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استاندار زنجان خبر داد: 
میزان تست کرونا در زنجان سه برابر میانگین کشوری

8

دور برگردان در گردونه بودجه
 گزارش تصویری زنگان امروز از یک معضل شهری
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در راســتای اجرای مصوبه های مجامع عمومی و تاکید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان و بنا به 
تصمیم هیات مدیره شرکت تعاونی به اطالع کلیه ذینفعان پروژه مروارید )عضو و غیر عضو تعاونی و دارندگان حقیقی 
و حقوقی کارت امتیاز( می رساند به منظور تعیین تکلیف قطعی پروژه از حیث ساخت با شرایط جدید 
وزارت راه و شهرسازی و یا فروش زمین پروژه فوق مقرر است نظرسنجی در روز چهارشنبه مورخه 
99/12/6 از ساعت 14 تا 17 عصر با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت اعالم نظر مکتوب فردی 

)بدون تجمع( در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان امام ساختمان ممتاز طبقه 3 واحد 302 انجام شود. 
بنابراین از کلیه ذینفعان محترم در پروژه فوق خواهشمند است با در دست داشتن اصل و فتوکپی کارت امتیاز پروژه، 
کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل فرم نظرسنجی به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. در ضمن با توجه به اهمیت 
موضوع مشــارکت و اعالم نظر اعضای محترم الزامی بوده و در صورت عدم مراجعه هرگونه تصمیمات که با رای 
اکثریت مورد اجرا قرار خواهد گرفت برای کلیه اعضا و ذینفعان مورد تایید بوده و هرگونه اعتراضی را از خود سلب و 
هیچ گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به تصمیمات متخذه نخواهند داشت. ضمنا مراتب نظرسنجی به صورت استقرار 

صندوق در محل دفتر با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی خواهد بود.

 آگهی دعوت به نظرسنجی

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

 من ماسک می زنم

نوبت دوم

سردار کرمی اتمام حجت کرد

هشدار صریح فرمانده سپاه زنجان
به  سوء استفاده کنندگان 

از نام سپاه در انتخابات
  به صراحت می گویم و شفاف عرض می کنم که سپاه هیچ نامزد انتخاباتی برای انتخابات نداشته و ندارد

 هیچ پاسداری حق ندارد در انتخابات له و یا علیه کسی تبلیغ کند و در صورت مشاهده حفاظت اطالعات 
برخورد جدی خواهد داشت
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نماینده شورای نگهبان در زنجان بر رعایت قانون 
توسط مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد

بی طرفی 
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تاکید کرد:

نه سختگیری تنگ نظرانه؛ 
نه تساهل بی جا

گفتگوی انتقادی 
باقر سروش برگزیده 
جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر با زنگان امروز

گوشت 
قربانی 
دوران 
کرونایی
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 رییس هیــات نظارت بر ششــمین دوره 
انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا در استان 
زنجان گفت: سختگیری های تنگ نظرانه در تایید 
صالحیت ها را نمی پســندیم از طرفی هم تساهل 
و ســهل گیری های بیجا را هم به مصلحت نظام و 

کشور نمی دانیم.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم حســن 
شجاعی در نشست ســتاد انتخابات استان، افزود: 
برخی از تسامح ها آسیب هایی را بر ما وارد کرده 
است و گزارش نهادهای اطالعاتی حاکی از آن است 
که برخی از افرادی که بعدها جزو دستگیرشدگان 
و بازداشت شدگان در شــوراهای شهر در سطح 
کشور هستند، جزو کسانی هستند که استعالمشان 
توسط نهادهای اطالعاتی منفی اعالم شده بود ولی 

شوربختانه به این استعالم ها کم توجهی شد.
وی ادامه دارد: در این دوره ما بنا داریم  به مر قانون، 
نه سهل تر، نه ســخت تر عمل کنیم، به این معنا 
که کســی که صالحیت دارد، رد نشود و کسی که 
صالحیت ندارد حتما رد بشود، در این راستا مطلقا 
اهل پذیرش سفارش های بیجا در تایید صالحیت 

ها هم نخواهیم بود.
حجت االسالم شجاعی گفت: انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا تفاوتی با دیگر انتخابات دارد 
و آن هــم کثرت و تعدد داوطلبان در آن اســت و 

این تعدد دواطلبان مرحله احراز صالحیت ها را با 
مشکالتی مواجه می کند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و ســلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: در دوره های گذشته 
برخی از تسامح ها در تایید صالحیت های داوطلبان 
انتخابات شوراها دیده می شد که شوربختانه منجر به 
آسیب ها هم در شوراهای شهر و هم در شوراهای 

روستا شده است.
وی تصریح کــرد: این دوره به لطف خدا، مجلس 

انقالبی وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و 
روستا را دارد و طبیعتا با این ویژگی وظیفه نظارت 

را به انجام خواهیم رساند.
نماینــده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در ادامه این نشســت، با قدردانی از 
همراهی مــردم در برگــزاری آیین های دهه فجر 
و آییــن راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهــار کرد: بازتاب 
رســانه ای این رویداد نشــان داد که راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در شرایط کرونایی دور از انتظارها ظاهر شد 

و جلوه های باشکوهی از حضور مردم در راهپیمایی 
خودرویی را خلق کرد.

حجت االسالم مهدی باقری به برگزاری انتخابات 
پاک، پرشور و سالم تاکید کرد و افزود: باید یک تیم 
فکری و اندیشه ورز شکل گیرد تا طرح ها و ایده های 
خالقانه برای ایجاد شور و هیجان در انتخابات ارائه 
دهند و مردم برای افزایش میزان مشارکت و حضور 

پای صندوق های رای در اول وقت تشویق شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
نیز در این نشست به تدابیر و تمهیدات پیش بینی 
شده برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونا اشاره 
کرد و افزود: استان زنجان جزو استان های موفق در 

زمینه مدیریت کرونا است.
خدابخش مرادی نافچی به آســیب شناسی های 
انجام شــده در باره انتخابات دوره های گذشته در 
ســه حوزه اجرایی، امنیتی و فناوری در سه سطح 
شعبه، بخش، شهرستان و استان اشاره کرد و اظهار 
داشت: با لحاظ شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی، پیش بینی کرده ایم تا ۱۵ درصد 
تعداد شعبه های اخذ رای برای انتخابات پیش رو 

در سطح استان افزایش داشته باشد.
وی اظهار داشت: تعداد تعرفه های مورد نیاز و پیش 
بینی درصد افزایش تعرفه هــا احصا و به وزارت 

کشور اعالم شده است.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تاکید کرد:

نه سختگیری تنگ نظرانه؛ نه تساهل بی جا
 گزارش نهادهای اطالعاتی حاکی از آن است که برخی از افرادی که بعدها جزو دستگیرشدگان و بازداشت شدگان 

در شوراهای شهر در سطح کشور هستند، جزو کسانی بودند که استعالمشان توسط نهادهای اطالعاتی منفی اعالم شده بود 
ولی شوربختانه به این استعالم ها کم توجهی شد

260 دوره آموزش همگانی 
در خانه های هالل استان 

زنجان برگزار شد

 سرپرست جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: از ابتدی امرداد ماه سال کنونی 
تاکنــون ۲60 دوره آمــوزش های همگانی 
و کمک هــای اولیه برای اعضای ۱6۲خانه 
هالل در سطح این استان برگزار شده است.

علی طاهری روز یکشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: آموزش همگانی یکی از 
مسوولیت های اصلی هالل احمر به شمار 
می رود که برای تحقق این مهم درصدد بهره 
مندی شهروندان از آموزش های مورد نیاز 

در خانه های هالل هستیم.
وی تاکید کرد: از ابتدای امرداد ماه امســال 
تاکنــون ۲60 دوره آمــوزش همگانــی و 
کمک های اولیه برای ســه هزار و ۱0 نفر 
به منظور ارتقای ســطح آگاهی شهروندان 
در سطح شهرها و روستاهای این استان در 
برابر حوادث احتمالی ارائه شده و این روند 

همچنان ادامه دارد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: هدف از ارائه این آموزش ها ارتقای 
فرهنگ خود امدادی و ترویج  فعالیت های 

آموزشی برای مخاطبان است.
طاهری خاطرنشان کرد: این استان ۱6۲ خانه 
هالل دارد که کــودکان، نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن در سطح شــهرها، محالت، 

روستاها و ادارات در آن عضویت دارند. 
وی اظهارداشت: فراگیران پس از گذراندن 
ایــن دوره ها به آمــوزش کمک های اولیه 
۲۲ ســاعته و آمــوزش همگانی هشــت 
ساعته هدایت می شوند تا از آموزش های 

تخصصی نیز بهره مند شوند.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
با بیان اینکه برای همه این فراگیران گواهینامه 
می شود، گفت: این آموزش ها در شهرستان 
های زنجان، ابهر، خدابنده، طارم، خرمدره، 
ایجرود و ماهنشان در حال برگزاری است و 

با قوت بیشتری ادامه دارد.

خبـرخبــر

شهردار زنجان:
برنامه ریزی نصب 

المان های شهدا در میادین 
شهر زنجان آغاز شد
  آمادگی کامل شهرداری 
برای برگزاری کنگره شهدا

 شــهردار زنجــان بــا بیــان اینکه 
»فضاسازی شــهر برای بحث کنگره آغاز 
شده است« گفت: برنامه ریزی برای نصب 
المان های شــهدا در میادین شهر آغاز شده 

است.
حبیب یگانه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در  زنجان  در زمینه فضاسازی شهر برای 
کنگره ملی شــهدا که در سال آینده برگزار 
خواهد شــد، اظهار داشــت: اقدامات ما 
از ســال کنونی آغاز شــده است که نمونه 
آن نصــب تصاویر شــهدای غــواص در 

ورودی های شرقی و غربی شهر است.
وی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هایی که 
برای ســال آینده انجام شده است، افزود: 
برنامه هایی برای تاریخ اولیه اعالم شده که 
در نیمه دوم سال آینده است در نظر گرفته 
شــده اســت که امیدواریم همه آن ها را به 

اجرا برسانیم.
شــهردار زنجان با ابراز امیدواری نسبت به 
اجرای تکالیف توســط همه دستگاه های 
اســتان در مقابل کنگره ملی شهدای سال 
آینده گفت: همــه تالش ما برای برگزاری 
هرچه بهتر این کنگره اســت و به هرآنچه 

وظیفه داریم عمل خواهیم کرد.
وی در پایان بــا تاکید بر اینکه باید فضای 
شــهر زنجان از هم اکنــون برای برگزاری 
کنگره شــهدا در ســال آینده آماده خواهد 
شــد، ابراز کــرد: برای برگــزاری کنگره، 
شــهرداری زنجان کامال آماده است و در 
حال برنامه ریزی بــرای نصب المان ها در 

میادین شهر هستیم.

 فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان گفت: اجازه  نمی دهیم نامزدهای انتخابات 
از اسم ســپاه برای جمع آوری آرا سوء استفاده 

کنند .
به گزارش زنگان امروز سردار جهانبخش کرمی 
در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در زنجان  با 
تاکید بر اینکه مردم کشور و از جمله مردم استان 
همیشه در صحنه حضور یافته و در مناسبت های 
مختلف حماسه آفریده اند، اظهار کرد: یکی از 
این حماسه ها حضور گسترده مردم در راهپیمایی 

خودرویی 22 بهمن ماه سال کنونی بود که مردم 
با اشتیاق ســالروز پیروزی انقالب اسالمی را 
گرامی داشته و به مقام معظم رهبری لبیک گفتند.

وی با تاکیــد بر اینکه حضــور در انتخابات 
و شــرکت در سرنوشــت خود یکی دیگر از 
عرصه هایی است که مردم همواره آن را وظیفه 
دینی و ملی خود می داننــد، تصریح کرد: در 
انتخابات ســال گذشته و میزان مشارکت مردم 

استان، کرونا تاثیرگذار بوده است.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان 

اذعان کرد: من به صراحت می گویم و شــفاف 
عرض می کنم که سپاه هیچ نامزد انتخاباتی برای 

انتخابات نداشته و ندارد.
وی ادامه داد: اما سپاه وظیفه ای دارد که با استفاده 
دستاوردهای  روشنگری  برای  ظرفیت هایش  از 

انقالب و حضور مردم در صحنه اقدام کند.
ســردار کرمی با تاکید بر اینکــه در انتخابات 
سال آینده، مردمی که همیشه حماسه آفریده اند 
و دشــمن را وادار به شکست کرده اند، حضور 
گسترده ای  خواهند داشــت و با حضور خود 

حماســه ای دیگر می آفرینند، افزود: سپاه هیچ 
جا نامزد انتخاباتی ندارد و بر له و علیه کســی 
وارد عمل نخواهد شد و مجاز هم نیست؛ اجازه 
هم نخواهیــم داد برخی از نامزدهای انتخاباتی 
در شعارهای انتخاباتی شــان از اسم سپاه برای 

جمع آوری آرا سوء استفاده کنند.
وی در پایان تاکید کرد: هیچ پاسداری در استان 
زنجان حق نــدارد در انتخابات له و و یا علیه 
کسی تبلیغ کند و در صورت مشاهده حفاظت 

اطالعات برخورد جدی خودهد  داشت.

سردار کرمی اتمام حجت کرد

هشدار صریح فرمانده سپاه زنجان
به  سوء استفاده کنندگان از نام سپاه در انتخابات

  به صراحت می گویم و شفاف عرض می کنم که سپاه هیچ نامزد انتخاباتی برای انتخابات نداشته و ندارد
 هیچ پاسداری حق ندارد در انتخابات له و یا علیه کسی تبلیغ کند و در صورت مشاهده حفاظت اطالعات برخورد جدی خواهد داشت

 رییس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات 
شورای نگهبان استان زنجان تاکید کرد: مجریان و 
ناظران انتخابات باید رعایت بی طرفی کامل را در 

این فرآیند داشته باشند.
به گزارش زنگان امروز، حسین میرزاپور در نشست 
ستاد انتخابات استان که در محل استانداری زنجان 
برگزار شــد، با بیان اینکه حضور در انتخابات به 
خود مردم واگذار شده است، گفت: مقوله انتخابات 
برای اثبات جمهوریت نظام بوده و به همین خاطر 

مردم نیز با حضور پرشــور خود در این عرصه، 
همواره آن را قوام دادند.

