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رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی  زنجان:

منتظر یک جهش صادراتی در کشور هستیم
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گفت وگو با استاد حيدر زنجانی، هنرمند چاقوساز

64سال است چاقو می سازم 
سالروز شهادت حضرت 

فاطمه زهرا )س( را تسلیت می گوییم
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 پایانی بر شایعات و اخبار غیر مستند

کرونای انگلیسی در زنجان؟!
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان :  موردی گزارش نشده است
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 نایب رییس هیات بوکس استان زنجان 
گفت: طوفان شریفی از بوکسورهای توانمند این 
استان از سوی فدراسیون به اردوی آمادگی تیم 

ملی دعوت شده است.
به گزارش زنگان امروز، امیرحســین صالحی 
زنجانی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
این بوکسور شایسته و توانمند زنجانی خود را 
برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک که به 
احتمال زیاد خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در فرانسه و 
به منظور کسب سهمیه بازی های المپیک ۲۰۲۱ 

توکیو ژاپن برگزار خواهد شد، آماده می کند.
وی، اظهار داشت: شریفی از بوکسورهای ملی 
پوش این اســتان اســت که همواره در میادین 
داخلی و خارجی در برابــر حریفان قدر خود 
طوفانی و جنگنده ظاهر شــده است که به حتم 
در اردوهــای آمادگی تیم ملی بزرگســاالن نیز 

شایستگی های باالی خود را نشان خواهد داد.
صالحی زنجانی، افزود: این بوکسور زنجانی در 
وزن ۹۱ کیلوگرم رقابت می کند که امید است با 
نشان دادن توانمندی ها و شایستگی های باالی 
خود در اردوهای آمادگی و مسابقات گزینشی، 
بتواند به عنوان نماینده بوکس ایران در این وزن 

راهی بازی های المپیک ۲۰۲۱ شود.
نایب رییس هیات بوکس اســتان زنجان که از 
داوران بین المللی ســتاره دار این رشته ورزشی 
اســت، گفــت: بــرای آمادگی هرچه بیشــتر 
بوکســورهای حاضر در اردوی تیم ملی از تیم 
بوکس سوریه دعوت به عمل آمده است تا بهمن 
ماه امسال اردوی مشترک و یک دیدار تدارکاتی 
مشترکی را با ملی پوشان کشورمان داشته باشند.
صالحی زنجانی، سطح آمادگی و فنی تیم ملی 
بوکس بزرگساالن سوریه را خوب ارزیابی کرد 
و افزود: این اردوی مشــترک و دیدار تدارکاتی 
می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت ملی 

پوشان هر ۲ کشــور )ایران و سوریه( خوب و 
مفید واقع شود.

وی اظهار داشــت: اگر مربیان به شکل بهتری 
با نقاط ضعف و قوت بوکسورهای ملی پوش 

آشنا شوند در این صورت می توانند در فرصت 
باقیمانده به مسابقات گزینشی، در تقویت نقاط 
قوت و رفع ضعف ها، کار و تالش کرده و تیم 

آماده تری را راهی این رقابت ها کنند.

 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: راه اندازی 
پمپ گازوئیل در ترمینال زنجان از خواسته های 

۱۰ ساله رانندگان زنجانی است.
علی مدقالچی در گفت و گــو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: شــوربختانه ترمینال زنجان 
دارای مشــکالت عدیــده ای بــوده و علیرغم 
نامه نگاری های انجام شــده مشکالت آن حل 

نشده است.
وی بــا بیان اینکه راه انــدازی پمپ گازوئیل از 
خواسته های ۱۰ ســاله رانندگان زنجانی است، 
افزود: هنوز به این خواسته رانندگان جامه عمل 

پوشانده نشده است.
این مسوول با اشاره به اقدام خودسرانه شهرداری 
زنجان برای کرت بندی ترمینال، خاطرنشان کرد: 
ما متقاضی کرت بنــدی محوطه ترمینال نبودیم 
و درخواســتی هم از ســوی رانندگان، انجمن 
رانندگان یا شــرکت های حمل و نقل برای این 

موضوع ارائه نشده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان زنجان با اشاره به اینکه هم اکنون 
ترمینــال زنجان به ادارات مختلف شــهرداری 
تبدیل شده است که این برای رانندگان مشکالتی 
را ایجــاد کرده اســت، افزود: ترمینــال دارای 
مشخصه های خاصی بوده و نباید ادارت مختلف 

شهرداری در آن ساکن شوند.
مدقالچی وجود ســرو صدا را بــرای ترمینال 
طبیعی عنوان کرد و گفت: شــوربختانه حضور 
ادارات شهرداری مانع فعالیت رانندگان در زمان 

مسافرگیری می شود.
وی با اشــاره به نبود ترمینال در شهرستان های 
ایجرود، سلطانیه، طارم و خرم دره، بیان داشت: 
ترمینال ابهر نیز دارای مشکالت و نواقص است.

این مسوول برضرورت حل مشکالت ترمینال 
مســافربری زنجان تاکید کرد و گفت: با توجه 
به کاهش تعداد مســافر در روزهای کرونا، باید 
زمینه فعالیت رانندگان و شرکت های حمل و نقل 

را بیشتر فراهم کرد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان زنجان با اشــاره به کاهش 5۰ 
درصدی مســافر در اســتان زنجان، ادامه داد: 
کاهش مسافر صدمات جبران ناپذیری به صنعت 

حمل و نقل مسافر در استان وارد کرده است.

 رییس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل 
و رایانه شهرســتان زنجان گفت: در سه هفته 
گذشته قیمت گوشی موبایل قریب به ۳۰ تا ۴۰ 

درصد کاهش داشته است.
فضائل رســتمی راد در گفت وگو با ایســنا، از 
کاهش قیمت گوشــی تلفن همراه خبر داد و 
اظهار کرد: در ســه هفته گذشته قیمت گوشی 
موبایل قریب به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته 
و تاثیــر آن بر خریدهایی که در بازار به وجود 

آمده، قابل مشاهده است. وی افزود: هم اکنون 
متقاضیان می توانند گوشــی های میان رده را در 
بــازه قیمتی ۴ تا 5 میلیــون تومانی خریداری 

کنند.
این مســوول ادامه داد: پیشــنهاد می شود که 
خریداران، پیش از خریــد قطعی، بازه قیمت 
گوشــی تلفن همراه را از چنــد عرضه کننده 
دریافت کرده و در سایت های معتبر جست وجو 

کنند.

رییس اتحادیه تعمیر و فروش موبایل و رایانه 
شهرســتان زنجان، خاطرنشان کرد: خریداران 
توجه داشــته باشــند که هنگام خرید موبایل 
حتما فاکتور خرید دریافت کنند و در صورت 
شکایت از فروشــندگان، با شماره ۱۲۴ اداره 
بازرســی سازمان صمت تماس بگیرند و یا به 
ســازمان بازرسی واقع در خیابان صفا و واحد 
بازرسی اتاق اصناف واقع در خیابان هفت تیر 

مراجعه کنند.

با بوکسور زنجانی تا المپیک 

طوفان در اردوی تیم ملی 
 معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان:

راه اندازی پمپ گازوییل در ترمینال زنجان
از خواسته های 10 ساله رانندگان زنجانی است

ریزش قیمت موبایل در بازار زنجان

راه اندازی دفتر تجاری اتاق بازرگانی زنجان در دوشنبه تاجیکستان
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مخابــرات منطقه زنجــان در نظــر دارد: عملیــات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی 
فیبــر نــوری پزشــکی قانونی و فنــاوری اطالعــات و ارتبــاط ریمــوت آزادگان با مرکز 
قائــم را بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگذارنمایــد. متقاضیان محتــرم می 
توانند، جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه آگهی فراخوان در ســایت شــرکت مخابرات 
 ایــران بــه نشــانی www.tci.ir و ســایت مخابــرات منطقــه زنجــان به نشــانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و 
نوری طرح های ویژه در سطح استان زنجان را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. 
متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت 
 شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی مسی و 
نوری مرکز نیک پی تا مفصل NZ اتوبان زنجان میانه  را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت 
 شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
شرکت مخاربات اریان

سهامی عام
منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان امروز
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 رییــس اتــاق بازرگانی زنجــان گفت: 
دفتر تجاری اتاق در شــهر دوشنبه تاجیکستان 
با همــکاری اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
تاجیکســتان ذیل برنامه های نقشــه راه تجارت 

خارجی استان زنجان راه اندازی شده است.
به گزارش زنگان امروز، علی یگانه فرد، در جمع 
خبرنگاران، با اشاره به پیگیری و عملیاتی کردن 
برنامه های سال کنونی اتاق بازرگانی زنجان در 
حوزه هــای مختلف، اظهار کرد: این برنامه ها در 
بخش های مختلفی پیگیری شــد که از آن جمله 
و از اصلی ترین برنامه ها می توان به نقشــه راه 
تجارت خارجی اســتان اشــاره کــرد که مورد 

استقبال از سوی مسووالن قرار گرفته است.
رییــس اتــاق بازرگانــی زنجان با بیــان اینکه 
اقدامات و کارهای مربوط به تهیه و تدوین نقشه 
راه تجارت خارجی استان زنجان از سال ۱۳۹۸ 
آغاز و پس از چندین ماه کار کارشناسی، تیرماه 
امســال در کارگروه توســعه صادرات از سوی 
اســتاندار زنجان تصویب شد، ابراز کرد: پس از 
تصویب این طرح در اســتان، نقشه راه وارد فاز 

اجرایی و عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه توســعه صادرات محصوالت 
مختلف تولیدی اســتان زنجان نیازمند همکاری 
همه مدیــران و دســتگاه ها و نهادهای اجرایی 
اســت، تصریح کرد: یکی از مــوارد مهم تحقق 
برنامه نقشــه راه تجارت خارجی استان زنجان 
معرفی ظرفیت های تولیدی و صادراتی اســتان 

است.

یگانه فــرد با بیــان اینکه در همین راســتا اتاق 
بازرگانــی زنجان بــا همکاری ســازمان جهاد 
کشــاورزی تهیــه، تدویــن و طراحــی کتاب 
توانمندی های تولیدی و صادراتی و فرصت های 
سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان زنجان را 
انجام داده است، خاطرنشان کرد: این کتاب هم 
اکنون به چاپ رسیده و در سطح استان و کشور 

و دســتگاه های مختلف اداری و ســفارتخانه ها 
توزیع می شود.

رییــس اتاق بازرگانی زنجان بــا بیان اینکه این 
کتاب در بخش های مختلف کشــاورزی استان 
از جملــه زراعت، باغبانــی، دام و طیور و ... به 
دو زبان فارســی و انگلیسی تهیه و تدوین شده 
اســت، ادامه داد: ارسال نسخه های این کتاب به 
ســفارتخانه های هدف تجارت با استان زنجان، 
اتاق های بازرگانی سراســر کشــور و اتاق های 

بازرگانی مشترک نیز آغاز شده است.
وی بــا بیان اینکــه بخش کشــاورزی یکی از 
ظرفیت های مســتعد اســتان زنجان در توسعه 
صادرات اســت، تصریح کرد: در همین راســتا 
برنامه ها بر پایه نقشه راه تجارت خارجی استان 
زنجان در راســتای توسعه صادرات برنامه ریزی 

شده و در فاز عملیاتی است.
یگانــه فرد در پایــان اظهار کــرد: دفتر تجاری 
اتاق در شــهر دوشنبه تاجیکســتان با همکاری 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و تاجیکستان ذیل 
برنامه های نقشــه راه تجارت خارجی اســتان 

زنجان راه اندازی شده است.

علی یگانه فرد خبر داد:

راه اندازی دفتر تجاری اتاق بازرگانی زنجان در دوشنبه تاجیکستان فرنشین میراث فرهنگی زنجان:
فاز اول مرمت خانه خدیوی 

زنجان آغاز می شود

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
صنایع دستی زنجان گفت:  از آغاز فاز اول 
مرمت خانه خدیوی در شــهر زنجان خبر 

داد.
به گزارش زنگان امروز، امیر ارجمند گفت: 
در فاز اول مرمت، پوشش سقف، تیرریزی 
و شیروانی مرمت و استحکام بخشی خواهد 

شد تا از نفوذ رطوبت جلوگیری شود
وی افزود: با توجه به اینکه سالیان متمادی 
این بنا حفظ و نگهداری اصولی انجام نشده 
است، نیاز به مرمت اساسی، مقاوم سازی و 
رطوبت زدایی دارد. مرمت خانه خدیوی بر 
پایه اعتباری که ابالغ می شود فاز بندی شده 
اســت و با توجه به ابالغ اولین اعتبار، بر 
پایه اولویت مرمت فاز اول این خانه شروع 

خواهد شد.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری صنایع 
دستی زنجان گفت: همه اقدامات حفاظتی 
برای جلوگیری از تخریب عمارت خدیوی 
انجام می شــود و داربســت، نصب عالئم 
خطر و شمع گذاری در داخل این مجموعه 

نیز انجام خواهد شد.
ارجمند بیان کرد: تعداد زیادی از خانه های 
تاریخی کــه هم اکنون ســکونت در آنها 
وجود دارد توسط مالکین شخصی مرمت 
و حفاظت می شــود و میراث فرهنگی نیز 
در کنار بررســی روند حفاظت از آنها در 
حفاظت و مرمت بناها به مالکین شخصی 

کمک می کند.
این عمارت در فهرست آثار ملی قرار دارد 
و از نظــر دوره تاریخی متعلــق به اواخر 
قاجاریه و اوایل پهلوی اول است. این بنا در 
دو طبقه در مساحت ۴۰۰ متر مربع ساخته 
شده و از جمله بناهایی است که شناسنامه 
معماری منطقه زنجان را می تواند حفظ کند.

خبـرخبــر

ساالنه ۱۴ هزار تن 
محصوالت شیالتی در استان 

زنجان تولید می شود

 رییس مرکز تحقیقات کشــاورزی 
و منابع طبیعی استان زنجان گفت: ساالنه 
قریب به ۱۴ هزار تــن انواع محصوالت 
شیالتی در این اســتان تولید می شود که 
زنجــان به این لحاظ جایــگاه ۱۲ را بین 

استان های کشور دارد.
پرویز مرادی روز جمعه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: سهم بخش کشاورزی 
از تولید ناخالص داخلی در استان زنجان 
۲۶.5 درصد است که نسبت به رقم ۱۲.5 

درصد میانگین کشور، باالتر است.  
وی یادآورشــد: میــزان ســهم بخــش 
کشاورزی این استان از صادرات غیرنفتی 
هفت درصد بوده در حالیکه میانگین سهم 

این بخش در کشور، ۱5 درصد است.
مــرادی ادامه داد: بر پایه داده های حاصل 
از تولیــد محصوالت کشــاورزی ســال 
گذشته، استان زنجان با تولید یک میلیون 
و ۷5۰ هــزار تن محصوالت زراعی، رتبه 
۱۸ را در ایــن زمینه در بین اســتان های 

کشور به دست آورده است.  
رییس مرکز تحقیقات کشــاورزی و منابع 
طبیعی استان زنجان گفت: در زمینه تولید 
محصوالت باغی نیز استان زنجان با میزان 
۴۷۲ هزار تن سال گذشته، در جایگاه ۱۸ 

کشور ایستاد.  
به گزارش ایرنا اســتان زنجان ۱.۳ درصد 
مســاحت کل کشــور را دارد. این استان 
با داشــتن  ۸۴5 هزار هکتار عرصه های 
مناســب کشــاورزی، پنج درصد اراضی 

کشاورزی کشور را دارد.
بخش کشاورزی در استان زنجان بیش از 
۹۰ هــزار بهره بردار دارد که به تولید انواع 

محصوالت زراعی و باغی اشتغال دارند.
ســاالنه نزدیــک ســه میلیون تــن انواع 
تولید  دراســتان  کشــاورزی  محصوالت 

می شود.

 معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان با اشاره به اینکه هم اکنون روند شیوع 
کرونا در زنجان کاهش یافته اســت گفت: بر پایه 
رصدی دقیقی که در استان داریم تاکنون موردی از 

کرونای انگلیسی در استان نداشتیم.
به گزارش زنگان امــروز، محمدرضا صائینی در 
جمع خبرنگاران با اشاره به آمد و شد خودروها در 
وضعیت زرد اظهار کرد: در وضعیت زرد آمد و شد 
شبانه همچنان اعمال می شود اما محدودیت آمد و 

شد بین شهری در استان برداشته شد.
وی تصریح کرد: بر پایه تصمیم ســتاد ملی کرونا 
آمد و شد از شهرهای زرد به نارنجی و قرمز ممنوع 
است ولی آمد و شد از شهر زرد به دیگر شهرهای 

دیگری که وضعیت زرد دارند مشکلی ندارد.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان 
زنجان با اشــاره به عالئم کرونای انگلیسی عنوان 
کرد: عالئم کرونا انگلیسی هیچ تفاوتی با کرونای 

معمولی ندارد.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا یک ویروس هزار 
چهره بوده و با عالئم مختلف خود را نشان می دهد 
بیان کرد: این بیماری با عالئم مختلفی اعم از گلو 

درد،آبریزش بینی، اســهال، تهوع و حتی سرگیجه 
دیده شــده است. صائینی خاطر نشــان کرد: این 
بیماری با جهشی که داشته روند سرعت و قدرت 

انتقال را افزایش داده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با تاکید بر اینکه بیشــتر گروه های سنی میانسال با 
این بیماری درگیر هســتند افــزود: میزان مرگ و 

میرهای استانی ۱۱ برابر کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه طرح شهید سلیمانی نیز تاثیر 
بســیار باالیی در کاهش میزان شیوع بیماری دارد 
اظهار کرد: از طریق این طرح بیماریابی زودتر اتفاق 

افتاده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
در مورد شــیوع کرونای انگلیسی در استان زنجان 
افزود: بر پایه رصدی دقیقی که در اســتان زنجان 
داشــتیم هیچ موردی از کرونا انگلیسی در استان 

زنجان نداشتیم.
وی در پاســخ به پرسشــی در مــورد نظارت بر 
تجمعات مردم در پیشخوان های دولتی خاطر نشان 
کرد: جلوگیری از تجمعات مردم در پیشخوان های 
دولتی مــورد توجه ویژه قــرار گرفت و رعایت 

پروتکل های بهداشتی در پیشخوانهای دولتی به ۹۰ 
درصد افزایش یافته است.

