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برگزاری جشنواره فرهنگی روستا 
و عشایر شمالغرب در زنجان
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فرنشین  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد
واگذاری 955 واحد مسکونی
 به اقشارکم درآمد زنجانی

3

آخرین آمار فوتی های 
کرونایی در زنجان 

  تا عصر دیروز )دوشــنبه( ۱۵۱ بیمار 
مبتال به کرونا در بیمارستان های استان زنجان 

بستری و تحت مراقبت هستند.
به گزارش زنگان امــروز، کرونا همچنان در 
کمین رعایت نکنندگان پروتکل های بهداشتی، 
فاصله اجتماعی بوده و مبارزه با این ویروس 

منحوس همچنان ادامه دارد.
طبق آخرین آمار کرونا در استان زنجان، دیروز 
)۲۲ دی مــاه( ۱۵۱ بیمار مبتال بــه کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند که بستری 
جمعی از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 

۱۸ هزار و ۶۳۱ مورد بوده است.
در ۲۴ ســاعت منتهی به ۲۲ دی ، موارد مثبت 
بستری کرونا در بیمارستان های استان زنجان ۴ 
مورد بود. از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون 
۶۶۶۶ مورد مثبت بســتری بــر پایه یافته های 

آزمایشگاهی ثبت شده است.
همچنین در ۲۴ ســاعت منتهــی به دیروز در 
اســتان ۳۷ مورد مثبت ابتال به بیماری کرونا 
به  صورت ســرپایی شناســایی شــده که از 
ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۶ هزار 
و ۲۵۶ مورد مثبت ســرپایی بر پایه یافته های 

آزمایشگاهی به بیماری کرونا مبتال شدند.
شــوربختانه در ۲۴ ســاعت گذشته منتهی به 
دیروز، یک مورد مبتال به کرونا در این استان، 
جان خود را از دست داده  است. گفتنی است 
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون مجموع بیماران 
فوت شده در اســتان زنجان نیز به ۱۱۱۰ نفر 

رسیده است.
گفتنی اســت، مجموع موارد مثبت ترخیص 
 یافته ۵۵۰۰ مورد و همه مــوارد مثبت کرونا 
بر پایه یافته های آزمایشــگاهی از زمان شیوع 
ویروس کرونا در اســتان تاکنــون ۴۲ هزار و 

۹۲۲ مورد بوده است.

خبر  نخست

تمرین قهرمان 
در »اَمند«

و »گاوه زنگ«
        زنجان

مقام اول ووشوی 
جهان آماده حضور در 

مسابقات جهانی داالس 
آمریکا می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

افتتاح 15 طرح آبرسانی 
روستایی در استان زنجان 

افتتاح می شود

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: ۱۵ طرح آبرســانی روستایی در 
اســتان زنجان با دســتور وزیر نیرو و استاندار 
زنجان، همزمان با هفته ســی و ششــم پویش 
»هر-هفته-الف-ب-ایران« به صورت ویدئو 

کنفرانس افتتاح می شود.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: با بهره برداری 
از این ۱۵ طرح آبرســانی، جمعیتی افزون بر ۷ 
هزار و ۵۹۸ نفر از خدمات آب شرب بهداشتی 

و پایدار بهره مند می شوند.
وی با اشــاره اینکه برای اجــرای این طرح ها 
اعتباری معادل ۲۰۱ میلیارد ریال هزینه شــده 
است افزود: در دوره ساخت این طرح ها برای 
۱۵۳ نفــر و در دوره بهره برداری برای ۱۵ نفر 

ایجاد اشتغال شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بیان کــرد: در قالب این طرح ها ۷ باب مخزن 
ذخیره آب با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب ساخت 
شده است. وی به ساخت ۴۱ کیلومتر خط انتقال 
و ۲۴ کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع آب 
نیز اشاره کرده و گفت: از دیگر عملیات انجام 
گرفته در این پروژه ها ساخت ۹ باب ایستگاه 

پمپاژ با ظرفیت ۴۱ لیتر بر ثانیه می باشد.
جزء قاسمی در ادامه با اشاره به تاثیرات اجتماعی 
اجرای طرح های آبرسانی تصریح کرد: تامین 
آب آشامیدنی پایدار، سالم و بهداشتی برای ۲ 
هزار و ۳۵۷ خانوار در مناطق روســتایی استان 
زنجان، توســعه پایدار، مهاجرت معکوس به 
روستاها و ارتقاء سطح بهداشت و رفاه ساکنین 

این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

خبر  اجتماعی

 قهرمان زنجانی جهان کیست؟
 محسن محمدسیفی )زاده ۱۷ شهریور سال ۱۳۶۸ در شهر زنجان( از اعضای ووشو مردان ایران در بخش ساندا است.

محمدسیفی ووشو را در سن ۱۵ سالگی آغاز کرده و در رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد زنجان در حال تحصیل است. او در بیشتر 
تورنمنت های آسیایی و بین المللی که از سال ۲۰۱۰ شرکت کرده موفق به کسب مدال طال شده است. محمدسیفی قهرمان ۸ دورٔه 

مسابقات جهانی و دارندٔه مدال طالی بازی های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ ژو و ۲۰۱۴ اینچئون و ۲۰۱۸ جاکارتا در سه وزن مختلف است. از 
افتخارات وی می توان به کسب ۵ مدال طال در مسابقات ووشو قهرمانی جهان اشاره کرد. وی در سال 2019 و در اولین تجربه حضور 

در در لیگ حرفه ای کیک بوکسینگ )KCPL( مبارزه خود را در مقابل جی وی هائو با پیروزی قاطع به پایان رساند.او همسر مهسا جاور 
از قهرمانان قایقرانی ایرانی است.
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 فرنشــین  بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان با اشــاره به واگذاری ۹۵۵ واحد 
مســکونی به اقشــارکم درآمــد زنجانی گفت: 
تــا پایان ســال کنونی، ۵۸ واحد مســکونی به 

متقاضیان واگذار خواهد شد.
رضــا خواجه ای در گفتگو با زنــگان امروز، به 
ساخت و واگذاری ۹۵۵ واحد مسکونی از ابتدا، 
تاکنون از ســوی بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان به اقشار کم درآمد اشــاره و اظهار کرد: 
تا پایان ســال کنونی نیز، ۵۸ واحد مسکونی به 

متقاضیان واگذار خواهد شد.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان افزود: پــروژه ۴۰ واحدی امید هیدج با 
اعتباری بالغ بــر ۵۶ میلیارد ریال و ۱۸ واحدی 
وصال ابهر نیز با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال از جمله 
پروژه هایی است که در حال اتمام است و تالش 

خواهیم کرد تا پایان سال تحویل داده شود.
وی یادآور شــد: همچنین ۷۹۲ واحد مسکونی 

در شــرف ساخت و ۲۱۶ واحد مسکونی نیز در 
دست تهیه نقشه می باشد.

وی از  عملیات ســاخت ۵۳۴ واحد مســکونی 
طــرح اقدام ملی توســط بنیاد مســکن انقالب 

اســالمی اســتان خبر داد و افزود : در شهرهای 
زیر ۱۰۰ هزار نفرجمعیــت، ۳ هزار و ۷۲۹ نفر 
برای دریافت مســکن اقدام ملی ثبت نام و ۵۴۶ 
نفر واریز وجه کرده و برای ۲۶۹ نفر از متقاضیان 

تخصیص پروژه شده است.
خواجه ای خاطرنشــان کرد: تاکنــون ۹۸ قطعه 
زمین از اداره کل راه و شهرســازی با مساحت 
۴۲ هزار و ۴۲۰ متر مربع واحد با قابلیت ساخت 

۹۴۲ واحد مسکونی دریافت کرده ایم.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجــان در ادامه توجه به کیفیت در کنار کمیت 
و مهم تر از همه هماهنگی بین دســتگاهی برای 
اجــرای دقیق و بــه موقع این طــرح را امری 
مهم دانســت و گفــت: اســتفاده از مصالح و 
فرآورده های ساختمانی استاندارد نقش بی بدیلی 
در بهبود کیفیت، ایمنی و تاب آوری ساختمان ها 
 داشته و امری ضروری است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.

فرنشین  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد

واگذاری 955 واحد مسکونی به اقشارکم درآمد زنجانی معاونفرماندارخرمدره:
نانوایان رعایت پروتکل های 

بهداشتی را جدی بگیرند
فرماندار خــرم دره گفت:  معــاون   
بیشــتری در رعایــت  اهتمــام  نانوایــان 

پروتکل های بهداشتی داشته باشند.
شــاهپوررضا کاظمی در نشســت قرارگاه 
کرونای شهرســتان خرم دره بــا بیان اینکه 
جلسات قرارگاه به  صورت روزانه و مستمر 
برگزار می شود، عنوان کرد: برای پیشگیری 
از کرونــا و کنترل اصناف، بازرســی ها به 
صــورت روزانه انجام شــده و با متخلفان 

برخورد می شود.
وی با اشــاره به ســهل انگاری عــده ای از 
شــهروندان در رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشــتی به ویژه زدن ماسک، تصریح کرد: 
این سهل انگاری ها در حالی است که بسیاری 
از مشــاغل مانند باشــگاه ها به علت شیوع 
کرونا تعطیل شده اند و این غفلت، اجحافی 

بزرگ در حق صاحبان این مشاغل است.
این مسوول با اشــاره به تعطیلی تاالرها به 
علت شــیوع کرونا، اضافه کرد: طبق اعالم 
ســتاد کرونا تاالرها بــا ۳۰ درصد ظرفیت 
مجاز به فعالیت هستند که در این راستا نیز 

نظارت ها باید با جدیت دنبال شود.
کاظمی با اشــاره به اینکــه هر چند رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در تاکســی ها و 
وســایط حمل و نقل عمونــی بهبود یافته 
اســت اما کماکان این حوزه نیازمند توجه 
جدی است، افزود: تاکسی ها به علت اینکه 
روزانه شهروندان زیادی را جابه جا می کنند، 
نیازمند افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی 

هستند.
وی تصریح کرد: اصلی ترین راه جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونای جدید، رعایت 
بهداشــت فردی توســط همه افراد جامعه 
اســت؛ همه افراد در هر موقعیت اجتماعی 
می توانند با رعایت نکات ســاده بهداشتی 
نقشی بسیار مهم در جلوگیری از شیوع این 

ویروس داشته باشند.
این مســوول با اشاره به اینکه انتقال بیماری 
از شخصی به شخص دیگر به راحتی اتفاق 
می افتد، مســووالن و بازرســان بهداشت با 
نانوایــان متخلف برخــورد می کنند، گفت: 
پروتکل ها برای نانوایان بیان و آموزش های 
الزم انجام شده، با این حال همچنان نظارت ها 

و اخطارها به قوت خود باقی است .
وی خاطرنشان کرد: برخی از نقاط در بیشتر 
شــهرها آلوده تر از دیگر نقاط هســتند که 
باید در شناســایی و کنترل این نقاط اهتمام 

بیشتری وجود داشته باشند.

خبـرخبــر

اجرای فاز 4 طرح 
ساختار قامتی زنان روستایی 

در زنجان

 معاون اداره کل توسعه ورزش بانوان 
اســتان زنجان از اجرای فاز ۴ طرح ساختار 

قامتی زنان روستایی در استان خبر داد.
شهال کاظمی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در زنجــان اظهار کرد: اجــرای فاز ۴ طرح 
ســاختار قامتی زنان روســتایی در راستای 
ارتقای تندرســتی و نشــاط زنان و دختران 
ســنین ۱۵ تا ۶۰ سال از طریق ورزش از ۱۲ 
دی ماه ۹۹ که وضعیت استان زنجان به رنگ 

زرد تبدیل شد، آغاز شد.
معاون اداره کل توســعه ورزش بانوان استان 
زنجان با بیان اینکه متأســفانه به دلیل شیوع 
ویــروس کرونا و وضعیت قرمز اســتان در 
ســال ۹۹ تعداد ۸۰ روســتا تحت پوشش و 
غربالگری قرار گرفتنــد، تصریح کرد: فاز ۳ 
این طرح در بهمن ۹۸ و اردیبهشت ۹۹ انجام 
گرفت و هــم اکنون ادامه طرح از ۱۲دی ماه 
در شهرهای زنجان، ابهر، خدابنده، ماهنشان، 
ایجرود و ســلطانیه و طارم  با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری 

در حال برگزاری است.
کاظمــی ادامه داد: در همین راســتا آموزش 
توانمندســازی مربیان آمادگی جســمانی و 
پیالتس بانوان جزو برنامه های اصلی بانوان 
اســتان قرار گرفتــه و هدف کلــی از این 
توانمندســازی مهارتی مربیان گروه آمادگی 
جسمانی و پیالتس بانوان استان زنجان است 
و برای ارتقــای بهره وری از منابع انســانی 
متخصص ورزش روســتاهای استان به اجرا 

در می آید.
معاون اداره کل توســعه ورزش بانوان استان 
زنجان افزود: این دوره تخصصی آموزشــی 
که به مدت ۶۰ ســاعت و با حضور ۳۵ نفر 
از مربیان برگزار می شــود در راســتای رفع 
ناهنجاری های قامتی زنان و دختران روستایی 
و عشایری اســتان انجام خواهد گرفت و تا 
ســال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و همکاری  
بخشــداران، دهیاران و همه افرادی که مورد 

غربالگری قرار خواهند گرفت را می طلبد. 

 برخی افراد با توجه به یخ زدگی سطح آب 
سد خاکی گاوازنگ زنجان، بی محابا اقدام به پیاده 
روی، تیوپ ســواری، سرسره و برف بازی روی 
این سطوح یخی می کنند که این کار خطر سقوط 

در آب و غرق شدگی را در پی دارد.
به گزارش ایرنا، زمســتان امســال نیــز همانند 
سال های گذشته شاهد این تفریح زمستانی حادثه 
آفرین بر روی آب یخ زده این سد خاکی هستیم 
که شوربختانه بیشتر نوجوانان و جوانان و برخی 
مواقع نیز خانواده ها همراه با کودکان از آن استقبال 

می کنند بی آنکه به عاقبت کار خود بیندیشند.
برخی افراد به منظور تفریح در این محل حضور 
یافته بودند و با خیالی آسوده و بی آنکه ترسی به 
دل راه دهند بدون هیــچ دغدغه و نگرانی روی 
ســطح آب منجمد شده سد گاوازنگ برف بازی 
و سرسره بازی می کنند و شاید هنوز به این باور 
نرسیده اند که ممکن اســت در یک چشم زدن،  
سطوح یخی زیر پایشان شکسته و آنها را به زیر 
آب کشــیده و مرگ تلخ و ناخوشایندی را رقم 

بزند.  
یک شــهروند زنجانی با بیان اینکه به چشم خود 
دیــدم که زن و مــردی، کودک خــود را داخل 
کالسکه گذاشته و بر روی سطح یخ زده آب این 
سد مشغول به پیاده روی و صحبت بودند، گفت: 
باور کنید که مو بر تنم سیخ شد و بر خود لرزیدم 
چراکه اگر یخ زیر پای آنان فرو می ریخت قطعا 

حادثه دردناکی اتفاق می افتاد.
وی افزود: تفریح بر روی سطوح یخ زده آب، دل 
شیر نمی خواهد بلکه تنها ناآگاهی، بی مباالتی و 
بی احتیاطی اســت، وگرنه هیچ فرد عاقلی از این 
نوع تفریح زمستانی استقبال نمی کند چراکه این 

کار در آغوش کشیدن مرگ است.
این شهروند زنجانی اظهار داشت: سد گاوازنگ 
زنجان، چند ســالی است که زمستان ها به عنوان 
یک محــل و تفریحگاه زمســتانی، عالقه  مندان 
بسیاری را به سمت خوب جلب کرده است و در 
این میان پیاده روی، سرسره بازی، تیوب سواری 
و برف بازی نیز طرفدارانی را پیدا کرده که ممکن 

است هرآن خطر شکستگی سطوح یخ زده آب و 
ســقوط و فرورفتگی در آب، اتفاق بیفتد و کاری 
هم از دست دیگران برای نجان فرد درحال غرق 

شدن، برنیاید.    
یک خانواده زنجانی نیز گفت: پیاده روی، سرسره 

بازی و بــرف بازی روی آب منجمــد در واقع 
بازی با مرگ اســت و اگر اتفاقی رخ دهد برای 
بازمانــدگان به غیر از یک عمر پشــیمانی و آه و 

حسرت، چیزی نخواهد ماند.
این خانواده ســه نفره که به منظور تفریح به این 

منطقه آمــده بودند، اظهار داشــتند: افراد چطور 
ممکن است از عواقب چنین کاری آگاه باشند اما 
به روی خود نیاورند شاید با خود فکر می کنند که 

حادثه و اتفاق همیشه برای دیگران است.
یک بانــوی زنجانی نیــز گفت: خانــواده ها و 

بزرگترها باید اعضای خانواده و حتی دیگران را از 
تفریحات بر روی سطح آب یخ زده در این محل 
غیرایمن و نامطمئن که بســیار خطرناک و حادثه 

