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هشدار دادستان کل کشور به قضات کشور
از بازداشت های غیر ضرور بپرهیزید
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فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:
تهیه و تحویل 1677 قلم لوازم خانگی 
به مددجویان زنجانی 

سالروز مبعث پیامبر مهربانی ها
حضرت محمد )ص( گرامی باد
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 با توجه به ارسال سیگنال های مثبت در 
دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند 
مطلــوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شــدن 
دیدگاه ها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شــنبه رقم 

دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.
به گزارش ایســنا، دویســت و نود و ششــمین 
نشســت شــورای عالی کار با دستور کار تعیین 
دســتمزد ۱۴۰۰ و حضور نماینــدگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شــد؛ 
نشستی سه ساعته که با مذاکرات فشرده شرکای 
اجتماعی همراه بود و نمایندگان کارگر و کارفرما 
با بیان نقطه نظرات، درصدهای پیشنهادی خود را 

اعالم کردند.
اگرچه به دلیل فاصله درصدهای پیشنهادی گروه 
کارگری و کارفرمایی، نشست تعیین دستمزد بدون 
نتیجه پایــان یافت اما با توجه به فضای مطلوب 
نشست دوم و سیگنال های مثبتی که از آن بیرون 
آمده در صورت نزدیکتر شدن دیدگاههای طرفین 
به یکدیگر به احتمال بسیار، شنبه نشست نهایی 
تعیین دستمزد خواهد بود و رقم دستمزد ۱۴۰۰ 

مشخص خواهد شد.
موضوع افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگری 

از دیگر محورهای دومین نشست دستمزد شورای 
عالی کار بود که روند مذاکرات، احتمال افزایش 
مبلغ کمک هزینه مسکن و بن کارگری در سال 

آینده را تقویت کرد.
ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار 
در گفت وگو با ایسنا در تشریح جزییات برگزاری 
دومین نشســت دستمزد شورای عالی کار اظهار 
کرد: هم اکنون روی کلیات دستمزد بحث می کنیم 
و امیدواریم شنبه نتیجه بگیریم. تاکید ما این است 
که اختالف دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت 

کارگران در مقایسه با سال گذشته جبران شود.
وی افــزود: اگر چه درصد پیشــنهادی ما برای 
افزایش مزد با درصد پیشنهادی کارفرمایان فاصله 
داشت و نشست به نتیجه نرسید ولی اگر دیدگاه 
هــای دو طرف به یکدیگر نزدیک تر شــود می 
توانیم شنبه به نتیجه برسیم به شرط آنکه با توجه 
به شرایط موجود، اختالف و شکافی که بین هزینه 
امسال سبد معیشــت کارگران و سال گذشته به 

وجود آمده، ترمیم شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال 
روند برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار 
نســبت به ســال قبل را مطلوب توصیف کرد و 
گفت: خوشبختانه نشست بدون تنش و با گفتمان 

مطلوب به پایان رسید و مثل سال گذشته نبود که 
اعالم درصدهای پیشــنهادی از جانب دو طرف، 
حالت برد و باخت پیدا کرده و بحث دستمزد را به 
جایی کشانده بود که احساس می شد دنبال برنده 

و بازنده میدان هستیم.
وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که اگر دولت 
می خواهد برای کارگران کاری بکند و به معنای 
واقعی ســهم خود را در قبــال کارگر و کارفرما 
بپردازد، امسال بهترین فرصت است و امیدواریم 
شــنبه هفته آینده که وزیر کار نیز حضور دارند 
در یــک توافق مثبت و فضایی مطلوب، تکلیف 

دستمزد ۱۴۰۰ روشن شود.
چمنی گفت: خواســته ما این است که هزینه دو 
میلیون تومانی که به سبد معیشت امسال کارگران 
اضافه شده در دســتمزد سال آینده جبران کنیم؛ 
بنابراین اگر به اهدافی که در بحث دستمزد درنظر 
داریم دست پیدا نکنیم ممکن است روز شنبه هم 
به نتیجه نرســیم، با این حال نمایندگان کارگری 
تمام تالش خــود را برای افزایش حقوق جامعه 
نجیــب و زحمتکش کارگری بــه کار خواهند 

گرفت.
وی در پایان گفت: ملتهب کردن جامعه ۴۲ میلیون 
نفری کارگری که چشم انتظار رقم دستمزد سال 

آینده هســتند، به هیچ وجه شایسته نیست و اگر 
دو شــریک اجتماعی دیگر در نشست روز شنبه 
منطقی تر پای میز مذاکره بیایند و واقعیات زندگی 
کارگران و سال سختی را که پشت سر گذاشتند 
مدنظر قرار دهنــد، حتما در تعیین مزد به نتیجه 

خواهیم رسید.
به گزارش ایسنا، کمیته دستمزد در آخرین نشست 
خود هزینه ماهانه ســبد معیشــت خانوارهای 

کارگری فارغ از هزینه های درمان و اجاره بها و 
تنها در بخش خوراکی ها را شش میلیون و ۸۹۵ 

هزار تومان اعالم کرد.
این رقم ســال گذشته چهار میلیون و ۹۶۰ هزار 
تومان اعالم شــده بود و بــر این پایه نمایندگان 
کارگــری در تالشــند این اختــالف هزینه در 
تعیین دستمزد سال آینده به نوعی جبران شود تا 

اثرگذاری الزم را داشته باشد.

به شرط نزدیک تر شدن دیدگاه ها و درصدها

رقم دستمزد کارگران شنبه مشخص می شود

مژده به عموم همشهریان ....
برای اولین بار در کشور...
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نماینده مردم ابهر،خرمدره،سلطانیه در مجلس:

مسووالن به جای تحریم، نگران ناکارآمدی خود باشند
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تراژدی فرش زنجان
 مرگ تدریجی هنر قالیبافی 

 استفاده از مواد اولیه نامرغوب بالی صنعت فرش زنجان
 رییس سازمان صمت: مجموع صادرات فرش دستبافت استان زنجان ساالنه ۱۲ میلیون دالر است 

که از لحاظ آماری در مقایسه با ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده، متناسب نیست

 رییس اداره فرش سازمان صمت: ساالنه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار مترمربع فرش توسط افراد بومی استان 
و نیز سرمایه گذاران غیر بومی در زنجان تولید می شود که این رقم در سال های قبل ۱۵۰ هزار متر مربع بود 

 ۴۵ درصد تولید فرش استان ابریشمی است و ۴۲ درصد تولیدات، فرش پشمی 
درشت بافت، هفت درصد ریز بافت کرک و مابقی نیز در قالب تابلو فرش است

 ۶۳ هزار قالیباف در استان به صورت فصلی، نیمه وقت و تمام وقت مشغول فعالیت هستند 
و تنها ۶ هزار نفر بیمه هستند

  ۹۰ درصد فرشبافان برای سرمایه گذاران غیر بومی می بافند و ۱۰ درصد هم فرش خود را 
در قم یا تهران می فروشند و فرش ابریشم زنجان از آن استان ها صادر می شود
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دیدار رییس 
اتاق بازرگانی زنجان 

با سفیر ارمنستان

به سود شماست

تبلیغات در

ارمنستان یکی از کشورهای 
هدف استان در نقشه راه 

تجارت خارجی است

استنشاق گاز مونوکسیدکربن 
جان سه زنجانی را گرفت

 مسوؤل روابط عمومی مرکز حوادث و 
فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، گفت: 
قاتل نامرئی جان سه فرد روستایی را در زنجان 

گرفت.
جواد مرادی، در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: موضوع وقوع این حادثه ســاعت ۱۳:۲۹ 
بعدازظهر دوشــنبه /۱۸ اسفند ماه/ به اورژانس 
زنجان اطالع داده شــد و بالفاصله یک عوامل 
اورژانس با یک دســتگاه آمبوالنس مستقر در 

پایگاه ارمغانخانه، عازم محل شدند.  
وی اظهار داشت: شوربختانه در این حادثه یک 
پسربچه ۸ ساله، یک مرد ۸۰ ساله و یک زن ۳۵ 
ساله به علت استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار 
مسمومیت شده و قبل از رسیدن عوامل اورژانس 

به محل جان خود را از دست داده بودند.
مرادی با بیان اینکه اجســاد این سه نفر پس از 
معاینه و تایید مــرگ، تحویل ماموران انتظامی 
حاضر در محل شــد تا اقدامات الزم قانونی به 
عمل آید، تصریح کرد: علت احتمالی این حادثه 

نشتی گاز از بخاری اعالم شده است.
وی گفت: الزم است عموم مردم هنگام استفاده از 
وسایل گاز سوز، اصول ایمنی را به دقت مراعات 
کرده و به اتصاالت وسایل گازی ازجمله شیلنگ، 
لوله ها و دودکش ها، توجه جدی داشته باشند تا 

در دام این قاتل خاموش گرفتار نشوند.

خبــــــر
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 نماینده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانیه در 
مجلس شورای اســالمی گفت: مسووالن به جای 

تحریم نگران ناکارآمدی خود باشند.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم حســن 
شــجاعی دیروز در گفت و گو با خبرنگار فارس با 
تاکید بر اینکه شمشیر تحریم ها کندتر شده است، 
اظهار کرد: سیاست آمریکا در مقابل ایران شکست 
خورده و تغییر در سیاست ها ناشی از همین شکست 

اســت. نماینده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانیه در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تحریم ها 
قدرت شکســتن نظام و مردم را ندارد، تاکید کرد: 

نظام می خواهد سلطه پذیر و سلطه گر نباشد. 
وی با اشــاره به اینکه آنچه برای ایران کارگرتر از 
تحریم ها است، وضعیت موجود کشور و فشارهای 
معیشــتی بر مردم اســت، تصریح کرد: فشارهای 
موجود ناشی از ناکارآمدی برخی دستگاه ها است 

که بیش از تحریم ها تاثیر گذاشته است. 
شجاعی با اشــاره به اینکه اگر از این ناکارآمدی ها 
جلوگیری کنیم می توانیم در مقابل استکبار جهانی 
بایستیم، عنوان کرد: مســووالن بیش از تحریم ها 

نگران ناکارآمدی خود باشند. 
نماینده مردم ابهر، خرم دره و ســلطانیه در مجلس 
شورای اســالمی بیان کرد: مسووالن به فکر حل 

مشکل باشند.

نماینده مردم ابهر،خرمدره،سلطانیه در مجلس:

مسووالن به جای تحریم، نگران ناکارآمدی خود باشند با حکم وزیر فرهنگ،
فرنشین فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان زنجان 

منصوب شد

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
حکمــی »محمدربیع احمدخانــی« را به به 
سمت فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

زنجان منصوب کرد.
به گــزارش مرکز روابــط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
در حکم ســیدعباس صالحــی خطاب به 

محمدربیع احمدخانی آمده است:
نظر به ســوابق فرهنگی و تجربیات ارزنده 
جنابعالــی، به موجب این حکم به ســمت 
فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 

منصوب می شوید.
امید اســت با اســتعانت از خداوند متعال 
و بهره گیــری از ظرفیت هــای موجود و 
نیروهای کارآمد و فرهیخته و تعامل سازنده 
با مسووالن و مدیران استان و ارتباط نزدیک 
با اصحاب فرهنگ و هنــر و مردم فرهنگ 
دوســت و هنرپرور اســتان در مسیر رشد 
فضایل اخالقی، شکوفایی و اعتالی فرهنگ 

و هنر اسالمی، ایرانی موفق و موید باشید.
گفتنی اســت؛ محمدربیــع احمدخانی، از 
آبان ۱۳۹۹ پس از استعفای فاطمه کرباسی، 
فرنشین ســابق اســتان زنجان، در جایگاه 
سرپرســت این نهاد مشغول به کار بود، وی 
در سال های گذشته سابقه حضور در سمت 
فرنشین توسعه کتابخانه ها و مشارکت نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و نیز مدیرعاملی 
انجمن خیرین کتابخانه ساز استان زنجان را 

در کارنامه دارد.

خبـرخبــر

فرنشین ثبت احوال استان زنجان:
امسال بیش از ۱۳ هزار نفر 

به تعداد زنجانی ها
اضافه شد

 فرنشــین ثبت احوال استان زنجان 
گفـت: در ۱۱ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۹۱۱ 
مورد واقعه والدت در این اســتان به وقوع 

پیوسته است.
سید علی شــفیعی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امســال ۱۳ هزار و 
۹۱۱ مورد واقعه والدت در این اســتان به  
وقوع پیوسته اســت که نگاه سیاست های 
جمعیتــی می تواند در این حوزه بســیار 

اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه مطابق نتایج سرشــماری، 
نرخ رشد جمعیت ایران از ۱.۲۹ درصد در 
سال ۹۰ به ۱.۲۴ درصد در سال ۹۵ رسیده 
اســت، افزود: برآوردها نشان می دهد که 
نرخ رشد جمعیت سالمندان اکنون به ۳.۶۲ 
درصد رســیده اســت، با آن که پیش بینی 
می شود در سال های آینده با کاهش بیشتر 

نرخ رشد جمعیت مواجه شویم.
این مســوول ادامــه داد: مهم ترین چالش 
فرهنگــی و اجتماعــی ناشــی از کاهش 
ناگهانی رشــد جمعیت، بحران ساختاری 
خانواده، شکاف های نســلی بر اثر به هم 
خوردن توازن جمعیتی نسل ها، جمع شدن 
چترهای حمایتی خانواده از ســالمندان و 
کاهش تدریجی ســرمایه انسانی را در بر 

می گیرد.
فرنشــین ثبت احوال استان زنجان تصریح 
کرد: تا پیش از ســال ۷۵، عمده جمعیت 
یعنی بیش از ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال بودند، 
از ســال ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی جمعیت 
قرار داشــتیم و از سال ۹۰ به بعد وارد فاز 
میان سالی شده ایم. در زمان حاضر، کشور 
در شرایط پنجره جمعیتی »جمعیت جوان« 
قرار دارد و به عنوان فرصت طالیی باید از 
آن استفاده کرد اما از هم اکنون باید به فکر 
پیری و ورود به میان سالی جمعیت بود و 
سیاســت های جمعیتی را بیش از گذشته 

جدی گرفت.
شــفیعی خاطرنشــان کرد: بر این مبنا، با 
اســتفاده از جمعیت جوان کشور به عنوان 
یــک فرصت، باید برای زمان میان ســالی 
جمعیت هــم برنامه ریزی مناســب انجام 
شود؛ چراکه در ۳۰ ســال آینده جمعیت 
ایران به پیــری می رســد، بنابراین امروز 
باید بــرای افزایش نرخ بــاروری ایرانیان 

برنامه ریزی کرد.

 معاون نظــارت، بازرســی و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: هشت شرکت پخش 
مــواد غذایی در باره فروش اجباری برخی کاالها 
به مشتریان بررســی و از این تعداد، سه شرکت 

متخلف جریمه شدند.
اســماعیل مســلمی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا افزود: در باره فروش روغن به شــرط خرید 
اجباری برخی کاالها، تاکنون پرونده ای در استان 

تشکیل نشده است.
وی مــواردی مبنی بــر فروش اجبــاری برخی 
کاالهــا در کنار روغن در اســتان را تایید کرد و 
گفت: شــوربختانه این پدیده را در استان داشتیم 
و گزارش هایی هم مبنی بر تخلف شــرکت های 

پخش، از واحدهای صنفی، رسیده است.
مسلمی تصریح کرد: در برخی موارد ممکن است 
خود فروشگاه یا مغازه ای به فروش اجباری برخی 
محصوالت در کنار اقالم اساسی و مورد نیاز مردم 

اقدام کنند و آن را به شرکت پخش نسبت دهند.
وی با بیان اینکــه برخوردهای الزم با مواردی که 
فــروش اجباری برخی محصوالت در کنار روغن 
صحت داشت انجام گرفت، گفت: اما هیچ گزارش 
مبنی بر فروش اجباری کاال در کنار روغن در سطح 

گسترده، از هیچ فروشگاهی اعالم نشده است.
مسلمی خاطرنشــان کرد: نبود روغن به صورت 
مقطعــی در مغازه یا ســوپر مارکت محل، دلیلی 

برکمبود آن در کل استان نیست.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت خارجی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان هم 
در باره برخی گالیه ها مبنی بر کمبود روغن گفت: 
در باره موجودی روغــن در بازار، هیچ کمبودی 

نداریم.
امیرعلی مســیبی بــا بیان اینکه هــم اکنون یک 
شــرکت پخش به صورت دائم، بازار را پشتیبانی 
می کند، افزود: دیگر برندها در ظرفیتهای مختلف 
و با توجه به نیاز، ماهانه به اســتان حمل می شود 
و روغــن نباتی جهان هــم از طریق اتحادیه ها و 
فروشــگاه های زنجیره ای در سطح استان، توزیع 

می شود.
وی تاکید کرد: بر پایه برآوردها و توزیع هایی  که 
صورت می گیرد، هیچ مشــکلی در زمینه روغن 
در بازار اســتان وجود ندارد. مســیبی با اشاره به 

اینکه اتحادیه به صــورت منظم روغن را در بین 
واحدهای صنفی توزیع می کند، گفت: البته ممکن 
اســت مصرف کننده ای در مغازه یا سوپر مارکت 
محل خود به صورت مقطعی، با نبود و یا کمبود 

روغن مواجه شود. 
وی افزود: این ادعا دلیلی بر این نیســت که گفته 
شود در کل استان با کمبود روغن مواجه هستیم، 
چون ممکن اســت موجودی روغن در مغازه یا 
فروشگاهی به صورت کامال اتفاقی و درست قبل 

از مراجعه مشتری، تمام شده باشد.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
اطمینان داد که در ســطح اســتان کمبود روغن 

نداریم.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت:

