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فرنشین کل دادگستری زنجان خبر داد:

کاهش 21 درصدی جمعیت کیفری در زنجان 
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رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان:
عمل به تعهدات ارزی
شرط بهره مندی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی است

بهمن اگرچه سردترین ماه سال بود
اما همیشه معنی ناب وصال بود
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عضو شورای شهر زنجان خبر داد: بودجه آتش نشانی زنجان در سال آینده

 فقط 11 میلیارد تومان 
 ماشین های آتش نشانی زنجان فرسوده و عمر باالی ۳۵ سال دارند

 رییس اتــاق بازرگانی تهران می گوید 
سیاستهای غلطی که در حوزه مدیریت ارز در 
ماه ها و ســالهای گذشته وجود داشته، باعث 
شــده صادرکنندگان هیچ چشم انداز دقیقی از 

آینده نرخ ارز نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری امروز در 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
بیان کرد: موضوع قیمــت ارز و نقش آفرینی 
آن در صادرات اهمیت بسیار زیادی  در آینده 
اقتصادی کشــور دارد. برای مثال آمریکا برای 
واردات کاالهای چینی تعرفــه وضع کرد اما 
چین با کاهش ارزش پول ملی خود توانســت 
بــازار صادراتی را حفظ کــرده و از صدمه به 

تجارتش جلوگیری کند.
وی با بیان این که ایران فرصت طالیی افزایش 
قیمت ارز برای باال بردن صادرات را از دست 
داده اســت بیان کرد: ما باید این پرســش را 
بپرسیم که چرا با وجود چهار برابر شدن قیمت 
ارز، صادرات ما نه تنها افزایش نیافت که حتی 
در برخی ماه ها روند کاهشی نیز پیدا کرد. البته 
مسائل مربوط به تحریم و محدودیتهای اقتصاد 

ایران نیز مطرح اســت اما نباید فراموش کرد 
که از فرصت افزایش نرخ ارز استفاده نکردیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تا ســال 
1397 میزان صادرات کشــور یــک افزایش 
منطقی را تجربه می کرد اما پس از آن با جهش 
قیمت ارز، چالشهای زیادی در حوزه صادرات 
و تجارت ایجاد شد و با توجه به نبود مدیریت 
دقیــق، نه تنها نرخ ارز باعث افزایش صادرات 

نشد که ما شاهد کاهش آن نیز بودیم.
خوانساری با اشاره به کاهش دوباره نرخ ارز در 
روزهای گذشته بیان کرد: این که دولت بگوید 
قصد دارد نــرخ ارز را کاهش دهد و این خبر 
را ناگهانی مطرح کند بار دیگر شــرایط صادر 
کنندگان را برهــم خواهد ریخت. صادرکننده 
نیاز به ثباتــی دارد که در دل آن بداند ارز را با 
چه قیمتی دریافت می کند و پس از صادرات 
کاال نرخ تبدیل ارز چقدر خواهد بود. وقتی هر 
روز ایــن نرخ تغییر می کند، صادر کننده هیچ 
چشــم اندازی از آینده ندارد و به همین دلیل 
انگیزه اش برای ادامه کار کاهش پیدا می کند.

رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین به مشکل 

قطع شــدن برق در هفته گذشته نیز اشاره کرد 
و گفت: با توجه به این که اطالع رسانی دقیقی 
در این زمینــه صورت نگرفت، بســیاری از 
واحدهای تولیدی و صنعتی با مشــکل مواجه 
شدند و از سوی دیگر ابهام ها درباره سوزاندن 
مازوت یا استخراج بیت کوین سر جای خود 
باقــی ماند؛ در شــرایطی که مــردم و فعاالن 
اقتصادی انتظار یک گزارش دقیق در این زمینه 

را دارند.

 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
خرم دره گفت: پســماند صنایــع از مهم ترین 

دغدغه های زیست محیطی خرم دره است.
توکل سلیمانی در نشســت مدیریت پسماند 
شهرســتان خرم دره با اشــاره به قصور برخی 
از دهیاران در انتقال زباله روستایی به جایگاه 
تعیین شــده، عنوان کرد: در برخی از روستاها 
زباله ها در میانه راه و قبل از رسیدن به جایگاه 
زباله رها می شــود که همیــن موضوع چهره 

زشتی به سیمای روستاها می بخشد.
وی با تاکید بر ضــرورت حضور فعال مردم 
برای حفاظت از محیط زیســت و بهره گیری 
از این ســرمایه عظیم بــرای حفظ این  نعمت 
خدادادی برای آیندگان، تصریح کرد: در همین 
راستا ســمن آوان، امســال اقدام به 1۰ مورد 

پاک سازی محیط زیست کرده است.
این مســوول یکی از دغدغه های شهرســتان 
خرم دره در راســتای حفاظت از محیط زیست 
را پســماندهای صنعتی عنــوان کرد و یادآور 

شد: این پسماندها به اصفهان منتقل می شود که 
همین انتقال هزینه زیادی به واحدهای تولیدی 
تحمیل می کند که برای حل این مشکل نیز یک 

سرمایه گذار اعالم آمادگی کرده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت خرم دره با 
اشــاره به اینکه یکی از مشکالت پیش روی 
سرمایه گذار برای ساماندهی پسماند صنایع در 
شهرستان، نداشتن زمین است، اضافه کرد: اگر 
زمین در اختیار این شــخص قرار گیرد کمک 

قابل توجهی به صنایع خواهد شد.
این مسوول از کشــف 11 فقره سالح قاچاق 
و وجــود 1۸ فقره پرونــده در این زمینه خبر 
داد و گفــت: در تالش هســتیم این آمارها از 
طریق فرهنگ ســازی و همکاری همه مردم و 

مسووالن کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه شوربختانه شاهد هستیم 
عده ای از مردم زباله هــای خود را در طبیعت 
رها می کنند، اظهار کــرد: رها نکردن زباله در 
طبیعت بهترین هدیه برای نســل های کنونی و 

آینده است. فرماندار خرم دره نیز در ادامه این 
نشست اظهار کرد: هم اکنون تنها جایگاه زباله 
شهرستان اشباع شده است که باید اهتمام الزم 
برای حل این مشکل توسط شهرداری وجود 

داشته باشد.
اقدامات  یــادآوری  بــا  حجــت محمــدی 
زیست محیطی انجام شده در شهرک صنعتی، 
افزود: شــهرک صنعتی خرم دره جزو معدود 
شــهرک های صنعتی استان اســت که دارای 

تصفیه خانه مورد تایید محیط زیست است.
این مســوول بــا اشــاره به توقــف فعالیت 
چوب بری هــای غیرمجاز در خــرم دره که در 
حفاظت از درختان شهرســتان نقش بســیار 
تاثیرگذاری دارد، گفت: با توجه به پیگیری های 
انجام شده متوجه شدیم که از شش شهرستان 
که عمدتاً نیز شــمالی هســتند، به شهرستان 
چوب حمل می شــود و ۶۰ درصــد بارهای 
غیرمجاز چوب کشف شده در شهرستان متعلق 

به دیگر شهرها است.

 طبق اعالم رییس اتحادیه نمایشــگاه 
داران و فروشندگان خودرو تهران در وضعیت 
بازار خــودرو و تغییرات آن نســبت به هفته 
گذشــته، بــازار همچنان آرام بــوده و ریزش 
قیمت ها ادامه دارد؛ این در حالی است که سطح 
معامالت کامال به صفر رسیده و هیچ خریداری 

در بازار نیست.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه بازار خودرو هم اکنون در آرامش مطلق 
به ســر می برد؛ اظهار کرد: در حقیقت بازار در 
خواب کامل فرو رفته اســت؛ چراکه معامالت 
به نقطه صفر رسیده است و تا زمانیکه نرخ ارز 
در مبلغی مشخص، ثابت نماند، مشتری خرید 
خود را انجام نمی دهد و منتظر کاهش بیشــتر 
قیمت ها می ماند تا خودرو مورد نظر خود را در 

ارزان ترین حالت ممکن خریداری کند.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران ادامه داد: از سوی دیگر فروشنده 
در بازار بسیار اســت و می خواهد خودرو در 
اختیار را بفروشــد اما خریداری وجود ندارد، 
بنابرایــن باتوجه بــه اینکه معاملــه ای انجام 
نمی شــود، درصد ریزش، پــس از همان 1۰ 
درصد  عالوه برای کاهش 3۲ درصدی آبان ماه 
به بعد، هنوز عدد مشخص ندارد و هفته آینده 
دقیق تر می تــوان در مورد میزان کاهش قیمت 
صحبت کرد، اما روند نزولی قیمت ها همچنان 

ادامه دارد.
وی افزود: به طور مثال ســمند LX و پژو ۴۰۵ 
GLX در کانــال 17۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیــپ ۲ در محدوده 1۸۰ تا 1۸۲ میلیون تومان 
قرار دارند. همچنین در گروه محصوالت سایپا 
نیز پراید حدود 9۵ میلیون تومان، تیبا کمتر 11۵ 
میلیون تومان و ساینا حدود 1۲۶ میلیون تومان 
قیمت دارند. اما همانطور که اشاره شد، به دلیل 
اینکه معامله انجام نمی شود، قیمت مشخصی 

هم وجود ندارد اما مشخص است که قیمت ها 
درحال کاهش است.

موتمنی تاکید کرد: چناچه نرخ ارز به مدت دو 
هفته در یک قیمت تثبیت شــود، بازار دوباره 
فعال شده و معامالت از سر خواهد گرفته شد و 
راحت تر می توان در مورد تغییرات آن صحبت 
کرد. زمانیکه در ماه های گذشــته ارز در کانال 
۲۵ هزار تومان برای مدتی ایســتاد، با حضور 
فروشنده و خریدار در بازار معامالت صورت 
می گرفت و اکنون خریدار منتظر کاهش بیشتر 
در قیمت هاســت؛ بنابراین خرید خود را انجام 

نمی دهد.
تنها قیمت محصوالت مدیران خودرو ارزان تر 
از کارخانه؛ محصوالت دو خودروساز اصلی 

هنوز پایین تر از بازار
این مقام صنفی در پاســخ بــه اینکه آیا قیمت  
خودروها به زیر قیمــت کارخانه ای آن ها نیز 

رســیده اســت؟ گفت: تنها در محصوالت 
مدیران خودرو، کاهش قیمت ها حتی تا به زیر 
قیمت کارخانه ای دیده می شود، اما هنوز برای 
محصوالت پرتیراژ دو خودروساز اصلی این 

اتفاق نیفتاده است.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران همچنین در پاسخ به اینکه آیا با 
اعالم قیمت  1۸ خودرو مشمول تغییر فرمول 
قیمت گــذاری و اعالم و اعمــال قیمت های 
جدیــد مصوب شــورای رقابــت در بهمن 
ماه، این امکان وجود دارد که شــاهد نوسان 
افزایشــی یا تغییرات عمده در بازار خودرو 
باشــیم، نیز تصریح کرد: فعال بازار به همین 
شــکل نزولی پیش بینی می شــود و تا پایان 
ســال کنونی، افزایش قیمت در بازار خودرو 
نخواهیم داشت و احتمال کاهش بیشتر وجود 

دارد و افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران:

چشم اندازی از آینده نرخ ارز نداریم

پسماند صنایع؛ مهم ترین دغدغه های زیست محیطی خرم دره

رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران:

آرامش مطلق در بازار خودرو 
 فعال قیمت ها نزولی است

معضلی 
به نام 

خام فروشی 
زیتون 
طارم 
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قهرمان زنجانی المپیک گرفتار غول بیکاری 
 دارنده مدال طالی جهان محتاج نان شب است

به سود شماست

تبلیغات در

      زنگان امروز

روزی که برگ سبز حضورت رقم زدند
آن روز بهتر از همه ماه و سال بود
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اســتان  اتحادیــه صادرکنندگان  رییس   
زنجــان با بیان اینکه بر پایه قانون صادرکنندگان 
به هر شکلی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند 
گفت: با این وجود عمل به تعهدات ارزی شرط 
بهره مندی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی شده 

است.
به گزارش زنــگان امروز، مهــدی رنگرونا در 
گفت وگو با موج رســا، به مشــکالت مالیاتی 
صادرکننــدگان اشــاره و اظهار کــرد: همچنان 
صادرکنندگان با مشکل مالیات مواجه هستند و 
هم اکنون فعالین اقتصادی نیز مورد حسابرســی 

مالیاتی قرار می گیرند.
وی تصریح کرد: محدودیت زمانی در نظر گرفته 
شده برای حسابرســی مالیاتی فعالین اقتصادی 
باعث شده فعالیت اقتصادی این افراد با مشکل 

مواجه شود. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان 
زنجان بیــان کرد: یکی دیگر از مشــکالتی که 
فعالین اقتصادی با آن مواجه هســتند این است 
کــه اعتبارات ارزش افــزوده آنها مورد پذیرش 
قرار نمی گیرد و این موضوع باعث تحمیل شدن 
هزینه اضافه برای فعالین این قشر از جامعه شده 

است.
وی با بیان اینکه مشکالت مختلفی برای فعالین 
اقتصادی استان توسط بانک مرکزی ایجاد شده 
اســت افزود: توجه و حل این مشــکالت برای 
بخش خصوصی مهمتر از رفع تحریم ها اســت، 
در واقع بخــش خصوصی با تحریم های داخلی 

مواجه هستند.
رنگرونا در مورد معافیت مالیاتی صادرکنندگان 
گفت: صادرات به هر شکلی از معافیت مالیاتی 

برخوردار هستند اما شوربختانه معافیت مالیاتی 
را منــوط به عودت ارز حاصل از صادرات قرار 
دادند یعنــی چنانچه صادرکننــدگان نتوانند به 
تعهــدات ارزی خود عمل کننــد از مالیات نیز 

معاف نخواهند شد.
وی در مورد عملکرد صادرکنندگان استان زنجان 
نسبت به تعهدات ارزی عنوان کرد: خوشبختانه 
در اســتان زنجــان صادرکنندگان تــا حدودی 

توانستند به تعهدات ارزی خود عمل کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان اظهار 
کرد: چند نفر از صادرکنندگان با مشکل تعهدات 
ارزی مواجه بودند که برای حل مشکل تعهدات 
ارزی آنها با کمک ســازمان صمت اقدام شــده 
است و تقریبا در استان زنجان در حوزه تعهدات 

ارزی مشکلی وجود ندارد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان:

عمل به تعهدات ارزی
شرط بهره مندی صادرکنندگان از معافیت مالیاتی است

امسال و با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد ریال 
انجام شد؛

اجرای آسفالت معابر
25 روستای استان

 مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب 
اســالمی استان زنجان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد:  در ســال کنونی آسفالت معابر 
۲۵ روستای استان به مساحت 1۰9۰71 متر 
مربع  با اعتبــاری بالغ بر  ۶۸ میلیارد ریال 
از سوی بنیاد مسکن استان صورت گرفته 

است.
رضا خواجه ای با بیان اینکه، هم اکنون تهیه 
و اجرای طرح هادی  روســتایی به عنوان 
سند توسعه روســتایی توانسته به روستاها 
هویت بخشــد، تصریح کــرد: : اهمیت و 
ضرورت تهیه و اجــرای طرح هادی این 
اســت که روســتاهای دارای طرح هادی 
از شــرایط ویژه ای در عمــران و آبادی از 
قببــل خدمات زیربنایی، اجرای طرح های 
عمرانی و تخصیص منابع مالی نســبت به 
روستاهای بدون طرح هادی می باشند، لذا 
تهیه طرح و اجرای آن بــا توجه به ورود 
امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی بر 
کیفیت و بهبود زندگی اهالی در بلند مدت 

موثر است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان تاکید کرد: باید 
با انجام برنامه ریزی های مناسب در جهت  
توسعه روستاها، فضای زندگی شایسته ای 
برای ساکنین روستاها فراهم نمود تا از این 
طریق روستاییان نیز فرصت زندگی و رشد 

و توسعه را داشته باشند. 
وی با بیان اینکه، مبلغ اعتبار مصوب جهت 
تهیه طرح هادی و بازنگری در سال جاری  
از منابع ملــی،   ۵۰۰ میلیون تومان   برای 
1۴روســتا  می باشد، افزود: میانگین  تهیه 
طرح هادی روســتاهای باالی ۲۰ خانوار 
در سطح کشــور ۲/9۶  درصد و در استان 
زنجان ۸/99درصد  است که در این زمینه 
استان زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار 

دارد.
خواجه ای با اشــاره به اینکه، مبلغ اعتبار 
مصوب جهت اجرای طرح هادی در سال 
جاری  از منابع اســتانی برای  ۶۸ روســتا  
به میــزان  1۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان   
و تخصیــص  ۵ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
تومان برای ۴3 روســتا می باشد، ادامه داد:  
همچنین مبلغ اعتبار مصوب جهت اجرای 
طرح هادی در ســال کنونی  از منابع ملی  
برای  ۴۴روستا  به میزان 1۴ میلیارد و ۵۶۰ 
میلیون تومان   و تخصیص 7 میلیارد و 7۰۰  

میلیون تومان  برای ۲۲روستا می باشد.

