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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان خبر داد؛
اختصاص ۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان اعتبار 

به حوزه فرهنگی و اجتماعی زنجان
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رییس کانون وکالی دادگستری استان زنجان:
99 درصد موسسات حقوقی 
در زنجان غیر قانونی هستند

2

 فرمانده انتظامی ابهــر گفت: در بازدید 
از دو عطاری در این شهرســتان ۱۳۰۰ داروی 

غیرمجاز کشف شد.
ســرهنگ محمد مهدی خانــی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: به دنبال دریافت اخباری مبنی 
بر نگه داری و فروش مقادیری قرص غیرمجاز در 
۲ واحد صنفی عطاری در این شهرستان، بررسی 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطالعات و 

مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیســی و 
اطمینان از صحت موضــوع، با هماهنگی مقام 
قضایی به دو واحد صنفــی عطاری مورد نظر 
اعزام و در بازرســی از آنجــا تعداد ۱۳۰۰ عدد 

داروی غیرمجاز خارجی کشف کردند.
مهدی خانی با بیان این کــه در این رابطه ۳ نفر 
دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، ادامه داد: 
مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت اخبار و اطالعات شــهروندان در 

حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی است.
این مسوول تاکید کرد: استفاده از داروهای قاچاق 
و غیرمجاز سالمت افراد را به خطر می اندازد و 
الزم است شــهروندان هنگام مواجهه با موارد 
مشــکوک، بالفاصله موضوع را از طریق مرکز 

فوریت های پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.
فرمانده انتظامی ابهر خاطرنشان کرد: سوءاستفاده 
برخــی از عطاری ها در فــروش دارو می تواند 
جان مردم را با خطر مواجه کند، به همین خاطر 

شهروندان باید در این زمینه هوشیار باشند.

کشف قرص غیرمجاز در ابهر؛

عطاریهاییکهنسخهمرگمیپیچند

روایت 
زباله گردهای 

کانال نشین 
در زنجان
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شرکت توسعه پست های ایران ترانســفو در نظر دارد اقــام ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید.

25 A- 24KV L:442 1(فیوز فشار متوسط 
32 A- 24KV L:442  2( فیوز فشار متوسط

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطاعات بیشتر با شماره تلفن 32223001-024 داخلی 222 از ساعت 9-12 
تماس حاصل نموده و یا از طریق مراجعه به وب سایت www.iran-transfo.com حداکثر تا 7 روز کاری از 

تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت اخذ، تکمیل و تحویل مدارک به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. 
  شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشانی : زنجان ، شهرک صنعتی شماره یک )علی آباد(، انتهای بلوار پروفسور ثبوتی ، 
خیابان دی جنوبی شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو

کد پستی : 55895 - 45331
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223001-024 داخلی 222 )سهرابی( 

تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 22-995251 
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آگهي مزایده عمومي
 شماره 32-12-99- م 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: تعدادی تیر فلزی گرد موجود در 
انبار منطقه را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم می 
توانند، جهت کسب اطاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات 
 ایران به نشــانی www.tci.ir و ســایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

منماسک
میزنم

32A24-KV L:442



یکشنبه 3 اسفند ماه  1399 / نمره 720 / سال چهارم2
خبر

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان از اعطای تسهیالت بالعوض به میزان ۲75 
میلیــارد ریال برای ســاخت و تکمیل واحد های 
مسکونی روستایی در استان زنجان در سال کنونی 

خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، رضــا خواجه ای با بیان 
اینکه، از ابتدای ســال کنونی به میزان ۲75 میلیارد 
ریال تســهیالت بالعوض از ســوی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی استان برای ســاخت و تکمیل 
واحدهای مسکونی روستایی پرداخت شده است، 
اظهار کــرد: از این میزان ۲۱6 میلیارد ریال مربوط 
به تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه،استانداری 
زنجان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای ساخت 

۲۰۰۰ واحد مسکن محرومین می باشد.
وی ادامه داد: این نهاد برای ساخت مسکن روستایی 
ایتام، خانوارهای دارای دو عضو معلول و بیشتر و 
همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام، تســهیالت 

بالعوض پرداخت می کند.

خواجه ای همچنین به اعطای تسهیالت طرح ویژه 
بهسازی و مقاوم سازی با کارمزد 5 درصد تا سقف 
5۰ میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی و 
شهرهای زیر ۲5۰۰۰ نفر نیز اشاره کرد و گفت: با 

شناسایی مناطق کم برخوردار وبرنامه ریزی مناسب 
می توان روند رو به رشــدی را در ارایه تسهیالت 
طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 

دنبال کرد.

فرنشین بنیاد مســکن استان زنجان میانگین مقاوم 
سازی مسکن های روستایی در کشور را 4۱ درصد 
عنوان و خاطرنشــان کرد: زنجــان از حیث مقاوم 
سازی مسکن های روستایی جزو استان های پیشرو 
کشور محسوب می شود به طوری که در این زمینه 

۱۲ درصد از متوسط کشوری جلوتر است.
وی با بیان اینکه، نظارت بر ســاخت و ســازهای 
روستایی به صورت اصولی و ترویج فرهنگ مقاوم 
سازی از اهداف اصلی این نهاد انقالبی است، تاکید 
کرد: مهندسان نقش و مسوولیت خطیری در نظارت 
بر ساخت و سازها بر عهده دارند تا ساختمان  ها با 
اصول فنی و طبق آیین نامه مقررات ملی ساختمان 

بنا شوند.
خواجه ای از فعالیت ۱۳4 ناظر نظام فنی روستایی 
در این استان جهت نظارت بر ساخت و ساز های 
روســتایی خبر داد و افزود: هم اکنون ۱5دفتر فنی 
و مهندسی نیز جهت طراحی واحدهای مسکونی 

روستایی در سطح استان فعال است.

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد؛

اعطای275میلیاردریالتسهیالتبرایساختوتکمیل
واحدهایمسکونیروستاییدرزنجان

سرپرست جمعیت هال احمر استان خبر داد
ارسال نخستین محموله 

امدادی هالل احمر زنجان 
به زلزله زدگان سی سختی

 سرپرســت جمعیت هــالل احمر 
اســتان زنجان گفت: نخســتین محموله 
امدادی هالل احمر این استان به هموطنان 
زلزله زده در شهرستان سی سخت ارسال 

شد.
به گــزارش زنگان امروز، علی طاهری در 
جمع خبرنگاران افزود: حمایت از سالمت 
انسان  ها و کاهش آالم و رنج  های بشری 
یکــی از مهمترین اهــداف هالل احمر به 

شمار می رود.
وی تاکیــد کرد: محموله امدادی رســالی 
از جمعیت هالل احمر اســتان زنجان به 
هموطنان در سی ســخت با هدف کمک 
به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی انجام شده 

است.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان گفت: این محموله شــامل ۲ و نیم 
تن حبوبات و 8۰۰ بســته موادغذایی 7۲ 
ســاعته برای هموطنان متاثــر از زلزله در 

شهرستان سی سخت است.
طاهری اظهار داشــت: ارسال کمک های 
امــدادی به این هموطنان بر پایه دســتور 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 

جمهوری اسالمی ایران انجام شده است.
وی خاطرنشــان کرد: هالل احمر اســتان 
زنجان در صــورت اعالم نیاز کهکیلویه و 
بویــر احمد برای کمک هــای امدادی به 
هوطنان زلزله زده در ســی سخت آمادگی 

کامل دارد.
به گزارش روابــط عمومی جمعیت هالل 
احمر اســتان زنجان، زلزلــه ای به بزرگی 
5.6 در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ســاعت 
۲۲:۰5 دقیقه چهارشــنبه ۲٩ بهمن ماه در 
مرز بین اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد، 
در محدوده شهرستان سی سخت را لرزاند.

خبـرخبــر

خانه علم دانشگاه علوم پایه 
زنجان، گامی برای همگانی 

کردن دانش است
 رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان گفت: راه اندازی و فعالیت 
خانه علم این دانشگاه در راستای همگانی 

کردن دانش در سطح جامعه است.
دکتر بابک کریمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا افزود: از آنجا کــه در منویات رهبر 
معظم انقــالب به توجه به علوم پایه تاکید 
و سفارش جدی شده است و نیز در قوانین 
باالدســتی کشــور مثل قانون برنامه ششم 
توسعه نیز توجه به علوم پایه به طور خیلی 
خاص مورد توجه قرار گرفته است، فعالیت 
مراکزی مثل خانه علم دانشــگاه علوم پایه 
زنجان نیز در این راستا تعریف شده است.

خانه علم دانشــگاه تحصیــالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان از ســال ٩6 فعالیت خود 
را با با تمرکز بر همه رشته های علوم پایه 
آغاز کرده و رســالت آن ترویج و عمومی 
ســازی علوم پایه در سطح جامعه تعریف 

شده است.
به گفته رییس دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان چندی پیش شورای علمی 
این مرکز تغییر کرده و از نیروهای جوان در 

ترکیب آن بهره گرفته شده است.
دکتر کریمی افزود: در خانه علم تالش بر 
این است تا با برنامه های تفریحی و بازی 
های فکری و مشاهده آزمایش ها، مفاهیم 
علمی برای مخاطبــان به ویژه برای دانش 
آموزان ارایه شــود تا رغبت آنان به حوزه 

علوم پایه تقویت گردد.
وی اظهار داشــت: در خانه علم دانشگاه، 
دوره هایی نیــز برای معلمــان به منظور 
آشــنایی بــا تکنیک های آمــوزش مفرح 
علوم پایه برگزار می شــود و در این راستا 
با آموزش و پرورش استان همکاری های 

نزدیکی داریم.
رییس دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم 
پایه زنجان به تاثیر شــیوع کرونا بر فعالیت 
خانه علم این دانشــگاه اشاره کرد و گفت: 
در شــرایط کنونی با برگــزاری تورهای 
مجــازی و بهره گیــری از ظرفیت فضای 
مجــازی برنامه ها دنبال می شــود و همه 
عالقه مندان در ســطح کشور می توانند به 

این خدمات دسترسی داشته باشند.
بــه گــزارش ایرنا هــم اکنون دانشــگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، ۱۱۳ 
عضو هیات علمی دارد و ٩5۰ دانشجو در 

آن مشغول به تحصیل هستند.

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: هم اکنون با افزایش موارد 
مثبت ســرپایی و ضریب نفوذ بیماری کرونا در 
شهرســتان ها، در صورت رعایت نکردن اصول 
اولیه بهداشتی، شاهد آغاز پیک چهارم بیماری 

کرونا در استان خواهیم بود.
محمدرضــا صائینــی ظهر دیروز )۲ اســفند( 
در کارگــروه اجتماعــی، فرهنگی و ســالمت 
اســتان که در اســتانداری زنجان برگزار شد، 
با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا در اســتان 
زنجان بســیار شکننده اســت، اظهار کرد: طبق 
تحلیل ها و بررســی بیماری کرونا در اســتان، 
اگر پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و 

حفظ فاصله اجتماعی به صورت جدی رعایت 
نشــود، با توجه بــه افزایش ســرپایی بیماران 
کرونایی در اســتان، به احتمال زیاد به ســمت 

آغاز پیک چهارم کرونا پیش خواهیم رفت.
وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ بیماری کرونا 
در حوزه ســرپایی در شهرستان های استان رو 
به افزایش اســت، افزود: ویروس کرونا با یک 
ســرعتی حرکت می کند که اگر مــا بتوانیم با 
سرعت بیشتری و با رعایت جدی پروتکل های 

بهداشتی مهار کنیم، موفق خواهیم شد.
این مســوول با تاکید بر اینکه وضعیت بیماری 
کرونا در اســتان بسیار خطرناک است، تصریح 
کرد: روز گذشــته در آیینی که ۱5 نفر حضور 

داشتند، تســت کرونا 8 نفر از آنان مثبت شده 
اســت؛ بنابرایــن باید از شــرکت و برگزاری 

هرگونه آیین تجمعی پرهیز کنیم.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
ادامــه داد: زمانی که بیمــاران مبتال به کرونا به 
مرحله بستری در بیمارستان می رسند، ویروس 
حــدود 45 درصد ریه را درگیر می کند و میزان 
اکســیژن زیر ٩۳ درصد می شود و به تدریج به 
درگیری کامل می رسد؛ گفتنی است شوربختانه 
بین ٩ تا ۱۰ درصد موارد بستری در بیمارستان 
منجر به فوت می شود، بنابراین برای پیشگیری 

از مرگ و میر باید به ویروس غلبه کنیم.
صائینی با اشاره به کاهش رعایت پروتکل های 

بهداشــتی و تغییر رنگ شهرســتان های استان، 
اظهار کرد: بــا توجه به اینکه در آســتانه عید 
نــوروز قرار داریم و چرخــه اقتصادی و مالی 
جامعه در این روزهــا افزایش می یابد، به هیچ 
عنــوان به دنبال تعطیل کردن صنوف نیســتیم، 
ولی اگر رنگ بندی شهرســتان های اســتان به 
رنــگ نارنجی و قرمز تبدیل شــود برای حفظ 
جــان مردم ناچــار به اعمــال محدودیت های 

گذشته هستیم.
وی از افزایــش مــوارد مثبت ســرپایی کرونا 
در اســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد: افزایش 
موارد مثبت ســرپایی نشان دهنده گردش باالی 

ویروس در استان است.

با افزایش ضریب نفوذ کرونا در شهرستان ها؛

زنجان در آستانه ورود به پیک چهارم کرونا قرار دارد 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان گفت: امسال ۲ میلیارد و 8۳۰ میلیارد تومان 
اعتبار در دو بخــش برنامه ای و تملکی به حوزه 

اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است.
خدابخش مرادی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی 
و سالمت واقع در استانداری زنجان، با بیان اینکه 
امروز توجه به مســائل اجتماعی، مسئله شناسی 
و مداخله به موقع برای رفع آســیب ها به عنوان 
یک اولویت کاری در جامعه و برنامه دستگاهای 
فرهنگی و اجتماعی است، اظهار کرد: امروز هنر 
یک مدیر در حوزه فرهنگی و اجتماعی مســائل 
و مشکالت حوزه مسوولیت و ماموریت خود را 
احصاء کرده و مداخله کرده و آسیب ها را رفع کند.
وی بــا بیان اینکــه در یک جامعه آســیب دیده 
نمی توانیم به پویایی و باالندگی برسیم، افزود: هنر 
در مدیریت این اســت از امکانات، فرصت ها و 

منابع موجود استفاده کند و بتواند مسائل پیش روی 
جامعه را رفع کند.

این مسوول با اشاره به اینکه رویکرد و حساسیت 
جامعه امروز به نوع جهش یافته کرونا به نام کرونای 
انگلیسی اســت، تصریح کرد: کرونا نیز مسائلی 
برای جامعه به وجود آورده و نقش دســتگاه های 
فرهنگی و اجتماعی در این برهه این است که جدا 
از پیشگیری و حساسیت در جامعه برای رعایت 
اصول بهداشتی و عادی انگاری نشدن آن، مدیران 
دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی باید بدانند چه 
اقداماتــی را انجام دهم تا جامعه هدف آنان کمتر 

آسیب ببیند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با 
تاکید بر اینکه در همه موضوع ها اعم از اقتصادی، 
اجتماعــی و غیره باید کرونا را ببینیم و مســائل 
موجود را احصاء شــود، ادامه داد: امروز کرونا با 

شــکل جدید خود در کمین شهروندان زنجانی 
است، بنابراین موضوع کرونا باید به عنوان مسئله 
اصلی و تبعــات آن به عنوان موضــوع مهم در 

دستگاه های فرهنگی و اجتماعی مداخله شود.
مرادی با اشاره به اختصاص اعتبار کم در سنوات 
گذشــته در حوزه های اجتماعی ولی در سال های 
اخیر اعتبارات به دو بخش برنامه ای و تملکی در 
اختیــار این حوزه قرار داده می شــود، اظهار کرد: 
مجموع اعتبار توزیع شده در استان زنجان تاکنون؛ 
۲ میلیارد و 8۳۰ میلیون تومان اســت، بنابراین با 
تخصیص اعتبار قرار نیســت برنامه های عادی و 

جاری انجام شود بلکه باید برنامه ها تقویت شود.
وی با بیان اینکه اعطــای اعتبار به معنی تقویت 
برنامه های مداخله گر در حوزه آسیب های اجتماعی 
و فرهنگی جامعه اســت، افزود: امسال پیگیری 
تحقق سهم اعتبار اســتان با وزارت خانه ها است 

بنابراین مدیران استانی باید خودشان پیگیر سهم 
استانی باشند.

