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فندق در بازار زنجان
 فقط ۴۴۰ هزار تومان
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اساتید دانشگاه زنجان درمیان محققان برتر 
فهرست دانشگاه استنفورد

میالد حضرت امام علی )ع( 
و  روز پدر گرامی باد
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برخالف گفته های مسووالن قضایی ، نشست رسیدگی 
به متهمان پرونده شهرداری زنجان بدون حضور خبرنگاران برگزار شد

دادگاه غیر علنی
3

جانشین پلیس زنجان خبر داد:

کشف یک تُنی 
مواد آتش زا در زنجان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان:

امضا فروشی نداریم
 تالش می کنیم افراد فاقد صالحیت در امر ساخت و سازها دخالت نکنند

2

2

3

دانستن
حق مردم است

 مسعود الماسی

تقریبا پس از گذشــت ۱۵ ماه از دستگیری 
شهردار ســابق زنجان و برخی از اعضای 
شورای شهر،نشســت رسیدگی به تخلفات 
آنان توسط دستگاه قضایی زنجان برگزار شد.

فارغ از نتیجــه دادگاه و احکامی که صادر 
خواهند شد،بایستی برگزاری غیر علنی آن را 

مورد مداقه و توجه ویژه قرار داد.
افکار عمومی شهروندان در زنجان نیمه دوم 
سال ۹۸ شــاهد این دستگیری ها بودند که 
انعکاس وسیعی در رسانه های استانی و حتی 

ملی و بعضا بین المللی داشت.
انتخاب شهرداری غیر بومی توسط اعضای 
شــورای پنجم و برکناری شهردار بومی در 
سال ۹۶ و بعدها انتخاب همان شهردار برکنار 
شده توسط اعضای شورای شهر زنجان؛نشان 
داد که این شــورا از ابتدای کار در مســیر 

انتخاب درست و صحیحی قرار نگرفت.
برکناری حبیب مالیی یگانه در اوایل فعالیت 
شورا به همان اندازه اشتباه و نادرست بود تا 
حمایت بی چون و چرای اعضا از مسیح اله 

معصومی.
رویه 5

رییس کل دادگستری استان خبر داد

زنجان؛ رتبه ۲۶ طالق در ایران

آگهی مزایده عمومی به شماره 13-99-02
فروش ضایعات مازاد )طبق لیست در اسناد مزایده(

شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( به عنوان تولید کننده عایق های ترانسفورماتور در 
نظر دارد اقالم مازاد و ضایعاتی خود با طبقه بندی لوازم اسقاطی اداری، انواع آهن آالت، آلومینیوم، ماشین آالت و 
تجهیزات صنعتی، انواع باتری خشک، کابل برق صنعتی در انواع سایزها و تابلو برق، ضایعات مس، نایلون ضایعاتی 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقمندان می توانند جهت رویت و دریافت اسناد مزایده به نشانی 

ذیل مراجعه نمایند:

 مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز
 ســپرده شرکت در مزایده: با توجه به نوع گروه ضایعات درخواستی مبلغ تضمین شرکت در مزایده به 
صورت واریز نقدی به حساب شماره 0104480261004 نزد بانک ملی سیبا به نام شرکت عایق های الکتریکی 

پارس و یا ارایه ضمانتنامه بانکی معتبر خواهد بود.
 محل دریافت اسناد مزایده: زنجان- شهرک صنعتی شماره یک )اشراق(، خیابان روزبه 11، پالک 75 - 

شرکت عایق های الکتریکی پارس -واحد بازرگانی - خانم سهرابی - شماره تلفن: 32221898 - 024
 شرکت عایق های الکتریکی پارس در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت عایق های الکتریکی پارس )سهامی عام( 

بنا به تصمیم هیات مدیره شرکت تعاونی، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف ولیعصر 
)عج( کارکنان شــهرداری زنجان در ســاعت 15:30 صبح روز یکشنبه مورخه 99/12/17 در محل فروشگاه ولیعصر )عج( با 
دستور جلسه زیر برگزار خواهد شد. بنابراین بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین 
شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را با توجه به ماده 

19 آیین نامه مجامع از بین اعضا یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند.
دستور جلسه:

اظهار نظر در باره نحوه توزیع مبالغ عایده از فروش مغازه
توضیحات تکمیلی:

1. اســتفاده از ماســک، مایع ضد عفونی کننده، خودکار شخصی و حفظ حداقل فاصله اجتماعی توسط حاضرین در مجمع 
الزامی است.

2. تکمیل فرم های ابالغی از جانب مراجع ذیصالح در باره خود اظهاری عدم ابتال به بیماری کرونا در هنگام اخذ کارت ورود 
به جلسه و روز برگزاری مجمع، توسط اعضای تعاونی و یا وکالی ایشان الزامی است.

3. مجمع تعاونی در فضای باز برگزار خواهد شــد و حاضرین با حفظ فاصله اجتماعی از یک ســمت وارد و پس از ثبت نام 
و تکمیل فرم های مربوطه و واریز رای در صندوق، از ســمت دیگر محل جلســه را ترک خواهند نمود. جلسه مجمع راس 
ساعت های تعیین شده آغاز و به پایان خواهد رسید. بنابراین از اعضای محترم تعاونی تقاضا می گردد به جهت پیشگیری از 
شیوع بیماری کرونا صرفا در محدوده ساعت های تعیین شده در محل مجمع حصور بهم رسانند تا جلسه مجمع در حداقل 

زمان ممکن به اتمام برسد.
4. به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و طبق هماهنگی های به عمل آمده با مراجعه به مراجع ذیصالح، فرم مخصوص 

اظهار نظر در اختیار مجمع قرار گرفته و اظهار نظر به صورت رای گیری مکتوب صورت خواهد گرفت.
5. دیگر توضیحات و جزییات و نحوه برگزاری مجمع با رعایت پروتکل های بهداشــتی از طریق تماس تلفنی یا پیامک یا 

کانال شبکه های مجازی تعاونی به آگاهی اعضای محترم خواهد رسید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی )فوق العاده- نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف ولیعصر )عج( کارکنان شهرداری زنجان

غالمحسین نظری- رییس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف شهرداری زنجان

یادداشت سردبیر

تامین هزینه ساخت 
نمازخانه بیمارستان 

ولیعصر )عج( به دست 
مرحومه حاجیه خانم 
جیران مجد نژاد جم

ایشان با اهدای خانه 
مسکونی خود این 

هزینه را در زمان ساخت 
بیمارستان تامین کردند.

روحشان شاد
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 اســتاندار زنجــان گفــت: بایــد افراد 
متخصــص، مجــرب و کاردان در راس جایگاه 
ورزش قرار گیرند که در رشــد و شکوفایی این 
امر مهم و اثرگذار و سالمت جامعه و مردم بسیار 

ارزشمند است.
فتح اله حقیقی، در نشست شورای عالی ورزش 
اســتان زنجان که در ســالن پیامبر اعظم )ص( 
اســتانداری زنجان برگزار شــد، افزود: باید دید 
چه کسانی می توانند رشد و توسعه ورزش را به 
شــکل بهتر و بیشتری پیش ببرند که در این میان 
الزم اســت از وجود قهرمانان ورزشی، استفاده 

شود.
وی بر اهمیت بســیار بــاالی ورزش در ارتقای 
ســطح سالمت جامعه و مردم تاکید کرد و اظهار 
داشت: بر همین اســاس، اعضای اصلی شورای 
عالی ورزش استان و کسانیکه مسوؤلیت در امر 
ورزش دارند باید شــخصا در جلسات شرکت 
کنند و اگر حضور نیابند به معنی این اســت که 
به این حــوزه مهم و تاثیرگذار )ورزش( اهمیت 

قایل نیستند.
حقیقی با تاکیــد براینکه باید دید چه کمک های 
مالی و غیرمالی می توان کرد که امر مهم ورزش، 

توســعه، بها و ارزش بیشتری را در میان جامعه 
و مردم پیــدا کند، تصریح کرد: پس از شــیوع 
ویروس کرونا، فعالیت ها در رشته های ورزشی 
پر برخورد، به علت ترس از ابتال ورزشکاران به 
این بیماری با مشکل مواجه شد و حال باید دید 
که چگونه می توان در مقابله با این ویروس، امر 
ورزش را نیــز دخالــت داده و فعالیت ها را نیز 

همچنان ادامــه داد. وی با بیان اینکه باید روحیه 
ورزشــی در جامعــه در این شــرایط کرونایی، 
ارتقا بیشــتری یابد، افزود: همــه باید ورزش را 
مهم دانســته و اهمیت واالیی به آن بدهند و اگر 
روحیه و فرهنگ ورزشی را داشته باشیم در این 
صورت برخی آفت ها و آســیب ها به سراغمان 

نخواهد آمد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه باید تمام تالش 
خود را بکار بگیریم تا  عوارض ناشی از ویروس 
کرونا، کمتر شــود، گفت: به حتــم یکی از راه 
های کاستن از عوارض این ویروس منحوس و 
مهلک، پرداختن به امر ورزش اســت که در این 
روزها با توجه به شراتیط حاکم به هیچ وجه نباید 

نادیده گرفته شود.   
حقیقــی با بیــان اینکه ورزش با وجود شــیوع 
ویروس کرونــا، از میان نرفته بلکه فعالیت های 
ورزشی )نرمش و تمرین( در خانه ها انجام می 
گیرد، افزود: در شرایط کرونایی، باید تصمیمات 
جدی و سازنده گرفت و یقین بدانیم که ورزش 
مکملی است که به بهبود و ارتقا سطح بهداشت 

و درمان کمک می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع 
آمارهای ارایه شده اشــاره کرد و اظهار داشت: 
آمارهــا به دلیل جایــگاه و ارزش واالیی که در 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و تصمیم ســازی ها 
دارند باید دقیق و شفاف باشد و در واقع صحبت 
آمــاری، نیازمند علم و تخصص مختص به خود 
است و اگر دروغ بیان شود همانند سرطان بوده و 
جامعه و مردم را دچار آفت و آسیب خواهد کرد.

استاندار زنجان:

افراد متخصص باید در راس ورزش قرار گیرند فندق در بازار زنجان 
فقط 44۰ هزار تومان

 رییس اتاق اصناف اســتان زنجان از 
گران شــدن آجیل و خشکبار در بازار خبر 
داد و گفت: مغز فندق کیلویی به قیمت بیش 
از ۴۴۰هزار تومان رسیده است و این گرانی 

اصال برای ما قابل قبول نیست .
به گزارش زنگان امروز سید محمود موسوی 
در گفت وگو با تسنیم با انتقاد از گرانی میوه 
و خشکبار در استان گفت: قیمت خشکبار 
به قدری افزایش یافته است که شهروندان به 

شدت از این گرانی ها گالیه دارند.
وی با بیان اینکه »اصناف هم از گران شــدن 
اجناس خود خوشــحال نیستند چرا که در 
کاهش تعداد مشــتری اثر گذاشــته است« 
گفــت: مردم از خیار 2۰ هزار تومانی و موز 
گران قیمت در بازار گالیه دارند. تماس های 
بســیاری با بازرســان اتاق اصنــاف گرفته 
می شود و از این گرانی ها گالیه دارند و از ما 
درخواست پیگیری می کنند ولی باید بگویم 
که گرانی با گران فروشــی متفاوت است و 
بسیاری از این گرانی ها از مبدا گران است و 

ربطی به فروشنده ندارد.
رییس اتاق اصناف اســتان زنجان با انتقاد از 
گران شدن آجیل به ویژه افزایش قیمت فندق 
به بیش از ۴۴۰ هزار تومان گفت: شوربختانه 
با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال 
برخی از دالل ها و سودجویان به دنبال منافع 
شخصی خود هستند و به گرانی خشکبار و 

آجیل دامن می زنند.
وی در ادامه به توزیع اقالم ضروری بازار به 
کسبه های خوش انصاف گفت: از آنجایی که 
نمایشگاه بهاره امسال برگزار نمی شود تصمیم 
گرفته ایم اقالم ضروری را بین کاسبان خوش 
انصاف توزیع کنیم و با نصب بنر این مغازه ها 

را به عموم مردم معرفی خواهیم کرد.
موسوی در پایان با تاکید به بازرسی های بازار 
شب عید گفت: بازرسان اتاق اصناف، بسیج 
اصناف و سازمان صمت با همکاری یکدیگر 
با جدیت در بحث نظارت از بازار ورود پیدا 
کرده اند و قطعاً متخلفان را به مراجع قضایی 

معرفی خواهند کرد.

خبـرخبــر

سود سهام عدالت 
چه زمانی واریز می شود؟

 معــاون اقتصــادی اداره کل امــور 
اقتصــادی و دارایــی اســتان زنجان گفت: 
شرکت ها تا هشت ماه پس از تشکیل مجمع، 
فرصت واریز سود را به حساب سهام داران 

دارد.
غفور حمیدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: مجمع شرکت های سهام عدالت استان 
تشکیل شــد ولی شوربختانه به حد نصاب 
نرسید و مقرر شــد که پس از 2۰ اسفندماه 

دوباره مجمع تشکیل شود.
وی با بیان اینکه واریز سود سهام عدالت تا 
پایان سال بســتگی به واریز شرکت ها دارد، 
افزود: قباًل شــرکت ها ســود را به حساب 
سازمان خصوصی سازی واریز می کرد که این 
سازمان نیز به  صورت متمرکز سود سهام را 

به حساب مشموالن واریز می کرد.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون مقرر شده 
شرکت ها سود سهام را به حساب سهام دارانی 
که در سامانه ســجام ثبت نام کرده اند، واریز 
کنند و هنوز مشخص نیست که چه زمانی، 
امســال یا ســال بعد، سود ســهام عدالت 

شرکت های استانی واریز می شود.
معاون اقتصــادی اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان زنجان تصریح کرد: طبق قانون، 
شــرکت ها فرصت دارند هشت ماه پس از 
تشکیل مجمع، سود را به حساب سهام داران 

واریز کنند.
حمیدی یادآور شــد: در استان زنجان ۷۹2 
هزار نفر مشمول ســهام عدالت هستند که 
از این تعداد ۴۱۱ هزار نفر روش مستقیم و 
۳۸۱ هزار نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب 

کرده اند.
وی با بیان اینکه ۴۱ درصد از این مشموالن 
که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند، 
روســتائیان و مددجویــان کمیتــه امداد و 
بهزیستی هستند، خاطرنشان کرد: مشموالنی 
که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند باید 
اطالعات خود را در سامانه سجام ثبت کنند.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان زنجان گفت: به هیچ وجه پدیده فروش 
امضا در جامعه مهندســی ساختمان این استان 

وجود ندارد.
به گزارش زنگان امروز حســن مجتبی زاده در 
جمع خبرنگاران افزود: مهندسان قشری هستند 
که همواره به مســوولیت اجتماعی خود عمل 
کرده اند، جامعه مهندســان در حوزه کارهای 
خیری پیشــقدم هســتند و در موارد متعددی 

همچون ساخت مساجد و امور خیریه، رایگان 
و یا با تخفیفات ویژه در حق الزحمه، خدمات 

ارائه می دهند.
وی به پنج اســفند، روز مهندس اشاره کرد و 
گفت: مصادف با این روز رییس سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان کشــور در استان زنجان 
حضــور پیدا می کنــد و از برنامه های عمده 
سفر یک روزه ایشان به استان، تقدیر از رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی زنجان به نمایندگی از 

کادر درمان و جامعه پزشکی به واسطه تالش 
ها و فداکاری های آنان در دوران شیوع کرونا، 

است.
مجتبی زاده اظهار داشت: از سوی نظام مهندسی 
ساختمان استان زنجان تجهیزاتی به ارزش ۱۵۰ 
میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی این استان 

اهدا می شود.
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
زنجان در بخش دیگری از ســخنان خود به پی 

گیری رفع مشکل بیمه تامین اجتماعی مهندسان 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: در زمان حاضر 
مهندســان با واریز حق بیمه هایی که رقم های 
باالیی را شــامل می شود، خودشان به صورت 
خویش فرمایی حق بیمه واریز می کنند که اگر 
موضوع در صحن علنی مجلس تصویب شود، 
کارگران دارای کارت مهارت و نیز مهندسانی که 
دارای پروانه کار از راه و شهرسازی هستند، حق 
بیمه خود را با رقم های کمتری واریز خواهند 

کرد. وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه تالش می کنیم تا افراد فاقد صالحیت 
در امر ساخت و سازها دخالت نکنند و به این 
موضوع در قانون نظام مهندسی نیز تصریح شده 
است، گفت: اگر بنا به عمل به قانون باشد، باید 
این افراد فاقد صالحیت به مراجع قانونی معرفی 

شوند.
مجتبــی زاده گفت: ما تجربــه خوبی در باره 
مجریان خدمات گاز رسانی در استان داریم و 

فعاالن این حوزه مجوز فعالیت خود را از نظام 
مهندسی ساختمان اســتان دریافت می کنند و 
همین امر موجب شده کیفیت ارائه خدمات در 
این بخش باالتر و بروز مشکالت هم کمتر باشد.

