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 تاثیرپذیری از برخی کانال های رسانه ای 
بــرای انجــام ســرمایه گذاری های اقتصــادی 
مســاله ای است که یک اقتصاددان به دلیل امکان 

منفعت محوری نسبت به آن هشدار می دهد.
به گزارش ایســنا، رفتار اقتصادی شهروندان در 
شرایط حساس اقتصادی مساله ای است که بسیار 
اهمیت پیدا می کنــد، چرا که اگر این رفتارها در 
جهت خالف سیاســت های اقتصــادی مدیران 
اقتصادی باشــد می تواند منجر بــه ناکارامدی 
آن سیاســت ها شود. از ســوی دیگر اگر همین 
شــهروندان با آموزش های الزم بتوانند مســیر 
درست سرمایه گذاری ها را تشخیص دهند حجم 
زیادی از مشکالت مربوط به بازارهای سرمایه ای 

خود به خود حل خواهد شد.
در ایــن باره ایمان اســالمیان - اقتصاددان - در 
گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه نااطمینانی ها و 
اضطراب ها در جامعه باعث می شود سیاست های 
اقتصادی کارایی خود را از دســت بدهند، اظهار 
کرد: اتفاقات سال ۱۳۹۷ اضطراب زیادی را برای 
شــهروندان ایجاد کرد که بروز آن را در رشــد 
غیرطبیعی نرخ برابری ارزمشاهده کردیم و حاال 
می دانیم که علت اصلــی آن رفتارهای اقتصادی 

غیرعادی مردم بود.
این اقتصاددان در ادامه با هوشمند توصیف کردن 
اقدامات تیم جدید بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی 
از اتفاقاتت خوبی که در این نهاد رخ داده اســت 
سیاســت های اقتضایی و هوشمند بانک مرکزی 
است. این نهاد با استفاده از ابزارهای انبساطی خود 

می تواند آبی سرد بر آتش تورم بریزد.
او با بیان اینکه عملیات بازار باز می تواند تاثیری 
بنیادی بر کاهش نرخ تورم بگذارد، گفت که اتخاذ 
این گونه سیاست ها توسط بانک مرکزی در کوتاه 
مدت اثر محسوسی بر تورم دارد و در بلندمدت 

نیز به شرط کنترل رکود می تواند موفق باشد.
اســالمیان در ادامه به گزینه های مناســب برای 
ســرمایه گذاری های خرد نیز اشاره کرد و گفت: 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک مدل خوبی 
از سرمایه گذاری ها در بازارهای سرمایه ای هستند 
که عالوه بر ســوددهی مناسب باعث سوق دادن 

سرمایه ها به سمت تولید هم خواهد شد.

او با تاکید بر بایســتگی دادن  آموزش های مالی 
به شــهروندان برای ارتقای سواد مالی آنها اظهار 
کرد: بسیاری از سرمایه گذاری های شهروندان بر 
اساس سیگنال های چند کانال تلگرامی است که 
این بسیار خطرناک اســت، چرا که این کانال ها 
معموال بر پایه منافع شخصی خود چنین فضایی 

را ایجاد می کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این بسیاری از شهروندان 
با ســرمایه های خرد خود به بازارهای سرمایه ای 
مانند بازار ارز و طال وارد شــده بودند که به دلیل 
تالطمات این حوزه برخــی از آنها با ضررهای 

سنگینی مواجه شدند.

 مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: 
قیمت هر کیلو گوشــت گوساله بدون استخوان 
باید حداکثر ۸۰ هزار تومان و همچنین قیمت هر 

کیلو شقه گوسفندی ۹۰ هزار تومان باشد.
سعید سلطانی سروستانی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه قیمت هر کیلو دام زنده سنگین ۳۲ 
هزار تومان و قیمت هر کیلو دام زنده ســبک ۴۲ 
هزار تومان است، تصریح کرد: بنابراین با توجه به 
این قیمت ها باید هر کیلو گوشت گوساله بدون 
استخوان و شقه گوســفندی به ترتیب با قیمت 
حداکثر ۸۰ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان به دست 

مصرف کننده برسد.
وی درباره موضوع تامین بخشی از نهاده های دامی 
که بر عهده اتحادیه دامداران گذاشته شده است، 
اظهار کرد: از ســال گذشته از حدود ۱۴ میلیون 
تن نهاده ای که وارد کشــور شــده است، توزیع 
نیم درصــد آن یعنی معادل ۷۰ هزار تن به عهده 
اتحادیه گذاشــته است که  با توزیع ۲۰ هزار تن 
نهاده کنجاله ســویا، قیمت کنجاله سویا از ۵ تا 
۶ هــزار تومان به ۳ هزار تومان کاهش پیدا کرده 

است.
این مقام مسوول در پایان با بیان اینکه اگر توزیع 
قســمت عمده ای از نهاده ها را در اختیار اتحادیه 

دامداران قــرار بدهند، قیمت ها به قیمت مصوبه 
دولت خواهد رســید، خاطرنشان کرد: اگر صفر 
تا صد نهاده های گوشــت و شیر را در اختیار ما 
قرار بدهند، قیمت تمام شده شیر و گوشت پایین 
می آیــد و می توانیم اعالم کنیم که قیمت نهاده ها 
ثابت می ماند تا شرایط بهتری هم برای دامداران و 

هم برای مصرف کنندگان ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالی است که 

چند روز گذشته علیرضا ملکی - رییس اتحادیه 
فروشــندگان گوشت گوســفندی - اظهار کرد: 
قیمت گوشت و دام نســبت به دو هفته گذشته 
تغییر آنچنانی نداشــته و افزایش قیمتی را تجربه 
نکــرده به گونه ای که هم اکنــون قیمت هر کیلو 
گوشت دام سنگین در محدوده ۹۰ هزار تومان و 
هر کیلو شقه بدون دنبه گوسفندی در حدود ۱۰۳ 

هزار تومان است.

 بــا مصوبه ســتاد تنظیم بازار کشــور 
و با تخصیص ســهمیه اســتانی، توزیع دفاتر 

دانش آموزی با نرخ مصوب دولتی آغاز شد.
به گزارش ایســنا به نقــل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مجمــوع دفاتر دانش آموزی 
تولید شــده با تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزون 
بر ۱۵ میلیون جلد اســت که بیش از ۲ میلیون 
و ۲۰۳ هــزار جلد آن به دانــش آموزان تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی به تعداد ۵ جلد به ازای هر دانش آموز، 

اختصاص یافته است.
۵۰ درصد مابقی دفاتر دانش آموزی به ۱۰ استان 
محروم کشور و برحســب درصد تعداد دانش 
آموزان هر استان طبق اعالم وزارت آموزش و 

پرورش ارسال خواهد شد.
۵۰ درصد باقیمانده نیز بین دیگر اســتان ها و 
بــا توجه به درصــد دانش آموزان هر اســتان 

تخصیص داده شده است.
در مورد توزیع نوشت افزار بر پایه آمار اعالمی 
تولیدکنندگان نوشت  انجمن صنفی کارفرمایی 
افزار کشور، تعداد ۴۴۰ هزار قراص )هر قراص 
۱۴۴ عدد( مداد مشــکی و رنگــی، ۲۰۰ هزار 
قراص مداد پلیمری و ۲۰ میلیون خودکار آماده 

توزیع در استان هاست.
گفتنی اســت طبق مصوبه کارگروه تنظیم بازار 
کشــور قیمت دفاتر دانش آمــوزی به ترتیب 
دفترچه ۴۰ برگ، ۱۷۰۰ تومان، ۶۰ برگ، ۲۵۰۰ 
برگ، ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است.تومان، ۸۰ بــرگ، ۳۴۰۰ تومان و دفترچه ۱۰۰ 

به هر سفارشی برای سرمایه گذاری گوش ندهید قیمت منطقی گوشت از نظر اتحادیه دامداران:

گوشت گوساله ۸۰، شقه گوسفندی ۹۰ هزار تومان

طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

توزیع دفاتر دانش آموزی با نرخ دولتی آغاز شد 

منطقه گردشگری گاوه زنگ
با ظرفیت های اقتصادی

اما بدون بهره وری

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد دو دستگاه خودروی مازاد خود به شرح زیر را از 
طریق مزایده به فروش برساند.
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رویه  6

همین هک نیزه جدا رکد اتر و پود تنت را

کبورتان همه خواندند شعر رپ زدنت را

ل ببندند
خی

شمشیر ات د
کمند و نیزه و 

نشاهن رفته ز ره چار سو رضیح تنت را

مدیران مجموعه های باغی خواستار شدند؛ 

تا تعیین تکلیف قانون جدید مهلت دهید
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با حضور وزیر علوم،
از طرح پژوهشی شرکت 
آبفای زنجان رونمایی شد

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: رونمایی از طرح پژوهشی 
شرکت آبفای استان زنجان با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فن آوری در نمایشگاه محصوالت 

فن آورانه استان زنجان انجام شد.
به گزارش زنگان امروز، علیرضا جزء قاســمی 
اظهار داشــت: دکتر غالمی در بازدید از غرفه 
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان اعالم 
کردند: وزارت علوم از طرح هایی که تولید آن، 
نیازهای داخلی کشور را تامین می کنداستقبال 

بعمل می آورد.
در همین حال مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: پروژه تولید فوتو راکتور 
 LED تصفیه آب بر پایه المپ های کم مصرف
ناحیه فرا بنفش به عنوان یکی از محصوالت فن 

آوارنه در استان زنجان رونمایی شد.
جزء قاســمی گفت: این پــروژه تحت عنوان 
مطالعه و طراحی سیستم های تصفیه پساب های 
آلوده به مواد آلی بر پایه المپ های کم مصرف 
LED ناحیه فرابنفش با کارفرمایی شرکت آب و 

فاضالب استان زنجان اجریی شده است.
وی افــزود: مجری این طرح دانشــگاه زنجان 
می باشــد که دکتر محمد حسین رسولی فرد 

سرپرستی اجرای آن را بر عهده دارد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: این طرح در تصفیه خانه های آب 
و فاضالب شهری کاربرد دارد که با بهره گیری 
از آن می توان مصرف کلر در مرحله کلر زنی را 
کاهش و مواد آالینده آلی را در هنگام تصفیه از 
بین برد. جزء قاسمی اضافه کرد: از دیگر مزایای 
دســتگاه فوتو راکتور تصفیه آب بر پایه المپ 
های کم مصرف LED  ناحیه فرا بنفش، افزایش 
سرعت فرآیند تصفیه می باشد که می تواند در 
بهره مندی مطلوب مشترکان از خدمات شرکت 

آب و فاضالب تاثیر چشمگیری داشته باشد.
این مســوول یادآور شــد: رونق تولید ملی و 
خودکفایی در رفــع نیاز های دخلی بزرگترین 
 راهکار جهت تحقق توســعه پایدار در کشور 
می باشد که شرکت آب و فاضالب نیز با تولید 
این دســتگاه تالش کرده اســت گامی در این 

جهت بردارد.

خبـر

کسب تندیس و لوح تقدیر 
نشریات بانک آینده در 

چهاردهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی

 نشــریات بانک آینده، در چهاردهمین 
جشــنواره ملی انتشــارات روابط عمومی، با 
دریافت تندیس و لوح تقدیر، در زمره »نشریات 

برتر«، قرار گرفتند.
با رای هیــأت داوران، متشــکل از؛ جمعی از 
متخصصان و صاحبنظران عرصه ارتباطات، »پیام 
آینده«، نشریه رسمی و سازمانی بانک آینده، در 
بخش »خبر»، رتبه دوم را کسب کرد. همچنین 
»ویژه نامه« بانــک آینده که به صورت ماهانه، به 
چاپ و نشر میرســد نیز، رتبه دوم را بهدست 
آورد. شــایان ذکر است؛ این ارزیابی، در سطح 
ملی، انجام شده است که نشریات بانک آینده، 
موفق شدند تا پس از ارزیابی و داوری های انجام 
گرفته، توسط انجمن متخصصان روابط عمومی 
و جمعی از اساتید علوم ارتباطات و با لحاظ قرار 
دادن معیارهای مختلف سنجش علمی محتوا و 

فرم نشریات، به این رتبه دست یابند.
گفتنی است؛ »پیام آینده«، پل ارتباطی شهروندان 
بانک آینده، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان 
اســت که فعالیتها و عملکرد بانک آینده را، به 
اطــالع عموم رســانده و آیینه تمــام نمایی از 

فعالیت های بانک آینده را، نشان میدهد.
»اعطــای بیش از 4.200 میلیــارد ریال وام 

قرض الحسنه توسط بانک آینده«
بانک آینده، هم زمان با روز بانکداری اســالمی 
)1398/06/10(، در راســتای تحقق مواد قانونی 
عملیات بانکداری بدون ربا و هم چنین توســعه 
و ترویج ســنت الهی قرض الحسنه، اعالم کرد؛ 
از زمان پیوســتن به سامانه ازدواج بانک مرکزی 
ج.ا.ایران، )سال 1394(، تا پایان امردادماه امسال، 
تعداد بیست و هشت هزار فقره وام قرض الحسنه 
ازدواج و با مبلغی بالغ بر ســه هزار و هشتصد و 
شــصت میلیارد ریال، پرداخت و توانسته است؛ 
نقش خویش را در ایفای مســوولیت اجتماعی 
از این طریق ایفا نماید. در ضمن، از سال 1398 
نیز با توجه به افزایش ســقف وام ازدواج بر پایه 
تبصره )16( قانون بودجه، بانک آینده، داوطلبانه، 
مبلغ تعهــدات ماهانه خویــش را به مبلغ 459 
) چهارصــد و پنجاه و نه( میلیــارد ریال در ماه 
افزایش داده و به منظور تسریع و تسهیل فرآیند 
پرداخت برای متقاضیان، تعداد شعب ارائه دهنده 
خدمــات وام قرض الحســنه ازدواج را به 180 
شعبه گســترش داده است. شــایان ذکر است؛ 
نزدیک 3 هزار فقره وام قرض الحسنه با مجموع 
419 )چهارصد و نوزده( میلیارد ریال، در قالب 
طرح های اشــتغال زایی، مشاغل خانگی، کمک 
هزینه تحصیلی، درمان، سیل و زلزله، ضروری و 
تعمیر مسکن، نیز توسط بانک آینده، در طول این 

مدت، پرداخت شده است.

خبـر با اعالم تعداد فعاالن بخش معدن زنجان؛

نان2671نفراززیرسنگدرمیآید
 رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: هم اکنون 2671 نفر در معادن 

استان مشغول به کار هستند.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
2000 میلیارد ریال سرمایه گذاری در معادن استان 
زنجــان صورت گرفته، به طــوری که 61 درصد 
ســرمایه گذاری صورت گرفتــه در بخش معادن 
فلزی اســتان بوده که بالغ بر 1220 میلیارد ریال 

است.
این مسوول با بیان اینکه 28 درصد سرمایه گذاری 
در بخش معــادن غیرفلزی و 10 درصد در زمینه 
سنگ های نما است، ادامه داد: 382 معدن در سطح 
استان وجود دارد که از این تعداد 320 معدن فعال 
و 62 معدن غیرفعال هستند و 61 درصد از معادن 

استان در زمینه غیرفلزی است.
وی با اشــاره به پراکندگی معادن در سطح استان، 
افزود: 139 معدن در شهرستان زنجان، 67 معدن 

در شهرستان ماه نشان، 62 معدن در ابهر و مابقی در 
دیگر شهرستان های استان قرار دارد که هم اکنون 

2671 نفر در معادن استان مشغول به کار هستند.
فغفوری تصریح کرد: برخــی از معادن غیرفعال 
اســتان قابلیت ســرمایه گذاری مجدد داشــته و 
با فعال شــدن خــود می تواند به توســعه محل 
قرارگیری جغرافیایی خود و نیز اشتغال و افزایش 

سرمایه گذاری کمک کند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان، یادآور شــد: در تالش هســتیم بتوانیم با 
ایجاد زنجیره ای در استان، شاهد فعالیت معادن و 
استفاده از پتانسیل های موجود باشیم که با اجرای 
طرح احیای معادن، زمینه اشتغال زایی و تولید مواد 
معدنی فراهم می شود و امیدواریم با پویاتر شدن 
بخش معدن، شاهد حضور سرمایه گذاران جدید 
در این بخش و اســتفاده از پتانسیل های موجود 

باشیم.

 طرح بخشــودگی جرایــم کارفرمایان 
خوش حســاب در اســتان زنجان همزمان با 
سراســر کشــور اجرا می شــود و کارفرمایان 
می توانند تا 13 شــهریور از این فرصت استفاده 

کنند.
فرنشین تامین اجتماعی اســتان زنجان در این 
خصــوص به خبرنگار ایرنا گفــت: با توجه به 
نامگذاری امسال به عنوان رونق تولید از سوی 
رهبر معظم انقالب و در اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت کارفرمایان 
خوش حساب این طرح امسال نیز اجرا می شود.
مســعود علیــاری افــزود: بر پایه ایــن طرح، 
واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به 

طور غیر ارادی با بروز حوادث غیرمترقبه، آثار 
مالی تحریم های اقتصادی و نوســان های ارزی 
که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولید کارگاه ها 
داشــته و طی دوره مشــخص منجر به تعطیلی 
موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شــدن آنها 
شده است، مشــمول بخشودگی جرایم بیمه ای 

کارفرمایان خوش حساب می شوند.
وی اضافه کرد: پارسال یک هزار و 211 کارگاه 
مشمول درخواست برای طرح بخشودگی جرائم 
کارفرمایان شــدند که از این تعداد درخواست 
یک هزار و 129 واحــد کارگاهی تایید و مبلغ 

بدهی هفت هزارو 743 واحد نیز تقسیط شد.
این مســوول ادامه داد: هیات وزیران در اجرای 

ماده )13( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی در تأمین نیازهای کشــور و تقویت 
آنها در  امر صادرات، موضوع بخشودگی جرایم 
بیمــه ای کارفرمایان را مصوب کرده اســت و 
بالفاصله پــس از ابالغ این قانون به ســازمان 
تامین اجتماعی، بخشــنامه آن تهیه و به تمامی 
واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور 

ابالغ شده است.
 به گفته علیاری، بر پایه این مصوبه، کارفرمایان 
کارگاه های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع 
موانــع تولیــد و کارگروه های اســتانی آن، در 
صورتی کــه جرایم آنها مربوط به قبل از تاریخ  
29 اسفند 96 باشد، چنانچه تا 13شهریور98 در 

مورد پرداخت و یا تقســیط اصل بدهی قطعی 
 شــده، با ســازمان تأمین اجتماعی توافق کنند،
از بخشــودگی جرایم متعلقه برخوردار خواهند 

شد.
قانون بخشودگی جرایم در ارتباط با کارفرمایانی 
اجرا می شــود که حق بیمه کارگران زیرپوشش 
خــود را به صورت منظــم و مطابق با قانون به 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند اما به 
دلیل بروز مشکالت ناخواسته از جمله حوادث 
و بالیای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات 
نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق 
بیمــه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار 

بازمانده اند. 

