
https://t.me/zandganروزنامه فرهنگی، اجتماعی استان زنجان

سه شنبه 30 دی مـاه  1399 |  نمـره  697 |  سال سوم  |  8 رویه  |  قیمت 2000 تومان

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان خواستار شد:

زنجانی ها با هزینه آیین ترحیم زندانی آزاد کنند

1

زنجان؛ استان پیشرو در طرح اقدام ملی مسکن
 مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد : رشد ۸۰درصدی تسهیالت بانک مسکن در زنجان
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پیرو آگهی مورخه 1399/10/13 به اطالع می رساند، شرکت پارس سویچ، به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود، از بین داوطلبان 
مرد بومی استان زنجان که داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معتبر و مورد 
تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باشند، از طریق برگزاري آزمون کتبی- عملی، مصاحبه و گزینش بصورت قرارداد موقت کارگري، 

دعوت به همکاري می نماید.
عالقه مندان برای اطالع از شرایط و ثبت نام از تاریخ انتشار آگهی به مدت سه روز )از مورخه 99/10/30 تا 99/11/2( فرصت دارند به 

سایت شرکت پارس سویچ به نشانی www.parsswitch.com  مراجعه نمایند.
* به درخواست افراد شاغل در شرکت هاي اقماري شرکت پارس سویچ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جدول رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز

شهرستان کد درخواستی
گرایش و دیگر مشخصاترشته و مقطع تحصیلیمحل خدمت

010

زنجان

برق قدرت - الکترونیک  رشته ی برق ) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(

متالوژی صنعتیرشته ی متالوژی ) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(015

طراحی جامدات - سیاالت - ساخت و تولید رشته ی مکانیک ) مقطع کارشناسی(020

صنایعرشته ی صنایع  ) مقطع کارشناسی(025

عمران پایه 2 /دارای حق امضاءرشته ی عمران ) مقطع کارشناسی(030

برق قدرت - صنعتی رشته ی برق ) مقطع کاردانی(011

ساخت و تولید، ماشین ابزار -صنایع فلزی  رشته ی مکانیک ) مقطع کاردانی(021
طراحی صنعتی - مواد و ریخته گری

روابط عمومی شرکت پارس سوئیچ

تمدید مهلت آگهی استخدام شرکت پارس سویچ

قصه ادامه دار بیت کوین در ایران

کشف ۶۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در زنجان
2

»قلیان اویونی« 

در بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد
3

انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر زنجان برگزار می کند:

 همایش ملی 
بررسی تاریخ، فرهنگ 

و هنر زنجان

ابتالی
43 هزار و 323 زنجانی

به کووید 19
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 رییس شــورای اسالمی شــهر زنجان 
گفت: کمیته تطبیق مصوبه شورا را درباره المان 

15 خرداد رد کرد.
عباس راشــاد در گفت وگو با خبرنگار فارس 
اظهار کرد: یکی از مباحثی که از ســال گذشته 
شورای شــهر پیگیر آن بوده، ساخت المان 15 

خرداد است.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
در دو هفته گذشــته دو نشســت در ارتباط با 
اجرای این المــان و پیگیری آخرین وضعیت 
ســاخت آن برگزار شده اســت، گفت: هفته 
گذشته دستور ترک تشــریفات در این رابطه 
داده شده و مصوبه شــورا به فرمانداری برای 
تایید کمیته تطبیق ارسال شد. وی تصریح کرد: 

خبردار شــدیم که کمیته تطبیق مصوبه ترک 
تشــریفات در ارتباط با ســاخت این المان را 

تایید نکرده است.
راشاد با بیان اینکه شورا وظیفه خود را انجام داده 
و پیگیری الزم در ارتباط با ســاخت این المان 
صورت گرفته اســت، گفت: شوربختانه برای 

ساخت این المان مانع تراشی می شود.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه 
روز گذشته با حضور پیمانکار از محل ساخت 
پروژه بازدید شــد، گفت: بنای مــا بر این بود 
که کمیته تطبیق بحث ترک تشــریفات را قبول 
خواهد کرد. گفتنی است، المان 15 خرداد طبق 
برآوردهــای صورت گرفته به مبلغ 2 میلیارد و 

950 میلیون تومان ساخته خواهد شد.

فرماندار زنجان: المان 15 خرداد باید با مناقصه 
عمومی اجرا شود

فرمانــدار زنجان گفت: مطابــق قانون هرگونه 
کار عمرانی در مجموعه شــهرداری که به اجرا 
گذاشته شــود باید در چارچوب آیین نامه مالی 
شــهرداری ها باشــد و چون این پــروژه جزو 
پروژه های عمده است، باید در مناقصه عمومی 

اجرایی شود.
وی با اشــاره به اینکه برای المــان 15 خرداد 
بودجه ای در الیحه امســال نیامده است، گفت: 
در بودجه ســال کنونی الیحه ای درباره تامین 
منابع مالی به فرمانداری ارسال نشده است و در 
شرایطی که هنوز بودجه ای پیش بینی نشده ترک 

تشریفات منتفی می شود.

 بیشترین تســهیالت پرداخت مسکن 
مربوط به این بانک است که  بیش از ۳ هزار و 
۸25 میلیارد ریال بوده و نسبت به سال گذشته 

بیش از ۸0 درصد رشد داشته است. 
به گــزارش زنگان امروز، مدیر شــعب بانک 
مسکن که در جمع خبرنگاران سخن می گفت 
با اعالم این خبر گفت: این مبلغ در مقایسه 10 
ماهه امســال با سال گذشته که  2 هزار و 1۳0 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده بود رشد 

قابل توجهی را نشان می دهد.
ســلمان داشاد با اشاره به پیشــرو بودن استان 

زنجان در طرح اقدام ملی مسکن گفت:
بانک مســکن در اجرای سیاســتهای دولت  
تســهیالت باالیی  در بخش بافت فرســوده، 
اشــتغالزایی، کمیته امداد، بهزیستی، روستایی،  
وام های ازدواج و نیز در بخش غیر مترقبه دارد 
که در طرح اخیر  اقدام ملی مســکن  کارهای 
بسیار بزرگی داشــته و افتخار داریم این طرح 
بزرگ را همانند مسکن مهر با موفقیت به نتیجه 

برسانیم.
وی گفت: اســتان زنجــان در طرح اقدام ملی 
مسکن نیز مانند مسکن مهر پیشرو بوده و موفق 

ترین استان  در این طرح مسکن بوده است .
وی در ادامــه به واریز بیــش از ۳ هزار و ۶۷۳ 
میلیارد ریال توســط  9۶15 نفر  در روزهای 
گذشته خبر داد و گفت:  از این رقم  مبلغ ۸۴0 
میلیارد ریال از ســوی بانک به پروژه ها واریز 
شده  و تا به امروز نیز 11۸2 واحد به ما معرفی 

شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان در ادامه 
با اشاره به لزوم کمک به تعادل بخشی مسکن 
گفت: ما آمادگی داریــم  همه طرح های ارائه 
شــده از راه و شهر سازی و نیز خودمالکین را 
بررسی کرده و تسهیالت آن را پرداخت کنیم و 
با توجه به آنکه بانک مسکن در بافت فرسوده 
همچنــان فعال بوده و عملکرد خوبی داشــته 
است که تسهیالت بدون سپرده و نیز از محل 
اوراق برای  رونق بخشی به بخش مسکن بوده 

است.
داشاد در ادامه به طرح های نوین به مناسبت ۸2 
سالروز تاســیس این بانک اشاره کرد و گفت:  
تســهیالت بدون سپرده با نام ۸2 داریم که این 
طرح از 25 دی ماه شروع شده و تا 99/11/22 
امکان اســتفاده از آن وجود دارد که سقف این 
تســهیالت به صورت انفــرادی ۸0 میلیون و 

زوجین 1۶0 میلیون تومان است.
وی افــزود: در بخــش بافــت فرســوده هم 

مســاعدت های الزم را داشته و آمادگی کمک 
به متقاضیان تا ســقف ۸0 میلیون تومان که ۴0 
میلیــون با 9 درصد ، 20 میلیون تومان از محل 
اوراق و 20 میلیون تومان بدون سپرده می باشد.
مدیر شعب بانک مسکن استان در ادامه به طرح 
مهراندیش اشــاره کرده و گفت: این طرح نیز 
از طرحهــای خاص ما بــوده و متقاضیان می 
تواننــد تا تاریــخ 99/12/29 به  بانک مراجعه 
کرده و از بخشودگی جرایم تسهیالتی  تا سقف 
۶ درصدچه در بخــش خرید و چه در بخش 

مشارکت بهره مند شوند.
وی در ادامه در جواب پرسشی به تامین منابع 
برای ســاماندهی حاشیه نشــینان اشاره کرد و 
گفت:بانک مسکن آمادگی دارد تا در قالب خود 
مالکین  تسهیالت و کمک های الزم را در این 
زمینه انجام دهد و هیچ گونه محدودیتی نیز در 
این باره نداشته و تمام طرح هایی که  در قالب 
راه و شهرسازی باشند مورد توجه قرار خواهند 

گرفت.
وی گفــت: هدف ما در بخش مســکن تعادل 
بخشــی  در عرضه و تقاضای مسکن است که 
طرح بزرگ اقدام ملی مسکن کمک بزرگی به 

این موضوع خواهد کرد.
داشــاد در ادامه به احتمال افزایش تســهیالت 
اقدام ملی مسکن  تا سقف 150 میلیون تومان 
اشاره کرد و گفت: این مبلغ با اقساط 12 ساله و 
پرداخت یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد 

بود.
وی در بایان در جواب پرسشــی مبنی بر نقش 
این مجموعه در توسعه اســتان زنجان گفت: 
بانک مسکن استان زنجان بیشترین تسهیالت 

را در مقایسه با دیگر استان ها داشته است که از 
جمله می توان به طرح های موفق این بانک در 

مسکن مهر و نیز اقدام ملی مسکن اشاره کرد
ور حــال حاضر نیــز آماده کمــک به تمامی 
اقشار در ســاخت و سازی که متولی آن راه و 

شهرسازی باشد هستیم.
طرحهای بانک مسکن به مناسبت ۸۲ سالروز 

تاسیس
الف( طرح ۸۲

بــا توجه به رســالت بانک ملی بــر کمک به 
خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه و به منظور 
تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن و کاهش 
هزینه های اخذ تسهیالت برای مشتریان مقرر 
گردید از تاریخ 99/10/25 تا تاریخ 99/11/22 
به مناســبت هشــتاد و دومین سالروز تاسیس 
بانک با روزهای دهه فجر تمامی متقاضیانی که 
در بازه زمانی مذکور بهره مندی از تســهیالت 
خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن را دارند با در نظر 
داشتن شرایط بانک بتوانند حداکثر 50 درصد 
از مبلغ تسهیالت قابل پرداخت از محل اوراق 
گواهی حق تقدم را از محل منابع بدون سپرده 

دریافت نمایند
ب( طرح مهراندیش

در جهت ایجاد شرایط و مشوق های الزم برای 
مشتریان دارای اقساط غیرجاری باالخص با در 
نظر گرفتن شرایط اقتصادی اقشار جامعه هیئت 
مدیــره محترم بانک طرح مهر اندیشــی یعنی 
بخشودگی ۶ درصد خالص جرایم تسهیالت 
صرفاً به نســبت واریــز نقــدی را از تاریخ 
99/9/20 تا 99/12/20 به مرحله اجرا گذاشتند.

دست رد فرمانداری به مصوبه شورا 
درباره ساخت المان میدان 15 خرداد
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 مسوول کمیته مربیان هیات وزنه برداری 
اســتان زنجان گفت: حســین ســلطانی از وزنه 
برداران شاخص و شایســته این استان از شانس 
زیادی برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی برخوردار 

است.
به گزارش زنگان امروز علی نصرتی، در گفت و 
گــو با خبرنگار ایرنا، افزود: این وزنه بردار عنوان 
دار زنجانــی در زمان حاضر در اردوی آمادگی و 
انتخابی تیم ملی بزرگساالن ایران که در اهواز در 
حال برگزاری حضور دارد و برای کسب موفقیت 

در این اردو از آمادگی الزم برخوردار است.
وی اظهار داشــت: این اردو از 19 دی ماه جاری 
با حضور 1۳ وزنه بردار منتخب و برتر از اســتان 
های مختلف ایران و به سرمربیگری محمدحسین 
برخواه، آغاز شــده است و تا 2۴ بهمن ماه امسال 

نیز ادامه خواهد داشت.
نصرتی، تصریح کرد: نفــرات برتر این اردوهای 
آمادگی و انتخابی تیم ملی پس از کسب امتیاز الزم 
و با صالحدید این سرمربی به مسابقات آسیایی و 
گزینشی المپیک 2021 توکیو که ابتدای سال آینده 
به احتمال زیاد به میزبانی کشور چین برگزار می 

شود اعزام خواهند شد.
وی تصریح کرد: حافظ قشقایی، مصطفی جوادی، 
حسین سلطانی، علی میری، صالح چراغی، محمد 
زارعی، کیانوش رستمی، ســهراب مرادی، سید 
ایوب موسوی، رسول معتمدی، علی هاشمی، کیا 

قدمی و علی داودی، وزنه برداران حاضر در این 
اردو هســتند. نصرتی با بیان اینکه این وزنه بردار 
شایسته زنجان در دسته ۸1 کیلوگرم وزنه می زند، 
یادآور شد: سلطانی 21 سال سن دارد و قریب 12 

سال اســت که در این رشته ورزشی فعالیت می 
کند و تا کنون نیز با حضور در مســابقات داخلی 
و خارجی برای اســتان و کشور فخرآفرین بوده 
است. مســوول کمیته مربیان هیات وزنه برداری 

اســتان زنجان، گفت: حسین نجفی از دیگر وزنه 
برداران این اســتان نیز، روز پنجشنبه گذشته در 
مسابقات لیگ برتر جوانان و در ترکیب تیم نیروی 

هوایی، وزنه زد.

وزنه بردار زنجانی در یک قدمی تیم ملی
ابتالی

43 هزار و 323 زنجانی
به کووید 19

 بــر پایه گــزارش دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان زنجان، ابتالی ۴۳ هزار و 
۳2۳ نفر به بیماری کووید 19 در تست های 
آزمایشگاهی تایید شده است که یک هزار 

و 11۸ نفر از این آمار فوت کرده اند.
به گزارش زنــگان امروز بنــا بر گزارش 
دانشگاه علوم پزشــکی استان زنجان آمار 
مبتالیان سرپایی به بیماری کووید 19 بر پایه 
تست آزمایشگاهی تا ظهر دیروز ۳۶هزار و 
۶19 مورد بوده اســت که ابتالی ۴۸ مورد 
از آن ها در یکشــنبه 2۸ دی  گزارش شده 
است که با این حساب مجموع مبتالیان به 
این بیماری در استان به ۴۳ هزار و ۳2۳ نفر 

رسیده است.
بــر پایه همیــن گــزارش از اســفندماه 
سال گذشته تاکنون ابتالی قطعی ۶ هزار و 
۷0۳ نفر در اســتان زنجان به کووید 19 بر 
پایه تست های آزمایشگاهی ثابت شده که 
5 هــزار و 529 نفر از آن ها بعد از بهبود از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
هــم اکنــون 1۳۷ نفر در بیمارســتان های 
اســتان زنجان به دلیل ابتال به کووید 19 و 
یا مشــکوک بودن بستری هستند که هفت 
مورد از این آمار جزو مبتالیان روز هستند.
همچنیــن در مدت زمان شــیوع ویروس 
کرونــا یک هــزار و 11۸ نفر جان خود را 
از دســت داده اند که فــوت دو نفر از این 
مجموع در 2۴ ســاعت گذشته ثبت شده 

است.
بر پایه همین گزارش آمار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان زنجان 
شــامل بیماران مبتالی قطعی به کووید 19 
و همچنین مشــکوک 1۸ هزار و ۷۷5 نفر 

اعالم شده است.

خبـرخبــر

خسارت ناشی از قطعی 
برق را از کجا و چگونه 

دریافت کنیم؟

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان گفت: خسارت ناشی از قطعی 

برق به مشترکان پرداخت می شود.
علیرضا علیزاده در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با پرداخت خســارت ناشی از قطعی 
برق به مشــترکان، اظهار کرد: پرداخت این 
خســارت  با توجه به قــراردادی که با بیمه 
داریم، برقرار اســت و قطعاً به مشــترکان 

ذی نفع پرداخت می شود.
وی افزود: مشترکانی که وسایل برقی آنان به 
دلیل قطع برق بدون برنامه آسیب  دیده است، 
می توانند به سایت شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان مراجعه و با ارسال مستندات، 

خسارت خود را دریافت کنند.
این مسوول، شرکت بیمه گذار برای خسارات 
در سال کنونی را بیمه کوثر عنوان کرد و ادامه 
داد: در ادامه این فرآیند مراحل کار با شرکت 
بیمه گذار خواهد بود، به طوری که با مراجعه 
به سامانه ثبت و اعالم خسارت ناشی از برق 
مشــترکان خانگی، افراد می توانند خسارت 

لوازم برقی صدمه دیده را بگیرند.
علیزاده تصریح کرد: پرداخت خســارت به 
مشترکان پیش بینی و چارچوب هایی نیز برای 
آن مشخص شــده، ولی پرداخت خسارت 
مســتلزم این اســت که برای کارشناســان 
شرکت توزیع برق مشخص شود اشکالی که 
برای وســایل برقی مشترک به وجود آمده، 

ناشی از مسائل برقی بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان یادآور شد: تعداد مشترکان برق استان 
زنجان بیش از ۴5۶ هزار مشترک است. هم 
اکنون صد درصد جمعیت شهری و بیش از 
99 درصد جمعیت روستایی استان که شامل 
۸9۴ روستا از مجموع 91۴ روستا و ۳ روستا 
با بهره مندی از انرژی خورشــیدی و در کل 
همه روستاهای باالی 10 خانوار، از نعمت 

برق برخوردارند.

