفع اشکال و یادآوری داشته اند.

* تا به حال چند کار داشته اید درباره آلبوم های 
هنری خود و نام آنها بگویید.

تراکهای موسیقیایی بسیاری در کارنامه اجرا دارم 
که البته با احتســاب اجراهای زنده و جشنواره ها 
بالغ بر ۳۰۰ ترانه شاید باشد. ولی بصورت رسمی 
و اســتودیویی بالغ بر ۲۰ تراک بوده که همگی به 

زبان مادری و موسیقی آذربایجانی بوده است.
حین اینکه بسیاری از اجراها بر خالف دیگر خواننده 
ها ســعی کرده ام که درکنار موسیقی فولکلور از 
شاعران زنجانی نیز آثار ماندگارساخته و بخوانم که 
از جمله: اساتید عبداله فرجی، احمد صادقی، ثریا 
بخشــی )آیالر(، اومود تیموری ، ارسالن زنگانلی 
، بهزاد بیات فرد ، زهرا نجفی)تهران( و اســماعیل 

عابد )تبریز(، بوده است.
آلبوم دوم نیز دارای مجوز رسمی ارشاد میباشد ولی 
بخاطر هزینه های باال بصورت تک تراک در حال 

ارائه می باشد.
* ترانه های آلبوم شما را چه کسی می سراید 
الهام بخش آهنگهای  بیشــتر چه موضوعاتی 

شماست؟
ترانه های شــعرها اکثرا از شــاعران خوش ذوق 
استفاده شده و یا گاهی خودم دست بکار شده ام، 
گاها ملودیهایی که در ذهنم نقش بسته شعرهایش 

را خودم سروده ام. 
در موضوعات مختلف اعم از اجتماعی،حماســی 
،ملی میهنی، عاشقانه فولکلور و لحظات حزن انگیز 
از جمله فاجعه سیل آذربایجان و پالسکو کارهایی 
دارم که همچنان با گذشت چندین سال هر بار که 
گوش میکنم همان حال و هوا را دارد و مشــمول 

تاریخ مصرف نشده است.
* آیا خودتان ترانه ســرا هستید چقدر قدرت 

کالم در موسیقی برایتان اهمیت دارد؟
بله گاها که نتوانم احساسم را شاعرها انتقال دهم 
به ناچار خودم دســت به کار می شــوم و کامال 
با قدرت و ترکیب کلمات در انتقال موســیقی و 

احساس واقف هستم.
* هم اکنون و وضعیت پیش آمده کرونا به نظر 
می رسد جامعه بیش از پیش نیاز به موسیقی دارد 
تا بتواند بر استرس و فشارهای موجد غلبه کند 

در این باره نظرتان چیست؟
با آرزوی ســالمتی برای همه عزیزان  و بهبودی 
بیماران، بنــده نیز بعنوان عضو کوچکی از جامعه 
موسیقی ســعی در راستای بهبود وضعیت روحی 
جامعه و طرفداران بوده و هســتم کمااینکه تولید 
سه اثر احساســی و چندین اثر شاد در دست کار 
گویای این حقیقت اســت. امید که بزودی شاهد 
ریشه کن شدن کرونا و شروع کنسرتها و فعالیتهای 

عمومی باشیم. 
* بیشــتر آثار هنری موســیقی در این اواخر 
کارهای تقلیدی اســت اساسا تقلید را در آثار 

هنری چه طور می بینید؟
به نکته ظریفی اشاره فرمودید، دقیقا آفت موسیقی 
امروز در کشور تقلید بوده و بدتر از آن تغییر ذائقه 
موسیقی خوب، رو به بد شنوایی و حتی موسیقی 

حجو شده است. 
امیدواریم اگر تقلید هم  می کنند در راستای بهبود 

و تکمیل اثر باشــد نه خــراب کاری آثار خوب 
گذشتگان.

* کار کردن در ایران چگونه اســت به نظر می 
رســد کار کردن به صورت گروهی در ایران 

جواب نمی دهد.
کار کردن در ایران سخت نیست کافیست درست و 
با پشتکار کار کنید، هر چند مافیاهایی هم هستند که 
یک شبه خواننده بی تجربه معرفی می کنند و شب 
دیگر هم بعد شهرت سر از آنسوی آبها درمیاورند!! 
کارِگروهی نیز نسبتا ضعیف میباشد البته نه اینکه 
نوازنده یا خواننده ضعیف داشــته باشیم نه، بدلیل 
هزینه های سرسام آور موسیقی و تمرین بسیاری 
از کارها با دوسه نشست تمرین جمع می شود مگر 

اینکه گروهها اسپانسر و حامی مالی داشته باشند.
* کدام ســاز برایتان نوستالژی عمیقی دارد  و 
همچنین می خوام بدانم کدام قطعه موسیقی شما 

را تحت تاثیر قرار داده و تا دوردستها می برد؟
 پرسش نسبتا سختی ست، چون صدای همه سازها 
را دوســت دارم سازها در کنار هم مثل مداد رنگی 
هایی هستند که بدون یکدیگر شاید آن احساس زیبا 
را به آدم ندهند، هرچند صدای ســاز قارمان و تار 
آذربایجانی همیشه برایم نوستالژیک بوده و اشک 

هایم را برگونه هایم جاری ساخته اند. 
* خــودت کدام قطعه از آلبومت را دوســت 
داشــتی کدام یک از کارهایت را بیشتر از همه 
دوست داری و کدام آلبوم کارهایت بیشتر مورد 

توجه قرار گرفته است؟
همــه ترانه هایی که خوانده ام در زمان خود مورد 
تحسین واقع شده اند و با همه شان خاطره ساخته 

ام همه کارهایم را دوست دارم. 
»شیرین یوخو«، »ساری گلین«، »قال سنه قوربان« و 
»چیخ عطیر ساچ «بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

* چه قدر به وجود بازار در کشــور ما اعتقاد 
دارید؟ تا بــه حال به فکر آن نیفتادید که دیگر 

اثری تولید نکنید؟
وجود بازار موســیقی بستگی به حمایتهای عموم 

البته شنیده شدن و دیده شدن اثر دارد،
تا به حال دلسرد نشده ام که دیگر تولید اثر نداشته 
باشم شــما زمانی که عاشــق کارتان باشید حتی 

سختی و چالشهایش برایتان گوارا خواهد بود.

* در ساحه موســیقی آذری شما اجرای کدام 
خواننده را بیشتر می پسندید؟

اســاتید بزرگ و بســیاری در ســاحه موسیقی 
آذربایجانی وجود دارند که اسم بردن برخی از آنها 
شــاید دیگر اساتید را به ســایه ببرد خود من آثار 
استاد رشــید بهبوداف ، مرتضی ممداف)بولبول(، 
عالیــم قاســیم اف ، میرزا بابایف و آهنگســازان 
بسیاری هستند که از شــنیدن آثار آنها هیچ وقت 

خسته نمی شوم.
* در ســال های گذشته سر موضوع بازخوانی 
آثار گذشتگان کم حرف و حدیث نبوده است. 

نظرتان درباره بازخوانی آثار چیست و مردم چه 
رویکردی نسبت به این موضوع دارند؟

همانطــور که در باال هم اشــاره کوتاهی داشــتم 
بازخوانی آثــار قدیمی و فولکلــور اگر منجر به 
تخریب اثر و تعویض کاراکتر و شــخصیت  اثر 
نباشــد، و اگر بهتر از خواننــده اولیه اثر، صورت 
بگیرد مانعــی ندارد ولی شــوربختانه گاهی البته 

دراکثر موارد اینچنین نیست!
البته نظر دادن بجای مردم کار بسیار بسیار دشواری 
ســت چون هم اکنون اکثرمردم موسیقی را بعنوان 
سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت دنبال می کنند 
نه بعنوان عالیق و لذت بردن نسبتا طوالنی!! برای 
همین هم نســبتا موســیقی های امروزی تاریخ 
مصرف دار و متناسب با ذائقه لحظه ای ساخته می 
شوند!!  بســیاری از آثار گذشته چون با روحیات 
زمان خویش ســاخته شــده و اجرا شــده است 
حرفهای نگفته درون هارمونی خود دارد که درک 
چنین آثاری برای عموم قابل فهم نیست برای همین 
نه تنها بازخوانی آنها با شکســت مواجه می شود 

بلکه با استقبال نیز مواجه نمی شود..
* در وضعیت حاضر اســتقبال مردم نسبت به 

موسیقی آذری را چگونه ارزیابی می کنید؟
استقبال نسبت به بیست سال پیش خیلی بهتر شده 
ولی بازهم انتظاربیشــتری می رود که بهبود یابد 
استقبال از کنسرتها نیز بستگی به وضعیت معیشت 
درآمد خانوار دارد. ولی در کل شــکر خدا خوب 

است.
* به نظر شما اگر موسیقی پاپ و فولکلور در 
کنار هم قرار گیرد می تواند اثر جالب توجهی 

بیرون داد و استقبال چقدر خواهد بود شما خود 
تا چه اندازه در این زمینه کار کرده اید؟

موسیقی پاپ و سنتی در کنار هم اگر خوب تلفیق 
شوند قطعا آثار جدیدتر تولید و با مخاطبین بیشتر 
مواجه خواهد شد، خوشحالم که نسبتا در این زمینه 

موفق بوده ام و کارهایی نیز دارم.
* وقتی که ایده شروع و تنظیم آلبوم به ذهنتان 
می ســد بیشتر با چه هدفی و برای چه گروهی 

کار ارایه می دهید؟
موسیقی و شعر مستقیم با روحیات لحظه ای شاعر 
و یا خواننده و با الهامات آنی بوجود می آید که با 
تکمیل و شاخ و برگ دهند و تنظیم به مرحله عمل 

رسیده و تبدیل به ماندگارترین آثار می گردد.
* شما کنسرت های زیادی در سراسر ایران و نیز 
زنجان داشته اید. می خواهم بدانم وقتی از زنجان 
می روید دلتان برای شهرتان تنگ می شود یا نه؟

هر کس وطنین ســئومه سه اینسان دیگیل اصال... 
عارف اوالنین جسم ده هم جانی وطن دیر..  مگر 
میشود که یک شخص برای زادگاهش فرهنگش و 

مردمانش کوچه های شهرش دلش تنگ نشود؟! 
ولی به ناچار وقتی مجبور به مهاجرت میشــوی 

دلتنگی ات  دوچندان می شود..
ترانه ی »بو قیش زنجان« کامال گویای این حقیقت 

است.
برگزاری کنسرت هایتان گالیه ای  * در جریان 
هم دارید که بخواهید آن را به گوش مسووالن 

برسانید.
شوربختانه در وضعیت کنونی جامعه که هنرمندان 
در مضیقــه مالی و بیکاری شــدید قــرار گرفته 
اند انتظار بیشــتری برای حمایت مالی و معنوی 
مسوولین و سازمانهای ذیربط از هنرمندان عرصه 

های مختلف می رود. 
درمورد کنســرت ها پروســه های مختلفی برای 
جذب اسپانسر و اخذ مجوز و حمایت های مردم 
عزیز و سازمانهای زیربط ازجمله سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداریها و وزارت ارشاد وجود دارد 
کــه هرکدام گالیه هــای خــود را دارد که جای 

فرهنگسازی و بحث فراوان دارد.
اما در مورد همشهریانم هر چند عاشق آنها هستم 
اما گالیه ای کوچک دارم زنجانی ها باید بیشــتر 
از فرزنــدان و هنرمندان بومــی  حمایت کنند تا 

کنسرتهای غیر بومی؛ 
یادمان باشد در زنجان استعدادهای زیادی در همه 
زمینــه های هنری وجــود دارد و باید از فرزندان 
خودمان حمایت کنیم کمــا اینکه با بی رحمی و 
عدم حمایت از هنرمندان بومی آنها را به انزوا رانده 
و به دســت خود زمینه شکست آنها را فراهم می 

اوریم.
* درباره اهــداف و برنامه های آینده صحبت 

کنید؟
هدف خودباوری تولید آثار مقبول و  تبدیل رویاها 
به واقعیت ها و اثر گذاری در تاریخ موسیقی زنجان 

و ایران.
* چرا از زنجان رفتید؟

 پیشنهاد؛ مطالعه قصه » ماهی سیاه کوچولو« )صمد 
بهرنگی(

* یک خاطره خــوش از دوران کاری و یک 
خاطره غم انگیز برای ما تعریف کنید؟

موسیقی ذاتا لحظات شاد و غمگین زندگی ماهستند 
که باال و پایینی آنها هارمونی زندگی ما را تعیین می 
کند و به آن معنی می بخشد..  کما اینکه با مردم عزیز 
شاد بودیم و شادی کردیم و لحظات ناب آفریدیم 
و بالعکس با بدبیاریهای روزگار غمگین بوده ایم و 

اشک ریخته ایم.
* هم اکنونبه چه کاری مشغول هستید با توجه 
به وضعیت پیش آمده موسیقی در چه وضعیتی 

قرار دارد؟ 
قطعا موسیقی اولویت اصلی من بوده و خواهد بود 
و اگر صدبار هم مرده و باز به دنیا بیایم راهی جز 
این پیش پایم نخواهد بود و همیشه دوست داشته ام 

تا برای مردم عزیزم بخوانم.
ولی درشــرایط کنونی برای گذران امور و هزینه 
های باالی موسیقی الجرم گاه گاهی مجبورا شغل 
دومی را تجربه می کنیم.. ولی با توجه به شــرایط 
موجود پیش آمده اگر حمایت دولتی از موزیسین ها 
و دیگر هنرمندان نشــود به ناچــار در اینده ای نه 
چندان دور آثار موسیقیایی و هنری شکوفا نخواهد 
شد و یا با روحیات افسرده تری پا به عرصه ظهور 

خواهد گذاشت که پیامد خوبی نخواهد داشت!!