خبـرخبــر

معاون آموزش ابتدایی استان زنجان
 حضور دانش آموزان ابتدایی 

در مدارس استان زنجان 
اجباری نیست

 معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجان گفت: 
حضور دانش آموزان در مدارس مناطقی از 
استان که به لحاظ شــیوع ویروس کرونا 
در شــرایط زرد و آبی قرار دارند، اجباری 

نیست.
به گزارش تســنیم، صیاد سالمی در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه بازگشــایی 
مــدارس و حضور دانش آمــوزان ابتدایی 
اســتان همسو با کشور مطابق با ستاد ملی 
مبارزه با کرونا انجام خواهد گرفت، اظهار 
داشــت: بر پایه تکلیفی که وزیر آموزش 
و پرورش برای سراســر کشور و استان ها 
تعیین کرده پایه های اول و دوم ابتدایی و 
همچنین مدارس با زیر ۵۰ نفر جمعیت در 
شهرستان هایی که از لحاظ شیوع ویروس 
کرونا در وضعیــت زرد و آبی قرار دارند 

بازگشایی می شود.
وی بــا بیان اینکه بازگشــایی به این معنا 
اســت که دانش آموزان اجازه حضور در 
مدرسه خواهند داشت گفت: اجباری برای 
با این وجود  حضور دانش آموزان نیست. 
بر پایــه برنامه های ابالغی دانش آموزان به 
شکل محدود با 1۰ نفر در کالس حضور 

خواهند داشت.
معاون آمــوزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان گفت: طبق گفته 
ابتدایی  رضوان حکیم زاده معاون آموزش 
وزارت آموزش و پرورش شورای مدارس 
در باره نحــوه حضــور دانش آموزان در 
مــدارس تصمیم گیری خواهند کرد با این 
حال در طول روز های آینده فراخوان الزم 
در این راســتا به تمام اولیــا دانش آموزان 

ارائه داده خواهد شد.
وی تصریــح کرد: حضــور دانش آموزان 
در مدارس در یک زمان مشــخص توسط 
شورای مدارس تعیین می شود اما باید این 
اطمینــان را به خانواده ها داد که با رعایت 
تمام پروتکل های بهداشتی مدارس شروع 

به فعالیت خواهند کرد.
معاون آموزش ابتدایی استان زنجان با بیان 
اینکه هم اکنون استان زنجان در وضعیت 
زرد کرونایــی قرار دارد،  گفت: شــرایط 
حضور طبق مصوبه فراهم است و بر پایه 
تصمیم شورای مدرسه در روز های آینده 

اطالع رسانی ها انجام خواهد شد.

 رییس کمیســیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر زنجان با اشاره به بودجه 11 میلیارد 
تومانی آتش نشانی زنجان در سال آینده گفت: این 
بودجه پاســخگوی نیازهای بی شمار این سازمان 

نیست.
به گزارش زنگان امروز، منصور مرادلو در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در زنجــان اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که در شهرداری در رابطه با آن مشکل 
داریم، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز 

در سازمان آتش نشانی است.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر زنجان با اشــاره به اینکه آتش نشانی یکی از 
مهمترین سازمان های شــهرداری است چون در 
حوادث نقش تعیین کننده دارد، گفت: شوربختانه 
از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و بحث بودجه ای 

از ســال های گذشــته توجه جدی به این سازمان 
نشده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده آتش نشانی 
فقط 11 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که جای 
تامل دارد، افزود: این مبلغ بودجه در مقایسه با دیگر 
شهرهای همجوار )اردبیل، قزوین و همدان( که در 
حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده، ناچیز است و کفاف 

نیازهای سازمان را نمی دهد.
مرادلو با بیــان اینکه بودجــه 11 میلیارد تومانی 
جوابگوی حتی خرید نردبان ۵۰ متری، تجهیزات 
انفــرادی از جملــه لبــاس و همچنیــن تجهیز 
ایستگاه های آتش نشانی را نخواهد بود، اضافه کرد: 
آتش نشانان در باالترین دما ) بعضا 7۰۰ درجه ( در 
عملیات حضور پیدا می کنند، در حالی که تجهیزات 
اولیه و ضروری و ماســک های تنفسی مورد نیاز 

کافی نبوده و استاندارد الزم را ندارد.
وی تصریــح کرد: از طرفی در شــهرداری مجوز 
بلندمرتبه ســازی داده می شــود و از طرفی دیگر 
نردبان آتش نشــانی نداریم و این دو در تناقض اند 

و شهردار باید به فکر چاره باشد.
رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شــهر زنجان همچنین به ماشــین آالت مورد نیاز 
آتش نشــانی زنجان اشــاره کرد و گفت: بیشــتر 
ماشین های آتش نشانی فرسوده است و عمر باالی 
3۵ ســال دارد، ماشــین هایی که در عملیات  های 

بزرگ جوابگو نخواهد بود.
مرادلو با تأکید بر توجه بیشتر به سازمان آتش نشانی 
و نیازهای آن افزود: کار این سازمان با جان مردم در 
ارتباط است و مهمتر از آن جان خود آتش نشانان 
است که باید حفاظت شود، موضوعی که در خرید 

لباس ها و تجهیزات ایمنی به آن بی توجهی شــده 
است.

وی گفت: مهمترین مســئله توجه به سختی کار 

موجود در کار آتش نشــانان که توام با اســترس 
زیاد اســت که نباید به عنوان یک شــغل عادی 
به آن نگریســته شود و مســئله دیگر ایمن سازی 

ساختمان ها و تجهیزات و وســائل مورد استفاده 
است که شوربختانه بعضا شاهد حوادث تلخ و از 

دست رفتن جان شهروندان عزیز هستیم.

عضو شورای شهر زنجان خبر داد: بودجه آتش نشانی زنجان در سال آینده

 فقط 11 میلیارد تومان 
 ماشین های آتش نشانی زنجان فرسوده و عمر باالی ۳۵ سال دارند

 معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان زنجان گفت: از 
محــل فروش اموال مــازاد و از محل اعتبارات 
قانون الحــاق برخی مواد به تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت، حدود 7۵ درصد اعتبارات 
برای پرداخت کســری قراردادها و امور رفاهی 

تامین شده است.
احمد خداوردی در نشست شورای برنامه ریزی 
و توسعه استان زنجان اظهار کرد: مبلغ 13 میلیارد 
و ۲۲۰ تومان از محل اعتبارات موضوع افزایش 
بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان از 
محل فروش اموال مــازاد و ۸.۵ میلیارد تومان 
از محل اعتبارات قانون الحــاق برخی مواد به 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تفاهم نامه 
نحوه تامین و تخصیص دیگر اعتبارات هزینه ای 

استان ها با وصول درآمدها محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه با تامین این اعتبارات و از 
محل دیگر منابع در مجموع ۴۸ میلیارد تومان از 
کسری های استان تامین خواهد شد، عنوان کرد: 
کسری قراردادهای حقوقی، بیمه ها شامل بیمه 
خودرو و ســاختمان و منابع مورد نیاز سوخت 
آب، بــرق، گاز و اینترنت و نیز آموزش مدیران 

جوان تا 7۵ درصد تامین اعتبار شده است.

معــاون هماهنگــی برنامه و بودجه ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان زنجان تصریح 
کــرد: ۸۸ میلیون تومــان از محــل اعتبارات 
هزینه ای امســال بابــت تعهــدات پروژه های 
پژوهشی مصوب سال های گذشته دستگاه های 
اجرایی شــامل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، بهزیستی، منابع طبیعی و آبخیزداری 

و جهادکشاورزی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه امســال ۲7 استخدام جدید در 
اســتان داشتیم، یادآور شــد: اعضای نشست با 
3۴۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای سال 
کنونی و تنظیم موافقت نامه به ارزش ۲ میلیارد و 
۶3۰ میلیون ریال برای نیروهای جدیداالستخدام 
اداره امور عشایر استان موافقت شد و 3۰ میلیارد 
ریال نیز برای تولید و اشــتغال به سازمان بسیج 

سازندگی استان تعلق گرفت.

مدیر آموزش، پژوهش و آینده نگری ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان نیز در این 
نشســت یادآور شد: 1۴ عنوان برای محورهای 
پژوهشی امسال پیشنهاد شــده است که شامل 
بررسی و ارائه الگوی کاربردی - اجرایی تشکیل 
و توسعه زنجیره های تولید و عرضه صنایع برق 
و الکترونیک و فناوری اطالعات استان، تشکیل 
و توســعه زنجیره های تولید و عرضه در صنایع 
نساجی، تشــکیل و توسعه زنجیره های تولید و 
عرضه در صنایع معدنی و فلزات استان و صنایع 

دارویی می شود.
خلیــل قاســملو ادامــه داد: بررســی و ارائه 
الگوی کاربردی - اجرایی تشــکیل و توســعه 
زنجیره هــای تولید و عرضــه محصول زیتون، 
سیب زمینی، کشمش، ماهی و محصول گیاهان 
دارویــی، طراحی الگو و مدل مطلوب شــبکه 
راســتای جهش  در  جــذب ســرمایه گذاری 
امکان ســنجی، بومی ســازی و استقرار  تولید، 
صنایــع تبدیلی و تکمیلی در محصوالت عمده 
کشــاورزی، تشکیل و توســعه زنجیره  صنعت 
حمل و نقل و بررسی تاب آوری شهری زنجان 
در برابر حوادث و مخاطــرات طبیعی از دیگر 

محورهای پژوهشی است.

تامین کسری اعتبارات از محل فروش اموال مازاد در زنجان

 فرنشــین آموزش وپرورش استان زنجان 
گفت: تا سال 1۴۰۴ تعداد 7۲۰ کالس درس در 

شهر زنجان مورد نیاز است.
شــورای  نشســت  در  مظفــری  حســن 
آموزش وپرورش اســتان زنجان بــا بیان اینکه 
اطلس دسترسی آموزشــی دانش آموزان بر پایه 
روش های مختلف تهیه شــده است، اظهار کرد: 
هم اکنون وضعیت دسترسی مدارس به اینترنت 
احصا شده و از 3۰۵ مدرسه ای که در زنجان در 
این زمینه مشکل داشتند با انعقاد تفاهم نامه بین 

آموزش وپرورش و اداره کل ارتباطات مشکل به 
زودی حل می شود و تا دهه فجر هیچ مدرسه ای 

در زنجان بدون اینترنت نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه تا دو ماه گذشته ۲۰۰ دستگاه 
تبلت بین دانش آموزان زنجانی توزیع شده است، 
افزود: هم اکنون ۲۶۰۰ تبلت دانش آموزی تهیه و 
بین افراد نیازمند توزیع شده است. بیشتر کمک ها 
توســط خود فرهنگیان بوده و پویش تهیه تبلت 
توسط امام جمعه و اســتاندار زنجان راه اندازی 

شده است.

این مسوول با بیان اینکه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومــان در قالــب وام قرض الحســنه در اختیار 
والدین قــرار خواهد گرفت، ادامه داد: ۲ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان نیــز به خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد و  بهزیستی اختصاص یافته 

است.
فرنشین آموزش وپرورش استان زنجان خاطرنشان 
کرد: تا ســال 1۴۰۴ تعداد 7۲۰ کالس درس در 
شهر زنجان نیاز اســت و  بر پایه تفاهم نامه ۶3 
مدرســه 1۲ کالســه در طول سه ســال ساخته 

می شود و این در حالی است که در استان نیازمند 
1۰۰ هکتار فضای آموزشی تا سال 1۴۰۴ هستیم.
در ادامــه، رییــس اداره مشــارکت های مردمی 
اداره کل آموزش وپرورش اســتان زنجان با اشاره 
به اینکه 1۴ شورای آموزش وپرورش در زنجان 
فعال اســت، اظهار کرد: از این تعداد 13 شــورا 
شهرســتانی و یک شــورا اســتانی است. 1۰۲ 
نشســت شــورای آموزش وپرورش در زنجان 
برگزار و ۵3۵ مصوبه در این جلســات تصویب 
شــده اســت. علی بیات با اشــاره به اینکه 9۴ 

درصــد مصوبات اجرایی شــده اســت، افزود: 
بیشتر مصوبات در شهرستان های در طارم و ابهر 
تصویب شده و شهرستان ابهر نیز بیشترین درصد 

اجرای مصوبات را داشته است.
این مســوول با بیان اینکــه 17 درصد مصوبات 
است،  آموزشــی  آموزش وپرورش  شــوراهای 
خاطرنشــان کرد: هشــت مصوبه پرورشی، ۲۵ 
پــروژه اداری، 17 مصوبــه مالــی، 1۰ مصوبه 
عمرانی، 1۵ پروژه رفاهی و خدماتی و هشــت 

پژوهشی بوده است.

فرنشین آموزش وپرورش استان عنوان کرد:

نیاز به ۷۲۰ کالس درس تا سال ۱۴۰۴ در زنجان
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جامعه

چهارشنبه 1 بهمن ماه  1399 / نمره 698 / سال سوم

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
استان زنجان گفت: تاکنون از لحاظ ابتالی معتادان 
متجاهر اســتان به بیماری کرونا موردی مشاهده 
نشــده و از معتادان متجاهر جمع آوری شده نیز 

هیچ گونه فوتی ناشی از بیماری کرونا نداشته ایم.
به گــزارش زنــگان امروز فاطمــه رضایی ظهر 
دیروز)3۰ دی ماه( در نشســت شورای هماهنگی 
مبارزه با موادمخدر استان که در محل استانداری 

زنجان برگزار شــد، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
زرد کرونایی اســتان، اقدامات الزم و عملی برای 
جمــع آوری معتادان متجاهر اعــم از تامین مرکز 
قرنطینــه و مناطقی که از لحــاظ تجمع حاد بود، 
توسط نیروی انتظامی استان بررسی و در ۲3 و ۲۴ 
دی ماه مرحله چهارم جمع آوری معتادان متجاهر 

استان انجام شد.
وی از جمــع آوری 1۰۰ معتــاد متجاهر از مرکز 

استان و ۲۰ معتاد متجاهر نیز از شهرستان های ابهر 
و خرم دره خبر داد و افــزود: جمع آوری معتادان 
متجاهر با رعایت همه پروتکل های بهداشــتی و 
انجام تست ســریع )رپید( کرونا و قرنطینه کردن 

افراد جمع آوری شده انجام شد.
این مسوول با بیان اینکه تاکنون موردی از ابتال به 
کرونا در معتادان متجاهر جمع آوری شده در استان 
وجود نداشته است، خاطرنشــان کرد: از ابتدای 

اسفندماه پارسال تاکنون ۴۲۰ معتاد متجاهر آقا به 
مرکز تبصره ۲ ماده 1۶ اســتان و 111 نفر شاکی 
خانواده با دســتور مقام قضایی به مرکز ویژه افراد 
شــاکی خانواده و ۴۰ نفر خانم اعم از خودمعرف 
و دستگیری در طرح جمع آوری معتادان متجاهر 
توســط پلیس به مرکز بانوان ارجاع داده شده اند، 
گفتنی اســت در مجمــوع ۵71 معتاد متجاهر در 

استان ساماندهی شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان : تا به امروز

معتاد متجاهر کرونایی در زنجان نداریم

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
جمعیت کیفری ورودی بــه زندان ها در 9 ماهه 
گذشــته از سال کنونی کاهش ۲1 درصدی یافته 

است.
به گزارش زنگان امروز حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
در ســند تحول قضائی توجه ویــژه ای به مقوله 
پیشــگیری شده اســت، اظهار کرد: سند تحول 
به عنوان یک منشــور برگرفته از قوانین عادی، 
دستوالعمل ها، ماموریت ها و بر پایه قانون اساسی 
است که مورد انتظار و توقع رهبر معظم انقالب 

نیز بوده  است.
وی افزود: ســند تحول دارای ســه فصل است 
که در فصل دوم به موضوعات پیشــگیری اشاره 
و تأکید شده است و ســه چالش در این بخش 
شناسایی شده که برای این چالش ها راهکارهایی 

برای برون رفت  تبیین شده است.
رییس شــورای پیشــگیری از وقوع جرم استان 
زنجــان با تقدیــر از تالش هــا و اقدامات موثر 
اعضای شورا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم استان افزود: بر پایه رتبه بندی اقدامات 
و فعالیت ها معاونت های  پیشگیری از وقوع جرم 
استان ها توسط  معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، رتبه استان در سال 99 از 
۲۸ به 13 ارتقا پیدا کرده که نشــان از اهتمام این 
شورا برای اجرای دستورالعمل ها و سیاست های 

ابالغی مرکز است.
صادقی نیارکی با اشــاره به ابالغ دســتوالعمل 
شناســایی و اعاده اموال نامشــروع مسووالن به 
بیت المال گفت: این قانون مشــمول مســووالن 
دولتی، موسسان غیر دولتی، مرتبطین و اشخاص 
حقیقی اســت و ما معتقدیــم در این  خصوص  

اقدامات پیشــگیرانه مقدم بــر برخورد قانونی با 
متخلفین است.