 فرنشــین شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان گفت: مراکز غیرمجاز استخراج بیت کوین 
در زنجان شناسایی شــده و از این مراکز بیش از 
۶00 دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال جمع آوری 

شدند.
به گــزارش زنگان امــروز علیرضا علیــزاده در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا، اظهار کرد: مراکز 
بهره برداری غیرمجاز از برق در زنجان شناسایی 
می شــوند و همچنین نســبت به شناسایی مراکز 
غیرمجاز تولید ارزهای دیجیتال بیت کوین که به 
صورت غیرمجاز و زیرزمینی و بدون اخذ مجوز 

فعالیت می کنند، اقدام می شود.
وی بــا تاکید براینکــه در این راســتا مانورهای 
مختلفی در زنجان برگزار شود گفت: با برگزاری 
سومین مانور شناســایی بهره برداران غیرمجاز از 
انرژی برق در زنجان بیش از ۶00 دســتگاه ماینر 
استخراج کننده رمز ارز در سرتاسر استان زنجان 

کشف و جمع آوری شد.
فرنشین شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
خاطر نشــان نشــان کرد: در راســتای مدیریت 
مصرف برق اقدامات مختلفی از قبیل جمع آوری 

رمز ارزها، ساماندهی انشعابات و تعدیل روشنایی 
معابر  با شعار تالش صادقانه و خدمت بی منت در 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان انجام شد.

وی عنــوان کرد: در قالب مانورهای انجام شــده 
که بــا هدف مدیریت مصرف انــرژی و افزایش 
قابلیت اطمینان شــبکه های توزیع در سه محور 
برنامه ریزی شــده بود ۴0 اکیپ عملیاتی با 120 
نفر نیرو توانستند تعداد 1۶ واحد استخراج کننده 
رمز ارز در منازل مســکونی، واحدهای صنعتی و 
کشاورزی را شناسایی کرده و تعداد ۴0۴ دستگاه 

ماینر را ضبظ و جمع آوری کنند.
علیزاده با تاکید براینکه از ابتدای امســال تاکنون 
فعالیت 1۸ واحد اســتخراج کننده غیرمجاز رمز 
ارز با 2۷2 دستگاه ماینر متوقف شده است افزود: 
مراکز اســتخراج رمز ارز غیرمجاز  در واحدهای 
صنعتی، ســوله های صنعتی، منازل، محوطه ها و 
ســوله های کشــاورزی، دامداریها که به صورت 
غیر مجاز نسبت به استفاده از برق غیر مجاز برای 
اســتخراج رمز ارز اقدام میکنند شناسایی شده و 

برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
فرنشین شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

با تاکید براینکه از مردم درخواســت می کنیم در 
صورت شناسایی فعالیت استخراج کنندگان رمز 
ارزهای غیرمجاز اطالع منطقه را از طریق تماس 
با شماره 1521 اعالم کرده و یا به سامانه پیامکی 
۳00099000195 ارســال کننــد گفت: برای این 
افراد با رعایت محرمانه بودن اطالعات ارائه شده 
جایزه 10 میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نیز در حوزه 
جمع آوری مزارع اســتخراج رمز ارزها در استان 
زنجان همکاری بسیار خوبی با شرکت توزیع برق 
دارد ابراز کرد: بهره مندی از سیستم های هوشمند 
خدمات مشــترکین همچنین تحلیــل و ارزیابی 
میدانی کارشناســان حوزه بهره برداری شناسایی 

مراکز غیرمجاز را تسهیل کرده است.
علیــزاده بیان کرد: برای پایــش میزان مصرف و 
مدیریت بهینه انرژی در شــرایط کنونی از ابتدای 
امسال با استقرار مرکز پایش بار وانرژی استان در 
محل دیسپاچینگ این شــرکت، مانورهایی برای 
اصالح و ساماندهی شــبکه های توزیع برق اجرا 
شــده تا به میزان قابل توجهی قابلیت اطمینان و 

پایداری شبکه ها افزایش یابد.

قصه ادامه دار بیت کوین در ایران

کشف ۶۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در زنجان

 فرنشین نمایندگی ســتاد دیه در استان 
زنجان گفت: این ستاد هزینه آیین ترحیم را برای 
آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد جمع آوری 

می کند.
به گزارش زنگان امــروز عالءالدین کریمی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با اجرای طرح های 
مختلف از ابتدای سال تاکنون 1۶9 نفر از زندانیان 
جرائم مالی غیرعمد در استان زنجان آزاد شدند 

که ۶ نفر از آن ها خانم بودند.
وی مجموع بدهــی این افــراد را 2۶5 میلیارد 
و ۴۳۷ میلیــون ریــال اعالم کــرد و گفت: با 
تالش های صورت گرفته، شکات از 10۳ میلیارد 
و 9۸۴ میلیون ریال بدهی خود گذشت کردند و 
رقم کمک های بالعوض ستاد دیه نیز 20 میلیارد 

و 51۳ میلیون ریال است.

این مسوول ادامه داد: 1۳ میلیارد و 9۳2 میلیون 
ریال از طرف بنیاد مســتضعفان بــرای آزادی 
زندانیان جرائم مالی غیرعمد کمک شده و باقی 
مبلغ بدهی نیز از محل منابع ســتاد دیه کشور، 
بانک هــای عامل، قبولی اعســار و آورده متهم 
تامین شده است. دو نفر از زندانیان آزاد شده از 
سادات بودند که یک خانم برای ادای نذر خود 
با پرداخت ۷۳ میلیون تومان، زمینه آزادی آن ها 

را فراهم کرد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان زنجان تصریح 
کرد: در روزهای کرونا که امکان برگزاری آیین 
ترحیم وجود ندارد، دو خانواده که عزیزان خود 
را از دست دادند مبلغ مورد نظر برای احسان و 
برگزاری مجلس ترحیم را برای آزادی زندانیان 
هزینــه کردند که از این طریــق نیز ۸ زندانی با 

اهــدای مبلــغ 5۳ میلیون تومــان از طرف این 
خانواده ها آزاد شدند.

کریمی با اشــاره به اینکه هم اکنون 1۶۶ نفر به 
خاطــر جرائم مالی غیرعمــد زندانی بوده و در 
انتظار کمک خیران هستند، یادآور شد: با توجه به 
امکان پذیر نبودن برگزاری آیین ترحیم در شرایط 
کرونایی، ســتاد دیه این آمادگی را دارد احسان 
مردم را برای آزادسازی زندانیان جمع آوری کند.
این مســوول خاطرنشــان کرد: علــت عمده 
محکومیت زندانیــان مالی جرائم غیرعمد چک 
بالمحل غیرکاله برداری، نفقه، مهریه و حوادث 
کارگاهی اســت و از مردم تقاضــا کرد ضمن 
افزایــش آگاهی خود در باره مســائل حقوقی، 
رعایت این موارد در معامالت و زندگی را جدی 

بگیرند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان خواستار شد:

زنجانی ها با هزینه آیین ترحیم زندانی آزاد کنند

 رییــس دامپزشــکی خــرم دره گفــت: 
خطــر آنفلوانزای فوق حاد پرنــدگان، بیخ گوش 

مرغ داری ها قرار دارد.
به گزارش ایســنا، رضا حیدری ظهر دیروز )29 
دی ماه( در نشست کارگروه پیشگیری از آنفلوانزای 
فوقحاد پرندگان شهرســتان خرم دره، اظهار کرد: 
آنفلوانزای پرندگان یک بیماری ویروسی مشترک 
بین انســان و پرندگان است که می تواند عالوه بر 
مرگ و میر پرندگان، باعث بیماری برخی حیوانات 

و حتی انسان شود.
وی با اشــاره به عالیم این بیماری در پرندگان، 

تصریح کرد: برخی از این عالئم شــامل انتشــار 
سریع بیماری در کله و شروع ناگهانی و رو به رشد 
تلفات، ژولیدگی پرها، بی حالی، افسردگی، عالئم 
تنفسی حاد مانند عطسه، سرفه و ترشحات از بینی 
و چشم، کاهش ناگهانی مصرف دام، کاهش شدید 
تولید تخم مرغ و تولید تخم مرغ با پوسته نرم است.
این مسوول با بیان اینکه یکی از دغدغه ها در حوزه 
آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در این شهرستان وجود 
خانه باغ ها در نزدیکی واحدهای مرغ داری اســت 
که اقدام به نگه داری پرنده نیز می کنند، اضافه کرد: 
اگر در راســتای جلوگیری از این موضوع اقدامی 

صورت نگیرد، مشکل ســاز خواهد بود. حیدری با 
تاکید بر ضرورت اهتمام  جدی در حوزه پیشگیری 
از ایــن بیماری، ادامه داد: این بیماری می تواند تاثیر 
زیان باری بر مرغ داری های گوشتی داشته باشد و اگر 
این مرغ داری ها از بیماری آسیب ببینند، شاهد مسائل 
و مشکالت بعدی، از جمله گرانی مرغ خواهیم بود.

فرمانــدار خــرم دره نیز در ادامه نشســت با بیان 
اینکه بیماری فوق حاد پرندگان بیماری خاموش 
با درگیری به شــدت باال اســت، اظهار کرد: این 
بیماری یکی از زیان بارترین بیماری ها برای صنعت 
مرغ داری کشور است که می تواند آثار مخربی برای 

این صنعت در صورت بی توجهی داشته باشد.
حجت محمدی با بیان اینکــه در برخی از نقاط 
کشور نشــانه هایی از این بیماری دیده می شود، 
یادآور شــد: اگر دستورالعمل های بهداشتی اعالم 
شــده در زمینه مبارزه با این بیماری رعایت شود، 

قطعاً از آن به سالمت عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به کرونا و چالش های آن برای کشور، 
بیان کرد: همت جدی در مســووالن مرتبط این 
حوزه باید وجود داشته باشد تا در شرایط کرونایی 

این مشکل نیز به مشکالت مان اضافه نکند.
این مسوول با یادآوری این موضوع که خرم دره در 

کریدور مهاجرت پرندگان بلندپرواز است، متذکر 
شد: این پرندگان می توانند ناقل بیماری فوق حاد 

پرندگان باشند.
وی در ادامــه بــا پرداختن به ایــن مطلب که در 
بحث بیماری کرونا بیشــترین زحمت بر دوش 
بهداشت و درمان است اما همه دستگاه ها درگیر 
این موضوع بوده و متحمل خســارت شــده اند، 
خاطرنشان کرد: یکی از دستگاه های متضرر در این 
حوزه آموزش وپرورش است؛ چرا که فعالیت های 
دانش آموزان در شبکه شاد دارای فراز و فرودهایی 

بوده است.

خطر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، بیخ گوش مرغ داری های زنجان
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 با اجرای طرح ملی مشاغل خانگی، تولیدات 
با کیفیت راه خود را به بازار پیدا می کند.

به گزارش ایســنا، در لغت نامه دهخدا، فرش ]َف[ 
بساط افکنده، گستردنی، زیرانداز، قالی و مفروش 
از اســباب خانه عنوان شده است. در تاریخ طبری 
از فرش هایی که با مو و پشم حیوانات در این دوره 
بافته شده، سخن رفته است. قدیمی ترین نشانه به 
هنر قالی بافی، به عصر مفرغ برمی گردد و این نشانه 
یک کارد قالی بافی است که از گورهای عهد مفرغ 
ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است. در شهر 
سوخته )دشت سیستان ـ جنوب شرقی ایران( نیز 
فرش های حصیری و پارچه و ابزارهای بافندگی به 
دست آمده که متعلق به 2500 تا 2۸00 سال پیش 

از میالد است.
در دوره هخامنشیان و به نقل از گزنفون، شهر کهن 
ســاردیس به قالی های گره باف خود فخر می کرده 
کــه به نقش های حاشــیه و هیکل هــای مردان و 
شیردل های افسانه ای آراسته بوده است. کهن ترین 
قالی های موجود در جهان نیز به ترتیب قالی کشف 
شده نقش برجســته کاخ نینوا، فرش پازیریک از 
پنجمین گور اقوام ســکایی، تکــه فرش قومس 
)دوران ساســانیان( و فرش آناتولی )1۳ - 1۴ م( 

است.
قالی هر منطقه ایران با توجه به شرایط جغرافیایی، 
 اقلیمی و فرهنگی ویژه محل  با منطقه دیگر تفاوت 
می کند. هم چنان که قرار گرفتن انســان در عوامل 
زیستی خاص مثل آب و هوا، فرهنگ و ... روحیه 
او را می ســازد؛  بر دســتاوردهای انسانی نیز موثر 

می افتد.
حاال فرش نیز مانند دیگر یادگاری های گذشته باید 
راه خود را به دنیــای جدید پیدا کند، فرش دیگر 
نباید فقط به عنوان زیرانداز و یا تابلو و پرده مورد 
استفاده قرار گیرد، این روزها بارقه های امید در این 
حوزه به چشــم می خورد و قرار اســت خبرهای 
خوشی از فرش به گوش فعاالن این عرصه برسد.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان در رابطه بــا ویژگی های فرش این 
استان، می گوید: کیفیت فرش دستباف استان زنجان 
بسیار ارزشمند و بی نظیر بوده و طبیعی بودن مواد 
پشم و ابریشــم و رنگ مورد استفاده در تولیدات 
فرش زنجان باعث افزایــش کیفیت این فرش ها 

می شود.
وی می افزاید: بیشترین نقشه هایی که در استان بافته 
می شــود، طرح بیدگینه، طرح قلتوق و طرح ماهی 
افشار اســت که در این بین طرح ماهی افشار نیز 
بیشترین میزان خرید و فروش را به خود اختصاص 

داده است.
این مســوول با بیان اینکه در همه مناطق اســتان 

قالی بافــی رواج دارد، تصریــح می کنــد: بخش 
قره پشتلو، بخش افشــار، انگوران و ایجرود مراکز 
عمــده تولید فرش اســت و باید عنــوان کرد در 
مجموع 21 هزار و 550 دار قالی در اســتان وجود 
دارد که شهرســتان خدابنده با 5۴00 دار، بیشترین 

دار قالی را در استان به خود اختصاص داده است.
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان، خاطرنشان می کند: بر پایه برآوردها، 
در مجموع 59 هزار و ۷00 بافنده در استان وجود 
دارد که شهرستان زنجان با 21 هزار بافنده بیشترین 
تعداد بافندگان را در جغرافیای خود جای داده است 
و شهرستان سلطانیه نیز با 1200 نفر کم ترین تعداد 

بافنده را در استان دارد.

در خانه بمانید و کسب و کار خانگی راه اندازی 
کنید

حاال که خیلی ها به دلیل شیوع کرونا مجبورند در 
خانه بمانند، می توانند به فکر راه اندازی یک شغل 
خانگی باشند. مشاغل یا کسب و کارهای خانگی، 
آن دسته از فعالیت هایی است که از سوی یک عضو 
یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک 
طرح کسب  و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در 
آرامش واحدهای مسکونی هم جوار شکل می گیرد 
و منجر به تولید خدمت یا کاالی قابل عرضه به بازار 

خارج از محیط مسکونی می شود.
ایــن تعریفی اســت کــه وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای مشــاغل خانگی ارائه می کند. 

راه اندازی کســب  و کارهای خانگی و راه اندازی 
کسب  و کار در منزل می تواند مزایای گوناگونی را 
برای شــاغالن این عرصه داشته باشد که از جمله 
آن ها می توان به حــذف هزینه های جاری محیط 
کار مانند خرید، رهــن و اجاره، مالیات، عوارض 
و قبــوض مصرفی، ایجاد توازن بین مســوولیت 
خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه ایاب و 
ذهاب، استفاده از نیرو و تخصص اعضای خانواده، 
ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب 
از طریق آموزش غیررســمی به شــیوه اســتاد - 

شاگردی بین اعضای خانواده و... اشاره کرد.
مدیر اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان زنجان با اشــاره به طرح 

ملی توســعه مشــاغل خانگی، می گویــد: طرح 
ملی توســعه مشــاغل خانگی در دبیرخانه ستاد 
ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت 
توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پس از آسیب شناسی طرح های قبلی 
و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال 1۳9۶ 

طراحی و به تصویب رسید.
وی می افزایــد: به منظور اجرا و پیاده ســازی این 
طرح، جهاددانشگاهی به  عنوان یک نهاد توسعه ای، 
واســطه ای و تســهیل گر مکلف به شناســایی، 
توانمندسازی )آموزش و مشاوره( اشخاص حقیقی 
و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به 
بازار با بهره مندی از شبکه های افقی و عمودی شد.