صائینــی تاکید کرد: چند مورد از پیشــخوان های 
دولتی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
تعطیل شــدند و کارگزاری ها نیز رصد می شود 
تا موارد بهداشــتی و فاصله گذاریهای اجتماعی 
رعایت شود و اخطارهای الزم نیز به پیشخوان های 

دولتی و کارگزاریها داده شده است.
وی عنوان کرد: در تالش بودیم تا محدودیت زمانی 
تعیین شده برای ثبت نام سامانه سجام برای سهام 
عدالت افزایش یابد که خوشبختانه مورد موافقت 

قرار گرفت و ۲۰ روز مهلت ثبت نام داده شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
بیان کرد: هم اکنون در حوزه درمان اقدامات بسیار 
ســنگینی در استان انجام شده و از طرفی با بحث 
مراقبت و پیشگیری ســرو کار داریم، همچنین با 

بحث درمان و بسترهای درگیر هستیم.
وی با اشــاره به اینکه مراکز ۱۶ ســاعته در استان 
زنجان از ۱۱ مورد به ۲۲ مورد افزایش یافته است 
گفت: با وجود اینکه تعداد مبتالیان کاهش یافته اما 

همچنان این مراکز فعال هستند.

 پایانی بر شایعات و اخبار غیر مستند

کرونای انگلیسی در زنجان؟!
 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان :  موردی گزارش نشده است

 مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانســفو 
گفــت: ۸5 درصد از نیاز صنعت برق کشــور 

توسط ایران ترانسفو تامین می شود.
بــه گــزارش زنــگان امــروز، بنا بــه اعالم 
ایران ترانســفو،  صنعتی  گــروه  روابط عمومی 
بهزاد ظهیری در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 
از تامین بیش از ۸5 درصــد نیاز صنعت برق 
کشور و صادرات محصوالت این گروه صنعتی 
به بیش از ۲۰ کشور جهان خبرداد و اظهار کرد: 
در سال جهش تولید و در اردیبهشت ماه امسال 
شرکت ایران ترانســفو جزو ۷ شرکت برتر و 
واحد نمونه تولیدی  بود که به صورت ویدیو 
کنفرانس مشمول لطف مقام معظم رهبری قرار 

گرفت.
وی افزود: شــهریور ماه امســال در نمایشگاه 
ساخت داخل با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی 
از  ایران ترانســفو  نیروهای مســلح شــرکت 
بزرگترین ترانسفورماتور قدرت ساخت داخل 
) ۴۰۰ مــگاوات آمپر ســه فاز ( رونمایی کرد 
همچنین طراحی، ساخت و تست راکتور ۳۴۰ 

کیلووار سری خشک رزینی دیتیوند  موفق بود 
که این راکتــور به عنوان جدیدترین تولید این 
شــرکت برای اولین بار و بی نیازی کشــور از 

واردات این نوع رآکتور بوده است.
این مســوول تولید انواع ترانســفورماتورهای 
ســه فاز، قطعات عایقی، روغن ترانسفورماتور، 

قطعات مکانیــکال و الکتریکال و تولید برخی 
دیگــر از قطعــات عمدتا  وارداتی ســاخت 
ترانســفورماتور را از دیگر افتخارات مجموعه 
ایران ترانسفو در خودکفایی صنعت برق کشور 

دانست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانســفو با بیان 
اینکه هم اکنــون در مجموعــه هلدینگ این 
شرکت چند رشته ای با ۱5 تابعه حدود 5 هزار 
نفر مشــغول به کار هســتند، خاطرنشان کرد: 
گروه صنعتی ایران ترانســفو با توجه به رشد 
بسیار خوب در تولید و فروش در سال کنونی 
نیــز بیش از ۴5۰  نفر را به طور مســتقیم واز 

طریق آزمون و مصاحبه جذب کرده است.
به گــزارش ایســنا، شــرکت ایران ترانســفو 
ترانسفورماتورهای  انواع  تولیدکننده  بزرگترین 
قدرت، فوق توزیع و توزیع و رآکتور، پســت 
فشــار قوی و ضعیف و انواع تابلو برق یکی 
از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت های حاضر 
در بیستمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق 

کشور است.

تامین ۸۵ درصد نیاز صنعت برق کشور توسط ایران ترانسفو 

 علی یگانه فــرد، در جمع خبرنگاران، با 
اشاره به پیگیری و عملیاتی کردن برنامه های سال 
کنونی اتاق بازرگانی زنجان در حوزه های مختلف، 
اظهــار کرد: این برنامه ها در بخش های مختلفی 
پیگیری شد که از آن جمله و از اصلی ترین برنامه 
ها می توان به نقشــه ر اه تجارت خارجی استان 
اشاره کرد که مورد استقبال خوبی از سوی مسوالن 

قرار گرفته است.

وی بــا بیان اینکه اقدامــات و کارهای مربوط به 
تهیه و تدوین نقشــه راه تجارت خارجی استان 
زنجان از ســال ۱۳۹۸ آغاز و پس از چندین ماه 
کار کارشناســی، تیرماه امسال در کارگروه توسعه 
صادرات از ســوی استاندار زنجان تصویب شد، 
ابراز کرد: پس از تصویب این طرح در استان، نقشه 

راه وارد فاز اجرایی و عملیاتی شد .
وی با بیان اینکه توســعه صــادرات محصوالت 

مختلف تولیدی استان زنجان نیازمند همکاری همه 
مدیران و دستگاهها و نهادهای اجرایی می باشد، 
تصریح کرد: یکی از موارد مهم تحقق برنامه نقشه 
راه تجارت خارجی استان زنجان معرفی ظرفیت 

های تولیدی و صادراتی استان می باشد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه در همین 
راســتا اتاق بازرگانی زنجان با همکاری سازمان 
جهاد کشــاورزی تهیه تدویــن و طراحی کتاب 

توانمندی های تولیدی و صادراتی و فرصت های 
سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان زنجان را 
انجام داده اســت، خاطرنشان کرد: این کتاب هم 
اکنون به چاپ رسیده و در سطح استان  و کشور و 
دستگاه های مختلف اداری و سفارتخانه ها توزیع 

می شود.
وی با بیان اینکه این کتاب در بخش های مختلف 
کشــاورزی استان از جمله زراعت، باغبانی، دام و 

طیور و ... به دو زبان فارســی و انگلیسی تهیه و 
تدوین شده است، ادامه داد: ارسال نسخه های این 
کتاب به ســفارتخانه های هدف تجارت با استان 
زنجان، اتاق های بازرگانی سراسر کشور و اتاق های 

بازرگانی مشترک نیز آغاز شده است.
رییس اتاق بازرگانــی زنجان با بیان اینکه بخش 
کشــاورزی یکی از ظرفیت های مســتعد استان 
زنجان در توسعه صادرات می باشد، تصریح کرد: 

در همین راستا برنامه ها بر پایه نقشه راه تجارت 
خارجی استان زنجان در جهت توسعه صادرات 

برنامه ریزی شده و در فاز عملیاتی است.
یگانه فرد در پایان اظهار کرد: دفتر تجاری اتاق در 
شهر دوشنبه تاجیکستان با همکاری اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و تاجیکستان ذیل برنامه های نقشه 
راه تجارت خارجی استان زنجان راه اندازی شده 

است.

به همت اتاق بازرگانی زنجان و سازمان جهاد کشاورزی استان:

کتاب »توانمندی های تولیدی صادراتی و فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان زنجان« تهیه، تدوین و منتشر شد
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 صنف چاپخانه داران اســتان زنجان تحت 
تاثیر فشار شــرایط اقتصادی نابسامان کرونایی و 
نبود حمایت درست و بدون شعار دولتی روزهای 

سختی را پشت سر می گذارد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم 
از زنجان، صنعت چاپ یکی از شاخص های موثر 
در تولید ناخالص کشــور و دارای نقش موثر در 
چرخه تولید و زنجیره ارزش افزوده محصوالت 
در دست تولید است، عالوه بر این مسئله، صنعت 
چاپ در بحث هــای فرهنگی نیز کاربرد فراوانی 
دارد. بر این پایه گســتردگی فعالیت هایی که در 
صنایع چاپ شــکل گرفته اســت این صنعت را 
نسبت به تمام وقایع جامعه تحت تاثیر قرار داده و 
هر مشکلی در هر ابعادی که در جامعه رخ دهد، 

اهالی این قشر را نیز بی گزند نمی گذارد.
کرونــا، این مهمان ناخوانده یک ســاله که عامل 
بســیاری از مشکالت جامعه بشــری هم اکنون 
اســت، اقتصاد همه جوامع را تحــت تاثیر قرار 
داده اســت و در حالی که توجه ها تنها معطوف 
به حوزه هایی است که سر و کار مردم مستقیما با 
آن ها بوده، صنعت چاپ بسیار منزوی شده است 
و حتی کمتر کســی آســیب وارده به این حوزه 

کاری را درک می کند.
با این حال به دلیل ارتباط تگاتنگی که به واسطه 
فعالیت اکثر واحدهای تولیدی، اصناف مختلف و 
حتی بحث آموزشی با صنعت چاپ وجود دارد 
طبیعتــا بعد از تعطیلی ها و رکــودی که در ادامه 
بحث کرونا رخ داد آســیب مضاعفی بر صنعت 
نیمــه جان چاپ در ایران وارد شــد چرا که این 
صنعت تحت تاثیر نبود مواد اولیه، ماشــین آالت 
و عدم آشــنایی درســت تولیدکنندگان با روند 

فعالیتشان نیز قرار دارند.
استان زنجان نیز یکی از استان هایی است که بیشتر 
فعالیــت بخش صادراتی و تولید در آن مربوط به 
فعالیت صنایع روی است که هیچ ارتباط و نیازی 
بــه صنعت چاپ نــدارد در نتیجــه فعالیت این 
صنعت محدود به فعالیت صنفی است و اصناف 
مربوطه بیشتر در بحث چاپ و فروش کارت های 
دعــوت آیینات، لیتوگرافــی، صحافی و طراحی 

ساک های دستی مخصوص اصناف مختلف برای 
بحث تبلیغات فعالیت می کنند که با ظهور کرونا 
همه محل هایی که امکان بهره بری از این امکانات 
وجود داشت تعطیل شدند و در نتیجه آن فعاالن 

این صنف آسیب وسیعی را متحمل شدند.
به عــالوه تعداد افرادی که در کارگاه های مربوط 
بــا این بحث فعالیت می کنند در موارد اندکی باال 
اســت و این واحدها تعــداد کارگران زیادی نیز 
دارند که در نتیجه تعطیلی ها و فشار کاری که به 
کارفرما وارد شد یقینا عده بسیاری از نظر امنیت 
شــغلی به خطر افتاده و شاید بعضا افرادی بودند 

که شغل خود را از دست دادند و از سویی دیگر 
هیچ حمایت در خور و شایســته ای در این مدت 
برای این اصناف وجود نداشته و به نظر می رسد 
وام حمایتی دولت نیز برای این حجم از آســیب 

هیچ تاثیری نداشته است.
بر این پایه پرســش هایی در باره آسیب وارده به 
این صنف و درخواســت هایی کــه فعاالن آن از 
دولت دارند مطرح می شود، موضوعی که مطرح 
می شــود این اســت که صنعت چاپ استان در 
چه شرایطی به ســر می برد؟ آیا هیچ حمایت و 
کمک مثمر ثمری از فعاالن این صنف در اســتان 

زنجان انجام شــده است؟ حســین ندرلو رییس 
اتحادیه چاپخانه داران استان زنجان در گفت وگو 
با تسنیم با ابراز نارضایتی از به وجود آمدن شرایط 
اقتصادی برای این صنف اظهار کرد: شوربختانه 
صنعت چاپ به ویژه در استان اوضاع مناسبی را 
پشت سر نمی گذارد و شرایط کرونایی هم آسیب 

بسیار ُمهلکی به این صنعت وارد کرده است.
وی با اشــاره به موارد استفاده از چاپ افزود: به 
دلیل کرونا در مجموع استفاده و سفارش صنایع 
بسته بندی به شــدت کاهش پیدا کرده است، از 
طرفی نشــریات نیز در قالب فضــای مجازی و 

فایل های pdf ارائه می شــوند به عالوه دروس 
نیز مجازی شــده است و هیچ مراجعه ای در باره 
صحافی پایان نامه ها  و اوراق اداری وجود ندارد.

رییس اتحادیه چاپخانه داران استان زنجان با اشاره 
به لغو آیینات و تعطیلی تاالرها تصریح کرد: بخش 
عمده فعالیت  چاپخانه ها مربوط می شد به طراحی 
و چــاپ کارت هــای دعوت آیینات عروســی، 
سفرهای زیارتی و عزاداری ها که نزدیک به یک 
سال اســت همگی تعطیل اند و هیچ سفارشی در 

این باره انجام نمی شود.
وی بــا ابراز نارضایتــی از حمایت ها گفت: وام 

کرونایــی تنها برای واحدهایــی که تعداد کارگر 
بیشتری داشتند خوب بود و برای واحدهایی که با 
چند کارگر ملزم به پرداخت حقوق، کرایه و حق 
بیمه بودند اصال به صرفه نبود در نتیجه رغبتی هم 

برای دریافت آن در این صنف وجود نداشت.
ندرلو افزود: همه تعطیلی ها برای اصناف اســت 
ولــی هیچ ارگان دولتی تعطیل نیســت، مطب ها 
و آزمایشــگاه ها شــلوغ اند و در اداره  های دولتی 
ازدحام زیاد اســت اما واحد صنفی با ۱۰ کارگر 
ملزم به تعطیلی هستند، ما هیچ انتظاری نداریم و  
تعطیلی را قبول داریم اما باید برای همه یکســان 
باشد چرا که هم اکنون همه فشارها بر شانه های 

اصناف است.
وی با انتقــاد از نبود هیچ حمایتــی عنوان کرد: 
در این شــرایط ما باید با ســودهای کالن بانکی 
مواجه باشــیم، برای اقساط تنفس اعالم کرده اند 
اما بانک ها دیرکردشان را کسر می کنند و از طرفی 
بحث بیمه کارفرما را در فشار مضاعف قرار داده 

است.
حسین ندرلو رییس اتحادیه چاپخانه داران استان 
زنجان در پایان خاطرنشــان کرد: در بحث بیمه 
برای پرداخت کمک دولتــی اگر حتی یک روز 
تاخیر شود دیگر کمک دولت پرداخت نمی شود، 
عالوه بر اینکه ســاالنه عده ای از صنوف در این 
بحث نابود می شوند و حتی اخیرا برای واحدهای 
جدید کمــک دولتی بیمه وجود نــدارد، در این 
شــرایط کرونایی و نبود کسب و کار فشار بیمه 

کارفرما را آزار می دهد.
بــا همه این ها مشــکالتی که مطرح شــدند در 
سکوت و نبود هیچ پشــتوانه ای برای اصناف از 
انظار عمومی مخفی مانده اند، فشاری که بر روی 
دوش اصناف مختلف اســت به واسطه این است 
که سال هاست اصناف تنها متکی به خود هستند 
و حتی بعضا یاریگر دولت بوده اند و در شــرایط 
ســخت اقتصادی با ورود و کمک از نیازمندان و 
شــرکت در بحث های خیریه در حل مشکالت 
جامعه موثر بوده اند اما این روزها که تنها تلطیف 
دولتی ها در روندهای اداری و امور الزم اســت 

هیچ حمایتی به چشم نمی خورد.

نابودی صنف چاپخانه داران زنجان
 مسووالن  هیچ راهکاری برای نجات این صنف ندارند 

سازمان ساماندهي  مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري زنجان در نظر دارد کنترل ورود 
و خروج و چند باب دکه و کانکس ، مغازه و غرفه متعلق به خود را با مشخصات مندرج دراسناد مزایده به اشخاص داراي 
صالحیت و مورد تائید سازمان ، از طریق برگزاري مزایده عمومي واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد 
 مزایده تا ارایه پیشنهاد قیمت و بازگشایي پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به نشانی :

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. مزایده گران مي توانند از 

تاریخ  99/10/27 تا 99/11/4 جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

مدریيت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

94-99  آگهی مزايده عمومی       

 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان 
از روند اجرایی ساخت نیرگاه آریان بازدید کرد.