 استفاده از نوشت افزارهای داخلی نیازمند 
ایجاد بستر، فرهنگ سازی الزم، رفع موانع موجود 
و برنامه ریزی مدون و هدفمند در این زمینه است 
کــه در این صورت می توان به افزایش روزافزون 
کیفیت کاالهای تولیدی در داخل و رغبت هرچه 

بیشتر مصرف کنندگان آن امیدوار بود.
شهریور که از راه می رسد، تکاپو و هیجان در بین 
خانواده های ایرانــی و دانش آموزان برای خرید 
لوازم التحریر و کاالهای مورد نیاز تحصیل، موج 
می زند که در این میان خرید کیف و کفش مدرسه 
نیز دانش آموزان و خانواده آنها را بیش از گذشته 
به خود مشــغول می کند تا بتوانند کاالهای مورد 
نیاز و دلخواه خود را بر پایه سلیقه و میزان توانایی 

اقتصادی خانواده تهیه کنند.
بررســی ها نشــان می دهد که خرید نوشت افزار 
آن هــم از نوع تولیــد داخلی، اســتاندارد و با 
قمیت مناســب از جمله مهم تریــن دغدغه های 
خانواده های زنجانی در آستانه بازگشایی مدارس 
محسوب می شــود و در برخی خانوارها ذوق و 
شوق تامین این مایحتاج جای خود را به نگرانی و 
احساسی ناخوشایند داده است، چراکه تنگناهای 
اقتصادی مانع از کسب رضایت دانش آموزان در 

این خریدها می شود.
از طرفی فروشــندگان نوشت افزار در زنجان نیز 
بر این باورنــد افزایش قیمت کاغذ و مواد اولیه، 
ضعــف در کاراکترســازی برای کــودکان، نبود 
پیوســت فرهنگی و گرانی کاالهــا از مهمترین 
چالش هایی اســت کــه تولیدکنندگان نوشــت 
افزارهای ایرانی اســالمی را در عرصه رقابت با 
کاالهای خارجی کم توان می کند و همین مساله 
رغبت گروه هــای هدف را برای خرید کاالهای 

نوع خارجی به مراتب افزایش داده است.
لیال 35 ســاله  با فرزند 14 ســاله خود در حال 
خرید نوشت افزار در یکی از فروشگاه های سطح 
شهر بود، به خبرنگار ایرنا گفت: مبلغ 660 هزار 
تومان برای خرید لوازم مورد نیاز تحصیل پسرم 
که امسال در پایه هشتم تحصیل خواهد کرد هزینه 
کردم و قیمت ها در مقایسه با سال گذشته افزایش 

چشمگیری دارد.
وی اضافه کرد: چند ســالی اســت برای خرید 
نوشــت افزار مورد نیاز فرزندم محصول خارجی 

را انتخــاب می کنم، چون 
در مقایسه با کاالی داخلی 
از کیفیــت، دوام و تنــوع 
بیشتری برخوردار بوده، در 
حالیکه تولیدات کشورمان 
ایــن حــوزه ضعیف  در 

است.
این شهروند زنجانی ادامه 
پارســال یــک مداد  داد: 
اتود ایرانی برای اســتفاده 
فرزندم خریداری کردم که 
شوربختانه کیفیت الزم را 
نداشت و دوباره مجبور به 
خرید این نوشــت افزار از 

نوع خارجی آن شدم.
وی اظهار داشــت: در این 
میان دفترهــای ایرانی در 
بیــن دیگر اقالم از کیفیت 
مناسبی برخوردار است و 
تا حدودی می توان گفت 
رضایتمندی  بسیار خوبی 
در این بخش وجود داشته 
اما در دیگــر اقالم چنین 

وضعیت حاکم نیست.
 دانش آموز پایه هشتم نیز ادامه داد: سال گذشته 
کیف تولید داخلی را  برای استفاده در طول سال 
تحصیلی انتخاب و خریداری کردم اما میانه های 

سال کف آن به یکباره پاره شد.
وی اضافه کرد: نوشــت افزارهــای ایرانی برای 
دانش آموزان جذابیــت کافی را ندارند و این در 
حالی است که محصوالت خارجی تنوع بیشتری 
دارند و تقریبا همه ســلیقه ها در آنها لحاظ شده 

است.
یک شهروند دیگر با اشاره به افزایش قیمت چند 
برابری انواع نوشت افزار در سال جاری نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل گفت: این مساله حتی در 
اقالم کوچــک تر از قبیل مدادپاکن، خودکار و و 
غیره بیشتر نمود دارد و بر این پایه از خرید برخی 

موارد صرف نظر کردم.
وی اظهار داشــت: افزایش قیمــت، توان خرید 
خانواده هــا را به مراتب کاهــش داده و پرداخت 

این مبالغ برای خانواده هایی که دارای چند فرزند 
مدرسه ای هستند، بسیار سنگین است.

این شــهروند زنجانــی ادامه داد: بــرای ترغیب 
خانواده هــا به ویژه دانش آمــوزان جهت خرید 
نوشــت افزار داخلی باید کیفیت و تنوع را لحاظ 
کرد و این موضوعی اســت که کمتر در این نوع  

اقالم مشاهده می شود.
۸0 درصد نوشت افزارها خارجی است

رییس اتحادیه کتاب و نوشت افزار فروشان زنجان 
نیز در گفت و گو با خبرنگار با اشــاره به اینکه 
قیمت نوشت افزارهای داخلی و خارجی امسال 
در مقایســه با سال گذشــته بین 2 تا چهار برابر 
افزایش یافته اســت، گفت: این مســاله از رونق 
خرید و فروش نوشت افزار به طور چشمگیری 

کاسته است.
فریدون رســتمخانی افزود: هم اکنون 80 درصد 
نوشت افزارهای موجود در بازار را نوع خارجی 
آن تشکیل می دهند و بر این مبنا اغلب گروه های 

هدف این نوع کاالهــا را به دلیل کیفیت و تنوع 
خریــداری می کنند، در حالی کــه کاالی تولید 
داخل به جزء اقالم خاص چندان استقبالی ندارند.
وی اضافــه کرد: به عنــوان نمونه خــودکار و 
مدادپاکــن که جــزء اقالم مهم و بایســته دانش 
آموزان در امر تحصیل محسوب می شود، تولید 
داخــل آن از کیفیت پایینی برخوردار اســت اما 

برندهای خارجی طرفداران بیشتری دارد.
رستمخانی افزود: هم اکنون 150 واحد در حوزه 
مربوط به نوشــت افزار در شــهر زنجان فعالیت 
می کنند که از این تعداد 20 واحد کتابفروش اعم 
از کتاب درسی، پنج واحد فروش کاغذ را تشکیل 
می دهد که در مقایسه با چهار سال گذشته ثابت 

مانده اند و بر تعداد آنها افزوده  نشده است.
وی اظهار داشت: فعاالن این عرصه به طور معمول 
10 ماه با رکود فروش مواجه هســتند و تنها در 
2 ماه شــهریور و مهر  وضعیــت خوبی وجود 
دارند، این در حالی است که مشکالت اقتصادی، 

تداخل  ها،  قیمت  افزایش 
صنوف دیگر، دستفروشان، 
پاییزه  نمایشگاه  برگزاری 
مانع از رونق روز آنها می 

شود.
و  کتاب  اتحادیــه  رییس 
نوشت افزار فروشان زنجان 
ادامه داد: هر چند اقداماتی 
در زمینه تولید محصوالت 
مربــوط به نوشــت افزار 
انجــام گرفته امــا آنگونه 
باید و شــاید کارساز  که 
نبوده، چرا که ســه فاکتور 
مهم کیفیت، تنوع و قیمت 
ارزان مد نظر قرار نگرفته 
و همیــن مســاله مراجعه 
کننــدگان را به خرید نوع 
خارجی آن هدایت می کند.
وی یکی از مشکالت پیش 
روی این حــوزه را ورود 
کاالهــای قاچــاق عنوان 
کرد و گفت: نبود حمایت 
تولید  از سوی  کافی  های 
کنندگان و عدم تخصیص منابع بانکی نیز موجب 
شــده متقاضیان تمایل کمتری برای گسترش این 
حوزه داشــته باشند، در صورتی که ایجاد شرایط 

بهتر می تواند چشم انداز خوبی را ترسیم کند.
رستمخانی افزود: میزان فروش صنوف این بخش 
در سال های گذشــته وضعیت بهتری داشت، در 
حالــی که وجود مشــکالت و معضالت فراوان 
موجب شده فروش آنها نسبت به گذشته به یک 

سوم تقلیل یابد.
این فعال فرهنگی که از ســال 63 در این شــغل 
مشغول است، یادآور شد: ترویج فرهنگ مصرف 
کاالی ایرانــی در صورت رعایت مولفه های یاد 
شده و تبلیغ آن از ســوی آموزش و پرورش به 
ویژه از ســوی معلمان نتیجه خوبی را به همراه 

دارد.
کیفیت مولفه فراموش ششده  در تولید  کاالی 

داخلی
یکی از فروشندگان نوشت افزار نیز در این ارتباط 

گفت: بیشــتر مراجعه کنندگان برای خرید اقالم 
مورد نیاز فرزندان خود بــرای تحصیل به دنبال 
جنس خارجی هستند  چرا که در مقایسه با نوع 
ایرانی آن از کیفیت و تنوع پبیشــتری برخوردار 

است.
الناز بهلولی افزود: قیمت این نوع کاالها چه نوع 
داخلی و چه خارجی روند افزایشی دارد که حتی 
شــمار مراجعه کنندگان را کاهش داده، به طوری 
که سال گذشــته در 10 روز اول شهریور شمار 
فاکتورهای صادر شــده از  90 مورد بود و امسال 

به 70 تا 80 مورد کاهش یافته است.
او ادامه داد: قیمت نوشــت افزار برای خانواده ها 
اهمیت بیشتری دارد و خانواده ها مایلند بر مبنا و  
شاخص هایی جنس مورد نظر حتی با قیمت باال 
خریــداری کنند و به عبارتی ازبا خرید جنس بی 

کیفیت هزینه های مضاعفی نداشته باشند.
یک فروشــنده دیگر نیز ادامه داد: بحران کاغذ بر 
قیمت نوشت افزارها بسیار تاثیرگذار بود و تا سه 
برابر این قیمت ها افزایش یافته است که نوسانات 
اقتصادی و قمیت ارز  نیز در این وضعیت دخیل 

است.
وی اضافه کــرد: روند کنونی از کاهش تدریجی 
قیمت ها حکایت دارد که امیداواریم این مهم در 
ترغیب گروه های هدف اثر گذار باشد و بر رونق 

این حوزه بیش از گذشته بیفزاید.
بهزاد رستمخانی افزود: بیشتر  افراد در بازه زمانی 
15 شهریور تا 15 مهر برای خرید، به این مکان و 
دیگر واحدهای نوشــت افزار مراجعه می کنند و  
در ایــن میان این اصل مهم را نباید فراموش کرد 
که نوشــت افزار ایرانی فاقد کیفیت الزم بوده و 
این موضوع در 20 سال فعالیت بخوبی نمود دارد.

وی اظهار داشت: متاسفانه در تولید کاالهای این 
بخــش طراحی و دقت الزم انجام نمی گیرد و به 
نوعی ســهل انگاری وجود دارد، در صورتی که 
قدری خالقیت و نوآوری می تواند به پویایی روز 

افزون این حوزه منتهی شود.
این فروشــنده ادامه داد:  کاالهای خارجی بسته 
بندی هــای جذابی دارند که نوع ایرانی آنها فاقد 
این ویژگی مهم اســت و از طرفی به جرات می 
توان گفت کشورمان در تولید دفتر جز بهترین ها 

محسوب می شود.

کیفیت،مولفهفراموششدهدرنوشتافزارهایایرانی

فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان:

کارفرمایان
ازفرصتبخشودگیجرایم

استفادهکنند
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بیشترین ارزش معامالت 
بورس به خودرویی ها رسید

 امروز شــاخص کل بــورس تهران با 
۱۹۷۵ واحد رشد مواجه شد و کانال جدید را 
تجربه کرد. خودرویی ها در دادوستدهای امروز 
بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 

دادند و اکثرا با رشد قیمت مواجه شدند.
بــه گزارش ایســنا، امروز از زمان باز شــدن 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران شــاخص 
اصلی این بازار روند افزایشی را شاهد بود؛ به 
طوری که در نهایت توانست ۱۹۷۵ واحد رشد 
کند و به رقم ۲۸۶ هزار و ۱۱۴ واحدی برسد.

شــاخص کل هم وزن نیــز ۹۲ واحد افزایش 
یافت و به رقم ۷۸ هزار و ۱۹۱ واحدی رسید. 
در عین حال شاخص آزاد شناور با رشد ۲۴۲۸ 
مواجه شــد و رقم ۳۲۶ هزار و ۴۶۵ را تجربه 

کرد.
شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 

با ۲۲۳۵ و ۴۳۰ واحد رشد روبرو شد.
گروه مپنا، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان و پاالیش نفــت اصفهان هر کدام به 
ترتیــب ۳۲۸، ۲۷۵ و ۲۵۲ و ۲۳۷ واحــد در 
رشد شــاخص های بازار تاثیر داشته است. در 
طرف مقابل مخابرات ایران، معدنی و صنعتی 
چادرملو و سرمایه گذاری مس ایران هر کدام به 
ترتیب ۱۵۷، ۵۲ و ۵۰ واحد تاثیر کاهشی روی 

شاخص  بازار سرمایه داشتند.
امروز گروه خودرو و ساخت قطعات بیشترین 
ارزش معامــالت را به خود اختصاص داد؛ به 
طــوری که ۹۷۶ میلیون ســهم به ارزش ۲۲۰ 
میلیارد تومان دست به دست شد. در این گروه 

بیشتر سهم ها با افزایش قیمت روبرو بودند.
پس از خودرویی ها فلزات اساســی، شیمیایی 
و کانه های فلزی بیشترین ارزش معامالت را 

شاهد بودند.
در بورس تهران ۱۷۳ ســهم با رشد قیمت و 
۱۶۸ سهم با افت قیمت روبرو بودند. همچنین 
تعداد نمادهای مثبت در بورس ایران به ۱۰۱ و 

تعداد نمادهای منفی به۱۰۶ رسید.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم ۱۴۹۶ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست 
به دست شــدن بیش از چهار میلیارد سهم و 
اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار تا رقم 

۱۹۲ هزار و ۷۹ افزایش یافت.
در فرابورس ایران نیز شاخص کل ۹.۸ واحد 
افزایــش یافت و به رقم ۳۷۷۶ واحد رســید. 
ارزش کل معامــالت این بــازار به رقم ۹۳۱ 
میلیارد تومان رســید و حجــم معامالت رقم 
۱.۳ میلیارد ســهم و اوراق مالی را پشت سر 

گذاشت.

                 
مردم

 چقدر پول در بانک دارند؟
حجم سپرده های بخش غیرخصوصی 
در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به 

حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بر اســاس تازه ترین گــزارش بانک مرکزی 
از آمــار بخش پولی و بانکی کشــور، مانده 
ســپرده های بخش غیردولتی نــزد بانک ها و 
موسسات اعتباری غیر بانکی تا پایان سه ماهه 
نخســت ســال جاری به ۱۹۳۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته 

۲۵.۱ درصد افزایش داشته است.
حجم سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد ماه 
سال گذشته ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و 
در پایان سال گذشته نیز به ۱۸۲۸ هزار میلیارد 

تومان رسید.
ایــن آمــار حاکــی از رشــد ۵.۶ درصدی 
ســپرده های بانکی غیردولتی نسبت به پایان 

سال گذشته است.
بر اســاس این آمار از مجمــوع ۱۹۳۰ هزار 
میلیــارد تومان ســپرده های بخش غیردولتی 
نزد بانک ها، ۲۶۰ میلیارد تومان ســپرده های 
دیــداری، ۱۵۳۰ میلیارد تومان ســپرده های 
ســرمایه گذاری مدت دار، ۱۰۵ میلیارد تومان 
ســپرده قرض الحســنه و ۳۳ میلیارد تومان 

مربوط به سایر سپرده ها بوده است.

آخرین خبرها از کارت  سوختخبر
چند ماهی اســت که خبر طرح الزام اســتفاده 
از کارت ســوخت شــخصی اعالم شده و از 
همان زمان تاکنــون نیز شــایعه های متفاوتی 
مبنی بر احتمال گران شدن و سهمیه بندی بنزین 
به گوش می رســید اما وزیر نفت صراحتا اعالم 
کرد که برای ســهمیه بندی و دونرخی شــدن 
بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و ابالغ نشده است.
به گزارش ایســنا، اوایل خردادماه بود که خبر 
طرح الزام اســتفاده از کارت سوخت شخصی 
منتشر شــد و آن طور که شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی اعالم کرد قرار بر این بود که 
ابتدا این طرح در بیستم مرداد ماه ابتدا در چهار 

کالن شهر و سپس در کل کشور اجرایی شود.
تاریخ اجرای این طرح بدون هیچ توضیحی از 
سوی شرکت ملی پخش به ۲۲ مرداد ماه تغییر 
یافت و از این تاریخ این طرح به طور رســمی 
آغاز به کار کرد. با این وجود تا اول شهریورماه، 
شــاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم 
چراکه کارت ســوخت جایگاه داران در اختیار 
تمــام متقاضیان قرار داشــت و هــر فردی تا 
هــر میزانــی که تقاضا داشــت می توانســت 

سوخت گیری کند.
امــا از اول شــهریورماه به بعد تمام میزان ســوخت گیری با 
کارت آزاد جایگاه ها در کل کشــور در هر بار سوخت گیری، 
از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و این در شرایطی است که 
هنوز تعداد زیادی از افراد نتوانسته اند کارت سوخت خود را 

دریافت کنند.
صدور کارت سوخت برای همه خودروها

بیژن زنگنه - وزیر نفــت - در آخرین صحبت های خود در 
این باره اظهار کرد:  حدود ۲۰ سال پیش و با فناوری آن زمان 
برای استفاده از کارت هوشمند سوخت فکر شد و تاکنون در 
مجموع بیش از ۴۰ میلیون کارت هوشمند سوخت در کشور 

صادر شده است.

ن این که حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد، 
ادامه داد: برای همه خودروهایی که در کشور شماره شده اند، 

کارت سوخت صادر شده است.
٣ تا ٣.٥ میلیون کارت سوخت گم شده است

وزیر نفت با اشــاره به مفقود شــدن کارت هوشمند سوخت 
برخی صاحبان خودروها، عنوان کرد: برای حل این مشــکل 
اعالم کردیم افرادی که کارت سوختشــان گم شــده است، 

ثبت نام کنند که حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون نفر ثبت نام کردند.
زنگنه با اشاره به اینکه مجلس شورای اسالمی هم فعال سازی 
کارت هوشــمند ســوخت را تکلیف کرد، افزود: بیش از ۲ 
میلیون کارت هوشــمند ســوخت صادر و ارسال شده که از 
این میان حدود یک میلیون کارت هوشمند سوخت برگشت 

خورده است.

وی با بیان این که کارت هوشــمند سوخت زمانی مفید است 
که سهمیه بندی مطرح باشد، گفت: برخی هم معتقدند کارت 
هوشمند ســوخت برای کسب اطالعات می تواند مفید باشد، 
اما به نظر می رســد اگر هدف تنها کســب اطالعات باشد به 

زحمت آن نمی ارزد.
تا وقتی ســهمیه بندی انجام نشــود، مردم کارت هوشمند 

سوخت را جدی نمی گیرند
وزیر نفت این را هم گفت که اگر قرار به ســهمیه بندی باشد 
بهتر است از سیســتم بانکی استفاده شــود. هم اکنون ۹۹.۹ 
درصد کارت های هوشمند ســوخت کالنشهرها صادر شده 
اســت و از آنجا که به دلیل اســتفاده از کارت های هوشمند 
ســوخت جایگاه داران اســتفاده از کارت هوشمند سوخت 
شخصی با اســتقبال روبه رو نشــد، محدودیتی در این زمینه 

لحاظ شده است؛ این محدودیت در کالنشهرها احتماالً بیشتر 
هم خواهد شد؛ تا وقتی سهمیه بندی انجام نشود، مردم کارت 

هوشمند سوخت را جدی نمی گیرند.
فقط پنج درصد مردم از کارت ســوخت شخصی استفاده 

کردند
اما در همیــن رابطه عطاپور -  نایــب رییس و عضو هیات 
مدیره اتحادیه جایگاه داران ســوخت - اخیرا به ایســنا گفت 
تغییر و تحوالت ایجاد شــده در کارت سوخت نه تنها مردم 
را به اســتفاده از آن تشــویق نکرده بلکــه چالش هایی را نیز 
در مباحث دیگر به همراه داشــته اســت. همچنین باید گفت 
که علی رغم اجرای این طرح، متقاضیان ســوخت هم چنان از 
کارت ســوخت جایگاه داران استفاده می کنند و می توان گفت 
از زمان اجرای طرح الزام استفاده از کارت سوخت، تنها پنج 
درصد متقاضیان از کارت ســوخت شخصی خودشان برای 
ســوخت گیری اســتفاده می کنند، چون هنوز زیرساخت های 

اجرای این طرح عملیاتی نشده است.
وی ضمــن انتقاد از محــدود کردن لیتراژ کارت ســوخت 
جایگاه داران اظهار کرد: این مســاله موجب شــده تا مالکان 
وســائل نقلیه برای دریافت سوخت بیش تر اقداماتی را انجام 
دهند که یکی از آن ها عبــور و مرور اضافی در خیابان برای 

سوخت گیری مجدد از جایگاه های سوخت است.
نایب رییــس و عضو هیات مدیــره اتحادیه جایــگاه داران 
ســوخت تصریح کرد: این طرح عالوه بر هزینه مضاعفی که 
برای جایگاه ها به دنبال دارد، از نظر مسائل محیط زیستی نیز 
مشکالتی را همراه داشته است و به همین دلیل به نظر می رسد 

که باید این طرح مورد ارزیابی دقیق تر قرار گیرد.
در هر حال برخی کارشناســان بر این عقیده اند که برای الزام 
مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی باید محدودیت هایی 
در استفاده از کارت سوخت جایگاه ها از قبیل کاهش تدریجی 
لیتراژ سوختگیری یا پرداخت هزینه اضافی بابت حق الزحمه 
اســتفاده از کارت سوخت جایگاه ها ایجاد شود. به زعم آنان 
در غیر این صورت اســتفاده از کارت سوخت شخصی برای 

مردم الزام آور نخواهد بود.

از آنجاکه نیروگاه ها مطالباتی از دولت دارند، بسیاری از نیروگاه ها 
تمایل دارند برق تولیدی خود را از طریق بورس انرژی بفروشند.