رییس کل دادگســتری اســتان زنجان تصریح 
کرد: موضوع مأموریت ها و برنامه های شــورای 
پیشــگیری از وقوع جرم استان برای سال 1۴۰۰ 
در حال تدوین اســت که بررســی اولویت ها و  
شناسایی نیازها از وضعیت جرایم استان در دست 
اقدام اســت تا بر پایه اولویت ها، برنامه ها تدوین 

شود.
وی ادامــه داد: بر پایه تأکید موکــد رییس قوه 
قضائیه مبنی بر توجه و اهتمام  برای تعیین تکلیف 
پرونده های معوق در همه مراکز استان ها، اقدامات 
جدی  برای تحقق این امر در استان صورت گرفته 

که امیدواریم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
رییس کل دادگســتری اســتان زنجان گفت: در 
همین راستا شاهد کاهش ۲1 درصدی  جمعیت 

کیفری ورودی به زندان ها در 9 ماهه گذشــته از 
سال کنونی بودیم. معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از تدوین 
برنامه های این معاونت در سال 1۴۰۰ خبر داد و 
گفت : با بررسی ها و آسیب شناسی های به عمل 
آمده از وضعیت جرایم اســتان برای سال آینده، 
برنامه ها با اولویت و با اثرگذاری بیشــتر در حال 

تدوین است.
محمدتقی فتحی با بیان اینکه در 9 ماه گذشــته 
از ســال کنونی با کاهش ۲1 درصدی جمعیت 
کیفری ورودی به زندان ها مواجه بودیم، ادامه داد: 
در همین بازه زمانی کاهش ۵ درصدی معرفی به 

زندان را داشتیم.
وی افــزود: در حــوزه آســیب های اجتماعی، 
مشکالت خانوادگی و بحث طالق که مهم ترین 
معضل اســتان اســت، با فعالیت سامانه تصمیم 

و اقدامات مشــاوره ای و پیشــگیرانه شاهد 1۴ 
درصدی ســازش در 9 ماهه گذشته سال کنونی 

هستیم.
دبیر ستاد پیشــگیری از وقوع جرم استان زنجان 
تصریح کــرد: در حوزه مبارزه بــا مواد مخدر، 

توفیقــات خوبی به دســت آمده کــه در همین 
راستا تعداد 1۸۸ نفر از معتادین بعد از خروج از 
کمپ ها در شرکت ها و موسسات مشغول به کار 
شدند که اقدامی ارزشمند در راستای اشتغالزایی 

و پیشگیری از مصرف دوباره مواد مخدر است.

فرنشین کل دادگستری زنجان خبر داد:

کاهش 21 درصدی جمعیت کیفری در زنجان

 دبیر هیأت ورزش های ناشــنوایان استان 
زنجان در مورد افتخارات کشتی گیر زنجانی گفت: 
محسن منوچهری ســه دوره در المپیک حضور 
داشته و یک طال، یک نقره و یک برنز و دو دوره 
قهرمان جهان شده اســت، اما هم اکنونبا مشکل 
بیکاری دست و پنجه نرم می کند و دچار مشکل 

است.
به گزارش زنگان امروز داوود خیری  در گفت و گو 
با خبرنگار فارس در رابطه شــخصیت محســن 
منوچهری، قهرمان کشــتی ناشنوایان جهان اظهار 
کرد: محســن منوچهری، یکی از کشتی گیر های 

خوش اخالق و متین کشور است.
دبیر هیأت ورزش های ناشنوایان استان زنجان در 
مورد افتخارات کشتی گیر زنجانی گفت: محسن 
منوچهری ســه دوره در المپیک حضور داشته و 
یک طال، یک نقــره و یک برنــز و دو دوره نیز 

قهرمان جهان شده است.
وی با اشــاره به قهرمانی های کسب شده توسط 
محسن منوچهری برای کشورمان تصریح کرد: این 
کشتی گیر زنجانی با همه افتخارات و قهرمانی هایی 
که کسب کرده هم اکنون در شرایط سخت زندگی 

می کند و هم اکنون بیکار است.
خیری با اشاره به اینکه محسن منوچهری 3۵ ساله، 
دو فرزند ۵ ســاله دارد، تصریح کرد: منوچهری با 
وجود دو فرزند هنوز مســتاجر اســت و در این 
وضعیــت کرونایی و شــرایط زندگی و با وجود 

نیازهای فرزندانش بیکار است.
دبیر هیأت ورزش های ناشــنوایان استان زنجان 
ادامه داد: بیکاری منوچهــری در درجه اول مایه 
تاسف برای تربیت بدنی است که قهرمان دو دوره 
جهان بیکار اســت و در معاش زندگی خود نیز 

دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به این موضوع که تربیت بدنی مبلغی 
حدود یــک میلیون تومان را در اختیار منوچهری 
می گذارد، افزود: این مبلغ در این شــرایط مانند 
چســب زخم اســت و باید تالش کنند که این 

مشکل را از ریشه حل کنند.
خیری ادامه داد: با توجه به ســواد کم منوچهری 
سعی می کنیم که در آینده نزدیک با درس خواندن 
بتواند دیپلم خــود را بگیرد که اگر این کار انجام 
شود، شــرایط برای پیدا کردن شغل مناسب برای 

این قهرمان بهتر می شود.
دبیر هیأت ورزش های ناشــنوایان استان زنجان 
با بیان اینکه در دوره های گذشــته این کشتی گیر 
در وزن 7۸ کیلوگرم در رشته کشتی آزاد فعالیت 
داشــته است، افزود: این کشــتی گیر از 1۵ سال 
گذشــته تا کنون در تمام مسابقات داخلی کشتی 

آزاد قهرمان شده است.

قهرمان زنجانی المپیک 
گرفتار غول بیکاری 
 دارنده مدال طالی جهان محتاج نان شب است

طــرح  گفــت:  جامعه شــناس  یــک   
بازنشســتگی پیــش از موعــد، کــه طیفی از 
نمایندگان مجلس پیگیری می کنند، از دو زاویه 
اقتصادی و جامعه شناســی، قابل دفاع نیست. 
زیرا از منظر جامعه شناسی، با اجرای این طرح، 
ما نیروهای متخصص و ماهری را از محیط کار 
خارج می کنیم که میلیاردها تومان برای رشد و 
پرورش آن ها سرمایه گذاری کرده ایم و به تعبیر 
جامعه شناسی و جمعیت شناسی، »هزینه سرانه 

فرد« را هدر می دهیم.
امان الــه قرایی مقدم در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به مفهوم »هزینه سرانه فرد« اظهار کرد: 
هر نیروی کار متخصص از زمانی که نطفه اش 
در رحم مادر شــکل می گیرد تا زمانی که وارد 
مدرسه، دانشــگاه و محیط کار می شود، برای 
به عبارت دیگر،  اســت.  بوده  هزینه بــر  جامعه 
افراد متخصص، کارشــناس، اســتاد دانشگاه، 
کارمنــد و یا .... بدون هزینــه به این مرحله و 
مدارج نرســیده اند. مثاًل، طبق محاسبات برای 
یک کارمند در سطح لیسانس رقمی با میانگین 
حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان و برای مقاطع 

باالتر، بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه می شود.
وی ادامه داد: حال با یک طرح غیرکارشناسی، 
قصــد داریم فردی را که به طور مثال در ســن 
۲۵ ســالگی وارد بازار کار شــده با ۲۰ یا ۲۵ 
سال سابقه کار بازنشسته کنیم؛ درنتیجه، دست 
فــرد ۴۵ تا ۵۰ ســاله را برای خانه نشــینی باز 
می گذاریم؛ بدون اینکه پیامدهای منفی روانی و 
آسیب های اجتماعی اجرای طرح را لحاظ کنیم.
ایــن جامعه شــناس تأکید کرد: بازنشســتگی 
زودرس، افــراد را وارد مرحلــه  جدیــدی از 
زندگی خواهــد کرد و آنان درگیر چرخه ای از 
مشــکالت از جمله، یاس و ناامیدی، احساس 
بیهودگی، افســردگی و آســیب های روحی و 

روانی خواهند شد.
بــه گفتــه وی، ایــن در حالی اســت که در 
کشــورهایی مانند ژاپن، آلمــان، کره جنوبی، 
انگلســتان و ... سن بازنشستگی را به باالی ۶۵ 

سال رسانده اند.
قرایی مقــدم تصریــح کــرد: »آلفرد ســووی« 
جامعه شــناس فرانسوی که هزینه سرانه فرد را 
محاســبه کرده، معتقد اســت که در هر کشور 

نیروی انسانی با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. 
یــا »بنیامین هیگن« اســتاد دانشــگاه هاروارد 
می گوید »اگر کشورهای ثروتمند بتوانند با پول 
خودشــان پیشــرفته ترین تکنولوژی ها را وارد 
کنند اما نتوانند نیروی انسانی ماهر و متخصص 
تربیــت کنند به رشــد و توســعه اقتصادی و 

اجتماعی نمی رسند«.
وی افــزود: بــرای نمونــه، »آلفرد مارشــال« 
برنــده جایــزه نوبــل اقتصاد می گویــد: »اگر 
آموزش وپرورش یک شــهر در طول صدسال، 
یک مخترع بپروراند هزینه صدسال آن شهر را 
جبران کرده است«. اینجاست که ارزش نیروی 
انســانی را بیشــتر درک می کنیم و این حرف 
بار معنایی بســیاری دارد، افراد متخصص یک 
کشور به راحتی پرورش نمی یابند، که به راحتی 

بخواهیم آن ها را خانه نشین یا بازنشسته کنیم.
به گفته این جامعه شناس، از منظر جامعه شناسان، 
اگــر کشــوری مثل عربســتان، کویــت و ... 
درآمدهای ارزی فراوان هم داشــته باشــد، اما 
نتواند نیروی انســانی ماهر و متخصص تربیت 
کند و به همین علت، از ســرناچاری در گروه 

کشــورهای واردکننده تکنولــوژی قرار گیرد، 
هرگز، به رشــد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی نخواهد رسید.
قرائی مقدم با اشاره به اینکه ما به ارزش واقعی 
نیروی انســانی واقف نیســتیم، گفت: در نقطه 
مقابل ما، جامعه شناســان بــزرگ دنیا، ارزش 
ســرمایه انســانی را بیش از دیگر ســرمایه ها 
می داننــد و همــواره بــر آن تأکید داشــته اند 
و کشــورهای هوشــمند از ایــن اهمیت دهی 
کارشناســی و واقع بینانــه، بهره های بســیاری 

برده اند.
این جامعه شــناس، بازنشستگی زودتر از موعد 
را اتــالف ســرمایه و دور ریختــن میلیاردها 
تومان ســرمایه ای می داند که برای افراد ماهر و 

متخصص هزینه شده است.
قرائی مقدم اجرای این طرح را نوعی پاک کردن 
صورت مســئله دانســت و گفت: از آنجایی که 
توان ایجاد شــغل جدیــد و اشــتغالزایی در 
کشــور وجود ندارد، برخی درصددند از طریق 
بازنشســته کردن عده ای شــاغل برای عده ای 
جوینده کار، فرصت شغلی ایجاد کنند، اما این 

نگرش از اساس، غیرکارشناسی و اشتباه است 
زیرا صدماتی کــه این طرح از نظر اقتصادی و 

اجتماعی به کشــور و جامعه وارد خواهد کرد، 
به آسانی قابل جبران نخواهد بود.

یک جامعه شناس عنوان کرد:

لطمات طرح بازنشستگی پیش از موعد با کنار گذاشتن سرمایه انسانی
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در نشست هم اندیشی شرکت آب منطقه ای زنجان مطرح شد:

ارتقاء سطح کمی و کیفی 
کمیسیون رسیدگی

 به آب های زیرزمینی
 نشست هم اندیشــی ارتقاء سطح کمی 
و کیفی کمیســیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی 
شــرکت با حضور اسماعیل افشاری، مدیرعامل، 
اکبر باقری،معاون حفاظت و بهره برداری ، دبیران 
فعلی و اســبق کمیســیون و کارشناسان فنی در 
محل سالن شهید شهریاری شرکت آب منطقه ای 

زنجان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در آغاز حسین محمدی 
دبیر فعلی کمیسیون ، به ارائه گزارش مبسوطی از 

عملکرد کمیسیون پرداخت.
وی رســیدگی پرونده های تعییــن تکلیف فرم 
های 1 و ۵، آراء صادره ، صدور لوایح و پاســخ 
استعالمات، تکمیل نواقص پرونده های حفاظتی 
شهرســتان ها،اخطاریه های صادره، پرونده های 
ابطالی و ...  را از رئوس عملکرد این کمیســیون 

عنوان نمود.
سپس موارد ارتقاء سطح کمی و کیفی کمیسیون 
رســیدگی به آبهای زیرزمینی شــرکت توســط 

حاضران نشست مورد بررسی، بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.

در ادامه آقای مهندس افشاری،مدیرعامل شرکت 
آب منطقــه ای زنجان با تقدیر و تشــکر از کلیه 

دســت اندرکاران کمیسیون رســیدگی به آبهای 
زیرزمینی ، نسبت به اتمام رسیدگی پرونده های 
تعیین تکلیف فرم های 1 و ۵ آبهای زیرزمینی تا 
پایان سال کنونی با همت مضاعف همکاران، ابراز 

امیدواری کرد.
در پایــان از خدمات صادقانه آقای اروند وزیری 
دبیر اسبق کمیسیون با اهدای لوح تقدیر، تجلیل 

به عمل آمد.

برگزاری دومین نشست 
شورای حفاظت از منابع آب 

شهرستان ایجرود

 دومین نشســت ی شورای حفاظت 
از منابــع آب شهرســتان ایجــرود در محل 

فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش زنــگان امروز، در این نشســت 
مهنــدس محمدی مدیــر امــور منابع آب 
شهرستان ایجرود، گزارشی در باره وضعیت 
منابــع آبی شهرســتان و اقدامــات صورت 
گرفته در راستای حفاظت وصیانت از منابع 
آبی وآخرین وضعیــت برنامه های مدیریت 
و ســاماندهی رودخانــه ها و مســیل ها و 
همچنین وضعیت چاههای غیر مجاز در سطح 

شهرستان ارائه نمود.
 در این نشست مهندس نبی لو ریاست بنیاد 
ایجرود  انقالب اسالمی شهرســتان  مسکن 
گزارشــی در باره اقدامات صورت گرفته در 
راستای پیشگیری از ساخت و ساز های غیر 
مجاز در بستر و حریم رودخانه ها در سطح 

شهرستان ارائه داد.
در ادامه دکتر فتحی فرماندار شهرستان ایجرود 
با تقدیر و تشکر از اقدامات امور آب ایجرود 
در حفاظــت از منابع آبــی بر همکاری کلیه 
دستگاههای مرتبط با امور آب در حفاظت از 

منابع آب تاکید نمود.

برگزاری نشست بررسی 
مسائل مشترک در حوزه آب 
وکشاورزی شهرستان طارم

 نشست بررسی مســائل مشترک در 
حوزه آب و کشــاورزی شهرستان طارم در 
محل فرمانداری به ریاســت »ستار صفری« 

فرماندار این شهرستان، برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در این نشســت که 
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری و مدیریت 
واحد رودخانه ها و سواحل و همچنین مدیر 
دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت 
آب منطقه ای زنجان نیز حضور داستند،دستور 
کار نشســت قرائت شد و نســبت به موارد 

مطرحه، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
مهندس مجتبی کریمــی مدیر امورمنابع آب 
شهرســتان طارم در باره این نشست، گفت: 
بررسی مسائل و مشــکالت افزایش حرائم 
کمی و کیفی مسیلها و اتخاذ راهکار مناسب 
برای اســتقرار واحدهای تولیدی ، بررســی 
مشــکالت اجرای طرحهــای آبیاری تحت 
فشار، بررسی راهکار تأمین آب دامداریها برای 
اســتقرار در خارج از روستا و آسیب شناسی 
روند واگذاری طرحهای اجاره بستر رودخانه 
از موضوعات مورد بحث این نشســت بود 
که در باره آنان راهکارهای مناســب از سوی 

دستگاههای مسوول ارائه گردید

معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان از میز 

خدمت شرکت آب منطقه ای 
زنجان بازدید کرد

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از میز 
خدمــت حضوری و الکترونیکی شــرکت 

بازدید کرد.
به گزارش زنگان امــروز، در این بازدید که 
مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی 
شرکت نیز حضور داشتند ؛ عمران راضی ، 
مســوول میز خدمت شرکت آب منطقه ای 
زنجان ،با ارائه مســتندات الزم در باره میز 
خدمت به تشریح چگونگی ارائه 99 خدمت 
به مراجعین توسط میز خدمت حضوری و 
الکترونیکی شــرکت آب منطقه ای زنجان 

پرداخت.
نجفی عملکرد شرکت آب منطقه ای زنجان 
را از نظر اســتقرار میز خدمــت ، مطلوب 

ارزیابی نمود.

