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فرنشین صدا و سیمای زنجان عنوان کرد؛
 فرهنگ سازی اخذ رضایت از 

شاکیان برای آزادی زندانیان

2

 مسووالن بهداشتی زنجان تصویب و اعالم کردند

 تمام اصناف
۹ شب؛ تعطیل

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
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کی تواند که دهد میوه ی الوان از چوب؟
یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار

 رییس اتــاق بازرگانی ایران می گوید که 
اقتصاد کشــور برخالف مسیری که در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته به وجود آمده حرکت 

می کند و این قطعا به نفع ایران نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی معتقد است 
بر خالف دیگر کشــورها که در آن سیاست به 
اقتصاد کمک می کند، در ایران شیوه کار برعکس 
اســت و برای مقاصد سیاســی از جیب اقتصاد 

هزینه می شود.
وی با بیان اینکه اگر بگوییم صادرکنندگان نمونه 
امســال، صادرات را با اعمال شاقه انجام دادند، 
حرفی به گزاف بیان نشده، اظهار کرد: در بسیاری 
از بازی ها اگر قاعده درســت نباشــد، هرچقدر 
تالش کنیم، حکم مشت بر سندان کوبیدن است. 

شاید از سی سال قبل هرگاه از مشکالت سخن 
می گوییم، حرف تــازه ای جز تکرار حرف های 
قبلــی نداریــم. بنابراین می تــوان گفت قواعد 
دچار مشکل است و این موضوع درباره مسائل 
اقتصادی ما که صادرات در رأس آن اســت نیز 

صدق می کند.
شافعی با بیان اینکه صادرات نوک پیکان توسعه 
اقتصادی کشورها به شمار می آید، تصریح کرد: 
متأسفانه در سه سال گذشــته حرکت هم زمان 
سیاســت های تجــاری و ارزی در کشــور ما 
برعکس بــوده و در برهه ای شــاهد بودیم که 
سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی سایه 
افکنده اســت. امروز جای بســیاری از فعاالن 
حوزه تجارت خارجــی در میان صادرکنندگان 

نمونه خالی اســت و علت اصلی آن در همین 
عدم تعادل سیاست های ارزی و تجاری است.

رییــس اتاق ایــران درباره دالیل عدم توســعه 
به قواره ظرفیت ها در کشــورمان، تصریح کرد: 
اگر در برنامه های بلندمدت فلســفه های واقعی 
اقتصــادی موردتوجــه قرار نگیرد، به توســعه 
دست نمی یابیم. امروز نگاه به استاندار در مرکز، 
نگاهی درآمدی نیست بلکه استانداران تنخواه دار 

محسوب می شوند.
او ادامه داد: دیوار قطور اختیارات تمرکزیافته در 
کشور یکی از مشکالت امروز ما به شمار می آید 
که اکنون وقت اصالح آن فرا رســیده است. در 
آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و یک بار 
هم که شده برنامه توسعه باید واقع بینانه تدوین 

و اجرا شود. شــافعی تأکید کرد: تاکنون تدوین 
برنامه های توسعه به گونه ای بوده که یک نسخه 
در مرکز صادر و برای همه نقاط کشــور ارسال 
می شد. به عبارت دیگر، تدوین و اجرای برنامه ها 
به نوعی بوده که انگار نســخه درمان برای همه 
متفاوتش(  اقتضائات  )به رغــم  ایران  جغرافیای 
یکسان است و شــرایط سیستان و بلوچستان و 
گیالن در برنامه های توســعه ای مشابه تصویر و 

تصور شده است.
رییــس پارلمان بخش خصوصی بــا طرح این 
پرســش که در این وضعیتی چه توقعی می توان 
برای بهبود شرایط و اصالح موانع داشت؟ اظهار 
کرد: باور داریم که توسعه باید از روستا آغاز شود 
و برنامه های توسعه منطقه ای نیز باید با توجه به 

اقتضائات و مزیت ها تدوین شــوند. خراسان و 
هر استان دیگری باید برنامه خود را بدهد و در 

مرکز، برنامه ها بــه یکدیگر پیوند بخورند تا در 
نهایت برنامه ای ملی از مرکز خارج شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

از جیب اقتصاد برای سیاست هزینه نکنید
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امروز با حضور رییس بنیاد مستضعفان کشور و سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد تومانی

افتتاح بزرگترین باغ گردوی  
خاورمیانه در خرمدره

2

سنگ نوردان زنجان
قهرمانان ایران

 بزرگترین باغ گردوی کشــت بافت خاورمیانه به 
وسعت ۲۰۰ هکتار در شهرستان خرمدره با حضور رییس 

بنیاد مستضعفان کشور افتتاح می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تســنیم، بنیاد 
مستضعفان در راستای منویات مقام معظم رهبری قرار است 
امروز یکشنبه 17 اسفند ماه  شش طرح بزرگ کشاورزی را 
با محوریت شهرستان خرمدره افتتاح کند. همچنین عملیات 

اجرایی چهار پروژه دیگر کشاورزی بنیاد مستضعفان همزمان 
با این برنامه آغاز به کار خواهد کرد.

در این آیین قرار است بزرگترین باغ گردوی کشت بافت 
خاورمیانه به وسعت ۲۰۰ هکتار و 45 هزار اصله نهال در 
شهرستان خرمدره با حضور رییس بنیاد مستضعفان کشور 
افتتاح شــود. حجم ســرمایه گذاری این طرح بیش از 8۰ 

میلیارد تومان برآورد شده است.

با ظرفیت روزانه ۵ هزار تن صورت گرفت

افتتاح محل جدید دپوی پسماندهای 
سرب و روی در زنجان 

3

مژده به عموم همشهریان ....
برای اولین بار در کشور...

بنیاد فرزانگان ســالمند در راســتای اهداف انســانی و خدمات رفاهی برای ســالمندان عزیز زنجان 
از آغــاز ســال نــو خورشــیدی 1400 با تشــکیل کالس هــای مختلــف، زبان های خارجی، موســیقی، 
آواز، خوشنویســی، خاطره گویی، کارگاه داســتان، شــعروادبیات، طراحی، خنده درمانی ، گروه 
درمانی، فلسفه درمانی، چپ نویسی، مشاوره ای، مهارت های زندگی، پیوند نسل ها، گردشگری 

و تفریحی، به صورت حضوری درخدمت همشهریان سالمندمی باشد.
خواهشــمند اســت جهــت ثبت نــام طبق دوره های قبل باحضــور در دفتر و یا ازطریــق تلفن اقدام 

فرمایید.
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 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت:از 
آنجایی که آمد و شــد وسائط نقلیه از ساعت ۲۱ 
شــب تا ۳ صبح ممنوع است، طبق پیشنهاد ستاد 
کرونای شهرستانی فعالیت اصناف نیز از ساعت 
۲۱ امشــب به بعد ممنوع بوده و این موضوع به 

تمامی اصناف و کسبه  اطالع رسانی شده است.
به گزارش زنگان امروز، دکتر محمد رضا صائینی 
دیــروز در گفت و گو با خبرنــگار  ایرنا در باره 
محدودیت های پیش بینی شــده بــرای روزهای 
پایانی ســال افزود: اعمال محدودیت ها به رفتار 
مردم و میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی از 
سوی آنان بستگی دارد چرا که اگر با افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا مرگ و میر باال برود، مجبور به 
اعمال محدودیت هستیم کهخ رعایت این مساله 
مهم یعنی پروتکل ها موجب می شــود تا کسب 

و کارها با اعمال محدودیت در پایان سال دچار 
آسیب نشوند.

وی در بــاره وضعیت واکسیناســیون  کرونا نیز 
اضافــه کرد: در فاز اول واکســن ها در ۲ مرحله 
به گروه های هدف تزریق می شــود که در مرحله 
نخســت کادر درمانــی فعال در آی ســی یو، 
اورژانس بیمارستان مرتبط با کرونا و تمامی کادر 
درمانی که در بخش بســتری به نحوی با بیماران 
کرونایی ســر و کار دارند و سپس کلینیک های 
خصوصی انجام می شــود، که امیدواریم تا پایان 
امســال این مرحله از تزریق واکســن به جامعه 

هدف به اتمام برسد.
 این مسوول ادامه داد:در بخش دوم نیز  واکسن 
کرونا به سالمندانی که در مراکز تجمعی و یا خانه 
سالمندان و غیره هســتند تزریق می شودو طبق 
برنامه ریزی ها تزریق  واکسن به گروه های عادی 

اواخر تابستان سال آینده انجام خواهد گرفت.
وی در بــاره وضعیــت نامطلــوب مطب ها و 
رعایت نشــدن پروتکل های بهداشــتی از سوی 
این صنف نیز اظهار داشت: تعداد مطب هایی که 
اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی  پروتکل های 
رعایت نمی شود بسیار ناچیز است و در این باره 
تذکرات الزم  به این مطب ها داده شده و تشدید 

برخورد نیز اعمال شده است.

این مسوول خاطرنشان کرد: رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از ســوی مردم در این حوزه نیز از 
اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که بحث 
درمان در این بین مطرح بوده و متفاوت تر است.
گفتنی اســت، از ابتدای شروع کرونا تا کنون در 
استان زنجان شمار موارد مثبت بر پایه یافته های 
آزمایشــگاهی به رقم ۴۷ هزار و ۵۹۰ رســیده 

است.

مسووالن بهداشتی زنجان تصویب و اعالم کردند

تمام اصناف
۹ شب؛تعطیل

سنگ نوردان زنجان
قهرمانان ایران

 نفرات برتر بیستمین دوره مسابقات 
ســنگ نوردی جام فجر در بخش زنان ماده 

»بلدرینگ« اعالم شد.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از ســایت 
فدراســیون کوهنــوردی در ایــن دوره از 
مسابقات؛ مقام اول: »الناز رکابی« از »زنجان«

مقام دوم: »محیا دارابیان« از »زنجان«
و مقام سوم: »راحیل رمضانی« از »همدان«

نفرات برتر مسابقات شدند.

پایان کنکور دکتری 
تخصصی ۱۴۰۰ با مشارکت
۵۵ درصدی آقایان در زنجان

 رییس دانشگاه زنجان گفت: داوطلبان 
کنکور دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 
۱۴۰۰ در اســتان زنجان حــدود ۴۵ درصد 

خانم و ۵۵ درصد نیز آقا بودند.
محسن نجفیان در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینکه کنکور تخصصی نیمه متمرکز ســال 
۱۴۰۰ برگزار شد، اظهار کرد: کنکور دکتری 
تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ آدینه روز 
)۱۵ اســفند( با رقابــت ۲۲۲۶ داوطلب در 

استان زنجان به پایان رسید.
وی در رابطــه با حوزه های برگزاری کنکور 
دکتری تخصصی نیمه متمرکز ســال ۱۴۰۰ 
در اســتان، افزود: ایــن آزمون تخصصی با 
شــرکت ۱۶۰۰ داوطلب در دانشگاه زنجان، 
۱۰۴ داوطلب در دانشگاه آزاد اسالمی و ۵۲۲ 
داوطلب در دانشــگاه پیام نور مرکز زنجان 

برگزار شد.
رییس دانشگاه زنجان، با اشاره به اینکه کنکور 
فوق در اســتان با رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد، خاطرنشان کرد: حدود 
۴۵ درصد داوطلبان کنکور دکتری تخصصی 
نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰، خانم و ۵۵ درصد 

نیز آقا بودند.

خبـرخبــر

رییس سازمان صمت پاسخ داد؛
میوه تنظیم بازار 

چه زمانی به بازار می آید؟

معدن  ســازمان صنعــت،  رییس   
و تجارت اســتان زنجان گفــت: بر پایه 
برنامه ریزی هــا، میوه شــب عیــد از ۲۴ 

اسفندماه وارد بازار می شود.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: میوه شــب عید به اندازه نیاز بازار در 
استان زنجان ذخیره شده ولی هنوز قیمت 

میوه قطعی نشده است.
این مسوول با اشــاره به زمان آغاز توزیع 
میوه تنظیم بــازار، تصریح کــرد: بر پایه 
برنامه ریزی هــا میوه شــب عید )پرتقال و 
سیب( از ۲۴ اســفندماه وارد بازار شده و 

کار توزیع را آغاز کنیم.
این مســوول ادامه داد: امســال قرار است 
قیمــت میوه تنظیــم بازار اســتانی تعیین 
شود و تاکید شــده قیمت میوه شب عید 
با پایین ترین قیمت ممکن در بازار توزیع 
شــود. توزیع میوه شب عید بیشتر به دلیل 
کنترل بازار میوه اســت و بــا توزیع میوه 
شــب عید قیمت ها کنترل شــده و جلو 
سوءاســتفاده های احتمالی در بازار گرفته 

می شود.
فغفوری با تاکیــد بر اینکه اقدامات کنترل 
بازار طوری انجام می شــود که کسبه ها و 
کشــاورزان متضرر نشــوند، تصریح کرد: 
حمایــت از مردم در اولویــت قرار دارد. 
توزیع میوه بیشــتر در مناطق کم برخوردار 
استان بوده و قیمت میوه های شب عید بر 
حسب شــرایط بازار به منظور انتفاع مردم 

مناطق کم برخوردار خواهد بود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با بیان اینکه هنوز تعداد مراکز 
توزیع میوه شب عید مشخص نشده است، 
خاطرنشــان کرد: بر پایه پیش بینی هایی که 
داشــتیم، مراکز توزیع میــوه باالتر از ۵۰ 
مورد خواهد بود و اتاق اصناف قرار است 
واحدهایی که تمایل برای توزیع میوه شب 

عید دارند را معرفی کند.

 بزرگتریــن بــاغ گردوی کشــت بافت 
خاورمیانه به وســعت ۲۰۰ هکتار در شهرستان 
خرمدره با حضور رییس بنیاد مستضعفان کشور 

افتتاح می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم 
از  زنجان، بنیاد مســتضعفان در راستای منویات 
مقام معظم رهبری قرار اســت امروز یکشنبه ۱۷ 
اسفند ماه  شــش طرح بزرگ کشــاورزی را با 
محوریت شهرستان خرمدره افتتاح کند. همچنین 

عملیــات اجرایی چهار پروژه دیگر کشــاورزی 
بنیاد مستضعفان همزمان با این برنامه آغاز به کار 

خواهد کرد.
در ایــن آیین قرار اســت بزرگترین باغ گردوی 
کشــت بافت خاورمیانه به وســعت ۲۰۰ هکتار 
و ۴۵ هــزار اصله نهال در شهرســتان خرمدره با 
حضور رییس بنیاد مستضعفان کشور افتتاح شود. 
حجم سرمایه گذاری این طرح بیش از 8۰ میلیارد 

تومان برآورد شده است.

همچنین قرار است همزمان با افتتاح این طرح در 
خرمدره، گلخانه صیفی در کرمان، گلخانه تولید 
توت فرنگی در خراسان رضوی، افتتاح ۶۵ هکتار 
باغ پســته در شاهین شهر، ۴۵ هکتار باغ پسته در 
شهرستان زیار و استخر ذخیره آب شماره ۲ تهران 
به دستان سید پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان 

کشور افتتاح شود.
همچنین در این روز عملیات اجرایی چهار پروژه 
یعنی ایجــاد ۵۰۰ هکتار باغ های زیتون اســتان 

گلستان، عملیات ایجاد 8۵ هکتار باغ پسته دیگر 
در شاهین شــهر، عملیات ایجاد باغ زیتون ۱۴۰ 
هکتاری در ایــالم و عملیات غرس یک میلیون 
اصلــه نهال مثمر در مناطق محروم کشــور آغاز 

خواهد شد.
به گزارش تســنیم حجم کل سرمایه گذاری این 
۱۰ طرح کشاورزی بنیاد مستضعفان ۳۴۹ میلیارد 
تومان با اشــتغالزایی ۲ هــزار و ۲۴۵ نفر به طور 

مستقیم و غیر مستقیم است.

امروز با حضور رییس بنیاد مستضعفان کشور و سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد تومانی

افتتاح بزرگترین باغ گردوی  خاورمیانه در خرمدره

 روز دوشــنبه گذشته، یک واحد تولیدی 
در شهرک صنعتی زنجان دچار حریق شد و دیر 
آمدن نیروهای امدادی ســبب شد که کارگران و 
واحد تولیدی باهم در آتش بســوزند. از ســوی 
دیگر هیچ کدام از این کارگران بیمه تامین اجتماعی 

نبودند.
به گزارش تســنیم، روز دوشــنبه ۱۱ اسفند خبر 
آتش سوزی یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
زنجان منتشــر شد، خبری که گویای آسیب ۱۰۰ 
درصدی این واحد و از بین رفتن تمامی تجهیزات 
موجود در آن بود و در اخبار اولیه منتشــر شــده 
اعالم شد که ۹ نفر از شاغالن در این واحد تولیدی 
کارگاهی مصدوم و بالفاصله بــه مراکز درمانی 

منتقل شدند.
اگرچه شــاید دیگر موضوع ســوختن آن واحد 
تولیدی در نزد رسانه ها و افکار عمومی به دست 
فراموشی سپرده شــود اما امروز شروع روزهای 
سخت و طاقت فرسا برای کارگرانی است که حال 
آن ها خوب عنوان شــد و طبق اظهارات خانواده  

آن ها جز احوال پرسی شبانه »فتح اله حقیقی استاندار 
زنجان« چیزی دستگیرشان نشده است؛ اما واقعیت 
ماجرا جور دیگری است و طبق مشاهدات میدانی 
خبرنگار تسنیم حال چند نفر از مصدومان به حدی 
وخیم بود که شبانه به تهران منتقل شده و عده دیگر 

وضعیت روحی و جسمی مناسبی ندارند.
با این حال قسمت تاسف  برانگیز ماجرا این است 
که کارگران شاغل در این واحد مدعی هستند که 
علی رغم فعالیت چند ماهه آن ها، این شرکت هیچ 
تعهد بیمه ای نداشته و بعد از حادثه به آن ها اخطار 
داده شده اســت که از اطالع رسانی این موضوع 
امتنــاع کرده و در این زمینه هیچگونه مصاحبه ای 
نداشته باشــند. طبق اظهارات کارگران علی رغم 
اینکه مبلغ بیمه از حقوق آن ها کسر می شده است 
اما آن ها بی بهره از خدمات بیمه ای بوده اند و بعد از 
حادثه عوامل کارخانه به دنبال مدارک برای انجام 

امور بیمه ای هستند.
چند تن از کارگران آســیب دیده در گفت وگو با 
این رسانه اذعان کرده اند که هیچ بیمه ای برای آن ها 

رد نشــده است و آن ها فاقد بیمه تامین اجتماعی 
هستند. اما از سوی دیگر فرنشین اجتماعی استان 

زنجان ادعای جالبی می کند.
مسعود علیاری، فرنشــین تامین اجتماعی استان 
زنجــان در گفت وگــو با تســنیم مدعی شــد: 
خوشبختانه در بازرسی که در ۲۹ بهمن ماه امسال 
از این شــرکت انجام شــده هیچ مشکل خاصی 
در باره بیمه کارگران وجود نداشــته و تعداد ۳۵ 
نفر کارگر که در آن محل مشــغول بوده اند تحت 
پوشــش تامین اجتماعی قرار داشــتند. ما از این 
کارگران حمایت خواهیم کرد و هیچ گونه مشکلی 

وجود ندارد.
وی افزود: اطالعی ندارم که قبل از ۲۹ بهمن که ما 
بازرسی کردیم از آن افراد قبال بیمه بودند و یا بیمه 
نبودند. مهم این است که در بازرسی ۲۹ بهمن که 
انجام دادیم ۳۵ نفر اسمشان را برای بیمه رد کردیم.
البته خود این موضوع یعنی تناقض صحبت های 
کارگران با فرنشــین تامین اجتماعی جای بحث 

فراوان دارد.

