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رییس حوزه هنری استان زنجان:

خاطرات»کوچهبینش«زنجانکتابمیشود
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به دلیل فقدان مطالعات آمایش زمین اتفاق افتاده است

صنایعمستقردرخاکمرغوبزنجان
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باارایهتسهیالتتوسطسازمانتامیناجتماعیصورتمیگیرد

غرامت به کرونایی ها در زنجان
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فرنشینصداوسیمایزنجانخبرداد:

آغاز نهضت مستندسازی رزمندگان، ایثارگران و شهدای استان زنجان
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شناسه شماره مزایدهردیف
شــرحشهراستانملک

مساحت 
عرصه 

)مترمربع(

مساحت 
اعيان 

)مترمربع(      

قيمت کل پایه 
نوع شرایط پرداختتوضيحات )ریال(

کاربری

ابهرزنجان99/51401/م1
عرصه واعیان و ماشین آالت محل سابق شرکت تیرنگ پودر 

پارسیان کارخانه صنعتی تولیدی رنگ پودری واقع در ابهر بعداز 
شریف آباد کیلومتر 5 جاده ترانزیت تهران - روبروی پست برق 

نورین ابهر پالک ثبتی 574/121
1576930/2237,192,550,000

ملک در تصرف بانک و به صورت غیرفعال و دارای سند مالکیت دفترچه ای 
ثبتی بوده وکلیه عملیات وامور اداری مربوط به اخذ مجوزهای انتقال به عهده 

برنده مزایده می باشد. محصورات ملک به مساحت 477 متر مربع بیشتر از حدود 
سند مالکیت ثبتی بوده و مورد مزایده نمی باشد و عملیات جداسازی آن نیز 

درزمان انتقال مالکیت به عهده برنده مزایده است.

نقدی -یا اقساطی با شرایط  25درصد 
نقد  مابقی در اقساط 36 ماهه با نرخ 

سود 18 درصد

کارخانه 
صنعتی

زنجانزنجان99/5919/م2
حق بهره برداری و جانشینی  یک قطعه زمین صنعتی )شرکت 
سابق  نیکو دوخت -مانا پوشاک (واقع در شهرک صنعتی شماره 
1 زنجان -خیابان یاوران 9    )زون نساجی ( قسمتی ازپالک 

شماره 478/147/68 قرارداد12899
9170027,051,500,000

ملک دارای دفترچه قرارداد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان بوده واخذ 
مجوز نقل وانتقال به عهده برنده مزایده می باشد. درصورت واگذاری به صورت 
نقد و اقساط وثیقه ارزنده شهری سهل البیع جهت تضمین بازپرداخت اقساط 

اخذ می گردد.

نقدی -یا اقساطی با شرایط  25درصد 
نقد  مابقی در اقساط 36 ماهه با نرخ 

سود 18 درصد

زمین شهرک 
صنعتی

زنجانزنجان99/5920/م3
حق بهره برداری و جانشینی یک قطعه زمین صنعتی )شرکت 
سابق نیکو دوخت ( واقع در شهرک صنعتی شماره 1 زنجان- 

خیابان یاوران 9  نبش خیابان صنعت 3 و خیابان توسعه 5 )زون 
نساجی ( قسمتی از پالک بشماره 478/147/68 قرارداد12900

9148/53026,988,163,500
ملک دارای دفترچه قرارداد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان بوده واخذ 
مجوز نقل وانتقال به عهده برنده مزایده می باشد. درصورت واگذاری به صورت 
نقد و اقساط وثیقه ارزنده شهری سهل البیع جهت تضمین بازپرداخت اقساط 

اخذ می گردد.

نقدی -یا اقساطی با شرایط  25درصد 
نقد  مابقی در اقساط 36 ماهه با نرخ 

سود 18 درصد

زمین شهرک 
صنعتی

زنجانزنجان99/5921/م4
حق بهره برداری و جانشینی یک قطعه زمین صنعتی )شرکت 
سابق نیکو تکمیل ( واقع در شهرک صنعتی شماره 1 زنجان 
-خیابان یاوران 9 خیابان توسعه 5  )زون نساجی (قسمتی از 

پالک بشماره 478/147/68 قرارداد 12901
9170027,051,500,000

ملک دارای دفترچه قرارداد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان بوده واخذ 
مجوز نقل وانتقال به عهده برنده مزایده می باشد. درصورت واگذاری به صورت 
نقد و اقساط وثیقه ارزنده شهری سهل البیع جهت تضمین بازپرداخت اقساط  

اخذ می گردد.

نقدی -یا اقساطی با شرایط  25درصد 
نقد  مابقی در اقساط 36 ماهه با نرخ 

سود 18 درصد

زمین شهرک 
صنعتی

شــعب  مدیریت  تجارت  بانک 
استان زنجان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را واقع 
در شهرستان زنجان و شهرهای تابعه به شرح ذیل و با وضع موجود و با 

شرایط نقد و اقساط  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
متقاضایان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک 
و دریافت برگ درخواست و تســلیم پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 
14 مورخه 1399/11/14 به نشانی بلوار آزادی ساختمان مدیریت شعب 
بانک تجارت استان زنجان دایره مهندسی و تدارکات مراجعه و با شماره 

تلفن های 33323061 - 33362667 تماس حاصل نمایند .بازگشــایی 
پاکات در تاریخ 99/11/20 راس ســاعت 10 صبح در محل ساختمان 

مدیریت شعب استان زنجان انجام خواهد شد.
1- مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده 
مندرج در آگهی می باشــد که می بایست به حساب شماره 01821474 

بستانکاران داخلی نزد بانک تجارت واریز گردد.
2- شــرکت کنندگان مبلغ 1/000/000 ریال به حساب کارمزد فروش 
اســناد به شــماره 01854879 نزد بانک تجارت واریز و فیش را ضمیمه 
برگ پیشنهاد نمایند ) ضمناً مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه 

مسترد نخواهد شد(
3- رعایت مفاد فرم پیشــنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای 
پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده 

و در پاکت الک و مهر شده ) دربسته ( تسلیم گردد.
4- کلیه امالک عرضه شــده با وضعیت موجود به فروش می رســند و 

بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد .
5- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .

6- اولویت فروش با پیشنهاد نقدی می باشد .
7- در پیشنهادهای خرید به صورت  نقد و اقساط صرفا باالترین قیمت 

مالک بوده و افزایش پیش پرداخت و کاهش مدت بازپرداخت اقســاط 
مالک تعیین برنده نمی باشد.

8- در صورت واگذاری اقســاطی مواردی از جمله : حق کسب و پیشه ، 
ســرقفلی، حقوق جانشینی،  امالک مشاعی ،  برنده  مزایده  می بایست 
ملک ارزنده شهری سهل البیع به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهد و 

یا به صورت نقدی خریداری نماید.
9- شرایط اقساط با حداقل 25 درصد نقد و مابقی حداکثر 36 ماهه و با 

نرخ سود 18درصد 
10- هزینه آگهی از برندگان مزایده اخذ می گردد.

آگهی مزایده شماره 99/5/م
فروش امالک و مستغالت بانک تجارت استان زنجان

جانشینپلیسمبارزهباموادمخدراستانخبرداد:

کشف۲۶۳کیلوگرممواد
روانگرداندرزنجان
کشفشدهاست

 جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
زنجان گفت: در سال کنونی ۲۶۳ کیلوگرم مواد 
روان گردان در استان زنجان کشف شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۲ درصد افزایش 

دارد.
به گزارش زنگان امروز، سرهنگ رحیم رفیعی با 
بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در استان زنجان 
در ۱۰ ماه امسال ۱۲ درصد رشد دارد، گفت: در 
این بازه زمانی ۲۶۳ کیلو گرم مواد روان گردان 
در استان زنجان کشف شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته ۲۲۲ درصد افزایش دارد. 
وی اظهار کرد: در برخی مناطق اســتان زنجان، 
کشاورزان غیربومی در پوشش مزارع آفتابگردان 
و ذرت اقدام به کشــت مواد مخدر گل و بوته 

گل می کنند.
این مقام انتطامی گفت: سازمان جهاد کشاورزی 
و منابع طبیعی استان نسبت به نظارت و بازرسی 

از مزارع استان مدیریت الزم را داشته باشد.
رفیعی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال ۲۳ باند تهیه 
و توزیع مواد مخدر در استان کشف و متالشی 
شــد، ابراز داشــت: در این بازه زمانی تریاک 
بیشترین کشفیات مواد مخدر در استان زنجان 

را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان در زمینه میزان 
آلودگــی به مواد مخدر، جزو اســتان های پاک 
کشور است، تاکید کرد: طرح پاکسازی در مناطق 
آسیب پذیر و آلوده استان به خوبی اجرا می شود.
جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان 
با بیان اینکه بر پایه آمــار بیش از ۸۵ درصد از 
جرایم در اســتان زنجان توســط معتادین رخ 
می دهد، تصریح کرد: این معتادین بیشتر اقدام به 

دزدیدن اموال مردم می کنند.

ویتــرینخبر  نخست

 شهردار زنجان:

تکمیلپروژههایعمرانی
اولویتبودجه1400
شهرداریاست
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 معاون اقتصادی استاندار زنجان:

سرمایهگذارانحوزه
آیتیدرزنجان
حمایتمیشوند

کویمهرآرا
محرومازخدماتشهری

بیرحیکایهدیرتبریز...
 تبریزازمنظرنویسندهزنجانی

شعلهورشدن
آتشزیرخاکسترکرونا
باعادیانگاریشرایط

 شهردار زنجان با اشاره به اولویت های 
بودجه ۱4۰۰ شهرداری گفت: تکمیل پروژه های 
عمرانی اولویت بودجه ۱4۰۰ شهرداری زنجان 

است.
حبیب مالئی یگانه در گفت و گو با خبرنگار  موج 
رســا، اظهار داشــت: اعداد و ارقام بودجه سال 
۱4۰۰ شهرداری زنجان هنوز قطعی نشده است 
و بر پایه دســتورالعمل اعالمی از سوی وزارت 
کشور و سازمان شــهرداری ها تا ۱۵ روزه آینده 
ارائه الیحه بودجه به شورای اسالمی شهر در نظر 

گرفته شده است.
وی با بیــان اینکه در بودجه ۱4۰۰ شــهرداری 

زنجان اولویت تکمیل کارهای عمرانی با درصد 
پیشــرفت فیزیکی باال اســت، افزود: جلسات 
مختلفی با شــهرداری های مناطــق برگزار و دو 
اولویت اصلی برای شهرداری ها تعیین شده است.
این مســوول خاطرنشان کرد: یکی از اولویت ها 
اتمام پروژه  هایی اســت که در بودجه ســال 99 

پیش بینی شــده بود اما به دلیل افزایش قیمت ها 
امکان اتمام پروژه ها محقق نشد. شهردار زنجان 
با اشاره به اینکه اولویت دوم بودجه سال ۱4۰۰ 
اتمام کارهای نیمه تمام است، ادامه داد: بازگشایی 
پادگان زنجان، اجرای یوترن تقاطع امام حســن 
مجتبــی)ع(، اتمــام پارکینگ طبقاتی  و ســالن 

مدیریت بحران پارک بانوان اســت که هم اکنون 
دارای باالی 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند، 

سال آینده به اتمام برسد.
یگانه با بیان اینکه بودجه فرهنگی ســال ۱4۰۰ 
نسبت به امسال رشد دارد، افزود: بخش عمده ای 
از بودجه ۳ میلیارد تومانی امســال شــهرداری 

زنجــان به پرداخــت بدهی از ســال های 97 و 
9۸ که برعهده ســازمان فرهنگی شهرداری بود، 

اختصاص یافت.
وی از رشــد یــک میلیــارد تومانــی بودجه 
برنامه هــای فرهنگی شــهرداری زنجان خبرداد 
و گفت: امســال این بودجه بــه 4 میلیارد تومان 

برای اجــرای برنامه های فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی اختصاص یافته است. این مسوول 
با اشــاره به اختصاص ۱۰ میلیــارد تومان برای 
اجرای پروژه های زیرساخت فرهنگی در بودجه 
۱4۰۰، یادآور شد: اجرای پروژه های فرهنگی با 
ماهیت عمرانی از جمله نصب المان ها، سازه های 
تبلیغاتی و فرهنگی در سطح شهر از اولویت های 

بودجه فرهنگی شهرداری در سال آینده است.
وی بیــان کرد: با توجه به برگزاری کنگره ۳۵۳۵ 
شهید اســتان زنجان بخشــی از این بودجه به 
ساخت و نصب المان های کنگره شهدا اختصاص 

می یابد.

 شهردار زنجان:

تکمیل پروژه های عمرانی اولویت بودجه 1400 شهرداری است

۴ 
الی

کرب
ت 

لیا
عم

در 
ن 

جا
 زن

کن
 ش

ط
 خ

ان
ص

غوا



شنبه 4 بهمن ماه  1399 / نمره 699 / سال سوم2
خبر

 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان گفت: به دلیل نبود مطالعات آمایش و عمل 
بر پایه آن، برخی از محدوده های اراضی استان که 
دارای خاک مرغوب هســتند، زیر استقرار صنایع 

رفته است.
به گزارش زنگان امروز، جواد تاراسی در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا  افزود: بیش از ۲ درصد اراضی 
دارای خاک مرغوب در استان نداریم که آن هم در 
مواردی  برای استقرار صنایع استفاده شده است.  

با بیان اینکه در شرق زنجان که خاک های مناسب 
جهت زراعت و کشــاورزی خوبی دارد، توسعه 
صنعتی نامتوازن اتفاق افتاده است، اظهار داشت: 
ویالســازی، ایجاد باغ شهرها و استقرار صنایع در 

خاک های مرغوب، فرهنگ بسیار غلطی است که 
با این رویه امنیت غذایــی جامعه در آینده دچار 

مشکل می شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه در مجموع ۲ هزار هکتار از اراضی اســتان 
زنجان برای ایجاد باغ شهرها تسخیر شده است، 
گفت: در سفر رییس قوه قضاییه به استان، دستور 
العملی را برای تعیین تکلیف باغ شهرها در زنجان 

گرفتیم.
وی با بیان اینکه معانعت از بروز بی عدالتی ها در 
نتیجه ایجاد باغ شــهرها، وظیفه ما است، تصریح 
کرد: شوربختانه آنانی که می توانند کارهایی انجام 
می دهند که مانع از اجرای عدالت می شــود ولی 

این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست.  
تاراســی با بیان اینکه تغییر کاربری ها با باال رفتن 
سطح زندگی رفاهی مردم و توسعه شهرنشینی از 
عوامل از بین رفتن خاک است، گفت: فضاهای با 
کاربری غیر کشاورزی زیادی وجود دارد که مورد 

استفاده قرار نمی گیرد.
اســتان زنجان ۱.۳ درصد مســاحت کل کشور و 
با داشــتن ۸4۵ هزار هکتار عرصه های مناســب 
کشــاورزی، پنج درصد اراضی کشاورزی کشور 

را دارد.
بخش کشاورزی در استان زنجان بیش از 9۰ هزار 
بهره بردار دارد که به تولید انواع محصوالت زارعی 

و باغی اشتغال دارند.

به دلیل فقدان مطالعات آمایش زمین اتفاق افتاده است

صنایع مستقر در خاک مرغوب زنجان
 ۲هزارهکتارازاراضیاستاندرتسخیرباغشهرها

مسوول منطقه حفاظت شده سرخ آباد خبر داد؛
شکارچيان غيرقانونی

 در تور محيط بانان زنجانی

 مســوول منطقــه حفاظت شــده 
ســرخ آباد گفت: در دی ماه امسال ۲۲ فرد 
متخلف بومــی و غیربومی که ۲۰ نفر آنان 
شــکارچی بودند، در منطقه حفاظت شده 
سرخ آباد )دشت سهرین( توسط محیط بانان 

دستگیر شدند.
غالمرضا عباســی در گفت وگو با ایســنا، 
در رابطه با آمار شــکار غیرمجاز در دی ماه 
امسال، اظهار کرد: در این بازه زمانی ۲۲ فرد 
متخلف بومی و غیربومی در منطقه حفاظت 
شده ســرخ آباد )دشت ســهرین( دستگیر 
شدند که ۲۰ نفر به دلیل شکار غیرمجاز و 
دو نفــر نیز در حین حمل درختان جنگلی 

در این منطقه دستگیر شدند.
وی در رابطه با وســایل کشــف شده از 
افراد دســتگیر شــده در منطقه محافظت 
شده سرخ آباد )دشــت سهرین( در دی ماه 
امســال، افزود: در این بازه زمانی ۶  الشه 
ســر خرگوش، ۳ قطعه باشه کبک شکار 
شــده، ۸۸ تیر فشنگ ســاچمه ای، ۶ تیر 
فشــنگ چارپاره، ۵ قبضه چاقو، ۲ دستگاه 
چراغ دستی، یک دستگاه دوربین چشمی از 

متخلفان کشف و ضبط شده است.
این مسوول تصریح کرد: در دی ماه امسال 
از ۲۰ شکارچی غیرمجاز دستگیر شده در 
مجموع ۱۱ ســالح شکاری شامل 4 قبضه 
ســالح ته پر تک لول مجاز، 4 قبضه سالح 
ته پر ۲ لول مجاز، یک قبضه ســالح ته پر 
تک لول قاچاق و ۲ قبضه ســالح ته پر پنج 
تیر پران مجاز و یک رشته کبک بند کشف 

و ضبط شد.
مســوول منطقه حفاظت شــده سرخ آباد 
)دشــت ســهرین( در رابطه بــا ضبط دو 
دستگاه نیسان از دو متخلف حمل درختان 
خودرو منطقه حفاظت شــده ســرخ آباد، 
خاطرنشــان کــرد: در دی ماه امســال، دو 
دستگاه نیسان برای حمل درختان جنگلی 

توقیف شده است.

