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 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برای 
ســرمایه گذاری با یک ریسک منطقی و بازدهی 
مناســب می توان صنایع بانکی، پاالیشــگاهی و 
برخی از نمادهای گروه فلزات اساسی را معرفی 
کرد، این گروه ها با یک ریســک منطقی بازدهی 

خوبی را به همراه خواهند داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، ولید 
هالالت به بررســی روند ایــن روزهای بازار و 
دالیل معامالت هیجانی امروز پرداخت و گفت: 
بازار سهام ریزشــی را در ماه های گذشته تجربه 
کرد، اما در ۶ هفته گذشــته توانست خودش را 
به تعادل برساند، براین اساس بسیاری از نمادها 
توانستند بازدهی های متفاوتی در این مدت داشته 

باشند.
وی با اشــاره به اینکه چند اتفاق مختلف باعث 
شــد ذهن بازار درگیر شود، گفت: این در حالی 

است که شرایط بنیادی پیرامون بازار خوب است؛ 
قیمت کامودیتی ها در ماه های گذشــته به شدت 
باال رفته است، تزریق واکسن کرونا در دنیا آغاز 
شده و این موضوع نگرانی ها را از بحران اقتصاد 
جهانی کاهش داده اســت؛ همچنین رشــد نرخ 
جهانی نفت را شاهد هســتیم و حتی در داخل 
می توان به کاهش ریسک های سیاسی امید داشت 
اما چند مورد به شدت سرمایه گذاران بورسی را 

نگران کرد.
هالالت توضیح داد: شــاخص کل در محدوده 
۱.۵ میلیون واحد بود که سرمایه گذاران حقوقی و 

نهادی اقدام به عرضه های پرحجم کردند که باعث 
ترس شدیدی در کلیت بازار شدند.

ایــن کارشــناس بازار ســرمایه تصریــح کرد: 
مشــکل اساســی این اســت کــه حقوقی های 
نهادی بدهی های ســنگینی دارنــد، به طور مثال 
صندوق هــای ســرمایه گذاری معوقات حقوق 
کارکنــان را از فروش ســهام تهیه می کنند و ۵۰ 
میلیون ســهامدار عدالت این روزها تحت تاثیر 

عرضه های حقوقی های نهادی هستند.
آثارسوءشایعاتبیاساس

وی با اشاره به آثار ســوء شایعات بی اساس در 

بازار گفت: شاید با شــایعات نشود جنگید، اما 
می توان با رفتارهای درســت در تابلو معامالت 
شــایعات را رد کرد. حقیقی ها بــا نگاه کردن به 
تابلو می توانند نگرانی های خود را کم کنند. امروز 
حقوقی های نهادی نه تنها به بازار کمک نکردند 
بلکه با عدم حضور خود به شایعات دامن زده و 

ترس را بیشتر می کنند.
هالالت پیرامون دالیل فشــار فروش شدید در 
بــازار حتی در میان ســرمایه گذارانی که با ضرر 
روبه رو شــده اند، اما حاضرند با وجود زیان در 
اصل ســرمایه خود اقدام به فروش کنند، گفت: 

تعداد افرادی که امروز بر پایه چارت های قیمتی و 
نمودار تکنیکالی در بازار فعالیت می کنند، افزایش 
یافته؛ در این شرایط  وقتی بر پایه قیمت معامالت 
انجام می شود، از دست رفتن حمایت ها و اعداد 
رند قیمتی، باعث فشار فروش و افزایش عرضه ها 
می شود که چنین رفتارهایی بیشتر هیجانی است.

صنایعبرترکدامند؟
این کارشناس بازار سرمایه در باره معرفی بهترین 
گزینه های ســرمایه گذاری با نــگاه میان مدت و 
بلندمدت گفت: بــرای ســرمایه گذاری با یک 
ریسک منطقی و بازدهی مناسب می توان صنایع 

بانکی، پاالیشگاهی، فوالد و متانولی ها از گروه 
پتروشــیمی را معرفی کرد. ایــن گروه ها با یک 
ریسک منطقی، بازدهی خوبی خواهند داشت البته 
ممکن اســت برخی صنایع دیگر با ریسک های 

بسیار باالتر، سودهای باالتری داشته باشند.
سفارشبهسهامداران

وی در پایــان خطاب به ســرمایه گذاران گفت: 
همیشه برآیند راهبردی خود را به گونه ای طراحی 
کنیــد که همه تحلیل ها در کنار هم قرار بگیرد تا 

با حداقل ریسک، بازدهی معقولی داشته باشید.
هالالت خاطرنشان کرد: سرمایه گذار باید بداند 
که سهم را در چه قیمتی بخرد و همچنین وقتی 
قصد فروش سهم در قیمت باالتر را دارد در نظر 
بگیرد آیا خریدار وجود دارد یا خیر، بازار سرمایه 
یک موجود زنده اســت و همیشه فرصت برای 

جبران وجود دارد پس عجوالنه رفتار نکنید.

بهترین گزینه های سرمایه گذاری در بورس
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 واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی نشان می دهد تنها مجوز 
واردات خودروهــای کارکــرده در مناطق آزاد 

صادر شده است.
به گزارش تســنیم، بررســیهای میدانی نشان 
می دهد، وضعیت بازار خودرو در حالتی بسیار 
آشــفته اســت، چراکه تولید خودروی داخلی 
نسبت به حدنصاب ســال ۱39۶ تقریباً نصف 
شده اســت، در آن مقطع خودروسازان داخلی 
حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال تولید داشتند 
اما امروز پیش بینی می شود در پایان سال چیزی 

حدود 7۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود،
در همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ 
مجلس شــورای اسالمی خبر رســیده است 
که تغییراتی در فراینــد واردات خودرو اعمال 
شده اســت. مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در 
بــاره واردات خودرو دو رکن اساســی دارد؛ 
اول اینکــه واردات خودرو بــه مناطق آزاد در 
سال آتی ممنوع است، این دقیقاً نکته ای است 
که در بسیاری از رســانه ها به نقل از کمیسیون 
تلفیق مطرح شده است. اما رکن دوم این مصوبه 
این است که در سال آتی می توان خودروهای 
موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین 

اصلی ثبت سفارش کرد،
بر این پایه هرچند ارزی بابت واردات خودرو 
از کشور خارج نمی شــود اما عماًل به صورت 
گســترده مجوز واردات خودروهای کارکرده 
و دســت دوم و یا به عبارتی مســتعمل صادر 
شــده اســت. نکته جالب توجه اینکه بر پایه 
قوانین باالدســتی واردات خودروی مستعمل 

ممنوع اســت اما به هرترتیب کمیسیون تلفیق 
این مجوز را صادر کرده اســت و در صورت 
تأیید در صحــن علنی مجلس احتمال واردات 
خودروهای موجود در مناطق آزاد به ســرزمین 

اصلی بسیار زیاد است.
در مصوبه کمیســیون تلفیق آمــده بود، دولت 
به منظــور تنظیم بــازار خودروهــای وارداتی 
مکلف شد ضمن شناسایی خودروهای خارجی 
غیرآمریکایــی موجود در مناطــق آزاد با اخذ 
حقوق گمرکی و ســود بازرگانی متناســب با 
معیارهای مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و 
اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود 

در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین نرخ ســود بازرگانی در تناسب با نوع 

خودرو و سال ســاخت باید به گونه ای تنظیم 
شــود که در مقایســه با قیمت های کف بازار، 
منجر به ســود غیرمتعارف بیش از 2۰ درصد 
برای واردکنندگان نشود و در صورت مشاهده 
روند فزاینده تفاوت میان قیمت های کف بازار 
و وارداتی، دولت می تواند نسبت به تجدیدنظر 

در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
واردات خودروهــای موضوع این تبصره برای 
ســازمان های مناطق آزاد تجــاری و صنعتی و 
شرکت های تابعه آن ها و دستگاه های موضوع 
ماده ۵ قانــون مدیریت خدمات کشــوری و 
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه 
آن ها ممنوع اســت، همچنین واردات هرگونه 
خودرو در سال ۱4۰۰ به مناطق آزاد تجاری و 

صنعتی ممنوع است.

 مجلس واردات خودروی دست دوم را آزاد کرد
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 استاندار زنجان تاکید کرد: اگر قرار است 
قطعی برقی صورت گیرد، این موضوع حتماً باید 

با اطالع قبلی مشترکان باشد.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی در نشست 
راهکارهای مدیریت مصرف انرژی استان که در 
محل اســتانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه 
نباید به گونه ای رفتار کنیــم که ذهنیت منفی در 
شهروندان نسبت به مدیریت مصرف انرژی ایجاد 
شــود، گفت: یکی از این اقدامات، اطالع رسانی 
بهنگام در صورت اعمال قطعی برق است که نباید 

فراموش شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز در شرایطی قرار داریم 
که موضــوع مدیریت مصرف انرژی باید بیش از 
گذشــته مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی 
از دغدغه ها و اولویت مسووالن امر باشد، افزود: 
بدون شک اگر قرار باشد این موضوع مورد توجه 
قرار نگرفته و یا در اولویت مســووالن نباشد، با 

مشکالت زیادی در استان مواجه خواهیم شد.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه یکی از مهم ترین 
گام هایی که می توان در راستای مدیریت مصرف 

انرژی برداشــت، مطلع کردن ذی نفعان اســت، 
تصریح کرد: یکی از مشکالت اطالع رسانی نکردن 
قطعی برق به مشــترکان و ذی نفعان این است که 
باعث خواهد شــد واحدهای تولیدی که از این 

موضوع بی اطالع بودند، با مشــکل جدی مواجه 
شوند.

حقیقی با اشاره به اینکه قطعی برق برای برخی از 
واحدهای تولیدی استان مشکالت بسیار جدی را 

به دنبال دارد که باید تالش کنیم با مدیریت مصرف 
انرژی، از قطع شــدن برق این واحدها جلوگیری 
شــود، ادامــه داد: واحدهای تولیــدی زنجان در 
مصرف برق مدیریت الزم را داشته باشند و برای 
اینکه بتوانیم در این زمینه اقدام اساســی و عملی 
انجام دهیم، باید نســبت به دسته بندی واحدهای 

تولیدی برای قطعی برق احتمالی اقدام کنیم.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه فــارغ از واحدهای 
تولیدی، دستگاه های اداری استان نیز باید در این 
زمینه، مدیریت مصرف انــرژی را به عنوان یکی 
اولویت تلقی کنند، اظهار کرد: رعایت دستگاه های 
اداری اســتان در باره مدیریت مصرف انرژی یک 
ضرورت بوده و نباید هیچ دستگاهی نسبت به این 

موضوع بی تفاوت باشد.
حقیقی با تاکید بر اینکه استان زنجان با وجود اینکه 
در منطقه سردسیر واقع شــده است اما می تواند 
نسبت به تحقق مدیریت مصرف انرژی اقدام کند، 
خاطرنشان کرد: دولت مشوق های خوبی را برای 
مشــترکانی که نسبت به مدیریت مصرف برف و 

گاز خود کنند، در نظر گرفته است.

اخطار جدی استاندار زنجان؛

قطعی برق بدون اطالع مشترکان انجام نشود دستگیری زمین خوار
1۰۰ میلیارد تومانی در ابهر

 فرمانده انتظامی استان زنجان، گفت: 
فردی که ۱۰ هکتار زمین متعلق به سازمان 
حج و اوقاف را به صــورت غیرقانونی به 
تصرف در آورده بود از سوی پلیس امنیت 
اقتصادی شهرستان ابهر از توابع این استان 

دستگیر شد.
بــه گزارش زنــگان امروز، ســردار رحیم 
جهانبخــش دیــروز در گفــت و گــو با 
خبرنــگاران، افــزود: با دریافت شــکایت 
نماینده حقوقی ســازمان حــج و اوقاف و 
اهالی ابهر در باره تصــرف غیرقانونی این 
میزان زمین وقفی واقــع در یکی از مناطق 
این شهرســتان از ســوی یک فرد خاطی، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران 

پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی اظهــار داشــت: در تحقیقات صورت 
گرفته پلیــس امنیت اقتصادی شهرســتان 
ابهر، مشــخص شد فردی با ســو استفاده 
از موقعیت شــغلی خود، این مقدار زمین 
متعلق به غیر را پــس از تصرف،  تفکیک 
و با تقســیم به قطعات کوچکتر به فروش 

رسانده است.
سردار جهانبخش با بیان اینکه متهم از سوی 
پلیس شناســایی، دســتگیر و با تشکیل و 
تکمیل پرونده به مرجع قضایی ابهر معرفی 
شد، افزود: کارشناسان، ارزش زمین  تصرف 
شده را یک هزار میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان زنجان با اشــاره 
به اینکه بــا تالش پلیس و دســتگاه قضا 
ایــن زمین رفع تصرف شــد، گفت: حفظ 
بیت المال و آزادســازی اراضی ملی و منابع 
طبیعی از دســت متجاوزان و ســودجویان 

همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.
به گزارش ایرنا، نیمه نخست دی ماه جاری 
نیز سه فرد متهم به زمین خواری 2۰ میلیارد 
ریالی در پی شکایت اداره جهاد کشاورزی 
این شهرســتان در باره تغییر کاربری زمین 
کشــاورزی به متراژ هشت هکتار از سوی 
مامــوران پلیس امنیت اقتصــادی خدابنده 

شناسایی و دستگیر شدند.
در تحقیقات صورت گرفته،  مشخص شد 
این ســه متهم پرونده با خریــد این مقدار 
زمین کشــاورزی، بدون رعایت الزامات و 
کسب مجوزهای قانونی الزم از سازمان راه 
و شهرســازی و شهرداری اقدام به تفکیک 
و تبدیــل آن به قطعات خرد مســکونی و 
فروش به اشــخاص حقیقی کرده اند که با 
هماهنگی مراجع قضایی،  اراضی موصوف 

خلع ید شد.

خبـرخبــر

رشد نقدینگی بانک های زنجان
نقدینگی از بورس 
به سمت بانک ها 

سرازیرشد
 دبیر شــورای هماهنگی بانک های 
اســتان زنجان با اشــاره به رشد نقدینگی 
بانک های اســتان گفــت: بانک های عضو 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان حدود 
9۰ درصد از منابع خود را تسهیالت داده اند 
و فقط ۱۰ درصد ذخیره قانونی باقی مانده 

است.
حســن دادگــر در گفت وگو بــا خبرنگار 
فارس، اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل 
توجهی که در استان وجود دارد، این است 
که امسال میزان نقدینگی بانک ها رشد کرده 

است.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان 
زنجــان اضافه کرد: با منفی شــدن بورس، 
مــردم نقدینگی خود را به ســمت بانک ها 
آورده اند و همین موجب رشــد نقدینگی 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه میزان سپرده گذاری 
در آبان امسال نسبت به ماه قبل از آن رشد 
کرده اســت، گفت: البته عــالوه بر میزان 
سپرده گذاری میزان پرداخت تسهیالت نیز 
افزایش یافته و تعداد تســهیالت پرداختی 
تا پایان آبان نســبت به پایان ســال قبل از 

افزایش 29.4 درصدی برخوردار است.
دادگــر با بیــان اینکه عملکــرد یک بانک 
وابســته به نســبت مصارف و منابع است، 
اضافه کرد: در استان زنجان بانک های عضو 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان حدود 
9۰ درصد از منابع خود را تسهیالت داده اند 
و فقط ۱۰ درصد ذخیره قانونی باقی مانده 

است.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان 
زنجان با اشــاره به اینکه بانک های استان 
در ســال کنونی هم در بخــش منابع و هم 
در بخش مصارف رشــد داشته اند، گفت: 
طبــق آمار گرفته شــده از ســوی وزارت 
کشور در بخش عملکرد شبکه بانکی، تنها 
اســتان زنجان رتبه عالی را در همکاری با 
اســتانداری و پرداخت تســهیالت داشته 

است.
وی بــا بیان اینکه تســهیالت پرداختی در 
شبکه بانکی شــامل وام های مختلفی است 
که یکی از آنها تکلیفی دولت است، افزود: 
بقیــه نیز شــامل وام های خــرد، وام های 
تکلیفی از طریق ســتاد تسهیل و رفع موانع 

تولید، وام مسکن روستایی و ... است.

 اجباری شــدن ثبت نام در سامانه سجام و 
احراز هویت سبب تشکیل صف های دراز و طویلی 

در کل مناطق استان شده است.
در روزهای گذشــته یکی از تصمیماتی که بنا به 
اذعــان اکثر مردم  در شــرایط کرونایی اتخاذ آن به 
صالح نبود، تصمیم اجباری شدن ثبت نام در سامانه 
سجام و دریافت کد بورسی برای افرادی است که 
روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام عدالت 

خود انتخاب کرده اند.
شــاید این تصمیم برای مدیریت سهام، تصمیمی 
مطلوب باشــد اما در شرایطی اتخاذ شده است که 
کرونا بیشترین قربانیانش را از تجمع و دورهمی ها 
انتخاب می کند و اکثر کارشناســان و مســووالن 
بهداشــت و درمان بر پرهیــز از دورهمی حتی به 

صورت خانوادگی تاکید دارند.
اجباری شــدن ثبت نام در سامانه سجام و تشکیل 
صف های طوالنی اجباری شدن ثبت نام در سامانه 
ســجام و احراز هویت برای سهام داران عدالت در 
روزهایی که بازار سرمایه روزهای خوبی را سپری 
نمی کند، سبب تشکیل صف های دراز و طویلی در 
کل مناطق استان شــده، صف هایی که خود عامل 
مهمی برای شیوع کرونا بوده و این در حالی است 
که بســیاری از مشاغل و کســب و کارها به علت 
جلوگیری از شــیوع این ویروس منحوس تعطیل 
هستند و این تصمیم در تضاد با سیاست های ستاد 

ملی مبارزه با کرونا است.
حکایــت صف هــای طوالنی بــرای دریافت  کد 
بورســی، تنها مربوط به مرکز استان نبوده، بلکه در 
همه شهرســتان های استان نیز همین آش و همین 
کاســه است و حتی در شهرســتان ها به علت کم 
بودن دفاتر پیشخوان، این صف ها طوالنی تر است، 
صف هایی که رشــته های بافته شده برای مقابله با 

کرونا را پنبه می کند.
بخشی از ثبت نام برای دریافت ُکد بورسی توسط 
اشخاص در سایت شرکت های کارگزاری بورس 
و سامانه سجام امکان پذیر است و متقاضیان در این 
بخش نیازی به مراجعه حضوری ندارند اما مرحله 
اصلی آن کــه احراز هویت اســت، باید در دفاتر 

پیش خوان دولت انجام شــود که این مرحله منجر 
به شکل گیری صف  و تجمع افراد برای مدت زمان 

زیادی می شود.
کمبودفضاوبرخوردارنبودنازتهویهمناسب

دردفاترپیشخوان
بیشتر دفاتر پیشخوان فضاهای کوچکی دارد و بیشتر 
مراجعه کنندگان به ویژه افراد مسن و کودکانی که پدر 
و مادرشان را همراهی می کنند نیز مسائل بهداشتی 
و پیشگیرانه از جمله اســتفاده از ماسک و فاصله 

اجتماعی را رعایــت نمی کنند که همین غفلت ها 
سالمتی آن ها را تهدید می کند.