این مسوول با تاکید بر مستندسازی و نظارت دقیق 
بر تخصیص اعتبارات و اقدامات انجام شــده در 
استان، خاطرنشان کرد: باید با جذب اعتبارات مورد 
نیاز کارهای جدیدی انجام شــود و در خصوص 
تملک دارایی ها و مناطق حاشیه برنامه داشته باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان خبر داد؛

اختصاص۲میلیاردو۸۳۰میلیونتوماناعتباربهحوزهفرهنگی
واجتماعیزنجان

 جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفــت: برابر آمــار پلیس راه 
اســتان، تعداد قربانیان حــوادث رانندگی در 
سطح مســیرهای ارتباطی زنجان در ۱۱ ماهه 

امسال به ۱٩۳ نفر رسید.
ســرهنگ مهدی میناخانی، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این تعداد کشــته 
های ناشــی از حوادث رانندگــی زنجان در 
مدت یاد شــده در مقایســه با مدت مشــابه 
پارسال 5۲ نفر کاهش نشان می دهد، افزود: 
تا پایان دی ماه تعداد کشــته های ناشــی از 
وقوع حوادث رانندگی در ســطح جاده های 
این اســتان ۱۱8 نفر و بهمن ماه نیز به تعداد 

پنج نفر بود.

وی اظهار داشــت: بیشــترین علــت وقوع 
تصادفــات رانندگی در ســطح آزاد راه های 
زنجان ناشــی از خستگی و خواب آلودگی و 
در جاده های ۲ طرفه نیز تخطی از ســرعت 
مطمئنه و انحراف به چپ از جانب رانندگان 

خودروها است.
میناخانی بــه رانندگان خودروهای عبوری از 
مسیرهای ارتباطی این استان سفارش کرد از 
انجام تخلفات حادثه ســاز از جمله انحراف 
به چپ، سرعت و سبقت غیرمجاز، مکالمه با 
تلفن همراه، صحبت با سرنشــینان و همچنین 
رانندگی در حین احساس خستگی و خواب 
با  آلودگی و رعایــت نکردن فاصلــه طولی 

خودروهای جلویی به جد پرهیز کنند.  

وی با بیان اینکه در مسیرهای فرعی و روستایی 
نیز عمده علت وقوع تصادفات وســایط نقلیه 
تخطی  موتورســیکلت(  و  )خودرو  موتوری 
افزود: شوربختانه  اســت،  از سرعت مطمئنه 
برخی از موتورســیکلت ســواران )راکب و 
ترک نشین( در استفاده از کاله ایمنی، اهمال 
می کننــد که این نیز هنــگام وقوع حوادث، 

آمیز است.     بسیار مخاطره 
میناخانــی تصریــح کــرد: میــزان واژگونی 
اســتان  آزادراه های  در ســطح  خودروهــا 
زنجــان )زنجان- قزویــن و زنجان - تبریز( 
زیاد اســت که عمده دلیل آن نیز خســتگی 
و خــواب آلودگی همچنین اســتفاده از تلفن 

همراه است.

وی ادامه داد: رانندگان یقین بدانند اســتفاده 
از تلفــن همــراه در حین رانندگــی، باعث 
انحراف ذهن آنان شده و در بسیاری از مواقع 
حوادث تلخ و ناگوار و پشــیمان کننده ای را 
موجب می شــود که به حتم عوامل پلیس راه 
در صورت مشــاهده با رانندگان خاطی بدون 
هیچ اغماضــی برخورد قانونی خواهد کرد و 
میزان جریمه نیز مبلغ یک میلیون و ۲۰ هزار 

ریال است.
به گزارش ایرنا، اســتان زنجان از پنج هزار و 
84۰ کیلومتر راه ارتباطی برخوردار می باشد 
کــه از این میزان، ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه، ۱۱۳ 
کیلومتر بزرگــراه، ۳4۲ کیلومتر راه اصلی و 

٩74 کیلومتر راه فرعی است.

جانشین پلیس راه فرماندهی انتظامی استان: 

۱۹۳نفردرحوادثجادهایزنجانجانباختند
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ســاعت به یک نصف شــب نزدیک می شــود، 
ســکوت و تاریکی، منطقه وحشت آن را بیشتر 
می کند، به سمت خوابگاهشان حرکت می کنند، 
من هم به دنبال آنها، سعی می کنم در طول راه با 
یکــی دو نفر از آنها صحبت کنم، اما آنها تمایلی 
ندارند و هرکدامشــان به بهانــه ای از من فاصله 

می گیرند.
هوا سرد و تاریک و خیابان خلوت است، ساعت 
نزدیک ۱۰ شب و آغاز کار زباله گردهاست، یکی 
از آنها تا کمر در ســطل خم شــده و هر از چند 

دقیقه چیزی داخل کیسه می اندازد.
انتهای خیابان را نگاه می کنم، مرد جوان دیگری 
تا کمر خم شده داخل سطل آهنی زباله و یک به 
یک پالســتیک های سیاه را بیرون می آورد، روی 
دهانش یک پارچه سیاه بسته است، دست هایش 
بدون دســتکش البه الی زباله هــا دنبال »یه چیز 

به درد بخور« برای جمع کردن است.
کم کم سر و کله بقیه هم پیدا می شود، چند نفری 
زن و مرد باکس زباله را روی زمین خالی می کنند 
و آشــغال ها را زیر و رو می کنند، پالستیک ها را 
جدا می کنند، داخل گونــی بزرگی می ریزند، ته 
مانده غذا یا میوه هم اگر باشــد، در کیسه دیگر 
می اندازند و چیزی جا نمی ماند و به طرف سطل 

زباله دیگر می شوند.
بی خیال بودنشــان در برابر کرونا را از ظاهرشان 
که نه ماســکی بر چهره دارند و نه دستکشی بر 
دست،  می توان مشاهده کرد، سطل های زباله ای 
که در نزدیکی چند سوپرمارکت و یک نانوایی در 
محالت مختلف قرار دارد، دوست داشــتنی ترین 

سطل برای آنهاست.
مسیرشان را طوری انتخاب کرده اند که به جنوب 
شهر ختم شــود، به نزدیکی راه آهن و گرمخانه 
می رســند؛ جایی که شــب ها گذر هیچ رهگذر 
باالنشینی به این حوالی نمی افتد، مخصوصا این 

روزها که محدودیت هم هست.
تــا چشــم کار می کنــد، محله خلوت اســت، 
خاموشــی، سرما، وحشت  از ســگ های ولگرد 
کنار جــاده، ویژگی بارز این منطقه اســت، هر 
نیم ساعت یک ماشــین از محل عبور می کند و 
سکوت وحشــتناک آن را به هم می ریزد و برای 
چند دقیقه زباله گردها از کاری که انجام می دهند، 

دست می کشند، اما دوباره روال عادی می شود.
 زباله گردها آمد و شــد بیشــتری در این محل 
دارند، همین که به آخر شــب نزدیک می شویم، 

زباله گردها هم پیدایشان می شود.
برخالف تصورم همه زباله گردها مرد نیســتند و 
دو زن نیز در میان آنهاســت، یکــی از آنها زنی 
اســت که چهره اش تکیده و ســیاه و کبود شده 
اســت و آثاری از ظرافت زنانگــی در آن دیده 
نمی شود، تا چشمش به من می افتد، نگاهش را از 
نگاهم می دزدد و دستی به روسری اش می کشد و 

بینی اش را می خارد و از من دور می شود.
 چند متر پایین تر از گرمخانه، زنی را می بینم که 
چهره اش را در زیر چادرش پنهان کرده است و 

فقط دستانش پیداست، گاه گاهی از ظرف یکبار 
مصرف، چیزی بر دهان می گذارد.

در گوشــه دیگری از خیابان مرد میانسالی که با 
جثــه الغر اندام، گونی بــر دوش دارد، از ظاهر 
گونی مشخص است که به غیر از مقداری قوطی 
و کارتن چیز با ارزش دیگری در آن وجود ندارد.
کمی آنطرف تر، پسر جوانی که آثاری از جوانی 
در او نیســت، کالهی به سر دارد و بدون توجه 
به اطراف ســرش را داخل باکس زباله فرو برده 
است، چند کیسه در کنارش دیده می شود که در 
یکی کارتــن و مقوا و در دیگری قوطی و دیگر 

ضایعات جمع کرده است.
ســاعت به یک نصف شــب نزدیک می شــود، 
ســکوت و تاریکی منطقه، وحشت آن را بیشتر 
می کند، به سمت خوابگاهشان حرکت می کنند، 
من هم به دنبال آنها، سعی می کنم در طول راه با 
یکــی دو نفر از آنها صحبت کنم، اما آنها تمایلی 
ندارند و هرکدامشــان به بهانــه ای از من فاصله 

می گیرند.
چرا نمی روی کمپ که ترک کنی؟

ســراغ یکی از زنان زباله گــرد می روم و نزدیک 
می شــوم تا ســر صحبت را با او باز کنم، اخمی 
می کنــد و چادر کهنه را به ســرش می کشــد و 

می گوید: برو پِِی کاَرت!
دنبال او راه می افتم و می گویم، می دانم معتادی، 
اما چرا کمپ نمی روی؟ از اینجا که بهتر است؟ 
جواب می دهد: هر چند به تــو ربطی نداره، اما 
خــب چند بار رفتــم، دعوام شــد و در نهایت 

وســایلم را دزدیدن، اینجا خیالم راحت اســت، 
کسی کاری به کارم ندارد.

خب پس نمی خواهی ترک کنی؟ چرا، می خواهم 
ترک کنم، خسته شدم، خسته شدم از سر چهارراه 
ایستادن، از آشغال جمع کردن، اما خب نمی شود، 

حتی اگه ترک هم کردم جایی ندارم که برم.
بــرای امثال من کــه نه تحصیــالت دارند و نه 
تخصص، آینده ای وجود نداره، از روی بدبختی 
و بیچارگی به این کار کشــیده شده ایم. از صبح 
تا شــب، تو خیابان ها زباله جمع می کنم تا پول 

موادم را تهیه کنم.
هیچ کس دوست ندارد نونش را از بین آشغال ها 
به دســت بیاورد، بوی گند این زباله ها رو ببین 
حتی چند ثانیه نمی تونــی تحمل کنی، اما چاره 

چیه؟ این را می گوید و دور می شود.
ســراغ مرد زباله گرد دیگری که کوله بار به دوش 
به ســمت باغ حرکت می کند، می روم، می پرسم، 
چرا اینجا زندگی می کنید: با صدای خسته جواب 
می دهد، خانم دنبال چی هســتید اینجا ؟، برید، 

بزارید، مشکالتمان را خودمان حل کنیم.
زندگــی هرکســی یک طــوری اســت ما هم 
اینطوری، ترک می کنیم، دوباره می کشــیم، ترک 
می کنیم دوباره می کشیم! روزگار ما هم اینطوری 
می گذره، کمپ هم نمی ریم ترک کنیم، چون اگه 
ترک کردیم، هم هیچ آینده ای نداریم، پس دوباره 

باید مواد بکشیم.
پرســش می کنم، آقا نمی ترســید کرونا بگیرید؟ 
لبخنــد تلخی می زند و می گویــد: کرونا بگیرم، 

کرونا دیگه چیه؟ مریضی جدید؟ نه نمی ترسم، 
بگیرم هم گرفتم، خانم ما رو از چی می ترسانی؟
مگه کرونا بدتر از اعتیاده؟ نهایت همه می خواهند 
بمیرند، هرکسی یک راهی میرود ، وضعیت ما هم 
از االن مشــخص است یا با خماری مواد از بین 

می رویم یا با کرونا...
ســراغ یکی دیگر می روم، خمار خمار است و 
از شــدت ناتوانی، برای بار دوم سیگار از لبش 
می افتد، به زمین و زمان فحش می دهد، حوصله 
حرف زدن بــا هیچ کــس را هم نــدارد، چهره 
تکیده اش، سن و ســالش را مخفی کرده است، 

شاید ۳7 ساله شاید هم ۱۰ سال کمتر یا بیشتر.
همین که می خواهم جلوتر بروم، عصبانی می شود 
و با لحن طلبکارانه ای می گوید: »حاال اومدی از 
وضــع ما گزارش بگیری که چــی؟ به توچه که 
زباله جمع می کنیم، ایــن کار و نکنیم، چطوری 
شکممان رو سیر کنیم، زیر لب می گوید: »انگار 

سطل آشغال هم صاحب داره«.
در بین صحبت های این شخص، گروه به ورودی 
یک کانال می رسند و یکی یکی کیسه به دست به 
داخــل آن می روند، اطراف کانال پر از هیزم های 
سوخته، سر ســرنگ های خونی، ظرف های یک 
بار مصرف غذا، پالســتیک و تکــه پارچه هایی 

است که زباله گردها به همراه داشته اند.
بوی تعفن کانال به قدری زیاد اســت که از چند 
متری آنهم نمی شــود، رد شد، با اینکه دو ماسک 
از روی هــم زده ام، بوی زباله هــا را نمی توانم 

تحمل کنم و از محل دور می شوم.

با وجود فاصله از کانال صدای صدای ِخش ِخش 
کیســه و صدای نفــس، بخار نفــس و صدای 
کشیده شــدن مقوا روی ســطحی ناهمــوار را 

می شنوم.
دمای هــوا 5 درجــه زیر صفر اســت، اما این 
سردترین شب زمستان امســال نیست، ساکنین 
این کانال شــب های ســردتری را هم همین جا 
گذرانده انــد، هر کــدام از آنها در گوشــه ای از 
کانال با پتوی خیس و کثیف و یا پالتوی سیاه و 
کهنه ای که از بین زباله ها پیدا کرده اند، خودشان 

را می پوشانند.
از سقف این کانال صدای چند نفر از زباله گردان 
معتاد را می شنوم که هر شب را در آنجا سر کرده 
و روزها بــه دنبال گذران زندگــی و تهیه مواد 

مخدر به داخل شهر می روند.
اینجا در زیر شــهر زنجان ۲۲ زباله گرد که اکثرا 
هم معتاد هستند، زندگی می کنند که همه زندگی 
آنها در این کانال خالصه شــده است، ۲۰ نفر از 
این کانال خواب ها مرد و دو نفر زن هســتند، دو 
نفرشان زن و شوهر هستند و زندگی مشترک آنها 

در کانال می گذرد.
یکــی از اهالــی محــل می گویــد: زباله گردها 
ماه هاســت که در این محل زندگی می کنند، اما 
شوربختانه رســیدگی در این باره وجود ندارد، 
حتی چندین بار موضوع را به مســووالن اطالع 

داده ایم اما رسیدگی نشده است.
این شــهروند زنجانی با ابراز نگرانی از وضعیت 
ســالمت این زباله گردها می گوید: عجیب است 

که مسووالن اینقدر به دنبال رعایت بهداشت در 
این روزهای کرونا هستند، اما زندگی و سالمت 

این ۲۲ نفر هیچ اهمیتی برای آنها ندارد.
دبیر قرارگاه جهادی ستاداجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( در اســتان زنجان نیز با اشاره به حضور 
چنــد گروه جهادی در این منطقه گفت: تعدادی 

از این افراد آقا و چند نفر خانم هستند.
رحمان هادی نژاد با اشاره به اینکه برای کمک به 
این افراد بسته غذای گرم بین آنها توزیع می شود، 
تصریــح کرد: به دنبال این هســتیم که کمپی در 
خارج از شــهر درست شــود که این افراد آنجا 

اسکان داده شوند.
وی با اشــاره به اینکه تالش ما بازگرداندن این 
افراد به جامعه است، گفت: ما به دنبال کار تربیتی 
هســتیم و امیدواریم با کمک بسیج و گروه های 
جهادی پس از بازپروری و ترک این افراد برای 

آنها اشتغالزایی کنیم.
یکــی از اعضای گروه های جهــادی نیز در این 
باره به خبرنگار فارس گفت: در شــب های سرد 
زمستان حضور این افراد در این کانال پررنگ تر 

است.
وی با اشــاره به اینکه وضعیت بهداشــتی کانال 
برای حضور افراد مناسب نیست و امکان شیوع 
بیمــاری بین آنها را افزایــش می دهد، بیان کرد: 
گروه هــای جهادی کمک موردی بــه این افراد 
می کنند اما باید به صورت قطعی برای بازپروری 

آنها اقدام شود.
این فعال اجتماعی در ارتباط با عدم مراجعه این 
معتادان به کمپ نیز گفت: در صحبتی که با آنها 
داشــتیم، هریک دالیل خاص خود را برای عدم 
حضور در کمپ دارند و باید چاره ای در این باره 

اندیشیده شود.
یکی از اعضای گروه جهادی خادمان بی منت نیز 
با اشاره به اینکه آمار معتادان محله سقاخانه احصا 
شده و اقدامات بسیاری به منظور بازپروری آنها 
انجام شده اســت، گفت: خوشبختانه تعدادی از 
معتادان اقدام به ترک کرده و برای آنها اشتغالزایی 

هم شده است.
مجید عباســی با اشــاره به اینکه برای کمک به 
خانــواده این معتادان بســته های غذایی بین آنها 
توزیع می شــود و در روزهای کرونــا چند بار 
این کمک ها انجام شــده است، گفت: همچنین 
دوره های آموزشــی با همکاری فنی  و حرفه ای 
برای همسران این افراد برگزار شده که برای آنها 

اشتغالزایی شود.
وی تصریــح کــرد: همچنین برای تعــدادی از 
معتادان ترک کرده هم دوره آموزشــی تعمیرات 

موبایل برگزار شده است.
عباسی با اشاره به اینکه معتادان کانال خواب هم 
از همان معتادان محل هســتند که منزل نداشــته 
یا محل مصرف ندارنــد و در آنجا مواد مصرف 
می کنند، گفت: با توجه بــه اقدامات بازپروری 
انجام شده تعداد آنها نسبت به سنوات قبل کمتر 

شده است.

