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ناقوس کرونا در روستای 
سونتو ماه نشان
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واکسن کرونا به ۳۵۲ بیمار دیالیزی 
زنجان تزریق می شود نوروز  پیروز در راه است

۲۱ اسفند روز بزرگداشت 
شاعر ایران دوست

 نظامی گنجوی گرامی باد
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 مسوول قرارگاه مرکزی جهادسازندگی و 
محرومیت زدایی سپاه )کوثر( گفت: سپاه عالوه بر 
ترویج ازدواج آسان، به دنبال شکستن کمر طالق 

در کشور نیز است.
سردار ســید ضیاءالدین حزنی در حاشیه آیین 
اهدای ۳۵۵ سری جهیزیه به نوعروسان زنجانی، 
در جمع خبرنگاران با یادآوری اینکه ماموریت 
اصلی و اساسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
دفــاع از نظام مقــدس جمهوری اســالمی و 
ایجاد امنیت پایدار در کشــور است، اظهار کرد: 
ســپاه در کنار ماموریت اصلی و اساسی خود، 
محرومیت زدایــی، مــردم داری، مردم یــاری و 
مردم دوستی را سرلوحه کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه ســپاه عالوه بر ایجاد امنیت و 
دفــاع از مزرهای کشــور در تهیه جهیزیه برای 
نیازمندان اقدامات ارزشمندی انجام داده است، 
تصریح کرد: قــرارگاه مرکزی محرومیت زدایی 
ســپاه با کمک همه آحاد مردم و نیز خیرین در 
راستای ترویج ازدواج آسان گام های خیلی خوبی 

را در سطح کشور برداشته است.
این مسوول با بیان اینکه زوج هایی که در برخی 
استان ها برای تهیه اقالم اساسی خود احتیاج به 
کمک داشتند، به تناسب تعداد جمعیت آن ها در 

هر اســتان، به همت خیرین کارهای شایسته ای 
انجام شــده است، عنوان کرد: ســپاه عالوه بر 
ترویج ازدواج آسان به دنبال شکستن کمر طالق 
و نیز افزایش فرزندآوری در خانواده های ایرانی ها 
است که در این راستا هم اقدامات خوبی انجام 

شده است.
حزنی با بیان اینکه امســال جهیزیه های زیادی 
به نوعروسان نیازمند در سطح کشور اهدا شده 
اســت، گفت: همه اقالم اساسی این جهیزیه در 

ســال جهش تولید و در کارخانجات ایرانی به 
دست کارگران ایرانی برای عروس و دامادهای 

ایرانی تولید و توزیع شده است.
مسوول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه با اشاره به 
اینکه باید بیش از پیش قدم های موثری در راستای 
محرومیت زدایی در سطح کشور برداشته شود، 
تاکید کرد: نباید زوجی داشــته باشیم که منتظر 
جهیزیه باشــند، بنابراین باید زمینه ازدواج های 

آسان را در کشور ایجاد کنیم.

مسوول قرارگاه محرومیت زدایی سپاه )کوثر(:

سپاه به  دنبال ترویج ازدواج آسان است

به سود شماست

تبلیغات در

6

مسووالن 
به فکر 

هنرمندان 
نیستند

از قول ها و وعده هایی که عملی نمی شود 
ناراحت و ناراضی هستیم

ساسان قجر هنرمند پيشکسوت پانتوميم و کارگردان تئاتر:
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 فرنشین انجمن کلیوی استان زنجان گفت: 
واکسیناسیون کرونایی ۳۵۲ بیمار دیالیزی این استان 
تا پایان ســال کنونی به پایان می رسد و برای ۸۰۳ 
بیمار پیوندی نیز به تدریج این اقدام مهم پیشگیرانه 

انجام خواهد شد.
به گزارش زنگان امروز، محمدرضا طهماسبی در 
نشست خبری به مناسبت روز جهانی کلیه افزود: 
در برنامه ریزی انجام گرفته  از هفته های گذشــته 
واکسیناسیون کرونایی بیماران کلیوی استان اعم از 
دیالیزی و  پیوندی در مرکز بهداشــتی شماره پنج 
زنجان آغاز شده است و در این باره مشکلی وجود 

ندارد.
وی اضافــه کرد: این انجمن تالش دارد با  ارزیابی 
و شناسایی مشــکالت کلیوی، دیالیزی و با کمک 
خیرین مشکالت این قشر را رفع کند و از طرفی با 
انجام برنامه ریزی، بیماران واجد شرایط از چرخه 

دیالیز خارج شوند تا به زندگی عادی باز گردند.
 این مسوول با بیان اینکه در روز جهانی کلیه کاشت 
۴۶ اصله نهال به تعداد بیماران پیوندی این انجمن 
انجام شد ادامه داد: درطی یکسال کرونایی، انجمن 
کلیوی استان تنها انجمن کشوری است که توانست 

همه بیماران هدف بیمارســتان ولی عصر)عج( را 
برای خدمات رسانی بهینه به این مکان انتقال دهد.

وی اظهار داشــت: در زمــان حاضر بخش دیالیز 
انجمن کلیوی زنجــان دارای ۲۸ تخت رایگان با 
ظرفیت پذیرش در ســه شیفت است که از ابتدای 
همه گیری ویروس کرونا و انتقال بیماران بیمارستان 
ولیعصر)عج( به بخش دیالیــز انجمن ۱۷۰ بیمار 

دیالیزی در این بخش تحت درمان هستند.
طهماسبی افزود: بیماران کلیوی از جمله بیمارانی 
هســتند، به دلیل شرایط بیماری، مصرف داروهای 
خاص، ایمنی بدن آنان بســیار پایین تر اســت که 
نگهداری از آنان در شــرایط حاکم، ســختی های 

خاص خود را دارد.
مدیر انجمن کلیوی استان زنجان ادامه داد: فعالیت 

انجمن ها و خیریه های سالمت در ۲ بخش حمایتی 
و کاهش بیماری است که ساماندهی مشارکت های 
مردمی بــرای حمایت از بیماران و پیشــگیری از 
بیماری اهمیت زیادی دارد و برای تحقق این مهم 
انجمن خیریه کلیوی زنجان خدمات را به بیماران 

ارائه و دستور کار خود دارد.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون در انجمن کلیوی 
زنجان حدود۲ هزار پرونده بیمار مراقبتی، پیوندی و 
دیالیزی تشکیل شده است که از این تعداد یک هزارو 
۵۵۰ بیمار با پیوند کلیه و مراقبت از چرخه دیالیز 
خارج و به فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهند و 

این از افتخارات انجمن به شمار می رود.
وی یادآور شد: با توجه به شیوع کرونا و تحریم های 
دارویی موجود، قیمت داروها افزایش پیدا کرده و 
تغییر دارو ایرانی و خارجی مورد اســتفاده بیماران 

مشکالتی را برای آنان به وجود آورده است.
به گفته  طهماســبی، در ارتباط با داروهای پیوندی 
و دیالیــزی کمبودی وجود ندارد و  انجمن کلیوی 
اســتان تالش خود را برای تامین داروی مورد نیاز 
بیماران به کار بسته است تا بیماری بدون دارو نماند، 
اما شوربختانه کیفیت داروها کاهش پیدا کرده است.

فرنشین انجمن کلیوی استان زنجان:

واکسن کرونا به ۳۵۲ بیمار دیالیزی زنجان تزریق می شود مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
هشدار داد:

مردم در سنت خانه تکانی 
بر مصرف بهینه آب
توجه داشته باشند

 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان با تاکید بر ضرورت توجه به 
رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از آب 
در سنت خانه تکانی توسط مردم در آستانه 
سال نو، نســبت به مصرف نادرست و غیر 

اصولی از این مایه حیات بخش هشدار داد.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: با تبریک 
پیشاپیش حلول سال نو، با توجه به در پیش 
بودن نوروز باستانی و همزمانی انجام سنت 
خانه تکانی با اوج گیــری کرونا و افزایش 
مصــارف بهداشــتی آب، ضروری اســت 
مشترکین اســتان در مدیریت مصرف آب 

اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: در همین راســتا شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان با تاکید بر صرفه جویی 
مصرف آب و حذف مصارف غیر ضروری، 
از کلیه مشترکین خود درخواست می نماید 
از موکول نمودن مصارف به روزهای پایانی 
سال خودداری نمایند تا قطعی و یا افت فشار 

آب نداشته باشیم.
این مســوول خاطرنشان کرد: رفت و روب 
منزل با حداقل آب، استفاده از ماشین لباس 
شــویی با حداکثر ظرفیت، نظافت حیاط و 
پارکینگ با حداقل آب، استفاده از سطل آب 
در شستن خودرو و فرش ها و کوتاه کردن 
زمان استحمام از جمله راهکارهایی است که 
می تواند استفاده از جریان مستمر آب را برای 

تمام مشترکین محقق سازد.
جزء قاسمی بیان داشت: خانه تکانی، سنتی 
است که برگرفته از تازگی و نو شدن است 
که با توجه به خشکســالی های گذشــته و 
بحران کم آبی، ضروری است در این روزها 
و انجام نظافت آخر ســال در مصرف آب 

صرفه جویی شود.

خبـرخبــر

فرنشین پدافند غیرعامل استانداری زنجان:
تجمعات به دادگستری 

معرفی می شود

 فرنشین پدافند غیرعامل استانداری 
زنجان گفت: برگــزاری هر گونه تجمعی 
در شــرایط کنونی به دادگســتری معرفی 

می شود.
به گزارش مهر، محمود زمانی در هشــتاد 
و یکمین نشست ســتاد مدیریت و مقابله 
با کرونا که در اســتانداری زنجان برگزار 
شــد، با بیــان اینکه یکــی از دغدغه های 
اصلی در شرایط امروز، برگزاری هر گونه 
تجمع که باعث به خطر افتادن ســالمت 
افراد می شود، است، افزود: بر همین استان 
و برای جلوگیری از شــیوع بیش از پیش 
کوویــد- ۱۹ با هر گونــه تجمع برخورد 

قانونی خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکه در شــرایط کنونی 
به هیچ وجه ســهل انگاری و عادی انگاری 
در زمینــه رعایت پروتکل های بهداشــتی 
از ســوی هیچ کس قابل قبول نیست و در 
صورت گزارش، با تجمع کنندگان برخورد 
خواهد شد، تصریح کرد: شوربختانه طبق 
گزارش های واصله، ســهل انگاری در دو 
روستای استان زنجان و برگزاری تجمعات 
باعث شــد تا افراد زیادی در این روستا به 

بیماری کرونا مبتال شوند.
فرنشین پدافند غیرعامل استانداری زنجان 
با اشاره به اینکه یکی دیگر از روستاهایی 
که شــاهد تجمــع در آن بودیــم، مربوط 
به شهرســتان ایجرود اســت، اظهار کرد: 
شــوربختانه برخالف روســتای قبلی که 
همکاری خوبی با کادر درمانی و مسووالن 
داشتند، اهالی این روستا که تست کرونای 
۱۳ نفر در آن مثبت اعالم شــد، همکاری 
خوبی به عمل نیاوردند که همین امر باعث 

معرفی به دادگستری شد. 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: 
در سایه بی توجهی به سفارش های مبارزه با کرونا، 
تست ۵۳ نفر از ســاکنان روستای سونتو ماه نشان 

مثبت اعالم شده است.
به گزارش زنگان امروز، پرویز قزلباش شــامگاه 
در نشست ســتاد کرونای زنجان با بیان اینکه در 
مجموع تا بــه امروز ۴۸ هــزار و ۱۶۷ نفر بیمار 
کرونایی در استان شناسایی شده است، عنوان کرد: 
مجموع کل نمونه هایی که چه در بحث سرپایی و 
چه در بحث بستری اخذ شده نیز ۳۸۰ هزار ۴۸۰ 

نمونه بوده است.
وی تاکید کرد: یکی از مواردی که در کرونا همواره 
مدنظر بوده، بحث مبتالیان سرپایی است که نسبت 
بــه هفته قبل که ۵۲۱۵ نفر مراجعــه به مراکز ۱۶ 
ساعته را داشــتیم، این عدد در این هفته به باالی 

۶۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
این  مسوول با اشاره به پیگیری های بسیار جدی در 
شهرستان ها برای مقابله با کرونا توسط مسووالن 
مربوطه، ادامه داد: در سایه همین پیگیری ها، درصد 

PCR مثبت در ابهر کــه در هفته دوم ۱۴.۶ درصد 
بوده به ۱۱ درصد رســیده و نسبت رهگیری نیز 
افزایش یافته است. همچنین در ایجرود PCR مثبت 
باالی ۱۵ درصد بود که خوشــبختانه با اقدامات 