 دیر رسیدن آتش نشانی 
ولی موضوع بیمه تمام ماجرا نیست؛ دیر رسیدن 
نیروهای امدادی از جمله آتش نشانی نکته ای است 
که تمام شــاهدان عینی در شهرک صنعتی به این 
موضوع اذعان کرده اند. طبق پرس و جو خبرنگار 
تسنیم شاهدان عینی و حتی کارگران آسیب دیده 
اعالم کرده اند که نیروهای آتش نشــانی با بیش 
از ۴۰ دقیقــه تاخیر به محل اعزام شــده اند. حتی 
شــاهدان اعالم کردند که  کارگران کامال سوخته 
بودند  و مصدومــان را در خیابان درازکش کرده 
بودند  و روی آن هــا آب می ریختند. حتی چند 
تــن از کارگران که وضعیت وخیمی داشــتند با 

خودروی شخصی به بیمارستان منتقل کردند.
پیشتر این رســانه با منصور مرادلو عضو شورای 
شــهر زنجــان در زمینــه کمبود تجهیــزات و 
ماشین آالت آتش نشانی مصاحبه کرده بود و این 
مسوول به مســووالن عالی رتبه استان زنجان در 
زمینه نبود تجهیزات آتش نشانی هشدار داده بود. 
همچنین این مسوول بیان کرده بود که فرسودگی 

تجهیزات و امکانات آتش نشانی شهر زنجان سبب 
شده که آتش نشانان دیر به محل حادثه برسند که 
دقیقا اظهارات این عضو شــورای شهر در حادثه 

اخیر به وضوح قابل مشاهده بود.
در پایــان دوباره تاکید می شــود که مســووالن 
عالی رتبه اســتان به جای ارائه آمارهای کاغذی 
کمی میدانی تر عمل کنند  و مشــکالت به وجود 

آمده در این حادثه را بررسی کنند. به راستی گناه 
کارگران مظلوم این واحد تولیدی چیست که دود 
کم کاری برخی از مســووالن به چشم این افراد 
رفته است. در پایان دوباره تاکید  می شود که آقای 
استاندار فقط یک دیدار از مصدومان از بیمارستان 
کافی نیست و به شکل جدی این مسئله را بررسی 

کنید.

 واکاوی چرایی آتش سوزی در یک واحد تولیدی  شهرک صنعتی زنجان 

چرا کارگران و واحد تولیدی با هم در آتش سوختند؟

 رییس سازمان سیما، منظر و فضای شهری 
شهرداری زنجان گفت: طبق برنامه ریزی انجام 
گرفته این سازمان به لحاظ شرایط کرونایی و با 
نگاهی نو، زیبا سازی و فضایی متفاوت نسبت به 

سال های قبل به استقبال نوروز می رود.
محسن قربانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
اشــاره به در پیش بودن نوروز و شرایط کنونی 
حاکم بر کشــور و این اســتان افزود: با توجه به 
سپری شدن یکســال از ورود میهمان ناخوانده 
کرونا و تبعات ناشی از آن و بروز مسائل روحی و 
روانی بر خانوده ها لزوم ایجاد فضای شاد و پویا 

در سطح شهر بیش از گذشته احساس می شود.
وی اضافه کــرد: بر این مبنا شــهرداری زنجان 
به ویژه ســازمان ســیما، منظر و فضای شهری 
شــهرداری در روزهای پایانی ســال، اقداماتی 
از قبیل گلکاری فضای ســبز، نصب المان های 
مختلف با رویکرد آمدن فصل بهار را مورد توجه 

قرار داده است که استرس و افسردگی کنونی را 
به مراتب کاهش می دهد.

این مسوول با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای 
مهم این ســازمان در نصب المان ها، کاهش آمد 
و شد جمعیتی با توجه به شرایط کرونایی حاکم 
اســت، ادامه داد: تعدادی المــان برای نصب در 
مناطق مختلف شهری در نظر گرفته شده اما بیشتر 
جداره سازی دیواره ها با هدف کاهش تجمعی 

انجام می گیرد.
کاشت 5۰ هزار جعبه انواع گل تولیدی زنجان 

در مناطق مختلف 
قربانــی گلــکاری مناطق مختلــف چهارگانه 
شــهرداری را از اقدامات مهم در روزهای پایانی 
سال در استان عنوان کرد و افزود: بر این پایه کار 
گلکاری سطح شهر از هفته گذشته آغاز شده و 
این روند تا پوشــش مناطق هدف ادامه خواهد 

یافت.

وی اظهار داشت: امسال با توجه به تولیدات انواع 
گل در شــهر زنجان، میزان گلکاری ها نسبت به 
سال های گذشــته افزایش داشته، به طوری که 
شــهروندان زنجانی این مهم را بخوبی احساس 

خواهند کرد.
رییس ســازمان ســیما، منظر و فضای شــهری 
شهرداری زنجان ادامه داد: امسال ۵۰ هزار جعبه 
انواع گل بهاری نظیر بنفشــه، شب بو وغیره در 
تمامی مناطق چهارگانه شــهرداری، پارک ها و 

جاهای دیگر کاشته می شود.
وی اضافــه کرد: در واقع می توان محدودیتی در 

تامین انواع گل فضای ســبز شــهری نداریم که 
تحقق این مهم مشــکالت سالهای گذشته را به 

میزان زیادی کاهش داده است.
این مسوول خاطرنشــان کرد: شهرداری زنجان 
تالش می کند به دلیل شــرایط کرونایی حاکم و 
مبتنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی نقش مهم 
و بســزایی در شور و نشاط  نوروز » فصل بهار« 
را داشته باشــد و همراهی شهروندان امری مهم 

محسوب می شود.
شهر زنجان به عنوان مرکز استان با چهار منطقه 

شهرداری ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

شهرداری زنجان 
در شرایط کرونایی

با نگاهی نو به استقبال نوروز می رود
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 اســتاندار زنجان با بیان اینکه اســتان به 
مساله معیشت توجه داشته و قصد برخورد با هیچ 
صنفی را ندارد، ادامه داد: در صورت بی توجهی 
اصناف به پروتکل های بهداشتی به ویژه در مراکز 
شلوغ از قبیل مجتمع و پاساژها محدودیت های 
احتمالی برقرار خواهد شــد که تا پایان فروردین 

۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت.
فتــح اله حقیقی در ســتاد پیشــگیری  مقابله با 
ویروس کرونای استان با اشاره به اینکه مسووالن 
و عموم باید در راســتای کاهش مشــکالت این 
بیماری تالش کنند، افزود: این استان تا کنون در 
مبارزه با  ویروس کرونا  در ســطح کشور موفق 
بوده اما جای گله مندی وجود دارد چرا که برخی 
مدیران دســتگاههای اجرایــی آنگونه که باید و 

شاید ورود پیدا نکرده اند.
وی اضافه کرد: اســتان از طی هفته های گذشته 
هشــدار واخطاریه الزم اوج گیری دوباره کرونا 
در صورت ســاده انگاری عموم وبی توجهی به 
پروتکل های بهداشــتی را اعالم کرده است که 
تداوم این مهم می تواند وضعیتی ناخوشــایندی 

را ترسیم کند.
استاندار زنجان ادامه داد: شوربختانه شرایط کنونی 
کرونایی برخی شهرســتانهای استان  زنگ خطر 
را به صــدا در آورده، و باید گفــت اوج گیری 
ویروس، در بیخ گوش همه مردم بوده ،مگر آنکه 
با تصممیات قاطع تبعات ناشــی از آن  را کاهش 

داد.
حقیقی با اشــاره به اینکه با وجود انجام تســت 
کرونا به تعداد ۱۵۰ مورد به ازای هر یک هزار نفر 
جمعیت ، میزان پی سی آر ۲ شهرستان زنجان به 
باالی ۱۵ درصد رسیده است، افزود: بروز چنین 
مســاله ای نشان می دهد ، مشکلی وجود دارد و 
بر این مبنا باید وضعیت شــهرهای دچار خطر با 

جدیت هر چه تمام رصد شود.
اســتاندار زنجان خطاب به مدیران متولی به ویژه 
فرمانداران شــهرهای ابهر و خرمدره تاکید کرد: 
بر پایــه آمارها روزانه ۳۰۰ شــهروند ابهری در 
شرایط کرونایی به اســتان قزوین آمد و شد می 
کنند و شــوربختانه اقدامات جدی در  راســتای 
کنترل این گروه انجام نگرفته و همین غفلت می 
تواند جایگاه کنونی استان در راستای مبارزه با این 

بیماری را دگرگون کند.
وی با بیان اینکه بعد از گذشــت یکسال از شیوع 
کرونا بایــد با متخلفان بی توجه به پروتکل های 
بهداشتی کرونایی با قاطعیت برخورد کرد، اظهار 
داشــت: همچنان آمارها نشان می دهد آمد و شد 
شــبانه در ســاعات محدودیت ها در  ستان به 
ویژه شهر زنجان نمود دارد و در این باره باید به 

صورت جدی وارد عمل شد.
حقیقی افزود: طبق هماهنگی انجام گرفته تامین 
اجتماعی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به افزایش 
مراکز ۱۶ ساعته اقدام کنند که برای مدیریت بهتر 

کرونا تصممیات جدی تری اعمال می شود.
وی یکی از اقدامات مهم را افزایش شمار مراکز 

۱۶ ساعته با همکاری تامین اجتماعی استان عنوان 
کرد و گفت: درمانگاه مطهری سپاه انصارالمهدی 
زنجان نیز موظف به انجام تســت از گروههای 
تحت پوشــش بوده که پس از ثبــت مبتالیان ، 

رصدها با دقت انجام خواهد گرفت.
اســتاندار زنجان ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها و 
همکاری بین بخشی مناطق مختلف شهر زنجان 

تقسیم بندی و توسط یک فرنشین و با بهره گیری 
از ظرفیت های ایجاد شده تحت پوشش قرار می 
گیرد که وظیفــه دارند،نظارت های الزم را انجام 
دهند که این مهم نیز توسط فرمانداران شهرستانها 

مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافــه کرد: حراســت های اســتان نیز بر 
عملکرد تیمهای تشکیل یافته نظارت های جدی 

خواهند کرد و از امشب قاطعانه در همه شهرستان 
ها آمد و شد شبانه از ۲۱ شب تا سه بامداد اعمال 
قانون خواهد شــد و این مهم با توجه روزهای 

پایانی سال با جدیت پیگیری می شود.
حقیقی افزود: درصــورت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی ازســوی متصدیان صنوف مختلف و 
ورود جدی اصناف اســتان محدودیت ها اعمال 
نخواهد شــد  که در این راستا همیاران سالمت، 
بسیج و بهداشت استان نســبت به نظارت های 

جدی اقدام خواهند کرد.
اســتاندار زنجــان ادامــه داد: شــوربختانه  در 
فروشگاههای زنجیره ای آنگونه که باید و شاید 
نســبت به خدمات مــورد نیاز اقالم بهداشــتی 
کرونایی به مراجعه کنندگان اقدام نمی کنند که در 
صورت بی توجهی ها چه بسا  نسبت به تعطیلی 

آنها مبادرت خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بین نهادهای دولتی و اصناف 
هیچ تفاوتی وجود ندارد گفت: در  صورت عدم 
بهداشــتی دردستگاههای  پروتکل های  رعایت 
اجرایی و بانک ها برخورد خواهد شــد، چرا که 

همه ملزم به رعایت این مهم هستند.
 فعالیت دستفروشان غیر بومی در زنجان ممنوع 
استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه در روزهای 
پایانی ســال فعالیت دستفروشــان غیر بومی در 
زنجان ممنوع اســت، ادامــه داد: این موضوع در 
شــهرهای زنجان و ابهر به صورت ویژه پیگیری 
شود و از طرفی دستفروشــان باید شناسنامه دار 

شوند تا به فعالیت کاری خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: برای پیشــبرد بهتــر کارها کادر 
موردنیاز فنی و بهداشتی استان توسط دستگاههای 
متولی امر تامین شود تا در صورت نیاز نسبت به 

خدمات رسانی اقدام کنند.
استاندار زنجان ادامه داد: وضعیت شهرهای ابهر، 
خرمدره و خدابنده با جدیت و توســط مدیران 
منصوب شــده رصد شــود و در صورت تست 
مثبت شاغالن غیر بومی این شهرها و دیگر مناطق 

از ورود آنان جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: رســانه های گروهی استان 
نیز همانند گذشته در زمینه اطالع رسانی  مستمر 
کرونایی فعالیت کنند تا نسبت به آگاهی بخشی 

به گروه های هدف مبادرت شود.

استاندار زنجان: 

اصنافتوجهنکنند،محدودیتهایکروناییبازمیگردد
 فعالیت دستفروشان غیر بومی در زنجان ممنوع 

 رییس زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 
استان به اتفاق رییس ستاد دیه با حضور در صدا 
و ســیمای مرکز زنجان با رییس رسانه استانی 

دیدار و تبادل نظر کردند.
به گــزارش زنگان امروز ، در این نشســت که 
معاونیــن و مدیران مرکز هم حضور داشــتند، 
لطیفــی با تبریک مبعث حضرت ختمی مرتبت 
محمــد مصطفی )ص( با تاکید براین مطلب که 
آسیب های اجتماعی در کمین خانواده زندانیان 
است افزود: مجازات زندان اگر چه به عنوان یک 
راهکار برای اصالح، درمان، پیشگیری و رعایت 
عدالت درجامعه در مواجهه با قانون شــکنان و 
مجرمان پذیرفته شــده، اما آسیب  های ناشی از 
آن، خانواده زندانی را در ردیف قربانیان واقعی 

جرم قرار داده است.
فرنشــین مرکز با اشــاره به در پیش بودن اعیاد 
مبعث، نوروز، نیمه شعبان و والدت امام حسن 
مجتبی)ع( گفت: با راه اندازی پویش اســتانی 
» زنجان همدل « تالش داریم تا آغاز ســال نو 
زندانیان جرایم غیر عمد و محبوسین بدهکار با 
ایثار خیرین سخاوتمند استان در لحظه تحویل 

سال ۱۴۰۰ در کنار خانواده هایشان باشند.
رییس رسانه استانی تصریح کرد: اگرچه خانواده  
زندانیان تقصیری  در اتفاقی کــه افتاده ندارند، 
اما رنج  های این اتفاق، آســیب  های فرهنگی، 
اخالقی و اقتصادی زیــادی را بر آن ها تحمیل 
می کند و از این  رو، احتمال آســیب  هایی مانند 
طالق، ناامنی، فقر و مشکالت روانی در میان این 

خانواده  ها بسیار زیاد است.
وی بر فرهنگ سازی اخذ رضایت از شاکیان به 
واسطه دخالت ریش سفیدان، معتمدین، والدین 

شهدا و روحانیت تاکید کرد و از آمادگی بخش 
های مختلف رســانه استانی اعم از سیما، صدا، 
خبر و فضای مجازی بمنظور جریان سازی این 

عمل خداپسندانه خبر داد.
رییس زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 
هم با تقدیر از توجه رســانه استانی به این کار 
خیر و خداپسندانه از موفقیت برنامه های صدا 
و ســیمای مرکز زنجان در رمضان سال گذشته 
خبر  داد و افزود: به همت رسانه استانی در سال 
۱۳۹8 با جذب۳۳میلیارد تومان۲۰۰زندانی زن و 
مرد جرائم غیر عمد آزاد و از ابتالء بیش از8۰۰ 
نفر از خانــواده های آنان با معضالت اجتماعی 

پیشگیری به عمل آمد.
 جــوادی با اعالم وجــود۱۱۷ نفر از محکومی 
جرایم غیر عمد در ندامتگاه های اســتان افزود: 

حدود۳۶ میلیارد تومــان اعتبار برای آزادی این 
محبوسین مورد نیاز است.

وی با اشاره به این مطلب که۹۷ درصد زندانیان 
جرایم غیرعمد متأهل هســتند افزود: ۱۵درصد 
فرزندان این خانواده ها فاقد گوشی هوشمند و 
تبلت برای ادامه تحصیل هستند که توجه خیرین 

نوعدوست استان را می طلبد.
رییس زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان 
با اســتقبال از پویش زنجان همدل تصریح کرد: 
این طرح برای نخســتین بــار در زنجان انجام 
می شــود و یقینا تبدیل به الگوی کشوری آزاد 
سازی زندانیان غیرعمد خواهد بود. در ادامه این 
نشست حاضرین به طرح نظرات و پیشنهادات 
خود بمنظور تسریع در آزادی زندانیان تا قبل از 

سال جدید پرداختند.