به گزارش ایســنا، چندی پیش دســتورالعمل مقررات ترانزیت 
انرژی الکتریکی در شبکه برق کشــور توسط وزیر نیرو ابالغ و 
سازوکارهای حضور مصرف کنندگان در بورس انرژی فراهم شد.

با ابالغ برنامه ششم توسعه کشور، در بند ب ماده ۴۴ این قانون بر 
استفاده از  سازوکارهای بورس انرژی ایران برای تعیین قیمت برق 
تاکید شده بود و مصوبه هیات وزیران نیز به شورای اقتصاد اختیار 

داده بود نرخ ترانزیت را مشخص کنند.
این طور که  مســئوالن می گویند به منظور اجرایی کردن بهتر این 
قانــون و کاهش نقش دولت در زمینــه قیمت گذاری کاالی برق 
ســازوکار جدیدی برای آن تعیین شــد و قیمت ترانزیت برق از 
نیروگاه ها به خریــداران تقریباً ۱۵ تومان بــه ازای هر کیلووات 
ساعت مشخص شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزیر نیرو 
با فراگیری بیشــتر ابالغ شد؛ بطوریکه دستورالعمل جدید شامل 
تمامــی مصرف کنندگان برق اعم از مشــترکین قدرت قراردادی 
بیشــتر و کمتر از پنج مگاوات و مشترکان صنعتی و غیر صنعتی 

است.
ایــن روزها تمایل نیروگاه ها برای عرضه بــرق تولیدی خود در 

بورس انرژی بیشــتر شــده چراکه مطالبات نیروگاه ها در مقاطع 
مختلف از دولت رشــد می کند این در حالی اســت که اگر برق 
تولیدی از طریق بورس انرژی عرضه شود برای پرداخت مطالبات 

تضامینی وجود دارد.
در بازدیدی که خبرنگاران بازار ســرمایه از نیروگاه پره سر گیالن 
داشتند، غالمرضا امیریان - مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر - با 
بیان اینکه این نیروگاه با ساختار ساخت، بهره برداری و واگذاری 
BOT با ظرفیت ۹۶۸ مگاوات در شــرایط جدا و متشکل از دو 
بلوک در ۱۸ کیلومتری رضوانشــهر قرار گرفته است، گفت: این 
نیروگاه در راســتای افزایش بهره وری و کاهش مصرف سوخت 
با اســتفاده از فناوری داخل در قالب سیکل ترکیبی احداث شده 

است.
وی افــزود: این نیــروگاه با اســتفاده از توانمندی متخصصان و 
کارخانجات گروه مپنا ساخته شده که سهم بخش ساخت داخل 
بیش از ۹۳ درصد اســت و طی چهار ســال گذشته توانسته پنج 
میلیارد کیلووات ساعت برق تولید و به شبکه ارسال کند؛ در واقع 
راندمان این نیروگاه در حال حاضر ۵۰ درصد است که عدد بسیار 

قابل توجهی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیروگاه پره سر دارای چهار واحد 
گازی با توربیــن ۹۴.۲ و ظرفیت ۱۶۲ مگاوات و دو واحد بخار 
با توربیــن و ژنراتور پارس ژنراتور ۲۵۰ مگاولت آمپر با ظرفیت 
۱۶۰ مگاوات است،  گفت: این نیروگاه به دلیل ساختگاه مطلوب و 
نزدیکی به دریا راندمان خوبی دارد و برای خنک شدن نیروگاه از 

آب دریا استفاده می کنیم.
امیریان درخصوص ارتباط با شرکت هایی همانند زیمنس بعد از 
اعمال تحریم ها گفت: ســاخت این نیروگاه زمانی آغاز شــد که 
وابستگی به زیمنس نداشتیم؛ بنابراین انتقال فناوری برای ساخت 
چنین نیروگاهی از ســال ۱۳۸۹ آغاز شده بود. کالس توربین های 
نیروگاه پره سر از نوع E است، بنابراین با هدف استفاده آب برای 
واحدهای بخار، سه حلقه چاه حفاری شد. علت اینکه از آب دریا 
برای خنک کردن توربین ها استفاده نمی شود میزان زیاد ناخالصی 
آب است که سبب افزایش هزینه تصفیه آب می شود و از طرفی به 
لحاظ زیست محیطی نمی توان آبی را که دمای آن بیش از سه درجه 

اختالف با دمای آب دریا دارد، مجددا به دریا بازگرداند.

مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر گفت: در راستای رعایت 
تمام موارد زیست محیطی در یک استان سرسبز، هر سه ماه یک 
بار با سازمان های ذی ربط ارتباط گرفته و بررسی های الزم انجام 
می شود. این نیروگاه بر اساس نیاز مصرف کننده ها و قراردادی 
که به مدت ۲۰ سال بصورت خرید تضمینی با وزارت نیرو امضا 
کــرده، اقدام به تولید برق می کند. نقش مپنا در این قرارداد تولید 
برق است که با تحویل سوخت و تبدیل به برق بدون دخالت در 

محل و چگونگی مصرف، تحویل پست برق می شود.
امیریان افزود:  با توجه به وضعیت مناسب تولید برق نیروگاه های 
برق آبی در شــش ماه نخســت ســال جاری، درخواست ها از 
نیروگاه های سیکل ترکیبی ۱۰ درصد کاهش داشته است. ساالنه 
۷۰۰ مگاوات ســاعت از نیروگاه پره سر درخواست برق وجود 
داشت که نیمه نخست سال جاری به ۶۰۰ مگاوات ساعت تقلیل 
پیدا کرد.تابســتان سال گذشته طی ۲۴ ســاعت بالغ بر ۱۷ هزار 

مگاوات برق تولید می شد.
وی با توجه به ظرفیت تولید برق نیروگاه پره سر از حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ مگاوات ظرفیــت مازاد تولید برق خبر داد و گفت: این 
روزها بحث ماینرها و تولیدکنندگان رمزارزها بسیار مطرح می 
شود که می توان این حجم مازاد را به مشتریان متقاضی تأسیس 

مزارع ماینر فروخت.

تمایل نیروگاه ها برای عرضه برق در بورس انرژی

نزدیک به دو ماه از صدور مجوز برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد 
تومانی از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل 
می گذرد، اما تاکنون مشخص نشده که آیا منابع دالری صندوق 
به ریال تبدیل شــده، فروش رفته یا این که با چه سازوکاری 

عرضه می شود؟
به گزارش ایسنا، به دنبال خســارت ۳۸ هزار میلیارد تومانی 
سیل در ابتدای سال جاری در برخی استان های کشور، دولت 
منابع ارزی صندوق توســعه ملی را به عنوان یکی از راه های 
اصلی برای جبران خسارت در نظر گرفته بود و در این رابطه 
طی نامه ای درخواست برداشت دو میلیارد دالری را نیز مطرح 

کرد.
اما مقام معظم رهبری  پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی 
را مشــروط به این دانستند که دولت ابتدا از محل منابع دیگر 
از جملــه بودجه ای و بانکی و بیمــه ای تامین مالی کند و در 

صورت لزوم از صندوق کمک بگیرد.
براین اســاس دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه 
و تسهیالت بانکی تامین کرد اما ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر 
بالتکلیــف باقی ماند که در این رابطه بار دیگر درخواســت 
برداشت از صندوق توســعه ملی مطرح  و در اواسط تیر ماه 
این مجوز از ســوی مقام معظم رهبری صادر شد  که دولت 
۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق را برای جبران بخشی از 

خسارت سیل برداشت کند.
با این حال اکنون حدود دو ماه از صدور این مجوز گذشــته 
اما مشخص نشده است که آیا از ارزهای صندوق توسعه ملی 
برای فروش و تبدیل به ریال و خرج در خسارت سیل استفاده 
شــده یا خیر. و از سوی دیگر مشخص نشــد سازوکار این 
برداشت چگونه خواهد بود؛ آیا و یا بدون بازگشت برداشت 
می شــود و یا به صورت تسهیالت است که اگر تسهیالتی به 
دولت در این رابطه پرداخت می شود با چه نرخ سود و چگونه 

برگشت داده خواهد شد؟
در عین حال که مشــخص نیســت رقم برداشــتی از از ارز 
صندوق توسعه ملی برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی چقدر 
است؟   با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید بانرخ 
ارز بازار نیمایی تبدیل به ریال شود و در حال حاضر نرخ دالر 
نیمایی به حدود ۱۱ هزار تومان می رســد، احتماال نزدیک به 
۴۵۰ میلیون دالر از منابع صندوق برای جبران خسارت سیل 

به ریال تبدیل خواهد شد.
در رابطه با برداشت و خرج منابع ارزی صندذوق توسعه ملی 
برای جبران خسارت سیل ابهاماتی زیادی وجود دارد که باید 
برای شفاف سازی در مورد آن صندوق توسعه ملی و سازمان 

برنامه و بودجه پاسخگو باشند.

دالرهای صندوق 
 فروش رفت؟

میزان اســتفاده از دولت همراه در ســال ۱۳۹۷ بیش از هفت 
میلیون و میزان تراکنش میان دســتگاهی بیش از ۳۵۰ میلیون 

اعالم شده است.
به گزارش ایســنا، با بهره گیری از سامانه دولت همراه، مردم 
می توانند به جای مراجعه ی حضوری برای دریافت خدمات 
دولتــی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواســت کنند. 
هم چنین حل چالش های آلودگی هوا، اشــتغال، حفظ محیط 
زیســت، حقوق شــهروندی و ایجاد بهــره وری، مهم ترین 
دســتاوردهای دولت همراه اســت. دولت همــراه یکی از 
ابزارهای این اســت که منابع موجود را محــور قرار داده و 

می توان اقتصاد را شکل داد.
دولت همراه سال گذشته رونمایی شد؛ البته پروژه هایی مانند 
شــبکه ملی اطالعات، دولت الکترونیکــی و دولت همراه از 
پروژه هایی هســتند که افتتاح آن ها تازه سرآغاز فعالیت های 
الزم در این طرح ها به شــمار می رود و آغاز به کارشــان، به 
این معنا نیســت که کامال به اتمام رسیده اند؛ بلکه الزم است 
خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا 
درباره کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و سهولت در 

بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.
به گفته تحلیلگران، اگر در راســتای تسریع راه اندازی دولت 
الکترونیک تالش کنیم، فســاد کاهــش  می یابد و مردم نباید 
برای دریافت خدمات به طبقات باالی یک ســاختمان اداری 
برونــد. با دولت همراه به جای این که نیاز باشــد مردم برای 

دریافت خدمات مراجعه کنند، می توان خدمات دولتی را همه 
وقت و همه جا به مــردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت 
همراه نسبت به گروه هاست. اما طبق آنچه کارشناسان سازمان 
فناوری اطالعات به ســوال ایسنا درباره هزینه اتصال مردم از 
طریق )دولت همراه(، )اپلیکیشن موبایل( در سامانه دسترسی 
آزاد بــه اطالعات اعالم کردند، این امر بدون هزینه و رایگان 

است.
بر همین اساس، کانال های ارتباطی دولت همراه اینگونه است 
که سرویس های ساده بر بستر USSD، سرویس های پیچیده 
بر بستر اپلیکیشــن و سرویس های تعاملی به صورت پیامک 
ارائه می شــود. سامانه ی دولت همراه به صورت شبانه روز در 
همه ایام سال قابل دسترسی است. می توان با خدمات دولت 
همراه، در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز خدمات را 
دریافت کرد و بدین ترتیب همه مردم با یک  درگاه آشنا شده 

و تعداد درگاه ها از بین می رود.
اما در آخرین آماری که درباره دولت همراه از ســوی سازمان 
فناوری اطالعات اعالم شــده، میزان نصــب یونیک )دولت 
همراه( یا استفاده از USSD آن هفت میلیون و ۴۲۹ هزار و 
۳۷۴ عدد اســت که به معنای استفاده این تعداد از شهروندان 
به صورت G۲C )دولت به مصرف کننده( است. سایر موارد 
به تفکیک هر دســتگاه متفاوت اســت و میزان تراکنش میان 
دستگاهی برابر ۳۵۰ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۶۵۵ در سال ۱۳۹۷ 

بوده است.

چند نفر از دولت 
همراه استفاده 

می کنند؟
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آیا هوای سرد باعث سرماخوردگی میشود؟
 آیا روزهای برفی زمان بچگی تان را به یاد دارید؟ زمانی که مادرتان اجازه نمی 

داد بدون پوشیدن کت و ژاکت به بیرون بروید و بازی کنید. یا وقتی که تصمیم داشتید با 
دوستان خود در یک روز برفی و سرد به بیرون بروید و از هوای زمستانی و خیابان های 

پوشیده از برف لذت ببرید و مادربزرگتان شما را از این کار منع می کرد؟
حاال ما بزرگ شده ایم و به این باور رسیدیم که هوای خیلی سرد در زمانی که هیپوترمی 
)کاهش خطرناک دمای بدن که معموال در اثر تماس طوالنی مدت با هوای سرد ایجاد می 
شود( و یخ زدگی اتفاق می افتد، می تواند سالمتی ما را تهدید کنید، اما در مورد بیماری 

های زمستانی مثل سرماخوردگی های سطحی، عطسه و گرفتن صدا عامل سرما خیلی مشکل 

ساز نیست.
در حقیقت بعضی از تحقیقات نشان می دهند که محیط های سرد می توانند برای سالمتی 

ما حتی مفید هم باشند، و مسئله ای مثل فراموش کردن دستکش در یک روز سرد زمستانی 
می تواند پوست دست شما را کمی خشک کند، اما مسئله جدی ای به وجود نمی آورد و 

ویروسی از این راه انتقال پیدا نمی کند.
پس اگر هوای سرد به اندازه ای که ما فکر می کنیم زیان بار نیست، چرا ما برعکس این فکر 

می کنیم؟
خب، برای شروع، به این موضوع اشاره می کنیم که میزان ابتال به آنفوالنزا و ویروس های 

سرماخوردگی در زمستان بیشتر است.
در آمریکا هر ساله میزان ابتالی افراد به آنفوالنزا در دسامبر و فوریه )ماههای سرد سال( اوج 

می گیرند. سرماخوردگی ها و گلودردها در ماه های زمستانی شایع تر هستند، اما لزوما این 
 اتفاقات به دالیلی که شما فکر می کنید نیست. 

قرارگرفتن در معرض آب و هوای سرد به خودی خود موجب ابتال به آنفوالنزا نمی شود، اما 
آب و هوای سرد می تواند آن را تشدید کند.

دکتر چاد، کارشناس پزشکی مراقبت های فوری، می  گوید: “مطالعات نشان داده  اند که 
ویروس  های خاص، مانند آن هایی که باعث بروز آنفوالنزا می  شوند در هوای سرد و خشک 
بیشتر پخش می  شوند، این در حالی است که گرما موجب نابودی این ویروس ها و باکتری 

ها می شود.”
این گفته می  تواند به توضیح این مساله که چرا آنفوالنزا در فصل زمستان رخ می  دهد 

کمک کند. با این وجود حتی در شرایطی که لباس های بافتنی هم بپوشید باز هم امکان 
سرماخوردگی وجود دارد.

بنابراین می توانیم اینگونه بیان کنیم که ویروس ها در زمستان به نقطه اوج خود می رسند و 
هنگامی که شما در معرض  تغییر دمای  هوای گرم داخل خانه و هوای سرد بیرون از خانه 
قرار بگیرید، ممکن است سرما بخورید. هوای سرد و خشک، با آنفوالنزا و پنومونی همراه 
است و می تواند برای افراد مبتال به آسم نیز بسیار وحشتناک باشد، این در حالی است که 

نوسان دما می تواند مشکالت فشار خون را نیز به وجود آورد.       

                                                  

دانستنی ها در مورد چای سبز

چای سبز یکی از نوشیدنی های سالم و پرطرفدار در سراسر جهان است که به دلیل 
فواید سالمتی بخش آن، وجود انواع ترکیبات فالونوئیدی که بسیاری از آنها آنتی اکسیدان 

هستند و به جهت اثراتی که در کاهش وزن دارد، مصرف آن در حال افزایش است. اما باید 
بدانیم بهترین روش دم کردن آن چیست و چه مواقعی ممکن است مصرف آن اثرات خوبی بر 

بدن ما نداشته باشد.

یکی از نکات مهم، عدم استفاده از آب جوش برای دم کردن چای سبز است، زیرا بسیاری از 
ترکیبات حساس به حرارت موجود در چای سبز را از بین می برد. پس بهتر است پس از به 
جوش آمدن آب دو تا سه دقیقه صبر کنید تا کمی خنک شود. قرار دادن قوری حاوی چای 
سبز روی سماور یا ریختن آب جوش روی چای سبز دم کشیده، جز از بین رفتن ترکیبات 

حساس به حرارت آن فایده دیگری ندارد.
برای دم کردن چای سبز ترجیحًا از قوری یا لیوان های سرامیکی استفاده کنید زیرا جنس قوری 

و فنجان روی رنگ آن اثر دارند.
بهتر است به جای چای کیسه ای از برگ های طبیعی چای سبز استفاده کنید. بهترین نسبت 

چای به آب ۳ گرم )یک قاشق چای خوری( به ازای هر فنجان است.
یک تا سه دقیقه زمان برای دم کشیدن چای سبز کافی است. با افزایش زمان ممکن است طعم 

نوشیدنی شما تلخ شود. اگر چای شما طعم مالیمی دارد می توانید کمی بیشتر برای دم کشیدن 
زمان دهید. پس از دم کشیدن چند بار آن را به داخل لیوان بریزید و برگردانید تا ترکیبات آن 

در کل دمنوش به طور متعادل توزیع شوند.
از مصرف چای سبز کهنه و مانده در قوری که چندبار دم کشیده است اجتناب کنید زیرا عالوه 

بر از دست رفتن مواد آنتی اکسیدان، امکان رشد باکتری ها در آن وجود دارد.
توصیه می شود که در شرایط زیر چای سبز مصرف نکنید:

دوران حاملگی
با شکم خالی به خاطر افزایش اسید معده یا بالفاصله پس از وعده غذایی به دلیل اختالل در 

هضم و عدم جذب بعضی از مواد مغذی
بالفاصله پس از مصرف داروها

قبل از خواب به دلیل تاثیر روی مغز و اختالل در خواب
ضمنا بیش از دو تا سه فنجان چای سبزدر روز مصرف نکنید زیرا می تواند سبب بی خوابی، 

اضطراب، تحریک پذیری عصبی و کمبود آهن در بدن شود.

مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت 
گفت: همــه ما نگــران محرومان 
هســتیم و این در حالی اســت که 
ســفره  ای به نام محرومان پهن می  
شود، اما افرادی که محروم نیستند 

سر این سفره می  نشینند.
به گزارش خبرگــزاری مهر، طاهر 
سراســری  اجاس  در  موهبتــی، 
مدیران ســازمان بیمه سامت، در 
خصوص پوشش بیمه ای ایرانیان، 
افزود: خط قرمز ما در بیمه سامت 

محرومان واقعی است.
وی ادامــه داد: یکی از چالش  های 
جدی در نظام بیمه  ای کشور، عدم 
تعادل بین منابع و مصارف است که 
این موضوع در بیمه  های اجتماعی 

بسیار حادتر اتفاق می افتد.
موهبتی بیان کرد: درابتدای کار در 
سازمان بیمه سامت، تیم اقتصادی 

برای بررسی وضعیت منابع و مصارف 
در ســال های ۹۰ تا ۹۵ مامور کردیم. براســاس 
بررسی  ها مشــاهده کردیم، در طی این ۵ سال، 

مصارف ما ۹۰ درصد بر منابع پیشی گرفته بود.
وی عنوان کرد: همه ما نگران محرومان هستیم و 
این در حالی اســت که سفره  ای به نام محرومان 
پهن می  شــود، اما افرادی که محروم نیستند سر 

این سفره می  نشینند.
مدیرعامل سازمان بیمه سامت تصریح کرد: در 
ابتــدای راه قرار بود ۵ میلیون نفــر بیمه رایگان 
شــوند که ۱۱ میلیون نفر بیمه شدند. خط قرمز 

ما محرومان واقعی است، ۸۵ درصد بیمه شدگان 
ســازمان بیمه سامت رایگان هســتند، اما باید 
پرسید آیا کشــور واقعا باید ۳۵ میلیون نفر بیمه 

شده رایگان داشته باشد؟   
موهبتی ادامه داد: در مجلس تصویب شد مراجعه 
بیمه رایگان به بخــش خصوصی ممنوع و بیمه 
رایگان مخصوص محرومان است و ما این قانون 
را اباغ کردیم، اما فشارهای سیاسی افزایش پیدا 

کرد.
وی ادامه داد: در سازمان بیمه سامت یارانه بیمه 
سامت را به ســمت گروه  های نیازمند هدایت 

کردیم.
رئیس هیئت مدیره ســازمان بیمه سامت اظهار 
کرد: امروز نگران ســقف بودجه نیستیم، زیرا بار 
مراجعــه تا ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده و یکی از 
دالیل این موضوع، رفع همپوشانی  های بیمه  ای 
اســت. همچنین، ۴۷۰ راهنمای بالینی برای اجرا 
اباغ شد و سازمان بیمه سامت این راهنماهای 
بالینــی را در بخش ســرپایی بخش خصوصی 

اجرایی کرد.
مدیرعامل ســازمان بیمه سامت گفت: در ۱۵۰ 
شهر نسخه  ها به صورت الکترونیکی نوشته می  

شود. اجرای نســخه الکترونیکی در 
کشــور فناند حدود ۱۵ سال زمان 
برد، اما در کشور ما خوشبختانه از این 
طرح استقبال شــده است. از طرفی، 
باید توجه کنیــم که ذات فرآیندهای 
الکترونیکی این اســت که در دوره 
زمانی بالغ می  شود و نمی  توان همان 
روز اول به ایده آل مورد نظر رسید.  
موهبتی افــزود: ایجاد اصاحات در 
نظام  های بیمه  ای به تدبیر نیاز دارد. 
نمی  توان در خــا تصمیم گرفت و 
بخشنامه داد، بلکه باید با انجمن  های 
علمی پزشکی و سازمان نظام پزشکی 

مشورت کرد تا به نتیجه رسید.
وی بیــان کرد: اگر بیش از ســقف 
بودجه هزینه کنیم، بدهی روی بدهی 
انباشته می  شــود. روزی که سازمان 
بیمه ســامت را تحویل گرفتیم ۱۳ 
ماه بدهی داشتیم، اما امروز به ۳.۵ ماه 

رسیدیم.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت در پایان 
خاطرنشان کرد: باید راهنماهای بالینی را اجرایی 
و ســازمان الکترونیک را مســتقر کرد و در این 
صورت اســت کــه ۱۵ تا ۲۰ درصــد هزینه  ها 
کنترل می  شود. یکی از اولویت های اصلی برای 
مدیریت منابع و تقاضی القایی، اجرای نظام ارجاع 
الکترونیک و پزشــکی خانواده است که وزارت 
بهداشت این کارها را شروع کرده و سازمان بیمه 
سامت به عنوان بازوی اجرایی در این برنامه ها 

نقش دارد.

