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از سوی دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان
فرآیند استراحت پزشکی بیماران کرونایی اعالم شد
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وقتی »سرباز« 
سیلی به  صورت سردارشهید بروجردی زد

دهم بهمن 
جشن باشکوه »سده« همایون باد
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 همزمان با هفته ســی وهشتم پویش 
»هرهفته الف-ب-ایــران« ۱۴ پروژه بزرگ 
صنعــت برق زنجان بــه ارزش یک هزار و 
۱۶۵میلیــارد ریال روز سه شــنبه با حضور 
ویدیوکنفرانســی وزیر نیــرو، معاون برنامه 
ریــزی و امــور اقتصادی شــرکت توانیر و 
اســتاندار زنجان در محل دیسپاچینگ برق 

منطقه ای زنجان افتتاح شد.
بــه گزارش زنگان امروز، در این آیین پروژه 
های شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
درقالــب پویش »هرهفتــه الف-ب-ایران« 
شــامل پروژه جهادی تبدیــل ۵۰۰ کیلومتر 
شبکه ســیمی به کابل خودنگهدار و هچنین 
تأمین برق چهار روســتای اســتان شــامل 
روســتای میناب طارم، روســتای شیرمشه  
طارم، روســتای لهجبین ماهنشان و روستای 
سرخه دیزج خدابنده، پروژه هوشمندسازی 
کنتور و قرائت از راه دور،اجرای پروژه های 
رفــع ضعف ولتاژ )طرح چــاوش( و پروژه 
های توســعه، ساخت و روشــنایی معابر با 
اعتباری بالغ بــر ۶۰۷ میلیارد ریال به فرمان 
وزیر نیرو و با حضور استاندار زنجان به بهره 

برداری رسید.
همزمان با پروژه های شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجــان، پروژه های شــرکت 
بــرق منطقه ای این اســتان در قالب همین 
پویش شامل پســت ۶۳.۲۰ کیلو ولت سیار 
روی ســازان، تعویض ترانس پست ۶۳.۲۰ 
کیلوولت توکلی، ساخت خط ۶۳ کیلوولت 
پست روی سازان، اجرای سیستم dcs بخش 

۴۰۰ کیلوولت پست نیروگاه سلطانیه، ساخت 
خط ارتباطی پست ۶۳.۲۰ کیلوولت شهرک 
صنعتی صنایع، ســاخت خط ۶۳ کیلوولت 
ارتباطی به پست ۴۰۰ کیلوولت غایتی، نصب 
پســت سیار شهرک صنعتی صنایع و اجرای 
فیبرنوری در خــط ۶۳ کیلوولت با اعتباری 
بالغ بــر ۶۱۴ میلیارد ریال بــه بهره برداری 

رسید.
تامیــن بــرق پایــدار، بهبود کیفیــت برق 
مشــترکان، کاهش تلفات بــرق، تامین برق 
متقاضیان صنعتی، ایجاد اشــتغال در بخش 
صنایع پایین دســتی و کاهش خاموشــی ها 
از جمله اهــداف پروژه های صنعت برق در 

استان زنجان است.
پویــش »هرهفته الف-ب-ایران«، تالشــی 
است که نشان داده شــود ایرانیان امیدوار و 
سخت کوش در هر شرایطی، در سخت ترین 
روزهای تحریــم و مخاصمه های خارجی، 
به ســازندگی و آبادانی کشور خویش همت 
می گمارند. الف، نشانی از آب و آبادانی است 
و ب، نشــانه ای از بــرق و بردباری و با هم 
بودن، برای ساختن ایرانی که شایسته ایرانیان 

است.
پویــش »هرهفته الف-ب-ایــران« فرصتی 
اســت تا بسیار بیش از گذشــته، ایرانیان در 
کنــار یکدیگر به ۲ کاالی ارزشــمند آب و 
برق، صنایعی که تامین کننده این ۲ هســتند، 
جایگاه شــان در توســعه زیرساختی کشور، 
اقتصاد آب و برق و مدیریت توأمان عرضه و 

تقاضای آنها بیندیشند.

با ارزش یکهزار و ۱۶۵ میلیارد ریال

۱۴ پروژه بزرگ صنعت برق 
در زنجان به بهره برداری رسید
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شهردار زنجان وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد

افزایش 30 درصدی 
بودجه شهرداری زنجان

 در بودجه به سازمان های فرهنگی و آتش نشانی توجه ویژه شده است

 پروژه سبزه میدان، بازگشایی پادگان، پروژه هاشم نژاد و تکمیل سالن مدیریت بحران 
در اولویت بودجه سال آتی شهرداری زنجان است
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مشارکت 4 هزار عکاس 
از 81 کشور در جشنواره 

عکس سالمت روان

حمایت 
بهزیستی زنجان 

4از چندقلوها 3

جرایم آمد و شدهای شبانه را از کجا پیگیری کنیم؟

http://rahvar۱۲۰.ir

فرنشین میراث فرهنگی زنجان:

 چلبی اوغلو
به بخش خصوصی واگذار می شود
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 نماینده مردم شهرستانهای زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی گفت: طبق هماهنگی 
انجام شــده با بنیاد علوی اعتبــاری معادل ۶۰ 
میلیارد ریال برای اجرای پروژه های آبرسانی در 
مناطق محروم روستایی استان زنجان اختصاص 

می یابد.
بــه گزارش زنگان امــروز، مصطفی طاهری در 
دیــدار بــا مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان افزود: با تعیین ساز و کار الزم از 
سوی شرکت آب و فاضالب استان زنجان برای 
عملیاتی شــدن طرح های مشخص شده، اعتبار 

الزم نیز به تدریج واریز خواهد شد.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
افزود: در بودجه ۱۴۰۰ کشــور ردیف مناسبی 
برای توســعه آبرسانی در کشور پیش بینی شده 
است که اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان 

را شامل می شود.
وی تصریح کــرد: منابع الزم بــرای تامین این 

میزان اعتبار نیز مهیا شــده و بــا تخصیص آن، 
گامی بزرگ در جهت توســعه آبرســانی کشور 

برداشــته خواهد شد. این نماینده مجلس گفت: 
در نحوه تامین اعتبار آبرسانی استانها برای سال 

آتی نیز تغییراتی در نظر گرفته شــده اســت که 
از جمله می توان به توزیع اســتانی آن با توجه 
به ســرانه جمعیت و شاخص های برخورداری 

اشاره کرد.
طاهری تاکید کرد: مشــارکت هــای مردمی و 
خودیاری اهالی روستاها نیز می تواند در اجرای 
بهتر و بیشــتر پروژه ها کارساز باشد که در این 

باره نیز پیش بینی های انجام پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
نیز با تشــریح اقدامــات انجــان گرفته پس از 
یکپارچه سازی، بر تســریع اجرای پروژه های 
آبرسانی روستایی و ارتقاء خدمات در روستاها 

تاکید کرد.
جزء قاسمی عنوان کرد: شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان آمادگی دارد برای اجرای پروژه 
های مشــارکتی بــا حضور خیریــن، بنیادها و 
نهادهای دیگر بطور کامل همکاری کرده و توان 

اجرایی و فنی خود را به اشتراک گذارد.

اختصاص ۶۰ میلیارد ریال 
برای آبرسانی به روستاهای محروم زنجان

شهروندان زنجانی هنگام 
خرید به برچسب صحت 
عملکرد ترازوها توجه کنند

 فرنشین استاندارد استان زنجان گفت: 
به مصرف کنندگان سفارش می شود هنگام 
خرید، به برچســب صحت عملکرد الصاق 
شــده بر روی ترازوها توجــه و از مراجعه 
به مراکزی که ترازوهای آنها فاقد برچسب 

صحت عملکرد است، خودداری کنند.
داود کارگرزاده افزود: بر این پایه همشهریان 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را 
از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷، سامانه رسیدگی 
به شکایات اداره کل استاندارد استان زنجان 

اطالع دهند.
وی اظهار داشت: به منظور اطمینان از صحت 
عملکرد وسایل توزین سبک مورد استفاده 
صنوف در داد و ستدهای عمومی، در ۹ ماهه  
امسال، تعداد سه هزار و ۵۱۵ وسیله توزین 

سبک، مورد آزمون قرار گرفت.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۹۹ درصد ترازوها 
قبول و یک درصد ترازوها مردود اعالم شد که 
نظارت ها در این بخش به صورت دوره ای 
انجام می گیرد. وی اظهار داشت: به ترازوهای 
آزمون شده که صحت عملکرد آنها مورد تایید 
قرار می گیرد،  برچسب صحت عملکرد که 
دارای تاریخ آزمون می باشد، الصاق است و 

باید در معرض دید عموم قرار گیرد.
به گفته این مســوول، در راســتای اجرای 
وظایف قانونی اســتاندارد در بــاره آزمون 
باســکول های ثابت همکف جاده ای نیز در 
۹ ماهه امســال تعداد ۵۶۴ باسکول در مرکز 
استان و شهرستانهای تابعه، مورد آزمون قرار 
گرفت که ۸۹ درصد باسکول ها قبول و ۱۱ 

درصد باسکول ها مردود بودند.
کارگرزاده خاطرنشــان کرد: بــه صاحبان 
باســکول هایی که نتایج آنها مردود گزارش 
شده، نیز فرصت داده شده است تا در مهلت 
مقرر نسبت به تعمیر  و تنظیم باسکول توسط 
تعمیرکار مجاز باسکول، اقدام کنند و پس از 
آزمون دوباره و در صورتی که نتایج آزمون 
آنها مورد قبول واقع شد، به چرخه داد و ستد 

باز خواهند گشت. 

خبـرخبــر

دوچرخه سواران زنجانی 
دعوت شده به اردوی 

تیم ملی در زنجان 
تمرین می کنند

رییــس هیــات ورزش دوچرخه   
سواری استان زنجان گفت: ۲ دوچرخه سوار 
زنجانی دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم 
ملی دوچرخه سواری استقامت جاده مردان 

در زنجان تمرینات خود را انجام می دهند.
فرهــاد عصفوری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: نفرات دعوت شــده از ســوی 
فدراســیون به این اردوی تدارکاتی که در ۲ 
بخش جوانان و پاراســایکلینگ برگزار می 
شود ۱۲ نفر هستند که ۱۰ نفر آنان از استان 
های آذربایجان شرقی، تهران، یزد، لرستان، 
خراســان رضوی و ۲ نفرشان نیز از زنجان 

هستند.  
وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی با ۴ 
دوچرخه سوار، یزد با ۲ نفر و تهران، لرستان 
و خراســان رضوی نیز با یک ورزشکار در 
نخستین اردوی تیم ملی حضور دارند، اظهار 
داشــت: از ۱۲ دوچرخه سوار دعوت شده 
به این مرحله از اردو، سه نفرشان در بخش 
پاراســایکلینگ و ۹ نفر مابقی نیز در بخش 
جوانان زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین میکنند.
عصفــوری افــزود: بــا توجه بــه بیماری 
ویــروس کرونا و همچنین ســردی هوا، و 
قبول درخواســت هیات دوچرخه سواری 
زنجانی از فدراســیون، محمدامین آقاجانلو 
در بخش جوانان و مهدی محمدی در بخش 
پاراسایکلینگ در این اردوی تدارکاتی حاضر 
نشــدند و در زنجان تمرینات خود را انجام 

می دهند.
رییس هیات دوچرخه سواری استان زنجان با 
بیان اینکه این اردوی تیم ملی در چند مرحله 
و با هدف انتخاب برترین های ایران به منظور 
اعزام به مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی 
آسیا که ســال ۲۰۲۱ به میزبانی قطر برگزار 
خواهد شــد، انجام می شود، گفت: مرحله 
دوم این اردو نیز امســال در رشــت برگزار 

خواهد شد.  

 شهردار زنجان از تدوین بودجه شهرداری 
زنجان بــا افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصــدی خبر داد 
و گفــت: در بودجه به ســازمان های فرهنگی و 

آتش نشانی توجه ویژه شده است.
بــه گزارش زنــگان امــروز، حبیــب یگانه در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشــاره 
به برگزاری جلسات مستمر برای تدوین بودجه با 
حضور معاونین و روسای سازمان های شهرداری 
زنجان اظهار کرد: تالش کردیم در این جلســات 
نیاز ســازمان ها را احصا و بررسی کنیم و بودجه 

آنها بر همین اساس اختصاص پیدا کند.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه مبلغ کلی بودجه 
ســال آینده ۲۵ تا ۳۰ درصد نســبت به سال ۹۹ 
افزایش می یابد، اضافه کرد: نکته مهم این اســت 
که در الیحه بودجه به پروژه های نیمه تمام توجه 

ویژه شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســبزه میدان، بازگشــایی 
پادگان، پروژه هاشم نژاد و تکمیل سالن مدیریت 
بحران در اولویت بودجه ســال آتی شــهرداری 
زنجان قرار می گیرد، اضافه کرد: همچنین یوترن 
پل امام حســن مجتبی )ع( نیــز در صورت حل 

مشکل آن در شــورای فنی در نیمه نخست سال 
آینده به بهره برداری می رسد و برای این موضوع 
نیز مبلغ مشخصی در بودجه در نظر گرفته خواهد 

شد.
یگانه با اشــاره به اینکه امور عادی شــهرداری 
از جمله مباحث مربوط به آســفالت و همچنین 
پیاده روسازی نیز در بودجه سال آینده دیده شده 
است، تصریح کرد: فعال سرانه بودجه هر شخص 
در الیحه کلی مشــخص نیست، اما پس از نهایی 

شدن اعالم می شود.
شــهردار زنجان دو مورد از اولویت های بودجه 
سال آینده را بحث ســازمان فرهنگی و سازمان 
آتش نشــانی عنوان کرد و گفت: در بودجه سال 
آینده توجه ویژه ای به این دو سازمان شده است.

وی با اشــاره به اینکه بودجه فرهنگی شهرداری 
زنجان در ســال آینده بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان 
خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه ســال 
آینده بحث کنگره شــهدا را داریــم، به مباحث 
زیرساختی نیز توجه ویژه شــده است تا از نظر 
فرهنگی و فضاسازی کمبود بودجه نداشته باشیم.
یگانه در ارتباط با بودجه ســازمان آتش نشانی و 

افزایش آن نیز گفت: از محل بودجه سال آینده و 
از محل اوراق مشارکت مبلغ خوبی به آتش نشانی 

اختصاص یافته است.
شــهردار زنجان با اشــاره به اینکــه میزان مبلغ 
اختصاص یافتــه از محل اوراق مشــارکت ۳۰ 
میلیارد تومان اســت، اضافه کرد: این مبلغ برای 
نوسازی تجهیزات آتش نشانی اختصاص می یابد.

وی تجهیز ایستگاه گلشــهر کاظمیه و همچنین 
ایجاد ایستگاه آتش نشانی در کنار پروژه سبزه میدان 
را از دیگر اقدامات شــهرداری در ارتقای سطح 
ایمنی شــهر عنوان کرد و گفت: امیدواریم با این 

اقدامات شاهد ایمنی بیشتر شهر باشیم.
یگانه همچنیــن در ارتباط با تقدیم الیحه بودجه 
شــهرداری نیز گفت: امســال به علت بخشنامه 
بودجه که دیر ابالغ شد، ۱۵ روز بیشتر وقت داده 

شده که بودجه به شورای شهر تحویل شود.
بودجه سال آینده متمرکز خواهد بود

رییس شــورای اسالمی شــهر زنجان نیز در این 
باره گفت: یکی از تأکیدات شــورا این است که 
در بودجه ســال آینده به اجرای چند پروژه مهم 

توجه شود.

عباس راشــاد با بیان اینکه شــهرداری ساالنه در 
حدود ۴۰۰ پروژه اجــرا می کند، گفت: تأکید ما 
این اســت که پروژه ها به ۵۰ مورد جمع بندی و 

شهرداری نیز به صورت متمرکز عمل کند.
وی افزود: سبزه میدان، پروژه ۱۵ خرداد، موضوع 
قــرارگاه، فیبرنوری، تجهیز شــهر به پروژه های 
هوشمند، جابه جایی ســاختمان عمران به محل 
جدید در بودجه ســال آینده شــهرداری زنجان 

مورد تأکید است.
راشاد در ارتباط با زمان تحویل بودجه نیز گفت: 
بودجه اقتضائی بسته شده و عملیاتی نیست، چون 
ما دیدی از شرایط اقتصادی آینده نداریم به همین 

خاطر بودجه اقتضائ تدوین می شود.
رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
بودجــه هزینه و عملکرد اســت، گفت: هرقدر 
مدیریت بودجه بهتر انجام شــود با مشــکالت 

کمتری مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری هر سال ۶۰ 
به ۴۰ بسته می شود، اضافه کرد: در صورت ورود 

قرارگاه این میزان به هم خواهد خورد.
راشاد گفت: همکاری با قرارگاه نیز در پروژه هایی 

شــامل ســاماندهی منطقه جنوب زنجان، پارک 
هاشمی نژاد، ســاخت ساختمان جدید شهرداری 

انجام خواهد شــد که مبلــغ آن در حدود ۵۰۰ 
میلیارد تومان خواهد بود.