این مســوول با اشاره به رشــته هایی که به عنوان 
مزیت استان زنجان ابالغ شده است، ادامه می دهد: 
رشته هایی که به عنوان مزیت در استان به آن پرداخته 
شده، شامل قالی بافی، بافنده تابلوفرش، گلیم بافی، 
قلم زنی، خیاطی لباس، ملیله سازی، تولیدات چرمی 
دست دوز، ویرایشگر متون، مترجم )کتاب و مقاله(، 
برنامه نویس، انیماتور، پرورش دهنده زنبور عسل و 

ملحفه دوز است.
مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان، با بیان اینکه ظرفیت و 
پتانسیل شهرستان های استان توسط جهاددانشگاهی 
شناســایی و در این طرح معرفی شــده اســت، 
خاطرنشــان می کند: در این طرح زمینه الزم برای 
توانمندسازی، مشــاوره و آموزش متقاضیان برای 
ایجاد کســب و کار و درآمد پایدار فراهم می شود 
که این امر به رفع دغدغه اشتغال کمک خواهد کرد.
رییس جهاددانشگاهی اســتان زنجان نیز با اشاره 
به اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، اظهار 
می کند: این طرح در ســه فاز شناسایی مزیت های 
استان، توانمندســازی متقاضیان و اتصال به بازار 
انجام خواهد شــد و جهاددانشگاهی با استفاده از 
شبکه کارشناسان، مشاوران و تسهیل گران خود در 
سراسر کشور در نظر دارد، با بهره مندی از ظرفیت 
همه سازمان های دولتی و غیردولتی به ویژه بخش 
خصوصی، حلقه های مفقــوده و خالء طرح های 
مشــابه قبلی را شناسایی و نقش و جایگاه مشاغل 

خانگی در اقتصاد کشور را توسعه دهد.
کامران جعفری ادامه می دهد: جایگاه جهاددانشگاهی 
به عنوان یک نهاد توسعه ای و مداخله ای در اجرای 
طرح مشــاغل خانگی بوده، همچنین وظیفه این 
نهاد در مطالعات فاز اول طرح شــامل نیازسنجی 
و ظرفیت ســنجی مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی 

توسعه مشاغل خانگی است.
وی می افزاید: بر پایه اعــالم وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی سهمیه در نظر گرفته شده برای استان 
زنجان در این طرح 1۸00 نفر بود که تاکنون 22۸9 

نفر ثبت نام کردند.
تار هنر بر پود مهارت و اقتصاد فرش زنجان

با اجرای طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی، به 
خصــوص در بخش هنر - صنعــت فرش که از 
دیرباز در جای جای استان زنجان ریشه ای به قدمت 
ســکونت و یک جانشینی ساکنان این مناطق دارد، 
چرخ اقتصاد آن دوباره به چرخش درآمده و عالوه 
 بر ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ارزش افزوده، سبب 
ماندگاری میراثی می شود که سال های سال است از 
نیاکان مان ســینه به سینه به ما رسیده و حال نوبت 
ما اســت که تار هنر فرش بافی را بر پود مهارت و 

اقتصاد گره بزنیم.

با اجرای طرح ملی مشاغل خانگی محقق می شود؛

گره تار هنر بر پود مهارت و اقتصاد فرش زنجان

 بــا اعالم نمایش های بخش مســابقه و 
مهمان تئاتر خیابانی ســی و نهمین جشــنواره 
تئاتر فجر، نمایش »قلیان ایونی« از استان زنجان 
به بخش مســابقه تئاتر خیابانی ســی و نهمین 

جشنواره تئاتر فجر راه یافت.
به گــزارش زنگان امروز با اعــالم نمایش های 
منتخب بــرای حضور در بخــش نمایش های 

خیابانی ســی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، یک 
نمایش از  زنجان به بخش مســابقه نمایش های 
خیابانی ســی و نهمین جشــنواره تئاتر فجر راه 
یافت. نمایش »قلیان ایونی« به نویسندگی علیرضا 
فریدراد و کارگردانی حمیدرضا قزلباش از گروه 
تئاتر پوپک  شهرستان زنجان  از استان زنجان با 
اعالم هیئت انتخاب جشــنواره به بخش مسابقه 

تئاتــر خیابانی فجــر ۳9 ام راه پیدا کرد . در این 
نمایــش محمدولی فروتن، جــالل نوری، علی 
رضایی راد، علیرضافریدراد، علی مهاجری، متین 
اجاق فقیهی، علی عباســی، فرهــاد ابوالفضلی، 
رضاجنتی، محمدحسین محمدی، مبینا فیروزی و 
زهره مسلمیون به عنوان بازیگر و کریم کاموسی 
به عنوان نوازنده حضور دارند. گفتنی ست  سامان 

خلیلیان به عنوان مدیر و بهمن صادق حســنی، 
سیروس همتی و الهه پورجمشید به عنوان اعضای 
هیات انتخاب مسابقه نمایش های خیابانی، سی و 
نهمین جشــنواره تئاتر فجر را همراهی می کنند. 
سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین 
مسافرآستانه 11 تا 21 بهمن 99 در تهران برگزار 

می شود.

 »قلیان اویونی« در بخش خیابانی 
جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شد

اداره اواقف وامور خیرهی شهرستان ایجرود 
در نظر دارد یکباب واحد تجاری با کاربری رستوران متعلق به مجتمع و مسجد بین راهی امام خمینی)ره( 
واقع در سه راهی سعید آباد ایجرود )کیلومتر 45 جاده زنجان به بیجار( را از طریق مزایده با قیمت پایه 

کارشناسی به مبلغ 23.500.000 ریال به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از روز چهارشــنبه مــورخ 01 / 11/ 99 با مراجعه حضوری به این اداره واقع در 
شهر زرین آباد، جنب فرمانداری، خیابان مطهری ، خانه سازمانی شماره 2 جهت اطالع کامل از شرایط 
مزایده و دریافت فرم تقاضا و بازدید از محل مبادرت و تا آخر وقت اداری روزیکشنبه مورخ 99/11/12 

نسبت به ارسال تقاضا و مدارک الزم به اداره اوقاف ایجرود اقدام فرمایند.
ضمنا زمان بازگشایی پاکتها روز دوشنبه 99/11/13 ساعت 11 صبح در این اداره خواهد بود.

اداره اواقف وامور خیرهی شهرستان ایجرود 

آگهی مزایده

 رییس اتحادیه مســگران اســتان زنجان 
گفت: هم اکنون حمایتی از سوی میراث فرهنگی 
برای بیمه صنعتگران مس انجام نمی شود که این 

مشکالت عدیده ای را به وجود آورده است.
رسول ارتیشــه دار در گفت و گو با خبرنگار موج 
رســا، اظهار داشــت: در زمینه تامین مواد اولیه 
صنعت مس مشکلی وجود ندارد اما گرانی مواد 
اولیه همواره برای صنعتگران مشــکل ساز بوده 

است.
وی با اشــاره به اینکه قیمت مــواد اولیه مس بر 
پایه قیمت جهانی و دالر داخل تعیین می شــود، 
افــزود:  قیمت مواد اولیــه از 2۳0 تومان به 2۶0 
تومان در چند ماه گذشــته افزایش یافته است که 
این رقم نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری 

را نشان می دهد.
ایــن صنعتگــر زنجانی با بیان اینکــه هم اکنون 
بیشــترین ســاخت محصوالت مسی به صورت 
چکشی دستگاهی است، عنوان کرد: تنها 5 درصد 
صنعتگران مس به صورت دســتی در این زمینه 

فعالیت می کنند.

رییس اتحادیه مسگران استان زنجان با بیان اینکه 
با انتشــار ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها 
برای رفت و آمد و کاهش چشــمگیر گردشگران 
صنعت مس با مشــکالت عدیده ای مواجه شد، 
ابــراز کرد: میزان فروش صنعت مس بیشــتر به 
صورت فصلی اســت که در روزهای عید نوروز 
سال گذشــته میزان فروش صنایع مس به شدت 

پایین آمد.
ارتیشــه دار در باره صادرات مس نیز اظهار کرد: 
با وجود ظرفیت های موجــود صادرات مس به 
کشورهای خارجی در کمترین حد خود قرار دارد 

اگر چه سرمایه بسیاری را نیز می طلبد.
وی فقــدان بیمــه را از مهمتریــن مشــکالت 
صنعتگران مس در زنجان عنوان کرد و گفت: در 
گذشته میراث فرهنگی با ۴ درصد صنعتگران را 
بیمه می کرد اما هم اکنون کارفرمایان با 29 درصد 
کارگران خود را بیمه می کنند که این امر بزرگترین 
معضل صنعت مس هم اکنون محسوب می شود.

این صنعتگر زنجانی از تعدیل نیروی کارخانجات 
مس به دلیــل گران بودن بیمه خبرداد و افزود: با 

توجه به وضعیت امروز صنعت مس، کارفرمایان 
قــدرت بیمه کردن کارگران خــود را ندارند که 
ضروری است میراث فرهنگی در این زمینه کمک 

کار کارفرمایان باشد.

 رییس اتحادیه مسگران استان زنجان:

صنعتگران مس زنجان برای بیمه شدن 
حمایت نمی شوند
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متخصص بهداشت باروری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ می دهد؛

چرا آمار خطا در آزمایش های غربالگری باالست؟
 در ایران، آمار مثبت کاذب برای غربالگری 
زایمان، 1۶.5 درصد محاســبه شــده و این بدین 
معناست که شــما برای پیدا کردن هر یک نفری 
که مبتال به ســندرم داون اســت باید حدود 1۶0 
نفری را که احتمال زیاد نوزادشــان سالم است را 
محتمال دچار نقص جنین تشخیص داده و او را به 
این سمت تشویق می کنید که 5 میلیون تومان برای 
آزمایش های تکمیلی غربالگری هزینه کند تا مطمئن 

شود که نوزادش گرفتار سندرم داون نیست.
 ایــن روزها که ماجرای طرح غربالگری در دوران 
بارداری به اَشــکال مختلف در برخی رسانه ها به 
جریان افتاده اســت و در این بیــن، اهداف و ادله 
علمی و پزشــکی به علل منافع سیاسی و حزبی 
به حاشیه رانده شــده است، گفت وگوی کوتاهی 
با دکتر معصومه آباد، متخصص بهداشت باروری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و 
عضو اسبق شورای شهر تهران انجام دادیم تا ابعاد 
علمی و اشکاالت طرح غربالگری جمعیت قدری 

تبیین بشود.
*علت آمــار باالی خطای مثبت کاذب و منفی 

کاذب در آزمایش های غربالگری چیست؟
 آمار مثبــت کاذب در فرآیند غربالگری، خطایی 
اســت که ممکن اســت در همه ی آزامایش ها و 
آزمایشــگاه ها رخ دهد اما خطای کاذب در فرآیند 
غربالگری واجد جایگاه خطیری است که آن را از 
دیگر خطاهای آزمایشــگاهی متمایز می سازد زیرا 
خطا در این فرآیند، موجب هدایت مادر باردار به 
سمت آزمایش های تکمیلی می شود و تبعا ممکن 
اســت منجر به سقط جنینش شود بنابراین تبعات 
روانی ســنگینی بر مادر و نیــز هزینه های گزاف 

اقتصادی برای خانواده خواهد داشت.
شوربختانه آمار مثبت کاذب و منفی کاذب در کشور 
ما بسیار زیاد است. در ایران، آمار مثبت کاذب برای 
غربالگری زایمان، حدود 1۶.5 درصد محاسبه شده 
است و این بدین معناست که شما برای پیدا کردن 
هر یک نفری که مبتال به ســندرم داون است باید 
حدود 1۶0نفری را که احتمال زیاد نوزادشان سالم 
است را محتمال دچار نقص جنین تشخیص داده 
و او را به این ســمت تشویق می کنید که 5میلیون 
تومان برای آزمایش های تکمیلی غربالگری هزینه 

کند تا مطمئن بشود که نوزداش گرفتار سندرم داون 
نیست. بنابراین این آمار از این جهت مهم است که 
از این مســیر، هزینه هنگفتی از جیب خانوارها به 

جیب ذی نفعان ریخته می شود.
از ســوی دیگر، آمار منفی کاذب غربالگری ما هم 
بسیار باالست. در شرایطی که ساالنه بین 1000 تا 
1500جنین داون از بین تمامی بارداری ها، نتیجه شان 
مثبت می شــود یعنی اگر ما هیچگونه غربالگری 
انجام ندهیم، انتظار داریم کــه بین 1000تا 1500 
جنین داون، متولد بشــوند امــا تقریبا تمامی زنان 
بــاردار را درگیر فرآیند غربالگری کردیم تا 1500 
نفرِ مذکور را بیابیم در حالیکه بنابر آمار رســمِی 
ســال های گذشته، سالی ۳00نوزاد داون علی رغم 
غربالگری های انجام شــده، متولد شده است، از 
چنین وضعی در ادبیات علمی به آمار منفی کاذب 

تعبیر می شود.
یکــی از علل اینکــه آمار خطــای مثبت کاذب 
آزمایش های غربالگری در کشــورمان باالســت، 
خطاهای ســونوگرافی و آزمایشگاهی است نظیر 
اینکه مثال کیت آزمایشــگاهی تاریخ گذشته بوده، 
تاریخ دستگاه آزمایشِی مورد استفاده منقضی شده 

است و... اما علت اصلی و مهم دیگرِ باال بودن آمار 
خطای مثبت را باید در آستانه اعالن پرخطر بودن 
جســتجو کرد، بدین معنا که وزارت بهداشِت هر 
کشــوری، عددی را به عنوان مرز اعالن ریسک به 
مادران باردار تعیین می کند، برای مثال در کشور ما 
عدد 1 بر روی 250 به عنوان مرز اعالن ریسک به 
مادران باردار تعیین شــده است بنابراین اگر نتیجه 
آزمایش مادر باردار عــددی کمتر از عدد مذکور 
باشد، کم خطر محسوب شده و نیازمند هیچگونه 
تست تکمیلی نیست. اما شوربختانه آنچه هم اکنون 
در حال رقم خوردن اســت این واقعیت است که 
برای مثال آزمایشــگاه نیلو به عنــوان بزرگترین 
آزمایشگاه غربالگری در کشــور ما رسما در وب 
سایتش اعالن کرده است که تا عدد 1 بر روی 250، 
مادر باردار باید به سوی آمونیوسنتز سوق داده بشود  
اما تا مثال 1 بر روی 1100 را ما ســفارش می کنیم 
که آزمایش NIPT بدهد. نکته جالب اینجاســت 
که عدد رســمی مرز اعالن ریسک در کشور ما نه 
توسط آزمایشــگاه های مرتبط و نه توسط برخی 
از متخصصین مراعات نمی شود و مادرانی که کم 
ریسک هستند را به ســوی آزمایش های تکمیلِی 

بی وجه سوق می دهند بنابراین علت اصلِی باال بودن 
آزمایش مثبت کاذب همین نکته است که ذکر شد 
و شــوربختانه هیچگونه نظارتی نیز بر این فرآیند 
صورت نمی گیرد، این درحالی است که مثال کشور 
انگلیس حداکثر ســقف مجوزدار آمارهای مثبت 
کاذبش 1.۸دهم تا 2.5درصد اســت و هر سه روز 
کاری یک مرتبه همه ی آزمایشگاه های مربوطه در 
کشور انگلیس باید در سامانه بر خط اعالن گزارش 

بدهند.
*بر پایه آمارهای رســمی موجود، در کشور ما 
94درصد زنان باردار به سوی غربالگری تشویق 
و سوق داده می شــوند، دقیقا 3 برابر آنچه در 
کشورهای توســعه یافته در حال رقم خوردن 

است، علت چنین وضعی چیست؟
دســتور العمــل غربالگری که برای تشــخیص 
بیماری های سندروم داون، تریزومی1۸، تریزومی1۳ 
و... انجام می پذیرد برای این نکته است که ما شاهد 
بارداری ایمنی باشیم و نوزاد سالمی متولد شده تا 
جامعه ی ســالمی داشته باشیم اما با توجه به اینکه 
شــیوع بیماری هایی نظیر سندروم داون عموما در 
بارداری هایی که مادر باالی ۳5ســال داشته باشد و 

نیز ســابقه بروز این بیماری در خانواده اش مطرح 
باشــد، اتفاق می افتاد، شانس بروز این بیماری در 
آن ها بیشتر اســت بنابراین در کشورهای اروپایی 
چون سن باروری عموما باالست، بیماری سندروم 
داون بیشتر مشاهده می شود بنابراین شما مشاهده 
می کنید که آمار غربالگری در کشوری نظیر هلند 
زیر ۳0درصد، در ســوئد زیر ۳۴درصد و در کانادا 
زیر ۳۳درصد اســت و اصال بدین صورت نیست 
که همه ی مادران باردار در تمام سنین و با شرایط 
مختلف، تشویث به غربالگری بشوند اما در کشور 
ما که عموما میانگین بیشتر باروری ها در سنین 25 و 
2۶ سال است عموم مادران باردار یعنی 9۴ درصد 
بارداری ها به سمت آزمایش های غربالگری سوق 

داده می شوند، بدون هیچ پشتوانه منطقی و علمی.
*با این شــرایط آیا غربالگری 94درصدی در 

کشور ما نشانگر نحوی اجبار نیست؟
باید توجه داشــت که مستند به بازنگری دوباره ای 
که وزارت بهداشت در ســال 99 بر دستورالعمل 
غربالگری انجام داد، فرآینِد اجباری بودِن آن از میان 
رفت اما در کل، غربالگری 9۴ درصدِی زنان باردار 
جامعه که کماکان در حال انجام است نشان دهنده 
نحوی اجبار است و به این علت که قوانینی برای 
جلوگیری از بروز و شــیوع بیماری سندروم داون 
تدوین شده است و موجب شده پزشکی که بیماری 
ســندروم داون را تشخیص ندهد با مجازات های 
حقوقی مواجه بشود بنابراین اکثر پزشکان مصرند 
که عموم مادران باردار را به سوی انجام غربالگری 

سوق دهند.
*شــما به عنوان فردی متخصــص در زمینه 
بهداشــت باروری، آیا پیشنهادی برای حل این 

وضعیت دارید؟
پیشــنهاد بنده این است که ما به جای اینکه عموم 
جامعه ی مادران باردار)9۴درصد( را به سوی فرآیند 
غربالگری سوق بدهیم، بیایم گروه های پرخطر را از 
گروه های کم خطر متمایز کرده و گروه های پرخطر 
را به سوی فرآیند غربالگری سوق بدهیم زیرا که 
اصلی ترین  و تنهاترین عامل شــیوع دهنده سندرم 
داون، ســن باالی باروری و سابقه این بیماری در 
خانواده اســت و تبعا مابقی مردم را در باره انجام 

این آزمایش های گران قیمت باالختیار قرار بدهیم.

