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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:
طرح هادی 190 روستای استان زنجان 

نیازمند بازنگری است
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 اعالم برنامه های نوروزی شبکه استانی صدای مرکز زنجان
 راه اندازی رادیوی منطقه ای   

بیامد چون همان چارشنبه سوری
بگیریم ما دگر جشن و سروری
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تاکید استاندار زنجان بر استفاده از مدیران بومی
 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به اندازه من از مدیران بومی در پست های مدیریتی استفاده کرده است
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فریناز افضلی ؛  
مدرس هنر و نقاش 

درگفتگو با زنگان امروز:

نبود امنیت 
شغلی باعث 
فاصله گرفتن 
مردم از هنر 
شده است

چهارشنبه سوری، جشن آتش پاالینده
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 رفتارهای پرخطر 
شب چهارشنبه ی 
آخر سال ویروسی 
است که حسرت 
و پشیمانی منتقل 
می کند؛ ماسک 

اندیشه و عقالنیت 
بزنیم و از افرادی که 
زدن ماسک خود را 
فراموش کرده اند، 

فاصله بگیریم.
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آماده باش جایگاه های 
عرضه  فرآورده های نفتی 
در شهر و جاده های زنجان

 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجــان گفت: ۱۰۰ جایگاه عرضه 
فرآورده مایع و CNG شهری و جاده ای استان در 

حال آماده باش است.
حمید حبیبی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در جایگاه ها، 
اظهار کرد: تامین ســوخت مــورد نیاز مجاری 
عرضه سوخت و مصرف کنندگان عمده و جزء 
در روزهــای تعطیالت نــوروز از اولویت های 
شرکت بوده و همه ۱۰۰ جایگاه عرضه فرآورده 
مایع و CNG شــهری و جاده ای استان از آمادگی 
کامل بــرای عرضه ســوخت و ارائه خدمات 
به مراجعــان در روزهای تعطیــالت نوروزی 
برخوردار بوده و در مقابله و کنترل شیوع ویروس 
کرونا، هماهنگی هــای الزم با مالکان جایگاه ها 
برای رعایت هر چه بیشــتر دستورالعمل های 

بهداشتی در این روزها به عمل آمده است.
وی افزود: تهیه لیســت کشیک منطقه، اعمال 
تمهیدات ذخیره سازی به موقع و مناسب انواع 
فرآورده های نفتی و به روزرســانی سیستم های 
فــروش از جملــه اقدامات این شــرکت در 
راســتای سوخت رسانی در روزهای تعطیالت 
برشــمرد. همچنین روابط عمومی و بازرســی 
منطقــه از طریق شــماره تمــاس ۰۹۶۲۷ و 
۳۳۷۹۹۷۰۱ آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات 
و شکایات همشهریان و مسافران استان بوده و 

راهنمایی های الزم را نیز ارائه می کند.
این مســوول از توزیع بیش از یک میلیارد لیتر 
انــواع فرآورده های نفتی در ســال کنونی خبر 
داد و گفت: این مقدار ســوخت در مدت ۱۱ 
ماه گذشته توزیع شــده و در اختیار متقاضیان 
در بخش هــای مختلف مصرفی قــرار گرفته 
است. انبار نفت شهید تندگویان منطقه با توان 
ذخیره ســازی انواع فرآورده، وظیفه انبارش و 
توزیع ســوخت به متقاضیان ســوخت استان 
از جملــه جایگاه ها، فروشــندگی ها، صنایع و 
کارخانجات و نیروگاه را با همکاری مستمر بالغ 
بر ۱۰۰ دستگاه نفتکش در قالب ۵ شرکت حمل 

و نقل بر عهده دارد.
وی، با اشاره به توزیع کپسول سیلندر گاز مایع 
در اســتان، تصریح کرد: در استان زنجان ۳۸۰ 
روستا گازرسانی نشده که انرژی گرمایشی آن 
توسط نفت سفید و سوخت مصرفی پخت و پز 

آن توسط سیلندرهای گاز مایع تامین می شود.
حبیبــی، نظارت بر توزیــع گاز مایع را وظیفه 
وزارت صمت دانســت و یادآور شد: تامین و 
توزیع ســیلندر گاز مایع بر عهده شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی است.

خـــبــــر

و ما خواهیم پرید از روی آتش
که گرمی آمدش از سوی آتش

 چهارشنبه ســوری، نویــد بخش بهار و 
آغازگر آیین های نوروزی است. در عمق آیین 
های اساطیری همواره یک مفهوم اصلی و بنیادین 
وجود دارد که اسطوره برای بزرگداشت آن شکل 
می گیرد و ســپس در طول دوران ها، بر گرد آن 
رسم ها و آداب دیگر تنیده می شود. جشن هایی 
که درون مایه آنها بزرگداشت آب یا آتش است، 
که نشــان دهنده تاثیر ایــن دو عنصر در حیات 
انسان است، در میان همه تمدن ها و اقوام رواج 
دارد. چهارشنبه سوری نیز در نهاد خود، یکی از 
جشن های بزرگداشت آتش است که رفته رفته، 
آداب و رســوم و باورهای دیگر نیز با آن پیوند 

خورده است. 
در اســاطیر یونانی، پرومتــه )promete( یکی از 
خدایان اســاطیری،  »از ارابه خورشید اخگری 
ربود و آن را درون یک نی پنهان ســاخت و در 
بازگشــت به زمین این منبع آتش ایزدی را، به 
مردم بخشید.« )ژوئل اسمیت، ۱4۱(  در اساطیر 
ایران نیز آتش منشــأ الهی دارد. اگر چه کشف 
آتش به هوشنگ نســبت داده شده است، که با 
پرتاب سنگی به سوی اژدها، جرقه ای از سنگ 
برآمد و آتش پدیدار شــد، )شاهنامه فردوسی، 
ژول مول، ج ۱، ۱۵( اما این کشــف ناشــی از 
اتفاق یا تصادف نیست بلکه حضور اژدها در این 
روایت نشــان دهنده نوعی پیام از سوی آسمان 
برای هوشــنگ قلمداد می شــود که خود نیز 
آفریده ای یگانه و ایزدی بود. )هوشنگ در اوستا 
ستایش شده و آناهیتا او را فرمانروایی همه جهان 
بخشــیده و بر دیوان و جادوان و پریان پیروزی 

داده است.(  )اوستا، آبان یشت، بند ۲۲( او در برابر 
این گوهر تابان نیایش کرد و بر جهان آفرین درود 
فرستاد و جشنی برپا کرد که به نام جشن سده به 
یادگار مانده است. )فردوسی، همان( چهارشنبه 
ســوری نیز مانند جشن سده، بزرگداشت آتش 
است که گویی با کشــف آن، روزگار نوینی در 
زندگی انسان پدید آمده است و بنابراین در طلیعه 

»نوروز« وجود آن بایسته و ضروری است.   
گرامی داشــت آتش، در مذاهب باســتانی نیز 
بازتافته اســت. در اوســتا، آتش / آتر / آذر یک 
از بزرگترین ایزدان )فرشتگان واالمقام اهورامزدا(  
است و در شــاخه های دیگر اقوام آریایی مثل 
هندوان به نام  آگنی شــناخته شده و از خدایان 
بزرگ اســت. )اوشــیدری، ۶۶( و رمز پیروزی 
معنوی روشنایی و راستی بر نیروهای تاریکی و 
دروغ اســت و از فره ایزدی پاسداری می کند تا 

اژی_دهاک به آن آسیب نرساند. )ستاری، ۵۸(
ایرانیان پیش از اســالم با افروختن آتش در ده 
روز پایانی ســال، »برای فروهــر نیاکان نیایش 
می کردند و به آنان درود می فرســتاند اما پس 
از ساســانیان و با ورود اسالم، چون اعراب روز 
چهارشنبه )یوم االرباع( را شوم می دانستند، این 
رسم آتش افروزی به شامگاه چهارشنبه آخر سال 
افتاد.« )اوشــیدری، ۲4۳(  هم با باورهای عامیانه 
دین داران جدید هماهنگی یافت و هم اثری از 
دین قدیم را با خود نگه داشــت و بعد با برخی 
رسوم محلی دیگر هم پیوند خورد که امروزه در 
گوشه و کنار، هر جا به شکلی برگزار می گردد 
ولی هسته اصلی آن - بزرگداشت آتش تمدن و 

تحول آفرین- در همه هست. 
با تحوالت دنیای صنعتی، رســوم و برنامه های 
آتش بازی که یک رسم نمایشی اروپایی و چینی 
و... اســت، از دوره قاجار، به این جشن افزوده 
شده است. این جلوه های نور و رنگ آتشناک نیز 
زیبایی هایی دارد ولی باعث خشونت ها و اندوه 
آفرینی های چندی نیز می شود که نه دلخاه هیچ 
انسانی است و نه شایسته جشن های ایرانی. زیرا 
در جشن های ایرانی به نوشته محققان چند عنصر 
ثابت وجود دارد، از جمله:  گرامی داشت آب یا 
آتــش، پیوند آنها با پدیده های طبیعی و کیهانی 
و اقلیمی، ســرور و خوشخویی و خرسندی و 
پرهیز از خشونت، پاسداشت طبیعت و زندگی 
و گسترده بودن و همگانی بودن جشن ها از آن 

جمله است.  
امید که با برگزاری شایســته چهارشنبه سوری، 
شادی و سرزندگی نثار همگان گردد و در شعله 
های فروزان آتش، زردی از دلها و چهره ها رخت 

بندد و سرخی )سوری( آن بر جان ها بتابد. 
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
چهارشنبه سوری خجسته باد!

منابع:
 دانشنامه مزدیسنا، جهانگیر اوشیدری.

جهان اسطوره شناسی، X، جالل ستاری
فرهنگ اســاطیر یونان و روم، ژوئل اســمیت، 

ترجمه شهال برادران
راهنمای زمان جشــن ها و گردهمایی های ملی 

ایران، رضا مرادی غیاث آبادی، ۱۳۸۶

چهارشنبه سوری، جشن آتش پاالینده

چهارشنبه سوری خجسته باد

با رفتارهای خطرناک و غیرفرهنگی

چهارشنبه سوری را تلخ نکنیم
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
زنجان گفت: قیمت میوه تنظیم بازار شــب عید 
برای پرتقال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ســیب زرد 
۹۰۰۰ تومان و سیب قرمز ۷۵۰۰ تومان تعیین شد.
محمدرضــا آبی پور پیــش از ظهر امــروز )۲۵ 
اســفندماه( در نشست ســتاد تنظیم بازار استان 
زنجان، اظهار کرد: هــدف از عرضه میوه تنظیم 
بــازار، رویکرد حمایتی بوده و ما رویکرد رقابتی 
با بــازار نداریم، بلکه هــدف همراهی با بازار و 

جلوگیری از افزایش قیمت ها است.
وی افــزود: یارانه تخصیص  یافتــه برای توزیع 
میوه تنظیم بازار شــب عید در اســتان به میزان 
سال گذشــته یعنی همان ۲ میلیارد تومان است 
و افزایش میــزان یارانه تخصیصی بــه این امر، 
امکان پذیر نیســت و نباید یک ریال هم بیش از 

یارانه های پرداختی برای تنظیم بازار هزینه شود.
این مســوول ادامــه داد: نظر ســتاد تنظیم بازار، 
تعدیل و کنترل بازار بوده و هدف آن اســت که 
دســت مردم به کاالهای بازار برسد. معموالً بعد 
از روزهای عیــد، افزایش قیمت اتفاق می افتد و 

تالش داریم تناسب در بازار ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
تصریح کرد: امسال با اینکه نمایشگاه بهاره برای 
عرضه محصوالت در آســتانه عید دایر نشد ولی 
اصناف اســتان با انصافی که از خود نشان دادند، 
همه اســتان را به نمایشــگاه عرضه کاال تبدیل 

کردند.

وی با بیان اینکه تضمینی برای کنترل قیمت ها با 
مدیریت بازار وجود ندارد، یادآور شــد: تشدید 
نظارت بر بازار از ۱۵ بهمن ماه امسال آغاز شده و 
این روند همچنان بر نحوه توزیع و عرضه کاالها 

در استان ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست، رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجان نیز اظهار کرد: امســال 
۱۰۰۰ تن میوه شب عید در زنجان خریداری شده 
که از این میزان ۶۰۰ تن پرتقال تامسون تنکابن و 
4۰۰ تن سیب قرمز و زرد آذربایجان غربی است.

ناصــر فغفوری ادامــه داد: با توجه به شــرایط 
اجتماعی متاثر از کرونا ۷۰۰ تن خرید میوه شب 
عید در زنجان کاهش یافته و پیش بینی می شــود 
کیفیت میوه شــب عید در سال کنونی نسبت به 

سال گذشته بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی ستاد تنظیم بازار 
پرتقال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، سیب قرمز ۷۵۰۰ 
تومان و ســیب زرد ۹۰۰۰ تومان اســت، گفت: 
قیمت کنونی پرتقال بــرای مصرف کنندگان ۱۳ 
هزار تومان و قیمت پیشنهادی برای پرتقال تنظیم 

بازار نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
این مسوول خاطرنشان کرد: به دنبال اعالم قیمت 
میوه شــب عید، شــاهد افزایش ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
تومانی قیمت میوه هستیم که احتمال می رود پس 

از آغاز عرضه، این مهم تعدیل شود.
سرپرســت پشتیبانی امور دام اســتان زنجان نیز 
در این نشســت، از توزیع ۱۳۰ تن گوشت مرغ 
منجمد در این اســتان خبــر داد و اظهار کرد: در 
همه فروشگاه ها مرغ منجمد با قیمت ۱۵ هزار و 
۵۰۰ تومان به وفور در دسترس شهروندان است.

قاسم معینی ادامه داد: ۳4 تن گوشت قرمز منجمد 
نیز از قرار هر کیلوگرم ۷۷ هزار تومان به مباشران 
تحویل شــده و توزیع در ســطح استان از امروز 
)۲۵ اســفندماه( آغاز می شود که قیمت آن برای 
۸۰ هزار تومان اســت که از امروز توزیع آن در 

فروشگاه های بزرگ آغاز می شود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: در بــاره ذخیره 
محصوالت استراتژیک پشتیبانی امور دام، ذرت، 
جو و ســویا، به اندازه کافی در انبارهای اســتان 

موجود است.
به گزارش ایســنا، آغاز توزیع گوشــت منجمد 
به قیمــت ۸۰ هزار تومان، توزیــع مرغ منجمد 
بــه قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومــان و میوه تنظیم 
بازار شــب عید برای پرتقــال ۱۱ هزار و ۵۰۰ و 
سیب زرد ۹۰۰۰ و ســیب قرمز ۷۵۰۰ تومان از 
مصوبات این کارگروه بود که از امروز تا تعدیل 

بازار الزم االجرا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان خبر داد؛

قیمت میوه تنظیم بازار شب عید در زنجان تعیین شد  معاون راهداری زنجان خبرداد؛
کاهش 80 درصدی 

عرضه الستیک با ارز دولتی 
در استان زنجان

و  راهــداری  کل  اداره  معــاون   
حمل و نقــل جاده ای اســتان زنجان گفت: 
نسبت به سال گذشته عرضه الستیک با ارز 
دولتی، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

علی مدقالچی در گفت و گو با موج رســا، 
اظهار داشــت: هــم اکنون کمبــود عرضه 
الســتیک با ارز 4 هــزار و ۲۰۰ تومانی از 
مشــکالت رانندگان استان زنجان است که 
نیاز اســت این موضوع مورد بررسی قرار 

گیرد.
وی با بیان اینکه بر پایــه آمار میزان توزیع 
الســتیک با ارز ترجیحی 4 هــزار و ۲۰۰ 
تومانی در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با سال 
۹۸ کاهش ۸۰ درصدی دارد، افزود: الستیک 
بــا ارز ترجیحی امســال کمتــر در اختیار 

رانندگان قرار گرفت.
این مسوول بیان داشت: دالیل متعددی برای 
کاهش عرضه الستیک با ارز ترجیحی وجود 
دارد که عدم تمایل الســتیک فروشان برای 
فروش الستیک با قیمت ارز ترجیحی یکی 
از مشکالت در این زمینه محسوب می شود.

معــاون اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان زنجان ادامــه داد: کمبود و 
گرانی قطعات یدکی یکی دیگر از مشکالت 
رانندگان زنجانی اســت که در جلســات 
مختلف مشــکالت مطرح شــده است و 
امیدواریم به زودی این مشکالت حل شود.

وی با اشاره به اینکه امسال روغن مورد نیاز 
رانندگان از سوی اتحادیه تعویض روغنی ها 
و انجمن صنفی رانندگان زنجان در اســتان 
توزیع می شود، خاطرنشــان کرد: نشستی 
با حضور حوزه اقتصادی اســتان برای رفع 
مشــکالت رانندگان استان زنجان در زمینه 
کمبود الســتیک و روغن برگزار شده است 

که مشکالت پیگیری و حل می شود.

خبـرخبــر

فرنشین محیط زیست استان:
راه اندازی تصفیه خانه روی 

زنجان به دغدغه های زیست 
محیطی پایان می دهد

 فرنشین محیط زیست استان زنجان 
از اجــرا و راه اندازی تصفیه خانه صنعتی 
تخصصی  صنعتی  شــهرک  فاضالب های 
روی زنجــان، برای اولین بار در ســطح 
کشــور خبر داد و گفت: با راه اندازی این 
تصفیه خانــه دیگر هیــچ فاضالبی مانند 
پسماند و پساب، در شهرک رها و یا از آن 

خارج نمی شود.
حســین آبســاالن در گفــت و گــوی 
اختصاصی با خبرنــگار ایرنا، افزود: برای 
اولین بار در سطح کشور و بعد از ۲۰ سال، 
تصفیه خانه صنعتی فاضالب های شهرک 
تخصصی روی زنجان، با مشارکت سرمایه 
گذاران واحدهای مســتقر در این شهرک 

بهره برداری می شود.
وی با بیان اینکه، با آغاز به کار این تصفیه 
خانــه، فاضالب تولیدی پــس از تصفیه، 
دوباره  به سیستم برمی گردد، افزود: با این 
روش، هم در مصــرف آب صرفه جویی 
و هم از آلودگی بیشتر جلوگیری می شود.

