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اسکی باز زنجانی مقام نخست 
مسابقات اسکی آلپاین شهرنشینان
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شهردار زنجان:
۱۸ هکتار به فضای سبز زنجان 
افزوده می شود

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

2

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

 طــرح ترمه یک ملیلــه کار زنجانی در 
جشنواره فجر شایسته تقدیر شد.

الهام  جزء دائمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با هنر ملیله کاری، اظهار کرد: ملیله کاری یکی از 
هنرهایی است که از زمان قدیم در استان زنجان 
رایج بوده و متعلق به شــهر زنجان است و همه 
مراحل این کار توسط هنرمندان این شهر انجام 

می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه همه مراحل ساخت 
ظروف، قاب عکس، زیورآالت و ... ملیله ای، کار 
دست است و چیز دیگری در آن دخیل نیست، 
به همیــن خاطر این آثــار از ظرافت و زیبایی 

خاصی برخوردار اســت. این ملیله کار زنجانی 
تصریح کرد: ظروف ملیله با توجه به ظرافت و 
زیبایی که دارد، در بیشتر موارد به صورت تزئینی 

استفاده می شود.
جزء دائمی ادامه داد: عــاوه بر اینکه مواد اولیه 
ملیله کاری گران است، ساخت آن ها نیز با توجه 
به اینکه کار دست است، دستمزد باالیی دارد و 
به همین دلیل بازار فروش خوبی در استان وجود 
ندارد و مردم به دلیل گرانی آن، خیلی راغب به 
خرید نیستند. وی با اشاره به شایسته تقدیر شدن 
طرح ترمه وی در جشنواره فجر، خاطرنشان کرد: 
طرح ترمه به ســبک ملیله زنجان در بخش آزاد 

قسمت زیورآالت جشنواره فجر امسال شایسته 
تقدیر شد.

ملیله زنجان در جشنواره فجر خوش درخشید

مژده به عموم همشهریان ....
برای اولین بار در کشور...

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

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

فرمایید.
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فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد: از اول دی به دلیل تخلف در آمد و شدهای شبانه صادر شده است

۳۵ هزار جریمه 2۰۰ هزار تومانی
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بهترین های فوتبال بانوان زنجان در تیم های خارج از استان اعالم نفرات برتر مسابقات استقامت سوارکاری زنجان 
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 شــهردار زنجان گفت: ۱۸ هکتار به فضای 
سبز زنجان افزوده می شود.

به گزارش زنگان امروز، حبیب اله یگانه، شــهردار 
زنجان پنج شنبه شب در آیین غرس درخت اظهار 
کرد: در شهر زنجان ۶۵۰ هکتار فضای سبز وجود 

دارد.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه امسال ۱۸ هکتار به 
محدوده فضای سبز شهر زنجان افزوده شده است، 
عنوان کرد: با توجه به ظرفیت آبی شــهر زنجان و 
محدودیت موجود، از فضای سبز به صورت خوش 

منظر استفاده می کنیم.

وی با اشــاره به اینکه سیاســت مدیریت شهری 
محدودیت ســطح چمن کاری در فضاهای سبز 
است، ادامه داد: امسال ۱۰ پارک محله ای افتتاح شده 

است.
یگانه از برگزاری کنگره ملی شهدای استان در سال 
آینده خبر داد و اضافه کرد: مردم اســتان در طول 
دفاع مقدس ۳ هزار و ۵۳۵ شهید را تقدیم اسام و 
انقاب کردند و به همین مناسبت امروز ۳ هزار و 

۵۳۵ نهال را در این محل غرس خواهد شد.
مدیر منطقه چهار شهرداری زنجان نیز در این نشست 
با اشاره اینکه تمام دستاوردهای انقاب اسامی و 

امنیت امروز مدیون خون شــهدا است، اظهار کرد: 
زنده نگه داشتن یاد شهدا امری ضروری است.

منصور سلطان محمدی با اشاره به اینکه برای زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره ۳ هزار و ۵۳۵ شــهید ۳ 
هزار ۵۳۵ نهال غرس می شود، بیان کرد: نهال کاری، 

گامی در راستای سالم سازی شهر است. 
وی با اشــاره بــه اینکه در دنیای امــروز که انواع 
آالیندگی وجود داشته نهال کاری اهمیت دوچندانی 
دارد، تصریح کرد: این ســنت حســنه باید در بین 
شهروندان نهادینه شــده و شهرداری را در این امر 

یاری کنند.

شهردار زنجان:

۱۸ هکتار به فضای سبز زنجان افزوده می شود اسکی باز زنجانی مقام 
نخست مسابقات اسکی 

آلپاین شهرنشینان

 حســین میرزایی ورزشکار زنجانی 
با شایســتگی موفق به تصاحب مدال طا و 
کسب مقام نخست مسابقات قهرمانی اسکی 
آلپاین شهرنشــینان کشور در پیست اسکی 

توچال شد.
به گــزارش زنــگان امروز، مقام نخســت 
مسابقات اسکی آلپاین شهرنشینان در پیست 
اسکی توچال توسط اسکی باز زنجانی کسب 

شد.
چهارشــنبه ۱۳ اســفند ۹۹ حسین میرزایی 
ورزشــکار زنجانی با شایســتگی موفق به 
تصاحــب مدال طا و کســب مقــام اول 
مسابقات قهرمانی اسکی آلپاین شهر نشینان 

کشور در پیست اسکی توچال شد.
الزم به ذکر است، که این مقام برای نخستین 
بار توســط یک ورزشکار زنجانی در رشته 

ورزشی اسکی کسب شده است.

توزیع بیش از یك میلیارد 
لیتر سوخت در منطقه زنجان

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه زنجان از توزیع بیش از یک 
میلیارد لیتر انواع فراورده های نفتی در سال 

جاري خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، حمید حبیبي گفت: 
این مقدار ســوخت در مدت ۱۱ ماه گذشته 
توزیع شــده است و حاصل تاش بی وقفه 
کارکنان منطقه، ناوگان حمل و نقل، مجاری 
عرضه، حمایت و همکاری مدیریت تأمین و 
توزیع بوده و جاي بســي سپاس و قدردانی 

دارد.
وی افرود: انبار نفت شهید تندگویان منطقه 
با توان ذخیره ســازی انواع فراورده، وظیفه 
انبارش و توزیع سوخت به متقاضیان سوخت 
اســتان از جمله جایگاه ها، فروشندگي ها، 
صنایع و کارخانجات و نیروگاه را با همکاری 
مســتمر بالغ بر یک صد دستگاه نفتکش در 

قالب ۵ شرکت حمل و نقل بر عهده دارد.

خبـرخبــر

رییس اتاق اصناف زنجان عنوان کرد؛
فروش با سود کم؛ 

استراتژی اصناف برای 
جایگزینی نمایشگاه بهاره

 رییس اتاق اصنــاف زنجان گفت: 
به جای نمایشــگاه بهاره، طرحی با عنوان 
فروش با ســود کم توسط اصناف برگزار 

می شود.
سید محمود موسوی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: اصناف در دوره شــیوع کرونا 
آســیب بســیار زیادی متحمل شدند، به  
طوری که در اسفند پارسال خریدها روی 
دست شــان ماند و توان اصنــاف در انبار، 
نگــه داری و خرید جدید کاهش یافت، با 
این وجود کارنامه خوبی از ابتدای شــیوع 
کرونــا در ارتبــاط همکاری با دســتگاه 
بهداشــتی کشــور و رعایــت پروتکل ها 

داشتیم.
وی با اشــاره به پیامدهای شــیوع کرونا، 
افزود: به علــت محدودیت هایی که برای 
ستاد  توسط  بهاره  نمایشگاه های  برگزاری 
پیشگیری از کرونا در نظر گرفته شده بود، 
مقرر شد به جای برگزاری نمایشگاه های 
معمول بهاره، با همکاری اصناف کشــور، 

نمایشگاهی به وسعت ایران برگزار  شود.
این مســوول ادامه داد: این طرح در استان 
زنجان نیز برگزار و مقرر شده اصنافی که 
در ایــن طرح مشــارکت می کنند، فروش 
خود را با حداقل سود انجام دهند تا خاء 
نمایشــگاه بهاره بــرای خانوارها برآورده 

شود.
رییس اتاق اصناف زنجــان تصریح کرد: 
برای اجــرای موفق و تــداوم این روش، 
مهم ترین عامل جلب اعتماد مردم است و 
باید نهایت دقت در انتخاب کاالهای کیفی 
و ارائه تخفیف های مناســب و معنی دار از 
ســوی اتحادیه های ذی ربط به واحدهای 
صنفی تکلیف شــده و نظارت های دقیق 

صورت پذیرد.
رییس اتاق اصناف زنجان یادآور شد: این 
بهترین فرصت اســت که امسال در اختیار 
اصناف قــرار گرفته تا با انجام صحیح کار 
هــم به کســب و کار خــود در روزهای 
پایانی ســال رونق دهند و هــم با جلب 
رضایت مشــتریان و ارائه کاالهای کیفی 
با قیمت های مناســب با حداقل سود و در 
واقع با اجرای بازی برد - برد زمینه تداوم 
این طرح را در مناسبت های آینده در سال 
اعم از ماه رمضان، جشنواره های تابستانی 

و پاییزی فراهم کنند.

 بیش از ۳۵ هزار بــرگ جریمه ۲۰۰ هزار 
تومانی در زنجان صادر شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: از ابتدای دی  
تاکنــون بیش از ۳۵ هزار و ۶۶۰ فقره برگه جریمه 
۲۰۰ هزار تومانی برای متخلفان محدودیت های آمد 
و شد شبانه از ساعت ۲۱ تا سه بامداد صادر شده 

است.
به گزارش زنگان امروز، سردار رحیم جهانبخش 
شامگاه پنجشنبه در نشست پیشگیری و مقابله با 
کرونا در رابطه با اعمال قانون محدودیت  آمد و شد 
شبانه اســتان افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی 
مردم، راضی به اعمال محدودیت نیســتیم اما این 
یک سیاست مبتنی بر صیانت سامت جامعه برای 

کاهش دورهمی های شبانه است.

وی با اشاره به همکاری عموم و اصناف استان در 
روزهای پایانی ســال به ویژه شلوغی بازار اضافه 
کرد: با توجه به اینکه کســبه زنجان چند ماهی را 
مشکاتی در معامات روزمره داشتند اکنون بازار 
زنجان رونق اقتصــادی دارد و در این میان بحث 
رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط متصدیان 
واحدهای صنفی و همشهریان حائز اهمیت است.

این مســوول، با بیــان اینکه طبق بررســی ها و 
بازرســی های روزانه درصد اســتفاده از ماســک 
در ســطح اماکن عمومی استان مناسب است  اما 
رعایــت پروتکل ها در واحدهای صنفی توســط 
متصدیان ضعیف تر از شهروندان است، افزود: بر 
این پایه تقاضا می شود،  افراد متولی نظارت اعم از 
اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف، واحدهای بازرسی 

مجامع صنفی و بازرســان دانشگاه علوم پزشکی 
استان به این موضوع دقت نظر داشته باشند تا از این 

ناحیه دچار مشکل نشویم.
وی، با تاکید بر اینکه متصدیان و مالکان واحدهای 
صنفی اســتان در بحــث رعایــت  پروتکل های 
بهداشتی پیش قدم باشند،  ادامه داد: با نزدیک شدن 
به روزهای پایانی ســال، آمد و شد افراد در سطح 
بازار بیشــتر خواهد شــد و اگر به یک مرحله ای 
برسد ممکن است با دستور ستاد استانی پیشگیری 
و مقابله با کرونا، ناچار به اعمال محدودیت هایی 

شویم.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان در رابطه با اعمال 
قانون محدودیت  آمد و شد شبانه در استان زنجان، 
ادامه داد: از ابتدای دی ماه تاکنون بیش از ۳۵ هزار 

و ۶۶۰ فقره برگــه جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای 
رعایت  نکردن محدودیت های آمد و شــد شبانه 
صادر شــده است و با توجه به وضعیت اقتصادی 
مردم، راضی به اعمال محدودیت نیستیم ولی این 
یک سیاست مبتنی بر صیانت سامت جامعه برای 

کاهش دورهمی های شبانه است.
سردار جهانبخش از برقرار بودن محدودیت آمد و 
شد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۳ بامداد استان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: افرادی که به دلیل شغل خود ناچار 
به آمد و شد شبانه هستند، مجوزهای الزم  را اخذ 
کنند و دیگر همشهریان از آمد و شد شبانه پرهیز 
کنند تا دچار ضرر مالی نشــوند، زیرا اکنون تعداد 
گشــت ها افزایش پیدا کرده و در روزهای پایانی 

سال تعداد آنها بیشتر خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان خبر داد: از اول دی به دلیل تخلف در آمد و شدهای شبانه صادر شده است

۳۵ هزار جریمه 2۰۰ هزار تومانی

 فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان، امروز در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان گفت: حوزه اختیارات منابع طبیعی، 

در اراضی ملی است.
به گزارش زنگان امروز، به مناســبت بزرگداشت 
هفته منابع طبیعی امروز نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان در سالن جلسات این اداره کل برگزار 

شد.
خلیل آقاجانلو فرنشــین اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان، با تبریــک روزدرختکاری و 
هفته منابع طبیعی گفت: در ادیان ما به سنت نیک 
نهال کاری تاکید شده اســت و این امر هر ساله 

در آخرین ماه زمستان به خوبی در سراسر کشور 
اجرا می شود تا با نشاط و سرسبزی طبیعتی زیبا 
به استقبال بهار برویم. وی افزود: این هفته فرصت 
مغتنمی است تا بیشتر به اهمیت حفظ و صیانت از 