وزیر بهداشت مطرح کرد
ضرورت آمادگی برای مواجهه 

با پیک های بعدی کرونا 
 بیســت و پنجمین نشســت قرارگاه 
تامین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور وزیر 
بهداشــت و اعضای قرارگاه، صبح امروز در 
تاالر حوزه وزارتی وزارت بهداشــت برگزار 

شد.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی، در ابتدای 
این نشست که با حضور اعضای قرارگاه تامین 
دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد، با تاکید 
بر اســتمرار رعایت پروتکل های بهداشتی 
در تمامی آیین و مناســبت ها، گفت: رعایت 
پروتکل های بهداشــتی باید با جدیت، دقت 
و به صورت مستمر دنبال شود، عادی پنداری 
در شــرایطی که سیستم بهداشت و درمان به 
صورت شــبانه روزی نهایت تالش خود را 
کرده تــا آمار ابتال و فوتی ها را پایین بیاورد، 
قطعــا دوباره ما را به شــرایط خطرناک همه 

گیری کرونا باز می گرداند.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
وی افزود: برگــزاری آیین و آئین ها با زیرپا 
گذاشتن شــیوه نامه های بهداشتی، برای ما 
مصیبت مضاعف ایجاد می کند، به این معنا 
که این همه دســتاورد درخشان در مدیریت 

بیماری و همه گیری را به قربانگاه می برد.
وزیر بهداشت در ادامه این نشست با اشاره به 
توفیق نظام سالمت در تامین بهینه داروی مورد 
نیاز مردم در سخت ترین شرایط، بسیاری از 
این موفقیــت ها را محصول رویکرد قرارگاه 

مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی، دانست. 
وی در ادامه با تاکید بر تولید داخل و تکیه بر 
دانش دانشمندان داخلی، بر نقش موثر قرارگاه 
تامین دارو و تجهیزات پزشکی در هماهنگی 
و مدیریت بخش دارو و تجهیزات پزشــکی 

تاکید کرد.
نمکی در ادامه بر ضرورت تسریع راه اندازی 
تخت های بیمارســتانی در دست ساخت و 
آمادگی سیستم بهداشت و درمان برای مواجهه 
با پیک هــای بعدی کرونا و تخصیص منابع 

مالی الزم برای این منظور، تاکید کرد. 
در ادامه، دکتر محمدرضا شــانه ساز، رییس 
سازمان غذا و دارو در باره تامین و تخصیص 
ارز دارو و تجهیزات پزشــکی، واردات مواد 
اولیــه دارویی و وضعیــت تولیدات داخلی، 

گزارشی ارائه داد.
همچنیــن، در ادامــه، دکتر پیمان عشــقی، 
رییس سازمان انتقال خون کشور نیز در باره 
تامین، تولیــد و توزیع کیت های غربالگری 
 مخصــوص گروه هــای خونی گزارشــی 

ارائه داد.

نانوایی ها در صدر دریافت 
اخطارهای کرونایی 

 ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
بــه اینکــه نانوایی عا بیشــتزین اخطار عدم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی را داشته اند، 
ســفارش هایی برای رعایت بهداشت هنگام 

رفتن به نانوایی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر ســیما سادات الری، 
گفت: بیشترین میزان صدور اخطار و معرفی 
بــه مراجع قضایــی به علت عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی مربوط به نانوایی ها بوده 
و ضرورت رعایت نکات بهداشتی در اماکن 
مذکــور به عنوان مرکز پر آمد و شــد خرید 

روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افــزود: در صــورت داشــتن عالئــم 
ســرماخوردگی از رفتن به نانوایی خودداری 
کرده و در صورت مشاهده این عالئم در افراد 
شاغل به ایشان و مسوول نانوایی تذکر دهید. 
الری تاکید کرد: از خروج سالمندان از خانه 
برای خریــد نان ممانعت به عمل آورید و تا 
حد امکان فــردی از خانواده برای خرید نان 
اقدام کند که فاقد بیماری های زمینه ای باشد. 
در طــول فرایند خرید نان ماســک بزنید و 
در صف خرید نان نســبت به رعایت اصول 

فاصله گذاری فیریکی دقت به عمل آورید.
وی افــزود: قبل از دســت زدن بــه نان از 
مــواد ضدعفونی کننده اســتفاده کنید و نان 
را بــه صورت کامال داغ در ســفره و پارچه 
مخصوص قرار دهید و از وسایلی مثل چاقو، 
برس و کاتر و دیگر وسایل مشترک در نانوایی 

استفاده نکنید.

خبــر

 دانشــیار رادیوانکولوژی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی، سرطان معده را شایع ترین 
و کشنده ترین سرطان در مردان ایرانی برشمرد 
و گفت: سال گذشته ۸۸00 مورد جدید ابتال به 

سرطان معده در کشور شناسایی شد.
به گزارش ایسنا، دکتر شــهرام یوسفی با اشاره 
به اپیدمیولوژی ســرطان معده در ایران و جهان 
گفت: ســرطان معــده هم اکنون در کشــور ما 
شایعترین سرطان در میان مردان ایرانی است، در 
حالی که در کشورهای غربی و امریکای شمالی 
جزو پنج ســرطان رایج نیز قــرار ندارد که این 
موضــوع باعث اهمیت دوچندان این بیماری به 
عنوان یک معضل بهداشتی و درمانی در کشور 

ماست.
به گفته وی ســرطان معده کشنده ترین سرطان 
در مردان ایرانی محسوب می شود و بر پایه آمار 
وزارت بهداشت در ســال گذشته ۸۸00 مورد 
جدید ابتال به ســرطان معده در میــان ایرانیان 

شناسایی شد.
مهمترین عوامل خطر بروز سرطان معده

این دانشــیار بیمارســتان شــهدای تجریش از 
مهمترین ریســک فاکتورها یا عوامل خطر بروز 
ســرطان معده به تغییر ســبک زندگی ایرانیان، 
افزایش مصرف فست فودها، استعمال دخانیات 
و الکل، ابتال به عفونــت هلیکوباکترپیلوری و 
مصرف غذاهای نمک سود یا دودی شده اشاره 

کرد.
وی با اشاره به فراگیری عفونت هلیکوباکترپیلوری 
در جمعیت زیادی از ایرانیان گفت: شوربختانه 
عفونــت هلیکوباکترپیلوری در کشــور ما فوق 
العاده کلونیزه اســت و از مهمتریــن عوامل یا 
ریسک فاکتورهای ابتال به سرطان معده به شمار 

می رود. این دانشــیار رادیوانکولوژی استعمال 
دخانیات اعم از ســیگار و قلیــان را از مهترین 
عوامل خطر در ابتال به ســرطان معده دانســت 
و خاطرنشان کرد: این خطر در کمین خود فرد 
سیگاری ونزدیکانش که دود سیگار را استنشاق 

می کنند، است.
سن شایع بروز سرطان معده در دهه پنجم تا 

ششم زندگی
به گفته دکتر یوســفی سن شایع بروز سرطان 

معــده در دهه پنجم تا ششــم زندگی 
ایرانی اســت و شوربختانه  آقایان 

در مــورد ســرطان معده روش 
غربالگری خاصی وجود ندارد 

و تنها ســفارش می شود که 
با مشاهده عالیم مشکوک 
گوارشــی افــراد هر چه 
پیگیری های  برای  سریعتر 
الزم به متخصص مراجعه 
کنند. دکتر یوســفی درمان 

ســرطان معــده را نیازمند 
همــکاری گروه های مختلف 

پزشــکی دانســت و افزود: این 
بیمــاری بــا توجه بــه چالش های 

بهداشتی و درمانی موجود در کشور نیاز 
به درمان همه جانبه و هماهنگی بین گروه های 

متخصص جراحــی، رادیوانکولــوژی و فوق 
تخصصــان گوارش دارد تــا بهترین رویکرد و 

روش درمانی برای بیمار انتخاب شود.
درمان کامل بیماری در صورت تشخیص در 

مراحل اولیه
این دانشیار دانشگاه به افرادی که دارای ریسک 
فاکتورهای مذکور، سابقه خانوادگی یا مشکالت 

گوارشــی نظیر مشکل بلع غذا، احساس سیری 
زودرس، سنگینی بعد از غذا هستند سفارش کرد 
که در اولین فرصت به متخصص داخلی یا فوق 
تخصص گــوارش مراجعه کنند تا اقدامات اولیه 
تشخیصی برای آنان انجام شود. زیرا با تشخیص 
بیماری در مراحل اولیه امکان بهبودی کامل بیمار 

کمــک  درمان هــای بــا 

 ، و جراحــی  درمانی  شیمی 
رادیوتراپی همزمان وجود دارد.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش ســطح آگاهی و 
اطالع رســانی به عموم مردم در این باره گفت: 
مردم بایــد بدانند که درصــورت وجود عالیم  
گوارشی مشکوک و زمینه خانوادگی حتما باید به 

پزشک مراجعه کند تا بررسی های تشخیصی انجام 
شود و بتوان سرطان معده را در همان مراحل اولیه 
تشخیص داده وبا اقدامات درمانی باعث بهبود و 

معالجه کامل بیماری شویم.
به گفته دکتر  یوســفی، سرطان معده نیز همانند 
دیگر ســرطان ها دارای مراحلی است که هرچه 
مرحله بیماری پایین تر باشــد شانس بهبودی و 
عالج کامل بیمار بیشــتر اســت به نحوی که در 
مرحلــه اول بیش از 90 درصد شــانس عالج 
یــا درمان کامل وجود دارد . این درحالی 
است که هر چه سرطان پیشرفته تر و 
به سمت مرحله ۳ و ۴ پیش رود، 
بهبودی و عالج کامل  شانس 
کمتر می شود. مثال در مراحل 
پیشــرفته و مرحله چهارم 
شانس بهبودی به کمتر از 

10-5 درصد می رسد.
وی افــزود: به همین دلیل 
تاکید می شود افراد با مشاهده 
عالیم مشکوک یا مشکالت 
گوارشی به متخصص مراجعه 
کنند تا درصورت نیاز آندوسکوپی 
انجام شود و تشــخیص بیماری در 
همان مراحل اولیه انجام شده و درمان آغاز 

و بیماری ریشه کن شود.
عالیم مشکوک سرطان معده

این متخصص دانشگاه با اشاره به وجود عالیم 
مشترک در بیماری های گوارشی خاطرنشان کرد: 
شایعترین عالیم هشدار دهنده در مورد سرطان 
معده با بســیاری از عالیم بیماری های گوارشی 
دیگر مشابه است؛ عالیمی نظیر سیری زودرس،  
تهوع،  احساس پری بعد از خوردن غذا،  نفخ ، 

درد قبل و بعد از خوردن غذا. بنابراین حتما باید 
فرد به پزشک مراجعه کنند .

وی با بیان این که شوربختانه درصد قابل توجهی 
از ســرطان معده در کشــور در مراحل پیشرفته 
بیماری شناسایی می شوند، گفت: بیش از نیمی 
از موارد جدید ابتال به ســرطان معده در مراحل  
ســوم و یا باالتر شناسایی می شود که بیماری به 
دیگر ارگان نظیر کبد، ریه و استخوان گسترش 
پیدا کرده و درمان ها جنبه تسکینی پیدا می کند و 

باعث بهبود یا عالج کامل نمی شود.
به گفته این دانشیار دانشگاه شوربختانه درصد قابل 
توجهی از بیماران که در مرحله  پیشرفته یا چهارم 
بیماری شناسایی می شوند ظرف کمتر از دو سال 

علیرغم تمامی درمان های موجود فوت می کنند.
دکتر یوســفی فســت فود و غذاهــای آماده را 
مهمترین عامل خطر و ریســک فاکتور ابتال به 
سرطان معده برشــمرد و تاکید کرد: بهتر است 
مصرف فست فودها را به حداقل رسانده یا حتی 
به میزان صفر برســد. فســت فودها یا غذاهای 
آماده دارای نیترات زیادی هســتند که در معده 
به نیتروزآمین تبدیل می شوند و مهمترین عامل 

خطر بروز سرطان معده محسوب می شوند.
وی افزایش مصرف فســت فودهــا به ویژه در 
مناطق شــهری را یک عامل هشدار ذکر کرد که 
باعث افزایش ریســک ابتال به سرطان معده و 

بروز بیماری در سال های آتی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، این متخصص رادیوانکولوژی در 
پایان به مبتالیان سرطان معده سفارش کرد که در 
شرایط فعلی به خاطر ترس از کرونا، درمان خود 
را رها نکنند و  حتما مراحل درمانی خود را طبق 

نظر پزشک معالج ادامه دهند.

مهمترین عوامل خطر و عالیم مشکوک سرطان معده

یک پزشک متخصص بیماری های عفونی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره 
به مشاهده جهش های مختلف در کروناویروس، 
خاطرنشــان کرد که این موضــوع نیاز به تزریق 
ادواری و ساالنه واکسن کرونا را متحمل می کند.

دکتر اورنگ ایالمی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به شناســایی کرونای انگلیسی، گفت: عامل این 
بیمــاری یک نوع جهش یافتــه از کروناویروس 
اســت اما اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله 
اجتماعی، شست و شوی مکرر دست ها و دیگر 
اقدامات ســفارش شده در پروتکل های مقابله با 

کرونا، انسان را در برابر آن حفاظت می کند.
این متخصص بیماری های عفونی، علت انتشــار 
ویروس کرونا را نبود توازن جمعیت بین انســان 
و حیات وحش و همچنین قرار گرفتن حیوانات 
وحشی در ســبد غذایی بعضی از جوامع انسانی 
و دســت اندازی بشــر به حیات وحش دانست 
و گفــت: بــه گفته ســازمان بهداشــت جهانی 
کروناویروس جدید کشــف  شده در انگلیس، با 
سرعت انتقال باالتر، هنوز از کنترل خارج نشده 
است و باید با اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیشتر 

آن جلوگیری شود.

او با اشــاره به ورود نوع انگلیسی کرونا به ایران، 
گفت: قدرت سرایت  پذیری این ویروس جهش 
 یافته بسیار بیشتر از ویروس قبلی است، بنابراین 
با توجه به افزایش سطح پروتکل های بهداشتی در 
کشور، شرایط شیوع بیماری در کشور ما نسبت 
به قبل پایدارتر اســت، به نظر می رسد، می  توان 
با رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشــتی، از 

گسترش شیوع آن پیشگیری کرد.
اورنگ ایالمی بــا تاکید بر اینکه مراکز درمانی و 
آزمایشگاه های تست کرونا باید نسبت به افزایش 
ناگهانــی موارد مثبت بیماری حســاس تر عمل 

کنند، گفت: سویه های جدید ویروس کرونا باید 
شناسایی شــود تا بتوانیم در کنترل آنها، با دقت 

بیشتری عمل کنیم.
این متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم 
پزشــکی شــیراز با تاکید بر جهش های متعدد و 
همچنین رفتار کرونــا، گفت: این احتمال وجود 
دارد تزریق واکســن کرونا مانند واکسن آنفلوانزا 
ســاالنه شــود و این ضرورت وجود دارد که با 
وسواس بیشتری پروتکل های بهداشتی را رعایت 

کنیم.
به گفته اورنگی، ویروس ها به طور مداوم جهش 

یافتــه و تغییــر می کنند و منجر بــه ظهور انواع 
جدید می شــوند؛ بر پایه تحقیقات در انگلستان 
نشان می دهد که سرعت سرایت پذیری این نوع 
ویروس به طور قابل توجهی بیشــتر از ویروس 
قبلی است و حتی سرعت انتقال آن تا ۷0درصد 

بیشتر شده است.
او با اشــاره به تاثیر جهش کرونا بر واکسن های 
تولید شده نیز، گفت: طبق اظهارات دانشمندان، 
واکسن های تولیدشــده علیه جهش فعلی کرونا 
موثر اســت، از ابتدای شیوع کرونا، این ویروس 
تاکنون چندین جهش داشــته و این جهش  ها به 

گونه ای نبوده اند که ماهیت ویروس را به صورت 
کامل تغییر دهند.

این عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــیراز یادآور شــد: این جهش هــای کوچک 
ویــروس کرونا در برخی آنتی ژن هــا رخ داده، 
اما آنتی ژن های اصلی که واکســن از روی آنها 
ســاخته شده اســت، همچنان در این ویروس و 
ویروس جهش یافته وجود دارد و واکسن ها نیز 
بر روی ویروس جدید موثر هستند، با این وجود 
مشخص نیست در جهش های بعدی ویروس چه 

اتفاقی می افتد.

یک متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد

احتمال نیاز به تزریق ادواری واکسن کرونا به دلیل جهش ویروس
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 یارانه نقدی در سال آینده 2 سقفی شد
به هر ایرانی 

چقدر یارانه می رسد؟
 بر پایه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، 
یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می شود که 
5۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 5۸ میلیون 

نفر مبلغ دیگری دریافت می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1۴00 با بیان 
اینکه در پی مصوبه امروز کمیسیون متبوعش 
منابع یارانه ها یک جا دیده شده است، گفت: 
در بخش منابع تبصره 1۴ الیحه بودجه 1۴00، 
حدود ۴۶۳هزار میلیارد تومان لحاظ شــده که 
1۴.5 درصد سهم نفت در باره پاالیشگاه ها و 

پخش فرآورده های نفتی نیز تفکیک می شود.
زارع همچنین افزود: یارانه نقدی در دو سقف 
پرداخت می شود که 5۸ میلیون نفر یک مبلغ 
و مازاد بر 5۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت 
می کنند. همچنین یارانه تولید برای نخستین بار 
در ســال 1۴00 پرداخت می شود که در حوزه 
ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیالت در حوزه 
های کشاورزی، مســکن و صنعت و معدن 

است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد: همچنین 
سهم دستگاه های اجرایی از ۴۳۶میلیارد تومان 
جداگانه پرداخت خواهد شد اما در ردیف های 
عمومی بودجه می آید، در واقع تبصره 1۴ در 
بودجه 1۴00 نســبت به سال گذشته متفاوت 

خواهد بود.
به گزارش تســنیم، نکته جالب توجه اینکه 
بر پایه مصوبات کمیسیون تلفیق منابع لحاظ 
شده ناشــی از حذف ارز ۴200 حدود 100 
هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر هر 
ســال حدود ۴2 هزار میلیــارد تومان برای 
پرداخت یارانه نقدی ۴5 هزار تومانی لحاظ 
می شــود. با این اوصــاف باید دید در طرح 
مجلس کــه قطعا تبعات تورمی )ناشــی از 
حذف یارانــه ارزی خوارک دام  و دارو( را 
در پی خواهد داشت چه مقدار یارانه به هر 

ایرانی خواهد رسید.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس مطرح کرد:
افزایش منابع نهادهای

 مالی شرکت های دانش بنیان 
در سال 1400

 عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به طرح جهش تولید دانش 
بنیان و بودجه 1۴00 گفت: مجلس در نظر دارد 
منابع نهادهای تامین مالی شــرکت های دانش 
بنیان از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی را 

در سال آینده افزایش دهد.
بــه گزارش  زنگان امــروز، مصطفی طاهری 
نماینــده مــردم زنجــان در مجلس حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان را راهکار رفع 
چالش های بزرگ اقتصادی در کشــور عنوان 
کرد و افزود: در شــرایط کنونی که کشور در 
حوزه های مختلف نیازمند واردات تجهیزات 
یا مواد اولیه از خارج از کشــور اســت، رشد 
شــرکت های دانش بنیان می تواند به استقالل 

بیشتر کشور کمک کند.
وی ادامــه داد: یکــی از مزایــای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان افزایش راندمان تولید 
و درآمد است و عایدی حاصل از دستاوردهای 
دانش بنیان با ارزش افزوده برای کشور و مردم 
همراه است.  عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه 
داد: برای حل بسیاری از مشکالت اقتصادی در 
کشور، با اتکا به توان شرکت های دانش بنیان 

می توان از این تنگناها عبور کرد.
نماینده مردم زنجان در مجلس در مورد میزان 
حمایت قوه مقننه از شــرکت های دانش بنیان 
خاطرنشــان کرد: طرح جهــش تولید دانش 
بنیان یکی از اقداماتی اســت که به شدت در 
این مجلس پیگیری می شود و کمیسیون های 
مرتبط در مورد آن اعالم نظر کرده اند. جلساتی 
نیز با نهادهای مرتبط مانند صندوق نوآوری و 
شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بــرای احاطه کامل بــه این حوزه 
تشکیل شــده و نقطه نظرات بازیگران اصلی 
دریافت شده اســت. این طرح هم اکنون در 
نوبت ارســال به صحن و اعــالم نظر تمامی 

نمایندگان مردم قرار دارد.
وی افزود: در مجلس شــورای اسالمی تالش 
می کنیم تا موانع قانونی پیش روی شرکت های 
دانش بنیان را با تصویب قانون از میان برداریم.

طاهــری در مــورد نهادهــای تامیــن مالی 
شرکت های دانش بنیان، به صندوق نوآوری و 
شکوفایی اشاره کرد و گفت: از طریق بودجه 
سال 1۴00 و همچنین طرح جهش تولید دانش 
بنیــان که به زودی در صحن تصویب خواهد 
شــد، در نظر داریم منابع این نهادهای مالی را 

افزایش دهیم.

خبر

 رییــس انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانــی گفت که در صــورت تصویب 
مالیات نخی برای ســیگار، بــا در نظر 
گرفتن افزایش دیگــر هزینه های تولید، 
ســال آینده قیمت پایه سیگار برندهای 
داخلــی و بین المللی به ترتیب 50 و ۳0 

درصد افزایش می یابد.
به گــزارش ایســنا،  محمدرضا تاجدار 
در نشســتی خبری اظهار کــرد: بر پایه 
مــاده ۷۳ قانون برنامه ششــم توســعه 
برای ســیگار تولید داخــل 10 درصد، 
تولیــد برندهای بین المللی 25 درصد و 
واردات سیگار ۴0 درصد مالیات تعریف 
شده، اما کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم 
گرفته برای سال 1۴00 این مالیات را به 
مالیات 50 تومانی برای هر نخ ســیگار 
تولید داخــل، 100 تومانی برای هر نخ 
سیگار با برند بین المللی و 150 تومانی 
برای واردات هر نخ ســیگار اضافه کند 
که واحدهای تولید داخل بیشــتر از آن 
آسیب می بینند به طوری که این تصمیم 
بر برندهای تولید داخل اثر 25 درصدی 
و بر برندهای بین المللی اثر افزایشی 20 

درصدی خواهد داشت.
همچنین به گفته وی تاکنون هزینه های 
گمرکی بر پایه ارز ۴200 تومانی دریافت 
می شد که این نرخ در بودجه سال آینده 
1۷ هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده 
که حدود 500 هزار تومان بر قیمت هر 
کارتن ســیگار تاثیر خواهد داشت. با در 
نظر گرفتــن افزایش هزینه های کارگری 
و لجســتیکی پیش بینی می شود که در 
صورت تصویــب مالیات نخــی برای 
ســیگار، در مجموع قیمت پایه )قیمت 
تمام شــده بــرای تولیدکننده( ســیگار 
برندهــای داخلی و بین المللی به ترتیب 
50 و ۳0 درصد افزایش یابد. سیگارهای 
قاچاق در رده قیمتی سیگارهای داخلی 
هســتند و افزایش قیمت سیگار داخلی 
در رده هایی که حساس به قیمت هستند 

باعــث روی آوردن مصرف کنندگان به 
سیگار قاچاق می شود.  

وی همچنیــن درباره دیگــر عوارض 
صنعــت دخانیــات گفت: هــم اکنون 
تولیدکننــدگان دخانیــات 15 درصــد 
مالیات بــر ارزش افــزوده، 10 درصد 
عوارض کاالهای آسیب رسان به سالمت 
و همچنیــن بــه عنوان حــق انحصار، 
تولیدکنندگان داخلــی دو درصد قیمت 
در کارخانــه و تولیدکننــدگان خارجی 
10 درصد نرخ فــوب وارداتی )ارزش 
در بندر مبدا( پرداخت می کنند. مجموع 
مالیات و عوارض از محل تولید و فروش 
سیگار در سال کنونی ۳۶00 میلیارد تومان 
پیش بینی شده بود که به نظر می رسد به 
دلیل افزایش قیمت ها بیش از این میزان 

محقق شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شــود 

که مجموعه وزارت بهداشــت و ســتاد 
کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند 
ســیگار در ایران ارزان است و با افزایش 
مالیات بر سیگار مصرف کاهش می یابد 
و برای خزانه نیز یک منبع درآمد است. 
از طرف دیگر بر پایه آمارهای مجموعه 
بهداشتی کشور، مصرف دخانیات ساالنه 
نزدیک به ۶0 هزار مرگ را در کشور رقم 
می زند و ضــرر ۴0 هزار میلیارد تومانی 
برای حوزه سالمت به دنبال دارد، اما در  
بین 1۸2 کشور عضو کنوانسیون کنترل 
دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران 
حداقل میــزان مالیات بــر محصوالت 
دخانــی را دارد و بر این پایه خواســتار 
اصالح ســاختار مالیات بر دخانیات در 

فصل بودجه هستند.
تاجدار در ادامه با اشــاره به کاهش 20 
درصدی تولید سیگار در نیمه اول سال 

کنونی به دلیل مشــکالت تخصیص ارز 
و در پــی آن افزایش قاچــاق، گفت: با 
عوارض و مالیات فعلی ســیگار بیش از 
100 نوع محصول قاچاق در بازار عرضه 
می شود که بیش از 92 درصد آن در گرید 
C و D یعنــی در ســطح کاالهای تولید 
داخل اســت. بنابراین نباید اجازه دهیم 
یــک هپکو یا هفت تپــه دیگر در قلب 

تهران ایجاد شود.
به گفته وی میزان مصرف سیگار قانونی 
کشور 55 میلیارد نخ در سال گذشته بوده 
در حالی که مصرف سیگار در کشور ۷5 
میلیارد نخ است بنابراین 20 میلیارد نخ به 
صورت قاچاق وارد می شود که با توجه 
به توزیع و گستردگی آن نمی توان گفت 
فقط مربوط به کولبران هســتند. بنابراین 
بخش عمده آن از مجاری قانونی ولی به 

صورت قاچاقی وارد می شود.  

برندهای خارجی برای پرداخت مالیات 
کمتر خود را ایرانی جا می زنند!

تولیدکننــدگان،  انجمــن  رییــس 
صادرکننــدگان  و  واردکننــدگان 
محصوالت دخانــی در ادامه از برخی 
سوءاســتفاده ها از نام برندهای داخلی 
خبــر داد و تصریح کــرد: باید تعریف 
درســتی از برند داخلــی و بین المللی 
ارائه شود که سوء استفاده نشود بعضی 
از برندهای بین المللی که ســابقه کار 
چندین ســال دارند برند خــود را در 
ایــران ثبــت می کنند و خــود را برند 
ایرانــی معرفی می کنند تا کاالی داخلی 
محسوب شــده و مالیات 10 درصدی 
پرداخت کنند. با این کار برندهای بین 
المللــی قانــون را دور زده و برندهای 
داخلی را نیز زار بــازار رقابت حذف 

می کنند.

دولت به شرکت دخانیات ایران بدهی 
اخالقی دارد

تاجدار در پاسخ به گالیه های اخیر شرکت 
دخانیات ایــران درباره فعالیت  برندهای 
بین المللی نیز گفت: از سال 1۳91 مقرر 
شد  شــرکت دخانیات ایران اصالحات 
ساختاری انجام شود، وظایف حاکمیتی 
از آن گرفته و به بخش خصوصی واگذار 
شود، اما با وجود لغو اختیارات حاکمیتی 
این شرکت، اصالحات ساختاری در آن 
انجام نشده است. از طرف دیگر شرکت 
دخانیات ایران به دلیل وظایف حاکمیتی 
که داشت تا نقطه سر به سر نیرو گرفت 
که بعد از تغییرات آن و کاهش تولید این 
شرکت از 20 میلیارد به شش میلیارد نخ، 
نتوانست آن ها را تعدیل کند.  به نظر من 
حاکمیت به شــرکت ملی دخانیات یک 
بدهی اخالقــی دارد و باید به آن کمک 
کند. پیشنهاد من این است تا 5 سال هیچ 
مالیاتی از این شرکت گرفته نشود تا بتواند 
به رقابت با دیگر شرکت ها برگردد. اما 
این درخواست که شرکت های بین المللی 
هم ذیل شــرکت دخانیات قرار بگیرند 
شدنی نیســت، چراکه این شرکت ها به 
طور مســتقیم در این ســرمایه گذاری و 
واحد تولیدی ایجاد کردند و علت خارج 
نشدن آن ها بعد از تحریم ها از ایران هم 
همین است. وی در پاسخ به انتقادات این 
شرکت درباره عدم استفاده شرکت های 
بین المللی از توتــون داخلی نیز گفت: 
شــرکت ملی دخانیات نیز بین ۶0 تا ۸0 
درصد از مواد اولیه توتونی خود را وارد 
می کند. به طور کلی همه واحدهای تولید 
سیگار در دنیا از توتون های مختلف در 
استفاده  تهیه شــده  کشورهای مختلف 
می کنند. به طور کلــی برندهای داخلی  
بیــن المللی بــه طور یکســان از اقالم 
داخلی و وارداتی استفاده می کنند. برای 
مثال کارتن، سلفون و غیره در سال های 
گذشته داخلی شــده، اما همچنان کاغذ 

سیگار از طریق واردات تامین می شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی خبر داد؛

احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت سیگار

 رییس هیئت مدیره انجمن ســازندگان 
تجهیــزات صنعت نفــت گفــت: نباید همه 
مشکالت را به گردن تحریم انداخت؛ اگر یک 
ترامپ در امریکا داریــم، 99 ترامپ در داخل 
کشور داریم و ما از کارفرمایان داخلی استدعا 

داریم که ما را تحریم نکنند.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، مجید محمدپور، رییس هیئت مدیره 
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت 
در نشســتی خبری اظهار داشــت: امروز ۸20 
شرکت حقوقی زیرمجموعه انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران فعالیت می کنند که 
از این تعداد 1۸2 شرکت، دانش بنیان هستند.

وی افزود: پیش بینی ما این اســت که تا سال 
آینده، 100 شــرکت دیگر نیز به جمع شرکت 

های دانش بنیان انجمن اضافه کنیم.
محمدپور با بیان اینکه »بیش از 5 میلیارد یورو 
ظرفیت ســاخت تجهیزات صنعــت نفت در 
داخل کشــور به صورت ساالنه داریم«، گفت: 
ایــن ظرفیــت، ظرفیتی بالقوه اســت که برای 
استفاده از تمام آن، باید چالش های پیش روی 

تولید در کشور رفع شود.

وی ادامــه داد: هم اکنــون ۴0 درصد ظرفیت 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت خالی است و 
برخی کارفرمایان، با وجود توان تولید بسیاری 
از تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور، هنوز 
اقــدام به واردات و خریــد خارجی تجهیزات 

مشابه سال داخل می کنند.
محمدپور با بیان اینکه »تجهیزات صنعت نفت 
تولید شرکت های ایرانی با کیفیت اروپایی اما با 
قیمت چینی عرضه می شود«، گفت: امروز ۸5 
درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را می 
توانیم در داخل کشور بسازیم و این توانمندی 
موجب شــده در این قبیل کاالها و تجهیزات 
صنعت نفت، هیچ کشــوری نتوانــد ایران را 

تحریم کند.