شهردار زنجان وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ را اعالم کرد

افزایش 30 درصدی بودجه شهرداری زنجان
 در بودجه به سازمان های فرهنگی و آتش نشانی توجه ویژه شده است

 پروژه سبزه میدان، بازگشایی پادگان، پروژه هاشم نژاد و تکمیل سالن مدیریت بحران در اولویت بودجه سال آتی شهرداری زنجان است

  فرنشین تامین اجتماعی استان ، در خبری 
اعالم کرد : در ادامه معرفی و راه اندازی خدمات 
طرح ۳۰۷۰ و در راســتای بهینه سازی فرآیند ها 
با رویکرد کاهش مراجعات ،افزایش رضایتمندی 
بیمه شدگان وتوسعه خدمات دیجیتال، امکان عقد 
قرارداد مشاغل آزاد و بیمه اختیاری به صورت غیر 

حضوری فراهم شد .
به گزارش زنگان امروز، مســعود علیاری اعالم 
داشــت : همه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می 
توانند با مطالعه شرایط قانونی که تماما در سامانه 
) http:// es.tamin.ir(سازمان  الکترونیکی  خدمات 
قابل دسترسی میباشد نوع بیمه مورد نظر خود را 
انتخاب نموده و با عقد قــرارداد به صورت غیر 
حضوری از طریق همین سامانه پرداخت حق بیمه 
را نیز به سادگی و سهولت انجام دهند و نیازی به 
اخذ فیش و مراجعه به بانک یا دستگاه های خود 

پرداز و ... نمی باشد .
فرنشین تامین اجتماعی استان ، خاطر نشان کرد ، 

در این فرایند ها استفاده از کاغذ به صورت کامل 
حذف گردیده و مراتب نیز از طریق پیامک به بیمه 
شده اعالم شده و کلیه فرآیندهای اجرایی به طور 
هوشــمند و بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمه 

شده صورت می پذیرد .
علیــاری در باره مراحل و نحوه عقد قرارداد بیمه 

مشاغل آزاد افزود :
متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به نشــانی 

)http:// es.tamin.ir ( اینترنتی مذکور
۱-از مسیر )منوی بیمه شــدگان / بیمه شدگان 
خاص / انعقاد قرارداد بیمه مشــاغل آزاد (نسبت 
به ارائه درخواست و ادامه مراحل از قبیل کنترل و 
تایید اطالعات و عندالزوم اصالح آن اقدام نمایند 
و پس از مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه و اعالم 
موافقت با آن نســبت به ورود نرخ پرداخت حق 
بیمه ، عنوان شغل ) انتخاب از لیست تعبیه شده 
در سیستم ( و عندالزوم تصویر مستندات شغلی 
، انتخاب یا عــدم انتخاب حمایت درمان ، ورود 

مبلغ حق بیمه ماهانه در قسمت مربوطه و همچنین 
انجام محاسبه ، اقدام و در صورت احراز شرایط 
معافیت از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد که به 
صورت سیستمی انجام می شود ، با تایید صحت 
اطالعات مربوطه از قبیل نرخ پرداخت حق بیمه 
، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ، انتخاب و یا 
عدم انتخاب حمایت درمان و تاریخ شروع بیمه 
پردازی نســبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق 
بیمه متعلقه اقــدام نمایند که متعاقب آن پیامکی 
حاوی شماره و تاریخ قراردادبه شماره تلفن همراه 

متقاضی ارسال میگردد.
۲-با توجه به فرآیند تعریف شده ، بیمه شدگانی 
که فاقد شرایط معافیت از انجام معاینات پزشکی 
می باشند ،می بایست با ارائه تعهد سیستمی مبنی 
بر انجام معاینات بدو بیمه پردازی در موعد مقرر 
و پیش از انعقاد قــرارداد و پرداخت حق بیمه ، 
حداکثر ظرف مــدت ۲ ماه از تاریخ عقد قرارداد 
با مراجعه به سامانه مزبور نسبت به دریافت فرم 

معرفی به مرجع معاین و انجام معاینات پزشکی 
مربوطه اقدام نمایند و بر همین اساس سیستم به 
طور هوشمند نسبت به صدور برگ پرداخت حق 
بیمه حداکثر به مدت ۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد 

اقدام می نماید .
۳-در صورتی که متقاضی پس از انعقاد قرارداد و 
قبل از پرداخت حق بیمه خواهان تغییر دشتمزد 
مبنای پرداخت حق بیمه باشــد ، امکان اصالح 
دســتمزد با رعایت شرایط مقرر فراهم می باشد 
به همین منظور پس از ورود مبلغ حق بیمه ماهانه 
جدید الزم است با کلیک بر روی کلید ویرایش 
قرار داد ، نسبت به بروز رسانی قرارداد اقدام شود .
۴- مهلت بیمه شده برای پرداخت حق بیمه وفق 
مقررات حداکثر ۳۰ روز از تاریخ عقد قرارداد می 
باشد و به محض پرداخت حق بیمه و تایید وصول 
آن توسط بانک عامل ، سابقه پرداخت حق بیمه 
مربوط ایجاد و امکان بهرمندی از خدمات درمانی 

نیز به صورت آنی وجود خواهد داشت .

عقد قرار داد مشاغل آزاد و بیمه اختیاری 
به صورت کامال غیر حضوری

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
زنجان گفــت: مالکان خودروهــا می توانند با 
.http://rahvar۱۲۰ مراجعه به نشانی الکترونیکی
ir در قسمت استعالم تخلفات خودرو، تخلفات 
خودرویی خود اعــم از محدودیت های آمد و 

شد شبانه )۲۱ تا ۴ بامداد( را مشاهده کنند.
امــروز ســرهنگ عباس  به گــزارش زنگان 
مظفــری، در رابطه با روش اســتعالم تخلفات 
خــودرو در بــاره محدودیت های آمد و شــد 
دوران کرونایی، اظهار کرد: افراد می توانند برای 

استعالم تخلفات خودرو به سامانه الکترونیکی 
http:// پلیــس راهنمایی و رانندگی به نشــانی
ir.rahvar۱۲۰ مراجعه کرده و سپس در قسمت 
اســتعالم تخلفات خودرو پــس از وارد کردن 

شــماره بارکد کارت خودروی خود، تخلفات 
خود را مشاهده کنند.

وی بــا تاکید بــر اینکــه رعایــت  نکنندگان 
محدودیت  آمد و شــد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۴ 

بامداد توسط دوربین  و نیروهای مستقر اعمال 
قانون خواهند شــد، افزود: گفتنی است اعمال 
قانون از طریق نیروهای مستقر مانند گذشته به 
صورت ارائه کاغذ نبوده، بلکه با دســتگاه های 

الکترونیکی و دوربین ها ثبت می شود.
این مســوول در رابطه با علت ارســال نشدن 
پیامک بــرای تخلفات خودرو به افراد، تصریح 
کرد: افراد به دلیل تعویض سیم کارت، تعویض 

پالک، سند خودرو به نام شخص دیگری باشد 
و غیــره، پیامک تخلفات خودرو را مشــاهده 
نمی کنند؛ گفتنی اســت امــکان دارد پیامک با 

تاخیر ارسال شود.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان 
در رابطه با محدودیت های آمد و شــد شبانه، 
خاطرنشــان کرد: اطالع رســانی در باره برقرار 
بودن محدودیت آمد و شــد شــبانه در استان 
زنجان توسط ستاد اســتانی پیشگیری و مقابله 

با کرونا انجام می شود.

جرایم آمد و شدهای شبانه را از کجا پیگیری کنیم؟

http://rahvar۱۲۰.ir
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 فرنشــین میراث فرهنگی اســتان زنجان 
گفت: مجموعه چلبی اوغلوی سلطانیه به بخش 

خصوصی واگذار می شود.
به گزارش زنگان امــروز امیر ارجمند گفت: در 
توافق اولیه مابین اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
زنجان و اداره کل اوقاف و امور خیریه و صندوق 
احیاء و بهره برداری بناهای تاریخ کشور، مجموعه 
تاریخــی چلبی اوغلوی ســلطانیه بــا برگزاری 
تشریفات قانونی به سرمایه گذار بخش خصوصی 

واگذار می شود.
وی افــزود: واگــذاری بناها با هــدف مرمت و 

نگهداری بهینه اماکن تاریخی و فرهنگی، توسعه 
مقاصد گردشگری و کمک به صیانت از این آثار 
بسیار گران سنگ و دارای اهمیت فرهنگی کشور 

صورت می گیرد.
ارجمنــد بیان کــرد: توافق اولیه مابیــن ادارات 
حاصل شد تا با برگزاری تشریفات قانونی جهت 
سرمایه گذاری و احیاء به بخش خصوصی واگذار 

می شود.
چلبی اوغلی، بنایــی آرامگاهی در نزدیکی گنبد 
تاریخی و عظیم ســلطانیه قرار گرفته اســت و 
توســط مرید نامدار جالل الدین رومی؛ ملقب به 

مولوی یکی از بزرگترین حکیمان و عارفان ایران 
ساخته شده است.

بقعه چلبی اوغلــی در پانصدمتری جنوب غربی 
سلطانیه، بر سر راه سلطانیه- خدابنده، قرار گرفته، 
برخی باستان شناسان و محققان این مجموعه را 
به سلطان چلبی از عارفان هوادار موالنا منسوب 
نموده و تاریخ ســاخت بنا را سال ۷۲۸ هجری 
قمری بیان نموده انــد. این بنا با نام »مقبره چلپی 
اوغلــی« در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شــماره ثبت 
۱۶۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.

فرنشین میراث فرهنگی زنجان:

 چلبی اوغلو
به بخش خصوصی واگذار می شود

 معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان 
زنجان گفت: در زمان حاضر بیش از ۵۰۰ خانوار 
دارای فرزنــدان چند قلو از حمایت بهزیســتی 
برخوردارنــد که از ابتدای ســال کنونی ۱۱ هزار 
قوطی شیر خشک به خانواده های واجد شرایط 

تخصیص و توزیع شده است.
به گزارش زنگان امروز، سلمان حسینی دیروز در 
جمع خبرنگاران در باره تعداد خانوارها و فرزندان 
چندقلوی تحت پوشــش بهزیستی استان افزود: 
بیش از یک هــزار و ۲۰۰ کودک و ۵۹۶ خانوار از 
حمایت های بهزیستی برخوردارند که از این تعداد 
۲ خانوار دارای فرزند چهار قلو، ۵۲ خانوار دارای 
فرزند سه قلو  و ۵۴۲ خانواده دارای فرزند ۲ قلو 

هستند.

وی با اشاره به حمایت کودکان از سوی معاونت 
اجتماعی بهزیســتی اظهار داشــت: هم اکنون ۰  
کودک بی سرپرست و بدسرپرست در پنج مرکز 
بهزیســتی تحت پوشش بوده و ۲۵۰ فرزند نیز به 
صورت امــداد بگیر و با دریافت مبلغ  ۶۵۰ هزار 
تومان به صورت ماهیانه در خانواده نگهداری می 

شوند.
این مســوول، حمایت از کودکان کار را از دیگر 
اقدامات مهم این معاونت در راســتای رشــد و 
بالندگی کودکان عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر 
یک مرکز حمایتی- آموزشی کودکان کار در سطح 

استان زنجان فعال است.
به گفته حسینی، ۱۷۹ نفر کودک کار و خانواده های 
آنان در استان خدماتی چون کمک های معیشتی در 

قالب بسته های غذایی)گوشت، مرغ و حبوبات(، 
تحصیلی )کمک هزینه تحصیلی، بسته های لوازم 
التحریر و تهیه ۱۰ عــدد تبلت برای کودکان کار 
نیازمند و نصب نرم افزار شاد(، درمانی و بهداشتی 
)کمک هزینه درمان(، ارایه خدمات تخصصی روان 

شناختی و مددکاری و غیره ارائه می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان ادامه 
داد: بیش از ســه هزار خانوار تحت پوشش امور 
اجتماعی بهزیستی مستمری بگیر هستند و بیش 
از یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز و ۱۶۲ دانشجو نیز 

تحت حمایت قرار دارند.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان زنجان 
افزود: مداخله موثر بهزیســتی به منظور کاهش و 
جلوگیری از تشدید بحران، آسیب های اجتماعی و 

کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب توسط 
مراکز مداخله در بحران هــای فردی، خانوادگی 
و اجتماعی امری مهم محســوب می شــود. وی 

خاطرنشان کرد: مراکز اورژانس خدمات اجتماعی 
در راستای شناسایی و کاهش آسیب های اجتماعی 
با حضور تیم های کارشناسی و متخصص فعالیت 

می کنند و هم اســتانی ها می توانند در راستای 
 ارائــه گزارش کــودک آزاری با خط ۱۲۳ تماس 

حاصل کنند.

 معاون امور اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:

حمایت بهزیستی زنجان از چندقلوها

از سوی دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان

فرآیند استراحت پزشکی بیماران کرونایی اعالم شد
 فرایند استراحت پزشــکی بیمه شدگان 

مبتال به بیماری کرونا تشریح شد.
به گزارش زنگان امروز، دکترعلی محمدی مدیر 
درمان استان زنجان امروز در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت : سازمان تامین اجتماعی جهت 
تسریع در کار بیمه شدگانی که به بیماری کرونا 
مبتال شــده اند و استراحت پزشــکی داشته اند 
تاعادی شدن شــرایط موجود تسهیالتی را ارائه 

می نماید.
دکتر محمدی با بیان اینکه  استراحتهای پزشکی 

بیمه شدگان مبتال به کووید ۱۹ از سوی سازمان 
در قالب تعهدات کوتاه مدت پرداخت میشــود 
گفت باتوجه به انتشار ویروس کرونا و ضرورت 
رعایت پروتکلهای بهداشتی ، جلوگیری از آمد 
و شدهای غیرضرور، حفظ و صیانت از سالمتی 
بیمه شــدگان و کارکنان و به منظور تســریع و 
تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ، استراحتهای 
پزشکی بیمه شدگانی که به استناد گواهی پزشک 
معالج و مستندات مراکز آزمایشگاهی PCR آنان 

مثبت اعالم گردیده ، مورد تایید میباشد .

مدیر درمان اســتان افزود : با توجه به تمهیدات 
پیش بینی شــده، بیمــه شــدگان مذکور حتی 
االمکان می بایست با مراجعه به سامانه خدمات 
غیرحضوری به نشــانی eservices.tamin.ir نسبت 
به ثبت درخواســت دریافت غرامت دستمزد و 
بارگذاری مدارک و مســتندات پزشکی مربوطه 

اقدام نمایند.
این مقام مســوول در باره مدت زمان استراحت 
پزشکی بیمه شدگان عنوان داشت: چنانچه دوره 
گواهی اســتراحت پزشکی ارائه شده ۱۵ روز و 

کمتر باشد، استراحت پزشکی مذکور می بایست 
بدون انجام تشــریفات اداری )مربوط به معرفی 
به مراجع پزشــکی و تکمیل فرم معرفی به کار 
توســط کارفرما( پرداخت گــردد و در صورتی 
کــه بیمه شــده مبتال به بیمــاری کووید ۱۹ در 
بیمارستان بستری شــده باشد، پرداخت غرامت 
دســتمزد مربوط به استراحت پزشکی متصل به 
روزهای بســتری تا ســقف یک ماه بدون نیاز 
به تایید مراجع معتمد پزشــکی سازمان بالمانع 

خواهد بود.