با حضور در یکی از دفاتر پیشــخوان زنجان، پای 
صحبت های همشهریان مان می نشینیم، مینو بانوی 
خانه دار زنجانی اســت که می گویــد: بیش از دو 
ساعت است که همراه فرزند خود در انتظار ثبت نام 

و احراز هویت نشسته است.
وی با بیان اینکه بــرای انتخاب خلوت ترین نقطه 
برای ثبت نام به چند دفتر پیشــخوان سر زدیم که 

همگی شــلوغ بود، اظهار می کند: در ساعاتی که 
در صف انتظار نشسته ام افراد بسیاری برای احراز 
هویت مراجعه کرده اند که بسیاری از آن ها به ویژه 

افراد مسن حتی از ماسک هم استفاده نمی کردند.
محسن، دیگر شهروند زنجانی نیز که سهام عدالت، 
او را علی رغم میل باطنی اش به ایســتادن در صف 
وادار کرده است، می گوید: در شرایطی که بسیاری 
از کسب و کارها برای مبارزه با کرونا تعطیل شده 
اســت، اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به تشــکیل 

صف های طوالنی می شــود و این اجحاف در حق 
مشاغلی است که سالمت مردم را بر معیشت خود 

ترجیح داده اند.
وی که از کارگران یک رستوران تعطیل شده به علت 
کرونا است، یادآور می شود: همکاران من و برخی 
از مشاغل دیگر برای سالمت مردم حاضر به تحمل 
روزهای سخت هستیم اما انتظار اتخاذ تصمیمات 
سنجیده تر در این شرایط را برای موضوعاتی از این 

قبیل داریم تا دلسرد نشویم.

وی با اشاره به کمبود فضا در برخی از پیشخوان های 
دولت در زنجان، ادامه می دهد: برخی از دفاتر بسیار 
کوچک بوده و حتی از تهویه مناسب هم برخوردار 
نیستند که این امر نیز در کنار صف ها به سهم خود 

خطرآفرین است.
زنجانیهاازسرآمدانبازارسرمایه

برگه های سهام عدالت برگه های ۵۰۰ تا یک میلیون 
تومانی هستند که در دولت گذشته برای حمایت از 
اقشــار ضعیف جامعه در اختیار افراد قرار داده شد 
و با توجه به رشــد بازار سرمایه هم اکنون ارزش 
تقریبی آن ها که روزانه نیز در حال تغییر است به ۱۰ 

الی 2۰ میلیون تومان رسیده است.
زنجان از استان های سرآمد در بازار سرمایه کشور 
اســت و از مهم ترین نمادهای استان در این بازار 
می توان به فاســمین، زنجان، بترانس و بســوئیچ 
اشاره کرد که عالوه بر وجود این نمادها تخصص 
زنجانی ها در بازار سرمایه سبب شده نتوان به راحتی 

از نقش آنان در بازار گذشت.
روشغیرمستقیم؛انتخاب۴۸درصدزنجانیها

برایمدیریتسهام
در زمینه سهام عدالت نیز هم اکنون 792 هزار نفر در 
استان مشمول این سهام هستند که از این تعداد 4۱۱ 
هزار نفر روش مســتقیم و 3۸۱ هزار نفر شامل 4۸ 
درصد سهام داران است، روش غیرمستقیم را برای 

مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند.
مدیریت ســهام افرادی که روش غیرمســتقیم را 
انتخاب کرده اند، از طریق شرکت های سرمایه گذاری 
استانی خواهد بود ولی در روش مستقیم، افراد خود 
می توانند سهام شان را مدیریت کنند، در سال های 
گذشته سود سهام عدالت افراد به حساب بانکی به 
صورت مستقیم واریز می شد ولی هم اکنون وظیفه 
واریز ســود سهام به شرکت های اســتانی واگذار 
شــده و برای همین امر مشموالن سهام عدالت به 
خصوص افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب 

کرده اند باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.
به گزارش ایســنا، طبق اعالم مســووالن اســتان، 
 مهلت ثبت نام در سامانه سجام تا 23 دی ماه تمدید 

شده است.

بی عدالتی در سهام عدالت زنجان
  ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت سبب تجمعات مردم در نقاط مختلف استان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شده است

 مدیرعامــل انجمن خیریــه حمایت از 
بیماران ام اس اســتان زنجان )امید( گفت: قیمت 
مکمل های دارویی که از نیازهای اساسی بیماران 
ام اس است به شدت افزایش داشته و در شرایط 
اقتصــادی موجود تهیه این گــروه دارویی برای 

بیماران دشوار شده است.
جمال وثوق در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
اینکه در زمان حاضــر 9۰۵ بیمار مبتال به ام اس 
تحت پوشش خدمات این انجمن هستند، افزود: 
در ســال کنونی 49 نفر بیمــار مبتال به ام.اس در 

انجمن امید تشکیل پرونده داده اند.
وی با بیا اینکه با یــاری خیرین گام های خوبی 
را در تکمیل مجتمع تخصصی، آموزشی درمانی 
و تحقیقاتــی بیماران ام.اس در زنجان برداشــته 
شــده است، اظهار داشــت: هم اکنون این پروژه 
7۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبقه همکف 
آن جهت ارایه خدمات درمانی، توانبخشی و راه 
اندازی درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب و روان، 

طبقه اول جهت تمرکز امور اداری و کالس های 
آموزشی و در طبقه دوم نیز بخش سوئیت و سالن 

کنفرانس در آستانه بهره برداری است.
وثوق گفــت: در باره تامیــن و عرضه داروهای 
تخصصــی بیماران ام.اس هیچ گونه مشــکل و 
کمبودی در اســتان وجود ندارد و این داروها در 
سال کنونی نیز با افزایش قیمت مواجه نبوده و اکثر 

آنها تحت پوشش بیمه هستند.
وی افزود: شــوربختانه مکمل های دارویی که از 
نیازهای اساســی بیماران ام اس است به شدت 
افزایش قیمت داشته و از طرفی تحت پوشش بیمه 
نیز نیستند که قطعا با شرایط اقتصادی موجود تهیه 
این گروه دارویی برای بیماران دشوار شده است.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایــت از بیماران ام 
اس استان زنجان )امید( گفت: مهمترین حمایت 
این انجمن معطوف به تامین هزینه های دارویی 
و درمانی بیماران است که خوشبختانه از ابتدای 
فعالیت انجمن از سال ۸9 تا کنون، این موضوع در 

راس وظایف بوده و فرآیندهای قابل قبولی نیز در 
این راستا اجرا شده است.

انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس اســتان 
زنجان از سال ۸7 فعالیت خود را آغاز کرده است.
ام اس یــک بیماری خودایمنی اســت که در آن 
سیســتم ایمنی بدن پاسخ غیرمتعارفی به سیستم 

عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی 
می دهد. مشکالت بینایی، نبود تعادل، مشکالت 
گوارشــی، تغییرات ناگهانی دمای بدن، ســوزن 
ســوزن شــدن و خواب رفتن انگشتان، ضعف 
عضالنی، خستگی مفرط و گرفتگی عضالت از 

مهمترین عالیم این بیماری است.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس استان زنجان )امید(:

افزایش قیمت، تهیه مکمل های دارویی بیماران »ام اس« را 
دشوار کرده است
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رییــسادارهحفاظتمحیطزیســت
شهرستانخرمدرهازتوابعاستانزنجان،گفت:
طریقوشــیوهعمل۲صیادمتخلفپرندگان
سهرهطالییبادرایتوتیزبینیمامورانیگان
حفاظتمحیطزیستاینشهرستان،لورفت.
بهگزارشزنگانامروز،توکلســلیمانیدر
گفتوگوباخبرنگارایرنا،افزود:اینصیادان
غیرمجازبافضاسازیمصنوعیبهشکلکامال
طبیعی)غرسدرخت،نشاندنعلوفهوگونو
پاشیدندانهبرزمین(درمحدودهشهرنزدیک
محلسکونتخوداقدامکردهوپسازجمع
شدنسهرههایطالییدرمحلدام،تورپهن
شدهزندهگیریبهصورتخودکارعملکرده
وپرندگانبختبرگشتهراگرفتاردربندمی

کردند.ویاظهارداشت:اینصیادانمتخلف
بااستفادهازاینروشجدید،سعیمیکردند
باتســلطبراطرافازآمدوشدمحیطبانان
بهموقعباخبرشدهوبالفاصلهبساطصیدرا
جمعآوریوموضوعراعادیجلوهدهندکه
خوشبختانهحربهومخفیکاریآنانکارساز

نشدودردامقانونگرفتارآمدند.
متخلفین هرچنــد کرد: تصریح ســلیمانی،
توانستندبهرهاسازی۲۰قطعهازسهرههای
طالییگرفتارشــدهدردامراقبلازرسیدن
مامورانحفاظتمحیطزیستبهمحلصید،
اقــدامکننداماحضوربــهموقعمحیطبانان
باعثشــدتانتوانندمابقیادلهومستندات
ازجملهپنجقطعهســهرهطالیی،چهارعدد

قفسوپنجرشتهتوروتلهزندهگیریپرنده
راازدیدآنانپنهانکنند.

ویافزود:این۲فــردخاطیکهبومیمحل
ودرامرصیدپرندگانســهرهطالییسابقه
داربودندازســویمامــورانیگانحفاظت
شهرستانخرمدرهدســتگیرشدندوپساز
دریافتضرروزیانواردهبهطبیعتومحیط
زیســتبهمراجعقضاییمعرفیشدندتااز
لحاظجنبهعمومیجرمنیزقاضیرســیدگی
کنندهپرونده،رایونظرنهاییخودرااعالم

کند.
رییسادارهحفاظتمحیطزیســتشهرستان
خرمدرهگفــت:جریمهاینپرندگانحمایت
شدهازســویمحیطزیست،مبلغ۳۰۰هزار

توماناســتکهصیادانمتخلفدرصورت
اثبــاتجرموقبلازمعرفیبهمرجعقضایی
بایدآنرابهحســابحفاظتمحیطزیست

واریزکنند.
بهگــزارشایرنا،ســهرهمعمولیوطالیی
درتماممناطقاســتانزنجانبهوفوریافت
میشودوبیشــترنیزاینپرندگاندرمسیر
رودخانههاکهدارایتراکمدرختبیشــتری

هستندمشاهدهمیشوند.
سهره،پرندهایکوچکجثهواندکیکوچکتر
ازگنجشکخانگیبااندازه۱۲سانتیمتر،دم
چنگالیشکلومنقارمخروطیونسبتاباریک
بــودهوپروازاینپرندهموجیورقصمانند

است.

برمال شدن شیوه صیادان سهره طالیی در زنجان 
 صیادان متخلف برای هر پرنده باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه بپردازند

 نشســت مدیریت مصرف انــرژي در 
زمســتان با حضور اســتاندار زنجان، به منظور 

کاهش مصرف برق و گاز برگزار شد.
به گــزارش زنگان امروز، علیرضا علیزاده رییس 
هیــات مدیره و مدیــر عامل  شــرکت توزیع 
نیروي برق اســتان زنجان در نشست مدیریت 
مصرف انرژي در زمســتان کــه با حضور دکتر 
حقیقي اســتاندار زنجان برگزار شده بود، گفت: 
نیروگاههاي حرارتي کشورکه سوخت اصلي آن 
ها ســوخت طبیعي است، بیش از ۸۰ درصد در 
تامین برق کشور نقش دارند و این سهم در برخي 

از سالها حتي به بیش از 9۰ درصد نیز مي رسد.
وي ادامــه داد: به دلیــل افزایش مصارف بخش 
خانگي با برودت هوا در فصل زمســتان، زماني 
که گاز طبیعي براي تخصیص به بخش نیروگاهي 
به اندازه کافي وجود نداشته باشد ،گاز موردنیاز 
نیروگاهها به حداقل رسیده و به ناچار از سوخت 
مایع استفاده مي کنند،که عالوه بر مشکل جابجایي 
انتقال ســوخت به نیروگاهها، آالیندگي زیست 

محیطي را به دنبال دارد.
وي با اشــاره به مصرف انرژي کشــور در سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 4.۵ 
درصد رشد داشته است، تصریح کرد: با توجه به 
میزان مصرف روزانه گاز خانگي وتجاري )۶۰۰ 
میلیون متر مکعب( و میزان مصرف روزانه برق 
در بخش خانگي و تجاري )3۰۰ میلیون کیلووات 
ساعت( در کشور، فقط با ۱۰ درصد صرفه جویي 

انرژي در بخــش خانگي، روزانه 7۰ میلیون متر 
مکعب در مصرف گاز صرفه جویي مي شود، که 
منجر به کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاه 
ها ، کاهش محدودیت گاز صنایع و جلوگیري از 

قطع گاز مناطق دوردست و سردسیر مي شود.
مهندس علیــزاده در باره طرح هــاي ابالغي از 
سوي توانیر به منظور مدیریت مصرف انرژي در 
فصل زمســتان افزود: شرکت توزیع نیروي برق 
استان زنجان همگام با سایر شرکت هاي توزیع 
برق سراســر کشــور با کاهش ۵۰ درصدي بار 
روشنایي معابر شهري،میادین و پارك ها، کاهش 
روشنایي بین شهري )به استثناء مناطق حادثه خیز 
با اســتعالم از ادارات راه(، کنترل بار ادارات در 
ساعات اداري و پس از اتمام ساعت کار، جلب 
همکاري مشــترکین صنعتي و ایستگاههاي گاز 
طبیعي)CNG( ،اطالع رساني و آگاه سازي عموم 
مردم براي کاهش مصرف انرژي در ســاختمان 
هاي مســکوني در تالش براي کاهش مصرف 

انرژي برق و گاز در زمستان امسال است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان 
با ارائه راهکارهاي کاهش مصرف انرژي برق و 
گاز تاکید کرد:مردم فهیم استان با انجام اقدامات 
ساده از جمله : تنظیم دماي محیط بر روي ۱۸ تا 
2۱ درجه، نصب سیستم هاي کنترل هوشمند در 
موتورخانه ها به ویژه در مجتمع هاي مسکوني 
بزرگ و ســاختمان هاي اداري، خاموش کردن 
المپ هاي اضافي و روشنایي اتاق ها پس از ترك 

آن ، کاهش روشنایي فضاهاي عمومي پارکینگ 
و راهــرو ها مي توانند با مصرف بهینه انرژي به 
جریان مستمر انتقال انرژي گاز در کشور کمک 
کنند، این در حالیست که تنها با ۱ درجه کاهش 
دماي محیط کار یا ســکونت، ۶ درصد مصرف 

انرژي کاهش مي یابد.
در پایان این نشست، استاندار زنجان با اشاره به 
اطالع رســاني و آگاه سازي نسبت به مدیریت 
مصرف انرژي برق و گاز، بر کاهش مصرف برق 
و به تبع آن انرژي گاز، از طریق تشــویق صنایع 
در جهت کاهش مصرف و همکاري با شــرکت 
توزیع برق اســتان،کاهش نورپردازي هاي غیر 
ضروري در نماي ساختمان هاي اداري ومناطق 
تجاري ، کاهش روشنایي محوطه هاي اداري در 

حد حفظ امنیت، تاکید کرد.

 شهردار ابهر بر ضرورت توجه به موضوع 
برندســازی در طراحی المان های شهری تاکید 

کرد
محمدرضا ذوالقدریها در نشست تجلیل از نفرات 
برتر طراحی المان ورودی شهر ابهر با بیان اینکه 
یکی از سیاستهایی که در این دوره توجه جدی 
بــه آن وجود دارد پیگیری امور و انجام کارها به 
طور علمی است، اظهار کرد: درهمین راستا در هر 
حوزه تالش می شــود از نظرات صاحب نظران 
استفاده شود و تنها به ظرفیت نیروهای شهرداری 

بسنده نشود.
وی با بیان اینکه بهره گیری از افکار مختلف در 
راستای مدیریت شهری می تواند نقش موثری 
در پیشرفت و توسعه شهر ایفا کند، ادامه داد: در 
بحث طراحی المان های ورودی شهر فراخوانی 
برای استفاده از نظرات صاحب نظران این حوزه 
منتشر شــد وآثار خوبی هم به شهرداری توسط 

شهروندان ارسال شد.
شهردار ابهر با بیان اینکه با رای داوران طرح های 
برتر انتخاب شده اند افزود: در زمینه اینکه کدام 
المان و طرح باید اجرایی شود هنوز به قطعیت 

نرسیدیم.
 وی با بیان اینکه در دوران معاصر نمیتوان نقش 
المان شــهری را در زیبایی شــهرها  و معرفی 
ویژگیهای فرهنگی و تاریخی شهر نادیده گرفت 

افزود: می توان با طراحی و اســتقرار یک المان 
مناسب ، شــرایط را برای معرفی ظرفیت های 
مختلف مردم منطقه مهیا کرد که در بیشتر شهرها 
، شــهرداریها توجه خاص به نصب المان های 
پر محتوا داشــته و این موضوع به عنوان یکی از 
مهمترین عوامل جذب گردشگر تبدیل شده است
 مهندس ذوالقدری ها تاکید کرد: مهمترین اصل 
درطراحی و انتخاب فرم المان ها این اســت که 
تالش شود تا مفهوم مورد نظر به طور غیرمستقیم 
به مخاطب القا شود و همچنین جذابیت کافی را 
داشته باشد به گونه ای که مخاطب و بیننده را به 
تفکر و تامل وادارد به این ترتیب پیام آن درذهن 

ها باقی می ماند. 
وی با بیان اینکه المان ها بر پایه فرهنگ تاریخ ، 
آداب و رسوم و شرایط اقتصادی و شغلی مردم 
همان منطقه طراحی می شود تا هم نمادآن شهر 
باشد و هم شهروندان بتوانند ارتباط بهتر و عمیق 
تری بــا آن برقرارکنن، افزود: هرچقدر که المان 
با فرهنگ مردم هماهنگ تر باشــد تاثیروجذب 
مخاطب آن بیشــتر است وجود این چنین المان 
های شــاخصی عالوه بر زیبایی، کیفیت فضا را 
ارتقا می دهد و این کیفیت است که بر ذهن انسان 
نقش می بندد و بر حس مکان و خاطرات جمعی 

شهروندان تاثیر می گذارد. 
مهنــدس ذوالقدریها الزمه طراحــی المان های 

شــهری را تطابــق آن با فرهنــگ و آداب یک 
شــهر عنوان کرد و افزود: قطعا اگر المانها چنین 
خصوصیتی داشته باشند مورد استقبال و پذیرش 
مردم قرار خواهنــد گرفت و به طرحی ماندگار 

برای شهر تبدیل خواهد شد.
شــهردار ابهربا بیان اینکه از موضوعات مغفول 
در طراحی المان های شهری عدم توجه به برند 
سازی اســت، تصریح کرد:  تمام تالش ها بر 
این اســت تا در طراحی المان های شهری ابهر 
 به این موضوع توجه شــود تــا المان فاخر و 

هنرمندان باشد.