وی با بیان اینکه تالش ما این است افراد داخیل 
در اجرا و ساخت ســاختمان ها شناسنامه دار 
شوند، افزود: پیگیر این هستیم تا در حوزه برق، 
لوله کشی و نماکاری ساختمان نیز این روند مثل 

گاز رسانی در استان محقق شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان:

امضا فروشی نداریم
  تالش می کنیم افراد فاقد صالحیت در امر ساخت و سازها دخالت نکنند

 شــهردار زنجان در باره حضور مردم در 
آرامستان های شهر گفت: از شهروندان زنجانی 
درخواست می شود به آرامستان های شهر نروند، 
زیرا همچنان زیارت اهل قبــور تا اطالع ثانوی 
تعطیل و برگزاری هرگونه آیین از جمله شــب 

هفت، چهلم و دیگر تجمعات ممنوع است.
حبیب مالیی یگانه در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: تدفین و برگزاری هرگونه آیین ختم 
باحضور حداقل تعداد نفرات برگزار می شــود و 
همچنان به شهروندان زنجانی تاکید می شود، در 
محل آرامستان ها، برگزاری هرگونه آیین ترحیم 

ممنوع است.
وی در باره فعالیت های انجام شــده از ســوی 
شــهرداری زنجان از زمان شــیوع کرونا تااکنون 
اضافه کــرد: باتوجه به اهمیت شــیوع ویروس 
کرونا و باتوجه به تکالیفی که ازطرف ستاد ملی، 
استانی و شهرســتانی کرونا به شــهرداری های 
سراسر کشور، در بحث فاصله گذاری اجتماعی و 

ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی ابالغ 
شد پرسنل شهرداری نیز پای کار بودند.

این مســوول ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا، تا 
به امروز پایانه های مرکزی مستقر در سطح شهر، 
توسط نیروهای شــهرداری ضدعفونی می شود 

و همچنیــن ناوگان حمل و نقل عمومی ازجمله 
اتوبوس ها هم، بعد از هر نوبت ســرویس دهی، 

ضدعفونی می شوند.
وی اظهار داشت: در حوزه های مختلف شهرداری 
در سازمان حمل و نقل شهری، خدمات مختلفی 

را برای ضدعفونی کردن و رعایت فاصله گذاری 
انجــام می دهنــد به طــوری کــه  ۱۰۰ درصد 
پروتکل های اعالم شده کرونایی ازسوی رانندگان 

ناوگان عمومی لحاظ و رعایت می شود.
شهردار زنجان، با تاکید براینکه کسانی که از ناوگان 
عمومی اســتفاده می کنند باید از ماسک استفاده 
کنند، ادامه داد: تعداد مســافرین ناوگان عمومی 
هم، باید در حد مجاز باشد تا بحث فاصله گذاری 

اجتماعی رعایت شود.
یگانه افزود: پیش از این در زمان شــیوع کرونا و 
باهمکاری گروههای جهادی ضدعفونی در سطح 
شهر به ویژه ۵2 نقطه هدف دار شهر زنجان معرفی 

و اقدامات مربوطه نیز انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری زنجان برای رفاه 
حال شهروندان به ویژه روزهای پایانی سال باجه 
ای را شیفت عصر تا ساعت ۱۷ راه اندازی کرده 
که کارهــای مراجعه کنندگان بــا هدف کاهش 

ترافیک و تجمعات انجام می گیرد.

آرامستان های زنجان تا اطالع ثانوی تعطیل است

 جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از 
کشف ۹۵۵ کیلوگرم مواد پیش ساز محترقه دست 
ساز و بیش از ۴6 هزار انواع مواد محترقه غیرمجاز 

دیگر خبر داد.
به گــزارش زنگان امــروز، ایــرج خانی پور در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: 
ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
استان با انجام اقدامات فنی و پلیس از فعالیت پنج 
نفر در تهیه و توزیع مواد محترقه و مواد پیش ساز 
مواد محترقه دست ساز در سطح شهرستان زنجان 
قرار گرفته و پیگیری موضوع را  به صورت ویژه 

در دستور کار خود قرار دادند.
 وی افــزود: ماموران در تحقیقات خود دریافتند 

متهمان قصد دارند مواد پیش ســاز محترقه تهیه 
کرده را در وزن های کوچکتر بسته بندی کرده و در 

سطح شهرستان زنجان توزیع کنند.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجــان ادامه 
داد: مامــوران در پنج عملیــات جداگانه و  پس 
از هماهنگی با مقــام قضائی و با رعایت موازین 
شرعی، قانونی و حفظ حقوق شهروندی به محل 
اختفای متهمان در سطح شهرستان زنجان اعزام و 

مورد بازرسی قرار دادند.
خانی پور خاطرنشان کرد: ماموران موفق شدند از 
محل اختفای یکی از متهمان ۳2۵ کیلوگرم مواد 
پیش ساز محترقه از نوع اکلیل و سرنج به همراه 
ترازوی دیجیتال، نایلکس های مخصوص ساخت 

نارنجک دست ساز به همراه 2۳ هزار و ۵۰۰ عدد 
مواد محترقه غیرمجاز کشف کنند.

 جانشــین فرمانده انتظامی اســتان زنجان افزود: 
همچنین ماموران موفق شدند در این عملیات ها از 
چهار متهم دیگر مقدار 6۳۰ کیلوگرم مواد پیش ساز 
محترقه از نوع اکلیل و ســرنج  و 2۳ هزار و ۱۷۷ 

عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف کنند.
 وی تاکید کرد: در این عملیات ها در مجموع ۹۵۵ 
کیلوگرم مواد پیش ساز محترقه و ۴6 هزار و 6۷۷ 
عدد انواع مواد محترقه خارجی غیرمجاز کشف 

شد.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره 
به دســتگیری پنج متهم در این عملیات ها اظهار 

داشت: متهمان دستگیرشده به همراه اقالم مکشوفه 
برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی 

شدند.
 خانی پور بر آمادگی کامل پلیس در روزهای پایانی 
و چهارشنبه آخر سال تاکید کرد و افزود: پلیس با 
کسانی که بخواهند با تهیه و توزیع مواد محترقه و 
خطرناک، جان مردم را به خطر اندازند به شدت و 

برابر قانون برخورد می کند.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان زنجان با اشاره 
به نزدیکی ســال نو و چهار شــنبه آخر سال از 
شهروندان خواست: در صورت مشاهده خرید و 
فروش مواد محترقه توسط افراد سودجو، با تماس 

۱۱۰ موضوع را به پلیس اطالع دهند.

جانشین پلیس زنجان خبر داد:

کشف یک تُنی مواد آتش زا در زنجان
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چهار شنبه 6 اسفند ماه  1399 / نمره 723 / سال چهارم

  نشســت رســیدگی به متهمــان پرونده 
شهرداری زنجان غیرعلنی برگزار شد.

به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری فارس 
از زنجان، نشست رســیدگی به اتهامات شهردار 
زنجان، چند تن از اعضای شــورای شهر و برخی 
از مدیران شــهرداری زنجان، چهارم اســفندماه به 
صورت غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رســانه 

برگزار شد.
هرچند پیش از این مسووالن قول برگزاری دادگاه 
را به صورت علنی داده بودند، اما دادگاه به صورت 
غیرعلنی برگزار و گفته می شود در این نشست به 
اتهامات یک نفر رسیدگی شده است و قرار است 

جلسات بعدی نیز در روزهای آتی برگزار شود.
هفتم دی ماه ســال قبل بود که شهردار زنجان به 
همراه یکی از اعضای شــورای شــهر و یکی از 

شــهرداران مناطق بازداشت شدند و پس از آن هم 
تعدادی از اعضای شــورا و مدیران شــهرداری به 

همین علت بازداشت شدند.
دادگاه علنی برگزار می شود

رییس کل دادگستری استان زنجان پیش از این گفته 
بود، تحقیقات پرونده کامل شده و مراحل دادرسی 

آن در حال انجام است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی گفت: 
مرحله تکمیل تحقیقات دادگاه مهم بود که انجام شد 
و پرونده مهم و زمان بر بود و تحقیقات با مستندات 

متقن و محکم انجام شد.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری دادگاه اعالم خواهد 
شد، گفت: بنا بر علنی برگزار کردن دادگاه ها است 
اما مطابق قانون اساسی تشــخیص علنی بودن با 
دادگاه است و ما در شرایط عادی مخالفتی با علنی 

بودن دادگاه نداریم، اال موارد خاصی که تشخیص 
دهــد، علنی بودن برخالف مصالح جامعه اســت 

دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود.
صدور کیفر خواست پرونده شهرداری

دادســتان زنجان نیز پیش از ایــن درباره آخرین 
خبر رســیدگی به پرونده نیز گفت: کیفر خواست 
این پرونده پــس از رفع نقص و تکمیل پرونده از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب زنجان در هشت 
جلد ۵۳ صفحه ای صادر و برای رسیدگی به دادگاه 

ارسال شده است.
وی افــزود: بر پایه ماده ۷ قانون تشــدید مجازات 
مرتکبین اختالس و ارتشاء به محض صدور کیفر 
خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود 
و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و 

اعالم شده است.

دادستان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در 
برابر هرگونه فســاد و انحرافی با قاطعیت ایستاده 
است، گفت: در هر دســتگاهی فساد محرز شود، 

برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری 
و شورای شهر زنجان آخرین  اقدام دستگاه قضائی 
نیســت، بلکه چنانچه در هر دستگاهی تخلف و 

انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض  دست های 
ناپاک و متجاوزین به بیت المال و حقوق مردم قطع 

خواهد شد.

برخالف گفته های مسوولین قضایی ، نشست رسیدگی 
به متهمان پرونده شهرداری زنجان بدون حضور خبرنگاران برگزار شد

دادگاه غیر علنی

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
زنجان رتبه 26 طالق در کشور را دارد.

بــه گــزارش زنــگان امــروز، بنا بــه اعالم 
زنجان،  اســتان  دادگســتری کل  روابط عمومی 
صبح  صادقی نیارکی  اســماعیل  حجت االسالم 
دیروز )۵ اســفندماه( در ستاد کنترل آسیب های 
اجتماعی که به صورت برخــط با دکتر زنگانه 
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه در حوزه کنترل آسیب های اجتماعی 
برگزار شــد، اظهار کرد: هدف از تشکیل ستاد 
در راستای هم افزایی و هم پوشانی دستگاه های 
متولــی در حوزه کنترل آســیب های اجتماعی 

است و اقدامات انجام شده در این بخش کافی 
نیست، بایستی برنامه ریزی متناسب با آسیب های 

اجتماعی استان تدوین و اجرا شود.
وی بــا بیــان اینکــه آســیب های اجتماعی و 
اولویت ها در مراکز اســتان ها متفاوت اســت، 
افزود: استان زنجان در برخی از حوزه ها نسبت 
به دیگر اســتان ها شرایط بحرانی ندارد. مثاًل در 
حوزه طالق اســتان رتبه 26 کشــوری را دارد، 
بنابراین برای ســال آینده با نظرخواهی اعضای 

ستاد آسیب ها و اولویت ها احصا شود.
این مســوول ادامه داد: مشخصه مهم جلسات 
ستاد کنترل آسیب های اجتماعی، خروجی موثر 

و اجرای مصوبات و برنامه ها بوده و تالش برای 
کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از رشد 

آن مورد اهتمام ستاد قرار گیرد.
ایمن سازی جوانان  صادقی نیارکی تصریح کرد: 
در برابر تهدیدات به خصوص تهدیدات فضای 
مجازی امری ضروری اســت و باید هم اکنون 
کنترل جوانان با توجه به دسترســی آســان به 
فضای مجازی و تهدیداتی که از خارج کشــور 
هدایت می شــود، مورد توجه قرار گیرد، در غیر 
این صورت آثار مخرب و منفی بر روی جوانان 

خواهد گذاشت.
در این نشســت، معاونت اجتماعی و پیشگیری 

از وقــوع جرم دادگســتری اســتان زنجان نیز 
گفت: برای ســال ۱۴۰۰ پانزده برنامه فوق العاده 
در حوزه پیشــگیری از مرکز ابالغ شــده که با 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته در بازده زمانی 

مشخص اجرا خواهند شد.
محمد فتحی با بیان اینکه بــا پیگیری معاونت 
اجتماعی دادگستری استان و تالش و همکاری 
اداره بهزیستی اســتان در سامانه تصمیم حوزه 
طــالق در ۱۱ ماهه ســال ۱۴ درصد ســازش 
داشــتیم و در این بازه زمانی، تعداد 2۰۱6 زوج 
معادل ۳6 درصد انصرافی از طالق داشــیم که 

آمار بسیارخوبی است.

رییس کل دادگستری استان خبر داد

زنجان؛ رتبه ۲۶ طالق در ایران

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان گفت: استان زنجان از لحاظ کم تحرکی رده 

پنجم یا ششم را دارد.
محمدرضا صائینی در اولین نشســت شــورای 
تربیت بدنی و ورزش اســتان، اظهار کرد: هر قدر 
سن افراد باال می رود شوربختانه شیوع بیماری های 
غیرواگیر نیز بیشتر می شود که در این میان ورزش 
می تواند نقش مهمی را در حفظ و ارتقای ســطح 

سالمت افراد داشته باشد.
وی افزود: میزان تحرک در سطح کشور کم است 
اما طبق بررســی  و ارزیابی هــای علمی صورت 
گرفته از ســوی مرکز تحقیقات سالمت کشور، 
اســتان زنجان از لحاظ کم تحرکــی در وضعیت 

بهتری قرار داشته و رده پنجم یا ششم را دارد.
این مســوول ادامه داد: زنجان به لحاظ شیوع ابتال 
به بیماری دیابت نیز در رده بیستم کشور قرار دارد 
و در میان گروه های سنی باالی ۳۰ سال در مناطق 
روســتایی حدود ۴ درصد و در مناطق شهری نیز 

مابین 6 تا ۸ درصد اســت کــه به حتم تحرک و 
فعالیت های بدنی در پیشــگیری از ابتالی افراد به 

این بیماری، نقش بسیار موثری دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با بیان اینکه شــوربختانه شــیوع ویروس کرونا، 
موجب کم تحرکی افراد شده است، تصریح کرد: 
این ویروس، مشــکالت روانی در جامعه و میان 
مردم ایجاد کرده و بر روی روان افراد تاثیر گذاشته 
اســت. مردم وابسته به آمد و شدهای اجتماعی و 
ارتباطات با یکدیگر هســتند و با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا، چون رفــت و آمدها به حداقل 
رســیده و در برخی مواقع نیز ممنوع شده است، 
بنابراین در روان مردم اثر منفی گذاشــته اســت. 
هر چند که وضعیت ما در مقایسه با کشور، بدتر 
نیســت و ایران در قیاس با جهــان نیز وضعیت 

متفاوت تری دارد.
در ادامه این نشســت، فرنشین ورزش و جوانان 
اســتان زنجان نیز اظهار کرد: ورزش همگانی با 

حداقل ترین امکانات ورزشی صورت می گیرد و 
اگر افراد رغبت داشــته باشند با کم ترین امکانات 

نیز می توان فعالیت های بدنی را انجام داد.
علی خلیلی با بیان اینکه ورزش در حفظ و ارتقای 

سطح سالمتی افراد بســیار اثربخش است، ادامه 
داد: در این شرایط کرونایی نیز می توان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و 

اصالح سبک زندگی، ورزش کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد جامعه، محیط، سیستم 
و مردم فعال جزو برنامه های این اداره کل در حوزه 
ورزش های همگانی است، افزود: امروز با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و به منظور مقابله و پیشگیری 
از ابتال به این بیماری، برنامه های ورزش همگانی 
در فضای مجازی بیشتر شده و رونق گرفته است.
این مسوول تصریح کرد: طرح آماده باش، ورزش 
در خانه، ورزش صبحگاهی و عصرگاهی، طرح 
طبیعت گردی، مســابقات مجــازی، طرح آوای 
همسایگی، لیگ تندرســتی، طرح دفاع از خود و 
طرح کمک های مومنانه به آسیب دیدگان ناشی از 
ویروس کرونا، از جمله برنامه های اجرا شده این 

اداره کل در سال کنونی است.
فرنشین ورزش و جوانان اســتان زنجان، گفت: 

هــدف از ورزش در اصل ایجاد تحرک، نشــاط، 
شادابی و پر کردن اوقات فراغت افراد است و این 
مقوله مهم می تواند در تندرستی و سالمت مردم و 
جامعه، بسیار تاثیرگذار و نقش مثبت داشته باشد.