به گزارش زنگان امروز، در این بازدید که فرنشین 
دیوان محاسبات استان زنجان نیز حضور داشتند، 
مســوولین نیروگاه در گزارشی به تشریح روند 
اجرایــی پروژه پرداخته و از پیشــرفت فیزیکی 
۴۴ درصدی کل پروژه خبــر داده و با توجه به 
مشکالت ناشی ازتامین مالی پروژه ، مساعدت 
الزم جهت اتمام روند اجرای پروژه را خواستار 

شدند. 
مهندس علی خلجی، مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای زنجان، در ادامه با بیان اینکه وجود این 
نیروگاه در تامین انرژی برق به ویژه در سال آتی 
بسیار مورد نیاز می باشد اظهار داشت : شرکت 
برق منطقه ای زنجان به منظور رفع موانع پیش 
روی، نهایت همکاری را با مراجع ذیربط به عمل 
آورده و همچنان در کنــار پروژه بوده و از تمام 
ظرفیــت های الزم جهت اتمام و راه اندازی این 

پروژه نیروگاهی مهم استفاده می نماید. 
شایان ذکر است پروژه نیروگاهی آریان در زمینی 

به مساحت ۶۰ هکتار در کیلومتر ۸۰ اتوبان زنجان 
تبریز - سه راهی سرچم از اوایل سال ۱۳۹۸ در 
حال ساخت می باشد و در صورت رفع مشکالت 
ناشی از تامین مالی ، انتظار می رود واحدهای یک 
و دو این نیروگاه تا اواخر تیرماه سال آینده به بهره 

برداری برسد.
پروژه ساخت این نیروگاه شامل یک بلوک سیکل 

ترکیبی به ظرفیت 5۴۶ مگاوات می باشد.  اشتغال 
زایی ۱۲۰ نفــر در زمان بهره برداری به صورت 
مســتقیم و ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم از 
ویژگی های این پروژه می باشد. با بهره برداری از 
این نیروگاه جایگاه استان زنجان به عنوان قطب 
تولید انرژی ارتقا یافته و پایداری شبکه تولید برق 

به ویژه در روزها پیک بار بهبود خواهد یافت.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: با افتتاح خانه هالل در روســتای 
اندآباد سفلی، تعداد خانه های هالل این استان به 

۱۱۳ باب افزایش یافت.
به گزارش زنگان امــروز، علی طاهری در آیین 
افتتاح خانه هالل روستای اند آباد سفلی شهرستان 
زنجان بــا قدردانی از اهالی این روســتا در باره 
همکاری با هالل احمر افزود: تجربه نشان داده که 
با توجه به سیل خیز بودن این مناطق، سیل بیشتر 

اما زلزله کمتر اتفاق افتاده است.
وی اظهارداشــت: وقتی فردی با سیل مواجه می 
شود دستش از همه جا کوتاه می شود و دستگاه 
های امدادرسان از جمله هالل احمر برای کمک 

به اقشار آسیب پذیر می شتابد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با توجه به اینکه اهالی این منطقه متعدد تجربه سیل 
داشــته اند، در نقطه ای از کشور که سیل جاری 
می شــود کامال این هموطنان سیل زده را درک 
می کنید و این مهم موجب می شود تاکنون که با 
جمعیت هالل احمر همکاری تنگاتنگی داشته اید 
هالل احمر نیز در مواقع حوادث و باالیای طبیعی 

کمک حال شماست.
طاهری تاکید کرد: خانه هاللی که در اندآباد سفلی 
راه اندازی شــده به منظور این است هالل احمر 

مامنی داشته باشد تا ارتباط با اهالی روستا و دهیار 
بیشتر شود، چنانچه حادثه ای در این منطقه اتفاق 

افتاد بتوانیم بهتر وارد عمل شوییم.
وی ادامه داد: با ارائه آموزش های مورد نیاز امدادی 
به اهالی روســتا از سن کودکی تا بزرگسالی، این 
افراد بهــره مند از آموزش تا رســیدن نیروهای 
امدادی در حوادث می توانند اقدام به امدادرسانی 

و مدیریت حادثه کنند.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
خانه های هالل در موضوع های امداد و نجات و 
آموزش کمک های اولیه فعالیت می کند و همه 

اعضای روستا می توانند عضو هالل احمر شوند. 
طاهری خاطرنشان کرد: با همکاری اهالی روستای 
اندآباد سفلی می توانیم آموزش های همگانی و 
امدادی را رایگان ارائه دهیم تا در حوادث مدیریت 
حادثه را داشــته باشند و بتوانند اقدامات اولیه را 

انجام دهند.
وی افزود:  با بهره مندی آموزش های مورد نیاز 
برای جوانان این روســتا آنها می توانند به عنوان 
داوطلب در پایــگاه های امداد و نجات جاده ای 
خدمــات مورد نیاز را برای افراد متاثر از حوادث 

ارائه دهند.

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان از تغییر قیمت سیلندر خانگی 

گاز مایع خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، حمید حبیبی گفت: نرخ 
مصوب سیلندر خانگی گاز مایع توسط سازمان 
حمایت از مصــرف کنندگان و تولید کنندگان، 
۱۲5۰۰۰ ریال در سراســر کشــور تعیین شده 
است. قیمت هر ســیلندرگاز مایع از ۹ هزار و 
۷۰۰ تومان به ۱۲ هــزار و 5۰۰ تومان افزایش 

یافته و فروش باالتر از این قیمت تخلف است. 
بنابراین هم استاني هاي عزیز در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف اعم از گران فروشي، کم فروشي 
و عرضه خارج از شــبکه، مراتب را به ســامانه 
پاسخگویي و پیگیري شکایات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان به شماره ۱۲۴ اطالع و 

پیگیري نمایند.
وی افــزود: افرادي که به شــبکه گاز شــهري 
دسترســی ندارند می توانند با مراجعه به سامانه 

اینترنتي درخواست فراورده هاي نفتي به نشاني 
اطالعــات   newtejaratasan.niopdc.ir
خــود را ثبت کــرده و در فرآیند درخواســت 

سوخت ثبت نام کنند. 
براي ثبت نام در دســترس بودن کد پستی محل 
سکونت، کد ملی و اطالعات فردي سرپرست 
خانوار، شــماره تلفن همراه سرپرست خانوار، 
اطالعــات کارت بانکی سرپرســت خانوار و 

اطالعات افراد تحت تکفل نیاز مي باشد.

بازدید و پیگیری روند اجرایی ساخت نیروگاه آریان

تغيير قیمت سیلندر خانگی گاز مایعخانه های هالل استان زنجان به 113 باب رسید

افزایش قیمت گاز مایع

 معاون شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه زنجان گفت: تأمین پایدار سوخت 
نیروگاه ســیکل ترکیبی سلطانیه در فصل سرد 
زمســتان در دستور کار شــرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه زنجان قرار دارد.
بــه گزارش زنگان امروز، علی مقدم با اشــاره 
به شــروع فصل زمســتان و ضــرورت انجام 

تمهیدات الزم و پیشــگیري از بروز مشکالت 
مرتبط با فصل سرما گفت: در نشست مشترک 
با مسووالن نیروگاه، مسائل، برنامه ها و چالش 
های فعالیت نیروگاه و تأمین و توزیع فراورده 
های نفتی مورد کنترل و تبادل نظر قرار گرفته و 
تأکید گردید تأمین پایدار سوخت نیروگاه جزء 

برنامه های اصلی این شرکت خواهد بود.

وی افزود: در ادامه این نشســت، مســووالن 
نیــروگاه ســیکل ترکیبی ســلطانیه نظرات و 
راهکارهای پیشنهادی خود را در جهت بهبود 
سوخت رســانی به نیروگاه و تولید مستمر برق 
مطرح کردند و از هموطنان عزیز تقاضا نمودند 
که در مصرف برق و گاز اصل صرفه جویي را 

مراعات نمایند.

تامین سوخت جایگزین نیروگاه سلطانیه در دستور کار 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان
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عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هشدار داد؛ 

خطر پیک چهارم کرونا و هشدار درباره بازگشایی ها
 عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا 
با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر بازگشایی های 
اخیر، گفــت: احتمال بروز پیــک چهارم کرونا 
به دنبال بازگشــایی ها قابل رد کردن نیست، اما 
امیدواریم با توجه به اینکــه روند رو به کاهش 

بیماری چشمگیر است، پیک چهارم رخ ندهد.
دکتر مسعود مردانی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه تعجیبل در بازگشایی ها خطرناک است، 
گفت: بازگشایی بدون دلیل قطعی باعث افزایش 
گردش ویروس در جامعه و باعث افزایش موارد 
ابتال در جامعه می شــود. ما این موضوع را یک 
بار در اردیبهشــت ماه هم تجربه کردیم و دیدیم 
وقتی آمار پایین آمد به ســرعت مراکز آموزشی، 
رستوران ها، مراکز خرید و... را باز کردند و دود 
آن به چشــم مردم رفت و یادمان هست که آمار 
مرگ و میر تا مرز 5۰۰ نفر در روز نیز ثبت شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه آمار مرگ و میر 
کرونایی در چند روز گذشته دو رقمی شده است، 
اظهــار کرد: باید این آمار را حفظ کرده و کاهش 
دهیم. مردم باید همچنان پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند، اکنون خبرهایی از فرمانداری تهران 
می خوانیم که درصد باالیی از درخواســت های 
سفرهای بین اســتانی غیر ضروری بوده است و 
این نشان می دهد مردم تصور می کنند به محض 
کاهش آمار می توانند به سرعت به سفر رفته و در 
مجامع شرکت کنند؛ این رویه خطر آفرین است.

این متخصــص بیماری های عفونــی ادامه داد: 

بازگشایی ها نیاز به پایش مستمر دارند، یعنی باید 
مدام بررسی شــوند تا اگر بازگشایی تاثیری در 
افزایش بار بیماری داشت آن را محدود کنند. البته 
این موضوع هم خالی از مشــکل نیست زیرا هر 
فعالیتی که اکنون آزاد شــود و هر بازگشایی که 
اکنون انجام شود تاثیرش را دو هفته بعد خواهد 
گذاشــت و دو هفته بعد مــوارد جدید بیماری 
نمود پیدا می کنند. مــا به عنوان متخصصین این 
امر هشدار می دهیم تعجیل در بازگشایی ها ممکن 

است آرامش فعلی این روزها را برهم بزند.
وی در باره بازگشــایی مدارس در برخی مناطق، 
گفــت: معمــوال در تعطیلی هایی که بــه دنبال 
گســترش ویروس های تنفســی فوقانــی اتفاق 
می افتــد، یکی از  اولین مراکزی که فعالیتشــان 
تعطیل می شود مدارس و مراکز آموزشی هستند 
و به همین ترتیب باید آخرین جایی باشــند که 
بازگشایی می شوند و فکر می کنم وزارت آموزش 
و پرورش پایش را در نظر دارد؛ زیرا بدون پایش 
مستمر شــرایط مسلما وضعیت مشــابه شرایط 
مهرماه خواهد شد و افزایش بار بیماری را شاهد 

خواهیم بود.
ایــن متخصص عفونی درباره واکســنهای فعلی 
کرونــا در کودکان گفت: شــوربختانه کارایی و 
عوارض جانبی واکســن های کرونایی که تاکنون 
عرضه شده است بر اطفال و زنان باردار ارزیابی 
نشــده اســت و تمام کارآزمایی هــای بالینی بر 
بزرگساالن است. با توجه به اینکه در نوع جهش 

یافته کرونا افراد زیر ۲۰ سال و کودکان در خطر 
بیشتری از نظر ابتال هستند باید بیشتر مراقب این 

گروه سنی بود.
مردانی ادامه داد: مســائل اقتصــادی و وضعیت 
معیشت مردم هم در بازگشایی ها بی تاثیر نیست؛ 

زیرا امکان جبران خسارت تعطیلی ها برای دولت 
هم سخت و مشکل اســت. با این حال ارزیابی 

مستمر می تواند به ما کمک کند.
وی با اشــاره به اینکه احتمال بروز پیک چهارم 
کرونا به دنبال بازگشایی ها وجود دارد، اظهار کرد: 

این گزینه هم قابل رد کردن نیست اما امیدواریم 
به یاری خدا با توجه به اینکه روند رو به کاهش 
بیماری چشــمگیر است، پیک چهارم رخ ندهد. 
به نظر می رسد با نظارت و پایش مستمر بتوانیم 

جلوی وقوع پیک چهارم را بگیریم.

یافته محققان کانادایی؛
رژیم غذایی مدیترانه ای 
بیماری پاركینسون را به 

تاخیر می اندازد
 نتایج یــک مطالعه جدیــد، ارتباط 
شــدیدی بین پیروی از رژیــم های غذایی 
MIND و رژیــم غذایی مدیترانه ای و تاخیر 
در شروع بیماری پارکینسون را نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهــر، در حالی که مدت 
هاست محققان از اثرات محافظت نورونی رژیم 
غذایی MIND در بیماری هایی مانند آلزایمر و 
زوال عقل اطالع دارند، این مطالعه برای اولین 
بار است که ارتباط بین این رژیم و سالمت مغز 

را برای بیماری پارکینسون نشان می دهد.
رژیم غذایی MIND تلفیــق دو رژیم غذایی 
بسیار معروف یعنی رژیم غذایی مدیترانه ای و 
رژیم غذایی شیوه های توقف فشار خون باال 

موسوم به DASH است.
دکتر »سیلک اپل کرســول«، سرپرست تیم 
تحقیق از دانشــگاه بریتیش کلمبیا کانادا، در 
این باره می گوید: »این مطالعه نشان می دهد 
افراد مبتال به بیماری پارکینسون در صورتی 
که الگوی غذایی شــأن منطبــق با رژیم نوع 
مدیترانه ای باشد، در سنین باالتری به بیماری 
پارکینسون مبتال می شوند. این تفاوت سنی، تا 
۱۷ ســال بعد در زنان و ۸ سال بعد در مردان 

مشاهده شده است.«
وی در ادامــه می افزاید: »کمبــود دارو برای 
پیشــگیری یا بــه تأخیر انداختــن بیماری 
پارکینسون وجود دارد اما ما خوشبین هستیم 
که تغذیه می تواند به طور بالقوه شروع بیماری 

را به تأخیر بیندازد.«
در مطالعــه ای بر روی ۱۷۶ شــرکت کننده، 
محققان پیروی افراد از این نوع رژیم ها و سن 
شروع بیماری پارکینسون را مورد بررسی قرار 
دادند. مشــخصه اصلی این رژیم ها، کاهش 
مصرف گوشــت و تمرکز بر مصرف بیشتر 
سبزیجات، میوه ها، غالت کامل و چربی های 
ســالم است. آنها دریافتند که پیروی بیشتر از 
این رژیم ها شــروع بیماری پارکینسون را در 
زنان تا ۱۷.۴ ســال و در مردان تا ۸.۴ ســال 
به تأخیر می اندازد. رژیم غذایی MIND تأثیر 
چشمگیری بر سالمت زنان داشت، در حالی 
که رژیم غذایی مدیترانه ای برای مردان تأثیر 
داشت. تفاوت در این دو رژیم غذایی بسیار 
جزئی اســت، اما می تواند به عنوان سرنخی 
برای تأثیــر غذاهای خاص و ریزمغذی ها بر 
سالمت مغز باشــد. اثرات مختلف پیروی از 
رژیم غذایی بین جنسیت ها قابل توجه است 
زیرا تقریباً ۶۰ درصــد از افرادی که مبتال به 
پارکینسون تشخیص داده می شوند مرد هستند.

ایمنی بعد از ابتال به كرونا 
پایدارتر از واكسن است

 اســتاد دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: ایمنی ناشی از عفونت طبیعی ویروس 
کرونا پایدارتر از واکســن است، البته به این 
معنی نیســت که افراد از تزریق واکسن تایید 
شده خودداری کنند یا خود را در معرض ابتال 

قرار دهند تا ایمنی پایدارتر پیدا کنند.
حسین کیوانی، ویروس شناس روز جمعه در 
گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش 
ایرنا افزود: واکسن کمک می کند افراد جامعه 
ایمن شوند به عبارتی واکسیناسیون کمک می 
کند تا در جامعه به ایمنی گروهی )یعنی حدود 
۷۰ درصد مردم ایمن باشند( برسیم. تا زمانی 
که به این مقدار از ایمنی نرسیم، روند بیماری 

کماکان ادامه خواهد یافت.
وی تاکیــد کرد که تا قبل از رســیدن به این 
درصد از ایمنــی، افراد باید به دقت پروتکل 
های بهداشتی را رعایت کنند تا دچار بیماری 
کرونا نشوند و در صورت ابتال هم شناسایی 
بیمار در اســرع وقت انجام شــود و قبل از 
بهبــودی کامل و از بین رفتن کامل عالیم که 
معموال دو تا ســه هفته طول می کشد، باید 

شرایط قرنطینه رعایت شود.
کیوانی در پاسخ به این پرسش که آیا بهبودیافتگان 
نیازی به تزریق واکسن کرونا دارند؟ گفت: بر 
پایه شواهد و بررسی ها تاکنون، این افراد نیاز به 

تزریق واکسن کرونا ندارند.
سرعت انتشار ویروس کرونا افزایش یافت

استاد دانشــگاه علوم پزشــکی ایران گفت: 
سرعت انتشار ویروس کرونا نسبت به دیگر 
ویروس ها باالتر بود که با پیدا شــدن شکل 
جهش یافته آن در انگلیس این سرعت افزایش 
یافته و مردم بیشتر در معرض بیماری قرار می 
گیرند. وی با اشــاره بــه اینکه جهش جزو 
ذات ویروس کرونا است، گفت: تاکنون این 
ویروس جهش های فراوانی داشته که بیشتر 
آنها اهمیت چندانی نداشــته اما در مواردی 
جهش هایی به وجود آمده که سبب افزایش 

سرایت پذیری ویروس شده است.
کیوانی بیان داشــت: ویــروس کرونا در هر 
جامعــه ای می تواند جهش ژنتیکی داشــته 
باشد به عبارتی این ویروس از نظر بالینی در 
نژادهای مختلف مــی تواند به صورت های 
متفاوت بروز پیدا کند که نشــان می دهد که 
مردم باید جدی تر پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت کنند و با ســاده انگاری خود را در 

معرض بیماری کرونا قرار ندهند.

