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با تعیین جهادکشاورزی به عنوان متولی تامین، توزیع و قیمت گذاری مرغ؛

توپ مرغ در زمین جهادکشاورزی افتاد
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مبلمان شهری، 
حلقه مفقوده شهر
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 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان 
افزود:گروههای پرخطر درمانی، پرسنل بهداشتی، 
سالمندانی که در مراکز نگهداری هستندو جانبازان 
بــاالی ۵۰ درصد، بیماران خاص و افرادی که در 
آرامستانها مشغول هستند و فوریتهای پزشکی به 
تناسب تعداد و ســهمیه اختصاص یافته واکسن 

تزریق شده است.
به گزارش زنگان امروز؛ دکترپرویز قزلباش رییس 
دانشــگاه علوم پزشکی زنجان در نشست خبری 
ویدئو کنفرانس روز دوشنبه ۲۳ فروردین در پاسخ 
 icu  به پرسش خبرنگاران گفت؛ هم اکنون ظرفیت
در ابهر، زنجان و خدابنده ظرفیت تکمیل اســت 

ولی دیگر شهرستانها ظرفیت داریم .
وی ضــرورت بخش icu را وجــود کادر ورزیده 
و متخصص بــرای ارائه بهتر و مطلوب  خدمات 

دانســت و افزود:  در روز بســتگی به وضعیت 
بیمــاری؛ روزی بوده که ۱۵۰ نفــر در یک روز 
بستری داشتیم طبیعی است هر چقدر میزان بستری 
افزایش یابد درصد بیماران نیازمند icu  نیز بیشــتر 

خواهند شد.
 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان در ادامه 
گفت:  در یک سال گذشته ۷۰ تخت icu افزایش 
یافته و بیش از ۵۰ تخت دیگر نیز آماده شده و هم 
اکنون نیز  تجهیزات ۳۰ تخت نیز خریداری شده 
و این هفته اضافه خواهد شد تا تعداد تخت های 
icuدر استان زنجان  در یک سال گذشته به  بیش از 

۱۰۰ تخت برسد.
وی در پاســخ به پرسشی گفت: درصد درگیری 
خیلی افزایش قابل مالحظه ای نداشته گروه سنی 
باالتر؛ میانسال و سالمند بیشتر درگیر هستند این 

درگیری میانگین ســنی ۷۰ ســال بوده است این 
میانگین ســنی پایین آمده ولی همچنان سنین باال 

ابتال  بیشتری دارند.
دکتر قزلباش با اشــاره به محدودیت های اعمال 
شــده برای شــهر های رنگ بندی شــده افزود: 
خوشبختانه در اســتان و شهر زنجان با قاطعیت 
محدودیت ها پیگیری می شود و هم اکنون بیش از 
۹۰ درصد به درستی اجرا می شود و در ماه مبارک 
رمضان نیز این محدودیتها تغییری نکرده و همچنان 

وجود خواهند داشت .
وی با بیان اینکه بیش از  ۹۰ درصد ویروســی که 
در جامعه در موج چهارم  در گردش از نوع جهش 
یافته انگلیســی اســت؛ رعایت فاصله اجتماعی 
و رعایــت پروتکل ها را مورد تاکیــد قرار داد و 
افــزود:  در موج جدید داروی کافی و اکســیژن 

رسانی بیشتر فراهم شده این امکان فراهم شده که 
بخشی از بیماران به صورت سرپایی درمان شوند تا 
باربیماری در بیمارستانها کاهش یابد و با بودن  فرد 
در کنار خانواده  کمک بیشتری در بهبود بیماری 

خواهد بود .
 دکتر قزلباش همچنین پاســخگوی پرسش های 

مردمی در الیو اینستا گرامی نیز بود و گفت:
* مهمانی رفتن عوامل تشدید کننده بیماری است 

که در ماه مبارک رمضان نیز باید رعایت شود .
* رعایــت و جدی گرفتن خود مردم  وتوجه به 

محدویتها مهمترین راه برای کنترل بیماری است.
* بنده تاکید میکنم اکیدا از افطاری رفتن و افطاری 

دادن جدا شهروندان عزیز خود داری کنند .
* واکسیناسیون  گروههای پرخطر شروع شده با 
آماده شدن واکســن داخلی امیدواریم در تابستان 

امسال و آخر بهار شروع شود و واکسیناسیون روند 
زمان بری است هم برای تهیه واکسن و هم برای 

تزریق.

*  برای بیماران خاص شــروع شده و درصدی 
واکســینه شــدند در ادامه کار افرادی که شیمی 

درمانی میشوند واکسینه شوند .

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

در استان زنجان به بیش از ۴۰۰۰ نفر واکسن 
تزریق شده است

 خبـــر  ویـــژه

عضو رسمی انجمن 
خوشنویسان ایران 

در گفتگو با 
زنگان امروز: 

نوشتن 
مقدس 
است 

وکلمات؛ 
دارای 
انرژی
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معاون دانشگاه علوم پزشکی آخرین آمار را اعالم کرد

زنجان؛ روزانه

۱۲۰۰
تست مثبت کرونا
 بستری های کرونا در زنجان به ۵۹۶ نفر رسیده است

2

معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان محیط زیست به دیدار 

خانواده های قربانیان آمد
 پیگیری حقوق 

محیط بانان زنجان

 معــاون رییس جمهــوری و رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: این 
سازمان با جدیت، تالش و تعامل با بنیاد شهید 

پیگیر حقوق محیط بانان شهید است.
به گزارش زنگان امروز، عیسی کالنتری روز 
دوشــنبه در دیدار با خانــواده های میکائیل 
هاشــمی و مهدی مجلل، محیط بانان شهید 
زنجان افزود: بنیاد شهید برای احقاق حقوق 
شــهدای محیط بان همکاری های مناسبی با 
سازمان محیط زیســت دارد و با روند فعلی 
مسایل قبلی موجود در این باره نیز رفع خواهد 

شد.
رویه 2

خبر نخست

مردم شریف و نجیب استان زنجان 
بسیار خوشوقتیم که تبریکات صمیمانه خود 
و خیرین مهرانه را  به ساحت شما تقدیم می 

داریم. 
ســال ۱۴۰۰ را در حالی آغاز می کنیم  که 

خیریه مهرانه پانزده سال در مدیریت سرطان 
و حمایت از بیماران مبتال به ســرطان تالش 
همه جانبه انجام داده  و امروزه نام مهرانه بر 
تارک خیریه های سراسر کشور می درخشد. 
همانطور که انتظار  می رود؛ نام مقدس مهرانه 

همواره با خبرهای خوش عجین بوده و هست 
و اکنون بشارت دیگر ما به زنجانی ها اینکه؛ 
دستگاه فوق پیشــرفته Pet -cT ) پت اسکن( 
با حمایت های بی بدیل  همدیاران عزیز، از 
شرکت زیمنس آلمان خریداری و به زنجان 
حمل شده است و آماده نصب و راه اندازی  
می باشــد الزم به ذکر اســت دستگاه pet با 
هزینه بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان خریداری شده؛ 
کــه برای تأمین  این هزینه هنگفت، حدود ۷ 
میلیارد تومان وام بانکی اخذ شده، که باید باز 

پرداخت گردد. 
با نصــب و راه اندازی  این دســتگاه مدرن  
تشخیص بیماری سرطان  بسیار سهل و دقیق 
انجام خواهد شد بعالوه اینکه با بهره برداری 
از آن نام زنجان در ردیف شش شهر  بزرگ 

ایران قرار خواهد گرفــت )تهران، اصفهان، 
شیراز، تبریز، کرج ، زنجان(

مطلب مهم دیگر اینکه؛ در شرایطی که بیماری 
کرونا عرصه را بــر مردم کل دنیا تنگ کرده  
و در شــرایط تحریم هــای ظالمانه موضوع 
 قیمت دارو به صورت نگران کننده ای )گاهی

صد در صد(  افزایش پیدا کرده است و روزی 
نیست که  مهرانه چالش تأمین هزینه داروهای 
گران قیمت را نداشته باشد چشم انداز تأمین 
هزینه های دارو  و درمان در ســال پیش رو 
نگرانی ایجاد کرده اســت که امیدواریم  با 
حمایت های همه جانبه شــما زنجانی های 
عزیــز همچنان بتوانیــم صددرصد نیازهای 

دارویی بیماران  دردمند را تامین کنیم. 
خدمتگزاران مهرانه بر این باور تاکید دارند تا 

زمانی که مهرانه در ســایه لطف خداوند، که 
حاصل اخالص خیرین  و حمایت های  بی 
نظیر مردم استان قرار دارد، بدون شک بیماران 
مبتال به ســرطان برای تأمین هزینه هاشــان 

دغدغه ای نخواهند داشت. 

در پایــان بر خــود وظیفــه می دانیم  که 
سپاســگزار شــما مردم نوع دوست بوده و 
در سال جدید آرزوی دنیایی بدون کرونا و 
ایرانی آباد و اســتانی برتر از درگاه خداوند 

متعال تمنا کنیم. 

پیام بنیانگذاران مهرانه به مناسبت سال نوی خورشیدی

بنیانگذاران مهرانه: 
دکتر مینوش مقیمی، مهندس اصغر وثوق
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 معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان با جدیت، 
تالش و تعامل با بنیاد شــهید پیگیر حقوق محیط 

بانان شهید است.
به گزارش زنگان امروز، عیسی کالنتری روز دوشنبه 
در دیدار با خانواده های میکائیل هاشمی و مهدی 
مجلل، محیط بانان شهید زنجان افزود: بنیاد شهید 
برای احقاق حقوق شــهدای محیط بان همکاری 
های مناسبی با سازمان محیط زیست دارد و با روند 
فعلی مسایل قبلی موجود در این باره نیز رفع خواهد 

شد.
وی با دلجویی از خانواده شهیدان مجلل و هاشمی 
یادآورشــد: هدف از این دیــدار ابراز همدردی با 

خانواده این شهدا و تسلی خاطر آنان است.
کالنتری از ســاخت ۲ پاســگاه محیط بانی با نام 
شهدای محیط بان زنجانی خبر داد و افزود: اعتبار 
ســاخت این پاسگاهها از محل طرح های عمرانی 

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تامین 
خواهد شــد. وی همچنین ســرعت عمل نیروی 
انتظامی در دستگیری قاتالن محیط بانان زنجانی را 
ارزشمند و درخور قدردانی دانست و اظهار داشت: 
از اقدام بنیاد شــهید اســتان زنجان در اختصاص 
جایگاه تدفین برای این محیط بانان شهید در قطعه 
شهدای بهشت زهرای زنجان نیز قدردانی می کنیم.

رییس ســازمان محیط زیست کشور همچنین در 
سفر به زنجان در مزار ۲ شهید محیط بان حاضر و 

نسبت به این شهدا ادای احترام کرد.
»میکائیل هاشمی« و »مهدی مجلل«، دوشنبه شب 
هفته گذشته /۱۶ فروردین/ حین عملیات تعقیب 
و گریز شــکارچیان خاطی و غیرمجاز در منطقه 
حفاظت شده فیله خاصه زنجان که از سال ۸۶ جزو 
مناطق شکار ممنوع این استان زنجان اعالم شد و 
وســعت آن نیز ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار اســت به 

درجه رفیع شهادت نایل شدند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست به دیدار خانواده های قربانیان آمد

 فرنشین میراث فرهنگی استان زنجان خبر داد؛ پیگیری حقوق محیط بانان زنجان
مانع زدایی برای اعطای 

مجوزهای صنایع دستی و 
گردشگری در استان زنجان

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان زنجان گفت: مانع زدایی 
برای اعطــای مجوزهای صنایع دســتی و 
گردشگری در استان زنجان در سال کنونی 

انجام می شود.
امیر ارجمند در گفت و گو با  موج رسا، اظهار 
داشت: با نامگذاری سال کنونی با عنوان سال 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، ستاد تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی در اداره کل میراث 

فرهنگی استان زنجان تشکیل شد.
وی با بیان اینکه در قالب این ستاد موانع پیش 
روی بخش های صنایع دستی و گردشگری 
و موانع ســرمایه گذاری رفع می شود، افزود: 
تســهیل در صــدور مجوزهــا، پروانه های 
بهره برداری، کارت فعالیت، موافقت نامه های 
اصولــی و مجوزهای ایجــاد از برنامه های 

پیش بینی شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: همچنین پس از 
اعطای مجوز، حمایت های الزم از راه اندازی 
مجتمع ها و کارگاه های صنایع دستی انجام 
شد  و تالش می شود تا با احصای مشکالت 
کارگاه هــای صنایع دســتی و بــا مراجعه 

حضوری مشکالت این صنایع حل شود.
فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری اســتان زنجان یادآور شد: در 
صورت وجود مشــکل بر ســر راه فعاالن 
بخش صنایع دســتی و گردشگری در دیگر 
ادارات، به رفع مشــکالت آنها در قالب این 

ستاد رسیدگی می شود.
ارجمند بــا بیان اینکه در ســال گذشــته 
کارگاه های صنایع دســتی در استان تعطیل 
نشدند، افزود: به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
حجم فروش صنایع دســتی کاهش داشت 
اما به تعطیلی منجر نشد. وی مهمترین مانع 
صنایع دســتی اســتان زنجان را هم اکنون 
کاهش میزان فروش عنوان کرد و گفت: اگر 
چه کمبود یا گرانی مواد اولیه نیز از موانع در 
این زمینه محســوب می شود اما فروش کم، 

مهمترین عامل در این زمینه است.
این مسوول با بیان اینکه با پایان دوران کرونا 
کارگاه های صنایع دستی فعالتر می شوند، بیان 
داشت: راه اندازی نمایشگاه و فروشگاه برای 

عرضه صنایع دستی بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه صنعتگران استان در سال 
گذشته تولیدات خوبی داشتند، افزود: کرونا 

موجب شد تا میزان فروش کاهش یابد.

