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شهردار زنجان خبر داد:
تغییر مدیران در شهرداری

7

فرنشین صدا و سیمای زنجان خبر داد:

تولید مستند ۲۶ قسمتی شهدای زنجان

2

بدینوســیله از کلیــه اعضای محتــرم دارای پروانه کســب معتبــر اتحادیه صنف فروش و خدمــات کامپیوتری و 
تلفن همراه دعوت می گردد با در دســت داشــتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ســاعت 9 تا 13 روز د وشنبه مورخه 
99/11/27 جهت شــرکت در انتخابات شــخصا به نشانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
 اســتان زنجان ساختمان شهید پیرمحمدی )بازرگانی ســابق( مراجعه 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره 

و 1 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایید.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف

علیرضا اکبری1

کیا باقری2

بهبود پرنیان خوی3

یحیی خلفی4

کاظم خلیلی5

فضایل رستمی راد6

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اسامی کاندیداهای بازرسی

بهروز ابراهیم خانی1

حسن سهرابی2

رضا قربانی3

مرتضی فتحی7

مریم مظفری8

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

آگهی مزایده عمومی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعداد15 قطعه زمین تجاری و کارگاهی در محدوده سایت کار 
گاهی روســتای گیالنکشه شهرستان طارم را برابر مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به 

فروش رساند .
1- متقاضیانی مجاز به شرکت در مزایده هستند که از  ساکنین بخش گیلوان می باشند.

2- فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/11/21
3- تاریخ تحویل پیشنهادات تا تاریخ 1399/12/05 

4- تاریخ بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده 1399/12/09
5- مشخصات شامل مساحت امالک ، قیمت پایه کارشناسی و دیگر اطالعات تکمیلی در زمان ارائه اسناد مزایده در اختیار افراد 

شرکت کننده قرار می گیرد.
جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی:

1- زنجان- میدان آزادی، بلوار کشــاورز ، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه گردد 
شماره تماس 024-33106218

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان
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 هفتم بهمن ماه در هفته ســي وهشتم 
پويش »هر هفته_الف_ب_ايران«، آيين افتتاح 
پروژه هاي صنعت برق استان زنجان با حضور 
دکتراردکانيــان وزير نيرو بــه صورت وبينار ، 
دکتر حقيقي استاندار زنجان و مهندس رجبي 
مشــهدي معاون برنامه ريــزي واموراقتصادي 
شرکت توانير در محل ديسپاچينگ برق منطقه 

اي زنجان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزيع نيروي 
برق استان زنجان، همزمان با هفته سي وهشتم 
پويــش هرهفته_الف_ب_ايــران 14 پروژه ي 
بزرگ صنعت برق اســتان زنجــان  به ارزش 
1165ميليارد ريال با حضور دکتراردکانيان وزير 
نيرو به صورت وبينار ، دکتر حقيقي اســتاندار 
زنجان و مهندس رجبي مشهدي معاون برنامه 
ريزي واموراقتصادي شــرکت توانير ، مديران 
عامل شــرکت هاي توزيع بــرق و برق منطقه 
اي و اصحاب رسانه در محل ديسپاچينگ برق 

منطقه اي برگزار خواهد شد.
در اين آيين  پروژه هاي شرکت توزيع نيروي 
برق اســتان زنجان درقالب پويش »هر هفته_
تبديل  الف_ب_ايران« شــامل پروژه جهادي 
500 کيلومتر شبکه سيمي به کابل خودنگهدار 
و هچنيــن تأمين برق 4 روســتاي اســتان ) 
روســتاي ميناب – طارم ، روستاي شيرمشه – 
طارم، روســتاي لهجبين – ماه نشان و روستاي 
سرخه ديزج – خدابنده(، پروژه هوشمندسازي 
کنتورو قرائــت از راه دور،اجراي پروژه هاي 
رفع ضعف ولتاژ )طرح چاوش ( و پروژه هاي 
توسعه، ساخت و روشنايي معابر با اعتباري بالغ 
بر 607 ميليارد ريال بــه فرمان وزير نيرو و با 
حضور استاندار زنجان به بهره برداري خواهد 

رسيد.
همزمان با پروژه هاي شرکت توزيع نيروي برق 
استان زنجان، پروژه هاي شرکت برق منطقه اي 
اين استان در قالب پويش»هر هفته_الف_ب_
ايران« شامل: پست 63.20 کيلو ولت سيار روي 
سازان، تعويض ترانس پست 63.20 کيلوولت 

توکلي، ســاخت خط 63 کيلوولت پست روي 
سازان، اجراي سيستم dcs بخش 400 کيلوولت 
پست نيروگاه ســلطانيه، ساخت خط ارتباطي 
پست 63.20 کيلوولت شهرک صنعتي صنايع، 
ســاخت خط 63 کيلوولت ارتباطي به پســت 
400 کيلوولت غايتي، نصب پست سيار شهرک 
صنعتــي صنايع و اجراي فيبرنوري در خط 63 
کيلوولت با اعتباري بالغ بر 614 ميليارد ريال به 

بهره برداري خواهد رسيد.
گفتني اســت تامين برق پايدار، بهبود کيفيت 
برق مشــترکان، کاهش تلفات برق، تامين برق 
متقاضيان صنعتــي، ايجاد اشــتغال در بخش 
صنايع پايين دســتي و کاهش خاموشــي ها از 
جمله اهداف پروژه هاي صنعت برق در استان 

زنجان است.
پويش »هــر هفته_الف_ب_ايران« ، تالشــي 
است که نشــان دهيم ايرانيان اميدوار و سخت 
کوش در هر شرايطي، در سخت ترين روزهاي 
تحريم و مخاصمه هاي خارجي، به سازندگي و 

آباداني کشــور خويش همت مي گمارند. الف، 
نشــاني از آب و آباداني است و ب، نشانه اي 
از برق و بردباري و با هم بودن، براي ســاختن 

ايراني که شايسته ايرانيان است.
دو کاالي آب و برق چنان در زندگي انســان 
تنيده شــده اند که هيچ انســاني نيست که در 
طــول روز بتواند بدون آنها عادي زندگي کند؛ 
کاالهايي که تا به اين درجه ارزش حياتي دارند، 
شايسته آن هستند که بيش از گذشته درباره آنها 
گفت وگوي اجتماعي صورت گيرد و حتي در 
تأمالت روزمره مردم درباره زندگي جايگاهي 

درخور بيابند. 
پويش »هــر هفته_الف_ب_ايــران« فرصتي 
است تا بسيار بيش از گذشــته، ما ايرانيان در 
کنار يکديگر بــه دو کاالي ارزشــمند آب و 
برق، صنايعي که تأمين کننده اين دو هســتند، 
جايگاه شان در توسعه زيرساختي کشور، اقتصاد 
آب و برق و مديريت توأمان عرضه و تقاضاي 

آنها بينديشيم.

 امروز؛ با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو انجام می شود

بهره برداری از ۶ پروژه شرکت برق منطقه ای زنجان

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد:

زنجان؛ رتبه برتر ایران در مقاوم سازی در برابر زلزله
3

آیا سرمایه گذاران تولید خودروی برقی به استان می آیند؟

وعده وزیر برای زنجان
2

استاندار زنجان:

طرح جامع شهر زنجان 
تغییری برای شهر ندارد

7

 امروز؛ با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو انجام می شود

بهره برداری از
 شش پروژه شرکت 
برق منطقه ای زنجان

آمارها سخن می گویند

ترکیه؛ بزرگترین 
شریک تجاری 

1زنجانی ها 6

پیرو آگهی انتخابات هیات های اجرایی اصناف زنجان منتشــره در روزنامه زنگان امروز به تاریخ ۵ و  ۶ بهمن ۱۳۹۹ نام 
آقای ناصر سیل آتانی در صنف فروشندگان لوازم یدکی و آقای صمد میرمحمد رضائی عباسی در صنف فروشندگان و 
سازندگان طال،جواهر و ساعت و آقای عبدالمجید دربانی در صنف آلومینیوم کاران و آقای ابوالفضل نیاکان در صنف لباس 

فروشان زنجان اشتباه درج شده بود که بدینوسیله اصالح می گردد.

اصالحیه
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 شهردار زنجان با بيان اينکه تغيير مديريتی 
در شــهرداری امری عــادی اســت، گفت: در 
روزهای آينده هم چند تغيير مديريتی ديگر روی 

خواهد داد.
بــه گزارش زنگان امروز، حبيب ماليی يگانه  در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: 
شــهرداری يک مجموعه بزرگ اســت و انجام 

تغييرات در آن امری عادی محسوب می شود.
شــهردار زنجان با اشــاره به تغييرات مديريتی 
اخيــر گفت: با توجه به قرارداد کاری که کارکنان 
شــهرداری دارند، تالش می کنيم، فردی انتخاب 

شــود که از نظر قراردادی شرايط احراز پست را 
داشته باشند.

وی با بيان اينکه تغيير مديريتی در شهرداری امری 
عادی اســت، افزود: در روزهای آينده هم چند 

تغيير مديريتی ديگر خواهيم داشت.
يگانه در ارتباط با تقديم بودجه به شورا نيز گفت: 
امسال به علت بخشنامه بودجه که دير ابالغ شد 
15 روز بيشــتر وقت داده شده که بودجه تحويل 

شود.
شــهردار زنجان تصريح کرد: بــا توجه به اينکه 
امسال شيوع ويروس کرونا را داشتيم، بازه زمانی 

تحويل بودجه بيشتر شده است.
وی با اشــاره به اينکه در بودجه ســال آينده به 
ســازمان ها توجه بيشتری شــده است، گفت: از 
جمله ســازمان هايی که تأکيد داشــتيم، بودجه 

بيشتری داشته باشد، سازمان آتش نشانی است.
يگانه همچنين در ارتباط با بودجه فرهنگی شهر 
زنجان نيز گفت: بــا توجه به اهميتی که مباحث 
فرهنگی در شهر زنجان دارد و از آنجايی در سال 
آينده کنگره 3 هزار و 500 شــهيد برگزار خواهد 
شد، از همين رو به بودجه فرهنگی شهرداری نيز 

توجه ويژه شده است.

شهردار زنجان خبر داد:

تغییر مدیران در شهرداری تیزی تیغ طمع بر گلوی 
درختان در طارم

 سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان 
طارم گفت: 10 تن چوب قاچاق در شهرستان 

طارم کشف و ضبط شد.
سرهنگ اصغر يوسفی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان طارم 
هنگام کنتــرل محورهای مواصالتی به يک 
دستگاه کاميون حامل چوب مشکوک شده 
و برای بررسی بيشتر، اين خودرو را متوقف 

کردند.
وی بــا بيان اينکه در بازرســی از خودروی 
مورد نظر، 10 تن چوب قاچاق کشف شد، 
افزود: چوب های کشف شده به همراه متهم 
با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايی شد.

اين مسوول با بيان اينکه کارشناسان ارزش 
ريالی چوب های کشف شده را بيش از 300 
ميليون ريال برآورد کردنــد، ادامه داد: قطع 
درختان موجب به تاراج بردن منابع طبيعی و 
تجاوز به حقوق ديگران می شــود، به همين 
خاطر از شهروندان انتظار داريم در صورت 
کسب اطالعاتی مبنی بر قطع و قاچاق چوب، 
مراتب را بالفاصله از طريق ســامانه 110 به 

پليس اطالع دهند.
به گــزارش ايســنا، قطع درختان توســط 
ســودجويان و قاچاق آن يکی از مهم ترين 
طارم  شهرستان  زيست محيطی  دغدغه های 
به شمار می رود که تداوم روند آن جنگل های 

اين منطقه را به نابودی خواهد کشاند.
هم جواری با استان گيالن و نفوذ رطوبت از 
اين استان به منطقه طارم و وجود آب و هوای 
خاص مديترانه ای در اين منطقه باعث شده 
منابع طبيعی طارم به يکی از زيباترين مناطق 
استان زنجان و شــايد ايران تبديل شود، تا 
جايی که وجود مراتع و جنگل های طبيعی 
به اين شهرستان جلوه خاص و زيبايی داده 

است.
جنگل های طارم در مناطقی مانند جنگل ارس 
جيش آباد، چرزه، جمال آباد، مينا، خســاره، 
ســرداب و غيره قرار دارد و عالوه بر ارس 
در اين منطقه گونه های جنگلی ديگری شامل 
بنه، بلوط، بادام وحشــی، زالزالک، سياه تلو، 
انار وحشی، نارون، زبان گنجشک، داغ داغان 

و غيره وجود داشته و بسيار متنوع است.
تنوع درختان در شهرستان طارم سبب شده 
اســت که چشــم طمع قاچاقچيان چوب 
همواره به دنبال جنگل های اين منطقه باشد، 
تا جايی که گاهی اخباری از قاچاق چوب در 
اين شهرستان شنيده می شود که مقصد بيشتر 
اين چوب ها، استان های شمالی کشور است.

خبـرخبــر

13 هزار دانش آموز زنجانی 
در 120 مدرسه غیردولتی 

تحصیل می کنند
 رييــس اداره مــدارس غيردولتی و 
مشــارکت های مردمــی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان گفت: بيش از 13 
هزار دانش آموز در 120 مدرســه غيردولتی 
اين استان درسال تحصيلی جاری مشغول به 

تحصيل هستند.
علی بيات در گفــت و گو با خبرنگار ايرنا، 
با اشــاره به ضرورت مشارکت همگانی در 
آموزش و پرورش افزود: يکی از سياســت 
های آموزش و پرورش استفاده از مشارکت 
مردم در اداره مطلوب اين نهاد بوده و در اين 
راستا تالش می شود تا از تمامی ظرفيت های 
موجود برای جلب مشارکت مردم در دستگاه 

تعليم و تربيت استفاده شود.
وی اضافه کرد: بر اين پايه ســرمايه گذاری 
نهادهــای دولتــی، انقالبــی و بخش های 
خصوصی در راه اندازی مدارس غيردولتی 

مورد استقبال قرار می گيرد.
بيات، با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد 
مدارس و مراکــز غيردولتی گفت: نظارت 
بر فعاليــت مدارس و مراکــز غيردولتی از 
اصلی ترين برنامه هــا و وظايف آموزش و 
پرورش است که با هدف نظارت بر اجرای 
دقيق قوانين، مقررات و در راستای تقويت و 
حمايت از مــدارس فعال و قانونمدار انجام 
می شود. وی بر اجرای دقيق قوانين و مقررات 
در مدارس و مراکز غيردولتی تاکيد و اظهار 
داشــت: همه موظف به اجرای دقيق قوانين 
و مقررات هســتيم و بطور قطــع با اجرای 
مطلوب قوانين شــاهد ارتقای رضايتمندی 
مردم از خدمات ارائه شده توسط اين مدارس 
خواهيم بود. وی با اشــاره به ضرورت اخذ 
تاييديــه معتبر نوســازی و رعايت ظرفيت 
اعالمی نوسازی ادامه داد: مطابق ماده ۹ قانون 
تاســيس و اداره مدارس و مراکز غيردولتی، 
تامين فضــا و امکانات مورد نياز مدرســه 
طبق ضوابط آموزش و پرورش از مهمترين 
وظايف موسسان اين مدارس و مراکز است 
و انتظار می رود موسســان مدارس اهتمام 

ويژه ای در اين باره داشته باشند.
بيات با اشاره به ضرورت اخذ تاييديه گزينش 
تمامی پرســنل شــاغل در مدارس و مراکز 
غيردولتی توسط موسسان مدارس و مراکز 
مذکور افزود: انتظار می رود در بازه زمانی 15 
ارديبهشت تا 15 خرداد نيروهای مورد نياز 
مدارس و مراکز جهت اخذ تاييديه گزينش 

به ادارات آموزش و پرورش معرفی شوند.

 رييس ســازمان صمت اســتان زنجان با 
اشاره به مباحث نشســت ديدار با وزير صمت 
گفــت: وزير وعده های مســاعدی در باره ارائه 

مشوق ها برای دو سرمايه گذار خودرويی داد.
به گزارش زنــگان امروز ، ناصــر فغفوری در 
گفت وگو با خبرنگار تسنيم در زنجان، با اشاره 
به ديدار مشترک نماينده استان زنجان در مجلس 
با وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت: 
در آن نشســت بحث ارائه مشــوق ها از سوی 

وزارت صنعت و معدن برای دو ســرمايه گذار 
خودرويی کشور مطرح شد.

وی افــزود: در ايــن راســتا وزير وعــده داد 
اگــر توليدات کامال داخلی باشــند و مناســب 
اســتانداردها عمل کنند قطعــا از حمايت ويژه 
بهره منــد می شــوند. به تازگی هم مقرر شــده 
يکی از ســرمايه گذاران در زنجان اقدام به توليد 

خودروی برقی کند.
رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

زنجان تصريح کرد: در صورتی که اقدامات گفته 
شده انجام شوند حتی قطعه سازها نيز نسبت به 

تامين قطعات خودروی ما مجاب خواهند شد.
وی با اشاره به مورد دوم بررسی شده در نشست 
مربوطــه، گفت: يکی از شــرکت های اســتان 
مشکالتی در زمينه واردات کاالی توليدی مشابه 
داشــت که بنا شد شــرکت مربوطه در سامانه 
»توانمند ايــران« ثبت نام کنــد، در نتيجه هيچ 
استانی نتواند در صورت نياز محصوالت مشابه 

را وارد کند. اين مســوول با تاکيد بر اينکه بايد 
از توليد داخل در راســتای منويات مقام معظم 
رهبری حمايت شــود، گفت: کارخانه باســابقه 
پارس سوئيچ زنجان بسياری از قطعات را توليد 
می کند و بنابراين نيازی نيســت که بســياری از 
اســتان ها اين قطعات را از ديگر کشورها وارد 
کنند و خوشبختانه با دستور وزير مقرر شد ديگر 
استان ها قطعات مورد نياز خود را از اين کارخانه 

تهيه کنند.