  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: نمایشگاه های عرضه مستقیم 

کاال امسال در زنجان برگزار نمی شود.
ناصر فغفوری در نشســت ســتاد تنظیــم بازار 
شهرستان خرم دره، با اشاره به حساسیت های تنظیم 
بازار در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: خرم دره 
یکی از بهترین شهرستان ها در تامین کاالها و تنظیم 
بازار بوده و در شــرایطی کــه در برخی کاالها با 
کمبود مواجه بوده، به سرعت و بدون کوچک ترین 

حاشیه مرتفع شده است. وی با بیان اینکه اولویت 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، تامین به موقع 
و کافی کاال به ویژه در زمان  پیک مصرف اســت، 
تصریح کرد: در کنار این اولویت به مباحث رعایت 
قیمت های مصوب و برخورد با گران فروشی نیز 

توجه ویژه وجود دارد.
این مسوول با تاکید بر این مطلب که تا پایان سال 
حتماً تشدید نظارت ها در اولویت برنامه های کاری 
وجود دارد، عنوان کرد: امسال به علت شیوع کرونا 

نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال مانند سال های 
گذشته نخواهیم داشت و فروش ویژه نیز با شرایط 
خاص و با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 

اتفاق خواهد افتاد.
فغفوری با یادآوری این مطلب که در حوزه اتاق 
اصناف تمرکز ویژه بر روی تکمیل سامانه جامع 
انبارها سطح کشور و اســتان وجود دارد، افزود: 
سامانه جامع انبارها مالک تشخیص برای احتکار 
بودن و یا قاچاق بودن یک کاال اســت، به همین 

خاطر اصناف باید اهتمام جدی برای ثبت انبارهای 
خود در این سامانه داشته باشند، زیرا غفلت از این 
موضوع می تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد 
که این امر بر ضرورت اطالع رسانی در این حوزه 
می افزاید. رییس ســازمان صمت استان زنجان، با 
بیان اینکه هم اکنون کمبــود اقالم در بازار وجود 
ندارد، متذکر شد: باید قبول کنیم در شرایط خاصی 
زندگی می کنیم که تحریم هــا و کمبود برخی از 
اعتبارات کشوری در حوزه تامین کاال نیز می تواند 

تاثیرگذار باشد اما باید این حداقل ها را نیز با بهترین 
شرایط مدیریت کنیم.

این مسوول با اشاره به امضای تفاهم نامه در استان 
با بسیج اصناف برای بهره گیری از ظرفیت بازرسان 
افتخاری و همیار بازرســی، گفت: این امر سبب 
شده که عالوه بر ملموس شدن میزان بازرسی ها 
برای مردم، تعداد بازرســی ها نیز افزایش یابد که 
کمک نیروی انتظامی نیز موجب ثمربخشــی این 
بازرسی ها می شود. وی با پرداختن به این مسئله که 

خوشبختانه ما در شهرستان و استان با همراهی های 
انجام شده در حوزه های صنعت، معدن و اصناف 
شــرایط بســیار آرام تر و متعادل تری نســبت به 
استان های دیگر داریم، تصریح کرد: خوشبختانه 

تعطیلی اصناف، معادن و اعتصاب نداشتیم.
فغفوری خاطرنشــان کــرد: ۲۵۰ قلم کاال رصد 
می شــود که ۵۰ قلم اولویت اصلی است و از این 
تعداد نیز ۱۰ قلم کاالی اساسی است که در سبد 

خانوار تاثیرگذار است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

امسال نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در زنجان برگزار نمی شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
زنجان گفت: علی رغم  خصوصی سازی در برخی 
حوزه ها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشــور توسط 

دولت اداره می شود.
محمدرضا آبی پور در نشست ستاد تنطیم بازار ابهر با 
اشاره به وظایف ستاد تنظبم بازار در حوزه تامین و 
توزیع کاالهای اساسی به ویژه ۲۵ قلم کاالی اساسی 
مورد نظارت دولت که بیشتر در حوزه سبد خانوار 
اســت، اظهار کرد: در یک ســال گذشته به لحاظ 
مشکالتی که در کشور وجود داشت از جمله تحریم 
در حوزه تامین مواد اولیه، حوزه تولید با مشکالتی 

مواجه بود.

وی با بیان اینکه حوزه تحریم ها علیه کشور روز به 
روز بیشتر می شود، عنوان کرد: هر چند دشمنان تصور 
می کردند تحریم حرکت کشورمان را متوقف خواهد 
کرد اما خالف تصور آنان امروز شــاهد آن هستیم 
علی رغم کرونا توفیقاتی مانند روزهای غیرکرونایی 
همچنان ادامه دارد. این مسوول با اشاره به اینکه در 
کنار برخی از مشکالت باید نیمه پر لیوان را نیز دید، 
اضافه کرد: امروز در شهرســتان ها هیچ مشکلی در 
تامین کاالها وجود ندارد و در بازرسی های میدانی 

هیچ صنفی برای تامین کاالها مشاهده نشد.
آبی پور با پرداختن به ایــن موضوع که در برهه ای 
شاهد کمبود مرغ در استان بودیم، گفت: با توجه به 

مشکالتی که در تامین نهاده های دامی وجود داشت، 
جوجه ریزی در حد یک میلیون قطعه کاهش یافت 

که با مدیریت مرتفع شد.
این مســوول با تاکید بر اینکه در سال های گذشته 
مرغ در اســتان زنجان با قیمــت پایین تر از دیگر 
استان ها توزیع می شود، تصریح کرد: زنجان به عنوان 
ارزان ترین استان کشور در حوزه بحث گوشت سفید 

در سال کنونی است.
وی با اشاره به شیوع کرونا و متضرر شدن اصناف 
به علت تعطیلــی واحدهای صنفی، یادآور شــد: 
اصناف به علت احترام به ســالمت مردم علی رغم 
حمایت های کم انجام شده، بیشتر واحدهای صنفی 

خود را تعطیل کردند.
آبی پور با بیان اینکه روزانه شــاهد ثبت نام ۱۰ هزار 
نفر در سامانه سجام بودیم که دفاتر پیشخوان دولت 
۲۵ تا ۳۰ درصد این ثبت نام ها را انجام دادند، متذکر 
شد: مابقی ثبت نام ها نیز از طریق خانه های بهداشت، 
بخشداران و دهیاری ها انجام شد که در عرض ۱۰ 
روز از لحاط تعداد ثبت نام شــدگان به رتبه هشت 

کشور رسیدیم.
آبی پور با یــادآوری این  مطلب که بــازار همواره 
اختالف قیمت ها را تجربه کرده است، اظهار کرد: در 
برهه ای نابسامانی هایی در حوزه بازار دیده می شود 

که با همکاری مردم و مسووالن مرتفع شده است.

وی با تاکید بر اینکه شایستگی مردم، ارائه خدمات به 
بهترین شکل ممکن است، ادامه داد: وظیفه مسووالن 
این است که با حداقل مشکالت، خدمات به مردم 

ارائه شود.
این مسوول با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۸۰ درصد 
اقتصاد کشور را دولت می چرخاند، گفت: علی رغم 
خصوصی ســازی های انجام شده، هنوز نتوانستیم 
بخش خصوصــی را وارد اقتصاد کشــور کنیم و 
دخالت دولت نیز دخالت اجباری است تا منابع به 

درستی تخصیص داده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با 
بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری صنعتی و معدنی 

امسال باالی ۷۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در 
استان داشتیم، خاطرنشان کرد: این رشد و موفقیت 
در حالی است که ما با تحریم و محدودیت ها دست 
و پنجه نرم می کنیم و این رشــد بیان گر این است 
که برنامه ریزی ها و سیاست های این حوزه اصولی 

بوده است.

معاون استاندار زنجان:

بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت اداره می شود
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یک متخصص پوست و مو مطرح کرد

ریزش مو؛ از عوارض کرونا
 متخصص پوست، مو و زیبایی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با بیان این که ریزش مو یکی 
از عوارض کروناست، گفت: معموال ریزش موی 
ایجاد شــده ناشــی از بیماری ویروسی کووید ۱۹ 
ممکن است تا دوماه بعد از بهبودی نیز ادامه دار باشد 
ولی در نهایت سیستم ایمنی و پاسخ بدن به ویروس 
تعیین می کند که آیا پس از ابتال به COVID-۱۹ دچار 

ریزش مو می شوید یا خیر.
بــه گزارش ایســنا، دکتر فهیمه عبدالهــی با بیان 
اینکه ریزش موی مقطعی بیشــتر به دنبال ابتال به 
بیماری های گوناگون  ایجاد می شــود، اظهار کرد: 
ابتال به بیماری عفونی و تب دار می تواند عاملی برای 

ریزش موی مقطعی باشد.
وی کاهش وزن ناگهانــی، مصرف برخی داروها، 
زایمان و شیردهی  را از دیگر عوامل ریزش مو ذکر 
کرد و افزود: با درمان علت های زمینه ای که باعث 
ریزش مو شده و مصرف داروهای محرک رشد مو 
در کنار رفع کمبودهای تغذیه ای، فولیکول مو تقویت 

می شود.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه، بیماری هایی نظیر 
اختالالت تیروئید، کم خونی و بیماری های عفونی 
را از دیگر عوامل احتمالی ریزش مو ذکر کرد و ادامه 
داد: این بیماری ها می توانند باعث آسیب در بخشی 
از پوست شده که با ایجاد عفونت های ویروسی و 

قارچی ریزش مو را به دنبال دارد.
دکتر عبدالهی اظهار کرد: درمان کم کاری تیروئید و 
تامین کمبود ذخائر آهن و زینک با مصرف داروهای 
مکمل می تواند ریزش مو را به میزان قابل توجهی 

متوقف کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: بیماری هایی 
که با تب همراه هستند مثل آبله مرغان و سرخک  
نیز از دیگر بیماری هایی هستند که به ریزش موی 

مقطعی دامن می زنند.
این متخصص پوست، مو و زیبایی، در ادامه زایمان 
و دوران شیردهی را از دیگر علل شایع ریزش موی 
مقطعی در زنان دانست و خاطرنشان کرد: این روند 
ریزش مو ممکن است تا شش ماه ادامه داشته باشد 
و اگر درمان آغاز شــود تا ۹۰ درصد موی از دست 

رفته جایگزین می  شود، در غیر این صورت حداکثر 
تا ۵۰ درصد موهای سر بازگشت دارد.

وی با بیان این که بیهوشــی های ناشــی از اعمال 
جراحی می تواند به میزان قابل توجهی در افزایش 
ریزش مو تاثیر داشته باشد، گفت: تا سه ماه بعد از 
عمل جراحی موی بیمار به شدت می ریزد که این 
موضوع به دلیل ناتوانی و اختالل در تغذیه وی است 
و با تقویت تغذیه و مصــرف داروهای درمانی تا 
مدتی پس از بیهوشی ریزش مو برطرف خواهد شد.
دکتر عبدالهی با بیان این که ریزش مو یکی دیگر از  
عوارض کروناست، خاطرنشان کرد: معموال ریزش 
موی ایجاد شده ناشی از بیماری ویروسی کووید۱۹ 
ممکن است تا دوماه بعد از بهبودی نیز ادامه دار باشد 
ولی در نهایت سیســتم ایمنی بدن و پاسخ بدن  به 

-COVID ویروس تعیین می کند که آیا پس از ابتال به
۱۹دچار ریزش مو می شوید یا خیر.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: بهترین راه حل 
برای برطرف کردن ریزش مــوی مقطعی، درمان 

علت ریزش مو است.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه؛ ریزش موی 
ناشی از ابتال به بیماری های عفونی در حدی است 
که فرد حتی تمایلی به شانه کردن موهای خود ندارد 
و این در حالیست که این عارضه معموال چند ماه 

بعد از بهبودی خود بخود متوقف می شود.
وی بــا بیان اینکــه ریزش مو یکــی از عوارض 
بیماری های عفونی و تب دار است، گفت: استفاده 
از مکمل ها تاثیر چندانــی در روند بهبود عوارض 
ریزش مو ندارد و برای کاهش عوارض باید دوره 

بیماری طی شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه با 
بیان این که درمان ریزش مو به طور مستقیم به علت 
وابســته است، توضیح داد:  هیچ درمان اختصاصی 
و قطعی برای پیشــگیری از ریزش مو وجود ندارد 
بلکه با بررسی عوامل اساسی در ریزش موی افراد، 

درمان های متفاوت ارائه می شود.
وی با تاکید بر این که در برخی افراد فرآیند ریزش 
مو ژنتیکی اســت، گفت: در این موارد بر پایه سن، 
جنس و نوع ریزش، درمان های دارویی و موضعی 

تجویز می شود.
دکتــر عبدالهی  در پاســخ به این پرســش که آیا 
شــوینده ها و شــامپوها تاثیــری در روند کاهش 
ریزش مو دارند یا خیر نیز گفت: شامپوها به تنهایی 
نمی توانند در جلوگیری از ریزش مو موثر باشند و 

غالبا این موضوع که مواد خاصی در ترکیبات برخی 
شــامپوها برای کاهش ریزش مو موثر است، صرفا 
جنبه تبلیغاتی دارد و برای جلب توجه مشتریان از 

آنها استفاده می شود.
وی با تاکید بر این که ترکیبات موجود در شامپوها 
تارهای مو و ســطح خارجی پوست سر را تحت 
تاثیر قرار می دهند، خاطر نشــان کرد: حقیقت این 
است که اگر قرار به ریزش مو باشد، نوع شامپوی 
استفاده شده تاثیری در روند آن ندارد و صرفا اثرات 
مثبت شامپو در درمان برخی بیماری های پوستی سر 
مانند شوره یا پسوریازیس و کاهش خشکی و چربی 
پوست ثابت شده، اما در درمان و پیشگیری از ریزش 

مو نقش مهمی ایفا نمی کند.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه، انتخاب شوینده 
مناسب موی ســر را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
انتخاب نوع شامپو از اهمیت باالیی برخوردار است 
به این شــکل که شــامپو باید با مو و پوست سر 
سازگاری داشــته باشد و در عین حال به موها هم 
آسیب نرساند به طور مثال افرادیکه دارای شوره سر 
و یا چربی پوست هستند می توانند با انتخاب درست 
شوینده سازگار با پوست و مو به میزان قابل توجهی 

ریزش مو را کاهش دهند.
وی با بیان این که شوره سر به علت پوسته های جدا 
شــده از سر و به دنبال زیاد شدن قارچ های طبیعی 
که در سر زیست می کنند ایجاد می شود، گفت: این 
شامپو با دو مکانیزم شوره را بهبود می بخشد، یعنی 
حاوی موادی اســت که باعث جدا شدن راحت تر 
پوســته ها می شود و از طرف دیگر می تواند حاوی 
موادی باشد که به عنوان ضد قارچ عمل کند و شوره 

سر را کاهش دهد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشــتی، دکتر عبدالهی با اشــاره به اثرات 
احتمالی اشــعه UV آفتاب بر موی سر، خاطرنشان 
کرد: هنوز تاثیرات مستقیم  و مضر آفتاب بر موی 
ســر ثابت نشــده ولی این موضوع که موی سر 
خصوصا در تابستان می تواند به میزان قابل توجهی 
از پوست سر در برابر آفتاب محافظت کند کامال 

ثابت شده است.

از ترس کرونا تشخیص و 
درمان بدخیمی ها را 

به تعویق نیندازید
 دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران 
با تأکید بر اینکه علیرغم شیوع پاندمی کرونا، 
درمان بیماران مبتال به سرطان وقفه ای نداشته 
اســت، گفت: بیماران و خانواده های آنها از 
ترس ابتال به کرونا، تشخیص و درمان به موقع 

سرطان را به تعویق نیندازند.
به گزارش ایسنا، دکتر حسین فودازی درباره 
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی کلینیکال 
انکولــوژی و پانزدهمیــن همایش ســاالنه 
کلینیکال انکولوژی اظهارداشت: برگزاری این 
کنگره امســال در دو هفته متوالی و در تاریخ 
های دوم، ســوم بهمن و نهــم و دهم بهمن 
ماه می باشــد. هر سال این همایش جهت به 
روز شــدن اطالعات همــکاران ما در حوزه 
آنکولوژی و چالش های موجود در درمان غیر 
جراحی سرطان و حتی موضوعاتی مرتبط با 

جراحی سرطان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه کنگره امسال به صورت 
آنالین و مجــازی برگزار می شــود، گفت: 
برگزاری این همایش بین المللی  به صورت 
مجازی فرصتی را ایجاد کــرد که بتوانیم از 
متخصصین برجسته جهان و پزشکان ایرانی 
خــارج از کشــور بهره مند شــویم و تبادل 
اطالعــات و دانش در حــوزه انکولوژی به 

بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
وی افــزود: همچنین در تاریــخ ۲۶ دی ماه 
امسال برای اولین بار در کشور، برنامه مجزای 
انکولوژیست های جوان را داشتیم که برگزاری 
این کنگره نیز نتایج بسیار موثری را به همراه 

داشت.
دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی با اشاره به 
اینکه پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بخش اول 
این کنگره برگزار شد و سخنرانیهای علمی، 
کارگاه ، پنل و موضوعاتی به صورت ویدیوی 
آموزشی در آن ارائه شد، گفت: مباحث مورد 
طرح در حوزه سرطان های مختلف از جمله 
ســرطان های دســتگاه گوارش، پروستات، 
سرطان های زنان، سرطان سینه، سرطان های 

سر و گردن و لنفوم است.
بنابر اعالم انجمــن رادیوتراپی و انکولوژی 
ایران، فودازی دربــاره تاثیر پاندمی کرونا در 
درمان سرطان گفت: میزان مراجعات بیماران 
با تشخیص یا سابقه بدخیمی به پزشکان بر 
اثر این اپیدمی تحت تاثیر قرار گرفته اســت. 
هر چند درمان بیماران سرطانی چه به صورت 
سرپایی یا بستری در بخش های بیمارستانی با 

وقفه همراه نبوده است.
وی بیان داشــت: البته بســیاری از بیماران و 
خانواده های آنها از ترس ابتال به کرونا دیرتر 
به پزشک مراجعه کرده و یا مراجعه به موقع 
نداشتند و این مسئله می تواند با تشدید سیر 

بیماری در آنها همراه باشد..