 در آســتانه ۲۱ اســفند روز جهانــی 
حمایت از بیماران کلیــوی همایش تقدیر از 
خیّرین و نیکــوکاران حامــی انجمن خیریه 
حمایــت از بیماران کلیوی ایــران به میزبانی 
انجمن برگزار شد و از همه خیّرین و حامیان 
این مجموعه از سراســر ایران تقدیر به عمل 

آمد.
همایش تقدیــر از خیّرین و نیکوکاران حامی 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

در ایــن آیین، اعظــم پناهی مهر عیســی لو 
مدیرعامل انجمن خیریــه حمایت از بیماران 
کلیوی ایران ضمن خوشامدگویی به مدعوین 
محترم به خدمات ارائه شده توسط انجمن به 
بیماران اشــاره کرد و ضمن تشکر از همراهِی 
نهادهای مســوول ازجمله وزارت بهداشــت 
و وزارت کشــور به کمبودهــا و مواردی که 
همکاری و مساعدت بیشتر خیّرین و نهادهای 

ذیربط را می طلبد اشاره کردند.
در ایــن آیین حجــت االســالم دری نجف 
آبــادی رییس هیأت امناء انجمن با اشــاره به 
قدم های بســیار خوب و مثبتی که تا امروز با 
همراهی خیّرین و مراکز حمایتی و پزشــکان 
متعهد انجام شــده اشاره داشــتند و یادآوری 
کردنــد که به جهــت تأمین اقالم و وســایل 
پزشکی و درمانی باید مؤسسات دانش بنیان و 
پژوهشگران و تولیدکنندگاِن جوان را بیشتر به 
حضور در این انجمن تشویق کرد و از دانش 
و فن آوری روز جهت بهتر شــدن و فعال تر 

شدن روند خدمات استفاده بهینه کرد.
وی در خالل صحبت هایش اشاره داشت که 
همه مــردم را باید به گونــه ای به انجام این 

فعالیت های خداپسندانه شریک و سهیم کرد و 
آن ها را تشویق به امر خیرخواهانه اهدای کلیه 
کرد و گفت: اگر منتظر باشیم که همه بیماراِن 
محتاج کلیه از افراد مرگ مغزی کلیه دریافت 
کنند شاید این پروسه سالهای سال طول بکشد 
و همچنان هزینه درماِن این بیماران بر خانواده 

های آنان و جامعه بار خواهد شد.
در ادامه این برنامــه تیزر آگاهی دهنده عالئم 
درد کلیــه و بیماری های کلیه و تأثیر ویروس 
کرونــا بر کلیه ها برای حاضــراِن در همایش 

نمایش داده شد.
در پایاِن این همایــش همراه با میهماناِن ویژه 

ایــن آیین حجت االســالم دری نجف آبادی  
ریس هیــات امنای انجمن کلیــوی/ تاجران 
مشاور شــهردار تهران/ حســن بیگی معاون 
سیاســی- امنیتی اســتاندار تهران/ دکتر یلوه 
شهردار ناحیه و دکتر کیان معاون دکتر فاطمه 
هاشمی رفسنجانی رییس بنیاد بیماراِن خاص 
کشــور با همراهی و مســاعدت اعظم پناهی 
مهر عیســی لو مدیرعامل انجمــن از خیّرین 
و نیکوکاراِن حاضر در نشســت که از سراسر 
کشور دعوت شده بودند تقدیر به عمل آمد و 
شاخه گِل سرخی همراه با تقدیرنامه یادگاری 

از این همایش تقدیم این عزیزان شد.

فرنشین صدا و سیمای زنجان عنوان کرد؛

 فرهنگ سازی اخذ رضایت از شاکیان 
برای آزادی زندانیان

در آستانه 21 اسفند روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی

همایش تقدیر از خیّرین و نیکوکاران حامی انجمن 
خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران

# من ماسک می زنم
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ارتباط اختالالت بینایی
با افزایش خطر مرگ و میر

 نتایج یک بررسی نشان می دهد که 
نارســایی بینایی با خطر مرگ و میر همراه 

است.
به گزارش ایســنا، جمعیــت جهان رو به 
پیری است و سالمت چشم ها نیز تحت 
تاثیر این موضوع قــرار دارد. در حقیقت 
پیش بینی می شود در ۳۰ سال آینده تعداد 
افــراد مبتال به نارســایی بینایی و نابینایی 

بیش از دو برابر افزایش پیدا کند.
در این بررسی که شامل ۴8 هزار شرکت 
کننده در ۱۷ مطالعه بود، مشــخص شد: 
افرادی با شدیدترین نارسایی های بینایی 
در مقایســه با افرادی که از قدرت بینایی 
طبیعی یا متوسطی برخوردارند، بیشتر در 
معرض عوامل مختلف مرگ و میر هستند.
بررسی های موجود حاکی از آن است که 
خطر مرگ و میر در افرادی با نارســایی 
بینایِی خفیف در مقایســه با افرادی با دید 
طبیعی ۲۹ درصد بیشتر در معرض خطر 
مرگ و میر قرار دارند. این خطر در افرادی 
با نارسایی شدید بینایی، 8۹ درصد است.

همچنین در این بررسی تاکید شده است 
که چهار مورد از پنج مورد نارسایی بینایی 

قابل پیشگیری یا اصالح است.
در ســطح جهان عوامل اصلی از دســت 
دادن قــدرت بینایی و نابینایی هر دو قابل 
پیشــگیری هســتند: آب مروارید و نیاز 

برآورده نشده به عینک.
در این بررســی تاثیر نارســایی بینایی در 
ســنین باال بر ســالمت از جمله تاثیر آن 
بر زوال عقل، افســردگی و از دست دادن 

استقالل مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از مدیکال 
اکســپرس، محققان تاکید دارند: مهم این 
اســت که این مســائل به موقع رسیدگی 
شوند زیرا از دســت دادن بینایی بیش از 
چگونگی مشاهده جهان تاثیرگذار است. 
ایــن عارضه بــر تجربه فــرد از جهان و 

زندگی تاثیر می گذارد.

آیا تاثیر واکسن کووید
بر افراد چاق کمتر است؟

 محققــان ایتالیایــی دریافتند میزان 
اثرگذاری واکســن کرونا فایزر روی افراد 
چاق کمتر از دیگرین است. هنوز اطالعات 
دقیقی در مورد ارتبــاط چاقی و اثرگذاری 

واکسن های دیگر کووید در دست نیست.
به گزارش پایگاه خبری گاردین، بر پایه این 
تحقیقات آن دسته از کارکنان بخش بهداشت 
که دچار چاقی هســتند و واکســن کووید 
محصول شرکت فایزر را دریافت کرده اند، 
در مقایســه با دیگر همکاران خود، مقادیر 
کمتری پادتن در بدن آنها تولید شده است. 
در واقع میزان پادتن تولید شده در بدن این 
افراد در واکنش به دومین دوز واکسن فایزر، 
تقریبا نصف میزان پادتن تولید شده در بدن 

افراد سالم است.
با وجود این که نتایج این تحقیقات در دست 
بررسی علمی است، به اعتقاد محققان ممکن 
است برای ایمن ســازی افراد چاق در برابر 
واکسن جدید کرونا الزم باشد که این افراد 

یک دوز اضافی از واکسن را دریافت کنند.
بر پایه تحقیقات پیشین افراد چاق در مقایسه 
بــا دیگرین حــدود ۵۰ درصد بیشــتر در 
معرض خطر مرگ ناشی از ابتال به کووید 
و ۱۱۳ درصد بیشــتر در معرض بســتری 
شــدن در اثر ابتال به این بیماری قرار دارند. 
به اعتقاد محققان وجود عوارض مزمن مانند 
بیماری های قلبی و دیابت نوع ۲ در این افراد 
می تواند موجب افزایش خطر برای آن ها در 

برابر کووید ۱۹ شود.
به گزارش ایرنا، ویروس کرونا عامل بیماری 
کووید ۱۹ از اواخر ســال ۲۰۱۹ در شــهر 
ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در 
همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان 
بهداشت جهانی در اسفند ۹8 )فوریه ۲۰۲۰( 
بروز همه گیری جهانی )پاندمی( این بیماری 

را تأیید کرد.
بیمــاری کوویــد ۱۹ بر پایه آمار رســمی 
کشورها تاکنون حدود ۱۱۶ میلیون نفر را در 
دنیا مبتال کرده و بیش از دو میلیون و  ۵۹۲ 
هزار نفر نیز بر اثــر بیماری کووید۱۹ جان 

خود را از دست داده اند.
به تازگی نیــز جهش ویــروس کرونا در 
انگلســتان و آفریقــا که موجــب افزایش 
سرایت، بیماری زایی و مرگ و میر آن شده، 
نگرانی هــای جدیدی را در جهان به وجود 

آورده است.

خبــر
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد

تکلیف سفرهای نوروزی مشخص شد
 پروتکل های سختگیرانه برای شهرهای زرد و آبی

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
تشــریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور 
و همچنین خوزســتان، تصمیم اتخاذ شده برای 
تعطیالت و ســفرهای نوروزی در نشست امروز 

ستاد را اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر علیرضا رییسی در حاشیه 
شصتمین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: 
هم اکنون در دنیا یکی از نگرانی هایی که کارشناسان 
ســازمان بهداشت جهانی هم آن را اعالم می کنند، 
این است که با شروع واکسیناسیون این بیم وجود 
دارد که دولت ها یا حتی مردم بجای تمرکز بر روند 
مدیریت و کنترل بیماری کرونا، ذهن شان فقط به 
سمت واکسیناســیون منحرف شود. زیرا اگر قرار 
باشد واکسیناسیون به تنهایی مورد توجه قرار گیرد 
و پروتکل ها رعایت نشــود و دیگر اقدامات مورد 
نیاز برای کنترل بیماری انجام نشود، واکسیناسیون 
به تنهایی در این زمان کوتاهی که از آن گذشــته 
قطعا خیلی مفید نخواهد بود؛ چراکه اوال همه مردم 
دنیا در طول یکســال قطعا واکسینه نخواهد شد و 
از طرفی برای تاثیر واکسن قطعا نیاز است که ۷۰ 
درصد مردم دنیا و کشورها واکسینه شوند تا یک 
ایمنی جمعی خوب حاصل شود و مدت زمانی هم 
طول می کشد تا واکسن بخواهد اثر کند. بر همین 
اساس حتما نیاز است و سفارش می شود که ما با 
وجود و ورود واکسن مبادا از دیگر اقدامات کرونا 

غافل شویم.
گردش کرونای انگلیسی در بیشتر استانها

رییســی درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور، 
گفت: در سطح کشــور و استانهای مختلف روند 
بیماری در مجموع یک روند تقریبا با ثبات است؛ 
گرچه گردش ویروس انگلیســی در اکثر استانها 

اتفاق افتاده است.
روند صعودی کرونای انگلیسی در خوزستان

وی درباره اســتان خوزســتان نیز گفت: اســتان 
خوزستان وضعیت متفاوتی دارد و همچنان روند 
بیماری صعودی اســت و میــزان بیماران افزایش 
یابنده اســت و تعداد بیماران بستری باالست و به 
دنبال آن مرگ و میرها هم قطعا باالســت و شاید 

باالتر هم برود.
رییســی گفت: به همین دلیل خواهش آن اســت 
که مردم خوب و عزیز خوزســتان که دین بزرگی 
بر گردن همه ما دارند و مردم قهرمان خوزســتان 
به عنوان مدافعان اصلی این سرزمین در نخستین 
روزهای جنگ شجاعانه و با صبوری و با شجاعت 

باال ایســتادگی کردند، امیــدوارم در مبارزه با این 
ویروس جهش یافته هم همچنان پرقدرت بیاستند 
و ویروس را مغلوب کنند که قطعا این اتفاق خواهد 

افتاد.
وی ادامه داد: در اســتان خوزستان، شادگان یکی 
از شــهرهایی که میزان بیماری در ابتدا باال رفت و 
جزو اولین شهرهایی بود که درگیر ویروس جهش 
یافته بود. اما خوشبختانه با افزایش رعایت پروتکلها 
توانستند به خوبی بیماری را کنترل کنند و وضعیت 
بیماری در شادگان اکنون رو به نزول است و جای 
خوشــحالی دارد. این موضوع نشــان داد که اگر 
دســت به دست هم دهیم و پروتکلها را با دقت و 
سختگیری رعایت کنیم، قطعا می توانیم بیماری را 

شکست دهیم.
نگرانی از افزایش موارد کرونای جهش یافته در 

چهار محال و بختیاری
رییســی اســتان چهارمحال و بختیاری را دیگر 
اســتانی معرفی کرد که درباره آن نگرانی دارند و 
گفت: گرچه هنوز خیلی مــوارد بیماری افزایش 
نیافته اما نشــانه هایی می بینیم که نیاز است دقت 

بسیار بیشــتری در مورد این استان انجام شود که 
مبادا درگیر ویروس جهش یافته و انگلیسی شود 
و این ویروس جایگزین ویروس ووهان شــود و 
درگیری را باالتر برد. البته گردش ویروس در سطح 
کشور گزارش شده وگرچه موارد غالب هنوز همان 
ویروس قبلی است، اما با توجه به قدرت سرایت 
باالی ویروس انگلیسی خطر جایگزین شدن آن با 

ویروس قبلی وجود دارد.
لزوم مراقبت بیشتر در استانهای قزوین و البرز

وی همچنیــن گفت: در مورد اســتانهای قزوین 
و همچنین تا حدودی اســتان البــرز باید مراقبت 
بیشتری شود. امیدوارم با افزایش رعایت پروتکلها 

بتوانیم این ویروس را هم کنترل کنیم.
روند رو به کاهش بیماری در استانهای شمالی

رییســی افــزود: به طــور کلی در کشــور روند 
بیماری باثبات و میزان فوتی ها هم باثبات اســت. 
خوشبختانه در استانهای شــمالی نیز با مدیریت 
خوبی که انجــام دادند روند بیماری رو به کاهش 
است؛ گرچه هنوز خطر کامال رفع نشده اما اگر به 
همین شکل پروتکلها رعایت شود می توانیم شاهد 

باشــیم در هفته های آینده استانهای شمالی هم به 
ثبات خواهند رسید.

خطر موج جدید کرونا با شکل گیری سفرها
رییسی در ادامه با اشاره به مصوبات ستاد کرونا برای 
تعطیالت نوروز، گفت: امروز بحث های مختلفی 
مطرح شد، از جمله بحث تعطیالت عید نوروز و 
سفرها. گرچه که روز قبل هم وزیر بهداشت درباره 
اینکه سفرها می تواند بسیار خطرناک باشد و منجر به 
انتقال ویروس شود و این ویروس جهش یافته که 
قدرت ســرایت باالیی دارد، اگر از استانی به استان 
دیگر جابجا شود قطعا می تواند آن استان را درگیر 
کند و اگر این سفرها اتفاق بیفتد، استانی که اکنون 
وضعیت باثباتی دارد، می تواند قطعا وضعیتش بدتر 

شود و موج جدیدی شکل بگیرد.
تا حد امکان سفر نروید

رییسی ادامه داد: به همین دلیل باید سفرها تا حد 
امکان انجام نشــود. درست اســت که مردم واقعا 
تحت فشار بوده و هستند. اکنون سه عید می گذرد؛ 
سال ۱۳۹8 سیل بود، ۱۳۹۹ کرونا و امسال هم کرونا 
و ویروس جهش یافته. گرچه شاید فشار روحی و 

روانی و خســتگی مردم باعث شود که تحمل  و 
آسیب پذیری را داشته باشند، اما خواهشی که داریم 
این است که تا حد امکان این سفرها به هیچ وجه 
انجام نشود تا امسال را هم با شرایط ثابتی بگذارانیم 
و از ســال آینده که بحث واکسیناســیون کامل تر 
می شود و قطعا سال های بعد می توانیم تعطیالت 
بهتری داشته باشیم، آن هم همراه با عزیزان مان در 
کنار یکدیگر که مبادا به دلیل سفرهای چند روزه 
عزیزان مان دیگر در کنار ما نباشند که این ضایعه ای 

جبران ناپذیر است.
سفر به استانهای قرمز و نارنجی ممنوع

مســافرت ضروری به شــهرهای زرد و آبی با 
پروتکل های بسیار سختگیرانه

رییسی گفت: در عین حال علی رغم صحبت هایی 
که شــد در ستاد ملی هم بحث شد و نظر عزیزان 
این است که بر پایه مصوبه ای که در ستاد داشتیم 
این بود که در شهرهای قرمز و نارنجی سفر کامال 
ممنوع شــود و در دیگر شهرها اعم از زرد و آبی 
با رعایت پروتکل های بســیار سختگیرانه بتوانند 
سفرهای ضروری خودشان را انجام دهند. البته ما 
همچنان تقاضا داریم که از ســفر اجتناب کرده و 
سفرهای غیرضرور را تحمل کنند و امسال ممنوع 
باشد. البته بر پایه مصوبه ای که هست در شهرهای 
قرمز و نارنجی کامال ممنوع است و در دیگر شهرها 
هم با رعایت شــیوه ها و پروتکل های سختگیرانه 

بتوانند به سفر ضروری شان برسند.
آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا

ســخنگوی ســتاد ملی کرونا با اشاره به وضعیت 
واردات واکســن کرونا، گفــت: در یکی دو روز 
گذشــته ۲۰۰ هزار دوز واکســن اسپوتنیک وی 
روســیه وارد کشور شد و با فاصله کمی هم ۲۵۰ 
هزار دوز واکسن سینوفارم هم از کشور چین وارد 
شــده اســت و محموله های بعدی واکسن هم به 
زودی به دســت مان می رسد که بتوانیم به سرعت 

واکسیناسیون را سرعت بیشتری بخشیم.
رییســی گفت: از همه مردم تشــکر می کنم و به 
ویــژه مردم عزیز خوزســتان که در این شــرایط 
سخت پروتکل ها را رعایت می کنند سپاسگذاریم. 
امیدواریم که بتوانیم شــرایط را کنتــرل کنیم. از 
همه استانداران، مســووالن دانشگاه ها و مردم مان 
در سراســر کشور تشــکر می کنیم که با رعایت 
پروتکل هایی که انجام می دهند، چندین هفته است 
که وضعیت نســبتا باثباتی داریم که ان شاءاله ادامه 

یابد.

 مدیر روابط عمومی معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشــت، مخاطرات تنفسی و چشمی 
استفاده از شوینده ها در سنت خانه تکانی نوروز 

را تشریح کرد.
حمید انصاری در گفت و گو با ایسنا، گفت: در 
آستانه ســال نو و همزمان با سنت خانه تکانی 
در کشــورمان توجه به اصول ایمنی در مصرف 
مواد شوینده برای حفظ سالمت امری ضروری 
است. بدترین شکل استفاده از مواد پاک کننده و 
شــوینده آن است که آنها را با آب گرم مخلوط 
شود و یا از آنها در محیط های بسته ای که بخار 

آب وجود دارد، استفاده گردد.  
انصاری افزود: ضرورت دارد هنگام خانه تکانی 
از پاک کننده استاندارد استفاده شود. از مصرف 
مواد شــوینده و پاک کننده ها در فضاهای بسته 
خودداری کنید. بخار متصاعد شــده از ترکیب 
جوهرنمک و وایتکس بسیار برای چشم، پوست 
و ریه خطرناک اســت و باید از ترکیب این دو 
ماده جداً پرهیز شود. هنگام شستشوی حمام و 
سرویس بهداشتی از ماسک های محافظ استفاده 
کنید، پنجره ها را باز و تهویه را روشــن کنید تا 

جریان هوا برقرار شود.
وی گفت: تهویه مناســب محل، روشن کردن 
هواکش و بازکردن پنجره ها، اســتفاده نکردن 
از محلــول های غلیظ و اســتفاده از ماســک 
مخصوص و یا بســتن دستمال ضخیم مرطوب 
بــر روی دهان و بینی مــی تواند تا حد زیادی 
از بروز آلرژی ها و پیشگیری از این مشکالت 
کمک کند. پوشــیدن دستکش و ماسک هنگام 

استفاده از این مواد امری ضروری است.