خبــر

 کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نگران 
این هستند که دومین سال شیوع کرونا از سال اول 

سخت تر باشد.
به گزارش ایســنا، به دلیل شیوع نوع جهش یافته 
ویروس کرونا که به طور محسوســی مسری تر 
از نوع قبلی این ویروس اســت، سازمان جهانی 
بهداشت نشست کمیته اضطراری اش را دو هفته 
جلو انداخت. اعضای این کمیته درباره وضعیت 

جدید پاندمی رایزنی می کنند.
دو نوع جهش یافتــه ویروس کرونا در هفته های 

گذشته در بریتانیا و آفریقای جنوبی مشاهده شده 
که قدرت سرایت آنها مشخصا از نوع قبلی بیشتر 
اســت. ویروس های جهش یافتــه در حدود 5۰ 

کشور در سراسر جهان گسترش یافته اند.
همچنین ژاپن روز یکشنبه گذشته از کشف یک 
ویروس جهش یافته دیگــر خبر داد که ظاهرا از 
منطقه آمازون در برزیل منشأ گرفته است. این نوع 
جدید ویروس کرونا هم اکنون تحت بررسی و 

آزمایش است.
معاون دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفته است 

به رغم تولید اولین واکسن ها هنوز راه درازی تا 
غلبه بر پاندمی کرونا در پیش است.

مایک رایان تصریح کــرد: با توجه به جنبه های 
مختلف شیوع ویروس، سال دوم پاندمی ممکن 

است از سال اول سخت تر باشد.
این ویروس شــناس در سازمان جهانی بهداشت 
هماهنگ کننده مبارزه با پاندمی کرونا اســت که 
مشخصا بر نیم کره شمالی متمرکز است چرا که 
تا کنون در این منطقه، نوع جهش یافته و مسری تر 

ویروس بیشتر شایع شده است.

ماریا فن کرکهوف، ویروس شناس دیگر سازمان 
جهانی بهداشت نیز با اشاره به تعطیالت گذشته 
کریسمس و سال نوی میالدی گفت: بعد از این 
تعطیالت در برخی کشــورها وضعیت به جای 

اینکه بهتر شود بدتر شده است.
ورود کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به 

ووهان
همچنیــن بعــد از چندین روز تأخیــر باالخره 
ماموریت ســازمان جهانی بهداشت برای تحقیق 
درباره منشــأ ویروس کرونا در چین آغاز شده 

است. تیم ۱۰ نفره کارشناسان این نهاد بین المللی 
روز گذشته )پنج شــنبه( وارد کالن شهر ووهان 
شدند؛ جایی که در سال ۲۰۱۹ اولین موارد ابتال 

به ویروس کرونا مشاهده شده بود.
این تحقیقات قرار بود هفته گذشته آغاز شود اما 
تاخیر در صدور مجوز از طرف دولت چین آن را 

به تعویق انداخت.
به گزارش دویچه وله، کارشناسان سازمان جهانی 
بهداشت به دلیل مقررات سختگیرانه دولت چین 

باید دو هفته در قرنطینه بمانند.

کارشناس سازمان جهانی بهداشت: 

سال دوم پاندمی کرونا می تواند سخت تر باشد

 وزیر بهداشــت گفت: هــم اکنون نگران 
بازگشت خیز بیماری هستیم چون موارد سرپایی 
در حال افزایش اســت و این یک اعالن و هشدار 
برای یک خیز جدید در بهمن و اسفندماه می تواند 

باشد.
به گزارش ایســنا، دکتر ســعید نمکی در نشست 
شورای ناظرین طرح شهید حاج قاسم سلیمانی، 

گفت: نامه ای ۱۰ بندی روز ۱۰ دی به دانشگاه ها 
ابالغ کردیم که باید شرایط کنونی را مراقبت کنید 
در غیر این صورت شــاهد خیز جدید بیماری با 

ارتفاع و شدت بیشتر در کشور خواهیم بود.
وی افزود: اســتراتژی وزارت بهداشت در شرایط 
کنونی، رهگیری خانه به خانه ویروس و شناسایی 
زودهنگام بیماران اســت تا آخرین موارد بیماری 

شناسایی شود. بعد از این مرحله به سراغ جمعیت 
عادی و بدون عالئم بیماری خواهیم رفت اما در 
شرایط کنونی، اولویت ما، شناسایی بیماران با تست 

بیشتر و افراد در تماس نزدیک با آنها است. 
وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: باید به شدت از 
همکاری بین بخشــی شکل گرفته در بسیج ملی 
مبارزه با کرونا و طرح شــهید سلیمانی، صیانت و 
حفاظت کنیم. عده ای در درون و بیرون از مرزهای 
کشــور، از این همکاری ها خوشحال نیستند. در 
داخل کشور، افرادی جاهالنه یا عامدانه در زمین 
دشمن بازی می کنند چه بســا از تعداد انگشتان 
دو دست هم بیشتر هســتند. در نامه ۱۰ ماده ای 
به دانشــگاه ها تاکید کردیم که بزرگترین خطای 
استراتژیک این است که پیوند ما و عزیزانی که به 
ما کمک می کنند، از هم جدا شود و این پیوند را 

باید محکم نگهداری کنیم.
نمکی گفت: هم اکنون مخالف بازگشایی مدارس 
هســتیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله 

اردیبهشــت و خردادماه بیفتیم. اگر این بار گرفتار 
شــویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور 
شاید بیشتر باشد و نیروهای ما ممکن است توان 
و انرژی مقابله چندباره با موجی جدید را نداشته 

باشند. 
وی تاکیــد کرد: با لطف خدا در ســایه همدلی و 
وفاقی که در کشــور ایجاد شــد و با دعای شبانه 
روزی خیرخواهــان به ویژه مقــام معظم رهبری 
توانســتیم دســتاوردهای بزرگ ملی را به دست 
بیاوریم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که کشوری 
در اوج تحریم های ظالمانه، توانست به مرگ و میر 
دو رقمی برســد  در حالیکه کشورهای برخوردار 
جهان، به چنان وضعیتی رسیدند. بارها گفته ایم که 
به بیماری و مرگ هیچ شهروندی در هیچ کجای 
دنیا حتی آنها که مدیران و سیاستمدارانشــان دارو 
را از بیماران پیر و جــوان ما دریغ کردند، راضی 

نیستیم.
وی بهداشت یادآور شد: عمده ترین دلیل شکست 

مســلمانان در جنگ احد، مغرور شدن به پیروزی 
بود تا جایی که پیامبر اســالم را تا حمراءاالســد 
تعقیب کردند و آنجا دوباره لشکر آرایی جدیدی 
شــد. عین آن اتفاق در شــرایط کنونــی که این 
دستاورد بزرگ ملی را دوباره  کسب کرده ایم می 

تواند برای ما نیز رخ دهد. 
نمکی اظهار کرد: به دانشــگاه ها ابالغ کردیم که 
هرگونه عادی پنداری و ســهل انــگاری به دلیل 
فروکش کردن بیماری در استانها موجب بازگشت 
رفتارهای اجتماعی نادرست و شیوع دوباره بیماری 
خواهد شد بنابراین بیداری و وسواس مستمر در 
رعایت شــیوه نامه ها توســط مردم و مسوولین، 

ضروری است.
بنابر اعالم وبدا، گفتنی اســت در این نشســت، 
ناظرین طرح شــهید ســلیمانی، معاونین وزارت 
بهداشت، جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین 
و رییس بسیج جامعه پزشکی، گزارشی از پیشرفت 

های این طرح را ارائه کردند.

نگرانی از بازگشت و خیز جدید بیماری در بهمن و اسفند

مخالفت وزارت بهداشت با بازگشایی مدارس

 فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
بیمارستان طالقانی با بیان این که  کولونوسکوپی و 
اندوسکوپی مهمترین راه برای تشخیص بیماری 
مهمی نظیر سرطان هاســت، به تعویق انداختن 
این اقدامات تشخیصی در بحران کرونا را باعث 

صدمات جبران ناپذیری دانست.
به گزارش ایسنا، دکتر افسانه شریفیان با بیان این که 
دالیل انجام آندوسکوپی با توجه به شرایط و نوع 
بیماری از فردی به فرد دیگر فرق می کند، گفت: 
اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی از مری، معده 
و اثنی عشــر با هدف تشخیصی و گاهی اوقات 

درمانی انجام می شود.
به گفته وی یافته های حاصل از انجام اندوسکوپی 
به پزشــک کمک می کنــد تا علــت، عالیم و 

نشــانه های گوارشــی مانند تهوع، استفراغ، درد 
شکمی، مشکالت بلعیدن و خونریزی گوارشی را 

تشخیص دهد.
دکتر شریفیان کولونوســکوپی را روش دیگری 
عنــوان کرد که برای تشــخیص تغییــرات و یا 
موارد غیر عادی در سطح روده بزرگ و رکتوم ) 
راســت روده ( مورد استفاده قرار می گیرد و ادامه 
داد: کولونوسکوپی بهترین روش برای تشخیص 
و نمونه برداری از پولیپ ها و بســیاری دیگر از 

ضایعات درون روده بزرگ است.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت آمادگی های الزم 
برای انجام کولونوسکوپی گفت: در صورتی که 
اقدامات مورد نیاز برای آماده سازی بیمار به درستی 
انجام شــود  و روده بزرگ کاماًل تمیز شده باشد، 

کولونوســکوپی با دقت باال و به طور کامل انجام 
خواهد شد.

دکتــر شــریفیان با بیــان اینکــه بیمــار برای 
کولونوسکوپی باید مقادیر زیادی مایعات زالل و 
بی رنگ به همراه محلول های مسهل خاص بنوشد 
و پیاده روی کند،  خاطرنشــان کرد:  در صورت 
تمیز نبودن روده بزرگ، کولونوسکوپی به خوبی 
و با دقت انجام نخواهد شــد و مشاهده پوشش 
کولون ممکن است به دلیل وجود مواد باقیمانده 
در روده امکان پذیر نباشد. در نتیجه احتماالً باید 

دوباره تکرار شود .
این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اجتناب 
از به تعویق انداختن کولونوسکوپی و اندوسکوپی 
در بحران کرونا خاطرنشان کرد: شوربختانه در همه 

گیری بیماری کرونا، اکثر افراد انجام آندوسکوپی 
و کولونوسکوپی خود را به تعویق انداخته اند در 
حالیکه این اقدامات مهمترین راه برای تشخیص 
بیماری های مهمی از جمله سرطان هاست و تاخیر 
در انجام آنها ممکن اســت بــه صدمات جبران 

ناپذیری بیانجامد.
این متخصص ســفارش کــرد: درصورت نیاز و 
تشخیص پزشک، آندوسکوپی و کولونوسکوپی 
خــود را به علت بحران کرونا به تعویق نیندازید. 
انجــام این پروســیجرها در تشــخیص اولیه و 
زودهنگام بسیاری از بیماری ها نقش بسیار مهمی 

دارند.
وی با بیان این که این اقدامات تشخیصی  کمک 
می کند که در مراحل اولیه متوجه یماری شــویم،  

به بیماران تاکید کرد: تمامی اقدامات احتیاطی و 
الزم  برای پیشــگیری از ابتال به کرونا در هنگام 
انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی در بیمارستان 

طالقانی انجام می شود.
به گفتــه وی، این اقدامات شــامل غربالگری و 
تشخیص بیماران احتمالی کووید۱۹، استفاده از 
ماسک، حفظ فاصله اجتماعی، تغییر فرایندها برای 
به حداقل رســاندن تماس و اقدامات ضدعفونی 

کردن سطوح است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی،دکتر شــریفیان در  خاتمه تاکید 
کرد:سفارش های پزشک خود را جدی بگیرید. به 
خصوص اگر بیماری مزمن و زمینه ای دارید و در 

معرض خطر پیشرفت بیماری خود قرار دارید.

تاکید یک فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 

آندوسکوپی و کولونوسکوپی را در اپیدمی کرونا به تعویق نیندازید
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رییس کل بانک مرکزی:
نرخ ارز متعادل می شود

 رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
فشــار ناشــی از تحریم ها، به ویژه تشدید 
انتظارات در افزایش قیمت ارز موثر بوده است، 
گفت: انتظار می رود با فروکش کردن انتظارات، 

نرخ ارز نیز به سمت تعادل رود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی ایران در یادداشــتی 
در صفحه مجازی خود نوشــت: این روزها 
در بــاره روند کاهشــی نــرخ ارز، بــر پایه 
دیدگاه های سیاسی، تحلیل های مختلف ارائه 

و قضاوت های خاص می شود.
روند نرخ ارز، بر پایه مبانی بنیادی بازار شکل 
می گیرد. بنابراین بر پایه آنچه در دو ســال و 
نیم گذشــته شــاهد آن بودیم، فشار ناشی از 
تحریم ها، خصوصاً تشــدید انتظــارات در 
افزایش قیمت ارز مؤثــر و تعیین کننده بوده 
است. بنابراین انتظار می رود با فروکش کردن 
انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش 

اقتصادی آن حرکت بکند.
همانگونه که ریاست جمهوری تأکید کردند با 
دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی 
خود و نیز شــرایط پیش رو، امکان مدیریت 
مؤثرتر در بازار ارز، در راســتای اهداف کالن 
بانــک مرکزی، فراهم می شــود. در این میان 
حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، به همراه 
صیانت از ذخایــر ارزی، برای بانک مرکزی 

اهمیت دوچندان دارد.
بانک مرکزی در طول دو ســال و نیم گذشته 
تالش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم های 
دولــت آمریــکا را خنثی و در حــد توان از 
سقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری 
و دشــمن را از رســیدن به هدف فروپاشی 

اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد.
بانک مرکزی تمام توان خــود را برای ایجاد 
تعــادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی 
به کار می گیرد. انتظارم از فعالین سیاسی این 
است که رقابت های حزبی و جناحی خود را 
به تالش های بانک مرکزی برای بهبود شرایط 
اقتصاد و اســتفاده از فرصت های بین المللی 
برای خنثی سازی و کاهش تحریم و تقویت 

ارزش پول ملی وصل نکنند.
و در نهایت اینجانب هر چه را که بتوانم برای 
منافع ملی و رفاه مردم عزیز انجام می دهم و در 
این مسیر بر پایه خوش آمد افراد و گروه های 

سیاسی تصمیم نمی گیرم.

مبلغ چک های برگشتی 
باز هم صعودی است

 بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی 
درباره چک های برگشتی نشان می دهد که در 
آبان ســال کنونی بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک 
به ارزشی حدود ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
برگشــت داده شده است که در مقایسه با ماه 
قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد کاهش و از نظر 

مبلغ ۳.۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، تازه ترین آماری که بانک 
مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده، 
نشان می دهد که در آبان ماه بیش از ۸ میلیون 
فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۰ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 
۹.۴ درصد و مبلغ تا ۱۲.۴ درصد نســبت به 

مهرماه کاهش دارد.
از ســوی دیگر، بیــش از ۷.۳ میلیون فقره با 
ارزشــی بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیــارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول شــده است که از 
نظــر تعداد ۹.۶  درصــد و مبلغ ۱۴.۱ درصد 
کاهش دارد. در کنار چک های وصولی بالغ بر 
۶۸۱ هزار فقره چک برگشت خورده که این 

تعداد ۷.۲ درصد 
 نســبت به مهرمــاه کاهــش دارد و ارزش 
چک های برگشتی به ۲۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان می رســد که معادل ۳۱ درصد افزایش 
داشته است. همچنین در این مدت، در استان 
تهران بیش از ۲.۳ میلیون فقره چک با ارزشی 
حدود ۹۱ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشــینی استان تهران در 

مبادله چک در سطح کشور است.
چک های وصول شــده در تهران ۲.۴ میلیون 
فقره به ارزشی بالغ بر  ۸۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان و چک های برگشتی تا ۲۱۸ هزار فقره 
به ارزش ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش 

شده است.
چک های برگشتی به تفکیک علل

عالوه براین، در آبان ماه امسال در کل کشور 
بـالغ بـر ۶55 هـزارفقـره چـک بـه ارزشـی 
حدود ۲۱ هـــزار میلیـــارد تومان به دالیل 
فقـــدان موجـــودی برگشـت  یـا  کسری 
خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۲ 
درصـــد و از نظر ارزش ۹5.۲ درصد از کل 
چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی بوده است.   
از ســوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۲ 
هزار فقره چک به ارزشــی حــدود ۹ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شده که در استان تهران 
از نظر تعداد ۹۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۳.۸ 
درصــد از کل چک های برگشــتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است. 