 از تسهیالت دولتی در این طرح استفاده 
نشده است

وی از اجــرا و راه اندازی این تصفیه خانه، 
به عنوان بزرگترین طرح، در کنار مدیریت 
پسماند، نام برد و گفت:  عملیات ساخت 
سازه های ســاختمان تصفیه خانه تا چند 
روز دیگر به پایان می رســد  و پس از آن 
نصب تجهیزات آغاز و تا ســه ماه آینده به 

بهره برداری می رسد.
فرنشــین محیط زیســت اســتان زنجان 
تاکید کرد: خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد 
ماشین آالت و تجهیزات این تصفیه خانه 

خریداری شده و آماده نصب است.
آبساالن با اشاره به اینکه با آغاز به کار این 
تصفیه خانه هیچگونه  پســابی از شهرک 
خارج نمی شــود گفت: پساب های آلوده 
و حتی آبهای ســطحی ناشــی از بارش ها 
درخیابان ها هم از شهرک خارج نمی شود 
و پس از تصفیه دوباره به چرخه در تولید 

بر می گردد.
وی هزینــه اجرا و راه اندازی این طرح را  
۱۵ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: همه 
این اعتبار با مشــارکت واحدهای مستقر 
در شــهرک روی هزینه می شود و از هیچ 
تسهیالت دولتی و ارگانی حتی یک ریال 

در این طرح استفاده نشده است.

 استاندار زنجان گفت: باستفاده از مدیران 
بومی در دســتور کار جدی است و تا به امروز 

اقدام جدی در این زمینه صورت گرفته است.
بــه گزارش زنگان امروز، فتــح اله حقیقی ظهر 
دیروز در نشست مجمع مشورتی جوانان استان، 
به اهمیت تشــکیل این مجمع و حضور جوانان 
در آن اشــاره کرد و گفت: انتخاب شــما برای 
حضــور در این مجمع با هدف آشــنایی عملی 

در شــرایط کاری و در راســتای تربیت مدیران 
جوانان است.

وی اظهار کرد: هدف از تشکیل مجمع مشورتی 
جوانان تربیت و پرورش جوانان مستعد مدیریت 

بدون وابستگی است.
بنده شــعاری  اســتاندار زنجان گفت: حرکت 
و نمایشــی نیســت و در حالی که اینگونه نبود 
و نتایج حضور جوانــان در این مجمع در دراز 

مدت به بار خواهد نشست. حقیقی با بیان اینکه 
این اقدام و حرکت ما در استان زنجان به یادگار 
می ماند، تاکید کرد: مدیران آینده نیز این حرکت 
و اقدام را تکرار و در راســتای پرورش مدیران 

اقدام کنند.
وی بــا بیان اینکه همه تالش خــود را کردم تا 
مدیران بومی به کار گرفته شوند و در این راستا 
از هیچ تالشــی دریغ نکردم، ابراز داشــت: این 

مهم در اســتان به خوبی محقق شــد. استاندار 
زنجان با تاکید بر اینکه هیچکس نمی تواند ادعا 
کند که به اندازه بنده از مدیران بومی در پســت 
های مدیریتی اســتفاده کرده است، گفت: من به 
صــورت محدود و در دایره محــدوده حوزه یا 

اشخاص خاصی فکر نمی کنم.
حقیق با بیان اینکه دیدگاه مدیرت استان همیشه 
در حوزه گســترده در سطح استان و کشور بوده 

اســت، تصریح کرد: آموخته هــای جوانان در 
شــرایط کاری به صورت عملی چنان ارزشمند 
است که در هیچ دانشگاهی نمی توانند آن را یاد 

بگیرند.
استاندار زنجان گفت: جوانان یقین داشته باشند 
که فقط در شرایط عملی می توانند درک کنند که 
شعار دادن با کار کردن به معنای واقعی، تفاوت 

زیادی دارد.

تاکید استاندار زنجان بر استفاده از مدیران بومی
 هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به اندازه من از مدیران بومی در پست های مدیریتی استفاده کرده است

 فرمانــدار زنجان گفــت: از ابتدای ۲۰ 
اسفند سال کنونی تا پایان وقت روز یکشنبه ۱۰۰ 
نامزد شورای شــهر مربوط به شهرهای زنجان، 
نیک پی و ارمغانخانه ثبت نام قطعی کرده اند که 
از این تعداد ۱۱ نفر سابقه عضویت ادوار گذشته 

شورای شهر را در کارنامه خود دارند.
رضا عســگری در گفت و گو با خبرنگاز ایرنا 
افزود: تا کنون و از زمان آغاز ثبت نام شــورای 
اســالمی شــهرها ۱۰۰ نفر از راه های مختلف 
دسترسی اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد 
۹۰ نامزد برای شــهر زنجان،۶  نامزد برای شهر 
نیک پی و چهار نفر نیز مربــوط به ارمغانخانه 

بوده است.
وی با اشــاره به جنسیت ثبت نام شدگان اضافه 
کرد: تاکنــون از ۱۰۰  نامزد ثبت نام شــده ۹۱ 
داوطلب مرد بوده و ۹ داوطلب دیگر زن هستند.
این مســوول در باره رده های ســنی داوطلبان 
شورای شــهر زنجان گفت: بر این پایه در این 
دوره از شــوراها تا کنون ۱۲ نفر  زیر  ۳۰ سال، 
۱۲ نفر بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۲4 نفر بین ۳۶ تا 4۰ 

سال، ۱۷ نفر بین 4۱ تا 4۵ سال، ۱۸ نفر بین 4۶ 
تا ۵۰ سال،۱۲ نفر بین ۵۱ تا ۵۵ سال، چهار نفر  
نیز بین ۵۶ تا ۶۰ سال بوده و یک نفر نیز  باالی 

۶۰ سال ثبت نام کرده است.
وی با اشــاره به اینکه به میزان تحصیالت ثبت 
نام شدگان قطعی یک نفر با تحصیالت حوزوی 
و یک نفر نیز دیپلم بوده اســت، اضافه کرد: این 
فرد با مدرک تحصیلی دیپلم به دلیل آنکه سابقه 
شــورایی در محل ثبت نام داشته، بر پایه قانون 

اجازه انجام چنین کاری به او داده شده است.
این مسوول ادامه داد: بر این مبنا چهار نفر فوق 
دیپلم، 4۵ نفر از داوطلبان دارای مدرک تحصیلی 
لیسانس،4۶ داوطلب دارای مدرک تحصیلی فوق 
لیسانس و ۳ نفر هم دارای مدرک دکتری هستند.
فرماندار شهرستان زنجان گفت: ۱۲ نفر از ثبت 
نام شــدگان بازنشسته، ۲ نفر استاد دانشگاه، ۳۱ 
نفر کارمند، ۱۱ نفر فرهنگی، ۲۱ نفر شغل آزاد و 
۱۸ نفر از دیگر مشــاغل، ۲ نفر بیکار و یک نفر 

پزشک هستند.
وی با بیان اینکه یک نفر از ثبت نام شدگان ادعا 

کرده که دارای سابقه نمایندگی مجلس شورای 
اسالمی اســت، اظهار داشت: بررسی های اولیه 
نشــان می دهد این فرد نمایندگی مجلس ادوار 
گذشــته زنجان را نداشته، اما برای بررسی دقیق 
صحت و ســقم این موضوع در هیات اجرایی 

مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفتــه فرماندار زنجــان، از مجموع ثبت نام 
شــدگان قطعی ۱۶ نفــر از خانــواده ایثارگران 

هستند.
عســگری با اشاره به روند ادامه ثبت نام نامزدها 
در روزهای آینده به ویژه روزهای پایانی مهلت 
تعیین شــده افزود: بر پایه تبصره ســه ماده ۳۰ 
قانون انتخابات شوراهای اسالمی، ارائه گواهی 
عدم ســوء پیشینه از ســوی داوطلبان انتخابات 
شوراهای اســالمی هنگام ثبت نام الزامی است 
و ارائه این گواهی در این دوره از انتخابات باید 
قبــل از فرایند ثبت نام نامزدها و در هنگام ثبت 

نام  ارائه شود.
وی ادامه داد : ثبت نام نامزدهای شــورای شهر 
زنجان بــا هماهنگی های انجــام گرفته در ۵۰ 

دفتر پیشــخوان در سطح شهر در روزهای ثبت 
نام امکان پذیر بوده و دفاتر پیشخوان هیچگونه 

تعطیلی ندارند.
 فرماندار زنجان با بیان اینکه ۲ دفتر پیشــخوان 
برای تســهیل در امور ثبت نام نامزدها در محل 
فرمانداری برای ثبت نام مستقر شده است گفت: 
نامزدهای شورای شــهر باید با مدارک کامل به 
محــل ثبت نام مراجعه کنند و هرگونه نقص در 
مــدارک می تواند فرایند ثبت نام را با مشــکل 

مواجه کند.
وی بــا تاکید بر اینکه ثبت نــام صرفا در دفاتر 
پیشخوان و یا الکترونیکی به منزله ثبت نام قطعی 
تلقی نمی شود خاطرنشان کرد: نامزدها باید بعد 
از ثبت نام غیرحضوری بــا اصل مدارک و کد 
پیگیری ثبت نام اولیه بــه فرمانداری مراجعه و 

ثبت نام خود را نهایی کنند.
این مســوول در پایان از نامزدهــای انتخابات 
ششمین دوره شورای شــهر خواست، ثبت نام 
را با توجه به احتمال تراکم در شــرایط کرونایی 
در روزهای ابتدایی انجام دهند و این مهم را به 

روزهای پایانی مهلت تعیین شده موکول نکنند.
به گفته وی، سامانه ثبت نام شورای اسالمی شهر 
راس ساعت ۱۸ روز ۲۶ اسفند به پایان می رسد 

و در این میان صرفا افرادی مورد تایید قرار می 
گیرند که فرآیندها را طی کرده باشــند، در غیر 

اینصورت پذیرفته نمی شود.

فرماندار زنجان:

شمار داوطلبان ثبت نام شده شورای شهر زنجان  به ۱۰۰ نفر رسید

 رییس کل دادگســتری اســتان زنجان با 
بیان اینکه »دســتگاه های متولی نسبت به تأمین 
کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم اقدام کنند« 
گفت: با هنجار شــکنان و مخالن نظم و امنیت 

مردم در چهار شنبه آخر سال برخورد می شود.
به گزارش تســنیم، حجت االســالم اسماعیل 
صادقی نیارکی در نشســت شورای پیشگیری 
از وقــوع جرم و شــورای حفــظ حقوق بیت 
المال در امور اراضی ملی استان با تبریک اعیاد 
شعبانیه اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه 
چهارشنبه آخر سال قرار داریم، ستاد ملی مبارزه 
با کرونای استان تأکید دارد که هیچ تجمعی در 

سطح استان در اماکن انجام نشود.
وی با تاکید بر اینکــه نیروی انتظامی با افرادی 
که در چهار شنبه آخر سال بر خالف سفارش ها 
و مصوبــات ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا برای 
شهروندان مزاحمت و ناامنی ایجاد کنند برخورد 
قاطع خواهد کرد، افزود: از تمام دســتگاه های 
اســتان انتظار همکاری در این باره را داریم اما 
باید متذکر شــد خودروهایی که در این راستا 
توقیف شــوند تا پایان تعطیــالت به پارکینگ 

منتقل خواهند شد.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان در ادامه با 
اشاره به ضرورت نظارت و اقدامات پیشگیرانه 

دســتگاه های متولی در حوزه امور اراضی ملی 
عنوان کــرد: تعطیالت نوروز در پیش اســت 
بنابراین ضروری است تمامی دستگاه های متولی 
در حوزه حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی 

ملی همکاری کنند.
وی گفت: باید نظارت ها و اقدامات پیشگیرانه 
در حوزه هــای تعرض به اراضــی ملی و منابع 
طبیعی، حفر چاه های غیر مجاز، برداشــت های 
غیر مجاز منابع آبی زیر زمینی، تعرض به حریم 
و بســتر رودخانه ها و تغییر کاربری در اراضی 
ملی توسط افراد ســود جو و فرصت طلب به 

عمل آید.

این مقام مســوول با تاکید بر موضوع کشــیک 
ادارات برای انجــام مأموریت محوله در حوزه 
مربوطــه در روزهای تعطیالت نوروز بیان کرد: 
دستگاه های خدمات رســان در تعطیالت باید 

اهتمام الزم در امور محوله را داشته باشند.
حجت االســالم صادقی نیارکی در بخشی دیگر 
از سخنان خود با بیان اینکه تعداد قابل توجهی 
از مددجویان جرایم مالی غیر عمد شامل اعطای 
مرخصی در تعطیالت نوروز هستند خاطر نشان 
کــرد: این افــراد خطری برای جامعــه ندارند 
و می تواننــد در آغاز ســال نو و تعطیالت کنار 

خانواده های خود باشند.

رییس کل دادگستری استان:

 هنجارشکنان در زنجان منتظر برخورد قضایی باشند
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یکی از دغدغه های ایــن روزهای قزل اوزون در 
کنار خشکســالی، تصرف غیرقانونی بســتر این 

رودخانه است.
رودخانه قزل اوزن یکی از طویل ترین و زیباترین 
رودخانه های ایران است که از ارتفاعات کردستان 
سرچشمه می گیرد و از بخش جنوب غربی وارد 
خاک اســتان زنجان می شود که در آخرین مسیر 
خود قبــل از خروج از محدوده اســتان زنجان، 
مســیر ۷۰ کیلومتری را از داخل شهرستان طارم 

طی می کند.
رودخانه قزل اوزن در زمانی که هنوز تراژدی مرگ 
رودخانه ها در کشور به صدا در نیامده بود، یکی 
از پرآب ترین رودخانه های استان و پناه شالیزارها 

و باغ های زیتون کشاورزان طارمی بود.
قــزل اوزن که اکنــون نفس های آن به واســطه 
خشکسالی، ساخت چند ســد مختلف بر روی 
آن، اســتفاده غیرمجاز و بی رویه کشــاورزان از 
آب ایــن رودخانه و مدیریت نکردن اصولی آب 
در حوضه های آب ریز به شــماره افتاده، شاهرگ 
حیاتی زندگی مردمانی اســت کــه درآمدی جز 
کشاورزی ندارند و با خشــک شدن آن، نه تنها 
اقتصاد آنان، بلکه اقتصاد اســتان به شدت ضربه 
خواهد خورد و زیبایی و عظمت قزل اوزن نیز از 

بین خواهد رفت.
خشکســالی و مدیریت نشدن قزل اوزن به مرور 
زمان تاثیرات جبران ناپذیری بر روی اکوسیســتم 
منطقه و زندگی دیگــر موجودات و گیاهانی که 
زندگی شــان با رودخانه قزل اوزن پیوند خورده، 

خواهد داشت.
در ایران همیشــه با کم آبی همراه بوده و رودخانه 
قــزل اوزن زندگی بخش زمین هــای زیادی بوده 
اســت. بیش از نیمی از این رود طویل در خاک 

ایران است. سرچشــمه اصلی رودخانه قزل اوزن 
از ارتفاعات چهل چشــمه دهستان سارال بخش 

دیوان دره شهرستان سنندج است که پس از عبور 
از استان های کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و 

اردبیل در الهیجان گیالن و در نزدیکی حســن 
کیاده به دریای خزر می ریزد. طول خط ســیرش 

حدود ۵۰۰ کیلومتر است که بیش از نیمی از آن 
در خاک استان زنجان جریان دارد.

از آنجایی که رودخانه ها همــواره دارای زیبایی 
طبیعی برای بشــر بوده و ارزش اقتصادی دارند، 
زمین هــای مجاور ایــن  مکان ها همــواره مورد 
توجه بوده که همین  موضوع زمینه سوءاســتفاده 
عــده ای منفعت طلــب را از ایــن منابــع عظیم 
خــدادادی و طبیعی به دنبال دارد که از مهم ترین 
این  سوءاستفاده ها در ســال های گذشته می توان 
به تصرف غیرمجاز بســتر رودخانه قزل اوزن و 
برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر این رودخانه 
اشاره کرد که این امر تهدیدی جدی برای زندگی 
مردم به ویژه کشاورزان به شمار می رود که برای 
غلبه بر این مشکل، در سال های گذشته آزادسازی 
خط بســتر این رودخانه مورد توجه جدی قرار 

دارد.
در همین رابطه رییس اداره منابع آب طارم با تاکید 
بر ضرورت صیانت از بستر رودخانه ها، می گوید: 
آزادسازی حدود یک و نیم کیلومتر از طول خط 
بســتر رودخانه قزل اوزن در راســتای صیانت از 
حریم و بستر رودخانه های شهرستان طارم و در 
راســتای انجام وظایف حکومتی و اعمال تبصره 
4 ماده ۲ قانون توزیع عادالنه آب در شهرســتان 

طارم انجام شد.
مجتبــی کریمی تصریح می کنــد: تصرف حریم 
و بســتر رودخانه ها از طریق ساخت و سازهای 
غیرقانونی، برداشت غیرمجاز مصالح شن و ماسه 
از داخل حریم و بســتر رودخانه هــا و هرگونه 
تخریب این مجاری آب های سطحی نوعی جرم 
تلقی می شود و پیگردهای قضایی را به دنبال دارد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه رودخانه قــزل اوزن 
زندگی بخــش زمین های زیادی اســت، یادآور 
می شود: بیش از نیمی از این رود طویل در خاک 

استان زنجان قرار دارد.