مشــاور وزیر بهداشــت در امور توانبخشی، 
گفت: نیــاز جامعه به خدمات توانبخشــی، 
سالمت اجتماعی و سالمت روان ، روز به روز 

در حال افزایش است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جغتایی، 
در مراســم جشــن دانش آموختگی جمعی 
از دانشــجویان دانشــگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی، با اشــاره به شرایط زندگی مردم 
در دنیا به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، شــیوع 
تغییر ســبک زندگی  بیماری های غیرواگیر، 
و...، افزود: این شرایط سبب شده تا ۷۰ تا ۸۰ 
بهداشت  درصد قطعنامه های سازمان جهانی 
در ارتباط با رشــته ها و خدمات این حوزه 
ها باشــد و روز به روز نیاز مردم به خدمات 
کارشناســان و متخصصان تربیت شــده در 
دانشگاه علوم بهزیســتی و توانبخشی، بیشتر 

شود.
وی با اشاره به ســفر اخیر خود به ژنو برای 

شــرکت در اجالس سازمان جهانی بهداشت، 
گفت: یکی از مســئوالن انجمــن ها و مراکز 
بیــن المللی آموزش حوزه ســالمندی که از 
ســالها پیش در جریان فعالیت دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشــی در ایران بود، ضمن 
ایران در  ابراز خشنودی از شــرکت نماینده 
این اجالس، دانشــگاه علوم بهزیستی و رشته 
های آن را به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت 

معرفی کرد.
جغتایی که از جمله موسســان دانشگاه علوم 
بهزیســتی و توانبخشــی اســت، خطاب به 
اظهارداشت:  این دانشــگاه  دانش آموختگان 
نیاز روزافزون جامعه به خدمات کارشناســان 
و متخصصان ســه حوزه توانبخشــی، رفاه و 
سالمت اجتماعی و سالمت روانی، از ویژگی 
های رشته های مربوطه است که اهمیت آنها را 

دو چندان می کند.
وی افزود: نیاز به خدمات تمامی رشــته های 

مددکاری  مانند  اجتماعی  توانبخشی، سالمت 
و ســالمت روانی مثل روانشناسی و مشاوره، 
امکان اشــتغال کارشناسان و متخصصان این 
حوزه ها را نیز بیشــتر کرده است و با توجه 
به شرایط کنونی جامعه بلحاظ اشتغال جوانان، 
وجود فرصت های شغلی فارغ التحصیالن این 

حوزه ها، حائز اهمیت است.
مشــاور وزیر بهداشــت در امور توانبخشی 
درهمین ارتباط ادامــه داد: هم اکنون وزارت 
بهداشــت با توجه به شرایط زندگی مردم، به 
دنبال تاسیس کلینیک نیست بلکه ایجاد مراکز 
بهداشــت روان و توانبخشــی را پیگیری می 
کند چرا که جامعه به خدمات این مراکز نیاز 
دارد و یا شــبکه بهداشت و درمان کشور در 
پی اضافه کردن کارشناســان سالمت روان، 
مددکاران اجتماعی و کارشناسان توانبخشی به 
داخل شبکه است، چون در اجرای برنامه هایی 
مانند غربالگری اوتیسم، غربالگری مبتالیان به 

فلج مغزی و ...، به این کارشناسان نیاز دارد.
جغتایی، سومین ویژگی رشته های تخصصی 
حوزه های توانبخشی، ســالمت اجتماعی و 
ســالمت روانی را نیاز جوامع مختلف دنیا به 
تولید دانش در این حوزه ها ذکر کرد و خطاب 
به دانش آموختگان دانشــگاه علوم بهزیستی 
گفت: خوشــبختانه شما دانش آموختگان این 
دانشــگاه، توانایی علمی و عملی حوزه های 
تخصصی خود را دارید تا بتوانید نیاز بیماران 
و نیازمندان جامعه را رفع کنید، زیرا دانشگاه 
علوم بهزیستی و توانبخشی بصورت آکادمیک 
تاسیس شــده و نظام طراحی آن، علمی ترین 
سیستم آموزشی و تربیت نیروی متخصص در 
این حوزه ها است و فارغ التحصیالن آن برغم 
وجود مشکالت آموزشی، از جمله متخصصان 
با سواد و توانای حوزه های مربوطه محسوب 

می شوند که دنیا نسبت به آن آگاهی دارد.

نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات توانبخشی و سالمت روان

خط قرمز بیمه سالمت محرومان واقعی هستند

مسیر بی پایان تبلیغات محصوالت غذایی ممنوعه در رسانه ملی
با وجود اینکه نوشــیدنی های گازدار در شــمار 
مواد آسیب رسان به ســامت محسوب می شوند 
اما تبلیغات غیرقانونی آنها همچنان در رسانه ملی 

نمایش داده می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر این روزها شاید برخی 
محتواهای رســانه ملی جریان اصلی خود را گم 
کرده و دیگر نتوان عنــوان حمایت و حفاظت از 
منافع مردم را به آن ها نســبت داد. جریانی که بر 
اســاس عرف و قانون باید از صدمه به شهروندان 
جلوگیری کند امــا خود تیری مســتقیم به بدنه 

سامت شهروندان است.
منظورمان از این محتواها، تبلیغات های تجاری مواد 
خوراکی در رسانه ملی است. همان تبلیغات هایی 
کــه این روزها احتماال نمایش آن ها به حدی زیاد 
شده که حوصله بسیاری از مخاطبان را سر برده و 
شاید مردم با نمایش این مطالب تکراری شبکه را 

نیز تغییر دهند.
نوشیدنی های گازدار مصداق محصوالت آسیب 

رسان غذایی
تبلیغات نوشــیدنی های شــرکت »ع.« نیز یکی 
از همان مواردی اســت کــه اتفاقا به دلیل موزون 
بودن موســیقی آن، عاوه بر تلویزیون، موسیقی 
آن از زبان بســیاری از مردم کوچه و خیابان نیز به 

گوشمان می رسد.
این تبلیغات این روزها با تبلیغ آب میوه ها و انواع 
نوشیدنی های گازدار جای خود را در میان برنامه 
های رسانه ملی و شــب و روزهای خانواده های 
ایرانی باز کرده و بدون توجه به ضوابط قانونی در 

حال نمایش است.
نمایــش تجاری این محصــوالت در حالی انجام 
می شود که بر اساس لیســتی که اواخر مرداد ماه 
ســال جاری از ســوی وزیر بهداشت منتشر شد، 
»نوشیدنی میوه ای گازدار یا بدون گاز با محتوای 

آب میوه کمتر از ۲۵ درصد« در فهرست کاالهای 
آسیب رسان سامت قرار دارند.

در واقع محصوالت خوراکی شرکت مذکور دقیقا 
همان مواردی اســت که در این فهرست از آن با 
عنوان »کاالهای آسیب رســان سامت« یاد شده 

است.
قانونی که اجرا نمی شود

به عاوه این فهرســت در راستای اجرای ماده ۴۸ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )بند ۱۰( سیاســت های کلی 
ســامت اباغی مقام معظم رهبــری و با هدف 
کاهش بار بیماری های غیرواگیر از سوی وزارت 

بهداشت منتشر شده است.
اما تبلیغ محصوالت غذایی آسیب رسان در رسانه 
ملی و فضای مجازی در حالی انجام می شــود که 
طبق قانون مصوب مجلس، هرگونه تبلیغ خدمات 
و کاالهای آسیب رسان به سامت موضوع ماده ۴۸ 

قانون الحاق از رسانه ملی ممنوع است.
به طوری که ســال ۹۵ با شــورای اســامی بند 
الحاقی ۴ ماده ۸ الیحــه احکام دایمی برنامه های 
توسعه کشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید. 
بر اســاس این قانون؛ »هرگونــه تبلیغ خدمات و 
کاالهای آسیب رســان به ســامت موضوع ماده 
۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت )۲( بر اســاس تشــخیص و 
اعام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها 

ممنوع است.«
با وجود مصوب بودن قانون منع تبلیغات کاالهای 
آســیب رسان در رسانه ملی اما همچنان خبری از 
اجرای جدی این قانون در کشور نیست و همواره 
شــاهد تبلیغات محصوالت مختلف آسیب رسان 

هستیم.

پیش تر نیز افشــین استوار مدیرکل دفتر مدیریت 
بیماری هــای غیر واگیــر وزارت بهداشــت، در 
خصوص تخلف از اجرای ایــن قانون گفته بود: 
نظــارت در این زمینه برعهده وزارت بهداشــت 
است و اگر کسی این قانون را اجرا نکند، وزارت 
بهداشت او را به عنوان متخلف به دستگاه قضایی 

معرفی می کند.
سرپرست اطاع رسانی وزارت بهداشت: به صدا 
و سیما برای برخورد با تبلیغات های ممنوعه تذکر 

داده ایم
در همین خصوص، کیانوش جهانپور سرپرســت 
مرکــز روابط عمومــی و اطاع رســانی وزارت 
بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تبلیغات 
کاالهای ممنوعه در رســانه ملی گفت: هر ساله از 
میان ۳۶ گروه کاالیی، اقام آســیب رسان و غیر 
مجاز اعام می شوند که امسال نیز این فهرست از 
ســوی وزارت بهداشت منتشر شد. از سوی دیگر 
مصوبات رســمی قانونی کشور مقرر می دارد که 
باید با تبلیغات کاالهــای ممنوعه برخورد قانونی 

شود.
جهانپور با بیان اینکه آبمیوه ها و نوشــیدنی های 
تبلیغاتی شــرکت مذکور نیز شــامل محصوالت 
ممنوعه است، تاکید کرد: این محصوالت در لیست 
اقام آسیب رسان هستند و تبلیغات آن ها ممنوع 
و غیر قانونی است. به همین دلیل تبلیغ محصوالت 
این شرکت از طریق رسانه ملی یا هر رسانه دیگر، 

تخلف محسوب شده و باید با آن برخورد شود.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشــت نیز نســبت به 
انجام این تخلف به صدا و سیما تذکر داده است، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر به منظور برخورد 
با این تخلفات با شورای سیاست گذاری سامت 
صدا و سیما نامه نگاری های الزم را انجام داده و 
نسبت به بروز این تخلف تذکر داده ایم اما هنوز از 

صدا و سیما پاسخی دریافت نکرده ایم.
سرپرســت مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
تصریــح کرد: تمــام تاش ما این اســت که این 
موضوع را در کمال صلح با صدا و سیما حل کنیم 
تا مواجهه نا مطلوبی با رسانه ملی ایجاد نشود اما 
در صورت عدم حصول نتیجه از ســوی وزارت 
بهداشــت، الزم اســت تا با توجه به مرتبط بودن 
این تخلف با سامت شهروندان، دستگاه قضایی 
نیــز به عنوان مدعی العموم بــه موضوع تبلیغات 

محصوالت ممنوعه ورود کند.
جهانپور با اشــاره بر مجازات عدم رعایت قانون 
مربوط بــه این موضوع، اظهار داشــت: مجازات 
تخلف از رعایت ایــن قانون و تبلیغ محصوالت 
آســیب رسان به ســامت، جزای نقدی است که 
دستگاه قضایی باید در شرایط الزم به این موضوع 
ورود کنند. به عاوه با حکم مراجع ذی صاح نیز 
در صورت تکرار ایــن تبلیغات ها، ۲۰ درصد به 

میزان این جزای نقدی افزوده می شود.  
با وجود مشــخص بــودن ممنوعیــت تبلیغات 
محصوالت این چنینی و حتی وجود قانون صریح 
در این باره؛ همچنان شاهد نمایش تبلیغات آزادانه 
محصوالتی از جمله نوشــیدنی های آسیب رسان 
شــرکت »ع.« هستیم. موضوعی که تمامی مدیران 
صدا و سیما و وزارت بهداشت از آن مطلع هستند 
اما به دالیل مختلفی از جمله منفعت مالی، حاضر 

به نمایش این تبلیغات ها می شوند.
امید است مســئولین مربوطه در وزارت بهداشت 
به صورت جدی برای مقابله با این موضوع حتی 
طریق شــکایت قضایی به ماجرای مذکور ورود 
کنند. از ســوی دیگــر مدیران صدا و ســیما نیز 
سامتی و جان شهروندان را قربانی کسب منفعت 
مالی نکنند و نسبت به اجرای قانون اهتمام ورزند.
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نظارت بر
 بیمه های ورزشی

 جدی گرفته شود 
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان 
تاکیــد کرد: نظارت بر بیمه های ورزشــی امر 

مهمی است که باید جدی گرفته شود.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، علی خلیلی در 
مجمع انتخابات هیئت پزشکی ورزشی استان 
زنجان که با حضور رئیس فدراسیون پزشکی 
ورزشی در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان برگزار شد، از جایگاه 
خوب هیئت پزشــکی ورزشی استان خبر داد 
و گفت: یکی از مهم ترین اقدامات این هیئت 
در حوزه آموزش بوده که در برهه کنونی بسیار 

حائز اهمیت است.
وی بــا یــادآوری اینکــه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای در عصر حاضر با دغدغه های زیادی 
از جمله مکمل های ورزشــی و نحوه مصرف 
آن مواجه است، افزود: در همین راستا یکی از 
وظایف اصلی هیئت پزشــکی ورزشی استان، 
ارائه آموزش هــای الزم در زمینه مکمل های 
ورزشی اســت، به همین خاطر اعتقاد راسخ 
بــه این مهم داریم که موضوع آموزش در این 

هیئت باید بیش از پیش جدی گرفته شود.
این مسئول با اشاره به اینکه یکی از انتظارات 
اداره کل از شهرســتان ها در این زمینه، جدی 
گرفتن موضوع خدمات درمانی و نیز بیمه های 
ورزشی اســت، تصریح کرد: یکی از راه های 
تحقــق این موضوع نیز این اســت که هیئت 
پزشکی ورزشی استان با هیئت های شهرستانی 
تعامل سازنده داشته باشد؛ چرا که این ارتباط 
باعث تقویت و انســجام برنامه هایی که قرار 
است هم راستا با استان در شهرستان ها برگزار 

شود، خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه 
با تاکید بر اینکه نظارت بر بیمه های ورزشــی 
هم در مرکز اســتان و هم در شهرســتان های 
تابعــه باید جدی گرفته شــود، ادامــه داد: با 
توجه به عملکردی که هیئت پزشکی ورزشی 
اســتان در طول سال های اخیر داشته، اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان این آمادگی را دارد 
که در خصوص شناسایی زمینی برای احداث 
دفتر این هیئت، کمک حال باشد اما باید توجه 
داشــت که احداث این دفتر در مکانی که در 
دسترس ورزشکاران باشد، خدمات بهتری را 

به جامعه هدف ارائه خواهد داد.

                      
ناظر وزارت ورزش و جوانان: 

میزبانی زنجان 
در کاراته عالیست

 شــراره زمانی ناظــر وزارت ورزش 
و جوانان بر اجرای مســابقات دومین المپیاد 
استعدادهای برتر ورزشــی کاراته دختران در 
زنجان  از حضور 32 داور آســیایی و 3 داور 
جهانی در مســابقات المپیاد استعدادهای برتر 
ورزشی کاراته در زنجان خبر داد و افزود این 
رقابــت ها از نظر کادر فنــی، مربیان، داوران، 
امکانات و... در سطح بسیار باالیی برگزار می 

شود.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان، زمانی در گفت گو 
با کارشــناس روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان با بیــان اینکه بانوان 
دارای پتانســیل بســیار باالیی برای پیشرفت 
در عرصه های مختلف هســتند تصریح کرد: 
امروز با برگزاری دوره های مختلف مربیگری 
و داوری و دانش افزایی شــاهد ارتقای بسیار 
مطلوب بانوان در رشــته های مختلف هستیم 
و در این زمینه تقریبا در مرزهای خود کفایی 
قرار داریم و نیازمند حضور مربیان آقا و حتی 

مربیان خارجی نخواهیم بود.
وی همچنین از حضور 32 داور آســیایی و 3 
داور جهانی در مسابقات المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی کاراته در زنجان خبر داد و افزود: 
این رقابت ها از نظر کادر فنی، مربیان، داوران، 
امکانات و... در سطح بسیار باالیی برگزار می 

شود.
ناظر وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره 
به حضور 31 استان در این مسابقات برگزاری 
این رقابت ها را گام بلندی در جهت حضور 
در مســابقات 2024 پاریس و 2028 آمریکا 
دانست و اظهار داشــت: حضور بسیار فعال 
اســتعدادیاب های متخصص فدراســیون در 
مسابقات جهت رصد و شناسایی استعدادهای 
برتر در هر رشــته ی ورزشــی شاهد این امر 

است.
زمانی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت جدی 
وزارت ورزش و جوانان بِویژه دکتر ســلطانی 
فــر وزیر ورزش و جوانــان، داورزنی معاون 
ورزشی و سعادتمند مدیر کل دفتر استعدادیابی 
وزارت در برگزاری این مسابقات ، از میزبانی 
بســیار عالی استان زنجان و مسئولین ورزشی 

استان نیز تقدیر و تشکرنمود.

ورزش و جوانان

منطقه گردشگری گاوه زنگ زنجان
 با ظرفیت های اقتصادی اما بدون بهره وری

گردشــگری  منطقه  به 
گاوازنــگ باید فراتر از 
نگاه محدود و بصورت 
اســتانی به ایــن مقوله 
نگاه کرد، چــرا که در 
عین داشتن ظرفیت های 
اقتصــادی و کارآفرینی 
دلیــل چالش های  بــه 
وری  بهــره  ســنواتی، 
مطلوب را نداشته است.

ســازمان  مدیرعامــل 
همیاری شهرداری های 
شامگاه  زنجان  اســتان 
شنبه در دیدار با  شهردار 
زرین آباد گفت :تجربه 
موفق قزوین در باراجین 
ســازمان  خــروج  و 
همیاری از تصدی گری 
این منطقه را برای منافع 
شهر، اســتان و سازمان 
امــری الزم  همیــاری 
اســت و در ایــن میان 

حفظ منافع سهامداران سازمان در هر حرکتی از 
اولویت های عملی  است.

سعید امیدی افزود: بر این مبنا  استراتژی واگذاری 
پروژه گردشگری گاوازنگ به شهرداری زنجان،  
منافع بزرگ تری را عاید شهر، شهرداری، استان و 

سازمان خواهد کرد.
وی اضافــه کرد: تالش های ســازمان در جهت 
خروج از چالش های ســنواتی، به ویژه  تسویه 

حســاب قطعی بانک تجارت که نزدیک به یک 
دهه مشــکالت فراوانی به سازمان وارد کرده بود 

بسیار موثر بوده است.  
این مســئول ادامه داد: این ســازمان  در مرحله 
اول باید  بصــورت نرم افزاری و در مراحل بعد 
بصورت اجرایی و مالی به شــهردای های استان 
بعنوان ســهامداران قانونی خود  یــاری کند به 
لحــاظ اقتصادی یک نهاد خود گردان اســت  و 

باید  در خصوص در آمد زایی با سهامداران خود 
)شهرداری های استان( همفکری و تعامل بیشتری 

داشته  باشد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
زنجان ادامــه داد: همیاری بازوهای توانمندی در 
زمینه عمرانی )شــرکت عمرانی عماد اشــراق(، 
گردشگری )شرکت توریســتی همیار زنگان( و 
آموزشــی )مرکز علمی کاربردی سازمان( دارد و 

همچنین برنامه هایــی  برای  آغاز 
فعالیت های بازرگانــی با رویکرد 
همراهی شهرداری های استان دارد.

