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فرنشین زندان های استان خبر داد؛
آزادی 18 زندانی 

محکوم به قصاص در زنجان

3

 جانشین سپاه زنجان:
توزیع 355سری جهیزیه 
در میان نوعروسان نیازمند

صبا به تهنيت پير می فروش آمد
كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

3

هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 تشــریح برنامه های هفته جهانی کلیه 
انجمن خیریه کلیوی زنجان با شــعار »زندگی 

خوب با بیماری کلیه »اعالم شد.
به گزارش زنگان امروز؛ رییس انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی استان زنجان گفت: هدف اصلی 
ما از اجرای برنامه های متنوع در روز جهانی کلیه 
آشنایی هرچه بیشــتر مردم با این بیماری و باال 

بردن سطح سالمت جامعه است.
محمدرضا طهماسبی تصریح کرد: روز جهانی 
کلیه امسال با شعار »زندگی خوب با بیماری کلیه 
» ۱۱ مارس مصادف با ۲۱ اسفند ماه سال کنونی 
کار خود را آغــاز می کند و انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی اســتان زنجان با حمایت از این 
شعار برنامه هایی را برای این روز ترتیب دیده 

است.
وی به برنامه های پیش رو انجمن کلیوی زنجان 
در هفته جهانی کلیه اشاره کرد و افزود : در این 
هفته نشستی با اصحاب رسانه ، کارگاه آموزشی 
پیشــگیری از بیماری کلیه برای دانش آموزان 
در فضای مجازی شــاد ، برگزاری مســابقات 
اینستاگرامی کلیه ، تهیه بروشور و پوستر آموزش 
های پیشگیری از بیماری کلیه در فضای مجازی 
، تجلیل از خیریــن و حامیان انجمن، ارتباط با 
انجمن هــا و انجیوهای مردمی با کشــورهای 
همســایه ، همایش پیــاده روی هیئت ورزش 
بیماران خاص و پیوند اعضا، و همچنین گزارش 
تصویری و آموزشی از شبکه استانی ترتیب داده 

شده است .
طهماسبی خاطر نشــان کرد: این کار به منظور 
افزایش آموزش و آگاهی در مورد مدیریت موثر 
عالئم و توانمند ســازی بیمار ، با هدف نهایی 
تشویق به مشارکت در زندگی انجام شده است، 
در حالی که اقدامات موثــر برای جلوگیری از 

بیماری کلیوی و پیشرفت آن مهم است .

 فرماندار ابهر گفت: بــا توجه به اینکه 
این شهرستان فاقد کشــتارگاه مرغ است، برای 
راه اندازی آن نیازمند جذب سرمایه گذار هستیم.

وجیه اله نوروزی در نشســت ستاد تنظیم بازار 
شهرستان ابهر با تاکید بر اینکه عملکرد کسانی 
که سال گذشــته در حوزه توزیع اقالم اساسی 
مردم مشارکت داشتند باید آنالیز شود، تصریح 
کرد: اگر عملکرد فردی در این حوزه مناســب 
نبوده، امســال سهمیه توزیع اقالم به آن ها نباید 

اختصاص یابد.
وی با اشاره به توزیع میوه تنظیم بازار در روزهای 
پایانی ســال، اظهار کرد: در همین راستا باید از 
ظرفیت میوه فروشان شهرستان نیز برای توزیع 
میوه تنظیم بازار اســتفاده شود تا شاهد افزایش 

عامالن توزیع در سطح شهرستان باشیم.
فرماندار ابهر با بیان اینکه به علت شــیوع کرونا 
و پیشــگیری از تجمع میوه فروشان باید محل 
مجزایی را حتی در مغازه خود برای توزیع میوه 
تعریف کنند، ادامــه داد: قیمت میوه های تنظیم 
بازار نیز باید حتماً با بیرون تفاوت داشــته و با 

تعرفه پایین به دست مردم برسد.
این مسوول با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از 
شــلوغی و ازدحام با توجه به شیوع کرونا باید 

تعداد عامالن توزیع میوه های شب عید در ابهر 
باید افزایش یابد، عنوان کرد: محل هایی که برای 
توزیع اقالم در نظر گرفته می شود نیز باید برای 
اطالع مردم و پیشــگیری از تجمع اطالع رسانی 

شود.
فرماندار ابهر با تاکید بر اینکه روستاها در حوزه 
توزیع اقالم اساسی و تنظیم بازار نباید فراموش 
شود، متذکر شد: در صورت استقبال روستاییان 
میوه های شب عید باید در روستاهای بزرگ نیز 

توزیع شود.
نوروزی با یــادآوری این مطلب که تیم توزیع 
مناســبی برای اقالم اساســی نداریم که این اثر 
یک دغدغه تاثیرگذار تلقی می شود، تاکید کرد: 
نظارت بر توزیع کاالها باید مستمر باشد تا مردم 
مشــکلی از لحاظ تامین اقالم اساسی نداشته و 

شاهد شکل گیری صف ها و ازدحام نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با کسانی که قصد 
اخالل در نظم بازار را دارند باید قاطعانه باشــد، 
یادآور شــد: در برخی مواقع حتی جرایم تعیین 
شده برای متخلفان و گران فروشان نیز بازدارنده 
نیســت که این امر سبب سوءاستفاده عده ای از 

سودجویان در بازار می شود.
این مســوول بــا پرداختن به ایــن موضوع که 

بازنگری در سهمیه مغازه ها در توزیع اقالم باید 
بر مبنای ســنجش عملکرد آن ها صورت گیرد، 
افزود: برای تنظیم بازار و داشتن بازاری مناسب 
نیازمند همکاری و همگانی مردم و مســووالن 

هستیم.
نوروزی با اشاره به نبود کشتارگاه مرغ در ابهر، 
این موضوع را یکی از دغدغه های ابهری ها در 
حوزه تنظیم بازار مرغ این شهرستان عنوان کرد 
و گفت: برای راه اندازی کشتارگاه در ابهر نیازمند 
مشــارکت بخش خصوصی هستیم که در این 
حوزه باید اهتمام الزم برای جذب سرمایه گذار 

وجود داشته باشد.
فرماندار ابهر از تشــدید نظارت ها بر بازار ابهر 
همزمــان با روزهای پایانی ســال خبــر داد و 
خاطرنشان کرد: این نظارت ها حتی در روزهای 
تعطیــل نیز باید تداوم داشــته باشــد تا مردم 

دغدغه ای در زمینه تامین ارزاق نداشته باشند.

رییس انجمن حمایت از بیماری های کلیوی استان زنجان:

روز جهانی کلیه امسال با شعار 
»زندگی خوب با بیماری کلیه« کار خود را آغاز می کند

فرماندار ابهر عنوان کرد:

ابهر نیازمند مشارکت بخش خصوصی 
برای راه اندازی کشتارگاه
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مژده به عموم همشهریان ....
برای اولین بار در کشور...

بنیاد فرزانگان ســالمند در راســتای اهداف انســانی و خدمات رفاهی برای ســالمندان عزیز زنجان 
از آغــاز ســال نــو خورشــیدی 1400 با تشــکیل کالس هــای مختلــف، زبان های خارجی، موســیقی، 
آواز، خوشنویســی، خاطره گویی، کارگاه داســتان، شــعروادبیات، طراحی، خنده درمانی ، گروه 
درمانی، فلسفه درمانی، چپ نویسی، مشاوره ای، مهارت های زندگی، پیوند نسل ها، گردشگری 

و تفریحی، به صورت حضوری درخدمت همشهریان سالمندمی باشد.
خواهشــمند اســت جهــت ثبت نــام طبق دوره های قبل باحضــور در دفتر و یا ازطریــق تلفن اقدام 

فرمایید.
نشانی: میدان انقالب کوچه ی رهبری پالک 17

تلفن: 33338291

در قالب پاداش، اضافه کاری و رفاهی تا پایان سال پرداخت می شود

یک میلیون تومان
 کادوی کارمندان زنجانی

2

تاکید فرمانده سپاه زنجان جهت جمع آوری 
اسناد و آرشیو رزمندگان و شهدا

3

7

نمایش تاثیر منفی کرونا بر رخ 
نمایشگاه های استان زنجان

از فردا آغاز می شود

ثبت نام کاندیداهای شوراها در دفاتر پیشخوان!
فرماندار زنجان : انتخابات به صورت ترکیبی حضوری و غیرحضوری بوده و بخش هایی به صورت الکترونیکی خواهد بود

در 
ت 

یغا
تبل

به سود شماست
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 اســتاندار زنجــان گفت: اعتبــار عمرانی 
تخصیص یافته در سال کنونی ۱۲۰ درصد بیش از 

اعتباری ابالغی است.
فتح اله حقیقی در نشســت شــورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان، تحقق بخش رفاهیات حقوق 
کارکنان دولت از محل بودجه اســتانی را دغدغه 
مدیریت استان در ابتدای امسال  عنوان کرد و افزود: 
خوشبختانه هم اکنون می بینیم آنچه که در ابتدای 
ســال نگران آن بودیم، بیش از پیش بینی ها محقق 

شده است.
وی تصریح کــرد: اعتبارات بــا عناوین مختلف 
از قبیل پاداش، اضافه کاری، رفاهیــات و ... ۱.۲۵ 
درصد بیشــتر از دوازده  ماهه به عبارتی برای ۱۳.۵ 
ماه وصول شده است و به زودی توزیع شده و در 

اختیار افراد قرار می گیرد.
این مســوول ادامه داد: در ابتدای امسال اعتبارات 
جاری ابالغ شــده به اســتان، بیش از ۲۸۶ میلیارد 
تومان بود که هم اکنون بیش از ۳۶۶ میلیارد تومان 
تخصیص داشته که نشان از افزایش ۳۶.۳ درصدی 
نســبت به اعتبارات ابالغــی دارد. همچنین ۳۸۶ 
میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ابالغ  شده به استان 
در ابتدای سال کنونی بود که تاکنون اعتبار تخصیص 

 یافته به ۸۵۰ میلیارد تومان رســید که افزایش ۱۲۰ 
درصدی دارد.

نماینده عالی دولت در اســتان زنجان، با بیان اینکه 
مبالغی نیز در بخش اعتبــارات عمرانی جدای از 
موارد یاد شده به اعتبارات عمرانی استان اضافه شده 
که سرجمع را بســیار بیشتر می کند، تصریح کرد: 
اعتبارات و مبالغی در مرکز وجود دارد که با تالش 
مدیران استان می توان برای استان، بخشی از آن را 

جذب کرد و اعتباراتی که امسال جذب شده است، 
نشان از پتانسیل باالی مجموعه مدیریت استان در 

جذب اعتبارات مازاد دارد.
استاندار زنجان با اشاره به وصول درآمد در استان، 
یادآور شد: در سال کنونی وصول درآمدها در استان 
بیش از سنوات گذشته بود، به طوری که در یازده 
ماهه امسال ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایش وصولی داریم و باید توجه داشت که در 

سال ۹۷ تعداد ۵۷ شرکت و واحد تولیدی در استان 
زنجان وجود داشت که دفاتر مرکزی آنان در استان 
نبوده و مالیات این شرکت ها خارج از استان وصول 
می شد ولی تاکنون دفاتر ۵۳ شرکت در استان مستقر 
شده و مابقی به زودی در استان مستقر خواهد شد.

حقیقی با تاکید بر لزوم پرداخت بدهی دستگاه ها به 
دستگاه های خدمات رسان، اظهار کرد: دستگاه های 
خدمات رسان باید در سریع ترین زمان ممکن لیست 
دستگاه هایی را که از آنان طلب دارد را اعالم کرده 
و این مسئله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
بررســی و نحوه هزینه کرد بودجه تخصیص  یافته 
به این مسئله مشخص شود و تخصیص بعدی به 
دستگاه ها باید بر مبنای پرداخت این بدهی پیش از 

پایان سال باشد.
این مسوول با اشــاره به نیاز برگزاری کنگره ملی 
۳۵۳۵ شهید استان به بودجه ویژه، خاطرنشان کرد: 
برگزاری این کنگره باید اولویت همه دســتگاه ها 
باشد. باید برای زنده  نگه  داشتن یاد و خاطره شهدا 
و فرهنگ ایثار و شــهادت باید اسناد جمع آوری و 
به آیندگان منتقل شد که این مهم نیازمند برگزاری 
برنامه ای مانند کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید استان است.

استاندار زنجان عنوان کرد

افزایش بیش از ۱۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات 
عمرانی در زنجان

فاز نخست نیروگاه مقیاس 
كوچك توان گستر رشد به شبكه 

سراسری متصل شد
 فاز نخست نیروگاه مقیاس کوچک 
توان گستر رشد در حوزه استان زنجان واقع 
در شهرک صنعتی خرمدره به ظرفیت نامی 

۱۲.۹مگاوات به شبکه سراسری متصل شد.
مجری طرح تولید پراکنده این شــرکت در 
تکمیل این خبر گفت :با اتصال این نیروگاه 
مجموعه نیروگاههای مقیاس کوچک در حال 
بهره برداری این شرکت )دارای قراردادهای 
خریــد تضمینی و ۳۱۰ - ۳۲۹( در اســتان 
های زنجان و  قزوین به عدد ۲۴ و مجموع 
ظرفیت قراردادی به  ۱۴۴.۸۹ مگاوات رسید.

سفارش رییس پلیس فتای زنجان 
در روزهای پایانی سال؛

مراقب كاله برداری 
كاله برداران اینترنتی باشید

 رییس پلیس فتای استان زنجان گفت: 
زنجانی ها در هنــگام خریدهای حضوری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی رمز کارت بانکی 
خود را وارد کنند و در اختیار دیگر افراد قرار 
ندهند و در خریدهای اینترنتی به سایت های 

دارای نماد الکترونیکی مراجعه کنند.
سرهنگ محمدعلی آدینه لو، در رابطه با خرید 
مطمئن در روزهای پایانی سال، اظهار کرد: 
شهروندان زنجانی در خریدهای حضوری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی رمز کارت 
بانکی خود را وارد کنند و به هیچ عنوان رمز 
کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان 
قرار ندهند، زیرا امکان کپی از کارت بانکی و 

برداشت از حساب وجود دارد.
وی با اشــاره به افزایش خریدهای اینترنتی 
در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا، افزود: 
افراد فقط خریدهای خود را از ســایت های 
 معتبــر دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکی 
)e - nemad( تهیــه کننــد و با توجه به 
افزایش فروشگاه های آنالین در شبکه های 
مجــازی اعم از اینســتاگرام، تلگرام و غیره 
بسیار مراقب دام های پهن شده کاله برداران 
باشند. این مسوول با تاکید بر اینکه هم وطنان 
به پیامک هــا و پیام هایی تحت عنوان برنده 
شدن در مســابقه و غیره توجه نکنند، زیرا 
با وارد شــدن به لینک، افراد را به ســمت 
صفحات جعلی و فیشینگ انتقال می دهند، 
اظهار کرد: شهروندان بسیار مراقب ارزهای 
دیجیتال باشــند و اطالعات خود را در این 

زمینه باال ببرند.

