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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:
صرفه جویی در آب زیرزمینی

تامین آب پایدار برای آینده استان است 

68

رییس حوزه هنری زنجان خبر داد؛ با موضوع مادران شهدا

مجموعه مستند »مادران آفتاب«
 به زودی رونمایی می شود
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 در اماكن شلوغ و پر ازدحام مثل استاديوم ها، سينماها، ايستگاه های مترو، زيارتگاهها، 
مساجد، بازارها تفريحگاه ها و صف های اتوبوس مراقب جيب های خود باشيد. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

کلنگ »باهنر«
 14 ساله شد!

   قول 2 ساله مسووالن 
برای راه اندازی پتروشیمی زنجان

 پتروشیمی زنجان که با وعده ساخت 
هزار روزه کلنگ زنی شده بود بعد از 14 سال 
با وعده راه اندازی دو سال آینده مواجه شده 
اســت که شــرط تحقق آن رفع مشکالت از 
جمله تخصیــص ارز و همچنین رفع موانع 

تحریم اعالم می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری 
فارس، یکی از طرح های بزرگ صنعتی استان 
زنجان که با ســر و صدا و شــور و استقبال 
مردم در مشــارکت و پذیره نویسی آغاز شد، 
طرح پتروشــیمی زنجان بود، طرحی که امید 
می رفت بــا راه اندازی آن یــک طرح بزرگ 

دیگر به طرح های استان افزوده شود.
طرح پتروشــیمی زنجان به عنوان تنها واحد 
صنعتی تولیدکننده کود اوره در شمال غرب 
کشور، که عملیات اجرایی آن از آذرماه 1۳۸۵ 
آغاز شــد، قرار بود در عرض هزار روز و یا 
چهار سال به بهره برداری برسد؛ اما با گذشت 
حدود 14 سال از تاریخ کلنگ زنی ۳0درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

بازخوانی آخرین آمار ناجا و سپاه گزارش ویژه

همه چیز درباره

 ُگل در زنجان
 از ابتدای امسال پنج هزار و ۵۹۶ بوته گل به وزن ۲۵۲ کیلوگرم کشف گردیده 

که این رقم در سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۱ بوته با وزن ۷۸ کیلوگرم بود
 امسال ۳۵ نفر از افرادی که سابقه کشت و توزیع گل را داشتند دستگیر شده اند

 امسال ۴۵ مکان کشت گل و شاهدانه در استان شناسایی شده است؛ 
در روستای حاج سیران یکهزار قطعه گل کشف گردیده است

 در یکی از مزارع ذرت  ۶۰۰ بوته مخدر گل کشف شد
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 نوجوانــان و جوانان ســرمایه اصلی و 
آینده ســازان هر کشوری به شمار می روند و همه 
ســرمایه گذاری های مادی و معنوی از خانواده 
گرفتــه تا دولت ها در این زمینه هزینه می شــود 
تا نیــروی مولد و اثرگذار در بخش های مختلف 

تربیت شود.
یک چهارم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می 
دهنــد و با در نظر گرفتن جایگاه و توان آن ها در 
بخش های سیاسی، فرهنگی،   اجتماعی و اقتصادی 
به خوبی می توان، آینده جامعه پیش رو را ترسیم 
کرد.  به گفته جمعیت شناسان تعداد افراد بین 1۵ 
تا ۳0 ســال در کشور اعم از دختر و پسر، بالغ بر 
۲0 میلیون نفر می شود که به این قشر با توجه به 
شرایط ســنی و موقعیت اجتماعی که در آن قرار 
دارند و همچنین از لحاظ روانشناســی، جمعیت 

جوان اتالق کرد.
در نظر گرفتن نیاز و احساسات جوانان با توجه به 
نوع جنس و شرایط محیطی که در آن قرار دارند و 
از طرفی مهیا کردن زمینه های رشد علمی و معنوی 
آن ها از ضروری ترین امور ابتدیی برای حمایت 
از این نسل به شمار می رود که این وظیفه مهم به 
عهده مسووالن و نهادهای اجرایی کشور است تا 
به جای نیروی افسرده و ناتوان، نیروها مولد آینده 

را بسازد.
روانشناسان تاکید می کنند که باید به نیازهای روانی 
و عاطفی جوانان توجه ویژه ای شود و در کنار آن 
بستر های اجتماعی برای ایجاد اشتغال و ازدواج آن 
ها فراهم شده تا این نیروی مولد و توانمند آینده 

کشور را بسازد.
از ســوی دیگر نوجوانان و جوانان در یک دوره 
ای حســاس وارد روابط با جنــس مخالف می 
شــوند که آگاهی از نیازهای روحی و روانی آنها 
و پاسخ درست به این نیازها می تواند از انحراف 
آنها جلوگیری کند زیرا این قشر در این بخش از 
زندگی خود بیش از هر چیزی به محبت نیاز دارد 
و به سوی فردی تمایل می یابد که نیازهای عاطفی 

اش را برآورد کند.
نیاز جوان امروزی چیست؟

مهرداد تنها روز یکشــنبه روانشــناس بالینی در 
گفت و گو با ایرنا گفت: برقرای ارتباط درســت 
با خانواده،  همکالســی، معلم و مربی و از طرفی 
آگاهی از جهان اطراف جزء خصوصیات بارز قشر 
نوجوان و جوان به شمار می رود به همین دلیل این 
قشر برای حفظ این ارتباط تالش می کند و حاضر 

اســت هر هزینه ای برای ادامه رابطه بپردازد و در 
ارتباط با جنس مخالف نیز اصرار به ازدواج دارند.

تنها گفت: از جمله چالش های پیش روی جوان 
امــروز در مقابل جنس مخالف، نبود گفت و گو 
و برقراری ارتباط نادرست است و چنانچه جوان 
امروز احساس کند یا آگاهی یابد که می تواند بر 
پایه معیار و ضوابط، رابطــه ای منطقی با جنس 
مخالف برقرار کند، دیگر دچار عوارض شایع این 
روابط که عمده آن افســردگی و در مواقع شدید 

افسردگی منجر به خودکشی است، نخواهد شد.
وی ادامه داد: خانــواده و جامعه باعث این رفتار 
دوگانه هستند، در گذشته به دلیل ناآگاهی والدین، 
شرایط محیطی، تناقضات اجتماعی، افراط و تفریط 
در مناســبات اجتماعی، به هــم ریختگی اوضاع 

فرهنگی و عدم الگوسازی مناسب برای جوان و 
حتی نوجوانان در کنار عوارض طبیعی این دوران، 
شرایط برای ایجاد ناهنجاری های اجتماعی مهیا 
شده و مشــکالت عاطفی و روانی برای جوانان 

فراهم کرده بود.
این رواندرمانگر،  افســردگی پــس از جدایی و 
احتمال خودکشی را  از عمده عوارض و چالش 
های پیش روی جوانان و نوجوانان به دلیل ارتباط  
یا عدم برقراری ارتباط درســت با دیگران عنوان 

کرد.
تنها افزود: پس از ایجاد دوســتی، به دلیل ارتباط 
مستمر، نوعی حالت وابستگی بین طرفین ایجاد 
می شــود. در این حالت، قطع رابطه به افسردگی 
شدید منجر شده و جوان و نوجوان بی حوصله می 

شود، میل به زندگی ندارد و در مواردی نیز دست 
به خودکشی می زند.

وی تصریح کرد: با وجــود این اختالالت روانی 
و در این شــرایط خانواده باید نســبت به شرایط 
به وجود آمده، آگاه شوند. برخی از خانواده ها با 
ایجاد محدودیت بیش از حد و جداسازی فرزندان 
و برخی نیز با دادن آزادی های بی حســاب و بی 

منطق، دچار رفتارهای افراطی می شوند.
جلوگیری از انحراف

این رواندرمانگر نقش خانواده، دوستان و مسووالن 
نهادهای اجرایی برای جلوگیری از انحراف جوانان 
و نوجوانان را بسیار موثر برشمرد و گفت: محدود 
ســازی و رفتارهای غیراجتماعی یا به طورکلی 

افراطی جوانان را از جامعه جدا می کند.

وی در توضیــح این مطلب افزود: همیشــه این 
فرضیه وجود دارد که جــوان یا حتی نوجوان با 
توجه به مالحظاتی عاشق و گرفتار شود،  اما این 
»دل ستانی« مشکل این پدیده نیست بلکه مشکل 
اصلی ابتدا از ناآگاهی والدین و عدم ارتباط صحیح 
فرزندان با خانواده اســت و ســپس آماده نبودن 
جامعه، محیط اجتماعی و مســووالن و نهادهای 

مرتبط برای مواجهه با چنین مواقعی است.
این روانشناس نحوه و چگونه برقرار کردن ارتباط 
را امری مهم و موثــر در جلوگیری از انحرافات 
بعدی قشــر جوان عنوان کرد و گفت: در جامعه 
پیچیده امروز، نمی توان به طور ســنتی جوان و 
جوانان را با هم آشنا کرد و باید به نقش اجتماع در 
این زمینه توجه کرد. دانشگاه، محیط کار، مناسبات 

اجتماعی و رفت و آمدهای خانوادگی، بسترهای 
ایجاد ارتباط بین دو جنس مخالف جملگی نقشی 
بی بدیل در روحیات و شادابی این نسل آینده ساز 

دارد.
تنها اضافه کرد: جــوان و نوجوان امروز با توجه 
به وجود فضای مجازی تحت فشارهای عاطفی 
و هیجانی قرار گرفته و به طور طبیعی گرایش به 
مظاهر نو و جدید از جمله ظاهر ســازی در مدل 
مو یا نوع پوشــش دارد و در این شرایط تا جایی 
که امکان اختالف با خانواده به وجود آورد، دور از 
انتظار نیست. وی تصریح کرد: شوربختانه به دلیل 
محدودیت هایی که از سوی والدین و جامعه بر 
قشر جوان و نوجوان اعمال می شود تب این دوره 
در آنها نهادینه شده و والدین و نهادهای مدنی با 
این قشر وارد یک دوره طوالنی لجاجت شده اند. 
خانواده ها و نهادهای مســوول اطالع چندانی از 
شــرایط دوران بلوغ نوجوانان و احساس جوان 
امروز ندارند و این مساله به نقطه چالش برانگیزی 
برای مقابله با جمعیتی که پایه و اساس یک کشور 

به شمار می رود، تبدیل شده است.
تنها افزود: این شرایط باعث می شود که تعارض 
بین والدین در وهله نخســت و نهادهای مسوول 
با قشــر جوان و نوجوان افزایش یابد و از لحاظ 

عاطفی تحت فشار شدیدی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه نســل جوان و نوجوان امروز به 
حمایت بیشتری از سوی نهادهای تاثیرگذار نیاز 
دارند، گفت: در صورت عدم توجه به این قشــر، 
جوان و نوجــوان برای ارضــای نیازهای روانی 
خود بیشــتر به سمتی کشــیده می شود که به آن 
ابراز محبت شود، احســاس و روحیات آن را به 
درســتی درک و زبان آن ها را بفهمد و تایید کند 
در این صورت اگر خانواده ها و جامعه دیر به فکر 
جبران برآیند، صدمات قابل توجهی به خانواده ها 

و جامعه کشور وارد خواهد شد.   
نقش خانواده ها چیست؟

این رواندرمانگر گفت: با خالقیت یابی و هدایت 
این جمعیت به مسیر مناسب، می توان زمینه کشف 
و شکوفایی اســتعدادها و ارضای نیازهای روانی 

آنها را ایجاد کرد.
تنها افزود: با توجه به اینکه جوان و نوجوان امروز، 
نیــاز به جلب محبت و ابراز وجــود دارند، انگیزه 
سازی، ایجاد خالقیت و الگوسازی مناسب، نقش 
مهمی در سرگرم سازی این قشر و از طرفی کاهش 
میزان دوستی های افراطی در بین آنها خواهد داشت.

نیاز عاطفی جوانان را دریابیم

3

زنگ تئاتر فجر در زنجان 
به صدا درآمد 

8

جانشین ناجای استان :

 باند خانوادگی مواد مخدر 
در زنجان متالشی شد

7

آگهی استعالم بهاء
225-9-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عمليات عمرانی و نصب و آماده سازی سایت جدید والیت، 
فاز 8 را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضيان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات 
بيشــتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات 

منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
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 فرنشــین بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
بهزیســتی حامی کارفرمایانی است که نیروی کار 
خــود را از بین افراد معلول انتخــاب می کنند و 
کارفرمایانی که نسبت به به کارگیری جامعه هدف 
ســازمان اقدام و بر پایه قانــون کار حقوق و مزایا 
پرداخت می کنند حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد 

به مدت پنج سال به پرداخت می شود.
محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، با اشــاره  به وجود ضمانــت اجرایی قانون 
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت  افزود: در 
این قانون تاکید شــده که تمام سازمان های دولتی 
باید سه درصد سهمیه استخدامی معلوالن را لحاظ 
کنند و درصورت انجام ندادن آ، سهمیه آن سازمان 

و نهاد دولتی حذف می شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون  بیش از ۲۸ کارمند دارای 
معلولیت در بهزیستی استان زنجان فعالیت می کنند  
و ایــن نهاد حمایتی در رعایت قانون ســه درصد 

استخدام معلولین موفق عمل  کرده است.
این مســوول با اشاره به حمایت های  بهزیستی از 
افــراد دارای معلولیت  ادامه داد: عالوه بر پرداخت 

کمک هزینه بیمــه کارفرمایی و خویش فرمایی و 
لوازم کمک توانبخشی، امسال برای ۹1 نفرنیز کمک 
هزینه جهیزیه پرداخت شده که ۵۵ مورد برای افراد 

دارای معلولیت بوده است.  
وی اظهارداشت:  یکی ازمهم ترین استراتژی سازمان 
بهزیستی ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان 

تحت پوشش است، تا با حمایت از جامعه هدف 
بتواند آنها را از چرخه حمایتی خود خارج کرده و 

موجب استقالل فردی و اقتصادی فرد را کنند.
به گفته محمدی،  هم اکنون  برای 14 هزار و 401 
نفر از مددجویان حوزه توانبخشی مستمری برقرار 

شده است.
فرنشــین بهزیستی اســتان زنجان  ادامه داد:  یک 
هزار و 1۲1 دانش آموز و ۲4۷ دانشجو از خدمات 
توانبخشــی و تامین هزینه های تحصیلی بهره مند 
هســتند و  یکی از نیازهای اساسی جامعه امروزی 

ما آموزش در همه مقاطع مختلف تحصیلی است.
وی یادآوری کرد: بر همین اساس حفظ و ارتقای  
ســالمت، بهبود رفاه و کیفیت زندگی این قشــر 

اهمیت بسزایی دارد.
بنابر آخرین آمار اعالم شــده از ســوی بهزیستی 
اســتان، هم اکنون 1۹ درصد خانوارهای استان به 
تعداد ۲۸ هزارو ۹۵۸ نفر تحت پوشش این اداره کل 
هستند که از این تعداد ۶۵ درصد معادل 1۸ هزارو 
44۲ خانوار مســتمری بگیر و ۳۵ درصد مابقی از 

دیگر خدمات این سازمان بهره مند هستند.

 کارشناس مسوول بهداشت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 
برای پیشــگیری از ابتال به کرونــا در نانوایی ها 
خریداران باید از ماســک، دستکش استفاده کرده 

و نان را در منزل در دمای ۷۲ درجه داغ کنند.
جلیــل نصیری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه 
با نحوه انتقال بیمــاری کرونا از طریق نانوایی ها، 
اظهار کرد: بیشــترین راه انتقال بیماری کرونا از 
طریق نانوایی ها با ورود شــخص بدون ماسک و 
دستکش به آن مکان و ســرفه کردن فرد مذکور 
اســت. این افراد می توانند افراد دیگر و محیط را 
آلوده به ویروس کرونا کنند و شــخص توســط 
دســت خود می تواند نانی که بــه خانه می برد را 

آلوده کند.
وی بــا بیان اینکــه در اکثر نانوایی های اســتان 
بــه خصــوص ســنگک پزی ها و نانوایی بربری 
فاصله اجتماعی رعایت نمی شــود، افزود: افراد 
مراجعه کننده به نانوایی ها، حق عبور به نانوایی را 
ندارند و همه کارکنان نانوایی موظف به اســتفاده 
از ماسک هستند و فرد تحویلدهنده نان عالوه بر 
ماسک باید از دستکش نیز استفاده کند که در این 

زمینه مقاومت هایی از سوی آنان وجود دارد.