تصرف بستر رودخانه قزل اوزن، دغدغه کشاورزی طارم

مهمانانناخواندهقزلاوزن
 نفس های قزل اوزن به واسطه خشکسالی، ساخت چند سد مختلف بر روی آن، استفاده غیرمجاز و بی رویه کشاورزان از آب این رودخانه 

و مدیریت نکردن اصولی آب در حوضه های آب ریز به شماره افتاده است

 معاون صدای مرکز زنجان از راه اندازی 
رادیوی منطقه ای بین استانهای زنجان، اردبیل و 

آذربایجان شرقی در روزهای نوروز خبر داد. 
فریدون صفری در گفتگو با زنگان امروز اظهار 
کرد: روزانه ۱۵۰ دقیقه برنامه از ساعت ۱۰صبح 
الی ۱۲:۳۰ ظهــر تحت عنوان »اؤلکه میزه باهار 
گلیب« در جغرافیای این سه استان پخش خواهد 

شد.
وی »بهار گلدی« را عنوان ویژه برنامه ی تحویل 
ســال رادیو زنجان اعــالم کرد و افــزود: این 
برنامه ی ۱۸۰ دقیقه ای، از ساعت ۱۱ الی ۱4 روز 

۳۰ اسفندماه پخش خواهد شد.
وی »نوروز گولو« و »نــوروز در جبهه ها« را از 

دیگــر ویژه برنامه های نــوروزی رادیو زنجان 
برشــمرد و گفت: در حــوزه ی طنز، تفریحی و 
سرگرمی، سه برنامه با عناوین »دوزدان« به مدت 
۵۰ دقیقه، »دل خنده«  ۱۵ دقیقه و »قند و عسل« 

با زمان پخش ۲۰ دقیقه طراحی شده است.
معاون صدای مرکز زنجان، موســیقی را بخش 
الینفک رادیو قلمداد کرد و افزود: ســه برنامه ی 
موسیقی محور با عناوین »بهارانه« ، » هزار ترانه« 
و » یــک پیام،یک ترانــه« در روزهای نوروز از 
رادیو زنجان پخش خواهد شــد تا پاسخگوی 

مخاطبان در این حوزه باشد.
وی با اشــاره به تولید بسته های کوتاه در صدای 
مرکز زنجان جهت پیشگیری از سوانح چهارشنبه 

آخر ســال، اظهار کرد: همچنیــن ویژه برنامه ی 
»استقبال از بهار« با رویکرد تفریحی، سرگرمی، 
اطالع رســانی و پوشش فعالیتها و خدمات کادر 
درمان و مدافعان ســالمت از ۱۵ اسفند الی ۲۹ 
اسفند، روزانه به مدت ۱۲۰ دقیقه از ساعت ۱۶ 

تا ۱۸ پخش می شود.
وی با بیان اینکه صداوسیمای مرکز زنجان پویش 
»زنجان همدل« را جهت آزادســازی ۷۰زندانی 
نیازمند آغاز کرده است، ادامه داد: این پویش از 
عید مبعث تا عید نــوروز، از عید نوروز تا نیمه 
شــعبان و از نیمه شــعبان تا نیمه ی رمضان که 
مصادف با میالد امام حسن مجتبی)ع( می باشد، 
برای جلب مشــارکت خیرین و هم اســتانیهای 

زنجانی فعالیت می کند.
صفــری به تغییر رویکرد رادیــو زنجان  از آغاز 
شیوع کرونا اشــاره کرد و گفت: تولید برنامه با 
هدف تهیه ی گــزارش از پویش ها و کمک های 
مردمی برای اقشــار آسیب پذیر از کرونا، معرفی 
دستاوردهای علمی کشــور از جمله واکسن و 
دیگر تجهیزات در حوزه ی پیشــگیری از کرونا، 
و پوشــش کارگاهها و واحدهای صنعتی تولید 
ماســک و لباســهای مخصوص کادر درمان در 

راستای  همین رویکرد بوده است.
وی با بیان اینکه نیازســنجی از مخاطبان رادیو 
زنجان به صورت فصلی انجام می شــود، اظهار 
کرد:  بر طبق آخرین نیاز ســنجی انجام شــده، 

مهمترین انتظار مخاطبان از رادیوی اســتانی در 
سه محور پیگیری مطالبات به حق، تهیه و تولید 
برنامه های طنز، تفریحی و سرگرمی و همچنین 

برنامه های موســیقی محور خالصه می شود و 
رادیو زنجان نیز هم اکنون، جدول پخش خود را 

بر پایه این نیاز تنظیم کرده است.

 رییس اداره سالمت روان معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی اســتان زنجان گفت: بــا افتتاح کلینیک 
ســوگ بیــش از ۷۰۰ نفر از خدمــات رایگان 
روانشــناختی آن بهره مند شــده اند و بررسی ها 
نشان می دهد نتایج حاصل این مراجعات به رفع 
مشکالت روحی و روانی گروه های هدف منتهی 

شده است.
احســان فکور در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: در زمان حاضــر روزانه پنج تا ۶ خانوار 
بــه این کلینیک مراجعه می کننــد و بر این پایه 
ایــن مرکز تا ریشــه کنی ویــروس کرونا برای  
خدمت رســانی به تمامی افرادی کــه نیازمند 
مشــاوره و دریافت کمک های معنوی هستند، 
فعالیت خواهند داشت تا بخشی از مشکالت و 
فشارهای روانی که به برخی از خانواده ها به دلیل 

بروز این بیماری وارد شده را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: شــوربختانه شیوع کرونا و لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در ســطح شهر 
مراحل ســوگواری خانواده ها برای از دســت 
دادگان را آنگونــه که باید و شــاید امکان پذیر 
نکــرد و در این میان یکــی از آیتم های مراحل 

ســوگ این اســت که اعضای خانواده بتوانند 
به راحتی ســوگواری کنند، مجلــس ترحیم و 
گردهمایی هایی خانوادگی برگزار کنند تا بتوانند 
بار منفی حاصل از این اتفاق ناخوشایند را بروز 

و کاهش دهند.
این مســوول ادامه داد: به دلیل شیوع کرونا این 
مراحل به دلیل محدودیت هایــی که دارد، طی 
نمی شد و همین موضوع مشکالتی را به جهت 
روانــی برای افــراد ایجاد کرده بــود و در این 
راســتا کلینیک سوگ زنجان نیز با هدف کاهش 
فشارهای روانی این خانواده ها و همچنین ارائه 

خدمات رایگان روانشناختی تاسیس شد.
رییس اداره سالمت روان معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی 
استان زنجان، بابیان اینکه در زمان حاضر استقبال 
خوبی از این کلینیک در ســطح استان و کشور  
شــده است، ادامه داد: با ســاز و کارهای فراهم 
شده کارشناســان حرفه ای و متخصصی در این 
مرکز فعالیت دارند که با مراکز درمانی که فوتی 
)فوتی های ناشی از کرونا و غیر کرونایی( دارند 
در ارتباط هســتند و از این مجرا با خانواده های 
متوفی تماس و ارتباط برقــرار می کنند تا برای 

مشاوره سوگ به این کلینیک مراجعه کنند.
وی اظهار داشــت: حضور روانشناســان بالینی 
در این مرکز اعم از روانپزشــک، کار درمان گر، 
مددکار، نوروتراپیست و غیره در جهت کمک به 
این افراد است و در این کلینیک انواع تجهیزات 
تخصصی و روش هــای مختلف درمانی اعم از 
شــوک درمانی و غیره بــرای مراجعین در نظر 
گرفته شــده اســت تا به کمک این تجهیزات و 
روش های درمانی وضعیت مراجعه کنندگان و 

بیماران بهبود یابد.
فکور خاطرنشــان کرد: کلینیک سوگ ۲۳ مهر 
ســال کنونی برای اولین بار در کشــور و حتی 
در جهان در اســتان راه اندازی شد، کلینیکی که 
تالش می کند، خدمات رایگان روانشــناختی به 
خانواده های دچار ناراحتی های روحی و روانی 

ارائه کند.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا انواع بیماری های 
روانی به ویژه افســردگی را در  بین عموم بیش 
از گذشــته افزایش داده است، اضافه کرد: انجام 
مداخالت الزم در این حوزه از سوی متخصصان  
و دستگاههای متولی امر بیش از گذشته ضروری 
به نظر می رسد، چرا که در صورت بی توجهی 

تبعات ناخوشایندی را بر جا می گذارد.
به گفته این مســوول، برخــی مراجعات به این 

کلینیک توســط افراد به صورت داوطلبانه انجام 
می گیرد به طوری که عالوه بر گروه های هدف 

در اســتان از دیگر اســتانها نیز بــرای دریافت 
خدمات مورد نیاز مراجعه می کنند.

اعالم برنامه های نوروزی شبکه استانی صدای مرکز زنجان

 راه اندازی رادیوی منطقه ای 

رییس اداره سالمت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان:

بیش از ۷۰۰ نفر به کلینیک سوگ زنجان مراجعه کرده اند



سه شنبه 26 اسفند ماه  1399 / نمره 737 / سال چهارم4
وژیه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری؛ آیینی به قدمت تاریخ کهن ایران 
 پژوهشی درباره آیین چهارشنبه سوری

 چهارشنبه سوری یکی از جشن های ایرانی 
اســت که از غروب آخرین سه شنبه ماه اسفند، تا 
پس از نیمه شب تا آخرین چهارشنبه سال، برگزار 
می شــود و برافروختــن و پریــدن از روی آتش 
مشخصه اصلی آن است. این جشن، نخستین جشن 
از مجموعه جشن ها و مناسبت های نوروزی است 
که با برافروختــن آتش و برخی رفتارهای نمادین 
دیگر، به صــورت جمعی در فضای بــاز برگزار 

می شود.
برخی از پژوهشــگران، واژه ی »سور« در ترکیب 
»چهارشنبه سوری« را به معنای »جشن« می دانند، در 
حالی که برخی دیگر از پژوهشگران واژه ی »سور« 
را شکل دیگری از واژه ی »ُسرخ« می دانند و آن را 
برگرفته از سرخی آتش و به عنوان نمادی از سرخی 
چهره و ســالمتی فرد به حساب می آورند. برخی 
شواهد و قراین موجود، مانند رواج تلفظ چارشمبه 
ُسرخی در شــهر اصفهان و استفاده از واژه ی سور 
به جای سرخ در بســیاری از گویش های رایج در 
فالت ایران، صحت دیدگاه دوم را تقویت می نماید؛ 
شایان ذکر است دو واژه ی سور و ُسهر، که از نظر 
تلفظ شــباهت زیادی به واژه ی ســرخ دارند، در 
گویش های پشتو، لری، بختیاری و کردی به معنای 
سرخ به کار می روند، مانند گل سوری به معنای گل 

سرخ یا ُسهرَورد به معنای سنگ سرخ.
نام های محلی این جشن عبارتند از: گول چارَشمبه 
)اردبیــل(، گوله-گوله چارشــمبه )گیالن(، کوله 
چوارشمبه )کردستان(، چوارشمبه-کولی)غروه(، و 

چارشمبه-ُسرخی )اصفهان(.
به گفته ابراهیم پورداوود چهارشنبه سوری ریشه در 
گاهنبارِ َهَمْسپَتَْمَدم زرتشــتیان و نیز جشن نزول 
فروهرها دارد که شــش روز پیش از فرارســیدن 
نوروز برگزار می شــد.احتمال دیگر این است که 
چهارشنبه سوری بازمانده و شکل تحول یافته ای از 

جشن سده باشد، که احتمال بعیدی است.
در قدیمی ترین اشــاره به »شب ســوری« در قرن 
چهارم در تاریخ بخارا اشــاره ای به روز چهارشنبه 
نیست ولی از لفظ »عادت قدیم« استفاده شده است 

که نشان دهنده پیشینه این جشن است:
»و چون امیر منصور بن نوح به ُملک بنشست، اندر 
ماه شوال سال ســیصد و پنجاه، به جوی مولیان، 
فرمود تا آن سرای را دیگر بار عمارت کردند و هر 
چه هالک و ضایع شــده بود بهتر از آن به حاصل 
کردند. آنگاه امیر به سرای بنشست و هنوز سال تمام 
نشده بود که چون شِب سوری چنان که عادت قدیم 
است، آتشی عظیم افروختند. پاره ای از آن بجست 
و سقف سرای درگرفت و دیگر باره جمله سرای 

بسوخت«.
این فرض که برافروختن آتش در این روز بازمانده 
سنت اعالن ســال نو با آتش افروزی بر بام هاست 
و پریــدن از آتش، یادمان عبور ســیاوش از آتش 
است نیز مطرح بوده است. از سوی دیگر چون در 
برخی منابع از نحوست روز چهارشنبه سخن رفته، 
ممکن است ابداع چهارشنبه سوری یا تحول آن به 
صورت فعلی در قرون اولیه اسالمی رخ داده باشد.
همچنین گفته شده که چهارشنبه سوری به مناسبت 
بزرگداشت یاد قیام مختار ثقفی به خون خواهی امام 
حســین )ع( در ۶۶ هجری در کوفه بوده است که 
در روز چهارشنبه ای آغاز گردید و برای اعالن این 
قیام، یاران مختار بر پشــت بام های خانه های خود 

آتش افروختند.
برخی مردم نیز عقیــده دارند که برافروختن آتش 
به نشــانه پیروزی مختار بر قاتالن امام حسین )ع(  
اســت، اما این پیشینه توسط شواهد تاریخی تأیید 

نمی شود.
همچنین گزارش شده است که ابومسلم خراسانی 
برای آغاز قیامش در خراســان، به پیروانش دستور 
داده بود تا بر پشــت بام هایشان آتش روشن کنند. 
به گفتــه ابوریحان بیرونی، هرمزد یکم، شاهنشــاه 
ساسانی، دستور داده بود در نوروز، مکان های مهم را 
با آتش پاکیزه کنند زیرا معتقد بود که عناصر ناسالم 

در هوا وجود دارند.
بــرای  در عیــن حــال، ریشــه ای غیرآیینــی 
چهارشنبه سوری نیز قابل بررسی است: برافروختن 
آتش که کاربردهای بهداشتی و خاصیت گندزدایی 
داشته، احتماالً جزوی از برنامه های نظافت عمومی 
پیش از آغاز ســال جدید بوده، به ویژه اینکه دور 
انداختن و شکستن کوزه های قدیمی و مصرف شده 
در طول سال نیز از رسوم رایج در چهارشنبه سوری 
بوده است. با وجود مشــابهت های آداب و رسوم 
رایج در چهارشنبه ســوری و جشنی به نام آخری 
چهارشــنبهکه در آخرین چهارشــنبه ماه صفر از 
تقویم قمــری به ویژه در هند و پاکســتان برگزار 
می شود، بعید است که این جشن چنان که پنداشته 
شده است، دگردیســِی چهارشنبه سوری در نتیجه 
فشار و سخت گیری علمای متشرع بوده باشد، زیرا 
دست کم می دانیم که در روزگار اقتدار کامل علما و 
فقهای شیعه در عصر صفوی نیز این جشن به طور 
آشــکار و عمومی برگزار می شده است و از این رو 
به نظر نمی رسد که این رسم هیچ گاه عماًل ممنوع 

گردیده باشد.
این جشــن در نزد ایرانیان قبل از اســالم در روز 
خاصــی انجام نمی گرفــت و معمــوالً در اواخر 
زمســتان در حالی که زمین در حال گرم شدن بود 
انجام می شد، ولی پس از اسالم و حمله اعراب این 

جشن به آخرین چهارشنبه سال موکول می شد. زیرا 
چهارشنبه در نزد اعراب روزی نحس و شوم بود.

 از آنجا که عرب ها از نزدیکترین اقوام پیش از اسالم 
نزد ایرانیان بودند و حداقل هزار سال بخشی از ایران 
باستان بودند بسیاری از آداب و رسوم و عقاید شبیه 
به هم داشــته اند و پیش از اسالم بسیاری از قبایل 
عربی چون بنی تمیم و بخش بزرگی از بنی وایل و 
طی و قضاعه و ایاد و انمار زرتشتی بودند و نام های 
ایرانی مانند دختنوس =دخترنوش - زراره - بسطام 
=ویستهم بسوس وســوار بین عرب های پیش از 

اسالم به فراوانی است.
کتایون مزداپور، نویســنده و پژوهشگر زرتشتی، 
درباره ارتباط چهارشنبه ســوری با آیین زرتشــتی 

چنین می نویسد:
جشــن ها و آیین های ایرانی به همه ایرانیان تعلق 
داشته اند و دارند. بســیاری از آن ها به دوران پیش 
از مهاجرت آریاییان به این ســرزمین بازمی گردند 
و خیلــی از آن هــا هرگز زرتشــتی نبوده اند، مثل 

چهارشنبه سوری.
البته برخی از مخالفین دیدگاه فوق این شبهه را مطرح 
می کنند که اگر چنانچه چهارشنبه سوری را جشنی 
کهن و متعلق به دوران پیش از اسالم بدانیم، با دو 
مشکل مواجه خواهیم بود: اول اینکه ایرانیان قبل از 
اسالم، هفته نداشتند و هریک از روزهای ماه را به 
نامی می خواندند، دیگر اینکه بی احترامی به آتش و 
پریدن از روی آن با سنت زرتشتیان سازگار نیست. 
)البته در این باره چنین توضیحی نیز منطقی است 
که در همان نام روزها، نام روزهای یکم، هشــتم، 
پانزدهم و بیست وســوم هر ماه نام خداوند استـ  
ـ و از این رو آن که صورِت نخستین  اورمزد و دیـ 
هفته در آن هنگام وجود داشــته و روزهای دست 
کشیدن از کار بوده باشد قابل توجه است جدا از آن 
که هفته در شکل کنونی اش و به ویژه فراگیری اش 
در جهان شــکلی مانوی دارد که آن هم برآمده از 
فرهنگ ایرانیان به شمار می رود و افزون بر این ها از 
آن جا که هنوز هم شکل آغازین چهارشنبه سوری در 
قالب آتش برپا کردِن بر بام ها در جاهایی از ایران، از 
جمله در خراسان جنوبی، بازمانده است این که این 
جشن ریشه ای ایران باستانی دارد تقریباً مورد توافق 
همه پژوهشگران اســت اما قطعاً در رویدادهایی 
در دوره میانه / اســالمی، احتماالً قیام هایی چون 