خبـرخبــر

دزد تابلو عالیم و تجهیزات 
آزادراه زنجان - تهران

به دام پلیس افتاد
 فرمانده انتظامی شهرســتان زنجان 
گفت: سارقی که به سرقت تجهیزات و تابلو 
عالیم راهنمایی و رانندگی نصب شــده در 
آزادراه زنجان - تهران مبــادرت می کرد از 

سوی پلیس این شهرستان دستگیر شد.
ســرهنگ آرش خلخالی، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، افــزود: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت تابلو عالئم و تجهیزات راه در 
آزاد راه زنجان - قزوین، موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان 

زنجان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: ماموران انتظامی کالنتری 
۱۶ شهرستان زنجان با انجام کار اطالعاتی، 
ســارقی را در این رابطه مورد شناسایی قرار 
داده و دســتگیر کرد کــه از متهم مقدار ۹۹ 
گرم مواد مخدر از نوع شیشه و مقادیر قابل 
توجهی اموال مسروقه از جمله تجهیزات و 
تابلو عالیم راهنمایی و رانندگی به دست آمد. 
خلخالی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل و 
تکمیــل پرونده به منظور اعمــال قانون به 
مراجــع قضایی معرفی شــد از عموم مردم 
خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت 
و آمد مشکوک افراد ناشناس به خصوص در 
ساعات پایانی شب، موضوع را از طریق تلفن 
۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطالع دهند 

تا اقدامات قانونی الزم به عمل آید.
بیش از ۳ هزار قطعه طیور بدون مجوز در 

سلطانیه کشف شد
فرمانده انتظامی سلطانیه از کشف بیش از ۳ 
هزار و ۱۲۰ قطعه طیــور زنده بدون مجوز 
حمل و بهداشت در این شهرستان خبر داد 
و گفت: عوامل گشت کالنتری ۱۱ و یگان 
امداد سلطانیه حین کنترل خودروهای عبوری 
در مسیرهای مواصالتی به ۳ دستگاه کامیون 
حامل طیور مشکوک شده و به منظور بررسی 

بیشتر متوقف کردند.
 سرهنگ حسین اصانلو، افزود: در بازرسی 
از این خودروها، تعداد ۲ هزار و ۹۰۰ قطعه 
مرغ و ۲۲۰ قطعه بوقلمون زنده بدون مجوز 
حمل و بهداشت به دست آمد که برابر دستور 
قضائی، طیور کشف شده به کشتارگاه آندیا 

تحویل داده شدند.
وی با بیان اینکه کارشناســان ارزش تقریبی 
مرغ های کشف و ضبط شده را یک میلیارد و 
۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: 
راننــدگان خودروهای توقیفی نیز به منظور 
اعمال قانون به مراجع قضایی تحویل شدند.

 معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان 
اینکه بستری های کرونا در زنجان به ۵۹۶ نفر رسیده 
اســت گفت: روزانه تست حدود یک هزار و ۲۰۰ 

نفر مثبت می شود.
بــه گزارش زنگان امــروز، محمد رضا صائینی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا با بیان اینکه در موج 

چهارم در مدت کمتر از دو هفته به پیک  بسترهای 
موج سوم رســیدیم اظهار کرد: در حالی که پیک 

بسترهایی موج سوم در مدت ۶ تا ۸ هفته بود.
وی با بیان اینکه موارد قطعی بســتری ها چندین 
برابر افزایش یافته اســت تصریــح کرد: وضعیت 
ناخوشایندی برای استان پیش بینی می شود که اگر  

رعایت و جلوگیری نشود شــاهد شرایط بدتری 
خواهیم بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی اســتان زنجان از افزایش تعداد 
مبتالیــان به کرونا در زنجان خبــر داد و بیان کرد: 
روزانه در اســتان تست یک هزار و ۲۰۰ نفر مثبت 

می شــود. وی خاطر نشان کرد: روزانه ۲ هزار ۷۰۰ 
نفر در استان تســت کرونا را انجام می دهند و هم 

اکنون نیز ۵۹۶ نفر در استان زنجان بستری هستند.
صائینی با تاکید براینکه تنها راه کنترل شیوع کرونا 
رعایت پروتکل های بهداشتی است عنوان کرد: باید 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی سالمت خود و خانواده خود را تضمین 
کنیم.

وی عنوان کرد: تعطیلی گروه های ۲،۳و ۴ باید به 
جد اعمال شود و گروه های یک که فعالیت می کنند 
باید به جد پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
و اگر مشــاهده شود مرکزی پروتکل ها را رعایت 

نمی کند پلمب خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی استان زنجان با تاکید براینکه در 
روزهای عید شرایط به گونه  ای بود که مردم کامال 
کرونا را فراموش کرده بودند عنوان کرد: به عقیده 

بنده هنوز به موج مسافرت های عید نرسیدیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی آخرین آمار را اعالم کرد

زنجان؛ روزانه
۱۲۰۰  تست مثبت کرونا

 بستری های کرونا در زنجان به ۵۹۶ نفر رسیده است

  رییس فراکســیون محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی گفت: ۲ محیط بان زنجانی حین 
خدمت با بیرحمی هرچه تمام از سوی شکارچیان 
متخلف به فیض شهادت نایل آمدند که این جنایت 
قابل گذشــت نیســت و پرونده آنان به صورت 

ضرب االجلی پیگیری و رسیدگی می شود.
به گزارش زنگان امروز، ســمیه رفیعی، شامگاه 
یکشــنبه به منظور دیدار و دلجویــی از خانواده 
محیط بانان شــهید »مکائیل هاشــمی و مهدی 
مجلل« به طور ســرزده به زنجان سفر کرده بود، 
افزود: جامعه بزرگ محیط زیســت غم بزرگ از 
دست دادن این ۲ محیط بان وظیفه شناس را هرگز 

فراموش نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه امســال سال خوبی برای جامعه 
محیط زیســتی نیست و به جد پیگیر خون سرخ 

این ۲ شــهید واال مقام خواهیم بود، اظهار داشت: 
یقین بدانیم که شــکار یک موجود زنده بســیار 
سخت است چه برسد به اینکه ۲ انسان را اینچنین 

فجیع به شهادت برسانند.
رفیعی با تاکید براینکه وقتی کســی مرتب چنین 
کار ناشایســتی را انجام می دهد به قســی  القلبی 
عادت می کند، افزود: بــا دفتر رییس قوه قضائیه 
صحبت هایی شده و قرار است پرونده به صورت 
ضرب االجل پیگیــری شــود و امیدواریم که با 
پیگیری های الزمه و مجدانه، شرمنده این ۲ شهید 

گرانقدر و خانواده آنان نشویم.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، 
هدف از حضور خود در زنجان را صرفا تســلی 
خاطر بازماندگان ذکر کرد و گفت: سازمان محیط 
زیست ۱۵۰ شهید محیط بان دارد اما تاکنون صدای 

آنها به جایی نرسیده است.
در این دیدار، پدر شهید میکائیل هاشمی نیز گفت: 
بنده نخستین نفری بودم که سر پیکر شهدا رسیدم 
و با چشمانم خودم دیدم که چگونه با بیرحمی آنها 
را به شــهادت رسانده بودند و از خودرو تا جایی 
که تیر خــالص را به آنها زده بودند، حداقل ۲۰۰ 

متر فاصله بود.
وی که خود نیز محیط بانی بازنشسته است با بیان 
اینکه اوج نامردی است که اینطور با همنوع رفتار 
شود، افزود: شوربختانه همواره حقوق محیط  بانان 
نادیده گرفته شده و امیدواریم که این موضوع به 
صورت جدی پیگیری شود تا هرچه زودتر مسببان 
این جنایت به سزای عمل جنایتکارانه خود برسند.
مادر شهید مجلل نیز با گرامیداشت یاد این ۲ شهید 
محیط بان، گفت: فرزندم در کودکی پدر خود را از 

دســت داده بود و من از همان سنین طفولیت این 
شــهید را با دستان خالی بزرگ کرده بودم.  وی با 
اشاره به اینکه سه روز قبل از شهادت فرزندم تیر 
شلیک شده ای دقیقا از کنار سرش رد شده بود که 
این حادثه در واقع نشانه ای برای شهادت فرزندم 
بوده است، افزود: از مسوؤالن درخواست دارم که 
پیگیر حقوق فرزند شهیدم که یک بسیجی فعال 
بود و از مقام معظم رهبری نیز لوح دریافت کرده 

بود باشند.
به گزارش ایرنا، این ۲ محیط بان، دوشــنبه شب 
حین عملیات تعقیب و گریز شکارچیان خاطی و 
غیرمجاز در منطقه حفاظت شده فیله خاصه که از 
ســال ۸۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان 
اعالم شد و وسعت آن نیز ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار 

است به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس:

پرونده شهادت محیط بانان زنجان ضرب االجلی پیگیری می شود 

 فرنشــین تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: امســال با توجه به شعار سال و مشکالت 
کرونایی بخشــودگی جرائم واحدهای تولیدی 
و کارفرمایی نیز در این اســتان اجرا می شــود و 
گروه های هدف می توانند از این فرصت استفاده 

کنند.
مســعود علیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با اشــاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها از سوی رهبری 
افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
مقابله با تحریم های ظالمانه، مشــکالت ناشــی 
از شــیوع ویروس کرونا و به منظــور کمک به 
کارفرمایــان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، 
خدماتی و اصناف، ســازمان تامین اجتماعی به 

بخشودگی جرائم اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: بر این پایه مشــموالن این طرح 
کارفرمایان کارگاه های فعــال تولیدی، صنعتی، 
معدنــی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و یا 
حقوقی دولتــی و غیردولتی که حداقل به مدت 
یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش 
اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن 
ماه ســال ۹۸ و ارسال لیســت و پرداخت کامل 
حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط 

اقدام کنند. این مســوول 
کارفرمایان  کــرد:  تاکید 
مذکــور  کارگاه هــای 
به منظــور تعیین تکلیف 
بدهی هایی که تا اســفند 
قطعیت  مرحلــه  به   ۹۹
رسیده برای برخورداری 
باید  مزبور  تسهیالت  از 
حداکثر تا ۳۱ تیر امسال 
نسبت به ثبت درخواست 
از طریق سامانه خدمات 
ســازمان  غیرحضــوی 
تامین اجتماعی به نشانی 
اقــدام   eservices.tamin.ir

کنند.
وی اظهار داشــت: واحدهای اجرایی نیز مکلف 
هســتند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
ثبت درخواســت کارفرما، با بررســی موضوع، 
مراتــب پذیرش یــا عدم پذیرش درخواســت 
مطروحه را از طریق صندوق شــخصی سامانه 

خدمات غیرحضوری به متقاضی اعالم کنند.
به گفته فرنشــین تامین اجتماعی استان زنجان، 
چنانچــه کارفرما حداکثر ظــرف مدت ۱۰ روز 

از تاریــخ اعالم پذیرش 
به  نسبت  درخواســت، 
بدهی  یکجای  پرداخت 
و یا تقسیط آن به همراه 
با  متناســب  وثایق  ارائه 
میزان بدهی اقدام نکنند، 
انصراف  به منزله  امر  این 
کارفرما برای بهره مندی از 
تسهیالت مقرر در قانون 

مذکور است.
در  افــزود:  علیــاری 
کارفرمایان  صورتی کــه 
تاریخ الزم  تا  مشــمول 
بودجه  قانون  اجرا شدن 
ســال ۱۴۰۰ کل کشور بر مبنای لیست بهمن ماه 
۹۸  نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده 
باشــند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده 
یا جایگزینی آنها در زمان درخواســت و رعایت 
حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای لیست یاد 
شده از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

وی اظهار داشت: در باره کارگاه هایی که در بهمن 
ماه ۱۹۸ بدون لیست و پرداخت حق بیمه هستند 
و یا کارگاه هایی که در ســال ۱۳۹۹ ایجاد شده 

باشند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان 
تا اســفند ۹۹ را دارد مبنای تعیین نیروی انسانی 

کارگاه قرار می گیرد.
این مسوول ادامه داد: کارگاه هایی که در سنوات 
قبل ایجاد و بدون فعالیت بوده و در سال ۹۹  به 
بعد دوباره شــروع به فعالیت کرده  و لیســت و 
حق بیمه کامل کارکنان شــاغل خود را ارسال و 
پرداخت کنند، بیشترین تعداد بیمه شدگان لیست 
ارسالی در یکسال منتهی به قبل  از آخرین لیست 
پیش از تعطیلی کارگاه، مبنای احتســاب سطح 

اشتغال خواهد بود.  
وی  خاطرنشــان کرد: به منظور مساعدت با آن 
دســته از کارفرمایانی که با ایفای تعهدات خود 
نسبت به پرداخت اقساط بدهی های تقسیط شده 
قبلی خود اقدام کرده اند، پذیرش چک بانکی و 

سفته به عنوان وثیقه بالمانع خواهد بود.
به گفته وی، در باره آن دسته از کارفرمایانی که در 
گذشته به رغم تقسیط بدهی از پرداخت تمام یا 
بخشی از آن خودداری کرده اند، در صورت ارائه 
درخواست با رعایت ضوابط مربوطه و در اجرای 
ماده ۹۹ آیین نامــه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین 
اجتماعی اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی 

معتبر الزامی است.

فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان:

واحدهای تولیدی و کارفرمایی زنجان از بخشودگی جرایم امسال استفاده کنند
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 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: جهادکشاورزی متولی تامین، 

توزیع و قیمت گذاری مرغ شد.
ناصــر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بر پایه مصوبه قرارگاه ســاماندهی مرغ، ســازمان 
جهادکشــاورزی به عنوان متولــی تامین، توزیع و 
قیمت گذاری مرغ تعیین شد و سازمان صنعت، معدن 

و تجارت مسوولیت نظارت بر قیمت مصوب مرغ 
عرضه شده را بر عهده دارد.

وی افزود: پیش از این مصوبه مســوولیت مراحل 
تامیــن مــرغ، دریافــت از مــرغ داری، تحویل به 
کشــتارگاه، کشتار و تحویل به واحدهای پخش بر 
عهده جهادکشاورزی و وظیفه توزیع و قیمت گذاری 

با سازمان صنعت، معدن و تجارت بود.

این مسوول ادامه داد: به  دلیل حساسیت موضوع مرغ 
در کشور، با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ، صرفًا 
مسوولیت نظارت بر قیمت مصوب مرغ عرضه شده 
در بازار بر عهده ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
قرار گرفت. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با بیان اینکه پیش از این قیمت گذاری، 
توزیع و نظارت بر عهده این ســازمان بود، تصریح 

کــرد: بر پایه این مصوبه، امر تامین، توزیع و تعیین 
قیمت مرغ بر عهده سازمان جهادکشاورزی است.

فغفوری با اشاره به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار 
کشور، یادآور شد: هم اکنون مرغ در استان زنجان با 
قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در حال عرضه بوده و 
قیمت مصوب در همه واحدهای پخش و صنوف 

عرضه کننده رعایت می شود.

با تعیین جهادکشاورزی به عنوان متولی تامین، توزیع و قیمت گذاری مرغ؛

توپ مرغ 
در زمین جهادکشاورزی افتاد

 نخستین نشست گذر از پیک بار ۱۴۰۰ 
با حضور مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی 
برق استان های زنجان و قزوین به صورت ویدیو 

کنفرانسی برگزار گردید . 
به گزارش زنگان امروز، در این نشست مهندس 
خلجی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با 
اشاره به شرایط سخت زمستان سال قبل و شرایط 
آب و هوایی ، بــر لزوم برنامه ریزی دقیق برای 
گذر موفق از پیک بار تابستان سال کنونی تاکید 
کرد .وی با اشــاره به ابالغیه شرکت توانیر ، بر 
رعایت ســهمیه های تخصیصی ابالغی تاکید و 
خط مبنای حرکت شرکت ها را ابالغیه شرکت 
توانیــر اعالم نمود . وی در پایان ســخنان خود 
بر لزوم توجیه مسوولین استانی جهت همراهی 

بیشتر در گذر موفق از پیک تابستان تاکید کرد.
در ابتدای این نشســت ، گزارشــی از وضعیت 
هریک از شــرکت ها ارائه و بر لزوم هماهنگی 

با دیســپاچینگ منطقه ای زنجان تاکید گردید. 
در این نشست که به لحاظ رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 

گردید، هر یک از شرکت های توزیع نیروی برق 
استان های زنجان و قزوین نقطه نظرات خود را 

جهت هماهنگی بیشتر اعالم داشتند.