انجام شده به ۴.۶ درصد رسیده است.
وی با توضیح این  مطلــب که خدابنده نیز از ۹.۷ 
درصد PCR مثبت با افزایش تست و رهگیری که به 
باالی ۱۸ درصد رسیده بود، به ۴.۶ درصد رسیده 
اســت، افزود: در خرم دره نیز که در بحث کرونا و 
نحوه رفتار آن همواره در صدر اخبار اســت، در 
هفته دوم باالی ۱۷ درصد PCR مثبت داشتیم که با 
رهگیری هایی که انجام شده حاال به ۱۱ نفر به ازای 

هر مبتال رسیده، یعنی به ۷ ۹. درصد رسیده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، میزان درصد 
مثبــت PCR در زنجــان را ۱۰ درصد، ســلطانیه 
۶ درصــد و طارم را نیــز ۵.۶ درصد اعالم  کرد و 
گفت: تعداد رهگیری  در این شهرستان ها نیز روند 

افزایشی داشته است.
قزلبــاش بــا اشــاره به مســائل پیش آمــده در 

روستای سونتو ماه نشــان که در اثر بی توجهی به 
دســتورالعمل های مبارزه با کرونا رخ داده است، 
متذکر شد: در این روســتا باالی ۲۰۰ تست اخذ 
شده که تست بیش از ۵۰ نفر از اهالی مثبت بوده 

است.
وی با بیان اینکه مســافرت یکی از اهالی به آبیک 
و آلوده شــدن وی و متعاقب آن برگزاری جشن 
تولد توســط یکی از اهالی و آلوده شدن مهمانان، 
این روســتا را تبدیل به کانون بحران کرده است، 
افزود: برای کنترل بیماری در این روستا تقریباً همه 
محدودیت ها اجرا شده و انجام تست از روستائیان 

نیز ادامه دارد.
قزلباش با تاکید بر اینکه حال عمومی بیماران این 
روستا خوب اســت، بیان کرد: یکی از دغدغه ها 
در این حوزه تامین معیشــت اهالی بود که در این 
راستا بسیج و سپاه پیگیر معیشت روستائیان بوده و 

همکاری خوبی در این زمینه دارند.
وی بــا بیان اینکه دو مدرســه این روســتا نیز به 
نقاهت گاه اختصاص یافته و در حال تجهیز است، 

گفت: کنترل آمد و شد به شدت در روستای مذکور 
انجام  می شود و بسته های معیشتی و اقالم بهداشتی 

نیز بین روستائیان در حال توزیع است.
این مسوول با تاکید بر اینکه مردم همکاری خوبی 
با عوامل بهداشت در این روستا دارند، اظهار کرد: 
هم اکنون یکی از دغدغه های اصلی روســتائیان، 

مسافرت های احتمالی نوروزی به روستا است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان زنجان با 
پرداختن به این  مطلب که در بحث بیماران سرپایی 
افزایش آمارها کنترل شده است، افزود: در مجموع 
در استان درصد مثبت تست ها اعم از PCR و تست 

سریع ۸.۸ درصد است.
وی با توضیح این  موضوع که خوشبختانه در حوزه 
بستری ها وضعیت پایداری داریم، خاطرنشان کرد: 
کانون های مختلف طغیان در اســتان را داریم که 
مدام کنترل می شود، زیرا اگر این کانون ها دست به 
دست هم دهند و کوچک ترین غفلتی در مدیریت 
بیماری و رعایت پروتکل های بهداشــتی صورت 

گیرد، شاهد طغیان بیماری خواهیم بود.

ناقوسکرونادرروستایسونتوماهنشان

 عملیات اجرایی فراسامانه هوشمندسازی 
مراکــز اتفاقات )همــا( در زنجــان با حضور 
دکترصادقیان مسوول اجرای طرح هما در کشور 

بررسی شد.
به گزارش زنگان امــروز، به دنبال اجرای طرح 
هوشمندسازی مراکز اتفاقات )هما(، دکترصادقیان 
مســوول اجرای طرح هما در کشور از شرکت 
مــادر تخصصی توانیر عالوه بر بررســی نحوه 
اجرای طرح هما بــا مهندس علیزاده مدیرعامل 

توزیع برق استان زنجان دیدار کرد.
دکتر صادقیان با قدردانی از اقدامات انجام شده 

در جهت ارائــه ۱۰۰ درصد خدمات به صورت 
غیر حضوری توســط مدیران اجرایی و تمامی 
پرسنل توزیع برق زنجان، افزود : استان زنجان در 
حوزه اجرای طرح هما جزو شرکت های پیشرو 

در کشور است.
مهنــدس علیــزاده در این دیدار تاکیــد کرد:  با 
اســتقرار طرح هما تمامي عملیات و فرآیندهاي 
ثبت خاموشــي تا رفع آن توسط نواحي و اکیپ 
هــاي عملیاتي به صورت کاماًل هوشــمند و از 
طریق درگاه هاي ارتباطي متنوع در شرکت توزیع 

برق زنجان به صورت یکپارچه انجام مي گیرد.

وی افزود: رســالت طرح هما، مدیریت کاهش 
زمان خاموشــی، رفع عیب و ایمن سازی مسیر 
تغذیه ی فیدرهاســت که در سال کنونی توسط 
امور دیســپاچینگ شرکت به بهره برداری  رسیده 

است.
مدیرعامل توزیع برق زنجان تاکید کرد: طرح هما 
موجب هوشمندســازی مرکز اتفاقات شده و در 
کل اهداف اصلی طرح هما شامل ایجاد رویه ی 
هوشــمند، یکسان، اســتاندارد، مکانیزه کردن و 
هوشمندســازی عملیات رفع خاموشــی است؛ 
همچنین با راه اندازی و اســتفاده از ســامانه های 

خدمات غیر حضــوری مشــترکان، مراجعات 
حضوری بــه امورهای برق تابعــه در روزهای 

کرونایی کاهش خواهد یافت.
مهندس علیزاده تصریح کرد: با اجرای طرح هما، 
داده های مربوط به ثبت خاموشی با دقت و کیفیت 
باال ثبت شده و شاخص های قابل اندازه گیری در 
جهت ارزیابی و شناســایی نقاط ضعف و قوت 
عملکرد واحدهای اجرایی در دسترس خواهد بود.

مهندس جوادی معاون بهره برداری ودیسپاچینگ 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان نیز با 
تشــریح فعالیت های صورت گرفتــه ، گفت : 

طرح هما امکان شناسایي موقعیت مشترکین در 
 ،)GIS شبکه برق )از طریق سامانه هاي اطالعاتي
شناسایي خاموشي هاي با برنامه و بي برنامه در 
شبکه تا اعالم حادثه و اعزام خودروهاي عملیاتي 

به محل حادثه )از طریق ســامانه موقعیت یاب 
مکاني(، تماماً به صورت مکانیزه، هوشــمند و 
بدون دخالت اپراتورهاي انســاني فراهم شــده 

است.

 مدیرعامل توزیع برق استان زنجان خبر داد

زنجان، پیشرو در اجرای طرح هما

مســوول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور فرماندهی انتظامی اســتان زنجان گفت: 
ســاعات کاری مراکز تعویض پالک و شماره 
گذاری خودرو این اســتان به منظور جلوگیری 

از تجمع افراد تغییر پیدا کرد.
ســرهنگ محمدحســن خلجــی، در گفت و 
گو با خبرنــگار ایرنا، افــزود: در زمان حاضر 
ســاعت کاری این مراکز از ســاعت ۷ صبح تا 
۱۷ بعدازظهر اســت که به حتم این تصمیم در 
جلوگیری از ازدحام مراجعان و ارایه خدمات به 

موقع و مطلوب تر، اثرگذار خواهد بود.  
وی اظهار داشت: فعالیت ها و ارایه خدمات در 
مراکز تعویض پالک و شــماره گذاری خودرو، 
برابر دستورالعمل ستاد مبارزه با ویروس کرونا 
و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی صورت 
می گیرد و از خریداران و فروشندگان خودروها 
درخواســت می شــود از آوردن همراه به این 
مراکز به جد پرهیز کنند و برای حفظ ســالمت 
خــود و دیگــران و جلوگیــری از ابتال به این 
بیماری منحوس، ملزومات بهداشــتی همچون 

استفاده از ماسک و دســتکش و همراه داشتن 
لوازم اداری مورد نیاز از جمله خودکار را بسیار 

جدی بگیرند.
 مســوول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 

راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان در باره منع 
آمد و شد شبانه خودروها نیز گفت: پلیس راهور 
زنجان در این باره بســیار جدی و پی گیر است 
و به همین خاطر نیز تعداد تیم های گشــت را 

به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی، افزایش 
داده است. خلجی، افزود: رانندگانی که نسبت به 
منع آمد و شد شبانه خودروها بی تفاوت باشند 
در این صورت تخلف آنان از سوی عوامل گشت 
پلیس راهور و دوربین های نظارتی، ثبت شده و 
بدون هیچ اغماضی نسبت به اعمال جریمه اقدام 

خواهد شد.
وی، مبلغ جریمه درنظر گرفته شده را ۲ میلیون 
ریال ذکر کــرد و اظهار داشــت: پلیس راهور 
زنجان به عنوان مجری طرح منع آمد و شد شبانه 
خودرویی است و از شهروندان درخواست دارد 
در راستای اجرای این طرح، تعامل و همکاری 
بهتر و بیشــتری داشته باشند تا پلیس مجبور به 
اعمال قانون )جریمه( نشود. خلجی با بیان اینکه 
محدودیت های ترافیکی از ســاعت ۲۱ شب تا 
۳ بامداد اعمال می شود، تصریح کرد: هم اکنون 
آمد و شــد شبانه خودروها در زنجان نسبت به 
روزهای گذشته کاهش پیدا کرده است که امید 
می رود این روند کاهشــی کــه با هدف حفظ 

سالمت عموم مردم است همچنان تداوم یابد.

ساعت کاری مراکز تعویض پالک خودرو در زنجان تغییر کرد
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 معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری 
زنجان با بیان اینکه هم اکنون حدود ۸۰ دســتگاه 
اتوبوس در شــهر زنجان فعالیت می کند، گفت: 
تعداد استاندارد اتوبوس مورد نیاز شهر زنجان ۱۴۰ 
دستگاه است اما کمبود ۶۰ دستگاه از مناطق دیگر 

جبران شده است.
سعید عباسی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
در باره مشــکل ترافیکی مرکز شهر زنجان به ویژه 
در خیابان های ســعدی و امام)ره( به دلیل اصالح 
خطــوط اتوبوســرانی اظهار داشــت: این مورد 
می تواند یکی از دالیل ترافیک باشــد اما مشکل 
ترافیکی مرکز شهر زنجان فقط این موضوع نیست.
وی مشــکل اصلی ترافیک در هسته مرکزی شهر 
زنجان را اســتفاده از خودروی شخصی دانست 
و خاطرنشــان کرد: مشــکل اصلی این است که 
شــهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده 
نکرده و حتی برای کارهــای جزئی با خودروی 

شخصی خود به داخل شهر می روند.
عباســی با بیان اینکه استفاده از ناوگان حمل ونقل 

عمومی باید فرهنگسازی شود، افزود: به دلیل عدم 
استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی، اتوبوس های 
شهری با کمترین تعداد مسافر، آمد و شد می کنند 
و شــهرداری نیز مجبور به پرداخت یارانه روزانه 

به آن هاست.
معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری زنجان 
تاکید کرد: باید بر روی مســاله فرهنگسازی، کار 

شود تا مردم از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.
وی در پاسخ به اینکه علت سوار نشدن شهروندان 
به اتوبوس و استفاده از خودروی شخصی، تعداد 
کم اتوبوس هــا و دیر آمدن آن ها به ایســتگاه ها 
اســت، گفت: این مورد را قبول ندارم زیرا خودم 
به صورت ناشناس، سوار اتوبوس یکی از مسیرها 
شدم و ســر وقت می آیند ضمن اینکه شهروندان 
می توانند دیــر آمدن اتوبوس ها را گزارش کنند تا 

پیگیری کنیم.
عباســی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۸۰ دستگاه 
اتوبوس در شــهر زنجان فعالیــت می کند، اظهار 
داشت: تعداد اســتاندارد اتوبوس مورد نیاز شهر 

زنجان ۱۴۰ دستگاه است اما کمبود ۶۰ دستگاه از 
مناطق دیگر جبران شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ دســتگاه اتوبوس شهرداری 
نیز بالاســتفاده بوده که به دنبــال پیمانکار بخش 
خصوصی برای به کارگیری و ارائه خدمات آن ها 
در شهر زنجان اســت، خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این ها شهرداری در نظر دارد تا تعدادی اتوبوس نیز 

از شهر اردبیل در زنجان به کارگیری کند.
معاون شــهردار زنجان تصریح کرد: زنجان طبق 
استاندارد ۶۰ دستگاه کمبود اتوبوس دارد که این 
مســاله از اطراف شهر مانند فاز ۶ گلشهر و کوی 
نانوایان تامین شــده تا مشکلی برای آمد و شد در 

داخل شهر زنجان وجود نداشته باشد.
وی افــزود: مشــکل کمبود اتوبوس هــا را انکار 
نمی کنیم اما این کمبــود از مناطق اطراف، جبران 
شــده اســت ضمن اینکه باید فرهنگسازی شود 
تــا مردم برای رفت وآمد در مرکز شــهر، کمتر از 
خودروی شــخصی اســتفاده کرده و استفاده از 

ناوگان حمل ونقل عمومی را جایگزین آن کنند.

