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 بر پایه گزارش دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان، ابتالی 44 هــزار و 387 نفر در 
تســت های آزمایشــگاهی تایید شده است که 
ابتالی 73 نفر از آن ها در 24 ســاعت گذشــته 

گزارش شده است.
آمار مبتالیان به کووید 19 در زنجان به 44 هزار 

و 387 نفر رسید
به گزارش زنگان امروز، بنا برگزارش دانشــگاه 
علوم پزشکی استان زنجان آمار مبتالیان سرپایی 
به بیماری کووید 19 بر پایه تست آزمایشگاهی 
تا ظهر امروز 37 هزار و 595 مورد بوده اســت 

که ابتالی 67 مورد از آن ها در 24 ساعت گذشته 
گزارش شده اســت که با این حساب مجموع 
مبتالیان به این بیماری در اســتان به 44 هزار و 

387 نفر رسیده است.
بر پایه همین گزارش از اســفندماه سال گذشته 
تاکنون ابتــالی قطعی 6 هــزار و  792 نفر در 
اســتان زنجان به کووید 19 بر پایه تســت های 
آزمایشگاهی ثابت شده که 5 هزار و 608 نفر از 
آن ها بعد از بهبود از بیمارستان ترخیص شده اند.

هم اکنون 165 نفر در بیمارســتان های اســتان 
زنجان به دلیل ابتال به کووید 19 و یا مشــکوک 

بودن بستری هستند که 6 مورد از این آمار جزو 
مبتالیان روز هستند.

همچنین در مدت زمان شیوع ویروس کرونا یک 
هزار و 134 نفر جان خود را از دســت داده اند 
که فوت یک نفر از این مجموع در 24 ســاعت 

گذشته ثبت شده است.
بر پایــه همین گزارش آمــار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارســتان های استان زنجان 
شــامل بیماران مبتالی قطعی بــه کووید 19 و 
همچنین مشــکوک 19 هزار و 141 نفر اعالم 

شده است.

آمار مبتالیان به کووید 19 در زنجان 
به 44 هزار و 387 نفر رسید
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دردانشگاهعلومپایهبرگزارمیشود

 نشست ساالنه انجمن بیوشیمی 
فیزیک ایران در زنجان

حسن مظفری خبر داد:

توزیع ۲۶۰۰  تبلت در میان 
دانش آموزان نیازمند زنجانی 
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گزارشاختصاصیزنگانامروزازروستایمشاعهامپا

گاه؛ نفتی 
برای سوزاندن  نداریم

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم(
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، 
حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده های کشــاورزی از مبدا انبارهای سازمانی به کلیه نقاط داخل و 
خارج  استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:  2099001571000003 روز دوشنبه مورخه 99/11/13
2. نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، خیابان ولیعصر، نبش 

گلستان یک، پالک 66.
3. هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

انجام می گیرد.
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخه 99/11/13 تا ساعت 18 روز  شنبه مورخه 99/11/18.

5. آخرین مهلت ارایه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 12 روز  پنجشنبه 
مورخه 99/11/30 می باشد. 

*الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: شنبه مورخه 99/12/2 ساعت 10 صبح

7. میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ  584.010.000 )پانصد و هشتاد و چهار میلیون و ده هزار ریال( است که 
 IR  250100004001039704005791 به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( به حساب شبای شماره
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکتری 

359039768263500650000000000006 قابل ارایه می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( 
عالوه بر بارگزاری در ســامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه 

مورخه 99/11/30 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 33771359 - 024 به نشانی 
اینترنتی شرکت www.assc.ir  و نشانی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز 

مراجعه فرمایند.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: 02141934 

تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شماره 33144494

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی
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 فرنشین آموزش و پرورش استان زنجان به 
پویش جمع آوری تبلت برای دانش آموزان نیازمند 
زنجانی اشاره کرد و گفت: با حمایت های مسووالن 
استانی در چهار ماه گذشــته حدود 2 هزارو 600 
تبلت در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد که در 
استان بی نظیر بوده و در روزهای آتی نیز 500 تبلت 

دیگر توزیع خواهد شد.
به گزارش زنگان امروز، حسن مظفری روز یکشنبه 
در این آیین گرامیداشت سالروز ورود تاریخی امام 
خمینی)ره( به کشــور افزود: در زمان حاضر 188 
هزار دانش آموز در سطح استان مشغول به تحصیل 
و حــدود 14 هزار فرهنگی نیــز در این مجموعه 

مشغول خدمت رسانی هستند.
وی افزود: از مجمــوع دانش آموزان زنجانی 165 
هزار دانش آموز در بستر شاد احراز هویت شده اند 
و نزدیک به 154 هزار دانش آموز نیز در این بستر 

شاد و فضای مجازی فعالیت می کنند.
مظفری اظهار داشت: آموزش در شرایط کرونایی 
هم برای دانش آموزان و هم معلمان بسیار سخت و 
دشوار است اما بر پایه اعتقاد قبلی فرهنگیان از هیچ  

تالش و سخت کوششی دریغ نکردند.
به گفته این مسوول معلمان زنجانی پیش از این در 
شرایط عادی نســبت به ارائه آموزش ها اقدام می 
کردند، در بستر فضای مجازی این وضعیت 2 برابر 
نمود دارد که از زحمات آنان در مجموعه آموزش 

و پرورش قدردانی می شود.
گفتنی است در این آیین از خانواده برادران شهید 
یعقوبعلــی و محمدعلی محمدی و شــهید باقر 

اسالمی تجلیل و قدردانی شد.
آیین گلبانگ انقالب به صورت زنده در بستر شاد 
برای تمامی مدیران مدارس، معاونین پرورشــی و 

تشکل های دانش آموزی استان پخش شد.

 با همت بلند و تالش های شــبانه روزی 
مسووالن اســتان زنجان در چهل و دومین سال 
پیروزی انقالب اســالمی مشــعل گاز 50 واحد 

صنعتی و خانوارهای 9 روستا روشن می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان روز یکشنبه 
در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا افــزود: گاز 
روســتاهای قره اوغالن، چروک علیا، ریحان در 
شهرستان زنجان و روســتاهای قره محمد، اولی 
بیــگ، توحید لو، چقلوی، قمشــلو و تاتارده در 
شهرســتان خدابنده افتتاح و مشــعل گاز در این 

روستاها روشن می شود.
موســی احمدلو تاکید کرد: گاز رســانی به این 
روســتاها در 2 شهرستان بیان شــده با اعتبار 10 

میلیارد و 108 میلیون تومان محقق شده است.
وی اظهار داشــت: عالوه بر ایــن گاز 50 واحد 
صنعتی در ســطح اســتان زنجان با اعتبار چهار 
میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان زنجان گفت: گاز 
رســانی برای 49 روستا در دست اقدام است که 
تعدادی از آنها تا پایان امسال و تعدادی دیگر نیز 