ابومسلم، دگرگون شده است(.
یک یا دو روز پیش از آخرین چهارشــنبه ســال، 
مردم برای گردآوری هیزم، بوته، خارشــتر، برگ 
خرما )شهر خور(، علف هرز )گاوان( یا ساقه برنج 
)گیالن( به بیــرون می روند. در بعدازظهر، پیش از 
شروع چهارشنبه سوری، هیزم ها در حیاط خانه، یا 
خیابان یا میدان روستا یا شهر چیده می شوند. این 
هیزم ها در دسته هایی یک، سه، پنج یا هفت عددی 
)همیشه در عددی فرد( به فاصله چند متری از هم 
چیده می شــوند. در غروب آفتاب یا اندکی پس از 
آن، هیزم هــا آتش زده می شــوند و مردان، زنان، و 
کودکان در حالی که »ســرخی تو از من، زردی من 
از تو« می خوانند، از روی آن می پََرند. اعتقاد بر این 
است که چنین کاری، آن ها را در طول سال بعد از 
بیماری و بدبختی مصون خواهد داشت. در برخی 
مکان ها )همچون نائین، انــارک، خور، و ارومیه( 
آتش ها بر روی پشت بام افروخته می شوند و یک 
کوزه آب بروی آن ریخته می شــود و خاکستر آن 
به درون خیابان انداخته می شود؛ در برخی دیگر از 

مکان ها، آیین بر روی تپه انجام می شود.
هیچ کــس نباید بر روی آتش بدمــد؛ پس از آنکه 
همه اهالی خانه از روی آتش پریدند، می بایســت 
آتش را به حال خود رها کرد تا خاموش شــود یا 
به وسیله آب )مثاًل در خور( آن را خاموش کرد. اگر 
آیین در حیاط برگزار شد، خاکستر آتش می بایست 
توسط یکی از اعضای خانواده، معموالً یک دختر 
نابالغ، برداشته شــود. او خاکستر را با خاک انداز به 

چهارراهی که محل انباشت خاکسترهاست حمل 
می کنــد و به خانه بازمی گردد. هنگام رســیدن به 
خانه، او باید در بزند و پرســش و پاسخ های زیر 
ردوبدل شوند: »کیست؟« »منم«. »از کجا می آیی؟« 

»از عروسی«. »چه آورده ای؟« »سالمتی.«
آیینی مشابه با چهارشنبه سوری در نزد ارمنیان ایران 
با نام دِرنِدز در ۱4 فوریه برگزار می شود که شامل 

پریدن از روی آتش است.
آیین های اضافه

عالوه برافروختن آتش، آیین های مختلف دیگری 
نیز در بخش هــای گوناگون ایــران در زمان این 
جشن انجام می شوند. برای نمونه، در تبریز، مردم 
به چهارشنبه بازار می روند که با چراغ و شمع، به طرز 
زیبایی چراغانی شده اســت. هر خانواده یک آینه، 
دانه های اسفند، و یک کوزه برای سال نو خریداری 
می کننــد. در برخی از بخش های ایران در روز بعد 
از چهارشنبه ســوری، خانه تکانی آغاز می شود. در 
شیراز، مردم آش رشــته می پزند و برای خانه های 
همدیگر ارســال می کنند. مهم ترین و مرسوم ترین 

آیین های مرتبط با چهارشنبه سوری چنین اند:
 آیین کوزه شکستن

در بیش تر شــهرهای ایران پس از پریدن از روی 
آتش، کوزه ها را می شکنند؛ این آیین احتماالً ریشه 
در این عقیده دارد که شکســتن کوزه باعث انتقال 
بدیُمنــی اهالی خانه به درون کوزه ها می شــود و 
شکستن آن ها باعث از بین رفتن بدیمنی می شود. 
تفاوت های جزئی در نوع شکستن کوزه در مناطق 
مختلف وجود دارد. در تهران یک یا چند ســکه 
درون کوزه جدید گذاشته می شود، و سپس از فراز 
بام به درون کوچه پایین پرتاب می شــود. تا اوایل 
دوره پهلوی، بســیاری از تهرانی ها تمایل داشتند 
کــه به نقاره خانه بروند و همراه با نواختن نقاره در 
ساعتی مشــخص، کوزه هایشان را به زمین پرتاب 
کنند. در خراسان، پیش از شکستن کوزه، مقداری 
زغال، نمک، و سکه در آن نهاده می شد و سپس هر 
عضو خانواده با گرداندن کوزه به دور سر خویش، 
هرگونه بدیمنی و حادثه بد را به کوزه منتقل کرده 
و در نهایت آن را از فراز بام به کوچه می اندازند. در 
شرق و جنوب شرق ایران، معموالً به جای کوزه های 
نــو، کوزه های بدون اســتفاده را انتخاب می کنند. 
در اراک و آشــتیان دانه های جو در کوزه گذاشته 

می شود.
این سنت به احتمال بر یک اصل بهداشتی نیز متکی 
بوده است، زیرا ایرانیان قدیم بر این باور بوده اند که 
ظروف سفالین را بیش از یکسال در خانه نباید نگاه 
داشت و چون ســال به پایان خود نزدیک می شد 
و شب ســوری می رسید، ظروف سفالین را که در 
خانه داشتند، می شکستند. دلین این کار اینست که 
ظروف سفالین چون لعاب ندارند، بزودی چرکین 
و آلوده می شوند و چون قابل شستن و پاک کردن 
نیستند یگانه چاره برای دفع زیان آن، شکستن آن 
اســت. از سوی دیگر تقاضا برای خرید کوزه های 
تازه باال می گرفت و در آن صورت سبب رونق کار 
استادکاران کوزه گر خانه می گشت و از کسادی بازار 

و بیکاری آنان جلوگیری می گشت.
قاشق زنی

در این رسم دختران و پسران جوان، چادری بر سر 
و روی خود می کشند تا شناخته نشوند و به در خانه 
دوستان و همسایگان خود می روند. صاحبخانه از 
صدای قاشق هایی که به کاسه ها می خورد به در خانه 
آمده و به کاســه های آنان آجیل چهارشنبه سوری، 
شــیرینی، شــکالت، نقل و پول می ریــزد. آیین 
قاشق زنی احتماالً نشات گرفته از این عقیده است 
که ارواح نیک درگذشتگان در رستاخیز آخر سال 
به میان زندگان بازگشــته و به شــکل افرادی که 
رویشان پوشیده است به خانه بازماندگان سر می زنند 
و زنــدگان برای یادبود و برکت بــه آنان هدیه ای 
می دهند.در زند اوســتا آمده است که پنج روز آخر 

ســال تا روز پنجم فروردین اورمزد دوزخ را خالی 
می کند و ارواح رها می شــوند. قاشق زنی استفاده 

ارواح از زبان بدنی به جای زبان گفتاری است.
فال گوشی و گره گشایی

یکی از رسم های چهارشنبه سوری است که در آن 
دختران جوان نیت می کنند، پشت دیواری می ایستند 
و به ســخن رهگذران گوش فرا می دهند و سپس 

با تفسیر این سخنان پاسخ نیت خود را می گیرند.
آجیل مشکل گشا

در گذشــته پس از پایان آتش افروزی، اهل خانه و 
خویشاوندان گرد هم می آمدند و آخرین دانه های 
نباتی مانند: تخمه هندوانه، تخمه کدو، پسته، فندق، 
بادام، نخود، تخمه خربزه، گندم و شــاهدانه را که 
از ذخیره زمستان باقی مانده بود، روی آتش مقدس 
بو داده و با نمک تبــرک می کردند و می خوردند. 
آنان بر ایــن باور بودند که هر کس از این معجون 
بخورد، نســبت به افراد دیگر مهربان تر می گردد و 
کینه و رشک از وی دور می گردد. امروزه اصطالح 
نمک گیر شدن و نان و نمک کسی را خوردن و در 
حق وی خیانت نورزیدن، از همین باور سرچشمه 

گرفته است.
شال اندازی 

شال اندازی یکی دیگر از رسوم چهارشنبه سوری 
اســت که در بیشتر روســتاها و شــهرها رواج 
داشــته و تاکنون نیز اعتبار خود را در شــهرها و 
روســتاهای همدان و زنجان و برخی نقاط دیگر 
حفظ کرده اســت. جوانان چندین دستمال حریر 
و ابریشــمی را به یکدیگر گــره زده، از آن طنابی 
رنگین بلند درست می کردند و از راه پلکان خانه ها 
یا از روی دیوار، آن را از روزنه دودکش وارد منزل 
می کنند و یک سر آن را خود در باالی بام در دست 
می گرفتند، آنگاه با چند ســرفه بلند صاحبخانه را 
متوجه ورودشان می سازند. صاحبخانه ها که منتظر 
آویختن چنین شال هایی هستند، به محض مشاهده 
طناب رنگین، آنچه قباًل آماده کرده، در گوشه شال 
می ریزنــد و گره ای بر آن زده، با یک تکان مالیم، 
صاحب شال را آگاه می ســازند که هدیه سوری 
آماده اســت. آنگاه شال انداز شــال را باال می کشد. 
آنچه در شال اســت هم هدیه چهارشنبه سوری 
است و هم فال. اگر هدیه نان باشد آن نشانه نعمت 
است، اگر شیرینی نشانه شیرین کامی و شادمانی، 
انار نشانه کثرت اوالد در آینده و گردو نشان طول 
عمر، بادام و فندق نشــانه استقامت و بردباری در 
برابر دشــواری ها، کشمش نشانه پرآبی و پربارانی 
سال نو و اگر سکه نقره باشد نشانه سپیدبختی است 
و در برخی نقاط به نوعی خواستگاری غیرمستقیم 
بوده اســت در این آیین پسری که قصد داشت با 
دختری ازدواج کند با این روش پاســخ از دختر 

می گرفتند.
اَفروختن آتش در معابر و خانه ها، فال گوشی، اسپند 
دود کردن، نمک گرد سر گرداندن. در موقع اسفند 
دودکــردن و نمک گردانیدن، وردهای مخصوصی 
وجود دارد که زنان می خوانند. در گذشــته قلمرو 
چهارشنبه سوری در شیراز صحن بقعه شاه چراغ 
بوده اســت و در آنجا توپ کهنه ای است، که مانند 
توپ مروارید تهران زنان از آن حاجت می خواهند. 
زنان در گذشــته در حمامی که آب آن از رودخانه 
سعدیه می آمد در این روز استحمام می کرده اند. )به 

جهت رفع بالها و گشوده شدن بخت دختران(
شهرهای ُکردنشین

در شهرهای کردنشین ایران، در عصر این روز آتش 
بر باالی کوه ها افروخته می شود و دختران و پسران 
کرد دور آتش حلقه زده و دســت به دست هم با 
خواندن آوازها و ســرودهای ملی و باستانی خود، 
رقص کردی را اجرا می کنند و این روز را به رسم 

نیاکان خود پاس می دارند.
شهرضا

افروختن آتش در معابر، کوزه شکستن، فال گوشی، 

گره گشــایی و غیره کاماًل متداول است و تمام آن 
آدابی که در تهران معمول است در قزوین و اصفهان 
نیز رواج دارد.]۳۰[ قزوینی ها در این شب دختران 
دم بخــت را با جــارو از خانه بیــرون می رانند تا 
بختشان در سال جدید باز شود. همچنین مردم این 

شهر در این شب بیشتر اشکنه می خورند.
آیین قاشق زنی و شب نشینی و دور همی و آجیل 

خوردن و قصه گویی در قزوین رواج دارد.
تبریز

آتش بازی و گره گشایی از قدیم معمول بوده است. 
آتش افروختن در این اواخر متداول شده است. در 
گذشته به جای آتش افروختن و پریدن از روی آن 
صبح روز چهارشنبه کودکان و جوانان از روی آب 
روان پریده و جمله »آتیل ماتیل چرشنبه بختیم آچیل 
چرشنبه« را می گفتند. آجیل و میوه خشک خوردن 
از ضروریات اســت و ترک نمی شود اگر دوست 
یا مهمان و تازه واردی داشته باشند باید حتماً شب 
چهارشنبه ســوری خوانچه ای از آجیل خام و میوه 

خشک برای او بفرستند.
در تبریز آب پاشــی از بام خانه ها بر سر عابرین نیز 
رایج است که از آداب دوران ساسانیان بوده و هنوز 
در میان ارمنیان و زرتشتیان ایران معمول است که 
در یکی از جشن های خود بر یکدیگر آب می ریزند.

اهواز
در اهواز نیز مانند بیشــتر نقاط ایــران در آخرین 
سه شنبه شب سال برگزار می شود. این آیین معموالً 
با حوادثی نظیر آتش ســوزی و آسیب دیدگی های 
جسمی نیز همراه است. این آیین بیش تر در زیتون 
کارمنــدی و کارگری، کیانپارس، شــهرک نفت و 
طالقانی، شرکت کنندگان بیشتری دارد و به همین 
خاطر معموالً در مســیرهای منتهی به این نواحی 
محدودیت های ترافیکی چند ساعته در نظر گرفته 
می شود. از دیگر آیین های چهارشنبه سوری که در 
اهواز اجرا می شود آیین قاشق زنی می باشد که بیشتر 

کودکان به آن می پردازند.
لرستان

در لرستان این آیین مانند دیگر مناطق ایران با روشن 
کردن آتش آغاز شــده و روشــن کردن آتش در 
ارتفاعات و غلتاندن آن به کمک وسیله هایی به پایین 
مرسوم است، و بیشــتر با درست کردن کومه های 
آتش زن ها و مردها یک در میان از روی آن می پرند.

خراسان
ایرانیان در شب چهارشنبه سوری گاه سه کپه آتش 
)به نشانه سه پند بزرگ ایرانیان باستان: اندیشه نیک 
و کــردار نیک و گفتار نیک( یا هفت کپه آتش )به 

نشانه هفت امشاسپندان( فراهم می کنند.
در استان خراسان و شهر مشهد و خراسان جنوبی 
مردم در قدیم در شب چهارشنبه سوری هیزم آتش 
می زنند. نام این هیزم ها عبارت اســت از چرخه، 
خار و اسپند. اسپند دود کردن یا اسپند )اسفنج( به 
داخل آتش ریختن از آداب مردم خراسان در تمام 
جشــن ها و مناسبت ها است. در داخل آتش اسپند 

نمک می ریزند که حالت ترقه و انفجار دارد.
در خراســان رضوی و شهرهای غرب این استان 
مانند ســبزوار چند رسم دیگر هم هست از جمله 
انداختــن یک گوی بزرگ در آتش. به این ترتیب 
که با هیزم یک گوی بزرگ درست می کنند و آن را 
آتش می زنند و از بلندی روی زمین پرتاب می کنند 
و هم زمان می خوانند »غم برو شادی بیا، محنت برو 
روزی بیا«. رسم دیگر آیین علفه )alafeh( است.علفه 
نام موادی بوده است که پادشاهان برای پذیرایی از 
ســفیران و همراهان آنان مصرف می کرده اند. این 
رسم ریشــه در عقاید کهن خراســانیان دارد که 
معتقد بوده اند در چهارشــنبه سوری روح مردگان 
آزاد است و به ســوی اقوام خود می آید؛ بنابراین 
مردم برای خوشــامد درگذشتگانشــان، حلوا یا 
نوعی نان روغنی بنام چلپک را با یک کاســه آب 
روی پشــت بام می گذارند. یک نان روغنی دیگر 

هم در روستاهای سبزوار می پزند و آن را در تمام 
روســتا پخش می کنند و مردم با خوردن آن برای 
روح درگذشــتگان فاتحه می خوانند. البته رســم 
علفه در بیشتر شهرهای خراسان از جمله شیروان 
هم جاریست. رسم دیگر مردم در غرب خراسان 
رضوی کوزه شکستن بوده است. مردم ظرف های 
کهنه و کوزه های جرم گرفته را به پشت بام می بردند 
و می شکستند. البته نوع دیگر این رسم این است که 
مقداری نمک به نشانه بدبختی و مقداری زغال به 
نشانه سیاه روزی و مقداری و یک سکه را به نشانه 
تنگدستی در یک کوزه می ریزند و کوزه را به یکی 
از اعضای خانواده می دهند که از باالی بام به کوچه 
بیندازد و بگوید: »درد و بالی خنه )خانه( را ریختم 
در کوچه«. این ســنت برای دفع بالها از خانواده 
اجرا می شود و نشــانه امید مردم به خوشبختی و 

موفقیت در سال آینده است.
تهران؛ حاجت خواهی از توپ مروارید

تــوپ مروارید، یک توپ نظامــی بزرگی واقع 
در میدان ارگ تهران قدیم، روبه روی نقاره خانه 
قدیم. وجه تســمیه این توپ معلوم نیســت اما 
برخی )کتیرائی، ۱۳۷۸( علت نامگذاری را چند 
رشــته مروارید ذکر کرده اند کــه به دهانه توپ 
آویزان بوده اســت. نوشته حک شده روی توپ 
نام ســازنده آن را اســماعیل اصفهانی و ســال 
ســاخت آن را ۱۲۳۳ )به امر فتحعلی شاه قاجار 
)حکومت: ۱۲۱۲-۱۲۵۰(( ذکر کرده اســت. این 
توپ هم اکنون جلوی ســاختمان شــماره هفت 
وزارت امور خارجه )باشــگاه افســران پیشین( 

قرار دارد.
این توپ در فرهنگ عامه حائز اهمیت بوده است 
به نحوی که در دوران قاجار خرافات بســیاری 
پیرامون آن شــکل گرفت و مــردم برای گرفتن 
حاجت های خود به آن توســل می جستند. رواج 
خرافاتی از این قبیل، باعث شــده بود عده ای از 
زنان و دختران، به نیــت حاجت روایی و بخت 
گشــایی به دورش جمع شــوند و به آن دخیل 
ببندند، به خصوص در شب های بیست و هفتم ماه 
رمضان و شبهای قدر. درشب چهارشنبه سوری 
نیز زنان و دختران پول و شــیرینی و کله قند به 
نگهبانان توپ می دادند تا در اجرای آیینشان آزاد 
باشــند.صادق هدایت کتاب توپ مرواری را در 
انتقاد از خرافات رایج میان مردم درباره این توپ 
با توجه به اوضاع سیاســی و اجتماعی آن دوره 