 معاون شهردار زنجان خبر داد؛

کمبود 60 دستگاه اتوبوس شهری در زنجان

 معاون اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان زنجان گفت: نظارت ها بر حمل و نقل 
جاده ای زنجان به ویژه ناوگان مسافربری در عید 

نوروز در استان زنجان افزایش می یابد.
علی مدقالچی در گفت و گو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشت: هیچ نوع پیش فروش بلیط برای سفر 
در عید نوروز در اســتان زنجان انجام نمی شود و 
تنهــا فعالیت اداره کل در عید نوروز در این زمینه 
کنتــرل رعایت پروتکل های بهداشــتی و ایمنی 

خواهد بود.

وی با بیان اینکه رانندگان قبل از سفر باید نسبت 
به ضد عفونی کردن اتوبوس اقدام کنند، ادامه داد: 
ارائه پک بهداشتی شــامل ماسک و پد الکلی به 

مسافران ضروری است.
این مسوول با اشــاره به اینکه وضعیت سالمت 
مســافران قبل از سفر از طریق کد ملی در سامانه 
رصد می شــود، ادامه داد: مســافر و اتوبوس در 
ترمینال و در طول مســیر مورد بررسی قرار می 
گیرند تا پروتکل های بهداشــتی رعایت شــده و 

مسافر بیماری نیز از ناوگان استفاده نکند.

معاون حمل و نقــل جــاده ای اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان بیان داشت: 
اتوبوس ها تنهــا از ۵۰ درصد ظرفیت خود برای 
مسافرگیری استفاده می کنند و در هر ردیف تنها 

دو نفر مسافر قرار می گیرد.
مدقالچی بیان داشت: در صورت تخلف از سوی 
راننــدگان در زمینه عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و مســافرگیری، کارت ناوگان غیرفعال 

شده و اجازه فعالیت به آن راننده داده نمی شود.
وی با اشــاره به اینکه در صورتــی که راننده ای 

خواب بوده و دوربین را دستکاری کند بالفاصله 
از مرکز مانیتورینگ با وی تماس گرفته شــده و 
تذکر الزم داده می شود، گفت:  رانندگان متخلف 
به کمیسیون های ۱۱ و ۱۴ ارجاع داده می شوند تا 

اعمال قانون انجام شود.
این مســوول از برگزاری گشــت های مشترک با 
پلیس راه به دلیل شرایط کرونا در روزهای نوروز 
خبرداد و گفت: رانندگان از مبدا تا مقصد نظارت 

می شوند.
معاون اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 

اســتان زنجان ادامه داد: هم اکنون ۱۴۰  دســتگاه 
اتوبوس در استان زنجان فعالیت می کند ۷۳ دستگاه 

وی آی پی است است.
مدقالچی با بیان اینکه به دلیل شرایط بیماری کرونا، 
بخشنامه ای برای پیش فروش بلیط اتوبوس ارائه 
نشده است، افزود: امسال ستاد تسهیالت سفر فعال 
نسبت و فقط و کنترل ایمنی و بهداشتی انجام می 
شــود تا بیماری کرونا از ظریق ناوگان اتوبوسی 

گسترش نیابد.
وی یادآور شد: ضروری است مردم هم تخلفات 

ناوگان و رانندگان اتوبوس را از جمله نداشــتن 
ماســک و مســافرگیری اضافه را اطالع دهند تا 

مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

 معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان خبرداد؛

افزایش نظارت ها بر ناوگان مسافربری زنجان در عید نوروز

شرکت آب منطقه ای زنجان در راســتای اجرای مــاده 3 آیین نامه تعیین حد حریم و بستر 
و حریم رودخانه ها و انهار و .... به اطالع کلیه اشــخاص ذینفع در محدوده رودخانه قوری چای 
شهرســتان خرم دره می رساند: که حدود بســتر و حریم رودخانه قوری چای از محدوده روستای 

ویستان پایین تا محل تقاطع با رودخانه کبیر )ابهررود( تعیین گردیده است. 
بنابراین کلیه اشــخاص ذینفع می توانند جهت کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شده از 
تاریخ انتشــار این اطالعیه ظرف مدت یک ماه به امور منابع آب شهرســتان طارم، زنجان، خرم 
دره، ابهر و ماهنشــان مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه سوابق و 
مستندات ابرازی کتباً به امور منابع آب خرم دره ارایه و رسید دریافت نمایند تا پس از رسیدگی های 
الزم، پاسخ قانونی اعالم گردد. بدیهی است در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مذکور، 
بستر و حریم تعیین شده، بر اساس مقررات قطعی تلقی می گردد و اعتراض های بعدی، قابل قبول 

نخواهد بود. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان

   آگهی اعالم حدود بستر و حریم رودخانه های مطالعه شده استان
شرکت آب منطقه ای زنجان

  بازه 1- رودخانه های ویستان، الوند، صائین قلعه، چرگر و بوئین

بازه 2- رودخانه های گیالنکشه، تشویر، تسکین، دستجرده، شیت و شیرین سو

بازه 3- رودخانه های اندآباد، ایلی بالغی و قشالجوق
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انسداد 5 حلقه چاه غیر 
مجاز در منطقه انگوران 

شهرستان ماهنشان

  مدیــر امــور منابــع آب انگوران 
گفت: با تالش گروه گشــت و بازرســی 
و با همکاری کارشناســان حقوقی و اخذ 
دستور قضایی در یک هفته گذشته ۵ حلقه 
 چاه غیرمجاز شناســایی ، مسلوب المنفعه 

و پر شد.
به گزارش زنگان امــروز، »احمدطاهری« 
افزود: چاه های غیرمجاز مســدود شده در 
اراضی روســتا های دوزکند و بیشــتریک 
منطقه انگوران از توابع شهرستان ماهنشان 

قرار داشت.

تقدیر فرنشین دفتر بازرسی 
و مدیریت عملکرد شرکت 
مدیریت منابع آب ایران از 
بازرس ماده 91 شرکت آب 

منطقه ای زنجان
 فرنشــین دفتر بازرسی و مدیریت 
عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران از 
بازرس ماده ۹۱ شرکت آب منطقه ای زنجان 

تقدیر کرد.
به گزارش زنگان امروز،، «مهدی دانشگر« 
فرنشــین دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد 
شرکت مدیریت منابع آب ایران از »محمد 
حسین پور« بازرس ماده ۹۱ قانون مدیریت 
خدمات کشوری در این شرکت، به جهت 
عملکرد مطلوب وی در انجام ماموریتهای 
محوله با اهداء لوح تقدیر، تجلیل به عمل 

آورد.
این گــزارش حاکی؛ در متــن این لوح از 
تالشها و عملکرد مطلوب بازرس ماده ۹۱ 
قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت آب 

منطقه ای زنجان قدردانی شده است

الیروبی وتسطیح رودخانه 
قمچ آباد و ایجاد ترانشه و 

حوضچه ترسیب در آن توسط 
امور منابع شهرستان آب ابهر

 عملیات اجرایی الیروبی و تسطیح 
)ایجاد ترانشه( قسمت جنوبی رودخانه قمچ 

آباد به پایان رسید.
به گزارش زنگان امروز،، »ســید حســن 
ابراهیمــی« سرپرســت امورمنابع آب این 
شهرستان در این باره اظهارداشت: الیروبی 
وتسطیح این رودخانه که یکی از مسیل های 
اصلی به شمار می رود با حمایت مقامات 
قضایی و حســب دســتورات و پیگیری 
کارشناسان این امور و با استفاده از ماشین 
آالت و تجهیزات شرکت مذکور از جمله 
لودر،بیل مکانیکــی و ...  اقدام به الیروبی 

مسیل گردید

نهمین نشست کمیته 
حسابرسی داخلی شرکت آب 

منطقه ای زنجان برگزارشد

 نهمین نشســت کمیته حسابســی 
داخلی به ریاست مدیرعامل این شرکت و 
با حضور دیگر اعضاء کمیته در محل سالن 

شهید شهریاری برگزارشد.
به گزارش زنگان امروز،، در ابتدا، دســتور 
نشست شامل؛ پاسخ بندهای نامه مدیریت 
ســال۹۸ و بندهای ســنواتی گزارشــات 
حسابرسی توسط دبیر کمیته »نگین ترابی« 

قرائت شد.
سپس اعضاء کمیته در باره بندهای دستور 

نشست بحث و تبادل نظر پرداختند.
شایان ذکر اســت،پیگیری بندهای سنواتی 
)۹۸و۹۷(گزارشــات حسابرســی و تعیین 
تکلیف آنها مورد تاکید اعضای کمیته قرار 

گرفت.

خبــر

برگزاریچهلمیننشستشورایحفاطتمنابعآباستان
دراستانداریزنجان

 چهلمیــن نشســت شــورای حفاظت 
منابع آب اســتان زنجــان به ریاســت«مهرداد 
ســلطانی«معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
زنجان و با حضور اعضاء این نشست و با دستور 
کار؛ ارائه گزارش شــرکت آب منطقه ای استان 
در باره وضعیت منابع آبی و اقدامات انجام شده 
در راســتای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در 
استان و طرح مسایل و مشــکالت موجود،ارائه 
گزارش طرح صیانت از آب شــری ســد تهم و 
طرح نامه فرمانداری محترم ابهر در باره ۴۸ حلقه 
چاههای کشاورزی شرکایی در محل استانداری 

زنجان برگزارشد.
بــه گزارش زنگان امــروز، در ابتدا »اســماعیل 
افشاری« مدیرعامل این شرکت با ارائه گزارشی 
از وضعیت بارندگی استان اظهار داشت: مجموع 
بارندگی تا روز ۱۴ اســفندماه سال کنونی حدود 
۱۴۹ میلی متر است که درصد تغییرات بارندگی 
نســبت به سال گذشــته حدود ۲۹ درصد منفی 
است که این میزان نسبت به متوسط دوره آماری 
که ۱۶۱ میلی متر بوده حدود ۷ درصد را نشــان 

میدهد.
افشاری در ادامه به گزارش دوره ای سدهای استان 
نیز اشاره کرد و افزود: میزان آورد مخازن سدهای 
استان نسبت به ســال گذشته تقریبا برابر است و 
کرد: در سال کنونی و علی رغم منابع مالی محدود احیا و تعادل بخشی در سال ۹۹ پرداخت و تصریح شــاهد هستیم. وی به ارائه گزارش عملکرد طرح تغییرات بسیاری نامحسوسی در مخازن این سدها 

در پرداخت هزینه پیمانکار این شــرکت موفق به 
انسداد ۱۲۸ چاه غیرمجاز دراستان شده که حاصل 
آن صرفه جویی حــدود ۴ میلیون متر مکعبی در 

مخازن آبی استان است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان در باره 
عمده عوامــل تهدید کننده کیفیــت آب مخزن 
ســد تهم نیز گفت: فاضالب خانگی ، دامپروری 
و پســماندهای دامی ، کشــاورزی و حضور بی 
ضابطه جمعیت در اطراف دریاچه سد از عوامل 
اصلی این آالیندگی هاســت که هرکدام به نوبه 
خــود می تواند خطرات جدی برای  کیفیت آب 

این سد داشته باشند.
اعضای حاظر در نشســت نیز هرکدام نظرات و 
پیشنهادات خود را در راستای موضوع چهلمین 
نشست شورای حفاطت منابع آب استان مطرح و 
در پایان معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
زنجان بر ضرورت لزوم حفاظت ویژه از دریاچه 
سد تهم تاکید کرد و بر تداوم جلسات فی مابین 
شرکت آب منطقه ای زنجان و دیگر دستگاههای 
ذی مدخل در این بــاره تاکید کرد و گفت: این 
معاونت آمادگی دارد برای تســریع بخشیدن به 

حصول نتیجه الزم در کنار این شرکت باشد.
ســلطانی با مثبت ارزیابی کردن کارهای صورت 
گرفته توســط شــرکت آب منطقه ای زنجان بر 

تداوم این مسیر تاکید نمود

  استاندار زنجان از طریق تلفن سامد)سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم با دولت(، پاســخگوی 

تماس تعدادی از شهروندان استان شد.
به گزارش زنگان امروز، فتح  اله حقیقی، استاندار 
زنجان روز پنجشنبه در ادامه مالقات ها و ارتباط 
های مردمی مستمر خود با اقشار مختلف مردم پای 

تلفن سامانه نشست.