آیا سرمایه گذاران تولید خودروی برقی به استان می آیند؟

وعده وزیر برای زنجان

 درحالــی که به روزهای پايانی ســال 
نزديــک می شــويم، نگرانــی مــردم از بابت 
قيمت های بازار بيشــتر شــده و نظارت نقش 

پررنگ تری را ايفا می کند.
به گزارش تســنيم، چند وقتی است که بيماری 
گرانــی و هرج و مــرج در قيمت گذاری اقالم 
ضروری مهمان گاه و بی گاه بازار شــده اســت 
و همين مســئله نارضايتی مــردم  را به همراه 
داشته و موجب ســلب آرامش مردم و سخت 
شــدن زندگی به خصوص برای اقشار ضعيف 
جامعه شده اســت بر اين پايه در وهله نخست 
همه نگاه ها و انتظارات به ســمت دستگاه های 
نظارتی و بازرسان اســت که وظيفه ذاتی آن ها 
جلوگيری از کمبود اقالم ضروری و چند نرخی 

بودن آن هاست.
بــا توجه به اينکــه اقالمی نظير گوشــت مرغ 
و گوشــت قرمز، تخم مرغ و روغن از وســايل 
ضروری هر خانواده به شمار می روند در نتيجه 
دولت بايد در راستای تامين و قيمت گذاری اين 
اقالم حساسيت بيشتری به خرج دهد، در حالی 
کــه مقدار يارانه هر فرد با يک شــانه تخم مرغ 
برابری می کند چگونا می توان انتظار داشت يک 
کارگر با حقوق مصوب قانون کار توانايی تامين 

اقالم خوراکی مورد نيار يک خانواده را داشــته 
باشــد و اين تنها درحاليســت که از هزينه های 
جاری و ضروری ديگر نظير مســکن، بهداشت 

صرف نظر شود.
استان زنجان نيز در چند وقت گذشته با کمبودها 
و گرانی هايی که رخ داد در شرايط مناسبی قرار 
نداشــت، با اين اوصاف وظيفه بازرسان در اين 
شرايط بســيار پررنگ تر از قبل است، درحالی 
که گرانی در همه اقالم رخنــه کرده و در بازار 
يک امر ذاتی شــده اســت تنها کور سوی اميد 
مردم به اين اســت که حداقل همين قيمت های 
گران هم واقعی باشند و گران فروشی رخ ندهد 
اما شــوربختانه عالوه بر اينکه در بســياری از 

کاالها نظير گوشــت قرمز و چرخ کرده شاهد 
چند نرخی بودن اقالم هســتيم، بلکه قيمت های 
مصوب تنظيم بازار شــامل کاالهای بی کيفيت 
می شــوند و هرکس کاالی بهتری بخواهد بايد 

بيشتر هزينه کند.
عالوه بــر بحث گرانی و چند نرخی، درحاليکه 
بارها و بارها مسووالن از تامين بودن همه اقالم 
ضروری خوراکی خبــر داده اند اما همچنان در 
قفسه فروشــگاه ها جای خالی روغن به چشم 
می خورد و به نظر می رسد دليل آن بی اعتمادی 
مردم به وعده مسووالن است و هرکس بی توجه 
با نيازش اگر در فروشگاهی روغن ببيند در حد 
توانش اقدام به خريد می کند که اين مسئله خود 

يک زنگ هشــدار به بازرسان است که در چند 
ماه گذشته وظيفه خود را درست انجام نداده اند. 
گذشته از تمام موارد مطرح شده در حال حاظر 
در آستانه سال نو و در روزهای پايانی سال قرار 
داريــم بر اين پايه به نظر می رســد در روزهای 
آينده نياز بــازار افزايش پيدا خواهد کرد و يقينا 
ميزان مراجعات بيشتر خواهد شد در نتيجه اگر 
نظارت درست و کافی صورت نگيرد، برای افراد 
سودجو فضا کامال مهيا خواهد بود که اهدافشان 

را عملی کنند. 
با اين حال پرســش اينجاســت کــه هم اکنون 
وضعيت بازار استان از نظر مسووالن نظارتی در 
چه شــرايطی است و آيا قيمت هايی که در بازار 

مشاهده می شوند تحت نظارت و پايش بازرسان 
قرار می گيرند يا خير؟ بــا توجه به قرار گرفتن 
در ماه های پايانی سال برنامه بازرسان برای بازار 

شب عبد چه خواهد بود؟
اسماعيل مســلمی، رييس بازرســی و نظارت 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
در جمــع خبرنگاران در باره اين مســئله اظهار 
داشت: همکاران ما در چند وقت گذشته نظارت 
مستمر در بازار داشته اند به طوری که در کاالهای 
اساســی قيمت مصوب استانی و کشوری ابالغ 

شده و اين قيمت ها در استان رعايت می شود.
وی بــا بيان اينکه همه اين ها ناشــی از نظارت 
مستمر بوده است، افرود: طبق تفاهم نامه ای که با 

بسيج اصناف منعقد شده در روزهای پيش رو 
بسيجيان در کنار بازرسان خواهند بود که نتيجه 
آن تعداد گشــت ها و بازرســان در سطح استان 

افزايش پيدا خواهد کرد.
رييس بازرســی و نظارت سازمان صمت استان 
زنجان در ادامه تصريح کرد: در روزهای پايانی 
سال برای افزايش و کافی بودن نظارت ها تعداد 
خودروهای استيجاری تشديد خواهد شد با اين 
حال از همشــهريان عزيز هم خواهشمنديم در 
صورتی که تخلفاتی را مشاهده کردند حتما ما را 

در جريان قرار دهند.
با اين حال اگرچه مســووالن نظارتی با عينک 
خوش بينــی و رضايت نظاره گر بازار هســتند 
اما مردم زير بار گرانی هــا کمر خم کرده اند. با 
اين حال نمی توان برای گرانی ها از مســووالن 
نظارتی اســتانی گلگی کرد چرا که وقتی پيگير 
اين قيمت های غيرواقعی می شويم در نهايت به 
قانونی بودن آن ها پی می بريم که نتيجه مديريت 
دولت تدبير و اميد اســت . در واقــع گرانی با 
گران فروشــی تفاوت دارد و مسووالن نظارتی 
اســتان در مقابل گرانی هيــچ کاری نمی توانند 
انجام دهند چرا که اين گرانی ها ريشه مشکالت 

کشوری دارد.

بی داد گرانی در بازار زنجان
 انتقاد مردم از قیمت های بی حساب و کتاب

 درحالــی تعداد مبتاليان به بيماری کرونا 
در کشور نســبت به دو هفته قبل سير نزولی به 
خود گرفته است که مسووالن بهداشت و درمان 
همواره هشدار می دهند عادی انگاری بالی جان 
مديريت همه گيری و شکســتن چرخه شــيوع 

می شود.
به گزارش گروه تســنيم، اوايل دی ماه گذشــته 
بود که افزايش قابل توجه تعداد متوفيان ناشــی 
از بيماری کرونا باعث شد مسووالن بهداشت و 
درمان برای جلوگيری از آغاز بحران در کشــور 
محدوديت هايــی تعيين و حتی آمد و شــد های 
شبانه را نيز ممنوع اعالم کنند، اين سياست اگرچه 
در روزهای اول با مشارکت پايين مردمی همراه 
بود اما رفته رفته مردم نيز با اطالع رسانی نسبت به 
رعايت آن گام های مؤثری برداشتند تا اينکه ابتدای 
بهمن ماه يک باره تغيير رنگ وضعيت کرونايی در 
ايــران گواهی بر اهميت رعايــت پروتکل های 

بهداشتی داشت.
در اين دوره يعنی موج سوم همه گيری ويروس 
منحوس تعداد ســه رقمی متوفيان روزانه نگرانی 
عمده ای عالوه بر مســووالن ميان خانواده ها نيز 
ايجاد کرد اما امروز خوشبختانه اين تعداد روزانه 
به زير يکصد نفر رسيده است و درصورت ادامه 
همراهــی مردمی قطعاً بــه ارقامی پايين تر يعنی 
تعداد فوت های تک رقمی همچون اواسط تابستان 
خواهيم رســيد، در اين زمينه با بهبود اوضاع از 

ابتدای بهمن مسووالن اگرچه برخی محدوديت ها 
را کاهــش دادند ولی در عين حال همواره تأکيد 
دارند اين شرايط به معنی رفع خطر نيست و بايد 
همه هموطنان نسبت به ادامه رعايت پروتکل های 

بهداشتی دقت عمل بااليی داشته باشند.
شــايد نيم نگاهی به آمار ميزان مشارکت های 

مردمــی در اســتان های مختلــف 
نشان دهد که نتيجه مشارکت 

نيمــه دوم دی مــاه 13۹۹ 
چگونه توانسته به بهبود 
اوضاع در ابتدای بهمن 
منجــر شــود و الزم 
شرايط  تثبيت  تا  است 
مردمی  حمايت هــای 
بيش از گذشته در زمينه 

رعايت پروتکل ها جدی 
گرفته شود.

در اين بين آمد و شد بين شهری 
يکی از نقاط اصلی در مديريت بحران 

و شکست چرخه هم   گيری کرونا در کشورمان 
اســت و مســووالن معتقدند بــا درنظر گرفتن 
محدوديت های آمد و شد اخير که نزديک به يک 
ماه اجرايی شده بود اکنون ميل به سفر ميان بيشتر 
هموطنان شدت گرفته اســت و همين نکته ای 
نگران کننده در احتمال سرعت بيشتر همه گيری 
در ايران شناخته می شود. به گفته پليس راهور با 

توجه به تغيير وضعيت شيوع بيماری در بسياری 
از کشورها و مجاز شــدن آمد و شد پالک های 
غيربومــی در ديگر نقاط يک بــاره در پنج روز 
گذشته آمار آمد و شدهای جاده ای نزديک به 50 

درصد رشد داشته است.
از ســوی ديگر بر پايه آخريــن تحليل ها، 18 
شهرســتان کشــور در وضعيــت 
در  نارنجی، 154 شهرســتان 
 276 و  زرد  وضعيــت 
شهرســتان در وضعيت 
آبی قرار دارند به همين 
دليل با توجه به احتمال 
افزايش آمد و شد ميان 
روزهای  در  شــهرها 
پايانی هفته دور از انتظار 
نيســت که در دو هفته 
آينده اين نقاط در صورت 
بی توجهی مردم به پروتکل های 

بهداشتی می تواند مشکل ساز شود.
به هرحال اگر از موضــوع همراهی و همکاری 
مردمی در زمينه رعايت پروتکل های بهداشــتی 
به عنوان اصلــی کليدی بگذريم موضوع احتمال 
آغاز واکسيناسيون تا پايان بهمن امسال نيز می تواند 
نقطه اميدی در مديريت بحران شناخته شود اما با 
توجه به اينکه چرخه همه گيری در فصول سرما 
سرعت بيشــتری به خود می گيرد و گزارش ها 

نشــان می دهد نوع ويروس جهش يافته از برخی 
کشورها دوباره به ميزان نگرانی بين المللی افزوده 
است و می تواند در اقصی نقاط دهکده جهانی و 

البته ايران  مشکل آفرين باشد.
در همين حال نگاه به آمارهای منتشرشده رسمی 
ميزان ابتالی بيماران کرونا کشورمان در 24 ساعت 
گذشته تأکيدی بر اين مدعاست که وضعيت بسيار 
شکننده است و متأسفانه سير نزولی همه گيری در 
بخش های عمده ای از ايران متوقف و در شــش 
استان آمارها صعودی شده است، به صورتی که در 
يک دوره زمانی 24ساعته  ۹8 نفر از هموطنانمان 
به دليل ابتــالی قطعی به ويــروس کرونا فوت 
شــده اند و به اين ترتيب از ابتدای همه گيری تا 

امروز 57481 نفر فوت شده اند.
البته خوشبختانه تعداد کل بهبوديافتگان همه گيری 
کرونا در ايران از روز اول تا ششــم بهمن 13۹۹ 
رقمی معادل 1171070 نفر اســت که می تواند 
اميدوارکننده باشــد و بايد با رعايت پروتکل ها 

اجازه دهيم تعداد بهبوديافتگان بيشتر شود.
به هرحــال در نهايت در 24 ســاعت منتهی به 
6 بهمــن تعداد 630۹ نفــر از هموطنان قطعاً به 
ويروس کرونا مبتال شــده اند کــه از اين تعداد 
681 نفر در بخش مراقبت های بهداشتی بستری 
شــده اند و اين روند نسبت به روز گذشته نشان 
می دهــد زنگ خطر آغاز موج چهارم به صدا در 

آمده است.

آغاز شمارش معکوس برای سیر صعودی کووید۱۹
 توقف روند کاهشی مبتالیان در ۶ استان
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 گروه گزارش- فرنشين بنياد مسکن استان 
زنجان در نشســت مطبوعاتی صبح ديروز با اشار 
به فعاليت اين بنياد درســه حــوزه فنی، اجرايی 
و عملياتی گفت: عمران روســتايی در قالب تهيه 
طرح هادی بازنگری و نيز اجرای آن در روســتاها 
،صدور سند مالکيت و تهيه طرح منظومه روستايی، 
روســتاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای 
بافت با ارزش ، واگذاری زمين و ســاخت خانه 
عالم و در نهايت مســکن مهر و اقدام ملی مسکن 
در حوزه مسکن شهری از جمله  اقدامات بنياد در 
سالهای گذشته و نيز جاری  برای اقشار کم درآمد 

در  استان زنجان بوده است.
رضا خواجه ای  با اشــاره به اجــرای طرح ملی  
بهسازی و نوسازی مسکن روستايی در  واحدهای 
خســارت ديده گفت: در اين حــوزه دو موضوع  
تسهيالت قرض الحســنه واحدهای نيمه تمام و 
مسکن محرومين جزو برنامه های ما می باشد که در 

بحث انجمن خيرين مسکن ساز نيز فعال هستيم.
 وی با اشــاره بــه اجرايی شــدن نزديک به صد 
درصدی طرح هادی در روستاها گفت: در حوزه 
عمران روستايی 2۹4  روستا نياز به بازنگری طرح 
هادی بوده که از اين بين  1۹0 روستا بازنگری شده 
اســت  که400  روستا از بين 710 روستای باالی 
20 خانوار نيز اجرای طرح هادی داشته است که به 
نسبت اعتبار روستاها و نياز سنجی عمليات طرح 

هادی در آنها اجرا شده است.
فرنشين بنيادمسکن انقالب اسالمی استان در ادامه 
با اشاره به تخصيص اعتبار 10 ميليارد تومان به اين 
بنياد از محل اعتبارات استانی و ملی در سال کنونی 
گفت: اگرچه اعتبار ابالغی بيش از 20 ميليارد تومان 
بوده است ولی آنچه تا به امروز به ما تخصيص داده 

شده است 10 ميليارد تومان بوده است.
وی گفت: امسال نزديک به 12 ميليارد تومان تامين 
قير رايگان در منطقه برنامه ريزی شده و روستاها 
هدف شناســايی شده است که اجرای آسفالت در 

آن روســتاها انجام خواهد. وی در ادامه به صدور 
سند مالکيت واحدهای مسکونی روستايی اشاره 
کرده و گفت: امسال سند مالکيت حدود 67 هزار 
واحد مسکونی توسط بنياد مسکن انقالب اسالمی 
با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک استان در 
روســتاها و شهرهای زير 25 هزار نفر صادر شده 
اســت که 7 هزار و 700 سند آن شهرهای زير 25 
هزار نفر و مابقی آن در روســتاها بوده است. وی 
افزود: عليرغم آنکه تعهد امسال ما 2000 مورد بوده 
است اما با توجه به هماهنگی های انجام شده برای 
ما تعهدی در حدود 6500 سند ايجاد شد  و تا به 
امروز با صدور بيش از  5هزار سند رتبه اول کشور 

را به خود اختصاص داد.
فرنشين بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در ادامه 
به  10 روستای هدف گردشگری در زنجان اشاره 
کرد و گفت: از اين تعداد هفت روســتا نيز دارای 
بافت با ارزش بوده و اعتبارات آن ابالغ شده است 
که در بحث خانه عالم نيز در 70 روستا  اين خانه ها  

ساخته شده است.
خواجــه ای در ادامه به طرح اقدام ملی مســکن 
اشــاره کرد و گفت: از مجموع 3714 نفر ثبت نام 
، تعــداد 3111 نفر فرم ج آنها ســبز بوده و از اين 
تعداد نيــز580 نفر با واريز پول به عنوان متقاضی 
موثر شناخته شده اند. وی به پيشرفت فيزيکی 368 

واحدی در شهر زنجان تاکيد کرد.
خواجه ای با اشــاره به جشن اتمام ساخت 4002 
واحدی مسکن مهر در زنجان توسط اداره مطبوع 
خــود  افــزود: عليرغم فعاليت بنياد مســکن در 
روستاها ؛ برای تامين مسکن محرومين در شهرها 
نيز برنامه ريزی  انجام شــده و در شهرهای زير 25 
هزار نفر و خود زنجان216 واحد برای اقشــار کم 
درآمد در دســت طراحی بــوده و به زودی به فاز 
عملياتی و اجرا خواهد رســيد که اين واحد های 
مسکونی در شهر زنجان و نيز شهرستان های استان 

خواهد بود. 

اين مســوول در ادامه به کار نامه درخشان استان 
زنجان در بازسازی واحدهای آسيب ديده از سيل 
در اســتان  که جزو 21 اســتان درگير بوده است 
؛اشــاره کرد و  گفت :  در جشــن پايان بازسازی 
خانه های خســارت ديده از مجموع ســه هزار و 
160 واحد آســيب ديده از سيل گذشته در زنجان 
در مجموع  ۹4 ميليــارد و 500 ميليون تومان در 
قالب تســهيالت و نيز  33 ميليارد و 450 ميليون 
تومان در قالب بالعوض برای ســاخت، بازسازی 
و مرمت اين واحدها هزينه شــده شد که در اين 
کار بزرگ با تخصيص 117۹ تن سيمان رايگان از 
طرف کارخانه ها بنياد با هزينه  700 ميليون تومان 
هزينه حمل اين ســيمان در اختيار آسيب ديدگان 

قرار گرفت.
وی در ادامه به لزوم پيگيری و هزينه کرد درست 
اعتبارات تاکيد کرد و گفت: با توجه به آنکه  اين 
تســهيالت و نيز مبالغ بالعوض کنترل و نظارت 
می شود امســال از 5 هزار واحد مسکونی که در  
تعهد ما بوده است تا به امروز 4140 واحد به استان 
ابالغ شده است و 4060 واحد نيز معرفی به بانک 
داشته اســت که از اين تعداد بيش از 2700 واحد  
عقد قرارداد صورت گرفته و طرح مقاوم سازی و 

نوسازی اين واحد ها آغاز شده است.
فرنشين بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
در ادامه افزود :در تهيه مســکن محرومين  سهميه 
استان زنجان  دو هزار واحد بوده است که همه آنها 
به بانک های عامل معرفی شــده و  بيش از 1800 
واحد نيز کارهای اجرايی و فونداســيون و حدود 
بيش از 1300 واحد اجرای اسکلت داشته ايم که  
در دهــه مبارک فجر 200 واحد آن به بهره برداری 
خواهد رســيد.  وی گفت: 100 ميليارد تومان در 
قالب تسهيالت و 100 ميليارد تومان نيز در قالب 
بالعوض به اســتان زنجان اعتبار ابالغ شده و در 
حال هزينه شــدن است که از اين مبلغ 30 ميليون 
تومان برای هر واحد مسکونی به صورت بالعوض 

و 50 ميليون تومان نيز تسهيالت بوده است.
خواجه ای با اشاره به ابالغ 250ميليارد تومان اعتبار 
برای اســتان زنجان در طرح ويژه بحث بهسازی 
مسکن روستايی گفت: اشتغالزايی 4 هزار و 100 
نفر جوانان از محل اين کار توسعه  اقتصاد شهرستان 
را در پی داشته و به روند پويايی توليد مسکن در 
اســتان کمک خواهد کرد. وی گفت: ما در تالش 
هســتيم تا در يک برنامه زمانبندی خيلی کوتاه در 
بحث مسکن محرومين و نيز بهسازی و نوسازی 
مقاوم سازی مسکن روستايی کارهای خوبی انجام 

داده و بتوانيم اعتبار دوباره ای را بگيريم.
فرنشين بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

در ادامه به مقاوم سازی 6 هزار واحد مسکونی از 
بين ۹2 هزار و 357 واحد مســکونی در سالهای 
گذشته در استان اشاره کرد و گفت: 153روستای 
ما نيز در حوالی خط گســل قرار دارند که تعداد 
18 هزار و 700 واحد مســکونی در اين روستاها 
که مردم در آن ســاکن هســتند غير مقاوم بوده و 
بايد نوسازی و بهســازی شوند و در اين راستا با 
توجه به برنامه ريزی های انجام شــده  و مکاتبه با 
مقامات استانی اميدواريم  اعتبار ويژه ای برای اين 
کار دريافت کنيم چرا که کارنامه درخشــان مقاوم 
سازی 50 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان 

زنجان قابل تکرار است .