خبر

 سه شــنبه نهم دی مــاه بود که 
نخستین نشست کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایــی و دولــت برگــزار شــد، 
نشست ای که در آن با ارائه گزارش ۷5 
صفحه ای از اقالم سبد معیشت کارگران، 
پیشنهاد مزد منطقه ای کارفرمایان رد شد 
و با درخواست گروه کارگری از نماینده 
مرکــز آمار به منظور ارائه گزارشــی از 
اقالم مصرفی سبد معیشت خانوار های 

کارگری دعوت به عمل آمد.
به گزارش فرارو، کمیته دستمزد شورای 
عالی کار همه ســاله با هدف بررســی 
هزینه هــای زندگی و تعیین رقم ســبد 
معیشت کارگران تشکیل نشست می دهد 
و رقمی که به عنوان هزینه ماهانه ســبد 
معیشت تصویب می شود مبنای مذاکرات 

دستمزد در سال بعد قرار می گیرد.
در هفته های گذشــته بانک مرکزی خط 
معیشــت را در حالی ۱۰ میلیون تومان 
اعالم کرد که سال گذشته اعضای کمیته 
دســتمزد، هزینه ماهانه ســبد معیشت 
کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان 

تعیین کردند.
پیــش از این معاون روابط کار وزیر کار 
گفته بود به دلیل ناتوانی و عدم آمادگی 
واحد های تولیدی و صنعتی و شــرایط 
اقتصادی کشور، در هیچ سالی نتوانستیم 
رقمی کــه کمیته مزد به عنــوان هزینه 
سبد معیشــت کارگران محاسبه می کند 
را در تعیین دستمزد لحاظ کنیم.این در 
حالیســت که به نظر می رســد در سال 
آینده حداقل دستمزد بیش از ۲۰ درصد 

افزایش نخواهد یافت.
 کارگران منتظر افزایش ۲۰ درصد بیشتز 
حداقل دستمزد ۱۴۰۰ نباشند!امسال نیز 
تغییر رویه ای در نحــوه تعیین حداقل 

دستمزد کارگران ایجاد نمی شود
حمید حاجی اســماعیلی عضو اســبق 

کارگری شــورای عالی کار در گفتگو با 
فرارو با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد 
امسال نیز تغییر رویه ای در نحوه تعیین 
ایجاد شود،  حداقل دســتمزد کارگران 
اظهار داشــت: قول هایی که نمایندگان 
کارگری برای پیگیــری ترمیم مزد ۹۹ 
و اعمــال افزایش آن بــر روی حداقل 
دستمزد سال آینده داده اند، به نظر بنده 
به هیــچ عنوان جنبــه اجرایی نخواهد 
داشت، زیرا مدلی که بر پایه آن مذاکرات 
تعیین دستمزد صورت می گیرد، به هیج 
عنوان شــبیه آن چیزی کــه به صورت 
استاندارد در کشــور های دیگر اجرایی 
می شود نیســت و برای همین نمی توان 
انتظار داشــت که بهبــود در این زمینه 

حاصل شود.
وی افــزود: ایــن صحبت هایــی کــه 

نمایندگان کارگری انجــام داده اند، در 
مورد افزایش بیشتر میزان دستمزد سال 
آینده بیشــتر خوارک رسانه ای است و 
نمی تواند چیــزی را تغییر دهد، در این 
رابطه باید بر پایــه قانون کار مذاکرات 
تعیین دســتمزد به صورت سه جانبه و 
با حضــور نمایندگان دولت، کارگران و 
کارفرمایان به صــورت چانه زنی انجام 
شــود و با تفاهم، اما شــاهد هستیم که 
همیشه در این سال ها نمایندگان کارگری 

نتوانسته اند، کاری را از پیش ببرند.
حاجی اســماعیلی گفت: درستش این 
است که دولت در ابتدا دخالتی در چانه 
زنی ها نداشته باشد و نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی به چانه زنی ها و مذاکرات 
خود به بپردازند، تا شــکل کار در آید و 
صحبت ها به نتیجه ای برســد، زمانیکه 

این مذاکرات مقدماتی تمام شد، دولت 
بیاید وسط و خواســته های کارگران و 
کارفرمایان را به هــم نزدیک کند، این 
مــدل قابل قبولی اســت کــه می تواند 
اجرایی شــود، اما االن درست برعکس 

است.
وی خاطرنشــان ســاخت: تمامی این 
جلسات مقدماتی که تا قبل از اسفندماه 
برگزار می شود، به نوعی فرمالیته است، 
در پایان سال دولت می آید یک نرخی 
را بــه عنوان پایه در نظر می گیرد و بعد 
از آن نمایندگان کارگری تازه شــروع 
می کننــد، به چانه زنی بــرای افزایش 
آن که در عمل نیــز دولت هرکاری را 
کــه بخواهد انجام می دهد و نمایندگان 
کارگری نیز نمی توانند کاری را از پیش 

ببرند.

صنفی  قوی  اتحادیه هــای  کارگران 
ندارند

این فعال کارگری بیان داشت: تا زمانیکه 
این رویکرد تغییر پیدا نکند، از ســوی 
دولت نمی توان شاهد تحولی در رابطه 
با افزایش حداقل دستمزد بود، این در 
حالی است که در کشور های اروپایی، 
حداقل دســتمزد در دو سطح کالن و 
خرد پیگیری می شــود، در سطح خرد، 
فعالین یک صنف خودشان مزد خود را 
تعیین می کنند و کارگران و کارفرمایان 
رودررو ایــن کار را انجام می دهند، اما 
در برخی از موارد دیگر نیز اتحادیه های 
سراســری کارگری در مذاکراتی که با 
به  انجام می دهد،  سندیکای کارفرمایی 
یک توافقاتی دســت پیدا می کنند و در 
این جا است که دولت وارد می شود و 

با تعدیل پیشــنهادات دو طرف به یک 
نقطه مشترک دست پیدا می کنند.

حاجی اســماعیلی با تاکیــد بر اینکه 
کارگران به خوبــی نمی توانند از منافع 
صفی خود دفاع کنند، یادآور شــد: به 
دلیل اینکه ما اتحادیه ها و ســندیکای 
قوی کارگری نداریم، نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که کارگران از منافع خود 
دفــاع کنند، ایــن در حالی اســت که 
دولت نیز به عنــوان بزرگترین کارفرما 
در کشــور همواره مدافــع کارفرمایان 
بوده، طبیعتا در چنین وضعیتی کارگران 
نمی توانند اقدام بــه چانه زنی موثری 
برای دست یافتن به حقوق خود کنند.

این کارشــناس روابــط کار ادامه داد: 
نکته مهم دیگر این است که هم اکنون 
بــر پایه قانون کارگاه هــای زیر ده نفر 
نمی توانند شواری اسالمی کار تشکیل 
دهند و بنگاه های بزرگــی مانند ایران 
خودرو و همچنیــن زیر مجموعه های 
وزارتخانه هــای نیرو و نفت نیز به هیچ 
ندارند،  عنوان تشــکل های کارگــری 
بنابرایــن در این حوزه بــا کمبود ها و 
کاستی ها بســیار زیادی روبرو هستیم 
و تا زمانیکه کارگران اتحادیه های قوی 
منافع  برای  نمی توانند  باشــند،  نداشته 

خود چانه زنی کنند.
وی با اشاره به اینکه نمانیدگان کارگری 
نیز از توانایــی الزم برای چانه زنی بر 
نیســتند،  برخوردار  مزد  ســر حداقل 
گفت: نمایندگان کارگری در شــورای 
عالــی کار باید، بر تمامی مســایل این 
حوزه اشراف داشته باشند و با فراگیری 
تمام مهارت ها بتوانند، از پس برآورده 
ســاختن منافع جامعه کارگری بر آیند، 
اما شوربختانه چنین چیزی وجود ندارد 
و آن ها تحت تاثیــر نمایندگان دولت، 
نمی توانند قدم موثری را در این رابطه 

بردارند.

 نمایندگان کارگری قدرت چانه زنی ندارند

حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران؛

 کارگران منتظر افزایش ۲۰ درصد بیشتر نباشند!

 در آخرین روز کاری هفته جاری، باز هم 
قرمزی تابلوی معامالتی بورس تهران خودنمایی 
می کرد. با ثبت افت 5/ ۲ درصدی نماگر ســهام 
در این روز، حاال ضمن نزول ارزش کل بازار به 
کمتر از 5۰۰۰ هزار میلیارد تومان، این شاخص تا 
رسیدن به کف پیشین خود در ۲۰ آبان تنها 5/ ۱ 

درصد فاصله دارد.
به گزارش فرارو، به ایــن ترتیب بورس تهران 
که پس از اصالح ۳ ماهــه، ۱۰ آذرماه تغییر فاز 
داده بود حــال تا ورود دوباره به فاز خرســی، 
بــه یک افت 5/ ۰ درصدی نیــاز دارد. اما دلیل 
ریزش دوباره قیمت سهام آن نیز در ثابت ماندن 
محرک هــای بنیادی چه بود؟ به نظر می رســد 
چشم انداز کاهشی نرخ دالر و البته دخالت های 
دولتی یکی، دو هفته پیش بیشــترین اثر در افت 

قیمت ها را داشته است.
حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام در گفتگو 
با فرارو با اشاره به اینکه دو دلیل عمده در رابطه 
با نزول شــدید یک هفته گذشته بورس می توان 
برشــمرد، گفت: دلیل اول که بسیار مهم است، 
مربوط به کاهش خوشبینی هایی است که ناشی 
از کاهش تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام 
اســت، در این رابطه با توجه به اتفاقاتی که رخ 

داد امیــد به آینده و بهبــود اوضاع رنگ باخت 
و بســیاری نیز به این درک رســیدند که اوضاع 
اقتصادی در ماه های پیــش رو وخیم تر خواهد 
شد، یا اینکه حداقل آثار و نتایج مثبت مذاکرات 
مرتبــط به این زودی ها هویدا نخواهد شــد، بر 
پایه همین موضوع نیز خوشــبینی جای خود را 

به بدبینی داد.
وی افزود: حال شــاید این پرســش پیش بیاید، 
در چنین شرایطی که چنین جو بدبینی به وجود 
آمده، چــرا دالر در بازار با افزایش قیمت روبرو 
نشده، عمده دلیل این موضوع بحث هایی است 
که دولــت در مورد کاهش قیمــت دالر به ۲۰ 
هزار تومان مطرح کرده، اما به نظر می رســد اگر 
بخواهیم از لحاظ تحلیلــی به این موضوع نگاه 
بینداریم باید گفت، این حربه دولت دوام چندانی 
نخواهد داشــت و اگر این جو بدبینی و ناامیدی 
از شرایط آینده ادامه داشته باشد، بدون شک دالر 
نیز دوباره با افزایش قیمت روبرو خواهد شد و 

دیگر در این نرخ ها باقی نمی ماند.
میرمعینی با اشاره به اینکه ناهماهنگی در دولت و 
عدم حمایت از بورس دومین دلیل نزول بورس 
در این مدت بوده اســت، اظهارداشــت: در این 
مدت در داخل دولت ناهماهنگی های زیادی رخ 

داده و این مسئله در سال های گذشته صدمات و 
ضرر های جبران ناپذیری به بورس و سهام داران 
بازار سهام وارد کرده است، در این باره موضوع 
شیوه نامه قیمت گذاری دستوری فوالد که وزیر 
صمت و این وزارتخانه ســخت به دنبال اجرای 
آن بودند، بسیار به اعتماد اهالی بازار سهام ضربه 
وارد کرد، در این رابطه قیمت گذاری دســتوری 
در فــوالد تنها به توزیع رانت منجر می شــود و 
به نفع دالالن و رانت خواران اســت، از ســوی 
دیگــر وقتی کاالیی در بورس عرضه می شــود، 
باید قیمت آن بر پایه مکانیزم بازار و با توجه به 
عرضه و تقاضا تعیین شود، نه این که قیمت آن 

دستکاری و دستوری تعیین شود.
این کارشناس بازار ســهام اضافه کرد: عالوه بر 
این مسائلی که در مورد قیمت گذاری دستوری 
فــوالد رخ داد، ما در بازار هــای دیگر از جمله 
خودرو، نیــز چنین موضوعــی را داریم، که به 
هیچ عنوان مطلوب نیست، اگر بخواهیم با نگاه 
اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، قیمت گذاری 
دستوری در هیچ بازاری جوابگو نیست و باعث 
ایجاد مشــکالت زیادی از جمله توزیع رانت و 
ایجاد فساد می شــود، بنابراین باید تعیین قیمت 
محصوالتی که در بورس عرضه می شود، بر پایه 

عرضه و تقاضا باشد، تا همه چیز شفاف باشد و 
دیگر رانتی در کار نباشد.

 چــرا در قیمت های ارزنده همه فروشــنده 
هستند؟

وی با تاکید بر اینکه قیمت های امروز سهام بسیار 
ارزنده و جذاب برای سهام داران و فعاالن بازار 
سرمایه اســت، اضافه کرد: با توجه به اصالحی 
که اکثر نماد های بورســی و فرابورســی در این 
چندماهه تجربه کردند، آن ها بسیار ارزنده هستند، 
اما به دلیل همان ناامیدی که به آن اشاره شد، همه 
منتظر هستند که قیمت ها با افت بیشتری مواجه 
شــوند، تا بعد اقدام به خرید کنند، حتی در این 
زمینه حقوقی ها نیز می خواهند پایین تر اقدام به 
خرید کنند، شوربختانه این سیاست گذاری های 
غلطی که از سوی دولت انجام شده ضربه بزرگی 
به بورس وارد کرده، در این زمینه عالوه بر قیمت 
گذاری دستوری، مطرح کردن افزایش نرخ سود 
بانکی نیز از جمله دیگر مسائلی است که ریسک 
برای بورس ایجاد می کند و مانع رشــد بورس 

می شود.
میرمعینی با اشاره تا زمانیکه ریسک های سیاسی و 
بین المللی از بین نرود، نمی توان انتظار رشد قابل 
توجه ای از بورس را داشت، ادامه داد: بنابراین باید 

این مســائل تعیین تکلیف شود تا این ریسک ها 
از میان برداشته شــود، به بیان دیگر برجام باید 
مشخص شود، که چه سرنوشتی خواهد داشت 
و همچنین تحریم ها نیز آیا برداشــته می شود یا 
خیر؟ این ها همه نکاتی هستند که حل شدن آن ها 
برای بورس از اهمیت بسزایی برخوردار است و 

می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی یادآور شد: این در حالیست که اگر این انتظار 
را داریم که بورس بیشــتر از این با نزول همراه 
نشود، باید دولت در این زمینه درست عمل کند، 
به بیان دیگر باید از بورس حمایت مناسب انجام 
دهد و سیاست گذاری های صحیح نیز در دستور 
کار قرار دهد، همچنین برای رشد بورس نیز نیاز 

به محرک قوی داریم.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد؛ دو دلیل عمده برای ریزش اخیر بورس

چرا بورس دوباره ریخت؟

به موجب پرونده اجرایی کالســه ۹۹۰۰۲۸۳ دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی ۳۸/۲۲۱۱۷ اصلی 
بخش ۷ زنجان که ســند آن به شماره چاپی ۲۱۲۷۷۹ سری به 
سال ۹۵ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۰۳۲۷۰۰۱۰۰۹۶۰۷ به 
نام آقای میثم مرادی ثبت و صادر شــده است به نشانی: زنجان- 
گلشهر کاظمیه- فاز ۴ - خیابان شرافت - قطعه ۴۷۸۲- طبقه دوم 
به مساحت ۱۱۳/۰۶ متر مربع در قبال طلب خانم مهسا عرفانی 
پور به موجب سند شماره ۹۷۰۱- ۲۱ اسفند ۹۵ و به موجب نامه 
شماره ۸۵۰۰۶۳۷- ۶ خرداد ۹۹ با رعایت مستثنیات دین و وفق 
مقررات بازداشــت شده است که حدود و مشخصات اجمالی آن 
عبارتی از : شماالدیوار و پنجره به طول ۱۰ متر به فضای خیابان 
۱۶ متری شرقا در ۲ قسمت اول دیواریست به طول ۱۲/۲۵ متر 
به عرصه قطعه ۴۷۸۳ تفکیکی دوم دیواری است به طول ۰/۹۵ 
متر به عرصه ۴۷۸۳ تفکیکی جنوبا در ۳ قسمت که قسمت دوم 
غربی است اول دیوار و پنجره است به طول ۶/۵ متر دوم دیواری 

اســت به طول ۰/۹۵ متر سوم به طول ۳/۹۵ متر هر سه قسمت 
دیواری است به حیاط مشاعی غربا در ۵ قسمت که قسمت دوم 
آن شمالی است قسمت چهارم جنوبی است اول به دیوار به دیوار به 
طول ۳/۶۰ متر به قطعه ۴۷۸۸ تفکیکی دوم دیواری است به طول 
۳/۹۳ متر به راه پله سوم درب و دیواریست به طول ۳/۸۵ متر به 
راه پله چهارم دیواری است به طول ۳/۹۳ متر به راه پله پنجم دیوار 
به دیوار به طول ۴/۸۰ متر به قطعه ۴۷۸۸ تفکیکی  که طبق نظر 
کارشناس رسمی دو دانگ آن به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سه 
میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی شده و اعیانی آن به مساحت 
۱۱۳/۰۶ متر مربع در طبقه دوم یک ســاختمان ســه طبقه دو 
واحدی با اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک و به انضمام پارکینگ 
قطعه دو تفکیکی به مساحت ۱۱/۵۰ در طبقه همکف و انباری 
قطعه دو تفکیکی به مساحت ۵/۱۸ متر مربع واقع در طبقه همکف 
با حدود و مشخصات در متن سند می باشد. آپارتمان مذکور به 
صورت یک واحد دو خوابه، هال و پذیرایی مشترک با کف سرامیک 