روایت زباله گردهای کانال نشین در زنجان
  خبرگزاری فارس| زهرا رسولی

 رییس اداره بهزیســتی شهرستان زنجان 
گفت: توانمندســازی و مهارت آموزی یکی از 

مهم ترین اهداف و اقدامات بهزیستی است.
سید رزاق منافی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
توانمندسازی ۱۰۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار 
تحت پوشش بهزیستی شهرستان زنجان، اظهار 
کــرد: کار و رویکرد اصلی بهزســتی، پرداخت 
مســتمری به افــراد نبوده و یکــی از اهداف و 
اقدامــات اصلی آن، توانمندســازی افراد تحت 

پوشش است.
وی افزود: بانوان سرپرست خانوار، افراد توانمندی 
هستند و هر ساله از طریق برنامه ها و طرح های 
بهزیستی، بخشی از بانوان سرپرست خانوار برای 

توانمندسازی، حرفه  و مهارتی را می آموزند.
این مســوول با اشــاره به اینکه امسال نیز ۱۰۰ 

نفر از بانوان سرپرســت خانوار در حال آموزش 
مهارت هایی مانند قالی بافی، خیاطی و گیوه دوزی 
هستند، تصریح کرد: در راستای افزایش مهارت و 
ایجاد شغل پایدار برای بانوان سرپرست خانوار، 
بانوان در کالس های فنی و  حرفه ای شرکت کرده 
و بعد از پایــان دوره نیز مدرک مهارت آموخته 
شده را دریافت می کنند، البته امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
بانوان به صورت گروه بنــدی و با تعداد کم در 
مراکز بهزیستی تحت نظر مربیان فنی و حرفه ای 

که در این مراکز حضور دارند، آموزش می بینند.
منافی ادامه داد: پایگاه های بهزیستی لیدر بانوان 
سرپرست خانوار هســتند و در تک تک مراحل 
توانمندســازی، همراه بانوان بــوده و در مرحله 
مهم عرضه تولیدات به بــازار فروش نیز بانوان 

سرپرست خانوار را همراهی می کنند.
رییس اداره بهزیستی شهرستان زنجان در رابطه با 
اهمیت توانمندسازی بانوان، عنوان کرد: همواره 
افرادی در راستای دریافت مستمری پشت نوبت 
هستند که هر چه افراد توانمند شده و وارد بازار 
کار شوند، نه تنها با ایجاد اشتغال می توانند درآمد 
بیشتری داشته باشند، بلکه باعث می شوند افراد 
پشت نوبت نیز از دریافت مستمری و ... بهره مند 

شوند.
وی در رابطــه با پرداخت وام خوداشــتغالی به 
بانوان سرپرســت خانوار، خاطرنشان کرد: وام  
خوداشتغالی به عنوان سرمایه اولیه به بانوانی که 
تمایل به مستقل شدن دارند، بعد از اخذ مدرک 
مهارت یا حرفــه ای که آموخته انــد، پرداخت 

می شود.

مهارتآموزی؛اولینمرحله
ورودبانوانسرپرستخانواربهبازارکار

   خبـــر

 رییس بسیج اصناف استان زنجان گفت: 
بسیج اصناف بازرســی های بازار شب عید را با 
جدیت آغاز کرده اســت و در صورت مشاهده 

گرانفروشی با سودجویان برخورد خواهد کرد.
علیرضا حیــدری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: هم اکنون بازرســی و نظارت بر بازار شب 
عید به همت بسیج اصناف این استان صورت می 
گیرد و با فروشندگانی که اجناس خود را با نرخ 
باال عرضه کنند بدون هیچ اغماضی و برابر با قانون 

مقابله خواهد شد.
وی، اظهار داشت: بســیج اصناف در باره انجام 
بازرســی و نظارت بر بازار شب عید و برخورد 
با فروشــندگان خاطی با سازمان صنعت، معدن 
تجارت و اتاق اصناف این استان تعامل و همکاری 
بســیار خوب و نزدیک دارد و امید می رود این 

هم افزایی سبب بهبود وضعیت بازار شود.
رییس بسیج اصناف استان زنجان گفت: موضوع 
گرانی با گران  فروشــی در بــازار کامال متفاوت 
اســت و در مقابل گرانی نمی توانیم اقدامی انجام 
دهیم چرا که قیمت  گذاری ها موضوعی کشوری 
است اما در باره گران  فروشی با جدیت با اصناف 

متخلف برخورد می کنیم.
حیدری، به فعالیت ها اقدامات بسیج اصناف استان 
زنجان در طی چند ماه گذشته اشاره کرد و با بیان 
اینکه اصناف زنجان در ستاد دیه بسیار فعال هستند، 
افزود: برای آزادی ۱7۰ نفر از زندانیان، قریب 5/6 
میلیارد ریال از اصناف زنجانی جمع آوری شد تا 
این زندانیــان دربند به آغوش خانواده های خود 
بازگردند. وی با بیان اینکه اصناف خیر و نیکوکار 
این اســتان در راســتای جمع آوری کمک های 

مومنانه در سال کنونی مساعدت های بسیار زیادی 
را کرده اند، اظهار داشت: دهه مبارک فجر امسال 
با کمک و مساعدت اصناف زنجان چندین هزار 
ماسک تهیه و به صورت رایگان در مناطق محروم 

زنجان توزیع شد.
حیدری با تاکید براینکه بسیج اصناف استان در زمینه 
احتکار کاالهای اساسی نیز ورود بسیار جدی کرده 
است، یادآور شــد: در 6۰ روز گذشته بیش از ۲۰ 
میلیارد تومان کاالی احتکار شده در این استان کشف 
و ضبط شد. وی گفت: این سودجویان بیشتر اقالم 
اساسی و مورد نیاز مردم ازجمله »روغن، برنج، تخم 
مرغ و الســتیک« را احتکار کرده بودند که پس از 
شناسایی و کشف و ضبط کاال و تشکیل و تکمیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند تا مورد اعمال 

قانون قرار گیرند.

بسیجاصنافزنجانباگرانفروشانبازارشبعید
برخوردقانونیمیکند

   خبـــر
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛
کاهش 14 درصدی 

رعایت پروتکل ها
 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور 
بعد از ورود ویروس جهش یافته پرداخت .

به گزارش مهر، علیرضا رییســی، در پایان 
نشست روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
که با حضور رییس جمهور برگزار شد، به 
ارایه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در 

کشور پرداخت.
وی با تاکید بــر خطرناک تر بودن ویروس 
انگلیسی، تصریح کرد: هم اکنون مهم ترین 
ســد مقابله با این بیماری، رعایت سفت و 
سخت پروتکل های بهداشــتی، استفاده از 
ماسک، پرهیز از آمد و شدهای غیر ضروری 

و...، است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به کشورهای همسایه همچون عراق، گفت: 
میزان سیر بیماری در این کشور شتابان است 
و استان های غربی باید بیشتر مراقب باشند و 
اقدامات سختگیرانه در آمد و شدها صورت 

بگیرد.
رییسی با اشــاره به زنگ خطر بیماری در 
خوزستان، افزود: شیب بیماری در این استان 
به شــدت تند است و باید مراقبت بیشتری 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: میزان بســتری ها در ســطح 
کشور با افزایش مالیم همراه بوده است. اما 
در بعضی استان ها شاهد کاهش بستری ها 
هستیم. رییســی گفت: ۱۱ شهر قرمز و 5۲ 
شهر نارنجی داریم که تمامی شهرهای قرمز 

در استان خوزستان قرار دارند.
وی افزود: قدرت سرایت ویروس انگلیسی 
باال اســت اما باید همچنــان پروتکل ها را 
رعایت کنیم. با اینکه باید مراقبت بیشتری 
از ســالمندان صورت بگیــرد و از جوانان 
می خواهیم دیدار با بزرگان حتماً کوتاه مدت 

و با ماسک باشد.
رییسی تاکید کرد: نباید ساده انگاری کنیم، 
چون شــاهد کاهش ۱4 درصدی رعایت 

پروتکل ها هستیم.
وی به واکسیناســیون اشــاره کرد و افزود: 
تزریق واکســن تنها و تنها بر پایه اولویت 
بندی ســتاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود 
و هیچ گونه تزریق واکسن خارج از مصوبه 

ستاد نخواهیم داشت.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:
طب سنتی و مدرن ندارد

 معاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشــکی ایران، در مورد شرایط طبابت در 
کشور برای افرادی که مدرک پزشکی دارند، 

توضیحاتی ارایه داد.
محمد جهانگیری، در گفتگو با خبرنگار مهر، 
بر الزام دریافت پروانه تأسیس مطب تاکید 
کرد و گفت: جامعه پزشــکی برای داشتن 
مطب ملزم به دریافت پروانه از سازمان نظام 
پزشکی اســت. وی افزود: افرادی که قرار 
اســت در کشور به حرفه پزشکی بپردازند، 
باید عضو سازمان نظام پزشکی ایران باشند.

 معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
ایران، با تاکید بر اینکه برای طبابت و دریافت 
پروانه مطب هیچ تفاوتی بین طب سنتی و 
مدرن نیســت، گفت: عضویت در سازمان 
نظام پزشــکی برای طبابت در کشور، یک 

قانون است.

نایب رییس انجمن داروسازان مطرح کردخبــر

خطر واکسن های تقلبی کرونا در بازار سیاه 
  لزوم استفاده از ظرفیت داروخانه ها

 نایب رییس انجمن داروسازان ایران با تاکید 
بر لزوم بهره گیری از ظرفیت داروخانه ها در زمان 
واکسیناسیون عمومی کرونا و توزیع و عرضه این 
واکســن، در عین حال نســبت به طرح ادعاهایی 
مبنی بر خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه 

هشدار داد.
دکتر سید علی فاطمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت توزیع واکسن کرونا و احتمال دخیل شدن 
داروخانه ها در این زمینه، گفت: روند سازمان غذا و 
دارو برای داروهای حساس، گران قیمت و داروهایی 
که یارانه زیادی دریافت می کنند، این است که این 
داروها را با برچسب  اصالت که یک کد منحصربه 
فرد دارند، توزیع می کند که این داروها در ســامانه 
تی تک ثبت شــده و ایــن دارو کامال قابل رصد و 
پیگیری اســت و اگر یک دارو از زنجیره دارویی 
خارج شود، به راحتی می توان آن را شناسایی کرد 
که از کدام داروخانه یا کدام شرکت پخش، نشت 

کرده است.
زمان واکسیناسیون عمومی کرونا

وی افــزود: وضعیتی که هم اکنون برای واکســن 
بیماری کووید-۱٩ تبیین شــده، این است که قرار 
اســت این واکسن در چهار فاز زمان بندی شده در 
جامعه عرضه شود که فازهای اول و دوم آن عمدتا 
برای کادر پزشکی و گروه های پرخطر است. در فاز 
آخر واکسیناسیون کرونا که احتماال نیمه دوم سال 
۱4۰۰ است، قرار است واکسیناسیون عمومی اتفاق 
بیفتد. بنابراین پارت های اول واکسن کرونا که برای 
کادر درمان و گروه های پرخطر اســت، در اختیار 
سیســتم معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم 
پزشکی و شبکه بهداشتی قرار می گیرد و از همان 
طریق توزیع شده و مورد نظارت هم قرار می گیرد. 
بنابراین در این فاز واکســنی در اختیار داروخانه ها 

قرار نمی گیرد.
فاطمی تاکید کرد: در برنامه ملی استقرار و گسترش 
واکسیناسیون کرونا که از سوی معاونت بهداشتی 
تدوین شــده اســت، چهار فاز زمانبنــدی برای 
واکسیناسین مشخص شــده است؛ فاز اول شامل 
کارکنان خط اول مقابله با کرونا شــامل پرســنل 
بیمارستان ها، پرســنل عملیاتی اورژانس، پرسنل 
بهشــت زهرا، پرســنل درمانگاه ها و مطب های 
عمومــی، متخصصین عفونــی، ریــه، اطفال و 
داروخانه ها و پرســنل داروخانه، افراد با ریســک 
باال شامل پرسنل خانه های سالمندان، جانبازانی که 

در مراکز نگهداری جانبازان هستند، افراد کم توان 
ذهنی، جانبازان باالی 5۰ درصد و جانبازان شیمیایی 
و تنفسی و افراد پرریســک و دارای بیماری های 
زمینه ای است. فاز دوم شامل افراد مسن باالی 65 
سال است. فاز سوم شامل افرادی است که در مراکز 
جمعی مانند زندان ها، افراد نظامی، مراکز نگهداری 
افراد بی سرپرســت و مهاجرین و مشــاغلی که 
بیشترین تماس را با مردم دارند، است. فاز چهارم 
شامل دیگر افراد جامعه بر پایه اولویت سنی است 

که همان واکسیناسیون عمومی محسوب می شود.
لزوم برنامه ریزی برای نحوه توزیع واکسن کرونا 

در زمان واکسیناسیون عمومی
فاطمــی ادامه داد: از طرفی همه کشــورهای دنیا 
برنامه ریــزی کرده اند که تزریق عمومی واکســن 
کرونــا را مانند آنفلوآنزا در اختیار داروخانه ها قرار 
دهند. هم اکنون در کشــور خودمان واکسن های 
اساسی کماکان از طریق سیستم بهداشتی در شبکه 
بهداشت تزریق می شود، اما واکسنی مانند آنفلوآنزا 
از طریق داروخانه ها برای عموم توزیع و فروخته 
می شــود. البته سازمان غذا و دارو هم ضابطه ای را 
تدوین کرده که در داروخانه ها بتوانیم تزریق واکسن 
را هم از نظر مهارتی، تجهیزاتی، فضایی و... انجام 
دهیم و این آماده ســازی در حال ایجاد است. حال 

زمانیکه قرار اســت توزیع عمومی یک واکسن از 
طریق داروخانه ها انجام شــود، باید آن واکسن در 
سامانه هایی مانند تی تک ثبت شده و بارکد منحصر 
به فردی داشــته باشــد تا به بیرون نشت نکرده و 

سوءاستفاده از واکسن اتفاق نیفتد.
وی گفت: البته شوربختانه ناهماهنگی هایی در این 
حوزه وجود دارد؛ به طوری که در تاریخ ۳۰ آذر ماه 
ضابطه ای را برای واکسیناسیون که در آن اشاره ای 
به واکســن کرونا هم وجود دارد، تهیه، تدوین و 
تصویــب می کند، اما می بینیــم ۳۰ دی ماه ۱۳٩٩، 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برنامه جامعی 
را برای واکسیناســیون کرونا اعالم می کنند که در 
داخل این برنامه هیچ اسمی از داروخانه ها به عنوان 
محل عرضه واکسن و واکسیناسیون برده نمی شود. 
این یک ایراد است که چرا هماهنگی در این زمینه 
وجود ندارد. باید توجه کــرد که همه دنیا در این 

زمینه برنامه ریزی کردند.
فاطمی با بیان اینکه در عین حال باید در نظر بگیریم 
که احتماال واکسن کرونا مانند واکسن آنفلوآنزا باید 
به صورت ساالنه تزریق شــود و به این زودی ها 
کرونا ریشه کن نخواهد شــد، گفت: بنابراین باید 
در این زمینه برنامه ریزی شود و اصال امکان پذیر 
نیست که دولت بخواهد همه این ها را به صورت 

رایگان ارایه دهد. بر همین اساس است که باید برای 
توزیع عمومی واکسن برنامه ریزی کرده و از ظرفیت 

داروخانه ها برای این اقدام استفاده کنند.
لزوم بهره گیری از داروخانه ها در واکسیناسیون 

عمومی کرونا 
وی با بیــان اینکه در کشــورهایی مانند آمریکا، 
انگلیس و... این برنامه ریزی انجام شده، گفت: اگر 
راهنمای ســازمان غذا و داروی آمریکا را در زمینه 
واکســن های فایزر نگاه کنیــد، یکی از محل های 
عرضه را داروخانه ها اعالم کرده اند. به هر حال اگر 
بخواهیم در کشور ایمنی خوبی علیه کرونا ایجاد 
شــود، باید بالغ بر 6۰ درصد افــراد جامعه مورد 
واکسیناســیون قرار گیرند. در ایران این 6۰ درصد 
بالغ بر 5۰ میلیون نفر اســت. حــال امکان اینکه 
این جمعیت بخواهد صرفا از طریق شــبکه های 
بهداشتی از خدمات واکسیناسیون استفاده کنند، به 
آسانی امکان پذیر نیست. بر همین ساس هم باید از 
پتانسیل داروخانه ها استفاده کرد. مشابه اقدامی که 

برای واکسیناسیون آنفلوآنزا انجام می شود.
وی ادامــه داد: بر این پایه بعد از واکسیناســیون 
افراد اولویت دار، واکسیناســیون عمومی از طریق 
داروخانه ها اتفاق بیفتد. هم اکنون واکسن سرخک، 
سرخجه و... به صورت رایگان از طرق شبکه های 

بهداشتی انجام می شود. در حالی که در واکسیناسیون 
عمومی آنفلوآنزا مردم هزینه می پردازند. حال اینکه 
برای واکسیناســیون عمومی کرونا در سال آینده و 
سال های بعد کشور چه برنامه هایی دارد، هنوز بی 
اطالعیم و باید این برنامه ریزی به طور مشــخص 