نوشت.
خارج از ایران

ایرانیــان بیرون از ایران به ویژه در اروپا و آمریکا و 
کانادا چند دهه اســت که جشن های نوروزی را از 
جمله چهارشنبه سوری به صورت گروهی برگزار 

می کنند.
برخی معتقدند در سال های گذشته چهارشنبه سوری 
با حرکت به ســوی خشونت، تحریف و استحاله 
شده اســت و از اصالت خود فاصله گرفته اســت.
امروزه، اســتفاده از مواد محترقه و آتش زا که بعضًا 
دست ســاز و خطرناک هستند بسیار رایج است و 

جایگزین آیین های کهن شده است.
در چند ســال گذشته، این شب همواره دارای آمار 
آسیب دیدگی و گاهی دارای تلفات جانی بوده است. 
به عنــوان مثال در ســال ۱۳۸۹ طبق گفته رییس 
اورژانس کشور، ۵ فوتی و ۱۵ معلولیت در حوادث 

این آیین رخ داد.
برگزاری چهارشنبه ســوری بــا آلودگی صوتی، 
آسیب به تابلوها و دیوارهای شهر و ایجاد فضایی 
خشــونت آمیز و تنش زا همراه اســت به طوری که 
برخی شــهروندان از رفت وآمــد در خیابان ها بیم 

دارند.
کشته ها و مصدومان

همه ســاله شــهروندانی از ایران در اثر انفجارهای 
ناخوشــایند مربوط به این جشن، کشته یا مصدوم 
می شوند. گزارش ها حاکی است چهارشنبه سوری 
ســال ۹۵ خورشیدی، ۲ کشــته و ۲۱۱ مجروح از 
جمله ۱۵ قطع عضو بر جای گذاشته اســت. یکی 
از کشــته ها نوجوان ۱4 ساله ای از تهران و دیگری 
جوان ۲۳ ســاله ای از بهارستاِن اصفهان بوده است. 
همچنین یک مرد ۲۷ ساله در تهران هنگام ساخت 
مواد منفجره دست ساز بر اثر انفجار، دو دست و دو 

پای خود را از دست داد.
جشن آتش در واقع پیش درآمد جشن نوروز است 
که نوید دهنده رســیدن بهار و تازه شدن طبیعت 
است. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و پژوهشگر 
در اینباره می گوید: »ما زرتشتیان در کوچه ها آتش 
روشــن نمی کنیم و پریدن از روی آتش را زشت 

می دانیم«.
در سال های گذشته، رسانه های ایران توّجه زیادی به 
خطرات احتمالی ناشی از استفاده از مواد آتش زا و 

انفجاری نشان می دهند.
جهانگیر اوشــیدری موبد موبدان ایران می نویسد: 
»شک نیســت که افتادن این آتش افروزی به شب 
آخرین چهارشنبه ســال، پس از اسالم است، چه، 
ایرانیان باســتان شــنبه و آدینه نداشتند. چون روز 
چهارشــنبه نزد اعراب روز شــوم و نحســی بود 
بنابراین برای رفع نحســی اقداماتــی می کردند؛ 
بنابراین چهارشنبه ســوری جزو جشن های ایران 

باستان نیست.«
منبع:ویکی پدیا
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واردات ۵0 هزار تن مرغ 
برای تنظیم بازار ماه رمضان

 وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمت( پیشــنهاد داد تا نمایندگانی از سه 
کمیســیون صنایع و معادن، کشــاورزی و 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در ستاد 
تنظیــم بازار حضور یابند تــا از نزدیک در 
جریان تصمیمات اتخاذ شــده و مصوبات 

ابالغی از سوی این ستاد، قرار بگیرند.
به گزارش شــاتا، علیرضا رزم حسینی در 
نشست فوق العاده کمیسیون های صنایع و 
معادن، کشاورزی و اقتصادی مجلس در باره 
تمهیدات انجام شده برای بازار شب عید و 
ماه مبارک رمضان، گفت: جهاد کشــاورزی 
مســوولیت تأمین مرغ در کل کشــور را بر 
عهــده دارد و وزارت صمت بر پایه وظیفه 
ابالغ شده، مرغ را از کشتارگاه بر پایه مصرف 
و نیاز تحویل می گیرد تا در شبکه تشکل ها، 
اصناف و فروشگاه های سراسر کشور توزیع 

کند.
وی همچنیــن تصریح کــرد: در تنظیم هر 
چه بهتر بازار، هماهنگــی و تعامل تمامی 
دســتگاه های مرتبط و ذیربط حائز اهمیت 

است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
تأمین مــرغ در ماه مبــارک رمضان مجوز 
واردات ۵۰ هــزار تن مرغ برای شــرکت 
پشتیبانی امور دام صادر شده است تا در کنار 

تولید داخل بتوانیم بازار را تنظیم نماییم.
گفتنی است که نشست فوق العاده کمیسیون 
اقتصــادی مجلس امروز بــا دعوت رییس 
مجلس شورای اسالمی و با حضور وزرای 

صمت و جهاد کشاورزی برگزار شد.
محمدباقر قالیباف نیز در این نشســت فوق 
العاده با بیان اینکه مشــکل توزیع مرغ نماد 
مشکالت متعدد زنجیره توزیع و بی عملی 
است، گفته که عدم توزیع مناسب ارز دولتی 
و کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و 

مرغ را از سفره مردم حذف کرده است.
گفتنی اســت که بــر پایه اطالعیــه دیوان 
محاسبات کشــور، با توجه به مشکالت به 
وجودآمده در روزهای پایانی سال و گرانی 
برخی اقالم غذایی وزرای جهادکشــاورزی 
و صمت جهت بیان توضیحات در این باره، 
به دادسرای دیوان محاسبات کشور احضار 

خواهند شد.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
قیمت برخی 

خودروها کف بازار 
کمتر از کارخانه شد

 رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خــودروی تهــران گفت: از ابتــدای هفته 
معامالت به نقطه صفر رسیده اما پیش بینی 
می شود نرخ ها در بازار روند کاهشی را طی 

کند.
سعید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
در مورد وضعیت بازار خودرو در روزهای 
پایانی ســال، اظهار داشت: تا یک ماه پیش 
مصــرف کنندگان واقعــی در بازار حضور 
داشتند اما از روز شنبه این هفته، هیچ مشتری 

در بازار نیست.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران افزود: معامالت در نقطه صفر 
قرار دارد و قیمت ها نیز همچنان ریزشــی 
است؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پراید 
۱۱۱ از ۱۱۲ میلیون تومــان به ۱۰۰ تا ۱۰4 

میلیون تومان رسیده است.
وی ادامه داد: قیمت ها به سطح آذر ماه رسیده 
و این روند نزولی ادامه خواهد داشت؛ باید 
توجه داشت که در صورت افزایش عرضه 
و کاهش نــرخ دالر، قیمت خودرو در بازار 
کاهش بیشتری خواهد داشت و به زیر قیمت 

مصوب خواهد رسید.
موتمنی افزود: در همین راســتا می توان به 
قیمت خودروی کوییک اتوماتیک اشاره کرد 
که در کارخانه ۲۳۲ میلیون تومان است اما به 
دلیل افزایش عرضه از ســوی کارخانه، نرخ 
در بازار به ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده 

است.
وی گفت: نکته مهم اینکه قیمت هایی که در 
آگهی های اینترنتی ثبت می شود نزدیک ۵ یا 
۶ میلیون تومان بیشتر از بازار است و مصرف 
کننده در بازار می تواند خودرو را ارزان تر هم 
بخرد؛ به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی 
پراید ۱۱۱ در آگهی ها ۱۰4 تومان است اما در 
بــازار می توان این خودرو را به قیمت ۹۹ تا 

۱۰۰ تومان هم خریداری کرد.
موتمنی تصریح کرد: پیش بینی می شود در 

سال جدید نیز قیمت ها کاهشی باشد.

خبر

 ســال ۹۹ را باید سال عجیب بازار مسکن 
دانست، ســالی که از خردادماه تقریبا هر روز بر 

قیمت ملک افزوده شد.
به گزارش خبرآنالین، جهش قیمت مســکن در 
سال ۹۹ آنچنان زیاد بود که کسانی که شاید ماه ها 
برای خرید خانه برنامــه ریزی کرده بودند، توان 
اقتصادی خود را در برابر جهش قیمت ها از دست 

دادند.
از خرداد تا تقریبا آبان ۹۹ هر روز بر قیمت ملک 
افزوده می شــد و مالکان خود نســبت به تعیین 
قیمت ها اقدام می کردند و مشــاوران امالک نیز 

ناچار به تبعیت از نظر مالکان بودند.
به طوری که در تابســتان ۹۹ میزان تقاضا در بازار 
آنچنان افزایش یافت که مصرف کنندگان واقعی 
را دچار مشکالت فراوان ساخت زیرا هیچ قیمت 
مشخصی در بازار وجود نداشت و خریداران دائم 

در حال کنترل نرخ ها بودند.
ســرانجام از نیمه پاییز ۹۹، بازار مسکن با آرامش 
نسبی همراه شد و ســیر صعودی نرخ ها کندتر 
از هر زمان دیگری شــد. از آن زمان تاکنون بازار 
در رکود نســبی فرو رفته و مصــرف کنندگان و 
خریداران همچنان در فاز انتظار برای کاهش بیشتر 

نرخ ها به سر می برند.
سال پرتالطم بازار مسکن

رییس اتحادیه مشــاوران امالک درباره وضعیت 
بازار مسکن در ســال ۹۹ گفت: بازار مسکن در 

سال ۹۹ بازار بسیار پرتالطمی بود.
مصطفی قلی خسروی افزود: در خرداد ۹۹ بانک 
مرکزی اعــالم کرد 4۸درصد بر قیمت مســکن 
افزوده شــده در حالی که در واقعیت و کف بازار 

میزان افزایش قیمت ملک بین ۸ تا ۱۳ درصد بود.
وی تصریــح کرد: با توجه بــه آمارهای متناقض 
اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی و مرکز آمار 
شوربختانه گفته شد عامل گرانی مسکن، مشاوران 
امالک هســتند؛ در حالی که ما و همکارانمان در 
تالش برای پایین آوردن قیمت مسکن بودیم و در 

این راه رســانه ها به ما کمک کردند و این تالش 
منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ مســکن 

در بازار شد.
وی اظهار کرد: پــس از آن، مرکز آمار اعالم کرد 
که بر قیمت مســکن ۹درصد افزوده شده و بدین 
ترتیب بار دیگر بازار دچار تالطم شد. وی تاکید 

کرد: بازار مســکن در ســال ۹۹ به طور مستمر و 
دائمی در تالطم قیمتی بود.

خسروی گفت: همچنین در طول سال ۹۹ شاهد 
اظهار نظر کارشناسان ناشناخته و فراوانی در بخش 
مسکن، حقوق مســکن، حق و حقوق مشاوران 
امالک و ... بودیم که بر مســاله تالطم نرخ ها در 

بازار دامن زدند. وی افزود: همه این موارد ســبب 
ناآرامی و تالطم بازار مسکن در طول سال ۹۹ شد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک بیان کرد: شوربختانه 
شاهد نبود هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، 
بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و اتحادیه مشاوران 
امالک هســتیم و این مساله سبب اظهار نظرهای 
مختلف شده که تاثیرات آن در بازار مسکن قابل 

مشاهده است.
کاهش ۳۸ درصدی حجم معامالت مسکن

وی دربــاره حجم معامالت خرید و فروش ملک 
در سال ۹۹ توضیح داد: در بعضی از ماه های سال 
۹۹ با کاهــش 4۰ تا 4۵ درصدی حجم معامالت 
و در برخی ماه های نیز شــاهد افت ۳۵ درصدی 

تعداد معامالت مسکن در بودیم.
وی ادامه داد: البته به طور میانگین در طول ســال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد افت ۳۸درصدی حجم 

معامالت در بازار مسکن بودیم.
کاهش ۶۰درصدی جابجایی مستاجران 

رییس اتحادیه مشــاوران امالک درباره وضعیت 
بازار رهن و اجاره مســکن در سال ۹۹ گفت: به 
خاطر شیوع کرونا، بعضی از مالکان به درخواست 
ســتاد کرونا احترام گذاشتند، قراردادهای قبلی را 

تمدید کردند و مستاجران جابجا نشدند.
خسروی بیان کرد: عده ای که با توجه به افزایش 
حداکثر ۲۵درصدی نرخ اجاره بها ، اقدام به عقد 
قرارداد با حداکثر ۱۸درصد افزایش نرخ نســبت 
به قرارداد قبلی کردنــد. تعداد فایل های اجاره و 
همچنین میزان جابجایی مستاجران در طول سال 
۹۹ نسبت به ســال ۹۸ حدود ۶۰ درصد کاهش 

داشت. 

سال عجیب بازار مسکن به پایان رسید

وضعیتبازارمسکندرآخرینروزهایسال
 چرا قیمت ملک در سال ۹۹ ترمز برید؟

 بی توجهی به پتانســیل صادراتی قیر و 
کارکرد شــفاف بورس کاال برای کشف قیمت 
و تأمین قیر مورد نیــاز پروژه های عمرانی در 
کنار برآورد 4 میلیون تنی قیر رایگان در بودجه 

۱4۰۰، تأمل برانگیز است.
به گزارش مهر، بررســی مصوبات کمیســیون 
تلفیــق بودجه ۱4۰۰ نشــان می دهــد، بعد از 
رفت وبرگشــت الیحه بودجه میان بهارستان و 
پاســتور، کمیســیون تلفیق میزان توزیع قیر به 
شیوه تهاتری را )که پیشــتر خودش به الیحه 
دولت الحاق کــرده بود(، از ۲ میلیون تن به 4 
میلیون تن در ســال آینده افزایش داده اســت. 
این موضوع در الحاقیه اول تبصره یکم بودجه 
۱4۰۰ به چشــم می خورد. عدم در نظر گرفتن 
مقدار ریالی در قانون بودجه که تمام درآمدها و 
هزینه ها باید به مبلغ ریالی در نظر گرفته شود، 
از دیگر نکات تأمــل برانگیز این بند از قانون 

بودجه سال ۱4۰۰ است.
البته طبــق آخرین اصالحاتی کــه نمایندگان 
مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در 
الیحه بودجه ۱4۰۰ انجــام داده اند، ۱۵۰ هزار 
میلیارد ریال به طرح قیر تهاتری اختصاص داده 
شده اســت. تصمیمی که هر چند از وضعیت 
پیشــین که مبتنی بر توزیــع حواله ای قیر بود، 
جلوتر است اما مانع توزیع رانت در این حوزه 

نمی شود.
فارغ از ایراداتی که کارشناســان در ســالهای 
گذشته نسبت به توزیع قیر تهاتری و اثرگذاری 
حداقلی این شــیوه از توزیــع در پروژه های 
عمرانــی وارد می دانســتند، نمایندگان مجلس 
نیز در نقطه مقابل نســبت به استفاده ابزاری از 
قیر تهاتری در شرایط تنگنای اقتصادی دولت 

تأکید کرده اند.
در مصوبات سال های گذشته شرکت ملی نفت 
مکلف به تأمین قیر تهاتری برای دستگاه هایی 
نظیر وزارت راه و بنیاد مســکن بوده و گردش 
حواله قیر میان سازمان ها، پیمانکاران و قیرسازان 
مفاسدی را رقم زده بود؛ در حالی که در بودجه 
۱4۰۰ مقرر شده، خزانه داری کل کشور معادل 
ریالی قیر تهاتری را به حســاب قیرساز واریز 
کرده و ســپس پیمانکاران دستگاه ها، محصول 

قیر را از قیرسازان تحویل بگیرند.

با این وجود، همچنان قیر به صورت رایگان به 
دستگاه ها و پیمانکاران می رسد و همین مسئله 
بستر بروز مفاســد حوزه قیر تهاتری می شود؛ 
این در شرایطی است که قیر پتانسیل صادراتی 
قابل توجهــی دارد و از طرفــی بی توجهی به 
کارکرد شــفاف بورس کاال برای کشف قیمت 
و تأمیــن قیر مــورد نیاز پروژه هــای عمرانی 

تأمل برانگیز است!
از ایــن رو، برخی از کارشناســان حوزه انرژی 
همچنــان نســبت به حاشــیه ســود و رانت 
حداکثری عرضه قیر به شــیوه تهاتری و حجم 
مازاد تخصیص قیر رایگان نسبت به نیاز واقعی 
پروژه های راه ســازی انتقــاد دارند و خروجی 
کمیســیون تلفیق را ناشی از یک بیش برآوردی 
غیرکارشناسی از نیاز پروژه های عمرانی به قیر 

و استمرار مفاسد قیر تهاتری عنوان می کنند.
نیاز پروژه های عمرانی ۴ میلیون تن نیست!

در همیــن رابطــه محمدمهــدی ملکی تبــار، 

کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به ظرفیت تولید ساالنه حدود ۵.۵ 
میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر 
گفت: طبق قانون بودجه در سال های ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۸ دولت مکلف بــود 4 میلیون تن وکیوم 
باتوم تهیه و در اختیار ۵ دســتگاه وزارت راه 
و شهرســازی، ســازمان نوســازی، توسعه و 
تجهیــز مدارس، ســازمان امور شــهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، بنیاد مســکن انقالب 

اسالمی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
وی افزود: با بررسی آمار گمرک صادرات قیر 
در ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بــه ترتیب برابر با 
۳.۸، ۳.۵ و 4.۲ میلیــون تــن و برای مصارف 
داخلــی از جمله راه ســازی و برخی از صنایع 
نیازمنــد به قیر به ترتیب برابــر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ 

میلیون تن بوده است.
ملکی تبار ادامه داد: این آمار بیانگر آن اســت 
کــه 4 میلیون تــن قیر رایــگان تخصیصی به 

دســتگاه ها در پروژه ای عمرانی و راه ســازی 
استفاده نخواهد شد و مقادیر بسیاری به دست 
دالالن رســیده و بخشــی از آن نیز از کشور 
خارج می شود. بنابراین عرضه قیر رایگان برای 
پیشــبرد اهداف عمرانی و راه سازی با شکست 

مواجه شده است.
تسویه با پیمانکاران با حواله قیر!