خلیلی با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در 
حمایت از ورزش به ویــژه در حوزه ورزش های 
حرفه ای و قهرمانی، پــای کار آید، تصریح کرد: 
توســعه ورزش صبحگاهــی و عصرگاهــی، از 
جمله برنامه های اداره کل اســت و سعی داریم با 
رسیدن فصل گرما و با استفاده از فضاهای روباز و 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های 

اجتماعی، مردم را به تحرک درآوریم.
وی بــا اشــاره به اینکــه اماکــن ورزش باید از 
انحصارطلبــی بیــرون بیاید، خاطرنشــان کرد: 
شــوربختانه اماکن ورزشی دستگاه های اداری در 
اختیــار همگان قرار نمی گیرد، در حالی که هزینه 
ســاخت آن ها از بیت المال بوده و باید هیئت ها و 

ورزشکاران بتوانند از این اماکن استفاده کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد؛

زنجانی ها؛ ایستاده در جایگاه ششم کم تحرکی کشور

 رییــس هیات ورزش پــرورش اندام و 
بدنسازی اســتان زنجان گفت: هرگونه افزایش 
شهریه باشــگاه های پرورش اندام و بدنسازی 
این استان، غیرقانونی بوده و با خاطیان برخورد 

قانونی خواهد شد.
مهران زرگری، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: تیر ماه امسال، نشست نرخ گذاری اماکن 
ورزشی و شهریه باشــگاه های ورزشی زنجان 
ازسوی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 
و با حضــور نماینــدگان اداره کل تعزیرات و 
صنعت، معدن و تجارت، هیات های ورزشــی 
و باشــگاه داران تشکیل و سپس نرخ های تعیین 

شده برای ســال کنونی از سوی سازمان صمت 
زنجان به منظور اجرا، اعالم شد. 

وی اظهار داشــت: شــوربختانه برخی مدیران 
باشــگاه های پرورش اندام و بدنســازی استان 
زنجان به نرخ مصوب شــده، اعتنایی نکرده و 
به صورت خودســرانه و بی رویه شــهریه ها را 
باال برده اند که این اجحاف در حق ورزشکاران 

است و هیات این را بر نمی تابد.   
زرگــری تصریح کرد: بر پایــه نرخ های تعیین 
شــده برای امسال، هم اکنون میزان شهریه ثابت 
ماهانه باشگاه های پرورش اندام و بدنسازی به 
مبلغ 6۰ تا ۱2۰ هزار تومان بوده و الزم اســت 

مدیران باشگاه ها به این مهم توجه جدی داشته 
و نرخ ها را رعایت کند. 

وی، افزود: شوربختانه هیچ اساسنامه و بخشنامه 
ای از ســوی فدراسیون در رابطه با درجه بندی 
باشگاه های پرورش اندام و بدنسازی به دست 
این هیات نرسیده است تا بتوانیم آنها را مطابق 
با محل، تجهیزات و نوع خدمات ارایه شــده، 

درجه بندی کنیم.
رییس هیات ورزش پرورش اندام و بدنســازی 
اســتان زنجان گفت: متولیان باشــگاه های این 
رشــته ورزشــی زنجان به هیچ وجــه مجاز به 
باالبردن میزان شهریه های خود از سقف اعالم 

شده نیســتند اما بر پایه گزارش های واصله در 
برخی شهرستان ها ازجمله شهر زنجان شهریه 

های با رقم باال دریافت می شود. 
زرگری افزود: خوشبختانه تعداد باشگاه هایی که 
تعرفه های تعیین شــده را رعایت نمی کنند باال 
نبوده و انگشت شمار هستند که انتظار می رود 
هرچــه زودتر و قبل از اینکه مورد اعمال قانون 

قرار گیرند به نرخ های مصوب شده برگردند.
وی تاکید کرد: در این میان برخی از ورزشکاران 
که به صورت خصوصی، تضمینی در این رشته 
ورزشی فعالیت می کنند که در این مورد، هزینه 
های دریافتی مطابق با توافقات به عمل آمده از 

سوی مربی و ورزشکار خواهد بود.
 زرگری اظهار داشــت: در زمــان حاضر حال 
باشــگاه های بدنســازی و پرورش اندام استان 
زنجان با توجه به شیوع ویروس کرونا، خوب و 
رضایتبخش نیست و این بیماری منحوس تعداد 
مراجعان به باشــگاه ها را بســیار کاهش داده و 
کاهش استقبال نیز باشگاه داران را به جد متضرر 

کرده است.
تعداد باشگاه های بدنسازی و پرورش اندام این 
استان قریب ۱۷۰ باب است و حداقل ۸۰۰ نفر 
در باشگاه های بدنسازی مشغول به فعالیت بوده 

و از این طریق ارتزاق می کنند.

رییس هیات ورزش پرورش اندام و بدنسازی زنجان:

افزایش خودسرانه شهریه باشگاه های بدنسازی زنجان غیرقانونی است

به سودشماستتبلیغات در 
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از طریق سامانه سامد انجام گرفت :
پاسخگویی به 

درخواست های 14 نفر 
از متقاضیان 

 درراستای اجرای نظام مند مدیریت 
ارتباطات مردمی در بستر سامد و در جهت 
تحقق مصادیق حقوق شــهروندی مبنی بر 
اســتمرار تعامل با مردم و پاســخگویی به 
درخواست ها و مشکالت هم استانی های 
عزیز و ایجاد فرصتی یکســان برای همه 
اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با 
مســوولین و مدیران دستگاه های اجرایی، 
فرنشین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  
زنجان با حضور در ســامانه ارتباط مردم و 
دولت )ســامد ( و از طریــق تلفن ۱۱۱ به 
صورت مستقیم تماس های هم استانی های 

عزیز را پاسخ دادند.
به گزارش زنگان امــروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان ، صبح 
امروز برای ســومین بار در سال کنونی از 
ســاعت ۸:۳۰ تا ۱۰ صبح از طریق سامانه 
ارتباطــات مردمــی ریاســت جمهوری 
)سامد( در دفتر  بازرسی استانداری زنجان 

پاسخگوی شهروندان استان زنجان شد . 
فرنشین کمیته امداد استان افزود: در مدت 
زمان یک ســاعت ونیم  حضور در سامانه 
سامد به درخواست های  ۱۴ نفر از طریق 
تلفنی پاســخگویی ودســتور رسیدگی به 

مشکالت آنها صادر شد .
وی افزود :در خواست تحت حمایت قرار 
گرفتن ، درخواست تسهیالت اشتغال زایی ، 
تسهیالت قرض الحسنه ، مشکالت مسکن 
وتقدیر وتشکر از کمیته امداد استان از جمله 
در خواســت های افراد تمــاس گیرنده با 

سامانه ۱۱۱ بود .
صفری تاکید کرد عالوه برحضور در سامانه 
ســامدو سفرهای شهرســتانی، دیدارهای 
مردمــی در قالب مالقات عمومی روزهای 
پنجشــنبه هر هفته در اداره کل کمیته امداد 
استان دایر می باشد ومددجویان ومراجعه 
کننــدگان می تواننــد در ایــن روزها  به 
صورت مستقیم و چهره به چهره مشکالت 
ودرخواست های خود را با فرنشین استان 

مطرح نمایند.

با حضور دستیار معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امدادکشور انجام شد

افتتاح مرکز نیکوکاری ِمنّا 
در دانشگاه  زنجان

 همزمان با ســفر برقراری دســتیار 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد کشــور مرکز نیکوکاری منا  دانشگاه 
زنجان افتتــاح ومورد بهره بــرداری قرار 

گرفت.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد،بیت اله 
برقراری دستیار معاون توسعه مشارکت های 
مردمی  کمیته امداد مرکز با تسلیت روزهای 
شــهادت امام علی النقی )ع( گفت:مراکز 
نیکوکاری بازوی فعال وتوانمند کمیته امداد 
می باشند و واگذاری امور به مردم از اهداف 

گمیته امداد در ایجاد این مراکز است.
وی بااشــاره به تحوالت صــورت گرفته 
درکمیته امداد گفت:انگیزه الهی باعث تحول 
در مجموعــه امداد در جهــت خدمت به 
محرومان ونیازمندان شده است وافتخاری 

باالتر از خدمت به محرومین وجود ندارد.
دســتیار معاون توســعه مشــارکت های 
مردمی مرکز با اشاره به ظرفیت های باالی 
دانشــگاهها برای ایجــاد مراکز نیکوکاری 
گفت:اســتقبال خوبی از سوی دانشگاهها 
بــرای ایجــاد مراکز نیکوکاری می شــود  
واساتید دانشــگاهها ظرفیت بسیار خوبی 
برای کمک به دانشجویان نیازمند در ابعاد 
مختلف علمی ،فکری وتولید اندیشــه می 

باشد.
برقــراری افزود:مراکز نیکوکاری رفته رفته 
تخصصی تر شده  ودر حوزه های اشتغالزایی 
،توانمندسازی ،مسکن ،کارآفرینی ،مددکاری  
وفرهنگی برای جامعه هــدف ونیازمندان 
خدمات تخصصی ارائه می دهند.که عمل به  
پیام رسا وروشن مقام معظم رهبری  در باره 

توانمندسازی است.
گفتنی است با حضور دستیار معاون توسعه 
مشارکت های مردمی مرکز ،فرنشین کمیته 
امداد استان ومسوولین دانشگاه زنجان مرکز 
نیکوکاری منا به عنوان صدوسی ویکمین  
مرکــز نیکوکاری در اســتان زنجان افتتاح 

ومورد بهره برداری قرار گرفت.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد ؛خبــر

آغاز جشن نیکوکاری با شعار»عیدی برای همه«
 فرنشین کمیته امداد استان زنجان در دیدار 
با سرهنگ امندی مسوول بسیج جهاد کشاورزی 
اســتان   از برگزاری جشن نیکوکاری درروزهای 
۱۴،۱۳و۱۵ اســفندماه خبر داد و گفت: در آستانه 
سال نوهمچون سالهای گذشته جشن نیکوکاری 
امسال باشعار »عیدی برای همه « برگزار می شود.

به گزارش زنگان امروز ،هدایت صفری فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان در دیدار با ســرهنگ 
امندی مسوول بسیج جهاد کشاورزی استان زنجان 
با اعالم این خبر افزود:همه ساله ودر آستانه سال 
نو رویداد ملی جشن نیکوکاری با هدف رسیدگی 
به خانواده های نیازمند به ویژه ایتام تحت حمایت 
برگزار می شود وامسال نیز این جشن در روزهای 
۱۴،۱۳و۱۵اســفند ماه سال کنونی با شعار »عیدی 

برای همه« در استان زنجان برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال همزمان 
با ۱۴ اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد به فرمان 
امام خمینی )ره( آغاز می شود، ادامه داد: این جشن 
در  روزچهار شنبه ۱۳اسفند  در مدارس پنج شنبه 
۱۴اسفند میادین اصلی شهر و جمعه ۱۵ اسفند در 
میعادگاه های نماز جمعه که مجوز برگزاری نماز 
وجود داردبا رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  

برگزارخواهد شد.
فرنشین کمیته امداد استان گفت: برپایی پایگاه ها ی 
جشن نیکوکاری  به شرایط مربوط به محدودیت 

های کرونایی و نظرستاد پیشگیری از کرونا  وابسته 
اســت و در صورت غیرحضوری بودن مدارس 
ازبستر نرم افزار آموزشی شاد برای ترویج فرهنگ 
خیر و احســان و جمع آوری کمک های اولیاء و 

دانش آموزان استفاده می شود.
صفری با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری با هدف 
ترویج فرهنــگ خیر و احســان همچنین تأمین 
پوشاک شب عید ودیگر اقالم مورد نیاز مددجویان 
تحت حمایت برگزار می شود، گفت: این جشن با 
همکاری صدا  و  سیما و بسیج ومراکز نیکوکاری 
فعال در اســتان که ۱۳۱مرکز می باشــند برگزار 

می شود. 
وی با اشــاره به این که همــه ادارات کمیته امداد 
اســتان زنجان ومراکز نیکــوکاری و پایگاه های 
اصلی در ســطح شــهرها تا پایان ســال کنونی  
آماده دریافــت کمک های مــردم نیک اندیش و 
نوع دوست استان هستند افزود: مردم نیک اندیش 
اســتان عــالوه برپایگاههای مذکور مــی توانند 
از  درگاههای الکترونیکی مانند اپلیکیشــن های 
سنا،ســکه ،بله ویا  با شــماره گیری کد دستوری  
#2۴*۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه و شــماره 
کارت 6۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴2۰ کــه بــه دریافت 
کمک خیران جهت جشــن نیکوکاری اختصاص 

یافته است اقدام نمایند.
فرنشین کمیته امداد اســتان زنجان با اشاره به راه 

اندازی سامانه نیکوکاری ۳۳۱۱6کمیته امداد استان 
در دهه مبارک فجر امسال گفت: خیران،نیکوکاران 
وهم استانی های عزیز می توانند از طریق شماره 
تلفن نیکوکاری ۳۳۱۱6وانتخاب گزینه ۳در جشن 
نیکوکاری به صورت غیر حضوری  مشــارکت  

نمایند. ســرهنگ امندی مسوول بســیج  جهاد 
کشاورزی استان نیز با قدر دانی از تالشهای کمیته 
امداد استان در حوزه های مختلف از جمله ایحاد 
اشتغال برای مددجویان وجمع آوری کمک های 
مومنانه در پیشــگیری از ویروس منحوس کرونا 

،آمادگــی این حوزه را برای همــکاری  با کمیته 
امداد به خصــوص آموزش رایگان روســتائیان 
در طرحهای کشــاورزی ،دامــداری ،زنبورداری 
،پرورش طیور با استفاده از ظرفیت مهندسان وفارغ 

التحصیالن  رشته های کشاورزی اعالم کرد. 