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشت افزود: استفاده ازمواد شوینده شیمیایی 
ممکن اســت باعث تشــدید بیماریهای قلبی 
عروقی و ریوی شود. این مواد برای زنان باردار، 
افراد مسن و کودکان بیشتر آسیب رسان است. 
به این نکات به صورت ویژه می بایست توجه 
شود: مطمئن شوید که استفاده، نگهداری و دفع 

موادشــیمیایی، مطابق با دســتورالعمل سازنده 
اســت.  این مواد باید در مکانی دور از دسترس 
کودکان نگهــداری شــوند. درب محصوالت 
شــیمیایی و پاک کننده ها را محکم ببندید. در 
صورت جابجا کردن مواد، بقیه ماده را در ظرف 
اصلی بازگردانیــد. فرآورده هــای حاوی این 
مواد را در ظروف ویــژه نگهداری کنید. هرگز 

برچسب روی ظروف مواد شیمیایی را برندارید، 
اگر برچســب روی ظروف از بین رفته دوباره 

روی آن برچسب بزنید.
اقدام ضروری در مسمومیت های ریوی

انصاری گفــت:  اولین و بهتریــن اقدام برای 
مســمومان ریوی، خروج ســریع فرد از محل 
سربسته و استفاده از هوای آزاد و قرار گرفتن در 

معرض جریان هواست؛ چرا که استنشاق هوای 
تازه، تنفس را تســهیل می کنــد و باعث ایجاد 
آرامش می شــود.  خودداری از صحبت کردن، 
مفید اســت. ارجاع هرچه سریع تر به پزشک یا 

تماس با اورژانس ضروری است.
آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم

وی افــزود: انواع مواد شــیمیایی می توانند به 
چشم آســیب برسانند، مواد شوینده و رنگبر از 
جمله خطرناکترین مواد برای چشم به شمار می 
روند و در صورت تماس با چشم به سرعت به 
قرنیه آســیب جدی وارد می کنند. مواد شوینده 
همچنین مــی توانند موجب ایجــاد زخمهای 
شدید در پلک شده و استفاده ازعینک حفاظتی 
جهت کاهش آسیب چشم ها سفارش می شود.

خطرمسمومیت کودکان با مواد شوینده
مدیر روابط عمومی معاونت بهداشــت وزارت 
بهداشــت اظهــار داشــت: کــودکان به علت 
کنجکاوی ممکن اســت در تماس با این مواد 
قرار گیرند، بی دقتی و سهل انگاری در استفاده، 
نگهداری یــا جابجا کردن مواد پــاک کننده و 
سفیدکننده کودکان را در معرض خطر قرار می 
دهد. مصرف اتفاقی این مواد منجر به التهاب و 
سوختگی دستگاه گوارش می شود و عمل بلع 

را با مشکل مواجه می کند.
وی در پایــان گفت: محصوالت شــیمیایی و 
شوینده را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری 
کنید. هیچگاه این مواد را در ظروف موادخوراکی 
)مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید. این عمل 
ســبب خورده شدن اشــتباهی این مواد توسط 

کودکان می شود.

مخاطرات تنفسی و چشمی استفاده از شوینده ها در خانه تکانی

 فرمانده ســتاد عملیات مدیریت مقابله با 
کرونا در کالنشهر تهران گفت: نرم افزار طراحی 
شده برخط »ریسک من« میزان سالمتی و مقاومت 

فرد در برابرویروس کرونا را مشخص می کند.
دکترعلیرضا زالــی در آئین رونمایی از نرم افزار 
برخط »ریسک من« در سخنانی با تاکید براینکه، 
این نرم افزار برای همه شــهروندان قابل استفاده 
اســت،  به کاربردهای آن اشــاره کرد و افزود: 
همه کســانی که در معرض ویروس کرونا قرار 
دارند می توانند با استفاده از این نرم افزار شرایط 

جسمانی خود را تحلیل کنند.
وی ادامه داد: این نرم افزار برخط که اســتفاده از 
آن برای شهروندان رایگان خواهد بود، نیازمندی 
فرد برای مراجعه به مراکز درمانی و درصد نیاز به 

بستری شدن را مشخص می کند.
فرمانده ســتاد عملیات مدیریت مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران همچنین گفت: استفاده از نرم 
افزار برخط ریســک من با بهره گیری از هوش 
مصنوعی، مدیریت بیمارستانهای استان تهران را 

ساده تر خواهد کرد.

وی، شناســایی وضعیــت جســمی کارکنان در 
ادارات و ســازمان ها و ســنجش پرخطر یا کم 
خطر بودن کارکنــان را از دیگر مزایای نرم افزار 
ریسک  من عنوان کرد و افزود: ضمن اینکه با این 
نرم افزار می توان افراد حائز شرایط دورکاری را 

مشخص کرد.
دکتر زالی بیان کرد: از طریــق این نرم افزار می 
توانیم با حدود ۱۲۰ هزار اطالعات بیماران استان 
تهران شامل فاکتورهایی همچون سن، وضعیت 
بیمار، سرنوشــت بیمار و یافته های تصویری با 

خطایی ناچیز، بیماری کرونا را بهتر کنترل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نرم افزار تشخیص کرونا 
و مراقبت از بیماران کرونایی«ریسک من« با کمک 
هوش مصنوعی عصر امروز شــنبه در دانشــگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی شد.
این نرم افزار که توســط محققان ایرانی طراحی 
شــده اســت،  با وارد کردن ســوابق پزشکی و 
دارویی و مشخصات فردی، عالئم احتمالی فرد 
در آینده، احتمال نیاز به آزمایش و یا مکمل و نیاز 

به بستری شدن را بررسی و مشخص می کند.

نرم افزار 
»ریسک من« 
مقاومت فرد 

در برابر کرونا را 
مشخص می کند
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یک کارشناس:
بازار مسکن

۲۰ درصد حباب دارد
 یک کارشــناس بازار مسکن معتقد 
اســت که اگر هزینه های زمین، ساخت و 
حتی ســود متعارف را از قیمتهای فروش 
مســکن بیرون بیاوریــم نرخهای فعلی در 
مناطق مختلف تهران دســت کم بین ۱۵ تا 
۲۰ درصد حباب دارد که به جیب سوداگران 

می رود.
ابوالحسن میرعمادی در گفت و گو با ایسنا 
اظهار کرد: ما به تازگی با توجه به جدیدترین 
وضعیت اقتصاد و نرخ تورم محاسباتی را در 
باره قیمت تمام شده مسکن و سود منطقی 
و متعارف انجــام دادیم. در این باره منطقه 
۲۲ تهران مورد بررســی قرار گرفت. بدین 
صورت که میانگین قیمت زمین، هزینه های 
ســاخت و محاسبه بازده سرمایه حدود ۳۰ 
درصد را در نظر گرفتیم و مشــخص شد 
قیمت فروش نباید از متری ۲۳ تا ۲۴ میلیون 
تومان فراتر برود اما می بینیم که متوســط 
قیمت هر متر مربع مسکن در این منطقه در 
بهمن ماه امسال ۲8 میلیون تومان است. در 
واقع هیچ مبنا و استداللی برای این ۱۵ تا ۲۰ 

درصد وجود ندارد.
وی افزود: با بررســی قیمت مسکن دیگر 
مناطق پایتخت در بهمــن ماه ۱۳۹۹ نیز به 
حباب ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیدیم. این حباب 
از دو علت نشــأت می گیــرد؛ اول اینکه 
ســازندگان با توجه به نرخ رشــد مصالح 
ساختمانی و انتظارات تورمی،  قیمتهای فعلی 
را بر پایه تورم آینده محاسبه کنند. در واقع 
سازنده تحلیل می کند که اگر این واحد را 
بفروشم چگونه می توانم با توجه به قیمتهای 
فعلی زمین و مصالح، پروژه جدیدی را آغاز 
کنم. مضافا اینکه قیمت مصالح نامشخص 
اســت و با وجود آنکه قیمت دالر کاهش 
پیدا کرد، نهاده های ساختمانی در ماههای 

گذشته با افزایش قیمت مواجه شد.
این فعال حوزه ساخت و ساز با بیان اینکه 
علت دیگر رشــد پلکانی قیمتهــا در بازار 
مســکن به خرید و فروشــهای سوداگرانه 
برمــی گردد گفت: در منطقــه ۲۲ تعدادی 
از بخر و بفروشــها واحدها را متری ۵ تا ۶ 
میلیون تومان خریداری کرده و حاال بدون 
هیــچ زحمت و فعل و انفعالی با قیمت ۲۵ 
تــا ۳۰ میلیون تومان در هــر متر مربع می 

فروشند.
به گفته میرعمادی، مسکن به عنوان یک نیاز 
اساســی و تاثیرگذار در معیشت خانوارها، 
جوانها و مهمترین عامل تشــکیل خانواده 
به ابزار دســت عده ای سوداگر و سودجو 
تبدیل شده است. در گذشته قیمت فروش 
مسکن بر پایه زمین، متریال و سود نرمال بود 
ولی االن اوضاع به گونه دیگری شده است. 
این دیگر اسمش اقتصاد مسکن نیست، بلکه 
توزیع رانت در آشفته بازار مسکن نام دارد.

وی راهکار اصلی برای کنترل بازار مسکن 
را خارج کردن این بازار از دست سفته بازان 
و ســوداگران دانست و گفت: تعاونی های 
مسکن، ظرفیتی برای این بخش محسوب 
می شوند که باید آنها را تقویت کرد. دولت، 
زمین و پروانه ساخت با قیمت مناسب در 
اختیار تعاونی ها قرار دهد. پروژه ای را در 
تهران ســراغ دارم که یک تعاونی از حدود 
شش سال قبل آن را شروع کرد و با استفاده 
از آورده اعضا در سال کنونی آن را تکمیل 
کرد. این واحدها برای اعضا حدودا متری ۳ 
میلیون تومان تمام شد؛ در حالی که متوسط 
قیمت در منطقه مذکور بیش از ۲۵ میلیون 
تومان است. عمده اعضای تعاونی از توان 
مالی پایینی برخوردار بودند. به همین دلیل 
عده ای از آنها سال گذشته واحدهای نیمه 
کاره را با قیمتهای ۳۰۰ تا ۳۵ میلیون تومان 
فروختند و صاحبان کنونی، واحدها را هم 
اکنون حــدود ۳ میلیون تومان برای فروش 

گذاشته اند!
این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی 
از وضعیت آینــده این بازار گفت: با توجه 
به اینکه تکلیف وضعیت اقتصادی تا حدی 
وابسته به مسائل سیاسی شده، انتظار برای 
انجام توافق به ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات 
بازار مســکن منجر شده است. به نظر نمی 
رسد که نیمه اول سال آینده هیجان چندانی 
را در بازار مسکن شاهد باشیم. تصور بنده 
این اســت که در صورت احیای برجام یا 
دســتیابی به هر نوع توافق سیاسی تا شش 
ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۰ به یک وضعیت 
جدید اقتصادی با ثبات قیمتها دســت پیدا 

خواهیم کرد.
مسکن در تهران متری ۲8.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوســط 
قیمت مسکن شهر تهران ۲8.۳ میلیون تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش 
نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی در 
ماه مذکور تعداد معامــالت آپارتمان های 
مسکونی شــهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد 
مســکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ 
درصد افزایش و نســبت به ماه مشابه سال 

قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.

خبر

 ایــن روز ها دولت با توان هرچه تمام تر در 
حال فروش اوراق بدهی اســت، به منظور جبران 
کسری بودجه، اقدامی که به نسبت سال های پیشین 
با افزایش بســیار معناداری رو به رو بوده، در این 
رابطه برخی از کارشناســان اقتصــادی معتقدند، 
فروش اوراق آن هم در این حجم به نوعی بدهی 
سازی برای دولت آتی و انتقال تعهد به آینده است.

به گزارش فرارو، به بیان دیگر در زمانی که سررسید 
این اوراق فرا برسد، دولت بعدی نیز چاره ای جزء 
گران کردن نرخ ارز و یا چاپ پول ندارد تا بتواند 
این اوراق با حجم سنگین را تسویه کند، به نوعی 
می توان گفت، دولت فعلی نوعی تله گذاری برای 
دولت آینــده کرده، این درحالیســت که به گفته 
کارشناسان بیش از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور که 
بعضا فعالیت های آن ها نیز سوداگرانه و سفته بازانه 

است، تاکنون ریالی مالیات نداده اند.
بنابراین اگر دولت به دنبال جبران کســری بودجه 
است، می باید، منافذ فرار مالیاتی را ببنند و در این 
زمینه برنامه ریزی کند، تا بتواند به حقوق حقه خود 
دســت پیدا کند، نه اینکه آسان ترین راه را انتخاب 
کرده و با فروش اوراق دولتی بدهی ســنگینی را 
به جای بگذارد، تمامی این فروش ها در سال آتی 
تبعات تورمی شدیدی را می تواند داشته باشد و اگر 
برنامه ریزی درســتی برای منابع حاصل از فروش 
اوراق وجود نداشــته باشــد و این وجوه صرف 
هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، 
بدون شــک، این اقدام هیچ فرقی با چاپ پول و 
اســتقراض از بانک مرکــزی و افزایش پایه پولی 

نخواهد داشت.
از بدهی ســازی برای دولت آینده تا افزایش نرخ 
تورم و قیمت دالربرای جبران کسری بودجه تنها 

نمی توان اوراق فروخت
یحیی آل اسحاق کارشــناس مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه فروش اوراق دولتی 

در این مدت با افزایش زیادی رو به رو بوده است، 
گفت: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، 
اول اینکه خریداران اوراق دولتی در این شــرایط 
ترجیح می دهند با توجه به ریسکی که دیگر بازار ها 
از جمله از دالر، طال، بورس و همچنین بخش تولید 
دارد، پول خود را صرف خرید اوراق بدهی کنند، 
از ســویی بانک نیز برای سرمایه گذاران جذابیت 
کمتــری دارد، بنابراین در چنین شــرایطی حجم 
بسیار زیادی از اوراق که به صورت روزانه در بازار 
ابزار های نوین مالی فرابورس صورت روزانه عرضه 

می شود، در مقابل نیز برای آن تقاضا وجود دارد.
وی افــزود: نکته ای کــه وجود دارد این اســت، 

دولت اوراقی که هم اکنون در فرابورس به فروش 
می رساند را برای جبران کســری بودجه در سال 
کنونــی در نظر دارد، اما در بودجه ســال ۱۴۰۰ از 
طریق نیز بخش اعظمی از کسری بودجه از طریق 
همین اوراق تامین خواهد شد، این درحالیست که 
درآمد های نفتی، مالیاتی و فروش دارایی ها و اموال 
و دیگر روش های درآمدی دیگر به نظر می رسد که 

تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است.
آل اســحاق تصریح کرد: همچنین نکته مهم دیگر 
این است که منابع مصرفی این اوراق باید مشخص 
شود، اگر قرار باشد که این اوراق صرف هزینه های 
جاری و پرداخت حقوق کارمندان شود، عماًل منابع 

به صورت بهینه مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه به 
اعتقاد بنــده وجوه حاصل از فروش اوراق باید در 
جهت تقویت تولید و اشتغال کشور مورد استفاده 

قرار بگیرد.
ایــن عضو اتاق بازرگانی تهــران با تاکید بر اینکه 
حجم ســنگین فروش اوراق در این روز ها برای 
دولت آینــده تعهد ســنگین را ایجــاد می کند، 
اظهارداشت: این موضوع مهمی است که باید به آن 
توجه شود، بنابراین باید دید سیاست گذاران چنین 
موضوعی چه اهدافی را درسر دارند تا منابع حاصل 
از فــروش اوراق را صرف آن کنند، از طرفی باید 
به این نکته اشاره کرد دولت و مجلس می تواند از 

ظرفیت مالیاتی برای جبران کسری بودجه استفاده 
کنند، هم اکنون فعالیت های بسیاری که سودا گرایانه 
نیز به حساب می آیند، مالیات پرداخت نمی کنند، 
این فعالیت های غیر مولد اقتصادی را باید زیر چتر 

مالیاتی قرارداد.
آل اســحاق با بیان اینکه هم اکنون موانع بسیاری 
بر سر راه جذب ســرمایه برای آغاز فعالیت یک 
واحد تولیدی قرار دارد، اضافه کرد: شــوربختانه 
علیرغم اینکه بیش از هفت ســال است که قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب و ابالغ 
شده، اما در عمل شاهد آن هستیم که معضالت و 
مشکالت بســیاری بر سر مسیر آغاز یک فعالیت 
مولد اقتصادی وجود دارد، در این راستا بروکراسی 
اداری و پیچیده ای برای اخذ مجوز های گوناگون 
حاکم است که فرد را از کرده خود پشیمان می کند، 
بنابراین الزم که تمهیداتی اندیشیده شود تا فضای 

کسب و کار کشور تسهیل شود.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه 
اگر می خواهیم تبعات فروش بی رویه اوراق دولتی 
دامن اقتصاد کشــور را نگیرد باید به بخش تولید 
کشور اهمیت داد، خاطر نشان کرد: با وجود تمام 
مشــکالتی که پیش پای تولیدکنندگان قرار دارد، 
آن هــا محصول خود را تولید می کننــد، اما برای 
صادرات با مشــکالت زیادی در این باره مواجه 
هستند، عمال دولت هیچ حمایتی نمی کند، بسیاری 
از واحد ها برای تامین مواد اولیه با مشکالت بسیار 
زیادی رو به رو هستند، همچنین آن ها از نظر تامین 
نقدینگی و سرمایه در گردش در مضیقه زیادی به 
ســر می برند، دولت باید از نظر اعطای تسهیالت 
به بخش تولید کشور، کمک کند، اگر می خواهیم 
که اقتصاد تولید محور داشــته باشیم. در غیر این 
صورت مشــکالتی که هم اکنون با آن ها دســت 
و پنجه نرم می کنیم، کماکان ســر جای خود باقی 

خواهند ماند.