خبـرخبــر

۱۹۷ طاقه پارچه قاچاق
در زنجان كشف و ضبط شد

 جانشــین فرمانده انتظامی اســتان 
زنجان، گفت: پلیس زنجان موفق به کشف و 
ضبط ۱۹۷ طاقه )۱۷ هزار متر( پارچه قاچاق 

شد.
ســرهنگ ایرج خانی پور، روز دوشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: ماموران 
پلیس آگاهی شهرستان خدابنده از توابع این 
استان در راستای مقابله با ورود کاالی قاچاق، 
حین کنتــرل خودروهای عبــوری به یک 
دســتگاه خودرو ایسوزو مشکوک و دستور 

ایست صادر کردند.
وی اظهار داشــت: در بازرســی ماموران از 
این خودرو، این مقدار پارچه قاچاق کشف 
شد که کارشناسان ذیربط، ارزش این میزان 
محموله قاچاق کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال 
برآور کردند که در این رابطه نیز یک نفر به 
عنوان متهم دستگیر و به منظور اعمال قانونی 

به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ابهر نیز از کشف 
مواد غذایی احتکار شــده در این شهرستان 
خبــر داد و گفت: مامــوران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی شهرســتان ابهر از وجود یک 
انبار محل احتکار کاال در شهرســتان، اطالع 
حاصل کرده و رســیدگی به موضوع را در 

دستور کار قرار دادند.
ســرهنگ محمد مهدیخانی، افزود: در این 
راستا ماموران انتظامی با همکاری اصناف و 
نماینده اداره صمت شهرستان موفق شدند با 
اقدام هوشمندانه و انجام کارهای اطالعاتی، 
محل مــورد نظــر را شناســایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضایی،  بازرسی های الزم 

را انجام دهند.
وی اظهــار داشــت: در بازرســی صورت 
گرفته، مقــدار ۵۰۰ کیلوگــرم برنج تنظیم 
بــازار، ۵۰۰ کیلوگرم قند، ۸۶۴ بســته پودر 
ماشین لباسشــویی،  ۵۰۰ لیتر انواع روغن 
مایع خوراکی و سرخ کردنی کشف شد که 
کارشناســان، ارزش آن را  ۲۹۷ میلیون ریال 

برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ابهر با اشاره به 
پلمب محل احتکار کاال های کشــف شده، 
افــزود: در این رابطه نیــز یک نفر متخلف 
دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده به 
منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی 

معرفی شد.
 مهدیخانی، مبارزه با اخالگران نظام اقتصادی 
و برهــم زنندگان نظم بــازار را از مهمترین 

برنامه های پلیس شهرستان ابهر عنوان کرد.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان زنجان گفت: ســرانه یک میلیون تومان 
اضافه کاری، رفاهی و ماموریت در بین دستگاه ها 

توزیع شده است.
به گزارش زنگان امروز، شهرام میرزایی شامگاه 
۱۷ اســفندماه  در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه اســتان زنجان، اظهار کرد: بدهی بند »و« 
در استان صفر شــده و سرانه یک میلیون تومان 
اضافه کاری، رفاهی و ماموریت در بین دستگاه ها 

توزیع شده است.
وی افزود: اعتبــارات با عناوین مختلف از قبیل 
پــاداش، اضافه کاری، رفاهیات و ... ۱.۲۵ درصد 
بیشــتر از دوازده  ماهه به عبارتی برای ۱۳.۵ ماه 
وصول شــده است و به زودی توزیع شده و  در 

اختیار افراد قرار می گیرد.
این مسوول ادامه داد: شوربختانه برخی دستگاه ها 
علی رغم دریافت بودجــه مربوط به هزینه ها، به 
دستگاه های خدمات رســانی از قبیل آب، برق، 

گاز، مخابــرات و ... بدهکار هســتند که انتظار 
می رود پیش از پایان ســال این مهم را پرداخت 

کنند.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان، در رابطه با فــروش اموال، تصریح کرد: 
مولدسازی مشــمول ســاختمان ها و تجهیزات 
حتی تجهیزات فرسوده است که امسال در استان 
زنجان فقط امالک مازاد به فروش رفته گذاشــته 
شده و بخشی از آن به صورت اعتبارات عمرانی 

به خود دستگاه ها برگشته است.
فرنشین امور اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در 
ادامه این نشســت، اظهار کرد: مولدسازی اموال 
مازاد برای یک سال ابالغ شده بود ولی در استان، 
این مسئله به صورت طرح دو ساله در نظر گرفته 
و برنامه ریزی شــده و منابع آن صرف اعتبارات 

هزینه ای و عمرانی شده است.
سید ابوالفضل عباســچیان ادامه داد: درآمدهای 
عمومی اســتان در یازده ماهه امســال ۲۱ هزار 

و ۷۶۶ میلیــارد ریال پیش بینی شــده بود که ۲۲ 
هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال و به عبارتی ۳.۵ درصد 

بیشتر وصول شده و میزان وصولی امسال نسبت 
به سال قبل ۴۷ درصد بیشتر است.

در قالب پاداش، اضافه کاری و رفاهی پرداخت می شود

یک میلیون تومان
 کادوی کارمندان زنجانی

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجــان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  از محل 
حســاب ۱۰۰ امام )ره( جهت کمک به تکمیل 
واحد های مســکونی اقشار محروم روستایی در 
ســطح استان  که با اســتفاده از تسهیالت طرح 
ویژه بهســازی و بازســازی مســکن روستایی 
اقدام به ساخت ساختمان خود نموده بودند، اما 
شوربختانه به دلیل مشکالت مالی قادر به تکمیل 
واحد خود نبوده اند ، تعداد ۸۶۸ فقره تسهیالت 

بالعوض پرداخت گردید.
خواجه ای با بیان اینکــه،  براي هر واحد از ۸۰ 
میلیون ریال تا  ســقف ۱۵۰ میلیون ریال کمک 
بالعــوض به واحدهــاي نیمه تمام روســتایي 
که قادر بــه تکمیل واحد نبوده انــد، پرداخت 
شد،گفت : در سال کنونی برای تکمیل واحدهای 

نیمه تمام،  مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال از 
محل حساب ۱۰۰ امام )ره( پرداخت شده است.

وی ادامــه داد: در راســتای اجرای طرح تکمیل 
واحدهای نیمه تمام بهسازی و بازسازی مسکن 
روســتایی، واحدهای مسکونی اقشار کم درآمد 
روستایی توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقالب  
اسالمی شناسایی شده و مالکین با دریافت کمک 
بالعوض و آورده شــخصی  نســبت به تکمیل 

واحدهای مسکونی اقدام می نمایند.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان یادآور 
شــد: کمک به تامین مسکن محرومین در قالب 
ساخت، خرید و اجاره به تعداد۲۰۰ مورد با اعتبار 
۵  میلیارد ریال، اجرای طرح ویژه ساخت مسکن 
محرومین روستایی به تعداد ۶ واحد مسکونی با 
اعتبار بیش از ۳ میلیارد ریال ، کمک به تامین زمین 

برای ساخت ۳ واحد مسکونی برای خانوارهای 
دارای حداقل دو عضو معلول با اعتبار ۶ میلیارد 
ریال ، کمک های نقدی به مســکن محرومین به 
تعداد ۲۰ واحد با اعتبار ۲ میلیارد ریال و معرفی 
۲۵۰ نفر برای ثبت در مســکن ملی به اداره راه و 

شهرسازی از اقامات دیگر این حوزه می باشد.
خواجــه ای  تأمین مســکن محرومــان اعم از 
روستایی و شــهری و ایجاد واحدهای مسکونی 
ارزان قیمــت و فراهــم آوردن موجبات اجرای 
آن با مشــارکت، همکاری و خودیــاری مردم 
و دســتگاههای مختلف که در راســتای فرمان 
حضرت امام )ره( هســتند را از اهداف مهم این 
نهاد دانســت و گفت: حل مشکل مسکن اقشار 
آسیب پذیر در کشــور به عنوان یکی از دغدغه 
بسیار مهم بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 

امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب اســالمی 
امام خامنــه ای)مدظله العالی( مورد توجه جدی 
نظام اســالمی بــوده به  طوری که ایــن نهاد با 
هدف رفع محرومیت از جامعه تشکیل شده و در 
راســتای این هدف باید میزان خدمات رسانی به 
قشر محروم و بی بضاعت جامعه را افزایش داده 
و برای رفع نیازهای این قشــر تالش و جدیت 

بیشتری نماییم.
وی خاطر نشــان کرد: یکــی از نمونه های بارز 
تأسیس نهادهای موفق انقالبی در کشور و تأثیر 
آن در توســعه و پیشرفت کشــور، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی است که این نهاد انقالبی با روحیه 
جهادی و انقالبی گونه و با بهره گیری از حداقل 
امکانات خدمات بســیار خوبی را در حوزه های 

مختلف عمرانی به کشور ارائه کرده است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد؛ امسال و از محل حساب 100 حضرت امام )ره( صورت گرفت؛

پرداخت بیش از 40 میلیارد ریال کمک بالعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی 

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان زنجان گفت: در قالب اجرای طرح 
» زمستانه کتاب ۹۹ »، شهروندان این استان بیش 
از ۱۹۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان صرف خرید 

کتاب کردند.
محمدربیــع احمدخانی در جمــع خبرنگاران 
افزود: طرح زمستانه کتاب از ۹ تا ۱۶ اسفندماه با 
مشارکت ۱۱ کتابفروشی در استان زنجان اجرایی 
شــد که این آمار نسبت به طرح پاییزه رشد قابل 

توجهی داشت.
وی با اشاره به اینکه »کتابفروشی فرهنگان زنجان«، 
»کتابکده فرهنگ«، »کتابفروشی آگورا«، »موسسه 
فرهنگی منهاج«، »شهر کتاب زنجان«، »دانشمندان 

کوچک ۱«، »دانشمندان کوچک ۲«، »پارسه کیدز« 
و »پاتوق کتاب زنجان« از شهرستان زنجان در این 
طرح حضور داشتند، گفت: همچنین از شهرستان 
ابهر نیز کتابفروشــی »بهمن« و »حوض نیلی« در 

طرح زمستانه مشارکت کردند.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه یارانه خرید برای 
کتاب در این دوره هم ۲۰ درصد بود و خریداران 
می توانستند از ۲۵ درصد یارانه خرید کتاب در این 
طرح بهره مند شوند، گفت: خوشبختانه مشارکت 

مردم در طرح زمستانه مطلوب بود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح ها کتابفروشی ها 
می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف 

بدهند و مبلغ تخفیف داده شــده را از وزارتخانه 
دریافت کنند، اضافه کــرد: این مبلغ یارانه برای 
استان در زمستانه کتاب، ۴۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 

ریال بود. 
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان با بیان اینکه کتاب های آموزشی بیشترین 
فروش را داشتند، گفت: همچنین کتابده فرهنگ 
و پاتوق کتاب نیز از نظر ریالی بیشــترین فروش 

را داشتند.
به گزارش ایرنا در طرح پاییزه کتاب ۶ کتابفروشی 
از استان زنجان مشــارکت کردند و میزان خرید 
 کتــاب در ایــن دوره ۱۵۶ میلیــون و ۸۲۵ هزار 

تومان بود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

زنجانی ها ۱۹۶ میلیون تومان خرج زمستانه کتاب کردند
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 معــاون امــور نمایشــگاهی شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللــی کاســپین زنجــان 
گفــت: با تداوم برگزار نشــدن نمایشــگاه های 
برای صنعتی  جبران ناپذیری  مشــکالت  استان، 

نمایشگاهی استان اتفاق می افتد.
به گــزارش زنگان امــروز، جــالل مفیدی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به نقش نمایشگاه ها در 
توســعه اقتصادی کشور و به تبع آن در استان ها، 
اظهار کرد: نمایشگاه ها انعکاس دهنده محلی برای 
انعکاس کاالهای تولید شده بوده و زمینه رشد و 
توسعه صادرات غیرنفتی نقش پررنگی داشته و 
بازاریابی، رشد صنعت و اقتصاد را به دنبال دارد.
وی نمایشــگاه ها را محل شکل گیری ارتباطات 
تجــاری، علمی، فنــاوری و فرهنگی اعالم کرد 
و افــزود: به رســمیت شــناختن فعالیت های 
نمایشــگاهی به  عنوان فعالیت های صنعتی، ارائه 
تســهیالت اعتباری با شــرایط مناسب به مراکز 
نمایشگاهی کشــور برای نوســازی سالن ها و 
مجهز شــدن بــه تجهیزات جدیــد، حمایت از 
غرفه سازان و باالخره فرهنگ سازی برای معرفی 
اهمیت نمایشگاه ها در گسترش مناسبات تجاری 
با کشــورها و تعامل با جهان خارج می تواند با 
افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق توسعه 
صادرات، جایگاه ایران را در صنعت نمایشگاهی 

منطقه ارتقا بخشد.
این مســوول ادامه داد: رویدادهای نمایشگاهی 
در دوران تحریم می تواند گشــایش های زیادی 
را به همراه داشــته باشد و برگزاری نمایشگاه ها 
و رویدادهای نمایشــی ســبب می شــود که پل 
ارتباطی مستقیمی بین بازرگانان و مصرف کننده، 

تولیدکننده و صادرکننده و ... به وجود آید.
معاون امور نمایشــگاهی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی کاسپین زنجان با اشاره به تعطیلی این 
سایت نمایشــگاهی از بهمن ماه پارسال، تصریح 
کرد: نمایشگاه کاسپین اولین سایت نمایشگاهی 
کاماًل خصوصی در کشــور است و پس از شیوع 
بیماری کرونا در راستای حفظ سالمت اجتماعی 
از اواخر سال گذشته، با تمکین بر مصوبات ستاد 

ملی و اســتانی پیشــگیری از کرونا، با پرداخت 
خســارت به طرفین قرارداد، نمایشگاه های پایان 
سال را لغو کرد و این در حالی بود که نمایشگاه ها 

تا آخر سال در دیگر استان ها برگزار شد.
مفیــدی از مصــوب نشــدن تقویم ســه  ماهه 
نمایشــگاهی اســتان زنجان در سال کنونی خبر 
داد و گفــت: با وجود اینکه در دیگر اســتان ها 
نمایشگاه های عمومی و تخصصی برگزار می شد 
ولی شــوربختانه در زنجان تقویم نمایشــگاهی 

اســتان مصوب نشد و در ادامه ســال نیز دیگر 
استان ها طبق تقویم شان، نمایشگاه  و رویدادهای 
نمایشگاهی را برگزار کردند ولی در استان زنجان 
هیچ نمایشــگاهی برگزار نشــد که به برخورد 

سلیقه ای مدیریت در استان ها بستگی دارد.
وی عنوان کرد: بر پایه بخشنامه ستاد ملی کرونا 
در تابستان، در استان های با شرایط زرد و نارنجی 
نمایشــگاه و رویدادهای نمایشــگاهی می تواند 
برگزار شود. چهار نمایشگاه عمومی و تخصصی 

و یک رویداد نمایشگاهی با عنوان دستاوردهای 
مقابله با کرونا برای تابستان امسال مورد موافقت 
کارگروه توســعه تجارت قرار گرفت ولی ستاد 
پیشــگیری از کرونای استان با آن موافقت نکرد 
و برگزاری نمایشگاه دوباره کنسل شد و این در 
شرایطی بود که در کارگروه توسعه تجارت مقرر 
شــده بود در صورت رضایت از نحوه برگزاری 
نمایشگاه اول، اجازه برگزاری دیگر نمایشگاه ها 

داده شود.

این مســوول با بیان اینکه در شهری مانند اهواز 
که شــرایط مناسبی به دلیل شــیوع کرونا ندارد، 
نمایشــگاه عمومی برگزار شــده و می شود ولی 
در اســتان زنجان حتی در شرایط آبی هم اجازه 
برگزاری نمایشگاه داده نشد، یادآور شد: فعالیت 
بازار، پاســاژها، مراکــز خرید و ... در اســتان 
زنجان تداوم دارد و شــاهد تجمع شهروندان در 
محیط های بسته هســتیم؛ این در حالی است که 
سایت نمایشگاهی کاسپین ۱۶ هزار مترمربع فضا 

بــا ارتفاع ۱۶ متر ســقف و تهویه دارد و محقق 
نشــدن تقویم مصوب نمایشگاهی استان عالوه 
 بر خســارت های مالی، خسارت زیادی به اعتبار 
نمایشــگاه های اســتان وارد می کند که برخی از 

آن ها غیرقابل جبران است.
معاون امور نمایشــگاهی شرکت نمایشگاه های 
بین المللــی کاســپین زنجان اظهار کــرد: همه 
مشاغل از شیوع کرونا و تغییرات منفی وضعیت 
اقتصــادی در کشــور و حتی در جهــان متاثر 
شــدند ولی این تاثیر بر روی بخش نمایشگاهی 
بســیار بیشتر از آن اســت. در سال های گذشته 
نمایشــگاه داری دیگر صرفــه اقتصادی ندارد و 
حال شــیوع بیماری کرونا این مشــکل را بیش 
از پیش نمایان کرده و برخورد سلیقه ای مدیران 
با بخش نامه های ارســالی از مرکز در استان های 

مختلف بر این مهم دامن می زند.
مفیدی ادامه داد: امســال ۶۷ عنوان نمایشگاهی 
و ۲۴ رخــداد نمایشــگاهی مصــوب تقویــم 
نمایشگاهی استان لغو شد و برای سال آینده نیز 
تقویم مشابهی به کارگروه توسعه صادرات استان 
ارائه شده و منتظر تصویب آن هستیم. شوربختانه 
به دلیل برگزار نشــدن نمایشگاه ها، کارکنان این 
شــرکت از ۳۰ به ۱۳ نفر کاهش یافته اســت و 
اگر این تعطیلی ها ادامــه پیدا کند دوباره مجبور 
به تعدیل نیرو هســتیم که عالوه  بر بیکاری خود 
افراد، آسیب های روانی و اجتماعی را متوجه آنان 

و خانواده شان می کند.
در  نمایشــگاهی  فراکســیون  تشــکیل  از  وی 
مجلس شورای اســالمی خبر داد و خاطرنشان 
کــرد: امیدواریــم نماینــدگان مجلــس در این 
زمینه همکاری الزم را داشــته باشــند تا بخشی 
از مشــکالت برگزاری نمایشــگاه ها حل شود 
و دیگر مشــکل صنعت نمایشــگاهی اســتان، 
نمایشگاهی  نمایشگاه ها و رویدادهای  برگزاری 
توسط دستگاه ها و سازمان های استان در فضایی 
غیراستاندارد است که امیدواریم با اتخاذ سیاستی 
واحد، برگزاری نمایشــگاه های از کانالی واحد 

اتفاق بیفتد.