گپ و گفت زنگان امروز با »عطا شاهمرادی« خواننده زنجانی؛  

مافیای موسیقی در زنجان
 زنجانی ها از فرزندان و هنرمندان بومی  حمایت کنند

 « قصــه  مطالعــه  بــا جملــه »پیشــنهاد؛   
ماهــی ســیاه کوچولــو« )صمــد بهرنگی(« 
دلیــل رفتنش از زنجان را بیان می کند اما 
اینکــه توانســته اســت بــه دریاهــای بزرگ 
دســت یابد یا خیر؛ هنوز نمی توان جوابی 
دراز  راه  کــه  چــرا  داد  پرســش  ایــن  بــرای 
اســت و پر از دســت انداز؛ شــکی نیســت 
کــه هنرمند جوان راه درازی در پیش دارد. 
»عطــا شــاهمرادی« خواننــده زنجانــی که 

چند ســالی اســت به تهران مهاجرت کرده 
اســت از هنرمنــدان جــوان و بــا اســتعداد 
زنجانــی اســت کــه بــا هنرنمایــی خــود در 
موســیقی آذربایجانــی در مــدت کوتاهــی 
قلبهــای بســیاری را بــا نواهــای دل انگیــز 
فولکلوریــک و نیــز پــاپ آذربایجانــی فتــح 

کرده است.
تراکهــای موســیقیایی بســیاری در کارنامه 
خــود دارد کــه بــا احتســاب اجراهــای زنده 

و جشــنواره هــا ۳۰۰ ترانــه را شــامل مــی 
شــود کــه از ایــن بیــن ۲۰ تــراک رســمی و 
استودیویی به اسم خود ثبت کردهاست و 
همگی آنها نیز به زبان مادری و موســیقی 

آذربایجانی بوده است.
بــر خــالف دیگــر هنرمنــدان ایــن خواننــده 
همشــهریان  بــه  کــه  ارادتــی  بــا  زنجانــی 
کــرده  ســعی  دارد  زنجانــی  هنرمنــدان  و 
اســت تــا در اجراهــای خــود در کنــار آثــار 

نیــز  زنجانــی  شــاعران  شــعر  از  فولکلــور؛ 
آثــار ماندگارســاخته و بخواند کــه از جمله 
می توان به اشــعار شــاعرانی چون عبداله 
بخشــی  ثریــا  صادقــی،  احمــد  فرجــی، 
)آیــالر(، امیــد تیموری ، ارســالن زنگانلی ، 
بهــزاد بیات فرد، زهــرا نجفی)تهران( و نیز 
اســماعیل عابــد )تبریز( اشــاره کــرد که در 

کارنامه خود ثبت کرده است.
مــی گویــد کــه از همــه ترانــه هایــم خاطره 

دوســت  را  کارهایــم  همــه  و  ام  ســاخته 
دارم امــا آثــاری چــون »شــیرین یوخــو«، 
»ســاری گلیــن«، »قــال ســنه قوربــان« و 
»چیخ عطیر ساچ «بیشتر مورد توجه قرار 

گرفته اند.
و  شــهر  عاشــق  و  دارد  دوســت  را  زنجــان 
مردمانــش اســت و در ایــن بــاره می گوید: 
»هــر کــس وطنیــن ســئومه ســه اینســان 
دیگیــل اصــال... عــارف اوالنیــن جســم ده 

هم جانــی وطن دیــر..  « حرف دل هنرمند 
بــرای همشــهریان زنجانــی اســت؛ »مگــر 
میشــود کــه یــک شــخص بــرای زادگاهش 
فرهنگش و مردمانش کوچه های شــهرش 

دلش تنگ نشود؟!  
ولــی بــه ناچــار وقتــی مجبــور بــه مهاجــرت 
می شوی دلتنگی ات  دوچندان می شود..«
و ترانــه ی »بــو قیش زنجــان« کامال گویای 

این حقیقت است.

 گفتگو: صحرا رضایی
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کمیته ادماد

با توجه به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه
 در حوزه نماز؛

رییس کمیته امداد کشور از 
فرنشین کمیته امداد استان 

زنجان تقدیر کرد

با توجه به اقدامات اثرگذار و کســب 
رتبه شایسته تقدیر ویژه در حوزه نماز در دو 
سال متوالی، ســید مرتضی بختیاري، رییس 
کمیته امداد کشور از فرنشین کمیته امداد استان 

زنجان  تقدیر کرد.
به گزارش زنگان امروز،  در متن این پیام آمده 

است:
بسمه تعالی

َِّذین َ ُهم ْ َعَلي  َصاَلتِهِم ْ یَُحافُِظون َ أُولئَِک فِي  َوال
َجنَّاٍت مُّْکَرُموَن

نماز فریضه ای اســت که می تواند بر همه 
اعمال و فرائض دیگــر، روح بدمد و آن ها 
را کارآد کند و آنگاه که با خشــوع و حضور 
گزارده شــود، جامعه را به صالح و سداد در 
زبان و عمل می کشــاند و اعتالء می بخشد 

)مقام معظم رهبری »مدظله الی«(
برادر ارجمند جناب آقای صفری

فرنشــین کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
زنجان 

موضوع: تقدیر
سالم علیکم

پس از حمد خداو صلــوات بر محمد و آل 
محمد، با عنایت به اهمیت نماز، توســعه و 
ترویج فرهنگ نورانی آن و فراگیر نمودن این 
فریضه بی همتای ربانی و عمل صالح رحمانی 
در بین همــکاران گرامی و مددجویان معزز، 
وظیفه ای اساســی و دارای اولویت است و 
َع  اهتمام به آن به مصداق آیه شریفۀ »َوَمْن تََطَوّ
َخیًْرا َفإَِنّ الَلَّ َشاکٌِر َعلِیٌم« در بردارنده پاداش از 

جانب خداوند متعال است.
نظر به اینکه آن استان با الهام از رهنمودها و 
فرامین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در امر 
توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت در 
بین مخاطبین محترم این نهاد دارای توفیقات 
خوبی بوده و از جانب ستاد اقامه نماز استان ، 
تقدیر ویژه شده است، الزم می دانم از مساعی 
شما و کلیه دســت اندرکاران و نمازگزاران 
گرامی تقدیر و تشکر نموده و دوام توفیقات 
همه عزیزان را در عمل به فریضه الهی نماز، 
و توسعه و ترویج آن از محضر پروردگار منان 
اَلةِ َومِْن  مسئلت نمایم.) َرِبّ اْجَعْلنِي ُمقِیَم الَصّ

یَّتِي َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاءِ( ُذرِّ
سید مرتضی بختیاری

گفتنی اســت بر پایه ارزیابی ستاد اقامه نماز 
استان، کمیته امداد اســتان زنجان ، در حوزه 
ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در دو سال 
متوالی با کسب امتیاز کامل ) ۱۰۰ از ۱۰۰در 
ســال ۱۳۹۷ و ۱۰۰۰ از ۱۰۰۰در سال ۱۳۹۸( 
حائز رتبه برتر شایســته تقدیر ویژه در بین 

دستگاههای اجرایی این استان شده است. 

فرنشین کمیته امداد  استان زنجان  خبر داد؛
توزیع 400 دستگاه 

بخاری گازی وآبگرمکن  
میان مددجویان

 در آســتانه فصل سرما ، ودر راستای 
حمایت از خانواده های تحت حمایت مناطق 
محروم وسردسیر اســتان تعداد ۴۰۰دستگاه 
بخاری گازی وآبگرمکن در بین خانواده های 
تحت حمایت وفاقد لوازم گرمایشــی استان 

زنجان توزیع شد.
به گــزارش زنگان امــروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد اســتان  بــا اعالم این 
خبر افزود: برنامه ریزی برای تأمین نیازهای 
ضروری خانواده های نیازمند تحت حمایت 
به ویژه مناطق محروم اســتان یکی از اهداف 
این نهاد برای خدمت رســانی به محرومان 
است. وی گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل 
سرما، تأمین سیستم گرمایشی یکی از نیازهای 
ضروری خانواده هاست از طرفی گازرسانی 
به روستاهای جدید موجب شده تا برخی از 
خانواده های محروم  برای گرم کردن فضای 

خانه با مشکل مواجه شوند.
فرنشــین کمیته امــداد اســتان گفت:تعداد 
۲۰۰دســتگاه بخاری گازی و۲۰۰دســتگاه 
آبگرمکن با اولویت مناطق محروم، سردسیر 
و تازه گازکشی شده تامین ودر بین خانواده ها 

توزیع شده است.
صفری یادآور شــد علیرغم توزیع این تعداد 
بخــاری وآبگرمکن  نیاز محرومــان در این 
بخش همچنان قابل توجه است و امیدواریم 
شــرکت های تولیدی و خیــران نیک اندیش 
و نیکوکار  در تأمین و تهیه لوازم گرمایشــی  

خانواده های تحت حمایت مشارکت نمایند.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان:خبــر

بازسازی و تعمیر  1418 واحد مسکن مددجویی آسیب دیده از بارندگی 
 بر پایه آمار های موجود بیش از 
سه میلیارد و ۶۳۴ میلیارد تومان از محل 
اعتبارات این نهاد و مساعدت های خیران 
برای بازسازی و تعمیر مساکن مددجویی 
آســیب دیده از بارندگی و سیل ابتدای 

سال گذشته، هزینه شده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با ارائه 
گزارشــی از اقدامات این نهاد در بخش 
بازسازی و تعمیر مساکن آسیب دیده از 
بارندگی سال گذشته و اقدامات پیشگیرانه 
انجام شــده در این بخش برای امسال، 
گفت: جبران خسارات ناشی از حوادث 

و بالیای طبیعی بــرای مددجویان عزیز 
تحت حمایت از اقدامات مهم کمیته امداد 
استان زنجان در حوزه خدمت رسانی به 

جامعه هدف در این بخش است.
وی بــا بیان اینکه بر اثــر بارندگی های 
ابتدای سال گذشته هزار و ۴۱۸ مورد از 
مساکن مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان و بناهای الحاقی آن 
از جمله فضای خودکفایی مجریان طرح 
های اشتغال دچار خسارت جزئی و کلی 
شده بود، افزود: بر پایه آمار های موجود 
بیش از سه میلیارد و ۶۳۴ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات این نهاد و مســاعدت 

های خیران بــرای بازســازی و تعمیر 
مساکن مددجویی آسیب دیده از بارندگی 
های ابتدای سال گذشته هزینه شده و به 
صورت بازسازی شــده تحویل خانواده 

های عزیز تحت حمایت گردیده است.
صفری با اشــاره به اینکــه ۷۷ مورد از  
خدمات ارائه شــده به مددجویان آسیب 
دیده در قالب ساخت مسکن بوده است، 
ادامه داد: ۶۴ مورد از مساکن آسیب دیده 
با بهره گیری از مســاعدت ۳۴۵ میلیون 
تومانی کادر عزیز و تالشــگر دانشــگاه 
علوم پزشــکی  اســتان هم افزایی آن با 
مبلغ بیش از یک میلیارد تومانی از محل 

اعتبارات کمیته امــداد به صورت کامل 
ســاخته و تحویل خانــواده ها ی عزیز 

تحت حمایت شده است.
صفری با اشــاره به اینکه در سال کنونی 
نیز به منظور پیشــگیری از بروز آسیب 
های ناشــی از حوادث اقدامات و تدابیر 
الزم به ویژه در مناطق روستایی، محروم 
و کم برخوردار انجام  شــده است، ادامه 
داد: به همین منظور و پیشگیری از بروز 
خسارت ناشی از بارش ها با شناسایی  و 
اولویت بندی انجام شده مساکن شناسایی 
شــده عایق بندی و مقاوم ســازی شده 

است.

 پــس از ارزیابي هــاي صورت 
گرفته از سوي ســتاد اقامه نماز درباره 
عملکرد دســتگاه هاي اجرایي استان در 
بخش نماز درســال ۹۸  اداره کل کمیته 
امداد استان زنجان با کسب امتیاز  ۱۰۰۰ 

شایسته تقدیر ویژه معرفی شد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان گفت 
:با عنایت به ارزیابي فعالیت هاي نمازي 
دســتگاه  هاي اجرایي استان در سال ۹۸ 
بر پایه دســتورالعمل ارزیابي عملکرد 

دســتگاه هاي اجرایــي در زمینه ترویج 
فرهنگ اقامه نماز و در راســتاي اجراي 
منویات مقــام معظم رهبــري پس از 
بررسي مستندات توسط هیئت ارزیابي و 
داوري عملکرد، کمیته امداد استان زنجان 
از حیث توانایي هاي الزم و دستیابي به 
نتایج مطلوب در فعالیت هاي استاني و 
شهرستاني با کسب رتبه هزار وموفقیت 
صددرصدی  شایسته تقدیر ویژه گردید

وی گفت :یکی از اهداف وبرنامه های 
مهم کمیته امداد اســتان برای کارکنان 

وجامعه هدف این نهاد  اهمیت وترویج  
فریضه نماز  ونهادینه کردن سبک زندگی 

دینی واسالمی است.
فرنشین کمیته امداد اســتان با تاکید به 
اینکه دعوت به نمازباید در جامعه ساری 
وجاری شــود افزود : باید با عمل مردم 
را به اقامه نماز دعوت کنیم چراکه مردم 

نظاره گر اعمال ورفتار ماهستند .
وی با بیان اینکــه اگر به نماز جماعت 
توجه گردد بسیاری از مشکالت برطرف 
خواهد شد،گفت: نماز موجب می گردد 

تکریم ارباب رجوع به صورت مناسب 
پیگیری شــده و بهبود مستمر صورت 
گرفته ، همچنین بســیاری از منکرات 
ماننــد دروغ ، غیبت ، کــم کاری  رخ 
بسته وبه جای آن معروفات اداری مانند  
تکریــم و رعایت حقــوق ولی نعمتان 
ومددجویان عزیز تحت حمایت وحسن 
خلق و ارائــه خدمت بی منت وتواضع 

نهادینه شود.
صفری با تاکید براینکه در تمامی ادارات 
تابعه امداد استان ،نماز خانه  تجهیز وبه 

بهترین وجذابترین شــکل آراسته شده 
است افزود:اهمیت نماز در بین کارکنان 
این نهاد همیشــه در جلسات مختلف 
اداری وآیین های مختلف تبیین وتشریح 
می شــود وبه لطف خداوند  وبه جهت 
پایبندی پرسنل به شعائر دینی کمیته امداد 

از پاکترین دستگاههای اجرایی است.