ساز نیز است منع کنند.  
وی افزود: عالقه مندان به این تفریح زمســتانی 

دلهــره آور باید بدانند که اگر ســطح یخی آب 
زیرپای آنان بشکند در یک آن به زیر آب کشیده 
خواهند شــد و در صورت وقــوع این اتفاق نیز 
هیچ کمی از دست افراد حاضر در محل حادثه بر 
نخواهد آمد و حادثه دیده در مقابل چشم همگان 

در آب سرد و یخی غرق خواهد شد.  
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان نیز با بیان اینکه همه ســاله سفارش ها و 
هشــداری الزم برای امتناع شهروندان از این نوع 
تفریح زمســتانی غیر معقول داده می شود، گفت: 
اما در این میان هستند کســانی که گوش به این 
تذکرات و هشــدارها نداده و اقدام به این کار می 

کنند.  
محمدعلی حمزه پور، افزود: پیاده روی، سرسره 
بازی و برف بازی بر سطح آب یخ زده، کار بسیار 
اشــتباه و خطرناکی اســت و هر آن ممکن است 
یخ سطح آب شکســته شده و افراد به درون آب 

سقوط کرده و زیر یخ کشیده شوند.
وی اظهار داشــت: شــوربختانه برخی افراد یا با 
خطرات پیاده روی، تیوپ سواری، سرسره و برف 
بازی بر روی آب یخ زده در ســدها، آگاه نیستند 
یا اینکه آگاه هستند اما توجهی به خطرات ناشی 

از این کار ندارند.  
رییس هیات اســکی استان زنجان نیز به خطرات 
ناشــی از تفریح بر سطوح یخ زده آب اشاره کرد 
و گفت: این تفریح غیرایمن، عملی بسیار حادثه 
آفرین اســت و جان افراد را در معرض تهدید و 
خطر جدی قرار می دهد که باید از آن پرهیز شود.  
رضــا اژدری، افــزود: افراد مطمئن نیســتند که 
ضخامت یخ سطح آب این سد خاکی چند سانت 
است و اگر یخ ترک بردارد و شکسته شود سقوط 
در درون آب و غرق شدگی در آن حتمی خواهد 

بود.
وی تصریــح کرد: پس بهتر اســت قبل از اینکه 
حادثه ای اتفاق بیفتد و پشیمانی به بار بیاید دست 
از این نوع تفریح زمســتانی برداشت و زندگی را 
برای دیگر افراد خانواده و دوستان و آشنایان، تلخ 

نکرد.  

تفریح خطرناک روی سطح یخ زده سد گاوه زنگ زنجان
  یک شهروند زنجانی: تفریح بر روی سطوح یخ زده آب، دل شیر نمی خواهد بلکه تنها ناآگاهی، بی مباالتی و بی احتیاطی است

 نشســت مدیران عامل شــرکت توزیع 
نیــروي برق و صنایع بــزرگ روي زنجان، با 
موضوع رفع موانع تولیــد وهمکاري دوجانبه 
در تامین انرژي بــرق پایدار و راه هاي تعامل 
در مصرف بهینه برق در مواقع حســاس سال 

برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز،  در این نشســت که 
با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیروي برق استان زنجان و مدیرعامل و 
اعضاي هیأت مدیره صنایع روي استان برگزار 
شــد، بر رفع موانــع تولید ، افزایــش قابلیت 
اطمینان شــبکه هاي توزیع بــرق و همکاري 

دوجانبه تاکید شد.
پیش از این، صنایع روي اســتان در نشســتي 
با حضور اســتاندار زنجان و مســوولین ارشد 
استاني در باره موانع تولید مواردي عنوان کرده 
بودند که  این نشســت در حوزه درخواســت 
هاي مربوط به صنعت برق  و راهکارهاي رفع 

آن برگزار شد.
با توجه به اینکه اســتان زنجان قطب سرب و 

روي کشــور محســوب و ۱۰۰ درصد سرب 
کشــور و ۷۰ درصــد از روي آن، در اســتان 
زنجان تولید مي شود، در این نشست ، با طرح 
موضوع  افزایش آمپــراژ برق برخي صنایع  ، 
حل مشــکالت پیــش روي ایــن صنعت در 

اولویت کاري دو طرف قرارگرفت. 
گفتني است  زیرساخت هاي شبکه هاي توزیع 
و ظرفیت دوبرابري پست هاي توزیع برق در 
اســتان زنجان این نوید را مي دهد که مشکل 
خاصي در تامین برق پایدار  ومطمئن کارخانه 
هــاي مســتقر در این منطقه نداشــته و چرخ 
صنعــت روي که بخش اعظمــي از کارگران 
شاغل در این حوزه را پوشش مي دهد و  نقش 
بسزایي در رونق اقتصادي استان و کشور دارد  
با قوت خواهد چرخید و حتي براي ســرمایه 
گذاري هاي بیشتر نیز این آمادگي وجود دارد 
تا برق موردنیاز واحدهاي تولیدي تامین شود .
 در پایان نشســت، دو طرف بر تعامل نزدیک 
و همکاري دوجانبــه مدیریت مصرف انرژي 
برق در فصل گرم و سرد ســال تاکید کردند. 

این درحالیســت که در تابســتان امســال در 
بخش صنعت بیــش از ۲۷ میلیــارد ریال  از 

محل همکاري مدیریت مصرف برق به صنایع 
همکار پاداش تعلق گرفت.

نشست مديرعامل و اعضای هيات مديره صنايع بزرگ روی 
با مديرعامل شرکت توزيع برق استان زنجان
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 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان زنجان گفت: نخستین جشنواره 
فرهنگی، هنری روستا و عشایر شمالغرب کشور 
باهمــکاری وزارتخانه متبوع، ســتاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد و ادارات 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی زنجان، اردبیل، 
آذربایجان غربی و شــرقی به میزبانی این استان 

برگزار می شود.
به گزارش زنگان امروز، محمدربیع احمدخانی 
دیروز با بیان این مطلب به خبرنگاران افزود: این 
جشنواره فرصت مناســبی را در اختیار متولیان 
فرهنگ و هنر قرار می دهد تا بتوانند بیشــتر با 

نقاط قوت و ضعف در این حوزه آشنا شوند.
وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره 
آشــنایی با نقاط قوت و ضعــف فرهنگ و هنر 
روستا و عشــایر، تقویت نقاط قوت و برطرف 
کردن کاســتی ها، ارائه دســتاوردها و عملکرد 
هنرمندان و معرفی آثــار و تولیدات و ایده های 

برتر فرهنگی است.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان افزود: پاسداشــت ســرمایه های 
فرهنگی اجتماعی روســتا و عشــایر نخستین 
محور این جشنواره بوده که شامل ارسال عکس 
از تکریم و تجلیل سرمایه های فرهنگی اجتماعی 
روســتا )کارآفرینان، خیرین، فعــاالن فرهنگی 

هنری، معتمدین( است.
وی با بیــان اینکه دومین محور این جشــنواره 
نیز شــامل فرهنگ کتاب و کتابخوانی اســت، 
یادآورشد: در محور کتابخوانی آثار ارسالی باید 
شــامل معرفی یک کتاب )حداکثر به مدت سه 

دقیقه( در قالب فایل تصویری باشد.
احمدخانی گفت: همچنین در بخش مسابقه نیز 
عالقه مندان می توانند به پرسش های مطروحه از 
کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« مقام معظم رهبری پاسخ 

داده و در جشنواره شرکت کنند.
وی با بیان اینکه ســومین محور جشــنواره نیز 
عکس موبایلی با محوریت شــعار سال )جهش 

تولید( در مناطق روســتایی و عشــایری است، 
اضافه کرد: هنرمندان برای شرکت در این بخش 
می توانند عکس های خود را در قالب موضوعاتی 
شــامل همدلی و مواســات مومنانه در روستای 
من، فرهنگ کار و ســخت کوشــی در روستای 
من، شــعار جهش تولید در مناطق روســتایی و 
عشایری، طبیعت روستای من به دبیرخانه ارسال 

کنند.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان طراحی و نقاشــی با موضوعات 

فرهنگ بومی روســتا و عشــایر را دیگر محور 
این جشــنواره عنوان کرد و گفت: عالقه مندان 
شــرکت در این بخش می توانند، آثار خود را در 
در موضوعات )فرهنگ بومی روســتا و عشایر، 
طبیعت روســتای مــن، بافت قدیمی و ســنتی 
روســتای من( برگه A۴ و با مداد رنگی آماده و 

به دبیرخانه ارسال کنند.
وی افزود: این بخش در دو رده ســنی نوجوانان 

۵ تا ۱۶سال و ۱۶ سال به باال برگزار می شود.
احمدخانی اضافه کرد: در بخش خوشنویســی 

نیز آثار ارسالی باید در قالب خط نستعلیق برای 
آیه مبارکه ۲۸ ســوره رعد »اال بِِذْکِر الَلّ تَْطَمئُِنّ 
الُْقُلوُب«، آیه مبارکه ۱۹۵ ســوره بقــره »اّن الَلّ 
یُِحُبّ الُْمْحِســنِینَ « و ســوره مبارکه کوثر و و یا 
خط تحریر )یک بند( از منظومه حیدربابای استاد 

شهریار باشد.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان با اشــاره به تقویــم اجرایی این 
جشــنواره گفت: زمان برگزاری جشنواره از ۱۸ 
دی تا ۱۸ اســفندماه بوده و داوری آثار رســیده 

به جشــنواره از ۱۹ تا ۲۳ اســفند ماه ۹۹ انجام 
خواهد شد.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن اعالم اســامی 
برگزیــدگان ۲۵ اســفندماه  و ارســال جوایز 
برگزیدگان ۲۷ اســفندماه ۹۹ همزمان با والدت 

حضرت امام حسین )ع( خواهد بود.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان زنجان همچنین از برگزاری نخســتین 
جشــنواره نمایش نامه نویسی استان زنجان خبر 
داد و گفــت: این جشــنواره باهمکاری انجمن 

هنرهای نمایشی استان زنجان در راستای تقویت 
نمایش نامه نویســی و ترویــج فرهنگ ایرانی، 
اســالمی و شناسایی و رشد اســتعدادها در این 

حوزه برگزار می شود.
احمدخانــی با اشــاره به شــرایط شــرکت در 
جشنواره گفت: موضوع نمایش نامه ها آزاد است 
امــا نمایش نامه هایی که بــا محوریت پرداخت 
به مضامین ملی، مذهبی، بهره گیری از دســت 
مایه های فرهنگی، بومی و ارزشــهای انقالب و 
دفاع مقدس با استفاده صحیح از عناصر تشکیل 

دهنده درام باشد در اولویت خواهند بود.
وی  افزود: این جشــنواره پذیرای آن دســته از 
متون است که، چاپ نشده و در هیچ جشنواره یا 
مسابقه نمایش نامه نویسی شرکت نکرده باشند 
و هر نمایشنامه نویس می تواند حداکثر با ۲ اثر 

در جشنواره شرکت کند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان گفت: نمایش نامه نویسان محترم، جهت 
حضور در جشنواره می بایست فرم تکمیل شده 
جشنواره  به همراه یک نسخه چاپی و یک فایل 
PDF از نمایش نامــه مورد نظر را تا زمان تعیین 

شده، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
احمدخانی اظهار داشــت: بــه نمایش نامه های 
برگزیده با ذکر اولویت دیپلم افتخار، لوح سپاس 
و جایزه نقدی اهدا خواهد شد و توسط انجمن 
هنرهای نمایشــی اســتان زنجان جهت چاپ و 

انتشار آثار برگزیده حمایت خواهند شد.
وی با بیان اینکه مهلت ارســال آثار با جشنواره 
۱۵ بهمن ماه ۹۹ بــوده و آیین اختتامیه و اعالم 
برگزیدگان و اهدای جوایز نیز ۲۰ بهمن ماه ۹۹ 
است، گفت: عالقه مندان می توانند آثار خود را به 
دبیرخانه نخســتین جشنواره نمایش نامه نویسی 
اســتان زنجان واقع در خیابان شــیخ فضل اله 
نوری، فرهنگسرای امام خمینی )ره( طبقه اول، 
دفتر انجمن هنرهای نمایشی استان زنجان ارسال 
و یــا در واتس آپ به شــماره ۰۹۳۷۱۱۸۵۸۹۰ 

پیام دهند.

برگزاری جشنواره فرهنگی روستا و عشایر شمالغرب در زنجان
  هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی با نقاط قوت و ضعف فرهنگ و هنر روستا و عشایر، تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستی ها، 

ارایه دستاوردها و عملکرد هنرمندان و معرفی آثار و تولیدات و ایده های برتر فرهنگی است

المان های شهری از موضوعات تاثیرگذار شهرها 
محســوب می شود که باید تالش شود بر حسب 
آداب، فرهنگ، ظرفیت ها و پیشــینه تاریخی هر 
شهر طراحی شود، زیرا المان شهری، هویت یک 

شهر است.
به گزارش ایســنا، این روزها شــهرها به محلی 
برای انجام فعالیت های تکراری و زندگی ماشینی 
شهروندان تبدیل  شده و با مدرن شدن زندگی و 
شهرنشین شدن بیشتر اقشار جامعه، نیاز به تغییر 
و تحول در فضای شهری بیش  از پیش احساس 
می شــود، در همین راســتا طراحان شــهری و 
مسووالن زیبایی های شهری، برای بهبود فضاهای 
شهری، راهکارهایی ارائه کردند که یکی از آن ها 
طراحی و نصب مجسمه ها و المان هایی متناسب 

با فضای شهری است.
المان یا نماد شــهری، ترکیبی است پیکره وار که 
در ســاخت آن از ویژگی هــای درونی احجام و 
اشکال هندسی، صفحات قائم یا منحنی، اجزای 
سازه ای، کابل ها، پوترها و فریم ها و به طور کلی 
هر آنچه می تواند جنبه تزئینی و ساختمانی داشته 
باشد به صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از 
موارد فوق استفاده می شود و قبل از هر چیز این 
ترکیب دارای یک نظام هندســی و تعادلی پایدار 
و زیبا است، به گونه ای که پس از خودنمایی در 
سطح شهر افراد را به گونه ای جذب خود کرده و 
ذهن شان را درگیر خود می کند که تا مدت ها در 
آن منطقه از شهر به صورت سمبلیک مشخصه ای 

برای شناخت شهر در منطقه مورد نظر می شود.
از مهم تریــن دغدغه هایی کــه در زمینه طراحی 
المان های شهری وجود دارد، این است که المان 
طراحی شده عالوه بر زیبایی و جذاب بودن باید 
مطابق فرهنگ و ظرفیت های هر شــهر طراحی 
شــود، زیرا در واقع می توان گفت که المان های 
شهری به نوعی هویت شهرها محسوب می شود. 

همچنیــن در ایــن طراحی ها باید تالش شــود 
المان ها از زیبایی بصری نیز برخوردار باشــد تا 
عالوه بــر تامین نیاز شــهروندان، موجب ایجاد 

آرامش روانی در شهر نیز شود.
المان های شهری و جذب توریست

المان هایی که از طراحی نامناســب برخوردارند، 
جز شلوغی و زشتی شهر، هیچ وجهه ای نخواهد 
داشت اما برعکس اگر در طراحی المان ها به ویژه 
در ورودی و خروجی شهرها یا میادین شاخص 
و اصلــی دقت نظر کافی وجود داشــته باشــد، 

در جذب توریســت و مانــدگاری آن ها در یک 
شــهر تاثیرگذار خواهد بود، زیرا در مسیریابی و 
نشــانی دهی صحیح برای پیدا کردن یک منطقه 
خاص شهری، مشخصه و نماد خاص آن منطقه 

اهمیت دارد.
این نماد در شناخت منطقه و چه بسا برگرفته از 
اتفاق یا تاریخچه ای خــاص در محل مورد نظر 
است و به نکته ای خاص در آن محل اشاره می کند 
و با تاریخچه ای عجین اســت. ذهن با برده شدن 
نام منطقه مذبور، ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و 

ویژگی های بارز آن منطقه، المان شهری مورد نظر 
را در خود تصویرسازی خواهد کرد.

با گسترش شهرها و علم و تکنولوژی در برخی 
نقاط، شاهد وجود المان های مختلفی در شهرها 
هســتیم که برخی از این المان ها کاماًل در تضاد 
با شهرها هســتند، هر چند در سال های گذشته 
حرکت های زیبایی از ســوی شهرداری ها برای 
هویت بخشی از طریق طراحی و اجرای المان های 
شــهری صورت گرفتــه اما این حــوزه کماکان 

دقت نظر بیشتری را می طلبد.