در این حضور سه ساعته استاندار زنجان در سامانه 
سامد، تعدادی از شــهروندان در ارتباط مستقیم 
تلفنی با نماینده عالی دولت در اســتان، مسائل و 

مشکالت خود را مطرح کردند. 
گفتنی است در این ارتباط تلفنی، فرمانداران و کلیه  
مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز برای تسهیل 
و تســریع در حل مسائل و مشکالت شهروندان 

حضور داشــتند. در این نشست منهدس افشاری  
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان و مهندس 
علــی طاهری  رییس گروه بازرســی و مدیریت 
عملکرد شــرکت  به صورت ویدیو کنفرانســی 
حضــور داشــتند.در ادامه مهندس افشــاری به 
پرسش های مرتبط با شرکت آب منطقه ای زنجان 

و مباحث آبی پیرامون آن پاسخگو شد.

پاسخگویی استاندار زنجان به شهروندان 
از طریق سامانه »سامد«

 »علیرضا حاجــی میری« مدیر امور منابع 
آب شهرســتان زنجان در اظهارات خود از ســر 
ریزشدن ســد حســن ابدال خبر داد و تصریح 
کرد: خوشــبختانه این سر ریز شدن در حالیست 

که الیروبی و آزاد سازی رودخانه حسن ابدال و 
اقدامات پیشــگیرانه برای بروز سیل در مسیر آن 

انجام گردیده است.
 به گــزارش زنگان امــروز؛ وی گفت: به یاری 

خداوند متعال و همــت همکاران امورمنابع آب 
شهرستان زنجان، هیچگونه نگرانی از مشکالت 
سر ریز شدن و دغدغه های حاصله از آن، وجود 

ندارد.

 مدیر امورمنابع آب شهرستان طارم از پر 
و مسلوب المنفعه شدن ۲ حلقه چاه غیر مجاز در 

این شهرستان خبر داد.
به گــزارش زنگان امروز، امــور منابع آب طارم 
در راســتای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی 
منابــع آب زیرزمینی و طرح ملی ســازگاری با 
کم آبی، اجرای مصوبات شــورای حفظ حقوق 
بیت المال و به منظور کنترل میزان برداشت منابع 

آب زیرزمینی، کنترل اضافه برداشــت ها و امکان 
برنامــه ریــزی آب این شهرســتان، پس از طی 
مراحــل قانونی و با همکاری نیروی انتظامی این 
شهرســتان انســداد ۲ حلقه چاه غیر مجاز را در 
دستور کار قرار داد و در نهایت چاههای مذکور 

پر و مسلوب المنفعه گردید.
این گــزارش مــی افزایــد: »مجتبــی کریمی« 
مدیرامورمنابــع آب شهرســتان طــارم با اعالم 

این خبر گفت: در طرح تعادل بخشــی به منابع 
آب های زیرزمینی و سازگاری با کم آبی پرکردن 
چاه های غیرمجاز را در دســتورکار داریم که در 
این باره چون بحث منابع عمومی در میان اســت 

از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
گفتنی است انجام این کارها، در راستای اجرای 
طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و 

طرح ملی سازگاری با کم آبی است.

مدیر امورمنابع آب شهرستان زنجان:

همشهریان از سر ریز شدن سد حسن ابدال 
هیچ گونه نگرانی نداشته باشند

مدیر امورمنابع آب شهرستان طارم خبر داد ؛

پر و مسلوب المنفعه شدن
2 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان

 نشست مشترک مدیران جهاد کشاورزی 
و امورمنابع شهرســتان خدابنده در راستای حل 
و فصل برخی مشــکالت آب کشــاورزی این 

شهرستان برگزار شد.
به گــزارش زنگان امروز، نشســت هماهنگی 
مســایل و مشــکالت بخش آب کشــاورزی 

در محل جهاد کشــاورزی شهرســتان خدابنده 
و بــا حضــور« پیمان حائــری »مدیــر جهاد 
 کشــاورزی و »کریم خدایی« مدیــر امورمنابع 
آب این شهرســتان در محل جهاد کشــاورزی 

برگزارشد.
شایان ذکر است در این نشست در باره مسایل 

مختلفی از جمله چاه های مشاعی، صدور پروانه 
هــای مصرف معقول بــرای حقابه بران و دیگر 
چالش های پیش رو بحث و تبادل نطر شــد و 
تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد بندهای مصوبات 
نشســت جهت اجراء به اداره های متبوع ارسال 

گردد.

نشست مشترک مدیران جهادکشاورزی 
و امورمنابع شهرستان خدابنده
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یک کارشناس:
قیمت مسکن 1۰ برابر 

هزینه ساخت است
 یک کارشــناس بازار مسکن گفت: 
هم اکنون در نواحی شــهری و روســتایی 
هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ تا 
۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما 
قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که 

نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
افزایش تراکم ســاختمانی و تشویق به بلند 
مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات 
الزم در برخی از بافت های فرســوده  که از 
ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید 
نظر منطقی در مقررات ســاخت و ساز  در 
راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی 
می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل 

این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاســتهای اجرایی در این باره 
باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم 
سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن 
و مصرف کنندگان شــود و با آن، مالکین و 
توســعه دهندگان به سود و منفعت منطقی 
و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر 
باید شــرایط واگذاری تراکــم مازاد، پیش 
فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر 
تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده 
شود و با ایجاد سامانه جامع ملی امالک، هر 
خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این 

امتیاز استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در 
مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده 
از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری 
و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت 
فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و 
سازها بیشتر از ارتفاع صفر به باال صورت 
می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی 
را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت 
از طبقــات منهــای یک برای اســتفاده از 
پارکینگ فراهــم کنند و با مقرون به صرفه 
شدن ســاخت طبقات منهای صفر مشکل 
پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های 

فرسوده بیشتر فراهم سازند.
به گفته شماعی، هم اکنون در نواحی شهری 
و روســتایی هزینه ســاخت هر متر مربع 
مســکن بین ۲  الی  ۷  میلیون تومان کمی 
بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها 
برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای 

شدن مسکن دارد.
وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای 
دیگر برای ســاماندهی بازار مسکن گفت: 
تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز 
به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین 
مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و  
خدمات الزم از طرف دولت و شهرداری ها 
و دســتگاهها  برای مقرون به صرفه شدن 
ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت 

های فرسوده ضروری است.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم 
در بافت های فرســوده باید یکی از اهداف 
شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل 
بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و 
کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض 
و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن 
و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای 
عدالت و جلوگیری از داللی یکی از رسالت 

های حکمرانی خوب اسالمی است.
شــماعی گفت: این فرایند توسعه موجب 
درآمدهــای پایدار بــرای شــهرداریها و 
دســتگاههای دولتی می شــود.   اما رانت 
خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک 
ها و دستگاههای دولتی و... به شکل گسترده 
دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه 

و آسایش و آرامش مردم شده است.

سهام عدالت چند؟
 ارزش واقعی ســهام عدالت تحت 
تاثیر روند نوســانی بازار ســرمایه در هفته 
جاری نوســانی بود و در حالی که ارزش 
واقعی سهام با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومان 
در اواسط هفته به بیش از ۱۰ میلیون تومان 
رسیده بود دوباره روز چهارشنبه به زیر ۱۰ 

میلیون تومان کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، پس از آزاد سازی سهام 
عدالــت مشــموالن این ســهام که روش 
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
 کرده بودند می توانند با مراجعه به ســامانه
سهام  واقعی  ارزش   www.samanese.ir
و جزییات دارایی خود را مشــاهده کنند. 
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر 

نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می شود.
براین اســاس ارزش واقعی سهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیون تومان در روز شنبه 
۱۶ اسفندماه ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان، 
در روز یکشــنبه ۱۷ اســفندماه ۱۸ میلیون 
و ۱۱۰ هــزار تومان، در روز دوشــنبه ۱۸ 
اسفندماه ۱۸ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، در 
روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۸ میلیون و ۸۹۰ 
هزار تومان و در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه 

۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود.

خبر

 ایــن روز ها خبر هــای زیــادی در مورد 
آزادســازی دالر های بلوکه شــده ایــران در کره 
جنوبی، عراق و عمان منتشــر می شــود، اما این 
خبر ها چندماهی است که جسته و گریخته منتشر 
می شود، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده، در این 
باره برخی از فعاالن بازار ارز معتقدند، با آزادسازی 
این دالرها، نــرخ ارز در داخل با کاهش روبه رو 
می شود، مانند همین روندی که االن دالر در حال 

طی کردن است.
به گزارش فرارو، علی قنبری کارشــناس مسائل 
اقتصادی با اشــاره به اینکه اقتصــاد ایران ابعاد و 
سایزش خیلی بیشتر از چندین میلیارد دالر است 
که بخواهد با چنین مبالغی اوضاع ش روبراه شود، 
به فرارو گفت: ســاالنه حجــم تجارت خارجی 
کشــور بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر اســت، بنابراین 
نمی توان انتظار داشت که با آزاد سازی یک میلیارد 
دالر از ارز های بلوکه شده در کره جنوبی و دیگر 
کشــور ها معجزه ای رخ دهد، این درحالیست که 
این مبلغ قرار نیست به صورت نقدی به کشورمان 
واریز شود، بر پایه اعالم مسووالن کره جنوبی این 
یک میلیارد دالر در قالب کانال مالی بشردوستانه 
ســوئیس که در یک سال گذشته ایجاد شده، قرار 
خواهد گرفت و از طریق آن ایران می توانند لوازم و 
تجهیزات پزشکی، دارو و برخی از کاال های اساسی 

را خریداری کند.
وی افــزود: این تزریق ارز به کشــور در حد یک 
ُمِسکن است و نمی توان از آن توقع باالیی داشت، 
برای واردات کاالی اساســی ســاالنه نیاز کشور 
بیش از ۲۰ میلیارد دالر اســت، بنابراین همانطور 
که مشــاهده می کنید این یک میلیارد دالر میتواند 
تاثیر جزئی داشته باشد، بنابراین این مبلغ نمی تواند 
شوکی به بازار ارز وارد کند و قیمت دالر را خیلی 
تکانی دهد، برای اینکه بتوانیم اقتصاد کشــور از 
رکــود و تورم خارج کنیــم باید بخش اعظمی از 
این ارز ها بلوکه شــده که در کشور هایی از جمله 
کره جنوبی، عراق، چین، هند، ژاپن، لوکزامبورگ و 

...، وجود دارد، آزاد شود.
مهم این است که دالر های بلوکه شده به صورت 

نقدی پرداخت شود
مســعود دانشمند دبیرکل اســبق خانه اقتصاد در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به آزادسازی منابع بلوکه 
شــده ارزی ایران در سه کشور کره جنوبی، عراق 
و عمان، اظهار داشت: اینکه این دالر ها چگونه به 
کشورمان داده شود، از اهمیت بسزایی برخوردار 
اســت، اگر این منابع نقدا به بانک مرکزی انتقال 
داده شود، به طور قطع اثرگذار خواهد بود، بر روی 
نرخ ارز در بازار آزاد، زیراکه بانک مرکزی می تواند 
بر پایه تشــخیص خود این منابع را مصرف کند 
که این مسئله می تواند بر روی مدیریت بازار دالر 

تاثیرگذار باشد.
وی افزود: اما اگر این منابع در اختیار سوییس قرار 
بگیــرد و از طریق کانال مالی این کشــور با ایران 