تا پایان خرداد سال آینده افتتاح می شود.
احمدلو خاطرنشــان کرد: گاز رســانی برای 60 
روســتای دیگر استان زنجان در دست طراحی و 
پیمان سپاری است که گاز رسانی به این روستاها 

نیز اوایل سال آینده انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه  88.4 درصد از روســتاهای 
زنجان از گاز بهره مند هســتند، افزود: 98 درصد 
از خانوارهای روســتایی ایجرود، 92.3 درصد از 
خانوارهای ابهر، 98.8 درصد از خانوارهای خرم 
دره و 97.2 درصد از خانوارهای سلطانیه از این 

انرژی بهره مند هســتند. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان زنجان گفت: در زمان حاضر این شرکت 
بــرای 360 هزارو 600 مشــترک در بخش های 

مختلف خدمات می دهد.
 بــه گزارش ایرنا، هم اکنــون بیش از 87 درصد 
خانوارهای روســتایی و 100 درصد خانوارهای 

شهری از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
بیش از 328 هزار خانگی، 27 هزار و 802 تجاری 
و 2 هــزار و 318 واحد صنعتی تحت پوشــش 

شرکت گاز در استان زنجان قرار دارند.

حسن مظفری خبر داد:

توزیع ۲۶۰۰  تبلت در میان دانش آموزان نیازمند زنجانی   دبیر هیات کاراته استان زنجان خبر داد؛
مجمع انتخاباتی هیات کاراته 

استان برگزار می شود
 دبیر هیات کاراته استان زنجان با اشاره 
به برگزاری مجمع انتخاباتی این هیات تا قبل 
از پایان ســال کنونی گفت: با اتمام مهلت 
ثبت نام داوطلبان، رییس فعلی هیات کاراته 
استان زنجان به عنوان تنها نامزد ریاست این 

هیات ثبت نام کرده است.
اکبر نوروزی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: مهلت ثبت نام از داوطلبان 
ریاســت هیات کاراته استان زنجان در روز 
چهارشنبه )8 بهمن ماه( به اتمام رسید که در 
نهایت، محسن سهندی )رییس فعلی هیات( 
به عنوان تنها نامزد تصدی ریاســت هیات 

کاراته استان زنجان ثبت نام کرده است.
وی در باره زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 
هیات کاراته اســتان زنجان خاطرنشان کرد: 
زمان دقیق هنوز مشخص نشده اما این مجمع 
تا قبل از پایان سال کنونی در اواخر بهمن یا 

اوایل اسفندماه برگزار خواهد شد.
دبیر هیات کاراته اســتان زنجان گفت: دوره 
عملــی مربیگری درجه یک، 2 و 3 کاراته با 
حضور مربیانی از زنجان و دیگر اســتان ها 
روزهــای پنج شــنبه و جمعــه )16 و 17 
بهمن ماه( توســط این هیات برگزار خواهد 
شد. وی با بیان اینکه دوره تئوری مربیگری 
درجــه یک، 2 و 3 کاراته نیــز در آذرماه به 
صورت مجازی برگزار شد، خاطرنشان کرد: 
در دوره تئــوری عالوه بــر زنجان از دیگر 
استان ها نیز شرکت کننده داشتیم و در مجموع 
بیش از 100 مربی در این دوره ها شــرکت 
کردند. نوروزی با اشــاره به برگزاری دوره 
عملی مربیگری درجه یــک، 2 و 3 کاراته 
در 16 و 17 بهمن مــاه در زنجان افزود: این 
دوره ها در 3 گــروه 25 نفره برگزار خواهد 
شد. وی در باره شرایط برگزاری این دوره ها 
بــا توجه به بیماری کرونا گفــت: اداره کل 
ورزش و جوانان استان زنجان جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی تاکید کرده که تعداد 
شرکت کنندگان در دوره های عملی بیش از 
25 نفر نباشد. نوروزی خاطرنشان کرد: عالوه 
بر زنجان از دیگر استان ها نیز برای شرکت 
در دوره های عملی، ثبت نام کرده اند و نهایت 
تالش بر این است که این دوره ها با رعایت 
کامــل پروتکل های بهداشــتی و با اولویت 

سالمتی مربیان برگزار شود.
وی افزود: در دوره عملی نیز شرکت کنندگانی 
از دیگر اســتان ها و شهرستان ها نیز حاضر 

خواهند بود.

خبـرخبــر

بهره برداری  از 8 پروژه 
عمرانی و سرمایه گذاری 
توسط راهداری زنجان

 فرنشــین راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان زنجان گفت: همزمان با دهه 
فجر امسال هشت پروژه عمرانی و سرمایه 
گذاری با اعتبار بیش از 856 میلیارد ریال به 

بهره برداری می رسد.
عبدالحســین علی اکبری در گفت و گو با 
خبرنــگار ایرنا افزود: همزمــان با دهه فجر 
امسال از روشنایی نقاط مه گیر آزادراه زنجان 
- قزوین به طول چهار کیلومتر با 20 میلیارد 

ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.
وی با بیــان اینکه بهره بــرداری از روکش 
آسفالت جاده ســلطانیه به خدابنده از دیگر 
پروژه های راهداری است، اظهارداشت: این 
پــروژه به طول 6 و نیم کیلومتر با اعتبار 28 

میلیارد ریال افتتاح می شود.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: در دهه فجر امسال از 
50 کیلومتر بلوک های مفصلی نصب شده در 
آزادراه زنجان - قزوین، ساختمان راهدارخانه 
شــهر گرمــاب در شهرســتان خدابنده و 

راهدارخانه تهم افتتاح می شود.
علی اکبری ادامه داد: بهره برداری از روکش 
آسفالت راه های روستایی باغلوجه بیات، گل 
بداغ، زمایــن و انگوران به طول بیش از 17 
کیلومتر از دیگر پروژه هایی است که افتتاح 

خواهد شد.
به گفته وی، عالوه بر پروژه های بیان شده، 
ســاخت الین جنوبی مجتمــع خدماتی - 
رفاهی آفتاب ابهر در آزادراه زنجان - قزوین 
نیز آغاز خواهد شــد و فاز نخست مجتمع 
خدماتی - رفاهی پاسارگاد در این آزادراه نیز 

افتتاح می شود.
فرنشــین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان گفت: افتتاح پل عابر پیاده در 
جاده ســلطانیه به طول 42 کیلومتر از دیگر 
پروژه هایی است که در این مدت افتتاح می 

شود.