نقش موثر المان ها در معرفی هویت شهرها
در همین رابطه، شــهردار ابهر بــا بیان اینکه در 
دوران معاصر نمی توان نقش المان شــهری را در 
زیبایی شــهرها و معرفی ویژگی های فرهنگی و 
تاریخی شــهر نادیده گرفت، می گوید: می توان 
با طراحی و اســتقرار یک المان مناسب، شرایط 
را برای معرفی ظرفیت های مختلف مردم منطقه 
مهیا کرد که در بیشتر شهرها، شهرداری ها توجه 
خاص به نصب المان های پرمحتوا داشــته و این 
موضوع به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جذب 

گردشگر تبدیل شده است.
محمدرضا ذوالقدری ها می افزاید: مهم ترین اصل 
در طراحی و انتخاب فرم المان ها این اســت که 
تالش شود تا مفهوم مورد نظر به طور غیرمستقیم 
به مخاطب القا شــود. همچنین جذابیت کافی را 
داشته باشــد، به گونه ای که مخاطب و بیننده را 
بــه تفکر و تامل وا دارد به این ترتیب پیام آن در 

ذهن ها باقی می ماند.
ضرورت طراحی المان ها بر حسب فرهنگ و 

آداب هر شهر
وی با تاکید بر این مطلب که المان ها باید بر پایه 
فرهنگ تاریخ، آداب و رسوم و شرایط اقتصادی 
و شــغلی مردم همان منطقه طراحی شود تا هم 
نماد آن شهر باشد و هم شهروندان بتوانند ارتباط 
بهتر و عمیق تری با آن برقرار کنند، ادامه می دهد: 
هر چقدر که المان بــا فرهنگ مردم هماهنگ تر 
باشــد تاثیر و جذب مخاطب آن بیشــتر است، 
زیرا وجود این چنین المان های شــاخصی عالوه 
بر زیبایــی کیفیت فضا را نیز ارتقا می دهد و این 
کیفیت است که بر ذهن انسان نقش می بندد و بر 
حس مکان و خاطرات جمعی شــهروندان تاثیر 

می گذارد.
شهردار ابهر از دیگر الزمه های طراحی المان های 
شــهری را تطابق آن با فرهنگ و آداب یک شهر 
عنوان کرده و متذکر می شــود: قطعاً اگر المان ها 
چنین خصوصیتی داشــته باشند مورد استقبال و 
پذیرش مردم قــرار خواهند گرفت و به طرحی 

ماندگار برای شهر تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه از موضوعات مغفول در طراحی 
المان های شــهری، توجه نکردن به برندســازی 
اســت، خاطرنشــان می کند: باید همه تالش ها 
بر این باشــد تــا در طراحی المان های شــهری 
ابهــر به این موضوع توجه شــود تا امان فاخر و 

هنرمندانه ای باشد.

المان شهری؛ هویتی گمشده در شهر

 فرنشین بهزیســتی استان زنجان گفت: 
طبق گزارش مشــاور پروژه مناسب سازی در 
شهرداری، تمام نقاط دسترس ناپذیر و مناسب 
ســازی نشده در معابر و ساختمان های عمومی 
۳۷ معبــر اصلی شــهر )بالغ بــر هفت هزار و 
۵۰۰ نقطه( که قابل اســتفاده برای افراد دارای 
معلولیت و کم توان نیســت، شناسایی و نشان 

گذاری شده است.
 محمد محمدی قیــداری با بیان این مطلب به 

خبرنگار ایرنا، افزود: همکاری مستمر بهزیستی 
و شهرداری موجب بهبود مناسب سازی شهری 
و آمد و شــد راحت معلولین و ســالمندان در 

شهر می شود.
وی اضافــه کــرد: شــهرداری زنجــان اولین 
خروجی نقشــه های مربوط به پروژه » ایجاد 
سیستم یکپارچه شــهری مناسب سازی معابر 
و ســاختمانهای عمومی برای استفاده افراد کم 
توان جســمی و حرکتی با اســتفاده از سیستم 

اطالعات مکانی GIS » را در سومین نشست 
ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان، 

ارائه کرد.
محمدی ادامه داد: بــا تکمیل این پروژه، بانک 
اطالعاتی دقیقی از مکانهای مناســب ســازی 
نشده سطح شهر در دست خواهد بود و تحلیل 
های صورت گرفته از نقشــه های خروجی می 
تواند مبنای برنامه ریزی های آتی مســووالن 
جهت انجام عملیات مناســب سازی شهری و 

اولویت بندی هزینــه کرد بودجه در این زمینه 
باشد.

وی افزود: کارشناســان مناسب سازی به همراه 
نمایندگان معلوالن به صــورت دوره ای معابر 
شهرســتان را مورد بازدید قرارداده و مشکالت 
موجود را با کمک شهرداری و دیگر ارگانهای 

عضو کمیته مناسب سازی رفع می  کنند.
فرنشین بهزیستی اســتان زنجان ادامه داد: این 
امر در شناسایی نیازها و مشکالت افراد دارای 

معلولیت برای آمد و شــد در ســطح شــهر و 
مناسب ســـازی فضای شهری و بهبود کیفیت 

زندگی معلولین و سالمندان موثر است.
وی خاطرنشــان کرد: صدور کارت شهروندی 
برای بهره مندی افراد دارای معلولیت از سیستم 
حمل و نقل درون شهری بصورت رایگان طبق 
قانون در دستور کار قرار دارد و از طرفی تاکید 
بســیاری برای ایمن پذیری و دسترس پذیری 
و ایمنی گروه های هدف در پروژه سبزه میدان 

انجام گرفته است.
به گفته این مسوول، هم اکنون ۲۱ هزار پرونده 
توانبخشــی شــامل افراد دارای معلولیت های 
جســمی، حرکتی، بینایی، شنوایی و اعصاب و 
روان در اســتان تحت پوشــش قرار دارند که 
از ایــن تعداد ۶۷۹ نفر در مراکز شــبانه روزی 
سالمندان، بیماران روانی مزمن و معلوالن ذهنی 
خدمــت دریافت کرده و در ســالمت کامل به 

سر می برند.

هفت هزارو ۵۰۰ نقطه در شهر زنجان برای معلوالن مناسب نیست
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رییس انستیتو پاستور ایران در گفت وگو با موج رسا:

واکسن مشترک ایران و کوبا یکی از شاهکارهای 
تولید واکسن کووید 19 می شود

 اجرای مرحله نهایی کارآزمایی بالینی در بهمن و اسفند | چرا نباید از واکسن آمریکایی و انگلیسی استفاده کرد؟

 رییس انســتیتو پاســتور ایران خبرهای 
خوشــی از تولید واکسن مشترک ایران و کوبا داد 
و گفت: با ورود این واکسن قدم بسیار خوبی در 

ایجاد ایمنی مردم برداشته خواهد شد.
علیرضــا بیگلری در گفت وگــوی اختصاصی با 
خبرنگار موج رسا، با اشاره به حضورش در کوبا 
در راســتای پروژه مشترک تولید واکسن کرونا با 
این کشــور اظهار کرد: ایران یکی از باسابقه ترین 
کشــورهای منطقه در امر ساخت واکسن است و 
انستیتو پاستور نیز نشان داده که نخستین موسسه ای 
است که در خاورمیانه اقدام به تولید واکسن کرده 

است.
وی افزود: سالهاست که واکســن های ایرانی در 
داخل مرزها تولید شده و می توان گفت که قریب 
به اتفاق ایرانی ها یکی از واکســن های انســتیتو 
پاستور را دریافت کرده و در بدنشان تزریق شده 

است.
رییس انستیتو پاســتور ایران با بیان اینکه تجربه 
بســیار خوبی در انستیتو پاســتور و رازی در امر 
واکسن ســازی در داخل کشور وجود دارد، ابراز 
کرد: حدود ۴۰ ســال پیش نــوع و روش تولید 
واکســن تغییر پیدا کرده و واکسن های با فناوری 

زیستی ساخته می شوند.
وی با اشــاره به اینکه تنها کشــوری که به ایران 
تکنولوژی واکســن داده کوبا اســت عنوان کرد: 
حدود دودهه پیش تکنولوژی ســاخت واکســن 
هپاتیت B به انستیتو پاستور ایران منتقل شده است 
که درصد بســیار باالیی از ایرانی ها این واکسن را 

دریافت کردند.
بیگلری بیان کرد: با ورود فناوری ساخت واکسن 
هپاتیت B از کوبا به ایــران نه تنها ایران توانایی 
ساخت واکسن با فناوری زیستی را پیدا کرد، بلکه 
این صنعت در داروسازی ایران نیز شکل گرفت. 
به طوری که اولین گروهــی که در کوبا آموزش 
دیدند همان هایی بودند که عالوه بر تولید واکسن 

داروهایی با این تکنولوژی را تولید کردند.
همکاری مشترک

وی خاطرنشــان کرد: با تصویب مجلس شورای 
اسالمی قرار شد یکی از واکسن های مورد نیاز به 
نام پنومونی یا ذات الریه نیز در ایران ساخته شود، 
به همین خاطر قراردادی با دولت کوبا در سال ۹۸ 
منعقد شد که همکاری مشــترک دو کشور را در 

ساخت واکسن ذات الریه ممکن می کرد.
رییس انســتیتو پاســتور ایران با بیان اینکه تولید 
واکســن پنومونی یا ذات الریه یکــی از پیچیده 
ترین و ســخت ترین تولیدات در زمینه واکسن 
اســت، عنوان کرد: تعداد کشورهایی که صاحب 
تکنولوژی این واکســن هستند، کمتر از انگشتان 

یک دست است.
وی با بیان اینکه بعد از شیوع کرونا در دنیا کوبا با 
اینکه ابتال بسیار کمی داشت اما تولید واکسن های 
متعددی را آغاز کرد، گفت: در ایران نیز ۱۷ گروه 
شروع به ساخت واکسن کرونا کردند که یکی از 

آنها واکسن مشترک با کوبا است.
بیگلری با اشــاره به اینکه واکسن مشترک ایران و 
کوبا بر مبنای زیرســاخت پنومونی است، اضافه 

کرد: برنامه تولید مشــترک در دو کشــور ایران و 
کوبا شکل گرفت و وقتی این واکسن تولید شد در 
آزمایشات حیوانی بسیار خوب عمل کرد و چون 
باید سه فاز انسانی را پشت سر می گذاشت، در فاز 
یک در کوبا بسیار موفق عمل کرد و نشان داد که 

بسیار ایمن و بی خطر و بی ضرر است.
وی با بیان اینکه واکســن تولید مشــترک ایران و 
کوبا از پیشــرفته ترین فناوری های تولید واکسن 
بهره می برد، گفت: این تکنولوژی باعث می شود 
تا واکســن هم بی خطر و بی ضرر باشــد و هم 
ایمنی بسیار خوبی را ایجاد  کند و اکنون این تولید 
مشترک در فاز یک انسانی ایمنی بسیار خوبی را 

در کنار بی ضرر بودن ایجاد کرد.
رییس انستیتو پاســتور ایران با بیان اینکه فاز دو 
انسانی نیز حدود یک ماه پیش در کوبا شروع شد 
که اکنون با همکاری ایــران پیش می رود، اظهار 
کــرد: با توجه به مذاکراتــی که هفته قبل در کوبا 
داشــتیم و همچنین نتایج بسیار خوب مرحله دو 
قرار است مرحله سوم انسانی در کوبا و ایران انجام 

شود.
وی با اشاره به اینکه مطمئن هستیم که این واکسن 
مطمئن و کارا اســت، گفت: در ماه های بهمن و 
اسفند کارآزمایی مرحله سوم واکسن برای جمعیت 
بزرگی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت و با توجه به نتایجی که از کارآزمایی 
یک و دو داریم امیداوریم در مرحله سه نیز که در 
ایران و کوبا است، نتایج خوبی بگیریم تا وارد فاز 

عمومی استفاده از واکسن شویم.
خبرهای خوش برای مردم

بیگلری با بیان اینکه ایمنی و کارایی این واکسن در 
بزرگساالن، افراد مسن و افرادی که دارای بیماری 
زمینه ای هســتند نتیجه بسیار خوبی داشته است، 

افزود: تمامی گروه ها می توانند از این واکسن بدون 
هیچ نگرانی اســتفاده کنند که خبر بسیار خوشی 

برای مردم است.
وی تصریــح کرد: با ورود این واکســن که تولید 
مشترک دو کشــور ایران و کوبا است، قدم بسیار 

خوبی در ایجاد ایمنی مردم برداشته خواهد شد.
رییس انســتیتو پاســتور ایران بیان کــرد: ایران 
خوشبختانه با علم به اینکه این فرصت، فرصت بی 
نظیری است برای قدرتمندسازی زیرساخت های 
تولید واکسن اقدام کرده است و اکنون ۱۷ گروهی 
که در ایران بر روی تولید واکســن کار می کنند بر 
روی همه روشــهایی که در دنیا وجود دارد، کار 

می کنند.
وی با بیان اینکه تمامی فناوری های واکســن در 
داخل پیش می رود، گفت: اینکه کدام یک از این 
واکسن ها از فاز حیوانی و فازهای یک، دو و سه 

انسانی بیرون می آید، باید منتظر بمانیم.
بیگلری تصریح کرد: در ساخت واکسن دو نکته 
بسیار مهم است، اول اینکه ساخت واکسن پوششی 
اســت یعنی هر کشوری بتواند سه واکسن بسازد 
زیرساخت های این سه واکسن می تواند برای تولید 
چندین واکسن نیز استفاده شود چرا که واکسن ها 
در برخی موارد شــبیه به هم هســتند و هرچقدر 
کشــور بتواند واکسن بسازد تعداد واکسنهایی که 

امکان ساخت دارند نیز افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه فقط ســاخت واکسن های اولیه 
سخت است، گفت: وقتی این تکنولوژی جاافتاد، 
زیرســاختهای آن با فناوری واکسن جدید باعث 
می شود تا بتوان واکسن های بعدی را ساخت. دوم 
اینکه واکســن یک چهار راه و تقاطع برای علوم 
مختلف است یعنی کشوری که واکسن می سازد در 
مهندسی ژنتیک، رشته ایمنی شناسی، داروسازی 

و خیلی از رشته های دیگر پیشرفت بسیار زیادی 
می کند یعنی همه این علوم در ســاخت واکسن 

کاربرد دارند.
رییس انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه ساخت 
واکسن باعث می شود علوم دیگر کشور نیز به روز 
و قدرتمند شــود، افزود: ســرمایه گذاری روی 
واکسن ارزشــمند بوه و با توجه به پیشینه بسیار 
قدرتمند کشــور در دهه های قبل اکنون وقت آن 
است که از این فرصت کووید ۱۹ استفاده کرده و 
زیرساختهای تولید واکسن را از همه طرق ممکن 
تقویت کنیم چرا که بیماری کووید آخرین بیماری 
از رده بیماریهایی نیست که به واکسن نیاز خواهند 
داشــت یعنی در سالهای آینده نیز تکراری از این 
بیماریها داریم و آن موقع ما ارزش این ســرمایه 

گذاری را به چشم خود می بینیم.
واکســن بی خطر با ایمنی باال ساخت ایران و 

کوبا
وی عنــوان کرد: با توجه بــه اینکه همه دنیا کوبا 
را به عنوان یک واکســن ساز باتجربه می شناسند 
و ایران نیز ســابقه طوالنی در زمینه واکسن دارد، 
در باره واکسن کرونا از لحظه طراحی دقت بسیار 
زیادی به خرج دادیم کــه ایمنی و کارایی باالیی 
داشته باشد یعنی واکسن تولیدی مشترک ایران و 
کوبا در بین واکســن های تولیدی در دنیا از دقت 
بسیار باالیی برخوردار است و نوع فناوری به کار 

برده شده نیز کامال بی خطر است.
بیگلری تصریح کرد: باید تکرار کنم که واکســن 
مشــترک ایران و کوبا با توجه به فناوری استفاده 
شده ایمنی زایی بسیار بسیار باالیی دارد و به طور 
یقین بعد از موفقیت در کارآزمایی مرحله ۳ در بین 
واکسن های تولید شده در دنیا یکی از شاهکارهای 
تولید واکسن خواهد بود که قدرت ایران و کوبا را 

در طراحی و ســاخت یک واکسن مشترک نشان 
می دهد. وی با بیان اینکه واکسن مشترک ایران و 
کوبا در عین ایمن بودن، کارایی بسیار باالیی دارد، 
تصریح کرد: با توجه به مراحل کارآزمایی می توان 
پیش بینی کرد که این واکســن یکــی از برترین 

واکسن های کووید ۱۹ در دنیا خواهد بود.
رییس انستیتو پاستور ایران در باره عوارض واکسن 
های خارجی که مقام معظم رهبری نیز نسبت به 
آن هشــدار دادند، گفت: یکــی از اصول مهم در 
واکســن این است که واکسن ها معموال می توانند 
عوارضی از خودشان داشته باشند و این به نوع و 
نحوه ساخت برمی گردد که به فناوری به کاربرده 