وی برنامــه های ســازمان همیاری 
را در به صفر رســاند دیون سنواتی 
بانکی خود به بانک ملی و صادرات 
را تشریح کرد و گفت  امیدواریم  تا 
پایان سال تمامی بدهی های سنواتی 
ســازمان به بانک ها  تســویه کامل 

خواهد شد.
 شــهردار زرین آباد نیز با اشاره به 
اینکه ســازمان همیاری محدودیت 
های شــهرداری ها را ندارد گفت : 
فرصت هــای زیادی وجود دارد که 
بــا همفکری ســهامداران در قالب 
اتاق فکر، میتوان راه های مناســب 
برای پیشرفت و توســعه  سازمان 
ایجاد کرد. وی در خصوص منطقه 
گردشــگری و تفریحــی گاوازنگ 
تاکید کرد باید ابعاد مختلف موضوع 

از زوایای مختلف تحلیل شود.  
اســتان زنجان 21 شهرداری دارد و 
سهامداران ســازمان همیاری شهرداری مجموعه 

شهرداری های استان را شامل می شود.  
سازمان همیاری شهرداری ها یک سازمان عمومی 
غیردولتی اســت، که اســتاندار رئیس شــورای 
ســازمان، معاون عمرانی اســتاندار رئیس هیات 
مدیره و ســهامداران نیز شــهرداری های استان 

هستند.

اســتان زنجان علی الخصوص شهر زنجان در 
منطقه زلزله خیز با پهنه باال قرار گرفته اســت 
وهر لحظه انتظار می رود با فاجعه بالی طبیعی 
زلزله مواجه شویم ودر این راستا می توان زلزله 
خرداد ماه سال 69 در طارم این استان را نام برد 
که خســارتهای جانی ومالی فراوانی را در این 
استان بجا گذاشت بنا براین سازمانها ونهادهای 
ذی مسئولیت وظایف مهمی را بعهده دارند که 
یکی از اصلی ترین این نهاد ها ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان می باشد واصلی ترین وظیفه 
آن مدیریت وکنترل ساخت وسازها را  از ابتدای 
اصل وپایه بناء را بعهده دارد  که جهت روشن 
شدن بیشتر وظیفه این نهاد توضیحات بیشتری 

جهت اطالع واستحضار تقدیم می گردد 
1-مرحله اخذ نقشــه :در این مرحله ســازنده 
به شــهرداری مراجعه نموده ودر خواست اخذ 
دستور نقشه می نماید وشهرداری موضوع را به 
ســازمان نظام مهندسی ساختمان جهت صدور 
نقشــه های اجرایی متناســب با ملک احداثی 
ومشخص شدن طراحان ونظارت ها ومجری ها 

ارجاع می نماید 
2-معرفی سازندگان به دفاتر فنی :در این مرحله 
ســازمان نظام مهندســی ساختمان ســازنده را 
بــه یکی از دفاتر فنی مورد تائید ســازمان نظام 

مهندســی ساختمان معرفی می نماید ودفتر فنی 
فوق با اعمال تخفیفات نــا جوانمردانه 40 الی 
70 در صــدی )طبق نظر ســازنده ( در تعرفه 
خدمات مهندســی )که هر ساله توسط سازمان 
نظام مهندســی ساختمان کشور تعیین می شود( 
کار را به مهندســین ذی ربط واگذار می نماید 

ومتاسفانه با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور 
ونیاز مهندسین به اشتغال مهندسین محترم اجبارا 

زیر بار تعرفه های فوق قرار می گیرند .
ومســابقه تخفیفات در اینجا بحدی باالســت 
که اکثر دفاتر فنی می خواهند برای کار بیشــتر    
وبهره مندی از در آمدهای باالتر کوی سبقت را 

از یکدیگر بربایند .                     
شــایان ذکر اســت که تمامی موارد مطرح شده 
باعث دلسردی مهندســین وپایین آمدن کارایی 
آنها جهت نظارت بر ســاخت وســاز خواهد 
بود ومتاســفانه بعضی از مهندسین فقط در فکر 
پر کردن ســهمیه خود بوده وحتی یکبار نیز به 

مراحل ساخت نظارت ندارند .           
حال چگونــه اتتظــار داریم که بــا نظارتهای 
اینچنینی ساخنمانهایی متناسب با شرایط استانی 
با ایمنی باال در کشور داشته باشیم .                                                                  
برای پاسخ به این سوال کافی است به موارد ذیل 

توجه ویژه شود                               
1-نظام مهندسی ساختمان باید خود راسا اقدام 

به اخذ مبالغ تعرفه های مهندسی بنماید .      
2-ناظر احداث بناء باید فقط وفقط توسط نظام 
مهندسی تعیین شود وانتخاب ناظر توسط دفاتر 

فنی ویا سازنده اشتباه محض است . 
3-پروژه هــای احداثی باید بصورت مســتمر 
توســط نظام مــورد پایــش قرار گیــرد علی  
الخصــوص اینکه حضور مجری پروژه بیشــتر 

مورد توجه قرار گیرد .                      
4-گزارشات مهندسین ناظر از تخلفات پیگیری 

شود وبر خورد قاطع با مختلف صورت گیرد .

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

درخشش جوانان زنجانی
 در جشنواره موسیقی

جوان کشور 

 جوانان هنرمند اســتان زنجان با کســب 
4 عنوان برگزیده در ســیزدهمین جشــنواره ملی 

موسیقی جوان خوش درخشیدند.
 به گزارش ایرنا معاون هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان زنجان پیرامون 
درخشش جوانان زنجانی در این جشنواره گفت: 
زهرا میرزایی هنرمند زنجانی برای نخســتین بار 
رتبه نخســت را در رشــته تار آذری کسب کرد،، 
این رشــته مقام دوم نداشــت و به اعتقاد داوران 
قطعات اجرا شــده توســط این هنرمند در سطح 

بسیار ممتازی قرار داشت،
محمودعلی محمدی ادامه داد: پویا عابدینی هنرمند 
ابهری نیز با کســب رتبه دوم آواز گروه ســنی ج  
خوش درخشید  و جزو استعدادهای آینده هنری 

قلمداد شد. 
وی افزود: سپهر فرندی هنرمند زنجانی در بخش 
گیتار کالســیک رتبه دوم و نیلوفر حســن کریم 
هنرمند خرمده ای در تکنوازی تار ایرانی رتبه سوم 

را به دست آوردند. 
به گفته معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان زنجان 667 اثر موسیقی 

نواحی در این جشنواره به اجرا درآمد.
سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری 
هومان اسعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشور 
توســط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر 
موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از ۵ مرداد تا ۵ 
شهریور سال جاری در تاالر رودکی تهران برگزار 

شد.

                      

۱۷ هزار نفر بابت تحویل 
نگرفتن خودرو

 ثبت شکایت کردند
 ســخنگوی کمیســیون اصل 90 مجلس 
شــورای اســالمی گفت:  طبق گزارش سازمان 
تعزیرات حکومتی 17 هزار شاکی به دلیل دریافت 

نکردن خودرو شکایت خود را ثبت کرده اند.
»بهرام پارســایی«  روز یکشــنبه در گفت و گو با 
ایرنا با توضیح نشســت امروز کمیسیون اصل 90 
افزود: یکی از محورهای دســتور کار کمیسیون 
اصل 90 بررسی 270 خودرویی بود که در گمرک 
استان خوزستان مانده است و تصمیم گرفته شد 
با توجه به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی 
مبنی بر شــکایت 17 هــزار متقاضی که خودرو 
خود را دریافت نکرده اند، جلســه ای با حضور 
وزیر صنعت،  معدن و تجارت و سازمان تعزیرات 
حکومتــی برگزار و تصمیمــی در این خصوص 

اتخاذ شود.
نماینــده مردم شــیراز در مجلس دهم شــورای 
اســالمی تصریح کرد: واردکنندگان خودرو هم 
مدعی هستند ثبت سفار ش داشته اند اما خودرو 
خــود را تحویــل نگرفته اند؛ گاهــی خریدار و 
فروشــنده مقصر نیســتند بلکه صدور بخشنامه 
های ناگهانی یا بسته شدن ناگهانی ثبت سفارش 

موجب تاخیر در تحویل خودرو می شود.
پارسایی محور بعدی نشســت امروز کمیسیون 
اصــل 90 را ذرت های وارداتی آلوده عنوان کرد 
و گفت:  محمور حجتی وزیر جهاد کشاورزی در 
این نشست حضور داشت و راجع به بیش از 100 
تن ذرت که چند ســال در گمرک مانده و آلوده 

شده است، مواردی مطرح شد.
وی ادامه داد: با توجه به موازی کاری ها در تایید 
نهاده هــای دامی یا بقیه مواد مصرفی کشــور و 
همچنین وجود یک ســری ناهماهنگی ها و عدم 
انســجام در تصمیم گیری موجب می شود بیش 
از 100 تــن ذرت در گمرک باقــی بماند  و هم 
صاحب کاال متضرر شود و هم آلودگی نهاده های 

دامی خطرش افزایش یابد.
سخنگوی کمیســیون اصل 90 خاطر نشان کرد: 
باید راهــکاری یافت تا تصمیــم گیرنده و تمام 
کننده یکی باشد و مســئولیت نظارت را از مبدا 
بر عهده بگیرند تا تاجر و بازرگان متضرر نشود و 
این نظارت فقط محدود به زمان ورود کاال نشود.

وی افــزود: در جمــع بندی قرار شــد گمرک،   
استاندارد، جهاد کشاورزی، بهداشت و تعزیرات 

نتیجه ای به کمیسیون اصل 90 ارائه دهند.  
پارسایی با اشــاره به اینکه ظاهرا رئیس جمهور 
دســتور داد ایــن ذرت ها امحا یــا مرجوع یا با 
دریافت تاییدیه هر کشــوری به آن کشور صادر 
شود، اظهار داشــت:  شاخص استاندارد کشور ما 
با کشــور دیگر متفاوت است مثال در بحث نهاده 
های دامی شاخص آلودگی در کشور ما ۵ درصد 
و در کشور دیگری 20 درصد است بنابراین این 
کشــورها می توانند ذرت های آلوده را بپذیرند. 

خبر

کامران عارضی

راه نجات کشور از مشکالت چیست؟
تصور برخی افــراد از پایین بــودن کیفیت و باال 
بــودن قیمت تولیدات داخلــی، پایین بودن دانش 
فنی تولیدکنندگان داخلی است. این افراد راه برون 
رفت از این دو مشکل را باز کردن دروازه کشور بر 
روی کاالهای خارجی می دانند. این تفکر در کشور 

غربی نیست.
تفکر این افراد شبیه همان تفکراتی است که سال ها 
به همین بهانه، مانع توســعه پاالیشگاه های کشور 
شد و اجازه نداد کشــور از خام فروشی به تولید 

فرآورده برسد.
همین تفکر بود که اجازه نداد تا ســرمایه گذاری 
قابل توجهی در صنعت پتروشــیمی کشور انجام 
شود و امروزه ما برای تامین مواد اولیه پتروشیمی، 

وابسته به خارج باشیم.
ادامه همین تفکر اســت که باعث وابستگی شدید 
کشــور به دانه های روغنی، گوشت، کاغد، شکر، 
علوفه و ... شــده اســت.تداوم این تفکر اســت 
که همچنان کشور را وابســته به دالرهای نفتی و 
واردات محصوالت اساســی و کلیدی کرده است.
تفکری که باعث شده تا کشور در زمینه تولید دارو 

و تجهیزات پزشکی هم وابسته باشد.
وابســتگی هایی که با هر بحران ارزی ثبات کشور 
را بــه هم می ریزد و منابع مالــی ارزی و ریالی را 
از بخش های تولیدی بــه بخش های داللی منتقل 

می کند.
برای همه روشن است که مشکل کشور دسترسی 
به دانش فنی در بومی کردن تولید داخلی نیســت، 
مشکل در فساد اداری است که به تولیدکننده اجازه 
داخلی شــدن تولید را نمی دهد.مشکل در وجود 
باندهای وابسته به دســتگاه های اجرایی است که 
سعی می کند فرمول تولید دارو و تجهیزات اختراعی 

و ابتکاری را دزدیده و به نام خود ثبت کند.
آیا تولیدکننده دولتی که با فشار نماینده و یا مسئول 
دولتی چند برابر اســتاندارد، نیروی انســانی بر او 
تحمیل شده و یا تولیدکننده خصوصی که نمی تواند 

به موقع طلبش را از دولت بگیرد و ناچار اســت 
برای وصول آن به این و آن باج و رانت بدهد، قادر 

به رقابت با تولیدکننده خارجی است؟
مشکل در باندهای وابسته به خودروسازهاست که 
تولیدکننده قطعه را برای گرفتن پول فروش قطعه 
تحویلی خود به خودروساز، وادار به دادن رانت به 

نماینده و وابسته به این باندها می کند.
مشــکل در صدور مجوزهای واردات برای افراد 
وابسته به وزارتخانه هاست که یک باره با واردات 
ناگهانی خود، تولیدکننده داخلی را به خاک ســیاه 
می نشاند. وقتی معاون و بستگان وزیر، شرکت های 

فعال در واردات کاالی خارجی دارند، تولید کننده 
با چه جراتی برای داخلی ســازی قطعات سرمایه 
گــذاری کنــد؟ وقتــی تولیدکننده برای کســب 
مجوزهای اداری باید ماه ها و سال ها پشت درهای 
بسته ادارات معطل بماند با چه انگیزه ای برای رشد 

تولید داخلی سرمایه گذاری کند؟
مشکل در آنجاســت که در برخی از وزارتخانه ها 
یا سازمان ها یا پرسنل دستگاه رشوه می گیرند و یا 
برای حل مشکل مالی، خود دستگاه به منابع مالی 

تولیدکننده دستبرد می زند.
آیا کشــوری که به دانش فنی حوزه های ممنوعه 
هســته ای، هوافضا و ... دست پیدا کرده، عاجز از 
دسترســی به دانش فنی خودرو، پتروشــیمی و .. . 

است.
راه نجــات، باز کردن دروازه های کشــور بر روی 
کاالهای خارجی نیســت. اگر تحریمی هم در کار 
نباشــد با خشک شــدن درآمدهای نفتی، در میان 
مدت و بلندمدت بدون تقویت تولید داخلی، ارزی 

برای واردات کاالهای خارجی وجود ندارد.
راه نجات کشور از این معضالت، باور کردن توان 
تولید داخلی، حذف مقررات زائد اداری، جلوگیری 
از رانت خواری ها، جلوگیری از واردات بی رویه، 
تقویت شرکت های دانش بنیان و فراهم کردن بستر 

تحقیق و توسعه است.

جعفر قادری
کارشناس اقتصادی



به آگاهی اعضای محترم مجموعه های باغی زنجان میرساند که با هماهنگی 
صورت گرفته توســط آقای وقفچی نماینده محتــرم مردم زنجان و طارم در 
مجلس شورای اسالمی, جناب آقای اورنگی ریاست محترم امور اراضی کشور 
به همراه معاونان و هیات همراه  برای بررســی مسائل و مشکالت مجموعه 
های باغی زنجان در روزشــنبه به تاریخ نهم شهریورماه به زنجان داشت که 

گزارش این سفر و تصمیمات گرفته شده  را در پی می خوانیم .
 به نقل از یکی از اعضای مجموعه ی باغ ا رم ،در این سفر آقای اورنگی ضمن 
دیداری که با مسووالن محترم دادگستری و استانداری داشتند نظرات و دیدگاه 

های کارشناسی خود را برای آنها ارائه داد.
در ادامه وی به همراه معاونان و هیات همراه در نشســتی که در محل ســالن 
جلسات جهاد کشاورزی استان  با حضور مدیران مجموعه های باغی, روسای 
جهاد کشاورزی شهرستانها, معاونان جهاد کشاورزی استان, مسووالن و مدیران 
امور اراضی استان, وقفچی نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 

و مهندس تاراسی رییس جهاد کشاورزی استان ,برگزار شد ،شرکت کرد.
در این نشست که در یک فضای بسیار خوب و با نیت حل مشکل از طرف 
همه ی اعضای حاضر در جلســه برگزار شــد ابتدا مهندس تاراسی با تشکر 
از آقای اورنگی و معاونان و هیات همراه به جهت ســفر به زنجان و بررسی 
مشکالت و رســیدن به یک راه حل مناســب از آقای انصاری مدیر اراضی 

خواستند گزارشی درباره ی وضعیت مجموعه های باغی ارائه دهد.
پــس از گزارش مدیر محترم اراضی از تعداد مجموعه ها و اعضای مجموعه 
و اینکه چه تعداد از قطعات مجموعه ها تخریب شــده و چند قطعه در حال 
رسیدگی در محاکم قضایی است، خواستار رسیدگی و حل مشکل مجموعه 
های باغ شد. سپس چند نفر از مدیران مجموعه ها به بیان مشکالت و مسائل 
مرتبــط با مجموعه ها پرداخته و خواســتار توقف تخریبها تا تعیین تکلیف 
قطعی برای قطعات و همچنین خواســتار وحدت رویه در احکام صادره در 
محاکم قضایی شده و در نهایت خواستار حل مشکل مجموعه ها با استفاده از 

ظرفیتهای قانونی پیش بینی شده در قانون شدند. 
آقای وقفچی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
ادامه به بیان دیدگاه های خود در مورد مســائل مربوط به مجموعه های باغی 
شــده و خواستار رفع مشــکل مجموعه ها و توقف کامل تخریبها گردیده و 
استفاده از ظرفیتهای قانونی و در صورت وجود خلع قانونی ، برای تصویب 
قوانین جدید اعالم آمادگی نمود تا این مشکل نه فقط در زنجان بلکه در کل 
کشــور با وضع  قانون در مجلس حل شود .  چرا که نگاه نمایندگان بخشی 

نبوده و با نگاهی ملی برای حل مشکالت به موضوعات پرداخته می شود.
در ادامه معاونان سازمان امور اراضی کشور به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود د 
باره تغییر کاربری صورت گرفته در اراضی مجموعه های باغی زنجان پرداختند 
و در ادامه یکی از مشــاوران نماینده زنجان اظهار داشت که قطعات فروخته 

شده به صورت سهام داده شده است و تقسیم اراضی صورت نگرفته است..
در پایان جناب آقای اورنگی ریاست محترم سازمان امور اراضی کشور نظرات 
خــود درباره ی تغییر کاربری های صورت گرفته را ارائه داده و به چند نکته 
نیز اشــاره داشت.  ابتدا درباره ی  افرادی که در محاکم قضایی پرونده داشته 
و پرونده آنها در حال رســیدگی میباشد خواست تا ارائه یک قانون مصوب 
و مدون از مجلس شــورای اسالمی و پیگیری هایی که ریاست محترم امور 
اراضی کشــور برای حل مشــکل انجام می دهد ،رسیدگی به ان پرونده ها تا 
قانون تصویب و ابــالغ قانون جدید به تعویق بیفتد. در این باره نیز پیگیری 

هایی از طرف ســازمان امور اراضی صورت گرفته که یک نمونه آن استفاده 
قطعات مجموعه هایی که به صورت غیرقانونی از امکانات آب و برق و گاز به 
صورت غیر مجاز استفاده می کرده اند که با مکاتبات صورت گرفته با دادستان 
محترم کل کشــور نامه ها و بخشــنامه های آن صادر و از ظرفیت قانونی و 

بخشنامه صادره می توانند افراد استفاده کنند نکته بعدی که در صحبت های 
جناب آقای اورنگی ریاســت محترم سازمان امور اراضی کشور بود این بود 
که در پی راه حل و ارائه الیحه ای از طرف دولت به مجلس محترم شــورای 
اسالمی هستند تا مشــکل مجموعه های باغی نه تنها در زنجان بلکه در کل 

کشــور حل گردد نکته بعدی که جناب آقای اورنگی ریاســت محترم امور 
اراضی کشور برآن تاکید داشتند استفاده از ظرفیت های قانونی و موجود برای 
جهاد محترم کشاورزی هر استان بود.یعنی سازمان محترم جهاد کشاورزی هر 
استان می تواند کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ را تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف 