 در دیدار فرنشــین بازرســی اســتان با 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای زنجان که با 
حضور اعضای شورای معاونین شرکت برگزار 
گردید، مهندس خلجی با معرفی شــرکت و با 
توجه به ماموریت های ذاتی شــرکت در تامین 
انرژی پایدار و مطمئن به لزوم پایبندی به ضوابط 
و مقررات در اجرای کلیه اقدامات به عنوان یک 
اصل اساسی اشاره کرد وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به وجود شرایط مساعد 
منطقه جهت ســرمایه گذاری در بخش تولید ، 
وجود زیرساخت های مناسب برای تامین انرژی 
مطمئن را جزو ویژگی های برجسته این شرکت 

برشمرد.
 وی با اشــاره به تعامل مناســب این شرکت  با 
نهادهای نظارتی و بازرسی در طول سال ، اظهار 
امیدواری کرد بــا تبدیل چالش های پیش رو به 
فرصت خدمتگزاری ، نهایت استفاده از پتانسیل 

های موجود را داشته باشیم .
در این دیدار ، ابوالفضل خمسه ، فرنشین بازرسی 
استان زنجان با اشاره به جایگاه و ماموریت های 

قانونی این نهاد بازرســی ، رســیدگی به حسن 
جریان امور بر پایه مقررات قانونی را وظیفه ذاتی 
این نهاد بازرسی برشمرد. وی با اعالم اینکه نقش 
بازرسی کل، نقش حمایتی می باشد به لزوم شفاف 
ســازی فرایندهای کاری اشاره کرد و با توجه به 
شعار سال ارتقای میزان شفافیت و حذف فرایند 
های زاید و دست و پاگیر را مورد تاکید قرار داد 

و با اعالم اینکه اولین برنامه بازرسی برنامه ای این 
اداره کل ، با شرکت برق منطقه ای زنجان شروع 
شــده اســت ، لزوم همراهی مدیران و کارکنان 
با نمایندگان این اداره جهت بازرســی را مورد 
درخواست قرارداد و در پایان نمایندگان بازرسی 
جهت حضور در شــرکت برق منطقه ای معرفی 

گردیدند.

 مدیران و مسووالن انجمن خیریه کلیوی 
اســتان زنجان صبح امروز با خانواده شــهدای 
محیط بان زنجانی ابراز همدردی کرده و در آیین 
بزرگداشتی که به این مناسبت برگزار شده بود، 

شرکت کردند.
بــه گزارش زنگان امروز؛ »میکائیل هاشــمی و 
مهندس مهدی مجلل« دو تن از شهدای محافظان 
محیط زیست زنجانی هستند که در حادثه اخیر 
در راه حفاظت از محیط زیست و سرمایه های 
طبیعی کشور در این استان به درجه رفیع شهادت 

نایل شدند.
آیین بزرگداشــت شــهیدان میکائیل هاشمی و 
مهنــدس مهدی مجلل با حضور  مســووالن و 
مدیران استانی درمحوطه اداره کل محیط زیست 
استان زنجان برگزار شد و انجمن کلیوی زنجان 
با حضور و ارســال تاج گل و لوح تســلیت و 
همــدردی با خانواده های شــهیدان محیط بان 
زنجانی ابراز همــدردی و این مصیبت وارده را 

تسلیت گفتند.

گفتنی است : انجمن خیریه کلیوی استان زنجان 
حامی محیط زیست و همیار طبیعت ؛ با عرض 
تســلیت به جامعه بزرگ محیط بانی کشــور 
و اســتان، برای این ۲ شــهید گرانقدر، رحمت 

و غفران الهی و برای خانــواده آنان نیز صبر و 
سالمتی آرزو دارد و برنامه ختم آنالین مجازی 
برای ایــن عزیزان در روزهای آتــی در برنامه 

انجمن تدارک دیده شده است.

حضور فرنشین بازرسی استان در شركت برق منطقه ای زنجاننخستین نشست گذر از پیک بار 1400 در شرکت برق منطقه ای زنجان

تسليت و ابراز همدردی مدیران و مسووالن انجمن خیریه کلیوی 
استان زنجان با خانواده شهدای محیط بان زنجانی

یک سال گذشت اما هنوز گذر ماموران فضای سبز شهرداری به این محل نگذشت و همچنان آثار خاک باقیمانده ناشی از زیباسازی 
شهری درختکاری در پیاده روی مقابل دیسپاچینگ شرکت برق در خیابان اول شهرک کارمندان باقی مانده است.

نخاله هایی که  ماندگار شد !!!
                                                                                    عکس: مهران محال بیگی

دوربین زنگان 

عدد ۵۰ روی تابلوی راهنمایی و رانندگی به ما می گوید احتماال طرح ۵۰ ساله است

 بــا همت واحد رفاه و درمان و بر پایه هماهنگی های به عمل 
آمده با مرکز بهداشت شهرستان زنجان تست داوطلبانه PCR کرونا در 

محل شرکت برق منطقه ای زنجان در دو روز کاری انجام یافت.

تست داوطلبانه
 PCR كرونا در شركت 
برق منطقه ای زنجان

 مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان، در گزارش از آخرین 
وضعیت گــردش کار پرونده های ثبت شــده و عملکرد اجرایی 
در این حوزه از تاریخ 99/۱/5 تا تاریخ 99/۱2/۳۰، شــرکت برق 
منطقه ای زنجان را در پاسخگویی به استعالمات انجام شده به عنوان 

یکی از سه دستگاه برتر معرفی کرد.

شركت برق منطقه ای زنجان 
دستگاه اجرایی برتر 

در پاسخگویی به استعالمات

 نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در 
خانه ملت گفت: شوربختانه تورم و قوانین دست 
و پاگیر باعث شــده سرمایه گذاران در گیر و دار 
ماده قانون ها اسیر شده و مسووالن نیز در استفاده 
صحیح از قانون برای خدمت رســانی به کشور 

عاجز بمانند.
حجت االسالم حسن شــجاعی در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری 
در سال های گذشته به مقوله تولید در نام گذاری 
سال، تصریح کرد: تجربه مانع زدایی و پشتیبانی 
از تولیــد اقالم مورد نیاز در رابطــه با مبارزه با 
کرونا، نمونه بارزی اســت که در پیشگاه ملت 
ایران قرار دارد و بــر همین منوال باید از تولید 
در دیگر عرصه های کشور حمایت، پشتیبانی و 

مانع زدایی شود.
وی با تاکید بر اینکه شــوربختانه تورم و قوانین 
دست و پا گیر باعث شده سرمایه گذاران در گیر 
و دار ماده قانون ها اسیر شده و مسووالن نیز در 
استفاده صحیح از قانون برای خدمت رسانی به 

کشور عاجز بمانند، تصریح کرد: مجلس در صدد 
است در ازای تصویب یک قانون جدید، چندین 

قانون پیشین را نسخ کند.
نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس 
شــورای اســالمی با یادآوری اینکه با توجه به 
فضای جنــگ اقتصادی در کشــور، اختیارات 
ویژه ای به ســران قوا داده شده است تا از موانع 
تولید و اقتصاد عبور کنند، یادآور شد: این تجربه 

راه گشایی هایی به دنبال داشته است.
نائب رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر اینکه نباید فشار و سنگینی کار 
را به دوش ســرمایه گذاران انتقال داد، بیان کرد: 
سازِ کار دستگاه های دولتی باید تسهیل کار و پهن 

کردن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار باشد.
وی متذکر شد: قانون مجموعه ای از اختیارات و 
محدودیت ها است که مدیر قوی برای پیشبرد کار 
به سراغ اختیارات و ظرفیت های قانونی می رود و 
مدیر ضعیف سرمایه گذاران را به محدودیت های 

قانونی ارجاع می دهد.

این مســوول با اشــاره به این مطلب که وظیفه 
داریم قوانین مزاحم را شناسایی و حذف کنیم، 
اظهار کرد: در بخش دیگر نیز مجلس با استفاده 
از ابزار نظارتی در صدد رفع فوری مشــکالت 

معیشتی و اقتصادی مردم است.
وی با تاکید بر اینکه با قوانین موجود هم می توان 
از مشــکالت عبور کرد، افزود: مدیران اجرایی 
باید قوانین را به نفع عموم مردم، سرمایه گذاران 

و صنعت گران تفسیر کنند.

نماینده مردم ابهر، خرم دره و سلطانیه در مجلس:

سرمایه گذاران اسیر قوانین دست و پاگیر هستند
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سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
افزایش شهرهای قرمز 

در کشور
 ســخنگوی وزارت بهداشــت، با 
اشاره به آخرین تغییرات صورت گرفته در 
رنگ بندی کرونایی شهرها، گفت: وضعیت 
شیوع بیماری در تمامی استان ها پر شتاب 
است و ما همچنان شاهد خیز فزاینده نسبتا 
عمودی در بیماران ســرپایی و بستری در 

کشور هستیم.
به گزارش ایســنا، دکتر ســیما ســادات 
الری، گفت: بازهم شــاهد تغییر وضعیت 
رنگبندی اســتان های کشور بوده ایم. تعداد 
شهرســتان های قرمز به ۲۹۵، شــهرهای 
نارنجی به ۹۹، شهرهای زرد به ۴۵ و تعداد 

شهرهای آبی به ۹ شهرستان تغییر کرد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ منطقه ای در کشور 
عاری از آلودگی کرونا نیســت، بیان کرد: 
وضعیت شیوع بیماری در تمامی استان ها پر 
شتاب است و ما همچنان شاهد خیز فزاینده 
نسبتا عمودی در بیماران سرپایی و بستری 

در کشور هستیم.  

یک فوق تخصص عفونی تاکید کرد؛
هر عالمت بیماری 

را کرونا بدانیم
 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
گفت: االن ســرماخوردگی نداریم و هر 
عالمت بیماری مثل تب، آبریزش، عطسه 

و سرفه عالمت کرونا است.
مهــر، محمدرضا  به گزارش خبرگزاری 
صالحی در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر 
با انتقاد از تصمیم سازی نادرست و ساده 
انــگاری و عادی انگاری مردم که موجب 
شیوع دوباره و گســترده کرونا در کشور 
شده اســت، افزود: تیم های بیمارستانی به 
شدت تحت فشارند و مشوق های معنوی 
و مادی می توانــد تاب آوری آنها را برای 

عبور از پیک بیماری تقویت کند.
ایــن فوق تخصــص بیماری های عفونی 
با بیان اینکه نتیجه تســت پی سی آر ۶۰ 
تا ۷۰ درصد درســت اســت، گفت: االن 
سرماخوردگی نداریم و هر عالمت بیماری 
مثل تب، آبریزش، عطسه و سرفه عالمت 
کرونا اســت و افراد با مشاهده این عالئم 
باید خودشان را ایزوله کنند و در صورت 
بدتر شدن عالئم به مراکز درمانی مراجعه 
کنند. صالحی با ابراز خشــنودی از اینکه 
ســن ابتالی افراد پایین آمده اما کودکان 
بدحال نادرند، افزود: افراد باالی ۶۰ سال 
و یا دارای بیماری های زمینه ای در صورت 
ابتــالء و ظهور عالئم زودتر به پزشــک 

مراجعه کنند.
وی از مــردم خواســت کــه در صورت 
مشاهده کمترین عالمت بیماری از بیرون 
آمدن خودداری کنند و پروتکل ها را اعم از 
فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از تجمعات 
و دورهمی ها و زدن ماســک و شستشوی 

دست ها بیشتر رعایت کنند.
صالحی، اهمیت واکسیناســیون را یادآور 
شد و گفت: برخی از متخصصان معتقدند 
در صورت مؤثر بودن واکســن ها ۲ سال 
زمان می برد تا بیماری کنترل شود در غیر 
این صورت شــاید تا ۱۰ ســال هم زمان 

برای مهار بیماری الزم باشد.

رییس جامعه دندانپزشکی ایران عنوان کرد؛
ناکارآمدی سیستم 

دولتی در ارائه خدمات 
دندانپزشکی

 رییس جامعه دندانپزشــکی ایران، 
نســبت به ناکارآمدی سیســتم دولتی در 
ارائه خدمات دندانپزشــکی به مردم انتقاد 
کرد و گفــت: بیش از ۹۰ درصد خدمات 
دندانپزشکی توسط بخش خصوصی ارائه 

می شود.
به گزارش خبرنگار مهــر، علی تاجرنیا،  
افزود: بار عمده افزایش ســواد ســالمت 
دهان و دندان مــردم و دانش مهارت های 
دندانپزشــکان کشــور بــر دوش جامعه 

دندانپزشکی ایران است.
وی بــا تاکید بر باال بــردن توان علمی و 
مهارتی دندانپزشــکان با برگزاری کنگره 
دندانپزشــکی، تصریح کرد: البته این قبیل 
کارها وظیفه دولت اســت که متأسفانه به 
کفایت نبــوده و روش های علمی به طور 

جدی دنبال نشده است.
تاجرنیا به ارائه طرحی برای ارتقا بهداشت 
دهان در کشور اشاره کرد و گفت: برنامه 
»هر مطب یک پایگاه ارتقا سالمت دهان« 
را آماده کرده ایم و به وزیر بهداشــت هم 
داده ایم که در صورت مساعدت وزارت 

بهداشت، آن را اجرایی کنیم.
وی توضیح داد: بر پایه این برنامه، تمامی 
مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی بخش 
خصوصی به یک پایگاه برای ارتقا سالمت 
دهان تبدیل خواهند شــد. زیرا، معتقدیم 
خدمات دندانپزشــکی باید قبل از رسیدن 

به درمان های پر هزینه ارائه شود.