این مســوول بــا تاکید بــر اینکه هیچکــدام از 
نانوایی های استان حق ارائه خدمت به افراد بدون 
ماســک را ندارند و در صورت مشاهده، نانوایی 
پلمب خواهد شــد، تصریح کرد: حذف دریافت 
پول نقد یکــی از راه های پیشــگیری از ابتال به 
بیمــاری کرونا در نانوایی ها اســت که فرد، خود 

کارت بانکی را در کارتخوان می کشــد؛ ســپس 
اعداد توســط کارکنان نانوایی وارد شده و ارتباط 

قطع می شود.
کارشــناس مســوول بهداشــت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان، با تاکید بر 
لزوم پخت نان در حضور مشتری توسط نانواهای 

زنجانــی و پرهیز از جمع کردن نان و دســت به 
دســت شدن آن، ادامه داد: در جلو نانوایی ها باید 
برای رعایت فاصله اجتماعی خط کشــی شود که 
همچنان رعایت این مورد توسط بازرسان بررسی 

می شود.
نصیری با بیان اینکه طبق پروتکل های بهداشــتی 
ابالغ شده به نانوایی ها باید روزانه دو مرتبه نانوایی 
را گندزدایی کنند، اظهار کرد: اقدامات الزم برای 
شست وشو دست ها از جمله مایع ضدعفونی کننده 

دست در اختیار مشتریان قرار گیرد.
وی در رابطــه با اقدامات الزم برای پیشــگیری 
از ابتال به کرونا از طریــق نان در منزل، افزود: با 
توجه به اینکــه همه ویروس ها از جمله ویروس 
کرونا به دما باال حســاس بوده و از بین می روند، 
زنجانی ها نان های خریداری شده را در دمای ۷۲ 
درجه )دمای پخت تخم مرغ( داغ کنند تا ویروس 

کرونای احتمالی از بین رود.
این مســوول با بیان اینکه یکهزار و ۵00 نانوایی 
در استان زنجان در حال فعالیت است، خاطرنشان 
کرد: از ابتدای شــیوع کرونــا تاکنون هر هفته از 
برخی از نانوایی های اســتان بازدید شده و حدود 

یک الی ۲ درصد آنان نیز پلمب شده اند.

در صورت به کارگیری معلوالن در کارگاهها صورت می گیرد؛

تسهیالت بیمه ای بهزیستی زنجان به کارفرمایان  ۲۴ هزار لیتر روغن موتور 
قاچاق در زنجان کشف شد

 فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: 
ماموران مبارزه با قاچــاق کاال پلیس آگاهی 
شهرستان ابهر موفق به کشف و ضبط ۲4 هزار 

لیتر روغن موتور قاچاق شدند.
به گــزارش زنگان امــروز، ســردار رحیم 
جهانبخش افزود: ماموران پلیس آگاهی این 
شهرســتان در راستای اســتمرار طرح های 
مبارزه با قاچاق کاال و ســوخت، حین کنترل 
خودروهای عبوری در مسیر ارتباطی به یک 
دستگاه تانکر ســوخت مظنون شده و آن را 

برای بررسی متوقف کردند.
وی بــا بیان اینکه مامــوران پلیس آگاهی در 
بازرسی از این تانکر، این میزان روغن موتور 
قاچاق را کشــف و راننده را به عنوان متهم 
دســتگیر کردند، اظهار داشت: متهم پس از 
تشکیل و تکمیل پرونده به منظور اعمال قانون 

به مراجع قضائی این شهرستان معرفی شد.
فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به تالش 
مضاعف پلیس برای تحقق شعار سال، تصریح 
کرد: در این راستا پلیس زنجان نیز با اجرای 
مستمر طرح های مختلف در راستای مقابله با 
قاچاق کاال و فرآورده  های سوختی تالش می 
کند تا این ســرمایه های ملی از کشور خارج 

نشود.
دستگیری عامل ایجاد مزاحمت و اخاذی و 

انتشار تصاویر در اینستاگرام
فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه گفت: در 
پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
فرد یا افراد ناشناســی در یکی از شبکه های 
اجتماعی اقدام به انتشار تصاویر و درج مطالب 
توهین آمیز علیه او و خدشه دار نمودن وجهه 
اجتماعی اش کرده اندکه موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان 

سلطانیه قرار گرفت.
سرهنگ حسین اصانلو افزود: با بررسی های 
فنی و تخصصی در فضای مجازی توسط تیم 
کارشناسی، متهم در فضای مجازی شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی، متهم در مخفیگاه 
خود در یکی از روســتاهای بخش باغ حلی، 
دســتگیر و گوشــی همراه وی ضبط و در 
بررسی محتویات گوشــی نامبرده 10 اکانت 

فیک با نام اشخاص دیگر نیز کشف شد.
اصانلو با اعالم اینکه متهم جهت سیر مراحل 
قانونی پرونده تحویل مراجع قضایی شــد،  
افزود: شبکه های اجتماعی تلفن همراه ابزاری 
مفید و در عین حال تهدید کننده و آســیب 
زا است که حضور ناآگاهانه و بدون رعایت 
اصول ایمنی کاربران در این فضا، آسیب های 

فراوانی می تواند در پی داشته باشد.

خبـرخبــر

طرح زمستانی هالل احمر 
در ۲۵ پایگاه امداد و نجات 

استان زنجان آغاز شد

 سرپرست جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان، از آماده باش تیم های امداد و نجات 
زمستانی در ۲۵ پایگاه  ثابت و موقت خبرداد و 
گفت: طرح زمستانی این جمعیت از ۲۳ آذر تا 

۲0 اسفند سال کنونی اجرا می شود.
به گــزارش زنگان امروز، علــی طاهری در 
گفت و گو بــا خبرنگاران افــزود: در طرح 
زمستانی هالل احمر 1۵ پایگاه ثابت و موقت 
به صورت شــبانه روزی برای ارائه خدمات 
امدادی به مســافران و راننــدگان عبوری از 

جاده های استان فعال هستند.
وی تاکید کرد: بــرای ارائه خدمات مطلوب 
عالوه بر این پایگاه ها، هشت پایگاه پشتیبان 
نیز در شهرستان های خرم دره، ابهر، خدابنده، 
زنجان، ماهنشــان، ایجرود و طارم در استان 

زنجان فعال است.
این مسوول گفت: سه هزار و ۶۹0 پرسنل بر 
حسب نفر روز در طرح زمستانی هالل احمر 

با تجهیزات کامل فعال شده اند.
طاهری اظهار داشــت: ۶ هزارو ۸40 نفر روز 
نجاتگر هالل احمر استان زنجان در این طرح 

فعالیت می کنند.
وی، از فعالیــت ۳۹ دســتگاه خودرو در این 
طرح زمســتانی خبرداد و اظهارداشــت: از 
این تعداد 1۵ دستگاه آمبوالنس، 11 دستگاه 
خودروی نجات، 1۳ دستگاه خودروی کمک 
دار امداد، دیگر ماشــین آالت امدادی و چند 

منظوره است.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: همه پایگاه هــای ثابت و موقت هالل 
احمر استان به اقالم زیستی و غذایی برای در 
راه ماندگان و اسکان موقت تجهیز شده است.
طاهری خاطرنشــان کرد: تیم های عملیاتی 
برحسب روزانه برای این طرح در سال کنونی 
۲ هزار و ۷0 تیم اســت که در طرح زمستانی 
هالل احمــر آماده فعالیــت و ارائه خدمات 

امدادی هستند.
وی یادآوری کرد: هموطنان در صورت گرفتار 
شدن در سوانح و حوادث با شماره 11۲ برای 
دریافت خدمات امداد و نجات در هر ساعت 

از شبانه روز می توانند تماس برقرار کنند.

 اســتاندار زنجان گفت: در هفته جاری و 
هفته آیند دو واحد صنعتی و تولیدی در اســتان 

افتتاح می شود.
فتح اله حقیقی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید اســتان، اظهار کرد: زنجان جزو استان هایی 
است که جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
را به صورت مداوم برگزار کرده و پنجشــنبه این 
هفته طرح توسعه شرکت ایریکو و پنجشنبه هفته 
بعد واحدی افتتاح می شــود کــه ۷0 درصد نیاز 

کشور به الکترود گرافیکی را رفع می کند.
وی افزود: واحدهای دیگری نیز در دست افتتاح 
است که این مهم نشــان از عملکرد خوب ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید استان است؛ عالوه بر 
آن، مصوبات اســتانی و ملی سبب جهش تولید 
در استان شــد؛ به طوری که در فروردین ماه ۷۸ 
درصد کاهش ارزش دالری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل دارد و هم اکنون این کاهش بهبود یافته 
و کاهش در هشــت ماهه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، تقریبا 4 درصد است. انتظار می رود تا 
پایان ســال میزان صادرات استان زنجان بیش از 

میزان پیش بینی شده محقق شود.
این مسوول ادامه داد: انتظار می رود ستاد تسهیل 
شهرستان ها نیز در محل همان شهرستان تشکیل 
شود و برنامه بر این مبنا است که ستاد تسهیل با 
رفع مشکالت واحدها، راه اندازی و بهره برداری 
آن ها را تسریع کند که یکی از موارد تثبیت شغل 
و تامین روغن مورد نیاز اســتان توسط شرکت 

روغن نباتی جهان اســت و مشــکالت شرکت 
نخ تایر نیز تا حدوددی حل شــده و توانسته ۳0 
درصــد از پارچه تایر مورد نیاز کشــور را تامین 

کند.
اســتاندار زنجان تصریح کرد: سال گذشته تعداد 
زیــادی از واحدهــای تعطیل اســتان به چرخه 
فعالیت بازگشت که در این بین برخی از واحدها 
بیش از 10 ســال از زمان تعطیلی آن می گذشت. 
این راه اندازی ها در ســال کنونی نیز ادامه دارد و 

اخبار آن باید به اطالع مردم برسد.
نماینده عالی دولت در رابطــه به جاده فرودگاه 
زنجان، یادآور شــد: در این مسیر، جاده ورودی 
شــهرک صنعتی شــماره یک و آرامســتان باید 
اصالح شود که نیازمند اصالح هندسی بلندمدت 
اســت، ولی در کوتاه مدت باید روان سازی انجام 

شود تا جلوی تصادفات و تلفات گرفته شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان در این نشســت کمیته کارشناسی تسهیل 

کار خــود را در مرکز و شهرســتان ها تشــکیل 
می دهد و از ابتدای ســال تاکنون ۵۹ نشســت با 

14۳ مصوبه تشکیل شده است.
ناصر فغفوری ادامه داد: ۵۲ درصد مصوبات اجرا 
شده و 4۸ درصد آن نیز در دست اجرا است که 
نشــان از عملکرد قابل قبول ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید دارد باید توجه داشــت که مصوبات 
شهرســتانی جزو مصوبات اســتانی محسوب و 

مورد پیگیری قرار می گیرد.

به صورت ویدیو کنفرانس انجام می شود؛

افتتاح دو واحد تولیدی و صنعتی با حضور رییس جمهور 
در دو هفته آتی

 رییس انجمن داروســازان استان زنجان 
گفت: واکســن آنفلوانزا با تاخیر و به تعدادی 
محدود در داروخانه های زنجان توزیع می شود 
که در شرایط کنونی تزریق آن تا حدود زیادی 

برای گروه های هدف تاثیرگذار است.
 دکتر مهدی بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: مقرر شده تعدادی محدود واکسن 
آنفلوانزا در داروخانه های این استان نیز توزیع 
شــود که این کار پس از ثبت در ســامانه تی 
تک انجام و سپس به مراجعه  کنندگان عرضه 

خواهد شد.
وی اضافــه کرد: هر فــردی می تواند فقط یک 
واکسن آنفلوانزای مورد نیاز خود را با ارایه کد 
ملی از داروخانه ها دریافت کند و بیشــتر از آن 

امکان پذیر نیست.

این مســوول ادامه داد: عموم مردم در شرایط 
همه گیری کرونا پروتکل های اعالم شــده را 
رعایت مــی کنند، به نحوی کــه تجمعات به 
ویژه دورهمی ها تا حدود زیادی کاهش یافته، 
براین مبنا می تــوان همین  اصول را  نیز برای 

پیشگیری از بیماری آنفلوانزا  سفارش کرد.
وی اظهار داشــت: بــر این مبنــا در صورت 
توزیع واکسن آنفلوانزا به داروخانه های استان 
ســفارش می شود که همچنان گروه های هدف 
نســبت به دریافت واکسن اقدام کنند، که پیش 
از این از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه های 
علوم پزشکی برای تعدادی از گروههای هدف 

این مهم انجام گرفته است.
 رییس انجمن داروســازان استان زنجان ادامه 
داد: بــا توجه بــه محدد بودن تعداد واکســن 

آنفلوانزا تا کنون مدیریت توزیع آن برای دیگر 
گروهها هنوز مشخص نیست اما تزریق واکسن 

برای گروههای هدف موثر است.
وی اظهار داشــت: هر چند اقدامات پیشگیرانه 
در کاهــش ابتال بــه بیماری ها نقــش مهم و 
اساســی دارد اما می توان گفــت در صورت 
تزریق واکسن از سوی  گروههای هدف تقریبا 
۶0 درصد از ابتال به این بیماری جلوگیری می 

کند.
یک متخصص بیماریهای عفونی بیمارستان ولی 
عصر)عج( زنجان نیز با اشــاره به اینکه تزریق 
واکسن آنفلوانزا برای گروههای هدف حداکثر 
تا آخــر دی تاثیر گذار اســت، گفت:  پس از 
گذشــت این مدت کارآیی واکسن کاهش می 
یابد، چرا که ســه هفته از زمان تزریق طول می 

کشد تا ایمنی الزم را ایجاد کند.
دکتــر احمدرضا مبین خاطرنشــان کرد:  افراد 
باالی ۶۵ سال، افراد دارای بیماری های تنفسی، 
از قبیل آسم، سی ای پی دی، بیمارانی که به هر 
نوعی سیستم ایمنی بدنشان تضعیف شده شامل 
بیماران کلیوی، پیوندی، بیمارانی که داروهای 
تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، 
بیماران قلبی و عروقی، زنان باردار  ســالمندان 
و کارکنان در خانه های ســالمندان، کادرهای 
پزشکی و همه افرادی که سیستم ایمنی ضعیف 
تــری دارند، جزو گروههای پر ریســک برای 

تزریق این نوع واکسن هستند.
به گــزارش ایرنا، پیش از این نیز ســخنگوی 
ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی اعالم کــرده بود که عالوه 

بر واکســن های توزیع شده در شبکه بهداشتی 
کشور برای گروه های پر خطر، ۶00 هزار دوز 
واکســن آنفلوانزای وارداتی بــا ارز نیمایی در 

شبکه داروخانه های کشور توزیع شد.
کیانوش جهانپور خاطرنشــان کــرد: از اوایل 
مهــر ماه در چند مرحله حدود ۲.۵ میلیون دوز 

واکســن آنفلوانزا به کشــور وارد و در شبکه 
بهداشتی کشور برای گروه های پر خطر شامل 
کادر بهداشــت و درمان، زنان باردار، بیماران 
خاص و صعــب العالج مانند افــراد مبتال به 
بیماری های کلیــوی به صورت رایگان تزریق 

شد.

 رییس انجمن داروسازان استان:

واکسن آنفلوانزا در داروخانه های زنجان توزیع می شود

چگونه نان کرونایی نخریم؟
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 پتروشــیمی زنجان که با وعده ســاخت 
هزار روزه کلنگ زنی شــده بود بعد از 14 سال 
با وعده راه اندازی دو ســال آینده مواجه شــده 
است که شرط تحقق آن رفع مشکالت از جمله 
تخصیص ارز و همچنین رفع موانع تحریم اعالم 

می شود.
بــه گزارش زنگان امروز بــه نقل از خبرگزاری 
فارس، یکی از طرح های بزرگ صنعتی اســتان 
زنجان که با ســر و صدا و شور و استقبال مردم 
در مشــارکت و پذیره نویســی آغاز شد، طرح 
پتروشیمی زنجان بود، طرحی که امید می رفت با 
راه اندازی آن یک طرح بزرگ دیگر به طرح های 

استان افزوده شود.
طرح پتروشــیمی زنجان به عنــوان تنها واحد 
صنعتــی تولیدکننده کود اوره در شــمال غرب 
کشــور، که عملیات اجرایی آن از آذرماه 1۳۸۵ 
آغاز شد، قرار بود در عرض هزار روز و یا چهار 
ســال به بهره برداری برسد؛ اما با گذشت حدود 
14 ســال از تاریخ کلنگ زنی ۳0درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
شــاید وقتی محمــد رضا باهنــر، نایب رییس 
مجلس کلنگ  آغاز طرح را بر زمین زد خود نیز 
باور نمی کرد که این طرح بعد از 14 سال از آغاز 
پروژه به محصول نرسد و با مشکالت عدیده و 

بزرگی هم دست و پنجه نرم کند.
میزان ســرمایه گذاری مورد نیاز این طرح ۵00 
میلیون دالر، شــامل ۳۵0 میلیــون دالر ارزی و 
1۵0 میلیون دالر نیز به صورت ریالی اعالم شد؛ 
که قرار بود ۸0 درصد آن از ســوی شرکت های 
داخلی اســتان و ۲0 درصد نیز به وسیله شرکت 

ملی صنایع پتروشــیمی تامین  شود؛ اما استقبال 
مردم و بخش خصوصی از اوراق مشــارکت و 
ســهام مجمتع های پتروشــیمی در آن سال ها به 
حدی بود که سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

به حدود 11 درصد کاهش یافت.
در پذیره نویســی سهام شــرکت بنا بر اظهارات 
مدیرعامــل وقت آن، در مجمــوع بیش از ۵۵۶ 
میلیــارد و ۳۲۲ میلیــون ریال ســرمایه گذاری 
صورت گرفت که ۷۸ درصد آن به مردم استان، 
1۷ درصد شرکت های دولتی و ۵ درصد به دیگر 

سهامداران تعلق داشت.
با وجود اینکه رییــس جمهور در مهرماه 1۳۹۳ 
در ســفر به اســتان زنجــان از برطرف شــدن 
موانع اســتفاده از فاینانس ۲۶۵ میلیون یورویی 
پتروشیمی زنجان خبر داده بود، اما این موضوع 
تا سال 1۳۹۷ محقق نشد؛ تا اینکه در آبان ماه آن 
ســال، محمدرضا مدیری مدیرعامل این شرکت 
از عملیاتی شــدن تامین مالی پتروشیمی زنجان 
خبر داد و گفت: که بخش نخســت تامین مالی 
خرید تجهیزات و خدمات مهندســی طرح در 
قالب گشــایش یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ 
حدود 1۵۶.۷ میلیون یورو عملیاتی شــده است. 
۸0 درصد اعتبار اسنادی مذکور از محل اعتبارات 
ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک ملی 
و ۲0 درصد مابقی از محل منابع شرکت به مبلغ 

حدود ۳1.۳ میلیون یورو تامین شده است.