خبـرخبــر

شهردار هیدج خبر داد؛
22 درصد جایزه 

خوش حسابی برای ساخت 
مسکن در شهر هيدج

  شــهردار هیــدج از تخفیف ۲۲ 
درصدی بابت صدور پروانه ساختمانی به 
مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.
رضا حیــدری در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به فرا رسیدن دهه فجر، اظهار کرد: 
شــهرداری هیدج در نظر دارد به مناسبت 
گرامی داشــت دهه  مبــارک فجر انقالب 
اســالمی و به منظور تشــویق و ترغیب 
شــهروندان برای اخذ پروانه ساختمانی، 
از ابتدای بهمن ماه تا پایان اسفندماه امسال 
تخفیف ۲۲ درصدی خوش حسابی اعمال 

کند.
وی عنــوان کــرد: طبق مصوبــه اعضای 
شورای اسالمی شهر، شــهروندانی که تا 
پایان اسفندماه امسال  نسبت به اخذ پروانه 
ســاختمانی اقدام کنند، مشمول این طرح 

تشویقی خوش حسابی خواهند شد.
شــهردار هیدج تصریح کــرد: این الیحه 
در راستای تشویق شهروندان و به منظور 
تســهیل در صدور پروانه های ساختمانی 
و رونق ســاخت  و ســاز، توسط اعضای 
شورای اسالمی شــهر به تصویب رسیده 

است.
این مســوول با تاکید بــر اینکه هم اکنون 
مســکن به یکــی از دغدغه هــای اصلی 
جوانان هیدج تبدیل شــده اســت، اضافه 
کرد: شــهرداری نیز همــه تالش خود را 
برای حل این مشــکل در هیــدج به کار 

خواهد گرفت.
شــهردار هیدج در ادامه بــا تاکید بر این 
مطلب کــه از شــهروندان درخواســت 
می شــود قبــل از خرید ملک، اســتعالم 
شــهرداری را بگیرند، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه مشاهده می شود امالک در بیشتر 
موارد بدون در نظــر گرفتن نوع کاربری 
و رعایت ســرانه ها به قطعــات کوچک 
تفکیک و بدون اســتعالم از شــهرداری 
خرید و فروش می شوند که این امر عالوه 
بر هدررفت ســرمایه، مشکالت عدیده ای 
برای مردم ایجــاد می کند، به همین خاطر 
خریداران قبل از خریــد و معامله امالک 
بــا مراجعه به شــهرداری از نوع کاربری 
ملک، طبــق طرح تفصیلی آگاه و از اینکه 
آیا حد نصاب تفکیک اجازه صدور پروانه 
ساختمانی را برای آن ملک می دهد یا خیر، 
مطمئن شوند تا گرفتار افراد فرصت طلب 

و کاله بردار نشوند.

 مدیــر درمــان تامین اجتماعی اســتان 
زنجان گفت: ســازمان تامیــن اجتماعی برای 
بیمه شدگان مبتال به کرونا در دوران استراحت 

پزشکی غرامت دستمزد پرداخت می کند.
به گزارش زنگان امروز، علی محمدی در رابطه 
با ارائه تسهیالت به بیمه شدگان تامین اجتماعی، 
اظهار کرد: ســازمان تامین اجتماعی در راستای 
تسریع در کار بیمه شــدگان این سازمان که به 
بیماری کرونا مبتال شــده و استراحت پزشکی 
داشــته اند، تــا عادی شــدن شــرایط موجود 
اســتراحت های  ارائه می کند و  را  تســهیالتی 
پزشکی بیمه شدگان مبتال به کرونا نیز در قالب 

تعهدات کوتاهمدت پرداخت می شود.
وی افــزود: باتوجه به انتشــار ویروس کرونا 
بهداشــتی،  پروتکل های  رعایــت  و ضرورت 

جلوگیــری از آمــد و شــدهای غیرضروری، 
حفظ و صیانت از سالمتی بیمه شدگان سازمان 
تامیــن اجتماعــی و کارکنــان آن بــه منظور 
تســریع و تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد، 
اســتراحت های پزشــکی بیمه شــدگانی که به 
اســتناد گواهی پزشک معالج و مستندات مراکز 
آزمایشــگاهی PCR آنان مثبت اعالم شده، مورد 

تایید است.
این مســوول در رابطه با مدت زمان استراحت 
پزشــکی بیمه شــدگان تامین اجتماعی مبتال به 
کرونا، تصریح کرد: اگر دوره گواهی استراحت 
پزشکی ارائه شده ۱۵ روز و کمتر از آن باشد، 
باید غرامت دستمزد  استراحت پزشکی مذکور 
بدون انجام تشریفات اداری )مربوط به معرفی 
به مراجع پزشــکی و تکمیل فرم معرفی به کار 

توسط کارفرما( پرداخت شود.
مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان در رابطه 
بیمه شــدگان تامین اجتماعی مبتال به کرونا که 
در بیمارستان بستری شــدند، ادامه داد: گفتنی 
اســت پرداخت غرامــت دســتمزد مربوط به 
استراحت پزشکی متصل به روزهای بستری تا 
سقف یک ماه بدون نیاز به تایید مراجع معتمد 

پزشکی سازمان بالمانع خواهد بود.
محمدی خاطرنشــان کرد: با توجه به تمهیدات 
پیشــبینی شــده، بیمه شــدگان تامین اجتماعی 
حتی االمــکان بــا مراجعه به ســامانه خدمات 
غیرحضوری به نشانی eservices.tamin.ir نسبت 
به ثبت درخواســت دریافت غرامت دستمزد و 
بارگذاری مدارک و مستندات پزشکی مربوطه 

اقدام کنند.

باارائهتسهیالتتوسطسازمانتامیناجتماعیصورتمیگیرد

غرامت به کرونایی ها در زنجان
 پرداختغرامتدستمزدمربوطبهاستراحتپزشکیمتصلبهروزهایبستریتاسقفیکماهبدوننیازبهتاییدمراجعمعتمدپزشکی

 علی رغــم وجــود منابع خاک 
صنعتی بسیار خوب در استان زنجان تا 
کنون هیچ اقدامی بــرای فرآوری آن ها 
انجام نشده است و نزدیک ۱۰۰ درصد 
خاک صنعتی به خارج از اســتان صادر 

می شود.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم، خاک 
صنعتی نوعی خاک طبیعی است که از 
معادن استخراج شــده و دارای چندین 
نوع کانی متبلور است که به واسطه همین 
مسئله کاربردهای فراوانی را داراست و 
از موارد اســتفاده آن می توان به ساخت 
کاشی، ســرامیک، شیشه و سنگ فرش 

اشاره کرد.
استان زنجان یکی از استان های معدنی 
کشــور اســت و به میزان قابل توجهی 
خاک صنعتی در این استان تولید می شود، 
اما نکته قابل تامل در این باره صادرات 

نزدیک بــه ۱۰۰ درصدی خاک صنعتی به خارج 
استان است و این مسئله درحالی رخ می دهد که در 
زنجان صنایع فعالی وجود دارند که ماده اولیه آن ها 
در خاک صنعتی صادرات شده وجود دارد. طبیعتا 
پرداختن به موضوع فرآوری اتفاق مثبتی است که 
در چند وقت گذشته مسووالن استان زنجان از آن 
سخن می گویند و به نظر می رسد انجام فرآوری 

را در محور کاری خود قرار داده اند اما به راســتی 
پرداختن نصفه و نیمه به کارها نمی تواند کمکی به 
اقتصاد استان کند و باید این موضوع در باره تمامی 

استخراجات مطرح باشد.
بر این پایه پرسش این است که وضعیت فرآوری 
خاک صنعتی در اســتان چگونه است و چرا این 
حجم از خاک صنعتی از استان صادر شده و آنگونه 

که شایسته آن است به بحث فرآوری اهمیت داده 
نشده است؟

آرمین سلســانی، رییس خانه معدن استان زنجان 
در گفت وگو با تسنیم با قبول اینکه فرآوری خاک 
صنعتی در اســتان زنجان انجام نمی شود، اظهار 
داشت: زنجان اســتان با ظرفیتی است و قطعا ما 
هم موافق این مسئله هستیم که زنجیره تولید در 

استان به مرحله ای برسد که محصوالت 
با ارزش افزوده نهایی را ببینیم.

وی در ادامه افزود: شوربختانه این اتفاق 
در بحث خاک های صنعتی در اســتان 
صورت نگرفتــه و به نظر بنده ظرفیت 
برای فعالیــت در این حوزه وجود دارد 
چراکه ما معادن با خاک صنعتی خوبی را 
داریم که با ظرفیت های باالیی استخراج 

دارند.
رییس خانه معدن اســتان زنجان با بیان 
اینکه شروع کار نیاز به برنامه ریزی مدون 
دارد، گفــت: ایــن کار نیازمند حمایت 
سازمان های مختلف است و در نهایت 
به جذب سرمایه گذار نیاز است که خیلی 

کار سختی نیست.
بر این پایه بر پایه موارد ذکر شــده تا به 
این لحظه قدم مثبتی برای اســتفاده از 
برداشته نشده  استان  خاک های صنعتی 
و طبق پیگیری هایی کــه از معاونت امور معادن 
ســازمان صمت شد نیز همچنان برنامه ای در این 
باره وجود ندارد بنابراین باید این موضوع را یادآور 
شــویم که در صورت بهــا دادن به ظرفیت های 
موجود در استان و تسهیل امور برای معدن داران 
و فعاالن معدنــی می توان از ظرفیت باالی معادن 

بهره های فراوانی برد.

رییس خانه معدن استان زنجان پاسخ می دهد؛

چرا در استان زنجان واحد فرآوری خاک صنعتی وجود ندارد؟

 اســتاندار زنجان گفت: وضعیت مرکز 
لجستیک زنجان سال آینده قطعی خواهد شد.
فتح اله حقیقی در نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، با اشــاره به اینکه 
اتاق در هر نشســت شــورا بر پایه نقشه راه 
تجــارت خارجی دســتور نشســت عملیاتی 
و خروجی بســیار مطلوبــی دارد، اظهار کرد: 
دستور جلســات این شورا بر پایه نقشه راهی 
که آماده و مصوب شــده در جلسات مطرح و 

پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه نشســت با کنسولگری کربال 
نیز از دل همین جلســات شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتخراج شــده و 
در حال انجام اســت، افزود: چرخه تولید در 
برخــی از پروژه های مهم و اســتراتژیک در 
استان زنجان کامل اســت، به این معنی است 

که استان زنجان خام فروشی ندارد.
این مســوول ادامه داد: 7۵ درصد صادرات ما 

مربوط به مواد معدنی بوده که خام فروشی در 
آن صورت نمی گیــرد. در بخش فوالد هم از 
صفر تا صد چرخه تولید تکمیل و ســپس به 
بازار عرضه می شــود، در محصوالت دیگری 
چون نســاجی نیز افتتاح هــا و کار واحدهای 

موجود با چرخه کامل صورت می گیرد.
اســتانداز زنجان با بیــان اینکه در موضوعات 
ملی نیــز برخی موانع و مشــکالت از جمله 
موضوع ورود موقت را از مرکز پیگیری و حل 

کردیم، تصریح کرد: جهش صادراتی استان در 
گمرک ثبت شده و بسیار خوب بوده است.

نماینده عالی دولت در اســتان زنجان یادآور 
شــد: وضعیت مرکز لجســتیک زنجان ســال 
آینده قطعی خواهد شــد که می توان با بررسی 
ظرفیت های دو اســتان کربال و بابل با اســتان 
زنجان ظرفیت های صادراتی به صورت دقیق 
بین دو  طرف بررســی و در راستای عملیاتی 

کردن آن در گام های بعدی حرکت کرد.

حقیقی با اشــاره به حضور سه شرکت استان 
زنجان  در بین صادرکنندگان نمونه کشور در 
ســال کنونی، خاطرنشان کرد: 4۲۰ نفر جدید 
در شرکت ایران ترانسفو به کار گرفته خواهند 
شــد و آن هــا از دهه فجر کار خــود را آغاز 

خواهند کرد.
وی همچنیــن برنامه ها و دوره های آموزشــی 
اتاق بازرگانی زنجان را بســیار مهم دانست و 

بر ادامه جدی و پیگیری آن تاکید کرد.

با توجه به صحبت های استاندار زنجان:

زنجانی ها برای تعیین  تکلیف مرکز لجستیک منتظر سال بعد باشند
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شنبه 4 بهمن ماه  1399 / نمره 699 / سال سوم

 رییس اتاق بازرگانی اســتان زنجان گفت: 
هفته گذشته دو شرکت ایران ترانسفوی زنجان در 

لیست تحریم های آمریکا قرار گرفت.
به گزارش زنگان امروز، ســید علی یگانه فرد در 
نشســت شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی، با اشــاره به حضور سه شرکت سیم و 
کابل ابهر، توزیع ایران ترانسفو زنگان و گسترش 
صنایــع روی ایرانیان از اســتان زنجان در جمع 
برترین های صادراتی امسال در کشور، اظهار کرد: 
هفته گذشته دو شرکت ایران ترانسفوی زنجان در 
لیست تحریم های آمریکا قرار گرفت که امید است 
با برچیده شدن تحریم های ظالمانه، زمینه توسعه و 
صادرات هرچه بیشتر محصوالت مختلف تولیدی 

از استان زنجان فراهم شود.
وی بــا بیان اینکه در نقشــه تجارت خارجی هم 
ظرفیت ها و هم کشــورهای هدف گذاری شــده 
مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از ابتدای سال 
تاکنون 9 نشســت شورا برگزار شده و ۵۶ مصوبه 
در پی داشته که 49 مصوبه آن استانی و 7 مصوبه 
آن ملی بوده و ۶۰ درصد مصوبات نیز اجرایی شده 

است.
این مسوول ادامه داد: جلسات شورای گفت وگو بر 
پایه نقشه راه تجارت خارجی استان و ظرفیت های 
اســتانی در بخش های مختلف از جمله حمل و 

نقل، شــیالت، کشــمش، زیتون، بورس و غیره 
مورد بررســی قرار گرفته و ذیل نقشه راه تجارت 
خارجی استان زنجان، همکاری با کشور بنگالدش 
و کشــورهای عضو گروه D-۸ مورد بررسی قرار 
گرفت و پس از سفر سفیر بنگالدش به استان، هم 
اکنون دو شرکت موفق به همکاری و ایجاد ارتباط 
برای صادرات محصوالت خود شده اند. یگانه فرد 
با بیان اینکه ظرفیت های بازار شهر کربال بررسی 
خواهد شد تا شاهد افزایش صادرات استان زنجان 
از ۲۸ میلیــون دالر به ۱۰۰ میلیون دالر باشــیم، 
تصریح کرد: در رابطه با کار با کشــور ارمنســتان 
نیز مکاتبات صورت گرفته و این کشور می تواند 
هدف بعدی کار با اســتان زنجان، ذیل نقشه راه 

تجارت خارجی باشد.
رییس اتاق بازرگانی اســتان زنجان با بیان اینکه 
بحث آموزش در اتاق هر ســاله به صورت جدی 
پیگیری شده اســت، گفت: امسال نیز تاکنون ۲۱ 
دوره آمــوزش مختلف در اتاق برگزار شــده که 
عمده مباحث آن تجارت و صادرات و به صورت 
مجازی و رایگان با توجه به شیوع ویروس کرونا 

بوده است.
وی با اشــاره بــه تهیه، تدویــن و طراحی کتاب 
توانمندی هــای تولیــدی و صادراتــی اســتان 
زنجان در بخش کشــاورزی با همکاری سازمان 

جهادکشاورزی، خاطرنشــان کرد: این کتاب در 
استان و نیز در سطح کشور و اتاق های بازرگانی و 

نیز سفارتخانه ها توزیع شده است.
در ادامه این نشست، دادستان زنجان نیز اظهار کرد: 
اتاق بازرگانی زنجان در ماه های گذشته اتفاقات و 
رخدادهای بسیار خوبی را رقم زده و حرکت های 
بســیار خوبی داشــته، به طوری که حرکت اتاق 
بازرگانی زنجان رو به رشد و مطلوب بوده است.

حجت االسالم محسن کرمی ادامه داد: با برنامه های 
موثر اقتصــادی می توان در راســتای امنیت گام 
برداشت و پیشــرفت کرد و جای تردیدی نیست 
که این کارکرد عرصه کار جهادی و انقالبی است.

وی افــزود: در هدف گذاری هــای منطقه ای باید 
بــه صورت جدی حضور پیدا کنیم، بســیاری از 
کشــورها روابط و جاذبه های خود را برای کار با 
ایران همچنان دارند و فارغ از تحریم ها و مشکالت 

دیگر، ارتباط خود را با ایران حفظ کرده اند.
این مسوول با اشاره به اینکه دایر کردن کنسولگری ها 
به صورت افتخاری می تواند بسیار موثر واقع شود، 
گفت: اتاق بازرگانی در زمینه تسهیل گری هر چه 
کار کند باز هم ظرفیت دارد، این در حالی است که 
باید کمیته جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

را بیشتر فعال کرد.
دادســتان زنجان خاطرنشــان کرد: اتاق بازرگانی 

در مراقبت از برگشــت ارز حاصل از صادرات به 
کشور می تواند حضور موثری داشته باشد و به واقع 

صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی هم اکنون افسران 
جنگ جبهه اقتصادی هســتند، به همین دلیل باید 

نقش استان در توســعه ملی تبیین و این موضوع 
بررسی شود.

رییساتاقبازرگانیاستانزنجانعنوانکرد

تحریم دو شرکت ایران ترانسفو زنجان توسط آمریکا

 رییس حوزه هنری اســتان زنجان گفت: 
خاطرات »کوچه بینش« زنجان کتاب می شود.

به گزارش زنگان امروز، امیر نعمتی از تولید مستند 
»بچه های کوچه بینش« در زنجان خبر داد، گفت: 
این فیلم مستندی است که حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 
بوده و توسط فیلم سازان زنجانی در حوزه هنری 

تولید شده است.
رییس حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه 
در تولید این مستند سعی شده است با کمک زبان 
هنر این واقعه تلخ ضبط و ثبت شــود، افزود: در 
این مستند، بمباران مدرسه از زبان شاهدان عینی و 

بازماندگانش به تصویر کشیده می شود.

نعمتــی ادامه داد: در تولید این مســتند عالوه بر 
اینکه مظلومیت این دانش آموزان به تصویر کشیده 
می شود، ایستادگی، شجاعت و ایثار دانش آموزان 

و مردم نیز نشان داده می شود.
دوم بهمن ماه سال ۶۵ در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر در 
زنجان، دو فروند هواپیمای میگ، مدرسه راهنمایی 

دخترانه نواب صفوی را مورد هدف قرار داد.
بمباران هواپیماهای عــراق که دوم بهمن ۶۵ در 
کوچه بینش زنجان اتفاق افتاد که به شهادت ۱۵ 
نفر از »بچه های کوچه بینــش« از دانش آموزان 
مدارس پسرانه ۲۲ بهمن و دخترانه نواب صفوی 

و زخمی شدن ۲۱ دانش آموز دیگر منجر شد.