 معاون کل وزارت بهداشت:خبــر

وضعیت کرونا از »قرمز« هم فراتر خواهد رفت
 عملیات اطالع رسانی گسترده تر انجام شود

 احتمال تکرار پاییز سیاه وجود دارد
 معاون کل وزارت بهداشــت با تشــریح 
روند فعلی گردش ویروس کرونا در کشــور، بر 
لزوم اطالع رسانی گسترده به منظور انتقال مفاهیم 

پیشگیری از کرونا با بیانی مردمی، تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر ایرج حریرچی در پویش 
ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا، گفت: سالمت 
موضوعی چند وجهی و مرتبط با دیگر مســائل 
اجتماعی است و ســالمت مردم از تمام منظرها 
بیش از ۸۰ درصد وابســته بــه عوامل اجتماعی 
موثر بر سالمت است که خارج از حوزه بهداشت 
و درمان رخ می دهد؛ مثــل میزان درآمد ملی آن 
کشــور، توزیع عادالنه درآمد، اشتغال مردم، بهره 
مندی از مســکن و تفریح مناسب، اعتیاد، طالق 
و... همگی در سالمت موثر است و بی راهه است 
که فکر کنیم همه مسائل بهداشت و درمان کشور 
را  با مدیکالیزیشــن و پزشکی می توان رفع کرد. 
هر حوزه باید کار خود را انجام دهد و ثابت شده 
که افزایش سرانه درآمدی هر کشوری یا افزایش 
ســواد عمومی هر کشــوری رابطه مستقیمی با 
افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و عدم بیماری 

افراد جامعه دارد.
وی افــزود: در دوره کرونا این موضوع تشــدید 
شد، هیچ کشوری آمادگی مقابله با کرونا نداشت 
و انسجام مدیریتی، دسترســی به منابع، سرمایه 
اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی بین مردم و مردم 
با دولت تعیین کننده اصلی در موفقیت مدیریت 
کرونــا بود؛ به طوری که اکنون مدیریت مقابله با 
کرونا و میزان موفقیت در آن و کاهش اثرات منفی 
آن به عنوان یک سنجش اصلی کارآیی حکومت 

و میزان توسعه اجتماعی کشورها است. 
حریرچی ادامه داد: در این بین ســازمان هایی که 
توانستند در شرایطی که مردم ایران و جهان دچار 
مشکل شدند و ســخت ترین دوران  ۱۰۰ سال 
گذشــته خود را گذراندند ایفای نقش سازمان ها 

در این شرایط مشکل مهم است.  بعد از دو سال 
پیاپی رشد منفی اقتصادی، وارد بحران کرونا شدیم 
آنهم در شرایطی که در اوج تحریم ها بودیم، رشد 
اقتصادی منفی داشتیم، تورم، مشکالت ناشی از 
کاهش اشــتغال و... را تجربه کردیم. به تعبیری 
شــنای با دست و پای بســته و با چشمان بسته 
انجام دادیم. در این شرایط سخت که ۳ سال پی 
در پی شرایط اقتصادی خوبی نداشتیم در مواجهه 
با کرونا نقش ســازمان ها در حمایــت از مردم 
بسیار ضروری اســت و نه تنها وزارت بهداشت 

از پــس آن بر نمی آید بلکه کل دولت و نظام هم 
بر نمی آید و باید مردم و ســازمان های بزرگ و 
خیریه ها هم کمک کنند. اینکار هم نقش اجتماعی 
سازمان ها را نشان می دهد و هم می تواند وسیله ای 

برای تبلیغ آنها باشد.
حریرچی تاکید کــرد: االن در اکثــر ایالت های 
آمریکا ۷۰ درصد بیمارستان ها توسط سازمان ها و 
افرادی ایجاد شده است که غیر انتفاعی هستند و 
افراد از منابع خود بیمارستان تاسیس کردند و این 
موضوع برای دانشــگاه ها هم برقرار است. ما در 

این راه از حمایت همراهان پویش ملی کرونا بهره 
مند بودیم و دستبوس همراهان خود هستیم و در 

ادامه راه هم نیاز به این همراهی داریم.
معاون کل وزارت بهداشــت با اشــاره به بروز 
موج چهــارم کرونا، اظهار کرد: وضعیت احتماال 
از وضعیت فعلی هم بدتر شــود و در شــرایطی 
هستیم که وزیر بهداشت هم می گویند وضعیت 
از قرمز هم فراتر خواهد رفت و ممکن است آن 
پاییز و آبان سیاه را که مرگ و میر تا حدود ۵۰۰ 
نفــر افزایش یافت را تجربه کنیم و این در حالی 

است که ما در قبال کوچک ترین آسیب به مردم 
مســوولیم و اکنون با جان انسان هایی سر و کار 

داریم که هر کدام عزیز یک خانواده هستند.
وی افزود: این موضوع نیازمند متقاعدسازی مردم 
اســت. ما در الیه هایی از مردم موفق بودیم ولی 
الیه هایی از مردم یا به دلیــل نیاز اقتصادی یا به 
دلیل مشکل ایجاد باور عملکرد مناسب نتوانستیم 
کاری کنیم. در شرایطی که در شش ماهه دوم سال 
۹۹ حدود ۲۵ درصد کشور که در حوزه مدارس 
و دانشــگاه ها هســتند با جمعیــت ۱۶ میلیونی 
دانش آمــوزان و حدود ۴ میلیونی دانشــجویان 
تعطیل فیزیکی بودند و منع رفت و آمد ســاعت 
۹ شــب تا ۴ صبح، محدودیت سفر و... داشتیم 
ولــی میزان کاهش آمد و شــد مردم فقط  ۴ الی 
۱۰ درصد نســبت به شرایط قبل از کرونا کاهش 
یافته اســت. یعنی اگر مردم از سفر منع شدند به 
جــای آن به کوه یا منازل هــم رفتند.  اگر ۳۰ تا 
۳۵ درصد بسیار خوب رعایت می کنند اما برخی  

حتی نسبت به قبل هم بدتر رفتار می کنند.
حریرچی افزود: درخواســت شفاف ما این است 
که با کمک شما همیاران عملیات اطالع رسانی را 
با بیانی مردمی مفاهیم پیشگیری از کرونا را انتقال 
دهیم. اطالع رسانی باید در سطح گسترده تر انجام 
شــود و این کار پویش ملی اطالع رســانی برای 
غلبه بر کرونا در سراسر کشور اجرا خواهد شد. 
از شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملی مس 
ایران، ســازمان منطقه آزاد قشم و کیش،  شرکت 
فوالد هرمزگان و... تشــکر می کنــم و از دیگر 
شرکت ها هم می خواهم برای مسوولیت اجتماعی 
خود در این مسیر از ما حمایت کنند تا گام های 
بلندی برای اطالع رســانی مــردم انجام دهیم. با 
اقداماتی که در این مدت انجام دهید در پسا کرونا 
ارزش افزوده بیشتری کســب خواهید کرد و از 

تبلیغات مستقیم هم موثرتر خواهد بود.

 وزیر بهداشــت در آســتانه ماه مبارک 
رمضان در نامه ای به معاون بهداشــت وزارت 
بهداشت مواردی را در زمینه پروتکلهای مرتبط 

با آیین این ماه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در آستانه ماه 
رمضان در نامه ای به دکتر علیرضا رییســی که 
نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفت، آورده 
است:» با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
و انتظار مومنیــن روزه  دار در اعالم پروتکل های 
مرتبط با آیین این ماه پرفضیلت الزم است موارد 

زیر مورد نظر قرار گیرد.
واقفیــد همراهی دســت انــدرکاران ارجمند 
برگــزاری نمازهای جمعه و جماعات و مدیران 
هیئات مذهبی، وعــاظ، ذاکران اهل بیت، هیئت 
امناء مساجد کشور و از همه مهمتر مردم شریف 
کشورمان در سال گذشته حداکثر همراهی را در 
کلیه امور اعمال نمودند. گرچه بعضا توسط گروه 
های افراطی و خارج از دایره مدیریت این عزیزان 
اعمالی غیرمنطبق با شیوه  نامه  ها صورت گرفت 
و عالوه بر رنجش خاطر این عزیزان و همکاران 
مــا که تالش کردیــم نگذاریــم دوگانه دین و 
سالمت دامن زده شود، خوراک تبلیغاتی گروهی 
در خارج از کشور شد تا بتوانند ناجوانمردانه بر 

احساسات پاک مردم متدین بتازند.
مع  الوصف انبوهی از مومنین در شــب های قدر با 
رعایت کامل شــیوه  نامه  ها کــه خود از نزدیک 
شــاهد آن بودم عالوه بر اجرای آیین باشــکوه، 
محملی برای دعــای خیر به توفیق همکارانمان 
در مدیریت بیمــاری نیز فراهم نمودند. بنابراین 
ضروریست نظرات اینجانب را در کمیته مربوطه 

با دوستان عزیزمان مطرح فرمائید تا مورد توجه 
قرار گیرد:

۱- گرچه در شهرهای زرد و آبی با رعایت شیوه  
نامه  هــا برگزاری نماز و برگــزاری آیین احیاء 
بالمانع است مع  الوصف باتوجه به شیوع گسترده 
بیماری با ویروس موتاسیون یافته کمتر نقطه  ای 
حائز شرایط فوق خواهد بود. بنابراین می طلبد تا 

با تدوین شیوه  نامه  هایی برای برگزاری نمازهای 
یومیه مــاه مبارک )یک وعــده آنهم بمدت نیم 
ساعت( با حداقل نفرات و در فضای باز با رعایت 
حداکثر فاصله و ماســک و جانماز و ســجاده 

اختصاصی در کلیه شهرها اجازه داده شود.
بدیهی است اگر شرایط شهری بشدت اضطراری 
و مشمول قرنطینه عمومی و عدم رفت و آمد قرار 

گرفت متفاوت عمل خواهد شد.
۲- در مورد شــب های پرفیض قدر نیز آیین احیاء 
می تواند همچون سال گذشته با رعایت فاصله 
و تعداد محدود در فضای مناســب و باز در کلیه 
شــهرها حداکثر به مدت ۲ ســاعت اجرا گردد. 
لــوازم کامالً شــخصی و ورودی و خروجی  ها 
متعدد و بدون تماس باشــد . تجربه و مدیریت 

سال گذشــته عزیزان یقیناً در بهتر برگزار شدن 
آیین امسال موثر خواهد بود.

۳- باتوجه به شــیوع ویروس ســرکش جهش 
یافته و قدرت سرایت و بیماری زایی باال، اطالع  
رسانی عمومی و ترغیب مردم عزیز به برگزاری 
آیین محدودتر و با اولویت منازل و اســتفاده از 
ظرفیت ارزشــمند صدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران و فضای مجازی همچون ســال 

گذشته نباید مغفول بماند.
۴- هرگونه مماشــات با جریانات قانون گریز و 
شکننده پروتکل ها باتوجه به شرایط بسیار خطیر 
کنونی ابعاد گسترده زیان آوری دارد که می تواند 
مدیریت بیماری را غیرممکن سازد. بنابراین توجه              
دست  اندرکاران محترم مدیریت آیین مذهبی از 
تفاوت شــرایط با سال گذشــته بدلیل تحوالت 
ویروس بیماری زا و تهیه بروشور و جزوه  های 
آموزشــی برای روزه  داران عزیزی که متمایل به 
شرکت در این آیین می  باشند بسیار موثر خواهد 

بود.
۵- برگــزاری آیین عید فطر در بعضی از مناطق 
کشور در سال گذشته موجب شکل  گیری موجی 
جدید در آن استان ها شد که شکلگیری این پدیده 
در عید ســعید فطر آتی می   توانــد در ویروس 
جهش یافته ابعاد سنگین  تری ایجاد کند. بنابراین 
پرداختن به امور پیشگیرانه قبل از فرا رسیدن عید 
در استانها و نقاطی که ممکن است آسیب  پذیر 

باشد، بسیار ضروری است.
امید است با همدلی و هم  اندیشی با عزیزان در 
کمیته  های تخصصی ستاد ملی تصمیمات مناسبی 

اتخاذ گردد.«

پروتکل های بهداشتی ماه رمضان ابالغ شد
 آیین ماه رمضان با اولویت منازل و استفاده از فضای مجازی

 بیشتر افراد پیر شدن را یک واقعیت ساده از 
زندگی در نظر می گیرند و با کمال تعجب، بسیاری 
از دانشمندان معتقدند که پیری بیماری قابل درمان 

است.
به نقل از نیوز، در سال ۲۰۱۵ گروهی از دانشمندان 
بین المللی اظهار کردند: »زمان آن فرا رسیده که پیری 
بیولوژیکی را به عنوان یک بیماری طبقه بندی کنیم. 
حتی سازمان بهداشــت جهانی گام هایی را برای 

گسترش درک خود از روند پیری برداشته است.«
محققان این مطالعه موافق هســتند که پیری یک 
بیماری است و می گویند پیر شدن با مصرف برخی 
مکمل ها کاهــش می یابد. به طور خاص، محققان 

بر دو مکمل نیکوتینامید مونونوکلئوتید )NMN( و 
رســوراترول تمرکز کردند. در سال های گذشته به 
دلیل گزارش فواید متابولیکــی و توانایی افزایش 
طول عمر این دو مکمل مورد مطالعه قرار گرفته اند.
با استفاده از یک مدل پیچیده ریاضی، محققان نتیجه 
گرفتند که جوانان باید ۶ ساعت پس از بیدار شدن 
از مکمل های NMN استفاده کنند تا بیشترین مزایا را 
داشته باشند و رســوراترول را شب مصرف کنند. 
برعکس، افراد مسن باید بعدازظهر از رسوراترول 

استفاده کنند.
محقق ایرانی دانشگاه واترلو کانادا، مهرشاد صدریا 
اظهار کرد: »واقعا مهم است، سعی کنید الگوی اشتباه 

مصرف را تغییر دهید تا پیری قابل درمان باشد. ما 
نباید مثل ۳۰ سال پیش فکر کنیم که وقتی فردی به 
۷۰ یا ۸۰ سالگی رسید، باید بی حال و بیمار باشد.« 
وی افزود: »ما می توانیم این داروها را مصرف کنیم 
و طــول عمر را افزایش دهیم و ســالمت خود را 
بهبود ببخشیم. این مطالعه اولین قدم در درک این 
است که چه زمانی بهترین زمان مصرف مکمل ها 

برای جوانان و افراد مسن است.«
مدل ریاضی مورد اســتفاده توسط محققان برای 
شبیه سازی ساعت شبانه روزی و متابولیسم کبد بر 
روی موش طراحی شــده است. مدل قابل تنظیم 
بود، بنابراین توانست عملکرد کبد موش را در هر 

سنی شبیه سازی کند. آنیتا الیتون، استاد ریاضیات 
کاربردی علوم رایانه، داروسازی و زیست شناسی 
دانشگاه واترلو  و محقق این تحقیق نتیجه گیری کرد: 
»زمان خوردن، آنچه خورده می شود، زمان خواب و 
زمان ورزش همه عواملی هســتند که می توانند بر 
روی بدن، چگونگی پیر شدن و نحوه زندگی تاثیر 
بگذارند. افراد باید هنگام غذا خوردن مراقب باشند 
و از همزمانی اطمینان حاصل کنند چون همزمانی 
با دیگر مواردی کــه در چرخه خواب، بیداری یا 
ساعت بدن آنان تاثیر می گذارد مانند قرار گرفتن در 
معرض نور می تواند در بدن ناسازگاری ایجاد کند.«