در سال های ۹۳ تا ۹۷، سرمایه ثبت شده شرکت 
صنایــع پتروشــیمی زنجــان، از محــل آورده 
ســهامداران، بیش از ۶ برابر افزایش یافته بود تا 
شــرایط بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی 

فراهم آید.
روند پتروشیمی بسیار خوب و امیدوار کننده 

است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی در این زمینه با اشــاره به اینکه روند 
پتروشیمی بســیار خوب و امیدوار کننده است، 
اظهار داشت: پیشــرفت خوبی صورت گرفته و 
پیگیری ها برای حل مشکالت شرکت ادامه دارد.
مصطفی طاهری با بیان اینکه ســهام شرکت در 
روزهای گذشــته رشد خوبی داشته است، ادامه 
داد: خارج از حاشــیه هایی که وجود دارد روند 

ادامه کار شرکت مثبت است.
وی با بیان اینکه با هیأت مدیره و مدیر عامل در 
زمینه پیگیری مشکالت شرکت جلسات خوب 
و مفیدی داشــتیم، تصریح کرد: بحث نیازهای 
ارزی و خریدهای ارزی شــرکت در حال انجام 

است.
راه اندازی پتروشیمی زنجان در 2 سال آینده

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه قرار اســت اگر موانع و 
مشکالتی در پیش نیاید تا دو سال آینده شرکت 
راه اندازی و بــه تولید برســد، تصریح کرد: به 

گفته مدیران شرکت پیشرفت این واحد فعال در 
حدود ۳0 درصد است.

وی با بیان اینکه مهمترین مشــکل شرکت نیاز 
ارزی اســت، تصریح کرد: ارزی که به شرکت 
اختصاص یافته به دلیل کمبود ارزی بانک مرکزی 
دچار مشکل شده و سفارشات و خریدهای آنها 
فعال به همین دلیل با مشکل روبه رو شده است.

طاهری در مورد تاثیر تحریم ها و مشــکالتی که 
در راه واردات دســتگاه های مورد نیاز به مشکل 
خورده بود، تصریح کرد: به گفته مدیران شرکت 
این مشــکل رفع شــده اســت و در این زمینه 

مشکلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اینکه باز هم پیگیر مشــکالت 
شرکت هســتیم، گفت: در هر جا که نیاز باشد 

برای حل مشکالت شرکت اقدام خواهیم کرد.
بخشی از تجهیزات پتروشــیمی زنجان وارد 

کشور شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
نیز در گفت گو با خبرنــگار فارس در زنجان با 
اشــاره به مشــکالت به وجود آمده برای طرح 
و حــل آنها از ســوی مســووالن تصریح کرد: 
از زمانی که شــرکت صنایع پتروشــیمی به نام 
شرکت صنایع کشاورزی وکود زنجان تغییر نام 
داد، شــرکت مبلغ ۳۲ میلیون یور به بانک ملی 
شعبه هامبورگ واریز کرد تا بتواند از 1۵۷ یورو 

اعتبارات استفاده کند.

محمدرضا آبی پور با بیان اینکه هم اکنون مبلغی 
حــدود 10۸ میلیــون یورو قــرارداد تجهیزات 
لیسانس مهندسی طرح انجام شده است، افزود: 
تاکنون شرکت مبلغی حدود ۷ یا ۸ میلیون یورو 

هم سود بانکی پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه این پروژه یک طرح عظیم است 
و نمی شــود برای آن زمانبندی خاصی را تعیین 
کرد، افزود: تمام تالشی که انجام و قراردادی که 
بسته شــده به عاملیت بانک اقدامات انجام شده 
بخشی از تجهیزات ســاخته شده و وارد کشور 
شده و بخشی هم در حال ساخت و انتقال است 
که ان شااله با تکمیل فرایند این شرکت راه اندازی 

خواهد شد.
مهمترین مشکل شرکت پتروشیمی تحریم های 

ظالمانه دشمنان است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
مهمترین مشکل شــرکت را تحریم های ظالمانه 
دشــمنان برشــمرد و گفــت: تحریم ها موجب 
ایجاد مشکل در نقل و انتقال مالی شده و باعث 
شــده تا این شرکت نتواند در زمان بندی خود به 

بهره برداری برسد.
آبی پور بخش عمده مشکالت را خارج از توان 
مدیران شرکت دانست و گفت: در صورت حل 
مشــکالت این شرکت می تواند در زمان مقرر و 

مناسب به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه پیشــرفت پروژه در حدود ۳0 

درصد است، افزود: ان شااله با ورود دستگاه ها و 
تجهیزاتی که کارهای آن به اتمام رســیده است، 
امیدواریم شاهد گشایش بزرگی در این شرکت 

باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
با بیان اینکه تامین اعتبار به موقع با روند مناسبی 
ادامه داشــته باشد و پیمانکار خارجی هم بتواند 
بــه تعهدات خود عمل کند و تجهیزات در زمان 
مقــرر به ایران وارد شــود، می تــوان گفت این 
شرکت در دو سال و یا کمتر از آن به بهره برداری 

برسد.
به هر حال مردمی که 14 ســال پیش داشته های 
خود را در راســتای توسعه و پیشرفت استان و 
شهر خود در یک طرح پتروشیمی سرمایه گذاری 
کرده انــد، امیدوارند تا بعد از ســال ها شــاهد 
راه انــدازی ایــن شــرکت و به ثمر رســیدن 

سرمایه های خود باشند.
محمدی یکی از سهامداران شرکت با بیان اینکه 
با فروش طالها همسرم و پول پس اندازی که در 
خانه داشتیم ســهام شرکت را خریدیم، تصریح 
کرد: با گذشــته بیش از 1۳ ســال هنوز چیزی 

عایدمان نشده است.
وی با بیان اینکه شاید به غیر از سهام هر چیزی 
دیگــری می خریدیم االن قیمت آن چندین برابر 
شده بود، تصریح کرد: هم اکنون سهامی که صد 

تومان خریده بودیم هزار تومان شده است.
وی با گالیه از تعلل های صورت گرفته در زمینه 
راه اندازی شــرکت گفت: به نظر من وعده های 
موسســین شــرکت در راه اندازی سریع شرکت 

دورغ از آب درآمد.

کلنگ »باهنر« 14 ساله شد!
  قول 2 ساله مسووالن برای راه اندازی پتروشیمی زنجان

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان گفت: پســماند روی زنجــان با رعایت 
مسائل بهداشتی حداکثر تا یک ماه آینده به محل 
جدید منتقل می شود که در این باره پای کار بودن 
تشــکل های زیســت محیطی برای اقناع سازی 

اثرگذاری الزم را خواهد داشت.
خدابخش مرادیه در هفتمین نشســت شــورای 
توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان با 
اشاره به اینکه رویکرد اصلی حمایت، بسترسازی 
و بهره گیری از ظرفیت های تشــکل های مردم 
نهاد در حوزه های گوناگون است، افزود: به همین 
لحاظ ادارات به عنوان مرجع صدور مجوزها و هم 
مدیران دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با 

سازمان ها و تشکلهای مردم نهاد هستند.
وی اضافــه کرد: ادارات و مدیران دســتگاههای 
مختلف اجرایی با حمایت از سازمانهای مردم نهاد 
از ظرفیت فرصت های به وجود آمده برای توسعه 

استان نهایت استفاده را داشته باشند.

مرادی ادامه داد: بر این مبنا اموری را که می توان، 
باید به صورت قانونی به تشــکل و سازمان های 
مــردم نهاد واگذار کرد و در این باره با تشــکیل 
جلساتی به این مهم اهتمام جدی داشت تا شاهد 

خروجی الزم بود.
وی با بیان اینکه گزارش دهی دستگاههای اجرایی 
و ســازمان های مختلف ۲ بخش را شــامل می 
شود، اظهار داشت: این گزارشها مبتنی بر حسب 
وظایف اداری سازمانی بوده  اما در شرایط خاص 
و اضطراری و آنچه ضررت دارد، سازمان باالتر از 

وظیفه اداری   این مهم را مد نظر قرار دهد.
مرادی با اشــاره به شرایط کرونایی کشور و این 
اســتان افزود: انتظار بر این است که سازمانهای 
مرجع صدور مجوزهای تشــکل ها و سازو کار 
عملیاتی استفاده از این فرصت را برای ضرورت 
های امروزی جامعه تعریــف کرده و از آنها کار 

بخواهند.
وی جلب و جذب کمک های مردم برای حمایت 

از اقشــار آسیب پذیر جامعه را بسیار مهم عنوان 
کرد و گفت: سازمانها و تشــکل های مردم نهاد 
با کمترین هزینه و بیشــترین عالقمندی و بدون 
ضوابط اداری فعالیت می کنند که ضرورت کنونی 
نیز بهره گیری از ظرفیت های این تشکل ها است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان ادامه داد: آگاهی بخشــی و اقناع ســازی 
جامعه برای عدم عادی انگاری زندگی در شرایط 
کرونایی نیز امری مهم بوده که  می توان از طریق 
سازمان ها و تشکل های  مردم نهاد با زبان مردم 

با گروههای هدف سخن گفت.
وی با اشاره به اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی 
گفت: در این طرح تالش می شود با قطع زنجیره 
بیمــاری شــمار مبتالیان کاهش یابــد که برای 
تحقق این امر مهم افزایش تســت های کرونایی، 
نگهداری مبتالیان در قرنطینه و آماده ســازی و 
تجهیز نقاهتگاهها، نیروی انسانی و فراهم کردن 

تغذیه مد نظر قرار گرفته است.

مرادی افــزود: بر این پایه 40 درصد  نقاهتگاهها 
دراین طرح فعــال خواهند بود و  از طرفی طبق 
آمار ارائه شــده ۷۲ درصد آمــار فوتی کرونایی 
استان را سالمندان به خود اختصاص داده اند که 
شناسایی گروههای هدف و ارائه خدمات الزم می 
تواند حتی شــرایط کرونایی استان را از وضعت 

کنونی نیز بهبود دهد. وی با تاکید بر بهره گیری از 
کمک های سازمان های مردم نهاد برای ماموریت 
و ضرورت امــروز جامعه گفت: به همین لحاظ 
مدیران دستگاههای متولی که با سازمان و تشکل 
های مردمی ســرو کار دارنــد تا مدت یک هفته 
تمامی اقدمات و کارهای انجام شده را در حوزه 

ماموریتی خود جمع بندی و  ارایه دهند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان خاطرنشــان کرد: ســاماندهی و هدایت 
ســازمان های مــردم نهاد به ســمت کمکها و 
مشــارکت های مردمی برای حمایت از اقشــار 

آسیب پذیر سوق داده شود.

 خبر ویژه

معاون استاندار زنجان:

پسماند روی زنجان 
به محل جدید منتقل می شود

# من ماسک می زنم

نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی:

روند پتروشــیمی بســیار خوب و 
امیدوار کننده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار زنجان:

بخشــی از تجهیزات پتروشیمی 
زنجان وارد کشور شده است
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عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده :

بار مسوولیت زنان در پاندومی کرونا بیشتر شد
 عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده 
گفت: آمارهای جهانی نشان می دهد زنان بیشتر از 
مردان در معرض بیکاری ناشی از پاندمی کرونا قرار 

گرفته اند.
به گزارش گروه سالمت خبرگزاری فارس، راحله 
کاردوانــی دکتری مطالعات زنان دانشــگاه تربیت 
مــدرس و عضو هیات علمی پژوهشــکده زن و 
خانواده درباره علت های »افزایش افسردگی زنان در 
دوران کرونا« اظهار داشت: بحران کرونا دو ویژگی 
دارد 1. داشــتن قرنطینه؛ در قرن گذشته کرونا تنها 
اپیدمــی بوده که مردم جامعــه را در درون خانه ها 
حبس کرده است. ۲. قابل پیش بینی نبودن. این دو 
ویژگی، ساز و کار خانواده ها را با چالش های بسیاری 
روبــه رو کرد. یعنی تا قبل از آن، مادری که خانه دار 
بود با برنامه ریزی روزانه بچه خود را از خواب بیدار 
می کرد و به مدرسه می فرستاد. تا بازگشت فرزندش، 
کارهای منزل را انجام می داد. بچه ها نیز به مدرســه 
می رفتند؛ در حوزه آموزش و تربیت قرار می گرفتند 
و تخلیه هیجان ها و خســتگی های طبیعی خود را 
داشــتند. معلمان به دانش آموزان تذکرات اخالقی 
می دادند و از لحاظ تربیتی، اجتماعی و روانشناختی، 
بچه ها در معرض تربیت بودند. اما با شیوع بیماری 

کرونا، همه اینها به یکباره از خانواده ها گرفته شد.
کرونا و بیکاری زنان

وی با بیان اینکه عمدتا زنان هســتند که در پیشانی 
این ماجــرا قرار گرفته اند، درباره علت های افزایش 
افســردگی زنان تصریح کرد: وقتی چنین شرایطی 
پیش می آید، زنان شاغل و غیرشاغل در یک تصمیم 
نهایی فرهنگی در ایران، اولین کسانی هستند که باید 
در خانه بنشــیند و از شغل و فعالیت های بیرون از 
منزلشان بگذرند. مناقشه در اشــتغال زنان، باعث 
افزایش افســردگی در این قشر شــد. دیگر علت 
افزایش افســردگی زنان، دگرگون شدن برنامه های 
فــردی، اقتصادی و روابط اجتماعی خانواده ها بود. 
مثال تصور کنید، مادران یک دوره ســخت تابستان 
را با فرزندان در خانه گذرانده اند و منتظر بازگشایی 
مدارس هســتند تا فراغتی برایشان ایجاد شود، اما 
کرونا این فرصــت را از مادران گرفت و بچه ها در 
سال تحصیلی همچنان در خانه ماندند. بنابراین مادر 
می شود مادر، مادر می شود پدر، مادر می شود معلم، 
مادر می شــود مربی، مادر می شود ...، و زنان در این 

را  سنگینی  بار  دوران، 
در ارتبــاط با اعضای 
دوش  بــه  خانــواده 
ما  اگــر  و  کشــیدند 
نشــنویم که در دوران 
بحران کرونا، افسردگی 
زنان بیشــتر شده، باید 

تعجب کنیم.
وی همچنیــن گفت: 
ناشــناخته و پیش بینی 
بحران،  بــودن  ناپذیر 
وســواس شــدید در 
بهداشــت و شستشو، 
و  مانــدن  خانــه  در 
بین  که  چالش هایــی 
همسران به وجود آمد، 
نگرانی هــای مــادران 
از رفــت و آمدهــای 
بیمــار  و  فرزنــدان 
به  را  زنان  شدنشــان، 
پیش  افسردگی  سوی 
برد. اما یک مساله بسیار 

مهم که در این دوران به شدت احساس شد، ضعف 
آموزش زنان برای کنار آمدن با این بحران بود.