وی بــا تاکید بر اینکــه انتظار مــا در انتخابات، 
قانون مداری است، افزود: خوشبختانه امروز زمینه 
ارتباط بیشتر با هیئت نظارت انتخابات فراهم شده 
اســت. همچنین انتظار مــی رود در باره برخی از 
مسائل انتخابات از جمله تعداد شعب اخذ رأی، 
تعداد نیروهــا و … برنامه ریزی ها و پیش بینی های 

الزم انجام شود.

میرزاپور با اشاره به اینکه امانت داری از آرای مردم 
وظیفه ما اســت، اظهار کرد: بــرای اینکه بتوانیم 
انتخاباتی در سایه قانون برگزار کنیم، الزم است تا 
فضای ایمن توأم با آرامش را به هنگام برگزاری این 
رویداد فراهم کنیم و این خود باعث خواهد شد تا 

خدشه کمتری به انتخابات وارد شود.
رییس دفتر نظارت و بازرســی انتخابات شورای 
نگهبان استان زنجان خاطرنشان کرد: تاکید رهبر 
فرزانه انقالب همواره بر برگزاری انتخاباتی سالم 

با حضور حداکثری مردم معطوف بوده است، به 
همین خاطر باید زمینــه الزم برای تحقق این امر 

همانند ادوار گذشته انتخابات فراهم شود

نماینده شورای نگهبان در زنجان بر رعایت قانون توسط مجریان و ناظران انتخابات تاکید کرد

بی طرفی 

 فرمانده ســپاه ناحیه زنجان از کشــف 
بزرگترین محموله قاچاق کشف شده در زنجان 

به ارزش ۲00 میلیارد ریال خبر داد.
محسن سهندی در گفت و گو با خبرنگار فارس 
از زنجان از کشــف محموله قاچاق در استان 
زنجان خبر داد و اظهار کرد: این محموله کشف 
شــده بزرگترین محموله قاچاق کشف شده در 

استان زنجان است.

فرمانده ســپاه ناحیه زنجان با بیان اینکه ارزش 
محموله کشف شــده ۲00 میلیارد ریال است، 
گفت: این محموله شــامل آجیل، خشــکبار، 
ســیب، پنیر و ...که این مواد بــه صورت غیر 
قانونــی در یکی از ســردخانه های زنجان دپو 

شده بود، کشف و ضبط شد.
وی مقدار ســیب های دپو شده در سردخانه را 
یــک هزار و ۱00 تن و مقــدار پنیر را ۲ هزار 

و ۵00 حلبــی اعالم کرد و دربــاره دیگر مواد 
دپو شــده گفت: در این محموله کره حیوانی، 
کره پاســتوریزه، انار، پرتقال، گردو، داروهای 
غیرقانونی آزمایشــگاهی که بــه صورت غیر 
قانونی نگهداری می شد، ۲ هزار و ۲۵ کیلوگرم 
برنج، خرما، لیمو ترش، آبلیمو، شــیره انگور، 
کشمش، رب انار و ...کشف و ضبط شده است.
ســهندی در رابطه با نحوه کشــف بزرگترین 

محموله قاچاق گفت: این محموله توسط سپاه 
ناحیه شهرســتان زنجان کشــف و ضبط شده 

است.
فرمانده ســپاه ناحیه زنجــان در رابطه با تعداد 
انبارهای مربوط به کاالی قاچاق کشــف شده 
توسط سپاه ناحیه گفت: تاکنون بیش از ۵0 انبار 
مربوط کاالی قاچاق و احتکار در استان زنجان 

کشف و ضبط شده است.

کشف بزرگترین محموله قاچاق در زنجان
 کشف محموله 200 میلیارد ریالی
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 استاندار زنجان گفت: در زمان حاضر به 
ازای هر یک هزار نفر در استان از ۱۴0 نفر تست 
کرونا گرفته شده، در حالی که میانگین کشوری 

این رقم ۴0 تا ۵0 مورد است.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی دیروز در 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان به همراهی 
بسیج در مهار کرونا در استان اشاره کرد و گفت: 
افزایش انجام تســت های تشخیص کرونا بخش 

مهمی از اقدامات در این راستا بوده است.
وی ادامه داد: اکنون مساله عمده ما این است که 
کسی که تســت کرونایش مثبت است، آن طور 
که ما انتظــار داریم، همکاری نمی کند در حالی 
اگر همکاری صورت نگیرد تالش ها برای مهار 

بیماری عقیم می ماند.
حقیقی بــه ضرورت پژوهــش در باره موضوع 
کرونا تاکید کرد و افــزود: برای این منظور باید 
تمهیدات الزم تدارک دیده شود تا یک پژوهش 

مطلوب انجام پذیرد.  
اســتاندار زنجان گفت: در مجموع این استان در 

مدیریت کرونا موفق عمل کرده است.
اجرای سند توسعه روستایی در برش شهرستانی 

و روستاها به صورت عملیاتی دنبال شود
حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم 
جنبه عملیاتی داشــتن مطالعات و  سند توسعه 

پایدار روســتایی و آمایش ســرزمینی تاکید کرد 
و گفت: ما اگر می خواهیم ســند توسعه پایدار 
در روســتاها و سند آمایش ســرزمینی در برش 
شهرســتانی به نتیجه برســد، باید مثلثی درست 
شــود که معاونان اســتاندار به تناســب حوزه 
فعالیت، دستگاه اجرایی و ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی ســه ضلع آن باشند تا هم تعریف و 
هم کنترل و نظارت بر اجرای طرح درست بشود.
وی با بیان اینکه اجرای ســند، مهمتر از نوشتن 
آن است، اظهار داشت: در شهرستان ها هم باید 
فرمانداران، ائمه جمعه و دستگاه اجرایی مربوطه 
در مثلث اجرای طرح باشند تا کارها به صورت 

جدی تر پیگیری شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه برای ایجاد سازوکار 
نظارت باید یک سیســتم بر مبنای کنترل پروژه 
تعریف شــود، افزود: این رونــد باید به نحوی 
طراحی شــود تا همه بتواننــد در جریان اجرای 

پروژه باشند.
حقیقی به ضرورت اطالع رسانی از روند اجرای 
طرح ها تاکید کرد و گفت: من زبانم را به بعضی 
چیزها باز نمی کنم، ولــی مالحظه می کنیم که 
برخی ها دم از مردم می زنند، حاال من اگر زبانم 
را باز کنم و بگویم شما با مردم چکار کردید، آن 

وقت مردم شما را می بخشند؟

وی ادامــه داد: آیا به مــردم بگویم اینها یک بیل 
سیمان نریختند تا آلودگی را از بین ببرند، به مردم 
بگویم اینها شکایت کردند، چون می خواستند به 

کمترین ضایعات هم رحم نکنند.
حقیقی گفت: به مردم بگویم اینها با استاندار شما 
دادگاه رفتند؟،  قــوه قضاییه ورود کرد و من از 
رییس قوه قضاییه تشــکر می کنم و همینطور از 
رییس دادگســتری استان و دادستان شجاع مرکز 
استان بابت دفاع از حقوق مردم قدردانی می کنم. 
وی افزود: شــما که چنین کارهایی می کنید چه 
چیزی تــا حاال برای مردم اســتان انجام دادید؟ 
شــما حقوق طبیعی مردم را رعایت نکردید. اگر 
االن بخواهیم محاســبه کنیم، کلــی به این مردم 

بدهکارید.
حقیقی گفت: این افراد چطور جرات می کنند از 
مردم صحبت کنند، من اگر زبانم را باز کنم خیلی 

حرف ها برای گفتن دارم.
اســتاندار زنجان در بخش دیگری از ســخنان 
خود به لزوم پیش بینی ساخت امکانات از قبیل 
مدارس در پروژه های مســکن ملی تاکید کرد و 
افزود: االن مکافات هایی که با آن روبه رو هستیم 
ناشــی از بی توجهی ها است، یعنی قبال شهرک 
هایی ســاختند بدون اینکه امکانات برای آن در 

نظر بگیرند.

استاندار زنجان خبر داد: 

میزان تست کرونا در زنجان سه برابر میانگین کشوری

 فرنشــین صدا و سیمای مرکز زنجان در 
نشست مشــترک با نماینده مردم ابهر؛خرمدره و 
سلطانیه با تبریک ماه رجب و روزهای والدت با 
سعادت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( با بیان 
اینکه رسانه استانی آماده است در باره مواردی که 
از سوی نمایندگان استان مهم احساس می شود 
اطالع رسانی کند گفت : آمادگی داریم در صحن 
مجلس و جلسات کمیسیون ها حضور پیدا کرده 
و نسبت به تهیه برنامه از فعالیت نمایندگان استان 
و کارهای صورت گرفته در مســیر توســعه و 
پیشرفت استان را به ســمع و نظر مردم شریف 

استان برساند .
به گزارش زنگان امروز ســید محســن لطیفی 
با اشــاره به رویکرد جدید رســانه استانی برای 
پرداخت بیش از پیش به مشاهیر، برگزیدگان و 
ایثارگران استان گفت : وجود شهیدی از زنجان 
در مناقشــات مرزی با شوروی سابق و حضور 
همسرش پس از تحمل مشقات فراوان بر سر مزار 

وی در مرز، مرحوم استاد روز به زنجانی و دیگر 
منتخبین در گروه های مختلف اجتماعی فرصت 
بینظیری برای انتقال این ارزشها به نسل آتی است.
رییس رسانه استانی با اشاره به هزینه های باالی 
تولیدات نمایشی به ویژه در ژانر تاریخی تصریح 
کرد:در حالیکه تمام تعهدات و میزان تولیدی طبقه 
ب  که عالوه بر حدود تعیین شده سازمان انجام 
می گیرد، مرکز از کمبود شدید تجهیزات و منابع 
مالی در رنج است و امیدواریم با توجه به رسالت 
سنگین رسانه در حفظ و پاسداشت شعائر، اخالق 
و امنیت اجتماعی به عهده دارد نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی توجه ویژه ای داشته باشند.
رییس رسانه استانی افزود: برابرنظرسنجی مرکز 
تحقیقات رســانه ملی درباره میــزان مخاطبان 
شبکه های استانی و محلی صدا و سیما و رضایت 
آنان از این شــبکه ها در ســال۱۳۹۹ برنامه های 
ســیمای مرکز زنجان توانســت بــا جذب 77 
درصد مخاطب، این شــبکه را به دومین شبکه 

پربیننده  اســتانی تبدیل کند و رادیو زنجان هم با 
۳۴.۵درصد مخاطب در جایگاه هفتمین رادیوی 

پرشنونده  استانی قرار گرفته است.

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
مبارزه با قاچاق کاال با اولویت و با صدور احکام 
بازدارنده باید در دستور کار تعزیرات حکومتی 

استان قرار گیرد.
حجت االســالم اسماعیل صادقی نیارکی در آیین 
تکریم و معارفه فرنشین تعزیرات حکومتی استان 
زنجان، با بیان اینکه باید از نظارت و بازرسی سنتی 
فاصله بگیریم، اظهــار کرد: امروز مردم از گرانی 
رنج می برند، انتظار از نهادها و سازمان های متولی 
نظارت بر بازار و کاال این است که در آستانه سال 
جدید و پایان ســال با بهره گیری از تکنولوژی و 
فن آوری های نوین نظارت و بازرسی ها را با دقت 

و جدیت انجام دهند.
وی با اشــاره به این موضوع که یکی از تاکیدات 
مقام معظم رهبری به مسووالن، مبارزه با قاچاق، 
فســاد و کنترل و نظارت بر قیمت کاالها است، 
افــزود: توجه و عمل به منویــات رهبری برای 
مسووالن امر یک تکلیف اســت و یکی از این 

دستگاه ها تعزیرات حکومتی است که باید ورودی 
بهنگام، دقیق، فنی، کارشناسی و... به مسائل داشته 

باشد.
رییس شورای قضایی استان در این آیین یادآور 
شد: مبارزه با قاچاق کاال را باید جدی بگیریم که 
همه این موارد در حیطه تعزیرات حکومتی نبوده 
و بخشی در محاکم قضایی رسیدگی می شود و 
به هر حــال موضوع با اولویت و برخورد قاطع، 
صدور احکام بازدارنده و اتقان آرا باید در دستور 

کار تعزیرات حکومتی استان قرار گیرد.
صادقی نیارکــی با بیان اینکه موضــوع دیگر و 
مشــترک میان دادگستری و تعزیرات حکومتی، 
مبارزه با فساد است، خاطرنشان کرد: امروزه مردم 
شــاهد اقدامات قاطع و اثرگذار قوه قضائیه در 
مبارزه با فساد هستند و این امر باید در دستور کار 
جدی تعزیرات حکومتی نیز قرار گیرد و این یک 
ماموریت اسالمی و تاکید آموزه های دینی است 
و ما هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد نداریم.

گفتنی اســت، در این آییــن از زحمات مرتضی 
ممیزی تقدیر و رضا مظفری به عنوان سرپرست 
جدید تعزیرات حکومتی استان زنجان معرفی شد.