معاون امور نمایشگاهی شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان تشریح کرد؛

نمایش تاثیر منفی کرونا بر رخ نمایشگاه های استان زنجان
 در سال های گذشته نمایشگاه داری دیگر صرفه اقتصادی ندارد و حال شیوع بیماری کرونا این مشکل را بیش از پیش نمایان کرده است 

انصارالمهدی   جانشین فرمانده ســپاه 
)عج( اســتان زنجــان از توزیع ۳۵۵ســری 
جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقالب اســالمی 
به نوعروســان نیازمند زنجانی همزمان با عید 

سعید مبعث خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ ابوالفضل 
طهماســبی با بیان اینکه پس از شیوع ویروس 
کرونا در سطح استان، سپاه انصارالمهدی)عج( 
از همان روزهای نخستین پای کار آمد، اظهار 
داشــت: سپاه اســتان عالوه بر کمک به کادر 
درمــان، در رزمایش کمــک  مومنانه و توزیع 
جهیزیه به نوعروسان نیازمند زنجانی اقدامات 

بسیار خوبی را انجام داد.
وی بــا بیان اینکــه از ابتدای امســال تاکنون 
ســپاه با همکاری برخی دستگاه های اجرایی 
جهیزیه هــای زیادی را بر پایه بانک اطالعاتی 
بســیج بین نوعروســان نیازمند استان زنجان 
توزیع کرده است، تصریح کرد: ما معتقدیم که 
نباید مانع ازدواج جوانان  مشکالت اقتصادی 

به ویژه قشر ضعیف جامعه شود.
 جانشــین ســپاه انصارالمهدی)عج(اســتان 
زنجــان با بیــان اینکه همزمان با عید ســعید 
مبعث  ۳۵۵سری جهیزیه اهدایی رهبر معظم 
انقالب)مدظلــه العالــی(در بین نوعروســان 
نیازمنــد زنجانی توزیع می شود،خاطرنشــان 

کرد:همچنین ۳۵۵بســته معیشتی نیز به همت 
سپاه استان به این نوعروسان تقدیم می شود.

ســردار حزنی؛دبیر  از حضــور  طهماســبی 
پاســداران  قــرارگاه محرومیت زدایی ســپاه 
بسیج  زهرایی؛رییس  اسالمی،ســردار  انقالب 
ســازندگی کشور ومسوولین اســتانی در این 
آییــن خبر داد وافزود:این اقدام خداپســندانه 
با همکاری جهادگران اســتان ،موسسه خیریه 
حضرت رقیه)س(،مجمع خیرین وکمک های 

مردمی استان،ســتاد اجرایــی فرمان حضرت 
انصارالمهدی)عج(،ســازمان  امام)ره(،ســپاه 
اوقاف وامور خیریه وکنگره ملی ۳۵۳۵شــهید 

استان زنجان اجرایی می شود.
 این مســوول در پایان یادآور شد:آیین اهدای 
۳۵۵سری جهیزیه به همراه ۳۵۵بسته معیشتی 
به نوعروســان نیازمند زنجانی روز چهارشنبه 
۲۰اسفندماه سال کنونی همزمان با عید مبعث 
پیامبر اکرم )ص(در این استان برگزار می شود.

 فرنشین زندان های استان زنجان گفت: از 
ابتدای سال کنونی تاکنون و با همت و تالش های 
شــبانه روزی همکاران توانسته ایم رضایت ۱۸ 
زندانی محکوم به قصاص را از اولیای دم گرفته و 

موجبات رهایی آنان را فراهم کنیم.
بــه گزارش زنــگان امروز، محمد جــوادی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: به همت 
و تالش مســوولین زندان ابهر و شــورای حل 
اختالف، اولیای دم متقول در روزهای مبارک و 
فرخنده ماه رجب در پای چوبه دار از حق خود 

گذشته و قاتل را بخشیدند.

فرنشین زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 
زنجان ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت 
را یکی از اولویت های مهم در سازمان زندان ها 
دانسته بیان کرد: تالش ها در مجموعه زندان های 
اســتان بر اصل مهم و اثر گذار اشــاعه فرهنگ 
گذشت و ایثار و لزوم صلح و سازش در پرونده ها 

برای رهایی زندانیان متمرکز شده است.
وی تصریح کرد: این زندانی از ســال ۱۳۹۱ به 
اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس بود که با 
همت مددکاران و مسؤولین زندان و شورای حل 

اختالف از اجرای حکم قصاص رهایی یافت.

فرنشــین زندان ها و اقدامــات تأمینی و تربیتی 
استان زنجان افزود: از ابتدای سال کنونی تاکنون 
و با همت و تالش های شــبانه روزی همکاران 
توانسته ایم رضایت ۱۸ زندانی محکوم به قصاص 
را از اولیــای دم گرفته و موجبات رهایی آنان را 

فراهم کنیم.
وی بــا بیان این که رویکــرد اصلی در کنترل و 
کاهش آسیب های اجتماعی گسترش آموزش ها 
در زندان است، تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات 
قابل قبولی در زندان های استان به منظور پیشگیری 

از آسیب ها انجام شده است.

 برگــزاری کنگره ۳۵۳۵ شــهید زنجان 
همکاری همه دستگاه های اجرایی را می طلبد. 
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
گفت: برگزاری باشکوه کنگره ملی ۳۵۳۵ شهید 
استان زنجان در گروه همکاری و حمایت همه 

دستگاه های استان است.
به گزارش زنگان امروز، سردار جهانبخش کرمی 
در ســتاد برگزاری کنگره ۳ هزار و ۵۳۵ شهید 
استان زنجان با بیان اینکه اسناد خوبی از شهدا 
در این بازه جمع آوری شــده  اند اظهار داشت: 
این اسناد برای نسل های آینده مکتوب خواهند 
شــد و باید نســل های بعدی را از نظر معنوی 

تغذیه کنند.
وی تصریح کرد: ۳۴۴ هزار و ۹۵۹ برگ ســند، 
۲۴۸ هزار و ۶۲۲ قطعه عکس، ۸۹ ساعت فیلم 
از جبهه های دفاع مقدس و ۱۱۲ ســاعت نوار 
کاست جمع آوری شده اســت. همچنین ۵۷۶ 
ساعت تاریخ شــفاهی، صوتی و تصویری و ۴ 
هزار و ۱۹۹ نگاتیو نیز در اختیار دبیرخانه کنگره 

قرار گرفته است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( زنجان با ابراز 
امیــدواری برای برگزاری هرچــه بهتر کنگره، 
بــرای هرچه  دقیقی  برنامه ریزی های  افــزود: 
بهتر برگزار شــدن کنگره داریــم و امیدواریم 
دستگاه های اجرایی نیز با جدیت پای کار بیایند.
 وی عنوان کــرد: فراخوان طرح های تبلیغاتی، 
تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی، دیوار نویسی با 

موضوع ایثار و شهادت نیز باید عملیاتی شوند و 
در اولویت های ما هستند . خوشبختانه شهرداری 
زنجان هم اقدامات خوبی در این راســتا انجام 

داده است.
 سردار کرمی با اشــاره به تعداد باالی شهدای 
اصناف و رتبه دوم استان زنجان از نظر جمعیتی 
در پشــتیبانی جبهه های رزم، خاطرنشان کرد: 
انتظار داریم دبیرخانه اصنــاف فعالیت بهتری 
داشته باشد و نقش شهدای اصناف را پررنگ تر 

کند. وی با بیان اینکه کاشــت نهال یا اقدامات 
این چنینی همیشه انجام می شوند گفت: اما نکته  
متمایز کننده سال کنونی مزین شدن نهال ها به 

نام شهدا و برکاتی است که نصیب می شود.
 فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان 
تاکید کرد: ادارات و دستگاه ها باید بحث اعتبار 
را حل کنند و باید به شــکلی بــا ایثارگران و 
دســتگاه های خود این موضوع را به تصویب 

برسانند که مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.

جانشین سپاه زنجان:

توزیع 355سری جهیزیه 
در میان نوعروسان نیازمند

آزادی 18 زندانی محکوم به قصاص در زنجان

تاکید فرمانده سپاه زنجان جهت جمع آوری 
اسناد و آرشیو رزمندگان و شهدا

دستفروشان باید عالوه بر رعایت 
فاصله ایمن )حداقل یک تا دو 
متر(، در صورت امکان، مسیر 
ورود و خروج افراد را جدا کنند.

پیام های بهداشتی در روزهای کرونایی
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كوچك ترین اشتباه كرونایی 
جبران ناپذیر خواهد بود

 فرمانده ســتاد مقابله بــا کرونا در 
کالنشهر تهران، با اشاره به خستگی مردم از 
طوالنی شدن دوران کرونا، هرگونه اشتباه در 

رعایت پروتکل ها را جبران ناپذیر خواند.
علیرضا زالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به 
نگرانی ها درباره شیوع ویروس جهش یافته 
در کشور اشــاره کرد و گفت: باید بیش از 
هر زمان دیگری به اجــرای پروتکل های 
بهداشتی و رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله 

با کرونا توجه شود.
وی با اشاره به خسته شدن مردم از طوالنی 
شــدن زمان ماندگاری ویــروس، افزود: 
فرسایشی شدن این بیماری توان اجتماعی 
و تاب آوری مردم را تقلیل داده اســت اما 
مجبوریم این شرایط سخت را تحمل کنیم.

زالی با عنــوان این مطلب که کوچک ترین 
اشتباه در مسیر مقابله با این ویروس می تواند 
منجر به ســیر صعودی بیماری و افزایش 
مرگ و میرها شــود، تاکید کرد: نکته مهم 
در مبارزه با این بیماری، کاستن از مرگ و 
میرها است که شامل همه افراد اعم از مردم 

و مدافعان سالمت می شود.

كرونا هنوز داروی قطعی ندارد
 عضــو کمیته علمــی کرونا گفت: 
بیماری کرونا هنــوز درمان قطعی ندارد و 
برای درمان بیمــاران از روش های درمانی 
موجود در پروتکل وزارت بهداشت استفاده 

می شود.
مســعود مردانی متخصــص بیماری های 
عفونــی در گفت وگــو با فــارس درباره 
روش های درمان کرونا انگلیســی توضیح 
داد: روش های درمان و پیشگیری کرونای 
انگلیسی مانند کرونای معمولی است و این 

بیماری قدرت سرایت بیشتری دارد.
وی با بیان اینکــه بیماری کرونا هنوز دارو 
و درمان مشــخصی ندارد بــرای مبتالیان 
به ویــروس جهش یافته هــم همچنان از 
داروهــای ثبت شــده در پروتکل درمانی 
استفاده می شود اظهار داشت: درباره مدت 
زمان ناقل بودن افراد در کرونای انگلیســی 
اطالعات دقیقی وجود نــدارد و برخی از 
اخباری که در مورد نوع جهش یافته کرونا 
در فضای مجازی آمده خیلی دقیق و علمی 

نیست.
وی اظهار داشــت: برخــی از همکاران ما 
مواردی از درگیری کودکان با ویروس کرونا 
انگلیسی را در اســتان خوزستان مشاهده 
کرده انــد بنابراین باید بیش از پیش مراقب 
کودکان بود. عضو کمیتــه علمی کرونا با 
اشــاره به اینکه هنوز در کمیته کشوری در 
مورد رنگ بندی شهرها به منظور  مسافرت 
مردم صحبتی نشــده است، گفت: با توجه 
به اینکه در ماه اسفند هستیم و نزدیک عید 
نوروز، مردم نباید شرایط را عادی بدانند و 
فقط خریدهای ضروری را انجام دهند، ستاد 
کرونا در روزهــای آتی رنگ بندی جدید 
شــهرها را به منظور اعمال محدودیت ها 

اعالم خواهد کرد.

افراد وظیفه شناس 
عمر طوالنی تری دارند

 مطالعات نشــان می دهــد افرادی 
که وظیفه شناســی، یک ویژگی برجسته 
شخصیتی شان است ممکن است با خطر 

مرگ و میر کمتری رو به رو باشند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال 
نیوز تــودی، چندین مطالعــه ارتباط بین 
شخصیت، نشانگرهای زیستی سیستم ایمنی 
بدن و نتایج طوالنی مدت سالمت را نشان 

داده است.
نشانگر زیســتی مربوط به سیستم ایمنی، 
 C ۶( و پروتئین واکنشــی-IL( ۶ اینترلوکین
CRP((، بخشی جدایی ناپذیر واکنش ایمنی 
هستند که هم نقش التهاب زایی و هم ضد 

التهابی دارند.
محققان دریافتند وظیفه شناسی، تمایل به 
مسوولیت پذیری، ســازماندهی و توانایی 
خودکنترلی، یکی از ویژگی های شخصیتی 
است که با خطر پایین تر مرگ و میر مرتبط 

است.
محققان دریافتند کسانی که از وظیفه شناسی 
باالتر بــه عنوان یک ویژگی شــخصیتی 
برخوردار هستند، سطح IL-۶ پایین تری نیز 

دارند که خطر مرگ را کاهش می دهد.
دکتر »پارایک ســولیابان«، سرپرســت تیم 
تحقیق از دانشــگاه لیمریک ایرلند، در این 
باره می گوید: »شخصیت ما در طول زندگی 
از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین 
به طور فزاینده ای آشکار می شود که چقدر 
شخصیت برای ســالمتی طوالنی مدت و 

طول عمر ناشی از آن مهم است.«
بســیاری از مطالعات، وظیفه شناسی را به 
رفتارهای مفید مرتبط با سالمت، از جمله 
مصرف کمتر الکل، مصرف کمتر ســیگار، 
عادات غذایی ســالم و فعالیت بدنی بیشتر 

مرتبط می دانند.

خبــر
سفارش دکتر زالی به مردم؛

سفر نروید، ظرفیت درمانی استان ها پُر است
 سفرهای نوروزی فرایند چرخش ویروس را تسهیل می کند

 فرمانده عملیات ستاد مدیریت بیماری کرونا 
در کالنشــهر تهران با تاکید بر اینکه، زیرساخت 
های بهداشــتی و درمانی بیشتر استان های هدف 
برای سفرهای نوروزی تنها متناسب جمعیت همان 
منطقه است، به مردم سفارش کرد برای حفظ جان 
خود و عزیزانشــان، از انجام سفرهای نوروزی به 

جد خودداری کنند.
دکتر علیرضا زالی در گفت و گو با خبرنگار گروه 
دانشگاه و آموزش ایرنا با بیان اینکه، به طور طبیعی 
و به دلیل شرایط خاص موجود، امروز ما در تمام 
کشور با موج جدیدی از ویروس جهش یافته رو 
به رو هســتیم، افزود: شوربختانه سرعت سرایت 
پذیری و انتقال این ویــروس جهش یافته و آثار 
ناشــی از بیماری زایی و مرگ آفرینی آن نسبت 
به واریانت کالســیک به مراتب افزایش پیدا کرده 

است.
وی افزود: با توجه بــه رفتارهای جدید ویروس 
کرونا، شرایط حال کشور شرایطی کامال متفاوت 

نسبت به ماه های گذشته است.
ســفرهای نوروزی فرایند چرخش ویروس را 

تسهیل می کند
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران در ادامه با سفارش به مردم برای خودداری 
از سفرهای نوروزی به دالیل فنی - بهداشتی، بیان 
کرد: این رفت و آمدهای بین استانی و بین شهری 
می تواند فرایند چرخش ویروس جهش یافته را 

تسهیل کند و این بسیار مساله آفرین خواهد بود.
زالی همچنین اظهار کرد: شوربختانه مقصد بیشتر 
سفرهای نوروزی هم اکنون مناطق و استان هایی 
هستند که به تازگی از جریان فزاینده و خسته کننده 

امواج ویروس کرونا رها شده اند.
زیرساخت های بهداشتی و درمانی بسیاری از 

استان ها اشباع است 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی همچنین 
بیان کرد: تیم بهداشتی- درمانی در برخی استان ها 
از جمله اســتان گیالن، گلستان مازندران در طول 

یک سال گذشته با آسیب فراوانی مواجه شده اند.
زالی افزود: پس از مدت ها مقداری آمار مبتالیان 
به کرونا در این استان ها در حال فروکش است، اما 

شرایط این استان ها بسیار شکننده است.
وی با تاکید بر اینکه، زیرســاخت های بهداشتی 
و درمانی بیشــتر استان های هدف برای سفرهای 

نوروزی تنها متناسب جمعیت همان منطقه است، 
تصریح  کرد: به هرحال ظرفیت بالقوه و بالفعل این 
مناطق در روزهای قبل اشباع شده و انجام سفرهای 
نوروزی به برخی اســتان ها می تواند فاجعه بار 

باشد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 

تهران در ادامه از مردم خواســت برای حفظ جان 
خود و عزیزانشــان از هرگونه آســیب جدی به 
واســطه ویروس کرونا از انجام سفرهای نوروزی 

خودداری کنند.
تیم بهداشــتی درمانی برخی استان ها نیازمند 

حمایت
زالی همچنین اذعان داشت: شوربختانه در برخی 
از مســافرت هایــی که در تعطیــالت آخر هفته 
شاهد بودیم، فشار غیرمتعارف و سنگینی به شبکه 
بهداشــت و درمان استان های شــمالی از جمله 

گیالن، مازندران و گلستان وارد شد.
وی تاکیــد کــرد: در طول ماه های گذشــته تیم 
بهداشت و درمانی استان های سفرخیز فشار بسیار 
زیادی را متحمل شــده اند، بنابراین برای مراعات 
حال این زحمت کشــان عرصه ســالمت که در 
خستگی مفرط هســتند، باید تدابیر حمایتی الزم 

اندیشیده شود.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهــران در ادامه تاکید کرد: ســفرهای نوروزی به 
دلیل اینکه فرایند سفرها طوالنی تر و با جمعیت 
بیشتری همراه است، می تواند برای شبکه بهداشت 

و درمان کشور مشکل آفرین باشد.
وی با اشــاره به اینکه، در طول سنوات گذشته در 
روزهای نوروز بسیاری از استان های جنوبی کشور 
به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی مطلوب تر 
مقاصدی مناسب برای سفرهای نوروزی مردم بوده 
اند، تصریح کرد: این استان ها نیز به دلیل مجاورت 
با اســتان خوزستان که به شدت از درگیری با این 
ویروس شــکننده تر شده است، می توانند شاهد 

ورود امواج سهمگین کرونا باشند.