سه شرکت متخلف در فروش اجباری کاال در زنجان جریمه شدند

 رییس منطقه حفاظت شــده ســرخ  آباد 
اســتان زنجان، گفت: در چهار ماه گذشته بیش 
از ۴۰ مورد تخلف زیست محیطی در این منطقه 
حفاظت شده زنجان، کشــف و با خاطیان آنها 

برخورد قانونی شد.
غالمرضا عباسی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: این تخلفات شامل تخریب، شکار و صید، 
حفر غیرمجاز چاه آب و آلودگی زیست محیطی 
است که با حضور به موقع محیط بانان در محل، 

متخلفان دستگیر و به دست قانون سپرده شدند.
وی با بیان اینکه ۳۰ مورد از این تخلفات مربوط 
به شــکار و صید پرندگان بود، اظهار داشــت: 
شــوربختانه در این مدت هفت سر خرگوش و 
۳ سه قطعه کبک از سوی شکارچیان غیرمجاز و 
خاطی شکار شده بودند که ضرر و زیان وارده به 
طبیعت و حیات وحش منطقه از آنان دریافت شد 
و از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز به مراجع قضایی 
معرفی شدند تا با رای قاضی رسیدگی کننده به 

پرونده، اعمال قانون شوند.
عباســی با بیان اینکه به رغــم کمبود محیط بان، 
محافظت از این منطقه بکر و تماشایی به صورت 
مداوم و شــبانه روز انجام می گیــرد، افزود: با 
پایش های مســتمر و رصد دقیق، حیات وحش 
موجود در این منطقه از استان زنجان در آرامش 
و امنیت کامل قرار دارند و منطقه حفاظت شــده 
سرخ آباد به هیچ وجه برای خاطیان امن نیست و 
برابر قانون و با قاطعیت و بدون هیچ اغماضی با 

دستگیرشدگان برخورد شده و خواهد شد.
وی تصریح کرد: تالش می شــود با بهره گیری 
بهتر و بیشتر از ظرفیت و توانمندی های همکاران 
فعال در منطقه حفاظت شــده سرخ آباد، بتوانیم 
جوی آرامی برای حیــات وحش فراهم کرده و 

تخلفات را نیز قبل از وقوع جرم، کشف کنیم.
رییس منطقه حفاظت شــده سرخ آباد زنجان از 
همکاری بســیار خوب نیروی انتظامی، مراجع 
قضایی، رســانه ها و مردم به ویژه دوســتداران 

طبیعــت و حیــات وحــش، ابــراز رضایت و 
خرســندی کرد و گفت فرهنگ سازی در جهت 
حفظ گونه های سرزمینی در اولویت کاری است 
اما برنامه ها در این باره ازجمله تشکیل کارگروه 
های آموزشــی با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
اجرا نمی شــود و در این شــرایط حاکم فقط به 
چاپ پوستر و و فعالیت در فضای مجازی، اکتفا 

می شود.
عباســی، افزود: نیروی انتظامی بر پایه تفاهمنامه 
صورت گرفته با محیط زیست همکاری و تعامل 
بســیار خوب و تنگاتنگی دارد و مراجع قضایی 
استان نیز رسیدگی به پرونده های تخلف زیست 
محیطی را در ســریعترین زمان ممکن انجام می 
دهند و در اعمال قانون نیز نظر بســیار مســاعد 

دارند که این کار ارزشمند و قابل تقدیر است.
به گزارش ایرنا، منطقه حفاظت شــده سرخ آباد 
در شهرســتان های زنجان و طارم و با مساحت 
۱۲۲هــزار و ۶۱۸ هکتار از ســال ۱۳۷۵ تحت 

حفاظت قرار گرفته اســت و دشت سهرین این 
منطقه یک زیســتگاه با ارزش آهو محسوب می 
شــود که دامنه ارتفاعی آن ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۹۰۰ 
متر بوده و به ترتیب میزان بارندگی و دما به طور 
متوسط سالیانه ۵۰۰ میلیمتر و ۱۱ درجه سانتیگراد 
منطقه را دارای اقلیم های نیمه خشک مدیترانه ای 

معتدل کرده است. 
پوشش گیاهی منطقه شامل ارس، گردو، سیاه تلو، 
زالزالک، انار وحشی، داغداغان، زرشک، زیتون و 
گون، آویشن، درمنه، کاله میرحسن، چوبک، الله، 
مرزه و ثعلب از جمله گونه های گیاهی آن است. 
آهــو، پلنگ، پــازن، گــراز، خرس قهــوه ای، 
سمورســنگی، ســنجاب زمینی، رودک، کبک 
دری، هوبره، عقاب، شــاهین، دال، باکالن، غاز 
خاکستری، خوتکا، لک لک سفید، افعی البرزی، 
افعی شاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر 
کپور، ســیم و اســبله، نیز از جمله جانوران این 

منطقه است. 

بیش از ۴۰ مورد تخلف زیست محیطی در سرخ آباد زنجان کشف شد

 فرنشین بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان بهزیستی 
کشور و وزارت بهداشــت به زودی ۱۵۴ نفر از 
سالمندان ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی 
این استان، واکسن پیشگیری از کرونا را دریافت 

خواهند کرد.
 محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشاره به اینکه سالمندان مقیم مراکز بهزیستی 
از جمله اولین گروه دریافت کننده واکسن کرونا 
خواهند بود، افزود: این در حالی است که پیش از 
این نیز واکسن آنفلوانزا به تمامی گروههای هدف 

این سازمان تزریق شده بود.
این مســوول ادامه داد: ســفارش بهزیســتی به 
سالمندان باالی ۶۰ سال که نزدیک ۱۱۱ هزار نفر 

در استان هستند این است که در قرنطینه معکوس 
قــرار بگیرند، به دلیل آنکه  ۸۵ درصد فوتی های 

کرونایی استان را این گروه شامل می شود.
وی اضافه کرد: بر این مبنا از خانواده های دارای 
سالمند باالی ۶۰ سال به ویژه افراد دارای بیماری 
های زمینه ای درخواســت می شود از دورهمی 
خانوادگی اجتناب و اطرافیان اقالم ضروری آنان 

را تهیه کنند، تا مشکلی به وجود نیاید.
محمدی افــزود: طبق هماهنگی انجــام گرفته 
حمایت های ویژه ای از سالمندان تحت پوشش 
دستگاههای حمایتی و متولی استان انجام می گیرد 
که در این راستا خدماتی در قالب طرح شهید قاسم 

سلیمانی ارائه می شود.
فرنشین بهزیستی استان زنجان ادامه داد: در مراکز 

نگهداری ســالمندان به دلیل اینکه بیشتر بیماری 
زمینه ای دارند و در سنین باال قرار دارند و سطح  
ایمنی بدن آنها پایین است، مراقبتهای ویژه انجام 
می شود و تاکنون هیچ موردی از ابتال به کرونا در 

این مراکز مشاهده نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر چهار هزارو 
۴۹ نفر ســالمند معلول تحت پوشش بهزیستی 
استان قرار دارند که از این تعداد یک هزار و ۱۰۰ 
نفر مســتمری دریافت و مابقی از دیگر امکانات 

استفاده می کنند.
به گفته این مسوول، هم اکنون ۲ مرکز شبانه روزی 
نگهداری سالمندان مرد و زن به تعداد ۱۶۴ نفر در 
شهرهای زنجان و ابهر فعالیت می کنند همچنین در 
سه مرکز توانبخشی روزانه نیز تعداد ۲۰۰ سالمند 

در شهرهای خدابنده و زنجان تحت پوشش قرار 
دارند.

فرنشین بهزیستی استان:

واکسیناسیون سالمندان ساکن در مراکز بهزیستی زنجان
به زودی آغاز می شود

 هم اکنــون ۱۱۶ بیمار مبتال بــه کرونا در 
بیمارستان های استان زنجان در حال مبارزه با کرونا 

هستند.
طبق آخرین آمار )۱۹ اســفندماه( بیماری کرونا در 
اســتان زنجان، در ۲۴ ساعت گذشــته ۱۱۹ مورد 
مثبت سرپایی شناسایی شده است. از ابتدای شیوع 
ویروس منحوس کرونا تاکنــون، ۴۱ هزار و ۱۴۶ 

مورد مثبت سرپایی بر پایه یافته های آزمایشگاهی 
به بیماری کرونا مبتال شده اند.

هــم اکنــون ۱۱۶ بیمار مبتال به کوویــد - ۱۹ در 
بیمارســتان های استان بستری هســتند که در ۲۴ 
ساعت گذشــته نیز موارد مثبت بستری کرونا در 

بیمارستان های استان زنجان ۵ مورد بوده است.
همچنین از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون، 

بســتری تجمعی بیماران مبتال به کرونا در استان 
۲۰ هزار و ۷۸ مورد و موارد مثبت بســتری بر پایه 
یافته های آزمایشگاهی در این بازه زمانی نیز ۷۰۲۱ 

مورد بوده است.
شوربختانه در شــبانه روز گذشته در استان زنجان، 
یک بیمار مبتال به کووید - ۱۹ جان خود را از دست 
داد. همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون، مجموع 

بیماران مبتال به کووید - ۱۹ فوت شده در استان به 
۱۱۷۶ نفر رسیده است.

گفتنی اســت، مجموع موارد مثبت ترخیص  یافته 
۵۸۲۳ مــورد بوده و همه موارد مثبت کرونا بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در اســتان تاکنون ۴۸ هزار و ۱۶۷ مورد بوده 

است.

طبق آخرین آمار کرونا در استان زنجان؛

۱۱۶ بیمار در بیمارستان های زنجان با کرونا دست و پنجه نرم می کنند
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 یک روانشــناس گفــت: در دوران بعد از 
ریشــه کن شدن کرونا باید اقشار جامعه را به چند 
دسته کودکان، میانساالن و کهنساالن تقسیم کنیم که 
البته کودکان و دانش آموزان، بیشترین آسیب روحی 

و روانی را خواهند دید.
محســن رضایی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا، در باره اسیب های روحی و روانی وارده بر 
خانواده هــا بعد از ابتالی یکی از اعضا به ویروس 
کرونا اظهار داشــت: برخی خانواده ها قبل از ابتال 
به ویروس کرونا اعتقاد و اعتنایی به سفارش ها و 
دستورالعمل ها نداشته و پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند اما وقتی که همین سهل انگاری ها 
به ضررشان تمام شده و با ابتالی یکی از اعضا به 
ویروس کرونا ترس خاصی در آن ها ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: همین خانواده ها قبل از ابتال 
به کرونا هیچ ترسی نداشته و به امور عادی زندگی 
خود از جمله رفت وآمدها و تعامالت می پردازند 
امــا بعد از ابتال به ویــروس، یک ترس خاص و 
مفرطی در آن هــا ایجاد می شــود و نکته جالب 
اینکه همیــن خانواده ها بعد از درگیری با بیماری 
کووید ۱۹ حتی به همدیگر نزدیک هم نمی شوند 
در حالی که همین خانواده ها قبل از ابتال به کرونا 
چنین بیماری و دردی را انکار و تکذیب می کردند.
رضایی خاطرنشان کرد: به دلیل درد و رنج بیماری 
کرونا آسیب جســمی و روحی به این خانواده ها 
وارد می شــود در حالی که اگــر انکار و تکذیب 
بیماری قبل از ابتال وجود نداشته باشد، جامعه تا 
این اندازه با این ویروس و بیماری درگیر نمی شود.

*  ناگهانی بودن فوت بر اثر کرونا آسیب روانی 
شدیدی به خانواده ها وارد می کند

این روانشناس با تاکید بر اینکه با احتیاط و مراقبت 
باید پروتکل های بهداشــتی به طور کامل باور و 
رعایت شود، گفت: در این صورت، افراد کمتری 
دچار بیماری شده و پس از ابتال نیز ترس شدیدی 

ایجاد نمی شود.
وی اظهار داشــت: این خانواده هــا وقتی یکی از 
اعضا را از دســت می دهند، ضربه روحی و روانی 
بر آن ها وارد می شــود که ناباورانه است زیرا فکر 
نمی کردند که چنین اتفاقی رخ بدهد و در نتیجه، 
صدمه روحی می بینند که برگشت آن بسیار مشکل 

و سخت است.
رضایی با بیان اینکه تاثیر روحی ابتال و فوت بر اثر 
کرونا برای خانواده ها به صورت ناگهانی و مانند از 

دســت دادن اعضای خانواده در تصادف رانندگی 
اســت، خاطرنشــان کرد: وقتی فردی به بیماری 
سختی مانند ســرطان مبتال می شود، یک دوره ای 
دارد و خانــواده بــه آرامی متوجــه این موضوع 
می شوند و می دانند که بعد از مدتی فوت خواهد 
کرد اما کرونا اینطور نبوده و به صورت ناگهانی رخ 
می دهد حتی خانواده ای بوده که سه نفر از اعضای 
آن در طول یک هفتــه، فوت کرده اند و جدای از 
درد جسمانی، آسیب روحی و روانی از دست دادن 

پدر و مادر خانواده، بسیار آزاردهنده بوده است.
*  افزایش مراجعه به روانشناسان در 2 گروه از 

جامعه
این روانشناس با اشاره به افزایش مراجعات مردم 
به مراکز و کلینیک های روانشناســی در طول یک 
ســال گذشــته گفت: این افراد به ۲ گروه تقسیم 

می شوند.
وی با بیان اینکه گروه اول به دلیل وسواس فکری 

و ذهنی ایجاد شده، مراجعه می کنند، اظهار داشت: 
برخی افراد دچار وســواس شدید فکری و ذهنی 
شده اند که به همین دلیل، شست وشوی چندین باره 
دســت ها آن ها را اقناع نمی کند، نسبت به محیط 
اطراف خود حســاس شده و نمی توانند به بیرون 
برونــد و همچنین مواد ضذعفونی کننده بســیار 

زیادی مصرف می کنند.
رضایی خاطرنشان کرد: این افراد به دلیل وسواس 
فکری و عملــی که دارند، مشــاوره می گیرند تا 

وسواس خود را کنترل و کاهش دهند.
وی با بیان اینکه گروه دوم مراجعان، افرادی هستند 
که دچار آســیب روحی ناشــی از فقدان متوفی 
شده اند، افزود: این افراد نمی توانند با این موضوع 
کنار بیایند و قبول کنند که عزیزشــان را از دست 

داده اند.
رضایی ادامه داد: در گذشته در صورت فقدان یکی 
از اعضای خانواده، آیین های مختلفی برگزار شده 

و اقوام و آشنایان با حضور در این آیین و در کنار 
خانواده ها بازماندگان را تسلی خاطر می دادند اما 
بعد از شــیوع کرونا این اتفاق نمی افتد و کسی در 
کنارشان نیست و شرایط آن ها بسیار سخت است 
و همین شرایط ســخت اگر کنترل نشود ممکن 
است فرد، دســت به هر اقدامی زده و به خودش 
آســیب وارد کند که به همین دلیل به مشاوره پناه 

می آورد.
*  کودکان و دانش آموزان، بیشــترین آســیب 

روحی و روانی را از کرونا خواهند دید
این روانشــناس در باره دوران پســا کرونا گفت: 
در دوران بعد از ریشــه کن شدن کرونا باید اقشار 
جامعــه را به چند دســته کودکان، میانســاالن و 

کهنساالن تقسیم کنیم.
وی با بیان اینکه شوربختانه بیشترین تاثیر و آسیب 
در ایــن حوزه بــر کودکان و دانش آمــوزان وارد 
می شود، اظهار داشت: این قشر در سن رشد بوده 

و باید با همساالن خود، همراه باشند که در دوران 
کرونا غیرممکن بوده و شدیدترین آسیب ها به این 
حوزه وارد شده است و جدا از آسیب های جسمی 
که چشم، گردن و ستون فقرات درگیر آن هستند، 
آسیب های روحی و روانی را هم کرونا به این قشر 

وارد کرده است.
رضایی خاطرنشــان کرد: کودکان و دانش آموزان 
در سن مدرســه و بازی قرار داشته و جزئیات و 
مراحلی که برای رشــد بود و باید اتفاق می افتاد، 

نیفتاده است.
وی افــزود: عواقبی مانند گوشــه گیری و انزوا و 
پرخاشگری بعد از کرونا به شدت افزایش خواهد 
یافــت زیرا بیشــتر یادگیری هــای دانش آموز از 
همساالن خود و از طریق بازی کردن در کنار آن ها 
اتفاق می افتد اما وقتی این نباشد طبیعی است که 
روابط اجتماعی و سازش در جامعه کاهش خواهد 
یافت و کم کاری اتفاق خواهد افتاد و از این لحاظ 

واقعا آســیب خواهند دید چرا که طبق نظریه های 
روانشانسی ۲ مرحله حساس در سن مدرسه است 
که همکاری و روابط اجتماعی را یاد می گیرند که 

شوربختانه این اتفاق در دوران کرونا نمی افتد.
رضایی، آسیب دوم حوزه کودکان و دانش آموزان 
را از لحاظ سواد دانسته و گفت: دانش آموزان اکنون 
از لحاظ سوادی، خیلی آســیب می بینند چرا که 
دانش آموز در زمان آموزش حضوری در مدرســه 
بود و از نزدیک هم با دروس تئوری آشــنا می شد 
و هم کارهای عملی را یاد می گرفت اما شوربختانه 
اکنون مشــخص نیست محتوایی که تهیه شده آیا 

واقعاً حق مطلب را ادا کرده یا خیر!
این روانشــناس تصریح کرد: آسیب بعدی که به 
دانش اموزان و کودکان وارد شــده این است که تا 
سال گذشته گفته می شد از گوشی فاصله بگیرید 
اما امسال گوشی هوشمند به بهانه استفاده از شبکه 
»شــاد« در اختیــار دانش اموز قــرار گرفته و وی 
می تواند به هر چیزی دسترسی داشته باشد و این 
آسیب است که دانش آموز و کودک در سنین پایین 
با فضای مجازی آشنا شود که از عواقب ان می توان 
به بلوغ زودرس و جدایی عاطفی از اولیا و خانواده 

اشاره کرد.
وی اظهار داشت: در بزرگساالن نیز آسیب ناشی از 
فقدان عزیزان و عدم برقراری صله رحم را داریم 
زیرا خانواده ها یک سال است که از ترس ویروس 

کرونا نه رفت و آمد و نه مسافرتی داشته اند.
رضایــی با بیان اینکه برخی افــراد حتی از ترس 
کرونا با افراد نزدیک خود نیز ارتباطی نداشته اند، 
خاطرنشان کرد: مراجعه کنندگانی داشتیم که حتی 
به منزل پدر و مــادر خود نیز نرفته و در صورت 
رفتــن نیــز از دور و همــان درب ورودی، چند 

دقیقه ای ایستاده و برگشته اند.
وی افزود: بــا این روند، کم کــم حس عاطفه و 
دوست داشتن یکدیگر از بین می رود که به شدت 

آسیب زا است.
این روانشناس با بیان اینکه در حوزه کهنساالن نیز 
ترس بر آن ها غلبه کرده اســت، گفت: مراجعه ای 
بوده که فرد کاماًل ســالم بود اما به قدری وسواس 
فکری و ذهنی به وی فشار آورده بود که از شدت 

فشار به بیماری خاصی هم دچار شد.
وی افزود: وسواس شدیدی که جنین افراد کهنسالی 
دچار می شــوند هم خود فرد و هم خانواده اش را 

تحت فشار و آزار قرار می دهد.