 اســتاندار زنجان گفت: بــا حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری در این اســتان مقرر شــد 99 
سایت در روستاهای فاقد اینترنت ایجاد شود و با 
این اقدام 15 هزار خانوار روستایی و 253 مدرسه از 

این فناوری بهره مند می شوند.
به گــزارش زنگان امروز، فتح الــه حقیقی دیروز  
همزمان با 12 بهمن ســالروز بازگشت امام راحل 
به ایران در آیین متمرکز استانی گلبانگ انقالب با 
اشــاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه آموزش و 
پرورش اســتان افزود: از مجموع یک هزار و 675 
مدرسه فعال استان 653 مدرسه شهری بوده که به 
اینترنت پر سرعت متصل هستند و یک هزارو 112 
مدرسه استان نیز در مناطق روستایی قرار گرفته اند 
که از این تعداد 293 مدرسه فاقد اینترنت هستند که 
این مشکل به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم و پس از بررسی از سوی وزیر مربوطه مقرر 

شد که در این راستا 99 سایت ایجاد شود.
وی اضافــه کرد: بر این مبنا با راه اندازی این تعداد 
ســایت 15 هزار خانواده روســتایی بــه اینترنت 
پرسرعت متصل می شوند و طبق برنامه ریزی ها 
این کار در سه مرحله پیش بینی شده که مرحله آخر 

پایان اسفند امسال است.
این مسوول ادامه داد: مقرر شده بود که 99 سایت 
تا پایان اسفند ایجاد شود که با اقدامات انجام گرفته 
این کار با مبلغ 130 میلیارد تومان اعتبار انجام گرفت 
که در دهه فجر امسال افتتاح می شود که از جمله 

اقدامات مهم محسوب می شود.
دانش آمــوزان در باره  وقایع 

انقالب مطالعه کنند
حقیقی با اشاره به اینکه دهه فجر 
دهه عزت، عظمت، اقتدار و ایثار 
است، افزود: در این روز تاریخی 
امــام خمینی با کمــک جوانان 
برومند و سلحشور که عاشقانه 
گوش به فرمان امام خود بودند 
و امروز نیز همین نســل گوش 
به فرامین جانشین برحق ایشان 
هستند، قدم بر خاک کشورمان 
گذاشــتند و 10 روز پس از آن 
انقالب اسالمی به پیروزی رسید 
کــه پیروزی انقــالب، به معنی 
شکست استکبار و استبداد بود. 

وی اضافه کرد: نســل جوان در 
باره چگونگی به ثمر رســیدن 
انقالب اسالمی و شهدای انقالب 
آگاهی و اطالع الزم را کســب 

کنند و بدانند که در طول انقالب افراد بی شماری 
از جمله دانشــمندان هسته ای جان خود را در راه 
اعتالی کشور از دست دادند و باید قدردان انقالب 

باشیم.
این مســوول ادامه داد: مطالعات این مهم را نشان 
می دهد که انقالب اســالمی از چه پشتوانه عظیم 

و بزرگی برخوردار بوده که دشمنان به رغم تمامی 
شــیطنت ها و بهره گیری از ظرفیت های خبیثانه 
خود هیچ اقدامی نتوانســتند علیه مســیر حرکت 

انقالب اسالمی انجام دهند.
حقیقی افزود: انقالب اسالمی ما، انقالب الهی بود 
چرا کــه رهبر الهی داشــت و دارد، مردم بصیر و 

اندیشمند ارزشمندی دارد و از طرفی این انقالب 
برای بســط عدالت شــکل گرفت و در این میان 
بیگانگان و استکبار و استبداد توان و درک مورد نظر 
انقالب اسالمی را ندارند و به همین دلیل دست به 

توطئه های مختلفی می زنند.
وی اظهار داشــت: آمریکایی ها پــس از پیروزی 

انقالب اسالمی برنامه ها و توطئه 
های مختلفی را علیه کشــورمان 
اجرا کــرده اند و نکته مهم اینکه 
سیاست های مختلف آنان توسط 
مردم انقالبی کشورمان عقیم مانده 

و به خودشان برگشته است.
استاندار زنجان در ادامه به کسب 
رتبه نخست برتر شورای آموزش 
و پرورش اســتان اشــاره کرد و 
گفت: رساندن سیستم آموزشی به 
رتبه برتر، کار ارزشمندی است و 

مهم حفظ و نگهداری آن است.
حقیقــی با اشــاره بــه پرداخت 
عوارض تا ســقف پنج درصدی 
شهرداری ها به آموزش و پرورش 
نیز افزود: در زمان حاض دریافت 
این عوارض نسبت به سال 97 پنج 
برابر شده که حرکتی خوبی انجام 

گرفته است.
۱۵ هزار مسکن برای فرهنگیان 

زنجانی ساخته می شود
اســتاندار زنجان در باره ســاخت مســکن برای 
فرهنگیان زنجانی نیز گفت: طبق ســاز و کارهای 
انجام گرفته 15 هزار مسکن ملی برای این قشر در 
استان ساخته می شود که تا کنون  عملیاتی اجرایی 
11 هزار و 500 واحد آغاز شده که حداکثر تجهیز 

کارگاه و طاق دوم رســیده و برای سه هزار واحد 
دیگر نیز در تدارک خرید زمین مورد نیاز هستیم.

وی اضافه کرد: اســتان برای ارج نهادن به قشــر 
فرهنگیان کمیته ای به ریاســت معــاون عمرانی 
استانداری تشــکیل داده است که در آن مشکالت 
احتمالی همه متقاضیان گروه هدف که در طرح ملی 
اقدام مســکن ثبت نام کرده اند، مورد بررسی قرار 

می گیرد.
حقیقی در ادامه به فعالیتهای بی شــائبه معلمان در 
دوران کرونا اشــاره کرد و افــزود: این بیماری به 
گســترش آموزش مجازی گروه های هدف منتهی 
شــده و در این میان دانش آموزان بدانند که زنجان 
در بســیاری از شاخص ها استان موفقی در کشور 

بوده است.
وی اظهار داشــت: اســتان در زمینه پیشگیری و 
مقابله بــا ویروس کرونا اقدامات متعددی را انجام 
داده و موفقیت های نیز حاصل شده که درصورت 
کوچکترین غفلت و تعلل بیماری در موج چهارم 
فاجعه آفریــن خواهد بود و بر ایــن پایه رعایت 
پروتکل های بهداشتی تا کنترل نهایی آن امری مهم 

و ضروری است.
به گفته این مسوول همه باید در حفظ شرایط کنونی 
کرونایی استان و ارتقای آن پیشگام باشند و رنگ 
بندی ها نباید فریبنده باشــد و در این میان دانش 
آموزان سفیر سالمت خوبی برای خانواده های خود 

هستند.

استاندارزنجانهمزمانبادههفجرخبرداد:

 ساخت  ۱۵ هزار مسکن برای فرهنگیان زنجان
 اینترنتبرای۱۵هزارخانوارروستاییزنجان

 ششــمین همایش علوم زیستی دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان و شانزدهمین 
نشست ساالنه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران در 
روزهــای 16 و 17 بهمن ماه امســال به صورت 
مجازی با مدیریت دانشگاه تحصیالت تکمیلی 

علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد.
به گــزارش زنگان امــروز؛ بیوشــیمی فیزیک 
ماکرومولکول هــا، تجمــع پروتئین ها و پپتیدها، 

نقش های زیســتی فرآیند اکســایش به ویژه در 
بیماری هایی نظیر دیابت و در شــرایط پیری، از 
جمله موضوع های مطرح در ششــمین همایش 
علوم زیستی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

زنجان است.
همچنیــن ســخنرانی هایی در زمینه های مذکور 
توسط سخنران های ملی و بین المللی ارائه خواهد 
شد که به زودی همراه با برنامه همایش در سایت 

همایش علوم زیستی دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجان خواهد آمد.