تبعات فروش سنگین اوراق دولتی در بورس

ازبدهیسازیبرایدولتآینده
تاافزایشنرختورموقیمتدالر

 رییس کنفدراســیون صــادرات با بیان 
اینکــه خودتحریمی ها بیــش از کرونا موجب 
کاهش صادرات شــد،گفت: سال ۱۴۰۰ برای 
صادرات بهتر از امسال خواهد بود؛البته به این 
شرط که مسووالن نرخ ارز را دستوری کاهش 

ندهند.
محمد الهوتی در گفت وگــو با خبرنگار مهر 
بــا بیان اینکه بر پایه آمارهای رســمی گمرک 
جمهوری اســالمی ایران، حجم صادرات یک 
ماهه ۳۱ میلیارد دالر و حجم واردات کشــور 
۳۴ میلیارد دالر اعالم شده است، اظهار داشت: 
اقتصاد جهانی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، 
در تمامی کشــورهای دنیا بــا کاهش مواجه 
شــده و گردش تجارت و صــادرات، پایین تر 
از پیش بینی ها بوده اســت و به این شــیوه، در 
ســال ۲۰۲۰ میالدی فعالیت خــود را به اتمام 

رساندند.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: در 
ایــران نیز با توجه به اینکــه حجم عمده ای از 
صادرات غیرنفتی به کشــورهای همســایه و 
اطراف صورت می گیرد، شیوع ویروس کرونا 
تقریبًا شش ماه بر صادرات ایران تأثیر گذاشت 
و مرزهای مشــترک را مســدود کرد، بنابراین 
طبیعی بود که صادرات امســال، بین ۱۷ تا ۲۰ 
درصد کاهش را نسبت به سال ۹8 تجربه کند.
تراز تجاری منفی کمتــر از ۲ میلیارد دالر 

می شود
وی با بیان اینکه صــادرات غیرنفتی در بهمن 
ماه افزایش را نســبت بــه دی ماه تجربه کرده 
اســت، افزود: بر این پایه، بــا توجه به اینکه 
شــرکتها ترجیح می دهنــد در روزهای پایانی 
ســال، سرعت صادرات کاالهای خود را باالتر 
برند، پیش بینی این است که صادرات غیرنفتی 
کشور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دالر برسد و از این 
رو، تــراز منفی ۳ میلیارد دالری کنونی کاهش 

یابد و به کمتر از ۲ میلیارد دالر برسد.
به گفته الهوتی، کشــورهای هدف صادراتی 
ایران کماکان همان ۵ کشــور سابق هستند که 
هند در میان آنها نیست؛ ضمن اینکه در بخش 
واردات نیز، کشــور آلمان در میان کشورهای 
طرف وارداتی ایران قــرار دارد، اگرچه حجم 

واردات از اروپا باال نیست ولی با آلمان کماکان 
حجم واردات حفظ شده است.

چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست؟
وی در ادامه با بیان اینکه هندی ها برای فروش 
کاالی خود به ایران معذوریتی نداشته ولی برای 
خرید کاالها از ایران تحت تأثیر سیاســت های 
آمریکا قــرار دارند، گفت: هندی هــا از ایران 
کمتر کاال وارد می کنند؛ البته بخشــی از کاالها 
نیــز به صورت ری اکســپورت، از ایران وارد 
هند می شود و احتمال دارد اگر مستقیمًا کاالی 
ایرانی به کشــور هند صادر می شد، هند نیز در 
میان شــرکای صادراتی ایران قرار می گرفت؛ 
اما به دلیل اینکه هند اسناد حمل بار صادراتی 
ایــران را قبول ندارد، کاالی ایران از طریق ری 

اکسپورت به هند صادر می شود.
رییس کمیســیون تســهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتــاق بازرگانــی تهــران ادامه داد: 
علیرغم مشکل کرونا، بازارهای صادراتی ایران 
تغییری نداشــته و البته کاهش صادرات ایران 
نســبت به کاهش اقتصاد جهانــی، زیاد نبوده 
است که این امر نشــان می دهد صادرکنندگان 
ایرانی تالش کرده و صــادرات خود را حفظ 
کرده اند؛ به نحوی کــه ۲۲ میلیارد دالر ارز از 
همین محل به اقتصاد کشــور برگشت خورده 
اســت که حدود ۷۰ درصد از حجم صادرات 
را بازگشت ارز تشــکیل می دهد؛ ضمن اینکه 
این امر نشــان می دهد ارز صادراتی می تواند 
در جدایــی اقتصاد ایــران از درآمدهای نفتی، 

کمک کننده باشد.
از  ناشــی  صــادرات  حجــم  کاهــش 

خودتحریمی هاست
الهوتی معتقد اســت اگر بخشنامه ها و قوانین 

دســت و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و 
صادرکنندگان کشــور را دچار ســردرگمی و 
گرفتاری هــای متعدد کرد و اثرات آن، کماکان 
هم ادامه دارد، نبودنــد، حجم صادرات ایران 
علیرغم همه مشــکالت، بیشتر از مقدار فعلی 

می بود.
وی اظهــار داشــت: اعتقــاد دارم که کاهش 
حجم صادرات، بیش از اینکه مربوط به شیوع 
ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی ها 

و ایجاد موانع خودساخته است.
ســال 14۰۰ برای صادرات متفاوت از سال 

۹۹ خواهد بود
الهوتی در مورد پیش بینی سال ۱۴۰۰ صادرات 
نیز گفت: برای ســال ۱۴۰۰ ســال متفاوتی را 
در پیــش رو داریم؛ چراکه انتخابات ریاســت 
جمهوری ایران در پیش است و از سوی دیگر، 

سیاستهای ارزی کشور تحت تأثیر ابالغیه ۱۷۷ 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است 

شرایط بهتری را تجربه کند.
وی افزود: ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران 
با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا 
به برجام بازگشــته و تحریم ها رفع شود؛ پس 
سال ۱۴۰۰ ســالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد 

ایران و حوزه صادرات خواهد بود.
به گفته رییس کنفدراســیون صــادرات ایران، 
ســال ۹۹ یک ســال منحصر به فرد به شمار 
می رود؛ چراکه هم ویروس کووید ۱۹ در حال 
کنترل اســت و هم تحریم ها و شرایط سخت 
فروش نفت، رو به بهبود اســت؛ بنابراین سال 
آینده را نسبت به سال ۹۹ سال بهتری می بینم؛ 
اما مشروط به اینکه موانع خودساخته و دست 
و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود.

وی تاکیــد کرد: ابالغیه ۱۷۷ ســتاد هماهنگی 
اقتصــاد دولت کــه به موضوع بازگشــت ارز 
صادراتی و شیوه های رفع تعهد ارزی از یک سو 
و موضوع تأمین ارز واردات از سوی دیگر اشاره 
دارد، باید به درســتی اجرایی شده و کمبودها و 
نقایص آن برطرف شود؛ به همین دلیل اگر این 
اتفاق رخ دهد، پیش بینی می شود سال ۱۴۰۰ را 

بتوان شاهد بهبود رقم صادرات باشیم.
معایب کاهش دستوری نرخ ارز

الهوتــی گفــت: دغدغــه و نگرانــی جامعه 
صادرکننــدگان آن اســت کــه بــا توجه به 
زمزمه هایــی کــه مبنی بر کاهش نــرخ ارز به 
اعداد و ارقامی غیرقابل تصور شنیده می شود، 

دولتمردان رو به نرخ دستوری ارز آورند.
وی افزود: این در حالی اســت که اگرچه باید 
ارزش پول ملی حفظ شــود ولی اگر تحریم ها 
برداشته شــد و گشــایش هایی در درآمدهای 
نفتی ایران ایجاد گردد، نباید سیاســت تزریق 
ارز ارزان و رانتــی را در دســتور کار قرار داد 
تا کاهش تصنعی قیمت را صورت داد؛ چراکه 
هم منابع ارزی کشــور اتالف می شــود و هم 
صادرات با مشــکل مواجــه گردیده و کاهش 
می یابــد، ضمن اینکه در طــرف مقابل، تقاضا 
برای واردات هم به صورت تصنعی باال خواهد 

رفت.

رییس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با مهر:

خودتحریمی ها بیش از کرونا به صادرات آسیب زد
 چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست؟

 سال ۱۴۰۰ برای صادرات متفاوت از سال ۹۹ خواهد بود
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 ســاخت مجموعه کمــدی اجتماعی 
»دودکش ۲« بــه کارگردانی برزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی زینب تقوایی به تازگی در تهران 

آغاز شده است.
به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی، 
تصویربرداری سریال در لوکیشن های متنوعی 
در تهران از جمله مناطق ازگل و دارآباد آغاز 

شده است و همچنان ادامه دارد.
هومن برق نورد، امیرحســین رســتمی، سیما 
تیرانداز، نگار عابدی، محمدرضا شــیرخانلو، 
یاس نوروزی و بهنام تشــکر در این ســریال 
بازی دارند و بزودی چهــره های دیگری به 

این گروه می پیوندند.
در خالصه داستان سریال آمده است: »خانواده 
فیروز مشــتاق که بی قیف و قپی به ســفری 
رفته اند، در راه بازگشــت به تهران با دختری 
همســفر می شــوند که از نظر بهروز، »نیمه 
گمشده« قلمداد می شــود و به ضرس قاطع، 
شــروعی برای فرو رفتن خانــواده در آمپاس 

است!

بماند که با آنچه از نصرت و شرایط جدیدش 
مشهود به نظر می رسد، بستر قمپزش گسترده 
تر از قبل شده اســت و با عقبه ای که از آنان 
ســراغ داریم، ماجراهایی آغاز می شــوند که 
بی هیچ شــائبه ای در زندگی همه و به ویژه 

کســانی که پا به قالیشــویی می گذارند، تاثیر 
گذار هستند!«. نخســتین فصل این سریال به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی 
زینب تقوایی در ماه رمضان سال ۱۳۹۲ روی 

آنتن شبکه یک رفت.

به کارگردانی برزو نیک نژاد

»دودکش ۲« کلید خورد
 بر پایه تصمیمات شــورای موافقت نامه 
کلی و تطبیق محتوای ساترا، پنج محتوای نمایش 
حرفه ای در رســانه های صوت و تصویر منتشر 

می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی ساترا، 
در نشست اسفندماه شــورای موافقت نامه کلی 
و تطبیق محتوای این ســازمان، با مجوز انتشار 
۵ برنامه در رســانه های صوت و تصویر فراگیر 

دارای مجوز از ساترا موافقت شد.
بر پایه تصمیمات این شورا، مسابقه »هفت خوان« 
به تهیه کنندگی مهدی منیری و اجرای محمدرضا 
گلزار و کارگردانی مسعود شامحمدی درصورت 
تأیید معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار 
ســاترا در باره رعایت الزامات اقتصادی و مدل 
درآمدی مشروع از پلتفرم »نماوا« منتشر خواهد 

شد.
مستند »لذت سفر« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
کیکاوس یاکیده نیز از پلتفرم »گپ فیلم« منتشر 

می شود.
همچنین پلتفرم های »پیشــتاز مووی« و »ام پی 

فور« میزبان دو برنامه ترکیبی خواهند بود؛ »بازی 
نما« بــه تهیه کنندگی علی مجیدی و کارگردانی 
کیــارش فرمانی و »آرتیک« به تهیه کنندگی علی 
مجیدی و کارگردانی محمدحسین رحیم از این 

پلتفرم منتشر خواهند شد.

همچنین با موافقت شــورای موافقت نامه کلی 
ســاترا، پلتفرم های »فیلمگــردی«، »فیلیمو« و 
میزبان مســتند »جنگ دوست داشتنی«  »نماوا« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی حســین همایونفر 

خواهند بود.

مجوز ۵ برنامه در ساترا صادر شد

پخش مسابقه »هفت خوان« با اجرای گلزار

 عبــاس جهانگیریان در بررســی حضور 
آیین های ایرانی در آثار ادبــی کودک و نوجوان، 
بــا ابراز نگرانی برای از بین رفتن هویت ایرانی از 
این که اگر از بچه ها در مورد عطار، موالنا، سعدی 
و فردوســی بپرسیم چیزی نمی دانند اما اطالعات 
زندگی خصوصی رونالدو را هم می دانند، می گوید.
این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگو 
با ایسنا در باره جایگاه آیین ها و سنت های ایرانی 
در ادبیات کودک و نوجوان در ســال های گذشته 
اظهار کرد: آیین ها به تنهایی دســت مایه نوشــتن 
نیستند؛ مثال یک نویســنده می تواند خاطره ای از 
نوروز یا شــب یلدای خود را بنویسد ولی آیین ها 
بیشتر می توانند بســتر یا لوکیشن داستان باشند و 
داستان می تواند از این  آیین ها و مناسبت ها استفاده 
کند. برای مثال فردوســی داستان را در بستر آیین 

روایت می کند.
او ســپس با ذکر مثالی از یکی از داستان های خود 
گفت: من در داســتان »انار سالگشــته« به این که 
عده ای اعتقاد داشتند اگر انار به سال جدید و عید 
برســد، هر کس حتی یک دانه از آن انار بخورد، 
عقرب او را در آن سال نیش نمی زند پرداخته ام. در 
شهرهای حاشیه کویر مثل قم و کاشان که عقرب 
زیاد است، ترس از عقرب همیشه برای خانواده ها 
معضل بوده است. در داستان به این پرداخته ام که 
کسی که دعا را به این انار می خواند نباید گناهکار 
باشــد، این قدری اســتعاره دارد از این که ما همه 
گناه کاریم، مگر اســتثنایی وجود داشته باشد، در 

ادامه داســتان هم بازی هایی با رنــگ انار کرده ام. 
بنابراین می توانم بگویم که من از یک باور استفاده 
کرده ام، اما این باور بالقوه دست مایه داستانی ندارد، 

مگر نویسنده از آن استفاده کند.
جهانگیریان همچنین به داستان »هامون و دریا«ی 
خود اشــاره و بیان کرد: مثال می گویند کســی که 
عاشق تر است، بیشتر از بقیه مایه می گذارد، من این 
را در این داستان نشان داده ام؛ هفت نوجوان عاشق 
یک دختر به نام »دریا« هستند، آن ها باید به پیشنهاد 
حکیــم ده از برکه ای یک ماهــی  بیاورند تا دریا 
بخورد و بتواند بر بیماری اش غلبه کند. این هفت 
نفر راه می افتند اما یکی یکی از چیزی می ترسند و 
برمی گردند ولی آن یکی که عاشق تر است، از مرگ 
نمی ترسد و می رود و دریا را نجات می دهد. این ها 
بهره هایــی بوده که من از ایــن مثل ها یا متل ها یا 
آیین ها برده ام اما مستقیما سراغ موضوعی نرفته ام. 
البتــه ما در ادبیات مان ادبیات نوروز و ادبیات یلدا 
هم داریم اما اگر آن ها را هم بخوانیم، می بینیم که 
باز هم از آیین ها استفاده مکانی یا زمانی شده است.
این نویسنده افزود: نویسنده باید از آداب و رسوم 
در شــخصیت پردازی، انتخاب مکان و زمان و هر 
آن چه می تواند چاشــنی، بستر و بخشی از متریال 

کار داستان باشد، استفاده کند. 
عبــاس جهانگیریان همچنین در بــاره ضرورت 
حضور آیین های ملی در ادبیات کودک و نوجوان 
با اظهار نگرانی برای از بین رفتن هویت ایرانی بیان 
کرد: این روزها بچه ها تمام بازیکنان تیم چلسی یا 

دیگر تیم های معروف اروپایی را می شناسند ولی 
اگر از آن ها در مورد عطار بپرسید چیزی نمی دانند، 
ممکن است نام موالنا، سعدی و فردوسی را شنیده 
باشــند اما چیزی از آن ها نمی دانند ولی اطالعات 
زندگی خصوصی رونالدو را هم می دانند. چه چیز 
باعث این شده اســت؟ من فکر نمی کنم که این 

مسئله اتفاقی باشد.
او ادامه داد: وقتی شبکه های تلویزیونی تا نیمه های 
شب مسابقات دسته چندمی لیگ های فوتبال اروپا 
را پخش می کنند اما بزرگ ترین رویدادهای هنری 
و فرهنگــی این مملکت را در حد یک زیرنویس 
بازتاب نمی دهند، این نشــان می دهد که عده ای 
به این که فرهنگ ایرانی رواج پیدا کند، عالقه مند 
نیســتند. عالقه به ایران و هویت و فرهنگ ایرانی 
دغدغه خیلی از مدیران فرهنگی ما نیست؛ با این 
حال نویسنده مگر چقدر می تواند با کتاب هایش 

تاثیر بگذارد؟!
جهانگیریان با بیــان این که بچه هــا دارند ایران، 
طبیعت و میراث فرهنگی آن را فراموش می کنند، 
گفت: در نام گــذاری خیابان ها از ۱۰۰ نامی که بر 
آن ها می گذارند، چند نام به حفظ هویت فرهنگی 
و ایرانی مــان کمک می کند؟ به نظرم حفظ هویت 
ایرانی، آیین ها و فرهنگ نیازمند اراده ملی  اســت. 
هیچ دلیلی نــدارد که یک دفعه نام »تاالر رودکی« 
را عوض کنند و نام رودکی را از آن بردارند؛ مگر 
رودکی چاقوکش، کافــر یا عرق خوار بوده؟ چند 
سال پیش نشستی با کانون نویسندگان تاجیکستان 

داشــتیم، من به رییس این کانون گفتم که مشغول 
نوشتن زندگی رودکی هستم، او گفت »مگر شما 
رودکی را دوست دارید؟« گفتم رودکی بنیان گذار 
شعر فارسی  است مگر می شود او را دوست نداشته 
باشــیم؟! او گفت »شــما اگر رودکی را دوست 

داشتید، اسم او را از سردر تاالر برنمی داشتید«.
او همچنین به تغییر نام »سینما حافظ« در اصفهان 
اشاره و اظهار کرد: وقتی این اسامی  یکی یکی از 
پیشانی خیابان ها و میدان ها در سرتاسر ایران حذف 

می شود، این هویت ما را از بین می برد.