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان:

از کمبود تجهیزات و منابع مالی 
در رنجیم

رییس کل دادگستری استان زنجان:

صدور احکام بازدارنده در دستور کار 
تعزیرات حکومتی زنجان قرار گیرد

   خبـــر   خبـــر

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان گفت: کمبود فضاهای آموزشی 
زنجان با ســاخت بیش از 700 کالس با اعتبار 

۸00 میلیارد تومان جبران می شود.
رامین میرزایی در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان زنجان اظهار کرد: همه روستاهای 
بــاالی ۲0 خانوار در طرح توســعه اقتصادی و 
اشتغال زایی روستا و توسعه پایدار روستا مورد 
مطالعه قــرار گرفتند و این طــرح به تصویب 
کارگروه زیربنایی اســتان رســیده است. سند 
آمایش سرزمین نیز در استان آماده تصویب بوده 

و اسناد مطالعه شهرستانی در دست اجرا است.
وی با اشــاره بــه اینکه تالش داریم تا اســناد 
مطالعاتی شهرســتان ها نیز در سه ماهه نخست 
ســال آینده به تصویب برسد، عنوان کرد: اکنون 
بخش ها و روستاها نیز دارای سند مطالعه هستند 
و با وجود این ها می توانیم بدانیم نقشه راه توسعه 

اقتصادی و اجتماعی استان چه خواهد بود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان به کمبود فضاهای آموزشــی به ویژه در 
شــهرک های اقماری اشــاره کرد و گفت: طبق 
دستور استاندار دستگاه های ذی ربط سعی دارند 
تا کمبــود فضاهای آموزشــی را به منظور رفع 
مشکالت اجتماعی، ترافیکی،زیست محیطی و ... 

ناشی از آن در اسرع وقت برطرف کنند.
وی تصریح کرد: در این رابطه مقرر شده تا ظرف 
مدت سه سال، 76۲ کالس درس با اعتبار ۸00 
میلیارد تومان به قیمت امروز ســاخته و کمبود 
فضاهای آموزشی را جبران کنیم و سرعت رشد 
کالس را به سرعت افزایش شمار دانش آموزان 

نزدیک کنیم.
معــاون هماهنگی برنامــه و بودجه ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز در ادامه 

این نشست با اشــاره به تدوین مطالعات برنامه 
توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، بیان کرد: 
این طرح با تحلیل وضعیت منابع طبیعی، زیستی، 

انسانی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی روستاها 
و تبیین وضعیت نظام تولیدی، فضایی، سلســله 
مراتب سکونت گاهی، قابلیت ها و تنگناها تدوین 

شده است.
احمــد خــداوردی، شناســایی امکان ســنجی 
ایجاد زنجیره های ارزش، تولید و خوشــه های 

کســب و کار در روســتاهای هدف، شناسایی 
و اولیوت بنــدی ظرفیت های روســتا با تاکید 
بر برندســازی، جمع بندی ایده هــای مرتبط با 
طرح های کارآفرینی مرتبط با ظرفیت ها، مزیت ها 
و محورهای تولیــد، تعیین و اولویت طرح ها و 
پروژه های ســرمایه گذاری با مقیاس کارکردی 
در سطح روستا، دهســتان، بخش یا شهرستان 
و تعیین کمی هدف اشتغال، شناسایی بازارهای 
هدف تولیــدات و خدمات و تعیین منابع مورد 

نیاز را از محورهای این سند برشمرد.
وی در مورد محورهای پیشــران توســعه این 
طرح، تصریح کرد: فــرآوری محصوالت باغی 
همراه با برندســازی، ساخت و توسعه فضاهای 
گلخانه ای و تولید پودر محصوالت کشاورزی، 
ایجاد واحد بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی 
و اســانس گیری، تغییر الگوی کشت و توسعه 
محصوالت کشاورزی چهار فصل و دیگر موارد 

در این محور مورد توجه قرار گرفته است.
این مسوول، سهم بخش کشاورزی از طرح های 
ســرمایه گذاری در شهرســتان های مختلف را 
۱۱7۳ مــورد عنوان کرد و گفت: بخش صنعت 
۲0۴ طــرح، بخــش خدمــات ۱۸۹ طــرح و 
گردشگری و صنایع دستی ۲۵6 طرح را به خود 

اختصاص دادند.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان زنجان ادامه داد: اجرای این 
طرح های ســرمایه گذاری بــرای ۴۱0۴ نفر در 
بخش کشــاورزی، ۱۴۴7 نفر در بخش صنعت، 
70۸ نفر در بخش خدمات و ۸۳۵ نفر در بخش 
گردشگری و صنایع دستی اشتغال ایجاد می کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان عنوان کرد؛

رفع کمبود فضاهای آموزشی زنجان با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان
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بررسی تاثیر عینک در 
پیشگیری از کووید-19

 متخصصــان هندی ادعــا کرده اند 
که اســتفاده از عینک می تواند تا سه برابر 

احتمال ابتال به کووید-۱۹ را کاهش دهد.
به گزارش ایســنا، گروهی از متخصصان 
هندی اظهار داشــتند: افرادی که مجبور به 
استفاده از عینک هستند کمتر از افراد دیگر 

دستهای خود را به چشمهایشان می زنند.
چشــم ها به عنوان محل ورود ویروس به 
حساب می آید و مجاری اشکی می توانند 
عامل بیماری کووید-۱۹ را به داخل حفره 

بینی منتقل کنند.
در این بررســی محققان بــه مطالعه روی 
۳0۴ نفر )۲۲۳ مــرد و ۸۱ زن( در یکی از 
بیمارســتانهای شمال هند در یک دوره دو 
هفته ای پرداختند. همچنین این افراد بین 

۱0 تا ۱۸ سال داشته اند.
۱۹ درصد آنان اظهار داشتند که تقریبا تمام 

مدت عینک به چشم دارند.
این مطالعه نشــان داد که شرکت کنندگان 
صــورت خود را به طور متوســط ۲۳ بار 
در ســاعت و چشــم های خود را سه بار 
در ســاعت لمس می کنند. این رقم برای 
افرادی که عینک می زنند تا دو یا ســه بار 
کاهش می یابد که نتیجه گیری فوق را برای 

متخصصان به دنبال داشته است.
در این بررسی تاکید شده است: خطر ابتال 
به بیماری کووید ۱۹ در افراد عینکی حدود 
دو تا ســه برابر کمتر از جمعیتی است که 
از عینک استفاده نمی کنند. هرچند محققان 
معتقدنــد این یافته نیاز بــه بررسی های 

بیشتری برای تایید قطعی دارد.

ظفرقندی:
اولویت واکسن کرونا 

برای کادر درمان غیر قابل 
تردید است

 رییس کل سازمان نظام پزشکی در 
توئیتی تصریح کرد:  اولویت تعلق واکسن به 
کادر درمان و اقشــار آسیب پذیر غیر قابل 

تردید است.
بــه گزارش خبرنــگار ایرنــا، محمدرضا 
ظفرقندی روز یکشنبه در این توئیت نوشت: 
اولویت تعلق واکسن به کادر شریف درمان 
و اقشار آسیب پذیر؛ غیرقابل تردید است. 
تا امروز ۲0 هزار #واکسن_روســی برای 
جمعیت ۸0 میلیونی ایــران تهیه و توزیع 
شده  است. خوب بود نقادان منصف پی گیر 
علــل و عوامل اصلی این عقب ماندگی در 

تهیه واکسن_کووید بودند.
به گزارش ایرنا، واکســن اسپوتنیک وی، 
تولید شــرکت گامالیای روســیه است که 
سازمان غذا و دارو بعد از سفر محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه به مسکو مجوز 

استفاده اضطراری آن را صادر کرد.
به دنبال ایــن مجوز اولیــن محموله این 
واکســن به میزان ۲0 هــزار دوز که برای 
۱0 هزار نفر کفایت می کند روز پنجشنبه 
۱6 بهمن ماه وارد کشــور شد و پنج روز 
بعد واکسیناسیون با این واکسن با اولویت 
کارکنان بخش های آی سی یو در آیینی در 
روز ۲۱ بهمن با حضور وزیر بهداشت و با 

فرمان رییس جمهوری آغاز شد.
حدود یک هفتــه بعد در ۲۴ بهمن ماه نیز 
دومین محموله واکســن اسپوتنیک وی به 
تعداد ۱00 هزار دوز وارد کشــور شــد تا 
واکسیناســیون ۵0 هزار نفر دیگر از کادر 
درمان و گــروه های آســیب پذیر با این 

واکسن انجام شود.

فرنشین فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:
ویتامین D با مصرف مواد 

غذایی تامین می شود
 فرنشــین فرآورده هــای غذایی و 
آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو، گفت: 
مصــرف ویتامین D به صورت مکمل و به 
شکل هفتگی یا ماهانه برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن انجام شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحســین 
عزیــزی، افزود: اگر رژیــم غذایی خوب 
باشد و از مواد غذایی متنوع استفاده شود، 
شاید افراد نیازی به مصرف ویتامین نداشته 
باشــند، زیرا در مواد غذایی مانند لبنیات، 
تخم مرغ و مغزها و...، ویتامین D به اندازه 
کافی موجود است و از طریق مواد غذایی 

تامین می شود.
وی ادامه داد: ســفارش می شــود مصرف 
ویتامیــن D به صورت مکمل و به شــکل 
هفتگی یا ماهانه برای تقویت سیستم ایمنی 

بدن انجام شود.
 D عزیزی به برنامه غنی  سازی نان با ویتامین
اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت جامعه 

ما کمبود ویتامین D است.
وی افزود: در حال آغاز پایلوت غنی سازی 
نان با ویتامین D هستیم تا در مرحله بعد به 

صورت کشوری این کار انجام شود.

نایب رییس انجمن داروسازان مطرح کردخبــر

افزایش ابتالی جوانان به کرونا
 رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران کاهش یافته است

 فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران با هشدار نسبت به شکل گیری پیک 
جدید کرونا در اسفندماه از افزایش ابتالی جوانان 

به این بیماری خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی، روز 
شنبه درباره وضعیت کرونا در کالنشهر تهران اظهار 
کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳6۲ بیمار جدید 
در استان تهران با تشخیص کووید ۱۹ بستری شدند 
که سهم مراکز مراقبتی ویژه حدود ۱00 بیمار بوده 

است. 
وی با بیان اینکه مجموع بیماران بستری در استان 
تهران با تشــخیص کرونا در ۱0۸ بیمارستان به دو 
هزار و 6۲ بیمار می رســد، گفت: از مجموع این 
تعداد حدود ۸60 بیمار در بخش های مراقبت های 
ویژه بستری هستند و ۱7۳ بیمار نیز در ۲۴ ساعت 

گذشته ترخیص شده اند.
وی تعداد مراجعان ســرپایی استان تهران را در ۲۴ 
ساعت گذشته ۵۸00 بیمار عنوان کرد  و گفت: در 
روزهای تعطیل تعداد مراجعان بخش های بهداشتی 
کاهش می یابــد و بنابر این بــا کاهش مراجعان 

سرپایی رو به رو هستیم.
دکتر زالی با اشاره به مقایسه آمار ابتدای هفته جاری 
با هفته گذشته یادآور شد: از اواسط هفته دوم بهمن 
ماه به بعد شاهد افزایش شیب نسبتا مالیمی هستیم 

و تغییری در کاهش آمار مبتالیان، مراجعان بستری 
و موارد مراجعه سرپایی وجود ندارد و این مسئله 
نشان می دهد که احتماال باید در انتظار شکل گیری 

پیک های جدیدی در استان تهران باشیم.
وی با بیان اینکه احتماال افزایش آمار استان تهران 

نسبت به استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، 
آذربایجان غربی و استان های غربی با تاخیر خود 
را نشان می دهد، افزود: هفته جاری برای ما هفته 
مهمی اســت برای اینکه ممکن است شاهد شکل 
گیری امواج جدید بیماری در استان های مرکزی از 

جمله تهران باشیم و بیش از هر زمان نیازمند رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی شهروندان هستیم.
دکتر زالی با بیان اینکه بازتوزیع ســنی مبتالیان در 
اســتان تهران مانند استان های دیگر در حال تغییر 
اســت، گفت: مراجعه گروه ســنی جوانان هم در 

حوزه بســتری و هم ســرپایی در طول هفته های 
گذشته افزایش یافته است و با توجه به رشد مرگ و 
میر در گروه سنی مبتالیان باالی 70 سال از اواسط 
بهمن ماه به بعد، گروه های پرخطر و به ویژه گروه 
های مسن تر از 6۵ سال و افراد دارای بیماری های 
زمینه ای  جز گروه های پرخطر در مرگ و میر تلقی 
می شوند و باید توجه بیشتری به در منزل ماندن و 
اجتناب از آمد و شــدهای غیر ضروری در سطح 

شهر داشته باشند.
دکتر زالی با تاکید بر ضرورت انجام مراقبت های 
بهداشتی در اسفندماه، وجود واریانت های جهش 
یافته ویروس را در کشور نیازمند رعایت جدی تر 

پروتکل های بهداشتی دانست.
وی  در پایــان با اشــاره به گــزارش های میدانی 
مبنی بر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اســتان تهران، گفــت: در ادارات دولتی نیز برخی 
از محدودیت هایی که در گذشــته اعمال می شد 
کاهش یافته که موجب نگرانی است و روز دوشنبه 
در نشست با استانداری تهران این موضوع بررسی 

خواهد شد.
دکتــر زالی تاکید کرد: هیچ چیز بــه اندازه تماس 
نزدیک بین فردی و فضاهــای پر ازدحام موجب 
افزایش سرایت نمی شود اما کماکان سطوح آلوده 
به عنوان یکی از راه های انتقال ویروس های جهش 

یافته و غیر جهش یافته تلقی می شوند.