رییس حوزه هنری استان زنجان:

خاطرات »کوچه بینش« زنجان کتاب می شود

 آمار مربوط به همه گیری بیماری کووید- 
۱9 در بیشــتر نقاط کشــور روند کاهشی دارد، 
اما به گفته کارشناســان، عادی انگاری شرایط و 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی می تواند آتش 
زیر خاکســتر کرونا را شــعله ورتر کند و شمار 

مبتالیان را در ماه های آینده افزایش دهد.
بیش از ۱۰ ماه از شــیوع کرونا در کشورمان می 
گــذرد و حال که در واپســین روزهای دی قرار 
داریم، آمار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی حاکی از کاهش قابل توجه آمار ابتال و 
بستری های کرونایی در بیشتر استان های کشور 
است، بطوریکه در زنجان نیز که با شدت شیوع 
ویروس در پیک سوم مواجه بودیم، روند بستری 

ها و شمار مبتالیان شیب نزولی یافت.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان ۱۵ آبان امسال، گفته بود 
که ۱۸ خرداد امسال میزان بستری های کرونایی در 
استان به 4۰ تا ۵۰ بیمار در روز  رسید که با شیوع 
موج ســوم بیماری این میزان در بیمارستان های 

استان به ۸۲ تا ۱۲۳ نفر افزایش یافت.
دکتر پرویز قزلباش اضافه کرد: در مدت یاد شدن 
میــزان تخت های اختصاص یافته به کرونایی ها 
۲۶9 تخت بود که در پیک سوم این میزان به ۶۳۲ 
تخت رسید و این در حالی است که از یک هزار 
و ۲۰۰ تخــت، در مرحلــه اول ۸۰۰ تخت برای 
بســتری این بیماران در مراکز بیمارستانی استان 

لحاظ شده است.
آخرین رنگ بندی اعالم شــده از سوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی بیانگر آن 
است که ۲ شهرســتان  استان زنجان در وضعیت 
آبی و مابقی شــهرها، زرد کرونایی هستند که در 
این ارتباط مسووالن استانی اجرای محدودیت ها، 
همکاری های بین بخشی و از همه مهمتر اجرای 
طرح شهید سلیمانی را از علل  مهم این موفقیت 

بیان می کنند.
بر این پایه کارشناسان بهداشتی همچنان بر رعایت 
پروتکلهای بهداشتی و اجتناب از عادی انگاری 
شــرایط تاکید می کنند چراکه بــی احتیاطی ها و 
غفلــت از دســتورالعمل ها می توانــد شــرایط 

شهرستان ها را به وضعیت قرمز برگرداند.
معــاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی که روز شنبه هفته گذشته به این استان 
ســفر کرده بود با حضور در نشست ستاد استانی 
پیشــگیری و مقابله با کرونا گفــت: تا وقتی که 
ویروس در کشورمان وجود دارد، امکان شعله ور 
شدن و شیوع باالی آن نیز هست و به گفته وزیر 
بهداشت، دیگر هم اقتصاد و هم سیستم بهداشت 
و درمان کشــور تحمل رویارویی با موج چهارم 
این بیماری که سخت تر از موج سوم خواهد بود، 

را ندارد.            
ایرج حریرچی افزود: ریشــه کن نشدن کرونا در 
کشور تاثیرات نامطلوبی را بر اقتصاد می گذارد و 
در ایــن میان با توجه به روند نزولی بیماری، هم 
اکنون موقع خاموش کردن آتش آن اســت که در 
این شــرایط عدم استفاده از ماسک باید به عنوان 
تابو معرفی شــود و در واقع باید گفت در جامعه 
ای که بیشترین فوتی و بستری کرونایی را بخود 
اختصاص داده، غیر اخالقی ترین کار اســتفاده 

نکردن از این وسیله پیشگیرانه است.
وی به این نکته هم با اشاره کرد که هر چند استفاده 
از ماســک به ۸۰ درصد رسیده اما رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی ضروری اســت و تجمعات نیز 
در موارد بســیار ضروری و با محدودیت انجام 

می شود.
شــماری زیادی از شهروندان زنجانی نیز  بر این 
باورند که رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه 
بــه وضعیت خوب کرونایی تــا کنترل آن امری 
مهم و ضروری اســت، اما از طرفی انتشار همین 
خبرهای خوب بیماری نیز موجب شده تعدادی 
از خانــواده ها با عادی انگاری وضعیت بیماری، 
دورهمی های خانوادگی را برگزار می کنند، غافل 
از اینکه  ویروس کرونا هــزار چهره بوده و می 
تواند در آن واحد شمار زیادی را از افراد را گرفتار 

کند.
گفتمــان غالب زندگی روزمــره باید رعایت 

پروتکل های بهداشتی باشد
استاندار زنجان با بیان اینکه کشور حدود یکسال 
است که درگیر کرونا شــده است گفت: با تمام 
بضاعت وارد میدان شده ایم و صادقانه عمل کرده 
ایم و بر این پایه فاجعه آمیزترین وضعیت زمانی 
رخ می دهد که رنگ زرد و آبی کرونایی به معنی  

تمام شدن بیماری تلقی شود.
فتح اله حقیقی با تاکید بر اینکه تفاوت چندانی بین 
رنگ بندی کرونایی کشــور وجود ندارد، افزود: 
تا زمانی که از ســوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی واکسیناسیون گروه های هدف 
را  انجام ندهد گفتمان غالب زندگی روزمره باید 

رعایت پروتکل های بهداشتی باشد.
وی اظهار داشت: شوربختانه وضعیت کرونایی از 
قرمز به زرد و آبی، به عادی انگاری رفتار کرونایی 
افراد منتهی شده و این درحالی است که رفتار این 
بیمــاری لگاریتمی بوده و می تواند در آن  واحد  
در مدت پنج روز ۱۰ برابر پیک رخ داده و شمار 

بسترهای  کرونایی افزایشی باشد.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه همکاری های بین 
بخشی و عموم در استان موجب  شد پیک سوم 
۵۰ درصد کمتر از پیک دوم باشــد، خاطرنشان 
کرد: این استان باالترین بســتری های کرونایی 

سالمندان را داشت که برای کاهش مرگ و میرها 
نسبت به شناسایی و جدا سازی آنها اقدام شد.

وی اظهار داشت: تجمعات به ویژه در آرامستان 
ها از عوامل اصلی انتقال ویروس کرونا به دیگر 
افراد محسوب می شود و در این باره باید با  افراد، 
بی توجه به پروتکلهای بهداشــتی  برخورد کرد 

چرا که با جان دیگران بازی می کنند.
حقیقی یــادآوری کرد: مردم و مســووالن تمام 
تالش و تدابیر الزم را به کار بندند تا پیک چهارم 

شیوع ویروس کرونا را تجربه نکنیم.
به گفته وی، اقدامات و تجربیات ۱۰ ماه گذشته 
نشان داده است که استان ظرفیت و توان مدیریت 
این بیماری را دارد و می توان با همراه کردن آحاد 
جامعه و مسووالن، با گفت و گو و بدون تحکم و 
اعمال برخی محدودیت ها به شرایط مطلوبی در 

این باره دست یافت.
کاهش میزان استفاده از ماسک زنگ خطر شیوع 

دوباره کرونا است
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان در این باره  ادامه داد: استفاده 
از ماسک در زنجان و ابهر نسبت به گذشته کاهش 
قابل مالحظه ای یافته که بروز این مســاله زنگ 

خطری برای افزایش ابتال به کرونا است.
دکتر پرویز قزلباش با اشــاره به میانگین رعایت 
بهداشت فردی در اماکن و مراکز  عمومی در هفته 
های اول و دوم دی امســال افزود: هر چند این 
شاخص باالی 9۰ درصد اعالم شده، اما مقایسه 
ها نشــان می دهد این شاخص از 97 درصد در 

فروشگاه ها به 9۳ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار  می کند:  این میزان در دفاتر پیشخوان 
از 9۶ به 94 درصد رسیده که زنگ خطری است 
که ادامه این روند مشکالتی را ایجاد خواهد کرد 
و از طرفی شــاخص های اســتفاده از ماسک در 
خدمت دهندگان نیز بیانگر آن است که این روند 

در شهرهای زنجان و ابهر کاهشی است.
این مســوول خاطرنشــان کرد: میزان استفاده از 
ماســک در زنجان به ۸7 درصد رسیده است که 
بطــور طبیعی باید باالی 9۰ درصد باشــد و در 
شــهر ابهر نیز هر چند شاخص 9۰ درصد است 
اما نســبت به گذشته کاهش چشمگیری دارد که 
این نشان دهنده عادی انگاری وضعیت است که 

می تواند شرایط ناخوشایندی را ایجاد کند.
وی به استفاده از ماســک در خدمت گیرندگان 
افزود: به تفکیک صنوف باید گفت میزان استفاده 
از ماســک در دفاتر پیشخوان از 94 درصد به ۸9 
درصد رسیده و از طرفی  رعایت فاصله گذاری 
ها نیز در حد هفته قبل در ماهنشــان و خدابنده 
پایین بوده که افت این شــاخص در این مناطق 

تاثیرات معنا داری دارد

قزلباش اظهار داشــت: با اقدامــات انجام گرفته 
بســتری هفتگی مبتالیان به کرونا در زنجان در 
هفته گذشته نســبت به پیک این بیماری قریب 
به ۵.۵ برابر و بستری های امروز حدود 4.۲ برابر 
نســبت به پیک بیماری کاهش پیدا کرده است. 
این مســوول، با اشاره به روند نزولی این بیماری 
افزود: همکاری های بین بخشی و مشارکت مردم 
در اجرای پروتکل های بهداشتی نقش مهمی در 

کاهش شمار بستری ها و فوتی ها داشته است.
قزلباش با بیان اینکه آزمایش های سرپایی کرونا 
به صورت ویژه در استان زنجان مورد توجه قرار 
گرفته است اضافه کرد: در این استان نیز اصل بر 
پیدا کردن موارد بیماری، انجام تست های وسیع، 
توجه به حوزه سرپایی، جداسازی بیماران مبتال به 
کرونا و در نهایت قطع زنجیره انتقال این ویروس 

است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 
بیش از ۱۲۱ هزار نمونــه کرونایی از زنجانی ها 
گرفته شده است خاطرنشــان کرد: نمونه گیری 
در اســتان با اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی، 
روند خوبی پیدا کرده است اما تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله داریم.
عــادی انگاری وضعیت بــد کرونایی را رقم 

می زند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان  نیز در این 
باره گفت: در صورت عادی انگاری شــرایط و 

بی توجهی به پروتکل های بهداشــتی بروز پیک 
چهارم کرونا در اســتان، دور از ذهن نیست که 

چنین وضعیتی بسیار نامطلوب است.
دکتر محمدرضا صائینی افزود: بر پایه یافته های 
اپیدمولوژیست و مدیریت بیماری ها پیش بینی 
می شود، هفته سوم و چهارم بهمن امسال پیک 

چهارم بیماری نیز در این استان رخ دهد.
وی اظهار داشــت: رفتار عموم مــردم، اعمال 
محدودیت ها و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در بــروز این پیک یا عدم آن بســیار تاثیرگذار 
خواهد بود در صورت بروز پیک چهارم شمار 
مبتالیان بســتری در بیمارستانهای استان 9۵ تا 

۱۰۰ و حتی ۱۲۵ نفر در روز خواهد رسید.
این مسوول با تاکید بر اینکه در صورت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به صــورت واقعی نه 
صرفا ثبت یک عدد و باالی 9۰ درصد باشــد، 
رویه دیگــری در انتظار اســت، ادامه داد: این 
در حالی  اســت که طبق آمارهای ارائه شــده 
با گذر از پیک ســوم بیماری در اســتان میزان 
فاصله گــذاری اجتماعی به کمتر از 9۰ درصد 

رسیده است. 
وی با بیــان اینکه در صورت رعایت باالی 9۰ 
درصدی پروتکل های بهداشتی و مراقبت های 
الزم بواسطه اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی 
میزان بســتری ها به بیــش از 7۰ نفر نخواهد 
رســید، تاکید کرد: بروز همیــن رخداد به نوبه 
خــود کاهش مرگ و میرها را نیز به دنبال دارد 

و در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حدود ۸۰ درصدی، شــمار بیماران بستری بین  

9۵ تا ۱۰۰ بیمار خواهد بود.
صائینــی افزود: اگــر از طرفی میــزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی اســتان بین 7۰ تا 7۵ 
درصد باشــد که چنین ســناریوی برای استان 
متصور اســت، باید به ســمت ۱۲۵ بســتری 
کرونایــی رفت کــه بروز چنین مســاله تداوم 
محدودیــت ها و تعطیلی ها را به دنبال خواهد 

داشت.
وی اظهــار داشــت: طرح مدیریت هوشــمند 
در شــهرهای دارای وضعیــت کرونایی قرمز، 
نارنجی، زرد اجرا می شود و در این میان برای 
دوری از ســناریوی های مطرح شــده باید با 
جدیت پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرد 
و طبق آمارهای ارائه شــده محدودیت های ۲ 
هفته ای و افزایش مراکز ۱۶ ساعته، تاثیر بسیار 

خوبی در روند بیماری گذاشته است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان  
خاطرنشــان کرد: این استان تعداد ۱۲۲ بستری 
کرونایــی روزانــه را تجربه کــرده و به طور 
میانگین بســتری تعداد ۱۰۵ تــا ۱۱۰ بیمار نیز 
در ۲ هفتــه آخر ماه پایانی آذر در بیمارســتان 
های اســتان نمود داشت و به همین دلیل حفظ 
روند کاهشــی کرونایی امری مهم و ضروری 

محسوب می شود.
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حریرچی:

برای نیم درصد جمعیت جهان واکسن کرونا تولید شده است
 معــاون کل وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان اینکه تاکنون در جهان 4۳ 
میلیون دوز واکسن کرونا تولید شده است، گفت: 
با توجه به جمعیت بیــش از 7 میلیارد نفری در 
جهان این واکســن ها نیم درصد جمعیت جهان 

را شامل می شود.
»ایرج حریرچی « در برنامه تلویزیونی شبکه خبر 
افزود: این در حالی است که بسیاری کارشناسان 
سازمان بهداشــت جهانی معتقدند که با تزریق 
واکســن به ۸۵ درصد جمعیت هرکشــوری می 
توانیم نســبت به بیماری کرونا احســاس ایمنی 

بکنیم.
معــاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی ادامه داد: واکســن کرونا پس از تزریق 
اولیــن دوز ایمنی ندارد، بلکه در تزریق دوز دوم 
اســت که به تدریج واکسن کرونا ایمنی خود را 

نشان می دهد.
وی به اهمیت کاهش سفرهای بین استانی  اشاره 
کرد و گفت: تقاضای ما از مردم اســت است که 
از سفرها به خصوص در روزهای عید خودداری 
کنند زیرا با افزایش سفر به خصوص در ایم عید 

خطر بیشتری متوجه کشور خواهد بود.
معــاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی یادآورشد: ما از تمام مجریان درخواست 
داریم به منظور کاهش تلفات کرونا در کشــور 
مقررات ســختگیرانه تری را به اجرا بگذارند و 
هر عروسی در هر منطقه ای به یک فاجعه تبدیل 

شود.
وی با بیان اینکه مردم از خریدهای حضوری در 
معابر خودداری کنند، افزود: در این شرایط مردم 
هرگونه خریدهای خود را به صورت مجازی و 
اینترنتی انجام دهند و خرید های حضوری خود 

را به حداقل برسانند.
حریرچی تاکید کرد: در یک ســال گذشــته به 

علت شــیوع بیماری کرونا مردم جهان فقیر شده 
اند و فاصله طبقاتی نیز در بین مردم بیشــتر شده 
بنابراین ضروری است که مردم به صحنه بیایند و 

به یکدیگر کمک کنند.
وی توضیح داد که بــرای کاهش فوتی ها ما به 
دنبال کاهش ســفر و رفت و آمد مردم در کشور 
هســتیم اما با اعمال محدودیت ها رفتن مردم به 
ارتفاعات تهران نسبت به گذشته ۳.۵ برابر شده 

است.
معــاون کل وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی با بیان اینکه در ســال 97 و 9۸ رشد 
اقتصادی کشــور منفی 4.9 و ۵.۶ بود، افزود که  
اما در ســال کنونی رشــد اقتصادی به دو یا سه 
دهم درصد مثبت رسیده و این نشان می دهد که 

در اقتصاد و بهداشت مدیریت خوبی داشته ایم.
حریرچی نســبت به آغاز موج چهارم کرونا در 
اســتان ها هشــدار داد و گفت: اگر محدودیت 
ها توسط مجریان ســختگیرانه تر اعمال نشوند، 
شاهد افرایش فوتی های کرونایی در موج چهارم 

خواهیم بود.
** آغاز واکسیناســیون مــردم از خرداد ماه 

۱۴۰۰
رییس کمیته علمی ستاد مقابله با ویروس کرونا 
در این برنامه تلویزیونی به روند تولید واکســن 
کرونا در کشور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به 
تولید واکن در داخل واکسیناسیون مردم از پایان 

خرداد ماه سال آینده آغاز خواهد شد.
»مصطفی قانعی« با توجه به تولید انبوه واکسن در 
کشور ما در شهریورماه سال ۱4۰۰ هیچ کمبودی 

در باره واکسن کرونا در کشور نخواهیم داشت.
رییس کمیته علمی ستاد مقابله با ویروس کرونا 
تاکید کرد: اگر بتوانیم هر هفته به طور متوســط  
به 7۰۰ هزار نفر را واکســن تزریق کنیم در این 
صورت تا پایان سال ۱4۰۰ با انجام واکسیناسیون 

می توانیم زنجیره کرونا را در کشور قطع کنیم.
وی توضیح داد که ما قبال واردات واکسن فایزر را 
از رده خارج کرده بودیم و بیشتر به دنبال واردات 
واکسنی بودیم که برای ما صرفه اقتصادی داشته 
باشــد و اولین مورد واردات واکســن مربوط به 
کوواکس است که پس از واردات این واکسن ها 

با اولویت بندی تزریق آن آغاز می شود.
رییس کمیته علمی ستاد مقابله با ویروس کرونا 
توضیح داد که با این حال با توجه به برنامه ریزی 
های انجام شــده تولید حجم انبوه واکسن کرونا 
در کشور در پایان خرداد ماه ۱4۰۰ خواهد بود و 
قبل از آن از واکسن های وارداتی استفاده خواهد 

شد.
قانعی گفت که خوشــبختانه روند تولید واکسن 
ایرانــی موفقیت آمیــز در حال انجام اســت و 

زیرســاخت های مورد نیاز بــرای تولید ۵ نوع 
واکســن ایرانی در حال آماده سازی است و هم 
اکنون زیر ساخت برای تولید واکسن برکت آماده 

شده و در حال تولید این واکسن هستیم.
رییس کمیته علمی ستاد مقابله با ویروس کرونا 
افزود: زیر ســاخت مورد نیاز برای تولید واکسن 
رازی دو هفته آینده آماده می شــود، زیر ساخت 
تولید واکســن پاســتور از اواخر اســفند ماه با 
همکاری کوبایی ها  آغاز می شود و وضعیت دو 
واکســن دیگر ایرانی پس از اخذ مجوز بالینی تا 

دو هفته آینده اعالم خواهد شد.
* نگران افزایش سفر مردم از استان های تهران 

و البرز به مازندران هستیم
رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان مازندران 
در ایــن برنامه تلویزیونــی  به وضعیت قرمز در 

چندین شهر استان مازندران اشاره کرد و  گفت: 
شرایط آب و هوایی و افزایش سفر مردم از استان 
های تهران و البرز به مازندران نگرانی های ما را 

افزایش داده است.
»ســید عباس موسوی « افزود: با توجه به شرایط 
نگران کننده کرونا در اســتان مازندران هم اکنون 
انجــام بیش از 4 هزار تســت کرونا از مردم این 
استان در دســتور کار قرار گرفته و استان از نظر 
نسبت جمعیت به فوتی ها وضعیت خوبی دارد.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان مازندران با 
بیان اینکه فقط در روز جاری در استان ۶۳۰۰ نفر 
مبتال به کرونا ردیابی شــدند، ادامه داد: تقاضای 
ما از مســووالن این است که راه های ورودی به 
استان بیشتر کنترل شود تا ورودی استان مازندران 

کمتر شود.

