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فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان :

تورهای طبیعت گردی نباید بیشتر از 25 نفر باشد

3

رییس کل دادگستری استان زنجان اعالم کرد: 
بازداشت 9 اخالل گر اقتصادی در حوزه گندم 
و آرد در شهرستان خدابنده

8

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با اعالم موضع نســبت به پیشنهاد افزایش ۳۵ 
درصدی حداقل مزد ۱۴۰۰، از متولیان و دست 
اندرکاران تعیین دســتمزد خواســت تا هزینه 
زندگی یک خانوار کارگری که می توانند با آن 

یک ماه را بگذارنند، اعالم کنند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد 
کمیســیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ 
درصدی حداقل مزد ســال آینــده و توافق با 
وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ گفت: از احســاس 
مسوولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی 
و پیشــنهادی که مطرح شــده تشکر می کنیم 
ولی واقعیت امر این اســت که با توجه به رقم 
خط معیشت و هزینه های معیشت یک خانوار 
کارگری افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین 
زندگی کارگران نیســت و باز هم تا رسیدن به 

دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.
وی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این بود 
که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح 
نشــود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک 
خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ نفــره و اینکه با چه مبلغ 
و درآمدی می توانند زندگی خود را اداره کنند، 

اعالم کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
تصریح کرد: اگر بخواهیم دســتمزد واقعی به 
کارگــران بدهیم انصافا بــا در نظر گرفتن خط 
معیشت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعالم 
کرده، دستکم باید ۳۰۰ درصد حقوق کارگران 
افزایش یابد ولی وقتی این مســاله را مطرح می 

کنیم به تمســخر گرفته می شود در حالی که ما 
بارها اعــالم کرده ایم که کارگران دنبال افزایش 
حقــوق و درصد آن نیســتند بلکه می خواهند 
هزینه هــای زندگی آنها کمتر شــود تا بتوانند 

گذران زندگی کنند.
ابوی ادامه داد: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد 
با شــرایط موجود بازار و افزایش قیمت کاالها 
رقمی نیســت که کارگر بتواند با آن هزینه های 
زندگی را پوشــش دهــد و دردی از کارگر دوا 
نمی کند بنابراین خواسته ما این است که هزینه 
زندگی یک خانوار ۳.۵ یا ۴ نفره کارگری که با 
آن بتوانند یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان 

امر اعالم شود.
این مقام مســوول کارگری در عین حال با بیان 
اینکه تعیین دستمزد موضوعی یکسویه نیست و 
دولــت و کارفرما در آن نقش دارند، اظهار کرد: 
انتظار ما این است که در جریان تعیین مزد دولت 
بــه کمک کارگر و کارفرما بیایــد و آنها را رها 
نکند. درست است که همواره بر لزوم استقالل 
تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای مذاکرات 
مزد تاکید کرده ایم ولی تنظیم کننده روابط بین 

کارگر و کارفرما، دولت است.
ابوی گفت: بخشی از مسایل مثل اجاره خانه ها 
دســت دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، 
ســاماندهی بازار کار، قیمتگــذاری ها و توزیع 
کاالی اساســی دولت نقش اصلی را دارد و می 
تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند.
وی تصریــح کرد: اگر نمــی توانیم قیمت مرغ 
و تخــم مرغ و برنج و گوشــت را کنترل کنیم، 

نمی توانیم بازار را ساماندهی کنیم، نمی توانیم 
جلوی افزایش چند بــاره قیمت کارخانه های 
مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل 
مــی توانیم در قالب احیای بــن کارت، کاالی 
تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش 
بگیریم که این قیمتها برای اقشار کارگری ثابت 

نگه داشته شود.
این مقام مســوول کارگری متذکر شد: قیمت 
برخی اقالم از برج فروردین بالفاصله تغییر می 
کند ولی این دســت دولت است که می تواند 
کاالهــای ضروری کارگران کــه ضعیف ترند 
و نمــی توانند با موج تغییر قیمتها پیش بروند، 
ذخیره کند و با قیمت نازل تر دســت کارگران 

برساند.
بــه گفته ابوی این کار به ســود کارفرمایان هم 
هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی 
توان افزایش حقــوق ندارد و در ازای باال بردن 
قیمت جنس خود با افزایش حقوق موافقت می 
کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل نمی 
شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به 

وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می کنند.
وی در پایان پیشــنهاد کــرد: در جریان تعیین 
حداقل مزد ســال آینده و تاکید بند ۲ ماده ۴۱ 
قانون کار بر تامین سبد معیشت کارگران، بخشی 
از واردات گوشت کشور یا توزیع کاالی تنظیم 
بازاری به طور مشــخص و خــاص در اختیار 
کارگران قرار گیرد تــا از این طریق به افزایش 
قدرت خرید خانوارهای کارگری و جبران هزینه 
های زندگی کارگران در سال آینده کمک شود. 

واکنش یک مقام کارگری به پیشنهاد افزایش 
۳۵ درصدی دستمزد

ثبت نخستین مرگ ویروس جدید کووید ۱۹ در قزوین 

  کرونای جهش یافته 
بیخ گوش زنجان

 کرونای انگلیسی ؛ برزیلی یا آفریقایی؛ مسئله این است ...
 اطالع رسانی دولت در زمینه ابتال به این نوع ویروس شفاف و دقیق نبوده است و بیم آن می رود کشور با موج چهارم اپیدمی مواجه شود

بــا توجــه به عدم حد نصاب در دوره اول انتخابات به اســتناد ماده17 آئین نامه اجرایی نحوه برگــزاری انتخابات هیات مدیره وبازرس 
اتحادیه های صنفی برای نوبت سوم ازکلیه اعضای محترم دارای پروانه کسب معتبراتحادیه صنف آلومینیوم کاران دعوت می گردد با در 
دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 الی13روزشنبه مورخه 99/12/09 جهت شرکت در انتخابات شخصا به نشانی: 
مجتمع ادارات پشــت اداره کار سازمان صنعت،معدن وتجارت استان زنجان ساختمان شهیدپیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه 5 نفر 
اعضای اصلی و2 نفرعلی البدل هیات مدیره و یک نفرعضو اصلی ویک نفر علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب 

نمائید. الزم به ذکر است درصورت عدم دستیابی به حدنصاب الزم در دیگر اتحادیه ها ادغام خواهد شد.
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 فرنشــین حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان گفت: همان طــور که برای 
ســاخت باغ موزه دفاع مقدس در ۲۵ استان دیگر 
تامین اعتبار شده اســت، برای استان زنجان نیز 

باید اعتبار مورد نیاز اختصاص پیدا کند.
قاســم محمــدی در گفت وگــو با ایســنا، با 
گرامی داشــت یاد و خاطره ۳۵۳۵ شــهید استان 
با بیان اینکه باغ موزه دفاع مقدس اســتان یکی از 
پروژه های مهم، ملی و ارزشمند است، اظهار کرد: 
ساخت باغ موزه دفاع مقدس که متولی اصلی آن 
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اســتان است، از سال ۸۹ کلنگ زنی شد اما بنا به 

دالیلی، چند سال این پروژه راکد ماند.
وی ادامه داد: از سال ۹۵ خود اداره کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس توانست اقدامات 
الزم را با پیشرفت فیزکی ۲۵ درصدی پیش ببرد، 
این در حالی اســت که در سه ســال گذشته با 
همت مسووالن استان هم اکنون این پروژه فقط 

۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مســوول عنوان کرد: این باغ مــوزه در ۲۵ 
اســتان دیگر ساخته شده و پیشرفت قابل قبولی 

دارد، این در حالی اســت که در اســتان زنجان 
به دلیل کمبود اعتبار، حدود یک ماه اســت که 
پروژه متوقف شــده، بنابرایــن همان طوری که 
برای اســتان های دیگر تامین اعتبار شده است، 

برای اســتان زنجان نیز این اعتبار مورد نیاز باید 
اختصاص پیدا کند، تا این پروژه ارزشمند تکمیل 

شود.
محمدی با اشــاره به اینکه این پروژه در سه فاز 

عملیاتی می شــود، گفت: امیدواریم با مساعدت 
مســووالن استانی و کشوری بتوانیم فاز اول این 
باغ موزه را در سال آینده هم زمان با شروع کنگره 
۳۵۳۵ شهید استان افتتاح و به بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به اینکه بــرای افتتاح فاز اول این 
پروژه پیش بینی می کنیم حداقل ۱۲ میلیارد تومان 
اعتبار مورد نیاز اســت که بیشــتر اعتبارات این 
پروژه باید از منابع داخلی اســتان تامین شــود، 
افزود: زیرســاخت های این پروژه از جمله برق، 
آب و گاز نزدیک به ۸۰ درصد آماده است، این 
در حالی اســت که بخــش مخابرات را در حال 

پیگیر و مکاتبه هستیم.
این مسوول با اشاره به اینکه فاز اول و دوم این 
پروژه نزدیک به ۶۵۰۰ مترمربع در سه طبقه است 
که برای تکمیل آن نیاز بیش از پیش مسووالن و 
نیز کمک مردم و خیرین را می طلبد، خاطرنشان 
کرد: هدف از ســاخت این مرکز فرهنگی و باغ 
موزه انعکاس رشادت ها و دالورمردی های است 
که در هشت ســال دفاع مقدس خلق کرده اند و 
نسل آینده باید آشنا شود و تنها به کتاب، فیلم و 

عکس اکتفا نکنند.

فرنشین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان عنوان کرد؛

یک بام دو هوای باغ موزه دفاع مقدس استان زنجان انتخاب دومین مدرسه دوستدار 
آب استان در خرمدره

 مدرســه »رســول اکرم« در شــهر 
خرمدره به عنوان مدرسه دوستدار آب استان 

زنجان انتخاب شد.
به گــزارش زنگان امــروز، در این آیین که 
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آبفا استان زنجان نیز حضور داشت، 
لوح مدرسه دوســتدار آب به مدیر مدرسه 

»رسول اکرم« اهداء شد.
مصطفی اکرمــی در این آیین بــا تقدیر از 
زحمــات تالش های مجموعــه مدیریت، 
معلمان و دانش آموزان مدرسه »رسول اکرم« 
خرمدره برای ارتقاء سواد آبی دانش آموزان و 

آموزش مصرف بهینه آب تقدیر کرد.
وی گفت: همکاری و تعامل با شرکت آبفا، 
برگزاری شایسته جشنواره نخستین واژه آب، 
اجرای طرح های ابداعــی در حوزه آب و 
برگزاری برنامه های آموزشی با موضوع آب 
و صرفه جویی از جمله مولفه های انتخاب 

مدرسه دوستدار آب می باشد.
وی تصریح کرد: پیش از این مدرسه ادیبان 
در شهر زنجان به عنوان تنها مدرسه دوستدار 
آب در استان انتخاب شده بود که با اقدامات 
گسترده و تاثیرگذار مدیریت و دانش آموزان 
مدرسه »رسول اکرم« در حوزه آموزش های 
آبی این مدرسه نیز به عنوان دومین مدرسه 

دوستدار آب انتخاب شد.

۷ بیمار جدید کرونایی 
در زنجان شناسایی شد

 رییس علوم پزشــکی استان زنجان 
گفت: هفت نفر به آمار مبتالیان به کرونا در 
اســتان زنجان در ۲۴ ساعت گذشته افزوده 

شده است.
به گزارش زنگان امــروز، پرویز قزلباش با 
بیان اینکه در ۲۴ ســاعت منتهی به ۲ بهمن، 
هفت نفر به آمار مبتالیان به کرونا در استان 
زنجان افزوده شده است، گفت: در مجموع 
تاکنون تســت کرونای ۶ هزار و ۸۷۸ نفر بر 
پایه یافته های آزمایشگاهی مثبت اعالم شده 
است. وی افزود: هم اکنون ۱۳۶ نفر به علت 
ابتالء به ویروس کرونا در مراکز درمانی استان 

زنجان بستری هستند.
قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ســاعت گذشته 
یک نفر در استان زنجان بر اثر ابتالء به بیماری 
کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون 
هزار و ۱۵۱ نفر به علت ابتالء به این ویروس 

در استان جان خود را از دست داده اند.

خبـرخبــر

معاون آموزش متوسطه آموزش و 
پرورش استان:

زنجان رتبه ۱۷ 
در کنکور سراسری امسال 

را کسب کرد
 معاون آموزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بر پایه 
گزارش سازمان ســنجش و آموزش کشور 
رتبه این استان در آزمون سراسری امسال در 
بخش پذیــرش با آزمون در جایگاه هفدهم 

قرار گرفته است.
داود بهرامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با 
اشاره به رتبه استان در پذیرش بر پایه سوابق 
تحصیلی افزود: خوشــبختانه رتبه استان از 
جایگاه ۱۵ ســال ۹۸ به رتبه ۱۰ ارتقاء پیدا 

کرده است.
وی اظهار داشــت: ارتقای پنج پله ای رتبه 
استان و قرار گرفتن در بین ۱۰ استان برتر در 
این شاخص، حاکی از برنامه محوری مدارس 
و مناطق آموزشــی و داشــتن فعالیت های 
مکمل آموزشی با کیفیت در سطح واحدهای 
آموزشی و راهبری عالمانه فرهنگیان در سطح 

مناطق است.
این مسوول، جهش رتبه گروه ریاضی و فنی 
از ۱۷ به ۱۱، گروه علوم انسانی از ۲۱ به ۱۸، 
گروه علوم تجربی از ۲۲ به ۱۶ و گروه زبان 
هــای خارجی از ۱۱ به رتبــه ۴ را از نکات 
حائز اهمیت در عملکرد آموزش و پرورش 

استان ذکر کرد.
وی یادآوری کرد: در سال ۹۸ استان زنجان 
با ارتقای رتبه هشت پله ای و قرار گرفتن در 
جایگاه ۱۶، رتبه اول کشور را از حیث جهش 
بــه خود اختصاص داده بود و از جایگاه ۲۴ 

در سال ۹۷ به رتبه ۱۶ ارتقا پیدا کرده بود.
بهرامی خاطرنشان کرد: استان زنجان با همت 
و تالش و هم افزایــی همه دبیران، معلمان 
مدیران مدارس و کوشــش و مســوولیت 
شناســی همه اولیا و دانش آموزان توانست 

رتبه سال گذشته را تکرار کند.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با همراهی و 
همکاری تنگاتنگ تیمی از دبیران با تجربه، 
اعضای گروه های آموزشی استان و مناطق و 
با همدلی و همراهی کارکنان، زنجان در تولید 
محتوای باکیفیت و استاندارد جزو استان های 

پیشرو محسوب می شود.
گفتنی است هم اکنون ۱۸۸ هزار دانش آموز 
در سطح استان مشغول به تحصیل و حدود 
۱۴ هزار فرهنگی نیز در این مجموعه مشغول 

خدمت رسانی هستند.

 پیمان نامدار، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
استان قزوین، اعالم کرد با مشاهده گونه جهش یافته 
کرونا که در بریتانیا ثبت شــده، در این اســتان و 
ثبــت اولین مرگ بر اثر ابتال به این گونه، برخی از 
تعطیلی ها و محدویت ها بار دیگر در استان قزوین 

به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایرنا، نامدار آدینه 
روز )۲۴ بهمــن( در این بــاره گفت: یک مرد ۴۸ 
ساله اهل آبیک روز پنجشــنبه بر اثر ابتال به گونه 

جهش یافته کرونا جان باخت.
او ادامه داد: »نتیجه تست تعدادی از اعضای خانواده 
این فرد مثبت بوده اما بدون عالئم هســتند و هم 

اکنون در قرنطینه به سر می برند.«
به گفته این مقام درمانی، امکان شــیوع این گونه 
جهش یافته کرونا در اســتان قزوین وجود دارد و 
به همین دلیل، ســالن های عروسی، آیین ترحیم و 

آرامستان ها از روز آدینه تعطیل هستند.
نامدار گفت: »نمازهای جمعه در همه مناطق استان 

تا اطالع بعدی اقامه نخواهند شد.«
بر پایه اعالم رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
قزوین، در ۲۴ ســاعت گذشته)منتهی به جمعه(، 
۱۰۰ نفــر به کرونــا مبتال و از این میــان، ۳۰ نفر 
در بیمارســتان ها بستری شــدند. او گفت: »میزان 
بسترهای استان افزایش یافته و به ۲۳۵ نفر رسیده 

است.«
ســعید نمکی، وزیر بهداشــت جمهوری اسالمی 
ایران، روز ۱۶ دی از ورود گونه جهش یافته کرونا 

بــه ایران خبر داد و گفــت این گونه از طریق یک 
مسافر ایرانی از بریتانیا وارد ایران شد. 