منابع طبیعی و درختان پرداخته شود.
آقاجانلو ادامه داد: در یک سال گذشته حوزه های 
آبخیزداری، فنــی، حفاظت و حمایت وهمچنین 
یگان به منظور حفاظت از عرصه های ملی و توسعه 
فضای سبز استانی تمام تاش خود را کرده اند و 
خوشبختانه با اثربخشی مثبت از سوی دوستداران 

طبیعت و حوزه نشینان همراه بوده است.
 فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 

به احیا و بازسازی معادن اشاره کرد و گفت: یکی 
از برنامه های اداره کل احیاء و بازســازی معادن 

می باشد.
وی افزود: در صدد هستیم تا این طرح در معادنی 

که ظرفیت احیاء و بازسازی را دارند اجرا شود.
به گفته آقاجانلو طرح احیاء و بازســازی معادن 
در معــدن انگوران که یکــی از بزرگترین معادن 
در کشــور به شمار می رود آغاز شده و این روند 

همچنان ادامه دارد.
وی به موضوع قاچاق چوب که این روزها یکی 
از موضوعات داغ رسانه ها شده است نیز پرداخت 
و گفت: شوربختانه به علت افزایش قیمت چوب، 

سودجویان به این سمت سوق یافته اند.
آقاجانلــو ادامــه داد: اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان با همت یگان حفاظت 
این اداره کل اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از 

قاچاق چوب در سطح استان اجرا می کند.
وی افــزود: نیروهای یگان حفاظــت در تمامی 
شهرســتان ها نیز در راستای جلوگیری از قاچاق 
انواع چوب آالت فعالیت می کنند و همچنین بدین 

منظور شیفت های شبانه روزی نیز برقرار است.
فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، 
با بیان این که برای تامین نیاز صنعت چوب اقدام 
به کاشت گونه های صنوبر و بید نموده ایم گفت: 

این دو گونه درخت جزو گونه های ممنوع القطع 
نمی  باشد و صرفا برای استفاده در صنعت چوب  

کاشته می شود.
این مقام مسوول تاکید کرد:حوزه اختیارات منابع 

طبیعی، در اراضی ملی است.
آقاجانلو گفت: خوشبختانه جرایم قطع و قاچاق 
چوب های ممنوع القطع افزایش یافته که این خود 

یک عامل بازدارنده نیز محسوب می شود.

در نشست خبری با اصحاب رسانه استان مطرح شد؛

حوزه اختیارات منابع طبیعی، در اراضی ملی است
 طرح احیاء و بازسازی معادن در معدن انگوران آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد

 معاون منابع انســانی و پشتیبانی شرکت 
مهندســی آب و فاضاب کشــور در نشست 
شورای معاونین شرکت آبفای استان زنجان گفت: 
کار تغییر وضعیت اشتغال نیروهای حائز شرایط 
در شــرکت های آب و فاضاب کشــور شامل 
نیروهای حجمی و تامین نیرو در برگزاری آزمون 

های داخلی و در سه مرحله انجام می شود.
»رضا گیاهی« اظهار کرد: این آزمون ها از ســال 
۱4۰۰ آغاز و بر پایه شایســته گزینی، صاحیت 

حرفه ای و با توجه به ســوابق کاری، نسبت به 
تغییر وضعیت اشتغال کارکنان حائز شرایط اقدام 

خواهد شد.
وی با تاکید بر تجاری سازی تحقیقات صورت 
گرفته در صنعت آب و فاضاب گفت: با تجاری 
ســازی و تولید ثروت طرح های تحقیقاتی در 
صنعت آب و فاضاب، مولد سازی این صنعت 
محقق می شــود که بزودی یک طرح مرتبط با 
حوزه آب از شرکت آب و فاضاب استان زنجان 

نیز انتخاب و پیگیری الزم برای سرمایه گذاری و 
مولد سازی صورت خواهد گرفت.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشــور به اجرای اصاح طرح 
طبقه بندی مشــاغل از ابتدای ســال ۱4۰۰ نیز 
اشــاره کرده و گفت: عاوه بر این طرح، حفظ و 
نگهداشت نیروی انسانی، توانمند سازی مدیران 
و تدوین ســند نیروی انسانی نیز در دستور کار 

قرار دارد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور خبر داد:

تغییر وضعیت اشتغال نیروهای دارای شرایط 
در شرکت های آب و فاضالب انجام می شود

 فرنشــین حفظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس استان زنجان با اشاره به اینکه باغ موزه 
اســتان در ســه فاز تکمیل می شــود، گفت: طبق 
برآوردی که انجام شده است، تنها فاز اول این پروژه 

۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
قاسم محمدی در نشســت هیئت امنای باغ موزه 
دفاع مقدس اســتان، با بیان اینکه پــروژه باغ موزه 
دفاع مقدس در سال ۸۸ کلید خورد و در سال ۸۹ در 
زمینی به مساحت ۲۲ هکتار کلنگ زنی شد، اظهار 
کرد: با حمایت شــهرداری و شورای اسامی شهر 

و دیگر دســتگاه های فرهنگی، در سه سال گذشته 
توانستیم این پروژه عظیم و ملی را 4۰ درصد پیش 

ببریم.
وی با یادآوری اینکه طبق مصوبه  شــورای شهر، 
یک میلیارد تومان برای این پروژه مســاعدت شد، 
این در حالی اســت که ۳ میلیارد تومان آن تا سال 
۱4۰۰ از ســوی شورای اســامی شهر مصوب و 
اختصاص خواهد یافت، تصریح کرد: برای جبران 
عقب ماندگی های این پروژه نیاز به کمک از طرف 

دستگاه های مرتبط هستیم.

این مســوول با بیان اینکه مساعدت  دستگاه های 
ذی ربط  باید تا قبل از عید تامین شود، گفت: طبق 
برآوردی که در شــش ماه گذشته انجام شد، برای 
ساخت فاز اول این پروژه ۱۱ میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است که باید قبل از سال جدید، این میزان اعتبار 
تامین شود، این در حالی است که زیرساخت های 
این پروژه از جمله برق و گاز پیشرفت قابل توجهی 

داشته است.
فرنشین حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان زنجان با اشاره به سفر وزیر دفاع به استان، 

یادآور شــد: در ســفر اخیر وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح با استان ۳ میلیارد تومان به این پروژه 
اختصاص یافت که از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان 
دریافت و صرف هزینه های مختلف این پروژه شده 

است.
این مســوول با بیان اینکه عمًا می توان گفت که 
پروژه باغ موزه دفاع مقدس بــه دلیل کمبود اعتبار 
ســرعت خوبی ندارد، خاطرنشان کرد: ما در صدد 
حفظ و نگه داری و احیــای ارزش ها و آموزه های 

دفاع مقدس در استان زنجان هستیم.

فرنشین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان زنجان:

باغ موزه ۱۱ ساله زنجان نیاز به کمک دارد
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من درد مشترکم مرا فریاد کن
»شاملو«   
فریاد من از قعر چاه پیری و تنهایی ســت، آنجا که 
دیگر تنهای تنها شده ای، دستانم می لرزد، چشمانم 
کم سوشده، بی حوصله ام ، دوروبرم خلوت است. 

دیگراز آن شلوغی و هیاهو خبری نیست. 
همــه رفته اند ومن مانــده ام و حوضــی بی آب 
وخشــک، در آن نه خواهش فواره ای و نه رقص 
ماهی ای ونه عکس ماه، نفســم به سختی می آید و 
می رود، در سینه ام دردیست نیش دار، هم از زمانه، 
هم از خیال، احســاس می کنم تمام دردهای جهان 
یک باره آوار می شوند روی شانه هایی که روزگاری 
کودکانم سوار برآن دور اتاق می چرخیدند و طنین 

خنده هایشان خستگی روزانه ام را التیام بود.
آن ها امروز هر کدام برای خودشــان کسی هستند 
مانند همان روزهای من ، پدر شده اند و کودکانشان 
را گرد حباب شانه هایشــان مــی چرخانند؛ چرا 
فراموشم کرده اند؟ چقدر دلم می خواهد مرا هم در 
شادی هایشان شریک کنند، این روزها بحث می کنند 
پسرانم با دخترانم و می گویند، پدر تنهاست، فکری 
به حالش بکنیم، پســر بزرگم می گوید » کاری به 
کارش نداشته باشید، اینطوری راحت تره خودش 

به  من گفت .« 
راست می گوید من خودم گفتم ، اما همه اش دروغ 
بود، مصلحتی بود، خیلی دلم می خواهد پیش آن ها 
باشم، اینطوری گفتم که آنها راحت باشند، دلم برای 
نوه های عزیزم لک زده، نمی آورند تا ببینمشان، بهانه 
شــان را اینطور می گویند: »گفتیم  بچه ها ســر و 
صدا می کنند و شــما اذیت می شید پدر و حالتون 
بد میشــه« دروغ می گویند ، آن ها می ترســند من 
برایشان دردسر درست کنم، می گویند: »به خاطر 
کرونا و ماحظه ی شماســت پدر جــان« بازهم 
دروغ می گویند، کرونا بهانه اســت، آنها منتظرند 
اتفاقی بیفتد، چقدر تنها و بیچاره و غریب مانده ام 
، در وطن خودم و میان کس و کارم، کاش صدایم 
به دوردست ها می رسید ، به سرزمین های دیگر ، به 
کسانی مانند خودم ، همدرد خودم ، آیا آنها هم مانند 
من زندگی می کنند ؟ آیا صدایم را خواهند شنید ، که 
این چنین برمن جفا می شود ؟ می خواهم فریاد کنم 
ولی صدایم در ته گلویم خفه می شود، کم کم حس 
می کنم حرف زدن یادم رفته، در تمام روز و شــب 
چهار کلمه باکسی صحبت نمی کنم، خوب است  
از فردا آینه ای روبه رویم بگذارم و با خودم حرف 
بزنم که حوصله ام سر نرود ، کاش کسی بود برایم 
قصه می گفت، مانند آن شب ها که برای بچه هایم 
می گفتم. چرا کسی نیست به فریادم برسد؟ کجایند 
انســان های خوب؟ مگــر نمی دانند کــه آنها هم 
روزگاری مانند من پیر خواهند شــد، تنها خواهند 
ماند، بی کــس و یاور زانوی غم بغل خواهند کرد، 

مگر نمی دانند این سرنوشت تمام انسان هاست .
شــب ها که رخت خوابم را پهــن می کنم آرزویم 
خواب راحت ابدی است، از تنهایی می ترسم، به هر 

صدایی گوش هایم تیز می شود، خواب می بینم مرا 
می برند خانه ی سالمندان، در وحشت از خواب می 
پرم ، تنم می لرزد، داغ می کنم ،  سرم را زیر پتو می 

کشم ، پاهایم را در شکمم فرو می برم .
کاش برای همیشه بخوابم ، اما قبل از آن فقط یکبار 
همــه ی بچه هایم را یکجا ببینــم ، آیا این آرزوی 

محالی است؟
آفتاب از پنجره ی اتاقم به درون ســرمی کشــد، 
حســاب روز و ماه وسال را نمی دانم، از تلفن های 
دیشب نوه هایم می فهمم که امروز باید شنبه باشد، 
حس خوبی دارم با اینکه دهانم تلخ اســت، پتو را 
به کناری می زنم، دندان هایم را از داخل لیوان آب 
برداشــته ودر دهانم می گذارم، زیر کتری را روشن 
می کنم، لرزش دستهایم را باکشیدن دستمال روی 
میز آشپزخانه پنهان می کنم، خودم را گول می زنم، 
امروز روزنه ی امیدی گشــوده است. از دیشب که 
رمــان  »جای خالی ســلوچ« را می خواندم حال 

دیگری دارم، »مرگان« امیدواراست. من چرا نباشم، 
زود رخت خوابم را برخاف هرروز جمع می کنم 
مبادا کســی بیاید و در این حال اتاقم راببیند، آب 
کتری جوش آمده، از صدایش می فهمم، گوش هایم 
هنوز تیزند، چــای را دم می کنم مانند عالیه ی خدا 
بیامــرز که می کرد، روی قوری را با همان پارچه ی 
ســفید و تمیز می کشم، ناگهان زنگ در به  صدا در 
می آید، چه کســی است این وقت روز؟ هول ورم 
می دارد، در قفل در کلیدی می چرخد، در با صدای 
قیژ ناهنجاری باز می شود، روغن کاری می خواهد، 
عالیه که رفت دیگر نای هیچ کاری را ندارم، یعنی 
حوصله اش را ندارم، صدای سعید پسر بزرگم است، 
بابا .... بابا ... خودش اســت الی در نمایان است. 
اشک در چشــمانم حلقه می زند، مانند روزهای 
اول دبســتان که بابا را برایش بخش می کردم، با....
با....چنــد بخش داره؟ بغلم می کند و می گرید، من 
هم می گریم، می نشیند و باهم صبحانه می خوریم، 

عجله دارد می فهمم، می گوید لباس بپوشــید بریم 
جایی، دلم هری می ریــزد، کجا؟ نپرس بابا فقط 
زود حاضر شو، سرم را به عامت تصدیق تکان می 
دهم، خوشحال است. کمکم می کند تا لباس هایم 
را بپوشم، مانند روز اول دبستان که لباس هایش را 
تنش می کردم، با آســتین کتم مانده ی اشک هایم را 
از صورتم پاک می کنم، من هم خوشحالم که بعد 
هفته ها تنهایی کسی سراغم آمده و اینطوری یراقم 

می کند.
بند کفشهایم را که بســت عصایم را داد دستم، پا 
به کوچه می گذاریم، رفتگــری با جاروی بلندش 
برگ های کف کوچه را می روبد، اوایل پاییز است، 
هوا ســوز دارد، سعید در ماشینش را باز می کند و 
من روی صندلی می افتم ، ماشــین را دور می زند 
و پشت رل می نشــیند، چند خیابان را پشت سر 
می گذاریم. تقریبا وسط های شهر داخل پارکینگ از 
ماشین پیاده می شویم ، داخل یک کوچه ی باریک 