 محقــق اصلــی پروژه و مســوول تیم 
نظارت بــر فاز مطالعات بالینی واکســن کوو 
ایران برکــت با بیان اینکه فــاز اول مطالعات 
بالینی یعنی مصون بودن واکســن را پشت سر 
گذاشــتیم و دو نوبت تزریــق روی ۵6 انجام 
شــد و عارضه مهمی نداشتیم گفت: حال همه 

داوطلبان خوب است.
به گزارش ایســنا، مینو محرز در نشســتی با 
خبرنگاران بــا بیان اینکه برایــم جای افتخار 
دارد که با طی مراحل مطالعات بالینی، واکسن 
سازی بعد از سال ها در کشور رنگ دیگری به 
خود می گیرد و دیگر احتیاجی به کشــورهای 

بیگانه نداریم، گفت: امیدوارم چند وقت دیگر 
این خبــر خوب را با خوشــحالی بعد از طی 

مراحل مطالعاتی واکسن به مردم اعالم کنم.
وی افزود: فاز اول یعنی مصون بودن واکسن را 
پشت سر گذاشتیم و دو نوبت تزریق روی ۵6 
انجام شــد و عارضه مهمی نداشتیم. حال همه 
آنها خوب است و خیلی خوشحالیم که بعد از 
ســال ها چنین برنامه ای راه افتاده و داوطلبان 

هم رضایت داشتند.
محقق اصلی پروژه و مســوول تیم نظارت بر 
فاز مطالعات بالینی واکســن کوو ایران برکت 
با اشــاره به اینکه ۵0 ســال اســت طبابت و 

کار علمــی انجام میدهــم و از رعایت اصول 
و اســتانداردهای بین المللی که در بررســی 
بالینی واکســن صورت می گیرد خوشــحالم، 
گفت: اینجا هســتم که پس از بررسی مراحل 
کارآزمایی بالینی به مردم بگویم با خیال راحت 
واکســن را بزنید که هم تاثیر دارد و هم ضرر 

ندارد.
محرز درباره هزینه تمام شده واکسن کووایران 
برکت گفت: در یک پاندمی، کشــورها موظف 
هستند واکسن رایگان در اختیار دهند. در همه 
جای دنیا کشورها موظفند این واکسن را تهیه 

و مجانی در اختیار مردم قرار دهند.

وی دربــاره تفاوت واکســن کووایران برکت 
و واکســن کووپارس گفت: واکسن کووایران 
ویروس ضعیف شــده است که سابقه طوالنی 
در تهیه این نوع واکسن ها وجود دارد. واکسن 
کووپــارس اینگونه اســت که آنتــی ژن را از 
ویــروس چینی آورده اند. البته هنوز ســازنده 

جزئیات کاملی را نگفته است.
محقق اصلی پروژه و مســوول تیم نظارت بر 
فاز مطالعات بالینی واکســن کوو ایران برکت 
با بیان اینکه واکســن کووایــران برکت روی 
ویروس انگلیسی موثر است تاکید کرد که این 
بیماری را نباید آسان گرفت. اگر ستاد پروتکل 

می دهد باید ضمانت اجرایی داشــته باشــند. 
سختگیری ها بســیار الزم است و اگر مراقب 
نباشیم ویروس های جهش یافته وارد و شیوع 

می یابند.
وی افزود: از اول هم گفتم یک سری پروتکل 
گذاشــته اید و اموزش داده ایــد و اگر مردم 
رعایــت نمیکنند بایــد جریمه شــوند.  باید 

سختگیری کرد تا واکسن هم بیاید.
محرز درباره علت دیر ساخته شدن واکسن در 
ایران گفت: بــاور نمی کنید با وجود تحریم ها 
مقدمات ساخت واکسن با چه شرایطی فراهم 

و زیربناها آماده شدند.

مینو محرز:

حال ۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا خوب است

 نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد، آواز 
خواندن در یک گروه موسیقی یا کر، عملکرد مغز 
را افزایش می دهد و حس همبســتگی بیشــتری 

به ویژه در افراد سالمند ایجاد می کند.
به نقل از نیــوز، یافته ها حاکی از آن اســت که 
پیوســتن به یک گروه کر می توانــد در مقابله با 
کاهش شناختی مرتبط با سن و تنهایی مزمن که از 
هر ۱0 سالمند یک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، 
کمک کننده باشــد. همچنین آوازخوانی می تواند 
به ویــژه در هنگام شــیوع بیمــاری کووید-۱۹، 

بیشتری  عاطفی  افراد تحت فشارهای  هنگامی که 
قرار دارند، مفید باشد.

امی پنتیکینن، دانشجوی دکترا و یکی از محققان 
این تحقیــق می گوید: »در آغاز دوران همه گیری 
افراد برای افزایش روحیه خود در بالکن ها و یا از 

طریق پنجره های باز باهم آواز می خوانند.«
نتایج تحقیقات جدید دانشــگاه هلسینکی نشان 
می دهد، افرادی که بیش از ۱0 سال در یک گروه 
کر آواز خوانده بودند، در مقایســه با افرادی که 
تجربــه آواز کر یا تجربه کمتــری در این زمینه 

داشــتند، از حــس اجتماعی بودن بیشــتری و 
خوانندگانــی که کمتر از ۱0 ســال آواز خوانده 
بودند نســبت به کســانی که فعالیت آوازخوانی 
نداشــتند، از شادی و ســالمتی کلی برخوردار 

بودند.
پنتیکینن اظهار کرد: »ممکن است افرادی که بعدها 
در یک گروه کر شــرکت کنند نیز انگیزه ای برای 
حفظ ســالمتی خود بیابند. روابط و شــبکه های 
اجتماعــی حاصل از حضور در یــک گروه در 
میان کسانی که مدت بیشــتری این کار را انجام 

داده اند، ممکن است به عنوان بخشی جدایی ناپذیر 
از زندگی تبدیل شود، بنابراین به عنوان احساس 

بیشتری از حس تعلق اجتماعی ظاهر می شود.«
این مطالعه شــامل داده هــای ۱06 خواننده کر و 
۵6 فرد باالی 60 ســال بود که پرسشــنامه ها و 

آزمایش های روانشناسی را تکمیل کرده اند.
به گفته پنتیکینن، آواز کر، فرصت خوبی را برای 
حمایت از بهزیستی ســالمندان فراهم می کند به 
ایــن دلیل  که به عملکرد ذهنــی انعطاف پذیر و 
تنظیم توجه نیــاز دارد، موردی  که در جمعیت 

سالخورده تا حدی مهم است.
وی در ادامه افزود: »آواز خواندن در گروه کر هزینه 
کمی نیاز دارد و  شامل پردازش متنوع اطالعات 
است زیرا ترکیبی از پردازش محرک های مختلف 
حسی، عملکرد حرکتی مربوط به تولید و کنترل 
صدا، بــازده زبانی، یادگیری و حفظ ملودی ها و 
اشعار است و همچنین احساسات توسط قطعات 

خوانده شده برانگیخته می شود.
نتایج این تحقیق در نشریه PLOS One منتشر شده 

است.

بهبود عملکرد مغزی سالمندان با آوازخوانی

 سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف 
فرآورده های ســالمت ســازمان غــذا و دارو 
گفت: از ابتدای امســال بیش از ۱0 هزار نفر بر 
اثر مســمومیت بر اثر مصرف مواد اعتیادآور به 
بیمارســتان ها مراجعه کرده اند و بیشترین عامل 
مسمومیت با مواد مخدر و محرک، سوءمصرف 

متادون و ترامادول بوده است.
بــه گــزارش ســازمان غــذا و دارو، نوشــین 
محمدحسینی افزود: یکی از دغدغه های سازمان 
غذا و دارو بروز عوارض ناشی از مسمومیت با 
متادون و به دنبال آن فوت ناشی از سوء مصرف 

این داروست.
سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده 
های ســالمت تصریــح کرد: در بررســی های 
صورت گرفته بر پایه آمار ارسالی از بیمارستانهای 
۵7 دانشگاه کشور، در سال ۱۳۹۸و نیمه نخست 
۱۳۹۹، اصلــی ترین عامل مســمومیت با مواد 
مخدر و محرک، با اختالف زیاد از دیگر عوامل 
مخدر و محرک، داروهای متــادون و ترامادول 
بوده اســت؛ همچنین تریاک، شیشــه، حشیش 
و هروئین در رده های بعــدی قرار دارند. دکتر 

محمد حسینی خاطرنشان کرد: تعداد کل موارد 
مسمومیت عوامل مخدر و محرک مراجعه شده 
به بیمارســتانهای ۵7 دانشگاه در کل کشور  در 
سال های ۱۳۹۸ و نیمه نخست ۱۳۹۹ به ترتیب 
برای متادون ۱۲۳6۱ و ۵۵۲7 ، ترامادول 7۲7۴ و 
۲۹7۴ ، تریاک 6۴۴6  و ۲۸۹6 و شیشه ۲۲۸۳ و 

۱0۹۹ مورد ثبت شده است.
وی خاطرنشــان کرد: بر پایه ســفارش سازمان 
جهانی بهداشت، توزیع متادون باید مانند دیگر 
داروها از طریــق داروخانه ها صــورت گیرد. 
بنابرایــن برای پیشــگیری از بروز بســیاری از 
مســمومیت ها و سوء مصرف متادون، این دارو 

باید تحت کنترل بیشتری به بیماران ارائه شود.
سرپرســت دفتــر نظــارت و پایــش مصرف 
فرآورده های ســالمت ســازمان غذا و دارو  با 
تاکید براینکه با تالش سازمان غذا و دارو فرآیند 
رهگیری و ردیابی اقالم دارویی مورد اســتفاده 
در مراکز ترک، در قالب سیســتم TTAC در حال 
اجراســت، عنوان کــرد: درصــورت همکاری 
بخش های مرتبط درمان اعتیاد، قادرخواهیم بود 
هرگونه قاچاق و تخلف احتمالی را کامال رصد 

و شناسایی کنیم. وی گفت: گرچه آموزش های 
الزم در باره پیشگیری از مسمومیت ها خصوصا 
متــادون از طریق معاونت های غــذا و داروی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال های 
متمادی ارائه شده، اما به رغم آموزش های ارائه 
شده توسط ســازمان غذا و دارو و دانشگاه ها، 
همچنان مسمومیت با این دارو مشاهده می شود.
سرپرســت دفتــر نظــارت و پایــش مصرف 
فرآورده های سالمت ســازمان غذا و دارو  ادامه 
داد: از سال ۱۳۹۵ تا نیمه نخست ۱۳۹۹ بیش از 
۴۳ هزار و ۴00 مورد مسمومیت ناشی از مصرف 

متادون در کشور ثبت شده است.
محمدحسینی گفت: از جمله مشکالت مبتال به 
در حوزه متــادون می توان به قاچاق این دارو و 
عرضه غیرمجاز آن در بازار ســیاه، عرضه دارو 
بدون رهگیــری مصرف کننده واقعی دارو، عدم 
نظارت مناسب به توزیع متادون در مراکز توزیع 
کنونــی متادون و فقدان  انجام بازرســی منظم، 
سهل انگاری مصرف کنندگان داروی متادون و 
عدم رعایت نــکات ایمنی در نگهداری صحیح 
دارو، مســمومیت اتفاقی خانواده ها، کودکان و 

بســتگان فردی که تحت درمان اعتیاد با متادون 
قرار دارد، مصــرف اتفاقی متادون، فقدان اطالع 
مصرف کنندگان از عوارض ناخواسته متادون و 

بی توجهی به رعایت ضوابط مربوط به تحویل 
شربت متادون در ظروف مقاوم در برابر کودکان 

است.

یک مسوول در سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛ 

متادون و ترامادول اصلی ترین عامل مسمومیت دارویی در ایران
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اقتصاد

فرنشین امور استان های وزارت اقتصاد اعالم 
کرد:

ثبت نام در سامانه سجام 
و احراز هویت سهامداران 

ضروری است
 فرنشین امور استان های وزارت امور 
اقتصادی و دارایی گفت: ثبت نام در سامانه 
سجام و احراز هویت مردم برای شرکت در 
مجمع الکترونیک و حق رای ضروری است.
به گزارش شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
و تســویه وجوه، »سعید توتونچی« با اعالم 
این که از مجموع ۴۹ میلیون ایرانی که سهام 
عدالت شامل آنان شده، ۱۹ میلیون نفر روش 
مســتقیم و حدود ۳0 میلیون نفر نیز روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، اظهار داشت: 
در همه ۳۱ استان کشور شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی وجود دارد که به جز ســه 
اســتان، در بقیه استان ها سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی در بورس معامله می 

شود.
وی ادامه داد: برای استان های باقی مانده نیز 
تا قبل از ۲0 اسفند ماه سال کنونی که مجامع 
این شــرکت ها برگزار می شود نیز فرایند 
درج نماد و فعال شدن معامالت آنها در بازار 

سهام انجام می شود.
فرنشــین امور اســتان های وزارت اقتصاد 
با بیان این که ســرمایه شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی حدود ۳00 هــزار میلیارد 
تومــان اســت، افــزود: پس از تشــکیل 
شرکت های سرمایه گذای استانی، مهمترین 
موضوع ارکان این شــرکت ها است که باید 
در ابتدا اعضای هیات مدیره آنها مشخص 
شود تا بتوانند مدیریت این حجم از سرمایه 

های عظیم را برعهده بگیرند.
وی در ادامــه گفت: مردم می توانند با ثبت 
نام در ســامانه »ســتان« برای عضویت در 
هیات مدیره درخواســت خود را ثبت کنند 
که عالوه بر احراز صالحیت ها و شــرایط 
عمومی باید به طور حتم تا قبل از برگزاری 
مجمع، سهامدار شرکت ســرمایه گذاری 
استانی که قصد دارند عضو هیات مدیره آن 

شوند، باشند.
توتونچــی با بیــان این نکته کــه ثبت نام 
در ســامانه ســجام و احــراز هویت یکی 
از مهم تریــن رویدادها برای ســهامداران 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی است، 
اظهار داشــت: بــرای شــرکت در مجمع 
الکترونیک و حق رای، ثبت نام در ســامانه 
ســجام و احراز هویت برای مردم ضروری 
است و انتظار داریم تا قبل از برگزاری مجمع 
در ۲0 اسفند آن دسته از افرادی که ثبت نام 

نکرده اند نسبت به آن اقدام کنند.
فرنشــین امور اســتان های وزارت اقتصاد 
اعــالم کرد: تا امروز حــدود ۵۵ درصد که 
بیش از ۳0 میلیون ســهامدار را شامل می 
شــوند از دارندگان سهام عدالت در سامانه 
ســجام ثبت نام کرده اند و در مقابل حدود 
۱۳ میلیون سهامدار همچنان در این سامانه 

ثبت نام نکرده اند.
وی گفت: آمارها نشــان می دهد که در ۲۲ 
استان باالی ۵0 درصد مردم در سامانه سجام 
ثبت نام کرده اند و در دیگر استان ها ثبت نام  
زیر ۵0 درصد است که امیدواریم تا قبل از 
۲0 اسفند که مجامع برگزار می شود نسبت 

به ثبت نام در سامانه سجام اقدام کنند.