شده مربوط می شود.
وی بیــان کرد: برخی از واکســن ها نوع و نحوه 
ساخت شان مشخص است به طوری که ویروس 
کشته شده و غیرفعال می شود و بعد به بدن تزریق 
می شــود که عوارض آن به فنــاوری به کاربرده 
شــده برمی گردد اما چون با این فناوری ســالها 
آشنا هستیم و بشــر تعداد زیادی از واکسن ها را 
ساخته و استفاده کرده است، بنابراین عوارض آن 

را می دانیم.
چرا نباید واکسن آمریکایی و انگلیسی زد

بیگلری افزود: ما عوارض برخی از واکســن های 
نوترکیب و ... را می دانیم اما با توجه به اضطراری 
که در دنیا به خاطر کووید ۱۹ ایجاد شــد، باعث 
شد تا یکسری از واکنس هایی ساخته شود که بشر 
هنوز از آن راه برای تولید واکســن استفاده نکرده 
بــود که یک مــورد آن راه ام.آر. ان. ای) روش به 
کار برده شده در واکسن آمریکایی( است که برای 

نخستین بار از این روش استفاده می شود.
وی اظهار کرد: ممکن اســت این واکسن ایمنی 
و کارایی نیز داشــته باشــد اما باید توجه کرد که 
کارآزمایی های بالینی کوتاه مدت است، یعنی این 
واکسن های خارجی ممکن است عوارضی داشته 
باشند که بعد از پنج سال و یا ۱۰ سال خود را در 
جمعیت نشان دهد و به همین خاطر یک عالمت 
پرسشی است که فعال جوابی برای آن وجود ندارد.
رییس انســتیتو پاستور ایران با بیان اینکه از لحاظ 
علمی از بــدون عوارض بودن این واکســن ها 
نمی تــوان مطمئن صحبت کرد، گفــت: در باره 
واکسن انگلیسی Astra Zeneca نیز تاحدودی 
از عوارض آن خبر داریم اما واکســنی نیست به 
صورت گسترده از تکنولوژی آن استفاده شده باشد 
و به همین خاطر باید سالها بگذرد تا عوارض این 

نوع واکسن ها مشخص شود.
وی با اشــاره به اینکه اکنــون ۱۷ گروه ایرانی بر 
روی واکســن کرونا کار می کنند، عنوان کرد: در 
خود انستیتو پاســتور دو واکسن دیگر نیز توسط 
شرکتهای دانش بنیان در حال تولید است که عالوه 
بر این دو گروه یک واکســن مشترک ما با کشور 

کوبا ساخته می شود.
بیگلری با بیان اینکه یکی از واکســن های ایرانی 
وارد فاز انســانی و کارآزمایی مرحله یک شــده 
اســت، افزود: یک یا دو شرکت دیگر ایرانی نیز 
در هفته هــای آینده وارد فاز یک کارآزمایی بالینی 

خواهند شد.

فرماندهستادمقابلهباکروناتهرانتاکیدکرد
لزوم پرهیز از شتابزدگی
در بازگشایی مدارس 

و اصناف
 فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران 
با اشاره به وضعیت شکننده تهران در مقابله 
با کرونا ویروس گفت: باید از شتابزدگی در 

بازگشایی مدارس و اصناف پرهیز کنیم.
به گزارش ایسنا، علیرضا زالی در نشست ستاد 
مقابله با کرونای اســتان تهران گفت: شرایط 
استان تهران به دلیل پیچیدگی هایی که دارد 
در حوزه مقابله با کرونا کامال شکننده است. 
بر همین اساس پیشنهادی با همکاری استاندار 
تهران برای رنگ بندی های وضعیت کرونا در 
تهران به عنوان نســخه ای مجزا ارائه شد که 
امیدواریم با پیگیری این پیشنهاد به سرانجام 

برسد.
وی افزود: مطلقا نباید به شرایط فعلی بسنده 
کرد. با توجه بــه آخرین رده بندی وضعیت 
شهرها در اســتان تهران عمده شهرستان ها 
در وضعیت زرد قــرار گرفتند اما فرمانداران 
نیاز اســت که به دقت شرایط هر شهرستان 
را مــورد بررســی قرار دهنــد و به صورت 
هفتگی گزارش و تحلیــل های خود را ارائه 
کنند. اگر در آمارها حتی با شــیب مالیم به 
ویژه در شاخص مراجعان سرپایی و افزایش 
تســت های PCR مثبت تغییری را مشاهده 

کردند، به سرعت گزارش کنند.
زالی ادامه داد: در مورد طرح شهید سلیمانی 
هماهنگی و هم افزایی خوبی شــکل گرفته 
است اما باید مراقب باشیم با کاهش آمار فوتی 

ها رخوتی در اجرای این طرح اتفاق نیفتد.
وی تاکید کرد: نظر فنی ما در مورد بازگشایی 
مدارس پرهیز از شــتابزدگی است حتی در 
بازگشایی پایه های یکم و دوم نباید شتابزده 
عمل کرد. بی تردید این بازگشایی تاثیراتی را 
در الگوی حمل و نقل شهری خواهد گذاشت 
و تهران به دلیل آلودگی هوا باید تدابیر متفاوتی 
نسبت به دیگر شهرها برایش اندیشیده شود. 
بنابرایــن در تهران باید ایــن کار با تاخیر و 

مراعات انجام شود.
فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران در 
بخش دیگــری از صحبت های خود در باره 
بازگشایی فعالیت های اصناف نیز گفت: مدت 
مدیدی است برخی اصناف فعالیت اقتصادی 
نداشتند و ممکن است در بازگشایی ها دچار 
شتابزدگی شوند. بنابراین باید نظارت دقیقی 
اعمال شــود و این بازگشایی با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی باید همراه باشد تا با 

چالش های جدی مواجه نشویم.

تاثیر میکروب های روده 
در ابتال به سرطان سینه

 بر پایه تحقیقات جدید، میکروبی که 
در روده بزرگ یافت می شود و معموالً با ابتال 
به کولیت روده و سرطان روده بزرگ مرتبط 
اســت نیز می تواند در بروز برخی از سرطان 

های سینه نقش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه جان 
هاپکینز آمریکا دریافتند سلول های بافت سینه 
که در معرض این میکروب سمی قرار گرفته 
اند، در حافظه بلندمدت شــأن باقی مانده و 

ریسک بیماری را افزایش می دهد.
محققان کشف کردند که وقتی انتروتوکسیژن 
ژن باکتری های شکننده )ETBF( به روده یا 
مجاری سینه موش وارد می شود، باعث رشد 
و پیشرفت متاستاز سلول های تومور می شود.

»دیپالی شارما«، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره می گوید: »در حالــی که میکروب ها در 
مناطق مختلف بدن مانند دســتگاه گوارش، 
مجاری بینی و پوست وجود دارند، اما تصور 
این بود که بافت سینه عاری از این میکروب 

هاست.«
وی در ادامه می افزایــد: »ما در اولین مرحله 
دریافتیــم که ETBF در ابتالء به ســرطان 
سینه نقش دارد. برای روشن شدن چگونگی 
حرکت ETBF در سراسر بدن به مطالعات 
بیشتری نیاز اســت. اینکه آیا ETBF عامل 
اصلی است که مستقیماً باعث تحریک تغییر 
در سلول های سینه در انسان می شود یا دیگر 
میکروبیوم ها نیز دارای فعالیت سرطان زا برای 

بافت پستان هستند.«
شــارما می گوید: »با وجــود چندین فاکتور 
پرخطر مشخص شده برای سرطان سینه، مانند 
ســن، تغییرات ژنتیکی، پرتودرمانی و سابقه 
خانوادگی، تعداد زیادی از سرطان های سینه 
در زنان ناشــی از هیچ یــک از این فاکتورها 
نیســتند. مطالعه ما یک عامل خطر دیگر را 
نشــان می دهد که میکروبیوم ها هستند. اگر 
میکروبیوم های روده دچار آشفتگی باشند یا 
اگر میکروب های سمی با عملکرد سرطان زا 
وجود داشته باشند، می توان آن را یک فاکتور 
پرخطر دیگر در ابتالء به سرطان سینه دانست.«
محققان معتقدند حفظ میکروبیوم های سالم 
از طریق رژیم غذایی سالم و ورزش و حفظ 
شاخص توده بدنی مناسب بسار حائز اهمیت 

است.
به گفته محققان، در صورت تأیید این موضوع 
می توان به راحتــی از طریق آزمایش مدفوع 
احتمال سرطان سینه را در زنان تشخیص داد.

خبــر

 اســتاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی با بیان اینکه منبع غنی 
ویتامین B۱۲  فقط توســط منابع حیوانی جذب 
بدن می شود، درباره رژیمهای گیاهخواری تاکید 
کرد: اگــر برای تهیه مواد مغذی موجود در منابع 
حیوانی از طریق دیگر منابع گیاهی و یا مکمل ها 
چاره ای اندیشیده نشود، کمبود پروتئین، ویتامین ها 
و کلســیم می تواند مشکالت جدی را برای بدن 

ایجاد کند.
به گزارش ایســنا، دکتر آزیتا حکمت دوست با 
بیان اینکه گیاه خواری به معنای پرهیز از خوردن 
گوشت جانوران بوده که ممکن است شامل پرهیز 
از غذاهایی مانند شــیر، فراورده لبنی، تخم مرغ و 
عسل که خاستگاه جانوری دارند نیز بشود، افزود: 
چندین نوع گیاه خواری وجود دارد که بســته به 
نوع آن، جهت گیری گیاه خواران در برابر حیوانات 
دامی و فراورده های دامی متفاوت است، عده ای از 
گیاه خواران در کنار نخوردن فراورده های جانوری 
با کشتار آن ها نیز مخالفند. برخی از گیاه خواران از 
پوشیدن لباس هایی مانند چرم، ابریشم و خز که از 

کشتن جانوران به دست آمده نیز پرهیز می کنند.
ایــن متخصص تغذیه دانشــگاه با بیــان اینکه 
گیاه خواران مطلق صرفا از منابع گیاهی اســتفاده 
می کنند، گفت: در وگانیســم )Veganism( که 
گاهی »گیاه خواری مطلق« هم نامیده می شــود از 
همه فرآورده های جانوری، چه از کشتن جانوران 

به دست آمده باشــند و چه با بهره گیری از آن ها 
باشد مانند لبنیات، تخم مرغ و عسل  پرهیز می شود.
وی با بیان اینکه طیــف دیگری از  گیاه خواران 
منابعی همانند لبنیات و تخم مرغ را نیز در ســبد 
غذایی خود می گنجانند، تاکید کرد: این گروه از 

گیاه خواران در واقع ترکیباتی که از حیوانات به 
دست می آید را به استثنای گوشت حیوان 

مصرف می کنند.
حکمت دوســت مصــرف قرص و 
داروهــای مکمل حــاوی ویتامین 
B۱۲  را بــه افــرادی که صرفا از 
منابع غذایی گیاهی استفاده می کنند 
سفارش کرد و گفت: گروه هایی 
از گیــاه خــواران که از شــیر و 
تخم مرغ استفاده می کنند، کمتر 
از گروه های دیگــر دچار کمبود 

ویتامین B۱۲  می شوند.
وی با اشــاره به این کــه رژیم های 

گیاهی می توانند ســالم باشــند افزود: 
پیروی از رژیــم گیاه خواری باید با حفظ 

تعــادل بین گروه های مختلف مــواد غذایی 
و اســتفاده از مکمل ها رعایت شود. با این حال، 
حذف محصوالت حیوانی از رژیم غذایی گیاهی 
می توانــد باعث کاهش مصــرف برخی از مواد 
مغذی ضروری شود و ممکن است بر سوخت و 

ساز سیستم استخوانی بدن تاثیر بگذارد.

این عضو هیئت علمی دانشــگاه با  بیان این که 
منابع غنی آهن از گوشت و ترکیبات حیوانی به 

خاطرنشان کرد: دســت می آیند 

تــی  کیبا ننــد تر هما
گوشــت، مرغ و ماهی منبع اصلی این ویتامین ها 

هستند.

اســتاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه مصرف مواد 
غذایی همانند آجیــل، حبوبات و غالت را برای 
تامین نیازهای ضروری بــدن گیاه خواران مورد 
تاکید قرار داد و افزود: علیرغم این که حتی بعضی 
از سبزیجات حاوی مقادیری از آهن هستند، ولی 
آهنی که در گوشت، مرغ  و ماهی وجود دارد 
منبع غنی از آهنی اســت  کــه جذب آن 
راحت تر است. البته دانه سویا، حبوبات 
و گوجه فرنگی از بهترین منابع آهن 
هســتند که بایــد در برنامه غذایی 

گنجانده شود.
وی پرهیز از مصرف چای با مواد 
غذایی حاوی آهن را خواستار شد 
و افــزود: مصرف چای خصوصا 
همراه مواد غذایــی حاوی آهن 
باعث می شــود که آهن مورد نیاز 

جذب بدن نشود.
حکمت دوســت با تاکیــد بر اینکه 
ســالمت انســان با  مصــرف تمامی 
گروه های مواد غذایی تضمین می شــود، 
گفت: منابع گیاهی حاوی مقادیر زیادی فیبر 
هســتند، این مواد غذایی در عین حال که دارای 
کالری کمتری هستند منبع غنی فیبر هم محسوب 
می شوند، بنابراین الزم است برای تغذیه ای سالم 
از منابع گیاهی سرشار و به نسبت مقادیر کمتری 

از منابع حیوانی استفاده کنیم.

این اســتاد گروه تغذیــه بالینی با بیــان این که 
تصوراتی همچون طول عمر بیشتر  گیاه خوارن 
در مقایسه با دیگر افراد غلط است، تاکید کرد: گیاه 
خــواران عمدتا با کمبود دو ماده غذایی B۱۲  و 

آهن مواجه هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با مقایسه گیاه 
خواران و خام گیاه خوارن نیز توضیح داد: در واقع 
خام گیاه خواران همه چیز را خام مصرف می کنند 
و بر این باورند که ســبزیجات و گیاهان زمانیکه 
خام مصرف می شــود دارای خواص بیشــتری 
هستند که البته این نظریه تا حدودی درست است.
وی ادامــه داد: به طور مثال مــواد غذایی حاوی 
ویتامین ســی بعد از پخته شدن مقادیر زیادی از 
ویتامین های موجود را از دســت می دهد ولی در 
مورد برخی از مواد غذایی مثل سویا اگر چنانچه 
پخته نشوند دسترســی به برخی از ویتامین های 
آن کاهش می یابد. سویا اگر چنانچه پخته نشود 

دسترسی به ویتامین B۱  کمتر می شود.
این متخصص تغذیه در پایان با بیان اینکه بدن 
انســان بســیاری از مواد غذایی را نمی تواند به 
صــورت خام هضم و جذب کنــد، گفت: این 
فاکتــور هم یکی از مشــکالت پیروی از رژیم 
غذایی خام گیاه خواری اســت. بسیاری از مواد 
غدایی گیاهی تا زمانیکه پخته نشــوند، جذب 
نشــده و بدن آنزیم های الزم را برای هضم و 

جذب آن ها ندارد.

رژیم های غیراصولی سالمت گیاهخواران را تهدید می کند
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بورس به دوران اوج 
بازمی گردد؟

 ادامه نوســان و کاهش بورس باعث 
شد، شــاخص کل روز شنبه برای بار دوم در 
شش ماه گذشــته تا کانال یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد کاهش یابد. البته این شاخص روز 
یکشنبه دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد بازگشت و باعث شد نگاه ها دوباره به 
این بازار بازگردد. در این راستا یک تحلیلگر 
بازار ســرمایه با بررســی وضعیت سیاسی و 
اقتصادی شــروط صعود دوبــاره بورس را 

تشریح کرد.
بهزاد صمدی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید 
بر اینکه حاشــیه بازار و اتفاقاتــی از جمله  
نفتکش کره جنوبی، تصمیم فوالدی وزارت 
صمت، اقدامات انتخابــی ترامپ و... باعث 
ایجاد ترس در سهامداران شد، اظهار کرد: این 
حواشی باعث شد شاخص کل اصالحی را تا 
نواحــی یک میلیون و ۲۸۰ واحد تجربه کند. 
شــاخص کل از نظر تکنیکالی  تقریبا  داخل 
الگوی هارمونیک از نوع ساده درحال تکمیل 
بود و تا حوالــی ۷۸ درصد را اصالح کرد و 
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به محدوده ۲۸ 
رسیده بود. از نظر تکنیکال هر زمانی اندیکاتور 
شــاخص کل به محدوده ۲۵ تا ۳۰ می رسد، 
شاهد بازگشت آن هستیم و این بار هم شاهد 

واکنش تکنیکالی به این محدوده بودیم.
وی ادامــه داد: انتظار می رود شــاخص کل با 
توجه به در پیش بودن گزارش های فصل پاییز 
و گزارش های ماهانه دی ماه، رشد داشته باشد 
و در گام نخست می تواند تا حوالی یک میلیون 
و ۴۵۰ واحد برســد. در آنجا باید دید عرضه و 
تقاضا می تواند از قله قبلی عبور کند یا خیر. اگر 
شاخص کل این توان را داشته باشد و از محدوده 
یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد عبور کند، انتظار 
می رود به تارگت های خوبی تا حوالی قله ای که 
در امردادماه شکل گرفت برسیم اما اگر محدوده 
یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد شکســته نشود، 
دوباره موج ریزشی دیگری را خواهیم داشت که 

ممکن است تا عید نوروز طول بکشد.
این تحلیلگر بازار ســرمایه با تاکید بر این که  
شرایط سیاسی بهتر شده است، گفت: ترامپ 
فقــط حدود هشــت روز کاری دیگر رییس 
جمهور آمریکا خواهد بود و استرس بازار در 
مورد احتمال وقوع جنگ و تحریم ها کاهش 
خواهد یافت. همچنین گزارش شــرکت ها 
بسیار خوب است و قیمت های جهانی روندی 
صعودی دارد. در میان مــدت و بلندمدت به 

رشد بازار خوشبین هستیم.
صمدی با بیان این کــه در بازار ایران دید اهالی 
بورس کوتاه مدت است، ابراز کرد: زمانی که یک 
فشار فروش ایجاد می شود، سهامداران به صف 
فروش و زمانی که جو خوبی ایجاد می شود به 
صف خرید می روند. از آنجایی که قیمت های 
جهانی و نرخ دالر نیمایی همچنان رو به رشد 
اســت و موضوع قیمت گذاری دســتوری در 
بورس کاال منتفی شــده است، به نظر من اگر 
سهامداران روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری 
کنند، نه تنها زیان نمی بینند بلکه در میان مدت 

می توانند سود خوبی هم  کسب کنند.