خبــر

 این شرکت توسط ارزیابان ستاد صیانت 
ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و 

حجاب مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.
این گزارش حاکی اســت، ارزیابان ســتاد با 
حضور در این شرکت  از اقدامات و فعالیتهای 
انجام شــده در حوزه عفاف و حجاب بازدید 
نمــوده و عملکرد ســال گذشــته آن را مورد 

ارزیابی قرار دادند.
در ابتدای این برنامه ، مهندس »محمد حســین 
پــور« مدیر دفتــر هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای زنجان با تسلیت شهادت 
بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه،ایشان را 
الگوی زنان جهان و متعلق به کل جامعه معرفی 

نمود. حسین پور در ادامه به بیان ویژگی های 
اخالقی و بارز دخت نبی مکرم اسالم پرداخت 
و گفت: حجاب اســالمی، تربیت فرزندان بر 
پایه آموزه های اســالم و احترام در خانواده از 
مهم ترین ویژگی های زندگی حضرت فاطمه 
زهرا)س( اســت و  ویژگی مثبت اخالقی در 
وجود حضرت زهرا)س( باعث شــده بود تا 
درباره  اکرم)ص(  بزرگوارشــان رســول  پدر 
ایشان فرمودند؛ دختر من بزرگ بانوی جهانیان 

از اولین تا آخرین است.
امیدوار، دبیر کمیته عفاف و حجاب شــرکت 
آب منطقــه ای زنجــان نیز در ایــن بازدید با 
ارائه پاورپوینتی به تشریح عملکرد و اقدامات 

صورت گرفته توسط این شرکت در باره عفاف 
و حجاب در قالب 1۰ برنامه و 3۰ محور طبق 

چک لیست های ابالغی پرداخت.
در پایــان، خانم محمدیان سرپرســت گروه 
و دیگر اعضــای گروه ارزیــاب از عملکرد 
مطلــوب و شایســته شــرکت آب منطقه ای 
زنجــان در حوزه عفاف و حجــاب تقدیر و 

تشکر نمودند.
الزم بذکر اســت، که شــرکت آب منطقه ای 
زنجان از جمله دستگاههای پیشرو در اجرایی 
نمودن برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت 
عمومی و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب 

می باشد.

در ارزیابی عملکرد عفاف و حجاب شرکت آب منطقه ای زنجان مطرح شد:

این شرکت عملکرد مطلوبی در حوزه عفاف و حجاب دارد

 صدیقه ببــران فرنشــین روابط عمومی 
وزارت نیرو در حاشــیه شــانزدهمین نمایشگاه 
صنعــت آب و آبفــا در آیین تقدیر از دســت 
اندرکاران فیلم ســفر صفرعلــی و رونمایی از 
جشــنواره ملی عکس آب و اپلیکیشن سواد آبی 
اظهار داشت: آموزش و پرورش همکاری بسیار 
زیادی برای گسترش فرهنگ آب و انرژی داشته 
اســت به طوری که رویکرد آموزش و پرورش 
از آموزش ســنتی به آموزش مهارتی تغییر یافته 

است.
وی با تمجیــد از همکاری و پیشــرفت روابط 

عمومی های بخش آب برای گسترش سواد آبی 
تاکید کرد: اگر حمایت مدیران عامل شــرکت ها 

نبود قطعا این پیشرفت ها میسر نمیشد.
 وی با اشــاره بــه تعامل بخــش خصوصی با 
بخش دولتی در زمینه گسترش سواد آبی گفت: 
خوشبختانه در سال های گذشته بخش خصوصی 
پابه پای بخش دولتی در زمینه مســائل آبی ورود 
کرده و گام های خوبی در این زمینه برداشته شده 
است.  ببران یادآور شد: امروز از اپلیکیشن سواد 
آبی رونمایی می شــود و در کنــار آن از عوامل 
فیلم داســتانی سفر صفر علی تقدیر می گردد که 

چنیــن اقداماتی نمونه هایی اســت که می تواند 
جمعیت اقشار مختلف مردم را نسبت به مسائل 

آبی دغدغه مند کنند .
وی خاطرنشان کرد:  اطالعات مردم در حوزه آب 
و انرژی کم است و ما وظیفه داریم  آگاهی های 
عمومی را ارتقا دهیم چراکه این منابع محدود و 

ارزشمند هستند.
همچنین اسماعیل افشاری مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان در حاشیه این آیین گفت:  فیلم 
سینمایی سفر صفرعلی با  موضوع بحران آب و 
با همکاری شــرکت آب منطقه ای زنجان تولید 

شده اســت. وی با اشــاره به خالصه ای از فیلم 
گفت: صفرعلی در گذر زمان متوجه می شــود 
که چه تغییراتی در منابع آب زیرزمینی استان به 
وجــود آمده و این تغییرات مــی تواند ادامه دار 

باشد.

وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا جشنواره 
ملی عکس آب با رویکرد نگاهی به آینده توسط 
شرکت آب منطقه ای زنجان در 13 محور برگزار 
می شود که عالقه مندان می توانند آثار خود را تا 

1۵ بهمن ماه به دبیرخانه ارسال نمایند

آیین تقدیر و رونمایی در آخرین روز
از شانزدهمین جشنواره صنعت آب و آبفای کشور

 نشســت تخصصی اطلــس اجتماعی 
آب با حضور فرنشــین روابط عمومی و امور 
بین الملل شــرکت مدیریــت منابع آب ایران، 
مشاور آبانگاه و برخی از مدیران و کارشناسان 
 دیگــر شــرکتهای آب منطقه ای در ســومین 
روز از نمایشــگاه بین المللــی صنعت آب و 
تاسیســات آب و فاضالب در غرفه نمایشگاه 
جانبی شرکت مدیریت منابع آب ایران، برگزار 

شد.
در ابتدای این نشست، فرنشین روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت مدیریت منابع آب 

ایران با خیر مقدم به میهمانان حاضر و آنالین 
این نشســت با تشــریح مبحث اجتماعی آب 
اظهار داشــت: اطلس اجتماعی آب در راستای 
تکمیل طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
ایجاد شده است و این موضوع می تواند سواد 
آبی اقشار مختلف جامعه بخصوص کشاورزان 
و بهره بــرداران را افزایش دهد و با این روند، 
می طلبد که مخاطب شناســی و  مردم شناسی 
در برنامه های شــرکت هــای تابعه منابع آب 

ایران قرار گیرد.
عبداله اسکویی با اشاره به طرح ملی سازگاری 

با کم آبی و همســو بودن ایــن طرح با طرح 
تعادل بخشی، خاطر نشان کرد: اگر صحبت ها 
و نیازهای مخاطبین و مراجعین که اکثرا قشــر 
کشاورز هستند، شنیده شود و برای مشکالت 
آبی آنهــا تصمیمات مثمر ثمر و عادالنه گرفته 
شــود ،قطعا در آینده شاهد تغییر رویه مصرف 

آب خواهیم بود.
درادامه این نشســت ، مهندس سمیعی مشاور 
آبانــگاه با اعــالم این موضوع کــه منابع آب 
زیرزمینــی که نزدیک به ۵۵ درصد از مصارف 
آب کشور را تامین می کند، در بسیاری از نقاط 

دچار معضالت جدی شده است عنوان داشت: 
ناپایداری ایــن منابع از منظر کمیت و کیفیت، 
آینــده ای تلخ را برای این منابع ارزشــمند و 
حیاتی رقم زده است و شوربختانه روند فعلی 
مصرف آن، بر ایــن ناپایداری دامن می زند و 
بدیــن ترتیب، بحران آب هــای زیرزمینی در 

آینده، گسترش نیز خواهد یافت.
وی، افــزود: در چنین شــرایطی، با قبول این 
مشــکل که بی شــک گام نخســت مدیریت 
بحــران، پذیرش بحران اســت، طــرح احیاء 
و تعــادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی به 

 عنــوان طرحــی ملی بــا 1۵ پــروژه تعریف 
گردیــده و پنجــره جدیدی را بــرای حرکتی 
گســترده در بازگرداندن پایداری به این منابع 

گشوده است.
مشــاور آبانگاه گفت: گروه مهندسی اجتماعی 
آبانــگاه با این رویــه وارد مرحلــه جدیدی 
از اطالع رســانی و آگاهی بخشــی شــده که 
عنوان آن اطلس اجتماعی آب اســت که این ، 
حاکمیت اجتماعی آب را بدنبال خواهد داشت 
و  پایلوت ملی آن از استان اردبیل استارت زده 

شده است.

در نشست تخصصی اطلس اجتماعی آب مطرح شد:

با گسترش اطلس اجتماعی آب ،سواد آبی اقشار مختلف مردم باال خواهد رفت

 اســتاندار زنجان از مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان تقدیر کرد. 

به گزارش زنگان امروز، ناهید نجفی معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان زنجان با مهندس افشــاری دیدار و 

گفتگو نمود.
 نجفی با اشاره به ارزیابی ها اظهار داشت: استقرار 
نظام آراســتگی به عنوان یکی از نظام های بهبود 
مدیریت مقدمه و پیش نیــاز برنامه های بهبود و 

بالندگی در سازمان های متعالی است.
وی گفت: توسعه فردی و اجتماعی در یک محیط 
بی نظم و بی انضباط رخ نمی دهدوهدف از ارزیابی 
ها، ارتقاء سطح کیفی کلیه دستگاه های اجرایی و 

افزایش بهره وری در ارائه خدمات می باشد.
وی پــس از تقدیر و تشــکر از عملکرد مطلوب 
شــرکت آب منطقــه ای زنجان دراســتقرار نظام 
آراستگی، از مهندس افشاری با اهدای لوح تقدیری 

به نمایندگی از استاندار زنجان تجلیل نمود

تقدیر استاندار از مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان
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با عضویت در پویش »ایران مهربان«؛
امام جمعه شهر قیدار و 

فرماندار خدابنده به جمع 
حامیان ایتام پیوست

 حجت االســالم  موســوی امام جمعه 
قیدار نبی و ایوب بیگدلی  فرماندار شهرستان 
خدابنده بــا عضویت در پویش ایران مهربان، 
سرپرستی از ایتام شهرستان را بر عهده گرفتند.

بــه گزارش زنــگان امروز، حجت االســالم  
موسوی امام جمعه شهر قیدار و ایوب بیگدلی 
فرماندار شهرستان خدابنده در حاشیه نشست 
شورای اداری شهرستان  به جمع حامیان ایتام 

این شهرستان  پیوستند.
حجت االسالم  موســوی در اهمیت کمک به 
ایتام در دین مبین اســالم به حدیثی از رسول 
خدا اشــاره کردوگفت: رســول اکرم فرموده 
اســت : »من و حامی یتیم  در بهشت در کنار 

هم خواهیم بود.«
وی با تأکید براینکه خداوند ســهم فقرا را در 
مال اغنیا قرار داده است افزود: بخشش نه تنها 
موجب کم شدن مال نمی شود بلکه خداوند 
متعال چندین برابــر آن را به  صاحبش عطا 

می فرماید. 
پویش »ایران مهربان« باهدف بهبود وضعیت 
معیشتی ایتام و فرزندان تحت حمایت کمیته 
امداد اجرایی می شود و رویکرد مهم این پویش 
جذب حامی و افزایش سرانه پرداختی کمک ها 

به ایتام و فرزندان »محسنین« است.
گفتنی است در تاریخ ۲۴دی ماه سال کنونی  با 
حضور فرنشین کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان زنجان  در فرمانداری شهرستان خدابنده  
نشست شــورای اداری با موضوع  تبیین هر 
کارمند حامی فرزند معنوی ایتام  ومحســنین  
برگزار  و در پایان نشســت  روسای ادارات 

شهرستان  تقبل حمایت از ایتام را  پذیرفتند.

با حضور امام جمعه و فرماندار خدابنده انجام شد
مرکز نیکوکاری کریمه 
اهل بیت  در شهرستان 

خدابنده افتتاح شد
 هم زمان با روزهای فاطمیه و با حضور 
حجت االســالم  موســوی  امام جمعه قیدار ، 
بیگدلی  فرماندار وصفری فرنشین کمیته امداد 
استان زنجان مرکز نیکوکاری کریمه اهل بیت 
حوزه علمیه خواهران این شهرستان افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به گــزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان، در افتتاح این 
مرکز نیکوکاری گفــت: یکی از رویکردهای 
مهم کمیته امداد اســتان زنجان اجتماع محور 
کردن فقرزدایی با گفتمان جهادی اســت که 
در قالب مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد 
انجام می شــود تا نیاز نیازمندان توسط خود 

مردم برطرف شود.
فرنشــین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
زنجان ، به فعالیت مراکز نیکوکاری  در استان 
اشــاره کرد و افزود:مجوز ایجــاد 13۰مرکز 
نیکوکاری در اســتان صادرشــده  و امروز با 
افتتاح 3مرکز نیکوکاری در شهرستان خدابنده  
تعداد مراکز نیکوکاری افتتاح شده  فعال  استان 

به 1۲۰مرکز افزایش می یابد.
صفری بــه نقش حضــور مؤثر مــردم  در 
عرصه های مختلف  به ویژه کمک های مؤمنانه  
در قالب مراکز نیکوکاری اشاره کردوگفت: از 
ابتدای ســال کنونی تاکنون بیش از 3۸میلیارد 
تومان کمک های مردمی  از طریق این مراکز 
جمع آوری و در بین نیازمندان توزیع شده است 
که در مقایســه  با مدت مشــابه سال گذشته  

۲۰1درصد افزایش داشته است.
فرنشــین کمیته امداد اســتان به ایجاد مراکز 
نیکوکاری تخصصی نیز اشــاره کردوافزود: 
ایجاد مراکز تخصصی  در حوزه های اشتغال، 
دانش آموزی  و فرهنگــی  مراکز تخصصی 
مشاوره و کارآفرینی از دیگر اقدامات  کمیته 
امداد استان می باشــد که هم اکنون 1۰مرکز 
تخصصــی در حوزه های مختلــف فعالیت  

می کنند. 
 وی  هــدف از ایجــاد مراکز نیکــوکاری را 
ترویج فرهنگ انفاق ، احســان و نیکوکاری 
وهم افزایی در اقدامات نیکوکارانه عنوان کرد 
و گفت :شناســایی ، ارتباط و تعامل مؤثر با 
اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار ازجمله 
خیرین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت آنان 
در راستای رفع مشکالت محرومین،طراحی و 
استقرار مدیریت شبکه های نیکوکاری با تمرکز 
بر محله و با محوریت مســاجد، برون سپاری 
و توسعه خدمات رسانی به محرومین، ایجاد 
همبستگی، توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای 
فرهنگ انفاق و نیکوکاری ،پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی  ازجمله اهدافی است که 

این مراکز دنبال می کند. 
صفــری ترویج مددکاری اســالمی در مرکز 
نیکوکاری کریمه اهل بیت  را مهم عنوان کرد 
و گفت: با اجرای مددکاری اســالمی در این 
مرکز  بخشــی از پرونده های  زنان سرپرست 
خانوار  به این مرکز واگذار می شود  تا عالوه 
بــر ارائه خدمات  مددکاری  خانواده هایی که 
دچار  آسیب شده اند  با ارائه خدمات مشاوره 

نسبت به رفع مشکالت آنان   اقدام نمایند.

خبر

 در آیینــی بــا حضــور معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
و فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان، 
۸دســتگاه تبلت دانش آموزی به دانش 
آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان 

زنجان به صورت نمادین اهداء شد. 
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان در 
آیین نمادین تحویل ۸ دستگاه تبلت به 
دانش آموزان تحــت حمایت این نهاد 
که با حضور معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار زنجان برگزار شد، 
با قدردانی از نگاه کریمانه مســووالن و 
خیران زنجانی به حوزه کاری این نهاد، 
 گفت: بر پایه مطالبات مقام معظم رهبری 
و اســناد باالدســتی این نهــاد یکی از 
راهبردهــای اصلی و مهــم کمیته امداد 
توانمندســازی جامعه هــدف و ایجاد 
درآمد باثبات بــرای خانواده های عزیز  

تحت حمایت است.
وی همچنین افزود: بــا همین رویکرد 
در کنار بسترســازی برای توانمندسازی 
اقتصــادی خانواده هــای عزیــز تحت 
حمایــت، توجه به مباحــث فکری و 
فرهنگی جامعه هــدف از طریق فراهم 
کردن زمینۀ تحصیــل و آموزش دانش 
آموزان و دانشــجویان تحت حمایت از 
رویکردهای مهم و اساسی کمیته امداد 
در این بخش بــوده و باور داریم توجه 
به امور فرهنگی و آموزشــی هزینه کرد 

پرسودی  ســرمایه گذاری  بلکه  نیست، 
است که منفعت آن متوجه فرد، خانواده 

و درنهایت جامعه می شود.  
صفری با اشــاره به اینکــه اعتقادداریم 
خوداتکایی و خودکفایی واقعی درگرو 
غنای اطالعــات و ارتقاء دانســته های 
خانواده ها اســت، ادامــه داد: با همین 

رویکرد هموار کردن مسیر توانمندسازی 
فکری و فرهنگــی خانواده ها از طریق 
سرمایه گذاری پرسود در حوزه آموزش 
و فراهــم کردن امــکان تحصیل دانش 
آمــوزان تحــت حمایــت از مهم ترین 
راهبردهــای کمیتــه امــداد بــوده که 
توانمندسازی  برای  زمینه سازی  باهدف 

خانواده های عزیز تحت حمایت  و قطع 
فقر بین نسلی در آنان، عرضه می شود.