ضعف های آموزش در فضای مجازی و سنگین 
شدن بار مسوولیت زنان

دکتر کاردوانی درباره ضعف های آموزش دانش آموزان 
در فضای مجازی نیز گفت: شوربختانه این آموزش 
نیز به شیوه درستی انجام نشده و چالش های زیادی 
پیرامون آن وجود دارد. در واقع خانواده ها سازوکار 
آموزش مجازی را در اختیار نداشتند. از اسفندماه که 
قرنطینه خانگی شروع شد و بچه ها به مدرسه نرفتند، 
یکباره در یک بُرهه زمانی کوتاه، همه می بایســتی 
گوشی هوشمند متصل به اینترنت می داشتند و در 
اختیار فرزندان خود قرار می دادند، زیرا آموزش در 
شبکه های اجتماعی، سایت ها و سامانه های طراحی 
شــده، شروع شد. خب، در جامعه ای که هنوز همه 
خانواده ها قادر به تامین گوشــی هوشمند نیستند 
و حتی برخــی خانواده ها باید چند گوشــی تهیه 
می کردنــد تا جوابگوی نیاز فرزندان آنها در مقاطع 
مختلف تحصیلی باشند، این کمبود خالء شدیدی 

را ایجاد کرد. البته باید این نکته را هم متذکر شویم 
که به یکباره همه توان کشور به سوی امر پزشکی 
پیش رفت تا بیماری مهار شود و در بخش آموزش، 
خانواده ها دچار سردرگمی شدند. بنابراین آموزش 
و پرورش نیز بقدر کافی پاسخگو نبود و خانواده ها 
به حال خود رها شدند. ضعف آموزش های آنالین، 
بیشــتر تأثیرات منفی خود را روی زنان گذاشت و 
مادران را در ارتباط با درس خواندن فرزندانشــان 

بسیار خسته کرد.
عدم برگزاری آیین عزاداری به افسردگی ها دامن 

زد
عضو هیات علمی پژوهشــکده زن و خانواده، به 
مسائل دیگری که ســبب افزایش افسردگی شده، 
اشاره کرد و گفت: شوربختانه در این مدت بخاطر 
کرونــا و علل دیگر، هموطنان زیادی را از دســت 
دادیم، اما خانواده ها نتوانستند برای عزیزانشان آیین 
عزاداری بگیرند و خود را تخلیه روحی کنند، همین 
امر موجب افزایش سطح افسردگی در جامعه شد. 
من اخیــرا مقاله ای در این زمینه نوشــته ام باعنوان 

»مســائل و راهبردهای اخالقی خانواده در مواجهه 
با بحران کرونا« که در همایشــی در دانشگاه شهید 
بهشتی نیز ارائه شد. در این کار تحقیقاتی، با حدود 
۷0 نفر به صورت تلفنی و مجازی مصاحبه کردم. 
یکی از نکاتی که در صحبت های حداقل دوســوم 
مصاحبه شوندگان شنیدم این بود که فوت اطرافیان 
آنها در اثر کرونا یا عوامل دیگر اتفاق افتاده اما امکان 

همدردی با نزدیکان فوت شده وجود نداشته.
وی گفت: این درحالی اســت که آیین عزاداری در 
جامعه ما، یک موضوع جــدی و بااهمیت بوده و 
عزاداری شناسنامه تاریخی داشته و مردم بایکدیگر 
همدردی داشــتند و تنها یک آیین فانتزی نبوده و 
خویشــاوندان یکهفته تا 10 روز در کنار کسی که 
عزیزش را از دســت داده بــود می ماندند. حاال در 
جامعه ای که چنین سابقه عاطفی دارد، عدم اجرای 
آیین عزاداری به آن جامعه لطمه وارد می کند. کسی 
کــه عزیزترین فرد زندگی خود را بطور ناگهانی از 
دست داده، کســی را اطراف خود پیدا نمی کند که 
سر بر شــانه هایش گذاشته و گریه کند. بسیاری از 

در  اینچنین  خانواده ها 
عزیزان  ناباوری  کمال 
خــود را در اثــر ابتال 
از  کرونا  ویــروس  به 
دست دادند و ترس و 
خویشاوندان  اضطراب 
از مبتال بودن بازماندگان 
به کرونا باعث شــد نه 
تنها خانواده ی مصیبت 
دیده، داغ خود را تحمل 
 کند بلکه تنهایی پس از 
آن را نیــز باید تحمل 

می کرد.
وی ادامه داد: از طرفی 
عروســی  آیین هــای 
و تولد نیــز به همین 
شــد  تعطیل  صورت 
و از فضای شــادی در 
شد،  کاسته  نیز  جامعه 
تاحدودی  شادی ها  اما 
مجــازی  فضــای  در 
مدیریت شــد. البته به 
نظرم االن پس از چند ماه تاحدودی توانســتیم یاد 
بگیریم که چگونه شادی ها و عزاداری ها را در بحران 
کرونا مدیریت کنیم و آغوش هایی که از خانواده ها 
گرفته شــد را جبران کنیم. عمدتا یک جامعه سیال 
و پویا، اینگونه اســت که وقتی آسیب و بحرانی را 
تجربه می کند، بتدریج دوباره خود را احیا می کند و 
در مواجهه با این بحران، دیدیم که تحوالتی اتفاق 

افتاد و با تکنیک هایی مدیریت شد.
بروز رفتارهای متفاوت در مواجهه با بحران

کاردوانی با اشاره به رعایت فاصله فیزیکی و تاثیر 
آن بر روابط همســران عنوان کرد: مواجهه افراد با 
بحران ها متفاوت است. در این مورد باید گفت که 
برخی بسیار عالی با موضوع کنار آمدند، مثال با زن 
و شوهری که یکســال از ازدواج شان می گذشت 
برای تحقیقاتم صحبت کردم، هر دو تحصیلکرده 
بودند و مشاغل آزاد داشتند و بخاطر کرونا با تعطیل 
شدن کار و کم شدن درآمد، در کنار داشتن مخارج 
زندگی و اقساط وام ازدواج و... روبرو شده بودند. 
اما علیرغم چالش های به وجود آمده و کمتر شدن 

روابط فیزیکی، پیوند عاطفی آنها افزایش یافته بود.
وی بیان کــرد: خانم دیگری بیــان می کرد قبل از 
شیوع کرونا عادت به احوالپرسی از اعضای خانواده 
نداشــتم، اما با گسترش این بیماری، به بهانه کرونا 
هر روز دست بر پیشانی تک تک اعضای خانواده 
می گذارم و حالشــان را میپرسم و همین یک رابطه 
عمیق عاطفی را در خانواده ایجاد کرده است. دختر 
خانمی هــم تعریف می کرد که در شــهر دیگری 
زندگی می کرده و بخاطر کرونا به خانه برگشــته و 
با برادری که سال ها مشکالت زیادی داشته، آشتی 
کرده اســت. اما یکســری افراد هستند که وقتی با 
بحران روبرو می شــوند، به شدت دچار اضطراب 
شده و مدیریت بحران را از دست می دهند. همچنین 
انســان های فردگرایی هم هستند که عادت به تنها 
زندگی کردن دارند و دوست دارند مشکالتشان را 

به تنهایی حل  کنند.
کاردوانی ادامه داد: خانمی در این باره اظهار داشت ؛ 
از ابتدای قرنطینه، همســرم اتاق جدایی برای خود 
انتخاب کرد. رابطــه اش را با فرزندا نمان کم کرد و 
اجازه رفت و آمد به اتاقش را نمی داد. این فاصله، من 
و فرزندانم را دچار آسیب کرد. بنابراین نحوه مواجهه 
با بحران، به شخصیت افراد بازمی گردد و پیامی در 
آن نهفته است. افراد در مواجهه با بحران های واحد، 
حالت های متفاوتی را بروز می دهند و دو سر کامال 
متفاوت این طیف هستند. قرنطینه برای یکسری از 
افراد بسیار خوب بود و باعث ارتباط های جدید و 
بازی های خانوادگی شــد اما برای یکسری دیگر، 
موجب فاصله های سخت شد. پیام این تفاوت ها 
این است که ما می توانیم برای ادامه مواجهه با بحران 
کرونا و هم بحران های آتی، دریابیم چه شخصیتهایی 
در جامعه مان وجود دارنــد و چه کارهایی باید از 
لحــاظ تربیتی، جامعه پذیــری، مدیریت بحران و 
تاب آوری، روی افــراد و خانواده ها انجام دهیم و 
راهکارهای ادامه بحران فعلی و مواجهه با بحران های 

آتی کشور را بشناسیم.
وی در پایان تاکیــد کرد: کرونا هم بحران یکی دو 
روزه نبود و به مرور زمان خود را بیشــتر شناساند. 
همین باعث شد برای تحوالت مثبت از آن استفاده 
کنیم. به عقیده من، باید روی تاب آوری خانواده ها 
بیشتر متمرکز شویم و سیاست ها را در سطح فردی 

و اجتماعی بر پایه آن پیش ببریم.

آگهی اعالن رای افراز 
چون برابر شماره ۱۱۲/۹۹/۳۵۳۸۱ تاریخ ۹۹/۸/۲۹ و نقشه پیوستی موضوع ماده ۵ آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای بر افراز سهمی آقای 
غالمعلی هادی از پالک ۶۴/۴۳۱ واقع در سلطانیه بخش ۳ زنجان صادر گردیده بدین وسیله رای افرازی و صورتجلسه و نقشه آن برابر ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اعالن بنابراین از مالکان مشاعی در خواست می شود چنانچه اعتراضی نسبت به رای افرازی مزبور دارند برابر ماده 
۲ قانون افراز و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی، دادخواست اعتراض خود را تسلیم مرجع صالح قضایی نمایند. 

الزم به ذکر است روز ابالغ و اقدام جزو مهلت مقرر در اعتراض نمی باشد.
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

صورتمجلس افرازی
در ارتباط با تقاضای شــماره ۱۱۲/۹۸/۳0۷0۱-  ۱۳۹۸/۹/۲0 از ســوی آقای غالمعلی هادی مبنی بر افراز مقدار ۱/۱۵0 از ۲/۳ جفت از ۱۴۴ جفت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک متن موضوع سند قطعی شماره ۲۱۳۷۹- ۱۳۹۸/۸/۳ دفتر۲۱ سلطانیه از پالک ۶۴/۴۳۱ اصلی بخش سه زنجان واقع در 
ســلطانیه، آگهی دعوت به جلســه افراز تنظیم که به ترتیب به شعبه اجرای و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان ارسال و متعاقبا ذیل یک 
نسخه از آگهی مذکور توسط مامور اجرای گواهی گردیده مبنی بر اینکه آگهی مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲0 در معابر الصاق گردیده است. از طرفی آگهی 
مذکور در روزنامه زنگان امروز به شماره ۴۴۷- ۱۳۹۸/۹/۳0-, صفحه ۷ چاپ و منتشر گردیده است. بنابراین با عنایت به موارد فوق اینجانبان سهرابی و 
طاهری، نماینده و نقشه بردار ثبت سلطانیه در معیت خواهان در موعد مقرر)ساعت ۱0 صبح روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱0/۲۵( به محل وقوع ملک عزیمت 
نموده و ضمن کنترل محل نسبت به تهیه کروکی اقدام گردید و اینک نیز نقشه مورد تقاضا ترسیم و پیوست گردیده است. نقشه مورد نظر طی شماره 
۱۱۲/۹۸/۳۶۸۱۵- ۱۳۹۸/۱0/۳0 به شــهرداری سلطانیه ارسال که شهرداری در پاسخ با تاخیر به موجب شماره ۱۴/۳۲۴۸- ۱۳۹۹/۸/۱۷ اعالم نموده 

افراز مورد تقاضا بال مانع بوده و کاربری مورد تقاضا را به صورت مسکونی اعالم نموده است. 
اینک با عنایت به موارد فوق و محاط بودن قطعه مورد تقاضا در پالک ۶۴/۴۳۱ اصلی و عدم وجود معترض در محل و تکافوی سهام ارائه شده از سوی 

متقاضی نسبت به تصرفات آن به شرح آتی حدود و مشخصات قطعه افرازی تعیین می گردد.
حدود و مشــخصات ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت ۱۴0/۳0 متر مربع شــماال به طول ۱0/0۵ متر پی درب و دیواریســت به شارع.شرقا به 
طول۱۳/۹۵ متر پی است به اراضی واقع در باقیمانده پالک ۴۳۱ فرعی. جنوبا به طول ۱0 متر مرزیست به اراضی واقع در باقیمانده پالک ۴۳۱ فرعی. 

غربا ۱۴/0۶ متر مرزیست به اراضی واقع در باقیمانده پالک ۴۳۱ فرعی. 
نماینده ثبت )سهرابی(        نقشه بردار )طاهری(

رأی افراز
خواهان: غالمعلی هادی

خواندگان: دیگر مالکین مشاعی پالک ۶۴/۴۳۱
در رابطه با در خواســت افراز آقای غالمعلی هادی و با مالحظه 
پرونده ثبتی و گواهی ماده ۲ افراز در باره پالک ۶۴/۴۳۱ بخش 
۳ زنجان که توسط نماینده ثبت تهیه گردیده است و با استناد 
به اینکه آگهی دعوت به جلســه افراز در روزنامه زنگان امروز به 
شــماره ۴۴۷ تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳0 چاپ و منتشر و طبق گواهی 
مأمــور ابالغ و اجرا در اماکن و معابــر عمومی الصاق گردیده و 
با توجه به گزارش شــماره ۱۱۲/۹۸/۳۶000 تاریخ ۹۸/۱0/۲۵ 
نماینده و نقشه بردار اداره مبنی بر حضور در زمان تعیین شده 
در محل وقوع ملک و نقشه برداری محدوده مورد تقاضا و عدم 
حضور معترض به عملیات در محل و موافقت شهرداری سلطانیه 
با افراز ملک با کاربری مسکونی مستند به نامه شماره ۱۴/۳۲۴۸ 
تاریخ ۹۹/۸/۱۷ منضم به نقشه تایید شده، با توجه به موارد ذکر 
شــده عملیات افراز به درســتی انجام و در اجرای ماده ۵ آیین 
نامــه قانون افراز و فروش امالک مشــاع رای بــه افراز و صدور 
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به 
مســاحت ۱۴0/۳0 متر مربع از پالک ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی 
در سهم و مالکیت خواهان در قبال سهم مشاعی وی صادر می 
گردد و باقیمانده در ســهم و مالکیــت خواندگان افراز در قبال 
ســهم مشاعی آنها مستقر می گردد. رأی صادره به استناد ماده 
۶ آیین نامه بــه خواهان و خواندگان ابالغ می گردد تا چنانچه 
اعتراضی داشــته باشــند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ وفق 
مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاع اعتراض خود را 

به دادگاه صالحه شهرستان تسلیم نمایند.
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

 عضو کمیته علمی ســتاد کرونا با تاکید 
بر اینکه حتی با وجود واکســن، کرونا ریشه کن 
نمی شود و باز هم باید نکات بهداشتی را رعایت 
کنیم، نسبت به برگزاری مهمانی ها و دورهمی ها 

هشدار داد.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
در همه گیری کرونا، مردم تجارب ارزشــمندی 
به دســت آوردند. پس از محدودیت های اسفند، 
فروردین و ماه مبارک رمضان که مردم به خوبی 
از دستورالعمل ها تبعیت کردند، در خانه ماندند و 
مسافرت نرفتند، در اردیبهشت ماه به سمت کنترل 
بیمــاری رفتیم و مزد آن زحمــات را گرفتیم و 
بسیاری از بخش های کرونا در بیمارستانها تعطیل 
شــدند، اما همان زمان هم خیال خام بود که فکر 
کنیم کرونا را شکســت دادیــم و دیگر برایمان 

خطری ندارد.
وی افزود: شوربختانه علی رغم توفیقات به دست 
آمده، ساده انگاری برخی باعث شد پس از خرداد 
ماه آمار بیماری روند افزایشی داشته باشد و حتی 
این فرضیه که اعالم می کرد بیماری در تابستان و 
گرما از بین می رود نیز شکست خورد. ما حتی در 
برخی نقاط مانند استان خوزستان که گرمسیر هم 

هستند در این فصل با فجایعی روبرو شدیم.
مردانی با اشــاره به رونــد رو به کاهش بیماری 
هم اکنون در کشــور، تاکید کرد: موارد ورودی 

به بیمارســتان کاهــش یافته اســت و حتی در 
برخی بیمارستان ها تعداد موارد جدید بیماری به 
نصف رسیده است، ولی این موضوع نباید باعث 
ساده انگاری و غفلت از نکاتی مانند فاصله گذاری 
اجتماعی، عدم حضور در تجمعات و... شــود. 
ما فکر می کنیم باید این تجربه تاریخی دستیابی 
موقــت به مدیریت بیماری در اردیبهشــت ماه، 

الگوی ما باشد.
وی افزود: اگر واکسن کرونا در اختیار جامعه قرار 
گیرد با رعایت نکات بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی می توانیم به کنترل بسیار خوب بیماری 

تا سال آینده امید داسته باشیم.
این متخصص بیماری های عفونی با تاکید بر اینکه 
در مــورد کرونا به هیچ عنوان نمی تــوان از واژه 
»ریشه کن شدن« استفاده کرد، تصریح کرد: بیماری 
کنترل خواهد شد و سپس به شکل یک بیماری 
بومی مانند ســینه پهلو و... درمی آید اما ریشه کن 
نمی شــود. وی با اشاره به اینکه دورهمی ها یکی 
از عوامــل اصلی انتقال ویروس کرونا هســتند، 
اظهار کرد: بر پایه بررسی ها ۵0 درصد افراردی که 
اخیرا به کرونا مبتال شدند شرح حالی از شرکت 
در دورهمی را ذکر کرده اند. البته سنت شب یلدا 
برای ما ایرانیان بسیار مهم است بنابراین هر خانواده 
باید در منزل خودش خوراکی های مخصوص این 
شــب مانند انار، هندوانه و... را خریداری کرده و 

آیین را با حضور اعضای خانواده برگزار کند. از 
طرفی اپلیکیشن های ارتباطی مختلف این امکان را 
به ما می دهند که با عزیزان و بزرگ ترهایمان تماس 
تصویری برقرار کرده و دورادور این سنت حسنه 
را انجام دهیم. شــب یلدای امسال مانند 1۳ بدر، 
عید نوروز و دیگر آیینات و آیین ها باید متفاوت 
باشد و امیدواریم مردم حداکثر همکاری را برای 

حفظ جان خودشان با ما داشته باشند.
عضو کمیته علمی کرونا با اشاره به خستگی کادر 
درمان پس از حدود 10 ماه مبارزه با کرونا در خط 
اول بیماری، گفت: اکنون پس از محدودیت های 
جدیــد و کاهش بار بیماری، بارقه هایی از امید و 
لبخند در میان کادر درمان شکل گرفته است که 
از مردم می خواهیم با کمک به ما، این لبخندها را 

تبدیل به اشک و یاس نکنند.