 عضو هیات مدیره انجمن علمی آسیب 
شناســی ایران، نســبت به تبعات انجام تست 
تشخیص سریع )رپید( کرونا در مطب ها هشدار 

داد.
محمدعلی برومند، در گفتگو با خبرنگار مهر، به 
تصمیم وزارت بهداشت برای انجام تست کرونا 
با روش آنتی ژن در مطب ها اشاره کرد و گفت: 
آنچه مسلم است اینکه تست پی سی آر همچنان 
روش اصلی تشــخیص کرونا اســت. اما گفته 
می شــود که تست تشخیص سریع در مطب ها، 

مزیت هایی دارد که البته ما قبول نداریم.
وی با اشاره به ادعای مزیت انجام سرپایی تست 
در مطب با هزینه کمتر، افزود: تشخیص کرونا 
با این روش که در مراکز بهداشــت طرح شهید 
سلیمانی انجام می شد و هزینه ای هم برای مردم 
نداشت، خوب بود. زیرا، مراجعات زیاد بود و 

الزم می دیدند که از این روش استفاده کنند.
برومند با عنوان این مطلب که تســت پی سی 
آر در ابتدای شــیوع بیماری در کشــور در ۲ یا 
۳ مرکز انجام می شــد، گفت: هم اکنون بالغ بر 
۳۶۰ مرکز اعم از دولتی و خصوصی مشــغول 

انجام این تست هستند. حال پرسشی که مطرح 
می شود این است که اگر این مراکز هست، لزوم 

تست کرونا در مطب ها چیست.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی 
ایران ادامه داد: مقایســه شــده که جواب تست 
کرونا در روش پی سی آر تا ۳۰ درصد احتمال 
منفــی کاذب وجود دارد و بــه همین میزان در 
روش آنتی ژن نیز این خطای منفی کاذب وجود 
دارد. یعنی اینکه میزان خطا در روش تشخیص 
ســریع، خیلی بیشتر اســت و احتمال دارد فرد 

مبتال باشد اما جواب او منفی نشان می دهد.

وی با اشاره به شــرایط خاص انجام تست در 
آزمایشگاه ها، گفت: با انجام تست در مطب ها، 
خیلی از جواب ها منفی خواهد شد و این اطمینان 
کاذب به افراد می تواند بیماری را گسترش دهد. 
برومند با اشــاره به ادعای کاهش هزینه تست 
در مطب ها، اظهار داشــت: وقتی جواب منفی 
می شود، پزشک به بیمار می گوید اگر می خواهد 
مطمئن تر شود، یک تست پی سی آر هم انجام 
بدهد. یعنی اینکه هزینه بیشتری را متقبل بشود.

وی همچنین به دستورالعمل ۵ ساعت آموزش 
برای پزشــکان مطب ها اشــاره کــرد و گفت: 

تجربه نشان داده است که با چنین آموزش هایی 
نمی توانیم به اهداف مدنظر برســیم. همان طور 
که یک بیمــار دیابتی که در منزل از دســتگاه 
اندازه گیری قندخون استفاده می کند و احتمال 
اشتباه او خیلی باال است. از همین رو، انجام این 
تست در مطب ها که اصوالً توسط خود پزشک 
انجام نخواهد شد و فرد دیگری انجام می دهد، 

می تواند با خطا و اشتباه همراه باشد.
برومنــد در ادامه به انجام تســت آنتی بادی در 
اوایل شــیوع بیماری کرونا در کشور اشاره کرد 
و افزود: بعد از مدتی که تست آنتی بادی انجام 

می شــد گفتند که با توجه به میزان خطای آن، 
کالهبرداری اســت و در نتیجه تست آنتی ژن 

انجام شد.
وی با اشاره به اینکه هزینه هر تست آنتی بادی 
۳۰ هزار تومان بود که حتی آن را تعزیراتی هم 
کردند تا گران تر نشود، تاکید کرد: اما حاال برای 
تست آنتی ژن در مطب ها ۷۰ هزار تومان هزینه 
در نظر گرفته اند که شامل ۶۰ هزار تومان هزینه 

تست و ۱۰ هزار تومان هزینه انجام آن است.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آسیب شناسی 
ایــران، در ادامه به مرزبندی مطب ها برای انجام 
تست کرونا اشاره کرد و گفت: فلسفه اینکه فقط 
بعضی مطب ها مثل متخصصین داخلی، عفونی، 
ریــه و...، اجازه انجام تســت را دارند، برای ما 

آزمایشگاهیان مشخص نیست.
وی ادامــه داد: پرســش ما این اســت که چرا 
همین تســت را نمی دهند آزمایشــگاه ها انجام 
بدهند. چرا انحصاری در مطب ها شــده است. 
اگر همه مطب ها نمی توانند، پس باید اولویت را 
به آزمایشگاه ها بدهند که اساساً برای انجام این 

قبیل کارهای تشخیصی بنا شده اند.

عضو هیات مدیره انجمن علمی آسیب شناسی ایران عنوان کرد؛

ماجرای تست کرونا در مطب ها
 تبعات جواب منفی کاذب

 پزشــک متخصص با اشــاره بــه اینکه 
خســتگی و بی حالــی اولین عالمــت کرونای 
انگلیســی اســت، گفت: دیگر برای مراجعه به 
پزشک منتظر بروز عالئم عجیب وغریب نباشید، 
چراکه در این ویروس دو فاز ویروسی و التهابی 
همزمان شده و حتی با وجود اکسیژن خون باال، 

ویروس تخریب خود را آغاز می کند.
به گزارش فارس، »محســن ابراهیــم زاده« فوق 
تخصص بیماری هــای عفونی در برنامه »طبیب« 
گفت: با توجه به اینکه این ویروس در حال تکثیر 
است و هر ویروسی که مرتبا در حال تکثیر است 
در حال جهش های متوالی است، بنابراین بیماران 

با تابلوها و عالئم متفاوتی به ما مراجعه کنند.

این پزشک متخصص با اشاره به اینکه در کرونای 
قبلی دو فاز مســتقل ویروسی و التهابی داشتیم، 
اظهار کرد: اما در ویروس جهش یافته این دو فاز 
در هم ادغام شده و همزمان با تکثیر ویروس فاز 

التهابی هم شــکل گرفته و ضربه های خودش را 
می زند، بنابراین بیماری که دو شــب قبل با حال 
عمومی خوب دیده بودیم بعد از ۴۸ ســاعت با 
درگیری مواجه می شــود چیزی که اصال انتظار 

نداشتیم در این مرحله ببینیم.
وی همچنیــن عنوان کرد: ایــن ویروس به دلیل 
چسبندگی زیاد مسری تر است، بیماری داشتم که 
با یک ســوار اتوبوس شدن شب عالئمش ظاهر 
شده و دو شــب بعد هم ریه درگیر و در بخش 
مراقبت   های ویژه هم بســتری شده، یا فردی که 
با مترو بــه بازار رفته و فردای آن روز تب و لرز 
گرفته، بنابراین افراد خستگی، بی حالی و ضعف 
را جدی بگیرند چــون اولین عالمت به ویژه در 
کرونای انگلیسی است و منتظر عالئم عجیب و 

غریب دیگری نباشند.
ابراهیم زاده با تأکید بــر اینکه هر چه فرد زودتر 
مراجعــه کند و ما زودتر و به موقع تر از ابزارها و 
داروها استفاده کنیم موفق تر هستیم، یادآور شد: 

بنابراین نباید زمان طالیی درمان را از دست داد، 
منتظر کاهش اکســیژن خون و تب و لرز نباشید، 
به ویژه جوانان چون رزرو ریه شــان زیاد است 
ممکن است در مراحل اولیه درگیری ریه خودش 
را نشان ندهد مثل اتفاقی که برای فوتبالیست های 
عزیزمان افتاد و عالئم و درگیری ریه دیر خودش 

را نشان داد.   
فــوق تخصــص بیماری های عفونــی در ادامه 
تصریح کرد: مــا داروی جدیدی بــرای درمان 
کرونای انگلیسی نداریم و در این مورد هم فقط 
به اقدامات حمایتی مان تکیه می کنیم، این اقدامات 
مهمترین اصل درمان است یعنی اینکه جلو برویم 
تا ببینیم بیمار چه عالئمی پیدا می کند و از عهده 
آن نواقصــی کــه در ارگان هــای مختلف ایجاد 

می شود به موقع برآئیم.
وی همچنین توضیح داد: مثال کسی که وارد بخش 
مراقبت های ویژه می شود ما باید با روش های غیر 
تهاجمی اکسیژن خون او را باالی ۹۰ نگه داریم، 

هر چه به ســمت لوله گذاری و تهویه مکانیکی 
پیش برویم احتمال اینکــه بتوانیم این فرد را از 
زیر دســتگاه درآوریم کمتر اســت، بنابراین در 
پروتکل های جدید هم ســفارش شده تا آنجا که 
ممکن اســت بیماران را لوله گــذاری نکنیم و از 
روش هایی مثل »ان آی وی« یعنی ماســک هایی 
که با فشار اکسیژن رسانی می کنند استفاده شود که 
البته این هم بســیار سخت است چون این فشار 

هوا به همه اندام ها وارد می شود.

ابراهیم زاده در پایان یادآور شــد: البته در اثر این 
فشار اکسیژن ممکن است ریه دچار حبابچه های 
هوایی شــود و من مواردی داشتم که بعد از چند 
ماه وقتی سی تی می گیریم ظرفیت ریه کم شده و 
حالت هایی شبیه تاول یا بادکنک های کوچکی در 
ریه بیمار ایجاد شده که در اثر همان اکسیژن تراپی 
اســت که البته در شــرایط بحرانی قطعا باید از 
آنها استفاده شــود، به همین دلیل است که فقط 

پیشگیری حرف اول را می زند.

نخستین عالمت کرونای انگلیسی

منتظر بروز عالیم عجیب وغریب نباشید

 فــوق تخصص ریه گفــت: آمبولی به 
دلیل لخته خونی اتفاق می افتد که معموال از پاها 
حرکت کرده و به ســمت عروق ریوی حرکت 

می کند.
عاطفه فخاریان فوق تخصص ریه در گفت وگو 
با خبرگــزاری فارس درباره آمبولی ریه و عالئم 
آن گفت: لخته خونی که معموال از پاها حرکت 
کرده و در مسیر جریان خون قرار می گیرد وارد 
عروق ریوی می شــود و در جایی قرار می گیرد 
که باعث اختالل در تبادل اکســیژن و دی اکسید 
کربن شده و آمبولی ایجاد می کند. عالئم آمبولی 

بســتگی به اندازه رگ دارد. اگر رگ بزرگ ریه 
درگیر شود عالئم آن به طور تنگی نفس شدید، 
احساسا ســنگینی و درد شدید در قفسه سینه و 
افت فشار خون نمایان شود. اما اگر این لخته در 
رگ های انتهایی ریه قرار داشته  و ریز باشد می 
تواند موجب درد تیزی در کناره های قفسه سینه 
شــده و لخته خونی در خلط ایجاد کند اما نفس 

تنگی خیلی شدید ندارد. پس لخته هایی که می 
توانند باعث عواقب ناگوار برای فرد شوند لخته 
هایی هســتند که در رگ های بزرگ ریوی قرار 

می گیرند. 
دانشــیار دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی 
عواملی همچون سیگار کشــیدن، بیماری های 
قلبی و کلیوی و دیابت، دراز کشیدن برای مدت 

های طوالی در بستر در ابتال به آمبولی بسیار تاثر 
گذار دانست و افزود: بیماری های مزمن بدخیم 
هم شانس لختگی خون را باال می برند. هم اکنون 
افرادی که مبتال به کووید ۱۹ خیلی شــدید می 
شوند و در بیمارستان بستری هستند هم می توانند 

دچار لختگی خون و آمبولی ریه شوند.
فخاریان فوق تخصص ریه کشورمان در راستای 

پیشــگیری از آمبولی ریه گفــت: افرادی مثل 
رانندگان که مجبورند ســاعت های طوالنی پای 
خود را آویــزان نگه دارند بایــد جوراب های 
ضد انعقاد خون بپوشــند و یا در مواردی باید از 
داروهای ضد انعقاد خون اســتفاده کرد. اگر چه 
کنترل بیماری زمینه ای می تواند احتمال آمبولی 

را کاهش دهد.
وی خاطرنشــان کرد: خلط خونی می تواند به 
دلیل مشکل در مجاری تنفسی باالیی)بینی، حلق 
و حنجره( یا ریه باشد و یا حتی مربوط به مجاری 

گوارشی باشد که معاینه پزشک را می طلبد.

آمبولی ریوی چیست و چه عالیمی دارد؟
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سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
خبری از سهمیه بنزین 

نوروزی نیست
 ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
نفتی گفت: درباره تخصیص  فرآورده های 
ســهمیه بنزین نوروزی مازاد بر ســهمیه 
ماهانه، هیچ تصمیمی ازسوی هیات دولت 

به وزارت نفت ابالغ نشده است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، »فاطمه کاهی« گفت: با توجه به شرایط 
ادامه شیوع کرونا در کشور و مخاطره هایی که 
سفرهای نوروزی می تواند از نظر گسترش 
شیوع بیماری برای مردم داشته باشد، بعید 
به نظر می رسد که شاهد تخصیص سهمیه 

نوروزی بنزین باشیم.
وی اعالم کرد: هیچ تصمیم یا مصوبه ای تا 
این لحظه، درباره تغییر در سهمیه بندی بنزین 
برای ســال ۱۴۰۰ ابالغ نشده و چنانچه در 
روزهای باقیمانده از ســال نیز در این باره 
مصوبه ای تازه ابالغ نشــود، با آغاز سال نو 
ســهمیه بنزین فروردین ماه، مطابق ماه های 
گذشــته در کارت ســوخت خودروها و 

موتورسیکلت ها شارژ می شود.
سهمیه بندی بنزین با دو نرخی شدن آن به 
سیســتم عرضه سوخت کشور بازگشت و 
از ۲۴ آبان ماه ســال ۱۳۹۸ در دســتور کار 
قــرار گرفت و تا امروز ۱۷ نوبت ســهمیه 
ماهانه بنزین در کارت سوخت خودروها و 

موتورسیکلت ها شارژ شده است.
به گزارش ایرنا، ســال گذشته نیز به دلیل 
شیوع کرونا، سهمیه ای برای نوروز در نظر 
گرفته نشــد. در مقابل سخنگوی دولت در 
همان زمان اعالم کرد که سهمیه نوروزی با 
اتمام همه گیری کرونا کارت های سوخت 

شارژ می شود.

مهر تایید مجلس 
بر گرانی اینترنت

 طرح جنجالی کمیســیون تلفیق که 
باعث »گران« شدن اینترنت می شود، باالخره 

در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بــه گزارش ایرنا، اوایل اســفندماه، طرحی 
توسط کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب 
رســید که حکایت از افزایش ۱۰درصدی 
حق السهم دولت از اپراتورها داشت. افزایش 
مالیاتی کــه به گفته وزیــر ارتباطات ۱۰۰ 

درصد به گرانی اینترنت منجر خواهد شد.
با اینکه تحلیل های این مدت نشان می داد که 
تصویب این قانون به ضرر کاربران است و 
حتی مصوبه شورای عالی فضای مجازی در 
باره سهم ۲ درصدی اینترنت در سبد خانوار 
را زیر سوال می برد، اما مجلس امروز )شنبه( 
در صحــن علنی این مصوبه را به تصویب 

رساند.
بر این پایه، حق السهم پرداختی شرکت های 
اینترنتی از سال ۱۴۰۰، به میزان ۱۰ درصد 

افزایش خواهد یافت.
سه هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این 
اقدام نیز به »صداوسیما« برای »نظارت« بر 
محتوای فضای مجازی به »شرکت مخابرات 
ایران« برای توســعه اینترنت خانگی برای 
»مقابلــه« و رقابت با اینترنــت ماهواره ای 
SpaceX و همینطــور تولید محتوا در فضای 

مجازی تخصیص خواهد یافت.
همچنیــن بندی از این تبصــره که قبال در 
مجلس تصویب شــده بود و بــر پایه آن 
هرگونه افزایش قیمــت اینترنت را ممنوع 
اعالم کرده بود، از مصوبه حذف شد. به نظر 
می رسد فشار تامین این ۳هزار میلیارد تومان 

از جیب مردم خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
پیش از این هشدار داده بود که تصویب این 
پیشنهاد نمایندگان، باعث افزایش چشمگیر 

قیمت اینترنت خواهد شد.

خرید و فروش سكه 
در میانه كانال

 ۱۰ میلیون تومانی
 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدیــد در بازار تهران دیروز )دوشــنبه( با 
افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری 
گذشــته، به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار 

تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، در ســاعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه 
دیروز، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

۱۰ میلیون  و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون 
و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 
۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو 

میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی ۱۸ عیار به یــک میلیون و ۲۶ هزار 
تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۴۴۷ 

هزار تومان رسید.
اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۶۹۳ 

دالر و ۳۲ سنت فروخته شد.