یافته های جدید 
درباره چرت بعدازظهر

 نتایج یک بررســی نشــان می دهد: 
خــواب بعد از ظهر می توانــد فرد را از نظر 

ذهنی هوشیار نگه دارد.
به گزارش ایســنا، محققان در یک بررســی 
دریافتند: چرت منظــم بعد از ظهر می تواند 

یکی از راه های هوشیار ماندن ذهن باشد.
در این بررســی محققان به مطالعه الگوهای 
خواب ۲۲۱۴ فرد ســالم ۶۰ ســال به باال در 
چندین شــهر بزرگ چین پرداختند. حدود 
۱۵۳۴ نفر از آنان روزانه بین پنج دقیقه تا دو 
ساعت چرت منظم عصرگاهی داشتند و ۶۸۰ 

نفر دیگر نیز در بین روز نمی خوابیدند.
محققان در بررسی های انجام گرفته دریافتند: 
خواب بعــد از ظهر با آگاهی و هوشــیاری 
مکانی، تســلط کالمی و حافظه فعال ارتباط 

دارد.
در این مطالعه آمده اســت: چرت نیمه روز 
عالوه بر کاهش احســاس خــواب آلودگی 
مزایای مختلفی دارد که از آن جمله می توان 
به تقویت حافظه، آماده شدن برای یادگیری، 
تقویت عملکــرد اجرایــی و افزایش ثبات 
عاطفی اشاره کرد هر چند این اثرات در همه 

افراد بررسی شده مشاهده نشده است.
همچنین محققان تاکید کردند که بر پایه این 
مطالعه نمی توان نتیجه گیری کرد که چرت 
بعــد از ظهر می تواند از زوال عقل و کاهش 
قدرت شناختی در افراد مسن جلوگیری کند 
یا اینکه تمایل به چرت نیمه روز از نشانه های 

زوال عقل است.
یکی از محققان مرکــز تحقیقات آلزایمر در 
انگلیس نیز گفت: در حالیکه نتایج مطالعات 
دیگر حاکی از وجود ارتباطی بین تغییرات در 
کیفیت خواب است اما برای ایجاد تصویری 
واضح تر در مورد ارتبــاط بین زوال عقل و 
خواب روز، الزم اســت مطالعه جامع تری با 
بررسی تعدادی از عوامل مرتبط با خواب و نه 

تنها چرت زدن انجام شود.
همچنین محققان اظهار داشــتند: افرادی که 
به طور منظم خواب نیمه روز دارند ســطح 
تری گلیسیرید آنان بیشتر است که می توان 
گفت چرت زدن با برخی از عوامل خطرزای 

بیماریهای قلبی عروقی در ارتباط است.

خبــر

 دبیر ششمین جشنواره بین المللی عکس 
سالمت روان از ثبت حدود ۳۰ هزار قطعه عکس 
از ۴ هزار عکاس ایرانی و خارجی در ششــمین 

دوره این جشنواره خبر داد.
 بــه گزارش زنــگان امروز، دکتــر محمدرضا 
صائینی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان و دبیر ششــمین جشنواره فراملی عکس 
ســالمت روان اظهار کرد:  با پایان مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره، رکورد خوبی در این دوره 
ثبت شــد و هنرمندان از ۸۱ کشور آثار خود را 

برای حضور در این رویداد ارسال کردند.
 وی با اشاره به اینکه این جشنواره در سه دوره 
ابتدایــی در ابعاد ملی برگــزار و از دوره چهارم 
به صورت بین المللی برگزار شــد و میزبان آثار 
عکاسان خارجی نیز بود، بیان کرد: در ششمین 
دوره جشنواره مشارکت عکاسان خارجی بیش 

از عکاســان ایرانی بود به گونه ای که ۵۸ درصد 
شرکت کنندگان، عکاسان خارجی و ۴۲ درصد 
عکاســان ایرانــی بودند و این نشــان می دهد 
جشنواره در ابعاد بین المللی کامال شناخته شده 
و مخاطب مناســب و قابل توجهی کسب کرده 

است.
دکتر صائینی افزود: این جشنواره با ایجاد بستری 
جهت هم افزایی و هم فکری از منظر دیدگاه های 
متنوع فرهنگــی قصد دارد بــا افزایش آگاهی 
عمومی در زمینه سالمت روان و حساس کردن 
جامعه موجب ارتقاء سطح سواد سالمت روانی 
اجتماعی افراد و افزایش شاخص های سالمت 

روان شود.
بر پایه این گزارش، ششمین جشنواره بین المللی 
عکس سالمت روان در ســه بخش با موضوع 
آزاد، موضوع ســالمت روان و موضوع کووید 

۱۹ )کرونا(، برگزار می شــود و مجموعا ۹ هزار 
یورو جوایز نقــدی دارد؛ در پنجمین دوره این 
جشــنواره هم که در سال های ۹۷ و ۹۸ برگزار 
شد ۱۸۳۵۸ عکس از ۷۷ کشور دنیا ارسال و در 

معرض داوری قرار گرفت.
ششمین دوره جشنواره بین المللی عکس سالمت 
روان با هــدف افزایش آگاهی ســالمت روان 
جامعه با اســتفاده از هنر عکاسان ایران و جهان 
و به منظور بازآفرینــی و ارائه موثر موضوعات 
روان شــناختی، توسط دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی زنجان، با حمایت 
دفتر ســالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت 
بهداشت و سازمان جهانی بهداشت و با همکاری 
کلــوپ عکس فوکوس، نمایندگی فدراســیون 
بین المللی هنرعکاسی )فیاپ( در ایران و با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود.

دبیر ششمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان خبر داد؛

مشارکت 4 هزار عکاس از 81 کشور در جشنواره عکس سالمت روان

 زیستگاه های پرندگان آبزی و کنارآبزی و 
سالن مرغداری ها و کشتارگاه های طیور استان به 
ترتیب از سوی محیط زیست و دامپزشکی به دقت 
و حساسیت باال، رصد و پایش می شود و از ابتدای 
سال تاکنون نیز بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان 
)آنفلوانزای مرغی( در زنجان مشاهده نشده است.

تماس بــا مدفوع، خون، ترشــحات تازه مجاری 
تنفســی پرندگان بیمار و محیط زیست آلوده، راه 
های انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان اســت و 
عالیم بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، یک 
بیماری کشنده با انتشار سریع در پرندگان است و 

تحت شرایطی به انسان نیز منتقل می شود.
بی اشــتهایی، اشــکال در تنفس با صدای خاص 
تنفسی، اسهال سفید و سبز، افت شدید تولید تخم، 
تیرگی تاج به همراه خونریزی در ریش و ساق پا، 
پژمردگی شدید پرندگان، آبریزش از چشم و بینی 
و افزایش شدید مرگ و میر پرندگان و عالئم آن در 
انسان نیز شامل تب، سرفه، گلودرد، درد عضالت، 
احساس کســالت، عفونت چشم و ریه ها، تنگی 

نفس، خلط خونی و اسهال، است.  
پرندگان مهاجر به ویــژه اردک و غاز، جوجه ها، 
بوقلمون، قــو، چنگر، خوتــکا و دیگر پرندگان 
وحشــی که می توانند این ویروس را به پرندگان 
خانگی منتقل کرده و سپس به انسان نیز انتقال دهند 
و این ویروس می تواند اسب، فک و نهنگ را نیز 

آلوده سازد.  
پایش زیستگاه های پرندگان وحشی زنجان  

رییس نظــارت بر امور حیات وحــش اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان زنجان، با بیان اینکه 
ایــن اداره کل با توجه به رصد و پایش های مداوم 
صورت گرفته در بــاره وجود این بیماری با هیچ 
مورد مشــکوک مواجه نشده است، گفت: ادارات 
کل حفاظت محیط زیســت و دامپزشــکی این 
استان نسبت به این بیماری در میان پرندگان بسیار 
حساس هستند و در صورت مشاهده این بیماری، 
اقدامات مقابله ای الزم را انجام داده و موضوع را 
نیز به منظور پیشگیری، بالفاصله اطالع رسانی می 

کند.
پرویز رســتمی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
تاکید براینکه آنفلوانزای مرغی، تعارف بردار نبوده و 
پنهانکاری در باره این بیماری پذیرفته نیست، اظهار 
داشت: اگر پرنده تلف شده ای در زیستگاه طبیعی 
و سایت های آبی اســتان زنجان یافت شود یقین 
بدانیم که این اداره کل بالفاصله اقدامات پیشگیرانه 
را به منظور مقابله با این بیماری انجام خواهد داد و 

هیچ پنهان کاری نیز در این باره نداریم.
وی با بیان اینکه همه ســاله در این فصل از سال، 
سرشــماری پرندگان آبزی و کنارآبزی در سایت 
های پرندگان این اســتان از سوی عوامل محیط 
زیست انجام می گیرد و امسال نیز سرشماری در 
۶ ســایت زنجان صورت گرفته و ۲ سایت دیگر 
نیــز بزودی انجام می شــود، تصریح کرد: در این 
سرشــماری ها نیز هیچ پرنده تلف شده ای یافت 

نشده که این خبر بسیار مسرت بخشی است.
رییس نظــارت بر امور حیات وحــش اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان زنجان، گفت: با 

ورود پرندگان مهاجر به این اســتان، محیط بانان 
و کارشناســان این اداره کل، تمام زیســتگاه های 
پرندگان وحشی در زنجان را به منظور اطمینان از 
عــدم آلودگی آنها به این بیماری به دقت پایش و 
کنترل می کنند و بیش از ۱۰ ســال است موردی 
از بیماری آنفلوانزای در بین پرندگان مهاجر و غیر 
مهاجر وحشی در زنجان مشاهده و گزارش نشده 

است.
رستمی افزود: هر سال با نزدیک شدن به زمستان، 
انواع پرندگان مهاجر آبــزی و کنار آبزی میهمان 
آبگیرها، ســدها و رودخانه های این استان شده و 
زمستان گذرانی می کنند و محیط بانان نیز بالفاصله 
این زیستگاه های آبی را از نزدیک زیر ذره بین قرار 

می دهند تا از نبود این بیماری، مطمئن شوند.
وی از عموم مردم خواســت در صورت مشاهده 
الشــه پرندگان وحشــی نه فقط از نزدیک شدن 
و لمــس آنها به جد پرهیــز کنند بلکه موضوع را 
بالفاصله با محیط زیست در میان بگذارند تا علت 

تلف شدن آنها مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
آبگیرها و ســدهای مختلف اســتان زنجان اعم از 
گالبر، تهــم، فیله خاصه، قره تپه و کهال، همواره در 
فصول سرد سال پذیرای خیل پرندگان مهاجر است 
و انواع پرندگان از جمله خوتکا، انواع مرغابی، انواع 
اردک ها )سرسبز، نوک پهن و سرحنایی(، باکالن،  
بوتیمار کوچک، کاکایی، انواع حواصیل )خاکستری 
و ســفید(، تنجه، چنگر در این مناطق، زمســتان 
گذرانی کرده و با مســاعد شــدن وضعیت جوی 
به سمت زیســتگاه های اصلی خود باز می گردند. 

پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در هشت سایت 
پرنده زنجان که شامل سد تهم در شهرستان زنجان، 
سد قره تپه در منطقه حفاظت شده سرخ  آباد و فیله  
خاصه در منطقه شکار ممنوع واقع در شهرستان های 
زنجان و طارم، سد گالبر در شهرستان ایجرود، سد 
خندقلو در شهرستان ماهنشان، سد قاهران )کهران( 
در ارمغانخانه و رودخانه قزل اوزن در شهرستانهای 

ماهنشان و طارم، است زمستان گذرانی می کنند.
 زنجان عاری از بیمــاری آنفلوانزای پرندگان 

است
فرنشین دامپزشکی استان زنجان نیز گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون بیماری آنفلوانزای پرندگان در سطح 
این استان مشاهده نشده است و اگر موردی یافت 
شــود در این صورت برای جلوگیری از شیوع و 
مقابله با این بیماری سفارش ها و هشدارهای الزم 

ارایه خواهد شد.  
محمدباقر حاج کاظمی با بیان اینکه بیشترین نگرانی 
در باره انتقال بیماری آنفلوانزای مرغی، مربوط به 
دوره گردهای پرنده فروش اســت، افزود: به طور 
معمول، دوره گردها، بیشــترین منشاء انتقال این 
بیماری هستند که ناخواسته با حضور در بازارهای 
محلی روستایی و شهری اقدام به خرید و فروش 
طیــور می کنند که این نیز ممکن اســت عواقب 

ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
وی اظهار داشــت: امســال یک یا ۲ استان کشور 
درگیر این بیماری شــده اند و واکسن مربوطه بر 
پایه دستورالعمل به ۱۲ استان پر خطر ارسال شده 
اســت که زنجان جزو آنها نیست و عالوه بر این 

هیچ نگرانی از بابت تهیه و تامین واکسن نیست.
حــاج کاظمی تصریح کرد: برنامــه های رصد و 
پایش از ســوی این اداره کل در سطح روستاها و 
شــهرها، مرغداری ها و کشتارگاه ها صورت می 
گیرد و همچنین بازدیدهای مشترکی نیز از سدها و 
آبگیرهای طبیعی زنجان صورت می گیرد و تاکنون 

نیز به مشکلی خاص برخورد نکرده ایم.
وی افــزود: ارتباط پرندگان اهلی، وحشــی و آزاد 
پــرواز، می تواند در انتقال این بیماری نقش اصلی 
دارد و الزم است مرغ و خروس ها، اردک ها، غازها 
و بوقلمون ها با پرندگان آزاد پرواز همچون کبوترها، 

گنجشک ها، کالغ ها و زاغ ها در تماس نباشند.
حاج کاظمی با بیان اینکه برخی پرندگان وحشی 
ایــن ویــروس را در خود ندارنــد و در صورت 
تمــاس با پرندگان آزاد پرواز می توانند به بیماری 
آنفلوآنــزای مرغی مبتال شــده و در نتیجه از این 
طریق به طیور نگهداری شده در منازل و باغات و 
همچنین به سالن مرغداری ها، انتقال یابد که الزم 
است با عمل به سفارش ها و هشدارهای ارایه شده 
از سوی کارشناسان مربوط، راه تماس ها بسته شود.
وی گفت: نزدیک چهارسال قبل در چند روستای 
این استان بیماری آنفلوانزای پرندگان مشاهده شد 
که منشاء انتقال آن نیز همین دوره گردها بودند که 
بهتر است و شهرداری ها به عنوان متولی اصلی و 
همچنین نیروی انتظامی در شــهرها و دهیاری ها 
نیز در ســطح روستاها از فعالیت این دوره گردها 
ممانعت بــه عمل آورند تا در صورت وجود  این 

بیماری، جلوی انتقال آن گرفته شود.   

زنجان؛ عاری از بیماری آنفلوانزای مرغی است
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مدیر امور منابع آب زنجان:
پر کردن 3 حلقه چاه غیرمجاز 

در روستای کناوند و توقیف 
دستگاه حفاری غیر مجاز در 
اراضی روستای بوغداکندی

 مهنــدس »علیرضا حاجــی میری« 
مدیرامورمنابع آب زنجان گفت:در گزارشات 
واصله مبنی بر حفاری غیر مجاز یک حلقه 
چاه در اراضی روســتای بوغداکندی اکیپ 
های گشــت و نظارت و پیمانکار در معیت 
عوامل نیروی انتظامی به محل مورد نظر اعزام 
شــده و پس از بررســی محل گزارش شده 
یکدستگاه تراکتور حفاری غیر مجاز، توقیف 
و به پارکینگ شــرکت آب منطقه ای زنجان 

منتقل گردید.
به گزارش زنگان امروز، حاجی میری افزود: 
در راســتای صیانت از منابع آب زیرزمینی 
این شهرستان نیز با حضور عوامل امور آب، 
نیروی انتظامی و پیمانــکار به همراه ادوات 
الزم ۳ حلقه چاه غیرمجاز نیز در روســتای 
کناوند شهرستان زنجان پر و مسلوب المنفعه 

شد.