 ارائه آموزش ها و مشــاوره های الزم  به 
خانواده های در معرض آســیب اعتیاد با رویکرد 
پیشــگیرانه و بازتوانی خانواده هــای دارای این 
آســیب از طریق فراهم کردن زمینه اشــتغالزایی 
بهبودیافتگان از اقدامات مهم کمیته امداد در حوزه 
مبارزه  و  پیشگیری از پدیده شوم اجتماعی اعتیاد 

است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان با ارائه گزارشــی از 

اقدامات این نهاد در حوزه مبارزه و پیشــگیری 
از آسیب اعتیاد، از هزینه کرد یک میلیارد و ۱6۸  
میلیون تومانی کمیته امداد در ۱۰ ماهه سال کنونی 
در این بخش  خبر داد و  گفت: نگاه کمیته امداد 
در حوزه مبارزه و پیشــگیری از آسیب اجتماعی 
اعتیاد، پیشگیرانه بوده و به همین منظور بسته های 
مختلف خدمتی در قالب خدمات اشتغالزایی برای 
بهبودیافتگان، حمایت های اجتماعی از خانواده 
های دارای آســیب اعتیــاد و خدمات فکری و 

فرهنگی به جامعه هدف شناســایی شده در این 
بخش ارائه می شود. وی با بیان اینکه ارائه آموزش 
ها و مشاوره های الزم به خانواده های در معرض 
این آســیب  از خدمات فکــری و فرهنگی این 
نهاد در حوزه پیشگیری از اعتیاد بوده و با همین 
رویکرد ۵2۴ مددجــوی عزیز تحت حمایت از 
آموزش های پیشگیری از اعتیاد در قالب کارگاهها 
و کالس های آموزشــی در ۱۰ ماهه امسال بهره 
مند شــده اند، افزود: در کنار برگزاری دوره های 

آموزشی در این بخش، بیش از ۵۰۰ بسته فرهنگی 
حاوی محتوای آموزشــی در حوزه پیشگیری از 
اعتیــاد نیز به منظور افزایش آگاهی جامعه هدف 
این نهــاد در بین خانواده هــای در معرض این 
آســیب توزیع شده اســت. صفری با بیان اینکه 
ارائه خدمات مهارت آموزی و ایجاد فرصت های 
شغلی مناسب با هدف کمک به بازتوانی اقتصادی 
بهبود یافتگان اعتیاد از برنامه های دیگر این نهاد 
در حوزه مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی است، 

تصریــح کرد: با همین نگاه ۹۵۵ میلیون تومان به 
منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای 2۷ 
سرپرســت خانواده بهبود یافته در ۱۰ ماهه سال 
کنونی در رشته های مختلف شغلی دارای مهارت 

و عالقه مندی آنان، سرمایه گذاری شده است.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

ایجاد 27 طرح اشتغال برای بهبود یافتگان اعتیاد
 بیش از 1.1 میلیارد تومان در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد هزینه شده است

  پویش ایران مهربــان  که با هدف جذب 
حامی برای  حمایت از ایتام وفرزندان محسنین در 
حال اجراست می تواند تحول عظیمی  در حمایت 
از خانواده های اکرام ایتام ومحســنین ایجاد نماید 
واســتان زنجان از استانهای  پیشــرو در این طرح 

است.
به گزارش زنگان امروز، بیت اله برقراری دســتیار 
معاونت توســعه مشــارکتهای مردمی کشور در 
نشست شورای مدیران کمیته امداد استان زنجان با 
تسلیت شــهادت امام هادی )ع (  به جدی گرفتن 
فعالیت ها وکارهاونگاه راهبردی وعمق بخشی به 
فعالیت ها و ترکیب عملکردی جهت ارتقای بهره 
وری سازمانی اشاره کرد وگفت : مدیریت علمی و 
جهادی وجدی گرفتن کارها ، باعث پیشبرد امور می 
گردد  ومدیریت تحول گرا باعث افزایش راندمان 
وکیفیت کاری بوده که در استان زنجان کاماًل مشهود 

وقابل لمس است .  
برقــراری گفــت : کمیته امداد با دور اندیشــی و 
تدبیر  حضرت امام خمینی  )ره( بنا نهاده شده که 

کارکردهای آن در عرصه محرومیت زدایی و فعالیت 
آنها در افزایش کارآیی نظــام و محرومیت زدایی  

بسیار اثر گذار بوده است.
وی به ویژگیهای شخصیتی واخالقی امام خمینی 
)ره ( اشــاره کرد وافزود : این عالم وارسته  باید ها 
ونبایدها را باهم  می دیدند ودر تمام امور دقت وتیز 
بینی خاصی داشتند . وبا شجاعت ، دقت ، بصیرت 
وروشــنفکری خود سکاندار هدایت جامعه بودند 
و تعهد دینی امام بــه حدی باال بود  که در حالت 
بیماری نیز لحظه ای از یاد خدا غافل نشده و نماز را 

اول وقت اقامه می نمودند .
وی گفت : مراکز نیکوکاری نقش موثری در کمک 
به نیازمندان و محرومین وآسیب دیدگان  دارند و 
همواره کمیته امداد را در راستای شناسایی نیازمندان 
و رســیدگی به آنا ن یاری کرده اند.ونقش آنها در 
فرآیند فقر زدایی و پیوند نیازهای محرومان محله 
با توانمندی های خیران محله، اســتفاده از حضور 
و تخصص نیکوکاران، مردمی شدن حمایت های 
اجتماعی، ترویــج فرهنگ انفــاق، نیکوکاری و 

نوع دوستی، و افزایش اعتماد عمومی بی بدیل است.
برقراری با اشاره به اینکه ۵۰۰۰ مرکز نیکوکاری در 
کشــور وجود دارد به ثبت وضبط دقیق فعالیت ها 
در مراکز نیکــوکاری تاکید نمود وافزود : این مراکز 
در کنار شناسایی ظرفیت های محلی در حوزه های 
مالی، حرفه ای و تخصصی، نیازهای هر محله و افراد 
نیازمند ساکن در منطقه را شناسایی و با هم افزایی دیگر 

موسسات خیریه، سعی بر برطرف شدن آن می کنند.
وی به ظرفیت  بهره مندی ازمشارکتهای مردمی در 
راستای فقر زدایی اشاره کرد وافزود : امروز در سایۀ 
نظام  مقدس جمهوری اسالمی، نفس قدسی رهبری 
معظم انقالب )مدظله العالی( و همت خیران، کمیته 
امداد مروج فرهنگ ناب علوی و فاطمی در حوزه 
یتیم نوازی و دســتگیری از نیازمندان است وباید 
تالش کنیم  با همگانی کردن این فرهنگ از طریق 
زمینه سازی برای حضور و مشارکت اقشار مختلف 
مردم در برنامه های اجرایــی کمیته امداد به ویژه 
اجرای پویــش ایران مهربان»هرکارمند وهر صنف 
حامی یک فرزند معنوی « با بهر ه گرفتن از   فضای 

ســبقت در خیرات که در  جامعه جاری شده و در 
حوزه کاری این نهاد در حوزه خدمت رســانی به 

فرزندان عزیز یتیم و محســنین تحت حمایت نیز 
اثرگذار شود.

دستیار معاونت توسعه مشارکتهای مردمی کشور در استان زنجان  عنوان کرد؛

طرح ایران مهربان می تواند تحول عظیمی در حوزه اکرام ایتام ایجاد نماید

 فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان از 
تحقق ۱۵6 درصدی برنامه های حوزه توســعه 
مشــارکتهای مردمی این استان در ۱۱ ماهه سال 
کنونی خبر داد وگفت : با اعتماد سازی واعتماد 
آفرینی که باالترین ســرمایه کمیته امداد اســت 
برنامه های حوزه مشارکتهای مردمی این نهاد ۸۰ 

درصد رشد داشته است.
بــه گزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیته امداد 
،هدایــت صفری فرنشــین کمیته امداد اســتان 
زنجان  در نشســت شــورای مدیران  این هفته  
که با حضوربرقراری دســتیار معاونت توســعه 
مشارکتهای مردمی کشور برگزار شد با تسلیت 

ســالروز شــهادت حضرت امام علی النقی )ع 
( گفت : توکل بر خــدا ، حرکت وتالش جهاد 
ی وانقالبی و مردمی ســازی خدمات ، شفافیت 
در کار وشیشــه ای نمودن آن در ارتقاء ضریب 
حضور ونفوذ وتحققبرنامه های امداد تاثیر گذار 
بوده اســت به طوریکه در برنامــه های حوزه 
مشارکتهای مردمی شــاهد تحقق ۱۵6 درصدی 
ورشد ۸۰ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته 

هستیم.  
وی با بیان اینکه یکی از طرح های مهم اجرایی 
کمیته امداد اســتان زنجان در حوزه مشارکتهای 
مردمی جمع آوری صدقات بوده اســت افزود :  

بر پایه آمارهای موجود علیرغم محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا و چالش 
های اقتصادی  با برنامه ریزی مناسب  وبکارگیری 
روشهای الکترونیکی میزان پرداخت صدقه توسط 
خیران زنجانی در یازده ماهه سال کنونی  نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
صفری با اشــاره بــه اینکه منشــور عملکردی 
کارگــزاران محرومیت زدایی نظام در این نهاد با 
تکیه بر تفکر بســیجی، تالش  و همت جهادی 
در حوزه خدمت رســانی به خانواده های تحت 
حمایت  اســت ، افزود: با همین نگاه  و در سایۀ 
جاری کــردن گفتمان کار جهــادی و حرکت 

انقالبی در حوزه خدمت رســانی به نیازمندان و 
با بهره گیری بیشتر از ظرفیت های مردمی به ویژه 
خیران ونیکوکاران  وهمــت همکاران میانگین 
ســرانه دریافتی ایتام قریب  به ۸۵۰هزار تومان  
ومیانگین سرانه دریافتی محسنین به حدود  ۳۰۰ 

هزار تومان افزایش یافته است .
فرنشین کمیته امداد اســتان  با بیان اینکه استان 

زنجان به لحاظ شاخص های جمعیتی ومساحتی 
جزو ۱۰ اســتان آخر می باشد گفت : این استان 
در کشور به بهشت خیران ودیار مومنان معروف 
است  واز  نظر شاخص های عملکردی  در حوزه 
های  مختلف خیر واحسان از جمله صدقات  ، 
زکات و طرح اکرام ایتام ومحسنین همشیه در رده 

های برتر کشوری قرار دارد. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

تحقق 156 درصدی برنامه های توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد استان زنجان
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 سقوط ۸هزاردالری ارزش 
بیت کوین در چند ساعت
 ریسک رمزارز آشکارتر شد

 ابراز نگرانی ایالن ماســک خریدار 
بــزرگ بیت کوین و مالک تســال در مورد 
افزایش قیمت زیاد و بسیار سریع بیت کوین 
باعــث شــد ۸۰۰۰ دالر از ارزش این ارز 

مجازی در تنها چند ساعت پایین بیاید.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، استقبال 
ایالن ماسک از بیت کوین در اوایل همین ماه 
باعث افزایش ۵۰درصــدی ارزش این ارز 
مجازی تا ۵۸ هزار دالر شد و عکس العمل 
سرد او در این هفته ارزش آن را پایین آورد.

جدیدتریــن خبرها و تحلیل هــای ایران و 
جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید.

ارزش بیت کویــن پــس از یک ســقوط 
۱۷درصــدی در روز دوشــنبه، ۵.6 درصد 
کاهش یافته اســت. پس از ابــراز نگرانی 
ایالن ماسک، ثروتمندترین مرد دنیا در مورد 
افزایش قیمت زیاد و بسیار سریع بیت کوین، 
این ارز مجازی به زیر ۵۰ هزار دالر رســید 
و در تنها چند ساعت ۸۰۰۰ دالر از ارزش 

خود را از دست داد.
متی گرینسپن، مؤسس کوانتوم ایکانامیکس 
و متخصص ســرمایه گذاری و تحلیل بازار 
با مقایســه تأثیر ماسک بر قیمت بیت کوین 
نسبت به وارن بوفی، گفت ایالن ماسک و 
اظهاراتش تأثیری خارق العاده بر قیمت های 

بازار دارند.
حتی میلیاردرهای دیگر هم در مورد سخنان 
ماســک اظهار نظــر کرده انــد، بیل گیتس 
مؤسس شــرکت مایکروســافت در یک 
مصاحبه تلویزیونی گفــت که از طرفداران 
بیت کوین نیست، هم به خاطر مسائل محیط 
زیســتی و مصرف باالی انرژی برای تولید 
این ارز مجازی و هم به خاطر سرمایه گذاران 

شخصی.
وی گفت: »ایالن پول زیادی دارد و انســان 
پیچیده ای است بنابراین من نگران این نیستم 
که بیت کویــن اتفاقی باال و پایین برود. من 
نسبت به بیت کوین خوش بین نیستم و عقیده 
دارم اگر به اندازه ایالن ماســک پول ندارید 

باید مراقب باشید«.
بزرگتریــن ارز مجــازی دنیــا موفقیــت 
چشــمگیری در ماه جاری داشته است که 
نتیجه ســرمایه گذاری باالی شرکت تسال 
و ســرمایه گذاران ســازمانی بوده است که 
بیت کوین را جایگزین جذابی برای طال و 
دالر می دانند ولی تحلیلگران هشدار داده اند 
ایــن افزایش قیمت یک حباب اســت که 
به وسیله محرک های دولتی و مازاد نقدینگی 
از طرف بانک های مرکــزی به وجود آمده 

است.
ارزش بیت کویــن تنها در مــاه فوریه بیش 
از 6۰ درصد افزایش یافته اســت. این ارز 
مجازی در روز یکشنبه رکورد ۵۹ هزار دالر 
را شکست و در زمان حاضر حدود ۵۴۱۰۰ 

دالر در نیویورک معامله می شود.
دیگــر ارزهای مجازی هــم کاهش قیمت 
داشته اند. اتر، دومین ارز مجازی دنیا از نظر 

ارزش بازار ۱۹ درصد کاهش داشته است.
بســیاری از تحلیلگــران هشــدار داده اند 
سرمایه گذاران جدید در بیت کوین باید آماده 
بی ثباتی های بزرگ باشند و احتماالً قیمت 
این ارز مجازی با همان سرعت و شدتی که 

افزایش یافته بود، سقوط می کند.

خبر

 بــا اقدام مجلس در تصویب افزایش ۱۰ 
اپراتورها، بهای  درصدی حق الســهم دولت از 
اینترنت به طور چشمگیر گران می شود و درآمد 
آن به صداوســیما تعلق خواهد گرفت؛ این در 
حالی است که به علت شیوع کرونا نیاز مردم به 

اینترنت افزایش قابل توجهی یافته است.
به گزارش  ایرنا، صبح دیروز وزیر ارتباطات از 
مصوبه ای خبر داد که تصویب آن به گران شدن 
بســته های اپراتورها منجر می شد. »محمدجواد 
آذری جهرمی« از نمایندگان مجلس خواســت 
بــه این مصوبه رای ندهند تــا بار این گرانی به 
دوش مردم نیفتــد. هنوز چند ســاعتی از این 
توئیت نگذشــته بود که در مجلس، این طرح به 

تصویب رسید.
پیگیری های ایرنا نشــان می دهــد اگر این ۱۰ 
درصد از ســهم درآمدی اپراتورها کسر و برای 
تولید محتوای فضای مجازی به صدا و ســیما 
تعلــق پیدا کند، بســته های اینترنت حداقل ۴۰ 

درصد گران خواهد شد.  
 نماینده مخالف مصوبه:باید از فشــار وارد 

شدن به مردم جلوگیری کنیم
در مذاکرات دیــروز مجلس، »ســارا فالحی« 
نماینــده مجلــس درباره مخالفــت با تصویب 
این مصوبه گفت: معتقد هســتم که نمایندگان 
دیگر هم دارای عقالنیت انقالبی هســتند، آن ها 
می دانند ما باید به مردم تکیه کنیم. افزایش حق 
االمتیاز و حق السهم از درآمد اپراتورها،  حامل 

تبعات مختلفی است.
فالحی کــه امروز در واکنش بــه تصویب این 
مصوبه به عنوان مخالــف صحبت کرد، افزود: 
قرارداد بین اپراتورها و دولت ۱۰ ســاله اســت 

و ورود ما به این قرارداد و نقض آن شــرعی و 
قانونی نیست. این که به یکی از مراجع بگوییم 

باید سهم را اضافه کند، اصال درست نیست.
در همین شرایط دولت 2۸ درصد سهم اپراتورها 
را دارد کــه به خزانه واریز می شــود، ۳ درصد 
سهم uso )خدمات عمومی اجباری ارتباطات و 
فن آوری اطالعات( اگــر در این بین۱۰ درصد 
هم مجلــس اضافه شــود در نهایت ۴۱ درصد 

درآمــد از بین مــی رود. ۴۰ درصد دیگر نیز در 
اختیار دولت اســت. حاال پرسش من این است 
که چه چیزی برای اپراتورها باقی می ماند؟ چه 
انگیزه و پولی باقی می ماند که در مناطق محروم 
و روســتایی که زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی 
نیــاز دارند، صــرف کنند. این نماینــده افزود: 
بســیاری از نمایندگان متعلق به مناطق محروم 
و توســعه نیافته هســتند و اگر این بند مصوب 

شــود، خدمات اطالعاتی و ارتباطی در مناطق 
روســتایی انجام نخواهد شــد. با تصویب این 
اپراتورهای بزرگ مــا دیگر نمی توانند  مصوبه 
به پروژه هــای ملی خدمات بدهند. اگر تعرفه ها 
باال بروند، به مردم فشــار می آید در حالی که ما 
در مجلس نشســته ایم تا از فشار وارد شدن به 
مردم جلوگیری کنیم. این مصوبه ضربه مهلکی 

به اپراتورها وارد خواهد کرد.