چه زمانی مصرف مکمل ضد پیری تاثیرگذار است؟
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دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد
پول های بلوکه شده ایران 

در عراق آزاد می شود
 دبیــرکل اتــاق بازرگانــی ایران و 
عراق می گوید با وجود شــرط دشواری که 
دولت عراق بر سر راه شرکت ها گذاشته اما 
پول های ایران در عراق امکان جابجایی پیدا 

کرده اند.
سید حمید حسینی در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: در ســال های گذشــته یکی از 
بهانه هایی که دولت عراق در تسویه نکردن 
پــول  حاصل از صــادرات ایران داشــت، 
تحریم هــای آمریکا بود امــا در هفته های 
گذشته، گشایش هایی در این زمینه رخ داده 
و حتــی صحبــت از دادن یک مهلت ۱۲۰ 

روزه به عراق مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادســازی 
پول های ایران در عراق در جریان سفر وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی به بغداد نیز 
دنبال می شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق 
در جریان ســفر آقای شریعتمداری به این 
کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی 
پول های ایــران را مطرح کرده و از آمادگی 
دولت این کشور برای همکاری در این زمینه 
خبر داده اســت. هرچند بغداد شــرط های 
دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر 

می رسد بهانه تحریم ها دیگر وجود ندارد.
دبیرکل اتــاق بازرگانی ایران و عراق درباره 
شرط های دولت این کشور برای انتقال ارز 
ایران نیز گفت: شــرط ها کار را در عرصه 
عمل برای شرکت های عراقی دشوار می کند. 
مثــال اینکه نیاز به دریافــت مجوز از تمام 
وزارت خانه های ذیربط وجود دارد یا اینکه 
گفته اند باید کاالی ایرانی به عراق منتقل شود 
و پس از تایید تخلیه، پول جابجا شود یا در 
رابطه با باز کردن ال ســی یا نحوه پرداخت 
ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع 
هرچند به دشــواری اما امــکان انتقال پول 
فراهم شده است. حسینی درباره ابعاد سفر 
وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: یکی 
از اصلی ترین ابعاد این سفر، بحث حضور 
نیروهای متخصص ایرانی در عراق اســت. 
عراق در ســال های گذشته تعداد زیادی از 
نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن 
برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار 

خود را در این کشور دنبال می کردند.
وی افزود: با نهایی شــدن توافقات در این 
زمینه، شرکت های کاریابی ایرانی و عراقی 
می توانند بستر همکاری های رسمی در زمینه 
نیروهای انســانی را بررسی کنند تا عایدی 
دو کشــور از این تبادالت افزایش یافته و 
همکاری هــای دو جانبه در ســطح نیروی 

انسانی نیز رشد کند.

شرایط نامعلوم بازگشت 
خودروسازان خارجی به ایران

 عضو هیات رییســه اتــاق ایران و 
فرانسه اظهار داشت: ما باید بتوانیم حداکثر 
داخلی سازی را انجام دهیم، هرچه این اتفاق 
بیشــتر بیافتد کمتر احتمــال خطر از رفتن 
احتمالی شرکت های خارجی وجود دارد و 

تولید و اشتغال هم بیشتر می شود.
به گــزارش ایلنــا، محمدرضا نجفی منش 
در مورد اخباری مبنی بر بازگشت شرکت 
فرانســوی رنو بــه ایران در صــورت لغو 
تحریم ها اظهار کرد: رنو هیچوقت از ایران 
نرفت و هنوز در کشــور حضــور دارد، اما 
اینکه بخواهند دوباره فعالیت خود را از سر 
بگیرند بستگی به شرایطی دارد که هنوز آن 

شرایط مشخص نیست. 
وی با استقبال از حضور شرکت های خارجی 
در کشور گفت: ما از حضور خودروسازان 
و شرکای خارجی به شرط اینکه بیشترین 
اســتفاده را از داخلی ســازی قطعات کنند 
استقبال می کنیم. وقتی این شرکت ها فعالیت 
خود را کاهش دادند یا از ایران رفتند با پای 
خود ایران را ترک نکردند بلکه فشار آمریکا 

آنها را مجبور به این کار کرد.
نجفی منــش در ادامه اضافه کــرد: ما باید 
کاری کنیم که وقتی دوباره این شــرکت ها 
برگشتند هم داخلی ســازی صورت بگیرد 
و هم تمهیداتی اندیشــیده شود که اگر این 
اتفاق دوباره رخ داد و مشکالتی پیش آمد، 
چگونه کار ادامه دار باشد. من با بازگشت این 
شرکت ها موافق هســتم ولی باید شرایطی 
گذاشته شود که کمترین خسارت را از رفتن 

احتمالی آنها ببینیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
با تاکید دوباره بر لزوم داخلی سازی گفت: 
ما باید بتوانیم حداکثر داخلی سازی را انجام 
دهیم، هرچه این اتفاق بیشــتر بیافتد کمتر 
احتمال خطر وجود دارد. تولید و اشــتغال 
هم بیشتر می شــود. منظور از داخلی سازی 
این اســت که اگر یک خودرو ۱۰۰ قطعه 
دارد، دســت کم ۸۰ قطعه آن داخل کشور 
ساخته شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: 
بخش هایی که داخل تولید می شوند را باید 
از داخل تهیه کنند و بخش هایی هم که تولید 
نمی شود را هم باید کمک کنند تا در کشور 

ما تولید شود.

خبر

 دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت که 
در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ 
مبنی بر تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی، 
لوازم خانگی بی بروبرگرد گران می شود و تبعاتی 

نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
به گزارش ایســنا، بند )و( تبصره ۷ قانون بودجه 
امسال محل افزایش درآمد دولت  از محل عوارض 
گمرکی است. طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکــی کاالهــای وارداتی به اســتثنای 
کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی 
در ســال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاســبه 
حقوق ورودی، بر پایه برابری نرخ سامانه ای. تی. 
اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک 
به بازار است. همچنین بر پایه این تبصره نرخ چهار 
درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشــاورزی و دامی بــه یک درصد و 
بــرای دیگر کاالها به دو درصــد ارزش گمرکی 
کاال کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شــد 
مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و نهاده 
های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل )۱۳۹۹( 
نباید افزایش یابد. کاالهای اساســی به عنوان نیاز 
اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان 
دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی 

آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است.
طبــق گزارش هــای گمرک، نیمــی از واردات، 
کاالهای اساســی و نیمی دیگر غیر اساسی است 
که از این کاالهای غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد 
به اقالم تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه 
بیــش از همه تولیدکنندگان را تحــت تاثیر قرار 

خواهد داد.
در این رابطه عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا 
از ارســال نامه ای در این رابطه به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( و بانک مرکزی خبر داد 
و گفت: به نظر می رســد گمرک هم برای اجرای 
این مصوبه با ابهاماتی روبه رو است. هر سال کتاب 
آیین نامه مقررات صادرات و واردات اوایل سال 

چاپ و توزیع می شــد که مالک عمل واردات و 
تولید بود  اما امسال هنوز این آیین نامه منتشر نشده 
است. با این حال هیئت دولت با مصوبه ای بخشی 
از تعرفه ها را اعالم کرده و همزمان نرخ ارزی که 
در محاسبه تعرفه ورودی استفاده می شد از ۴۲۰۰ 
تومان به سنا تغییر کرده است. بر این پایه با حقوق 
ورودی های مشــخص شده در آیین نامه مقررات 
صادرات و واردات ســال ۱۳۹۹، حقوق ورودی 

کاالها ممکن است افزایش پیدا کند. 
وی افزود: همانطور که اشاره شد کتاب آیین نامه 
مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشــده 
اســت. در کتاب آیین نامه مقــررات صادرات و 
واردات مشــخص بود که برای محاســبه حقوق 

ورودی هــر کاال باید چند درصــد از اف او بی 
)قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی( کاال را ضرب 
در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که منجر به افزایش 
قیمت می شــود. اما طبق مصوبــه جدید دولت 
این درصد برای تمام کاالهای اساســی ۱ و برای 
کاالهای غیر اساســی ۲ عنوان شده و نرخ ارز از 
نرخ ارز دولتی به سنا که حدود ۱۸ هزار تومان از 

تغییر کرده است. 
هاشــمی با بیان اینکه این مســئله ابهاماتی برای 
گمــرک هم ایجاد کــرده، تصریح کــرد: برخی 
کاالها قبض انبار دریافــت کردند و برخی هنوز 
در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست. به 
نظر می رســد الزم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات  

صادرات و واردات ســال ۱۴۰۰ در اولویت قرار 
می گرفت و بررسی کارشناسی می شد یا عطف به 
ماسبق نمی شــد و بعد به تدریج این قانون اجرا 
می شد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق 
ورودی از ۴۲۰۰ تومــان به نرخ ارز ســنا نگرانی 
شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد 

اولیه ایجاد کرده است. 
لوازم خانگی بی بروبرگرد گران می شود!

میانگین ۳۰ تا ۳5 درصد مواد اوایه لوازم خانگی 
وارداتی است

دبیر انجمــن صنایع لوازم خانگی در پاســخ به 
پرسشــی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش 
قیمت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۳۰ تا 

۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی 
از طریق واردات تامین می شود که این درصد در 
کاالهای مختلف متفاوت اســت. بــرای مثال در 
کاالهای گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ 
تا ۶۵ درصد اســت. عالوه بر این، قیمت جهانی 
کاالها و همچنین میــزان حقوق ورودی کاالهای 
مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی توان درصد 
دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی 

اعالم کرد. 
وی با تاکیــد بر اینکه برنامه هایــی برای کاهش 
این میزان از وابســتگی به مواد اولیه وارداتی نیز 
وجود دارد که اجرای آن ها یک شبه ممکن نیست 
اظهار کرد: بخشــی از مواد اولیه وارداتی مربوط 
به تولید کننده لوازم خانگی نیســت بلکه مربوط 
به بخش هــای دیگر زنجیره تامیــن مانند فوالد، 
کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر 

آن است . 
لوازم خانگی چقدر گران می شود؟

بــا این حال دبیــر انجمن صنایع لــوازم خانگی 
تاکیــد کرد کــه در صورت اجــرای این مصوبه  
قیمت لوازم خانگــی بی برو برگرد افزایش خواهد 
یافت  اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای 
مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کاالهایی چهار 
برابر شــود قیمت آن کاال چهار برابر نمی شود و 
درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه 

وارداتی بستگی دارد. 
وی همچنین با بیــان اینکه ۷۰ درصد منابع مالی 
تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و 
دیگر هزینه ها می شود، تصریح کرد که اجرای این 

مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد. 
هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم 
خانگی کوچک نیز گفت: ساخت داخل در لوازم 
خانگــی کوچک هم در همین حــدود ۳۰ تا ۳۵ 
درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل 
تامین می شــود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم 
خانگی کوچک وارداتی اســت. البته برنامه هایی 
بــرای تولید داخل آن ها وجــود دارد که زمان بر 

است. 

لوازم خانگی گران می شود
 میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اوایه لوازم خانگی وارداتی است

 بانک مرکزی در ســال گذشــته اجرای 
سیاست  هدفگذاری تورم را شروع کرد و در این 
زمینه نرخ تورم هدف برای یک ســال ۲۲ درصد 
تعیین شد اما بررســی اعداد و ارقام از وضعیت 
تورم در ســال گذشته نشان از محقق نشدن این 
هدف دارد؛ به طوری که پارسال را با تورمی معادل 

۳۶.۴ درصد به پایان رساندیم. 
به گزارش ایســنا، بانک مرکــزی در اواخر بهار 
سال گذشــته آمادگی خود برای اجرای سیاست 
هدفگــذاری تورم را اعالم کرد و در این راســتا 
هدف نرخ تورم را برای بازه یکســاله ۲۲ درصد 
با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. 
بدین منظور، مرکز اصلی سیاســت های پولی و 
ارزی این بانک در سال گذشته معطوف به تورم 
هدف بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت 

نرخ سود در بازار باز استفاده کرد که پارسال بانک 
مرکزی بر این امر متمرکز شــد تا نرخ بهره بین 
بانکی کاهش پیدا کنــد و طبق آخرین اظهارات 
رییس کل این بانک، میانگین نرخ سود بین بانکی 

به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
در این بین کارشناســان اقتصادی موفقیت بانک 
مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی را مستلزم  
همراهــی دولت، کاهش کســری بودجه، پنهان 
نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در 
عملیات  بازار باز، هدف گذاری نرخ بهره و تورم 

می دانستند.
اما بررســی آمارها درباره وضعیت تورم در سال 
گذشته بیانگر این است که نرخ تورم ساالنه اسفند 
ماه پارسال برای خانوارها به ۳۶.۴ درصد رسیده 
که نســبت به ماه قبــل از آن )بهمن( ۲.۲ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه ای در اســفند ۱۳۹۹ به  
۴۸.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به طور 
میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 

هزینه کرده  اند.
با این تفاســیر، موارد ذکر شده از وضعیت تورم 
پارسال گویای این است که بانک مرکزی نه تنها 
در رسیدن به تورم ۲۲ درصدی موفق نبوده است 
بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد 
افزایش  قیمت ها شود؛ به گونه ای که نابه سامانی در 

بازار کاالهای اساسی مصداق این امر است.
در این زمینه، یک مقام مســوول در بانک مرکزی 
درباره اینکه چرا نرخ تورم به ۲۲ درصد نرسید؟ 
به ایسنا اعالم کرد که در مسیر تحقق هدفگذاری 

تورم ابتدا بانک مرکزی خوب پیش رفت اما شوک 
ارزی در مهرماه سال گذشته دور از انتظار و برنامه 
ریزی ها بود و این بانک را از مسیر تحقق تورم ۲۲ 

درصدی خارج کرد. 
وی افزود: از سوی دیگر، وضعیت بورس در سال 
گذشته در نزدیک نشدن به نرخ تورم هدفگذاری 
شده موثر بود؛ به این صورت که بازار در آن زمان 
خــود را برای دالر ۴۰ تا ۵۰ هــزار تومانی آماده 
می کــرد که انتظارات تورمی را زیــاد کرد اما در 

نهایت بازار ارز با افت های شدید مواجه شد. 
نرخ دالر باالتر از هدف تورمی است

این مقام مســوول ادامــه داد: بانک مرکزی برای 
رســیدن به تورم ۲۲ درصد، نرخ دالر در سامانه 
نیمــا را ۱۷ هزار تومان پیش بینی کرد اما اینگونه 
نشــد و هم اکنون نرخ دالر ۵ تا ۶ هزار تومان از 

هدف تورمی این بانک باالتر است. 
وی با تاکیــد براینکه هدفگذاری تــورم به این 
معناســت که باقی سیاست های بانک مرکزی در 
این راستا تعیین شوند و حرکت کنند، گفت: بدین 

منظور نرخ سود سپرده های بانکی افزایش یافت.
بــه گفته او، یکی از اولویت های رییس کل بانک 
مرکزی این است که حتی با تاخیر زمانی هم که 

شده به نرخ تورم هدفگذاری دست یافت. 
این مقام مســوول در بانک مرکزی معتقد است 
که برخــی از علل محقق نشــدن نــرخ تورم 
هدفگذاری شده در اختیار بانک مرکزی نبود. به 
عنوان مثال، اتفاق هایی که در بهمن و اسفند سال 
گذشــته برای توزیع کاالهای اساســی رخ داد، 
خارج از اختیار بانــک مرکزی بود و انتظارات 

تورمی را افزایش داد.