وی با اشــاره به اینکه هم اکنون ســه 
هــزار و ۵۰۰ دانش آمــوز و قریــب به 
3۰۰ دانشجو تحت حمایت کمیته امداد 
اســتان زنجان هستند، ادامه داد: یکی از 
محورهای مهــم برنامه های مهم کمیته 

امداد استان زنجان با توجه به عدم امکان 
حضور دانش آموزان در مدارس به علت 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
منحوس کرونا فراهم کردن بســترهای 
الزم برای بهره مندی تمامی دانش آموزان 
از آموزش غیرحضوری  تحت حمایت 
بوده، تــا از این طریق فرآیند تحصیل و 

علم آموزی این عزیزان که بخشی از آنان 
از استعدادهای درخشان، نخبگان علمی، 
فرهنگی ، قرآنی، هنری، ورزشــی و... 

هستند، متوقف نشود. 
صفری با اشــاره به اینکه با برنامه ریزی 
به موقــع و فعالیت اثربخش کمیته امداد 
اســتان زنجان و بهره گیــری از ظرفیت 
نیکــوکاری، حامیان  خیــران، مراکــز 
طرح های اکرام ایتام، درزمینه تأمین ابزار 
و لــوازم کمک آموزشــی دانش آموزان 
تحت حمایت اقدامات مؤثری انجام شده 
اســت، تصریح کرد: به فضــل الهی و 
همراهی مســووالن، فضاسازی مناسب 
رســانه ای و همــت جهــادی خادمین 
محرومیــن و ایتام در ایــن نهاد الهی و 
انقالبی از ابتدای اجــرای این طرح که 
بازگشــایی مدارس آغازشــده  از  قبل 
است، هزار و 19۵ دستگاه تبلت، گوشی 
هوشــمند، لپ تاپ و رایانــه تهیه و به 
ولی نعمتان عزیــز تحویل گردیده یا در 
حال تحویل می باشد. و برنامه ریزی شده 
اســت انشــاءا... تا پایان دی ماه تمامی 
دانش آمــوزان تحت حمایــت از این 
امکان برای ادامه تحصیل بهره مند شوند. 
گفتنــی اســت در پایان ایــن آیین  با 
حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان، تبلت 
دانش آموزی به تعدادی از دانش آموزان 
تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 

به صورت نمادین اهداء شد. 

در آیینی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار صورت گرفت؛

اهدای 40 دستگاه تبلت به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان
 هزینه کرد در حوزه فرهنگی به عنوان سرمایه گذاری پر سود تلقی می شود

 حفظ کرامت انسانی، شأنیت و شخصیت 
انســانی و بسترســازی برای رشــد و پویایی و 
ارتقاء شخصیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
خانواده های تحت حمایت این نهاد و دیگر اقشار 
نیازمند، یکی از کارکردهای مؤثر کمیته امداد در 

استان زنجان است.
به گزارش زنگان امروز، دکتر خدابخش مرادی، 
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
زنجان در آیین نمادین تحویل ۴۰ دستگاه تبلت 
دانش آموزی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته 
امداد استان زنجان،گفت: باورم داریم کمیته امداد 

نهاد مقدسی است که اقدامات مهم و اثربخشی را 
تحقق رسالت سازمانی و ذاتی و حوزه واگذارشده 
به این نهاد و ارتقاء ســرمایه های اجتماعی نظام 
انجام داده که یکی از مهم ترین آن ها تکریم شأنیت 
و شخصیت اقشــار نیازمند و خانواده های تحت 

حمایت بوده است.
وی بابیــان اینکه امروز حفظ کرامت انســانی و 
شأنیت و شخصیت انسانی و بسترسازی برای رشد 
و پویایی و ارتقاء شخصیت فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی افراد تحت حمایت یکی از کارکردهای 
مؤثر کمیته امداد در سطح کشــور است، افزود: 

کمیته امداد اســتان زنجان نیز با تدابیر مدیریتی، 
تــالش جهادی و جاری کردن نــگاه عالمانه در 
حوزه رســیدگی به خانواده های تحت حمایت 
در سطح اســتان به درستی در این بخش فعالیت 
نموده و در حوزه خدمت رسانی به افرادیکه به هر 
دلیلی امروز نیازمند حمایت از طریق دستگاههای 

حمایتی هستند، بسیار موفق عمل می کند.
دکتر مرادی با اشاره به اینکه یکی از زمینه هایی که 
می تواند به اعتالی شخصیت فرهنگی و اجتماعی 
و اقتصادی جامعه هدف کمک کند، توجه به بحث 
سالمت و ســواد بوده و در بررسی شاخص های 

توسعه انســانی در هر حوزه ای که  این مؤلفه ها 
در آن جامعــه وجود دارد، بســترهای توســعه 
فراهم اســت، ادامه داد: در سایۀ تدبیر حکیمانۀ 
حضرت امام خمینی)ره( در تأسیس کمیته امداد 
و نگاه نافذ مقام معظم رهبری)مدظله العالی( امروز 
فضای تالش مقدس برای برقــراری عدالت در 
حوزه های مختلف فراهم بوده و نگاه این نهاد به 
ارتقاء دانش، مهارت و سالمت فکری، فرهنگی و 

جسمانی نیازمندان که با بهره گیری از توان اجتماع 
و مشارکت خیران انجام می شود، بسیار ارزشمند 

بوده و قابل تقدیر است. 
گفتنی اســت در پایان این آیین  با حضور معاون 
سیاسی امنیتی استاندار و فرنشین کمیته امداد استان 
زنجان، تبلت دانش آموزی بــه تعدادی از دانش 
آموزان تحت حمایت کمیته امداد اســتان زنجان 

به صورت نمادین اهداء شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان عنوان کرد:

کارکردهای موثر کمیته امداد موجب حفظ 
کرامت انسانی و اعتالی شخصیت فرهنگی 

و اجتماعی نیازمندان می شود

 در قالب طرح هر کارمند حامی یک فرزند 
معنوی حجت االسالم محمدرضا علی اکبری، امام 
جمعه و جلیل جزونقی فرماندار شهرستان ماه نشان 
به پویش ایران مهربان»من هم یک حامی هســتم« 

پیوستند.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان در نشســت کارگروه 
اجتماعی شهرســتان ماهنشان که با موضوع تبیین 
طرح »هر کارمند حامی یک فرزند معنوی« برگزار 
شد، با اشاره به اینکه رسیدگی به امور نیازمندان و 
رفع فقر و محرومیت از اهــداف تراز اول و مهم 
نظام است، گفت: از شاخص های مهم پایبندی به 
اصول انقالب توجه به وضعیت و امور مستضعفین 
و اقشار نیازمند بوده و وظیفه ما به عنوان کارگزاران 
نظام اسالمی و عناصری از نظام والیی تبدیل جریان 
جهادی به یک گفتمان غالب در حوزه محرومیت 

زدایی و فقرزدایی است.
وی با بیان اینکه راهبرد اصلی کمیته امداد به عنوان 
زیر مجموعه ای از بیــت والیت و بال عاطفی و 
مهربانی نظام توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات 
برای اقشار نیازمند و ضعیف جامعه است، افزود: 
بــر همین پایه و بهره گیری از منویات مقام معظم 
رهبری و اسناد باالدستی سه رکن مهم توانمندسازی 
در کمیته امداد بر پایۀ ارائه خدمات اشــتغالزایی، 
مســکن و فرهنگی به مددجویان تحت حمایت 
تعیین و تعریف گردیده و به جامعه هدف این نهاد 

عرضه می شود.
صفری همچنیــن ادامه داد: در کنار برنامه ریزی و 
اقدام موثر در حوزه توانمندســازی خانواده های 
تحت حمایت بهره گیری از ظرفیت های مردمی 
در فرآیند خدمت رســانی به جامعه هدف و پای 
کارآوردن مــردم به عنوان ســتون خیمه نظام به 

صحنه کارگــزاری خدمت به نیازمندان از اولویت 
های کاری کمیته امداد استان زنجان بوده و با همین 
رویکرد تالش می کنیم با بسترســازی برای ایفای 
نقش موثر خیران در حوزه کاری این نهاد، فقرزدایی 

اجتماع محور و مردمی شود.
وی با اشاره به اینکه هم افزایی در تأمین منابع الزم 
برای خدمت رســانی به خانواده های عزیز تحت 
حمایت با بهره گیری از توان مددجویان، اعتبارات 
داخلی ایــن نهاد و توان اجتماع بــا هدف ارتقاء 
اثربخشی خدمات ارائه شده در حوزه توانمندسازی 
به جامعه هــدف از اقدامات کمیته امداد اســتان 
زنجان در این بخش اســت، تصریح کرد: در کنار 

خروج  هدفمند، زماندار و توانمندشــدۀ خانواده 
های عزیز تحت حمایت از بدنه حمایتی این نهاد 
و قطع فقر بین نســلی در آنان، کاهش آسیب های 
اجتماعی، افزایش ســرمایه های اجتماعی نظام و 
کمک به ارتقاء شــاخص های امنیت در جامعه از 
مهمترین دستاوردهای اقدامات این نهاد در حوزه 

توانمندسازی است.
صفری همچنین با بیان اینکه افزایش مشــارکت 
خیران و جاری شــدن توان اجتماع در برنامه های 
اجرایی این نهاد و اجتماع محور شــدن فقرزدایی 
در ســرعت بخشــی  و تســهیل گری در فرآیند 
توانمندســازی خانواده های عزیز تحت حمایت 

نقش برجسته ای داشته و موجب باال رفتن شتاب 
دهنده های فقرزدایی می شود، اضافه کرد: با همین 
نــگاه یکی از محوری ترین برنامــه های اجرایی 
کمیته امداد اســتان زنجان در حوزه اجتماع محور 
کردن و بهــره گیری از توان اجتمــاع  در فرآیند 
فقرزدایی حامی یابی برای فرزندان ایتام و محسنین 
تحت حمایت این نهاد در قالب طرح اکرام ایتام و 

محسنین است.
وی اجرای طرح اکرام ایتام و محســنین را پیوند 
گنجینه های معنوی، عاطفی و مهرورزی دو همنوع 
عنوان کرد و افزود: بیش از چهار هزار فرزند یتیم 
و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 

بوده و تالش می کنیم با اجرای  پویش ایران مهربان 
و طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی زمینه 
مشــارکت اقشــار مختلف جامعه در این طرح را 
فراهم کرده تا از این طریق در کنار آرامش بخشی 
به فرزندان معنوی تحت حمایت، فیض خدمت به 

نیازمندان نیز شمولیت همگانی پیدا کند.
صفری  در ادامه با تبیین فرآیند تشــکیل دبیرخانه 
طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی و تشریح  
اقدامات کمیته امداد اســتان زنجان در این بخش، 
تصریح کرد: به فضل الهی و در ســایۀ پشــتیبانی  
ائمه جمعه ، مدیران و مسووالن استانی، همراهی 
دســتگاههای اجرایی و مشارکت کم نظیر خیران 
زنجانی میانگین سرانۀ دریافتی ماهیانه ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان زنجان بــا ۸۵1 هزار 
تومان دو برابر سرانۀ کشوری در این بخش بوده و 
امیدواریم با مشارکت همگانی در این طرح تمامی 
فرزندان معنوی تحت حمایت این نهاد تا پایان سال 

دارای حامی شوند.   
گفتنی است در پایان این نشست اعضای شورای 
اداری شهرســتان ماهنشــان در پایگاه حامی یابی 
مســتقر در محل فرمانداری شهرســتان ماهنشان 
حضــور یافته و در قالب طــرح هر کارمند حامی 
یک فرزند معنوی حجت االســالم و المســلمین 
محمدرضا علی اکبــری، امام جمعه و جلیل جزو 
نقی فرماندار شهرستان ماهنشــان به پویش ایران 

مهربان»من هم یک حامی هستم« پیوستند.
همچنین تجلیــل از تعدادی از کارکنــان فعال و 
مشــارکت کننده در طرح هــر کارمند حامی یک 
فرزند معنوی یکی دیگر از برنامه های اجرا شــده 
در حاشــیه برگزاری نشســت کارگروه اجتماعی 
شهرستان ماهنشان بود، که با اهدای لوح سپاس از 
سوی مسووالن شهرستانی از آنها تقدیر به عمل آمد. 

در قالب طرح هر کارمند حامی یک فرزند معنوی؛ 

فرماندار و امام جمعه ماه نشان به پویش ایران مهربان پیوستند
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اتریخ و رفهنگ

 صدیق تعریف می گوید، »تاریخ نشان داده 
است که اگر تعداد انگشت شماری از هنرمندان 
عاشق موسیقی نبودند، وضعیت موسیقی ایرانی 
از این هم بدتر بود؛ برای ادامه حیات موســیقی 
ایرانی نیاز به جانفشانی است؛ ولی پرواضح است 
کــه این امر از همه انتظار نمــی رود؛ اگرچه در 
طول تاریخ این جانفشانی ها باعث نجات هنر و 

فرهنگ شده است.«
صدیــق تعریف ســال ها به عنــوان خواننده در 
حوزه موسیقی اصیل ایرانی و ُکردی و به عنوان 
ردیف دان موسیقی ایرانی فعالیت کرده و پاره ای 
از هنرمندان مطرح موســیقی در محضر او درس 

آواز را فرا گرفته اند.
خبرنگار موســیقی ایسنا درباره پاره ای از مسائل 
حوزه موســیقی با صدیق تعریف گفت وگویی 
انجام داده است که در ادامه مشروح این مصاحبه 

را می خوانید.
در ابتدا از این هنرمند موســیقی که در دو حوزه 
موســیقی ایرانی و کردی فعالیت کرده اســت، 
درباره برنامه او برای ادامه فعالیت هایش پرسش 
کردیم؛ گفت: در طول ســال های فعالیتم به طور 
موازی به دو حوزه موســیقی ایرانــی و ُکردی 
پرداخته ام و از حاال به بعد نیز همین گونه خواهد 
بود. تا به حال هیچگاه پیش نیامده است که کاری 
برای انجام دادن نداشــته باشم و همیشه مشغول 
آماده ســازی، طراحی و ضبــط کارهای جدید 
بوده ام؛ البته در سال های گذشته حمایت از تولید 
کارهایمان به مراتب کمتر شده است که این امر 
باعث شــده شرایط خوبی برای تولید آثار جدید 

نداشته باشیم.
او ادامه داد: امســال با توجه به شــرایط دشوار 
اجتماعی و شیوع کرونا، شرایط برای همه سخت 
بود و در حوزه موســیقی نیز تهیه کنندگانی که 
باید روی تولید آثار موســیقی ایرانی ســرمایه 
گذاری کنند، از آنجایی که بازگشــت ســرمایه 

نخواهند داشت و هواداران موسیقی اصیل ایرانی 
کمتر می شــود، حمایت نکردند. به همین علت 
اجبارا به حمایت اسپانســرها از موسیقی اصیل 

ایرانی امیدی نیست.
از این خواننده پرسش کردیم که آیا ساخت تک 
آهنــگ یا آلبومی را در دســت تولید دارد؟ بیان 
کرد: در درجه اول مایل هســتم کارهای ناتمام 
مانده در اســتودیو را تکمیل و آمــاده کنم. هم 
اکنون همانند ســابق امکان پخــش آلبوم وجود 
نــدارد و تنها می توان با هزینه شــخصی گاهی 

تک آهنگ تولید و قطعه تولید شده را در فضای 
مجازی منتشر کرد.