وی افزود: تالش ما بر اين است تا بتوانيم اعتبارات 
ويژه برای استان بگيريم و آمادگی کامل برای اين 
کار را نيز داريم چرا که اســتان زنجان در ســال 
۹6 رتبه برتر کشــوری  را در بحث مقاوم سازی 

ساختمانها از آن خود کرده است.
وی مشارکت و تمايل مردم را در اين کار موضوع 
مهم و حياتی دانست که بايد فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی الزم در اين زمينه انجام گيرد. وی پرداخت 
وام با  کارمزد 5 درصد و نيز اطالع رسانی های الزم 
و فرهنگ ســازی را موضوع مهمی دانست که می 
تواند زنجان را به  شهر و استانی عاری از ساختمان 

های غير مقاوم تبديل کند.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد:

زنجان؛ رتبه برتر ایران 
در مقاوم سازی در برابر زلزله

 ۱۵۳روستا و ۱۸۷۰۰ واحد مسکونی بر روی گسل زلزله در زنجان

 ۶ هزار واحد مسکونی  بر روی گسل مقاوم سازی شده اند
 از مجموع ۹۲ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم استان تا کنون ۵۰ هزار واحد مقاوم سازی شده اند

 اجرای طرح هادی در ۴۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان زنجان
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اغراض »پولی« پشت پرده اصرار بر انجام »غربالگری« مادران باردار

 نتایج غلط بسیاری از تست های غربالگری
 مشــاور عالی وزير بهداشــت با اشاره به 
برخــی اغراض »پولی« که منجر به اصرار بر انجام 
»غربالگــری« مادران باردار می شــود، گفت: برای 
»غربالگری« توالی ژن ها چک می شود تا کروموزوم 
21 تشخيص داده شود، اين تکنيک در ايران بسيار 

ضعيف و زير سوال است.
به گزارش تســنيم؛ دکتر محمد اســماعيل اکبری 
امروز در نشستی با موضوع جمعيت و سالمت که 
به همت انجمن سالمت خانواده ايران برگزار شد، 
اظهار کرد: موضوع جمعيت بيشــتر به ساختار آن 
مربوط است و نه رشد و عوامل ديگر، ساختار يعنی 
جمعيت پايه زير 15 ســال چند درصد، جمعيت 
مولد 15 تا 65 سال چند درصد و جمعيت سالمند 
باالی 65 ســال چه درصدی از جمعيت کشور را 
تشکيل می دهند، اگر اين نسبت ها درست باشد آن 

جمعيت پويا است.
وی ادامه داد: در طول 70 سال گذشته و مخصوصًا 
40 سال گذشته به سرعت ساختار جمعيت کشور 
تغيير کرده اســت و برای اصــالح آن ضرورت 
وجود دارد که شــوربختانه تاکنون اتفاق نيتفاده 
اســت؛  در ايــن بــاره ســاختارهای حاکميتی، 
حکومتی، توليتی و خود ملت تأثيرگذارند؛ توليت 
جمعيت بــه وزارت بهداشــت و درمان مربوط 
اســت که آگاهی بخشی در اين زمينه نيز برعهده 
اين ارگان اســت، ما در سال های 1372 به خاطر 
کاهش جمعيت کشــور در دنيا جايزه گرفتيم و 
هم اکنون به عنوان ســمبل و نمونه کاهش غلط 
جمعيت در جهان شــناخته می شويم، عماًل همه 
ساختارهای حاکميتی در اين مسئله دخالت دارند 

و کسی تاکنون کاری برای آن انجام نداده است.
مشــاور عالی وزير بهداشــت تصريح کرد: در 
حوزه جمعيت چند مولفه روشن داريم؛ موضوع 
باروری کلــی جمعيت يکی از آنهاســت که به 
معنی تعداد فرزندانی است که هر خانم در طول 
دوره باروری خود به دنيا می آورد، اين مهم ترين 
عددی اســت که مردم و سياســتمداران بايد از 
آن آگاه باشــند؛ نرخ باروری ما بر پايه داده های 
دولت، ثبت احوال، وزارت بهداشت و مرکز آمار 
به حدود 1.8 فرزند رســيده اســت که معنی آن 
از دســت دادن جمعيت پايه است که بايد مورد 
عنايت سياستگذاران و مجريان قانون قرار بگيرد، 

البته تا کنون اين اتفاق نيفتاده است.
اکبری گفت: آخرين بار در سرشماری سال 13۹5 
شــاخص باروری کل 2.01 محاســبه شد اما در 
سازمان برنامه و بودجه عده ای از جمعيت شناسان 
و صاحبنظران نشستند و برخواستند و آن را 2.1 
اعالم کردند! که اشــتباه بود و معنی آن اين است 
که وضعيــت جمعيت ما خوب اســت و ما در 
ســطح جانشينی قرار داريم! بعد از آن من شروع 
به تحقيق کردم و متوجه شدم که اين عدد)سطح 
جانشينی کشــور( متغير و در حدود 2.8 فرزند 
اســت، اين از ميزان مرگ و مير کمتر و نشــان 
می دهد ما در حال انقباض جمعيتی هســتيم که 

يک ظلم به ملت است.
وی افــزود: می خواهيم در مــورد جمعيت چند 
آيتم را مشــخص کنيم، 1- ميزان باروری کلی، 
2- رشــد جمعيت که با قبلی متفاوت است، 3- 
بحث جانشــينی يعنی اينکه چگونه اين فرمول 
را به هم متصل کنيم، 4- ســاختار جمعيت و در 
نهايت اينکه جمعيت با اقتصاد، سياست، امنيت، 
آمــوزش و... چه ارتباطی دارد و دنيا در اين باره 

چه کارهايی انجام داده است.
اين پزشک و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ميزان 
باروری کل تعداد فرزندانی است که يک خانم در 
سنين باروری می تواند به دنيا بياورد، سن باروری 
از زمانی که تخمدان ها فعال می شــوند شــروع 
می شــود، برخی از خانم ها از 13 تا 14 سالگی و 
برخی از 10 سالگی؛ در اينجا بگويم که مثل دفعه 
قبل منظور من کودک همسری نيست و منظور من 
فعال شدن تخمدان ها هستند، در برنامه دستخط 
ايــن موضوع را به کودک همســری تعبير کردند 
و حتی بزرگان سياســی کشور به حرف های من 
گوش نکردند و مطالبی که از بی بی سی منعکس 
شد را مورد استناد قرار دادند! جمهوری اسالمی 
اين عدد را 13 ســالگی در نظر گرفته است اما از 
نظر ما بهداشتی ها سن 17 سالگی مشخص شده 
است، از طرف ديگر از نظر علمی به طور طبيعی 

زير 50 سالگی زمان پايان دوره باروری است.

ایران سمبل کالسیک افول جمعیت در جهان!
وی افزود: سياســتگذاری جمعيت در جمهوری 
اســالمی ايران در خارج از مرزها انجام شد اما در 
داخل مرزها مديريت و اجرا شد و به حدی خوب 
اتفاق افتاد که ما سمبل کالسيک افول جمعيت در 
جهان شــناخته شــديم! عدد باروری کلی )سطح 
جانشينی( در عرف بين الملل 2.1 فرزند است اين 
حرف غلطی است! مگر می شــود که کشورهای 
آفريقايی، آمريکايی، آســيايی و اروپايی که از نظر 
فرهنگ، تعــداد ازدواج، تعداد فرزنــدان به کلی 
متفاوتند يک سطح جانشــينی داشته باشند!؟ اين 
اتفاق بسيار گول زننده اســت؛ آخرين TFR کشور 
در سال ۹5 هم زمان با سرشماری نفوس و مسکن 
2.01 اعالم شــد که در سازمان برنامه و بودجه به 
اشــتباه آن را 2.1 اعالم کردند، اين عدد مهم است 
زيرا به ما می  گويد که وضعيت جمعيت کشور ما 
خوب است و نياز به برنامه ريزی ندارد و تاکنون نيز 

عماًل در اين حوزه اتفاقی نيفتاده است.
مشاور عالی وزير بهداشت يادآور شد: جمعيت پايه 
کشــورها اگر 24 درصد از جمعيت کل را تشکيل 
دهند به معنی اين اســت که جمعيت پوياســت، 
ســن مولد سنی که جمعيت در آن پويايی و توليد 
می کند که از 15 تا 65 ســال است که بايد نزديک 
70 درصد کل جمعيت باشــد، سهم سالمندی نيز 
قريب به 6.07 درصد است، اين نسبت ها در کشور 
ما به هم خورده است! نکته اصلی اين است که نبايد 
جمعيت را با هياهو به حاشيه ببريم بايد به مسائل 
پاسخ داده شود ما آماده پاسخگويی به پرسش های 

اين حوزه هستيم.
وی افزود: در زمانی من با جمعيت کاری نداشــتم 
اما احساس کردم به داليلی اين موضوع روی زمين 
مانده و به دنبال آن رفتم و مشــاهده کردم وزارت 
بهداشــت، مرکز آمار و ثبت احوال آمار درســتی 
در اين باره ارائــه نکردند در نتيجه به اتفاق ديگر 
پژوهشگران تحقيقی را انجام دادم و در مجله لنست 
به چاپ رســاندم، مــا در آن تحقيق اعالم کرديم 
که ميزان باروری کل کشــور 1.۹ فرزند اســت و 
بالفاصله مقاله بعدی را در سال 2020 چاپ کرديم، 
با ايــن اتفاق ما از لحاظ اعداد و ارقام در جمعيت 
اصالح شــديم، همکاران به ما پيوستند و موضوع 
جمعيــت مبنا قرار گرفت، اين آمار و ارقام به همه 

ساختارها اعالم و ابالغ شد.
اکبری تاکيد کرد: بايد بگويم در ساختار حاکميتی 
تنها مقام معظم رهبری در ميدان است، در اين باره 
موضع گرفته و بر روی آن حساسيت دارد؛ طرحی 
در دو دوره گذشــته مجلس آماده شد که کاری در 
راستای آن صورت نگرفت در اين دوره اين طرح 
که جوانی جمعيت و حمايت از خانواده نام گرفته 
مورد پيگيری قرار گرفت و به همين دليل است که 

برخی عليه مجلس سر و صدا راه انداختند.
وی ادامــه داد: جمعيــت پايه مولد و ســالمند ما 
هــم اکنون به اين صورت اســت که ما بين 20 تا 

21 درصد جمعيــت پايه داريم، جمعيت مولد در 
جمهوری اســالمی نزديک 62 درصد است، ما در 
جمعيت مولد با بقيه کشورهای ديگر دنيا متفاوتيم 
زيرا تعريف کار در کشــور مــا با بقيه جهان فرق 
دارد  و منظور ما از کار، يک معنی واقعی و درست 
نيست! تحقيق کرديم که از 60 درصد جمعيت مولد 
کشور 40 درصد از آنها کار واقعی ندارند! مثاًل در 
آمريــکا در حدود ۹00 هزاره جمعيت به جمعيت 
مولد اضافه می شــود و يا آلمان از ما درخواســت 
پرستار کرده است تا جمعيت مولد خود را باال ببرد؛ 
ما برنامه مناسبی در اين زمينه نداريم البته مهاجرت 
موضوع پيچيده ای است و بايد با بررسی انجام شود.

30 سال آینده باالی 30 درصد جمعیت کشور 
سالمنداند!

اين پزشــک و استاد دانشــگاه با اشاره به اينکه ما 
در مذهــب و فرهنگمان می گوييــم بايد کرامت 
ســالمندان را حفظ کنيم، تصريح کرد: گروه سوم 
سالمندان هســتند و گروه مولد بايد بار سالمندان 
و جمعيت پايه را بردوش بکشــند؛ وضعيت ما در 
اين باره بحرانی است،  جامعه ما به سرعت در حال 
پير شــدن است، ما در ســال 8۹ نزديک ۹ درصد 
جمعيت سالمند داشــتيم که باالی 60 سال و 7.8 
درصد باالی 65 ســال بودند؛ با همين روال در 20 
سال آينده باالی 21 درصد جمعيت و در 30 سال 
آينده باالی 30 درصد از جمعيت کشــور سالمند 
می شوند، اين نسبت در کشورهای اطراف ما حدود 
10 درصد جمعيت است، با اين توضيح ما جزو 4 
کشور سالمند جهان می شويم زيرا سرعت سالمندی 

در کشور ما بسيار سريع است.
وی تاکيد کرد: هيچ چيز جز فرزند آوری نمی تواند 
ســاختارجمعيت را اصالح و ميزان آن را افزايش 
دهد، بــه همين جهــت بند اول سياســت های 
کلی ابالغــی مقام معظم رهبری در ســال ۹3 به 
فرزندآوری اختصاص دارد؛ در مورد سالمندی بايد 
اين نکته را هم مطرح کنيم که به طور طبيعی بيماری 
برای ســالمندان بيشتر است؛ 85 درصد سرطان ها 
در ســالمندی اتفــاق می افتد، تقريبــا 50 درصد 
بيماری متابوليســتی )چربی، قند، اضافه وزن و...( 
برای سالمندان بيشتر است؛ اينها به معنای افزايش 

هزينه های اين قشر در آينده است.
اکبری ادامه داد: ميانه ســنی جهان در سال 1۹50؛ 
26.6 ســال بوده است در سال 2017 به 31.1 سال 
رســيده به اين معنی که جمعيت جهان در بيش از 
60 ســال، 5 سال سالمندتر شده است اما در ايران 
در ســال 1335 ميانه سنی 20.2 ســال و در سال 
13۹5 به 30 ســال رسيد به اين معنی که در طول 
60 ســال ما 10 سال سالمند شــديم، اين مقايسه 
سرعت ســالمندی ما را در مقايسه با کشورهای 

ديگر مشخص می کند.
مشاور عالی وزير بهداشت خاطرنشان کرد: ما بايد 
قوانين مان را مبتنی بر سطح جانشينی تعيين کنيم، 
آيا همه خانم هايی که در سن باروری قرار دارند تا 

پايان اين دوره زنده می مانند؟! آيا وضعيت ازدواج 
همه کشورها يکسان است؟ با توجه به اينکه ازدواج 
ما نکاحی اســت و تنها بچه های حاصل از آن را 
ثبت می کنيم هم اکنون 30 درصد دخترهای کشور 
که در سن باروری قرار دارند، ازدواج نمی کنند! به 
اين داليل TFR و سطح جانشينی کشور ما با ديگر 
کشورها متفاوت اســت در عرف بين الملل سطح 
جانشينی 2.1 تعيين شده اما در کشور ما 2.8 است 
يعنی چيزی در حدود 3 فرزند؛ از طرفی کشورهای 
مختلف هم در سالهای مختلف سطح جانشينی های 

متفاوتی را اعالم کردند.
وی اضافه کرد: ميزان بارداری در سنين باروری زير 
25 ســال در جهان به عنوان يک شاخص در نظر 
گرفته می شــود، هم اکنون ما در اين شاخص نرخ 
باروری ما  بين نيم تا 74/0 فرزند  است، خانم های 
باالی 30 سال نيز نرخ باروری شان بين نيم تا 0.۹۹ 
فرزند است جمع اين دو شاخص TFR کل را برای ما 

مشخص می کند که حدود 1.8 فرزند است.
اين پزشک و اســتاد دانشگاه متذکر شد: موضوع 
ديگر رشــد جمعيت اســت؛ هم اکنون به خاطر 
پيشرفت بهداشــت اميد به زندگی باال رفته و در 
حدود 76 سال است، رشد جمعيت کشور خوب 
اســت اما ساختار آن مشکل دارد! بايد به اين نکته 
توجه کنيم که سالمندان در حال افزايش هستند و 
در عوض ميزان فرزندآوری کاهش پيدا کرده است؛ 
در سال 65 رشد جمعيت ما 3.۹ در سال 75، 1.۹، 
در سال 85، 1.6، در سال ۹0؛ 1.3، در سال ۹5، 1.2 
و در سال ۹7 برای نخستين بار به زير يک رسيديم؛ 
بايد بدانيم که در 20 سال آينده اگر کارخانه ای در 
کشور داشته باشيم جمعيتی برای کار نداريم! ما هم 
اکنون از نظر امنيتی به جمعيت خود می باليم اما در 
20 ســال ديگر با افزايش سالمند در اين زمينه هم 
با مشکل روبه رو می شويم؛ انديشکده های خارجی 
روی اين موضــوع تمرکز کردند و به نوعی به آن 

دل بسته اند. 
غربالگری چیز خوبی اســت البته به شــرط 

بهره وری! 
وی افــزود: انتظار من از اعالم ايــن آمار و ارقام 
اين است که رسانه ها به اين بپردازند که وضعيت 
جمعيت ما نياز به رســيدگی عميق همگانی دارد، 
اگر جمعيت به هر بهانه ای به حاشــيه برود ظلم 
کرده ايم، يکی از نکاتی که باعث اين کار می شــود 
بحث غربالگری اســت، انتظار من اين است که به 
اين موضوع به طور علمی بپردازيم. من بنيانگذاری 
غربالگری کم کاری تيروئيد و تالســمی در کشور 
هستم، غربالگری در کشور چيز خوبی است البته به 
شرط بهره وری! مجلس حاضر تنها مجلسی است 

که قد علم کرده تا برای جمعيت قدمی بردارد.
اکبری متذکر شد: غربالگری در وزارت بهداشت در 
همه تاريخ ها اختياری بوده است البته بر روی کاغذ! 
در تمام دنيا معادل 30 درصــد مادران غربالگری 
می شوند، در جمهوری اســالمی ايران ۹5 درصد 

مادران غربالگری می شوند! غربالگری بر روی کاغذ 
اختياری ولی عماًل اجباری بوده است که اين يک 
خالف اســت، با اين کار ما پدر و مادر جوان را از 
بچه دار شدن می ترسانيم، فرزندآوری ۹5 درصد در 
زير چتر غربالگری قرار گرفته است؛ مجلس تنها در 
اين باره گفته که غربالگری اختياری باشد و حرف 
ديگری نزده است! اين مسئله برای همکاران پزشک 
من نيز مشکل ايجاد کرده است با اين کار از روی 
پزشــکان و ماماها نيز اين فشار برداشته می شود؛ 
اتفاق ديگری کــه در زمينه غربالگری می افتد اين 
اســت که 28 درصد در تشــخيص، دچار اشتباه 
هستيم يعنی راديولوژی به ما نتيجه منفی يا مثبت 
کاذب می دهد که هر دوی آنها خطرناک اســت و 
باعث ترس زوج ها می شــود؛ اين خطا در دنيا 3 
درصد است به اين معنی در کشور استاندارد علمی 

نداريم، مجلس خواسته اين مسئله را اصالح کند.
وی افزود: نکته ديگر اين اســت که چرا اين اتفاق 
می افتد بايــد بگويم دليل آن »پول« اســت! چند 
ميليون تومــان هزينه اين آزمايش ها می شــود و 
آزمايشــگاه های محدودی اين آزمايش ها را انجام 
می دهند؛ نکته بعدی تکنيک انجام اين کار است، 
برای اين کار توالی ژن ها چک می شود تا کروموزوم 
21 تشخيص داده شود، اين تکنيک در ايران بسيار 
ضعيف و زير سوال است؛ ما بايد قبول کنيم که در 
اين زمينه خطای علمی بين المللی داريم، حواشی که 
بر سر غربالگری به وجود آمده، مسئله جمعيت را 
به حاشيه می برد! توالی يابی ژنی يا »NGS« کار روزانه 
من در مورد بيماران ســرطانی است؛ قبال اين کار 
با هزينه 2 ميليون تومان در خارج از کشــور انجام 
می شــد اما هم اکنون هيچ آزمايشگاهی اين کار را 
برای من پزشک انجام نمی دهد! چطور ممکن است 
در مورد غربالگری جنين اين اتفاقی بيفتد! کيت های 
مورد استفاده در آزمايشگاه ها، استاندارد علمی الزم 
را ندارند از طرفی هم تحريم ها هم صددرصد جلو 
ما را گرفتند و هم اکنون کشــوری اين کار را برای 

ما انجام نمی دهند.
مشاور عالی وزير بهداشت خاطرنشان کرد: آرزوی 
من اين اســت که بانک ملی ژنوم ايرانيان تشکيل 
شود، کشورهای جهان اطالعات خود را در اين باره 
به هم نمی دهند، در کشــورهای منطقه با دالرهای 
اعجــاب آور نفتی در حال طراحــی چنين بانکی 
هستند يعنی 3 يا 4 ســال ديگر اعالم می کنند که 
بانک ژنوم خاورميانه رادارند و تعيين می کنند که ما 

را چگونه درمان کنند!
ما مسلمان هستیم؛ سقط یعنی آدم کشی!