 یک روانشناس زنجانی عنوان کرد؛

کودکان و دانش آموزان
بیشترین آسیب روحی و روانی را از کرونا خواهند دید

 حجت االسالم منتظری از برنامه دادستانی 
کل کشــور برای نظارت و بازرســی از آن دسته 
از قرارهای منتهی به بازداشــت، با دالیل کم و یا 
غیرضرور از ناحیه بازپرس یا دادیار و دادســتان 

خبر داد.
حجت االســالم محمدجعفر منتظری در جریان 
نشســت  شــورای عالی قوه قضائیه، از برنامه 
دادستانی کل کشــور برای نظارت و بازرسی از 
آن دسته از قرارهای منتهی به بازداشت، با دالیل 
کم و یا غیرضرور از ناحیــه بازپرس یا دادیار و 
داستان خبر داد. دادستان کل کشور افزود: در این 
باره هیچگونه گذشتی وجود نخواهد داشت، و بر 
همین اساس هیأتی در استان ها تشکیل شده که 
پرونده ها را بررسی می کند و اگر حکم بازداشتی با 
دالیل کم و قصور یا تقصیر صادر شده باشد، افراد 

متخلف به دادسرای انتظامی معرفی خواهند شد.
رییس قوه قضائیه نیز با اشاره به گزارش دادستان 

کل کشــور گفت: در موضوع زندان احتیاط، بر 
زندان نکردن افراد اســت. اگر بی دلیل کســی 
به زندان فرســتاده شــود، هم خالف شرع هم 
خالف قانون و هــم خالف حیثیت افراد بوده و 

دلخوری  های اجتماعی ایجاد می کند.
حجت االســالم و المسلمین رییسی تاکید کرد: 

موضوع زندان امری عادی نیست، چطور می توان 
از فردی که نباید به زندان می رفت، اما با تشخیص 
غلط و یا قصور و تقصیر زندانی شــده است و 
از خانواده او دلجویی کــرد؟ تأکید ما بر اجرای 
پرقدرت »دستورالعمل ســاماندهی زندانیان« در 
کشور برای جلوگیری از این گونه اتفاقات است.

 رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان با 
اشــاره به اینکه هم اکنون رکود باالیی را در بازار 
مسکن شاهد هستیم گفت: معامالت مسکن در 

زنجان حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.
ابوالفضل طاهری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه هم اکنون بازار مسکن در 
اســتان زنجان در رکود کامل اســت اظهار کرد: 
شوربختانه بازار مسکن چند سال رونق می یابد 
و بالفاصله چند ســال به رکود می رود که امروز 

شاهد دوران رکود مسکن در زنجان هستیم.
رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان با تاکید بر 
اینکه معامالت مسکن در استان زنجان حدود ۶۰ 
درصد کاهش یافته است بیان کرد: قیمت مسکن 

نیز کمی روند کاهشی به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه ســاخت و ساز های مسکن در 
استان زنجان کاهش یافته اســت ادامه داد: بازار 
مسکن در استان زنجان به صورت دوره ای فعال 

می شود.
طاهری با بیان اینکه به تازگی هم متقاضیان برای 
تامین مســکن خود به سمت مسکن ملی رفتند 
اابراز کرد: بازار مســکن در استان زنجان چرخه 
متناوبی ندارد و به همین دلیل به یکباره شــاهد 

رکود در بازار می شویم.

وی با بیان اینکه اگر ساخت و ساز ها رونق یابد به 
هیچ عنوان شاهد رکود در بازار مسکن نخواهیم 
بود گفــت: افزایش هزینه های مصالح بر کاهش 

ساخت و ساز ها تاثیرگذار است.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان ادامه داد: 
قیمت مصالــح افزایش یافته و میلگرد نیز به ۱۵ 
هزار تومان رسیده و قیمت دیگر مصالح نیز روند 

صعودی به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه قیمت مســکن در داخل شهر 
زنجان به حدود ۱۰ میلیون تومان رســیده است 

افزود: این افزایش قیمت با توان مردم همخوانی 
نــدارد و افزایش بیش از حد قیمت ها و کاهش 
توان خرید مردم هم از جمله عواملی اســت که 

باعث شده بازار مسکن به رکود برود.
طاهری در پایان به وضعیت اجاره بهای مسکن 
در استان زنجان اشــاره و خاطر نشان کرد: هم 
اکنون قیمت اجاره بها در مناطق متوسط زنجان 
۵ میلیون ودیعه و یک میلیون کرایه بوده و رهن 
کامل نیز تقریبا به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده 

است.

هشدار دادستان کل کشور به قضات کشور

از بازداشت های غیر ضرور بپرهیزید
 رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان عنوان کرد؛

کاهش 60 درصدی معامالت مسکن در زنجان

دستفروشان از شهرداری منطقه خود 
بخواهند هر روز در پایان فعالیت بازار، 
پسماند ها را در کیسه های پالستیکی 
محکم و غیر قابل نشت جمع آوری کنند

پیام های بهداشتی در روزهای کرونایی

اینجا شهر ماست! زنجان.
شهری با آداب و فرهنگ گذشتگان! 

فرهنگ و آدابی که نســل به نســل و سینه به 
سینه چرخیده، تا به اکنون برسد.

این فرهنــگ و آداب، به قدری خوب بوده و 
خوب حفظ شــده اند تا به ما رســیده و حاال 
از ما توقــع می رود این فرهنــگ را با حفظ 
شئونات به آیندگان خود هدیه کنیم. هدیه ای 

گران بها و با ارزش به نام تاریخ.
تاریخی که دسترنج پدران و نیاکان ماست و ما 

حافظ این گنجینه های گرانبها و بی نظیریم.
ما ایــن تاریــخ و فرهنــگ را بــه آیندگان 
می ســپاریم تا آنقدر جلو بــرود تا همه آن را 

بشناسند.
تاریــخ و آداب و رســومی همچــون اعیاد، 

عزاداری ها و جشن ها.
آدابی که با انجام و تبعیت از آنها به گذشتگان 
خــود احترام میگذاریم .اســتانی بــا بناهای 
تاریخــی و آثار باســتانی فراوان کــه نیاز به 
نگهداری و مرمت بــه موقع دارد تا تبدیل به 

ویرانه هایی تا رسیدن به نسل آینده نگردد.
بازی هایی که عمری طوالنی داشته و توانسته 
اند به اینجا برسند.توانســته اند به خوبی خود 
را نشان دهند و نگذارند زحمات گذشتگان ما 

به فراموشی سپرده شود.
اکنــون زنجان زمانــی زنجان اســت،که در 
چارچوب آداب گذشتگان باشد و همه به آن 
احترام بگذارنــد،و این میراث با ارزش را که 
از اجداد ما بــه جا مانده را پاس بدارند.چون 
این میراث ماست و اینجا شهر ماست!زنجان.

   یادداشت اجتماعی

احترام به تاریخ
  مهشید باالبلند
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کمیته ادماد

امام جمعه زنجان در دیداربا کارکنان کمیته امداد:
محرومیت زدایی 

سیره انبیاو امامان ماست

 همزمان با ۱۴اسفندسالروز تشکیل 
کمیته امداد به فرمان بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی وهفته احسان ونیکوکاری امدادگران 
این نهاد مقدس با حضرت آیت اله خاتمی 
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه معزز 

زنجان دیدار کردند.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم 
خاتمی نماینده  ولی فقیه در اســتان  و امام 
جمعه زنجان در این دیدار با تبریک تشکیل 
نهاد مقدس کمیته امدادگفت: خوشبختانه 
کمیته امداد اســتان زنجان  ابتکارات خوبی 
در حوزه خدمت رسانی به محرومان داشته 

است.
وی با اشــاره به مراکز نیکوکاری ایجادشده 
در مساجد ومحالت گفت:مراکز نیکوکاری 
ایجادشده در مساجد ومحالت در روزهای 
کرونایی بیش از هــر زمان دیگری خود را 
نشان دادندودر شرایط بد اقتصادی مشارکت 
بســیار خوبی برای حمایت از نیازمندان به 

ثبت رساندند.
وی به پیشرفت کمیته امداد از روزهای اول 
تاکنون اشاره کردوافزود: کمیته امداد پیشرفت 
باالیی داشته وانسجام وهمدلی وکار جهادی 
در بین نیروهای کمیته امداد بسیار باالست 
واین برای کمیته امداد یک سرمایه اجتماعی 

است.
خاتمی به برگزاری جشــن نیکوکاری نیز 
اشاره کردوگفت:با عملکرد درست  وبجای 
امداد در هزینه کرد کمک های مردمی  حس 
نوعدوستی تقویت می شــود ودر شرایط 
کرونایی نیــز باید جمــع آوری کمک ها 
متفاوت بوده وبسترهای الزم برای مشارکت 

غیر حضوری افراد فراهم شود.

فرنشین کمیته امداد استان خبر داد؛
برگزاری جشن نیکوکاری 
در ۳68 پایگاه امدادی و 

مراکز نیکوکاری
 هفته  احســان ونیکــوکاری از ۱۳ 
تا ۲۱ اســفند به منظور جذب کمک ها و 
هدایــای مردم به خانواده هــای محروم و 
نیازمند برگزار می شــود که جمع آوری و 
توزیع آن به وســیله کمیتــه امداد صورت 

می گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، 
هدایت صفری ، فرنشین کمیته امداداستان 
زنجان ، بــا قدردانی و تشــکر از حضور 
موثر مردم نیکوکار استان در مناسبت های 
مختلف، گفت: هر ساله مردم نیکوکار استان 
با مشــارکت در این آیین حسنه از فرزندان 
ایتام و نیازمندان دســتگیری کرده و کمک 

های خود را اهدا می کنند.
وی با بیان اینکه امســال نیز طبق سنوات 
گذشته این جشن به صورت نمادین از ۱۳ 
اسفند ماه  ســال کنونی و با شعار » عیدی 
برای همه« همزمان با سالروز تاسیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( در سراســر کشور و 
استان زنجان  برگزار می شود، گفت: به دلیل 
پیشگیری از شیوع بیماری منحوس  کرونا و 
تعطیلی مدارس این رویداد ملی ومعنوی  در 
۳۶۸پایگاه نمادین و مراکز نیکوکاری استان 

زنجان  برگزار می شود.
صفری فرنشین امداد  استان با اشاره به اینکه 
مردم نیکوکار و والیتمدار استان زنجان هر 
ساله در استانه عید نوروز  حضور پر رنگی 
در جشن نیکوکاری دارند،افزود:امیدواریم 
امســال نیز شــاهد رشــدکمک های هم 
اســتانی های عزیز زنجانی برای حمایت 
از مددجویان وایتام  در اســتانه عید نوروز 

باشیم .
 وی با اشاره به راه اندازی تلفن نیکوکاری 
در کمیته امداد اســتان زنجــان گفت:برای 
تســهیل در جمع آوری کمک های مردمی 
وپیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا 
ســامانه نیکوکاری ۳۳۱۱۶ اســتان زنجان 
در دهه مبارک فجر امســال راه اندازی شد 
ومردم خیر استان می توانند با شماره گیری 
تلفن مذکور  وانتخاب گزینه ۳ در جشــن 
نیکوکاری به صورت غیر حضوری شرکت 

کنند. 
وی افزود: مردم خیر ونیک اندیش اســتان  
عــالوه بر پایــگاه های امــدادی، معابر و 
مراکز نیکوکاری مــی توانند از درگاه های 
غیر حضوری مانند۰۹۶۸۸۷،کد دســتوری 
#۰۲۴*۱*۸۸۷۷* کمــک های خود را به 
نیازمندان اهدا کنند.صفری گفت: همچنین 
 ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ کارت  شــماره 
نیز  به دریافت کمک خیران جهت جشن 

نیکوکاری اختصاص داده شده است.

خبــر
فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

سرمایه گذاری بیش از 98 میلیارد تومانی کمیته امداد 
در بخش اشتغال وایجاد فرصت شغلی برای مددجویان زنجانی

 رویکــرد کمیته امداد اســتان زنجان در 
حوزه اشــتغالزایی و فراهم کردن فرصت های 
شغلی مناســب برای مددجویان تحت حمایت، 
متأثر از سیاست ها و راهبردهای کالن کشوری 
این نهاد بر پایه دو کالن پروژۀ راهبری شغلی و 

هدایت شغلی انجام می شود. 
به گــزارش زنگان امــروز، هدایــت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان درآیین تبادل 
تفاهم نامه همکاری این نهاد با بسیج سازندگی 
سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان در حوزه 
اشتغالزایی برای نیازمندان که با حضور حجت ا... 
عبدالملکی، معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امداد و ســردار محمد زهرایی، رییس سازمان 
بسیج سازندگی کشور، سردار جهانبخش کرمی، 
فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( و مسوولین و 
مدیران دو نهاد برگزار شد، گفت: بسیج و کمیته 
امــداد هر دو مولود انقالب بوده و به عنوان زیر 
مجموعــه هایی از بیت والیت خدمات خود در 
عرصه محرومیت زدایــی با راهبرد امید آفرینی 
در جامعه و ارتقاء عزت نفس و کرامت انسانی 
اقشــار نیازمند به جامعه هدف خود عرضه می 

کند.
وی همچنیــن اضافه کرد: امروز شــجره طیبه 
بســیج و کمیتــه امداد به عنوان بــال عاطفی و 
مهربانی نظام به مصــداق  اصلها ثابت و فرعها 
فی السماء شــده و کارکردهای دو نهاد موجب 
شیرین تر شــدن ذائقه دهک های پایین از نظام 

والیی می شود.
صفری با اشاره به اینکه علیرغم اینکه مولفه های 

تولید فقر در خارج از این نهاد شکل گرفته و به 
نوعی کمیته امداد مصرف کننده فقر است، افزود: 
راهبرد اصلی کمیته امداد در ســایه بهره گیری 
از منویات مقام معظــم رهبری)مدظله العالی(، 
برنامه ها و راهبردهای نظام در حوزه محرومیت 

زدایی فراهم کردن زمینه توانمندسازی و ایجاد 
درآمــد باثبات برای نیازمنــدان بوده و با همین 
رویکرد تالش می کنیم با ارائه خدمات اثربخش 
در حوزه اشــتغالزایی نیازمندان از انباشت فقر 
پیشگیری به عمل آمده و خروجی کار این نهاد 

منجر بــه خروج توانمندشــده جامعه هدف از 
چرخه فقر شود.

وی  ایجاد فرصت های شغلی مناسب با رویکرد 
نوآورانــه و خالقانه  برای اقشــار نیازمند را از 
اولویت های اصلی این نهاد در حوزه فقرزدایی 

و توانمندسازی عنوان کرد و ادامه داد: با همین 
نگاه بهره گیری از ظرفیت های موجود در حوزه 
اشــتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت به 
ویژه فعاالن کسب و کار، جهادگران کارآفرین، 
ظرفیت کاریابی و خیــران کارآفرین از اولویت 

های اصلی این نهاد در این بخش است.
صفری با بیان اینکه هم اکنون رویکرد کمیته امداد 
استان زنجان در حوزه اشتغالزایی و فراهم کردن 
فرصت های شغلی مناسب برای مددجویان تحت 
حمایت، متأثر از سیاست ها و راهبردهای کالن 
کشوری این نهاد بر پایه دو کالن پروژۀ راهبری 
شغلی و هدایت شــغلی انجام می شود، تصریح 
کرد: با همین رویکرد و ســرمایه گذاری بیش از 
۹۸ میلیارد تومانی این نهاد، از ابتدای سال کنونی 
تاکنون برای مددجویان تحــت حمایت  کمیته 
امداد استان زنجان و دیگر اقشار نیازمند اشتغال 

وکاریابی ایجاد شده است.
گفتنی اســت به منظــور هم افزایــی در تأمین 
منابع و همــکاری متقابل در اجرای برنامه های 
محرومیت زدایی و توانمندســازی ، تفاهم نامه 
همکاری فیمابیــن کمیته امداد اســتان زنجان 
و بســیج سازندگی ســپاه انصارالمهدی زنجان 
به منظور  اشــتغالزایی بــرای مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در سال آینده با حضور حجت 
ا... عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد و ســردار محمد زهرایی، رییس سازمان 
بسیج سازندگی کشور، سردار جهانبخش کرمی، 
فرمانده ســپاه انصارالمهدی)عج( و مسوولین و 

مدیران استانی و کشوری دو نهاد منعقد شد.