با حضور استاندار زنجان برگزار شد:

نشست مديريت مصرف انرژی در زمستان
 شهردار ابهر تاکید کرد:

ضرورت توجه به موضوع برندسازی 
در طراحی المان های شهری

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری زنجان گفت: تغییر وضعیت کرونایی 
شهرستانها از قرمز به زرد به معنی عادی انگاری 
در رفتار مسووالن و شــهروندان در حوزه های 
مختلف نیست نباید اینگونه تصور شود که با این 
شرایط می توان تجمعات برگزار کرد، بلکه هنر در 

انجام اقدامات پیشگیرانه است.
خدابخش مرادی، در قــرارگاه عملیاتی کرونای 
استان با اشاره به همکای بین بخشی، مردم و سپاه 
اســتان در کنترل ویروس کرونا افزود: هر زمانی 
که برنامه و ایده ای مطرح شد، همکاری ها بسیار 
نمود داشــته اســت که نمونه عینی آن در اعمال 
محدودیــت های کرونایی و نتایج خوب حاصل 

از آن است.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز که طرح شهید 
قاسم سلیمانی با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا 
با همکاری بین بخشی در این استان در حال اجرا 
است و تداوم همین وضعیت می تواند چشم انداز 

بهتری را در این زمینه ایجاد کند.

این مســوول ادامه داد: طبق ارزیابی انجام گرفته 
و گزارش مرکز بهداشــت شهرســتان وضعیت 
شهرســتان زنجان در مورد کنترل ویروس کرونا 
موفقیت آمیز بوده و باید پذیرفت که ممکن است 
در برخــی ارزیابی ها برخی شــاخص ها باالتر 

باشد.
وی اظهار داشــت: بر این پایه از تجارب کسب 
شده زنجان در دیگر شهرستان های استان استفاده 
خواهد شد و این مهم فرصتی است که باید آن را 
به فال نیک گرفت و به عنوان نقد بر آن وارد نشد، 
چرا که اقدامات انجام گرفته ارزشمند و توفیقات 

نیز بسیار محسوس بوده است.
مرادی افزود: انتظار بر این اســت که فرمانداران 
شهرســتان ها، فرماندهان ســپاه و روسای مراکز 
بهداشت طرح شهید سلیمانی را به عنوان نمادی 
برای بهره گیری از تمامی امکانات و فرصت های 
موجود در شهرســتان و استان برای پیشگیری از 
شیوع هرچه بیشــتر ویروس کرونا، پیشگیری از 
تغییر وضعیت موجود و جلوگیری از وضعیت بد 

مورد توجه قرار دهند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجان با بیان اینکه این استان به سمت تغییر رنگ 
کرونایی از زرد به آبی و در نهایت سفید حرکت 
می کند، ادامه داد: فرمانداران شهرستان ها نیز در 
جلســات خود همانند گذشــته با بسیج عمومی 
استفاده از امکانات و فرصت های موجود، اجرای 
هر چه بهتر طرح شهید قاسم سلیمانی را مد نظر 

قرار دهند.
این مسوول با اشاره به اینکه پیشگیری، مراقبت، 
نظارت و حمایت های الزم از قشر سالمندان باید 
انجام گیرد، ادامه داد: اقتضای این مسائل آگاهی 
بخشی الزم است و برای خود مراقبتی و رعایت 

دقیق پروتکل های اجتماعی انجام می شود.
مرادی با تاکید بر اینکه رویکرد استان در برگزاری 
آیین و مناسبت های مختلف در شرایط کرونایی 
آگاهی بخشی در فضای مجازی بوده است، افزود: 
این موضوع باید بیش از پیش اشاعه داده شود و 
دســت اندرکاران قرارگاه به عنوان ارکان هدایت 

رفتــار جمعی و رفتارهــای اجتماعی، فرهنگی، 
پیشگیری و مدیریت این رفتارها را انجام دهند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
زنجــان ادامــه داد: در حوزه حمایــت 2 گروه 
ســالمندان و مبتالیان بی بضاعت و افرادیکه به 
دالیل مختلف، معیشت آنها تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته است که با تشکیل ستاد مواسات و همدلی 
در اســتان تالش می شــود بجای انجام کارهای 
موازی و انفرادی به صورت متمرکز با ایجاد بانک 

اطالعاتی نیازهای واقعی را برطرف کرد.
وی اظهار داشــت: نیازمندان جامعه هدف انسان 
های دردمند و آبرومندی هســتند که کمک های 
مومنانه باید به سمت آنان هدایت شود که عالوه 
بــر کاهش درد، رفع نیاز، آبــروی آنان نیز حفظ 

شود.
مرادی افزود: در طرح شــهید قاســم سلیمانی 
کمیته هایی مشخص شــده که هدف گیری ها 
در مناطق آلوده ممترکز باشد تا به کاهش ابتالی 
منتهی شــده و به عبارتی دیگــر به پیک چهارم 

بیماری وارد نشــویم. این مســوول خاطرنشان 
کرد: بر این پایه در طرح شــهید قاسم سلیمانی 
اقدامات باید نظامند، هماهنگ و میدانی باشد و 
این مهم نباید صرفا به صورت تشکیل جلسات 

باشــد بلکه در عمل باید نمود داشته باشد و از 
طرفی دانشگاه علوم پزشــکی استان نیز نسبت 
به ارزیابی کارهای انجام گرفته در شهرستان ها 

توجه بیشتری داشته باشد.

معاون استاندار زنجان:

وضعیت خوب کرونایی در زنجان به معنای برگزاری تجمعات مختلف نیست

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
گفت: طبق اعالم ســتاد ملی مقابله با کرونا آمد 
و شد خودروها در شــهرهای زرد به شهرهای 
زرد منعی ندارد اما آمد و شد در وضعیت زرد به 

شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است.
دکتر محمد رضا صائینی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بر این پایه ورود خودروهای شخصی 
با پالك غیربومی به شــهرهای نارنجی و قرمز 
ممنوع و همچنین ورود خودروهای شخصی از 
شــهرهای نارنجی و قرمز به شهرهای زرد هم 

ممنوع است.
وی اضافه کرد: طبق آخرین آمار اعالم شــده از 

سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
زنجان وضعیت کرونایی تمامی شهرهای استان 
زرد بــوده که ایــن مهم با همــکاری های بین 
بخشــی، عموم مردم و اعمــال محدودیت ها 

محقق شده است.
این مســوول بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
تاکید کرد و گفت: با توجه به وضعیت شکننده 
شــهرها، وضعیت هوا و قدرت باالی ســرایت 
ویروس در هوای سرد، بسته بودن پنجره و عدم 

تهویه کافی محیط، از هم استانی ها درخواست 
می شود از سفرهای غیر ضروری اجتناب کرده 
و رعایت بهداشــت فــردی، اجتماعی، فاصله 
اجتماعی و استفاده از ماسک را مورد توجه قرار 

دهند.
وی اظهار داشــت: با توجه بــه فروکش کردن 
ویروس کرونا، از شهروندان زنجانی درخواست 
می شــود در صورت بروز عالئم کرونا و انجام 
اقدامات الزم درمانی به مراکز ۱۶ ســاعته فعال 

شهر و دیگر مناطق استان مراجعه کنند.
صائینــی افزود: طبق برنامه ریــزی انجام گرفته 
شماره ســامانه الکترونیکی متمرکز 33۰۱9222 
برای ارتباط و دریافت نوبت از مراکز ۱۶ ساعته 
و مراکز درمانی اســتان در نظر گرفته شده و هم 
اســتانی ها می توانند بدون مراجعه حضوری به 
مراکز درمانی در ابتدا تماس بگیرند تا همکاران 
در طرح شهید ســلیمانی به محل سکونت آنان 

مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: از طرفی عموم مردم در صورت 
مشاهده تخلفات بهداشــتی موارد را به سامانه 
تفلنی ۱9۰ اطالع رســانی کنند تا موارد توسط 

کارشناسان امر مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: خانواده های دارای بیماران زمینه ای نیز با 
توجه به شرایط کرونایی به این قشر توجه داشته 
باشند و در صورت مشاهده عالئم این ویروس 

و انجام اقدامات درمانــی بهنگام به مراکز ۱۶ 
ساعته استان مراجعه کنند.

طبق اعالم دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با کرونا 2۱2 شهرســتان زرد شده اند، 23 
شــهر نارنجی که ۱۸ شــهر آن مربوط به استان 
مازندران اســت که وضعیت سه استان شمالی 
کشور مازندران، گلستان و گیالن نارنجی است 
و این سه استان در اولویت ممنوعیت قرار دارد.

بر مبنــای اعــالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آمــوزش پزشــکی در رنگ بندی اســتان ها، 
وضعیت آبی)کم خطر( ، زرد)خطر متوســط(، 
نارنجی )پر خطر( و قرمز )بسیار پر خطر( اعالم 

شده است.

آمد و شد در شهرهای زرد کرونایی زنجان مانعی ندارد
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ماجرای جهش یک ویروِس خطاکار!
 در مسیر پایانی تولید واکسن کرونای ایرانی هستیم

 کرونا غیرقابل پیش بینی اســت؛ سخنی 
که بارها از سوی وزارت بهداشتی ها اعالم شده 
و شــاهدش هم جهشی اســت که ویروس در 
انگلیس از خود نشــان داد و بر قدرت سرایتش 

افزود...
به گزارش ایسنا، از نظر علم ویروس شناسی به طور 
کلی زمانیکه ویروس ها  تکثیر می شوند، ژنوم آن ها 
رونویسی می شود. یعنی یک نسخه دیگر از ژنوم 
ویروس ساخته شود. در عین حال باید توجه کرد 
که دو نوع ژنوم ویروس داریم؛ یکی ویروس های 

.DNA و دیگری ویروس های RNA
کروناِیخطاکار

ویروســی که این روزها زندگی همه انسان های 
جهــان را زیر و رو کرده، انســان های زیادی را 
در جهان از بین برده و وضعیت زیســت جهانی 
را دگرگون کرده اســت، از نــوع ویروس های 
RNA اســت. در این دســته از ویروس ها آنزیم  
RNA polymerase  آنزیمــی اســت که ژنوم 
ویروس هــای RNA مانند ویــروس کووید-۱9 
را رونویســی می کند و برای تکثیــر ویروس، 
نســخه های جدید را ایجاد می کند. حال درصد 
 RNA polymerase خطا و امکان اشتباه آنزیم
بیــش از آنزیم DNA polymerase اســت. بر 
این پایــه احتمال ایجاد خطــا در ویروس هایی 
 RNA مانند کووید-۱9 که از دسته ویروس های

هستند،  بیشتر است.
کووید-۱۹قابلپیشبینینیست

بر این پایه وقتی آنزیم ویروس کرونا دارد ژنوم 
ویروس را رونویسی می کند، احتمال خطا در آن 
زیاد اســت. از خطاهای ایــن ویروس به عنوان 
جهش و تغییر یاد می کنند. البته مهم این اســت 
که این تغییر و جهش در کدام قســمت ویروِس 
خطــاکار رخ دهد؛ چراکه ایــن موضوع باعث 
می شود که عملکرد ویروس متفاوت شود. حتی 
گاهی چندین جهش مــداوم در ویروس اتفاق 
می افتد که عملکــرد ویروس را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بر همین اســاس است که بارها و بارها 
اعالم شــده، ویروس عامل بیماری کووید-۱9 
قابل پیش بینی نیســت و نمی توان تصور کرد که 
چند لحظه یــا چند روز دیگر چطور خودش را 

نشان می دهد.
درانگلیسچهاتفاقیبــرایویروسکرونا

افتاد؟
یکــی از جاهایی که ممکن اســت جهش های 
ویــروس در آن موثر باشــند، در انتقال پذیری 
ویروس اســت. این همان اتفاقی است که چند 
هفته پیش در انگلســتان رخ داد. کرونا خطایی 
کرد و جهشش دامن گیر شد. بر پایه این جهش، 

ویروس بیشتر به گیرنده می چسبد و این موضوع 
سرعت انتقالش را بیشتر می کند. علیرضا ناجی- 
ویروس شناس، در این باره به ایسنا، گفت:  این 
جهش ویروس سبب افزایش میزان سرایت پذیری 
آن شده است. بر پایه آمارهایی که اعالم می شود 
سرایت پذیری ویروس حتی تا 7۰ درصد افزایش 
یافته اســت و افزایش سرایت پذیری ویروس به 
دلیل تغییرات پروتئین های سطحی ویروس ثابت 

شده است.
ویروسبدونمرز!

یکموردکرونایجهشیافتهدرایران
از آنجایی که ویروس، آن هم از نوع تنفسی، مرز 
نمی شناســد، با وجود اقدامات وزارت بهداشت 
و مسووالن کشوری نسبت به توقف پروازهای 
مستقیم از انگلیس، بررسی مسافرانی که از خارج 
از کشور وارد ایران می شوند، لزوم داشتن تست 
منفی از ســوی مسافران و بررســی آنها در بدو 
ورود به کشــور، باز هم ویروس جهش یافته از 
انگلســتان راهی ایران و مهمان ناخوانده ایرانیان 
شــد. به طوری کــه دکتر ســعید نمکی- وزیر 
بهداشت روز سه شنبه ۱۶ دی ماه اعالم کرد که 

بعد از مدت ها رصد، اولین مورد کرونای جهش 
یافته را در کشور پیدا کردیم.

به گفته وزیر بهداشــت، این بیمــار در یکی از 
بیمارســتان های خصوصی بستری بود و پس از 
بررسی های مکرر، تست کووید -۱9 وی از نوع 
جهش یافته تایید شد، اما بعد از بررسی اطرافیان 
این فرد مشــخص شــد که فرد دیگری به این 

ویروس جهش یافته مبتال نشده است.
اثراتکرونایجهشیافتهدرانگلیس

به گفته کارشناســان حوزه بهداشــت و درمان، 
کشور انگلســتان ساالنه ۱3۰ میلیارد پوند هزینه 
بخش بهداشــت و درمان می کند و معتقد است 
که نســبت به دیگر کشــورهای غربی سیستم 
بهداشت قوی تری دارد، اما حاال با جهش کرونا 
دچار مشکل شده و چند روزی است که قرنطینه 

شش هفته ای در این کشور آغاز شده است.
هرچند که هنوز ثابت نشده که میزان بیماری زایی 
و مرگ ومیــر ویروس کرونــای جهش یافته در 
انگلیس بیش تر از واریانت قبلی باشد، اما حدود 
7۰ درصد میزان ابتال را باالبرده است. به طوری 
که گفته می شود، در هفته گذشته تعداد بستری ها 

در انگلیس 2۰ درصد بیشتر شده است.
وضعیتتزریقواکسندرجهان

طبق گفته دکتر ایرج حریرچی-معاون کل وزارت  
بهداشــت تا ۱۶ دی ماه ۱399،  در کل دنیا ۱3 
میلیون واکسن کرونا تزریق  شده که حتی شامل 
یک درصد از مردم دنیا هم نمی شــود. بنابراین 
 سرعت تزریق واکســن در دنیا باال نیست. این 
درحالیست که زمانی واکسن تأثیرگذار است که 
درصد قابل توجهی از مردم تحت واکسیناسیون 
قرار گرفته باشــند و از این طریق ایمنی جمعی 

حاصل  شده باشد.
وی افــزود: باید توجه کرد کــه رفتار ویروس 
عامل بیماری کووید-۱9 هنوز برای هیچ مرجعی 
مشــخص نیســت. در ضمن پیــش از این هم 
شــاهد بوده ایم که عده ای از کسانی که پیشتر به 
کرونا مبتال شــده بودند، دوباره به این ویروس 
مبتال می شــوند. از طرفی از آنجایی که از  زمان 
شــیوع اپیدمی تنها 9 ماه گذشــته است، هنوز 
درصد ابتالی دوباره مشخص نشده و هیچ کس 
نمی تواند بگوید که بعد از یک سال چند درصد 
از افرادی که ابتالی واقعی پیدا کردند و یا توسط  

واکسن مبتال شده اند، ایمن خواهند بود. همچنین 
نمی دانیم آیا تغییرات ویروس موجب شــود که 
یک سال دیگر نیاز داشته باشیم که دوباره واکسن 
بزنیم یا تأثیر آن تا یک ســال ادامه دارد. بنابراین 

رفتار ویروس کرونا قابل پیش بینی نیست.
بهکاهشکرونااعتمادنکنید!