ملک کلنگی
120 درصد گران شد

 متوســط قیمت فروش هر مترمربع 
زمین یا زمین ســاختمان مسکونی کلنگی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۴۱۲7۳0 هزار ریال با 
میانگین مساحت ۲0۹ مترمربع بوده است که 
نسبت به فصل قبل ۱۸.6 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل ۱۲0.۳ درصد افزایش 

داشته  است.
به گــزارش خبرآنالین به نقل از مرکز آمار 
ایــران، بنگاه های معامالت ملکی کشــور 
موظف هستند مشخصات کلیه ی معامالت 
خرید و فــروش و اجاره را در ســامانه ی 
اطالعــات مدیریــت معامــالت امالک و 

مستغالت کشور ثبت کنند.
با توجه به این کــه کاهش یا افزایش حجم 
)تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث 
کاهش یا افزایش شدید متوسط )حسابی( 
قیمت در سطح کل شهر می شود، از متوسط 
تعدیل شده )وزنی( که در آن، وزن با استفاده 
از سهم واحدهای مســکونی دارای سکنه 
محاسبه می شود، استفاده شــده تا بتوان با 
حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی 

قیمت را مشخص کرد.
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
شــهر تهران ۴۱۲7۳0 هزار ریال با میانگین 
مساحت ۲0۹ مترمربع بوده است که نسبت 
به فصل قبل ۱۸.6 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۱۲0.۳ درصد افزایش داشته 

 است.

خبر

 بررســی رفتار فعاالن بازار ارز در روزهای 
گذشته نشان دهنده تردید و سرگردانی آنهاست به 
طوری که آنها از تداوم رشــد بهای ارز نا امید شده 
و در انتظار ریزش قیمت ها هستند، اگرچه تحوالت 
سیاســت خارجی همچنان مبهم است، اما به نظر 
می رســد که دالالن بازار ارز از اکنون به پیشــواز 

تحوالت پیش رو رفته اند.
بــه گزارش ایرنا، زمانی که اتفاقات و صحبت های 
یکــی دو روز گذشــته طرف هــای آمریکایی و 
ایرانــی را کنار هم می گذاریم شــواهد به نفِع رفع 
موانع بین المللی اقتصاد و برداشته شدن تحریم ها 
خودنمایــی می کند. بنابرایــن، برخالف بهمن ماه 
احتمال نزولی شدن قابل توجه قیمت دالر قبل از 

سال نو، دور از ذهن نخواهد بود.
پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاســت 
»فشار حداکثری« علیه ایران نرخ دالر و دیگر ارزها 
به شدت از این رویداد متأثر شد و روند افزایشی به 
خود گرفت. دولــت ایران و به ویژه بانک مرکزی 
در این مدت تالش کرده اســت با برنامه و تدبیر، 
تحریم های  آمریکا را خنثی و درحد توان از سقوط 

بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری کند.
اما، به رغم همه تالش های صورت گرفته دالر ورود 
به کانال ۳0 هزار تومانی را نیز تجربه کرد. اما پس 
از تحوالت مربوط به سیاســت خارجی در دیماه، 
کمی عقب نشست، به طوری که برای چند هفته، 
در محدوده  ۲۳ هزار تا ۲۵ هزار تومان در نوسان بود.
پیروزی جوبایدن در انتخابات آمریکا و تأکید او بر 
بازگشــت به برجام، خوشبینی ها به رفع تحریم را 
افزایــش داد و در نتیجه کاهش قیمت دالر روز به 
روز بیشــتر شد،  دالر سیر نزولی به خود گرفت و 
تا کانال ۲۲ هزار تومانی هم عقب نشــینی کرد. از 
آنجایی که تحریم عامل اصلی افزایش دالر اســت 

این سیر نزولی کاماًل منطقی بود.
ترس، نگرانی و دودلی دالالن ارز

برخالف چشم انداز امیدبخش رفع تحریم ها عده ای 
با هدف ســوداگری و از طریق ایجاد جو منفی در 
بازار از کاهش بیشتر قیمت دالر جلوگیری کرده اند. 
طوری که قیمت دالر روند افزایشی به خود گرفت 

و دوباره وارد کانال ۲6 هزار تومانی شد.
به گزارش ایرنا در آخرین هفته بهمن ماه قیمت دالر 
مدام در حال نوســان بین ســقف ۲6 هزار و ۳00 
تومان و کف ۲۵ هزار و 700 تومان بود و یورو هم 
در محدوده ۳۱ هزار 600 تومان تا ۳۱ هزار و ۱00 

تومان نوسان داشت.
یک نکته مهــم در افزایش قیمــت دالر، به رغم 
تحوالت سیاسی و خوشبین های موجود در روابط 
بین المللی ایران این است که این افزایش پر قدرت 
نبوده است. به این معنی که هم با نوسان همراه بوده 

و هم فعاالن و به ویژه دالالن به نوعی ســردرگمی 
دچار بودند. اگر در دوره ریاست جمهوری ترامپ، 
بعد از خروج از برجام اطمینان خاطر فعاالن از روند 
افزایشــی قیمت دالر بسیار زیاد بود، در عوض در 
این دوره ترس، نگرانی و شــک و دو دلی، به رغم 

افزایش ها بر بازار ارز حاکم است.
این ترس و دو دلی ناشی از دو چیز است. نخست، 
هرچند تعلل هایی در بازگشــت آمریکا به برجام 
مشاهده می شــود، اما در تحلیل ها و همچنین در 
جامعه کفه ترازو به ســمت بازگشــت این کشور 
ســنگینی می کند و نه عدم بازگشت. به ویژه اینکه 
ایران نیز مانعی برای بازگشت به تعهدات برجامی 

خود نمی بیند و بارها این را اعالم کرده است.
دوم اینکــه طبــق گزارش هــای بانــک مرکزی، 
شاخص های اقتصادی کشــور در شش ماهه دوم 
سال عملکرد مثبتی داشته اند. این یعنی اینکه به رغم 
تحریم و شیوع کرونا، روند اقتصاد در جهت مثبت 

قرار دارد.  
در چنین شــرایطی خروج قیمت دالر از کانال ۲0 
هزار تومان و بازگشت به کانال ۲6 هزار تومان غیر 
منطقی است. فعاالن بازار نیز این را بهتر از هر کس 
دیگری می دانند. شــک و دو دلی آنها نیز از اینجا 

ناشی می شود.
شاید به همین خاطر است که به رغم افزایش قیمت 
دالر در اوایل هفته گذشته، به تدریج در اواخر هفته 
با کاهشی نسبی نرخ دالر مواجه بودیم. با این وجود، 
روند کلی نمودار تغییرات قیمتی، نشان دهنده کاهش 
نسبی قیمت ارز در مقایسه بین روز ابتدایی و انتهای 
هفته است. طبق محاسبات قیمت دالر در آخرین 
معامالت این هفته ۲۵ هزار و ۹00 تومان ثبت شد 
که ۴00 تومان ارزان تر از قیمت آن در ابتدای هفته 

بود.
سیگنال های کاهشی برای بازار دالر

اکنون کــه نقش رفع تحریم ها در ســیر نزولی و 
سقوطی قیمت دالر پوشیده نیست انتظار می رود با 
مشاهده سیگنال های مثبت در روابط خارجی و به 
ویژه در مورد برجام شاهد کاهش محسوس قیمت 
دالر باشــیم. در بهمن ماه بیشتر نظاره گر اختالفات 
طرفین بودیم، اما به نظر می رســد در اســفندماه، 

شرایط تغییر می کند.
بــا توجه به اینکــه ایران نشــان داده که در تعیین 
ضرب االجل خــروج از پروتکل الحاقی، بســیار 
جدی است،  به نظر می رسد اروپا و آمریکا نیز آن 
را به شدت جدی گرفته اند، به همین دلیل، شروع 

نخستین روز آخرین ماه سال ۱۳۹۹ با سه سیگنال 
مهم برجامی همراه بود که می تواند سیر قیمت دالر 

را به شدت نزولی کند.
»ند پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 
پنجشــنبه از آمادگی این کشــور برای حضور در 
نشســت گروه ۱+۵ و ایران به منظور بحث درباره 
مسیر دیپلماسی برنامه هسته ای سخن گفت و افزود 
که واشنگتن دعوت نماینده اتحادیه اروپا را خواهد 

پذیرفت.
این موضوع به احتمال زیاد مسئله اینکه برداشتن گام 
نخست از ســوی کدام طرف باشد را حل خواهد 
کرد. از طریق گفتگوهای غیر مســتقیم و رسانه ای 
نمی توان گام عملی برداشت، اما در چنین نشستی 
طرفین می توانند بر ســر چگونگی اقدامات عملی 

صحبت کنند.
به عالوه، دومین حرکــت آمریکا را نیز می توان به 
اقدام عملی این کشور در احیای برجام تعبیر کرد. 
»ریچارد میلز«، سرپرســت نمایندگــی آمریکا در 
ســازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد به طور رسمی ادعای گذشته کشورش 
مبنی بر اعمال تحریم های این شــورا علیه ایران را 

پس گرفت.

و ســومین اقدام آمریکا لغو محدودیت های اعمال 
شــده بر دیپلمات های ایرانی است. میلز در نامه ای  
دیگری اطالع داد که محدودیت اعمال شــده علیه 
دیپلمات های جمهوری اسالمی ایران برای آمد و 
شد در ســه مایلی، برداشته شده و به روال گذشته 

بازگشته است.
اگر به این نکته دقــت کنیم که این تحوالت پس 
از نشست مجازی روز پنجشنبه وزیران امورخارجه 
فرانسه، آلمان، انگلیس وآمریکا برای رایزنی در باره 
پایان ضرب االجل قانون لغــو تحریم ها و توقف 
اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام رخ داده است 
احتمال لغو تحریم ها در آینده نزدیک قوت خواهد 

گرفت.
هرچند هنوز به طور رســمی ایران برای حضور در 
این نشست اعالم آمادگی نکرده است اما سیگنال های 
مثبت در سمت ایران نیز وجود دارد. ایران بارها اعالم 
کرده است که به محض بازگشت آمریکا، تعهدات 

خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.  
آماده بودن بسترها برای ریزش دالر

دربــاره میزان  ریزش نــرخ دالر، نظرات مختلفی 
وجود دارد به طوری که محدوده زیر ۲0 هزار تومان 
و حتی کمتر از ۱۵ هزار تومان نیز مطرح شده است.
در این راســتا، رییس جمهوری در جریان بررسی 
الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق و بــا انتقاد از 
تعیین نرخ ۱7 هزار و ۵00 تومانی دالر توسط این 
کمیسیون از دالر زیر ۱۵ هزار تومان سخن گفت. 
این حرف ها و انتظارات از بنیان و منطق اقتصادی 
برخوردار است. وقتی تحریم ها برداشته شود دولت 
هم می تواند نفت بیشتری بفروشد و دالرهای نفتی 
را وارد کشــور کند و هم دارایی های بلوکه شده را 

آزاد کند.
میلیاردها دالر ایران در بانک های چین، کره و هند و 
دیگر نقاط دنیا بلوکه شده و امکان انتقال آنها وجود 
ندارد. وقتی این پول ها آزاد شــود بانک مرکزی که 
در سخت ترین شــرایط از »ونزوئالیی« شدن پول 
ملی جلوگیری کرد، بدون شک در شرایط عادی، 
مدیریت بهتری بر بازار ارز خواهد داشــت و آن را 

کنترل خواهد کرد.
به عالوه، عادی شدن شــرایط اقتصاد کشور، رفع 
موانع تجارت بین الملل و ورود و خروج آزادانه ارز 
رونق صادرات و واردات را در پی خواهد داشت. 
تورم کنترل خواهد شــد، انتظارات تورمی در یک 
جو روانــی آرام از جامعه دور خواهد شــد و در 
نتیجه دالرهایی که در کنج خانه ها گیر افتاده است 
روانه بازار می شود. طبق قوانین اقتصادی، با افزایش 
عرضه، تقاضای کاذب با هدف حفظ قدرت خرید 
از میان خواهد رفت. همه اینها به معنای کاهش و یا 

سقوط سریع نرخ دالر خواهد شد.