علیرغم برنامه ریزی صورت گرفته رخ داد

ناکامی بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم
 بانک مرکزی: شوک ارزی مانع رسیدن به تورم ۲۲ درصدی شد 

 بــا ورود به هفته جاری افزایش قیمت ها 
در بازار خودرو شدت یافت و امروز هم افزایش 
قیمت ها در این بازار ادامه داشته است به طوری 
کــه پراید ۱۱۱ امروز به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان 

رسیده است.
 از ابتدای هفته کنونــی افزایش قیمت ها در دو 
گروه از خودروهای پراید و پژو شدت یافته است؛ 
افزایش قیمت های اخیــر در گروه خودروهای 
پراید به گونه ای اســت که پرایــد ۱۱۱ امروز با 
افزایش قیمت ۲ میلیــون تومانی از ۱۲۸ میلیون 
تومان در روز گذشته به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده 
اســت و پراید ۱۵۱ نیز در ۲۴ ســاعت گذشته ۱ 
میلیون تومان گران شــده است و این خودرو هم 
اکنــون ۱۱۳ میلیون تومان قیمــت دارد. در این 
بین دو خودرو پراید ۱۳۱ و ۱۳۲ در ۲۴ ســاعت 
گذشته افزایش قیمتی را تجربه نکرده اند اما این 
دو خودرو نســبت به چهارشنبه هفته گذشته به 
ترتیب ۲ و ۱ میلیون تومان گران شــده اند و هم 
اکنــون پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۱۲ میلیون تومان و 
پراید ۱۳۲ نزدیک بــه ۱۱۶ میلیون تومان قیمت 

خورده است.
در بیــن خودروهای گروه پژو نیز از ابتدای هفته 
تاکنون افزایش قیمت ها شــدت گرفته است به 
طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ امروز ۲ میلیون تومان 
دیگر گران شده و هم اکنون این خودرو به قیمت 
۱۹۹ میلیون تومان رسیده است؛ گفتنی است که 
از ابتدای هفته تاکنون پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک 
به ۵ میلیون تومان گران شــده است. شرایط برای 

خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز به همین گونه اســت 
و این خودرو در ۲۴ ســاعت گذشــته ۶ میلیون 

تومان گران شده است و هم اکنون به قیمت ۲۶۳ 
میلیون تومان رســیده است و گفتنی است که از 

ابتدای هفته تاکنون این خودرو افزایش قیمت ۹ 
میلیون تومانی را تجربه کرده است. خودرو ۲۰۷ 

اتوماتیک نیز در این مدت گران شده است و این 
خودرو از ۳۹۵ میلیون تومان در روز گذشته امروز 
به ۳۹۸ میلیون تومان رســیده است و پژو پارس 
ساده نیز در این مدت ۱ میلیون تومان گران شده 
است و این خودرو هم اکنون ۲۱۸ میلیون تومان 

قیمت خورده است.
گفتنی است که در ۲۴ ساعت گذشته قیمت اکثر 
خودروهای مونتاژ ثابت بوده اســت؛ ســوزوکی 
گرانــد ویتارا هم اکنــون در یک قدمی ۱ میلیارد 
تومانی ایستاده است و ۹۵۵ میلیون تومان قیمت 
خورده است و سیتروئن ســی ۳ نیز امروز ۸۷۰ 
میلیون تومان قیمــت دارد و پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ 
نیز در این مدت ثبات قیمت را تجربه کرده است 
و هــم اکنون ۸۴۵ میلیون تومان قیمت دارد، مدل 
۹۹ این خودرو اما در ۲۴ ساعت گذشته ۵ میلیون 
تومان ارزان شــده اســت و امروز به قیمت ۹۱۰ 

میلیون تومان رسیده است.
در بیــن دیگر خودروهای موجود در بازار در ۲۴ 
ساعت گذشــته خودروهای گروه دنا نیز افزایش 
قیمت را تجربه کرده اند به طوری که دنا معمولی 
از دیروز تا امروز ۴ میلیون تومان گران شده است 
و این خودرو از ۲۷۸ میلیون تومان در روز گذشته 
امروز به ۲۸۲ میلیون تومان رسیده است و در این 
بیــن اما قیمت دنا توربو پــالس در این مدت بر 
روی ۳۵۰ میلیون تومان ثابت بوده است و دیگر 
گروه های خودروسازی مانند سمند، تیبا و ساینا 
نیز در این مدت نوسانات قیمتی کمتری را شاهد 

بوده اند.

جهش خیره کننده قیمت خودرو
 پراید ۱۱۱ صد و سی میلیون تومان شد
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رفهنگ و هنر

با هنرمندان زنگان )8(
عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران در گفتگو با زنگان امروز:

نوشتن مقدس است وکلمات؛ 
دارای انرژی

* چطور شد وارد عرصه خوشنویسی شدید؟
با ســالم.  پدرم خوشنویســی می کردند و من 
از کودکی با خوشنویســی آشــنا شــدم. ایشان 

تشــویقمان می کردند خوش خط بنویســیم و 
این قضیه شــروع کار بود اما در ادامه به سمت 
رشــته های مختلفی رفتــم؛  از جمله ورزش و 

رشــته های دیگرهنــری و موضوعات مختلف 
برای مطالعه و... اما در میــان تمام کارهایی که 
انجام دادم خوشنویســی را جــدا کردم. چون 
خوشنویسی واقعا متفاوت تراز تمام کارهایی بود 
که انجام دادم. آنقدر ژرف و عمیق و مقدس بود 
برایم که تصمیم گرفتم به عنوان حرفه و شــغل، 

تمام وقتم رو صرف آن کنم.
* این روزها در شرایط شیوع ویروس کرونا 

چه کار می کنید؟
اتفاقا شــرایط کنونی یک فرصت مناسب است 
برای دل تکانی؛ برای فکر تکانی؛ برای بیشــتر 

فکر کردن؛ برای تغییر این شرایط.
 خیلی درس های بزرگی درونش داشت که من 

تالش کردم برای بزرگ شدن و آگاهی .
البتــه درمورد خوشنویســی بیشــتر به صورت 

مجازی کالس ها برگزار می شود.
* شــما چه شــیوه ای را در خوشنویســی 

برگزیده اید و چه روشی را می پسندید؟
من تصمیم گرفتم خوشنویســی را در هرجا که 
امکانش هســت اســتفاده کنم. یعنی از حالت 
ســنتی قاب روی دیوار آوردمش داخل ظروف، 
روی لباس و هرجا که بشــود نقشــی زد، حتما 
خوشنویســی می کنم که این هنر اصیل و زیبا به 

تمامی خودش رو نشان بدهد.

* علیرغم تالش و کوشــش بزرگان خط در 
جهت هرچه بهترو زیباتر کردن خط نستعلیق 
فکر می کنید هنوز جای دگرگونی و تغییر در 

این خط وجود دارد؟
 این هنر اصیل و فاخر قرن هاســت که تقریبا به 
شکل امروزی استفاده می شود. هنرمندان بزرگی 
در این قرن ها تالش کردند که نسل به نسل سینه 
به ســینه این هنر را ماندگار کننــد ومن هم به 
عنــوان عضو کوچک با افتخار تمام تالشــم را 
برای شناســاندن و آموزش ایــن هنر زیبا دریغ 
نمی کنم. اما برای تغییر خط نســتعلیق در طول 
قرن ها با مقداری تغییر در میان اساتید رواج پیدا 

کرده اما هنوز اصالت و زیبایی اولیه را دارد.
تغییر داشته باشد یا نه مهم انتقال و حفظش برای 

نسل های بعدی است.
* خط نستعلیق در دیگر کشورها چه تاثیراتی 

داشته؟
 خط نستعلیق به عنوان عروس خطوط فارسی و 
ایرانی شناخته شده به دلیل چینش و نظم خاصی 
که کلمات در خط نســتعلیق میگیرند چشم هر 
بیننده ای را وادار به مکث و اندیشــیدن میکند. 
قطعا حتی اگر کســی زبان فارســی رو متوجه 
نباشــد هم محو زیبایی این هنر میشود و اساتید 
زیادی در جای جای دنیا این هنر زیبا را آموزش 

می دهند و شعبات مختلف انجمن خوشنویسان 
در کشورهای زیادی فعال هست.

* هنر خوشنویســی در شــرایط کنونی چه 
مشکالتی دارد؟

هنر، فعالیت وقت گیر و پرکاری هست، به ویژه 
خوشنویســی که یک هنر دیر بازده هست. قطعا 
آموزش خوشنویسی تا حتی به اندازه تمام عمر 
وقت میگیرد. کسی که خوشنویسی میکند زمان 
زیــادی را صرف یادگیری این هنر زیبا کرده اما 
شوربختانه هنوز جایگاه خودش را به خوبی پیدا 
نکرده و هنرمند خوشنویس هنوز حمایت کافی 
نــدارد. البته امیدوارم که این هنر اصیل و زیبا به 

جایگاه واقعی خودش برسد.
* کالم آخر...

اینکه همه چیز در جهان به سرعت در حال تغییر 
اســت. هر لحظه هدیه ای از طرف خالق هستی 
برای رشــد برای آگاهی بیشتر. قدر لحظه ها را 

بدانیم و تغییر را از خودمان شروع کنیم. 
هنر، تغذیــه روح اســت و ارمغانش آرامش و 
ژرف اندیشی.  هنر خوشنویسی، هنری مقدس 
و پر از رمز و شگفتی است. تنها هنری است که 
با حداقل امکانات می شــود بزرگترین و عمیق 
ترین زیبایی هــا را خلق کرد. نوشــتن مقدس 
اســت و کلمات دارای انرژی هســتند.  هنرمند 

خوشنویس زیبایی خلق می کند، به کلمات روح 
می دهد؛ انرژی می دهد. 

برای آرامش جســم و روح حتما الزم است هر 
شخصی به  سمت هنر برود. تمام جهان را زیبایی 
هنر در بر گرفته؛ فقط کافی است کمی بیندیشیم.

فاطمه محبوبی اصل
  خوشنویس و مدرس

  متولد زنجان 
 کارشناسی مدیریت بازرگانی

 مــدرس آموزشــگاه هــا و مراکــز مختلــف فرهنگــی و 
هنری در ۱۲ سال گذشته

  مدرس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 مــدرس خوشنویســی وهنر مدارس 6 ابتدایی ســما 

دختران و پسران مدرسه جان نثار
 برگزاری نمایشــگاه های متعدد و مختلف به صورت 
انفرادی و گروهی و حضور درجشنواره های مختلف در 

سطح استان وکشور و داوری جشنواره ها

 خشــایار راد ،بازیگر پیش کسوت آثار 
کمدی، اواخر دهه ۷۰ به واسطه اولین همکاری با 
رضا عطاران در سریال »قطار ابدی« در تلویزیون 
دیده شــد و پس از آن در دیگر ساخته های این 

کارگردان نیز ایفای نقش کرد.
به گزارش خراســان،  این بازیگر عالوه بر رضا 
عطاران با سعید آقاخانی نیز چند تجربه همکاری 
داشته، اما حضور او در سریال هایی مانند »خانه به 
دوش«، »متهم گریخت« و »ترش و شیرین« بیشتر 
در ذهن مردم ماندگار شده است. به بهانه بازپخش 
سریال خاطره انگیز »ترش و شیرین« که قرار بود 
از دیشب روی آنتن شبکه آی فیلم برود، با خشایار 

راد درباره این مجموعه گفت وگو کرده ایم.
کار در تلویزیــون را با آثار رضا عطاران شــروع 
کردید که »ترش و شــیرین« را هم ســاخته. از 

آشنایی  با رضا عطاران بگویید.
من از تئاتر با آقای عطاران آشــنا شدم. در یکی 
از تئاترهایی که سال ۷۲ اجرا می شد، با یکدیگر 
همبازی بودیم. در جشنواره پنجم تئاتر، نمایشی 
را روی صحنه بــرده بودیم و من جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را گرفته بودم. همکاری ما 
با ســریال »قطار ابدی« شروع شد، آقای عطاران 
گفت زنگ بزنید به خشایار راد، کسی که در تئاتر 
مقــام آورده بیاید و بعــد از آن این همکاری در 
»کوچه اقاقیا«، »خانه به دوش«، »متهم گریخت« و 

»ترش و شیرین« ادامه پیدا کرد.
تجربه همکاری با آقای عطاران در سریال های 

مختلف، چطور بوده است؟
کار با رضا عطاران بســیار خــوب، آرام و عالی 
اســت. زمان انتخــاب بازیگر می دانــد که افراد 
بــه درد کدام شــخصیت ها می خورنــد، درباره 
هنــر افــراد و بداهه گویی آن ها شــناخت دارد، 
بازیگران هم دست شــان باز است و دیالوگ را 
شسته رفته و شیرین تر تحویل مخاطب می دهند 
و قصه باورپذیرتر می شود. او دست بازیگر را باز 

می گذارد، نمی گوید عین دیالوگ ها را بگویید، به 
همین دلیل کار خوب از آب درمی آید.