قابل ذکر است با توجه به اینکه اکنون در همه گیری 
کووید - 19 به ســر می بریم، در شــانزدهمین 
نشست ساالنه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران سه 
سخنران نیز در زمینه بیماری کووید - 19 خواهیم 

داشت.
در ششــمین همایش علوم زیســتی دانشــگاه 

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، جایزه استاد 
موسوی موحدی و جایزه دانشمند جوان انجمن 
بیوشیمی فیزیک ایران به برندگان اهدا خواهد شد.
گفتنی اســت، در همایش مذکــور یک بخش 
فعال نمایش پوســتر به صورت مجازی خواهد 
بود که عالقه مندان می توانند برای نام نویســی و 
https://iasbs. ارسال چکیده به نشانی الکترونیکی

ac.ir/~biosymp/1399/ زیر مراجعه کنند.

در دانشگاه علوم پایه برگزار می شود

 نشست ساالنه انجمن بیوشیمی فیزیک ایران در زنجان

 مدیر بورس منطقه ای زنجان گفت: داد و 
ستد انجام شده در بورس زنجان در هفته گذشته 

66 درصد نسبت به هفته ماقبل آن، رشد یافت.

اصغر نجفی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ارزش 
مجموع معامالت انجام شده در بورس زنجان در 
هفته گذشــته را بیش از 2 هزار و 871 میلیارد و 

991 میلیون ریال ذکر کرد. وی 60 درصد معامله 
انجام شده در این بورس را مربوط به خرید و 40 
درصد را نیز مربوط به فروش سهام عنوان کرد و 

اظهار داشــت: در این مدت به میزان بیش از یک 
هزار و 729 میلیارد و 355 میلیون ریال سهام خرید 
و یک هزار و 142 میلیارد و 635 میلیون ریال نیز 

سهام فروخته شده است.
نجفی شــمار ســهام و حق تقدم معامله شده در 
بورس زنجان را در هفته گذشــته 205 میلیون و 

437 هزار و 290 سهم و حق تقدم بیان کرد.
وی خاطرنشــان کرد: معامالت بورس منطقه ای 

زنجان توسط 24 کارگزاری انجام می شود.

داد و ستد در بورس منطقه ای زنجان ۶۶ درصد رشد یافت

مشعل گاز ۵۰ واحد صنعتی در زنجان دهه فجر روشن می شود
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 گرانــی، بی کیفیتی و کمبود لــوازم یدکی 
خودرو در این روزها ســوهان روح شــهروندان 
زنجانی شده و دالالن به راحتی در این آشفته بازار 

جوالن می دهند.
به گزارش تســنیم، قصه غوغــای گرانی در اقالم 
مختلــف مصرفی در این روزها تبدیل به ماجرایی 
تکراری شــده اســت اما هرگز برای مردم عادی 
نخواهد شد چرا که درآمدها در این شرایط کفاف 
نیــاز مردم را نمی دهد و هر لحظه قیمت ها ســیر 
صعودی به خود می گیرند و این در حالیست که با 
توجه به تورم، توان مردم و ارزش حقوق ها کاهش 

پیدا می کند.
یکی از کاالهای مصرفی برای مردم »خودرو« است، 
در قرن حاضر خودرو یکی از وسایل ضروری برای 
زندگیست و به طور متوســط هر خانواده حداقل 
دارای یک خودرو می باشد اما اصل ماجرا اینجاست 
که هزینه های نگهــداری از خودرو و لوازم یدکی 
آنچنان ســر به فلک گذاشته اند که اصال مقرون به 

صرفه نیستند.
با این حال مشــکل تنها محدود به گرانی محدود 
نمی شــود و گالیه ها در باره بی کیفیت بودن لوازم 
یدکی موجود در بــازار و گاها کمبود برخی اقالم 

وجود دارد. در حالیکه کاالها کیفیت مناسب ندارند 
طبیعتا فواصل زمانی مورد نیاز مراجعه به تعمیرگاه 
هم کوتاه تر می شــود و خدمات بی کیفیت هر بار 
گران تر از مرحله قبل ارائه می شــوند و چوب این 

گرانی تنها دامن گیر مردم می شود.
بر این پایه پرسش اینجاست که دلیل این آشفته بازار 
لوازم یدکی خودرو چیست؟ این حجم از گرانی و 
کمبــود کاالی مقطعی در نتیجه کدام کم کاری رخ 
می دهد؟ آیا بازرســان نقش خود را به درستی ایفا 
می کنند؟ اسماعیل مسلمی، رییس بازرسی و نظارت 
سازمان صمت استان زنجان در گفت وگو با تسنیم 
با اشاره به وارداتی بودن برخی از اقالم لوازم یدکی 
خودرو اظهار داشت: افزایش نرخ ارز سبب افزایش 
قیمت لوازم یدکی شــده اســت بر این پایه مقرر 
شده تا ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
همکاری اداره استاندارد نسبت به بازرسی از عرضه 
لوازم یدکی خودرو تقلبی و غیر استاندارد در استان 

اقدامات الزم را به عمل آورد.
وی افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان نسبت به بازرسی و نظارت از مراکز عرضه 
لوازم یدکی شبانه روز تالش می کنند و تا پایان سال 

بازرسی ها در استان تشدید می شود. 

رییس بازرسی و نظارت سازمان صمت استان زنجان 
تصریح کرد:  درصد زیادی از  لوازم یدکی موجود 
در بازار تقلبی است و باید لوازم یدکی بی کیفیت و 
تقلبی از چرخه خارج شــود و علت عرضه بیشتر 
این لوازم یدکی هم این است که فروشندگان سیار 
لــوازم یدکی بی کیفیت را به تعمیر گاه های خودرو 

می فروشند. 
وی با بیان اینکه در 9 ماه ســال کنونی با همکاری 
اتحادیه لوازم یدکی خودرو، اداره استاندارد و اتاق 
اصناف استان زنجان بیش از 710 مورد بازرسی از 
مراکز عرضه لوازم یدکی خودرو انجام شده است، 
گفت: در این بازه زمانی 39 فقره پرونده تخلف در 
زمینه گران فروشی و عرضه لوازم یدکی تقلب به 

تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. 
با این حال اگر اوضاع بازار چنین آشــفته است و 
کام فروشنده و خریدار تلخ، تنها یک علت دارد و 
آن کمبود و کافی نبودن نظارت هاست. حقیقتا این 
است به قدری بازار لوازم یدکی آشفته است که باید 
بازرسان تالش خود را در این زمینه افزایش دهند. 
میزان نارضایتی از بازار لوازم یدکی همچنان توسط 
مردم وجود دارد و به نظر می رســد دالالن در این 

بازار به راحتی جوالن می دهند.