این کارشــناس انــرژی در باره بــروز دیگر 
تخلف هــا در طرح توزیع قیــر رایگان گفت: 
هنگام  رایگان  قیر  دریافت کننده  دســتگاه های 
تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی، 
بــه جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می کند 
و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور 
است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دالل ها 

بفروشد.
وی افزود: کلیه معامــالت قیر باید در بورس 
کاال صورت بگیرد، اما به دلیل نرخ پایین تر قیر 
در بازار آزاد نســبت به بورس کاال، شرکت ها 

بــرای خرید قیر به بازار آزاد و دالل ها مراجعه 
می کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار 
و پیش بینی ها در باره قیمت قیر در بورس کاال 
بــه هم می ریزد و کارکرد بورس کاال با اختالل 

مواجه می شود.
اصرار نماینــدگان برای افزودن طرح توزیع 

قیر رایگان به الیحه
ملکی تبار در باره انگیزه نمایندگان مجلس برای 
اضافــه کردن طرح توزیع قیر رایگان در الیحه 
پیشــنهادی دولت گفت: برخی از نمایندگان با 
آگاهی کامل نسبت به رانت و مفسده این طرح، 
با آن موافق هســتند و منافع خود را در پوشش 
پیگیری برای آبادانی شــهرها و روستاها پنهان 

می کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته که برخی از نمایندگان 
مجلس نیز نیز بدون قصد و غرض با این طرح 
موافق هســتند و هدف آن را آبادانی شهرهای 
کم برخــوردار از جاده هــا و راه های ایمن در 

شرایط تنگنای مالی دولت می دانند.
عرضه قیر رایگان به هدف اصابت نمی کند

این کارشــناس حــوزه نفت و انــرژی با بیان 
این که نمایندگان مدافع اضافه شدن قیر تهاتری 
به بودجــه، آشــنایی کافی با فرآینــد اجرای 
پروژه های راه ســازی و عمرانی ندارند، گفت: 
استفاده از قیر در مراحل پایانی یک پروژه انجام 
می شود. خریدار قیر باید آن را ابتدا به کارخانه 
آسفالت ســازی ببرد و با ترکیب شن و ماسه و 

قیر، آسفالت را تحویل بگیرد.
ملکی تبار ادامــه داد: بر پایه طرح مجلس یکی 
از شرایط دریافت پول قیر، ارائه برخی اسناد از 
جمله مدارک حمل قیر از شرکت های قیرساز 
تا محــل اجرای پروژه اســت. ایــن درحالی 
اســت که خریدار قیر ابتــدا آن را به کارخانه 
آسفالت سازی ارائه می دهد و سپس آسفالت را 

به محل پروژه حمل می کند.
وی افزود: تجربه ســال های گذشته نشان داده 
اســت که طرح عرضه قیر رایــگان در برنامه 
بودجه کشور به آبادانی شهرها و روستاهای کم 
برخوردار از راه های ایمن منجر نخواهد شد و 
حجم زیادی از قیر تهاتری از طرف پیمانکاران 
و حتی دســتگاه های دولتی حیف ومیل خواهد 

شد.

قیر رایگان؛ ام الفساد پروژه های عمرانی
 رانتی که مجلس احیاءاش کرد

به سود شماستتبلیغات در 
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رفهنگ و هنر

فریناز افضلی مدرس هنر و نقاش درگفتگو با زنگان امروز:

نبودامنیتشغلیباعثفاصلهگرفتنمردمازهنرشدهاست
بعدشیوع ویروس  کرونا در حوزه هنر به ویژه 

نقاشی چه مشکالتی داشتید؟
باشــیوع بیماری کوید۱۹وباتوجه به شــیوه نامه 
هاورعایت پروتکلهای بهداشتی شوربختانه شاهد 
تعطیلی بیشترآموزشگاههای هنری بودیم که ضربه 
مهلکی برپیکره هنروهنرمنــد واردکرد . همچنین 
تعطیلی گالری هاومنع برگزاری نمایشــگاه های 
هنری ازدیگرصدمات ناشی ازاین بیماری ها بودکه 
شــوربختانه منجر به تعطیلی بیشتراین مکانهای 

هنری شد.
برگزاری نمایشــگاه های آنالین اگرچه خالی از 
لطف نیست اما هرگز نمی تواند جایگزین نمایشگاه 

حضوری گردد.
چرا هنر نقاشــی در میان مردم ما مهجور مانده 

است ،به ویژه در شهرســتان ها بدون طرفدار 
است؟

شناساندن هنر به اقشار مختلف مردم نیازبه فراهم 
کردن بســتر مناسب و فرهنگ ســازی دارد. زیرا 
مردمی که به ســختی زیربارمشکالت کمر راست 
می کنند و تمام هم وغمشان معیشت خانواده است 
در صورت عــدم آگاهی ازضرورت ونقش هنردر 
زندگی انسان مسلماهیچ توجهی به آن نخواهندکرد.
همچنین نداشتن امنیت شغلی در رشته هنر باعث 

فاصله گرفتن مردم از هنرشده است.
مشکل اصلی سیســتم های اموزشی ما در امر 

اموزش هنر نقاشی چیست؟
شــوربختانه در برخی موارد دیده می شود که افراد 
ناآگاه وغیرمتخصــص در زمینه هنر برای تدریس 

این درس انتخاب می شــوند که هیچ اطالعاتی در 
زمینه هنرندارند بنابراین باساده انگاری این درس 
واختصــاص دادن تایم آن بــه دروس دیگرمانع 

رشدوبالندگی کودکان در این عرصه میشوند.
اداره ارشاد وانجمن هنرهای تجسمی چه حمایت 
هایی را برای رفع مشکالت میتوانند انجام دهد؟

اداره ارشــاد و انجمن تجسمی مسلمانقش بسیار 
کلیدی ومهمی درحمایت از هنرمندان ایفا می کند 
اینهــا میتواننــد باتبلیغــات موثرهنری،برگزاری 
جشــنواره های مختلف هنری،دعوت از اســاتید 
صاحب نام هنرومعرفی چهره های شاخص هنری 
و معرفی آنهابه مردم، همچنین برگزاری ورکشاپ 
هــای هنری بااســاتید هنــری ودادن  فراخوان به 

بالندگی هنراستان کمک نماید.

 گفتگو: حمید پونه

شهرداری خرمدره در نظر دارد جهت انجام برخی فعالیت های واحد خدمات شهری به مساحت تقریبی150 هکتار سطوح 
خدماتی در ســال1400 از طریق مناقصه عمومی اقدام نمایند بنابراین از کلیه شــرکت ها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت 
می گردد جهت دریافت اســناد مناقصه مربوط به ســامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور 
قراردادهای شــهرداری واقع در خیابان امام میدان معلم ساختمان شهرداری مراجعه وبا شماره تلفن 1007 تا 02435531002 

داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

میزان سپردهبرآورد اولیهمورد مناقصهردیف

3.374.839.036 ریال67.496.780.721 ریالانجام وظایف مربوط به خدمات شهری1

1- میزان قیمت پایه 67.496.780.721 ریال می باشد.
2- میزان سپرده شرکت در مناقصه 3.374.839.036 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا

وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008 به نام شهرداری خرمدره می باشد.
3- محل دریافت اسناد از تاریخ 99/12/26 تا 1400/01/19  از سامانه ستاد

4- مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری 1400/01/29 واحد حراست شهرداری )الزم به توضیح است شرکت 
کنندگان عالوه بر بارگذاری مدارک و قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد بایستی پاکت های خویش را به صورت فیزیکی به 

دبیر خانه حراست شهرداری تحویل نمایند(.
5- شرکت درمناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری به استناد بند 

6 ماده 5 آیین نامه شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7- هزینه درج آگهی و هرگونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- مشروح شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
9- ساعت روز و محل قرائت پیشنهادها: ساعت10 صبح مورخه 1400/01/30 در محل دفتر شهردار می باشد.

10- ســپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انجام تشــریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت 
انصراف هریک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط 

و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.

مرحله دوم نوبت اولآگهی مناقصه

نوری آرا  - شهردارخرمدره

تاریخ چاپ:99/12/26

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه ها با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی به  شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید. 

 1- نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان به نشــانی: زنجان کمربندی شــمالی- ابتدای زیباشــهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه ها:
 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه)ریال(نام و محل پروژهمناقصه

اعتبار

تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-۵8
منابع جاری  4/۵02/329/802آبرسانی شهر ستان خرمدره )شهری و روستایی(

22۵/116/490شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-۵9
منابع جاری 7/112/129/3۵2آبرسانی شهر ستان طارم )شهری و روستایی(

303/363/880شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-60
منابع جاری 8/۵12/860/9۵1آبرسانی شهر ستان ابهر )شهری و روستایی(

34۵/38۵/828شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-61
منابع جاری 7/011/6۵3/278آبرسانی شهر ستان ماهنشان )شهری و روستایی(

300/349/۵98شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-62
منابع جاری 4/۵18/011/148آبرسانی شهر ستان سلطانیه )شهری و روستایی(

22۵/۵40/334شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-63
منابع جاری 17/0۵3/318/321آبرسانی شهر ستان خدابنده )شهری و روستایی(

601/۵99/۵49شرکت

3- صالحیت مورد نیاز: حداقل رتبه 6 بهره برداری از تاسیســات آب شــرب در رسته تامین، انتقال و توزیع آب از شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین 
شرکتهایی که کلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سایت www.nww.ir درج شده است یا دارندگان حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات 
از ســازمان برنامه و بودجه یا »دارندگان رتبه امور تاسیســات از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای قرارداد مشابه در طی 5 سال اخیر باشند« مجاز به 

شرکت در مناقصه می باشند.
4- تاریخ ونشــانی دریافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصات فوق از مورخه 99/12/27  لغایت 1400/01/07 در سایتهای http://iets.mporg.ir و  
www.znabfa.irبه صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .

۵- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت 
دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
  http://iets.mporg.ir . www.znabfa.ir . http://tender.nww.ir : 7- سایت های ثبت آگهی

8- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل پاکات مناقصات فوق حداکثر تا ساعت 10 مورخه 1400/01/18 می باشد.          
9- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
10- زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصات فوق در ســاعت 11 مورخه 1400/01/18 در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی 

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

12- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- هزینه آگهی ها به تناسب بر عهده برنده هر مناقصه خواهد بود.

ت اولآگهی تجدید سوم مناقصات عمومی یک مرحله ای 
نوب

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

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

فریناز افضلی نقاش - متولد  زنجان
* مدرس و موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی تاش

* کارشناس ارشد نقاشی
* برگزاری نمایشگاه های مختلف و متعدد به صورت انفرادی و 

گروه هی در سطح استان و کشور و خارج از کشور
* حضور در جشــنواره های مختلف داخلی و بین المللی و 

کسب جوائز مختلف
* داوری جشنواره های هنر نقاشی

تبلیغات در 

به سود شماست
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سه شنبه 26 اسفند ماه  1399 / نمره 737 / سال چهارم

 رییس اتحادیه پوشــاک زنجان 
گفت: نسبت به سال گذشته قیمت لباس 
در زنجان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
ابوالفضــل نیــاکان در گفت و  گــو بــا 
خبرنگارموج رســا، اظهار داشــت: هم 
اکنــون وضعیت فروش لباس در زنجان 
به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بسیار 

شکننده و ضعیف است.
وی قیمت باالی پوشاک را یکی از دالیل 
عدم استقبال مردم از پوشاک عنوان کرد 
و گفت: قیمت هــا هر روز تغییر می کند 
که این امر موجب می شود تا فروشندگان 

نتوانند اجناس جدید را خریداری کنند.
این مســوول خاطرنشــان کرد: قیمت 

کاپشن ۲۰۰ هزار تومانی در سال گذشته 
امســال به ۶۰۰ هزار تومان رسید که به 
دلیل مشــکالت به وجود آمده و کاهش 
قدرت خرید مردم، خریداری برای چنین 

لباس های گرانی وجود ندارد.
رییس اتحادیه پوشاک زنجان گرانی مواد 
اولیــه را از دیگر دالیل گرانی پوشــاک 
عنــوان کرد و گفــت: قیمت گذاری در 
چندین مرحله بر روی پوشــاک انجام 
می شــود که این امر در گرانی تاثیرگذار 

است.
نیاکان ارائه کد ۱۳ رقمی از سوی اصناف 
را یکی از مهمترین مشــکالت این قشر 
عنوان کرد و گفت: در حالی که در دیگر 

اســتان های کشــور کد ۱۳ رقمی برای 
روی البسه زده نمی  شــود اما در زنجان 
این معضل مشکالت اصناف را افزایش 

داده است.
وی با بیان اینکه اخــذ کد ۱۳ رقمی از 
برای  را  ســامانه مشــکالت عدیده ای 
فروشندگان لباس در زنجان ایجاد کرده 
است، بیان داشت: این دستورالعمل تنها 
برای واحدهای صنفی پوشــاک است و 
کســانی که از طریق فضای مجازی یا به 
صورت دستفروشی اقدام به فروش البسه 

می  کنند از این قانون مستثنی هستند.
این مســوول از افزایــش ۱۰۰ درصدی 
قیمت پوشــاک نســبت به سال گذشته 

خبــرداد و گفت: قیمت  هــا به صورت 
سرسام آوری افزایش یافته است که این 
امر مشکالت بیشتری را برای واحدهای 

فروش به وجود آورده است
رییس اتحادیه پوشاک زنجان با اشاره به 
تعطیلی برخــی واحدهای فروش لباس 
در زنجان، بیان داشــت: به دلیل گرانی 
پوشاک و عدم فروش بسیاری از واحدها 

اقدام به تعطیلی کرده  اند.
نیاکان با اشــاره به اینکه بیشــتر لباس 
تعطیل  زنجان  فروشــی های  عروســی 
شــده  اند، افزود: انتشار بیماری کرونا نیز 
در کاهش فعالیت اصناف و ورشکستگی 

آنها تثیرگذار بوده است.

 رییس اتحادیه پوشاک زنجان عنوان کرد؛

افزایش 100 درصدی قیمت پوشاک در زنجان | مردم قدرت خرید ندارند
آگهی ابالغ اجرائیه ماده 18 و اخطار ماده 87 

پرونده کالسه 990128۵
بدین وسیله به خانم سیده سمیه موسوی فرزند سید مختار موسوی به شماره ملی: 4284482572 
)ورثه مرحوم ســید مختار موسوی( به نشانی اعالمی: زنجان- اسالم آباد خیابان شهید اصغر 
نــوروزی پالک 59 ابالغ می شــود که خانم مه جبین باقری جهــت وصول مهریه به مبلغ 
100.000.000 ریال تبدیل به شاخص روز به مبلغ 247.901.108 ریال به انضمام حقوق دولتی 
متعلقه به استناد ســند ازدواج شماره 8680- 93/2/27 علیه وراث مرحوم سید مختار موسوی 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9901285 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان 
تشکیل شده و طبق گزارش مامور، شما در محل اقامت به شرح نشانی اعالمی متعهدله حضور 
نداشته اید. بنابراین بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محل آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننمایید، عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت. بدینوسیله به اطالع می رساند که در اسرع وقت نسبت به ثبت نام 
و دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ابالغ الکترونیکی )ثنا( اقدام نمایید و همچنین اخطار 

می گردد که کلیه ابالغ های بعدی از طریق این سامانه ابالغ خواهد شد.
همچنین مطابق با ماده 87 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم الجرا به اطالع می رساند 
که امتیاز فیش حج تمتع متعلق به مرحوم سید مختار موسوی به نفع بستانکار پرونده توقیف 

شده است.
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 مسووالن دستگاه های اجرایی زنجان بنا به 
دستور استاندار برای مقابله و پیشگیری با هرگونه 
بحران و حوادث احتمالی در نوروز ۱4۰۰ در آماده 

باش کامل قرار می گیرند.
به گزارش ایرنا، پیشــگیری و حفظ آمادگی برای 
مقابله با بحــران از عوامل مهم در مدیریت بحران 
است و اطالع رســانی و فراهم کردن تمهیدات در 

شرایط خاص، مساله ای ضروری است.
بر همین پایه چهارمین نشســت اضطراری ستاد 
مدیریت بحران استان زنجان به ریاست استاندار با 
دستور کار آمادگی دستگاه های اجرایی برای نوروز 
و پیشگیری از هرگونه حوادث احتمالی برگزار شد.
استاندار زنجان در این نشست گفت: در روزهای 
تعطیل نوروز به دلیل وضعیت کرونایی که در استان 
زنجان وجود دارد این استان را ترک نخواهیم کرد 
و مدیران دستگاه های اجرایی نباید زنجان را ترک 
کنند مگر اینکه در شرایط اضطراری و با درخواست 

کتبی باشد.
فتح الــه حقیقی اظهارداشــت: بر پایــه گزارش 
هواشناسی و شرکت آب منطقه ای استان زنجان، 
شاهد بارندگی هایی خواهیم بود که نباید این پدیده 

ما را غافلگیر کند.
وی تاکید کرد: اعضای ســتاد استانی و شهرستانی 
مدیریت بحــران باید در آمادگی کامل باشــند و 
برای این منظور ظرف 4۸ ســاعت آینده لیســت 
کشیک روزهای تعطیل نوروز با شماره تلفن همراه 
مسووالن و اعضای این مدیریت باید جمع آوری و 

در قالب جدولی ارائه شود.
استاندار زنجان گفت: عالوه بر این لیست مدیران 
کل عضو ستاد بحران به همراه شماره اضطراری نیز 
جمع آوری و در اختیار اعضا قرار داده شــودتا در 
صورت وجود مشکلی بتوانند به راحتی رفع رجوع 

