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جلسه پیگیری مطالبات مردمی و بررسی کمبودهای کاالی اساسی 
سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر  حضور  با  مرغ  قبیل  از  استان  در 
صنعت معدن و تجارت استان زنجان و جواد تاراسی، رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 

برگزار شد.

دکتر محمدرضا صائینی بیان کرد : از ابتدای طرح سالمت نوروزی 
۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۴ فروردین جاری، ۱۹ هزارو ۱۳۶ مورد 
بازرسی در قالب ۱۰ تیم متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و 

حرفه ای در سطح استان انجام گرفت. ��ح ا�تان ز�جانروز��

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد:

استقبالازآمادگیعربستانبرایگفتوگو
بررسیعواملکاهشمشارکتمردمیدرانتخابات۱۳۹۸

محمدعلی خالق نژاد، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی اصالح طلب

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار 
کرد: ما نه به وعده ها و نه سیگنال های مثبت و 
منفی که از هنگام روی کار آمدن آقای بایدن 
مطرح شده اهمیت نداده ایم و آن چه که برای 

ما مهم است عمل واقعی آمریکاست.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده دوشنبه 
خود  خبری  نشست  اولین  در  ظهر  از  بعد 
مسائل  رعایت  خاطر  به  که  سال ۱۴۰۰  در 
کرونا در فضای باز و در میدان مشق وزارت 
خارجه برگزار شده بود در ارتباط با موضوع 
خرید واکسن کرونا از دیگر کشورها و مسائلی 
وزارت  است گفت:  زمینه مطرح  این  در  که 
کرونا  ویروس  فراگیری  بحبوحه  در  خارجه 
در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۹ نامه ای را به 
وزارت بهداشت و مقامات عالی رتبه نوشت و 
تمام موضوعات در مورد واکسن را مطرح کرد 
و ما در این مدت تمام تالش خود را برای رفع 
موانع خارجی جهت واردات واکسن کرونا و 

مسائل مربوط به تولید مشترک انجام دادیم.
وی با بیان اینکه وزارت خارجه در این زمینه 
بدون نظر وزارت بهداشت و شورای عالی کار 
نمی کند و آنها هر چیزی که از ما خواسته 
اند را انجام داده ایم، گفت: همانطور که می 
جریان  در  ظریف  آقای  گذشته  سال  دانید 
سفر به مسکو درخواست صادر کردن واکسن 
اسپوتنیک به ایران را مطرح کردند و تا کنون 
مقداری از آن وارد شده است که بیش از نیم 
مشترک  تولید  مسیر  در  است.  دوز  میلیون 
واکسن نیز همکاری هایی بین دو کشور در 

حال انجام است.
وی ادامه داد: با طرف های هندی و کوبایی 
نیز در این زمینه رایزنی هایی انجام شده است 
و در چند روز آینده از طریق کواکس واکسن 
وارد کشور می شود که بالغ بر ۲.۲ میلیون 

دوز است.
وی با بیان اینکه از چین نیز مقداری واکسن 
وارد کشور شده است ادامه داد: در جریان سفر 
اخیر وزیر خارجه چین به ایران بیش از نیم 
ساعت در جریان مذاکرات وزرای خارجه دو 
تولید  و  واکسن  موضوع  با  ارتباط  در  کشور 
مشترک آن صحبت شده است. فکر می کنم  
طی هفته های آینده واردات واکسن از طریق 

روسیه و کواکس تسریع شود.
وی همچنین به موضوع خرید واکسن از هند 
خاطر  به  ها  هندی  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
را  ها  واکسن  کنون  تا  شان  داخلی  قوانین 

ارسال نکرده اند و امیدواریم که این مسئله 
نیز حل شود.  

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوالی در ارتباط با نشست کمیسیون مشترک 
برجام در روز سه شنبه در وین گفت: آنچه 
که فردا در وین برگزار می شود با کمیسیون 
های مشترک قبلی فرقی ندارد. در روز جمعه 
نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام به 
صورت مجازی برگزار شد و در روز سه شنبه 
ادامه این نشست به صورت حضوری در وین 

برگزار خواهد شد.
کمیسیون  فصلی  نشست  داد:  ادامه  وی 
ماه  اسفند  در  که  بود  قرار  برجام  مشترک 
در  و  نشد  نهایی  آن  تاریخ  ولی  برگزار شود 

فروردین برگزار شد.
نشست  کار  دستور  مورد  در  همچنین  وی 
کمیسیون برجام گفت: دستور کار این جلسه 
ایران  علیه  آمریکا  ظالمانه  های  تحریم  رفع 
یا چگونگی اجرای تعهدات برجامی از سوی 

طرف مقابل است.
وزیران  نشست  آخرین  در  داد:  ادامه  وی 
خارجه ایران و گروه ۱+۴ که به صورت مجازی 
برگزار شد در این زمینه نیز مفصل بحث و 

گفت وگو شده بود.
این  در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
نشست با ارائه توضیحاتی در ارتباط با سند 
همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین و رایزنی 
های چند ساله ای که در این زمینه بین دو 
کشور صورت گرفته بود گفت: این سند حاوی 
انحصاری  رقم، هیچ حق  قرارداد، هیچ  هیچ 
برای طرفین و هیچ تعهد مشخص برای دو 

طرف نیست.
وی همچنین با اشاره به برخی از شایعات در 
مورد این سند از جمله حضور نیروهای نظامی 
خارجی در ایران گفت: از اساس این مباحث 
اشتباه و غلط است چرا که چنین موضوعی 
مخالف قانون اساسی است و تعهدات ملی مان 

در برابر مردم است.
وی ادامه داد: در هر قراردادی که از این نقشه 
و سند راه بیرون بیاید مدت زمان و شرایط در 

خود قرارداد ذکر می شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با تاکید بر 
اینکه نفتکش کره ای توقیف شده در ایران 
به  بنا  آزاد نشده است، گفت: وزارت خارجه 
این  وزارت خارجه  و  درخواست کره جنوبی 
کشور و با توجه به سوابق کاپیتان، کشتی و 

نفتکش توصیه هایی را در مورد این نفتکش 
به مقام قضایی ارائه کرده است و مقام قضایی 
با نظر مثبت در حال بررسی این موضوع است 
و باید منتظر تصمیم مقام قضایی در این زمینه 

بود.
وی همچنین در مورد اخبار منتشر شده در 
ارتباط با سفرنخست وزیر کره جنوبی به تهران 
کره  سوی  از  درخواستی  چنین  گفت:  نیز 
جنوبی مطرح شده و ما از این موضوع استقبال 
کرده ایم و در حال تعیین جزئیات فنی این 
سفر هستیم و به محض اینکه انجام این سفر 
نهایی و قطعی شد زمان آن را اعالم می کنیم.
وزیر  نخست  داریم که  انتظار  داد:  ادامه  وی 
راه حل  ایران حامل  به  کره در جریان سفر 
منابع  آزادسازی  چگونگی  برای  عملی  های 
باشد.  کشور  این  در  ایران  شده  بلوکه  مالی 
متاسفانه این موضوع )پول های بلوکه شده 
از  اقدامات  انجام  عدم  و  کره  سوی  از  ایران 
سوی دولت کره برای آزادسازی آن( روابط دو 
جانبه را تحت تاثیر خود قرار داده است. در 
واقع روابط دو کشور گروگان بی عملی کره ای 
ها در این زمینه قرار گرفته است و امیدواریم 
نخست وزیر کره همراه با راه حل هایی برای 
حل این موضوع به تهران سفر کند و قطعا این 
سفر می تواند در ارتقای روابط دوکشور نیز 

موثر و تاثیرگذار باشد.
وی همچنین گفت: روند در مورد آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران همانطور که پیش 

از این گفته ام روند کندی است.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت وگوی 
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد 
انتشار برخی از اخبار در ارتباط با آزاد شدن 
برخی از منابع مالی ایران در آستانه برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام در روز سه 

شنبه، گفت: اساسا چنین چیزهایی که این 
طرف و آن طرف مطرح می شود در راستای 
انحراف از دستور کار این کمیسیون در روز 
سه شنبه است. همانطور که پیش از این گفته 
ام ما با کسی گفت وگو نکرده ایم و اقدامات 
فردا یک  پذیریم. نشست  نمی  نیز  را  جزئی 
نشست فنی و حقوقی بین ایران و گروه ۴+۱ 
است و دستور جامع آن رفع جامع تحریم های 
آمریکا است و اگر بتوانیم به توافقی برسیم و 
کشورهای عضو بتوانند تعهد آمریکا را تضمین 

کنند مسیر باز می شود.
خود  های  از صحبت  دیگری  بخش  در  وی 
در این ارتباط ادامه داد: اینکه آمریکا و ۴+۱ 
چگونه به نتیجه می رسند موضوع ما نیست. 
موضوع ما کمیسیون مشترک برجام با دستور 

کار رفع جامع تحریم های آمریکا است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به سوالی در ارتباط با حواشی سریال گاندو 
و اینکه آیا پخش این سریال با فشار وزارت 
با  گفت:  است  متوقف شده  دولت  و  خارجه 

نردبان دروغ نمی توان به بام حقیقت رسید.
وی افزود: تا مادامی که این سریال یک سریال 
پلیسی و تخیلی حساب می شود اصحاب هنر 
و رسانه و هنرمندانی که به هنر فاخر آگاهی 
دارند باید در مورد آن اظهار نظر می کردند 
اینکه سازندگان این سریال  با توجه به  ولی 
اسناد  بر  مبتنی  این سریال  که  دارند  اصرار 
است و دوست دارند از آن به عنوان مستند 
تاکید می کنم که  را  این موضوع  یاد کنند 
اگر سندی در اختیار دارند به مراجع ذیربط 
ارجاع دهند و در غیر اینصورت دون شأن نظام 
جمهوری اسالمی است که بر اساس سفارشی 
پروژه ای ساخته شود و تخریب یکی از ارکان 

حاکمیت ملی را هدف داشته باشد.

ارکان  مهمترین  از  یکی  انتخابات 
دموکراسی و مردم ساالری و مجموعه 
راستای گزینش  عملیاتی است که در 
فرمانروایان با تعیین ناظرانی برای مهار 

قدرت تدبیر شده است.
مفاهیمی نظیر مشارکت سیاسی، توزیع 
مشروعیت  نخبگان،  چرخش  قدرت، 
حکومت، آزادی انتخابات، رقابت سیاسی 
و احزاب سیاسی که با انتخابات مانوس 
این  اهمیت وحساسیت  بیانگر  شده اند 

مکانیسم سرنوشت ساز است.
برگزاری  موعد  به  کمتراز۴ماه 
ریاست  انتخابات  دوره   سیزدهمین 
انتخابات  دوره  وششمین  جمهوری 
شوراهای اسالمی شهروروستا زمان باقی 

مانده است.
نگارنده در نوشتار حاضر برانم تا آسیب 
بودن  پایین  عوامل  و  علل  شناسی 
دوم  درانتخابات  مردمی  مشارکت  نرخ 
اسفند ۱۳۹۸ونیز راهکارهایی به منظور 
در  مردمی  ومشارکت  نقش  افزایش 
انتخابات ۱۴۰۰را مورد تحلیل وواکاوی 

قرار دهم.
بودن  پایین  و  کاهش  عوامل  الف: 

مشارکت مردمی درانتخابات ۱۳۹۸
میزان مشارکت مردم در هر انتخاباتی 
قرار  میزان  به  اعتبار مردم  از  برآیندی 
حقیقی  مناسبات  در  رایشان  گرفتن 
این  است.به  قدرت  ساختار  حقوقی  و 
مردم  اعتبار  که  هرمیزانی  به  اعتبار 
مشارکت  میزان  بالطبع  بیشترباشد 
مردمی نیز افزایش خواهدیافت و از این 
منظر است که کاهش مشارکت مردم 
و  بوده  آسیب رسان  انتخاباتی  هر  در 
المان های روشنی به نهادهای حکومتی 
چرا  است  این  سوال  حال  باشد.  می 
انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند 
پیشین  مجالس  با  ۱۳۹۸درمقایسه 
مواجه  مردم  ازسوی  کمتری  اقبال  با 
شد؟!درادامه چند آیتم ومولفه اصلی که 
علل و اسباب کاهش مشارکت مردمی 
درانتخابات دوم اسفند ماه ۹۸رارقم زد 

مورد بررسی قرار می گیرد:
ناامید  کاهش  این  علت  مهمترین   -۱
نهادهای  اثرگذاری  از  مردم  شدن 
انتخابی در مناسبات حقیقی و حقوقی 

ساختار قدرت درکشور است.
۲- عملکرد نامناسب دولت دوازدهم در 
بخصوص  مردم  بهبود وضعیت کشورو 
خود  که  معیشتی  و  اقتصادی  بعد  در 
داخلی   سیاست  در  علتهایی  معلول 
و۹۸و   ۹۶ سالهای  رخدادهای  ازقبیل 
روی  خارجی   سیاست  در  ویژه  به 
کارآمدن پدیده ترامپیسم در آمریکا که 
با رفتارهای غیرعقالنی و خروج یکجانبه 
ازبرجام، دولت رابا مشکالت عدیده ای 
نارضایتی  موجبات  و  ساخت  مواجه 
صندوق های  از  آنها  رویگردانی  مردم 

رای گردید.
فراکسیون دهم  نمایندگان  ناتوانی   -۳
در سروسامان  اسالمی  شورای  مجلس 
برعملکرد  جدی  نظارت  ازطریق  دادن 
دولت و تصویب قوانین خوب و مناسب 
وضعیت  بهبود  جهت  مردم  حال  به 

معیشتی آنان.
۴- عملکرد نامطلوب شوراهای اسالمی 
شهروروستا بخصوص شورای شهر تهران 
این  همگی  که  شهرها  کالن  برخی  و 
عوامل نهایتا به پای جریان اصالحات که 
در روی کارآمدن دولت دهم شوراهای 
پنجم دخیل بودند گذاشته شده است 
بطوری که مجموعه عوامل فوق شرایطی 
پدید آورد که موجب یاس وسرخوردگی 
مردم که بدنه و عقبه اجتماعی وپایگاه 
گشته  شوند  می  محسوب  رای  اصلی 
جریان  از  را  خود  اعتماد  که  تاجایی 
اصالحات سلب ودرنتیجه تاثیر گذاری 
داده اند.  ازدست  را  رای  صندوق های 
انگیزه و اعتقادی برای حضور  بنابراین 
در  و  نداشتند  انتخابات  در  ومشارکت 
بی تفاوتی  دچار  گفت  باید  معنا  یک 
گسست  و  شکاف  فلذا  شدند.  سیاسی 
عقبه  و  اصالحات  جریان  بین  عمیقی 
اجتماعی و پایگاه رای آنان بوجود آمده 
و باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی) 
این جریان اصیل سیاسی شد  مردم ( 
را  رأی  صندوقهای  از  رویگردانی  و 
فراهم ساخت. این شکاف و انشقاق  در 
صورت  ۱۳۹۸به  اسفند  دوم  انتخابات 
آشکار بروز و ظهور یافت که نتیجه و 
با حداقل مشارکت  انتخاباتی  ثمره آن 
را رقم زد واز دل آن مجلسی حداقلی 

کمترین  رکورددار  که  یافت  تشکیل 
میزان مشارکت دربین تمامی انتخابات 

مجالس ادوار دهگانه گذشته گردید.
۵-رد صالحیت های فله ای وگسترده:

مهمترین  گفته  پیش  دالیل  بر  افزون 
بتوان گفت محوری ترین علت  و شاید 
درانتخابات  مردم  مشارکت  کاهش 
رد  در  بایستی  را  گذشته  اسفندماه 
که  کرد  جستجو  گسترده  صالحیت 
جریان  یک  وبالقوه  اصلی  کاندیداهای 
و  فله ای  صورت  به  را  سیاسی  اصیل 
گسترده رد صالحیت واز دور رقابت های 
با  نتیجه  و در  انتخاباتی خارج ساخت 
رقیب  بدون  انتخاباتی  نمودن  فراهم 
رای  صندوق های  با  قهرمردم  موجبات 
مشارکت  چشمگیر  کاهش  و  گشته 

مردمی را در پی داشت.
ب-راهکارهای افزایش نقش و مشارکت 

مردمی در انتخابات ۱۴۰۰ 
پس از بررسی عوامل کاهش مشارکت 
یازدهم  مجلس  درانتخابات  مردمی 
مردم  مشارکت  نقش  و  افزایش  جهت 
درانتخابات پیش رو راهکاریی به شرح 

ذیل پیشنهاد می گردد :
مردم  وانفعال  وسرخوردگی  یاس   -۱
که  است  جدی  وچالش  بحران  یک 
انتظار می رود درفرصت اندک باقیمانده 
احزاب  گیران،  تصمیم  انتخابات،  تا 
براین  غلبه  برای  سیاسی  وتشکلهای 
بحران و ترمیم و بازسازی اعتماد آسیب 
دیده مردم و اصالح روندهای نامناسب 
قبلی ونیز احیای نشاط و امید عمومی 
مردم را به مشارکت و حضور پرشور توام 
باشعور درپای صندوق های رای ترغیب 

و تشویق نمایند.
۲- وحدت وانسجام:

حفظ  ضرورت  کشور  کنونی  درشرایط 
وحدت و انسجام  و یکپارچگی دربین 
جریان اصالح  طلبی با تکیه برآرمان های 
والزام آور  اساسی  اصل  اصالحات  اصیل 
امری  تشتت  و  تفرقه  از  پرهیز  و  بوده 
انتظار می رود  ناپذیر که  اجتناب  است 
با  طلبان  اصالح  ساز  اجماع  نهاد 
اصالحات  وعقالی  بزرگان  محوریت 
برای افزایش مشارکت مردمی بایستی 
آن را سرلوحه کاری خویش قرار دهند.

۳-نظارت استصوابی:
و  عمل  نوع  وحدت  از  مهمتر  اما 
نظارتی  نهادهای  برخورد  نحوه 
نامزدهای  صالحیت  دربررسی 
در  آیا  که  است  طلبی  اصالح  شاخص 
تصمیم گیری هایشان نسبت به انتخابات 
قبلی گشایش و دید وسیع و وسعت نظر 
بر  اینکه درهمچنان  یا  خواهند داشت 
پاشنه  قبلی خواهد چرخید. ازآنجایی که 
نظارت استصوابی مانعی است که فعاالن 
با  انتخاباتی  هر  درآستانه  سیاسی 
مانع  این  چنانچه  هستند.  مواجه  آن 
نامزدهای  و  شده  برداشته  تاحدودی 
نظام  داخل  سیاسی  تشکلهای  تمامی 
یافته  انتخابات حضور  بتوانند درعرصه 
مردم  انتخاب  معرض  در  را  وخود 
کنند  احساس  هم  مردم  و  قراردهند 
نمایندگان شان در مرعی و منظر مردم 
قرار دارند قطعا با طّیب خاطر در صحنه 
و  داشته  حداکثری  مشارکت  انتخابات 
درپای صندوق های رای حضور فعاالنه 

خواهند داشت.
۴- آرای خاموش وخاکستری:

مشخص است که بخش کثیری از رای 
دهندگان درسپهر سیاسی ایران را آرای 
تجربه  به  خاکستری تشکیل می دهند 
ثابت شده که این قشر خاموش ودرعین 
حال تعیین کننده در صورت مشارکت 
درانتخابات یقینا با جریان اصالح طلبی 
همراهی خواهند کرد و در هر انتخاباتی 
موجب  قطعا  بیایند  کار  پای  که  هم 
انتخابات  درآن  مشارکت  نرخ  افزایش 
خواهند شد پس بنابراین اگر درانتخابات 
آینده جریان اصالحات بتواند این بخش 
ضمن  بیاورد  صحنه  به  را  خاکستری 
پیروزی  حداکثری  مشارکت  بردن  باال 
احتمالی این جریان )اصالحات(را نیز در 

پی  خواهد داشت.
با در نظر گرفتن مجموعه عوامل پیش 
آزاد،  انتخاباتی  وجود  ودرصورت  گفته 
برابر و رقابتی با حضور نامزدهای تمامی 
توان  می  سیاسی  تشکلهای  و  سالیق 
شاهد افزایش مشارکت حداکثری مردم 
تیری  ۱۴۰۰که  خردادماه  درانتخابات 
است بر قلب دشمنان و بدخواهان نظام 

اسالمی بود.

یادداشت
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صفحه 2

صفحه 8

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران 
در دستور کار دولت

صفحه  4

گزارش

استان  نمایشنامه نویسی  مسابقه  نخستین  برگزیدگان 
زنجان معرفی شدند و پریا دوستی، نویسنده نمایشنامه 
»ماهی ها فراموش نمی کنند« به عنوان رتبه اول نخستین 
و  لوح  اهدا  با  زنجان  استان  نمایشنامه نویسی  مسابقه 
جایزه نقدی انتخاب و معرفی شد. او متولد 1377 است 
و دانشجوی ابنیه بناهای تاریخی. نوشتن را از 14 سالگی 
با داستان نویسی شروع کرده است و در این دوران نیز وارد 
عرصه تئاتر شده است. به گفته خودش در ابتدا تنها در 
زمینه بازیگری در تئاتر فعال بوده است اما به مرور با پیدا 
کردن نقطه اشتراکی بین دو عالقه اش داستان نویسی و 
تئاتر، به سمت نمایشنامه نویسی گرایش پیدا کرده است. 

او در این زمینه می گوید: تاکنون چنان که باید نمایشنامه 
ننوشته ام اما تازه در این حوزه ورود پیدا کرده ام و به دنبال 
این هستم که به مرور جای پای خودم را در این حوزه نیز 
محکم کنم و بیشتر در این زمینه فعالیت کنم. دوستی در 
خصوص نمایشنامه »ماهی ها فراموش نمی کنند«، اظهار 
می کند: این نمایشنامه به موضوع جنگ مرتبط است و 
موضوع جنگ یکی از موضوعاتی است که برای خود من 
خیلی دغدغه ایجاد کرده است و من همیشه به آن فکر 
کرده   ام و در واقع جزو اتفاقات بسیار دراماتیک  است و از 
اتفاقاتی است که از دل آن می توان بسیار داستان بیرون 
کشید. وی با اشاره به اینکه ایده ابتدایی این نمایشنامه از 
واژه " انتظار" شکل گرفته است، اظهار می کند: شاید برای 
من به عنوان یک فرد عادی جنگ به پایان رسیده باشد اما 

برای فردی که هنوز منتظر است ... انه
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صفحه 3

دودسفرهاینوروزی
بهچشماصنافرفت

پلمب 33 باب واحد صنفی متخلف 
بهداشتی در زنجان 

مدیرکل صمت در جلسه پیگیری مطالبات مردمی و 
بررسی کمبودهای کاالی اساسی در استان :

وضعیتمان نسبت به سایرین بهتر است

همزمان با آغاز موج چهارم کرونا صورت گرفت

وضعیتقرمز
درزنجان

پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان 

صدای زنجان موضوع روند سفرهای نوروزی 
در استان زنجان و اعالم وضعیت قرمز

 سه روز پس از پایان سفرهای نوروزی را 
پیگیری می کند؛

سفر به قیمِت جان 

صدای زنجان از قطع درختان حریم رودخانه ارمغانخانه گزارش می دهد:

ماجرایقطعدرختانحریمرودخانهماجرایقطعدرختانحریمرودخانه
»ارمغانخانه«چیست؟»ارمغانخانه«چیست؟

    مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان: 
موضوع قطع درختان در بستر رودخانه را بررسی می کنیم

زنجان  قرمز  وضعیت  برای  کرونا  ستاد  مصوبات  اساس  بر 
محدودیت های کرونایی اعمال شد. در این میان کارکنان دولتی 
و دستگاه های اجرایی موظف هستند بخشی از نیروهای خود 
میزان  افزایش چشمگیر  کنند.  فعال  کاری  دور  به صورت  را 
تا  شد  سبب  کوتاه  زمانی  محدوده  در  کرونایی  بستری های 

شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
گیرند. مابقی شهرهای استان نیز تا به این لحظه ) عصر روز 
دوشنبه ۱۶ فروردین ماه( در وضعیت زرد قرار دارند. اجرای طرح 
جامع مدیریت هوشمند الزامات و محدودیت های اعالم شده از 

سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... 

وضعیت حاد کرونایی بازار شهر زنجان 
را تعطیل کرد



]  اقتصاد  [2
سه شنبه   ۱7   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۳ روز��

خبر

وقتی دخل رانندگان کفاف خرجشان را نمی دهد

صادرات افزایش می یابد

وضعیت حاد کرونایی بازار شهر زنجان را تعطیل کرد

فارس/ حمل و نقل جاده ای یکی از عناصر توسعه هر کشوری است، و کسانی که در این بخش فعالیت 
دارند، از زحمت کشان جامعه هستند، اما ظاهرا مشکالت حمل و نقل جاده ای پایانی ندارد و این قشر با 
چنگ و دندان برای ادامه زندگی تالش می کنند، تالشی که این روزها در سایه بی توجهی مسئوالن راه به 

جایی نبرده است.
توسعه بخش های مختلف اقتصادی، بدون توجه به سیستم حمل و نقل قطعا با مشکالتی روبه رو خواهد شد، 
عالوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و 
موجبات بهبود وضع زندگی تک تک افراد را فراهم می آورد، نباید آثار اجتماعی و فرهنگی آن نیز مثل آثار 

آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را از نظر دور داشت.
سیستم حمل و نقل شامل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای است که در این میان حمل و نقل جاده ای از 
اهمیت خاصی برخوردار است، سیستمی که در بسیاری از کشورها فعال بوده و یکی از مهم ترین راه های 

حمل و نقل به شمار می رود.
اما در طی سالیان اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز همچنان که همه مردم را دچار مشکل کرده این صنعت 
را نیز دچار مشکالت فراوانی در تامین الستیک، قطعات و روغن و غیره کرده و این مشکالت فعاالن بی شمار 

این عرصه را آزرده خاطر کرده است.
خلیل شاجری یکی از رانندگان با سابقه زنجانی که ۳۵ سال سابقه فعالیت دارد در این زمینه می گوید، 
عمده مشکالتی که رانندگان کامیون ها دارند الستیک، وضعیت نامناسب جاده ها و نبود قطعات یدکی 

کامیون است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته به کامیون داران الستیک دولتی نداده اند و قیمت لوازم یدکی افزایش زیادی 
داشته است، افزود: عمده مشکالتی که ما کامیون داران داریم مشکالت جاده ای است که همین موضوع باعث 

کاهش عمر لوازم یدکی و الستیک و در نهایت کامیون ها می شود.
این راننده زنجانی با بیان اینکه وضعیت جاده ها اصال مناسب نیست و هنگامی که مشکلی در جاده به وجود 
می آید با لکه گیری آنرا برطرف می کنند، تصریح کرد: همین کار باعث می شود که جاده وصله پینه دار شده 

و استهالک وسایل نقیله را فراهم و هزینه های زیادی را به فعاالن این بخش تحمیل کند.
وی با بیان اینکه مشکالت فراوان باعث شده تا رانندگان کمتر رغبتی برای حمل کاال در مسیرهای طوالنی 
داشته باشیم، تصریح کرد: افزایش هزینه ها و مشکالت باعث شده تا کمر فعاالن بخش حمل و نقل خم شود 

و به همین خاطر فعاالن این بخش در حال ورشکسته شدن هستند.

بازار/ مدیرکل گمرک زنجان با بیان اینکه طی سال گذشته بیش از ۲7۰ میلیون دالر صادرات استان محقق 
شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۴ درصد افزایش دارد،گفت: بیشترین کاالی صادراتی 

استان زنجان به کشور ترکیه و عراق است.
سید میر هاشم احمدی با بیان اینکه صادرات کاال از استان زنجان طی سال گذشته رو به رشد بوده 
است،گفت: طی سال گذشته بیش از ۲۱۸ میلیون دالر صادرات برای استان زنجان هدف گذاری شده بود 
که خوشبختانه بیش از ۲7۰ میلیون دالر صادرات استان محقق شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بیش از ۲۴ درصد افزایش دارد. 
مدیرکل گمرک زنجان گفت: عمده کاالهای صادراتی استان شمش روی، ترانسفورماتور، پروفیل، پلیمر 
پروپیلن، کشمش و خرما، شمش سرب، کاغذ فلوتینگ، محصوالت لبنی، مخلوط آب میوه وسبزیجات و 

پارچه های نبافته بوده است.
احمدی با بیان اینکه بیشترین کاالی صادراتی استان زنجان به کشور ترکیه و عراق است،ابراز داشت: زنجان 

ارتباط تجاری خوبی با ترکیه دارد. 
وی ابراز داشت: طی سه ماه سال  گذشته مرزها بسته بود ولی با باز شدن مرزها صادرات کاال از استان روند 

رو به رشدی به خود گرفت.
مدیرکل گمرک زنجان تصریح کرد: گمرک استان در حوزه صادرات هم در بین ۱۰۶ گمرک صادرکننده 

رتبه ۲۸ را از آن خود کرده است.
وی با بیان اینکه گمرک استان در سال جاری برای توسعه صادرات کاال برنامه ریزی الزم را کرده است،ابراز 

داشت: در سالجاری هم صادرات کاال از گمرک افزایش می یابد.