در راستای الیروبی مسیل و آزادسازی حریم و 
بستر رودخانه زنجانرود

اهالی روستاهای حاشیه 
زنجانرود از عملکرد امورمنابع آب 

شهرستان زنجان تقدیرکردند
 در راســتای تحقق حفظ بیت المال 
و حقوق عامه و همچنین الیروبی مســیل و 
آزادسازی حریم و بستر رودخانه زنجانرود، 
اهالی روستاهای مذکور با نصب بنر در سر 
درب امورمنابــع آب زنجــان از مدیریت و 
کارکنان این امور در انجام به موقع و ســریع 

این ماموریت مهم، تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش زنگان امــروز، مهندس علیرضا 
حاجی میری، مدیر امورمنابع آب شهرستان 
زنجان در این باره اظهارداشت: در جلسات 
متعددی که با کشــاورزان حاشیه زنجانرود 
داشــتیم ،نســبت به توجیه دالیل قانونی و 
همچنین آســیب ها و ضرر و زیان مالی و 
جانی ناشی از وقع سیل و جاری شدن آن در 
مسیل رودخانه اقدام شد که در نهایت منجر 
به همکاری و رضایتمندی مالکین زمین های 

مجاور این رودخانه گردید.
حاج میری افزود: الیروبی و آزاد سازی مسیل 
هم اکنون نیز ادامه دارد و تا رسیدن و به نتیجه 

مطمئن و مثمر ثمر ادامه خواهد داشت

توقیف یک دستگاه بیل 
مکانیکی در مجاورت رودخانه 

در روستای کهاب زنجان
 مهنــدس »علیرضا حاجــی میری«، 
مدیرامورمنابع آب زنجان در این باره، گفت: 
ماموران یگان کشت وحفاظت امورمنابع آب 
این شهرستان در حین انجام گشت و کنترل 
مناطق تحت مدیریت و پایش رودخانه های 
شهرستان به یک دســتگاه بیل مکانیکی که 
بدون مجــوز در حال فعالیــت در یکی از 
شاخه های فرعی رودخانه در روستای کهاب 
بود، برخورد کردند که بالفاصله با اخذ دستور 
ویژه قضایی و با هماهنگی نیروی انتظامی با 
توقیف بیــل مکانیکی از ادامــه فعالیت آن 

جلوگیری شد.
حاجی میــری، افزود: پرونــده تخلف این 
عامل برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر 
رودخانه برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شده است

مدیرامورمنابع آب زنجان خبر داد:
پر و مسلوب المنفعه نمودن 
چهار حلقه چاه غیر مجاز 

در شهرستان زنجان

 چهار حلقه چاه غیرمجاز در روستای 
امین آباد شهرســتان زنجان پر و مســلوب 

المنفعه گردید .
به گزارش زنــگان امروز، مهندس »علیرضا 
حاجی میری« مدیرامورمنابع شهرستان زنجان، 
در ایــن باره گفت: ایــن عملیات با حضور 
عوامل امور آب زنجــان، نیروی انتظامی و 

پیمانکار به همراه ادوات الزم انجام شد.
حاجی میری افزود: در این عملیات اینجانب 
خود شخصا در محل حاضر شده و از نزدیک 

در جریان انجام عملیات قرار گرفتم.

خبر

مدیریــت  کمیتــه  نشســت   
عملکرد این شــرکت با حضور مهندس 
»محمدحسین پور«مدیرنشست ،معاونین، 
مدیــران و دیگر اعضاء در محل ســالن 

شهید شهریاری شرکت برگزارشد.
به گــزارش زنگان امــروز، ابتدا محمد 
حسین پور مدیرنشست به قرائت دستور 
نشســت پرداخــت و اظهارکرد:طرح و 
ارزشیابی کارکنان مبنی  بررسی فرمهای 
بر اصالح و بروز رســانی و نیز بررسی 
ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی از 

رئوس موضوعات این نشست می باشد.
در ادامه، مهندس »حســین مهدی نژاد« 
معاون منابع انســانی، مالی و پشــتیبانی 
شرکت به تشــریح عوامل اختصاصی و 
عمومــی مندرج در فرمهای ارزشــیابی 
کارکنان پرداخت و گفــت: امتیاز دهی 
آیتــم هــای عمومــی و اختصاصی بر 
پایــه دســتورالعمل ابالغی مشــخص 
گردیده اســت ولیکن برخی امتیازات به 
دستگاههای اجرائی محول شده تا بر پایه 
وزنه قیاســی بین فردی در فرمها توزیع 

گردد. شایان ذکر است، چگونگی امتیاز 
دهی به آیتم های پاسخگویی به موقع و 
کار تیمی، اجرای نظام آراستگی، اجرای 
نظام پیشــنهادها مورد بررســی و تبادل 
نظر قرار گرفت و اعضای باشنده درباره 
پیشنهاد تغییر امتیاز دهی فرمهای ارزیابی 
به بحث و تبادل نظــر پرداختند و مقرر 
شد تا هفته آینده نظرات خود را به دفتر 
فن آوری اطالعات و توســعه مدیریت 
شرکت اعالم تا تصمیم های نهایی گرفته 

شود.

برگزاری نشست کمیته مدیریت عملکرد در شرکت آب منطقه ای زنجان

 دومین نشست مهندس«محسن عباسی« 
مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان با 
مهندس »اســماعیل افشاری« مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان در جهت تســهیل و رفع 
موانع تولید در استان زنجان با حضور معاونین و 
مدیران دو شرکت مذکور در محل سالن شهید 
شهریاری شرکت آب منطقه ای زنجان، برگزار 

شد.
به گــزارش زنــگان امــروز، در ابتــدای این 
نشســت،مهندس »حســین مهدی نژاد« معاون 
منابع انســانی ،مالی و پشــتیبانی این شرکت با 
اشــاره به لزوم توجه و مساعدت الزم و هرچه 
بیشتر شرکت ها و واحدهای تولیدی در استان 
به مفاد و آئیــن نامه های منابع آب زیرزمینی و 
بازپرداخت بموقع آب بهای این منابع، تصریح 
کرد:در کل کشور قوانین و مقررات در باره منابع 
ملی یکسان بوده و بایستی در جهت رفع برخی 
موانــع، همه بهره برداران و مصرف کنندگان در 

اجرای این قوانین دقت الزم را داشته باشند.
در ادامه، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 

با اشاره به تاکیدات اســتاندار در جلسات رفع 
موانع تولید و ایجاد بســتر مناســب در جهت 
تسهیل ســرمایه گذاری در اســتان، اظهارکرد: 
شرکت آب منطقه ای زنجان نهایت همکاری و 
مساعدت را در راستای رفع موانع تولید و ایجاد 
انگیزه الزم برای سرمایه گذاران و اعضای هیئت 
امنای شرکت شهرکهای صنعتی استان ایجاد می 

کند.
افشاری، در ادامه مباحث خود به تعیین تکلیف 
چاههای متعلق به شــرکت شــهرکهای صنعتی 
اســتان پرداخت و خاطرنشان ساخت:انتظار می 
رود، شــرکت شــهرکهای صنعتی دراین راستا 

پیگیری های الزم را انجام دهد.
وی، تامیــن آب پایدار و مطمئن را برای صنایع 
اســتان از اولویت های شــرکت آب منطقه ای 
زنجان دانســت و تاکید کرد: ساخت سد و بهره 
گیری از منابع آب ســطحی در اســتان، یکی از 
راهکارهــای مهــم تامین آب اســت و از همه 
مسووالن و دست اندرکاران استان انتظار می رود 

در این فرآیند ما را یاری دهند.

در ادامه، مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی 
استان گفت: شرکت آب منطقه ای زنجان نهایت 
تعامل و همکاری را با این شرکت انجام داده و 

در شرایط حســاس با ارائه راهکارهای مناسب 
کمک شایانی به واحدهای تولیدی استان نموده 

است.

عباسی، افزود: این شرکت مصمم است به کلیه 
تعهدات خود نســبت به شرکت آب منطقه ای 

زنجان، عمل نماید.

در راستای رفع موانع تولید صورت گرفت؛

دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

 در ادامه طرح آزادســازی حریم و بستر 
زنجانرود، سازه غیر مجاز ساخته شده در بستر 
زنجانرود در اراضی کوشــکن تخریب و بستر 

تصرف شده آزاد سازی گردید.
بــه گزارش زنــگان امروز، مهنــدس »علیرضا 
حاجی میــری« مدیر امورمنابع آب شهرســتان 
زنجان،گفت: این سازه که به صورت غیر مجاز 
در داخل بستر رودخانه ساخته شده بود توسط 

ادوات الزم و در حضور عوامل امور آب زنجان 
و نیروی انتظامی انجام شد.

حاجی میری، در ادامه افزود: ساخت  و سازهای 
غیرمجاز و تجاوز به حریم و بســتر رودخانه ها 
ممنوع و این اقدامات توسط امور آب شناسایی 
و با حکم دادستانی نسبت به رفع تصرف اقدام 

خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: ایــن تجاوزها بــه حریم 

رودخانه ها و ساخت  و ساز در مسیل ها در زمان 
بارش موجب شــدت گرفتن آب در رودخانه و 
وارد شدن خســارت شدید و تهدید جان مردم 
در پایین  دســت این منطقه می  شــود که برای 
پیشگیری از این اتفاق این سازه ها تخریب شده 
اســتو در این راستا، عملیات آزادسازی حریم و 
بستر زنجانرود به صورت مستمر در حال انجام 

می باشد.

جهت جلوگیری از وقوع حادثه جانی و مالی در حاشیه رودخانه زنجانرود:

یک سازه غیر مجاز ساخته شده در اراضی کوشکن تخریب 
و بستر تصرف شده آن آزاد سازی شد

 در راستای شناسایی نقاط تصرف شده 
در حریم و بســتر رودخانه زنجانرود،مهندس 
به  این شرکت  افشــاری«مدیرعامل  »اسماعیل 
همراه مهنــدس ثاقب عزیزخانــی مدیر دفتر 
رودخانه و سواحل و همچنین مهندس »علیرضا 
حاجی میری«مدیر امور منابع آب زنجان از نقاط 
مختلف رودخانه زنجانرود بازدید و در جریان 
رفع تصرف و آزادســازی حریم و بســتر این 

محدوده قرار گرفت.
این گزارش حاکی است: در این بازدید مناطقی 
که به صورت غیر مجاز تصرف شده بود مورد 
بازدید و  بررسی قرار گرفته تا اقدامات قانونی 
الزم در جهت برخورد با تخلفات و آزادسازی 

تصرفات رودخانه زنجانرود انجام پذیرد.

 عوامــل امــور منابــع آب زنجــان با 
همکاری پیمانکار و نیروی انتظامی یکدستگاه 
کامیــون را کــه در حال برداشــت مصالح به 
صورت غیر مجــاز از رودخانه زنجانرود در 

اراضی روستای واالرود بود، توقیف نمودند.
به گزارش زنگان امروز،گروههای گشــت و 
بازرســی این اداره از برداشت های غیرمجاز 

مصالح شــن و ماسه در بستر رودخانه زنجان 
جلوگیری کردند.

در عملیاتی که با هماهنگی دســتگاه قضایی 
و همــکاری نیــروی انتظامی انجــام گردید، 
یکدستگاه کامیون متعلق به متخلفان )برداشت 
کنندگان غیرمجاز( توقیف و به پارکینگ انتقال 

داده شد.

برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه 
ها تخریب های بسیاری بدنبال دارد و از نظر 

قضایی نوعی جرم به شمار می رود.
مقابلــه بــا اینگونه جرائم توســط گروههای 
گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای زنجان 
در تمام نقاط اســتان به صورت شبانه روزی 

ادامه دارد.

 مدیر امور منابع آب شهرستان خدابنده 
گفت: این امور در یک عملیات موفق توانست 
۳ حلقه چاه غیرمجاز را در روستای خالق آباد 

پر و مسلوب المنفعه نماید.
بــه گزارش زنــگان امروز، مهنــدس »کریم 
خدایــی« بــا اعالم مطلــب فوق افــزود: با 
تالش گروه گشــت و بازرسی و با همکاری 
کارشناسان حقوقی و اخذ دستور قضایی در 
یک هفته گذشته  سه حلقه چاه غیرمجاز در 

محدوده عملکرد این امور پر و مسدود شد.
خدایی بــا تاکید بر ارتباط خوب و همکاری 
تنگاتنگ دســتگاه قضایی بــرای برخورد با 
متخلفان و متجاوزان به منابع آب ســطحی و 

زیرزمینی گفت: برداشــت های بی رویه آب 
ســبب افت ســطح آب های زیرزمینی شده 
اســت و کاهش ســطح آب های زیرزمینی 
خطرات و عواقــب جبران ناپذیری از جمله 
ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن 
آب، کاهش کیفیــت آب را در پی دارد که با 
توجه به اهمیت موضــوع، این امور از هیچ 
کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ 

نمی کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب 
خدابنده بر پایه قانــون با هرگونه تخلف در 
زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام 

جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
از مسیل رودخانه زنجانرود

توقیف یکدستگاه کامیون 
در حال برداشت شن و ماسه غیر مجاز از رودخانه زنجانرود

انسداد 3 حلقه چاه غیرمجاز 
در روستای خالق آباد از توابع خدابنده



چهارشنبه 8 بهمن ماه  1399 / نمره 703 / سال سوم6
اقتصاد

 مصوبه چند برابر شــدن یارانه و ســر و 
صدایی که در این رابطه در مجلس به پا شده و دایم 
بر رساندن مردم به حق شان تاکید می شود ماجرای 
تازه ای نیست، فقط چرا حرفی از اصالح بزرگترین 
معضل یارانه های نقدی یعنی پرداخت ۷۸ میلیون 
نفری و راهکاری بــرای غربالگری به میان نیامده 
است؟ مجلس با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد 
ثروتمند را دو برابر کرده است، آنهم در شرایطی که 
این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای 
اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن 

اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به چرخه ارزی ایران وارد شــد تاکنون بارها بحث 
حذف آن به دلیل رانت ســنگین و عدم دسترسی 
مردم به کاالی وارد شده با این نرخ به قیمت مناسب 

مطرح بود.
دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیست 
ارز ترجیحی خارج کــرد، ولی پنج قلم که عمدتا 
نهاده های تولید هستند به همراه بخشی از دارو و 
تجهیزات پزشــکی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی 
تامین ارز می شــود. دولت ترجیح داد خود حذف 
ارز ترجیحی از چند قلم باقی مانده را انجام نداده 
و با مشارکت مجلس صورت بگیرد، از این رو در 
یکی دو سال گذشته و البته الیحه بودجه سال آینده 

این بحث مطرح بوده است.
۱۰۶ هزار میلیارد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

می تــوان گفت در جریان بررســی الیحه بودجه 
۱۴۰۰ پرحاشیه ترین موضوع همین تصمیم گیری 
برای حذف ارز ترجیجی بود که کمیســیون تلفیق 
تصمیم گرفت نرخ ۴۲۰۰ کاالی اساسی و ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان تســعیر نرخ ارز را حذف و آن را به 
نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برســاند، دولت 
نیز مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود ولی تاکید 
داشت به نوعی باشد که کمترین تبعات را به همراه 
داشته و برگشت آن به مردم منطقی و موثر باشد در 

این صورت موافق خواهد بود.
در نهایــت مجلــس حــذف ارز ۴۲۰۰ تومان را 
تصویب کرد که در نتیجه تغییرات ایجاد شــده تا 
اینجا، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار 
میلیارد به ۴۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که 
ناشــی از مصرف فرآورده هــای نفتی در داخل و 
افزایش صادرات فرآورده ها و مشــتقات آن است 
اســت، از سویی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه 
التفاوت آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل 
هشت میلیارد دالری که برای تامین کاالی اساسی 
و دارو در بودجه پیش بینی شــده بود، حدود ۱۰۶ 
هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود که ۷۳ هزار 
میلیارد تومان آن برای برگشــت به مردم در قالب 

یارانــه های نقدی و ۳۳ هزار میلیار تومان آن برای 
دارو درنظر گرفته شد.