ایــرج حریرچی، معاون وزیر بهداشــت روز دوم 
بهمن در سفری به استان قزوین، تعداد مبتالیان به 
این گونه جهش یافته را ۶ مورد اعالم کرد و گفت: 
»احتمال اینکه این ویروس از کشــورهای دیگر به 

کشور ما انتقال داده شود، وجود دارد.«
چند روز بعد، وزیر بهداشت از شناسایی هفتمین 
مورد ابتال به این ویروس جهش یافته خبر داد که در 

روز سه شنبه ۷ بهمن به ثبت رسید. این فرد مبتال، 
یک مســافر از هلند بود در استان خوزستان ساکن 

بود.
بــا این حال، همزمان با هشــدارها درباره احتمال 
شیوع این گونه کرونا در ایران، اطالع رسانی دولت 
در زمینه ابتال به این نوع ویروس شــفاف و دقیق 

نبوده است. 
محمد جزایری، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و رییس شبکه تحقیقات بیماری های 

ویروســی ایران، روز ۱۸ بهمن به ایسنا گفت: » در 
نمونه های ۶۰بیمار کرونا مثبت در ۲ هفته گذشته از 
تهران، شهرهای شمالی و استان های شرقی اثری از 

ویروس جدید یافت نشده.«
او افــزود: »اما از آنجایی که تعــداد نمونه  بیماران 
کم بــوده، نمی توان نتایج را به کل کشــور تعمیم 
داد. تــا چند هفته آینده، تعداد فراوانی از بیماران با 
تکنولوژی »تعیین توالی وسیع« مورد بررسی قرار 

خواهند گرفت.«

ثبت نخستین مرگ ویروس جدید کوئید ۱۹ در قزوین 

  کرونای جهش یافته بیخ گوش زنجان
 کرونای انگلیسی ؛ برزیلی یا آفریقایی؛ مسئله این است...

 اطالع رسانی دولت در زمینه ابتال به این نوع ویروس شفاف و دقیق نبوده است و بیم آن می رود کشور با موج چهارم اپیدمی مواجه شود

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان گفت: مانور پناهگیری زلزله در ۱۴ خانه 
هالل شــهری و روستایی با شــعار« ایران آماده« 

همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
علی طاهری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
مانور پناهگیری ویــژه خانه های هالل جمعیت 
هالل احمر استان زنجان همزمان با سراسر کشور 
با شــعار ایران آماده به مناســبت چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  با هدف ارتقای 
ســطح آگاهی مردم مناطق روســتایی و شهری  

برگزار شد.
 سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: مانور سراسری تمرین پناهگیری در زلزله 
ویژه خانه های هالل با هــدف کاهش تلفات و 
خسارت های ناشــی از زلزله، انجام واکنش های 
صحیح و ســریع در برابر زلزله، ارتقای فرهنگ 
ایمنی، افزایش آگاهی مردم و ایجاد آمادگی انجام 

شد.
طاهری  اظهارداشــت: آمادگی مقابله با حوادث، 
کاهش آسیب های جانی و مالی  و خود امدادی 

از دیگر اهداف برگــزاری مانور پناهگیری ویژه 
خانه های هالل در استان زنجان است.

وی تاکیــد کرد: تمرین پناهگیــری و ایمنی، در 
مرحله  پناهگیری صحیح و خروج از محل تخلیه 
و رفتــن به فضای باز از برنامه های  این مانور در 

۱۴ خانه های هالل بود.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: مانور تمرین پناهگیری در زلزله  با حضور 
و نظارت مســتقیم معاونت آموزش و پژوهش، 
امدادو نجات و امور داوطلبان با مشــارکت همه 
اعضای خانه هالل ۱۴ روستا و شهر در شهرستان 
های زنجان، خدابنده، ماهنشان، ابهر، ایجرود، طارم 

و ابهر برگزار شد.
طاهــری یادآوری کرد: هم اکنون اســتان زنجان 
۱۶۲ خانه هالل در مناطق شــهری و روســتایی 
این شهرســتان ها دارد که در بیش از ۲ هزار نفر 
در گروه های سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن در ۱۱۳ خانه هالل عضو هستند.
وی اضافه کرد: عضو گیری در ۴۹ خانه هالل نیز 

در دست انجام است.

سرپرست جمعیت هالل احمر استان :

مانور پناهگیری در زلزله ویژه خانه های هالل زنجان برگزار شد

 مدیــر امور آب و فاضــالب ابهر گفت: 
اهتمام  جدی برای رفع سختی آب ابهر وجود دارد.
ابراهیم جوان کیا صبح دیــروز )۲۵ بهمن ماه( در 

نشست هم اندیشــی مجمع مطالعه و برنامه ریزی 
ابهررود با تاکید روی این موضوع که ســعی شده 
تا در اقدامات جــدی مدیریت نگاه به منابع آب 

ســخت گیرانه باشــد، عنوان کرد: در این راستا با 
ساخت امکانات جدید مثل شیرهای قطع و وصل 
و فشارشکن و رســاندن میزان خرابی به کمتر از 
۶۷ درصد خرابی های سابق و ابزارهای الزم برای 
کنترل و تقلیل فشار و به نوعی توزیع فشار در همه 
شــبکه مانع از خرابی مستمر و بروز نارضایتی و 
حتی ورود عوامل آلوده کننده به داخل شبکه شود.

مدیر امور آب و فاضالب ابهر اظهار کرد: با انجام 
مانورهــای خاص در بحث تقلیل فشــار آب و 
اصالح و ترمیم های انجام شــده، میزان هدررفت 

در شبکه آب به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است.
این مســوول با تاکید بر اینکه نظــارت بر نحوه 
برداشت از شــبکه از اقدامات جدی است که در 
ابهر دنبال می شــود، اضافه کرد: در همین راســتا 

حدود ۷۰۰ انشــعاب غیرقانونی شناسایی و قطع 
شده است تا جایی که همین امر توانسته به میزان 

بسیار زیادی برداشت از چاه ها را کاهش دهد.
وی با اشاره به استفاده از آب سد کینه ورس برای 
تامین آب شرب ابهر، یادآور شد: در استفاده از آب 
ســد به چند مخزن نیاز است که بخشی از آن ها 
آماده و بخش های دیگری نیز در برنامه تامین قرار 

دارد.
جوان کیا با اشاره با ارائه تصویری از سیاست های 
آینده شــرکت آب و فاضالب در ابهر، ادامه داد: 
اولین و مهم ترین هــدف آب و فاضالب در ابهر 
بازسازی بخش های فرســوده شبکه است که با 
توجه به حجم بــاالی نیاز مالی پروژه این کار در 

چند مرحله انجام خواهد شد.

مدیــر امــور آب و فاضالب ابهر، اتمــام پروژه 
فاضالب را از دیگر سیاســت های شرکت آب و 
فاضالب در ابهر عنوان کرد و افزود: در این زمینه 
نیز مزایده برگزار خواهد شد تا برای اتمام پروژه 

سرمایه گذاران وارد کار شوند.
وی از دیگر برنامه های شرکت آب و فاصالب در 
ابهر را اجرای کامل پروژه بهره برداری از آب سد 
در راستای ذخیره منابع آبی زیرزمینی عنوان کرد و 
گفت: تالش بر گسترده تر کردن سطح تصفیه آب 
و کاستن از سنگینی آب از دیگر برنامه هایی است 
که در ابهر دنبال می شــود تا مردم بتوانند از آبی با 

کیفیت بسیار باال برخوردار شوند.
به گزارش ایســنا، افت سطح آب های زیرزمینی، 
فرونشســت های احتمالــی، ســنگینی آب های 

استحصالی از نظر امالح، تصفیه ناکامل آب، افت 
نامتوازن فشار آب در سطح شهر، لزوم استفاده از 
امکانات نوین در تشخیص ترکیدگی، افت فشار 
و در نهایت کنتورهای هوشــمند، انتقال آب سد 
و میزان مقاومت تاسیسات، مندرس و کهنه بودن 
شبکه و هدررفت آب، هدررفت آب در صنعت و 
تداوم ساخت کارخانه های پرمصرف آب، وجود 
مواد ســرطان زا در لوله های قدیمی شبکه، خطر 
نفوذ پســاب های صنعتی و فاضالب رها شده در 
بســتر ابهررود به منابع آب زیرزمینی و تعریف و 
الزامی کردن چاه آب در ســاختمان های مجتمع 
برای استفاده از آب باران و تزریق آن به سفره های 
زیرزمینی، از مهم ترین مباحث مطرح شده در این 

نشست بود.

مدیر امور آب و فاضالب ابهر:

اهتمام  جدی برای رفع سختی آب ابهر وجود دارد
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 رییس هیــات ورزش پــرورش اندام و 
بدنسازی استان زنجان گفت: زنگ خطر مصرف 
بی رویــه داروهای نیــروزا و مکمل های غذایی 
تقلبی از سوی بانوان فعال در این رشته ورزشی 

به صدا درآمده است.
مهران زرگری در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا، 
با بیــان اینکه شــوربختانه داروهــای نیروزا و 
مکمل های غذایی ورزشــی غیرمجــاز و تقلبی 
در کمین ســالمت فعاالن ورزشی ازجمله قشر 
بانوان است افزود: درحال حاضر مصرف بی رویه 
این نوع داروها و مکمل ها در ورزش بدنســازی 
بانوان زنجان به معضل مهمی تبدیل شده است و 
شدیدا در معرض تهدید و خطر هستند و مصرف 
کنندگان بهتر است قبل از اینکه دیر شود به این 

مهم آگاه شوند.
وی بــا بیان اینکه بیــش از ۹۵ درصد داروهای 
نیروزا و مکمل های غذایی ورزشی عرضه شده 
در بازار از ســوی افراد غیر مسوؤل، تقلبی بوده 
و خطرات و عوارض زیــادی را به دنبال دارد، 
اظهار داشت: استفاده کنندگان، یقین بدانند که با 
خرید و مصرف آن، آتش به مال و جان خود می 
زننــد که به حتم در آینده، حاصلی جز ندامت و 
پشیمانی برای آنان و خانواده ها نخواهد داشت.

رییس هیات ورزش پرورش اندام و بدنســازی 
استان زنجان، خطاب به مدیران و مربیان باشگاه 
های ورزشی فعال این اســتان، گفت: فروش و 
اســتفاده از هرگونه داروی نیروزا و مکمل های 
ورزشــی غذایی غیرمجاز در سطح باشگاه های 
پرورش اندام و بدنسازی این استان غیرقانونی و 
ممنوع است و در صورت مشاهده، بر پایه قوانین 

و ضوابط با خاطیان رفتار خواهد شد.
زرگری با تاکید براینکه ورزشکار سالم با تغذیه 

مناســب و رعایــت اصول ورزشــی، نیازی به 
اســتفاده از داروهای نیروزا و مکمل های خاص 

ندارد، تصریح کرد: بانوان یقین داشــته باشند که 
مصرف ایــن داروها و مکمل هــا، موجب بروز 

ناهنجاری های فیزیولوژیک بدنی و رفتاری شده 
و عوارض و تأثیرات سوء بر روی کلیه ها، کبد، 

قلب، عروق، سسیستم اســکلت و استخوان ها 
گذاشــته و همچنین بروز فشار خون را موجب 

می شــود که به منظور جلوگیری از این کار الزم 
است متولیان امر وارد میدان شوند.

وی با اشــاره به اینکه باشگاه های پرورش اندام 
و بدنسازی، محل عرضه و تجویز دارو و مکمل 
های غذایی نیست و این کار ممنوع است، اظهار 
داشــت: این هیات فقط می تواند طرح موضوع 
بکند و قــدرت اجرایی برای مقابله با این معظل 
جدی را ندارد و این متولیان امر هســتند که باید 
هرچــه زودتر و قبل از اینکه دیر شــود و جان 
عده ای به خطــر بیفتد، پای کار آیند. زرگری با 
بیان اینکه داروهــای نیروزا و مکمل های غذایی 
ورزشــی باید دارای شماره پروانه بهره برداری از 
سوی ســازمان غذا و دارو باشند افزود: با توجه 
به اینکه داروهــای نیروزا و مکمل ها به صورت 
زیرپله ای تولید و وارد بازار می شود بنابراین الزم 
است دســتگاه های متولی برای ممانعت از این 

کار، نظارت ها و بازرسی ها را افزایش دهند.
وی با بیان اینکــه عرضه این داروها و مکمل ها 
باید از ســوی داروخانه هــا، صورت گیرد و به 
هیچ وجــه نباید عرضه و توزیــع آن خارج از 
این زنجیره باشــد تصریح کرد: در کنار نظارت 
و بازرسی های دقیق و جدی  تر، باید به موضوع 
اطالع  رســانی و آگاهی بخشی نیز توجه بسیار 
شــود تا ورزشــکاران به خطرات و تهدیدات 
اســتفاده از داروهای نیروزا و مکمل های  های 
غذایی ورزشی غیرمجاز، بهتر و بیشتر پی ببرند. 
زرگــری، افزود: مربیان نیز بــه هیچ عنوان حق 
تجویز داروهای نیروزا به ورزشکاران را ندارند 
و در صورت لزوم فقط می تواند ورزشکار مورد 
نظر را به منظور پیشــگیری از عوارض ناشی از 
مصرف آن به پزشــک متخصــص غدد معرفی 

کنند.

زنگ خطر مصرف داروهای نیروزا 
در ورزش بدنسازی بانوان زنجان به صدا درآمد

 رییس کل دادگستری استان زنجان با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به افزایش قیمت گندم و به 
تبع آن افزایش قیمت آرد، اخبار و گزارشی دال بر 
افزایش عرضه خارج از شبکه آرد و گندم با حجم 
گســترده ای در شهرستان خدابنده انجام شده که 

منتهی به اخالل در نظام اقتصادی شده است 
به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی  با بیان اینکه در این باره با بررسی 
های به عمل آمده مشخص شد که زنجیره ای میان 
اتحادیه آرد و نان و کارخانه های آرد و شــرکت 
حمل و نقلــی که متصدی انحصاری جابه جایی 
آردها از کارخانه به نانوایی ها هستند،  تشکیل شده 

بود  به نحوی که کیسه های آرد نوع اول و دوم در 
قالب صدور حواله و اختصاص سهمیه به نانواییها 

فرستاده شده است.
رییس کل دادگســتری استان زنجان تشریح کرد:  
در این راستا رانندگان شرکت حمل و نقل بدون 
تخلیه  کیســه های آرد در مقصد، کیسه های آرد 
۳۶۰۰۰  و ۵۲۰۰۰ تومانــی را بــه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ 
تومان خریداری نموده و در ادامه این کیسه های 
آرد را یا به اشخاص ثالث به قیمت ۲۰۰۰۰۰ تومان 
می فروختند یا به همان مبدأ یعنی کارخانه  پس 

می دادند .
عالیترین مقام قضایی اســتان بــا تأکید بر اینکه 

اخاللگران در نظام اقتصادی از تیغ عدالت رهایی 
نخواهند یافت اظهار داشت : با بررسی حسابهای 
مالی اشــخاص، گردش مالی آنان که  میلیاردی 
گزارش شــده و بر پایه ی برآوردهای انجام شده 
هم اکنون کارخانه آرد و نــان در خدابنده دارای 
آرد اضافه موجودی  بالغ بر ۳۰ هزار تن می باشد 
که کارخانه آرد با برگشت این سهمیه ها به همان 
کارخانه و  در قالب ســهمیه جدید به نانواییها ، 
گندمهای دولتی را برای آرد شدن تحویل کارخانه 
می دادند و بدون تبدیل با آرد به صورت قاچاق به 

فروش می رساندند .
صادقــی نیارکی بــا بیان اینکه اتحادیــه نانوایان 

شهرستان خدابنده با مشارکت در این فرآیند اقدام 
به ایجاد سهمیه غیر واقعی و گرفتن پول غیر قانونی 
از نانواییها و رانندگان ، بیان داشــت : با بررسیها 
و تحقیقات انجام شــده و اذعان عوامل موصوف 
و رانندگان روشــن شد که این کار از زمان یارانه 
ای شدن گندم در جریان بوده و به تازگی تشدید 

شده است. 
وی خاطر نشان کرد:  ضعف در نظارت و کنترل 
موضوع  از ســوی حوزه های بازرســی منجر به 
این امر شــده که هم اکنون تعداد ۹ نفر بازداشت 
و اتهامات دیگر افراد و متهمان در  در دادســرای 

زنجان دست بررسی می باشد.