ایرنا/ فرماندار زنجان گفت: با توجه به وضعیت قرمز کرونایی شهر زنجان بازار تاریخی این شهر تا اطالع ثانوی 
تعطیل می شود که این اقدام در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس خطرناک کرونا اتخاذ شده است.

رضا عسگری با اشاره به وضعیت حاد کرونایی شهر زنجان افزود: بر این اساس پاساژها، مجتمع های تجاری و 
مجموعه های تجاری سربسته تا تثبیت وضعیت قابل قبول بیماری تعطیل می شوند.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مشاغل گروه یک در شهرهایی که در وضعیت قرمز 
قرار گرفته اند مجاز به فعالیت بوده و گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ تا اطالع ثانوی در شهر زنجان تعطیل هستند.
این مسئول، فروشگاه های مواد غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین 
میوه و تره بار، مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته، مراکز تولید و 
عرضه فرآورده های لبنی و نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(، داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، 
پخش دارو، مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بیرون بر را از جمله فهرست مشاغل 

مجاز گروه یک در شرایط قرمز ذکر کرد.
وی اظهار داشت: به این مهم توجه داشت فعالیت گروه مشاغل یک نیز که با مایحتاج عمومی مردم سر و 
کار دارد، مبتنی بر رعایت پروتکل های اعالم شده بوده و در صورت مشاهده تخلفات، برخوردهای الزم نیز 

انجام خواهد گرفت.
فرماندار زنجان با تاکید بر اینکه وضعیت خطرناک کرونای شهر زنجان با موج های قبلی متفاوت تر است، 
خاطر نشان کرد: از شهروندان زنجانی تقاضا می شود در این شرایط خاص با رعایت پروتکل های بهداشتی در 

پیشگیری از این بیماری همراه باشند و از رفت و آمدهای غیرضرور اجتناب کنند.
این مسئول یادآوری کرد: اعمال محدودیت ها در شهر زنجان با جدیت و نظارت بیشتری با همکاری های 

بین بخشی در حال انجام است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

صدای زنجان- بر اساس مصوبات ستاد کرونا برای وضعیت قرمز 
زنجان محدودیت های کرونایی اعمال شد. در این میان کارکنان 
دولتی و دستگاه های اجرایی موظف هستند بخشی از نیروهای 

خود را به صورت دور کاری فعال کنند.
افزایش چشمگیر میزان بستری های کرونایی در محدوده زمانی 
کوتاه سبب شد تا شهرهای زنجان، ابهر و خرمدره در وضعیت 
قرمز کرونایی قرار گیرند. مابقی شهرهای استان نیز تا به این لحظه 

) عصر روز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه( در وضعیت زرد قرار دارند.
محدودیت های  و  الزامات  هوشمند  مدیریت  جامع  طرح  اجرای 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 
فعالیت های اداری، تجاری، بازرگانی و خدماتی )مشاغل گروه های 
۲، ۳ و ۴( آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و محدودیت  ترددها 
متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید- ۱۹ در شهرهای قرمزاز 

الزامات اجرای این طرح است.
در راستای اجرای این دستور، رضا عسگری، فرماندار زنجان در 
گفت وگو با رسانه ها با بیان اینکه برای ادارات خدمات رسان تا یک 
دوم و برای دیگر ادارات تا یک سوم کاهش دهند، گفت: بازار زنجان 
و مجتمع های تجاری و فعالیت تمامی مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ نیز تا 

اطالع ثانوی به طور کامل تعطیل است.
فرماندار زنجان از افزایش نظارت بر بخش های موجود در شهرستان 
خبر داد و افزود: با همکاری هر یک از اتحادیه ها، نظارت بر صنوف 
افزایش می یابد و بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان نظارت 

خواهد شد.
عسگری تصریح کرد: نحوه ادامه فعالیت ها در شهر زنجان بستگی 

به دریافت گزارش ها از اتحادیه ها و صنوف خواهد دارد.
 احتمال تعطیلی ناوگان حمل ونقل عمومی

وی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی بر بانک ها و پمپ 
بنزین ها به عنوان محل ارائه خدمات به شهروندان نظارت بیشتری 
اعمال خواهد شد، عنوان کرد: نظارت ها بر ناوگان حمل و نقل 
شهری تشدید شده و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی با روند 
هفته گذشته ما را مجبور به جمع آوری ناوگان حمل و نقل عمومی 

درون شهری خواهد کرد.
 احتمال تعطیلی ناوگان حمل ونقل عمومی

وی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی بر بانک ها و پمپ 
بنزین ها به عنوان محل ارائه خدمات به شهروندان نظارت بیشتری 
اعمال خواهد شد، عنوان کرد: نظارت ها بر ناوگان حمل و نقل 
شهری تشدید شده و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی با روند 
هفته گذشته ما را مجبور به جمع آوری ناوگان حمل و نقل عمومی 

درون شهری خواهد کرد.

کرونا بخشی از کارمندان ادارات را به دورکاری فرستاد
ادارات  کرونایی،  قرمز  وضعیت  در  اینکه  بیان  با  عسگری 
امکان  ظرفیت  درصد   ۵۰ با  زنجان  شهرستان  خدمات رسان 
خدمات رسانی به مردم را دارند، افزود: سایر ادارات این شهرستان، با 

یک سوم ظرفیت از پرسنل امکان فعالیت خواهند داشت.
تعطیلی تمامی مراکز آموزشی و دانشگاهی

فردی  بهداشت  باید  یک  گروه  مشاغل  اینکه  بیان  با  عسگری 
مراکز  دانشگاه ها،  تمامی  کرد:  ابراز  کنند،  رعایت  را  اجتماعی  و 
آموزشی، مدارس، آموزشگاه ها و حوزه های علمیه به طور کامل 

تعطیل است.
تعطیلی مراسم آئینی و مذهبی 

فرماندار زنجان اضافه کرد: برگزاری نماز جمعه، نمازهای روزانه در 
مساجد و برگزاری همه مراسم های آئینی در زنجان تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه از تعداد بستری ها مشاهده می شود تعداد 
است،  بوده  سابقه  بی  تاکنون  شیوع  ابتدا  در  کرونایی  مبتالیان 
عنوان کرد: شرایط سختی است و اگر روند شیوع کرونا طی ۴۸ 
ساعت گذشته طی هفته جاری ادامه داشته باشد ظرفیت تخت 

بیمارستانی تکمیل شد.
پیش بینی مراکز اقامتی ادارات به عنوان نقاهتگاه

عسگری با اشاره به اینکه یک هزار و  ۳۰۰ تخت نقاهتگاهی در 
زنجان دایر شده است، بیان کرد: مجموعه مراکز اقامتی ادارات نیز 

به عنوان نقاهتگاه پیش بینی شده است.
فرماندار شهرستان زنجان با بیان اینکه از نقاهتگاه ها در حوزه درمان 
نمی توان استفاده کرد، تصرح کرد: این محل برای افرادی است که 

شرایط قرنطینه در منزل را ندارد در نظر گرفته شده که دوره 
نقاهتگاه نیاز بیمارستاتی ندارد.

ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی 
در شهرستان داده شده است، از موافقت ستاد کرونای استان با دایر 

شدن این بیمارستان خبر داد. 
وی با اشاره به اینکه برای ایجاد بیمارستان صحرایی سایت هایی 
شناسایی شده و زیرساخت سازی انجام شده است، عنوان کرد: این 

بیمارستان در صورت نیاز تجهیز خواهد شد.
کارناوال هشدار کرونا در زنجان

عسگری با اشاره به اینکه از هالل احمر درخواست شده آژیر خطر 
کرونا را در شهر و محل های پرتردد به صدا درآورند و هشدار دهند، 
گفت: نیاز به همراهی مردم داریم چرا که شرایط کرونایی کنونی 
ماحصل تراکم بازار شب عید، دید و بازدید نوروزی، دورهمی های 
خانوادگی و سفرها بوده است و همه با هم نسبت به کنترل شرایط 

موجود اقدام کنیم.
که  ضروری  مشاغل  و  یک  گروه  مشاغل  فهرست  اساس  بر 
شامل؛  نمی شوند  تعطیل  سه گانه  وضعیت های  از  هیچ یک  در 
کارخانه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیالت 
و خدمات وابسته، مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع 
آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه تهویه 
هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های عرضه سوخت؛، حمل و نقل عمومی 
کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی، 
حمل و نقل عمومی درون شهری، ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و 

امنیتی، امدادی و ستادی، فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، 
میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه و تره  بار، مراکز تولید، 
نگهداری، توزیع و فروش محصوالت غذایی و خدمات وابسته، مراکز 
تولید و عرضه فرآورده های لبنی نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(، 
آمبوالنس  تأمین  و  اورژانس  امدادی،  درمانی،  بهداشتی،  مراکز 
دولتی و خصوصی، داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، 
پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی، مراکز تهیه، تولید و توزیع 
مواد غذایی آماده و بیرون بر، خدمات اچراتورهای ارتباطی، خدمات 
الکترونیک و فعالیت های پستی، شرکت های خدمات اینترنتی )اعم 
شرکت های  و  اینترنتی  فروشگاه های  کنندگاناینترنت،  تأمین  از 
خدماتی مبتنی بر اینترنت(، رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل 
مشابه، مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولین، جانبازان، 
انواع  تعمیرگاه های  آسایشگاه ها،  مراقبتی،  و  توان بخشی،  مراکز 
و  ساختمانی  مصالح  انواع  فروشگاه های  یدکی،  لوازم  و  قطعات 
و  تراشکاری  و  )مانند جوشکاری  صنعتی  کارگاه های  آهن آالت، 

مشابه آن(، چاپخانه ها، خشکشویی ها و آرامستان ها است.
مراکز  و  بوستان ها  شامل  نیز   ۲ سطح  شغلی  گروه  مشاغل 
تفریحی، پاساژهای سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، مراکز 
خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازارهای موقت، بازارها و 
اتومبیل،  مراکز شماره گذاری  انواع خودرو،  فروش  نمایشگاه های 
مردانه،  آرایشگاه های  بدن سازی،  سالن های  ورزشی،  باشگاه های 
مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، مراکز فروش فرش و موکتف 
لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی، مراکز فروش 
پوشاک،  انواع  فروش  مراکز  لوازم التحریر،  بازی،  اسباب  کادویی، 
مشاور  آژانس  عکاسی،  و  آتلیه  و کفش، خرازی، خیاطی،  کیف 
امالک، خدمات چاپ دیجیتال، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش 
مشتری، قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی، قنادی و شیرینی پزی 

تر و خشک، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه هستند.
مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، 
زبان سراها، آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای 
سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و 
حمل و نقل عمومی درون شهری نیز در گروه مشاغل سطح ۳ 

قرار گرفتند.
مراسم  برگزاری  همایش ها،  شامل  نیز   ۴ شغلی  گروه  مشاغل 
باشگاه های  شبانه روزی،  مدارس  مذهبی،  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ورزشی مربوط به ورزش های پربرخورد، از جمله کشتی، کاراته 
و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی، باغ 

وحش ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی است.

و  مردمی  مطالبات  پیگیری  جلسه  میرعیسی خانی-  زهره 
بررسی کمبودهای کاالی اساسی در استان از قبیل مرغ با حضور 
ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
و جواد تاراسی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به همت 

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
در این جلسه جواد تاراسی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان با اشاره به اینکه مشکل در زمینه تولید مرغ یک بحث 
موقتی است و این معضل را در سال ۹7 و ۹۸ و ۹۹ به صورت 
موقت تجربه کردیم، گفت: تا آذر ماه سال ۹۹، ما توانستیم ۳۵ تا 
۴۰ درصد نهاده های دامی را تحویل بگیریم و با آن فعالیت کنیم 
و از همین جهت ما پیگیر این موضوع بودیم که ببینیم مشکل از 
کجاست و تصمیم بر این شد که کل تولید مرغ با تخصیص نهاده 
دامی، توسط اداره جهاد کشاورزی انجام بگیریم در صورتی که 
پیش از این تاریخ این مسئولی برعهده وزارت صمت بود و تقریبا 
بیش از ۹۰ درصد مشکل حل شد و تخصیص نهاده به واحدهای 

مرغداری مشکلش حل شد.
در اسفند 99 حدود 11 درصد جوجه ریزی مان نسبت

 به سال قبل افزایش یافت
این مسئول خاطرنشان کرد: پس از آذر ماه، با تامین نهاده تا آخر 
سال تا میزان ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته جوجه ریزی را 
افزایش دادیم که در سال ۹۹ این میزان ۲۱ درصد شد و از آذر 
ماه این کمبودها یک میزان ترمیم شد و ما در اسفند ۹۹ حدود 
۱۱ درصد جوجه ریزی مان نسبت به سال قبل افزایش یافت و ما 
ماه رمضان هم بیش از نیاز استان تولید مرغ را داشتیم. تاراسی 
خاطرنشان کرد: از فرآیند تولید تا کشتارگاه ها، بر عهده جهاد 

کشاورزی و پس از کشتارگاه ها مرغ های تولید شده به اتحادیه 
تا تفکیک ها  با نظارت وزارت صمت تحویل داده می شود  بازار 
صورت بگیرد و هر جا که الزم است مرغ توزیع شود، ضمن اینکه 
در زنجان مرزبندی که در وزارت صمت در این خصوص وجود 

دارد، در زنجان وجود ندارد.
فقط استان زنجان و قم توانستند قیمت تنظیم بازاری 

مرغ را ثابت نگه دارند
تدابیر  به  اشاره  با  استان زنجان  رئیس سازمان جهادکشاورزی 
اندیشه شده برای ثابت نگه داشتن قیمت مرغ افزود: فقط استان 
زنجان و قم توانستند قیمت تنظیم بازاری را در زمینه توزیع مرغ 
ثابت نگه دارند و سایر استان ها در این زمینه با مشکالتی رو به 
رو بودند و از همین جهت ما باید مانع قاچاق مرغ به استان های 
همجوار می شدیم چرا که استان های همجوار نتوانستند قیمت را 
ثابت نگه دارند. تاراسی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد قیمت 
مرغ در استان با استان های همجوار تا ۱۰ هزار تومان متفاوت 
بود و این موضوع باعث مشکالتی می شد. ما تعداد روزهایی که 
صف توزیع مرغ در استان داشتیم، بسیار کمتر از استان هایی 
بود که حتی قیمت را رعایت نکرده بودند و صف تهیه مرغ را 

تشکیل می دادند.
در قبال تعطیلی مرغداری ها مسئولیم

وی افزود: در بحث آنالیز قیمت ها، آنالیز قیمت که برای مرغ زنده 
بود ۱۴ و ۴۰۰ در نظر گرفته است که برای 7 ماه پیش بود و 
این قیمت را برای 7 ماه ثابت نگه داشتیم. در حالی که کرایه ها و 
قیمت نهاده دامی در این دوران تغییر کرده بود و من در جلسه ای 
نیز عنوان کردم که ما اگر قیمت را روی ۱۴ و ۴۰۰ نگه داریم در 

واقع حرام خواری را داریم ترویج می دهیم چرا که مرغداران در 
این دوران به شدت متضرر شدند و نسبت به این مساله شاکی 
زنجان  استان  در  که  گوشتی  مرغداری  واحدهای   ۲۴۱ بوند. 
هستند که اگر هر یک از این مرغداری ها در سطح استان تعطیل 
شوند ما مسئول هستیم و اگر نتوانیم از تولید کننده حمایت کنیم 

در آینده دچار صدمات جبران ناپذیری خواهیم شد.
صفر تا صد مساله تولید و توزیع مرغ هم به صمت 

و هم به جهادکشاورزی مربوط است
 در ادامه ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان زنجان با اشاره به اینکه خوشبختانه اداره صنعت و معدن و 
تجارت استان با اداره جهادکشاورزی هماهنگی های بسیار خوبی 
دارد، گفت: صفر تا صد مساله تولید و توزیع مرغ هم به صمت و 
هم به جهادکشاورزی مربوط است و اینکه در همه بخش ها فعال 
باشیم، ولی خروجی ها درست نباشد، نشان می دهد که کروکی ها 
مشکل دارد و لذا وظیفه خودمان می دانیم که در این زمینه پیگیر 

باشیم.
اولویت اصلی ما تامین به موقع و توزیع کاال باشد

وی با اشاره به اینکه قبل از پایان سال ما هیچ صفی برای تهیه 
مرغ نداشتیم و تنها پنج تا شش روز قبل از سال جدید بود که ما 
در استان صف توزیع مرغ داشتیم، داد: وابستگی که استان ها به 
هم دارند، موجب مشکالتی در این زمینه می شود؛ شما کمبود را 
در سی استان کنترل کنید اما تهران با کمبود مرغ مواجه باشد 
همه این استان ها دچار مشکل خواهند شد. تهران تاثیرگذارترین 
باعث می شود که  این زمینه است و همین موضوع  استان در 
اولویت اصلی ما تامین به موقع و توزیع کاال باشد که همین تامین 

به موقع یک بحث است و قیمت تامین شده برای توزیع یک 
بحث دیگر.

 احتکارهای خانگی و قاچاق خرد از طریق مردم
وی افزود: در روز ۱۲ فروردین بیش از ۲۴۰ تن مرغ در مغازه ها 
توزیع شد و این حدس من را توجیح کرد که مرغ در کشتارگاه ها 
و مرغداری ها قاچاق نمی شود بلکه با توجه به اینکه در مغازه ها نیز 
بازرسها وجود داشتند همه شاهد هستیم که کمبود مرغ ناشی 
از دو موضوع احتکارهای خانگی و قاچاق خرد از طریق مردم به 

سایر شهرها به وجود می آید.
این مسئول با اشاره به اینکه در حوزه توزیع مرغ، روش های توزیع 
باید مدیریت شود ادامه داد: من نیز به عنوان یک شهروند اعتقادم 
این است که توزیع به موقع مرغ باید هدف اصلی مسئولین قرار 
بگیرد و اینکه اگر هزینه  مرغ تا میزانی متفاوت باشد؛ مشکلی 

نیست.
استان زنجان در حوزه تامین کاالی اساسی 

رویکرد خوبی دارد
فغفوری اظهار کرد: من معتقدم که استان زنجان در حوزه تامین 
کاالی اساسی رویکرد خوبی دارد و ما استانی هستیم که در زمینه 

شکر و قند هیچ کمبودی نداشته ایم.
وی در این رابطه ادامه داد: در خصوص سایر کاالهای اساسی به 
جز مرغ نیز باید اذعان داشت که در زمینه قند بیش از ۴ برابر نیاز 
استان، قند در استان توزیع شده است. همچنین درزمینه روغن 
نیز جزو استان هایی بودیم که تا میزانی در آن کمبود وجود داشت 
اما به هر حال وضعیتمان نسبت به سایر استانها که اصال روغن در 

آن پیدا نمی شد، بهتر بود.

همزمان با آغاز موج چهارم کرونا صورت گرفت

وضعیتقرمزدرزنجان
پیشنهاد ایجاد بیمارستان صحرایی در زنجان 

مدیرکل صمت در جلسه پیگیری مطالبات مردمی و بررسی کمبودهای کاالی اساسی در استان :

وضعیتماننسبتبهسایرینبهتراست
* در قبال تعطیلی مرغداری ها مسئولیم                                                           * احتکارهای خانگی و قاچاق خرد از طریق مردم

گفت:  زنجان  استان  حکومتی  تعزیرات  اداره کل  سرپرست 
قیمت،  نکردن  به درج  مربوط  تخلفات  بیشترین  سال گذشته 

گران فروشی و کم فروشی بوده است. 
رضا مظفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پرونده های ورودی 
سال گذشته، اظهار کرد: پارسال ۶۰۰۰ فقره پرونده تخلف صنفی 
و خدماتی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و به ۹۹ درصد این 

پرونده ها رسیدگی و منجر به نتیجه شده است.

افزود: میزان  پرونده ها،  این  برای  احکام  صادره  به  اشاره  با  وی 
جزای نقدی این تعداد پرونده تخلف صنفی نیز بیش از ۱۶۵۴ 

میلیارد ریال بوده است.
این مسئول ادامه داد: طی این بازه زمانی تعداد پرونده های تخلف 
صنفی و خدماتی تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیش 7 درصد کاهش دارد و بیشترین 
تخلفات مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و کم فروشی 

بوده است.
تعزیرات  روسای شعب  و  بازرسان  همه  اینکه  بیان  با  مظفری 
حکومتی زنجان در آماده باش صد درصدی هستند، تصریح کرد: 
در سال گذشته تعزیرات حکومتی استان بازرسی از انبارهای کاال 
و خدمات را به جد دنبال می کند. بازرسی های گسترده باعث شده 

تا تخلف در واحدهای صنفی و خدماتی استان کاهش پیدا کند.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه 

بازرسی و نظارت از بازار استان زنجان تشدید شده و با متخلفان 
برخورد می شود، یادآور شد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مصوب 
نکردن  نصب  قیمت،  نشدن  درج  چون  تخلفاتی  برای   ۱۳۸۲
برچسب قیمت بر کاال،  استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد 
خدمت در محل کسب یا حرفه و یا درج قیمت به نحوی  که 
برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین 

کرده است.

تداومدرجنکردنقیمتتوسطکاسبانزنجانی
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روز��سه شنبه   ۱7   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۳ بزنیم#

ایرنا / معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی استان زنجان گفت: تاکنون ۳۹ باب از اماکن و مراکز 
متخلف به مراکز قضایی معرفی، ۳۳ باب از اماکن نیز به دلیل عدم 
رعایت موازین بهداشتی و پروتکل های پیشگیری از کرونا پلمب و 

از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.
دکتر محمدرضا صائینی افزود: از ابتدای طرح سالمت نوروزی ۲۵ 
اسفند سال گذشته تا ۱۴ فروردین جاری، ۱۹ هزارو ۱۳۶ مورد 
بازرسی در قالب ۱۰ تیم متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و 

حرفه ای در سطح استان انجام گرفت.
به گفته وی، در این بازرسی ها مقدار یک هزارو ۴۳۸ کیلوگرم/ لیتر 

مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته نیز ضبط و معدوم شد.  
این مسئول ادامه داد: در طرح بسیج سالمت نوروزی از ۲۵ اسفند 
سال گذشته همزمان در تمامی شهرهای استان و مراکز بین 
راهی، با اولویت مراکز پرخطر از جمله رستوران ها، مراکز خرید 
و جمعی آغاز شده و تیم های بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای 
با نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های پیشگیری از 
کرونا، جهت حفظ سالمت هم استانی ها در حال فعالیت هستند.  

وی با اشاره به اینکه طی بازه زمانی یاد شده، ۱۱ هزار و ۶7۴ مورد 
بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه و فروش موادغذایی انجام 
گرفته است، اضافه کرد: نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در 
پایانه درون و برون شهری و جایگاه های سوخت ۶۶7 مورد، بازدید 
از مراکز اقامتی ۶۴ مورد، تعداد اماکن عمومی بازرسی شده پنج 

هزار و ۳۱۲ مورد و کل مراکز تهیه و توزیع و فروش موادغذایی 
پلمب شده ۲۱ مورد بوده است.

و  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
درمانی استان زنجان با اشاره به بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
موادغذایی از جمله شیرینی و آجیل فروشی، رستوران و اغذیه 

مراکز  به  کتبی  اخطار  ... صدور  و  راهی  بین  مراکز  فروشی ها، 
متخلف درخصوص رعایت اصول بهداشتی گفت: بازرسی ها در 
قالب تیم های مشترک با بازرسان تعزیرات حکومتی، صنعت و 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری و سایر دستگاه های 

مربوطه انجام می گیرد.      
 وی، بازدید از صنوف حساس و بحرانی در مناطق مختلف استان، 
نظارت بر فعالیت پاساژها، مراکز خرید و تجمعی و ... را از دیگر 

فعالیت های انجام گرفته ذکر کرد.  
تا ۲۰  نوروز  ایام  بهداشتی  نظارت های  اینکه  بیان  با  صائینی   
فروردین ادامه دارد، افزود: هر فرد می تواند به عنوان یک بازرس 
بهداشت بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب 
را با سامانه ۱۹۰ یا ۳۳۰۱۹۰ در میان بگذارد تا در اسرع وقت 

توسط تیم های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.
 این  مسئول خاطرنشان کرد: هم استانی ها می توانند با اسکن 
کد رهگیری )QR( نصب شده در معرض دید مشتریان، تمامی 
مراکز و اماکن و پاسخ دادن به سواالت مرتبط عوامل بهداشتی را 

در ارائه خدمات یاری کنند.