تعریــف در ادامه درباره علت کمتر دیده شــدن 
فعاالن موســیقی نواحــی و ایرانی گفت: دولت 
نماینده مردم در همــه زمینه ها از جمله کارهای 
فرهنگــی اســت. در نتیجــه وظیفــه حتمی و 
قطعی دولت و مســووالن فرهنگی است که از 
موســیقی ای که بار فرهنگــی و تاریخی دارد و 
بخشی از مواریث ملی کشور به حساب می آید، 
حمایــت کنند که البته به باور من مثل همیشــه 

آرزوی عبثی بیش نیســت. تاکنون اگر عده ای از 
هنرمندان عاشق و از خودگذشته نبودند وضعیت 
از این هم که هست آشفته تر و اسفبارتر شده بود.
او ادامه داد: موســیقی نواحی هــم مانند دیگر 
ژانرهای جدی موســیقی به حمایت مالی کافی 
نیاز دارد و از آنجا که این موســیقی هم بخشی 
از میــراث  ملی و فرهنگی اســت، برای صیانت 
و حفظ آن، نیــاز به حمایت مالی اســت. ولی 
ایــن حمایت ها به هیچ وجــه صورت نگرفته و 
نمی گیرد و به همین دلیل موســیقیدانان نواحی 

مختلف ایــران در فقر زندگی می کنند و در اوج 
گمنامی و فقر و تنگدستی از دنیا می روند، بدون 
آنکه جانشــینی داشته باشــند. به همین دلیل با 
رفتن حاج قربان سلیمانی )بخشی و نوازنده فقید 
دوتار شمال خراسان( یا شیرمحمد اسپندار )تنها 
دونلی نواز ایران( و بسیاران دیگری از این قبیل، 
بی جانشین مانده اند و می مانند و موسیقی شان با 

خودشان مدفون می شود.
این هنرمند تصریح کرد که تأســف بار این است 
که هر چه زمان می گذرد، با نبود بزرگان موسیقی 

ایرانی و نواحی و حمایت نکردن از آنها سرعت 
حرکتمان به طرف بی هویتی ملی بیشتر و بیشتر 

می شود.
در بخــش پایانی گفــت وگو از ایــن خواننده 
پرسیده شد که چرا بیشتر هنرمندان جوانی که در 
حوزه موسیقی ایرانی فعالیت دارند، روند کاری 
هنرمندان پاپ را در پیش گرفته اند؟ پاســخ داد: 
اصل، اساس و سیاســت موسیقی کشور دست 
چنــد تهیه کننده طماع، کم فرهنگ و ناآشــنا با 
موســیقی افتاده اســت؛ به همین دلیل دریغا و 
دردا که دوســتان جوانتری که می توانستند ادامه 
دهنده راه پدران و پیشینیانشــان باشند، خودشان 
را دربســت و تمــام و کمــال در اختیــار این 
تهیه کنندگان موســیقی نادان گذاشته و کامال به 
ساز آنها می رقصند. موسیقی ای که اجرا می کنند، 
همگام با موسیقی شبه پاپ و با ساختاری پولساز 
است. درواقع موسیقی این افراد هیچ نشانه ای از 
موســیقی جدی که ســاختار کالسیک و هویت 
ملی داشته باشــد، ندارد. تنها هدف از برگزاری 
کنسرت آنها این اســت که مردم سرگرم باشند، 
ساعاتی را خوش باشند و تفریح کنند. امروزه در 
کشور کنسرت ها به فضایی صرفا برای سرگرمی 
و وقت گذرانی مردم تبدیل شده اند که البته این 
امر در ذات خود اشــکالی ندارد اما مشــروط به 
اینکه نشانی غلط به مردم داده نشود و این افراد 
به موضوع اینترتیمنت و ســرگرمی اذعان داشته 

باشند و ذهنیت مخاطبان را به بیراهه نکشانند.
او با بیان اینکه متأســفانه وزارت ارشاد به شرط 
گردش مالی به تهیه کنندگان موسیقی اختیار تام 
داده اســت، ادامه داد: این امر باعث یک فاجعه 
شده است و شاید در ســال های نزدیک نشانی 
از ایرانی بودن در موســیقی ما باقی نماند و فقط 
احتمــاال بتوان با رمل و اســطرالب و حدس و 
گمان نشانه های بسیار ضعیفی از آن موسیقی را 

پیدا کرد.

صدیق تعریف مطرح کرد:

خوانندگان جوانی که به ساز تهیه کننده ها می رقصند!

 رامین ناصرنصیر، ضعف سریال های طنز 
تلویزیونــی را نبود اســتمرار در پخش کارهای 
کمدی در سال های گذشته می داند؛ او همچنین 
می گوید خط قرمزهای کاذب باعث شده است تا 
سازندگان به سراغ موضوعات تکراری بروند که 

دیگر برای مخاطب جذاب نیست.
رامین ناصرنصیــرـ  بازیگرـ  در گفت وگویی با 
ایسنا درباره دالیل ضعف کیفی و کمبود سریال 
های طنز در تلویزیون در سال های گذشته، عنوان 
کرد: تلویزیــون در مقطعی باکس به خصوصی 
برای تولید و پخش ســریال های کمدی در نظر 
گرفته بود؛ به ویژه شبکه سه باکس شبانه پخش 
برنامه کمدی داشت و به طور مستمر از این شبکه 
کمدی تولید و پخش می شد. یکی از دالیل رشد 
و بالندگی، استمرار است. در آن استمرارِ پخش 
سریال های کمدی، تولیدکنندگان به تجربه های 
جدیدی دســت می یافتند و رشد می کردند. اما 
آن استمرار گذشــته دیگر وجود ندارد و تولید 
ســریال های کمدی مقطعی شــده است. برای 
مناسبت هایی مثل نوروز و ماه رمضان کار کمدی 
تولید می شد. طبیعتا وقتی استمرار نیست خیلی 
از دستاوردهایی که به دســت می آید ادامه پیدا 

نمی کند و در جایی توقف می شود.
او افزود: دلیل دیگر می تواند این باشد که گاهی 
اوقات ســلیقه هایی که از طرف سفارش دهنده 
و مدیران تلویزیونی اعمال می شود، سلیقه هایی 
خوب و پیشرو نیست و یا گاهی کار به کسانی 
سپرده می شود که تجربه و مهارت کافی را برای 
ساخت کار کمدی ندارند. در نتیجه مخاطب هم 
مثل گذشته پیگیر نیست و تماشای کار کمدی 
امری اتفاقی شده و ممکن است کاری دیده شود 

یا نشود.
این بازیگر طنز خط قرمزها را هم دلیل دیگری 
برای ساخته نشــدن آثار قابل توجه کمدی در 
تلویزیون عنوان کرد و ادامه داد: نوک تیز پیکان 
کمدی همیشه متوجه مسایل اجتماعی است و 
خیلی اوقــات به خاطر محافظــه کاری برخی 
از مدیران خــط قرمزهایی کاذب ایجاد و باعث 
می شود خیلی از مسایلی که مردم دوست دارند 
در کار کمدی ببینند را حذف کنیم و دستمایه هایی 
که می توان با آن شــوخی کرد، محدود می شود. 
موضوعات آنقــدر تکراری هســتند که دیگر 
نمی توانند توجه مخاطب را جلب کنند. مخاطب 
زمانی جذب یک کار نمایشی می شود که بتواند 
تصویری از خودش و مســایلی که با آن درگیر 
اســت را در آن آثــار ببیند. وقتی با مســایل و 
شخصیت هایی روبرو می شویم که ربطی به دنیای 
واقعی زندگی ما ندارند طبیعتا کمتر جذب کار 

می شویم. ناصرنصیر با بیان اینکه بازیگری جزو 
پرریسک ترین مشاغل در شــرایط همه گیری 
کروناســت، درباره شــرایط کاری بازیگران در 
ایــن دوران، عنوان کرد: بازیگران جلوی دوربین 
امکان اســتفاده از ماسک را ندارند و همه توسط 
یک تیم ثابت گریم می شویم و از وسایل مشترکی 
برای گریم همه بازیگران اســتفاده می شود. من 
به عنوان کســی که کم و بیش در این یک سال 
مشغول به کار بودم، دیدم که تا جایی که مقدور 
باشد ســعی می کنند تا نکات بهداشتی را برای 
پیشگیری رعایت کنند اما قطعا همیشه مقداری 
ریسک وجود دارد. در این مدت شوربختانه شاهد 
این بودیم که تعدادی از همکارانمان دچار کرونا 

شدند و برخی  جانشان را هم از دست دادند.
او در عین حال افزود: پاندمی مســاله بلندمدتی 
اســت و برخالف تصوری که در ابتدا داشتیم، 
کرونا ویروســی نیست که به سرعت پایان یابد؛ 
بنابراین نمی شود کار را متوقف کرد و ناچاریم هم 
به عنوان یک فعالیت اجتماعی و هم برای امرار 
معــاش کار را ادامه دهیم. این همه گیری باعث 
شده تا میزان تولید هم در تلویزیون و هم در سینما 
به نسبت سال های گذشته کاهش پیدا کند و مساله 
بیکاری برخی از همکارانمان امسال مساله جدی 
تری بوده اســت. بعضی از همکاران من که فقط 
در تئاتر فعال هستند، یک سال است که درآمدی 
نداشــته اند و هیچگونه کمک و بیمه بیکاری نیز 
نداشته اند؛ درآمدی از سوی دولت برای کسانی که 
به خاطر پاندمی بیکار شدند وجود نداشته است. 
این هنرمندان در شــرایط سخت معیشتی به سر 
می برند و واقعا الزم اســت تا چاره ای اندیشیده 
شــود و حمایت هایی برای کسانی که به کلی از 
فعالیت در طول یک سال گذشته محروم بودند، 

اندیشیده شود.
ایــن بازیگر که در ســریال های نمایش خانگی 
»موچین« و »شــهرزاد« بازی داشته است، درباره 
شــرایط کار در دو قــاب رســانه ای متفاوتـ  
تلویزیون و شــبکه نمایش خانگیـ  اظهار کرد: 
برای من فرقی ندارد که در تلویزیون و یا شبکه 
نمایش خانگی کار کنم، بیشــتر نقشی که به من 
پیشنهاد می شــود و قابلیت ها و امکانی که برای 
تجربه کارهــای جدید برایم ایجــاد می کند در 
انتخاب من اهمیت دارد. اینکه کار از چه مدیومی 
پخش شــود اهمیتــش در رتبه  هــای بعد قرار 

می گیرد.
ناصرنصیر که در رئالیتی شو »شب های مافیا« نیز 
حضور داشته اســت، ادامه داد: نمایش خانگی 
در سال های گذشته این امتیاز را داشته که میزان 
ممیزی  و یا نوع ممیــزی اش متفاوت با ممیزی 

تلویزیــون بوده و امــکان پرداختن به بعضی از 
موضوعاتی که امکان طرح آن ها در قاب تلویزیون 
وجود نداشته در شبکه خانگی فراهم شده است. 
در آنجا می توان عمیق تر و با خط قرمزهای کم 
رنگ تری به موضوعات پرداخت؛ بنابراین دست 
ســازندگان آثار نمایش خانگی بازتر بوده و به 
همین میزان استقبال مخاطبان هم از این آثار بیشتر 
بوده است. در سریال های شبکه خانگی مخاطب 
می توانست مسایل واقعی تر و شبیه تر به زندگی 

اجتماعی خود را ببیند.
او افزود: البته اخیرا نظارت بر شبکه خانگی هم 
جزو وظایف صداوسیما شده و این تغییر قطعا 
تاثیر خــودش را می گذارد. امیــدوارم که تاثیر 
مخربی نداشته باشــد و نخواهند که آثار شبکه 
نمایش خانگی را هم کامال شبیه آثار تلویزیونی 
کنند، زیرا در این صورت رقابت و تفاوتشان هم 
از بین می رود؛ البته چــون این اتفاق تازه افتاده، 

قضاوت درباره اش زود است.
ناصرنصیر در پایان گفت: یکی دیگر از تفاوت های 
کارهای نمایش خانگی این است که تماشاگر این 
امکان را دارد که انتخاب کند چه سریالی را در چه 
زمانی ببیند اما تولیدات تلویزیون از پیش تعیین 
شده و در ساعات مشخصی پخش می شود. این 
یک مزیت برای شــبکه خانگی است که باعث 
می شود مخاطب تماشای کارهایی را که دوست 

دارد در هر زمانی که می خواهد از دست ندهد.
»پشــت کنکوری ها«، »معمای شاه«، »درحاشیه«، 
»زیر آسامان شهر« و »زن بابا« از جمله سریال های 
تلویزیونی هستند که رامین ناصرنصیر در آن ها به 

ایفای نقش پرداخته است.

گفت وگو با رامین ناصرنصیر

طنزهای خوب کجا رفتند؟

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد اقالم مشروحه 
ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

1. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 15*25               192 عدد
2. سه راهی کربن استیل مانسمان 100                                 6 عدد
3. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 50*100                 8 عدد
4. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 32*100            184 عدد
5 سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 15*40                 16 عدد
6. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 15*32             770 عدد
7. لوله کربن استیل بدون درز 100                                 1400 متر
8. لوله کربن استیل بدون درز 50                                        30 متر
9. لوله کربن استیل بدون درز 40                                      100 متر
10. لوله کربن استیل بدون درز 32                                   640 متر
11. لوله کربن استیل بدون درز 25                                   600 متر
12. بوشن کربن استیل 15 کالس 2000                        576 عدد
13. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 40                   12 عدد
14. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 100                 24 عدد
15. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 25                 162 عدد
16. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 40*50               8 عدد
17. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 32*40               8 عدد
18. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 25*32          192 عدد

کلیه اتصاالت بدون درز و رده 40 می باشند
متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشــار این آگهی پیشــنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه 
)واحد حراست( به نشانی زنجان- کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 
و یا در تهران خیابان شــهید بهشــتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه 

سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/11/4 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/11/5 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشــنهادی الزامی می باشــد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

صنایع الستیک( 
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشــنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال 

شوند ترتیب اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
5. حضور شرکت کنندگان در مناقصه در روز بازگشایی پاکت ها الزامی می باشد.

نوبت دومآگهی مناقصه
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معضلی به نام خام فروشی زیتون طارم 
 تولید ۶۰ درصد زیتون کشور در طارم

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه شهرســتان طارم رتبه 
نخست تولید زیتون در کشور را دارد گفت: فعال 
نتوانسته ایم از خام فروشی بسیاری از محصوالت 

کشاورزی در زنجان جلوگیری کنیم.
بــه گزارش زنــگان امــروز جواد تاراســی در 
گفت و گو با خبرنگار تســنیم در زنجان با اشاره 
به اینکــه  بیش ترین تولید زیتون در کشــور به 
شهرستان طارم اختصاص دارد، اظهار داشت: به 
طور میانگین ساالنه قریب به ۴۶ هزار تن زیتون 

از سطح باغات این شهرستان برداشت می شود.
وی افزود: ۲1 هزار هکتار از اراضی این شهرستان 
مختص باغات زیتون اســت و در این بین ارقام 
شــنگه، ماری، زیتون زرد و روغنی قریب به 9۰ 
درصد ســطح زیر کشت را شامل می شود، با این 
وجود قریب به ۶۰ درصد زیتون کشــور در این 

شهرستان تولید می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه شهرســتان طارم در سال های گذشته حتی 
رکورد تولید و برداشت زیتون را بین کشور های 
تولید کننده این محصول همچون کشور ترکیه و 
اســپانیا به خود اختصاص داده است، گفت: هم 
اکنون متوسط برداشــت زیتون برابر با ۲.۵ تا 3 
تن در هکتار است و باید برنامه ریزی ها به سمتی 
برود که میزان تولید بــه باالی پنج تن در هکتار 
برســد با این حال باید ذکر کرد کشــاورز نمونه 
طارمی رکورد برداشــت را که ۲7 تن در هکتار 

بوده به نام خود ثبت کرده است.
وی تصریح کرد: باید برنامه ریزی های مناســبی 
داشته باشــیم تا رتبه یک تولید زیتون در کشور 
را پایــدار نگهداریــم و امیدواریم که این رتبه تا 
سالیان سال مختص این استان و شهرستان طارم 
باقی بماند. البته باید تا حد توان از این کشاورزان 

نیز حمایت کنیم.

تاراسی با اذعان به اینکه اگر این میزان تولید زیتون 
در استان های دیگر بود یقینا تحوالت شگرفی در 
راســتای فرآوری برای آن انجام می گرفت عنوان 
کرد: روغن استحصال شده از زیتون طارم بهترین 
کیفیت را در دنیا داشته و برای بهتر شدن شرایط 

باید برنامه ریزی های درستی انجام شود.
این مســوول با بیان اینکه خام فروشــی معضل 
بسیاری از تولیدات و محصوالت کشاورزی استان 
است و در این بین زیتون نیز از این قاعده مستثنی 
نیست، گفت: استان زنجان از لحاظ کشت گیاهان 
دارویی، سیب زمینی، زیتون، انگور در سطح تولید 
باالیی قرار دارد اما نکته حائز اهمیت این اســت 
که زنجیره فرآوری برخی محصوالت کامل است 
اما باید مناســب با تکنولوژی روز این امر ارتقا 
یابد. شوربختانه فعال نتوانسته ایم از خام فروشی 
بســیاری از محصوالت کشــاورزی در زنجان 

جلوگیری کنیم.

 اســتاندار زنجان گفت: تا پایان امســال، 
مدارس ۲۵۰ روســتا به شبکه اینترنت پرسرعت 

وصل می شود.
فتح اله حقیقی در نشست شورای آموزش وپرورش 
استان، اظهار کرد: از مجموع 1۶7۵ مدرسه فعال 
در استان ۵۶3 مدرسه در مناطق شهری واقع شده  
که همه این مدارس شهری به اینترنت متصل بوده 
و مشکلی در برقراری شبکه های مجازی ندارند.