جهش های کروناویروس 
می تواند به گسترش سریع تر 

آن منجر شود
 مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونــی در آمریکا هشــدار داد: جهش های 
کروناویروس می تواند به گسترش سریع تر آن 

منجر شود.
به گزارش ایسنا، دکتر آنتونی فائوچی - مدیر 
موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی در 
آمریکا - گفت: جهــش های جدید بیماری 
کووید-۱9 نمی تواند به طور چشمگیری بر 
اثربخشی واکسن تاثیر بگذارد اما می تواند به 

گسترش سریعتر ویروس منجر شود.
فائوچی در اولین نشســت مطبوعاتی خود 
به عنوان مشــاور ارشــد جو بایدن - رییس 
جمهــوری آمریــکا - تاکید کــرد: درحالی 
که ســویه های جدیــد کروناویروس که در 
انگلیس و آفریقای جنوبی شناسایی شده اند 
»به صورت یک به یک« با خطر بیشتر بیماری 
یا مرگ همراه نیســتند، گونه کشف شده در 
انگلیس نسبت به سویه های اصلی ویروس 

دو برابر مسری تر است.
به گفته فائوچی، کروناویروس انگلیسی در ۲۰ 
ایالت آمریکا مشاهده شده هرچند به نظر نمی 
رسد گونه مشاهده شده در آفریقای جنوبی به 

ایاالت متحده وارد شده باشد.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
یونایتدپرس، مدیر موسســه ملــی آلرژی و 
بیماریهــای عفونی در آمریکا هشــدار داد: 
ویژگی مســری تر بودن ویروس باید جدی 
گرفته شود زیرا افزایش موارد ابتال می تواند 

به باال رفتن آمار فوتی ها منجر شود.

بررسی بيشتر رابطه بين قرار 
گرفتن در معرض آفتاب و 

آسيب دیدن کليه
 محققان در مطالعه ای به بررسی بیشتر 
رابطه بین قرار گرفتن در معرض نور خورشید 

و آسیب دیدن کلیه پرداختند.
به گــزارش ایســنا، محققــان آمریکایی در 
یک مطالعه جدید به فهم بیشــتری در مورد 
چگونگی این موضوع دســت پیدا کردند که 
قرار گرفتن پوست در معرض اشعه فرابنفش 
)UV( مــی تواند عالئم بالینی در بیماری های 

خود ایمنی مانند لوپوس را تشدید کند.
لوپوس بیماری خودایمنی است که موجب 
التهاب در مفاصل، پوست، کلیه ها، مغز، قلب 
و ریه ها می شود و بر اثر آن سیستم ایمنی به 

بافتهای خود آسیب میزند.
تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته تایید کرده 
است که در حداکثر ۸۰ درصد بیماران مبتال به 
لوپوس، قرار گرفتن در معرض نور خورشید می 
تواند باعث التهاب موضعی پوست و التهابات 
سیستمیک از جمله بیماری کلیه شود. هرچند، 
در مورد ســازوکارهای اساسی که این روند را 

هدایت می کند اطالعات کافی وجود ندارد.
محققان به منظور تعیین چگونگی تاثیر اشعه 
فرابنفش در بروز التهاب کلیه به بررسی نقش 
نوتروفیل ها پرداختند. نوتروفیلها نوعی گلبول 
سفید هستند که به میزان زیادی در بدن یافت 
می شود و به عنوان اولین پاسخ دهنده به هر 
نوع التهاب عمل می کند و با آســیب بافت 
پوست و کلیه در بیماران لوپوس مرتبط است.
در ایــن مطالعه، محققــان در مقاطع زمانی 
مختلف وجود نشانگرهای التهاب و آسیب در 
پوست، خون و کلیه موشــها را پس از قرار 
گرفتن در معرض اشــعه ماورابنفش بررسی 
کردند. آنان توانستند در این مطالعه نشان دهند 
که نوتروفیل ها نه تنها به بافت پوســت قرار 
گرفته در معرض اشعه ماورا بنفش نفوذ می 
کند بلکه در سیستم گردش خون پراکنده می 

شود و به کلیه ها نیز می رسد.
محققان اظهار داشــتند: یک زیرمجموعه از 
این نوتروفیل ها که تصور می شــود بیشتر 
آسیب زننده هستند ابتدا به بافت پوستی که در 
معرض اشعه فرابنفش قرار گرفته نفوذ کرده و 

سپس وارد کلیه می شود.
به گزارش ایســنا به نقل از هندوستان تایمز، 
محققــان دریافتند که قرار گرفتن پوســت 
در معرض اشــعه فرابنفــش باعث تحریک 
فرآیندهای التهابی و آسیب در کلیه حتی در 

موش های سالم و طبیعی می شود.

جزئيات فاز یک مطالعه انسانی 
واکسن ایرانی نوترکيب کرونا

 رییس مرکــز روابط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت جزئیات فاز یک 
مطالعه بالینی واکســن نوترکیب کرونا را که 
از سوی موسسه سرم سازی و واکسن سازی 

رازی تولید شده، تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور در 

صفحه توییتر خود نوشت:
»فاز یک بررسی ایمنی و ایمونوژنیسیتی واکسن 
نوترکیب پروتئین اسپایک »کووید_۱9 « تولید 
موسســه رازی )Razi Cov Pars(،  فــاز یک در 
جمعیت بالغین سالم ۱۸ تا ۵۵ ساله؛ طراحی 
موازی، 4 گروه شــامل ادجوانت به تنهایی و 
واکسن در دوزهای ۵، ۱۰ و ۲۰ میکروگرم در 

۲۰۰ میکرولیتر«

خبــر

 گزارش هــای متناقضی کــه از تفاوت در 
بیماریزایی ویروس کرونــا در ایران و دیگر نقاط 
جهان ارایه شــده بود، محققــان را به این فرضیه 
نزدیک کرد که شاید علل ژنتیکی عاملی در تعیین 

این تفاوت ها بوده است.
دکتر فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد 
درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی روز پنجشنبه در این مورد به خبرنگار دانشگاه 
و آموزش ایرنا گفت: جمع آوری اطالعات وراثتی 
جمعیت ۱۵ هزار نفری مطالعه قند و لیپید تهران که 
در طول بیش از ۲۰ ســال جمع آوری شده است، 
این بســتر را فراهم می کند تا بتوان بررسی های 
مشابهی در این زمینه با قابلیت تعمیم به کل جمعیت 

انجام داد. وی در این باره افزود: بخش ژمیران )ژنوم 
مرجع ایرانی ها(، به عنوان بازوی محاسباتی و شبیه 
سازی مرکز تحقیقات علوم سلولی مولکولی این 
پژوهشــکده، در چند سال گذشته با بهره مندی از 
ظرفیت های موجود ملــی و بین المللی موفق به 
دستیابی منحصربفرد به اطالعات ژنتیکی ایرانیان 
شــده که انجام مطالعات این حوزه در زمینه های 

مختلف را امکان پذیر می سازد.
عزیزی ادامه داد: پژوهشی که به تازگی توسط این 
گروه با تمرکز بر واریانت های ژنتیکی حاصل از 
مطالعه قند و لیپید تهران انجام شده است، نشان داد 
که مهمترین درگاه ورودی ویروس کرونا به سلول 
های بدن انسان در این جمعیت در مقایسه با دیگر 

کشورها، تفاوت هایی دارد.
دکتر مریم دانشــپور از مجریــان این طرح نیز در 
این باره اظهار داشــت: نتایج محتمل این تغییرات 
با روش های محاسباتی و شبیه سازی های مبتنی بر 
دانش بیوانفورماتیک ساختاری تحلیل و نشان داده 
شد دو جهش که یکی از آنها مخصوص جمعیت 
ایران است، قادر به کاهش میل گیرنده به پروتئین 

اسپایک ویروسی دارند.
وی ادامه داد: همچنین برخی دیگر از تفاوت های 
ژنتیکی جمعیت های ایرانی و اروپایی در مقایسه با 
نژاد آسیای شرقی مشاهده می شوند که می توانند تا 
حدودی زمینه ساز تمایل به بیماری و میزان مرگ 
و میر در بین جوامع باشند. این متخصص ژنتیک 

خاطرنشان کرد که هر چند این نتایج نشان دهنده 
تفاوت های جزئی در این موارد است که در نگاه 
اول کوچک به نظر می رسند اما این یافته ها نشان 
می دهد که تغییرات ژنتیکی ایرانی بر ورود ویروس 
به سلول های انسانی تأثیر می گذارد. با این حال، 
ارزیابی این نتیجه گیری در دیگر مطالعات ضروری 
است. عالوه بر این، این نوع مطالعه می تواند برای 
بررســی تأثیر جهش جدید روی ژنوم ویروس و 
حتی نسل واکســن های mRNA علیه این ویروس 

مفید باشد.
این یافته ها در مقاله ای در مجموعه انتشاراتی معتبر 

نیچر )Nature( به چاپ رسیده است.

آیا شاخصه های وراثتی عامل تفاوت بیماری زایی کرونا در ایران و جهان است؟

 نتایج یک مطالعه نشــان می دهد خواب 
خوب شبانه با از بین بردن پروتیین های بالقوه سمی 

از مغز، ذهن را پاک می کند.
به گزارش روزنامه دیلی میل، محققان دانشــگاه 
»نورث وسترن« در شیکاگو در این مطالعه متوجه 
شدند که داشتن یک خواب خوب شبانه با از بین 
بردن سموم بالقوه خطرناک در مغز، ذهن را پاک 

می کند.
خدمات ســالمت همگانی در انگلیــس، برای 
بزرگساالن ۶ تا 9 ساعت خواب شبانه را سفارش 

کرده است. 
این ســموم شــامل پروتئین های سمی است که 

ممکن است منجر به ابتال به بیماری های تخریب 
کننده عصب مانند پارکینسون و آلزایمر شود. نتایج 
این مطالعه نشان می دهد خواب عمیق برای حفظ 

سالمت مغز حیاتی است.
محققان در این مطالعه فعالیت و رفتار مغز مگس 
میوه را بررســی کردند. اگرچه ممکن است این 
حشرات بسیار متفاوت از انسان به نظر برسند، اما 
نورون هایی که چرخه خواب و بیداری این مگس 
ها را کنترل می کنند، به طرز شگفت انگیزی شبیه 
انسان هاست.  به همین دلیل بیشتر از مگس میوه 
به عنوان ارگانیسم های الگو، برای مطالعه خواب 

و بیماری های تخریب عصبی استفاده می شود.

محققان در این مطالعه جدید، مرحله ای از خواب 
عمیق را که در مگس های میوه شبیه خواب عمیق 
در انسان هاست، بررسی کردند. آنها در طول این 
مرحله، متوجه شدند مگس های میوه به طور مکرر 

»پروبوس« )پوزه( خود را باز و بسته می کند. 
دکتر »راوی آالدا« ، نویســنده ارشــد این مطالعه، 
توضیح داد: این حرکت احتماال مایعات را به کلیه 
های مگس منتقل می کند. این مطالعه نشــان می 
دهد که این کار پاکسازی مواد زائد را تسهیل و به 

بهبودی آسیب کمک می کند.
محققان در مرحله دیگری از این مطالعه، خواب 
عمیق مگس ها را مختل کرد و متوجه شــدند که 

با این کار حشــرات کمتر قادر به پاک کردن یک 
ماده رنگی تزریق شده از سیستم خود بوده و بیشتر 

مستعد ابتال به آسیب های ضربه ای هستند.
آالدا گفت: دفع مواد زائد از بدن ممکن اســت در 
هنگام بیداری و خواب غیر عمیق نیز رخ دهد، اما 
هنگام خواب عمیق به میزان قابل توجهی افزایش 
می یابد. محققان امیدوارند یافته های این مطالعه 
بتواند افشای اسرار دلیل نیاز همه ارگانیسم ها به 

خواب کمک کند. 
دکتر آالدا افزود: یافته های این مطالعه نشــان می 
دهد خواب عمیق در پاکســازی مواد زائد از بدن 
مگس میوه نقش دارد. این مطالعه نشان می دهد 

که عملکرد اصلی و تکاملی خواب پاکسازی مواد 
زائد است. میزان خوابی که بدن به آن نیاز دارد به 
عوامل مختلفی )به وی ژه سن( بستگی دارد.بر این 
پایه نوزادان به 9 تا ۱۰ ساعت خواب، به عالوه ۳ 
ساعت یا بیشتر چرت زدن در طول روز، نوپایان 
به 9 تا ۱۰ ســاعت خواب شبانه و ۲ تا ۳ ساعت 
چرت زدن در طول روز، کودکان مدرســه ای به 9 
تا ۱۱ ســاعت و بزرگساالن ۶ تا 9 ساعت خواب 

نیاز دارند.
عالوه بر سن، عوامل دیگری از جمله بارداری و 
افزایش سن نیز می تواند بر مدت زمان خوابی که 

بدن به آن نیاز دارد، تاثیر بگذارد.

خواب خوب شبانه ذهن را پاک می کند

 نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده 
است، نشــان می دهد در حالی که کودکان کمتر 
مستعد ابتال به کووید-۱9 هستند، اما در صورت 
ابتال، تقریبا ۶۰ درصد بیشتر از بزرگساالن باالی 
۶۰ ســال، این ویروس را به دیگر افراد خانواده 

منتقل می کنند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، یافته های این 
مطالعه که توســط محققان دانشگاه »فلوریدا« در 
آمریکا انجام شــد، نشان می دهد انجام مطالعات 
در زمینه ایمنی و اثربخشی واکسن کووید-۱9 در 

کودکان ضرورت دارد.
پروفســور »یانگ یانگ« یکی از نویسندگان این 
مطالعه و اســتادیار آمار زیستی و عضو موسسه 
»پاتوژن های نوظهور« در دانشگاه فلوریدا گفت: 
الزم اســت پتانســیل بالقوه باالی کودکان را در 
انتقال ویروس کووید-۱9، در هنگام برنامه ریزی 
برای بازگشایی مدارس مد نظر قرار گیرد و اینکه 
چه اقدامات پیشگیرانه ای باید در جلسات فعال 

مدرسه انجام شود، مورد بررسی قرار گیرد.
محققان در این مطالعه داده های بیش از ۲7 هزار 
خانواده را در شــهر »ووهان« چین که در فاصله 
زمانی میان دوم دسامبر ۲۰۱9 و ۱۸ آوریل ۲۰۲۰ 
موارد تایید شده ابتال به کووید-۱9 داشتند، تجزیه 
و تحلیل کردند. این بازه زمانی دوره اوج شــیوع 
بیماری کووید-۱9 در شهری است که اولین مرکز 

همه گیری کرونا محسوب می شود.
تحقیقات قبلی نشان داده بود، کودکان با سرعتی 
مشابه با بزرگســالن، ویروس کرونا را که باعث 
ایجاد کووید-۱9 می شــود، گسترش می دهند. 
نویسندگان این مطالعه می گویند، عفونت زایی 
بیشتر کودکان در این مطالعه ممکن است به دلیل 
تماس نزدیک آنها با والدین و دیگر بستگانی باشد 

که از آنها مراقبت می کنند.
بــا این حال محققان بر پایــه نتایج این تجزیه و 
تحلیل ها خاطر نشان کردند که سهم کلی کودکان 
مبتــال به کرونا در انتقال کوویــد-۱9 به خانواده 

هنوز محدود بود، زیرا کودکان آلوده ســریعتر از 
بزرگساالن آلوده جدا شدند.

این مطالعه همچنین نشان داد که احتمال ابتالی 
کودکان کوچکتر از یک ســال نسبت به کودکان 
دو و پنج ساله به کووید-۱9 به میزان قابل توجهی 
بیشتر اســت. این موضوع ممکن است به دلیل 
ســاختار در حال رشد سیســتم ایمنی بدن این 

کودکان و تماس نزدیک آنها با بزرگساالن باشد.
»ایر لونگینی« یکی دیگر از نویسندگان این مطالعه 
گفت: بعید اســت در آینده نزدیک واکسنی علیه 
کووید-۱9 برای نوزادان وجود داشــته باشــد، 

بنابراین باید از مراقبان آنها محافظت کنیم.
وی افزود: برای محافظت غیر مستقیم از کودکان 
باید واکسیناســیون مراقبان نــوزادان در اولویت 
قــرار گیرد؛ زیرا از عواقب طوالنی مدت عفونت 

کووید-۱9 بر کودکان واقعا بی اطالع هستیم.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا موسوم به کووید- 
۱9، اواســط ماه دســامبر ۲۰۱9 میالدی )۲4 آذر 

۱۳9۸( در شــهر »ووهان« در مرکز چین گزارش 
شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده 
شد، اما کمیسیون ملی بهداشــت چین در  روز 

۳۰ دسامبر ســال ۲۰۱9 میالدی )9 دی ماه 9۸( 
به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین 

اعالم کرد.