رییس کل دادگستری استان زنجان اعالم کرد: 

بازداشت 9 اخالل گر اقتصادی در حوزه گندم و آرد در شهرستان خدابنده  

یک جامعه شناس عنوان کرد؛

ازدواج در کودکی عامل فخر برخی خانواده ها
 یک جامعه شناس گفت: در برخی جوامع 
ازدواج در ســنین پایین با مناسبات هویتی قوی 
برای خانواده ها و دخترانشــان گره می خورد، به 
گونــه ای هویت دختران در گــرو ازدواج کردن 
است و خانواده ها ازدواج دخترانشان در سن پایین 

را عامل فخر می دانند.
دکتر ســمیه فریدونی در گفت و گو با ایسنا، با 
اشــاره به اهمیت بازنمایی »نقش« و »مسوولیت« 
زنان در جوامع، اظهار کرد: بدلیل فرهنگ موجود 
در جامعه و نوع نقش های تعریف شده، ازدواج 
بــرای یک زن امر متفاوتی بــا ازدواج برای یک 
مرد اســت و به همین دلیل اســت که رویکرد 
افراد در مواجهه با یک دختر ازدواج نکرده بسیار 
متفاوت تر از مواجهه با پسر ازدواج نکرده است و 
بنابراین ازدواج کردن برای دختران حتی در سنین 

کودکی تا این اندازه اهمیت می یابد.
در برخی جوامع دختری که نتواند ازدواج کند 

کارکرد خود را از دست داده است
وی افــزود: معموال مــردان در چنین جوامعی با 
درآمدزایی تعریف می شــوند و »نان آور« بودن 
اولین نقش هویتی آنها در این جوامع اســت، به 
طوری که اگر نتوانند از سن ۱۵ یا  ۱۷ سال به بعد 
درآمدی داشته باشند مورد نکوهش قرار می گیرند. 
مناسبات ازدواج برای دختران در این جوامع نیز 
همین شــرایط را دارد، دختری که نتواند ازدواج 
کند در واقع کارکرد خود را از دســت داده است 
و اینگونه با حجمی از استرس، اضطراب، فشار 
و نگرانی برای ازدواج نکــردن آن دختر مواجه 

می شویم.

بــه گفته این جامعه شــناس، 
سنتی تری  جوامع  در  بیشــتر 
باورهای جنسیتی،  آنها  که در 
تقسیم کار جنسیتی، هنجارهای 
مبتنی بر جنســیت، ارزشها و 
نظم جنسیتی بسیار رواج دارد، 
کودک همســری و یا ازدواج 

کودکان نیز قوی تر است.
تشکیل خانواده باید با کیفیت 

مناسبی همراه باشد
نگرانی  علت  درباره  فریدونی 
از کودک همســری و اهمیت 
پرداختن بــه آن، تصریح کرد: 
خانــواده در عصــر جدیــد 
مبنای توســعه هر کشــوری 
تلقی می شــود، به طوری که 
کشورهای توسعه یافته باالترین 
توجــه خــود را بــه مباحث 
کرده اند  معطــوف  خانــواده 
بنابراین خانواده باید از کیفیت 
مناسبی برخوردار باشد و این 

کیفیت مناسب به طرفین تشکیل دهنده خانواده 
وابسته اســت. چگونه از دختر ۱۳ ساله ای که از 
آگاهی کافی برخوردار نیســت و دوره های سنی 
خود را تکمیل نکرده اســت انتظار تشکیل یک 

خانواده باکیفیت را داریم؟.  
وی با تاکید بر نادیده گرفتن رشد کودک و ایجاد 
یک خانواده باکیفیــت در مقوله ازدواج کودکان، 
افزود: حتی اگر فــرض را بر ازدواج کودکان در 

سن ۱۳ ســالگی بگذاریم آیا آن کودک می تواند 
با ازدواج خود به تشــکیل خانواده ای با کیفیت و 
در نهایت تربیت و رشــد درست فرزندان در آن 
خانواده کمک کند؟. فریدونی تاکید کرد: نمی گویم 
این مســاله غیر ممکن است چراکه ممکن است 
با نسبت بســیار پایین در برخی جوامع ازدواج 
کودکان به تشکیل خانواده با کیفیت بیانجامد اما 
یافته ها به ما نشان می دهد این اتفاقی نادر است. 

چگونه از کودکی انتظار پذیرفتن بار مســوولیت 
یک خانواده را داریم؟. آنچــه در حوزه خانواده 
نیازمند آن هستیم اطمینان از استحکام و کیفیت 
خانواده است که مطابق با یافته ها ازدواج کودکان 

این اطمینان را به ما نمی دهد.
باور ازدواج در ســن پایین برای »تربیت زن« 

توسط مرد
این پژوهشــگر حوزه جامعه شناســی زنان به 

ازدواج دختربچه های کم سن 
با مردان نیز اشاره کرد و گفت: 
شــوربختانه باوری در برخی 
جوامع وجود دارد که زنان در 
ســن پایین پیروی بیشتری از 
مردان دارند و اصطالحا »حرف 
شنوی« بیشتری از مردان دارند. 
از این رو زنان را در سن پایین 
به عقد مردان در می آورند. حتی 
در برخی جوامع این باور وجود 
دارد که مردان می توانند زنان در 
سن کم را »تربیت« کنند چراکه 
آنها در ســن پاییــن »حرف 
شنوی« بیشتری از مردان دارند 
و این اختالف سنی در ازدواج 

را مناسب هم می پندارند.
فریدونی با تاکیــد بر اهمیت 
توان افزایی زنان در راســتای 
مقابله با ازدواج کودکان این را 
هم گفت که زنان ما توانا نیستند 
و برای توانا شدن به ابزارهای 
مختلفی احتیاج داریم. همچنیــن در این حوزه 
تغییر فرهنگ، باورهای اجتماعی، تغییر باورهای 
خانواده ها و تغییر باورهــای خود دختران نقش 

ویژه ای دارد.
اهمیت ایجاد گفتمانی برای شــنیده شــدن 

دیدگاه های ازدواج کودکان
این جامعه شناس با اشاره به اهمیت انجام پژوهش 
در ایــن زمینه و ایجاد گفتمان برای جلوگیری از 

کودک همسری، افزود: ما باید گفتمانی برای شنیده 
شدن دیدگاه کسانی که درگیر این پدیده هستند و 
همچنین دیدگاه حاکمیت ایجاد کنیم. کسانی که 
درباره مقوله کودک همســری یا ازدواج کودکان 
صحبت می کنند به دنبال اثبات خود نیستند بلکه 
دل نگران خانواده ها و رشد کودکان اند. کما اینکه 
اگر پژوهش ها و گفتمان هایی در سطح وسیع در 
این زمینه انجام شود مشخص شود آیا ما در حال 
اشتباه هستیم و کودکانی که ازدواج کرده اند اکنون 

خانواده های باکیفیتی دارند؟.
وی معتقد است که اگر تشکیل خانواده با کیفیت 
برایمان بحث تخصصی محسوب نشود و تنها به 
افزایش آمار ازدواج تکیه کنیم کودک همســری 
پدیده ناخوشــایندی اســت که عوارضی در پی 
خواهد داشت. همچنین کودک همسری فرآیند 
کیفیت نسل را نیز زیر سوال می برد چراکه بچه ای 
که ازدواج می کند خود کودک است و می خواهد 
کودک دیگری را وارد اجتماع کند و مشــخص 
نیست چه آسیب هایی در انتظار کیفیت آن نسل 

خواهد بود.
این پژوهشگر در پایان تصریح کرد: برای مقابله 
با ازدواج کودکان نیازمند ترکیبی از رویکردهای 
خرد و کالن در حوزه های مختلف هستیم چراکه 
کودک همســری و یا ازدواج کــودکان پدیده ای 
پیچیده است. از سوی دیگر برای حل بحران های 
اجتماعی باید از قضاوت ها دست برداریم. زمانی 
کــه قضاوت از یک پدیده به قضاوت انســان ها 
معطوف می شود منجر به ایجاد مواجهه اجتماعی 

می شود که نتیجه عکس بر جای می گذارد.
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یک اپیدمیولوژیست تشریح کرد؛

عوامل خطر پیک چهارم کرونا در کشور
 سخت گیری ها بیشتر شود

 یک اپیدمیولوژیست با اشاره 
به آثار جهش هایی که تاکنون ویروس 
کرونا داشته، در عین حال توضیحاتی 
در مــورد خطرناک ترین جهش های 
کرونا و همچنیــن عوامل خطر پیک 

چهارم کرونا ارائه کرد.
دکتر مسعود یونسیان در گفت وگو با 
ایســنا، در رابطه با احتمال بروز موج 
چهارم کرونا در کشــور گفت: تصور 
می کنم تغییر تعداد بیماران جدید مبتال 
بــه کووید۱۹، بیشــتر تابعی از تغییر 
رفتار ما است تا تغییر ماهیت و رفتار 
ویروس و بیشتر ما انسان ها هستیم که 
با تغییر الگوی تماس های فیزیکی مان، 

الگوی ابتال را تغییر می دهیم.
وی بــا تاکید بر اینکــه ویروس هم 
تاکنون تغییراتی داشــته است، اظهار 
کرد: جهــش اخیر ویــروس که در 
چندین کشور کشف شده و همچنین 
جهش دیگر ویروس در اردیبهشــت 
ماه سال کنونی، هر دو باعث تغییر در 
رفتار و ســاختار ویروس و در نتیجه 
افزایش میزان سرایت پذیری شدند و 
می توانند در افزایش تعداد بروز موارد 
جدید و متعاقبا در بروز امواج بیماری 
نقش داشته باشند، اما به نظر می رسد 

عامل بسیار مهم دیگر و یا حتی شاید عامل مهم تر 
در این میان، تغییر در رفتار ما انســان ها است. هر 
زمان که بیماری به اوج می رسد مردم و مسوولین 
ســختگیری بیشــتری می کنند و در نتیجه انتقال 
بیماری کاهش می یابــد و هر زمان که اوضاع به 
شرایط عادی نزدیک می شود با شیوع پدیده عادی 
انگاری، رفتار ما تغییــر می کند و بدون مالحظه 
موارد احتیاطی در گردهمایی ها، تجمعات، مراکز 
شلوغ خرید، و . . . شرکت می کنیم که عامل بسیار 

مهمی برای انتقال بیماری است.
این اپیدمیولوژیست، ادامه داد: همانگونه که پیش تر 
اشــاره شــد، عامل مهم دیگر در بروز موج های 
بیماری، تغییرات و جهش خود ویروس اســت 
که سرایت پذیری را افزایش می دهد؛ علت جهش 
ویروس به ساختار ویروس بازمی گردد و اساتید 
ویروس شناســی و ژنتیک بر این باور هستند که 
ویروس هایی که از جنس RNA هستند ثبات باالیی 
در ماده ژنتیکی خود ندارند و مرتبا در حال تغییر 

و تحول هســتند. برخی از ایــن تغییرات ممکن 
اســت به ضرر خود ویروس ها باشد و انتشار آن 
را کاهــش دهد و برخی به نفع ویروس ها بوده و 
باعث افزایش انتقال و یا حتی شدت آن می شوند. 
تغییراتی که موجب کاهش انتقال ویروس شــود 
خــود به خود حذف می شــوند؛ زیــرا با بقای 
ویروس ناســازگار هســتند. از ابتدای پاندمی تا 
کنون چندین هزار تغییر )جهش( در این ویروس 
رخ داده و  تغییراتی که به نفع ثبات ویروس بودند 
نه تنها باقی ماندند، بلکه در مدت کوتاهی تقریبا 
کل ویروس های در گردش را به خود اختصاص 
داده اند. دو نمونه از مهم ترین این اتفاقات یکی در 
حوالی ماه اردیبهشت و یکبار پس از شهریور ماه 
گذشته رخ داده است. در ضمن، حتما الزم نیست 
که ویروس جهش یافته از یک کشــور به کشور 
دیگر وارد شود، به دلیل آنکه ماده ژنتیکی ویروس 
ناپایدار است، در هر کشوری می تواند رخ  دهد، 
به ویژه در مناطقی که زنجیره انتقال فعال تر است، 

احتمال جهش و تغییر ژنتیکی هم افزایش می یابد.
وی افزود: مشــاهدات ما در مــورد تعداد موارد 
جدیــداً تشــخیص داده شــده نشــان می دهد 
شوربختانه در برخی اســتان ها و نیز در مجموع 
در کل کشــور، افزایش تعداد مــوارد جدید در 
هفته های گذشته مشــهود است و فعال نمی دانیم 
آیا این موضوع صرفا ناشی از تغییر رفتار ما است 
و یا ناشی از تغییر گونه قالب ویروس است و یا 
هر دو عامل همزمان نقش دارند. آنچه که اهمیت 
دارد، ضرورت افزایش ســختگیری ها و کاهش 
تماس های ما اســت برای اینکه شاهد ابتال و از 

دست رفتن تعداد بیشتری از افراد جامعه نباشیم.
ویروس  درباره خطرناک ترین جهش  یونســیان 
کرونا، تصریح کرد: طبیعتا خطرناک ترین جهش، 
جهشــی اســت که مرگ و میر و شدت بیماری 
را افزایش دهد. در عین حال، جهشــی که بدون 
افزایش شــدت و مرگ و میــر، قابلیت انتقال را 
افزایش دهد نیز می تواند منجر به درگیری بیشتر 

افراد جامعه و در نتیجه مرگ و میر بیشــتر شود. 
در مورد جهش هایی که در باال ذکر شــد، حداقل 
افزایش سرایت پذیری ویروس اثبات شده و حتی 
برخی شــواهدی دارند که شدت ابتال و احتمال 
کشندگی هم در این جهش ها ممکن است افزایش 
یافته باشد که فعال نمی توان با قطعیت در مورد آن 

صحبت کرد.
این اســتاد ویروس شناســی افزود: برای اینکه 
بفهمیم چه جهش هایی در یک کشور رخ می دهد 
الزم اســت از تکنولــوژی توالی یابــی کل ژنوم 
ویروس استفاده کنیم و این تکنولوژی گرچه هم 
اکنون در مراکز خاصی در کشور موجود بوده و در 
حال استفاده از آن هستیم، ولی برای اینکه بتوانیم 
مانند دیگر کشورها جهش های احتمالی ویروس 
را به تعداد کافی و به موقع شناسایی و برای مقابله 
با آن به موقع اقدام کنیم، ضرورت دارد اعتبارات 
کافی برای تهیه ملزومات و کیت های مورد نیاز آن 
را فراهم کرده و اختصاص دهیم و تصور می کنم 

هنوز این مهم در کشور رخ نداده است 
و بنابراین ما هنوز نمی توانیم راجع به 
جهش هایی که ممکن است در ایران 
رخ داده باشــد به درستی اظهار نظر 
کنیم. فعال تحقیقات صورت گرفته با 
استفاده از ابزارهای موجود، می توانند 
بگویند آیا جهش های شناخته شده در 
دیگر کشورهای دنیا در کشور ما هم 
مشاهده می شــود یا خیر. امیدواریم 
در آینــده با عنایت بیشــتر به بخش 
آزمایشــگاه های تجهیز شــده به این 
فناوری، مــا هم در مورد جهش هایی 
که در کشورمان ممکن است رخ دهد، 