بازار ارز آماده تغییر مسیر قیمت ها
 ترس، نگرانی و دودلی دالالن ارز | آماده بودن بسترها برای ریزش دالر

 مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو با 
تاکید بر اینکه خودرو تارا، محصول تحریم ها و 
نماد خودکفایی در صنعت خودروسازی کشور 
به شمار می رود، اعالم کرد که حتی در صورت 
باز شدن مرزهای کشــور، قطعات مورد نیاز از 
ســازندگان داخلی تامین خواهد شــد و پایبند 
سیاست منع واردات برای قطعاتی که امکان تولید 

آن در داخل کشور وجود دارد، خواهیم بود.
به گزارش ایســنا، پس از آیین افتتاح تعدادی از 
قطعات محصول تارا که آخرین آن، افتتاح خط 
تولید چراغ جلو سورن پالس بوده است، فرشاد 
مقیمی،   زمان آغاز اجرای تعهدات این خودرو 
را تیرماه ســال آینده اعالم کــرده و گفت: هم 
اکنون مراحل تایید کیفیت محصول را پشت سر 
می گذاریــم و تارا به زودی و در ماه جاری وارد 

مرحله تولید انبوه خواهد شد.  
طبق اعالم گروه صنعتی ایران خودرو، مدیرعامل 
این شرکت تاخیر در ایفای تعهدات تارا را خط 
قرمز ایــران خودرو خوانده و اظهــار کرد: این 
آمادگی در مجموعه ســازندگان و ایران خودرو 
ایجاد شده است که حتی زودتر از موعد تحویل، 
خودرو را به دست مشتریان برسانیم. تارا اعتبار و 
جایگاه اصلی ایران خودرو را در اذهان مشتریان و 

جامعه احیا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات مجموعه سازندگان و 

زنجیره تامین در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در 
شرایط ســخت تحریم، یک گام جلوتر از ایثار 
بوده و ایران خودرو نیــز قدردان این همراهی و 
همدلی اســت، تولید بیش از ۱۲0 هزار دستگاه 
خودرو در پایان بهمن ماه امسال، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته را حاصل این همدلی دانست.
مقیمــی ادامه داد: عــالوه بر افزایــش تولید،   
محصــوالت را ارتقــا داده و محصول جدیدی 
عرضــه خواهیم کــرد تا بخشــی از انتظارات 
مشتریان را تامین کنیم. تامین انتظارات کیفی و 
عملکردی مشتریان از تارا نشان از نظارت های 
مستمر بر کیفیت قطعات تولیدی زنجیره تامین 
داشته است. مشتریان می توانند اعتبار و اطمینان 
به محصول داخلــی را در محصول تارا تجربه 

کنند.
این مدیرعامل خودروســاز از اختصاص سهم 
۴00 میلیارد تومانی قطعه ســازان اســتان البرز 
از اوراق گام ایران خــودرو خبــر داد و گفت: 
توانســته ایم از روش های نوین مالی به شــکل 
بهینه ای اســتفاده کنیم؛ قطعه ســازان البرز نیز 
می توانند برای تامین بخشی از منابع مالی تولید، 

از این امکان بهره مند شوند.  
وی خاطرنشان کرد: به نتیجه رسیدن پروژه تارا 
در بازه زمانی ۱۳ ماهه، یکی از ویژگی های بارز 
و مهم آن اســت. نسخه اتوماتیک تارا از تیرماه 

ســال آینده به مرحله تولید خواهد رســید. فاز 
اجرایی پروژه کــراس اوور K۱۲۵ نیز به زودی 
کلید خواهد خورد و ظرف مدت یکسال آینده 

وارد بازار خواهد شد.
وقتی  اما  نیســتیم؛  واردات خودرو  مخالف 
خودمان توانایی تامین نیــاز بازار را داریم، 

واردات لزومی ندارد
مقیمی تصریح کــرد: علیرغم اینکه مخالفتی با 
واردات خــودرو نداریم امــا وقتی متخصصان 
کشــور توان تامین و تولید نیاز بــازار در این 
حــوزه را دارند، نباید اقدام به واردات کنیم. در 
صدد هستیم تا کیفیت محصوالت را به گونه ای 
افزایــش دهیم که توان رقابــت با خودروهای 
خارجی را داشته باشیم و در این راهبرد، استوار 
خواهیم بود؛ تحریم ها صنعت خودروی کشور 

را توانمندتر از گذشته کرده است.
 مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو، با اعالم 
برنامه تولید ۵0 هزار دســتگاهی تارا در ســال 
آینــده،   از هدف گــذاری تولیــد ۳0 درصدی 
محصــوالت جدیــد و ارتقــا یافته در ســبد 
تولیدات در ســال ۱۴00 خبــر داد و گفت: به 
فکر رضایتمندی تمامی ذی نفعان ایران خودرو 
هســتیم. امیدوار هســتیم که سیاست گذاران و 
تصمیم گیران، ســبب شوند تا کم ترین خللی به 
فرآیندهای توسعه ای در ایران خودرو وارد نشده 

و مسیر شکل گرفته در این مجموعه، با موفقیت 
و با برداشتن گام های مستحکم تر ادامه یابد.  

در حوزه قطعــات خورو، امکانــات بالقوه 
بسیاری می توانند بالفعل شوند

 الزم به ذکر است، همانطور که اشاره شد، آخرین 
خط تولید افتتاح شده در جریان بازدیدهای روز 
گذشته مدیرعامل ایران خودرو با همراهی اعضای 
هیات مدیره انجمن همگن قطعه ســازی و نیرو 
محرکه، افتتــاح خط تولید چراغ جلو ســورن 
پالس بوده اســت، علی حقیقی- مدیر سازنده 

این قطعه-  بــا قدردانی از باور مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو به توانمندی های قطعه سازان 
داخلی، اظهار کــرد: در صنایع داخلی به ویژه در 
حوزه ســاخت قطعات خودرو، امکانات بالقوه 
قابل توجهی در کشــور وجود دارد که قابلیت 

بالفعل شدن را دارد.
وی افزود: نیروی انسانی کارآمد باالترین سرمایه 
صنعت قطعه سازی است. در گذشته شرایط بسیار 
سخت تر از این را هم تجربه کرده ایم؛ بنابراین از 

پس مشکالت موجود نیز به بر خواهیم آمد.

مقیمی اعالم کرد

مرزها هم باز شود، قطعات را از سازندگان داخلی تامین می کنیم

 مشــاهدات میدانی حاکی از آن است که 
بازار میوه و صیفی هفته های پرنوســانی را پشت 
سر می گذارد و همچنان قیمت برخی اقالم برای 

مصرف کنندگان باال است.
بــه گزارش ایســنا، بر پایه کشــف قیمت عمده 
فروشی محصوالت کشــاورزی در میدان میوه و 
تره بار مرکزی تهران، قیمت هرکیلو لوبیا سبز ۲۳ 
تا ۲۸ هزارتومان، گوجــه فرنگی بوته رس۲۵00 
تــا۴000 تومان، فلفل دلمه ســبز ۵000 تا ۹000 
تومان، ســیب زمینی ۲۵00 تا ۴۵00 تومان، پیاز 
زرد۳000 تا ۵000 تومان، پیاز قرمز۵000 تا 7000 

تومان، پیاز شــیری ۳000 تا ۵000 تومان، پرتقال 
تامســون شــمال ۹000 تا ۱۳ هزارتومان، پرتقال 
جنوب۱0 تا ۱۳ هزار تومان، پرتقال توسرخ۹000 
تا ۱۴ هزارتومان، پرتقال ناول ۱۸ تا ۲۴ هزارتومان، 
خیار رسمی۸000 تا ۱۳ هزار تومان، خیارگلخانه 

۱۱ تا ۱۴ هزار تومان، ســیب زرد دماوند ۸000 تا 
۱6 هزارتومان، سیب زرد لبنانی 7000 تا ۱6 هزار 
تومان، ســیب قرمز دماوند ۵000 تا ۹000 تومان، 
سیب قرمز مراغه ۸000 تا ۱۳ هزارتومان، کیوی ۱۱ 
تا ۱7 هزارتومان، موز ۳۴ تا۴7 هزارتومان، نارنگی 

بندری ۲۲ تا ۲۸ هزارتومان اســت که با احتساب 
۳۵ درصد سود در خرده فروشی ها به فروش می 

رسد.
بر پایه مشــاهدات میدانی از خرده فروشــی های 
سطح شــهر تهران قیمت هر کیلو موز داخلی ۳۸ 

هزارتومــان، موز وارداتی ۵0 تــا 60 هزارتومان، 
پرتقال تامسون شمال ۱۵ تا ۲0 هزارتومان، پرتقال 
جنوب ۲۸ تا ۳۸ هزارتومان، گوجه فرنگی درجه 
یک 7۵00 تومان، پیاز 6۵00 تومان، سیب زمینی 
7۹00 تومان، ســیب قرمز ۱۸ هزار و۹00 تومان، 
ســیب زرد ۱۸ هزار و۵00 تومان، خیار ۱۵ تا ۱7 
هزارتومان، لوبیا سبز حدود ۳0 تا ۳۵ هزارتومان، 
فلفل دلمه ۱۳ هزار و۵00 تومان، نارنگی بندری ۲۸ 

تا ۳0 هزارتومان است.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده  و 

ممکن است در برخی مناطق کمتر یا بیشتر باشد.

تب بازار میوه همچنان داغ است
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 باقر ســروش رتبه برتر نمایشنامه نویسی 
جشنواره تئاتر کشور  در بخش مسابقه تئاتر صحنه 
ای برای نگارش نمایشــنامه »اتول ســورون« به 

گفتگوی اختصاصی با زنگان امروز پرداخت.
وی در این گفتگو گفت: نمایشنامه )اتول سورون( به 
نیت کارگاه بازیگری در مجموعه تئاتر مستقل تهران 
نوشته شد. قرار بر این بود در انتها، این کارگاه تبدیل 
به یک اجرا بشود. تمام هنرجوها تازه کار بودند. در 
مشــورتی که با کارگردان کار داشتم ، تصمیم این 
شــد متن به شیوه ای نگارش شود که هنرجوها را 
به چالش بشکد و تمام آموزش های بازیگری که 
در کارگاه یاد میگیرند، در مواجهه با متن به شکل 
واقعی با آن درگیر شوند. در نهایت برای دوره اول 
کارگاه گفتیم روی نمایش ایرانی و شیوه ها و انواع 
آن کار کنیم و دوره قاجار را انتخاب کردیم. به طبع 
الزم بود با یادگیری مبانی بازیگری، آموزش های 
ویژه ای هم متناسب با نمایش ایرانی به هنرجوها 
داده شود. متن هم از روز اول قرار شد محملی برای 
این آموزش باشد. برای نوشتن متن هم، من نویسنده 
الزم بود پژوهش داشــته باشم تا مکمل کارگردان 
و گروه اجرایی باشــم. از جمله، پژوهش تاریخی، 
پژوهش زبانی، مطالعه آثار همسو و چیزای دیگری 
که الزمه نگارش نمایشنامه است. ما از همان ابتدا 
می دانستیم چون بازیگرانمان تازه کار هستند، قطعا 
در زمان اجرای عمــوم قدرت بازیگر حرفه ای را 
نخواهند داشت و الجرم متن باید به لحاظ قصه و 
سیر دراماتیک بتواند جذاب باشد و نقص بازیگری 
را جبران کند. برای این امر، کارم را سخت تر کردم 
و به سراغ کمدی رفتم.  پس الزم بود هنرجوها با 

کمدی هم آشنا شوند. 
این نویسنده مطرح عرصه تئاتر در کشور درباره کار 
کردن در شرایط کرونا اظهار داشت: مثل راه رفتن 
روی طناب است. اگر اجبار کارگاه و تعهد آن نبود 
شاید کار نمی کردیم و منطقی هم همین بود؛ چون 
کارگاه از سال قبل و پیش از کرونا شروع شده بود. 
البته من به عنوان نویسنده حضور کمتری داشتم، اما 
کارگردان و دیگر عوامل تا آخر بودند. نتیجه هم این 
شد تعداد پنج نفر از عوامل به کرونا مبتال شدند و 

روزهای سختی را پشت سر گذاشتند و این سختی 
به گروه هم منتقل شد.  تنها چیزی که نجات بخش 
بود روحیه خوب گروه و شادابی آنها بود. تصمیم 
داشتند به هر قیمتی که هست روی صحنه بروند و 

نتیجه کارشان را ببیند. 
وی در مورد جشنواره تئاتر فجر امسال گفت: البته ما 
قصد جدی برای حضور در فجر نداشتیم. به واسطه 
کارگاه کارمان را می کردیم و فجر این وسط پیش 
آمد و ما هم استقبال کردیم. به خصوص اینکه کار 
دیگر آماده شــده بود و به دلیل کرونا شرایط اجرا 

محیا نبود و چه بهتر در فجر، کار خودش را محک 
میزد. نتیجه این محک هم این شــد تقریبا در همه 
رشــته ها از جمله متن کاندید شدیم و در نهایت 
نمایشــنامه توانست تقدیر جشنوار سی و نهم بین 

اللملی فجر را دریافت کند.  
با توجه به شرایط کرونا انتظار داشتیم جشنواره فجر 
حمایت بیشتری از کارها بکند. اما به نظر می رسد 
برای مدیرها تنها چیزی که اهمیت داشــت صرفا 
برگزار کردن جشنواره بود. البد نمی خواستند آن 
بودجه ای که اختصاص داده شد را از دست بدهند. 

انتظار میرفت با توجه به اینکه امســال بخش بین 
اللمل حذف شده بود، بودجه بیشتری به گروه ها 
داده شود و در جایزه ها کمی دست و دلبازتر عمل 
کنند، اما این گونه نشــد و بودجه و رقم جایزه ها 
اصال در حد مهمترین جشــنواره تئاتر کشور نبود. 
در حقیقت اجراهای جشنواره امثال نقش گوشت 
قربانی را بازی کردند. شــعار جشــنواره مدام این 
بود که شــما چراغ تئاتر را زنده نگه داشته اید، اما 
در عمل حمایــت درخوری از این چــراغ داری 
صورت نگرفت. باقر سروش درباره آینده نمایش 

»اتول ســورون« اظهار کرد: بعد از جشنواره، از کار 
دعوت شد که در سالن ایرانشهر اجرا برود و چند 
روزی است که اجرا شروع شده است. قطعا با توجه 
شرایط کرونایی روند اجرا ایده ال نخواهد بود. چون 
از طرفی سالن باید با نصف ظرفیت اجرا برود و از 
طرفی هم، بعد از تعطیلی طوالنی مدت، تماشاچی 
رغبتی به آمدن به تئاتر ندارد. حقیقت تلخ این است 
ما نقش جاده صاف کن را ایفا میکنیم و فردا روزی 
که کرونا تمام شــود دوباره همان نور چشمی ها 
خواهند بود که صاحب ســالنها و اجراها خواهند 

بود. آن نورچشــمی هایی که در روزهای کرونا به 
هیچ وجه خودشان را به خطر نمی اندازند و چون 
انبانشان از اندوخته های قبل پر است، ککشان هم 

برای بیکاری نمی گزد.
حقیقت تلختر این است حتی در این شرایط سخت 
و نامطمئن، بخش ممیزی سختگیرتر از همیشه در 
مورد این اجرا برخورد کرد و بارها و بارها بازبینی 

شد و بخشهای زیادی از متن حذف شد. 
نفر برگزیده جشنواره بین المللی تئاتر درباره داستان 
این نمایشنامه تشــریح کرد: یک سال از روزی که 
شــاه فرنگ بوده و اتومبیل دیده و عاشق اش شده 
و یکی را پیش خرید کرده، گذشته است. اتومبیل 
هنوز نیامده و خواب و خوارک برای شــاه نمانده 
و مملکت را رها کرده و کارش شــده است مشق 
شــوفری با اتول خیالی. باالخــره اتول همایونی 
میرسد و آیین »اتول ســورون« به میمنت آمدنش 
برگزار میگردد. شاه به گروه تغزیه امر میکند، تعزیه 
مضحک »مرکِب مرد پسند« در این آیین اجرا گردد 
تا در لفافه به زنهای حرمسرا بفهماند دلشان را برای 
اتول سواری صابون نزنند. شاه که قرار بوده با آمدن 
اتول به چهارگوشه ُملک سر بزند، سرش اما به خودِ 
اتول گرم می شود و مملکت بی صاحب تر از قبل 

می شود.
 گروههای آزادیخواه از این فرصت استفاده می کنند 
و او را به باد انتقاد می گیرند. در نهایت شاه در یک 
روز آفتابی که رانندگی میکرده، تروری نافرجام می 
شــود که منجر به فلجی و بی زبانی شاه می شود 
و معلوم نمیکند کار آزادیخواهان اســت یا مافیای 
داخلی. تصمیم بر این می شود فعال پسرعمویش که 
بدل اوست، امور را به دست بگیرد و کسی نداند که 
شاه این طور شده و حتی پسرعمو، چون خود شاه 
به حرمسرا آمد و شد کند. زنها که چنین وضعیتی 
را برنمی تابند،جلســه می کنند و با قاطعیت اعالم 
میکنند شــاه نمرده است. نقشه این است که نعش 
بی زبان شــاه را همچون لعبتی به دست بگیرند و 
خودشان باشند که امور مملکت را به دست گیرند. 
آنها هر کدامشان چیزی از شاه را بلد است، که می 

تواند این لعبت را زنده کند.