کودکان ۶۰ درصد بیشتر از افراد مسن کرونا را منتقل می کنند
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هنوز 59 هزار نفر 
پولی برای مسکن ملی 

واریز نکرده اند

 تا کنون حدود ۱9۲ هزار نفر در طرح 
اقدام ملی مسکن افتتاح حساب و ۱۳۳ هزار 
نفر واریز وجه کرده اند که بر این پایه بیش از 
۵۸ هزار نفر پولی واریز نکرده اند؛ این درحالی 
است که بارها وزارت راه و شهرسازی هشدار 
داده اگر متقاضیان، موجودی حدود 4۰ میلیون 

تومان را واریز نکنند حذف می شوند.
به گزارش ایسنا،  از ۳۰۰ هزار متقاضی طرح 
اقدام ملی مسکن واقع در مناطق غیر از بافت 
های فرســوده تاکنون ۱9۲ هــزار و ۳۸7 نفر 
افتتاح حساب و از این تعداد ۱۳۳ هزار و ۶۲۸ 
نفر وجوه اولیه خود را به حســاب خود برای 
اجرای پروژه واریــز کرده اند. بر این پایه ۵۸ 
هزار و 7۵9 متقاضی موجودی خود را تکمیل 

نکرده اند.
البته با توجه به همین آمار و ارقام که از طرف 
بانک مســکن ارائه شــده حدود ۵۶ درصد 
متقاضیان  واریز وجه نداشته اند که نشان می 
دهد تمدید چهار باره مهلت واریز وجه تاثیر 
چندانی بر تالش بــرای تکمیل موجودی از 
سوی این متقاضیان نداشته است. بنابراین این 
نگرانی وجود دارد که پــروژه ها دچار وقفه 
شــود. تاکنون کل مبلغ واریزی از سوی ۱۳۳ 
هزار متقاضی ۵۶۰۰ میلیارد تومان بوده که به 

مرور برای اجرای پروژه ها هزینه خواهد شد.
آخرین مهلتی که وزارت راه و شهرسازی برای 
تعیین تکلیف متقاضیان بد حساب مسکن ملی 
مشخص کرد ۵ دی ماه بود که تا پایان دی ماه 
تمدید شد.  اما با توجه به اینکه این مهلت تا 
کنون چهار بار تمدید شده نمی توان به طور 
قاطع مطمئن بود که این آخرین فرصت است.
در مراحل اول تا ســوم ثبت نام از متقاضیان 
طرح اقدام ملی مســکن حدود 4۶۰ هزار نفر 
واجد شرایط شــناخته شدند که از این تعداد 
۱۶۰ هزار نفر در لیســت رزرو قــرار دارند 
و طبیعتــاً این امکان را دارنــد که جایگزین 

بدحساب ها شوند.
از طرف دیگر برای مرحله چهارم ثبت نام که 
بین روزهای ۱۸ تــا ۲۵ دی ماه انجام گرفت 
4۱ هزار و ۲9۶ واحد در نظر گرفته شــد که 
البته ۲۲۳ هزار نفر نام نویســی کردند. تنها در 
نصیرشهر واقع در استان تهران که در مرحله 
چهارم تامین زمین صــورت گرفته بود ۸۰۰ 
واحد در نظر گرفته شــد که ۵۶ هزار تهرانی 
بــرای آن تقاضا دادنــد! البته بخش عمده ای 
از متقاضیان واجد شــرایط نخواهند بود که 
محمودزاده در این باره به ایسنا گفت که نتایج 

استعالمات تا پایان بهمن ماه اعالم می شود.
در مراحل اول تا سوم بعضی از متقاضیان، شهر 
مورد نظر خود را اشــتباه انتخاب کرده بودند 
که به زودی امکان اصالح شهر برای این افراد 
فراهم می شود. این زمان احتماال اوایل هفته 

آینده خواهد بود.
بنابراین در ماه های آینده که وضعیت متقاضیان 
مرحله چهارم مشــخص می شــود بر پایه 
ظرفیتهای خالی مراحل اول تا چهارم ثبت نام، 
ممکن است برای نام نویسی دوباره اقدام شود 
که البته هنوز نمی توان برآورد دقیقی در این 

باره داشت.

امکان دریافت 
سهام عدالت متوفيان 

از سوی وراث فراهم شد
 مشاور اجرایی سهام عدالت گفت: ۲ 
میلیون و ۶۰۰ هزار دارنده سهام عدالت فوت 
شــده اند که وراث این افــراد می توانند برای 

تعیین تکلیف اقدام کنند.
به گــزارش از صــدا و ســیما، محمدرضا 
پوررضایی با بیان اینکه امکان انتقال ســهام 
عدالت افراد متوفی به وراث وجود دارد ادامه 
داد: وارث این افــراد می توانند پس از انجام 
انحصار وراثت به صورت حضوری با مراجعه 

به سازمان های مربوط اقدام کنند.
وی افزود: پس از انجام دادن انحصار وراثت، 
یکی از وراث با مراجعه به ســایت شــرکت 
به  ســپرده گذاری مرکزی، اطالعات مربوط 
انحصار وراثت را بارگذاری می کند و شرکت 
سپرده گذاری اقدامات الزم برای انتقال سهام 

عدالت به وراث را انجام می دهد.
پــور رضایی تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
فرایند آماده کردن مدارک برای انحصار وراثت 
زمان بَر است الکترونیکی شدن باعث کاهش 
زمان و سهولت در فرایند انتقال سهام عدالت 

می شود.
وی اضافه کرد: با هماهنگی های صورت گرفته 
بین شرکت ســپرده گذاری مرکزی، سازمان 
ثبــت احوال و قوه قضائی، بــه زودی امکان 
الکترونیکی شــدن انتقال سهام عدالت فراهم 

می شود.

خبر

 در حالی که در روز های گذشته 
قیمت دالر شــروع به نزول کرده و این 
ارز بین المللی در بازار نرخش به حوالی 
۲۲ هزار تومان رسیده، بسیاری از پیش 
بینی ها حاکی از آن است، که قیمت دالر 
در فاز نخســت و در کوتاه مدت به مرز 
۲۰ هزار تومان خواهد رســید، در چنین 
شــرایطی برخی ها انتظار دارند، در بازار 
کاال های اساســی و مایحتــاج ضروری 
مــردم نیز این کاهش قیمت ها باید کلید 
بخورد، اما به نظر می رســد حداقل در 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن این کاهش 
قیمت ها به علت وجود پدیده اقتصادی 
به عنوان چسبندگی قیمت ها رخ نخواهد 

داد.
به گزارش فرارو، برخی از صاحبنظران 
اقتصــادی به این امر معتقد هســتند که 
باید برای تعدیل قیمت ها در بازار اقالم 
خوراکی چند اتفاق رخ دهد، تا شــاهد 
کاهش قیمت ها باشیم، اولین عامل این 
است که نرخ دالر باید همچنان کاهشی 
باشــد و در نهایت در یک نرخی ثبات 
داشــته باشد، تا بر پایه آن تولیدکنندگان 
بتواننــد اقدام به برنامــه ریزی کنند. در 
وهله بعد نیز باید انتظارات تورمی برای 
یک مدت طوالنی تعدیل شود، تا دیگر 
کســی انتظار افزایش قیمت ها نداشــته 
باشــد، تا بر پایه آن قیمت ها سیر نزولی 

به خود بگیرند.
قیمت ها چطور کاهش پیدا می کند؟

وحید شقاقی شــهری کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه برای کاهش قیمت کاال ها باید دو 
اتفاق رخ دهد، گفت: اول اینکه کاهش 
قیمت دالر باید پایدار و قابل قبول باشد 
و در ادامه نیز ایــن افت قیمت در یک 
جایی ثبات پیدا کند و ماندگار شود، دوم 
هم اینکه تجــار، بازرگانان و همچنین 
تولیدکنندگان نباید انتظار افزایش قیمت 

ارز را داشــته باشــند، به بیان دیگر در 
این رابطه بایــد انتظارات تورمی تعدیل 
شــود تا از این طریق مقاومت حاصل از 

چسبندگی قیمتی بشکند.
وی افــزود: در این رابطه اگر قیمت ارز 
با کاهش چشمگیری همراه باشد و بعد 
از آن نیز قیمت ها ثبات داشــته باشد، به 
مرور تولیدکننــدگان قیمت محصوالت 
خود را با کاهــش قیمت دالر هماهنگ 
می کنند و در نهایت نیز قیمت ها تعدیل 
می شود، این در حالی است که باید این 
باور در عموم مردم نیز به وجود آید که 
قرار نیست قیمت دالر دوباره و تحت هر 
شرایطی صعودی باشد، حال اینکه چنین 
شرایطی تا چه حدی در جامعه به وجود 

آید، بستگی به عواملی دارد که در آینده 
وضعیت آن ها مشخص خواهد شد.

شقاقی با اشــاره به اینکه دالر در کوتاه 
مدت تا ۲۰ هــزار تومان توانایی کاهش 
قیمت دارد، اظهار داشــت: برای کاهش 
بیشــتر قیمت دال در میان مدت و بلند 
مدت بایــد ۵ اتفاق رخ دهــد، تا دالر 
به زیــر ۲۰ هزار تومان بیایــد، افزایش 
صادرات و مدیریت واردات، حل کامل 
پرونده هسته ای و به نوعی احیای برجام، 
کاهش تــورم و تعدیل انتظارات تورمی 
و در نهایت کاهش هرچه بیشــتر مسئله 
قاچاق، متغیر هایی هســتند که باید رخ 
دهند و پایدار نیز باشــند، تا بر پایه آن ها 
کاهش قیمت دالرد بلند مدت نیز ادامه 

داشته باشد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ثبات نرخ 
ارز نیازمند انجام اصالحات ســاختار و 
واقعی در اقتصاد کشور است، اضافه کرد: 
این مــورد باید در کنار تعدیل انتظارات 
تورمی و بهبود شرایط بین المللی برای 
کشــورمان رخ دهد، به بیان دیگر مسئله 
نرخ ارز، متغیر تک بعدی نیســت، بلکه 
این مولفــه اقتصاد کالن بــا متغیر های 
زیادی در ارتباط اســت که همگی آن ها 
نیز باید در وضعیت مناسبی قرار بگیرند، 
تا کاهش و ثبات قیمــت دالر ادامه دار 

باشد.
چســبندگی قیمتی بهانه ای برای عدم 

کاهش قیمت ها شده است

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پیش بینی 
می شد با توجه به وضعیتی که به وجود 
آمده، دالر مسیر کاهشی در پیش بگیرد، 
اظهار داشــت: با توجه به رفتن ترامپ 
و همچنین خوشــبینی هایی که در مورد 
افزایش فروش نفت و بازگشت آمریکا 
به برجام ایجاد شــد، دالر با افت روبرو 
شد، از سوی دیگر می توان انتظار داشت 
که دالر تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز کاهش 
یابد، این مسئله موجب شده که سکه و 

طال نیز با افت روبرو شد.
وی افزود: در چنین شرایطی که کاال های 
بادوامی نظیر مسکن و خودرو نیز ریزش 
را آغــار کــرده اند، اما مســئله مهم در 

رابطه با کاهش قیمت کاال های اساســی 
و مایجتاج ضروری مردم این اســت که 
در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که 
قیمت ها با کاهش قیمت روبرو شــوند، 
زیرا که بــا توجه به اصل چســبندگی 
قیمت در بازار، برخی از تولیدکنندگان و 
کاسب ها می گویند، به دلیل اینکه کاال ها 
را بــا ارز گران وارد کرده اند، نمی توانند 
قیمــت آن را کاهش دهنــد، زیراکه در 
چنین صورتــی آن ها با ضــرر و زیان 

هنگفتی روبرو خواهند شد.
قنبری گفت: در این رابطه آن ها اجناس 
خود را ارزان نمی کنند و در ادامه نیز در 
واردات بعدی نیز کاهش قیمتی در کار 
نخواهد بود، بنابراین عده ای با تمســک 
جستن به کلمه چسبدنگی مانع از کاهش 
قیمت ها می شوند، این در حالی است که 
در گذشته با توجه به سیاست گذاری های 
غلطی که در حوزه ارز اتخاذ شد، شاهد 
بودیم که بعد از تحریم ها اعالم کردند، با 
تخصیــص ارز 4۲۰۰ تومانی به واردات 
کاال های اساسی، اقالم مورد نیاز مردم با 
قیمت مناسب در بازار عرضه می شود و 
مایحتاج عمومی مردم با افزایش قیمت 

روبرو نمی شود.
این اقتصــاددان اضافه کرد: اما در مقابل 
شــاهد بودیم که با اختصاص ارز 4۲۰۰ 
تومانی به واردات کاال های اساســی نه 
تنها جنســی ارزان نشــد، بلکه در این 
سه سال شــاهد بودیم، که قیمت ها در 
بازار کاالیــی با افزایش بســیار زیاد و 
افسارگســیخته ای همراه بود که حتی از 
میزان متوسط تورم سالیانه نیز این رشد 
قیمت ها بســیار باالتر بوده و هیچ گونه 
توجیه و دلیلی نیز نداشــته، حال نیز این 
دفعه نباید زیاد خوشبین بود که با کاهش 
قیمت دالر نیز قیمت اجناس افت کند، 
زیراکه تجربه های گذشته نیز موید چنین 

مسئله ای نیست.

پارادوکسکاهشنرخدالروعدمتغییرقیمتکاالها

قیمت ها کی می شکند؟

 بررسی  آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نشان می دهد ۵۱.4 درصد درآمد خانوار 
شهری در ســال 9۸ از محل درآمدهای متفرقه 
ناشــی از افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت 

بازار بورس بوده است.
به گزارش ایرنا، متوسط درآمد اظهار شده سالیانه 
یک خانوار شــهری در سال گذشــته برابر ۵4 
میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به 
سال قبل از آن )۱۳97( ۲4.4 درصد رشد داشته 

است.
درآمد خانوار از سه بخش درآمد حاصل از مشاغل 
مزد و حقوق بگیری، مشاغل آزاد کشاورزی و غیر 
کشاورزی و درآمدهای متفرقه تشکیل شده است.
منظور از درآمد متفرقه خانوار حقوق بازنشستگی، 
یارانه نقدی خانوار، برآورد اجاره بهای مســکن 
شــخصی، درآمدهای بورســی، حساب سپرده 

بانکی، ارث و نظایر آن است.
بررسی آخرین آمار اعالمی مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
سال گذشته نشان می دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد 
سالیانه از مشــاغل حقوق بگیری به دست آمده 
است. همچنین ۱۶.۱ درصد درآمدهای سالیانه از 
مشــاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.4 
درصــد از محل درآمدهای متفرقه تامین شــده 

است.
بر پایه این گزارش در سال گذشته درآمد حاصل 
از مشــاغل مزد و حقوق بگیــری ۲۱.۲ درصد، 
درآمد مشاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشاورزی 
۱7.۸ درصــد و درآمد متفرقــه ۲۸.۸ درصد در 
سطح شهری افزایش داشته است. طبق این آمار 
بیشــترین افزایش درآمد، در بخش درآمدهای 

متفرقه بوده اســت که می توان آن را ناشــی از 
افزایش اجاره بهای مسکن و تحوالت بازار بورس 

در سال گذشته دانست.
متوسط درآمد سالیانه پولی دهک های درآمدی

خانواده ها بر پایه مجموع درآمد و هزینه سالیانه 
در ۱۰ گروه دسته بندی می شوند. دهک نخست، 
کم درآمدترین گروه و دهک دهم پردرآمدترین 

گروه از خانواده ها را تشکیل می دهند.
مجموع درآمد پولی ســالیانه دهک نخســت 9 
میلیون و ۳۵۱ هزار و 7۰۰ تومان، دهک دوم ۱7 
میلیون و ۸۸4 هزار تومان، دهک سوم ۲۲ میلیون 
و 4۳7 هزار تومــان، دهک چهارم ۲۶ میلیون و 
۸4۶ هزار تومان و دهک پنجم ۳۱ میلیون و 7۸۰ 

هزار تومان است.
درآمد پولی سالیانه دهک های ششم، هفتم، هشتم، 
نهم و دهم نیز به ترتیب ۳۶ میلیون و 7۳4 هزار 
تومان، 4۲ میلیون و ۵۰9 هزار تومان، 49 میلیون 
و 4۶۱ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۶۸7 هزار تومان 

و 9۶ میلیون و 7۰۸ هزار تومان است.
طبــق آخریــن داده هــای آماری مرکــز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت تعاون، در ســال 9۸ 
در چهار دهک نخست درآمدی، بیشترین درآمد 
پولی سالیانه خانوار شهری از محل حقوق بگیری 
بخش خصوصی و تعاونی است. از دهک پنجم 
به بعد، بیشترین درآمد پولی از درآمدهای متفرقه 
بدون احتســاب یارانه و کمــک هزینه از جمله 
حقوق بازنشستگی، اجاره بهای مسکن شخصی و 
درآمدهای بورســی، سپرده بانکی، ارث و موارد 

دیگر است.
بــا توجه به ایــن اطالعات اهمیــت معامالت 
بورس، سود حاصل از سپرده های بانکی و درآمد 

حاصل از اجاره بهای مسکن در زندگی افراد در 
دهک های مختلف آشکار می شود و باید این نکته 
را خاطرنشان کرد که با حذف این منابع درآمدی 
از زندگــی، افراد تــا چه میــزان در دهک های 

درآمدی جابه جا خواهند شد.
تاثیر یارانــه و کمک هزینــه در درآمدهای 

دهک های مختلف
بر پایه این گــزارش ۱4.۶ درصد درآمد خانوار 

شهری واقع در دهک نخست و 9 درصد درآمد 
خانوار شهری دهک دوم از محل یارانه های دولتی 

است.
همچنین ۱9.۶ درصد درآمد خانوار شهری دهک 
اول و 7.۱ درصــد درآمد خانــوار دهک دوم از 

محل کمک هزینه است.
مطابق این داده ها، هر فرد در دهک سوم سالیانه 
به طور متوسط از محل یارانه ها ۵۱۸ هزار تومان 

درآمد دارد که بیشــترین درآمد یارانه ای است و 
در مقابل فردی که در دهک دهم قرار دارد، فقط 
۳۲۱ هزار تومان درآمد از یارانه ها کسب می کند.