جلوی یک ســاختمان قدیمی می ایستیم ، سعید 
زنگ می زند و لحظه ای بعد در باز می شود و ما از 
پله ها باال می رویم و وارد یک راهروی تقریبا پهن 
می شــویم که چند اتاق در دو طرف آن قرار دارد 
، حســم می گوید اینجا جای دلخواه منه، از داخل 
اتاقی صدای دلنشین تا و تنبک می آید وخواننده ای 
ترانه ای را زمزمه می کند، » دیگه توی این خونه دلم 
تنگ اومد، برو درو واکن صدای زنگ اومد«..........  
چقدر این ترانه برایم آشناســت، یک خانم منشی 
روبه رویمان نشســته وبا تلفــن صحبت می کند، 
سعید سام می کند و من هم، سعید به او چیزهایی 
می گوید ولی من حواســم ببشتر به اطراف است، 
داخل اتاقی که درش باز اســت دور میزی بزرگ 
چند زن ومرد مسن نشسته اند و روی کاغذ سفید با 
قلم درشت چیزهایی می نویسند، انتهای راهرو روی 
صندلی های راحتی ده دوازده نفر زن ومرد تقریبا با 
فاصله یک صندلی و ماسک به صورت نشسته اند  

و یکی از آنها خاطره ای را برایشان تعریف می کند، 
در تمام این لحظات چنان سبک و راحتم که گویی 
دراین مکان نیســتم و دنیای دیگری را تجربه می 
کنم، حس می کنم اینجا همان گمشده ی من است 
، چــه صمیمانه کنــار هم لذت می برنــد، ازذوق 
عصایم را این دســت و آن دست می کنم، دلم می 
خواهد من هم قاطی آنها بشــوم. کاش می شــد به 
سعید بگویم تو برو من اینجا می مانم، نمی دانم از 
موقع ورودمان چقدر گذشت، صحبت های پسرم 
با خانم منشــی تمام شد ، نشست پیشم و دستم را 
گرفت وفشارداد، بابا.... می خوای روزی چند ساعت 
بیایید اینجا، باخوشحالی زایدالوصفی پاسخش را با 
تصدیق سرم دادم ، راستش ناگفته نماند به تازگی 
قدری زبانم سنگین شــده و تکان سر را بیشتر از 
به زور حرف زدن می پســندم، درست مانند اوایل 
دوسالگی سعید که تمام پاسخ هایش با سرش بود 
و به سفارش دیگران وعالیه خانم تخم کفتر برایش 
خریدم، ازاین فکر ته دلم خندیدم، خانم منشــی 
گفت، ایشون می تونن از هم اکنون تو جمع دوستان 
سالمند بشینن و استفاده کنن، از شدت خوشحالی 
اگر می توانســتم می پریدم و منشی رامی بوسیدم،  
نزدیک بود بال در بیاورم، دوساعتی که آنجا نشستم 
راحت و فارغ از هر دغدغه ای بودم، شانه هایم سبک 
و آزاد ، نفسم گرم و سرم خوش بود،  ساعتی بعدآن 
جمع صمیمی بلند شــدند برونــد، توی چهره ها 
که دقیق می شــدم انگار همه را می شناختم ،سعید 
بازویم راگرف و گفت: بابا اینا دوستان جدیدتونن، 
از این به بعد دیگه تنها نیستین، چشم هایم را برای 
لحظه ای بستم ، پرنده ی خیالم را پرواز دادم، آسمان 
آبی رنگ آن باال ، جنگل ســبز و خرم، دشت های 
وســیع و حاصلخیز زیرپایم و من سبکبال در فوج 
دیگر پرندگان با مشام عطرآگین و سرشار از زندگی، 
از در ساختمان بیرون آمدیم، برگشتم و لب هایم را 
روی در آهنی گذاشتم و بوسیدم، مانند آن روزها که 
مادرم را هنگام برگشتن از مدرسه می بوسیدم. روی 
دیوار بنر بزرگی بود با عنوان »بنیاد فرزانگان زنجان«.
روزگاران خواهــد گذشــت وروزی خواهد آمد 
کــه صبحگاهانش بــه قهقهه هــای کودکانمان و 
عصرگاهانش به تبســم خــردورز پیرانمان معطر 
خواهد شد. پس آنگاه آسمان آبی ابرهای بارورش 
را درگســتره ای به وسعت خاک میهن فرو خواهد 
ریخت، بارانی از جنس برکت نه ســیل و ویرانی، 
زمیــن تکان خواهد خورد تا خوشــه های طایی 
گندمزارهایش ثروت و آســایش به ارمغان آورد نه 
زلزله و بی خانمانی، اینها همه امروز در دلهای گرم 
و عاشق ما نطفه بسته و روزی شکوفا خواهد شد، 
شب ها ســتارگان در اعماق کهکشانی بی انتها به 
خاک ایران من به کرشمه وناز می رقصند و تیرهای 
شادی شهاب ازهرسوی پرتاب می کنند، آن روز در 
گوشه ای از خاک میهنم و در زادگاه زیبایم زنجان 
عزیز بنیاد فرزانگان با پرچــم پرافتخار توانمندی 

سالمندان، مانند نگینی خواهد درخشید.

من درد مشترکم مرا فریاد کن

 دبیر هیات فوتبال اســتان زنجان، گفت: 
بهترین های فوتبال بانوان این استان به دلیل نبود 
حمایت مالی، جذب دیگر استان های کشور شده 
اند و این امر فروپاشــی تیم زنجــان را رقم زده 

است.
به گزارش زنگان امــروز، مهدی ناصحی، روز 
پنجشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
تیم فوتسال بانوان شهرداری زنجان زمانی که تیم 
در لیگ دسته یک بازی می کرد با تاش مربیان 
مجرب و وجود بازیکنان خوش فکر و توانمندی 
چون افسانه چترنور، مهسا کمالی، فاطمه رحمتی، 
فائــزه اصفهانیان، الهام عســگری، حدیث تقی 
بیگلو، محدثه محمدی و پریسا جعفری، حرف 
های زیادی برای گفتن در مقابل تیم های حریف 
داشــت و در ســال ۹4 با کسب عنوان قهرمانی 

توانست به لیگ برتر صعود کند.
وی اظهار داشــت: تیم فوتسال بانوان شهرداری 
زنجــان با آمادگی خوب و باالیی در رقابت های 
لیگ برتر فوتســال بانوان شــرکت کرد و چون 
حامی مالی مناسب و توانمندی نداشت بنابراین 
برابر تیم های حریف به نتایج ضعیفی دست یافتند 
و در نهایت پس از ۲ ســال دوباره به لیگ دسته 
یک صعود کردند و در ســایه بی توجهی و بی 
مهری ها، روحیه مربیــان و بازیکنان تیم رو به 

تحلیل گذاشت. 
ناصحی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آن زمان 
هیچ حمایتی از سوی استانداری و مسووالن وقت 
و شرکت ها و کاخانجات استان از تیم فوتسال 
بانوان زنجان، صورت نگرفت بنابراین بازیکنان 
این تیم که چهره ای معروف و شناخته شده بودند 
با درخواست های صورت گرفته جذب تیم های 

رقیب شدند.
دبیر هیات فوتبال استان زنجان گفت: تیم فوتسال 

بانوان این اســتان در آن دوره طایی با حمایت 
ها و تاش های نادر بلباســی مدیرعامل باشگاه 
شهرداری زنجان در رقابت های لیگ دسته یک 
باشگاه های کشور به مقام قهرمانی دست یافته و 
به لیگ برتر صعود کرد که این جای تقدیر دارد 
و زحمات ایشان برای این تیم در کسب جایگاه 

برتر نادیده گرفته نمی شود.  
ناصحی، افزود: اگر حامی مالی مناسب و متولی 
توانمند پیدا شود و اداره کل ورزش و جوانان و 
شــرکت ها و کارخانجات از تشکیل تیم فوتبال 
بانوان حمایت ای الزم و کافی را داشــته باشند 
در این صورت می توان بازیکنان جذب شده را 

دوباره به زنجان بازگرداند.
وی، تصریح کرد: در این میان الزم است از خانم ها 
»پیمان دادلویی، سمانه قلعه موالیی و شبنم قره 
قشاقی« که در قهرمانی تیم فوتبال بانوان زنجان 
در لیگ دسته یک و صعود مقتدرانه به لیگ برتر 
متحمل تاش و زحمات فراوان شــدند باید یاد 
کرد که در آن روزها، سرســختانه و در حد وسع 
و توان و بی هیچ چشمداشتی در کنار تیم بودند.

دبیر هیات فوتبال استان زنجان با بیان اینکه زنجان 
از وجود یک داور فوتبال زن مجرب و بســیار 
توانمند برخوردار است، گفت: لیا آقاجانلو که 
یکی از داوران ارزشــمند لیگ برتر این رشــته 
ورزشی محسوب می شود به عنوان داور وسط 
بازی های حساس و تعیین کننده ای را قضاوت 
می کند که این نقطه قوتی برای فوتبال اســتان 

است.
ناصحی به بازی خوب و سازنده افسانه چترنور 
در تیم شهرداری ســیرجان، اشاره کرد و افزود: 
این بازیکن توانمند و پرگل که از یاران ثابت تیم 
ملی فوتبال بانوان ایران است هم اکنون خانم گل 
مسابقات نیم فصل نخست لیگ برتر باشگاه های 
ایــران بوده و یکی از مدعیان اصلی رســیدن به 

کفش طا در این رقابت ها است.   
وی تصریح کرد: چترنور از ۱۳ ســالگی فعالیت 
خود در این رشــته ورزشی را آغاز کرده است و 
تاکنون نیز در مسابقات مختلف برای تیم فوتبال 
بانوان زنجان، شهرداری سیرجان و تیم ملی، فخر 

آفرینی کرده است.

بهترین های فوتبال بانوان زنجان 
در تیم های خارج از استان
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سفارش هایی برای حفظ 
سالمت قلب

 مــوارد ابتا به بیماری های قلبی رو 
به افزایش اســت و این بیماری ها یکی از 
عوامل اصلی مرگ و میر در جهان محسوب 

می شود.
به گزارش ایســنا، قلب از جمله ارگان های 
حیــات بخش در بدن اســت که نمی توان 
سامت آن را به خطر انداخت. انواع مختلفی 
از بیماری های قلبی وجود دارد که وضعیت 
کلی ســامت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
ضروری است که فرد از سامت قلب خود 
مراقبت کنــد و تمامی عوامل موثر در بروز 
بیماری های قلبی را تحت کنترل داشته باشد.
فاکتورهــای خطرزای بســیاری همچون 
جنسیت، سن و سابقه خانوادگی وجود دارد 
که می تواند در بروز بیماری های قلبی نقش 
داشته باشد. هرچند فاکتورهایی وجود دارند 
که رعایت آن ها می تواند به پیشگیری از بروز 
بیماری های قلبی و حفظ سامت قلب برای 

طوالنی مدت کمک کند.
ســایت مدیکال دیالوگ به برخی از نکات 
مفید در پیشگیری از بیماریهای قلبی اشاره 

کرده است:
کنترل کلسترول خون: باال بودن کلسترول 
خون از دالیــل اصلی در بروز بیماری های 
قلبی اســت. با رعایت رژیــم های غذایی 
حاوی میــزان پایینی از چربی های اشــباع 
شده و سرشــار از فیبر می توان از باال رفتن 
کلسترول پیشگیری کرد و آن را تحت کنترل 
داشت همچنین ورزش کردن و برخورداری 

از وزن ایده آل کمک کننده است.
کنترل فشــار خون: باال بودن فشار خون 
از جمله عوامل خطرزا برای سامت قلب 
است. رعایت رژیم غذایی سالم، خودداری 
از استعمال سیگار از جمله فاکتورهای مفید 

در حفظ فشار خون است.
کنترل دیابت: افراد مبتا به دیابت بیشــتر 
در معرض ابتا بــه بیماری های قلبی قرار 
دارند. الزم است آنان بیماری خود را تحت 
کنترل داشته باشد و اجازه ندهند این بیماری 
سامت قلب را تحت تاثیر قرار دهد همچنین 
رعایت رژیم غذایی مفید برای سامت قلب 

و مناسب برای بیماران دیابتی است.
خودداری از مصرف دخانیات: دخانیات 
از بزرگترین مواد خطرزا برای قلب اســت 
که به تدریج به قلب آسیب می زند. مصرف 
کنندگان دخانیات بیشتر در معرض ابتا به 
بیماری های قلبی، فشــار خون باال و حتی 
سکته مغزی هستند. با کنار گذاشتن استعمال 
دخانیات خطر ابتا به بیماری های قلبی نیز 

کاهش پیدا می کند.
برخــورداری از وزن ایده آل: وزن نقش 
کلیدی در سامتی دارد. الغر یا چاق بودن 
می تواند برای ســامت خطرســاز باشد. 
ضروری است که افراد برای مراقبت از وزن، 

شاخص توده بدنی را کنترل کنند.

افزایش 41 درصدی خطر 
مرگ با نادیده گرفتن 

غربالگری سرطان سینه
 محققان بر پایــه نتایج یک مطالعه 
هشدار می دهند که انجام ندادن حتی یک بار 
غربالگری ماموگرافی، می تواند خطر مرگ 
ناشــی از این بیماری را 4۱ درصد افزایش 

دهد.
به گــزارش دیلی میل، محققان دانشــگاه 
»کووین مــری لندن« در ایــن مطالعه داده 
های ســامتی حدود ۵۵۰ هزار زن را از ۹ 
شهرستان سوئد که در فاصله زمانی میان سال 
های ۱۹۹۲ و ۲۰۱۶ واجد شرایط غربالگری 

سرطان سینه بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
آنها متوجه شدند که زنانی که در جلسات 
غربالگری خود مرتب شرکت می کنند، ۵۰ 
درصد کمتر از دیگر زنان احتمال داشت که 
در طول ۱۰ سال آینده بر اثر ابتا به سرطان 

سینه جان خود را از دست بدهند.
غربالگری ماموگرافی می تواند به تشخیص 
سرطان پستان در مراحل اولیه آن و زمانی که 
درمان آن آسان تر است کمک کند؛ در نتیجه 
انجام منظم ماموگرافی می تواند به کاهش 
مرگ و میر ناشی از سرطان سینه کمک کند.