گفتگوی انتقادی باقر سروش برگزیده جشنواره بین المللی تئاتر فجر با زنگان امروز:

گوشت قربانی دوران کرونایی

 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان 
زنجان گفت: تعطیالت کرونایی ضررهای مالی 

زیادی را برای سینماها به همراه داشته  است.
میثم زنجانی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
سینماهای استان، اظهار کرد: با وجود اینکه اکران 
فیلم های جشنواره فیلم فجر در استان، استارت 
خوبی برای رونق دوباره سینماها در استان بود و 
استقبال خوبی نیز وجود داشت ولی سینماهای 
استان وضعیت خوبی نداشته و نیاز به حمایت 

دارد.
وی افزود: شــیوع ویروس کرونــا و تعطیلی  
آن ضررهــای مالــی زیادی را برای ســینماها 
به همراه داشــته و شــوربختانه این مشکالت 
مالی و اقتصادی تاثیر منفی به پرســنل سینماها 
داشته و برخی پرســنل را از دست داده ایم که 
امیدواریم دوباره با بهتر شدن وضعیت سینماها 

شاهد بازگشت این پرســنل به کار باشیم. این 
مســوول تصریح کرد: در سینماهای استان همه 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی رعایت 
می شــود و افراد بدون نگرانی همراه با خانواده 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی می توانند به 
سینماها مراجعه کنند و از برنامه های آن استفاده 
کنند. زنجانی ادامه داد: نبود تبلیغات مناسب و 
اطالع نداشتن مردم از بازگشایی سینماها یکی 
از دالیل اســتقبال کم از سینماها در این روزها 
است که ارگان های مربوطه در استان با حمایت 
از سینماها می توانند به رونق دوباره آن ها کمک 

کنند.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان زنجان، در 
رابطه با بازگشایی و تعطیلی سینماها، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون ســینماها اســتان با ظرفیت ۵0 
درصد باز هستند و تعطیلی دوباره آن ها بستگی 

عمومی  کتابخانه های  امور  فرنشــین   
اســتان زنجان گفت: با اجــرای طرح»پیک 
می تواننــد  کتابخانه هــا  اعضــای  کتــاب« 
کتاب های درخواستی خود را در درب منزل 

بگیرند. تحویل 
امیرعلــی نیک بخش در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه بــا طرح »پیک کتاب« در اســتان 
زنجان و بیان اینکه این طرح به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا اجرا می شــود، اظهار کرد: با 
اجرای طرح پیک کتاب می توانیم کتاب های 
درخواســتی اعضــای کتابخانه های عمومی 
اســتان را در درب منــزل به آن هــا تحویل 

دهیم.
وی افزود: هم اکنــون این طرح به  صورت 
کتابخانه، ســهروردی،  آزمایشــی در چهار 
مهدوی  احمد  حاج  موســوی،  ســیدافضل 
و اســتاد رضا روزبه اجرا می شــود و همه 
اعضای کتابخانه ها در اســتان می توانند بعد 
از تمــاس بــا کتابخانه های نام بــرده و ثبت 
سفارش کتاب خود را در درب منزل تحویل 

کتاب های  کرد:  این مسوول تصریح  بگیرند. 
ارســالی برای اعضای کتابخانه ها ضدعفونی 
نیز  بهداشتی  پروتکل های  و همه  می شــوند 
در این زمینه رعایت می شود. همچنین برای 
تحویل کتاب ها نیز نیــازی به حضور اعضا 
در کتابخانه ها نیســت و کتابخانه ها کتاب ها 
را بعــد از مدت معینــی ) ۱۴ تا ۳0 روز ( 

دوباره از اعضا تحویل می گیرند.
نیک بخش ادامه داد: این طرح تا پایان ســال 
کنونی به صورت آزمایشــی اجرا می شود و 
در صورت اســتقبال در سال جدید در دیگر 
کتابخانه های عمومی اســتان نیز اجرا خواهد 

شد.
فرنشــین امور کتابخانه های عمومی اســتان 
زنجــان در رابطه با وضعیــت کتابخانه های 
عمومی استان، خاطرنشان کرد: کتابخانه های 
اســتان هم اکنون با ۳0 درصــد ظرفیت باز 
بوده و افراد برای مطالعه نیز می توانند در آن 
حضور داشته  باشــند ولی دیگر فعالیت های 

فرهنگی در فضای مجازی انجام می شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان زنجان:

سینما نیاز به حمایت جدی دارد

فرنشین امور کتابخانه های عمومی استان زنجان:

پیک کتاب
دسترسی به کتاب ها را آسان تر می کند

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف به صورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
مناقصه

نام و محل 
برآورد اولیه )ریال(پروژه

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و پایه مورد نیاز
تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-68

حفاظت ، 
حراست و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 
اداری شرکت

منابع 38/767/581/096
داخلی

داشتن صالحیت در رشته 
خدمات عمومی یا نگهبانی 

از اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین داشتن 

گواهی صالحیت پیمانکاری در 
حوزه امور حفاظتی و مراقبتی 

تحت نظارت مرکز انتظام ناجا و 
تاییدیه صالحیت از سوی دفتر 
مرکزی حراست وزارت نیرو )یا 

تاییدیه از اداره کل اطالعات 
استان( الزامی است

1/253/027/432

3- تاریخ ونشــانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 99/12/03 لغایت 99/12/09 درسایتهای http://iets.mporg.ir و  
http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام 

نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارایه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir,  http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایت های ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/12/19          
8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشــایش پاکات : پاکت های مناقصه در ســاعت 10 مورخه 99/12/20 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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شهرستان

دوشنبه 4 اسفند ماه  1399 / نمره 721 / سال چهارم

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

نشانه های موج چهارم کرونا در ابهر دیده می شود
  موضوعی که در ابهر به یک دغدغه تبدیل شده، تبادالت باالی این شهر با قزوین است

 محدودیت ها در نهایت به ضرر کسب و کارها در آستانه عید نوروز است

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: نشانه های موج چهارم کرونا در ابهر دیده 

می شود.
پرویــز قزلباش در نشســت قــرارگاه کرونای 
شهرستان ابهر، تاکید کرد: اگر خودمان نسبت به 
بیماری کرونا و عواقب آن آگاه نباشیم، نمی توان 

در حیطه پیشگیری نیز کاری از پیش برد.
وی با بیــان اینکه کرونا بیماری هــزار چهره و 
مرموزی اســت، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی 
که در حیطه پزشــکی مطرح است، این است که 
کرونا در ســال های بعد چه عوارضی در بدن و 
به ویژه ریه مبتالیان بهبود یافته ایجاد خواهد کرد 
و پیش بینی ها بر این است که بعد از عبور از این 
پاندمی جهانی، این بیماری دارای عوارض مزمن 

خواهد بود.
این مســوول با تاکید بر اینکه نقطه ایده آل ما این 
است که بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم تا مردم 
به زندگی و کسب و کارشان برسند، افزود: قطعًا 
اگر شــاهد افزایش روند شــیوع بیماری باشیم 

کسب و کارها هم با مشکل مواجه خواهد شد.
قزلبــاش با یادآوری این مطلب کــه به ازای هر 
۱000 نفــر ۱.7 تخت در کشــور وجود دارد که 
در کشــورهای اروپایی این میزان بین ۳ تا 7 نفر 
است، تصریح کرد: در ابهر به ازای هر ۱000 نفر 
دو تخت بیمارستانی وجود دارد که از این لحاظ 

ابهر در بهترین شرایط را دارد.
این مسوول با تاکید بر اینکه باید از منابع موجود 
که بســیار محدود نیز اســت به بهترین شــکل 
ممکن اســتفاده در حوزه مبارره با کرونا استفاده 
کرد، متذکر شــد: کرونا بیماری بسیار وحشی و 
ناشــناخته ای اســت که مدام تغییر رنگ می دهد 
که همین امر بر سختی های مبارزه با این بیماری 

می افزاید.
وی با بیان اینکه هم اکنون ســفره مردم به حوزه 

ســالمت وصل شــده اســت، تصریح کرد: اگر 
کوچک ترین غفلتی در این زمینه وجود داشــته 
باشد کسب و کارها آسیب خواهد دید، هر چند 
در همه نقاط دنیا و کشور ما در یک سال گذشته 
این کسب و کارها به طور جدی آسیب دیده اند.

قزلباش با یادآوری این مطلب که وقتی به سمت 
اوج بیماری پیش برویم محدودیت های بســیار 

جدی ایجاد خواهد شد، تاکید کرد: هم اکنون در 
حالت افقی بیماری هســتیم اما هر لحظه ممکن 

است با موج چهارم بیماری روبه رو شویم.
این مســوول با بیان اینکه در صورت ناپایداری 
وضعیــت موجود محدودیت های بســیار جدی 
اتفاق خواهد افتاد، افــزود: این محدودیت ها در 
نهایت به ضرر کســب و کارها در آســتانه عید 

نوروز اســت. وی با بیان اینکــه در دنیا چیزی 
که ایــن روزها بیشــتر مدنظر اســت، ویروس 
جهش یافته کرونای انگلیســی است، عنوان کرد: 
موضوعی که در ابهر به یک دغدغه تبدیل شده، 

تبادالت باالی این شهر با قزوین است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان با 
هشدار نسبت به این موضوع که نشانه های پیک 

چهارم بیماری در ابهر دیده می شود، اضافه کرد: 
آمارهــا در ابهر برای دومین هفتــه متوالی روند 
صعودی دارد، هر چنــد این روند صعودی یک 

شیب مالیم دارد اما بسیار خطرناک است.
وی با بیان اینکه با وقوع هر موج باید مرگ و میر 
۵00 تا 600 نفر را در نظر گرفت، ادامه داد: موج 
چهــارم بیماری اگر اتفاق بیفتد، بر پایه مطالعات 

انجام شــده میزان مرگ و میرهــا می تواند رو به 
افزایش باشد.

قزلباش با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با کرونا 
باید حتماً مردم را مشارکت بیشتری دهیم، یادآور 
شــد: امروز اگر وضعیت استان به صورت افقی 
است نتیجه همکاری مردم و همت مدیران است 
و رسیدن به روزهای سفید نیز در گرو همکاری 

مردان و جدیت مسووالن است.
وی با بیان اینکه در طی یک سال گذشته بیش از 
۳000 نفر در بیمارستان های ابهر بستری شده اند، 
متذکر شد: هر بیماری که بستری می شود اگر در 
زمان پیش بینی شــده ترخیص شود برای سیستم 

سالمت باالی ۲0 میلیون تومان هزینه دارد.
این مســوول با بیــان اینکه در حــوزه مبارزه با 
کرونا ابهر همواره عملکرد شــفاف داشته است، 
ادامه داد: خیرین ابهر نیز همکاری خوبی در این 
زمینه داشــته اند؛ به طوری که اگر همکاری آنان 
نبود توســعه بخش های بیمارســتانی و امکانات 

بیمارستانی محقق نمی شد.
قزلباش با اشاره به اینکه علی رغم افزایش تست ها 
میزان تســت های مثبت نیز در ابهر رو به افزایش 
اســت، بیان کرد: این موضوع نشــان می دهد که 
ویروس با ســطح باالتر در ابهر در حال گردش 
اســت و اگر کنترل نشود در هفته های بعد شاهد 

افزایش آمارها خواهیم بود.
این مســوول با یــادآوری این مطلــب که یکی 
از بحث هایــی کــه در ابهر مطرح اســت بحث 
نقاهت گاه است که ابهری ها کارنامه درخشانی در 
پیک های قبلی داشــته اند، گفت: آمارها حاکی از 

افت قابل توجه نقاهت گاه در ابهر است.
قزلبــاش با بیان اینکه اگر ویروس انگلیســی در 
اســتان پیدا نشــده، به معنی این نیست که این 
ویروس در اســتان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 

این نگاه یک نگاه ساده لوحانه به موضوع است.

در  آرا  نــوری  هوشــنگ  امیــر   
 گفتگــو با خبرنــگار روزنامه زنــگان امروز 
گفت: به مناســبت چهل و دومین ســالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب  اسالمی و مصوبه 
اعضای شــورای اسالمی شــهر از بهمن ماه 
لغایت پایان اســفند ماه ۱۳۹۹ صدور پروانه 
های ساختمانی با ۳۵ درصد تخفیف صورت 

می گیرد.  