گفتنی است ستاد اقامه نماز ارزیابی های 
خود را بر پایه رتبه های شایســته تقدیر 
ویژه، شایســته تقدیر، قابل قبول، قابل 
تذکر اعــالم می کند که کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان زنجان  برای چندمین 
سال پیاپی شایسته تقدیر ویژه شناخته 

شده  است.

برای دومین سال پیاپی 

كميته امداد استان زنجان درزمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز 
شایسته تقدیر ویژه شناخته شد

 در آیینــی با حضور نماینده ولی 
فقیــه در اســتان و امام جمعــه زنجان، 
مدیــران کل کمیته امــداد و آموزش و 
پرورش اســتان ۸۲ دستگاه تبلت دانش 
آموزی به دانــش آموزان تحت حمایت 

کمیته امداد استان زنجان اهداء شد. 
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان در 
آیین نمادین تحویل ۸۲ دستگاه تبلت به 
دانش آموزان تحت حمایت این نهاد که 
در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
از راهبردهای  برگزار شــد، گفت:یکی 
اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانواده 
های تحــت حمایت بــوده و با همین 
رویکرد در کنار ایجاد اشــتغال و خلق 
فرصت های شــغلی مناســب، سرمایه 

گذاری بــرای آیندة این خانــواده ها از 
طریق فراهــم کردن زمینــۀ تحصیل و 
آمــوزش دانش آموزان تحت حمایت از 
اقدامــات مهم کمیته امداد در این بخش 

است.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم خوداتکایی و 
خودکفایی واقعی در گرو ارتقاء اطالعات 
و دانســته های خانواده ها است، افزود: 
با همین نگاه تــالش  می کنیم با فراهم 
کردن امکان تحصیــل و آموزش دانش 
آموزان تحت حمایت ســرمایه گذاری 
صحیح و پرسودی برای نسل آینده ساز 
جامعه انجام شده و با هموار کردن مسیر 
توانمندســازی فکــری و فرهنگی آنها، 
اقتصادی خانواده  توانمندســازی  زمینه 
های عزیز تحت حمایت  را فراهم کرده 

و به قطع فقر بین نسلی منجر شود.
صفری با اشــاره به اینکه  هم اکنون سه 
هزار و ۳۵۰ دانش آموز  مســتعد تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان قرار 
دارند، ادامه داد: یکی از برنامه های مهم 
کمیته امداد استان زنجان با توجه به عدم 
امکان حضــور دانش آموزان در مدارس 
به علت محدودیت های ناشی از شیوع 
ویــروس منحوس کرونــا فراهم کردن 
زمینۀ بهره مندی تمامــی دانش آموزان 
تحت حمایت از آموزش غیر حضوری 

است.
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای شــروع 
ســال تحصیلی تاکنون با اقدامات انجام 
شــده و بهره گیــری از ظرفیت خیران، 
مراکز نیکــوکاری، حامیــان طرح های 

اکرام ایتام و محسنین ۴۵۲ دستگاه تبلت، 
گوشــی هوشمند، لپ تاپ و رایانه تهیه 
و به دانــش آموزان عزیز تحت حمایت 
تحویل داده شــده است، افزود: با وجود 
اقدامات انجام شده و مساعدتهای خیران 
با توجه به وســعت نیــاز خانواده های 
تحت حمایــت ۲۳۷ دانش آموز تحت 
حمایت معیشت بگیر این نهاد به آموزش 
غیر حضوری دسترسی ندارند و تالش 
می کنیم با بهره گیری بیشتر از مشارکت 
خیران و هم افزایــی آن با اعتبارات این 
نهاد تــا پایان آذرماه زمینــه بهره مندی 
تمامی دانش آموزان عزیز تحت حمایت 
از آموزش غیر حضوری مدارس فراهم 
شود. گفتنی است در پایان آیین  تحویل 
۵ دســتگاه تبلت به دانش آموزان تحت 

حمایــت کمیته امداد اســتان زنجان، با 
حضــور نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امــام جمعه زنجان، مدیــران کل کمیته 

امداد و آموزش و پرورش استان، تبلت 
دانش آموزی به تعدادی از این عزیزان به 

صورت نمادین اهداء شد.  

 بر پایه آمار های موجود در مرحله 
اول و دوم اجــرای رزمایش ایران همدل 
از طریق مراکز نیکوکاری اســتان زنجان 
بیش از ۱۸ میلیــارد و ۷۷ میلیون تومان 
بصــورت کمک های نقدی و غیر نقدی 
در  قالب بسته های معیشتی و بهداشتی، 
نذر و قربانی، تولید و توزیع ماسک و... به 
نیازمندان استان ارائه خدمت  شده است.

به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با اشاره 

به کارکردهــای خوب  مراکز نیکوکاری 
در حوزه رسیدگی به خانواده های تحت 
حمایت و دیگر اقشــار نیازمند، گفت: 
مراکز نیکوکاری به عنوان تشــکل های 
مردمی زیر نظر این نهاد با بهره گیری از 
ظرفیت های مردمی نقش آفرینی موثری 
در حوزه خدمت رســانی بــه نیازمندان 
داشــته و فعالیت آنهــا موجب همدلی 
و احیای مســوولیت های اجتماعی در 
جامعه شده است. وی  با اشاره به اینکه 

فعالیــت های داوطلبانه مردمی  از طریق 
مراکز نیکوکاری منســجم تر شده و  با 
هم افزایی انجام شده اثربخشی خدمات 
بــه نیازمندان را ارتقاء مــی دهد، افزود: 
در ســایه حضور و مشــارکت مطلوب 
خیران، تشکل ها و مجامع در برنامه های 
اجرایی این نهاد از طریق مراکز نیکوکاری 
شاخص های خدمت رسانی به خانواده 
های عزیز تحت حمایت و اقشار نیازمند 
می تواند ارتقاء داشــته باشد. صفری به 

ایفای نقش مناسب مراکز نیکوکاری در 
اجرای مراحل اول و دوم رزمایش ایران 
همدل به عنوان یکی از کارکردهای موثر 
مراکز نیکوکاری در حوزه خدمت رسانی 
به نیازمندان اشــاره کرد و افزود: بر پایه 
آمار های موجود در دو مرحله از  اجرای 
رزمایش ایران همدل در ماههای رمضان، 
محرم و صفر از طریق مراکز نیکوکاری 
اســتان زنجان بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۷ 
میلیون تومان به صورت کمک های نقدی 

و غیر نقدی در  قالب بسته های معیشتی 
و بهداشتی، نذر و قربانی، تولید و توزیع 
ماسک و... به نیازمندان استان ارائه خدمت 

شده است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای بهره 
گیری مناســب از ظرفیت های مردمی  
موجــود در مراکز  نیکــوکاری به ویژه 
مشــارکت تشــکل ها، مجامع و آحاد 
مختلف مــردم در اجرای مرحله ســوم 
ایــران همــدل، تصریح کرد:  رزمایش 

مرحله ســوم ایران همدل با عنوان طرح 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ابتدای 
آذرماه آغاز شده و تا سالروز شهادت این 
ســردار عزیز دلها ادامه خواهد داشت و 
برنامه ریزی شده است در این مرحله با 
بهره گیری از مشارکت داوطلبانه مردمی 
خدمات تخصصی تر در قالب اشــتغال، 
درمــان و امور تحصیلــی و فرهنگی از 
طریق مراکز نیکوکاری به نیازمندان ارائه 

شود. 

در آیینی با حضور نماینده ولی فقیه در استان صورت گرفت؛

تحویل 82 دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان
 تاکنون 452دستگاه تبلت و گوشی هوشمند به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد تحویل داده شده است 

 به منظور پیشــگیری از شــیوع 
ویــروس منحوس  کرونــا و ورعایت 
پروتــکل هــای بهداشــتی  ،مأموران 
جمع آوری صدقات کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( استان  زنجان به دستگاه های 

پوز اندرویدی مجهز شدند.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با بیان 
این مطلب افزود: با توجه به اینکه  بخشی 
از کمــک های خیرین و مردم شــریف 
اســتان از طریق صندوق های صدقات 
جمع آوری و دراختیار جامعه هدف قرار 

می گیرد، به منظور پیشــگیری از شیوع 
ویروس منحوس  کرونا،رعایت پروتکل 
های بهداشتی  و تسهیل در تخلیه صنادیق 
،مأموران جمع آوری صدقات خانگی به 
دستگاه های پوز اندرویدی مجهز شدند.

وی با بیان اینکه در استان زنجان   قریب 
به ۲۹ هزار خانــوار نیازمند از خدمات 
حمایتــی کمیته امداد بهره مند هســتند، 
گفت: کمیته امداد به منظور یاری رساندن 
به اقشار محروم جامعه، طرح های متنوعی 
همانند طرح هر کارمند حامی یک فرزند 
معنوی وایران همدل را در جهت فراهم 

کردن زمینه مشــارکت مــردم در امور 
نیکوکاری و دســتگیری از نیازمندان به 
مرحله اجرا درآورده که به لطف خداوند 
متعال موفقیت هــای خوبی نیز حاصل 
شده است. صفری با بیان اینکه در ۸ماهه 
سال کنونی بیش از ۶  میلیارد و۴۳۶میلیون 
تومان صدقه توســط نیکوکاران زنجانی 
پرداخت شده اســت، افزود: باتوجه به 
شرایط کنونی و شــیوع بیماری کرونا، 
مأموران جمــع آوری صدقات خانگی 
کمیته امداد استان زنجان به دستگاه های 

پوز اندرویدی مجهز شدند.

وی با بیان اینکه طرح تخلیه الکترونیکی 
صندوق صدقات خانگی از ابتدای آذرماه 
در تمامی شهرهای استان ، به اجرا درآمده 
است ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی 
و تداوم شــیوع بیماری کرونا پرداخت 
صدقات به صورت الکترونیکی یکی از 
روش های موثر جلوگیری از حذف پول 

فیزیکی است.
فرنشین کمیته امداد اســتان تاکید کرد: 
کاهش زمان تخلیه، کاهش هزینه اجرایی، 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی سریع  به 
مشترکان، حذف قبوض کاغذی و ارائه 

رسید الکترونیکی از ویژگی های مهم این 
طرح است.

 وی به شیوه های نوین و غیر حضوری 
برای پرداخت صدقه اشاره کرد و گفت: 
ارسال پیام بدون متن یا عدد ۱ به سرشماره  

۸۸۷۷و یا کد دستوری ۰۲۴#*۸۸۷۷*، 
تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷واپلیکیشــن های 
ســنا ،سکه ،بام  ســریع ترین و راحت 
ترین روش پرداخــت صدقه بصورت 

الکترونیکی وغیر حضوری است.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛

جمع آوری الکترونیکی صدقات خانگی در زنجان

فرنشین کمیته امداد استان زنجان: از طریق مراکز نیکوکاری استان،

18 میلیارد تومان در رزمایش ایران همدل به نیازمندان کمک شده است
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برگزاری نشست کمیته 
حسابرسی داخلی شرکت 

آب منطقه ای زنجان

 نشســت کمیته حسابرسی داخلی به 
ریاست مهندس حسین مهدی نژاد معاون منابع 
انسانی، مالی و پشتیبانی این شرکت و اعضای 

این کمیته برگزارشد.
این گزارش حاکی است، پس از قرائت دستور 
نشست ،گزارش اقدامات انجام شده در واحد 
حســابداری طرح در باره تعیین تکلیف علی 
الحســاب ها و پیش پرداخت های سنواتی، 

ارائه گردید.
در ادامه ،معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 
این شــرکت در باره بررسی مقایسه ای نامه 
مدیریت در دوسال گذشته و تعیین بهای تمام 
شده و تسهیم هزینه ها توضیحات مبسوطی 

ارائه داد.
مهنــدس مهــدی نژاد،با تقدیر و تشــکر از 
اقدامات انجام شــده در تسویه علی الحساب 
هاو پیش پرداخت ها به تعیین تکلیف نهایی 

آنها در حسابهای شرکت تاکید کرد.

توقیف دستگاه حفاری 
غیرمجاز در اراضی روستای 

قشالق شهرستان زنجان

 مهندس علیرضــا حاجی میری مدیر 
امورمنابع آب شهرســتان زنجــان گفت:در 
گزارش های رسیده مبنی بر حفاری غیر مجاز 
یک حلقه چاه در اراضی روســتای قشــالق 
در ســاعت ۱ بامداد روز چهارشــنبه مورخه 
۹۹/۹/۵، اکیپهای گشت و نظارت امور منابع 
آب زنجان و عوامل پیمانکار به محل مورد نظر 
اعزام شــده و پس از بررسی محل و مشاهده 
یک دســتگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری، با 
همکاری عوامل محیط بانی دستگاه حفاری 

توقیف و به انبار منتقل شد.
 حاجی میری، تصریح کرد: عوامل گشــت و 
نظارت امور منابع آب زنجان تمامی گزارشات 
حفاری چاه های غیر مجاز در شهرستان زنجان 
و سلطانیه را در سریعترین زمان ممکن مورد 
بررسی قرار داده و در صورت صحت موضوع 
نسبت به توقیف دســتگاه های غیر مجاز و 

انسداد چاه حفر شده اقدام می نمایند.