این منابع تحت نظــر وزارت خزانه داری آمریکا 
صرف خرید دارو، تجهیزات پزشکی و برخی از 
مواد غذایی شود، به هیچ عنوان نمی تواند بر روی 
بازار ارز تاثیرگذار باشد، چراکه اکثر این خرید ها 
از سوی دولت انجام می شود و بخش خصوصی 
در این باره دخیل نیســت، بنابراین با توجه به این 
موضوع نیاز های ارزی در بازار را پاسخ نمی دهد، 
از سوی دیگر این چند میلیارد دالری که قرار است 
آزاد شود، در برابر نیاز ۶۰ میلیارد دالری ایران برای 
واردات عمال رقمی محسوب نمی شود و نمی تواند 

نیاز کشور را زیاد پوشش دهد.
دانشــمند با تاکید بر اینکه هــم اکنون بزرگترین 
مشــکلی که در امر تجارت وجود دارد، موضوع 
FAFT است، گفت: هم اکنون عمال نمی توانیم پول 

نفتی را که می فروشیم نیز االن به کشور وارد کنیم 
و این پول ها نیز بلوکه می شود، بنابراین در چنین 
شــرایطی عدم پیوستن به FATF یک خسران تمام 
و کمال به حســاب می آید، بیش از سه سال است 
که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
معطل مانده و با این که برخی از اعضای ذی نفوذ 
مجمع از جملــه باهنر اعالم کرد که FATF البته به 

صورت مشروط تصویب می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: البته این 
نهاد مالی اعالم کرده که پیوستن مشروط بدین معنا 
که ایران برخی از بند هایی را که قبول ندارد، اجرا 
نکند، یا اینکه اطالعات را به FATF ندهد، پذیرفته 
نیســت ایران بایــد تمام و کمال تمامی شــروط 
را همانند کشــور های دیگر اجرا کند، تا ایران از 

لیست سیاه خارج شود، هرچند که پیش بینی بنده 
این اســت که در نهایت FATF در مجمع تصویب 
می شــود، اما خیلی دیر و این موضوع به ضرر ما 
است، زیرا که زمان را از دست می دهیم، هر روزی 
که در این رابطه از دست می رود، برای ما خسارت 

بار است.
FATF تصویب شود، دالر خواهد ریخت

 FATF وی ادامه داد: هم اکنون مجمع بررسی دوباره
را به سال آینده موکول کرده که این موضوع به نفع 
اقتصاد کشور نیست، اگر این موضوع به تصویب 
برســد، بدون شــک بازار ارز با یک شوک مواجه 
خواهد شد و کاهش می باید، اما االن مشکل اصلی 
این اســت که به علت قرار گرفتن در لیست سیاه 
اف ای تی اف اقتصاد و تجارت خارجی کشور قفل 
شده و هیچ بانکی در جهان با ما کار نمی کند، حتی 
بانک های چینی از جمله کولون بانک که ایرانی ها با 
آن کار می کردند، چند وقتی است به تجار کشورمان 
سرویس ارائه نمی دهد، در چنین وضعیتی نمی توان 

انتظار داشت که دالر کاهش پیدا کند.
دانشمد یادآور شد: مهمتر از مسئله رفع تحریم ها 
االن همیــن تصویب FATF اســت، زیــرا که ما 
می توانیم از طریق توســعه صــادرات غیر نفتی 
بســیاری از نیاز های واردات خود را با ارز حاصل 
از صادرات پوشش دهیم، هم اکنون رقم صادرات 
غیر نقتی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیاد دالر است که می توان 
آن را تا سقف ۵۰ میلیارد دالر نیز افزایش داد، در 
صورتیکه FATF مشکلش حل شود، بنابراین در این 
وضعیت بسیاری از نیاز های ارزی کشور نیز مرتفع 

خواهد شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: به نوعی می توان 
گفت که FATF در واقع شاه کلید خروج ما از این 
بن بســت اقتصادی اســت، زیرا که ما می توانیم 
علیرغم وجود تحریم ها با پیوستن به FATF کار های 
خود را انجام دهیم، مثــل همان زمانی که برجام 
امضا شد، اما عمال تحریم های مالی سرجایش بود، 
ولی به دلیل این که در حالت تعلیق FATF بودیم، 
می توانستیم، تجارت خود را انجام دهیم، اما االن 

در واقع هیچ کاری نمی توان کرد.

سمت و سوی بازار ارز 
پس از آزادسازی دالرهای بلوکه شده

 آیا با آزادسازی منابع بلوکه شده، دالر خواهد ریخت؟ 

 وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه 
مردم در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، بهتر 
است از انجام سفر نوروزی خود صرف نظر کنند 
اعالم کرد: به هیچ وجه قیمت بلیت هواپیما و قطار 
در روزهای نوروز افزایش نمی یابد و برای تغییر 

قیمت بلیت اتوبوس نیز تصمیمی نگرفته ایم.
به گزارش ایسنا، در نوروز امسال با وجود اعالم 
نظر وزارت بهداشت مبنی بر عدم انجام سفرهای 
نوروزی و ممنوعیت سفر به پنج کالنشهر و کلیه 
شــهرهای قرمز و نارنجی، تاکنون دستورالعملی 
برای منع آمد و شــد وسایل حمل ونقل عمومی 
برون شــهری صادر نشده است. البته وزارت راه 
وشهرســازی نیز پیش از این اعالم کرده بود که 
افزایش ناوگان و برنامه های فوق العاده ســفر در 
نــوروز ۱۴۰۰ نداریم و ظرفیت های جابه جایی 

در ایــن روزها افزایش نیافته اســت. اما نکته ای 
کــه در این زمینه وجــود دارد اینکه در روزهای 
گذشته زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت بلیت در 
بخش هــای هواپیمایی، ریلی و جاده ای به گوش 
می رسد و تشکل ها و صنوف تخصصی حمل ونقل 

برای آن درخواست خود را مطرح کرده اند.
محمد رجبی - رییس انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل ریلی- پیش از این اعالم کرده بود: با 
توجه به حجم مشکالتی که این صنعت با آن در 
سال های گذشته درگیر بوده، کرونا بر شدت این 
معضالت افزوده و دولت نیز هیچ گونه کمکی به 
ما نکرده است، درخواست داریم برای سال آینده 

قیمت بلیت قطار افزایش یابد.
وی افزود: در شــرایطی که قیمت تمام شــده و 
هزینه های صنعت عدد مشخصی را نشان می دهد 

و بسیاری از نیازهای ما مانند روغن موتور داخلی 
بیش از ۳ برابر افزایش یافته است و کاالهایی که 
وارداتی بوده و با دالر رابطه مســتقیمی دارد نیز 
به همین میزان رشــد کرده اند، نمی توان قیمت 
بلیت قطار را افزایش نداد، چرا که تنها منبع درآمد 
صنعت ریلی فروش بلیت اســت. البته می توان 
برای افزایش نیافتن قیمت بلیت قطار تسهیالتی 
برای آن قائل شــد تا صنایع ریلــی که در دوران 
شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیده اند و 
بارها از سوی مراجع ذیصالح بابت اجرای دقیق 
پروتکل های بهداشــتی مورد تقدیر و تشکر قرار 

گرفته اند، به آستانه توقف فعالیت کشانده نشوند.
این درحالی اســت که محمد اسالمی -وزیر راه 
و شهرســازی - در گفت وگو با ایســنا با تاکید 
بر اینکه در شــرایط کنونی کشــور از نظر شیوع 

ویروس کرونا مردم باید سفرهای نوروزی خود 
را لغــو کنند، در این باره اظهار کرد: به هبچ وجه 
افزایش قیمتی برای  بلیت قطار و هواپیما نداریم 
اما برای اتوبوس در طول سالیان گذشته با توجه 
به اینکه در روزهای نوروز سفرهایشان عمدتا به 
صورت یکســر خالی انجام می شود، درصدی را 
اعمال می کردیم و پــس از روزهای نوروز آن را 
به حالت قبل بازمی گرداندیم. البته درباره افزایش 
موقت بلیت اتوبوس برای سفرهای نوروزی هنوز 

تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی است.
وی افزود: مردم در شــرایط کنونی کشور از نظر 
شــیوع ویروس کرونا و با توجه به هشــدارها و 
سفارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی بهتر است از انجام ســفرهای نوروزی 
و غیــر ضروری در روزهای باقی مانده امســال 

خودداری کنند. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: 
ضوابط، مقررات و پروتکل های بهداشــتی برای 
همــه حوزه های حمل و نقل برنامه ریزی و ابالغ 
شده است و اگر هر کسی در اجرای این مصوبات 
ابالغی کوتاهی کنــد، قطعا با او برخورد خواهد 

شد.

وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا:

مردم سفر نوروزی نروند| قیمت بلیت گران نمی شود

 بررســی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی 
پایتخت در بیستمین روز از اسفندماه و در حالی که 
فقط ۱۰ روز تا پایان سال باقی ۹۹ مانده، حاکی از 
سکون و آرامش کامل در بازار است و اکنون به جز 
مشتریان واقعی کسی برای خرید به بازار مراجعه 

نمی کند.
به گزارش ایرنا، در حالی که همه ســاله شــاهد 
بیشــترین رونق خرید و فروش بازار خودروهای 
داخلی، خارجی و مونتاژی در بهمن و اســفند ماه 
بودیم، از زمان شــیوع کرونا تاکنون در دو ســال 
گذشــته بازار خودرو در این دو ماه با رکود مواجه 
است، به طوری که برخی کارشناسان حتی از »رکود 

مطلق« یاد می کنند.
این روزها خریــد و فروش ها در حداقل خودش 
اســت و به گفته فعاالن بازار، به جــز افرادی که 
خریدار واقعی خودرو هســتند هیچ مراجعه ای به 

بازار انجام نمی شود.

در دو هفته گذشته نرخ دالر تا کانال ۲۳ هزار تومان 
هم پایین آمد، اما پس از آن دوباره باال رفت و این 
روزها در بین کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان 
است. هرچند کاهش قیمت دالر امیدها به کاهش 
قیمت هــا را در بین خریداران افزایش داد و قیمت 
خودرو در پی آن در حــد یکی دو میلیون تومان 
کاهــش یافت، اما چند روزی اســت که قیمت ها 

دوباره به سر جای سابق خود بازگشته است.
در این زمینه، »نعمت اله کاشانی نسب« نائب ریس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت به ایرنا 
گفت: کاهش نرخ ارز در یکی دو هفته گذشــته، 
تاثیر جزئی بر کاهش قیمت ها داشت، اما اگر از نرخ 
۲۳ هزار تومانی باز هم پایین تر می آمد می توانستیم 

امید به کاهش بیشتر قیمت خودروها داشته باشیم.
وی، وضعیت فعلی بازار را آرام و ساکن توصیف 
کرد که جز اندک موارد خریداران واقعی کسی به 

آن مراجعه نمی کند.

کاشانی نسب بیان داشــت:  هرچند نسبت به چند 
ماه گذشــته عرضه خودرو در بازار افزایش یافته 
و نزدیکی به پایان ســال ۹۹ و افت یک ساله مدل 
خودروها دلیل عرضه بیشــتر از سوی واسطه ها و 
دالالن است، اما موضوع اصلی این است که تقاضا 
در بازار همپای عرضه نیســت و در حقیت تقاضا 

برای خودرو اندک است.
وی یادآور شــد:  با توجه به تاثیرات منفی شــیوع 
کرونا، عید و سفرهای نوروزی همچون سال های 
گذشــته معنی ندارد و به همین دلیل هیچ شور و 
شوقی برای خرید خودرو یا تبدیل به احسن کردن 

خودرو از سوی مشتریان دیده نمی شود.
بــه گفته این مقام صنفی، امــروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
و پرایــد ۱۳۱ به عنوان دو خودروی شــاخص و 
پرمشتری بازار به ترتیب حدود ۱۸۷ میلیون تومان 

و ۱۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارند.
بررسی ها حاکی اســت رکود در بازار خارجی ها 

حتی شــدیدتر از خودروهای داخلی و مونتاژی 
اســت و خرید و فروش ها در روزهای منتهی به 

پایان سال ۹۹ به صفر رسیده است.
»کــوروش طواحن«  نمایشــگاه دار و فعــال بازار 
خودروهای خارجــی در این زمینه به ایرنا گفت: 
سال های گذشــته به ویژه در بهمن ماه رونق خوبی 
را در بازار شــاهد بودیم و اکثر خریداران در این 
ماه یا در نهایت در اســفندماه برای خرید مراجعه 
می کردند، اما این آمار در بهمن و اسفندماه امسال 

افت شدید را تجربه کرده است.
وی گفــت: حتــی برخــی مشــتریان پــس از 
کش وقوس هــا و چانه زنی های زیاد تا پای امضای 

قرارداد هم می آمدند، اما در نهایت خرید نمی کردند، 
زیرا امیدوار به کاهش قیمت ها و اتفاق های مثبت 

سیاسی بودند.
طواحن افزود:  هرچند تجربه ســال های گذشــته 
حاکی از افزایش یافتن قیمت ها پس از عید است، 
اما برای سال ۱۴۰۰ با توجه به مبهم بودن وضعیت 
نرخ دالر، گشایش های سیاسی و اقتصادی، برداشته 

شدن تحریم ها و غیره نمی توان اظهار نظر کرد.
وی معتقد است:  کاهش چشمگیر نرخ ارز و تثبیت 
آن دست کم به مدت یکی دوماه می تواند همچون 
آبان ماه امسال تاثیر خوبی در کاهش قیمت ها در این 

بازار داشته باشد.