چرا باید یارانه ثروتمندان زیاد شود؟
بعد از هیاهوی زیاد نمایندگان در مورد اقدام خود 
برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نوبت به توزیع 
منابع بین مردم  رســید ولی آنچه کــه اتفاق افتاد 
افزایــش پرداخت های نقدی اما نه برای نیازمندان 
بلکــه کل ۷۸ میلیون نفر یارانــه بگیر از نیازمند تا 
پردرآمد بود؛ به طوری که بر پایه مصوبه کمیسیون 
تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ هزار تومان، 
حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ هزار تومان یارانه 

دریافت می کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر 
هســتند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت 

می کنند.
اینکه مجلس بازهــم پرداخت ۷۸ میلیون نفری را 
ادامه داده بسیار قابل تامل است، به هر حال از زمانی 
که دولت دهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 
شروع کرد تا به امروز بزرگترین معضل در اجرای 
آن پرداخت همگانــی یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ 
تومانی بوده است، جایی که بارها حتی مجلس در 
دوره های قبلی به این روند پرداخت نقد داشــت 
و در قانون بودجه تکالیفی برای حذف ســه دهک 

باالی درآمدی به عهده دولت قــرار داده بود ولی 
هیچ گاه به درستی اجرایی نشد و نتیجه  پرداخت 
یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بیش از ۹۵ درصد 

ایرانی ها بوده است.
دلیل عدم ورود به حذف دهک های باال چیست؟
در مصوبه تلفیق حداقــل پرداختی یارانه ۹۱ هزار 
تومان برای ۲۰ میلیون نفر است که به طور حتم این 
حداقل پرداختی برای سه دهک باال  در نظر گرفته 
شــده که در این حالت  عمــال یارانه آنها دو برابر 
شده است، با این اقدام باید نمایندگان پاسخ دهند 
که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار تومانی به قشر 

ثروتمند در شــرایط فعلی چیست؟ از سویی چرا 
منابع ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با خود 
افزایش قیمت کاالهای مربوطه را به همراه خواهد 

داشت باید بین افراد غیر نیازمند تقسیم شود؟
همچنیــن چرا مجلس که در صــدد اصالح روند 
پرداخــت یارانه به کاالهای اساســی و مردم بوده 
اســت، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده 
اســت تا این معضل ۱۰ ســاله که دولت برای آن 
اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداشته برای همیشه تمام 
شود، در عین حال دولت از سال گذشته پرداخت 
کمک معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین را به 

کمتر از ۶۰ میلیون نفر یارانــه بگیران انجام داد و 
تقریبا ســه دهک باالیی از دریافت این کمک کنار 
گذاشته شدند، چرا مجلس طرح خود برای افزایش 
یارانه های نقدی را در محدود این حدود ۶۰ میلیون 
نفر که در آن افراد متوســط و نیازمند و فاقد درآمد 
حضور دارند اعمال نکرده است، هر چند بین آنها 
هم افرادی هســتند که نیازی به دریافت این ارقام 

نقدی ندارند.
دولت هم قانون بودجه برای حذف سه دهک باال 

را اجرا نکرد
در این بین اقدام دولت هم تامل برانگیز است که در 
سال های گذشته نه تنها در مورد حذف پردآمدها 
به طور جدی به هر دلیلی اقدام نکرد بلکه یارانه ای 
دیگر تحت عنوان کمک معیشتی برای ۶۰ میلیون 
نفــر را پیش بینی و اجرایی کــرد و بارها این نقد 
مطرح شــد که اگر ۶۰ میلیون نفر را محق دریافت 
این کمک می داند چرا یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی 
را به ۷۸ میلیون نفر می پردازد که در سال هزینه ای 
بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومــان به همراه دارد و با 
هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی کمک های معیشتی به 

۷۰ هزار میلیارد پرداخت نقدی  می رسد.
دولت در ســال های گذشــته در بودجه همواره 
مکلف به حذف سه دهک باالی درآمدی بود ولی 
این اتفاق نیفتاد ولی بازهم آن را در الیحه سال آینده 

آورده بود در حالی که اجرا کننده نبوده است.
بــازی با کلمات و ارقام؛ چــون مردم به یارانه 

حساسند!
به هر ترتیب بازی با کلمات و ســر و صدا کردن 
با یارانه اقدام تازه ای نیســت و بارها »یارانه« مورد 
اســتفاده و بازی های سیاسی قرار گرفته است. به 
هر حال مردم بسیار بر جریان یارانه حساس هستند 
به ویژه در شرایط اقتصادی موجود توجه بیشتری 
به اقدام در این رابطه خواهند داشت، این درحالی 
اســت که پیش از این در جریــان انتخابات ۱۳۹۶   
هــر یک از کاندیداها برنامه اقتصادی خود را بیش 
از آنکه به ســمت طرح های تولیدی و توسعه ای 
برده و برنامه ای برای آن ارایه دهند، مانور انتخاباتی 
خود در این حوزه را بر یارانه گذاشتند، جایی که از 
پرداخت یارانه ۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی سخن می 
گفتند بدون اینکه اعالم کنند قرار است منابع آن از 

کجا تامین شود.
حواشــی بودجه ۱۴۰۰ به اینجا ختم نشده و آنچه 
که اتفاق افتاده  از الیحه تا مصوبات مجلس مورد 
نقد کارشناســان بوده است، البته دولت و شخص 
رییس جمهــور در رابطه با نحوه عملکرد مجلس 
در بررسی بودجه انتقاداتی داشته و خواستار عدم 
برخوردهای سیاسی با بودجه و اعمال رفتار منطقی 

اقتصادی بوده اند.

بازی با » یارانه« تمامی ندارد

یارانه ثروتمندان 2 برابر شد!

اداره روابط عمومی واطالع رسانی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان در نظر دارد بر پایه مجوز صادره از سوی دفتر مرکزی دوفقره  از امالک و مستغالت مازاد خود را به شرح ذیل از طریق 
برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد واقساط بدون دریافت کارمزد در معرض فروش  قرار دهد. بنابراین متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر وکسب اطالعات 
بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده  از تاریخ 99/11/04  تا 99/11/14  همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری 8صبح تا 14 با اداره ی 

پشتیبانی این نهاد  و تماس با شماره تلفن  02433780660و تلفن همراه 09121410140 و09127428655نسبت به بازدید از امالک مورد نظر خود اقدام نمایند.
نکات قابل توجه:

1( متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5 درصد قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود راطی چک بانکی رمزدار در وجه کمیته امداد امام خمینی)ره(
استان زنجان تهیه  وتحویل اداره امور مالی امداد نموده ورسید دریافت نمایند.

2( متقاضیان می بایست  رسید سپرده مآخوذه )قرمز رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را در داخل تمامی اسناد و مدارک 
مربوط به مزایده )منجمله فرم پیشنهاد قیمت و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده (را دریافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگی بر روی آن داخل صندوق 

پیشنهادات که در اداره تدارکات و خدمات پیش بینی شده است، انداخته شود. 
3( فروشنده در رّد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.

 4( پیشــنهادات فاقــد ســپرده و یــا مخــدوش و مبهم و مشــروط از درجه اعتبار ســاقط بــوده و تکمیــل و رعایت مفاد فــرم های شــرکت در مزایده که از طریق ســایت
www. emdadimam.ir قابل رؤیت و دریافت است، الزامی می باشد. 

5( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به ُمهر و امضاء مسوولین ذیربط برسانند.
6( حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.

7( مذکوراً سفارش می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر 
حتما بازدید به عمل آورند.

8( دریافت اقساط طی چک های  جدیدصادره طرح صیاد از سوی بانک ها ) به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حسابهای قدیمی و 
سفته معذور می باشیم.

9( درصورت برنده نشدن در مزایده ، سپرده متقاضی پس از ارائه درخواست مکتوب و اعالم شماره حساب از سوی مزایده گر ظرف مدت 5 روز کاری به وی عودت داده خواهد شد.
10( ضمناً مهلت ارائه پیشــنهادات از تاریخ دریافت اســناد تا ســاعت 14 روز سه شنبه مورخه  99/11/14  بوده و جلسه بازگشایی پاکت ها در روز چهارشنبه مورخه1398/11/15 
رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتیبانی ساختمان اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان به نشانی خیابان خرمشهرروبروی هتل جهانگردی جنب مدیریت بانک 
کشاورزی برگزار می گردد. به پیشنهاد های فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت وصول شود، ترتیب اثر  داده نخواهد شد. دیگر اطالعات و 

جزئیات مربوط به نحوه شرکت در مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

مساحت نشانیشهرردیف
عرصه

مساحت 
اعیان 

)مترمربع(
نحوه انتقال توضیحاتکاربرینوع ملک

سند
شرایط 
پرداخت

قیمت پایه
)ریال (

زنجان1
کیلومتر5جاده بیجار  اردوگاه 

حضرت علی اکبر )ع( 
روستای اژدهاتو با 18 کلبه

فرهنگی زمین با کلبه1190041080
وتربیتی

 ملک دارای 2سند 
میباشدامتیاز برق و چاه آب

)بازدید از ملک 
الزامی است(

پس از دریافت 
100 درصد 
ثمن معامله

50 درصد 
نقدو مابقی در 
اقساط12ماهه

90.443.040.000

زنجان شهرستان ماهنشان،ماهنشان2
 )بازدید از ملکاداریساختمان1452450خ اسالم -جنب دامپزشکي

الزامی است(

پس از دریافت 
100 درصد 
ثمن معامله

50 درصد 
نقدو مابقی در 
اقساط12ماهه

88.045.000.000

آگهی مزایده
فروش فوق العاده امالک و مستغالت کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان

مجتمع اقتصادی )مزایده شماره سه امداداستان زنجان( - نوبت دوم
کمیته امداد امام خمینی )ره(

اطالعیه شماره یک
قابل توجه کارفرمایان ومدیران واحد های کارگری شهرستان خدابنده

به اســتناد مواد 160و164 قانون کار وآیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختالف موضوع 
ماده 164 قانون کار به شماره 91911 مورخه 87/09/02  مصوبه مقام عالی وزارت تعاون کار ورفاه 
اجتماعی جهت عضویت نمایندگان مدیران در هیات حل اختالف مستقر در اداره تعاون کار ورفاه 

اجتماعی شهرستان خدابنده مبادرت به برگزاری انتخابات با شرایط ذیل می نماید.
مدیران محترم واحد های منطقه که تمایل به کاندید شدن در هیات مذکور را دارند می بایست مدارک 
خود را مطابق بند )الف( جهت ثبت نام ظرف 15 روز کاری از تاریخ نشر روزنامه به دفتر مدیریت اداره 

تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده تحویل نمایند. 
)الف(:  به استناد اصالحیه شماره 64200 مورخه 1397/04/06 ماده )6( آیین نامه 
فوق الذکر شرایط عضویت نمایندگان مدیران در هیات حل اختالف عبارت است از:

1- درخواست کتبی
2- فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات( کارت ملی مدرک تحصیلی به همراه اصل مدارک ودو قطعه 

عکس 3*4
3- تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

4- ایمان وتعهد به اسالم ودارای عدالت ووثاقت
5- داشتن حداقل 30 سال تمام

6- داشتن حداقل مدرک کارشناسی وچهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار
7- شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران )ارائه مدارک دال بر کارفرما بودن الزامی می باشد(

8- آشــنایی با قانون کار ومقررات مرتبط )در صورت گذراندن دوره های آموزشی مرتبط فتوکپی 
مدارک آموزشی به همراه اصل آن (  

تبصره1: نمایندگان کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک 
گواهینامه پایان دوره متوســطه ودو دوره )چهارساله( عضویت در مراجع حل اختالف می توانند به 

عضویت هیات حل اختالف درآیند.
ب: نحوه معرفی متقاضیان نمایندگان : 

به استناد ماده)8( آیین نامه فوق الذکر: کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مستقر در هر 
استان به شرط احراز شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان 

در هیات های حل اختالف همان استان گردند.  
تبصره 1: در مورد اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مدیر مسوول ویا یکی از اعضا هیات مدیره با معرفی 
مدیر عامل یا مدیر مسوول به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرما در هیات حل اختالف پذیرفته می 

شود. 
تبصره2: در مورد وزارتخانه، موسسات دولتی یا نهاد های عمومی غیر دولتی وشرکتهای دولتی که 
دارای کارگر مشمول قانون کار هستند چنانچه خو را راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران 
مشــمول قانون کار استفاده می نمایند می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیر 

مشمول قانون کار همان دستگاه صرفا با معرفی مدیر عامل یا باالترین مقام دستگاه معرفی نمایند.
تبصره 3: در مورد کارفرمایان حقیقی با رعایت مفاد اصالحیه ماده)6( آیین نامه فوق الذکر شخص 
کارفرما می تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختالف شود وچنانچه کارفرمایان متعدد 
بوده وبیش از یک نفراز کارگاه داوطلب گردد. صرفا یک نفر به ترتیب بر پایه مدرک تحصیلی سابقه 

عضویت در مراجع حل اختالف با سن تعیین شده به عنوان داوطلب پذیرفته می شود.
 الزم به توضیح است به استناد تبصره 2 ماده )5( آیین نامه فوق الذکر از هر کارگاه فقط یک نفر 

را می توان برای عضویت در هیات حل اختالف انتخاب ومعرفی نمود. 
 ساعت، روز، تاریخ و همچنین محل تشکیل مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان  

متعاقبا طی اطالعیه جداگانه اعالم خواهد شد.

بنده اداره تعاون، کار ورافه اجتماعی شهرستان خدا
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 ›تغذیه ناسالم‹ مهمترین تهدید سالمت ایرانیان؛

رواج نسخه پیچی عطاران و دریافت حق ویزیت از مردم
 سودجویان با نام طب سنتی تخلف می کنند!

 داروهای گیاهــی از زمان های خیلی دور 
برای درمان بیماری ها اســتفاده می شــد اما امروز 
برخی افراد با سوءاســتفاده از موقعیت خود به نام 
داروگیاهی اقدام به ویزیت بیماران و دریافت حق 
ویزیت می کنند ضمن اینکه از طرفی هم داروهای 
شیمیایی به وجود آمده اند که به طور دقیق نمی توان 
گفت کدام یک بهتر می تواند شفابخش درد بیماران 

باشد.
به گزارش موج رسا، گیاهان دارویی که به صورت 
طبیعی در دامن کوه ها می روید از روزگار کهن در 
درمان بیماری های مختلف، موثر بوده و نسل به نسل 
تا امروز ادامه داشــته است تا اینکه امروزه گیاهان 
دارویــی و یا داروهای گیاهی از طریق واحدهایی 
به نام عطاری، تامین می شــود. عطاری، داروخانه 
و عطرفروشی های سده های میانه در جهان اسالم 
بوده اند که امروزه نیز ارزش داروشناســی خود را 
بیشتر بر پایه ادویه و داروهای طب سنتی و گیاهی 

نگه داشته اند.
از آنجایی که سوءاستفاده از موقعیت و شرایط در 
همه جــا وجود دارد، برخی از عطاری ها نیز خود 
را از این قاعده مستثنی نکرده و اقدام به طبابت و 

دریافت حق ویزیت از مراجعان می کنند.
یکــی از شــهروندان زنجانی بــه خبرنگار موج 
رسا؛ گفت: مشکلی داشــتم که پس از تعریف و 
تمجیدهای فراوان یکی از اقوام و به پیشــنهادش 
جهت درمان مشکل به یک عطاری در جنوب شهر 
زنجان رفتیم. عطار مذکور، مغازه را به نام داروی 
گیاهی نامگذاری کرده و حتی به اســم خودش، 
کارت ویزیت به همراه شــماره تلفن و تبلیغات، 
چاپ کرده بود. این فروشــنده داروی گیاهی ابتدا 
مرا مانند یک پزشک، معاینه کرد به طوری که یک 
دســتبندی که روی ان یک درجه قرار داشت را به 
دستم بست و با پرســیدن چند پرسش از عالئم 
بیماری ام، تعــدادی دارو که برخی گیاهی و البته 
برخی هم شیمایایی بودند برایم تجویز کرد و گفت 

که بعد از ۲ ماه، دوباره باید پیشم بیایی!!
این شهروند افزود: وقتی به قسمت حساب و کتاب 
رسیدیم، صاحب مغازه، با اعالم جمع مبلغ گفت: 
یک مقدار برای داروها اســت و مقداری دیگرش 
نیز حق ویزیت، معاینه، تشخیص درد و درمان آن 

است!!
وی خاطرنشــان کرد: داروها را که مصرف کردم، 
تغییرات مثبتی در ظاهر به وجود آمد و احســاس 
کردم که رو به بهبودی هســتم امــا وقتی دوباره 
مراجعه کردم، دیدم مانند برخی پزشــکان، معاینه 
کــرده، دارو می دهد و باز هــم وقت بعدی برایم 
تعیین می کند که با وجود مشاهده تغییرات مثبت و 
بهبود در مشکل بیماری، تصمیم گرفتم دیگر ادامه 

ندهم زیرا مشکوک شده بودم.
در اینکــه گیاهــان دارویی و طبیعــی موجود در 
عطاری ها شــفابخش برخی دردها هستند، شکی 
نیست اما اینکه یک عطار ولو با استفاده از تجربه 
خــود بخواهد ویزیت و معاینه کــرده و برای آن 
هزینه دریافت کند، منطقی به نظر نمی رســد زیرا 
هــم اطمینان کافی به آن وجــود ندارد و هم علم 
پزشکی را زیر سوال می برد ضمن اینکه از طرفی 
با توجه به تغییر سبک زندگی و همچنین مواردی 
ماننــد تحرک، تغذیــه، آلودگی هــوا و... برخی 
بیماری ها از جمله افزایش قند خون، دیابت، چربی 
کبد و مشکالت ریوی در جامعه، رواج یافته و از 
طرف دیگر، ارزان و در دســترس بودن عطاری ها 
و فروشندگان گیاهان داوریی در کنار سوءاستفاده 
برخی از عطاری ها سبب شده که اقبال و مراجعه 
مردم به این واحدها گاهی حتی بیشــتر از مطب 
پزشکان باشد اما مردم باید به این نکته توجه داشته 
باشــند که استفاده از داروهای گیاهی تا چه اندازه 
مورد اطمینان بوده و آیا تمام دردها را درمان می کند 
و یا اینکه فقط برای برخی بیماری های جزئی موثر 

است؟
همچنین مشاهده شــده که برخی از عطاری های 
اقدام به عرضه داروهای روانگردان، مخدر، متادون 
و... می کنند که عالوه بر تخلف بودن، ســالمتی 

جامعه را نیز تهدید می کند.