توقیف یک دستگاه ادوات 
حفاری غیرمجاز در روستای 
خالق آباد شهرستان خدابنده

 یک دستگاه حفاری غیرمجاز شامل 
دژبر،کمپرسور و تراکتور در روستای  خالق 
آباد از توابع شهرستان خدابنده توقیف و به 
پارکینگ امور منابع آب این شهرستان منتقل 

شد.
مهندس کریــم خدایی، مدیر امور منابع آب 
شهرســتان خدابنده در این بــاره گفت: با 
شناسایی دســتگاه حفاری غیر مجاز توسط 
اکیپ گشت و  بازرسی امور آب ، و با اخذ 
دســتور قضایی و همکاری نیروی انتظامی 
شهرستان خدابنده نســبت به توقیف اقدام  
ودســتگاه حفاری و ادوات آن  به پارکینگ 

انتقال داده شد.
وی افزود: مراحل رسیدگی قضایی با تشکیل 
پرونده در دادگســتری در دست بررسی می 

باشد.
مدیر امور منابع آب شهرســتان خدابنده با 
اشــاره به ممنوعیت حفر هرگونه چاه فاقد 
مجوز در سطح شهرســتان اظهارداشت: در 
صورت گزارش و شناســایی توسط اکیپ 
گشت و بازرسی، نســبت به انسداد چاه و 

توقیف ادوات اقدام خواهد شد.

خبر

 نشســت بررسی مســیل های  
ســیالب درون شــهری شــهر قیدار با 
حضور بهــروز اصانلو شــهردار ، علی 
حسین مرادی رییس شــورای اسالمی 
شــهر قیدار،مهنــدس رحیم توســلیان 
معاون مدیریت معماری و شهرســازی 
اداره کل راه و شهرســازی استان زنجان 
و مهنــدس ثاقــب عزیزخانی مدیریت 
دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقــه ای زنجان به ریاســت مهندس 
اسماعیل افشاری مدیر عامل این شرکت 
در محل سالن جلسات شهید شهریاری 

برگزارشد.
به گزارش زنــگان امروز، در ابتدای این 
نشســت، شــهردار قیدار با قدردانی از 
زحمات و خدمات انجام شــده توسط 
شــرکت آب منطقه ای زنجــان در امر 
مدیریت و کنترل مســیل سیالب درون 
شهری شهرقیدار، اظهار داشت:اگر مسیل 
ســیالبهای درون شــهری و کنار گذر 
آن به خوبی کنترل و بازگشــایی نشود 
موجب بروز خســارات جبران ناپذیری 
در تاسیسات و ابنیه شهری قیدار خواهد 

شد.
اصانلو، در ادامه از شــرکت آب منطقه 
ای زنجان خواست با بازنگری در مسیل 
ســیالب کنونی ایجاد شده در این شهر 

موجبات رفع اضطراب خاطر شهرداری 
و مردم این شهر را فراهم آورند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
نیز قبل از شروع مباحث خود به میهمانان 
حاضر در نشست خیرمقدم گفت و ابراز 

داشــت:وظایف این شــرکت در بحث 
کنترل سیالب حاکمیتی است و اگر ذره 
ای از برنامه هــای ابالغی وزارت نیرو 
در امر الیروبی و بازگشایی مسیل های 
سیالب چه درون شــهری و چه برون 

شــهری کوتاهی کنیم، بایستی جوابگو 
باشیم. افشــاری به گسترش ساخت و 
سازهای ناهمگون در برخی از شهرهای 
استان اشاره کرد و تصریح کرد: گسترش 
ناهمگون شهر بدون توجه به معیارهاي 

جامع شهرسازي و ویژگي هاي فیزیکي 
بستر آن، عدم رعایت حریم رودخانه و 
تجاوز به قلمرو فعالیت آن بدون در نظر 
گرفتن دوره هاي بازگشت چندساله به 
دلیل ارزش باالي اراضي شهرها  تحت 

عنوان بازسازي مورد تعرض قرار گرفته 
اســت و به محدود شدن بستر و سطح 
مقاطع مســیل ها منجر شــده است و 
افزایش ســطوح نفوذناپذیر سبب تغییر 
الگوي زهکشــي طبیعي بســتر شهر و 
جاري شــدن ســیل در نواحي شهري، 
آب گرفتگي معابر و ناپایداري ســاخت 

و سازهاي شهري شده است.
وی افزود: اخذ و رعایت حرایم قانونی 
در شهر به شهرداری ضرر و زیانی وارد  
نمی کند و دستگاههای نظارتی ملزم به 

رعایت این اصول و قواعد هستند.
افشــاری، با تاکید بر ایــن موضوع که 
کسی نمی تواند مسیل سیالب را وقف 
نماید، خاطر نشان کرد:شهرداری قیدار با 
ســاخت دیوار حائل و کانال ۲ متری در 
این مســیل، می تواند ایمنی این نقطه از 

شهررا تثبیت نماید.
این گزارش حاکی است، در این نشست 
اعضــای حاضر به بیــان نکته نظرات و 
دیدگاههــا خود پیرامــون موضوع این 
نشســت پرداختند و مقرر شد با حضور 
میدانی مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل 
شــرکت آب منطقه ای زنجان در منطقه 
و بررسی نقشه های هوائی و زمینی آن، 
تصمیمات الزم برای رفع مشکل مطرح 

شده اتخاذ گردد.

 ســرهنگ داود مرســلی رییس 
پلیس پیشگیری نیروی انتظامی زنجان با 
مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل این 
شرکت دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه 

گفتگو کرد.
به گــزارش زنــگان امروز، ســرهنگ 
مرســلی در این دیدار،بــه خدمات نرم 
افزاری و سخت افزاری پلیس پیشگیری 
اشاره کرد و گفت:در این مرکز از طریق 
پلیس فتا،بحث مقابله با حمالت سایبری 
آموزش داده می شود که همه این آموزشها 

به روز و مورد تائید ناجا می باشد.
وی با تاکید برقابلیت همکاری  در حفاظت 
فیزیکی و خدمات سخت افزاری از سوی 
این نیرو،عنوان داشت:طبق مصوبه شورای 
عالی کشور،باید کلیه ادارات در راستای 
تقویت حفاظت فیزیکی از ظرفیت بسیج 
و دیگر ارگانهای نظامی و انتظامی استفاده 

نمایند.

دفتر  باقری،سرپرســت  اکبــر  مهندس 
حراست و معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت در این نشست به بازدید مشترک 
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان 
از ســد تهم در هفته گذشــته اشاره کرد 
و گفت:بــا توجه به اهمیــت تامین آب 
شرب شــهر زنجان توســط این سد و 
وجود زیرساختهای مهم در پایین دست 
آن، جهت تامین امنیت کامل این سد نیاز 
به نیروهای مسلح پلیس انتظامی در این 
منطقه داریم که امیدواریم با مســاعدت 
و همراهــی بیش از پیش پلیس انتظامی، 
مرتفع گردد. مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای زنجان نیز با تشــریح وضعیت منابع 
آبی استان ، اظهارداشت:برداشت های بی 
رویه در سنوات گذشته و کاهش نزوالت 
جوی،افت شــدید آبخوان ها را به دنبال 
داشته اســت  و منجر به افت ۷۱ سانتی 
متری سطح سفره های آب زیرزمینی در 

دشت های ممنوعه استان شده است.
افشــاری، تصریح کــرد: در راســتای 
طــرح احیاء و تعادل بخشــی منابع آب 
چاههای  انســداد  در  زیرزمینی،ســعی 
غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت 
چاههای مجاز داریم، کــه در این زمینه 
همراهی نیروی انتظامی ،عامل بسیار مهم 

و موثری است.
وی، با تاکید به نقش بازدارندگی پلیس، 
خدمات نیــروی انتظامی را در حفاظت 
فیزیکی سد تهم، بسیار مهم و تاثیر گذار 

دانست .
وی انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه فی مابین 
را در حفاظــت فیزیکی از ســد تهم و 
همکاری در انسداد چاههای غیرمجاز را 
عامل موثر در  پیشبرد اهداف شرکت بیان 
نمود تا با گسترش دامنه همکاری بتوانیم 
از منابع آب اســتان حفاظت و حراست 

نماییم.

با حضور شهردار و رییس شورای اسالمی شهر قیدار برگزارشد:

نشست بررسی مسیل های  سیالب درون شهری قیدار
 در شرکت آب منطقه ای زنجان

 مهنــدس کریــم خدایی مدیر 
امورمنابــع آب شهرســتان خدابنــده 
در دیدار با مهنــدس اکبر طیبی مدیر 
جهاد کشاورزی این شهرستان در باره 
تعامل دوجانبه در راســتای حفاظت و 
صیانت از منابــع آب زیرزمینی و باال 
بردن راندمان کشاورزی در این منطقه، 

گفتگو کرد.
به گــزارش زنــگان امــروز، در این 
دیدار، خدایی بــا قدردانی ازمدیریت 
کشاورزان  آموزش  در  جهادکشاورزی 

برای کاشت محصوالت با راندمان باال، 
مکانیزه نمودن زمین های کشــاورزی 
آبی برای صیانــت و صرفه جویی در 
منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: نسل 
های آینده کوتاهی ها و ســهل انگاری 
های ما را در نگهداری و صرفه جویی 
در منابع خدادادی قابل توجیه نخواهند 

دانست.
در ادامه، طیبی با اشاره به تامین حدود 
۵۰ درصدی گندم استان زنجان توسط 
تغییر  شهرستان خدابنده،عنوان داشت: 

الگوی کشــت از برنامه هــای اصلی 
و  است  این شهرستان  جهادکشاورزی 
این موضوع دالیل و توجیهات خاص 
خــود را دارد که وظیفــه اداره ترویج 

جهادکشاورزی را سنگین تر می کند.
شهرســتان  جهادکشــاورزی  مدیــر 
خدابنده،بر حفظ و حراســت از منابع 
آب زیرزمینی این شهرستان تاکید کرد 
و افزود: در جلوگیری از تخلفات آبی 
این منطقــه از هیچ کمکی به امورمنابع 

آب خدابنده دریغ نخوایم کرد.

انگلیس  اداره ملی هواشناسی   
پیش بینی کرده اســت که با ادامه روند 
فعلِی گرم شــدن زمین، نشستن برف 
روی زمین تــا پایان قرن جاری ممکن 
است به قدری کم شود که برف بازی و 

سورتمه سواری به تاریخ بپیوندد.
اداره  ایســنا، پیش بینی های  به گزارش 
ملی هواشناســی انگلیس حاکی است 
در صــورت  عدم  کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای، فعالیت های زمستانی مرسوم 

ممکن است غیرممکن شود. 
این مرکز پیش بینی کرده اســت که به 
علت تغییــرات اقلیمــی، بخش اعظم 
مناطق جنوبی انگلستان ممکن است تا 
سال ۲۰۴۰ هیچ روز برفی یا دمای پایین 

نداشته باشد. 
در صــورت ادامــه این رونــد، فقط 
زمین های بسیار مرتفع یا بخش هایی از 
شمال اسکاتلند تا سال ۲۰۸۰ دمای زیر 

صفر را تجربه خواهند کرد. 
اداره هواشناســی انگلیس تاکید کرد که 
شرایط تغییر دما ســال به سال عوض 
می شود و برخی ســال ها ممکن است 

گرم تر یا سردتر از روند جاری باشند. 
این یافته ها بر پایه این پیش بینی است که 
تولید گاز گلخانه ای در سطح جهان به 
روند رو به رشــد خود ادامه دهد. البته 
این اداره اعالم کرد گرچه این ســناریو 
نیســت ولی محتمل  احتمال  باالترین 

است. 
در صــورت کاهــش تولیــد گازهای 

گلخانه ای، بریتانیــا می تواند از افزایش 
دمای شــدید جلوگیری کند ولی دمای 
میانگین احتماال هنوز بیشتر خواهد شد. 
به گفته اداره هواشناســی انگلیس، در 
صــورت ادامه روند رو به رشــد تولید 
گاز گلخانه ای، تابســتان ها نیز گرم تر و 
خشک تر خواهند شد، گرچه مناطق به 
طور یکســان تحت تاثیر این دما قرار 

نمی گیرند. 
لیزی کندون، کارشــناس ارشــد اداره 
هواشناســی انگلیس به شــبکه خبری 
بی بی ســی گفت: ما می گوییم تا پایان 
قرن حاضر بســیاری از برف های روی 
زمین به طور کامل ناپدید خواهد شــد 
مگر در ارتفاعات. تصویر جامع عبارت 
اســت از زمستان های گرم تر و بارانی تر 

و تابستان های داغ تر و خشک تر. ولی 
در عین حال ما به ســمت حوادث آب 
و هوایی شــدیدتر در حرکتیم، حوادثی 
بسیار شدیدتر و مکررتر، مثال باران های 

شدیدتر. 
کنــدون افزود: دمای بــاالی ۳۰ درجه 
ســانتی گراد در دو روز متوالی تا پایان 
قرن جاری، ۱۶ بار محتمل تر از میانگین 
بین سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ خواهد شد. 
به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، تحلیل 
اداره هواشناسی همچنین نشان می دهد 
در صورت اقدام نکــردن برای کاهش 
گازهای گلخانه ای در سطح جهان، باران 
زمســتانی می تواند تا یک سوم افزایش 

پیدا کند.