عضو کمیته علمی ستاد کرونا:

کرونا ریشه کن نمی شود| »یلدا« در خانه بمانید

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۹۹۶0۳۲۷00۸000۳۸۷ مورخه ۹۹/۹/۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول محبی فرزند کتابعلی به شماره شناسنامه ۶۷۲ کد ملی ۴۳۷0۷۶۶۵0۸ صادره از 
خدابنده ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک ۴۶۵0 فرعی از ۴۳۱ فرعی از  ۶۴ اصلی به مساحت ۱۳۳/۷۵ مترمربع واقع در سلطانیه از مالکیت خود متقاضی آقای 
رسول محبی فرزند کتابعلی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱0/۹
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه شرکت جوجه آویژه زنجان طبق تقاضای وارده شماره ۱0۱۳۳۶۵ مورخه ۹۹/۷/۶ درخواست افراز مالکیت خود را از پالک ثبتی ۳۵- اصلی 
بخش ۷ زنجان واقع در قریه دیزج آباد را نموده اســت و در درخواســت اعالم داشــته دسترسی به نشانی بیشتر مالکین ندارد. بنابراین به استناد ماده 
۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا از کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در پالک مذکور دعوت 
به عمل می ِآید که راس ســاعت ۱۱ صبح روز دوشــنبه مورخه ۹۹/۱0/۱۵ که عملیات افراز توسط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت می 
گیرد حضور بهم رسانند، عدم حضور مانع انجام افراز نخواهد بود بدیهی است در صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی 

در همین روزنامه مجددا منتشر خواهد شد.
محمدرضا حسنی-  سرپرست واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه یک زنجان
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سه اقدام اساسی 
برای تعیین دستمزد 

عادالنه کارگران
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران از کمیســیون اجتماعی و فراکسیون 
کارگری مجلس خواست تا در راستای تعیین 
دســتمزد عادالنه برای کارگــران، در جهت 
اصالح ماده 41 قانون کار، تغییر ترکیب اعضای 
شــورای عالی کار و الزام اعتبار امضای گروه 

کارگری در صورتجلسه دستمزد گام بردارند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
تاکید برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش 
40 درصدی حقوق کارگران در ســال آینده 
اظهار کرد: در شرایطی که از تشکیل جلسات 
شــورای عالی کار و مذاکرات دستمزد خبری 
شنیده نمی شود مایه دلگرمی و امیدواری است 
که مجلس دغدغه معیشت کارگران را دارد و 
نمایندگان افزایــش حقوق جامعه کارگری را 

پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق قانون باید 
بر پایه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین 
شود. امروز نه تنها هزینه های زندگی کارگران 
افزایش یافته بلکــه برخی از مولفه ها و اقالم 
معیشتی کارگران چند برابر شده است بنابراین 
افزایش 40 درصدی حقوق در ســال آینده با 
توجه به فاصله زیاد بین خط معیشــت و نرخ 

تورم تکافو نمی کند.
تعریف جایگاه کارگران و اصالح ماده ۴۱ 

قانون کار
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با تاکید بر مشخص شدن جایگاه کارگران در 
تعیین مزد و فراهم کردن زیرساختهای آن اظهار 
کرد: برای آنکه مشکل تعیین دستمزد حل شود 
سه مساله باید در دســتور کار قرار گیرد و از 
مجلس می خواهیم قبل از ورود به رقم دستمزد 
ما را در تحقق این ســه مقوله یاری دهد. اول 
اینکــه ماده 41 قانون کار اصالح شــود و هم 
اکنون این زمینه مساعد است که نمایندگان در 

قالب طرحی، دو بند ماده 41 را اصالح کنند.
ابوی افزود: هر زمان که به دنبال اصالح قانون 
کار هستیم یک هجمه عظیمی وارد می شود 
در حالی که وقتی به مشکل برخوردیم ناچاریم 
قانون را اصالح کنیم حتی بهترین قوانین هم 
به مرور زمان ممکن اســت مشمول اصالح و 
رفع ایرادات شــوند بنابراین معتقدم ماده 41 
قانون کار باید اصــالح و ایرادات آن برطرف 
شود وکمیســیون اجتماعی مجلس می تواند 
از ظرفیت تشکل های کارگری برای اصالح 
قانون استفاده و خالهای این ماده قانونی را با 

قید دوفوریت برطرف کند.
وی دومین مساله را ترکیب شورای عالی کار 
دانســت و گفت: ترکیب فعلی شورا عادالنه 
نیست و چون در قانون تغییری در ترکیب اعضا 
به وجود نیامده سالهای سال است که به همان 
رویه دنبال می شود در صورتی که حد نصاب 

در ترکیب اعضای شورا باید رعایت شود.
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
اضافه کرد: به عنوان یکی از ســه تشکل بزرگ 
کارگری همواره از حضور و تالشــهای کانون 
عالی شــوراهای اسالمی کار به عنوان اعضای 
اصلی گروه کارگری در شورا حمایت کرده ایم 
و مشکلی با این مساله نداریم ولی وزن جامعه 
کارگری در شورای عالی کار باید افزایش یابد. 
طبق قانون سه تشکل مجمع عالی نمایندگان 
کارگران، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
و شوراهای اسالمی کار به رسمیت شناخته شده 
اند ولی تنها نمایندگان کانون شوراهای اسالمی 
کار به عنوان اعضای رسمی حضور دارند و دو 
گروه دیگر به اســم ناظر و مشاور در جلسات 
حضور می یابند بنابراین الزم اســت از هر سه 
تشکل رسمی کارگری در ترکیب شورا حضور 
داشته باشــند تا هم حدنصاب اعضا به شکل 
عادالنه رعایت شــود هم قــدرت چانه زنی 
کارگران باال برود. این مقام مســوول کارگری 
در راســتای اصالح ترکیب اعضای شــورای 
عالی کار پیشنهاد کرد عالوه بر افزایش تعداد 
اعضای کارگری، یک یا دو نماینده مجلس هم 
به ترکیب شورای عالی کار اضافه شوند و در 

جلسات تعیین دستمزد حضور یابند.
اعتبار امضای گروه کارگری در صورتجلسه 

دستمزد
وی در عیــن حال اعتباربخشــی به امضای 
گروه کارگری در صورتجلســات دستمزد را 
خواستار شــد و گفت: تاکید ما این است که 
امضا نمایندگان کارگری حتما پای صورتجلسه 
دستمزد گرفته شود. اینطور نباشد که دو گروه 
دولت و کارفرما امضــا کنند و حضور گروه 

کارگری نمایشی قلمداد شود.
به گفته ابــوی، مجلس می تواند قیدی تحت 
عنوان الزام امضای گــروه کارگری در قانون 
بگنجاند که امضای نمایندگان کارگران در شورا 

دارای اعتبار باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
در پایان با اشاره به دغدغه نمایندگان مجلس در 
باره وضع معیشت و دستمزد کارگران، گفت: 
از نمایندگان مجلس مــی خواهیم در جهت 
برطرف شدن نقاط ضعف ماده 41 قانون کار 
و تعریف و تثبیت جایگاه کارگران در شورای 
عالــی کار و افزایش قدرت چانه زنی آنها گام 

بردارند.

خبر

 وزارت صنعــت در حالی جدیدا 
آزادسازی قیمت برخی خودروها را با این 
توجیه که رقیب داخلی دارند، از شورای 
رقابت خواســتار شــده که تولیدات به 
اصطالح رقیب، عدد ناچیزی است و سهم 
بازار کمی را در مقایســه با خودروهای 

مورد تقاضا دارا هستند.
بــه گزارش فارس، حدود ۲ ماه پیش بود 
که علیرضا رزم حســینی وزیر صنعت، 
محسن صالحی نیا را از ریاست سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران به ریاســت ســازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران منصوب کرد و این 
اتفاق تقریباً همزمان بود با سپردن تعیین 
تکلیف قیمت گذاری خودرو به سازمان 

گسترش )زیرمجموعه وزارت صنعت(.
به این ترتیب صالحی نیا که ریاست هیأت 
مدیــره ایران خــودرو و معاونت صنایع 
وزارت صنعت را در کارنامه کاری خود 
دارد، حاال مســوول تدوین شیوه جدید 

قیمت گذاری خودروها شده است.
در جدیدتریــن بحث های مطرح شــده 
در این مورد، درخواســت ایــدرو برای 
آزادسازی قیمت برخی خودروها مدنظر 

بوده است.
در این باره، رضا شــیوا رییس شــورای 
رقابت در حالی از درخواســت سازمان 
گسترش برای آزادســازی قیمت برخی 
خودروها بــه دلیل رقابتی بــودن تولید 
این محصوالت خبــر داده که هم اکنون 
واردات متوقف اســت و در عین حال، 
مونتاژ خودروهای رقیــب در داخل نیز 
در مقایسه با خودروهای درخواستی رقم 

پایینی است.
به گفته شیوا، پیشنهاد سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل 
10 خودرو شــامل دناپالس توربو شارژ، 
هایما، رانا، کوئیک، شــاهین، ساینا، پژو 
۲0۷پانوراما، چانگان، آریا، K1۳۲ و برخی 
دیگر از خودروها از شمول قیمت گذاری 

شورای رقابت است.
وی تصریح کرد: این ســازمان با استناد 
بــه تولید و عرضــه خودروهای هم رده 
مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع 
 ام وی ام و ایکــس ۳۳ در مدیران خودرو 
و برخــی محصوالت جدیــد در گروه 
خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار 
این خودروها را رقابتــی قلمداد کرده و 
درخواست خروج این خودروها از شمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت 

را ارائه کرده است.
بررســی آمــار تولیــد ۸ ماهه امســال 
خودروسازان نشان می دهد در این مدت 
تولید کوئیــک معادل ۲4 هــزار و ۵۷۷ 
دستگاه و رانا ۶ هزار و ۸1۹ دستگاه بوده 

است.

این در حالی اســت که در ۸ ماهه امسال 
جمع تولید کرمــان موتور 4 هزار و ۸۵۳ 
دستگاه و جمع تولید مدیران خودرو 1۵ 
هزار و ۹۶۲ دستگاه و گروه بهمن هزار و 
1۲۵ دستگاه بوده است که البته همه این 
تولیدات نیز به عنوان رقیب خودروهای 
درخواستی ســازمان گسترش محسوب 

نمی شوند. 
همچنین واردات خودرو ممنوع است و 
هیچ رقیب جــدی برای تولیدات داخلی 
وجود ندارد. به این ترتیب شاهد رفع یک 
شــبه انحصار از بازار خودروهای مورد 

تقاضای سازمان گسترش هستیم.
در عین حــال باید دیــد قیمت گذاری 
محصوالت مونتاژی با چه دستورالعملی 
صــورت گرفتــه و این نرخ هــا تا چه 
حد قابل دفاع و بــه دور از هرج و مرج 
قیمت گذاری بوده اســت کــه حاال قرار 
است، مبنای آزادسازی قیمت خودروهای 

داخلی قرار گیرند.
در آخریــن قیمت گــذاری محصوالت 
مدیــران خودرو، بــرای محصول چری 
آریزو Turbo( ۶( کــه در آبان ماه ۹۸ 
با احتســاب دالر 11 هزار و 400 تومانی 
حــدود  ۳۷۲ میلیون تومــان بود، قیمت 
۸۷۲ میلیون تومان تعیین شــد و قیمت 
چری تیگــو IE( ۷( نیز از 4۳۷ میلیون و 
۳00 هزار تومان بــه ۹۸ به ۹۹0 میلیون 
تومان افزایش یافت. همچنین قیمت هر 

دستگاه تیگو۶ معادل ۸۷۲ میلیون تومان 
تعیین شد که مشخص نیست این قیمت 
گذاری با چه معیاری صورت گرفته است 
و ظاهراً نظارتی از سوی وزارت صنعت 
یا دستگاه های ناظر بر تعیین این قیمت 
های نجومی وجود نداشته است. حاال قرار 
است این نرخ ها مبنای تعیین قیمت برخی 
خودروهای داخلی شوند، خودروهایی که 
به جای مونتاژ قطعــات وارداتی، ادعای 
داخلی سازی دارند و با استفاده از قطعات 

داخلی تولید می شوند. 
از سویی در پیشــنهاد سازمان گسترش، 
آزادســازی قیمت برخــی خودروها که 
تولید نمی شوند نیز مطرح است از جمله 
»هایما« که ایران خودرو مدتی قبل اعالم 
کرد تولیدش به دلیل عدم واردات قطعات 
در پی تشدید تحریم ها، امکان پذیر نیست 

و متوقف شده است.
* انحصاری نبودن بازار خودرو، عوام 

فریبی است
موضوع آزادسازی قیمت خودرو همواره 
مورد درخواست خودروسازان بوده و در 
مقابل، شورای رقابت با هدف رگوالتوری 
این  بازار خودروسازان مســوول کنترل 

بخش بوده است. 
در ســال ۹۳ که خودروســازان همچنان 
پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بوند، شیوا 
رییس شــورای رقابت با تاکید بر اینکه 
انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است 

و هم اکنون بیش از ۹0 درصد خودروها 
فقط از ســوی دو شرکت بزرگ خودرو 
ســاز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا 
تولید می شــود، گفته بــود: اینکه تعداد 
سازندگان خودرو در کشور 1۷ کارخانه 
عنوان می شود، ادعایی نامفهوم و در واقع 

عوام فریبی است.
به گفته وی، از 1۷ کارخانه اعالم شــده 
از ســوی انجمن خودروسازان به عنوان 
تولیدکنندگان خودرو، تعداد 1۵ کارخانه 
فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این 
کارخانه ها نیز به دلیل آنکه ســهم پایینی 
از بــازار خودرو را تشــکیل می دهند، از 
تاثیرگذاری الزم به منظور ایجاد رقابت در 

بازار برخوردار نیست.
وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی 
چینی ام.وی.ام را به عنــوان یکی از 1۷ 
کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور 
نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت 
تولید خودروی ســواری بسیار پایینی در 
کشور برخوردار است و میزان تولید این 
شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران 
خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس 

نیست.
به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که 
بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند 
به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و 
در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود 
را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد 

نشــود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران 
خواهند کرد.

وی با بیان اینکه تمام خودروها را شورای 
رقابت قیمت گذاری نمی کند، گفته بود: 
خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲ هزار 
سی ســی با مشخصه قیمتی خودروهای 
پرمصرف در کشــور از جمله پراید، پژو 
و ســمند که بیــش از ۹0 درصــد بازار 
خودروی ایران را تشکیل می دهند، مطابق 
با فصل نهم قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل 44 قانون اساسی فقط از سوی 

شورای رقابت قیمت گذاری می شود.
* وعده های توخالی و مردم چشــم 

انتظار
تالش خودروســازان برای آزادســازی 
قیمت خودرو در شــرایطی که واردات 
متوقف است در حالی ادامه دارد که مدتی 
اســت مردم وعده های مختلفی در باره 
ساماندهی بازار خودرو، حذف دالالن و 
کاهش قیمت خودرو در بازار را از دهان 
مسووالن دولتی و مجلسی می شنوند، ولی 
تاکنون وعده ای عملی نشــده و بیشــتر 
شاهد نزدیک شــدن قیمت کارخانه ای 
خودروها به نرخ های بازار آزاد هســتیم 
و نــه از بین رفتن اختالف قیمت بازار با 

کارخانه!
مسووالن وعده های مختلفی به مردم داده 
بودند از طرح مجلس برای عرضه خودرو 
در بورس گرفته تا فروش فوق العاده ۲۵ 

هزار دســتگاه خودرو در مــاه که ظاهراً 
فعاًل تالش خودروسازان برای آزادسازی 
قیمت خودرو از طریق جلســاتی که با 
راهبری سازمان گسترش برگزار می شود، 

در حال نهایی شدن است.
به این ترتیب در شرایطی که مردم چشم 
انتظار بهبود عرضه و قیمت گذاری خودرو 
در کارخانه و بازار هستند، وزارت صنعت 
در پی آزادسازی قیمت خودروها است که 
با توجه به پایین بودن تیراژ تولید نمی توان 
انتظار داشت قیمت این خودروها در بازار 

از نرخ های فعلی پایین تر بیاید.
افزایش  بــرای  اختصاصی  * مصوبه 

قیمت خودرو
هم اکنون و در کنار عرضه قطره چکانی 
خودروســازان، اتفاقــی کــه نارضایتی 
مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه 
شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو 
هر ســه ماه یک بار اســت به طوری که 
خودروسازان می توانند حداقل 4 مرتبه در 
سال قیمت محصوالتشان را افزایش دهند. 
این مجوز در شرایطی صادر شده که شاهد 
چنین تصمیم گیری برای دیگر تولیدات 

صنعتی نیستیم.
شیوا رییس شورای رقابت در این مورد با 
بیان اینکه خودروسازها می خواستند، هر 
ماه افزایش قیمت داشته باشند، می گوید: 
شــورای رقابت با این موضوع موافقت 
نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار 
ایــن افزایش قیمت اعمال شــود، به هر 
صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر 
که این تغییر قیمت با فاصله مثال ۶ یا ۹ ماه 
یا یکسال رخ دهد، موجب افزایش زیان 
انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر 
آنها خواهد شــد، بنابراین هیچ چاره ای 
نداشــتیم و باید از تولید کننده هم دفاع 
می شــد از این رو حداقل ســود را برای 
آن تعیین کردیم تا بتــوان در چارچوب 
مشخص و هر ســه ماه یکبار طبق تورم 
بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت 

اقدام کرد.
حاال بحث ها فراتر از رشد قیمت ۳ ماهه 
رفته و خودروسازان و شورای رقابت از 
آزادســازی قیمت ها سخن می گویند که 
می تواند عاملی برای افزایش ماهانه قیمت 

ها باشد، نه فقط ۳ ماه یکبار.
باید منتظر ماند و دید سرنوشــت قیمت 
گذاری خودرو و مدیریت بازار به کجا می 
رسد و در نهایت مردم از تصمیمات دولتی 

منتفع خواهند شد یا خودروسازان؟
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه 
»فارس من« با ثبت ســوژه هایی با عنوان 
کارخانه ای  قیمت  کاهش  »درخواســت 
خودروهــا« و »واردات خــودرو رو آزاد 
کنید« خواســتار پیگیری این موضوعات 

شده اند.