انجام شود.
فاطمی تاکید کرد: البته همانطور که گفتم معاونت 
بهداشتی در تاریخ ۳۰ دی ماه یک برنامه ریزی در 
این زمینه انجام داده اند که شوربختانه داروخانه ها 
را در ایــن برنامه ندیده انــد. در حالی که یکی از 
پتانسیل های بزرگ در حوزه کمک به واکسیناسیون، 
داروخانه ها هستند. به هر حال کنترل و عدم نشت 
داروها به بازار کار بســیار پیچیده ای است، اما در 
ایران ۱۲ هزار داروخانه داریم که بســیاری از آن ها 
می توانند شرایط الزم برای عرضه و همچنین تزریق 

واکسن با کنترل مناسب  را فراهم کنند.
خطر خرید و فروش واکسن کرونای تقلبی در 

بازار سیاه 
نایب رییس انجمن داروســازان ایران با اشــاره به 
احتمال طرح ادعاهایی مبنــی بر خرید و فروش 
واکسن کرونا در بازارهای غیر رسمی، اظهار کرد: 
باید توجه کرد که برای نگهداری بلند مدت واکسن 
کرونا هم مانند دیگر واکسن ها به فریزر منفی ۱8 
درجه نیاز است؛ به طور کلی زنجیره سرمایی برای 
نگهداری یک واکســن بسیار مهم است. حتی اگر 
مــدت کوتاهی از یخچال یا فریزر خارج شــود، 
واکسن کارایی اش را از دست می دهد. تاکنون دیده 
شده جاهایی که در خارج از کشور فرآورده ای را با 
عنوان واکسن کرونای فایزر خرید و فروش کرده 
بودند، همه تقلبی بودند. بنابراین در بازار غیر رسمی 
اوال احتمال دارد چیزی که به عنوان واکسن کرونا 
به افراد فروخته می شود، واقعا واکسن نباشد و آب 
یا محلول های دیگری باشد و دوما اگر هم واکسن 
واقعی باشد، در ناصرخسرو یا بازارهای غیررسمی 
دیگر امکان نگهداری این واکسن ها وجود ندارد و 
از آنجایی که واکسن یک فرآورده بیولوژیک است، 
زود از بین مــی رود و تزریق آن فایده ای ندارد. در 
عین حال ممکن است فرد را دچار عارضه هم کند. 
زیرا واکسن عالوه بر اینکه حاوی ویروس غیر فعال 
و مواد ژنتیکی است، این مواد خیلی پایدار نیستند 
و اگر در شرایط مناسب نگهداری نشوند، این مواد 
می تواننــد تغییر ماهیــت داده و منجر به آلرژی یا 

حساسیت های شدید در فرد شوند.

 فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارستان 
مســیح دانشــوری با تاکید بر این که گفت: اگر 
هرچه سریعتر از شیوع گسترده بیماری جلوگیری 
نشود ممکن است تا اواخر اسفند درگیر پیک های 

شدیدتر بیماری شویم.
به گزارش دانشــگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 
دکتر پیام طبرسی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
کرونا ویروس انگلیسی اظهار کرد:  در ابتدا تفاوت 
این گونه جهش یافته صرفا افزایش سرایت پذیری 
بود. به مرور زمان در تحقیقات بیشتر مشخص شد 
این گونه قدرت انتقال بیشتری در مقایسه با گونه 
اصلی ووهان دارد، به شکلی که کرونای انگلیسی 

نوجوانان را بیشتر نیز تهدید می کند.

وی با بیان این که افراد زیر ۲۰ سال بیش از دیگرین 
در معرض ابتال به کرونای انگلیسی هستند گفت: 
شــوربختانه زیر ۲۰ ساله ها هدف واکسیناسیون 
اضطرار نیســتند و این موضوع چالش های پیش 

روی اپیدمی را دوچندان می کند.
طبرسی ادامه داد: شوربختانه گونه ی انگلیسی مرگ 
و میر و عوارض بیشــتری را در مقایسه با نمونه 

اصلی ویروسی که مبدا آن ووهان چین بود دارد.
وی بــا بیان این که تا به امروز بیش از ۲4 مبتال به 
ویروس کرونای انگلیسی در کشور شناسایی شده 

عنوان کرد: از این تعداد دونفر فوت شده اند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره 
عالئم کرونای انگلیســی توضیــح داد: عالئم و 

عــوارض این بیماری همانند کرونایی که مبدا آن 
چین بود بروز می کند، با این تفاوت که ســرعت 
پیشرفت این ویروس به مراتب بیشتراست. ولی 
همچنان اطالعات کافی درباره این نمونه کرونا در 
دسترس نیست. طبرسی با یادآوری این موضوع که 
موارد جدید جهش های کرونا به ویروس کرونای 
انگلیسی ختم نمی شود هشدار داد: ویروس کرونا 
مدام در حال جهش و چرخش است بنابراین تنها 
راه حل پیشــگیری از چرخش و شیوع گسترده 

کرونا قطع زنجیره انتقال ویروس است.
وی با بیان این که حتی با شیوع کرونای جهش یافته 
انگلیسی هنوز تغییر معنی داری در میزان مبتالیان 
در کشور مشاهده نشده افزود: صرفا در روزهای 

گذشته بیماری با شیب افزایشی در حال گسترش 
است بنابراین الزم است مسووالن، سیاستگذاران و 
مردم اعمال محدودیت ها و رعایت پروتکل های 

بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی درمورد شیوع آنفوالنزا نیز گفت: تا به امروز 
مورد ابتال به آنفوالنزای ثابت شــده  ای در کشور 
مشاهده نشده  واگر موردی هم شناسایی شده باشد 

بسیار محدود بوده است.
طبرسی ادامه داد: کماکمان موارد سرماخورگی و 
آنفوالنزا سهم ناچیزی را در اپیدمی کووید به خود 
اختصاص می دهد و هر موردی از سرماخوردگی 
و عالئم بیماری باید با فرض کرونا مراقبت های 

الزم و مراجعه به پزشک طبق دستورالعمل ها انجام 
شود.

این اســتاد دانشگاه با بیان این که بسیاری از افراد 
عالئمی همانند آبریزش بینی، بدن درد و یا گلودرد 
را همچنان همان ســرماخوردگی ساده می دانند 
و به راحتی در جامعه آمد و شــد می کنند افزود: 
شــوربختانه این رفتارها باعث گسترش بیماری 
می شــود به شکلی که صدمات ناشی از آن برای 

گروههای حساس می تواند جبران ناپذیر باشد.
وی اظهارامیدواری کرد که با ورود واکسن هایی که 
وزارت بهداشت به آن ها مجوز استفاده می دهد 
تا آخر اسفندماه درصد قابل توجهی از گروههای 

پرخطر واکسینه شوند.

فوق تخصص بیماریهای عفونی بیمارستان مسیح دانشجوری:

درگیرموجهایشدیدترمیشویماگرکروناکنترلنشود

 چهل و هشتمین نشست شورای عالی نظام 
پزشکی، با بررسی مهم ترین مسائل روز سالمت 

کشور و جامعه پزشکی، برگزار شد.
به گزارش مهر، چهل و هشتمین نشست شورای 
عالی نظام پزشکی به صورت حضوری و مجازی 
)با رعایت پروتکل های بهداشتی( در محل سازمان 
نظام پزشکی برگزار و هر یک از ا عضای شورای 
عالی در باره عمده معضالت نظام سالمت و جامعه 

پزشکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اهم مباحث مورد بحث در چهل و هشــتمین 

نشست شورای عالی نظام پزشکی
- با توجه به اینکه مهم ترین راه کنترل کووید ۱٩ 
واکسیناسیون است، این مهم باید به سرعت و در 
سطح گسترده ای انجام شده تا شاهد کاهش موارد 

بستری و مرگ و میر باشیم.
- با توجه به اینکه بســیاری از گروه های پزشکی 
از جمله آزمایشــگاه ها، رادیولوژی ، دندانپزشکی 
و...، به میزان زیادی وابســته به مواد و تجهیزات 
هستند، ضروری اســت در تعرفه های سال ۱4۰۰ 
ایــن گروه ها مورد توجه ویژه قرار گرفته تا امکان 

فعالیت مناسب داشته باشند.
- در حادثه زلزله ســی سخت دوباره ثابت شد که 
کادر درمان همواره در نخستین لحظات حوادث و 
بحران در کنار مردم حضور دارد، اما به دلیل عدم 
وجــود مدیریت صحیح بحران در کشــور، مردم 
آسیب دیده از ابعاد دیگر دچار سختی های بسیار 

هستند.
- سرانه پزشــکان خانواده از ابتدا هم با هزینه ها 
همخوانی نداشت و باید در تعرفه های سال آینده، 
ســرانه پزشــکان خانواده به میزان قابل توجهی 

افزایش یابد.
- ورود ویروس انگلیسی و بروز موج چهارم کرونا 
شــرایط را جهت برگزاری امتحانات دانشگاه های 
علوم پزشکی دشوار نموده، بنابراین باید برای آن 

چاره ای اندیشیده شود.
- ضروری است ســازمان نظام پزشکی در بحث 
خرید و واردات واکســن کرونا برای کادر درمان 
بخش خصوصی ورود نموده تا همکاران با آرامش 

بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
- دفاع از حقوق مردم جزو اولویت ها و افتخارات 

سازمان نظام پزشــکی است و برخورد با مدعیان 
دروغین انواع و اقســام درمان ها از جمله مطالبات 

جدی این سازمان است.
- با مســاعدت الزم در باره تولید واکسن داخلی 
باید تا زمان دسترســی همگانی، واردات واکسن 
استاندارد در اسرع وقت انجام شود و کادر درمان 
در اولویــت دریافت این واکســن قــرار گیرند. 
همچنین ضروری است مؤسسات و برخی از دیگر 
همکاران درگیر مقابله با کرونا به لیســت اولویت 

بندی فعلی اضافه شوند.
- آموزش هــای حــوزه دندانپزشــکی بــه ویژه 
آموزش های عملی تحت تأثیر اپیدمی کرونا قرار 

گرفته است.
- توجه بیش از پیش جامعه پزشکی در باره نحوه 
اطالع رسانی و در نظر گرفتن شئونات فرهنگی و 

اخالق پزشکی ضروری است.
- جامعه پزشکی در وهله اول بر پایه لزوم خدمت 
به فعالیت می پردازد نه کســب درآمد، بنابراین در 
کلیه سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها این مهم 

باید مدنظر قرار گیرد.

در این نشست شورای عالی آئین نامه تعیین حدود 
صالحیت فیزیوتراپیســت ها، دستورالعمل نحوه 
اطالع رسانی امور پزشکی و...، مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت. همچنین کمیته ای جهت بررسی 
همه جانبه مشکالت فعالیت پزشکان در شهر دوم 

تعیین شد.

در نشست شورای عالی نظام پزشکی مطرح شد؛

سرانهپزشکانخانوادهباهزینههاهمخوانیندارد

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت دفترچه ای شــش دانگ 
پــاک 41/4380 اصلی بخــش 7 زنجان 
به شــماره ســریال 655938 به نشــانی: 
زنجــان، انصاریه به نــام مجتمع اقتصادی 
کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( اســتان 
زنجان ثبتف صادر و تســلیم گردیده است 
ســپس مع الواسطه 6047 مورخه 85/7/9 
دفتــر 24 زنجــان به آقای احمــد مرادی 
منتقل گردیده اســت و ســپس برابر سند 
رهنــی 6049 مورخه 85/7/9 دفتر 24 در 
قبال مبلــغ 130.000.000 ریال نزد بانک 
کشــاورزی در رهن قرار گرفته است سپس 
مالک با ارایه دو برگ استشــهادیه مصدق، 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت گردیده 
و تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی را 
نموده است که مراتب به استناد ماده 120 
اصاحی آیین نامه قانــون ثبت آگهی می 
گردد تا هر کس به نحــوی از انحا ادعایی 
نسبت به ملک مذکور دارند یا معاماتی به 
نفع آنها انجام شــده اســت از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به 
این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر 
اینصورت سند مالیکت المثنی به متقاضی 

تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ناحیه یک زنجان
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صنعت اسقاط خودرو خوابیده 
است؛ قراضه وارد می کنند

 دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت 
خودرو گفت: اگرچه ظرفیت اسقاط ساالنه 
۳6۰ هزار دســتگاه خودرو را داریم اما به 
دلیل بی توجهی دولت، تا چند سال دیگر با 
سونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهیم 

شد.
سید امیر احمدی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر اظهار داشــت: اگرچه مراکز اسقاط و 
بازیافت خودرو یکــی از تأمین کننده های 
اصلی آهن قراضه کارخانجات فوالد هستند 
اما با توجه به رکودی که در این چند ســاله 
پیش آمد، دولت مجوز واردات آهن قراضه 
را داده اســت و هم اکنون برای تأمین نیاز 
کارخانجات فوالد، قراضه و ضایعات آهن 

وارد می شود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
افزود: ما در کشــور سالیانه ظرفیت اسقاط 
۳6۰ هزار خودروی فرسوده و تبدیل آن به 
قراضه و ضایعات آهن را داریم اما با توجه 
به اینکه دولت و متولیان اهمیتی به این حوزه 
نمی دهند، سال گذشته تنها توانستیم 8 هزار 
دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط کنیم و 
به این ترتیب تولید آهن قراضه نیز کاهش 
یافت؛ این در حالی اســت کــه اگر مراکز 
اســقاط به اندازه ظرفیت خود فعال باشند 

نیازی به واردات آهن قراضه نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت برنامه ای برای 
از رده خــارج کردن خودروهای فرســوده 
ندارد در حالی که یکی از مهمترین ارکان در 
صنعت خودروسازی، همین موضوع است؛ 
باید چرخه تولید و خروج با هم کار کند اما 
در کشــور ما چرخه تولید فعال است و هر 
ســال نیز دستور به افزایش تولید خودروی 
نو می دهند اما از آن طرف توجهی به خارج 

کردن خودروهای فرسوده نمی کنند.
احمدی گفت: هم اکنون ۳ میلیون خودروی 
فرسوده در کشــور داریم که اگر قرار باشد 
روال کار به همین شــکل ادامه یابد تا چند 
سال دیگر با سونامی خودروهای فرسوده که 
از لحاظ استاندارد خودروهای مناسبی برای 

آمد و شد نیستند، مواجه خواهیم شد.
دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو 
افزود: آمد و شــد خودروهای فرسوده در 
سطح شــهرها عالوه بر آلوده کردن هوا و 
مصرف بی رویه ســوخت، به دلیل نداشتن 
ایمنی، جــان مالکان خــود را نیز به خطر 

می اندازد.

مدیر بورس منطقه ای استان زنجان:
ارتقای سطح آگاهی مردم، 

کلید حل مشکالت بازار 
سرمایه است

 مدیر بورس منطقه ای استان زنجان 
گفت: ارتقای سطح آگاهی و باال بردن بینش 
مردم، کلید حل تمام مســائل و مشکالت 

بورس و بازار سرمایه است.
اصغر نجفی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، با اشــاره به عالقه مندی اکثر مردم 
برای ورود به بازار ســرمایه در سال کنونی 
اظهار داشــت: تا زمانی که مردم را از لحاظ 
اطالعات، آگاهی و ســواد بورسی نتوانیم 
آموزش دهیم با مشکل مواجه خواهیم شد و 
به همین دلیل، آموزش از اولویت های اصلی 

بورس منطقه زنجان است.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح آگاهی و 
باال بردن بینش مردم، کلید حل تمام مسائل و 

مشکالت بورس و بازار سرمایه است.
نجفی با بیان اینکه علی رغم محدودیت های 
کرونایی، کالس های آموزشی بورس منطقه 
زنجــان به صورت وبینــار )مجازی( فعال 
است، گفت: این وبینار در روزهای دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می شود.
مدیر بورس منطقه ای اســتان زنجان اظهار 
داشــت: خوشــبختانه امروز دسترسی به 
اینترنت در تمام نقاط اســتان ممکن بوده و 
بهانه ای برای عدم دسترسی به اینترنت وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه از مردم استان تقاضا داریم 
از بستر فراهم شده بهره مند شوند، خاطرنشان 
کرد: اســتفاده از این کالس های آموزشــی 
رایگان قطعاً به بیش از 5۰ درصد ابهامات و 

پرسش های مخاطبان پاسخ می دهد.
نجفی با بیان اینکه از عالقه مندان به بورس 
انتظار می رود که در این کالس ها شــرکت 
کنند، افزود: به تمام دســتگاه ها، ادارات و 
شــرکت های دولتی و بخش خصوصی نیز 
اطالع رســانی شده که بورس منطقه زنجان 
ایــن آمادگی را دارد تا هــر زمانی که آن ها 
اعالم کنند، امــوزش را برای ابواب جمعی 

ان ها ارایه دهد.
مدیر بورس منطقه ای اســتان زنجان با بیان 
اینکه گفته می شود زنجانی ها ۲5 درصد بازار 
سرمایه کشور را در اختیار دارند که این امر 
صحیح نیست، تصریح کرد: از جمعیت 8۰ 
میلیون نفری کشور، یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر در زنجان هستند پس چگونه می توانند 
۲5 درصد بازار ســرمایه را در اختیار داشته 

باشند؟ این آمار، صحیح نیست.