با این حال به رغم اثربخشــی ثابت شــده 
ماموگرافــی، محققان هشــدار داده اند که 
بسیاری از زنان معاینات منظمی را که به آنها 

سفارش شده است، انجام نمی دهند.
»استفان دافی« دانشــگاه کوئین مری لندن 
گفــت: انجام منظم تمــام غربالگری های 
ماموگرافی برنامه ریزی شده  بیشترین کاهش 
خطر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را به 
همراه دارد. وی افزود: یافته های این مطالعه 
از این فرضیه حمایت می کند که انجام منظم 
ماموگرافی، فرصت رشد سرطان سینه را قبل 

از تشخیص آن کاهش می دهد.
 سرطان سینه یکی از بیماری  های شایع زنان 
و بیشترین علت مرگ ناشی از سرطان را در 
زنان سنین ۲۰ تا ۳۹ سالگی تشکیل می دهد؛ 
ســرطان سینه بعد از سرطان ریه شایعترین 
علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است که 

شوربختانه شیوع آن در حال افزایش است.

خبــر

کووید ۱۹؛ بحرانی با چهره زنانه
 زنان ۲۴ درصد بیشتر در معرض از دست دادن شغل و افت شدید درآمد قرار دارند

 دبیر کل ســازمان ملل متحد در آســتانه 
روز جهانی زن در مقالــه ای آورده که همزمان با 
بزرگداشت روز جهانی زن در بحبوحه همه گیری 
جهانــی، واقعیــت محــض این اســت: بحران 

کووید-۱۹ چهره ای زنانه دارد.
به گزارش ایرنا از دفتر ســازمان ملل درجمهوری 
اســامی ایران، »آنتونیو گوترش« در آستانه روز 
جهانی زن هشــتم مارس مقاله ای را منتشر کرده 

است. 
گوترش در این مقاله تاکید کرده که همه گیری در 
حال تشدید نابرابری های عمیق پیش روی زنان و 
دختران است، و نتایج سال ها پیشرفت در راستای 
برابری جنسیتی را از بین می برد. احتمال اشتغال 
زنان در بخش هایی که بیشــترین آسیب را ازهمه 
گیری دیده اند بیشتر است. مهمترین کارکنان خط 
مقدم زنان هستند، که بسیاری از آنان از گروه های 
حاشــیه ای نژادی و قومــی و در رده های پایین 

اقتصادی قرار دارند.
وی در ادامه آورده که زنان ۲4 درصد بیشــتر در 
معرض از دســت دادن شغل و افت شدید درآمد 
قرار دارند. شکاف جنسیتی در دستمزد که از قبل 
نیز بزرگ بوده، افزایش یافته است که شامل بخش 

سامت نیز می شود.
دبیــر کل ســازمان ملل متحد با تاکیــد بر اینکه 
پرســتاری و مراقبت بدون دریافــت مزد به دلیل 
تجویز خانه نشــینی و تعطیلی مدارس و مراقبت 
از کــودکان به طــرز چشــمگیری افزایش یافته 
اســت، گفته که ممکن است میلیون ها دختربچه 
دیگرهرگز به مدرسه بازنگردند. مادران - به ویژه 
مادران سرپرســت خانوار - درگیر مشــکات و 

اضطراب حاد شده اند.
وی افزوده اســت: همه گیری همچنین با افزایش 
چشمگیر خشونت خانگی، قاچاق، استثمار جنسی 
و ازدواج کودکان، به شــکل همزمان باعث شیوع 

خشونت علیه زنان در سراسر جهان شده است.
گوترش با اشــاره به اینکه در همین حال، حتی با 
اینکه زنان نماینده اکثریت کارکنان خدمات درمانی 

هستند، مطالعه اخیر نشــان داد که ۳.۵ درصد از 
کارگروه های ویژه کووید-۱۹ از تعداد مساوی مرد 
و زن تشکیل شده بودند و یکی از هرپنج کارشناس 
خبره در بخش پوشش جهانی اخبار همه گیری، 
زن بودند، تاکید کرده که همه اشکال این محروم 
ســازی به خودی خود وضعیتی اضطراری است. 
جهان برای پیشبرد رهبری زنان و مشارکت برابر 
آنان نیاز به حرکتی نو دارد و واضح است که چنین 

اقدامی به سود همه خواهد شد.
بر پایه این مقاله دبیرکل ســازمان ملل، پاســخ به 
کوویــد-۱۹ قدرت و اثربخشــی رهبــری زنان 
را برجســته کرده اســت. در طول سال گذشته، 
کشورهایی که رهبر زن داشته اند نرخ انتقال کمتری 

داشته و بیشتر در وضعیت بهتری برای بهبودی قرار 
دارند. سازمان های زنان خألهای اساسی موجود 
در ارائــه خدمات و اطاعــات حیاتی به ویژه در 

سطح جامعه را برطرف کرده اند.
دبیر کل سازمان ملل متحد یادآور شد: در سرتاسر 
جهان، هنگامی که زنان دولت ها را رهبری می کنند، 
شــاهد ســرمایه گذاری  های بزرگ تری در زمینه 
حمایت اجتماعی و مقابله با فقر هستیم. با حضور 
زنان در مجلس، کشورها سیاست های سخت گیرانه 
تــری درباره تغییرات اقلیمی اتخاذ می کنند. وقتی 
زنــان در فرآیند مذاکرات صلح حضــور دارند، 

توافق ها ماندگاری بیشتری دارند.
وی تاکیــد کرده که با این حال در ســطح جهان، 

زنان حداکثر یک  چهــارم قانونگذاران ملی، یک  
ســوم اعضای دولت های محلی و تنها یک پنجم 
اعضای هیئت های دولت را تشــکیل می دهند. در 
مســیر فعلی، رسیدن به برابری جنسیتی در سطح 
قانونگذاران ملی تا ۲۰۶۳ حاصل نخواهد شــد. 
همچنین، برابری در بین سران دولت ها بیش از یک 

قرن طول خواهد کشید.
به اعتقــاد گوترش، آینده ای بهتــر، منوط به رفع 
این تعادل نداشــتن در قدرت است. زنان از حقی 
مســاوی برخوردارند تا راجــع به تصمیماتی که 
زندگــی آنان را تحت تاثیر قــرار می دهد با اقتدار 

صحبت کنند.
وی معتقد اســت: بهبــودی از همه گیری کووید 

۱۹، فرصتی برای ما در جهت ترســیم مسیری نو 
و برابر اســت. بســته های حمایتی و محرک باید 
زنان را به طور خاص از طریق ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های مراقبتی هدف قرار دهد. اقتصاد 
رسمی بدون اســتفاده از کارهای مراقبتی و بدون 
دســتمزد زنان نمی تواند به عملکــرد خود ادامه 
دهد.همزمان با بهــودی از این بحران، باید راهی 
برای آینده ای فراگیر، سبز و تاب آور ترسیم کنیم. 
اینجانب، تمامی رهبران جهان را دعوت به مدنظر 

قراردادن این شش عامل سازنده می کنم. 
 دبیر کل سازمان ملل متحدافزوده است، نخست، 
اطمینان یافتن از برابری در نمایندگی از هیات مدیره 
شرکت ها تا پارلمان ها، از آموزش عالی تا موسسه 
های عمومی بوسیله اقدام های ویژه و سهمیه بندی 
باید مورد توجه باشــد. دوم، سرمایه گذاری قابل 
توجه در بخش مراقبتــی و حمایت اجتماعی، و 
بازتعریف شــاخص تولید ناخالص داخلی برای 
دیده شدن و حساب شــدن کار در خانه باید مد 

نظر قرار گیرد. 
وی، سومین عامل سازنده را رفع موانع ورود کامل 
زنان در اقتصاد، از جمله از طریق دسترسی به بازار 
کار، حقوق مالکیت و اعتبار و سرمایه گذاری های 
هدفمند دانسته و گفته که چهارم، لغو کلیه قوانین 
تبعیض آمیز در همه زمینه هــا - از حقوق کار و 
حقوق زمین تا احوال شخصیه و حمایت در برابر 

خشونت است. 
گوترش پنجمین عامل را این دانسته که هر کشور 
باید یک طرح واکنش اضطــراری برای مقابله با 
خشــونت علیه زنان و دختران تصویب کند، و با 
در نظر گرفتن بودجه، سیاســت ها و اراده سیاسی 
به دنبال خاتمه دادن به این معضل باشــد. آخرین 
عامل نیز تغییر ذهنیت ها، افزایش آگاهی عمومی و 

دعوت به رفع تعصب نظام مند است.
وی در پایان مقاله خود، تاکید کرده که جهان این 
فرصت را دارد که نسل  تبعیض های تثبیت شده و 
نظام مند را پشت ســر گذارد. وقت آن است که 

آینده ای برابر بسازیم.

 معاون درمان وزارت بهداشت با تشریح 
برخــی درس آموخته های کرونا در کشــور و 
اقداماتی که باید در آینده در حوزه مدیریت درمان 
و بیمارستان ها، انجام شود، گفت: هنوز نمی دانیم 
انتهای این پاندمی کرونا چه زمانی اســت. زیرا 
ممکن است به یک بیماری مزمن منطقه ای بدل 
شــود و سال ها مجبور باشــیم که با آن بیماری 
دســت و پنجه نرم کنیم. بنابراین باید گام های 
اساسی بیماری اعم از تشخیص زودرس، بستری 
زودهنگام، سطح بندی بیماران، توجه به سامت 
روان، اســتفاده درســت از روش های تنفسی و 
کمک تنفسی، مدیریت استفاده درست از داروها 

و... را به درستی انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی در کنگره 
دیجیتال مدیریت درمان، گفت: یکسال از پاندمی 
کرونا در کشور می گذرد و اکنون فرصتی است 
که نقاط ضعف مان را بررســی کــرده و از نقاط 
قوت مان اســتفاده کنیم. ما در یکســال گذشته 
تجربه های موفق و ناموفق داشتیم. دانشگاه محل 
سیاست نیست، بلکه جایی است که باید ایرادات 
ما را به ما نشــان دهد. اگر دانشــگاه ایرادات و 
ســاختار ارائه خدمت ما را اصاح نکند و نقطه 
نظرات اصاحی ارائه نکند، چه کسی می خواهد 
چنین چیزهایی را ارائه کند؟. بر همین اساس باید 

یاد بگیریم که تحلیل شویم.
درس آموخته های یکساله کرونا

وی با بیان اینکه در این مدت درس آموخته هایی 
از کرونا نوشته ام که بالغ بر ۶۰۰ تا ۷۰۰  صفحه 
شده است، افزود: تقریبا سعی کردم که همه این ها 
را از محیط یاد بگیرم. اگر در محیط کسی اقدام 
موثری را انجام داده، می توان آن را کشوری کرد. 
من در جای جای این کشــور در بیمارستان های 
دانشــگاه های کوچکتر دیده ام که اقدامات بسیار 

خوبی انجام داده اند.
جان بابایی با بیان اینکه بهداشت و درمان ویترین 
ســاختار ارائه خدمات وزارت بهداشت است، 
ادامه داد: موفقیت آنچه که در آموزش و پژوهش 
رخ می دهــد، در ویتریــن بهداشــت و درمان 
مشــخص می شــود. اگر آموزش و پژوهش در 
حوزه بهداشت و درمان کارایی نداشته باشد، باید 
خــودش را بازنگری کند. باید صادقانه صحبت 
کرد و قبول کرد که ساختار ارائه خدمات مان پر 
از قوت و ضعف اســت. باید نقاط ضعف مان را 
اصاح کنیم، در غیر این صورت به مردم خیانت 

کرده ایم.

نمی دانیم پایان پاندمی کرونا چه زمانی است
معاون درمان وزارت بهداشــت تاکید کرد: هنوز 
نمی دانیم انتهای این پاندمی کرونا چه زمانی است 
و حتی واکسیناسیون هم نمی تواند به ما بگوید که 
آخر این بیماری چه می شود. زیرا ممکن است به 
یک بیماری مزمن منطقه ای بدل شــود و سال ها 
مجبور باشیم که با آن بیماری دست و پنجه نرم 
کنیم. بنابراین باید گام های اساسی بیماری اعم از 
تشخیص زودرس، بستری زودهنگام، سطح بندی 
بیماران، توجه به سامت روان، استفاده درست 
از روش های تنفســی و کمک تنفسی، مدیریت 
استفاده درست از داروها و... را به درستی انجام 
دهیم. در غیر این صورت بیمار از دست می رود. 