وی افــزود: نباید همه مشــکالت را به گردن 
تحریم انداخت، ما مشــکالت بسیاری از نوع 
نگاه به بخش خصوصی و تولیدکننده در داخل 
کشور داریم؛ بســیاری از مشکالت می تواند 
با توجه بــه ضرورت های اصــالح روند، به 
سادگی حل شود اما اگر یک ترامپ در امریکا 
داریم، 99 ترامپ در داخل کشور داریم و ما از 
کارفرمایان داخلی استدعا داریم که ما را تحریم 

نکنند.
رییس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت تصریح کــرد: ما هیچ حمایتی از 
کارفرمایــان و بدنه دولت نمــی خواهیم، تنها 
انتظــار ما این اســت که همانطــور که با یک 
شــرکت خارجی رفتار می کنیــد با ما هم مثل 

شرکت خارجی رفتار کنید.
محمدپور با بیان اینکه »بســیاری از تجهیزات 
صنعت نفت تولید داخل در ســطح خاورمیانه 
منحصر به فرد اســت«، گفــت: ما در صورت 
رفع مشــکالت، می توانیم صادرات گســترده 
ای به کشــورهای اطراف ایران داشته باشیم اما 
دیپلماســی ایران بیشتر معطوف مسائل سیاسی 
اســت و ما رایزن های اقتصادی در کشورهای 

هدف نداریم.
وی ادامــه داد: در حالــی کــه تمامیت ارضی 
ســوریه با کمک ایران حفظ شده، امروز ترکیه 
۷.5 برابر ایران به ســوریه صادرات دارد و این 
مسئله از نبود نگاه اقتصادی در دیپلماسی کشور 

نشأت می گیرد.

رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت: 

 یک ترامپ در آمریکا 
و ۹۹ ترامپ در داخل ایران داریم

 کارفرماهای دولتی تولیدکننده داخلی را تحریم نکنند

رییس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: قیمت 
تخفیفی کاال بر روی قفسه ها حذف شده و تصریح 
کرد: مقرر شده تا قیمت روی محصول در معرض 
دید قرار بگیرد و از این پس تخفیف در فاکتورها 

قابل رویت باشد.
به گزارش ایرنا، امیرخســرو فخریان در نشســت 
خبری که برای پاســخگویی به انتقادات فروشگاه 
های زنجیره ای برگزار شد، افزود: بنابراین کاال در 
فروشگاه های زنجیره ای از شکل دو نرخی خارج 

می شوند.
وی اضافه کرد: فروشگاه های زنجیره ای دارای ۶ 
هزار شــعبه به میزان 10 درصد  عرضه کاالیی کل 
کشور را برای فروش اقالم مختلف در اختیار دارند 
و 90 درصد عرضه کاالها با 200 هزار مرکز برعهده 

مغاره ها و سوپرمارکتهاست.
وی گفت: عمده مشکالت عرضه و ابهام ها، ناشی 
از باال بودن قیمت کاالها در فروشگاه های زنجیره 

ای به دلیل افزایش نرخ اقالم مختلف در یکســال 
گذشته بود.

فخریان یادآورشــد: نوشابه دریکسال گذشته پنج 
نوبت افزایش قیمت داشــت و در این مدت ۳.5 
نوبت نرخ اقالم تغییر و اعمال آن ابهاماتی را ایجاد 

کرد.
وی تاکید کرد: فروشــگاه های زنجیره ای مجوز 
افزایــش قیمت ها از ســوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بررسی می کند 
و یــک ماه بعد از تاریخ ابالغ برای اعمال آن اقدام 

می کند.
رییس اتحادیه یاد شــده افزود:در مدت یاد شــده 
کاالهای جدید در کنار نرخ های قدیم قرار می گیرد 
تا به مرور قیمت سابق از قفسه ای فروشگاه خارج 
شوند، اما بعد از یکماه با قیمت جدید فروش ادامه 
پیدا می کند که با وجود این مراحل، گاهی کاالهای 

قدیمی با نرخ جدید ثبت می شوند.

به گفته وی، امروزتولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه 
با مشکل روبرو شده اند و در این شرایط فروشگاه 
های زنجیره ای برای تامین کاال تالش می کنند تا 
کمبودی در عرضه فروشگاه ها وجود نداشته باشد، 
زیرا خالی بودن قفســه ها ابهام هایی را در جامعه 

بوجود می آورد.
فخریان پیرامــون موضوع تبانی فروشــگاه های 
زنجیره ای با تولیدکنندگان برای درج باالتر قیمت 
بــر روی محصوالت، تصریح کــرد: هیچ کدام از 
فروشگاه ها به دنبال دزدی نیستند و تولیدکننده نیز 
برای 10 درصد عرضه کاالی خود حاضر به انجام 

چنین تخلفی نیست.
وی افرود: تولیدکننده تحت نظارت صنف و مجوز 
افزایش قیمت، نرخ کاال را ثبت می کند و از سوی 
دیگر فروشگاه ها نیز در تمام مراحل وزن، قیمت و 
تاریخ مصرف را با حضور بازرس و مسوول کنترل 
کیفیــت برای عرضه ارزیابی می کند تا مشــکلی 

رخ ندهد. فخریان با اشــاره به ارائه فاکتور خرید 
به مشتریان گفت: مردم بهترین قضاوت کننده در 
این شرایط محسوب می شوند و می توانند بر پایه 
فاکتور ارائه شده، هر کاالیی را با نرخ دیگر مراکز 

مقایسه کنند.
وی با اشــاره به عرضه نشــدن برخی گروه های 
کاالیی در فروشــگاه های زنجیره ای گفت: برنج 
خارجی در شــرایط فعلــی در دو گروه هندی و 
پاکستانی از سوی شرکت بازرگانی دولتی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت برای فروش عرضه می 
شود که در زمان هایی به دلیل تحریم ها، واردات 

آن انجام نمی شود.
فخریان افزود: شــرایط مزبور ســبب می شود که 
فروشــگاه های زنجیره ای عرضه برنج را متوقف 
کنند، زیرا خریدی انجام نمی شــود، در عین حال 
فروشگاه های زنجیره ای کاالها را از مبادی رسمی 
و قانونی خریداری می کنند و برای داشتن عرضه 

مداوم اقدام به انبار کردن اقالم نمی کنند.
وی خاطرنشــان کرد: فروشگاه هایی که مداوم به 
مردم تخفیف می دهند، به دلیل تبانی و در قیمت 
باالتر نیست، بلکه حذف واسطه ها، هزینه تولید تا 
مصرف را کاهش می دهد و فروشگاه های زنجیره 
ای از این فرصت برای فروش با قیمت کمتر از نرخ 

ثبت شده کاال، استفاده می کنند.
رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با 
بیان اینکه این کسب و کارجدید و جوان محسوب 
می شود، گفت: گذشت زمان راه های شفاف سازی 

تسهیل می شود و ابهام ها رفع خواهد شد.
به گفته وی، فروشگاه های زنجیره ای همواره در 
کنار دولت در زمان مشکالت ایستاده است تا مردم 

با معضل کمبود روبرو نباشند.
ماه های گذشته اخباری مبنی بر عرضه کاال با قیمتی 
باالتر از نرخ مصوب برای ارائه تخفیف درفروشگاه 

های زنجیره ای منتشر شده است. 

رییس اتحادیه کشوری:

قیمت تخفیفی کاال در فروشگاه ها از روی قفسه حذف شد
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 جهانگیر الماســی از نمایش ماشین های 
گران قیمت و آپارتمان هــای الکچری در فیلم و 
ســریال ها انتقاد و دلیل دوری چند ســاله اش از 
بازیگری را تحریف حقایق در سینما عنوان کرد.

این بازیگر درباره دالیــل دوری اش از بازیگری 
در چند ســال گذشته به ایســنا گفت: این اتفاق 
علت های مختلفی دارد؛ یکی از آن ها تحریف در 
سینما است. نسل من به دالیل دیگری سینما را به 
عنوان فعالیت  اجتماعی و منبع درآمدش انتخاب 
کرده بود. دلیل فعالیت ما در بازیگری شهرت و 

پول نبود.
الماسی افزود: بازیگر وقتی نقشی را بازی می کند، 
باید به مســایل و موضوعات مهم کشور مرتبط 
باشــد؛ این در حالی است که وقتی نگاه می کنم، 
می بینم بیشــتر فیلم  و سریال هایی که این روزها 
تولید می شوند، عمال همان فرهنگی را تبلیغ می 

کنند که ما با آن مبارزه می کنیم.
انتقاد از تجمل گرایی در فضای هنری

ایــن بازیگر با انتقاد از تجمــل گرایی در فضای 
هنری سال های گذشته، عنوان کرد: در سال های 
گذشته دو کلمه سلبریتی و الکچری میان مردم جا 
افتاده است. چه شد که این دو کلمه وارد فرهنگ 
ما شد؟ اصال معنی سلبریتی این است؟ یعنی هر 
کســی پولدار یا مشهور است ســلبریتی است؟! 
ســلبریتِی آمریکا محمدعلی کلی بود. هیچکس 

راجع به این چیزها حرفی نمی زند.
چند سال است که در تمام سریال ها و فیلم های ما 
ماشین های آخرین سیستم و آپارتمان های سوپر 
الکچری نمایش داده می شــود. آن زندگی سنتی 
که کارگر روی زمین می نشیند و غذا می خورد و 

شاید خوشبخت تر هم باشد چه می شود؟
فوتبالیست  راحت بازیگر می شود اما برعکس 

آن اتفاق نمی افتد
الماسی با اشــاره به ورود چند چهره ورزشی و 
فوتبالی به عرصه بازیگری در ســال های گذشته 
خاطرنشــان کرد: عده ای از دنیــای فوتبال وارد 

به خاطر  اند.  سینما شده 
این اســت کــه بازیکن 
فوتبال خوبی هســتند یا 
واقعا توانمندی شــان در 
ایفــای نقش ایــن اتفاق 
اســت؟!  زده  رقــم  را 
نمی خواهــم بگویم یک 
فوتبالیســت هیچوقــت 
نمی توانــد بازیگر خوبی 
باشــد امــا این هایی که 
االن هستند به خاطر چه 
اســت؟  خاصی  ویژگی 
بیشتر آن ها هم در جهت 
مســخره کــردن مــردم 
فعالیت می کنند؛ اصال غیر 
از کمدی می توانند کاری 
است؟  اینطور  چرا  کنند؛ 
این  به  فوتبالیست ها  اگر 
راحتــی می توانند بازیگر 
شوند، چرا بازیگرهایمان 
راحتی  این  به  نمی توانند 
فوتبــال  تیم هــای  وارد 

شوند؟

ایــن بازیگر قدیمی در عین حال گفت: مســاله 
فوتبال نیســت، مســاله درک این افراد از سینما 
اســت. خیلی ها پول و وقت زیــادی را صرف 
یادگیــری بازیگری در دانشــگاه می کنند؛ وقتی 
بــه راحتی می توانند از دنیــای فوتبال و ورزش 
بازیگــر بیاورند چــرا افــراد را وادار به درس 
خواندن می کنند؟ مگر چند نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاه های ما وارد سینما و تلویزیون شده اند؟ 

اصال از کجا جذب می شوند؟
روزگار سخت می گذرد

بازیگر سریال های »هزاردستان«، »در چشم باد« 
و »پس از باران« که در سال های گذشته بسیار کم 

کار بوده اســت، در بخــش دیگری از این گفت 
وگو در شــرح ســختی های زندگی، اظهار کرد: 
مدتی کار نکرده ام. یکی از شما نگفت این آقای 
الماسی که کارمند جایی نیست از کجا مخارجش 
را تامین می کند؟ من اجاره نشین هم هستم. خیلی 
از هنرمنــدان ما همین وضعیــت را دارند. فکر 
می کنید من نمی توانســتم کارهای دیگری بکنم؟ 
چون با اعتقاداتم نمی خواند این کارها را نکرده ام. 
من هیچ شغل دیگری به جز بازیگری ندارم فقط 
تحقیق و پژوهش می کنم. خیلی خیلی ســخت 
می گذرد اما اخیرا بزرگواری جمله ای گفته است 
که برای من خیلی ارزشــمند بود و باید آن را با 

طال نوشت و آن این است که »برای پاک زندگی 
کردن خیلی باید تقاص بدهی.«؛ این تقاص را هر 
کسی نمی تواند بدهد، مرام و معرفتی می خواهد.
او افــزود: بیمه هنرمندان را من در ســال 1۳۷0 
درست کردم اما به خاطر منازعات سیاسی سابقه 
بیمه من االن 11 سال است. این خودش گویای 
همه چیز اســت؛ یعنی من اگر بخواهم بازنشسته 
بشوم با 11 سال باید بازنشسته بشوم، در صورتی 
که کسی بودم که کارهای تصویب بیمه هنرمندان 
را انجام دادم. برای پیگیری کار مسکن هنرمندان 
در سعادت آباد هم من در رأس بودم. االن برخی 

از دوستان دو آپارتمان دارند و من مستاجرم.

الماســی در واکنــش به 
اینکه عنوان شد »خدا را 
هستید  که سالمت  شکر 
بقیه مسایل حل می شود« 
متفکرانه  لبخنــدی  بــا 
تنها  سالمتی  کرد:  عنوان 
به درد نمی خــورد! البته 
را خدا می رساند.  روزی 
لیاقت  این است که  مهم 
داشته باشــیم خداوند ما 
را به عنوان بنده خودش 
اینکه  لیاقــت  بپذیــرد. 
ناممان انســان باشــد و 
از آدمی رشــد کنیم و به 
در  ما  برســیم.  انسانیت 
این مملکت انســان های 
شــریفی داریم که خیلی 
فــدای  را  چیزهایشــان 
ملت کردند. شــهدای ما 
جانشــان را تقدیم مردم 
خیلی  کردند.  مملکت  و 
از هنرمندان هم به همین 
پاکی و شــرافت زندگی 
کردند و کســی هم نامی 
از آن ها نمی برد اصال نمی دانند کجا هستند و چه 

کار می کنند.
او در شرح اهمیت و اعتبار واژه »هنرمند« گفت: 
خواهش می کنم واژه هنرمند را برای همه به کار 
نبرید. هنرمند یک لقب اســت با اعتباری دیگر؛ 
هنرمند یعنی کســی که از زندگــی خودش در 
راه زندگی دیگران گذشــته است. هنرمند شهید 
زنده است. شهیدان بزرگوار ما هم می توانستند با 
دشمن ســالم علیکی بکنند و االن در کشورهای 

اروپایی زندگی خوبی داشته باشند.
مردم با هم رفیق نیستند

الماســی درباره شــبکه های مختلف ماهواره ای 

فارسی زبان گفت: چند کشور در دنیا می شناسید 
که این همه شــبکه به زبان سرزمینشان صحبت 
بکند؟ هر شــبکه ای که می زنی فارسی صحبت 
می کند و حرف های عجیب و غریبی هم می زنند. 
شما فکر می کنید آن هایی که در شبکه های فارسی 
زبانــی که تهیه کننــده اش عربســتان، آمریکا و 
یا انگلیس هســتند کار می کنند به منافع ما فکر 
می کنند؟ چه شــده اســت که همه این کشورها 
دلســوز ایران شــده اند. این ها فقط از این سوء 
استفاده می کنند که برخی مردم با هم رفیق نیستند 
و نمی دانند چرا با هم زندگی می کنند. نمی دانند 

چرا اسم این دفاع شده است دفاع مقدس.
اجرای یک برنامه رادیویی درباره سینما

جهانگیر الماســی که به تازگی به عنوان گوینده 
برنامه رادیویی »ســینما و فرهنگ« انتخاب شده 
اســت، یادآوری کرد که در سال های گذشته نیز 
در برنامه های مختلف برای رادیو گویندگی کرده 
و در برنامه »ســینما و فرهنگ« قرار است درباره 
تاثیر متقابل سینما بر فرهنگ و فرهنگ بر سینما 

صحبت  شود.
او در پایــان گفــت: کرونا تمریــن بزرگی بود 
برای اینکه بشــر دیگر از خانه اش خارج نشود. 
پاکســازی بزرگی در راه است؛ جهان وارد دوره 

پاکسازی بزرگی می شود.
جهانگیر الماسی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، 
متولد ســال 1۳29 اســت. او در ســریال هایی 
همچون: »ســال های برف و بنفشــه«، »در چشم 
باد«، »طفالن مســلم«، »پس از بــاران« و »اغما« 

ایفای نفش کرده است.
ایفای نقش در فیلم هایــی از کیانوش عیاری با 
عناوین »کاناپه«، »تنوره دیو« و »شــبح کژدم« )دو 
فیلــم آخر در دهــه ۶0( و همچنین آثاری چون 
لنگــرگاه )1۳۶۷ کیومرث پوراحمد(، تفنگ های 
سحرگاه )1۳۶۷ بهروز افخمی(، آذرخش)1۳۷1 
احمدرضا درویش( و کمیته مجازات )1۳۷۷ علی 
حاتمی( از دیگر هنرنمایی های این بازیگر است.