بیدادگرانیدرلوازمیدکیوجوالنراحتدالالن
 قطعاتخودروازقافلهگرانیعقبنماندند

بنیادتعاونزندانیاناستانزنجان

بنیاد تعاون زندانیان اســتان زنجان در نظر دارد تامین کاال، اقالم و موارد مورد نیاز فروشگاههای 
داخل زندان را با شرایط ذیل به پیمانکاران )اشخاص حقیقی و حقوقی( واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.

از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 99/11/13 تا حداکثر 99/11/20 در ساعت اداری و کسب اطالعات بیشتر 
با مشاره تلفن 33523060 - 33526121 واحد بازرگانی آقای حسنی و یا شماره همراه 09190604569 تماس حاصل 

نمایید.
جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی: زنجان، کوی الهیه، بلوار زیتون، ابتدای بلوار شهید فهمیده جنب فروشگاه زنجیره ای 

حامی بنیاد تعاون زندانیان زنجان مراجعه نمایند.
مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد.

بنیاد تعاون در رد یا پذیرش پیشنهادها مختار است.
1. دارای توان مالی و حساب بانکی با تراکنش باال و تاییدیه بانک مربوطه

2. رزومه کاری با مستندات الزم
3. قیمت پایه مزایده مبلغ 25 درصد )بیست و پنج( از فروش می باشد.

4. سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 300.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب بنیاد تعاون زندانیان زنجان
ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهی مزایده

 بــا ورود تخم مرغ های دولتــی به بازار 
زنجان، افســار نرخ هــای لجام گســیخته این 
محصول که با تاخت و تاز موجب نگرانی بیشتر 
مردم می شد، کشیده شد و آرامش به این صنف 
بازگشت و اکنون مصرف کنندگان آسوده خاطر 

این فرآورده را تهیه می کنند.
بــه گزارش ایرنا، بــازار تخم مــرغ در ماه های 
گذشــته با نوسانات شدید و افزایش نرخ مواجه 
بود تاحدی که قیمت هر کیلوگرم از آن به 255 
هزار ریال رسید و این شرایط مصرف کنندگان را 

مضطرب و سردرگم کرده بود.
افزایــش نرخ این محصول به جایی رســید که 
فروشــندگان آن نیز از فروش کیلویی تخم مرغ 
خــودداری کرده و هر مقداری که مشــتری این 
محصول را در ســبد خرید خود قــرار می داد 
هر عــدد از آن را به قیمت 17 هزارو 500 ریال 
محاسبه و از مشتری دریافت می کردند و این نوع 
فروش در مقایسه با کیلویی آن، در هر کیلوگرم 
بیش از 20 هزار ریال به نفع فروشنده بود که در 
اعتراض خریدار فروشنده ادعا داشت که ما هم به 
صورت عددی هنگام خرید نرخ آن را پرداخت 

می کنیم. امــا از 14 دی ماه که تخم مرغ 
های دولتی وارد بازار زنجان شد عالوه بر 
اینکه دل نگرانی ها و آشفتگی بازار تخم 
مرغ را خاتمــه داد، موجب کاهش نرخ 
تخم مرغ های فروش آزاد در اســتان از 
255 هزار ریال به 230 هزار ریال کاهش 

یابد.
از طرفی دیگر بــازار تقاضای تخم مرغ 
های دولتی با نرخ 175 هزار ریال گرم و 

رضایت بخش مشتریان است.
توزیع تخم مرغ با نرخ دولتی در زنجان 

ادامه دارد
معــاون تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان زنجان در این باره گفت: 
روزانــه 13 تا 15 تن تخم مرغ وارد بازار 
استان می شــود که پنج تا 6 تن از آن از 

استان های دیگر تامین می شود.
محمدعلی صادقی اظهار داشــت: این تخم مرغ 
ها حاصل تولید 17 تا 18 واحد تولید تخم مرغ 
در اســتان زنجان است که با نرخ مصوب دولتی 

روزانه وارد بازار می شود.

وی تاکید کرد: دولت با تامین و توزیع نهاده های 
دامی برای مرغداران استان زنجان با نرخ مصوب 
از این مجموعه های تولیدی حمایت کرده و آنها 
نیز با عدم مشکل تامین این مواد، تخم مرغ های 

تولیــدی را با نــرخ 175 هزار ریــال در اختیار 
مصرف کننده ها قرار می دهند.

معاون تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان گفــت: تخم مرغ هــای تولیدی 

واحدهای تخم گــذار در اختیار اتحادیه 
مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان قرار داده 
می شــود و آنها این فــرآورده را در بین 
مباشــران قرار می دهند و با نرخ مصوب 

نیز توزیع می شود.
صادقی خاطرنشان کرد: ساالنه 11 تا 12 
هزار تن تخم مرغ در استان زنجان تولید 

می شود.
روزانه ۱۵ تن تخم مرغ دولتی وارد بازار 

استان زنجان می شود
مدیرعامل اتحادیه مرغداران اســتان زنجان 
اظهار داشت: روزانه 15 تن تخم مرغ تولیدی 

این استان وارد بازار مصرف می شود.
محمدجعفر حصــاری یادآوری کرد: هم 
اکنون در استان 14 واحد تولید تخم مرغ 
داریم کــه از این تعــداد 11 واحد فعال 
است. وی اضافه کرد: تخم مرغ هایی که 
وارد بازار می شــود باید مهر تنظیم بازار، تاریخ 

مصرف و انقضا داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان زنجان گفت: 
مصرف کنندگان نگران زمان مصرف این فرآورده 

نباشند چرا که تخم مرغ هایی که شب تولید می 
شــود روزانه وارد بازار می شــود و مدت زمان 

مصرف آن یک ماه است.
۳۰۰ واحد، تخم مرغ دولتی عرضه می کنند

رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشــان 
شهرســتان زنجان نیز گفت: هم اکنون در مرکز 
استان 300 واحد تخم مرغ، ماهی و مرغ فروشی 
خرده فروشی و 25 واحد عمده فروشی تخم مرغ 
فعــال داریم که در این مراکز این فرآورده با نرخ 

دولتی عرضه می شود.
ســید ناصر موسوی تاکید کرد: عرضه تخم مرغ 
از 15 دی ماه امســال آغاز شده است که توزیع 

روزانه آن تا 15 تن نیز رسید.
وی اظهار داشــت: بیش از یک هفته اســت که 
روزانه 350 کارتن به وزن تقریبی چهار تن برای 

توزیع به اتحادیه تحویل داده می شود.
رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشــان 
شهرستان زنجان گفت: در این اتحادیه تخم مرغ 
های تحویلی را در اختیار مباشــران توزیع کننده 
قــرار می دهیم که عرضه آن با شــانه 175 هزار 

ریال انجام می شود.