خبر

 این روزها کسادی بازار خودرو این پرسش 
را ایجاد مــی کند که آیا کاهش قیمت خودرو در 
سال جدید ادامه خواهد داشت؟ این موضوع تا حد 
زیادی به وضعیت عرضه خودروسازان و نوسان 

نرخ ارز بستگی دارد.
به گزارش فارس، بازار خودرو در حالی روزهای 
نسبتا آرام و کم مشتری را سپری می کند که ایجاد 
اطمینان نســبت به این بازار بــرای خریداران و 
فروشندگان نیازمند برنامه ریزی دقیق در باره میزان 

تولید و عرضه خودروسازان است.
هم اکنون با کاهش نوســانات نرخ ارز، خریداران 
زیادی در بازار خودرو دست نگه داشته اند و منتظر 
تاثیر بیشــتر این اتفاق بر بازار خودرو هستند که 
باید دید سیاســت های ارزی کشور به چه سمتی 
در حرکــت خواهد بود و تاثیر بعدی آن بر خرید 
و فروش خودرو چیست؟ در عین حال، اثر تورم 
ســال بعد بر بازار خودرو نیز باید مشخص شود 
و در این میان آنچه اهمیــت زیادی دارد افزایش 
عرضه خودروسازان است تا به حجم بیشتری از 
تقاضاها پاسخ مثبت داده شود. همچنین باید دید 
قیمت کارخانه ای خودروســازان تغییری می کند 

یا خیر؟
در این باره نعمت اله کاشانی نسب، نایب رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو درباره آخرین 
وضعیت بازار خودرو گفت: قیمت خودرو از هفته 
گذشــته بدون تغییر بوده و اگر هم نوسانی وجود 

داشته، بین یک تا ۲ میلیون تومان است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عرضه خودروسازان 
افزایش یافته، قیمت ها رو به کاهش اســت. اگر 
خودروسازان در سال جدید همین روند عرضه را 
داشته باشند شاهد کاهش قیمت ها در سال  آینده 
خواهیم بود. بعید به نظر می رســد قیمت خودرو 
در ســال جدید افزایش یابد و همین روند تعادلی 

را خواهیم داشت. 
کاشــانی نســب با بیان اینکه اکنون تنها مصرف 
کنندگان در بازار حضــور دارند، گفت: مردم اگر 
قصد خرید خودروی خارجی و میلیاردی را دارند، 
صبر کنند زیرا در آینــده نه چندان دور عرضه به 

دلیل دریافت مالیات از خودرو، بیشتر می شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال میزان خرید و فروش 
نسبت به گذشته کمتر شده است، گفت: هر سال 
خرید و فروش خودرو بیشــتر بود اما امســال با 
توجه به همه گیری ویروس کرونا میزان خرید و 
فروش کمتر شده و تنها افرادی که نیازمند واقعی به 

خودرو هستند، در بازار آزاد حضور دارند.
نایــب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو با 
اشاره به آخرین قیمت معامالتی خودرو در بازار 

آزاد، گفت: سایپا ۱۳۱ در بازار ۱۰۸ میلیون تومان، 
۲۰۶ تیپ ۲معــادل ۱۸۰ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ 
۵ معــادل ۲۵۰ میلیون تومان، دنــا پالس توربو 
اتوماتیک ۴۰۸ میلیون تومان، رانا پالس تیپ یک 
۲۹۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ ســقف شیشــه ای 
اتومات ۳۸۵ میلیون تومان در بازار معامله می شوند.  
به گفته وی، دنا پالس دنده ای توربو ۳۵۵ میلیون 
تومان، کوییک دنــده ای ۱۴۲ میلیون تومان و پژو 
۲۰۷ اتوماتیک ۳۹۳ میلیون تومان در بازار معامله 

می شوند.
هرچند هم اکنون بازار خودرو نسبت به قبل کمی 
آرامتر شــده و بازار شب عید تب و تاب هر سال 
را ندارد، اما باید دید قیمت های فعلی تا چه میزان 
مقاوم خواهند بود و در عین حال، نرخ تورم سال 
آینده چــه تاثیری بر نرخ های نجومی خودرو در 

بازار خواهد داشت.
ســعید مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خــودرو در مورد وضعیت قیمــت خودروها در 
بازار به فارس گفته بود: پیش بینی می کنیم قیمت 
خودرو در بازار تا شب عید تغییر چندانی نداشته 

باشد و بازار تقریبا باثبات باشد.
به گفته وی، تا شب عید نوسان  چندانی در بازار 
خودرو نداشته باشیم مگر این که قیمت دالر تغییر 

قابل توجهی داشته باشد.
وی با بیان اینکــه تقاضای کاذب در بازار خودرو 
فروکــش کرده و خریــداران واقعــی وارد بازار 

شــده اند، گفته بود: در صورت نوســان نرخ ارز 
ممکن است قیمت خودرو در بازار نیز یک تا دو 

درصد نوسان داشته باشد.
* اهمیت برآورد دقیق از نیاز بازار

برای برنامــه ریزی جهت تامین نیاز بازار خودرو 
باید برآورد دقیقی وجود داشــته باشد تا تولید و 
عرضه خودروســازان طبق آن صــورت گیرد. از 
ســویی افزایش عرضه خودرو تاثیر مستقیمی بر 

کنترل قیمت ها در بازار دارد.
مازیــار بیگلو دبیر انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه هــای خودرو در این مورد به فارس می 
گوید: هم اکنون نیاز بازار بســیار کمتر از روزی ۴ 
هزار دستگاه خودرو است. در مورد لوازم خانگی 
مشاهده شد که با اعمال قیمت های جدید، تقاضای 
بــازار حدود ۶۰ درصد ریزش داشــت. در مورد 
خودرو نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد. برآوردهای 
مبنی بر نیاز یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی در 
بازار خودرو واقعی نیســت بلکه نیاز واقعی بازار 
کمتر از ۶۰۰ هزار دســتگاه است ولی وقتی سود 
در خرید و فروش خودرو وجود دارد هرکســی 
به سمت قرعه کشی و خرید از کارخانه و فروش 

خودرو در بازار آزاد می رود. 
ابهام در مورد میزان واقعی نیــاز بازار خودرو در 
حالی مطرح است که برخی نمایندگان مجلس راه 
اصلی رفع رانت از این بازار را عرضه خودروسازان 
در بورس کاال می دانند و برای این کار نیز طرحی 

در دست تکمیل دارند.
در این باره بیگلو معتقد است: عرضه ۱۰۰ درصدی 
خودروها در بورس اقدام مناسبی نخواهد بود زیرا 
مکانیزم بورس فقط برای کشــف قیمت مناسب 
اســت یعنی باید ۱۰ درصــد از تولیدات هفتگی 
ایران  خودرو و سایپا از همه محصوالت در بورس 

عرضه شود تا قیمت مشخص شود.
* افت تولید خودروسازان، قیمت ها را افزایش 

می دهد؟
در این شرایط، تولید خودرو توسط دو خودروساز 
بزرگ کشــور در بهمن ماه نزولی شد که باید دید 
در صورت ادامه این روند نزولی، وضعیت عرضه 
خــودرو و قیمت آن در بــازار به چه صورت در 

خواهد آمد.
خودروســازان و مدیران وزارت صنعت همواره 
وعده هایی را برای رشــد تولید خودرو و متعادل 
شدن قیمت ها در بازار داده اند. این در حالی است 
که تولید انواع خودرو توســط گروه صنعتی ایران 
خودرو و گروه صنعتی سایپا در بهمن ماه امسال با 
افت همراه شد به طوری که تولیدات ایران خودرو 
۱.۵ درصد و تولیدات ســایپا ۲.۸ درصد کمتر از 

بهمن سال گذشته بوده است.
تولید این دو شرکت خودروســاز در دی ماه نیز 
نزولی شده بود به طوری که تولید انواع خودرو در 
این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد 

افت داشت.

خودروســازان پیش تر، افزایش ۵۰ درصدی تیراژ 
تولیداتشــان را منوط به آزادسازی قیمت خودرو 
دانسته بودند. آنها می گویند بابت تولید هر خودرو 
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه زیان قابل توجهی 
را ثبت می کنند که این زیان در صورت های مالی 

خودروسازان بورسی قابل مشاهده است.
در مقابل، قطعه ســازان آزادســازی قیمت ها را 
راه حل مشــکالت صنعت خــودرو نمی دانند. 
در ایــن مورد دبیر انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو با بیان اینکه آزادسازی قیمت 
خودرو به ضرر قطعه ســازان و مردم است، گفته 
بود: در صورت کاهش قیمت مواد اولیه قطعات، 
قیمــت کارخانه ای خودروهــا ۳۰ درصد کاهش 

خواهد یافت.
از ســویی، بررسی جزئیات ســود و زیان ۹ ماهه 
خودروســازان نشــان می دهد خودروسازان چه 
افزایش تولید داشــته باشند و چه کاهش تولید، با 

رشد زیان انباشته رو به رو خواهند بود.
بررسی گزارشات مالی ۹ ماهه امسال خودروسازان 
نشان می دهد ایران خودرو در فروش محصوالت 
خود رشــد ۹۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل تجربه کرده و میزان فروش این گروه 
خودروســازی در این مدت تقریباً ۲ برابر شــده 
اســت. در عین حال، در همین بازه زمانی فروش 
محصوالت گروه ســایپا کاهــش ۱۱ درصدی را 

تجربه کرده است.
اما نکته مهم در هر شــرکت، سودآوری و حفظ 
منافع مالی ســهامداران توسط مدیرعامل و هیات 
مدیره است که بررسی دقیق گزارش های مالی ۹ 
ماهه اول، نتایج قابل توجهی را به همراه دارد. در ۹ 
ماهه اول امسال، زیان انباشته  ایران خودرو نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد و زیان انباشته 

سایپا ۴۲ درصد افزایش داشته است.
بــه عبارت دیگر ایران خودرو در ۹ ماهه امســال 
از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با رشد ۱۵ 
درصدی رو به رو بــوده و از نظر مبلغ حاصل از 
فروش ۹۹ درصد افزایش داشــته است. در مقابل، 
ســایپا از نظر تعداد خودروهای فروخته شــده با 
کاهش ۳۲ درصدی رو به رو شده و مبلغ فروش 
محصوالتش نیز ۱۱ درصد افت داشــته است. در 
این شــرایط، زیان انباشته ایران خودرو ۷۹ درصد 

و زیان انباشته سایپا ۴۲ درصد بیشتر شده است.
در هر حال آینده بازار خودرو به برنامه ریزی دقیق 
و تعیین نیاز واقعی بازار بستگی دارد و در صورت 
بهبود تولید خودروســازان شاهد به هم ریختگی 
در بازار و ورود تقاضــای غیرواقعی به این بازار 

نخواهیم بود.

قیمت خودرو در سال جدید کاهش می یابد؟
 افت تولید خودروسازان، قیمت ها را افزایش می دهد؟

 تحلیلگر اقتصــادی با بیان اینکه خطر 
ارزپاشــی در ماههای آخر عمر دولت، اقتصاد 
ایران را تهدید می کند، گفت: این اقدام، فنر نرخ 
ارز را باردیگر فشرده کرده و تولید داخلی را در 

معرض خطر قرار می دهد.
علی ســعدوندی در گفتگو بــا خبرنگار مهر با 
اشاره به اعالم دولت مبنی بر افزایش درآمدهای 
نفتی در ماههای گذشــته از یک سو و احتمال 
شــکل گیری بیماری هلندی گفــت: مهمترین 
مشــکلی که اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته با 
آن مواجه بوده، بکارگیری ناصحیح منابع حاصل 
از فروش نفت اســت؛ چراکه سیاســت گذاران 
و دولتمردان از درآمــد نفتی به عنوان دینامیت 
برای تخریب اقتصاد اســتفاده کرده اند و روشی 
که کشورهای دنیا در هزینه کرد درآمدهای نفتی 
خود مورد استفاده قرار می دهند را پیاده نمی کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: از این نوع 
هزینه کرد درآمدهای ارزی کشــور، در ادبیات 
اقتصاد به عنوان نفرین منابع یاد شده است؛ یعنی 
منابع ارزی که می تواند در داخل کشور منجر به 
ایجاد ارزش افزوده و رشد بیشتر اقتصادی شود، 
در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار نمی گیرد و 

صرف واردات بی هدف می شود.
وی تصریح کــرد: اینکه درآمــد ارزی، صرف 
واردات شود به این معنا است که دولت در جایی 
به کاالهای خارجی که قابلیت تولید دارند، یارانه 
می دهد؛ در حالی که تولیدکننده داخلی قابلیت 

تولید آن کاال را دارد.
سعدوندی اظهار داشــت: یک سر دیگر آسیب 
شــکل گیری بیماری هلنــدی، صنعت زدایی 

اســت؛ به این معنا که درگیــری اقتصاد ایران با 
این بیماری، تولید ملــی را زمینگیر و ناتوان در 

رقابت می کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش 
درآمدهای نفتی نباید منجر به ارزپاشــی جهت 
کاســتن از نرخ ارز و واردات شود، گفت: اگر 

درامد نفتــی افزایش یافته باید صرف توســعه 
زیرساختها و تکمیل پروژه های عمرانی و تشکیل 

سرمایه ثابت شود.
این تحلیلگر مســائل اقتصادی خاطرنشان کرد: 
منافع حاصل از ورود ارزهای خارجی به کشور 
باید در کل اقتصاد ایران پخش شــود؛ چراکه در 

غیر ایــن صورت به تولید صدمه خواهد زد؛ اما 
تنها مسیری که سبب حمایت از تولید و رقابتی 
تر شــدن کاالهای ایرانی در بازارهای داخلی و 
خارجی خواهد شــد، بکارگیــری این منابع در 

توسعه زیرساختهاست.
دولت از ارزپاشی اجتناب کند

وی اظهار داشــت: ســفارش مؤکد به دولت، 
اجتناب از ارزپاشــی است؛ چراکه این سیاست 
ظرف ۵۰ سال گذشــته در اقتصاد ایران همواره 

آثار مخربی داشته است.
وی توضیــح داد: اگر دولــت از محل افزایش 
درآمد نفتی، اقدام به ارزپاشــی کرده و نرخ ارز 
را پایین بیاورد، دوباره شرایطی که پس از برجام 
از ســوی مردم و طبقه متوســط جامعه تجربه 
شــد، بروز خواهد کرد؛ به این معنا که وضعیت 
معیشــت مردم بهتر نخواهد شد بلکه تنها قشر 
محدودی از کشور بهبود را تجربه خواهند کرد 
اما در عوض، تولید داخلی در حوزه های مختلف 
صنعتی که طی امســال با واقعی شدن نرخ ارز، 
جان گرفته و شاهد افزایش چشمگیر آنها بودیم، 

بار دیگر زمین خواهند خورد.
ســعدوندی با اشاره به سخنان رییس جمهور و 
رییس دفتر وی مبنی بر کاهش نرخ ارز تصریح 
کرد: ارزپاشــی به منظور کاســتن از قیمت ارز، 
منجر به فشــرده شــدن دوباره نرخ ارز خواهد 
شد که یک اشتباه سیاسی از سوی دولت است؛ 
برداشــت دولت این اســت که کاهش نرخ ارز 
می تواند شرایط اقتصادی را در آستانه انتخابات 
بهبود ببخشــد؛ در حالی که این صرفاً یک نگاه 
عوام فریبانه اســت که متأسفانه دولت در حال 

حرکت به سمت آن است.
ســعدوندی گفت: بســیاری از صنایع کشور با 
توجه به واقعی شدن نرخ ارز، علیرغم شدیدترین 
تحریم ها رشد کردند و نباید با کاهش دستوری 
نرخ ارز از طریق ارزپاشی، فرصت شکوفایی را 

از صنایع داخلی سلب کنیم.

خطر ارزپاشی در ماههای آخر دولت 

در ماه فوریه و برای نهمین ماه متوالی قیمت مواد 
غذایــی در جهان افزایش یافت و در این مســیر 

کشورهای فقیر بیشترین آسیب را می ببینند.
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، سازمان غذا 
و کشاورزی سازمان ملل اعالم کرد در کاه فوریه و 
برای نهمین ماه متوالی قیمت مواد غذایی در جهان 

افزایش یافت.
بر همین اساس قیمت مواد غذایی به باالترین میزان 
در ۶ ســال گذشته رسیده  و بیشترین رشد قیمت 
نیز در ماه گذشــته مربوط به شکر و روغن های 

گیاهی بوده است.
این بخش از سازمان ملل اعالم کرد در ماه فوریه 

شــاخص قیمت مواد غذایی در جهان ۲.۴ درصد 
نسبت به ماه ژانویه رشد کرد و به ۱۱۶ واحد رسید.
این شاخص که معیار قیمت مواد غذایی در جهان 
به شمار می رود نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

نیز ۲۶.۵ درصد باالتر است.
این روند طوالنی ترین روند افزایش مواد غذایی 

از ســال ۲۰۰۷-۸ به شمار می رود به گونه ای که 
قیمت شکر در ماه فوریه ۶.۴ درصد نسبت به ماه 

ژانویه رشد داشته است.
فائو همچنین اعالم کرد که بر همین اساس قیمت 
شــکر در بازار جهانی به باالترین میزان در ۴ سال 

گذشته رسیده است.

در عین حال، قیمت روغن های گیاهی نیز رشــد 
مشــابهی را به ثبت رسانده و به  باالترین میزان از 

سال ۲۰۱۲ تا کنون در بازار جهانی رسیده است.
روغن پالم، سویا، و آفتابگردان به خاطر اثرگذاری 
عوامل مختلف افزایش قیمت داشــته اند و اصلی 
ترین دلیل این رشد قیمت به خاطر کاهش حجم 

انبارهای این مواد به خاطر پایین آمدن تولید دانه 
های آنها بوده است.