اظهار نظر فنی داشته باشیم.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
جهش ویروس کرونا می تواند سبب 
بی اثرســازی واکسن شود یا خیر؟، 
گفت: بایــد ببینیم که آیا جهش در 
منطقه ای که هدف واکســن است، 
رخ داده یا خیر، و سپس ببینیم این 
جهش چقدر می تواند ســبب تغییر 
در آن منطقه شود. خوشبختانه اکثر 
تهیه شدند،  تاکنون  که  واکسن هایی 
جایگاه هــای متعددی از ویروس را 
هدف قرار داده انــد. به این ترتیب 
اگر یک و یــا حتی تعداد معدودی 
از ایــن مناطق تغییر کند، هنــوز امید داریم که 
واکسن بر دیگر جایگاه هایی که هدف واکسن 
هســتند اثر خــود را بر جای بگــذارد. طبیعی 
اســت که اگر واکسیناســیون دیــر اتفاق افتد 
و انتقــال بیمــاری فعال و باال باشــد، احتمال 
بروز جهش های متعدد و بنابراین بی اثر شــدن 

واکسن ها نیز وجود دارد.
وی گفت: واکســن هایی که االن در حال ساخت 
هستند هنوز کارایی خود را بر ویروس های جهش 
یافته دارند ولی برخی شــواهد پراکنده حاکی از 
کاهش اثر بخشــی برخی واکسن ها در برخی از 
ویروس هایی که به تازگی جهش یافتند، بوده اند. 
گرچه حتــی در مورد ایــن ویروس های جهش 
یافتــه هم هنوز درصد ایمنی زایی مقبول اســت 
ولی ممکن اســت اگر نتوانیم به موقع ویروس را 
سرکوب کنیم، درصد ایمنی زایی در آینده آنقدر 
کاهش یابد که واکسن از میزان اثربخشی مطلوب 

خود فاصله بگیرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛
خیز کرونا 

شروع شده است
  افزایش شهرهای قرمز و نارنجی

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
تشریح تازه ترین وضعیت بیماری کووید ۱۹ 

در کشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رییسی ، در 
حاشیه پنجاه و هفتمین نشست ستاد مقابله با 
کرونا در باره وضعیت ویروس جهش یافته 
انگلیســی- افریقایی و ژاپنی در دنیا، گفت: 
موارد ابتالء، مرگ و میر و تغییر الگوی رفتاری 
ویروس بیشتر شده به طوری که در انگلیس 
چهار میلیون نفر مبتال و ۱۳۵ هزار نفر فوت 
کرده اند و در آمریکا نیز میزان مرگ و میر از 
۵ هزار نفر در روز نیز عبور کرده است و در 
دیگر کشورها به همین نسبت وضعیت شیوع 

بیماری افزایش یافته است.
وی به وضعیت شیوع بیماری در کشور نیز 
اشــاره و تصریح کرد: در سطح کشور روند 
نزولی مرگ و میر )دورقمی( را شاهد بوده ایم 
و به رغم اینکه تعداد فوتی ها پایین است اما 
تعداد شهرستان های قرمز افزایش یافته است 
و در برخی از استان ها خیز بیماری آغاز شده 

است.
رییســی افزود: در استان خوزستان باالترین 
شــیوع بیماری را داریم بنابراین نیاز اســت 
که مردم و مســووالن بیشــتر مراقب بوده و 

پروتکل ها را رعایت کنند.
وی با اشــاره به اینکه در استان خوزستان ۹ 
شهر در وضعیت قرمز هستند، گفت: آبادان، 
بندر ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، کارون، 
هویزه، شادمان و شوشتر وضعیت قرمز دارند 
و باید پروتکل ها دقیقاً اجرا شود تا بتوانیم خیز 

بیماری را کنترل کنیم.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
همچنین در اســتان آذربایجــان غربی روند 
بیماری کرونــا رو به افزایش اســت و هم 
اکنون در هرمزگان خیزی که وجود داشــت 
تاحدودی کنترل شده و در مازندران نیز روند 
صعودی در حال کنترل اســت به طوری که 
از ۱۵ شهر نارنجی، ۸ شهر به وضعیت زرد 
تبدیل شــده اند و هم اکنون ۷ شــهر دارای 

وضعیت نارنجی هستند.
رییسی گفت: استان های گیالن و گلستان نیز 
همچنان نیاز به مراقبت بیشــتری دارند و در 
استان بوشهر نیز شیب مالیم رو به باال داریم.

رییسی با اشاره به اینکه ۲۲۸ شهر در وضعیت 
زرد هســتند، اظهار داشت: در استان قزوین، 
روند رو به باال داریم و یک مورد نیز به دلیل 
ویروس انگلیسی منجر به فوت شده که باید 
مراقبت های بیشتری انجام شود و اگر مسافری 
از خارج وارد کشور می شود حداقل ۱۴ روز 
قرنطینه شــود حتی اگر بدون عالئم بیماری 

باشد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، ادامه داد: 
شوربختانه از تعداد شهرهای آبی کاسته شده و 
به شهرهای زرد و نارنجی افزوده شده است.

وی در باره واکســن کرونا خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه واکسیناســیون برای گروه های 
هدف در روزهای گذشــته بادقت و عدالت 
آغاز شده اســت و از شب گذشته محموله 
جدیــدی حامــل ۱۰۰ هزار دوز واکســن 
وارد کشــور شــد و در هفته های دیگر نیز 
محموله هایی وارد خواهد شــد و امیدواریم 

روند واکسیناسیون به خوبی پیش رود.
رییســی افزود: افرادی که به آنها واکســن 
تزریق شده است، تا این لحظه عارضه جدی 
و خاصی نداشــتند و امیدواریم این روند به 
درستی ادامه پیدا کند و با رعایت پروتکل ها 
بتوانیم مانع از خیز چهارم بیماری در کشور 

شویم.

خبــر

 وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از چرخش 
ویروس جهش یافته کووید-۱۹ در کشور، گفت: 
با این بی تفاوتی و ساده انگاری، انتظار داشتم حتی 
اگر ویروس موتاســیون یافته ما را گرفتار نکند، 
در اســفند ماه دچار خیز جدید بیماری شویم و 

شوربختانه دارد اتفاقاتی می افتد.
دکتر ســعید نمکی در جمع خبرنگاران گفت: ما 
حدود ۱۳ ماه است که با همکارانمان در مدیریت 
کرونا کار می کنیم، در این ۱۳ ماه که از دی ماه قبل 
شروع شــد و از گزارش بیماری در ووهان چین 
شــروع شد و خودمان را برای هجمه این بیماری 
آماده کردیم و خدا را شــکر با همه ســختی ها و 
مشــکالت و تحریم ها توفیقات خوبی به دست 

آوردیم.
اتفاقات جدیدی افتاده که به شدت نگرانیم

وی افزود: اکنون اتفاقات جدیدی افتاده که ما را به 
شدت نگران کرده است. من در هفته های گذشته 
بارها و بارها اعالم کردم که ما با ســاده انگاری و 
سهل انگاری داریم به چاله های جدیدی از بیماری 

مــی افتیم و گرفتار می شــویم. از ورود ویروس 
موتاسیون یافته انگلیسی و آفریقایی نگرانی داشتیم. 
در گزارشات قبلی مواردی از گرفتاری با ویروس 
موتاســیون یافته را در مســافرین وارده به کشور 
داشــتیم که البته آنها را به شدت رصد و بستری 
کردیم و توانســتیم از شــیوع بیماری توسط آنها 
به افراد نزدیک به خودشــان و دیگر افراد جامعه 

جلوگیری کنیم.
وی افزود: همواره نگران بودم و این را گفته بودم که 
ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند. همانطور که 
ویروس کرونای ووهان خودش را به قطب رساند، 
هر ویروس موتاسیون یافته می تواند خودش را از 
دورترین نقاط به کشور ما هم برساند. بر این پایه ما 
کمیته هایی برای این ویروس های موتاسیون یافته 
تشــکیل دادیم و مرزها را به شدت کنترل کردیم. 
شوربختانه هفته پیش موردی از ویروس موتاسیون 
یافته که منجر به مرگ یک بانوی ۷۱ ساله کشورمان 
شد، در تهران اتفاق افتاد که این خانم به جایی از 
دنیا سفر نداشت و همسرش در جای دیگری کار 

می کرد.
نمکی افزود: چند روز قبل هم خبر دادند که یک 
هموطن ۴۸ ســاله که کارگر ساده ای هم بود و به 
تعبیری دامدار و به تعبیری کشاورز، در آبیک دچار 
مشکل شده و در بیمارستان هشتگرد شوربختانه 
فوت شده که شوربختانه مبتال به ویروس موتاسیون 
یافته بود که اطرافیانش را بررسی کردیم و به موارد 
مثبتی رســیدیم و کل آن منطقه را قرنطینه کردیم. 
بیمارستانی را که بستری بود، تماما تحت پوشش 
تست های متفاوت قرار دادیم و در شهرستان های 
مجاور اعمــال محدودیت های جدیدی را اعالم 

کردیم.
راهی جز رعایت پروتکل ها نداریم

نمکی ادامه داد: ما کار خودمان را انجام می دهیم 
و افزایش مراقبت ها و تست ها را پیش می بریم، 
اما واقعیت این اســت که برای مبارزه با ویروس 
موتاسیون یافته یا غیر موتاسیون یافته، راهی جز 
تشدید فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها نداریم. 
همواره بین شــیوع بیماری و موج بیماری و موج 

های جدید و عدم رعایت پروتکل ها رابطه معنی 
داری را دیده ایم. با این بی تفاوتی و ساده انگاری 
انتظار داشتم حتی اگر ویروس موتاسیون یافته ما را 
گرفتار نکند، در اسفند ماه دچار خیز جدید بیماری 

شویم و شوربختانه دارد اتفاقاتی می افتد.
ماه جشن و عروسی است؛ عروسی ها را به عزا 

تبدیل نکنید
وی افزود: در خوزستان یک خیز جدید داریم. در 
مازندران خیزمان افت کرد اما در برخی استان های 
دیگر دارد شروع می شود. ما اول گردنه پرالتهاب 
خیز چهارم هســتیم و باید همه رعایت کنند، از 
رفت و آمد و گردهمایی پرهیز کنند. ماه جشن و 
عروسی است، اما عروسی ها را به عزا بدل نکنیم. 
اگر گردهمایی ها را اســتمرار دهیم، حتما دچار 

مشکل می شویم.
ویروس جهش یافته، جوان ترها را بیشتر گرفتار 

می کند
وی گفت: با توجــه به اینکه این ویروس جهش 
یافته چندین برابر ویروس قبلی قدرت سرایت دارد 

و بیماری زایی و مرگ زایی باالتری هم دارد؛ جوان 
تر ها را بیشتر گرفتار می کند و جوان ها فکر نکنند 
گرفتار نمی شوند بلکه امروز جوان تر ها هم گرفتار 
می شوند و گرفتاری شان از نوع بدخیمی است که 

ما را خیلی دچار دردسر می کند.
در رنگ بندی مناطق تجدید نظر می شود

وزیر بهداشت گفت: همکاری برای تست بیشتر، 
مسائل بهداشتی در مراکز خرید و تجمع و ... باید 
مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم با کار سنگینی که 
شروع کردیم دچار عارضه سنگین نشویم. داریم 
در رنــگ بندی مناطق هم تجدید نظر می کنیم و 
امیدوارم با رعایت همه عید خوش تری را داشته 

باشیم.

وزیر بهداشت:

اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم کرونا هستیم
 در رنگ بندی مناطق تجدید نظر می شود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۵۵۲ مورخه ۱۳۹۸/۹/۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه یک زنجــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتح اله بابایی فرزند انعام اله به 
شماره شناسنامه ۳۹۶۸ عرصه شش صدم جفت از یک جفت از ۳۶ جفت پالک ۱۸۷ اصلی واقع در 
بخش هفت زنجان خریداری از مالک رسمی آقای علی قاسمی محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
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داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
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سخنگوی سهام عدالت تشریح کرد
سود سال ۹۸ سهام عدالت 
چه زمانی پرداخت می شود؟

 سخنگوی سهام عدالت عنوان کرد: 
زمان واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ بستگی 
به فعالیت شرکت ها دارد، در صورت انجام 
اقدامات الزم از ســوی شرکت های مربوطه، 
ســود ســهامداران را تا پایان سال پرداخت 

می کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از بازار 
ســرمایه، حسین فهیمی، ســخنگوی سهام 
عدالت درباره زمان واریز سود سال ۹۸ سهام 
عدالت گفت: امکان واریز سود سهام عدالت 
افرادی که روش سرمایه گذاری غیرمستقیم را 
انتخاب کرده اند از سوی شرکت سپرده گذاری 

مرکزی وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: هر کدام از ۳۶ شرکت 
سرمایه گذاری اســتانی و ناشران بورسی که 
برای واریز ســود مشــموالن سهام عدالت، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی را انتخاب کرده 
باشند این سود بر پایه شماره حساب اعالم 

شده در سجام واریز خواهد شد.
فهیمی اظهار داشــت: اگر چنانچه مشمول 
سهام عدالت بخواهد سود خود را به صورت 
متمرکز دریافت کند و خود به دنبال ســود 
شرکت ها نرود تنها راه این اقدام، ثبت نام در 
سامانه سجام است تا از این طریق قادر باشیم 

سود سهامداران را پرداخت کنیم.
مدیر عامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه سود 
سهام عدالت تا پایان سال کنونی به حساب 
سهامداران پرداخت می شود یا خیر؟ گفت: 
این موضوع بســتگی به فعالیت شرکت ها 
دارد، هر کدام از شــرکت های سهام عدالت 
که برای پرداخت سود، شرکت سپرده گذاری 
را انتخــاب کنند و اقدامات الزم را برای این 
فعالیت انجام دهند، سود سهامداران را تا پایان 

سال پرداخت می کنیم.
فهیمی خاطرنشــان کرد: اکنون بالغ بر ۱۲۰ 
شرکت حاضر در بورس، ســود خود را از 
طریق شرکت سپرده گذاری برای سهامداران 
واریز کرده اند و امسال بالغ بر ۲۷ میلیون نفر 
از طریق سامانه جامع توزیع سود، سود ساالنه 

را دریافت کرده اند.
بر پایه این گزارش، چندی پیش، معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایــی اعالم کرد: تاکنون 
در ســه مرحله سود سهام عدالت به حساب 
ســهامداران پرداخت شــد که رقم کلی آن 

حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
وی اظهار داشت: مشموالن سهام عدالت که 
روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند باید هرچه زودتر نسبت 

به ثبت نام در سجام اقدام کنند.

مرغ گران شد
  قیمت به ۲۹ هزار تومان رسید

 عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران 
گوشــتی گفت: التهاب، دوباره به بازار مرغ 
بازگشته و گرانفروشی مرغ به ۲۹ هزار تومان 

رسیده است.
به گزارش صدا و سیما، عظیم حجت با بیان 
اینکه التهاب، دوباره به بازار مرغ بازگشــته 
اســت، افزود: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغــداری ۲۰ هزار تومان و مرغ گرم 
در خرده فروشی ها ۲۹ هزار تومان است، هر 
چند در برخی مناطق، مرغ با قیمت باالی ۳۰ 

هزار تومان هم عرضه می شود.
حجت گفت: سامانه بازار گاه تا ۴۰ روزگی 
جوجه، نهاده تخصیــص می دهد، با آنکه تا 
۲ هفته اول پس از ورود جوجه به ســالن، 
مرغداران مجبور به تأمین نهاده از بازار آزاد 

هستند.
وی افزود: با وجود افزایش کرایه های حمل 
و نقل و نرخ مصوب ذرت و کنجاله ســویا، 

قیمت جدید مرغ اعالم نشده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی 
گفت: در حالی که مســووالن قول دادند در 
۲۰ روز قیمت ها را اصالح کنند شوربختانه 
با گذشــت بیش از ۲ برابر این مدت زمان، 

تغییری در نرخ ایجاد نشده است.