شــهردار خرم دره با اشــاره بــه تخفیف ۳۵ 
درصدی صدور پروانه های ساختمانی گفت: 
اگــر مالکین قصد تخریب و نوســازی ملک 
خود را داشــته باشــند، پروانه جدید مشمول 
این تعرفه خواهد شــد و همچنین هر پرونده 
ســاختمانی تنها یک بار مشمول عوارض می 

شود.
نوری آرا تاکیــد کرد: جرائم ســاختمانی از 

جمله کمیســیون ماده ۱00، هزینه های نقل 
و انتقال و همچنین ســهم شهرداری مشمول 

تخفیف نمی شود.
شــهردار خرم دره پرداخت عــوارض را از 
مهم ترین منابع درآمدی شــهرداری دانست و 
افــزود: پرداخت به موقع عوارض از ســوی 
بهتر و  شــهروندان زمینــه خدمات رســانی 

مطلوب تر را به وجود می آورد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با اشاره به حضور روزانه ۲۵ اکیپ 
بازرســی در بازار زنجان، از تشــکیل 6 پرونده 

تخلفاتی اصناف در ابهر خبر داد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ناصر فغفــوری امــروز در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: در راستای 
طرح تشدید نظارت، بازرسان در دو نوبت صبح و 

عصر بازار را رصد می کنند.

وی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت بسیج اصناف 
گفت: کمبود نیروهای بازرسی سازمان با حضور 
اعضای بســیج اصناف تامین و نظارت بر بازار 

تشدید می شود.
فغفوری افزود: به دلیل کمبود منابع مالی، در زمینه 
جذب نیروهای بازرســی و تقویــت این حوزه 
با مشــکالتی مواجه بودیم که بسیج اصناف به 
صورت داوطلبانه در کنار بازرسان سازمان به ایفای 

بازرسی خواهند پرداخت.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان از برگــزاری دوره های آموزشــی برای 
نیروهای بســیج اصناف خبــر داد و گفت: پس 
از طی دوره های آموزشــی کوتــاه مدت، کارت 

شناسایی برای داوطلبین صادر خواهد شد.
وی  اضافه کرد: امیدواریم با احساس مسوولیت از 
جانب همه مسوولین و مردم و به خصوص فعاالن 
بازار، روزهای پایانی سال، روزهای آرام و بدون 

دغدغه برای مصرف کنندگان باشد.

نوری آرا شهردار خرم دره خبر داد:

تخفیف 35 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در خرم دره
تشکیل 6 پرونده تخلفاتی اصناف در ابهر

 فرمانده انتظامی شهرســتان ابهر از فوت 
خانمی ۵۱ ساله به علت گازگرفتگی در شهر ابهر 

خبر داد.
سرهنگ محمد مهدی خانی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به فوت یک شــهروند ابهری به علت 
گازگرفتگی، اظهار کــرد: در پی تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر انتقال یک مورد 

گازگرفتگی و فوت یک نفر در بیمارستان الغدیر 
ابهر، بالفاصله عوامل انتظامی و پلیس آگاهی به 

بیمارستان اعزام شدند.
وی با اشــاره به جزئیات این حادثه تلخ که منجر 
به عزادار شــدن یک خانواده شــد، ادامه داد: در 
بررسی های ماموران و اعالم پزشکان بیمارستان 
مشخص شد خانم ۵۱ ساله ای به علت گازگرفتگی 

جان خود را در ابهر از دست داده است که جسد 
برای اقدامات بعدی به سردخانه انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با تاکید بر ضرورت 
توجه و اطمینان از ایمنی وسایل گازسوز، خاطر 
نشــان کرد: با توجه به کاهش دما و اســتفاده از 
سیستم های گرمایشی، موارد ایمنی را رعایت کنند 

تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری  نباشیم.

 به همت واحد فضای سبز شهرداری در 
راستای زیبا سازی منظر شهری  و استقبال از بهار 
تابلوهای برق ومخابــرات در معابر اصلی رنگ 

آمیزی و نقاشی می شود.
گفتنی اســت یکی از رســالت ها و برنامه های  

اصلی شهرداری خرم دره، حذف زوائد و نازیبایی 
ها از چهره شهر است.

در همین راســتا شهرداری خرم دره در روز های 
قبل اقدام به نقاشی و رنگ آمیزی تابلوهای برق و 
مخابرات خیابان های سطح شهر نموده که همانا 

این موضوع در جهت ارتقاء کیفیت بصری معابر 
اصلی شهر اجرا شده است.

از شــهروندان درخواســت می شــود  پس از 
رنگ آمیزی و نقاشــی این تابلوها از چسباندن 

برچسب های تبلیغاتی خودداری نمایند.

 فرمانــدار ابهر از دسترســی ۹0 درصد 
مناطق روستایی شهرستان به اینترنت خبر داد.

وجیه اله نوروزی در نشست شورای آموزش و 
پرورش ابهر با تاکید بر اهمیت فرهنگ ســازی 
از تهدیدهــا و  و آگاه ســازی دانش آمــوزان 
فرصت های فضای مجازی، اظهار کرد: همکاری 
و تعامل تمام نهادها و ارگان ها با هدف تعالی و 

رشد جامعه از ملزومات است.
وی با اشاره به اینکه باید تالش شود تا مشکالت 
دانش آموزانی که در روزهای شیوع کرونا دچار 
افت تحصیلی شده اند جبران شود، افزود: باید 
از ظرفیت والدین در راستای دستیابی به اهداف 

آموزشی استفاده شود.
این مســوول با تاکید بر اینکــه کرونا گفتمان 
آموزشــی و نحوه ارتباط در آموزش و پرورش 
را تغییر داده است، تصریح کرد: باید با نظارت 
صحیح بر فضای مجازی و فرهنگ ســازی از 
بروز مشکالت و سوءاستفاده ها جلوگیری شود.
نوروزی ارتقا فرهنگ مطالعه و استفاده از ظرفیت 

فضــای مجازی در این حــوزه را از ضروریات 
عنوان کرد و گفت: اولویت ما در تصمیم گیری ها 

باید حفظ سالمت دانش آموزان باشد.
فرماندار شهرســتان ابهر یادآور شــد: با فراهم 
شدن بســتر الزم جهت دسترسی ۹0 درصد از 
مناطق روستایی شهرستان ابهر به اینترنت، زمینه 
الزم جهت دسترســی دانش آموزان روستایی به 
آموزش های ارائه شده در فضای مجازی فراهم 

شده است.
مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان ابهر نیز 
در ادامه این  نشســت با تاکید بر لزوم بررســی 
شیوه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 
دوران شــیوع کرونا، متذکر شــد: کرونا  نقطه 
عطفــی در ســبک زندگی و تغییر شــیوه های 

مدیریتی بود.
نداشــتن  محمدحســین شــریفی، حضــور 
دانش آموزان به شکل فیزیکی در محیط مدرسه 
را اولیــن چالش حوزه آمــوزش و پرورش در 
روزهای کرونا عنوان کرد و افزود: آســیب های 

روحی، نبود تحرک دانش آموزان و کمتر شدن 
ارتبــاط بیــن دانش آموزان و معلــم، از جمله 
آسیب هایی است که در روزهای شیوع ویروس 

کرونا تجربه می کنیم.
وی تاکید کرد: دانش آموزان پایه اول ابتدایی به 
جهت اینکه مواجهه و ذهنیتی نسبت به محیط 
مدرســه ندارند، بیشــترین چالش را در حوزه 
آموزشــی تجربه می کننــد، بنابراین باید توجه 

ویژه ای به این مقطع حساس و پایه ای شود.
شــریفی اجرای طرح کوچ در مدارس را قدم 
مهم و موثری در جهت رفع مشــکل چاقی و 
کم تحرکی دانش آموزان عنوان کرد و ادامه داد: 
باید تالش شود تا در کنار برنامه ریزی در حوزه 
آموزش به حوزه پرورشی و تربیت بدنی توجه 

ویژه ای کرد و از این حوزه غافل نبود.
این مسوول با اشاره به اهمیت نظارت و ارزیابی 
از جریان آموزشی، خاطرنشان کرد: باید با دید 
دقیق و کارشناسی به وضعیت موجود در راستای 
اتخاذ تصمیم های کاربردی و موثر حرکت کرد.

قاتل خاموش در ابهر قربانی گرفت آغاز رنگ آمیزی و نقاشی تابلو های برق 
و مخابرات در خرم دره

فرماندار ابهر خبر داد؛

دسترسی ۹۰ درصد مناطق روستایی ابهر به اینترنت

بــا احترام ، در پاســخ به مطلــب مندرج  در 
شــماره 7۱۳  مورخه: ۹۹/۱۱/۲۱ آن نشــریه 
تحــت عنوان »پلیس راهــور ابهر فذکر !« از 
قول آقاي ســید شهاب الدین حسیني؛ جوابیه 
پلیس راهور فرماندهي انتظامي شهرستان ابهر 
به شــرح ذیل بحضور ارســال و خواهشمند 

است برابر قانون در آن رسانه درج گردد .
درج این مطلب که انتظار از پلیس راهور بیشتر 
استفاده از ظرفیت راهنمایي و ارشاد رانندگان 
است مطلبي کاماًل درست است . اما این نکته 
را باید مد نظر قرار داد که این وظیفه در زمان 
دریافت گواهینامه رانندگي در آموزشگاه هاي 
تعلیم رانندگي و به اســتناد آیین نامه اجرایي 
امور آموزشــگاه هاي رانندگي و همچنین از 
طریق رســانه هــاي جمعي و آمــوزش هاي 
عمومــي و همگانــي پلیس راهــور انجام و 
مبحث ارشــاد در امور رانندگي توسط پلیس 

به صورت کامل انجام مي گردد.
اعمال قوانین در حوزه راهور از وظایف پلیس 
راهور اســت و پلیس راهور شهرســتان ابهر 
در عمــل به وظایف قانونــي خود ، عالوه بر 
اقدامات کنترلي و مدیریت ترافیک به اســتناد 
مــواد ۹۸ و ۹۹ آیین نامه راهــور و به منظور 
بازگشــایي و تسهیل در عبور و مرور اقدام به 
انســداد مسیرها در ســاعت اوج ترافیک مي 

نماید .
 همچنیــن با توجــه به اینکه میدان آســیاب 
شهرســتان ابهــر از لحــاظ هندســي فاقــد 
استانداردهاي الزم بوده و تعداد چهار خیابان 
فرعي به این میدان منتهي و در زمان هاي پیک 
و اوج آمد و شدها ، مشکالت ترافیکي ایجاد 
و مســیر مسدود شــده و ترافیک شهر مختل 
میگردد ، پلیس راهور به منظور روان ســازي 
ترافیک و تســهیل در عبور و مرور به استناد 

مواد مذکور اقدام به انســداد دوربرگردان در 
ساعت اوج ترافیک مي نماید .

و اینکه تا زماني که این مسیر و میدان اصالح 
نگردد مشــکل ترافیک در زمان هاي پیک آمد 
و شــد وجود خواهد داشــت و پلیس راهور 
شهرســتان نیز به منظور تســهیل رفت و آمد 
رانندگان محترم نسبت به روان سازي مسیر و 

اعمال قوانین تسهیل کننده اقدام نماید .
الزم به ذکر اســت در بــاره طرح موضوع در 
نشست شوراي ترافیک مکاتباتي با شهرداري 
محتــرم شهرســتان و رئیس محترم شــوراي 
هماهنگي ترافیک انجام که انشــاءاله تصمیم 

گیري هاي الزم انجام خواهد پذیرفت .
در پایان اعالم میدارد پلیس راهور از هرگونه 
انتقاد و پیشــنهاد سازنده با آغوش باز استقبال 
کرده و با تمام توان در کلیه ساعات شبانه روز 

در خدمت مردم عزیز مي باشد .

 اعمـــــال قـــــوانين در حـــوزه راهـــور 
از وظايف پليس راهور است

   جــوابیــه
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اذان ظهر

12:29

غروب آفتاب

18:03

اذان مغرب

18:22

نیمه شب

23:47

اذان صبح فردا

5:30

طلوع صبح فردا

6:54

وضعیت آب و هوای زنجان:

-6
7

شب قدری هک دمی شیپ تو ماندم خوش بود
کامی از عمر هک همراه تو  راندم خوش بود

رد خیالم هک هن رپهیز و هن رپوای تو داشت
بوهس اه کز لب نوش تو ستاندم خوش بود

و آن همه گل هک نسیماهن هب شکراهن ی تو
چیدم از باغ دل و رب تو فشاندم خوش بود

 هب چمنزار زغل با نی سحر آور خود
وقتی آن چشم زغاالهن چراندم خوش بود
من چنان محو سخن گفتن گرمت بودم

هک تو از ره هچ هک دم میزدی آن دم خوش بود
افلی از دفتر حافظ هک ربای دل تو

زدم و آن زغل انب هک خواندم خوش بود
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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گان دوربین زن

دور برگردان در گردونه بودجه
 گزارش تصویری زنگان امروز از یک معضل شهری

با توجه به ســاخت پل گلشــهر در 
سالهای گذشته در بلوار 22 بهمن 
در سمت شــمالی شهر جهت آمد 

و شد وسایل نقیله ای که از سمت 
شهرک گلشهر به سمت جنوب در 
حــال حرکت هســتند دوربرگردانی 

کــه  رانندگانــی  تــا  شــده  طراحــی 
ســمت  بــه  آنهــا  حرکــت  ۷مســیر 
میــدان بســیج و یــا جاهــای دیگــر 

ادامــه  بتواننــد  راحتــی  بــه  اســت 
مســیر دهند. ولی شوربختانه این 
دوربرگردان به صورت نیمه کار رها 

شــده و تــا اتمام پــروژه راه طوالنی 
ســاکنان  بــرای  امــر  ایــن  و  دارد 
عدیــده ای  مشــکالت  محلــه  ایــن 

اســت. دوربیــن  آورده  به وجــود  را 
زنگان امروز ســراغ این ســوژه رفته 

است.

 عکس ها: ناصر محمدی 