در حوزه تشخیص باید زودتر تشخیص دهیم.
جان بابایی با بیان اینکه یکی از مشــکات ما در 
کشور بیمارستان هراسی مردم است و به همین 
دلیــل دیر مراجعــه می کنند، اظهار کــرد: ما از 
ظرفیت های بخش های عمومی و خصوصی باید 
به درستی استفاده کنیم. ما در کشوری هستیم که 
مــردم به بخش خصوصی توجه دارند و ما نباید 
مسیر ارائه خدمت مردم را تغییر دهیم، بلکه باید 

مسیر ارائه خدمت به آنها را ساماندهی کنیم.
وی با تاکید بر ظرفیت اســتفاده از تله مدیسین، 

گفت: در این زمینه دانشــگاه تهــران اقداماتی 
انجام داده که باید توسعه یابد. این اقدام باید در 
دانشگاه های بزرگی که هم بضاعت الکترونیکی 
آن و هم بضاعت هیات علمی را دارند، شــکل 
بگیرد. این ظرفیتی اســت که اگر غفلت نکنیم، 
می توانیم بسیاری از مراجعات را مدیریت کنیم. 
در حوزه مراقبت و خدمت در منزل  هفته آینده 

تعرفه آن اعام می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه یکی از 
دستاوردهای خوب طرح تحول سامت، ساخت 
کلینیک های ویــژه بود، گفــت: ای کاش همه 
کلینیک های ویژه در داخل بیمارســتان ها ایجاد 
می شد. تجربه ثابت کرده که کلینیک های ویژه ای 
که در بیمارستان ها ساخته شده، موثر بوده است. 
کلینیک های تخصصی باید در کنار بیمارستان ها 
باشد. داشتن کلینیک های تنفسی که البته بسیاری 
از بیمارســتان ها آن را دارند و توانســته اند بار 
مراجعه به بیمارســتان را کاهــش دهند  را باید 
افزایــش دهیم. باید کلینیک تنفســی را در کنار 
بیمارستان هایمان داشته باشیم. یکی از اقداماتی 
که الزم اســت مورد توجه قرار گیرد، این است 
که مهترین اقدام برای یک بیمار کرونایی مراقبت 
تنفسی درست است. بســیاری از بیمارستان ها 
لیترهای زیادی اکسیژن هدر می دهند، بدون اینکه 
بیمار ســود ببرد. باید توجه کرد که هم اکسیژن 
زیــاد برای بیمار ضرر دارد و هم اکســیژن کم، 
بلکه باید درست استفاده کنیم. البته اکنون بیشتر 
بیمارســتان های ما تیم تنفسی دارند و هرچه که 
بتوانیم این تیم ها را تقویت کنیم، بسیار ارزشمند 

است.

لزوم توجه به »سالمت روان« و »تغذیه بیماران« 
مبتال به کرونا در بیمارستان

جان بابایی ادامه داد: بیشــترین انرژی مان را باید 
بر روی بیماران های ریسک بگذاریم که در این 
صورت مورتالیتی مــان کاهش پیدا می کند. باید 
بخش هایمان را بــر پایه بیماران با خطر باال و با 
خطر متوســط  طبقه بندی کنیم. یکی از نکات 
بســیار مهمی که غفلت کردیم، مساله سامت 
روان اســت. واقعا بیماران استرس بسیار زیادی 
دارند؛ چه در بیمارســتان چه در منزل. شاید اگر 
بیشتر به این موضوع ورود می کردیم، وضعیت 
آرامــش بیماران بهتر بود. باید بــرای آرامش و 
کاهش اضطراب بیماران گام اساســی برداریم. 
می توانیم در بیمارستان ها تیم رابط- مشاور ایجاد 
کنیم و یــا از مددکاری کمــک بگیریم. تاکنون 
دستور العمل هایی که در این حوزه ارائه کرده ایم، 
در فرآیند تغییری نداده است. در عین حال یکی 
از مواردی که به آن توجه چندانی نکردیم، بحث 
تغذیه است. درباره تغذیه بیماران کرونایی هنوز 

به شرایط مطلوبی نرسیدیم.
وی تاکید کرد: یکی از دالیل توفیق ما در کشور، 
روسای بیمارستان های ما بودند که اگر خودشان 
فرماندهــی کار را برعهده نمی گرفتند، وضعیت 
به خوبی پیــش نمی رفت. در عین حال باید یاد 

بگیریم که مستندسازی کنیم.
تعرفه های پزشکی بر پایه سختی کار باشد، نه 

رشته
جان بابایی با بیان اینکه کرونا درس آموخته های 
زیادی از دنیا و ایران داشــته اســت، گفت باید 
یادمان باشــد که ما تجربه های مثبت داشتیم و 
از درس آموخته های دنیا هم اســتفاده کنیم. در 
عین حــال منابع مان را باید ســاماندهی کنیم. 
تجربه ما خوب است. ما باید بیمارستان هایمان 
را مســتقل کنیم و بعد این هــا را به هم وصل 
کنیم تا به صورت زنجیــره ای با هم کار کنند، 
می توانیم نیروی انســانی را ساماندهی کنیم. در 
عین حال نظــام اقتصادی و مالی ما هم باید در 
بیمارستان ها ســاماندهی شود. یکی از اقدامات 
اساسی که باید انجام شود، این است که تعرفه ها 
را بر پایه شرایط تغییر دهیم. تعرفه پزشکی ایراد 
دارد، قیمت خدمات پزشکی باید بر پایه سختی 
کار باشــد، نه بر پایه رشته و در عین حال باید 
یک تحول اساســی در نظام اعتباربخشی انجام 
دهیم تا بر پایه شــاخص های حیاتی و بر محور 

بیمار باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت اعالم کرد

هنوز زمان پایان پاندمی را نمی دانیم
 اعالم تعرفه ارائه خدمات پزشکی در منزل؛ این هفته

هنوز نمی دانیم انتهای 
این پاندمی کرونا چه زمانی 
است و حتی واکسیناسیون 
هم نمی تواند به ما بگوید 
که آخر این بیماری چه 

می شود. زیرا ممکن است 
به یک بیماری مزمن 
منطقه ای بدل شود و 

سال ها مجبور باشیم که با 
آن بیماری دست و پنجه 

نرم کنیم
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میزان افزایش 
حقوق اعالم شد

 حقوق های باالتر از 10 میلیون 
چقدر باال می رود؟

بر پایه مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت 
تصویب مجلس حقوق ها کمتر از ۱۰ میلیون 
تومان در ســال آینــده ۲۵ درصد افزایش 

می یابد.
یک عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱4۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون برای 
افزایش ۲۵ درصدی حقوق های تا ۱۰ میلیون 
تومان در ســال آینده، گفت که حقوق های 
باالتر از ۱۰ میلیون تومان به میزان ثابت ۵/۲ 

میلیون تومان افزایش می یابد.
به گزارش خبرگزاری خبرآناین، مصطفی 
طاهری نماینده زنجان در صفحه شخصی 
خود در توییتر نوشــت: »مهم ترین مصوبه 

امروز کمیسیون تلفیق به این شرح بود:
۱- افزایش حقوق هــا تا ۱۰ میلیون تومان 

۲۵درصد
۲- برای حقوق های باالتــر از ۱۰ میلیون 

تومان به میزان ثابت ۵/۲ میلیون تومان«
این حکم نیازمند مصوبه صحن علنی مجلس 

است.

رییس اتحادیه بار فروشان:
قیمت موز 

به زودی کاهش می یابد
 رییس اتحادیه بار فروشان میوه و تره 
بار گفت: موز از کشور اکوادور و هند وارد 

شده و به زودی قیمت آن کاهش می یابد.
به گزارش صدا و سیما، مصطفی دارایی نژاد 
افزود: از ۱۰ روز پیش با دســتور ویژه ای که 
از شخص رییس جمهور برای واردات موز 
و تنظیم قیمت ها در بازار گرفته شد، موافقت 
شــد تا در قبال صادرات ســیب، بتوانیم از 
اکوادور موز وارد کنیم. وی با اشاره به اینکه 
با وجود هماهنگی های الزم، موز وارد شده 
در گمرک به دلیل عدم صدور مجوز، قرنطینه 
شد گفت: این مســئله سبب متضرر شدن 
وارد کنندگان و پرداخت جریمه به صاحبان 

کشتی های تجاری شد.
دارایــی نژاد افزود: از امروز مجوز ورود این 
موزها به کشور صادر شد و با هماهنگی های 
به عمل آمــده، بعد از ترخیــص تا حدود 
۱۰ روز آینده این موزها به دســت مصرف 
خواهد رسید و قیمت آن تا 4۰ درصد کاهش 

می یابد.
وی در باره وجود موز پانتین )موز ســرخ 
کردنی( گفت: به هیچ عنوان چنین موزی در 
کشور وجود ندارد و فقط یک شایعاتی شده 

که منشأ آن هم فضای مجازی است.

سقوط آزاد مصرف بنزین 
سوپر در ایران

 رییس انجمن صنفی صاحبان اماکن 
فروش و عرضه فراورده های نفتی کشــور 
گفت: برخی روزها فروش بنزین سوپر در 

کشور تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا، اســداله قلیزاده با بیان اینکه 
در یک ماه گذشته با تاخیر و کمبود دریافت 
بنزین سوپر مواجه شــده ایم، اظهار داشت: 
در ســال ۹۹ عرضه و مصرف بنزین سوپر 
نسبت به سال های قبل کاهش چشم گیری 
داشته است. وی گفت: پس از افزایش قیمت 
بنزین، عدم شمول یارانه بر بنزین سوپر و نیز 
شیوع کرونا به سوی کاهش تقاضا رفتیم و 
به دلیل افت مصرف طبیعی است که تامین 

بنزین سوپر نیز در اولویت نباشد.
رییس انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و 
عرضه فرآورده های نفتی کشور با بیان اینکه 
بی نظمی در عرضه بنزین ســوپر انتقادهای 
زیادی را از سوی مشتریان به همراه داشته، 
تصریح کرد: برای جایگاه های سوخت درآمد 
فروش بنزین معمولی و بنزین سوپر تفاوت 
چندانی ندارد و حتی بنزین ســوپر با تبخیر 
بیشتر جایگاه دار را متضرر می کند اما تاخیر 
و طوالنی شدن عرضه، مصرف کنندگان این 

سوخت را دچار مشکل می کند.
وی خاطرنشــان کرد: برخی روزها فروش 
بنزین ســوپر در کشور تا ۸۰ درصد کاهش 
یافته است. طبیعتا این کاهش هم به معنای 
محروم شــدن مردم از بنزین مرغوب و هم 
زیان مالی به جایگاه داران است که علی رغم 
داشتن تاسیسات و نیروی انسانی با عدم النفع 

روبه رو هستند. 
رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان 
اینکه بایــد برای ترغیب مــردم در جهت 
استفاده از بنزین سوپر تصمیماتی اتخاذ شود، 
افزود: افزایش مصرف این فرآورده خصوصا 
در کان شهرها با کاهش آلودگی هوا ارتباط 
دارد.  وی با یادآوری اینکه با نزدیک شــدن 
به روزهای تعطیات نوروز احتماال تقاضا 
برای بنزین سوپر افزایش می یابد، از شرکت 
ملی پخش فرآورده خواســت نسبت به سر 
و ســامان دادن به این موضوع و جلوگیری 
از توقف فعالیت و یا معطل ماندن سکوهای 

عرضه این سوخت اقدام کند. 

خبر

 بــازار خــودرو روزهای نســبتا آرامی را 
سپری می کند و همزمان با ثبات قیمت ارز قیمت 
خودرو نیز از ابتدای هفته تاکنون ثابت مانده است؛ 
در این بین اما متقاضیان خــودرو به امید کاهش 
قیمت ها از این بــازار کوچ کرده اند و تنها معدود 

مصرف کنندگان واقعی در این بازار حضور دارند.
به گــزارش خبرآناین، بســیاری از فعاالن بازار 
معتقدند این رکود کشــدار تحت تاثیر انتار برای 
کاهــش قیمت هــا رد بــازار رخ داده و همچنان 
بسیاری از خریداران بالقوه منتظر کاهش قیمت ها 

رد بازار هستند تا تقاضایشان را بالفعل کنند.
محمدرضا نجفــی منش، عضو اتــاق بازرگانی 
تهران، در باره دلیل شکل گیری انتظارات کاهشی 
در بازار خــودرو به خبرگزاری خبرآناین گفت: 
افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار با سرعتی غیر 
قابل باور اتفاق افتاد و مشتریان همچنان خود را با 
این بازار هماهنگ نکرده اند. این رشــد نجومی و 
ناگهانی قیمت، سبب شکلگیری حبابی بزرگ در 
بازار شد و معموال وقتی قیمت کاالیی به صورت 
حبابی افزایش پیدا کند، انتظارات بر ترکیدن حباب 

متمرکز می شود. 
 به گفته وی با کاهش قیمت ارز و روند کاهشــی 
در بازارهــای موازی، قیمت خــودرو نیز کاهش 
خواهد یافت ولی در شرایط فعلی نوسان بازارها 
و تاثیرپذیری بازار ارز از مناقشات سیاسی نوعی 
باتکلیفی را ایجاد کرده است اما به محض ایجاد 
ثبات در این بازارها، کاهش قیمت در بازار خودرو 

نیز محتمل است.
وی با اشاره به اینکه این انتظار برای کاهش قیمت 
بازار انتظاری طبیعی و درست است، گفت: موضوع 
اینجاست که برخی معتقدند باید قیمت کارخانه نیز 

کاهش یابد این در حالی اســت که فاصله قیمت 
کارخانه با بازار فاصله ای قابل توجه است . اتفاقا 
همین فاصله عجیب و غریب سبب شد بسیاری 
از خریداران خودرو صاحب رانت های عجیب و 
غریب شوند چرا که می توانستند خودرویی که از 
کارخانه گرفته اند را حتی بیش از دو برابر قیمت در 

بازار آزاد بفروشند.
 این فعال صنعت قطعه ســازی ادامــه داد: همه 

ایــن عوامل زمینــه را برای زیــان دهی صنعت 
خودرو فراهم کرد و بررســی صورت های مالی 
خودروســازان نشــان میدهد ایــن صنعت زیان 
هنگفتی را در همین سال ها که رشد تورم ، افزایش 
رعدآسای قیمت خودرو را به همراه داشته است، 

تجربه کند.
 به گفته وی ســاختار قیمت گذاری در ایران زیان 
عجیبی را متوجه یکی از بزرگترین صنایع غیرنفتی 

ایــران کــرد و در این میان کمبــود قطعه و تاثیر 
تحریم ها نیز سبب شد حجم تولیدات دستخوش 