 صنــدوق امداد والیت اســتان زنجان با 
رویکــرد ترویج فرهنگ قرض الحســنه و ارائه 
خدمات بانکی به جامعه هــدف کمیته امداد از 
شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در این استان ایجاد گردیده 
و با هدف بهره گیری از سپرده های خرد و کالن 
در ارائه خدمات قرض الحســنه و ارائه خدمات 
بانکی تحت شبکه شــتاب  به مددجویان تحت 
حمایت ۵۳ هزار و ۲۵۷ فقره حســاب بانکی از 
ابتدای فعالیت، نزد این صندوق افتتاح شده است.
به گــزارش زنــگان امروز ، هدایــت صفری ، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان با اشاره به 
بخشــی از خدمات صندوق امداد والیت استان 
زنجان به جامعه هدف این نهاد از ابتدای ســال 

کنونی تاکنون، گفت : صندوق امداد والیت استان 
زنجان با رویکرد ترویج فرهنگ قرض الحسنه و 
ارائه خدمات بانکی به جامعه هدف کمیته امداد 
از شــهریور ماه ســال ۱۳۹۵ در این استان ایجاد 
گردیده  و خدمات مختلف و متنوعی بر پایه نیاز 
مددجویان تحت حمایت و تحت نظارت بانک 

مرکزی به جامعه هدف این نهاد عرضه می کند.
وی همچنین ادامه داد: بر پایه اســناد باالدستی و 
اساسنامه صندوق امداد والیت سه راهبرد مهم این 
صندوق قرض الحسنه جذب با برنامه و هدفمند 
سپرده خیران، پیگیری و وصول اقساط تسهیالت 
پرداختی به مددجویان تحــت حمایت و کوتاه 
کردن فرآیند پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 

به جامعه هدف این نهاد با نگاه حمایت گرانه و 
مددکارانه تعیین و تعریف شده است.

وی با بیان اینکه ارائه تســهیالت قرض الحسنه 
به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و دیگر 
اقشار نیازمند در قالب خدمات معوض کارگشایی 
و ضروری، اشتغال، کارآفرینی و آموزش کسب و 
کار،  امور تحصیلی و فرهنگی، مسکن  و ودیعه 
مســکن این نهاد از فعالیت های اصلی صندوق 
امداد والیت در حوزه خدمت رســانی به جامعه 
هدف اســت، افزود بر پایــه آمارهای موجود از 
ابتدای ســال کنونی تاکنون سه هزار و ۹۷۵ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه از طریق صندوق امداد 
والیت به مددجویــان تحت حمایت این نهاد و 

دیگر اقشار نیازمند استان پرداخت شده است.
صفری ترویج و  توســعه ســنت حسنه قرض 
الحســنه در کشــور را از رویکردهــای اصلی 
صندوق امداد والیت عنوان کــرد و ادامه داد: با 
همین رویکرد بهره گیری از ظرفیت های مردمی 
در توســعه فعالیت های اثر بخش صندوق امداد 
والیت در ارائه خدمات معوض به جامعه هدف 
این نهاد و ترویــج فرهنگ دینی و قرآنی قرض 
الحسنه از طریق فراهم کردن زمینه سپرده گذاری 
خیران از اولویت های اصلی کاری این صندوق 

است.
وی همچنین افزود: با همین نگاه و با هدف بهره 
گیری از سپرده های خرد و کالن در ارائه خدمات 

قرض الحسنه و ارائه خدمات بانکی به مددجویان 
عزیز تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان،  
۵۳ هــزار و ۲۵۷ فقره حســاب بانکی از ابتدای 
فعالیت صندوق امداد والیت اســتان زنجان، نزد 

این صندوق افتتاح شده است.
صفری با اشاره به اینکه خدمات بانکی صندوق 
امداد والیت تحت شبکه شــتاب و با پشتیبانی 
بانک ملی بــه مددجویان عزیز تحت حمایت و 
ســپرده گذاران نزد این صندوق، ارائه می شود، 
تصریح کرد: بر پایه آمارهای موجود شش هزار و 
۹۰۰ فقره از حساب های  بانکی فعال نزد صندوق 
امداد والیت اســتان زنجان از ابتدای سال کنونی 

تاکنون افتتاح شده است.

از ابتدای سال کنونی تاکنون انجام شده است؛

افتتاح 6900 فقره حساب بانکی از طریق صندوق امداد والیت زنجان

 بــر پایــه آمارهــای موجود بــه منظور 
تأمین اقالم و لوازم ضــروری زندگی مورد نیاز 
مددجویــان عزیز تحت حمایــت بیش از یک 
میلیــارد و ۴۵۳ میلیون تومــان از محل منابع و 
اعتبــارات این نهاد و هم افزایی آن با کمک های 

مردمی هزینه شده است.
به گزارش ســایت خبری کمیتــه امداد، هدایت 
صفری، فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان با 
اشــاره به خدمات ارائه شــدۀ این نهاد در بخش 
حمایت های اجتماعــی در قالب تأمین اقالم و 

لوازم ضــروری خانگی مورد نیــاز مددجویان 
تحــت حمایت، گفت: خدمــات کمیته امداد بر 
پایه نیازهای شناســایی شــده و اولویت بندی 
انجام شده به گروههای مختلف مددجویی تحت 
حمایت این نهاد در بخش های مختلف از جمله 
پرداخت کمک هزینه معیشت، ازدواج و تحصیل، 
درمان، مسکن، آموزش های فکری و فرهنگی و 
مهارت آموزی و مشاوره ای  به آنها ارائه می شود.
وی با بیــان اینکه در کنار ارائه خدمات متنوع به 
جامعه هدف این نهاد، حفظ و ارتقاء عزت نفس 

و کرامت انســانی جامعه هدف از اهداف اصلی 
این نهاد در حوزه خدمت رسانی به خانواده های 
عزیز تحت حمایت و اقشار نیازمند است، افزود: 
رســالت اصلی کمیته امداد کمک به رفع فقر و 
محرومیت بوده و با همین نگاه خدمات این نهاد 
در بخش های مختلف با هدف تسهیل گری در 
امر توانمندسازی و خوداتکایی مددجویان عزیز 

تحت حمایت به آنان عرضه می شود.
صفــری در ادامه توجه به تأمین نیازهای اولویت 
دار خانواده هــای تحت حمایت در بخش های 

مختلف به ویژه لوازم مورد نیاز و ضروری منزل 
را به عنوان یکی از فعالیت های این نهاد در حوزه 
حمایــت های اجتماعی عنــوان و تصریح کرد : 
به همین منظور هــزار و ۶۷۷ قلم لوازم خانگی 
ضروری مورد نیاز مددجویان عزیز تحت حمایت 
کمیتــه امداد اســتان زنجان از جملــه یخچال، 
تلویزیون، فرش، اجاق گاز و لوازم سرمایشــی 
و گرمایشــی  در ۱۱ ماهه سال کنونی تهیه و به 
جامعه هدف نیازمند دریافت این خدمت تحویل 

داده شده است.  

وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای تهیه لوازم 
خانگی ضــروری مورد نیــاز مددجویان تحت 
حمایت ایــن نهاد از محل کمــک های مردمی 
و هم افزایــی آن با منابع و اعتبــارات این نهاد 
تأمین می شــود، افزود: بر پایه آمارهای موجود 
به منظور تأمین اقالم و لــوازم ضروری زندگی 
مورد نیاز مددجویان عزیز تحت حمایت بیش از 
یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان از محل منابع و 
اعتبــارات این نهاد و هم افزایی آن با کمک های 

مردمی هزینه شده است.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

تهیه و تحویل 1677 قلم لوازم خانگی به مددجویان زنجانی 

 به منظور هم افزایی در تأمین منابع مورد 
نیاز برای خدمت رســانی به خانواده های عزیز 
تحت حمایت در کنار ارائه خدمات مســتمر و 
بالعوض بــه جامعه هدف کمیته امداد اســتان 
زنجــان، از طریق صندوق امداد والیت اســتان 
زنجان بیش از ۳۲ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت قرض الحســنه از ابتدای سال کنونی 
تاکنون به مددجویان زنجانی پرداخت شده است.

به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان  درهمایش ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه وتجلیل از سپرده گذاران صندوق 
امداد والیت که به صورت ویدئو کنفرانســی در 
سالن جلسات حضرت خدیجه کبری )س ( اداره 
کل کمیته امداد استان زنجان برگزار شد . گفت : 
ماندگار ترین صفتی که برای انسان می ماند صفت 

خیر بودن است .

وی با بیان اینکه خدمات معوض ارائه شــده از 
طریق صندوق امداد والیت از ابتدای سال کنونی 
تاکنون در قالب  تسهیالت کارگشایی و ضروری، 
اشــتغال و کارآفرینی، آموزش کسب و کار، امور 
تحصیلی و فرهنگی، مسکن و ودیعه مسکن بوده 
اســت، افزود: به منظور هم افزایی در تأمین منابع 
مورد نیاز در حوزه خدمت رسانی به جامعه هدف 
این نهاد ســه هزار و ۹۷۵فقره تسهیالت قرض 
الحســنه از طریق صندوق امداد والیت اســتان 
زنجان از ابتدای ســال کنونی تاکنون به خانواده 
های عزیز تحت حمایت کمیته امداد و دیگر اقشار 

نیازمند استان پرداخت شده است.
صفری همچنین ادامه داد: بر پایه آمارهای موجود 
خدمات معوض ارائه شده به خانواده های عزیز 
تحــت حمایت و دیگر اقشــار نیازمند از طریق 
صندوق امداد والیت استان در بخش های مورد 

نیاز جامعه هدف این نهاد از ابتدای ســال کنونی 
تاکنون بیش از ۳۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده 

است.
فرنشین کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه  
ارائه خدمات آســان و همچنین ترویج و اشاعه 
فرهنگ قرض الحســنه از سیاست های صندوق 
قرض الحســنه امداد والیت  استان زنجان است 
، گفت : کمیته امداد با ایجاد این صندوق ســنت 
نیکوی قرض الحسنه را با بهره گیری از سپرده های 
مردمی، توســعه و ترویــج داده وارائه وام قرض 
الحســنه را با حفظ کرامت وتکریم نیازمندان وبا 
شرایط آسان به افرادتحت حمایت خود ونیازمندان 
جامعه در برنامه ها واولویت کاری خود قرارداده 

است .
صفــری بــا قدردانی از مــردم به ویــژه خیران 
ونیکوکاران گفت : از تمامی افراد خیر ونیکوکار 

اســتان زنجان دعوت می کنیم با افتتاح حساب 
وســپرده گذاری در این صندوق در رفع حوائج 
وکمک به نیازمندان وگره گشایی از مشکالت آنان 

سهیم باشند.
گفتنی است در پایان این همایش تعدادی از سپرده 

گذاران صندوق امداد والیت که با نشــر ســنت 
حسنه انفاق پیام آور اخالق خوب وخداپسندانه 
انفاق ، احسان ونیکوکاری بودند ، با اهدای تندیس 
همایش ولوح تقدیر توسط فرنشین کمیته امداد 

استان تجلیل به عمل آمد. 

تجلیل از سپرده گذاران صندوق امداد والیت زنجان  
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آغاز عرضه 
میوه های تنظیم بازار

 وزیــر صمت با تاکید بر اینکه هیچ 
مشــکلی در تامین کاالهای اساسی نیست، 
گفــت: عرضه میــوه، روغــن و کاالهای 

نوروزی از امروز آغاز شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی پس 
از نشســتی مشــترک با اعضای کمیسیون 
اظهار کــرد: پول های  اقتصادی مجلــس 
ســرگردان دالل ها متاثر از دیگر بازارهای 
موازی همچون بورس، ســکه، زمین و ... 
هر دفعه وارد یک بازارمی شود، اما وزرات 
صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا 
حد ممکن حذف دالل ها را در دستور کار 

قرار داده است.
وی افــزود: عرضه مســتقیم محصوالت 
کشــاورزی در میادین تره بار و مکان هایی 
که وزرات صمت و شــهرداری مشخص 
می کنند، با همین رویکرد حذف واســطه 

گری، در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
رشــد تولید در کشــور رونق گرفته است، 
افــزود: ۸.۵ میلیون تــن کاال از گمرکات 
ترخیص شــده و در اختیار بــازار و تولید 
کنندگان قــرار گرفت که منجــر به روان 
شــدن صادرات و واردات در کشور شد و 
ارزهای صادرکنندگان االن به راحتی مبادله 
می شــود.  امروز با وجود تحریم و بیماری 
کرونا در کشور، میزان موجودی کاالها، مواد 
اولیه، وارادات کاالهای ضروری و کاالهای 

صادراتی افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامــه علــت برخــی گرانی ها را 
مولفه هــای اقتصادی عنوان کــرد و افزود: 
نمی توان خیلی از آن ها را در رســانه مطرح 
کرد، اما آنچه مشخص است نوسان نرخ ارز 

را نمی توان نادیده گرفت.
تعیین تعرفه ابزار قانونی وزارت صمت در 

جلوگیری از قاچاق
بنابر اعالم شــاتا، وزیر صمت درباره  لزوم 
جلوگیــری از قاچاق کاالهــای داخلی به 
خارج از کشور گفت: ابزار قانونی وزارت 
صمت به عنوان یک عضو ســتاد مبارزه با 

قاچاق، تعیین تعرفه است.
رزم حســینی در باره لزوم توقف صادرات 
برخــی محصوالت کشــاورزی مورد نیاز 
بازار داخل هم افــزود: صادرات و واردات 
محصوالت کشــاورزی از وظایف وزرات 
جهاد کشــاوری اســت و این وزراتخانه 
موظف اســت بر پایه سیاستگذاری تامین 
غــذای کشــور، نامه نگاری کنــد و برای 
محصوالت کشــاورزی درخواست توقف 
صادرات یا واردات بدهد و وزرات صنعت 

نمی تواند مستقل اقدام کند.

فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان خبر داد؛

تحقق ۱۴۷ درصدی 
برنامه به کارگماری 
کارجویان از طریق 
کاریابی ها در زنجان

 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان زنجــان گفــت: برنامــه عملیاتی 
بکارگماری کارجویان از طریق موسسات 
مشــاوره شــغلی و کاریابی های غیردولتی 
داخلی در این اســتان در ۱۱ ماهه امســال 

تحقق ۱۴۷ درصدی داشته است.
محمدرضا یوسفی در جمع خبرگاران افزود: 
کاریابی های استان با وجود شرایط کرونایی 
و تعطیلی تعــدادی از واحدهای اقتصادی 
در سطح استان توانسته اند در زمینه اشتغال 
کارجویــان بخصوص فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی عملکرد مناسب و قابل قبولی 

داشته باشند.
یوسفی اظهار داشت: در سال کنونی اقدامات  
اکثر کاریابی ها در شرایط کرونایی بیشتر به 
صورت مجــازی و در صــورت حضور 
فیزیکی کارجویان با رعایت کامل پروتکل 
های بهداشــتی ابالغی از ســوی مراجع 

ذیصالح بوده است.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان گفت: در مقایسه عملکرد ۱۱ ماهه 
ســال ۹۹ در میزان بکارگماری ها با مدت 
مشابه سال ۹۸ پیشرفت ۱۲درصدی داشته 
ایم که در پایان ســال کنونــی با توجه به 
عملکرد کاریابی ها شاهد افزایش بیشتری نیز 

خواهیم بود.
بــه گزارش ایرنــا در زمان حاضر شــمار 
کاریابی های فعال در اســتان زنجان به ۲۴ 
موسسه افزایش یافته که از این تعداد، مجوز 

چهار کاریابی، بین المللی است.

خبر

 رییس اتاق زنجان و آرتاشــس تومانیان 
سفیر ارمنســتان در جمهوری اسالمی ایران راه 
های افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی بین دو 

طرف را بررسی کردند.
به گزارش زنگان امروز، علی یگانه فرد در ابتدای 
این دیدار با اشــاره به نقشه راه تجارت خارجی 
اتاق بازرگانی زنجان، اظهار کرد: در این نقشه راه 
ظرفیت های ۱۰ ساله اســتان در امر صادرات و 
همچنین کشورهایی که دارای مراودات تجاری با 

استان زنجان بودند بررسی شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های صادراتی اســتان 
زنجــان در بخش های مختلفی بوده و از فراوانی 
قابل توجهی برخوردار اســت، تصریح کرد: در 
حوزه کشــاورزی پتانســیل ها احصا شده و در 
بســیاری از محصوالت این بخش، استان زنجان 
رتبه های یکم و دوم کشــور را داشــته که از آن 
جمله می توان به تولید محصوالتی چون زیتون 
و سیر و سیب و در بخش شیالت به تولید ماهی 

قزل آال اشاره کرد.
یگانه فرد با تاکید بر اینکه نساجی زنجان به عنوان 
صنعت دوم استان تلقی می گردد، گفت: در بخش 
صنایع دستی، استان زنجان به عنوان شهر جهانی 
ملیله شناخته می شود و افزون بر آن در تولیدات 
محصوالتــی چون مس و چاقو همچنین صنعت 

نقره دارای ظرفیت های بسیار باالیی می باشد.
رییس اتــاق بازرگانی زنجان با بیــان اینکه در 
صنایــع برقی و در تولید ترانســفورماتور، کلید 
برق، رله، فیوز و ســیم و کابل، استان زنجان از 
قطب های اصلی کشور محسوب می شود، گفت: 
عمده تولید بخش معدن استان در صنعت سرب 
و روی اســت و در این بین معدن انگوران یکی 
از معادن بزرگ سرب و روی خاورمیانه شناخته 
می شــود، هم اکنون ۶۰ درصد صادرات استان را 

محصوالت شمش روی تشکیل می دهد.
وی با بیان اینکه شــمش روی تولیدی اســتان 
زنجان به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و از 
آنجا به اروپا صادر می شود، خاطرنشان ساخت: 
عمده اســتفاده شــمش روی در بخش صنعت 

گالوانیزه می باشد.
یگانــه فــرد بــا بیــان اینکــه در دانش بنیان و 

استارتاپ ها اســتان زنجان در مسیر بسیار رو به 
رشدی قرار دارد و محصوالت مختلفی از استان 
زنجان تولید می شود، افزود: زمینه های همکاری 
با کشــور ارمنستان در نقشه راه تجارت خارجی 
استان احصا شده و همکاری های مشترک برای 
فروش و صادرات محصوالت تولیدی دو کشور 

می تواند مدنظر قرار گیرد.
رییــس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه برپایی 
نمایشگاه های مشترک در استان زنجان با توجه 
به زیرســاخت های موجود اســتان و معرفی و 
فروش محصوالت ارمنستان و همچنین برگزاری 
نمایشگاه هایی از زنجان در کشور ارمنستان، می 
تــوان از زمینه های همکاری باشــد، اظهار کرد: 
اعزام و پذیــرش هیئت های تجاری و اقتصادی 

دوطــرف را میتوان به صورت مجازی آغاز کرد، 
با تبادل اطالعات و ارتباطات بین تجار و فعاالن 

زمینه های همکاری را افزایش داد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت موجود 
بر ســر راه روابط تجــاری در زمینه کمبود و 
ضعف اطالعات بین دو طرف است، ابراز کرد: 
تبادل اطالعــات و آمارهای اقتصادی با ارتباط 
بیــن تجار و فعاالن اقتصــادی می تواند تا حد 
بسیار زیادی راهگشا باشد و هم اکنون در وب 
ســایت اتاق بازرگانی زنجــان آمار اطالعات 
مطلوبــی از وضعیت اقتصادی اســتان زنجان 
درج شــده که می توان در رابطــه با همکاری 
کشــور ارمنستان نیز اطالعات و آمار مربوط به 

آن بخش را درج کرد.

رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه نزدیکی 
هر چه بیشــتر تجار سطح مبادالت اقتصادی بین 
دو طرف را نیز باال خواهد برد، خاطرنشان کرد: از 
فعاالن اقتصادی ارمنستان جهت حضور در استان 
و بازدید از ظرفیت های موجود دعوت می شود، 
همچنین می توان در بخش فراسرزمینی نیز سرمایه 
گذاران استان را جهت سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی و شیالت در ارمنستان هدایت کرد.
یگانه فرد با بیان اینکــه محور های همکاری را 
باید مکتوب و در زمان مشخصی جهت عملیاتی 
کردن آن گام برداشت، اظهار کرد: یکی از دالیل 
عدم توسعه روابط اقتصادی، عدم پیگیری ها می 
باشــد که باید در این راستا مقدمات فراهم شود 

تا از روابط و جلسات نتایج مطلوبی اخذ شود.

آرتاشــس تومانیان سفیر ارمنســتان نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه استان زنجان ظرفیت های 
مطلوبی داشــته و در مســیر ترانزیت قرار دارد، 
اظهــار کرد: روابــط فعلی بین اســتان زنجان و 
ارمنســتان باید در بخش های مختلفی از جمله 

اقتصادی ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه میتوان تجارت مستقیم و سرمایه 
گذاری را به ترتیــب در اولویت های همکاری 
قرار داد، گفت: برگزاری ســمینار های اقتصادی 
و اعزام و پذیرش هیئــت های تجاری می تواند 

گام های بعدی توسعه روابط اقتصادی باشد.
تومانیان ادامه داد: از عضویت کشور ارمنستان در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند جهت توسعه 

همکاری ها بهره برد.
سفیر ارمنســتان با اشاره به این که این کشور در 
بخش های مختلفی چون آی تی پیشــرفته بوده 
و صنعت کشــاورزی حوزه بسیار مطلوبی برای 
همــکاری دو طرف به ویــژه در بخش فرآوری 
محصوالت میباشــد، اظهار کرد: عدم اطالعات 
کافی بیــن دو طرف از دالیل عملیاتی نشــدن 

همکاری ها است.
وی با تاکید بر این که کشور ارمنستان به صورت 
جدی آماده همکاری اقتصادی با استان زنجان می 
باشــد، ابراز کرد: در زمینه های مختلف در ایران 
و با اتاق های بازرگانی سراســر کشور همکاری 
داشته ایم، ارمنســتان فساد سازمان یافته ندارد و 
سیســتم های مالیاتی و گمرکی ســالمی دارد و 
سیســتم دارایی به صورت الکترونیکی با فعاالن 

اقتصادی در ارتباط است.
تومانیان با بیان اینکه ارمنستانی های بسیار زیادی 
در حدود دو ســوم جمعیت این کشور در خارج 
زندگی می کنند، گفت: این جمعیت ثروت کشور 
ارمنستان محسوب شده و ارتباطات بسیار خوبی 
دارنــد که می توان از این مهم در جهت توســعه 

همکاری های دو طرف استفاده کرد.
سفیر ارمنستان در ایران تولید مشترک محصوالتی 
از جمله مواد غذایــی و محصوالت حوزه های 
کشــاورزی و صادرات آن به کشورهای دیگر از 
جمله روســیه را از جمله زمینه های همکاری با 

استان زنجان برشمرد.

دیدار رییس اتاق بازرگانی زنجان با سفیر ارمنستان
 ارمنستان یکی از کشورهای هدف استان در نقشه راه تجارت خارجی است

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به 
اینکه در تامین سرمایه مالی و گردش مالی تولید  
مشکل داریم گفت: باید منابع محدود موجود در 

کشور را هوشمندانه تر استفاده نماییم.
مصطفی طاهری در گفت و گو با تسنیم، با اشاره 
به اینکه ســال های سال ما سیاست پول پاشی در 
بخش تولیــد را تجربه کرده ایم اظهار داشــت: 
سیســتم بانکی در کشــور متناســب با تولید، 
خواســته ها و آرمان هایی که به دنبال آن هستیم 

پیش نرفته است.
وی با بیان اینکه یــک رقابتی وجود دارد و باید 

پول ها و نقدینگی در جامعه جمع آوری شــود، 
افزود: ابزاری که به کار می رود نرخ ســود بانکی 
است اما در کنار این موضوع نرخ های سودی نیز 
در بــازار وجود دارد که ســوددهی باالیی دارند 
برای مثال یک روز بورس، روز دیگر طال و روز 

دیگر مسکن سوددهی باالتری دارند.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس گفت: منابعی که 
در بانک ها وجود دارد اگر مقرر شــود در تولید 
استفاده شود ممکن اســت نتواند خواسته خود 
و مشتریان را فراهم کند بنابراین به ناچار بخش 
زیادی از این سرمایه ها از بخش تولید خارج شده 

و به سمت شرکت داری و سفته بازی می رود.
وی عنوان کرد: اما این موضوع راهکار دارد و باید 
نظام بانکی اصالح شود با این وجود در مجلس 
نیز طرحی برای این امر وجود دارد و ما نیز پیگیر 
این موضوع هستیم تا منابع مالی به سمت تولید 

هدایت شود.
طاهــری با بیان اینکه با منابع موجود قرار بر این 
اســت از تولید کننده حمایت شود، خاطر نشان 
کرد: در اکثر صنایع جمله ثابتی که ذکر می شــود 
بحث نقدینگی است و فعاالن صنایع اذعان دارند 
با سرمایه ای که قبال موجود بود می توانستیم مواد 

اولیه بخریم و اقــدام به تولید نماییم اما امروز با 
نقدینگی موجــود تنها نصف مــواد اولیه تهیه 
می شود بنابراین راندمان تولید نیز یک دوم و یک 
سوم شده و به پایین تر از حد معمول رسیده است. 
وی با تاکید بر اینکه باید سیاست ها هوشمندانه تر 
شود گفت: برای مثال در بخش جهش تولید منابع 
محدود است به نظر می رسد از سیاست تولیدات 
جدید باید به سمت توسعه حرکت نماییم یعنی 
هوشمندانه منابع کم را به راندمان باالتری برسانیم. 
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه ما در 
تامین ســرمایه مالی و گردش مالی تولید  مشکل 

داریم باید منابع محدود را هوشمندانه تر استفاده 
کنیم تصریح کرد: باید وابستکی کمتر به واردات 

واسطه ای و ارزی داشته باشیم.

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس: 

ساختار بانکی کشور باید اصالح شود؛ 
بانک ها کارنامه خوبی در زمینه تولید ندارند

 رییس کمیسیون آی تی و کسب و کارهای 
دانش بنیان اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: مردم با 
ناآگاهی وارد بازار رمز ارزها نشوند چرا که ورود 
ناآگاهانــه مردم به بازار رمز ارزها مانند حرکت در 

تاریکی مطلق است.
محســن حمیدی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رسا با اشاره به اینکه رفتن به بازار رمز ارزها بدون 
آگاهی قطعا باعث متضرر شدن مردم منجر خواهد 
شد اظهار کرد: این موضوع را در بازار بورس تجربه 
کردیم که بیشتر مردم بدون داشتن آگاهی وارد بازار 

بورس شده و متضرر شدند.
وی تصریح کــرد: برخی از مردم دارایی های خود 
را می فرختند و وارد بازار بورس می کردند درحالی 
که بازار بورس بسیار پرریسک بوده و اگر به اندازه 
کافی تجربه نداشته باشیم قطعا متضرر شده و گاها 

احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد.
حمیدی با تاکید براینکه هم اکنون نیز این اتفاق در 
بازار رمز ارزها تکرار می شود و مردم بدون داشتن 
اطالعات کافی وارد بازار می شوند ابراز کرد: بانک 
مرکــزی عمال خرید و فروش رمز ارزها را ممنوع 
کرده و از فعالیت صرافیها در این حوزه جلوگیری 
کرد چرا که این کار بدون نظارت بوده و پول زیادی 

را از کشور خارج می کند.
وی با تاکید براینکه اگر کسی در این بازار سرمایه 
خود را از دست بدهد دستش به جایی بند نیست 
بیان کرد: اگر کالهبرداری یا اتفاق دیگری در این 
بازار بیفتد و مردم سرمایه خود را از دست بدهند 

هیچ دستگاه یا تشکیالتی پاسخگو نیست.

رییس کمیســیون آی تی و کسب و کارهای دانش 
بنیان اتاق بازرگانــی زنجان با تاکید بر اینکه بازار 
رمز ارزها تخصصی تر از بورس اســت بیان کرد: 
زیرساخت ها برای بازار رمز ارزها در داخل کشور 
وجود ندارد و باید یکسری زیرساخت ها برای بازار 
ارزها ایجاد شــود و اینکه سلب مسوولیت برای 

ایجاد زیرساخت ها کرده و آن را ممنوع می کنیم به 
نظر بنده کار درستی نیست.

وی خاطرنشان کرد: خرید فروش ارز قابل کتمان 
نیست و عمال اتفاق می افتد و دولت باید نسبت به 

هدفمند کردن این بازار اقدام کند.
حمیدی با تاکید براینکه دولت به جای ممنوعیت 

می تواند نسبت به قانونمند کردن بازار رمز ارزها 
اقدام کند بیان کرد: اگر استخراج بیت کوین قانونی 
است و هر کسی می تواند در صنعت استخراج بیت 
کوین قانونی فعالیت داشته باشد بنابراین دولت باید 

برای خرید و فروش آن نیز راهکارهایی پیدا کند.
وی بــا تاکید براینکــه ورود افراد بدون داشــتن 
اطالعات ممکن است ســرمایه خود را از دست 
بدهند عنــوان کرد: فعالیــت در همه بخش های 
اقتصادی مستلزم داشتن دانش و آگاهی کافی است 
و نتیجه فعالیت در بخش های اقتصادی بدون آگاهی 

شکست است.
رییس کمیسیون آی تی و کسب و کارهای دانش 
بنیان اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: در درجه اول 
وظیفه دولت این اســت که این بازار را بشناسد و 
زیرساخت های آن را فراهم کند و به مردم آموزش 

دهد تا مردم با آگاهی وارد این بازار شوند.
وی در مورد احتمال سقوط بازار رمز ارزها عنوان 
کــرد: روند فعالیت در بازار بــورس و رمز ارزها 
همیشه به صورت صعودی نخواهد بود و احتمال 
دارد در مقطعــی بازار در حالت نزولی باشــد و 
نمی توان با قطعیت گفت که این اتفاق در بازار رمز 

ارزها نمی افتد.

 رییس کمیسیون آی تی و کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی زنجان:

مردم از ورود ناآگاهانه به بازار رمز ارزها خودداری کنند



چهارشنبه 20 اسفند ماه  1399 / نمره 733 / سال چهارم6
رفهنگ و هنر

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان زنجان با بیان اینکه ۳۸ 
درصــد اقامتگاه های بوم گردی این اســتان در 
خدابنده واقع اســت، گفت: شهرستان خدابنده 
با داشتن ۴۹ اقامتگاه بوم گردی، بیشترین تعداد 

این مراکز را در استان دارد.
به گزارش زنگان امروز، امیر ارجمند در جمع 
خبرنگاران افزود: شهرســتان خدابنده با داشتن 
مناطق بکر گردشگری و تاریخی محل مناسبی 

برای سوق دادن گردشگران است.
وی اظهار داشــت: گردشگران در اقامتگاه های 
بوم گردی می توانند از فرهنگ، آداب  و رسوم 
و آیین های بکر و دست نخورده، غذاهای سالم 
و طبیعی، نحوه فعالیت روستائیان، صنایع دستی 
زنان و مردان روستانشــین و مناظر طبیعی زیبا 
و دیگر جاذبه های گردشــگری مناطق مختلف 

بهره مند شوند.
ارجمند گفت: مدیریت بوم گردی در بسیاری 
از روستاها به صورت خانوادگی است و این امر 

سبب شده اشتغال در روستاها رونق پیدا کند.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دستی  استان زنجان گفت: نظر به استقبالی 
که از سال گذشته تاکنون از این خانه های سنتی 
شاهد بوده ایم هم اکنون احیای بافت های سنتی 
روســتاها با هدف راه اندازی اقامتگاه های بوم 

گردی در استان را در اولویت کار قرار داده ایم.
ارجمند افزود: در زمان حاضر شــمار اقامتگاه 
های بوم گردی استان به ۱۳۰ مورد رسیده است. 

گفتنی است راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی به 
منظور فراهم کردن زمینه و بستری برای معرفی 
فرهنگ، گویش، پوشش، غذای محلی، موسیقی 
و فعالیــت های مبتنی برآداب و رســوم مردم 
محلی اســت تا شرایطی را برای تجربه زندگی 
در محیط های طبیعی و سنتی برای گردشگران 

ایجاد کند.

 نخستین کنگره لشکر فرشتگان تاریخ ساز 
به منظور تجلیل از حماسه آفرینان جنگ تحمیلی 
به  صورت ویدئوکنفرانس هم زمان با سراســر 

کشور در زنجان برگزار شد.
فتح الــه حقیقی ظهر دیروز )۱۹ اســفندماه( در 
آیین کنگره لشــکر فرشــتگان تاریخ ساز که با 
حضور مسووالن کشوری و لشکری به  صورت 
ویدئوکنفراس و هم زمان با سراسر کشور برگزار 
شد، با تســلیت سالروز شــهادت امام موسی 
کاظم )ع( و روز بزرگداشت شهدا، اظهار کرد: 
در پایتخت شور و شــعور حسینی و غواصان 
دریادل، از ۳۵۳۵ شهید استان، ۴۱ شهیده زن و 
از تعداد ۷۵۰۰ جانباز استان، ۷۲ جانباز متعلق به 
بانوان اســتان است، بانوانی که اولین راهپیمایی 
انقالب به نام بانوان این خطه نام گذاری شــده 

است.
وی بــا بیان اینکه در اســتان زنجــان اقدامات 
ارزشمندی در راستای تکریم بانوان شهیده انجام 
گرفته اســت، تصریح کرد: اولین اقدام، نهضت 
دیدار بود که توســط تیم های ۲۲گانه در دو ماه 
همه خانواده های شــهیده زن توســط تیم های 

تشکیل شده، دیدار شد.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان ادامه داد: 

خدمات پایش سالمت به طور هدفمند در استان 
ارتقا پیدا کرده است. ساخت موفق سریال شهید 
شهریاری که از اویل ســال آینده از شبکه های 
سراسری پخش خواهد شــد و تمهیدات الزم 
برای برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان که 
در آینده برگزار خواهد شد، اندیشیده شده است.
حقیقی با اشاره به برگزاری دسته عظیم مسجد 
حســینیه اعظم زنجــان که هر ســاله این آیین 

با حضور خیــل عظیم مهمانان از اســتان های 
هم جوار در خطه غواصان دریادل برگزار می شد، 
خاطرنشان کرد: امســال به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و همه گیری آن در جهان این آیین برگزار 
نشد، این در حالی است که  امسال مردم همیشه 
در صحنه زنجان، غالب بر ۳۵ میلیارد تومان طرح 
کمک های مومنانه و معیشتی جمع آوری شد و 

در اختیار نیازمندان استان قرار گرفت.