*  واحدهای مجوزدار را اتاق اصناف، بازرسی 
و نظارت می کند

مرتضی عزیزپور، رییــس اتحادیه صنف عطار و 
سقط فروشان زنجان در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا؛ با بیان اینکه واحدهــای عطاری و گیاهان 
دارویی جهــت فعالیت از ما مجــوز می گیرند، 
گفت: امــکان دارد تعدادی هم بدون اخذ مجوز 
از اتحادیه، فعالیت کنند و ما از آن ها خبر نداشته 

باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه اتحادیه صنــف عطار و 
سقط فروشان زیر نظر اتاق اصناف فعالیت می کند، 
اظهار داشت: کنترل اینکه یک واحد دارای مجوز 
و یا بدون مجوز فعالیت اســت را واحد بازرسی 

و اجراییات اتاق اصناف استان پیگیری می کند.
عزیزپور با بیان اینکه اگر خود ما هم متوجه شویم 
که واحدی بدون مجــوز فعالیت می کند به اتاق 
اصناف گزارش می کنیم، خاطرنشــان کرد: اتاق 
اصناف ایــن گزارش ها را دریافت، پیگیری و در 

صورت نیاز اخطار می دهد.
*  طبابت عطاری ها غیرقانونی است

رییس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان زنجان 
در باره طبابت برخــی عطاری ها با دریافت جق 
ویزیت، گفت: این اقدام، کاماًل غیرقانونی بوده و 
در صورت داشتن شاکی، قابلیت پیگیری دارد که 

آن هم از طریق اتاق اصناف است.
وی تصریــح کرد: تا زمانی که شــکایتی از یک 
واحد وجود نداشته باشد، اتحادیه راساً نمی تواند 
بــه تخلف آن واحد، ورود پیدا کند و واحدهایی 
که قرص های روانگردان و غیرمجاز می فروشند 
باید یک شــاکی حقیقی یا حقوقی باشد تا ورود 

شده و به شکایت آن ها رسیدگی شود.
عزیزپور افزود: البته واحدهای عطاری به صورت 
دوره ای توســط پلیــس اماکن، اتــاق اصناف و 
معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کنترل می شــوند که در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف با آن ها برخورد می شــود اما اگر شکایتی 

هم وجود داشته باشد به آن ها رسیدگی می شود.
وی اظهار داشــت: اگر واحدی را می شناسید که 
مراجعان را ویزیــت کرده و پول دریافت می کند، 
اســامی آن ها را به اتحادیه بدهید تا تخلفشــان از 
طریق بازرســان اتاق اصناف و یا معاونت غذا و 

داروی دانشگاه علوم پزشکی پیگیری کنیم.

*  عطار، طبیب نیست
رییس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان زنجان 
با تاکید بر اینکه هرگونه طبابت توسط عطاری ها 
و فروشندگان گیاهان دارویی ممنوع است، گفت: 
عطار، طبیب نیســت و به مثابــه داروخانه برای 

نسخه پیچی است.
وی با بیان اینکه فروشندگان گیاهان دارویی مانند 
داروخانه ها فقط فروشنده دارو هستند، خاطرنشان 
کرد: همانطــور که امکان دارد فردی در داروخانه، 
یک پرســش کوتاه در مــورد داروهایش از مدیر 
فنی بپرسید، پرسش هایی تا این حد در عطاری ها 
نیز اِشــکالی نداشته و ُعرف است اما اینکه فردی، 
حق ویزیت دریافت کند صحیح نیست و برخورد 

می شود.
عزیزپور با اشاره به فعالیت ۸۰ واحد عطاری فعال 
و دارای جواز کســب در شهرستان زنجان اظهار 
داشــت: بین ۲۰ تا ۳۰ مورد هم در دســت اقدام 

است.
وی در باره واحدهای عطاری پلمب شــده در یک 
سال گذشــته به ویژه بعد از شیوع ویروس کرونا 
یادآور شــد: واحدی وجود نداشته که که به دلیل 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شود اما 
تعدادی به علت فــروش قرص های بدون مجوز، 
پلمب شده و حتی در بین آن ها ابطال جواز کسب 

هم داشته ایم.
*  تغییرات غذایی سبب گسترش بیماری ها شده 

است
جلیل بابایی، متخصص طب ســنتی در گفت وگو 
بــا خبرنگار موج رســا؛ با اشــاره بــه فرمایش 
امیرالمونین)ع( گفت: ایشان می فرمایند: ای انسان! 
غذای شــما همان داروی شماست؛ همانطور که 
صابون، لباس کهنه را مســتهلک می کند، دارو هم 

بدن را مستهلک می کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حضرت علی)ع( 
این سخن را حدود ۱۴۰۰ ســال قبل فرموده اند، 
نتیجه می گیریم که غذا، داروی اصلی انسان است 
زیرا آن موقع، داروی شیمیایی نبوده و تمام داروها 

گیاهی بوده است.
بابایــی با بیان اینکــه درمان دردها ۲ الــزام دارد، 
خاطرنشان کرد: الزام اول، روش و الزام دوم، تغذیه 
است و غذا می تواند دردها را درمان کند اما وقتی 
کسی سرطان دارد می گویند به او غذا ندهید پس 

چرا 8۰ سال قبل، سرطان وجود نداشت؟
وی افزود: غذا را تغییر داده و متعاقب آن سرطان را 
به وجود آورده اند و شیمیایی درمانی می کنند که در 

اصل، تجارت است.
*  روش، مهمتر از دارو برای درمان است

این متخصص طب ســنتی با بیان اینکه باید مردم 
به سمت گیاهان دارویی و غذاها سوق داده شوند، 
گفت: پیامبر)ص( می فرماینــد ۶۰ درصد درمان، 

روش است.
وی با بیان اینکه روش نه می تواند تحریم شود و نه 
پول و نه نگهداری می خواهد، اظهار داشت: فرض 
کنیم داروی گیاهی هم خیلی خوب است اما اگر 
روزی آتش سوزی شــده و انبار داروهای گیاهی 
بسوزد و تمام داروها از بین بروند که نمی شود فرد 
از تپش قلب بمیرد امــا اگر دارو هم از بین برود، 

روش، چیزی نیست که از بین برود.
بابایی با بیان اینکه برای مثال؛ می گوییم وسط غذا 
مایعات نخورید، خاطرنشــان کــرد: امام رضا)ع( 
می فرمایند خوردن مایعات در وســط غذا سبب 
بیماری است در حالی که ۹۵ درصد مردم در وسط 
غذا آب و مایعــات می خورند و همه هم مریض 

هستند.
وی با بیان اینکه به همین دلیل ابتدا روش ها را اتخاذ 
می کنیم، افزود: بنــده در درمان هایم، فرد هرگونه 
بیماری که داشته باشــد ابتدا روش ها را به طرف 
مقابل می گویم و بعد نســبت به مزاج آن شخص، 
میزان مصرف غذا و دارو را سفارش می کنم که با 

چه ترکیبی و چگونه مصرف کند.
متخصص طب ســنتی با تاکید بر اینکه روش و 
تغذیه در درمان بیماری ها بسیار مهم است، گفت: 
شــوربختانه آن چیزی که به وجود آمده این است 
که مردم به دنبال این هســتند که برایشان قرص، 

تجویز شود.
*  افرادی که به بهانه دارو گیاهی ویزیت می کنند 

به دنبال تجارت هستند
وی با بیان اینکه افرادی که ویزیت کرده و داروی 
گیاهی تجویز می کنند به دنبال تجارت هســتند، 
اظهار داشت: خداوند در ســوره انعام می فرماید 
چهره هر شــخص، پرونده پزشــکی آن شخص 
اســت بنابراین بنده در درمان ها کمترین داروها را 
سفارش می کنم و اگر الزم شد، نحوه غذا خوردن 
را توضیح می دهم. بابایی در باره اینکه گرفتن حق 

ویزیت از طرف عطاری ها و دارو گیاهی ها صحیح 
است یا نه اظهار داشت: پول گرفتن، مهم نیست؛ 
ای کاش پول بگیرنــد اما علت اصلی درد را پیدا 

کرده و درمان واقعی را به فرد بگویند.
وی ابــراز کرد: بــرای مثال؛ در برخــی موارد به 
فردی که آرتروز دارد، می گویند باید عمل شــوی 
اما من قول می دهم بــرای همان فرد اگر ۵۰ روز 
آن روش هــای فیزیکی که می گویم را انجام دهد، 

بهبودی کامل پیدا می کند.
بابایی تصریح کرد: پس باید ریشه یابی کرده و ببینیم 
که علت بیماری چیســت و نسبت به آن، روش و 

تغذیه برای درمان ارائه دهیم.
این متخصص طب ســنتی در پاســخ به اینکه آیا 
ویزیت عطاری ها دخاتل در علم شما نیست، گفت: 
ما مدعی این نیستیم که دخالت می کنند اما به هر 
حال، دخالت می کننــد و قباًل هم زیاد درگیر این 
موضوع بوده ام و حتی به خود من هم گفته اند که 

در علم پزشکی دخالت می کنی!
وی افزود: حتی پزشکان در یک استان گفتند که از 
وقتی بابایی به استان ما آمده، دکان ما بسته شده و 

نمی دانیم باید چه کار کنیم.
بابایی با بیان اینکه پزشکان نیز در علم ما دخالت 
می کنند، اظهار داشــت: خود وزارت بهداشت نیز 
سر طب سنتی، شیره مالیده است زیرا دانشگاهی 
که ۱۵سال اســت دانشکده طب سنتی در ان دایر 
شده فقط ۶ فارغ التحصیل داشــته است و این ها 
نمی خواهند طب ســنتی، رونق بگیرد و می گویند 
همان شیمی درمانی و داروهای شیمایی بهتر است.

وی با بیــان اینکه این همه شــیمی درمانی انجام 
می شــود و در آخر نیز نتیجــه نمی دهد، تصریح 
کرد: طب ســنتی را هم بنده ۴۰ درصد قبول دارم 
اما بعضــی چیزها در غذای ماســت. برای مثال؛ 
آویشــن از ابتدا در غذای ما بوده و االن هم هست 
و پونه هم بوده که در دوغ استفاده می شده است و 
حتی زنجبیل در آیه ۱۷ سوره انسان اشاره شده اما 
شوربختانه تغییرات غذایی سبب بروز بسیاری از 

بیماری ها شده است.
*  عطار، اجازه تشخیص بیماری را ندارد

مریم نوبرانی، معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی استان زنجان در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا؛ با بیان اینکه انتخاب با خود شخص است که 
بخواهد پیش متخصص طب سنتی برود یا اینکه 

پیش عطار برود که فقط تجربه کسب کرده است، 
گفت: نکته مهم این است که عطار، اجازه تشخیص 
بیماری را ندارد اما اینکه فردی به عطاری مراجعه 
کرده و بیماری خود را  بیان کند، مســاله دیگری 

است.
وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت که 
طب سنتی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، طب 

مکمل بوده و طب جایگزین نیستند.
نوبرانی با بیان اینکه بســیاری از بیماری های خود 
محدودشــونده داریم که عالئــم آن ها با مصرف 
گیاهان دارویی هم می تواند بهبود پیدا کند، اظهار 
داشت: این تفکر که این محصوالت می توانند انواع 
بیماری ها را درمان کنند، صحیح نبوده و عطاری ها 

چنین اجازه ای ندارند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجــان گفت: این معاونت با همکاری ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان نسبت به تعیین 
محدوده فعالیت عطاری ها اقدام نموده که هدف، 

ساماندهی بهتر فعالیت عطاری ها است.
نوبرانی اظهار داشــت: عطاری هــا اجازه عرضه 
داروهای مخدر را ندارند و تنهــا اجازه دارند در 
محدوده فعالیت خودشــان پیشنهاداتی را به بیمار 
بدهند در غیر این صورت، مداخله در تشــخیص 
بــوده و عطاری های متخلــف تحت تعقیب قرار 

خواهند گرفت.
*  طب ســنتی و گیاهان دارویی، طب مکمل 

هستند
این مسوول با بیان اینکه فرهنگسازی و اطالع رسانی 
به مردم خیلی مهم است، گفت: طب سنتی، گیاهان 
دارویــی و داروهای گیاهی، طب مکمل بوده و به 
سادگی و بدون طی کردن آزمایشات الزم نمی توان 
ادعــا کرد که فرد با چنین محصوالتی قطعاً درمان 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: بعضی از داروهای با منشا 
گیاهی موجود در بازار، مجوزهایی از سازمان های 
معتبر دارند که در کل دنیــا بوده و مختص ایران 
نیســتند همچنین برخی از داروهای گیاهی، منشا 
طب ســنتی ما را دارند که مــردم باید بین این ها 
تفاوت قائل شده و همیشه در تعامل با پزشک به 

سراغ چنین داروهایی بروند.
نوبرانــی تصریح کرد: این نکتــه را باید به خاطر 
داشت که تفکر نادرستی است که بگوییم داروهای 
گیاهی یا گیاهان دارویی، بدون ضرر هستند و نمی 
تواند تفکر منطقی برای مصرف این نوع فرآورده ها 

باشد.
وی تاکید کرد: داروهای غیرمجاز مانند قرص های 
روانگردان، مخــدر و... نباید در عطاری ها عرضه 

شود.
*  گاهی خود مردم، زمینه سوءاستفاده عطاری ها 

را فراهم می کنند
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان، خود مــردم را یکــی از مهمترین دالیل 
سوءاستفاده عطاری ها دانست و گفت: زیرا مردم، 
راغب به مراجعه به عطاری ها هستند که همین امر 
ســبب اوج گرفتن فعالیت آن ها شده تا جایی که 
شوربختانه برخی عطاری ها اقدام به برداشتن خال 

می کنند که جزء وظایف آن ها نیست.
وی اظهار داشــت: نکته بعدی که باید برای مردم 
اطالع رسانی شــود این است که اگر محصولی را 
دریافت می کنند، دقت کنند که آیا   محصول، مجوز 

دارد یا ندارد.
نوبرانی با تاکید بر اینکه عطاری ها مجاز به عرضه هر 
نوع فرآورده ای نیستند، خاطرنشان کرد: عطاری ها 
فقط باید محصوالت با منشــا گیاهی مجوزدار را 
عرضه کنند و به هیچ وجه اجازه فروش ترکیبات 

شیمیایی را ندارند.
وی افزود: اطالع رسانی و فرهنگسازی این موارد 
می توانــد کمک زیادی به خود مــردم کرده و در 

صورت تخلف نیز با متخلفان برخورد می شود.
نوبرانی گفت: مردم باید از عواقب برخی بیماری ها 
و اینکه اگر درمان با محصوالت گیاهی، موثر نباشد 
و درمــان اصلی را به تعویق بیندازد چه عواقبی را 

متوجه بیمار خواهد کرد، مطلع شوند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960327001000977 مورخه 99/10/3 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسکندر کاظمی 
فرزند رضا به شــماره شناسنامه 571 صادره از زنجان در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 88/15 مترمربع پالک فرعی از 41/7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 588 
فرعی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از مالک رســمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده 
است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/23 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 99/11/8
محمدرضا حسنی - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

اخطاریه دعوت به افراز
نظر به اینکه خانم ها سید فاطمه موسوی، زینب عیوضی، گلستان حیدری و فریده حیدری خواهان های افراز برابر 
ســند انتقال قطعی شماره 32364-1398/1/25 دفتر اسناد رسمی شماره 54 زنجان هر یک مالک مقدار یک 
چهارم از سیزده پنجاه و ششم شعیر از 96 شعیر مشاع ششدانگ به صورت یک قطعه زمین مزروعی از پالک ثبتی 
180 اصلی بخش 7 زنجان قریه آقبالغ بوده و برابر تقاضای وارده به شماره 1022204 مورخه 1399/10/10 از 
این اداره درخواست افراز نموده اند بنابراین مراتب به شما ابالغ می شود که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخه 99/12/4 جهت معاینه محلی و تنظیم صورتجلســه در این اداره حضور رسانید. بدیهی است در صورت 