7 روز مانده به پایان سال ۹۹؛

بازار خودرو در سکون و آرامش است



شنبه 23 اسفند ماه  1399 / نمره 734 / سال چهارم6
رفهنگ و هنر

 یک کارگردان تئاتر زنجاني گفت: 
هنرمندان از وعده هایي که به آنها داده شده 

اما عملي نمي شود، ناراضي اند.
به گزارش زنگان امروز، ساســان قجر 
در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تاثير 
برگزاري جشنواره تئاتر فجر، اظهار کرد: 
برگزاري جشنواره ها و حضور هنرمندان 
در آن باعث تقویت علمي سطح کارها به 

ویژه در استان ها مي شود.
وي با اشاره به اینکه پایان جشنواره تئاتر 
ایران، جشــنواره فجر است، افزود: پایان 
جشنواره تئاتر ایران، جشنواره فجر است 
که بهترین ها در آن اجرا مي کنند و گروهها 
و هنرمنــدان در آن مي تواننــد کارهاي 
هنرمندان معــروف، اجراهاي خارجي و 
استان هاي دیگر را مشاهده کنند که این 
کار باعث افزایش تجربه و سطح علمي 

هنرمندان مي شود که آنها نيز از این تجربه 
در استان خود استفاده مي کنند. این هنرمند 
پيشکسوت پانتوميم با اشاره به برگزاري 
جشــنواره تئاتر استاني و بيان اینکه آثار 
اجرا شده در جشنواره تئاتر فجر قبل از 
ارسال به این جشنواره در جشنواره تئاتر 
اســتاني ارزیابي ميشود، تصریح کرد: با 
هنرمندان  استاني،  تئاتر  وجود جشنواره 
کارها و توليدات یک ساله خود را به اجرا 
ميگذارند که در آن اجراهاي دیگر هنرمندان 
را مشاهده کرده و با هم به تحليل پرداخته 
و خــود را محک مي زنند که در کنار آن 
تماشاگران نيز مي توانند تئاتر یک سال شهر 
خود را روي صحنه ببينند و اجراي مورد 

عالقه خود را انتخاب کنند.
قجر در رابطه با تاثير شيوع ویروس کرونا 
به جشنواره فجر نيز ادامه داد: هيچ شغل 

و صنعتي از گزند ویروس کرونا در امان 
نمانده و ارسال فيلم آثار به جشنواره و 
حضور تماشاگران محدود در جشنواره 
تئاتر فجر، همه لطمه هایي بر پيکره هنر و 
هنرمند هستند که اميدواریم در سال بعد 

جشنواره فجر مانند گذشته برگزار شود.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به 
تعطيلي و سالن هاي خالي تئاتر استان، 
عنوان کرد: شوربختانه برخي از مسووالن 
اصالً به فکر هنرمندان تئاتر نيستند و در 
این مدت هيچ کاري براي هنرمندان انجام 
ندادهاند، هنرمنــدان از این وضعيت و 
قول هایي که عملي نمي شود ناراحت و 
ناراضي هستند و برخالف اجراي تئاتر 
در برخي استانها، همچنان شاهد تعطيلي 
این هنر و سالن هاي خلوت آن در استان 

زنجان هستيم.

ساسان قجر هنرمند پيشکسوت پانتوميم و کارگردان تئاتر:

مسووالن به فکر هنرمندان نیستند
 از قول ها و وعده هایی که عملی نمی شود ناراحت و ناراضی هستیم

 حســین کیانی هرچند دغدغه و عالقه 
بسیاری برای اجرای نمایش »پروین« دارد ولی 
تاکید می کند تنهــا در صورتی این نمایش را 
روی صحنه می برد که شــرایط مناســبی برای 
اجرای آن فراهم شــود زیرا خسته تر و کالفه تر 
از آن اســت که بخواهد برای اجرای نمایشی 

بجنگد.
ایــن نمایشــنامه نویس و کارگــردان تئاتر که 
بــرای اجرای نمایش »پروین« بر پایه زندگی و 
شخصیت ادبی پروین اعتصامی، شاعر معاصر، 
با تئاتر شــهر قول و قرار گذاشته است، درباره 
وضعیت اجرای این نمایش به ایســنا می گوید: 
در آخرین گفتگویی که با مدیر مجموعه تئاتر 
شــهر داشتیم، قرار شــد اجرای ما تیر و امرداد 

سال ۱۴۰۰ در تاالر اصلی روی صحنه برود.
او ادامه می دهد: برای اجرای این نمایش با تئاتر 
شهر قرارداد دارم. در آغاز قرار بود نمایش پیش 
از سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه 
برود ولی به دلیل تعطیلی تئاتر، این اجرا میسر 
نشد و در صحبت بعدی، قرار شد تیر سال آینده 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری، اجرای آن را 
آغاز کنیم و تا امرداد مــاه و پیش از ماه محرم 

ادامه داشته باشد.
کیانی بــا تاکید بر لزوم حمایت از نمایش هایی 
ماننــد »پروین« که درباره یکی از مفاخر ملی و 
فرهنگی کشورمان است، اضافه می کند: انتظار 
می رود وقتی کسی به سمت این گونه درام های 
فراهم  برایش  چهره نگارانه می رود، شــرایطی 
شــود تا با دغدغه کمتری بــه کارش بپردازد. 

بنابراین اگر شــرایط، مســاعد نباشد، اجرای 
این کار را به صــالح نمی دانم چون به کیفیت 
نمایش لطمه وارد می شود. با این وصف اگر از 
نظــر زمان اجرا و همین طور تامین منابع مالی، 
شرایط درخوری فراهم نشود، از اجرای این اثر 
چشم پوشی می کنم چون هم به نمایشنامه خودم 
آسیب وارد می شود و هم به آن چهره فرهنگی 

و ملی.
این مدرس تئاتــر یادآوری می کنــد: می توان 
کارهای جمع و جور و مختصر را با یک شرایط 
حداقلی اجرا کرد ولی بــرای نمایش »پروین« 
باید شــرایطی ایجاد شود که بتوان حق مطلب 

را ادا کرد.
او این نمایش را نوعی اثر بینا رشــته ای می داند 
و می گوید: این نمایش به دلیل پرداختن به یک 
چهره ادبی، کاری بینا رشته ای است و تماشاگران 
بیشــتری می توانند در دیدن آن ســهیم شوند. 
ضمن اینکه معتقدم اگر در شرایط مناسبی اجرا 
شود، مورد توجه بسیاری از مسووالن فرهنگی 
قرار خواهد گرفــت و می تواند اتفاقات خوبی 

را رقم بزند.
کیانی با بیــان اینکه در حوزه ادبیات و فرهنگ 
خود، شــخصیت های اثرگذار پرشماری داریم، 
اضافــه می کنــد: درام پرتره نگارانــه می تواند 
ارزش هــای ایــن گونــه شــخصیت ها را به 
تماشاگران منتقل کند. اجرای این گونه درام ها 
رســم خوبی در بســیاری از کشورهاســت و 
می بینیم آثاری را درباره مفاخر ملی و فرهنگی و 
هنری خود خلق می کنند.  خوب است در ایران 

هم این گونه آثار بیش از پیش مورد توجه قرار 
بگیرد. همــه هدف من نیز از نگارش و اجرای 
این نمایشنامه، شناساندن بیشتر این شخصیت 

فرهنگی و ادبی است.    
او که عالقه مند به اجرای نمایش بر پایه زندگی 
و شــخصیت چهره هایی مانند نســیم شمال و 
میرزاده عشقی هم هست، ابراز تاسف می کند: 
ندیــده ام درباره چنین شــخصیت هایی رمانی 
نوشته شده باشد در حالیکه اینان افرادی اثرگذار 
بوده اند و می توان به کمک آثار دراماتیک، آنان 

را به نسل های بعدی معرفی کرد.
کیانــی ادامه می دهد: اثرگــذاری درام تاریخی 
بیش از کتاب های تاریخ ادبیات اســت چراکه 
آن گونه کتاب هــا، مخاطب محدودتری دارند 
پژوهشگران  دانشــگاهی،  چهره های  همچون 
یا عالقه منــدان به تاریخ ولی درام های تاریخی 
طیف گسترده تری از مخاطبان را جذب می کنند.
او که امیدوار است درایت کافی برای حمایت 
از این نمایش وجود داشته باشد، تاکید می کند: 
میزان خستگی و کالفگی ما آن قدر هست که 
اگر شــرایط مناســبی برای اجرای این نمایش 
فراهم نباشــد، از ایــن کار صرف نظر می کنم 
چراکه روحیه خســتگی ناپذیر ما فرو کاهیده 
و دیگر حوصله  و انگیــزه ای برای جنگیدن و 

دویدن برای تامین منابع مالی وجود ندارد.
حسین کیانی در پایان می گوید:بندرت درام های 
چهره نگارانه موفق داشته ایم بنابراین حمایت از 
این نمایــش می تواند انگیزه و دورنمایی ایجاد 

کند و امیدوارم چنین شود.  

داریــوش احمدی با بیان این کــه تصوری که 
غربی هــا از رمان ایرانی دارنــد به »بوف کور« 
صادق هدایــت برمی گردد، می گوید: هنوز بعد 
از چیزی نزدیک به ۸۵ ســال، این رمان دارد به 
تنهایی بار این کمبود و نداشتن را جبران می کند.
این داستان  نویس در پاسخ مکتوب به پرسش 
ایســنا درباره ضرورت خواندن رمان ایرانی و 
این که برخی می گویند رمــان کاالیی وارداتی 
اســت و بهترش در غرب وجود دارد، نوشت: 
»فکر می کنم رمان هنــوز در ایران آن چنان که 
باید از نظر ساختاری جانیفتاده است و نمی توان 
آن را مثاًل با نوع غربی اش مقایســه کرد، چون 
در حقیقت غربی ها صاحبان و پیشگامان رمان 
هســتند و آن تصوری که آن ها از رمان ایرانی 
به عنوان یک رمان خارق العاده و جهانی دارند، 
برمی گردد به رمان »بوف کور« صادق هدایت، 
که هنوز بعد از چیزی نزدیک به ۸۵ سال، دارد 

بــه تنهایی بار این کمبود و نداشــتن را جبران 
می کند.