وزارت صنعت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد

رفع یک شبه انحصار خودروسازان
  انحصاری نبودن بازار خودرو، عوام فریبی است

 بازار خودروی پایتخت در هر 
ســه رده داخلی، مونتاژی و خارجی در 
رکود به سر می برد و نوسان نرخ دالر در 
بین کانال های ۲4 تا ۲۶ هزار تومانی در 
روزهای گذشته باعث شده این سکون و 

رکود همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا، بررسی 
فضای مجازی و سایت های خودرویی 
در روز جاری حاکی اســت هر دستگاه 
پراید 1۳۲ حــدود 104 میلیون تومان، 
پراید 1۵1 )وانت پرایــد( 10۷ میلیون 
تومان، پراید 1۳1 حــدود 101 میلیون 
تومــان، پراید 111 به بهای 1۲0 میلیون 
تومان، تیبا صنــدوق دار به قیمت 110 
میلیون تومــان و تیبا ۲ بــه بهای 1۲1 
میلیون تومان از ســوی فروشــندگان 

قیمت گذاری شده است.
در گروه ایران خودرو نیز فروشندگان و 

آگهی دهندگان پژو 40۵ جی. ال. ایکس 
را به 1۷1 میلیون تومان، پژو ۲0۶ تیپ 
۲ را بــه 1۹0 میلیون تومــان، پژو ۲0۷ 
دنــده ای را به ۲۶۹ میلیــون تومان، پژو 
۲0۶ صندوق دار را به ۲40 میلیون تومان 
و پژو پارس ساده را ۲01 میلیون تومان 

قیمت گذاری کردند.
»نعمت اله کاشانی نسب« رییس اتحادیه 
در  پایتخت  نمایشــگاه داران خودروی 
این زمینه به ایرنا گفت: با گذشت حدود 
10 روز از پایان تعطیلی های دو هفته ای 
کرونایی، هیچ تغییری در وضعیت بازار 
شــاهد نبوده و همچنان رکود کامل در 

خرید و فروش ها وجود دارد.
وی که همچون همیشه از اعالم قیمت 
می کرد،  خــودداری  خودروهــا  برای 
افزود: معامله ای انجام نشده که بخواهیم 

اطالعاتی در این زمینه بدهیم.
کاشانی نســب معتقد است: مردم تصور 
می کنند کــه قیمت ها باز هــم پایین تر 
خواهد آمد و اگر اعالم دو شرکت بزرگ 
خودروساز در تجاری سازی 140 هزار 
دســتگاه خودرو تا پایان سال را در نظر 
داشته باشــیم، باید به خریداران خودرو 
حــق داد که همچنان منتظر کاهش های 

بیشتر باشد.

قیمــت خودروهای  تاکید کــرد:  وی 
خارجی نیز در روزهای گذشــته متأثر 
از رکود خودروهای داخلی، بدون تغییر 

مانده است.
بــه گــزارش ایرنــا، امروز در دســته 
مونتاژی ها هر دســتگاه پــژو ۲00۸ به 
حــدود ۸۶0 میلیون تومان، هایما اس ۷ 
بسته به کارکرد بین ۵۹0 تا ۶۵0 میلیون 
تومان، هایما اس ۵ حدود ۵۶0 میلیون 
تومــان و جک اس ۵ بــه ۶۵۵ میلیون 

تومان قیمت گذاری شده است.
بررســی قیمت ها در بازار خودروهای 
خارجی نیز حکایــت از ثبات و تداوم 

رکود دارد. یک نمایشگاه دار در نیاوران 
واقــع در شــمال تهــران می گوید: در 
10 روز گذشــته قیمت ها ثابت مانده و 

تغییری نداشته است.
»کوروش طواحن« به ایرنا گفت: افرادی 
که در هفته ها و ماه های گذشته خودرو 
به قصد ســرمایه گذاری آن هم با مبالغ 
باال خریداری کرده بودند، این روزها در 
برابر کاهش قیمت ها به شدت مقاومت 

می کند.
یک فعــال دیگــر بــازار خودروهای 
خارجی نیز معتقد اســت: ثبات نسبی 
دالر در روزهای گذشــته، در وضعیت 

کنونی بازار بی تأثیر نیست و همه دست 
نگه داشته اند که ببینند در نهایت اوضاع 

چطور خواهد شد؟
وی، به افزایش اندک قیمت خودروهای 
داخلی در روزهای گذشــته اشاره کرد 
که به طور معمــول با وقفه ای چندروزه 
بــر روی قیمت خودروهــای خارجی 

تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مشاهدات حاکی است 
امروز هر دســتگاه بی. ام. و ۷۳0 در ۶ 
میلیارد تومان، لکسوس ان. ایکس بین 
۳.4 تا ۳.۵ میلیارد تومان، فولکس واگن 
تیگوان ۲.4 میلیارد تومان، سانتافه مدل 
۲01۷ صفر کیلومتــر ۲ میلیارد و 100 
میلیون تومان، و مــزدا ۳ صفر کیلومتر 
حدود ۸۶0 میلیون تومان قیمت دارد که 
به گفته کارشناسان، در همین قیمت ها 

نیز خریدار ندارند.

تداوم رکود در بازار بی رمق خودرو

 رییس ســازمان برنامه و بودجه 
کشور گفت: آنچه در قالب الیحه بودجه 
به مجلس تقدیم شد، بدون نقص نیست 
و نیاز به کمال و اصالح دارد و از نظرهای 
مشفقانه ای که برای بهبود بودجه داده شد، 

استقبال می کنیم.
به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت پس از 
ارائه گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس، افزود: نخستین نشست کمیسیون 

برنامه و بودجه به پایان رسید، تالش این 
بودتا آنچه از الیحه بودجه در باره منابع، 
مصارف، سیاست ها و همچنین آنچه که به 
اهداف مرتبط می شد به اعضای کمیسیون 

گزارش شود.
وی تصریــح کرد: هدف بودجه 1400 از 
طرف دولت و مجلس شــورای اسالمی 
بهبود وضعیت کشــور کاهش مشکالت 

مردم است.

وی اضافه کرد: پس از پایان این گزارش 
اعضای کمیســیون نظرهایی روی چند 
موضوع داشتندکه به طور عمده معطوف 
به منابع بود، یکی اینکه منابع را واقع بینانه 
ترببینیم و دیگری بحث نفت و اینکه بتوان 
آن را تقلیل داده و به یک عدد قابل قبول 

کمیسیون رساند.
نوبخت بحث دیگر اعضا را مالیات عنوان 
کرد و گفت: اعضای کمیسیون معتقدند 

۲۹ درصد رشد نسبت به آنچه که ظرفیت 
آن وجود دارد می تواند افزایش یابد.

معاون رییس جمهوری به مطرح شــدن 
بحث فروش ســهام و فروش اموال که 
می توان افزایش داده شــود به عنوان نظر 
دیگر اعضای کمیســیون برنامه و بودجه 
در باره الیحه بودجه اشــاره کرد و گفت: 
همه مشفقانه برای اینکه یک بودجه قابل 
دفاع و پیش بینی مطمئنی صورت گیرد 

نظر دادند.
وی از همه نمایندگان و اعضای کمیسیون 
قدردانی کرد تا بودجه منقهی که از سوی 
دولــت ارائه شــده را در نهایت به قانون 
تبدیل کنندو گفت: ما در دولت آن را قبل 

داریم.
رییس سازمان برنامه بودجه گفت: هدف 
مشــترکی بین دولت و مجلــس در باره 
بودجه سال آینده وجوددارد و می توان با 

کمک اعضای کمیسیون و اعمال نظرهای 
اصالحی آ نها یک گزارش مناسبی برای 

کمیسیون تلفیق آماده کرد.
به گزارش ایرنا، الیحه بودجه سال آینده 
1۲ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسالمی 
شــد. منابع و مصارف الیحه بودجه سال 
1400 کل کشــور بیش از ۲4 میلیون و 
۳۵۷ هــزار و ۷۸ میلیــارد و ۹۸۶ میلیون 

ریال تعیین شده است.

نوبخت:از نظرهای مشفقانه  برای بهبود بودجه استقبال می کنیم
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 نشســت بررســی برنامه های پیشنهادی 
ســازگاری با کم آبی اســتان زنجان در کارگروه 
تخصصی سازگاری با کم آبی به ریاست مهندس 
عباس کشاورز، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در 
امــور پروژه های زیربنایــی آب و خاک و رییس 
کارگروه ،خانم دکتر بنفشه زهرایی دبیر کارگروه 
طرح ملی سازگاری با کم آبی و با حضور مهندس 
قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت 
نیرو ،دکتر فتح اله حقیقی استاندار زنجان ، مدیران 
عامل شــرکت آب منطقــه ای، آب و فاضالب، 
ســازمان های مدیریت و برنامــه ریزی ،محیط 
زیست،ســازمان صمت و جهاد کشاورزی استان 

زنجان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز؛ در ابتدای این نشســت، 
مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان با ارائه پاورپوینتی ازبرنامه عملیاتی 
سازگاری با کم آبی و میزان مخازن و مصارف آب 
زیرزمینی و سطحی اســتان زنجان،اظهارداشت: 
وسعت اســتان ۲۲ هزار کیلومتر مربع است با ۸ 
شهرستان،۲1 شهر،1۷ بخشف4۸ دهستان و هزار 
و 1۸۵ آبادی که جمعیت مجموع این جغرافیا بالغ 

بر 1٫0۵۷٫4۶1 نفر است.
وی، وضعیت منابع آب زیرزمینی و کسری مخازن 
استان را تشریح کرد و ادامه داد: حدود 1۲۵ میلیون 
مترمکعب  متوســط حجم کسری ساالنه مخازن 
آب زیرزمیني اســت که عمدتاً ناشی از برداشت 
از چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت از چاههای 

مجاز می باشد.
دبیر شــورای حفاظت منابع آب استان، وضعیت 
بارندگی ســاالنه و آورد رودخانه های اســتان را 
تبیین و خاطرنشــان کرد که باید در مصرف منابع 
آب با در نظر گرفتن کسری مخازن و ممنوعیت ۵ 
دشــت از ۷ دشت استان، میزان مصرف منابع آب 
ســطحی و زیرزمینی را با آورد این منابع تطبیق و 
هماهنگ نمائیم تا در آینــده دچار بحران در این 

حوزه نشویم.
افشــاری، در ادامه به مصارف بخش کشاورزی، 
صنعت و شرب و بهداشت اشــاره کرد و افزود: 
بیشتر مصرف منابع آب سطحی و زیرزمینی استان 
در بخش کشاورزی است و این موضوع می طلبد 
با کنترل و ســاماندهی کشت محصوالت پر آب 
طلب در اســتان به باال بردن راندمان محصوالت 
کشــاورزی کمک کرده و از طرفی مصرف منابع 

آب استان را کنترل نمائیم.
وی،ســپس به ویرایش گزارش طرح ســازگاری 
با کم آبی با اعمال آخرین تغییرات دســتگاههای 
ذیمدخل، توسط شــرکت آب منطقه ای زنجان 

اشــاره کرد و عنوان داشــت : ایــن طرح جهت 
تصویب نهایی در کارگروه ملی به ریاســت مقام 

عالی وزارت نیرو مطرح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان،گفت: در 
فــاز اول برنامه، صرفه جویــی در مصارف بخش 
کشــاورزی از محل منابع زیرزمینی به میزان ۲۸۹ 
میلیون مترمکعب مورد توافق کارگروه استانی قرار 

گرفته است.
افشــاری، افزود: پس از حصول نتایج آماربرداری 
دور سوم و به روز رســانی بیالن و بازنگری آب 
قابل برنامه ریزی، مقادیر صرفه جویی استان در فاز 
دوم سازگاری با کم آبی به روز رسانی شده و برنامه 
دســتیابی به اهداف فاز دوم بطور متناسب تدوین 

خواهد شد.
دبیر شــورای حفاظت منابع آب استان،اظهارکرد: 
برنامه سازگاری با کم آبی در بخش های کشاورزی، 
صنعت و خدمات، شــرب و بهداشت در جهت 
کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی است و این 

اهداف از طریق مســدود یا پر و مسلوب المنفعه 
نمــودن چاه های غیرمجاز کشــاورزی، اصالح و 
تعدیل پروانه هــای بهره بــرداری و نصب کنتور 
حجمی و هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و 
دامداری های صنعتی و جلوگیری از اضافه برداشت 

چاه های مجاز دست یافتنی است.
افشــاری در پایان ســخنان خود با تاکید بر حفظ 
منابع آب زیرزمینی و لزوم صرفه جویی ســالیانه 
به میــزان 1۲۵ میلیــون متر مکعب که کســری 
مخازن آب زیرزمینی اســتان است، تصریح کرد: 
ارائه تســهیالت بانکی برای خرید و نصب کنتور 
هوشمند با همکاری وزارت نیرو، بانک ها و جهاد 
کشاورزی،  استفاده از ظرفیت یگان حفاظت منابع 
طبیعی و امور اراضی برای کمک به یگان حفاظت 
از منابع آب با انعقاد تفاهم نامه فی مابین در سطح 
ملی و یا اســتانی در صورت توافق دستگاههای 
مشــمول در نهایت  ارائه کمک بالعوض جهت 
ســاخت واحدهــای گلخانــه ای همانند طرح 

کمک های بالعوض توســعه سیســتم های نوین 
آبیاری، از پیشنهادات این کارگروه در سطح استان 
برای تصویب در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
اســت که امیدورایم با تصویب آن قدمهای مهمی 
را در جهت حفظ و صیانت از منابع آبی اســتان 
برداشته باشیم.در ادامه اظهارات مهندس افشاری ، 
مدیران دیگر دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی و 
آبفای استان نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات دستگاه 
خود در باره امکان تحقق صرفه جویی در مصارف 

بخش مرتبط  اقدام نمودند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور پروژه های 
زیربنایی آب و خاک نیز  در این نشســت گفت: 
انتظار صرفه جویی از منابع آب حوزه ســفیدرود 
در اســتان زنجان با میانگین بارندگی ۳00 میلی 
متری ساالنه و بردن آن به استان هایی که میانگین 
بارندگی بیش از هزار میلی متر است، انتظار درستی 

به نظر نمی رسد.
کشاورز، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 

اظهار داشت: موضوع وجود معادن سرب و روی 
در استان زنجان و تاثیر آن ها بر منابع آبی نیز باید 
در سند عملیاتی ســازگاری با کم آبی این استان 

مورد توجه قرار داده شود.
وی به کشــت محصوالت پرآب در استان زنجان 
نیز اشاره کرد و گفت: یونجه، لوبیا، سبزی و صیفی 
جات از قبیل گوجه فرنگی و سیب زمینی جزو این 
محصوالت هستند و الزم است در جهت مدیریت 
بهینه منابع آب، تدابیر و راه حل هایی برای کشت 

این نوع محصوالت در استان اتخاذ شود.
استاندار زنجان نیز در این نشست تخصصی با ابراز 
نگرانی از میزان آب اختصاصی به استان بخصوص 
آب سطحی اظهارداشــت: هدف ما این است که 
برنامه و نقشه راهی در باره منابع آبی استان داشته 

باشیم که قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی ادامه داد: برای این منظور الزم اســت برنامه 
تدوین شده بر پایه اصول علمی، منطقی و واقعی 

باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

اســتاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه بر پایه برنامه پیشــنهادی میزان صرفه 
جویی در منابع آب زیر زمینی استان، ۲۸۹ میلیون 
مترمکعب برآورد شــده است، گفت: 1۸4 میلیون 
مترمکعب آن از محل انسداد چاه های غیرمجاز در 

استان محقق خواهد شد.
حقیقی بــا بیان اینکه زنجــان در زمینه آب های 
ســطحی، غنی نیســت، گفت: با وجود شرایط 
دیگری همچون حذف حق آبه کشاورزی سدهای 
موجود در اســتان، وضعیت ضعیف اســتان در 
ساخت سدهای کشاورزی و بهره گیری سنتی و 
عرفی از منابع آب های سطحی، اختصاص تنها 1۵ 
درصد از آب حوزه ســفید رود به زنجان، منطقی 

نیست.
وی خاطرنشــان کرد: ۳1 درصد مساحت حوزه 
سفید رود در محدوده استان زنجان واقع است ولی 
با این وجود میزان بهره مندی این استان از آب آن 
1۵ درصد تعیین شــده است، در صورتی که یک 
اســتانی که فقط هفت درصد مساحت این حوزه 
آبریز در آن واقع اســت، سهمش از آب آن باالی 

4۵ درصد است.
اســتاندار زنجان تصریح کرد: صرفه جویی های 
پیش بینی شــده در برنامه سازگاری با کم آبی در 
استان باید عادالنه و منطقی باشد تا قابلیت اجرایی 

در عمل را داشته باشد.
بنفشــه زهرایی نیز در این نشســت با اشــاره به 
ضــرورت وجود یــک پایگاه خبــری و اطالع 
رســانی در باره ســازگاری با کم آبی، برنامه ها و 
اقدامات کارگروه ملی، کمیته تخصصی و همچنین 
برنامه های ســازگاری با کم آبی استان ها از ایجاد 
تارنمای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی خبر داد.
وی، تدوین و راه اندازی تارنما، با تالش همکاران 
دبیرخانه کارگروه ملی، دفتــر فناوري اطالعات، 
توســعه مدیریت و تحول اداري شرکت مدیریت 
منابع آب ایران و همکاری دبیرخانه کارگروه های 

استانی سازگاری با کم آبی انجام شد. 
زهرایی، به همسو بودن و اتفاق نظر اعضای کارگروه 
تخصصی در استان زنجان در باره اجرای برنامه های 
این کارگروه اشاره کرد و تصریح کرد: الزمه عملیاتی 
نمودن این طرح در زنجان رســیدن به یک هدف 
مشترک و برنامه مدون است که بایستی همه اعضای 

آن را مد نظر داشته باشند.
در پایان این نشست، پس از بحث و بررسی های 
کارشناسی روی برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی 
استان زنجان، قرار شد نسخه اصالح شده آن برای 
طرح در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تدوین 

شود.