خبر

 عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان پوشاک با ارایه توضیحاتی درباره 
جزئیات فروش فوق العاده پوشاک در آستانه شب 
عید، از افت 4۰ درصدی تقاضای پوشاک نسبت 
به ســال های گذشته خبر داد و گفت که افزایش 

قیمت پوشاک تابعی از نرخ ارز است.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم اتاق اصناف ایران 
امسال جشنواره فروش ویژه نوروزی جایگزین 
نمایشــگاه های عرضه مستقیم می شود که در آن 
تمرکز با اتحادیه های پوشــاک، کیف و کفش و 
قنادان و آجیل فروشان است، اما دیگر اتحادیه ها 
نیز امکان مشارکت دارند. در همین رابطه، مجید 
افتخــاری در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه 
کاالهای نوروزی در حال ورود به بازار هســتند 
و تاکنون بخشی از آنها به بازار وارد شده، اظهار 
کرد: هر سال نمایشــگاه فروش بهاره در آستانه 
نــوروز برگزار می شــد، اما در ســال کنونی به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تراکم 
جمعیت تصمیم گرفته شد این نمایشگاه برگزار 
نشــود. به طور کلی اتحادیه هــم رویکرد مثبتی 
نسبت به نمایشگاه بهاره نداشت. با روش جدید، 
یعنی فروش فوق العاده نوروزی، نه تنها تراکمی 
ایجاد نمی شود، بلکه ســبب می شود تراکم بین 

واحدهای صنفی تقسیم شود.  
به گفته وی در این طرح هر کسی که واحد توزیع 
و شرایط توزیع طبق قانون نظام صنفی کشور و 
اتحادیــه و اماکن را دارد، می توانــد به اتحادیه 
مراجعه کند تا مجوز فروش فوق العاده نوروزی 
را به صورت رایگان دریافت کند و بتواند 45 روز 
فروش فوق العاده داشته باشد. ذیل طرح فروش 
فوق العاده شــرایطی وجــود دارد که کاال باید با 

تخفیف در اختیار مردم قرار گیرد.  
افتخاری در پاســخ به پرسشــی دربــاره میزان 
تخفیف در طرح فروش فوق العاده نوروزی نیز 

تصریــح کرد: تعیین میزان تخفیف به عهده خود 
شخص و واحد صنفی  است و احتماالً در مورد 
کاالهای زمســتانی و شب عید متفاوت است. اما 
به طور کلی شرایط کسب شرایط خوبی نیست و 
از این طرح استقبال خوبی کرده اند. شاید حتی با 
توجه به کاهش شدید تقاضا، کاالها خیلی پایین 

تر از نرخ واقعی عرضه شود.  
عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاک با بیان اینکه با توجه به عدم 

امکان برگزاری نمایشگاه و لزوم تامین نیاز شب 
عید مردم بهترین راه جایگزینی فروش فوق العاده 
نوروزی بود، تصریح کرد: تغییرات قیمت پوشاک 
در آستانه نوروز نسبت به سال گذشته منطبق بر 
تغییرات نرخ ارز است، چرا که قیمت مواد اولیه 
مثل نخ، پنبه و پارچه متناسب با تغییرات نرخ ارز 

افزایش پیدا کرده است.  
بازار شب عید کوچک شد

البتــه به گفته وی حــال و روز تولید کنندگان و 

تولید کنندگان پوشــاک خوب نیســت و حتی 
عده ای کاالهای خود را با سود پایین یا زیر قیمت 
به فروش می رسانند. این در حالی است که انتظار 
می رفت تقاضا شــرایطی منطقی پیدا کند، اما هم 

اکنون شرایط خوبی ندارد.  
افتخاری همچنین با اشــاره به شــرایط سخت 
تولیدکنندگان در زمینــه تامین و افزایش قیمت 
مواد اولیه، اظهار کرد: آمار دقیقی از میزان کاهش 
تقاضا در آستانه نوروز نسبت به سال های گذشته 

در دسترس نیست، اما شواهد حاکی از این است 
که بازار شــب عید حداقل 4۰ درصد نسبت به 
سال های قبل کوچک تر شده است. عالوه بر این 
واحدهای صنفی در ســال کنونی با محدودیت 
زمانی مواجه هســتند و نهایتا تا ساعت 8 مجاز 
به فعالیت هســتند. همچنیــن واحدهای صنفی 
در مواردی پروتکل های بهداشــتی اضافی دارند 
که برای مثال بر پایه آن هــا محدودیت ورود به 
فروشگاه ها اجرا می شود. تمام این مسائل باعث 
می شــود بازار کوچکتر ســال های قبل باشد و 

شرایط عادی نداشته باشد.  
وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره میزان 
افزایش قیمت پوشــاک نســبت به سال گذشته 
گفت مواد اولیه کاالهای تولیدی برای شب عید 
بین برج 6 تا 8 تامین شــده کــه قیمت ارز به 
۳۱ هزار تومان هم رسیده بود. بنابراین نمی توان 
تخمیــن دقیقی از میزان افزایــش قیمت کاالها 
داشــت، اما می توان گفت قیمت کاالهای شب 
عید به عنــوان تابعی از نــرخ ارز افزایش پیدا 
کرده، اما نه به آن میزان. به عبارت دقیق تر قیمت 
مواد اولیه تابع نرخ ارز اســت، چرا که بیشــتر 
آنها وارداتی اســت و قیمت مواد تولید داخلی 
نیز بر پایه قیمت جهانی تعیین می شود. بنابراین 
قیمت مواد اولیه وابسته به نرخ ارز است اما در 
مورد دیگر عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده 
کاال نمی تــوان اظهار نظر کرد. برای مثال ممکن 
اســت واحدی بدهی مالی داشته باشد یا حقوق 
پرسنل را پرداخت نکرده باشد که در این شرایط 
محصوالت خود را زیر قیمت تمام شده عرضه 
می کنند تا بتواند مشکالت خود را برطرف کنند. 
بنابراین در مجموع نمی توان میزان دقیقی برای 
افزایش قیمت پوشــاک تعیین کرد، اما می توان 
گفت افزایش قیمت پوشــاک نســبت به دیگر 
کاالها بسیار پایین تر بوده چون کاالیی نیست که 

۱۰۰ درصد به نرخ ارز وابسته باشد.

بازار شب عید پوشاک حداقل ۴۰ درصد کوچک شد!
 امسال جشنواره فروش ویژه نوروزی جایگزین نمایشگاه های عرضه مستقیم می شود

 بررســی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی 
امــروز پایتخت حاکی از آن اســت که با وجود 
افزایــش اندک قیمت خودرو در هفته گذشــته 
ناشی از رشد نرخ دالر، بازار خودروهای داخلی 
اندکی رونــق گرفته اما خودروهــای خارجی 

همچنان بدون خریدار است.
به گزارش ایرنا، کارشناسان معتقدند بازار خودرو 
از رکود مطلق ماه های گذشــته خارج شــده و 
مصرف کنندگان واقعــی که قصد خرید خودرو 
دارند به تدریج در بازار حاضر می شوند، اما این 
روزها بازار برای دالالن جذابیت گذشته را ندارد.
»نعمت اله کاشانی نســب« نایب رییس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی پایتخت در این زمینه 
به خبرنگار ایرنا گفت: هفته گذشــته ناشــی از 
افزایش نرخ دالر، قیمت ها در دسته داخلی ها و 
مونتاژی ها اندکی افزایش داشــت، اما پس از آن 
بــازار متعادل بوده و قیمت ها در همان حد باقی 

مانده است.

وی معتقد اســت این روزها بازار برای دالالن و 
واسطه ها دیگر جذاب نیســت، زیرا بعید است 

قیمت ها بیش از این افزایش یابد.
کاشانی نســب، در عین حال به نزدیک شدن به 
روزهای پایانی سال اشاره کرد و افزود: اگر دالالن 
باز هم بخواهند به امید افزایش بیشتر قیمت ها از 
فروش دست نگه دارند وارد سال ۱4۰۰ شده و 
آن گاه باید خودروهای خود را به عنوان یک مدل 
پایین تر و با افت بیشتر قیمت به فروش برسانند.

وی تاکید کرد: به طور قطع تا پایان ســال دیگر 
افزایش قیمتی رخ نخواهد داد، اما این که کاهش 
قیمت اتفاق بیفتد بســتگی بــه اوضاع و احوال 
سیاسی کشور و بین الملل و به ویژه نرخ ارز دارد.
وی یادآور شد: هفته گذشــته با وجود افزایش 
نرخ دالر، اما قیمت خودروهای خارجی ثابت و 

همچنان بدون خریدار مانده است.
به گزارش ایرنا، امروز در گروه سایپا هر دستگاه 
پراید ۱۳۱ حدود ۱۰8 میلیون تومان، پراید ۱۱۱ 

نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان و وانت پراید ۱۲۰ 
میلیون تومان قیمت خورد.

در این گروه تیبا صندوق دار ۱۱٩ میلیون تومان، 
تیبا ۲ هاچ بک ۱۳۰ میلیون تومان، ســاینا ۱۲٩ 
میلیون تومان، کوییک معمولی ۱۳6 میلیون تومان 
و کوییــک. آر )دو رنــگ( ۱5۱ میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو 4۰5 جی. 
ال. ایکس ۱8۰ میلیون تومان، پژو 4۰5 اس. ال. 
ایکس ۲۰۱ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۱78 
میلیون تومان، پژو ۲۰6 تیپ ۲ حدود ۱٩۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰5 تیــپ5 نزدیک به ۲66 میلیون 
تومــان، پژو ۲۰6 صندوق دار بیــن ۲5۰ تا ۲6۰ 
میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس ۲47 میلیون 
تومــان، پژو پارس اتوماتیک ۳۰۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰7 دنده ای ۲68 میلیــون تومان، پژو ۲۰7 
اتوماتیک ۳٩8 میلیــون تومان، دنا معمولی ۲66 
میلیون تومان و دنا پالس اتوماتیک توربو شارژ 

4۲8 میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
در دســته مونتاژی ها نیزهر دستگاه جک اس 5 
کرمان موتور 6۳۰ میلیــون تومان، هایما اس 7 

ایــران خودرو 67۰ میلیون تومــان و پژو ۲۰۰8 
ایران خودرو حــدود 85۰ میلیون تومان در بازار 

قیمت دارند.

بازار خودرو دیگر برای دالالن جذاب نیست؛

رکودکاملبازارخودروهایخارجیورونقاندکداخلیها

 یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه برخی 
دستورالعمل های سازمان بورس در بازار را ناشی 
از هیجان و فشار شــبکه های اجتماعی دانست 
و گفت: بهتر اســت برای افزایش نقدشوندگی، 

اجازه عرضه اولیه پلکانی داده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شــاخص بورس آرام 
و قرار ندارد، یک روز ســبزپوش می شود و روز 
دیگــر قرمزپوش تا هم ذات خــود را به عنوان 
یک بازار پویا و زنده نشان دهد و هم بازتابی از 
سیاست ها و ریل گذاری هایی باشد که متولیانش 
به آن دیکته می کنند. روزها اســت که شاخص 
بــورس با نوســان همراه اســت و گاهی روند 
صعودی را در پیش می گیرد و گاه از موضع خود 

عقب می نشیند و روند نزولی را تجربه می کند.
حال خبرها حکایت از آن دارد که سازمان بورس 
و اوراق بهادار برای کنترل بیشــتر حقوقی ها از 
یک سو و برقراری شــفافیت در بازار از سوی 
دیگــر، تصمیــم گرفت تا تمامی شــرکت های 
حقوقی را مکلف کنــد تا در صورت وجود هر 
برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی ها، موضوع 

را به صورت فوری در کدال منتشر کنند.
به نظر می رســد که ســازمان بورس به صورت 

هیجانی و تحت فشــار برخی کانال ها در فضای 
مجازی امــکان تصمیم گیری خوب و اثرگذارتر 
بــرای بازار را ندارد؛ چراکه اگر هدف ســازمان 
بورس، افزایش نقدشوندگی بازار باشد، می تواند 
در یــک گام مهمتر، میزان عرضه هــای اولیه را 

افزایش دهد
در نامه ای که به این منظور به شــرکت ها ارسال 
شده بود، سازمان بورس تاکید کرده که با توجه 
به درخواســت جمعی از سهامداران در راستای 
افزایش شفافیت اطالعات، شرکتها باید موضوع 
تجدید ارزیابی دارایی ها را توســط هیئت مدیره 
خود بررســی و در صورت تأیید انجام تجدید 
ارزیابی، مراتب را به صورت فوری در ســامانه 

کدال منتشر کنند.
علیرضــا کریمیــان، تحلیلگر بازار ســرمایه در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به ارســال این 
نامه از سوی سازمان بورس به شرکتهای حقوقی 
می گویــد: اگرچه این موضوع اقــدام مهمی در 
راســتای شفاف ســازی اطالعات و گردش آن 
در بورس اســت، اما به نظر می رسد که سازمان 
بورس به صورت هیجانی و تحت فشــار برخی 
کانال ها در فضای مجــازی امکان تصمیم گیری 

خوب و اثرگذارتر برای بــازار را ندارد؛ چراکه 
اگر هدف ســازمان بورس، افزایش نقدشوندگی 
بازار باشــد، می تواند در یک گام مهمتر، میزان 

عرضه های اولیه را افزایش دهد.
وی افزود: در این میان هر سهمی که قرار باشد در 
بازار عرضه اولیه شــود، سازمان بورس می تواند 
به جای اینکه اجازه عرضه اولیه 5 تا ۱۰ درصدی 
را بدهــد، عرضه را تا ۳۰ درصد باال برد و حتی 
اگر یک شــرکت بورسی، امکان عرضه همه این 
ســهم در گام اول را ندارد، عرضه های اولیه را 
به ســمت پلکانی شــدن پیش ببرد و شرکتها را 
مکلف کند تا ظرف 6 ماه یا یکسال سهم عرضه 
ســهامداران عمده خود را به ۳۰ درصد برساند؛ 

این طور می توان شناوری بازار را باال برد.
کریمیــان گفت: در چنین شــرایطی اگر ســهم 
عرضه های اولیه به ۳۰ درصد برســد و سهام در 
دست مردم باشد، نقدشوندگی بازار هم افزایش 

خواهد یافت.
هر ســهمی که قرار باشــد در بازار عرضه اولیه 
شــود، ســازمان بورس می تواند به جای اینکه 
اجــازه عرضه اولیه 5 تــا ۱۰ درصدی را بدهد، 
عرضه را تــا ۳۰ درصد باال برد و حتی اگر یک 

شــرکت بورسی، امکان عرضه همه این سهم در 
گام اول را ندارد، عرضه های اولیه را به ســمت 

پلکانی شدن پیش ببرد
وی بــا بیان اینکه هم اکنون شــرکتهای حقوقی 
برای عرضه ســهام اولیه خود حتی در ســقف 
5 درصد هم مقاومت می کننــد، گفت: اگر این 
سقف را برمی داشتند نتیجه بهتری حاصل می شد 
و شــرکتها موظف بودند تا سهام خود را عرضه 

نمایند.
کریمیــان ادامه داد: البته باید توجه داشــت که 
بــازار از ســال ٩4 و ٩5 گارد صعودی به خود 
گرفتــه و ذات بازار هم این اســت که بعد از 4 
تا 5 ســال صعود، یک استراحت یک تا دو ساله 
داشته باشــد؛ همانطور که این روند در گذشته 
نیز تجربه شــده است، به نحوی که پس از دو تا 
ســه سال افت یا صعود، بازار تغییر مسیر داده و 
در جهت عکس حرکت کرده است؛ به هر حال 
برخی حقوقی ها نیز همین شرایط را در خرید و 
فروش های خــود لحاظ می کنند و حرکت خود 

در بازار سرمایه را برنامه ریزی می نمایند.
وی افزود: در مقطعی هم فشار فروش حقوقی ها 
در بــازار زیــاد بود و بعید مــی دانم حقوقی ها 

حمایــت خاصی از بازار انجــام دهند مگر این 
ســازمان بورس آنها را مجبور نمایــد یا اینکه 
بر روی تک ســهم وارد شــوند؛ اما به هر حال 
حقوقی ها منتظر هســتند تا قیمتها پایین تر بیاید 
و ســهم های باب میل خود را با قیمت ارزان تر 

بخرند.
کریمیــان پیش بینی کرد روند رو به رشــد بازار 
ســرمایه از اوایل ســال ۱4۰۰ آغاز شود و در 
هفته های باقیمانده اســفند بازار نوسان و عمدتًا 

سیر نزولی را تجربه نماید.
وی با بیان اینکه سهامداران اگر دیدگاه بلندمدت 
به بازار ســرمایه دارند باید صبر کنند و ســهام 
خود را نفروشند، گفت: اگر سهامدارانی در بازار 
فعالیت می کنند که دیــدگاه کوتاه مدت به بازار 
دارند، اکنون بدترین زمان فروش اســت؛ چراکه 
اگر قصد معامالت کوتاه مدت را داشتند زمانی 
که ســهام در ۲۰ درصد ضرر قرار داشت، باید 
ســهم را می فروختند نه اکنون که اکثر سهام 5۰ 
درصد ریزش داشته است؛ بنابراین باید دیدگاه ها 
را در بازار ســرمایه تغییــر و از کوتاه مدت به 
بلندمدت جابجا کرد تا بتوان ســود مناسب را به 

دست آورد.