و دیوار ها سفید کاری شده و سقف دکوراتیو - آشپزخانه اوپن با 
دیوار کاشــی کاری شده و کف سرامیک و کابینت ام - دی - اف 
و نمای ساختمان از ســنگ تراورتن - درب و پنجره ها خارجی 
آلومینیومی و درب های داخلی اچ - دی اف - سیستم گرمایشی 
پکچ با رادیاتور های پنلی و دارای انشعابات آب و برق و گاز مستقل 
می باشد و دسترسی به طبقات باال توسط راه پله می باشد که برابر 
گــزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای میثم مرادی می 
باشد و پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه به تاریخ ۱۳ بهمن 
۱۳۹۹ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان- خیابان 
صفا - کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
از مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)سه میلیارد و پانصد میلیون ریال( 

به شرح زیر به فروش خواهد رسید.
مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شود. متقاضیان خرید ده درصد از مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره 
چک تضمین شده بانک ملی با شناسه ملی اداره ۱۴۰۰۷۱۹۶۴۳۷ 

در وجه اداره اجرای اســناد رسمی زنجان کارسازی نموده و آن را 
ارائه و ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. در این 
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می 
گردد . در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط و آگهی مزایده 
تجدید خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی و همچنین حق مزایده 
مازاد بر مبلغ پایه مزایده به عهده برنده مزایده است. نحوه اخذ نیم 
عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا و 
آیین نامه اصالحی اخیر التصویب می باشد . در ضمن چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد . برابر اعالم بستانکار 
به شــماره وارده ۸۵۰۱۴۱۳۶ - ۱۳ دی ۱۳۹۹ ملک مذکور فاقد 

پوشش بیمه می باشد. 
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

رییس اداره اجرای ثبت اسناد رسمی زنجان- مینا تقی لو

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد ذمه ای
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  نقوش ایرانی به دالیل مختلف مانند فقدان 
ثبت آنهــا، کوتاهی در آموزش و انتقال داشــته ها 
به نســل های بعــد و کم کاری رســانه ها در حال 
فراموشی اند؛ در این شرایط تیمی متشکل از استادان 
و بزرگان این حوزه همراه با پژوهشگران برای حفظ 
و ثبت نقوش برجای مانده وارد عمل شوند تا این 

آثار حفظ و به نسل بعد منتقل شود.
به گزارش ایرناپالس، ایران کشوری گسترده از نظر 
مساحت جغرافیایی، متنوع از نظر اقلیم و آب وهوا 
و همچنین دارای تنوع فرهنگی زیاد است. وسعت 
و تنوع میراث فرهنگی در نقاط مختلف این کشور 
باعث دشــواری شناســایی و ثبت بسیاری از آنها 
شده، به همین دلیل ممکن است بسیاری از میراث 
به جامانده شناسایی نشوند و چه بسا به فراموشی 

سپرده شوند.
با توجه به این نگرانی ها پویــا محمودیان معاون 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، از ایجاد بانکی 
با محتوای نقوش صنایع دســتی فراموش شده با 
هدف کاربردی و تجاری کردن آنها خبر داده است.
به گفته وی، ایران ۲۹5 رشته صنایع دستی دارد که 
برخی از آنها فراموش شده و به احیا و باز طراحی 
نیاز دارند. براین اساس از حدود یک سال  پیش با 
کلید خوردن  مکاتبات با استان ها برای احیای صنایع 
دستی فراموش شده، 55 رشته صنایع دستی به طور 
کامل احیا و در مجموع در دولت تدبیر و امید ۹۹ 

رشته باز طراحی و احیا شده است.
تالش می کنیم با ایجاد این بانک و همچنین کمک 
به تجاری ســازی و در ادامه تولید انبوه آنها به احیا 
این آثار کمک کنیم، زیرا این این آثار داشــته ها و 

گنجینه های ارزشمند کشور محسوب می شوند.
نقوش ایرانی از ســرمایه های بــا ارزش فرهنگی 
محسوب می شــوند. داشته ای ارزشمند و منحصر 
به فرد که از ارزش معنوی و مادی باالیی برخوردار 

است.
علی کوهپایه هنرمند شــاخص هنرهای تجسمی 
و نگارگــری ایرانی و عضو هیــات مدیره انجمن 
طراحان فرش تهران با تاکید بر اینکه خیلی از آثار 
فرهنگی ایران به بوته فراموشی سپرده شده اند، به 

خبرنگار ایرناپالس گفت: در این حوزه می توان به 
طرح های اسلیمی اشاره کرد؛ در قالی های قدیمی از 
این طرح ها که سمبل ایران هستند استفاده می شد، 
در حالی که امروز کمتر شاهد یک قالی با طرح های 

اسلیمی هستیم.
او درباره چرایی استفاده نکردن از طرح های اسلیمی 
در قالی توضیح  داد: شــوربختانه فعالیت در حوزه 
قالی، دست یک عده پول پرست افتاده  که اطالعات 
فرهنگی کمی دارند. بیشتر توجیه اقتصادی برای آنها 
مهم است، تا جایی که فرم فرشی که ۸۰ سال پیش 
بافته می شد، تغییر کرده و بیشتر بر پایه سالیق بازار 

طراحی می شود.
به گفته این اســتاد نقوش ایرانی، ۶۰ سال پیش در 
تبریز کارگاه های قالیبافــی روی طرح های خاص 
فعالیت می کردند. به شکلی که طرح قالی، شناسنامه 
کارگاه بــود. بــه تازگی در بافت فــرش تبریز از 
طرح هایی استفاده می شــود که اصالت طرح های 
ســنتی ایران را ندارد. ایران طرح های شاه عباســی 
و خــاص خود را دارد که هر کدام ســمبل و نماد 
خاصی هســتند اما اکنون فقط به تزئین و زیبایی 

توجه می شود.
وی افزود: اصفهان و کاشان در حوزه طراحی قالی 

در این سال ها اقدامات سازنده ای انجام داده اند.
آثار گذشتگان از نظر سنتی بیشتر کاربردی بود

اهمیت طرح ها و نقش های ایرانی فقط در زیبایی 
و کنار هم قرار گرفتن آنها نیســت، بلکه فلسفه و 
فکری در پشــت هر طرح قــرار دارد. کوهپایه در 
این زمینه گفت: با اینکه طرح های فرش از اهمیت 
باالیی برخوردارند، اما نقوش ایرانی فقط در فرش ها 

استفاده نشده  است.
وی افزود: در کاشی کاری کافی است به کاشی های 
مسجد کبود توجه کنید یا مسجد جامع یزد یا مسجد 
شیخ لطف اله که کارهای بی نظیری هستند؛ آن هم 
در حالی که فعالیت امروز در حوزه کاشــی کاری 
اقداماتی سطحی و فقط در ظاهر است. این اقدامات 
نیازمنــد گروه هــای قوی و حرفه ای متشــکل از 
پژوهشــگر، عکاس و ... بوده تا بتواند این آثار را 

شناسایی و زمینه ادامه آنها را فراهم کند.

کوهپایه با تاکید بر اینکه در گذشته آثار از نظر سنتی 
بیشــتر کاربردی بود و نه تزئینی، ادامه داد: پیش از 
این می دیدیم روی کاسه چوبی بسیار کار می شود 
و افراد از استفاده آن بسیار لذت می بردند، یا قاشق 
زیبایی برای آب دوغ خوری تهیه شده بود، این در 
حالی است که امروز از این لوازم فقط برای تزئین 

استفاده می شود.
اساتید فوت گوزه گری را آموزش ندادند

با سفر به شهرهای ایران، مراجعه به موزه ها می توان 
متوجه پیشــینه تاریخی نقوش ایرانی شد. اما چه 
چیزی ســبب شــده برخی از این نقوش در خطر 

فراموشی قرار گیرند؟
کوهپایه گفت:  یکی از دالیل این است که در گذشته 
به نوشتن و ضبط کردن عادت نداشتیم. نوشتن و 
خواندن در فرهنگ ما ســخت بــوده؛ مورخینی 
نداشــتیم که کتاب های نوشته شده توسط آنها در 
دســترس مردم و پژوهشــگران قرار گیرد. شاید 
بهترین کتاب در این حوزه، تاریخ بیهقی اســت. 
عالوه بر این اســاتید بســیاری بودند که هیچ گاه 
حرفه را به صورت کامل به شاگردان خود آموزش 
نمی دادند زیرا می ترسیدند برای خود رقیب بسازند. 
در حالی که بهترین استاد کسی است که شاگردش 
از خودش بهتر باشد. بسیاری از استادان، فوت های 

کوزه گری را برای خود نگه داشتند.
به گفتــه وی، اهمیــت و ارزش طرح های ایرانی 
کم رنگ شده و از طرفی فرهنگ ایرانی تحت تاثیر 

هنر غرب قرار گرفته و آسیب دیده است.
این استاد هنرهای تجســمی ادامه داد: در دوره ای، 
فرهنگ خود را فراموش کرده و غرب زده شــدیم 
به صورتی که هرچه از آن طرف می آمد خوشایند 
و هرچیزی که خودمان داشتیم بد بود. ویل دورانت 
می گوید: »اگر دولت ها را به مثابه رقابت و اشتراک 
بدانیم چه بهتر است که هر دولتی فرهنگ، موسیقی، 
لباس ها و اقتصاد خودش را داشــته  باشــد.« اگر 
می توانســتیم این دیدگاه را عملــی کنیم امروز به 

وضعیت کنونی دچار نمی شدیم.
کوهپایه یکی از دالیل فراموشــی نقوش ایرانی را 
ناآگاهی و سودجویی تولیدکنندگان و عافیت طلبانی 

دانست که نمی دانند پول خود را چطور خرج کنند 
و به افرادی دادند که کار بلد نبودند.

فرش دومین منبع درآمد ایرانیان بود
نقش اطالع رســانی و آگاه ســازی، برای حفظ و 
نگهداری از میراث فرهنگی بسیار مهم است. افرادی 
که از ارزش اشــیاء و اهمیت فرهنگ باخبر باشند، 
به خوبی از آن حفاظــت خواهند کرد. کوهپایه با 
بیان اینکه زیرساخت های برای حفاظت از نقوش 
ایرانی مهیا نبود، گفت: اطالع رســانی چیزی است 
که زیرساخت ها را زمینه ســازی می کند. در بازار، 
این هنر وارداتی غرب است که خود را ناشیانه و با 
نقص های زیاد نشان می دهد. در دوره بعد هم که به 
طرح های مدرن و اروپایی روی آوردند در حالی که 
بیشتر این طرح ها تقلید بود و اینها به اطالع رسانی 

باز می گردد.
او ادامه داد: باید این را یادآور شوم که طراحی سنتی 

ما چیزی اســت که می توان به آن افتخار کرد. بعد 
از نفت، بزرگترین منبع درآمد این جامعه از فرش 
بود. حدود ۳۰ درصد جامعه می توانند از آن ارتزاق 
کنند. از کسی که پشــم را می ریسد، رنگ می کند 
تا فردی که فــرش را می بافد. هنوزم فرش ایرانی 
زبان زد همگان اســت، همه صنایع دستی در فرش 

جمع شده است.
این اســتاد نقــوش ایرانی با یــادآوری وضعیت 
کاشــی کاری و خاتم کاری، اقدامات این روزهای 
بازار را اســف بار خواند زیرا از رنگ یا کاغذ برای 
تهیه این میراث به جای مانده استفاده می شود، آن 
هم در حالی که پیــش از این از ابتدایی ترین مواد 
مورد نیاز برای این هنر تا نهایت تولید اثر توســط 

استادان ایرانی انجام می شد.
نگرانی ها از بی اطالعی و ناآشنایی مردم 

حفاظــت از میراث فرهنگی از وظایف هر نســل 

است تا آن را همانگونه که به ارث برده است بتواند 
به نسل های آینده منتقل کند. کوهپایه با بیان اینکه 
بازگرداندن بخشــی از میراث فرهنگی غیرممکن 
اســت، توضیح داد: ضروری اســت جوانانی که 
اشتیاق به کار دارند با اطالع رسانی دقیق بتوانند در 
ایــن حوزه کار کنند. البته باید با بزرگان این حوزه 
وارد همکاری شــوند و روی این مسائل بررسی 

انجام شود.  
وی تاکید کرد، مســوالن باید اقداماتی انجام دهند 
تا مردم به میراث فرهنگی عالقه مند شــوند. بیشتر 
مردم با این مسائل آشنایی نداشته و در نتیجه دغدغه 
ایــن کار را ندارند؛ آن هم در حالی که پیش از این 
در تبریز، هنرستان نقاشی داشتیم و استادان بزرگی 
در آن، تجربه های خود را به نســل های بعد منتقل 
می کردند. باید اساتید درباره این مسائل به بررسی و 

گفت وگو بپردازند تا بتوان به نتیجه رسید.

خطر فراموشی طرح ها و نقوش سنتی ایرانی
  نگرانی ها از بی اطالعی و ناآشنایی مردم | اساتید فوت گوزه گری را آموزش ندادند

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به یکی از شركتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

 ۱-نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجــان بــه آدرس: زنجان کمربندی شــمالی- ابتدای زیباشــهر 
کد پستی 4514978757

2- عنوان و مشخصات كلي مناقصه:
 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

رشته و پایه مورد نیازاعتبار
تضمین شركت در 
فرآیند ارجاع كار 

)ریال(

99-68

حفاظت، 
حراست، و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 

اداری 
شركت

منابع داخلی38/767/58۱/096

دارا بودن صالحیت در رشته خدمات 
عمومی یا نگهبانی از اداره كل تعاون 
كار و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی 
صالحیت مورد تایید از مركز انتظامی 

ج.ا.ا و همچنین گواهی صالحیت 
پیمانکاری در حوزه امور حفاظتی و 

مراقبتی از سوی دفتر مركزی حراست 
وزارت نیرو )یا تاییدیه از اداره كل 

اطالعات استان( الزامی است و مناقصه 
گر باید در این باره اقدام و گواهی نامه 
های الزم را به انضمام اسناد مناقصه 
)در پاكت ب( ارائه نماید. ضمنا گواهی 
صالحیت و تاییدیه مذكور باید در زمان 

مناقصه معتبر باشد.

۱/253/027/۴32

3-تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه :  اســناد مناقصه فوق  از  مورخه 99/10/24  لغایت تا مورخه  99/11/03 درســایتهای 
http://iets.mporg.ir , http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در 

مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید. 
۴- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاكات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت  14:30 مورخه  99/11/13   .

8- مکان تحویل پاكات : دبیر خانه شــرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی-ابتدای زیباشهر کد پستی 
4514978757

9-زمان گشــایش پاكات : پاکات مناقصه در ســاعت 10 مورخ  99/11/14 در سالن کنفرانس شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.

۱0 –  دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۱-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
۱2-  هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد .

نوبت دومآگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله اي 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 هادی تقی زاده که معتقد است استفاده 
از مبالغه در داســتان های تاریخی کار دشواری 
است، با ذکر نمونه هایی از اغراق در آثار ادبی 
و تاریخی می گوید: بیشتر تاریخ نویس ها غالم 

شاهان بودند و نه غالم تاریخ.
این داســتان نویس در گفت وگو با ایسنا درباره 
حدود اســتفاده از اغــراق در ادبیــات و نیز 
تحریــف تاریخ در آثار ادبی اظهار کرد: اغراق 
و مبالغه در ادبیات ما ســابقه دیرینی دارد. در 
روایت هر چیزی در شرایط مختلف از اغراق 
استفاده می شود. از زمان داستان های منظوم مثل 
داستان های نظامی یا فردوسی این اغراق وجود 
داشته و به عنوان یک تکنیک از آن استفاده شده 
است، مثال فردوسی در توصیف رستم می گوید 
»چراننده کرکس اندر نبرد« یا نظامی در وصف 
شیرین می گوید »بسی الغرتر از مویش میانش/ 
بسی شیرین تر از نامش دهانش«؛ این ها بخشی 
از زیبایی شناسی ادبیات در زبان فارسی است.