کنند.
حقیقی افزود: باید همه امکانات پشــتیبانی بخش 
خصوصی، نظامی و فرصت های دســتگاهی در 

استان با جدیت بروز شود.
وی متذکر شــد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی 
ویروس کرونا شــیوع دارد آمادگی بیشــتری باید 

دســتگاه های خدمات رسان از جمله 
جمعیت هــالل احمر، آتش نشــانی، 
شــرکت هــای توزیع بــرق، آب گاز، 

مخابرات و بیمارستان ها داشته باشند.
اســتاندار زنجان به چهارشنبه آخرسال 
اشاره کرد و افزود: ستاد مدیریت بحران 
نیز در این باره مســوولیت دارد که باید 
کمک کند تمهیــدات بازدارندگی برای 

چهارشنبه آخر سال اعمال شود.
حقیقی با بیان اینکه صداو سیما در باره 
پیشگیری از حوادث ناخواسته چهارشنبه 
سوری باید فرهنگ سازی الزم را انجام 
دهد، ادامــه داد: جدولی برای روزهای 
نوروز طراحی شود تا اقدامات روزانه در 

آن ثبت و به ستاد مرکزی ارسال شود.
وی با تاکید بر اینکه در روزهای نوروز 
هیچ نمایشگاهی نداریم، یادآوری کرد: 
پذیــرای هیچ میهمانی از دیگر اســتان 
های کشور نیز نیستیم. استاندار زنجان 

گفت: در ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا و قرارگاه 
های مرکزی و شهرســتان ها تمهیداتی اندیشیده 
ایم و شــیوع این بیماری بستگی به میزان رعایت 

شهروندان دارد.
حقیقی اضافه کرد: زنجانی های ســاکن در خارج 
از اســتان نیز اگر می خواهند در کنار خانواده های 
خود باشند باید نســبت به تست بیماری کرونای 

خود اقدام کنند.
وی افزود: در شــروع تعطیالت هر کسی بخواهد 
وارد اســتان زنجان شود باید تست کرونا بدهد که 
در این باره نیازمند کمک اعضای ســتاد بحران نیز 

هستیم.
استاندار زنجان بر استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها 
بر پایه دستورالعمل ابالغی تاکید کرد و گفت: این 
مهم توســط ستاد مدیریت کرونا بومی سازی و به 

دستگاه های اجرایی ابالغ شود.
حقیقی یــادآوری کرد: در همه اخطارها و اطالعیه 
های ما باید منبع هواشناسی باشد و به این مهم دقت 

و از اقدامات انفرادی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه دهیاران مدیران بحران روستاها 
هستند، اظهارداشت: چنانچه رودخانه ای و مسیر 
آبروهایی نیازمند الیروبی باشد فرمانداران و دهیاران 

در این باره به جد وارد عمل شوند.
اســتاندار زنجان به شــتاب نگار در شهرک های 
صنعتی اشاره کرد و افزود: این مهم از طریق معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شهرک های 

صنعتی انجام شود که تحقق آن بهتر خواهد بود.
حقیقــی اضافه کرد: طــرح مطالعاتــی در حوزه 
پیشگیری و کاهش خطر آلودگی نکته مهمی است 
که بررســی شــود و ما آمادگی داریم در این باره 
همکاری الزم را انجام دهیم و ایجاد بانک اطالعات 
آمار و جی آی اس هر نقطه ای که مورد نظر باشد 

شاخص های آن ارائه شود.
فروردین تا خــرداد ۱۴۰۰ زنجان کمبود بارش 

خواهد داشت
فرنشین هواشناسی استان زنجان نیز گفت: بر پایه 
پیش بینی های انجام شــده توسط این اداره کل تا 
هفتم فروردین ۱4۰۰ سامانه قدرتمندی برای استان 

زنجان وجود ندارد.
محمدرضا رحمان نیا یادآوری کرد: دوشنبه و سه 
شــنبه به دلیل عبور موج ضعیفی از استان زنجان 

بارش های پراکنده ای را شاهد خواهیم بود.
وی اظهارداشت: از سه شــنبه تا روز آدینه پدیده 
غالب در استان وزش بادهای شدید خواهد بود این 
پدیده در مناطق جنوبی و شــرق استان جریان می 
یابد که در مرکز استان سرعت آن به 4۵ کیلومتر در 

ساعت می رسد.
فرنشین هواشناسی استان زنجان  گفت: در اول تا 
ســوم فروردین موج ضعیفی از بارش را در استان 

زیر پنج میلی متر شاهد خواهیم بود.
رحمان نیا یادآوری کرد: از روز ســه شنبه تا اولین 
چهارشنبه سال آینده جوی به نسبت آرام بارش را 

در سطح استان زنجان شاهد خواهیم بود.
وی یادآوری کرد: از پنجشــنبه پنجم فروردین تا 
آدینه دوباره موج ضعیفی از بارش ها را در ســطح 

استان خواهیم داشت.
فرنشــین هواشناسی اســتان زنجان  گفت: برای 

فروردین ســال آینده بر پایه پیش بینی 
فصلی بارش هایی را تا و 4۲ میلی متر 

خواهیم داشت.
رحمان نیا یادآوری کرد: از ابتدای سال 
زراعی جاری تا ۲۳ اســفند ماه جاری 
میانگین بارش استان بیش از ۱۵۱ میلی 
متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته ۳4 درصدو در مقایسه با 
آمار بلند مدت ۱۸ درصد کاهش داشته 

است.
وی بــه میزان بارش در بین شــهرهای 
استان اشاره کرد و اظهارداشت: شهرستان 
طارم با بیش از ۲4۸ میلی متر و زنجان 
با ۱۱۸ میلی متر به ترتیب بیشترین و کم 

بارش ترین شهرهای استان هستند.
 فرنشین هواشناسی استان زنجان  گفت: 
به لحاظ دمایی نیز در این مدت بیان شده 
میانگین دمای هوای استان زنجان پنج و 
شش دهم بوده که نسبت آمار بلند مدت 
یک و ۲ دهم درجه سلسیوس افزایش داشته است.

رحمن نیا اضافه کرد: بیشــترین دما با هشت ممیز 
یک دهم درجه سلســیوس و کمترین دما نیز در 
شهرستان ماهنشــان 4 و نه دهم درجه سلسیوس 

بوده است.
به گفته وی، از ابتدای اســفند ماه جاری تا ۲۲ این 
ماه میانگین دمای استان زنجان سه و سه دهم درجه 
سلسیوس بوده که نسبت به آمار بلند مدت یک دهم 

سلسیوس افزایش دارد.
هالل احمر اســتان زنجــان ۱۹ اکیپ و پایگاه 

امدادی در نوروز فعال می کند
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
در طرح خدمات نوروزی امسال ۱۹ پایگاه امداد و 
نجات جاده ای و اکیپ های امدادی هالل احمر این 

استان فعال می شود.
ســید قاسم موسوی  افزود: از این تعداد ۱۰ پایگاه 
ثابت امداد و نجات جاده ای، هشت اکیپ امدادی 
پشتیبان و یک پایگاه امداد و نجات کوهستان فعال 
و در طرح خدمات نوروز خدمات ارائه خواهند داد.

وی با بیان اینکه ۸۵ پرســنل امداد و نجات داریم، 
اضافه کرد:  ۲۵۰ نجاتگر و امدادگر داوطلب هالل 
احمر در ســطح اســتان زنجان در طرح نوروزی 

فعالیت خواهند کرد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
از ظرفیت محل های اسکان راهداری ها، مجتمع 
های رفاهی بین راهــی، پایگاه های امداد ونجات 
هالل احمر، خانه های هالل، دهیاری ها، مساجد، 
مدارس و سالن های چند منظوره مدیریت بحران 
فرمانداری ها وشــهرداری هــا در طرح نوروزی 

استفاده خواهیم کرد.
موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به شویع بیماری 
کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی ، حفظ فاصله 
اجتماعی در امدادرســانی به مســافران و اسکان 
اضطراری در راه ماندگان با جدیت بیشتری لحاظ 

خواهد شد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
مرکز کنترل و فرماندهــی عملیات امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان زنجان با شماره ۱۱۲ به 
صورت ۲4 ساعت آماده ارائه خدمات به هموطنان 

در سطح استان زنجان است.
بیش از ۶ کیلومتر رودخانه الیروبی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: 
از ابتدای سال کنونی تاکنون ۶ و نیم کیلومتر رودخانه 

های استان ساماندهی و الیروبی شده است.
اسماعیل افشاری اظهارداشت: این رودخانه ها در 
شهرستان های خدابنده، ماهنشان، زنجان، خرم دره، 

ابهر و طارم انجام شده است.
وی یادآوری کرد: در سالهای گذشته ۵۸ کیلومتر در 

۲۸ عملیات دیوار حفاظتی ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: 
۳۵ تا 4۵ متر از عرض رودخانه زنجانرود آزادسازی 
شده اســت که هدف از این اقدام تامین فضا برای 
عبور ایمن و بدون خسارت جریان های سطحی، 
حفاظــت از رودخانه ها به عنوان منبع ارزشــمند 
ملی برای بهره برداری و استفاده عموم، جلوگیری 
از دخل و تصرف غیرمجاز که دارای تبعات ســوء 

اجتماعی متعددی می باشد، انجام شده است.

 برای پیشگیری از حوادث احتمالی صورت می گیرد؛

آمادهباشمسووالنزنجانیدرنوروز

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: امدادگران هالل احمر به رانندگان 
و 4۶۳ نفر از سرنشینان خودروهای گرفتار در 
برف و کوالک جاده های استان در شامگاه آدینه 

امدادرسانی کردند.
ســید قاسم موسوی روز شنبه در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: با توجه به بارش برف و وقوع 
کوالک  شدید در ســطح استان زنجان، گردنه 
های صعب العبور و مسدود شدن آزادراه زنجان 
- قزوین، امدادگران برای خودورهای عبوری از 
این مسیرها امدادرسانی و اقدام به توزیع اقالم 

غذایی برای در راه ماندگان کردند.
وی تاکید کرد:  امدادگران برای 4۶۳ سرنشــین 
۱۵۳ خودور در جاده های اســتان زنجان امداد 

رسانی کردند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفــت: عالوه بــر عملیــات امداد رســانی، 
امدادرسانان هالل احمر توانستند ۱۷۱ نفر را در 
پایگاه های امدادی ابهر، مســجد ابهر و مسجد 

غزال شهرستان خرم دره اسکان دهند.
موســوی  تاکید کرد: امدادگران اقدام به توزیع 
۲۰۰ تخته پتو، ۱۳۰ بسته مواد غذایی، ۱۸ کیلو 

خرما برای این تعداد مسافران کنند.
وی یادآوری کرد: ۱۲ تیم عملیاتی همراه با ۳4 
نفر از نجاتگران هالل احمر در این امدادرسانی 

هــا فعالیت داشــته اند. سرپرســت جمعیت 
هالل احمر اســتان زنجان گفت: هفت دستگاه 
آمبوالنــس، چهار خودروی نجات و کمک دار 
در این عملیات ها برای هموطنان به کارگیری 

شد.
موسوی خاطرنشان کرد: در طرح زمستانی هالل 
احمر ۲۵ پایگاه ثابت و موقت به صورت شبانه 
روزی برای ارائه خدمات امدادی به مسافران و 
رانندگان عبوری از جاده های استان فعال هستند.
وی افزود: بــرای ارائه خدمات مطلوب عالوه 
بر این پایگاه ها، هشــت پایگاه پشتیبان نیز در 

شهرستان های خرم دره، ابهر، خدابنده، زنجان، 
ماهنشــان، ایجرود ، طارم و مرکز استان زنجان 

فعال است. 
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: همــه پایگاه های ثابــت و موقت هالل 
احمر اســتان به اقالم زیستی و غذایی برای در 

راه ماندگان و اسکان موقت تجهیز شده است.
موسوی ازهموطنان خواست، در صورت گرفتار 
شــدن در سوانح و حوادث با شماره ۱۱۲ برای 
دریافت خدمات امداد و نجات در ۲4 ساعت از 

شبانه روز تماس برقرار کنند.

 فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
اجــرا و بازنگری صحیح طرح هادی، ســبب 
توســعه روســتاها و جلوگیــری از مهاجرت 
روستاییان به شهر می شود، اظهار کرد: هم اکنون 
طرح هادی ۱۹۰ روستای استان نیازمند بازنگری 
است و در صورت تامین اعتبارات، بنیاد مسکن 
استان آمادگی الزم را برای تهیه، اجرا و بازنگری 

طرح هادی تمامی روستاهای استان را  دارد.
رضا خواجه ای  با اشــاره به اینکه، همه ســاله 
بازنگری طرح هادی روستایی از محل اعتبارات 
ملی و تملک دارایی ها در دستور کار این بنیاد 
قرار می گیرد،افزود: اجرا و بازنگری طرح هادی 
روستایی با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران 
روســتاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعــی، تامین عادالنــه امکانات از طریق 
ایجاد تســهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی، 
ســاماندهی وضعیت فیزیکی روســتا و ایجاد 
تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روستاییان و 

خدمات زیست محیطی انجام می شود.
وی ادامه داد: این طرح  ها در زمینه بهســازی 
معابر روســتایی، بازگشــایی، برداشت موانع، 
زیرســازی، آســفالت، جدول گذاری، سنگ 

فرش، میدان سازی، فضای سبز، ساخت پارک، 
پیاده روسازی و ساخت کانال هدایت سیالب 

است. 
فرنشــین بنیاد مسکن اســتان با بیان اینکه  این 
نهاد  در زمینه اجرای طرح هادی جلب رضایت 
عمومی مردم، توســعه روستا و رعایت مسائل 
زیســت  محیطی در نظر می گیرد، یادآور شد: 
پیشــنهادات طرح هادی قبلی روســتا در ابعاد 
محیطی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی و میزان 
تحقق پذیری آن ها نیز در بازنگری جدید باید 

بررسی، تحلیل و تاییدمی شود. 

خواجه ای  خاطر نشان کرد: مبلغ اعتبار مصوب 
جهت تهیــه طرح هادی و بازنگری در ســال 
کنونی  از منابع ملی   ۵۱۸۳ میلیون ریال  برای 
۱۶روستا  و از منابع دهیاری  4۱۳۰ میلیون ریال  

برای ۷ روستا  بوده است.
خواجــه ای تعــداد  اجرا ی طــرح هادی در 
روســتاهای باالی  ۲۰ خانوار ،را 4۰۹ روســتا  
بر شــمرد و گفت: میانگین اجرای طرح هادی 
روســتایی  در استان زنجان ۲/۵۷ درصد  و در 
سطح کشور ۲/4۶درصد است که در این زمینه 
استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.

امدادرسانی هالل احمر به 463 نفر 
در راه ماندگان ناشی از برف و کوالک زنجان

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان:

طرح هادی 190 روستای استان زنجان 
نیازمند بازنگری است
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چهارسو

گزارشی از عدم وجود پول نقد در دستگاه های خودپرداز در روزهای پایانی سال؛

حکایتقسمحضرتعباسوُدمخروسدرخودپردازهایزنجان
   بانک ها: پول هست اما کم است! | بانک مرکزی: پول هست بانک ها باید مدیریت کنند!

 شــهروندان در روزهای گذشــته هنگام 
مراجعه به خودپردازها جهت دریافت پول نقد به 
درب بســته خورده و علی رغم مراجعه چند باره 
به دستگاه های مختلف، موفق به دریافت پول نقد 
از خودپردازها نشــده و در روزهای پایانی سال به 

مشکل برخورده اند.
به گزارش موج رســا، هر چند بسیاری از خدمات 
بانکداری به صورت الکترونیکی بوده و ابزارهای 
مختلفی برای پرداخت پول در جامعه وجود دارد اما 
هنوز هم برخی موارد در سطح جامعه برای رتق و 
فتق امور، نیازمند پول نقد بوده و استفاده از پول نقد 
همچنان جاری اســت اما مدتی است که مخاطبان 
پایگاه خبری- تحلیلی موج رسا می گویند هنگام 
مراجعه به دســتگاه های خودپرداز جهت دریافت 
پول نقد یا با گزینه غیرفعال »دریافت وجه« مواجه 
می شوند و یا این پاسخ در صفحه دستگاه ها مشاهده 
می شود که »دستگاه قادر به ارائه سرویس مورد نظر 

شما نیست«!
الکترونیکی و غیرحضوری شــدن خدمات، اقدام 
بسیار شایسته ای اســت که مورد استقبال اکثریت 
قریب به اتفاق جامعه نیز قرار گرفته اما ۲ نکته در 
اینجا خیلی حائز اهمیت است. اول اینکه زیرساخت 
الزم برای پرداخت الکترونیکی در همه جا فراهم 
نیست. برای مثال؛ تاکسی ها، دستفروش ها، کارگران 
روزمزد و... از جمله مواردی است که ناگزیر باید 
از پول نقد استفاده کرد چرا که همه آن ها مجهز به 
دستگاه کارتخوان نیستند. نکته دوم نیز این است که 
برخی افراد بی سواد یا سالخورده که آن ها هم جزئی 
از اقشار جامعه هستند، ابراز می کنند که ما سواد و 
آگاهی الزم برای استفاده از خدمات غیرحضوری را 

نداریم و فقط پول نقد را می شناسیم.
هر چند با شیوع ویروس کرونا و غیرحضوری شدن 
بسیاری از امور، استفاده از خدمات الکترونیکی نیز 
ضروری به نظر می رســد اما بــه هر حال باید هم 
اقشار ضعیف جامعه را در نظر گرفت و هم اینکه 
تجهیزات و زیرساخت های الکترونیکی موجود در 
اصناف و مشــاغل مختلف، کامل نیستند و همین 
امر، شــهروندان را ناگزیر به اســتفاده از پول نقد 
می کند ضمن اینکه مردم در روزهای پایانی سال، 
نیاز بیشــتری به پول نقد دارند و بانک ها نیز باید 
بــا در نظر گرفتن این موضوع، با فاصله زمانی کم 
از یکدیگر، دســتگاه ها را شارژ کنند تا مردم که با 
گرانی، تورم، بیــکاری و ویروس منحوس کرونا 
مبارزه می کنند دیگر برای دریافت ۲۰۰ هزار تومان 