تقاضاهای ارجاعی از طرف اعضا پاسخ دهند.
در واقع اگر افراد دارای شــرایط مندرج در قانون باشند که مجوز صادر شود 
و اگر حائز شــرایط نیستند بدانند که نباید سرمایه گذاری کنند چرا که دچار 
مشکالت بعدی خواهند شــد در واقع افراد با مراجعه و درخواست خود به 
جهاد مراجعه کرده و اگر حائز شــرایط بودند مجوز کارگری و ساخت خانه 
کارگری بر پایه ی ضوابط به آنها باید داده شود و سازمان جهاد موظف است 
به درخواست افراد پاسخی در خورو به صورت کتبی چه مثبت و یا منفی دهد 
تا دچار سردرگمی و مشکالت بعدی که هم اکنون گریبان مجموعه های باقی 

و جهاد کشاورزی هر استان را گرفته ،نشوند.
این نشســت بعد از حدود 3 ســاعت به پایان رسید و مقرر شد جناب آقای 
وقفچــی نماینده محترم مردم زنجان و طارم به همــراه جناب آقای اورنگی 
ریاســت محترم سازمان امور اراضی کشــور و معاونان ابشان و جناب آقای 
تاراسی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از چند مجموعه باغی 

دیدن نمایند
که در بعد از ظهر همــان روز از مجموعه های ارم رضوان, نرگس بازدید به 
عمل آمده و قول و تاکید بر حل مشکل از طرف مسووالن به مدیران مجموعه 

های باغی داده شد.
گفتنی است باغ ارم زنگان در سال ۱390 در 30 هکتار و در کیلومتر 6 جنب 
آزاد راه  زنجان به تبریز در زمینی بایر و آهکی و از نوع درجه 3 تاسیس شد. 
این مجموعه دارای 265 عضو به عنوان سهامدارمی باشد که عمدتا از کارمندان 
دولت, بازنشســتگان اداره های دولتی, نظامی, انتظامی و ایثارگران هستند که 
از این تعداد ۱3 نفر از بازنشستگان جهاد کشاورزی می باشند  که یک نفراز 
آنها  دارای االچیق و دو نفر خانه کارگری با متراژ کمتر از 25 متر میباشــند. 
درروزیکشنبه ،جهاد کشاورزی شهرستان زنجان علی رغم تصمیمات گرفته  
دراین نشست که یک روز قبل از آن بوده و تاکید مدیر اراضی تخریب راه حل 
مناسبی نیست,احکام تخریب 24 مورد از مجموعه ارم را برای اجرا به اعضا 
ابالغ نموده است  به بهانه اینکه این مجموعه متعلق به جهاد کشاورزی است 
و باید تخریب با اولویت مجموعه های دولتی انجام بگیرد حال آنکه اعضای 

این مجموعه هیچگونه وابستگی به جهاد کشاورزی ندارند .
حال سوال این است مردمی با خون دل و با هزاران آرزو و با زحمات طاقت به 
آبادانی زمینی بایر اقدام کرده و به بهانه اینکه در بلخ گنه کرد آهنگری به شوشتر 
زدند گردن مســگری خانه خراب شوند که هیچ کدام )بر اساس مستندات( 

کارمند یا بازنشسته جهاد نیز نیستند؟
درپایان از دادستان محترم و ریاست محترم دادگستری استان زنجان خواهشمند 
است به مانند استان های دیگر مانند اصفهان عمل نمایند که در استان اصفهان 
بنا بر اطالع بیش از 7000 حکم تخریب صادر شــده بود که در جلسه ای  با 
حضور استاندارو اعضای شورای تامین اصفهان و دادگستری آن استان تصمیم 
گرفتند تا تصویب قانون جدید که در مجلس مطرح است ، این احکام مسکوت 
بماند تا بعد از آن تصمیم نهایی  درباره تخریب و یا عدم تخریب  گرفته شود .

هیات مدیره و اعضای مجموعه باغی ارم زنگان
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مالیات بر عایدی سرمایه، 
هفته آینده از وزارت اقتصاد 

به دولت می رود

 رئیس ســازمان مالیاتی بــا بیان اینکه، 
الیحه مالیــات بر مجموع درآمــد خانوار در 
سازمان آماده شــده، گفت: پایه جدید مالیات 
بر عایدی سرمایه )مسکن( نیز در این اصالحیه 

گنجانده شده است
امید پارســا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با 
بیان اینکه در ابتدا قرار بود پایه جدیدمالیاتی، 
مالیات بر عایدی مســکن، در الیحه وزارت 
اقتصاد با عنــوان مالیات بر فعالیتهای اختالل 
زای اقتصــادی گنجانده شــود،  گفت: بعد از 
تغییراتی که در این خصوص ایجاد شد تصمیم 
گرفته شد تا این پایه جدید مالیاتی در الیحه 

اصالح قانون مالیاتهای  مستقیم لحاظ شود.
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، بر اساس 
پیگیریهای انجام شــده الیحه مذکور در نیمه 
شــهریور مــاه از وزارت اقتصــاد به دولت 
می رود، گفــت: به این ترتیــب پایه مالیات بر 
عایدی مســکن که از ســنوات قبل پیگیری 

می شد به هیئت دولت خواهد رفت.
پارســا تاکید کرد، بنابرایــن الیحه مالیات بر 
مجموع درامد در ســازمان مالیاتی آماده شده 
و در این الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه نیز 

گنجانده شده است.
وی افــزود، بعد از تصویــب در دولت، این 
الیحه به کمیســیونهای تخصصــی مربوطه 
خواهــد رفت تا بررســیهای نهایــی در این 

کمیسیونها روی این الیحه مهم انجام شود.
پارسا ادامه داد، امیدواریم در مجلس شورای 
اســالمی نیز بعد از مرحله دولت این الیحه با 

رای باال تصویب شود.

خبر

برقراری مجدد مالیات 
 جذاب نقل و انتقال سهام

مدیرعامل بــورس تهران با اعالم ســهم 65 
درصدی سرمایه گذاران حقیقی در معامالت و ارایه 
گزارش بــه وزیر اقتصاد ، خواهــان برقراری مجدد 

مالیات جذاب نقل و انتقال سهام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صحرائی 
در جریان نشست عصر دیروز مدیران و فعاالن بازار 
سرمایه با وزیر اقتصاد گفت: حضور پررنگ سرمایه 
گذاران حقیقی با ســهم بیش از 65 درصدی فعالیت 
در معامالت به فال نیک می گیریم و امیدواریم تامین 
مالی از طریق بازار رمایه گســترش یافته و به جایگاه 

واقعی دست یابد.
وی افزود: طی 5 ماه اول سال جاری بیش از ۱0500 
میلیارد تومان تامین مالی در بورس تهران و از طریق 
ابــزار مالی اختیار فروش تبعی شــده کــه این ابزار 
دارایی ویژگی هایی چون ســهولت ، سرعت زیاد ، 
امــکان انجام حجم قابل توجه و با قابلیت تضمین از 

طریق سهام است .
ســخنگوی بورس تهران همچنین به رئیس سازمان 
امور مالیاتی که در این جلسه حضور داشت، پیشنهاد 
داد هزینه این نوع تامین مالی شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی 
پذیرفته شــود تا منجر به کاهــش هزینه های تامین 

مالی شود .
صحرائی با بیان اینکه برای توســعه بازارسرمایه باید 
نگرش ها را تغییر داد، افزود: ســال گذشــته مصوبه  
مالیات یک دهم درصدی نقل و انتقال سهام تعیین اما 
محدود به یک سال بود. بنابراین درخواست بررسی 
و اعمال مجدد این مصوبه می شود تا سرمایه گذاران 
خرد به سمت بورس هدایت شوند و از ورود پول به 

سایر بازارها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: عالوه بر این با توجه به وجود ابزارهای 
بازار بدهی و با نگاه کوتاه مدت تر ، از شــورای عالی 
بورس در خواست می شود تا به ابزارهای قابل تبدیل 
به ســهام نگاه ویژه ای شــود. چرا که هم از مزایای 
ابزارهای بــازار بدهی با درآمد ثابت و هم از مزایای 
سهام برخوردارند و می توان آن را در زمره ابزارهای 

تامین مالی در بازار افزود.

خبر

در نشست مشترک  مدیر امور اراضی کشور و نماینده مردم زنجان در مجلس 

مدیران مجموعه های باغی خواستار شدند:   تا تعیین تکلیف قانون جدید به ما مهلت دهید

مدیــرکل امورمالیاتــی اســتان 
زنجــان اعــالم کــرد: آخرین 
فرصت بهره مندی از بخشودگی 
قابــل  جرائــم  ۱00درصــدی 

بخشش، امســال است و در صورت عدم پرداخت، 
بدهــی مالیاتی قطعی می شــود و برخــورداری از 
تسهیالت یاد شده تا پایان سال جاری، در سال آینده 

فراهم نخواهد شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
زنجان، میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایسنا، منطقه 
زنجان، ضمن اشاره به بخشنامه های اخیر در راستای 
بخشودگی جرائم مالیاتی اظهار کرد: این بخشودگی 
صرفا به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی در سال 

رونق تولید و با توجه به شــرایط خاص اقتصادی 
کشور صادر شــده و در سال های آتی، بدین منوال 
شاهد بخشودگی جرائم مالیاتی نخواهیم بود  لذا الزم 
است فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن عرصه تولید، 
از تسهیالت قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند . 

وی ضمن رد این شــائبه که بخشودگی 90 تا ۱00 
درصدی جرائم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، 
گفت: قطعــا حمایت دولت از بخــش غیردولتی 
همــواره باید محدود، مشــروط، کاهنده و تضمین 
دار باشــد. البته با صدور بخشنامه ای اعالم گردیده 

که در ســال ۱399، هم سطح اختیارات ادارات کل 
امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی 
محدود خواهد شــد و هم احراز شــرایط خوش 
حســابی باید با مســتندات کامل صورت گیرد. در 
واقع صرفه و صالح این است که فعاالن اقتصادی از 
فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب 
عنوان خوش حسابی، با سهل ترین شکل ممکن و با 
عزت و احترام از بار ســنگین جرائم مالیاتی رهایی 
یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشــمندی ۱00 تومان 
بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را 

با 70 تومان بخشودگی احتمالی 
و سخت در ســال بعد عوض 

نمی کند . 
رضوی در توضیح نحوه محدود 
شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با 
رعایت مفاد ماده ۱9۱ قانون مالیات های مســتقیم و 
سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی 
شــده از 0۱/0۱/۱399 به بعد، حداکثر بخشودگی 
جرائم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از 
مراجع ذیربط، 70 درصد و برای ســایر مودیان 50 
درصد برای هر منبع مالیاتی در هر ســال یا دوره به 

مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد . 

امسال آخرین مهلت بخشودگی جرائم قابل مالیاتی

گزارش تصویری افتتاح ساختمان شماره 2 امور مالیاتی
ت

 اس
ی

یین
 تز

س
عک

ش ویژه
زار

گ



7
زنگان

دوشنبه 11 شهریور ماه  1398 / نمره 382 / سال دوم

 یکصد و بیســت و چهارمین نشســت 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان 
به ریاست استاندار در محل شرکت میالد روی 
در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان برگزار 

شد.
نشســت های کارگروه تســهیل و رفــع موانع 
تولید اســتان از زمان حضور فتح اله حقیقی در 
راس مدیریت اســتان به دســتور وی در خارج 
از اســتانداری و در محــل واحدهای صنعتی و 

تولیدی تشکیل می شود.
روشی که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجان، نتایــج برگزاری این 
نشســت ها در محل واحدهای دارای مشــکل، 
ملمــوس بوده و تمــام مصوباتی کــه بر عهده 
دستگاه های اجرایی اســتان بوده، عملیاتی شده 
و تعداد مصوبات اجرا نشــده درون استانی در 

حد صفر است.
ناصر فغفوری افزود: بیش از ۹۵ درصد مصوبات 
این کارگروه مرتبط با داخل اســتان بوده و دلیل 
عملیاتی شــدن مصوبات نیز همین امر است و 
تا حد امکان تالش شــده تا از ارجاع مســایل 
به مرکز کشــور، خودداری شــود و در صورت 
نیاز نیز توســط مدیریت ارشد استان و از طریق 

مدیران ملی پیگیری می شود.
استاندار زنجان پیش از حضور در این نشست از 
واحدهای صنعتی ذوب روی سدید، کانه آرایی 
آریا، تدبیر شــیمی حیان، صانــع روی و میالد 
روی، دیــدن کرد و از نزدیک در جریان امور و 

مشکالت این واحدها قرار گرفت.
حمایت از بخش خصوصــی را وظیفه خود 

می دانیم
فتح اله حقیقــی در ادامه در نشســت کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در محل شرکت میالد 
روی با بیــان اینکه حمایت از ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی را وظیفه خود می دانیم، گفت: 
تالش ها و اقدامات خوبی در ســطح استانی و 
ملی بــرای حمایت از بخــش خصوصی انجام 
شده که موافقت با اعطای تسهیالت ۷۰۰ میلیارد 
تومانی از بانک ملت و اختصاص اعتبار از محل 
صندوق توسعه ملی از جمله این اقدامات است.
وی افزود: ســرمایه گذاران به تعبیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی مانند رزمنده جنگی هستند و در 
شــرایط کنونی کشور باید آن ها را مالحظه کنیم 
البته رعایت قانون، الزامی است اما تا حد امکان 
باید برای تســهیل در امور سرمایه گذاران و رفع 

مشکالت بخش خصوصی تالش شود.

حقیقی اظهار داشــت: ســرب و روی، صنعت 
مهمی بوده و در صورتی که با توجه به اقتضای 
زمان و شــرایط، توجــه ویژه ای بــه آن بکنیم 

بسیاری از مشکالت حل می شود.
اســتاندار زنجان تصریح کرد: برای رفع مشکل 
تامین خاک واحدها از معدن انگوران، جلساتی 
برگزار شده و مصوبه شــورای تامین استان نیز 
ابالغ شــده و در صورتی که این مشکل مرتفع 
نشود با دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت 

دوباره به این موضوع ورود پیدا می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: اخالل گرانــی در بخش 
خصوصی وجود دارند که به رغم تمام حمایت ها، 
تســهیالت و تامین مواد اولیه به تعهدات خود 
عمل نمی کنند که البته تعداد آن ها انگشت شمار 

و بسیار معدود است.
مقام عالی دولت در اســتان زنجان در باره انبار 
پسماند روی در محل دایمی در روستای مرصع، 
گفت: باید تبعات اجتماعی این موضوع در نظر 
گرفته شــود که برای این منظــور، موضوع در 
شورای تامین استان و شهرستان زنجان مطرح و 

مصوبه اجرایی برای آن اخذ می شود.
وی افزود: برای انتقال پســماند انبار شده فعلی 
نیز بــه دلیل وجود اختالف نظــر بین دولت و 

شرکت مربوطه، شــکایتی انجام شده که یا باید 
منتظــر اعالم رای قانون باشــیم و یــا اینکه در 

مذاکره و برگزاری نشست، حل کنیم.
حقیقی ابراز کرد: تمام عواید حاصل از پسماند 
کنونی به ســود مردم و برای تکمیل پروژه های 

نیمه تمام هزینه خواهد شد.
استاندا زنجان با اشاره به یک حلقه چاه خریداری 
شده توسط شــرکت خدماتی مستقر در شهرک 
صنعتی تخصصی روی از شرکت آب منطقه ای، 
خاطرنشــان کرد: در صورتی که این چاه از نظر 
کارشناسی، بدون اِشکال باشد باید اجازه برداشت 

آب از آن به شرکت مذکور داده شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود گفت: 
اتفاقات بســیار خوبی در هفته دولت در استان 
زنجان رخ داد و سه وزیر کابینه و یک مدیرعامل 

کشوری به زنجان سفر کردند.
حقیقی اظهار داشــت: یکــی از مهم ترین اهداف 
دعوت از مسووالن کشوری به استان زنجان، مطرح 
کردن پتانسیل و ظرفیت های موجود این استان در 
سطح ملی اســت و خوشــبختانه به دلیل همین 
حضور، این ظرفیت ها در کشور مطرح شده است.

وی خاطرنشــان کرد: اســتان زنجان به عنوان 
اســتانی الگوی کشــوری )پایلوت( نقشــه راه 

سرمایه گذاری قرار گرفته و دستور آن از هیات 
دولت اخذ شده است.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان نیز گفت: شهرک صنعتی تخصصی روی، 
صادراتی ترین شهرک صنعتی در کل کشور بوده 
و بیــش از ۸۰ درصد محصــوالت تولیدی این 

شهرک، صادر می شود.
ایرج احمدی افزود: ســال گذشته ۲۰۰ میلیون 
دالر از محصــوالت واحدهای مســتقر در این 

شهرک صنعتی به خارج از کشور صادر شد.
همچنین مدیران عامل چنــد واحد تولیدی نیز 
در این نشســت به بیان مشکالت و دیدگاه های 
خود در بخش تولیــد پرداختند که تامین خاک 
و مواد اولیه، انتقــال کیک ها به محل دایمی در 
روستای مرصع، عملیاتی نشدن برخی مصوبات 
و کاهش قیمت جهانی شمش روی از جمله این 

مسایل بود.
به گزارش ایرنا، با تدبیر استاندار زنجان، کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید استان برای بررسی، 
پیگیری و رفاه حال صنعتگران و تولیدکنندگان 
در واحدهای تولیدی مورد نظر برگزار می شود 
که تا کنون به تصمیم های مناســب و راهگشــا 

منجر شده است.

یکصد و بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان برگزار شد؛

قطار رفع موانع تولید زنجان در ایستگاه صنعت روی کارگاه آموزش صرفه جویی 
در مصرف آب در کانون 

پرورشی فکری شهرستان 
سلطانیه برگزار شد

 کارگاه آمــوزش راهکارهــای صرفه 
جویــی در مصرف آب با حضــور مدیر امور 

آبفای شهرستان سلطانیه برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، ســید مرتضی صفوی 
در کارگاه آموزش صرفه جویی در مصرف آب 
و در جمع کودکان و نوجوانان ســلطانیه ای با 
تشــریح راه های صرفه جویی در مصرف آب 
گفت: آب به عنوان مایه حیات بشر و موهبتی 
بــرای زندگــی از  ارزش و اهمیــت فراوانی 

برخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه آب به عنوان امانتی در 
دســتان ما برای انتقال به آینــدگان قرار دارد 
گفت: همه و به ویژه کودکان و نوجوانان باید 
به عنوان ســفیران آب اعضای خانواده، گروه 
دوستان و شهروندان را نسبت به رعایت الگوی 
مصرف فراخوانده و از اسراف و هدر رفت آب 

جلوگیری نماییم.
در این کارگاه آموزشــی عالوه بر ارایه مطالب 
آموزشــی پیرامون مسائل آب با اهدای هدایا و 
بسته های فرهنگی از شرکت کنندگان در این 

کارگاه تقدیر بعمل آمد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی مقرر گردید 
یک دوره آموزشی دیگر نیز با حضور خانواده 

کودکان و نوجوانان برگزار شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
تعویض بیش از 

هزار و 300 کنتور خراب 
در شهرهای استان زنجان

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: در مدت 4 ماهه امسال بیش 
از هزار و 3۰۰ دستگاه کنتور خراب مشترکان در 
شهرهای استان زنجان تعویض و ۷۷3 فقره نیز 

استاندارد سازی شده است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: در همین 
مدت 4۷3 فقره انشــعاب غیر مجاز آب نیز در 
شهرهای اســتان شناسایی شد که از این میزان 

1۵3 مورد تبدیل به مجاز گردیدند.
وی افزود: بیشــترین تعداد انشــعاب های غیر 
مجاز به ترتیب مربوط به شهرهای زنجان ، ابهر 
و قیدار بوده و شــهرهای دندی و کرسف نیز 
جزو شهرهایی بودند که هیچگونه انشعاب غیر 
مجازی در این شهرها شناسایی نگردیده است.

مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان اضافه 
کرد: در راســتای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی  نیز ۷1 
مورد معافیت در 4 ماهه نخست امسال به این 

مشترکان اختصاص یافته است.
جزء قاســمی با اشــاره به برخــورداری 1۰۰ 
درصدی جمعیت شــهری اســتان زنجان از 
خدمات شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: هم اکنون بیش از ۲4۰ هزار مشترک آب 

در ۲1 شهر استان زنجان وجود دارد.