او افــزود: امــا ادبیات ما هر چــه از آن نگاه 
اســتعاری و خیالــی خود دور می شــود و به 
عینیت نزدیک می شود، کمتر با اغراق روبه رو 
می شــویم. شــاید بتوان گفت که عینی ترین 
وجوه ادبیات، داســتان های تاریخی هســتند، 
داســتان هایی که همه صبغــه آن ها را می دانند 
و از اغراق در این داســتان ها خیلی سخت تر 
اســتفاده می شــود. اگر بر این باور باشیم که 
زمانی داستان برای مخاطب جذاب می شود که 
باورپذیر باشد، پس آن هایی که داستان تاریخی 

می نویسند کار دشواری دارند.
تقی زاده با اشــاره به شیوه اســتفاده از اغراق 
در داســتان های تاریخی بیان کرد: چنان چه در 
نگارش داستان تاریخی از آن خط سیر تاریخی 
خارج شــوید، مخاطب متوجه دروغ می شود 
و قضیــه لو می رود و وقتی هــم که فکر کند 
نویســنده دروغ می گوید، دیگر ممکن است 
داســتان را باور نکند. از ایــن رو فکر می کنم 
اســتفاده از اغــراق یا مبالغه در داســتان های 
تاریخی کار دشــواری اســت اما آیا اغراق یا 
مبالغه همان بر هم زدن روال تاریخی حوادث 
اســت یا نه؟ این ها دو چیز متفاوت اســت. 
زمانی هست که نویســنده ای داستان تاریخی 
را بر پایه شــواهد تاریخی می نویسد اما آن را 
تغییر می دهد و داســتان برابر می شود با تاریخ 
به عالوه روایت نویســنده از تاریخ. در این جا 

دیگر نویسنده تاریخ نمی نویسد. پس نویسنده 
از یک واقعه تاریخی داستانی را می نویسد که 
فی الواقع دوست دارد تاریخ به آن شکل اتفاق 
بیافتد و خود نویســنده در آن حادثه تاریخی 

دخیل می شود.
نویســنده رمــان »گــراف گربــه« همچنین 
درباره تحریف در تاریخ توســط آثار ادبی از 
گذشــته تا کنون گفت: از »تاریخ جهانگشای 
جوینی« گرفته تا »تاریخ عالم آرای عباســی« و 
تاریخ هایی از دوره صفویه و حتی قاجار، چون 
تاریخ را غالبا کسانی می نوشتند که گماشته ها 
و کاتبان دربار بودند، این اتفاق افتاده اســت. 
ماجرای تاریخ نویســی شــبیه همان ماجرایی 
اســت که عبیــد می گوید؛ عبید نزد پادشــاه 
مــی رود، پادشــاه می گوید کــه بادمجان چه 
خوراک خوبی  است، عبید هم یک ساعت در 

مورد بادمجان صحبت می کند، یک روز دیگر 
می رود و پادشاه می گوید که این بادمجان چه 
غذای بدی  اســت، باز هم عبید یک ساعت از 
مضرات آن می گوید. شاه می گوید که تو همان 
نیســتی که قبال از بادمجان تعریف می کردی؟ 
او می گوید بله ولی من غالم شــما هستم و نه 

غالم بادمجان.
هادی تقی زاده ادامه داد: بیشتر تاریخ نویس ها 
غالم شــاهان بودند و نه غالم تاریخ. بنابراین 
چون چنین نگاهی داشته اند، این نگاه مشحون 
از اغراق هم هســت. مثال انوشیروان آدم ها را 
زنده به گور می کرد امــا در تاریخ به او لقب 
»عادل« دادند. این اتفاقات در تاریخ گذشته و 
حتی تاریخ معاصر هم افتاده است. به هر حال 
وقتی تاریخ ایدئولوژیک می شود، اغرق هم در 

راستای تقویت آن ایدئولوژی وجود دارد.  

گفت وگو با هادی تقی زاده؛ داستان نویس

تاریخ نویسانی که غالم شاهان بودند 
نه غالم تاریخ
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رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی اتاق بازرگانی  زنجان:

 منتظر یک جهش صادراتی در کشور هستیم
 رییس کمیسیون تجارت و روابط خارجی 
اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: مشکل تعهدات 

ارزی صادرکنندگان حل شد.
به گــزارش زنگان امــروز، مهــدی رنگرونا در 
گفت وگــو با خبرنگار موج رســا بــا بیان اینکه 
از ابتدای امســال ۱۷۶ میلیــون دالر صادرات از 
گمرک استان زنجان انجام گشته؛ اظهار کرد: میزان 
صادرات استان به دلیل مشکالتی که توسط بانک 
مرکزی ایجاد شده بود نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش صادرات به عوامل مختلفی 
بستگی دارد تصریح کرد: امسال عودت ارز حاصل 
از صادرات به جد مطرح شــد و بانک مرکزی به 
عنوان متولی پولی و مالی کشــور مسوولیت این 

موضوع را پذیرفت.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی اتاق 
بازرگانی استان زنجان با اشــاره به اینکه در این 

راســتا بانک مرکزی با بخشــنامه هایی که صادر 
می کرد صادر کنندگان را به شــدت تحت فشار 
قرار داد ابراز کرد: این اقدام باعث سردرگم شدن 
صادرکنندگان شــد و بســیاری از صادرکنندگان 
فعالیت خود را متوقــف کردند تا تعیین تکلیف 

شوند.
وی عنــوان کرد: بانــک مرکزی در این راســتا 
بخشــنامه های خلق الســاعه ای صادر می کرد که 
همین امر باعث شــد در یکی دو ســال گذشته 
صادرکنندگان به شدت ضربه خورده و بازار های 

صادراتی خود را از دست بدهند.
رنگرونا با اشــاره به اینکــه در یکی دو ماه اخیرا 
اجرای طرح برگشــت ارز صــادرات به وزارت 
صمت محول شــد گفت: وزارت صمت آگاهی 
کاملی از وضعیت صادرکنندگان داشت که باعث 
شد اجرای این طرح به روش عملیاتی اجرا شود و 
نظرات بخش خصوصی نیز در این طرح دیده شد.

وی با تاکیــد براینکه بعد از این اقــدام واردات 
در قبال صادرات مطرح شــده و این موضوع به 
رسمیت شناخته شد ابراز کرد: مشکل برگرداندن 
ارز حاصــل از صادرات بــا ورود وزارت صمت 

برطرف شده است.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی اتاق 
بازرگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: در سامانه 
جامع صادرات کشور نیز این موضوع لحاظ شده 
که صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را در اختیار وارد کنندگان قرار دهند تا وارد 
کنندگان نیز از محــل ارز صادرکنندگان کاالهای 
خودشــان وارد کنند. همین موضوع سالیان سال 
بود اتفاق می افتاد چرا کــه این روش بهترین راه 
در شــرایط تحریمی است که باید با تعامل انجام 
می شد. وی خاطر نشــان کرد: با این اتفاق قطعا 
شــاهد رشد صادرات کشــور و به تبع آن استان 
خواهیم بود که با این حساب در انتظار یک جهش 

صادراتی در ماه های آتی در کشور هستیم.
رنگرونا خاطر نشان کرد: امسال بخشنامه هایی که 
توســط بانک مرکزی برای صادرکنندگان داشتیم 
بــدون نظر بخش خصوصی بــود و این موضوع 
در اجرا با مشکل مواجه می شد و جلوی فعالیت 

صادرکنندگان را می گرفت.
وی با بیان اینکه دستورالعمل رفع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان از محــل ورود موقت نیز یکی از 
مشــکالتی است که گریبانگیر واحدهای تولیدی 
شــده که در حــال تعیین تکلیف اســت افزود: 
امیدواریم این مشــکل نیز تا قبل از پایان ســال 

برطرف شود.
رییس کمیســیون تجارت و روابط خارجی اتاق 
بازرگانی استان زنجان گفت: دستورالعمل اجرایی 
تا به امروز صادر نشده و همچنان تولیدکنندگانی 
که مواد اولیه خود را از طریق ورود موقت تامین 
می کنند با این مشکل تعهدات ارزی مواجه هستند.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
زنجان گفت: بررســی ها نشان می دهد در مدت 
یک هفته ۸۰ هزار نفر از دارندگان ســهام عدالت 
استان، به روش غیرمستقیم در سامانه سجام ثبت 
نام کردند که روزانه ۱۰ هزار نفر را شامل می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
استانداری زنجان، محمدرضا آبی پور در نشست 
مشترک ستاد پیشگیری و مدیریت کرونا ویروس 
و قرارگاه زیســتی شورای پدافند غیرعامل استان 
که به صــورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد، با 
اشاره به ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت 
برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم 
مدیریت سهام در استان اظهار کرد: بحث ثبت نام 
دارندگان سهام عدالت در سجام از خرداد امسال 
آغاز شد و  این مهم به دستگاه متولی امر  اقتصاد و 

دارایی نیز اعالم شد که در این  راستا این معاونت 
به عنوان هماهنگ کننده نقش آفرینی کرده است.

وی اضافه کرد: در ماه خرداد اعالم شد، دارندگان 
سهام عدالت که روش غیرمستقیم انتخاب کرده اند 
در ســامانه سجام ثبت نام کنند و تمامی مکاتبات 
الزم برای اجرای این کار با دستگاه های متولی امر 

انجام گرفت.
این مسوول  ادامه داد: این یک حق عمومی است 
چرا که زندگی در کرونا جریان دارد، نمی شد کار 
ثبت نــام از گروه های هدف را انجام ندهیم و در 

واقع مجبور به اجرای این کار بودیم.
وی اظهار داشت: خوشبختانه از جمعیت ۷۹۱ هزار 
نفری مشمول سهام عدالت استان حدود  5۲ هزار 
روش مستقیم را انتخاب کردند، یعنی ۴۸ درصد 
مابقی معادل ۳۸۰ هزار نفر روش غیرمســتقیم را 

برای مدیریت آن انتخاب کرده اند.
آبــی پور افزود: از مجمــوع همین ۳۸۰ هزار نفر 
حــدود ۸۰ هزار نفر دارندگان ســهام عدالت در 
استان، در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و بخاطر 
اینکه این رقم باید به 5۰ درصد می رسید تا شرکت 

سرمایه گذاری سهام عدالت تشکیل شود.
به گفته آبی پور با هماهنگی انجام گرفته ۸۰  هزار 
نفــر از گروه های هدف در مدت یک هفته موفق 
به ثبت نام شــدند که فقط چهار مرکز پیشخوان 
زنجان با ازدحام جمعیت مواجه بود و این درحالی 
اســت که بخش عمده ای از ثبت نام ها از طریق 
دهیاری ها، مراکز بهداشتی روستاها و پایگاه های 

بسیج انجام گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
ادامــه داد: بر این پایه ۲۸ نفر برای مجمع عمومی 

شرکت سرمایه گذاری ســهام عدالت این استان 
انتخاب شــده اند که نسبت به برگزاری انتخابات 
اقدام کرد که تغییرات اساسنامه ای نیز انجام خواهد 

شد.
وی اظهار داشــت: زنجان جزو استان هایی است 
که حداقل شرکت کنندگان و حداقل افراد روش 
غیرمستقیم در مقایسه با استان های دیگر را داشت 
و از طرفی همراهی ســهامداران به تحقق اهداف 

ترسیم شده کمک کرد.
آبی پور افزود: باید به دفاتر پیشــخوان دولت به 
عنــوان یک ابزار نگاه کــرد و این آمادگی را باید 
داشته باشند که در هر مقطعی و در یک محدوده 
زمانی که دولت برنامه ای اعالم می کند گروه های 

هدف را با مشکالت کمتری ثبت نام کند.
وی اضافه کرد: تمامی پیش بینی ها برای اجرای این 

کار انجام گرفته بود و اینکه بگوییم یک عملیاتی 
در زمان کرونایی هیچ خطایی نداشته باشد، چنین 
نیست و این اقدام در مدت یک هفته آزمایشی بود 
که نتیجه با موفقیت همراه بود، اما نقاط ضعفی هم 

وجود داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
ادامــه داد: در این باره بجای مدیریت چهار مرکز 
پیشــخوان دولت از ســوی کارشناسان بهداشتی 
پلمب شــد که بار مراجعه کنندگان به دیگر دفاتر 
ســوق یافته و همین مســئله ازدحام بیشتری را 

موجب شد.
وی خاطرنشــان کرد: مجمع عمومی شــرکت 
ســرمایه گذاری سهام عدالت که به عنوان یکی از 
شرکت های سرمایه گذاری استان عهده دار مدیریت 
سهام افرادی است که روش غیرمستقیم را انتخاب 

کرده انــد، با بیش از ۶ هــزار میلیارد تومان اعتبار 
برگزار شد.

آبی پور یادآوری کرد: این شرکت با سرمایه گذاری 
در پروژه های استانی می تواند نقش موثری را در 
توسعه اســتان و نیز ایجاد درآمد برای سهامداران 

داشته باشد.

روزانه ۱۰ هزار نفر از دارندگان سهام عدالت در زنجان ثبت نام کردند

 حاشیه نشــینی همواره به عنــوان یکی از 
مهم ترین چالش های شهری در استان زنجان مطرح 
بوده و نبود زیرساخت های شهری و  محرومیت در 
این مناطق، تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری به 

دنبال داشته است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از مهر ؛ حاشیه نشینی 
یکی از مهم ترین معضل هایی است که در دهه های 
گذشــته همواره به عنوان بحــث مهم در تصمیم 
گیری هــا و برنامه ریزی هــای دولت های مختلف 
مطرح بوده ولی هرگز برنامه زمان بندی مشــخص 
برای ســر و سامان دادن به این مناطق تعیین نشده 

است.
شکل گیری ســکونت گاه های غیررسمی پدیده ای 
اســت که در نتیجه جریان شهرنشینی شتابان در 
دهه های گذشته و به دنبال مهاجرت لجام گسیخته 
روستاییان به نقاط شهری صورت گرفته است هر 
چند این امر به تناســب مناطق مختلف در کشور 
شدت و ضعف داشته است و در سال های گذشته 
در مقابل مهاجــرت به شــهرها، پدید مهاجرت 
معکوس شکل گرفته است ولی این امر که مهاجرت 
به شــهرها همواره باعث ایجاد حاشیه نشینی شده 

است غیرقابل انکار نیست.
سکونت ۷ درصد مردم زنجان در مناطق حاشیه 

نشین
هفت درصد مردم زنجان در مناطق حاشــیه نشین 
زندگــی می کنند که با توجه به نبــود و یا کمبود 
زیرســاخت های الزم فرهنگی، ورزشــی و حتی 
بهداشتی، بروز آسیب های اجتماعی در این مناطق 

مشهود است.
فرنشــین راه و شهرســازی اســتان زنجان با بیان 
اینکه ســکونت گاه های غیررســمی استان زنجان 
در شــهرهای زنجان، ابهر و قیدار متمرکز شده اند، 
می گویــد: مجموع مســاحت ســکونت گاه های 
غیررسمی استان ۳۶۷ هکتار با ۶5 هزار و ۹۷۷ نفر 

جمعیت است.
مســعود بیات منش در گفت وگو با خبرنگار مهر 
عنوان می کند: ســکونت گاه های غیررسمی زنجان 
شامل اسالم آباد، نجف آباد، سایان، خان دره، شهدا، 

فاطمیه و گوجیک آباد است.
وی با بیــان اینکــه در برخی ســکونت گاه های 
غیررســمی همانند کوی فلسطین و کوی فاطمیه، 
نیازمند جابه جایی واحدهای مسکونی به نقطه دیگر 
هستیم، ادامه می دهد: در این مناطق زیرساخت ها 
و خدمــات روبنایی وجود نداشــته و باالآمدگی 
فاضالب، قرار داشــتن در جــوار راه آهن و نبود 
خدمات روبنایی باعث شــده است که این مناطق 

برای اسکان مناسب نباشند.
اختصاص واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی 
مسکن برای حاشیه نشینانبیات منش از اختصاص 
واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن برای 
ساکنان کوی فلسطین و کوی فاطمیه خبر داده و با 
بیان اینکه با اجــرای این طرح، تراکم جمعیت در 
منطقه اســالم آباد و نجف آباد کاهش پیدا می کند، 
تصریح می کنــد: در منطقه اســالم آباد واحدهای 

مسکونی کوچک زیادی وجود دارد و تراکم باالی 
جمعیتی در این منطقه را شــاهد هستیم که برای 
اصالح این وضعیت، واحدهای مسکونی در قالب 
طرح اقدام ملی مسکن برای متقاضیان در نظر گرفته 
شــده است. وی یادآور می شود: در ابهر نیز ۶ دهم 
درصد مســاحت با ۱۱ هــزار و ۸۹۸ نفر جمعیت 
سکونت گاه غیررسمی واقع در حسین آباد این شهر، 

۱۱ درصد جمعیت این منطقه را تشکیل می دهد.
فرنشــین امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
زنجان نیز با بیان اینکــه ۶5 هزار نفر جمعیت در 
سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه شهرها زندگی 
می کنند، می گوید: این آمار که مربوط به سرشماری 
ســال ۹5 است، حاکی از آن اســت که نسبت به 
سرشماری سال ۹۰ حدود ۶ درصد از جمعیت افراد 
ساکن در سکونت گاه های غیررسمی استان کاهش 
پیدا کرده است. مسیح اله سلطانی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، می افزاید: در سال ۹۰ حدود ۶۹ هزار 
و 5۰۰ نفر جمعیت در سکونت گاه های غیررسمی 
اســتان سکونت داشــتند که این تعداد با توجه به 

سرشماری ســال ۹5 به تعداد ۶5 هزار نفر کاهش 
پیدا کرده است.

آمار باالی آسیب های اجتماعی در سکونت گاه های 
غیررسمی

وی با تاکید بر اینکه بحث آسیب های اجتماعی در 
حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی نسبت 
به دیگر مناطق بیشتر است، ادامه می دهد: از جمله 
این آسیب ها می توان به مواردی چون اعتیاد، طالق، 
انحرافات اخالقی و اجتماعی و... اشاره کرد که باال 
بــودن آمار این آســیب ها در این مناطق نیز دالیل 

مختلفی دارد.
فرنشین امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان 
با یادآوری اینکه سکونت گاه های غیررسمی جزو 
مناطق کم برخوردار بوده و به همین خاطر ســطح 
آمــوزش در این مناطق نســبت بــه دیگر مناطق 
پایین اســت، می گوید: میانگین حاشیه نشینی در 
کشور حدود ۱5 درصد است و این آمار در استان 
زنجان حدود ۷ درصد بوده و این بدان معنی است 
که بحث حاشیه نشــینی در استان زنجان نسبت به 

میانگین کشوری، آمار پایینی را به خود اختصاص 
داده است.