پلمب۳۳بابواحدصنفیمتخلفبهداشتیدرزنجان

صدای زنجان - با گذشت چند روز از قطع درختان حریم رودخانه 
ارمغانخانه، برخی ار دستگاه های ذیربط که امکانات دولتی را باید در 
از رسانه ها می خواهند  بکار گیرند  و جامعه  به مردم  جهت خدمت 
تا  کنند  ارائه  را  ارمغانخانه  درختان  قطع  محل  دقیق  مختصات  تا 

نیروهایشان را برای بررسی به محل اعزام کنند! 
چند روز پیش تعدادی از شهروندان ارمغانخانه با ارسال تصاویری به 
کانال خبری »صدانیوز« متعلق به رسانه صدای زنجان از مسئوالن 
خواستند تا هر چه سریعتر جلوی اشخاصی که به بهانه داشتن سند 
مالکیت اراضی اقدام به قطع درختان حاشیه رودخانه ارمغانخانه کرده و 

با این کارشان به قاچاقچیان چوب خدمت می کنند، بگیرند.
موضوع درختان را به هر سازمانی اطالع می دهیم می گویند 

به ما ربطی ندارد!
با توجه به اظهارات اعضای شورای شهر ارمغانخانه و مسئوالن محلی 
ظاهرا هیچ ارگانی عالقه ای به ورود به بحث مقابله با قطع درختان 
حاشیه رودخانه نداشته و به جای حمایت از منابع طبیعی تنها به این 
حرف که جزو اراضی ملی نیست یا متعلق به اشخاص است ترجیح 
می دهند با کسانی که اقدام به قطع درختان می کنند برخورد نکنند، 
شاید نیروی انتظامی تنها دستگاه وظیفه شناسی باشد که به موضوع 
ورود پیدا کرده و حتی در آخرین اقدامش که مربوط به در روزهای 
منتهی به سال ۹۹ بوده، چند نفر از این متخلفان را بازداشت کرده 

است.  
وقتی برای رودخانه حریمی تعیین نشود

وضعیت همین می شود!
یکی از مسئوالن محلی نیز که نخواست نامی از او در رسانه صدای 
زنجان منتشر شود، می گوید: سند مربوط به باغات حاشیه رودخانه 
زنجانرود متعلق به اشخاص به حدود سال ۱۳۱۴ برمی گردد تا به حال 

کسی هم نیامده بگوید چرا درختان را قطع می کنید.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که ادعای داشتن سند مالکیت 
باغات خود را دارند مالک خاک و آب حاشیه هستند؟ آیا مسئوالن 
محلی و ارگان های ذیربط نباید برای دفاع از منابع ارزشمندی همچون 
خاک و آب به داد پوشش گیاهی منطقه برسند، تصریح می کند: ما 
باغ خودمان است و  نمی توانیم دخالت کنیم چون مردم می گویند 
سند داریم! خب دستگاه های مربوطه نظیر شرکت آب منطقه ای برای 
رودخانه حریم تعیین کنند، اداره کل منابع طبیعی نیز برای حمایت از 
منابع طبیعی موضوع را پیگیری کند. اگر واقعا مسئوالن ذیربط حریم 

تعیین کنند شاهد چنین اتفاقات ناخوشایندی نخواهیم بود. 
 موضوع قطع درختان در بستر رودخانه ارمغانخانه زنجان را 

بررسی می کنیم
با توجه به اینکه شرکت آب منطقه ای متولی رودخانه هاست، ثاقب 
عزیزخانی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای 
زنجان در گفت وگو با صدای زنجان در واکنش به برخی اظهارات مبنی 
بر عدم تعیین حریم برای رودخانه ارمغانخانه تاکید می کند که اتفاقا 
رودخانه مدنظر حریم و بستر دارد، مطالعات مربوطه نیز توسط مشاور 
انجام می گیرد و فعال خروجی مطالعات استخراج نشده است تا ببینیم 

بستر ۲۰ متر است، ۳۰ متر است یا ۴۰ متر؟

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان با 
اشاره به اولویت بندی های این مجموعه در تعیین حریم عنوان می کند: 
رودخانه سارمساقلو و سهرین جزو اولویت های سوم و چهارم بوده است 
که به تازگی جهت مطالعه به مشاور واگذار شده است. اینکه رودخانه 

ارمغانخانه جزو چندمین اولویت 
)به  باید  ندارم  اطالعی  را  بوده 

برنامه( نگاه کنم. 
عزیزخانی با بیان اینکه درختان 
موجود در بستر رودخانه خودرو 
و از نوع »بید« بوده است، اضافه 
کشاورزانی  معموال  می کند: 
مجاورت  در  آن ها  اراضی  که 
در  را  بیدها  دارد  قرار  رودخانه 
زمین رها می کنند تا به عنوان 

سیل بند عمل کند. 
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان 
کشت درخت مثمر و درختانی نظیر تبریزی در حریم رودخانه را تخلف 
دانسته و می گوید: درختان خودرویی همچون بید برای تثبیت بستر 

رودخانه نیز خوب است.
عزیزخانی قطع درختان موجود در بستر رودخانه از جمله بید را تخلف 
اعالم کرده و تصریح می کند: البته اگر بستر فعال باشد ما خودمان قطع 
می کنیم اما اگر در بستر غیرفعال باشد و ما معموال از قطع درختان 
جلوگیری می کنیم. موضوع قطع درختان در بستر رودخانه ارمغانخانه 

زنجان را بررسی می کنیم.
قطع درختان ارمغانخانه با هدف

 قاچاق چوب است
ابراهیم عیوقی، عضو شورای شهر ارمغانخانه نیز در این رابطه با اشاره 
به اینکه اراضی متعلق به مردم بوده و سند آن نیز موجود است به 
صدای زنجان می گوید: نه فقط در اطراف رودخانه ارمغانخانه بلکه در 
سایر نقاط از جمله کوه ها نیز شاهد قلع و قمع درختان هستیم به 

دستگاه های مربوطه گفته ایم، ان ها هم در جواب به ما گفته اند که 
نمی توانند برای هر درختی نگهبان بگذارند، ما نیز عضو شورای شهریم 

و ابزاری نداریم.
90 درصد درختان قطع شده در ارمغانخانه مربوط به گونه 

»صنوبر« است
عضو شورای شهر ارمغانخانه که معتقد 
بسیاری  در  پدیده قطع درختان  است 
از نقاط شهر ارمغانخانه با هدف قاچاق 
صورت می گیرد، عنوان می کند: اکثریت 
قطع شده، حدود ۹۰ درصد،  درختان 
نیز  را  ناچیز  درصد  و  هستند  صنوبر 
کاج تشکیل می دهد. اگر قطع بی رویه 
درختان کنترل نشود شاهد از بین رفتن 
بود.  خواهیم  طبیعی  و  زیست  محیط 
همانطور که گفتم موضوع قطع درختان را به هر سازمانی می گوییم 
در پاسخ می گویند به ما ربطی ندارد، خب وقتی به کسی ربطی نداشته 

باشد، قاچاقچی و فرد متخلف هم کار خودش را می کند. 
تعدادی از فعاالن محیط زیست معتقدند طرح »زراعت چوب« با این 
که سبب ارتقا سطح معیشت بومیان و گسترش فضای سبز می شود اما 
اگر کنترلی بر روند اجرای طرح نشود زمینه برای فرصت طلبان فراهم 
شده و در نهایت باید شاهد نابودی تدریجی منابع طبیعی و گیاهی 
باشیم. چند وقت پیش نیز فرشته وطن دوست، نماینده تشکل های 
مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استانداری زنجان در گفت وگو با 
صدای زنجان با بیان اینکه متاسفانه بحث قاچاق چوب در استان زنجان 
افزایش یافته است به قرارگیری زنجان در ردیف استان های پیشرو در 
زراعت چوب و سوء استفاده برخی از متخلفان برای جوالن در عرصه 

قاچاق چوب اشاره کرده بود.
کاشت صنوبر تحت کنترل یگان حفاظت منابع طبیعی است

مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گونه های ارس، راش، 
گردو، زبان گنجشک، چنار و صنوبر را مشمول قانون حفظ و حمایت 

از منابع طبیعی دانسته یگان حفاظت منابع طبیعی استان را به عنوان 
مسئول دارای  اختیار تام و کامل جهت حفظ و حراست این گونه ها 

اعالم می کنند.  
منابع  حفاظت  یگان  نتایج حضور  برای  زنجان  پیگیری های صدای 
طبیعی استان زنجان در ارمغانخانه و برخورد با فرصت طلبان، متخلفان 
و قاچاقچیان چوب از گونه بید گرفته تا صنوبر فعال به نتیجه نرسیده 
است. بنا بر گفته  مسئوالن ذیربط اداره کل منابع طبیعی استان زنجان، 
یگان حفاظت منابع طبیعی در حال بررسی است و به محض تکمیل 

اطالعات، نتایج اعالم می شود.
گفتنی است اخیرا رضا مهدیون، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
استان زنجان در گفت وگو با صدای زنجان عنوان کرده بود که موارد 
و مصادیق زراعت چوب)کاشت صنوبر( از صفر تا صد) از کاشت تا 
برداشت( تحت نظارت این اداره کل بوده بنابراین بحث هرگونه سوء 

استفاده منتفی است.
خالهای قانونی 

فرشته وطن دوست، نماینده تشکل های مردم نهاد در شورای توسعه 
و حمایت استانداری زنجان در واکنش به این اظهارات نیز با اشاره 
نظیر  تنه درختانی  از  فعال در حوزه چوب  استقبال کارخانجات  به 
صنوبر تصریح کرد: این درخت به جهت تنه قوی که دارد مورد توجه 
فرصت طلبان قرار گرفته و از انجایی که قانون در رابطه با قطع آن 
سختگیری نکرده است این افراد به راحتی و بدون نگرانی دست به قطع 
این درخت می زند. نماینده تشکل های مردم نهاد در شورای توسعه و 
حمایت استانداری زنجان با اشاره به نیاز آبی باال و خاک قوی درخت 
صنوبر برای رشد گفت: عمده هدف کاشت درخت صنوبر در زنجان، 
استفاده به عنوان بادشکن و مرزکشی است، این درخت سریع الرشد 
بوده و قطع آن نیز منع قانونی ندارد و همین موضوع سبب شده تا 

نه حساسیتی بر قطع این گونه باشد و نه آماری از قطع و انتقال آن !
با اشاره به مجازات های در نظر گرفته شده برای قطع  وطن دوست 
درختانی همچون ارس، راش، گردو و غیره تاکید کرد: درختانی نظیر 
صنوبر جزو درختان زراعی و باغی محسوب شده و ممنوعیت قانونی 
در قطع این گونه وجود ندارد، این در حالی است که تمامی گونه های 

جنگلی مشمول ممنوعیت در قطع هستند.
بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی و تشکل های مردم نهاد 

برای مقابله
 با قاچاق چوب

نماینده تشکل های مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استانداری 
تشکل های  و  محلی  جوامع  ظرفیت  از  بهره گیری  لزوم  بر  زنجان 
در  می گوید:  و  کرده  تاکید  چوب  قاچاق  با  مقابله  برای  مردم نهاد 
همکاری  طبیعی،  منابع  حفاظت  یگان  گشت زنی های  تشدید  کنار 
منابع  حوزه  متخلفان  با  مقابله  برای  قضایی  و  اجرایی  دستگاه های 
طبیعی، فرهنگ سازی با تکیه بر آموزش همگانی می تواند در مقابله با 
پدیده قاچاق چوب تاثیرگذار باشد. البته دستگاه های ذیربط باید برای 
ترغیب روستائیان با اجرای طرح های حمایتی در ارتقا سطح معیشت 
خانوارها عاملی برای حضور پررنگ بومیان مناطق در عرصه حفاظت از 

اراضی ملی نقش آفرینی کنند.

شهر  کرونایی  وضعیت  شدن  قرمز  دنبال  به  زنجان-  صدای 
زنجان ضمن  اصناف  اتاق  رئیس  موسوی،  زنجان، سیدمحمود 
ابراز نگرانی از بازگشت محدودیت های احتمالی و تعطیلی اجباری 
خانواده های  سوغاتی  را  شرایط  این  صنفی،  واحدهای  برخی 

بی توجه به هشدارهای کرونایی برای زنجانی ها اعالم کرد.
۴۰ هزار واحد صنفی اعم از تولیدی، توزیعی و خدماتی در سطح 
استان زنجان به ثبت رسیده که از این میزان ۲۳ هزار واحد در 

شهرستان زنجان فعالیت می کنند.
سیدمحمود موسوی، رئیس اتاق اصناف زنجان در گفت وگو با 
صدای زنجان با تاکید بر اینکه رزرو تاالرها و هتل ها در ماه رمضان 
ممنوع است از صاحبان این صنف خواست تا هیچ گونه پذیرش 

جشن و افطاری نداشته باشند.
دود سفرهای نوروزی به چشم اصناف رفت

موسوی ضمن انتقاد از خانواده هایی که بی توجه به هشدارهای 
مسئوالن و مقامات استانی و کشوری در تعطیالت نوروزی گزینه 
سفر را برگزیدند، اظهار کرد: متاسفانه وضعیت کرونایی زنجان با 
این بی توجهی ها از »زرد« به »نارنجی« و سپس »قرمز« تغییر 
یافت. دود این بی توجهی ها و سهل انگاری ها به چشم اصناف و 
کسبه ای رفت که این روزها از بازگشت محدودیت های کرونایی و 

تعطیلی اجباری نگران هستند.
با اشاره به احتیاط مسئوالن استان  اتاق اصناف زنجان  رئیس 
زنجان در اعمال بازگشایی برخی صنوف نظیر تاالرها و تعدادی از 
امکان ورزشی نظیر باشگاه ها و استخرها که در برخی مواقع این 
حساسیت ها در مقایسه با سایر استان ها با وضعیت کرونایی مشابه 
بیشتر هم هست، عنوان کرد: مسئوالن زنجان تالش کردند با 
سختگیری های کرونایی میزان فشار به کادر درمان و استرس های 

اما  دهند  کاهش  را  شهروندان  به  کروناویروس  شیوع  از  ناشی 
همانطور که گفتم با سهل انگاری تعدادی از خانواده ها و عزمشان 

برای سفر در شرایط کرونایی، این زحمت به نتیجه نرسید!
بیکاری بیش از 2000 کارگر زنجانی 

موسوی با اشاره به بیکاری بیش از ۲ هزار کارگر در واحدهای 
صنفی نظیر تاالرها تصریح کرد: برخی از واحدهای صنفی نظیر 
از یک سال است که تعطیل هستند.  تاالرهای پذیرایی بیش 
تاالرداران در ماه های ابتدای شیوع کرونا و در ۴ ماه اول با وجود 
تعطیلی به هر قیمتی که شده سعی کردند نیروهای مجرب شان 
را نگه دارند به این امید که محدودیت ها و ماندگاری ویروس 
موقتی است اما با بدتر شدن شرایط برای همیشه نیروهایشان 

را از دست دادند.
خسارت غیرقابل جبران کرونا به رستوران ها، تاالرها، 

هتل ها و آرایشگران زنانه
از  برخی  به محدودیت های  اشاره  با  زنجان  اصناف  اتاق  رئیس 
و  زنانه  آرایشگران  و  هتل ها  رستوران ها،  تاالرها،  نظیر  صنوف 
خسارت کرونا به صاحبان مشاغل ابراز کرد: آرایشگران زنانه شاید 
کارگری نداشته باشند و بیکاری شان در بین آمار کارگران بیکار 
شده نیز لحاظ نشود اما در ایام کرونایی و محدودیت های ناشی 
از آن دچار خسارت جبران ناپذیری شدند، ۳۰ درصد این صنف 
سرپرست خانوار هستند و با زحمت کسب درآمد می کنند که در 
ایام کرونایی بخش قابل توجهی از آن ها تعطیل شده یا به حالت 

نیمه تعطیل درآمدند.
موسوی وام های کرونایی دولت برای جبران خسارت به کسبه و 
فعاالن صنفی را کافی ندانست و افزود: این وام ها به درد اصناف 

نخورد، تعدادی هم اصال موفق به دریافت ان نشدند!

صدای زنجان از قطع درختان حریم رودخانه ارمغانخانه گزارش می دهد:

ماجرایقطعدرختانحریمرودخانه»ارمغانخانه«چیست؟
* اهالی: رودخانه  ارمغانخانه صاحب ندارد!                           * مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای زنجان: موضوع قطع درختان در بستر رودخانه را بررسی می کنیم

* عضو شورای شهر ارمغانخانه: قطع درختان با هدف قاچاق چوب است!          * اداره کل منابع طبیعی استان: یگان حفاظت منابع طبیعی در حال بررسی است، نتایج را اعالم می کنیم

رئیس اتاق اصناف زنجان در پی قرمز شدن وضعیت کرونایی اعالم کرد

دودسفرهاینوروزیبهچشماصنافرفت

ایسنا/ رئیس بیمارستان ۵۵۴ منطقه ای ارتش زنجان گفت: این بیمارستان آمادگی پذیرش 
بیماران کرونایی را دارد.

شهباز زارعی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمادگی پذیرش بیمارستان ارتش برای بستری 
بیماران کرونایی، اظهار کرد: پیش از این نیز بیمارستان ارتش، بیماران کرونایی را پذیرش می کرد 

و در حال حاضر بخش های اختصاصی برای پذیرش بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۵۰ درصد تخت های بیمارستان برای پذیرش احتمالی بیماران کرونایی، 
افزود: در حال حاضر بیماران کرونایی در این بیمارستان بستری هستند و پس از بازسازی های الزم 

و راه اندازی رادیولوژی دیجیتال، امکان پذیرش بیماران کرونایی تسهیل شده است.
این مسئول ادامه داد: هم اکنون در بخش ICU مانیتور، تخت، ونتیالتور مستقر شده ولی هنوز 
این بخش بیمارستان اکسیژن سانترال مجهز نشده است و برای اکسیژن رسانی از کپسول اکسیژن 
استفاده می شود. از خیران حوزه سالمت درخواست می شود که در صورت امکان برای راه اندازی 

اکسیژن سانترال این بیمارستان همکاری کنند.
زارعی با اشاره به اعزام کادر درمان داوطلب به بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان، تصریح کرد: از آغاز 
شیوع کرونا، پزشک، پرستار و نیروی خدماتی داوطلب به بیمارستان ولیعصر به  عنوان بیمارستان 
معین پذیرش بیماران کرونایی اعزام شدند و در صورت درخواست مجدد این بیمارستان، دوباره 

نیروهای داوطلب از بیمارستان ارتش اعزام خواهند شد.
رئیس بیمارستان ۵۵۴ منطقه ای ارتش زنجان با اشاره به برپایی بیمارستان صحرایی، یادآور شد: 
برپایی این بیمارستان پس از تصویب ستاد استانی خواهد بود و پس از آن نیروهای مسلح استان 

در رابطه با آن تصمیم گیری و اقدام خواهند کرد.

ایسنا/  معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستا 
هفت روز ادامه دارد.

خدابخش مرادی نافچی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز به کار ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراهای 
اسالمی روستا،  اظهار کرد: ثبت نام از داوطلبان عضویت در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی روستا 

از ساعت هشت صبح دیروز )۱۶ فروردین ماه( آغاز و به مدت هفت روز ادامه دارد.
وی افزود: داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسالمی روستا می توانند از طریق مراجعه حضوری به 

بخشداری محل سکونت خود ثبت نام کنند.
این مسئول ادامه داد: همچنین داوطلبان می توانند به  صورت غیرحضوری و  از طریق اپلیکیشن موبایلی، 
نسخه ویندوز و قابل نصب بر روی رایانه و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاها نیز ثبت نام خود را 
انجام دهند. معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به مدارکی که برای ثبت نام نیاز است، تصریح 
کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا حتماً باید با شماره تلفنی )تلفن همراه( که شخص داوطلب، 
مالک آن باشد ثبت نام خود را تکمیل کنند. همچنین نیاز به دریافت عدم سوءپیشینه نیز از دیگر مدارک 
الزم برای ثبت نام داوطلبان است. مرادی نافچی با تاکید بر اینکه داوطلبان ثبت نام را از روزهای ابتدایی آغاز 
کرده و آن را به ساعات پایانی موکول نکنند، یادآور شد: تراکم سبب می شود که در روزهای آخر ثبت نام با 
مشکل مواجه شود. همچنین از همه افرادی که توانایی فعالیت در شورای روستاها را داشته و می توانند به 

مردم این مناطق خدمت کنند، درخواست می شود که وارد عرصه انتخابات شوند.
وی وضعیت داوطلبان ثبت نامی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر در استان زنجان را در حال بررسی 

اعالم کرد.

ایسنا/ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان گفت: بر اساس آمارهای موجود بیش از ۲۴ 
میلیارد تومان برای ارائه ۳۶۴۰ قلم خدمت مسکن به خانواده های تحت حمایت این نهاد در سال گذشته 
هزینه شده است. هدایت صفری ظهر امروز )۱۶ فروردین ماه( در بازدید از کمیته امداد امام خمینی )ره( 
سلطانیه با اشاره به نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، 
اظهار کرد: تحقق اهداف نام گذاری سال جدید در حوزه واگذار شده به این نهاد، باید نیازمند درک صحیح 
شرایط، حرکت بر محور شعار سال که به عنوان نقشه راه است و همت همگانی و ایفای نقش موثر کارگزاران 
برای  باثبات  درآمد  ایجاد  و  توانمندسازی  در حوزه  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  در  محرومیت زدایی 
خانواده های تحت حمایت باشد. وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات فکری، فرهنگی و مشاوره ای به منظور 
ایجاد فرهنگ کار و تالش، تأمین مسکن مناسب و اشتغال زایی برای خانواده های تحت حمایت، سه رکن مهم 
در توانمندسازی جامعه هدف است، افزود: ارائه خدمات ماندگار و اثربخش در حوزه توانمندسازی با هدف 
زمینه سازی برای خوداتکایی خانواده های تحت حمایت و تسهیل گری در این بخش با نگاه و رویکرد نوآورانه 
و خالقانه و نیز بهره گیری مناسب از فعاالن کسب و کار و کارآفرینان حرفه ای به منظور بهره گیری مناسب از 
ظرفیت های موجود در حوزه اشتغال باید به عنوان مسیر حرکت و فعالیت بخش های مختلف کاری این نهاد 
در سال جدید باشد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان، در ادامه با اشاره به تحقق بیش 
از برنامه هدف گذاری شده در بخش مسکن طی سال گذشته به عنوان یکی از ارکان مهم در توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت، تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود ۲۴ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان برای 
ارائه بیش از ۳۶۴۰ قلم خدمت مسکن در قالب تعمیر، تکمیل، احداث، خرید، بهسازی و مقاوم سازی مسکن 
و لوله کشی گاز به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان در سال گذشته 
هزینه شده است. وی همچنین ادامه داد: خدمات مسکن به عنوان یکی از برنامه های مهم مورد نظر این 
نهاد در سال جدید نیز بوده و هم افزایی در ارائه خدمات مسکن از طریق استفاده مناسب از ظرفیت خیران، 
مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه فعال در امر مسکن نیازمندان و تفاهم نامه های منعقده با سایر دستگاه ها 
با هدف ارائه خدمات اثربخش در حوزه تأمین مسکن خانواده های تحت حمایت به منظور تسهیل گری و 
سرعت بخشی به فرآیند توانمندسازی جامعه هدف باید به عنوان یک اولویت مهم در سال جدید در این 
بخش مورد توجه باشد. این مسئول با اشاره به محورهای ابالغی رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( در 
سال جدید که با نگاه تحقق اهداف نام گذاری سال در حوزه کاری این نهاد هم زمان با اولین روز از سال 
۱۴۰۰ به همه استان ها ارسال شده است، تصریح کرد: بر اساس محورهای ابالغی رئیس این نهاد، برنامه 
عملیاتی در سال جدید در ۱۹ محور مشتمل بر ۱۳7 راهبرد اجرایی، به منظور تحقق شعار سال در حوزه 
کاری این نهاد و با نگاه ویژه به توانمندسازی خانواده های تحت حمایت ابالغ شده است. صفری با تأکید بر 
اینکه برنامه های اجرایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان در بخش های مختلف نیز بر اساس این 
محورهای ابالغی در سال جاری عملیاتی می شود، ادامه داد: بر همین اساس مفهوم و معنای شعار سال در 
حوزه کاری این نهاد تالش جهشی تر و جهادی تر در فراهم کردن بسترهای الزم برای توانمندسازی و ایجاد 
درآمد باثبات برای خانواده های  تحت حمایت بوده و با همین نگاه سرعت بخشی به فرآیند توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت و تسهیل گری در این بخش با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی و 
رویکرد خالقانه و نوآورانه باید به عنوان یک اولویت مهم در همه بخش های کاری این نهاد بیشتر از گذشته 

مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بیمارستان ۵۵۴ منطقه ای ارتش زنجان عنوان کرد: 

پذیرش بیماران کرونایی در بیمارستان ارتش زنجان

همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

آغاز ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 

روستا در زنجان

در سال گذشته انجام شد؛

سرمایه گذاری ۲۴ میلیارد تومانی کمیته امداد 

در بخش مسکن

خبر

 نه فقط در اطراف رودخانه ارمغانخانه بلکه 
نیز شاهد قلع  از جمله کوه ها  نقاط  در سایر 
و قمع درختان هستیم به دستگاه های مربوطه 
گفته ایم، ان ها هم در جواب به ما گفته اند که 
نمی توانند برای هر درختی نگهبان بگذارند، ما 

نیز عضو شورای شهریم و ابزاری نداریم.



مسابقه  نخستین  برگزیدگان  میرعیسیخانی-  زهره
دوستی،  پریا  و  شدند  معرفی  زنجان  استان  نمایشنامه نویسی 
عنوان  به  نمی کنند«  فراموش  »ماهی ها  نمایشنامه  نویسنده 
با  زنجان  استان  نمایشنامه نویسی  مسابقه  نخستین  اول  رتبه 
اهدا لوح و جایزه نقدی انتخاب و معرفی شد. او متولد 1377 
است و دانشجوی ابنیه بناهای تاریخی. نوشتن را از 14 سالگی با 
داستان نویسی شروع کرده است و در این دوران نیز وارد عرصه 

تئاتر شده است.
بهدنبالمستحکمکردنجایپایخوددرحوزه

نمایشنامهنویسیهستم
به گفته خودش در ابتدا تنها در زمینه بازیگری در تئاتر فعال بوده 
است اما به مرور با پیدا کردن نقطه اشتراکی بین دو عالقه اش 
داستان نویسی و تئاتر، به سمت نمایشنامه نویسی گرایش پیدا 

کرده است. 
نمایشنامه  باید  که  چنان  تاکنون  می گوید:  زمینه  این  در  او 
ننوشته ام اما تازه در این حوزه ورود پیدا کرده ام و به دنبال این 
هستم که به مرور جای پای خودم را در این حوزه نیز محکم کنم 

و بیشتر در این زمینه فعالیت کنم.
موضوعدراماتیکیبهنامجنگ

دوستی در خصوص نمایشنامه »ماهی ها فراموش نمی کنند«، 
اظهار می کند: این نمایشنامه به موضوع جنگ مرتبط است و 
موضوع جنگ یکی از موضوعاتی است که برای خود من خیلی 
دغدغه ایجاد کرده است و من همیشه به آن فکر کرده   ام و در 
واقع جزو اتفاقات بسیار دراماتیک  است و از اتفاقاتی است که از 

دل آن می توان بسیار داستان بیرون کشید.
ایدهابتدای»ماهیهافراموشنمیشوند«ازواژه" 

انتظار"گرفتهشدهاست
وی با اشاره به اینکه ایده ابتدایی این نمایشنامه از واژه " انتظار" 
شکل گرفته است، اظهار می کند: شاید برای من به عنوان یک 
فرد عادی جنگ به پایان رسیده باشد اما برای فردی که هنوز 
منتظر است تا یکی از نزدیکانش از جنگ برگردد، هیچ وقت 
جنگ پایان نمی یابد و شاید بتوان گفت که تبعات پس از جنگ 
بیشتر از خود جنگ است. این نمایشنامه در واقع اشاره ای نیز به 

شهدای غواص استان زنجان دارد.
هرچهازجنگدورمیشویمچهرهواقعی

آنعیانترمیشود
به اعتقاد این هنرمند، چهره واقعی جنگ آن چهره ای است که 
هر چه از آن دور می شوی آن را بهتر می بینی چرا که وقتی که 
جنگ در حال اتفاق است مردم در تکاپو هستند و تالش می کنند 
و همه شور و حالی در وجودشان برای جنگیدن دارند ولی وقتی 
که جنگ به اتمام می رسد، آن سردی که پس از جنگ می آید، 
باعث می شود که افراد با چهره آن آشنا شوند. برای مثال مادری 
که سی سال انتظار فرزندش را می کشد این انتظار در شرایط 
پس از جنگ بسیار سخت تر است و این سردیش بیشتر حس 
می شود و فقدان آدم هایی که دیگر در بین ما نیستند و جنگ آنها 
را گرفته، بیشتر خود را نشان می دهد یا دختری که نمی تواند با 
پدرش که جانباز جنگی است و پایش را از دست داده است راه 
برود، جنگ برای او همچنان ادامه دارد و این موضوعات خود را 

پس از جنگ بیشتر نشان می دهند. 
جنگیدنبهاشکالمختلفدرسطحجامعهنمایاناست

او می افزاید: جنگ به نظر من همواره در سطح جامعه وجود دارد 
و تنها محدود به زمان خاصی نیست و همه ما آدم ها همواره در 
حال جنگیم و این جنگیدن همیشه اتفاق می افتد اما در جنگ 
تحمیلی به دلیل وجود اسلحه و ابزار جنگی و کشته های جنگی 

موضوع ملموس تر می شود و تبعاتش بیشتر دیده می شود .

این نویسنده و بازیگر می گوید: درست است که من از جنگ بسیار 
دورم ولی همیشه این مساله برای من وجود دارد و همیشه به این 
موضوع فکر می کردم که درست است که برای من این موضوع 
تمام شده است اما آیا برای دختری که هیچ وقت نمی تواند با 

پدرش به دلیل جانباز بودنش بدود، جنگ پایانی دارد؟
بومینویسیموجبموفقیتنویسندهمیشود

وی در پاسخ به سوال اینکه  »بومی نویسی تا چه میزان در نوشتن 
اهمیت پیدا می کند؟« می گوید: یقینا وقتی نویسنده از موضوعی 
می نویسد که آن را درک کرده است و سپس به اجرایش در 
از  بیشتر  موضوع  این  و  باشد  موفق  می تواند  بیشتر  می آورد، 
موضوعات دیگری که در آن تجربه ای ندارد، ارجحیت دارد، ضمن 
اینکه برخی از واژه ها جهان شمول هستند و بین ملت ها مفاهیم 
مشترکی را می رسانند ولی به هر حال جنس آن فرق می کند چرا 
که محیط بسیار در روی آن تاثیرگذار است و وقتی که دغدغه ای 
نوشته می شود و به اجرا در می آید یقینا باعث می شود که فرد 

چند گام جلوتر باشد.
متنی  تنها  که  افرادی  هستند  متاسفانه  می دهد:  ادامه  وی 
می نگارند که اجرا شود یعنی پروسه شروع متن از دغدغه افراد 
نشات نگرفته است. در صورتی که برای تاثیرگذار بودن یک متن 

بایستی از یک دغدغه شروع شود.