معــاون وزیر ارتباطات پــس از مصوبه مجلس 
اعالم کرد: مصوبه امــروز مجلس، باعث گران 
شــدن قیمت اینترنت و توقف توســعه مناطق 

محروم خواهد شد.
»حسین فالح جوشقانی«  افزود: درآمد اپراتورها 
مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد 
خزانه و پرداخت به صداوســیما حتما با رشــد 

قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.
گرانی اینترنت برای مردم؛  درآمد برای صدا 

و سیما
به گزارش ایرنا، این مصوبه درباره حق االمتیاز و 
حق السهم دولت از کارور )اپراتورهای خدمات 
دهنده مخابراتی( به میــزان ۱۰ درصد افزایش 
یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ 
نزد خزانه داری کل واریز می شود. منابع حاصل 
به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت 
از تولیــد و محتــوا و فعالیت هــای فرهنگی و 

نظارت در فضای مجازی هزینه می شود.
باید توجه داشت که مسوولیت صدور مجوز و 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت 
بر آن به طور انحصاری برعهده ســازمان تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیر )ســاترا(   صدا 

و سیما است.
اولین قدمی که انتظــار می رود پس از تصویب 
این مصوبه از ســوی اپراتورها برداشــته شود، 
گران کردن بســته های اینترنت است. چیزی که 
با توجه به تورم ها همین االن هم گران اســت. 
با این که تصویب این مصوبه در شرایط کنونی 
که نیاز به اینترنت چندین برابر گذشته شده و به 
حیات انسان ها ربط دارد، شاید خیلی به صالح 

مردم نباشد.

با تصویب مجلس انجام می شود:

درآمدزایی برای صداوسیما از جیب مردم

 یک کارشــناس حوزه کار معتقد است 
تعیین هزینه سبد معیشت کارگران زمانی موثر 
و کارگشــا اســت که بتواند در افزایش سطح 
معیشــت کارگران و حقوق و دســتمزد آنها 

اثرگذاری الزم را داشته باشد.
حمید حاج اســماعیلی در ارزیابی تعیین رقم 
سبد معیشــت کارگران در کمیته دستمزد ابارز 
عقیده کرد و گفت: خوشــبختانه در چند سالی 
که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، 
کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین 
هزینه معیشــت کارگران فعالیت خود را آغاز 

کرده و ایــن اقدام می توانــد گام مثبتی برای 
اصالح مکانیســم تعیین مزد در کشــور باشد 
ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشــت 
خانوارهای کارگری مطرح شــده چقدر نتیجه 
مثبت گرفته ایم؟ آیا ایــن کار اثرگذاری الزم 
برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته 

سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟
وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این 
است که بتوانند اســتراتژی موثری در شورای 
عالــی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب 
کند افزایش دســتمزدها را متناســب با شرایط 

اقتصادی و سطح زندگی خانوارهای کارگری 
درنظر بگیرد. اینکه هر ســال سبد معیشت را 
پس از جلســات متعدد تعییــن کنیم ولی در 
تعییــن مزد کارگــران اثرگذار نباشــد مفید و 

راهگشا نیست.
به گفته این کارشــناس حوزه کار، شــاید رقم 
6 میلیــون و ۸۹۵ هزار تومانی کــه به عنوان 
هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید 
نهادهایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و 
با قیمتهای کاالهای اساسی هم همخوانی داشته 
باشد ولی آیا می توانیم حقوق کارگران را برای 

سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟
حاج اســماعیلی افزود: نماینــدگان کارگری 
باید استراتژی مناســبی که باعث اقناع دولت 
و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دســتمزد 
بر پایه شــرایط خاصی که کارگران به آن مبتال 
هســتند را در پیش بگیرند یا اینکه تالش کنند 
برای ســبد معیشــت مترادف خط فقر را در 
شــورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق 
بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت 

بیشتر است.
به گفتــه وی نمایندگان کارگری می توانند در 

روزهای آینده اســتعالم خط فقــر را از بانک 
مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر 
مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین 

حداقل مزد گام بردارند.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: گروه 
کارگری پس از اســتعالم می تواند نامه ای به 
شــورای عالی کار ارســال کند که برای دیگر 
شــرکای اجتماعــی تعهدآور باشــد و بر پایه 
روشهای مختلف، ســطح معیشت کارگران را 
هــم از طریق افزایش نقــدی و هم حمایتهای 

غیرنقدی افزایش بدهد.

می توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟

تقریبا پس از گذشت ۱۵ ماه از دستگیری 
شهردار سابق زنجان و برخی از اعضای 
شورای شهر،نشست رسیدگی به تخلفات 
آنان توسط دستگاه قضایی زنجان برگزار 

شد.
فارغ از نتیجه دادگاه و احکامی که صادر 
خواهند شد،بایستی برگزاری غیر علنی آن 

را مورد مداقه و توجه ویژه قرار داد.
نیمه  زنجان  در  افکار عمومی شهروندان 
دوم سال ۹۸  شــاهد این دستگیری ها 

بودند که انعکاس وسیعی در رسانه های 
اســتانی و حتی ملی و بعضا بین المللی 

داشت.
انتخاب شهرداری غیر بومی توسط اعضای 
شورای پنجم و برکناری شهردار بومی در 
ســال ۹۶ و بعدها انتخاب همان شهردار 
اعضای شورای شهر  توسط  برکنار شده 
زنجان؛نشــان داد که این شورا از ابتدای 
کار در مسیر انتخاب درست و صحیحی 

قرار نگرفت.

برکناری حبیب مالیــی یگانه در اوایل 
فعالیت شــورا به همان اندازه اشــتباه و 
نادرست بود تا حمایت بی چون و چرای 

اعضا از مسیح اله معصومی.
چرا که همین اعضا پس از دو و نیم سال 
پیروی و گوش بفرمانی از شــهردار غیر 
بومی دیکته شده از حلقه قم؛ بازگشت به 
خویشتن نمودند و دوباره سراغ شهردار 
بومــی بی ادعا و صاف و صادق زنجانی 

رفتند.

حبیــب مالیی یگانه نشــان داد که خیر 
الموجودین بومی ها در شــرایط حاد و 
بحرانی مدیریت شــهری است و کارنامه 
نسبتا مثبت و به دور از تخلف وی حاکی 
از لیاقت و کارآمــدی مدیران بومی در 

حوزه شهر و شهرداری دارد.
پس از دستگیری شهردار سابق و برخی 
اعضای شورا و در ادامه آن دستگیری دوتن 
از نمایندگان استان در مجلس)احمدی و 
عزیزی( فضای ناامیدانه ای در سطح شهر 
و اســتان حاکم شــد و باعث مشارکت 
پایین مردم در انتخابات اسفند ۹۸ گردید.

حال چگونه است که چنین پرونده ویژه 
ای که ماهها ذهن و افکار شــهروندان را 
به خود مشغول کرده و باعث بی تفاوتی 
آنها در اداره امور شــهر و نیز انتخابات 
شده اســت؛ به صورت غیر علنی برگزار 

می شود؟!

هر چند رییــس محترم دادگســتری و 
بودند  نموده  بارها اعالم  دادستان زنجان 
که اصــل بر برگزاری علنی چنین دادگاه 

هایی است.
وقتی مبارزه با فســاد در قــوه قضاییه 
ریاست سابق  معاونت  در ســطح  حتی 
قوه)اکبر طبری( در ســطحی علنی است 
و حتی گزارش آن نیز از صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی پخش میشود،چگونه 
است پرونده ای در مختصات شهرداری 
زنجان که اصال و ابدا مبحث و موضوع 
امنیتی نیز ندارد،به مسیر غیر علنی میرود 
و بدون حضور مردم و اصحاب رســانه 

برگزار می شود؟!
بی شــک همه ما در عزم و جزم دستگاه 
قضا در مبارزه با فســاد و رانت و رشوه 
مفســدان  با  قضایی  برخورد  و  معترفیم 
اقتصادی را می ستاییم ولی از آنجایی که 

دانســتن؛ حق مردم است، صواب تر این 
بود مردم زنجــان در جریان چگونگی و 
کم و کیف تخلفات و فساد در شهرداری 
و شورای شهر زنجان قرار میگرفتند و از 
طریق برگزاری علنی دادگاه؛به حق خود 

در مسیر آگاهی و دانستن می رسیدند.
چرا که مردم نامحرم نیستند و ولی نعمت 

مدیران و مسووالنند.
برگــزاری علنــی چنیــن دادگاه هایی 
می تواند زنگ خطری برای مســووالن و 
مدیرانی باشــد که هم اکنون سرکارند و 
احیانا به دنبال رانت و تخلف و فساد و 

تبعیض اند.
پرونده هایی که بی شک دیر یا زود توسط 
دســتگاه قضایی شــجاعانه و جسورانه 
گشوده خواهند شد و متخلفان و خائنین 
بــه بیت المال و حقوق مردم به ســزای 

اعمال خویش خواهند رسید.انشاله...

دانستن، حق مردم است
 مسعود الماسی

  یادداشت سردبیر

 بر پایه تصمیم مجلس شــورای اسالمی، 
قیمت و نحوه ســهمیه بندی بنزیــن در بودجه 
سال آینده تغییری نخواهد داشت. این در حالی 
اســت که در روزهای گذشته برخی نمایندگان 

خواستار تغییر در سهمیه بندی بنزین بودند.
به گزارش ایرنــا، بنزین را می تــوان مهمترین 
ســوخت کشــور دانســت. اگرچه ســهم این 
سوخت در سبد انرژی کشور در مقایسه با گاز 
طبیعی بســیار کمتر است، اما تغییر در قیمت و 
ســهمیه بندی آن همواره از سوی مردم پیگیری 

می شود.
این موضوع در بررســی بودجه ساالنه نیز مورد 
توجه اســت و در زمان بررســی الیحه بودجه 

معموال به این نکته توجه ویژه ای می شود.
این روزها نیــز که الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ 

در مجلس در حال بررســی است، بحث بنزین 
دوباره بر سر زبان ها افتاده است.

نگرانی نســبت به تغییر قیمت بنزین در ســال 
آینده در حالی مطرح می شــود که پیش از این 
معــاون امور اقتصــادی و هماهنگی ســازمان 
برنامه و بودجه با اشــاره بــه قیمت حامل های 
انرژی گفته بود که در الیحه بودجه سال آینده، 
هیچ گونه افزایش قیمتی بــرای این فرآورده ها 

پیش بینی نشده است.
با این حال روزهای گذشــته برخی نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی از پیشــنهاد تغییر در 
نحوه ســهمیه بندی بنزیــن و اختصاص آن به 

خانوارها خبر داده بودند.
در این پیشنهاد سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد 
خــودرو اختصاص پیدا می کــرد و هدف از آن 

گسترش عدالت اعالم شده بود.
پیشنهاد بر این پایه بود که از ابتدای مهرماه سال 
۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد 
خودرو، به ازای هر نفر، ۱۵ لیتر در ماه ســهمیه 
بنزین یارانــه ای اختصاص یابــد. همچنین به 
خانوارهــای دارای خودرو که تعداد اعضای آن 
بیشتر از چهار  نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، 
۱۵ لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه ای تعلق گیرد.
همچنین از ابتــدای فروردین ۱۴۰۰، ســهمیه 
بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک 
نفره و ســهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر 
دیگر خانوارهای دارای خودرو و سهمیه بنزین 
خودروهــای وارداتی با حجم موتور بیشــتر از 

2۰۰۰ سی سی حذف شود.
البته تاکید شــده بــود در ســال ۱۴۰۰، دیگر 

ســهمیه های بنزین وســایل نقلیه شــخصی و 
عمومــی )از جمله انواع تاکســی، وانت بار و 
موتورسیکلت( مانند گذشته به قوت خود باقی 

بماند.  
از سوی دیگر بر پایه این پیشنهاد، همه دارندگان 
سهمیه بنزین می توانستند سهمیه خود را از طریق 
سامانه بازار داخلی که به همین منظور حداکثر تا 
پایان شهریورماه توسط وزارت نفت با همکاری 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی ایجاد خواهد 
شد، به فروش برســانند؛ قیمت در بازار تعیین 

می شود و دولت حق قیمت گذاری ندارد.
با وجود ارائه این پیشنهاد اما نمایندگان مجلس 
در جریان بررســی الیحه بودجه در نشســت 
دیروز عصر)دوشنبه( ۱۴۰۰، نحوه سهمیه بندی 
بنزین را تغییر ندادند و سیاســت گذاری در این 

زمینه را به انجام کار کارشناســی بیشتر محول 
کردند.

در باره قیمت بنزین در ســال آینده نیز با توجه 
به تصویب کلیات الیحه اصالحی بودجه ســال 
۱۴۰۰ و بــا توجه به اینکه در آن اشــاره ای به 
افزایش نرخ حامل های انرژی نشده است انتظار 
مــی رود در صورتی که دولت آینده با کســری 
بودجه مواجه نشــود، نرخ بنزین در سال آینده 

افزایش پیدا نکند.
به گزارش ایرنا، قیمت بنزین از 2۴ آبان سال ۹۸ 
با هدف واقعی کردن قیمت، افزایش پیدا کرد و 

سهمیه بندی انجام شد.
از آن زمان قیمت هر لیتر بنزین ســهمیه ای هزار 
و ۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳ هزار تومان و بنزین 

سوپر نیز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.

سرنوشت قیمت بنزین و سهمیه بندی سوخت در سال آینده



چهار شنبه 6 اسفند ماه  1399 / نمره 723 / سال چهارم6
آب

 چهارمین نشست شورای فرهنگی صنعت 
آب و برق استان روز چهارشنبه2۹ بهمن ۹۹ راس 
ســاعت ۹ صبح در سالن جلسات ایران ترانسفو با 
حضــور دبیر و اعضای این شــورا ،فرمانده پایگاه 
بسیج شرکت ایران ترانسفو،معاون منابع انسانی و 
مدیر دفتر حراست این شرکت با دستور کار ؛جمع 
بندی فعالیت های فرهنگی سال ۹۹، ایاب و ذهاب 
ائمه جماعات و بررسی برنامه فرهنگی سال ۱۴۰۰ 

برگزارشد.
بــه گزارش زنگان امروز؛ در ابتدای این نشســت، 
حجت االسالم محمود محمدی مسوول فرهنگی 
شرکت ایران ترانســفو توضیحاتی از عملکرد این 

شرکت ارائه نمود.
در ادامه، دبیر شورای فرهنگی صنعت آب برق استان 
با تبریک فرارســیدن ماه مبارک رجب و اعیاد ویژه 
این ماه عزیز اظهارداشــت: مستندات فعالیت های 
فرهنگی که در طول ســال کنونی توسط مسووالن 
شورای فرهنگی صنعت آب وبرق استان تحقق یافته 
است، برای ارسال به وزارت نیرو و مراجع استانی 
به دبیرخانه فرهنگی صنعت آب وبرق استان ارسال 

گردد.
حجت االســالم علی رحمتی افزود: ایاب و ذهاب 
ائمه جماعات، طبق بخشنامه ابالغی از سوی وزارت 
نیرو به صورت همسان توسط شرکت های صنعت 

آب وبرق پرداخت می گردد.