در عین حال در کشــور ما بــا توجه به افزایش 
رعایت پروتکل ها، بیماری رو به کاهش گذاشته 
و چند روزی اســت که مــرگ و میرهایمان دو 
رقمی شده اند. با این حال هرچند که این روزها 
شــاهد روند کاهشی ابتال، بستری و مرگ و میر 
ناشــی از کرونا در کشور هستیم، اما نمی توان به 
این کاهش اعتماد داشت. زیرا کرونا قابل اعتماد 

نیست.
کروناِیآبی

هم اکنون با روند کاهشــی بیماری در کشــور، 
طبق مصوبه ســتاد ملــی کرونا، رنــگ آبی به 
معنای وضعیت »کم خطر« به رنگ های کرونایی 
اضافه شــده و اعالم شــده که آمار مبتالیان در 
شهرســتان های آبی کمتر از شهرستان های زرد 
اســت. به طوری که بر پایه اعالم دکتر علیرضا 
رییسی- سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم 
اکنون هفت شــهر قرمز، 3۰ شهر نارنجی، 2۱9 
شــهر زرد و ۱92 شــهر در وضعیــت آبی قرار 

گرفته اند.
با توجه به این مباحث، باید توجه کرد که در این 
شرایط حتی اگر واکسن کرونا در دسترس بوده و 
درصد قابل توجهی از مردم جهان و ایران تحت 
واکسیناسیون قرار گیرند، باز هم نمی توان مطمئن 
بود که ایمنی نســبت به کووید-۱9 تا چه زمانی 
ادامه داشته و آیا ویروِس کرونا باز هم دست به 

خطا و در نتیجه جهش خواهد زد یا خیر؟.
باکروناچهکنیم؟

بنابرایــن تا زمان پاســخ به این پرســش، تنها 
راهــکار قطعــی پیــش رویمان این اســت که 
همچنــان فاصله گذاری اجتماعــی و فیزیکی را 
رعایت کرده، ماســک بزنیم، دســت هایمان را 
مکرر بشــوییم، از برگزاری دورهمی و مهمانی 
خودداری کرده و بــرای حفظ جان عزیزان مان، 
بزرگان خانواده مان و همه کسانی که دوست شان 

داریم، به دیدارشان نرویم.
تا نو شــدن سال و آمدن بهار ۱4۰۰ کمتر از ۶9  
روز باقی مانده، اما بایــد از همین حاال تصمیم 
بگیریم که امسال با همه سال هایی که گذرانده ایم 
متفاوت باشــد. پس نه دنبال خرید عید باشیم و 
نه دنبال دورهمی و مهمانــی و دید و بازدید تا 
ســالمت بمانیم. چون کرونا خطاکار است و با 

کسی شوخی ندارد.

وزیر بهداشت :
واکسن کرونای کوبا 

پروژه مشترک 
با ایران است

 وزیر بهداشــت ، درمان و آموزش 
پزشکی گفت که واکسن کرونای کوبا پروژه 
مشترك با انیستیتو پاســتور ایران است که 
مراحل کارآزمایی بالینــی را طی می کند و 
احتماال بهار سال آینده به تولید انبوه خواهد 

رسید.
بــه گزارش ایرنا ، دکتر  ســعید نمکی روز 
یکشنبه در نشست ســتاد مقابله با کرونای 
مازندران در ســاری افزود: واکسن مشترك 
ایران و کوبا ســومین واکســنی اســت که 
جمهوری اسالمی کار ساختش را به صورت 

جدی دنبال می کند.
پیش از این بعضی رســانه ها مدعی شــده 
بودند که کوبا ســومین مرحله از کارآزمایی 
واکسن ساخت موسسه واکسن فینلِی )آ اف 

وی( را در ایران انجام می دهد.
وزیر بهداشت گفت که ایران پیش از این هم 
به صورت مشترك با کوبا در زمینه ساخت 
واکســن هپاتیت همکاری داشــت و برای 
واکســن کرونا هم این همــکاری از طریق 

انیستیتو پاستور ایران جریان دارد.
وی توضیح داد : در ســاخت واکسن کرونا 
یکــی از دانشــمندان بنام کوبا که شــیوه 
موثرتــری را در تولید مد نظر قرار داده با ما 

همکاری دارد.
دکتــر نمکی گفت که تاکنــون 2 مرحله از 
کارآزمایــی بالینی یا کلینــکال ترایال این 
واکسن در داخل کوبا بدون هیچ عارضه ای 
با موفقیت انجام شــد و مرحله سوم را در 
ایران شــروع خواهیم کرد تا انشاله در بهار 
ســال آینده این واکسن نیز در دیگر واکسن 
های ایرانی از ســوی انیســتیتو پاستور به 

مرحله تولید انبوه برسد.
پیش از این بعضی رســانه هــا اعالم کرده 
بودند که موسسه واکسن سازی فینلی کوبا 
مشغول ساخت یک نوع واکسن کووید-۱9 
است که آن را در ایران آزمایش خواهد کرد.
این رســانه ها از قول مســووالن موسسه » 
آ اف وی » که دولتی اســت ، نوشته بودند 
که با موسســه پاستور ایران توافقی را امضا 
کرده اند که بر پایه آن فاز ســوم کارآزمایی 
 کلینیکــی ایــن واکســن در ایــران انجام 

خواهد شد.

خبــر

 برخی افراد ممکن اســت دچار عالئم 
خفیف کرونا شده باشند اما به دلیل ترس و استرس 
ناشــی از ابتال به کرونا به پزشک و مراکز درمانی 
مراجعه نمی کنند. به راســتی تکلیــف این افراد 
چیست؟ آیا این افراد باید به حال خود رها شوند؟
شاید شما یا اطرافیانتان در دوران کرونایی احساس 
کرده باشــید که به دلیل حضــور در یک مکان 
پرازدحام همچون متــرو یا اتوبوس یا برخورد با 
یک فرد کرونایی، مبتال به بیماری کرونا شده اید 
اما برای دادن تست کرونا یا مراجعه به پزشک و 

بیمارستان ترس و دلهره داشته باشید.
این احساس هنگامی نگران کننده تر می شود که 
همراه با عالئمی همچون آب ریزش بینی، سرفه و 

تب و لرز و بدن درد همراه باشد.
عالئمی که اگر زمستان سال گذشته همین موقع با 
آن مواجه شده بودید، شما بدون هیچگونه ترس و 
دلهره ای به پزشک مراجعه می کردید و در ادامه به 
شما گفته می شد که این فقط یک سرماخوردگی 
ساده است و با مصرف چند قرص سرماخوردگی 

یا آمپول زدن بهبود می یابد.
امســال نیز کســانی که ممکن است دچار چنین 
عالئمی شــده باشند و شاید هم عالئم آنها نشان 
از یک سرماخوردگی ساده داشته باشد اما به دلیل 
ترس و استرس ناشی از ابتال به کرونا به پزشک و 

بیمارستان مراجعه نمی کنند.
شاید هم به ســفارش دســت اندرکاران حوزه 
ســالمت کشــور مبنی بر عدم مراجعه به مراکز 
درمانی و بیمارستانی توجه می کنند؛ چرا که طبق 
گزارش ها حدود ۶۰ درصد از کادر درمانی کشور 
در همین محیط های سربســته درمانی به کرونا 

مبتال شده اند.
حال در بین این افراد به طور حتم هستند کسانی 
که به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و البته نزدن ماسک و حضور در مراکز پرازدحام 
احســاس می کنند که به بیماری کرونای خفیف 

مبتال شده اند.
این دسته از افراد به طور حتم به عنوان یک ناقل 
ویروس خطرناك محســوب می شــوند که در 
مراحل ابتدایی ابتال به کرونــا قرار دارند و عدم 
مراجعه این افراد به مراکز درمانی می تواند برای 
خود و اطرافیانشان به خصوص افراد سالخورده 

دردسرساز باشد.

به طور حتم تا رسیدن به مرحله ای از توانمندی 
نهادهای دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت 
و ســازمان های تابعه برای شناسایی بهینه افراد 
کرونایی در جامعه و جلوگیری از شیوع گسترده 
تر ویروس نیازمند توجه به برخی مسائل موجود 
هستیم از جمله ترس و واهمه برخی افراد که به 
کرونای خفیف دچار شــده انــد و از مراجعه به 

مراکز درمانی ترس دارند.
شهروندانی که به طور حتم تعدادشان کم نیست و 
چه بسا اگر فقط چند نفر نیز در جامعه باشند، به 
دلیل ماهیت واگیردار بودن ویروس کرونا نیازمند 

توجه ویژه است.
 به راستی تکلیف این افراد چیست؟ آیا آنها باید به 

حال خود رها شوند؟
کســانیکهتوهمکرونادارندبهروانپزشک

مراجعهکنند!
ابتدا با دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد 
مقابله با کرونا و پزشک متخصص بیماری های 
عفونی و گرمسیری هم صحبت شدیم و از او در 
باره تکلیف افرادی که احساس می کنند به کرونا 
مبتال شده اند اما از مراجعه به مراکز درمانی هراس 

دارند، پرسیدیم.
دکتر مردانی می گوید: افرادی که چنین احساسی 
می کنند شــاید دچار وسواس فکری شده اند و 

حتما باید به روانپزشک مراجعه کند.
وی بــا بیان اینکــه، روزانه حداقــل 2۰۰ بیمار 
کرونایی را ویزیت می کند، گفت: اگر فقط کسی 
دچار بیماری کرونا شــده باشد و شاهد عالئمی 
همچون تنگی نفس یا تب و لرز شدید باشد، باید 
به مراکز درمانی مراجعه کند و در بیمارستان برای 
آنها برخی داروها از جمله فاویپیراویر و رمدسیویر 

تجویز می شود.
مردانی در ادامه به برخی افراد در جامعه که دچار 
عالئمی شبیه سرماخوردگی شده اند و توهم ابتال به 
کرونا دارند، بدون نام بردن از دارویی سفارش کرد 
که عالوه بر قرنطینه کردن خود از همان داروهای 

معمول بیماری سرماخوردگی استفاده کنند.

از۱۰۰کروناییفقط۵نفربهبخشمراقبتهای
ویژهمنتقلمیشوند

در ادامه و برای پیگیری بهتر مساله کسانی که دچار 
توهم کرونا یا شــاید ابتال به کرونای خفیف شده 
انــد و از مراجعه به مراکــز درمانی دلهره دارند با 
دکتر حمیدرضا جبار دارجانی فوق تخصص ریه 

هم صحبت شدیم.
این استاد سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با بیان اینکه، معضل بیماری های واگیردار به طور 
معمول در جامعه رعب، وحشت و استرس ایجاد 
می کند، افزود: به طور حتم این مساله بسیار مهمی 
است و از اســترس به عنوان ام االمراض یاد می 
شود که خواه ناخواه برخی مسائل و مشکالت را 

برای افراد به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: ما در یک لبه باریک حرکت می کنیم، 
به طوری که اگر زیادی وسواس به خرج دهیم و 
بهداشت را رعایت کنیم، به دلیل استفاده بیش از 
حد از الکل، انواع اسپری های ضدعفونی کننده و 
وسائل محافظتی دچار مشکل می شویم و از طرفی 
اگر پروتکل ها و مراقبت های اولیه را نیز رعایت 
نکنیم، به راحتی دچار بیماری کرونا می شــویم، 
پس باید هوشــمندانه حد اعتدال را در مراقبت از 

خودمان رعایت کنیم تا دچار عارضه ای نشویم.
از این فوق تخصص ریه پرســیدیم اگر کســانی 
احساس کنند که دچار مشــکالت و عالئمی از 
جمله از دســت دادن احساس بویایی و چشایی، 
بدن درد ناگهانی، تب و لرز و خســتگی مفرط یا 
ســرفه های مکرر به صورت خشک شدند و از 
مراجعه به مراکز درمانی هــراس دارند، چه باید 

بکنند؟
دکتر دارجانی با تاکید بر اینکه، مردم نباید خیلی 
از عالئم اولیه کرونا ترس و اســترس به خود راه 
دهند، تصریح کرد: طبــق آمار از هر ۱۰۰ نفر که 
دچار کووید ۱9 می شوند، 7۰ نفر بدون مشکل از 
این بیماری عبور می کنند و از هر 3۰ نفر باقیمانده 
نیز حدود ۱۵ نفر با مراجعه به پزشک به صورت 
سرپایی و با استراحت و مراقبت در منزل مداوا می 

شوند. این استاد سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی افزود: از تعداد ۱۵ نفر باقیمانده کرونایی 
نیز که مجبور به بستری در بیمارستان می شوند، 
تنها حدود پنج تا ۶ نفر دچار عوارض وخیم این 
بیماری می شــوند که برای مراقبت های بیشتر و 
تزریق داروهای موثر به بخش آی ســی یو منتقل 

می شوند.
سفارشبهکســانیکهازانجامتستکرونا

وحشتدارند
ایــن فوق تخصص ریه در پاســخ به اینکه، افراد 
مشــکوك به کرونا در ابتدا چه کاری باید انجام 
دهند، می گوید: سفارش می کنم هنگامی که فردی 
احســاس کرد دچار بیماری کرونا شده و دارای 
عالئم اولیه این بیماری اســت، بهتر اســت برای 
انجام آزمایش به یکی از مراکز درمانی مراجعه کند.
دارجانی اظهار داشت: اگر هم کسانی هستند که از 
حضور در مراکز درمانی و دادن تست کرونا ترس 
دارند، باید بدانند که برخی مراکز آزمایشگاهی هم 
اکنون آزمایشــات مختلف مربوط به کرونا را در 
منزل انجام می دهند و این بسیار می تواند کمک 

کند که فرد دیگر به بیمارستان مراجعه نکند.
تستپیســیآر)PCR(آزمایشیغیرقابل

اعتماداست
این فوق تخصص ریه در مورد اعتبار تست های 
کرونا نیز گفت: تجربه نشان داده که انجام تست پی 
سی آر که همان ترشحات پشت حلق و گلو است، 

یک تست غیرقابل اعتماد است.
دارجانی افزود: البته مثبت شــدن تست با درصد 
باالیی صحیح اســت اما منفی شدن آزمایش رافع 

بیماری کرونا نیست و بسیار گول زننده است.
این پزشک متخصص با توضیح بیشتری ادامه داد: 
ممکن تست پی سی آر فردی منفی باشد اما آن فرد 
بیمار باشد و انجام تست به این روش باعث می 
شود که فرد ناقل و بیمار از درمان خود غافل شود 
و پیگیری نکند اما مثبت شدن تست به طور حتم 
مبتال شدن فرد به بیماری کرونا محسوب می شود.
این فوق تخصص ریه در مــورد برخی افراد که 

احتمــاال به کرونای خفیف مبتال شــده اند اما از 
حضور در مراکز درمانی تــرس دارند نیز گفت: 
این افراد می توانند برای اطمینان و بهبود کرونای 
خفیف احتمالی از داروهایی که هم برای پیشگیری 

مناسب است، استفاده کنند. 
این داروها دارای مواد آنتی اکســیدان است و اگر 
افراد بیمار هم نباشند، استفاده از آنها مشکلی برای 

آنها ایجاد نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه، برای افراد مشکوك به کرونا 
موضوع قرنطینه بســیار مهم است، گفت: فردی 
که احســاس می کند به کرونا مبتال شــده است، 
در درجه اول باید خود را قرنطینه کرده و از افراد 
خانواده به خصوص سالمندان دوری کند، سپس از 

داروهایی پیشگیری کننده استفاده کند.
وی تصریح کرد: کســانی که احســاس می کنند 
به کرونای خفیف دچار شده اند برای پیشگیری 
می تواننــد از داروهایی همچون ویتامین ها مثل 
ویتامین C دوز ۵۰۰ میلی گرم صبح و شــب یک 
عــدد، ویتامین D دوز یک تا 2 هزار میلی گرم به 
صــورت روزانه و ۵۰ هزار میلی گرم هر دو هفته 
یک عدد، ویتامین E دوز 4۰۰ میلی گرم به صورت 
روزانه، قرص زینــک و روی )Zinc( روزانه یک 

عدد استفاده کند.
دارجانی ادامه داد: بیماران باید بدانند هر چقدر یک 
بیمار کرونایی دیرتر به مراکز درمانی مراجعه کند، 
احتمال انتقال به آی سی یو یا بخش مراقبت های 

ویژه برای این فرد بیشتر است. 
خطرباالیابتالدرفضاهایسربسته

ایــن فوق تخصص ریه همچنین اظهار داشــت: 
مهمترین نکته این است که مردم باید بدانند احتمال 
انتقال ویروس در فضاهای سربسته و آلوده بسیار 

بیشتر از فضاهای باز است.
دارجانی ادامه داد: به همین دلیل بیش از ۶۰ تا 7۰ 
درصد از همکاران بیمارستانی کشورمان مبتال به 

کرونا شده اند و این اجتناب ناپذیر است.
وی همچنین تاکید کرد: افراد نباید بدون دلیل به 
بیمارستان ها مراجعه کنند و تنها اگر فردی دچار 

عالئم شدید شد، باید به بیمارستان منتقل شود.
به گفته دارجانی، هم اکنون برخی مراکز آزمایشات 
مختلف مربوط به کرونا را در منزل انجام می دهند 
و این بســیار می تواند کمک کند که فرد دیگر به 

بیمارستان مراجعه نکند.
اســکنریهخطرناکاســت،فقطدرموارد

ضروریانجامشود
این فوق تخصص بیماری های ریه معتقد اســت 
که هرچند سی تی اسکن ریه حساسیت بیشتری 
نسبت به تست PCR برای شناسایی کرونا دارد اما 
به علت خطر اشعه فقط باید برای بیماران با شرایط 
حاد یا کســانی که بیماری زمینه ای دارند، استفاده 
شــود. دارجانی می گویــد: موضوعی که امروزه 
خیلی رایج شده، آن است که از هر 3۰ بیماری که 
به مطب ها مراجعه می کنند حداقل 2۵ نفر سیتی 

اسکن گرفته اند.
وی ادامه داد: البته اســکن ریــه یکی از اقدامات 
خوب تشخیصی مربوط به ریه است اما مردم باید 
بدانند که منفی بودن این آزمایش رد کننده بیماری 
نیست اما مثبت بودن آن بسته به این دارد که فرد 

چه زمانی این اسکن را گرفته است.
این  پزشک ادامه داد: ممکن است یک نفر کرونا 
داشته باشد و ســی تی ریه را هنگامی گرفته که 
هنوز ویروس به قسمت ریه نرسیده و ممکن است 
پس از ســه روز از گرفتن ســی تی، ریه او دچار 

مشکالت ریوی شود.
استاد ســابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: بسیاری از بیماران بارها سی تی اسکن ریه 
انجام می دهند و توجهی به خطر اشعه آن نمی کنند. 
حتــی این کار می تواند در خانم های جوان باعث 

افزایش خطر سرطان سینه می شود.
بخورآبگرمموثرتریــنراهکاربرایحفظ

سالمتیریه
این فوق تخصص ریه گفت: نکته مهم دیگر بخور 
آب گرم است بدون هیچ ماده افزودنی به طوری 
کــه فرد روزی چهار بار یــک ظرف آب جوش 
جلوی خود می گذارد و یک پارچه روی ســر و 
۱۰ دقیقه از راه دهان نفس می کشد و از راه بینی 

خارج می کند.
دارجانی تصریح کرد: این بخور ساده در پیشگیری 
بیماری و جلوگیری از رســیدن ویروس کرونا به 

ریه بسیار موثر است. 