کاهش گردد.
شرط کاهش قیمت خودرو در بازار چیست؟

نجفی منش در باره علت زیان دهی این صنعت در 
سال های گذشــته گفت: در هیچ جای دنیا قیمت 
خودرو در خارج از کارخانه تعیین نمی شــود و 
خود کمپانی ها قیمت خودرو را تعیین می کنند اما 

در ایران قیمت کارخانه خودرو را در جایی مانند 
شــورای رقابت و خارج از خــود کارخانه تعیین 

می کنند که منجر به ضرردهی کمپانی ها می شود.
وی در ادامه افزود: قیمت گذاری دســتوری زمینه 
زیان دهــی صنعت خــودرو را ایجاد کــرد، این 
قیمت گذاری با هدف ایجاد شــرایط خرید برای 
مصرف کننده در دستور کار قرار گرفت اما تفاوت 
شدید قیمت ها سبب شده است که مصرف کننده 

نیز در بازار متضرر شود.
نجفی منــش در ادامه گفت: هم اکنون به صورت 
امتحانــی قیمت گــذاری دســتوری در یکی از 
کمپانی های تولید کننده خودروهای دیزل متوقف 
شده است و از آنجا که تولیدات این کمپانی کمتر 
از دیگر خودروســازهای کشور است به آن اجازه 
داده شده اســت تا برای خودروهای خود قیمت 

تعیین کند.
وی در ادامه افزود: توقف قیمت گذاری دستوری 
در این کمپانــی تاکنون منجر به کاهش زیان دهی 
این خودروساز شده است و در آینده نیز به احتمال 
زیاد قیمت خودروهای موجود در بازار این کمپانی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانــی در آخر در باره احتمال 
کاهش قیمت خودرو گفت: من مطمئن هســتم 
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو منجر به کاهش 
قیمت در بازار خواهد شــد چرا که تقاضای غیر 
واقعی موجود را از میان می برد و به تدریج منجر به 

متعادل شدن بازار می گردد.
به گفته وی کاهش ســود دالالن مهمترین اقدامی 
است که سیاســتگذار برای مدیریت بازار باید در 
دستور کار قرار دهد در حالی که ابزار قیمت گذاری 

در بسیاری از موارد به کمک دالالن می آید.

شرط کاهش قیمت خودرو در بازار چیست؟
 محمدرضا نجفی منش: کاهش سود دالالن باعث تعادل در بازار خودرو می شود

 برخــی از رســانه های کره جنوبی خبر 
دادند که آمریکا موافقت خود را با آزادســازی 
یک میلیارد دالر از دارایی های مسدودی ایران 
در کره جنوبی اعام کرده است. به نظر می رسد 
که قرار اســت معامات مدنظر ایران، از طریق 
کانال مالی سوئیس صورت گیرد. پیش از این 
نیز، این کانــال در برخی معامات خرید دارو 
مورد استفاده قرار گرفته بود. مطابق اظهارنظر 
مسووالن، قرار اســت یک میلیارد دالر از این 
دارایی ها به کانال مالی ایران و ســوئیس واریز 
شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. درمورد 
اقام دارویــی نیز وزارت بهداشــت با بانک 

مرکزی هماهنگ شده است.
به گزارش فرارو، دارایی های بلوکه شــده در 
کره جنوبی تنها منابعی نیســت که ایران سعی 
می کنــد از آن بهره برداری کند. در همین زمینه 
عبدالناصر همتی رییــس کل بانک مرکزی در 
نشست ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر 
داده بود که قرار اســت بــا طرف های عمانی 
و عراقــی نیز در زمینه آزادســازی منابع ایران 

مذاکراتی صورت گیرد.
با این حال به نظر می رسد مذاکره با کشور های 
عراق و عمــان برای آزادســازی منابع ایرانی 
متوجه تامین کاال های اساسی خواهد بود و آن 
طور که به نظر می رســد قرار نیست در آینده 
نزدیک منابع ایران در کشــور های همسایه به 

صورت نقــدی در اختیار 
ایران قــرار بگیرد. در این 
وزیر  حسین  فواد  راســتا 
خارجه عراق که به تهران 
دیدار  در  است  کرده  سفر 
با علی شمخانی گفت که 
به زودی بر پایه مدل مورد 
توافــق دو کشــور روند 
پرداخــت بدهی هــا آغاز 

می شود.
وی با اشــاره به توافقات 
مسووالن  میان  شده  انجام 
دو کشور برای تادیه بدهی 
عــراق به ایران که به دلیل 
تحریم هــای خارجــی به 
خاطرنشــان  افتاده  تعویق 
کــرد: »با تاش مســتمر 
حوزه هــای مالی و بانکی 
اقتصادی  دســتگاه های  و 
ایــران و عــراق برخی از 
موانع مهم برداشته شده و 
به زودی بر پایه مدل مورد 

توافق دو کشــور روند پرداخت بدهی ها آغاز 
می شود »

این یک میلیارد دالر دردی را دوا نمی کند
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکه اقتصاد ایران ابعاد و 
سایزش خیلی بیشتر از از 
میلیارد دالر است که  یک 
مبالغی  چنیــن  با  بخواهد 
شــود،  روبه راه  اوضاعش 
اظهار داشت: ساالنه حجم 
کشــور  خارجی  تجارت 
بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد دالر 
نمی توان  بنابراین  اســت، 
آزاد  با  که  داشــت  انتظار 
دالر  میلیارد  یک  ســازی 
از ارز های بلوکه شــده در 
رخ  معجزه ای  جنوبی  کره 
دهد، این درحالیســت که 
به  نیســت  قرار  مبلغ  این 
صورت نقدی به کشورمان 
واریز شــود، بر پایه اعام 
این  جنوبی  کره  مسووالن 
قالب  در  میلیارد دالر  یک 
بشردوســتانه  مالی  کانال 
ســوئیس که در یک سال 
گذشــته ایجاد شده، قرار 
از طریق  خواهد گرفت و 
آن ایران می توانند لوازم و تجهیزات پزشــکی، 
دارو و برخی از کاال های اساســی را خریداری 

کند. وی افزود: این تزریق ارز به کشور در حد 
یک ُمِسکن است و نمی توان از آن توقع باالیی 
داشت، برای واردات کاالی اساسی ساالنه نیاز 
کشــور بیش از ۲۰ میلیارد دالر است، بنابراین 
همانطور که مشــاهده می کنید این یک میلیارد 
دالر میتواند تاثیر جزئی داشــته باشد، بنابراین 
این مبلغ نمی تواند شوکی به بازار ارز وارد کند 
و قیمت دالر را خیلی تکانی دهد، برای اینکه 
بتوانیم اقتصاد کشــور از رکود و تورم خارج 
کنیم باید بخش اعظمی از این ارز ها بلوکه شده 
که در کشــور هایی از جمله کره جنوبی، عراق، 
چین، هنــد، ژاپن، لوکزامبــورگ و ...، وجود 

دارد، آزاد شود.
قنبری با اشــاره بــه اینکه بر پایــه پیش بینی 
صنــدوق بین المللــی پول و بانــک جهانی 
ایــران بیش از ۱۰۰ میلیــارد دالر ذخایر ارزی 
در کشــور های مختلــف جهــان دارد، اضافه 
کرد: حــدود 4۰ میلیــارد دالر از این مبلغ در 
کشــور هایی که به آن اشاره شد بلوکه است و 
اگر بتوان با مذاکــره و رایزنی این ارز ها را به 
ُطرق مختلف به کشور وارد کرد قدر مسلم هم 
نــرخ ارز کاهش پیدا می کند و هم نرخ تورم با 
توجه به اینکه واردات مــواد اولیه و کاال های 
اساسی تسهیل خواهد شد، به تبع آن نیز هزینه 
تمام شده تولید نیز کاهش قیمت یافت که این 
مسئله در نهایت منتج به افت قیمت ها در بازار 

و کنترل تورم خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد دالر های بلوکه شده در 
عراق هم علیرغم اینکه روز شــنبه وزیر امور 
خارجه عراق در تهران اعــام کرد، رایزنی ها 

و مذاکرات برای پرداخت 
این دالر ها ادامه دارد، ولی 
به نظر می رســد با وجود 
وعــده و وعید هایی آن ها 
اند، هنوز  در مــدت داده 
نشــده،  باز  گره مشــکل 
این در حالیست که عراق 
بخش عمده ای از وارداتش 
چه در زمینه انرژی و چه 
کاال و خدمات را از ایران 
در  بنابراین  می کند،  تامین 
این رابطه باید مذاکرات به 
شود  دنبال  جدی  صورت 
تــا ۵ میلیــارد دالری که 
در نزد عراق بلوکه شــده 
هر چه زودتر آزاد شــود، 
هرچند که به گفته مقامات 
نقدی  نیز  مبلغ  این  عراقی 
پرداخــت نخواهد شــد، 
بلکه بــرای خرید دارو و 
کاال های اساسی اختصاص 

خواهد یافت.
اگر FATF تصویب شــده بود، انتقال ارز ها 

بسیار راحت تر بود

این اقتصاددان با اشــاره به اینکه برای ســر و 
سامان دادن به اوضاع اقتصادی باید چند اقدام 
به صورت همزمان انجام شــود، یادآور شــد: 
اولین مورد که بسیار فوریت نیز دارد تصویب 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده 
که بیش از دو ســال است که معطل مانده، اگر 
این موضوع تصویب شود، قدرمسلم می تواند 
گره بسیاری از مشکات اقتصادی را باز کند، 
در همیــن زمینه پول های بلوکه شــده اگر ما 
عضو FATF بودیم، می توانســتیم در مذاکراتی 
که انجام می دهیم، بســیاری از این منابع را به 
داخل کشــور بیاوریم، در مورد واردات مواد 

اولیه و دارو نیز همین مورد صادق است.
قنبری خاطرنشــان کرد: به اعتقــاد بنده اتخاد 
چنین تصمیمی یک خود تحریمی اســت که 
هزینه تجارت در کشور را بسیار افزایش داده، 
که در نهایت نیز دود این خودتحریمی به چشم 
مردم خواهد رفت، زیرا هزینه های آن ها برای 
خریــد کاال و تامین مایحتاج ضروری شــان با 
این اقدام افزایش یافته اســت، از سوی دیگر 
مشکل کشــور ما با این ارز ها ممکن است در 
کوتاه مدت حل شــود، ولی چاره کار نیست، 
ما برای اینکه یک اقتصاد با ثبات و پویا داشته 
باشــیم باید بتوانیم با همسایگان و کشور های 
منطقه روابط دوســتانه برقرار کنیم تا بتوانیم از 
این طریق اقتصاد خود را توسعه دهیم. قنبری 
تصریــح کــرد: همچنین 
داشــتن  مطلوب  روابــط 
از  نیز  دنیا  کشــور های  با 
برخوردار  بسزایی  اهمیت 
با  است، شــما نمی توانید 
جهان در تخاصم باشــید، 
ولی انتظار داشته باشید که 
قیمت کاال ها و خدمات و 
نرخ تورم در داخل کشور 
متعادل باشد، طبیعتا زمانی 
کــه کشــور در تحریم و 
به  است  اقتصادی  فشــار 
مردم و به ویژه به الیه های 
پایین فشــار وارد خواهد 
تحت  آن ها  زندگی  و  شد 
فشــار قرار می گیرد و این 
افراد زندگی بسیار مشقت 
می کنند،  ســپری  را  باری 
رابطه  ایــن  در  بنابرایــن 
و  آمریکا  بــا  مذاکره  باید 
شود،  انجام  تحریم ها  رفع 
زیرا که کشور بیش از این 
کشش ادامه چنین وضعیتی را ندارند و باید هر 
چه زودتر اقدام عملی در این راستا انجام گیرد.

باالخره قفل ارزهای بلوکه شده خواهد شکست

ورود دالر های کره ای و عراقی
آیا به بازار ارز شوک کاهشی وارد خواهد شد؟

 اگر بتوان با مذاکره 
و رایزنی این ارز ها را به 
ُطرق مختلف به کشور 

وارد کرد قدر مسلم 
هم نرخ ارز کاهش پیدا 
می کند و هم نرخ تورم 

با توجه به اینکه واردات 
مواد اولیه و کاال های 

اساسی تسهیل خواهد 
شد، به تبع آن نیز 

هزینه تمام شده تولید 
نیز کاهش قیمت یافت 
که این مسئله در نهایت 
منتج به افت قیمت ها 
در بازار و کنترل تورم 

خواهد شد

 FATF اگر موضوع
تصویب شود، قدرمسلم 
می تواند گره بسیاری از 
مشکالت اقتصادی را باز 
کند، در همین زمینه ی 
پول های بلوکه شده، 

اگر ما عضو
 FATF بودیم، 

می توانستیم در 
مذاکراتی که انجام 

می دهیم، بسیاری از 
این منابع را به داخل 

کشور بیاوریم، در مورد 
واردات مواد اولیه و دارو 

نیز همین مورد 
صادق است
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 رییس هیات ســوارکاری اســتان زنجان 
گفت: رقابتهای قهرمانی استقامت سوارکاری این 
استان برگزار شد و با انتخاب نفرات برتر به پایان 

رسید.
به گــزارش زنــگان امــروز، محمدرضا رجبی 
خمســه در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا، افزود: 
این پیکارها، آدینه روز ۸ اســفند ماه در مسافت 
استقامت 4۰ کیلومتر و در محل باشگاه سوارکاری 
المپیک زنجان و با حضور ۱۶ سوارکار منتخب از 

شهرستان های زنجان و خرمدره، برگزار شد.  
وی اظهار داشت: مســابقات قهرمانی استقامت 
ســوارکاری اســتان با رعایت دستورالعمل های 
اباغی از ســوی ســتاد مقابله با کرونا و رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی و با حضور نمایندگان 
فدراســیون این رشته ورزشــی ازجمله رییس 
کمیته اســتقامت و مسوؤل مسابقات بین المللی 
و دامپزشــک، برگزار شد و ۱۰ نفر از سوارکاران 
شــرکت کننده موفق شــدند بدون خطا مسیر 