نکته جالب در این داده ها این اســت که در سال 
گذشــته هر فرد در دهــک اول و دوم به عنوان 
نیازمندتریــن افراد جامعه از نظــر مالی در بین 
دهک های مختلف درآمد به ترتیب 49۵ و ۵۰۲ 

هزار تومان درآمد داشته است.

سهم بورس و اجاره بها در درآمد خانوارهای شهری چقدر است؟

 معاون اقتصادی اســتاندار زنجان با اشاره 
به اینکه همه زیرســاختها جهت استقرار شهرک 
برق و آی تی در زنجان تامین شــده است گفت: 

سرمایه گذاران آی تی در زنجان حمایت می شوند.
محمد رضا آبی پور در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، ایجاد شــهرک صنعتی برق و آی تی و دیگر 
شهرک صنعتی را از وظایف دولت دانست و اظهار 
کرد: هم اکنون ۲۰ ناحیه و شهرک صنعتی فعال در 

استان زنجان وجود دارد.
وی تصریــح کــرد: وظیفه دولت این اســت که 

زیرساخت های شهرک صنعتی را تامین کرده و در 
اختیار سرمایه گذاران قرار دهد تا سرمایه گذاران با 
هزینه پایین در شهرکهای صنعتی سرمایه گذاری 

کنند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با تاکید براینکه هم 
اکنون مشکلی از لحاظ استقرار واحد های تولیدی 
در شــهرک تخصصی برق و آی تی زنجان وجود 
ندارد ابراز کرد: زیرســاخت های این شهرک مهیا 
شــده و زمین ها آماده واگذاری به سرمایه گذاران 

است.

وی با بیان اینکه تا بــه امروز چند قطعه از زمین 
شــهرک صنعتی آی تی زنجان به سرمایه گذاران 
واگذار شده است اظهار کرد: واحد هایی که در این 

شهرک مستقر شدند فعالیت خود را آغاز کردند.
آبی پور با بیان اینکه ظرفیت های صنعتی اســتان 
از طریق ســایت خدمات ســرمایه گذاری برای 
دیگر ســرمایه گــذاران خارج از اســتان معرفی 
می شــود بیان کرد: از طریق این سایت همه زمینه  

سرمایه گذاریهای استان اعالم می شود.
وی با تاکید براینکه از سرمایه گذاری حوزه آی تی 

در اســتان زنجان استقبال می شود عنوان کرد: اگر 
ســرمایه گذاری تمایلی برای سرمایه گذاری در 
حوزه برق و آی تی داشته باشد حمایت های الزم 

از آنها انجام می شود.
معاون اقتصادی اســتاندار زنجان تاکید کرد: آب، 
برق و گاز مورد نیاز شــهرک برق و آی تی تامین 
شــده و دیگر خدمات نیز به تناســب اســتقرار 

واحدهای تولیدی در شهرک ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه در تمامی شــهرک های صنعتی 
اســتان زنجان مشوق های الزم در نظر گرفته شده 

است عنوان کرد: زمین  شهرک های صنعتی استان 
با شرایط ویژه به سرمایه گذاران واگذار می شود که 
بر پایه آن ســرمایه گذاران ۲۰ درصد قیمت زمین 
را به صورت نقد پرداخت می کنند و مابقی آن به 

صورت اقساط ۳۶ تا 4۰ ماه اخذ می شود.
آبی پور در پایان خاطرنشان کرد: همه شهرک های 
صنعتی بر پایــه قانون از یــک ظرفیت معافیت 
مالیاتی برخوردار هستند که این معافیت مالیاتی در 
برخی از شهرکهای صنعتی به بیش از ۱۰ سال هم 

می رسد.

 معاون اقتصادی استاندار زنجان:

سرمایه گذاران حوزه آی تی در زنجان حمایت می شوند



شنبه 4 بهمن ماه  1399 / نمره 699 / سال سوم6
اتریخ و رفهنگ

 همزمان با دوم بهمن سالروز بمباران مدارس 
کوچه بینش زنجان همکالسی های سال ۶۵ در صبح 

خاطره »مشق های  ناتمام« با یکدیگر دیدار کردند.
صبح خاطره »مشــق های ناتمام« کــه با موضوع 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز مدرسه 
نواب صفوی و ۲۲ بهمن کوچه بینش برگزار شد، 
معلمان و دانش آموزان هر ۲ مدرسه به بیان خاطرات 
غم انگیز و بغض آلود خود از دوم بهمن ماه سال ۶۵ 

پرداختند.
در این آیین، عصمت صدرمحمدی مدیر اســبق 
مدرسه نواب صفوی )میثاق( کنونی با اشاره به اینکه 
بعد از شهادت، هر ملتی اهدافی را دنبال می کند که 
از جمله این اهداف زنده نگه داشــتن یاد و خاطره 
شــهدا اســت، افزود : وظیفه داریم یاد و خاطره 
شهدای دانش آموز را زنده نگه داریم و در بازگویی 
خاطرات پیشی بگیریم تا نســل امروز از تاریخ و 

گذشته آگاهی پیدا کنند.
وی بــه بازگویی خاطرات خود از روز ۲ بهمن ماه 
سال ۶۵ اشاره کرد و گفت: مجتمع آموزشی در ۲ 
شیفت اداره می شــد و در روز دوم بهمن سال ۶۵ 
حوالی ظهر دانش آموزان شیفت صبح راهی خانه و 
دانش آموزان شیفت بعدازظهر به طور پراکنده وارد 

مدرسه می شدند.
این  مدیر با ســابقه زنجانی ادامــه داد: عده ای از 

دانش آموزان در حیاط مدرســه و عده ای دیگر در 
داخل سالن مدرسه بودند که ناگهان صدای مهیبی 
در فضای مدرسه پیچید و هواپیمای سیاه رنگی در 
آسمان قابل رویت بود که به زمین نزدیک تر می شد 
و پس از چند لحظه تعدادی بمب در حیاط مدرسه 
و روی آزمایشگاه فرود آمد و انفجار مهیبی رخ داد.
صدرمحمدی خاطرنشان کرد: بمب ها به آزمایشگاه 
مدرسه اصابت کرد و آزمایشگاه به طور کامل نابود 
شد و شــوربختانه تعدادی از دانش آموزان که در 

نزدیکی آزمایشگاه بودند، به شهادت رسیدند.
فرهاد تفویضی یکی دیگر از دانش آموزان سال ۶۵ 
نیز به بیان خاطراتی از بمباران کوچه بینش پرداخت.
در ادامه این آیین با پخش بخشی از مستند »بچه های 
کوچه بینش«، بــه کارگردانی زوج هنرمند،  وحید 
انصاری و شــبنم طارمی رونمایی شد، این مستند 
یکی دیگر از تولیدات تصویری حوزه هنری استان 
زنجان  است که با مشارکت کنگره سه هزار و ۵۳۵ 
شهید استان و بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 

زنجان در سال 99 تولید شده است.
گفتنی است،  با همکاری و مشارکت دفتر فرهنگ 
و مطالعات پایداری حوزه هنری، آموزش و پرورش 
ناحیه دو زنجان و کنگره ســه هزار و ۵۳۵ شهید 
اســتان، صبح  خاطره »مشق های ناتمام« همزمان با 
سالروز واقعه بمباران  مدارس کوچه بینش در سال 

۶۵ با حضور شــاهدان آن واقعه تلخ، در دبیرستان 
مهدیه زنجان برگزار شد.

به گزارش ایرنا، دوم بهمن ۶۵، در حمالت هوایی 
رژیم بعث عراق به مدارس زنجان ۱۵ دانش آموز 

به شهادت رسیدند.
۲  مدرســه به نام های مدرســه راهنمایی دخترانه 
نواب صفوی و مدرسه راهنمایی پسرانه ۲۲ بهمن 
در شهرســتان زنجان واقع در کوچه بینش، خیابان 
سعدی شــمالی در مرکز استان زنجان مورد حمله 

هوایی عراق قرار گرفت.
بر این پایه ســاعت ۱۲ و نیم ظهر روز دوم بهمن 
۱۳۶۵ تعداد ۲ فروند هواپیمای میگ عراقی این ۲ 

مدرسه را مورد هدف ۲ بمب و راکت قرار داند.
با توجه به اینکه این حمله اولین حمله از دور جدید 
جنگ شهرها در آن سال به شهر زنجان و کامال غیر 
منتظره بود و ساعت حمله مقارن زمان تعویض ۲ 
شــیفت صبح و عصر مدارس و در حالی بود که 
حیاط و کالس های مدارس مملو از دانش آموزان 
بود، حادثه هولناکی رقم خورد. در ســال های بعد 
آمار کشــته شــدگان ۱۵ و زخمی شدگان ۲۳ نفر 

اعالم شد.
شهر زنجان در چها بار مورد حمله موشکهای رژیم 
بعث عراق قرار گرفت که به گفته بنیاد شهید و امور 
ایثارگران زنجان 7۰ نفر در این حوادث شهید شدند.

درسالروزبمبارانمدارسکوچهبینشزنجان
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1( متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5 درصد قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود راطی چک بانکی رمزدار در وجه کمیته امداد امام خمینی)ره(
استان زنجان تهیه  وتحویل اداره امور مالی امداد نموده ورسید دریافت نمایند.

2( متقاضیان می بایست  رسید سپرده مآخوذه )قرمز رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده را در داخل تمامی اسناد و مدارک 
مربوط به مزایده )منجمله فرم پیشنهاد قیمت و فرم امضاء شده شرایط شرکت در مزایده (را دریافت نموده و پس از مهر و امضاء و درج نام و نام خانوادگی بر روی آن داخل صندوق 

پیشنهادات که در اداره تدارکات و خدمات پیش بینی شده است، انداخته شود. 
3( فروشنده در رّد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است.

 4( پیشــنهادات فاقــد ســپرده و یــا مخــدوش و مبهم و مشــروط از درجه اعتبار ســاقط بــوده و تکمیــل و رعایت مفاد فــرم های شــرکت در مزایده که از طریق ســایت
www. emdadimam.ir قابل رؤیت و دریافت است، الزامی می باشد. 

5( متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به ُمهر و امضاء مسوولین ذیربط برسانند.
6( حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در نشست مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.

7( مذکوراً سفارش می شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر 
حتما بازدید به عمل آورند.

8( دریافت اقساط طی چک های  جدیدصادره طرح صیاد از سوی بانک ها ) به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حسابهای قدیمی و 
سفته معذور می باشیم.

9( درصورت برنده نشدن در مزایده ، سپرده متقاضی پس از ارائه درخواست مکتوب و اعالم شماره حساب از سوی مزایده گر ظرف مدت 5 روز کاری به وی عودت داده خواهد شد.
10( ضمناً مهلت ارائه پیشــنهادات از تاریخ دریافت اســناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه  99/11/14  بوده و نشست بازگشایی پاکت ها در روز چهارشنبه مورخه1398/11/15 
رأس ساعت 10 صبح در محل اداره پشتیبانی ساختمان اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان به نشانی خیابان خرمشهرروبروی هتل جهانگردی جنب مدیریت بانک 
کشــاورزی برگزار می گردد. به پیشــنهاد های فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت وصول شود، ترتیب اثر  داده نخواهد شد. سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط به نحوه شرکت در مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.

مساحت نشانیشهرردیف
عرصه

مساحت 
اعيان 

)مترمربع(
نحوه انتقال توضيحاتکاربرینوع ملک

سند
شرایط 
پرداخت

قيمت پایه
)ریال (

زنجان1
کیلومتر5جاده بیجار  اردوگاه 

حضرت علی اکبر )ع( 
روستای اژدهاتو با 18 کلبه

فرهنگی زمین با کلبه1190041080
وتربیتی

 ملک دارای 2سند 
میباشدامتیاز برق و چاه آب

)بازدید از ملک 
الزامی است(

پس از دریافت 
100 درصد 
ثمن معامله

50 درصد 
نقدو مابقی در 
اقساط12ماهه

90,443,040,000

زنجان شهرستان ماهنشان،ماهنشان2
 )بازدید از ملکاداریساختمان1452450خ اسالم -جنب دامپزشکي

الزامی است(

پس از دریافت 
100 درصد 
ثمن معامله

50 درصد 
نقدو مابقی در 
اقساط12ماهه

88,045,000,000

آگهی مزایده
فروش فوق العاده امالک و مستغالت کمیته امداد امام خمینی)ره( استان زنجان

مجتمع اقتصادی )مزایده شماره سه امداداستان زنجان( - نوبت اول
کمیته امداد امام خمینی )ره(

آگهیفراخوانعمومی
مزایدهفروشزمين
باكاربریفرهنگی

سازمان همياری شهرداریهای استان زنجان، در نظر دارد نسبت 
به واگذاري ) فروش ( 1 قطعه زمین با کاربري فرهنگي به شــرح جدول 
ذیل از طریق واگذاري به شکل مزایده عمومي با قیمت ارزیاب کارشناس 
رسمي دادگستري  اقدام نماید . بنابراین از متقاضیان محترم دعوت به عمل 
می آید جهت خرید اسناد از تاریخ انتشــار این آگهي تا پایان وقت اداري 
روز دوشنبه مورخه  11/13/ 99 با واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شماره 
حساب 420801105655464001 بانک  قرض الحسنه مهر ایران به نام 
سازمان همیاري شهرداریهاي استان زنجان با عنوان خرید اسناد مزایده 
کوي جانبازان و تحویل اصل فیش واریزي به امور حقوقي ســازمان به 
نشاني زنجان-  خیابان شهدا ، جنب بنیاد شهید شهرستان زنجان، طبقه 
اول، واحد حقوقي اقدام نموده و همزمان با مطالعه اسناد، نسبت به تکمیل 
پاکات و ارائه قیمت پیشنهادي و عودت پاکات مهر و موم شده به دبیرخانه 

سازمان تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 99/11/13 اقدام نمایند. 
ضمناً متقاضیان مي توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره هاي 

33363719-024 و 33363519-024 تماس حاصل فرمایند. 
 هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

نشانی محل 
مورد مزایده

شماره 
ثبتی 
قطعه 
مورد 
مزایده

مساحت 
ملک مورد 

مزایده طبق 
سند ) متر 

مربع (

قيمت پایه ملک 
مورد مزایده 
طبق نظر 

کارشناس رسمي 
دادگستري

)با احتساب 4 
کسرمتر عقب 
نشينی از بر( 

 ) ریال (

ميزان سپرده 
شرکت در 

مزایده 
) ریال (

زنجان، کوي 
جانبازان- خ 

جانباز 10 ، جنب 
مسجد حضرت 
ابوالفضل ) ع (

10542

1472,32
)بدون احتساب 

4متر عقب 
نشینی از بر(

33/860/000/0001/693/000/000

امور حقوقی سازمان همیاري شهرداري اهي استان زنجان

 فرنشــین صدا و سیمای مرکز زنجان از 
ایثارگران  آغاز نهضت مستندسازی رزمندگان، 

و شهدای استان زنجان خبر داد.
بــه گزارش  زنگان امروز،  محســن لطیفی در 
با مســوول دفتر نمایندگی  نشست مشــترک 
ولی فقیه در ســپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان اظهار کرد: رســانه ملی بازوی توانمند 

نظام جمهوری اسالمی ایران است و بازخوانی 
و واکاوی فرهنگ ایثار آحــاد مردم انقالبی و 
مظلومیت شهدا یکی از مهمترین وظایف صدا 
و ســیما است که الزم است در این باره جریان 
ســازی برای افکار عمومی به بهترین شــکل 

ممکن صورت پذیرد.
لطیفی با تاکید بر این مطلب که صدا و سیما و 

سپاه پاسداران در یک راستا و با هدف مشترک 
خدمت رســانی می کنند، افــزود: همه نهادهای 
فرهنگی کشــور باید به منظــور بهره مندی از 
حضور والدین شــهداء به عنوان یــادگاران با 
ارزش و بی بدیل شــهدا دست یاری به سمت 
رســانه بگیرند تا تصویــر و کالم آنها در قاب 

تصور جاودانه بماند.

فرنشــین صدا و ســیمای مرکــز زنجان آغاز 
ایثارگران  رزمنــدگان،  مستندســازی  نهضت 
و شــهدای اســتان زنجان را گامــی مهم در 
عرصــه جنگ نرم خوانــد و در ادامه تصریح 
کرد: حضور ایثارگران و یادگاران روزهای پر 
افتخــار دفاع مقدس از هــر صنف و گروه با 
هدف متعالی نشر ارزش های دفاع مقدس مهم 

اســت و باید در این حــوزه جذب حداکثری 
داشته باشیم.

فرنشین صدا و سیمای مرکز زنجان بر آمادگی 
رسانه استانی در پوشش برنامه های هفته استانی 
دفاع مقدس با مشــارکت سپاه انصارالمهدی و 
دیگــر نهادهای فرهنگی کــه در زنجان با دهه 

مبارک فجر همزمان شده تاکید کرد.