وی تصریح کرد: اعضای شورای فرهنگی صنعت 
آب برق نســبت به گرامیداشت و تکریم در خور 
شأن ۱۳ رجب سالروز والدت باسعادت امیرالمومنین 

حضرت علی )ع( اقدام نمایند.
مهندس »دربندی« معاون منابع انســانی شــرکت 
ایران ترانســفو نیز با خوش آمدگویی و خیرمقدم 
به میهمانان، فرهنگ و رابطین فرهنگی را دو عنصر 
جدانشــدنی و مکمل هم دانست و گفت:در عصر 
حاضر اگر فرزندان و خانواده های خود را مســلح 
به ســواد فرهنگی و رسانه ای نکنیم، جامعه عقب 

خواهد ماند.
وی، بر تداوم جلسات هم اندیشی و هم افزایی تاکید 
کرد و خاطر نشان ساخت: جوانان تشنه آموزه های 
دینی و معرفتی هستند و بایستی با مسیر درست و 

مدبرانه به سر منزل مقصود هدایت شوند.
در پایان ، اعضاء گزارشی از عملکرد شرکت های 
تابعه خود در حوزه فرهنگی مربوط به ســال ۹۹ را 
ارائه  نموده و نکته نظرات و پیشنهادات خود را در 
باره هرچه بهتر اجرا شــدن برنامه های فرهنگی در 

سال ۱۴۰۰ مطرح کردند

 مدیر امور منابع آب زنجان از توقیف یک 
دستگاه حفاری غیرمجاز در محدوده عملکرد این 

امور خبر داد.
به گزارش زنگان امروز؛ »علیرضا حاجی میری« 
با بیان مطلب فوق اظهار داشــت: با تالش گروه 
گشت و بازرسی با اخذ حکم قضایی یک دستگاه 
حفاری غیر مجــاز هنگام انجام عملیات حفاری 

توقیف و به پارکینگ منتقل شــد. وی با تاکید بر 
اینکه حفر چاه های غیــر مجاز صدمات جبران 
ناپذیری بــه آبخوان های منطقــه وارد می کند، 
افزود: محیط بانی دشــت ســهرین نیز همکاری 
خوبی در حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی 
در این منطقه دارد و با مشــاهده چنین مواردی، 

مسوولین امر را مطلع می کند.

مدیــر امور منابع آب زنجان بــا بیان اینکه گروه 
های گشت و بازرسی با هوشیاری کامل در منطقه 
حضور دارند و زمینــه را برای حفاران غیرمجاز 
کامــال نا امن می نمایند، تاکید کرد: بر پایه قانون 
توزیع عادالنه آب نگهداری و استفاده از دستگاه 
های حفاری بدون داشتن مجوز تخلف بوده و با 

قاطعیت با آن برخورد می شود

برگزاری چهارمین نشست شورای فرهنگی 
صنعت آب و برق استان زنجان

 به گزارش زنگان امروز ؛ با حضور حسین 
مهدی نژاد معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و 
جمعی از مدیران داخلی این شرکت ، آرش طاهری 
به عنوان سرپرست جدید هیئت حسابرسی شرکت 
آب منطقه ای زنجان معرفــی و از خدمات علی 

غفاری تقدیر شد. 

معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی شرکت آب 
منطقه ای زنجان در این نشست به خدمات ارزنده 
هیئت حسابرسی سابق در این شرکت اشاره کرد 
و تصریح نمود: این شــرکت همواره رهنمودهای 
روشــنگرانه این هیئت را چراغ راه خود قرارداده 
است و تدوام این راه در اولویت برنامه های همه 

معاونت ها و مدیریت های شرکت آب منطقه ای 
زنجان خواهد بود.

در این آیین با اهدای لوح تقدیر از خدمات ارزنده 
هیئت حسابرســی شرکت آب منطقه ای زنجان به 
سرپرستی علی غفاری تقدیر و هیئت حسابرسی 

جدید این شرکت معرفی شد

 »سید علی موسوی« مدیر امور منابع آب 
شهرســتان ماهنشان گفت: این امور در عملیاتی 
با همکاری نیروی انتظامی شهرستان موفق شد 
۹ حلقه چاه غیرمجاز را روســتاهای قره گل و 

امیرآباد پر و مسلوب المنفعه نماید.

موسوی در ادامه با اشــاره به برداشت غیرمجاز 
از آب هــای زیرزمینــی که باعــث کاهش این 
منابع و پایین رفتن ســطح آب آنها شــده که در 
بسیاری از مواقع موجب فرونشست اراضی نیز 
می شود،تصریح کرد:این امور با جدیدیت تمام و 

با اهتمام کامل بــر پایه قانون توزیع عادالنه آب 
و حراست از این منابع ارزشمند آبی می کوشد 
و از کشاورزان و بهره براران منطقه انتظار میرود 
در این راستا و همسو با امورمنابع آب ماهنشان 

حرکت کنند.

انسداد 9 حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای قره گل و امیرآباد 

توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در اراضی روستای قره چریان

 با هدف ســنجش آگاهی هــای دانش 
آموزان در حوزه آب و در راســتای پیشبرد طرح 
دانش آموزی نجات آب و نیزگسترش سواد آبی 
با محوریت کتاب انسان و محیط زیست ،مرحله 
پیش آزمون طرح دانــاب در قالب دو محور در 
مدارس مقطع دوره اول متوســطه و پایه یازدهم 
دوره دوم متوسطه درشهرستانهای ابهر،خدابنده و 

خرمدره به صورت مجازی برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، پیش آزمون طرح داناب 

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شامل پرسش هایی در 
باره مسائل آبی با هدف سنجش آگاهیهای دانش 
آموزان قبل از اجرای طرح در مدارس شهرستانهای 
ابهر،خدابنده و خرمدره )شهرستانهای پایلوت  و 
بحرانی(  با حضور الکترونیکی حدود ۱۰۰۰ نفر 

دانش آموز شرکت کننده، برگزار گردید.
در ایــن برنامه که با اســتقبال بــی نظیر دانش 
آمــوزان مواجه شــد ، پس از برگــزاری پیش 
آزمون دانش آمــوزی، در باره وضعیت بحرانی 

این دشتها،رعایت نکات  مربوط به حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی ، سیالب ،مخاطرات سیل و 
راهکارهای مواجهه با آن توضیحات مبسوطی 
توسط مشاور طرح به صورت الکترونیکی ارائه 
گردید.  شایان ذکر است آموزشهای پس آزمون 
عالوه بر آموزشهای تشــریحی الکترونیکی ،با 
پخش انیمیشن های متنوع و متعدد ، نمایش اینفو 
گرافی های بحران آبی ، پخش کتابچه دانستنی 

های آبی و ... همراه خواهد بود

برگزاری پیش آزمون طرح ملی داناب و سواد آبی در مدارس 
شهرستان های بحرانی استان زنجان

 مدیر امــور منابــع آب زنجان گفت: 
تعــداد یک دســتگاه و ادوات حفــاری غیر 
مجاز در اراضی روســتای چورزق شهرستان 

زنجان شناسایی، توقیف و به انبار شرکت آب 
منطقــه ای زنجان منتقل شــد. علیرضا حاجی 
میری تصریح کــرد: در باره توقیف این اقدام 

در راستای حفظ و صیانت منابع آبی و مقابله 
بــا متخلفان و متجــاوزان بــه منابع آب های 

زیرزمینی انجام شد

توقیف ادوات حفاری غیر مجاز در اراضی روستای چورزق

معرفی سرپرست جدید هیئت حسابرسی دیوان محاسبات 
مستقر در شرکت آب منطقه ای زنجان

 مهندس اسماعیل افشــاری مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان در نشست شورای 

اداری شهرستان انگوران حضور یافت.

به گزارش زنگان امروز، وی در باره ســد مراش 
و ایالو و حق آبه های کشــاورزی و آبرسانی از 
این سدها به روستاهای شهرستان ، شهر دندی و 

ماهنشان توضیحات مبسوطی ارایه نمود.
افشــاری در ادامه به تشریح موضوع تامین آب 
شرب و صنعت و پروژه خط انتقال آب پرداخت.

حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان در شورای اداری انگوران
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رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر:

 از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی 
در برخی اداره های ابهر گله مندیم

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالیکت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 16999 فرعی 38 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی 188259 الف /94 به شماره 
دفتر امالک 622 صفحه 254 شــماره ثبت 64234 به نشــانی: پونک ساختمان ساتراپ ارمغان 2 بلوک 30 طبقه 2 واحد 4 به نام امیر فرهانی صادر و 
تســلیم گردیده است و برابر سند رهنی شــماره 6427 مورخه 94/6/3 به مدت 178 ماه در رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس مالک با ارایه دو برگ 
استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت 

سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: 
روند نزولی رعایــت پروتکل ها را از هیچ کدام از 
ادارات نخواهیم پذیرفت و اگر مدیری در این زمینه 

کم کاری کند، با او برخورد خواهیم کرد.
خدابخش مرادی نافچی در نشست قرارگاه کرونای 
ابهر با تاکید بر اینکه همه ما در برابر مردم تکالیفی 
داریم که حفظ جان آنان جزو اولویت ها اســت، 
عنــوان کرد: برای تحقق این امر همه تالش مان را 
برای مدیریت کرونا در همه شهرها، از جمله ابهر 

به کار خواهیم گرفت.
وی با تاکید بر اینکه باید از همه توان برای مقابله 
با کرونا در ابهر بهره گیری شود تا در آینده مجبور 

به اعمال محدویت نشــویم، ادامه داد: باید تالش 
شود تا ابهر به صورت طوالنی وضعیت کم خطری 

را تجربه کند.
مرادی نافچی با انتقاد از رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشــتی در برخی از ادارات، یادآور شــد: روند 
نزولی رعایت پروتکل ها از هیچ کــدام از ادارات 
نخواهیم پذیرفت و اگر مدیری کم کاری کند، با او 

برخورد خواهیم کرد.
معاون سیاسی امنیتی اســتاندار زنجان با تاکید بر 
ضرورت تامین سالمت روانی مردم و اطالع رسانی 
مطلوب در حوزه کرونا، گفت: تالش برای آرامش 
ذهنی، روانی مردم و ســالمت تک تک افراد باید 

از اولویت های ســتاد کرونا باشد. وی با اشاره به 
ضرورت بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد در حوزه 
اطالع رسانی کرونا، متذکر شد: در چهار هفته برنامه 
شــاد در ابهر باید از لحاظ ارائه مسائل بهداشتی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی به دانش آموزان کنترل 

شود.
در ادامه این  نشســت، رییس شــبکه بهداشــت 
و درمــان ابهر نیــز گله مندی خــود را از کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در برخی ادارات، 
پیش خوان هــا، بانک های دولتی و برگزاری برخی 
از آیین دســته جمعی توسط شــهروندان اعالم و 
تاکید کرد: اگر الزم باشد در برخی موارد از طریق 

دادستانی وارد عمل خواهیم شد. کوروش شعبانی 
با اعالم این موضوع کــه زنگ خطر موج چهارم 
کرونا در ابهر به صدا در آمده است، ادامه داد: مردم 
و مدیران باید در کنار هم مراقب باشند که همچون 

گذشته به محدودیت ها برنگردیم.
وی بــا اشــاره به شــیوع کرونای انگلیســی در 
اســتان های هم جوار با ابهر، خاطرنشان کرد: لزوم 
توجه به رعایت پروتکل ها توسط دست فروشان و 
فروشندگانی که برای تامین کاالی خود به شهرهای 
هم جوار از جمله قزوین و تاکستان مراجعه می کنند 
و کنترل این افراد توسط شهرداری ها بیش از پیش 

ملموس است.

 اساتید دانشگاه زنجان در میان محققان 
برتر فهرست دانشگاه استنفورد قرار گرفتند.

به گزارش زنگان امروز  بر پایه نتایج منتشــر 
شده توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد، 
آقایان پروفسور اصغر رمضانی استاد تمام گروه 
شیمی، پروفسور امید رحمانی استاد تمام گروه 
مهندسی مکانیک، دکتر صالح مبین، دکتر عباس 

ربیعی، دکتر فرشــاد مریخ بیات و دکتر اصغر 
طاهری اســاتید دانشــیار گروه مهندسی برق 
دانشــگاه زنجان در میان دانشمندان برتر جهان 

قرار گرفتند.
این پژوهش که از داده های استنادی اسکوپوس 
استفاده کرده است دانشــمندان را در ۵ حوزه 
موضوعی اصلی، 22 حوزه موضوعی فرعی و 

۱۷6 رشته طبقه بندی نموده است.
شرط ورود پژوهشــگران به فرآیند رتبه بندی 
انتشــار حداقل ۵ مقاله بوده است. در مجموع 
تقریباً ۸ میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گرفته اند. در لیســت نهایی عالوه بر ۱۰۰ 
هزار نفر برتر، 2درصد برتر هر حوزه موضوعی 

نیز به فهرست نهایی اضافه شده است.

 رییــس حوزه هنــری اســتان زنجان 
گفت: کتاب »قصه های حاج بابا« مشــتمل بر 
ضرب المثل های کهن و بومــی که با رویکرد 
تربیتــی و اخالقــی برای گروه ســنی کودک 
و نوجوان، در ســال گذشــته از سوی حوزه 
هنری اســتان زنجان به چاپ رسیده در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.
امیــر نعمتی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افــزود: حوزه هنری زنجان با هدف آشــنایی 
کــودکان و نوجوانــان با محتــوا و مضامین 
ضرب المثل های قدیمی و بومی اســتان اقدام 
به چاپ و انتشــار کتاب »قصه های حاج بابا« 

کرده است.
وی اظهار داشت: این کتاب شامل ضرب المثل ها 
و چکیده سخنان بزرگان و پیشینیان است، که 
هر کدام از آنها فلســفه و داستان خاصی را با 

مضامین تربیتی، اخالقی و هدایتی بیان می کند.
نعمتــی تصریح کرد: در فضاســازی قصه های 
کتــاب »قصه های حاج بابا«، ســعی بر معرفی 
ابنیه هــای  تاریخی، محله ها، صنایع دســتی و 

فرهنگی استان زنجان شده است.
وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن این کتاب در 
بخش کودک و نوجوان به عنوان اثر شایســته 
تقدیــر در دومین دوره از جایزه کتاب ســال 

زنجان ۹۸ برگزیده شد.
این مســوول خاطرنشــان کرد: عالقه مندان به 
حوزه کودک و نوجوان برای دسترسی به کتاب 
»قصه های حاج بابا«، با محتوای ضرب المثل های 
کهن و بومی در قالب داســتان های تصویری؛ 
می توانند به کتابفروشی های سطح شهر از جمله 
»کتابفروشــی فرهنگان« واقع در راه آهن، »شهر 

کتاب« مراجعه کنند.

 فرنشــین راه آهن شــمال غرب، از آغاز 
پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی خبر داد.