افزایش چشمگیر تولید لوازم 
خانگی در ۹ ماهه امسال

 تولید لوازم خانگی در ۹ ماهه امسال 
نسبت به مدت مشــابه پارسال در یخچال و 
فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون به ترتیب 
با افزایــش ۲۸.۵ درصد، ۵۹.۱ درصد و ۵۷.۶ 

درصد مواجه بوده است.
به گزارش مهر، بررســی آمارهــای وزارت 
صمت از وضعیت تولید در کشــور نشــان 
می دهد که در ۹ ماهه سال کنونی یک میلیون 
و ۴۸۴ هزار دســتگاه یخچال و فریزر توسط 
تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در 
حالیســت که سال گذشته یک میلیون و ۱۵۵ 
هزار دستگاه از این محصول تولید شده بود. 
بدیــن ترتیب تولید یخچال و فریزر در ۹ ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۲۸.۵ درصدی یافته است.
تولید ۷۶۹.۴ هزار ماشین لباسشویی

همچنیــن در ۹ ماه امســال ۷۶۹ هزار و ۴۰۰ 
دستگاه ماشین لباسشویی در کشور تولید شده 
است. این در حالیست که در مدت مشابه سال 

قبل ۴۸۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه تولید شده بود.
بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۹ ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل رشد ۵۹.۱ 

درصدی یافته است.
رشد ۵۷.۶ درصدی تولید تلویزیون

در ۹ ماه امسال ۹۰۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع 
تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید 
شده است، این در حالیست که در مدت مشابه 
پارسال نصف این حجم، یعنی تنها ۵۷۲ هزار 

و ۲۰۰ دستگاه تولید شده بود.
بدین ترتیب تولید انــواع تلویزیون در ۹ ماه 
امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

۵۷.۶ درصدی یافته است.
تولید کولر آبی کاهش یافت

همچنیــن در ۹ ماه امســال ۷۸۶ هزار و ۱۰۰ 
دستگاه کولر آبی در کشور تولید شده است. 
این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل 

۸۶۲ هزار دستگاه تولید شده بود.

خبر

 وزیر نفت از ایجاد ظرفیت های 
تــازه در بخش فــروش و انتقال نفت، 
دریافت پــول نفت و بخش پیمانکاری 
در دوران تحریــم خبــر داد و گفت: 
اگر شــرکت های خارجی بیایند با آنها 

همکاری می کنیم، اما بر پایه جدید.
به گزارش تســنیم، بیــژن زنگنه، وزیر 
نفت در آیین امضای هشت قرارداد از 
مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و 
افزایــش توان تولید نفت به ارزش ۱.۲ 
میلیارد دالر افزود: ما در دوران تحریم  
به عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی 
کشــیدیم، ملت ما بسیار سختی کشیده 
است، اما درس های بزرگی آموختیم و 
ظرفیت های بزرگی در کشــور در این 
دوره ایجاد شــد. ما به دلیل مصلحت 
کشور نتوانستیم درباره این ظرفیت ها و 
توانمندی ها و چیزهایی که به آن دست 

یافتیم، بگوییم.
وی تصریــح کــرد: تحریم ها مردنی و 
رفتنی هســتند، اما از ظرفیت هایی که 
کشید  نخواهیم  دست  آوردیم  به وجود 
و آنها را  ساماندهی و تقویت می کنیم؛ 
ظرفیــت امروزمــان در بخش فروش 
نفت، انتقــال نفت و دریافت پول نفت 
به هیچ وجه با ابتدای سال ۹۷ و  آغاز 
تحریم ها قابل مقایسه نیست. ما اجازه 
نخواهیم داد این ظرفیت ها از بین برود. 
ما این ظرفیت ها را ساماندهی می کنیم.

وزیر نفــت به ظرفیت ایجادشــده در 
بخش پیمانکاری و ســاخت تجهیزات 
در این دوره اشــاره کرد و افزود: البته 
اگــر شــرکت های خارجــی بیایند با 
آنها همــکاری خواهیم کــرد، اما این 
موضوع به آن معنا نیســت که آنچه را 
به دســت آوردیم کنار می گذاریم. ما بر 
پایه جدیدی که بســیار استوارتر و در 
مرتبه باالتر اســت با دیگران صحبت 

خواهیم کرد. زنگنه همچنین اظهار کرد: 
خوشحالم که امروز برای سومین بار در 
اینجا و برای امضای قراردادهای جدید 
نفتــی در قالــب EPC  و EPD در 
خدمت دوستان هستیم. از حضور همه 
دوســتان و همکاران به ویژه نمایندگان 
مجلس با وجود مشغله کاری که دارند 
قدردانــی می کنم. این حضور نشــانه  
حمایــت مجلس و کمیســین انرژی و 

مایه دلگرمی است.
وی بــر ضــرورت افزایــش ضریب 
بازیافت مخازن تأکید کرد و گفت: یک 

درصد افزایش ضریــب بازیافت نفت 
خام معادل ۷ میلیارد بشکه است که با 
نفــت ۴۰ دالری درآمدی ۳۰۰ میلیارد 
دالری به دنبــال دارد، بنابراین افزایش 
ضریــب بازیافت باید به خواســت و 
توقع ملی تبدیل شــود و ضرایب قابل 

بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی 
که امروز امضا می شــود یک میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر اســت کــه اگر ۱۰۰ 
هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه 
کند این عدد در یک  سال به ۳۶ میلیون 

بشکه می رسد که با محاسبه قیمت ۴۰ 
دالری بــرای نفت درآمدی معادل یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر در سال ایجاد 
خواهد کرد، بنابراین سرمایه گذاری در 
کمتر از یک سال بازمی گردد، البته افت 

به طور طبیعی وجود خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه امروز ســی ویکمین 
قرارداد از بســته نگهداشت و تولید را 
امضا می کنیم که آثار بسیار مهمی دارد 
و خواهد داشت، به سه تصمیم مهم در 
این طرح ها اشــاره کرد و توضیح داد: 
نخســتین تصمیم این است که تمامی 

قراردادهــا در ایــن طرح هــا، فقط با 
پیمانکاران داخلی و ایرانی امضا شود، 
همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی در 
قراردادها گذاشته شــود که تجهیزاتی 
که در قراردادها ذکر شــده است حتمًا 
باید از شــرکت ها و سازندگان داخلی 

خریداری شود.
وی تصریــح کــرد: تاکنــون بــه ۷۲ 
درصد ارزشی ســاخت داخل رسیدیم 
و شــرکت هایی مثــل ماشین ســازی 
و  لوله ســازی اســفراین فعال شدند. 
لوله سازی اسفراین در یک مقطع برای 

تولید ۱۰ هــزار تن التماس می کرد، اما 
اکنون همــکاران ما باید به آنها التماس 
کنند که کار را ســروقت تحویلشــان 
دهد؛ این به آن معناست که شرکت های 
دیگری نیز در این زمینه سرمایه گذاری 

کنند تا ظرفیت ملی باال برود.
وزیر نفت ســومین تصمیــم را تأمین 
منابع از بازار ســرمایه عنوان کرد و با 
بیان اینکه این برای نخســتین بار است 
کــه طرح های نفتــی به اتــکای بازار 
سرمایه  اجرا می شود، افزود: ما در این 
شرایط نمی توانســیتم به امید صندوق 

توسعه ملی بمانیم.
زنگنه با تأکیــد بر اینکه هر طرحی که 
بــه پیمانکار داده می شــود یک هدف 
مشــخص تولید دارد که باید در زمان 
مشخص به آن دست یابد، گفت: پیش 
از این میلیاردها دالر برای افزایش تولید 
هزینه شــده، اما افزایــش تولید اتفاق 
نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار 
پول خود را از محل  ۵۰ درصد افزایش 

تولید دریافت می کند.
به گفته وی، همه قراردادهای طرح های 
نگهداشت و تولید به جز دو مورد که با 
قرارگاه خاتم االنبیا امضا شده، در قالب 

مناقصه واگذار شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در این طرح ها 
برای نخســتین بار عنوان شــده که ۴ 
درصد از هزینه های هر طرح باید صرف 
فعالیت های اجتماعی شود که بسیار هم 
مهم اســت، افزود: ما در اوج شــرایط 
تحریم و در ســال ۹۷ این قراردادها را 
امضا کردیم. هدفمــان هم این بود که 
برای پیمانکاران و سازندگانمان اشتغال 
و امید ایجاد کنیم، آن هم در شــرایطی 
کــه به دلیل تحریم ۱۴.۵ درصد ســهم 
وزارت نفت از صــادرات نفت از بین 

رفت.

 زنگنه: تحریم ها رفتنی است
  اگر شرکت های خارجی بیایند با آنها همکاری می کنیم

 رییس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید 
دولت باید تالش کند دشواری هایی که در مسیر 
صــادرات ایران به وجود آمده را برطرف کرده و 
به بخش خصوصی اجازه فعالیت جدی در این 

حوزه بدهد.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در آیین روز 
ملی صادرات اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال های 
گذشــته شرایطی خاص و استثنایی را پشت سر 
گذاشت. این شرایط از سویی با تحریم های همه 
جانبه آمریکا و از سوی دیگر با مشکالت داخلی 
همزمان شده بود. از این رو آنچه که در سال های 

گذشته رخ داد یک افتخار بسیار مهم برای اقتصاد 
کشور بود.

بــه گفتــه وی صــادر کنندگانی که امــروز به 
عنوان صادر کنندگان برتر معرفی می شــوند در 
سخت ترین دوره توانستند آمار صادراتی ایران را 
حفظ کرده و عملکردی تاریخی از خود به جای 

بگذارند.
رییس اتاق بازرگانی ایــران با بیان این که امروز 
صادرات نوک پیکان حرکت توســعه اقتصادی 
همه کشورهاســت بیان کرد: امروز اگر کشوری 
می خواهد میزان قــدرت و نفوذ خود در اقتصاد 

جهان را مشخص کند به آمارهای صادراتی خود 
و میزان نفوذ کاالهایش در بازارهای جهانی اشاره 
می کند. امروز صادرات حتی در مسائل فرهنگی، 
اجتماعی و امنیتی نیز اهمیت بســیار زیادی پیدا 

کرده است.
شــافعی با بیان این کــه اگر کاالها رد نشــوند 
ســربازها از مرز عبور خواهند کرد، اظهار کرد: 
امروز بسیاری از کشورهای جهان به اهمیت این 
موضوع پی بردند، اما شــوربختانه در ایران هنوز 
درک دقیقــی از میزان اهمیت صــادرات وجود 

ندارد.

وی اضافــه کرد: در طول ســال های گذشــته 
صحبت های زیادی از رونق تولید و بهبود وضع 
معیشت مردم مطرح شده اما در کنار روایت های 
مســتقیم آنچه که در بلندمدت به ســود اقتصاد 
کشور خواهد بود حمایت از مردم در سایه توسعه 
اقتصادی اســت، زیرا وقتی تولیــد و صادرات 
گسترش پیدا کند رونق اقتصادی به وجود می آید 
و اگر ما در صادرات عقب بمانیم بار آن را اقشار 

کم درآمد جامعه بر دوش می کشند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران در این مســیر 
صادرکننــدگان از دولــت حمایت هــای مالی 

نمی خواهند بلکه انتظار دارند یک مســیر هموار 
برای صادرات به وجود آید و سردرگمی طوالنی 
در این حوزه برطرف شود. در سال های گذشته اتاق 
بازرگانــی بارها دغدغه های خود در این حوزه را 
مطرح کرده و امیدوار است با اصالح سیاست های 

غلط رسیدن به اهداف کالن ممکن شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

رفع دشواری ها در مسیر صادرات ایران

 از زمــان ایجاد صندوق توســعه ملی تا 
کنون از تسعیر منابع آن بیش از۲۱ هزار میلیارد 
تومــان قرار عاملیت با بانکها منعقد و بالغ بر۵۰ 
هــزار میلیارد تومان جهــت اختصاص به طرح 
های مشــمول سپرده گذاری شــده است، البته 
در این فاصله در مواری دولت مبالغی را جهت 
استفاده در شــرایط خاص و خارج از اساسنامه 
صندوق اما با دریافت مجوز برداشت و به ریال 

تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی در راستای 
تبدیل بخشــی از درآمدهای ناشــی از فروش 
نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به 
ثروت های ماندگار، مولد و البته سرمایه گذاری 
اقتصادی و حفظ سهم نسل آینده از منابع نفت 
و گاز بر پایه قانون برنامه پنجم توسعه در سال 
۱۳۹۰ تاسیس شد. منابع آن بر پایه شرایط تعیین 
شــده در اساســنامه  به طرح هــای اقتصادی و 
سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیالت بانکی 
بــه بخش های غیردولتی و ســرمایه گذاری در 
بازارهای پولــی و مالی خارجی اختصاص پیدا 

می کند.
هر ساله بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به 
صورت ریالی و ارزی با عاملیت بانکها و با طی 
فرایند مربوطه در اختیــار بخش های متقاضی 
قــرار می گیرد. در توزیــع منابع صندوق بحث 
قراردادهای عاملیت و ســپرده گــذاری ریالی 

مطرح است.  
۲۱ هزار میلیارد تومان قرارداد عاملیت ریالی

قــرارداد عاملیت ریالی، قراردادی اســت که بر 

مبنای درخواســت بانک و تا سقف مبلغ تعیین 
شــده توســط صندوق در قرارداد، بانک مجوز 
دارد  که  تامین مالی ریالی طرح های دارایی که 
اهلیــت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی 
مورد تائید قرار گفته پس از طی مراحل تصویب 
طرح در بانک عامل و تایید صندوق توسعه ملی 
انجام دهد. این نوع قراردادها از ســال ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۳ منعقد شده و هم اکنون قرارداد فعالی در 

این حوزه وجود ندارد.
این در حالی اســت که بررسی عملکرد صندوق 
توسعه ملی نشان می دهد که از ابتدای تاسیس تا 
پایان سال ۱۳۹۳ و بر پایه قوانین بودجه سنواتی 
حــدود ۲۱ هزار میلیارد تومــان قرارداد عاملیت 

ریالی، با بانک های عامل منعقد شده است.
 در سال ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۳ از محل این قراردادها 
۱۱ هــزار و ۸۰۰ میلیارد تومــان به بیش از ۱۳ 
هــزار  طرح معرفی شــده از طــرف بانک ها 
اختصاص و به حســاب آنها واریز شــده است 
کــه بیش از ۵۶ درصد این منابع نســبت به کل 
مبلغ قراردادهای منعقده توسط بانک های عامل 

جذب شده است.
جزئیات ســپرده گذاری ۵۰ هــزار میلیارد 

تومانی صندوق در بانک ها
اماصندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴ در راستای 
تکالیــف قانونــی خود و با هــدف تامین مالی 
طرح های متقاضی دریافت تســهیالت ریالی، 
اقدام به ســپرده گذاری ریالی کرده است، این 
نوع قرار داد قرارداد،   قراردادی است که بنا به 
درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده گذاری 

به حساب آن اجازه تامین مالی ریالی طرح های 
متقاضی دریافت تسهیالت ریالی را بر پایه تایید 
متقاضــی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی پس از 
طی مراحل تصویب در بانک عامل با چارچوب 

ضوابط و قوانین حاکم بر آن را داراست.
عملکرد صندوق توســعه ملــی از این حکایت 
دارد که از ســال ۱۳۹۴ نسبت به سپرده گذاری 
ریالی  در ۲۶ بانک دولتی و خصوصی و موسسه 
مالی اقدام کرده اســت و بر همین اساس از آن 
زمان تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان از محل تســعیر منابع ارزی صندوق سود 
و اصل برگشت داده شده ســپرده های آن نزد 
بانک ها و همچنین منابع ارزی قانون حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشــایری به بانک ها و موسسات سپرده پذیر 

تخصیص داده شده است.
از این رقم  ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی 
حــدود ۸۷ درصد مربوط به اجــرای ماده)۵۲(  
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی 
از مقررات دولــت)۲( و همچنین تبصره )۱۸ (
قانون بودجه در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است 
و از ســویی حدود ۶۶۹۰ هــزار میلیارد تومان 
معدل ۱۳ درصد دیگر  به اجرای قانون حمایت 
از توســعه و ایجاد اشــتغال پایــدار در مناطق 

روستایی و عشایری اختصاص دارد.
 این درحالی است که از مجموع حدود ۴۳ هزار 
میلیارد تومان منابع سپرده گذاری ریالی صندوق 
تا پایان سال گذشته )به جز منابع قانون اشتغال 
روســتایی(، بیــش از ۵۹ درصــد یعنی حدود 

۲۶ هــزار میلیارد تومان توســط بانکهای عامل 
جهت تامین بیش از ۹۱ هزار طرح به متقاضیان 
تخصیص یافته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
از محل قراردادهای فعال بــه عنوان منابع آزاد 
قابل تخصیص نزد بانک های عامل وجود دارد.
از کل منابع ســپرده هــای ریالی، ۵۴ درصد در 
بخش صنعت و معدن، هفت درصد گردشگری، 
۱۱ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۸ درصد 
در بخش کشــاورزی و آب سپرده گذاری شده 
اســت. این در حالی اســت که از مبلغ سپرده 
گذاری شــده ۵۴  درصد بــه قراردادهای ویژه 
ســرمایه در گردش و ۴۶ درصد به قراردادهای 
ویژه سرمایه ثابت اختصاص پیدا کرده که میزان 
جذب این قراردادها به ترتیب ۷۲ و ۴۵ درصد 

است.
ریال های عیدانه، کرونا، سیل، بودجه و ...