حرکتهایهیجانیمتولیانبورسدربازار
 سازمان بورس اجازه عرضه اولیه پلکانی تا سقف ۳۰ درصد را بدهد



یکشنبه 3 اسفند ماه  1399 / نمره 720 / سال چهارم6
رفهنگ و هنر

 شاید حاشــیه های اخیر مسابقه »سیم آخر« 
شبکه سه بیشــتر ما را یادِ این نکته بیندازد چرا به 
مسابقه های ایرانی برنمی گردیم و خالقیت و نوآوری 

را احیاء نمی کنیم؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تســنیم، 
خالقیت و نوآوری دو جزء اصلی و فراموش شده 
تلویزیون اند؛ وقتی برنامه ها و مسابقاتی روی آنتن 
می روند که تهیه کننده و عواملش هیچ تالشی برای 
بومی کردن آن ندارند. دکور پرزرق و برقی باشــد 
و مجری بازیگری و چند صباحی مخاطب سرگرم 

شود!
در حالیکه آن روزهاِی طالیی تلویزیون دیگر تکرار 
نمی شــوند، زمانی که برنامه ها و مسابقه هایی روی 
آنتن می رفتند با کمترین امکانات و تکیه بر خالقیت 
و نــوآوری، بــه دور از هیاهو و شــلوغ بازی های 

رسانه ای، دنبال غذای آماده نبودند.
امروز اولین پرسش مدیران امر این است: »اسپانسر 
دارید! همه چیز جور اســت!«؛ نکتــه ای که باعِث 
ناراحتی و نارضایتی بســیاری از برنامه ســازان و 
سریال ســازان کاربلد اســت. این نوع نگاه تنها به 
خودِ تلویزیونی ها ضربه نزد، بلکه مخاطب را درگیر 
نسخه های خارجی اش می کرد. آرام آرام مدیران و 
دست اندرکاران هم به این غذای آماده عادت کردند و 
دیگر مسئله اصلی اتاق فکر، طراح و محتوای برنامه 
و مسابقه نیست، بلکه دکور و مجری و فالوور حرف 

اول را می زند.
بارها این نکته از ســوی مجریان قدیمی تلویزیون 
بیرون آمــده که برخی از مدیران بــه تهیه کننده و 
برنامه ســاز فیلمی می دهنــد و می گویند مثل این 
فیلم را برای ما بســاز! این نگاه فاجعه آمیزی است 
کــه تلویزیون را هر روز به عقب می رود. این روند 
باعث شده، برنامه سازهای کاربلد از صداوسیما دور 
شوند و نگاهِ کاماًل سرمایه دارانه ای بر تلویزیون حاکم 
شود و هرچه جلوتر می رویم فراگیری مسابقه های 

کپی شده بدون سرمنزل بیشتر می شود.
شــاید حاشیه های اخیر مســابقه »سیم آخر« شبکه 
ســه سیما بیشــتر ما را یادِ این نکته بیندازد چرا به 

مسابقه های ایرانی برنمی گردیم و خالقیت و نوآوری 
را احیاء نمی کنیم؟ تا کجا قرار اســت ســتاره های 
بیرونی صحنه مسابقات و برنامه های پرزرق و برِق 

ما را اشغال کنند؟
بــه جای فرار رو به جلو و نوعی تمســخر بیننده، 
تلویزیون را از الک تقلید خارج کنید و به ســمت 
نوآوری و خالقیت بروید! ســخنی که کارشناسان 
همواره بر آن تأکید کرده انــد اما کماکان ظواهر بر 
محتوا غلبه دارد و حتی در برنامه سازی به سمت کپی 

چهره مجری از نسخه خارجی هم می رویم.
این روزها در فضای مجازی بحث روی کپی کردن 
و کپی شدن برنامه ها و مسابقات تلویزیونی با نمایش 

تصاویر مجریان و دکورهای آثار خارجی، داِغ داغ 
است. زمانی که روزنامه ای اسرائیلی دسِت رشیدپور 
و عوامل برنامه »ســیم آخر« را رو می کند و البته با 

واکنش تعجب برانگیزِ آقای مجری همراه می شود.
این روزنامه به عدم رعایت قانون کپی رایت »ســیم 
آخر« اشاره کرده که قابل تأمل است. زیرا در تمام دنیا 
مسابقات و برنامه هایی ساخته می شوند، نمونه هایی 
وجود دارند که قباًل ساخته و پخش شده اند. شاید 
پیش قراوِل گات تلنت های خارجی، »عصر جدید« 
احسان علیخانی باشد که پیش از آن با چالش هایی 
همراه شد. اما رفته رفته با بومی شدن عناصر اصلی 
برنامه، رنگارنگی از استعدادهای مختلف قومیتی و 

فرامرزی کنار هم قرار گرفتند.
بنابرایــن می توان با اســتفاده از طرح ها و ایده های 
خارجی هم برنامه هایی کاماًل ایرانی ساخت و کپی 
بدون صرفاً یک عیب در برنامه ســازی محسوب 
نمی شــود. اگر در شبکه های خارجی از یک برنامه 
اســتقبال شــده عیبی ندارد که ما هم از فرمت آن 
استفاده کنیم و آثاری با کیفیت بسازیم که مردم نیز از 

آن ها استقبال کنند.
کپی به خودی خود بد نیست، برنامه استعدادیابی تنها 
در یک کشور ساخته نشده، در تلویزیون کشورهای 
بسیاری می توان این برنامه را دید و مردم ما هم حق 
دارند که اثری با این فرمت در رســانه ملی داشــته 

باشند. اما کپی نعل به نعِل بدون استفاده از فرهنگ 
ایرانی و اســالمی، ایرادی است که می توان به این 
جریان برنامه سازی وارد کرد. در واقع اگر خالقیت 
بر کپی بودن اثر غالب شــود نمی توان کپی بودن را 

امتیازی منفی برای برنامه دانست.
البته قبل از شــروع پخِش »ســیم آخر« با نام قبلی 
»بمب« آقای تهیه کننده اشاره ای به این عدم خالقیت 
کرده بود: »بمــب« برگرفته از یکی از پربیننده ترین 
مســابقه هایی اســت که در دنیا در حال برگزاری 
است و در بیش از ۲۰ کشور در رنکینگ موفق ترین 
برنامه ها قرار دارد. ما هم تالش کردیم با اســتفاده 
از آن پلتفرم، ســاختار این مسابقه را در کشور خود 

پیاده ســازی کرده و بر پایه محتوای موردنظر خود 
ایرانیزه کنیم. به نظرم مخاطب از تماشای این برنامه 

لذت می برد و استقبال زیادی از آن خواهد شد.
برخی از برنامه های پربیننــده  همچون »دورهمی« 
مهــران مدیری هــم از یک نمونه هنــدی به نام 
»شب های کمدی با کاپیل« الگو گرفته شده که دکور 
اولیه آن هم مو به مو تقلید شــده بود. حتی مسابقه 
 )boom( زوجی نو« مثل »سیم آخر« که از مسابقه بوم«
 «  family feud « با اجرای باربد بابایی از برنامه ای به نام
کپی کرده اند. »اعجوبه ها« با محوریت حضور کودکان 
شبیه به برنامه ای همچون Little Big Shots ساخته شد.
در کنارِ این کپی برداری های واضح که به رســمی 
معمول در رســانه مّلی تبدیل شــده، واکنش رضا 
رشیدپور به انتقادات و ماجرای گرته برداری نعل به 
نعل »سیم  آخر« از مسابقه اسرائیلی، قابل تأمل است 
که نوعی تمسخر و توهین به حساب می آید که جا 
داشت شفاف تر و عمیق تر به این انتقادات پاسخ داده 

شود.
او به جای قبول اشتباه، با فرار رو به جلو و سعی در 
فرافکنی روش غلطی را در پیش گرفت. او ترجیح 
می دهد با تمسخر لو رفتن کپی کاری انجام شده به 

شعور مخاطب تلویزیون توهین کند.
شاید اگر نام اولیه مسابقه )بمب( به »سیم آخر« تغییر 
نمی کرد در کنار عینک های شــبیه به آن مسابقه و 
خیلی از اتفاقات دیگر، گویی مسابقه خارجی بوم 
)Boom( را فقط به زبان فارسی به نمایش گذاشته اند! 
به تعبیر دیگر، مجری این مســابقه نمی توانست با 

تسمخر بگوید پرسش ها را هم برای ما آورده اند!
چگونه می خواهیم تلویزیون را با این گونه برنامه ها به 
ابزاری برای مقابله با توطئه های شبکه های خارجی 
و رســانه های بیگانه تبدیل کنیم؟ در بحث پدافند 
غیرعامل، تلویزیون رسانه ای است که حکم اسلحه 
را دارد. آیــا تلویزیون ما با این برنامه هایی که تولید 
می کند االن حکم آن اســلحه را دارد؟ اگر در مقابل 
تهاجم رســانه ای قرار بگیریم تلویزیون می تواند به 
عنوان اســلحه ای عمل کند و از این نظر قابل اتکا 

است.

 کپی کاری مسابقات تلویزیونی بدون خالقیت بومی سازی
 فرار رو به جلو به سبک »رشیدپور«

 وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی با اشــاره به اهمیت رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی در مسافرت های نوروزی، با 
تاکید بر ممنوعیت برپایی چادرهای مسافرتی در 
نوروزامســال،  تصریح کرد: نگران سفرهای بی 

ضابطه هستیم
علی اصغر مونســان در آیین اختتامیه پنجمین 
جشنواره فجر صنایع دســتی که در موزه ملی 
برگزار شد، گفت: در صورت مهار کرونا امکان 
برقراری مشروط سفرهای نوروزی وجود دارد، 
اما آنچه برای ما اهمیت دارد رعایت تمام شیوه 

نامه های بهداشتی از سوی مردم است.
وی در ادامه با اشــاره به تورهای مســافرتی و 
اقامت در مراکز اقامتی مورد تایید وزارت میراث 
فرهنگی گفت: نگرانی ما از این دو گونه ســفر 
نیست ما نگران سفرهای بی ضابطه هستیم که 
در آنها تجمع موجــود دارد. به عنوان مثال در 
نوروز ۱4۰۰ برپایی چادر های مســافرتی و هر 

گونه کمپ و تجمع ممنوع است.
سیاست توزیع یکنواخت گردشگر

مونســان گفت: در نظر داریم در نوروز ۱4۰۰ 
سیاســت توزیع یکنواخت گردشگر را برنامه 
ریزی کنیم. در این راســتا تــالش می کنیم از 
تجمع سفرها در استان ها که پیش از این همواره 

جمعیت زیادی را پذیرا بود، جلوگیری شود.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
با اشاره به حضورش در کمیته امنیت اجتماعی 

ستاد ملی مقابله با کرونا برایر سفرهای نوروزی 
گفت: نیاز به نشاط اجتماعی جامعه و کمک به 
فعاالن حوزه گردشــگری سبب شد مدل ها و 
روش هایی برای ســفر ایمن برای نوروز سال 

آینده را برنامه ریزی و تدوین کنیم.
نمی خواهیم فعاالن حوزه گردشگری تجربه 

سخت نوروز ۹۹ رو تجربه کنند
مونسان گفت: فعاالن حوزه گردشگری در سال 
٩٩تجربه ســختی را به خاطر آسیب های ناشی 
از کرونــا مرور کردند از ایــن رو نمی خواهیم 
در نوروز سال ۱4۰۰ نیز آسیب های بیشتری به 

آنها زده شود.
وزیر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی ابراز امیدواری کرد: سفرهایی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی گردشگری کشور را 

رونق بخشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت گردشگری 
و صنایع دستی شرایط بسیار بدی را در سال ٩٩ 
تجربه کردن گفت: اما همچنان شاهد هستیم که 

این دو صنعت همچنان زنده و پویا هستند.
اعطای تسهیالت ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت به 

فعاالنه صنعت گردشگری
مونســان با اشــاره به پنجمین جشنواره فجر و 
صنایع دســتی گفت: در این جشنواره آخرین 
دستاوردهای این صنعت به نمایش درآمده است.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
با اشــاره به اینکه همواره بخشــی از صادرات 

صنایع دســتی به صورت چمدانی و از طریق 
گردشــگران خارجی از کشــور خارج می شد 
گفت : شــیوع کرونا به این بخش نیز آســیب 
بســیار جدی وارد کرد البته فروش الکترونیک 
صنایع دستی در داخل کشور به صفر نرسید اما 

آن را کاهش داده است.
مونسان با اشاره به اعطای تسهیالت ۱5۰ میلیارد 
تومانی دولت به فعاالنه این صنعت گفت: این 
حمایت ها متناسب و کافی نبود اما می توانستیم 
بیش از این نیز به فعاالن صنایع دستی تسهیالت 
اعطا شود اما شرایط که بانک ها برای اعطای این 
وام ها در نظر گرفته بود ســخت بود و فعاالنه 
صنایع دستی امکان اخذ این وام را پیدا نکردند.

پنجمین جشــنواره صنایع دستی فجر در یک 
نگاه

پنجمین جشنواره صنایع دستی فجر ۲۰ بهمن 
ماه سال کنونی با حضور ۱5۰ هنرمند و ۳۰۰ اثر 

در محل موزه ملی ایران آغاز به کار کرد.
نمایش آخرین دســتاوردهای صنایع دســتی و 
هنرهای سنتی ایران، آشنایی با هنرمندان جوان 
و کشف استعدادهای نو در عرصه صنایع دستی، 
ایجاد فضایی برای مواجهه بی واسطه مخاطبان با 
آثار صنایع دستی و ارتباط با هنرمندان از اهداف 

برگزاری این جشنواره صنایع دستی فجربود.
پنجمین جشنواره صنایع دستی فجر که در محل 
موزه ملی ایران برگزاری شــده بود، با معرفی و 

تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد:

نگرانسفرهایبیضابطهنوروزیهستیم

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف به صورت 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

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه 
عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 
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کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
مناقصه

نام و محل 
برآورد اولیه )ریال(پروژه

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و پایه مورد نیاز
تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-68

حفاظت ، 
حراست و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 
اداری شرکت

منابع 38/767/581/096
داخلی

داشتن صالحیت در رشته 
خدمات عمومی یا نگهبانی 

از اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین داشتن 

گواهی صالحیت پیمانکاری در 
حوزه امور حفاظتی و مراقبتی 

تحت نظارت مرکز انتظام ناجا و 
تاییدیه صالحیت از سوی دفتر 
مرکزی حراست وزارت نیرو )یا 

تاییدیه از اداره کل اطالعات 
استان( الزامی است

1/253/027/432

3- تاریخ ونشــانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 99/12/03 لغایت 99/12/09 درسایتهای http://iets.mporg.ir و  
http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام 

نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامات دولتی و کسر از مطالبات ارایه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir,  http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایت های ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/12/19          
8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشــایش پاکات : پاکت های مناقصه در ســاعت 10 مورخه 99/12/20 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضاب استان زنجان 

بازگشایی خواهد شد.
10- دیگر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت اولآگهی مناقصه 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
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گان زن

یکشنبه 3 اسفند ماه  1399 / نمره 720 / سال چهارم

رییس کانون وکالی دادگستری استان زنجان:

99 درصد موسسات حقوقی در زنجان غیر قانونی هستند
  آماده همکاری با بنگاههای اقتصادی و سازمان صمت هستیم

  مردم باید بدانند که مراجعه به اشخاص غیر متخصص و یا  کتاب هایی با عنوان »وکیل خود باشید« نمی تواند حالل مشکالت باشد

 گــروه گزارش- رییــس کانون وکالی 
دادگستری اســتان زنجان  با اشــاره به فعالیت 
غیرقانونی٩٩ درصد موسسات حقوقی در زنجان 
گفت: این روزها کار موسسات حقوقی غیرقانونی 
در زنجان گرم شــده است، موسساتی که به دلیل 
نبود سختگیری های الزم در گذشته مجوز گرفته 
و در حال فعالیت هســتند کــه عموماً با جذب 
وکالی کــم کار و نیز کارآموزان تازه کار وکالت 

در صدد حل مشکالت مردم هستند.
مهدی خلیلی کــه در جمع خبرنگاران ســخن 
می گفــت با اشــاره به افزایش فضــای داللی و 
واســطه گری در داخل و خارج دستگاه قضایی 
ایــن موضــوع را نتیجه فعالیت این موسســات 
غیر قانونی دانســت و گفت: کار غیر قانونی این 
موسسات و نیز واسطه گری در این حرفه مقدس 
دیدگاه نادرستی را نسبت به کار وکال ایجاد کرده 

و مشکالت متعددی را به وجود آورده است.
رییس کانون وکالی دادگســتری اســتان زنجان 
با اشــاره به روز تاریخی 7 اسفند ماه سال ۱۳۳۱ 
و طرح الیحه اســتقالل وکالی دادگستری گفت: 
اکنون 68 ســال از روزی می گــذرد که بر لزوم 
اســتقالل صنفی و حرفه ای این قشر تاکید شده 
اســت تا هیچ گاه وابستگی به دولت نداشته و در 
زمان هایی که برخی حقــوق مردم در تعارض با 
دولت ها قرار می گیرد ضمن اســتقالل صنفی و 
حرفه ای بتوانند از حقوق مــردم که در اصل ۳4 
و ۳5 قانون اساســی  مبنی بر دادرســی عادالنه و 
اینکه هر فردی حق داشتن وکیل دارد  دفاع کنند. 
وی گفت علیرغم این موضوع شــوربختانه امروز 
شاهدیم کانون وکال همواره آماج حمالت مختلف 
با انگیزه های مختلفی است که بیشتر این حمالت 
استقالل کانونهای وکالی دادگستری را نشانه گرفته 
و آن را برنمی تابد که  رســانه های جمعی نیز گاه 
ناخواسته در راســتای این هدف قرار گرفته و بر 

خالف راه درست حرکت می کنند. 