بازگشت آرامش به بازار تخم مرغ  زنجان با ورود بخش دولتی

 رییس سازمان پسماند شهرداری زنجان 
از بی توجهی برخــی از درمانگاه ها به  تفکیک 

زباله های عفونی در زنجان خبر داد.
شهرام فرحبخشــیان در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، در مورد علت منتفی شدن راه اندازی 
کارخانه تولید برق از زباله های شهری در زنجان 
اظهار کرد: قرار بود این پروژه بر پایه فراخوانی 
که سازمان پسماند زنجان در سال های گذشته 

داشت در زنجان ایجاد شود.
وی با اشــاره به اینکه سرمایه گذاری جهت راه 
اندازی کارخانه تولید برق از زباله های شهری 
اعالم آمادگی کرده بود تصریح کرد: شوربختانه 
سرمایه گذار این پروژه خارجی بود که به دلیل 
نوســانات ارزی و تحریم های اقتصادی رغبتی 
برای سرمایه گذاری نداشــت که در نهایت از 

سرمایه گذاری در این حوزه منصرف شد.
رییس ســازمان پسماند شــهرداری زنجان در 
ادامه با اشاره به تهیه طرح جامع پسماند شهری 
در زنجان بیان کرد: نســبت به انتخاب شرکت 

مشاور برای تهیه این طرح اقدام شده است.
وی بــا تاکیــد براینکه این طــرح به صورت 
منطقــه ای در زنجان و ایجرود تهیه می شــود 
گفت: این طرح بر پایه مصوبه کارگروه پسماند 

مدیریت استان تهیه می شود.
فرحبخشیان با اشاره به اینکه با تهیه این طرح 
سیاست گذاری هایی که در حوزه پسماند وجود 
دارد مشخص شده و عملی می شود تاکید کرد: 
هــدف از اجرای این طرح بررســی وضعیت 
اجرای سیاســت  گذاری ها اعم از دفن پسماند 
و تفکیک زباله در مبدا و مقصد بوده و با نهایی 
شدن این طرح روند دفن زباله ها نیز ساماندهی 

می شود.

وی همچنین با اشاره به نصب باسکول در محل 
دفن زباله ها و رصد میزان تولید روزانه زباله های 
شهری به منظور عملیاتی کردن برنامه های حوزه  
پسماند افزود: با نصب باسکول برنامه ریزی ها 
دقیق انجام می شود و در حال نیز روزانه حدود 
420 تن زباله به محل دفن زباله  شــهری مهتر 

وارد می شود.
فرحبخشیان در ادامه به موضوع فرهنگ سازی 
تفکیک زباله های شــهری در زنجان اشــاره و 
عنوان کرد: اقدامات بســیار خوبی در این باره 
در زنجان انجام شــده و امیدواریم بتوانیم این 

فرهنگ را در زنجان نهادینه کنیم.
وی در ادامه همچنین به موضوع دفن زباله های 
بیمارســتانی در زنجان اشــاره و  عنوان کرد: 
همه بیمارســتان ها نســبت به بی خطر سازی 

زباله هــای عفونی اقــدام می کننــد و بعد از 
اتوکالو)بی خطرســازی( زباله های بیمارستانی 

نسبت به دفن آنها اقدام می شود.
رییس سازمان پسماند شهرداری زنجان خاطر 
نشــان کرد: دفن زباله های بیمارســتانی بعد از 
بی خطر سازی توسط شــهرداری بر پایه شیوه  

نامه ارائه شده انجام می شود.
وی با تاکید براینکه یکی از موضوعاتی که در 
حوزه پسماند وجود دارد باال بودن خطر ابتالی 
پاکبانان به کرونا اســت عنوان کرد: شوربختانه 
برخــی از مراکــز خدمات درمانــی زباله های 
عفونــی را همراه بــا دیگر زباله ها در ســطل 
زباله های شهری می ریزند و بی توجهی به این 
موضوع احتمال ابتالی پارکبانان به بیماری های 

مختلف وجود دارد.

 رییس سازمان پسماند شهرداری زنجان خبر داد؛

بی توجهی برخی از درمانگاه ها 
به  تفکیک زباله های عفونی در زنجان
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معاونوزیربهداشتعنوانکرد؛

ماجرای واردات واکسن روسی
 واکنشبهادعاهایمنتقدان

 معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا 
و دارو، در واکنش به واردات واکســن، از سازمان 
غذا و دارو به عنوان فصل الخطاب در تایید واکسن 

های وارداتی نام برد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شانه ساز، در 
واکنش به حاشیه های واکسن روسی کرونا و لزوم 
برخورداری از تاییدیه ســازمان جهانی بهداشت، 
گفت: ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به 
عنوان عالی ترین مرجع علمی در کشور که 10 سال 
قبل، از ســازمان بهداشت جهانی تاییدیه واکسن 
را دریافــت کردیم که به این معناســت که اگر ما 
واکسنی را تأیید کردیم، سازمان جهانی بهداشت 
مجوز مصرف آن را حتی در دیگر کشورها عالوه 
بر ایران داده است. بنابراین اظهاراتی مبنی بر اینکه 
سازمان غذا و داروی ایران نمی تواند در این زمینه 
اقــدام کند، حرف بی ربطی اســت و من تعجب 
می کنم که برخی در موضوعاتی اظهارنظر می کنند 

که اصاًل در حیطه کاری آنها نیست.
وی افزود: واقعیت این است که در درجه اول تولید 
واکسن مدنظرمان اســت. البته خوشبختانه وزیر 
بهداشت شخصاً به دلیل تخصصی که در این حوزه 
دارند، در درجــه اول در بحث تولید و در درجه 
بعد در حوزه واردات کاماًل نظارت می کنند. برنامه 
ما به هیچ وجه این نیســت که واکسنی را که در 
کشور مبدا مصرف ندارد، وارد کنیم. به هیچ عنوان 
این خبر صحیح نیست و کاماًل کذب است و من 
آن را تکذیب می کنم. حتی بسیاری از کشورهای 
منطقه که صحبت بود که دارند قبل از ما واکســن 
را تحویل می گیرند که فاز سه کلینیکال تریال بود.