یکنمایشنامهوقتیکاملمیشودکهاجراشود
استان  نمایشنامه نویسی در  این هنرمند در خصوص وضعیت 
خاطرنشان می کند: در استان، افرادی هستند که در این زمینه 
فعال هستند و در زمینه نمایشنامه نویسی کار می کنند اما به نظر 
می رسد به مرور قوت قلمشان کم می شود و یا تنها زمانی که به 
متنی برای اجرا نیاز دارند، می نویسند و در واقع نوشتن، حالت 
دغدغه مند بودن را ندارد. شاید برای خود من هم این مساله به 
همین شکل است و به این مرحله نرسیده است که به صورت 

حرفه ای در این زمینه کار کنم.
که  است  این  من  نظر  به  مساله  این  دلیل  می افزاید:  دوستی 
نمی شوند و جدی گرفته  این عرصه حمایت  فعال  هنرمندان 
نمی شوند. وی ادامه می دهد: یک نمایشنامه وقتی کامل می شود 
که اجرا شود و موضوع اجرا شدن برای نویسنده می تواند بسیار 

انگیزه ایجاد کندکه معموال جدی گرفته نمی شود. 
امرآموزشنمایشنامهدراستانجدیگرفتهنمیشود

این هنرمند می گوید: موضوعی که به نظر من فقدانش بسیار 
زیاد در استان حس می شود، این است که در زمینه آموزش 
کنار  در  وقت  هیچ  و  می شود  عمل  ضعیف  نمایشنامه نویسی 
کارگاه های  که  است  نبوده  طور  این  جشنواره ای،  برگزاری 
آموزشی برگزار شود و یا از اساتید مطرح کشوری برای آموزش 
دعوت شود و از جهت کالس های آموزشی ضعیف است و همیشه 

در این زمینه فقیر بوده ایم.
داستانونمایشنامهنوشتنچندانباهمتفاوتندارند

وی می افزاید: داستان و نمایشنامه نوشتن چندان با هم تفاوت 
ندارند و در جاهایی حتی اشتراک دارند و نقطه اشتراک من با 
نمایشنامه نویسی بیشتر است و این پروسه از دیدار به متن و 
به اجرا رسیدن همواره برای من جذاب بوده است و من سعی 
می کنم که نمایشنامه بنویسم و نمی توانم داستان را هم کنار 
بگذارم چرا که داستان یک چیزی است که حال خودم را خوب 
می کند از این جهت که یک هنر فردی است و برای تنهایی و 
خلوت خیلی خوب است اما تئاتر یک هنر گروهی است و من 
فکر می کنم که هر دو برای زندگی الزم است و همانقدر یک 
هنری که گروهی است برای زندگی اجتماعی الزم است همانقدر 
هم یک هنر فردی که در تنهایی خودت باشد برای فرد می تواند 

مفید باشد .

یک منتقد تلویزیونی سریال های نوروز14۰۰ تلویزیون را نسبت به 
چند سال اخیر پرفروغ تر دانست و به تفکیک، درباره هر کدام از 

چهار سریال نوروزی نقدهایی را مطرح کرد.
آنتن  به روی  از شبکه های سیما  نوروز 14۰۰، چهار سریال  در 
رفتند؛ شبکه یک فصل سوم سریال کمدی »نون خ« را به روی 
آنتن برد و شبکه دو با پخش یک درام عاشقانه به نام »همبازی« 
سریال های سال جدیدش را آغاز کرد. شبکه سه نیز برخالف آنچه 
پیشتر اعالم شده بود که سریال طنز »بوتیمار« با بازی مرجانه 
گلچین و حمید لوالیی را به روی آنتن می برد، فصل دوم سریال 
»گاندو« که یک سریال جاسوسی ـ امنیتی است را پخش کرد. 
شبکه پنج سیما هم سریال طنز »نوروز رنگی« با روایتی از یک 

خانواده مشهدی در دهه ۶۰ را به روی آنتن برد.
محمدتقی فهیم ـ منتقد سینما و تلویزیون ـ در گفت وگویی با 
ایسنا درباره سریال  های نوروزی تلویزیون در سال 14۰۰، با اعتقاد 
بر اینکه »امسال تلویزیون نسبت به چند سال اخیر پرفروغ تر ظاهر 
شد«، در این زمینه توضیح داد: اگر چه تا سال گذشته »پایتخت« 
بود اما ضعف هایی داشت که بودنش را زیر سوال برد. امسال در 
مجموع کارهای مناسبتی توانستند نسبت به چند سال گذشته 
بهتر ظاهر شوند. بدین جهت که رنگین کمانی از موضوعات و 
مضامین مختلف در سریال ها وجود داشت و این تنوع خودش یک 
اصل مهم است. اگر این تنوع ها نباشد ریزش مخاطب بدیهی است. 

این نکته مثبت امسال برای تلویزیون است.
نونخ«وظرفیتادامهدارشدن

این منتقد درباره سریال »نون خ 3« گفت: شبکه یک طبق معمول 
دو سال گذشته، با »نون خ« شروع کرد. سریال »نون خ« سال 
گذشته هم درخشید. به نظرم سریال »نون خ« همچنان ظرفیت 
بعضی  به  منوط  ادامه اش  البته  دارد؛  را  مخاطب  کردن  پاگیر 
رعایت هاست. هم کارگردان و هم عوامل، این هوشمندی و ظرفیت 
و  بازیگران  توانایی  و  تبحر  دارند. سریال روی  ادامه کار  برای  را 
استفاده از لهجه کردی تمرکز دارد و برای ادامه ظرفیت دارد، اما 
باید مسائلی رعایت شود که مهمترینش قصه سریال است؛ یعنی در 
کارهای طنز نباید فقط متکی به لهجه و بداهه و طنزهای شفاهی 
بود. در درجه اول باید به داستان فکر شود. »نون خ« به نیازهای 

مردم توجه دارد و برای همین دیده می شود. موسیقی، پوشش، 
رنگ آمیزی و لوکیشن خوب می تواند همه آدم ها را جذب کند و 
دیگر کار مختص به کرمانشاه نیست. البته »نون خ 3« بر خالف 
دو فصل اول و دوم سریال که داستان مشخصی داشتند، در چند 
قسمت اول کم فروغ ظاهر شد و در داستان گویی مشکل داشت 
اما بعد از چند قسمت این مشکل حل شد. در مجموع سریال »نون 
خ« کار خوب و موفقی است و هم مخاطبان جدی و هم مخاطبان 
عام را جذب می کند و در رسیدن به هدف  خودش که در درجه 
اول سرگرم سازی و نشاندن خنده بر لب مخاطب است توفیق 
کسب کرده و این توفیق متاثر از رویکردهای منفی مثل تحقیر 
و توهین نیست، بلکه ماجراها در راستای تحکیم و تثبیت خانواده 
شهرستانی به ویژه ُکرد که به سراسر ایران هم تعمیم پیدا می کند 

اتفاق می افتند و هر کدام شیرینی خودشان را دارند.
همبازی«؛ضعیفترینسریالنوروزیتلویزیون

مجموعه  ترین  ضعیف  عنوان  به  بازی«  »هم  سریال  از  فهیم 
تلویزیون در نوروز 14۰۰ نام برد و در این زمینه هم تصریح کرد: 
مجموعا همه چیز در این اثر کهنه است، چیز تازه ای در آن به 
چشم نمی خورد و نوگرایی در این سریال وجود ندارد. بحث جدی 
و رویکرد مهمی هم در سریال نیست. بدتر از همه اینکه در روابط 
و مناسبات عشقی بسیار افراط کرده است. انگار همه آدم ها جمع 
شده اند که چند نفر را به هم برسانند. به نظرم در این شرایط اینگونه 
افتادن به ورطه ابتذال خیلی بد است. این سریال فقط در پوشش و 
ظاهر کاری است که متعلق به ایران است وگرنه از شبکه های ِجم 
چیزی کم ندارد. تمام هم و غم نویسنده و کارگردان، مسایل دختر 
و پسرها با هم است. موضوع گلخانه و کارآفرینی هم در سریال 

خیلی کمرنگ است.
او تاکید کرد: وقتی صحبت از خانواده می شود، فقط صحبت از این 
مسایل نیست. خانواده امروز با مسایل و مشکالت فراوانی دست 
به گریبان است که حتی اگر ازدواجی صورت نمی گیرد و دختر و 
پسرها در سن باال نمی توانند ازدواج کنند، ناشی از همین مسایل 
است نه از اینکه عاشق می شوند یا نه و آیا فالن پسر یا دختر مرا 

می خواهد یا نه.
فهمیم در نقد سریال نوروزی شبکه دو سیما اظهار کرد: نه بازی 

این سریال به چشم می خورد و نه کارگردانی خوبی،  خوبی در 
حرف خوبی هم برای گفتن ندارد. در حقیقت یک سریال آنتن 

پُرکن است.
گاندو«؛سریالیسیاسیکهخوبساختهشد

او در ادامه درباره سریال فصل دوم سریال »گاندو« که در دقیقه 
۹۰ به عنوان مجموعه نوروزی تلویزیون معرفی شد، گفت: »گاندو« 
از سریال هایی است که اهمیت و جذابیتش غیرقابل کتمان است. 
علیرغم اینکه مناسبتی نبود و نیمه تمام ماند اما عمال همه را 
تعلیقی که در بطن سریال وجود  به دلیل  درگیر خودش کرد؛ 
داشت و برخی اطالعات درباره نیروی های امنیتی و نوع ارتباطشان 
با فضاهای شهری که برای خیلی ها جدید بود هم کسانی که دنبال 
سرگرمی بودند می توانستند با سریال همراه شوند و هم مخاطبان 

جدی تر تلویزیون.
این منتقد ادامه داد: خیلی چیزهایی که در سریال سازی ما جایش 
خالی بوده و در دنیا زیاد ساخته می شود، در »گاندو« وجود داشت. 
نسبت به فصل اول قوی تر بود و موضوعش هم عمیق تر و جدی 
تر از قبل شده بود. شخصیت های سریال قابل باور بودند. در خیلی  
از فیلم ها تا این حد تیپ نیروهای امنیتی ما جلوه نکرده و باورپذیر 
نبوده است که ما بفهمیم نیروهای امنیتی مان اینطور هستند. در 
سریال »گاندو« نیروهای امنیتی دوست داشتنی هستند در خیلی 
از کارهایی که در مورد امنیتی ها ساخته می شود، مخاطب نسبت 
به آن ها احساس دافعه می کند اما در اینجا همذات پندازی صورت 
می گیرد و ویژگی های عنصر قهرمان به صورتی که مخاطب به آن 
دل ببندد در این سریال برای پرداخت شخصیت ها لحاظ شده 
بود؛ به ویژه شخصیت اصلی و رهبر تیپ به نام محمد که کامال 
یک تیپ امنیتی ایرانی دوست داشتنی است که آدم با دیدنش 

احساس امنیت می کند.
محمدتقی فهیم در ادامه صحبتهایش درباره »گاندو ۲« خاطرنشان 
کرد: در این سریال هم در متن و هم در اجرا و کارگردانی دقت 
الزم صورت گرفته است؛ به ویژه در بحث اکشن، تعلیق و تودرتویی 
شبکه ها؛ مثال قسمتی که مربوط به آمدن سفیر روسی به ایران 
است، خیلی خوب اجرا شده و از سریال های خوب جهانی چیزی 

کم ندارد.

او معتقد است: »گاندو ۲« به خاطر درگیر کردن مخاطب، گل 
سریال های نوروزی امسال بود؛ البته رویکردهای سیاسی سریال 
شاید به ذائقه بعضی ها خوب نبوده است اما به هر حال یک کار 
جاسوسی ـ پلیسی است و این کارها زیر ژانرشان سیاست است و 

سیاست با آن عجین است.
نوروزرنگی«؛شیرینامابدونداستان

فهیم در پایان این گفت وگو در نقد سریال نوروزی شبکه پنج 
سیما هم بیان کرد: »نوروز رنگی« را چون خودم خراسانی هستم 
هر شب می دیدم. خودم بزرگ شده مشهد هستم و دوره ای که 
کارگردان  نظرم  به  کرده ام.  تجربه  را  می شود  روایت  سریال  در 
سریال، کمدی و به ویژه کمدی بزن و بکوب را می شناسد. پریدن 
بر سر و کول هم و سیلی زدن به هم دیگر ممکن است در برخی 
کارها ناپسند شمرده شود، اما چون »نوروز رنگی« بر مبنای گونه 
کمدی بزن و بکوب طراحی شده، در این قالب قبل توجیه است. 
به لحاظ قالب از نمایش رو حوضی ایران هم در این سریال بهره 
گرفته شده، تلفیق تئاتر رو حوضی با کمدی بزن و بکوب معجون 
»نوروز رنگی« را ساخته است. به خوبی دهه ۶۰ را ترسیم کرده 
نویسی  ها هم دقت الزم صورت رفته است. یکی  و در دیالوگ 
دیگر از نکته های مثبت سریال، استفاده از بازیگران مشهدی است. 
وقتی برای ساخت سریال به شهرستانی می روند، بهتر است از خود 
محلی ها هم استفاده کنند؛ همانطور که در سریال »نون خ« هم 
این مساله لحاظ شده و توفیق کسب کرده است. فضاسازی در 
انجام شده است. ویژگی های زیادی در سریال  سریال به خوبی 
وجود دارد که قطعا برای خراسانی ها جذاب تر است، بقیه هم اگر 
پای سریال می نشستند می توانستند با آن ارتباط برقرار کنند؛ البته 
ضعف اصلی سریال برای ارتباط با مخاطب انبوه از سراسر ایران، 
نداشتن داستان است. در این سریال به آن شکل قصه ای نمی بینیم 

که بخواهیم دنبال کنیم.
او گفت: بیشتر نوستالژی ها مثل ویدیو، آتاری، پیکان و ... در این 
سریال دیده می شود اما این ها برای سریالی که قرار است مثال 1۵ 
یا ۲۰ شب پخش شود، کم است و تکراری می شود. »نوروز رنگی« 
از این جهت آسیب جدی دیده است؛ با تمام این ها، شیرینِی خود 

بازیگران تا حدودی مخاطب را با سریال همراه کرده است.

عبدالعلی دستغیب می گوید مولوی شناسان درباره مولوی اشتباه کرده اند.این 
نویسنده و منتقد ادبی پیشکسوت ، اظهار کرد: در حال مطالعه »مثنوی 
معنوی« مطلب جدیدی به نظرم رسید که تاکنون کسی درباره آن صحبت 
نکرده است؛ درباره مثنوی عده زیادی درباره روش و مشی عرفانی جالل الدین 
محمد بلخی و تاثیرات او صحبت کرده اند که معروف ترین آن ها کتابی است 
که بدیع الزمان فروزانفر نوشته است. او درباره »فیه ما فیه«، »دیوان شمس« 
و قصص مولوی کتاب چاپ کرده است. فروزانفر از نخستین کسانی است که 
در دوره جدید، مولوی را زنده کرده و به ادیبان و اهالی شعر معرفی می کند و 
کتاب های جالبی نوشته است. جالل الدین همایی هم کتابی با عنوان »مولوی 
چه می گوید؟« نوشته است. کسان دیگری هم مطالب و مقاالتی نوشته اند از 
جمله دکتر موحد و دکتر سبحانی، که از میان آن ها مطلبی که دکتر سبحانی 

نوشته به تحقیقات جدید نزدیک است.
او در ادامه گفت: همایی تعبیری بسیار سنتی و خیلی کهنه از مولوی دارد 
و بدیع الزمان فروزانفر هم بیشتر در عالم لفظ و لغت و سوابق اندیشه و شعر 
مولوی است اما دکتر سبحانی به زبان امروز نزدیک تر است. ولی به نظرم همه 
این ها حتی نیکلسون درباره مولوی اشتباه کرده اند. این ها سوال شان این است 
که مولوی چه می گوید و می خواهند بدانند عقیده مولوی چیست؟ در حالی 
که این حرف ها کهنه شده و دیگر کسی دنبال ایدئولوژی شاعران نمی رود و 

آقایان باید درباره مولوی می پرسیدند که مولوی چطور می گوید؟
دستغیب خاطرنشان کرد: در آثاری که از مولوی به یادگار مانده، از جمله 
»مثنوی معنوی«، »فیه ما فیه«، »دیوان غزلیات« و »مجالس سبعه« آن چه 
مهم است، این است که او چطور می گوید نه این که چه می گوید. مطالبی که 

مولوی گفته ابن عربی و غزالی هم گفته بودند پس تازگی نداشته است. در 
دوره اسالمی عرفای ما مانند هم صحبت می کنند و اختالفات جزیی دارند 
اما آن چه مهم است این است که روش مولوی چیست؟ مولوی در غزلیاتش 
استعاره های عجیب و غریبی به کار برده و لحن غزلیاتش به گونه ای است که 
با موسیقی ایرانی مانند تار و سه تار نمی شود خواند و بیشتر لحن حماسی 
دارد، یعنی سالست و روانی و لطافت شعر سعدی و حافظ را ندارد و باید دف 
و نی و حتی طبل نواخته شود تا بتوان خواند. عیب بزرگ مولوی در غزلیاتش 
این است که زیاد شعر گفته و تکرار دارد. گاه  به ایران باستان توجه دارد مثال 
در »این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست«، گاه شعرهایش به فرهنگ 
اسالمی مرتبط است و گاه هم فرهنگ عامه. بنابراین باید گزینه ای از غزلیات 

او را فراهم کنیم و به دیگران ارائه دهیم و همه اش را نمی توان خواند.

سه شنبه   ۱7   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۳ ] فرهنگ و هنر   [۴

مجموعه اشعار آشیق مسلم عسگری کتاب شد

۱۰۵ مورد اخطار برای تاسیسات گردشگری زنجان 
صادر شد

»پیک دانایی«، پیکی برای افزایش دانش و آگاهی

فارس/ مدیرعامل خانه هنرمندان استان زنجان گفت: مجموعه اشعار آشیق پیشکسوت زنجان آشیق مسلم 
عسگری تحت عنوان »ائل آشیغی« در روزهای پایانی سال قبل به چاپ رسید و منتشر شد.

فرید احدیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد:  مجموعه اشعار آشیق پیشکسوت زنجان 
آشیق مسلم عسگری تحت عنوان »ائل آشیغی«  چاپ شده است.

وی با اشاره به اینکه کتاب »ائل آشیغی« شامل انواع قالب های شعر ترکی شامل اوستادنامه، قوشما، گرایلی، 
غزل، جیغالی تجنیس، وجودنامه است، تصریح کرد: این مجموعه که در اواخر سال 13۹۹ در تهران و توسط 

انتشارات صد و چهارده )114( در قطع وزیری به چاپ رسید.
احدیان درباره بازه زمانی اشعار چاپ شده گفت: این اشعار در سال های مختلف استاد مسلم عسگری از 

ابتدای فعالیت هنری وی آغاز شده و در طول سالیان بر آن افزوده شده است.
مدیرعامل خانه هنرمندان استان زنجان گفت: این مجموعه شامل اشعار اجتماعی، دینی و فرهنگی متعلق به 
آشیقی است که بیش از چهل سال در متن جامعه به روایت داستان های آشیقی پرداخته و با رفتار و کردار 

خود نمونه شایسته یک انسان درست کردار را به نمایش گذاشته است.
وی با بیان اینکه این کتاب تنها یک نمونه از آفرینش ادبی و هنری حاج مسلم عسگری در زمینه ادبیات 
آشیقی است، افزود: آشیق مسلم عسگری پیش از این اکثر آفرینش های ادبی را در روایت داستان ها اعمال 

کرده است و بدون اینکه نامی ببرد اشعار او در متن اشعار منظومه های داستانی آشیقی جای گرفته است.
گفتنی است، حاج مسلم عسگری )متولد 1317( از اساتید پیشکسوت هنر آشیقی در استان زنجان است که 

بیش از چهل سال در میان مردم به اجرای داستان های آشیقی پرداخته است.
اشعار حاج مسلم عسگری با زبان خاص خود بخشی از فرهنگ عمومی زنجان در نیم قرن گذشته است و در 

عین حال نمونه شایسته ای از اشعار آشیقی و سبک خاص این رشته است.
توضیحاتی که در برخی از اشعار در پاورقی ها داده شده است به شناخت فرهنگ شهری و روستایی زنجان 
کمک می کند که از جمله، در همین مجموعه آشیق اسامی آشیق های پیش از خود را در قالب یک شعر 

آورده است که سابقه این هنر در شهر زنجان را به خوبی نشان می دهد.
شعر »زلزله طارم« نشان می دهد که آشیق در غم و شادی مردم خود شریک است و با آنها می گرید و با 
آنها می خندد و در عین حال تعریف و توصیف او از طبیعت و فرهنگ طارم نشان دهنده روح زندگی است.

ایسنا/ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از صدور 1۰۵ مورد تذکر و اخطار 
به تاسیسات گردشگری استان زنجان خبر داد.

امیر ارجمند ، با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی این اداره کل در ایام نوروز، بازدید و نظارت بر عملکرد 
و نحوه ارائه خدمات تاسیسات گردشگری استان است که هر سال در این ایام انجام می شود، گفت: در 
نوروز امسال نیز تالش شد تا از سوی فعاالن این عرصه، بازدیدهای میدانی از تاسیسات گردشگری استان 

صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا موضوع گردشگری و فروش صنایع دستی را همانند سال گذشته 
در ایام نوروز امسال نیز تحت تاثیر قرار داده  بود، افزود: با توجه به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
شرایط کرونایی، بازدید از تاسیسات گردشگری استان در ایام نوروز امسال با جدیت انجام و در پایان این دوره 

شاهد انجام 1۶۵۰ مورد بازدید نظارتی از این واحدها بودیم.
این مسئول با یادآوری اینکه این تعداد بازدید نظارتی انجام شده از تاسیسات گردشگری استان تا 13 
فروردین ماه امسال بوده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ستاد خدمات سفر استان موظف به اجرای 
دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا بود، به همین خاطر این موضوع از آغاز تعطیالت نوروزی امسال به جد 

دنبال شد تا تاسیسات گردشگری استان مطابق با پروتکل های بهداشتی به ارائه خدمات بپردازند.
ارجمند با بیان اینکه بازدید تیم های نظارتی از تاسیسات گردشگری شامل واحدهایی چون رستوران ها، مراکز 
پذیرایی و بین راهی، مراکز اقامتی مجاز و تاسیسات گردشگری فعال بود، اظهار کرد: روند بازدیدهای نظارتی 
از این واحدها نشان می دهد که 17 مورد تشویق برای تاسیساتی که در ارائه خدمات به گردشگران، مطابق 

با پروتکل های بهداشتی عمل کرده بودند، در نظر گرفته شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از دریافت یک مورد شکایت از طرف 
گردشگران خبر داد و با اشاره به اینکه این مورد در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: طی بازدیدهای 
نظارتی به عمل آمده، برخی از واحدهای گردشگری نیز که مرتکب تخلف شده بودند 1۰۵ مورد تذکر و 

اخطار دریافت کردند.

ایسنا/زنجان مسئول کتابخانه پیک دانایی شهر زنجان گفت: استقبال از پیک های دانایی در روستاها 
چشم گیر است.

حسین احمدی، در رابطه با عملکرد پیک دانایی، اظهار کرد: در دوران قبل از کرونا پیک های دانایی هفته ای 
پنج روز به سمت روستاهای فاقد کتاب حرکت کرده و خدمات رسانی می کردیم ولی بعد از شیوع ویروس 

کرونا این مدت به سه روز در هفته تبدیل شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا، در حال حاضر پیک های دانایی در روستاها 
حضور نمی یابند، افزود: استقبال در روستاها از پیک های دانایی چشم گیر است و بیشتر اعضای آن کودکان 

هستند و این افراد عالوه بر خواندن با دقت کتاب ها، آن را توضیح نیز می دادند.
این مسئول تصریح کرد: مکان هایی که پیک های دانایی می رفتند اماکنی بود که افراد به دلیل در دسترس 
نبودن امکانات و گران بودن نمی توانستند به راحتی کتاب ها را تهیه کنند که حضور پیک های دانایی، 

دسترسی به کتاب ها را راحت تر و آسان تر می کند.
احمدی در رابطه با تاثیر پیک های دانایی در جامعه، ادامه داد: با توجه به گفته معلمان روستاها، مطالعه 
کتاب ها در خواندن و نوشتن دانش آموزان تاثیر داشته و نیز مطالعه کتاب ها باعث افزایش دانش و آگاهی 

اعضای پیک های دانایی می شود تا بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند.
وی با اشاره به اینکه برای پر کردن خالء نبود پیک های دانایی در دوران کرونا، تعداد کتاب های امانت داده  
شده را افزایش داده ایم، خاطرنشان کرد: پیک های دانایی تعطیل نیست و کسانی که امکان ارتباط مجازی 
و تلفنی دارند با ما در ارتباط هستند و درخواست خود را بیان می کنند تا در اولین فرصت، کتاب ها را به 

دست آن ها برسانیم.

صدای زنجان موضوع روند سفرهای نوروزی در استان زنجان و اعالم وضعیت قرمز سه روز پس از پایان سفرهای نوروزی را پیگیری می کند؛
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آموزش »فلوت ریکوردر«؛ نخستین کتاب منتشره
 قرن جدید در زنجان

۱۸گروه جهادی با هدف محرومیت زدایی 
در "ماهنشان" فعالیت دارند

ایسنا/ یک مولف گفت: کتاب آموزش »فلوت ریکوردر« به  عنوان نخستین کتاب سال جدید در زنجان 
منتشر شد.

ایرج داوودبیگی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای آموزش ملودی های ایرانی، کتاب آموزش »فلوت 
ریکوردر« در زنجان تألیف و منتشر شد.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر از کتاب منتشر شده، تصریح کرد: این کتاب شامل ۲۸ ملودی فولکلور و 
کودکانه از نقاط مختلف کشور بوده و در ۱۰۰۰ جلد توسط انتشارات قلم مهر منتشر شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کتاب در قالب ساز فلوت ریکوردر نوشته شده است، ادامه داد: در این کتاب 
ملودی های کودکانه در قالب ترانه و به زبانی ساده آموزش داده می شود و در عین حال کودکان با ترانه های 

اقوام مختلف کشور آشنا می شوند.
داوودبیگی ادامه داد: اجرا و گرافیک کتاب توسط پریسا آهنی، نقاشی کتاب توسط پرنیان مقدم، مدیریت 

اجرایی توسط امیرضا مقدم بوده و تألیف آن توسط ایرج داوودبیگی انجام شده است.
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با اشاره به اینکه کتاب آموزش »فلوت ریکوردر« 
نخستین کتابی است که در سال جدید منتشر شده است، تصریح کرد: این کتاب مجموعه از ملودی هایی 
است که برای کودکان و نوجوانان نوشته شده و حاوی نقاشی های کودکانه برای رساندن مفهوم ملودی ها 

است.

مناطق محروم شهرستان  در  فعالیت ۱۸گروه جهادی  از  ماهنشان  فرمانده سپاه   / تسنیم 
راستای  در  را  ارزشمندی  گام های  ماهنشانی  بسیجیان  گفت:  و  داد  خبر  ماهنشان 

محرومیت زدایی برمی دارند.
 رزمایش کمک مومنانه در لبیک به ندای مقام معظم رهبری در راستای کمک به همنوعان 
و افراد بی بضاعت در نقطه نقطه استان زنجان در مراحل مختلف بعد از شیوع ویروس کرونا 
در حال اجرا است. در این راستا مساجد و پایگاه های مقاومت بسیج نیز همانند دوران دفاع 
مقدس به محل  جمع  آوری کمک های مردمی تبدیل شده و کمک مومنانه به معنای واقعی 

در حال تجلی است.
در شهر  های مختلف استان زنجان نیز اقشار مختلف مردم، خیران و افراد نیک اندیش همه پای 
کار آمده و همسو با بسیج و سپاه در حال کمک به نیازمندان هستند و این کمک های انسان 
دوستانه همچنان ادامه دار است. با این حال جهادگران بسیجی همواره در تمام عرصه ها حضور 

دارند و با تمام توان در حال محرومیت زدایی از روستا ها هستند.
در این زمینه مصطفی ملکی، فرمانده سپاه شهرستان ماهنشان در گفت و گو با تسنیم با اشاره 
به برگزاری اردوهای جهادی در ایام نوروز ۱۴۰۰ اظهار داشت: در شهرستان ماهنشان ۱۸ گروه 
جهادی در نوروز سازماندهی شدند و این گروه  ها در مناطق محروم شهرستان خدمات رسانی 

کردند.
اقتصادی،  فرهنگی،  عمرانی،  حوزه  های  در  گروه ها  این  خدمت رسانی  عرصه  های  افزود:  وی 
بهداشت و سالمت است و تقریباً ۱۱۸ نفر روز از جهادگران ما در این ۱۸ گروه جهادی در حال 

فعالیت در مناطق محروم هستند.
جغرافیای  در   جهادی  گروه های  فعالیت  حوزه  گفت:  ماهنشان  شهرستان  سپاه  فرمانده 
قزل  روستا های دهستان  و  اوریاد  روستا های دهستان  روستا های بخش مرکزی،  فعالیتشان 

گچیلو، بخش انگوران، روستا های دهستان قلعه جوق و روستا های دهستان انگوران است.
این گروه های جهادی در عرصه  های عمرانی در شهر دندی و  از  اینکه تعدادی  بیان  با  وی 
روستا های بلند پرچین، یاستی قلعه، پری، کلیسا، خیر آباد، فعالیت داشتند خاطرنشان کرد: 
دیوارکشی محیطی، تکمیل قسمت هایی از ساختمان مسجد، احداث سایبان و مقبره، ترمیم 
شبکه آبیاری روستا، اصالح شبکه آبرسانی شرب روستا از اهم فعالیت های عمرانی نوروزی 

گروه های جهادی بسیج در سطح شهرستان بود.
ملکی عنوان کرد: تمام اردو های جهادی ما براساس نیاز های منطقه و مسائل شهر و روستا انجام 
می شود  و تمام همت و تالش ما در سازندگی و خدمت رسانی بر این است که بتوانیم گره ای از 
مشکالت مردم شهرستان را باز کنیم، بر این اساس پایگاه های بسیج با احصا و شناسایی مسائل 
و مشکالت مردم، گروه  های جهادی منطقه را  در جهت حل مسائل منطقه بکارگیری می کنند.