سفارش به کرونایی هایی که از رفتن به مراکز درمانی واهمه دارند
 یوسف درویشی 
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درج نشدن قیمت؛ 
بیشترین تخلف صنفی

 معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
ایران از انجام بیش از 432 هزار فقره بازرسی 
از صنوف کشور در آذر ماه سال کنونی و دو 
میلیون و 4۸۶ هزار و ۸94 فقره بازرسی در 9 
ماهه سال کنونی خبر داد و گفت که بیشترین 
عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، 
گران فروشی و عدم صدور صورتحساب بوده 

است.
بهنام نیک منش در گفت وگو با ایسنا،  اظهار 
کرد: تعداد کل بازرســی ها از صنوف سراسر 
کشور در آذرماه سال کنونی 432 هزار و 92۰ 
فقره بود که ۱4 هــزار و 9۸۵ فقره پرونده با 
برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از 2۱ 
میلیارد و 2۱۱ میلیون ریال تشکیل شده است.

همچنین به گفتــه وی در آذر ماه ۱۶ هزار و 
9۰۵ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی 
اصناف دریافت شــد که ۶۱ درصد در بخش 
کاال و 39 درصد در بخــش خدمات بوده و 
از مجموع شــکایات دریافتــی 23 درصد به 
صــورت حضوری، ۵۸ درصــد تلفنی و ۱9 
درصد به صورت کتبی دریافت و رســیدگی 
شــده است. در این میان تعداد ۱۶ هزار و ۸۵ 
فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد 
که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات 

و مراجع ذیربط ارسال شده است.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران 
با بیان اینکه از کل شکایات قابل پیگیری ۱9 
درصد منجر به رضایت شــاکی، 32 درصد 
متخلف، 3۶ درصد غیرمتخلف و ۱3 درصد 
در دست بررسی است، تصریح کرد: بیشترین 
عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، 
گران فروشــی و عدم صدور صورتحســاب 

است.
جریمهصنوفمتخلفدر۹ماههامسال۳

برابرشد
نیک منش در ادامه تعداد کل بازرســی ها از 
صنوف سراسر کشور در 9 ماهه نخست سال 
کنونــی را دو میلیون و 4۸۶ هزار و ۸94 فقره 
اعالم کرد و گفت: میزان بازرســی ها در 9 ماه 
سال کنونی نسبت به ســال گذشته رشد 2۸ 
درصدی داشته و از میزان بازرسی های انجام 
شــده تعداد ۱۱2 هزار و ۱9۶ فقره پرونده با 
برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۶32 
میلیارد و ۸3۵ میلیون تومان تشکیل شده است 
که مبالغ دریافتی نسبت به سال گذشته 3 برابر 

رشد داشته است.
همچنین به گفته وی در 9 ماهه سال کنونی ۱22 
هزار و ۱9۱ فقره شــکایت توسط واحدهای 
بازرســی اصناف دریافت شــد که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 4 درصد رشد داشته 
و پس از بررسی ها و ارزیابی کارشناسان تعداد 
۱۱۶ هزار و 4۸۶ فقره شکایت قابل پیگیری 
تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد 
قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده 
و بیشــترین عناوین تخلف در این مدت نیز 
مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و 

عدم صدور صورتحساب است.
طبــق قانــون نظام صنفــی گران فروشــی، 
کم فروشــی،  تقلب،  احتکار،  عرضه خارج 
از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و 
توزیع،  فــروش اجباری،   عدم درج قیمت و 
عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین 

تخلفات صنفی است.

خودرو ۵ تا 2۰ میلیون تومان 
در بازار ارزان شد

 روند نزولی قیمت دالر باعث شده تا 
بازار خرید و فروش خودرو کاهش ۵ تا 2۰ 

میلیون تومانی قیمتها را تجربه کند.
به گزارش تســنیم، همزمان با کاهش قیمت 
دالر بــازار خرید و فروش خودرو نیز روند 
کاهشــی قیمتها را تجربه می کند، به نحوی 
که مشاهده قیمت انواع خودروهای داخلی 
و مونتاژی از کاهش ۵ تا 2۰ میلیونی قیمت 
ها آن هم در چند روز گذشته حکایت دارد.

به اعتقاد فعاالن بــازار خودرو، در دو هفته 
گذشته تاحدودی مشتریان به سمت خرید و 
فروش خودرو متمایل شده بودند اما کاهش 
قیمت دالر باعث شــد تا توقف در خرید و 
فروش خودرو انجام شــود و به نوعی همه 
منتظر ارزانی بیشــتر خوردو در سطح بازار 

هستند.
 هم اکنــون؛ قیمت پراید ۱3۱ در بازار ۱۰۰ 
میلیون تومان، تیبا2 ۱۱۵ میلیون تومان، پژو 
2۰۶تیپ دو ۱۸3 میلیــون تومان، پژو 2۰۶ 
تیپ پنج 243 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 
۱۰9 میلیــون و پژو 4۰۵ ۱7۵ میلیون تومان 

ارزش گذاری شده است.
 همچنین، ســمند ال ایکــس ۱7۵ میلیون 
تومان، پژو 2۰7 دســتی 27۵ میلیون و پژو 
2۰7 اتومات 39۵ میلیون تومان، سراتو 79۰ 
میلیــون تومان و جک اس فایو ۶۶۰ میلیون 

تومان مورد معامله قرار می گیرد.
فروشــندگان خودرو معتقدند روند کاهشی 
قیمت خــودرو متأثر از قیمــت دالر بوده 
و تا زمانــی که دالر کاهش قیمت داشــته 
 باشــد خودرو نیــز روند نزولــی قیمتها را 

تجربه می کند.

خبر

از  فرارو- گرچه گزارش های رســمی 
کاهش تورم در حوزه مســکن حکایت 
دارد، ولی همچنــان هزینه خانوار های 
تهرانی بــرای خرید خانــه حدود ۸3 
درصد نبســت به پارســال بیشتر شده 
اســت. در این رابطه گزارش مرکز آمار 
ایران در مورد وضعیت خرید مسکن در 
تهران در آذر ماه امســال نشان می دهد 
که شــاخص به حدود ۵۸9 رســیده و 
این عدد نســبت به آبان ماه ۸.۵ درصد 

کاهش دارد.
به گزارش فرارو، بررســی روند تورم 
نقطه به نقطه در این ماه که نشــان دهند 
تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال 
قبل اســت حاکی از آن است که تورم 
نقطه ای به ۸3 درصد رســیده اســت، 
بــه عبارتی باید خریــداران یک واحد 
مسکونی در شــهر تهران نسبت به آذر 
۱39۸، حدود ۸3 درصد بیشتر پرداخت 

کنند.
این در حالی اســت که در مورد قیمت 
مسکن دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
کشــور گفت: مــا به عنــوان کارفرما، 
مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو 
ماه آینده در حوزه تولید مسکن افزایش 
دستمزد خواهیم داشت که دوباره تمام 
ایــن افزایش قیمت ها اعــم از افزایش 
قیمت دســتمزد و مصالــح، تاثیر خود 
را بر قیمت مســکن خواهد گذاشت و 
با توجه به این شــرایط، بنده امیدی به 

کاهش قیمت مسکن ندارم.
فرشــید پورحاجت تصریــح کرد: اگر 
تولیدی در حوزه مسکن نباشد، سونامی 
افزایش قیمت مســکن در کشــور رخ 
خواهد داد. شرایط حال حاضر مسکن 
بی ثبات اســت که مرتبــط با وضعیت 
اقتصادی کالن کشور است؛ اگر ثبات در 
اقتصاد نباشد، اقتصاد مسکن نیز بی ثبات 

خواهد بود.
دبیر کانون سراســری انبوه سازان کشور 
افزود: بازیگران اصلی در حوزه مصالح 
ساختمانی، در حال به هم زدن نظم بازار 
هستند و امروز شاهد این هستیم که در 
شرایط بازار مسکن به هم ریختگی ایجاد 
می کننــد؛ قیمت فــوالد در هفته یا ماه 
گذشته به کدام سمت و سو رفته است؟

وی تصریــح کرد: مســکن یک کاالی 
تولیدی اســت که تولیــد آن هزینه بر 
است و علی رغم شعار های مختلفی که 
مجلس و دولت دادند، شــاهد افزایش 
قیمت مصالح ســاختمانی هستیم. نرخ 
فوالد در همین دو سه ماهی که قرار بود 
کاهش پیدا کند، افزایش قیمت 2۰ تا 3۰ 
درصدی داشت. شــن و ماسه، سیمان، 
بتن و سنگ نیز به همین صورت روندی 

افزایشی داشته اند.
تازمانیکهمصالحســاختماتیمدام
گرانمیشــود،انتظارکاهشقیمت

مسکننداشتهباشید
مهدی ســلطان محمدی کارشناس بازار 
مسکن در گفتگو با فرارو برای مشخص 
شــدن وضعیت قیمت مسکن در کوتاه 
مدت باید تکلیف بسیاری از متغیر های 
اقتصادی مشخص شود، گفت: هم اکنون 
همه در یک حالت انتظار قرار دارند، تا 
ببینند، تکلیف برجام و مذاکرات به کجا 

خواهد انجامید، بر همین اســاس باید 
اقتصادی،  وضعیت درآمد ملی، رشــد 
فروش نفــت، نرخ ارز، نــرخ تورم و 
بســیاری دیگر از پارامتر های اقتصادی 
وضعیت شان معین شود، تا بتوان بر پایه 

آن ها بازار مسکن را تحلیل کرد.
وی افزود: اما آن چیزی که مسجل بوده 
این است که در سه ماه گذشته به دلیل 
بازگشت  از  ناشــی  که  خوشبینی هایی 
آمریــکا به برجام به وجــود آمد، تورم 
انتظاری تعدیل شــد و نــرخ ارز از 32 
هــزار تومان به حــدود 24 هزار تومان 
کاهش پیدا کــرده، به همین تناســب 
خــودرو، ارز، طال، ســکه و بورس نیز 
با افت و اصالح قیمتی روبرو شــدند، 
اما مســکن به اندازه تمامــی این ها با 
کاهش قیمت روبرو نشد، زیرا که نحوه 
عملکرد بازار مســکن با ایــن بازار ها 
متفاوت اســت، در وهله اول در بازار 
ملک، سرعت رشد قیمت ها متوقف شد 

و دیگر شــاهد باال رفتن افسار گسیخته 
قیمت مسکن نبودیم.

سلطان محمدی اظهار داشت: هم اکنون 
عالوه بر اینکه ســرعت رشــد قیمت 
مسکن از بین رفته، شاهد کاهش جزئی 
قیمت هــا در بعضی از مناطق هســتیم، 
بازار مســکن به دلیل اینکه چرخه های 
قیمتی مختــص به خود را نیــز دارد، 
می توان گفــت که وارد رکــود عمیق 
و شــدیدی شده و در ســال آینده ما با 
افزایش قابل توجه ای روبرو نیستیم، این 
در حالی است که این روز ها بسیاری از 
خریداران مسکن صبر کرده اند و منتظر 
هستند که قیمت ها بیشتر ریزش کند، که 
این مســئله قدری بعید است، از سوی 
دیگر مالکان نیز از ترس کاهش بیشــتر 
قیمت ها ایــن روز ها واحد های خود را 
عرضه کرده انــد، به طوریکه عرضه بر 
تقاضا فزونی یافته و این مسئله نیز یکی 
دیگر از دالیل کاهش قیمت مسکن در 

این روزهاست.
این استاد دانشگاه در واکنش به سخنان 
دبیر کانون سراســری انبوه سازان کشور 
در مــورد افزایش قیمت مســکن، بیان 
داشــت: این موضــوع که بــا افزایش 
قیمت نهاده های تولید مسکن، قیمت ها 
نیــز در بازار با تالطم روبرو می شــود 
را نمی تواند تلقی درســتی قلمداد کرد، 
زیراکه اوال بیش از 7۰ درصد از قیمت 
تمام شده مسکن را زمین شامل می شود 
و با توجه به اینکــه قیمت زمین نیز به 
مانند ملک سرعت رشدش متوقف شد، 
بنابراین از این ناحیه نمی توان گفت که 
قیمت تمام شــده تغییر آنچنانی کند، از 
ســوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی، 
اما در ســال آینده با توجه به تورمی که 
در اقتصــاد وجــود دارد، گران خواهد 
شد، اما این مسئله لزوما نمی تواند تاثیر 
مستقیمی بر قیمت ها بگذارد و باعث آن 
شود که بهای مسکن با یک شوك قیمتی 

دیگری روبرو شود.
مســکندرچهصورتیدوبارهگران

خواهدشد؟
وی تاکیــد کرد: با توجه به اینکه قیمت 
مسکن در سه ســال گذشته با افزایش 
بســیار زیادی روبرو بوده است، همان 
طــور که گفته شــد، نمی تــوان انتظار 
داشت، این روند در سال آینده نیز ادامه 
پیدا کند، بنابراین بازار با ثبات نســبی 
را تجربه خواهیــم کرد، اما این روند با 
رکود شــدیدی همراه خواهد بود، تنها 
در صورتی که ریســک سیاسی بسیار 
شدیدی در آینده رخ دهد، قیمت مسکن 
به مانند این ســه سال گذشــته دوباره 
رشد افسار گســیخته ای را تجربه کرده 
خواهد کرد، البته بعید است که با توجه 
به روی کار آمــدن بایدن و برنامه هایی 
که او دارد، شاهد دوباره افزایش قیمت 

مسکن باشیم.
ســلطان محمدی با اشاره به اینکه باید 
عرضه مسکن متعادل باشد تا بتوان بازار 
را تامین کرد، ادامــه داد: در حالیکه ما 
سالیانه به حداقل یک میلیون واحد نیاز 
داریم، اما شــوربختانه در این ســال ها 
حداکثر 4۰۰ هزار واحد ســاخته شده، 
به بیان دیگر میزان ســرمایه گذاری در 
بخش مســکن منفی بوده که این مسئله 
به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست زیرا، 
زمانیکه عرضه کم باشد و در مقابل آن 
تقاضا بیشــتر قاعدتا قیمت ها با افزایش 
روبرو می شــود، بنابرایــن باید دولت 
زمینه ای را فراهم کند، تا سرمایه گذاری 
در بخش مسکن با افزایش روبرو شود، 
تــا تا میزان عرضه به بــازار نیز متعادل 

شود.
این کارشناسس بازار مسکن اضافه کرد: 
یکی دیگر از مســائلی که باید در مورد 
بازار مورد بازار مسکن به آن توجه کرد، 
موضوع سیاست گذاری هایی است که 
بــرای این بخش انجام می شــود، نباید 
قوانین و مقررات طــوری به تصویب 
برسد که انگیزه سرمایه گذاری در بخش 
مسکن را کاهش دهد، بلکه باید قوانین 
تســهیل کننده و تشویق کننده ای وضع 
کرد تا به موجب آن ها بخش خصوصی 

راغب به سرمایه گذاری شود.

اِن قُلت سازندگان مسکن در مورد قیمت ها 

تحلیل بازار مسکن؛ قیمت ها به کدام سو می رود؟
  سود ثبت نام در قرعه کشی خودرو از بین خواهد رفت

 رییــس هیــات مدیــره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران گفت: این آمادگی را 
داریم برای جلوگیری از نشت تخم مرغ های 
تنظیم بازاری به بازار آزاد بر روی آنها عبارت 
»تنظیم بازاری« درج کنیــم تا با این اقدام این 

تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در نیاورند.
ناصــر نبی پور در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه وزارت جهاد و وزارت صمت برنامه ای 
برای ســاماندهی بازار تخم مرغ ندارند، اظهار 
کرد: هیــچ کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم 
و آن چیزی که بازار تخم مرغ هم اکنون دچار 
آن شده است دالل بازی و بی برنامگی است.