هرچند بسیاری از رمان های ایرانی فاقد عناصر 
ســاختاری از دیدگاه غربی ها هســتند، اما این 
باعث نمی شــود که ما رمــان ایرانی نخوانیم و 
یا ســعی کنیم آن را با دیدگاه و عالیق غربی ها 
بنویســیم تا باب طبع آن ها باشد. رمان زاییده 
بحران زیستی یک اجتماع است. ناگفته نماند که 
برخی از رمان های ایرانی، که تعدادشان هم زیاد 
نیست، هم اکنون درحد بهترین رمان های جهان 
هســتند اما هنوز در جهان کشف نشده اند؛ مثل 
بسیاری از آثار نویســندگان آمریکا، که سال ها 
در کشــور خودشان دیده نشــدند، اما منتقدان 

فرانسوی آن ها را کشف کردند.
به نظر من نویســنده ایرانی باید کشــف شود. 
درست مثل سینمای ما که  غربی ها در سال های 
نه چندان دور آن را کشف کردند. هر چه باشد 

ســینما هم از ادبیات تاثیر می گیــرد. من فکر 
می کنم که رمان ایرانی، هر چند از نظر ساختاری 
هنوز به مرحله کمال نرســیده اســت، اما باید 
نقش منتقدان را در وهله  نخست در شکوفایی 
و بالندگی آن فراموش نکنیم. اگر رمان فارسی 
موفق نیســت، به خاطر این است که ما منتقد 
خــوب و ورزیده کم داریم. هر چند یک رمان 
خوب و تأثیرگذار زاییده بحران های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی یک جامعه است و شهرت 
بســیاری از رمان ها مرهون همین بحران است. 
اما من نقش منتقد کارآمد را در وهله نخســت 

می بینم.
یکی دیگر از عوامل این دیده نشدن برمی گردد 
به مساله سانسور که باعث می شود یک اثر ادبی 
ســال ها پشــت ممیزی بماند و موقعی هم که 
می خواهد چاپ شــود، دیگر از زمان خودش 

سال ها فاصله گرفته است.«

حسین کیانی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر:

خسته تر از آنم که بجنگم
داریوش احمدی عنوان کرد

تصور غربی ها از رمان ایرانی

 استاندار زنجان گفت: در راستای برگزاری 
کنگره ۳۵۳۵ شــهید استان باید وظایف دستگاه ها 

به  صورت چک لیستی مشخص و عملیاتی شود.
فتح اله حقیقی در نشست ستاد کنگره ۳۵۳۵ شهید 
اســتان زنجان با تاکید بر ورود جدی و عملیاتی 
توسط دستگاه ها برای برگزاری این کنگره، اظهار 
کرد: هم اکنــون در رابطه با برگزاری کنگره نباید 
توصیفی عمل کرد، بلکه کامــاًل باید به صورت 

عملیاتی ورود کنیم.
وی بــا تاکید بــر اینکه همه وظایف دســتگاه ها 
باید به صورت چک لیســتی تهیه و عملیاتی و در 
زمان مشخص نتیجه آن ابالغ شود، تصریح کرد: 
اگر به صورت چک لیستی عمل نکنیم به مشکل 
برخواهیــم خورد؛ چراکه با تهیه چک لیســت به 

صورت هدفمند پیش خواهیم رفت.
حقیقی با اشاره به تشــکیل ۲۲ کمیته در راستای 

کمک به برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان، تاکید 
کرد: باید یک کمیته دیگر به نام کمیته مشارکت به 
این تعداد کمیته اضافه شــود تا همه دستگاه ها در 
انجام وظایف تعیین شــده  شرکت کرده و عمل 

کنند.
در ادامه این نشســت، نماینده ولی فقیه در استان 
زنجان، با اشــاره به برگزاری این کنگره در سال 
جدیــد، با بیان اینکه همه ما مدیون خون شــهدا 

هستیم، اظهار کرد: اگر پیام رسانان واقعه کربال در 
آن زمان نبودند، شاید حادثه کربال در همان دشت 
کربال می ماند و مسیر تاریخ عوض می شد، بنابراین 
بنا به تعبیر سخن رهبری، زنده نگه  داشتن یاد شهدا، 

کمتر از شهادت نیست.
حجت االســالم علی خاتمی با بیان اینکه امروزه 
وام دار شــهدای کربال و پیام رســانان واقعه کربال 
هستیم، تصریح کرد: طبق سخن رهبری، عاشورا 

یک روز بود اما ۱۴۰۰ ســال اسالم را بیمه کرده 
اســت و دوران دفاع مقدس نیز هشت سال طول 
کشــید، بنابراین حداقل باید ۸۰۰ ســال انقالب 

شکوهمند را بیمه کند.
به گزارش ایســنا، در پایان این نشست هر یک از 
فرمانداران شهرستان ها به گزارشی از اهم اقدامات 
صــورت گرفته در رابطه با برگزاری کنگره ۳۵۳۵ 

شهید استان پرداختند.

استاندار زنجان:

وظایف دستگاه ها 
برای کنگره شهدا 
عملیاتی تهیه شود

خوشبخت، کسی است که 
به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، 

یا کتاب های خوب یا دوستانی که 
اهل کتاب باشند.

ویکتور هوگو
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 امام جمعه گرماب از تخریب منابع طبیعی 
در این منطقه انتقاد کرد.

حجت االسالم سید اسحاق موسوی در گفت وگو 
با ایسنا، منابع طبیعی و درخت کاری را در حفظ 
محیط زیست مهم دانست و گفت: منابع طبیعی 
یکی از نعمت های گران سنگ خداوند سبحان 
به بندگان اســت که در طول تاریخ به وســیله 
حفاظت و حراست نسل های مختلف به دست 
نسل فعلی رسیده است؛ نسل فعلی هم باید همه 
تالش و کوشش خود را برای حفظ و نگه داری 

از آن انجام دهد.
وی در بــاره اهمیــت درختــان، تصریح کرد: 
درختان به عنوان طالی ســبز به منزله ریه های 
یک شهر تلقی می شــوند و نقش مهمی را در 

تامین سالمت اعضای جامعه ایفا می کنند.
این مسوول تاکید کرد: در دنیای امروز، به دلیل 
افزایش فعالیت کارخانجات صنعتی، اســتفاده 

از وســایل نقلیه عمومی و شخصی و به تبع آن 
افزایش آالینده ها و گازهای مهلک و خطرناک و 
اثرات آن بر تهدید سالمتی، نقش حیاتی درخت 

را بیش از پیش افزایش داده است.
موســوی با بیان اینکه در چنین شرایطی مسئله 
درخت و درخت کاری راه حلی مناســب برای 
مبارزه با آلودگی های مذکور به شــمار می آید، 
افــزود: ایجاد جنگل هــای مصنوعی و فضای 
سبز در اطراف شهرهای بزرگ به مثابه تاسیس 

کارخانجات تولید اکسیژن است.
وی اضافه کرد: شــوربختانه امــروزه به خاطر 
پیشــرفت علم و صنعت مخاطراتی در طبیعت 
ایجاد شــده و این در حالی است که دین اسالم 
با صراحــت در روایت های مختلف نســبت 
بــه قطع کردن حتی شــاخه ای از درخت به ما 
هشدار می دهد. امام جمعه گرماب درباره محیط 
زیست در این منطقه، گفت: متأسفانه در منطقه 

ما تخریب منابع طبیعی به صورت گسترده انجام 
می گیرد؛ هر جایی که وسیله کشاورزی می تواند 
زمین را شخم بزند، هر جایی که امکانش هست 
را شخم زده اند و به زمین زراعی تبدیل کرده اند.
موســوی با بیان اینکــه این منطقــه با وجود 
توریستی بودن، درختان بسیار کمی دارد، متذکر 
شــد: بنابراین تصمیم گرفته شــد با همکاری 
شــهرداری بعد از نمازجمعه کــه مصادف با 
روز درختکاری بود در گلزار شــهدا به همراه 
نمازگزاران نهال هایی را بکاریم تا به پوشــش 
گیاهی این منطقه کمک کنیم؛ امیدواریم با تداوم 
و تکرار این فعالیت ها در سال های آینده شاهد 
تحولی در عرصه محیط زیســت و منابع طبیعی 

باشیم.
شایان ذکر اســت که گرماب یکی از شهرهای 
ایران در اســتان زنجان اســت. این شهر مرکز 
بخش افشار شهرستان خدابنده شناخته می شود. 

 بخشــداری تــازه تاســیس دوتپه در 
شهرســتان خدابنده با حضور استاندار زنجان 

افتتاح شد.
بــه گزارش ایرنــا فتح اله حقیقی در ســفر به 
شهرســتان خدابنده به همراه البرز حســینی، 
نماینــده مــردم خدابنده در مجلس شــورای 
اسالمی و شــماری از مسووالن شهرستانی در 
آیین افتتاح بخشداری دوتپه و معرفی نخستین 

بخشدار این بخش، حضور یافت. 
گفتنی اســت اوایل ســال کنونــی با تصویب 
هیأت وزیران بخش دوتپه در تابعیت شهرستان 
خدابنده ایجاد و الحاق روستاهایی در محدوده 

این بخش جدید ابالغ شد.
 بر پایه اعالم فرنشــین سیاســی، انتخابات و 
تقسیمات کشوری اســتانداری زنجان، بر پایه 
این مصوبه، روستاهای زواجر، گوندره، نظرقلی 

و الچوان از دهســتان حومــه بخش مرکزی 
شهرستان خدابنده استان زنجان منتزع و مطابق 
نقشــه به دهستان کرسف بخش یادشده ملحق 

می شود.
 همچنین روستاها و مزارع رباط، شهرستانک، 
خان آباد و بابالو از دهســتان خــرارود بخش 
مرکزی شهرستان خدابنده منتزع و مطابق نقش 
به دهستان حومه بخش یادشده ملحق می شود.
دهســتان توپقره از ترکیب روســتاها، مزارع و 
مکان های نعلبندان، قوشــه کند، آهار مشگین، 
بلکه شــیر،  توپقــره،  بجقیــن،  ورجوشــان، 
رحمت آباد، شیخلو، دهشیر، پرچین و گل مکان 
مطابق نقــش در بخش دوتپــه خدابنده ایجاد 

می شود.
در این مصوبه آمده است مرکز دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرســتان خدابنده به روستای 

آقجه قیا و نام روستای »دوتپه سفلی« دهستان 
یادشده به »دوتپه« تغییر می یابد و بخش دوتپه 
از ترکیب دهســتان های توپقــره و حومه در 

شهرستان خدابنده ایجاد می شود.
روســتای دوتپه به عنوان مرکــز بخش دوتپه 

تعیین شده است.  
در این آیین، ســید جعفر موســوی به عنوان 

نخستین بخشدار دوتپه معرفی شد. 
به گزارش ایرنــا با ایجاد بخش جدید »دوتپه« 
در شهرســتان خدابنده، تعداد بخش های این 

شهرستان به پنج بخش ارتقا یافت.
شهرســتان خدابنده با بیــش از ۱۶۴ هزار نفر 
جمعیت، در جنوب اســتان زنجان واقع شده 
و با حدود پنج هزار کیلومترمربع وسعت، یک 
چهارم مساحت این استان را به خود اختصاص 

داده است.

انتقاد امام جمعه گرماب 
از تخریب منابع طبیعی در این منطقه

با حضور استاندار زنجان
بخشداری تازه تاسیس دوتپه افتتاح شد

 معــاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: پنج هــزارو ۷۰۰ واحد صنعتی با 
اشتغالزایی مستقیم بالغ بر۱۰۷ هزار نفر در ۱۰ ماهه 
امســال در بنگاه های تولیدی و صنعتی کشور به 

بهره برداری رسید.
مهدی صادقی نیارکی در نشســت کارگروه رفع 
موانع و تسهیل تولید استان زنجان وضعیت تولید 
کشور و اقدامات انجام گرفته در این باره را تشریح 
کرد و افزود: در ۱۰ ماهه امسال  صدور پروانه بهره 

برداری در کشور ۷.۸ درصد رشد یافته است.  
وی رقم رشد حوزه اشتغال در سطح کشور را ۲۸ 
درصد اعالم کرد و یادآورشــد: سرمایه گذاری ها 
نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد یافته است.
صادقــی نیارکــی تصریح کــرد: بالغ بــر ۱۳۰ 
هــزار میلیــارد تومان فقــط در ۲۸ طرح صنعتی 
سرمایه گذاری انجام شده است که مجموع سرمایه 
گذاری امسال در استان زنجان و در طرح هایی که 
۲ هفته گذشــته به بهره برداری رسید، حدود ۱۷۰ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
معــاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت 
با بیان اینکه در اســتان زنجان بالغ بر هفت هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است 
گفت: این میزان سرمایه گذاری ها رکورد جدید و 

ماندگار در سال جهش تولید بود.
وی با اشاره به شاخص تاسیس، جواز تاسیس را 
تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولیدتعریف کرد 
و افزود: فقط در طول ۱۰ ماهه امســال بالغ بر ۳۱ 
هزار فقره جواز تاســیس صادر شد که نشان می 
دهد مردم تولید، سازندگی و ساخت داخل را در 
اولویت قرار داده و تمایل خود را به سرمایه گذاری 

در این بخش اعالم کرده اند.
صادقی نیارکی رشــد حوزه صدور جواز تاسیس 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳۸ درصد اعالم 

کرد.
وی با بیان اینکه برای اولین بار بعد از ۲ سال )سال 
۹۷ و ۹۸ ( فصل دوم بخش صنعت کشور در سال 
۹۹، رشــد نیم درصدی داشت، گفت: فصل سوم 
رشــد سه دهم درصدی نشــان می دهد که در ۲ 
فصل متوالی، با وجود اینکه، رشد اقتصادی منفی 
است، ولی بخش صنعت در ۲ فصل متوالی دوم و 

سوم، رشد را تجربه کرد.
صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه این رشد در شرایطی 
اتفاق افتاد که در سال ۹۹ با ۲ چالش مواجه بودیم 
افــزود: اولین چالش کرونا بود که یک چالش بین 
المللی است و با شروع وضعیت کرونایی، مرزهای 
اقتصادی، مبادالت تجاری و اقتصادی، روش تولید 
و به کارگیری فناوری تغییر کرد و محدودیت های 

بسیاری برای فعاالن اقتصادی ایجاد شد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تحریم های ظالمانه را دومین چالش کشور در سال 
۹۹ عنــوان کرد گفت: فقــط در تورم تولید کننده 
در مدت یک ســال، حدود ۷۷ درصد رشد ناشی 
از افزایش نرخ ارز داشــتیم و به گونه ای طراحی 
شــده بود که این ۲ چالش ما را از فعالیت توسعه 

و ســازندگی متوقف کرده و به زانو در آورد اما با 
همدلی و صداقت، کارها را پیگیری کردیم.