اما در کنار منابع ریالــی که از محل صندوق و 
در قالب اساسنامه به منابع و بخش های مختلف 
پرداخت شــده در چند سال گذشته دولت ها با 
توجه به شرایطی که در آن قرار داشتند دست به 
برداشــت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل 
آن بــه ریال زده اند کــه از جمله آن می توان به 
منابع۲.۷ میلیارد دالری که احمدی نژاد-رییس 
دولــت دهم- در پایان ســال ۱۳۹۱ از صندوق 
توســعه ملی برداشت و تحت عنوان عیدانه بین 
مردم تقسیم کرده اشاره کرد که دولت بعد را به 

صندوق بدهکار کرد.
همچنین در دولت روحانی با منابع ارزی تحت 
عناوین مختلف به ریال تبدیل شــده  است که 

در ابتدای سال گذشته و در جریان وقوع سیل، 
رییــس جمهور پیشــنهاد برداشــت دو میلیارد 
دالری از صندوق را مطرح کرده بود که در ادامه 
مقــام معظم رهبری هر گونه برداشــتی در این 
زمینه را مشــروط کردند و یا در سال کنونی و 
با تحمیل هزینه های کرونا، درخواست برداشت 
یک میلیارد دالری ارئه شد که از سوی رهبری 

مورد موافقت قرار گرفت.
از سویی چند ســالی است که دولت در بودجه 
ســنواتی اقدام به عــدم پرداخت ســهم کامل 
صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی کرده و 
کف منابــع یعنی ۲۰ درصد را واریز و مابقی را 
بــه ریال تبدلی کــرده و در اختیار می گیرد که 
به عنوان نمونه برای ســال کنونی از ســهم ۳۶ 
درصدی صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۶ درصد 
مابقی برای دولت اســت کــه در بودجه مورد 

استفاده قرار دهد.
بانک مرکزی راضی نیست، اما...

بعــد از موافقت با این برداشــت ها از صندوق 
توسعه ملی ،بانک مرکزی به صورت مرحله ای 
منابع ارزی تعیین شــده را با نرخ ســامانه نیما 
به ریــال تبدیل کرده و در اختیــار دولت قرار 
می دهــد، در مجمــوع بانک مرکــزی رضایت 
چندانی از این روند ندارد چرا که معتقد اســت 
که با توجه به اینکه منابع صندوق در دســترس 
نیست تبدیل ارز آن به ریال و این نوع پرداخت 
به نوعی اســتقراض کوتاه مدت دولت از بانک 
مرکزی به شــمار رفته و با تحت تاثیر قرار دادن 

پایه پولی، موجب رشد تورم می شود.

دالرهایی که ریال شد کجا رفت؟
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منوچهر محمدی معتقد است که شاید درست تر 
بود که سالن های سینما با تب و تاب جشنواره فجر 
باز شوند، چون برای برگرداندن هنجار سینما رفتن 

باید ابتدا اقداماتی انجام شود.
این ســینمادار درباره اینکه آیا شــرایط باز شدن 
سینماها را مناسب می داند؟ در گفت وگویی با ایسنا 
بیان کرد: به نظرم اگر بخواهیم ســینما را به عنوان 
یک چرخه ی تولیــد، توزیع و نمایش نگاه کنیم، 
ســینما در آخرین خط زنجیره  آن قرار دارد و به 
طور طبیعی اگر فیلم وجود داشته باشد سینما معنا 
دارد، اگر فیلمی نباشد سینما هم معنایی ندارد. در 
این بین اینکه وضعیت شــیوع کرونا چطور پیش 
مــی رود و یک شــهری زرد می شــود و دیگری 
نارنجــی و قرمز و آبی یک امر جداگانه اســت و 
برهمین اساس کســانی که در این حوزه )سینما( 

تصمیم گیرنده هستند -هم در بخش دولتی و هم 
بخــش صنفی - باید به ایــن فکر کنند که این به 
اصطالح صنعت ســینما همه اجزایش باید با هم 

جور باشد.
او افزود: اگــر صاحبان فیلم ها رغبتــی به اکران 
فیلم های خود ندارند که من در این شرایط به آن ها 
حق می دهم، طبعا باید اقداماتی می شد تا دست کم 
دو یا ســه فیلم مطــرح و قابل قبول و پرمخاطب 
راضی می شــدند که با کمــک و حمایت هایی به 
سمت اکران بیایند. نفس بازگشایی به این شکل که 
فقط سینماها باز شوند، ممکن است اثر منفی هم 
داشته باشد. بنابراین اگر نظر مشورتی من خواسته 
شــود، خواهم گفت که باید اجازه دهیم هم یک 
فیلم خوب داشته باشیم و هم شرایطی برای نحوه 

اکران مناسب وجود داشته باشد.

مدیر پردیس ســینمایی زندگی و مگامال گفت: 
یک چرخه در ســال ۹۸ و ســال های قبل از آن 
وجود داشته که حاال دچار اختالل شده است. اگر 
بخواهیم هنجارِ سینما رفتن را در مردم ایجاد کنیم 
و به شکل نســبتاً طبیعی برگردانیم نیاز است که 
اقداماتی صورت گیرد.اینکه فقط سینما را باز کنیم 
خیلی راهگشا نیست و بخصوص بدترین حالت 
این اســت که خدای ناکرده اوضــاع دوباره بدتر 
شــود و آن وقت این باز و بسته کردن سینما برای 
خود سینما، پرسنل و مدیریتش، سرمایه گذاران در 
عرصه سالن و سینماداران پیامدهای منفی بیشتری 
دارد؛ بنابرایــن باید تامل کرد تا به اطمینان و یقین 
بیشتری رســید و ببینیم وضعیت به سمت ثبات 
پیش می رود یا خیر. البته هم اکنون وضعیت اینطور 
است که عده ای ســینماها را باز کردند و دیگران 

هم اگر احساس کنند شرایط کمی به سمت عادی 
شدن حرکت می کند سالن های خود را باز می کنند. 
محمــدی درباره اینکه برخــی معتقدند ای کاش 
شرایط به نحوی بود که سینماها یا با فیلم خوب یا 
با جشنواره فجر بازگشایی می شدند، بیان کرد: به 
نظر من هم فضای جشنواره بسیار می تواند کمک 
کند. سینمادارها و صاحبان فیلم ها این همه ضرر و 
خسارت را تحمل کردند، اگر چند هفته دیگر هم 
صبر می کردند که با تب و تاب و هیجان جشنواره 
بازگشایی انجام می شد، شاید اتفاق درست تری رخ 

می داد.
هم اکنون فقط فیلم »دیدن این فیلم جرم اســت« 
محصول حــوزه هنری به عنوان فیلم جدید روی 
پرده سینماهاست و تنها چند سینمای محدود در 

تهران اقدام به بازگشایی کرده اند.

در گفتگوی ایسنا با منوچهر محمدی مطرح شد:

» هنجار سینما رفتن « چگونه برمی گردد؟

 سعید پیردوست که بیشتر بازی او را در 
ســریال های طنز مهران مدیری دیده ایم، مدتی 
اســت در کارهای طنز حضور پررنگی ندارد. او 
درباره شــرایط این روزهایش و علت کم کاری، 
گفت: بسیاری از همکاران ما را فراموش کردند 

و دیگر گویا دلشان نمی خواهد با ما کار کنند.
به گزارش ایســنا، پیردوســت در پاسخ به این 
پرســش که آیا منظور او از این »دوستان« مهران 
مدیری اســت؟ اظهار کرد: البته من به طور کلی 
صحبت می کنم. هیچ وقت نخواستم خودم را به 
کسی یا گروهی تحمیل کنم و آقای مهران مدیری 
هم همینطور است. حتماً در کارهای جدید نقشی 
برای من نداشتند. همیشه به کار با مهران مدیری 
افتخار کرده ام و برایم لذت بخش بوده  اســت و 

همیشه برایشان آرزوی موفقیت دارم.
او که با آی فیلم گفت وگو می کرد، درباره اوضاع 
و احوال این روزهایش گفت: اول از همه این که 
در این شرایط کرونا واقعا ترجیح می دهم در خانه 
بمانم تا اینکه پــول دربیاورم. فقط در این مدت 
پیشنهاد مسعود کیمیایی را قبول کردم، آن هم به 
خاطر خود آقای کیمیایی و فیلمنامه خوبشــان؛ 
زیرا فکر کنم به خاطر ســن و ســالم دیگر هیچ 

وقت چنین پیشنهادی به من نشود.
این بازیگر سینما و تلویزیون اضافه کرد: دومین 
دلیل کم کاری من عالوه بر کرونا این اســت که 
قبل از کرونا پیشنهادهای خوبی به من داده نمی 
شــد. به عنوان مثال آدم های بســیار ناشناسی به 
من زنگ می زدند و کارهایی را به من پیشــنهاد 

می دادند که نه فیلمنامه داشــتند و نه عوامل آنها 
مشخص بود. طبیعی است که من قبول نکنم در 

این سریال یا فیلم ها بازی کنم.
بازیگر ســریال »نون و ریحــون« ادامه داد: دلیل 
بعدی این اســت که من مدتــی درگیر بازی در 
سریال کیانوش عیاری »۸۷ متر« بودم و تمرکزم را 
برای این سریال نگه داشتم که امیدوارم به زودی 
پخش شود. این کار را واقعا دوست داشتم. زمانی 
که پیشنهاد شد، آقای عیاری گفت نقشی که من 
انتخاب کردم مناسب شماست و من به انتخاب او 
احترام گذاشتم و در این سریال حضور یافتم. در 
این سریال نقش پدر خانواده را بازی می کنم که 
به همراه دختر، داماد و نوه هایش زندگی می کند؛ 
ولی دامادش ســر او را کاله می گذارد و دســت 

بر قضا ســر آن ها هم کاله می رود و خانه ای که 
می خرند به چند نفر فروخته شده است.

ســعید پیردوست که بازیگر »نون و ریحون« هم 
هست، این سریال را از آن دسته کارها دانست که 
همه چیز آن به اندازه است. او افزود: این سریال 
فیلمنامه خوبی داشت و بازیگران آن خوب بازی 
کرده بودند. به همین خاطر به نظر من این سریال 

هنوز مخاطبان خودش را دارد.
وی درباره عالئق بازیگری اش نیز گفت: واقعیت 
این اســت که خود من عاشــق کارهای جدی 
هســتم؛ به همین خاطر است که در این شرایط 
بازی در فیلم سینمایی »خائن کشی« کیمیایی را 
قبول کردم. امیدوارم که به خوبی از عهده ایفای 

نقشم برآیم.

سعید پیردوست با نام اصلی علیرضا پیردوست 
در سال ۱۳۱۹ در تهران متولد شد و تحصیالت 
خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد. او از سال ۱۳۵۰ 
فعالیت هنــری خود را با ایفــای نقش در فیلم 
»خاک« شروع کرد و پس از آن به ایفای نقش در 

فیلم های سینمایی و سریال هایی چون »کارآگاه«، 
»پیگرد«، »قطعــه«، »بازخوانی یک پرونده«، »دو 
راهــه«، »دلبرآهنی«، »دایره تردیــد«، »چای قند 
پهلو«، »پاورچین«، »چراغ الله ها«، »باغچه مینو« 

و »باران عشق« پرداخت.

سعید پیردوست و بازی در فیلم کیمیایی

نخواستم خودم را به مهران مدیری تحمیل کنم

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

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

 1-نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــرکتآبوفاضالباســتانزنجــانبــهآدرس:زنجانکمربندیشــمالی-ابتدایزیباشــهر
کدپستی4514978757

2- عنوان و مشخصات كلي پروژه ها:


محل تامین برآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهشماره مناقصه
اعتبار

تضمین شركت  در 
فرآیند ارجاع كار )ریال(

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-58
منابع جاری  4/502/32۹/802آبرسانی شهر ستان خرمدره )شهری و روستایی(

225/116/4۹0شركت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-5۹
منابع جاری 7/112/12۹/352آبرسانی شهر ستان طارم )شهری و روستایی(

303/363/880شركت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-60
منابع جاری 8/512/860/۹51آبرسانی شهر ستان ابهر )شهری و روستایی(

345/385/828شركت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-61
منابع جاری 7/011/653/278آبرسانی شهر ستان ماهنشان )شهری و روستایی(

300/34۹/5۹8شركت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-62
منابع جاری 4/518/011/148آبرسانی شهر ستان سلطانیه )شهری و روستایی(

225/540/334شركت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث كلیه تاسیسات ۹۹-63
منابع جاری 17/053/318/321آبرسانی شهر ستان خدابنده )شهری و روستایی(

601/5۹۹/54۹شركت

3- صالحیت مورد نیاز:رتبهبهرهبرداریازتاسیساتآبشربدررستهتامین،انتقالوتوزیعآبازشرکتمهندسیآبفایکشوروهمچنین
شرکتهاییکهکلیهمراحلتشخیصصالحیتفوقراطینمودهونامآنهادرسایتwww.nww.irدرجشدهاستیادارندگانحداقلرتبه5آب

یاتاسیساتازسازمانبرنامهوبودجهمجازبهشرکتدرمناقصهمیباشند.
 4- تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد مناقصه :اســنادمناقصــاتفــوقازمورخــه99/10/24لغایــت99/10/30درســایتهای
http://iets.mporg.irوwww.znabfa.irبصورترایگانجهتدریافتموجوداستومناقصهگرمیبایستجهتشرکتدرمناقصه،

نسبتبهدانلوداسنادمناقصهاقدامنماید.
5- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکارمیبایستبهیکیازصوردرجشدهدرآییننامهتضمین

برایمعامالتدولتیوکسرازمطالباتارائهگرددکهجزئیاتبهصورتمشروحدراسنادمناقصهتوضیحدادهشدهاست.
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ت اولآگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای 
نوب

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

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 یک کارشــناس هنری معتقد است، با 
توجه بــه اینکه در روزگار کرونــا هنرمندان 
فرصت بیشتری برای خلق آثار هنری داشتند، 
بعد از پایان این دوران شاهد یک انفجار هنری 

هستیم.
بهنام کامرانی، کارشناس هنری که کیوریتوری 
برخی از نمایشگاه های هنری را بر عهده داشته 
است، در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت این 
روزهــای هنر در روزهای کرونــا، اظهار کرد: 
به هر حال بایــد پذیریم که ما وارد یک دنیای 
جدید شــده ایم و باید بپذیریم که این شرایط 
جدید است و باید خودمان را با آن وفق دهیم.