وی ادامــه داد: بر پایه اعالم میادین روزانه 4۰ 

تن تخم مرغ نیاز اســت، اما ما روزی بیش از 
۱۰۰ تن تخم مرغ در میادین توزیع می کنیم و 
به نظر می رســد همه این ۱۰۰ تن تخم مرغ با 
قیمت مصوب به دســت مصرف کنندگان نمی 

رسد و سر از بازار آزاد در می آورند.
رییــس هیات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 

استان تهران با اشــاره به اینکه در توزیع تخم 
مرغ نشــتی وجود دارد، گفت: این آمادگی را 
داریم برای جلوگیری از نشــت تخم مرغ های 
تنظیم بازاری بــه بازار آزاد، بر روی تخم مرغ 
های توزیع شده با نرخ مصوب دولتی عبارت 
تنظیــم بازاری درج کنیم. با این اقدام قطعا این 

تخم مرغ ها سر از بازار آزاد در نخواهند آورد.
وی همچنین به تخم مرغ های شناســنامه دار و 
بســته بندی شده نیز اشــاره کرد و گفت: همه 
تخم مرغ هــا از یک محل دریافت می شــوند 
اما وقتی در بســته بندی های خاصی قرار می 
گیرنــد قیمت آن در بــازار چندین برابر  تخم 

مرغ های دیگر می شود در حالی که صرفا یک 
بسته بندی صورت گرفته و نباید به این میزان 

افزایش قیمت داشته باشند.
نبــی پور در ادامه گفــت: قطعا با درج عبارت 
تنظیم بازاری جلوی نشــت این تخم مرغ ها و 
افزایــش قیمت آنها گرفته خواهد شــد و اگر 
فکری به حال این موضوع نشــود قیمت تخم 
مــرغ کمتر از یکماه آینده بیــش از این مقدار 

خواهد شد.
رییس هیــات مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران همچنین اعالم کرد که قیمت هر 
شانه تخم مرغ شیرینک پک شده برای مصرف 

کنندگان 3۵ هزارتومان است.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مطرح کرد؛

کمبود تخم مرغ نداریم، نشتی داریم

 در حالی که در ماه گذشته، خرید 
ملک در ترکیه توســط اتبــاع خارجی 
بــا کاهش 9 درصدی مواجه شــده، اما 
آمار های رسمی منتشرشده از این کشور 
حاکی اســت که ایرانی ها رکورد تازه ای 
در خرید امــالك در ترکیه داشــته اند؛ 
به گونه ای که شــهروندان ایرانی با قرار 
گرفتن در رتبــه اول خرید ملک در این 
کشــور، در ۱۱ ماهه امســال با رشدی 
3۸ درصدی ۶ هــزار و 42۵ فقره ملک 

خریده اند.
ایرانی  انتخاب، شــهروندان  به گزارش 
ماه هاســت که تحت تبلیغات گســترده 
شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و البته 
»سهولت خرید و فروش ملک در ترکیه« 
سرمایه های خود را به سمت این کشور 

سرازیر کرده اند.
اصلی ترین »مشوق« ایرانی ها برای خرید 
ملک در ترکیه، اخذ اقامت و شهروندی 
این کشــور با هزینــه 2۵۰ هزار دالری 
است که نســبت به بســیاری از دیگر 

کشورها، به صرفه تر است.
در دو سال گذشته و همزمان با شوك های 

پی در پــی نــرخ ارز و افزایش قیمت 
مســکن در ایران و همچنین ســهولت 
قوانین ترکیه برای کســب شــهروندی 
اتباع خارجی، بر تعداد آگهی های خرید 
ملک در ترکیه افزوده شده است. مطابق 
آمار های رسمی، در ۱۱ماهه سال 2۰۱9 
شهروندان خارجی 4۰ هزار و ۶۱۶ ملک 
در ترکیه خریــداری کرده بودند که این 
تعداد در ۱۱ماهه امســال بــا کاهش 9 
درصدی به 3۶ هزار و ۸۱9 فقره رسیده 

است.
کاهش اســتقبال از خرید خانه در ترکیه 
توســط خارجی ها را می توان به شیوع 
کرونا در این کشور و قوانین سخت گیرانه 
برای ورود و خروج اتباع خارجی نسبت 
داد. با این حال گویا این موضوع درباره 
شــهروندان ایرانی مهم نبــوده و هجوم 
سرمایه های ایرانی به بازار امالك ترکیه 

حتی افزایش هم پیدا کرده است.
خرید ملک در ترکیه توســط شهروندان 
عربستانی ۶9 درصد، شهروندان لیبی 4۱ 
درصد، کویتی ها 3۵ درصد، اردنی ها 34 
درصد، ســوئدی ها 3۱ درصد، آلمانی ها 

27 درصد و دیگر کشور ها نیز بین 9 تا 
2۰ درصد کاهش یافته اســت. عراقی ها 
نیز که در ســال های گذشته در رتبه اول 
خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آن ها 
امســال ۱۱ درصد کمتر از سال گذشته 

شده و جای خود را به ایرانی ها داده اند.
در ترکیه، شهر های آنکارا، آنتالیا، بورسا، 
مرسین، قونیه و غازیان تپه باالترین تعداد 
خریداران را به خود اختصاص داده اند. در 
9 ماه ابتدایی سال 2۰۱9 میالدی استانبول 
با فروش ۱47هزار و 9۸3 واحد و آنکارا 
با فروش ۸3هزار و 9۱۸ واحد مسکونی 
در رتبه هــای اول و دوم خرید خانه در 
ترکیه قرار گرفته اند. سال گذشته دولت 
ترکیه بعضی از قوانین مهاجرتی را تغییر 
داد که در پی آن شرایط کسب شهروندی 
این کشــور برای اتباع خارجی آسان تر 
شد؛ این تصمیم در پی سقوط ارزش لیر 
و با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی 

صورت گرفت.
آپارتمان های شــهر اســتانبول در ترکیه 
که در میان خریــداران باالترین اقبال را 
دارد، طیف متفاوتی از قیمت ها را شامل 

می شــود. قیمت هر متــر مربع خانه در 
مرکز این شــهر، بسته به وضعیت آن، از 
۱۰۵۰ دالر تــا بــاالی 24۵۰ دالر متغیر 
است؛ با دور شدن از مرکز شهر قیمت ها 
طبیعتا کاهش می یابد؛ قیمت هر متر مربع 
آپارتمــان در خــارج از مناطق مرکزی 
اســتانبول از حــدود 47۰ دالر تا باالی 

۱۰۸۰ دالر متغیر است.
پیش از تغییر این قوانین متقاضیان کسب 
شهروندی ترکیه باید خانه هایی به ارزش 
حداقل یک میلیون دالر می خریدند که بر 
پایه قوانین جدید این رقم به یک چهارم 

یعنی 2۵۰ هزار دالر کاهش پیدا کرد.
تغییر قوانین مرتبط با کسب شهروندی 
در ترکیــه در حالی بود کــه نرخ ارز در 
ایــران رو به افزایش بــود و قیمت دالر 
پارســال تا حدود 2۰ هــزار تومان هم 
رســید که البتــه بعد قیمت هــا کاهش 
یافت. کسب شهروندی کشور همسایه 
با ســرمایه ای کمتر از قبــل و همچنین 
امــکان ســرمایه گذاری ارزی از طریق 
خرید ملک دو عامــل مهمی بودند که 
عده ای از شــهروندان ایرانی خرید خانه 

در کشور هایی مانند ترکیه یا گرجستان را 
به کشور خودشان ترجیح دادند و خرید 
ملک در این کشور های همسایه افزایش 

یافت.
البته خروج سرمایه از ایران و هجوم آن 
به کشور های سرمایه برای خرید ملک، 
موضوعی اســت که ارتباط مستقیمی با 

قیمت خانه در ایران دارد.
حســام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه 
مشاوران امالك در این باره گفته است: 
»متوسط قیمت مسکن در ترکیه کمتر از 
متوســط قیمت در تهران است؛ البته در 
تهران مناطقی داریم که حتی از گران ترین 
خانه های منهتن امریــکا و ونکوور هم 

گران تر است.«
مطابق گزارش مرکز آمار ایران، خریداران 
یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت 
به آذر ۱39۸، حدود ۸3 درصد بیشــتر 
پرداخت کنند. مروری بر جزییات تورمی 
مسکن در ســال کنونی این را مشخص 
می کنــد که باالترین افزایــش هزینه در 
آبان ماه رخ داده است؛ به طوری که تورم 
نقطه به نقطه در ابتدای سال کنونی و در 

فروردین ماه 37 درصد بوده که در روند 
رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهریورماه، 
۱۱3.۸ مهرماه، ۱۱4.7 درصد آبان پیش 
رفته و برای آذرماه روند برعکس شــده 
و به ۸3 درصد کاهش داشته است. مرکز 
آمار در روز های گذشــته از افزایش ۶.۸ 
درصدی اجاره بها نیز در مناطق شهری، 
در پاییز امسال نسبت به پارسال خبر داده 

بود.
آمار و ارقام مرتبط با خرید خانه توسط 
ایرانی هــا در بازار امالك ترکیه در حالی 
منتشر می شود که اقتصاد ترکیه در رکود 
به سر می برد، ارزش لیر به دلیل مناقشات 
سیاسی و رکود موجود در ترکیه، سقوط 
کرده و به تازگی ســه بانک بزرگ این 
کشــور- بانک های زراعــت، وقف و 
هالــک- با کاهش تاریخی، نرخ ســود 
وام مســکن را به ۶4/۰ درصد رساندند 
تا بازار مسکن از رونق نیفتد و از تبعات 
اقتصادی شــیوع کرونا بکاهند؛ بنابراین 
حضور ســرمایه های خارجی به ویژه از 
طرف ایرانی هــا، راه نجات بزرگی برای 

دولت اردوغان ایجاد کرده است.

رکورد تازه ایرانی ها در ترکیه 

خرید ۶ هزار و ۴۲۵ ملک در ۱۱ ماه گذشته 
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 ســال ها پیش از اینکه چهره های نامداری 
مانند عزت اله انتظامی، مرتضی احمدی، جمشید 
مشــایخی و ... در تئاترهای الله زار بدرخشــند، 
هنرمندان دیگری از نســل های قبل تر چراغ این 
خیابان را روشن نگه داشته اند، هنرمندانی که حاال 
بعد از گذر سالیان، گرد فراموشی بر نام و آوازه شان 

نشسته است.
تئاترهای الله زار در ســالیان دور مکان هنرنمایی 
بســیاری از چهره های تاثیرگــذار بوده اند ولی از 
آنجاکه در آن دوره نشریات به وسعت امروز نبوده 
و فرهنگ شــفاهی تســلطی بی چون و چرا بر ما 
داشته، جمع زیادی از آنان تنها در حافظه کسانی 

زنده هستند که شوق یادآوری گذشته را دارند.
اما پیمان شیخی روزنامه نگاری که چند بار برای 
نوشتن کتاب هم دست به قلم شده، در تازه ترین 
کتاب خود با نام »فراموش شدگان خیابان الله زار«به 
زندگی هنــری ده تن از هنرمندانــی پرداخته که 
روزگاری تئاتر الله زار را رونق بخشــیده اند ولی 

امروز به دست فراموشی سپرده شده اند.

شیخی در گفتگو با ایسنا درباره نگارش این کتاب 
توضیــح می دهد: در این کتــاب زندگی ده تن از 
هنرمندان قدیمی تئاتر کشورمان بررسی می شود 
که پیش از نســل اســتادانی مانند آقایان انتظامی، 
مشــایخی و ... در الله زار فعــال بوده اند. چراکه 
درباره این استادان عزیز کتاب های مختلفی وجود 
دارد اما درباره نسل های قبلی، کمتر کتابی داریم و 
از این جهت جــای آنان در آثار مکتوب ما خالی 

است.
او که در این کتاب بــه زندگی هنری هنرمندانی 
چون معزالدیوان فکری ارشــاد، سید علی نصر، 
اســماعیل مهرتاش، عبدالحســین نوشین، رفیع 
حالتی، هوشــنگ ســارنگ، نصرت اله محتشم، 
اصغر تفکری، صادق بهرامی و غالمحسین نقشینه 
پرداخته اســت، ادامه می دهد: این چهره ها برغم 
تاثیرگذاری فراوانی که در دوره خود داشــته اند، 
برای نسل امروز ناشناخته هستند در حالیکه آنان 
در دهه 3۰ بســیار پرکار بوده اند و کسانی که در 
آن مقطع تماشاگر تئاتر بوده اند، حتما به یاد دارند 

که وقتی نام بازیگری همچون هوشــنگ سارنگ 
در اعالن نمایشــی دیده می شد، مردم برای دیدن 
بازی او در تئاتر نصر یا همان تئاتر تهران چگونه 
صف می کشیدند و چه راه بندانی در خیاان الله زار 
درست می کردند؛ ازدحام عجیب و غربیی که نسل 
ما در تئاترهای بعدی کمتر نظیر آن را دیده است.

شیخی در ادامه از عبدالحسین نوشین هم به عنوان 
دیگر نخبه تئاتر در آن مقطع یاد می کند و می گوید: 
شــوربختانه جنبه هنری این هنرمند در زیر سایه 
انگ سیاسی که به او زده می شود، کمرنگ شده در 
حالیکه نوشین در آن مقطع هنرمندی بزرگ بوده 
که به مناســبات حرفه ای تئاتر توجه داشته است. 
این افراد در زمانی تئاتر کار کرده اند که هیچ نظم 
و قاعده ای وجود نداشته است ولی هنرمندی مانند 
نوشــین به اصولی مانند طراحی، موسیقی و همه 

جوانب هنری تئاتر توجه داشته است.
او که پیــش از این پنج کتاب دیگــر هم درباره 
تئاتر ایران نوشته اســت، فراموش کردن بزرگان 
و پیشکسوتان را یکی از بدبختی های بزرگ تئاتر 

امروز می داند و ادامه می دهد: عادت کرده ایم درباره 
بزرگان سنگ پرانی کنیم و این تاسف بار است.

شــیخی درباره گردآوری اســناد و مدارك برای 
نگارش این کتــاب نیز توضیح می دهد: بیشــتر 
اطالعات ایــن کتاب از راه گفتگو بــا پیرزنان و 
پیرمردان تهران به دســت آمده است. چراکه پیش 
از این سال ها درباره تهران قدیم تحقیق می کردم و 
در همین آشنایی ها و دوستی ها، اطالعات زیادی 
از طریق گفتگو با افراد موی سپید کرده به دست 
آوردم . در همین کوچه گردی هایی که برای تهیه 
مطالب برنامه رادیویی تماشاخانه های تهران انجام 
می دادم، با بازیگران قدیمی هم آشــنا و هم کالم 
می شــدم و برخی از آنان مانند محمدعلی رازقی 
که در تئاترهای فرهنــگ و تهران فعال بوده اند و 
خوشــبختانه از نعمت وجودشــان بهره مندیم ، 
عکس ها و مدارکی در اختیارم گذاشتند که هر یک 
همچون گنجی گرانبهاســت و ایشان بی دریغ این 

گنج را با من سهیم شدند.
او اضافه می کند: عالوه بر این توانســتم اعضای 

خانواده بخشی از این هنرمندان پیشکسوت را پیدا 
کنم و از راه گفتگو با آنان نیز اطالعات ارزشمند 

بسیاری دریافت کردم.
شــیخی می افزایــد: بنابراین بخش عمــده ای از 
اطالعات این کتاب مبتنی بر گفتگوهای شــفاهی 
اســت در کنار آن در البه الی روزنامه های خیلی 
قدیمی جست و جو کرده ام و بخشی را هم از میان 

خاطرات سیاسیون بیرون کشیده ام.
او تاکید دارد کــه در این کتاب که حدود ده روز 
پیش از سوی نشــر »غنچه« منتشر شده، فقط به 
جنبه های هنــری زندگی این هنرمندان پرداخته و 

نگاه سیاسی نداشته است.
شیخی در ادامه با ابراز تاسف از ضعف تبلیغات و 
اطالع رسانی در زمینه کتاب های تئاتری می افزاید: 
ما به عنوان کسانی که ســال ها در رسانه فعالیت 
کرده ایم، با تمام عشــقی که به خانواده های خود 
داریم، بیشتر زمان و انرژی مان را در خانواده تئاتری 
خود صرف کرده ایم ولی شوربختانه کمتر از سوی 

این خانواده حمایت شده ایم.

او در عین حال خاطرنشان می کند: به هیچ عنوان 
مقصودم هنرمندان نیســت که همیشــه لطف و 
همراهی داشــته اند بلکه منظــورم مرکز هنرهای 
نمایشــی به عنوان متولی تئاتر کشور است. کسی 
از این مرکز بودجه ای نمی خواهد ولی متاسفیم به 
عنوان متولی تئاتر کشــور و سایت تخصصی تنها 
سایت تخصصی تئاتر ایران است، هرگز به کتاب ها 
و پژوهش هایی که توسط افراد مختلف در حوزه 

تئاتر انجام می شود، توجه نمی کنند.
شــیخی اضافه می کند: مرکز هنرهای نمایشی که 
در تمام شــهرها نماینده دارد، به راحتی می تواند 
اخبــار و اطالعات کتاب های تئاتری را در اختیار 
آنان بگذارد و حتی تعدادی نسخه برای شهرهای 
مختلف خریداری کند تا هــم آنان از کتاب های 
تئاتری بهره مند شوند و هم از آن ناشر و نویسنده 
حمایتی صورت بگیرد. مگر در ســال چند کتاب 
در حوزه تئاتر منتشــر می شود که این چنین مورد 
بی اعتنایی متولی تئاتر و رسانه تخصصی آن قرار 

می گیرد.

فراموش شدگان خیابان الله زار را بشناسید

ستاره هایی که فراموش شدند

 رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
گفت: باید به میراث جاده ابریشم به عنوان طرح 

مشترك کشورهای عضو اکو توجه کرد.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، تفاهمنامه همکاری 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و مؤسسه 
فرهنگی اکو با هدف توسعه همکاری های مشترك 
بین المللی و تحکیم پیوســتگی های فرهنگی، به 
امضای ابوذر ابراهیمی ترکمان و سرور بختی رسید.
ابــوذر ابراهیمی ترکمان با اشــاره بــه زمینه های 
همکاری ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و 
مؤسسه اکو گفت: در راستای امضای این سند که 
برای اولین بار منعقد می شود، برنامه های مشترك 

فرهنگی برای ارتقای فعالیت ها و ارتباطات دوجانبه 
در سطح منطقه اجرا خواهد شد.

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با تأکید بر 
وجود ظرفیت مناسب همکاری بین سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی و مؤسسه اکو افزود: امیدواریم 
در آینده ای نزدیک، علی رغم محدودیت های ناشی 
از ویروس کرونا، بتوانیم همکاری های خوبی را با 

یکدیگر رقم بزنیم.
وی اظهار کرد: هم افزایی رایزنان فرهنگی ایران در 
کشورهای عضو اکو بسیار سودمند خواهد بود. این 
ظرفیت عظیم نیازمند فضایی است تا در چهره ای 

نو و بین المللی تجلی یابد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی تأکید 
کرد: فرهنگ در بین کشورهای عضو اکو، موضوع 
بســیار مهمی است و مشترکات بســیار فراوانی 
در بین کشــورهای عضو اکو وجــود دارد که در 
این میان، جمهوری اســالمی ایران سهم بسزایی 

برخوردار است.
قرابتفرهنگیبینکشورهایعضواکو

ابراهیمی ترکمان با اذعان اینکه جاده ابریشم یکی از 
طرح های مهم مشترك کشورهای عضو اکو است، 
گفت:  بسیاری از کشورهای عضو اکو، عضو جاده 
ابریشم هستند، از این رو باید میراث جاده ابریشم 
به عنوان یکی از طرح های مشــترك کشورهای 

عضو اکو مورد توجه قرار گیرد. کشورهای عضو 
اکو، قلب این جاده به شمار می آیند که می توانند 
در این مســیر کارهای مشترك بسیار ارزشمندی 

انجام دهند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با اشاره 
به میراث پُربار و غنی فرهنگی کشورهای عضو اکو 
اظهار کرد: جاده ابریشم اگرچه یکی از بزرگترین 
طرح های اقتصادی دنیاست، اما مهمترین مسئله ای 
که در آن اتفاق افتاده، موضوع فرهنگ و هنر است.
وی تأکید کرد: ایران و کشورهای عضو اکو سهم 
ارزنده ای در ارتقای فرهنگ کشورهای یکدیگر در 
مسیر جاده ابریشم دارند. امید است با امضای این 

تفاهمنامه که محصول چندین نشست نشست و 
گفت وگو بین کارکنان دو مرکز است و دربردارنده 
نقاط اصلی و مشترکات فرهنگی هستند، بتوانیم از 
میراث مشترك به خوبی پاسداری کنیم و با قدرت 

در حوزه فرهنگی خود گام برداریم.
نهادینهسازیهمکاریهایدوجانبه

رییس مؤسسه فرهنگی اکو امضای این تفاهمنامه 
را پایه و اساس همکاری های مشترك فرهنگی در 
منطقه پهناور اکو دانست و حضور رایزنان فرهنگی 
ایران در کشورهای عضو اکو را در راستای اجرای 
فعالیت های مشترك و تقویت ارتباطات، مثمرثمر 

برشمرد.