خبر

 عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران 
گفت: با در نظر گرفتن ســه عامل بنیادی تورم، 
تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی کاالها، ارزش 
سهام شــرکت های بورسی، ارزنده شده و اکنون 
زمان مناســبی برای ســرمایه گذاری در بورس 

است.
به گزارش ایرنا، در حالی که شاخص کل بورس 
تهران هفته ســوم بهمن ماه و پس از یک فراز و 
نشــیب ۱۰ ماهه، در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحدی قرار گرفت، بسیاری از تحلیلگران 
بنیادی قیمت های فعلی سهام را ارزنده و مناسب 

سرمایه گذاری می دانند.
به عقیده این کارشناسان اکنون معیارهای مختلفی 
برای ارزنده بودن ســهام بورســی وجود دارد و 
شــرایط به نحوی اســت که می توان گفت بازار 

آماده یک حرکت جدید است.
اما در چنین شــرایطی عناصر مهم تصمیم گیری 
در باره داد و ســتد سهام و ســرمایه گذاری در 
بورس چیست؟ »حسین بوستانی« در گفت و گو 
با خبرنگار اقتصادی ایرنــا با تاکید بر اینکه هم 
اکنون قیمت های درج شده در تابلوی معامالت 
بــورس و فرابورس، بســیار پایین تر از ســطح 
ارزندگی قــرار دارند، گفت: این روزها ســهام 
شرکت های بورسی پایین تر از ارزش ذاتی خود 
معامله می شــوند و نباید موقعیت های خوبی که 

ایجاد شده را نادیده گرفت.
وی با بیان اینکه تورم، تغییرات نرخ ارز و قیمت 
جهانی کامودیتی ها سه فاکتور مهم تصمیم گیری 
بر پایــه تحلیل بنیادی هســتند، افــزود: تورم، 
شاخص سنجش افزایش سطح عمومی قیمت ها 
است. روند ســطح عمومی قیمت ها یا تورم به 
هر میزانی افزایشی شود، محصوالت و خدمات 
تولیدی شــرکت های حاضر در بازار ســرمایه 

نیز گرانتر عرضه  و در نتیجه درآمد شــرکت ها 
افزایشــی و حاشیه سود بیشتری برای آنها ایجاد 
می شود. این نکته را باید مدنظر قرار دهیم تورم 
به خودی خود برای مردم و اقتصاد کشور مناسب 
نیست اما در سوددهی شرکت ها عامل تاثیرگذار 
است. البته تجربه نشان داده کاهش تورم هم در 
صورتــی که با افزایش فروش صورت پذیرد باز 

هم برای بورس شکوفایی به هم می آورد.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: تورم یکی 

از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر روی شــاخص 
بورس اســت. بر پایه آمارهــا آخرین رقم تورم 
نقطــه به نقطه ۴۶.۲ درصد اعالم شــده و تورم 
دی ماه نیز نســبت به ماه قبل ۱.۴ درصد رشــد 
داشــته است. بنابراین شــرکت ها به طور مداوم 
محصوالت خــود را گرانتر می فروشــند و در 
نتیجه ســودآوری پایداری دارند و این موضوع 
در گزارش ماهانه آتی تولید و فروش آنها نمایان 
می شــود. البته این نکته را مد نظر قرار دهیم در 

صورت افت شــدید تورم اگر شرکت ها بتوانند 
فروش مقداری خود را گســترش دهند باز هم 

شرایط مناسبی خواهند داشت.
وی فاکتــور دیگر اثر گذار بر بازار ســرمایه را 
تغییرات نرخ ارز دانست و گفت: همواره افزایش 
نرخ دالر باعث رشد قیمت ها می شود. برخی از 
شرکت های بورسی واردکننده محصوالت هستند 
و برخی دیگر صادرکننده و رشد نرخ دالر برای 
شرکت های صادرکننده مناسب ارزیابی می شود. 

اما با این حال محصوالت شرکت های واردکننده 
هم با افزایش قیمت و حاشیه سود مناسب همراه 
می شــود. از طرفی با افزایــش نرخ دالر، ارزش 
جایگزینی )تجدید ارزیابی از محل دارایی ها( نیز 

روندی صعودی خواهد داشت.
وی افــزود: با توجــه به فاکتورهــای اقتصادی 
کشور، اگر خوش بینانه فرض کنیم نرخ ارز روند 
افزایشی نداشته باشد، نهایتا با ثابت و یا با کاهش 
بســیار محدود همراه می شود. بنابراین سمت و 
سوی یکی دیگر از فاکتورهای مهم بنیادی برای 

تصمیم گیری به نفع بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار ســرمایه موضوع مهم دیگر 
موثر بر بازار ســرمایه را قیمت جهانی کاال ها به 
ویژه کامودیتی ها دانست و ادامه داد: کامودیتی ها 
کاالهای پایه یا اساســی هستند. نفت و مشتقات 
نفتی، محصوالت فلزی مانند طال، مس، روی  و 

... کامودیتی محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد شــرکت های  
حاضر در بورس کشــور یا به صورت مستقیم و 
یا از طریق هلدینگ ها به بازار کامودیتی ها متصل 
هستند، افزود: در ۴ ماه گذشته نفت با ۷۰ درصد 
افزایــش به محدوده ۶۱.۳ دالر رســید، مس در 
این بازه زمانی ۲۳ درصد رشــد کرد و به ۸۲۴۵ 
دالر رسید. روی نیز با ۸ درصد رشد به محدوده 
۲۵۵۰ دالر و دیگر مشتقات نفتی از جمله متانول 

با ۶۵ درصد رشد به ۳۳۰ دالر رسید.  
بوستانی ادامه داد: روند رشد قیمت کامودیتی ها و 
پیش بینی ها از بازارهای جهانی حاکی از سودآوری 
شرکت ها و هلدینگ های کامودیتی محور است و 
با در نظر گرفتن این ســه فاکتــور بنیادی یعنی 
تورم، تغییــرات نرخ ارز و قیمت جهانی کاالها، 
ارزش سهام شرکت های بورسی ارزنده و اکنون 

زمان مناسبی برای سرمایه گذاری بورسی است.

عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران تشریح کرد:

 ۳ عامل اثرگذار بر رشد شاخص بورس

 معــاون وزیــر اقتصاد با اعــالم آخرین 
وضعیت واگذاری اموال بانک های زیر مجموعه 
وزارت اقتصــاد، از آغاز پرداخت وام به دارندگان 
ســهام عدالت خبر داد و گفت: بانک های ملی و 
تجارت از امروز آمادگی دارند به شکل الکترونیکی 
و بــدون مراجعه به دارندگان ســهام عدالت ۵۰ 
درصد ارزش این ســهام را توسط کارت اعتباری 
به مردم ارائه دهند که مدت زمان بازپرداخت این 
تسهیالت سه ساله اســت و هیچگونه مدرک یا 
ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیســت و سهام 

عدالت ضامن این وام خواهد شد.
به گزارش ایســنا، عباس معمارنژاد گفت: توسط 
نظام بانکی در ۱۰ ماهه اول امســال معادل ۱۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است 
که نسبت به سال قبل معادل ۲۵ درصد رشد داشته 
است. حدود هفت درصد آن به بخش کشاورزی، 
معادل ۳۰ درصد بخش صنعت و معادل ۱۸ درصد 

به بخش بازرگانی پرداخته شده است. 
وی افزود: معادل ۲۵ درصد تسهیالت اعطایی نظام 
بانکی برای ســرمایه گذاری های جدید پرداخت 

شده داده است. 
وضعیت واگذاری اموال بانک ها 

معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری امالک و سهام 
بانک هــای زیر مجموعــه وزارت اقتصاد گفت: 
واگذاری امالک و ســهام بانک های زیر مجموعه 
وزارت اقتصاد از ابتدای امســال تا ۱۰ ماهه سال 
کنونی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است که 
این بانک ها ۳۱۰۰ میلیارد تومان سهام فروخته اند. 
اگر شرایط بورس به ابتدای سال برگرد و به ثبات 
برسد، میزان واگذاری سهم بانک ها بیشتر می شد. 
در دو مقطع دو شرکت بزرگ گروه سرمایه گذاری 
امید و توسعه مالی در بورس عرضه شد و با توجه 
به شرایط بورس نتواستیم این سهام ها را به صورت 
بلوکی بفروشیم که منتظر شرایط مساعد و با ثبات 
در بورس هســتیم.  وی افــزود: در مورد بانک 
کشاورزی شرکت سیمرغ و آذرآب آماده عرضه 

هستند اما شرایط بورس باید به ثبات برسد. از ۱۰ 
ماه ســال ۹۶ تا ۱۰ ماهه سال ۹۹ فروش سهام و 
امالک بانک ها معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده 
اســت که ۱۱ هزار میلیارد تومان در امسال محقق 
شده است. شعب نظام بانکی در کشور حدود ۲۲ 
هزار شــعبه است درحالیکه نیاز کشور حدود ۱۲ 
هزار شعبه بانکی و شعبی که اضافه هستند مربوط 
به بانک های دولتی و نیمه دولتی است. اگر در یک 
شهری یک شعبه بانکی داریم آن را نخواهیم بست 

زیرا باید به مردم خدمت ارائه کنیم. 
معمارنژاد در ادامه از توســعه استراتژی »فراگیری 
مالی«  خبــر داد و گفت: در این طرح به دنبال این 
هستیم تا برای خدمات مالی شامل خدمات بانکی، 
بیمه و بورس به تمام مردم کشور در تمام نقاط کشور 

دسترســی ایجاد کنیم. با توجه به ادغام بانک های 
نظامی این مسولیت را برعهده بانک سپه گذاشتیم 
که اگر در منطقه ای شعب بانکی وجود نداشته باشد، 
این بانک با جا به جایی شعب بانکی خودش این 
امکان را فراهم کند. در ســال کنونی برنامه کاهش 
۷۲۵ شعبه بانکی داشتیم که تا آذر ماه سال کنونی  
۳۴۴ شعبه کم شده است که دلیل اصلی  آن فراگیری 
مالی است. برای سال ۱۳۴۰۰ معادل ۱۳۹۵ شعبه به 

تفکیک بانک ها باید تعدیل شوند. 
۹۲ درصد تراکنش ها غیرحضوری است

وی ادامه داد: در ســال گذشــته در بانک ملی ۸۲ 
درصد تراکنش های بانکی به صورت الکترونیکی 
بــوده اســت اما اکنــون ۹۲ درصــد تراکنش ها 
غیرحضوری اســت و مابقی حضوری است . تا 

قبل از خرداد سال آینده نسخه اجرایی بانکداری 
دیجیتال در بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد 

عملیاتی شود.
وجود ۴۲۴ شرکت دولتی

وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که 
۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت 
در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر 
نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد 
در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی شوند ولی 

دولت در آنها سهم دارد.
معمارنژاد با بیان اینکه اگر ۱۰ شرکت عمده دولتی 
را پایــش خوبی کنیم، ۸۵ درصــد دارایی، بدهی 
و درآمدهای دولتی را از این ۱۰ شــرکت کنترل 
خواهیم کرد، از تدوین الیحه نظام شرکت داری 

بخــش عمومی خبر داد و گفــت: این الیحه در 
کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و 
این برای دولت در ابتدای سال کنونی ارسال شده 
که امیدواریم این الیحه تنظیم و به مجلس تقدیم 
شود تا بتوانیم بر مبنای قانون و مقررات مشخص، 
شــفاف و یکپارچه نحوه ساماندهی شرکت های 

دولتی را تعیین کنیم.
آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت

به گفته وی، بانک های ملــی و تجارت از امروز 
آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه 
به دارندگان ســهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این 

سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند.
وی افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت 
ســه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر 
از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن 

این وام خواهد شد.
در ادامه اعضای هیئت مدیره بانک تجارت و ملی 
به جزئیات اعطای کارت اعتباری ســهام عدالت 
پرداختند که فرید موســوی - یک عضو هیئت 
مدیره بانک ملــی - گفت: بانک ملی به صورت 
آزمایشی از امردادماه امسال پرداخت تسهیالت به 
سهامداران عدالت را شروع کرده است و از امروز 
آماده هستیم از بستر الکترونیکی برای پرداخت این 
تسهیالت استفاده کنیم که نیازی به مراجعه به بانک 
ندارد. وی افــزود: مردم در این زمینه تنها مدارک 
خود در ســامانه ایوا ارسال می کنند و در کمترین 
زمان ممکن کارت اعتباری برای دارندگان سهام 
عدالت صادر می شود. این تسهیالت سه ساله است 
و نیاز به مدرکی و ضامنی ندارد و متقاضیان اگر در 
یازده یک ماهه این تسهیالت را تسویه کنند هیج 

گونه کارمزدی از آن ها دریافت نمی شود. 
در ادامه اشــرف نژاد - عضو هیئت مدیره بانک 
تجارت- نیز توضیح داد: در ســامانه زمرد بانک 
تجارت به صورت غیرحضــوری ثبت نام برای 
دریافت کارت اعتباری سهام عدالت انجام می شود 
و نیازی به حضور در شعب بانک تجارت نیست.

معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد

آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت و شرایط آن

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 ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۱۰۰۰۰۰۲۰۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای آیت دوست طلب فرزند اشرف به شماره شناسنامه ۷۳۶ صادره از زنجان در یک 
باب ساختمان به مساحت۳۷ متر مربع در قسمتی از پالک باقیمانده ۱۰۰۷ فرعی از ۵۲۹۹ اصلی واقع 
در بخش دو زنجان خریداری از مالک رسمی آقای منصور محمدی محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

مجتبی محمد لو- رییس ثبت و امالک

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 ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۲۰۵ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک  زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پروین امینی فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 
۵۳۵ ششــدانگ یک قطعه باغ  به مســاحت ۲۵۰۸۳/۲۴ متر مربع پالک۱۶ فرعی از ۲۰ اصلی واقع در 
بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی آقای رزاق بهرامی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

 ثبت و امالک ناحیه یک 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 ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۵۰۰۰۱۴۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماه نشان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی مطلبی فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه ۴۱۴ 
ششدانگ زمین مزروعی به ۱۰۷۸۸۲,۹۳ متر مربع پالک۳ اصلی بخش ۶ زنجان واقع در  دندی برابر سند 
رسمی شماره ۹۹۴۹- ۱۳۴۲/۹/۱۴ دفتر اسناد رسمی شماره دو زنجان و برابر گواهی حصر وراثت شماره 
۱۵۹۸ ریاست محترم دادگاه صلح زنجان و گواهی حصر وراثت ۸۸-۳۲۴-۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ریاست محترم 
شعبه دوم شورای حل اختالف دندی محرز گردیده است.  بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
حمید رضا ملکی -رییس ثبت و امالک



یکشنبه 26 بهمن ماه  1399 / نمره 715 / سال چهارم6
سینما

 اکران نــوروزی ۱۴۰۰ که احتماال تعطیلی 
ســال قبل را تجربــه نمی کند، در گــرو تصمیم 
سازندگان فیلم هایی است که مخاطب بالقوه ای برای 
رفتن به ســینما دارند و در این میان سهم فیلم های 

جشنواره فجر از همه بیشتر است.
به گزارش ایسنا، با تعطیلی های مداوم سال گذشته ی 
سینماها فیلم های زیادی به صف اکران اضافه شدند 
و بجز فیلم هایی که از ابتدا به قصد اکران در سینماها 
ساخته شــده اند، فقط حدود ۲۰ فیلم از جشنواره 
ســال ۹۸ مانده اند که هنوز فرصتی بــرای اکران 
نیافته اند، در حالی که بعضی از آن ها جزو فیلم های 

مطرح جشنواره هم بودند.
 به این تعداد باید ۶۲ فیلم حائز شرکت در جشنواره 
فجر امســال را هم اضافه کرد و با حســاب دیگر 
فیلم هایی که تولیدشان تا جشنواره تمام نشد، اما به 
نظر می رسد  فیلم های پشت خط اکران مانده همان 
حدود ۳۰۰ فیلمی باشد که در یکی از نشست های 

خبری جشنواره فجر ۹۹ مطرح شد.
هر ســال وقتی جشــنواره فجر تمام می شود بازار 
رقابت برای رسیدن به اکران نوروزی حسابی گرم 
است و گاهی کار به بحث و جدل هم می رسد اما 
برای نوروز ۱۴۰۰ این رقابت به نظر می رسد خیلی 
هم پر سر و صدا نباشد چون شیوع کرونا تجربه های 
تلخی را در سینما ثبت کرده که صاحبان فیلم ها را 

برای اکران نوروزی دست به عصا کرده است. 
اکران عید نوروز کــه یکی از مهم ترین نوبت های 
اکران سال اســت، معموال با یکی دو تا از بهترین 
فیلم های جشنواره بسته می شود و برای عید سال 

آینده هم گمانه زنی هایی شده است که »شیشلیک« 
به عنوان پرفروش ترین فیلم جشنواره حتما اکران 
می شــود، اما طبق پیگیری ایســنا پخش کننده این 
فیلم اصــال قصدی برای نمایش آخرین ســاخته 
محمدحســین مهدویان در نوروز ندارد و تا بهتر 
شدن اوضاع اکران و شیوع کرونا در انتظار می ماند.