عدم مراجعه این اداره راسا به موضوع رسیدگی و با رعایت قانون و مقررات مربوطه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رونوشت: خواهانها خانم ها سید فاطمه موسوی به نشانی زنجان منظریه خیابان نسیم پالک 468 زینب عیوضی 

به نشانی زنجان میدان استقالل خیابان شعوری بن بست اول پالک 23
گلستان حیدری به نشانی زنجان فرودگاه 20 متری درمانگاه خیابان نیک نژاد پالک 109 فریده حیدری به نشانی 

زنجان دروازه ارک خیابان شهدا ساختمان مهرگان
خواندگان: آقای اسماعیل بیات به نشانی زنجان خیابان توحید باالتر از مسجد میرزا احمد پالک 216

کلیه زارعین صاحب نسق روستای آقبالغ پالک ثبتی 180 اصلی بخش 7 زنجان
اداره محترم اجرای ثبت زنجان جهت ابالغ اخطاریه های افراز به نشانی های فوق و ضبط برگ ثانی در پرونده

محمدرضا حسنی - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان حداقل شرط الزم برای موفقيت  در هر زمينه ای يادگيری مداوم است
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اذان ظهر

12:28

غروب آفتاب

17:36

اذان مغرب

17:55

نیمه شب

23:45

اذان صبح فردا

5:53

طلوع صبح فردا

7:20

وضعیت آب و هوای زنجان:

-6
6

قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو 
این هچ عیدی و بهاری است هک دارم بی تو 

گیرم این باغ ، ُگالُگل بشکوفد رنگین 
هب هچ کار آیدم ای گل ! هب هچ کارم بی تو ؟

با تو رتسم هب جنونم بکشد کار ، ای یار 
من هک رد عشق چنین شیفته وارم بی تو 

هب گل روی تواش رد بگشایم ورهن 
نکند رخنه بهاری هب حصارم بی تو 

گیرم از هیمه زمرد هب نفس رویانده است 
بازهم باز بهارش نشمارم بی تو 

با غمت صبر سپردم هب قراری هک اگر 
هم هب دادم رنسی ، جان بسپارم بی تو 

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
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 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

 اسراف بیت المال در ساخت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان

هیچ تیم فوتبالی در کار نیست
 ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان که بعد از 
۱۵ سال از کلنگ زنی در آستانه افتتاح شدن است 
هنوز مشخص نیست از این استادیوم چه استفاده  
کاربری خواهد شــد و انتظار مردم این است که 
دســتگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در زمینه 

اسراف بیت المال ورود کند.
به گزارش تسنیم، ورزشگاه ۱۵هزار نفری زیتون 
زنجان که از ســال ۸۴ ســاخت آن کلید خورده 
همچنان بالتکلیف است و هیچکس جواب قطعی 
بــرای زمان افتتاح آن را ندارد، اگرچه دلیل اصلی 
این تاخیر در اجرای پروژه مسئله نبود »اعتبارات 
کافی« است و در سالیان گذشته با تورم و نوسانات 
نرخ ارز گره کار کورتر شده اما موضوع قابل تامل 
دیگر درباره این ورزشــگاه برنامه مسووالن اداره 

ورزش برای بعد از افتتاح استادیوم است.
اگرچــه سال هاســت وعده های ضــد و نقیضی 
در زمینه این ورزشــگاه داده می شوند اما به نظر 
می رسد که دیگر عزم مسووالن برای اتمام پروژه 
جزم شده و شاید تا سال ۱۴۰۰ طلسم این پروژه 
۱۵ ساله شکسته شــود و رنگ افتتاح را به خود 
ببیند اما در حالی که سال هاست مسووالن استان 
لنگ تخصیص اعتبار برای اتمام پروژه هســتند 
به نظر می رسد مســئله نگهداری از ورزشگاه که 
برآورد شــده است ســاالنه مبلغی باالتر از ۱۱۰ 
میلیون تومان نیاز دارد نیز با مشکل مواجه شود و 
معلوم نیست اداره کل ورزش استان این پول را از 

کجا تامین خواهد کرد.
عالوه بر موارد گفته شده با توجه به اینکه استان 
زنجان هیچ تیم فوتبالی حاضر در لیگ  دسته یک و 
دسته دو و همینطور لیگ برتر ندارد شائبه هایی در 
باره مسئله کاربری ورزشگاه مطرح است و معلوم 
نیست پس از افتتاح ورزشــگاه، اداره کل ورزش 
از آن بــرای چه موضوعی اســتفاده خواهد کرد 
ولی آنچیز که مســلم است طبق گفته کارشناسان 
ساخت ورزشگاه برای استان زنجانی که هیچ گونه 
تیم فوتبالی ندارد هــم اکنون در این برهه زمانی 
نیاز نبود و فقط در این پروژه اســراف بیت المال 
انجام شده است و دستگاه قضایی می تواند به این 

موضوع ورود کند.
اگرچه کاربری ورزشــگاه تنها برای بحث فوتبال 

نیست اما باید پشت ساخت و ساز نگاه اقتصادی 
در وهله نخست مطرح باشــد. با توجه به اینکه 
بارها از سوی کارشناسان مسئله کارشناسی نبودن 
ساخت ورزشــگاه مطرح شده و مکان ورزشگاه 
نیز در جای مناسبی قرار ندارد و ساالنه هزینه های 
گزافی برای تعمیرات الزم دارد از ســویی دیگر 
میــزان دمــا و وضعیت آب و هوایــی آن منطقه 
نیز برای ورزش های در نظر گرفته شــده مناسب 

نیست.
از تمام موارد گفته شده می توان نتیجه گرفت که 
سال هاست سرمایه و انرژی که برای آن پروژه در 

حال صرف شدن اســت را می توان به هدر دادن 
بیت المال تفســیر کرد، پــروژه ای که دیگر نه راه 
پس دارد و نه راه پیش و باید مســووالن اســتان 
در صــدد بهره بردن مناســب از آن قرار گیرند و 
به فکر ترتیب دادن تیم هایی در ســطح استان با 

توانایی باال باشند.
حال پرسش اینجاســت که ورزشگاه هم اکنون 
چه مراحلی را طی می کند؟ کاربری ورزشگاه بعد 
از افتتاح چگونه خواهد بــود؟ اصال آیا اداره کل 
ورزش توانایی هزینه نگهداری ۱۱۰ میلیون تومان 

در ماه را دارد؟

محمدعلی حمزه پور، معــاون اداره کل ورزش و 
جوانان استان زنجان در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: امیدوار هســتیم که منابع اختصاص یافته 
برای استادیوم ۱۵ هزارنفری در طول سال کنونی 

و سال آینده پروژه را به اتمام برساند.
وی با اشاره به کاربری این استادیوم پس از افتتاح 
گفت: از این اســتادیوم پــس از افتتاح می توانیم 
رقابت های کشــوری و بین المللــی دو و میدانی 
برگــزار کنیم؛ همینطــور این اســتادیوم قابلیت 
برگزاری تمرین های مسابقات فوتبال را دارد ولی 
آنچیز که مشــخص و واضح است هم اکنون ما 

تیمی در لیگ های دسته دو و سه نداریم.
معاون اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در 
ادامه تصریح کرد: اگر صنایع و کارخانجات فعال 
استان همانند استان های همجوار وارد میدان شوند 
و ما بتوانیم با پشــتیبانی آن ها حداقل تیمی را در 
لیگ دسته دو  در استان داشته باشیم وضعیت بهتر 
می شود و اگر فوتبال استان یک نقطه اوجی داشته 
باشد فوتبالیست ها هم می توانند امیدی برای آینده 

داشته باشند.  
وی با اشــاره به اینکه ادارات ورزشی نمی توانند 
اعتباری بــرای تیم ها در نظــر بگیرند، گفت: ما 

توانایــی تامین اعتبــار برای تیم هــای لیگ های 
کشوری را نداریم و در نتیجه نیازمند کمک صنایع 

استان هستیم.
با این اوصاف سیاست های غلطی که سالیان سال 
در تمامی پروژه های عمرانی استان جاری بوده اند 
و طمع و خواســت مدیران بــرای رنگین کردن 
کارنامه مدیریتی خود هم اکنون حجم وسیعی از 
پروژه های ناتمام و بال اســتفاده را در دامان مردم 
گذاشــته اســت و در حالی که نه راه پس برای 
پروژه ها وجود دارد و نه راه پیش مشخص نیست 
که بعد از ساخت پروژه چه کاربری در انتظار این 

استادیوم ۱۵ هزار نفره زنجان خواهد بود.
به هرحال انتظار مردم استان این است که »دستگاه 
قضایی« می تواند به عنوان مدعی العموم در زمینه 
اســراف هزینه های بیت المال ورود کند چرا که 
هنوز این اســتان هیچ تیــم فوتبالی در لیگ های 
کشــوری ندارد ولی ۱۵ سال است که هزینه های 
هنگفت بیت المال به این پروژه تزریق شده است؛ 
نکته جالب موضوع اینجاست در این سال ها هیچ 
مســوول و هیچ فرنشینی به فکرش خطور نکرده 
که برای تشــکیل تیم فوتبال با حمایت صنعت و 
یا بخش خصوصی همت کند و فقط فکرشان این 
بود در راســتای مانور تبلیغاتی استادیوم را افتتاح 

کنند.
یکی دیگر از مواردی که دستگاه قضایی می تواند 
بــه آن ورود کند، محــل غلــط قرارگیری این 
ورزشــگاه است چرا که مشــخص نیست محل 
ســاخت این پروژه بر پایه چه مطالعاتی صورت 
گرفته و بنا بر اذعان کارشناسان شرایط جوی که 
در آن منطقه حاکم اســت کامــال به تجهیزات و 

امکانات ورزشگاه صدمه وارد خواهد کرد.
هیمنطور هزینه های نگهداری این اســتادیوم پس 
از افتتــاح، ماهانه بیــش از ۱۱۰ میلیون خواهد 
بــود و معلوم نیســت اداره کل ورزش و جوانان 
با این وضعیــت بودجه دولتی چگونه هزینه های 
نگهداری اســتادیوم را رفــع خواهد کرد؟ کامال 
مشــخص اســت با این وضعیت اعتبارات، اداره 
ورزش از پس تامین هزینه نگهداری برنیاید و این 
اســتادیوم به حال خود رها شود و داغ دیگری بر 

دل مردم گذاشته شود.

 خودش را برای رفتن به ماموریت آماده می کرد که یک »سرباز« 
وارد اتاق شد و به مسوول دفتر فرمانده گفت که مرخصی الزم 
دارد و وقتی با جواب منفی روبرو شد، با ناراحتی پرسید: فرمانده 

بروجردی کجاست؟ می خواهم با خودش صحبت کنم.
 محمد رو کرد به ســرباز و گفت: فرض کن که االن داری با 
فرمانده بروجردی صحبــت می کنی و او هم به تو می گوید که 
نمی شود به مرخصی بروی. شما سرباز اسالم هستید و به خاطر 

عدم موافقت با یک مرخصی که نباید اینطور عصبانی بشوید. 
 این حرف انگار بنزینی بود که بر آتش درون سرباز ریخته شد 
و او را شعله ورتر کرد و ناگهان سیلی محکمی به گوش محمد زد 
و گفت: اصال به شما چه ربطی دارد که دخالت می کنی و با همان 

عصبانیت هر چه از دهانش در آمد نثار محمد کرد.
 محمد به او نزدیک شد و خواست بغلش کند، سرباز گمان کرد 
می خواهد او را کتک بزند؛ مقاومت کرد و خواست از خودش 
دفاع کند، محمد بوسه ای بر پیشانی سرباز زد و گفت بیا داخل 

دفتر بنشینیم و با هم صحبت کنیم.
 اما سرباز که هنوز نمی دانست با چه کسی طرف است، با همان 
عصبانیت گفت اصال تو چه کاره ای که دخالت می کنی؟! من با 

فرمانده بروجردی کار دارم.
 محمد، لبخندی زد و گفت خــب بابا جان بروجردی خودم 

هستم.
 ســرباز جا خورد و زد زیر گریه. گفت هر کاری کنی حق با 

توست و اگر می خواهی تبعیدم کن یا برایم قرار زندان بنویس.
 اما فرمانده بروجردی نه تبعیدش کرد و نه برایش زندان برید 
و به سرباز گفت: حاال برو مرخصی، وقتی برگشتی بیا تا بیشتر 
با هم صحبت کنیم تا ببینیم می شود این عصبانیتت را فرو نشاند.

 از آن روز به بعد ســرباز عصبانی شد مرید محمد. وقتی که از 
مرخصی برگشت، به خط مقدم رفت و عاقبتش ختم به شهادت شد.

 از رفتار شهدا الگو بگیریم.

وقتی »سرباز« 
سیلی به  صورت سردارشهید بروجردی زد

|خاطره ای به بهانه آقای نماینده ای که به گوش »سرباز« سیلی زد|

 رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان استان زنجان با اشاره به اینکه زمزه های 
افزایش قیمت گوشت قرمز در زنجان وجود دارد 
گفت: هنوز افزایش قیمت گوشت قرمز عملیاتی 
نشده اما کاهش عرضه دام زمزمه افزایش قیمت 

گوشت را در زنجان به راه انداخته است.
مظاهر یوسفی امیری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه قیمت دام زنده افزایش یافته 
است اظهار کرد: دولت قول تامین نهاده ها دامی را 
داده اســت به همین خاطر دامداران تمایلی برای 
عرضه دام های خود ندارند و این موضوع باعث 
کاهش عرضه دام و در نهایت کمبود گوشت قرمز 

در بازار زنجان شده است.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز در 
زنجان هنوز عملی نشــده اما زمزه هایی در مورد 
افزایش گوشت قرمز در زنجان وجود دارد، با این 

حال امیدواریم این اتفاق نیفتد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان با اشاره به اینکه هیچ گونه مصوبه ای 
در باره افزایش گوشت قرمز وجود ندارد و قیمت 
گوشت بیشــتر با عرضه و تقاضا تعیین می شود 
گفت: هم اکنون نیز اگر افزایش قیمی هم در کار 
باشد خود سرانه بوده و با کاهش عرضه گوشت 

گوشت در بازار اتفاق می افتد.
وی با تاکید براینکه این روزها شاهد ضعف نظارت 
در بازار زنجان هستیم، ادامه داد: آنچیزی که باعث 

نارضایتی مردم شده ضعف نظارتها است.
یوســفی امیری بیان کرد: به تخلفاتی که در بازار 
اتفاق می افتد رسیدگی نمی شود بطور مثال از ۳۰ 
مورد تخلف تنها به ۵-۴ مورد آن رسیدگی می شود 

و در واقع نظارت ها در بازار ملموس نیست.

*عدم توجه مســووالن بــه تخلفات فروش 
اجباری کاال در زنجان

وی در ادامه با اشاره به فروش اجباری کاال همراه 
روغن مایع در زنجان افزود: فروش اجباری کاال 
همراه روغن مایع در اســتان زنجان وجود دارد و 

این تخلفاتی در روز روشن اتفاق می افتد.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان خاطرنشان کرد: موضوع تخلف فروش 
اجباری کاال به مسووالن استانی انتقال داده شده اما 
تاکنون اقدامی در جلوگیری از وقوع این تخلفات در 
استان زنجان انجام نشده و همه مسووالن استان و 

مردم از این موضوع اطالع دارند.
وی ابراز کــرد: عامل همه تخلفات در جامعه به 
ضعف نظارتها برمی گردد اگر نظارت و برخورد 
موثری در کار باشــد قطعا کسی جرات ارتکاب 
تخلفات را نخواهد داشــت و مســووالن ارشد 
اســتانی باید فکری به موضوع نظارتها کنند تا از 

حقوق مردم در جامعه دفاع شود.
یوسفی امیری خاطرنشــان کرد: در شرایطی که 
به وجود آمده کاالها به اجبار برای مردم تحمیل 
می شود و به راحتی فروش اجباری اتفاق می افتد 
و چون مردم صدایشــان به جایی نمی رســد به 
اجبار کاالهای تحمیل شده را همراه روغن مایع 

خریداری می کنند.
وی با تاکید براینکه شکایت مردم نتیجه ای ندارد 
و کسی به شــکایت های مردم توجه نمی کند و 
نظارتی هم در کار نیست افزود: مردم برای تامین 
روغن مایع که جزو کاالی اساســی بوده مجبور 
هســتند به هر نحوی شده کاالی مورد نظر خود 

را تامین کند.
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان ابراز کرد: باز هم به این موضوع تاکید 
می کنم که همه این اتفاق ناشی از نبود نظارتها بوده 

در واقع نظارتها مشهود نیست.

 رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان مطرح کرد؛

زمزمه های افزایش قیمت گوشت قرمز 
در زنجان