همزمان با آغاز مهر؛
29 هزار دانش آموز ابهری 

مهمان 196 مدرسه می شوند
 مدیــر آموزش و پــرورش ابهر گفت: 
تمهیــدات الزم برای حضور بیش از ۲۹ هزار 
دانش آموز در 1۹6 مدرســه این شهرســتان 

فراهم شده است.
عباس عزیزخانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اجرای پروژه مهر در ابهر، اظهار کرد: پروژه 
مهر فعالیتی آینده نگرانه و مشارکت محور برای 
حضور با نشــاط و شــاداب دانش آموزان در 

مدرسه ها است.
وی با بیان این که آماده ســازی مدرسه ها برای 
شروع سال تحصیلی از وظایف اصلی مدیران 
و عوامل اجرایی مدارس است، تصریح کرد: 
تغییر در سیمای مدرســه و برنامه ریزی برای 
ارتقای سطح کمی و کیفی امکانات آموزشی 
و تربیتی، مهم تریــن هدف اجرای پروژه مهر 

است.
عزیزخانی با تاکید بر لزوم به کارگیری ســاز 
و کارهای مناسب و اســتفاده از ظرفیت های 
درونی و بیرونی در راستای ایجاد دگرگونی و 
تحول در فضای مدرسه، افزود: پروژه مهر زمینه 
نهادینه شدن مدیریت برنامه محور و ساماندهی 
مدارس برای استقبال از دانش آموزان در آغاز 

سال تحصیلی جدید را فراهم می کند.
وی با اشــاره به توزیع کتاب های درسی دوره 
اول متوسطه در شهرستان ابهر، اظهار کرد: کار 
گروه های پــروژه مهر آموزش و پرورش ابهر 
با ساماندهی و ســازماندهی نیروی انسانی و 
فضاهای فیزیکــی مدارس و تالش در جهت 
ثبــت اطالعات دانش آموزان در ســامانه های 
مختلف از جمله ســامانه سناد، کالس بندی و 
تهیه برنامه و تقویم اجرایی و هدایت متوازن 
دانش آموزان در رشته های نظری و هنرستانی 
تمهیــدات الزم برای حضور بیش از ۲۹ هزار 
دانش آموز را در 1۹6 مدرسه شهرستان فراهم 

می کنند.

خبـر

ناوگان حمل و نقل روستایی استان، جان تازه گرفت؛
تزریق 46 دستگاه خودرو 

برای حمل و نقل مسافر
 فرنشــین راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای اســتان زنجان گفت: در راستای طرح 
توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی استان، 46 
دستگاه ناوگان سواری کرایه از طریق تسهیالت 
به متقاضیان واگــذار و به چرخه حمل و نقل 

جاده ای استان ملحق شد.
به گزارش زنگان امروز، عبدالحسین علی اکبری 
در آیین رونمایی از 46 دستگاه ناوگان سواری 
کرایه، افزود: با انعقاد تفاهم نامه مشترک سازمان 
راهــداری و حمل و نقل جــاده ای با صندوق 
کارآفرینی امید و شرکت خودروساز و به منظور 
توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل روستایی، این 
طرح کلید خورد و با پیگیری های صورت گرفته 
در این اداره کل توانستیم 46 دستگاه خودروی 

سمند را به متقاضیان تحویل دهیم.
وی ادامه داد: 3۰ دســتگاه خودروی ســمند از 
محل صندوق توسعه ملی عشایری و روستایی 
با صندوق کارآفرین امید و 16 دستگاه از منابع 

داخلی سازمان، تامین شده است.
فرنشــین راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
اســتان زنجان تصریح کرد: با واگــذاری این 
خودروها، عالوه بر نوســازی ناوگان سواری 
کرایه برون شــهری استان، زمینه اشتغال ۸۰ نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می شود.

این مســئول خاطرنشــان کرد: 4۰ شــرکت 
مســافربری حمل و نقل داخلی و ۲ شــرکت 
فراملی، 6 پایانه مسافربری حمل و نقل مسافری، 
۸۵۹ دســتگاه ناوگان حمل و نقل مسافری در 
بخش حمل و نقل مســافر استان زنجان فعال 

هستند.

فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:
تشکیل 2۵6 پرونده 

کاالی قاچاق درتعزیرات 
حکومتی استان زنجان

 فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
از تشکیل ۲۵6 پرونده کاالی قاچاق درتعزیرات 
حکومتی اســتان زنجان خبرداد وگفت: ارزش 
ریالی این تعداد پرونده قاچاق ۹۹ میلیارد و 4۰۰ 

میلیون ریال است.
به گــزارش زنگان امــروز؛ مرتضی ممیزی از 
تشکیل ۲۵6 پرونده کاالی قاچاق در تعزیرات 
حکومتی استان زنجان خبر داد و افزود: ارزش 
ریالی این تعداد پرونده قاچاق ۹۹ میلیارد و 4۰۰ 

میلیون ریال است.
وی از کشف و ضبط ۲۰۷ دستگاه انواع گوشی 
همراه در شهرســتان خدابنده خبر داد و اظهار 
کرد: این تعداد گوشی از دو دستگاه خودرو که 

در حال حمل بودند کشف شده است .
فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان ارزش 
ریالی این تعداد گوشــی قاچاق را 11 میلیارد و 
۸۰۰ میلیــون ریال اعالم کــرد و گفت: در این 
زمینه یک نفر به اداره تعزیرات حکومتی خدابنده 

معرفی شده است.
ممیزی تاکید کرد: در ۵ ماهه نخست امسال 11 
پرونده قاچاق گوشــی در تعزیرات حکومتی 

زنجان تشکیل شده است.
وی ارزش ریالی این گوشــی های قاچاق را 1۲ 

میلیارد ریال اعالم کرد.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان با 
بیان اینکه بازرســان این اداره کل در راســتای 
پیشــگیری و مبارزه با گران فروشــی و قاچاق 
کاال بازرســی های گســترده صورت می دهند، 
افزود: تاکنون در راســتای مبارزه با قاچاق کاال 
و گران فروشی گام های خوبی برداشته شده است 

و با متخلفین برخورد قاطعانه صورت می گیرد.

در مسابقه های کشتی قهرمانی دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی کشور

زنجان بر سکوی سوم ایستاد
 معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه 
آزاد اسالمی زنجان گفت: در مسابقه های کشتی 
قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی که در 
مازندران برگزار شــد تیم دانشگاه آزاد اسالمی 
استان زنجان با ۷ ورزشکار در هفت وزن موفق 

به کسب مقام سوم تیمی گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان ، حســین محمدی اظهار کرد : در این 
مسابقات 13 تیم کشتی قهرمانی از استان های 
مازندران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، 
آذربایجان غربی، قزوین، سیستان و بلوچستان، 
یزد، گلستان، سمنان، کردستان، خراسان شمالی، 

زنجان و تهران حضور داشتند.
وی اضافه کرد : در این مسابقه ها ورزشکاران در 
1۰ وزن ، ۵۷، 61، 6۵، ۷۰،  ۷4، ۸6، ۹۲، ۹۷ 

و 1۲۵ کیلوگرم با  یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی ادامه داد : در این مسابقه ها ساسان محمدی 
در وزن ۵۷ کیلوگــرم از زنجــان دوم ، میالد 
بیگدلــی در وزن 61 کیلــو از خدابنده دوم و 
علیرضا عباسی از زنجان در وزن ۸6 کیلو اول، 
محمد ســاالر همدانی در وزن ۹۲ کیلو از ابهر 
چهــارم ، احمد یوســفلی در وزن ۹۷  کیلو از 
هیدج دوم و دانیال نظری در وزن 1۲۵ کیلو از 

ابهر اول شد.

خبـر

 در حاشــیه برگزاری شانزدهمین کنگره 
علوم خاک ایران در دانشــگاه زنجان، غرفه های 
پرشماری به چشم می خورد اما یکی از جذاب ترین 
غرفه هایی که نظر هــر بیننده ای را به خود جلب 
می کرد و باعث می شــد که هــر رهگذری، چند 

ثانیه ای مکث کند، غرفه »خاک بازی« بود.
به گزارش ایســنا، شــاید عنوان »خاک بازی« و 
یا »بــازی با ِگل«، آن هــم در عصر حاضر کمی 
تعجب برانگیز و یا حتی اغراق آمیز به نظر برسد اما 
جالب است بدانیم که به گفته محققان، خاک بازی 
و ساخت انواع وسایل گلی، تاثیر چشم گیری در 
رشد خالقیت های فردی کودک دارد و ثابت شده 
است که بچه هایی که در مزرعه بزرگ می شوند و 
در معرض انواع و اقسام حشرات، کرم ها و عناصر 
طبیعی محیط زیســت قرار می گیرند، آلرژی های 
کمتر و مشــکالت کمتری در دستگاه ایمنی شان 

دارند.
در این میان، شــاید جالب ترین موضوع این باشد 
که غرفه »خاک بازی« در حاشیه کنگره علوم خاک 
ایران، از جانب یک محقق پژوهشــکده حفاظت 
خاک و آبخیزداری کشور راه اندازی شده بود. در 
واقع این محقق که سال ها است بخشی از روزگار 
خود را در وصف فوایــد ارتباط نزدیک با خاک 

و لمــس دانه های این منبع  طبیعی صرف می کند، 
»خاک« را بخش جدایی ناپذیر بشر عنوان می کند و 
از همه می خواهد که با »ِگل« موجود در طبیعت، 
دســت و پنجه نرم کنند؛ چراکه تنها در صورت 
عشق ورزیدن به خاک می توان نسل هایی تربیت 
کرد که برای مقابله بــا نابودی این منبع بی بدیل، 

برنامه ریزی های اصولی و بلندمدت داشته باشند.
نظام اصغری پوردشت بزرگ در گفت وگو با ایسنا، 
منطقه زنجان، در این رابطه اظهار می کند: در چند 
سال گذشــته در زمینه بروز گرد و غبار در استان 
خوزستان تحقیقات بسیاری انجام داده ام. در همین 
اثنا، سال ۹3 گرد و غبار شدیدی رخ داد و زمانی 
که نمونه های گرد و غبــار را جمع آوری کرده و 
بررسی های تجربی انجام می دادم، همانطور که گل 
را ورز می دادم تا دانه بندی آن را تشــخیص دهم، 
ناگهان ذهنم به ســال های کودکی و زمانی پرتاب 

شد که از ِگل عروسک درست می کردم.
وی ادامه می دهد: بعد از آن روز، شــخصیت من 
با دانه های خاک عجین شد و این مسئله را دنبال 
کردم. با پیشروی و تحقیقات گسترده، در مناطقی 
که منشــاء گرد و غبار بود به پدیده های جدیدی 
دست یافتم. به عنوان مثال دریافتم که ناکارآمدی 
برخی بحث های مدیریتی در امور اراضی از جمله 

خاک و آب، باعث از بین رفتن بسیاری از آبادانی ها 
در 1۰۰ ســال گذشته شده و همه موارد دست به 
دست هم داده اســت تا کانون گرد و غبار خیلی 

گسترده ای در کشور شکل بگیرد.
اصغری پور دشت بزرگ می افزاید: در واقع »خاک« 
به خاطر بی توجهی های بشــر لخــت و عریان و 
فرسایش پذیر شده است ولی ریشه همه این موارد 
در پایان به روش های تربیتی نادرست ختم می شود. 
شاید کمی تعجب آور باشد ولی شوربختانه، بیشتر 
ما فرزندان مان را طوری تربیت می کنیم که نه تنها 
اصــال قدر خاک را نمی داننــد، بلکه آن را کثیف 
می دانند و اصــال در پی اصالح رفتار خود با این 

منبع طبیعی نیستند.
محقق پژوهشــکده حفاظت خاک و آبخیزداری 
کشور یادآور می شــود: واژه »آدم« در زبان عبری 
به معنای خاک و مونث اســت. در اساطیر یونان 
نیز زمین، »مادر« محسوب می شود و در زبان دین، 
خاک در ســیکل تکامل کاینات نقش اساسی و 
اصلی را ایفا می کند. در واقع خاک در دست های 
خداوند به انســان و خلیفــه خداوند روی زمین 
تبدیل می شود و از همین رو است که همه ما باید 
خاک را به عنوان پدیده خاص و شگفت انگیز که 
گهواره شــکل گیری و رشد بسیاری از مخلوقات 

است، در نظر بگیریم.
وی خاطرنشــان می کنــد: بر پایه بررســی های 
صورت گرفته، 4۰.۵ درصــد از کودکان در یک 
جامعه آماری معتقدند که خاک کثیف اســت و 
این آموزش را از پدر و مادرشان گرفته اند. چنین 
برداشتی منجر می شود به اینکه ناخودآگاه به دنبال 
حفظ و حراست از این نعمت الهی نباشیم. ما خاک 
را عاشقانه نمی بینیم. شاید از نظر علمی اقدامات 
زیادی برای حفظ این میراث گران بها انجام دهیم 
ولی تا زمانی که نگاه مان عاشــقانه نباشد، راه به 

جایی نمی بریم.

در حاشیه شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران؛

گفت وگو با آنانی که »خاک« را به نظر کیمیا می کنند!

 مدیر جهادکشــاورزی ماه نشــان گفت: 
پیش بینی می شــود که امســال ۲۰۰ تن کلزا در 

زمین های زراعی این شهرستان کشت شود.
محبت علی عجملو در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: سال زراعی گذشته 1۲6 هکتار از زمین های 
زراعی ماه نشــان تحت کشــت کلزا قرار گرفت 
و زارعــان در مجموع ۹۰ تــن از این محصول 
اســتراتژیک برداشت کردند. امســال نیز برش 
شهرستانی ماه نشان کشت ۵۰۰ هکتار کلزا است 
ولی بحران آبی اجازه کشت این مقدار را نمی دهد.
وی ادامه داد: ۲۰۰ هکتار از زمین های ماه نشــان 
برای کشت کلزا مکان یابی شده است و در کشت 
امســال، ارقام »اوکاپی« و »نیما« بیشــترین مقدار 
فراوانــی را خواهد داشــت. همچنین پیش بینی 

می شــود که امسال قیمت خرید تضمینی کلزا به 
حدود ۵۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم برسد.

عجملو با اشــاره به این که کشــت کلــزا از 1۵ 
شــهریور آغاز می شود، یادآور شــد: تحقیقات 
داخلی و خارجی، همچنین تجربیات کشت کلزا 
در دو دهه اخیر در کشــور نشــان داده است که 
زراعت این محصول در تناوب با غالت و برخی 
از محصوالت دیگر، عــالوه بر کاهش جمعیت 
علف های هرز و کاهش آفات و بیماری ها، باعث 
افزایش عملکرد دانه گندم تا ۲۷ درصد شــده و 

پایداری تولید این محصوالت را به دنبال دارد.
مدیر جهادکشاورزی ماه نشــان خاطرنشان کرد: 
کشــت کلزا ســبب افزایش مواد آلــی خاک و 
بهبود حاصل خیزی خاک می شود. عالوه بر این، 

رعایت دستورالعمل کشت و تولید کلزا که نتیجه 
فعالیت های تحقیقاتی و تجربیات کاربردی سالیان 
گذشته است، دســت یابی به پتانسیل تولید ارقام 
توصیه شده کلزا در هر منطقه را به دنبال خواهد 

داشت.
به گزارش ایســنا، یکی از مزیت های کشــت 
کلزا این اســت کــه ۲۰ روز زودتــر از گندم 
منابع  برداشت می شــود و کشــاورز می تواند 
آب خــود را در این فاصلــه زمانی برای دیگر 
محصوالت اســتفاده کند، در نتیجه از مهم ترین 
اقدامات جهادکشاورزی استان زنجان هم راستا 
با سراســر کشور ترویج کشــت این محصول 
از طریق رســانه ها، نشســت با شهرستان ها و 

بهره گیری از کشاورزان پیش رو است.

مدیر جهادکشاورزی ماه نشان خبر داد:

پیش بینی کشت 200 تن کلزا در سال زراعی کنونی



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، 
جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی 
ورزشی استان ، کاشی ۴۸۱۷ طبقه اول- زنگ دوم 

تلفکس:  02۴33۴6۴662
شماره تلگرام : 09۱9۱۴36۸۴6
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸۱3۴5۸6۷3۱

دوشنبه ۱۱ شهریور ماه  ۱39۸ / نمره 3۸2 / سال دوم

اذان ظهر

۱3:۱5

غروب آفتاب

۱9:۴3

اذان مغرب

20:02

نیمه شب

00:3۱

اذان صبح فردا

5:۱9

طلوع صبح فردا

6:۴۸
وضعیت آب و هوای زنجان:

۱0
30

ای تکنواز انبغه نینوا، حسین
وی تکسوار واقعه کربال، حسین

ای از ازل نوشت سواد سرشت خویش
با سرنوشت رغبت خود آشنا، حسین

ی راه واف کرده، هم جهان، هم جان فدا
، حسین هم جان و هم جهان هب وافیت فدا

یک کاروان ذبیح، هب همراه داشتی
، حسین از فطرت خجسته شیر خدا

چاک افق رسید هب دامان آسمان
وقتی فلک گرفت هب سوگت زعا، حسین

حتا کوری تف زده را ، اکش شسته بود
امروز با حسین منزویوقتی جهان گریست، زعای تو را، حسین منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 وزیــر پیشــنهادی میــراث فرهنگی و 
گردشــگری از افزایــش ۴۰ درصــدی میزان 
گردشگران خارجی در ۴ ماهه سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر مونسان در حاشیه 
جلسه علنی صبح روز یکشنبه مجلس در جمع 
خبرنگاران گفت: از نمایندگان مجلس تشــکر 
می کنیم که با طرح شــان موجب ارتقای سازمان 
میراث فرهنگــی و تبدیل آن به  وزارت میراث 

فرهنگی و گردشگری شدند. 
امــروز هم مــن خدمــت نماینــدگان بودم و 
تــاش کــردم کارنامه ای از اقدامات دو ســال 
گذشته ســازمان  را در حوزه میراث فرهنگی و 
گردشگری و صنایع دستی ارایه کنم و برنامه های 

آتی را نیز تشریح کنم.
وی با بیان اینکه با توجه به روند دو سال گذشته 
سازمان میراث فرهنگی فعالیت های این سازمان 
به سرعت تداوم می یابد و ساختار جدید در آن 
جاری خواهد شــد، گفت: ماموریت های جدید  
نیز بر همین اســاس تدوین خواهد شــد و اگر 
نمایندگان به من اعتماد کنند با توان بیشــتر و با 
ساختار ارتقاء یافته اقدامات حوزه های مختلف 

را تداوم خواهیم داد.
مونســان با بیان این که روند گردشگری کشور 
رو به جلو اســت، ادامه داد: تعداد گردشــگران 
خارجی در سال ۹۶ ، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
و در ســال ۹۷ ، ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده 
و در ۴ ماهه  امســال نیز ۴۰ درصد رشد کرده 
است. عاوه بر این سهم گردشگری در جی دی 
پی)GDP(، ۸/۱۱ میلیارد بوده در حالی که پیش 

از این رقم ۷ میلیارد بوده است.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری با 

اشــاره به تنوع محصوالت گردشگری و افزوده 
شدن طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی به 
آن خاطرنشــان کرد:  پیش از این ما گردشگری 
فرهنگــی و تاریخی را داشــتیم و تا حدی هم 
توریسم ســامت وجود داشــت و تا االن هم 

توریسم سامت گسترش یافته است. 
در  گردشــگری  توســعه  ســند  همچنیــن 
کمیســیون های دولتی در حال تدوین است که 

چکش کاری و تصویب می شود. 
ما همچنین برنامه های ملــی را جلو می بریم و 
بوم گردی ها را گســترش دادیــم که همین امر 
موجب توزیع عادالنه تر گردشــگر و جلوگیری 

از مهاجرت روستاییان به شهرها شده است.
وی اضافــه کــرد:  در بخش میــراث فرهنگی 
ساالنه یک سهمیه ثبت داریم پیش تر به صورت 
نقطــه ای یک بنا را تاریخی می کردیم اما ســال 
گذشــته صدکیلومتر مســیر که ۸ بنا را در خود 
جای داده بود ثبت کردیم و این ثبت زنجیره ای 

را ادامه خواهیم داد. 
هم اکنون پرونده راه آهن شمال به جنوب ارسال 
شــده و بعد از آن کاروانسراها را در دستور کار 
داریم و تعداد شهرهای بیشتری در ثبت جهانی 

قرار می گیرد.
مونســان با اشــاره به حجم ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی ســرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری 
خاطرنشــان کرد:  مــا به دلیل کاهــش بودجه 
افزایش مشارکت مردمی را داشته ایم و حداکثر 
واگذاری ها از جمله حق بهره برداری از بناهای 
تایخی وگذار شــده که بر همین پایه بازسازی 
و احیاء انجام شده و کســب و کار ایجاد شده 
است. میزان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 

نشــان می دهد این حوزه اقتصادی و امید بخش 
بوده به طوری که ۴ هزار و ۵۰۰ موافقت اصولی 
انجام شده اســت و وامهای خوبی نیز پرداخت 

شده است.
مونسان با اشاره به تدوام و ارتقای طرح تجاری 
سازی صنایع دستی و کاربردی کردن آن را جلو 

می بریم.
وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری با 
بیــان این که مصوبه مجلس جــذب نیرو را در 
این وزارت خانه جدید التاســیس ممنوع کرده، 
گفت: در دو ســال دولت دوازدهم ۲۰۶ پروژه 
مهم گردشــگری افتتاح شده که ۲۸ پروژه هتل 
های ۴ ســتاره و ۵ ستاره بوده است همچنین به 

بوم گردی ها توجه ویژه داشــته و از مرز هزار 
و ۷۰۰ واحد بومگــردی عبور کردیم ما بعد از 
خــروج آمریکا از برجام برنامه ریزی کردیم که 
کاهش توریسم نداشته باشیم. بنا براین با عمان 
لغو روادید یک طرفه داشــتیم و اخیرا در مورد 
چین هم همین سیاســت را اعمــال کردیم. به 
نحوی که ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر گردشگر ورودی 

از عمان داشتیم.
وی در پایان با اشاره به این که زیارت به عنوان 
یک مزیت گردشــگری در کشــور به حساب 
می آید، گفت: بازار منطقه ای ما از صرفا زیارتی 
به توریســتی تبدیل شــده که ارز آوری زیادی 

دارد.