شانه ســاز با بیان اینکه واکسن چهار فاز مطالعات 
بالینی دارد، گفت: در شــرایط حال دنیا که کرونا 
به صورت گسترده تلفات می گیرد، سازمان جهانی 
بهداشت و مراجع رسمی را متقاعد کردند که فاز 
سه مطالعه بالینی را بپذیرند. واکسنی که این روزها 

درباره آن بحث می شــود که یک واکسن روسی 
اســت، فاز ســوم مطالعه بالینی را گذرانده است 
 EUL و از 15 کشــور مجوز مصــرف اورژانس یا
را دریافت کرده اســت. همچنین عالوه بر کشور 
سازنده در کشورهای دیگر مانند برزیل، آرژانتین، 
الجزایر و حتی اتحادیه اروپا خریدار این واکســن 

هستند.
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: ما نمی خواهیم 
تبلیغ این واکسن را کنیم، اما اظهارات غیرکارشناسی 
و بدون اطالع کافی که انجام می شود، به نوعی فکر 

می کنم بیشتر اغراض سیاسی و تجاری پشت آن 
است تا نگرانی از بابت سالمت مردم. به هر حال 
ما ســبد واکسن را مدنظر داریم. سیاستی که وزیر 
بهداشــت بر پایه مصوبات کمیته کشوری و ملی 
کرونا برای ما ترسیم کردند و خودشان شخصاً در 
جلســات حضور دارند، مشخص کردند که همه 
سبدی که در حوزه واکسن کرونا دارد در نظر گرفته 
می شود باید فاز ســوم مطالعه بالینی را طی کرده 
باشد. ما اگر واقعاً می توانستیم واکسن خودمان را و 
تولیدات خودمان را تا قبل از بهار برسانیم، تهیه و 

تأمین را از همین االن واکسن داخلی قرار می دادیم، 
اما از آنجایی که تولید واکســن خودمان به اواخر 
بهار کشــیده می شود و در این مدت ممکن است 
تعدادی از هموطنان مان سالمت شــان را از دست 
دهند، کشور به این جمع بندی رسیده که از انواع 
واکسن وارداتی مطمئن و با کیفیت استفاده کند. به 
رغم اینکه بحث اصلی ما استفاده و تأمین واکسن 

از منابع داخلی خواهد بود.
شانه ســاز گفت: در این فاصله برنامه ریزی شده 
که چند میلیون دوز واکسن از کشورهای مختلف 

نه فقط روســیه وارد شود و ســازمان غذا و دارو 
به عنوان مرجــع این موضوع که باید تاییدیه های 
الزم را صادر کند، بر پایه مستنداتی که مراجع بین 
المللی می پذیرند، بررســی و کارش را به صورت 
ویــژه انجام می دهد. باز هــم تاکید می کنم که در 
درجه اول تولید داخل مدنظر ما است و بعد انواع 
وارداتی مطمئن که بدانیم ســالمت مردم به خطر 
نمی افتد و واردات آنها را مدنظر قرار خواهیم داد.

وی تاکید کــرد: اظهارنظر افراد برای خودشــان 
محترم است، اما نظر سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت در این زمینه فصل الخطاب است. اینکه 
فردی که رشــته تخصصی او چیز دیگری است، 
اما در حوزه داروســازی و واکسن دخالت کرده، 
قضاوت های خام کرد و منجر به تشــویش اذهان 
عمومی می شود، واقعاً درست نیست. کما اینکه ما 
در حوزه تخصص و کار دیگران نمی خواهیم ورود 
کنیم. ما داریم پیچیده ترین داروها را تولید می کنیم، 
همه این ها در ســازمان غذا و دارو و آزمایشــگاه 

مرجع بررسی شده و به آنها مجوز می دهد.

شانه ســاز افزود: بررســی و تأیید این داروها و 
واکســن ها، بعضاً مراحلی پیچیده تر از تولید دارد. 
سازمان غذا و دارو 10 سال قبل، از سوی سازمان 
جهانی بهداشــت به عنوان یکــی از مراجعی که 
می توانیم مجوز تأیید و مصرف واکســن را ارائه 
دهیم، تاییدیه دریافت کرده اســت. حال عده ای 
پیدا می شــوند و می گویند خیر اگر از فالن کشور 
خارجی مجوز نداشته باشد یا فالن مرجع خارجی 
تأیید نکرده باشد، ســازمان غذا و دارو نمی تواند 
مجــوز ارائه دهد. من فکر می کنم این اظهارات یا 
از روی بی اطالعی است یا از روی غرض ورزی 
اســت و یا اینکه خودشــان را کم می بینند و باور 
ندارند. وگرنه ما در سال 1391 مجوز تاییدیه را از 

سازمان جهانی بهداشت کسب کرده است.

نامه 98 عضو نظام پزشکی 
به روحانی درباره 

واکسن کرونا
 سازمان نظام پزشــکی کشور اعالم 
کرد که 98 نفر از اعضای از نمایندگان مجمع 
عمومی این ســازمان در نامــه ای به رییس 
جمهور خواستار » بررسی بیشتر برای خرید 

واکسن مطمئن و معتبر کرونا« شدند.
به گزارش ایســنا، در بخشی از این نامه که 
در سایت سازمان نظام پزشکی منتشر شده با 
اشاره به آنچه »نبود اطالعات شفافی از مراحل 
تحقیق و ساخت واکسن روسی اسپوتنیک 
V » خوانده شــده،   آمده اســت: »مدارک و 
مستندات و دالیل تایید این واکسن در اختیار 
صاحب نظران جامعه پزشــکی قرار نگرفته 
است. بدیهی است جامعه پزشکی کشور پس 
از یکسال تالش، چشم انتظار تدبیر و اقدامی 
عاجل برای واکسیناسیون سراسری با واکسنی 
معتبر که روند علمی و معقول تایید و تهیه را 
طی کرده باشــد، است و انتظار دارد که با در 
نظر گرفتن جمیع شرایط نسبت به خریداری 
بهترین واکســن های موجود دنیا از شرکت 

های چند ملیتی اقدام گردد.«
در بخــش دیگری از این نامه همچنین گفته 
شده  که »واکســن مذکور توسط هیچ یک 
از منابع معتبر جهانی تایید نشده است و اثر 
بخشی و بی خطری آن توسط مجامع جهانی 
و حتی شخصیت های علمی ستاد کرونا هم 

مورد تشکیک قرار گرفته است.«

خوراکی های ارزان قیمتی 
که عامل بیماری 
کبد چرب شدند

 به هر فروشگاه خواربارفروشی بروید 
و احتمــاال در صف پرداخت قــرار گرفته 
باشید، غالت شیرین، نوشیدنی های شیرین و 
شیرینی های مختلفی را مشاهده خواهید کرد. 
این غذاهای فرآوری شــده مقرون به صرفه و 
خوشمزه هستند، زیرا با شربت ذرت فروکتوز 
ارزان قیمت شیرین می شــوند. شوربختانه، 
نتایج تحقیق کنونی نشــان می دهد که این 
عادات غذایی ارزان قیمت باعث بیماری افراد 

می شود.
به نقل از نیوز، محققــان می گویند مصرف 
زیاد فروکتوز می تواند باعث تجمع چربی در 
اطــراف اندام ها و منجر به بیماری به نام کبد 

چرب غیرالکلی )NAFLD( شود.
گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو 
ایاالت متحده، به تازگــی دریافتند در ابتال به 
بیماری کبد چرب، روده نقش بسزایی دارد 
و محافظت از روده می تواند از آسیب کبدی 
جلوگیری کند. این بیماری یکی از شایع ترین 
علل بیماری مزمن کبدی در جهان اســت و 
می تواند به شــرایط جدی تری مانند سیروز، 
سرطان کبد، نارســایی کبدی و مرگ منجر 