وی در مورد مســئله سقط جنين نيز متذکر شد: ما 
مسلمان هستيم، مسلمان قاعدتاً بايد خداترس باشد 
ســقط يعنی آدم کشــی! ما مجوزی از آيات عظام 
کرديم کــه قبل ولــوج روح در صورت اختالف 
کروموزومی که باعث عسر و حرج مادر و جامعه 
می شود مادران مجوز دارند در صورت اثبات، حکم 
ســقط را دريافت کنند؛ در کل 3 نوع سقط داريم؛ 
سقط درمانی، سقط خودبه خودی و سقط عمدی 
و جنايی؛ در سال گذشــته حدود 10 هزاره سقط 
با مجوز يا ســقط طبی در کشور انجام شده است؛  
معادل کل تولدهای ســاالنه در کشور سقط انجام 
می شود و معادل نصف اين تعداد، سقط های جنايی 

است!
اکبری تصريح کرد: تــا امروز گرفتار عددها بوديم 
و کاری به سياســت های ابالغــی جمعيت انجام 
نداشــته ايم، مهم تريــن وزارتخانــه در اين رابطه 
بهداشــت و درمان است که متولی بحث جمعيت 
است که تمام دستورالعمل های غيرعلمی خود را 
در دو ســال گذشــته اصالح کرده به جز سقط و 
غربالگــری؛ وزارتخانه های ديگر در اين باره هيچ 
کاری انجام ندادند؛ در کشــورهای مختلف جهان 
مثل روســيه، آمريکا، آلمان، فرانسه، در اين زمينه 
سياستگذاری کردند، مثال فرانسه 5 درصد از درآمد 
ناخالص ملی خود را به فرزندآوری اختصاص داده 
و در در انگليس برای ازدواج و فرزندآوری بودجه 
تعيين شده است در واقع اقتصاد مهم است و برای 
فرزندآوری نقش مشوق دارد، با اين حال از طرفی 
پولدارها کمتر ازدواج می کنند و فرزندآوری کمتری 
دارند که بــه موضوعات ديگری از جمله فرهنگ 
ارتباط دارد؛ برای نخســتين بــار در بودجه 1400 
بندهايی در اين زمينه در نظر گرفته شــده است، 
اين اتفاق روزنه اميدی است که می تواند موضوع 

جمعيت را به يک موضوع ملی تبديل کند.

هشدار وزارت بهداشت 
نسبت به شیوع فراگیر 

موج چهارم کرونا در کشور
 ســخنگوی وزارت بهداشت هشدار 
داد که کاهش در ميزان عمل به سفارش های 
بهداشتی از سوی هر يک از ما می تواند موج 
چهارم بيماری را به صوت فراگير در کشــور 

ايجاد کند.
به گزارش ايسنا، دکتر ســيما سادات الری، 
گفت: همانطــور که بارها اعــالم کرده ايم، 
وضعيــت بيماری کوويد-1۹ در کشــور به 
شدت حساس، شــکننده و ناپايدار است و 
شــوربختانه با توقف روند کاهشی در موارد 
بســتری و مرگ و مير ناشی از کرونا مواجه 
شــده ايم. وی افزود: بنابراين بايد با پرهيز از 
هرگونه اهمال و عادی انگاری تالش کنيم تا 
مناطق زرد و آبی به مناطق قرمز بدل نشود و 
فراموش نکنيم کــه کاهش در ميزان عمل به 
سفارش های بهداشــتی از سوی هر يک از 
ما می تواند موج چهارم بيماری را به صوت 

فراگير در کشور ايجاد کند.

افراد واکسینه شده می توانند 
همچنان ناقل کرونا باشند

 مقامات پزشــکی انگليس می گويند: 
افرادی که واکسن کرونا دريافت کرده اند هنوز 
هم ممکن اســت اين ويروس را به ديگران 
منتقل کنند و بايد به محدوديت های قرنطينه 

ای ادامه دهند.
به گزارش ايسنا، پروفســور جاناتان ون تم، 
معاون مشاور ارشد پزشکی انگليس هشدار 
داد که اگر افراد واکســينه شــده در رعايت 
قوانين سســتی کنند، احتماال افراد ديگری را 
که در فهرست اولويت های واکسيناسيون قرار 
دارند، در معرض خطــر ابتال به کوويد-1۹ 
قــرار می دهند. در همين حــال، چهار مرکز 
واکسيناسيون در ولز به دليل برف و يخبندان 

مجبور به تعطيلی شده اند.

مطالعات نشان می دهد؛
رژیم غذایی پرقند 

موجب تغییر میکروبیوم های 
روده می شود

 تحقيقات نشان می دهد که يک رژيم 
غذايی سرشار از قند می تواند ميکروبيوم روده 
را تغييــر داده و مقدار باکتــری های مفيد را 

کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار مهــر، در مطالعه قبلی، 
محققان ارتباط مثبتی بين الگوی غذايی »قند 
باال و نوشــابه« و خطر ابتالء به کوليت روده 
پيدا کردند. در اين مطالعه با حضور 366.351 
شــرکت کننــده از چندين کشــور اروپايی 
مشــخص شــد که مصرف زياد سبزيجات، 
حتی در ميان مصرف کنندگان زياد مواد قند 
و نوشابه، خطر کوليت روده را تعديل می کند.
قند از قبل به دليل اثرات پيش التهابی بر بدن 
و ارتبــاط آن با تعدادی از بيماری ها از جمله 
بيماری های قلبی عروقی، چاقی، ســرطان و 

ديابت نوع 2 به خوبی شناخته شده است.
مطالعه اخير محققان نشــان داد موش هايی 
که به مدت يک هفته 10 درصد محلول قند 
مصرف کردند )کمتر از 15 درصد موجود در 
اکثر نوشــيدنی های غيرالکلی(، به طور قابل 
توجهی ترکيب ميکروبيوم های روده شأن به 
شيوه ای نامطلوب تغيير کرد؛ دو نوع باکتری 
تجزيه کننده مخاط، بيشــتر شده و منجر به 
فرســودگی اليه مخاطی محافظ روده شدند، 
درحاليکه تعدادی از باکتری های خوب، مانند 
الکتوباسيلوس، کاهش يافتند که زمينه بيماری 

کوليت روده فراهم می شود.
»حسن زکی« سرپرست تيم تحقيق از دانشگاه 
تگزاس، در اين باره می گويد: تحقيق ما نشان 
می دهد که مصرف زياد مواد قندی در افزايش 

نرخ ابتالء به بيماری التهاب روده نقش دارد.

خبــر

 محقق اصلی پروژه توليد واکسن ايرانی 
کرونا در ســتاد اجرايی فرمام امام )ره( و عضو 
کميته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به جزييات روند تزريق اين واکسن در فرآيند 
فاز اول مطالعــه بالينی، گفت: اگر همه چيز به 
خوبی پيش رود، ان شاءاله تا خرداد ماه واکسن 
ايرانی کرونا در ستاد اجرايی فرمان امام )ره( را 

خواهيم داشت.
دکتر مينو محرز در گفت و گو با ايسنا، با اشاره 
به آخرين وضعيت کارآزمايی بالينی واکســن 
ايرانی کرونا که از سوی ستاد اجرايی فرمان امام 

)ره( در حال انجام است، گفت: تاکنون واکسن 
ايرانــی کرونا در نوبت اول بــه 21 نفر تزريق 
شده است و بايد همچنان ادامه يابد. در مرحله 
اول مطالعه انســانی واکســن عمدتا به بررسی 
عوارض می پردازيم که تاکنون خوشبختانه اين 

واکسن عارضه جدی نداشته است.
وی افــزود: گــروه جديد داوطلبــان دريافت 
واکســن کرونا به طور تدريجی نيز به مطالعه 
وارد می شوند و در نوبت بعد هم 14 داوطلب 
ديگر بعــد از دريافت مجوزهــا وارد مطالعه 
می شــوند که اين مجوزها نيز دريافت شــده 

اســت. اين فرآيند تا زمان دريافت واکسن از 
ســوی تمام 56 داوطلب تزريق واکسن ايرانی 
کرونــا در فاز اول، ادامه پيدا می کند. بعد از آن 
نظريه قطعی را درباره فاز اول و نتايج آن ارائه 
می دهيم و بعد از تاييــد و دريافت مجوزهای 
الزم، وارد مرحله دوم کارآزمايی بالينی خواهيم 

شد.
محــرز با بيــان اينکه فاز اول مطالعه انســانی 
واکسن ايرانی کرونا در ستاد اجرايی فرمان امام 
)ره( احتماال تا اواخر بهمن ماه به پايان می رسد، 
گفــت: طبق مطالعات فاز دوم مطالعه انســانی 

احتماال با 300 نفر داوطلب آغاز می شود.
وی درباره دوز تزريقی اين واکســن نيز گفت: 
اين واکســن در دو دوز در فاصله دو هفته ای 
تزريــق می شــود. برخــی داوطلبــان هم هم 
اکنــون دوز دوم را دريافت کرده اند که آن هم 

خوشبختانه عارضه ای نداشته است.
محــرز با بيــان اينکه اگر همه چيــز به خوبی 
پيش رود، ان شاءاله تا خرداد ماه واکسن ايرانی 
کرونای ستاد اجرايی فرمان امام )ره( را خواهيم 
داشــت، گفت: در صورت موفقيت همه فازها 

اين واکسن خرداد ماه می تواند توليد شود.

وی گفت: بايد توجه کرد که در فاز يک عمدتا 
عوارض واکسن سنجيده می شود. در فازم دوم 
عالوه بر بررســی عوارض، ميزان اثربخشــی 
واکســن نيز مورد بررسی قرار می گيرد. در فاز 
دوم 300 نفر بايد واکســينه شوند. اگر بعد از 
آن همــه چيز به خوبی پيــش رود، مجوزهای 
فاز سوم را دريافت می کنيم. بايد توجه کرد که 
در فاز سوم مطالعه بالينی تعداد زيادی واکسينه 
خواهند شــد. البته هنوز به طور دقيق نمی دانم 
که در فاز ســوم چه تعداد داوطلب واکسن را 

دريافت خواهند کرد.

تزریق بدون عارضه واکسن ایرانی کرونا به ۲۱ تن تا کنون

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداســتری به شماره سریال 
۰۷۰۷۱۷ســری الــف - ۹۹  ششــدانگ 
پالک ۵۲ فرعــی از ۴۹۸۲ اصلی بخش ۱ 
زنجان به شــماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱۳۹۹۲۰۳۲۷۱۰۰۰۰۹۵۵۵ بــه نشــانی 
زنجان، خیابان مدرس، کوچه شــهید مکی 
بن بست سمت چپ ، پالک ۱۴ به نام آقای 
اکبر رزاقی فرزند محمد حسن به شناسنامه 
۴۸۰ صادره از زنجان صادر و تسلیم گردیده 
ســپس نامبرده با ارائه دو برگ استشهادیه 
مصدق، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
المثنی به اســتناد تبصره یــک ماده ۱۲۰ 
اصالحــی آییــن نامه قانون ثبــت صادر و 
تسلیم خواهد شــد . بنابراین چنانچه سند 
اولیه جهت هرگونه معامله به آن دفتر خانه 
ارائه گردید اخذ و به این اداره ارسال نمایید.

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
مجتبی محمد لو- سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان
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طبق قانون جدید چک
دارنده چک برگشتی
از خدمات بانکی 
محروم می شود

 سخنگوی اجرای قانون جديد درباره 
قانون جديــد چک گفت: طبق اين قانون به 
افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه 

نمی شود.
به گزارش ايسنا،  آمنه نادعلی زاده گفت: قانون 
جديد چک ناظر به اقدامات پيشگيرانه است 
و نگاه سخت گيرانه ای نسبت به افراد دارای 

چک برگشتی دارد.  
وی افــزود:در قانون جديد، بــه افراد دارای 
چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمی شود. 
بر اين پايه افتتاح حساب جديد بانکی برای 
آنها انجام نمی شــود، کارت بانکی جديد به 
آنها اعطا نمی شود، ضمانت نامه ارزی و ريالی 
برای آنها صادر نمی شــود و حتی تسهيالت 
بانکی نيز به اين افراد اعطا نمی شــود و در 
اقدامی سختگيرانه، اگر شخصی دارای چک 
برگشتی باشد به ميزان کسری مبلغ چک آن 
فــرد، وجوهی که در بانک هــای ديگر دارد 
مسدود می شود و تا زمانی که اين مهم تعيين 
تکليف نشــود، حســاب ها در انسداد باقی 

می ماند.
ســخنگوی اجرای قانون چــک ادامه داد: 
درحال حاضر و بر پايه دستورالعمل هايی که 
بانک مرکزی صادر کرده است، در صورتی 
کــه موجودی حســاب صادرکننده کمتر از 
مبلغ چک باشــد، دارنده آن چک می تواند 
از بانک تقاضا کند که وجه چک را از ديگر 
حساب های انفرادی آن فرد در همان بانک، 
پرداخت کند. اما اگر بازهم وجه چک تکميل 
نشد، دارنده چک می تواند از بانک تقاضای 
صــدور گواهی عدم پرداخــت کند و البته 
بايستی دقت کند که اين گواهی حتماً دارای 
کد رهگيری باشد تا بتواند با استفاده از آن در 

مراجع قضايی حقوق خود را پيگيری کند.
صادرکننده چک چــه مواردی را باید در 

صیاد ثبت کند؟  
وی گفــت: در قانــون جديد چــک، برای 
صادرکننده چک اين وظيفه تعيين شده است 
کــه اطالعات مربوط به »تاريــخ«، »مبلغ« و 
»هويت گيرنده چک« را که بر روی فيزيک 
چک درج می کند در سامانه »صياد« نيز ثبت 
کند.  در ادامه اين مقام مســوول که در يک 
برنامه تلويزيونی صحبت می کرد، بيان کرد:  
چک هــای قديمی به روال ســابق پذيرش 
و پردازش می شــوند، اما قرار است از سال 
1400 چک های جديدی روانه بازار شود که 
اين چک ها ويژگی های متمايزی نســبت به 
چک های قبلی دارند. رنگ چک های جديد 
صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با اين 
مفهوم در زير اين چک ها ثبت شده است که 
کارسازی اين چک حتماً بايد از طريق ثبت 
در ســامانه صياد انجام شود. يعنی اگر ثبت 
چک های جديد در سامانه صياد انجام نشود، 
فاقد اعتبار هستند. بنابراين اگر ثبت چک های 
جديد در سامانه انجام نشود، پرداخت وجه 
آن اتقاق نمی افتد. اما چک های قبلی می توانند 
بدون ثبت در ســامانه صياد کمافی الســابق 
در بانک پردازش شــود و وجه آن در بانک 

پرداخت می شود.
نادعلی زاده افزود: بر پايه قانون جديد چک، 
صادرکننده چک بايد آن را در ســامانه صياد 
ثبت کند و بعــد آن را تحويل گيرنده چک 
دهد. گيرنده نيز بايد با مراجعه به سامانه صياد، 
استعالم الزم را به عمل آورد و از اين موضوع 
که چک برای او ثبت شــده است، اطمينان 
حاصل کند و اگر مواردی که بر روی فيزيک 
چک درج شده، با آنچه در سامانه ثبت شده، 
تطابق داشته باشد، مراتب تأييد خود را اعالم 
کند و در صورت عدم تأييد، مراتب را اعالم 
کند و برگه چک را تحويل صادرکننده بدهد 
تا اصالحات انجام شود. پس از اينکه گيرنده 
مراتب تأييد چک را در سامانه صياد انجام داد، 
می تواند به بانک برود و آن را نقد کند يا آن را 

به شخص ديگری منتقل کند.
برای انتقال چک به فرد دیگر چه باید کرد؟
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
ادامه داد: طبق قانون جديد چک، برای انتقال 
چک به شخص ديگر، گيرنده چک با مراجعه 
به سامانه صياد، هويت گيرنده جديد يا همان 
شخص ثالث را در سامانه صياد ثبت می کند 
و چــک را تحويل شــخص ثالث می دهد. 
شــخص ثالث نيز با مراجعه به سامانه صياد 
بايد، اســتعالم الزم را درباره چک به عمل 
آورد و مــی تواند چــک را تأييد کند و  در 

نهايت آن را نقد يا منتقل کند.
وی در پايان خاطرنشــان کرد: از 20 دی ماه 
برنامک های موبايلــی بانکی به منظور ثبت 
چک های فعلی در اختيــار مردم قرار گرفته 
است و هموطنان می توانند چک های فعلی 
خود را از طريق اين برنامه ها ثبت کنند و اين 
امر هيچ مسووليتی را متوجه آنها نمی کند. به 
اين معنا که از اين اطالعات استفاده نمی شود 
و در پــردازش چک نيز بــه اين موارد فعاًل 
استناد نمی شود. در واقع به دنبال آن هستيم که 
حين انجام عمليات مرتبط با چک، هموطنان، 
آمادگی الزم را کســب کنند و مهارت الزم 
برای ثبت چک را به دســت آورند و با اين 

سامانه آشنا شوند.