خانــم امیرجاللــی هــم در گفت وگویی به 
بداهه گویی در »خانه به دوش« اشــاره کرده 

بودند.
بله، به همان انتخاب برمی گردد که عرض کردم. 
رضا عطاران می گوید خانم امیرجاللی برای نقش 
همسر »آقا ماشاءا...« با بازی حمید لوالیی خوب 
است، چون هر دو بداهه گو هستند و می توانند بده 

بستان داشته باشند.
خاطره ای از بازی در سریال »ترش و شیرین« 

در خاطرتان مانده است؟
یکی از دوســتان تئاتری به مــن اصرار کرد اگر 
می شــود نقشــی به او بدهند. با آقــای عطاران 
صحبت کردم، ایشــان هم گفت بــرای یکی از 
سکانس های مربوط به ســلمانی یکی دو نفر را 
می خواهیــم و پذیرفت. روز تصویربرداری برف 
می آمد و نمی شد دوربین را به محوطه باز بیاورند، 
گفتند سکانس های داخلی  را می گیریم ،وقتی برف 
سبک تر شد دوربین را بیرون می بریم و از دوست 
شما هم استفاده می کنیم. این کار تا غروب طول 
کشید و وقتی غروب برف کمتر شد، گفتم دوستم 
را صدا بزنید اما گفتند نیست! تعجب کردم، به او 
زنگ زدم و پرســیدم کجاست، گفت پدر من را 
درآوردی، یک روز جمعه را با خانواده داشــتیم، 
از ۶ صبح ما را اســیر کردی و االن ۶ عصر است 
،هنوز تصویربرداری نکردید، گفتم عزیز من فیلم 

و سریال همین است، پرتی کار جزئی از آن است! 
یک سری حرف هم نثار ما کرد و گفت: شما را به 

خیر ما را به سالمت!
به نظر شــما چرا »ترش و شــیرین« و اکثر 
سریال های آقای عطاران چه در زمان پخش و 

چه بازپخش محبوب و پربیننده بود؟

اگر ســرمایه یک پروژه کافی باشد، همه نفرات 
و مهره ها درست سر جای خودشان قرار بگیرند 
و کارگردانی سر کار باشــد که کمدی و طنز را 
می شناســد، باعث موفقیت پروژه می شود و اگر 
چندین بار هم پخش شــود، باز هم مخاطب می 
بیند و خوشش می آید. شوربختانه االن این اتفاق 

نمی افتد، مثال اگر قرار است فیلم یا سریالی ساخته 
شود، در وهله اول سعی می کنند کار را اقتصادی 
جمع کنند که این اشــتباه است. مثال وقتی قرار 
اســت آقا یا خانم فالنی بیاید و دستمزدش فالن 
اندازه است، کسی را می آورند که از نظر جایگاه، 
دو پله پایین تر از آن شخص باشد، این ها به کیفیت 

و محبوبیت کار لطمه می زند.
گفتید آقــای عطاران کمدی را می شناســد. 

منظورتان از این شناخت چیست؟
بله، خیلــی افراد را داریم. شــناخت کامل روی 
شخصیت ها و کمدی یعنی با توجه به قصه و فیلم 
نامه تشخیص بدهد که فالن آقا یا خانم برای این 
نقش مناسب است. رضا عطاران، مهران مدیری، 
رامبد جوان، سعید آقاخانی و افراد زیادی هستند 
که کمدی را می شناسند، اما باید شرایط و عواملی 
که آن ها می خواهند در اختیارشان باشد تا کاری 
را بسازند. آن زمان این امکانات موجود بوده که 
انجام شــده و شاید به رییس سازمان صداوسیما 
مربوط اســت، چون از آن زمان تا امروز چند بار 
تغییر کرده، همه این ها سالیق و عالیق خودشان 
را در کار دخیل می کنند و این اســت که به کار 

صدمه می زند.
منظورتان از شــرایط دلخواه، محدودیت ها و 
ممیزی است یا تصمیمات خودخواسته ایشان 
هم باعث فاصله گرفتن از تلویزیون شده است؟
چند عامل باعث این اتفاق شده و مسئله  ممیزی 
که گفتید یکی از عوامل آن اســت. مثال اگر آقای 

فالنی وارد ســینما شود و ببیند که آن جا از نظر 
مالی و امکانات تامین اســت، دوباره سخت به 
تلویزیون برمی گردد که کار کند. همه این عوامل 

دخیل است.
یعنی شرایط بهتری که در سینما وجود دارد هم 

تاثیرگذار است.
این یکی از دالیل است. به عنوان مثال می گویم، 
آقــای عطــاران n تومان می گیرد بــا ۸۰ یا ۱۰۰ 
نفر ســروکله می زند و یک سریال می سازد، بعد 
می رود سینما چند برابر آن را می گیرد و خودش 
اســت و خودش. دیگر کارگــردان و امکانات 
سواست و مســوولیتی هم گریبانگیرش نیست. 
اگر همان امکاناتی را که در سینما وجود دارد، در 
اختیار کارگردان های کاربلد کمدی در تلویزیون 
بگذارند، خطوط قرمز و ممیزی ها کمتر باشد، قول 
می دهم همه سریال های تلویزیون پرمخاطب تر از 

قبل خواهد بود.
بعضی بازیگران مانند خانم زکریا معتقدند وقتی 
یک تیم موفق می شــود، کارگردان بهتر است 
همکاری با همان تیم را ادامه بدهد. نظر شــما 
چیســت؟ اکنون که آقای عطاران قرار است 
ســریال جدیدی بســازد، بهتر است از گروه 

قدیمی خود استفاده کند؟
این موضوع هم به همان شــناخت آقای عطاران 
برمی گردد. شــناخت ایشــان از قصه ای که قرار 
است بســازد خیلی مهم است. به صرف این که 
چون قبال با او کار کردم، اگر به من نقشی ندهد 
بگویم اِل شد بِل شد نه، این طور نیست، اما مثل 
یک تیم فوتبال اســت، وقتی تیم در مسابقاتش 
موفق اســت، آدم احســاس می کند اگر از همان 
نفرات که جنگنده هســتند و حرف یکدیگر را 
می فهمند استفاده شود، طبیعتا بهتر است با همان 
گروه بســازد، اما این طور نیست که هیچ نقشی 
برای یک بازیگــر نداری ولی الزامــا باید از او 

استفاده کنی.

راز مهره چینی رضا عطاران
  خشایار راد از راز پربیننده بودن خانه به دوش می گوید

یک تهیه کننده قدیمــی تلویزیون در اظهار نظری 
درباره آنچه این روزها در برنامه »خندوانه« شــاهد 
هســتیم ـ از جمله رقص هندی رامبد جوان، این 
حرکات را نازیبا و بدون هماهنگی توصیف می کند 
و در عین حال این قبیل کارها را حرکتی نو می داند 
که نسبت به آن باید کمی گذشت داشت و چشم 

پوشی کرد.
به گزارش ایسنا، حسین فردرو درباره فصل جدید 
»خندوانه« و حــرکات موزون مجری این برنامه با 
تم های مختلف، عنوان کرد: ممکن است در زمان 
انتخابات کمی فضای تلویزیون بازتر شود و همیشه 
هم همین طور بوده اســت. امــا باید نفس زیبایی 
کار بررسی شــود. آن کار کجایش زیبا بود؟! یک 

گروه هندی را آوردند از همان هایی که در مال های 
خارج مرســوم است، با ســرمایه کوچکی عده ای 
جمع می شــوند و در البی اماکن تجاری حرکات 
موزونی انجام می دهند و برنامه ای را اجرا می کنند. 
این در استاندارد یک برنامه تلویزیونی تحت عنوان 
»خندوانه« نبــود؛ بلکه حرکات موزونی بود که در 

فروشگاه ها انجام می شود.
او در ادامه صحبت هایش با صراحت بیان کرد: آقای 
رامبد جوان با شکم بزرگ مقابل دوربین می ایستد 
و نمی تواند ذره ای هم حرکات گروه را تقلید کند. 
این در حالی اســت که یک مجری باید رقص یا 
همان حرکات موزون و صدایش قابل قبول بوده و 
بتواند استندآپ کمدین عالی باشد که چنین حرکاتی 

را مقابل مردم انجام دهــد. آقای جوان خودش را 
می اندازد وسط و همان ادای فیلم »مردم معمولی« 
را درمی آورد و از این ها یک نتیجه می گیرد؛ سرش 
را باال می گیرد و می گوید من رامبد جوان هســتم 
از برنامه »خندوانه«! و تــازه منت هم می گذارد و 
خودش را معرفی می کند. با این همه من به نتیجه 

عمل فکر می کنم؛ کار زیبا نبود اما اتفاق نویی بود.
این تهیه کننده قدیمی که سابقه ساخت مجموعه 
های ماندگار »محله برو بیا« و »محله بهداشت« را 
در دهه شــصت دارد، در عین حال عنوان کرد: به 
هر حال باید از یک جایی شــروع شــود. حرکت 
موزون در فرهنگ ما چیز جدیدی نیست و قبال هم 
تلویزیون پخش کرده است. مردان در جنگ آوری 

هماهنگی الزم را داشتند و تمام رقص های قشقایی، 
کردی و ... ریشه ورزشی دارد و در جهت هماهنگی 
اســتفاده از دست و پا انجام می شود و در نبردهای 

رزمی و ورزشی اهمیت بسیار داشته است.
او افزود: حرکاتی که در »خندوانه« به عنوان رقص 
هندی انجام شــد، خوب نبود. شما اگر فیلم های 
هنــدی را بینید، افراد هماهنگی زیادی با هم دارند 
اما به هر حال باید از جایی شــروع کرد و باید به 
نوآوری احترام گذاشت. با وجود اینکه من نسبت 
به برنامه »خندوانه« بســیار منتقد هســتم، اما دلم 
می خواهد بگویم باید نسبت به کارهای نو، آدم های 
باگذشتی باشــیم و اجازه دهیم تا آن ها تجربه های 

خودشان را انجام دهند.

حسین فردرو در پایان گفت: فرق تلویزیون ما با بقیه 
دنیا در این است که این رقص هندی را قبل از اینکه 
مردم ببینند گروهی می بینند و اشکال هایش را رفع 
می کنند و دوباره تمرین می کنند و بعد به صورت 
یک کار اثرگذار و تحسین برانگیز پخش می شود اما 
در ایران قول می دهم مسووالن بعد از مردم کار را 
دیده اند؛ یعنی این گروه اگر شانس بیاورند و مورد 
توجه مردم قرار بگیرند، ادامــه می دهند. بنابراین 
مــن می گویم اگر کار جدیدی در تلویزیون دیدیم 
نکوبیمش بلکه اجازه دهیم تا اِشــکال خودش را 
رفع کند؛ زیرا برنامه سازان ایرانی از نظر بودجه و 
وقت این فرصت را ندارند که رفع اِشــکال کنند و 
شوربختانه رفع اِشکال جلوی دوربین انجام می شود.

انتقاد از رقص نازیبای رامبد جوان در »خندوانه«

  گفتگو: حمید پونه
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 با اینکه قــرار بود پــروژه ۲ خطه کردن 
راه آهن زنجان - قزوین در اسفند ماه سال گذشته 
افتتاح شود ولی این بار هم وعده مسووالن برای 
افتتاح این پروژه طلســم شده محقق نشد و حال 
مســووالن بار دیگر وعده افتتاح این پروژه را در 

۳۱ خردادماه دادند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زنجان، اجرای 
پروژه دو خطه کــردن راه آهن زنجان به قزوین 
جزء مصوبات دولت یازدهم در ســفر اســتانی 
رییس جمهور به اســتان زنجان در سال ۹۳ بود، 
در طول این ســفر رییس جمهور در جمع مردم 
زنجان وعده تکمیل ۷۲ پروژه این اســتان را در 
طول سال های ۹۳ و ۹۴ با اختصاص اعتبار ۳۹۰ 
میلیــارد تومانی داد، قرار بر این بود تا ۵۰ پروژه 
در سال ۹۳ و ۲۲ پروژه در سال بعدی تکمیل و 
افتتاح شــود اما با رفتن رییس جمهور و اعضای 
کابینــه اش از زنجان، وعده ها نیز به همراه دولت 
تدبیر و امید کوچ کرد و بعد از گذشــت قریب 
به هفت ســال هنوز برخی از آن  پروژه ها همانند 
تکمیل پــروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به 
قزوین که قرار بود در طول دو ســال مذکور به 
بهره برداری برسد، شکل واقعیت به خود نگرفت.
زمان سپری شــد و عباس آخوندی وزیر وقت 
راه و شهرســازی در روزهای دهه فجر سال ۹۵ 
وارد زنجان شــد تا بلکه مرحمی برای زخم های 
پروژه های نیمه تمام این اســتان داشته باشد در 
همین راستا وی دستور بر تکمیل پروژه دو خطه 
کردن راه آهن زنجان به ســمت قزوین تا پایان 
ســال ۹۶ را داد اما این بار هم وعده وزیر دولت 
روحانی به ثمر ننشست و همچنان خبر از افتتاح 
این پروژه به یکی از رویا های مردم این اســتان 

تبدیل شد.
امــا انگار قطــار وعده های تکمیــل این پروژه 
همچنــان قصد رســیدن به مقصــد را ندارد و 

امرداد ماه سال گذشــته محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان 
برنامه و بودجه در استان زنجان حضور یافتند و 
از نزدیک پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان- 
قزویــن را بازدید کردند و وعده تکمیل آن را به 

اسفند ۹۹ حواله کردند. حتی نوبخت اعالم کرد 
۲۰۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق می شود تا 

در موعد مقرر افتتاح شود.
نکتــه جالب موضوع اینجاســت که ۲۵ دی ماه 
استاندار زنجان به همراه دیگر مسووالن زنجانی 

از پروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین 
بازدید کرد و در نشســتی که در ســالن راه آهن 
برگزار شد اظهار داشت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان 
وعده نوبخت به طور کامل به حســاب راه آهن 
جمهوری اســالمی واریز شده است؛ راه آهن هم 

بخشــی از این پول را به بدهی های پیمانکاران 
پرداخــت کرده اســت و البته قرار بــود با این 
۲۰۰ میلیــارد تومان عالوه بــر اینکه بدهی های 
پیمانکاران کامل تســویه شود، پروژه نیز تا پایان 

سال افتتاح شود.

وی ادامه داد: در بازدید از سه شرکت پیمانکاری 
پروژه که داشتم یکی از پیمانکاران ضعیف عمل 
کرده اســت و اگر بخواهد با این روند ادامه دهد 
قطعــا باید پاســخگوی کم کاری هــای خود در 

شورای تامین استان باشد.
اســتاندار زنجان: حتما پروژه تا اسفند افتتاح 

می شود
نکته جالب موضوع اینجاســت که در همان روز 
استاندار زنجان در حاشیه این نشست در واکنش 
به پرسش تســنیم مبنی بر اینکه چرا این پروژه 
در اسفند ماه قابلیت افتتاح شدن را ندارد گفت: 
هروقت این پروژه در اســفند افتتاح نشــد بعدا 
مطالبه کنید. قطعا پروژه تا اسفند افتتاح می شود.

اما اسفند ۹۹ از راه رسید و پروژه دو خطه کردن 
راه آهن زنجان - قزوین هیچ گاه افتتاح نشــد. اما 
پرسش این اســت این پروژه باالخره چه زمانی 

افتتاح می شود؟
پیشرفت پروژه فقط ۷8 درصد

علی خدایی فرنشین راه آهن شمالغرب در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: تا این لحظه پروژه دو 
خطه کردن راه آهــن زنجان - قزوین ۷۸ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی با بیان اینکــه امیدواریم این پروژه را تا ۳۱ 
خرداد ماه امســال به بهره برداری برسانیم، عنوان 
کرد: پــروژه هم اکنون به مرحله ای رســیده که 
تزریق اعتبار تعیین کننده خواهد بود. یعنی اینکه 
به شــرط اعتبار این پروژه در موعد مقرر افتتاح 

خواهد شد.
حال با این توصیفات ۳۱ خرداد ماه وعده جدید 
مســووالن زنجانی برای تکمیل این پروژه است 
و آن هم به شــرطی که تزریــق اعتبار به خوبی 
صورت بگیرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این 
پروژه در این زمان افتتاح خواهد شــد و یا اینکه 

برای دولت بعدی به ارمغان خواهد ماند.