وی افزود: 111۲ مدرســه اســتان نیز در مناطق 
روستایی قرار گرفته  که از این تعداد ۲93 مدرسه 
بــدون اینترنت بوده که این مشــکل به وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شــد و پس 

از بررســی، مقرر شد که در این راستا 99 سایت 
ایجاد و تا پایان امســال، مدارس ۲۵۰ روستا به 

شبکه اینترنت پرسرعت وصل شود.
این مسوول ادامه داد: بر این مبنا با راه اندازی این 
تعداد سایت 1۵ هزار خانواده روستایی به اینترنت 
پرسرعت متصل می شوند و طبق برنامه ریزی ها 
این کار در ســه مرحله پیش بینی شده که مرحله 
آخر پایان اســفند امسال است و در زمان حاضر 
با اقدامــات انجام گرفته، به میــزان زیادی همه 
سایت ها در مناطق تعیین شده راه اندازی و بیش 

از  پیش بینی ها محقق شده است.
استاندار زنجان در ادامه بر لزوم تقویت بنیه علمی 

دانش آموزان زنجانی اشــاره کــرد و گفت: این 
موضوع مهم باید در شــورای آموزش وپرورش 
استان مدنظر قرار گرفته و عالوه بر آن، مشارکت 

مردمی نیز مورد توجه باشد.
حقیقی تصریح کرد: در قانون، اخذ عوارض سه 
درصد از شــهرداری ها بــرای آموزش وپرورش 
اعالم شــده که تالش شد این رقم در استان به ۵ 
درصد برسد که امسال اخذ در بحث اخذ عوارض 
چهار برابر نســبت به سال 97 آموزش وپرورش 

وصولی داشته است.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه طبق ســند تحول 
آموزش وپرورش برنامه راهبرد سه ساله آموزش 

و پــرورش طراحــی و برش اســتانی آن تهیه 
شده اســت، یادآور شــد: این موضوع یکی از 
موفقیت های آموزش وپرورش اســتان به شمار 
بین بخشــی،  همکاری های  همچنیــن  می رود. 
وحــدت رویه و از طرفی همراهی رســانه های 
گروهی نیــز در بروز چنیــن موفقیت های مهم 

اثرگذار بوده است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه 
بر پایه ارزیابی های انجام شده از عملکرد شورای 
آموزش وپرورش استان ها، زنجان موفق به کسب 
رتبه برتر کشور شد، عنوان کرد: حفظ این جایگاه 
بســیار مهم است و در این راستا باید تالش های 

الزم را انجام داد. وی با اشاره  به همه گیری کرونا 
و فعالیت بی شائبه معلمان در تولید محتوا و ارائه 
آموزش ها در بستر فضای مجازی، اظهار کرد: از 
زمان شــیوع این ویروس تاکنون آموزش هرگز 
متوقف نشده و در این راستا معلمان جهادگرانه 
آمــوزش الزم را به گروه های هدف ارائه و حتی 
بسته های آموزشــی را نیز تهیه کردند. حقیقی، 
سرمایه گذاری در حوزه پژوهش را امری مهم و 
منطقی دانست و گفت: نبود ارتباط و تعامل بین 
صنعت و پژوهش، به ارائه نشــدن پژوهش های 
کاربردی و ثروت آفرینی منجر شــده و در واقع 
باید گفت در این حوزه آن گونه که باید و شــاید 

ســرمایه گذاری انجام نگرفته است. این مسوول 
با اشــاره به وضعیت کرونایی در اســتان، تاکید 
کرد: شــرایط کنونی حاکم نباید به عادی انگاری 
وضعیت منجر شود و تا زمان مهار کامل ویروس 
باید عموم مردم همچنان پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
وی با اشاره به شناسایی معلمان زحمت کش در 
روزهای کرونایی، خاطرنشان کرد: در این راستا 
روسای آموزش وپرورش و فرمانداران نسبت به 
شناسایی این گروه اقدام کنند تا به پاس اقدامات 
انجام گرفته تجلیل و قدردانی شــوند تا آنان به  

صورت الگو برای جامعه معرفی شوند.

استاندار زنجان اعالم کرد

اتصال به اینترنت پرسرعت مدرسه ۲۵۰ روستا تا پایان امسال

آگهی مزایده اموال منقول اسناد ذمه ای
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۰۹۰۰ یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی ۸۷-۸۸۱ س ۴۵ نوع سواری سیستم پژو،تیپ پارس 
مدل ۱۳۸۴ رنگ نقره ای متالیک شماره موتور۱۲۴۸۴۱۴۴۰۲۵ و شماره شاسی ۱۹۳۲۴۳۳ متعلق به آقای رضا احدی که در پارکینگ 
بنیان می باشد طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شده، در زمان بازدید از 
خودرو به علت نبود سویچ در پارکینگ و فاقد باتری جهت روشن کردن موتور و بازدید و تست فنی از سیستم قوای محرکه موتور آن میسر 
نشد . خودرو مذکور از لحاظ اتاق دور تا دور دارای خط و خش و سابقه خوردگی و پوسیدگی در سینی پشت موتور زیر پالکت شناسایی 
، شیشه جلو دارای ترک خوردگی، فاقد سیستم صوتی، فاقد زاپاس ، آچار چرخ و زاپاس ، الستیک های چرخ های جلو و عقب صاف و 
مســتعمل داشبورد و تودوزی خودرو با توجه به مدل خودرو مطلوب می باشد. خودروی فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۱۳ 
بهمن ۱۳۹۹ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو، طبقه همکف از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) هفتصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی وبه شرح زیر به فروش 

خواهد رسید:
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و یا چک تضمینی بانک ملی با شماره شناسه 
۱۴۰۰۷۱۹۶۴۳۷ و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در نشست مزایده است و برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده تجدید 
خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی و همچنین حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است. نحوه اخذ نیم عشر و حق مزایده 
وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و آیین نامه اصالحی اخیر التصویب می باشد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم 
گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد. برابر اعالم بستانکار به شماره وارده ۸۵۰۱۴۹۵۴ مورخه 

۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ خودرو مذکور فاقد پوشش بیمه نامه شخص ثالث می باشد . تاریخ انتشار یکم , بهمن ۱۳۹۹ 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان- مینا تقی لو

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399
به استناد ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ آیین نامه قانون مذکور امالکی که در حوزه شهرستان 
طارم در سه ماهه سوم درخواست ثبت به عمل آمده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب عمارت به پالک ۴۴۱ فرعی از ۱۴۶ اصلی واقع در بخش هشت زنجان شهرستان 
طارم شهر آببر به مساحت ۱۳۵,۱۳ مترمربع می باشد از آقایان بهزاد نظری فرزند حمداله به شماره شناسنامه 
۸۹ و شــماره ملی ۵۳۹۹۹۵۸۸۶۴ صادره از طارم و کیومرث نظری فرزند حمداله به شــماره شناسنامه ۸۸ 
و شــماره ملی ۵۳۹۹۹۵۸۸۵۶ صادره از طارم که حدود آن شــماال به طول ۱۰,۱۵ متر دیوار به دیوار ۱۴۶ 
باقیمانده، شرقا به طول ۱۵,۰۵ متر درب و دیوار به خیابان، جنوبا به طول ۹ متر دیوار به خیابان، غربا در ۲ 
قســمت به طول های ۱,۰۷ متر دیوار به خیابان دوم به طول ۱۴ متر دیوار به دیوار ۱۴۶ باقیمانده. تقاضای 

ثبت پذیرفته شده است. حقوق ارتفاقی ندارد.
بنابراین بدین وسیله برابر ماده ۱۶ قانون ثبت اشخاصی که نسبت به ملک آگهی شده اعتراض دارند بایستی 
اعتراض خود را از تاریخ اولین روز انتشار آگهی به مدت ۹۰ روز در قبال اخذ رسید به اداره ثبت تسلیم نمایند. 
و نیــز با توجه به ماده ۱۷ قانون ثبت چنانچه بین متقاضی و ثبت و دیگران در دادگاه دعوایی مطرح باشــد 
گواهی دادگاه دال بر جریان دعوی را در موعد مقرر اخذ و ارایه نمایند واال حق آنان ساقط خواهد شد. ضمنا 
در اجرای تبصره ۲ قاتنون تعیین تکیلف پرونده معترض ثبتی مصوب ۷۳/۳/۲۵ اعتراض به تقاضای ثبت ملک 
فوق باید توســط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی یا تقدیم دادخواست به 

مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۱/۱نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۲/۱
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

اطالعیه ورزشی
با توجه به برگزاری مجمع انتخابات ریاست 
هیات های ورزشی کاراته و ووشو استان 

زنجان، بدینوسیله از کلیه عالقمندان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام 
و شرکت در انتخابات هیات مذکور از تاریخ 
چاپ آگهی حداکثر به مدت یک هفته به 

اداره توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان زنجان واقع در مجموعه ورزشی 

انقالب مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان استان زنجان

یک مجسمه ساز زنجانی:

سردیس های بی کیفیت بازخورد منفی در روحیه افراد دارد
گفــت:  زنجانــی  مجسمه ســاز  یــک   
ســردیس های بدساخت، باعث هدر دادن سرمایه 

ملی می شود.
علــی چراغی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
مجسمه سازی و ساخت ســردیس های مفاخر و 
مشــاهیر، اظهار کرد: در جوامع متمدن و صاحب 
فرهنگ برای معرفی مشاهیر و مفاخر به جامعه و 
نسل های آینده و نیز قدردانی از آن ها از روش های 
مختلفی مانند چاپ کتاب و نشر آثار، ساخت فیلم 

و مستند، نام گذاری مراکز علمی و فرهنگی به نام 
مشــاهیر و مفاخر و اجرای تندیس و سردیس در 
معابر، پارک ها و بوستان ها استفاده می کنند که این 
امر عالوه بر اینکــه از نظر فرهنگی ارزش باالیی 
دارد، از لحاظ محیط شــهری نیــز دارای زیبایی 

خاصی در معماری شهری است.
وی در رابطــه با وجــود برخی ســردیس های 
بدساخت در محیط شــهری، افزود: گاهی اطالع 
نداشــتن ســفارش دهنده از کیفیت مطلوب اثر، 

نداشــتن شــناخت از افراد صاحب تجربه و در 
برخی موارد منفعت های شخصی و نبود آگاهی از 
پیامدهای منفی یک اثر ضعیف باعث واکنش منفی 
جامعه می شــود. همچنین نصب یک اثر ضعیف 
عالوه بر هدر دادن ســرمایه ملی، بازخورد منفی 

زیادی در روحیه افراد نیز دارد.
این مجسمه ساز زنجانی در رابطه با تاثیر توجه به 
هنرمندان باتجربه در ساخت سردیس ها، تصریح 
کرد: یک مدیر آگاه و دلسوز با جمع آوری اطالعات 

درســت، از افراد دارای تجربه کافی و مشورت با 
صاحبان اندیشه و حرفه می تواند با سفارش اثر به 
متخصص، هم کار فرهنگی خوبی انجام دهد و هم 

از هدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری کند.
چراغی ادامه داد: یــک اثر هنری خوب عالوه بر 
اینکه ارتباط مستقیم با تاثیر مثبت در جامعه دارد، 
از لحاظ هنری نیز یک ســرمایه ملی به محسوب 

می شود.
مجسمه ســاز زنجانی با بیان اینکه چندین ســال 

است بنده و دوستان هنرمند دیگر تالش می کنیم 
با شــرایط موجود اســتان به فرهنگ و هنر این 
شهر خدمت کنیم، بیان کرد: شوربختانه به دالیل 
مختلف، مســووالن آن گونه که باید نتوانسته اند از 
استعدادهای بومی استفاده کنند و استفاده نکردن از 
استعدادهای بومی نشانگر اهداف زودگذر برخی 
مسووالن است. در گذشــته نه  چندان دور شاهد 
بسیاری از این موارد بودیم که بی توجهی و گاهی 
اوقــات محافظه کاری برخی از اعضای شــورای 

شهر، صدمات جبران ناپذیری برای هنر و هنرمندان 
شــهر داشت. وی با بیان اینکه بهترین راه ورود به 
هنر مجسمه سازی برای عالقه مندان جوان، ورود 
به دانشــگاه هنر است، خاطرنشان کرد: در محیط 
دانشــگاه عالوه بر اساتید، رقابت بین دانشجویان 
باعث شــکوفایی هنرجو می شود، در صورتی هم 
که امکان و شــرایط حضور در دانشــگاه نیست، 
عالقه مندان بــرای ورود به این حوزه می توانند از 

کالس های هنری استفاده کنند.

 رییس بیمارستان امید ابهر از خرید و راه 
اندازی یک دســتگاه تست ورزش در بیمارستان 

امید ابهر خبر داد.
بــه گزارش زنگان امروز، دکتر شــعبان علوی با 
بیان اینکه وجود دستگاه تست ورزش قلب برای 
بیمه شدگان و مراجعین به این مرکز بیش از پیش 

احساس می شد، گفت :این دستگاه مجموعه ای 
متشکل از قسمتهای سخت افزاری و نرم افزاری 
است که به جهت تشخیص و اندازه گیری میزان 
تغییرات و آنالیز ســیگنال قلــب بیماران قلبی و 
عروقی مورد اســتفاده قرار می گیرد دکتر علوی 
ادامــه داد : این  سیســتم جهت تعیین علت درد 

قفسۀ ســینه، ظرفیت و توانمندی قلب و  تعیین 
اختالالت ریتم قلب به کار میرود و در این تست 
از دســتگاه تردمیل برای انجام این کار اســتفاده 
می شــود، به طوریکه فعالیت الکتریکی قلب از 
طریق نوار قلب ضبط می شــود و فشارخون نیز 
در این سیســتم اندازه گیری می شود. دکتر علوی 

از مهمترین ویژگی های دســتگاه تست ورزش، 
رویــت و ثبت واکنش قلب نســبت به افزایش 
نیاز بدن به اکســیژن را عنوان و تصریح کرد این 
اقدام تشخیصی تا زمانی  که ضربان قلب به تعداد 
مورد نظر افزایش یابــد، ادامه پیدا می کند ، مگر 
این که عوارضی از قبیل درد قفسۀ سینه یا افزایش 

بسیار زیاد فشارخون رخ دهد که در این صورت 
تست به صورت خودکار متوقف می شود. رییس 
بیمارســتان امید ابهر افزود: انجام تست ورزش 
قلب برای بیمــاران و مراجعان دارای شــرایط 
زیر نظر متخصص قلب ایــن مرکز در درمانگاه 

تخصصی بیمارستان امید قابل انجام است.

دکتر علوی رییس بیمارستان امید ابهر خبر داد:

دستگاه تست ورزش بیمارستان امید ابهر راه اندازی شد
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چهارسو

شهردار ابهر در نشست ستاد  بازآفرینی شهری ابهر خبر داد؛

اهتمام جدی شهرداری ابهر برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری
 شــهردار ابهر از اهتمام جدی شهرداری 
برای ســاماندهی بافت های فرســوده و ناکارامد 

شهری خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، نشست ستاد  بازآفرینی 
شــهری ابهر با حضور  فرماندار محترم، شهردار، 
اعضای شــورای اسالمی شــهر ابهر و مسووالن 
مرتبط این حوزه به نیزبانی فرمانداری ابهر برگزار 

شد
در این نشست مهندس ذوالقدری ها شهردار ابهر با 
بیان اینکه  یکی از مهم ترین محله های ابهر که در 
بافت فرســوده قرار دارد کوچه حاج خانی است، 
اظهار کرد: در چند ســال گذشــته توافقات برای 
تعریض و تخریب در این منطقه انجام شــده و در 
چند روز آینده برای تخریب ساختمانی در راستای 

بازگشایی توافق انجام شده است.
وی با بیان اینکه ســال آینده ســعی خواهیم کرد 
تمرکز بیشــتری در این منطقه داشته باشیم، ادامه 
داد: در همین راستا نیازمند مساعدت دستگاه های 
کمک رسان برای جابجایی آب، برق و گاز هستیم.
مهندس ذوالقدریها با اشاره به دغدغه آسیب های 
اجتماعــی در این محــالت، تصریح کــرد:  از 
اجرای برنامه های فرهنگی در این بافت ها توسط 

شهرداری حمایت الزم انجام خواهد شد.
این مســوول با اشــاره به امتیازاتی که شهرداری 
می تواند بــرای این مناطق در نظر بگیرد، تصریح 
کــرد: ۵۰ درصــد تخفیــف عــوارض هم در 
سکونت گاه غیر رسمی و هم د در بافت فرسوده 
در تعرفه بودجه ریزی شهرداری برای سال آتی به 

شورا پیشنهاد شده است.
این مسوول با اشــاره به اینکه هم اکنون یکی از 
دغدغه های شــهروندان ابهری موضوع ضایعاتی 
های حســین آباد اســت ادامه داد: ســاماندهی 
این مکان هم اکنون  در کمیسیون تبصره ماده یک 
در حال بررســی است و منتظر رای کمیسیون در 

این زمینه هستیم.
محمدرضا ذوالقدریها شهردار ابه  با اشاره به اجرای 
پروژه های متعدد در بافت ها فرسوده، ادامه داد: از 

مهم ترین این پروژه ها 
می توان بــه تعریض، 
 ، ی یز لت ر ســفا آ
جدول گذاری، ساخت 
و  اداری  ســاختمان 
شــریف  در  تجاری 
بوستان  به سازی  آباد، 
امام زاده اســحاق )ع( 
و  ســاخت ساختمان 
ناحیه  آتش نشانی در 
مرکــزی از مهم ترین 

این پروژه هاست.
شــهردار ابهر با اشاره 
به اینکــه یک هزار و 
جدول  مترمربع   9۰۰
گــذاری و تعریــض 
پیــاده رو در شــناط 
است،  شــده  اجرایی 
ناحیــه  در  افــزود: 
ساختمان  آباد  شریف 
تجــاری ، خدماتی و 
دست  در  بهداشــتی 
که وی  است  ساخت 
با اشــاره بــه اصالح 
پروژه بوستان امامزاده 

با ۲۵۰ میلیــون تومان اعتبار ادامــه داد: پیاده رو 
سازی و تعریض خیابان شهید رجایی با ۲ میلیارد 

و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار بهسازی شده است.
این مســوول از ساخت ســاختمان آتش نشانی 
شهرداری در بافت مرکزی با اعتباری بالغ بر 9۵۰  
میلیون تومان خبــر داد و اظهار کرد: از این میزان 
۴۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی بازآفرینی 
شــهری و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبــارات داخلی 

شهرداری است. 
ذوالقدریها خاطر نشان کرد: تعریض و بازگشایی 
۲ میلیــارد و 7۰۰ میلیون تومــان اعتبار در بافت 

مرکزی هزینه شده است.