فائو همچنین اعــالم کرده که افزایش قیمت مواد 
غذایی می تواند بحران اقتصادی ناشــی از شیوع 
ویــروس کرونا را به خصوص برای کشــورهای 

آسیب پذیرتر سخت تر کند.
بنا به اعالم فائو علی رغم افزایش تولید در برخی 
کشورها اما احتماال این رشد نخواهد توانست باال 
رفتن تقاضا در برخی کشــورهای جهان را تأمین 
کند و بر همین اســاس ۴۵ کشور جهان از جمله 
۳۴ کشور آفریقایی و آسیایی به شدت به کمک در 

حوزه تأمین مواد غذایی خود نیاز دارند.

تداوم افزایش قیمت مواد غذایی در جهان
 کشورهای فقیر بیشترین آسیب را می بینند
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 تاکنــون ۸۰ درصــد از تصویربرداری 
سریال پایتخت انجام شده و هم اکنون لوکیشن 

ضبط این مجموعه تلویزیونی در رامسر است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سیما، دو قسمت 
پایانی فصل ششم ســریال پایتخت این روزها 
در حال فیلمبرداری اســت و عوامل این سریال 

همچنان مشغول کار هستند.
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، هفته آخر 
اسفند خالصه قسمت های پخش شده پایتخت ۶ 
روی آنتن شبکه یک می رود و در ادامه آن، شب 
عید نوروز و در شب ســال تحویل ۱۴۰۰، دو 
قسمت پایانی »پایتخت ۶« از شبکه یک پخش 

خواهد شد.
عوامل دو قســمت پایانی »پایتخت« عبارتند از؛ 
تهیه کننــده: الهام غفوری، کارگردان: ســیروس 
مقدم، طراح و سرپرســت فیلمنامه و مشــاور 
کارگردان و بازیگردان: محسن تنابنده، نویسنده: 
محمد تنابنــده، مدیرتولید: محمــود اتحادی، 
مدیر فیلمبرداری: محمدرضا ســکوت، تدوین: 
خشایار موحدیان، سعید سیاحی، آهنگساز: آریا 
عظیمی نژاد، جلوه های ویژه رایانه ای: فرید ناظر 
فصیحی، مدیرصدابرداری: امیر پرتوزاده، طراح 
صحنــه و لباس: عباس بلونــدی، طراح گریم: 
مجید اســکندری، جانشــین تولید: محمدرضا 
آهی، امور مالی: ســحر رضایی، دســتیار یک 

کارگردان: مصطفی تنابنــده، مدیر برنامه ریزی: 
فهیمه کمالی، مدیر تدارکات: عابد رنجبر، منشی 
صحنه: آسیه معصومی زاده، دستیار یک فیلمبردار: 
مهدی قاسمی، گروه فیلمبرداری: رضا مرشدی، 
حسین باباخانی، مهدی جمشیدی نژاد، علیرضا 
شریف زاده، مصطفی کریمان، پشتیبانی فنی: آرش 
رحیم زاده، دستیاران صدا: محمدرضا حسینی و 
جواد شــعبانی، مجریان گریم: کیــوان یکتا و 
سولماز صدر، دستیاران گریم: مرضیه جهانبخش 
و محمدرضــا ابراهیمی، دســتیار اول صحنه: 

علی خزایی، مدیر صحنه: فرهاد ترابی، دســتیار 
صحنه: علیرضا زندی، دستیار یک لباس: ساناز 
هاشم پور، دستیار دو لباس: مریم عبدلزاده، گروه 
تصویربرداری هوایی: شــهرام ایل بیگی، مهدی 
دودانگه، دســتیار دو کارگردان: بهنام مسعودی، 
دســتیار ســه کارگردان: فرهاد نوری، عکاس: 
مهدی حیدری، فیلمبردار پشت صحنه: خسرو 

احدزاده.
گفتنی اســت؛ قصه دو قســمت پایانی نگاهی 

طنزآمیز به برخی مسائل و حواشی کرونا دارد. 

 ســری هفتم برنامه »خندوانه« همزمان 
با عید مبعث چهارشــنبه شب پخش می شود. 
برنامــه پایانی فصل چهــارم »دورهمی« نیز با 
حضور احسان علیخانی همزمان با سال تحویل 

۳۰ اسفندماه پخش خواهد شد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی 
صداوســیما، محمد احســانیـ  مدیر شــبکه 
نســیمـ   به همراه جمعی از مدیران این شبکه 
با حضور در پشت صحنه برنامه های نوروزی 
شــبکه از جملــه »هوش برتر«، »شــوتبال« و 
»کودک شو« در بوستان والیت و فرهنگسرای 
بهمن، در جریان آماده سازی این برنامه ها قرار 

گرفت.
احســانی در این بازدید، با قدردانی از تالش 

گروه های ســازنده »هوش برتر«، »شــوتبال« 
و »کودک شــو« ، بــا توجه به لــزوم رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی و ســختی کار به 
جهت شــیوع بیماری کرونا گفت: شبکه نسیم 
در نوروز برنامه های شــاد و سرگرم کننده ای را 
تدارک دیده  است و هدف ما تولید برنامه هایی 
اســت که بتوانند با ایده های نــو مخاطب را 

جذب کنند.
در حاشــیه این بازدید مدیر شبکه نسیم درباره 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی »خندوانه« 
گفــت: در برنامه »خندوانه« دســتورالعمل ها 
رعایت می شــود، من قسمت اول برنامه را هم 
دیده ام و برنامه خوبی شده است. در این فصل 

خنداننده شو را هم داریم.

احسانی درباره تدارک نوروزی شبکه نمایش 
توضیــح داد: برای روزهای نــوروز فیلم های 
خوبی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است 
و ۱۵ فیلــم جدید خواهیم داشــت. همچنین 
در بخش  فیلم ایرانی فیلم های نوســتالژیک و 
شاخص  هرروز ساعت ۱۳ پخش خواهند شد.
مدیر شبکه نســیم درباره موزه »دورهمی« هم 
گفت: این موزه به ســرانجام رسیده و خریدار 
هزینه را پرداخت کرده اســت. حراج به مدت 
پنج ماه در ســایت برگزار و پیشنهاد قیمت ها 
بررســی شــد و در نهایت یک شرکت موزه 

»دورهمی« را خریداری کرد.
قرار است در آخرین قســمت »دورهمی« در 
فصل چهارم، آیتم موزه »دورهمی« پخش شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی تولید سریال »پایتخت۶«

»دورهمی « مهران مدیری با علیخانی در تحویل سال
 پخش »خندوانه« از مبعث

 ایــن روزها تغییرات بهــای کاغذ،  صدای 
فعاالن و اصنافی همچون ناشران که با این کاال در 
ارتباط هستند را درآورده است. موضوعی که ریشه 
آن به تحریم ها، نوسان های ارزی و همه گیری کرونا 
برمی گردد. کاغذ گران شد و تولید داخلی نیز توان 

پاسخگویی به نیاز بازار را ندارد.
به گزارش ایرناپالس، افزایش ناگهانی قیمت کاغذ 
در بازار آزاد، برخی از ناشران را وارد جنگ روانی 
برای تهیه و انبار این ماده اولیه تولید کتاب کرد. در 
حالی کــه پیش از این، بخش مهمی از کاغذ مورد 
نیاز ناشران با ارز دولتی تخصیص داده شده توسط 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی میان آنان توزیع 
می شــد. در ماه های گذشته به دالیلی کاغذ دولتی 
کمتری میان ناشران تقسیم شــده  و همین مساله 

موجب باال رفتن قیمت آن شده  است.
اتحادیه شــرکت های تعاونی ناشران ایران در سال 
۱۳۸۰ با هدف کمک به توسعه و رشد کمی و کیفی 
صنعت نشــر و هماهنگی بیشتر بین شرکت های 
تعاونی ناشران سراسر کشور تشکیل شد. یکی از 
وظایف این اتحادیه، صیانت از مصرف بهینه کاغذ 
در حوزه نشــر و رعایت حقوق مصرف کنندگان 
کتاب دستورالعمل کمیته تخصیص کاغذ و نظارت 

بر مصرف آن است.
مهدی اسماعیلی راد مدیرعامل اتحادیه شرکت های 
تعاونی ناشران )آشنا( درباره چرایی افزایش ناگهانی 
قیمت کاغذ در بــازار آزاد به خبرنگار ایرناپالس 
گفت: آشنا، مسوولیت تنظیم قیمت کاغذ را ندارد. 
اتحادیه، شبکه توزیع کاغذ معاونت فرهنگِی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه کتاب است. هیچ 

نقش و مسوولیتی برای تنظیم بازار نداریم.
او تاکیــد کرد: در این حوزه نظری هم نداریم. این 
مســاله را باید وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و مواد سلولزی یا 

اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا اعالم کند.
این در حالی اســت کــه سیدحســن میرباقری 
مدیرعامل انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و مواد 
سلولزی و سیدحسین میرباقری مدیرعامل اتحادیه 
صنف فروشــندگان کاغذ و مقوا با وجود در زمان 
طوالنی و تکرار تماس خبرنگار ایرناپالس، حاضر 

به اطالع رسانی در این باره نشدند.
نشر ایران توان کارکردن با کاغذ قیمت بازار آزاد 

را ندارد
به گفته اســماعیلی راد، در سال ۱۳۹۸ دولت برای 
حوزه فرهنگی ارز در نظر گرفت، به همین منظور 
معاونت امور فرهنگی چند واردکننده را مامور کرده 

تا کاغذ مورد نیاز حوزه کتاب بازار را تهیه کنند.
او ادامه داد: کاغذ وارد شــده، توسط اتحادیه، میان 
ناشــران توزیع شــد. قیمت آن کاغذ، در دو سال 
گذشته ثابت بوده ، فقط در موارد استثنایی درصدی 

افزایش قیمت داشته  است.
وی با ابراز امیدواری از تخصیص کاغذ دولتی در 

ســال ۹۹ بیان کرد: کاغذی که امسال ارائه کردیم، 
بودجه و ارز در نظر گرفته شده برای سال ۹۸ بود. 
امیــدوارم بتوانیم در ســال های ۹۹ و ۱۴۰۰ کاغذ 
دولتی میان ناشران توزیع کنیم؛ زیرا نشر ایران توان 

کارکردن با کاغذ قیمت بازار آزاد را ندارد.
زمانی که قیمت کاغذ ثابت بود

اتحادیه چاپخانه داران دیگر نهادی بود که حاضر به 
اظهارنظر درباره چرایی افزایش قیمت کاغذ نشد. 
مسووالن این اتحادیه به خبرنگار ایرناپالس اعالم 
کردند که نقشی در بازار کاغذ ندارند و به دلیل اینکه 
فقط مصرف کننده آن هســتند، لزومی به درج نظر 
آنان وجود ندارد. این در حالی اســت که افزایش 

قیمت کاغذ روی فعالیت همــه حلقه های تولید 
کاغذ ناشر، چاپخانه دار و حتی مصرف کننده تاثیر 

خواهدداشت.
هومــان حســن پور رییــس اتحادیه ناشــران و 
کتاب فروشان تهران با بیان اینکه حدود دو سال - 
از اواخر ســال ۹۷ - است که کاغذ در نظر گرفته 
شــده برای کتاب از کاغذ مورد نیاز دیگر کاالهای 
فرهنگی جدا شــده و بــرای آن ارز دولتی در نظر 
گرفته شده ، به خبرنگار ایرناپالس گفت: تا زمانی 
که کاغذ دولتی میان ناشران توزیع می شد، قیمت آن 
تقریبا ثابت بود. کاغذ دولتی حدود ۸۰ درصد نیاز 
ناشران را تامین می کرد و در نتیجه ناشران کمتر به 

بازار آزاد مراجعه می کردند. رییس اتحادیه ناشران 
و کتاب فروشــان تهران با بیــان اینکه این اتحادیه 
همه تالش خود را برای دریافت کاغذ با ســهمیه 
دولتی در سال ۹۹ انجام می دهد، ادامه داد: هنوز در 
کشــاکش اقدامات بانک مرکزی، دولت و شورای 
اقتصاد هســتیم تا سهمیه کاغذ دولتی با ارز ۴۲۰۰ 

تومان همچنان باقی بماند.
تضعیف ارائه کاغذ دولتی

حسن پور، علت افزایش قیمت کاغذ آزاد در بازار 
در ماه های گذشته را تضعیف ارائه کاغذ دولتی بیان 
کرد و ادامه داد: ورودی کاغذ با ارز ۴۲۰۰ به سیستم 
توزیع کم شــده  در نتیجه خروجی کم می شــود. 

بسیاری از ناشران مجبور می شوند نیاز کاغذ خود را 
از بازار آزاد رفع کنند. به همین دلیل است که شاهد 

افزایش قیمت کاغذ در بازار آزادیم.
او بــا بیان اینکه قول هایی بــرای دریافت کاغذ با 
ارز دولتی داده شــده ، از پیگیری اتحادیه ناشــران 
و کتاب فروشــان خبر داد و گفت: تولید کاغذ در 
سیستم متمرکز صفر نشده اما کم شده  و به همین 
دلیل قیمت این کاال افزایش پیدا کرده  اســت. اگر 
ســهمیه دریافت شــود، قیمت کاغذ کاهش پیدا 
می کند. ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا تا 
همین اواخر بخشی از کاغذ مورد نیاز انتشار کتاب 
را تولید می کرد. اما مهشید پورداد دبیر این سندیکا به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: تا زمانی که در تولید حتی 
پنج درصد از کاغذ مورد نیاز بازار سهمی داشتیم، 
درباره بازار آن اظهارنظر می کردیم اما حاال که هیچ 
سهمی در این بازار نداریم، چنین اقدامی بیهوده به 

نظر می رسد.
توقعی جز افزایش قیمت کاغذ نداریم

رییس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران درباره 
هشــداری که به مسووالن درباره کاهش موجودی 
کاغذ دولتی ارائه داده شده ، توضیح داد: بارها هشدار 
دادیم و به مسووالن سفارش کردیم اگر نیاز کاغِذ 
فرهنگی فعاالن این حوزه تامین نشود، تعداد زیادی 
از مدیران به سمت خرید از بازار آزاد می روند و از 
آنجا خرید می کنند. از طرفی همزمان با انتخابات و 
تبلیغاتی که انجام خواهدشد، نمی توانیم توقعی جز 
افزایش قیمت کاغذ داشــته  باشیم. اکنون تمرکز را 
روی سیستم دریافت سهمیه گذاشتیم و اگر بتوانیم 
آن را دریافت و میان ناشران تقسیم کنیم، تاثیر زیادی 

بر قیمت کتاب خواهدداشت.
به گفته حسن پور، نظارت بر قیمت کاغذ برعهده 
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نیست، بلکه 

این اقدام باید از سوی وزارت صمت انجام شود.
او افــزود: اتحادیه فقط در بخش مرتبط با وزارت 
فرهنگ و ارشــاد و معاونت مطبوعاتی همکاری 
می کنــد. برای کتاب و مطبوعــات کاغذ فرهنگی 
تعریــف کردیم. در این روزهــا در بازار آزاد همه 
کاغذها با جنس های مختلف وجود دارد، اما قیمت 

آن نسبت به کاغذ دولتی باالست.