در نشست کمیته تخصصی برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان زنجان مطرح شد:

کمک به جبران کسری مخازن آب استان با جلوگیری از کشت 
محصوالت پر آب طلب

 مصطفــی طاهری و حجت االســالم 
مهدی باقری نمایندگان مــردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اســالمی و هیئت همراه با 
مهندس اسماعیل افشاری مدیرعامل و معاونین 
این شــرکت دیــدار و پیرامون مســائل آبی 

شهرستانهای زنجان و طارم گفتگو کردند.
به گــزارش زنگان امروز، مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای زنجان، بــا خوش آمدگویی به 
میهمانان حاضر در نشســت با ارائه گزارشــی 
از ســیمای منابع آب شهرســتانهای زنجان و 
طارم،اظهارداشــت:میزان بارندگی ها تا امروز 
10۶ میلی متر است که نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته حدود ۳ درصد و نسبت به متوسط 
دوره آماری حدود 4۸ درصد رشد داشته است.

افشــاری، میزان آب پشت سدهای استان را در 
مجموع ۲۶۲ میلیــون مترمکعب عنوان کرد و 
افزود: سدتهم ۶1 درصد،سدگالبر ۶۳ درصد، 
ســدکینه ورس ۹۷ درصد و تالوار به میزان ۲4 

درصد پر می باشــند و امیدواریــم با افزایش 
بارندگی ها درصد آب بیشــتری پشت سدها  

ذخیره گردد. 
دبیر شورای حفاظت منابع آب استان، با اشاره 
به ممنوعه بودن دشــت زنجان، متوســط افت 
ســطح آب سفره را در این دشــت ۵۵ سانتی 
متــر اعالم نمود و تصریح کــرد: هم اکنون در 
بخشــهای شرب و صنعت دشــت زنجان نیاز 
آبــی وجود دارد و هم اکنــون، وضعیت فعلی 
وابستگی شرب به منابع زیرزمینی ۸0 درصد و 
وابستگی صنعت ۹۵ درصد است که تنها منابع 
اصالح وضعیت وابستگی نامطلوب فعلی شرب 
وصنعت استان،تکمیل سدهای مشمپا، بلوبین و 

مراش می باشد.
وی از نمایندگان این شهرســتان خواســت تا 
درپیگیــری اعتبار الزم جهت تهاتر نفتی بدهی 
های شــرکت و تکمیل و آبگیری سدهای در 

حال اجرا ، این شرکت را یاری نمایند.

دکترطاهــری، در این نشســت از زحمات و 
اقدامات انجام شده توسط شرکت آب منطقه ای 
زنجان قدردانی کرد و اظهارداشت: نمایندگان 
شهرستانهای زنجان و طارم در مجلس شورای 
اسالمی اولویت کاری خود را تامین آب پایدار 

برای این شهرستانها قرار داده اند.
وی در باره امکان تسریع تهاتر بدهی مشاوران 
و پیمانکاران با بانکهــای عامل و تامین اعتبار 
الزم جهــت آبگیری پروژه های در حال اجراء 
ابراز امیدواری کرد و گفت:با توجه به افت آب 
هــای زیرزمینی علیرغــم بارندگی های اخیر، 
باید با در نظر گرفتن بحث معیشت کشاورزان 
و بهره بــرداران، در کنترل مصرف آب تالش 

نمائیم.
حجت االسالم باقری نیز با تاکید برامر فرهنگ 
ســازی در مصرف بهینه آب،استفاده از رسانه 
های جمعــی  را در اطالع رســانی و آگاهی 

بخشی به جامعه هدف خواستار شد.

مدیرعامل  افشاری،  اسماعیل  مهندس   
شرکت آب منطقه ای زنجان در گفت و گوی 
زنده در اســتودیو خبر شــبکه اشراق زنجان، 
اظهارداشت:ســازگاری با کــم آبی موضوعی 
اســت که در آب زیرزمینــی هرچقدر صرفه 
جویی کنیم بعنوان یک منبع اســتراتژیک در 
آینده به کمک استان خواهد آمد و کشاورزان 
و بهره بردران دچار مشــکل کم آبی نخواهند 

شد.
افشاری، آب سطحی را که به صورت برداشت 
ســنتی و عرفی اســتفاده می شود بعنوان یک 
حقابه پایدار برای این بهره برداران دانست و 
تصریح کرد: آنچه در باره آب ســطحی مورد 
بحث و گفتگو اســت موضوع سرمایه گذاری 
و تنظیم آب اســت که شــرکت آب منطقه ای 
زنجان تاکنون توانســته با ســاخت سدهایی 
کــه در حوزه آب ریز قــزل اوزن قرار دارند 

۳۵0 میلیون مترمکعب آب را برای استان قابل 
تنظیم و ذخیره نماید.

وی، تاکید کرد: در صــورت تامین اعتبار الزم 
بــرای تکمیل ســدهای بلوبین، مــراش که تا 
یکســال آینده به بهره برداری خواهند رسید و 
همچنین سد مشــمپا که نهایتا در ۲ سال آینده 
به بهره برداری می رســد، می توان حدود 4۲0 
میلیون متر مکعب نیز عالوه بر ۳۵0 میلیون متر 
مکعبی که اشاره شد، از منابع آب سطحی برای 

این استان ذخیره نمود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، در باره 
سئوال مجری برنامه که از سوی استاندار محترم 
زنجان در مورد آب سطحی مطرح شده بود،  با 
این عنوان که؛ چالش عمده ما در استان زنجان 
در باره آب های سطحی است و باید برای بهره 
گیری مناســب از آب های سطحی استان فکر 
اساســی شود، این گونه پاسخ داد: بحث اصلی 

که اســتاندار محترم مطرح کردند در باره میزان 
صرفه جویی در آب ســطحی است که ایشان 
معتقدند حقابه سنتی استان باید از حوزه سفید 
رود تامین شــود و در این باره جای مذاکره و 
بحث نیست، برای اینکه ســدهای این استان 
هنوز تکمیل نشــده است و میزان مصرف آب 

سطحی نیز به میزان کمی صورت می گیرد.
افشــاری در ادامه گفت: دیــدگاه وزارت نیرو 
در تخصیص و توزیع آب در حوزه قزل اوزن 
عادالنه و منطقی است و برای توسعه کشاورزی 
و کشت محصوالت پر آب طلب به هیچ وجه 

تخصیص باالیی صورت نمی گیرد.
دبیر شورای حفاظت منابع آب استان،افزود:منافع 
و مواضع همه اســتانهائیکه در حوزه رودخانه 
قزل اوزن هستند در توزیع آب این رودخانه از 
سوی وزارت نیرو مد نظر است و  همه استانها 

در توزیع عادالنه آب شریک خواهند بود.

نشست تخصصی نمایندگان مردم زنجان در مجلس شورای 
اسالمی با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای این استان

مهندس افشاری در گفت و گوی زنده در استودیو خبر شبکه اشراق زنجان مطرح کرد:

صرفه جویی در آب زیرزمینی، تامین آب پایدار
برای آینده استان است
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بازخوانی آخرین آمار ناجا و سپاه 

همه چیز درباره ُگل در زنجان
 از ابتدای سال کنونی پنج هزار و ۵۹۶ بوته گل به وزن ۲۵۲ کیلوگرم کشف گردیده که این رقم در سال گذشته ۲ هزار و ۱۸۱ بوته با وزن ۷۸ کیلوگرم بود

 در سال کنونی ۳۵ نفر از افرادی که سابقه کشت و توزیع گل را داشتند دستگیر شده اند
 امسال ۴۵ مکان کشت گل و شاهدانه در استان شناسایی شده است. در روستای حاج سیران یکهزار قطعه گل کشف گردیده است.

 در یکی از مزارع ذرت  ۶۰۰ بوته مخدر گل کشف شد
 در باره دستگیری توزیع کننده ، خرده فروش و تولید کننده در سال کنونی ۲ هزارو ۵۸۸ نفر و در سال گذشته نیز ۲ هزار و ۴۳۶ نفر در استان دستگیر شده اند

 در بخش سجاس  شهرستان خدابنده و  روستای جوقین شهرستان ایجرود، کشت گل وجود داشت که ناجا اقدام به امحا و کشف آنها کرد
 بر پایه آمار آمایش منطقه ای کشور درسال۱۳۹۵، زنجان در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال در این بخش، رتبه نخست ایران را دارد 

 امروزه اعتیاد به مواد مخدر، از معضالت 
اساسی زندگی بشری به  شمار می رود که زندگی 
برخی افراد را تحت تأثیر ســو قرار می دهد، از 
همین رو این دغدغه، مســووالن استان زنجان را 
بر آن داشته اســت که به طور جدی به مبارزه و 
جلوگیری از این شیوع این مواد خانمانسوز کنند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از  ایرنا، موادمخدر 
یکی از بالیا و آســیبهای زمان حاضر است و در 
نوع خود بحران به شمار می رود و پیشگیری از 
ابتال به این معضل خانمانســوز بهترین راه حفظ 
سالمت و ایجاد امنیت اجتماعی برای همه اقشار 

جامعه است.
مشــارکت مردم در جلوگیری از اعتیاد به عنوان 
پیشــگیری اجتماعــی، بهترین نوع پیشــگیری 
محســوب می شــود که مردم در ســطح استان 
می تواننــد از راه های مختلفــی همچون اطالع 
رســانی به نیروهای دولتی و تشکیل گروه های 
خودجوش مبارزه با مواد اعتیادآور به پیشــگیری 

اجتماعی از انواع مواد مخدر کمک کنند.
مشــارکت مردم در امر پیشــگیری از طرفی و از 
سوی دیگر نیز اهمیت دادن مسووالن به گزارش 
های مردمی و واکنش سریع و به موقع به گزارش 
ها، برای بیشــتر شــدن این مشــارکت اهمیت 

دوچندانی دارد.
اهمیت این موضوع موجب شده تا مسووالن ذی 
ربط در حوزه مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
از ابتدای ســال کنونی تاکنون ۶ نشست در باره 
مصون نگهداشتن شهروندان از افتادن در دام مواد 

مخدر خانمان سوز برگزار کنند.
پنج هزارو ۵۹۶ بوته مخدر گل کشف شد

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
گفت: از ابتدای ســال کنونی تاکنون موفق شدیم 
پنج هزار و ۵۹۶ بوته گل به وزن ۲۵۲ کیلوگرم را 
کشف و امحاء کنیم که این رقم در سال گذشته ۲ 

هزار و 1۸1 بوته با وزن ۷۸ کیلوگرم بود.
ســعید بابایی با بیان اینکه شیوع مصرف گل در 
مناطق مرفه نشــین و در بین جوانان و نوجوانان 
بیشــتر شده اســت، افزود: از ابتدای سال کنونی 
تاکنون ۳۵ نفر از افرادی که سابقه کشت و توزیع 

این ماده مخدر را داشتند دستگیر شده اند.
وی با بیان اینکه امســال 4۵ مکان کشــت گل و 
شــاهدانه را در استان شناســایی کردیم، اظهار 

داشت: شــماره تماس همه دهیاران استان جمع 
آوری و تعامــل با دهیاران در مناطق روســتایی 
بیشتر و در روستای حاج سیران یکهزار قطعه گل 

را کشف شده است.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
گفت: با جدیت بیشــتر همه گلخانه های فعال و 
غیرفعال، مزارع کشت آفتابگردان و ذرت به لحاظ 
کشــت مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفت و 

در یکــی از مزارغ ذرت که کشــت گل انجام و 
به شرکتی منتقل شــده بود ۶00 بوته مخدر گل 

کشف شد.
بابایی اظهارداشت: در باره دستگیری توزیع کننده 
خرده فروش و تولید کننده رشــد قابل توجهی 
داشتیم و جزو استانهایی هستیم که مورد تشویق 
ناجا قــرار گرفته ایم چرا که در ســال کنونی ۲ 
هزارو ۵۸۸ نفر و ســال گذشته نیز ۲ هزار و 4۳۶ 

نفر دستگیر شده اند.
در سجاس و جوقین گل کشت می شود

جانشین فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( استان 
زنجان گفت: بر پایه بررسی های انجام شده باید 
توجه ویژه ای در باره ریشــه کنی مواد مخدر به 

ویژه گل انجام شود.
ابوالفضل طهماســبی  افزود: در بخش ســجاس  
شهرستان خدابنده و  روستای جوقین شهرستان 

ایجرود کشت گل وجود داشت که ناجا اقدام به 
امحا و کشف آنها کرد.

وی ادامه داد: ســپاه زنجان طــرح جواد االئمه و 
کرامت اقدامات ارشادی قابل مالحظه ای را اجرا 
کرده که به دنبال آموزش و تبیین عواقب استفاده 
از مواد مخدر هســتیم که در خرمده دره، ابهر و 
زنجان در مناطــق ویژه ای این طرح ها اجرا می 

شود.

2۹ میلیارد ریال بودجه حوزه فرهنگی شهرداری 
در سال کنونی است

شــهردار زنجان بــه هزینه کرد پنــج درصد از 
اعتبــارات شــهرداری در حوزه مبــارزه با مواد 
مخدر اشاره کرد و افزود: بودجه حوزه فرهنگی 

شهرداری در سال کنونی ۲۹ میلیارد ریال است.
حبیب اله یگانه با بیان اینکه برابر پیش بینی هایی 
که نسبت به درآمدها داریم، هزینه ها باید منطبق 
بر درآمدها باشد، اظهارداشت: پیش بینی می شود 
اعتبار عملکرد این ردیف ۲0میلیارد ریال باشــد 
برابر بخشنامه ابالغی پنج درصد از این عدد باید 

در حوزه مبارزه با مواد مخدر هزینه شود.
وی ادامه داد: نارضایتی هایی از ســوی مردم در 
باره حضــور معتادان در برخــی از اماکن اعالم 
می شــود که در صورت ابالغ برنامه جمع آوری 

شهرداری آماده همکاری است.
اجرای طرح یاریگران زندگی در ۵2۷ مدرسه 

زنجان
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
برنامه کانون یاریگــران زندگی با هدف کاهش 
تمایــل و خــودداری از تجربه مصــرف مواد و 
پیشگیری از آسیب پذیری و بروز اعتیاد در میان 
دانش آموزان مدارس از مهرماه سال گذشته اجرا 

می شود.
عباس غیاثی اظهار داشت: فعالیت های اجتماعی 
محور از جمله شناســایی وضعیت خطر پذیری 
مدارس، ترســیم درخت مشکالت و راهکارها، 
تبدیــل راهکارها به پروژه هــای کوچک دانش 
آموزی، حمایت جویی اجرای پروژه ها، فعالیت 
های رشــد مدار در شبکه شاد از چارچوب های 

اجرای برنامه یاریگران زندگی است.
وی تاکید کرد: کانون یاریگران زندگی در ســال 
تحصیلی جــاری با افزایش 10 درصدی مدارس 
نسبت به سال گذشــته و در ۳0 درصد مدارس 

استان زنجان در حال اجرا است.
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
۳۲ هزار و ۵۸0 دانش آموز عضو کانون یاریگران 
زندگی در مدارس استان هستند و اولیا 1۸۲ هزار 
و 400 نفر و کارکنان و فرهنگیان تحت پوشــش 

نیز چهار هزار و ۲۶0 نفر هستند.

اســتان  انتظامی  فرمانــده   جانشــین 
زنجان از کشــف 11۶ کیلو گــرم انواع مواد 
مخدر در اقدام اطالعاتی و عملیاتی مشــترک 
این فرماندهــی و پلیس اســتان های گیالن، 
آذربایجان شرقی و کردســتان در ۲4 ساعت 

منتهی به ۲۲ آذر  خبر داد.
ایــرج خانی پــور در گفتگو بــا خبرنگاران 
اظهار کرد: مبــارزه با قاچاق مواد مخدر یکی 
از اولویت هــای پلیس در فعالیت اســت و از 
آغاز سال تاکنون عملیات های بسیاری در این 

حوزه انجام شده است.
وی تصریح کــرد: اخیرا نیز مامــوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان در پی کار 
اطالعاتــی پیچیده  موفق شــدند با همکاری 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان های گیالن، 
آذربایجان غربی و کردستان از فعالیت سه باند 
مواد مخدر مطلع و موضوع را در دســتور کار 

خود قرار دهند.
جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان با 
همــکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان  
آذربایجــان شــرقی شهرســتان مراغــه یک 
قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر که قصد انتقال 
مواد افیونی با یک دســتگاه سواری سمند را 
داشــت شناسایی، دســتگیر و از خودرو این 
متهــم ۸0 کیلو مواد مخــدر از نوع تریاک که 
به صورت  ماهرانه جاسازی شده بود، کشف 

شد.
خانی پور تصریح کرد: همچنین ماموران پلیس 
مواد مخدر اســتان زنجان موفق شدند در ۲4 

ساعت گذشــته با همکاری پلیس مواد مخدر 
اســتان گیالن یک باند چهــار نفره خانوادگی 
مواد مخدر را با یک دســتگاه ســواری 40۵ 
شناسایی، دستگیر و از این متهمان هشت کیلو 
هروئین و ســه کیلو ماده مخدر شیشه کشف 

کنند.
جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، در 
پی کار اطالعاتی پیچیده همچنین موفق شدند 
با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
کردستان شهرستان »بیجار« از دو عضو اصلی 
یک باند مواد مخدر ۲۵ کیلو تریاک که در یک 
دستگاه خودرو ســواری پراید جاسازی شده 

بود، کشف کنند.