شهردار ابهر با اشاره به اینکه پروژه شهید عطوفی 
که از دوســال پیش برای آن برنامه ریزی شده بود 
در در صورت همکاری دستگاه ها می توانست به 
یک پروژه خوب تبدیل شود، عنوان کرد: با توجه 
به عدم اجرای شــبکه بــرق و آب و فاضالب از 
ســاخت بدنه اصلی در این خیابان خودداری شد 
در حالی که این اقدام به آرامســازی مرکز شهر و 
کاهش ترافیک کمک می کرد که امید اســت برای 

سال آتی این موضوع حل شود.
وی بیان کرد: مقرر شــده ۲۵۰ تن قیر رایگان در 
اختیار شهرداری ابهر قرار گیرد که پیگیر موضوع 

هستیم. 

ذوالقدریها با بیان اینکه بازآفرینی حتی در صورت 
عدم تخصیص اعتبار  هم طرح خوبی است، ادامه 
داد: با این اقدام بســیاری از مشــکالت خدمت 
رسانی حل میشــود چرا که همه ادارات مشغول 

به کار هستند.
فرماندار شهرستان ابهر نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه فلســفه تشکیل ستاد بازآفرینی همکاری 
دستگاهها است، بیان کرد : بازآفرینی شهری برای 
احیا بافت های ناکارامد اســت که می توانند منشا 

تبعات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی باشند.
وی با بیان اینکــه باید کارهای فرهنگی در بافت 
ناکارآمد انجام شود و در حوزه اشتغال نیز اهتمام 

این مناطق  ویژه ای در 
باشد،  داشــته  وجود 
تصریح کرد: این اقدام 
زمینه کاهش مشکالت 
اجتماعــی را فراهــم 

می کند.
بــه  اشــاره  بــا  وی 
اینکه باید دســتگاه ها 
بایــد تــالش کننــد 
خدمت رسانی خود را 
بافت  دارای  مناطق  به 
اختصاص  ناکارآمــد 
دهند، اظهار کرد: باید 
محدوده  بر  افزودن  از 
جلوگیری  نیز  شــهر 
شــود و به فکر بهبود 

ارائه خدمات بود.
وی بــا تاکید بر اینکه 
برخی از کارها باید با 
اولویت دنبال شــوند، 
اضافه کرد: در حمایت 
افراد ســرمایه گذار  از 
باید  بافت فرسوده  در 
اهتمــام ویــژه وجود 

داشته باشد.
فرماندار ابهر با اشاره به اینکه بخش های مختلف 
مربوط با حوزه ساخت و ساز باید در مورد  مزایای 
فعالیت در بافت ناکارآمد آشنا شوند، گفت: در این 

زمینه باید به مردم هم اطالع رسانی شود.
وی با اشــاره به بزرگی شــهر ابهر و سختی ارائه 
خدمات اعالم کرد: باید از افزوده شــدن محدوده 

شهری خودداری شود. 
نوروزی با اشاره به اینکه هر دستگاهی باید برنامه 
ریزی انجام داده و پروژه ارائه دهد، گفت: دستگاه 
های خدمات رســان برنامه مشــترک برای ارائه 

مطلوب خدمات اعالم کنند.
این مســوول با اشــاره به اینکه نظــارت بر نوع 

ساخت و سازها از دیگر مواردی است که باید در 
بافت های فرسوده مورد تاکید قرار گیرد، تصریح 
کرد: اگر این نظارت ها وجود نداشته باشد در اینده 

دچار مشکل خواهیم شد.
وی با تاکید بر اینکه باید جلوی ساخت و سازهای 
غیر مجاز گزفته شود، ادامه داد: از ارائه خدمات به 

بناهای غیر مجاز باید پرهیز شود
در ادامه این نشســت نیز نجیب حســینی عضو 
شورای شهر ابهر با اشــاره به اینکه  در دهه های  
گذشــته بافت ناکارآمد شهر مشکالت جدی هم 
برای مدیریت شهر و هم برنامه ریزی ها ایجاد کرده 
است، افزود: این محدوده ها نیازمند احیا، مرمت و 

بازسازی است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از بهترین برنامه های 
استان در زمینه بافت ناکارآمد توسط ابهر ارائه شده 
اســت، بیان کرد: با توجه به عدم پیگیری در این 

زمینه نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم.
این مسوول با اشاره به  مهم ترین مشکالت مناطق 
دارای بافت فرســوده، گفــت:  یکی از مهم ترین 
مشــکالت در ایــن مناطق این اســت که درآمد 
ســاکنان آن کم بــوده و نرخ بیکاری باال اســت 
همچنین زیرساخت های شهری در این مناطق کم 

است.
نجیب حسینی با اشــاره به مطالبه تعیین تکلیف 
مناطق حســین آباد و شــریف آباد توسط مردم 
تصریح کرد: ۵7 نشســت در شورای شهر به این 
موضــوع اختصاص یافته امــا پیگیری ها در این 
چهار سال به نتیجه نرسیده است که برای حل این 
مشکل نیازمند بررسی موضوع در سطح استانی و 

کشوری هستیم.
وی با بیــان اینکه از ظرفیت بافــت ناکارآمد به 
درســتی استفاده نشــده اســت، افزود: برخی از 
مدارسی که در مناطق بافت فرسوده قرار دارد در 

معرض خطر است.
در ادامه این نشست هریک از مدیران و مسوولین 
ادارات مختلف خدمات رسان به بیان نقطه نظرات 

و پیشنهادهای خود پرداختند.

 به گفته یک جامعه شناس زنان، هم اکنون 
برخی زنان برای جبران محرومیت از برخی حقوق 
در ازدواج، ســعی دارند مهریه را به میزان سنگین 
تعیین کنند تا برای مردان عامل بازدارنده از ازدواج 
دوباره یا استفاده از حق طالق باشد و یا اینکه اگر 
مرد با تقاضای طالق زن موافق نباشد، زن بتواند 
از مهریه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به حق 
طالق اســتفاده کند؛ به عبارتی مهریه برای زنان 
مکانیسمی جبرانی است که قرار است محرومیت 
آنها از برخی حقوق را جبران کند، این در حالیست 
که محرومیت های اقتصــادی زنان نیز می تواند 
یکی از عوامل تشویق آنها برای مطالبه مهریه باشد.
سیمین کاظمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از جمله خواســته های زنــان برابری حقوقی در 
خانواده است، اظهار کرد: در واقع ساختار اجتماعی 
و اقتصادی حقوق زن را سلب می کند و در عوض 
بــار زندگی را به دوش مــرد می گذارد. با چنین 
وضعیتی طبیعی است که زن بخواهد از تنها روزنه 
ای که قانون برایش باز گذاشــته استفاده کند. اگر 
در یک جامعه زن و مرد از حقوق و منابع مساوی 
برخوردار باشــند، مهریه یک ثــروت بادآورده و 
نامشروع و غیرقابل دفاع است، اما در شرایط فعلی 
که زنان در محرومیت هستند، مهریه اهمیت پیدا 

کرده و تنها راه حل زنان به شمار می رود. 
القای عدم ضرورت اشتغال زن و روی آوردن 

زنان به مهریه به عنوان پشتوانه پس از طالق
به گفته وی، از جمله دالیل طلب مهریه از سوی 
زنان وضعیت اشتغال آن ها است. در جامعه ما به 
زنان این طور القاء می شــود که اشتغال برای زن 
غیرضروری است و بر همین اساس زنان فرصت 
های اندکی برای اشــتغال دارند. فقط حدود 1۸ 
درصد شاغالن زن هستند. به این ترتیب راهی که 
برای امرار معاش پیش پای زنان گذاشته می شود، 
این اســت که ازدواج کنند و به عبارت دقیق تر 
خرج زندگی شان را یک مرد در نقش شوهر بدهد 
و مهریه را هم به عنوان پشتوانه آینده بعد از طالق 

تعیین کنند.
کاظمــی همچنیــن گفت کــه زنان خواســتار  

حقوق  از  برخورداری 
یکســان با مــردان در 
طالق، خروج از کشور، 
حضانــت فرزند، ادامه 
تحصیــل و اشــتغال 
چنین  قانون  هســتند. 
حقوقــی را بــه طور 
داده  مــرد  به  یکطرفه 
است و به نوعی مرد را 
کامال بر زن مسلط کرده 
خواســت  گاه  هر  که 
بــرای زن و آینــده او 

تصمیم گیرد.
حقوقی  کاستی های 
محرومیت هــای  و 
اجتماعــی دو عامل 

روی آوردن به مهریه
وی معتقد است که هم 
کاســتی های حقوقی 
در زندگی مشــترک و 
های  محرومیــت  هم 
اجتماعــی و اقتصادی 
موجب  دو  هــر  زنان 
اهمیت یافتن مهریه به 
عنوان یک راه حل برای 

زنان شــده اند. اگر زنان مثل مردان حق اشتغال و 
درآمد داشته باشند، از ارث برابر برخوردار باشند 
و در قرار داد ازدواج از حقوق مســاوی بهره مند 
باشند، دیگر تعیین مهریه موضوعیت ندارد و در 
آن صورت است که بی درنگ باید از قانون حذف 

شود. 
این جامعه شناس زنان، ادامه داد: مرد می تواند زن 
را طالق بدهد، می تواند هر گاه اراده کرد همسر 
دیگری اختیار کند، زن را از زندگی با فرزندانش 
محروم کند، اجازه ندهد زن از کشــور یا حتی از 
خانه خارج شود، می تواند زن را از اشتغال بازدارد 
و بــه او اجازه تحصیل ندهد. در مقابل در قرارداد 
ازدواج موضوع مهریه هم به عنوان یک امکان برای 

زن مطرح شــده اســت که مرد و زن بر سر آن به 
توافق می رســند و مرد می پذیرد که مهریه را در 
قالب های گوناگون که یکی از آنها ســکه است، 

به زن بدهد.
ضعــف نظــام اجتماعی و حقوقــی، عامل 

سوءاستفاده برخی زنان از مهریه
این فعال در حوزه زنان درباره ســوء استفاده هایی 
که برخی زنان از تعیین مهریه های ســنگین انجام 
می دهند، تصریح کرد: ابتدا باید توجه داشــت که 
چنین روشــی تا چه اندازه عمومیت دارد و چند 
درصد از زنان بدون اینکه هدفشان زندگی مشترک 
باشــد، صرفاً برای مطالبه مهریه ازدواج می کنند. 
در واقــع ما نمی توانیم بر پایه اســتثناها در مورد 

یک قاعــده کلی قضاوت کنیــم. مهریه در نظام 
حقوقی پیشامدرن و در یک جامعه سنتی با تفوق 
احساســات، طراحی شده اســت و کارکردهایی 
متناســب با چنین جامعه ای را داشــته است اما 
اکنون با گذار به یک جامعه نیمه مدرن، که در آن 
عقالنیت و محاسبه عقالنی در حال ظهور است، 
قابل انتظار اســت که کارکردهای آن تغییر کند یا 

کژکارکردهای آن ظهور کند.
به گفتــه وی، اینکه زن ها بخواهنــد از این تنها 
اختیاری که قانون به آنها داده است »مهریه« استفاده 
ی غیر معمول کننــد، به ضعف نظام اجتماعی و 
حقوقی باز می گردد که نتوانسته قوانین و حقوق 
زن و مــرد را  بر پایــه واقعیتها و نیازهای جامعه 

معاصر تدوین کند.  
زندانی کــردن مردان 
بدهکار مهریه گشایشی 
در زندگی زنان ایجاد 

نمی کند
کاظمی در بخش دیگر 
ســخنان خــود درباره 
زندانــی کــردن مردان 
به جــرم مهریه، گفت: 
اینکــه مــردان از پس 
تعهدی که در وهله اول 
جامعه بــه آنها تحمیل 
کــرده و خودشــان در 
را  آن  ازدواج  هنــگام 
پذیرفته اند، نمی توانند 
آن  متعاقب  و  برآینــد 
زندانی می شوند، اساسًا 
خوشایند نیست و خود 
تبعاتــی دارد. از طرف 
دیگر صرفا بــا زندانی 
گشایشی  مرد،  شــدن 
در زندگــی زن حاصل 
نمی شــود. در رویکرد 
به مسأله مهریه هم نمی 
توان از زندانی شدن مرد 
دفاع کرد و هم چشم بر بی حقوقی زن بست. از 
این رو الزم اســت به ریشه های این مسأله توجه 
شــود و مشکل به صورت ریشــه ای حل شود. 
مردان نباید زندان بروند و زنان هم نباید بی هیچ 
حق و حقوق و منبع مالی به حال خود گذاشــته 

شوند، هر دو سوی قضیه باید دیده شوند.
تقسیم کار جنسیتی و محدودیت زنان

این جامعه شناس زنان همچنین گفت: وضعیت 
تســاوی حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت 
است، تقریبا در تمام جوامع، تقسیم کار جنسیتی 
وجود داشــته و به درجاتی بر وضعیت زنان تأثیر 
گذاشــته و موجب محدود شدن زنان به خانواده 
و محرومیت آنها از برخی حقوق شــده است. در 

تقسیم کار جنســیتی نقش نان آور به مرد تعلق 
گرفته و نقش خانگی نصیب زنان می شود، همین 
تقسیم کار زمینه وابســته اقتصادی زن به مرد را 
ایجاد می کند. چنین تقســیم کاری خود تسهیل 
کننده نابرابری جنسیتی است.  با این وجود پس 
از مبارزات فمینیســت ها و فعاالن حقوق زنان و 
مطالبه گری توده های زنان در کشورهای مختلف 
سعی شده، دست کم قوانین را به گونه ای تدوین 
کنند که در آن حقوق زنان تضمین شود یا شرایط 
را برای دستیابی زنان به برخی حقوق فراهم کنند.  
وضعیت نامطلوب مهریه و لزوم پرداختن به آن 

برای جلوگیری از تبعات سنگینش
کاظمی تصریح کرد: مســأله مهریــه هم اکنون 
وضعیت نامطلوبی است، چراکه با گسترش گرانی 
و فقر تعداد مردانی که توانایی پرداخت مهریه را 
ندارند، افزایش یافته و همین امر آنها را در معرض 
مجازات زندان قرار می دهد. از طرفی در مواردی 
کل حیات اقتصادی زنان در آستانه طالق به مهریه 
بستگی دارد. چنین وضعیتی نیاز به مداخله و چاره 
اندیشــی دارد و بدیهی است مداخله در این باره 
وقتی به نتایج مثبت منتهی می شود که هر دو طرف 
قــرارداد ازدواج در پناه قانون قرار گیرند و از آنها 

حمایت شود.
این جامعه شــناس زنان در پایان افزود: در بیانیه 
فعاالن حقوق زنان دربــاره مهریه، امضاکنندگان 
راه حل هایی را پیشنهاد کرده اند که توجه به آنها 
مــی تواند در حل عادالنــه  موضوع کمک کننده 
باشد، اینکه به جای مهریه راه حل تنصیف اموال 
جایگزین شود و زن هم از حقوق مساوی با مرد 
بهره مند شــود، اگر مرد قــادر به پرداخت مهریه 
نیست و زن هم شرایط مالی قابل قبولی ندارد، از 
محل بیت المال مهریه به او پرداخت شود، زن بعد 
از طالق از مســکن، فرصت اشتغال، مستمری و 
بیمه برخوردار شود و ... که از جمله این راهکارها 
اســت. بی توجهی به حقوق زنانی که طالق می 
گیرند، ممکن است تبعات سنگینی به دنبال داشته 
باشــد که الزم است در هر تصمیم گیری در باره 

مهریه مورد توجه قرار گیرد. 

یک جامعه شناس عنوان کرد:

مهریه؛ مکانیسمی جبرانی برای حقوق نداشته