تنگی نفس ناشران با نوسان نرخ کاغذ
 نشر ایران توان کارکردن با کاغذ قیمت بازار آزاد را ندارد

 مدیر شبکه »نسیم« به همراه دیگر مدیران 
این شبکه روز گذشته بازدیدی از پشت صحنه 
برنامه های نوروز ۱۴۰۰ داشت و در جریان روند 

تولید این برنامه ها قرار گرفت.
به گزارش مهر، محمد احســانی مدیر شــبکه 
نسیم روز گذشته یکشنبه ۱۷ اسفندماه به همراه 
جمعی از مدیران این شــبکه به پشــت صحنه 
برنامه های نوروزی شبکه از جمله »هوش برتر«، 
»شــوتبال« و »کودک شو« رفت که قرار است با 

شروع نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن برود.
»هوش برتر« با تغییر مجری در فصل جدید

محمد احسانی ابتدا از پشت صحنه »هوش برتر« 
بازدید کرد و در جریان روند تولید فصل جدید 
این مســابقه قرار گرفت. سری جدید »هوش 
برتر« به تهیه کنندگی پیمان پورمقیمی با تغییراتی 
ساختاری روی آنتن می رود و بر پایه بازی های 

روز متفاوت شده است.
همچنین در این فصل دکور مسابقه کاماًل تغییر 
کرده اســت و بخشی از آن به یک ماز تو در تو 
اختصاص پیدا کرده است. این برنامه همچنین 
آیتم های مختلفی دارد و بخشــی از آن به یک 

»دیوار مرگ« ختم می شود.
در سری جدید مســابقه مجری این برنامه که 
پیش از این افشــین زی نوری بود تغییر کرده 
است و آریا طاهری اجرای این سری از مسابقه 

را بر عهده گرفته است.
پیمان پورمقیمی در توضیحاتی در جمع مدیران 
شبکه نسیم در توضیح این مسابقه اعالم کرد: در 
این سری به سمت بازی های امروزی رفته ایم و 
نوع ساختار و دکور بر پایه بازی های دیجیتال و 

گیم ها درآمده است.
وی ادامه داد: در این سری دیوار مرگ داریم و 
همه میزهای بازی تغییر کرده اســت و درواقع 

هیچ المانی از فصل های قبل دیده نمی شود.
پورمقیمی با اشــاره بــه اینکه »هــوش برتر« 
پرسش هایی تخصصی تر از یک مسابقه اطالعات 
عمومی داشــته است بیان کرد: با این حال قشر 
وســیعی در این سال ها مخاطب برنامه شد و از 
برنامه تخصصی بیشتر مخاطب داشت. در این 
سری هم ۸۵ نوع بازی داریم و امیدواریم بتوانیم 

به سرعت ضبط برنامه را به نوروز برسانیم.
»شوتبال« با اجرای حامد آهنگی

برنامه »شــوتبال« که در فصل های قبل به شکل 
لیگ برگزار شــده قرار اســت در ویژه برنامه 
نوروزی بدون فضای رقابتی و در قالبی سرگرم 

کننده برگزار شود.
حامــد آهنگی مجــری ویژه برنامــه نوروزی 

»شوتبال« درباره این برنامه در توضیحاتی که در 
جمع مدیران شبکه نســیم انجام شد بیان کرد: 
امیدواریم سال ۱۴۰۰ پر از اتفاقات خوب باشد 
و هر چه زودتر از شــر این ویروس رها شویم 
چون به لحاظ اقتصادی و روحی و روانی تاثیر 
منفی گذاشــت و خیلی از عزیزان را در عرصه 

هنر و ورزش از دست دادیم.
آهنگی ادامه داد: این »شــوتبال« با ســری های 
قبــل که فضــای رقابتی آن خیلــی جدی بود 
کاماًل متفاوت است. برخی از دوستان در زمان 
برگزاری لیگ ها تا به حال دوربین ندیده بودند 
و اولین بارشــان بود جلوی دوربین می آمدند و 
حتی ذوق داشــتند و با جدیت رقابت را دنبال 
کرده و برد و باخت برایشان مهم بود، به همین 

دلیل حتی نمی توانستیم با آنها شوخی کنیم.
وی در بخــش دیگر درباره مســابقه نوروزی 
گفت: با این حال در این سری دوستان هنرمند 
و ورزشــکار حضور دارنــد و در عین حال که 
گپ می زنیم بینندگان هم می توانند لذت ببرند؛ 
بینندگانی که ســعی دارند عیددیدنی نروند تا 
یک وقت مشــکلی برای ســالمتی شان پیش 
نیاید. ما با این دوستان می گوییم و می خندیم و 
بازی می کنیم و این بازی ها آنقدر سرگرم کننده 
اســت که گاهی به تیمی که نیاز دارد کمک هم 
می کنیم. این بازی ها آنقدر شاد است که کودک 
درون هنرمندانی که همه شان هم ۴۰ سال به باال 

هستند فعال می شود.
»کودک شو« در مرحله فینال

پایان بازدید یک روزه مدیران شــبکه نسیم به 
لوکیشــن برنامه »کودک شــو« در فرهنگسرای 
بهمن رســید و مدیران از استودیوهای مختلف 

این مسابقه بازدید کردند.
رضا نصیــری کارگردان »کودک شــو« نیز در 
توضیحاتی از این مسابقه بیان کرد: ما در نوروز 
مهمان هنرمند نیاورده ایــم و خود مردم مهمان 
برنامه هستند که به فینال رسیده اند. با این حال 
آیتم هایی هم با نام خاطــره بازی داریم چراکه 
حدود ۲۷۰ هنرمند پیش از این به »کودک شو« 
آورده ایم و بخش هایی از ایــن برنامه ها را هم 

می بینیم.
وی دربــاره حضور هنرمنــدان در ویژه برنامه 
نوروز اظهار کرد: تصمیم تیم برنامه ساز و شبکه 
هم بر همین بود که چون در ایام نوروز چهره ها 
در همه برنامه حضور پیدا می کنند برنامه ما کمی 

مردمی تر باشد.
نصیری تصریح کرد: آیتم ها و مسابقات ما تغییر 
کرده است و شروع مسابقه با فینال است که از 

روز ۲۹ اسفند روی آنتن می رود.
وی در ادامــه درباره چالش های کرونایی اظهار 
کرد: ما تماشــاگران را حذف کردیم و ســعی 
کردیم با آیتم هــای متنوع هیجان برنامه کاهش 
پیــدا نکند و به همین دلیل هم ریزش مخاطب 

نداشتیم.
نصیری همچنین درباره پایان این فصل و شروع 
فصل جدید بیان کرد: این فصل تا عید فطر ادامه 
دارد و بعد از آن تیم به نوعی استراحت نیاز دارد 
تا در این توقف به یک طراحی جدید هم برای 

فصل های بعد برسیم.
مدیر شبکه نسیم در پایان این بازدید یک روزه 
درباره ویژه برنامه های نــوروزی عید توضیح 
دوباره ای داد و به پخش »خندوانه« و قســمت 

ویژه »دورهمی« اشاره کرد.

ویژه های نوروزی »شوتبال« و »کودک شو«
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 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: هالل احمر این اســتان با تالش و 
برنامه ریزی های منسجم، مقام نخست توسعه 
آموزش های همگانی خانه های هالل در سطح 

کشور را به دست آورد.
سید قاسم موســوی روز دوشنبه در گفت و گو 
با خبرنگاران افزود: در مناطق شهری و روستایی 
اســتان زنجان برای گسترش کمی و کیفی خانه 
های هالل در تالش هستیم تا بتوانیم به حوادث 
و ارتقای فعالیت های داوطلبی بشــر دوســتانه 

پاسخگویی مناسبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه خانه هالل شعبه ای کوچک از 
هالل احمر استان در سطح شهرها و روستاهاست، 
یادآوری کرد: این مراکز نقش بســیار محوری و 

مهمی در مدیریت بحران دارند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان، 
یکی از اهــداف خانه های هالل را گســترش 
آموزش های همگانی و کمک های اولیه در سطح 

جامعه بیان کرد.
به گفته موســوی، ارتقای سطح آگاهی عمومی 
جامعــه در برابر ســوانح و فعالیت های بشــر 
دوستانه، افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر 
ســوانح، کاهش آســیب پذیری در برابر سوانح 
بــا رویکرد تاب آوری و توســعه ظرفیت های 
داوطلبانــه در جوامع محلی و مســوولیت های 

اجتماعی از دیگر اهداف فعالیت خانه های هالل 
در استان زنجان است.

وی ادامــه داد: از ابتــدای امرداد ماه امســال که 
آموزش توسط مربیان هالل احمر استان زنجان 
در خانــه های هالل محالت، مناطق شــهری و 
روستایی آغاز شده تاکنون بیش از سه هزار نفر در 
رده سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
از آموزش های همگانی و کمک های اولیه بهره 

مند شده اند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
تعداد خانه های هالل استان را ۱۶۲ مورد برشمرد 

و  گفت: تاکنون ۲۶۰ دوره در این خانه ها برگزار 
شده است.

موسوی با تاکید براینکه توسعه کمی و کیفی خانه 
های هــالل به عنوان یک راهبرد مهم و اولویت 
دار است، خاطرنشان کرد: با تالش نیروهای هالل 
احمر استان زنجان توانستیم در توسعه آموزش 
های همگانی در سطح کشور مقام نخست را در 

بین دیگر استان ها به دست آوریم.
وی یادآوری کرد: در این باره از ســوی دبیر کل 
جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران 

مورد تقدیر قرار گرفته ایم.

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
۵۰۰ ویزیت رایــگان در مناطق محروم زنجان 
مجازات جایگزین حبس برای یک پزشــک در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش زنگان امروز، یک پزشک زنجانی به 
علت قصور در یک پرونده پزشکی به پرداخت 
دیــه و ویزیت رایــگان ۵۰۰ مریض در مناطق 
محروم زنجان بــدل از مجازات حبس تعزیری 

محکوم شد.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی در 
گفت و گــو با خبرنگار فــارس در زنجان اظهار 
کرد: این پزشــک کــه به اتهام قصــور در یک 
پرونده پزشکی مجرم شناخته شده بود، با توجه 
به مجازات های جایگزین حبس، از سوی قاضی 

علی محمدی، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ 
زنجــان، عالوه بر پرداخت دیه به خانواده بیمار، 
به ویزیــت رایگان ۵۰۰ نفــر از بیماران مناطق 
محروم زنجان زیر نظر معاونت بهداشت و درمان 
شهرستان های مذکور به  عنوان مجازات جایگزین 

از یک سال حبس تعزیری مکلف شد.
وی افزود: پرســتار و مســؤول بخش پرستاری 
نیز که در این پرونده مجرم شــناخته شده بودند 
هریــک عالوه بــر پرداخت میــزان دیه تعیین 
شــده، به دلیل مجازات جایگزین حبس به تهیه 
ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان برای مقابله 
بــا ویروس کرونا به میزان ۱۵ و ۱۰ میلیون ریال 
محکوم شدند. نیارکی درباره ضمانت اجرا یا عدم 
اجرای مجازات های جایگزین حبس نیز گفت: در 

قانون پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای 
مجازات های جایگزین حبس برای بار نخست 
یک  چهــارم تا یک دوم به مدت این مجازات ها 
اضافه می شود و تبدیل این نوع مجازات به حبس 

هم امکان پذیر است.

 نشست مشترک اکیپ مرکزی غواصی و 
ورزش وزارت نیرو به میزبانی شرکت برق منطقه 

ای زنجان برگزار شد
به گــزارش زنگان امروز، در این نشســت که 
با حضور فرنشــین مدیریت بحــران و پدافند 
غیرعامــل وزارت نیرو ، دبیر شــورای مرکزی 
ورزش وزارت نیرو و مدیران عامل شرکت های 
صنعت آب و برق اســتان و بــا حضور ویدیو 
کنفرانسی شــرکت های آب منطقه ای خراسان 
رضوی، اصفهان و کرمــان به صورت همزمان 
برگزار گردید ، مهندس علی خلجی مدیر عامل 
شــرکت برق منطقه ای زنجان با اظهار اینکه به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا امکان فعالیت های 
ورزشــی با محدودیت مواجه گردیده است به 
اهتمام شرکت در تشکیل و تقویت هسته اکیپ 
مرکــزی غواصی وزارت نیــرو از بین غواصان 
همکار شرکت اشــاره و عنوان کرد با توجه به 
اینکه استان زنجان از لحاظ وضعیت شبکه آب 
و برق در شــرایط مطلوبی قرار دارد ، آماده نگه 
داشتن و تامین تجهیزات مناسب اکیپ غواصی 

در شرایط بحرانی کارساز خواهدبود.
 وی با اعالم اینکه خوشبختانه هماهنگی بسیار 
خوبی در زمینه مدیریت بحران بین شــرکتهای 
صنعت آب و برق اســتان وجود دارد به پروژه 
تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای زنجان با دانشگاه 
صنعتی شریف در باره مقاوم سازی شبکه برق 
در زمان بحران اشــاره و اظهار امیدواری کرد با 
توســعه مناسب فضای ورزشی در جهت حفظ 

سالمتی همکاران گام های مهمی برداشته شود.
 در این نشست حسین زاده دبیر شورای مرکزی  

ورزش وزارت نیرو با اعالم اینکه تاسیس اکیپ 
غواصی در وزارت نیرو ، پیشــنهاد شرکت برق 
منطقه ای زنجان بوده و بــه عنوان یک باقیات 
صالحه می تــوان از آن نام برد بــه نقش ویژه 
مسوول اکیپ مرکزی غواصی - اسماعیل چهل 
امیرانی - در این زمینه اشاره و به صورت ویژه از 

ایشان تقدیر کرد.
 در ادامه جعفر زاده فرنشــین مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل وزارت نیرو ، شاخصه مهم استان 
زنجان را آمادگی مطلوب شــرکت های صنعت 
آب و بــرق در پیشــگیری و مدیریــت بحران 
عنوان کرد و گفت این امر نشــان دهنده ســطح 
باالی توانمندی مدیران در حل و فصل مســائل 
مربوطه بوده به نحوی که نیازی به مساعدت و 

مداخله وزارت نیرو احســاس نشده است وی 
با گرامیداشــت یاد و خاطــره غواصان دریادل 
زنجانی در هشــت سال دفاع مقدس، نکته مهم 
در تشــکیل اکیپ غواصــی در وزارت نیرو را 
اســتفاده از ظرفیت و توان داخلی برشمرد. وی 
در پایان از اکیپ غواصی به عنوان بازوی کمکی 
وزارت نیرو در رفع مشکالت حوزه شبکه آب 
و برق یاد کــرد و اظهار امیدواری کرد با تامین 
تجهیزات مورد نیاز اکیپ های غواصی ، آمادگی 
انجام ماموریت های مورد در خواست با بهترین 

شکل انجام گیرد.
 در پایــان آیین با اهدای لــوح به برگزیدگان و 
مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق از 

زحمات ایشان تقدیر به عمل آمد.

زنجان مقام نخست توسعه آموزش های همگانی 
خانه های هالل را به دست آورد

 رییس کل دادگستری استان :

پزشک مجرم محکوم به ویزیت رایگان شد

نشست مشترک اكیپ مركزی غواصی و ورزش وزارت 
نیرو به میزبانی شركت برق منطقه ای زنجان

 فرماندار زنجان با اشاره به اینکه مقدمات 
برگزاری انتخابات شوراها در زنجان فراهم شده 
اســت گفت: ثبت نام شورای شــهرها از بیستم 

اسفند آغاز می شود.
به گزارش زنگان امروز رضا عسگری در گفت وگو 
با خبرنگار موج رســا با بیان اینکه با توجه اینکه 
در وضعیت سخت کرونایی قرار داریم شرایطی 
را فراهــم کردیم که کاندیداها بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی به ستاد انتخاباتی مراجعه 

 کنند اظهار کرد: هم اکنون تمهیدات برای ثبت نام 
کاندیداهای شورای شهر در زنجان انجام می شود.
وی تصریح کرد: ثبت نــام کاندیداها به صورت 
غیر حضوری انجام می شود و کاندیداها می توانند 
از طریق دفاتر پیشــخوان نسبت به ثبت نام خود 

اقدام کنند.
فرماندار زنجان با بیان اینکه ثبت نام کاندیداها از 
۲۰ اســفندماه در زنجان آغاز شده و تا ۲۷ ادامه 
خواهد داشت بیان کرد: اگر بازگذاریها ناقص بود 

داوطلبین در پیشخوان های دولتی می توانند نسبت 
به تکمیل آنها اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی های الزم با ســتاد 
انتخاباتی اســتان و کشور انجام شده است عنوان 
کرد: تجهیزات مورد نیاز برای ثبت نام کاندیداها 
را تهیه کردیم و آمادگی کامل برای آغاز ثبت نام 

از بیستم اسفند ماه در زنجان داریم.
عســگری با بیان اینکه ثبــت نام ها در دو مرحله 
انجام می شــود ادامه داد: مرحله اول از بیســتم 

تا بیســت و ششم اســفند ماه خواهد بود که در 
این روزهای ثبت نام شــورای اسالمی شهرهای 

ارمغانخانه، زنجان و نیک پی انجام می شود.
وی بیــان کرد: مرحلــه دوم از ۱۸ فروردین ماه 
برای ثبت نام شــوراهای روستاها در نظر گرفته 
شده اســت و ثبت نام شورای روستاها در محل 

بخشداریها انجام خواهد بود.
فرماندار زنجان با اشــاره به اینکــه کاندیداهای 
شورای روستاها هم می توانند پیش ثبت نام خود را 

به صورت اینترنتی انجام دهند ادامه داد: داوطلبین 
بعد از دریافت کد رهگیری به بخشداریها مراجعه 

خواهند کرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: امســال انتخابات به 
صورت ترکیبی حضــوری و غیرحضوری بوده 
و بخش هایی به صورت الکترونیکی خواهد بود.

عســگری با بیان اینکــه اخــذ رای به صورت 
حضوری خواهد بود ابراز کرد: با توجه به اینکه 
تعداد روستاهای زنجان باال است، تعداد ثبت نام 

کنندگان در روستاها نیز باال خواهد بود. فرماندار 
زنجان تاکید کرد: از ثبت نام کنندگان درخواست 
داریم ثبــت نام های خود را از همــان روزهای 
نخست انجام دهند تا در روزهای پایانی مشکلی 
در رونــد ثبــت نام ها و پروتکل های بهداشــتی 

نداشته باشیم.
وی عنوان کرد: داوطلبین در این دوره برای ثبت 
نام حتما باید برگه عدم ســوء پیشینه خود را به 

همرا داشته باشند.