ـ قزوین؛   افتتاح پروژه راه آهن زنجان 

وعده ای که هیچ گاه محقق نشد

آگهی فقدان سند مالکیت
1. سند مالکیت کاداستری سه دانگ مشاع از شش دانگ عمارت پالک 5 فرعی از 1451 اصلی بخش یک زنجان به شماره دفتر الکترونیکی 139820327100008451 به 
شــماره چاپی 286306 ســری ب 98 به نشانی زنجان، خیابان بعثت، کوچه رضاقلی، پالک 7/1 به نام آقای مالک عبادی فرزند غالمعلی صادره از زنجان به شماره شناسنامه 
952 صادر و تسلیم شده است. 2.  سند مالکیت کاداستری سه دانگ مشاع از شش دانگ عمارت پالک 5 فرعی از 1451 اصلی بخش یک زنجان به شماره دفتر الکترونیکی 
139820327100008450 به شماره چاپی 286305 سری ب 98 به نشانی زنجان، خیابان بعثت، کوچه رضاقلی، پالک 7/1 به نام خانم سیده سکینه موسوی فرزند سید رضا صادره 
از زنجان به شماره شناسنامه 502 صادر و تسلیم شده است، سپس نامبردگان با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک 
مذکور دارد یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 

نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام )ره( زنجان
حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت به پالک 7146 فرعی 41 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی 152797 الف/77 به شماره دفتر 
امالک 155 صفحه 207 شــماره ثبت 32210 به نشــانی: روستای دواسب روزبه 14 پالک 4 به نام برجعلی غفاری مفرد صادر و تسلیم گردیده سپس مالک با ارایه دو 
برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نســبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع آنها انجام شــده است از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی 

به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

مجتبی محمدلو- مدیر حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 با اینکه به تازگی قیمت سیمان با افزایش 
۳۵ درصدی مواجه شده است ولی شوربختانه در 
این روزها سیمان در استان زنجان تبدیل به کاالی 
لوگس شده و با کمبود شدید مواجه شده است.

به گزارش تسنیم، چند مدتی است سیمان یکی 
از مصالح مهم ساخت و ساز و فعالیت های مهم 
عمرانی در اســتان زنجان با کمبود مواجه شده 
است به طوری که حتی افزایش ۳۵ درصدی این 
محصول هم دلیلی نشده تا این کمبود رفع شود.

حــال با اینکه در اوایل فصل بهار هســتیم و در 
این روزها ساخت و ساز ساختمان ها و کارهای 
عمرانی سرعت و شتاب بیشتری نسبت به فصل 
ســرما به خود گرفته ولی نبود سیمان در زنجان 
به شــدت شــهروندان را کالفه کرده  و سبب 
کندی کارهای عمرانی شــده است. پرسش این 
اســت که چرا با اینکه دو کارخانه بزرگ سیمان 
در زنجــان وجود دارد بازهم با کمبود ســیمان 
در اســتان زنجان مواجه هستیم؟ آیا باز هم پای 

دالالن و واســطه گران در پیش است؟ آیا سیمان 
به اســتان های همجوار با هزینه بیشــتری صادر 

می شود؟
سید محمود موســوی رییس اتاق اصناف استان 
زنجان با ابراز تاســف از کمبود سیمان در استان 
گفت: شــوربختانه با اینکه دو کارخانه بزرگ در 
استان وجود دارد ولی در این روزها شاهد کمبود 

و حتی نبود سیمان در زنجان هستیم.
وی بــا بیان اینکه اتحادیه اعالم کرده اســت که 
اصال سیمان برای توزیع در اختیار توزیع کنندگان 

و مصالح فروشــان قرار نمی گیــرد، عنوان کرد: 
مغازه داران اعالم می کنند که اصال سیمانی برای 
توزیع به مغازه نمی رســد و مشــخص نیست 

سیمان ها به کجا می رود.
رییس اتاق اصناف اســتان زنجــان با بیان اینکه 
ســیمان در زنجان با افزایش قیمت مواجه شده 
و قیمت کیسه های ۱۰ کیلویی در درب مغازه به 
۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، تشریح کرد: 
قیمت افزایشی سیمان از اواخر سال گذشته آغاز 
شده و شــوربختانه مشخص نیست این افزایش 

قیمت از کجا ریشه می گیرد؛ قطعا با گران شدن 
سیمان باید منتظر گرانی مسکن نیز باشیم.

وی عنوان کرد: پیش بینی ما این است که سیمان 
از درب کارخانه به وســیله واسطه گران از استان 
خارج می شود و باید مســووالن مربوطه با این 

روند و خروج سیمان از استان مقابله کنند.
 افزایش ۳5 درصدی قیمت سیمان سفید 

از سوی دیگر اســماعیل مسلمی مدیر بازرسی 
ســازمان صمت اســتان زنجــان از افزایش ۳۵ 
درصدی قیمت ســیمان سفید در استان خبر داد 

و گفت: به زودی قیمت ســیمان خاکستری هم 
مشخص خواهد شد.

وی بــا بیان اینکــه همکاران ما در بازرســی از 
کارخانه های ســیمان به هیچ مورد مشــکوکی 
برخورد نکردند، عنوان کرد: هیچ گونه مشــکلی 
از بابت احتکار و قاچــاق وجود ندارد. معموال 
در این برهه زمانی به خاطر اعمال افزایش قیمت 
شاهد کمبود می شویم و امیدواریم به زودی این 

مشکل رفع شود.
مدیر بازرسی سازمان صمت استان زنجان ادامه 

داد: همیشــه صادرات سیمان از استان به دیگر 
اســتان های همجوار انجام می شود و این روند 
یک روند طبیعی است ولی قبول داریم صادرات 
سیمان به دیگر اســتان ها باید پس از تامین نیاز 

کامل سیمان در استان انجام شود.
حال با این تفاســیر مشخص اســت که کمبود 
ســیمان در بازار اســتان موج می زند و باز هم 
پای واســطه گران بــه دلیل اولویت قــرار دادن 
منفعت های شــخصی در این جا دیده می شود. 
ولی آن چیــز که مطالبه مــردم و پیمانکاران از 
مســووالن قضایی و امنیتی اســت این است که 
با واســطه گران و دالالن بازار ســیمان به شدت 
برخورد کنند چرا که افزایش و کمبود سیمان و 
یا هرگونه مصالح ساختمانی ارتباط مستقیمی با 
گرانی مسکن در جامعه دارد. همینطور انتظاری 
که از »دادســتان زنجان« می رود این است که به 
عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند و با 

عامالن متخلف برخورد جدی کند.

 کمبود شدید سیمان در استان زنجان 
  آیا واسطه گران، سیمان را قاچاق می کنند؟

 فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: طبق 
تفاهم نامه منعقده ایــن اداره کل همکاری با اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زمینه 
ایجاد اشــتغال، خودباوری و استقالل فردی برای 
مددجویان و افراد دارای معلولیت بیش از گذشته 

فراهم می شود.
محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا  افزود: در این تفاهم نامه بر اســتفاده و بهره 
منــدی افراد دارای معلولیت از خدمات مشــاوره 
ای تخصصی اتاق در زمینــه های مالیاتی، تامین 
اجتماعی، کار، امور حقوقی، امور بین الملل، صدور 
کارت، حضور در دوره های آموزشــی، نمایشگاه 
های داخلی و خارجی و دیگر خدمات ارائه شده 
توسط اتاق بازرگانی در چهار چوب ضوابط تاکید 

شده است.
وی اضافه کرد: بر این مبنا انجمن فعاالن اقتصادی 
افراد دارای معلولیت در زنجان تشکیل می شود و 
در این میان بهره مندی از امکانات زیرساختی اتاق 

زنجان از قبیل سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد 
فرصت های شغلی با معرفی این اداره کل در بخش 
های تولیدی، اقتصادی برای جامعه هدف بهزیستی، 

از موضوعات این تفاهم نامه همکاری است.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان ادامه داد: اطالع 
رســانی به فعــاالن اقتصادی و اعضــای اتاق در 
باره وجــود حمایت های قانونــی از واحدهایی 
با شــاغلین دارای معلولیت و استفاده از سایت و 
کانال های ارتباطی اتاق زنجان و برگزاری همایش 
ها و نشست های مشترک با هدف ارتقای آگاهی 
عمومی، فرهنگ سازی و افزایش ارتباطات طرفین 
از دیگــر موضوعات مورد همکاری در این تفاهم 
نامه است. به گفته این مسوول افراد دارای معلولیت 
امروز جزو قشر تحصیلکرده و متخصص جامعه 
هستند که می توانند به عنوان نیروی کار در بخش 

صنعت مشغول شوند.
وی با اشــاره به بهره گیری از فرصت های برابر، 
مناسب ســازی و آمد و شــد راحت افراد دارای 

معلولیت در اماکن عمومی جهت پیگیری خواسته 
های خود در زمینه حرفه آموزی، ایجاد شــغل و 
درآمد گفت: مناســب ســازی محل آمد و شد به 
اتاق زنجان با هدف دسترســی و بهره مندی افراد 
دارای معلولیت از خدمات اتاق بازرگانی از دیگر 
اهداف این تفاهم نامه  است. محمدی خاطرنشان 
کرد: این اســتان در سال گذشــته از مجموع ۶۷۲ 
نفر برای ۳۳۶ نفر از افراد تحت پوشش در مناطق 
روستایی و ۳۳۶ نفر از افراد تحت پوشش در مناطق 
شهری اشتغالزایی انجام داده است که از این تعداد 
۱۱۲نفر از طریق منابع CBR، گروه های همیار، مراکز 
غیردولتی، پرداخت مشوق های بیمه ای، تسهیالت 

بالعوض و...به اشتغال رسیده اند.
وی یادآوری کرد: این تفاهم نامه ۲ ســاله بوده و 
طرفین جهت شناسایی و معرفی خیرین و مدیران 
اقتصادی فعال در حوزه ایجاد اشتغال و دیگر کمک 
های مربوطه به افراد دارای معلولیت اقدام خواهند 

کرد.

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: امدادگران و نجاتگران هالل 
احمر زنجان توانســتند پس از ســاعت ها تالش 
کودک هشت ساله مفقود شــده را پیدا کرده و به 

آغوش خانواده بازگردانند.
به گزارش زنــگان امروز غفــور آقاجانلو افزود: 
ســاعت ۵۰ دقیقه بامداد امروز تماســی مبنی بر 
مفقودی پسر بچه ای هشت ساله در روستای قره 
تپه شهرســتان زنجان با مرکز EOC جمعیت هالل 

احمر استان برقرار شد.
وی تاکیــد کرد: بالفاصله تیم آنست)ســگ های 
جست و جو( اســتان زنجان متشکل از ۲ تیم هر 
تیم یک مربی و یک قالده ســگ و اکیپ سه نفره 
از پایگاه  امــداد و نجات جاده ای در محل حادثه 
حضور یافتند و عملیات جست و جو برای یافتن 

این کودک آغاز شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: خوشبختانه با تالش نیروهای هالل 

احمر محمد اورجیلو  کودک هشــت ساله پس از 
ساعت ها تالش ساعت ۳ بامداد در نزدیکی محل 
سکونت و در روستای قره تپه پیدا و به خانواده وی 

تحویل داده شد.
آقاجانلو به عملیات دوم امداد و نجات تیم کوهستان 
هالل احمر در جاده زنجان - طارم استان اشاره کرد 
و ادامــه داد: در این عملیات نیز تیم پنج نفره امداد 
و نجات کوهستان توانستند پیرمرد ۶۲ ساله ای را 
که بر اثر واژگونی خودروی سواری به دره سقوط 
کرده بود پس از ۲ ســاعت و نیم تالش بی وقفه 

نجات دهند.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: این پیرمرد نیز در دره روستای گمان 
در کیلومتر ۳۴ جاده تهم -چورزق سقوط کرده بود.

آقاجانلو اضافه کرد: پای راســت این پیرمرد بر اثر 
سقوط شکسته و دست راست وی نیز آسیب دیده 

بود.
وی از همه هموطنان خواست، در صورت گرفتار 

شــدن در هر حادثه ای به صورت شبانه روزی با 
شــماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هالل احمر در 
ســطح اســتان زنجان برای امداد و نجات تماس 

برقرار کنند.

بهزیستی زنجان با همکاری اتاق بازرگانی 
در زمینه اشتغالزایی گام برمی دارد

کودک گم شده زنجانی با تالش امدادگران هالل احمر 
به آغوش خانواده بازگشت



سه شنبه 24 فروردین ماه  1400 / نمره 747 / سال چهارم

اذان ظهر
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غروب آفتاب
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اذان مغرب
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نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا
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طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:

4
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تخّیلانزکآراییشراوامازتومیگیرد
تغّزلردشکوافییشالهامازتومیگیرد

تولبرتکن،توازچشمتشراِبمنهبسارغکن
هکتنهامیرپسِتمسِتمن،جامازتومیگیرد

بیاآبیزبنربآتِشتنِدتنشاهیم

هکدلردبیقراریاهش،آرامازتومیگیرد
لبمزنبوِرصحراگرِدوحشی،توسراپاگل

هکچوننوِشلبترامیمکد،کامازتومیگیرد
مینم؟ تومیگوییچیاممنیاکجایی،یاکدا
هکنفِسخویشتنُگمکردهامانمازتومیگیرد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

گان دوربین زنن

از دریچه دوربین زنگان امروز 

مبلمان شهری، حلقه مفقوده شهر
مبلمان های شهری یکی از المان هایی هستند که بر زیبایی سیمای شهر و فضایی که ما در زندگی 
می کنیم، تاثیر بسیار زیادی دارند، این المان ها همان قدر که جذاب و زیبا هستند، کاربردی هم 
هستند، و می توانند به باالتر رفتن سطح کیفی زندگی ما کمک کنند. یک شهر برهنه و بدون مبلمان، 

امکانات مناسبی برای مردم خود ندارد .طراحی مناسب و به کارگیری مبلمان شهری متناسب با 
محیط در بخش هایی از شهر که به آن ها فضاهای شهری می گوییم  فضاهایی همچون پارک ها، برخی 
میادین، پیاده روها، مراکز تجاری  تأثیر زیادی در کیفیت زندگی شهری بر جای می گذارد. با این اوصاف 

مبلمان هایی که درسطح شهر می بینیم برخی از آنها تناسبی با محیط اطراف خود ندارند ، و تبدیل به 
یک عنصر اضافی در فضاهای شهر می شوند . استفاده از عناصر زیبایی شناسانه و هنری ، بهره گیری 

از خالقیت هنرمندان بومی موجبات رونق مبلمان شهر خواهند شد.

 عکس ها: ناصر محمدی 