این مقام مسئول تشریح کرد: تعمیر و مرمت بخشی از شبکه آبرسانی شرب روستا های خیرآباد 
و کلیسا، پاکسازی انهار آبیاری کشاورزی در روستا های مختلف، تعمیر و احداث سرویس های 
بهداشتی مسجد روستای بلندپرچین، تعمیر و مرمت خانه محروم در  روستا های یاستی قلعه 
و بلند پرچین، آموزش هرس درختان مثمر در روستای آقکند، تعمیر و مرمت و احداث استخر 
ذخیره آب آشامیدن کشاورزی در آقکند و دوزکند، کاشت نهال در شهر ماهنشان و روستای 
میرآخور، دیوار کشی محیطی در حوزه  های مقاومت مصطفی خمینی پری و شهید چمران 
بود که میدان همت گروه های جهادی بسیج شهرستان  از جمله عرصه های عمرانی  دندی 

انجام گرفت.
برای  بهداشتی  عرصه  در  نیز  بسیج  جهادی  گروه های  از  دیگر  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
ضدعفونی معابر و مکان های پرتردد مثل نانوایی ها، سوپر مارکت ها، توزیع ماسک و بسته های 
بهداشتی در راستای رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی، خدمت رسانی می کنند گفت: 
نظارت بر رعایت دستور العمل های بهداشتی توسط اصناف و تهیه بسته  های حمایتی معیشتی 
برای مبتالیان به بیماران کرونایی و قرنطینه شدگان این بیماری، از دیگر فعالیت های بهداشتی 

گروه  های جهادی شهرستان است.
فرمانده سپاه شهرستان ماهنشان ضمن تشکر از همکاری خیران و معتمدان این شهرستان 
افزود: تعدادی از گروه های جهادی بسیج شهرستان نیز در امر تهیه، بسته بندی و توزیع اقالم 
بسته های معیشتی بکارگیری شدند. بنابراین تالش بر این بود که شب عید و ایام عید برخی 
اقالم معیشتی در اختیار خانواده های نیازمند قرار بگیرد که به لطف الهی با همت بسیجیان 

عزیزمان این بسته ها در شهر ماهنشان، دندی و ۴۰ روستای شهرستان توزیع شد.

عضو کمیسیون تلفیق از حمایت کامل مجلس از شرکت های 
دانش بنیان خبر داد و گفت: بودجه این شرکت ها در سال جاری 

به همت کمیسیون تلفیق افزایش داده شد.
مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان به 
موضوع بحث روز گذشته مجلس اشاره و اظهار داشت: روز یک 
شنبه قرار بود به موضوع جهش تولید مسکن پرداخته شود ولی 
این بحث به آخر هفته منتقل شد. بنابراین مجلس در نخستین 
نام  به  را  مهمی  موضوع  یک  در سال ۱۴۰۰  کاری خود  روز 

"شرکت های دانش بنیان"بررسی کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نقش مهم و اساسی را 
در تحقق شعار سال دارند و در مقوله تولید بسیار مهم هستند، 
عنوان کرد: فوریت آن در مجلس تصویب شد و مقرر شد این 

طرح توسط کمیسیون ها تکمیل  و مجدداً وارد صحن شود.
با  اسالمی  شورای  مجلس  در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده 
از  اینکه "شرکت های دانش بنیان می توانند کشور را  به  اشاره 
نظر محصوالت استراتژیک و اساسی غنی کنند"ابراز کرد: این 
بهره وری  راستای  در  را  دنیا  روز  به  تکنولوژی های  شرکت ها 
محصوالت استفاده می کنند و می توانند گام های خوبی را در 

به  این موضوع  بردارند.  اقتصاد کشور  و  تولید  تقویت  راستای 
قدری مهم بود که در سال جدید به این موضوع در مجلس 

پرداختیم.
وی افزود: به عنوان مثال موضوع مهمی همانند چندقلوزایی 
دارد؛  طرفدارانی  موضوع  این  هم  زنجان  در  اتفاقاً  که  دام ها 
یک  از  ژنتیک  تغییر  با  توانسته اند  دانش بنیان  شرکت های 
گوسفند چندین گوسفند تولید کنند. همینطور این شرکت ها 
در حوزه های کشاورزی همانند تولید بذر و سم فعالیت می کنند. 
از سوی دیگر این شرکت ها به موضوع تولید مسکن نیز ورود 

پیدا کرده اند.
طاهری با ابراز خرسندی از فعالیت خوب شرکت های دانش بنیان 
در کل کشور کفت: خوشبختانه این شرکت ها در تمام حوزه ها 
ورود پیدا کرده اند و اقدامات خوبی هم انجام داده اند. مجلس هم 
تمام قد در حمایت از این شرکت ها ایستاده است چرا که معتقد 
است حمایت از این شرکت ها برکات زیادی را برای کشور به 

ارمغان خواهد آورد.
 افزایش بودجه شرکت های دانش بنیان 

وی در ادامه از حمایت کمیسیون تلفیق از شرکت های دانش 

بنیان خبر داد و افزود: بودجه این شرکت در سال جاری نسبت 
به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. سال گذشته در 
کمیسیون تلفیق مبلغ بودجه این شرکت ها را نسبت به عددی 

که دولت در نظر گرفته بود افزایش دادیم.
شرکت های  اعتبارات  افزود:  مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
دانش بنیان، معاونت علمی ریاست جمهوری و نهایتاً صندوق 
توسعه و نوآوری را افزایش دادیم تا به لطف خدا شاهد تحقق 
تولید و جهش تولید در کشور در سال جاری باشیم. همینطور 
امیدواریم با کمک شرکت های دانش بنیان از وابستگی به خارج 

در برخی از اجناس نیز خالص شویم.

به  اشاره  با  ایران  بالکچین  انجمن  ایرنا-رئیس   
برتری جهانی جوانان کشور در حوزه نرم افزاری از 
فرصت  بی نظیر بالکچین برای جذب سرمایه گذاری 
استاد  و محمد طهرانی،  خارجی سخن می گوید 
دانشگاه معتقد است بالتکلیفی در این زمینه باعث 
می شود فرصت طالیی استفاده از این موضوع مثل 

خیلی فرصت های دیگر از بین برود.
با گسترش ارزهای دیجیتال در دنیا، مدتی است 
ایرانیان هم به این حوزه وارد شده اند. با این حال 
عالوه بر ریسک های موجود در انواع سرمایه گذاری، 
چالش کمبود اطالعات مردم و مسئوالن، خالهای 
قانونی و ابهامات خاص در ورود به موضوع رمزارز 
وجود دارد و یک میدان دوسویه تهدید و فرصت 
ایجاد کرده که هم می تواند آسیب های جدی به 
هموطنان بزند و هم زمینه ساز کسب وکاری تازه 
شود؛ موضوعی که توفیق در آن، نیازمند شناخت 
بیشتر و شتاب در ریل گذاری و ایجاد مقررات است.

میزگرد  در  ایرنا  خبری  پژوهش های  کل  اداره   
ایرانیان  ورود  چالش های  و  »فرصت ها  مجازی 
به حوزه رمزارز« با حضور سپهر محمدی رئیس 
طهرانی،  محمد  دکتر  و  ایران  بالکچین  انجمن 
عضو هیئت علمی و بنیانگذار آزمایشگاه بالکچین 
و مدیران  پرداخت  این موضوع  به  دانشگاه خاتم 
ذی ربط بانک مرکزی و بازار سرمایه، به رغم دعوت 

ایرنا، از حضور در این وبینار خودداری کردند.
با توجه به موضوعی که در این میزگرد اتفاق افتاد 
به  بازار سرمایه حاضر  و  بانک مرکزی  نماینده  و 
شرکت در وبینار نشدند و تصمیم گیری نهادی دیگر 
یعنی شورای عالی فضای مجازی درباره رمز ارز، به 
نظر شما آیا این نهادهای متمرکز می توانند برای 

یک فناوری تمرکززدایی شده قانونگذاری کنند؟ 
نهادهای  اساسا  غیرمتمرکز،  حوزه  در  طهرانی: 
اما این نهادها در  متمرکز نمی توانند ورود کنند. 
و می توانند  وارد می شوند  اختیار خودشان  حوزه 
مثال  حوزه،  آن  در  فناوری  این  که  دهند  اجازه 
درگاه پرداخت و شاپرک کار بکند یا نه؟ خرید و 
فروش رمزارز در صرافی ها انجام بشود یا نه؟ این 
حوزه اختیار این نهادهاست  و قابل انکار هم نیست. 
ولی طبعا این که اساسا بیت کوین معامله شود یا 
نه، به دلیل غیرمتمرکز بودن در حوزه اختیارشان 
نیست و نمی توانند چنین اجازه ای بدهند یا ندهند. 
متاسفانه به نظر ما ورود ناپخته ای شده است، در 
حالی که می توانستند عملکردی بهتر و البته مطابق 
قوانین و نیز منافع ملی کشور داشته باشند و البته 

همچنان به این موضوع امید داریم.
بالتکلیفی، سرمایه های مردم را با ریسک 

مواجه کرده است
رفتار پخته و حساب شده از طرف نهادهای 
مرتبط، چگونه رفتاری می تواند باشد و شما 

چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟
طهرانی: هرکدام از این نهادها در حوزه اختیاراتشان 
طوری  باید  اما  کنند.  قانونگذاری  می توانند 
از  هم  باشد؛  مردم  نفع  به  که  کرد  قانونگذاری 
اختیار  در  بالکچین  فناوری  که  ابزارهایی  جهت 
و  سرمایه گذاری  عنوان  به  هم  و  می گذارد  ما 
کاربردهای مختلف رمزارزها. متاسفانه یک سیاست 
غیرشفاف و مبهم وجود دارد. در فضای بالکچین 
همه دنبال شفافیت هستند، اما سیاستگذار ما سال 
۹7 پیشنویسی را در اختیار عموم قرار می دهد و 
با  می کند.  برعکس  کامال  موضعگیری   ۹۸ سال 
رگوالتور  صنعت،  این  ذینفعان  اصرارهای  وجود 
بالتکلیف  را  فضا  و  نمی کند  مخالفت  یا  موافقت 
مردم  سرمایه های  بالتکلیفی،  است.  داشته  نگه 
کسی  می شود  باعث  و  کرده  مواجه  ریسک  با  را 
ظرفیت  این  از  مردم  نکند،  سرمایه گذاری جدی 
برای  و فرصت طالیی  فناورانه موجود دور شوند 
فرصت های  خیلی  مثل  موضوع  این  از  استفاده 
دیگر از بین برود تا دودش به چشم مردم و بخش 

خصوصی برود. هر چه رگوالتور قوی تر و صحیح تر 
و با همفکری ذینفعان مختلف ورود پیدا کند، منافع 

آن به کل کشور می رسد.
 دکتر محمد طهرانی، بنیانگذار آزمایشگاه بالکچین 

دانشگاه خاتم
توسعه  را  بالکچین  موضوع  بخواهیم  ما  اگر 
برق، کدام موارد زمینه  از حوزه  دهیم، غیر 

سرمایه گذاری زیرساختی دارند؟
محمدی: البته برق را نباید در این حوزه به حساب 
و  کوین  بیت  مثل  رمزارزها  از  بخشی  بیاوریم. 
اتریوم برق زیادی مصرف می کنند، اما بسیاری از 
رمزارزها با حوزه برق ارتباطی ندارند، به خصوص 
آنهایی که  Smart contract هستند. بلکه 
زیرساختی  به صورت  و  فناوری جدیدی هستند 
صدور  و  هوشمند  قراردادهای  میزبان  می توانند 
گواهینامه در زمینه های مختلف باشند. یا میزبان 
اسناد مالی، مثل tokenize کردن دارایی ها و 
فروش آنها به صورت خرد به مردم و فروش متری 
مسکن با این ابزار ممکن است. زیرساخت های آن 
هم کمابیش در کشور ایجاد شده و درحال رشد 
است. االن پلتفرم هایی چون ققنوس و سور در این 
زمینه فعالند و این کار را انجام می دهند. همکاران 
اوضاع  وقتی  اما  فعالند،  بسیار  فناوری  این  در  ما 
که  هست  خطر  این  باشد،  نابسامان  رگوالتوری 
سرمایه های انسانی و مادی از این حوزه فرار کنند.

سرمایه گذاری در فناوری بالکچین لزوما 
خروج ارز نیست

کردن  بهادار  و  هوشمند  قراردادهای  به  شما 
فعال  می رسد  نظر  به  اما  کردید.  اشاره  دارایی ها 
سرمایه گذاری  که  است  این  سیاستگذار  رویکرد 
ارز  خروج  احتمال  دلیل  به  حوزه  این  در  مردم 
چالش  این  باشد.  مضر  ما  اقتصاد  برای  می تواند 

چگونه قابل حل است؟
محمدی: سرمایه گذاری در فناوری بالکچین لزوما 
خروج ارز نیست. در واقع اگر کسی در ایران بیت 
کوین یا رمز ارز دیگری دارد، این ورود ارز به کشور 
ارز  از  برای خرید آن رمزارز  اگر  است، نه خروج. 
خارجی استفاده نشده باشد، اتفاقا این ورود یک 
دارایی قابل مبادله بین المللی است. اگر این رمزارز 
در داخل کشور استخراج شده باشد، این وارد شدن 
ارز به کشور است، نه برعکس. پس این نگاه یک 
سوء تفاهم است. البته در شرایطی خرید رمزارزها 
این طور  لزوما  ولی  ارز محقق می شود،  با خروج 
نیست. طهرانی: من تشبیه می کنم به اتفاقی که 
در خرید و فروش طال می افتد. ممکن است زمانی 
بازار سرمایه، مسکن و خودرو نزولی باشد و برخی 
مردم طال بخرند. آیا این طال خریدن را خروج ارز از 
کشور تلقی می کنیم؟ وقتی متعاملین داخلی با هم 
مبادله انجام می دهند، نمی شود چنین گفت. من 
از طالفروشی و او از یک معدن دار طال خریده ایم 
و نباید آن را خروج ارز دانست. درباره بیت کوین 
هم همین طور است. خیلی ها ممکن است بیت 
کوین را داخل کشور استخراج کرده باشند. شاید 
هم کسی مالک بیت کوین است و من پول می دهم 
و بیت کوین از او می خرم. البته اگر راه هایی ایجاد 
را  آنها  می توان  خارج شود،  از کشور  ارز  که  شد 
قاعده مند کرد که این قانون مند کردن هم لزوما 
بستن نیست. ولی این که هر نوع خرید رمزارز را 

خروج ارز از کشور تلقی کنیم و خط بطالن بر آن 
بکشیم، درست نیست.

با وجود این همه تحریم، با بالکچین می توان از 
خارج، ارز داخل کشور کرد .

نکته دوم این که جریان سیالی در حوزه رمزارزها 
ظروف  قاعده  طبق  است.  گیری  شکل  حال  در 
مرتبط، اگر سمت خارجی انرژی پتانسیل کمتری 
پیدا  سوق  آن  سمت  به  سیالیت  باشد،  داشته 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  اگر  ولی  می کند. 
داخل کشور را افزایش دهیم، خواه ناخواه جریان 
افراد به رغم  ارز به کشور شکل می گیرد و  ورود 
این همه تحریم، می توانند از خارج کشور، در کشور 
سرمایه گذاری و ارز داخل کشور کنند. طبعا اگر 
این مبادله را در داخل کشور ممنوع کنیم، جلوی 
این فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی را گرفته 
ایم. پس رگوالتور می تواند با ضابطه مند کردن این 

جریان، فرصت ورود ارز به کشور را ایجاد کند.
رمزارز  خرید  گفت  می توان  حساب  این  با 
توسط مردم را می توانیم تبدیل دارایی تلقی 
کنیم و نه خروج ارز و سرمایه از کشور. در 
نیمه اول امسال سرمایه گذاری هایی در زمینه 
با  اخیر،  ماه های  در  اما  داد،  رخ  ماینینگ 
کمبود برق و انرژی، استخراج ماینینگ یکی 
دانسته  هوا  آلودگی  و  برق  کمبود  عوامل  از 
نقش  زمینه  این  در  چقدر  ماینینگ  شد. 

داشت؟
در  هم  نیرو  وزارت  وجه؛ خود  هیچ  به  محمدی: 
استخراج  و  ماین  صنعت  که  کرد  اذعان  نهایت 
ماین  فعاالن  نبود.  مرتبط  قطعی ها  به  بیت کوین 
همکاری هایی کردند و در زمانهای پیک دستگاه ها 
را خاموش کردند. اگر مدیریت بهتری در تولید، 
توزیع و مصرف برق داشته باشیم، این قطعی ها رخ 

نمی دهد.
 سپهر محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران

در حوزه نرم افزاری برتری جهانی داریم
چگونه با قانونگذاری صحیح، می توان از روش 
ماینینگ برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

در شرایط تحریم بهره برد؟
محمدی: فرصت های بی نظیری می تواند ایجاد کند. 
مثال استارت آپ های ما می توانند بر بستر بالکچین، 
تامین مالی جمعی داشته باشند و ایده های خود 
بگذارند  جهانی  سرمایه گذاران  دید  معرض  در  را 
کنون  تا  موارد  این  کنند.  سرمایه گذاری  آنها  تا 
ادامه  تر  مستحکم  می تواند  و  است  افتاده  اتفاق 
پیدا کند. اعدادی در حد چند میلیارد دالر قابل 
مالی جمعی  تامین  با  پروژه هایی  ما  است.  تصور 
این موضوع  اگر  و  داشته ایم  میلیارد دالری  چند 
امکان  شود،  استفاده  باز  صورت  به  و  قاعده مند 
دلیل  به  حوزه،  این  از  بین المللی  سرمایه  جذب 
محدودیت کم آن، بسیار زیاد است؛ به خصوص که 
تحریم های ناجوانمردانه مانع این موضوع از طریق 
سیستم بانکی شده و سرمایه گذاران جهانی تشنه 
سرمایه گذاری در استارت اپ های ایرانی هستند و 
در مذاکرات، استقبال شدید خود در این زمینه را 
بیان می کنند. همکاری بورس و قوانین بهتر باعث 

رشد جدی در این زمینه خواهد شد.
افزار، در حوزه  ما به رغم ضعف در حوزه سخت 
جوانان خالق  و  داریم  جهانی  برتری  افزاری  نرم 

فناوری های  با آخرین  و  قبراق  و  فعال  کشورمان 
روز در ارتباطند و می توانیم در منطقه و سطح بین 

المللی حرف اول را بزنیم.
با پیمان های پولی چندجانبه بالکچینی می توان 

تحریم را دور زد .
راه  عنوان  به  رمزارزها  تحریم،  شرایط  در 
حل جایگزین یا مکمل سرمایه گذاری چقدر 
ظرفیت دارند و سرمایه گذاری در این حوزه 

چه مخاطرات و ریسک هایی به همراه دارد؟
طهرانی: در انتقال پول های بین المللی، ما در دالر 
اما  بین المللی.  ارزهای  دیگر  نه  هستیم،  تحریم 
می شویم؟  مشکل  دچار  هم  ارزها  این  در  چطور 
هم  کشورها  بقیه  ثانویه،  تحریم های  واسطه  به 
نگرانند که اگر پولشان از کانال دالر وارد ایران شود، 
شرایط  این  در  شوند.  ثانویه  تحریم های  مشمول 
بالکچین این ظرفیت را ایجاد می کند که کشورها 
بستر  این  در  چندجانبه  یا  دو  پولی  پیمان های 
ایجاد کنند. در این صورت نیاز ندارند برای تسویه 
حساب از دالر استفاده کنند. چند کشور همسایه 
دارایی های  و  ببندند  با هم  پیمان هایی  می توانند 
خود را فراتر از رمزارها، از طریق شبکه بالکچینی 
از دالر کاالهایشان  استفاده  بدون  و  جابجا کنند 
آن  به  تحریم هم هیچ ضرری  و  کنند  مبادله  را 
نمی تواند بزند؛ این ظرفیت خوب شبکه بالکچین 
است که می تواند صرفا براساس کاال شکل بگیرد، 
بدون استفاده از واحد پولی در تبادالت بین المللی. 
مثال صادرکننده ای به روسیه زعفران صادر می کند 
و از آنجا کاالی دیگری می آورد. این می تواند به 
صورت تهاتر رخ دهد و در یک شبکه بالکچین ثبت 
و ضبط شود که کمک می کند به رونق این نوع 

مبادالت تحریم گریز.
شبکه های  فضای  باید  اوال  مخاطرات،  درباره 
بالکچینی را از فضای رمزارزها تفکیک کرد. یک 
یک  و  داریم  مختلف  رمزارزهای  نام  به  محصول 
بالکچین.  شبکه  عنوان  به  پلتفرم  و  زیرساخت 
جنس شبکه های بالکچین بیشتر کارافرینی و حل 
مساله است. کسانی که به دنبال حل یک مساله 
عرضه  پی  در  که  کارافرین  آدم های  یا  هستند 
محصول در شبکه بالکچین هستند، به دنبال این 
 token شبکه می روند. این محصول می تواند یک
یا رمزارز در شبکه بالکچین باشد که آنجا حالت 
سرمایه گذاری پیدا می کند و سرمایه گذاران در آن 
سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران تخصصی با 
ریسک های این حوزه آشنایند و به نحوه مدیریت 
مختلف  ریسک  چند  اما  آگاهند.  خود  رمزارز 
سرمایه گذاران غیرتخصصی را تهدید می کند. یکی 
ریسک مدیریت و نگهداری کلید است. وقتی شما 
در حساب بانکی خود پول دارید، اگر دفترچه یا 
کارتتان را گم کنید، می توانید از شعبه بانک کارت 
صورت  به  شما  پول  وقتی  اما  بگیرید؛  جدیدی 
رمزارز است، اگر کلیدتان را گم کنید، عمال هیچ 
دسترسی به رمزارز ندارید و آن رمزارز ازدست رفته 
محسوب می شود. این یک ریسک جدی است و 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای باید درباره آن آموزش 
دامنه  که  رمزارزها  انواع  برخی  درباره  ببینند. 
نوسان زیادی دارند نیز باید آموزش ببینند. چون 
این نوسان زیاد ممکن است باعث رفتار هیجانی 

سرمایه گذار شود.
صندوق های  از  کشورها  شرایطی  چنین  در 
سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها استفاده می کنند؛ 
سهام.  بازار  در  سرمایه گذاری  صندوق های  شبیه 
همان گونه که در بازار سهام توصیه می شد افراد به 
جای خرید مستقیم سهام، یک بسته سهام بخرند، 
در اینجا هم سرمایه گذاران غیرتخصصی، یونیت یا  
واحد صندوق های رمزارز را می خرند و به این شکل 
و مدیریت می کنند.  داده  را کاهش  ریسک خود 
نمونه جهانی این روش در سوییس و کشورهای 

دیگر هم وجود دارد.

معرفی کتاب

فلسفه ای برای زندگی
ویلیام اروین

این کتاب تالش  از عنوان اصلی و عنوان فرعی مشخص است،  همان طور که 
می کند یک فلسفه برای زندگی بر اساس فلسفه رواقیون تقدیم خواننده کند. 
فلسفه ای که بنیانگذار آن زِنون کیتیومی بود و نویسنده اعتقاد دارد در دنیای 

امروز هم این فلسفه بسیار موثر خواهد بود.
اما نکته جالب توجه این است که در ابتدای کتاب نویسنده به این اشاره می کند 
که شما بهتر است در زندگی از یک فلسفه خاص پیروی کنید. چندان مهم 
نیست که فلسفه زندگی شما فلسفه رواقی باشد، چیزی که مهم است، این است 
که شما یک فلسفه داشته باشید. چون بدون داشتن یک فلسفه خاص ممکن 

است بد زندگی کنیم.
کتاب فلسفه ای برای زندگی در چهار بخش اصلی نوشته شده است. در بخش اول 
که عنوان آن »ظهور رواقی گری« نام دارد، ویلیام اروین به این موضوعات می پردازد 
که فلسفه روی زندگی تمرکز دارد و یک مسیر برای زندگی هر فردی مشخص 
می کند و در ادامه رواقیون نخستین و مکتب آن ها را به خواننده معرفی می کند. 
این بخش در حکم مقدمه و شناخت فیلسوفان بزرگ رواقی است و در بخش های 

بعدی موضوع اصلی کتاب آغاز می شود.
بخش دوم کتاب »راهکارهای روانشناختی رواقی« نام دارد که از پنج فصل تشکیل 
شده است: فکر کردن به اتفاقات ناگوار / دوگانه اختیار / تقدیرگرایی / پرهیز از 

لذت / مراقبه و تامل.
بخش سوم »توصیه های رواقی« نام دارد که به اعتقاد من یکی از بهترین بخش های 
کتاب است. فصل های این بخش عبارت است از: وظیفه / روابط اجتماعی / توهین / 
اندوه و ماتم / خشم / ارزش های شخصی ۱ / ارزش های شخصی ۲ / تبعید / دوران 

پیری / مردن / در باب رواقی شدن.
در بخش دوم و سوم به توضیح بایدها و نبایدها زندگی رواقی خواهیم پرداخت. 
برای این کار، نخست به شرح تکنیک های روانشناختی رواقیون برای دست یابی 
به آرامش و حفظ آن می پردازم. سپس توضیح می دهم که رواقیون بهترین راه 
برای مواجهه با فشارهای زندگی روزمره را چه می دانند: مثال اینکه وقتی کسی 
توهینی به ما می کند چه واکنشی باید نشان دهیم؟ هرچند خیلی چیزها در طول 
این دو هزار سال تغییر کرده اما روان انسان تغییر چندان زیادی نکرده است. به 
همین دلیل است که ما انسان های قرن بیست ویکمی هم می توانیم از توصیه های 
فیلسوفانی چون سنکا به رومیان قرن اول بهره مند شویم. )کتاب فلسفه ای برای 

زندگی - صفحه ۳۰(
و در نهایت بخش چهارم کتاب که »رواقی زیستن در زندگی مدرن« نام دارد، 
شامل تجربه ها و توصیه های نویسنده هم می باشد که راهنمای مناسبی برای 

رواقی زیستن تقدیم خواننده می کند.
با خواندن اسم کتاب ممکن است دچار تردید شوید و با خود فکر کنید که: آیا 
این کتاب ارزش خواندن دارد؟ و یا شاید فکر کنید که با یک کتاب فلسفی سخت 
روبه رو هستید. اما اجازه بدهید در همین ابتدا اشاره کنیم که این کتاب به حدی 
خوب است که ما تصمیم گرفتیم آن را در لیست کتاب های پیشنهادی کافه بوک 
برای مطالعه قرار دهیم. به اعتقاد ما این کتاب که با زبان بسیار ساده نوشته شده 
است و ترجمه روان و خوبی هم دارد ارزش آن را دارد که بارها و بارها خوانده شود.
از همان ابتدای کتاب، با خواندن اولین جمالت مقدمه، به سرعت متوجه می شوید 
که با یک کتاب خوب روبه رو هستید. کتابی که به هیچ وجه خسته کننده خواهد 

بود. جمالت ابتدایی کتاب این چنین است:
از زندگی چه می خواهید؟ ممکن است بگویید همسری مهربان، کاری خوب و 
خانه ای زیبا، اما اینها صرفا چیزهایی است که شما »در« زندگی می خواهید. وقتی 
می پرسم از زندگی چه می خواهید، منظورم کلی ترین معنای ممکن این پرسش 
است. سوالم مربوط به هدف هایی نیست که هر روز در آغاز فعالیت های روزانه در 
سر دارید. پرسشم مربوط به هدف اصلی شما در زندگی است. به عبارت دیگر، 
سوالم این است: در میان چیزهایی که در جستجویشان هستید، کدام یک برای 

شما از همه ارزشمندتر است؟
معموال وقتی از فلسفه و کتاب های فلسفی صحبت می کنیم موضوعات پیچیده و 
بسیار زیادی به ذهن می آید اما این کتاب به معنای واقعی کلمه یک فلسفه زندگی 
پیش روی خواننده قرار می دهد. فلسفه ای که هدف اصلی آن کمک به انسان های 
معمولی است. فلسفه ای که در دوباره لذت بردن از زندگی را به شما یاد می دهد و 
راهکارهای آن نیز بسیار ساده است. نویسنده هم به شکل هوشمندانه ای هر سوالی 

که ممکن است در ذهن خواننده ایجاد شده باشد را جواب می دهد.
در اینجا شاید برای خواننده این سوال پیش بیاید که اگر این کتاب را بخوانم و یا 
از فلسفه رواقی پیروی کنم، چه چیزی به دست خواهم آورد. اجازه بدهید پاسخ 

این سوال را سنکا بدهد:
سنکا معتقد است: آنکه بر اساس اصول رواقی زندگی می کند چه بخواهد و چه 
نخواهد از لذت و شادی همیشگی برخاسته از اعماق وجودش بهره مند می شود، 
چرا که او شادمانی را در منابع درونی خودش می یابد و در جستجوی هیچ لذتی 

باالتر از لذت های درونی اش نیست. )کتاب فلسفه ای برای زندگی - صفحه 7۳(
این کتاب می تواند زندگی هر خواننده ای را به شکل جدی تحت تاثیر قرار دهد 
و یک انسجام فکری خاص به همراه داشته باشد. تقریبا ذهن همه ما از کودکی 
با چیزهایی که در زندگی می خواهیم پر شده است. در همان دوران مدرسه بارها 
و بارها به ما یاد داده اند که درس بخوانیم تا شغل مناسبی پیدا کنیم، تا در ادامه 
خانه، ماشین، همسر و... به دست آوریم. کمتر کسی پیدا می شود که با توجه به 
آموزه های قبلی بداند از زندگی چه می خواهد. و این کتاب می تواند به هر کسی 

کمک کند تا بفهمند از زندگی چه می خواهد.
من شخصاً فلسفه رواقی را به این جهت دوست دارم که انسان را از درون قوی 
می کند. این فلسفه به شما یاد می دهد روی چیزهایی که در اختیار شماست 
تمرکز کنید و توجهی به سایر موارد نداشته باشید. و چون ما روی بسیاری از 
چیزها که در بیرون ما هستند کنترل نداریم باید برای هر سرنوشتی آماده باشیم. 
همین موضوع - آماده شدن برای هر سرنوشتی – یکی از مهم ترین دستاوردهای 

فلسفه رواقی است.