۵۰ مرکز فرهنگی و اجتماعی در اســتان زنجان 
تجهیز شده است

فرنشین امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان 
اظهار می کند: در دو سال گذشته بیش از 5۰ مرکز 
فرهنگی و اجتماعی در استان تجهیز شده است که 
امســال نیز قصد داریم حدود ۲5 مرکز فرهنگی و 

اجتماعی را تجهیز کنیم.
سلطانی با اشــاره به اینکه با توجه به اینکه دولت 
در ایجاد مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاه های 
غیررســمی نقشــی نداشــته، به همیــن خاطر 
زیرساخت هایی چون فضاهای فرهنگی و ورزشی 
نیز برای این مناطق پیش بینی نشده است، می افزاید: 
هر چند دولت هــا تالش کرده انــد در این زمینه 
اقداماتی انجام دهند، با این وجود تعداد این مراکز 

نسبت به دیگر مناطق استان کمتر است.
شــهردار زنجان نیز بــا بیان اینکــه ۶۲۰۰ هکتار 
محدوده شهر زنجان در طرح تفصیلی است که از 

این مقدار ۶۷۰ هکتار معادل ۱۱ درصد را بافت های 
ناکارآمد تشــکیل می دهد، می گویــد: ۴۹۰ هکتار 
بافت فرسوده، 5۶ هکتار بافت تاریخی و مابقی آن 
اسکان غیررسمی و سکونت گاه های غیربرنامه ریزی 
شــده اســت. حبیب اله مالیی یگانه ادامه می دهد: 
ساخت خانه محله ها، کتابخانه و سالن های ورزشی 
از اقدامات انجام شــده برای ساماندهی بافت های 

ناکارآمد شهری و حاشیه شهرها است.
کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در زنجان

رییس شورای اسالمی استان زنجان هم می گوید: 
با اتخاذ تدابیری، شاهد کاهش چشم گیر ساخت و 

سازهای غیرمجاز هستیم.
شیما افشاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان 
اینکه وقتی شهر ابهر در حال گسترش است، برخی 
از نواحی که در حاشیه این شهر مانده اند، به صورت 
نواحــی منفصل و متصل به آن اضافه می شــوند، 
می افزاید: یکی از این مناطق، ناحیه شریف آباد است 
که تا چند ســال پیش عنوان روســتا به آن اطالق 

می شد.

وی ادامه می دهد: همچنین حســین آباد منطقه ای 
اســت که قباًل به صورت منفصل از شهر ابهر بود 
اما به تدریج و با انجام ســاخت و ســازها، به ابهر 
متصل شــده اســت، با این وجود همه این موارد 
با ایده آل هایی که برای نواحی شــهری هم از نظر 
شهرنشینی، هم از نظر اجرای پروژه های عمرانی و... 

انتظار داریم، فاصله دارد.
افشاری با بیان اینکه فعالیت ضایعاتی ها در منطقه 
حسین آباد مشکل ساز شده است، می گوید: در این 
راستا شهرداری ابهر با همکاری یک سرمایه گذار 
برای بهبود وضعیت اجتماعی و ســاختار شهری 
ایــن منطقه در تالش برای جابه جایی مراکز خرید 

و فروش ضایعات از این منطقه است.
مناطق حاشیه شهرها همانند کالبدی است که دارای 
اندام نامتناسب بوده و همین مسئله باعث می شود تا 
ناهماهنگی در این کالبد موج بزندافشاری با اشاره 
به اینکه اگر کل یک شــهر را یک کالبد و بدن در 
نظر بگیریم، این بــدن زمانی می تواند به خوبی به 
کار خود ادامه دهد که همه اعضای آن به یک اندازه 
و متناسب رشد کرده باشند، می گوید: امروز مناطق 
حاشیه شهرها همانند کالبدی است که دارای اندام 
نامتناســب بوده و همین مســئله باعث می شود تا 

ناهماهنگی در این کالبد موج بزند.
افشــاری با تاکید بر اینکه در بحث آســیب های 
اجتماعی بالتبع شاهد بروز برخی آسیب ها هستیم 
که این موارد در دیگر نقاط از جمله مراکز شهری 
به چشــم نمی خورد، می افزاید: بــا توجه به اینکه 
زیرســاخت ها هنوز در مناطق حاشیه شهرها آماده 
نیست، به همین خاطر آسیب های اجتماعی در این 

مناطق بیش از دیگر مناطق مشاهده می شود.
عضو شورای اسالمی شهر ابهر بیان می کند: شورای 
اسالمی شهر ابهر برای ایجاد برخی زیرساخت ها در 
مناطق حاشیه ای، برنامه هایی دارد که از جمله این 
اقدامات می توان به موضوع ساخت فرهنگ سرا در 

این مناطق اشاره کرد.
از دغدغه هــای  یکــی  یــادآور می شــود:  وی 
ســکونت گاه های غیررســمی، وجود واحدهای 
مســکونی به صورت قولنامه ای اســت که بالتبع 
دارای سند تک برگی و رسمی نیستند و سند عادی 
)قولنامه ای( دارند که در مقاطعی، شهرداری قادر به 

صدور پروانه برای این واحدهای مسکونی نبود.
افشاری با بیان اینکه با راهکاری که ارائه شد، مقرر 
شد برای واحدهای مسکونی قولنامه ای در صورت 
احراز هویت با ساز و کار خاصی پروانه صادر شود، 
خاطرنشان می کند: با این وجود هیچ کس نمی تواند 
این ادعا را داشته باشد که ساخت و ساز غیرمجاز 
به صفر رسیده اما معتقدیم این میزان به مراتب کمتر 

شده است.
بی شک سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه نشینی 
به عنوان پدیده اجتماعی می تواند تأثیر گسترده ای 
در بخش های مختلف داشته باشد و رفع این معضل 
نه تنها مانع از رشد بسیاری از چالش های اجتماعی 
می شود، بلکه در زمینه ایجاد بستر مناسب برای رشد 

و تعالی جوامع نیز تأثیرگذار خواهد بود

معضلی که مسووالن توان رفع آن را ندارند

سکونت گاههای غیر رسمی
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چهارسو

 اســتان زنجان به عنوان یکي از مناطقي 
که نقش بســزایي در جنگهــاي مختلف ایران 
داشــته، در حوزه ساخت انواع سالح از قدمت 

باالیي برخوردار است.
صنعت چاقوســازي در اســتان زنجان وامدار 
سالح ســازي مردمان زنجان در زمان هاي دور 

بوده است.
ایــن صنعت دومین صنعــت ارز آور در حوزه 
صنایعدســتي استان زنجان به شــمار مي رود. 
استاد حیدر زنجاني یکي از پیشکسوتان صنعت 
چاقو ســازي زنجان است، او متولد سال ۱۳۳۰ 
در زنجان است و به تمام شیوه ها و مهارت هاي 
چاقو سازي مسلط است. در ادامه گفت وگویي 

با این هنرمند را مي خوانید.
از چند سالگي چاقوسازي را آغاز کردید؟

از پنــج ســالگي وارد این کار شــدم با اینکه 
چاقوســازي را در سن کم و در کودکي  همراه 
با ادامه تحصیل آموختــه ام، اما عالقه وافرم به 
این صنعت بر ســختي هایش غلبه کرده اســت 
و با وجود تمام پســتي و بلندي هاي این مسیر 
را تحمل کردم، به مدت ۶۴ ســال است که به 

صورت تمام وقت به چاقو سازي مشغولم.
چرا چاقوي زنجان معروف است؟

 شــهرت زنجان به دلیل ساخت انواع چاقو از 
جمله قمه و شمشــیر اســت، این هنر صنعت 
نسل به نســل انتقال یافته تا به ما رسیده است. 
در واقــع با توجه به نیاز مــردم در طي زندگي 
ســاخت شمشیر به ســاخت انواع چاقو تبدیل 
شــده و تغییر شکل داده و اینک تقاضاي بازار، 

چاقو است.

غیر از چاقو چه تولیداتي دارید؟
من به تمام شــیوه ها و مهارت هاي چاقو سازي 
مســلط هستم، اما امروزه بیشــتر تمرکز خودم 
را روي ســاخت انــواع قلم تراش گذاشــتم، 
قلمتراشها را میتوان به یک تیغه، دو، سه و چهار 
تیغه دستهبندي کرد که داراي دسته و تیغه، ولي 
بدون ضامن هســتند. تیغه قلم تراشهایي که من 
میســازم از جنس فوالد مخصوص و دسته آنها 

از شاخ گوزن و در برخي موارد صدف است.
آیا آثار شما داراي نشان ملي هستد؟

بله ؛ در سال ۹۸ براي  قلمتراش سه تیغه ام نشان 
ملــي دریافت کردم، دلیل موفقیت و شــهرت 
من در این حرفه، ارائه کار باکیفیت اســت که 
مشتري ها را راضي نگه مي دارد. قلمتراش باید 
تیزي الزم را براي کار خطاطان حرفه اي داشته 

باشــد. حرارت دادن دقیق  و آبــکاري باید به 
گونه اي باشد که کیفیت کار را باال ببرد.

شیوه ســاخت قلمتراش هایتان به چه نحوي 
است؟

 بــا توجه بــه ســلیقه و ســفارش متقاضیان، 
قلمتراش را در ابعــاد و تیغه هاي متفاوت تهیه 
مي کنم که برخي از آنها از جنبه کلکســیوني و 
نمایشي برخوردارند ولي بیشتر جنبه کاربردي 

و مصرفي دارند.
آیا در بخش آموزش هم فعالیت دارید؟ 

بلــه، چندین نفر از اســتادکاران چاقوســازي 
زنجانــی که هم اکنــون در این شــهر فعالیت 
مي کننــد، مهارت هاي کاري خــود را نزد من 
کســب کرده اند و اکنون در بازار زنجان فعالیت 

دارند.

گفت وگو با استاد حيدر زنجانی، هنرمند چاقوساز

6۴سال است چاقو مي سازم
 قديمي ترين چاقوی زنجان از معدن نمک چهرآباد  کشف شده که متعلق به هيجده قرن پيش از ميالد است

 مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
انصارالمهدی)عج( اســتان زنجان گفت: کاهش 
فرزندآوری تهدیدی بزرگ و جدی برای جامعه 
اسالمی اســت و توجه به این موضوع مهم نباید 

مورد غفلت قرار گیرد.
حجت االســالم حســن بیگدلی، در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا افزود: اگر برنامــه جامع برای 
جلوگیری از کاهش جمعیت جوان در ایران نداشته 
باشیم در این صورت در ۳۰ سال آتی با جامعه ای 
سالمند روبه رو خواهیم شد و دشمنان اسالم نیز 
از این فرصت استفاده کرده و به راحتی می توانند 

نقشه های خود علیه این کشور را عملی کنند.
وی بــا بیان اینکه امروزه فرزنــدآوری و افزایش 
جمعیت از مهم ترین مسائلی است که کارشناسان 
ذیربط همواره نسبت به آن تاکید ویژه  دارند، اظهار 
داشــت: این مساله به  قدری اهمیت دارد که رهبر 
معظم انقالب در چندین ســخنرانی بر آن تأکید 
کرده اند اما شــوربختانه موضــوع همچنان مورد 

غفلت واقع شده است.
مســوؤل دفتــر نمایندگــی ولی فقیه در ســپاه 
انصارالمهدی )عج( استان زنجان گفت: موضوع 
فرزندآوری کم یا بی فرزندی یکی از پدیده هایی 

اســت که جامعه امروز با آن دسته و پنجه نرم می 
کند، امری که به عقیده کارشناسان با پیروی مردم 
از یک ســبک زندگی نه چندان درست، در میان 

خانواده ها رخنه کرده است.
حجت االســالم بیگدلی به اهمیــت و ضرورت 
فرزندآوری در جامعه اشــاره کــرد و افزود: در 
عصر کنونی شوربختانه خانواده ها تالش می کنند 
تــا بهترین امکانات و خدمات را به فرزندان خود 
ارائه داده و تمامی نیازهای مادی آن ها را برآورده 
کنند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نیز 
وجود برخی بهانه ها، این امر صرف نظر کردن از 

زادآوری و فرزندان بیشتر می شود.
وی تصریح کرد: امروزه بیشــتر زوج های جوان 
موفقیت ها و لذت هــای فردی را در اولویت قرار 
داده و تمرکز بر فضای مجازی و مشغولیت های 
دیگر موجب عــدم توجه آن ها بــه مقوله مهم 
فرزندآوری شــده اســت در حالیکه فرزندآوری 
موجــب تحکیم بنیان خانــواده و تقویت ارتباط 

زوجین با یکدیگر می شود.
حجت االسالم بیگدلی با تاکید براینکه نهادهای 
فرهنگی باید نقش و تاثیر فرزند بر خانواده را بیش 
از پیش برای زوجین تبیین کنند، اظهار داشــت: 

فرزند ارزشمندترین ثمره زندگی پدر و مادر است 
و پیامبر گرامی اســالم)ص( نیز از ولد صالح به 

عنوان باقیات الصالحات یاد کرده است.
وی به مباهات پیامبر)ص( در روز قیامت به کثرت 
امت خود اشــاره کرد و با بیان اینکه این امر نشان 
دهنده جایگاه باالی فرزند آوری در زندگی بشــر 
به خصوص در بین افراد جامعه اســالمی و دینی 
است، نظر قرآن کریم به عنوان منشاء و اساس دین 
اسالم نســبت به فرزندآوری و تکثیر اوالد مثبت 
اســت چرا که زندگی فرد صالح به خصوص در 
جامعه اســالمی فواید و آثار مثبتی در پی دارد که 

از مهمترین آنها می توان به ادامه دادن راه والدین 
و حفظ ارزش های دین مبین اسالم اشاره کرد.

مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه زنجان:

کاهش فرزندآوری تهدید بزرگ برای جامعه اسالمی است

 در نشست  پروژه دو خطه کردن راه آهن 
زنجان- قزوین، فرنشین راه آهن شمالغرب اذعان 

کرد این پروژه از زمان بندی عقب است.
به گــزارش زنگان امروز، نشســت پروژه دو 
خطه کــردن راه آهن زنجــان- قزوین ظهر 
پریروز)پنجشنبه( با حضور مسووالن استانی در 

سالن جلسات راه آهن برگزار شد.
در این نشســت فتح اله حقیقی استاندار زنجان 
با اشــاره به اینکه امروز با پیمانکاران پروژه دو 
خطه کردن راه آهن زنجــان - قزوین در زمینه 

تکمیل این پروژه رایزنی هایی صورت گرفت، 
گفت: 1۰4 کلیومتر حوزه استحفاظی زنجان در 
این پروژه است که عملیات دوخطه کردن این 
مسیر به دست سه شرکت پیمانکاری سپرده شده 

است.
وی بــا بیان اینکــه مبلغ 2۰۰ میلیــارد تومان 
وعده نوبخت به طور کامل به حســاب راه آهن 
جمهوری اسالمی واریز شده است، گفت: البته 
راه آهن هم بخشــی از این پول را به بدهی های 
پیمانکاران پرداخت کرده است. البته قرار بود با 

این 2۰۰ میلیارد تومان عالوه بر اینکه بدهی های 
پیمانکاران کامل تسویه شود، پروژه نیز تا پایان 

سال افتتاح شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه تکمیل پروژه دو 
خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین به مطالبات 
رییس جمهور تبدیل شده است، گفت: افتتاح 
این پروژه عالوه بر کاهش زمان ســفر، سبب 

افزایش دو برابری جابجایی بار نیز می شود.
وی با تاکید بر اینکه استان زنجان ظرفیت مرکز 
لجستیک را دارد، گفت: یکی از شرایط لجستیک 

شــدن زنجان، تکمیل این پروژه است. معتقد 
هستم اگر زیرساخت ها درست شود لجستیک نیز 

درست می شود .
حقیقــی در ادامه به نحوه انجام امور توســط 
شــرکت های پیمانکاری اشــاره کرد و گفت: 
عملیات ســاخت 48 کیلومتر از این مسیر به 
دست یک شرکت پیمانکاری سپرده شده است 
که این شــرکت به خوبی توانسته 4۰ کیلومتر 
را ریل گذاری کند و قرار است هشت کیلومتر 
مابقــی را از نیمه دوم بهمــن ماه اجرایی کند. 

36 کیلومتر از این مســیر به دست یک شرکت 
پیمانکاری دیگر سپرده شده که از سفر نوبخت به 
بعد، این شرکت پیمانکاری با تمام ظرفیت خود 
مشغول به کار شــده است. شوربختانه شرکت 
پیمانکاری سوم که وظیفه ساخت بقیه مسیر را 
دارد در عملیات ساخت راه آهن ضعیف عمل 
می کند که اگر با همین روند ادامه دهد قطعا این 
شرکت پیمانکاری باید پاسخ کم کاری های خود 

را در شورای تامین بدهد.
در ادامه علی خدایی رییس راه آهن شمالغرب در 

این نشست اذعان کرد: این پروژه باید تا پایان 
سال افتتاح می شد ولی »برودت هوا« زمانبندی 

پروژه را با تاخیر مواجه کرد.
وی افزود: پیمانکاران برای ســاخت این پروژه 
اکثر تجهیزات خود را خریداری کرده اند و باید 

برای تکمیل این پروژه همت کنیم.
این مسوول با اشــاره به اینکه این پروژه یک 
پروژه ملی است، خاطرنشان کرد: شوربختانه این 
پروژه در طول سال های گذشته با تاخیر مواجه 

شده است.

فرنشین راه آهن شمالغرب دلیل تاخیر 
در پایان پروژه راه آهن زنجان-قزوین را اعالم کرد:

برودت هوا