اما از آن سو »بی همه  چیز« محسن قرایی که پخش 
آن در اختیــار دفتر فیلمیران اســت، با اعالم علی 

سرتیپی از متقاضیان اکران نوروزی است.
در این بین هنوز بعضی پخش کننده ها با ابراز نگرانی 
از تجربه فیلمی مثل »شنای پروانه« منتظرند، ببیند 
میزان استقبال از چند فیلمی که به تازگی روانه پرده 

سینماها شده اند، چه می شود.
سعید خانی - مدیر دفتر پخش صبا - که به تازگی 
پردیس ســینمایی »صبامال« را هــم افتتاح کرده 
اســت، به ایســنا می گوید: دفتر ما از سال گذشته 
و امســال حدود ۱۰ فیلم را آماده اکران دارد، ولی 
مسئله اینجاست که صاحبان فیلم ها نگران هستند 
و نمی دانند شــیوع کرونا وضعیت ســینماها را به 
چه شکل پیش می برد. ابتدا باید بازخورد این چند 
فیلمی که تازه اکران شــدند، مشخص شود تا بعد 
تصمیم بگیریم چون به هر حال هر فیلمی که ساخته 
می شــود ترجیح این است که در همان سال اکران 
شود، ولی این نگرانی وجود دارد که دولت با شرایط 

فعلی چقدر می تواند اکران فیلم ها را تضمین کند؟
او که فیلم های »دینامیت«، »دوزیست«، »خط استوا« 
و »سه کام حبس« را از سال گذشته در نوبت اکران 
دارد، درباره انتخاب فیلم های اکران نوروزی ادامه 

می دهد:  اگــر بتوانیم جریان ســینما را در عید با 
فیلم های جشنواره دوباره به راه اندازیم خیلی اتفاق 
بهتری می افتد، چون اگرچه فیلم های خوب دیگری 
هم در نوبت اکران هســتند ولــی به لحاظ جریان 
رســانه ای نمایش فیلم های جشــنواره در جذب 
مخاطب تاثیر بیشتری دارد. به نظرم برای شروع باید 
دو، ســه فیلم خوب جشنواره در عید نوروز اکران 
شــوند. وی اضافه می کند، خود او هم در صورت 
ادامه دار بودن حمایت ها و مساعد بودن شرایط برای 

اکران فیلم هایی که در اختیار دارد اقدام می کند.
خانی دربــاره اینکه ممکن اســت هر چه بعضی 
فیلم های خاص بیشــتر نگه داشته شوند، مثل دو 
فیلم جشــنواره سال قبل دچار پخش غیرقانونی و 
قاچاق شوند، بیان می کند: بله این اتفاق ممکن است 
رخ دهد و به جز این، مســئله اینجاســت که همه 
معموال اکران را برای همان سالی که فیلم می سازند، 
می خواهند در حالی که شــیوع کرونا شــرایط را 
تغییر داد و دیدیم که اکران آنالین هم با شکســت 
مواجه شد. صاحبان فیلم ها نگران بازگشت سرمایه 
خود هستند و االن زمانی است که باید ببینیم چند 
فیلمی که اکران شدند، با این حمایتی که دولت در 
نظرگرفته چه عملکردی در اکران خواهند داشت. 
با اینکه نگرانی هایی از بابت تکرار اتفاق تلخی که 
برای »خوب، بد، جلف« و »شنای پروانه« در اولین 
اکران سال ۹۹ رخ داد و منجر به شکست آن ها شد، 

نیز وجود دارد.
او در پاســخ به اینکه آیا استقبال مردم از جشنواره 
فجر می تواند ســبب دلگرمی برای رونق سینما در 

ماه های آینده باشد، توضیح می دهد: استقبال مردم 
از جشنواره فجر خوب بود ولی همیشه ثابت شده 
جشــنواره معیار خوبی برای اکران نیســت، چون 

سال های قبل هم فیلم هایی در جشنواره بودند که 
مخاطب داشتند اما در اکران از آن ها استقبال نشد. در 
واقع فضای جشنواره با فضای اکران عمومی فرق 

می کند با این حال تنها ُحسن جشنواره همین بود 
که متوجه شدیم با وجود شرایط کرونایی اگر فیلم 

خوب باشد ، مردم از سینما استقبال  می کنند.

پیرو انتشار دو نوبت آگهی فراخوان مزایده عمومی در تاریخ های 20و99/10/17 در روزنامه مردم نو بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت آب 
منطقه ای زنجان در نظر دارد مزایده » اجاره ایستگاه پمپاژ حاجی قشالق جهت تجهیز و راه اندازی پرورش ماهیان سرد آبی 
www.setadiran.( به مدت سه سال« به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ir( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ انتشار این آگهی مزایده خواهد بود.

*الزم به ذکر است دیگر شرایط و مهلت های زمانی مزایده مطابق با مفاد اسناد مزایده خواهد بود.
تضمین شــرکت در مزایده مبلغ 372000000 ) ســیصدد و هفتاد و دو میلیون ( ریال است که می بایست مطابق با مفاد آیین نامه تضمین در 

معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران طبق مفاد اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد.
از کلیه شرکت کنندگان دارای تاییدیه از سازمان شیالت بابت موضوع مزایده دعوت می شود تا با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

) www.setadiran.ir(  به صورت الکترونیکی نسبت به دریافت اسناد مزایده شرکت در مزایده اقدام نمایند.
در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )سپرده(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات در بستر سامانه امکان پذیر می باشد.

۲- اصل پیشنهاد مزایده می بایست پس از بارگذاری در سامانه به صورت الک و مهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه 
ای زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند در صورت عدم تحویل اصل پیشنهاد مزایده ، مزایده گر از روند مزایده حذف و پاکت پیشنهادی وی در 

سامانه بازگشایی نخواهد گردید.
*الزم به ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده واصل شود مطلقا« ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
3- برنده مزایده می بایست وجه موضوع مزایده را نقدا« مطابق با مفاد قرارداد پیوست اسناد مزایده رداخت نموده و هرگونه مالیات، عوارض و 

نظایر آن طبق قوانین مقررات بر عهده برنده مزایده می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

5- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
ضمنا این آگهی در سایت های زیر نیز قابل دسترسی و مشاهده می باشد.

  www.iets.mporg.ir 1- سایت اطالع رسانی کشوری
  www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه ای زنجان

تجدیدآگهی مزايده

روابط عمومی شرکت آ ب منطقه ای زنجان

م ز 99/2
نوبت اول

شرکت آب منطقه ای زنجان

۱- نام دستگاه برگزار کننده مناقصه: مجتمع معدنی سرب و روی انگوران به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.
۲- عنوان مناقصه: انجام خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تأسیسات حرارتی، تأسیسات آب شرب)سرد و گرم( و تصفیه خانه های فاضالب مجتمع معدنی سرب 

و روی انگوران واقع در کیلومتر 125 جنوبغربی زنجان مطابق مفاد و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه شماره 99/22/م )تجدید مناقصه(.
3- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد: از روز یکشنبه مورخه 99/11/26 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/12/02 به مدت 6 روز.

4-نحوه دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: این مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir برگزار 
می گردد. بنابراین متقاضیان باید ضمن ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت کلیه اسناد مناقصه، نسبت به تکمیل کلیه اسناد و ارائه پیشنهاد خود به صورت الکترونیکی 

از طریق این سامانه اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات ارائه شده خارج از سامانه مذکور قابل پذیرش نمی باشد.
تبصره : مناقصه گران باید در مهلت مقرر پیشنهادات خود که شامل نسخ الکترونیکي اسناد )محتویات پاکت »ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی( می باشد را پس از 
امضاء الکترونیکي صاحبان حق امضاء مجاز و ُمهر الکترونیکي مناقصه گر در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همزمان اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را داخل 
پاکت »الف« قرار داده و پس از درج مشخصات )نام مناقصه گر، نشانی، شماره های تماس(، موضوع مناقصه و شماره مناقصه، توسط صاحبان حق امضاء مجاز مهر و 
امضاء و سپس الک و مهر نموده و حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/12/16 به نشانی مندرج در بند 7 تحویل و در ازاء آن رسید دریافت نمایند. مناقصه گزار 
به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل و یا پاکت »الف« آنها از طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد و همچنین به پیشنهاداتی که 
در سامانه ستاد بارگذاری گردیده لکن پاکت »الف« آن که حاوی اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد بطور فیزیکی تحویل دبیرخانه مناقصه گزار نگردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- زمان و نحوه ارزیابی کیفی: پاکت ارزیابی کیفی مناقصه گران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 99/12/18 توسط کمیته فنی-بازرگانی مفتوح می گردد 
و پس از ارزیابی کیفی در صورت کسب حداقل امتیاز الزم در فرآیند ارزیابی کیفی)حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز( پیشنهادات آنها)به ترتیب شامل پاکات »الف«، »ب« 
و »ج«( در جلسه گشایش ساعت 10 روز سه شنبه مورخه 99/12/19 توسط کمیسیون معامالت مفتوح می گردد و پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز را در 

ارزیابی کیفی کسب ننمایند گشوده نشده و مسترد خواهد شد.
6- زمان و نحوه گشایش پیشنهادات: گشایش پیشنهادات )گشایش پاکات »الف«،«ب« و »ج«( در ساعت 10 روز سه شنبه مورخه 99/12/19 با حضور 
اعضاء کمیسیون معامالت در نشانی مذکور در بند 6 صورت می گیرد. گشایش پاکات با حداقل پیشنهادات )حداقل یک پیشنهاد( نیز صورت گرفته و حضور فقط یک 
نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان با ارائه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه کتبی مهر و امضاء شده از طرف مناقصه گر در جلسه گشایش پیشنهادات آزاد است.
۷- محل تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: زنجان-کمربندی شمالی 22 بهمن-اراضی پائین کوه –فاز 2 -میالد یک-قطعه یک–

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران–مجتمع معدنی سرب و روی انگوران–طبقه سوم- دبیرخانه کمیسیون معامالت.
۸- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/12/16 )محتویات پاکات»ب« و »ج« و پاکت ارزیابی کیفی به صورت 

الکترونیکی از طریق بارگذاری در سامانه ستاد و پاکت »الف« به صورت فیزیکی به نشانی مندرج در بند 7(.
۹- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 905.246.423 )نهصد و پنج میلیون و دویست و چهل و شش هزار و چهارصد و بیست و سه(ریال در قالب 

ضمانتنامه بانکی معتبر.
۱0- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات و قابل تمدید تا سه ماه دیگر.

۱۱-الزامات پیمانکار: دارا بودن: 1-گواهی رتبه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات از اداره اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی یا گواهی رتبه 5 در رشته تأسیسات 
و تجهیزات یا آب از سازمان برنامه 2- دارا بودن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی.

۱۲-محل تأمین اعتبار: منابع داخلی .
.)ISIC(بر پایه کدینگ سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع :)۱3-نوع قرارداد)خدمت

۱4-دستگاه نظارت: دستگاه نظارت واحد برق، مخابرات و تأسیسات کارفرما یا نماینده معرفی شده از جانب وی می باشد.
۱5- حقوق مناقصه گزار: مناقصه گزار حق تغییر، اصالح، حذف و اضافه و یا تجدید نظر در مفاد و شرایط اسناد مناقصه و مشخصات و اقالم موضوع قرارداد، 
شرح خدمات و شرایط اختصاصی را قبل از گشایش پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم 
تغییر مقادیر یا قیمت ها باشد، در این صورت مناقصه گزار می تواند مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سامانه ستاد تغییر دهد به نحوی که آنان فرصت کافی 

برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.
۱6- کفایت اعالم هر گونه حذف یا تغییر در مفاد اسناد از طریق سامانه ستاد: هر گونه اطالع رسانی به مناقصه گران اعم از صدور هر گونه ابالغیه، 
اصالحیه، الحاقیه و اعالم هرگونه حذف، تغییر و اصالح در مفاد اسناد به مناقصه گران فقط از طریق سامانه ستاد بوده و کاماًل مکفی و به منزله ابالغ قابل تصدیق 

تلقی می گردد.
۱۷-دیگر شرایط: دیگر شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد و شرکت کنندگان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 024-33780381 

داخلی 305 دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
توأم با ارزیابی کیفی)فشرده( شماره 99/22/م – تجدید مناقصه

مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مجتمع معدنی سرب و روی انگوران

تنور اکران نوروزی ۱۴۰۰ با چه فیلم هایی گرم می شود؟

 فیلم »هر روزی اکنون« در شش شاخه از 
جوایز سینمایی»یوسی« در کشور فنالند از جمله 

بهترین بازیگر مرد نامزد دریافت جایزه شد.
به گزارش ایســنا، فیلم »هر روزی اکنون« اولین 
ســاخته بلند حامی رمضان کارگردان ایرانی - 

فنالندی/، با بازی شهاب حسینی و شبنم قربانی 
در ۶ بخــش بهترین فیلم، بهتریــن کارگردانی، 
بهترین  فیلمبــرداری،  بهترین  فیلمنامه،  بهترین 
صدا و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد )شــهاب 
مهمترین  »یوسی«،  کاندیدای جوایز  حســینی( 

جوایز سینمایی در کشور فنالند شد. 
پوریا حیدری اوره تهیه کننده همکار و مســول 
انتخاب بازیگران ایرانی این فیلم اعالم کرد، در 
تالش اســت با کسب مجوزهای الزم به زودی 
این فیلم را در ایران در سینماها و پلتفورم های 

آنالین اکران کند.
این فیلم کــه با عنوان اصلی»اولیــن برف« نیز 
شــناخته می شــود، به تازگی به بخش نســل 
جشــنواره برلین دعوت شــده و داســتان آن 
درباره زندگی پســربچه ای ۱۳ ساله در یکی از 

روستاهای فنالند اســت که زندگی اش با عدم 
پناهندگی خانــواده اش  پذیرش درخواســت 

دگرگون می شود.
شبنم قربانی، آران-سینا کشوری و کیمیا اسکندی 

دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

شهاب حسینی نامزد مهمترین جوایز سینمای فنالند شد
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 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پایه زنجان:

شرق شهر زنجان نسبت به غرب، امن تر است
 لزوم تبعیت ساختمان ها از آئین نامه 2800 | پیشرفت علم زلزله شناسی در ایران

 عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت 
تکمیلی علوم پایه زنجــان گفت: زلزله به عنوان 
یک پدیده طبیعی همواره وجود داشته و خواهد 
داشت بنابراین به جای ایجاد ترس باید نسبت به 
آگاهسازی جامعه تالش کرده و با انتقال دانش به 

زبان ساده، امید را در دل مردم زنده کرد.
دکتر عبدالرضا قدس در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: امروزه پیشرفت های زیادی 
در زمینه زلزله، حاصل شــده و با مقاوم سازی و 
استحکام بناها می توان از شدت خسارت در برابر 

زلزله ها پیشگیری کرد.
اســتاد تمام دانشــکده علــوم زمین دانشــگاه 
تحصیالت تکمیلــی علوم پایه زنجــان در باره 
پیشگیری از ورود خسارت های شدید در هنگام 
زلزله خاطرنشــان کرد: در مرحلــه اول باید هر 
ســاختمانی از ضوابط و قوانین پیروی کند که در 
این صورت، آسیب پذیری نسبت به زلزله ها کمتر 
می شود و هم اکنون ساخت ساختمان های شهری 

اینگونه شده است.
وی با بیان اینکه زلزله همیشــه وجود داشــته و 
از این به بعد هــم خواهد بود، افزود: با توجه به 
مطالعات انجام شده، شرق شهر زنجان نسبت به 

غرب، امن تر است.
قدس تصریح کرد: البته تنها گســل ها نیســتند 
کــه باعث لرزش و خرابی ها می شــوند بلکه اثر 
ســاختگاه یا همان جنس خاک نیز در این رابطه 

می تواند تاثیرگذار باشد.
عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان گفــت: اگر ضخامت خاِک نرم 
در منطقه ای زیاد باشد در صورت وقوع زلزله ای 
به بزرگای ۶ قــدرت آن مانند بزرگای ۷ به نظر 

می آید.
وی ابــراز کرد: برای مثال؛ اگر یک کاســه ژله را 
روی میز گذاشــته و ضربه ای بــه آن وارد کنید، 
بیشــتر از یک جسم ســخت، تکان می خورد که 

شرایط خاستگاه ها نیز اینگونه است.
قدس خاطرنشان کرد: زلزله به عنوان یک پدیده 
طبیعی همواره وجود داشــته و خواهد داشــت 
بنابرایــن به جای ایجــاد ترس باید نســبت به 
آگاهسازی جامعه تالش کرده و با انتقال دانش به 

زبان ساده، امید را در دل مردم زنده کرد.
*  لزوم تبعیت ساختمان ها از آئین نامه ۲800

عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 

علوم پایه زنجان با تاکید بر اینکه ساختمان ها باید 
از قوانین و مصوبات جدید شهرســازی از جمله 
آئین نامه ۲۸۰۰ تبعیت کنند، گفت: ســاختمان ها 
باید به صورت مقاوم ساخته شوند تا در صورت 

وقوع زلزله، آسیب حداقلی ببینند.
وی اظهار داشــت: ســاختمان های شهری که در 
سال های گذشته ساخته شــده اند در صورتی که 
صحیح و اصولی ســاخته شــده باشند در هنگام 

وقوع زلزله، آسیب جدی به ساختمان ها و ساکنان 
آن ها وارد نمی شود.