را طــی کرده و با موفقیت به خط پایان برســند. 
رجبی خمسه، اظهار داشت: رقابت های استقامت 
۸۰ کیلومتــر نیز اواخر فروردین ماه با حضور ۱۰ 
ســوارکار منتخب و در فضایی بــاز و با رعایت 
کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار و نفرات برتر به 

 مسابقات قهرمانی کشور راه خواهند یافت.
وی تصریح کرد: اســب هایی که در مســابقات 
استقامت سوارکاری شرکت می کنند باید توانایی و 
قدرت بدنی برای طی مسیر طوالنی را داشته باشند 
و در بین مسیر نیز میزان ضربان قلب اسب ها از 
سوی دامپزشک مورد معاینه قرار می گیرد که باید 
در هر دقیقه زیر ۵۶ ضربه باشد و اگر بیشتر باشد 
اجازه ادامه مســابقه داده نمی شود. رییس هیات 
سوارکاری استان زنجان، گفت: پارسال قریب 4۰۰ 
سوارکار به صورت آماتور و حرفه ای در این رشته 
ورزشی زنجان فعالیت داشتند که ۸۰ نفر آنان حرفه 
ای و مابقی به صورت آماتور بودند. رجبی خمسه 
تعداد باشــگاه های سوارکاری استان زنجان را ۱۶ 

بــاب اعام کرد و با بیان اینکه زنجان از وجود ۲ 
باشگاه بزرگ برخوردار است که در هر کدام از آنها 
۸۰ راس اســب نگهداری می شود، اظهار داشت: 
هم اکنون اسب های  این استان از نژادهای مختلفی 
چون کرد، عرب، ترکمن، دوخون، پونی، آلمانی، 

سوئیسی، بلژیکی و هلندی، هستند.
وی با بیان اینکه ۱۰ باشگاه سوارکاری در شهرستان 
زنجان، ۲ باشگاه در شهرستان ابهر، سه باشگاه در 
شهرستان خرمدره و یک باشگاه نیز در شهرستان 
سلطانیه قرار دارد، افزود: ۲۰ درصد از اسب های 
این اســتان از نژاد ترکمن، ۱۰ درصد عرب، ۱۰ 
درصد کرد، ۱۰ درصد خارجی و ۵۰ درصد مابقی 

نیز دوخون و بومی است.
رجبی خمســه تصریح کرد: اســب پونی ویژه 
ســوارکاری کودکان، اســب عرب و کرد برای 
زیبایی، اسب های خارجی برای پرش، ترکمن به 
منظور کورس و پرش و دوخون نیز برای کورس، 

پرش و استقامت است.

اعالم نفرات برتر مسابقات استقامت 
سوارکاری زنجان 

 دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان 
در چهارمین جشــنواره فرهنگی وهنری رویش 
دانشگاه پیام نور به شــش مقام کشوری دست 

یافتند
به گزارش زنگان امروز، رییس دانشگاه پیام نور 
استان زنجان گفت چهارمین جشنواره فرهنگی 
دانشجویی رویش دانشگاه های پیام نور سراسر 
کشور با معرفی برگزیدگان خود به میزبانی استان 

اصفهان به کار خود پایان داد
دکتر علی محمدی با بیان اینکه این رقابت در سال 
۱۳۹۹ و در بین کانون های فرهنگی دانشجویی 
دانشگاه های پیام نور سراسر کشور برگزار شد 
این  این استان با ۶ کانون در این رقابت ها حاضر 

شد که به ۶ مقام  برتر کشوری دست پیدا کرد
 کانون فرهنگی هال احمر به دبیری خانم یاسمن 
جعفری و دانشجوی رشــته علوم تربیتی مرکز 

زنجان مقام نخست این جشنواره را کسب کرد 
آقای حسن خلجی دانشجوی رشته روانشناسی 
مرکز قیدار در بخش شــعر کاســیک مقام اول 

کشور را به دست آورد
خانم گلزار شریفی دانشجوی رشته شیمی مرکز 
زنجان در رشته فرش و گلیم مقام سوم کشور را 

به دست آورد
خانم مریم بازرگان دانشجوی رشته حقوق مرکز 
زنجان در بخش مصنوعــات فلزی با تولید آثار 

دلیله مقام سوم این جشنواره را از آن خود کرد

و خانم عاطفه داوودی دانشــجوی رشته علوم 
تربیتی مرکز زنجان در بخش مســتند ســازی 
شایسته تقدیر در این جشنواره فرهنگی و هنری 

گردید
گفتنی است این جشنواره به میزبانی دانشگاه پیام 
نور استان اصفهان در سال ۹۹ به صورت مجازی 
کار خــود را آغاز و با اعام برگزیدگان در هفته 
دوم اسفند ماه به کار خود پایان داد. اختتامیه این 
جشنواره با حضور معاون محترم فرهنگی وزارت 
عتف و ریاست عالی دانشــگاه پیام نور کشور 
به صــورت مجازی و از طریق سیســتم ویدئو 
کنفرانس برگــزار و از برگزیدگان آن تجلیل به 

عمل آمد

 مسوول هماهنگی امور ایثارگران شرکت 
آب و فاضاب اســتان زنجان گفت: همزمان با  
دهه فجر از ۱۲ خانواده معظم شهید در شرکت 
آب و فاضاب استان زنجان با حضور مدیرعامل 

این شرکت تقدیر شد.
به گزارش زنگان امروز، ایرج رســتمی با اشاره 
به ایثار و جانفشانی شهیدان و خانواده های آنان 
گفت: در همین راســتا از خانواده های شهدای 
شاغل و بازنشسته شرکت آبفای استان زنجان با 

اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.
وی افزود: به استناد دستورالعمل اجرایی تجلیل 
و تکریم از ایثارگران وزارت نیرو شــرکت آب 
و فاضاب استان زنجان طبق برنامه زمان بندی 
شده از تمامی خانواده های معظم شهید، ایثارگر، 
جانباز و آزاده در طول سال تجلیل به عمل آورده 

است.
وی تصریح کرد: دیدار با خانواده شــهیدان، گل 

افشــانی و غبارروبی مزار شهیدان و انجام برنامه 
های فرهنگی نیــز از دیگر اقدامات این امور در 

دهه فجر امسال بود.
وی خاطرنشــان کرد:به تازگــی همزمان با ۱۳ 
رجب ســالروز میاد با ســعادت حضرت علی 
)ع( مصادف با روز پدر نیز از پدر شهید واالمقام 

قهرمان ابوالفضلی زنجانی که از بازنشســتگان 
شرکت آبفا می باشد تجلیل به عمل آمد.

شایان ذکر اســت: هم اکنون ۹۱ نفر از جمعیت 
شاغل در شرکت آب و فاضاب استان زنجان را 
ایثارگران تشکیل می دهند که به نسبت جمعیت، 

بیش از ۳۱ درصد را شامل می شود.

کسب شش مقام برتر کشوری توسط دانشجویان فعال 
فرهنگی دانشگاه پیام نور استان زنجان

تجلیل از خانواده های معظم شهدا 
در شرکت آب و فاضالب استان زنجان

 با نزدیک شدن به روزهای پایان سال شاهد 
افزایش سرســام آور قیمت گوشت قرمز در بازار 
هستیم و شــرایط به جایی رسیده که هیچ قیمتی 
مشخصی برای گوشت قرمز وجود ندارد و حساب 
قیمت ها از دســت اتحادیه قصابان نیز خارج شده 

است.
به گزارش موج رسا، هر روز که به سمت روزهای 
پایانی سال نزدیک می شــویم سرعت نوسانات 
قیمت ها به ویژه کاالهای پرمصرف افزایش می یابد 
که در این میان نوسان قیمت گوشت قرمز نسبت 
به دیگر کاالها قابل توجه است تا آنجایی که دیگر 
اتحادیه قصابان حســاب قیمت ها را هم از دست 

داده و از اعام قطعی قیمت ها باز مانده است.
یادمان نمی رود روزگاری بود که فروشندگان برای 
اینکه به گناه کم فروشــی آلوده نشوند و در واقع 
آخرت خود را به قیمت ناچیز نفروشــند در حین 
فروش کاال ترازوی سمت کاال را کمی سنگین تر 
میکردند اما این روزها کار به جایی رسیده برخی 
از فروشندگان و دالالن با قیمت های کزایی خون 
مردم را در شیشه کردند و آخرت خود را به راحتی 

می فروشند. 
مدتی است گرانی گریبانگیر بازار گوشت قرمز در 
زنجان شــده و قیمت ها هر روز روند صعودی به 
خود گرفته و افزایش قیمت به حدی رســیده که 
خرید گوشت قرمز از توان قشر ضعیف و متوسط 
جامعه خارج شده و این اقام از سفره مردم حذف 

شده است. 
این بخش از جامعه با قیمت های سرسام آور توان 
خرید یک کیلوگرم گوشــت را ندارند و علی رغم 
تمام تمهیدات درنظر گرفته شده بازهم گوشت از 

سفرهایشان حذف شده است. 
این روزها دیگر »گوشت« ماده غذایی کمیاب سفره 
بســیاری از ایرانی ها شده است و قیمت ها سیری 
صعودی به خود گرفتــه و در حاضر نیز در بازار 
زنجان قیمت مشــخصی ندارد و در آشــفته بازار 
سودجویان جوالن می دهند و خبری از نظارت هم 
وجود ندارد و دامنه نوسانات قیمت از میدان احشام 
تا بازار به حدی اســت که هیچ قیمتی ثابتی برای 

گوشت در زنجان وجود ندارد. 
در این میان جای مســووالنی که مدعی این بودند 
که خادم مردم هستند خالی است چرا که از طرفی 
کرونا و سوی دیگر گرانی های مردم را رنج می دهد 
و شــوربختانه هر روز که پایان ســال نزدیک تر 

می شویم نوسانات قیمت ها شدت می یابد. 

بهلول بیات رییس اتحادیه قصابان اســتان زنجان 
در گفت وگو با موج رســا در مورد قیمت گوشت 
قرمز در استان زنجان اظهار کرد: هم اکنون قیمت 

گوشت قرمز در زنجان مشخص نیست. 
وی تصریح کرد: امروز نمی توانم در مورد قیمت 
گوشــت قرمز چیزی بگویم چرا که بازار گوشت 
چند روزی است آشفته بوده و قیمت ها مشخص 
نیستند. ملموس نبودن نظارتها یکی از موضوعاتی 
اســت که مظاهر یوســفی امیری، رییس انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان زنجان 

استان زنجان نیز با آن تاکید دارند. 
وی عنوان کــرد: بارها موضوع را مطرح کردم که 
مشــکل نظارتها اساسی است و باید برای حل آن 

ریشه ای عمل کرد. 
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان زنجان خاطر نشان کرد: هم اکنون نگرانی ما 

در این حوزه این است که وقتی یک صنف متخلف 
جریمه می شــود برای جبران جریمه اعمال شده 
قیمت اجناس خود را افزایــش می دهد، در واقع 
جریمه ها از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. 
وی ابــراز کرد: این اتفاق به خاطر این اســت که 
نظارتها در بازار به صورت هدفمند نیســت و در 

واقع نظارتها به صورت موردی انجام می شود. 
امیــری عنوان کرد: تــا زمانیکــه برنامه ریزی در 
بازرسی ها ایجاد نشــود هر اندازه تعداد بازرسان 
افزایــش یابد باز هم نتیجــه رضایتمندی حاصل 

نمی شود.
قیمت واحدی برای گوشت در بازار وجود ندارد
بیات یکی از کسبه های منصف زنجانی که در توزیع 
گوشــت قرمز فعالیت دارد به موج رسا گفت: در 
بازار زنجان قیمت گوشت قرمز در نوسان شدیدی 

است و قیمتی واحدی برای آن وجود ندارد. 

وی ادامه داد: هم اکنون گوشــت گوساله در بازار 
زنجان بین ۱۲۵ تا ۱4۰ هزار تومان عرضه می شود. 
این فعال صنفی با بیان اینکه گوشت گوسفندی نیز 
از ۱4۰ تومان تا ۱۷۵ تومان در بازار عرضه می شود 
بیان کرد: قیمت گوســفند زنده بــه تازگی کمی 
افزایش پیدا کــرد که این موضوع بهانه و فرصتی 
برای دالالن و سود جویان شــده که در روزهای 

پایانی سال در بازار گوشت قرمز جوالن دهند. 
وی با اشاره به اینکه نوسان قیمت و خرید گوشت 
قرمز در بازار بدون دلیل اتفاق افتاده اســت ادامه 
داد: اتحادیه قیمت گوشت قرمز گوساله را ۱۲۵ تا 
۱۳۰ تومان اعام کرده است اما هر کس با شرایط 
دلخواه خود گوشــت را در بازار عرضه می کند و 
در واقع به هیچ عنوان به قیمت های اعام شــده 

توجه نمی شود. 
بیات با بیان اینکه کســی متعهد به قیمت اتحادیه 

نیســت عنوان کرد: هم اکنون ما در واحد صنفی 
خود گوشت گوساله را از ۱۱۲ هزار تومان تا ۱۱۵ 

هزار تومان عرضه می کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه عرضه گوشت در واحد ما 
۱۲ تا ۱۳ هزار تومان پایین تر از قیمت تعیین شده 
اتحادیه اســت ادامه داد: این روال کار ما است و 
همیشــه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان قیمت ما پایین تر از 

قیمت مصوب اتحادیه است. 
این فعال صنفی با تاکید براینکه گوشت های بسته 
بندی در بازار با قیمت نامتعارف عرضه می شــود 
افزود: در برخی مواقع تفاوت قیمت گوشت قرمز 

واحد ما با بازار ۳۵ هزار تومان تفاوت دارد.
عرضه گوشــت قرمز در بــازار با قیمت های 

ناجوانمردانه
وی با اشــاره به اینکــه افزایش قیمت توســط 
واحدهای بسته بندی بسیار سرسام آور است عنوان 

کرد: نرخی که توسط اتحادیه قصابان برای گوشت 
قرمز تعیین شده بسیار باالتر است. 