دیدار مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده 
با مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان

پیش بینِی اداره ملی هواشناسی انگلیس از ادامه روند گرم شدن زمین

آیا برف به تاریخ می پیوندد؟

دیدار رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان 
با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان
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 یک کارشــناس با بیان اینکه شاهد کاهش 
انتظارات تورمی و خروج دالالن از بازار مســکن 
هستیم گفت: ساخت و ســاز در تهران افت کرده 
اما در شهرســتانها رونق گرفته، زیرا هنوز بین توان 
متقاضیان و قیمتها شکاف عمیقی ایجاد نشده است. 
پورحاجت همچنین مدعی شد که بخش خصوصی 
از طرح اقدام ملی مســکن اســتقبال نکرده، زیرا 

مسووالن به بخش خصوصی اعتقاد ندارند.
فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
اتفاقات سیاسی که در یک ماه گذشته در دنیا رخ داد 
تاثیر آنی روی بازارهای ارز، طال و بورس داشت که 
واکنشــهای سریع نشان دادند. بازار بورس مقداری 
رشــد کرد و بازارهای طــال و دالر روند نزولی به 
خود گرفتند. البته به نظر من کاهش نبود بلکه حباب 

بازارها شروع به تخلیه کرد.
وی افــزود: معموال تاثیر متغیرها بر بازار مســکن 
مقداری زمانبر اســت و همین ویژگی دیرپذیری 
این حوزه باعث شده تا تبعیت آن از شرایط اقتصاد، 
واقعــی تر از دیگر بازارها باشــد. ماه گذشــته در 
بازارهای موازی مسکن کاهش قیمت داشتیم ولی 
در حوزه مسکن چندان نمود نداشت. حتی افزایش 
قیمت در بعضی مناطق مشــهود بــود؛ زیرا بخش 
مســکن از ساخت و ساز و تاثیر و شرایط حاکم بر 
اقتصاد کشور در حوزه تولید مسکن تبعیت می کند.

دبیر کانون انبوه ســازان با بیان اینکــه آغاز روند 
تخلیه حبــاب بازارها اتفاق خوبی اســت گفت: 
اینکه بازارهای موازی مسکن حبابشان خالی شود 
انتظارات تورمی را در بخش مســکن کاهش می 
دهد و تاثیرش در آینده به شــکل کاهش معامالت 
سفته بازانه بروز خواهد یافت. کسانی که نظم بازار 
مسکن را با رفتارهای سوداگرانه به هم می ریزند در 
حال خروج از بازار هستند. در این شرایط می توان 
امیدوار بود بازار مسکن از یک ثبات اقتصادی تبعیت 

کند که برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
پورحاجت اظهار کرد: ثبات مســکن برای اقتصاد 
کشــور فایده دارد؛ زیرا بخش ســاخت و ساز می 
تواند برای افزایش تولید برنامه ریزی کند. مردم هم 
که طیف مصرفی هستند در این شرایط می توانند 
با استفاده از نظام پس انداز، تسهیالت و حمایتهای 
دولت خانه دار شــوند. اما نکته مهم این است که 

دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی به 
چه نحو می خواهد از این ثبات اقتصادی اســتفاده 
کند. می طلبد که وزارت راه و شهرســازی برنامه 
عملیاتی کامال مشــخص و اجرایی در کنار بخش 
خصوصــی برای حوزه مســکن ارایــه دهد و از 

شعارپردازی خودداری کند.
وی تاکید کرد: اگر مسووالن وزارت راه و شهرسازی 

صرفا بگویند قیمت مسکن پایین می آید ما در آینده 
نتایج مطلوبی را از این حوزه نخواهیم گرفت و فشار 
اقتصادی وحشــتناکی که در حوزه مسکن رخ داده 
دوباره تکرار می شــود. در یک سال و نیم گذشته 
وزارت راه و شهرسازی در پروژه اقدام ملی مسکن 
اقدام خاصی انجام نداده، چرا که بخش خصوصی 
در کنارش نیست. مسکن مهر اگر به موفقیت نصفه و 

نیمه ای رسید به این دلیل بود که دولت وقت به این 
نتیجه رسید که تولید مسکن را به اهل فن واگذار کند. 
هم اکنون وزیر راه و شهرســازی اعالم کند از ۴۰۰ 
هزار واحد اقدام ملی چه مقدار به بخش خصوصی 
واگذار شــده، چه تعداد را ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره(، بنیاد مسکن و دیگر سازمانهای دولتی بر عهده 
گرفته اند و مساله مهمتر اینکه سازمانهای دولتی تا 

چه میزان موفقیت داشته اند.
دبیر کانون انبوه سازان مدعی شد: ما اعتقادمان این 
است که بخش خصوصی از طرح اقدام ملی مسکن 
استقبال نکرده است؛ زیرا مسووالن اساسا به بخش 

خصوصی اعتقاد ندارد.
پورحاجت با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی ساخت 
و ساز در شــهر تهران در شش ماهه ابتدای امسال 
نســبت به نیمه اول سال گذشــته گفت: ریسک 
سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن در تهران به 
شــدت افزایش یافته و عدم بازگشت سرمایه برای 
تولیدکننده مسکن در استان تهران شرایط را سخت 
کرده است. سطح دسترسی قشر مصرفی به مسکن 
مناسب در تهران به شدت پایین آمده و سازندگان 
متوجه این هستند واحدی را که می سازد متقاضی 
ندارد. بنابراین از بازار خارج می شــوند و در واقع 
ریسک خواب سرمایه را نمی پذیرند. در شهرستانها 
البته اوضاع مقداری متفاوت است و ساخت و ساز 
نسبت به ماههای گذشته مقداری بهتر شده است؛ 
زیرا شــکاف بین توان خرید متقاضیان مصرفی با 

قیمتها چندان عمیق نیست.
خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان

بنابراین گزارش، مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط 
قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر 
۲۷ میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود 
که نســبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نســبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این 
کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت 
ســال کنونی تا کنون بوده اســت. معامالت نیز در 
هشتمین ماه از سال کنونی به طور محسوسی کاهش 
یافت. در آبان مــاه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله 
مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با 
ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

دبیر کانون انبوه سازان:

دالالن در حال ترک بازار مسکن هستند

 رییس شورای رقابت از انجام بررسی ها 
برای خروج خودروهای رقیب و همکالس از 

دستورالعمل قیمت گذاری این شورا خبر داد.
رضا شــیوا در گفــت و گو با ایســنا، درباره 
خودروهای جدیدی که مشمول قیمت گذاری 
خواهند شد، گفت: با توجه به انحصاری بودن 
بازار خودرو، شــورای رقابت بــر پایه قانون، 
موظف به ورود و تعیین دســتورالعمل قیمت 
گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید 
شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت 

باشند، قیمت گذاری انجام خواهد شد.
وی افزود: قیمت گذاری خودروهای جدید بر 
پایــه روش کلینیک انجام می شــود که در آن 
۱۰ تا ۱۲ خبره مســتقل قیمت گذاری خودرو 
گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را 
اعالم می کنند و در نهایت قیمت ها بررسی و 

مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.
رییس شورای رقابت همچنین به بررسی های 
شــورای رقابت برای خروج برخی خودروها 
اشــاره کرد و توضیح داد: چند واحد تولیدی 
بــزرگ خودرو از جمله کرمــان موتور، گروه 
بهمن و مدیران خودرو در کشور وجود دارند 
که خودروهای گران قیمت و سطح باال با سایز 
بزرگ تولید می کنند و بیشتر خودروهای آنها 

در سطح متوسط یا رو به پایین نیست.
شیوا ادامه داد: گروه های خودروسازی سایپا و 

ایران خودرو نیز از مدتی پیش خودورهایی در 
سطح باالتر تولید می کنند؛ بنابراین اگر در بین 
تولیدات شرکت های خودروسازی خودروهای 
با یک کالس و ســطح وجود داشته که بتوانند 
بــا هم رقابت کنند آنــگاه از چارچوب قیمت 
گذاری خارج خواهیم کــرد که چند مورد مد 

نظر قرار دارند.
رییس شــورای رقابت این را هم گفت که هر 
زمان تشخیص دهیم هر خودرویی که در بازار 
رقیب داشــته باشــند و از انحصار خارج شده 
باشــد، به طور حتم شورا آن را از دستورالعمل 
قیمت گذاری خارج می کند و نه تنها در مورد 
خودرو، بلکه برای هــر کاالیی که انحصار آن 
شکسته شده باشد و رقابت ایجاد شود، اینگونه 
اقدام می کنیــم، چراکه تولید در فضای رقابتی 
است که موجب افزایش انگیزه و کیفیت و در 

نهایت رضایت مشتری می شود.
گفتنی اســت؛ شــورای رقابت در ابتدای سال 
کنونی به قیمت  گذاری خودرو برگشــت. این 
در حالی است که حدود دو سال پیش در نتیجه 
مصوبه هیات هماهنگی سران سه قوه، به نوعی 
شــورای رقابت از مســوولیت قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاشته شــد؛ آن هم در شرایطی 
که مســووالن در شــورا معتقد بودند برداشت 
نادرســت وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت 
از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا 

از قیمت گذاری و انتقال به وزارت صمت شده 
است.

ولی در نهایت بعد از رایزنی های صورت گرفته 
و به اســتناد قانون که تاکید دارد باید شورای 
رقابت به بازار انحصــاری ورود کند و قیمت 
گذاری را بر عهده بگیرد، این شــورا بار دیگر 
در ابتدای سال کنونی به قیمت گذاری خودرو 
برگشــت ولی این بار با توجــه به ممنوعیت 
واردات خــودرو تعداد بیشــتری از خودروها 
مشــمول انحصار و در نهایــت قیمت گذاری 

شدند.

رییس شورای رقابت :

خودروهای همکالس 
از قیمت گذاری خارج می شوند

روابط عمومی دانشگاه زنجان
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و حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه قطعات و ملزومات( می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نمایند. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و دیگر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه )ستاد( 
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مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/09/19 می باشد.
الف- شماره مناقصه )مرجع(: 158

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000020
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18 روز شنبه تاریخ 99/09/22 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/10/03

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/10/06 دفتر معاونت اداری- مالی
ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار تضمین های بانکی باید حداقل 
3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها باشد( چک تضمین شده بانکی ) به نام دانشگاه زنجان ( و یا واریز وجه نقد به مبلغ 1/000/000/000 

ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .
تذکر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و 
مناقصه گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت های الف، ب و ج را می بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 

12 تاریخ 99/10/03، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد انفورماتیک 33052685

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

 دبیر ســتاد تنظیم بازار از تذکر جدی به 
انجمن صنایع لبنــی برای جلوگیری از افزایش 
قیمت خبــر داد و گفت که اگــر واردکنندگان 
کاالهای اساسی، کاالی خود را بیش از  یک ماه 
در گمرکات کشور نگهداری کنند، کاال تحویل 
سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی 
متروکه با ضوابط مربوطه در شــبکه توزیع قرار 

می گیرد.  
به گزارش ایسنا، عباس قبادی در برنامه نشست 
ســتاد تنظیم بازار وعده داد که شــرایط بسیار 
خوبی در زمینه تولیدمرغ ایجاد شــود و گفت: 
بعد از مدت هــا که با مشــکالت تامین ارز و 
تحویل نهاده های دامــی به واحدهای تولیدی 

مواجه بودیم، هم اکنون می توان گفت شــرایط 
خوبی در این زمینه وجود دارد و گزارش ارائه 
شــده از سوی معاونان وزارت جهاد کشاورزی 
هم نشان دهنده ثبات جوجه ریزی و تولید مرغ 
در کشور است. بنابراین در هفته های آینده این 

ثبات در بازار حکم فرما خواهد بود.  
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که روند تامین 
ارز و خریدهای خارجی با ثبات شود و در طول 
سال شاهد نوســانات قیمتی نباشیم و با اشاره 
به ممنوعیت صــادرات تخم مرغ، گفت که این 
شرایط می تواند به تثبیت قیمت تخم مرغ کمک 

کند.  
افزایش قیمت لبنیات تخلف است

قبادی درباره وضعیت بــازار محصوالت لبنی 
نیز گفت: مقرر شده انجمن صنایع لبنی دعوت 
و تذکــر جدی به آنها داده شــود تا از هرگونه 
افزایش قیمت به جد جلوگیری شود. گزارشاتی 
از نقاط مختلف کشــور به دست ما رسیده که 
برخی واحدهــای تولیدی بــه افزایش قیمت 

مبادرت کردند که تخلف محسوب می شود.  
۱۰۰ درصــد نهــاده دام و طیــور تحویل 

واحدهای تولیدی شد 
وی با تاکیــد بر اینکه تولید کننــدگان به هیچ 
عنوان بدون هماهنگی با ســازمان حمایت حق 
افزایــش قیمت نخواهد داشــت، تصریح کرد: 
تســهیل ورود نهاده های دامی نیز با اقداماتی که 

در گمرکات کشور صورت گرفته در حال تحقق 
است و ســامانه بازارگاه هم مشکالت قبلی را 
ندارد. می توان گفت بــر پایه گزارش معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشــاورزی ۱۰۰ درصد 
نهاده تحویــل مرغداری ها و واحدهای تولیدی 

مرغ و تخم مرغ داده می شود.  
هشدار به واردکنندگان کاالهای اساسی

این مقام مســوول در ادامه به واردکنندگان هم 
هشــدار داد و گفت: اگر واردکنندگان کاالهای 
اساســی، کاالی خود را بیــش از  یک ماه در 
گمرکات کشــور نگهداری کننــد، کاال تحویل 
سازمان اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی 
متروکه با ضوابط مربوطه در شــبکه توزیع قرار 

می گیرد. وی با بیان اینکه روش یاد شده باعث 
می شود واردکنندگان تالش بیشتر برای خروج 
کاالی خود از گمرک داشته باشند، تصریح کرد: 
در ایــن زمینه اگر تخلفی احراز شــود حتماً از 

کارت بازرگانی سلب اعتبار می شود.  
دبیر ســتاد تنظیــم بازار در ادامه بــا بیان اینکه 
قیمت های جهانی مــواد غذایی و خوراکی در 

ماه های گذشــته روند صعــودی فوق العاده ای 
داشته و طبیعی است که در بازار داخل هم تاثیر 
بسزایی داشته باشد،   اظهار کرد: با اقداماتی که 
در زمینه موجودی کاالهای اساســی در کشور 
صورت گرفته می توان گفت این روند صعودی 
حداقل تاثیر را در بازار داخل گذاشــته و روند 

توزیع کاال در کشور شرایط نسبتا خوبی دارد.