خلیلــی با تاکید بر لزوم اصالح دیدگاه ها و نگاه 
درست به حرفه وکالت گفت: برای اصالح دیدگاه 
جامعه نســبت به حرفه وکال الزم است رسانه ها 
از جمله صدا و ســیما چهره بد و منفی از وکیل 
را اصالح کرده و زمینــه اعتماد مردم به وکالی 

دادگســتری را فراهم کنند چرا که فرهنگ سازی 
وکالت یکی از وظایفی است که متوجه مسوولین 
و رســانه هاست تا مردم بیشــتر با مقوله وکالت 
دادگستری آشنا شده و بدانند مراجعه به اشخاص 
غیر متخصص و یــا  کتاب هایی با عنوان »وکیل 

خود باشــید« نمی تواند حالل مشکالت باشد و 
همه اینها می طلبد تا نگاه مادی نســبت به حرفه 
وکال اصالح شــود تا مردم در تمام امور و اعمال 
حقوقی قبل از ایجاد مشــکل حقوقی با مشاوره 
های الزم حقوقی مانع از بروز مشــکالت جدی 

شوند. رییس وکلتی دادگستری استان در ادامه  با 
اشــاره به فعالیت 4۰۰ وکیل دارای پروانه وکالت 
در سطح استان آخرین آمار پرونده ها در ساختار 
الکترونیکــی ثنا را نزدیک به 7 میلیون پرونده در 
دســتگاه قضایی کشــور ذکر کرد و گفت: کمتر 

از ۱5 درصد پرونده ها وکیل دادگســتری دارند 
که علیرغم این موضوع همــکاران ما در تمامی 
مراکز و در دفاتر خدمــات الکترونیکی در حال 
ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی به صورت 

رایگان برای مردم می باشند.
وی با تاکید بر لزوم اســتیفای حقــوق مردم به 
عنوان وظیفه اصلی وکال گفت: هر چند وکالت به 
عنوان محل درآمد و شغل محسوب می شود اما 
شوربختانه ذهنیت مردم به اشتباه سال هاست که 
با نگاه مادی این پیشه مقدس را ارزیابی می کنند  
در حالی که کانون وکال به عنوان یک نهاد مدنی 
قــوی بر کارکرد و وظیفه اجتماعی خود در دفاع 
از حقوق مردم تاکید داشــته و بر همین اساس به 
ایفای نقش اجتماعی خود  که گاه شامل خدمات 
رایــگان به بخش های مختلف از جمله خیریه ها 
و نیز زندان ها طی ســالها  بوده است مل کرده و 

حتی ریالی نیز دریافت نکرده است.
رییس کانون وکالی اســتان در ادامه به  مصوبه 
اخیر مجلــس درباره کســب و کار تلقی کردن 
وکالت و امکان استفاده بنگاه ها از نمایندگان وکال 
اشــاره کرد و گفت: شــوربختانه گاهی مقدمات 
کار را بــه نحوی می چینند که شــما نیز متوجه 
عمق فاجعه نمی شوید. آنها با بهانه  نیاز ضروری 
بنگاه هــای اقتصــادی به خدمــات حقوقی؛ گاه 
ورشکست شدن این بنگاه ها را به نداشتن وکیل 
نســبت داده و این موضوع دستاویزی شده است 
تا این الیحه را پیش کشــیده و سعی در تصویب 
آن دارند که امیدواریم با روشنگری نمایندگان این 
اتفاق نیافتد  چرا که معتقدیم هیچ بنگاه اقتصادی 
به دلیل نداشــتن وکیل در معرض ورشکستگی 
قرار نگرفتــه و قرار نخواهد گرفــت و ما آماده 
همــکاری با بنگاههای اقتصادی و نیز ســازمان 
صمت هســتیم تا از طریق بهترین وکال خدمات 
الزم را به صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی ارائه 

دهیم. 

 چهارمیــن مانور سراســري مقابله با 
مراکز غیرمجاز اســتخراج رمــز ارز و تعدیل 
روشــنایي معابــر در ادامه مانــور هاي اجرا 
شــده در جهت افزایش پایداري، تاب آوري 
و پیشــگیري از بروز مشکالت در شبکه هاي 
توزیع با حضور ۳۰ اکیپ مشــتمل بر 75 نفر 

پرسنل فني و اجرایي برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، چهارمین اقدام فراگیر 
در سطح شرکت  توزیع برق زنجان همزمان با 
سراسر کشور، با هدف مقابله با مراکز غیرمجاز 
استخراج رمز ارز و تنظیم روشنایي هاي معابر 

اجرا شد.
علیرضــا علیــزاده رئیــس هیــأت مدیره و 
مدیرعامــل توزیع بــرق زنجان بــا تاکید بر 
آمادگي کامل اکیپ هاي عملیاتي  در شــرایط 
جــوي ناپایدار روزهاي پایاني ســال، گفت: 
با اجراي مانور یاد شــده ، با افزایش ســطح 
آمادگي اکیپ هاي عملیاتي و افزایش سرعت 
عمل در شرایطي بحراني ، رعایت ایمني  یکي 
از اصــل مهم کار برروي شــبکه هاي توزیع  
اســت و نتایج این مانور سراســري منجر به 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع برق 

و کنترل بهینه مدیریت مصرف برق در ســطح 
استان خواهد شد .

مهنــدس علیزاده بــا ارایه گــزارش از محل 
شــرکت توزیع برق زنجان به مرکز فرماندهي 
شرکت توانیر تصریح کرد: در راستاي اقدامات 
پیشــگیرانه صنعت برق براي کمک به صنعت 
گاز کشــور، تعدیل ۲۱ هزار دســتگاه چراغ 
روشــنایي معابر با هدف کاهش مصرف گاز 
نیروگاهي در ســه بخش روشنایي بزرگراهي، 
بین شهري و فضاي ســبز به صورت یک در 

میان انجام شده است
وي افزود:این شرکت با تنظیم ساعات نجومي 
از هفته هاي گذشــته، توانسته ۲.5 مگاوات به 

ذخیره انرژي در کشور کمک کند.
علیزاده با اشاره به کشــف 4۰ مزرعه رمزارز 
هاي غیرمجــاز در ســالجاري و ذخیره ۳.5 
مگاوات انرژي، خاطرنشــان ساخت: در این 
مانور، اکیپ هاي عملیاتي با هدف کشف ماینر 
هاي غیر مجاز و نقاط شناسایي شده در پایش 
بار فهام، شروع به سرکشي 5۰۰ نقطه مشکوک 
در سطح اســتان کرده و با کشف رمز ارزهاي 
غیر مجاز اقدام به قطع برق این مراکز کردند.

وي در بحث پایدار ســازي شبکه بیان کرد: با 
همکاري معاونت بهره برداري شــبکه ، طبق 
تفاهم نامه بسته شــده با پیمانکاران شبکه در 
صورت بروز بحران و شرایط جوي نامساعد، 
در اســرع وقت پرسنل تالشــگر توزیع برق 
زنجان به تعمیر و اصالح شــبکه پرداخته و از 

بروز خاموشي جلوگیري مي کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی استان زنجان 
عنوان کرد: در راســتاي آمادگي در شــرایط 
بحراني، عالوه بر تکمیل تجهیزات مورد نیاز 
در انبارهــاي مدیریت بحران که در ۳ نقطه ي 
استراتژیک استان استقراریافته و آمادگي واحد 
تدارکات کشــیک انبار بحــران در زمان هاي 

ضروري نیز پیش بیني شده است.
در پایــان ارایه گزارش، مدیرعامل توزیع برق 
زنجان از تبدیل نزدیک به 5۰ درصد شــبکه 
هاي توزیع برق فشــار ضعیف  استان به کابل 
خودنگهــدار خبر داد و تصریح کرد: با تالش 
پرسنل این شرکت در سالجاري  5۰۰ کیلومتر 
از شــبکه فشــار ضعیف به کابل خودنگهدار 
تبدیل شده  و ما بقي در سال آتي اجرا خواهد 

شد.

 شعار امسال هفته منابع طبیعی » همه با هم، 
جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی« اعالم شد.

به گزارش زنگان امروز، صبح دیروز نشســت 
هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی برگزار 

شد.
خلیل آقاجانلو فرنشــین اداره کل منابع طبیعی 
اســتان در این نشست با تبریک فرارسیدن هفته 
منابع طبیعی گفت: هفتــه منابع طبیعی فرصت 
مغتنمی برای فرهنگسازی در حوزه درختکاری و 

حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
وی افزود: امســال برنامه های مختلفی برای این 

هفته در نظر گرفته شده است وهمچنین تمامی 
برنامه ها بــا رعایت کامل دســتورالعمل های 

بهداشتی اجرا خواهد شد.
آقاجانلو ادامه داد: در روز ۱4 اسفند ماه برنامه ای 
با حضور رییس جمهور و استانداران کلیه استان 
ها به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار خواهد شد 
که در حاشیه آن غرس نهال نیز به صورت نمادین 

اجرا می شود.
در ادامه مهدی نوربخش مسوول روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، گفت: شعار 
امسال هفته منابع طبیعی » همه با هم، جهاد برای 

حفاظت از منابع طبیعی« اعالم شده است.
وی به روز شمار این هفته نیز اشاره کرد و گفت:
۱5 اسفند ماه منابع طبیعی درختکاری و توسعه 
پوشــش گیاهی، ۱6 اســفند مــاه منابع طبیعی 
آبخیزداری و آبخوانداری، ۱7 اســفند ماه منابع 
طبیعی فرهنگ و رسانه، ۱8 اسفند ماه منابع طبیعی 
حفاظت و قانون، ۱٩ اسفند ماه منابع طبیعی آموزه 
های دینی، ۲۰ اسفند ماه منابع طبیعی آموزش و 
پژوهش، ۲۱ اســفند ماه منابع طبیعی خانواده و 
مســوولیت اجتماعی، و ۲۲ اسفند منابع طبیعی 

ایثار و شهادت نامگذاری شده است.

همزمان با سراسر کشور:

برگزاریچهارمينمانورسراسریمقابلهبامراكزغيرمجاز
استخراجرمزارزوتعديلروشنايیمعابردرزنجان

همهباهم،جهادبرایحفاظتازمنابعطبیعی

اداره کل نوسازي مدارس استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید 1000 عدد میز 2 نفره دانش آموزي دوره اول متوسطه  ، 2000 عدد صندلي دانش آموزي 1 نفره 
دوره اول متوسطه  ، 600 عدد میز 2 نفره دانش آموزي دوره دوم متوسطه ، ، 1200 عدد صندلي دانش آموزي 1 نفره دوره دوم متوسطه  ، 70 عدد  کمد کتابخانه چوبی ، 
250 عدد  صندلی معلم ،  150 عدد میز معلم درب دار  ،  500 عدد صندلی امتحانی ) صندلی دانش آموزی متوسطه ( ، 120 عدد تخته وایت برد  ، 100 عدد صندلی گردان ،  
200 عدد صندلی کنفرانس ) مبلی( ، 50 عدد کمد بایگانی ، 20 عدد کمد آزمایشگاه طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومي یک مرحله ای  همراه 

با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی اقدام نماید . 
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارایه پیشــنهاد قیمت و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشانی :

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند .)شماره تلفن تماس جهت کسب اطاعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934(

بنابراین کلیه تولید کنندگان واجد صاحیت دارای گواهینامه های مذکور در اسناد مناقصه و فعال در این زمینه میتوانند جهت شرکت در مناقصه از تاریخ  99/12/3  تا 99/12/6  
به سایت مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارایه قیمت پیشنهادي : تا پایان وقت اداری ) ساعت 14/00( مورخه 99/12/20 و پاکات ارزیابی کیفی در مورخه 99/12/23  
بازگشایی و پاکات الف ، ب و ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت 9/00 مورخ 99/12/24 در کمیسیون مناقصه به 

نشانی : زنجان – خیابان خرمشهر – روبه روي صدا و سیماي مرکز زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034550 ( بازگشائی خواهد شد . 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,332,500,000 ریال  به شرح اسناد مناقصه میباشد .  )ضمناً هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد( 

آگهیمناقصهعمومیهمزمانباارزیابیکیفی)فشرده(
یکمرحلهایخريدتجهیزاتکالسیواداری

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

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 1399/10/8-139960327002002742کاسه1399114427002000166هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای/خانم صفرعلی پیکانی فرزند محرم بشماره شناسنامه637صادره از ابهر در 
یک قطعه زمین مزروعی و قسمتی باغ انگور)زمین مزروعی به مساحت 87/ 43783 متر مربع و باغ انگور به مساحت 73/ 28987 مترمربع( به مساحت60/ 72861 مترمربع از 
پاک1043فرعی از 118اصلی واقع در ابهر روستای قمیچ اباد خریداری از مالک رسمی)خود متقاضی( محرز گردیده است بنابراین به منظور اطاع از عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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 دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضای تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/3
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

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 1399/10/11-139960327002002780کاسه1399114427002000123هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای/خانم اسماعیل رجبی فرزند گلعلی بشماره 
شناسنامه2صادره از ابهر در یک باب عماره به مساحت 145/50متر مربع از پاک1719فرعی از1اصلی واقع در ابهر بلوار17شهریور جنب درمانگاه خریداری از مالک 
رسمی )شهرداری ابهر و سهمی یداله حاجی خانی(محرز گردیده است بنابراین به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 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: 99/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/3
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

  از ابتدای ســال تاکنــون در ۱5۱ هزار 
هکتــار از اراضی ملی شهرســتان طارم طرح 

کاداستر اجرا شده است.
به گزارش زنگان امروز، ضیاءالدین حسنلو رییس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم با 
اشاره به این که مساحت کل این شهرستان ۲۲4 
هزار هکتار اســت گفت: از این آمار حدود 4۳ 

هزار مستثنیات می باشد.

وی افزود: حدود ۱8۱ هزار هکتار از شهرستان 
طارم را اراضی ملی، مرتعی و جنگلی تشــکیل 

می دهد.
حسنلو با بیان این که در کل روستاهای شهرستان 
طارم اصالح هندسی صورت گرفته است گفت: 
این طرح یک سال اســت که در این شهرستان 
آغاز شده اســت و پس از رفع تداخالت، مرز 

اراضی ملی و مستثنیات مشخص خواهد شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
طارم در ادامه خاطر نشــان کرد: از ابتدای سال 
تاکنــون در ۱5۱ هــزار هکتــار از اراضی ملی 

شهرستان طارم طرح کاداستر اجرا شده است.
به گفته این مقام مسوول از اراضی این شهرستان 
۳۰ هــزار هکتار باقی مانده، و بر پایه پیش بینی 
های انجام شــده قرار است در سال آینده طرح 

کاداستر در این اراضی نیز انجام شود.

اجرایطرحکاداستردر151هزارهکتارازاراضیطارم



یکشنبه 3 اسفند ماه  1399 / نمره 720 / سال چهارم

اذان ظهر

12:29

غروب آفتاب

18:02

اذان مغرب

18:21

نیمه شب

23:47

اذان صبح فردا

5:31

طلوع صبح فردا

6:55

وضعیت آب و هوای زنجان:

-3
7

شهاب زر نکشیدی شب سیاهم را
گلی هب سر زندی آفتاب و ماهم را

رپنده ای هک هب انم تو بود از لب من
گاهم را رپید و ربد هب همراه خود ن

رسیده و رنسیده هب اوج سوزاندی
هب رهم صاعقه ای بال مرغ آهم را

بهار را هب تمامی ندیده غارت کرد
سموم فتنه هب انهگ گل و گیاهم را

مسیر خفته چنان رد غبار آتش و دود
هک گم کند دلم و دیده راه و چاهم را

هب ره طریق هک رفتم غم تو پیشاشیپ
کمین گرفته و رب بسته بود راهم را

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

 مرگ تدریجی گاوه زنگ بیخ گوش بی تدبیری مسووالن زنجانی
 هنوز که هنوز است گاوه زنگ آبی برای آشامیدن ندارد و شبکه آبرسانی به این روستا همانند همت بسیاری از مسووالن در حل مشکالت لنگ می زند

 روستای گردشــگری گاوه زنگ که فاصله 
بسیار اندک با مرکز شهر زنجان دارد فاقد هر گونه 
امکانات دولتی از قبیل آب شرب، گاز، تلفن ثابت 
و حتی بهداشت است و روستائیان در این روز ها در 

وضعیت بسیار اسف باری زندگی می کنند.
به گزارش تسنیم، گاوه زنگ واژه ای آشنا برای هر 
شهروند زنجانی بوده و یادآور یک منطقه تفریحی 
اســت که در شمال شــهر زنجان قرار گرفته و با 
فاصله کوتاه کمتر از دو کیلومتری به شــهر متصل 
شده است. موقعیت قرارگیری این روستا، چشمه 
سرچشــمه گرفته از ارتفاعات و دیگر جاذبه های 
دیگر همچون کوه مشرف به روستا و سد گاوه زنگ 
سبب شده تا در طول سال های گذشته این منطقه 

بیشتر مورد توجه گردشگران قرار گیرد.
بنابراین همین موقعیت روستا سبب شده تا عالوه بر 
عالقه گردشگران به این منطقه، مسووالن امر استانی 
نیز عالقه شدید به عدم ارایه حداقل امکانات دولتی 
همچون آب شرب، گاز شهری، تلفن ثابت، شبکه 
آب و فاضالب و خانه بهداشت به این روستا داشته 
باشند و این روستا را وادار به مرگ تدریجی نمایند.