فرنشین صداو سیمای زنجان خبر داد:

آغاز نهضت مستندسازی رزمندگان، ایثارگران و شهدای استان زنجان
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شنبه 4 بهمن ماه  1399 / نمره 699 / سال سوم

علیرغمآمادهبودن۱۳۰۰تخت؛

زنجانی ها از نقاهت گاه استقبال نمی کنند
  استاندار زنجان گفت: علی رغم آماده بودن 
۱۳۰۰ تخت، زنجانی ها از تقاهت گاه ها اســتقبال 

نمی کنند.
فتح اله حقیقی در نشست قرارگاه کرونای شهرستان 
خرم دره با بیان اینکه نزدیک به ۱۳۰ هزار تســت 
در استان انجام شــده که باالترین میزان تست در 
کشور نسبت به جمعیت است، اظهار کرد: به ازای 
هر ۱۰۰۰ نفر، از ۱۲۰ نفر تست گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید تالش شــود در دو ماه آینده 
این میزان تست به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت به 
۳۰۰ نفر برسد، اضافه کرد: خوشبختانه زمینه این 
امر نیز در استان فراهم شده است؛ هر چند گرفتن 
تست به تنهایی کافی نبوده و دیگر اقدامات به ویژه 
موضوع قرنطینه افــراد در نقاهت گاه ها باید تداوم 

داشته باشد تا شاهد ثبات آمار باشیم.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، با بیان اینکه 

علی رغم آماده بــودن ۱۳۰۰ تخت نقاهت گاهی، 
زنجانی ها از این اماکن اســتقبال نمی کنند، گفت: 
برخی از مبتالیان امکانــات الزم را برای قرنطینه 
شــدن در منزل ندارند اما شــوربختانه نسبت به 
قرنطینه خود در منزل اصــرار دارند که همین امر 
ســبب به خطر افتادن سالمت دیگر افراد خانواده 
به ویژه ســالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای 

می شود.
وی با پرداختن به این موضوع که آنچه در اجرای 
طرح شهید سلیمانی مهم به نظر می رسد، استمرار 
اجرای این طرح و خروجی حاصل از آن اســت، 
متذکر شــد: اجرای این طرح در استان آثار خوبی 
داشــته و تقریباً به اهداف تعیین شــده رسیده ایم. 
هدف اصلی طرح شهید ســلیمانی، قطع زنجیره 
انتقال ویروس کرونا اســت. وقتی زنجیره انتقال 
فراگیر می شــود، قطع کردن آن هم مشکل خواهد 

بود، به همین خاطر موضوع بیماریابی در این طرح 
مورد توجه جدی اســت. حقیقی با یادآوری این 
مطلــب که 99 درصد از مبتالیان به کرونا در خانه 
قرنطینه می شــوند که این امر یکی از بزرگ ترین 
اشــتباهات اســت، عنوان کرد: این امر در حالی 
است که 9۰ درصد سالمندان و افراد دارای بیماری 
مزمن با خانواده زندگی می کنند و قرنطینه مبتالیان 
در خانه، زندگی آن هــا را با خطر مواجه می کند. 
باالترین آمار مرگ و میر کرونا را افراد مسن دارند 

که میانگین سنی آن ها نیز 7۱ سال به باال است.
این مســوول، با یادآوری اینکه شوربختانه کار 7۰ 
درصد از این مبتالیان نیز به بستری کشیده می شود، 
تصریح کرد: نیروی انتظامی باید منع آمد و شــد 
ساعت ۲۱ شب تا 4 صبح را با قدرت اجرا کرده و 
بالفاصله اعمال قانون ها را به افراد اطالع رسانی کند 
و مبتالیانی که به بیمارستان ها مراجعه می کنند باید 

مصاحبه شوند تا مکان ابتالی آن ها مشخص شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه کسانی که آیین  عروسی 
و عزا برگزار می کنند باید پاسخ گو باشند، ادامه داد: 
طبق قانون، دادستانی می تواند با کسانی که سالمت 
جامعه را به خطر می اندازند برخورد کند. تا زمانی 
که واکسن مطمئن وارد کشور شود، زدن ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشتی باید به گفتمان عملی 
زندگی مان تبدیل شــود. شــوربختانه در دو روز 
گذشته آمار مراجعات ســرپایی در استان افزایش 
یافته که نشان می دهد رنگ بندی های کرونایی، ما 

را گول زده است.
این مســوول در ادامه با تاکیــد بر ضرورت حل 
مشکالت پیش روی مرکز جراحی محدود خرم دره 
توسط دانشگاه پیام نور، خاطرنشان کرد: این مرکز 
در شرایط کرونایی کمک شایانی به رفع مشکالت 

تنها بیمارستان خرم دره خواهد کرد.

 کــوی مهــرآرا در جنوب شــهر زنجان 
علی رغم قرار گرفتن مسکن مهر در آنجا و تحویل 
به شهرداری شــوربختانه از خدمات مطلوبی در 

حوزه مدیریت شهری برخوردار نیست.
بــه گزارش موج رســا، شهرک ســازی و ایجاد 
واحدهای مســکونی در یک منطقه باید با اتخاذ 
تدابیــر الزم و پیش بینی تمام زیرســاخت ها و 
خدمات مورد نیاز باشــد تا ساکنان شهرک ها را 
با مشکالت متعدد مواجه نســازد. بعد از تامین 
زیرســاخت ها از جمله آب، بــرق، گاز و تلفن، 
نوبت به ساخت وســاز و ارائه خدمات در حوزه 
مدیریت شهری می شــود که بر عهده شهرداری 

است.
مهرآرا، یکی از شهرک های اقماری جنوب شهر 
زنجان است که زمین های آن بیش از ۲۰ سال قبل، 
واگذار شده و امرور شوربختانه علی رغم تحویل 
به شهرداری، خدمات مطلوبی برای ساکنان این 

منطقه ارائه نمی شود.
یکی از ســاکنان کوی مهــرآرا در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا؛ با بیان اینکــه اکنون اطالع 
ندارم که این شــهرک، تحویل شهرداری شده یا 
نه اما تا چند ســال قبل، تحویل داده نشده بود، 
اظهار داشــت: شــوربختانه خدمات خاصی از 
لحاظ مدیریت شهری در مهرآرا ارائه نمی شود و 
خدمات فقط محدود به چند دستگاه اتوبوس و 
جمع آوری زباله است که آن هم به دلیل این است 

که عوارض پرداخت می کنیم.
وی گفت: شوربختانه کوی مهرآرا از تاکسی هم 
محروم بوده و فقط چند دستگاه اتواوبس شهری 

در این شهرک، آمد و شد می کنند.

این ساکن کوی مهرؤا خاطرنشان کرد: اکنون که 
خدمات خاصی در این شهرک ارائه نمی شود باز 
هم قسمتی از زمین ها را به طرح اقدام ملی مسکن، 

اختصاص داده اند.
وی با بیان اینکه کوی مهرآرا حتی یک مدرســه 
ابتدایی و یک ســالن ورزشی هم ندارد و بچه ها 
در مضیقه هستند، افزود: وقتی پروژه کوی مهرآرا 
ناتمام مانده و محلی که حتی یک مدرسه و فضای 
ســبز ندارد برای چه دوباره با اختصاص زمین به 
طرح اقدام ملی مســکن، تراکــم جمعیت را باال 

می برند؟
وی بــا بیان اینکه افزایش جمعیــت و تراکم در 
یک منطقه، اِشکالی ندارد، تصریح کرد: بحث این 
است که وقتی هیچگونه خدماتی ارائه نمی شود 
و ســاکنان فعالی با مشــکالت عدیده ای مواجه 
هستند چرا دوباره اقدام به افزایش تراکم جمعیت 

می کنند.
این فرد گفــت: بارها این موضــوع را از طریق 
رسانه های مختلف پیگیری کرده ایم و کوی مهرآرا 

چند سال است که در این شرایط قرار دارد.
*  محدودیــت بودجه ای، ارائــه خدمات را 

ضعیف کرده است
حبیب مالیی یگانه، شهردار زنجان در گفت وگو 
با خبرنگار موج رســا؛ با بیان اینکه کوی مهرآرا 
تحویل شــهرداری شده اســت، گفت: هم اکنون 
خدمات در این شــهرک، ارائه می شــود منتها با 
توجه به محدودیت های بودجه ای، ضعیف است.

وی اظهار داشت: شهرداری، بودجه هایی را برای 
این منطقه تخصیــص داده اما با توجه به افزایش 
قیمت ها و محدودیت ها، ارائه خدمات با مشکل 

مواجه شده است.
مالیی یگانه با اشــاره به آسیب های دوران کرونا 
خاطرنشــان کرد: به دلیل آسیب های وارده ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در سال کنونی حداقل ۳۰ 
درصد از بودجه و درآمدهای شــهرداری زنجان 

تاکنون محقق نشده است.
*  محدودیــت درآمد، ارائــه خدمات را هم 

محدود می کند
شــهردار زنجان با بیان اینکه شــهرداری، یکی 
از نهادهایی اســت که به عنوان خودگردان و به 
عبارت دیگر درآمد- هزینه اداره می شود، گفت: 
باید بر پایه درآمدی که از مردم می گیریم، شــهر 

را اداره کنیم.
وی اظهار داشت: طبیعی است که وقتی درآمدهای 
شهرداری، محدود باشد در ارائه خدمات شهری و 
کارهای عمرانی نیز با محدودیت مواجه خواهیم 

شد.
مالیی یگانه بیان اینکه با این وجود، سعی می کنیم 
که حوزه خدمات را در شــمال، جنوب، شرق و 
غرب شــهر، ارائه دهیم، خاطرنشان کرد: تکمیل 
و ســاخت پارک محلی و همچنین آســفالت و 
لکه گیری خیابان های این شهرک در بودجه سال 

آینده دیده شده است.
شهردار زنجان د خصوص کمبود اتوبوس شهری 
در کــوی مهرآرا با بیان اینکــه در مجموع تعداد 
اتوبوس ها در شهر زنجان کمتر از مورد نیاز است، 
گفت: در سال های گذشــته بیش از ۶۰ دستگاه 
اتوبوس از ناوگان حمل ونقل عمومی شهر زنجان 

خارج شده اند.
وی در باره اختصاص بخشــی از کوی مهرآرا به 

طرح اقدام ملی مســکن علی رغم ضعیف بودن 
خدمات شــهری ابراز کرد: زمین های مورد اشاره 
مربوط به کوی مهرآرا نبوده و یک شهرک دیگری 
است که به مهرآرا چســبیده و مربوط به دولت 

است.
*  نشســت اختصاصی برای خدمات دهی به 

کوی مهرآرا برگزار خواهد شد
منصور مرادلو، رییس کمیسیون خدمات شهری 
شورای اســالمی شهر زنجان نیز در گفت وگو با 
خبرنگار موج رسا؛ از برگزاری نشست اختصاصی 
برای خدمات دهی به مناطق جنوبی و محروم شهر 
زنجان از جمله کوی مهرآرا و فلسطین )بابائیان( 
در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نشست به 
صورت تلفیقی از کمیسیون های عمران و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر و با حضور معاونان 
عمرانی و خدمات شهری شهرداری و همچنین 

شهرداران مناطق یک و سه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نشست در هفته آتی برگزار 
خواهد شد، اظهار داشت: موضوع اختصاصی این 
نشســت، خدمات دهی به ساکنان کوی مهرآرا و 

کوی فلسطین خواهد بود. مرادلو خاطرنشان کرد: 
تالش بر این اســت که زه کشی میدان فلسطین 
و ســاخت پل هوایی برای این منطقه را داشته و 
امکانات فرهنگــی را تا حد توان در اختیار آن ها 

قرار دهیم.
وی با بیان اینکه ســاخت پل عابر پیاده در کوی 
مهرآرا نیز در اولویت است، افزود: عالوه بر پل، 
خدمــات دیگری نیز در مهرآرا خواهد بود که به 
همین منظور، نشســت ای در هفته آینده برگزار 
خواهد شــد و مطالبه خواهیم کرد که شهرداران 
مناطق مربوطه در صورتی که بودجه ای اختصاص 
پیدا کرد، حتماً آن را برای خدمات به ساکنان این 

مناطق هزینه کنند.
عضو شورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: در 
صورتی که تصمیماتی نســبت به کوی مهرآرا و 

فلسطین گرفته شود، اطالع رسانی می شود.
با توجه به اینکه مناطق شرقی و شمالی شهر زنجان 
نسبت به دیگر مناطق از امکانات مطلوب و بهتری 
بهره مند هســتند انتظار می رود مســووالن، نگاه 
تبعیض آمیز خود به مناطق مختلف را برداشته و 

توزیع یکسان امکانات و خدمات شهری را داشته 
باشند. تعداد اتوبوس های شهری مهرآرا در حالی 
کم اســت که این تعداد در شهرک های اقماری 
شمالی و شرقی زنجان به اندازه کافی وجود دارد 
در حالی که اهالی مناطق جنوبی و غربی شــهر 
به مراتب نیاز بیشــتری به اینگونه خدمات دارند 
ضمن اینکه عدم وجود تاکســی و ون تاکسی در 
کوی مهرآرا نیز یک معضل مهم و دغدغه جدی 
برای ساکنان است که انتظار می رود مسووالن به 
این نکته نیز توجه داشته باشند. ساخت مدرسه، 
سالن ورزشــی، فضای ســبز و دیگر امکانات 
رفاهی، تفریحی، فرهنگــی و عمرانی از حقوق 
مسّلم ساکنان مناطق غربی و جنوبی است ضمن 
اینکه با توجه به قرارگیری کوی مهرآرا و شهرآرا 
در کنار بزرگراه ۲۲ بهمن، نه تنها ســاخت یک 
پل هوایی برای عبور ســاکنین نیز نباید از چشم 
مســووالن دور بماند بلکه باید مانند پل گلشهر 
که در شــرق زنجان ساخته شد، یک روزگذر با 
همان شــرایط برای جنوب شهر زنجان و آمد و 

شد ساکنان آن مناطق نیز ساخته شود.

کوی مهرآرا 
محروم از خدمات شهری
  محدودیتمنابع،مانعارائهخدماتمطلوبدرکویمهرآرا

آگهی مزایده اموال منقول اسناد ذمه ای
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900455 یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 391 ص 57 - 87 نوع سواری سیستمMVM تیپ 110 سه سیلندر مدل 1387 
رنگ آلبالویی اســتهالک طبیعی - شماره موتور MVM372FG7006390 و شــماره شاسی 86211007084 متعلق به آقای محمد رضا بابایی که در پارکینگ 
بنیان می باشــد. طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ/275/000/000 ریال ) دویســت و هفتاد و پنج میلیون ریال( ارزیابی شده، خودرو مذکور از لحاظ اتاق و بدنه 
دارای ســابقه خوردگی از ناحیه جلو ، دارای خط و خش در سایر ســطوح و دو نیمه شدن سینی پالک شناسایی مشخصات فنی خودرو، شیشه جلو ترک خوردگی، 
آیینه بغل چپ شکستگی، کالف درب جلو سمت چپ، دارای تابیدگی و تالش برای باز کردن درب ، افتادن فاصله بین کالف درب و سپر عقب ، چراغ خطر چپ 
عقب دارای شکســتگی، مه شــکن و پایه چراغ جلوی چپ شکســته باتری خراب ، فالب رکاب سمت راست شکسته، الستیک ها مستعمل ، دارای زاپاس و جک 
تودوزی، داشــبرد ســالم با روکش چرم و سیستم صوتی می باشد. خودروی فوق از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه مورخه 20 بهمن 1399 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 275/000/000 ریال) دویست و هفتاد و پنج 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به شرح ذیل به فروش خواهد رسید: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حســاب ســپرده ثبت و یا چک تضمینی بانک ملی با شماره شناســه 14007196437 و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در نشست مزایده است و برنده مزایده 
مکلف اســت ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش 
را به حســاب ســپرده 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 شــد. کلیه هزینه های قانونی و همچنین حق حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده اســت 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 85014581 مورخه 21 دی ماه 1399 خودرو مذکور فاقد پوشش بیمه 

ای می باشد.  تاریخ انتشار روز شنبه  4 بهمن 1399 
مینا تقی لو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره۱۳۹۹/۲/۱۳-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۶۹کالسه۱۳۹۸۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۱۹هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم هادی معصومی فرزند قربانعلی بشماره 
شناسنامه۵۱۷۹صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت۹۳.۰۳متر مربع از پالک۲۸۵۷فرعی از۱۲۲اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان ابهر شناط انتهای کوچه 
گلبهار خریداری از مالک رسمی)خود متقاضی(محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتبدر دو نوبت به فاصله۱۵روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ -۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۷۸۳کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۶۵هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم سید علی موسوی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه ۹۸۷۴صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت۱۰۷.۹۰مترمربع از پالک۴۶۶فرعی از یک اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان)ابهر بلوار منابع طبیعی کوچه 
ساحل( خریداری از مالک رسمی آقای/خانم صالح اباذری محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز اگهی میشوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۲۱۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي داود تاران فرزند مجتبی به شماره شناسنامه ۲۳ صادره از زنجان در یک باب ساختمان به مساحت 
۹۲.۵۰ مترمربع در پالک ۴۲۸ فرعی از ۵۲۸۷ اصلی مفروز از ۱۱۸ فرعی واقع در بخش ۲ زنجان خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم اصغر شکاری 
محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹

مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۹/۹/۶-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۳۳۵کالسه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۱۸۲هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مهتاب قورت بکلو فرزند ولیخان بشماره 
شناسنامه۳۸۶صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت۱۴/۲۰۲متر مربع از پالک۱۹۰۲فرعی از۱۲۲اصلی واقع در ابهر شناط خیابان توحید غربی کوچه صداقت 
خریداری از مالک رسمی آقای/خانم ابوالفضل شیخلر محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۱۹
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر
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اذان ظهر

12:27

غروب آفتاب

17:32

اذان مغرب

17:51

نیمه شب

23:43

اذان صبح فردا

5:55

طلوع صبح فردا

7:23

وضعیت آب و هوای زنجان:

-17
-1

ردیا نبودم اّما توافن سرشت من بود
گرداب خویش گشتن رد سرنوشت من بود

چون موج رد تالطم رد ورهط زنده بودن
هم سرنوشت من بود هم رد سرشت من بود

تعلیق اگرهچ سخت است اّما گریختم من
از خویشتن هک با خود ربزخ بهشت من بود

تنها هن خود رد افالک رب خاک هم همیشه
از میوه اهی ممنوع، عصیان خورشت من بود

انچار ساختم با، ره دو، هک عقل و عشقم
چون رّپو پای طاووس زیبا و زشت من بود
، جز سرنوشت محتوم رد وی ندیدم. آری

رد پیری و جوانی آهنیی، خشت من بود
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

چهارسو

میرجاللالدینکزازیمطرحکرد

وقتی اغراق سبب تحریف تاریخ می شود
میرجالل الدین کزازی کــه از غلو و اغراق به 
عنوان »گزافه شــاعرانه« یاد می کند، می گوید 
نمونه هایی از آثــار ادبی که به وقایع تاریخی 
پرداختند وجود دارد که اغراق در آن ها سبب 

تحریف تاریخ شده است.
این نویســنده، اســتاد ادبیات و شاهنامه پژوه 
در گفت وگو با ایســنا درباره حدود استفاده 
از اغراق در ادبیــات و نیز تحریف تاریخ در 
آثار ادبــی اظهار کرد: آن چه ســخت کوتاه 
می توانم گفت این اســت که گزافه شاعرانه یا 
غلو و اغراق به همان ســان که شــما خود از 
آن ســخن گفتید شگردی، ترفندی ادبی است. 
یکی از آرایه ها اســت که در دانش بدیع بدان 
می پردازند. پیداست که اگر در جایی دیگر از 
این ترفند مانند هر ترفندی دیگر، زیباشناختی 

بهره برده بشود، شایسته نیست.
او افــزود: برای نمونه در متنــی تاریخی، در 
گزارش تاریخ می باید روشــن و رسا نوشت. 
اگر نویســنده می خواهد زبانی ادبی را در کار 
بیاورد تنها در بخش هایی از کتاب می سزد که 

چنین رفتاری داشــته باشد، در نویسندگی که 
زمینه برای آن شایسته و آماده است.