خبر

 ســه نقطه در بازار سکه اهميت 
زيادی دارند؛ نقاطی کــه عبور از آن ها 
می تواند به بازار، ســيگنال افزايشــی يا 
کاهشی قوی ارسال کند اين در حاليست 
که روز گذشته سکه از يکی از اين نقاط 
عبور کرد و پس از آن با سرعت بيشتری 
به رشد خود ادامه داد. روز يکشنبه سکه 
تمــام از نقطه 10 ميليــون و 500 هزار 
تومانی گذر کــرد و با 300 هزار تومان 
رشد به محدوده 10 ميليون و 730 هزار 

تومان رسيد.
به گزارش فرارو، ســکه در صورتی که 
بتواند از دومين نقطه حساس يعنی عدد 
10 ميليون و 800 هزار تومان عبور کند، 
زمينــه صعود آن به کانــال 11 ميليونی 
فراهم خواهد شد و بازار ممکن است با 
ورود تقاضای جديدی مواجه شود. در 
مقابل، فلز گرانبهای داخلی برای اينکه 
بار ديگر در مسير ريزش بلندمدت قرار 
بگيرد، نياز دارد کــه از مرز 10 ميليون 
تومانی پايين تر برود. هفته گذشــته يک 
بار سکه وارد کانال ۹ميليون تومانی شد، 
ولی پس از آن، به سرعت توانست خود 
را به کانال 10 ميليون تومانی بازگرداند.

به گفته فعاالن بازار ســکه، عامل اصلی 
رشد قيمت ســکه در روز دوم يکشنبه، 
باال رفتن قيمت دالر بود. روز گذشــته، 
اسکناس آمريکايی نه تن ها باالی مرز 23 
هزار تومانی باقی ماند، بلکه با پيشروی 
به نرخ 23 هزار و 650 تومان رسيد که 

450 تومان بيشتر از روز شنبه بود.
بــه گفته فعاالن بــازار ارز، دالر پس از 
اينکه توانســت کانال 22هزار تومانی را 
حفظ کند،با رشد خريداران مواجه شد. 
در واقع عــده ای از معامله گران تصور 
می کردنــد، دالر به کف قيمتی برخورد 
کرده است، در نتيجه با اطمينان بيشتری 
در موقعيت خريد قرار می گرفتند. افزون 
بر اين، ديروز تقاضــای حواله ای کمی 
رشــد پيدا کرده بود و اين مسئله نيز در 
تغيير انتظارات معامله گران بازار داخلی 

اثر داشــت.روز يکشــنبه قيمت حواله 
درهم تا نزديک 6600 تومان رشد کرد. 
در اين سطح قيمتی ارزش دالر در بازار 
داخلی حتی می توانست به باالی 24هزار 

تومان برود.
عامل اصلی افزايش قيمت سکه وطال

محمد کشــتی آرای نائب رييس اتحاديه 
طــال و جواهر تهران در گفتگو با فرارو 
با اشــاره به افزايش دوباره قيمت طال و 
سکه در بازار، گفت: با توجه به افزايشی 
که دالر تجربه کرد، شــاهد هســتيم که 
روند افزايشی دوباره در بازار ايجاد شد، 
به طوريکه دالر روز يکشنبه به مرز 24 
هزار تومان نزديک شــد و اين مســئله 
باعث شد در معامالت روز يکشنبه سکه 
تمام طرح قديم به ده ميليون 500 هزار 
تومان و طرح جديد نيز به ده ميليون و 

730 هزار تومان رسيد.

وی افــزود: اين افزايــش قيمت در نيم 
و ربع ســکه و هر گرم طالی 18 عيار 
نيز مشــهود بود، اما نکته مهم اين است 
که روز گذشته بازار های حهانی تعطيل 
بودند و طال تنها تحت تاثير دالر با رشد 
قيمتی روبرو شــد، هــم اکنون با توجه 
بــه وضعيتی که وجــود دارد، نمی توان 
هيچگونه پيش بينــی ای برای حتی يک 
ســاعت بعد نيز ارائــه داد، اين روز ها 
بازار های مختلف در يک حالت انتظاری 
قرار دارند و بايــد ديد چه اتفاقاتی رخ 

خواهد داد.
کشــتی آرای اظهار داشت: اين روز ها با 
توجه به اينکه بازار نوسانی است، تقاضا 
برای خريد سکه و مصنوعات طال بسيار 
کاهش پيــدا کرده، زيرا کــه در چنين 
وضعيتی که جهت بازار مشخص نيست، 
بسياری از افراد به بازار وارد نمی شوند، 

اما برای مــا نيز به عنوان صنف به طور 
کلی نوسانات شديد قيمتی خوبی نيست 
و اگر ثبــات حکمفرما شــود، بر بازار 
برای همه بهتر خواهــد بود چرا که در 
ايــن وضعيت نيز خريدار و فروشــنده 
می توانند تصميم خود را بگيرند و خريد 

و يا فروش خود را انجام دهند.
نائــب رييــس اتحاديه طــال و جواهر 
تهــران اضافه کرد: به طــور کلی چند 
ســالی می شود که خريد سکه به نسبت 
مصنوعات طال جذابيت بيشــتری برای 
مــردم دارد و خريد مصنوعات طال نيز 
بســيار کاهش يافته، اين در حاليســت 
که برخــی از افراد روی به خريد طالی 
آبشــده در گذشته آوردند، به خصوص 
در زمانی که قيمت ها نوســان شديدی 
داشــت، زيرا که طالی آبشده اُجرت و 
ماليات ندارد و اين مســئله برای مردم 

جذاب اســت، اما مردم بايد به اين نکته 
توجه کنند، که خريد طالی آبشده اوال 
بــه تخصص نيــاز دارد و دوما به دليل 
اينکه بــرای خريد آن فاکتــور و کاغذ 
رسمی خريد ارائه نمی شود، اين موضوع 
برای خريداران ريسک قابل توجه ای را 
به دنبال دارد، اگر در اين کار آشــنايی و 

مهارت الزم نداشته باشند.
بازار به کدام سو می رود؟

عباد محمدولی کارشــناس بازار سکه و 
طال در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه 
خبری خاصی نشــده در اين چند روز 
گذشته که بازار ارز، سکه و طال افزايشی 
شــده است، اظهار داشــت: شوربختانه 
بــازار داخلــی به شــدت نســبت به 
کوچکترين خبری واکنش نشان می دهد 
و مسير صعود را در پيش می گيرد و اين 
به هيج عنوان برای بازار ما خوب نيست، 

بسياری از پيش بينی ها حاکی از آن بود 
که دالر تا پايان ســال بــه مرز 20 هزار 
تومان يا حتی کمتر نيز خواهد رســيد، 
اما اکنون تمام اين پيش بينی ها در جهت 

تحقق حرکت نمی کنند.
وی افزود: در مورد بازار ارز و طال بايد 
به دو نکته مهم توجه کرد، اول اين است 
که ديگر ما نوسان شديد قيمتی به مانند 
آنچه که در ماه های گذشته شاهد بوديم 
را تجربه نخواهيم کرد و اگر افزايشی نيز 
رخ داد، چشــمگير نيست که اين برای 
بازار خوب خواهد بود، در اين بين نيز 
اگر ريسک های سياسی و بين المللی نيز 
از بين برود، آن زمان اســت که می توان 
انتظار کاهش قيمت را به صورت پايدار 
داشــت، اما االن به دليل اينکه وضعيت 
مشخص نيست، نمی توان گفت که بازار 
به صورت قطعی چه ســمت و سويی 

خواهد گرفت.
محمدولی اظهار داشت: به نظر می رسد 
ســکه تمام تا پايان سال در کانال 11 تا 
12 ميليون تومانــی، هر گرم طالی 18 
عيار بين يــک ميليون و ۹0 هزار تومان 
تا يک ميليــون 130 هزار تومان و دالر 
نيز در محدوده 23.5 تا 25.5 هزار تومان 
در نوسان باشــند و در اين رنج ها مورد 
معاملــه قرار گيرند، البتــه اين قيمت ها 
پيش بينی بنده است، با توجه به اوضاعی 

که االن در بازار رصد می کنم.
اين فعال بازار طال در مورد اونس جهانی 
نيز يادآور شــد: قيمت طال در بازار های 
جهانی نيز اين روز ها با افزايش نســبی 
روبرو بوده، زيراکه بســياری از سرمايه 
گذاران بزرگ و کشور ها طال را به عنوان 
ذخاير ارزشــی خود انتخاب کرده اند و 
اين موضوع تقاضا را برای آن باال برده، 
از سوی ديگر به دليل اينکه طال يک ماده 
معدنی اســت و استخراج آن هم اکنون 
با محدوديت روبرو بوده، امکان افزايش 
بيشتر آن از ســطح فعلی حتی تا باالی 

کانال 2000 دالری نيز وجود دارد.

بازارها به کدام سو می روند؟

سمت و سوی قیمت سکه، طال و دالر تا شب عید 

 عضو کميســيون تلفيق بودجه مجلس 
شورای اسالمی با ابراز »در سال آتی يارانه نقدی 
و معيشتی تجميع خواهد شد«، گفت: کل منابع 
مربوط به پرداخت نقــدی يارانه از 74 به 146 

هزار ميليارد تومان رشد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم، 
در تبصــره 14 اليحه بودجه که از طرف دولت 
به مجلس شورای اسالمی ارائه شده منابع 300 
هزار ميليارد تومانی لحاظ شــده بود. مجلس و 
کميســيون تلفيق بر حذف ارز دولتی نهاده های 
دامی تأکيد داشتند تا از اين طريق برای پوشش 
افزايــش قيمت اقالم مربوطه با يارانه نقدی اين 
افزايش قيمت را جبران کنند، در نهايت با حذف 
ارز ترجيحی منابع تبصره 14 بودجه به 42۹ هزار 

ميليارد تومان افزايش يافته است.
حسين علی حاجی دليگانی در گفتگو با خبرنگار 
تســنيم،  با اشــاره به اينکه در اليحه پيشنهادی 
دولــت 43 هزار ميليارد تومــان برای پرداخت 
يارانــه نقــدی و 31 هزار ميليــارد تومان برای 
پرداخت يارانه معيشتی لحاظ شده بود، گفت: بر 
پايه مصوبات کميسيون تلفيق و بعد از حذف ارز 
4200تومانی واردات نهاده های دامی اين منابع به 

146هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
به گفته اين عضو هيئت رييسه مجلس، تغييرات 
مهمی در تبصره 14 بودجه شکل گرفته است که 
شايد مهمترين آنها تجميع يارانه نقدی و معيشتی 
باشد، بر اين پايه، کل منابع تبصره 14 بودجه به 

42۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
جزئیات یارانه یکپارچه در سال 1400

وی با بيان اينکه در سال آتی 10 ميليون نفر يارانه 
نقدی ماهيانه 267 هزار تومانی دريافت می کنند، 
گفت: در پله دوم 25 ميليــون نفر ماهيانه 183 

هزار تومان يارانه دريافت خواهند کرد.
حاجی دليگانی ادامه داد: بر اين پايه، 23 ميليون 
نفر ماهيانه 136 هزار تومان و 20 ميليون نفر نيز 
۹1 هــزار تومان يارانه نقــدی دريافت می کنند. 
هرچند عقيده کميســيون تلفيق بودجه اين بود 
که دهک باالی درآمــدی بايد از صف دريافت 
يارانه حذف شــوند اما دولت زير بار اجرای آن 

نرفته است.
امکان بررســی درخواســت دریافت یارانه 

حذف شدگان
اين نماينده مجلس گفت: البته کميسيون تلفيق 
يک مصوبه مهمی نيز داشته است و بر اين پايه 

ســازمان هدفمندی يارانه ها و همچنين وزارت 
رفاه مکلف شدند درخواســتهای افرادی را که 
قبــاًل از دريافت يارانه انصــراف داده اند و يا از 
ابتدا يارانه دريافت نکرده اند بررســی کنند و در 
صورت داشــتن شــرايط اين افراد نيز به صف 

دريافت يارانه اضافه شوند.
حمایت از تولید و اشتغال در تبصره 14

بر پايه مصوبات کميسيون تلفيق در باره تبصره 
14 بودجه، 32 هزار ميليــارد تومان برای رونق 
توليد و ارتقای سطح اشتغال از طريق تخصيص 
به استانها لحاظ شــده است. همچنين 18 هزار 
ميليارد تومان برای محروميت زدايی در نظر گرفته 

شده است.
بر اين پايه 82 هزار ميليارد تومان نيز برای جبران 
هزينه های شرکتهای دولتی مثل پخش و پااليش 
فرآورده های نفتی در راستای پوشش هزينه های 
بهينه سازی  ســوخت،  جايگاههای  ايمن سازی 
مصرف انرژی و... پيش بينی شد. مجموعاً برای 
بخشهای حمايت از توليد و اشتغالـ  هدفمندی 
يارانه هــاـ  اعتبارات هزينــه ای و تملک دارايی 
ســرمايه ای 313 هزار ميليارد تومان لحاظ شد. 
مجموع اين ارقام 42۹ هزار ميليارد تومانی است 

که در ابتدا ذکر شد.
به گفته حاجی دليگانی، برای کنترل فقر مطلق 15 
هزار ميليارد تومان به کميته امداد و بهزيســتی 
تخصيص داده خواهد شد. همچنين 32.5 هزار 
ميليارد تومان بابت 2.5 ميليارد دالر يارانه ارزی 

دارو و تجهيزات پزشکی لحاظ شد.
در مصوبــات کميســيون تلفيق بودجــه، برای 
پوشــش هزينه های بيمه قاليبافــان، رانندگان، 
زنان سرپرســت خانوار )500 ميليــارد تومان( 
و... مجموعاً 6500 ميليارد تومان پيش بينی شده 
است. در مصوبات کميســيون تلفيق ارقام قابل 
توجهی بــرای يارانه نان و خريد تضمينی گندم 

نيز لحاظ شده است.
مرغ آرین و حمایت از فعالیتهای فرهنگی هم 

در مصوبات کمیسیون لحاظ شد
عضو هيئت رييســه مجلس گفت: در مصوبات 
کميسوين تلفيق يارانه نيز برای حمايت از بخش 
کتاب و فعاليتهای فرهنگی )470 ميليارد تومان( 
لحاظ شده است. همچنين برای پوشش کسری 
مربوط به خــوراک زندانيان پيش بينی های الزم 
انجام شد. برای حمايت از توليد مرغ نژاد آرين 
)سود تسهيالت ســرمايه در گردش واحدهای 

توليدی( واکسيناسيون دام )مجموعاً 518 ميليارد 
تومان( در تبصره 14 بودجه مناسبی لحاظ شده 

است.
از سوی ديگر، برای پوشش هزينه های حمل ونقل 
ريلی، صندوق بيمه روســتاييان و عشاير، يارانه 
شير مدارس، مسکن محرومان، رزمندگان معسر 
و کمک به بنياد شــهيد، بيمه خادمان مســاجد، 
حمايت از خانواده زندانيان )400 ميليارد تومان( 
حقوق ســربازان )3000 ميليارد تومان( و کمک 
به تأمين ســوخت ناجا و نهاجــا )500 ميليارد 
تومان(... پيش بينی هايی در تبصره 14 انجام شده 

است.
گفتنی اســت، در جدول تبصره 14 دولت برای 
مواردی مثل  فعاليتهای اجتماعی و تقويت بنيه 
فرهنگی، تأمين کسری خوراک زندانيان،  کمک 
به خانواده نيروهای مســلح،  رفع محروميت از 
مناطق کم برخوردار، حقوق سربازان، پيش گيری 
از حوادث غيرمترقبه، آموزش و پرورش، کاهش 
آســيبهای فرهنگی، حمايت از زنان سرپرست 
خانوار، حمايت از خانواده های زندانيان، کمک 
به تأمين ســوخت ناجا و نهاجا اعتباری لحاظ 

نشده بود.

 جزییات تجمیع یارانه نقدی و معیشتی
 توزیع منابع ۱۴۶هزار میلیارد تومانی یارانه، »پلکانی« شد | بررسی دوباره درخواست یارانه حذف شدگان

 تعادل بازار سرمايه تحت تاثير تصميمات 
و عوامل بيرونی مختلف در ماه های گذشــته از 
بين رفته و شــاخص کل که بعد از ريزشــی که 
از امردادماه اغاز شــده بود به يک ميليون و 500 
هزار واحد رســيده بود به کانــال يک ميليون و 
100 هــزار واحد عقبگرد کــرد. اتفاقی که يک 
کارشــناس بازار ســرمايه معتقد است دولت با 
تزريق منابعی به بازار بايد انجام برخی اقدامات 

درمئرد اين بازار را متوقف کند.
مهدی ســوری در گفت و گو با ايسنا، با اشاره 
به عوامل تاثيرگذار در روند بازار سرمايه، اظهار 
کرد: عوامل درونی تاثيرگذار در بازار ســرمايه 
همان عملکرد شرکت ها است که حداقل نسبت 
به يک سال گذشــته از شرايط خوبی برخوردار 
هســتند. البته برخی نگران نرخ دالر هستند اما 

کاهش نرخ دالر با افزايش قيمت کاالهای جهانی 
و افزايش مقدار فروش شرکت ها جبران خواهد 
شد و شــرکت ها مشکل ســوددهی ندارند. از 
سوی ديگر انتظار نداريم شرايط فروش شرکت 

ها بدتر شود.
وی ادامــه داد: بــه جز عوامل درونــی، عوامل 
بيرونی هستند که باعث ايجاد فضای دلسردی و 
نا اطميمنانی در سهام داران شده اند. برخوردهای 
سياسی و امنيتی با بورس، فضای سرمايه گذاری 
در بــورس را دچــار چالش کــرده و در چنين 
شرايطی طبيعی است که سهم ها به راحتی تبديل 

به صف فروش يا صف خريد شوند.
اين تحليلگر بازار سرمايه با بيان اينکه دولت در 
بودجه سال کنونی پيش بينی کرده بود 11 هزار و 
500 ميليارد تومان سهم به فروش برساند، گفت: 

اين درحالی اســت که دولت در 8 ماه، 30 هزار 
ميليارد تومان فروش ســهم داشته که حدود سه 
برابر ميزان پيش بينی در کل سال بود. برای سال 
1400 ايــن ميزان را به ۹5 هــزار ميليارد تومان 
افزايش داده اند. بنابراين دولت مقدار زيادی پول 
در اين قالب از بازار خارج کرده اســت. عالوه 
بر اين مقدار زيادی پول هــم ماليات معامالت 
روزانه ســهام بوده که از بازار خارج شده است. 
بنابراين مقــداری از پولی که دولت بی محابا از 
بازار سرمايه بی محابا خارج کرده است، بايد به 

اين بازار برگردد.
ســوری با تاکيد بر اينکه بازار سرمايه تواناييی 
اين ميزان تامين مالی را نداشــته اســت، عنوان 
کرد: برای بهبود وضعيت بازار ســرمايه، بايد به 
سهام داران اطمينان داده و از تصميمات ناگهانی 

جلوگيری شود، اگر افراد غير کارشناسی که اکثرا 
خارج از بازار ســرمايه هستند اما سمت سياسی 
دارند، ميخواهند درمورد بازار سرمايه تصميمی 
بگيرند بايد با خبرگان اين حوزه مشــورت کنند 
و تــا زمانی که از تبعات صحبت و تصميم خود 
مطمئن نشــده اند آن را در افکار عمومی اعالم 

نکنند.
وی به اين پرسش که دولت بايد به بازار سرمايه 
پولی تزريق کند يا خير، پاسخ داد: شرايط بازار 
ســرمايه به بحران رســيده و در باالترين ارگان 
حکومتــی بايد تصميماتی بــا رويکرد حمايتی 
گرفته شود. من با تزريق پول از سوی دولت به 
بازار ســرمايه در طول يک سال گذشته مخالف 
بودم و حتی اعتقاد داشــتم يــک تزريق درصد 
از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبيت بازار 

نوعی دستکاری در روند عادی معامالت است، 
حمايت از بازار ســرمايه نبايد با خريد مستقيم 
سهام صورت بگيرد و اصالح بازار بايد از طريق 
شفاف و روان شــدن روند معامالت باشد. اما 
درحال حاضر نــه تنها با تزريق پول مســتقيم 
موافق هســتم بلکه به نظرم بايد رخ دهد. زيرا 
شــرايط بحرانی اســت. عوامل بيرونی بع بازار 
لطمــه زده اند و جبــران کنند و از بــازار کنار 

بکشند.
اين تحليلگر بازار ســرمايه با اشاره به آزادسازی 
سهام عدالت و صندوق های ETF نيز اظهار کرد: 
ابزارهای غير اســتاندارد مانند آزادسازی سهام 
عدالــت و ETF ها نيز در بــازار تاثير گذار بود. 
دولت بايد عرضه صندوق ها و مجلس موضوع 

جاماندگان سهام عدالت را متوقف کنند.