او ادامه داد: شــرایط جدید می تواند با وجود 
تمام محدودیت هایی که دارد، فرصت هایی را 
به دنبال داشــته باشــد. یکی از این فرصت ها 
فعال شــدن اقتصاد دیجیتالی هنر است که در 
ماه های گذشــته در دنیا و حتی کشــور ما نیز 
تا اندازه زیادی جا افتاده اســت. بهره گیری از 

گفت وگوهای آنالین و نمایشگاه های مجازی 
از دیگر فرصت هایی بود که در روزگار کرونا 
فراهم شــد و توانســت میزان مخاطبان را تا 
اندازه زیــادی افزایش دهد. از ســوی دیگر 
تعطیلی دانشــگاه ها و بسیاری از مراکز باعث 
شده است که هنرمندان فرصت بیشتری برای 
خلق اثر داشته باشد و بعد از دوران کرونا قطعًا 
شاهد انفجار هنر هستیم و آثاری که در دوران 
کرونا خلق شدند به نمایش گذاشته می شوند. 
کامرانی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه 
کرونا در محتوای آثار هنــری تاثیرگذار بوده 
اســت، بیان کرد: کرونا در آثار هنرمندان تاثیر 
می گذارد، اما باید در عین حال این نکته را در 
نظر داشــت که به طور کلی طبیعت هنرهای 
تجسمی درونگرایانه است و قطعا تاثیر کرونا 
بر آثــار هنرمنــدان به صــورت درونگرایانه 
مشاهده خواهد شــد. به هر حال شرایطی که 
هنرمندان در ایــن دوران تحمل می کردند به 

نوعی در هنرشــان نشــان داده می شود و این 
موضوع بستگی به کار، سبک و نگاه هنرمندان 

دارد.
این هنرمند در پایان یادآور شد: در این شرایط 
می توان به همکاری های میان گالری های داخل 
و خــارج ایران نیز توجه کرد و اگر شــرایط 
تحریم ها برداشــته شــود، خیلی از گالری ها 
می توانند فعالیت های اقتصادی و ارزآوری را 

به شکل ساده تری دنبال کنند. 

انفجار هنر بعد از کرونا!

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان درنظرداردمناقصهعمومیپروژههایآبخیزداریاستانزنجانراازطریقسامانهتدارکات
الکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصه)دریافتاســنادمناقصهتاارائهپیشــنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتها(ازطریق
درگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهنشانی:www.setadiran.ir انجامخواهدشد.والزماستمناقصهگراندرصورتعدم

عضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :8صبحروزدوشنبهتاریخ99/10/22میباشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت17عصرروزچهارشنبهتاریخ99/10/24
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد :ساعت09:00صبحروزدوشنبهتاریخ99/11/06
زمان بازگشایی پاكت ها :ساعت10:00صبحروزدوشنبهتاریخ99/11/06

پیشنهاددهندگانبایستیدارایگواهیصالحیتمعتبرپیمانکاریدررشتهآبیاکشاورزییاابنیهازمراجعذیصالحباشند.
جهتدریافتاطالعاتبیشتردربارهاسنادمناقصهوارائهپاکتهابهنشانیذیلمراجعهفرمایید:

زنجان-خیابانخرمشهر،خیابانعدالتدومغربي،ادارهکلمنابعطبیعيوآبخیزداریاستانزنجان
و تلفن تماس 02433777011- 02433777۹4۹

مبلغ تضمین مبلغ برآورد ) به ریال (عنوان پروژه
) به ریال (

پروژه آبخیزداری- كنترل سیالب حوزه آبخیز شهری آببر استان 
زنجان)عملیات سنگ و مالتی 3100 مترمکعب، عملیات خاكی 4880 

مترمکعب، ریپ راپ 230 مترمکعب، عملیات بتونی 30 مترمکعب(
18.001.۹30.۹67۹00،0۹6،548

 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نوبت دوم
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 بعد از ماه ها تعطیلی؛

سردرگمی باشگاه های ورزشی زنجان 
برای فعالیت در وضعیت زرد

 مجوز فعالیت باشــگاه های ورزشی استان 
زنجان در حالی صادر نمی شــود که این استان از 

لحاظ کرونایی در وضعیت زرد قرار دارد.
به گزارش موج رسا، با شیوع ویروس کرونا تمام 
فعالیت ها هرکدام به گونه ای تحت تاثیر قرار گرفته 
و کســب و کار ان با کســاد و توقف مواجه شده 
که یکی از این مشاغل، باشگاه های ورزشی هستند.
تعطیلی باشگاه های ورزشی به یک حدود یک سال 
می رسد و باشگاهداران در این مدت با مشکالت 
عدیده ای مواجه شــده اند و حتی برخی از آن ها به 
دلیــل عدم توانایی در جبران خســارت های مالی 
مجبور به جمع آوری و تعطیلی کامل باشگاه خود 
کرده اند اما این در حالی اســت که طبق مصوبات 
ستاد ملی کرونا فعالیت برخی رشته های ورزشی 
در وضعیــت زرد، مجاز بوده و اســتان زنجان نیز 
هم اکنون در وضعیت زرد قرار داشته و عدم صدور 
مجوز فعالیت باشگاه های ورزشی در حالی است 
که رشته ای مانند بدنسازی در گروه شغلی ۲ قرار 
گرفته و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی نیز در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان 
ابالغ کرده که فعالیت برخی رشته های کم برخورد 

بالمانع است.
انفرادی و  *  فعالیت باشــگاه های ورزشــی 

غیرگروهی
در نامه وزیر بهداشــت خطاب به وزیر ورزش و 
جوانان آمده اســت: پیرو مصوبه بند ۹ هجدهمین 
نشست ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخه 
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ فعالیت باشگاه های ورزشی انفرادی 
و غیرگروهی کــه ارتباط فردی زیــادی ندارد با 
رعایت دستورالعمل بهداشــتی برای کلیه شهرها 

مجاز می باشد.
شــوربختانه علی رغم محتویات این نامه، فعالیت 
باشــگاه های انفرادی و کم برخورد نیز در اســتان 

زنجان صادر نشده است.
*  ستاد کرونای استان زنجان علی رغم زرد شدن 

وضعیت، مجوز بازگشایی باشگاه ها را نمی دهد
علی سپهری، رییس هیات تکواندو استان زنجان در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ با اشاره به وضعیت 
زرد اســتان زنجان به لحاظ ویروس کرونا گفت: 
شــوربختانه علی رغم زرد شــدن وضعیت، ستاد 
کرونای استان زنجان مجوز بازگشایی باشگاه های 

صــادر  را  ورزشــی 
نمی کند.

داشــت:  اظهــار  وی 
اســتان  اینکه  علی رغم 
زنجــان در وضعیــت 
دارد،  قرار  زرد کرونایی 
هیچ  تاکنون  شوربختانه 
مجوزی برای بازگشایی 
تمریــن  و  باشــگاه ها 
ورزشکاران صادر نشده 

است.
ســپهری در باره موضع 
و  ورزش  کل  اداره 
این  در  اســتان  جوانان 
رابطه خاطرنشــان کرد: 
اداره کل می گویــد که 
ســتاد کرونای اســتان، 
فعاًل مجوز بازگشــایی 
باشــگاه های ورزشی را 

نمی دهد.
وی بــا بیــان اینکه با 
نشستن و منتظر ماندن، 
مجوزی صادر نمی شود، 

تصریح کرد: متولیان ورزش استان باید پیگیری و 
رایزنی جدی نسبت به بازگشایی باشگاه ها داشته 

و از حقوق ورزشکاران و باشگاهداران دفاع کنند.
رییس هیات تکواندو اســتان زنجان با اشــاره به 
تعطیلی و جمع آوری باشگاه های این رشته ورزشی 
گفت: یکی از باشگاه ها به دلیل خسارت های مادی 
و جسمی فراوان اقدام به جمع آوری و تعطیلی کلی 
باشگاه کرد و یک باشگاه دیگر نیز قصد جمع آوری 
داشت که میانجیگری کردیم تا فعال تعطیل نکند 
و شــوربختانه این در حالی اســت که مربیان این 
۲ باشگاه از مربیاِن ورزشــکاراِن ملی پوش استان 

هستند.
سپهری در باره خسارت های دیگر تعطیلی باشگاه ها 
اظهار داشت: هر سال در لیگ برتر پومسه، صاحب 
کاپ قهرمانی می شــدیم اما شــوربختانه امسال 
نتوانستیم در این مسابقات شرکت کنیم و مسابقات 
قهرمانی کشور را نیز به صورت دست و پا شکسته، 

شرکت کرده ایم.

وی خاطرنشــان کرد: در مســابقات لیگ برتر نیز 
هم به دلیل بضاعت مالی و هم بضاعت انســانی 
نتوانســتیم تیمی اعزام کنیم و فقط ۲ ورزشــکار 
استان زنجان با تیم های دیگر در لیگ برتر شرکت 

کرده اند.
رییس هیات تکواندو اســتان زنجان با بیان اینکه 
ورزشکاران دیگر استان ها تمرین می کنند، گفت: 
شوربختانه توازن در بین ورزشکاران وجود ندارد 
زیرا در دیگر اســتان ها فعالیت و تمرین می کنند 
امام ورزشــکاران زنجانی بدون تمرین هستند و 
در نتیجه در مســابقات در برابر حریفان خود کم 

می آورند.
وی بــا بیان اینکه وقتی ورزشــکار تمرین نکند، 
نمی تواند در مسابقات شرکت کند، اظهار داشت: 
اگر وضعیت ّجوی، مطلوب بود می شد با تمرین در 
فضای باز، آمادگی بدنی را تا حدودی نگه داشت 
اما به دلیل سردی هوای زنجان، تمرین در فضای 

باز نیز امکان ندارد.

*  مسووالن، مجوز تمرین در باشگاه ها را نمی دهند
اکبر نوروزی، دبیر هیات کاراته اســتان زنجان با 
اشــاره به ضرورت آماده سازی تیم منتخب کاراته 
اســتان برای حضور در مسابقات لیگ برتر، گفت: 
شوربختانه مسووالن مربوطه، مجوز انجام تمرین تیم 

در سالن ورزشی را صادر نمی کنند.
وی با بیان اینکه فدراســیون کاراته اعالم کرده که 
نحوه تمرین ورزشکاران لیگ برتری طبق مصوبات 
ستاد کرونای اســتان ها خواهد بود، اظهار داشت: 
شوربختانه ستاد کرونا موافقت نکرده و هیچگونه 
مجوزی برای فعالیت در ســالن ها داده نمی شود و 

واقعاً یک مشکل بسیار بزرگی ایجاد کرده است.
*  شــیوه فعالیت باشــگاه های ورزشــی در 
وضعیت های مختلف، تابع مصوبات ستاد ملی 

کرونا است
خدابخش مرادی نافچی، معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار زنجان چندی پیش در گفت وگو 
با خبرنگار موج رسا؛ در باره اعتراض باشگاهداران 

زنجانــی نســبت بــه 
به  عدم اجــازه فعالیت 
کم برخورد  ورزش های 
با رعایــت پروتکل های 
شیوه  گفت:  بهداشــتی 
باشــگاه های  فعالیــت 
ورزشــی در شــرایط و 
مختلف  وضعیت هــای 
هماهنگی  بــا  کرونایی 
وزارت ورزش و جوانان 
از سوی ستاد ملی کرونا 
ابالغ شــده و تابع این 
ستاد اســت. وی اظهار 
داشــت: دســتورالعمل 
نحوه فعالیت باشگاه های 
ورزشــی توسط وزارت 
ورزش و جوانان تهیه و 
با تصویب ستاد کرونا به 
استان ها ابالغ شده و اداره 
کل ورزش و جوانان نیز 

ناظر بر باشگاه ها است.
مرادی با بیان اینکه طبق 
کرونا  ملی  ستاد  مصوبه 
تمام باشگاه های ورزشی در وضعیت قرمز کرونایی 
تعطیل هستند، خاطرنشان کرد: باشگاه ها در وضعیت 
نارنجی نیز جزء مشاغل گروه ۳ بوده و باید تعطیل 
باشند. معاون استاندار زنجان با بیان اینکه باشگاه ها 
فقط در شرایط و وضعیت سفید و آن هم رشته های 
ورزشی کم برخورد می توانند فعالیت و تمرین داشته 
باشند، افزود: مصادیق آن بر پایه دستورالعمل ستاد 
ملی کرونا به اداره کل ورزش و جوانان و از طریق 

آن نیز به باشگاه ها ابالغ شده است.
وی ادامه داد: باشگاهداران می توانند جهت آگاهی از 
مجوز فعالیت چه رشته و در کدام یک از شهرستان ها 

به اداره کل ورزش و جوانان مراجعه کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
در پاسخ به مواجهه باشگاهداران با مشکالت شدید 
مالی گفت: باشــگاه های ورزشــی، جزء مشاغلی 
هســتند که می توانند از تســهیالت حمایتی ستاد 
کرونا برای جلوگیری از خسارت های احتمالی خود 

استفاده کنند.

*  فعالیت باشگاه های ورزشی، تابع ستاد کرونای 
استان است

محمدعلــی حمزه پور، معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجــان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا؛ گفت: برخی رشــته های در 
وضعیت زرد، امکان فعالیت دارند اما برخی رشته ها 

فقط باید در وضعیت سفید، تمرین کنند.
وی اظهار داشت: مجوز تمرین فقط برای تیم های 
ورزشــی منتخب که در مســابقات لیگ برتر و یا 
قهرمانی کشور حضور خواهند یافت از سوی ستاد 
کرونای اســتان صادر شده اما مجوز فعالیت برای 

هیچ کدام از باشگاه ها صادر نشده است.
حمزه پور با بیان اینکه ما تابع ســتاد کرونای استان 
هستیم، خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان 
استان با ستاد کرونا مکاتبه کرده اما هنوز پاسخی از 

سوی ستاد کرونا واصل نشده است.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان با بیان اینکه ســتاد کرونای اســتان تا این 
لحظه، هیــچ مجوزی برای فعالیت باشــگاه های 
ورزشــی صادر نکرده است، گفت: با وجود اینکه 
رشته بدنســازی به گروه شغلی ۲ آمده بود اما باز 
هم هیچگونه مجوزی برای فعالیت آن ها در استان 

صادر نشد.
وی با تاکید بر اینکه ما هم تابع سیاست های استانی 
و مصبوات ســتاد کرونای اســتان هستیم، اظهار 
داشت: باشــگاه های ورزشی در رده شغلی ۳ قرار 
گرفته اند اما مســووالن ستاد کرونا در استنا زنجان 
می گویند که نامه مربوط به این موضوع را دریافت 
نکرده انــد. حمزه پور با بیان اینکه تمام شــرایط و 
وضعیت فعالیت باشــگاه ها به ستاد کرونای استان 
اعالم شده است، افزود: ما پیگیر موضوع هستیم اما 

هنوز جوابی نداده اند.
به گزارش موج رسا؛ ۳۶۱ باشگاه ورزشی در استان 
توسط بخش خصوصی اداره می شوند که تنها منبع 
اِمــرار معاش آن ها از محل باشــگاهداری بود اما 
شوربختانه به دلیل محدودیت های کرونایی، ماه ها 
است که فعالیت نمی کنند و به گفته معاون ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان استان بیش از ۲۲ باشگاه 
ورزشی در این مدت به علت عدم توانایی در اداره 
امور باشگاه در اثر تعطیلی های کرونایی، جمع آوری 

کردند.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفــت: زلزله ای فرضی بــه بزرگی ۸/۵ 
ریشــتر، ســاعت۶:۳۰ صبح امروز/دوشنبه/ در 
روســتای مرواریــد بخش باغ حلی شهرســتان 

سلطانیه به وقوع پیوست.
بــه گزارش زنگان امروز، علی طاهری با تاکید بر 
اینکه امروز سناریوی تمرین تیم های عملیاتی با 
این زلزله فرضی در سطح استان اجرا شد، افزود: 
این زلزلــه فرضی در ۲۵ کیلومتری شهرســتان 
زنجان در روســتای مرواریــد بخش باغ حلی از 
توابع شهرستان سلطانیه روستاهای اسکند، ذاکر، 
کردناب، یوسف آباد، بناب، علی آباد، و امیر آباد، 

خیرآباد و سرخه دیزج را لرزاند.
وی خاطرنشــان کرد: بالفاصله  تیم های ارزیاب 
جمعیت هالل احمراســتان به محل وقوع زلزله 

منطقه اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
در ادامــه با فراخوان همه معاونین هالل احمر در 

استان نشست ستاد مدیریت بحران تشکیل شد.
طاهری با بیان اینکه پایگاه امداد و نجات شمالغرب 
زنجان کشور به دلیل نزدیکی به محل زلزله ستاد 
فرماندهی تعیین شد، تاکید کرد: بالفاصله معاونین، 
مدیران و روسای شعب جمعیت هالل احمر، تیم 
های عملیاتی اعم از واکنش سریع، آنست)سگ 
های زنده یاب( کوهســتان، جست و جو نجات 