 حســینیه اعظم زنجان از شــنبه شب تا 
سیزدهم محرم میزبان عزاداران حسینی از نقاط 

مختلف کشور است.
به گزارش ایسنا، حسینیه اعظم زنجان در آستانه 
محرم توســط خادمین غبارروبی و عطرافشانی 
شد. مسجد حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین 
قربانگاه جهان اسام بعد از منا و مرکز پایتخت 
شور و شعور حسینی در ایران شناخته شده است.
ثبت دسته عزاداری هشــتم محرم برابر با شب 
تاسوعای حسینی به عنوان دهمین میراث معنوی 
ایران، دلیل منحصر به فرد بودن این برنامه و آستان 
مقدس و صد البته توجهات خاصه حضرت سید 
الشهدا )ع( به این مکان مذهبی است که شهرت 
و آوازه آن را به برکت معنویت ویژه این مسجد 

جهانی کرده است.
این دســته عظیم عــزاداری کــه از آن به عنوان 
بزرگ ترین تجمع عزاداران حضرت سیدالشهدا 
)ع( در ایران نام برده می شــود، به نام و یاد برادر 
بزرگوار و علمــدار آن حضرت یعنی حضرت 

ابوالفضــل العبــاس )ع( در روزی که در تقویم 
ســوگواری محرم زنجان به »یوم االبوالفضل و 
یوم العباس« معروف است، به حرکت درمی آید و 
هزاران قربانی به یاد دستان بریده آن بزرگوار در 
مسیر دسته حسینیه ذبح یا به مسجد اهدا  می شود.
هر ســاله از شب اول تا ســیزدهم محرم، آیین 
عزاداری حســینیه در زنجان برگزار می شود و 
مهم تریــن و با عظمت تریــن روز برگزاری آن، 
هشتم محرم )شب تاســوعا( به شمار می رود و 
سال ها است که در این دســته عزاداری صدها 
هزار نفر از شــهروندان و گردشــگران مذهبی 
شرکت می کنند. در این روز مردم از نقاط مختلف 
کشور و حتی بسیاری از کشورهای خارجی برای 
شــرکت در این حرکت عظیم، به شهر زنجان 
می آیند تا به دریای خروشان عزاداران ابا عبداله 

الحسین )ع( بپیوندند.
امسال نیز همچون سال های گذشته این مسجد 
شــاهد برگزاری آیین سخنرانی و عزاداری بوده 
و سخنرانان برجسته ای از نقاط مختلف کشور به 

ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
آیین ســخنرانی عزاداری حسینیه اعظم زنجان 
از شنبه شــب با سخنرانی حجت االسام محبی 
آغاز شــده و در شــب هشــتم محرم میزبان 

حجت االسام رییسی، رئیس قوه قضاییه بوده و 
در ادامه در شب های نهم و دهم به ترتیب میزبان 
حجت  االسام خاموشی و حجت االسام دوالبی 

خواهد بود.

خبر

فرمانده حفاظت یگان حفاظت میراث فرهنگی 
استان زنجان:

کشف ۴۷ قطعه پالک طالی 
پیش از اسالم در استان زنجان

 فرمانده حفاظت یــگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان گفت: لو رفتن یک معامله اشیای 
تاریخــی فرهنگی، منجر به کشــف ۴۷ قطعه 

پاک طای قبل از اسام شد.
به گزارش زنگان امروز، ســرهنگ ابوالفضل 
مرادی با بیان اینکه لو رفتن یک معامله اشــیا 
تاریخــی فرهنگی، منجر به کشــف ۴۷ قطعه 
پاک طای قبل از اسام در استان زنجان شد، 
افزود: ۶ متهم در ارتباط با پرونده معامله اشیا 

تاریخی فرهنگی دستگیر شدند.
وی ادامــه داد: تعداد ۵۱ قلم شــیء تاریخی 
در هنگام معامله از قاچاقچیان اشــیا تاریخی 
فرهنگی بدســت آمد. یک ســینی مسی، یک 
ظرف ســفالی، دو عدد ســگک کمربند و ۴۷ 
قطعه پاک طا آثار به دســت آمده را تشکیل 
می داد که از این اشــیا ســینی، دو عدد سگک 
کمربند و ظرف ســفالی فاقد ارزش تاریخی 

فرهنگی شناخته شد.
مرادی ادامه داد: در ارتباط با این پرونده ۶ متهم 
دستگیر شدند که تحویل مراجع قضائی شدند.
مسئول امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اظهار 
کرد: این پاک ها متعلق به دوران قبل از اسام 
بوده و بر پایه بررســی های صورت گرفته به 

بخشی از لباس یا چرم وصل می شده است.
پرستو قاســمی در باره نقوش پاک های طا 
گفت: نقوش ملیله کاری در این آثار مشــهود 

است.

در قالب طرح تحقیقاتی صورت گرفت؛

مطالعه مردم شناسی 
نوروز و یلدا 

در کرمانشاه و ایالم
 طرح تحقیقاتی مطالعه مردم شناســی 
نوروز و یلدا در کرمانشــاه و ایام از سلسله 
مردم شناسی  پژوهشکده  پژوهشی  طرح های 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری، 

انجام شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا حســن زاده )رییس 
پژوهشکده مردم شناســی( با اشاره به انجام 
مطالعه مردم شناسی نوروز و یلدا در کرمانشاه 
و ایــام، گفت: به منظور آغــاز کار در زمینه 
اطلس مردم نگاری ســرزمین، بــا توجه به 
اهمیت این موضوع، نوروز و یلدا از ســوی 
این پژوهشــکده مورد توجه قــرار گرفت و 
در نواحی مختلف ایران توســط اعضای این 

پژوهشکده بررسی شد.
مینو ســلیمی )مجری این طرح( با بیان اینکه  
ایرانیان هزاران سال اســت که نوروز و یلدا 
را گرامــی و ارج می نهند تصریح کرد: نوروز 
شادی آفرین و آفریننده زندگی است. فرهنگ 
ایرانی در هر گوشه ای از جهان زمان و زمینی 
نو را به تماشــا نشســته و دل به شادی همه 
رنگ زیســتن می دهد، جشــن می گیرد و به 
شادمانی می پردازد، چرا که می داند جهان دمی 
است و آدمی و طبیعت در دمی جان می گیرند 

و جان می دهند.
این پژوهشگر با بیان اینکه نوروز جان می بخشد 
و فرهنگ ایرانی به پاس این جانفزایی به شادی 
می نشــیند و آواز زندگی سر می دهد که همه 
جهان بشنوند و بدانند نوروز، روز نو فرا رسیده 
است اظهار داشت: ایرانیان به پاسداشت نوروز 
و یلدا آداب و رسوم گوناگونی انجام می دهند 
که البته در بافت این تنوع ویژگی های مشترکی 

دیده می شود.
سلیمی با مهم و بایسته دانستن شناخت آداب 
و رسوم نوروز و یلدا در گوشه به گوشه ایران 
و اینکه این شــناخت ما را به درک معناهای 
نهان این رفتار مهــم اجتماعی و تاثیر آن در 
فرهنگ ایرانی می رســاند تصریــح کرد: این 
پژوهــش به مطالعه نــوروز و یلدا در مناطق 
)قصرشیرین،  کرمانشــاه  استان  مطالعه  مورد 
سرپل ذهاب، کنگاور، پاوه، روانسر، جوانرود، 
روســتاهای کرمانشــاه، ماهیدشــت، اسام 
آبادغرب، داالهو، ســنقر، گهــواره و صحنه( 
و استان ایام )ملکشــاهی، ایوان-غرب، دره 
شهر، شــیروان، چرداول، لومار، سراب کان، 

مهران، دهلران و آبدانان( پرداخته است.

نخستین هتل شناور کشور 
به آب انداخته می شود

 شــهردار بندرگنگ گفت: با بازسازی 
جهــاز بادبانی قدیمی )لنــج( و تغییر کاربری، 
نخستین هتل شناور کشور دی ماه امسال در بندر 

کنگ به آب انداخته می شود.
به گزارش ایســنا، ایــوب زارعــی در جمع 
خبرنگاران افزود: با هدف جذب گردشــگر و 
با کمک ناخدایان قدیمی جهــاز بادبانی )لنج 
بادبانی( برای اســتفاده گردشگری و دریایی در 

حال بازسازی است.
وی با بیان اینکه در لنــج بادبانی ۳۰۰ تنی ۱۴ 
اتاق در حال ساخت است، اظهار کرد: شهرداری 
بندرکنگ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای 

هتل شناور در بندرکنگ هزینه می کند.
این مقام مســوول با اشاره به اینکه حرکت لنج 
با بادبان و موتور اســت، تصریح کرد: ساخت 
هنرســتان علوم و فنون دریایی برای توســعه 
دریانــوردی و لنج ســازی در بندرکنگ امری 

ضروری است.
زارعی ادامــه داد: بندرکنگ با اجرای معماری 
گذشتگان در ســاختمان ها و ساخت وسازهای 
امروزی شــهر الگوی معماری و شهرسازی در 

هرمزگان است.

در سومین فصل کاوش شهر تاریخی اوجان
دروازه شرقی قلعه شهر 

ایلخانی ها رو آمد
 فصل سوم کاوش باستان شناسی قلعه یا 
ارگ حکومتی شهر تاریخی- ایلخانی »اوجان« 
بــه عنوان اقامتگاه تابســتانی خاندان شــاهی 
ایلخانی، در آذربایجان شرقی به کشف دروازه 

شرقی حصار قلعه منجر شد.
به گزارش ایســنا، تیرماه دو سال قبل نخستین 
فصل مطالعه در شهر باستانی »اوجان« به عنوان 
پایتخت تابستانی ایلخانی ها با هدف شناسایی 
گمانه زنی، تعیین عرصه و حریم شهر تاریخی 
- ایلخانی انجام شد؛ محوطه ای تاریخی که در 
بررسی های باستان شناسی در منطقه »بستان آباد« 
آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۲ کشف شد و در 
همان زمان، نمونه سفال ها، سکه و آثار فرهنگی 

دیگری از محوطه به دست آمد.
باستان شناســان بر این باورند، این شهر پیش از 
دوره ایلخانی و به ویژه در دوره ســلجوقی ها 
ساخته شده اما به دنبال حوادث مختلف مانند 
زلزله و جنگ های متعدد نتوانست موجودیت 
خود را به عنوان یک شــهر مهم و استراتژیک 
حفظ کند و فقط در دوره ی ایلخانی به شــکوه 
و رونق شایسته  خود دست پیدا می کند. بنابراین 
پیدایش این شهر را یکی از مهمترین تحوالت 
اجتماعی دوره ایلخانی با ماهیت هنر معماری و 

شهرسازی ویژه خود می دانند.
در فصل نخســت کاوش ها »برج شرقی قلعه 
تاریخی شــهر اوجان« به طور کامل کشف شد 
و آبان ماه ســال گذشــته نیز فصل دوم کاوش 
باستان شناسی قلعه تاریخی شهر اوجان با هدف 
آزادسازی بخشی از معماری این شهر تاریخی 

انجام شد.
اکنون رحیم والیتی - سرپرست هیأت کاوش 
و استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران- 
درباره ی فصل شــوم کاوش درا ین محوطهی 

تاریخی توضیح می دهد.
او بــا بیــان این کــه در فصل ســوم کاوش 
باستان شناســی قلعه یا ارگ حکومتی شــهر 
تاریخی - ایلخانی اوجان در آذربایجان شرقی 
»دروازه شرقی حصار قلعه« کشف شد، گفت:  
این فصل از کاوش های باستان شناســی قلعه یا 
ارگ حکومتی شهر تاریخی - ایلخانی اوجان، 
با هدف آزاد سازی دیوارهای جبهه شرقی  این 

سازه بزرگ معماری در حال انجام است.
وی هدف دیگر  هیات کاوش در فصل ســوم 
را برطرف کردن مزاحمت افرادی دانست که با 
بستن راه جنوبی محوطه قلعه اوجان به وسیله 
شــخم زدن عمیق با تراکتور، به بستر و حریم 
این اثر بی نظیر معماری ایلخانی، در ضلع شمال 

شرقی، شرق و جنوب محوطه  تجاوز کردند.
این باستان شــناس با بیان این که در این فصل 
هیات باستان شناسی دانشگاه تهران با استفاده 
از نقشه توپوگرافی محوطه، ۶ ترانشه را در ضلع 
شمال شرقی و شرق قلعه بر پایه طرح ارایه شده 
به پژوهشگاه مورد کاوش قرار داده است، اظهار 
کرد: حاصل کاوش این فصل را پاکسازی دیوار 
شمال شرقی  و دیوارشرقی قلعه  و آواربرداری 
از فضای بین دیوار شرقی تا حصار شرقی قلعه 

بیان کرد.
او با بیان این که هیات باستان شناســی در فصل 
اول در تپه قلعه بزرگ شهر تاریخی اوجان ) قبه 
تپه اشرف آباد- بستان آباد ( پنج ترانشه در گوشه 
شــمال غربی حصار قلعه و روی برجســتگی 
گوشه شــمال غربی تپه  مورد حفاری وکاوش 
قرار داده اســت، ادامه داد: در نتیجه کاوش در 
این ترانشه ها یک مجموعه معماری شامل برج 
مــدور و دیوارهای بیرونی بنایی بزرگ  قلعه یا 

ارگ حکومتی نمایان شد.

خبر

وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی:

تعداد گردشگران خارجی در ۴ ماهه امسال
 ۴۰ درصد رشد داشته است

حسینیه اعظم زنجان میزبان عزاداران حسینی از نقاط مختلف کشور

 مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری 
گفت: الزام در برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت 
مدیریــت تخصصی اقامتگاه بوم گــردی و دوره 
آموزشی کوتاه مدت کارکنان اقامتگاه بوم گردی به 

ادارات ۳۱ استان کشور اباغ شد.
به گزارش ایلنا، زاهد شفیعی )مدیرکل آموزش و 
مطالعات گردشگری( گفت: پیرو دستور و تاکیدات 
سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و با عنایت به بایستگی ساماندهی و 
ارتقای سطح کیفی خدمات اقامتگاه های بوم گردی 
و به استناد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون توسعه 
صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اجرای تبصره 
دوم شامل«دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید 
کارت مدیران تأسیســات گردشگری«، برگزاری 
دوره آموزشــی کوتاه مدت »مدیریت تخصصی 
اقامتگاه بوم گردی« و دوره آموزشــی کوتاه مدت 
»کارکنان اقامتگاه بوم گردی« در دســتور کار ۳۱ 

استان کشور قرار گرفت.
وی افزود: بر پایه تمهیدات صورت گرفته، تمدید 
پروانه بهره برداری کلیــه اقامتگاه های بوم گردی 
منوط بــه ارایه گواهینامــه دوره »کارکنان« برای 
تمامی شاغان این واحدها خواهد بود. همچنین 
صــدور و تمدیــد کارت مدیــران اقامتگاه های 
بوم گــردی درجه ۱ منوط به ارائه گواهینامه دوره 
»مدیریت تخصصی اقامتــگاه بوم گردی«، عاوه 
بر گواهینامه دوره »مدیریت عمومی تأسیســات 

گردشگری« است.
شفیعی با بیان اینکه ارایه گواهینامه دوره »مدیریت 
عمومی تأسیسات گردشــگری« برای صدور و 
تمدیــد کارت مدیران اقامتگاه هــای بوم گردی 
درجــه ۲ و ۳ کفایت می کند؛ خاطرنشــان کرد: 
گذراندن دوره »مدیریت تخصصی« نیز به منظور 
افزایش دانش حرفه ای مدیران این واحدها توصیه 

می شود.
وی تاکید کرد: بایسته است با اطاع رسانی مناسب 
به موسسات آموزشی و متقاضیان دریافت کارت 
مدیریت اقامتگاه بوم گردی و دیگر ذینفعان، نیاز 
است از ســوی ادارات کل استانی نظارت الزم بر 

اجرای دقیق و موثر این دوره به عمل آید.
شفیعی در تشــریح دوره آموزشــی کوتاه مدت 
»کارکنان اقامتگاه بوم گردی« گفت: دوره کارکنان 
اقامتگاه بوم گردی با هدف افزایش سطح توانایی 
کارکنان اقامتگاه های بوم گردی طراحی شده است 
و مجری آن موسســات آموزشــی گردشگری 
هستند که مجوز برگزاری این دوره را از سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اخذ 

کرده باشند.
مدیرکل آمــوزش و مطالعات گردشــگری در 
تشــریح جزییــات دوره آموزشــی کوتاه مدت 
»کارکنان اقامتگاه بوم گردی« اظهار کرد: مجموع 
مدت دوره ۵۰ ساعت، شامل ۳۶ ساعت آموزش 
نظری و ۱۴ ساعت آموزش عملی است و بایسته 

خواهد بود تا با همکاری تشــکل های حرفه ای 
ذی ربط در محل اقامتگاه های بوم گردی در حال 

بهره برداری برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار گواهینامه این دوره از 
تاریــخ صدور به مدت ۵ ســال بوده و ضروری 
اســت فراگیران پس از اتمام این مدت در دوره 
بازآموزی کارکنان اقامتگاه بوم گردی شرکت کنند.
شــفیعی همچنین درباره اهداف برگزاری دوره 
آموزشی کوتاه مدت »مدیریت تخصصی اقامتگاه 
بوم گردی« گفت: هدف از برگزاری دوره مدیریت 
تخصصی اقامتگاه بوم گردی تربیت نیروی انسانی 
اقامتگاه های بوم گردی  متخصص برای مدیریت 
بعنوان یکی از شــرایط الزم برای دریافت کارت 
مدیریت اقامتگاه بوم گــردی درجه یک، بر پایه 
»دســتورالعمل اجرایی صــدور و تمدید کارت 
مدیران تأسیســات گردشــگری«، طراحی شده 

است.
وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت کارت مدیریت 
برای اقامتگاه های بوم گــردی درجه یک و کلیه 
عاقمندان به آشــنایی با مدیریــت اقامتگاه های 
بوم گردی هستند؛ یادآور شد: ارائه گواهینامه معتبر 
دوره مدیریت عمومی تأسیســات گردشگری و 
دوره کمک های اولیه، برای متقاضیان حضور در 

این دوره ها الزامی است.
شــفیعی در تشــریح جزییات دوره آموزشــی 
کوتاه مدت »مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم گردی« 

گفت: مجموع مدت دوره ۱۰۴ ســاعت، شامل 
۸۲ ســاعت آموزش نظری و ۲۲ ساعت آموزش 
عملی است. بایســته است حداقل ۱۰ ساعت از 
آموزش های عملــی دوره با همکاری تشــکل 
حرفه ای ذی ربط در محل اقامتگاه های بوم گردی 

در حال بهره برداری برگزار شود.
اعتبار گواهینامه این دوره از تاریخ صدور به مدت 
۵ سال بوده و ضروری است فراگیران پس از اتمام 
این مدت در دوره بازآموزی مدیریت تخصصی 

اقامتگاه بوم گردی شرکت کنند.
موضوعاتی از جمله: »شناخت اقامتگاه بوم گردی«، 
»گردشگری و محیط زیست«، »مهارت های فردی 
و ارتباطــی«، »میزبانــی و پذیرایــی در اقامتگاه 
بوم گردی«، »آشــنایی با ویژگی های گردشگری 
منطقه«، »آشــنایی مقدماتی با زبان انگلیســی« و 
»ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث« از جمله 
دروس دوره »کارکنان اقامتگاه بوم گردی« به شمار 
می آید و »گردشــگری مسووالنه و اکوتوریسم«، 
»مدیریت منابع انســانی در اقامتگاه بوم گردی«، 
»بازاریابی و تبلیغات اقامتگاه بوم گردی«، »آشنایی 
با طراحی و معماری اقامتــگاه بوم گردی«، »غذا 
و نوشیدنی های ســنتی«، »آشنایی با تنوع اقلیمی 
و فرهنگ هــای بومی« و نیــز قوانین و مقررات 
مرتبط با اقامتگاه بوم گردی« از جمله دروس دوره 
مدیریت تخصصی اقامتگاه بوم گردی شــناخته 

می شود.

الزام آموزش مدیران و کارکنان اقامتگاه های بوم گردی
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