تحلیلگر بازار سرمایه پاسخ داد؛

حال بورس چگونه خوب می شود؟
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 شــرکت را با حداکثر 20 نفر پرسنل بعد 
از چند بار ورشکستگی و تعطيلی تحويل گرفته 
و برای 84 نفر به صورت مستقيم و بيش از 150 
نفر به صورت غير مســتقيم اشــتغال زايی ايجاد 
کرده است، ايجاد خط توليد استريل نيز از برنامه 

آينده شرکت است.
به گــزارش زنگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس، زنجان يکی از استان های مستعد در بخش 
کشاورزی اســت و در اين زمينه از ظرفيت های 
بسيار بااليی برخوردار است که از بخشی از اين 
ظرفيت به خوبی استفاده شده و از بخش زيادی 
از ظرفيت اســتان در اين بخش استفاده درستی 
نشده اســت و جا برای کار و سرمايه گذاری در 

اين بخش بسيار زياد است.
استان زنجان به دليل داشتن موقعيت جغرافيايی 
ممتاز، شرايط آب و هوايی متنوع و ظرفيت های 
بــاال در بخش هــای مختلــف به ويــژه بخش 
کشــاورزی از چشــم انداز خوبی برای توسعه 

برخوردار است.
بــر پايــه طبقه بندی 11 نــوع اقليم در اســتان 
تشخيص داده شده اســت که نشان از تنوع آب 
و هوايی اين خطه از کشــور دارد. اما در سطح 
کاربردی ســه ناحيه آب و هوايی، سردســيری، 
معتدل، نيمه گرمســيری قابل شناسايی بوده که 
ميانگين بارندگی دهه گذشته معادل 301 ميلی متر 

گزارش شده است.
اســتان زنجان با 883 هزار هکتــار اراضی قابل 
کشــاورزی 4.77 درصــد اراضی کشــاورزی 
کل کشــور را دارا بوده و مســاحت اراضی آبی 
کشــاورزی اســتان نيز 168 هزار و 400 هکتار 
چيزی حدود 2 درصد اراضی مســتعد کشور را 
داراســت که به همين دليل اين خطه همواره به 

عنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح است.
ظرفیت باالی استان زنجان در زمینه کشاورزی
کشت 68 نوع محصول زراعی و 21 نوع محصول 
باغی در اســتان و حجم روان آب های توليدی 
اســتان با رقم بالغ بر 2.2 ميليارد متر مکعب که 
به وســيله چندين ســد بزرگ و کوچک ساخته 
شده و يا در حال ساخت در آينده نزديک، بيش 
از ۹2 هــزار هکتار از اراضی کشــاورزی را زير 
پوشش خود قرار خواهند داد که نويد بخش يک 

کشاورزی مطمئن خواهد بود.
تجهيز حدود 2۹ هزار هکتار از اراضی آبی استان 
به سيســتم های نوين آبياری و روند رو به رشد 
اجرای اين سيستم ها نيز گامی بزرگ در ارتقای 
راندمان های آبياری اســت که در طول سال های 
گذشته از سوی سازمان جهاد کشاورزی به اجرا 

در آمده است.
هميــن ظرفيت های بــزرگ و عالی در اســتان 
باعث شــده تا واحدهای بزرگــی در اين زمينه 
در مناطق مختلف زنجان فعال و اشــتغال خوبی 
هم را نيز فراهم کند، که يکی از عرصه های مهم 
ســرمايه گذاری در زمينه دامــداری و دامپروری 

و زير مجموعه هــای آن مانند کارخانجات لبنی 
است.

شرکتی که چند بار ورشکسته شد
در ساليان گذشته شرکت ها و واحدهای توليدی 
زيادی در کشــور راه انــدازی و فعاليت خود را 
آغاز کردند، ولی شايد بی تدبيری و عدم حمايت 
درست و شايد عدم مديريت مناسب باعث شد 
تا پس از چند سال بسياری از آنها از چرخه توليد 

خارج شوند.
شــرکت لبنی دنيز ابهر در سال 13۹5 راه اندازی 
شد ولی پس از 18 ماه ورشکسته و تعطيل شد، 
پس از آن دوباره با واگذار شــدن به شــخص 
ديگری فعاليت جديدی را آغاز کرد ولی دوباره 

ورشکسته و از رده توليد خارج شد.
شرکت پس از آن برای دومين بار به فرد ديگری 
واگذار و پس از مدتی دوباره دچار مشکل شد و 
با ورشکستگی خود باعث بيکاری کارگران اين 
شرکت شد و اين روند به گفته مدير عامل جديد 
شرکت تکرار شد تا در اوايل سال کنونی بعد از 
واگذاری به يک شــرکت لبنی با سابقه کار خود 

را آغاز کرد.
با ســيد مرتضی موســوی، مديرعامل شــرکت 
پاســتوريزه بيســتون ابهر برای يک روز ســرد 
زمستانی قرار می گذاريم تا صحبت هايشان را در 
مورد شــرکتی که بعد از چند بار ورشکستگی به 

چرخه توليد بازگشته بشنويم.
در مورد شرکت و اینکه از چه زمانی فعالیت 

دوباره را آغاز کرد توضیح می دهید؟
شــرکت پاســتوريزه دنيز ابهر در ســال 1385 
با ظرفيت محــدود تاســيس و کار توليد انواع 
محصوالت پاســتوريزه را با 20 نيروی کار آغاز 
کرد و اين روند تا يک يا يک و نيم ســال ادامه 
داد ولی نتوانست روی پای خود بايستاد و ناچار 
به واگذاری واحد شــد که شرکت بعد از آن در 
ســال های مختلف به افراد مختلفی واگذار و در 
سال 13۹5 اين واحد توليدی توسط يک کارخانه 

صنعتی خريداری و تجهيز شد.
در اوايل کار، اين شــرکت بــا 15 تا 20 نيروی 
کار راه اندازی شد و در ارديبهشت سال کنونی ما 
توانستيم با يک برنامه منسجم و برنامه ريزی شده 
و در راستای جهش توليد که شعار انتخابی مقام 
معظم رهبری برای سال بود، توليدات شرکت را 
در هشت ماهه گذشته چهار برابر افزايش دهيم.

ما توانســتيم با سرمايه گذاری 40 ميليارد تومانی 
محصول استراتژيک پنير را نيز در واحد توليديی 
خود مستقر کنيم که يکی از موفقيت های شرکت 

در دوره جديد فعاليت خود بوده است.
نــاوگان توزيع و حمل محصوالت شــرکت نيز 
کامل و تجهيز است و ما که شرکت را با حداکثر 
20 نيــروی کار تحويل گرفتــه بوديم، امروز به 
لطــف و عنايت خداوند در اين شــرکت برای 
84 نفــر به صورت مســتقيم و بيش از 150 نفر 
به صورت غير مســتقيم اشتغال زايی ايجاد شده 

است.

ايجاد خط توليد استريل نيز از برنامه آينده شرکت 
است و طبق برنامه ريزی  انجام شده سعی داريم 
خط اســتريل را در شرکت راه اندازی کنيم که با 
راه اندازی اين بخش در شــرکت زمينه اشــتغال 
برای 150 تا 200 نفر ديگر نيز فراهم خواهد شد.

میزان تولید شرکت چقدر است؟
برای راه اندازی خط توليد اســتريل بيش از 45 
ميليارد تومان ســرمايه گذاری کرديم که بودجه 
مورد نياز اختصاص يافته و زمين مورد نياز برای 
ساخت مکان نيز خريداری شده و کارهای تغيير 
کاربری زمين نيز انجام شده و اقدامات اوليه نيز 
صورت گرفته است و در صورت دريافت مجوز 
ساخت ساختمان، خط توليد استريل شرکت در 

اولين فرصت راه اندازی می شود.
توليدات انواع محصوالت لبنی در شرکت حدود 
چهار برابر شــده و ما توانســتيم با افزايش 60 
درصــدی راندمان و بهــره وری کارگران به اين 
ميزان از توليد برســيم که موفقيت بسيار بزرگی 

برای شرکت است.
موفقيت هــای ما در اين مدت ادامه داشــته و ما 
حتی توانستيم دستگاه بسته بندی حساس و مهم 
پنير را در شرکت توسط متخصصان خودمان و با 
همکاری مهندسان که يک دستگاه بسيار حساس 
اســت را با يک چهارم قيمت کــه از خارج از 

کشور وارد می شد توليد و راه اندازی کنيم.
شرکت ما تا سال گذشته شرکت جزو شرکت های 
آالينده محيط زيســت محســوب می شد، اما از 

تابستان ســال کنونی شــرکت از ليست آالينده 
بودن خارج شــده و در صــورت اخذ مجوز از 
ســازمان جهاد کشاورزی استان، آمادگی ساخت 
يک تصفيه خانه را نيز داريم که منتظر مجوزهای 
الزم در اين زمينه و تغيير کاربری در مورد زمين 

خريداری شده هستيم.
بازار هدف تولیدات لبنی شرکت فقط داخلی 
است یا به خارج از کشور هم صادرات دارید؟
بازار هدف توليدات لبنی شرکت کل ايران است 
و با توجــه به کامل بودن نــاوگان حمل و نقل 
شــرکت و باال بودن کيفيت محصوالت توليدی، 
محصوالت ما در نقاط مختلف کشــور عرضه و 

مشتريان خود را دارد.
توليد ساالنه شــرکت بيش از 24 هزار تن انواع 
محصوالت لبنی اســت و در چهار ماه گذشــته 
صــادرات انواع محصــوالت لبنی پاســتوريزه 
شــرکت را به کشــورهای عراق و افغانستان با 
ارزش 12 ميليارد تومان داشــتيم که در صورت 
راه اندازی خط توليد اســتريل پيش بينی می شود، 
ميزان صادرات شــرکت به 70 ميليارد تومان نيز 

برسد.
مهمترین مشــکالت و چالش های شــرکت 

چیست؟
يکی از مشکالت شرکت انبار شدن محصوالت 
توليدی است، افزايش قيمت محصوالت لبنی و 
پايين آمدن قدرت خريد مردم باعث شده است 
که شرکت در فروش محصوالت مشکل داشته و 

محصوالت توليدی در انبارها دپو شوند.
افزايــش 100 درصــدی قيمت های محصوالت 
لبنياتی در دو مرحله در يک سال گذشته به خاطر 
گران شــدن مواد اوليه که شير است، ايجاد شده 
و دامداری ها نيز علت را در گران شدن نهادهای 
دامی می دانند، که همين امر باعث کاهش قدرت 

خريد مردم شده است.
به گفته های مسووالن، دولت ارز مورد نياز برای 
واردات نهادهای دامــی را با ارز 4 هزار و 200 
تامين کرده است ولی اين نهادهای وارداتی دولتی 
کجا رفته اند و چه شده اند خبری نيست، ولی اين 
نهاده ها به قيمت آزاد به وفور در بازارهای عرضه 

وجود دارد.
چه تعداد واحد لبنی در استان فعال است؟

جهاد کشــاورزی در ســال های 86 تا ۹0 بدون 
حساب و کتاب مجوز تاســيس شرکت لبنياتی 
در کشور صادر کرده اســت و افزايش نرخ ارز 
در ســال های 8۹ و ۹0 باعث کمبود نقدينگی در 
شرکت ها شــده و موجب شد حدود 500 واحد 

لبنی به همين دليل تعطيل شوند.
در اســتان زنجــان نيــز 13 شــرکت توليدی 
محصوالت لبنياتی وجود داشــت که با توجه به 
مشــکالت ايجاد شده در زمينه ارز، در استان نيز 
11 شــرکت ورشکست شــده و تعطيل شده اند 
و اکنون فقط 2 شــرکت توليدی پگاه و بيستون 

زنجان فعال است.
ســاالنه 1۶۵ هزار تن شیر در این استان تولید 

می شود
رييس ســازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با 
اشــاره به اينکه ساالنه 165 هزار تن شير در اين 
اســتان توليد می شود که 121 هزار تن در داخل 
اســتان مصرف و مابقی آن که 26 درصد ميزان 
توليد اســت، به ديگر اســتان ها صادر می شود، 
اظهار کرد: 125 واحد صنعتی گاوداری شــيری 
 بــا ظرفيت 21 هــزار و 750 راس و 622 واحد 
روســتايی با ظرفيت 11 هــزار و 700 راس در 

استان فعال است.   
جواد تاراســی با بيان اينکه از واحدهای صنعتی 
گاوداری شــيری تعداد 50 واحد فعال و مابقی 
نيمه فعال و مواردی نيز غيرفعال هستند، تصريح 
کــرد: افزايش بيش از حــد قيمت علوفه و مواد 
خوراکی و در قبال آن عدم افزايش قيمت شير از 
چالش های پيش روی دامداران و توليد کنندگان 

شير در اين استان است.  
وی خاطرنشــان کــرد: توجه بــه دامداری های 
کوچک روســتايی، حرکت به سمت دامداری ها 
و واحدهــای دامپــروری بــزرگ صنعتی جزو 
برنامه های راهبردی ترسيم شده جهاد کشاورزی 

استان است.
تاراســی افزود: با اجــرای طرح ايجــاد رونق 
اقتصــادی در واحدهــای توليــدی، بــا تزريق 
تسهيالت بانکی، شماری از واحدها فعاليت خود 

را از سر گرفته اند.

کارخانه لبنی دنیز ابهر

شرکت ورشکسته ای که صادر کننده شد!

 فرنشــين گمرک استان زنجان گفت: بر 
پايه آمار، بيشــترين صادرات از زنجان به ترکيه 
و بيشترين واردات نيز از اين کشور بوده است.

به گزارش زنگان امروز، ميرهاشم سيداحمدی 
در گفت وگو با ايســنا، اظهار کرد: در 10 ماهه 
امســال بيش از 203 ميليون و 63۹ هزار و 7۹5 
دالر کاال از گمرک استان صادر شده است. اين 
ميزان کاالی صادر شده از نظر دالری 2 درصد 
افزايش و از نظــر وزنی نيز 10 درصد افزايش 

دارد.
اين مسوول ادامه داد: عمده کاالهای صادراتی از 
گمرک استان شامل شمش روی، پروفيل، کاغذ 
فلوتينگ، خشکبار، ترانسفورماتور، مصنوعات از 

سنگ، محصوالت لبنی، بنتونيت، پليمر پروپيلن 
و شمش سرب بوده و بيشترين کاالی صادراتی 
زنجان به کشور ترکيه بوده و ارتباط تجاری اين 

استان با اين کشور بسيار خوب است.
وی با اشاره به آمار واردات کاال به زنجان، افزود: 
در 10 ماهه امســال بيش از 278 ميليون و 654 
هزار و 286 دالر کاال به گمرک استان وارد شده 
که از نظر دالری 7 درصد کاهش و از نظر وزنی 

نيز ۹ درصد افزايش دارد.
سيداحمدی تصريح کرد: عمده کاالهای وارداتی 
استان خاک روی، خمير چوب، کاغذ و مقوای 
بازيافتی، ماشــين آالت خط توليد، نخ پلی آميد، 
نخ پلی اســتر، پــودر جاذب، پلی آميــد و نوار 

پالستيکی، تنظيم کننده ولتاژ، سکسيونر، قطعات 
اتصال عايق و مقره، ورق فوالدی، کاغذ تحرير، 
کاغذ کرافت، کاغذ تيشو و کاغذ سيگار، آوات 
از الياف سنتيک، پارچه نبافته و روغن صنعتی 

بوده است.
فرنشين گمرک استان زنجان يادآور شد: زنجان 
بيشــترين کاالی وارداتی را هم از کشور ترکيه 
دارد. درصد زيادی از واردات کاال به استان مواد 
اوليه و ماشــين آالت خط توليد است و کاالی 
نهايی توليد شده خاصی به استان وارد نمی شود 
و اين در حالی است که از استان، ماده اوليه که 
امکان استفاده آن در استان وجود دارد نيز خارج 

نمی شود.

 رييس کميســيون صنعت اتاق بازرگانی 
اســتان زنجــان از را ه اندازی فاز نخســت يک 
کارخانه صنايع غذايی در استان خبر داد و گفت: 
فازهای بعدی اين کارخانه هم به زودی در استان 

راه اندازی می شود.
محسن حميدی در گفت وگو با خبرنگار تسنيم 
در زنجان اظهار کرد: بر پايه پيگيری های به عمل 
آمده يکی از صنايع غذايی بزرگ کشور به دنبال 
استقرار در استان همدان بود که با پيشنهادات و 
راهنمايی های صورت گرفته آنها برای حضور در 

زنجان تشويق شدند.