قــدس بــا بیان اینکــه قبــل از زلزلــه رودبار، 
پیش نویس هایی درباره آئین نامه ۲۸۰۰ بوده است، 
خاطرنشــان کرد: اما بعد از زلزلــه، اجرای این 

آئین نامه جدی گرفته شده است.
استاد تمام دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیالت 
تکمیلــی علوم پایه زنجان با بیان اینکه حدود ۳۰ 

سال پیش، سازندگان ساختمان ها اعتراض کرده و 
می گفتند دولت به ما می گوید آهن را در زیر خاک 
دفن کنید، افزود: اما امروز آرماتور بســتن، امری 
عادی شده و هیچکس شاکی نیست در حالی که 
مقاومت و استقامت آرماتور خیلی بیشتر از َشفته 
)مخلوط آب، شــن و آهک که در گذشته به پی 

ساختمان ها ریخته می شد( است.
وی گفت: بعــد از زلزله بم، نســخه های جدید 

آئین نامه ۲۸۰۰ آمد و به شدت، سختگیری شد تا 
بناها مستحکم تر از گذشته ساخته شوند.
*  پیشرفت علم زلزله شناسی در ایران

قدس ابراز کرد: ۲۸ هزار نفر در زلزله بم، ُکشــته 
شدند در حالی که این میزان در زلزله سرپل ذهاب 
۶۰۰ نفر بود که نشــان از پیشرفت چشمگیر در 

مقاوم سازی ساختمان ها دارد.
عضو هیات علمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی 
علــوم پایــه زنجان با اشــاره به پیشــرفت های 
به دســت آمده در علــوم زمیــن اظهار داشــت: 
پیشــرفت های زیادی در علوم زمین اتفاق افتاده 
به گونه ای که شــبکه زلزله نگاری کشور در زمان 
زلزله بم بــه اندازه ای فقیر بود که هم محل زلزله 
را دیر و هم مکان آن را اشتباه اعالم کرد و هم به 
اشتباه، بزرگای آن را حدود ۵ اعالم کرد در حالی 

که ۶.۸ بود.
وی افزود: اما همین شــبکه، بزرگا و محل زلزله 
ســرپل ذهاب را ظرف مدت یک ربع به صورت 
دقیــق اعــالم کرد که نشــان از پیشــرفت علم 

زلزله شناسی در ایران دارد.
به گزارش موج رسا؛ آئین نامه ایمنی ساختمان ها در 
برابر زلزله یا استاندارد ۲۸۰۰ مجموعه قوانین سازه ای 

برای طراحی لرزه ای سازه در برابر زلزله است.
تهیه و تدوین آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر 
زلزله )اســتاندارد ۲۸۰۰ ایران( یکی از اقدام های 
شایسته ای است که توســط مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی ایران و با همکاری محققان 
و متخصصان ذی ربط صورت گرفته و نقش موثر 
و ســازنده این آئین نامه در ترویج ساخت وســاز 
ایمن در کشور بر کســی پوشیده نیست. تدوین 
آئین نامه ۲۸۰۰ موجب رونق ضوابط مهندسی در 
روند ساخت وســاز کشور و در عین حال، تالش 
برای اجرای فراگیــر آن و جلوگیری از تخلفات 
در کاهش خسارات ناشــی از زلزله، بسیار موثر 

بوده است.

 فرمانــدار خــرم دره، از اخــذ مجــوز 
بیمارستان ۲۲۶ تخت خوابی این شهرستان خبر 

داد.
حجت محمدی در جمع معتمدین شهرســتان 
خــرم دره با اشــاره به اخذ مجوز بیمارســتان 
۲۲۶ تختخوابی شهرستان خرم دره، اظهار کرد: 
ســاخت بیمارســتان در این شهرستان یکی از 

نیازهای اساسی و مطالبات اصلی مردم بود.
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای کشور در سایه 
خون شهدا حاصل شده است، تصریح کرد: همه 
ما باید پاســدار این ارزش ها باشــیم و در راه 

خدمت به مردم از هیچ تالشی دریغ نکنیم.
این مسوول با اشاره به پروژه ساختمان پیام نور 
شهرستان خرم دره که علی رغم اینکه سال ها از 
کلنگ زنی آن می گذشت اما نیمه تمام باقی مانده 
بود، عنوان کرد: ساختمانی برای فعالیت دانشگاه 
پیام نور شهرستان در داخل شهر اختصاص داده 
شــده که تهاتر زمین بین دانشگاه علوم پزشکی 
و پیام نور برای راه اندازی مرکز جراحی محدود 

انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق نیاز مردم همه 
عوامل دست به دست هم دادند، ادامه داد: یکی 
از چالش های پیــش روی پروژه موضوع تهاتر 
بود که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده این 

مشکل نیز مرتفع شد.
محمدی با اشــاره به اینکه تهاتر اســناد در دو 
مرحله انجام شــد، گفت: تهاتر اول بین پیام نور 
و فرمانــداری بود که ســاختمان کانون الزهرا 
فرمانــداری به پیام نور تحویل داده شــده و در 
مرحلــه دوم، فرمانداری این ســاختمان را به 

دانشگاه علوم پزشکی تحویل داد.
فرماندار خرم دره با تاکید بر اینکه همه خدماتی 
که در شهرستان ارائه می شود به برکت انقالب 
اســت، یادآور شــد: اخذ مجوز بیمارستان و 
تالش های شــبانه روزی در این راســتا یکی از 
هــزاران وظایف مســووالن بــوده و به برکت 
انقالب و نظام اســالمی اســت و کســی حق 

مصادره آن را ندارد.
وی با اشــاره به اینکه اعتباری که در ردیف ها 
برای پروژه مرکز جراحی محدود پیش بینی شده 
حدود ۴ میلیارد تومان اســت، متذکر شد: باید 
تالش شود در ردیف های بودجه سال بعد نیز به 

این پروژه اعتبار اختصاص یابد.
محمدی با بیان اینکه بیشترین میزان جمع آوری 
تصادفات شــمال غرب کشــور را پایگاه غزال 
خرم دره به عهــده دارد که بیشــتر مصدومان 
ایــن تصادفات به بیمارســتان بوعلــی انتقال 
داده می شــوند، تاکید کرد: عالوه بر مصدومان 
حوادث مردم شهرهای اطراف از جمله سلطانیه، 
صائین قلعه و هیدج نیز از خدمات بیمارســتان 
بوعلی منتفع می شــوند تــا جایی که به جرات 
می توان گفت بیــش از ۵۰ درصد مراجعات به 
تنها بیمارستان خرم دره از شهرها و روستاهای 

همسایه است.

رییس آموزش و پــرورش خدابنده گفت: ۸۳ 
درصد دانش آموزان مقطــع اول و دوم ابتدایی 
این شهرســتان از کالس هــای حضوری بهره  

می برند.
قاســم علی افشــاری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره به قرار گرفتن شهرســتان خدابنده در 
وضعیت آبی کرونایی، اظهار کرد: در صورتی که 
شهرســتان در وضعیت قرمز کرونایی باشــد، 
آموزش به صورت مجازی در شاد و استفاده از 
ظرفیت رسانی ملی انجام می شود. در وضعیت 
زرد ۵۰ درصــد و در وضعیت آبی ۸۵ درصد 
کل دانش آموزان در مقاطع مختلف از تحصیل 

حضوری بهره  می برند.
وی با اشاره به ۹ روستای فاقد اینترنت در این 
شهرستان، تصریح کرد:  روستاهای حسین آباد، 
دوتپه علیا، چپقلو،  پرچین،  مادآباد، کوسج آباد، 
قانلو به اینترنت ۳G  دسترســی دارند؛ هرچند 
در این مناطق گاهی با نوســانات اینترنت روبه 
رو هســتنیم و این این در حالی اســت که در 
روســتا گل مکان به دلیل ضعیف بودن سرعت 
اینترنت و نیــز برای راحتــی دانش آموزان به 
فضای مجازی و شبکه شاد، اینترنت این روستا 
از روستای آهارمشــکین این شهرستان که به 
اینترنت پرسرعت متصل است، تقویت می شود.
این مسوول با بیان اینکه روستای دوغانلو فاقد 
اینترنت است و این مشکل در دست پی گیری 
است، عنوان کرد: مناطقی که کامال در وضعیت 

کرونای آبی قرار دارند و سالمتی دانش آموزان 
را هیچ خطــری تهدید نمی کند، از کالس های 
حضوری بهره مند می شوند و این در حالی است 
که در مجمــوع اول و دوم ابتدایی ۸۳ درصد، 
متوسطه اول ۷۴ درصد و هنرستان ها ۵۵ درصد 

به صورت حضوری مشغول تحصیل هستند.
افشــاری با بیــان اینکه هم اکنــون ۸۳ درصد 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایی این شهرســتان 

از کالس هــای حضــوری بهره منــد می برند، 
خاطرنشان کرد: از اول شیوع کرونا تا به امروز، 
آموزش و پرورش شهرســتان خدابنده تعداد 
۱۹۰ گوشــی هوشمند و تبلت به دانش آموزان 
نیازمند فراهم کرده است؛ بر این پایه ۹۰ مورد 
وام ۳ میلیــون تومانی با بازپرداخت کم بهره به 
خانواده های نیازمند جهت تهیه لوازم مورد نیاز 

برای فرزندان خود اختصاص داده است.

فرماندار خرم دره خبر داد

اخذ مجوز بیمارستان ۲۲۶ تخت خوابی خرم دره
رییس آموزش و پرورش خدابنده خبر داد؛

بهره مندی ۸۳ درصدی دانش آموزان مقطع اول 
و دوم ابتدایی خدابنده از کالس های حضوری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره۱۳۹۹/۱۰/۱۱-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۷۹۰کالســه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۱۸۱ رای   برابــر 
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم جواد محبی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه۵۷۹۴صادره از خرمدره در یک باب عمارت به مساحت۱۱۱.۳۰متر مربع از 
پالک۴۳۳فرعی از ۶۹اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان)ابهر صائین قلعه خیابان امام کوچه شهید جعفری(

خریداری از مالک رســمی)عادله،ملیحه و نرگس همگی مستعاله از وراث حسین علی مستعاله( 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 انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و 

صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۲۶

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

شماره۱۳۹۹/۱۰/۱۱-۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۲۷۸۱کالسه۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۴۲هیات  رای  برابر 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزع ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسین محمودلی فرزند قدرت به 
شماره شناسنامه۱۴۳صادره از خرمدره در یک باب عمارت به مساحت۱۷۹/۲۴متر مربع ازپالک۸۲۶۱فرعی 
از-۱۲۲اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان)ابهر شناط خیابان توحید شرقی کوچه ابراهیمی باالتر از لوله 
گاز(خریداری از مالک رسمی)بنیاد مستضعفان اسالمی(محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 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: ۹۹/۱۱/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۱/۲۶

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 ۹۹۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۴۹۱ مورخه ۹۹/۱۰/۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا مرادی فرزند غربت علی به شــماره شناسنامه 
۳۰۸ کد ملی ۵۸۹۹۳۴۹۰۳۴ صادره از سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک ۴۶۷۱ فرعی 
از ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۱۹۰/۲۶ مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی 
آقای قنبر ملکی فرزند کریم محرز گردیده اســت..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 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم 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: ۹۹/۱۱/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۱۱

اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر
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غروب آفتاب

17:55

اذان مغرب

18:14

نیمه شب
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اذان صبح فردا

5:38

طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:

-1
17

مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من
هک جز مالل نصیبی نمیبرید از من

زمین سوخته ام ان امید و بی ربکت
هک جز مراتع نفرت نمی چرید از من

عجب هک راه نفس بسته اید رب من و باز
رد ااظتنر نفس اهی دیگرید از من

خزان هب قیمت جان جار می زنید اما
بهار را هب پشیزی نمی خرید از من

شما ره اینه ، اهنیی اید و من همه آه
عجیب نیست کز اینسان مکّدرید از من

هن رد تبّری من نیز بیم رسوایی است
هب لب مباد هک انمی بیاورید از من

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی
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 دبیر عکس: ناصر محمدی
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مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
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دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی
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چهارسو

اولین تور گردشگری معدنی کشور کلید خورد

روی گردشگران به خاک روی انگوران باز شد
 انگوران؛ نخستین مجتمع گردشگری معدنی کشور
 اکتشاف؛ روزنه ای برای تعطیل نشدن معدن انگوران

 بعد از گذشــت هفت ماه از صدور اولین 
مجوز گردشــگری معدنی کشــور، نخستین تور 
گردشگری معدنی به میزبانی مجتمع سرب و روی 

انگوران به نام خبرنگاران کلید خورد.
مقوله گردشگری از دیرباز تا به امروز به عنوان یکی 
از دغدغه های فعاالن این عرصه برای قرار دادن این 
حوزه در زمره صنایع درآمدزا بوده و تالش شــده 
است تا با ظرفیت سازی در آثار تاریخی و طبیعی، 
زمینه حضور گردشــگران و عالقه مندان به سفر و 
جاذبه های گردشگری را فراهم کنند که در همین 
راســتا برخی از کشورها با وجود اینکه از سرمایه 
عظیمی چون نفت برخوردار نیســتند اما با تکیه 
بر این ظرفیت، توانسته اند میزبان خیل عظیمی از 
گردشگران بوده و برای خود ارزآوری داشته باشند.
وقتی قرار شد خبرنگاران بار سفر را ببندند، کمتر 
کسی فکر می کرد این ســفر، خالی از جاذبه های 
تاریخی و طبیعی باشد. در بسته گردشگردی روز 
آدینه خبرنگاران، هیچ نام و نشانی از مناطق بکر و 
تاریخی ماه نشان نبود اما وقتی قرار بود خبرنگاران 
بــه عنوان اولین گروهی کــه در قالب این تور به 
شهرستان ماه نشان سفر می کنند، حس کنجکاوی را 
لحظه به لحظه تقویت می کرد، به گونه ای که قلعه 
بهستان، کوه های رنگی و دیگر جاذبه ها برای گروه 

اعزامی از اهمیت خاصی برخوردار نبود.
پیــچ و خم ها از پی هــم پدیدار و ناپدید شــد. 
اینجا آســمان صاف و آبی مطلق بود، رنگی که از 
آسمان بسیاری از شــهرهای ما رنگ باخته است 
اما لکه های ســیاه رنگی که در حال حرکت بودند، 
توجه هر کسی را که برای اولین بار پا به این منطقه 
می گذارد، جلب می کرد. تلکابینی به طول چندین 
کیلومتر که مسافران آن از دل کوه های سر به فلک 
کشیده بیرون کشیده شده و عازم دوردست ها بود 
تا خوراک واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی 
شــود. این خاکی که قصد سفر کرده بود را خاک 

روی می نامند.
اولین تور گردشــگری معدنی کشــور به نام 

خبرنگاران
اولین تور گردشــگری معدنی کشــور به میزبانی 
معدن سرب و روی انگوران با حضور خبرنگاران 
کلید خورد و خبرنگاران ایــن بار خود، خوراک 
خبری اولین تور گردشــگری در کشــور شدند، 
توری که در جایی متفاوت پهن شد. با اینکه قدمت 
دیرینه نداشت اما حرف های زیادی برای آیندگان 
داشــت، آیندگانی که قرار نیست در روزگار خود 
فقط برای نســل خود از واژه هایی چون ابنیه های 
تاریخی اســتفاده کنند. تور گردشــگری معدنی، 
فرصتی طالیی برای آشنایی با فعالیت هایی است که 
شاید هیچ گاه فرصت قرابت با آن را نداشته باشیم.