عــالوه  بر این در این روســتا بهداشــت، در حد 
غیرقابل تصوری پایین است. کوچه و خیابان ها پر 
از زباله هایی بوده که هیچ عزمی در طول این سال ها 
برای جمع آوری آن ها وجود نداشته است، در این 
راستا فاضالب هر خانه در کوچه و خیابان پخش 
و کوچه ها محلی برای تخلیه فضوالت دامی شده 
که با همراهی زباله ها این محل را تبدیل به مامن و 

زندگی حیوانات موزی کرده است.
نکته تاســف بار و بســیار غم انگیز این است که 
روستای گاوه زنگ که بیخ گوش شهر زنجان قرار 
دارد هنوز که هنوز است آبی برای آشامیدن ندارد و 
شبکه آبرسانی به این روستا همانند همت بسیاری 
از مسووالن در حل مشکالت لنگ می زند. شیر آب 
را که باز می کنیم حتی قطره آبی داخل آن نیست که 
در زمان عطش برای لحظه ای هم که شده تشنگی 

را رفع کند. 
اما تاســف بار تر این است که در داخل حیاط هر 
خانه چاه آبی حفر کنده شــده که فاصله بســیار 
کوتاهی با چاه فاضالب خانــه دارد و طبق اذعان 
کارشناسان آب با نفوذ عمقی در بین چاه ها در حال 
تبادل است. بنابراین درک آشامیدن چنین آبی برای 
بســیاری از ما غیرقابل تصور بوده و هضم چنین 
موضوعی بسیار سنگین است. این در حالی است 
که روســتائیان به دلیل نبود آب شــرب در روستا 
مجبور هستند هر روز چندین وعده از این آب که 
شاید آلودگی میکروبی هم داشته باشد برای شرب 
اســتفاده کنند که بنابر اذعان آنان این آب ها حتی 

برای آزمایش ارســال شده اما سالم بودن آن مورد 
تأیید نبوده اســت، بر این پایه همین مسئله سبب 
شده تا بیماری هایی به سراغ اهالی این روستا بیاید.

روستائیان معتقدند مصرف آب غیربهداشتی از چاه، 
چشمه و سد گاوه زنگ به عنوان شرب دلیلی شده 
تا در این روز ها بروز بیماری دهان بین روستانشینان 
رواج یابد اما دریغ از اینکه مســووالن بهداشــتی 
توجهی به این مســئله کــه می تواند بحرانی برای 

روستاییان باشد، نداشته  است.
حال اگر این چاه های حفر شــده در حیاط منازل 
نیز همسو با مسووالن استان شوند و روی خوش 
به اهالی خانه نشــان ندهند، افراد مجبور می شوند 
در سرما و گرما قریب به یک کیلومتر مسیر سپری 
کننــد و آب خود را با دبه از چشــمه ای که از دل 
کوه مشرف به روستا بیرون می آید تهیه کنند. به این 

معضالت باید عدم تأمین آب برای اســتحمام هم 
اضافه شــود که مردم همانند چند دهه قبل، از چاه 
منازل یا سد گاوه زنگ آب تهیه کنند و در نهایت با 
گرم کردن آن در بشکه اقدام به استحمام کنند. نکته 
غیر قابل تصور تر این اســت که مشکل تأمین آب 
سبب می شود گاها تعدادی از اهالی خصوصا آنانی 
که بیماری داشته و توانایی برای تأمین آب ندارند 

حتی تا روز ها بدون استحمام سپری کنند.
به مشکالت این روســتا که هم اکنون جامعه این 
منطقه را بکر و مخصوص گردشگری می داند باید 
نبود گازرسانی و ضعف در عملکرد مسووالن این 
حوزه نیز اضافه شود، مردم این روستا به دلیل نبود 
گاز شــهری ماهانه یک بشــکه نفت و چهار عدد 
کپســول گاز مایع از شرکت نفت دریافت می کنند 
و بنا بر اذعان آنان نفت که به عنوان ســوخت برای 

گرما رسانی استفاده می شود با گذشت ۲5 روز از ماه، 
تمام می شود و روستاییان پنج روز باقی مانده یا باید 
در سرما سپری کنند و یا اینکه همانند کوه نشینان به 
جای اســتفاده از گاز و نفت از چوب و هیزم برای 
گرم کردن خانه و کاشانه که هر لحظه احتمال ریزش 

و آوار بر سرشان  وجود دارد، استفاده نمایند.
موقعیت بکر قرارگیری این روســتا ســبب شده 
عوامل و ادارات مختلف دست به دست هم دهند 
و عالوه بر ممانعت از ارایه حداقل امکانات به این 
منطقه، اهالی روستا را از استحکام منازل خود نیز 
محروم کنند. بنا بر اذعان اهالی مردم این روســتا 
حتی اجازه این را ندارند که به ترمیم سقفی که هر 
لحظه احتمال آوار شدن آن وجود دارد اقدام نمایند 
چرا که اگر آجری روی آجر گذاشــته شود عوامل 
همیاری شهرداری سریعا خود را به روستا رسانده 

و با فردی که قصد حفظ جان خود و خانواده اش 
را دارد به شدت برخورد می کنند که در این راستا 
شوربختانه در درگیری که در طول سال های گذشته 
بین اهالی روســتا و عوامل دستگاه های دولتی رخ 
داده، کودکی در این بین در اثر ترس و ایست قلبی 

جان خود را از دست داده است.
همین منع ساخت و ساز سبب شده تا بیشتر منازل 
این روستا روز به روز به سمت تخریب تدریجی 
برود و اهالی نتوانند برای استحکام آن و حتی برای 
ممانعت از ورود سارقان دیوار های منازل و حیاط 
خود را بلند تر کنند که همین مسئله نیز سبب شده تا 
در طول هفته های گذشته دار و ندار برخی از اهالی 
با ورود ســارقان به یغما برود و هیچ راه چاره ای 

برای آنان نماند.
بنا بــر اذعان اهالی این روســتا مناطق شــهرک 

کارمندان، جاده گاوه زنگ، محل کارخانه کبریت، 
دانشــگاه پیام نور، دارالقــرآن، مصلی، علوم پایه و 
کوچمشــکی از جمله مناطقی اســت که تحت 
مالکیت اهالی روستای گاوه زنگ بوده که در نهایت 
در طول زمان به تصــرف دولت در آمده و دولت 
سعی دارد در این روزها منطقه کوچک باقی مانده و 
محل سکونت اهالی را از تصرف روستائیان خارج 
کرده و آنان را آواره شهر زنجان و اجاره نشینی کند 
که اتفاقاً بسیاری از اهالی روستا در طول این سال ها 
با فشــاری که بر آن ها تحمیل شده و امکاناتی که 
وجود نداشته به اجبار به شهر رفته و در نقاط پایین 
شهر مجبور به اجاره نشینی شده اند، مردم این منطقه 
اذعان دارند که روستائیان حق فروش ملک خود را 
در این روســتا نیز ندارد و اگر هم اقدام به این امر 

کنند خریدار جرات خرید آن ملک را ندارد.
بــا تمام این ها نکته ای که تاســف بار تر اســت و 
مسووالن باید به آن پاسخگو باشند این است که چرا 
تمام مجموعه های همجوار با روستای گاوه زنگ که 
حتی فاصله ۱۰۰ متری با برخی خانه های روســتا 
ندارند، دارای تمام امکانات آب شرب، گاز شهری 
و تلفن ثابت هستند اما اهالی این روستا باید محروم 
از این امکانات باشند؟ مسووالن ارگان های دولتی 
چگونه می توانند این عدم عدالت در بهره مندی از 
امکانات را توجیه کنند؟ چرا نباید اهالی این روستا 
به دلیل بی درایتی مسووالن استانی امنیت جانی و 

مالی داشته باشند؟ 
طبق گفته اهالی، بار ها و بار ها مسائل و مشکالت 
روستا به گوش مســووالن امر استانی و کشوری 
رســیده اما تاکنون نتیجه ای از آن حاصل نشــده 
است. بنا به گفته آنان استاندار زنجان سال گذشته 
به گاوه زنگ مراجعه کرده و در ده گردشی های خود 
در اطالع کامل از مشکالت این روستا قرار گرفته 
اما متأســفانه هیچ قدم مؤثری تا حال حاضر برای 

حل مشکالت روستا برنداشته است. 
مشکالت در روســتای گاوه زنگ به حدی شدید 
اســت که زبــان از گفتن آن عاجز اســت، با این 
حال خبرگزاری تســنیم ســعی کرده در گزارشی 
هر چند کوتاه، جزئی از مسائل و درخواست های 
روســتائیان را در قاب تصویر به نمایش بکشد تا 
بلکه شاید مسووالن امر برای پاسخ به دادخواهی 
این روســتائیان همت و عزمی از خود نشان دهند 
و قدم در راســتای حل مشکل دیرینه این روستا و 
اهالی آن بگذارند. امید است حجت االسالم محسن 
کرمی دادستان زنجان به عنوان مدعی العموم به این 
موضــوع ورود کند و با دســتگاه هایی که در این 
 زمینه کم کاری و یا تخلف کرده اند برخورد قاطعانه 

انجام دهد.

 فرنشین بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
معلوالن دارای دفترچه بیمه سالمت می توانند از 
هشت خدمت ستاره دار کاردرمانی، توانبخشی، 
آسیب شــنیداری، مشــاوره یا تجویز سمعک، 
ارزیابی و کنترل دوره ای و درمان اختالالت گفتار، 
زبان و ارتباط کالمی یا پردازش شنوایی که تحت 

پوشش بیمه نیست، برخوردار شوند.
محمد محمدی قیداری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افــزود: در تفاهم نامه  منعقده بین ســازمان 
بهزیستی و بیمه ســالمت که در راستای اجرای 
مــاده 6 قانون حمایت از افــراد دارای معلولیت 
منعقد شد، وزارت بهداشت مکلف است پوشش 
بیمه سالمت افراد دارای معلولیت تحت پوشش 
سازمان بهزیستی را طوری تامین کند که عالوه بر 
ارایه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی جسمی 

و روانی نیز ارایه دهد.
وی اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۱6 هزار نفر 
از افراد تحت پوشش بهزیستی این استان دارای 
دفترچه درمانی بیمه سالمت هستند و مددجویان 
در صورتی می توانند دفترچه سازمان بهزیستی را 
دریافت کنند که هیچ دفترچه فعالی نداشته باشند.

این مسوول ادامه داد: تمامی اطالعات مددجویان 
سازمان بهزیستی در ســامانه ای به نام »ارمغان« 
بارگذاری می شود و افراد دارای معلولیت، افراد 
بی بضاعت، زنان سرپرســت خانــوار از جمله 

افراد واجد شــرایط دریافت خدمات از سازمان 
بهزیستی هستند. به گفته فرنشین بهزیستی استان 
زنجان، بیش از هفت هزارو 5۰۰ نفر از افراد دارای 
معلولیت تحت پوشش بهزیستی از هشت خدمت 

توانبخشی ستاره دار بهره مند می شوند.
وی همچنین با اشــاره به بیمه زنان سرپرســت 
خانوار تحت پوشش بهزیستی نیز گفت: نزدیک 
به یک هزارو 4۰۰ زن سرپرســت خانوار تحت 
پوشش بیمه اجتماعی و بیمه روستایی و عشایری 
هستند و این مددجویان عالوه بر خدمات درمانی 
می تواننــد از امکانات بیمه بازنشســتگی، فوت 
صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استفاده 

کنند. محمدی تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم 
بهزیستی حمایت های بیمه ای به منظور تثبیت 
اشــتغال های ایجاد شده از طریق پرداخت سهم 

بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی است.
فرنشین بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: از 
ابتدای ســال کنونی تا کنون به 4۳7 نفر از افراد 
تحت پوشش، مبلغ بیش از 4۰۰ میلیون تومان در 
قالــب بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی و به ۳8 
نفر از افراد تحت پوشــش شاغل در بخش های 
غیردولتی نیز بیش از یک میلیارد و 6۰۰ میلیون 
ریال کمک هزینه ارتقای کارآیی معلوالن پرداخت 

شده است.

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری استان زنجان با بیان اینکه پلیس به 
تورهای فاقد کد اجازه حرکت نمی دهد، گفت: 
این اقدام نه تنها از فعالیت تورهای بدون مجوز 
جلوگیری خواهد کرد بلکه نظارت بر تورهای 

دارای مجوز را نیز تسهیل می کند.
امیر ارجمند در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
زنجان با اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته 
برای نوروز ســال ۱4۰۰ اظهار کرد: همه گیری 
کرونا در اسفند ســال گذشته در ایران منجر به 
تعطیلی ســفرهای نوروزی سال ٩٩ شد که این 
امر منجر به وارد آمدن خســارات سهمگین بر 
بازار گردشگری ایران و از دست دادن بسیاری 
از مشاغل در این بخش شده است که آثار آن تا 

به امروز ادامه دارد.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان تصریح کرد: یکی 
از دغدغه ها تدوین برنامه ســفر برای تعطیالت 
نوروزی است اما امسال با توجه به شیوع کرونا 

محدودیت ها بیشتر خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه فعالیت ها و خدمات مرتبط با 
سفر و گردشگری در تعطیالت نوروز به صورت 
محدود و کنترل شــده خواهد بــود و برقراری 
ســفرهای نوروزی نیز مشروط بر این است که 
در روزهای پیــش  رو، وضعیت ویروس کرونا 
در کشور فوق العاده و یا بحرانی نشود، تصریح 
کرد: برابر بند ۱۰ مصوبه 7۲ نشســت ستاد ملی 

پیشگیری و مدیریت ویروس کرونا مقرر شد که 
سفرها هوشمند و با برنامه ریزی مصوبات ستاد 

برگزار شود.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی  بیان کرد: بخشی از این سفرها به صورت 
برنامه ریزی شده و با تور خواهد بود که از طریق 
دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز اجرا می شود 
که این بخش را از طریق سامانه ثبت تور می توان 

مدیریت و کنترل کرد.
وی ادامــه داد: این ســامانه مدت ها اســت که 
راه اندازی شده و فقط نیروی انتظامی باید به آن 
اضافه شود تا از طریق کد رهگیری که برای هر 
تور صادر می شود، سفرهای گروهی رصد شود 
که در این کد که روی وسلیه نقلیه نصب می شود، 

نام راهنما، آژانس و اتومبیل نیز مشخص است.
ارجمند گفت: اگر توری این کد را نداشته باشد، 
پلیس اجازه حرکت نمی دهد و این اقدام نه تنها 
از فعالیت تورهای بدون مجوز جلوگیری خواهد 
کرد که نظارت بر تورهــای دارای مجوز را نیز 

آسان می کند.
فرنشــین میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان بر نقش گردشگری 
در توســعه شهرستان و استان تأکید کرد و سهم 
اشــتغالزایی این بخــش را از مباحث محوری 
توسعه اســتان برشــمرد و گفت: هدف ما این 
است که بستر مناسب برای حضور و ماندگاری 
مســافرین و گردشــگران در اماکن گردشگری 

و هتل های شهرســتان را آماده ســازی کنیم و 
برنامه ریزی های الزم در این مورد صورت گیرد.

وی بهره مندی از فن آوری های ارتباطی نوین و 
فضای مجازی به منظور اطالع رسانی و معرفی 
جاذبه ها و ظرفیت های اســتان، تهیه طرح های 
مدون برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در 
تعطیالت نوروزی، تالش برای تجمیع، تبلیغ و 
اطالع رسانی ظرفیت و توانمندی های احصا شده 
در حوزه گردشگری و برنامه ریزی مناسب برای 
به فعلیت درآوردن ظرفیت هــای مغفول مانده 
استان در حوزه گردشگری را از دیگر برنامه های 
ستاد اجرایی خدمات ســفر در راستای معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های گردشــگری زنجان 

دانست.

 فرنشین بهزیستی استان:

معلوالنزنجانیازخدماتستارهداربیمهسالمت
بهرهمندمیشوند

فرنشین میراث فرهنگی استان خبر داد؛

جلوگیریازفعالیتتورهایبدونمجوزدرنوروز