در نشست ستاد تنظیم بازار مطرح شد

افزایش قیمت لبنیات ممنوع
 هشدار به واردکنندگان کاالهای اساسی
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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد؛

قرار گرفتن 153 روستای زنجان در محدوده گسل
 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه ۱۵۳ روستای 
زنجــان در محدوده گســل قــرار دارد، گفت: 
واحدهای مســکونی ۳۳ درصد از این روستاها 

مقاوم سازی شده است.
رضا خواجــه ای در گفت و گو بــا زنگان امروز 
اظهار کرد: تعداد روســتاهای محدوده گسل در 
استان زنجان ۱۵۳ روستا با ۱۸ هزار و ۷۳۴ واحد 

مسکونی است. 
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با بیان اینکــه، از این تعداد ۵ هزار و ۹۲۱ واحد 
مسکونی روستایی معادل ۳۳ درصد مقاوم سازی 
شده است، اضافه کرد: در سطح استان زنجان ۹۲ 
هزار و ۶۷۸ واحد مســکونی روستایی شناسایی 
شده اســت که می توان گفت تاکنون ۵۳ درصد 
از واحدهای مسکونی روستایی استان معادل ۴۹ 
هزار و ۳۰۱ واحد در مقابل زلزله مقاوم ســازی 

شــده اند کــه امیدواریــم بــا ترویــج فرهنگ 
مقاوم سازی ساخت و سازها در مناطق روستایی، 

این میزان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه زلزله به عنوان یکی از حوادث 
طبیعی هر از چند گاهی خســارت و تلفاتی به 
بار می آورد و همین امر ضرورت اندیشــیدن به 
مقاومت ســاختمان ها و ارائــه راهکارهای الزم 
برای کاهش خطرات زمیــن زلزله را دو چندان 
می کند، یادآور شد: بنیاد مسکن استان برای مقابله 
با تهدید سوانح طبیعی، عملیات پیشگیری پیش 
از وقوع ســانحه را با اجرای طرح ویژه بهسازی 
و نوسازی ســکونتگاه های آسیب پذیر روستایی 
و همچنین بازســازی مناطق سانحه دیده پس از 
وقوع ســانحه همواره در دســتور کار خود قرار 

داده است.
خواجه ای ادامه داد: در این راســتا بنیاد مسکن با 
توجه به تجربیات گذشــته و اهمیت فاکتورهای 

متعددی همچــون فراهم کردن اســکان موقت 
و دائم، ســرعت ســاخته، افزایــش مقاومت و 
کاهش هزینه ها در بحــث بالیای طبیعی، توجه 
به سیستم های ساختمانی مقاوم در برابر زلزله را 

یکی از ضروریات صنعت ساختمان می داند.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
به اجرای طرح ویژه بهســازی و مقاوم ســازی 
مسکن روستایی اشــاره کرد و گفت: این طرح 
گامی استوار در راستای توسعه امکانات عمرانی 
و بهبود کیفیت مساکن روستایی است که در این 
راستا پیشــگیری از تخریب مسکن روستایی در 
حوادث، تمرکز ســرمایه گذاری در روســتاهای 
مســتعد، توزیع عادالنه اعتبارات بخش مسکن 
در شهر و روســتا، ترویج مقاوم سازی، آموزش 
و ارتقای دانش فنی روســتائیان، ترویج الگوی 
ســاخت مسکن اقتصادی از جمله اهداف اصلی 

طرح است.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی اســتان زنجان گفت: یک هزار و 
۱۰۰ صنعتگر در استان تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی حمایتی صنایع دســتی و ۴۱ نفر تحت 

پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار دارند.
به گــزارش زنگان امروز، امیــر ارجمند گفت: 
در زنجــان از رونــق فروش صنایع دســتی در 
فضای مجاز خبــر داد و اظهار کرد: با توجه به 
تعطیلی کارگاه های صنایع دســتی و کنسل شدن 
نمایشگاه ها در پی شیوع ویروس کرونا، تولیدات 
خود را در فضای مجازی به فروش گذاشــتند 
که تاکنون مورد اســتقبال عالقه مندان قرارگرفته 

است. فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان با اشاره به اینکه فضای 
مجازی ظرفیتی مناســب برای عرضه و فروش 
محصوالت صنایع دســتی اســت که باید از آن 
استفاده بهینه کرد، گفت: با توجه به شیوع کرونا، 
فروش اکثر صنعتگران در خارج از استان انجام 
می شود و صنعتگران چاقوســاز ناچار بفروش 
محصوالت خود از طریق فضای مجازی شدند 

که تا حدودی موفق بوده اند.
ارجمنــد ادامه داد: وضعیت فعلی موجود باعث 
شــده قدرت خرید مردم کم شــود در حالیکه 
درگذشته خرید صنایع دســتی جزو اقالم سبد 

خانوار بوده اســت، پس باید از فرصت فضای 
مجازی با قیمت پایین تر استفاده کرد تا در دوران 
پساکرونا بتوان به نحو مناسب تر و مطلوب تری 

از آن بهره مند شد.
وی با بیان اینکه صنایع دســتی استان بسیار غنی 
و دارای ذوق هنری اســت که برای ارتقا بیشتر 
چه از نظر کیفیت و چه از نظر هنری برنامه های 
مختلفی باید طراحی شــود، گفت: امروز نقش 
فضای مجازی در بهبود و توســعه کسب وکار 
انکارناپذیر اســت و هنرمندان و صنعتگران نیز 
باید برای بازاریابــی و فروش تولیدات خود از 

این ظرفیت بهره ببرند.

ارجمند افزود: از ابتدای شــیوع ویروس کرونا، 
صنعت گردشــگری اســتان زنجان، صنعتگران 
صنایع دستی بیشترین آسیب را از شیوع بیماری 
متحمل شده، به طوری که بیشتر صنعتگران دچار 

رکود شده و برخی تعطیل شدند.
وی گفت: به  منظور جبران بخشــی از خسارت 
صنعتگران، ۱۲۰ صنعتگر صنایع دســتی در این 
استان تحت پوشش بیمه روستایی عشایری قرار 

می گیرند.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان زنجان افزود: هم اینک حدود 
هزار و ۱۰۰ صنعتگر در استان مورد حمایت بیمه 

تأمین اجتماعی حمایتی صنایع دســتی و ۴۱ نفر 
هم از طریق بیمه روســتایی و عشایری حمایت 

می شوند.
وی با اشــاره به امکان پذیر نبــودن ایجاد بیمه 
تأمین اجتماعی برای صنعتگران صنایع دســتی 
گفت: »صنعتگرانی که مایــل به برخورداری از 
بیمه هســتند می توانند با در دست داشتن مجوز 
صنایع دستی به بیمه روستایی و عشایری مراجعه 

کرده و خود را بیمه کنند.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان گفت: پرداخت وام 
با ســود کم به متقاضیان صنایع دستی در قالب 

تسهیالت روستایی عشــایری به منظور ایجاد و 
رونق اشتغال در سطح استان از جمله این طرح ها 
اســت و طرح های مذکور پس از ثبت نهایی در 
ســامانه کارا و تصویب کارگروه شهرســتان و 

استان قابل پرداخت است.

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

هزار و 100 هنرمند صنایع دستی در زنجان بیمه شده اند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای شش دانگ یک باب عمارت به پالک 1752 فرعی 35 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی - 100141 به شماره دفتر امالک 326 صفحه 135 
شماره ثبت 49133 به نشانی روستای دیزج آباد خیابان شهریار کوچه 4 پالک 40 به نام صوالدین فالح دیزجی صادر و تسلیم گردیده است سپس مالک با ارایه دو برگ 
استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدو سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 ماه 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده 

روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
در مرتضی حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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 فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
از ســاخت ۲۱۵ واحد مســکونی از محل عواید 

موقوفات در زنجان خبر داد.
حجت االسالم مختار کرمی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار کــرد: نیازهای جامعه بر پایه ضریب 
توسعه یافتگی و همچنین میزان محرومیت جامعه 
تغییر می کند و بخشــی از نیازهــای جامعه تأمین 
مسکن محرومان است که اختصاص بخشی از منابع 
وقف به تأمین مسکن محرومان راهگشای بسیاری 

از مشکالت است.
فرنشــین اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: 
نیات واقفین و نیکوکاران درامور خیریه نیز بر حل 
مشکالت طبقات محروم جامعه تأکید دارد، بنا بر این 
هدایت بخشــی از منابع وقف بر پایه نیات واقف 
به تأمین مسکن محرومین می تواند رافع بسیاری از 
مشکالت افرادی باشد که در تأمین سرپناه و مسکن 

مناسب مشکل دارند.
وی اضافه کرد: در زمینه استفاده از منابع وقف برای 

حل مشــکل محرومان ، نیت واقف نیز در همین 
زمینه بوده است که با وقف اراضی، مشکل مسکن 

محرومان و نیازمندان رفع شود.
کرمی ادامه داد: اهداف اوقاف در راســتای کمک 
به مردم و ایجاد یک شــرایط مناسب برای ایجاد 
مناســبت های معنوی است و اگر این مهم در بقاع 
متبرکه به خوبی انجام شــود، مردم نیز اســتقبال 

می کنند.
فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان از اجرای 

طرح ساخت مســکن برای ۲۱۵ خانواده نیازمند 
خبر داد و گفت: این مسکن ها در قیدار که شهری 

موقوفه است ساخته خواهد شد.
وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی نیازمندان در 
یکی از مناطق قیدار که در بافت فرسوده قرار دارد، 

ویژه اقشار آسیب پذیر ساخته می شود.
کرمی با اشاره به قیمت باالی مسکن در قیدار افزود: 
قطعا ساخت این تعداد واحد مسکونی توسط اوقاف 
در تعدیل قیمت مســکن در این منطقه تاثیرگذار 

خواهد بود. فرنشــین اوقاف و امور خیریه استان 
زنجان با اشــاره به برخی از اقدامات اوقاف استان 
در راســتای محرومیت زدایی و همچنین اقدامات 
فرهنگی در بحث رزمایش کمک مومنانه بیان کرد: 
بازدهی وقف خدمت به نیاز جامعه و حل مشکالت 
اجتماعی، فعالیت های مذهبی و کمک به نیازمندان 
است و اگر خوب عمل کنیم بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی رونق گرفته و در رفع نابسامانی های جامعه 

خوب عمل می کند.

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

ساخت 215 مسکن برای محرومان زنجانی از محل وقف

 جمعیت هالل احمر اســتان زنجان با اســتفاده از 
ظرفیت خیرین و داوطلبان به تهیه یک هزارو ۶۰۰ سبد غذایی 
به ارزش بیش از پنــج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در قالب 

پویش » دست یار« اقدام کرده است.
بــه گزارش ایرنا، نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان روز سه شنبه در آیین توزیع سبدهای غذایی جمعیت 
هالل احمر اســتان، از جمع آوری و توزیع سبدهای غذایی 
هالل احمر در میان خانوارهای متاثر از کرونا و کم بضاعت 

قدردانی کرد.
حجت االســالم علی خاتمی افزود: از جمعیت هالل احمر 
و خیرین نوعدوســت استان زنجان که در تامین و سبدهای 

غذایی این مجموعه را یاری کردند قدردانی کرد.
وی اظهارداشــت: این چندمین مرحله از توزیع ســبدهای 
غذایی و کمک های مومنانــه هالل احمر برای خانوارهای 
آســیب دیده از کرونا و کم برخودار است و شکرانه بازوی 

توانمند گرفتن دست نیازمندان و ناتوانان است.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه زنجان گفت: از 
خیران توانمند اســتان که جمعیت هالل احمر را یاری می 

دهند، قدردانی می کنم.
 آیت اله خاتمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بانک اطالعاتی 
خوبی در ارتباط با خانوارهایی که از کرونا آسیب دیده اند در 
سطح استان زنجان متمرکز جمع آوری شده اند. وی تاکید 

کرد: بر پایه تاکیدات مقام معظم رهبری باید این کمک های 
مومنانه و توزیع سبدهای غذایی و معیشتی میان خانوارهای 
آســیب دیده از کرونا ادامه داشته باشد و هیچ خانواده ای از 

قلم نیفتد.
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان در ادامه از 
داوطلبــان هالل احمر که در توزیع ســبدهای غذایی میان 
خانــواده های هدف در اســتان فعالیــت خواهند کرد، نیز 

قدردانی کرد.
توزیع  ۱۶۰۰ سبد غذایی از سوی هالل احمر زنجان میان 

نیازمندان استان
 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: هالل 
احمر استان با اســتفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان اقدام 
به تهیه یکهزارو ۶۰۰ بسته سبد غذایی با ارزش بیش از پنج 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در قالب پویش« دست یار« کرده 