عبــاس جهانگیریــان در پایان گفــت: به تازگی 
داستانی نوشته ام که سعی کردم در آن از تمام آیین 
ترک ها در آذربایجان استفاده کنم، اما مگر به عنوان 
یک نویســنده چقدر می توانم در حفظ آیین های 

ملی سهم داشته باشم؟

 گفت وگو با عباس جهانگیریان؛ نویسنده ادبیات کودک و نوجوان 

بچههااززندگیرونالدومیدانندولیازبزرگانماننه

 نماینده مدیران مســوول در هیأت نظارت 
برمطبوعات می گوید در ردیف حمایت از نشر و 
مطبوعات در ســال ۱۴۰۰ اعتبار خوبی پیش بینی 
نشــده کل بودجه مطبوعات بــه مراتب از هزینه 

هدررفت بنزین در ترافیک کمتر است.
بــه گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آئین، نماینده 
مدیران مســوول در هیأت نظارت بر مطبوعات، 
نایب رییس انجمن قلم، حقوقدان و مدیر رسانه ای 
است که ســال ها پیش فرنشین مطبوعات داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی بوده است. او 
تأسیس دو خبرگزاری )میزان و کتاب(، عضویت 
در شورای سردبیری روزنامه های ایران و جام جم 
و مدیر مسوولی نشــریه کتاب هفته را در کارنامه 
دارد. گفت وگــوی پدرام پاک آئین، نماینده مدیران 
مسوول در هیأت نظارت بر مطبوعات با خبرگزاری 
مهر درباره ســهم رسانه ها از بودجه ۱۴۰۰ در ادامه 

می آید:
به نظر شما اعتبارات فرهنگی که در الیحه بودجه 
14۰۰ پیش بینی شده تا چه حد پاسخگوی این 
بخــش و به ویژه حوزه مطبوعات و رســانه ها 

است؟
متأســفانه در ردیف حمایت از نشر و مطبوعات 
در ســال ۱۴۰۰ اعتبار خوبی پیش بینی نشــده و 
این موضوع تهدیدی برای پایداری رســانه ها در 
شرایط ناشی از رکود تورمی و همه گیری ویروس 
کروناست . سرانه بودجه فرهنگ ۱۴۰ هزار تومان 
یعنی روزانه ۱۰۰ تومان برای هر نفر است. مسلمًا 
سهم رسانه ها هم کسری کوچک از این مبلغ خواهد 
شــد و اگر دقیق بررسی شود، خواهیم دید که کل 
بودجه مطبوعات و سایت ها به مراتب از هزینه هدر 
رفت بنزین در ترافیک روزانه تهران هم کمتر است. 
در واقع ســهم حوزه فرهنگ نسبت به کل بودجه 
از ســال ۹۳ تا ۹۷ یک درصد بوده و در ســال ۹8 

هفت دهم درصد و در ســال ۹۹ متأســفانه به نیم 
درصد کل بودجه تبدیل شــده است. البته تا آنجا 
که اطالع دارم، وزیر ارشاد و معاونان ایشان تالش 
زیادی برای افزایش سهم فرهنگ از بودجه ۱۴۰۰ 
داشته اند، اما الزم است همه مسووالن و دستگاه های 
ذیربط دست به دست هم بدهند و با درک شرایط 
اقتصادی کشور و تأثیر رسانه ها بر التیام این شرایط، 
در بودجه این حوزه تجدید نظر اساســی کنند تا 

ثمرات آن را در آینده انقالب ببینند.
چرا نیاز رســانه ها و مطبوعات به بودجه و در 
نتیجه حمایت بیشتر در این سال و سال های قبل 

مورد غفلت قرار گرفته است؟
عوامل متعددی در جامعه ما به هم پیوند خورده اند 
و به صورت هم افزا باعث شده اند که مساله فرهنگ 
و رســانه در بودجه ریزی مورد غفلت قرار گیرد. 
یکی از این عوامــل نگاه مقطعی و کوتاه مدت به 
مطالبات عمومی است . دولت همواره یک معضل 
کوتاه مدت دارد که باید آن را حل کند و این باعث 
می شود که فرهنگ و رســانه کمتر به عنوان یک 

مساله پیوسته و بلند مدت دیده شود.
از طرفی نظــام بودجه ریزی در کشــور ما با یک 
آفت جدی رو به روست. بودجه ها معموالً تابعی از 
وضعیت ســال گذشته است که به تناسب افزایش 
پیدا می کنــد. بنابراین پیش از هرچیز این موضوع 
باید حل شــود که آیا یارانه مطبوعات و رسانه ها 
برای اهداف تصریح شــده در سندهای باال دستی، 
سیاســت های کلی نظام، طرح آمایش ســرزمینی 
و مقایســه آن با دیگر اولویت ها متناسب است یا 
خیر؟ به نظر بنده، سرانه یارانه پرداختی به رسانه ها 
متناسب با کف هزینه های آنها هم نیست و به همین 
دلیل نظام فعلی پرداخت یارانه کارایی الزم را ندارد.

آیا بخشی از این غفلت به کافی نبودن اطالعات 
و یا توجیه نبودن دست اندرکاران بودجه نسبت 

به نیاز واقعی مطبوعات و رسانه ها باز نمی گردد؟
این هم هســت. به هر حال برای اختصاص بهینه 
بودجه باید از ترکیب درآمدها و هزینه های رسانه ها 

ارزیابی دقیقی داشت.
هم اکنون چنیــن ارزیابــی ای )از درآمدها و 

هزینه های رسانه ها( وجود ندارد؟
دست کم اندازه واقعی اقتصاد رسانه بر کسی معلوم 
نیست و آمار و ارقام غیر قابل خدشه ای برای تحلیل 
چرخه اقتصادی رســانه ها در دسترس قرار ندارد. 
مثاًل اطالعات جامعی درباره ارزش سرمایه گذاری، 
میانگین نرخ بازگشت ســرمایه، نسبت در آمد به 
سود یا دارایی، درآمد حاصل از فروش عملیاتی از 
قبیل فروش فضای آگهی، فروش محتوا و واگذاری 
لوگو نداریم. با این همه شمارگان زیر یک میلیونی 
روزنامه ها، خود گویــای وضع اقتصاد مطبوعات 
است. سقوط نسبت سرانه انتشار مطبوعات، دالیل 
متعددی دارد که بخشــی از آن به غفلت از تأمین 
زنجیره مالی و تشــکیل زیرساخت های ضروری 
برای رســانه ها باز می گردد. باید این تفکر قالبی و 
ســنتی را که تنها تحریریه، قلب رسانه است، کنار 
گذاشت و به فکر تأمین مالی زنجیره فعالیت های 
رسانه شامل بخش های لجستیک، مدیریت توزیع، 

آگهی، چاپ، فناوری اطالعات و بازاریابی بود.
به نظر می رسد که پیکان نقد شما متوجه رویکرد 
کلی بودجه   ریزی در حوزه فرهنگ باشد. آیا این 
رویکرد کلی را دچار نقص می دانید یا صرفاً با 

ارقام بودجه مشکل دارید؟
هر دو! شــاکله نظام بودجه ریزی بــر هزینه کرد 
درآمدهای نفتی در فعالیت های عمرانی مبتنی است، 
در حالی که این فعالیت ها به فرض که به بهترین شکل 
و با کمترین انحراف از قوانین انجام شود، به تنهایی 
تضمین کننده پیشرفت کشور نیست. شاخص های 
متفاوتی برای ارزیابی پیشرفت کشورها وجود دارد. 

مثاًل سرعت و سهولت دسترسی به خدمات رفاهی 
یکی از این شاخص هاست. کاهش هزینه مبادله کاال 
شاخص دیگر است. تولید ناخالص ملی، شاخص 
مهم دیگری است و در کنار اینها شاخص مفاهمه 
اجتماعی اســت که زیر ساخت همه شاخص های 
قبلی به شــمار می آید؛ چرا که عقالنیت، ثبات و 
پیامدسنجی را در رفتار دولت ها، بنگاه های اقتصادی 
و عموم مردم نهادینه می کند. متأسفانه این شاخص 
که بر همه شاخص های اصلی مؤثر بوده و مستقیمًا 
به حوزه فرهنگ به طور عام و رسانه به طور خاص 
مربوط است، در بودجه های گذشته و امسال با نگاه 

حداقلی دیده شده است.
از طــرف دیگر تاخر نظام برنامه ریزی نســبت به 
تحوالت فرهنگی و رسانه ای کشور باعث شده که 
پیش بینی و تخصیص بودجه با این تحوالت فاصله 
زیادی داشــته و پاسخگوی نیاز رسانه و مخاطبان 

آن نباشد.
با چشم اندازی که برای بودجه فرهنگ سال 14۰۰ 
می بینید، وضعیت اقتصاد مطبوعات و سایت ها را 

در این سال چطور پیش بینی می کنید؟
هم اکنون، اقتصاد رسانه در کشور دچار آسیب جدی 
است. فقدان الگوی مناسب در اقتصاد رسانه و در 
نتیجه کم اثر شدن رسانه های رسمی، خسارت های 
زیادی به کشور زده است؛ از جمله گسترش میدان 
نفوذ رسانه های غیر رسمی، جعلی و فیک نیوزها. 
در کنار آن پنهان ماندن مســائل زیرساختی حوزه 
رســانه و تغییر رویه اقتصاد رسانه از شکل مردمی 

و جهادی به سوی اقتصاد بنگاه محور و مصرفی.
دلیل این همه تاکید شما بر ناکافی بودن بودجه 
مطبوعات و رسانه ها چیست؟ فکر نمی کنید با 
وجود انواع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، 

در این زمینه کمی اغراق شده؟
خیر، رسانه تابعی از حوزه فرهنگ است و فرهنگ 

در نظام اســالمی بر خالف نظام های چپ گرا و 
ســرمایه داری، روبنا نیست . رسانه، موتور محرکه 
پیشرفت کشور است. اقتصاد زمانی به ثبات می رسد 
که به ابعاد فرهنگی آن توجه شود. اگر در رسانه به 
فرهنگ مصرف، فروش و تعامل حوزه تولید با بازار 
توجه کافی نشود، ثبات و رشد در پی نخواهد بود.

مثاًل مــا در اقتصاد مقاومتــی می گوئیم به آرایش 
جهادی نیازمندیم. روشــن اســت که رسانه ها در 
ایجاد و تقویت این آرایــش، نقش دارند. افزایش 
ســطح تعامل دســتگاه های اجرایی، قانونگذاری، 
قضائی، مردمی و خصوصــی برای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و رونق تولید تنها در چهارچوب 
یک راهبرد رسانه ای قابل پیگیری است. احساس 
عدالت و افزایش قدرت تاب آوری مردم هم تنها از 
طریق رسانه محقق می شود که با نمایندگان محترم 
مجلس درباره آن مباحث جدی داشــته ام. حتی در 
مباحث آسیب های اجتماعی، یکی از ظرفیت های 
کاهش این آسیب ها و پرونده های قضائی، می تواند 
تقویت پیام رسانی هنرمندانه از طریق رسانه ها باشد.

همه می دانیم که بخشــی از بودجه فرهنگ در 
قالب یارانه به آنها پرداخت می شود. شما معمواًل 
بر تفکیک سهم یارانه نشریات استانی و افزایش 
نوبت های پرداخت به آنها تاکید دارید. پرسش 
اصلی این است که فلسفه یارانه نشریات چیست 
و چرا باید از منابع عمومی به رسانه های بخش 
خصوصی، پرداخــت و فضای رقابتی را بر هم 

زد؟
یارانــه، یک نوع مالیات منفی و هدف از پرداخت 
آن به رســانه ها، تخصیص بهینه منابع برای تولید 
محتواست. نشریه، خبر و هر نوع محتوای رسانه ای 
کاالی خصوصی اســت، اما دولــت وظیفه خود 
می دانــد که با یارانه به تخصیــص بهینه منابع در 
رســانه ها کمک کند؛ چرا که بــازار توانایی انجام 

این کار را ندارد. نبایــد فراموش کرد که فعالیت 
رسانه ای، دارای فایده گســترده اجتماعی است.. 
اتفاقاً در اقتصاد معموالً کاالهایی که فایده اجتماعی 
آنها گسترده اســت، پایین تر از سطح بهینه تولید 
می شوند؛ چرا که بخش خصوصی چندان تمایلی 
به تولید آنها ندارد. به همین دلیل دولت با پرداخت 
یارانه باید هم میزان و هم کیفیت تولید رســانه ها 
را ارتقا دهد. پس در پرداخت یارانه فرض بر این 
اســت که عالوه بر مخاطبان خاص که از مطالعه 
رسانه فایده شخصی می برند، جامعه هم از فواید 
ضمنی آنکه با تغییــرات مثبت در فرهنگ و رفاه 
مردم همراه است، استفاده می کند. یعنی قیمتی که 
مخاطبان یک رسانه حاضرند برای خرید یا اشتراک 
آن بپردازند، بر پایه نفع شخصی است؛ ولی جامعه 
از فایده خارجی رسانه ها بهره می برد که هزینه آن 
با دولت است؛ چون افراد با مصرف رسانه طوری 
تربیت می شوند که کارایی شأن افزایش پیدا کند. 
مثاًل وجدان کاری یا الگوی مصرف یا بهداشــت 
عمومی را بهتر رعایت می کنند و اینها همه به نفع 
جامعه است . با همین استدالل در همه کشورهای 
پیشــرفته، دولــت از بخش رســانه و مطبوعات 

حمایت می کند.
با این حساب آیا همه رسانه ها باید یارانه دریافت 
کنند یا آنها که فایده گسترده اجتماعی و قدرت 
تأثیرگذاری بیشتری بر رفتار عمومی جامعه را 

دارند؟
هــم اکنون با ظهور فناوری هــای جدید ارتباطی، 
فضــای رســانه ای، ذره ای و اتمیزه شــده و هیچ 
رسانه ای حتی بزرگترین بنگاه ها به تنهایی اثرگذاری 
ندارند، بلکه تجمیع رسانه هاست که قدرت ایجاد 
می کند و منابع تأثیرگذار در افکار عمومی بسترهایی 
هستند که با تجمیع این داده ها بر جامعه و رشد آن 

اثر می گذارند.

پدرام پاک آیین ؛ نماینده مدیران مسوول در هیأت نظارت برمطبوعات: 

یارانه مطبوعات از اتالف بنزین در ترافیک کمتر است
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طبــق  گفــت:  ماه نشــان  فرمانــدار   
برنامه ریزی های به عمل آمده تا ســال ۱۴۰۱ 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار در این شهرستان 

از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.
جلیل جزونقی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به اینکه شهرستان ماه نشان دارای ۱۲۶ روستای 
قابل سکنه است، اظهار کرد: از این تعداد، ۹۴ 

روستا از گاز طبیعی بهره می برند.
وی با اشــاره به بهره مندی ۹۴ روســتا از گاز 
طبیعی، تصریح کرد: از این تعداد ۱۴ روســتا 
در این شهرستان از گاز CNG، مخزن مد نظر 
را تغذیه می کردند که این باعث ناپایداری در 
این روستاها می شد و اهالی به صورت مستمر 
در این مناطق از گاز اســتفاده نمی کردند، این 

در حالی است که در سه ماه گذشته ۶ کیلومتر 
از این تعداد روستاها، لوله گذاری شد که این 
۱۴ روستا نیز به شــبکه سراسری گاز طبیعی 

وصل شدند.
جزونقی با اشــاره به ۳۲ روستای باقی مانده از 
نعمت گاز، یادآور شــد: از این تعداد ۳ روستا 
از جمله رز، ســاراگل و ینگئجه سینار به طول 
۹ کیلومتــر، عملیات لوله گــذاری آن با اعتبار 
۳۰ میلیارد ریال در دســت اجرا است، این در 
حالی است که از ۲۹ روستای باقی مانده، تعداد 
۱۹ روســتا از طریق خط انتقالی که از مســیر 
روستای مشمپا به شهرستان ماه نشان می رسد، 
لوله گذاری آن به طول ۶ کیلومتر در دست اجرا 

است.

وی ادامه داد: روستاهایی که در ضلع غربی این 
شهرستان هستند مثل روستای خیرآباد، کلیسا و 
... در سال ۱۴۰۰ عملیات لوله گذاری آن انجام 
خواهد گرفت  و تا سال ۱۴۰۱ این ۱۹ روستا 
و ۱۰ روســتای زیر ۲۰ خانواری که در مسیر 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار هستند، از نعمت 

گاز بهره مند خواهند شد.
فرماندار ماه نشــان با بیان اینکه قبل از سال ۹۲ 
فقط ۱۷ روســتا از نعمت گاز بهره مند بودند، 
خاطرنشــان کرد: از آغاز به کار دولت تدبیر و 
امید ۷۷ روســتای باالی ۲۰ خانوار از نعمت 
گاز بهره  می برند که در مجموع 8۹ درصد، چه 
روســتایی و چه شــهری در این منطقه از گاز 

طبیعی استفاده می کنند.

 رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر گفت: 
۵۶ درصد ابهری ها در دورهمی های خانوادگی 

مبتال به کرونا شده اند.
کوروش شــعبانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه طوالنی شدن بیماری، هم مردم و هم کادر 
بهداشــت و درمان را خسته کرده است، عنوان 
کرد: علی رغم همه خستگی کارکنان مرتبط برای 
پیشگیری از شــیوع بیماری، تالش شده است 

بازدیدها و نظارت ها بیشتر از قبل انجام شود.
وی با اشاره به هم جواری ابهر با استان قزوین و 
شیوع کرونای انگلیسی در این استان، ادامه داد: 
از شهروندان ابهری درخواست داریم از سفرهای 

غیرضروری به این استان پرهیز کنند.
این مســوول از افزایش میزان تست های سریع 

در ابهر خبر داد و یادآور شــد: کمک شــایانی 
که افزایش این تســت ها می کند این اســت که 
بیماریابــی افزایــش می یابد و به تبــع افزایش 
بیماریابی، از حجم بســتری ها که سبب تحمیل 
بار مضاعف به بیمارستان ها می شود، جلوگیری 

می شود.
شــعبانی با تاکید بر اینکه از اقداماتی که باید در 
راستای مبارزه با کرونا به صورت جدی تر انجام 
شود، افزایش رهگیری است، اضافه کرد: به ازای 
هــر یک نفر مبتال باید ۱۰ نفر رصد و رهگیری 
شــود که این میزان در ابهر شش و نیم تا هفت 
نفر اســت که در این حوزه از استانداردها عقب 
هستیم که از دالیل مهم این عقب ماندگی می توان 
به آمار باالی بستری ها و کمبود نیرو اشاره کرد 

اما با همه این اوضاع تالش خواهیم کرد که این 
درصدها به ۱۰ نفر برسد.

رییس شــبکه بهداشت و درمان ابهر با تاکید بر 
اینکه هم اکنون یکــی از مهم ترین چالش های 
پیش  روی مبارزه با کرونا در ابهر، عادی انگاری 
بیماری اســت، ادامه داد: شوربختانه همین امر 
سبب شده، درصد رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ابهــر کاهش یابد، به حــدی که به ۳۰ تا ۴۰ 

درصد رسیده است.
شعبانی با اشاره به اینکه کرونا در ابهر بیشترین 
قربانیانش را از دورهمی ها و تجمعات خانوادگی 
انتخاب می کند، یادآور شد: ۵۶ درصد مبتالیان به 
کرونا در ابهر در دورهمی های خانوادگی در دام 

این ویروس افتاده اند.