از فردا آغاز می شود

ثبت نام کاندیداهای شوراها در دفاتر پیشخوان!
 فرماندار زنجان : انتخابات به صورت ترکیبی حضوری و غیرحضوری بوده و بخش هایی به صورت الکترونیکی خواهد بود

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800258، یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 75 ج 289 ایران 97  متعلق به آقای جمال شفیعی اینچه که طبق نظر کارشناس به مبلغ 

220/000/000 ریال ارزیابی شده، وبه علت عدم پرداخت بدهی نامبرده منجر به برگزاری مزایده طبق شرایط ذیل میگردد: 
 مشخصات فنی خودرو: الف:  سواری شخصی سیستم  پراید تیپ صبا  به شماره شاسی S1412288984145  شماره موتور 2954038 رنگ سفید روغنی مدل 1388 شماره نیروی 
انتظامی فاقد هر دو پالک جلو وعقب بوده ولی شماره ای از طریق این اداره اعالم شده 97- 289ج 75 می باشد.  ب: وضعیت خودرو: از وضعیت خودرو موصوف بازدید وکارشناسی 
گردید: 1- فاقد هر دو پالک نیروی انتظامی در لحظه بازدید بود.- ارقام حک شماره موتور فابریک – پالکت منصوب که مربوط به مشخصات خودرو است فابریک- دیسک های 
زیر چرخ ها کارکرده ولی عاج قانونی را فعال دارا هستند. تودوزی سالم- داشبرد سالم- عیوب ونواقصی که در خودرو مشاهده می شود وموجب افت قیمت آن خواهد شد، عبارتند از 
تصادف جلو وعقب وسمت راست آن بوده که درب های جلو وعقب سمت راست تعویض شده- درب موتور یا کاپوت تعویض شده- درب صندوق تعویض شده- بغیر از سقف دور 
تا دور بدنه رنگ می باشد. از نظر موتور- گیربکس ودیفرانسیال چون با موتور روشن وبا پای خود به پارکینگ رفته به نظر نمی رسد مشکل فنی داشته باشد، بیمه دارد، مورد مزایده 
از ساعت 9 الی 12 مورخ 1400/01/21 روز شنبه در اداره ثبت اسنادو امالک خدابنده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 220/000/000 ریال شروع وبه باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است. نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا درصورت شرکت درمزایده رعایت ماده 136 آیین نامه اصالحی جدید )شرکت 

در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است( رای شرکت کنندگان الزامی می باشد.
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان خدابنده

 ۴۰ مرکز مثبت زندگی همزمان با سراسر 
کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهوری 
و با هدف خدمات رسانی به گروه های هدف در 

زنجان افتتاح شد.
فرنشین بهزیستی استان زنجان در حاشیه برگزاری 
این آیین در گفت و گو  با خبرنگار ایرنا افزود: این 
مراکز در راستای اجرای بند چهار ماده ۲۶ قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند 
چهار ماده ۵۷ قانون احکام دائمی دال بر تشکیل 
مراکز خدمات بهزیســتی که نمادی از بهزیستی 

کوچک هستند، افتتاح شد.
محمد محمدی قیداری با اشاره به نحوه تشکیل 
این مراکز بر پایه توزیــع جغرافیایی و جمعیتی 
مددجویان مســتمری بگیر در استان زنجان اشاره 
کرد و افزود: بر حسب محل سکونت مددجویان 
در نقشه جغرافیایی هر ۴۵۰ خانوار تحت پوشش 
یک  مرکز قرار می گیرنــد و نحوه فعالیت مراکز 

بر محور مــددکاری اجتماعی و بــر پایه دولت 
الکترونیک خواهند بود.

وی  یادآوری کرد: تکریم ارباب رجوع و توجه به 
ارزش ها و فرهنگ های مردم در هر منطقه از موارد 
جلب و جذب آحاد جامعه برای دریافت خدمات 

از مراکز مثبت زندگی است.
این مســوول ادامه داد: افراد تحت پوشش برای 
دریافت خدمات تنها به یک مرکز با دسترسی پذیری 
آسان مراجعه خواهند کرد و سهولت در آمد و شد 
و نزدیکــی به محل زندگی مددجو از مزایای این 

مراکز است.
محمدی  افزود: با افتتاح این مرکز حدود  ۳۴ هزار 
مددجو در بعد خانــوار، از ۲۲ خدمت این مراکز 
بهره مند می شوند  و همچنین بیش از ۱۴ هزار و 
۶۰۰ مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی زنجان 

در این مراکز رسیدگی می شود.
وی پایگاه داده بودن این مراکز را برای بهزیســتی 

و نظام مدیریت داده هــا مهم عنوان کرد و گفت: 
در بستر آی تی اطالعات دریافت خدمات تمامی 
افراد یک خانوار به صورت یک جا قابل مشاهده 

و دسترسی است.
محمدی به رعایت مناسب سازی و فضای مراکز 
خدمات بهزیستی تاکید کرد و افزود: ورودی های 
مرکز، راهروها، پله ها همچنین رعایت ســطوح 
شیبدار فضای پذیرش مرکز، فضاهای بهداشتی و 
کف سازی مراکز و استفاده از تجهیزات و ضوابط 
ایمنی و حفاظتی باید متناسب با نیازهای فرد معلول 

باشد.
فرنشین بهزیستی استان زنجان ادامه داد: بهزیستی 
بــه عنوان نهادی تاثیر گذار در ارتقای  ســالمت 
اجتماعــی در حوزه رفاه اجتماعی، منشــاء ارائه 
خدمات ارزشمند تخصصی به گروه های مختلف 

جامعه است.
وی اظهار داشت: بر این پایه مراکز مثبت زندگی 

با هدف تســهیل دسترســی گروه های هدف به 
خدمــات ســازمان، کاهش آمد و شــدهای غیر 
ضروری به مراکز و ادارات بهزیستی، گسترش و 
فراگیری خدمات سازمان و توزیع عادالنه خدمات، 
افزایش رضایت مندی مردم از خدمات سازمان و 

غیره فعالیت می کنند.
محمدی با بیان اینکه ۲۲ خدمت در همه حیطه های 
اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در مراکز مثبت 
زندگی اســتان ارائه خواهد شــد، افزود: یکی از 
مزیت های مراکز مثبت زندگی محله محور بودن 
آن است که با پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
شناسایی افرادی که شــرایط تحت پوشش قرار 
گرفتن را دارند، اما شناســایی نشده اند انجام می 
گیرد که با دسترس  پذیری و نفوذ بیشتر خدمات، 

رضایتمندی مخاطب را نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه این مراکز با هدف ارتقای کیفیت 
خدمات بهزیستی به مددجویان شکل گرفته است 

خاطرنشان کرد: قبل از ایجاد مراکز مثبت زندگی 
افراد برای دریافت خدمات به مکان های مختلف 
و جداگانه مراجعه می کردنــد که این مدل ارائه 
خدمت با افزایش قیمت خدمات، رضایتمندی فرد 
را به همراه نداشت که خوشبختانه با ایجاد مراکز 
مثبت زندگی مددجویــان برای دریافت خدمات 
خود به یک مکان مراجعه و از خدمات بهزیستی 

بهره مند می شوند.

گفتنی اســت ۲ هزارو ۴۰۰ مرکز مثبت زندگی با 
حضور رییس جمهوری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رییس ســازمان بهزیســتی کشور در 

سراسر کشور افتتاح شد.
در ایــن مراکز بیش از ۱۱ هزار نیروی حرفه ای و 
تخصصی با رشته تحصیلی مرتبط نفر مشغول به 
کار می شوند که سهم این استان بیش از ۲۰۰ نفر 

اعالم شده است.

فرنشین بهزیستی استان :

۴۰ مرکز مثبت زندگی در زنجان افتتاح شد
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اذان ظهر

12:26

غروب آفتاب

18:17

اذان مغرب

18:36

نیمه شب

23:44

اذان صبح فردا

5:09

طلوع صبح فردا

6:34

وضعیت آب و هوای زنجان:

-1
15

چون تو موجی بی قرار ، ای عشق ! رد عالم نبود
هفت ردیا شیپ توافن تو ، جز شبنم نبود

از قلم فرسایی تقدری رب لوح وجود
انمت آن روزی رقم می خورد ، کاین عالم نبود

رد ازل وقتی هک می بستند ، طرح آدمی
جورهی جز تو سرشته ، با ِگل آدم نبود

ای تو آن بار نخستین امانت ! کآسمان
جز هب زری جرم سنگین تو ، پشتش خم نبود

شیپ از آن هک سر رب آرد ، آفتاب از عدم
چیره رب هستی سراسر ، جز شبی مظلم نبود

کس ، نصیب جّنت و دوزخ نمی داند ، ولی
گر هب دوزخ هم تو می بودی ، ز جّنت کم نبود

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
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شرایط 
توضیحاتپرداخت

ج493.39028/500/000/000مسکونیزمین 420ابهر - میدان تمدن 24 متری باب الحوائج کوچه شهامت2  1
مورد واگذاری 3 دانگ مشاع از ششدانگ و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است ج352.7010012/300/000/000عمارت کلنگی349زنجان - خیابان امام کوچه فصاحتی جنب تکیه مشهدی صفر پالک 240

آگهی فروش امالک به صورت مزايده
سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري صدودومین مزایده کتبي سراسري امالک و مستغالت سازمان اموال و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل 
اعالم مي گردد؛ بنابراین متقاضیان خرید امالک مي توانند از روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 تا پایان روز یک  شنبه مورخ 99/12/24 همه روزه 
بجز ایام تعطیل از ســاعت 8 الي 17 و روز دو شــنبه مورخ 99/12/25 از ساعت 8 الي 10/45 صبح ) صرفاً در محل بازگشایي پاکتها به شرح 

توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محل هاي ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشاني www.ssa-s.ir قابل رویت مي باشد.

شماره تلفندورنویسنشانی نمایندگي نام نمایندگي ردیف

33441365  و  33448686-33440992024زنجان-خیابان سرداران شهید  شهرک قدس خیابان اول شرقی  پالک 403               زنجان1

مالحظات:
1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک رمزدار در وجه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کد شناسه ملی 
14003127610 بدون پشت نویسی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک در روزهاي پنجشنبه الي یک شنبه مورخه هاي 99/12/14 تا 99/12/24 
و در ساعات تعیین شده صورت مي پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز دو  شنبه مورخه 99/12/25 از ساعت 8 تا 11 صرفًا 

در محل بازگشایي پاکت ها صورت مي پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل مي باشد :

تخفیف  پرداخت  نقديحصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملكحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط  پرداخت )گروه(

16 درصد60 درصد دراقساط 27 ماهه10 درصد30درصدج

تبصره 1: در باره امالک و اراضي که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل مي باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10درصد زمان تحویل 
ملک به حصه نقدي )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدي( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( 
موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامي مي باشد.
4- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5- شایان ذکر است کلیه امالک عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ مي باشد )متراژ 
مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(.

6- بازگشایي پاکتهاي ارایه شده در روز دو شنبه مورخه 99/12/25 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام 
خواهد شد.

7- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامي است.
8- شــایان ذکر اســت مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  10/45 صبح روز دو شنبه مورخه 99/12/25 در محل هاي تعیین 

شده مي باشد.
9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج ) سه شنبه مورخه 99/12/26( در محلهاي تعیین 

شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

سازمان اموال  و امالک ستاد

مهلت شركت در مزايده از روز پنجشنبه مورخه 99/12/14 تا ساعت 11 روز دو شنبه مورخه  99/12/25 می باشد            ليست امالک به شرح ذيل

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد چهل و سومین کمیته حمل و نقل استان و ابالغ نامه شماره 47/42/2872 
مورخه 97/11/1 دفتر امور شــهری جایگاه CNG  خود را واقع در ضلع شــمالی جــاده ترانزیت هیدج ، به صورت 

استیجاری به مدت یکسال به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید.
بنابراین متقاضیان می توانند جهت شــرکت در مزایده از طریق سامانه ستادایران )www.setadiran.ir( به شماره 

مزایده 5099005848000003 اقدام نمایند.

اجاره یكساله نوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد,ضمانت نامه بانكینوع تضمین

84/۰۰۰/۰۰۰ ریالمیزان سپرده 
از تاریخ ۹۹/۱2/۱۷ زمان انتشار 

ساعت ۱4/۱5 مورخه ۹۹/۱2/2۷آخرین مهلت تحویل اسناد
مورخه ۹۹/۱2/28 ساعت ۱4:۱5زمان بازگشایی

۱,68۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالقیمت پایه 
یكسالهمدت اجاره

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به واحد امالک 
شهرداری مراجعه فرمایند.  

 شهرداری در رد یا قبول کلیه ویا هریک از  پیشنهاد ها مختار می باشد.
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده ی برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط ودرصورت وجود نفرات دوم و سوم. موضوع مزایده به 

نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
 متقاضیان صرفا از طریق سامانه ستادایران شرکت نمایند ارسال پیشنهادات به صورت دستی پذیرفته نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود.

آگهی مزایده نوبت دوم

رضا حیدری - شهردار هیدج

 رییس هیات کاراته استان زنجان گفت: 
توجه جدی به رده های سنی پایه، زمینه و بستر 
را برای رشــد و ارتقای سطح این رشته ورزشی 

فراهم می کند.
محسن سهندی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: هیات کاراته اســتان زنجان در چند سال 
گذشــته، تمرکز خود را بیشتر بر روی رده های 
ســنی پایه قرار داده و در این مسیر نیز به نتایج 

خوب و قابل قبولی دست یافته است.
وی با بیان اینکه با این روند رو به رشد به حتم در 
آینده نه چندان دور شاهد درخشش هرچه بیشتر 
ورزشــکاران رده های سنی در میدان رقابت ها 
خواهیم بود، اظهار داشت: باید هرچه که در توان 
داریم برای رشد و توسعه پایه ای کاراته زنجان 
بکار گیریم و حمایت های مادی و معنوی خود 

را از این رشته ورزشی پرطرفدار دریغ نکنیم.
سهندی با اشاره به اینکه در زمان حاضر، آرامش 
خوبــی در بین فعاالن در عرصــه کاراته زنجان 
برقرار است و اتفاق نظر، همدلی و وفاق بسیار 
خوبی را شاهد هستیم که به طور قطع و یقین با 
ادامه این روندتوسعه ای، این رشته ورزشی زنجان 
به جایگاه واقعی و اصلی خود نزدیک تر خواهد 

شد.
رییس هیات کاراته استان زنجان به اهداف بلند 
مدت این هیات اشاره کرد و گفت: اهداف بلند 
مدت و آینده دار از سوی هیات برای این رشته 
ورزشــی زنجان ترسیم شــده است که به حتم 
دستیابی ســریعتر به آنها نیازمند حمایت های 
بیشتر فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان و 
تالش جدی و همه جانبه دیگر دست اندرکاران 
و همچنین مربیان و ورزشــکاران کاراته زنجان 

است.
سهندی افزود: امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، مســابقات لیگ برگزار نشــد و دختران 
خردســال، نونهال و نوجوان زنجان نیز در لیگ 
مجازی تحت عنــوان جام مدافعان ســالمت 

در بخش کاتا شــرکت کردند کــه در پایان تیم 
خردساالن این استان سوم شد و تیم جوانان نیز 

عنوان چهارمی را به دست آورد.  
در سال های گذشته هفت تیم در لیگ کشوری 
و ۲ تیم در لیگ کاراته وان داشتیم و نتایج خوبی 
نیز به دست آمده است و این تیم ها را با استفاده 
از منابع محدود هیات در رقابت های لیگ سرپا 
و آماده نگه داشــته ایم که امید می رود از سوی 
فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانان زنجان 
بیشتر مورد حمایت قرار گیریم و به وضع موجود 

بسنده نکنیم.
وی به خالصه عملکرد ورزش کاراته این استان 
در طول چهار سال گذشته )۹۶ تا ۹۹( اشاره کرد 
و اظهار داشت: در مدت یاد شده ۵۸ کاراته کار 
زنجانی به اردوهای تیم ملی دعوت شد و تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته و بیمه شده ورزشی نیز 
که در ســال های ۹۴ و ۹۵ که به ترتیب ۱۳۳۵ و 
۱۳۶۴ نفر بودند امســال به سه هزار و ۲۰۰ نفر 

)۲۲۰۰ شهری و ۱۰۰۰ روستایی( رسیده است.

سهندی، افزود: در این مدت )چهار سال گذشته( 
۲ نفر از داوران کاراته زنجان به مسابقات آسیایی 
و شــرکت در کالس ارتقا داوری اعزام شدند، 
هشت مورد میزبانی مسابقات قهرمانی را و ۵۷ 
مورد اعزا به رقابت های قهرمانی کشور را داشتیم 
که تعداد نشان های کســب شده در مسابقات 
قهرمانــی ۳۷۵ طال، ۳۲۶ نقره و ۴۶۶ برنز بود و 
در رقابت های بین المللی نیز ۱۲۲ اعزام صورت 
گرفت که حاصل آن کسب ۷۳ طال، ۵۸ نقره و 

۹۳ برنز است.
وی،  تعداد سبک های فعال ورزش کاراته زنجان 
را ۱۸ فقره اعالم کرد و  اظهار داشــت: در مدت 
یاد شده ۳۰ دوره آموزش مربیگری عملی درجه 
۱، ۲ و ۳  )هر کدام ۱۰ دوره( در مجموع با ۳۰۰ 
نفر شرکت کننده و مربیگری تئوری درجه ۱، ۲ 
و ۳ به ترتیب هشت دوره، سه دوره و ۲ دوره و 
در مجموع با شرکت ۶۰۰ نفر برگزار شد و دوره 
ارتقای داوری پنج فقره و برگزاری کارگاه های 

آموزشی دانش افزایی نیز ۲۲ مورد بود.

رییس هیات کاراته استان زنجان: 

رشد و ارتقای کاراته زنجان نیازمند توجه 
به رده های سنی پایه است