پول نقد، خیابان ها را نگردند.
*  علت نبود پــول در خودپردازها عدم تامین 

نقدینگی از سوی بانک 
مرکزی است

حســن دادگــر، دبیــر 
هماهنگــی  کمیســیون 
بانک های اســتان زنجان 
در گفت وگو با خبرنگار 
موج رســا؛ با بیان اینکه 
ناظر  این موضوع،  عامل 
پولی بانــک مرکزی در 
استان بوده و ارتباطی به 
ندارد،  بانک ها  کمیسیون 
گفــت: یکــی از دالیل 
در  پــول  وجــود  عدم 
خودپردازهــا جلوگیری 
و  ویــروس  انتقــال  از 
استفاده مردم از خدمات 

الکترونیکی است.
وی، علت بعدی را عدم 
بیان کرد  نقد  تامین پول 
و اظهــار داشــت: پول 
نقد را باید خزانه و ناظر 
پولی بانــک مرکزی در 
بانک ها قرار دهد  اختیار 

تا بتوان در دستگاه ها تزریق کرد. دادگر خاطرنشان 
کرد: بنا بر اظهار ناظر پولی بانک مرکزی در استان، 
دستورالعمل بانک مرکزی بر این است که با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا، بانک ها باید به ســمت 
غیرحضوری بــودن خدمات رفتــه و تعدادی از 

دستگاه های خودپرداز را Cash Less کنند.
وی افــزود: Cash Less یعنی خودپردازها به گونه ای 
تنظیم می شــوند که غیر از پرداخت پول نقد، تمام 
کارها از جمله انتقال وجه، پرداخت قبض، اقساط و 

شارژ تلفن همراه را انجام می دهند.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
گفت: بانک ها نیز به تبعیت از این موضوع، درصدی 
از دستگاه های خودپرداز خود را Cash Less کرده اند.
وی در پاســخ بــه اینکــه به هر حــال علی رغم 
التکرونیکی شدن اکثر پرداخت ها در بعضی موارد 
نیاز به پول نقد هم است، اظهار داشت: این مورد را 
باید از نماینده بانک مرکزی که عامل تامین نقدینگی 

بانک ها است، بپرسید.
*  مشکلی در تامین پول نقد برای خودپردازها 

وجود ندارد
حسین محمدی، نماینده و ناظر پولی بانک مرکزی 
در اســتان زنجان در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا؛ با بیان اینکه مشکلی در تامین پول نقد برای 

خودپردازها وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی، پول 
مورد نیاز را در اختیار بانک ها قرار داده و بانک های 
استان این مورد را به گونه ای مدیریت می کنند که در 

پایان سال با مشکل مواجه نشویم.
وی بــا رد ادعای بانک ها مبنی بــر عدم دادن پول 
نقد جهت تزریق در دستگاه های خودپرداز اظهار 
داشت: بانک مرکزی، پول های دریافتی را در اختیار 
بانک ها قرار می دهد و این بانک ها هستند که باید 
مدیریت کننــد ضمن اینکه بانک ها هم نمی توانند 
تمام پول دریافتی را به صورت یکجا به خودپردازها 
تزریق کنند بنابراین این اقدام به مرور انجام می شود.
محمدی با اشاره به روزهای پایانی سال خاطرنشان 
کرد: تراکنش دستگاه های خودپرداز در این روزها 
باال بــوده و بانک ها نیز مجبورند که تزریق پول به 
دســتگاه ها را طوری مدیریت کنند که با مشــکل 

مواجه نشوند.
وی تصریح کرد: شاید در مقطعی، پول نقد به وفور 

یافت نشود اما به هیچ وجه کمبود پول نداریم.
*  ورود بــدون برنامه ریزی وجوه نقد، ضربه به 

اقتصاد جامعه است
نماینده و ناظر پولی بانک مرکزی در استان زنجان با 
تاکید بر اینکه باید عدم استفاده از پول نقد و استفاده 
حداکثری از خدمــات و ابزارهــای الکترونیکی 

بانک ها در جامعه فرهنگسازی شود، گفت: برخی 
افراد مانند اقشار مستمری بگیر، بی سواد و... ناگزیر 
به استفاده از پول نقد هستند که تمام این ها در نظر 
گرفته شده و شــبکه بانکی به اندازه چندین برابر 
مورد نیاز آن ها پول نقد در بین بانک ها و در جامعه 
توزیع می کند اما شــوربختانه اقشــار باسوادی که 
نباید از پول نقد استفاده کنند نیز از پول نقد استفاده 
کرده و سبب افزایش مصرف اسکناس در جامعه و 
افزایش تراکنش دستگاه ها به ویژه در روزهای پایانی 

سال می شوند.
وی با بیان اینکــه بانک مرکزی باید این وضعیت 
و شــرایط، جامعه را مدیریت کند، اظهار داشت: 
نمی تــوان پول زیادی به بانک هــا تزریق کرد زیرا 
ورود بدون برنامه ریزی وجوه نقد در جامعه، منتهی 
به پرداخت های نامتعارف به مشــتریان در سیستم 
بانکی شده که این موضوع منجر به پولشویی و در 

نهایت ضربه به اقتصاد استان و جامعه می شود.
محمدی خاطرنشــان کرد: بنابراین پول نقد باید با 
حساب و کتاب و فرمول های خاصی در اختیار هر 

کدام از بانک ها قرار گیرد.
*  تعداد زیاد خودپردازها علت بعدی کمبود پول
وی، تعداد زیاد دســتگاه های خودپردازها را یکی 
دیگر از دالیل ایجاد این مشــکل دانست و افزود: 

دســتگاه های  برخــی 
خودپرداز بدون حساب 
و کتاب در سطح شهر 
نماینده  شده اند.  مستقر 
بانک  پولــی  ناظــر  و 
مرکزی در استان زنجان 
با بیان اینکه 4۳ بانک در 
سطح کشــور داریم که 
ممکن اســت برخی از 
آن ها شعبه ای در زنجان 
گفت:  باشــند،  نداشته 
اگر به طور متوســط به 
ازای هــر بانک )غیر از 
بانک هــای خصوصی( 
۶۰ دســتگاه خودپرداز 
در نظر بگیریم، ســرانه 
مصرف پول نقد باال رفته 

و جوابگو نخواهد بود.
وی، کمبود پول نقد در 
خودپرداز  دستگاه های 
در روزهای پایانی سال 
را مشکل سراسری بیان 
داشــت:  اظهار  و  کرد 
ممکن است پول نقد به دستگاهی در صبح، تزریق 
شــده و تا ظهر تمام شود بنابراین طبیعی است که 

وقتی هجمه، زیاد شود این اتفاقات هم می افتد.
محمدی تصریح کرد: هیچ بانکی نمی تواند بگوید 

که خودپردازهایش هیچ وقت خالی نمی شوند.
*  52۱ میلیارد ریال پول نقد به شبکه بانکی استان 

تزریق شده است
این مسوول با تاکید بر اینکه پول نقد مورد نیاز در 
اختیار بانک ها قرار گرفته اســت، گفت: از ابتدای 
اسفندماه تا پایان هفته سوم این ماه ۵۲۱ میلیارد ریال 
به شبکه بانکی استان تزریق شده که این پول ها به 

دستگاه ها و شعبه ها رفته و در گردش است.
وی تاکیــد کرد: همواره در روزهای پایانی ســال، 
این مشــکل وجود داشــته و هجمه ها به سمت 
خودپردازها زیاد می شــود و احتمال خالی شدن 

دستگاه ها نیز وجود دارد و امری طبیعی است.
محمــدی ابراز کــرد: مردم باید با شــبکه بانکی 
همکاری کننــد و در جاهایی که نیاز به نقدینگی 
ندارد از خدمات الکترونیک اســتفاده کنند ضمن 
اینکه بانک ها نیز باید با نســبت معقولی، مدیریت 
کرده و پیش روند و روزهای پایانی سال را مدیریت 
کنند که در تعطیالت نوروزی به مشکل برنخورند.

وی گفت: برنامه ریزی و سیاست بلندمدت بانک 

مرکــزی هم بر این اســت کــه رفته رفته، بخش 
الکترونیکی بانک ها توسعه یافته و کمتر از پول نقد 

در جامعه استفاده شود.
*  جهت بهره مندی جامعه از خدمات الکترونیک، 

استفاده از پول نقد محدود شده است
محمدرضا آبی پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار زنجان در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ 
اظهار داشت: در راستای اِعمال سیاست های کلی 
در پیشــگیری از شیوع بیماری کرونا و با توجه به 
اینکه اســتفاده از پول نقد، یکــی از راه های انتقال 
ویروس در ســطح جامعه اســت به همین دلیل، 
اســتفاده از پول نقد در مــراودات تجاری و بازار 
محدود شده تا شهروندان بیشتر از امکانات ایجاد 
شده و از روش های الکترونیک برای پرداخت های 
خود استفاده کنند. وی گفت: بعد از شیوع ویروس 
کرونــا تغییرات در ســبک زندگــی خانواده ها و 
رفتارهای اجتماعی از جمله محدودیت از دســت 
دادن تا روش های غیرحضوری آموزش و جلسات 
اداری، دچار تحوالتی شده و سبک جدید از زندگی 
مرسوم گردیده است بنابراین باید روش های خرید 

و پرداخت پول نیز به تبع آن تغییر یابد.
آبی پور با بیان اینکه البته این به معنای حذف کامل 
پول نیست، تصریح کرد: اینطور نیست که هیچکدام 
از دستگاه های خودپرداز پول نداشته باشند بلکه در 
برخی از آن ها پول نقد بارگزاری نمی شود تا استفاده 
از خدمــات الکترونیکی بــرای پرداخت هزینه ها 

فرهنگسازی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به شــرایط موجود در 
جامعه به مرور باید به ســمت خدمات دیجیتال و 
الکترونیکی و انجام امور به صورت غیرحضوری 
حرکت کنیم تا گردش پول نقد در جامعه به کمترین 

حد خود برسد.
وی در پاسخ به اینکه زیرساخت الزم برای استفاده 
از پرداخت الکترونیکی به صورت کامل در جامعه 
فراهم نشده است، گفت: خواه یا ناخواه باید به این 
سمت، حرکت کرده و واحدهای مختلف صنفی، 
کسب و کارهای کوچک، تاکسی ها و اتوبوس های 
شــهری نیز متصل به دســتگاه کارتخوان شوند تا 
شهروندان، هزینه های این بخش را نیز به صورت 

الکترونیکی پرداخت کنند.
آبی پور افزود: اســتفاده از روش های الکترونیکی 
عالوه بر سهولت و ســرعت در پرداخت، مزایای 
دیگری از جمله حفظ بهداشت و سالمتی، امنیت 
در جابه جایی پول و کاهــش گردش پول نقد در 

جامعه را در پی دارد.

 رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و 
فوریت های پزشکی استان زنجان با اشاره به در 
پیش بودن چهارشنبه آخر سال گفت: خانواده ها 
مراقب آسیب های چهارشنبه آخر سال باشند تا 

شاهد حوادث ناگوار در استان نباشیم.
اصغر جعفری در گفت وگو با موج رسا، با اشاره 
به اینکه در آخرین روز چهارشنبه آخر سال تعداد 
کد های مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی افزایش می یابد اظهار کــرد: ۸ کد در 
مناطق مختلف سطح شهر زنجان مستقر می شوند 
تا خدمات رسانی به مردم در کمترین زمان اتفاق 

بیفتد.
وی با بیان اینکه بیمارستان های سطح شهر زنجان 
در وضعیت آماده بــاش قرار می گیرند ادامه داد: 
متخصصان چشــم و ســوختگی در اورژانس 
بیمارستان های موســوی زنجان و ولیعصر)عج( 

زنجان مستقر می شوند.
رییــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان زنجان با تاکید براینکه امیدواریم 
امسال شــاهد حوادث ناگوار و غیرقابل جبران 
برای هیچ یک از شــهروندان نباشیم عنوان کرد: 
سال گذشته مردم استان زنجان همکاری خوبی 
را داشتند و شاهد حوادث ناگوار برای خانواده ها 

نبودیم.
وی با اشــاره به اینکه در سال های گذشته شاهد 
حوادث بســیار تلخی برای برخی از خانواده ها 
بودیم تاکید کرد: در برخی موارد صدماتی که در 
روز چهاشنبه شاهد بودیم از تخلیه چشم گرفته 
تا قطع اندام و سوختگی های شدید صورت بود.

جعفــری خاطرنشــان کرد: ســفارش می کنیم 
شهروندان موارد احتیاط را رعایت کنند و از مواد 
محترقه دست ساز به جد خودداری کنند که بسیار 

خطرناک و حادثه ساز است.
وی با بیان اینکه بیشــتر حوادث غیرقابل جبران 
توسط مواد محترقه دست ساز اتفاق می افتد بیان 
کرد: مواد محترقه دست ساز در سال های گذشته 

باعث آسیب های جدی برای جوانان شده است.
رییــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان زنجان اظهار کرد: از خانواده ها 
درخواســت می کنیم در این روز به شــدت از 
فرزندان خود مراقبت کنند تا آخر سال تلخی را 

تجربه نکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه از بهمن ماه بحث آموزش 
و اطالع رسانی برای جلوگیری از آسیب های آخر 
چهارشنبه ســال را آغار کردیم بیان کرد: بنر های 

هشــدار دهنده در سطح شهر های استان زنجان 
نصب شده است.

جعفری با تاکید براینکه ارائه آموزش به خانواده ها 
در بستر فضای مجازی در استان زنجان آغاز شده 
اســت افزود: به دلیل تعطیلی مــدارس و کرونا 
ارائه آموزش ها به صورت چهره به چهره ممکن 
نیست بنابراین با همکاری و هماهنگی آموزش 
و پرورش برنامه های آموزشــی در قالب فضای 
مجازی توسط نرم افزار شاد برای دانش آموزان 

ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه آموزش های الزم برای عدم 
اســتفاده از مواد محترقه خطرنــاک برای دانش 
آموزان ارائه می شــود گفت: از مردم می خواهیم 
موضوع خانواده محوری را مد نظر داشته باشند تا 
چهارشنبه آخر سال را در کنار یکدیگر و با شادی 

سپری کنند.

 رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان خبر داد؛

آمادگی اورژانس زنجان برای چهارشنبه آخر سال
 سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
ویروس کرونا هنوز از ما خســته نشــده است، 
گفت: نگران موج چهارم هستیم، به همین خاطر 

مردم باید دید و بازدیدها را لغو کنند.
سیما سادات الری در گفت وگوی اختصاصی با 
ایسنا و ایرنا، با بیان اینکه ویروس کرونا با چهره ای 
جدید در کشــور در حال جوالن است ولی تنها 
راه برای دوری از آن رعایت پروتکل هایی است 
که همه روزه به مردم اعالم می شود، اظهار کرد: 
شوربختانه در استان خوزستان، شرایط مناسب 
نیســت که با اقدامات انجام شــده امیدواریم به 

وضعیت ثبات در این منطقه برسیم.
وی تصریح  کرد: مســووالن نگــران تعطیالت 
پیش  رو و امکان سفر خانواده ها در این روزهای 
هستند که از همه خانواده ها انتظار داریم همچون 
سال گذشته صبوری کرده و از سفر به شهرهای 
دیگر خودداری کنند، البته در این روزهای ورود 
و خروج از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است 
ولی خانواده ها باید بدانند شــرایط ثبات فعلی 
شکننده بوده و هر لحظه امکان آغاز موج چهارم 

در کشور و با شدت بیشتر وجود دارد.
الری به برنامه واکسیناسیون در کشور نیز اشاره 
کرد و یادآور شــد: باید بپذیریم که در شــرایط 
سخت تحریم قرار داریم و همین موضوع باعث 
شد با ســختی های فراوانی مواجه شویم ولی با 
تالش های شبانه روزی سعی شد تعدادی واکسن 
وارد کشور شود که فاز نخست تزریق آن نیز آغاز 
شده و امیدواریم این تعداد تا پایان سال به یک 

میلیون و ۲۶۰ هزار دوز واکسن برسد.
وی ادامه داد: البته در کشور از ابتدای کار تالش 
شد تا زمینه تولید واکسن در کشور فراهم شود و 
قدم های خوبی نیز در این رابطه برداشته شده و 
امیدواریم در فصل بهار شاهد اخبار بسیار خوبی 
در این حوزه خواهیم بود. البته ایران خرید واکسن 
از دیگر کشورها را نیز پیگیری می کند و به  نوعی 
در سبد ایران انواع واکسن ها در نظر گرفته شده 
اســت و انتظار داریم در صورت وجود شرایط 
عادی تا پایان پاییز ســال ۱4۰۰ واکسیناســیون 

حداکثری اتفاق افتد.
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مردم 
باید صبور باشند، افزود: فعاًل تنها راهکار رعایت 
پروتکل ها صبوری است تا وارد فاز واکسیناسیون 

عمومی شــویم، هر چند این اقدام باید در همه 
کشورها انجام شود تا به ایمنی برسیم. البته همه 
کشورها به یک میزان واکسیناسیون انجام ندادند 
و در ایــن راه همه باید به همدیگر کمک کنند؛ 
چراکه پاندمــی به ما نشــان داد در درگیری با 

مشکالت همه کشورها قربانی می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: وضع کنونی کشــور در 
رابطــه با مقابله با شــیوع بیماری کرونا خوب 
اســت ولی نباید گول ظاهــر را خورد، چون 
هر لحظه امکان تشدید مشکالت وجود دارد. 
همچنین ۱۳ شهر در استان خوزستان به همراه 
گچساران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند 
و اسامی شــهرهای نارنجی نیز به زودی اعالم 

خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

مردم دید و بازدیدهای عید را لغو کنند