برنامه هــای هفته منابع   گروه گزارش- 
طبیعی که هرســاله از ۱۵ اســفند ماه و با روز 
درختکاری آغاز می شــود امســال نیز با شعار 
»همه بــا هم جهاد بــرای حفاظــت از منابع 
طبیعی« در اســتان زنجان شــروع به کار کرد. 
به گزارش زنــگان امروز؛ فرنشــین اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان در نشســت 
مطبوعاتــی با خبرنگاران با بیــان اینکه قاچاق 
چوب در استان زنجان به معضل بزرگی تبدیل 
شــده است؛ گفت: یکی از معضالت مهمی که 
این روزها گریبانگیر طبیعت زنجان شده است 
موضوع قاچاق چوب اســت که در این راستا 
یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی اســتان 
زنجان با جدیت با متخلفان این حوزه برخورد 
کرده و عامالن قاچاق چوب به مراجع قضایی 
معرفــی خواهند شــد. وی با اشــاره به اینکه 
در جنگل های طبیعی اســتان گونه های قابل 
برداشــت وجود ندارد؛ گفت: مشــکل قاچاق 
چوب تنها در حاشــیه رودخانه ها وجود دارد 
که در صورت مشاهده از سوی یگان حفاظت 
به شــدت پیگیری خواهد کرد که خوشبختانه 

گزارشــات مردمی به عنوان عامــل بازدارنده 
می تواند مانع از قاچاق چوب در استان باشد.

خلیــل آقاجانلــو در ادامه به حفــظ ، احیا و 
بازسازی معادن اشــاره کرد و گفت: در صدد 
هســتیم تا این طــرح در معادنــی که ظرفیت 
احیاء و بازســازی را دارند به خوبی اجرا شود. 
وی گفــت: طرح احیاء و بازســازی در معدن 
انگوران به عنوان بزرگترین معدن خاورمیانه و 
نیز نخستین معدن ســبز آغاز شده و این روند 

همچنان ادامه دارد. 
فرنشــین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان در ادامه در جواب پرسشــی مبنی بر 
مشــاهده کوه خــواری در بخــش پایین کوه 
زنجان و اینکه مجوز این کار از ســوی منابع 
طبیعی صادر شده اســت است یا خیر؛ گفت: 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قبل 
از سال 88 و تفکیک اراضی منابع طبیعی برای 
اینکه دســت متخلفــان را در این بخش کوتاه 
کند؛ اراضــی تحت نظارت خــود را به بنیاد 
مسکن سپرده اســت؛ بنابراین ما متولی معدن 
و مسکن نیســتیم. آقاجانلو گفت: در اراضی 

که به مســتثنیات و بنیاد مســکن تعلق داشته 
باشد ما وظیفه ای نسبت به آن نداریم چرا که 
این اراضی به بنیاد مســکن واگذار شده است 
و مــا تنها زمینه ای را که در اختیار ما هســت 

می توانیم دخالت کنیم.
وی افــزود: بنیــاد مســکن و نیــز اداره راه و 
شهرســازی در این زمینه مســوول هســتند و 
چارچوب پاســخگوی ما تنها در حوزه کاری 
خودمان اســت. آقاجانلو در ادامه با اشــاره به 
اینکه  بررســی اطراف شــهر زنجــان یکی از 
دغدغه های اصلی اداره متبوعه وی است افزود: 
در این راستا مانورهای مشترکی را با هماهنگی 
امور اراضی مسکن و شهرســازی داشته ایم و 
در طــی رصد کامل منطقه اگــر تخلفی خارج 
از قوانین و مقررات ســر زده باشــد به شدت 

برخورد خواهد شد. 
معاونت حفاظت واراضی:

سال 14۰۰ پایان ثبت اراضی ملی و شروع به 
کار سامانه کاداست

در ادامه نشســت معاونــت حفاظت و اراضی 
با اشــاره به لزوم حفظ جنگلها و منابع طبیعی 

استان گفت: جایگزینی ســوخت های مناسب 
و انــرژی های نوین در مناطــق صعب العبور 
در راســتای نگاهداشــت  بوته های مرتعی و 
گونه هــای جنگلی؛ ایجــاد کمربند حفاظتی به 
اشــکال مختلف فنس کشی و بتنی در راستای 
تفکیــک اراضی ملی و زراعــی و نیز مبارزه با 
آفات در استان زنجان از اهم فعالیتهای ما بوده 
اســت. جلیل ســلطان نژاد در ادامه با اشاره به 
اینکه ۲8۰ هکتار واگذاری در ۱۱ ماهه امســال 
انجام شده اســت؛  گفت: برای رفع اختالفات 
اراضی پــروژه مهمی با نام کاداســت در حال 
پیگیری است که تا سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده 
و ثبــت اراضی ملی در  ســامانه کاداســت به 

سرانجام خواهد رسید.
وی گفت: هــدف از اعمال کاداســت، اعمال 
اســتانداردهای الزم بر روی نقشــه های منابع 
طبیعی و اصالحات اراضی اســت که با انجام 
این کار مرجع پاســخگویی اشخاص از طریق 
اداره ثبت اســناد اســتان اتفاق خواهد افتاد و 
بســیاری از نارضایتی های اشخاص حقیقی و 

حقوقی بسته خواهد شد.

عدم مشارکت جوامع محلی در باره نگهداری 
و مرمت سازه های ساخته شده

در پایان نشســت معاون آبخیزداری با اشــاره 
به فرســایش آب و خاک گفت: در راســتای 
پروژه های شــاخص حوزه آبخیزداری زنجان 
مطالعات توجیهی و تفصیلی انجام شــده است 
که در این راستا عملیات کنترل فرسایش خاک 
و رســوب در شــش حوزه ؛ ایجاد پارک های 
آبخیز شــهری و نیز ســاخت ۳۱ دستگاه سد 
خاکی از اقدامات قابل توجه در این بخش بوده 
اســت. جعفر بیات گفت: بیشترین چالش های 
بخش آبخیزداری به کمبود اعتبارات اســتانی 
و نیز تقاضاهــای روزافزون بر مــی گردد که 
در ایــن بین، عدم مشــارکت جوامع محلی در 

باره نگهداری و مرمت سازه های ساخته شده 
همواره از مشــکالت ما بوده است که در این 
راستا  فقدان ســاز وکارهای قانونی شفاف نیز 
بر این امر صحه گذاشــته است که امیدواریم با 

مشارکت مردم این طرح ها به سرانجام برسد.
معاون آبخیزداری در پایان گفت: در ســه سال 
گذشــته اعتباراتی از طرف توسعه برای اجرای 
پروژه های آبخوانداری و آبخیزداری اختصاص 
یافته است که بزرگترین آن ساخت پروژه رضا 
آباد در شهرستان زنجان و نیز پروژه آبخوانداری 
ذاکر و کنترل سیالب آغبالغ بوده است که می 
توان به مرمت پروژه های اثربخشــی چون قره 
چریان در قره پشتلو اشاره کرد که سیالب ها را 

به سفره های محلی تزریق خواهد کرد.

فرماندار ماه نشان عنوان کرد؛

گازرسانی به ۷۷ روستای ماه نشان 
در دولت تدبیر و امید

رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر عنوان کرد؛

درگیری ۵۶ درصد ابهری ها به کرونا 
در دورهمی های خانوادگی

فرنشین منابع طبیعی استان زنجان؛

ما متولی معدن و مسکن نیستیم
 قاچاقچیان چوب در استان زنجان به مراجع قضایی معرفی می شوند

 سال ۱۴۰۰ پایان ثبت اراضی ملی و شروع به کار سامانه کاداست

 محل جدید دپوی پســماندهای ســرب 
و روی در روســتای ســردهات با ظرفیت روزانه 

۵هزارتن با حضور مسووالن استانی افتتاح شد.
به گــزارش زنگان امروز از خبرگزاری تســنیم ، 
موضوع پسماندهای ســرب و روی چندین سال 
بود که شهروندان زنجانی را کالفه کرده و بر همین 
اســاس تعیین تکلیف محل مناسب پسماندهای 
سرب و روی تبدیل به مطالبات اصلی مردم استان 
زنجان شــده بود و شــهروندان زنجانی خواستار 
رسیدگی به این مشکالت شــدند. بر همین پایه 
در سفر استانی حجت االسالم رییسی رییس قوه 
قضاییه به استان زنجان در شهریور ۹8 این دغدغه ها 
و انتقادات از سوی مردم به ایشان منتقل شد. همین 
موضوع ســبب شــد رییس قوه قضاییه دســتور 
رسیدگی مشکالت رفع محل دپوی پسماندهای 
ســرب و روی را صادر کند و خوشبختانه محل 

جدید در چند روز گذشته آماده بهره برداری شد.

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل 
دادگستری استان زنجان صبح امروز در آیین افتتاح 
و بهره بــرداری محل جدید دپوی پســماند روی 
زنجان در اراضی روستای سردهات زنجان با تقدیر 
از پیگیری های مجدانه حجت االســالم رییســی 
اظهار داشــت: در سال های گذشــته شهروندان 
زنجانــی دغدغه و نگرانی های زیــادی در زمینه 
مسائل زیست محیطی و پسماندهای روی داشتند 
و همین نگرانی ها سبب شد عموم مردم این دغدغه 
و نگرانی را در شــهریور ۹8 به رییس قوه قضاییه 
منتقل کنند. وی افزود: بعد از دســتورات حجت 
االسالم رییسی خوشبختانه مسووالن زنجانی پای 
کار آمدند و برنامه ریزی دقیقی را برای محل جدید 
دپوی پسماندهای روی انجام دادند تا اینکه بهترین 
محل یعنی حومه روستای سردهات برای این کار 

مشخص شد.
رییس کل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه 

حفــظ منابع طبیعی و محیط زیســت از واجبات 
اســت و باید در مقابل آیندگان پاســخگو باشیم، 
مطرح کرد: شوربختانه در سال های گذشته بخاطر 
جدی نگرفتن این موضوع از سوی مسووالن وقت 
این موضوع تبدیل به اعتراضات شهروندان زنجانی 
شده بود که خوشبختانه این موضوع توسط رییس 

قوه قضاییه حل شد.
وی دغدغه های شهروندان زنجانی را در زمینه دپوی 
پسماندهای روی به حق توصیف کرد و افزود: با 
همت بلند و هماهنگی و تعامل میان دستگاه های 
مختلف امروز شــاهد افتتاح و بهره برداری از این 

پروژه عظیم در زنجان هستیم.
مســاحت لندفیل صنعتی این اراضــی برابر با ۵۵ 
هکتار با ظرفیت نزدیک به ۱۷ میلیون متر مکعب تا 
سال ۱۴۲۰ در نظر گرفته شده و مقرر است به طور 
روزانه ۵ هزار تن پسماند روی در این محل تخلیه 

و انباشت شود.

با ظرفیت روزانه ۵ هزار تن صورت گرفت

افتتاحمحلجدیددپویپسماندهایسربورویدرزنجان

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1399/11/21-139960327002003617کالســه1399114427002000357 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا یوسفی فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 56 صادره از 
ابهر در یک باب عمارت به مساحت 180.26 متر مربع از پالک 1555 فرعی از 121 اصلی واقع در ابهر شناط خیابان 
بهشتی خیابان معروفخانی کوچه همت خریداری از مالک رسمی)امجد.مسعود ومصطفی همگی حاجی خانی(محرز 
گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بهمدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/17
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1399/11/12-139960327002003358کالســه 1399114427002000278هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد محبی فرزند مسلم بشماره شناسنامه4360065231صادره 
از خدابنده در یک باب عمارت به مساحت88.62 متر مربع از پالک-121 اصلی واقع در ابهرشریف آباد جاده ترانزیت 
کوچه قدس خریداری ازمالک رسمی)سهم االرث محمد دودانگه احد از وراث باال دودانگه(محرز گردیده است. بنابراین 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                                                                                                              

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/17
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860327001000548 مورخه 1398/8/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس جوادی فرزند ملک علی به شماره شناسنامه 3694 صادره از در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 62/61 مترمربع پالک .... فرعی از 41/7 اصلی مجزی شده از 16 
فرعی واقع در بخش 7 زنجان خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است.. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد                                                                                                              

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/17
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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اذان ظهر

12:26

غروب آفتاب

18:16

اذان مغرب

18:34

نیمه شب

23:45

اذان صبح فردا

5:12

طلوع صبح فردا

6:37

وضعیت آب و هوای زنجان:

-3
13

می آیم و دلتنِگ دلتنگ، ای شنِگ انزک تن ربایت
می آیم و سوغاتِی من از بوهس پیراهن ربایت

پیراهنی از بوهس یا شعر؟ یا پاک بودن از سِر مهر؟
مین را هب ُتحفه، می باید آوردن ربایت؟ زینها کدا

با ره ُگلت رمِز بهاری، از سینه و دست و لب، آری
چون ُمرِغ دور افتاده از گل، دلتنگم ای گلشن! ربایت

بعد از سکوتی دیگر اینک، ساِز خموِش شعِر من را
یک باِر دیگر کوک کرده است، شوِق زغل گفتن ربایت

زم از عشق، روزی اگر خواهم هب چشمت، طرِح ُنوی اندا
تصوری خواهم کرد، آن را، با صورت یک زن ربایت

یک زن هب خوِی و خصلِت تو، با هیأت و با اقمِت تو
آهنیی ای خواهم شد آری، طرحی هک دارم من ربایت

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

چهارسو

 گزارشی از بازگشایی تاالرهای پذیرایی بعد از صدور مجوز فعالیت؛

90درصدتاالرهاتعطیلیرابهبازگشاییبا50نفرمیهمان
ترجیحمیدهند

 مدیر یکی از تاالرهای شهر زنجان: نه تنها حمایتی نشده بلکه مالیات هم نوشته اند

 مجوز فعالیت تاالرهای پذیرایی در حالی 
صادر شده که بســیاری از آن ها معتقدند فعالیت 
تاالر پذیرایی با حضور ۵۰ نفر میهمان در هر سالن، 
َصرفه اقتصادی نداشته و در صورتی که تاالر تعطیل 

بوده و درب آن بسته باشد بیشتر می صرفد.
به گزارش موج رســا، بعد از گذشت یک سال از 
تعطیلی کامــل تاالرهای پذیرایی به دلیل شــیوع 
ویروس کرونــا، مجوز فعالیت تاالرهــا از اوایل 
اســفندماه سال کنونی در شــرایطی صادر شد که 
پیش از این گفته شده بود که با حداکثر ۳۰ درصد 
ظرفیت می توانند فعالیت کنند اما اکنون ابالغ شده 
که در شــهرهای زرد هر سالن با حداکثر ۵۰ نفر و 
در شهرهای آبی با حداکثر ۷۵ نفر می توانند فعالیت 
کنند. این بازگشایی که با سختگیری های فراوان نیز 
همراه بوده، گویــا َصرفه اقتصادی برای تاالرداران 
نداشته و از این رو بسیاری از آن ها تعطیلی و بسته 
بــودن درب تاالر را به برگزاری آیین با حضور ۵۰ 

نفر میهمان، ترجیح می دهند.
شــیوع ویروس کرونا کسب و کارهای بسیاری را 
متوجه خســارت کرد و کارگران بسیاری در طول 
یک ســال گذشته از کار، بیکار شــده اند. در طول 
این مدت، تســهیالتی برای مشاغل آسیب دیده از 
کرونا در نظر گرفته شــده بود که ظاهراً این امر نیز 
پاسخگوی خسارت های وارده نبوده و حتی برخی 
از تاالرداران به جهت سخت بودن فرآیند دریافت 

تسهیالت، پیگیر این موضوع نیز نشده اند.
اکنون ۲ هفته ای می شود که مجوز فعالیت تاالرهای 
پذیرایــی جهت برگزاری آیین صادر شــده اما با 
توجه به اینکه پروتکل های بهداشتی سختگیرانه ای 
از جمله حضور محدود میهمانان )حداکثر ۵۰ نفر 
در شهرهای زرد و ۷۵ نفر در شهرهای نارنجی به 
ازای هر سالن(، حضور کارشناس بهداشتی جهت 
رصد و نظارت آییــن با هزینه مدیر تاالر، محدود 
بودن زمان برگزاری آیین )۱8 تا ۲۱( اِعمال شده و 
همچنین باالنس نبودن دخل و خرج تاالرداران در 
این شــرایط و در کنار آن عدم اطمینان به روزهای 
آینده جهت رزرو آیین ســبب شده تا بسیاری از 
تاالرداران، عطای بازگشایی را به لقایش بخشیده و 
فعالیتی نداشته باشند چرا که باز نبودن تاالر، بیشتر 

از بازگشایی آن به نفع صاحبش است.
*  عالوه بر عدم صرفه اقتصادی، اطمینان خاطری 

برای رزرو آیین نیست
بهزاد حسنلو، مدیر تاالر پذیرایی غزال شهر زنجان 
در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه این 
تاالر، فعاًل فعالیت نمی کند، گفت: مساله فقط عدم 
َصرفه اقتصادی نیســت چرا که ما در کنار صرفه 
اقتصادی، یک تعهد اخالقی نیز در برابر شهروندان 

و مشتریان داریم.
وی بــا تاکید بر اینکه مطمئناً فعالیت تاالرها با این 
شرایط از لحاظ اقتصادی نمی صرفد، اظهار داشت: 
بحث بعدی، تعهد اخالقی به مشــتری است زیرا 
هنوز ثابت نشــده که اگر تاالر را برای زمانی رزرو 
کنم این امنیت و اطمینان خاطر را ندارم که فردا به 
آن ها نگویم که اجازه برگزاری آیین نمی دهند و تاال 

تعطیل است!
حسنلو با بیان اینکه جشن عروسی، آیینی نیست که 
تمام برنامه ها در همان روز انجام شود، خاطرنشان 
کرد: برای برگزاری آیین عروسی از چند ماه قبل، 
برنامه ریزی می کنند تا روز آیین فرا رســد اما ما در 
صــورت رزرو و تعهد اخالقی به مشــتری، واقعًا 
نمی دانیم که آن روز می توانیم آیین را برگزار کنیم یا 
خیر و این از نظر اخالقی، درست نبوده و با وجود 
اینکه طبق قانون می توان با مشتری قرارداد بست و 
بیعانــه هم گرفت و در صورت لغو آیین نیز بیعانه 
طبق قانون قابل استرداد نیست اما وجدان شرعی و 

اخالقی این امر را قبول نمی کند.
مدیر تاالر پذیرایی غزال شــهر زنجان با تاکید بر 
اینکه پول هم مهم نیســت و می توان بیعانه را پس 
داد، تصریح کرد: مساله اصلی و اخالقی این است 
که برنامه ریزی فرد چه می شــود و فردی که چند 
سال، منتظر است تا روز عروسی اش را ببیند اگر در 
آن روز بگوییم نمی توانیم آیین را برگزار کنیم برای 