علی خدایی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
پیش فــروش بلیت قطارهای نــوروزی در حد 
فاصل بازه زمانی 2۵ اســفندماه امســال تا ۱۵ 
فروردین ماه ســال آینده از امروز )۵ اسفندماه( 
به صــورت اینترنتی و از روز چهارشــنبه )6 
اســفندماه( از طریق مراکز فــروش بلیت آغاز 

خواهد شد.
وی بیــان کرد: فــروش اینترنتــی بلیت همه 

مسیرها به غیر از شهر مقدس مشهد و بالعکس 
از جمله زنجان - تهران و بالعکس ســاعت ۷ 
صبح، همه مســیرهای منتهی به مشهد مقدس 
از قبیل زنجان- مشــهد و بالعکــس به غیر از 
تهران- مشــهد و بالعکس از ساعت ۱2 ظهر و 
همه قطارهای مسیر تهران - مشهد و بالعکس از 

ساعت ۱۷ امروز آغاز خواهد شد.
خدایی با بیــان اینکه متقاضیان می توانند برای 
 www.raja.ir دریافت بلیــت اینترنتی به نشــانی
مراجعه و بلیــت  خود را تهیه کنند، اضافه کرد: 

فروش بلیت همه مسیرها از طریق مراکز فروش 
نیز از ســاعت ۸ صبح روز چهارشنبه این هفته 

شروع می شود.
این مســوول با بیان اینکه سامانه صدای مسافر 
راه آهن با شــماره ۰2۱۵۱۴۹ بــه صورت 2۴ 
ساعته آماده پاسخ گویی به پرسش های هم وطنان 
و دریافت پیشنهادات، انتقادات و شکایات است، 
خاطرنشان کرد: به منظور حفظ سالمت مسافران 
و پیشــگیری از شیوع کرونا، همه پروتکل های 

بهداشتی در قطارهای مسافری اجرا می شود.

اساتید دانشگاه زنجان 
درمیان محققان برتر فهرست دانشگاه استنفورد

رییس حوزه هنری استان:

کودکان زنجانی با ضرب المثل های بومی آشنا می شوند

 شــهردار ابهر گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده پارک ها، محله ها و فضای سبز سطح 
شهر ابهر در هفته منابع طبیعی درختکاری شوند. 
به گزارش زنگان امروز، محمدرضا ذوالقدریها 
شهردار ابهر در نشســت هماهنگی برنامه های 
هفته منابع طبیعی با تبریک فرارسیدن این هفته با 

اشاره به اهمیت هفته درختکاری و منابع طبیعی 
تصریح کــرد: ما وظیفه داریــم در حفظ منابع 

طبیعی و توسعه فضای سبز تالش کنیم. 
ذوالقدریها بااشــاره به اجرای برنامه های متنوع 
در ســال های گذشته تاکید کرد: مردم مشارکت 
خوبی را در برنامه های ما داشتند ولی با وجود 
ویروس منحوس کرونا این نعمت را از دســت 
داده ایم و بدون حضور مردم و مشــارکت مردم 

برگزاری برنامه ها دلچسب نیست. 
وی با بیان اینکه امســال بایســتی با خالقیت و 
طرح جدید مشــارکت مردم را به همراخ شــته 
باشــیم افزود: بدون مشــارکت مــردم حفظ و 
نگهداری از منابع طبیعی تعریفی ندارد مردم باید 
در حفظ منابع طبیعی هم در مشارکت در توسعه 

فضاهای شهری مشارکت کنند. 
شهردار ابهر در ادامه گفت: بابرنامه ریزی های به 
عمل آمده جهت کاشت گل و نهال در آرامستان 
بهشت رضا  امیدواریم محوطه به محیطی خوبی 
تبدیل شده و هرکســی که به آنجا میرود شاهد 

محیطی شاداب و آرامش بخش باشد. 
وی در ادامه اضافه کــرد: در بحث درختکاری 
باید متمرکز شویم و با ایجاد شرایط الزم جهت 
حضور مردم و با استفاده از فضای باز مجموعه 
آرامستان بتوانیم با کاشت درختان بسیار به کمک 
مردم فضای ســبزی گســترده تدارک ببینیم و 
آرامستان را به محلی برای تفرجگاه تبدیل کنیم. 
شــهردار ابهر با اشاره به کاشت گل محمدی در 
محل ارامستان تاکید کرد: با کاشت گل محمدی 

در محل ارامستان باتوجه به اینکه مساحت زمین 
زیــاد و حالت کوه پایه ای دارد میتواند به عنوان 

تفرجگاهی برای مردم بشود. 
ذوالقدریها تاکید کــرد: برنامه ریزی های انجام 
شده پارک ها، محله ها و فضای سبز سطح شهر 

ابهر در هفته منابع طبیعی درختکاری شوند. 
وی با بیان اینکه در ســطح شــهر درختانی به 
صورت نا مناسب کشته شده است افزود: بایستی 
درختانی که از قبل بد کاشــته شده و ترتیب و 
نظم خاصی ندارد از فضای شــهری کاسته شده 
و درختانی جدید با فاصله مناسب کاشته شود. 

شهردار ابهر تصریح کرد: ما باید درخت های که 
در خیابانها و بلوار ها به صورت نامنظم کاشــته 

شده است را نظم بدهیم.

رییس اداره منابع طبیعی شهرســتان ابهر با بیان 
اینکه منابع طبیعی نیاز بــه عزم ملی دارد تاکید 
کرد: اگر مشــارکت مردم نباشد نه حفاظت و نه 
توسعه آن رخ می دهد و نه اینکه ما ظرفیت آن 
را داریم که همه منطقه از بابت منابع طبیعی حفظ 

و نگهداری شود. 
کاظمــی در ادامــه اضافه کــرد: در حفظ منابع 
طبیعی بایستی ارگانهای مردم نهاد و آحاد مردم 
در آن مشارکت کنند و دراین راه شهرداری ابهر 

بزرگترین حامی برای اداره منابع طبیعی است
رییس اداره منابع طبیعی شهرســتان ابهر با بیان 
اینکه درخت ســرو اصال مناسب فضای شهری 
نیســت تصریح کرد:  درختان سرو بیشتر برای 

مناطق جنگلی کم آمد و شد می باشد. 

کاظمی با اشاره به قطع اخیر درختان در پارک 
پردیس افزود: در مــورد قطع درختان در پارک 
پردیس هدف کاشت درختان تجاری و صنعتی 
بود که به موقع قطع شده و فروخته شوند که بعد 
به پارک اضافه شود زیرا که ان درختان مناسب 
پارک نبوده شهرداری حجم کمی از آنها را قطع 

کرده که مشکالتی برای مردم پیش نیاید. 
وی در ادامــه اضافه کــرد: جایگزین درختان 
بریده شــده  درخت هایی جایگزین شدند که 
هم مناسب فضای شهری بوده و هم برای مردم 
مشکالتی ایجاد نکند مانند چنار و نارون که تنه 

های تنومند ومناسبی دارند. 
گفتنی اســت در پایان مقرر شد به غیر از مکان 
هایــی که برای غرص نهال آماده می شــوند به 
صورت مجازی با شــعار هر شهروند یک نهال، 
شــهروندان عزیز از کاشت نهال توسط خود و 
اعضای خانواده فیلم ۳۰ ثانیه ای تهیه نموده و به 
نمایند.  ارسال  واتساپ ۰۹۳۷2۰۵6۰6۹  شماره 
تا بــه قید قرعه به ۱۵ نفــر از عزیزان جوایزی 

اهدا گردد.

شهردار ابهر:

پارک ها و محله های ابهر درخت کاری می شوند 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان گفت: محموله های میوه تنظیم بازار شب 

عید در حال ورود به استان است.
محمدرضــا آبی پور در گفت وگو با ایســنا، از 
پیش خرید ۱۰۰۰ تن میوه شب عید برای استان 
زنجان خبر داد و اظهار کــرد: 6۰۰ تن از این 
میوه خریداری شده پرتقال و ۴۰۰ تن آن سیب 
است که قیمت ها در زمان عرضه به مردم اعالم 

می شود.
وی افــزود: قیمت هــا زودتــر از موعد اعالم 
نمی شــود تا تعادل بــازار از روند عادی خود 
خارج نشــده و مردم و بازاریان از این مسئله 
آســیب نبینند. در روزهای پایانی، با توجه به 
وضعیت بــازار کمیته قیمت گذاری تشــکیل 
شــده و برای قیمت میوه تنظیم بازار شب عید 

تصمیم گیری خواهد شد.
این مســوول ادامه داد: پارسال ۱۷۰۰ تن میوه 
تنظیم بازار شب عید ســفارش داده شد که با 
توجه به میانگین مصرف استان و شیوع بیماری  
کرونا و نیــز کاهش دیــد و بازدیدهای عید، 

امسال میوه کمتری پیش خرید شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
تصریح کــرد: اولین محموله میوه شــب عید 
توسط مباشــر تعاون روستایی وارد استان شده 
و هیچ مشــکلی در زمینه تهیه میوه شــب عید 
در اســتان زنجان وجود ندارد و میوه ها بدون 
واســطه توزیع شــده و به  دست مصرف کننده 

خواهد رســید. آبی پــور از افزایش غرفه های 
عرضــه میوه تنظیم بازار در اســتان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در راستای راحتی مردم استان، 
مکان و غرفه هایی برای توزیع میوه شب عید در 
مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده بیشتر 

از سال های قبل خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان:

میوه تنظیم بازار شب عید به زنجان رسید

فرنشین راه آهن شمال غرب خبر داد

آغاز پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی
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 علی ای میر پهلوان رعب!
زری تیغت سر یالن رعب
ای رد خیبر از تو کنده شده!

وز تو الت و هبل فکنده شده!
خصم شد ره هک کردگار تو را
بوهس زد تیغ ذوالفقار تو را

ای مناجاتی شباهن! علی!
ای نماز تو عاشقاهن! علی!

آن چنانی هک تیر، وقت دعا
کشد از پا ربون طبیب، تو را

نیز رد وقت سجده رب سر تو
می زند تیغ خصم کافر تو
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چهارسو

زنگ خطر شیوع ویروس جهش یافته کرونا در زنجان به صدا درآمده است

کرونای انگلیسی؛ آتش زیر خاکستر
 با اندکی غفلت شهروندان، کرونای انگلیسی در زنجان طغیان می کند 

 این روزها که پای کرونای انگلیسی یا نوع 
جهش یافته این ویروس به ایران بازشده و مواردی 
از ابتال و فوتی ناشی از آن درنقاط مختلف کشور 
به ثبت رسیده اســت خطرات انتقال سریع آن از 
سوی متولیان به کرات هشدار داده می شود و اینکه 
عادی انگاری، شعله ورتر شدن شیوع آن را افزایش 

می دهد.
عادی انگاری شرایط با وجود ویروس کرونا، خطر 
مهلک و بزرگی برای ســالمت عموم در شــرایط 
کنونی به شــمار مــی رود و در واقع زنگ خطر و 
هشداری برای کل جامعه اســت که ادامه روند و 
بی توجهی هر یک از شهروندان، گسترش شیوع و 

انتشار این ویروس را در پی دارد.
کارشناسان امر از ابتدای شیوع کرونا همواره عموم 
مردم را به رعایت پروتکل های پیشگیرانه کرونایی 
از قبیل ماسک زدن صحیح، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، شستشوی منظم دست ها و از همه مهمتر 
اجتناب از دورهمی تاکید می کنند، اما اکنون ورود 
ویروس جهش یافته در کشــور به چالش مهمی 
تبدیل شــده که مقابله بــا آن در گرو همکاری و 

همدلی عموم مردم است.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکنون 
2۱ نفر مبتال به ویروس جهش یافته کرونا در کشور 
شناسایی شده که در استان های تهران، البرز، قزوین 
و خوزستان بوده و از این تعداد، ۴ نفر فوت کرده اند.

دکتر علی رضا رییســی در این باره افزود: فرض 
کنید ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی هست، 
چــه کار جدیدی باید کرد، هیچ کار جدیدی الزم 
نیست انجام دهیم و فقط باید کیفیت کارهای قبلی 
را باال بریم، یعنی رعایت دقیق و شدید پروتکل های 
بهداشــتی را انجام بدهیم، زیرا کسی که ویروس 
کرونای معمولی داشت در یک جمع می توانست 
دو تا ســه نفــر را مبتال کند، اما اگــر به ویروس 
انگلیسی مبتال باشد، ۷ تا ۱۰ نفر همزمان مبتال می 
شوند.  قدرت سرایت ویروس جهش یافته کرونا 
بسیار باالست. از طرفی اگر درست ماسک بزنید و 
فاصله را رعایت کرده و تهویه مناسب وجود داشته 

باشد، می توانیم از ابتال پیشگیری کنیم.
 بر پایه آخرین وضعیت اعالمی از ســوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنج شهرستان 
زنجان در وضعیت کرونایی زرد قرار گرفته و سه 
شهرســتان دیگر آبی شــده اند که بر مبنای همین 
گزارش رنگ کرونایی شهرســتانهای زنجان، ابهر، 
خدابنده، خرمدره و طارم زرد و شهرهای، ایجرود، 

سلطانیه و ماهنشان آبی است.
 این در حالی است در هفته گذشته چهار شهرستان 
زنجان در وضعیت آبی کرونایی و چهار شهرستان 
دیگر زرد بودند که بر پایه جدیدترین رنگ بندی 
اعالم شــده وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی شهرهای آبی استان به سه شهرستان کاهش 
یافته اســت. که برای مســاله از کاهش بی توجه 
زنجانی ها به پروتکل های بهداشتی به ویژه فاصله 

گذاری اجتماعی حکایت دارد.
در زمان حاضر از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در 
این استان تاکنون مجموع مبتالیان به این بیماری« 
تمامی موارد مثبت بر پایه یافته های آزمایشگاهی« 
به رقم ۴۵ هزارو ۹۷6 نفر رسیده است که هر چند، 
شمار مبتالیان و بستری ها در بیمارستان های این 
اســتان روند نزولی به خود گرفته است، اما موارد 

مثبت سرپایی روند افزایشی بخود گرفته است.
با گشت و گذاری کوتاه در سطح شهر نیز می توان 
عادی انگاری بیماری را در سطح شهر به ویژه مراکز 
شلوغ مشاهده کرد، به طوریکه فاصله گذاری های 
اجتماعی در مراکز دولتــی و خصوصی از جمله 
بانک ها و پیشخوان های دولتی رعایت نمی شود، 

دورهمی های خانوادگی و آیین های عروســی در 
برخی مناطق روستایی بدون رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی تداوم دارد که بسیار نگران کننده است و 
در واقع خطر شــیوع ویروس جهش یافته بیش از 

گذشته احساس می شود.
زهرا نظری از جمله شــهروندان زنجانی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برای خرید مایحتاج روزمره 
به یکی از فروشــگاه های سطح شهر آمده در این 
باره معتقد است، هر چند وضعیت رعایت پروتکل 
های بهداشتی به ویژه ماسک زدن بیش از گذشته 
در بین عموم نهادینه شده، اما تعدادی افراد بی خیال 
هستند که به این مسائل توجهی نداشته و در واقع با 

سالمت دیگران بازی می کنند.
وی اضافــه می کند: به نظرم برای در امان ماندن از 
این ویروس خطرناک که در زمان حاضر نوع جهش 
یافته آن نیز مسری تر اعالم شده، بجای دلواپسی و 
نگرانی به پروتکل های بهداشتی باید عمل کنیم و از 
همه مهمتر در تجمعات حضور نیابیم، که شوربختانه 

برخی ها به این مساله توجه چندانی ندارند.
کرونای جهش یافته در شهرهای ابهر و خرمدره 

با حساسیت ویژه پیگیری می شود
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان با اشاره به مشاهده نخستین 
موارد ویروس جهش یافته کرونا در آبیک اســتان 
قزویــن گفت: بــه دلیل تعامالت 2 شــهر ابهر و 
خرمدره با تاکســتان و قزوین وضعیت بیماری در 

این شهرها با حساسیت بیشتری پیگیری می شود.
دکتر پرویز قزلباش با اشاره به تمهیدات انجام گرفته 
در این زمینه افزود: بر این مبنا مســافران خارج از 
کشور نیز به دقت رصد می شوند چراکه با تبادالت 