بیات با اشاره به اینکه شوربختانه وضعیت قیمت 
گوشت گوســفندی بسیار نامناسب است و کسی 
هم به فکر اصاح قیمت ها نیست عنوان کرد: قیمت 
گوشت قرمز بسیار افسار گسیخته و ناجوانمردانه 

افزایش یافته است. 
وی با بیان اینکه قیمت گوشــت ران گوسفندی 
که در واحد ما با قیمت ۱۳۵  به فروش می رســد 
در بــازار به ۱۷۵ تومان رســیده اســت ادامه داد: 
مجموعه ای که ما به راه انداختیم عرضه گوشــت 
قرمز با ســود متعارف در بین مردم اتفاق می افتد 
در واقع قیمت دام زنده کمی افزایش یافته اما این 
موضوع اینقدر نمی تواند موجب افزایش قیمت ها 

در بازار منجر شود. 
این فعال صنفی با بیان اینکه با قیمتی که گوشــت 
قرمز را عرصه می کنیم به هیچ عنوان ضرر ده نیستیم 
ادامه داد: قیمت گوشــت در برخی مناطق زنجان 
واقعا دور از جوانمردی اســت و در این شــرایط 
اقتصادی که باید بیشتر حواسمان به همدیگر باشد 

واقعا شاهد نامردی در حق مردم هستیم.
تولید گوشت قرمز مازاد بر نیاز استان

محمدعلــی صادقــی مدیــر بهبود امــور دامی 
جهادکشاورزی استان زنجان با تاکید براینکه نیاز 
اســتان به گوشت قرمز حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ تن 
اســت اطهار کرد: در تولید گوشت قرمز در استان 

حدود ۱۰ درصد مازاد برنیاز داریم. 
وی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز متناسب بر 
نیاز استان انجام می شود گفت: ممکن از در مقطعی 
بیشتر و در مقطعی نیز واردات گوشت قرمز نداشته 

باشیم. 
مدیر بهبود امور دامی جهادکشاورزی استان زنجان 
در مــورد راه انــدازی بزرگتریــن مرکز پرورش 
گوسفندی در استان زنجان گفت: هنوز این واحد 
راه اندازی نشــده و بر پایه برنامه ریزی انجام شده 
نیمه اول ســال آینده فاز نخســت این واحد راه 

اندازی می شود. 
وی بیان کرد: در فاز اول ۵ هزار راس دام گوسفندی 
پرورش داده خواهد شد و امیدواریم که تا تیر ماه 

سال آینده این واحد راه اندازی شود. 
صادقــی با تاکید براینکه بــا راه اندازی این واحد 
تولید گوشت قرمز در استان زنجان بسیار افزایش 
می یابد عنوان کرد: در این مرکز گوسفندان اصاح 

نژادی هم پرورش داده خواهد شد.

 با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال؛

قیمت گوشت قرمز افسار پاره کرد
  طعم تلخ گرانی گوشت در سفره های مردم
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 »رضا اردکانیان« وزیرنیرو از نمایشگاه 
جانبی جشــنواره عکس آب با نگاهی به آینده 
که در حاشیه اختتامیه این جشنواره و به همت 
شــرکت آب منطقه ای زنجان و مساعدت و 
همکاری روابط عمومــی وزارت نیرو برگزار 
شد بازدید و در جریان روند برگزاری آن قرار 

گرفت.
ایــن  در  امــروز،  زنــگان  گــزارش  بــه 
بازدید،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
با ارائه گزارش مبســوطی از تعداد عکسهای 
ارسالی به این جشنواره گفت:بیشتر عکسهای 
منتخب در ســطح بین المللی بــوده و دارای 
مفاهیمــی چون؛کمبود و بحــران آب،محیط 
زیست،سازه ه های آبی و دیگر تاسیسات است 
که در صورت تداوم چنین جشنواره هایی می 
توان در آینده شاهد تاثیر آن در جامعه و تغییر 
الگوی مصرف و نوع نگرش مردم به آب این 

مایه ارزشمند حیات بود.
اســماعیل افشــاری همچنین از وزیر نیرو و 
فرنشین روابط عمومی وزارت نیرو و همکاران 

این دفتــر به جهت همکاری الزم در برگزاری 
این جشنواره که شرکت آب منطقه ای زنجان 

دبیرخانه آن را برعهده داشت، قدردانی نمود.
وزیرنیــرو نیز در این بازدید بــا ارج نهادن به 
برگزاری چنین جشــنواره ها و نمایشگاههایی 
که با محوریت تغییر الگوی مصرف اســت ، 
اظهارکرد:با دید هنرعکاســی بسیاری از موانع 

ارتباط با مردم برداشــته می شود و با گفتمان 
هنری اکثریت مخاطبان به هدف اصلی چنین 

آثاری دست پیدا می کنند.
اردکانیان از شــرکت آب منطقه ای زنجان در 
پیگیری و برگزاری چنین جشنواره ای به این 
وسعت، قدردانی نمود و بر ادامه چنین مسیری 

تاکید کرد.

 در جریان آیین اختتامیه جشــنواره 
ملی عکس آب با نگاهی به آینده، »قاســم 
تقی زاده  خامســی« از »امیدوار« مدیر دفتر 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 
و همکاران وی به جهــت برگزاری موفق 
جشنواره ملی عکس آب با نگاهی به آینده 

با اهداء لوح سپاس، قدردانی نمود.
وی در ادامه با بیان اینکه می توانیم با هنر در 
کشور فرهنگ سازی کنیم، تصریح کرد: اگر 
بتوانیم چنین جشــنواره هایی را هر ساله با 
ابتکارعمل های مختلف برگزار کنیم، مطمئنا 
نتایــج آن را در افزایــش آگاهی مردم در 

موضوع آب شاهد خواهیم بود.

 ســفیر ایتالیا در ایران از نمایشگاه 
جشــنواره ملی عکس آب بــا نگاهی به 
آینده بازدید کــرد و از حضور خود در 

ابراز خرسندی نمود. این نمایشگاه 
بــه گزارش زنــگان ا امــروز، »جوزپه 
پرونــه«، ایــران را دارای تمدن اصیل و 
قوی دانســت و گفت: از هرفرصتی برای 
حضور در جمــع هنرمندان و صاحبان اثر 
امیدوارم روابط  استفاده می کنم و  ایرانی 
دوستانه دو کشور که بر پایه همین اصالت 

و نوع دوستی است همیشه برقرار باشد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
در آیین اختتامیه جشــنواره ملی عکس آب که 
در ســالن جلســات وزارت نیرو برگزارشد،بر 
ضرورت استفاده از هنر و فنون تبلیغاتی جدید 

در ارتباز موثر با مردم تاکیدکرد.
به گزارش زنگان امروز، اســماعیل افشاری  از 
اعتمــاد وزارت نیرو در اعطــای دبیرخانه این 
جشــنواره به شــرکت آب منطقه ای زنجان و 
اســتقبال خوب مردم از این جشنواره، قدردانی 

کرد.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این جشنواره 
ارسال بیشترین اثر با مضامین آب و محیط زیست 
و مشــکل کمبود آب است که به نظر میرسد با 
برگزاری کارگاههای تخصصی برای عکاســان 
عاقمند، بتوان آثار پر محتواتری در جشنواره های 

آتی دریافت کرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان در این 
نشست با اشاره به ضرورت حمایت از برنامه های 

آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در موضوع ارزش 
آب، در صورت حمایت الزم از ســوی وزارت 

نیرو برای برگزاری چنین جشنواره هایی در سطح 
بین المللی اعام آمادگی کرد

 آیین پایانی جشــنواره ملی »عکس آب 
بــا نگاهی به آینده« همزمان با روز ملی آب، با 
حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در 

ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در این جشــنواره ملی 
۱۵۰۰ اثــر در ۱۳ محــور مــورد داوری قرار 

گرفت.
بر پایه این گزارش، ارزیابی این جشنواره ملی 
در ۱۳ محــور شــامل »ارزش اقتصادی آب«، 
»کم آبی«، »بحران آب«، »ســازگاری با کم آبی«، 
»تعادل بخشــی آب های زیرزمینی«، »مدیریت 
به هم پیوســته منابع آب و خاک«، »نقش علوم 
اجتماعــی در مدیریت مصرف«، »اســتفاده از 
پساب و بازچرخانی آب«، »صنعت سدسازی و 
توسعه پایدار«، »مدیریت تقاضای آب«، »آب و 

محیط زیست«، »آب و نگاه به آینده«، »مدیریت 
بی رویه آب در بخش کشــاورزی« و »ابنیه های 
تاریخــی مربوط بــه آب شــامل« آب انبار، 

آسیاب های آبی، قنات ها صورت گرفته است.
این گزارش می افزاید، جشنواره ملی عکس آب 
در راستای توسعه مشارکت عمومی برای نیل به 
اهداف وزارت نیرو در تغییر نگرش و رفتار در 
مصرف آب، این مایه حیات، برگزار شده است.
در آیین پایانی این جشنواره که امروز چهارشنبه 
با حضور »قاسم تقی زاده خامسی« معاون وزیر 
نیرو در امور آب و آبفا برگزار شــد، برترین ها 
در موضوعات مختلف به شــرح ذیل معرفی و 

تقدیر شدند.
بخش حرفه ای

کم آبی و بحران آب

رتبه نخست: امین نظری
رتبه دوم: منصوره قلیچی
رتبه سوم: احمد بلباسی

بخش آماتور
مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی

رتبه نخست: مریم رضایی
کم آبی و بحران آب

رتبه دوم: سامان خدایاری
مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی

رتبه سوم: سیدحسین چراغی آقا
ایــن گزارش حاکی اســت، در حاشــیه آیین 
اختتامیه این جشنواره نمایشگاه 4۰ اثر منتخب 
برگزار و وزیر نیرو از آن بازدید کرد. همچنین 
تمبر یادبود جشــنواره با حضور معاون وزیر 

نیرو در امور آب و آبفا رونمایی شد.

بازدید وزیر نیرو از نمایشگاه جشنواره ملی عکس آب با نگاهی به آینده

بازدید وزیر نیرو از نمایشگاه جشنواره ملی عکس آب 
با نگاهی به آینده

در جریان آیین اختتامیه جشنواره ملی عکس آب با نگاهی به آینده :

تقدیرمعاون وزیر نیرو در امورآب و آبفا 
از مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

در جریان آیین پایانی جشنواره ملی عکس آب در وزارت نیرو صورت گرفت؛

بازدید سفیر ایتالیا از نمایشگاه جشنواره ملی عکس آب 
با نگاه به آینده

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در آیین اختتامیه جشنواره ملی عکس آب با نگاهی به آینده:

هنر بهترین زبان گفتگو با مردم است
جشنواره ملی »عکس آب با نگاهی به آینده« به کار خود پایان داد

معرفی برگزیدگان این جشنواره

هیات مدیره شرکت مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجانهیات مدیره شرکت مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

بنا به تصمیم هیات مدیه شــرکت جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شــرکت تعاونی مسکن کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در تاریخ 1399/12/27 روز چهارشنبه ساعت 11 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع 

در خیابان امام مجتمع ممتاز طبقه 3 واحد 302 تشکیل خواهد گردید.
بنابراین بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه 
ذیل در مجمع مزبورر حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را ب توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا خارج 

از اعضای شرکت معرفی نماینده.
دستور جلسه:

1. تصویب نحوه تامین هزینه های شرکت تعاونی.
2. تصویب دستورالعمل حقوق، مزایا و پاداش هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان و مدیران و بازرس.

3. تصمیم گیری در باره هر پروژه با اعضای همان پروژه.
4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره.

5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400

بنا به تصمیم هیات مدیه شــرکت جلســه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمی زنجان در تاریخ 1399/12/27 روز چهارشنبه ساعت 10 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان امام 

مجتمع ممتاز طبقه 3 واحد 302 تشکیل خواهد گردید.
بنابراین بدینوسیله از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه 
ذیل در مجمع مزبورر حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را ب توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا خارج 

از اعضای شرکت معرفی نماینده.
دستور جلسه:

1. طرح و تصویب تمدید ماده 6 اساسنامه )دوره فعالیت شرکت تعاونی(
2. طرح و تصویب بند ب ماده 12 اساسنامه
3. طرح و تصویب تبصره ماده 20 اساسنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العادهآگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
تاریخ انتشار:
99/12/16 

نوبت سوم
تاریخ انتشار:
99/12/16 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجانشرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

به سود شماست تبلیغات در  روزنامه
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اذان ظهر

12:27

غروب آفتاب

18:15

اذان مغرب

18:33

نیمه شب

23:45

اذان صبح فردا

5:14

طلوع صبح فردا

6:38

وضعیت آب و هوای زنجان:

-4
9

جنگ با من و آن هم مثل دشمن خونی
گاه زیتونی ! پیک صلح بودی تو، ای ن

ربمنی هنوز اّما جز تو جان پناهم نیست
رو هب من هک می اتزد رغبت شبیخونی

بی حضور خورشیدت ربق چشم اه را نیز

قتل عام خواهد کرد، شب- سیاه طاعونی-
یار، یا مدد! بفرست گردبادی از چشمت

ورهن می خورد ما را، ریگ اهی افیونی
از حوالی زلفت بار خویش می بندند

باداه هک می آرند، عطراهی رتخونی
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

معضالت شهری از دریچه دوربین زنگان امروز

پروژه تفریحی نیمه کاره »زنجان کوه«
 عکس ها: ناصر محمدی 

گان دوربین زن