بودجهشرکتهایدانشبنیانافزایشیافت

در وبینار فرصت ها و چالش های رمزارز مطرح شد؛

درحوزهنرمافزاریبرتریجهانیداریم،چرافرصتبالکچینرا
ازدستبدهیم؟
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رییس سازمان نهضت سوادآموزی:

فاصله باسوادی میان زنان و مردان به ۲.۸ درصد
 کاهش یافت

»زمانی برای پرواز« روایت پیشرفت زنان 

 ایرنا/ رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: فاصله باسوادی میان بانوان و مردان پیش از 
انقالب ۲۶.۲ درصد بود که بر اساس آخرین سرشماری در سال ۹۵ این رقم به ۲.۸ درصد کاهش 

یافته است.
شاپور محمدزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در این خصوص 
توضیح داد: بر اساس آخرین سرشماری پیش از انقالب در سال ۵۵ بالغ بر ۵۲ درصد ملت ایران 

بی سواد بودند.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت هایی که در چهار دهه گذشته به وجود آمد، مطابق سرشماری 
سال ۹۵ برای گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال  ۴۸.۸ درصد مردم فقط باسواد بودند اما در حال حاضر 

این تعداد به مرز ۹۴.7 درصد رسیده است.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در حال حاضر میزان باسوادی در گروه سنی ۱۰ 
تا ۴۹ سال به ۹۶.۶ درصد رسیده است، یادآور شد: این آمار نشان می دهد در چهار دهه گذشته 
فعالیت های خوبی برای بی سوادی صورت گرفته است. پیش از انقالب از  هر ۱۰۰ نفر ۵۲ نفر 
بی سواد بودند، اما در حال حاضر در نهایت از هر صد نفر، چهار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال 

بی سواد هستند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر در بسیاری از استان های کشور میزان 
باسوادی باالی ۹۸ درصد است، البته در برخی از استان ها میزان بی سوادی به صفر رسیده، اما 
این میانگین به دلیل برخی از استان ها مانند سیستان و بلوچستان است که فاصله بی سوادی با 

دیگر استان های کشور بسیار بیشتر است.
وی با تاکید به رعایت عدالت جنسیتی در سازمان نهضت سوادآموزی گفت: براساس آخرین 
سرشماری سال ۵۵ پیش از انقالب فاصله با سوادی میان زنان و مردان بسیار زیاد و ۲۶.۲ درصد 

بود و مردان نسبت به زنان باسوادتر بودند.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: می توان گفت در چهاردهه گذشته، فعالیت شاید بالغ بر 

۸۰درصد حوزه سوادآموزی مختص زنان و دختران بوده است.
با اشاره به حرکت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و آموزشی اظهار  محمدزاده همچنین 
داشت: پیش از انقالب فاصله افراد در شهر و روستاها بسیار زیاد بود، ساکنان شهرها ۳۸ درصد 

از روستانشینان باسوادتر بودند که این فاصله در حال حاضر به هفت درصد کاهش یافته است.
وی اعالم کرد: در دولت تدبیر و امید نزدیک به ۲ و نیم میلیون نفر از بی سوادان و کم سوادان 
تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفتند. در واقع ۵۰درصد فعالیت های سازمان 
نهضت سوادآموزی برای کم سوادی است که این افراد را تحت پوشش قرار دهد تا رجعت به بی 

سوادی نداشته باشند.
به گزارش ایرنا، سازمان نهضت سوادآموزی در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸ با هدف با سواد کردن 

خیل عظیم بی سوادان کشور به دستور امام خمینی )ره( تشکیل شد.
مدارس، مراکز آموزشی و ۴7۹ مرکز یادگیری محلی سازمان نهضت سوادآموزی در تمامی ایام 
سال به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفند ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا به 

سوادآموزان آموزش می دهند.

 ایرنا/ کتاب »زمانی برای پرواز« با نویسندگی خانم »ملیندا گیتس« و ترجمه » سهیال تباشیر« با 
زیرعنوان چگونه توانمندسازی زنان، جهان را تغییر می دهد؟ برای رشد و پیشرفت زنان و برابری 

جنسیتی در تمام زمینه ها توسط انتشارات ' امواج آرام ' منتشر شد.
 کتاب زمانی برای پرواز توسط نویسنده در زمینه های مختلف اعم از تحصیل، ازدواج، شغل، 
خانواده، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که با تجربه شخصی خود به مناطق مختلف جهان 
و دیدن و شنیدن تجارب زنان در تمامی این زمینه ها سفر کرده، نوشته شده است. ترجمه روان و 

دلنشین کتاب زمانی برای پرواز با تالش سهیال تباشیر صورت گرفته است.
نویسنده در این کتاب آورده است: برای همه ما اتفاق افتاده در هواپیما در یک باند طوالنی پرواز 
منتظر لحظه پرواز هستیم و بیشتر از چیزی که انتظارش را داریم و با خود فکر می کنیم که چرا 
فرود اینقدر طول می کشد؟ چه چیزی ما را به عقب می برد وقتی که نیروها ما را به جلو هل 
می دهند، نیروهای مقاومت ناپذیری که ما را پایین می کشند و از زمین بلند می کنند و باعث پرواز 
ما می شوند؟ ما چگونه لحظه پرواز را برای بشر تعریف کنیم مخصوصا برای خانم ها؟ چون وقتی 
شما خانم ها را رشد دهید انسانیت رشد می یابد. و چگونه می توانیم لحظه پرواز را در قلب انسان ها 
خلق کنیم به طوری که همه ما می خواهیم خانم ها را ارتقا دهیم؟ زیرا گاهی تنها چیزی که برای 

رشد خانم ها نیاز داریم این است که از پایین کشیدن آنها دست برداریم.
سهیال تباشیر برای درک بهتر و رساندن مفهوم کتاب همچنین برای کمک به هم نوعان خود برای 

پیشرفت در مسیر زندگی این کتاب را ترجمه کرده است.
وی معتقد است: گاهی اوقات برخی از فرهنگ ها و جوامع مختلف به دلیل آگاهی کم قوانینی 
وضع می کنند که ممکن است باعث پیشرفت زنان جامعه نشود یا حتی در حق آنها ظلم شود و 

بی عدالتی به وجود آید.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »در شگفتم که چگونه لحظه پرواز را برای بشر تعریف  کنیم 
مخصوصا برای خانم ها؟ زیرا هنگامی که شما خانم ها را ارتقاء می دهید انسانیت رشد می یابد. زیرا 
گاهی تنها چیزی که برای ارتقاء خانم ها نیاز داریم این است که از پایین کشیدن آنها دست برداریم.

هنگامی که زنان حق و حقوقشان را به دست می آورند، خانواده ها و البته جوامع نیز شکوفا می شوند. 
رابطه این ها براساس حقایقی ساده است: زمانی که بر روی گروه طرد شده حساب می کنید، برای 
همه سودمند است و وقتی برای حقوق زنان و دختران در سطح جهانی کار می کنید، یعنی نیمی 
از هر جامعه را در نظر بگیرید، به سود کل اعضای جامعه تالش می کنید. بدین صورت برابری 
جنسیتی باعث ارتقا کلیه افراد می شود. اگر می خواهید باعث ارتقا بشر شوید، به زنان قدرت دهید. 
این کامل ترین، وسیع ترین و پرسودترین سرمایه گذاری روی انسان هاست که می توانید انجام دهید 
و همچنین اگر فقر را جست وجو کنید، زنانی را می یابید که قدرت ندارند. اگر رونق و شکوفایی را 

جست وجو کنید، زنان قدرتمندی را می یابید که از آن استفاده می کنند.
دانایی، اندوختن حقایق بیشتر نیست؛ بلکه درک حقایق عظیم به گونه ای عمیق تر است. با مطالعه 
این کتاب و باال بردن سطح آگاهی خود در تمامی زمینه های ذکر شده می توانیم نه تنها باعث ارتقاء 

و رشد زنان در جامعه بلکه باعث پیشرفت خود جامعه شویم.
کتاب زمانی برای پرواز در ۹ فصل با سرفصل های ایده ای عالی برای پیشرفت؛ قدرت بخشیدن به 
مادران، هرچیز خوبی، تنظیم خانواده، ارتقا دیدگاه آنها، ختران در مدارس، نابرابری بی صد، وقتی 
دختران هیچ قدرتی ندارند، مشاهده تبیعض جنسیتی، ایجاد فرهنگی جدید و اجازه دهید قلب 

تان بشکند از فهرستگان این اثر به شمار می رود.
کتاب زمانی برای پرواز در ۲۴۰ صفحه در فصل فصل، همراه با سخن مترجم، مقدمه، کتاب واژه و 

منابع و ماخذ توسط  انتشارات ' امواج آرام ' منتشر شده است.
ملیندا گیتس که یک زن تاجر، بشردوست و طرفدار جهانی حقوق زنان و دختران است. ملیندا در 
شهر داالس، ایالت تگزاس بزرگ شد. وی لیسانس علوم رایانه را از دانشگاه دوک و MBA را از 

تجارت دوک فوکوآ دریافت کرد.
ملیندا دهه اول کار خود را صرف تولید محصوالت چندرسانه ای در مایکروسافت قبل از ترک 
این شرکت کرد تا روی خانواده و کارهای خیرخواهانه خود تمرکز کند. او در سیاتل، واشنگتن 

زندگی می کند.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور عملکرد این معاونت 
در سال ۹۹ را تشریح کرد. 

معاونت  عملکرد  در خصوص  مدنی  رضوان  ایسنا،  گزارش  به 
مرکز  کرد:  بیان   ۱۳۹۹ سال  در  کشور  بهزیستی  پیشگیری 
توسعه پیشگیری با چهار دفتر تخصصی فعالیت های خود را 
در محورهای مشاوره امور روانشناختی، پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، پیشگیری و درمان اعتیاد و پیشگیری از معلولیت ها، 
به گروه های هدف خود ارائه می دهد که اهم آنها در سال ۹۹ 
عبارت اند از در دفتر مشاوره و امور روانشناختی ارائه خدمات 
مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با هدف ارتقاء سطح سالمت و بهداشت 
و  خانوادگی  فردی،  آسیب های  کاهش  جامعه،  آحاد  روان 
اجتماعی صورت گرفت و کارشناسان این خط که ۴۶۰ مشاور با 
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مشاوره 
و روانشناختی بودند به بیش از دو میلیون تماس تلفنی پاسخ 

دادند. 
وی ادامه داد: از اقدامات مهم دیگر دفتر مشاوره، توسعه سامانه 
»تصمیم« از ۲۴ استان به کل کشور با افزایش 7 مرکز استان 
جدید و همچنین از مرکز استان به شهرستان های باالی ۵۰ 
این  اکنون در ۳۲7 شهرستان  بود که هم  نفر جمعیت  هزار 

سامانه فعال است. 
به گفته رضوان مدنی، کل پرونده های پذیرش شده در سال ۹۹، 
۱۱7 هزار و ۹۲۹ مورد با میزان سازش حدود ۱۴ درصد است. 
بنابر اظهارات معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، میزان 
توسعه مراکز ارزیابی روانی- اجتماعی و مراکز مشاوره جهت 
کاهش میزان پشت نوبتی، افزایش اعتماد بخش های غیردولتی، 
گسترش خدمات رسانی به زوجین و تسهیل دسترسی از طریق 
۲۴ هزار و ۳۰۹ مرکز که نسبت به سال های قبل، ۳۰۰ درصد 
افزایش داشته است و برگزاری ۱۶۲ دوره آموزشی استانی و 
کشوری و پوشش ۱۰۰ درصدی سامانه تصمیم در کل کشور 
نیز از اقدامات مثبت دفتر مشاوره و امور روانشناختی بوده است. 
مدنی با بیان اینکه از دفاتر دیگری که در مرکز توسعه پیشگیری 
آسیب های  از  پیشگیری  دفتر  دادند،  انجام  خوبی  اقدامات 
و  اجتماعی  آسیب های  رصد  فعالیت  گفت:  است،  اجتماعی 
تعیین کننده های آن از سال ۹۰ در دستور کار این دفتر قرار 
گرفت. در سال ۹۹ دومین پیمایش رصد آسیبهای اجتماعی و 
عوامل تعیین کننده آن با حجم نمونه ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر انجام 
داد و اطلس آسیب های اجتماعی کشور را در سال ۹۹ تدوین 

کرد. همچنین این دفتر در سال جاری اقدام به تهیه گزارش های 
راهبردی و بسته های سیاستی رصد آسیبهای اجتماعی، تحلیل 
داده های سامانه صدای مشاور ۱۴۸۰، راه اندازی دبیرخانه عالی 
ملی  برآورد  اولین  انجام  و  اجتماعی  آسیب های  استانی رصد 
جمعیت های پنهان با حجم نمونه ۶۵ هزار و ۸۰۰ نفر را به اجرا 
درآورد. مدنی با اشاره به دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد گفت که 
از فعالیت های آن، خط ملی اعتیاد با شماره ۰۹۶۲۸ بود که در 
سال گذشته پاسخگوی تلفن های مردمی بود که کارشناسان این 
مرکز حدود ۴۸۳ هزار تماس را در قالب مشاوره کوتاه و ارجاع به 

مراکز درمانی اعتیاد پاسخگو بودند. 
وی یادآور شد: از دیگر فعالیت های دفتر اعتیاد سامانه تشخیص 
هویت برمبنای عنبیه معتادان متجاهر بود. به منظور رفع مشکل 
تعیین هویت معتادان متجاهر برای برنامه ریزی ارائه خدمات، 
سامانه بیومتریک ایجاد شد و در استان ها استقرار یافت. هم 
اکنون به جز دو استان ایالم و سمنان، سایر استان ها در قالب 
۴۲ واحد غربالگری مجهز به سامانه تشخیص هویت، توسط 

ویژگی های عنبیه هستند. 
بنابر گفته معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، تاکنون ۲۸ 
هزار معتاد متجاهر در این سامانه دارای کد یکتای منحصر به 

فرد شدند که این افراد به راحتی در نوبت های بعدی و در هر 
زمان و مکان قابل شناسایی هستند. 

سازمان  توسط   ۱۴۰۰ سال  در  سامانه  توسعه  با  افزود:  وی 
بهزیستی کلیه فرآیندهای شناسایی، درمان و اقدامات پس از 

درمان بیماران به صورت الکترونیکی قابل رصد خواهد بود. 
مدنی با بیان اینکه از دیگر اقدامات دفتر اعتیاد، مراکز جامع 
درمان و بازتوانی معتادان بود که در پاسخ به موفقیت ناکافی 
و  اعتیاد  عود  از  پیشگیری  در  موجود  درمانی  بسترهای 
محدودیت در فرآیند بازگشت به جامعه طراحی شد، افزود: این 
مراکز به صورت چهار ماه اقامتی و هشت ماه مراجعه سرپایی 
در قالب ۵۲ جلسه آموزشی و درمانی، برای پوشش مشکالت 
روانشناختی و اجتماعی بوده و براساس منابع علمی طراحی 
شده است. این مراکز به طور همزمان عالوه بر ارائه مداخالت 
سم زدایی و پرهیز مدار با بهره گیری از سایر رویکردهای درمان 
اعتیاد به رفع چالشهای خانوادگی و اجتماعی بیمار، مداومت بر 
مراقبت بیمار، مداخالت روانی و اجتماعی و توانمندسازی شغلی 
و حمایت از خانواده وی پرداخته است و تمامی این خدمات در 
قالب طرح درمان به صورت تک دوزی برای هر فرد، طبق برنامه 

مدیریت مورد حین درمان و پس از ترخیص ارائه می شود. 

راه اندازی ۳۰ مرکز در ۲۸  وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ 
استان کشور، با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، با مشارکت 
از  بیش  پذیرش  که  شد  انجام  غیردولتی  و  بخش خصوصی 

۱۳۰۰ بیمار در مرحله اول صورت گرفت. 
بخش  در  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  معاون 
کاهش آسیب اعتیاد نیز بیش از 7۵۰ هزار نفر در ۴۳۰ مرکز 
کاهش آسیب تحت پوشش قرار گرفتند و از خدمات بهداشتی 

و حمایتی بهره مند شدند.
به گفته مدنی، همچنین در حدود ۳ میلیون ماسک، ۳۰۰ تن 
محلول ضدعفونی و شوینده، ۵۰۰ هزار جفت دستکش در مراکز 
کاهش آسیب، اقامتی و پاتوق های معتادان برای ایام نوروز توزیع 

شد. 
وی افزود: همچنین نزدیک به ۳۲ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ 
و  درمان  پوشش  تحت  توانمندسازی  مراکز  در  نفر  و ۱۱۰۰ 

توانمندسازی قرار گرفتند.
اجتماع  مانند  درمانی  مدل های  سایر  کرد:  تصریح  مدنی 
درمان مدار در قالب ۲7 مرکز در استان ها، مراکز بهبود و بازتوانی 
افراد دچار اختالل مصرف نیز در قالب ۱۰۹7 مرکز خدمات خود 

را به گروه های هدف ارائه کردند. 
دیگری  بخش  در  کشور  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  معاون 
کرد  اشاره  معلولیت ها  از  پیشگیری  دفتر  به  خود  از سخنان 
غربالگری  معلولیتها طرحهای  از  پیشگیری  دفتر  و گفت: در 
ژنتیک  مشاوره  و  کودکان  و  نوزدان  کودکان، شنوایی  بینایی 
انجام می شود که طبق برنامه ریزی پروتکل های اجرایی شامل 
بهداشتی  نکات  رعایت  و  اجرا  روند  و  زمان  متناسب سازی 
متناسب با هر برنامه تدوین و جهت اجرا به استان ها ابالغ شد تا 
قابلیت اجرای برنامه ها در شرایط موجود افزایش یافته و برنامه ها 

از نظر کمیت و کیفیت کمترین آسیب را ببینند.  
شرایط  با  کودک  هزار  از ۸۰۰  بیش  سال ۹۹  در  افزود:  وی 
کووید_۱۹ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تحت پوشش 
برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفتند که بالغ بر ۲۵۰۰ نفر دارای 
اختالل شنوایی شناسایی شد و در برنامه غربالگری پیشگیری 
وجود  با  نفر   7۸۰ و  هزار   ۱۱ و  میلیون   ۲ چشم،  تنبلی  از 
شرایط خاص اپیدمی کووید-۱۹ در سال ۹۹ با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند و 
بالغ بر ۸ هزار و 7۳۰ کودک دارای آمبیلیوپی در سال جاری 

شناسایی شدند.

برای  باید  خانواده ها  گفت:  خانواده  مشاور  یک  ایسنا/ 
مدیریت آسیب های اجتماعی ناشی از اپیدمی کرونا، قدرت 
همدلی و درک متقابل را در خود افزایش داده و با پذیرش 
شرایط به وجود آمده از درگیری های خانوادگی جلوگیری 

کنند.
ایجاد  و  کرونا  شیوع  با  کرد:  اظهار  نژاد  نجف  لیلی 
تجمع  و  عمومی  اماکن  در  افراد  حضور  محدودیت های 
منجر  خانه،  در  روز  از  زیادی  ساعات  در  خانواده  اعضای 
اکثر  در  نشده  حل  و  زمینه ای  اختالفات  باالگرفتن  به 

خانواده های متزلزل شده است.
تفاهم  عدم  زناشویی،  تعارضات  حل  عدم  داد:  ادامه  وی 

والدین در تربیت فرزندان، عدم سازش بین فرزندان، نبود 
فضای مناسب بازی و زندگی آپارتمان نشینی و محدودیت 
در تخلیه انرژی کودکان و غیره باعث درگیری و نمایان 
شده  خانواده ها  شده  مدفون  مشکالت  از  بسیاری  شدن 

است.
نجف نژاد با بیان اینکه متأسفانه با شرایط فعلی که اکثریت 
بحران  دچار  اقتصادی  نظر  از  و  آسیب دیده اند  مشاغل 
مسئله ای  خانه،  نان آور  شرایط  درک  و  همدلی  شده اند، 
بسیار مهم شده است، تصریح کرد: به دلیل فرهنگ سنتی 
ابراز  از  زنان  و  مردان  اردبیل،  مانند  شهرهایی  در  حاکم 

احساسات و بیان خواسته ها و امیال خود ناتوان هستند.

عدم  و  خشک  تعصبات  خانواده،  مشاور  این  گفته  به 
انعطاف پذیری، احساس شرم و حجب و حیای بیجا، عدم 
آگاهی از مهارت های ارتباطی، ضعف ارتباط بین فردی و 
عدم درک همدالنه باعث شده تا تعارضات خانوادگی حل 

نشده باقی بمانند و بنیان خانواده متزلزل شود.
مالی   - اقتصادی  بحران های  اینکه  بیان  با  نژاد  نجف 
موارد  حذف  افزود:  شوند،  مدیریت  خانواده  توسط  باید 
راه اندازی  در  مهارت  خانواده،  خرید  امر  در  غیرضروری 
و  هستند  قابل اجرا  مجازی  فضای  طریق  از  که  کارهایی 
بحران  این  مدیریت  در  می توانند  دست  این   از  مواردی 

کمک کننده باشند.

روانی  بیماری های  کرد:  اضافه  خانواده  کارشناس  این 
زمینه ای مانند وسواس فکری - عملی که با ترس از آلودگی 
و میکروب همراه هستند، افراد مشمول را دچار اضطراب 
زیادی کرده است که باید این مسئله مدیریت شود. نجف 
افسرده و مضطرب که در  بیماران  اینکه  به  اشاره  با  نژاد 
شرایط بسیار حادتری قرار گرفته اند و احتمال خودکشی 
در این افراد باال گرفته، نیاز به مداخالت روان شناختی از 
سوی روان شناسان دارند، تصریح کرد: با مدیریت ارتباط 
بین فردی، مهارت های ارتباطی و باالبردن درک و همدلی 
بین زوجین می توان به غنی سازی روابط بین آنها کمک 

کرده و مانع طالق عاطفی و فروپاشی خانواده ها شد.

ناباروری ابن سینا با اشاره به اینکه  رییس پژوهشگاه و مرکز درمان 
اطالق  روش هایی  مجموعه  به   ART یا  کمک باروری  فناوری های 
می شود که برای درمان ناباروری به کار برده می شوند و طیفی گسترده 
از روش آی یو آی تا درمان های جایگزین را در برمی گیرند، گفت: 
به مجموعه روش هایی که برای شکل گیری، نگهداری و انتقال جنین 
گفته  کمک باروری  فناوری های  یا  روش ها  می شود،  استفاده  آنها  از 

می شود.
روش های  درباره  صادقی  محمدرضا  دکتر  ایسنا،    گزارش  به 
کمک باروری، گفت: ناباروری علل گوناگونی دارد که می تواند مردانه، 
زنانه و یا مشترک باشد و حدود ۱۰ درصد از موارد ناباروری  نیز فاقد 
علت مشخص اند. بر اساس بررسی های تشخیصی و مشخص شدن 
علت یا علل ناباروری، روش کمک باروری مناسب به زوجین پیشنهاد 

می شود.
وی با اشاره به روش آی یو آی به عنوان ساده ترین روش کمک باروری، 
توضیح داد: روش آی یو آی )IUI(  یا تزریق داخل رحمی اسپرم 
سالم  اسپرم های  آن،  در  که  است  کمک باروری  تکنیک  ساده ترین 
مخصوص  محیط  در  آقا  منی  مایع  نمونه  در  موجود  متحرک  و 
آزمایشگاهی جداسازی و شستشو می شوند و توسط متخصص زنان 
انتقال داده می شوند.  به طور مستقیم به داخل رحم خانم تزریق یا 
این روش در مواردی همچون ناباروری با علل ناشناخته، ابتالی خانم 
به اندومتریوز خفیف، اختالالت مخاط دهانه رحم، تعداد کم اسپرم، 

تحرک کم اسپرم و ... کاربرد دارد.
رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا، ادامه داد: متأسفانه 
گاهی می شنویم که روش آی یو آی در مطب ها یا مراکز غیرتخصصی 
انجام می شود. در حالی که زوج های عزیز باید بدانند که سلول اسپرم 
بسیار حساس و در برابر عوامل محیطی آسیب پذیر است و از آنجا که 
یک اسپرم قرار است تخمک را بارور کند و خصوصیات ژنتیکی پدری 
را به جنین منتقل کند، باید محیط و شرایطی فراهم شود که در روند 
استحصال، جداسازی و آماده سازی اسپرم کمترین آسیب به اسپرم 

وارد شود. در حالی که در مطب ها و مراکز غیرتخصصی چنین شرایط 
و تجهیزاتی وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به روش آی وی اف )IVF(، تصریح کرد: منظور از 
آی وی اف، لقاح برون تنی یا لقاح آزمایشگاهی یا لقاح مصنوعی است 
که در ابتدا به همه روش های کمک باروری اطالق می شد، اما با گذشت 
زمان به یک روش کمک باروری خاص اطالق شد. در این روش، تخمک 
از خانم و اسپرم از آقا گرفته می شود و این  گامت ها در محیط کشت 
آزمایشگاهی که مشابه محیط رحم طراحی شده است، کنار یکدیگر 
قرار داده می شوند تا اسپرم تخمک را بارور کند و در مرحله بعد جنین 
پس از سه تا پنج روز کشت به داخل رحم خانم منتقل می شود. این 
روش در مواردی همچون تعداد اندک اسپرم، اندومتریوز متوسط و 
شدید، انسداد لوله های فالوپ، اختالالت تخمک گذاری و احتمال انتقال 

بیماری یا ناهنجاری ژنتیکی به جنین کاربرد دارد.
این جنین شناس سپس با اشاره به روش میکرواینجکشن به عنوان 
اف  وی  آی  روش  داد:  توضیح  تولیدمثلی،  فناوری های  در  انقالبی 
برای نخستین بار در سال ۱۹7۶ در انگلستان انجام شد اما انقالب 
اصلی در این حوزه در سال ۱۹۹۳ در بلژیک رقم خورد؛ جایی که 
روش  شد.  عرضه  جهان  به  میکرواینجکشن  کمک باروری  روش 
میکرواینجکشن یعنی تزریق میکروسکوپی اسپرم به داخل سیتوپالسم 
تخمک. سلول تخمک الیه های محافظ متعددی دارد که برای تحقق 
لقاح، اسپرم باید بتواند از این الیه ها بگذرد و به داخل تخمک نفوذ کند. 
در برخی موارد اسپرم قادر به این کار نیست و بنابراین، روش آی وی 
اف نمی تواند کمک کننده باشد. در چنین مواردی، سلول اسپرم زیر 
میکروسکوپ با سوزن بسیار بسیار ریز )در مقیاس میکرون( به داخل 

تخمک تزریق می شود.
وی افزود: از آنجا که در این روش اسپرم توسط متخصص جنین شناس 
شانس  می شود،  انتخاب  برابر  تا ۶۰۰  بزرگ نمایی ۴۰۰  امکان  با  و 
تشکیل جنین با کیفیت و در نتیجه، موفقیت درمان افزایش می یابد. 
از جمله کاربردهای مهم روش میکرواینجکشن مواردی از آزواسپرمی 