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

۳۸ درصد اقامتگاه های بوم گردی استان زنجان 
در خدابنده واقع است

هم زمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

برگزاری کنگره لشکر فرشتگان تاریخ ساز در زنجان

 به همت اصغر رجبی از اهالی روســتای 
نصیرآباد خرم دره، یک کتابخانه روســتایی با ۳۲ 
جلد کتاب حاال به یک کتابخانه عمومی بزرگ با 
بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب برای روســتائیان تبدیل 

شده است.
کتــاب و کتاب خوانی در طــول تاریخ همواره از 
موضوعاتی است که عالقه مندان بی شماری داشته، 
موضوعی که حتی گذشــت زمان، مدرنیته شدن 
جوامع و گسترش فناوری های نوین نیز نتوانسته 

گرد فراموشی بر آن بنشاند.
هرچند سرانه مطالعه در بین ایرانی ها کمتر از برخی 
کشــورها اســت، اما با این اوصاف این موضوع 
همواره در طول تاریخ نیز جزو عالقه مندی ایرانیان 
محسوب می شود تا جایی که مهم ترین کتیبه همه 
دوران تاریخی، کتیبه داریوش در کوه بیستون است. 
دوران آشــوری، بابلی و عیالمی دورانی است که 

اولین کتاب ها تنها در یک صفحه نوشته می شد.
اولین و مهم ترین کتابخانه جهان نیز کتابخانه »آشور 
بانی پال« بود که تعداد ۹۱۰ هزار لوح نوشــته شده 
داشت. پس از آن زمان، صفحه کتاب بر دیوار کوه 
لوح گلی، پاپیروس یا حتی پوســت و چرم بود تا 

وقتی که خط مدور در خط پدید آمد.
نقش کتاب و کتابخوانی در توســعه و پیشــرفت 
جوامع، نقشــی انکارناپذیر اســت تــا جایی که 
کارشناسان، رشد و بالندگی را با تعداد کتابخانه ها، 
تولیدات کتاب، تیراژ کتاب و میزان سرانه مطالعه 
مقایســه می کنند، زیرا  نمی توان توســعه و رشد 
را بــدون در نظر گرفتــن میزان ســرانه مطالعه 
مورد بررســی قرار داد، به همیــن خاطر کتاب و 
کتاب خوانی از مقوله های مهم و قابل توجه فرهنگی 
است که ترویج آن در جامعه، بسیار ضروری به نظر 
می رسد. تمام  بزرگان، صاحب نظران و کسانی که 
دنیا را متحول کرده اند، هرگز با کتاب و کتابخوانی 
بیگانه نبوده و از کتاب به عنوان وســیله ای برای 
رسیدن به اهداف خود و خدمت به تاریخ بشریت 

سود برده اند.
عالقه به کتاب و کتابخوانی منشا تاریخ سازی های 
بی شماری در ایران بوده و عالقه مندی به این موضوع 
سبب شده کشورمان در دل خود دانشمندانی چون 
ابن ســینا، عمر خیام، خواجه نصیرالدین طوسی و 
خوارزمی و در برهه کنونی نیز افرادی مانند پرفسور 
سمیعی، پروفسور ثبوتی، شهید شهریاری و شهید 

فخری زاده ها را پرورش دهد.
عالقــه به کتاب ســبب شــده اســت، حتی در 
دورافتاده ترین نقاط کشــور نیز عالقه مندان منشا 
اثرات فرهنگی و بسیار مثبتی برای مردم دیار خود 
چه در شــهر و چه در روســتا باشند. یکی از این 
عالقه مندان  به این حوزه اصغر رجبی از روستائیان 
خوش ذوق روســتای نصیرآباد خرم دره است که 
کتاب خانه خانگی خود را در این روســتا به یک 
کتابخانه عمومی با ۳۰۰۰ جلد کتاب و ۷۰۰ عضو 
تبدیل کرده اســت که همین  موضوع ســبب شد 
عنوان برگزیده بخش »نــگاه ویژه« را در هفتمین 
جشنواره سراسری تقدیر از مروجان کتاب خوانی 

به خود اختصاص دهد.
برگزیده جشنواره سراسری مروجان کتاب خوانی 

در همین رابطه به خبرنگار ایسنا می گوید: کتابخانه 
خانگی ام از ســال ۷۹ فعالیت خود را با ۳۰ جلد 
کتاب آغاز کرده اســت و هم اکنون دارای بیش از 
۳۰۰۰ جلــد کتاب با ۲۰۰۰ عنــوان در زمینه های 
کودکان، داستان، شعر، مذهبی، دینی، علمی، هنری 
و اجتماعی اســت. همچنین این کتابخانه دارای 
کتاب های مرجع شامل لغت نامه معین، فرهنگ نامه 
عربی به فارســی، لغت نامه انگلیســی به فارسی، 

لغتنامه ترکی به فارسی و تفسیر نمونه است.
اصغر رجبــی با بیان اینکه از دوران کودکی عالقه 
زیادی به مطالعه و کتاب داشــتم و به همین دلیل 
کتاب هــای زیادی را برای مطالعه شــخصی تهیه 
می کــردم، ادامــه می دهد: عالقه مــن به کتاب و 
کتابخوانی ادامه داشــت تا اینکه در دوران خدمت 

سربازی نیز به عنوان کتاب دار فعالیت کردم.
وی می افزاید: عالقه شخصی من به مطالعه و کتاب 
موجب شد که یک کتابخانه خانگی راه اندازی کنم 
و کار خــود را با ۳۰ جلد کتاب و از چند قفســه 

کوچک کتاب آغاز کردم.
رجبی با اشــاره به اینکه در طول زمان با گذشت 
چند ســال تعداد کتاب های این کتابخانه شخصی 
افزایش یافت و جامع تر شد، اضافه می کند: با توجه 
به اینکه آشنایان و دوستان کتاب های این کتابخانه 
را بــرای مطالعه به امانت می بردند، از همین رو به 
این فکر افتادم که آن را عمومی کنم تا همه اهالی 

روستا بتوانند از آن استفاده کنند.
این برگزیده جشنواره مروجان کتاب با بیان اینکه 
هم اکنون این کتابخانه خانگی در ۲۰ مترمربع فضا 

فعال اســت، تصریح می کند: تعداد کتاب های این 
کتابخانه بیش از ۳۰۰۰ جلد بوده و اعضای آن نیز 

در حدود ۷۰۰ نفر است.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون کتابخانه خانگی 
رجبی ۲۰ سال است که فعالیت دارد، تاکید می کند: 
خوشبختانه در طول این مدت استقبال از راه اندازی 
این مرکز فرهنگی مطلوب بوده و حتی برخی افراد 

کتاب نیز به آن اهدا می کنند.
رجبی با اشاره به اینکه همه هزینه های این کتابخانه 
خانگی به صورت شخصی تامین می شود، تصریح 
می کند: حتی برای استفاده اعضا، اینترنت رایگان نیز 

در این محل موجود است.
این فعال فرهنگی، با اشــاره به همکاری همســر 
و فرزندانش در اداره ایــن کتابخانه، بیان می کند: 

این کتابخانه به  صورت ۲۴ ســاعته فعال است و 
کتاب هایی کــه از آن به امانت برده می شــود، به 

صورت دفتری ثبت می شود.
وی با اشاره به اینکه تحویل کتاب به اعضا رایگان 
است و برای عضویت نیز پولی دریافت نمی شود، 
متدکر می شــود: هدف از راه اندازی این کتابخانه، 
انتفاع مالی نبوده و به دنبال این هستیم که فرهنگ 

مطالعه در این منطقه ترویج پیدا کند.
برگزیده جشــنواره مروجان کتاب، ادامه می دهد: 
اعضای ایــن کتابخانه از ســنین مختلف بوده و 
خوشبختانه برای همه اعضا، کتاب های مناسبی در 

موضوعات مختلف وجود دارد.
رجبی با اشــاره به اینکه ایــن کتابخانه عالوه بر 
امانت کتاب، برنامه های فرهنگی جانبی نیز اجرایی 
می کند، می گویــد: از جمله این برنامه ها برگزاری 
مسابقات کتابخوانی مذهبی و هنری، تحویل انواع 
لوح فشــرده آموزشــی به اعضا، ثبت نام اعضا در 

مسابقات کتابخوانی و فرهنگی است.
برگزیده جشــنواره مروجان کتاب خاطرنشــان 
می کند: برگزاری جلسات مشورتی در مناسبت های 
خاص دینی و مذهبی، عکاســی و تهیه کلیپ از 
مناسبت های برگزار شده در سطح روستا، تشویق 
اعضای فعال و برندگان مســابقات انجام شده با 
اهدای لوازم  فرهنگی و کتاب، تهیه اســباب بازی 
برای ترغیب به مطالعــه و کتابخوانی به ویژه در 
سطح خردساالن و کودکان نیز از دیگر فعالیت های 

این کتابخانه در طول سال است.
به گزارش ایسنا، هفتمین دوره جشنواره تقدیر از 
مروجان کتابخوانی در کشــور با رویکرد توجه به 
فضای مجازی برگزار شــد. با توجه به شرایط به 
وجود آمده و شیوع ویروس کرونا، این دوره شامل 
بخــش نگاه ویژه با موضوعــات توجه به فضای 
مجازی و مروجان کتاب در حوزه های بهداشــت 
و کتاب درمانی، آموزش گران مروج کتاب )معلم، 
مربی، استاد(، مادران مروج کتاب، مبادله کنندگان 
کتاب های خانگــی مروج کتــاب، خبرنگاران و 

روزنامه نگاران مروج کتاب نیز بود.
داوری این رقابت در مرحله نهایی بر عهده سیدکاظم 
حافظیان رضوی،  هادی آشتیانی، سجاد جمشیدیان، 
فاطمه پازوکی، سیدعلی کاشفی خوانساری و کیمیا 
امینی بود که طبق رای داوران در بخش نگاه ویژه، 

»اصغر رجبی« از خرم دره برگزیده شد.

به همت یک روستایی دوستدار کتاب در خرم دره؛

داستان کتابخانه خانگی که تبدیل به کتابخانه عمومی شد

 فرمانداران استان زنجان عصر امروز در 
ستاد کنگره ملی شهدای استان با اعالم آمادگی 
برای برگزاری یک کنگره باشکوه در حد و اندازه 
شــهدای اســتان زنجان به پای کار آمدن تمام 

دستگاه های اجرایی تاکید کردند.
به گزارش تســنیم ، عصر دیروز ســتاد کنگره 
ملی ۳ هزار ۵۳۵ شــهید اســتان زنجان برگزار 
شد و فرمانداران اســتان زنجان با ارائه گزارش 
عملکردشان در راستای اهداف کنگره، آمادگی 

خود را برای برگزاری کنگره اعالم کردند.
در این راســتا رضا عسگری، فرماندار زنجان با 
بیان اینکه عمده اقدامات در حوزه کنگره ۳ هزار 
و ۵۳۵ شهید اســتان در حال انجام است اظهار 
داشت: فعالیت های اجرایی توسط عزیزان ما در 

سپاه انجام می شود و برای مجموعه همکاران ما 
تکالیف مشخص شــده و در حال تالش برای 

برگزاری کنگره هستیم.
وی با اشــاره به ۴۵ عنوان برنامه تدوین شــده 
افزود: چهار نشست در سطح شهرستان برگزار 
شده و کمیته ها فعال شده اند بر این پایه مهم ترین 
کمیته، کمیته یادمان ها و المان ها هســتند که در 

جلسات شهرداری پیگیری می شود.
فرماندار زنجان با بیان اینکه ۲۸هزار و ۳۴۰ برگ 
اســناد و ۳ هزار و ۲۱۳ قطعه عکس از شهدای 
گرانقدر اســتان جمع آوری شده و با هماهنگی 
خانواده شــهدا در حال جمع آوری خاطرات و 

یادگاری های شهدا هستیم.
وی تصریح کرد: ســاخت تمثال شهدا در شهر، 

تهیه فیلم کوتاه مســتند شــهیدان محمد ناصر 
اشــتری، میرزا علی رســتمخانی و مصاحبه با 
رزمندگان و ایثارگــران از جمله دیگر اقداماتی 

است که در حال انجام است. 
عســگری در پایان گفت: با توجه به مسائلی که 
گفته شد به دلیل ظرفیت هایی که در استان داریم 
امیدواریم بتوانیم در قبال شهدا وظیفه خود را به 
درســتی انجام دهیم و کنگره را به شکل فاخر و 

در شان عزیزان برگزار کنیم. 
حجت محمــدی، فرماندار خرمدره با اشــاره 
به برگزاری جلســات متعدد در این باره اظهار 
داشت: کمیته های مختلف اقدامات خود را آغاز 
کرده اند و برنامه های مدون از ســوی بخش های 
مختلف در حال اجرا هستند برای مثال، میادین 

اصلی شــهر و روستاها را با نام شهدا نام گذاری 
کرده ایم.

در ادامه ایــوب بیگدلی فرماندار خدابنده افزود: 
تا به حال پنج نشســت در خدابنده برگزار شده 
و تا به این لحظه باالی ۹۵ درصد مزار شــهدای 
خدابنده ساماندهی شده است با این حال تا زمان 
برگزاری اجالسیه کنگره ساماندهی ۱۰۰ درصد 

عملی خواهد شد.
وی تصریح کرد: تاکنون ۵۰ یادواره شهدا برگزار 
کرده ایم و تمامی افتتاح ها به نام شهدا و لوگوی 
کنگره استان مزین شده اند. همچنین در روز منابع 
طبیعی و درختکاری به یاد ۴۵۰ شــهید خدابنده 
تعداد ۴۵۰ نهال توسط هر دهیاری و ۴۵۰ نهال 

توسط شهرداری ها کاشته شد.

فرماندار خدابنده با اشاره به اینکه شرح وظایف 
تمامی کمیته ها ابالغ شــده است، گفت: در این 
بازه بسته های کمک مومنانه که تعداد آن ها حدود 
۲۱ هزار بســته بوده اســت با مزین شدن به نام 

شهدا توزیع شده است.
همچنیــن جلیل جزونقی، فرماندار ماه نشــان با 
اشاره به برگزاری چهار نشست در زمینه کنگره 
و حضور سردار کرمی در آخرین نشست برگزار 
شــده، عنوان کرد: هزینه های الزم برای اجرایی 
کردن برنامه ها برآورد شده اند، همچنین اسناد و 

مدارک مورد نیاز در حال جمع آوری هستند.
وی در ادامه با اشــاره به اقدامات صورت گرفته 
گفت: انجــام خدمات اجتماعی با نام شــهدا، 
کاشــت نهال به تعداد شــهدای شهرستان، تهیه 

مســتند ماه نشــانی ها تدوین خاطرات شهدا از 
اقدامات شاخص در این شهرستان است.

باب اله فتحی، فرماندار ایجرود نیز با بیان اقدامات 
شــاخصی که تاکنون در ایجرود انجام شده اند، 
افزود: تهیه و گردآوری کتابچه شهدای شهرستان، 
مصاحبه و کردآوری خاطرات شفاهی، تهیه آلبوم 
برای هر شــهید و برگزاری ۲۳ یادواره تاکنون 

اجرایی شده است.
در پایان ستار صفری، فرماندار طارم با بیان اینکه 
در شهرســتان طارم نیز تالش مســووالن برای 
برگزاری هرچه بهتر کنگره اســت، خاطر نشان 
کرد: نام گذاری میادین با نام شهدا، به روز رسانی 
تابلوها، چــاپ و نصب بنر تبلیغاتی و برگزاری 

یادواره ها از اقدامات انجام گرفته است. 

 فرمانداران استان زنجان برای برگزاری کنگره ملی شهدا اعالم آمادگی کردند
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 ویژه برنامــه کتابخانه گردی و درخت 
یاری و کاشت نهال مثمر به نام شهدای شهر، در 
کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر صائین قلعه 

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش زنگان امــروز، ویژه برنامه کتابخانه 
گردی و درخت یاری )کاشت نهال مثمر به نام 
شهدا( به مناسبت سالروز تاسیس کتابخانه های 
عمومی کشور با حضور حجت االسالم نوری 
امام جمعه شــهر صائین قلعه، بختیاری رییس 
اداره  کتابخانــه های عمومی شهرســتان ابهر، 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر و مهری 

مسوول کتابخانه شهید مطهری برگزار شد.
در ایــن برنامــه با حضــور ارزشــمند حاج 
عبدالحسین محبی پدر بزرگوار شهید واالمقام 
اصغر علی محبــی و روح الــه واعظی برادر 
بزرگوار شــهید واالمقام صفــی اله واعظی در 
بازدیــد و آشــنایی با برنامه هــای کتابخانه با 
کاشــت نهال های مثمر به نام شهدای شهر با 
گرامیداشت این روز یاد و نام شهدای گرانقدر 
شهر صائین قلعه و شهدای گمنام شهر را گرامی 

داشتند.
بختیــاری رییس اداره کتابخانــه های عمومی 
شهرستان ابهر در این برنامه با تشکر از حضور 
مســووالن شــهر در برنامه کتابخانه گردی و 
درخت یــاری تصریح کرد: بــا حمایت های 
مسووالن شاهد افزایش آگاهی، فرهنگ مطالعه 
و کتابخوانــی در بین اقشــار مختلف جامعه 

هســتیم چرا که به فرموده رهبر معظم انقالب 
یکی از شــاخصه های ارزیابی رشد، توسعه و 
پیشرفت فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر 
میزان مطالعه و کتــاب خوانی مردم آن جامعه 

است.
حجت االســالم نوری امام جمعه شهر صایین 
قلعه با تبریک سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های 
عمومی و هفته منابع طبیعی و روز درختکاری 
به اهمیت کتــاب و کتابخوانی و جایگاه کتاب 
در بین مردم شهرستان اشاره کردو افزود: طبق 

فرمایش مقام معظم رهبری ســالمت فکری با 
کتاب خوانــی تامین می شــود و از کتاب های 
خوب، راه گشــا و راهنما که از سوی متفّکران 
و نویســندگان خوب تهیّه شده و در اختیار ما 

گذاشته شده استفاده کنید.
امام جمعه شــهر صایین قلعه در ادامه از سنت 
حسنه کاشت نهال مثمر به نام شهدای شهر در 
محل کتابخانه ابراز خرســندی و بر لزوم حفظ 
یاد و نام شــهدا و ادامه راه آن شهیدان واالمقام 

تاکید نمود.