اگــر در فیلم ها و داســتان های مختلف راجع به 
هیوالهای غول آسا به فور شنیده و همه آن ها را در 
ذهن خود مجسم کرده ایم، تور گردشگری معدنی 
این فرصت را به هر گردشگری می دهد که با یک 
هیوالی بزرگ -آن هم از نزدیک- آشــنا شــود. 
نام این هیوال »دامپتــراک« بود. این هیوالی فلزی 
با هیبت دایناســورگونه خود، یکی از جذاب ترین 
جنبنده های تور گردشــگری معدنی بود که عیار 
باالی معدن ســرب و روی انگــوران را با هیبت 
وهم انگیــزش جابه جا می کرد تا روی خاک، بیش 

از این خاک آلود نماند.
اگر گنبد ســر به فلک کشیده ســلطانیه با آن قد 
رعنای خود، کاله را از ســر گردشگران می اندازد، 
پیت شگفت انگیز معدن سرب و روی انگوران نیز 
با عمق ژرفناک خود، سر گردشگران را به تعظیم 

وا می دارد. اینجــا برخالف ابنیه های تاریخی باید 
در باالترین نقطه بایســتی تا بتوانی همه زیبایی ها 
را به نظاره بنشــینی، زیبایی هایی که شاید در نگاه 
اول زمخت و خاک آلود باشــد اما وقتی قرار است 
دل خــاک را چنگ بزنــی و از روی آن برداری، 
هیچ چنگی قادر نیست چنین آهنگ موزونی را از 

رگه های زمین به تو هدیه دهد.
انگوران؛ نخســتین مجتمع گردشگری معدنی 

کشور
خردادماه امسال مجوز نخستین مجتمع گردشگری 
معدنی کشــور در اســتان زنجان از سوی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر 
شد که در این راستا مدیر روابط عمومی و مسوول 
گردشگری مجتمع سرب و روی انگوران، هدف از 
اجرای طرح گردشگری در مناطق معدنی را کمک 
به افزایش اشتغال بومیان منطقه و نیز افزایش رونق 
اقتصادی آن ها دانسته و می گوید: از جمله مواردی 
که جذابیت خاصی برای مردم دارد، مشاهده معادن 
روباز و زیرزمینی، روش های اکتشاف و استخراج 

آن ها، تونل زیرزمینی و ... است.
عباس اولیایی با یادآوری اینکه ماشین آالت معدنی 
مورد اســتفاده برای اســتخراج معادن، مشــاهده 
انواع کانی ها و ســنگ ها به ویژه سنگ های قیمتی 
را نیز باید به دیگــر جذابیت های خاص مردم در 
تورهای گردشگری معدنی اضافه کرد، می افزاید: 
گردشــگری معدنی در معدن انگــوران به  عنوان 
بزرگ ترین معدن روباز ســرب و روی خاورمیانه 
از طرف وزیر میراث فرهنگی نیز مورد استقبال قرار 
گرفته، به همین خاطر این معدن واحدهای اقامتی 
را در داخــل این مجموعه برای اســکان تورهای 

گردشگر آماده کرده است.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به بکر بودن کشور 

از لحاظ میراث طبیعی و پدیده های جذاب طبیعت 
زنده و غیرزنده، شناســایی و بهــا دادن به معادن 
به  واســطه داشتن پیشینه بســیار طوالنی و تنوع 
معدن کاری، فرصتی بسیار مناسب برای گردشگری 
در راستای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی در کنار 
بهره برداری از معادن است، ادامه می دهد: امیدواریم 
اولین تور گردشگری با حضور خبرنگاران فرصتی 

برای تداوم این راه باشد.
روی توریستی معدن انگوران باز شد

وقتــی تاریخ برخی از آثار کهــن و به جا مانده از 
گذشــتگان را مرور می کنیم، قدمتی بسیار دیرینه 
دارد، ایــن در حالی اســت که معدن ســرب و 
روی انگوران قدمت ۱۰۰ ســاله داشــته و پروانه 
بهره برداری برای این معدن در ســال ۱۳۰۱ صادر 
شــده است ولی عماًل کار سیستماتیک معدنی آن 
از ســال ۱۳۴۸ و با تاسیس شرکت کالسیمین در 
این مکان شــروع شده و فعالیت آن تا سال ۱۳۵۷ 
که انقالب اســالمی ایران به پیروزی رسید، ادامه 
داشت و از سال ۱۳۵۸، این معدن به عنوان معدن 
ملی اعالم شده و به شرکت سهامی کل معادن ایران 

واگذار می شود.
از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۸، این شرکت همچنان 
توسط کالســیمین بهره برداری می شد اما از سال 
۱۳۷۷ شــرکت سهامی کل معادن، آن را در اختیار 
گرفت و به صــورت پیمان مدیریــت در اختیار 
شرکت توسعه معادن روی ایران قرار داد. این معدن 
تا سال ۱۳۸۵ در اختیار شرکت توسعه معادن روی 
ایران بود و از سال ۱۳۸۵ تا به امروز شرکت تهیه و 
تولید، کار بهره برداری از معدن را انجام می دهد تا 
اینکه بعد از قدمتی به بلندای یک قرن، میزبان اولین 
تور گردشگری معدنی ایران شد و روی خوش به 

گردشگران نشان داد.

به گفته متولیان این بخش، معدن ســرب و روی 
انگوران یکی از منحصر به فردترین معادن در کشور 
بوده و از لحاظ عیاری، می توان گفت که عیار این 
معدن در کل دنیا تک اســت؛ چرا که معادن روی 
به طور میانگیــن در کل دنیا با عیار ۴ تا ۵ درصد 
استخراج می شود، این در حالی است که میانگین 
عیار معدن ســرب و روی انگوران هم اکنون ۱۶ 
درصد است. یکی دیگر از ویژگی های این معدن، 
آن است که امروز به صورت همزمان )به صورت 
روباز و زیرزمینی( در حال استخراج است که چنین 

ویژگی در هیچ یک از معادن کشور وجود ندارد.
اکتشــاف؛ روزنه ای برای تعطیل نشدن معدن 

انگوران
آمار حاکی از آن اســت که معدن ســرب و روی 
انگوران به طور مســتقیم و غیرمســتقیم با تامین 
خوراک ۶۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی 
توانسته است برای نزدیک به ۲۰ هزار نفر اشتغال 
ایجاد کند و این سهم قابل توجهی از تحقق شعار 
ســال در راستای جهش تولید بوده که توسط این 
بخش تامین می شــود، هر چند مدیر معدن سرب 
و روی انگوران با تخمین اینکه تا چهار سال آینده 
ذخیره قطعی روباز این معدن به اتمام خواهد رسید، 
از آغاز برنامه اکتشــافی در این معدن برای تعطیل 

نشدن آن خبر می دهد.
علی ســاطعی با بیان اینکه برنامه پیش بینی شده 
برای اســتخراج ماده معدنــی ۸۵۰ هزار تن بوده، 
از اســتخراج ۸۰۰ هزار تن ماده معدنی در ۱۰ ماه 
گذشــته از این معدن خبر داده و با یادآوری اینکه 
تــا به امروز فروش نزدیک به یک میلیون تن ماده 
معدنی از مجتمع سرب و روی انگوران محقق شده 
است، اضافه می کند: این بدان معنی است که شعار 
جهش تولید در این بخش عملیاتی شده و پیش بینی 

می کنیم تا پایان امسال به میزان یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن ماده معدنی به فروش برسد.

ایــن فعال حوزه معدن، ذخیره قطعی این معدن را 
ســه میلیون تن ذخیره قطعی روباز و دو میلیون و 
۶۰۰ هزار تن ذخیره قطعی زیرزمینی عنوان کرده 
و با بیان اینکه با این روند اســتخراجی )۸۰۰ هزار 
تن در ســال( حدود چهار سال آینده ذخیره روباز 
این معدن به اتمام خواهد رسید، عنوان می کند: به 
همین خاطر و در راســتای پیشگیری از تعطیلی 
معــدن، برنامه اکتشــافی را آغاز کرده و امســال 
مطالعاتــی انجام و نتایج امیدبخشــی نیز حاصل 
شد که پیش بینی می کنیم سال آینده برنامه حفاری 

گمانه های زیرزمینی را داشته باشیم.
اولین تور گردشــگری معدنــی با مهر اصالت 

خبرنگاران
اولین تور گردشــگری معدنی در کشور با اولین 
گردشگران آن یعنی خبرنگاران در استان زنجان 
و با بازدیــد از مجتمع ســرب و روی انگوران 
کلیــد خورد و بی تردید راه انــدازی طرح بازدید 
عمومی از معدن انگوران، فرصتی استثنایی برای 
گردشگران بوده تا در کنار استخراج ماده معدنی 
برای کارخانه های سرب و روی کشور، به تازگی 
و بــا توجه به اینکه بســیاری از مــردم به دنبال 
جلوه ها و تجربیات ویژه  و جدیدی برای بازدید 
و گردشگری هستند، گردشگری معدنی بتواند در 
این راه گام های موثری برداشته و این ظرفیت ها 

را نیز معرفی کند.
میراث فرهنگی، گردشگری  فرنشین  صحبت های 
و صنایع دستی اســتان زنجان حاکی از آن بود که 
ماموریتی به این اداره کل در راستای معرفی مجموعه 
گردشگری سرب و روی انگوران داده شده است 
و بــا توجه به هماهنگی های صورت گرفته، مقرر 

شــد اولین تور آشناسازی مجموعه معدنی سرب 
و روی انگوران برای اصحاب رســانه برنامه ریزی 
شود، به همین خاطر ۲۴ بهمن ماه امسال که آخرین 
آدینــه این ماه بود، برای کلیــد خوردن اولین تور 
گردشگری معدنی کشور انتخاب شد تا سرفصل 
جدیدی را برای یک ظرفیت جدید گردشــگری 

باز کند.
امیر اجمنــد با تاکید بــر اینکه هــدف ما انجام 
ترم های مختلف گردشگری اســت، خاطرنشان 
می کند: خوشبختانه اولین تور گردشگری معدنی 
کشور، امروز با حضور خبرنگاران به عنوان اولین 
گردشــگران این بخش محقق شد تا فصل تازه ای 
در حوزه گردشــگری که پیش از این به ابنیه های 
تاریخی و طبیعی محدود شده بود، باز شود. بعد از 
عید نوروز سال آینده نیز ترم های جدید گردشگری 
از جمله کشــاورزی را خواهیم داشت و معتقدیم 
این ظرفیت های گردشــگری در کنار جاذبه های 
طبیعی و تاریخی می تواند فرصتی برای یک دیدار 

متفاوت باشد.
روی گردشگران به خاک روی باز شد

بی شک یکی از مهم ترین توانمندی های شهرستان 
ماه نشــان، فعالیت های معدنی بوده که غنی ترین 
معدن سرب و روی خاورمیانه و تنها معدن طالی 
فعال اســتان زنجان را در خود جای داده اســت. 
همچنین هم جواری معدن انگــوران با دو جاذبه 
طبیعــی منحصر به فرد، ییالق ماه نشــان و پایگاه 
میراث جهانی تخت سلیمان، از دیگر مزایای این 
معدن است، معدنی که قرار است از این به بعد به 
همان میزان که خاک روی را از دل زمین استخراج 
می کند، گردشگران را به دل این سرزمین فرا بخواند 

تا از نزدیک با این جاذبه آشنا شوند.
دامپتراک های غول آســا، پیت منحصــر به فرد و 
خیره کننده معدن، تونــل زیرزمینی ۱۲۰۰ متری، 
تلکابین هایــی که گنجینه ارزشــمند را از دل این 
سرزمین جابه جا می کنند، ســنگ های بزرگی که 
گاهی تمایل به ایستایی نداشته و دوست دارند از 
عرش به فرش ســقوط کننــد و ... همه بیانگر آن 
است که جاذبه در اماکن تاریخی خالصه نشده و 
پیرامون ما جاذبه هایی از جنس دیگر وجود دارد که 
شاید گذشتگان نیز چون نیک به آثارشان معطوف 
نشده اند، امروز ما آن ها را دستاویزی برای برگزاری 

تور گردشگری خود قرار داده ایم.
مشاهده نحوه اســتخراج ماده معدنی، چگونگی 
برداشت محصول توسط کشاورزان زحمت کش و 
هزاران فعالیتی که به سادگی از کنار آن می گذریم، 
می تواند تلنگری برای نسلی باشد که شاید دل شان 
را فقط به داشــته های کهن این ســرزمین خوش 
نکنند. بی تردید حضور در چنین مکان هایی نه فقط 
به لحاظ گردشــگری، بلکه بهانه ای است تا نسل 
امروز از نزدیک با ظرفیت هایی که شــاید تا چند 
سال آینده به فراموشی سپرده خواهد شد، آشنا شده 
و خود راوی آنچه که دیده اند، برای نسل های بعدتر 

باشند.
اولین تور گردشــگری معدنی کم کم به لحظات 
پایانی خــود نزدیک می شــود. تلکابین معدن از 
حرکت باز ایســتاده تــا حرکت مــا را به نظاره 
بنشــیند. خاک روی امروز روی خوش خود را به 
گردشگران اولین تور نشان داد اما هنوز یک سؤال 
در ذهن همه ما جا خوش کرده و آن اینکه آیا روی 
خاک روی معــدن انگوران به مردمان محروم این 
خطه از سرزمین نیز روی خوش نشان خواهد داد، 
یا این روی خوش فقط سهم گردشگران است و نه 

سفره مردم ماه نشان!

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان زنجان گفت: تعداد نفرات 
شرکت کننده در تورهای طبیعت گردی باید کمتر 

از ۲۵ نفر باشد.
امیر ارجمند اظهار کــرد: یکی از موضوعاتی که 
میراث فرهنگی به جدیت با آن برخورد می کند، 

تورهای گردشگری غیرمجاز است.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 

گردشگری استان زنجان با بیان اینکه برنامه  های 
اجرای تور در اســتان باید در سامانه گشت ثبت 
شــوند، گفت: در صورت برگزاری هرگونه تور 
طبیعت گردی بدون اخذ مجوز قانونی از معاونت 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی برخورد قانونــی در انتظار آنان 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه با ثبت اطالعات و برنامه های 

سفر کد رهگیری مربوط به برنامه گشت با هدف 
رصد اجرای آن به نیروی انتظامی ارسال می شود، 
اضافه کرد: در صورتی که اجرای برنامه سفر در 
خارج از ســامانه ثبت گشت انجام شود، نیروی 
انتظامی از ادامــه فعالیت آنها جلوگیری به عمل 

خواهد آورد.
ارجمند با اشاره به مســوولیت این اداره کل در 
برخورد با تورهای گردشــگری غیرمجاز گفت: 

در این راستا جلسات متعددی با نیروی انتظامی 
برگزار شده و یکی از ضوابط تعیین شده برای این 
تورها حضور کمتر از ۲۵ نفر در این تورها است.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان با بیان اینکه افزایش تعداد 
شرکت کننده در تور در واقع آسیب به طبیعت و 
محیط زیست است و در صورت مشاهده، با آن 
برخورد جدی و قانونی خواهد شــد، افزود: در 

شرایط کنونی تاکید ما بیشتر بر برگزاری تورهای 
گردشگری طبیعت گردی و حضور گردشگران 

در جاذبه های طبیعی و یا جاذبه های دارای فضای 
باز  است.

فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان :

تورهای طبیعت گردی نباید بیشتر از 25 نفر باشد