جهانگیر الماسی در گفت وگو با ایسنا مطرح کرد

سلبریتی و الکچری از کجا آمد؟!
  انتقاد از تجمل گرایی در فضای هنری | فوتبالیست  راحت بازیگر می شود اما برعکس آن اتفاق نمی افتد

 کارگــردان ســریال تلویزیونی »نون.خ« 
همزمان با تصویربرداری فصل سوم این مجموعه 
به ارائه توضیحاتی درباره تأثیر شــرایط کرونا بر 

داستان و فرآیند تولید سریال پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقاخانی کارگردان 
سریال تلویزیونی »نون.خ« امروز دوشنبه 29 دی 
ماه در جمع خبرنگاران و در حاشیه تصویربرداری 
فصل سوم این ســریال درباره فرآیند تولید آن 
گفت: فصل جدید »نون. خ« در ادامه فصل های 
قبلی و همان قصه اســت. کاراکترهای جدیدی 
اضافه و چند کاراکتر حذف شــده اند ولی همان 

روند ادامه و همان قصه بومی هم جریان دارد.
وی با اشاره به قصه و طنازی در این فصل ادامه 
داد: این بار روی برخی دیگر از ظرفیت های قصه 
مثل گیاهان دارویی تمرکز کردیم. هدف ما این 
است که مردم لذت ببرند و روز مرگ ما این است 

که مردم نخندند.
آقاخانی درباره لوکیشن های این سریال بیان کرد: 
کردستان و کرمانشاه را داریم و در آن لوکیشن ها 
هم تصویربرداری می کنیم. امســال تصاویری از 

مهاباد و آذربایجان غربی هم داریم.
اولین سریالی که بازیگران ماسک دارند

وی درباره پرداختن به کرونا در قصه اظهار کرد: 
ما اولین کاری هستیم که با ماسک بازی می کنیم 
و یک کاراکتر کرونایی هــم در کار داریم. تمام 
تالشمان هم این است که سریال جذاب تر باشد.

کارگردان »نون.خ« درباره نوروزی بودن ســریال 
و فضای مفرح این کار در این روزها در پاســخ 
به خبرنگار مهر گفــت: همانطور که گفتم تمام 
تالش ما همین اســت که مردم شــاد شوند و 
تالش سازندگان همه کارهای کمدی این است 
که مردم با لحظات کمدی، کاراکترهای شــیرین 
و موقعیت های درست جذب کار شوند. ما هم 
امیدواریم که مردم از حضور ما در خانه هایشان 

بیشتر لذت ببرند.
اکبر عبدی در سریال نیست

وی دربــاره نبود اکبــر عبدی در این ســریال 
نیز گفت: قرار بود او حضور داشــته باشد ولی 
متأسفانه مشکالتی پیش آمد که خودش دوست 

نداشت در کار باشد.
آقاخانی درباره شوخی های این سریال از جمله 
پیش بینی انتخابات آمریکا و جشنواره فجر بیان 
کرد: مــا پیش بینی نکردیم برداشــت از کار ما 
اینگونه بود و از این دست شوخی ها هم داریم. 
البته شوخی هایی سال گذشته داشتیم که خیلی ها 
دلخور شدند و خیلی باید با احتیاط پیش رویم 

چون دربــاره هر چیزی حــرف بزنیم به یکی 
برمی خورد و االن هم همه آشــنا دارند می توانند 
جلوی کار را بگیرند و از هر جایی برای ما مشکل 

ایجاد کنند.
واکنش ها نسبت به شوخی ها

وی اضافه کرد: شوخی های زیادی هم البته داشتیم 
در فصل پیش ما شوخی ای با وزیر جوان داشتیم 
که برخوردها از طرف خودشان فوق العاده بود با 
اینکه نگرانی داشتیم که به آنها بربخورد درحالیکه 
هیچ مشــکلی پیش نیامد و دقیقاً از آنجایی که 
می ترسیدیم، مشــکلی پیش نیامد و برعکس از 
جایی که نمی ترســیدیم واکنش هایی داشتیم که 

خیلی وقت ها دست ما را می بندد.
کارگردان »نون.خ« درباره قومیت های جدید نیز 
گفت: آنقدر که به قوم کرد می پردازیم به قومیت 
جدیدی نمی پردازیم ولی چند کاراکتر داریم که از 

بندر ترکمن آمده اند.
آقاخانی درباره سختی های کار عنوان کرد: اینجا 
هوا منفی 10 درجه هم بوده اســت و کرونا هم 
خیلی شــرایط را سخت کرده اســت از ارتباط 
گرفتن در حین بازی که بازیگران نمی توانند با هم 
ارتباط داشته باشند تا دیگر موارد مشکل درست 

کرده است.
برای فصل چهار باید بازخوردها را ببینیم

وی درباره تولید این سریال و همچنین ساخت 

فصــل جدید بیان کرد: ما اواخر کار هســتیم و 
حدود دو هفته دیگر تصویربرداری تمام می شود. 
برای فصل جدید قصه کشش دارد ولی باید این 
فصل پخش شود و ببینیم بازخورد چیست اگر 
خوب باشد ادامه دهیم. خود ما کاراکترها و فضا 
را دوست داریم. من کاراکتر خودم را دوست دارم 
و بچه ها هم همینطور هستند و گروه عالقه دارند 
که ادامه دهند. با این حال به بازخوردها بستگی 

دارد که اگر خوب باشد گروه این امید را دارد.
این کارگردان ســریال های طنز گفت: من خودم 
کارهایی انجام دادم که خیلی از آنها آپارتمانی بود 
و برای خود ما هم فضاها لو رفته است و به عنوان 
سازنده استقبال می کنیم تا از این فضای آپارتمانی 
و تکراری بیرون رویم. این فضاسازی جدید برای 

مردم خیلی جذاب است و ظرفیت زیادی دارد.
آقاخانی درباره ریسک چنین کارهایی نیز گفت: 
ریســک دارد و خیلی پرزحمت است. من قباًل 
هم کار کرده ام اما این کار خیلی پر زحمت بوده 
اســت. هزینه ها و درگیرهای ما خیلی بیشتر از 
کارهای دیگر اســت. به ظاهــر یک کار کمدی 
انجام می شــود اما مثل یک کار تاریخی انرژی 
می بــرد چون لباس کردی داریــم و یا هر پالن 
خیلی سختی دارد اما در عین حال می دانیم این 
فضاهای جدید مورد توجه مردم است و از دیدن 

این تصاویر و شوخی ها لذت می برند.

 نشســت شــورای داوران جایــزه ترانه 
جشنواره موسیقی فجر برگزار شد.

به گزارش ایسنا، نشست شــورای داوران جایزه 
ترانه سی و ششــمین جشنواره موسیقی فجر با 
حضور محمد اله یاری )فرنشین دفتر موسیقی(، 
مســلم نادعلی زاده دبیر این جایزه و داوران این 
بخش متشکل از اسماعیل امینی، مجید افشاری، 
محمدعلی بهمنی، محمدمهدی سیار، حمیدرضا 
شکارســری، ناصر فیــض و عبدالجبار کاکایی 

برگزار شد.
در ابتدای این نشســت، محمد اله یاری فرنشین 
دفتر موسیقی گفت: در شورای شعر ترانه و کالم 
دفتر موسیقی، در بررسی ترانه ها، حداقل ها مدنظر 
قرار می گیرد و بررسی موارد کیفی و حرفه ای در 
ترانه ســرایی معموال در جایزه ها و جشنواره ها 
مدنظر قرار خواهد گرفت. سال گذشته در جایزه 
ترانه، ترانه های یک سال بررسی شد و پس از یک 
بررســی اولیه، تعدادی ترانه را هیات داوران در 

مرحله دوم و سوم ارزیابی کرد.
او افزود: امســال نیز ترانه های یک سال گذشته 

که به دفتر موســیقی رسیده توسط هیات داوران 
ارزیابی می شود. هدف این جایزه توجه به کیفیت 
و شناسایی ترانه های خوب و کار ایجابی در حوزه 

ترانه است.
مسلم نادعلی زاده، دبیر جایزه ترانه سی و ششمین 
جشنواره موسیقی فجر گفت: بیش از چهار هزار 
پرونده ترانه های مهر 1۳9۸ تا مهرماه 1۳99 توسط 
هیات داوران جایزه ترانه ارزیابی شده که پس از 
ارزیابی اولیه هیات داوران، حدود 100 ترانه برای 
ارزیابی نهایی انتخاب شد و پس از ارزیابی نهایی 

برگزیدگان معرفی می شوند.
نادعلــی زاده در ادامه گفت: متأســفانه بیشــتر 
ترانه ها سطحی شــده اند و دستیابی به ترانه هایی 
که شــاخص هایی را از لحاظ حرفه ای و فنی و 
محتوایی داشته باشند، کار دشواری است. با همت 
دوستان و همکاران ارجمند امیدواریم که بتوان آثار 

شاخص و حرفه ای را معرفی کرد.
همچنین در این نشست به پیشنهاد هیات داوران 
مقرر شد دبیرخانه جایزه در نامه ای به شرکت های 
موسیقی از آنها دعوت کند تا ترانه های برتر یک 

سال اخیرشــان را به انتخاب خود، به دبیرخانه 
جایزه ترانه ارائه کنند.

جایزه ترانه با هدف تجلیل و تشویق ترانه سرایان 
برتر، ترویــج مفاهیم نو و ارزشــمند در ترانه ، 
حمایت و معرفی ترانه های برتر، به دبیری مسلم 
نادعلی زاده در ســی و ششــمین دوره جشنواره 

موسیقی فجر برگزار می شود.
در این جایزه، متن ترانه هایی که از مهرماه 1۳9۸ 
تا مهرماه 1۳99 به صورت تک آهنگ یا در قالب 
آلبوم موسیقی از ســوی مؤسسات یا اشخاص 
حقیقی پس از دریافت مجوز از دفتر موســیقی 
تولید و منتشر شده اند، توسط هیات داوران بررسی 

و ترانه های برگزیده معرفی می شوند.
دربازه زمانی مشــخص شده بیش از چهار هزار 
قطعه متن ترانه با مجوز دفتر موسیقی به صورت 
تک آهنگ یا در قالب آلبوم منتشــر شده اند، که 
مرحله نخســت انتخاب این ترانه ها انجام شده 
اســت و در مرحله نهایی ترانه های برگزیده در 
سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر معرفی 

می شوند.

در حاشیه تصویربرداری مطرح شد؛

جزییات »نون.خ۳« از زبان سعید آقاخانی
بیشتر ترانه ها سطحی شده اند

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شــرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد بافت کارمزدی پلی استر به مقدار 
100.000 کیلوگرم و نایلون 66 به مقدار 60.000 کیلوگرم را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه )واحد حراست( 
به نشانی زنجان- کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران خیابان شهید 

بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالك 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/11/02 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/11/04 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک( 

جهت شرکت در مناقصه
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

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

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

نوبت دومآگهی مناقصه
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فرنشین حفاظت محیط زیست استان زنجان خبر داد

حل مشکل پسماند روی زنجانی ها پس از ۲۵ سال
 فرنشــین حفاظت محیط زیســت استان 
زنجان گفت: مشکل پسماندهای روی استان پس 
از 25 ســال با ساخت تصفیه خانه  روی در منطقه 
ســردهات استان با هزینه ۳5 میلیارد تومانی که تا 
نیمه دوم بهمن ماه آماده خواهد شد، حل می شود.

به گزارش ایسنا، حسین آبساالن ظهر دیروز )29 
دی ماه( در نشســت خبری به مناسب روز هوای 
پاک، با بیان اینکه طبق آمار موجود، استان زنجان 
پاک ترین هوا را در میان دیگر اســتان های کشور 
دارد، اظهار کرد: امســال در استان سه روز )یک 
روز در اردیبهشــت ماه و دو روز در مهرماه( و در 
ســال گذشته نیز چهار روز بیش از حد استاندارد 

هوای ناپاک داشتیم.
وی ذرات معلــق PM10 را نگرانــی موجود در 
استان زنجان دانســت و افزود: در گذشته اطراف 
زنجان مراتع و پوشــش گیاهی وجود داشت، به 
همین خاطر شــاهد فرسایش خاک و آب نبودیم 
اما اکنون به دلیل نداشتن پوشش گیاهی و بادهای 
محلی در فصل تابستان، نگران معلق شدن ذرات 
PM10 در استان هستیم، گفتنی است در برخی 
موارد ذرات معلق بر هوا بیش از حد مجاز بوده، به 
این معنی که با افزایش ذرات معلق در هوا، آلودگی 
بیشتر شده و ذرات معلق کوچک از دیگر استان ها 

و کشور عراق وارد استان می شود.
این مســوول با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
راستای پیشگیری از آلودگی هوا در استان، تصریح 
کرد: در 9 ماهه امســال 190۳ پایش انجام، ۶۳۳ 
اخطاریه صادر و 51 مورد شــکایت انجام شــده 
اســت، قابل ذکر اســت در این بازه زمانی 15۳ 
نظارت بر تصفیه و بازچرخانی پساب )فاضالب(، 
2۸۷ مــورد بازدید و پایش مراکز دفع و مدیریت 

پســماند و ســه مورد بهره بــرداری و نظارت بر 
سیستم های پایش لحظه ای منابع زیستی در استان 
انجام شــده و 5 مورد واحد غیرمجاز آالینده نیز 

پلمب شده است.

فرنشین حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان 
اینکه در هیچ یک از نیروگاه های تولید برق استان 
از مازوت استفاده نمی شود، ادامه داد: حدود ۳000 
گونه گیاهی در استان زنجان وجود دارد، بنابراین 

نباید مراتع و پوشــش گیاهی استان را نابود کنیم، 
زیرا نابودی این پوشش سبب گشنگی زنبورعسل 
تا دامداران شده و ترک روستاها را به دنبال خواهد 
شــد، به همین خاطر نباید اقدامی کنیم که سبب 

نابودی آب های زیرزمینی استان شود.
آبســاالن از ساخت تصفیه خانه شهرک روی پس 
از 25 ســال در منطقه ســردهات استان زنجان با 
هزینه ۳5 میلیارد تومانی خبــر داد و اظهار کرد: 

مشکل پسماندهای روی استان پس از 25 سال با 
ساخت تصفیه خانه ای که توسط کارگروه مدیریت 
پسماند استان در ســردهات استان انتخاب شده، 
حل خواهد شد و ساخت این تصفیه خانه در نیمه 

دوم بهمن ماه امسال به پایان خواهد رسید.
وی بــا تاکید بر اینکه به واحدهای صنعتی جدید 
استان تنها با رعایت ضوابط زیست محیطی مجوز 
فعالیت داده می شود و مشــکالت موجود امروز 
مربوط به سال های گذشته اســت، افزود: از بین 
رفتن مراتع استان یکی از نگرانی های موجود است 
که اگر پیشــگیری شود با وضعیت بارش برف و 
بــاران زنجان این موضوع نیز حل خواهد شــد، 
گفتنی است اگر بتوانیم آب و خاک استان را سالم 

نگه داریم دیگر هیچ فردی بیمار نخواهد شد.
این مســوول در رابطه با اقدامات انجام شده در 
راســتای حفاظت از تنوع زیستی استان، تصریح 
کرد: در 9 ماهه امسال 1۳0 مورد تخلف در حوزه 
شکار، صید و تعلیف غیرمجاز دام، ۳1 مورد سالح 
غیرمجاز، ۴۶ مورد سالح مجاز کشف شده و ۴2 
مورد مجوز دفع حیوانات آسیب رسان، ۴۳ صدور 
مجوز پروانه شکار و صید و نیز یک مورد صدور 
مجوز نمونه برداری از گونه های جانوری و گیاهی 

در استان انجام شده است.
فرنشــین حفاظت محیط زیست استان با اشاره به 
مشــارکت خوب زنجانی ها در حــوزه گزارش 
شــکار غیرمجــاز و غیــره، خاطرنشــان کرد: 
اقدامات و آموزش هایی در راســتای پیشــگیری 
از حمله گرگ ســانان در اســتان انجام شده و در 
منطقه حفاظت شده ســهرین نیز به دلیل تالش 
محیط بانان، شکارچیان غیرمجاز و قاچاقیان چوب 

دستگیر شدند.

 فرنشــین انجمن دوســتداران تاریخ 
و فرهنــگ زنجان گفت: نخســتین همایش 
ملی بررســی تاریخ فرهنگ و هنر در زنجان 

می شود. برگزار 
بــه گزارش زنگان امــروز مهدی افضلی در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار 
در  دارالســعاده خمسه  وبینار مجازی،  کرد: 
قالب نخســتین همایش ملی بررســی تاریخ 

می شود. برگزار  زنجان  هنر  و  فرهنگ 
این همایش در محورهای  وی تصریح کرد: 
جغرافیای عرفان و فلســفه در والیت خمسه 
با تأکید بر اندیشــه های شــیخ اشراق، نقش 
کوچ قبایل و طوایف به والیت خمســه در 
ادوار تاریخــی و نقش آن در شــکل گیری 
اندیشــه ها و فرهنــگ منطقــه و ســاختار 

فرهنگــی و اجتماعی مردم خمســه برگزار 
می شود.