ســرور بختی، در ادامه بر لزوم معرفی و اشــاعه 
میراث فرهنگی اعضای اکو با هدف حفظ هویت 
فرهنگی و نهادینه ســازی همکاری های دوجانبه 

بین کشورهای عضو اکو، تأکید کرد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

میراث جاده ابریشم باید طرح مشترک کشورهای اکو باشد

بدینوسیله به اطالع می رساند شرکت آب منطقه ای زنجان در نظر دارد مزایده »فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای 
زنجان شامل اقالم فوالدی ) تیرآهن، میلگرد، درب و پنجره و ... ( ، پلی اتیلن، چدنی، برنجی، الکترو موتور ، ژنراتور و ...« 
به شــرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به صورت 

الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار این آگهی مزایده خواهد بود.

*الزم به ذکر است دیگر شرایط و مهلت های زمانی مزایده مطابق با مفاد اسناد مزایده خواهد بود.
تضمین شرکت در مزایده مبلغ 6920375000) شش میلیارد و نهصد و بیست میلیون وسیصد و هفتاد و پنج هزار( ریال است که می بایست 
مطابق با مفاد آیین نامه تضمین در معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران طبق 

مفاد اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

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

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

پیشنهادی وی در سامانه بازگشایی نخواهد گردید.
*الزم به ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مزایده 

واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- برنده مزایده می بایست وجه موضوع مزایده را نقدا«پرداخت نموده و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین مقررات بر عهده 

خریدار می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

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

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

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

آگهی مزايده عمومی

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

م ز 99/1
نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای زنجان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های آبخیزداری استان زنجان را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه ) دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ( از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی:www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 8 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/10/22 می باشد.

آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت : ساعت  17 عصر روز چهارشنبه تاریخ 99/10/24
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت 09:00صبح روز  دوشنبه تاریخ 99/11/06

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز دو شنبه تاریخ 99/11/06
پیشنهاد دهندگان بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته آب  یا کشاورزی یا ابنیه از مراجع ذیصالح باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به نشانی ذیل مراجعه فرمایید : 
زنجان - خیابان خرمشهر ، خیابان عدالت دوم غربي ، اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان زنجان 

و تلفن تماس ۰2433777۰11- ۰2433777949

مبلغ تضمین مبلغ برآورد ) به ریال (عنوان پروژه
) به ریال (

پروژه آبخیزداری- کنترل سیالب حوزه آبخیز شهری آببر استان 
زنجان)عملیات سنگ و مالتی 31۰۰ مترمکعب، عملیات خاکی 488۰ 

مترمکعب، ریپ راپ 23۰ مترمکعب، عملیات بتونی 3۰ مترمکعب(
18.۰۰1.93۰.9679۰۰،۰96،۵48

 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
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دوشنبه 22 دی ماه  1399 / نمره 692 / سال سوم

کلنگ ده ساله
 آیا وعده بهره برداری از کمربندی قیدار رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟

 کمربندی شهرستان قیدار با گذشت بیش 
از یــک دهه از کلنگ زنی هنــوز زیر بار ترافیک 
نرفته است و معلوم نیست که وعده های مسووالن 
امر برای بهره بــرداری از پروژه در هفته های آتی 

شکل واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟
به گزارش تسنیم، کمربندی شهر قیدار پروژه ای 
نام آشــنا برای مردم اســتان زنجان و استان های 
همجوار اســت که روزانه در حال آمد و شد از 
این محور هســتند اما این پروژه برای ۱۶۰ هزار 
نفر از ساکنان شــهر قیدار معنا و مفهوم دیگری 
دارد چراکه از ســالیان گذشته تاکنون تصادفات 
خونینی در این محل رخ داده و حوادث ناگواری 
بر ذهن و فکر مــردم این منطقه و عبورکنندگان 
از این محور هک شده اســت. در کمال تاسف 
این اتفاقات تمامی ندارد چراکه عبور ماشین های 
ســنگین از شــهر قیدار به دلیل نبود کمربندی 

همچنان ادامه دار است.
اما وجــود همین حوادث تلخ در طول ســالیان 
گذشته سبب شد تا مسووالن امر به فکر ساخت 
پــروژه کمربندی شــهر قیدار بیفتنــد در همین 
راستا آذر ماه ۸۸ کلنگ ساخت کمربندی توسط 
استاندار وقت محمد رئوفی نژاد به زمین زده شد و 
طبق اعالم وی قرار بر این بود پروژه تا پایان سال 
مالی ۸9 به اتمام برســد و زیر بار ترافیک برود. 
اما علی رغم کلنگ زنی این پروژه در سال ۸۸، این 
پروژه پس از دو سال یعنی ششم اردیبهشت ماه 
ســال 9۰ با قرارداد 3۶ ماهه به پیمانکار واگذار 
شــد. با این وجود طبق اعالم کارشناسان به دلیل 
نبود اعتبار الزم پروژه در مدت مقرر نتوانســت 
پیشرفت چندانی را تجربه کند به همین دلیل در 
سال 93 پروژه دوباره توسط پیمانکار تمدید شد 

تا بلکه با تزریق اعتبار به سرانجام برسد.
اما انگار این تمدید قــرارداد به دلیل نبود اعتبار 
تبدیل به داستانی تکراری شد و در طول سال ها 
همچنان ادامه دار است چراکه هنوز هم با گذشت 
بیش از ۱۱ ســال از کلنگ زنــی این پروژه هنوز 

زمــان بهره بــرداری از 
نیست.  مشخص  طرح 
اینکــه در طول این  با 
مســووالن  ســال ها 
مختلف وعده افتتاح آن 
را در زمان های متفاوت 
داده انــد امــا تــا حال 
حاضر قطار وعده ها به 
نرسیده و چشم  مقصد 
همچنان  مردم  انتظاری 

ادامه دار است.
بعد از گذشــت هشت 
ســال از کلنگ زنی این 
وثوق  کلیم الــه  پروژه 
فرنشــین وقــت راه و 
شهرسازی استان زنجان 
بهمن ماه 9۶ اعالم کرده 
بود اگر اعتبار الزم برای 
پــروژه اختصاص یابد 
در نیمه نخســت سال 
97 شــاهد بهره برداری 
شــهر  کمربنــدی  از 
ولی  بود  قیدار خواهیم 

وعده ای که شکل واقعیت به خود نگرفت.
همین طور دی ماه 9۶ احمد بیگدلی نماینده وقت 
مردم خدابنده در مجلس گفته بود که اگر دولت 
بدهی پیمانکاران را پرداخت کند، کمربندی قیدار 
در سال 97 قابل استفاده خواهد بود اما این وعده 

نیز تنها در حد همان حرف باقی ماند.
وی همچنیــن ۱3 آبــان 9۸ در گفت و گو با این 
رسانه اذعان کرده بود: به این پروژه تا سال ۱39۵ 
توجه قابل توجهی نشده بود اما با پیگیری انجام 
شــده 4۰ میلیارد تومان اعتبار تاکنون برای طرح 
کمربندی شهر قیدار به عنوان بخشی از کل طرح 
تخصیص پیدا کرده و این کمربندی به مسافت ۱۵ 
کیلومتر آذر ماه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

اما آنچه که مسلم است این موضوع می باشد که 
آذر ماه 9۸ نیز به اتمام رسیده و بیش از یک سال 
از این وعده سپری شده اما مردم همچنان چشم 

انتظار بهره برداری از این طرح هستند.
با این حال پرســش این اســت که بعد از خلف 
وعده های بســیار باالخره چــه زمانی کمربندی 
قیدار مورد بهره برداری قــرار می گیرد و زیر بار 
ترافیک می رود؟ آیا سفر رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور به استان زنجان که به تازگی انجام 
گرفت نتیجه ای برای به بهره برداری رساندن این 

پروژه داشته است؟
ابوالفضل ســلیمانی رییــس اداره نظــارت بر 
ساخت راه های راه و شهرسازی استان زنجان در 

گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: پروژه کمربندی 
قیــدار و تقاطعات آن ذیل طــرح کبودرآهنگ- 
قیدار- ســلطانیه است. در این طرح سه قطعه به 
طول 72 کیلومتر در حال اجرا اســت که بر پایه 
اولویت بندی، ترافیک و اعتبار مقرر شده تا فعال 

یک باند از پروژه افتتاح شود.
وی با بیان این که قطعه دو این پروژه نیز به دلیل 
حجــم تصادفات باال برای راه  و شهرســازی از 
اهمیت ویژه ای برخورد دار اســت، افزود: تالش 
می شود بعد از اینکه محور اول از لحاظ ترافیکی 
به حد اشباع رسید عملیات اجرایی باند دو آغاز 
شــود با این حال باید ذکــر گردد تا حال حاضر 
قریب بــه ۸۵ میلیارد تومان صرف ســاخت و 

پروژه  اول  باند  تکمیل 
که دارای پنج تقاطع غیر 
می باشد  نیز  هم ســطح 

صرف شده است.
رییــس اداره نظــارت 
بر ســاخت راه های راه 
و شهرســازی اســتان 
زنجــان با بیــان اینکه 
اعتبار  نبود  شوربختانه 
ســد راه تکمیل بیشتر 
پروژه هــای نیمــه کاره 
اســتان اســت، گفت: 
یک  تکمیل  بر  اولویت 
بوده  پروژه مذکور  باند 
با  و هم اکنــون تقریبا 
99 درصــد پیشــرفت 
تکمیل شــده است اما 
از لحــاظ نصب عالئم 
نواقصی وجود دارد که 
اگر برطرف شــود این 
محور ظــرف دو هفته 
آینده زیر بــار ترافیک 
می رود و این در حالی 
اســت که افتتاح رسمی پروژه در دهه فجر انجام 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پروژه کبودرآهنگ- قیدار- 
ســلطانیه که کمربندی قیدار را نیز شامل می شود 
امسال جزو پروژه های جهش تولید استان معرفی 
شــده بود، تصریح کرد: رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در ســفر خود به استان زنجان در 
امرداد ماه سال کنونی قول اختصاص 2۵ میلیارد 
تومــان اعتبار برای تکمیل این پــروژه را داد اما 
تا حــال حاضر فقط ۵9 درصــد از رقم مذکور 
تخصیص یافته است.  با توجه به اینکه این اعتبار 
نیز از محل اوراق سه ســاله در نظر گرفته شده 
می توان اذعان کرد که تا حال حاضر تنها ۶ میلیارد 

تومان از سفر ایشان به این پروژه تخصیص یافته 
اســت. در این راستا عبدالحســین علی اکبری، 
فرنشــین راه و شهرسازی اســتان زنجان نیز در 
گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: کمربندی قیدار 
جزو  پروژه کبودرآهنگ- قیدار- سلطانیه است 
که تا حال حاضر ۱۸ کیلومتر از مســیر با داشتن 
پنج تقاطع غیر هم ســطح کامال آماده شده و در 
مرحله تجهیز عالئم ایمنی قرار دارد اما نواقصی 
در نصب این عالئم وجود داشت که در حال رفع 
آن هســتیم و به محض این کــه پلیس راه ایمنی 

مسیر را تایید کند پروژه افتتاح خواهد شد.
همین طــور مســعود بیات منش فرنشــین راه  و 
شهرسازی استان زنجان نیز پیش از این در جمع 
خبرنگاران استان، اعالم کرده بود: کمربندی قیدار 
به طور غیر رسمی به بهره برداری رسیده است و 
اولویت بعدی نیز اجــرای قطعه دو پروژه یعنی 
حد فاصل بین قیدار تا ســلطانیه است که سعی 
می شود تا در سال ۱4۰۰ قسمت عمده پروژه به 

اتمام برسد.
با تمام این ها قیدار محل آمد و شــد ساکنان این 
شهرستان و 22۰ روستای آن است از سویی دیگر 
همواره مسافران اســتان های کردستان، همدان و 
کرمانشــاه از این مســیر رفت و آمد می کنند و با 
توجه به این که حجم آمد و شــد و تصادفات در 
آن باال است، ساخت و بهره برداری از کمربندی 

در این شهرستان امری اجتناب ناپذیر است.
اما طبق شواهد موجود با گذشت سالیان طوالنی 
ساخت این کمربندی و بهره برداری از آن تا حال 
حاضر محقق نشــده اســت. با این وجود طبق 
وعده ای که مســووالن امــر داده اند انگار رویای 
دیرینه مردم این شهرستان شکل واقعیت به خود 
خواهــد گرفت و این پروژه ظرف دو هفته آینده 
به بهره برداری رســیده و زیر بار ترافیک خواهد 
رفت با این حال امید می رود این وعده امســال 
شکل واقعیت به خود بگیرد و به سال های بعدی 

موکول نشود.

 فعاالن باشگاه های بدنسازی پرورش اندام 
با گرفتن شــهریه ماهانه گذران زندگی می کنند و 
هم اکنون باشــگاه ها چندین ماه است که تعطیل 
هستند و درآمد باشگاه ها صفر شده، اما هزینه ها 
از جمله اجاره محل باشگاه و هزینه های شخصی 
زندگی ادامه دار بوده است و هم اکنون این قشر با 

بحران اقتصادی مواجه شده اند.
به گزارش فارس، شیوع کرونا، تأثیرات اقتصادی 
فراگیری داشته است برخی از کسب وکارها، مانند 
سالن های سینما، کنسرت، تئاتر و حتی هتل ها در 
برخی استان های کشــور، به کلی تعطیل شده اند 
و  تعطیلی این کسب وکارها، ضرر بسیاری برای 

صاحبان آن ها به همراه داشته است.
عالوه بر موارد فوق برخی دیگر از کسب وکارها، 
مانند رســتوران ها، آژانس ها، کافی شاپ ها و...نیز 

بعد از شیوع کرونا، وضع شان کساد شده است.
اما یکی از کســب و کارهایی کــه هم در حوزه 
ســالمتی آســیب دیده و هم به لحاظ اقتصادی 
صدمات جبران ناپذیری به آن وارد شــده است، 

باشگاه  های ورزشی است.
باشگاه های ورزشی در واقع نقش مهمی در ایجاد 
اشتغال در بخش ورزش دارند و از طرفی به علت 
استقرار تجهیزات ورزشی نیازمند فضاهای بسیار 
بزرگ هستند که این فضاهای ورزشی اجاره بهای 
قابل توجهی را متحمل مدیریان باشگاه ها می کند، 
به همین خاطر در روزهای شیوع ویروس کرونا 

باشگاه داران ضرر هنگفتی را متحمل شده اند.
تعطیلیباشگاههایورزشیوسایهسیاهکرونا!

هزینه های زندگی شــخصی، اجاره بهای فضاها، 
هزینه های آبونمان برق، آب و گاز و... موجب شده 
است که فعاالن این بخش با مشکالت اقتصادی 

جدی روبرو شوند.
فعاالن باشگاه های بدنسازی پرورش اندام با گرفتن 
شهریه ماهانه گذران زندگی می کنند و هم اکنون 
باشــگاه ها چندین ماه است که تعطیل هستند و 

درآمد باشــگاه ها صفر 
اما هزینه ها  شده است، 
اجــاره محل  از جمله 
هزینه های  و  باشــگاه 
شخصی زندگی ادامه دار 
بوده است و هم اکنون 
بحران  بــا  قشــر  این 
اقتصادی مواجه شده اند.

اســتخرها هــم همین 
گونــه اســت مدت ها 
است که تعطیل هستند 
جبران  هزینه هایشان  و 
ســوی  از  نمی شــود. 
این  از  بســیاری  دیگر 
مکان های  در  باشگاه ها 
استیجاری بوده اند و این 
روزها بــرای پرداخت 
دارای  هزینه هایشــان 
مشکالت عدیده هستند.
باشــگاه های  امــروز 

ورزشــی و مجموعه های مرتبط دچار مشکالت 
عدیده هستند، این روزها تعطیلی این باشگاه ها در 
حفظ و سالمتی مردم در برابر کرونا کمک می کند 
اما نباید فراموش که ورزش خود موجب ارتقای 
ایمنی بدن شده و می تواند با بیماری ها مقابله کند، 
از همین رو بایــد راه حل بینابین پیش گرفت تا 
هم مردم در امان باشند و هم باشگاه  داران متضرر 

نشوند.
درآمدباشگاهدارانصفرشدهاست

یکی از باشگاه داران در این باره به خبرنگار فارس 
گفت: کرونا باشــگاه داران را ورشکســته کرده و 
برخی از همکاران فعال در این حوزه باشگاه ها را 

واگذار کرده اند.
وی با اشاره به اینکه باید شرایط فعالیت باشگاه ها 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی فراهم می شد؛ 

اضافــه کرد: تعطیلی باشــگاه ها به بحث قهرمان 
پروری هم آســیب زده است، چون اکثر قریب به 
اتفاق ورزشکاران و قهرمانان استان برآمده از همین 

باشگاه های بدنسازی هستند.
این فعال ورزشی با بیان اینکه فعاالن باشگاه های 
بدنســازی پرورش اندام با گرفتن شهریه ماهانه 
گذران زندگی می کنند و هم اکنون که باشگاه ها 
تعطیل هســتند، درآمد آنها صفر شــده است، 
اضافه کرد: درست اســت که باشگاه ها تعطیل 
هستند اما هزینه ها از جمله اجاره محل باشگاه 
و هزینه های شــخصی زندگی ادامه دار بوده و 
همین موضوع مشــکالت باشــگاه داران را دو 

چندان کرده است.
وی افزود: هم اکنون باشــگاه داران با مشــکالت 
اقتصادی مواجه شدند و برخی باشگاه ها به علت 

افزایــش هزینه ها قادر به ادامه نیســتند و مجبور 
هستند باشگاه های ورزشــی خود را جمع آوری 
کنند. این فعال ورزشــی تاکید کرد: پرداخت وام 
نیز به فعاالن باشگاه های ورزشی موجب بدهکار تر 
شدن این قشر شده و مشکلی از آنها حل نمی کند.
فرنشین ورزش و جوانان استان زنجان نیز با اشاره 
به اینکه ورزش باید در جامعه تقویت شود، گفت: 
بایــد از بیماری های غیرواگیری که در پس کرونا 

وجود دارد، هم ترسید.
علی خلیلی افزود: با گذشت ماه ها پس از تعطیلی 
باشگاه ها، شاهد افت محسوس سرانه ورزش در 
بعد همگانی و قهرمانی هستیم که این خود حاکی 
از آن اســت که در دوران پساکرونا باید با انرژی 
مضاعف تری برای جبران این عقب ماندگی تالش 

کنیم.