فراخوان داده شدند.
وی اظهارداشــت: در شهرســتان هــای زنجان، 
خدابنده، خرم دره، ماهنشان، ایجرود، طارم و ابهر 
نیز تیم های ارزیاب، جســت و نجات، تیم های 
درمان اضطراری، ســوانح شهری و آوار برداری، 

اســکان و ســرپناه اضطراری، 
تیم تاسیســات، تیــم حمایت 
روانی)جوانــان و داطلبان(، تیم 
تیم  اردوگاه)حراســت(،  امنیتی 
امــور مالــی، تیم لجســتیک و 
آمادگــی، تیم اطالع رســانی و 
مستند ســازی و تیم ارزیابی و 
سنجش تمرین فراخوان شده اند.
احمر  سرپرست جمعیت هالل 
اســتان زنجان گفــت: هدف از 
مانور زلزلــه فرضی ۵/۸  انجام 
ریشــتری در بخش بــاغ حلی 
توان  ارتقای  شهرستان سلطانیه، 
عملیاتی نیروهــای هالل احمر، 
امدادگــران و نجاتگــران ایــن 

مجموعه است.
طاهری یادآوری کرد: آشنایی با 
نحوه عملیات در شرایط سخت 
و سازگاری با محیط با امکانات 
محدود به منظور آماده ســازی 

نیروها در هنگام وقوع ســوانح، ایجاد همکاری و 
کارگروهــی در تیم های عملیاتی از دیگر اهداف 

اجرای مانور زلزله فرضی ۵/۸ ریشتری برشمرد.
 اقــام امدادی به منطقه زلزله زده روســتا ی 

مروارید ارسال شد
معــاون امداد و نجــات جمعیت هــالل احمر 
اســتان زنجان گفت: اقالم امدادی از مرکز استان 
و شهرســتانها به روســتای زلزله زده مروارید در 

شهرستان سلطانیه ارسال شد.
غفور اقاجانلو افزود: از مرکز اســتان چادر، چراغ 

والور، فانوس، ســت ظروف از هر کدام ۱۰ عدد، 
۱۰۰ تخته پتو و بسته غذایی برای ۱۰ خانوار ارسال 
شد. وی تاکید کرد: از شعب هالل احمر نیز چادر، 
چراغ والور، فانوس، از هر کدام ۲ عدد، و ۲ دست 

ست ظروف و ۱۰ تخته پتو ارسال شد.
 ۱۴ روستا تحت تاثیر زلزله روستای مروارید 

قرار گرفت
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: در پی زلزله فرضی ۵/۸ ریشــتری 
روستای مروارید شهرســتان سلطانیه، ۱۴ روستا 

تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند.
غفور اقاجانلو در نشست ستاد امدادرسانی زلزله 
فرضی ۵/۸  روستای مروارید شهرستان سلطانیه 
افزود: بر پایه سناریوی تعریف شده، در این زلزله 
۱۴ روســتا تحت تاثیر این زلزله قرار گرفته اند و 
روســتای مروارید نیز بــا ۱۶۶ خانوار و ۵۳۳ نفر 

جمعیت متاثر از این حادثه طبیعی است.
وی تاکید کرد: روستای اسکند با ۲۶۶ نفر جمعیت و 
۸۱ خانوار، ذاکر با ۱۷۴ خانوار و ۵۳۳ نفر، کردناب 
نیز با ۲۲ خانــوار و ۶۳ نفر جمعیت تحت تاثیر 

این زلزله فرضی قرار گرفته اند. 
معــاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان زنجان گفت: 
یوسف اباد، کاک اباد، علی اباد 
و امیراباد  روستاهای متاثر از این 

زلزله بودند.
وی خاطرنشان کرد: تیم های 
ارزیاب بالفاصله به روســتای 
مروارید اعزام شــدند تا میزان 
حادثــه، وســعت، شــدت و 

مصدومان آن را بررسی کنند.
اقاجانلو اظهارداشــت: بر پایه 
شهرســتان  عملیاتی  برنامــه 
های زنجــان، طارم، خدابنده، 
استان  مرکز  و ســتاد  ایجرود 
معین در ایــن زلزله در منطقه 

مروارید هستند.
وی خاطرنشــان کرد: اســتان 
های گیــالن، قزوین، اردیبل، 
همدان و البرز نیــز به عنوان 
استان های معین هســتند که می توانیم از آنها 

فراخوان داشته باشیم.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: هم اکنون چهــار انبار در پایگاه 
شــمالغرب نزدیکترین انبار به حادثه است که 
بعد از این برای تامیــن اقالم  انبارهای زنجان 

و خرم دره نزدیکترین انبارهاست.
اقاجانلو افزود: دیگر دستگاه های اجرایی اعم 
از راهداری و اورژانس در سناریو تعریف شده 

که می توانیم برای آنها نیز فراخوان بدهیم.

 زلزله فرضی روستای مروارید ۳۵ زخمی و پنج 
فوتی برجا گذاشت

سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: بر پایه گزارش ثانویه، از روستای مروارید 
شهرستان سلطانیه زلزله فرضی ۸/۵ ریشتری، ۳۵ 

مصدوم و پنج فوتی برجا گذاشته است.
علی طاهری افزود: تاکنون ۱۰ واحد مســکونی 
۱۰۰ درصد تخریب و برای ۳۰ درصد واحدهای 

مسکونی نیز آسیب وارد شده است.
وی یادآور ی کرد: هشت نفر زیر آوار مفقود شده 
اند. طاهری تاکید کرد: تیم های آوار برداری و تیم 
های آنست از نیازهای مهم در روستای مروارید 

است.
در مانور ساعت صفر که ساعت۶:۳۰ صبح اعالم 
شد، هالل احمر همه شهرستان های استان یک تیم 
عملیاتی پنج نفره را با تجهیزات کامل اعم از چادر 
و پتو برای ۲ خانوار و از مرکز استان نیز برای ۱۰ 
خانوار به پایگاه امداد و نجات جاده ای شمالغرب 
اعزام کردند و این تیم ها اقدام به چادر زنی برای 
اسکان موقت برای آسیب دیدگان ناشی از زلزله 

برپا کردند. 
تیم های سحر، تیم توانا، تیم خبرنگاران بحران و 
مستند ساز، داوطلبان و خیرین از دیگر تیم های 

حاضر در این زلزله فرضی بودند.
مانــور زلزله فرضــی ۵/۸  روســتای مروارید با 
هماهنگی فرنشین بحران استانداری انجام شده و 

در سطح این استان اجرا شده است.
از ابتدای سال کنونی تاکنون جمعیت هالل احمر 
استان زنجان سه مانور زلزله در سطح استان برگزار 

کرده است.

زلزله فرضی 8/5 ریشتری زنجان را لرزاند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327001000977 مورخه 99/10/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسکندر کاظمی فرزند رضا به شماره شناسنامه 571 صادره از زنجان در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 88/15 مترمربع پالک فرعی از 41/7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 588 فرعی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/8
محمدرضا حسنی - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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دل من! باز مثل سابق باش
با همان شور و حال عاشق باش

مهر می ورز و دم غنیمت دان
عشق می باز و با داقیق باش

بشکند ات هک کاهس ات را عشق
از میان همه تو الیق باش

خواستی عقل هم اگر باشی
عقِل سرِخ گِل شقایق باش
شور گرداب و کشتی سنگین؟

هن اگر، تخته پاره اقیق باش
ّکان بار و پارو و لنگر و س

بفکن و دور از این عالیق باش
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

چهارسو

 قهرمان ووشــوی جهان گفت: با تمرینات 
انفرادی در پایــگاه قهرمانی و آکادمی ووشــو و 
همچنین تمرینات میدانی در کوهســتان هایی مثل 

امند و گاوازنگ توانسته ام آمادگی ام را حفظ کنم.
به گزارش زنگان امروز، محســن محمد سیفی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: با 
تمرینات انفرادی در پایگاه قهرمانی و آکادمی ووشو 
و همچنین تمرینات میدانی در کوهستان هایی مثل 
امند و گاوازنگ توانسته ام آمادگی ام را حفظ کنم و 
این مهم با حمایت ها و همکاری اداره کل و هیأت 
ووشو که کمال تشــکر را از آن ها دارم میسر شده 

است.
قهرمان ووشــوی جهان افزود: از زمان آغاز کرونا 
اولین تعطیلی برای اماکن ورزشــی بوده اســت 
و با توجه به اینکه بیشــتر قهرمانان استان زنجان 
ورزشــکاران رزمی یــا در ورزش های پربرخورد 

فعال هستند امیدوارم مسوولین تدابیری برای حفظ 
آمادگی این ورزشکاران بیاندیشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم مســووالن با حضور 
محدود در ســالن ها یا در اختیار قرار دادن پیست 
تارتان قهرمانان را حمایت کنند تا بتوانند بالفاصله 
بعــد از آغاز اردوهای تیم ملی به شــرایط ایده آل 
برگردند تا قهرمانان هدف مسابقات جهانی، آسیایی 
و حتی بازی های آسیایی ۲۰۲۲ امکانات فراهم شود 

تا افت بدنی نداشته باشند.
سیفی با اشــاره به اینکه در سال گذشته بزرگترین 
رویدادهای ورزشــی جهان لغو و یا به تعویق افتاد 
و این نشــان از عمق فاجعه دارد که مسلما تبعات 
آن در استان زنجان و ورزشکاران ووشو نیز ظهور 
و بروز بسیار داشته است، تصریح کرد: همه لیگ ها، 
اردوهای تیم ملی و تمام رویدادها و اماکن ورزشی 
تعطیل شــدند و ورزشــکاران افت بدنی بسیاری 

زیادی خواهند داشت و در صورت ادامه دار بودن 
این وضعیت اوضاع بدتر نیز خواهد شــد و باید 

فکری اندیشید.
ایــن قهرمان جهان در ادامه به عمــوم مردم بویژه 
جوانان درباره فعالیت های ورزشــی در این روزها 
سفارش و تاکید کرد: از محیط های عمومی دوری 
کنند و در منــزل یا فضای آزاد به صورت انفرادی 
ورزش کنند و از هر گونه تمرینات دســته جمعی 
خطرناک که باعث گســترش این زنجیره می شود 

بپرهیزند.
وی بــا بیان اینکه در صورت کنترل ویروس کرونا 
و حاکم شــدن اوضاع عادی بر جهان ســال آینده 
مســابقات قهرمانــی جهــان در داالس آمریکا را 
خواهیم داشت، تصریح کرد: امیدوارم آسیب های 
گسترده دوران کرونا در پسا کرونا و در کوتاه مدت 

قابل حل باشد.

مقام اول ووشوی جهان آماده حضور در مسابقات جهانی داالس آمریکا می شود

تمرین قهرمان در امند و گاوه زنگ 
 تمرینات انفرادی موجب حفظ آمادگی ام شده است

  قهرمــان ووشــو جهان گفــت: من و 
همســرم تمرین می کنیم و مادرهمسرم محبت 
دارد و از فرزندمــان نگهــداری می کند تا ۹۹ 

درصد تمرین را انجام بدهیم.
به گزاشر فارس، محســن محمدسیفی درباره 
پیگیری تمریناتش، اظهار داشــت: تمریناتم را 
به صورت مســتمر و مــداوم ادامه می دهم. در 
حــدود ۷۰ درصد آمادگی جســمانی خود را 
حفظ می کنم تا اگر شــرایط بیماری در کشور 
کمتر شــد و اردوی تیم ملی تشکیل شد، بعد 
از یک ماه به اوج آمادگی برســم و در مسابقات 

بین المللی شرکت کنم.
قهرمان زنجانی ووشــو جهــان در مورد آمار 
جانباختــگان بیماری کرونا، عنــوان کرد: آمار 

تلفــات خیلی وحشــتناک اســت. زنجان جز 
شــهرهای وضعیــت قرمز اســت و روزهای 
سختی را پشت سر می گذاریم. از مردم شریف 
کشورمان خواهش می کنم شرایط بد بیماری را 
درک کنند. اگر یکی از عزیزانمان را از دســت 
ندهیــم، به عمق فاجعه پی نمی بریم. آماری که 
منتشر می شود حدود ۲۰۰ نفر در کشور روزانه 
بر اثر کرونا از بیــن می روند. امیدوارم هر چه 
زودتر واکســن این بیماری در دسترس عموم 

قرار بگیرد.
یک سال دیگر دوباره لژیونر می شوم

محمدســیفی درباره حضور دوباره اش در چین 
گفت: باشــگاهی که بــودم، پیگیر هســتند و 
هفته ای چند بار پیام می دهند تا برای مســابقه 

بروم. به خاطــر اینکه بچه کوچک دارم، خیلی 
سخت است تا همسر و فرزندم را تنها بگذارم. 
ان شاله سال آینده که از نظر مسابقه زیاد شلوغ 

نیست، به لیگ چین بازگردم.
همسرم برای بازیهای آسیایی آماده می شود

قهرمان ووشو ایران در مورد تمرینات همسرش 
مهسا جاور، ملی پوش قایقرانی عنوان کرد: چند 
ماهی است تمرینات پرفشار خود را آغاز کرده 
تا بــه اوج آمادگی دلخواهش، برای حضور در 

بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو برسد.
وی ادامــه داد: زمانی هایی که من و همســرم 
تمرینات مان در یک ساعت است، مادر همسرم 
از فرزندمان نگهــداری و مواظبت می کنند. از 
این بابت کــه خیلی محبــت دارند و زحمت 

می کشند، تشکر می کنم تا بتوانیم به ۹۹ درصد 
تمرینات مان برسیم.

خبر دوپینگ بچه ها را شنیدم تا صبح نخوابیدم
قهرمــان ســه دوره بازیهایی آســیایی در باره 
دوپینگ ملی پوشان ووشــو اظهار داشت: وقتی 
خبر دوپینگ بچه ها را شــنیدم، خیلی ناراحت 
شدم و شب خوابم نبرد. باورم نشدم که قلی پور 
که صاحب ۴ طالی جهان و قهرمان آسیاســت، 
چنین اتفاقــی برایش رخ داده. نقره جهانی را از 
او گرفتن، اتفاق خاصی برای او نیست ولی یک 
اتفاق بدتر، به خطر افتادن ســابقه درخشــان او 
است. با این اتفاق، عملکرد خوبش در چند سال 
زیر سوال می رود و این خیلی اذیت کننده است.

آبروی مملکت در دســتان من است، پس از 
خودم مراقبت می کنم

محمدســیفی افزود: وقتی به عضویت تیم  ملی 
درمی آیــم، دیگر برای خودم نیســتم. ســرباز 

مملکت هســتم و آبروی کشورم در دستان من 
است. زمانی در یک مسابقه بین المللی شرکت 
دارم، باید به عنوان ســرباز با رییس فدراسیون، 
سرمربی و پزشک تیم هماهنگ باشم و مطمئن 
باشــید هیچ اتفاقــی نخواهد افتــاد. نباید یک 
آب معدنی یا قرصی را از مربی و بازیکن دیگر 
کشوها یا حتی از دوستانم بگیرم و استفاده کنم. 
رعایت این موارد بســیار ابتدایی اســت. مگر 
اینکــه آگاهانه یا ناآگاهانه کاری را انجام بدهم 
و این برای یک ملی  پوش خیلی اشــتباه بزرگی 

است.
دارنده ۵ مــدال طالی جهان دربــاره فعالیت 
رییــس جدید فدراســیون ووشــو، گفت: از 
صدیقــی تشــکر می کنــم که با وجــود عدم 
برگزاری اردو و شرایط سخت این روزها برای 
تمرین، مبلغی را به حســاب ملی پوشان واریز 
کردند. همچنین وی یک کالس آنالین برگزار 

کردند که بســیار موثر بود. امیدواریم تا وقتی 
وی ســکاندار فدراسیون است، کنار هم باشیم 
و مثل ۱۴ ســال گذشــته همچون اعضای یک 

خانواده باقی بمانیم.
برترین رزمی کار سال ۲۰۱۹ ایران خاطر نشان 
ســاخت: از همه کســانی که برای من زحمت 
کشــیدند، تشــکر می کنم. امیــدوارم هر چه 
ســریع تر، این شرایط ســخت کرونایی از بین 
برود تا بتوانیم بــه تمرینات تیم ملی برگردیم. 
رشته های رزمی جز اولین رشته ها بودند که از 
تمرین منع شــدند و بالطبع جز آخرین رشته ها 
خواهنــد بود که به تمرینات بازگردند. برای ما 
بازگشــت به تمرینات اردویی خیلی مهم است 
چون داشتن حریف تمرینی و مبارزه تن به تن 
بیشتر روی پیشرفت، آمادگی و کار ما تاثیر دارد 
که دوســت داریم هر چه  زودتر این ویروس 

منحوس کرونا از بین برود.

قهرمان ووشوی جهان : 

تا عزیزانمان را از دست ندهیم 
به عمق فاجعه کرونا پی نمی بریم
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