افضلــی گفت: از دیگــر محورهای همایش 
ملی بررســی تاریخ فرهنــگ و هنر زنجان 
بافــت اجتماعی و جمعیتی والیت خمســه، 
ویژگی هــای ادبی و زبانی مردم خمســه و 

است. زنجان  علمیه  حوزه های  تاریخچه 
وی با اشــاره به تقویم برگزاری این وبینار 
گفت: مهلت ارســال مقاالت به این وبینار تا 
هفتم اسفندماه است و زمان برگزاری آن نیز 
21 اســفندماه مصادف با مبعث رسول اکرم 

)ص( خواهد بود.
مدیــر عامل انجمــن دوســتداران تاریخ و 
فرهنــگ زنجان گفت: این وبینار با همکاری 
مرکز تحقیقات زنجان شناســی دانشگاه آزاد 

زنجان و انجمن دوســتداران تاریخ فرهنگ 
برگزار می شود. زنجان  هنر  و 

وی بــه دیگــر فعالیت های ایــن انجمن نیز 
اشاره کرد و گفت: سال قبل نیز جایزه کتاب 
دوستداران  انجمن  به همت  اشــراق  شــیخ 
تاریــخ و فرهنگ زنجان برای نخســتین بار 

برگزار شد. در زنجان 
ایــن برنامه نیز در قالب یک رویداد فرهنگی 
با موضوع فلســفه اشراق و سهروردی و نیز 
در بخش دیگر در موضوع تاریخ، فرهنگ و 
هنر زنجان منتشر و در خانه کتاب ثبت شده 
بــود، برگزار و در بخش مربــوط به تاریخ، 
فرهنگ و هنر استان زنجان 5۷ کتاب که 90 
درصد آن ها در داخل استان به چاپ رسیده 

بود، شناسایی و مورد داوری قرار گرفت.

انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر زنجان برگزار می کند:

 همایش ملی بررسی تاریخ، فرهنگ و هنر زنجان

مدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب شــیواپیامی فرزند 
مجتبی بــه کدملی4270197226صادره از زنجان در مقطع 
کارشناسی رشــته برق-الکترونیک از دانشگاه آزاد ابهر به 
شــماره25067مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد ابهر به نشانی 
ابهر کیلومتر5جاده خرمدره دانشگاه آزاد ابهر ارسال نماید.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

سه میلیون دانش آموز در پایه های اول و دوم ابتدایی تحصیل می کنند 
 معاون آمــوزش ابتدایی وزیر آموزش و 
پرورش گفت: در مجموع هشت میلیون و ۴۷2 
هزار دانش آموز کشور در مقطع ابتدایی تحصیل 
می کنند و از این تعداد سه میلیون مربوط به پایه 
های اول و دوم ابتدایی بوده که بیشتر در مناطق 

شهری ساکن هستند.
رضوان حکیم زاده در حاشــیه بازدید از مدرسه 
ابتدایی دخترانه شاهد نرگس زنجان در گفت و 
گو با خبرنگاران با بیان اینکه بخشــی از دانش 
آموزان در مناطق روســتایی و عشــایری ساکن 
هستند افزود: در این مناطق کالس ها با جمعیت 
کم دانش آموزان برگزار می شــود اما در مناطق 

شهری دانش آموزان باید گروه بندی شوند.
وی با اشــاره به اقــدام انجام گرفتــه در زمینه 
دسترســی دانش آموزانی کــه از فناوری نوین 
آموزشــی برخوردار نیســتند، اظهار داشت: بر 
پایه گزارش های دریافتی از این اســتان و دیگر 
گزارش های میدانی، هیچ کودکی نیســت که به 
دلیل اینکه به  فناوری دسترسی ندارد، از چرخه 
آموزشی کنار گذاشته شده باشد و مستندات نیز 

نشــان می دهد، در این راستا محتوا و درسنامه 
های خوبی تولید شده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
نگرانی کنونی دستگاه تعلیم و تربیت را کیفیت 
آموزشی دانش آموزان به ویژه در پایه های اول 
و دوم ابتدایــی عنوان کرد و گفت: این اطمینان 
وجود دارد که فرهنگیــان تالش می کنند، هیچ 
کودکی حتی در صورت نداشــتن دسترســی به 

فناوری از جریان آموزشی کنار گذاشته نشوند.
حکیم زاده با اشاره به اینکه بر پایه آخرین آمار 
ارائه شــده در سال گذشته ســه میلیون و 225 
هزار نفر از دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی 
به امکاناتی از قبیل تبلت و گوشــی هوشــمند 
دسترسی نداشــتند، ادامه داد: با اقدامات انجام 
گرفته در ســطح کشور و با حرکت های خوب، 
مشارکت فرهنگیان و خیرین بخشی از مشکالت 
مرتفع شد، اما همچنان تعدادی زیادی از دانش 
آموزان نیازمند این وســیله هســتند و تامین آن 
مشــارکت بیشــتر مردم به خصوص خیران را 

می طلبد.

خانواده ها با عوامل مدرسه همکاری کنند
وی در باره آموزش حضوری تعداد محدودی از 
دانش آموزان پایه های اول و دوم ابتدایی از اول 
بهمن امســال افزود: در این زمینه به غلط کلمه 
بازگشــایی به کار برده می شــود و این درحالی 
است که بازگشایی زمانی انجام می شود که همه 

دانش آموزان در مدرسه حضور پیدا کنند.
حکیم زاده خاطرنشــان کرد: این حضور جزئی 
دانش آمــوزان پایه هــای اول و دوم ابتدایی با 
تشخیص شورای مدرسه انجام می گیرد و زمان 
الزم بــرای حضور این دانش آموزان از ســوی 
والدینی که در شوراهای مدارس عضویت دارند 
و بــر پایه تشــخیص معلم، کادر و شــوراهای 
مدرسه، با جمعیت حداکثر 10 نفر در کالسها و 

به منظور تثبیت یادگیری خواهد بود.
وی با بیان اینکه با این آموزش ها، دانش آموزان 
پایه های اول و دوم مهارت های پایه ســواد را 
بصورت موثرتری یاد می گیرند، اظهار داشــت: 
مهارت های پایه سواد، مقدمه ای برای یادگیری 
های بعدی دانش آموزان اســت که اگر نتوانند 

حروف الفبا و مهارت های خواندن و نوشــتن 
را خوب یاد بگیرند در ادامه با مشکالت جدی 

مواجه می شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
از خانواده های خواست همانطوری که کودکان 
خــود را در مکان های مختلف مراقبت می کنند 
در این کار نیز با عوامل و کادر مدرسه همراهی 

کنند.
وی بــا بیان اینکه والدین اجــازه دهند که این 
کودکان با توجه به شــرایط ســنی که بهترین 
ســن برای شکل گیری شــخصیت آنان است 
چگونگــی مراقبت از خود را یاد بگیرند، اظهار 
داشت: دور ماندن طوالنی مدت دانش آموزان 
از جامعه، رشــد اجتماعی آنان را مختل کرده 
و فرآیند دوســت یابی و مهارتهای ارتباطی که 
فقط در گرو حضور در مدرســه و تعامل بوده 
را تحــت تاثیر خود قرار مــی دهد و عالوه بر 
آن هرگز بهتریــن فناوری نمی تواند جایگزین 
معلم برای یادگیری مهارت های سواد پایه ای 

قرار گیرد.

به سود تبلیغات در 
شماست
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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مژگان هب هم زبن هک بپاشی جهان من
کوبی زمین من هب سر آسمان من
ردمان نخواستم ز تو من ردد خواستم

یک ردد ماندگار بالیت هب جان من
می سوزم از تبی هک دماسنج عشق را
خته زری زبان من از ُهم خود گدا

تشخیص ردد من هب خود من حواهل کن
آه ای طبیب ردد فروش جوان من!

نبض مرا بگیر و ببر انم خویش را
ات خون بدل هب باده شود رد رگان من

گفتی: رغیب شهر منی، این هچ رغبت است
کاین شهر از تو می شنود داستان من!

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

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

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

آمدن گردشگران به ایران چه زمانی عادی می شود؟
 رییس جامعــه تورگردانان ایران پیش بینی 
می کند رفت و آمد گردشگران خارجی به ایران از 

سال 2022 عادی شود.
ابراهیم پورفرج ایــن پیش بینی را بر پایه مکاتبات 
و رایزنی هایــی کــه در این مدت بــا آژانس ها و 
گردشــگران خارجی داشته است، مطرح کرد و به 
ایســنا گفت که اگرچه درخواست هایی برای سفر 
به ایران در سال 2021 وجود دارد، اما ترجیح بیشتر 
آژانس ها و گردشگران خارجی برای سفر به ایران از 

سال آینده میالدی است.
او معتقد است آغاز واکسیناسیون در بیشتر کشورها 
و ایمن سازی تعداد بیشــتری از کشورها در برابر 
ویــروس کرونا قطعا شــرایط را برای ســفرهای 

بین المللی در سال 2022 فراهم می کند.
رییس هیات مدیره جامعــه توگردانان ایران گفت: 
درحال حاضر بیشــتر ســفرها در مســافت های 
کوتاه و با گروه های کوچک انجام می شــود. حتی 
درخواست هایی که برای امسال و سال آینده مطرح 
شده بیشــتر برای گروه های خانوادگی، دوستانه و 
تورهای کوچک است. تا ایمنی فراگیر نشود روند 

گردشگری به حالت قبل برنمی گردد.
پورفرج افزود: ما خیلی برای برقراری ســفرهای 
بین المللی در ســال 2021 امید نداریم، مگر این که 
ویروس مهار شــود. البته درخواســت هایی برای 
ســفر به ایران وجود دارد اما تعدادشان کم است و 
اجرای آن ها به دلیل صادر نشدن ویزای توریستی 

امکان پذیر نیست.
صدور ویزای توریســتی ایران حدود یک ســال 
است که به دستور ســتاد ملی کرونا متوقف شده 

است، اما آمارها نشان 
اتباع  برخــی  می دهد 
سفر  درحال  خارجی 
به ایران هســتند. طبق 
گزارشــی که سازمان 
جهانی جهانگردی در 
آبان ماه 1۳99 منتشــر 
رشــد  نمودار  کــرد 
گردشــگری ایران در 
با  همزمان  زمســتان، 
شیوع کرونا 90 درصد 
منفی بود. روند نزولی 
این نمــودار در فصل 
بهار شــدیدتر شد، به 
طوری کــه در ماه می 
خرداد(  ـ  )اردیبهشت 
رشد منفی گردشگری 
ایــران بــه 9۷ درصد 
روند  این  اما  رســید. 
از ماه هــای بعد تغییر 
کرد، به نظر می رســد 
پروازهای  برقــراری 
بین المللی و بازگشایی 
مرزهــا در آن بی تاثیر 

نبوده است.
سازمان جهانی جهانگردی بر پایه آمارهایی که از 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ایــران گرفته اعالم کرد که وضعیت گردشــگری 
ایران از اواســط تابســتان 99 با شیب تندی رو به 

بهبود است و میزان سفر اتباع خارجی به ایران در 
ماه های جوالی و اوت )تیــر و مرداد( همزمان با 
صدور ویزای توریسم سالمت در ایران و بازگشت 
برخی شــرکت های هواپیمایی خارجی، فقط  ۳5 

درصد منفی بوده اســت. آمارهای وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از نیروی 
انتظامی گرفته می شود، نیز نشان می دهد در ماه های 
تیر و مرداد 1۳99 مجموعا 95 هزار و ۴9 نفر تبعه 

سفر  ایران  به  خارجی 
کرده انــد. درحالی که 
علی اصغر مونســان ـ 
فرهنگی،  میراث  وزیر 
گردشــگری و صنایع 
شــهریورماه  ـ  دستی 
99 گفته بود در ســه 
ماه نخست سال )بهار 
99( فقط ۷۴ گردشگر 
سفر  ایران  به  خارجی 

کرده اند.
و  خارجــه  وزارت 
گردشــگری  معاونت 
دربــاره ایــن رشــد 
آن ها  می گویند  آماری 
یا با ویــزای درمان به 
ایــران ســفر کرده اند 
یــا ویزای تجــاری و 
کاری داشته اند. هرچند 
برخــی از آژانس های 
می گویند  گردشگری 
بیماران شان  مدت  این 
با »ویــزای عادی« که 
در فرودگاه یا مرز تهیه 
کرده اند بــه ایران وارد 
شده اند. استان های هم مرز با جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان که قبال شاهد سفر شهروندان آن کشورها 
به ایران به انگیزه خرید بودنــد نیز اعالم کرده اند 
که مرزهای زمینی فعال بسته است و افراد کمی با 

شرایط خاص مثل پیگیری درمان و یا تجارت پس 
از استعالم از وزارت خارجه می توانند به ایران سفر 
کنند. اما در استان های غربی و جنوب غربِی هم مرز 
با کردستان عراق و عراق آمد و شدهای محدودی 
اتفاق می افتد که بیشتر جنبه تجاری و درمان دارد، 
البته وضعیت مرز در این بخش کامال بی ثبات است 
و هر بار به انگیزه ای توسط عراق بسته می شود. مثال 
از حدود یک ماه پیش، شــورای وزیران این کشور 
به دنبال شناسایی ویروس جهش یافته کرونا، سفر به 
انگلستان، آفریقای جنوبی، استرالیا، دانمارک، هلند، 
بلژیک، ایران و ژاپن را ممنوع کرد و عراقی هایی را 
که از این کشورها بازمی گردند به قرنطینه اجباری 
1۴ روزه ملزم کرد. آمد و شد از مرزهای افغانستان 
و پاکســتان نیز با توجه بــه معضل مهاجرت های 
غیرقانونی وضعیت چندان شفافی ندارد، هرچند که 
مرزهای رسمی در این بخش از اردیبهشت ماه 99 
برای جابه جایی کاال باز شده  است و کمی بعد از آن، 
صدور ویزا برای اتباع افغانستان و پاکستان نیز آغاز 
شــد اما فقط تجار، رانندگان و صنعتگران به شرط 

مبتال نبودن به کرونا می توانند آمد و شد کنند.
بــا وجود این آمد و شــدها و مســدود بودن راه 
سفر به ایران فقط برای گردشگران، رییس جامعه 
تورگردانان ایران نیز چندی پیش در نامه ای از معاون 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی درخواست کرد در رایزنی با وزارت 
بهداشت و ستاد کرونا، دســت کم اجازه ورود به 
گردشــگران طبیعت گرد را با رعایت پروتکل های 
بهداشتی بدهد تا گردشــگران موجود را از دست 

ندهند.

تخفیف  پرداخت  نقديحصه غیر نقدي )باقیمانده در اقساط ...(زمان تحویل ملکحصه نقدي )پیش پرداخت(شرایط  پرداخت )گروه(

16 درصد60 درصد دراقساط 27 ماهه10 درصد30 درصدج

تبصره 1: در باره امالك و اراضي که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل مي باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 درصد زمان تحویل ملک به حصه نقدي )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.
تبصره2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدي( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد.

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامي مي باشد.
4- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

5- شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ مي باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت کل ششدانگ است(.
6- بازگشایي پاکتهاي ارایه شده در روز چهار شنبه مورخ 99/11/08 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

7- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامي است.
8- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفاً تا ساعت  10/45 صبح روز چهار شنبه مورخه 99/11/08 در محل هاي تعیین شده مي باشد.

9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج ) شنبه مورخه 99/11/11( در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.

شماره پرونده نشانی ملکردیف
مبلغ پایه متراژ اعیانیمتراژ عرصهکاربری ملکنوع ملکفروش

مزایده)ریال(
شرایط 
توضیحاتپرداخت

ابهر - میدان تمدن 24 متری باب 1
ج493.39028/500/000/000مسکونیزمین 420الحوائج کوچه شهامت2  

زنجان - خیابان امام کوچه فصاحتی 2
مورد واگذاری 3 دانگ مشاع از ششدانگ و ج352.7010012/300/000/000عمارت کلنگی349جنب تکیه مشهدی صفر پالك 40

تکمیل فرم الحاقیه الزامی است 

آگهی فروش امالک به صورت مزايده
سازمان اموال و امالك ستاد

برگزاري صدویکمین مزایده کتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب 
به شرح جداول ذیل اعالم مي گردد؛ بنابراین متقاضیان خرید امالك مي توانند از روز چهار شنبه مورخ 99/10/24 تا پایان 
روز سه  شنبه مورخ 99/11/07 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الي 17 و روز چهار شنبه مورخ 99/11/08 از ساعت 
8 الي 10/45 صبح ) صرفاً در محل بازگشایي پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت 

در مزایده به محلهاي ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشاني www.ssa-s.ir  قابل رویت مي باشد.

نشانی: زنجان ، خیابان سرداران شهید ، شهرك قدس ، خیابان اول شرقی- پالك 403
تلفن تماس :  33448686-024 و 33441365-024  دورنویس : 33440992- 024

مالحظات:
1- اخذ درخواســتهاي پیشــنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک رمزدار در وجه سازمان اموال و 
امالك ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به کد شناسه ملی 14009467512 بدون پشت نویسی به میزان 5درصد قیمت پایه 
ملک در روزهاي چهارشنبه تا سه شنبه مورخه هاي 99/10/24 تا 99/11/07 و در ساعات تعیین شده صورت مي پذیرد؛ 
شــایان ذکر است اخذ درخواست هاي پیشنهادي در روز چهار  شــنبه مورخه 99/11/08 از ساعت 8 تا 11 صرفاً در محل 

بازگشایي پاکت ها صورت مي پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل مي باشد :

سازمان اموال  و امالک ستاد

مهلت شركت در مزايده  از روز چهار شنبه مورخ  99/10/24 تا ساعت 11 روز چهار  شنبه مورخه  99/11/08  می باشد      ليست امالك به شرح ذيل