وی تصریح کرد: مبارزه جدی با خرده فروشان 
مواد مخدر در ســطح اســتان، تشدید کنترل 
محورهای مواصالتی، پاکســازی نقاط آلوده 
و اماکن تفریحی از وجود فروشــندگان مواد 
مخدر، پاکسازی اطراف مدارس و محیط های 
آموزشــی، مقابله جدی با کشت مواد مخدر 
ایجــاد طرح جمع آوری معتــادان متجاهر در 
سطح اســتان از اولویت برنامه پلیس در سال 

کنونی است.  
جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان تأکید 
کرد: پاک ســازی نقــاط آلــوده و پاتوق های 
مصرف مواد مخدر و جمــع آوری معتادان از 
مطالبات و دغدغه های مردم اســت که باید با 

جدیت تمام پیگیری شود.

جانشین ناجای استان :

 باند خانوادگی مواد مخدر در زنجان متالشی شد
مبلغ تضمین شرکت مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات

در مناقصه )ریال(

مناقصه اول: 
تهیه و اجرای سیستم روشنایی در نقاط مه گیر 

آزادراه زنجان- تبریز به طول 1۲ کیلومتر
۵1/۴63/088/1۵0

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 
برقی، راه، باند فرودگاه و زیرسازی 

راه آهن و توزیع نیروی الکتریکی )برق( 
سال 1399 )با تعدیل(

۲/۵73/1۵۴/۴07

مناقصه دوم: 
تعمیرات حفاظ های فلزی و تهیه و نصب گاردریل 

و متعلقات آن در سطح راه های استان
فهرست بهای واحد پایه رشته ۲8/0۴8/176/000

1/۴0۲/۴08/800راهداری سال 1399 )با تعدیل(

مناقصه سوم)تجدید مناقصه(: 
تهیه و نصب پایه فلزی و فونداسیون بتنی تابلوهای 

اطالعاتی در سطح استان
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و 8/187/9۲۲/۴63

۴09/396/1۲3راهداری سال 1399 )با تعدیل(

مناقصه چهارم)تجدید مناقصه(: 
خرید مصالح خط کشی سرد ترافیکی

)رنگ سرد، گالسبید و تینر(
1/0۴۲/۵00/000مقطوع۲0/8۵0/000/000

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

از روز   دوشنبه مورخه 1399/09/24 لغایت روز یک شنبه مورخ 1399/09/30زمان دریافت

صالحيت موردنياز جهت شرکت در مناقصات

مناقصه اول: گواهينامه احراز صالحيت پيمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه 
و ترابري یا نيرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزي

مناقصه دوم و سوم:  گواهينامه احراز صالحيت پيمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر 
رشته  راه و ترابري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي

مناقصه چهارم : پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

تا ساعت 12:00 ظهر روز پنج شنبه مورخه 1399/10/11 )به دبيرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(مهلت و محل تحویل

ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخه 1399/10/13 در محل اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجانزمان و محل گشایش پاکت های یشنهاد قيمت

فراخوان مناقصات عمومي یك مرحله اي
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

حادثه 
تقدیر نیست؛ 
انتخاب است
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اذان ظهر

12:10

غروب آفتاب

17:01

اذان مغرب

17:21

نیمه شب

23:25

اذان صبح فردا

5:49

طلوع صبح فردا

7:21

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
-3

رد من کسی باز یاد تو افتاد، امشب
بانگی تو را، از ردونم صال داد، امشب

من بی تو، امشب دلم شادمان نیست اینجا
بی من تو ره جا هک هستی دلت شاد، امشب

چشم تو روشن هک افروخت بعد از هچ شب اه
یادت چراغی رد این ظلمت آباد، امشب

دیوار ذهنم رپ از ساهی اهی گذشته است
افتاده رب یک دگر شاد و انشاد، امشب

یک ساهی از تو هک گوید: »قرار مالاقت، 
زندیک آن بوهت سبز شمشاد، امشب!« 

یک ساهی از من شتابان سوی ساهی تو
با هم مگر ساهی اه راست میعاد امشب؟ 

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

چهارسو

 مــدرس دوره مجازی داستان   نویســی 
مقدماتی؛ کالســهای مجــازی و غیر حضوری 
تجربه ای تازه پیش روی مدرســان و هنرجویان 

است.
محمدعلی خامه پرســت در گفت و گو با روابط 
عمومــي حوزه هنري زنجان با اشــاره به اینکه 
کالس هــای آمــوزش مجازي داستان نویســي 
مقدماتي حــوزه هنری به صــورت مجازی و 
غیرحضوری برگزار شد، گفت: این کالس ها در 

واقع برای خود من نیز تجربه ای تازه بود. 
وي در باره دوره  آنالین آموزش داستان نویســي 
حوزه هنری زنجان تشــریح کرد: این کالس ها 
در بســتر فضای مجازی و از کانال واتساپ در 
1۲ نشست برگزار شد. در ابتدا تصور من بر این 
بود که کالس ها با قــرار دادن فایل صوتی و یا 
عکس برگزار خواهد شد اما با بسترسازي بهینه 
این حوزه در برگزاری دوره آموزشــی، جلسات 
به صورت تصویری فیلمبرداری شد و سپس با 
قرار دادن این فایلها در گروه روند آموزش شکل 
گرفت و با آنالین شدن در ساعت خاصی نسبت 

به تدریس مبانی داستان اقدام شد.
وی ادامه داد: جلسات این کالس های آموزشی 
یک ســاعته بودند و این یک ساعت در واقع به 
پرســش و پاســخ پیرامون موضوع مطرح شده 
می گذشــت و در ایــن جلســات آموزش های 
مقدماتی داســتان و نویســندگی خــالق نظیر 
شــخصیت پردازی و توصیف و صحنه پردازی 
و غیره در اختیار هنرجویــان قرار می گرفت تا 
هنرجویــان در طول هفته به تمرین این مباحث 
بپردازند و در این زمینه استعداد خود را شکوفا و 

با تمرین در این زمینه پیشرفت کنند. 
مدرس داستان نویسی و نویسنده نام آشنای استان، 
در پاسخ به »اهمیت برگزاری کالسهای آموزش 
داستان نویسی« با اشاره به اینکه مسلما با نگاهی به 
تاریخ زندگی نویسندگان بزرگ متوجه خواهیم 
شد که هیچ کدام از این نویسندگان در کالس های 
آموزشــی خاصی شرکت نداشــته اند و تنها به 
پشتوانه تجربه و تمرین و تکرار توانسته اند آثار 

مطلوبی به چاپ برسانند، خاطرنشان کرد: امروزه 
با توجه به اینکه شــاخه های مختلف علم بسیار 
بلند و تنومند هستند و دانش سطوح باالیی دارد، 
دیگر نمی توان مطابق گذشته به صورت خودآموز 
و بر پایه تجربه و تکرار در این مسیر گام برداشت 
چرا که برای طی این مســیر ۷0 تا ۸0 سال زمان 
نیاز است تا نویســنده به پختگی الزم برسد. اما 
نهادهای فرهنگی هنری و مراکز آموزشی شرایطی 
را فراهم می آورند که افراد بتوانند این مسیر را در 
کمترین زمان طــی  کنند و هر آنچه که به عنوان 
ابزار و اطالعات شــروع کار برای نویســندگان 
الزم اســت را در اختیار هنرجویان و عالقمندان 
به نویسندگی قرار می دهد تا سریعتر این مسیر را 
طی کنند. بنابراین می توان اذعان کرد برای رسیدن 
سریعتر به اهداف شــاید حضور در کالس های 

آموزشی خالی از لطف نیست.
خامه پرســت با بیان اینکه نوشــتن و شروع 
نویسندگی چندان ارتباطی به سن و سال ندارد، 
گفت: شــخصی ممکن است از دوران کودکی 

به نوشــتن عالقه پیدا کند و قدم در این مسیر 
بگذارد و شــخصی دیگر در ســن 40 سالگی 
دســت به قلم ببرد. با این حال مسلم است که 
اگر فــردی از کودکی به نوشــتن روی بیاورد 
و قدم در این مســیر بگذارد شــاید به ســبب 
تجربه ای که به مرور زمان پیدا می کند زودتر و 
در سنین پایین تری به آن مکان مورد نظر خود 
میرسد البته نمی توان به صورت قطعی در این 
زمینه صحبت کرد چرا که موضوع نوشــتن به 

عوامل مختلفی وابسته است.
شــایان ذکر اســت محمد علی خامه پرســت 
نویسنده و مدرس داستان نویسی در زنجان است 
که از او داستانهایی در 4 مجموعه داستان مشترک، 
۷جلد کتاب تدوین خاطرات جانبازان و پاسداران 
دفاع مقدس و 4 مجموعه داستانی سفارش شده 
سازمان نظام مهندسی به چاپ رسیده است . به 
گفته این نویسنده هم اکنون ۲ رمان او در دست 
چاپ است و به زودی شاهد چاپ این دو رمان 

خواهیم بود.

 دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر استان 
زنجان گفت: ۳0 آذر آخرین مهلت ارسال آثار به 

جشنواره تئاتر استانی است.
بــه گزارش زنــگان امروز، حســین نجفی در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با برگزاری جشنواره 
تئاتر استانی در استان زنجان، اظهار کرد: جشنواره 
تئاتر استانی، با توجه به شرایط ویروس کرونا، 
به صورت مجازی برگزار شده و افراد عالقه مند 

فقط فیلم اجراهای خود را ارسال می کنند.
وی افــزود: در دوره های قبل فقط فیلم هایی که 
در یک ســال گذشته از تاریخ جشنواره تولید و 
اجرا شده  بودند، در جشنواره شرکت می کرد که 

امسال با توجه به شرایط پیش آمده، عالقه مندان 
می  توانند فیلم تولیدات خود را که در سال های 
قبل اجرا داشته اند را نیز به جشنواره ارسال کنند.

این مســوول تصریح کرد: آخرین مهلت ارسال 
آثار برای شــرکت در جشــنواره تا ۳0 آذر ماه 
اســت. بازبینی و انتخاب آثار )زمان برگزاری از 
جشنواره( یک تا سه دی ماه بوده و بعد از داوری 
یک الی دو اثر برای شــرکت در جشنواره فجر 

ارسال خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه آخریــن حضور زنجانی ها 
در جشنواره فجر به ســال ۹۵ برمی گردد، ادامه 
داد: گروه های تئاتر استان در جشنواره های ملی 

مختلفی شــرکت کرده و مقام نیــز آورده اند که 
امیدواریم  امســال نیز شاهد حضور این افراد در 

جشنواره تئاتر فجر نیز باشیم.
دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر استان زنجان، 
بیان کرد: امیدوارم در شرایط پیش آمده، دوستان 
با صبوری روزها را ســپری کننــد تا دوباره به 
روزهای قبل خود برگشته و بتوانیم آثار را اجرا 

کنیم و شاهد رونق دوبازه تئاتر در استان باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: عالقه مندان به شرکت در 
جشــنواره برای اطالع از شرایط کامل می توانند 
به کانال تلگرامی انجمن هنرهای نمایشی استان 

زنجان مراجعه کنند.

مدرس داستان نویسی حوزه هنری زنجان: 

نوشتن و شروع نویسندگی سن و سال نمی شناسد
 دبیر سی و دومین جشنواره تئاتر استان: 

زنگ تئاتر فجر در زنجان به صدا درآمد 

 مستند »مادران آفتاب« با موضوع مادران 
شــهدا به تهیه کنندگی حوزه هنــری زنجان در 

روزهای آینده رونمایی خواهد شد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از روابط عمومی 
حوزه هنری زنجان؛ امیــر نعمتی، رییس حوزه 
هنری زنجان گفت: مســتند »مــادران آفتاب« با 
موضوع مادران شهدا و در یک مجموعه سیزده 
قسمتی توســط هنرمندان مستندساز  استان و به 
تهیه کنندگی حــوزه هنری زنجان تولید شــده 

است.
نعمتی با اشاره به این که شهدا بزرگترین سرمایه 
معنوی کشور و انقالب اسالمی هستند؛ افزود: ما 
امنیت، عزت و اقتدار کشورمان را مدیون خون 
پاک شهیدان هســتیم که در دفاع از ارزش های 
اســالمی و انقالبی کشور جانفشــانی بسیاری 
کرده انــد و امروزه ما؛ در نهادهــا و ارگان های  
فرهنگی به نوعی باید ادامه دهنده راهشان باشیم.
وی، خانواده هــای معظم شــهدا را مایه افتخار 
جامعــه و میــراث داران انقــالب اســالمی و 
ســرمایه های معنوی کشور بیان کرد و ادامه داد: 
تربیت چنیــن فرزندان فــداکاری قطعًا حاصل 
زحمات و صبر و شــکیبایی خانواده گرامی این 
شهیدان بوده است که اجر و منزلت بسیار زیادی 

نزد خداوند دارد.
نعمتی، سال تولید مجموعه مستند سیزده قسمتی 
»مادران آفتــاب« را ســال های 1۳۹۷ و 1۳۹۸ 
عنوان کرد و اظهار داشــت: در این مســتند که 
با موضوع مادران شــهدا تولید شده است سعی 
بر آن بوده که به ســبک زندگی مادران شهدای 

روستایی پرداخته شود.
رییس حــوزه هنــری زنجان تشــریح کرد: از 
آنجایی کــه تا به امــروز آثار مســتندی که با 
موضوع شــهدا تولید شــده به  زندگی مادران 
شهدا علی الخصوص خانواده هایی که در روستا 
زندگی می کنند، کمتر پرداخته شده بود، بر همین 
اســاس در این مجموعه سعی شده است که هر 
قســمت از این مستند به یکی از مادران شهدای 

روستایی و فراز و نشیب های زندگی آنها توام با 
صبر، ایثار و فداکاری اختصاص یابد.

نعمتی گفت: مجموعه مســتند ســیزده قسمتی 
آفتاب« توســط هنرمندان مستندســاز  »مادران 
زنجان در مناطق و روستاهایی از استان که محل 

زندگی مادران شهدایی که جزء جامعه هدف این 
مجموعه مستند هستند، تولید شده است.

وی ادامه داد: سه قسمت از این مجموعه مستند 
در منطقه ماهنشان، چهار قسمت در منطقه ابهر 
و خرمدره، یک قســمت در منطقــه خدابنده، 

چهار قســمت در منطقه طارم و یک قسمت در 
روســتاهای شهرستان زنجان تولید شده است و 
عناوین مجموعه سیزده قسمتی »مادران آفتاب« 

را چنین عنوان کرد:
»گل بس«، روستای علم کندی از توابع شهرستان 

ماهنشان به کارگردانی جعفر موسوی.
»باجی«، روســتای خیرآباداز توابع شهرســتان 

ماهنشان به کارگردانی جعفر موسوی.
»ماهی«، روستای ونی سر از توابع شهرستان طارم 

به کارگردانی جعفر موسوی.

»ماما«، روستای کلیوم از توابع شهرستان طارم به 
کارگردانی جعفر موسوی.

»گلثوم«، روستای پیشــتوک از توابع شهرستان 
ماهنشان به کارگردانی ابوالفضل گلفام.

»تاج النساء«، روستای هزاررود از توابع شهرستان 
طارم به کارگردانی وحید انصاری.

»مادر«، روســتای هزاررود از توابع شهرســتان 
طارم به کارگردانی زین العابدین نصیری.

»گلیــن فرنــگ«، روســتای جداقیــه از توابع 
شهرستان ابهر به کارگردانی شبنم طارمی.

»گلچین چمن آرا«، روســتای پیرســقا از توابع 
شهرستان ابهر به کارگردانی مینا غرقی.

»کوکب«، روستای خراسانلو از توابع شهرستان 
ابهر به کارگردانی حسن مهرآذر.

»حــاج آبــا«، روســتای سارمســاقلو از توابع 
شهرستان زنجان به کارگردانی جعفر موسوی.

»قدم خیر«، روســتای نظرقلی از توابع شهرستان 
خدابنده به کارگردانی جعفر موسوی.

»محترم«، شهرســتان سلطانیه از توابع شهرستان 
ابهر به کارگردانی مشترک مهدی خدایی و میثم 

سیفی.

رییس حوزه هنری زنجان در پایان با اشــاره به 
شرایط کنونی پیش آمده در باره شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های به وجود آمده در کشور 
و اســتان، افزود: طبق برنامه ریزی به عمل آمده 
در روزهای قبل از شــیوع ویروس کرونا برنامه 
این گونــه بود که با تدارک دیدن ویژه برنامه ای 
در شــأن و منزلت مقام شامخ شهدا و با حضور 
خانواده معظم شــهدای گرانقدر و مســووالن 
کشــوری و اســتانی از این مجموعه مســتند 
رونمایی بــه عمل آید، که هــم اکنون با توجه 
به شــرایط پیش آمده این امکان وجود ندارد و 
در انتظار فرصت مناســب هســتیم تا در آینده 
نزدیک و با کاهــش محدودیت های کرونایی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی از این آثار معنوی 

رونمایی به عمل آوریم.

رییس حوزه هنری زنجان خبر داد؛ با موضوع مادران شهدا

مجموعه مستند »مادران آفتاب« به زودی رونمایی می شود