صادقی نیارکی با بیان اینکه وزارت صمت بیش از 
۲ راهبرد اساســی ندارد گفت: یکی از آنها راهبرد 
درمدیریت است که با اجرای آن، نتایج چشمگیری 
حاصل شد و مقایسه شاخص ها آن را به روشنی 

مشخص می کند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت،معدن و تجارت با 
اشاره به اینکه تغییر قابل توجه در میزان صادرات و 
واردات تنها یکی از نتایج راهبرد در مدیریت است، 
افزود: در سال ۸۹، واردات کشور ۶۵ میلیارد دالر 

و صادرات آن ۲۷ میلیارد دالر بود.
صادقــی نیارکی تاکید کرد: با تغییــر این رقم در 
سال ۹۸، واردات کشــور ۴۳ میلیارد دالر کاهش 
و صادرات به ۴۱ میلیــارد دالر افزایش یافت که 
این آمار، همان اقتصاد مقاومتی است و غیر از آن 

نمی تواند باشد.
وی با بیــان اینکه راهبرد مــا در وزارت صمت، 
مدیریت واردات است گفت: طبق فرمایش رهبر 
معظم انقالب آنچه را که در داخل می توان ساخت 
اجازه واردات آن را نمی دهیم چون ایشــان تاکید 
فرمودند، واردات کاالهایی که ســاخت مشابه در 

داخل دارد حرام است.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: این راهبردی اســت کــه وزارت صمت از 
ســال ۹۷ بــرای حمایت از تولید ملی، ســاخت 
داخل و تکمیل ظرفیت واحدهای نیمه تمام و نیز 

واحدهایی با ظرفیت پایین اتخاذ کرد.
صادقــی نیارکی با بیان اینکه واردات کشــور در 
۱۰ ماهه امســال، ۳۰ میلیارد دالر بود، گفت: این 
به این معنی اســت که حدود ۱۵ درصد نسبت به 
سال گذشته، کاالی کمتری وارد کردیم و صادرات 
کشور اما ۲۸ میلیون دالر و در سختگیرانه ترین و 

شدیدترین تحریم های ظالمانه بود.
وی تاکیــد کرد: بــا وجود اینکه بــی نظیرترین 
محدودیت ها را بر ما اعمال کردند، ولی کشور ۶۰ 

میلیارد دالر تجارت انجام داد.
صادقی نیارکی افزود: باید فارغ از شــرایط سخت 
فعلی، نکات مثبت و امید بخش را در جامعه منتشر 

کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه، با 
راهبردی که بار دیگر از سوی رهبر معظم انقالب 
تبیین شــد، یک کار بی نظیر در کشور اتفاق افتاد، 
افــزود: مردمی کردن اقتصاد و بــر پایه آن، برون 
سپاری و واگذاری به بخش خصوصی گام موثری 

بود که نتایج آن بر کسی پوشیده نیست.

صادقی نیارکی به یکی از نتایج برون سپاری امور 
هم اشاره کرد و گفت: در سال ۸۹ بالغ بر ۳۰ میلیارد 
دالر کسری تجاری داشتیم که این کسری در سال 

۹۹ هم اکنون به ۲ میلیارد دالر رسیده است.
وی با تاکید بر رقم قابل توجه واردات و صادرات 
افزود: شاخص هایی مانند آن باید گفته شودتا فارغ 
از شرایط سخت فعلی، نکات مثبت و امید بخش 
را در جامعه منتشر کنیم چون این آماری که حاصل 

شده است کاماًل مشخص وملموس است.
وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته، ۴۰ درصد 
رشــد تولید در لوازم خانگی داریم و با توجه به 

راهبرد در مدیریت، از هشت هزار ردیف
برای واردات کاال، ممنوعیت ثبت سفارش بالغ بر 
۲هزارو ۵۰۰ کاالیی که در کشور طراحی و تولید 
می شود اعمال و اجازه واردات نمی دهیم که نتیجه 
آن این اســت که امروز لوازم خانگی ما با وجود 
اینکه ۲ برند بین المللی که ۷۰ درصد بازار کشور 
را به خود اختصاص داده بودند، در سال ۹۲ کشور 
ما را ترک کردند، رشد بسیار زیادی در تولیدلوازم 

خانگی داریم.
صادقی نیارکی میزان رشــد تولیــد لوازم خانگی 
امسال نســبت به سال گذشته را، ۴۰ درصد اعالم 
کرد و افزود: نســبت به ســال ۹۶، هم رشــد ۱۵ 

درصدی در تولید لوازم خانگی داریم.
وی با بیان اینکــه بر پایه فرمایش رهبری که باید 
از صنعت مونتاژکاری به سمت تولید، نوآوری و 
ساخت داخل برویم گفت: چهار میلیارد دالر ارز 
از کشور خارج می شد تا لوازم خانگی، آرایشی و 

پوشاک وارد کشور شود.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تاکید کرد: مهمترین مسئله ما تامین مواد اولیه برای 
تولید است یعنی کار و تقاضا وجود دارد و شرایط 
برای صادرات فراهم است، اما باید مواد اولیه تامین 

کنیم.
صادقی نیارکی پروژه نهضت ســاخت داخل را از 
رویکردهای مهم وزارت صمت عنوان کرد و افزود: 
این به این معنی است که همه ابعاد، مولکول ها و 
جنبش ها برای یک حرکت واال به حرکت درآیند 
و آن حرکت واال، همان ســاخت داخل است که 

رهبری هم روی آن تاکید بسیار دارند.
وی با اشــاره به اینکه ما ســهم هر استان را برای 
ساخت داخل مشخص کردیم گفت: برنامه امسال 
ما ساخت۳.۲ میلیارد دالر ساخت داخل برای کل 
اســتان ها است که حدود ۳ میلیارد دالر آن در ۱۰ 

ماه محقق شد.
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت، ســهم 

اســتان زنجان برای ساخت داخل ۶۶ میلیون دالر 
بوده کــه در ۱۰ ماهه امســال، ۱۶۲ میلیون دالر 
ساخت داخل را در اســتان زنجان محقق شد که 
نشان می دهد، باالتر از سهمیه تعیین شده از پروژه 

نهضت ساخت داخل است.
صادقی نیارکی تصریــح کرد: روش ما در وزارت 
صمت این است که همزمان با رعایت عدالت در 
توزیع، به دنبال ســهولت و شفافیت در کنار هم 
هستیم که یک راهبرد عملیاتی و حکمرانی است .

وی همچنین بــه بحث تکمیل ظرفیت های نیمه 
تمام هم اشــاره کرد و افزود: در راســتای احیا و 
بازگردانی ظرفیت های نیمه تمام به چرخه تولید، 
واحدهایی که در سال های گذشته به بهره برداری 
رسیده اند اما به هر دلیلی فعال نبودند، در دستور 

کار قرار گرفتند.
معــاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت 
بــا بیان این که برنامه امســال، یک هــزار و ۵۰۰ 
واحدصنعتی در داخل شــهرک های صنعتی بود 
گفت: بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ واحد به مدار تولید 
برگشــت و سهم اســتان زنجان ۳۰ واحد بود که 
عملکرد این اســتان، فراتر از برنامه تعریف شده، 

بود.
صادقی نیارکی این عملکرد را نشــان از همدلی و 
هدایت نخبگان و فعاالن اقتصادی، توسط مقامات 
اســتانی و در راس آن امام جمعه به عنوان نماینده 
مقام معظم رهبری، استاندار زنجان به عنوان عالی 
ترین نماینده دولت و نماینده مردم در مجلس که 
عضوکمیســیون صنایع ومعادن دانست و افزود: 
وقتی که مسووالن رده باالی استان در ستاد تسهیل، 
حضور پیدا کرده و از طرح ها، مصوبات و سیاست 
توســعه ای حمایت می کننــد اتفاق های خوب 

می افتدکه حاصل همدلی و تفاهم استانی است.
وی با بیان اینکه امیدوارم خدمات انجام گرفته در 
حوزه تولید در راســتای خدمت به مردم و فعاالن 
اقتصادی، در نامه اعمال ما ثبت شــود گفت: البته 
تحریم های ظالمانه به مردم ســخت فشار آورد و 
مردم ما صبورانه تحمل کردند که باید از کوتاهی 
هایی که به وجود آمد و نتوانســتیم به نحو احسن 
به وظایف ســازمانی خود عمــل کنیم، خاضعانه 
وصمیمانه، در پیشــگاه خداوند و مردم صمیمانه 

عذرخواهی کنیم .
معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت با 
اشاره به نتایج تحریم ها هم افزود: تحریم ها باعث 
ایجاد اعتماد شــد یعنی در دل تحریم ها، فرصتی 
نهادینه شــد که آمار و ارقام نشان دهنده افزایش 

اعتماد به تولید داخل بود.
صادقی نیارکی اعتماد به وجود آمده را ارزشــمند 
خواند و گفت: در مرحله بعدی باید به دنبال ایجاد 
ارزش افــزوده برای افزایش و تکمیل زنجیره های 

تولید باشیم.
وی با قدردانی از همه فعاالن اقتصادی که سختی 
های زیادی را درســال ۹۹ تحمــل کرده و از قله 
سختی ها گذشــتند افزود: امیدواریم این تجارب 
زمینه ساز رشد و توسعه بیشتر میهن اسالمی باشد.

معاون وزیر صنعت در نشست کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید استان زنجان:

امسال بیش از پنج هزار واحد صنعتی در کشور به بهره برداری رسید
 در استان زنجان بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 10942 فرعی 41 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی 525420 الف/89 
به شــماره دفتر امالک 444 صفحه 227 شــماره ثبت 73653 به نشانی: شهرک اندیشه خیابان بهشت 2 قطعه E 72 به نام فاطمه 
باباخانی صادر و تسلیم گردیده است و برابر اسناد رهنی شماره 2426 و 2427 مورخه 91/2/21 در رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس 
مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به 
ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود 

را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

اصالحیه
بدین وسیله اعالم می دارد آگهی ماده ۳ قانون و ماده 
1۳ آیین نامه تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مربوط به آقای محمد 
رضا یوســفی فرزند محمد طاهــر در مورد یک باب 
عمارت به مساحت 1۸۰/۲۶ متر مربع که در دو نوبت 
۲ و 1۷ در روزنامه زنگان امروز  منتشر شده بود،  پالک 
1555 فرعی از 1۲۲ اصلی صحیح می باشد که بدین 

وسیله اصالح می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت
سند ماللیکت دفترچه ای ششدانگ پالک 43/8052 اصلی بخش 7 زنجان به شماره سریال 683360 الف 87 به نام تعاونی مسکن 
کارکنان دولت در زنجان صادر و تســلیم گردیده است و برابر نامه شماره 9037/500/3000 مورخه 97/3/2 معاون دادستان عمومی 
و انقالب زنجان بازداشت می باشد. سپس مالک فوق با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را  نموده است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می 
گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت سند 

مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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دل من! باز مثل سابق باش
با همان شور و حال عاشق باش

مهر می ورز و دم غنیمت دان
عشق می باز و با داقیق باش

بشکند ات هک کاهس ات را عشق
از میان همه تو الیق باش

خواستی عقل هم اگر باشی
عقِل سرِخ گِل شقایق باش
شور گرداب و کشتی سنگین؟

هن اگر، تخته پاره اقیق باش
ّکان بار و پارو و لنگر و س

بفکن و دور از این عالیق باش
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

 دبیر عکس: ناصر محمدیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

دبیر فرهنگ و هنر : سودابه باقری

گان دوربین زن

گزارش تصویری زنگان امروز از توزیع ۳۵۵ سری جهیزیه 
اهدایی مقام معظم رهبری در استان زنجان

 عکس ها: ناصر محمدی 