شیوع این نوع ویروس نیز شتاب خواهد گرفت.
وی در ارتباط با رنگ بندی کرونایی مناطق مختلف 
استان اضافه کرد: زنجانی ها نباید به رنگ بندی کرونا 
اتکا کــرده و این رنگ بندی ها آنــان را از رعایت 

پروتکل های بهداشتی غافل کند.
این مسوول با بیان اینکه اکنون نسبت به هفته های 
گذشــته تغییر واضحی در باره میانگین سنی افراد 
مبتال به کرونای بستری در بیمارستان های استان رخ 
نداده است، ادامه داد: در برخی از استان ها گزارش 

شده بود که بین ۵ تا ۱۷ سال، میزان بستری بیماران 
کرونایی افزایش یافته است که خوشبختانه در استان 
زنجان تاکنون الگوی درگیری سنی مبتالیان تغییر 

معناداری ندارد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی استان با بیان اینکه 
اکنون روند بیماری کووید -۱۹ در شهرستان زنجان 
خطی بوده و از لحاظ میزان بروز بیماری در میانگین 
کشوری است، ادامه داد: ابهر تنها شهرستان در سطح 
استان است که دارای روند صعودی با شیب مالیم و 

نیازمند توجه جدی است.
قزلباش با بیان اینکه هم اکنــون روند ابتال به این 
بیماری در شهرستان های طارم، سلطانیه، ماهنشان 
و ایجرود نزولی اســت، اظهار داشت: این روند در 
شهرســتان خرم دره ثابت و خطی و در شهرستان 
خدابنده نیز نسبت به هفته های گذشته روند کاهشی 

است.
وی با تاکید بر اینکه همه شهرستان های استان زنجان 
نیازمنــد توجه و پیگیری جدی بیماری هســتند، 
خاطرنشان کرد: شاخص های رعایت پروتکل های 
بهداشــتی، از جمله اســتفاده از ماسک و فاصله 
اجتماعی در همه شهرستان ها به ویژه در زنجان و 
خدابنده نسبت به هفته های قبل روند کاهشی دارد، 
بنابراین  برای پیشگیری از ابتال به کرونا به صورت 

بسیار جدی باید پروتکل ها رعایت شود.
عالمت روشــن در زنجان بیانگر شــروع موج 

چهارم بیماری
 استاندار زنجان  نیر در این باره گفت: عالمت های 
روشنی در استان وجود دارد که عدم توجه به آنها 
به معنی آغاز پیک چهارم شــیوع کرونا است که 
در صورت عدم ورود عملیاتی مردم و مســووالن 
این مهم رخ خواهد داد که فاجعه ناشــی از آن را 

نمی توان پیش بینی کرد.
فتح اله حقیقی  با ابــراز گله مندی از عدم اجرای 
مصوبات کرونایی در استان افزود: شوربختانه آنگونه 
که باید و شاید نظارتها انجام نمی شود و مصداق 
عینی این مساله در شرایط کنونی افزایش تست های 

کرونایی است.
 وی با اشاره به اینکه طبق شاخص های اعالم شده 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان وضعیت کرونا 

در ابهر رها شده است، گفت: برگزاری جلسات و 
بازدیدها موید آن است که موارد رهگیری بیماری به 
ازای هر نفر کاهش یافته و مشکل اصلی این است 

که الفبای کار رعایت نمی شود.
وی اظهار داشت: در شــهرهای طارم و ماهنشان 
همین مســاله نمود داشــته  که اعداد وضعیت را 
بخوبی نشــان می دهد و اینکه میزان موارد مثبت 
کرونــا از ۵ به ۱۰ درصــد و رهگیری ها از  ۱۱.۵ 
درصد به هفت درصد رســیده بــه این معنی که 

بیماری را رها کرده ایم.
اســتاندار زنجان ادامه داد: با روند کاهشی بیماری 
عادی انگاری به وجــود می آید و بالعکس وقتی 
اوج می گیرد، همه همانند مسابقه دوی ماراتن به 
میدان می آیند این در حالی است که ویروس کرونا 
مدیریت مســتمر را می طلبد و باید دستگاههای 
متولــی امر همواره پای کار بوده و به وظایف خود 

عمل کنند.
وی با بیان اینکــه نباید منتظر ماند تا ویروس نوع 
جهش یافته به استان به ویژه ابهر وارد شود و سپس 
اقدامات الزم را انجام داد اظهار داشت: اینکه گفته 
می شود رنگ بیشتر شــهرهای زنجان زرد است، 
چنین چیزی نیســت، چرا که تعدادی از افراد بی 
توجه به این بیماری رها شده اند به ویژه  عده ای 
دیگر نیز با بی خیالی به تجمعات اقدام می کنند که 

باید شناسایی و با آنها برخورد شود.
حقیقی افزود: عدم برخورد با متخلفان بهداشــتی 
کرونایی موجب شده وضعیت کرونایی شهر زنجان 
و موارد پی سی آر مثبت آن بدتر شده و نباید این 
افراد رها شوند، به اجبار باید در قرنطینه باشند و در 
صورت عادی انگاری وضعیت ناخوشایند به وجود 

می آید.   
وی با اشــاره به اینکه شــاخص های کرونایی در 
زنجان معنادار شــده اســت، اضافه کرد: در زمان 
حاضر ویــروس نوع جهش یافته به موضوع مهم 
روز تبدیل شده که بیشترین گروه سنی بین پنج تا 
۱۷ ساله ها  را گرفتار می کند که تا کنون مواردی 
در اســتان وجود نداشته  اما در شهرهای مشاهده 
شده  ۱۷ درصد مبتالیان این نوع ویروس زیر 2۵ 

سال بوده اند.

وی اظهار داشت: در کرونای نوع قبلی همه افراد 
به جزو کودکان ماسک می زدند، در حالی که در 
نوع جهش یافته ویروس استفاده از این نوع وسیله 
حفاظتی باید مورد توجه تمامی گروههای ســنی 

باشد.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه شــدت سرایت و 
کشندگی این ویروس بســیار باالست، ادامه داد: 
عالیم نوع کرونای قبلــی در فرد یک هفته بعد، 
نمایان می شد، در حالی که نوع ویروس یافته در 
مدت کوتاهی در فرد ظاهر می شــود که بر پایه 
ماده 6۸۸ افرادی که تهدید بهداشتی کنند، مرتکب 

خالف شده و باید پاسخگو باشند.
حقیقی با بیان اینکه استان زنجان تا 2 هفته آینده 
وضعیت خطرناکی به لحاظ احتمال انتشار ویروس 
نوع جهش یافته دارد، افزود: بنابراین باید شورای 
تامین در شهرستان ها به طور مستمر تشکیل شود 
و از طرفی این استان آمادگی الزم برای تبادل بهتر 
با استان های قطب 6 کشوری را ایجاد کرده و در 

این راستا هماهنگی هایی شده است.
وی اضافه کرد: تیم های نظارتی در شهرستان ها 
نیز باید بر مصوبات و پروتکل های بهداشتی هم 
نظارت داشــته باشند و از طرفی با تدوین طرحی 
از تجمع بیمــاران در همه مطب های خصوصی، 
آزمایشگاه ها، مراکز تصویربرداری جلوگیری کرده 

و نسبت به نوبت گیری از قبل اقدام شود.
اســتاندار زنجان لزوم انجام تست های سریع در 
مطب های خصوصی را یادآور شد و گفت: انجام 
چنیــن کاری برای مبتالیان و افراد مشــکوک به 
کرونا امکان درمان سریع و ثبت آماری در سامانه 
را فراهــم می کند و حتــی در زیرمجموعه طرح 
شهید سلیمانی می توان اطرافیان آنها را رهگیری 

کرد.
وی بابیان اینکه برای هر گونه آیین پروتکل های 
عملیاتی از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی تهیه شود خاطر نشان کرد: هرگونه تخطی 
از این از این پروتکلها تخلف محسوب می شود و 
همچنین تدابیر ویژه برای شهرهای ابهر، خرمده و 
طارم برای پیشگیری از شیوع ویروس جهش یافته 

کرونا اعمال می شود.

زنگ خطر شیوع ویروس جهش یافته کرونا در 
زنجان به صدا درآمده است

سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجــان  در ایت خوصص ادامــه داد: با توجه به 
وضعیت زرد کرونایی بیشــتر شــهرهای اســتان 
شوربختانه رعایت پروتکل های بهداشتی به شدت 
کاهش یافته و چنین شــرایطی زنگ خطر شیوع 
ویروس جهش یافته کرونا را به صدا درآورده است.
دکتــر مریم نوبرانی نیز  با اشــاره بــه لزوم اتخاذ 
تمهیدات الزم برای مقابله با ویروس جهش یافته 
کرونا افزود: با توجه به همجواری زنجان با قزوین 
و تایید وجود نمونه انگلیسی ویروس در این استان، 
شهروندان زنجانی نیز به این مهم توجه داشته باشند 

که ورود چنین ویروسی دور از ذهن نیست.
وی اظهار داشــت: بر ایــن پایه از عمــوم مردم 
درخواست می شود برای پیشگیری از ابتال به این 
نوع ویروس همانند گذشته پروتکل های بهداشتی 
به ویژه فاصله اجتماعی را رعایت کنند، اســتفاده 
صحیح از ماســک و نوع با کیفیــت آن را مد نظر 
قرار دهند و در این باره منابع علمی معتبر دنیا نیز بر 
این مهم تاکید دارند که به طور همزمان از 2 ماسک 

استفاده شود.
نوبرانی با اشاره به اینکه این استان همسو با کشور 
واکسینانســیون کرونا را آغاز کرده، اســت، اظهار 
داشــت: در زمان حاضر این نوع واکسن بر گروه 
های پرخطر از جمله کادر درمان تزریق می شود که 

این مهم به تدریج گسترش خواهد یافت.
 درصد کشندگی ویروس جهش یافته ۳۰ درصد 

بیشتر است
یک متخصص بیماری های عفونی بیمارستان ولی 
عصر)عج( اســتان زنجان نیز در باره ویژگی های 
ویروس جهش یافته گفت: اســید آمینه ویروس 
جهش یافته در ۱۷ نقطه دچار تغییرات شــده و از 
طرفی سرعت و قدرت انتقال بیماری بیشتر است و 
مبتالیان به کرونای جهش یافته، سریع تر ویروس را 

به دیگران انتقال می دهند.
دکتر احمد رضا مبین با اشــاره به اینکه از طرفی 
ممکن اســت عالئم بالینی در مبتالیان به کرونای 
جهش یافته مقداری شدیدتر باشد، افزود: این نوع 
ویروس افراد زیر 2۰ سال را بیش از گذشته گرفتار 
مــی کند و بر این پایه باید این گروه ســنی نیز به 
نسبت به پروتکل های بهداشتی توجه جدی داشته 
باشند. وی با تاکید بر اینکه رعایت سه مولفه اساسی 
زدن ماسک، رعایت فاصله گذار ی اجتماعی، توجه 
به  بهداشت دست و شستشوی مرتب در پیشگیری 
از ابتال به کرونا و نوع جهش یافته آن بسیار اثر گذار 
است، اضافه کرد: رعایت این موارد کمتر از تزریق  
واکسن نیست، و بر این مبنا باید به این مسائل بیش 

از گذشته توجه کرد.
 این متخصص خاطر در  خصوص  ویروس کنونی 
کرونا نیز  نشــان کرد:  دردوران کرونا باید توجه 
داشت حدود ۸۰ درصد افراد که به این بیماری مبتال 
می شــوند، عالئمی به شکل خاص ندارند، بیشتر 
به صورت ســرپایی درمان می شوند، عده ای کم، 
کارشان به بیمارستان کشیده و بستری می شوند و  
تعدادی محدود از آنان به خاطر حال بد، در بخش 
آی سی یو بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار می 
گیرند. وی خاطرنشان کرد: بر این  مبنا ۳۰ درصد 
افراد بالغ و ۵۰ درصد کودکان هیچ گونه عالیم این 
نوع بیماری را نداشــته و در واقع از آن بی اطالع 
هستند، یعنی به عبارتی سیستم ایمنی بدن این افراد 
ویــروس کووید- ۱۹ را مهار مــی کند و از ورود 
آن به بدن جلوگیری می کند و نمی گذارد مشکل 

جدی ایجاد شود.

آنها لبخند میزنند! با وجود بغض تلخی که در گلو 
دارند!

بغضی که نشان می دهد ، چقدر دلتنگ هستند-
چقــدر بی قرارند و قرار اســت روزی ، این بی 
قراری را به قرار تبدیل کنند.آنها رفتند ! با همان 

لباس زیبای آســمانی ، و دو بال که نامرعی بود ، 
ولی وجود داشت.بال هایی از جنس عشق که به 

آنها کمک میکند ، با تمام وجود جان ببخشند.
وقتی به چشمان هر بیمار چشم می دوزند ، میتوان 
عشق و دلســوزی را در چشمان مظلومشان دید 

! چشــمانی که ، با هر نگاه دلگــرم کننده جان 
می بخشــند-قلبی که میتپد برای کمک به مردم و 
دست هایی که می جنبند تا قلبی از تپش نیفتد-و 
پاهایی که خسته اند ، ولی میدوند تا نجات دهند.

نه یک نفر را ، بلکه یک جهان را!

لباسی سفید را بر تن میکنند ، تا نگذارند امید از 
چشم بیماری دل بکند.

تا نگذارند مــادری دیگر نتواند موهای فرزندش 
را بو بکشــد ، یا پدری دیگر نتواند دســت های 

کودکش را در دست هایش بفشارد!
دوری خانواده خود را تحمل می کنند ، تا کســی 
دوری خانواده اش را تحمل نکند.لبخند می زنند 
، تا اشکی از روی گونه ای پایین نغلتد!بی خوابی 
میکشند ، تا بخوابانند چشمانی را که ساعت ها باز 
بوده و درد میکشیده اند. و حتی گاهی ، خود برای 

نجات بیماران درد میکشند.
با از دســت دادن جان هر کدام از دوستانشــان ، 
ســاعت ها در خلوت خود، اشک میریزند ولی 

همچنان با از خود گذشتگی فراوان ، تالش میکنند 
، و تا موفق نشوند ، کنار نمیکشند.

میلیارد ها چشم امید دوخته شده ، به فرشتگانی 
که سختی میکشــند ولی حرفی نمیزنند.ناراحت 
میشــوند ، وقتی هیچ کس بی توجهی را تحمل 
نمیکند-ولی خودشــان مجبورنــد به تحمل بی 
توجهــی ها.تحملی که زیر فشــارش ، کمر خم 

میکنند ولی دم نمیزنند!
کاش میتوانســتیم در قبال تمامی شان بایستیم و 
تشــکر کنیم! بگوییم )پشیمانیم از بی توجهی ها 
۱ و حاال با ذره ذره وجودمان برای سالمتی شان 
دعا میکنیم.دعاهایی که یقینا به واقعیت خواهند 
پیوســت.دعای کودکی که می گویــد: )خدایا ، 

مواظب آنها باش (.یا پیرزنی که با تسبیحش زیر 
لب دعا می کند.(.

آنها با قلب هایی مهربان ، تالش میکنند و خود را 
فدا میکنند.فدا شدنی که یک عمر به یاد خواهد 
ماند ، به یاد خواهد ماند که کرونا را شکست دادند 

و تالشی بی پایان کردند.
بیایید تا کمک کنیم ، ماسک بزنیم و بیرون نرویم.

قدر بدانیم و دوست بداریم فرشتگان را.
و چه زیبا میشــود ، اگر بتوانیم در سالمتی یک 
ملت سهیم باشیم.ســهمی عظیم ، که توانایی ما 

انسان هارا نشان می دهد.
ما تالش میکنیم برای مدافعانی که لبخند میزنند!با 

وجود بغض تلخی که در گلو دارند.

بال هایی از جنس عشق 
  مهشید باالبلند