کزازی که معتقد است کتاب تاریخی باید دور 
از پندارپروری باشــد، گفت: به سخنی دیگر 
می خواهد بامدادان یا شــبانگاهان را باز نماید 
یا از دالوری کســی در آوردگاه سخن بگوید. 
اما پیکره آن دفتر یــا کتاب تاریخی می باید به 
دور از زیباشناســی و پندارپروری باشد. در آن 
بخش هایی هم که ترفندها و شــگردهای ادبی 
را به کار می گیرد، می باید مرز بایســته را پاس 
بدارد؛ به سخن دیگر آن نوشته تاریخی یک سره 
به نوشته ای که خواســت از آن کامه هنری و 

زیباشناختی برگرفتن است، دیگرگون نشود.
این اســتاد زبان و ادبیات فارســی همچنین با 
تایید این کــه نمونه هایی از آثــار ادبی که به 
وقایع تاریخی پرداختند، وجود دارد که اغراق 
در آن ها ســبب تحریف تاریخ شده است بیان 
کرد: نمونه هایی از این دست می توانیم آورد اما 
سخن در این است که کتاب هایی که در آن ها 
تاریخ تنها بهانه ای شده است برای سخن پردازی، 

ارزش تاریخی خود را از دست می دهند؛ زیرا 
خواننده یا پژوهنده در میانه تاریخ، اســطوره، 
حماســه و آن چه به پندارپروری و سخن وری 

بازمی گردد درمی ماند.
متنی  گفت:  همچنیــن  کزازی  میرجالل الدین 
به راســتی تاریخی است که در آن به آن چه به 
راســتی رخ می دهد، پرداخته شده باشد. اگر 
گاهی که می ســزد نویسنده از چاشنی ادب هم 
در نوشته تاریخی خود بهره ببرد بدان سان که 
گفته شد می باید مرز را پاس بدارد. این بهره برد 
به گونه ای نباشــد که آن دفتر تاریخی یک سره 
به دفتری پندارینه و ادبی دیگرگون بشــود. از 
همین روست که آن دفترهای تاریخی که در آن ها 
تاریخ تنها بهانه ای شده است برای آفرینش های 
ادبی، اگر هم از دید تاریخی دارای ارزش باشند 
این ارزش بســیار اندک است. از آن ها چونان 
آبشخورهایی که کنارینند نمی توان بر آن ها بنیاد 
کرد. گاهی در زمینه هایی پیچیده و تاریک است 
می توان از آن ها بهره جست با این امید که شاید 

آن پیچش و تاریکی از میان برداشته بشود.

صداوسیما امسال به کسب درآمد ۲7۰۰ میلیارد 
تومانی از محل آگهی های بازرگانی موظف شده 
اســت؛ رقمی که می تواند علت افزایش حجم 
تبلیغات و حضور پررنگ تر اسپانســر در برنامه 

های رسانه ملی را مشخص کند.
به گزارش ایســنا، رییس سازمان صداوسیما در 
دیدار با برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اســالمی این خبر را اعالم کــرد و در عین حال 
توضیح داد: »عده ای می گفتند صداوســیما باید 
مستقل شــود و از راه های مختلف هزینه هایش 
را تأمین کنــد؛ هرچند موظفیم امســال ۲7۰۰ 
میلیارد تومان از محل آگهی ها درآمد کسب کنیم 
تا بتوانیم برنامه بسازیم، اما ما خودمان را رسانه 
توسعه محور و پیشرفت مدار می دانیم و مبنایمان 
کسب درآمد نیست؛ بلکه کارهای کالن فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی در دستور کار ماست.«
رقم ۲7۰۰ میلیاردی کسب درآمد از محل آگهی 
های بازرگانی توسط سازمان صداوسیما در حالی 
به عنوان موظفی این رسانه برای امسال پیش بینی 
شده است که احســان قاضی زاده هاشمی، عضو 
شورای نظارت بر صداوســیما پیشتر در گفت 
وگوهایی مجزا، این رقم را در سال 9۸، دو هزار 
و 4۰۰ میلیارد تومان و در ســال 97 هم حدود 

۱۸۰۰ میلیارد تومان اعالم کرده بود.
او همچنین وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت 
که چگونه بر درآمد سازمان صداوسیما از طریق 

آگهی های بازرگانی نظارت می شود؟ توضیح داد 
که »در پایان سال مالی سازمان، بررسی ها را انجام 

می دهند.«
اما در حالی به صداوســیما اجازه داده شــده که 
امسال ۲7۰۰ میلیارد تومان از هزینه های خود را 
از محل پخش آگهی بازرگانی تامین کند که حجم 
باالی تبلیغات، تبلیغ کاالهای مضر و غیرضروری 
و همچنین حضور پررنگ اسپانســرها در برنامه 
ها که مدتی اســت به محتوا هم ورود کرده اند، 

همچنان به شدت محل نقد است.
در همین راســتا، یک استاد ارتباطات با انتقاد از 
حجم باالی آگهی هــای بازرگانی در تلویزیون، 
تاکید می کند که راه های جدیدی برای کســب 
درآمد در صداوســیما ایجاد شــود و در شیوه 

درآمدزایی بازنگری کنند.
امیدعلی مســعودی درباره وضعیت تبلیغات در 
تلویزیون به ایســنا گفته است: حجم آگهی های 
بازرگانی از حد اســتاندارد افزایش یافته و این 
مساله یک ایراد اســت. از زمان پیروزی انقالب 
اسالمی تا دوره ســازندگی آگهی در تلویزیون 
پخش نمی شــد یا حجــم آن کم بود. بیشــتر 
آگهی های تلویزیون حالت تهییج و بســیج برای 
کارهایی داشت که در طول انقالب انجام می شد. 
اما متاســفانه بعد از دوره سازندگی به تدریج با 
گسترش تعداد شــبکه های تلویزیونی، افزایش 
نیــرو و تاسیســات جدید رو به رو شــدیم که 

طبیعتا صداوســیما نمی توانست به بودجه ای که 
مجلس تخصیص می داد، بســنده کند به همین 
دلیل از درآمدی که از تبلیغات حاصل می شــد، 

بهره می برد.
او به حرف هایش اضافه کرده است، »اقتصاد باز 
و لیبرالی که عرصه رقابت اســت به تبلیغ توجه 
دارد که البته با اهداف انقالب که فرهنگی است، 

سازگاری ندارد.«
مسعودی با بیان اینکه »تبلیغ کاالهای غیراستاندارد 
و خارجــی به دلیل این که بازار تولیدات داخلی 
ما را از بین می برد، ممنوع اســت و معموال صدا 
و ســیما این مســاله را رعایت می کند« در عین 
حال گفته است: »برخی آگهی ها خالف موازین 
اسالمی است؛ مثل قرعه کشی ها در اپلیکشن های 
صدا وســیما. زیرا به فــردی چند میلیون جایزه 
می دهند بدون اینکه نماینده دادستانی و نماینده 
افــرادی که پول دادند، حضور داشــته باشــند. 
کشیدن رسانه ملی به این عرصه ها چهره خوبی 
از صداوسیما ترسیم نمی کند و بسیاری از مردم 
که برنامه های تلویزیون را می بینند اعتمادشــان 
کم می شــود. چون صداوســیما رقیب داخلی 
ندارد؛ بنابراین بخشــی از مخاطبان آن به سمت 

رسانه های خارجی می روند.«
به اعتقاد این اســتاد ارتباطات »در صداوســیما 
باید تجدید مهندسی شود و راه های جدید برای 
کسب درآمد ایجاد شود؛ البته بخشی از این هزینه 

درآمد به مدیریت بســتگی دارد و باید در شیوه 
هزینه درآمد بازنگری شود تا مشکل هم برطرف 

شود.«
بر اســاس این گزارش، هر ساله در کنار بودجه 
ای که الزم اســت از طریق تبلیغات تامین شود، 
بخشی از بودجه صداوسیما را هم دولت تعیین و 

به مجلس ارائه می کند.

رقم پیشنهادی دولت برای بودجه صداوسیما در 
سال ۱4۰۰ معادل ۲۶۱9 میلیارد تومان است که 
با رشد قابل توجهی نسبت به سال های گذشته 

همراه بوده است.
در بودجه اختصاص یافته به سازمان صداوسیما 
در سال آینده، رشدی بالغ بر 7۰۰ میلیارد تومان 
را شاهد هســتیم که برای تولید و پخش برنامه 

در شبکه های سراســری، استانی و برون مرزی 
و همچنین بخش های خبری، فنی و فعالیت در 
فضای مجازی در نظر گرفته شــده است. ضمن 
اینکه در بودجه پیشــنهادی سال ۱4۰۰ هم مقرر 
شــده اســت که در صورت لزوم تا سقف ۱۵۰ 
میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه ملی 

در اختیار صداوسیما قرار گیرد.

درآمد ۲۷۰۰ میلیارد تومانی صداوسیما از تبلیغات و تبعات آن

 مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، 
با اشاره به لزوم توجه به نورپردازی و معماری نور 
در این مجموعه، تالش برای رونق گردشــگری 
شــبانه از تخت جمشید با در نظر گرفتن مسائل و 

جنبه های مختلف را یادآور شد.
به گزارش زنــگان امروز به نقل از روابط عمومی 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید، نشســت 
تخصصــی نقش نورپــردازی در بناهای تاریخی 
و تاثیر نورپــردازی در بازاریابی مجموعه جهانی 
تخت جمشید و سایر تاسیسات گردشگری با ایراد 
سخنرانی متخصصان این حوزه و با حضور مدیر 
پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، کارشناسان، 
مدیران اقامتگاه ها با هدف فرهنگ سازی و تعریف 
مســیر آتی صنعت گردشگری در تاالر تشریفات 

مجموعه جهانی تخت جمشید، برگزار شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید گفت: 
ظرفیت های بسیاری زیاد تاریخی در این مجموعه 
جهانی وجود دارد، گرچه نسبت به این مجموعه 
نوعی شناخت همگانی وجود دارد اما شناساندن 
ابعاد مختلف تاریخی و تمدنی این اثر و دیگر آثار 
تاریخی واقع در حریم تخت جمشید برای جذب 
بهتر و بیشتر گردشــگران، نیازمند برنامه ریزی و 

مناسب سازی شرایط معرفی است.
حمید فدایی با اشــاره به اهمیــت توجه به ابعاد 
مختلف گردشگری، گفت: می توان ظرفیت های 
شبانه بازدید از آثار جهانی را برنامه ریزی و فعال 
کرد، ایــن اقدام می تواند در اقتصاد جامعه محلی 
بسیار تاثیر گذار باشد. البته عملی کردن این مهم، 

ایجاد و ارتقاء زیرساخت ها را نیاز دارد.
او با بیان اینکه موضوع نور در ارتقا کیفیت بصری 
محوطه ها و ارایه تجربــه ای نوین به مخاطبین، 
جــزو مهمترین مولفه ها در ترویج بازدید شــبانه 
است، گفت: تخت جمشــید از نخستین محوطه 
هایی ست که برنامه نور و صدا از آغاز دهه پنجاه 
خورشــیدی در آن اجرا شد که یک برنامه فصلی 
بود، با توجه به درخواســت های مکرر، ضرورت 
اجرای این پروژه با ایجاد زیرساخت های الزم و در 
نظر گرفتن حساسیت های حفاظتی و ایمنی و ... و 

تدوین و انجام یک برنامه ثابت احساس می شود.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید، خاطر 
نشــان کرد: با در نظر گرفتن مســایل حفاظتی، 
هدایت گردشگران با ایجاد مسیرهای تعریف شده 
گردشگری از ضروریات بازدید شبانه خواهد بود و 
به ویژه نورپردازی تاثیر شگرفی در هدایت مطلوب 

گردشگر و معرفی بهتر آثار خواهد داشت و ضمن 
ارتقای کیفیت فضا، حس هویتی منبعث از بازدید 

را خواهد افزود. 
همراه قشــقایی، متخصص و طــراح بین المللی 
نورپردازی نیز در این نشســت با گالیه از ضعف 
آموزشــی و اطالع رسانی که در این مقوله وجود 
دارد، بیان کرد: نورپردازی و موضوع معماری نور 
در شب متاســفانه به صورت یک تخصص میان 
رشــته ای تعریف نشده است که در این باره ما با 
چالش هایی بین مهندسان معمار و مهندسان برق و 
دیگر رشته های مرتبط مواجه هستیم و دانشگاه ها 
و مجامع حرفه ای نیز در این خصوص می توانند 

تاثیر بسیار خوبی بر این روند داشته باشند.
وی ادامه داد: در کشــور ما معماری نور بیشتر به 
موضوع زیباســازی می پردازد اما در کشورهای 
توسعه یافته عالوه بر مقوله زیباشناسی به تاثیرات 
روانشناســی، موضوعات بیولوژیکی و زیســت 
محیطــی و حتی درمانی در روشــنایی عمومی یا 

نورپردازی ها لحاظ و بدان توجه می گردد.
قشقایی گفت: روشــنایی و نورپردازی عالوه بر 
اینکه باید استانداردهای الزم را داشته باشد عالوه 
بر تامین عملکردهای چشمی میبایست  به عنوان 

تکمیل کننده فضا به افزایش کیفیت فضایی برای 
کاربران نیز بپردازد. بومی ســازی استاندارد ها در 
مقــررات ملی هم باید با توجه به ویژگی مختلف 
از شــرایط الزم پروژه در هر محدوده جغرافیایی 

تغییر یابد.
عضو حرفــه ای انجمــن بین المللــی طراحان 
نورپردازی IALD آمریکا با تاکید بر اینکه مشکالت 
رایج و تکراری در نورپردازی، تفکرات و رویکردها 
نسبت به این موضوع است، افزود: نورپردازی ها 
باید با توجه به شــخصیت بنا چه تجاری، اداری، 
مســکونی و دیگر کاربری های متعدد باشــد و 
نورپــردازی پل ها، جداره ها، فضاهای شــهری، 
فضاهای داخلی بســته بــه ارزش آن ها، متفاوت 

طراحی، محاسبه و اجرا گردد.
همراه قشــقایی با بیان اینکه هدف از نورپردازی 
توجه به حس و تجربه فضایی انسان است تا اینکه 
صرفا چراغ پردازی و روشنایی بی هدف سطوح 
و احجام، خاطرنشان کرد: طرح جامع نورپردازی 
در مجموعه های مختلف می تواند از اعمال نظرات 
ســلیقه ای و تعدد دیدگاه افــراد مختلف در یک 
مجموعه و ناهماهنگی طرح و ایده نور بخش های 
مختلف یک مجموعه جلوگیــری کند و اهمیت 

موضوعات فنی، زیبایی شناسی و هویتی آن بنا یا 
فضا را بیشتر مورد توجه قرار دهد که این رویکرد 
تخصص مبنا در دراز مدت منجر به کاهش هزینه ها 
و خروجی بهتر و تعریفی بهتری از فضای معماری 

شب بنا خواهد داشت.
یک متخصص مدیریت بازاریابی نیز با اشــاره به 
نقش نورپردازی در بازاریابی بهتر گردشگری آثار 
تاریخــی، گفت: با وجود آنکــه در دنیا ۸۰ تا 9۰ 
درصد درآمدهای خدمات مصرفی در شــب ارائه 
می شــود اما ما با داشتن مجموعه های منحصر به 
فردی چون تخت جمشید از درآمدزایی فرهنگی و 

اقتصادی نسبت به این امر، بی بهره ایم.
محمدمهــدی ابراهیمی افزود: تلفیقــی از علوم 
مختلف بــرای خروجی بهتر به لحــاظ افزایش 
بهــره وری از لحاظ درآمد زایــی و ارزش افزوده 
ای که حوزه گردشگری می تواند ایجاد کند، مسیر 
بهتری را برای آینده صنعت گردشــگری ترسیم 

خواهد کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه گردشگری ارائه کاال نیست، 
گفت: افزایش راندمان و بهره برداری بهتر از طریق 
موضوعــات فرهنگی و در کنــار آن موضوعات 
اقتصــادی با شــاخص های فرهنگی یــا دیدگاه 

های مخاطبین شــکلی مناســب تر پیدا می کنند 
و تخت جمشــید به عنوان یک برند بین المللی و 
اهمیتی که فراتر از سایر مجموعه های گردشگری 
دارد می تواند در رابطه اثربخشی الزم خود را داشته 

باشد.
این متخصص مدیریت بازاریابی گفت: با توجه به 
بازاریابی حسی و بازاریابی عصبی، انتخاب کاالها 
و خدمات در شب بیشتر ناشی از احساسات است 
تا منطق، بنابراین می تــوان گفت امکان ارتقاء در 
امد در این زمان  از شبانه روز بیشتر است؛ گرچه 
موضــوع نورپردازی فقط یکی از ابزارهای جذب 
گردشگری است اما استانداردهایی بین المللی برای 

بهره گرفتن از سایر ابزارها وجود دارد.
ابراهیمی با اشــاره به اهمیت خســارتهای وارده 
شــده به واسطه شیوع کرونا به بخش گردشگری، 
گفت: مفهوم گردشــگری و تعریف آن به عنوان 
صنعت، مدیریت صنعت گردشــگری یا باز هم 
فراتر، سیاســت هایی که باید بر مدیریت صنعت 
گردشگری حاکم باشد و همچنین داشتن استراتژی 
ها و گســتردن آن در مقیاس بین المللی کرونا و 
هوشمندســازی این موارد از اقدامات الزم برای 

پایداری صنعت گردشگری، محسوب می شود.

تالش برای رونق گردشگری شبانه در تخت جمشید