)فقدان اسپرم در نمونه مایع منی( است که در نمونه برداری از بیضه یا 
اپیدیدیم اسپرم استحصال می شود و همچنین مواردی که ناهنجاری 
این  اف  وی  آی  روش  در  است.  شدید  اسپرم  )مورفولوژی(  شکل 
اسپرم ها کاربردی نداشتند، زیرا توانایی الزم برای بارورسازی تخمک 
را حتی در محیط آزمایشگاهی نداشتند. اما در روش میکرواینجکشن 
حتی اگر چند عدد اسپرم زنده و سالم در نمونه بافت بیضه یا اپیدیدیم 
یافت شود، با تزریق مستقیم آنها به تخمک امکان تشکیل جنین وجود 
دارد. امروزه به دلیل دقت و نرخ موفقیت باالتر روش میکرواینجکشن، 

اغلب مراکز جهان از این روش استفاده می کنند.
این جنین شناس درمان های جایگزین را ایستگاه آخر مسیر درمان 
ناباروری،  جایگزین  درمان های  از  منظور  گفت:  و  دانست  ناباروری 
که  است  جایگزین  رحم  و  اهدای جنین  تخمک،  اهدای  روش های 
می توان آنها را پیچیده ترین و آخرین مرحله از درمان ناباروری دانست. 
در مواردی که خانم فاقد تخمک است یا تخمک او کیفیت الزم برای 
باروری را ندارد و یا خطر انتقال بیماری یا ناهنجاری ژنتیکی از مادر 
به فرزند وجود دارد، از تخمک اهدایی، یعنی تخمک باکیفیت یک 
خانم دیگر برای آی وی اف استفاده می شود. همچنین در مواردی 
که آقا فاقد اسپرم مناسب برای باروری است، یا هم آقا و خانم فاقد 
گامت مناسب اند و یا خطر بروز ناهنجاری ژنتیکی در جنین وجود 
دارد، از جنین اهدایی، یعنی جنین سالم و باکیفیت یک زوج دیگر 

استفاده می شود.
رییس پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن سینا، یادآور شد: کلینیک 
این  زمینه  در  ابن سینا  ناباروری  درمان  مرکز  جایگزین  درمان های 
خدمات ساز و کار بسیار دقیق و کارآمدی دارد. مهم ترین اصل در 
اهدای تخمک و جنین محرمانگی است. متأسفانه در برخی مراکز 
درمانی به زوجین متقاضی اهدا گفته می شود که خودشان اهداکننده 
را معرفی کنند، در حالی که این رویکرد کاماًل مغایر اصل محرمانگی 
است. مصالح و سالمت روانی و عاطفی فرزند حاصل از اهدا در آینده 
و همچنین، پیچیدگی های مربوط به ارث و نسب ایجاب می کند که 

و  نباشند  این مسئله مطلع  از  هیچ کس، حتی خانواده های زوجین 
طرفین اهداکننده و اهداگیرنده نیز به هیچ وجه یکدیگر را نشناسند و 
هیچ گونه اطالعاتی درباره یکدیگر نداشته باشند. این موازین با دقت و 
جدیت در کلینیک درمان های جایگزین مرکز ابن سینا رعایت می شود و 
حتی پرونده های مربوط به اهدا در سیستمی جداگانه بایگانی می شوند 

و دسترسی مدیران مجموعه به این سیستم نیز محدود است.
وی درباره روش رحم جایگزین، عنوان کرد: گاهی خانم به دالیلی 
همچون بیماری های زمینه ای، ناهنجاری های ساختاری رحم، سابقه 
ابتال به بدخیمی و جراحی و ... قادر به بارداری نیست. یعنی زوجین از 
نظر توان باروری و تولید اسپرم و تخمک مشکلی ندارند، اما خانم توان 
حمل نگهداری جنین در ۹ ماه بارداری را ندارد. در چنین مواردی، 
خانمی که مادر جایگزین نامیده می شود، می پذیرد که جنین این زوج 
را در رحم خود حمل کند و پس از زایمان فرزند را به پدر و مادر 

بیولوژیک تحویل دهد.
وی افزود: از آنجا که قرار است جنین یک زوج به مدت ۹ ماه در رحم 
خانم دیگری باشد و طرفین مناسبات پیچیده و متعددی دارند، الزم 
است یکدیگر را بشناسند و یک قرارداد دقیق و کامل برای تبیین 
مراقبت های  انجام  چگونگی  جمله  از  ارتباط،  این  گوناگون  شرایط 
بارداری، مسائل مالی و ... بین دو طرف تنظیم شود. همچنین، بارداری 
تجربه ای دشوار است که برای مادر جایگزین به مراتب دشوارتر است 
به  بنابراین  والدینش تحویل خواهد داد،  به  را  فرزند  نهایت  زیرا در 
در  خوشبختانه  دارد.  نیاز  عاطفی  و  روانی  حمایت های  و  مشاوره ها 
کلینیک درمان های جایگزین مرکز درمان ناباروری ابن سینا همه ابعاد 
این روش درمانی به دقت پوشش داده شده است؛ مادر جایگزین از 
نظر سالمت جسمی و روانی به دقت پایش می شود، مشاوران حقوقی 
این کلینیک ابعاد حقوقی این روش را برای طرفین تبیین می کنند و 
با توجه به شرایط دو طرف قرارداد دقیق و جامعی تنظیم می کنند و 
همچنین، مشاوران و روانپزشکان این کلینیک خدمات مشاوره ای و 

حمایتی الزم را به ایشان ارائه می کنند.

استقرارسامانهبیومتریکبرایشناساییمعتادانمتجاهر

مشاور خانواده از مدیریت آسیب های اجتماعی در دوره کرونا می گوید؛

وقتیکرونانمکبهزخماختالفاتخانوادگیمیپاشد

تنوعدرروشهایکمکباروریموجودیعنیپایانناباروری
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آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13  آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی فقدان سند مالکیت

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲7۰۰۱۰۰۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مسعود عبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴۳۶ صادره از در ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت ۱۵۸/۴۵ مترمربع پالک ۰ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در بخش7 زنجان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

 برابر رای شماره ۹۹۶۰۳۲7۰۰۸۰۰۰۶۰۶ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم شیرین یادگاری فرزند بهروز بشماره شناسنامه ۶۱۵۰۰۴۲77۴ کد ملی ۶۱۵۰۰۴۲77۴ صادره از 
زنجان ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک ۴7۰۲ فرعی از ۴۶۱ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۴7۹/۶7 مترمربع 

واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای علی یادگاری فرزند محمد حسین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۱7
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ۱۳۳۶7فرعی ۳۸ اصلی بخش 7 زنجان به 
شماره چاپی ۳۳۰7۴۵ الف / ۹۳ به شماره دفتر امالک ۵۴۵ صفحه ۲7۰شماره ثبت ۵۴۵۵۳  به آدرس : 
زنجان- کوی پونک مجتمع رضوان بلوک ۲7 واحد ۴۰۵ به نام مهدی نصیری صادر و تسلیم گردیده است و 
برابر سند رهنی شماره ۹۰۱۶ مورخه ۹۲/۰۶/۰۹ در رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس وکیل مالک آقای 
سید اسداله حسینی نیا برابر وکالت نامه شماره ۱۶۵۳۶۸ مورخه ۹۴/۱۰/۲۸ دفترخانه 7 زنجان با ارائه دوبرگ 
استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است که مراتب به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هرکس به نحوی 
از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 

درغیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد .

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی خرمدره بخش سه زنجان 
، تصرف مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
نوبت به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
نمایند و پس از از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱ - برابر رای اصالحی شماره ۱7۴۵ /۹۹ مورخه ۲۳ /۱۲ /۹۹ برابر رای شماره 
۱۲7۸ /۹۹ مورخه۱۳ /۰۹ /۹۹ ، مالکیت خانم پروانه مفرح به شناسنامه شماره 
۳۶۰ کد ملي ۵۸۸۹۶۵77۵۵ صادره قزوین فرزند نصرت اهلل ، نسبت به 
یک قطعه زمین بیست و چهار۲۴ شعیر اعیانی بانضمام ۲۲ بیست و دو 
شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه که دو شعیر مشاع از ۹۶ شعیر 
عرصه سهم نامبرده اوقافی می باشد از پالک شماره فرعي از پالک ۹۲ اصلي 
به مساحت 7۸ /۳۱۸۵۴ مترمربع از پالک شماره۹۲ اصلي واقع در زنجان 
بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره، سهم االرث خود متقاضی احدی از ورثه 
نصرت اله مفرح و مالکیت مشاعی مرحوم نصرت اله مفرح ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۰۰
۲ - برابر رای اصالحی شماره ۱7۴۲ مورخه ۱۹ /۱۲ /۹۹  برابر رای شماره 
۱۲77 /۹۹ مورخه۱۳ /۰۹ /۹۹ ، مالکیت خانم پري دخت مفرح به شناسنامه 
شماره ۲۰7۵ کد ملي ۰۰۴7۶۸۶۴۳۱ صادره تهران فرزند نصرت اله ، نسبت 
به یک قطعه زمین بیست و چهار  ۲۴ شعیر اعیانی بانضمام ۲۲ بیست و دو 
شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه که دو شعیر مشاع از ۹۶ شعیر 
عرصه سهم نامبرده اوقافی می باشد از پالک شماره فرعي از پالک ۹۲ اصلي 
به مساحت 7۸ /۳۱۸۵۴ مترمربع از پالک شماره ۹۲ اصلي واقع در زنجان 
بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، سهم االرث خود متقاضی احدی از ورثه 
نصرت اله مفرح و مالکیت مشاعی مرحوم نصرت اله مفرح،  پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۹۹
رای شماره  برابر  مورخه ۱۹ /۱۲ /۹۹  اصالحی شماره ۱7۴۳  رای  برابر   - ۳
شناسنامه  به  مفرح  پرویز  آقای  مالکیت   ، مورخه۱۳ /۰۹ /۹۹   ۹۹/ ۱۲7۶
شماره ۳ کدملي ۶۱۵۹77۹۳۵۴ صادره خرمدره فرزند نصرت اله ، نسبت 
به یک قطعه زمین ۴۸ چهل و هشت شعیر اعیانی بانضمام ۴۴ چهل و چهار 
شعیر مشاع از ۹۶ شعیر ششدانگ عرصه که ۴ چهار شعیر مشاع از نود و 
شش شعیر عرصه سهم نامبرده اوقافی می باشد به مساحت 7۸ /۳۱۸۵۴ 
زنجان بخش سه حوزه ثبت  واقع در  اصلي  از پالک شماره ۹۲  مترمربع 
ورثه  از  احدی  متقاضی  خود  االرث  سهم  و  مالکیت  از   ، خرمدره  ملک 
نصرت اله مفرح و مالکیت مشاعی مرحوم نصرت اله مفرح ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۰۱
اله  حشمت  آقاي  مالکیت   ،  ۹۹/ ۱۲/ ۱۹- ۹۹/ ۱7۴۰ شماره  رای  برابر   - ۴
نیساري تبریزي به شناسنامه شماره ۹۶۳۹ کد ملي ۶۱۵۹۰7۶7۶۰ صادره 
خرمدره فرزند احمد ، نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  به 
مساحت ۰۰ /۲۵ مترمربع از پالک شماره ۲۳۶۱ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در 
زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره از مالکیت آقاجان امامی پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۲۵ .ضمنا پالک فوق الذکر جهت تجمیع 

با پالک ۴۰۴۱ فرعی از ۳۸ اصلی می باشد (.
نیلوفر غفاري  مالکیت خانم   ، برابر رای شماره ۱7۱۲ /۹۹ -۱۲ /۱۲ /۹۹   - ۵
خرمدره  صادره   ۶۱۵۹۰۹۹۵۹۰ کدملي   ۱۱۹۳۰ شماره  شناسنامه  به 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   ، اله  حکمت  فرزند 

بخش  زنجان  در  واقع  اصلي   ۴۰ شماره  پالک  از  مترمربع    ۱۱۴/ ۴7
پرونده کالسه   ، از مالکیت خود متقاضی   ، سه حوزه ثبت ملک خرمدره 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۹۵
۶ - برابر رای شماره ۱7۱۳ /۹۹ -۱۲ /۱۲ /۹۹ ،  مالکیت خانم توران جلیلي به 
شناسنامه شماره ۳۲ کدملي ۶۱۵۹۶۹۱۸۲۱ صادره خرمدره فرزند رحمت 
، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت. به مساحت ۵7 /۱۱۶ مترمربع از پالک 
شماره ۴۰  اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره، از 
مالکیت مشاعی خود متقاضی پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۶۸.

رای شماره  برابر  و  اصالحیه شماره ۱7۴۴ /۹۹ -۲۳ /۱۲ /۹۹  رای  برابر    - 7
۱۶۴۹ /۹۹ -۰۵ /۱۲ /۹۹ ،  مالکیت آقاي عطاءاله خلیلي به شناسنامه شماره 
۲۱ کدملي ۹۱۵۹۶۸۴۹۳۰ صادره خرمدره فرزند یداله ، نسبت به  ۸۴ شعیر 
عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه باغ  - که ۱۲ شعیر عرصه اوقافی 
می باشد به مساحت ۴۵ /۵۱۰۰۱ مترمربع از پالک شماره ۳۱  اصلي واقع در 
زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت یداله کاوندی و قنبر  
علی ملکی و سهم االرث رضا علی کاظم زاده احد از ورثه نصیر و سهم االرث 
عزیز و حجت اله عزیزی وراث سیف اله و سهم االرث عبدالحمید بختیاری 
فرزند محمد علی و سهم االرث علی ایلخانی فرزند نوروز علی ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۸۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۹۲
قنبري  رضا  آقاي  مالکیت    ، شماره ۱۶۵۰ /۹۹ -۰۶ /۱۲ /۹۹  رای  برابر   - ۸
فرزند  خرمدره  صادره  کدملي ۶۱۵۹7۰۶۱۸7  شماره ۱۳7  شناسنامه  به 
 ۶۸/ ۲۶ مساحت  به  عمارت   یکباب  ششدانگ  به  نسبت   ، اله  رحمت 
مترمربع  از پالک شماره ۲۲۲۴ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش 
پرونده کالسه   ، از مالکیت خود متقاضی   ، سه حوزه ثبت ملک خرمدره 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۵۲
بهرامي  هما  خانم  مالکیت    ، رای شماره ۱۶۳۲ /۹۹ -۰۳ /۱۲ /۹۹  برابر   - ۹
به شناسنامه شماره ۳۱۰ کدملي ۵۸۹۹۵۹۴۱۳۶ صادره سلطانیه  فرزند 
فتحعلي ، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۱7 /۱۵۴ مترمربع 
از پالک شماره ۱7۶۹ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت 
ملک خرمدره،  از مالکیت حسین کرمی ورثه اصلی صدری  ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۲۵
۱۰ - برابر رای شماره ۱7۳۳ /۹۹ -۱۸ /۱۲ /۹۹ ، مالکیت آقاي عبداله بیگي 
زاده به شناسنامه شماره ۵۲۹ کدملي ۶۱۵۹۸۸۵۵۹۶ صادره خرمدره فرزند 
رجبعلي، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۹۲ /۳۵۱ مترمربع از 
پالک شماره 7۵۹ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت 
ملک خرمدره ،از مالکیت و سهم االرث مرحوم صفر غریبی عبارتند از : مهدی 
و مهران  و سیما  و آذر و  اسالم  همگی غریبی و افروز نوری همسر وی ، 

پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۵۶.
ذوالفعلي  آقاي  مالکیت   ،  ۹۹/ ۱۲/ ۱7- ۹۹/ ۱7۳۱ شماره  رای  برابر   - ۱۱
احمدي به شناسنامه شماره ۴۴۶ کدملي ۶۱۵۹۳۳۸۲۱۸ صادره خرمدره 
فرزند غالمعلي ، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۳7 /۱۳۶ 
ثبت  حوزه  سه  بخش  زنجان  در  واقع  اصلي  شماره۴۰  پالک  از  مترمربع 
کالسه  پرونده   ، بابایی  یعقوب  محمد  وراث  مالکیت  از  خرمدره  ملک 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۱۳
۱۲ - برابر رای شماره ۱7۳۲ /۹۹ -۱۸ /۱۲ /۹۹ ، مالکیت آقاي احمد محمدي 
فرزند  خرمدره  صادره  کدملي ۶۱۵۹۴۹۵۹۳۳  شماره ۵۸۸  شناسنامه  به 
براتعلي ، نسبت به  ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۶ /۱۰۰ مترمربع 
از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه  از پالک شماره 7۵۹ فرعي 

ثبت ملک خرمدره ملک،  از مالکیت معرفت تبریزی ،پرونده کالسه۱۴۱ 
. ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰

۱۳ - برابر رای شماره ۱۵۰۱ /۹۹ -۰۹ /۱۱ /۹۹ ، مالکیت خانم مریم قاسمي 
فرزند  خرمدره  صادره  کدملي ۶۱۵۹۶۹۹۱۸۰  شماره ۱۰۹  شناسنامه  به 
اکبر ، نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان. به مساحت ۹۰ /۲۴ مترمربع 
از۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه  از پالک  شماره ۳۱۱ فرعي 
ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت خود متقاضی و خلیل قاسمی پرونده کالسه 

. ۱۳۹۸۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۵۴
۱۴ - برابر رای شماره ۱7۸۵ /۹۹ -۲۵ /۱۲ /۹۹ ، مالکیت آقاي  سهیل اسدي 
خرمي به شناسنامه شماره ۶۱۵۰۰۹۲۹۶۸ کدملي ۶۱۵۰۰۹۲۹۶۸ صادره 
خرمدره  فرزند عزیز ، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۶۰ /۹۳ 
مترمربع از پالک شماره ۸۱۹ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه 
حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت بهروز کالنتری ورثه جبار کالنتری ، 

پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۶۳.
آقاي محمدجعفر  مالکیت   ، رای شماره ۱7۹۸ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹  برابر   - ۱۵
کالنتري به شناسنامه شماره ۳۶ کد ملي ۶۱۵۹7۰۹۶۴۱ صادره خرمدره 
فرزند محمدرضا نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکباب عمارت  به مساحت 
سه  بخش  زنجان  در  واقع  اصلی   شماره ۴۰  پالک  از   مترمربع   7۵/ ۴7
حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت محمد رضا کالنتری ، پرونده کالسه 
با  تجمیع  الذکر جهت  فوق  پالک  ، ضمنا   ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۳۲

پالک۱۳۳۶ با ۱۰۹۹ فرعی از ۴۰ اصلی می باشد  .
۱۶ - برابر رای شماره ۱7۹۱ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹ ، مالکیت آقاي مجید داوري به 
شناسنامه شماره ۳۲۲ کد ملي ۶۱۵۹۸۸۳۵۲۶ صادره خرمدره فرزند باقر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت 
7۳ /۲۱۱ مترمربع از پالک شماره ۱۲۱۲ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان 
بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره  ، از مالکیت باقری داوری ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۸۵
داوري  باقر  آقاي  مالکیت   ، شماره ۱7۹۲ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹  رای  برابر   - ۱7
به شناسنامه شماره ۲۹۳۲ کدملي ۴۳7۰۵۶۰۰۴7 صادره سجاس فرزند 
حسن ، نسبت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به 
مساحت 7۳ /۲۱۱ مترمربع از پالک شماره ۱۲۱۲ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در 
زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت خود متقاضی ، پرونده 

کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۸۶.
۱۸ - برابر رای شماره ۱7۹۳ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹ ، مالکیت خانم صفیه محمدي به 
شناسنامه شماره 7۶۸ کد ملي ۴۳7۱۰۸۶۴۱۱ صادره قیدار فرزند ولي اله ، 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت 
7۳ /۲۱۱ مترمربع از پالک شماره ۱۲۱۲ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان 
بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره، از مالکیت خود متقاضی پرونده کالسه 

پرونده کالسه   ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۸7 .
۱۹ - برابر رای شماره ۱7۹7 /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹ مالکیت آقاي حسین کالنتري 
فرزند  خرمدره  صادره  ملي ۶۱۵۹7۱۵۴۱۰  کد   ۳7 شماره  شناسنامه  به 
محمدرضا ،  نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکباب عمارت  به مساحت 
۸۱ /۸7 مترمربع از پالک شماره ۴۰ اصلی واقع در زنجان بخش سه حوزه 
ثبت ملک خرمدره . ملک از مالکیت محمد رضا کالنتری  ، پرونده کالسه 
۱۳۹۸۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۳۱ ضمنا پالک فوق الذکر جهت تجمیع با پالک 

شماره ۱۲۹۱ فرعي از ۴۰ اصلي می باشد.
۲۰ - برابر رای شماره ۱7۹۶ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹ ، مالکیت خانم حشمت شیخلو 

فرزند  زنجان  صادره   ۴۲۸۴۰۶۹۶۱۶ کدملي   7۲۲ شماره  شناسنامه  به 
محمد ، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت مسکونی به مساحت ۲۰ /۴۶۵ 
بخش  زنجان  در  واقع  اصلي  از ۳۸  فرعي  شماره ۳۹۰  پالک  از  مترمربع 
سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت صدیقه خلیلی ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱7۰
۲۱ -برابر رای شماره ۱7۹۴ /۹۹ -۲7 /۱۲ /۹۹ ، مالکیت آقاي هادي صادقي به 
شناسنامه شماره ۳۳۹ کد ملي ۴۳7۰۹۸۹۱۳۲ صادره )سجاسرود ( خدابنده  
فرزند محمد حسن ، نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
عمارت مسکونی  به مساحت ۶۰ /۹۱ مترمربع از پالک شماره ۴۵۹۳ فرعي 
از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت 

نصرت اله غضنفری پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۶۶.
ناهید  خانم  مالکیت   ، شماره ۱7۹۵ /۹۹مورخه۲7 /۱۲ /۹۹  رای  برابر   - ۲۲
جعفري به شناسنامه شماره ۳۵ کد ملي ۶۱۵۹۶۹۸۴۴۳ صادره خرمدره 
از یکباب عمارت  از ششدانگ قسمتی  فرزند ذوقعلی در سه دانگ مشاع 
مسکونی به مساحت ۶۰ /۹۱ مترمربع از پالک شماره ۴۵۹۳ فرعي از ۳۸ 
اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت نصرت 

اله غضنفری ، پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۰۶7.
۲۳ - برابر رای شماره ۱۸۰۵ /۹۹ مورخه ۲۸ /۱۲ /۹۹، مالکیت آقاي صفدرعلي 
آرش به شناسنامه شماره ۸۵7 کد ملي ۴۳7۱۲۰7۰۹۱ صادره سلطانیه 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت 7۲ /۲۰۱ مترمربع 
از پالک شماره ۴۰ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره 

، از مالکیت فتحعلی قنبری  پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۱۳.
۲۴ - برابر رای شماره۱۸۰۶ /۹۹ مورخه ۲۸ /۱۲ /۹۹، مالکیت آقاي حشمت اله 
نیساري تبریزي به شناسنامه شماره ۹۶۳۹ کد ملي۶۱۵۹۰7۶7۶۰ صادره 
از یکباب عمارت به  ،  نسبت به ششدانگ قسمتی  خرمدره فرزند احمد 
مساحت ۱۰ /7 مترمربع از پالک شماره ۴۳۴ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در 
زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره ، جهت تجمیع با پالک ۴۰۴۱ 

فرعی از ۳۸ اصلی پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۲۲۲.
عزیزه  خانم  مالکیت  مورخه ۲۸ /۱۲ /۹۹،  شماره۱۸۰7 /۹۹  رای  برابر   - ۲۵
خرمدره  صادره   ۶۱۵۹۶۹۱۹۱۰ کدملي   ۴۱ شماره  شناسنامه  به  عبدي 
فرزند رحمتعلي، نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت7۶ /۲۰۳ 
مترمربع از پالک شماره 7۵۹ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه 
حوزه ثبت ملک خرمدره ، از مالکیت حسن مقدم کوهی ، پرونده کالسه 

.۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱۸۹
۲۶ - برابر رای اصالحی شماره ۱۵۱ /۱۴۰۰ مورخه ۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ برابر رای 
شماره۱۸۰۸ /۹۹ مورخه ۲۸ /۱۲ /۹۹،مالکیت آقاي عالءالدین نوري شورابي 
فرزند  سجاس  صادره   ۴۳7۱۰۱۶۹۹۵ کدملي   ۶۸۱ شماره  شناسنامه  به 
محرابعلي نسبت به ششدانگ یکباب عمارت  به مساحت ۳۴ /۵۴ مترمربع 
از پالک شماره ۲۵۳۴ فرعي از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه 
ثبت ملک خرمدره، از مالکیت مصطفی و داود قمری از ورثه حمداله قمری  ، 
پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲7۰۰۹۰۰۰۱7۵ : ضمنا از پالک فوق الذکر سه  
دانگ مشاع از ششدانگ مجهول می باشد که می بایستی متقاضی نسبت به 

پذیرش ثبت اقدام نماید .
تاریخ انتشار نوبت اول ۱7 /۱ /۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱ /۲ /۱۴۰۰

  رئیس ثبت اسناد و امالک 
مجتبی محمدلو 

  رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر بیگدلی

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان - مجتبی محمدلو

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمدره
  سلمان قنبري 

خبر

حضور  از  انتقاد  با  آزاد  کشتی  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
بودجه  تمام  متاسفانه  گفت:  ورزش  راس  در  غیرورزشی ها 

ورزش ما صرف کارمندانش می شود نه ورزش.
منصور برزگر در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم 
در ارتباط با اینکه آیا به برگزاری بازی های المپیک با وجود 
ابهامات موجود امیدوار است، اظهار داشت: تصمیم گرفته اند 
که برگزارش کنند، آنها حتی اگر توریست هم نرود و تماشاگر 
طریق  از  را  شان  پول  ندهند،  راه  کشورشان  به  را  خارجی 
اسپانسر و شبکه های تلویزیونی و مسائل دیگر درمی آورند. من 
فکر می کنم آنها المپیک را برگزار کنند چون همه کارشان 

روی نظم و برنامه است.
وی در خصوص وضعیت تیم ملی کشتی ایران و انتقاداتی که 
وجود دارد، گفت: من هیچ نظری نمی توانم بدهم، نه در اردو 
هستم و نه از آمادگی و وضعیت بچه ها خبر دارم. بدبختی 
کشتی این است همه می خواهند باشند و اگر نبودند، انتقاد 
می کنند. همه انتقاد را بلدند، کسی تعریف کردن را بلد نیست. 
هر کسی هم می آید می خواهد آثار گذشته را از بین ببرد، 
نمی گوید خب این ۱۰ کار خوب بوده و ادامه اش می دهم و 
این دو کار که بد بوده را اصالح می کنم. همدیگر را از ریشه 

می زنیم.
نایب قهرمان سابق المپیک درمورد بدعت بدی که کشتی گیر 

علیه کادرفنی تیم ملی مصاحبه می کند، تصریح کرد: بدترین 
چیز این است که کشتی گیری که می خواهد روی تشک برود 
به مربی اش اعتماد نداشته باشد. کشتی گیری که روی تشک 
می رود، مثل آدمی است که زیر تانک می رود باید به مربی اش 
اعتماد داشته باشد که او را راهنمایی کند. کشتی گیر با هدایت 
ُکچ خود می تواند برنده شود. وقتی مربی بگوید بدو، کشتی 

گیر ندود، بگوید زیر بگیر، نگیرد و نافرمانی کند، این بدترین 
ضربه را به خودش می زند. بهترین دوره کشتی ما المپیک 
۱۹۹۶ بود. من بهترین تیم دنیا را داشتم و باید بهترین نتیجه 
تاریخ را می گرفتیم اما وقتی تیم سه فرمانده پیدا کرد و سه 

شاخه شد، چون رهبری تیم خوب نبود، آن نتیجه را گرفت.
برزگر ادامه داد: نمی خواهم از کسی اسم ببرم، تیم ما نتیجه 

گرفت. آن تیم باید حداقل ۵-۶ مدال المپیک می گرفت ولی 
بعضی  دنیا  در  بگیریم،  را  مدال ها  همه  ما  نمی نشیند  دنیا 
ظاهر  قدرت  با  باید  ما  است.  فروشی  و  خرید  هم  مدال ها 
شویم، عدم اعتماد به مربی بیشترین ضربه را به خود کشتی 
گیر می زند. من هنوز افسوس می خورم غالمرضا محمدی و 
محمد طالیی و اکبر فالح نتوانستند مدالی که حق شان بود 
را بگیرند. خودشان هم اذعان دارند در المپیک آتالنتا چه کار 
کردند. کشتی ما حکم مارگزیده را دارد، نباید باز هم یک از 

سوراخ گزیده شویم.
پیشکسوت کشتی در خاتمه درمورد شانس ایران در بازی های 
المپیک گفت: نمی گویم بقیه کشتی گیران شانس مدال ندارند 
اما شانس طالی مان در کشتی آزاد، حسن یزدانی است. یا 
کسب  برای  را  شانس  بیشترین  او  بگویم  باشد  بهتر  شاید 
مدال طال دارد. در فرنگی هم دقیقا نمی دانم اوضاع چطور 
است. من برای کشتی هر چه که توان دارم می گذارم، اگر 
بخواهند در جلسه آنالیز شرکت می کنم چون کشتی را خیلی 
دوست دارم ولی متاسفم که مسئوالن فقط در المپیک ها یاد 
کشتی می افتند. بدبختی این است که مسئوالن ما ورزشی 
نیستند. هر کسی هم می آید دو تا اتوبوس آدم می ریزد در 
سازمان و وزارت ورزش. متاسفانه تمام بودجه ورزش ما صرف 

کارمندانش می شود نه ورزش.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس می گوید سه دانگ از سند ساختمان این باشگاه به نام 
شستا نخوره است.