وی با اشاره به اينکه استان زنجان دارای محصوالت 
کشــاورزی خوبی بــوده و ظرفيت خوبی برای 
ايجاد و راه اندازی واحد صنايع غذايی محسوب 
می شود، تصريح کرد: از سويی عدم مشکل تامين 
آب در شهرک صنعتی شهيد شهرياری و 13 سال 
معافيت مالياتی امتياز ديگری بود که مســووالن 
کارخانه بــزرگ صنايع غذايی مورد نظر را برای 
استقرار مجموعه بزرگشــان، راضی کند. رييس 
کميسيون صنعت اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 
کشاورزی استان زنجان با بيان اينکه مقدمات برای 
جذب و استقرار کارخانه بزرگ صنايع غذايی در 

اســتان انجام می گيرد، افزود: در مرحله نخست 
زمينی برای مذاکره مد نظر است که بر اين پايه فاز 
نخست کارخانه صنايع غذايی در راستای انواع 
توليدات رب گوجه فرنگی، مربا، ترشی در زنجان 
راه اندازی و سپس در مرحله بعدی کل مجموعه 

اين کارخانه در زنجان مستقر می شود.
وی با تاکيد بر اينکه يکی از اهداف مهم فعاالن 
عرصه صنعت در استان محقق شدن جهش توليد 
و منويات مقام معظم رهبری اســت، ادامه داد: 
استقرار و راه اندازی صنايع مختلف گام بزرگ و 

موثری در اين راستا خواهد بود.

آمارها سخن می گویند

ترکیه؛ بزرگترین شریک تجاری زنجانی ها
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان زنجان

 بزرگ ترین کارخانه صنایع غذایی در زنجان 
راه اندازی می شود
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استاندار زنجان:

طرح جامع شهر زنجان، تغییری برای شهر ندارد
 اســتاندار زنجان گفت: طرح جامع شهر 

زنجان، تغييری برای شهر ندارد.
فتح اله حقيقی در جلسه شــورای برنامه ريزی و 
توسعه استان که در استانداری زنجان برگزار شد، 
با تاکيد بر جذب اعتبارات ملی توســط مديران، 
اظهار کرد: به جای اينکــه صرفاً دنبال اعتبارات 
استانی باشــيم، دنبال اعتبارات ملی نيز باشيم و 
ســازمان مديريت و برنامه ريزی استان عملکرد 
دســتگاه ها را در اين زمينه، نيمه اول اســفندماه 

ارزيابی کند.
وی افزود: يکــی از نمونه های دريافت اعتبارات 
فرااستانی در بحث تکميل راه آهن بود، به طوری 

که راه آهن جمهوری اسالمی برای تکميل پروژه 
دوخطه کــردن راه آهن قزوين به زنجان، بيش از 
150 ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه تخصيص 

داد که نتايج خوبی را نيز برای استان دارد.
اين مســوول، خواســتار ارائه گزارش عملکرد 
توســط مديــران در دهه فجر شــد و ادامه داد: 
گزارشــی که همه دستگاه ها متقن و مستند باشد 
را آماده و به مردم ارايه کنند. مردم از اين گزارش 
خوشحال می شوند و ايرادات را بيان می کنند که 

سبب رفع ايرادات می شود.
اســتاندار زنجان، با اشاره به تصويب طرح جامع 
زنجان، يادآور شــد: کســانی که سوءاستفاده گر 

هســتند، بدانند قرار نيست تغييری اتفاق بيفتد و 
ايرادات هفت گانه ای که در جلسه قبل مطرح شده 
بود، رفع شد. مهم است که اين طرح ها مشکالتی 
را برای مردم با توجه به فعاليت سوءاستفاده گران 

ايجاد نشود.
حقيقی تصريح کرد: طرحی که بايد مصوب شود، 
بايد همه چارچوب های قانونی را طی کند. تالش 
شده اســت اگر ايرادی وجود داشته پس از رفع، 
حل شــود. به دنبال آن هستيم طرح های هادی را 

که ايراد دارد، اصالح کنيم.
نماينده عالی دولت در اســتان زنجان عنوان کرد: 
هــم اکنون  طــرح هادی نوربهار و کرســف به 

همراه طرح رفع مغايرت ابهر و خرم دره به پايان 
رسيده و طرح تفصيلی آب بر نيز تمام شده است. 
همچنين پارســال عالوه  بر طرح آمايش استان و 
طرح پايدار منظومه های روستايی به پايان رسيده 

و مصوب شده است.
وی در رابطه با پسماند روی، عنوان کرد: در رابطه 
با پسماند، بخش خصوصی رای دادگاه را گرفته 
و پســماند به تملک آن درآمد ولی با تالش رای 
به نفع مردم برگشت و در حال حاضر پسماند به 
معاون معدنی صمت تحويل و بودجه حاصل از 
فروش بايد صرف حل مشکالت ناشی از پسماند 

شود.

 قلع و قمع و قاچاق چوب در برخی نقاط 
اســتان زنجان از سوی سودجويان و افراد فرصت 
طلب طبيعت بکر و زيبای استان را تهديد می کند 
که ادمه اين روند اثرات زيان بار و خسارات جبران 

ناپذيری برای استان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تســنيم، بخش عمده منابع 
طبيعی اين استان که معادل با 73 هزار هکتار است 
مختص جنگل بوده و درختانی شــامل گونه های 
گالبی وحشــی، زالزلک، بنه، قيچ، زرشک، بادام 
وحشــی، پسته وحشــی و برخی گونه های ديگر 
اســت. اين در حالی است که گونه های غالب اين 
جنگل ها شــامل بنه، زالزلک، ارس و بلوط بوده و 
قريب به 21 هزار هکتار از سطح جنگل های استان 
به گونه ارس اختصــاص دارد. با اين وجود با به 
ثمر نشستن برخی گونه درختان نه تنها مردم بومی 
می توانند از ميوه های درختان برای تامين معيشت 
اســتفاده نمايند بلکه توســعه جنگل ها، حفظ و 
افزايش تنوع گونه های جنگلی می تواند کمک کننده 
محيط زيست باشــد و حتی از وقوع سيالب های 

مخرب نيز پيشگيری نمايد.
اما ســطح جنگل های اســتان همه ســاله توسط 
عوامل مختلفی همچون تغيير اقليم، خشکســالی، 
دخالت های انســانی با محوريت قاچاق چوب و 
آتش سوزی محدود می شــود. اين در حالی است 
که از چند ســال گذشــته و نيز در طول هفته ها و 
روز های گذشته موضوع قطع درختان در اين استان 
و انتقال آن به اســتان های ديگر بيش از هر زمان 
ديگری مطرح است چراکه همه روزه اخبار متعدد 
از قطع درختان در نقاط مختلف اســتان به گوش 
می رسد و بار ها اخبار کشف چوب قاچاق در اين 

استان خبرساز شده است.
با اين وجود اگر گذری به کنار جاده های استان زده 
شود مشخص می شود که مراکز جمع آوری چوب 
قارچ گونه رشــد يافته اند و از تعداد محدود محل 
جمع آوری در طول ســال های گذشته به يکباره با 

افزايش چند برابری اين محل ها رو به رو شده اند.
در يک مثال روشــن کافی است ســری به جاده 
ترانزيت زنجان به ميانه که روزانه محل عبور و آمد 
و شد افراد در شهر های مختلف است زده شود در 
فواصل بسيار کوتاهی از هم مکان های جمع آوری 
چوب سبز شده اند و روزانه چندين کاميون از اين 
محل ها بارگيری را انجام و به مکان های نامشخصی 

ارسال می کنند.
کارشناســان معتقدند گســترده بودن عرصه های 
جنگلی، کمبود نيــرو و امکانات حفاظتی در کنار 
بــازار پر رونق پديده شــوم »قاچــاق چوب« و 
زغال گيری از آن سبب شــده تا تيشه قاچاقچيان 
ريشه درختان را نشــانه بگيرد و در نهايت سبب 
نابودی دارايی های با ارزش و طبيعی اســتان شود 
و اين نگرانی همواره برای ساکنان مناطق مختلف 
اســتان به ويژه در نقاطی با پوشش جنگلی مطرح 
است که اگر حذف درختان همچنان ادامه دار باشد 

ضربه اصلی به خود استان وارد خواهد کرد.
اما پرسش اين اســت، آيا قانونی برای برخورد با 
افرادی که اقــدام به قطع درختان جنگلی می کنند 

وجود دارد؟ آيا تمــام محموله های چوب قاچاق 
توقيف شــده از جنگل های ســطح اســتان قطع 
شــده اند؟ آيا منابع طبيعی اســتان برنامه ای برای 
احيــای جنگل های طبيعی اســتان دارد؟ آيا قطع 
درختان باغی نيز نيازمند اخذ مجوز خاصی است؟

ســردار رحيم جهانبخش فرمانده انتظامی استان 
زنجان در طول روز های گذشته در جمع خبرنگاران 
استان با اشاره به اين ميزان چوب قاچاق با استفاده 
از 18 دستگاه کاميون قاچاق می شد، گفت: ماموران 
پليس امنيت اقتصادی استان زنجان با انجام اقدامات 
اطالعاتی و عملياتی از قاچاق مقدار قابل توجهی 
چوب مطلع و رســيدگی به موضوع را در دستور 
کار خــود قرار دادند و با کنتــرل آزاد راه تبريز - 
زنجان اين تعداد کاميون را متوقف و در بازرسی از 
آنها چوب های قاچاق به ميزان 220 تن به ارزش 

بالغ بر هفت ميليارد ريال را کشف و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامی استان زنجان با بيان اينکه رانندگان 

اين خوردوهای توقيف 
شــده به عنــوان متهم 
دستگير شــدند، افزود: 
متهمان پس از تشکيل و 
تکميل پرونده به منظور 
رســيدگی حقوقــی و 
اعمال قانونی به مراجع 
زنجان  اســتان  قضايی 

تحويل شدند. 
سردار جهانبخش با بيان 
اينکه پليس در مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بسيار 
جدی و مصمم اســت 

تصريح کرد: قطع درختان ســبب بــه تاراج بردن 
منابع طبيعی و تجاوز به حقوق ديگران اســت و 
از شهروندان درخواست 
می شــود اگر اطالعاتی 
مبنی بر قطــع و قاچاق 
چوب داشتند مراتب را 
بالفاصله از طريق مرکز 
فوريت های پليسی 110 
اطــالع دهند تا اقدمات 
الزم قانونــی به منظور 
برخورد با متخلفان انجام 

گيرد.
قاچاق  داستان  انگار  اما 
چوب در استان تراژدی 
بی پايانــی اســت کــه 

همچنان ادامه دار اســت چراکه دوم بهمن ماه نيز 
اصغر يوسفی سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان 
طارم اعالم کرد: مأموران انتظامی شهرســتان طارم 
هنگام کنترل محور های مواصالتی به يک دستگاه 
کاميون حامل چوب مشکوک شده و برای بررسی 
بيشتر اين خودرو را متوقف کردند و 10 تن چوب  
قاچاق کشف شد و به همراه متهم با تشکيل پرونده 

تحويل مراجع قضائی شدند.
وی بــا بيان اينکــه که کارشناســان ارزش ريالی 
چوب های کشف شده را بيش از 300 ميليون ريال 
برآورد کردند گفت: قطع درختان ســبب به تاراج 
بردن منابع طبيعی و تجاوز به حقوق ديگران است.
مجيد معانی، رييس اداره جنگلکاری و جنگلداری 
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان زنجان 
در گفت و گو با تسنيم اظهار داشت: استان زنجان 

همجوار با هفت اســتان قرار دارد بنابراين بيش تر 
چوب هايی که در حال حمل در جاده ها هســتند 
مختص اســتان های ديگر است. با اين وجود طبق 
قانون 48 حفاظت، حمل چوب های جنگلی ممنوع 
بوده و بيشــتر بحث هايی که اين روز ها در ارتباط 
بــا چوب وجود دارد مربوط به قانون مســتثنيات 
اشخاص است چراکه قطع درختان اراضی جنگلی 

و ملی کال ممنوع است.
وی افــزود: طبق دســتورالعمل ابالغی در تاريخ 
21 آبان سال کنونی حمل کليه درختان جنگلی و 
باغی واقع در مســتثنيات نياز به اخذ مجوز دارد و 
در حالتی که بدون مجوز جابه جا شــوند به عنوان 

چوب قاچاق توقيف خواهد شد.
رييــس اداره جنگلکاری و جنگلــداری اداره کل 
منابع طبيعی و آبخيزداری استان زنجان تاکيد کرد: 
درختان جنگلی واقع در مستثنيات نيز بايد فرايند 
پالک گذاری را ســپری کنند تا مجوز حمل اخذ 

نمايند.
وی با بيان اينکه در ســالی جاری در قالب طرح 
اعتبارات صندوق توســعه ملــی در دو منطقه از 
شهرســتان طارم طرح توسعه جنگل با نهال اجرا 
شد، گفت: در منطقه جمال آباد طارم در حدود 140 
هکتار جنگلکاری با گونه ارس انجام شــد. همين 
طور در منطقه هزار رود نيز ۹0 هکتار از اراضی به 
جنگلکاری اختصاص يافت. طبق برنامه ريزی 20 
هکتار ديگر در دستور کار اداره منابع طبيعی جهت 

کاشت و توسعه جنگل قرار دارد.
معانی با تاکيد بر اينکه جنگل های استان اکولوژيکی 
بوده و هيچگاه مجــوز قطع درختان داده نخواهد 
شــد، عنوان کرد: مردم بايد نســبت به اين نکته 
آگاهی کامل داشــته باشند که برای حمل هر نوع 
چوبی از داخل مستثنيات بايد برای اخذ مجوز به 
اداره منابع طبيعی شهرســتان محل سکونت خود 
مراجعه و مجــوز الزم را دريافت کنند چراکه در 
غيــر اينصورت بار به عنوان چوب قاچاق توقيف 

خواهد شد.
با تمــام اين ها ايجاد فرصت های شــغلی جديد، 
درآمدزايی بــرای جوامع محلــی، تنفس واقعی 
جنگل ها، تامين مواد اوليه نياز صنايع چوبی کشور 
و در نهايت کاستن واردات چوب از مزايای طرح 
توسعه زراعت چوب است. با اين حال اين روند 
نيز در استان زنجان مورد توجه مسووالن امر قرار 
دارد به طوری که حتی در اين باره نهالستان مادری 
کوشــکن با 50 هکتار نهالستان ايجاد شده است . 
اما آن چيزی که بيش از هر زمان ديگری در مردم 
مناطق مختلف خصوصاً شهرســتان طارم نگرانی 
ايجاد می کند حذف، قلع و قمع درختان جنگلی در 

اين منطقه بکر و زيبا است.
با اينکه همه روزه در زمان های مختلف کاميون های 
قاچاق حمل چوب توسط عوامل انتظامی در استان 
توقيف می شــود اما انتظار مــی رود قبل از اينکه 
درختان زير اره های تيز ســودجويان ناقوس مرگ 
سردهند، با مداخله به موقع ارگان های ذيربط اين 
منابع طبيعی حفظ شــده و مانع از به تاراج رفتن 

منابع ملی توسط افراد فرصت طلب شود.

 رييس و تعدادی از مســوولين ســازمان 
بسيج رسانه استان با حضور در صداوسيمای مرکز 

زنجان، با فرنشين مرکز ديدار و گفتگو کردند .
به گزارش زنگان امروز فرنشــين صداوسيما در 
اين ديدار با تبريک روزهای والدت با ســعادت 
حضرت زهرا)س( و دهه مبارک فجر، با اشــاره 
به توســعه و تنوع تشکل های بسيج در رده ها و 
اصناف مختلف در سالهای گذشته، تخصصی تر 
شدن خدمات نهاد بسيج را در سطح جامعه نماد 
بالندگی اين نهاد مقدس دانســت و بر تداوم اين 

مسير تاکيد کرد. 

آقای لطيفی با تاکيد بر ايــن موضوع که راهبرد 
بسيج رسانه بايد ايجاد انسجام و تقويت هم افزايی 
بين اصحاب رســانه باشد افزود: صدا و سيما به 
عنوان بزرگترين و تاثير گذارترين رسانه، همواره با 
ارتباط و تعامل هرچه بيشتر از ظرفيت عظيم بسيج 

استفاده کرده است.
وی افزود: نيروهای جوان، خالق و خوشــفکر 
به عنوان ســرمايه های انسانی ارزشمند در عصر 
ارتباطات نوين، در عرصه اطالع رســانی توام با 
دقت و امانت نقش بســزايی در تقابل با تهاجم 
تمام عيار فرهنگی و رســانه ای دشمنان دارند و 

بايد سه محورکيفی ســازی، برند سازی و ارزان 
سازی توليدات که سرفصل مهم اقتضائات رسانه 

ای امروز است را رعايت کنند.
رييس رسانه استانی  بر تشکيل کارگروهی ويژه 
برای هماهنگی و هم افزايی بين رسانه های استان 

با محوريت بسيج رسانه تأکيد کرد . 
 لطيفی از توليد مســتند26 قسمتی شهداء؛ آغاز 
مستند سازی والدين شهدا و ايثارگران و تله فيلم 
شهيد قربانی به عنوان برنامه های در دست اقدام 
مرکز نام برد و اضافه کرد: مراحل توليد ســريال 
تلويزيونی شهيد دکتر مجيد شهرياری بسرعت در 

لوکيشن های مختلف در حال انجام می باشد.
ريس سازمان بســيج رسانه استان هم با اشاره به 
ارتباط خوب و موثر و تعامل سازنده صداوسيما و 
بسيج رسانه استان گفت: اين نهاد آماده همکاری 
هر چه بيشتر با صداوسيما در حوزه خبر می باشد، 
چرا که رســانه ملی آئينه گفتمان نظام اسالمی و 

رسانه پيشرو در کشور می باشد.
 جمالــی افزود: بــا توجه به وضعيــت امروز و 
هجمه ی بی سابقه غرب که تحت حمايت رژيم 
صهيونيستی و عيادی منطقه ای شان عليه نظام و 
انقالب اســالمی صورت می دهند اهالی رسانه، 

جامعه هنری ونويسندگان استان مراتب آمادگی 
خود را جهت تعامل بيش از پيش با رسانه ملی و 
استانی در تقابل با اين هجمه ها اعالم می نمايند.

وی از توجه به مستندسازی کالم و گفتار والدين 
شــهدا به عنوان کاری ارزشمند ياد کرد و افزود:  

نبايد از اين امر مقدس غفلت شود .