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان از ثبت نام بالغ بر ۶۰۰ خودرو 
در طرح دوگانه سوز نمودن رایگان خودرو هاي 

عمومي باري و سواري در سال جاري خبر داد.
بــه گزارش زنگان امــروز، حمید حبیبي گفت: 
تا کنون مالکان بالغ بر ۶۰۰ دســتگاه خودروي 
عمومي باري و ســواري در ســامانه اطالعات 
 جامع خودروهای دوگانه ســوز کشور به نشانی

gcr.niopdc.ir جهت تبدیل خودروي تک گانه خود 

به دوگانه ســوز ثبت نام کرده اند که نیمي از این 
تعداد خودرو کیت CNG خود را دریافت کرده و 

به دوگانه سوز تبدیل شده اند.
وي افزود: در آینده اي نزدیک طرح تبدیل خودرو 
هاي مسافر بر شخصي و اینترنتي آغاز خواهد شد 
که متقاضیان مشمول طرح مي توانند با مراجعه به 
سامانه اینترنتي مذکور نسبت به ثبت نام و پیگیري 
نحوه تبدیل خودروي خود به دوگانه سوز اقدام 

نمایند.

 مدیر درمان استان زنجان گفت: همزمان 
با عید مبعث ، طرح حمایت مالی سازمان تامین 
اجتماعی از کلیه  بیمه شدگان و مستمری بگیران 
در ۳ محور اساســی  آغاز و  تحولی شگرف در 

سازمان تامین اجتماعی رقم می خورد.
 به گزارش زنــگان امروز، دکتر محمدی اظهار 
داشت: در راستای بهره گیری از مزایای استقرار 
نسخه الکترونیک و تحقق اصلی ترین راهبردهای 
ســازمان در ارائه خدمات تامین سالمت برای 
کاهــش هزینه درمان ۴۶ میلیــون نفر جمعیت 
تحت پوشــش ) بیش از نیمی از جمعیت کل 
کشور ( و ایجاد رضایتمندی خدمت گیرندگان 
از طریق توسعه پوشش و ارتقاء کیفیت خدمات 
درمانی، صیانت از کرامت و حفاظت از شــان 
مســتمری بگیران و بیمه شــدگان در مواجهه با 
هزینه هــای درمانی و همچنیــن توزیع عادالنه 
منابع، تسهیل و عدالت در دسترسی بیمه شدگان 
و مستمری بگیران به ویژه گروه های آسیب پذیر 
به خدمات مورد نیاز، از  )۲۱ اســفند ماه ســال 
کنونی  روز بعثت رســول مکرم اسالم )ص( ( 
طرح حمایت مالی سازمان از کلیه  بیمه شدگان و 

مستمری بگیران در ۳ محور آغاز می شود.
مدیر درمان اســتان با اشاره به رایگان بودن کلیه 
خدمات در بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی  
برای بیمه شدگان اجباری گفت :  خدمات بستری 
)فرانشیز صفر( درمان کل بیمه شدگان سازمان در 
بیمارستان های دولتی کلیه شهرستان های استان 
که این ســازمان فاقد بیمارستان ملکی در آن ها 

می باشد رایگان خواهد بود۰ 
دکتر محمــدی پیرامون محور دوم این حمایتها 

در راســتای طــرح تکریم ســالمندان تصریح 
کرد بیمه شــدگان ۶۵ ســاله و باالتــر در کلیه 
بیمارســتان های دولتی سراســر استان و کشور 
)حتی شهرستان هایی که سازمان دارای بیمارستان 
ملکی می باشد( رایگان و بدون فرانشیز خواهد 

بود.
این مقام مســوول به تشــریح محور سوم این 
حمایتها پرداخت و افزود  محاســبه و پرداخت 
کل هزینه تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت 
بیماران در بخش بســتری کلیه بیمارستان های 

دولتی و دانشــگاهی بر پایه فاکتور ارائه شــده 
مطابق بهــای منــدرج در ســامانه IMED در 

چارچوب ضوابط مربوطه انجام خواهد شد.
دکتــر محمدی در پایان به لحــاظ عدم صدور 
دفترچه های درمانی نیز اشــاره و تاکید کرد: اگر 
بیمار بیمه شــده ای به هر مرکز درمانی مراجعه 
کرد و در مورد ارائــه خدمات بدون دفترچه با 
مشکلی مواجه شد بالفاصله مراتب را به سامانه 
تلفن گویای ۱۴۲۰ و انتخاب گزینه ۲ اطالع دهد 

تا سریعاٌ مورد رسیدگی قرار گیرد.

به مناسبت 17 اسفند سالروز تاسیس کتابخانه های عمومی برگزار شد؛

کاشت نهال مثمر به نام شهدا 
در کتابخانه شهید مطهری شهر صایین قلعه

ثبت نام افزون بر 600 خودروی عمومی برای دوگانه سوز شدن در منطقه زنجان 

طرح رايگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی باری و سواری

دکتر علی محمدی  مدیر درمان استان زنجان : همزمان با عید سعید مبعث

طرح حمایت مالی سازمان تامین اجتماعی
از بیمه شدگان و بازنشستگان آغاز می شود

 سرپرســت تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان گفت: به حوزه بهداشت و درمان قوی تر 

از گذشته ورود پیدا خواهیم کرد.
به گــزارش زنگان امروز، رضا مظفری در جمع 
خبرنگاران در زمینه وظایف ســازمان تعزیرات 
تعزیرات  داشــت: ســازمان  اظهار  حکومتــی 
حکومتی یک ســازمان حاکمیتی و رســیدگی 
کننده اســت و بر پایه تصوری که بین مردم به 

وجود آمده است به نظر می رسد که مردم انتظار 
بازرسی و سرکشی از سوی این سازمان دارند.

وی افزود: بر پایه آنچه گفته شد باید بگویم که 
تعزیرات یک مرکز رسیدگی کننده در حوزه های 
مختلف اســت و در مقابل پرونده های ارجاعی، 
صالحیت صدور احــکام و اجرای احکام را بر 

عهده دارد.
سرپرســت تعزیــرات حکومتی اســتان زنجان 

تصریح کرد: تعزیــرات حکومتی در حوزه کاال 
و خدمات صالحیت رســیدگی دارد و بازرسان 
ســازمان صمت و دیگر دوســتان بعد از احصا 
تخلفات با اظهار نظر کارشناسی پرونده ها را به 
تعزیرات حکومتــی ارجاع می دهند و با حضور 
شاکی و متشاکی به پرونده ها رسیدگی می شود. 
وی با بیــان اینکه به پرونده ها در اســرع وقت 
رسیدگی می شوند، گفت: حوزه کاری تعزیرات 

تنها به کاال و خدمات محدود نمی شــود و باید 
در زمینه بهداشــت و داروخانه ها نیز تعزیرات 
حکومتی فعالیت داشــته باشد و این نظارت از 
مطب ها آغاز شده و در کلینیک ها و داروخانه ها 

نیز وجود دارد.
مظفری با اشاره به حوزه قاچاق کاال و ارز عنوان 
کرد: در ایــن حوزه اکثر دســتگاه های نظارتی 
فعالیــت  دارند و مــوارد پس از کشــف برای 

رسیدگی به ما ارجاع داده می شوند.
وی با اشــاره به پرونده های ارجاع داده شده به 
ســازمان  تعزیرات حکومتی در سال ۹۹، گفت: 
از اول سال کنونی صرفا در حوزه کاال و خدمات 
نزدیک به ۴ هزار پرونده به دســت ما رســیده 
اســت که و آمار رسیدگی ۱۰۴ درصد است که 
نشان می دهد به پرونده های سابق هم رسیدگی 

شده است.

سرپرســت تعزیرات حکومتی استان زنجان  با 
بیــان اینکه اکثــر پرونده ها مربــوط به اصناف 
و واحدهــای کوچکند خاطرنشــان کرد: کلیه 
جرائمــی که صادر می شــوند کامــال به خزانه 
دولت واریز می شــوند و هیچ فردی بر آن دخل 
و تصرف نــدارد و مبالغ طبــق قانون از طریق 
وزارتخانــه تزریــق می شــود و در این حوزه، 

استانی تصمیم گیری نمی شود. 

 مسوول جدید تعزیرات حکومتی استان زنجان:

 قوی تر از گذشته به حوزه بهداشت و درمان ورود پیدا می کنیم

از برتریــن هــای ورزش صنعــت آب و برق با 
حضور دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو 

تقدیر شد.
به گزارش زنگان امروز، این نشســت با حضور 
فرنشین مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو ، دبیر شــورای مرکزی ورزش وزارت نیرو 
و مدیران عامل شــرکت های صنعت آب و برق 
اســتان و با حضور ویدیو کنفرانسی شرکت های 
آب منطقه ای خراســان رضوی، اصفهان و کرمان 

به صورت همزمان برگزار گردید.
مهندس علیرضا علیزاده رییــس هیأت مدیره و 
مدیرعامل توزیع برق اســتان زنجان با اشــاره به 
موضوع اهمیت ورزش در مبارزه با ویروس کرونا  
خاطرنشان ســاخت: برای حفظ آمادگی کارکنان 
ورزشــکار در شرایط کرونایی، راهکارهای نوین 
برگزاری مسابقات ورزشی در صنعت به صورت 
آنالین و ورزش های متناسب در خانه ارائه شده 

است.
وی ادامه داد: تنها راه پیشــرفت و نهادینه کردن 
ورزش همگانی رجوع به مقاالت و فعالیت های 
علمی بوده تا با گذر از ورزش سنتی آن را متناسب 
با وضعیت و بحــران کنونی و به صورت علمی 
پیش برده، که خوشــبختانه وزارت نیرو با تدابیر 

و انجام اقدامات قابل توجه در این زمینه پیشگام 
می باشد.

مهندس علیزاده با تقدیر از اقدامات انجام شده در 
راستای سالمت کارکنان صنعت آب و برق، تاکید 
کــرد:وزارت نیرو با بیش ۱۱۴ هزار نفر ســرمایه 
انسانی در کشور، نسبت به حفظ سالمتی و ورزش 
کارکنان خود نگاه ویژه ای داشته و در این عرصه 
برنامه های متنــوع و مدونی دارد چنانکه بر طبق 
آخرین آمار از ورزش کشور، ۵۵ درصد همکاران 
ما در وزارت نیرو ورزش می کنند و این در حالی 
اســت که آمار ورزش همگانی کشور متوسط ۲۰ 
تا ۲۵ درصد می باشــد، بنابراین شــیوع ویروس 
کرونا منجر به دوری بیش از نیمی از کارکنان این 
وزارتخانــه از ورزش و به تبع آن به خطر افتادن 
ســالمتی آن ها شد، که این موضوع سبب شد تا 
در قالب طرح سالمت اداری با پرداختن به ورزش 
علمی متناسب با شــرایط بحران کنونی سالمت 

سرمایه انسانی را تضمین کنیم.
مهندس علی خلجی مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای زنجان با اظهار اینکه به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا امکان فعالیت های ورزشــی با محدودیت 
مواجه گردیده است به اهتمام شرکت در تشکیل و 
تقویت هسته اکیپ مرکزی غواصی وزارت نیرو از 

بین غواصان همکار شرکت اشاره و عنوان کرد با 
توجه به اینکه استان زنجان از لحاظ وضعیت شبکه 
آب و برق در شرایط مطلوبی قرار دارد ، آماده نگه 
داشتن و تامین تجهیزات مناسب اکیپ غواصی در 

شرایط بحرانی کارساز خواهدبود.
در این نشســت مهندس حسین زاده دبیر شورای 
مرکزی  ورزش وزارت نیرو با اعالم تاسیس اکیپ 
غواصی در وزارت نیرو ، به نقش ویژه مســوول 
اکیپ مرکزی غواصی - اسماعیل چهل امیرانی - 
در این زمینه اشاره و به صورت ویژه از وی تقدیر 

کرد.
 در ادامــه مهندس جعفر زاده فرنشــین مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ، شــاخصه 
مهم استان زنجان را آمادگی مطلوب شرکت های 
صنعت آب و برق در پیشگیری و مدیریت بحران 
عنوان کرد و گفت این امر نشــان دهنده ســطح 
باالی توانمندی مدیران در حل و فصل مســائل 
مربوطه بوده به نحوی که نیازی به مســاعدت و 
مداخله وزارت نیرو احســاس نشده است وی با 
گرامیداشت یاد و خاطره غواصان دریادل زنجانی 
در هشت سال دفاع مقدس، نکته مهم در تشکیل 
اکیپ غواصی در وزارت نیرو را استفاده از ظرفیت 

و توان داخلی برشمرد.

وی در پایــان از اکیپ غواصی بــه عنوان بازوی 
کمکی وزارت نیرو در رفع مشکالت حوزه شبکه 
آب و برق یاد کرد و اظهار امیدواری کرد با تامین 

تجهیزات مــورد نیاز اکیپ های غواصی ، آمادگی 
انجام ماموریت های مورد در خواســت با بهترین 

شکل انجام گیرد.

در پایان آیین با اهدای لوح به برگزیدگان و مدیران 
عامل شرکت های صنعت آب و برق از زحمات 

ایشان تقدیر به عمل آمد.

از ورزشی های شرکت توزیع برق زنجان تجلیل شد

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی منحله پوالد اندیش نوین زنگان 
در حال تصفیه )نوبت دوم(

نظر به انحالل شرکت تعاونی پوالد اندیش نوین زنگان به شماره ثبت 10301 و شناسه ملی 10460137811 به موجب صورتجلسه مورخه 98/8/12 مجمع 
عمومی فوق العاده سهامداران و با توجه به نامه شماره 9839868 مورخه 98/12/26 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان منحل اعالم گردیده بدینوسیله 
از کلیه بستانکاران و طلبکاران و مشارکت کنندگان این شرکت اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، فروشندگان، 
پیمانکاران و ارایه کنندگان هر گونه کار و خدمات و کسانی که به نحوی از این شرکت طلبکار می باشند دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی به مدت 3 
ماه جهت روشن شدن مطالبات خود با در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر خود همه روزه به جز روزهای پنج شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح تا 

14 ظهر به محل دفتر فعلی شرکت واقع در زنجان، کوی اندیشه خیابان بهشت خیابان باران قطعه E 288  مراجعه فرمایند.
هیات تصفیه شرکت تعاونی منحله پوالد اندیش نوین زنگان
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غروب آفتاب
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اذان مغرب
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نیمه شب

23:44

اذان صبح فردا
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طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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شت؟ هستی هچ بود اگرهک مرا و رتا ندا
شت کوهی هک چیه زمزهم رد وی صدا ندا
از دشت و رّده سر زدم از کوه رد شدم

شت ردیا شدن مرا هب هچ کاری هک وا ندا
چون رِبه می چرید، بهشِت همیشه را
شت آدم اگرهچ کار هب کاِر خدا ندا

دیو و فرشته از ازل، هم خاهن بوده اند
شت؟ م دل، این ره دو جا ندا رد خلوت کدا

شاید حسد هب خاطر حّوا دلیل بود
شت ابلیس اگرهک سجده هب آدم روا ندا

چون مرگ می کشید امکن، تیر سرنوشت
شت رب چشم و پشت و پاشنه یکسان خطا ندا
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چهارسو

 فرش دستباف به عنوان یک هنر و صنعت 
اهمیت فراوانی در میان مردم کشور و استان زنجان 
دارد، اما در سالهای گذشته آنگونه که باید و شاید به 
توسعه تولید این صنعت بها داده نمی شود و بروز 
مشکالت متعدد از قبیل استفاده از مواد نامرغوب به 
تدریج اضمحالل و مرگ این هنر را رقم زده است.

به گزارش ایرنا، زنجان ظرفیت های بســیار خوبی 
در بخش های مختلف دارد که در این میان صنعت 
فرش این استان قدمت بسیار طوالنی دارد به طوری 
که در سال های نه چندان دور دارهای قالی و نقش 
و نگارهای نقش بسته بر آن ها را می شد در گوشه 
و کنار بیشتر خانه های روستایی و حتی شهرهای 

آن دید.
فرشبافی عالوه بر ثمرات اقتصادی برای خانوارها، 
ذوق و هنر بافندگانشان را به رخ می کشید اما اکنون 
دیگر مثل سابق خبری از آن دارها و نقش ها و طرح 
ها نیست و شمار قابل توجهی از بافندگان، دارها را 

جمع کرده و قالب هایشان را زمین گذشته اند.
 کارشناسان امر معتقدند نبود واحدهای تولید مواد 
اولیه و همچنین عرضــه این مواد با کیفیت پایین، 
مهمترین مشــکل فعاالن فرش دستبافت در استان 
زنجان به شمار می رود  و از طرفی عدم اختصاص 
اعتبار و کمک هــای دولتی در بیمه قالیبافان، رکود 
حاکم بر بازار، اســتقرار بیش از ۹۰ درصد دارهای 
قالیبافی در منازل و پاییــن بودن تعداد کارگاه های 
متمرکز و کمبود اعتبارات برای پرداخت تسهیالت 
ســرمایه ثابت و سرمایه در گردش و از همه مهمتر 
از اســتفاده از مواد نامرغوب نیز بخش دیگری از 
مهمترین مشــکالت هنر- صنعت فرش دستبافت 

استان زنجان به شمار می رود.  
به گفته رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان مجموع صادرات فرش دستبافت استان 
زنجان ســاالنه ۱۲ میلیون دالر اســت که از لحاظ 
آماری در مقایسه با ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده، متناسب 

نیست.
ناصر فغفوری خاطرنشــان می کند: ظرفیت های 
خوبی در این اســتان در زمینه تولید فرش دستباف 
وجود دارد که توســعه این بخش می تواند نقش 

مهمی در ارزآوری داشته باشد.
وی می گوید: از اسفند سال گذشته با شیوع کرونا و 
تشدید تحریم ها، تولید و صادارت فرش در استان 
کاهش یافته اســت و پیش بینی می شود سایه این 
مشکالت در سال کنونی نیز بر سر صنعت فرش در 

استان باقی بماند.  
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و استان زنجان با بیان اینکه وضعیت تولید فرش به 
طور معمول رابطه مســتقیمی با صادرات دارد، می 
گوید: در این شرایط به واسطه مشکالت حاصل از 
تحریم ها و موانع در نقل و انتقال ارز، میزان تولید 

فرش نیز کاهش یافته است.
سیدمحســن جعفری اظهار می کند: در چند سال 
گذشــته ســاالنه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار مترمربع 
فرش توسط افراد بومی استان و نیز سرمایه گذاران 
غیر بومی در زنجان تولید می شود و این در حالی 
است که سال های قبل تر از این، میزان تولید در این 

بخش بالغ بر ۱۵۰ هزار مترمربع بود.
جعفری با اشاره به تولید و بافت فرش ابریشمی در 
استان زنجان می گوید: پیش از دهه ۵۰ خورشیدی 
بافت چنین فرش هایی در استان زنجان مرسوم نبود 
و بافندگان زنجانی طرح و نقشه این نوع فرش را از 
قم وارد استان کردند و اکنون نیز فرش ابریشمی که 
در زنجان تولید می شود به لحاظ بافت مثل فرش 

ابریشم قم است.
وی اظهــار می کند: در گمرک نیز ســه عنوان در 
جدول ارزیابی فرش های ابریشمی تولیده شده در 
کشو وجود دارد که شامل فرش قم، فرش اصفهان- 
کاشان و فرش تبریز است، یعنی فرش های ابریشم 
که در هر جای کشور از جمله زنجان تولید می شود، 
در قالب این جدول ارزیابی ارزش گذاری می شود 
و چون به نوعی فرش ابریشم قم برند  فرش ابریشم 
ایران است، تاجران و صادر کنندگان نیز ترجیح می 

دهند محصوالتشان تحت نام این برند قرار دهند و 
به قیمت باالتری بفروشند.