وی سخت می شود.
وی افزود: مورد بعدی این است که شرایط مالی نیز 

حکم می کند که فعاًل دست نگه داریم.
*  مشکل مسووالن، برگزار نشدن آیین است یا 

فعالیت تاالرها؟
حسنلو با بیان اینکه یک پرسش از مسووالن ستاد 

کرونا دارم، گفت: آیا مســووالن با برگزاری آیین 
عروسی، مشکل دارند یا با فعالیت تاالرها؟

وی اظهار داشــت: اگر با فعالیت تاالرها مشــکل 
دارند که این قضیه فرق می کند اما اگر با برگزاری 
آیین عروسی، مشکل دارند مسوول مربوطه حکم 
قضایی دهد که هیچگونه آیین عروســی در داخل 

شهر برگزار نشود.
حســنلو با بیان اینکه اگر با برگزاری آیین جشن 
در تاالرها مشــکالت بهداشتی ایجاد می شود، این 
مشــکالت در صورت برگزاری در منزل نیز رخ 
می دهد، افزود: اگر فقط صنف خاصی را می خواهند 
اذیت کرده و خود را با صنف خاصی نشــان دهند 
که هیچ وگرنه اگر می خواهند جلوی برگزاری آیین 
عروسی را بگیرند که می توانند حکمی صادر کنند 
که جشــن های عروسی در منازل هم برگزار نشود 
در حالی که االن آیین عروســی در منازل، باغ ها و 
ســوله های مختلف برگزار می شود پس اگر خطر 
داشته باشد آنجا هم دارد که شوربختانه توجهی به 

این موضوع نمی شود.
*  اصراری به بازگشــایی تاالر نــدارم اما این 
شرایط، سیاه نمایی یک صنف خاص در جامعه 

است
مدیر تاالر پذیرایی غزال شــهر زنجان با بیان اینکه 
برگزاری آیین عروسی، تک بعدی نبوده و آیتم های 
مختلفــی دارد، گفــت: فقط تاالر نیســت بلکه 
فیلمبردار، گل فروش، آرایشگاه و دیگر صنوف هم 
دخیل هستند پس باید اجازه فعالیت به این اصناف 

نیز داده نشود.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تجمع، تاالرها 
را تعطیــل و یا محدود می کننــد اما دیگر مکان ها 
را چه خواهند کرد، اظهار داشــت: برای یک تاالر 
با مســاحت ۹۰۰ مترمربع می گویند ۵۰ یا ۷۵ نفر 
حاضر شود اما مشــاهده شده که ۷۰ نفر در سالن 
انتظار مطب بســیاری از پزشکان که یک اتاق ۱۲ 

مترمربعی است، جمع می شوند.
حسنلو ابراز کرد: این حرکت ها از سوی مسووالن، 
سیاه نمایی یک صنف و سلب مسوولیت از خودشان 

بوده و کارشان منطقی نیست.
*  نه تنها حمایتی نشده بلکه مالیات هم نوشته اند

مدیر تاالر پذیرایی غزال شــهر زنجان با بیان اینکه 
در طول یک سال گذشته هیچ حمایتی از صنف ما 
نشده است، گفت: وام که نتوانستیم بگیریم و بنده 
حقوق کارگرانم را تا شهریورماه پرداخت کرده و 
ماهانه حدود ۱۲ میلیون تومان حق بیمه شان را نیز 
واریز کردم اما مسووالن نه تنها هیچ حمایتی نکردند 

بلکه برای تاالر تعطیل، مالیات هم نوشته اند!!
وی بــا بیان اینکــه وقتی اعتراض هــم می کنیم 
می گویند همین هست که هســت، اظهار داشت: 
هیچگونه حماتیی از ما نشده که هیچ بلکه ماهانه ۲ 

میلیون تومان هزینه های جاری از قبیل آب، برق و 
گاز برای مکان تعطیل پرداخت می کنیم.

حســنلو با تاکید بر اینکه خیلــی دلم می خواهد 
کارشناسان بهداشتی بیایند و مرا نسبت به تعطیلی 
و محدود بودن فعالیت ها توجیه کنند، خاطرنشان 
کرد: اگر بنده را با دالیل، توجیه کنند هیچ اعتراضی 
نمی کنم اما در صورتی که نتوانستند توجیه کنند باید 

اجازه فعالیتد داده شود.
وی با بیان اینکه همین االن رســتورانی در شــهر 
زنجــان وجود دارد که همزمــان ۱۵۰ نفر وارد آن 
می شوند، تصریح کرد: مشکل ما این نیست که چرا 
آیین برگزار نمی شود بلکه مشکل ما این است که 
چرا برای آن رستوران ها نظارت ندارید اما این اندازه 

به ما سختگیری می کنید؟
*  ۹۰ درصد تاالرها به دلیل عدم صرفه اقتصادی، 

بازگشایی نکردند
احســان مصطفوی، مدیر تاالر پذیرایی امید شهر 
زنجان در گفت وگو با خبرنگار موج رســا؛ با بیان 
اینکه مجوز فعالیت صادر شد اما ۹۰ درصد تاالرها 
به دلیل عدم صرفه اقتصادی، بازگشــایی نکردند، 
گفت: در مجوز امده کــه حضور حداکثر ۵۰ نفر 
برای هر ســالن که در مجموع )آقایان و خانم ها( 
۱۰۰ نفر می شــود که اگر قیمــت هر پُرس غذا را 

تومان حساب  هزار   ۵۰
کنیم در مجموع ۵ میلیون 
تومان می شود و در این 
صورت، هزینه کارگران 
و انــرژی که هیچ حتی 
هزینه های خود تاالر هم 

درنمی آید.

اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مسووالن،  شــوربختانه 
توپ را به زمین تاالرها 
انداخته اند، اظهار داشت: 
تعداد معدودی از تاالرها 

که فعالیت می کنند نیز خیلی اذیت می شــوند زیرا 
بهداشت، اماکن و دیگر نهادها پشت سر هم می آیند 
یک کارشناس بهداشت را هم تحمیل می کنند که 
۵۰ هزار تومان هزینه آن است و آن را هم صاحب 
تاالر باید بپردازد که این شده درد بی درمان تاالرها.

مصطفوی با بیان اینکه شــوربختانه شــرایطی را 
برای فعالیت تاالرها قرار داده اند که شدنی نیست، 
خاطرنشان کرد: ابتدا تعداد میهمانان هر سالن را ۷۵ 
نفــر اعالم کرده بودند که در ادامه ۵۰ نفر شــد و 
نکته مهم بعدی، ســاعت آیین است که از ۶ تا ۹ 
شــب اعالم شده اســت در حالی که اکثر آیین در 
زنجان از ســاعت ۳ بعدازظهر آغاز و تا ۱۲ شب 

ادامه می یافت.

مدیر تاالر پذیرایی امید شهر زنجان با بیان اینکه با 
این شــرایط حتی خود صاحب آیین نیز نمی تواند 
بهــره ای از آیین برده و هزینه هایــش را دربیاورد، 
افزود: مشکل دیگر در این شرایط این است که حتی 
اگر آیین تا ساعت ۹ شــب به اتمام برسد باز هم 
هنگام عزیمت میهمانان به منزل به دلیل محدودیت 
آمد و شــد خودروها با جریمه ۲۰۰ هزار تومانی 
مواجه خواهند شــد و حتی خود بنده نیز چند بار 
به این دلیل جریمه شده ام و فعالیت تاالرها با این 

شرایط بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اکثر تاالرهای شهر زنجان 
بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اســت، گفت: در صورتی که 
مجوز حضور حداقل ۲۰۰ نفر میهمان )هر ســالن 
۱۰۰ نفــر( را بدهند می توان در حد بخور و نمیر، 
فعالیت کرد وگرنه امکان ندارد زیرا قبل از شــیوع 
ویروس کرونا نیــز در صورتی که تعداد میهمانان 
کمتر از ۳۰۰ نفر می شــد به مشتری می گفتیم که 
َصرف نمی کند امــا االن چون اتحادیه هم ورودیه 
را افزایــش داده و هم نرخ غــذا را معین کرده اگر 
اجازه حضور ۲۰۰ نفر میهمان را بدهند می توان با 

حداقل ها فعالیت کرد.
مصطفوی افزود: مجوز فعالیت تاالرها با مساحت 
۴۰۰ مترمربــع در حالی بــا ۵۰ نفر میهمان صادر 
شده که آیین عروسی با 
حضور ۲۰۰ نفر میهمان 
کوچک  خانه هــای  در 

برگزار می شود.
*  باشگاه ها و استخرها 
تاالرها  اما  باز شد  هم 
یا  و  تعطیل انــد  یــا 

محدودیت دارند
مدیر تاالر پذیرایی امید 
شــهر زنجان گفت: در 
و  پیشخوان  دفاتر  بازار، 
دیگر اماکن چندین نفر 
در هــر مترمربع، تجمع 
می کنند اما شوربختانه مسووالن فقط تاالرها را نشانه 
گرفته اند و تاالر، تنها صنفی اســت که بی صاحب 
مانده زیرا حتی باشگاه ها و استخرهای ورزشی نیز 

باز شدند و فقط ما مانده ایم.
وی با اشــاره به تعبیر معاون کل وزارت بهداشت 
از اســتان زنجان به عنوان شاگرد اول در مدیریت 
و کنتــرل ویروس کرونا اظهار داشــت: زنجان 
می خواهد شــاگرد اول ایران باشد اما برای آن 
بایــد تاوان پــس دهد که دودش به چشــم ما 
می رود و همــان آیین عروســی در منازل و با 

بدترین شرایط برگزار می شود.
مصطفوی در پاســخ به اینکه آیا امکان دارد بعد 
از عیــد نوروز، فعالیت خود را از ســر بگیرید، 

خاطرنشــان کرد: فعــاًل که هیــچ آیینی رزرو 
نمی کنیم و اگر شــرایط مهیا باشد و ظرفیت را 
افزایش دهند شــاید بعد از عید نوروز، فعالیت 
کنیم اما اگر هم بخواهیــم فعالیت کنیم، اواخر 
فروردین مــاه که آغاز ماه مبارک رمضان اســت 
و ســه ماه بعد از رمضان هــم که محرم و صفر 
اســت و باز هم وارد فصل پاییز و ســردی هوا 
می شــویم و شــوربختانه در مــدت اندکی که 
فرصت هست، اجازه فعالیت نمی دهند و با کله 
به زمین می خوریم. وی در باره حمایت دولت از 
تاالرها در دوران کرونا با بیان اینکه هیچ حمایتی 
صورت نگرفت، تصریح کرد: ۱۶ میلیون تومان 
وام می دادند که هم به زحمتش نمی ارزید و هم 

نمی توانست خسارت ها را پوشش دهد.
*  فعالیت تاالرها با ۲۰۰ نفر هم نمی صرفد

محمد بازرگان، رییس اتحادیه تاالر، رســتوران و 
هتل داران زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا؛ اظهار داشت: به هر ســالن، اجازه حضور 
حداکثر ۵۰ نفر میهمان را داده اند که فعالیت تاالر 

در این صورت، صرفه اقتصادی ندارد.
وی در باره اینکه آیا پیشــنهاد یــا راهکاری ارائه 
داده اید، اظهار داشت: فعال که شرایط اینگونه است 
کاری نمی شود کرد هر چند گفته اند اگر وضعیت 
شهر، آبی باشد تعداد میهمانان را افزایش می دهیم.

بازرگان با بیان اینکه محدودیت میهمانان برای تمام 
تاالرها یکسان است، خاطرنشان کرد: تاالری داریم 
که مســاحتش ۲ هزار مترمربع است اما برای آن 
نیز حداکثر میهمانان ۵۰ نفر تعیین شــده است و 
حتی پیشــنهاد دادیم که در راستای رعایت فاصله 
اجتماعی به ازای هر ۴ مترمربع، یک میهمان مستقر 

شود اما پذیرفته نشد.
رییس اتحادیه تاالر، رستوران و هتل داران زنجان در 
پاسخ به اینکه به طور متوسط، حداقل چند نفر باید 
حضور داشته باشند که صرفه اقتصادی داشته باشد، 
گفــت: با ۲۰۰ نفر نیز مخارج تاالر درنمی آید و به 
همین دلیل، فعال تاالرها تمایلی به فعالیت ندارند و 
یکی- دو مورد هســتند که فعالیت می کنند ضمن 
اینکه در صورت فعالیت نیز ممکن اســت دوباره 
تعطیل شــوند که به همین دلیــل، آیین نیز رزرو 

نمی کنند زیرا از فردای کاری خود مطمئن نیستند.
وی افزود: مجوز فعالیت تاالرها صادر شده اما با این 
شرایط به نوعی تقریبا همه آن ها در حالت تعطیل 
قرار دارند و فعالیت نمی کنند و فعاًل یکی- دو مورد 

که به صورت رستورانی هستند، فعالیت می کنند.
رییــس اتحادیــه تاالر، رســتوران و هتــل داران 
زنجان گفــت: ۵۵ تاالر پذیرایی در شــهر زنجان 
فعالیت داشــتند که به دلیل تعطیلی طوالنی مدت 
و خســارت های مالــی فراوان ۱۲ مــورد به کلی 
جمع آوری کرده و تعطیل شــده و ابطال کردند و 

اکنون نیز چند مورد در آســتانه تعطیلی کامل قرار 
دارند اما تا بعد از عید نوروز صبر می کنند تا ببینند 

چه اتفاقی می افتد.
وی در باره تسهیالت مشاغل آسیب دیده از کرونا 
اظهار داشــت: نهایتاً ۲ درصد از تاالرداران از این 
وام استفاده کردند که آن هم به هیچ وجه نتوانست 

خسارت های وارده را جبران کند.
*  فعالیت تاالرهــای پذیرایی در زنجان بر پایه 

دستورالعمل های ستاد کرونا است
سیدمحمود موســوی، رییس اتاق اصناف استان 
زنجان نیز به خبرنگار موج رســا؛ گفت: فعالیت 
تاالرهای پذیرایی در زنجان بر پایه دستورالعمل های 
ســتاد کرونا بوده و بر روند فعالیت تاالرها به جد، 
نظارت می شود. وی با اشاره به نحوه فعالیت تاالرها 
در استان زنجان اظهار کرد: بعد از تعطیلی یکساله به 

تاالرهای پذیرایی مجوز فعالیت داده شد.
موسوی با تاکید بر اینکه به شدت بر فعالیت تاالرها 
نظارت می شود، تصریح کرد: تاالرهای پذیرایی بر 
پایه شیوه  امه  و دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی 

کرونا فعالیت می کنند.
رییس اتاق اصناف اســتان زنجان با تاکید بر اینکه 
حداکثر ظرفیت برای یک ســالن پذیرایی ۷۵ نفر 
در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: فاصله گذاری 

اجتماعی بین نفرات باید به جد رعایت شود.
وی بیان کرد: اگر تاالری، سالن  اضافی داشته باشد 
می تواند از ظرفیت سالن های دیگر با تعداد میهمانان 

بیشتر استفاده کند.
موسوی با بیان اینکه کارکنانی که در تاالرها فعالیت 
می کنند حتماً باید تســت کرونا داشته باشند، ادامه 
داد: استفاده از دستگاه تب سنج در ورودی تاالرها 

نیز اجباری است.
وی با تاکید بر اینکه یک نفر به نمایندگی از بهداشت 
بر رعایت پروتکل های اعالم شــده در تاالرها در 
طول آیین نظارت می کند، ابراز کرد: امیدواریم همه 
تــاالرداران و مردم، موارد ابالغی را رعایت کنند تا 
شاهد تعطیلی دوباره تاالرها در استان زنجان نباشیم.
*  دستورالعمل کشوری بوده و دست ما نیست!

جلیل نصیری، مســوول گروه بهداشت و سالمت 
محیط دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز در 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ گفت: مجوز فعالیت 
تاالرهای پذیرایی در شهرهای زرد با ۵۰ نفر و در 
شــهرهای آبی با ۷۵ نفر صادر شده و اگر تاالری، 

محیط روباز داشته باشد این تعداد ۲ برابر می شود.
وی در پاســخ به اینکــه این نــوع فعالیت برای 
تاالرداران، َصرفه اقتصادی ندارد، اظهار داشــت: 
به هر حال دســتورالعمل کشوری بوده و دست ما 

نیست که آن تغییر دهیم.
نصیری با تاکید بر اینکه پروتکل های ابالغی باید در 
تاالرها رعایت شود، اظهار داشت: باید توجه داشت 
که اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود با ۲۰ نفر 
هم مشــکل ایجاد می شود بنابراین به دلیل شرایط 
ویژه کنونی، مجبور به اِعمال محدودیت هستیم و 
در صورت بهبود شــرایط بعد از عید نوروز، شاید 

تغییری در دستورالعمل صورت پذیرد.
مســوول گروه بهداشت و سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان زنجان گفت: هم اکنون در 
شــرایط زرد قرار داریم اما اگــر تبدیل به نارنجی 
شویم، مجبوریم تمام کسب وکارها را تعطیل کنیم 
که تاالرها نیز یکی از این اصناف هســتند اما اگر 
پروتکل های بهداشتی رعایت شود، کسب وکارها 
نیز تعطیل نمی شوند و تاالرها نیز با این شرایط به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
وی در باره روند نظارت کارشــناس بهداشتی به 
تاالرها خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشتی طبق 
قرارداد با بخش خصوصی در تاالرها حضور یافته 
و آیین به صــورت خوداظهاری و خودکنترلی در 
حضور کارشــناس بهداشــت برگزار شده و به ما 
گزارش داده می شود. نصیری با بیان اینکه نمونه های 
مثبت کرونایی در روســتاها افزایش یافته که دلیل 
آن برگــزاری آیین عروســی اســت، افزود: حتی 
روســتاهایی بودند که مجبور شدیم کل روستا را 
قرنطینه کرده و از تمام روستاییان، نمونه گیری کنیم 

که این ها کار را سخت می کند.
وی تاکید کرد: برگزاری هرگونه آیین عروسی در 
شــهرها و در منازل نیز ممنوع است و در صورت 
مشاهده، گزارش می کنیم و از مردم انتظار می رود 
شرایط موجود را لحاظ کرده و پروتکل ها را رعایت 

کنند.

 اکنون رستورانی در شهر زنجان 
وجــود دارد کــه همزمــان 150 نفر 
مــا  مشــکل  می شــوند؛  آن  وارد 
ایــن نیســت کــه چــرا آییــن برگزار 
نمی شــود بلکــه مشــکل مــا ایــن 
اســت که چرا برای آن رستوران ها 
نظارت ندارید اما این اندازه به ما 

سختگیری می کنید؟