فرنشین صدا و سیمای زنجان خبر داد:

تولید مستند ۲۶ قسمتی شهدای زنجان

 تراژدی قاچاق چوب در ایران

قاچاق چوب به زنجان رسید
 سودجویان طبیعت بکر و زیبای زنجان را قلع و قمع کردند

مــردم بایــد نســبت بــه ایــن 
داشــته  کامــل  آگاهــی  نکتــه 
باشــند کــه برای حمــل هر نوع 
مســتثنیات  داخــل  از  چوبــی 
بایــد برای اخــذ مجوز بــه اداره 
منابع طبیعی شهرستان محل 
ســکونت خود مراجعه و مجوز 

الزم را دریافت کنند
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وضعیت آب و هوای زنجان:

-12
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شت هب غیر از روان شدن آب آرزو ندا
شت مگر آسمان شدن ردیا غمی ندا

می خواست بال و رپ زدن از خویشتن قفس
ن هک تن راه شدن از خویش و جان شدن چندا

آهن هب فکر تیغ شدن بود و ربگزید
رد رنجبوهت اهی زمان امتحان شدن

اتوان آشیاهن هب دوشی نوشته داشت
همچون نسیم رد چمن گل چمان شدن

آانن هک کینه ور هب گروه بدی زدند
دنتش هب جز مهربان شدن قصدی ندا
یی ره قطره ی تو را باران من! گدا

باید نخست ردصف ردیا دالن شدن
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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رگدشگری

 بعد از ماه ها تعطیلی؛

سایه سنگین کرونا بر سر صنعت گردشگری زنجان
 کرونا موجب شده تا صنعت گردشگری 
زنجان با مشکالت عديده ای مواجه شده و هنوز 

هم با اين مشکالت درگير باشد.
به گزارش موج رسا، يکی از مهمترين مشکالت 
جهان پس از گســترش بيمــاری کرونا، تعطيلی 
صنعت گردشگری بود که اين امر موجب ايجاد 
مشکالتی برای مردم و صاحبان مراکز گردشگری 

شد.
بسته شدن مرزهای خارجی، ايجاد محدوديت های 
ســفر در داخل کشــور و لغو پروازها و تعطيلی 
اماکن اقامتی و توريســتی و عدم فروش صنايع 
دســتی در اوج روزهای فروش در سال گذشته 
موجب شد تا صنعت گردشگری و صنايع دستی 

همچنان با مشکالت دست و پنجه نرم کند.
با گذشــت يک سال از ورود کرونا به ايران هنوز 
کشــور همانند ديگر کشورهای جهان درگير اين 
بيماری است و به نظر می رسد امسال هم جلسات 
خدمات گردشــگری به دليل شيوع اين بيماری 
برای برنامه ريزی سفرهای نوروزی برگزار نشود 

و همچنان گردشگری در کما باشد.
هم اکنون درآمد صنعت گردشگری به صفر رسيده 
و تا پايان سال اميدی به رونق اين صنعت پرسود 
در کشــور وجود ندارد چرا که ارتباط جهانی در 
زمينه گردشگری قطع شده و پکيچ جديدی برای 

گردشگری در کرونا ارائه نشده است.
غفلــت دولتمردان از بخش گردشــگری و ارائه 
تسهيالت بسيار کم به اين حوزه موجب شده تا 
مشکالت اين بخش همچنان به قوت خود باقی 
مانده و بازگشــايی محدود موزه ها و سايت های 
گردشگری هم نتوانسته مرحمی برای زخم عميق 

گردشگری باشد.
قرار گيری استان های مختلف کشور در وضعيت 
زرد کرونايی اگر چه رمقی کم به گردشــگری و 
سفر داده است اما با احتمال ورود به پيک چهارم 
کرونا، به نظر می  رسد محدوديت های گردشگری 
بازهم اعمال شــده و همچنان سايت ها و اماکن 
گردشــگری، هتل ها، هتــل آپارتمان ها و مراکز 

بوم گردی با چالش جدی  تری مواجه شوند.
بــر پايه آمار ميراث فرهنگــی زنجان در ۹ ماهه 
امســال 140 ميليارد و 10 ميليون ريال تسهيالت 
کرونايی به صنعتگران و هنرمندان صنايع دســتی 
پرداخت شده اســت که اين تسهيالت در قالب 
وام های اشــتغالزايی به يک هزار و 324 هنرمند 

زنجانی ارائه شده است.
همچنين به دليل ادمه شــيوع بيماری کرونا مبلغ 

10 ميليارد و 344 ميليون ريال نيز تســهيالت به 
تاسيسات گردشگری استان زنجان پرداخت شده 
اســت که اين ميزان تســهيالت موجب شده تا 
140 نفر به چرخه فعاليت در حوزه گردشــگری 

برگردند.
يکی ديگر از تســهيالت گردشگری امهال حق 
بيمه کارفرمايان، ماليات، هزينه های آب و برق و 
گاز تا پايان امسال است که به نظر می رسد دردی 

از گردشگری زنجان دوا نکند.
کرونا 250 ميليارد ريال خســارت به تاسيسات 
گردشــگری اســتان زنجان وارد کرده و موجب 
بيکاری بسياری از فعاالن اين عرصه شده و حتی 
برخی مسووالن تاسيسات گردشگری مجبور به 

تعديل نيرو شده اند.
وضعيت صنايع دســتی هــم عليرغم فروش در 
فضای مجازی و راه اندازی فروشگاه های مجازی 

فروش دست کمی از گردشگری ندارد و رييس 
اتحاديه مسگران استان زنجان معتقد است کرونا 
موجب شده تا برخی از کارگاه های صنايع دستی 
تعديل نيرو کرده و برخی نيز تعطيلی را به عنوان 

گزينه نهايی انتخاب کنند.
ارتيشــه دار رييس اتحاديه مسگران استان زنجان 
می گويد: مشکالت صنايع دستی به شيوع کرونا 
افزايش يافتــه و نبود بيمه هم موجب شــده تا 
کارفرمايان صنايع دســتی نتواننــد کارگران اين 

صنعت را بيمه کنند.
وی ادامه می دهد: افزايش چند برابری قيمت مواد 
اوليه ، لغو سفر و اعمال محدوديت ها صنعتگران 
زنجانی را با مشکالت عديده ای در دوران کرونا 

مواجه کرده است.
اويس کيانی از فعاالن عرصه گردشــگری زنجان 
و عضو هئيت رييســه باشگاه توسعه گردشگری 

خالق هم معتقد اســت: اگر چه گردشــگری از 
صنايع پولســاز جهان اســت امــا اپيدمی کرونا 
موجب خســارت  های جبران ناپذيــری به اين 

صنعت مهم شده است.
وی ادامــه می دهد: بيــش از 100 ميليون نفر به 
صورت مســتقيم در اين صنعت فعاليت می  کنند 
که با انتشار ويروس کرونا در آستانه ورشکستگی 
قــرار دارند که ادامه اين وضعيت ضربات جبران 

ناپذيری را به گردشگری وارد می کند.
اين فعال عرصه گردشــگری می گويــد: کرونا 
موجب شده تا گردشگری در رتبه نخست زيان 
ده ترين صنعــت جهان قرار گيــرد که بايد فکر 

عاجلی برای اين صنعت شود.
کيانی برضرورت برنامه ريزی کوتاه، ميان و بلند 
مدت برای گردشگری در دوران کرونا تاکيد دارد 
و ادامه می دهد: موکول کردن اين موضوع به آينده 

گردشگری را به مشکالت بيشتری مواجه خواهد 
کرد. وی با اشاره به بيکار شدن راهنمايان تورها، 
تعطيلی مراکز و سايت های گردشگری، می گويد: 
کرونــا درس بزرگی به ما داد تا پس از اين برای 

دوران بحران هم برنامه ريزی کنيم.
»امير ارجمند« فرنشــين ميراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری اســتان زنجان در گفت و  گو 
با خبرنگار  موج رســا، اظهار داشــت: در يک 
سال گذشته و با انتشــار ويروس کرونا صنعت 
گردشــگری و صنايع دســتی در کشور و استان 
زنجان متضرر شده  و هنوز هم اين موضوع ادامه 

دارد.
وی با بيان اينکه کرونا موجب تعطيلی رويدادهای 
گردشــگری و کاهش فروش صنايع دستی شد، 
ادامه داد: ادامه درگيری اســتان با ويروس کرونا 
موجب شــد تا برنامه های گردشگری به سمت 

فضــای مجازی هدايت شــده و اکثــر برنامه  ها 
ورويدادها در فضای مجازی برگزار شد.

اين مســوول بيان داشت: قرار بود جشن رسمی 
معرفی زنجان به عنوان شهر جهانی مليله که بهمن 
سال گذشته به ثبت رسيده بود اسفند ماه برگزار 
شــود که با انتشار ويروس کرونا اين برنامه هنوز 

برگزار نشده است.
فرنشــين ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشگری استان زنجان خاطرنشان کرد: از اوايل 
اسفندماه سال گذشــته رويدادهای گردشگری، 
فعاليت های جمعی تحت الشــعاع  و  جشــن ها 
ويــروس کرونا قــرار گرفت و ســتاد خدمات 
ســفرهای نوروزی به ستاد پيشگيری از ويروس 

کرونا تبديل شد.
ارجمنــد ادامه داد: با انتشــار ويــروس کرونا، 
صنعتگران صنايع دســتی که بيشتر در روزهای 
نوروز، نيمه اول ســال و بهار و تابســتان فروش 
خوبی داشــتند متضرر شــده و تســهيالت به 

صنعتگران ارائه شود.
وی با اشــاره فرصت پيش آمده بــرای فعاليت 
در فضای مجازی با انتشــار ويروس کرونا برای 
صنعتگران، بيان داشــت: انتشــار ويروس کرونا 
موجب شــد تا صنعتگــران صنايع دســتی در 
بازاريابی و تبليغات فعاليت کرده و در صفحات 

مجازی محصوالت خود را به فروش برسانند.
اين مســوول بيان داشــت: با کوچ صنعتگران به 
فضای مجازی  رونق خوبی در زمينه فروش اتفاق 
افتاد و بر پايه آمارها ميزان فروش صنايع دســتی 
همچون چاقو و مس در شــبکه های اجتماعی و 

فروشگاه های اينترنتی افزايش يافت.
فرنشــين ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری استان زنجان يادآور شــد: مليله به 
عنوان هنر دست زنجانی ها به دليل باال بودن هزينه 
تمام شده و قيمت گران فروش کمتری داشت اما 
مس و چاقوی تزيئنی، مصرفی و آشپرخانه ای با 

فروش خوبی مواجه شد.
ارجمنــد با اشــاره به اينکه راه انــدازی پيج ها و 
فروشــگاه های اينترنتی ميزان رکود صنايع دستی 
را کاهش داد، ادامه داد:تاسيســات گردشــگری 
از جمله هتل ها، هتــل آپارتمان ها و اقامتگاه های 

بوم گردی همچنان متضرر هستند.
کرونا نشــان داد که مشاغل سنتی ديگر جايی در 
بخش گردشگری ندارند و بايد فکر جديدی برای 
صنعت گردشــگری کرد تا در دوران بحران، اين 

صنعت مهم و پولساز به کا نرود.

  »اگــر بخواهند مرمت تاق کســری به 
صورت قطعی انجام شود، بايد شرايط مهيا شده 
و آن ها رســما از ما دعوت کنند تا بالفاصله يک 
تفاهم نامه رســمی امضا شــده و پژوهشگران و 
مرمــت گران برای کار به آن منطقه بروند،  وگرنه 
شوربختانه وزارتخانه ميراث فرهنگی نمی تواند 
کاری برای مرمت و ساماندهی تاق کسری انجام 

دهد.«
به گزارش ايسنا، داســتان اين بار جدی تر شده، 
قصه ی ريزش های پی در پی تاِق کســری؛ بنايی 
تاريخی که از زمان آغاز تخريب هايش هشدارها 
نســبت به وضعيِت آن، نه فقط از سوی عراقی ها 
که از ســوی فعاالن ميراثی و برخی از متوليان و 

کارشناسان ميراث فرهنگی هم بلندتر شد.
حدود 20 روز قبل و برای دومين بار بخش هايی از 
تاق کسری فرو ريخت، اتفاقی که نه تنها مسووالن 
ميراث فرهنگی کشور عراق در طول کمتر از 10 
سال گذشته دو بار از متوليان ميراث فرهنگی ايران 
خواسته بودند تا برای مرمت، ساماندهی و در واقع 
نجاِت اين بنای تاريخی به آن ها کمک کنند، بلکه 
16 سال قبل نيز با مشاهده نخستين ترک ها روی 
اين بنای تاريخی کارشناسان ايرانی آمادگی خود 

برای مرمت اين بنا را اعالم کرده بودند.
آخرين ضربه به اين بنای عظيِم ساسانی که حتی 
بزرگ تريــن تاق ضربی شناخته شــده  جهان نيز 
ناميده می شــود، در طول يک هفته گذشته به آن 
وارد شــد. خبر و تصاوير اين اتفاق يکشنبه، 14 
دی ماه از طريق برخی افراد فعال در شــبکه های 
اجتماعِی عراق در بغداد منتشــر شد و درباره اش 

نوشــتند »همزمان با آغاز سال 2021 
بخشی از سقف اين بنای تاريخی فرو 
ريخت.« به دنبال بــروز دوباره ی اين 
اتفاق، نخست درخواست هايی که از 
چند ســال قبل تا امروز برای توجه و 
رســيدگی به اين بنای تاريخی مطرح 
شــده بودند، يادآوری شــد و بعد از 
راه افتــادن کارزاری مردمی که هنوز 
در حال جمع آوری امضا برای ارسال 
به دفتر وزير ميراث فرهنگی هستند و 
تا کنون بيش از ۹000 نفر آن را امضا 
کرده اند، از ســوی ديگر نيز تعدادی 
از هنرمندان و فعاالن فرهنگی هم در 
نامه ای سرگشاده از دو دولت ايران و 
عراق درخواست کردند تا با مرمت و 
ايجاد پايــگاه حفاظت و پژوهش تاق 
کسری و ثبت منظر فرهنگی اين بنای 
تاريخی در فهرســت ميراث جهانی 

يونسکو »تاق کسری را نجات دهند.«
پس از آن نيز مدير عامل صندوق توسعه صنايع 
دستی و فرش دســتباف و احيا و بهره برداری از 
اماکــن تاريخی - فرهنگی کشــور در نامه ای با 
مونسان، وزير ميراث فرهنگی اعالم آمادگی اين 
صندوق را برای مرمت تاق کســری اعالم کرد و 
چندی بعد نيز انجمن علمی باستان شناسی ايران 
عالوه بر درخواست برای مرمِت ايوان کسری، از 
مونسان خواست تا زمينه ی حضور باستان شناساِن 
ايرانی در تيسفون فراهم و رايزنی شود تا اين اثر 
ايرانی در اولويت عراق برای ثبت در يونسکو قرار 

گيرد. اين که بگويند مشــتاق هستيم تيم مرمتی 
بيايد تا دعوت رســمی از ميراث شــود، دو چيز 

متفاوت اند
و حاال محمد حســن طالبيــان - معاون ميراث 
فرهنگی وزارتخانه ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دســتی - در گفت وگو با ايسنا حرف های 
متفاوتی از نوع دعــوت متوليان ميراث فرهنگی 

عراق برای مرمت تاق می زند.
او بــا بيان اين کــه تا زمانی کــه هماهنگی های 
کامــل از ســوی وزارت فرهنگی عــراق انجام 

نشــود، وزارتخانه ميراث فرهنگی نمی تواند تيم 
پژوهشــگران و مرمت گران خود را برای بررسی 
ميدانی و مذاکره در مورد مرمت تاق کســری به 
اين کشــور مامور کنند، می گويد: متوليان ميراث 
فرهنگی عراق از حدود سه سال قبل تا کنون چند 
بار اين تمايل را ابراز کرده اند، اما هيچ کاری را به 
صورت رســمی برای حضور تيم ايرانی در تاق 
کســری انجام نداده اند، و هميشه اصرار از طرف 

ايرانی و سفارت ما در عراق بوده است.
او ادامه می دهد: حتی زمانی که معاون گردشگری 

و مدير امور پايگاه های وزارتخانه در 
نشســت ای در عراق با آن ها شرکت 
داشتند اين بحث مطرح شد ولی گاهی 
طرف عراقی و گاهی نهادهای متولی 
در کشور با داليلی مانند امنيت، کرونا 
يا مــوارد ديگر ســفر را به مصلحت 

ندانستند و کار به آينده موکول شد.
وی با اشــاره به اين که اگــر متوليان 
ميراث فرهنگی در عراق رسما بپذيرند 
و يک تفاهم نامه با ايران امضا کنند که 
اقداماتی که آن ها بايد انجام دهند چه 
خواهد بود و امنيت کارشناسان ميراث 
فرهنگی ايران تامين شــود، اين اتفاق 
رخ می دهد، می افزايد: در اين شرايط 
پژوهشــگران و مرمت گــران ايرانی 
برای مطالعه ی وضعيت ايوان مدائن و 
مرمت تاق کسری به اين منطقه مامور 
می شوند. او با بيان يک مثال که وقتی 
قرار بر حضور يک تيــم ايتاليايی در 
کشور برای انجام اقدامات مرمتی يا کاوش باشد، 
من به عنوان معاون ميــراث فرهنگی وزارتخانه 
بايــد از دولت اجازه بگيرم و از آن کارشناســان 
دعوت رســمی کنم، ادامه می دهد: در ادامه نيز با 
برنامه ريزی و امضای تفاهم نامه ی دو جانبه کارها 
طبق روال انجام می شود، آن تيم کارشناس بدون 
دعوت رســمی نمی تواند وارد شود، قضيه برای 
مرمت گران و پژوهشگراِن تاق کسری نيز به همين 

شکل است، بايد رسما اعالم کنند.
طالبيان تاکيد می کند: اين که بگويند مشتاق هستيم 

تيم مرمتی بيايد تا انجام دعوت رسمی از ميراث 
فرهنگــی؛ دو چيز متفاوت اســت. واقعيت اين 
است که بايد به نحوی موضوع مديريت شود که 
احساس مداخله در امور داخلی يک کشور تلقی 

نشود.
وی با بيان اين که متوليان ميراث فرهنگی کشورمان 
در برنامه ريــزی اوليه ای که انجام داده اند يک تيم 
پژوهشگر، گروه مستندساز، طراح و مرمت گر بايد 
برای تجهيز کارگاه به آن منطقه بروند تا عمليات 
اضطراری انجام شود، ادامه می دهد: اگر بخواهند 
مرمت تاق کســری بــه صورت قطعــی انجام 
شــود، ما )وزارتخانه ميراث فرهنگی( آماده ايم، 
نامه نگاری ها نيز انجام شــده اند و تقريبا هر هفته 
پيگيرِ کار هستيم، تا زمانی که شرايط مهيا شود و 
آن ها رسما دعوت کنند و بالفاصله يک تفاهم نامه 
رسمی امضا شود تا پژوهشگران و مرمت گران ما 

برای کار به آن منطقه بروند.
طالبيان بــا تاکيد بر اين کــه در صورتی که اين 
اقدامات انجام نشود، شوربختانه وزارتخانه ميراث 
فرهنگی نمی تواند کاری برای مرمت و ساماندهی 
تاق کسری انجام دهد، می گويد: اين اقدام را در 
اولويت گذاشته ايم و مترصد هستيم تا به محض 
رفع موانع حتما انجام شــود. حتی طيف وسيعی 
از همکاران و کارشناسان خارج از وزارتخانه نيز 
برای بررســی و مرمت  اين بنای تاريخی اظهار 
تمايل کرده اند که به محض تاييد ماموريت توسط 
وزارت امــور خارجــه و وزارت فرهنگ عراق 
نخستين گروه برای بازديد و مذاکره به عراق اعزام 

می شود.

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

تا دعوت رسمی عراق نباشد، برای بازسازی تاق کسری نمی رویم