است.
علی طاهــری افزود: به منظور تحقــق منویات مقام معظم 
رهبری، افرادی که معیشت آنها در نتیجه کرونا دچار مشکل 
شده هالل احمر با اســتفاده از ظرفیت خیرین و داوطلبان 
نسبت به تامین بخشی از مایحتاج غذایی این هموطنان اقدام 

کرده ایم.
وی تاکید کرد: از ابتدای اســفند سال گذشته جمعیت هالل 
احمر استان زنجان با پویش »دست یار« فعالیت های حمایتی 

خود را آغاز کرده  و این روند همچنان ادامه دارد و در قالب 
این پویش بیش از ســه هزار ســبد حمایتی اعم ازغذایی و 
بهداشتی از محل کمک های خیرین داوطلب و مردم تهیه و 

میان خانواده های نیازمند توزیع شده است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: هالل 
احمر اســتان با رویکرد دستگیری از نیازمندان و مستمندان 
و بهــره گیری از توان و ظرفیت خیرین، برای دومین بار در 
مسیر تحقق اهداف و برنامه های خیرخواهانه اقدام به توزیع 
ســبدهای غذایی برای خانواده های آسیب دیده از بیماری 

کرونا در سال کنونی کرده است.
طاهری یادآوری کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، بخشی 
از جامعه دچار مشکالت اقتصادی شدند که به همت واالی 
خیرین و در ادامه فعالیت های بشــر دوستانه و عام المنفعه 
توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی میان خانواده های متاثر 

از این بیماری انجام شده است.
طاهری با بیان اینکه امید داریــم با تداوم اجرای این پروژه 
ها، گامی موثر در امر خدمت رســانی به هموطنان برداریم، 
اظهارداشــت: امروز که یک هزارو ۶۰۰ ســبد غذایی برای 
شهرستان های استان زنجان ارسال و توزیع در این این مناطق 
انجام می شــود. وی اضافه کرد: این سبدهای غذایی شامل 
برنج، ماکارونــی، روغن مایع، قند، حبوبات و چایی و رب 
گوجه فرنگی است. به گزارش ایرنا، در آیین توزیع سبدهای 

غذایی جمعیت هالل احمر استان زنجان فرنشین زندان های 
اســتان زنجان، فرنشین اوقاف و امور خیریه، معاون اجرایی 

سپاه انصارالمهدی)عج( اســتان و مسوول بسیج سازندگی 
سپاه انصارالمهدی)عج( حضور داشتند.

 هالل احمر استان زنجان یک هزارو ۶۰۰ سبد غذایی توزیع کرد
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چهارسو

در خانه نشــینی به جبر کرونا به آنانی که عادت 
مانــدن در خانه ندارند، ســخت می گذرد. کالفه 
می شــوند چون پیش از این عادت داشتند هر از 
گاه »دنج نشــینی« کنند. به کافه یا مسافرت بروند 
و حــال و هوایی عوض کنند. ایــن گزارش راه 

چاره ای برای آنهاست.
ما ربات نیستیم، انســانیم. یک روز تمام کار می 
کنیم. خانه را برق می اندازیم و خسته می شویم. 
بیرون از خانه با هر نوع مشــقت ســر و کله می 
زنیم تا معیشت خانواده تأمین شود. اخبار بد می 
شنویم و روحمان پژمرده می شود. هربار که تغییر 
قیمت ها را می شــنویم، ناراحت به خانه بر می 
گردیم. به هر تدبیری شده، خودمان را سرپا نگه 
می داریم تا بتوانیم به خانواده خدمت کنیم. شب 
اما در حالی خوابمان می برد که هنوز خســتگی 
روز از تنمــان بیرون نرفته و فــردا باید یک روز 
دیگر را شــروع کنیــم. پیش از کرونــا رفتن به 
مهمانی، میزبان بودن، مسافرت یا یک پیک نیک 
خانوادگی خستگی یک ماه را از وجودمان می برد 
و انرژی می گرفتیم. حاال کرونا ما را محدود کرده 
است، چاره چیست؟ ادامه دادن به خاطر خانواده 
ارزشمند اما اشتباه بزرگی است که اگر خودمان را 
فقط »ســرپا« نگه داریم. ما باید »سرحال« بمانیم؛ 
این نکته و فرق مهمی اســت. با این توصیف ها 
حاال چه کاری از دست ما بر می آید تا بتوانیم در 
همان خانه و زندگی خودمان، حالی خوب داشته 
باشیم؟ راه ها بسیار اســت اما یک راه ساده، کم 
خرج و پر بازده می تواند »دنج نشــینی در خانه« 

باشد.
کنج »دنج« بیرون از خانه نیست

کلمه »دنج« در فرهنگ لغات دهخدا به معنی امن 
و آرام و کم برو و بیاست؛ محل آسایش و آرامش. 
آذری زبان ها وقتی انســانی آرام باشد به او می 
گویند: »دینج آدام« یعنی فــردی آرام و بی آزار. 
حاال قرار است یک گوشــه خانه را تبدیل کنیم 
به گوشــه دنج که در آن نــه تنها آزار نبینیم بلکه 
مــرارت های یک روز را از تــن بیرون کنیم. در 
بسیاری از خانه ها این گوشه های دنج هستند و 
اتفاقاً چیدمانی هم برایشان در نظر گرفته شده بوده 
اما چندان یا مدام اســتفاده نمی شده. اگر گوشه 
دنجی در خانه شــما نبوده در این گزارش آن هم 
در این شــرایط اقتصادی و کرونایی قرار نیست، 
خرج روی دست شــما بگذاریم. پیشنهادهای ما 
ایده های ساده طراحی و چیدمان گوشه دنج را به 
شما نشان می دهد. همت، اجرا و خالقیت بیشتر 

با شماست.
فوت کوزه گری کامال مجانی

برای شروع نگاهی به خانه تان بیندازید. اگر گوشه 
دنج داشــته با این فکر کنید چه عواملی داشته که 
کمتر اســتفاده کرده اید؟ اگر آن فضا درســت و 
دلپذیر طراحی حتماً به پاتــوق خانوادگی تبدیل 
می شد. اینکه: »قباًل مسافرت، رستوران و مهمانی 
می رفتیم و فرصت نمی شــد از این فضا استفاده 
کنیم.« دلیل خوبی نیست. مطمئن باشید یک جای 
کار می لنگد. چیزی در این گوشه دنج سر جایش 
نیست که شما کمتر از آن استفاده می کردید. اگر 
در خانه گوشه دنج نداشتید جاهای مختلف خانه 
که مسیر آمد و شد نیست. نورگیر و آرام تر است 
را انتخاب کنید. حاال فوت کوزه گری کار؛ درست 
در ســاعتی که خسته هستید یک فنجان نوشیدنی 
مورد عالقه تان را بردارید و آن گوشه بنشینید. اگر 
وقتی نشستید بعد از چند دقیقه ذهنتان از روزمرگی 
و خستگی روزانه دور شد به فکر رفتید و احساس 
کردید سبک تر شده اید، این گوشه می تواند گوشه 
دنج باشــد. اگر هی برای آرام شدن جابه جا می 
شــوید یا یاد نکات منفی یا کارهای نیمه تمام می 

افتید، هشدار بدن شماست که اینجا دنج نیست.

دنج نشینی خوردن کباب نیست
قدم بعدی، مهیا کردن نقطه دنج است از آنجا که 
این روزها کروناســت و بیشــتر اعضای خانواده 
نیــاز به این نقطه دنج دارند، بهتر این اســت که 
آن را طوری طراحی کنیم که میانگین سلیقه افراد 
خانواده رعایت شده باشــد، چطور؟ اقالمی که 
برای مهیا کردن گوشــه دنج از میان همان وسایل 
موجــود در خانه جمع آوری کرده اید را بیاورید 
وسط و از بقیه بخواهید ایده بدهند. شدنی ترین 
و کاربردی ترین ایده را اجرا کنید. این کار برکت 
دیگری هم دارد؛ در چشــم بهم زدنی لوازم کار 
بیشتر می شود چون اهل منزل سر ذوق می آیند 
و وســایلی که به درد این پاتــوق خانوادگی می 
خورد به آن اضافه می کنند. پیش از کرونا شــاید 
تصور بعضی خانواده ها از گوشه دنج فقط بالکن 
خانه بود یا حیاط. جایی که می شد در آن بساط 
ســیب زمینی آتشی، چای ذغالی یا جوجه کباب 
راه انداخت. این اما کم لطفی در حق گوشه دنج 

است.  
قسم به سرخی چای و انار

اگــر در آپارتمانی کوچک زندگــی می کنید که 
آشــپزخانه در حلق اتاق نشــیمن و پذیرایی در 
چنگ دیوارهای اتاق خواب است و فضای خانه 
چنان فشرده است که جایی برای دنج بودن نمی 
ماند، تصورتان اشتباه است. خانم خانه می تواند 
گوشه کابینت همان آشــپزخانه را به گوشه دنج 
چهارفصل تبدیل کند. یک ســبد حصیری، یک 
کدوتنبل، یکی، دو میوه کاج و پیچش  برگ های 
سبز پتوس کافی است تا بعد از پخت و پز همان 
گوشــه صندلی بگذارد و آرام بگیرد. کافی است 
پرده اتاق را کنار زد انارها را روی میز نقلی چید. 
متکا و پشتی متقالی دست دوز خانگی را به دیوار 
تکیه داد و رفت توی خلصه. یک اســتکان چای 
دبش تازه دم را زیر نور کم جان تابیده از گوشــه 
پنجره روی همان قالــی رنگ و رو رفته قدیمی 
خانه، سرخ و زیباتر کرد و نوشید. خرمالو را روی 
قالی چید، یکی دوعکس هنری گرفت و زیر لب 
مدام خواند: »قســم به نارنجی خرمالو، ســرخی 

چای و انار؛ زندگی شستن یک بشقاب است...«
دنج؛ صندلی آهنی و چای

در معماری قدیمی ایرانی، حیاط یا معادل امروزی 
آن بالکن کاربــرد زیادی دارد و چه بســا نقطه 

دنج خانه هم باشــد اما می توان نقاط دیگری را 
هم پیدا کرد. شــاید نقطه دنج خانه حتی گوشه 
نورگیر انباری باشــد. یک خانواده بنابه سلیقه و 
آرام گرفتن ذهنی اعضای خانه می تواند نقاط دنج 
مختلفی داشته باشد که این نهایت خوش شانسی 
صاحبخانه اســت. اما یک نکتــه مهم؛ نقاط دنج 
لزوماً جایی ثابت نیست. اگر وسایل دنج نشینی را 
طوری تهیه و طراحی کرده باشید که قابلیت جابه 
جایی داشته باشــد، عالی است. می توانید حتی 
یک صندلی فلزی رنگ و رو رفته تاشوی قدیمی 
را انتخاب کنید. وقتی درخت توی حیاط شکوفه 
می دهد یا در پاییز برگ ریز، زیر آن بنشــینید و 
چای بنوشید. میز و صندلی های تاشو و مسافرتی 
هم انتخــاب خوبی برای دورهمــی و گفتگوی 

خانوادگی در کنج دنج است.
پنجره، نور، انرژی مثبت

نقطه دنج خانــه جای خاص، پیچیــده و لزومًا 
بزرگ نیست. جایی اســت که وقتی از کارِ خانه 
یا بیرون خســته می شوید یا از درس خواندن به 
آن پناه ببرید و آرام شوید. عالوه بر ظرفیت های 
معماری و ذاتی نقطه دنج این امن و آرام بودن به 
چیدمــان و میانگین انرژی مثبت افراد هم ارتباط 
دارد. چیدمان ســاده و خلوت با رنگ های گرم 
و نه شلوغ، بهترین اســت. پنجره های بزرگ و 
نورگیر قدی و پنجره هایی که در کنج هســتند، 
دنج خوبی هستند. اگر خانه پرده ضخیم دارد در 
ساعات نورگیر روز، پرده را کنار بزنید تا نور در 
خانه بتابد. استفاده از گلدان هایی با شیشه رنگی، 
شــال بافت مبل، قالیچه های زیبای دستبافت یا 
طرح دستبافت، گلدان های آپارتمانی یا تک مبلی 
راحت و خوشرنگ می تواند غوغا و انرژی مثبت 
فضــا را دوچندان کند. حاال شــرایط برای لَختی 

آسایش و بازیابی آرامش ذهنی مهیاست.
قلب خانه آشپزخانه نیست!