ابراهیم شکوری در گفت وگو با ایسنا، درباره شکایت باشگاه پدیده به خاطر بازی 
کردن عیسی آل کثیر، اظهار کرد: تمام الزامات قانونی درباره عیسی آل کثیر از سوی 
باشگاه پرسپولیس رعایت شده است و او از روز ۱۴ فروردین می توانست بازی کند 
و مشکلی از بابت پرداحت جریمه او وجود نداشت. ما در این زمینه هم نامه مکتوب 

داشتیم که می توانست بازی کند.
او در ادامه درباره بازیکن تیم فوتبال پدیده هم گفت: درباره این بازیکن هم باشگاه 
پیکان شکایت کرده و هم باشگاه قبلی این بازیکن یعنی نود ارومیه از او شکایت کرده 
است که فسخ قراردادش غیر قانونی بوده است و ما هم پیرو این موضوع، در زمان 
قانونی از سوی مدیر تیم شکایت مربوط را به ناظر مسابقه دادیم و امیدواریم آن چه 

حق شود اجرایی شود.
او همچنین گفت: درباره عیسی  آل کثیر اتفاقاتی رخ داد که حتی منافع ملی را متضرر 
می کرد و هنوز هم دوستان دست بردار نیستند اما بهتر است دوستان در زمین 

مسابقه به دنبال نتیجه گرفتن باشند.

شکوری هم چنین درباره اعتراض یحیی گل محمدی به بلند بودن چمن ورزشگاه 
امام رضا مشهد هم گفت: کادر فنی و ما در بازی های بین اللملی حضور دارند و 
از استانداردها خبر دارند. متاسفانه طبق نظر آقای گل محمدی زمین چمن بازی 
با پدیده استاندارد نبوده و داور بازی  هم معترض بوده اما چون زمان کافی وجود 
نداشت بازی برگزار شد. ما ازسازمان لیگ می خواهیم که بیش تر با این مشکالت 
برخورد کند چون اگر این موضوع ها پیگیری نشود، هر شهری برای خودش یک 

سیستم را پیاده می کند.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره بدهی فدراسیون فوتبال به شستا و وضعیت سه 
دانگ از سند ساختمان باشگاه پرسپولیس هم گفت: این موضوع به فدراسیون فوتبال 
و شستا ارتباط دارد و به پرسپولیس هیچ ارتباطی ندارد و آن طور که من شنیدم 
آقای عزیزی خادم پیگیر موضوع است تا مشکلی برای باشگاه پرسپولیس که نقشی 
در این مساله نداشته، ایجاد نشود. فدراسیون فوتبال به اندازه کافی دارایی دارد که 

اگر مشکلی هم پیش بیاید سمت باشگاه پرسپولیس نیایند.
او در پاسخ به این  سوال که آیا سه دانگ از سند ساختمان اداری باشگاه پرسپولیس 
به نام شستا خورده است یا خیر؟ گفت: نه ما هیچ ابالغی دریافت نکردیم اما نکته 

مهم این است که ساختمان متعلق به پرسپولیس است اما سند آن به نام فدراسیون 
فوتبال است و در زمان خرید ساختمان هم حدودا نیمی از پول را باشگاه پرداخت 

کرده است.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد: 

تمامبودجهورزشصرفکارمندانشمیشود

سخنگوی باشگاه پرسپولیس :

دربارهواگذاریسندساختمانباشگاهبهشستاچیزیبهماابالغنشدهاست

۲ قایقران زنجانی در قالب تیم ملی عازم 
مسابقات آسیایی می شوند

تکلیف ۲۴ سهمیه المپیک در کشتی آزاد و فرنگی 
مشخص شد

ایرنا / دبیر هیات قایقرانی استان زنجان گفت: ۲ قایقران منتخب این استان در قالب تیم ملی به منظور کسب 
سهمیه المپیک ۲۰۲۱ عازم رقابت های قهرمانی آسیا می شوند.

رضا محمدی، روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بهمن نصیری و زینب نوروزی به عنوان 
قایقران ملی پوش زنجانی در این مسابقات که در ۲ بخش مردان و زنان و از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال در 

توکیو )ژاپن( برگزار می شود، حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه قایقرانان ملی پوشان زن اعزامی به مسابقات آسیایی در حال حاضر در مرحله دوم اردوی 
آمادگی تیم ملی که در دریاچه آزادی تهران درحال برگزاری است حضور دارند، اظهار داشت: این قایقرانان 

به منظور کسب آمادگی بیشتر زیر نظر نظر مربیان تیم ملی تمرین می کنند.
محمدی با اشاره به اینکه سه قایقران ملی پوش مرد نیز  تمرینات خود را از ۲۴ اسفند ماه ۹۹ در الیگودرز از 
توابع استان لرستان آغاز کرده اند، یادآور شد: این اردوی آمادگی تا اوایل اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، پس از همه گیری ویروس کرونا، مرحله نخست این اردو با حضور هشت قایقران از استان 

های مختلف ایران از ۲۶ آبان تا ۱۶ آذر ماه پارسال ۹۹ در دریاچه آزادی تهران برگزار شد.
نازنین مالیی از گیالن، بهمن نصیری و زینب نوروزی از زنجان، کیمیا زارعی از همدان و شکیبا وقوفی، نگار 
نگهدار، حمیدرضا رضوانی و آریا سلیمان پور از تهران پاروزنان دعوت شده به مرحله نخست اردوی آمادگی 

تیم ملی قایقرانی روئینگ بودند.

در پایان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در آفریقا و اقیانوسیه، ۲۴ آزاد و فرنگی کار موفق 
به کسی سهمیه المپیک برای کشورشان شدند.

به گزارش ایسنا، در پایان رقابت های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در قاره آفریقا و اقیانوسیه در 
تونس، نفرات اول و دوم توانستند سهمیه المپیک را در ۶ وزن المپیکی کسب کنند.

اسامی نفراتی که در کشتی آزاد موفق به کسب سهمیه المپیک در این رقابت ها شدند به شرح زیر است:
۵7 کیلوگرم: ۱- دیامانتینو یونا فافه )گینه بیسائو( ۲- عبدالحاک خیرباشی )الجزایر(

۶۵ کیلوگرم: ۱- آداما دیاتا )سنگال( هایتم داخالاوی )تونس(
7۴ کیلوگرم: ۱- امر رضا رمضان حسین )مصر( ۲- آگوستو میدانا )گینه بیسائو(

۸۶ کیلوگرم: ۱- اکریکیم آجیومور )نیجریه( ۲- فاتح بنفرداله )الجزایر(
۹7 کیلوگرم: ۱- محمد ساداوی )توس( ۲- محمد فارد )الجزایر(

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- دیالدین کمال عبدالمطلب )مصر( ۲- جاهد ارحال )الجزایر(
اسامی نفراتی که در کشتی فرنگی موفق به کسب سهمیه المپیک در این رقابت ها شدند به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- حایتهم محمود )مصری( ۲- عبدالکریم فرگات )الجزایر(
۶7 کیلوگرم: ۱- سلیمان نصر )تونس( ۲- عبدالمالک مرابت )الجزایر(

77 کیلوگرم: ۱- المجد مافی )تونس( ۲- زاید اوگرام )مراکش(
۸7 کیلوگرم: ۱- محمد احمد )مصر( ۲- بشر آزارا )الجزایر(

۹7 کیلوگرم: ۱- آدم بودجملین )الجزایر( ۲- هایکل آچوری )تونس(
۱۳۰ کیلوگرم: ۱- عبدالطیف محمد )مصر( ۲- امین گونیچی )تونس(

خبر
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رئیس قوه قضاییه:

باقاچاقکاالبایدباحساسیتبرخوردشود

تاکیدجهانگیریبرحفاظتازتاالبهایکشور

جلسه  آقایان  برخی  که  اینقدر  اگر  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی ها یک امکانی برای 
این کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در 
کشور می گذاشتند بسیار می توانست در گره گشایی در کشور 

موثر باشد.
سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه در نشست شورای عالی قوه 
قضاییه با شورای قضایی استان ها که به صورت ارتباط تصویری 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه و میالد با سعادت 
حضرت ولی عصر )عج( و سال جدید، اظهار کرد: در رهنمودهای 
رهبری معظم انقالب اسالمی در سال گذشته، نکات محوری و 
راهبردی قابل توجهی برای همه ما مسئوالن و ملت بزرگ ایران 
فرموده شد که از نکات بسیار مهم و اساسی، توجه دادن همه 
به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه های تواصی به حق و 

تواصی به صبر بود.
و  توجه  قابل  از بخش های  کرد:  قضاییه خاطرنشان  قوه  رئیس 
اثرگذاری که حتما باید در دستور کار خود تواصی به حق و تواصی 
به صبر را قرار دهد، قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و قضات و 
دست اندرکاران ارتباط با مردم و آنان که شان نظارت و قضاوت 
دارند، است و الزم است تا هم حق را بشناسند و هم گرایش به 

حق پیدا کنند و در راه حق ایستادگی کنند.
رئیسی با بیان اینکه شناخت حق، زمینه بسیار مهمی می خواهد، 
گفت: بسیاری حق را نشناختند درحالیکه شناخت حق گام مهمی 

است.
هواهای  است  الزم  دوم،  گام  در  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  رئیس 
نفسانی مانع نشود که به طرف حق گرایش پیدا نکنیم. حب و 
بغض شخصی، نگاه های جناحی، نگاه های قومی، قبیله ای، سیاسی، 
اجتماعی و وابستگی ها و پیوستگی های دنیایی گاهی مانع گرایش 

به حق است.
رئیس دستگاه قضا افزود: تالش شود تا در راه حق ایستادگی شود. 
پرونده را شناخت، موضوع پرونده را خوب فهمید و حکم را خوب 
تشخیص داد و تصمیم بر حکمی گرفت و اگر انسان در هر جایی 
فهمید خطا کرده بگوید که در تشخیص آن اشتباه کردم که این 

موضوع از رشادت ها و شجاعت های قابل تحسین است.
رئیسی با اشاره به سخنان امیرالمومنین )ع( بیان کرد: یک انسان 
سالک برای آن که در مسیر دچار انحراف نشود باید هم بصیرت، 
صبر، بردباری و تامل داشته باشد و هم در مسیر حق و شناخت 

حق صبر داشته باشد.
رئیسی ادامه داد: در آیات نورانی قرآن یکی از نکات مهم و محوری 
مسئله صبر است. صبر به عنوان یکی از محورهای موفقیت یک 
انسان دارای ماموریت بزرگ و خطیر است و یکی از ماموریت های 
خطیر اولیای خدا مسئله قضا و قضاوت است و از شئون ممتاره 

انبیای الهی است.
رئیسی تصریح کرد: مسئله قضا، قضاوت، داوری کردن و تصمیم 
گرفتن مسئله بسیار مهمی است و مسئله حقوق مردم، حق الناس 
و حقوق عامه است. نسبت به این قضیه باید بسیار حساس عمل 

کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: اگر کسی در همین جایگاه 
قضا تالش کند تا این جایگاه را سکویی برای تقرب به پروردگار 
متعال قرار دهد بسیار ارزشمند است. حتما یکی از جلوه های مهم 
اجرای عدالت، مسئله قضاست. یک تصمیم گیری عادالنه و به حق 

می تواند بهشت را برای انسان به ارمغان بیاورد.
رئیسی با بیان اینکه جایگاه خطیر قضاوت بسیار مهم است، گفت: 
در انجام این کار باید از خداوند متعال استمداد طلبید و در خود 
ظرفیت ایجاد کنیم و بهترین زمان برای ایجاد ظرفیت ماه شعبان 
است و بهترین زمان برای ظرفیت سازی ماه مبارک رمضان است.
صدر  شرح  قضاوت  و  قاضی  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رئیس 
می خواهد، خاطرنشان کرد: هم تشخیص حق، هم گرایش به حق 
و هم ایستادگی در راه حق امر بسیار مهمی است و باید گفت 
برخی حقوق خوان، برخی حقوقدان و برخی حق خواه و حق 
محورند. رئیسی ادامه داد: ممکن است عده زیادی حقوق بخوانند 
و دانش حقوقی داشته باشند و عده زیادی حقوقدان باشند، اما 
بر دانش حقوقی، حق خواه هستند و تمام وجود  برخی عالوه 
آن ها حق خواهی است و می خواهند حق اجرا و عمل شود که این 

موضوع بسیار ارزش دارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال اظهار کرد: در هر سالی 
که شعاری از جانب رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی اعالم 
می شود، این اعالم به معنای نیاز جدی کشور به تحقق عملی آن 
شعار است؛ زمانی که مقام معظم رهبری اعالم یک شعار می کنند 
امروز این نیاز کشور است و باید همه دستگاه ها با همه ظرفیت 
خود برای تحقق این شعار تالش کنند. دستگاه قضایی چه در 
بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند که چگونه می تواند 
پشتیبانی کند و در کجای موضوع پشتیبانی از تولید، حمایت از 

تولید و رفع موانع تولید قرار دارد.
رئیسی گفت: قوه قضاییه در هر بخشی که با ظرفیت های قانونی 
امکان حمایت از تولید، رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید وجود 
دارد، باید در این عرصه فعاالنه و در عمل و اجرا ظاهر شود و این 
وظیفه دستگاه قضایی است. باید از همکاران خود در سراسر کشور 
تقدیر کنم که در دو سال گذشته علی رغم برخی از مشکالت و 
کمبودها بیش از دو هزار واحد تولیدی را فعال کردند و یا از موانع 

برای فعال شدن آن ها جلوگیری کردند و این جای تقدیر دارد.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته بیش از هزار واحد 
تولیدی را همکاران تالش کردند تا سرپا نگهدارند و یا از تعطیلی 
نجات دهند و یا اینکه اگر قرار است اخاللی در کار آن ها ایجاد 
شود، نگذارند این اخالل اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیسی با بیان اینکه از موانع مهم تولید مسئله قاچاق کاال است، 
گفت: با قاچاق کاال به ویژه قاچاق سازمان یافته باید با حساسیت 

برخود شود.
رئیس قوه قضاییه به دادستان های سراسر کشور تاکید کرد که 
نیروهای  از  کاال  قاچاق  تنیده  درهم  شبکه های  شناخت  برای 
این  است  ضروری  گفت:  و  بگیرند  کمک  امنیتی  و  اطالعاتی 
شبکه ها شناسایی شوند و مبارزه با آن به صورت جدی تر در سال 

جدید صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه قاچاق کاال خنجری بر پشت تولید است، 
ادامه داد: واردات بی رویه در کشور، تولید را دچار آسیب می کند.

رئیس دستگاه قضا به حمایت از تولید، مبارزه با فساد و مبارزه با 
قاچاق کاال به عنوان ضروریاتی که برای مانع زدایی از مسیر تولید 

مورد تاکید است، اشاره کرد.
رئیسی بازخوانی و مرور قوانینی از جمله قانون توسعه فضای کسب 
و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید 
قرار داد و با بیان اینکه برخی از این قوانین به طور کامل اجرا نشده 
است، گفت: باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا شود 
و  در این صورت در فضای کسب و کار و رونق تولید نقش مهمی 

خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر اینقدر که برخی آقایان جلسه 
گذاشتند برای اینکه چطور بتوانند از غربی ها یک امکانی برای این 
کشور بگیرند، جلسه برای رونق تولید و رفع موانع تولید در کشور 
می گذاشتند بسیار می توانست در گره گشایی در کشور موثر 
باشد. رئیسی گفت: حساب کنند چقدر وقت کشور را برای مواردی 
که نتیجه ای نداشت، گذاشتند و اگر همین وقت را برای رفع موانع 
تولید می گذاشتند امروز بسیاری از کارخانجات تعطیل و نیمه 

تعطیل در کشور فعال و بسیاری از گره ها باز شده بود.
در دستگاه  گرفته  اقدامات صورت  به  اشاره  با  ادامه  در  رئیسی 
قضایی در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و نقش 
این امر در رفع اطاله دادرسی بیان داشت: در سال گذشته ۴۰ 

سامانه هوشمند و الکترونیکی در دستگاه قضایی راه اندازی شد 
و همچنین در این سال شاهد فعال شدن ۲۵ سرویس استعالمی 
در قوه قضاییه بودیم که این اقدامات بسیار در رفع و کاهش اطاله 

دادرسی ها مؤثر بود.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تعیین تکلیف پرونده های معوق 
در دستگاه قضایی در سال ۹۹، گفت: در طی سالی که گذشت 
همکاران قضایی ما در سراسر کشور به یک میلیون پرونده مسن 
رسیدگی کردند و همین امر بیانگر آن است که با وجود برخی 
تعیین  و  رسیدگی  توانایی  قضایی  دستگاه  مجموعه  مشکالت، 

تکلیف پرونده های معوق را دارند.
به  رسیدگی  زمان  درصدی   ۱۳ کاهش  به  همچنین  رئیسی 
پرونده ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ اشاره کرد و از این بابت از 
مسئوالن و همکاران قضایی در سراسر کشور تقدیر به عمل آورد.

رییس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع 
و همکاران قضایی در همه واحدها و مراجع قضایی، گفت: حفظ 
کرامت مردم و همکاران قضایی و همچنین مشارکت جویی از 
با  مرتبط  و عموم مردم در حوزه های مختلف  نخبگانی  جامعه 
دستگاه قضایی اعم از بخش های پیشگیری، راهبردی، زندان ها 
و ... همواره مورد تأکید ما قرار دارد و این امر در پیشبرد مطلوب 

عموم بسیار مؤثر است.
رئیسی با اشاره به ضرورت اجرایی شدن کامل مفاد سند تحول 
قضایی در همه بخش ها اظهار داشت: همکاران و مسئوالن قضایی 
باید سند تحول قضایی را به درستی و تمام و کمال بخوانند و 
فهم کنند و با تمام توان به اجرایی کردن مفاد این سند بپردازند 
و چنانچه در اجرای مفاد سند تحول با سئوال یا مشکلی مواجه 
شدند مراتب را به ستادی که زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضاییه 
تشکیل شده است منتقل کنند تا نسبت به رفع این مشکالت 

اقدام صورت گیرد.
با  باید  رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: همه اجزای قوه قضاییه 
قضایی  تحول  سند  مختلف  بخش های  پیاده سازی  به  جدیت 
بپردازند و اثرات اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی برای مردم 

ظاهر شود.
نقش  بر  ناظر  قضایی  تحول  سند  پیوست  به  اشاره  با  رئیسی 
آفرینی استان ها در اجرای مفاد این سند، گفت: ظرفیت عظیم 
فرهیختگان استانی چه در میان قضات و چه در میان عموم مردم 
کمک کار قوه قضاییه در اجرای بخش های مختلف سند تحول 
قضایی است؛ چنانکه برخی استان های ما در اجرای بخش هایی از 

سند تحول قضایی پیشتاز می باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه، 
تولیدی،  واحدهای  با  مرتبط  پرونده های  به  سریع  و  تخصصی 
گفت: تمام مراجع و واحدهای قضایی که پیگیر مسائل و مشکالت 
واحدهای تولیدی هستند باید به سرعت این موضوع را در دستور 
مسائل  به  رسیدگی  تخصصی  شعبات  و  دهند  قرار  رسیدگی 
بهره  اقتصادی  مشاوران  مشورت  از  باید  نیز  تولیدی  واحدهای 
بگیرند و بدانند که این مشورت خالف استقالل قضات نیست و به 

روشن شدن بهتر موضوع برای قاضی کمک می کند.
رئیسی خاطر نشان کرد: معاونت منابع انسانی دستگاه قضایی باید 
نسبت به تهیه و تدوین بسته های آموزشی ویژه برای همه قضات 
به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و تولیدی 

مبادرت ورزد.

 چهارمین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشور 
صبح امروز)دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 

شد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید 
بر اهمیت حفظ و صیانت از تاالب های کشور، گفت: مساله محیط 
زیست از مهمترین موضوعات مورد توجه شهروندان ایرانی است و 
حفاظت از تاالب ها و عرصه های زیست محیطی کشور وظیفه 

همه دستگاه های حاکمیتی و مردم است .
جهانگیری با اشاره به گزارش ارایه شده از سوی وزارت نیرو در 
خصوص تفاهم نامه های امضاء شده با سازمان حفاظت محیط 
پایداری جریان  و حفظ  ها  تاالب  حقابه  تخصیص  برای  زیست 
رودخانه های کشور،  گفت: تخصیص حقابه تاالب ها پس از تامین 
آب شرب مردم نشان از اهمیت حفظ این عرصه های طبیعی برای 
دولت دارد و الزم است با همکاری بین بخشی دستگاه ها،  آب 
تخصیص یافته به تاالب های کشور وارد این حوضه های طبیعی 

شود.

وی با قدردانی از وزارت نیرو برای تدوین طرح سازگاری با شرایط 
کم آبی برای استان های کشور و نیز تخصیص آب به تاالب ها،  
با  آبی جدید که کشور  تا در سال  استانداران کشور خواست  از 
برای  بیشتری  نظارت  و  جدی  سازوکار  روبروست،  خشکسالی 
و  کشاورزی  های  بخش  کنار  در  ها  تاالب  آب  دقیق  تخصیص 

صنعت داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور تصویب طرح جامع احیای دریاچه زریوار 
را موضوعی مهم برای حفاظت و احیای تاالب زیبای زریوار دانست 
و گفت: تاالب زریوار جزو تاالب های مهم کشور است و با توجه به 
جاذبه های طبیعی آن می تواند نقش بسزایی در حوزه گردشگری 

و توسعه استان کردستان داشته باشد.
جهانگیری پس از استماع گزارش ارایه شده از سوی پژوهشگاه 
ملی اقیانوس شناسی درباره مخاطره خشک شدن خلیج گرگان و 
راهکارهای مواجهه با این بحران، از سازمان برنامه و بودجه کشور 
خواست تا از محل بودجه مدیریت بحران، منابع مالی الزم را برای 

اجرای پیشنهادات مطرح شده در جلسه را اختصاص دهد.

وی با تاکید بر اینکه نباید گذاشت تا زندگی مردم و حیات وحش 
منطقه بخاطر خشک شدن خلیج گرگان و وقوع طوفان های گرد 
و غبار آسیب ببیند، تصریح کرد: اختصاص منابع مالی در مقطع 
کنونی به معنای واقعی اقدامی برای پیشگیری است. البته باید 
طرح های بلند مدت تر برای احیای خلیج گرگان در دست بررسی 
قرار بگیرد. معاون اول رییس جمهور از سازمان بنادر و کشتیرانی 
به عنوان متولی اصلی الیروبی دهانه خلیج گرگان و دریای خزر 
خواست تا به سرعت خود را برای انجام ماموریت محوله تجهیز 
نماید و گفت: عالوه بر انجام اولویت بندی برای الیروبی سه کانال 
پیشنهادی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست،  اجرای طرح 
هایی نظیر پمپاژ آب از دریای خزر بر جلوگیری از سرعت خشک 

شدن خلیج گرگان نیز در دستور کار قرار گیرد.
 جهانگیری سپس با اشاره به موضوع اصالح حد بستر و حریم 
خلیج گرگان و میانکاله و تاالب انزلی، به پیامدها و آثار سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی این موضوع اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، 
مسئولیت این طرح بر عهده وزارت نیرو است اما باید در این طرح 

نظر استانداران مرتبط و سایر دستگاه ها نیز به منظور فراگیری و 
جلوگیری از اختالف نظرها اخذ شود.

وی همچنین اجرای هر طرحی در کشور بویژه در عرصه های 
طبیعی را نیازمند برخورداری از پیوست زیست محیطی دانست و 
گفت: اجرای طرح طبیعت گردی در جزیره آشوراده همانطور که 
در طرح نیز عنوان شده است باید با رعایت کامل موارد مرتبط با 

صیانت از این منطقه باشد.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و نیز معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند؛ عملکرد وزارت نیرو 
در تامین نیاز آب محیط زیستی حوضه های تاالبی کشور در سال 

آبی ۱۳۹۸-۹۹ و نیمه اول سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ارایه شد.
وزیر نیرو با اشاره به تفاهم نامه های امضاء شده با سازمان حفاظت 
محیط زیست برای تعیین حقابه تاالب های کشور، از تهیه طرح 
سازگاری با شرایط کم آبی برای ۳۱ استان کشور با توجه به کاهش 

نزوالت جوی خبر داد.
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نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین با اشاره به این که مذاکره مستقیمی میان ایران و آمریکا 
انجام نخواهد شد، گفت که روسیه آماده است در صورت نیاز تسهیل گر این مذاکرت باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین 
المللی در وین در گفت وگو با این شبکه درباره مذاکرات روز سه شنبه وین که راجع به توافق هسته ای انجام 
خواهد شد، گفت که روسیه آماده است اگر از آن درخواست شود، مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا 

را درباره توافق هسته ای تسهیل کند. 
نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه شنبه در وین برگزار می شود و اتحادبه اروپا هماهنگ کننده آن 
خواهد بود. سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است به عنوان طرف ایجاد ارتباط  عمل کند اما 
اولیانوف می گوید:»این نفی کننده امکان و ضرورت تماس ها به شکل های دیگر و بدون به زحمت انداختن 
نمایندگان اتحادیه اروپا نیست. ما مذاکرات را جایی که الزم باشد، بر اساس چگونگی تحوالت تسهیل 

خواهیم کرد«. 
نماینده روسیه در وین همچنین بیان کرد: هیچ تماس مستقیمی میان نمایندگان ایران و آمریکا نخواهد بود. 

ایرانی ها که از تحریم ها رنج برده اند، آماده ارتباط مستقیم نیستند، دست کم نه در این مرحله. 
او در ادامه تصریح کرد که روسیه به عنوان عضوی از برجام، خواهان احیای کامل توافق بوده و آماده است 

تمام اقدامات الزم را که رسیدن به توافق هایی واقعی را تسهیل می کند، انجام دهد. 
پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در این باره گفته بود: ما در وین هیچ گونه مذاکره 
ای را با آمریکا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک 
و کشورهای عضو ۱+۴ مذاکره می کنیم و خواسته و شرط خودمان برای بازگشت به برجام را به آن ها اعالم 
خواهیم کرد. شرط ما این هست که اول آمریکا همه تعهدات برجامی اش را انجام دهد و همه تحریم ها را 

بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می کنیم و  برمی گردیم.
عراقچی ادامه داد: اگر کشورهای ۱+۴ توانستند آمریکا را به هر روشی که می دانند راضی کنند ما به همان 
مسیر عمل می کنیم. گفت وگوها در وین کامال فنی هست؛ در مورد تحریم هایی که باید برداشته شود، در 
مورد اقداماتی که باید انجام شود، در مورد ترتیب این ها و اینکه آمریکا باید اول انجام دهد و راستی آزمایی 

شود.
وی تاکید کرد: ما هیچ طرح یا پیشنهاد گام به گام را نه داریم و نه قبول می کنیم از نظر ما یک گام بیشتر 
وجود ندارد و آن گامی هست که تمامی تحریم هایی را که در دوران ترامپ مجددا اعمال شد ، یا جدیدا 
اعمال شد یا برجسب آن ها عوض شد باید توسط آمریکا برداشته شود ،  ما راستی آزمایی می کنیم و بعد 

به تعهدات مان برمی گردیم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد شورای عالی کار، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن 
کارگران از مبلغ ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ را به هیات دولت 

ارائه کرده است.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس ماده )۲( اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل 
و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، کمک هزینه مسکن برای کارگراِن مشمول قانون کار، سالیانه توسط 

شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در اجرای این قانون، شورای مورد اشاره در اسفند سال ۱۳۹۹ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ 

ماهانه سه میلیون ریال به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ریال موافقت نمود.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای مزبور، متن پیشنهادی 

مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ با قید فوریت به هیات دولت ارائه کرده است.
این متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت 

طی می کند.
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هیچ تماس مستقیمی میان ایران و آمریکا در نشست وین 
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