جعفری با بیان اینکه ۴۵ درصد تولید فرش ابریشم 
استان زنجان شامل فرش های ابریشمی است، می 
افزاید: ۴۲ درصد تولیدات نیز شــامل فرش پشمی 
درشت بافت، هفت درصد ریز بافت کرک و مابقی 

نیز در قالب تابلو فرش است.
وی به شمار فعاالن بخش فرش و قالیبافی در استان 
اشاره کرده و می افزاید: حدود ۶۳ هزار قالیباف در 
زنجان به صورت فصلی، نیمه و قت و تمام وقت 

مشغول فعالیت هستند.  
جعفری شــمار قالبیافان تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی در اســتان را ۶ هزار نفــر اعالم کرده و 
خاطرنشان می کند: این رقم راضی کننده نیست و 

دست کم باید ۲۰ هزار نفر باشد.
وی ادامه می داد: از آنجا که ۲۰ درصد سهم کارفرما 
در بیمه قالیبافان از ســوی دولت تامین می شود، با 
افرایش ساالنه حداقل دستمزدها مبلغ حمایتی دولت 
نیز باید افزایش پیدا کند، بنابراین تحت پوشش قرار 
دادن فعاالن قالیبافی اعتبار سنگینی می خواهد ولی 
تحت تاثیر شــرایطی که در آن هستیم، درآمدهای 
دولت محدود شــده است ولی با همه این اوصاف 
تالش ما این است که قالیبافان جدید متقاضی را نیز 

تحت پوشش قرار دهیم.
استفاده از مواد اولیه نامرغوب بالی صنعت فرش 

زنجان 
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان اســتان در این باره می گوید: تشکیل 
کمیته فرش دستبافت زیر مجموعه کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری مورد توجه بوده و در استان زنجان 
این کمیته در قالب گروه کاری تشکیل شده و باید 
به توسعه تولید فرش دستباف در استان بیشتر توجه 

شود.
امیرعلی مسیبی با اشاره به عرضه مواد اولیه با کیفیت 
پایین توسط برخی فروشندگان اضافه می کند: در 
این باره اقداماتی انجام گرفته ولی به لحاظ مشکالت 
و مســائل قانونی برخورد قاطع انجام نمی گیرد و 

شوربختانه معضالت همچنان پابرجاست.
معاون بازرگانی ســازمان صمت اســتان زنجان با 
اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای رفع و کاهش 

مشــکالت این قشــر در اســتان اظهار می کند: 
شوربختانه عرضه مواد اولیه نامرغوب مشکالتی را 
برای صنعت فرش استان ایجا کرده است که در این 
راستا پیشنهاد شد که با تدوین استاندارد اجباری برای 
مواد اولیه مورد مصرف در فرش دستباف رخ دهد.

به گفته  این مســوول، شوربختانه مواد اولیه ای که 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، فاقد استاندار اجباری 
است و بحث برخورد با عرضه کنندگان مواد اولیه 
نامرغوب با همکاری دستگاههای بین بخشی به ویژه 

تعزیراتی با مشکل مواجه کرده است.
وی اظهار می کند: شــوربختانه این موضوع خود 
آســیب به کیفیت محصوالت تولیدی استان  وارد 
کرده و برخورد با واحدهای صنفی عرضه مواد اولیه 
نامرغوب امری مهم در این صنعت به شمار می رود 
که همکاری های بین بخشی می تواند بسیار خوب 

و مثبت باشد.
این مسوول خاطرنشــان می کند: به این مهم باید 
توجه داشت عمده عرضه مواد نامرغوب مواد اولیه 
فرش در روستاها و منزل مورد استفاده قرار می گیرد 
که می تواند عوارض جسمی متعددی برای بافندگان 
به دنبال داشته باشد و بر این پایه از مرکز بهداشت 
استان خواسته شده در کنار این موضوع مهم باشند، 
تا بتوان با عرضه کنندگان برخورد و مدیریت الزم 

را انجام داد.
وی  اظهار می کنــد: عدم اختصاص اعتبار کمک 
های دولتی به سازمان تامین اجتماعی در باره بیمه 
قالیبافان و شــاغالن صنایع دستی برای متقاضیان 
جدید مشکل آفرین شده اســت و شوربختانه به 
دلیل عدم اختصاص اعتبار امکان افزایش بیمه این 
قشر ازسوی تامین اجتماعی وجود ندارد و در عمل 
قالیبافان نمی توانند برای ادامه کار به پوشش بیمه ای 

خود مبادرت کنند.
این مسوول ادامه می دهد: نبود واحدهای تولیدی 
مواد اولیه و نبود بازار، وضعیت ناخوشایند صنعت 
فرش را رقم زده و از طرفی به دلیل اعمال تحریم ها، 
کاهش خرید مصرف کنندگان را به دنبال داشته که 
شیوع ویروس نیز عاملی مهم در تشدید این مساله 

بوده است.
وی اظهار می کند: بر این پایه شیوع ویروس کرونا 
در این استان نیز موجب تعطیلی کارگاههای متمرکز 

فرشبافی شده و در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد 
دارهای قالیبافی استان زنجان در منازل مستقر شده 
و از طرفی پایین بــودن تعداد کارگاههای متمرکز 
موجب شــده اعمال نظارت و مدت سفارش برای 

تولیدات نیز روند نزولی داشته باشد.
مسیبی کمبود اعتبارات به منظور پرداخت تسهیالت 
در قالب سرمایه ثابت و در گردش به تولید کنندگان 
و بافندگان، افزایش قیمت تمام شده تولیدات به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد ناشی از افزایش 
نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، کاهش اســتقبال 
نسل جدید از اشتغال در حیطه قالیبافی بخاطر پایین 
بودن دستمزد، کاهش جمعیت خانوارها، نگاه منفی 
به این حرفه به عنوان شــغل سخت و زیان آور در 
میان مردم، افزایش سواد نسل جدید و عالقه مندی 
آنها به مشاغل اداری، خدماتی و صنعتی را از جمله 

معضالت این صنعت ذکر کرد.
 اقدامات در حد توان انجام گرفته اما کافی نیست 
این مســوول با اشــاره به اهم برنامه ها و اقدامات 
حمایتی دولت در این راستا می افزاید: در این باره 
حمایت ها و تسهیالتی در قالب اعتبارات مشاغل 
خانگی، برگزاری دوره های  آموزشی بهبافی فرش 
برای بافندگان فرش در روستاها، پرداخت ۲۰ تا ۵۰ 
درصدی هزینه های مشارکت شرکت کنندگان در 
نمایشگاههای خارج از کشور مورد تایید مرکز ملی 

فرش ایران از جمله اقدامات انجام گرفته است.
وی اظهار می کند: برگزاری المپیادهای دانش آموزی، 
دانشجویی رشته فرش به صورت استانی و کشوری، 
انجام طرح هــای تحقیقاتی مطالعاتــی در حوزه 
فرش دستباف، حمایت از برگزاری نمایشگاههای 
داخلــی، اجرای بیمه قالیبافان خانگی فاقد کارفرما 
با تعیین حق بیمه سهم کار فرما، تنظیم تفاهم نامه 
با صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان و کشاورزان 
به منظور برخورداری بافندگان فرش دســتباف از 
مزایای صندوق و ارسال مشخصات یک هزارو ۵۱۰ 
متقاضی به مرکز ملی فرش ایران از دیگر اقدامات در 

این باره بوده است.
مسیبی معافیت مالیاتی تمامی تولید کنندگان فرش 
دستباف، پیگیری تصویب قانون بیمه شاغلین صنایع 
دستی شناســنامه دار و پیگیری ســطح داخلی و 
خارجی نشان های جغرافیایی فرش دستباف کشور 

به منظور جلوگیری از کپی برداری کشورهای رقیب، 
پیگیری اخذ مجوز ایجاد پایانه صادراتی مرکز فرش 

استان را از دیگر اقدامات برشمرد.
وی اظهار  می کند: یکســری اقدمات نیز در سال 
کنونی نظیر صدور مجــوز تولید فرش به صورت 
کارگاهی و غیر  متمرکز، مجوز مشــاغل خانگی 
به صورت مستقیم و پشــتیبان به تعداد ۲۱۲ فقره، 
معرفی قالیبافان به بیمه صندوق تامین اجتماعی ۱۱ 
نفر، صندوق بیمه کشاورزان و روستایی استان نیز 

۵۲ نفر  بوده است.
این مسوول ادامه می دهد: ثبت نام معرفی قالیبافان 
متقاضی  بیمه اجتماعی کشــاوزان و روستاییان به 
مرکز ملی فرش ایران جهت برقرای بیمه بازنشستگی 
به  ۱۲۰ نفر، انجام بازرســی مشترک از کارگاههای 
قالیبافان بیمه شده ۶۵۳ مورد، معرفی تولید کنندگان 
و قالیبافــان به اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی 
استان جهت بهره مندی از تسهیالت اعتبارت مشاغل 
خانگی به تعداد ۷۶ نفــر  به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ 

میلیون ریال  انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: در ســال کنونی معرفی قالیبافان به 
اداره کل امور روستایی شوراهای استانداری جهت 
برخورداری از تسهیالت مناطق محروم به ۸۳ نفر و 
به میزان اعتبار یک هزار میلیون ریالی انجام و پیگیری 
و اخد مجوز پایانه صادراتی فرش دستباف نیز ماه 
گذشته افتتاح شد و عالوه بر آن پیگیری بیمه تکمیلی 

درمان بیمه شده رخ داده است.
استفاده از مواد نامرغوب کیفیت فرش زنجان را به 

شدت کاهش داده است
رییس اتحادیه فرشبافان اســتان زنجان نیز در باره 
وضعیت کنونی صنعتی فرش استان ادامه می دهد: 
شوربختانه فروش مواد اولیه نامرغوب، جایگاه فرش 
زنجان در کشــور را تحت تاثیر  خود قرار داده که 
این مهم به دلیل گران شــدن مواد اولیه برای تولید 

رخ داده است.
جعفر نجفی می افزاید: شوربختانه مواد نامرغوب 
برای فرش از یکی از اســتان های کشور به دست 
بافندگان می رسد که به اصطالح پشم دباغی شده یا 
پشم مرده، محسوب می شود و در واقع پشمی است 
که با روش های گوناگون دباغی از تخته پوســت 

گوسفند کنده می شود.

وی  اضافــه می کند: این پشــم فاقد بســیاری از 
ویژگی های پشــم زنده ازجملــه لطافت، چربی و 
خاصیت برگشــت پذیری است و به سبب نداشتن 
این اســتعدادها و خواص نباید در کار بافتن فرش 
مورد استفاده قرار گیرد که شوربختانه با فرآیندهایی 
فرشبافان آن را به قیمت ارزان می خرند و وجود این 
مساله موجب شده که کیفیت فرش زنجان بیش از 

گذشته کاهش یابد.
این مسوول بیشترین خریداران مواد اولیه نامرغوب 
برای بافندگی فرش را عموما بافندگان در منزل عنوان 
می کند و ادامه می دهد: بیشتر تولید کنندگان فرش 
در مراکز بزرگتر نســبت به این مساله توجه جدی 
داشته و مواد مرغوب تری را مورد استفاده قرار می 

دهند.
رییس اتحادیه فرشبافان استان زنجان با اشاره به اینکه 
بیشتر فرش استان توسط استان های دیگر نظیر قم، 
تبریز و اصفهان تولید می شود، ادامه می دهد: بیشتر 
ســرمایه گذاران این حوزه در اســتان قم بوده و در 
زنجان، سرمایه گذاری کرده اند و با پرداخت دستمزد 
به بافنده، وی را موظف می کنند تا فرش را پس از 

اتمام به سرمایه گذار تحویل دهد.  
نجفی با بیان اینکه ۹۰ درصد فرش دستبافت استان 
زنجان از این طریق فروخته می شود، می افزاید: ۱۰ 
درصد باقی مانده که سرمایه از خودشان بوده و اقدام 
به تهیه نقشه، ابریشم و دیگر وسایل کرده و فرش 
می بافند نیز بــه دلیل نبود خریدار در زنجان، فرش 

خود را در قم به فروش می رسانند.
این مسوول با اشاره به اینکه بازار فرش در زنجان تا 
۱۰ سال پیش، خوب بود و همه برای خود می بافتند 
و جهت فروش در مغازه ها جمع می شد، خاطرنشان 
می کند: اگر مانند ۱۰ سال پیش، سرمایه گذار بومی 
استان بوده و در داخل استان انبار داشته باشد مشتری 
از خارج از اســتان به زنجان می آید حتی اگر الزم 
باشد برای خرید فرش دستبافت زنجان چند روزی 
هم در اســتان می ماند تا جنس مورد عالقه خود را 
بخرد و ســپس عملیات مربوط به صادرات را در 

تهران انجام دهد.
رییس اتحادیه فرشبافان استان زنجان وضعیت بازار 
فرش دستبافت استان را غم انگیر عنوان می کند و 
می گوید: ۶۰ درصد فعاالن حوزه فرش در ۱۰ سال 
گذشته به دلیل وضعیت نامطلوب بازار، تغییر شغل 
داده و از آن ۴۰ درصــد باقی مانده هم همانطور که 
گفته شــد ۹۰ درصد برای سرمایه گذار بافته و ۱۰ 
درصــد باقی مانده هم فرش خود را در قم یا تهران 
می فروشند و فرش ابریشــم زنجان از آن استان ها 

صادر می شود.
وی اضافه می کند: زنجانی ها بهترین بافندگان فرش 
ابریشم هســتند و تقریبا تمام فرش هایی که از قم 
صادر می شود حاصل دست بافندگان زنجانی است.

مشکل بیمه قالیبافان پابرجاست
نجفی همچنین در باره مشکالت قالیبافان زنجانی 
نیز می گوید: طبق سرشماری سال ۸۷ توسط اداره 
فرِش اداره کل وقت بازرگانی استان زنجان ۶۷ هزار 
نفر برای پوشش بیمه تامین اجتماعی، شناسایی شد 
اما شمار بیمه شدگان به دلیل تغییر شغل به ۲۳ هزار 

نفر رسید.
وی می افزاید: شوربختانه سوء استفاده هایی در بین 
بیمه شدگان انجام گرفت اما بنا به دالیلی بیمه شدگان 
واقعی را نیز به صورت متوالی حذف کردند و اکنون 
شمار بیمه شده ها کمتر شده  که امیدواریم دولت 

نسبت به پوشش این قشر توجه کند.
 به گفته این مســوول، در زمــان حاضر ۵۰ تا ۶۶ 
هزار بافنده در اســتان وجــود دارد که برای برخی 
از این خانواده ها، فرشــبافی به عنوان شغل مکمل 
در کنار کشاورزی محسوب شده و یا ۱۰۰ درصد 
محــل درآمد برخی دیگر از این خانواده ها از محل 

فرش بافی است.
به گزارش ایرنا، حدود ۴۵ هزار نفر از فرشبافان در 
روستاها و مابقی در شهرها و حاشیه شهرهای استان 
زنجان از این محل کسب درآمد می کنند و تولیدات 

آنان در بیش از ۱۰۰ مغازه به فروش می رسد.

تراژدی فرش زنجان
 مرگ تدریجی هنر قالیبافی 

 استفاده از مواد اولیه نامرغوب بالی صنعت فرش زنجان
 رییس سازمان صمت: مجموع صادرات فرش دستبافت استان زنجان ساالنه ۱۲ میلیون دالر است که از لحاظ آماری در مقایسه با ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده، متناسب نیست

 رییس اداره فرش سازمان صمت: ساالنه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار مترمربع فرش توسط افراد بومی استان و نیز سرمایه گذاران غیر بومی در زنجان تولید می شود که این رقم در سال های قبل 
۱۵۰ هزار متر مربع بود 

 ۴۵ درصد تولید فرش استان ابریشمی است و ۴۲ درصد تولیدات، فرش پشمی درشت بافت، هفت درصد ریز بافت کرک و مابقی نیز در قالب تابلو فرش است
 ۶۳ هزار قالیباف در استان به صورت فصلی، نیمه وقت و تمام وقت مشغول فعالیت هستند و تنها ۶ هزار نفر بیمه هستند

  ۹۰ درصد فرشبافان برای سرمایه گذاران غیر بومی میبافند و ۱۰ درصد هم فرش خود را در قم یا تهران می فروشند و فرش ابریشم زنجان از آن استان ها صادر می شود