اینکه یک گوشه دنج مدت زیادی دنج باقی بماند 
مرتبط به اســتفاده ای اســت که از آن داریم اما 
چگونه می توان آن را پرانرژی تر کرد؟ سرگرمی 
با هنرهای دســتی به خصوص برای خانم ها با 
این شــرایط کرونایی از نان شــب هم واجب تر 
است. یک َمثَل اشــتباه بین ما جاافتاده که »قلب 
خانه آشپرخانه است.« قلب خانه خانم، همسر و 
مادر آن خانواده است. بانوان ایرانی به خصوص 

قشر خانه دار معموالً چنان که باید حواسشان به 
خودشان نیست آنقدر غرق در کارهای خانه می 
شوند که وقت زیادی برای خودشان نمی گذارند. 
همین موضوع سبب می شود روزمرگی و سختی 
کارهای خانه آن ها را شکننده کند. گاهی کار به 
جای باریک می کشد. خانم خانه دلگیر و ناراحت 
می شــود و شروع می کند به گالیه. حتی بعضی 
وقت ها کار به دلگیری، قهر، بی رغبتی یا با اوقات 
تلخی انجام دادن کارهای خانه می رسد. هر خانم 
در طول روز باید میانگین ۲ ساعت وقت خود را 
صرف کاری کند که لذت می برد و جنبه کارِ خانه 
یا وظیفه ندارد. گوشه حیاط، پشت منظره پنجره 
ای نورگیر، روی یک صندلی تابی یا گوشه اتاق، 
کنــار کمدی که پر از ابــزار کارهای هنری مورد 
عالقه اوســت بنشیند. بافتنی ببافد، گلدوزی کند 
یا کتاب بخواند. همین اصل ساده کمک می کند 

بعد از مدتی کار منزل برایش طاقت فرسا نشود.
خواب آرام و سوگواری دنج

خانواده هایی که ایــن روزها عضوی عزیز را از 
دســت داده اند، می توانند مدتی یک گوشه دنج 
خانه رحل قرآن، شمع، گالب پاش یا چراغ قرار 
دهند. حلوای خیراتی بــه اندازه اعضای خانواده 
بپزند. هنگامی که منقلب می شــوند آن گوشــه 
بنشــینند، دعا و قرآن بخوانند، گریه کنند و آرام 
بگیرند. در حیاط خانه در فضای آزاد بنشــینند و 
خاطرات خوش آن عزیز را مرور کنند. این روزها 
داغ اجتماعی کرونا و مشکالت، حال خوشی باقی 
نمی گذارد. دیدن فیلم، شنیدن موسیقی، آشپزی یا 
کار هنری می تواند حالتان را خوب کند گاهی اما 
کافی نیست. هیچ حسی به اندازه نیایش، دعا برای 
اموات و بیماران کرونایی نمی تواند دل را قرص 
کند. دوســت دارید در این شــرایط کمک حال 
گرفتاران، بیماران کرونایی و کادر درمان باشــید 
اما ممکن اســت شــرایط مالی تان اجازه ندهد. 
سجاده را گوشــه ای دنج پهن کنید انرژی مثبِت 
دعای خیــر هم می تواند »کمک معنوی مومنانه« 
خوبی باشد. برای داشتن حال خوب می توان کار 
دیگری هم انجام داد. گوشــه دنج حتی می تواند 
ساعت استراحت شما باشد. روشنایی اتاق همیشه 
با برق تأمین می شود. کافی است برق را خاموش، 
آخر شب چراغ قدیمی یا شمع در اتاق روشن و 
موسیقی مالیم گوش کنید. شعر بخوانید یا عطر 

مالیمی که دوست دارید دورتر از فضای خواب 
و استراحت در مسیر جریان هوا افشره کنید. نور 
مالیم، بوی مطبوع و اســتراحت در این شرایط 
سطح تنش روحی را پایین می آورد. خواب آرام 

از بهترین مقاومت ها در برابر کروناست.
بالکن انباری خانه نیست

اگــر در خانه ای زندگی مــی کنید که پنجره ای 
رو به فضای باز دارد کمی خوش شــانس تر از 
بقیه آپارتمان نشــین ها هستید. یک راه برای زیبا 
شدن گوشه دنج خانه استفاده از فضای سبز است. 
گاهی این فضا چند گلدان است و گاه بیشتر. می 
توان روی فضای سبز پشت پنجره اتاق، مشرف به 
بالکن خانه یا راهروی آپارتمان شخصی حساب 
باز کرد. با کمک کمی کاغذ رنگی، گلیم و تشک 
ابری ســاده می توان پنجره مشرف به بوستان را 
تبدیل به گوشــه دنج کرد. اگر آپارتمان شخصی 
دارید و غریبه ای در ســاختمان آمد و شد ندارد، 
گلدان ها را روی یک میز و پله ها بچینید. پنجره 
راهرو معموالً پرده ندارد و ســبزی منظره پشت 
شیشــه، باغی کوچک و ســبز رقم می زند. یک 
صندلی کنار گلدان ها بگذارید در ساعات خلوت 
توی راهرو بنشینید و از سکوت فضا استفاده کنید 
به خصوص ساعاتی که خانه شلوغ است. اگر هم 
در طبقات باالی یک ساختمان زندگی می کنید، 
ممکن است شاخه درختانی که مقابل ساختمانتان 
وجود دارد، از پشــت پنجره پیدا باشد. پرنده ها 
معموالً باالی شاخه می نشینند و آواز می خوانند. 
پنجره، نور خورشــید، شــاخه درخت و صدای 
پرندگان؛ گوشه دنج بهتر از این؟ اگر بالکن دارید، 
می توانید از کمد قدیمی، نرده یا جعبه چوبی به 
عنوان استند گل و پوشش نما استفاده کنید. بالکن 

انباری نیست گوشه دنج خانه هاست.
دمنوش، عصرانه و سوغاتی

خانه کوچکی دارید؟ چــرا بهترین دیوار و کنج 
خانه باید در تصرف تلویزیــون، بوفه یا مبلمان 
باشــد؟ دیوار اصلی را با رنگی مناســب و گرم 
متفاوت از بقیه دیوارها رنگ آمیزی کنید. گلدان 
های گل را روی استندهای چوبی بچینید و هربار 
که در اتاق می نشینید از منظره سبزی که می بینید، 
لذت ببرید. ممکن است بنا به دالیلی مثل کوچک 
بودن خانه، حساسیت به گیاهان یا نداشتن شرایط 
الزم برای رسیدگی نتوانیم از گلدان استفاده کنیم. 

گوشــه دنج خانه را می توان با چند ریسه برگ 
مصنوعی هم تزیین کرد. شیشــه هــای گیاهان 
دارویــی، ادویه های رنگارنگ و ظروف پذیرایی 
عصرانه در طبقــات مختلف می تواند اقالم الزم 
برای آراستن گوشه دنج باشد. محتویات شیشه ها 
هربار دمنوشی آرامشبخش در اختیارمان قرار می 
دهد. دنج نشــینی حتی می تواند ساعت عصرانه 
خانواده باشــد. به جای اینکه هر کس یک میوه 
بردارد، گاز بزنــد و در الک خودش فرو برود با 
تلفیق میوه، چند برگ، کاموا و شمع می توان حال 
خوش پاییزی به خانه داد. اگر قباًل سوغات هایی 
مثل چند تکه چوب نازک، پر، نی نیزار، سنگ یا 
صدف از مسافرت آورده اید، می توان خالق بود 
وسیله ای مثا این نردبان و کیسه صدف ساخت و 
در کنج دنج خانه قرار داد. با این کار انرژی مثبت 

خالقیت و خاطره آن سفرها زنده می شود.
دعوت به کافه و رستوران خانگی

برای ساکنان شهرهای بزرگ و شهری مانند تهران، 
کافه، رستوران و سراهای سنتی حکم کنجی دنج 
برای دیدار، همصحبتی و معاشرت دارد. حاال بین ما 
و این خوشی ها، فاصله اجتماعی افتاده است. چاره 
چیست؟ شاید بتوان با رعایت احتیاط به رستوران 
رفت یا غذا سفارش داد اما ضرورت درک شرایط 
هشــدار قرمز و کمک به کادر درمان ما را خالق 
می کند. می تــوان کافه های خانگی راه انداخت. 
ماهی یک وعده از اعضای خانواده سفارش و البته 
کمک گرفت تا غذای مورد عالقه خود را سفارش 
دهند و میل کنند. اگر این برای مادر خانواده سخت 
اســت می توان به مناسبت تولد هریک از اعضای 
خانواده غذای دلخــواه او را کمی خوش رنگ و 
لعاب با حوصله بیشتر طبخ و تزئین کرد، درست 
مثل کافه و رستوران ها. کافه خانوادگی هم گزینه 
جالبی است. چای گالب، چای دارچین، چای هل 
را با افزودن هرکدام به اســتکان چای می توان در 
یک وعده و یک سینی چای برای اهل خانه فراهم 
کرد. با چند شاخه گل ساده، قرار دادن میز، صندلی، 
کتاب و فنجان نوشیدنی مورد عالقه در گوشه های 
دنج خانه می توان یاد روزهای کافه و رســتوران 

رفتن را زنده کرد.  
طاقچه دوباره مد شد

اگــر در خانه پنجره ای دارید که طاقچه ای برای 
نشستن، خانه ای متفاوت دارید که یک کنج دنج 
مســلم دارد. پنجره هایی به این سبک معموالً در 
خانه های دهه های ۴۰ تــا۶۰ بود اما از دهه ۷۰ 
به بعد و رونق آپارتمان نشینی تقریباً در معماری 
جدید حذف شــد. حاال در سبک جدید طراحی 
داخلی، این پنجره ها دوباره مد شده اند. نورگیری، 
اشــراف دید، کنج و دنج بودن این فضا، آرامش 
خوبی برای فکر کردن و آرامش دارد. توجه داشته 
باشید این دنج نشــینی برای خانواده های دارای 
فرزند کوچک مناسب نیست چون باید خطرات 
احتمالی مثل بازیگوشــی و باز کردن پنجره را در 
نظر گرفت. فضای خالــی بین دو پنجره نورگیر 
خانه مثل حیاط خلوت خانه ها هم فضای خوبی 
است. هر روز به خصوص عصرها گذراندن چند 
دقیقه در آرامش این فضا، دور از شــلوغی خانه 
می تواند آراممان کند. گوشــه دنج برای کاهش 
تنش خانوادگی هم مناسب است. موقع عصبانیت 
یک لیوان آب بردارید، بروید آنجا. آرام که شدید 
به خانه برگردید با آرامش صحبت و مشــکل را 
حل کنید. گوشه های دنج برای غافلگیری اعضای 
خانه هم کاربــرد دارد. فضا را تزیین کنید. کیک 
خانگی بپزید، دمنوش یا نوشیدنی گرم آماده کنید. 
فردی که سالگرد ازدواج یا تولد اوست را به بهانه 
ای به کنج دنج بفرستید. میز چیده شده، بادکنک 
ها و کیــک تولد را که ببیند خاطره خوشــی از 

روزهای کرونایی برایش رقم می خورد.

چرا برخی از خانه ماندن برای کرونا خسته نمی شوند؟

»دنج نشینی« مثل آرامبخش عمل می کند
 نعیمه جاویدی  |خبرگزاری فارس

 عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله کرونا 
گفت: جوانان ایرانی که در حال ساخت واکسن 
ایرانی کرونا هستند یا افرادی که کیت تشخیصی 
ایرانی را تولید کردند، فارغ التحصیالن دانشــگاه 

های خوب کشور هستند.
به گزارش وبدا، دکتر مینو محرز افزود: برخی افراد 
تصور می کنند که اظهارات در مورد موفقیت های 
واکسن های ایرانی، خالف واقع است اما دست 
کم گرفتن جوانان باهوش ایرانی که سرمایه های 

کشور هستند، غیرمنصفانه و نادرست است.
وی افــزود: جوانان ایرانی که در حال ســاخت 
واکسن ایرانی کووید۱۹ هستند یا افرادی که کیت 
تشخیصی ایرانی را تولید کردند، فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های خوب کشور هستند. اینها سواد و 
دانش کافی را دارند و امکانات هم برای ساخت 

واکسن در اختیار آنها قرار گرفته، چرا نتوانند؟
برخی گروه ها در کشور ضد واکسن هستند

دکتر محرز خاطرنشــان کرد: برخی گروه ها در 

کشور نیز ضد واکسن هستند که افکار مالیخولیایی 
دارند که می گفتند با تزریق واکسن به دنبال وارد 
کردن عناصری به بدن هســتند و نباید واکسن به 
بچه ها هم تزریق شود که این مطالب، غیرعلمی و 
نادرست است و اینها مردم را به بیراهه می کشند.

عضــو کمیته علمی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
خاطرنشان کرد: آزمایش فاز انسانی اولین واکسن 
ایرانی کرونا که موفق به کد اخالق از کمیته ملی 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشت شده آغاز شده 

و داوطلبان باید سن ۱۸ تا ۵۰ سال داشته باشند و 
از دیگر شرایط داوطلبان، عدم ابتال به بیماری های 
زمینه ای و عدم ســابقه ابتال به کووید۱۹ است.  
دکتر محرز یادآور شد: نحوه مشارکت داوطلبان 
در این طرح بزرگ ملی به زودی اطالع رســانی 
می شود اما پیش بینی می شود که تعداد داوطلبان 
برای انجام این آزمایش، زیاد باشــد. این واکسن 
می تواند ایمنی مناسبی برای بدن ایجاد کند. یکی 
از شروط داوطلبان این است که قبال سابقه ابتال به 

کرونا را نداشته باشند. وی افزود: آخرین مطالعه 
ای که در دانشگاه هاروارد انجام شده به این نتیجه 
رســیده که افرادی که آنتی بادی و IGG منفی 
هم دارند، مصونیت ســلولی دارند و تا سالها می 
توانند در مقابل کووید۱۹ ایمن شــوند اما برخی 
افراد تا کنون سابقه چندین بار ابتال به این بیماری 
را دارند البته در این زمینه نیازمند انجام مطالعات 

بیشتری هستیم.
واکسن کرونا در کشورهای مختلف به روشهای 

مختلفی در حال تولید است، برخی از این واکسن 
ها ویروس ضعیف شــده کرونا و برخی دیگر با 
استفاده از تکنولوژی پیشرفته MRNA  و کد دار 
کردن پروتئین ویروســی تولید می شود. واکسن 
های تولید شده به روش های مختلف عمدتا برای 
ایجاد ایمنی در بدن افــراد به دو نوبت تزریق با 
فاصله نیاز دارند. میزان مصونیت برخی از واکسن 
های تولید شــده بر پایه اعالم شرکت های تولید 

کننده باالی ۹۰ درصد است.

محرز: جوانان ایرانی در حال ساخت واکسن کرونا هستند