بیکاری۳هزارنفردر
اثرتعطیلیباشگاههای

ورزشی
وی تصریــح کرد: 3۶۱ 
در  ورزشــی  باشــگاه 
استان فعال است و تنها 
منبع ارتزاق باشگاه داران 
و  اســت  محل  همین 
باشــگاه ها  از  برخــی 
هم قبــل از کرونا هم 
اســتیجاری بوده است 
و همیــن امــر موجب 
ضرر بسیاری در حوزه 

ورزش شده است.
و  ورزش  فرنشــین 
زنجان  اســتان  جوانان 
بحث  بــه  همچنیــن 
کم  و  کرونــا  مضرات 
تحرکــی ناشــی از آن 
اشاره کرد و گفت: ضرر 
ناشــی از کم تحرکی کرونا کــم از ضرر مالی آن 
نیســت و شیوع بیماری های غیرواگیر شاید یکی 
از مهمترین آســیب های کرونا در حوزه ورزش 
همگانی باشد. معاون ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان نیز در این باره به خبرنگار 
فارس گفت: تعطیلی باشگاه های ورزشی موجب 
بیکاری حدود 3 هزار نفر شده است و این موضوع 

بسیار تاسف برانگیز است.
محمدعلی حمزه پور با اشاره به نشست مشترك 
مسووالن ورزشی با مسوالن ستاد استانی کرونا از 
جمله معاون سیاسی استاندار زنجان در ارتباط با 
بازگشایی باشگاه های ورزشی گفت: سالمتی مردم 
از اهمیت واالیی برخوردار اســت، اما باید فکری 
به حال باشگاه داران نیز کرد، چرا که به شدت در 

ضرر هستند.

وی با اشاره به اینکه به علت ضرر مالی وارد شده 
در این روزها 2۵ باشــگاه ورزشــی تعطیل شده 
است، تصریح کرد: البته در این روزها تسهیالت 
کرونایی نیز پرداخت شــده که مبلــغ آن معادل 

اشتغالزایی برای 27۸ نفر بوده است.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان از پرداخت تسهیالت دیگری به موسسین 
باشگاه ها نیز خبر داد و گفت: سقف این تسهیالت 
بانکی 7۰ میلیــون تومان با کارمــزد ۱2 درصد 
و بازپرداخت دو ســاله بــوده و برای حمایت از 

موسسین باشگاه های ورزشی پرداخت می شود.
حمزه پور گفت: برای اســتفاده از این تسهیالت 
بانکی، موسسین باشــگاه های ورزشی که دارای 
مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان هستند 
می توانند پس از عضویت در ســازمان سامانه میز 
خدمت الکترونیکــی وزارت ورزش و جوانان به 
نشــانی sd.msy.gov.ir و تکمیــل فرم های 

مربوطه درخواست خود را ثبت کنند.
رییس هیأت بدنسازی استان زنجان نیز با اشاره به 
اینکه باشگاه داران جزو هیچ صنفی نیستند اما در 
جریان کرونا متحمل ضرر و زیان بسیاری شدند، 
تصریح کرد: انتظار باشگاه داران حمایت بود، چرا 
که با شرایط به وجود آمده، برخی باشگاه های خود 

را جمع آوری کردند.
مهران زرگری اجاره باشگاه های بدنسازی را از 3 
تــا 2۰ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: عالوه بر 
این درآمد باشگاه داران از محل حضور ورزشکار 
هم حذف شده و از طرفی مبالغ حامل های انرژی 

را نیز باید پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه باشگاه های ورزشی در واقع 
سفیران ســالمتی جامعه هستند، تصریح کرد: در 
همان روزهای ابتدایی کرونا باشگاه ها به صورت 
کاکل گندزدایی و موارد مربوط به ضدعفونی این 
اماکن را انجام دادند اما امروز شاهد ضرر این قشر 

از جامعه هستیم.

باشگاه داری در وضعیت قرمز! زور کرونا چربید

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 9960327008000409 مورخه 99/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادری سنبل آبادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 747 کد ملی 4284218786 
صادره از زنجان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی تحت پالک 406 فرعی از 63 اصلی به مساحت 55024/9 مترمربع واقع در قریه سنبل آباد سلطانیه خریداری 
از مالک رسمی آقایان فرض اله ابراهیمی فرزند اسماعیل و ابراهیم ابراهیمی فرزند اسماعیل  محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/22
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000410 مورخه 99/9/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا نادری سنبل آبادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 747 کد ملی 4284218786 صادره از 
زنجان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی تحت پالک 405 فرعی از 63 اصلی به مساحت 41704 متر مربع پالک فرعی از 63 اصلی واقع در واقع در قریه سنبل آباد 
سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقایان ابراهیم ابراهیمی فرزند اسماعیل  و مهدی تقی پور فرزند عبداله محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/22
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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سوار زورق بی بادبان رد هب ردی
دوباره زعم کجا داری ای دل سفری ؟

تو را قرار همیشه است با سفر ، هن مگر
بگندد آب اگر با سکون کند سپری ؟

دل من ! آی ! حذر کن هک بحر رام پسند
هب صخره اهت نکوبد هب جرم خیره سری

چو رهسپار هب ردیای بی کراهن شوی
حذر ! هک ره زننندت فسون غول و رپی

حذر کن هک موج بال ، رد کمین نشسته تو را
هک تخته بشکندت چون ز ورهط می گذری

هب بوی خون هچ هب گردت زنند حلقه ی مرگ
چگوهن می رهی از کام کوهس گان جری ؟

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
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چهارسو

  پل ســردار واقع در جنوب غربی شــهر 
زنجــان بــر روی رودخانــه زنجانرود توســط 

قاچاقچیان گنج جو مورد تخریب قرار گرفت.
زنگان امروز به طور اختصاصی به انتشار این خبر 

و عکسهای مربوط به آن می پردازد.
پل سردار متعلق به دوره قاجاریه است و در محور 
جنوب غربی حومه شــهر زنجان روی رودخانه 

زنجانرود قرار دارد.
این پل قدیمی در سال قمری ۱333 توسط سردار 
ذوالفقارخان اســعدالدوله پسر حسین قلی خان 
نظام العداله روی روخانه زنجانرود ســاخته شد و 

به پل قلتوق هم شهرت دارد.
ذوالفقارخان اســعدالدوله از متمکنین و متنفذین 
والیت خمســه در عهد قاجار بوده که سرکردگی 

برخی از افواج این ناحیه نیز به وی واگذار شــد 
و به روایتی دیگر در دوره قاجار توســط »حاجیه 

خانم قمرتاج« نامی ساخته شده است.
پل تاریخی ســردار دارای تزئینات زیبایی است 
که چشم هر بیننده ای را می نوازد. این پل در میان 
پل های سه گانه ای که روی زنجانرود ساخته شده 
تنها پلی  اســت که دارای تزئینات معقلی زیبا در 

حاشیه طاق ها و چشمه طاق ها است.
این پل در گذشــته به دلیل نزدیکی آن به دروازه 
جنوبی شهر به پل دروازه قلتوق نیز معروف بوده 

است.
تاریخ ساخت بنای پل ســردار روی بدنه داخلی 
بزرگ ترین طاق و در داخل قاب آجرچینی شده 
زیبــا که ذکر مقدس یاعلی به صورت قرینه آن را 

دربر گرفته نقش شده اســت. درازای پل حدود 
79/۵ متر و بلندی آن در باالترین نقطه از ســطح 
بســتر رودخانه حدود ۱2 متر و عرض آن حدود 
4/۶ متر اســت؛ پل دارای ســه دهانه با طاق های 
جناغی ســت که دهانه میانــی از دهانه های دیگر 

بزرگ تر است.
در طاق هــا و بدنه بنا نیز آجرهایی به ابعاد پنج در 
2۵ در 2۵ ســانتیمتر به کار رفته اســت که سطح 
گذرگاه پل برای ارتفاع زیاد دهانه میانی، از وسط 

به دو طرف دارای شیب به نسبت تندی است.
با توجه به بقایای موجود به نظر می رسد که بستر 
رودخانه در محل برپایی پل سنگ فرشــی داشته 
که این امر مانع از شسته شدن شالوده پل و بستر 
رودخانه در زیر پایه ها، توســط جریان رودخانه 

می شــده اســت. از دیگر نکات قابــل توجه پل 
سردار تزیینات کاشــی و آجری نمای شرقی آن 
اســت که در پل های دیگر کمتر مشاهده می شود 
و در ضلع شــرقی پل تزییناتی با کاشی بر باالی 
دهلیزها و نوارهایی از کاشی در اطراف دهانه های 
پــل وجود دارد که نوار دهانه وســطی، یک نوار 
2۵ سانتی متری از کاشی و آجر لعاب دار است و 
نوار دهانه های جانبی، یک ردیف پنج سانتیمتری 

از کاشی به رنگ آبی است.
در ضلــع جنوبــی دهانه وســطی، در یک کادر 
مستطیل شکل، کتیبه ای از آجر برجسته وجود دارد 
که در دو طرف آن، تاریخ ۱333 و عبارت »یاعلی« 

به خط کوفی نوشته شده است.
روی پایه های پل نیز دو دهانه با قوس تزئینی تعبیه 

شده است. پایه های پل به عرض ۶ متر از سنگ 
های تراشیده ساخته شده و از کف رودخانه حدود 
2 متر ارتفــاع دارد. پایه ها در هر دو جهت دارای 

آب بر هستند.
آب برهای جانب باالدست به صورت چند ضلعی 
و آب برهای پایین دســت به طرز نیم دایره شکل 
گرفتــه اند. دهانه اصلی و بــزرگ پل ۱۱/۶۰ متر 
عرض و حدود ۸/۵ متر از سطح آب ارتفاع دارد. 
دهانه های کوچکتر نیز ۵/۵۰ متر عرض و ۵/۱۰ 

متر از سطح آب ارتفاع دارد.
در این پل برای سبک کردن بنا، کاهش بار اضافی 
و صرفه جویی در مصالح ســاختمانی، عالوه بر 
ایجاد دو طاق تزیینی )که به صورت پله ای رو به 
باال بر دامنه شان افزوده می شود تا به طاقی گرد در 

یک قاب گوشه دار می رسند(، در اطراف طاق و 
هسته پل، فضاهای توخالی زیادی ایجاد کرده اند.

نکته قابل توجه در ســاختمان این پل، دو فضای 
طاقداری است که در پایه های متکی به کناره های 
رودخانه- همانند دهانه های کوچکتر پل- ایجاد 

شده است.
این دهانه ها امروزه از هر دو جهت پوشیده است 
و دقیقا مشخص نیست که آیا برای سبک ترکردن 
پایه های پل ایجاد شــده یا دهانــه هایی بوده که 
 بعدها جهت باال بردن اســتحکام پایه ها بســته

شده است.
پل سردار در ســال ۱33۶ توسط وزارت فرهنگ 
و هنر با شــماره ۱4۸۵ در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.

تخریب پل سردار زنجان توسط گنج جویان
 این پل در سال 1336 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 در حالی کارزار مردمی برای بازســازی 
فوری ایوان کسرا به راه افتاده که این درخواست 
را می توان یکی از قدیمی ترین درخواست هایی 
دانســت که برای نجات یک بنــای تاریخی تا 

کنون مطرح بوده است.
به گزارش ایسنا، میانه ی دی ماه خبر رسید که 
برای دومین بار بخش هایی از ایوان خسرو فرو 
ریخت، خبری که هشدارش را متولیان میراث 
فرهنگی عراق در طول کمتر از ۱۰ سال گذشته 
بیش از دو بــار داده بودند و حتــی دو بار از 
متولیان میراث فرهنگی ایران خواسته بودند تا 
برای بازسازی این بنای تاریخی به آن ها کمک 

کنند.
از ســوی دیگر بر پایه اســناد باقــی مانده از 
نامه نگاری های گذشته؛ محمدحسن محب علی 
- مدیــر وقت دفتر ابنیــه و بافت های تاریخی 
کشــور - در ۱3 آذر ۱3۸3 از وجود گزارشی 
در این معاونــت خبر داده بود که از ترك هایی 
در تاق حرف می زدند. همین گزارش کافی بود 
که در آن زمان کارشناسان سازمان وقت میراث 
فرهنگــی آمادگی خود را بــرای بازدید از این 
بنا و بررســی وضعیت آن بــه صورت دقیق و 

کارشناسی شده اعالم کنند.
درخواســتی که عملیاتی نشــد، هر چند هفت 
ســال بعد خبرگزاری فرانسه اعالم کرد »دولت 
عراق قصد دارد شــهر ساســانی مدائن را به 
مقصد جدید گردشــگری این کشــور تبدیل 
کند«، اما این اعالم هم عاملی برای بازســازی 

این بنای تاریخی نشد.
تــا دو ســال بعد کــه رییس انجمــن علمی 
باستان شناســی ایران در پنجــم آبان ۱392 و 
در افتتاحیه  همایش بین المللی باستان شناســان 
جــوان بــه محمدعلی نجفــی - رییس وقت 
ســازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری - پیشنهاد دادکه »مدیران میراث 
فرهنگی کشــور بــه آثار فرهنگــی و تمدنی 
باشــکوه ایران در کشــورهای پیرامونی - که 
زمانی بخش از قلمرو ایراِن ســرفراز بوده اند 
- توجهی ویژه داشــته باشــند و بــا رایزنی 
بــا مقامات میــراث فرهنگی این کشــورها، 
امکان حضور باستان شناســان ایرانی را برای 
فراهم  باستان شناسی  کاوش های  و  پژوهش ها 

کنند« او این درخواســت را بــه آثار تاریخی 
کشــورهای همســایه و به خصوص عراق و 

ایوان کسرا تعمیم داد.
بی توجهی ها ادامه داشــت تا هفت ســال بعد 
یعنــی 22 بهمن ۱397 که در ســفر یک روزه 
عبداالمیــر الحمدانــی  - وزیــر فرهنــگ و 
گردشــگری عــراق - به ایــران و در دیدار با 
علی اصغر مونسان - معاون وقت رییس جمهور 
و رییس وقت ســازمان میراث فرهنگی و وزیر 

کنونی وزارتخانه میــراث فرهنگی -، در کنار 
پیشنهادهایی که برای توسعه همکاری های دو 
کشــور در بخش گردشگری و میراث فرهنگی 
داشت، به صورت جداگانه برای نجات »ایوان 
مدائن« از ایران کمک خواست، که مونسان تنها 
صحبت اش برای بازســازی کاخ کسری، اعالم 

آمادگی بود.
اما این اعالم امادگی 24 روز بیشــتر دلخوش 
کننده نبود؛ چون یعنی ۱۶ اســفند ۱397 شبکه 

سومریه اعالم کرد »شــب گذشته )۱۶ اسفند( 
بخش هایی از ایوان کسری فروریخت«.

ســرانجام قدمی نســبتا خوشــحال کننده هر 
چند تا کنون بدون عمل برداشــته شده؛ اما 23 
اسفند همان ســال، رییس جمهوری کشورمان 
در ســفر خود به عراق از ایــن محوطه دیدن 
کرد و عبداالمیر الحمدانــی - وزیر فرهنگ و 
گردشــگری عراق - نیز در زمان دیدِن این اثر 
همــراه رییس جمهور ایران، از دانشــگاه بغداد 

خواســت تا به دنبال علل خرابی بخشی از وان 
خسرو باشــند و درباره بازســازی آن تحقیق 
کنند. درخواست بعدی متولیان میراث فرهنگی 
عــراق؛ به یکم تیر ســال گذشــته برمی گردد؛ 
در نشســت ای کــه ولــی تیمــوری - معاون 
گردشگری میراث فرهنگی - به عنوان نماینده 
ســازمان وقِت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری ایران در نشست با هیات عراق و 
معاون گردشــگری این کشور حضور داشت و 

بعد از برگزاری نشست، درباره پیگیری پیشنهاد 
بازســازی »ایــوان مدائن«  قبلی عراق درباره 
)ایوان کسرا( و قبرســتان »وادی السالم« اظهار 
کرد: ایران برای بازسازی این آثار باستانی قبال 
هم اعالم آمادگی کرده بود، اما شرط آن ، تامین 
هزینه هــای متخصصان ایرانی از ســوی عراق 
اســت که اگر این شرایط از سوی آن ها فراهم 

شود، ایران در این باره اقدام خواهد کرد.
اما 23 ماه بعد یعنی در اواســط دی ماه امسال، 
این بار خود ایوان خسرو سعی کرد با رها کردن 
بخشــی از بار ســنگینی که به دوش داشــت، 
هشدارها را به سمت وضعیت نامطلوبش سوق 

دهد.
و حاال کارزاری مردمی برای نجاِت تاق کسراِی 
بی دفاع راه افتاده؛ بنایی تاریخی و بسیار مهم در 
تاریخ کشورمان که تصاویر نشان می دهند چند 
ســالی اســت فضای اطراف آن و حتی فضای 
خالی زیــر طاق، آن به زمیــن فوتبال کودکان 

عراقی تبدیل شده است.
کارزار مردمی درخواســت بازسازی فوری و 
نجات ایوان کســرا در جنــوب بغداد، خطاب 
به علی اصغر مونســان - وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی - که از ۱7 دی 
جمع آوری امضای آن آغاز شــده و قرار است 
تا ۱7 بهمن ادامه داشــته باشد، تا کنون بیش از 

3۰۰۰ امضا جمع کرده است.

در متن این نامه خطاب به مونسان آمده است: 
»خبر بسیار کوتاه و تلخ بود: »بخش دیگری از 

طاق کسری فرو ریخت.«
تاق تمدن و هویت ایرانی، در حالی نفس های 
پایانی خود را می کشــد که از همیشه بی پناه تر 
مانده و شــاید این فرو ریختن های ساالنه اش، 
فریادهای آخر مادر درمانده ایســت به ســوی 
فرزنــدان فرامــوش کارش. محلــی که روزی 
دل ایرانشــهر نام داشــت و خســرو در آن به 
دادگستری می پرداخت، هم اکنون به زمین بازی 
کودکان تبدیل شــده و ما بــه عنوان وارثان آن 
تمدن صرفًا به نظاره نشســته ایم. ملت ایران از 
جنابعالی و دیگر مسووالن مربوطه درخواست 
دارد که بدون کوچک ترین معطلی، این میراث 

کهن را نجات دهید.«

مردم برای بازسازی ایوان کسرا )ایوان خسرو( کارزار راه انداختند
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