شود.
دکتر مایکل کارین، استاد برجسته داروسازی 
و آسیب شناسی دانشکده پزشکی کالیفرنیا سن 
دیگو )UC( اظهار کرد: این یافته ها به رویکردی 
اشاره دارد که می تواند از بروز آسیب کبدی 

جلوگیری کند.
نتایــج مطالعات نشــان می دهد که مصرف 
فروکتوز با چندین بیمــاری مزمن ازجمله 
بیماری های قلبی و ســرطان نیز ارتباط دارد. 
هنگامی که فروکتوز مصرف می شود توسط 
آنزیمی به نام فروکتوکیناز در روده ها هضم 
می شود. دانشــمندان با دقت این روند را در 
موش ها بررسی کردند. آنان به موش ها مقدار 
زیادی فروکتوز یا ترکیبی از فروکتوز و چربی 
دادند. در هر دو مورد، متابولیســم فروکتوز 
پروتئین های محافظت کننده از روده را مسدود 
کرد و باعث ایجاد »روده  نشتی« شد و سموم 
به جریان خون نفوذ کردند. وقتی این سموم 
به کبد رســیدند، باعث التهــاب و افزایش 
رسوبات چربی شدند؛ به عبارت دیگر موش ها 

به بیماری کبد چرب مبتال شدند.
موش ها هنــگام تغذیه با مقادیــر زیادی از 
فروکتوز و چربی، بیماری حتی شدیدتری را 
تجربه کردند. اما با کاهش میزان فروکتوز در 
رژیم غذایی به حداقل میزان ممکن، کبد آن ها 
سالم ماند )این میزان می تواند با میزان فروکتوز 
دریافتی از مصرف میوه مطابقت داشته باشد(.
کارین افزود: »کامال واضح است که فروکتوز 
موجب آلودگی روده می شــود و اگر از سد 
روده عبور نکند، فروکتوز آسیب کمی به کبد 

وارد می کند.«
اگرچه ممکن است استفاده از این یافته ها برای 
افرادی که به بیماری NAFLD مبتال هســتند، 
خیلی کاربردی نباشند اما محققان معتقدند این 
یافته ها موجب امیدواری در درمان های آینده 

خواهد شد.

خبــر

 بخش جدایی ناپذیر از واکنش بسیاری از 
جوامع به بیماری همه گیر کووید- 19 محدودیت 
در فعالیت های اجتماعی است. شکی نیست که 
چنین محدودیت هایی )خانه نشینی( به جلوگیری 
از شیوع بیماری کمک کرده و درنتیجه جان افراد 

را نجات داده است.
به نقل از سایکولوژی نیوز، بااین حال، این پاسخ ها 
مشــکالت خود را به همراه دارد که باید شناخته 
شــود. یکی از این مســائل تنهایی است که ادعا 
می شود در زمان خانه نشینی، افراد زیادی را تحت 

تاثیر قرار داده است.
شرکت های رســانه های اجتماعی اظهار کردند: 
فناوری آن ها به سرعت می تواند کمک مهمی در 
این زمینه ارائه دهد و از آغاز همه گیری قســمت 
اصلی کمپین های تبلیغات این شــرکت ها بوده 
اســت. بااین حال، نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که تاثیر رسانه های اجتماعی بر تنهایی خانه نشینی 
پیچیده اســت و در مواردی استفاده از شبکه های 
اجتماعی به کاهش این مشــکل کمک نکرده و 

نخواهد کرد.
درک دقیق احســاس تنهایــی در افراد به راحتی 
ممکن نیســت و به طور چشــمگیری با برآورد 
تنهایی قبل از خانه نشــینی متفاوت است. موارد 
منتشر شــده قبل از بیماری کووید در مجله های 
دانشگاهی نشــان می دهد، به طورکلی حدود 10 
درصد از جمعیت، تنهایی را تجربه می کنند، اما این 
نتایج از گزارشی به گزارش دیگر و از گروه سنی 
به گروه سنی دیگر متفاوت است. به ویژه قبل از 
شیوع بیماری کووید افراد مسن در معرض خطر 
بودند و بین 30 تا 100 درصد این گروه احساس 

تنهایی می کردند.
در مقابل، یک نظرســنجی دوران خانه نشــینی 
دوهفته ای در زمان شــیوع بیماری کووید نشان 
داد که حدود 25 درصد از کل جمعیت احساس 
تنهایی می کنند. این رقم به بیش از یک ســوم این 
آمار در افراد بین 18 تا 34 ســال رسید که نشان 

می دهد که این تاثیر بر افراد جوان متفاوت است.
در یک مطالعه طولی تاثیر بیشــتر خانه نشینی در 
افراد جوان دیده شــد و نشــان داد که جوان ی، 
زن، فقیر و دانشجو بودن از عوامل خطر احساس 

تنهایی در زمان خانه نشینی است.
مطالعه اخیر همچنین حاکی از آن است که تنهایی 
به طورکلی در زمان  خانه نشــینی افزایش نخواهد 
یافت، اما برای این گروه های خطر افزایش می یابد. 
نقش رســانه های اجتماعی را در همین ارتباط، 
می توان در کاهش احتمالی تنهایی خانه نشینی در 

نظر گرفت.
حضور رسانه های اجتماعی در زندگی اکثر افراد 
عاملی برای تنهایی در زمان خانه نشــینی نیست 
و مهم ترین نکته این اســت کــه برخی گروه ها 
تنها می شــوند و گروه هایی مانند جوانان و زنان 
بیشــتر تمایل به اســتفاده بیشــتر از رسانه های 
اجتماعی دارند. آیا این واقعیت نشان می دهد که 
رسانه های اجتماعی در کاهش تنهایی خانه نشینی 

موثر نیســتند؟ پاسخ به این پرسش دشوار است، 
زیــرا نمی دانیم با عدم دسترســی این گروه ها به 

رسانه های اجتماعی چه اتفاقی می افتد.
شواهد نشان می دهد که در زمان خانه نشینی افراد 
جوان تر بیش از گذشــته از شبکه های اجتماعی 
اســتفاده کرده اند. محققان دریافتند که 75 درصد 
نوجوانان بســیار بیشــتر از قبل از رســانه های 
اجتماعی اســتفاده کرده اند. یکــی از محققان در 
بررسی دانشگاه آکســفورد اظهار کرد: شاید این 
خبر خوبی برای کنار آمدن با خانه نشینی باشد و 
می توان از فناوری دیجیتال برای مدیریت تنهایی 
خانه نشینی استفاده کرد. تحقیقات دیگر تصویری 
نسبتا پیچیده تر از تاثیرات رسانه های اجتماعی بر 

تنهایی خانه نشینی ارائه می دهند.
 به نظر می رسد اســتفاده از شبکه های اجتماعی 
در خانه نشــینی با دو مورد اضطــراب و تنهایی 
مرتبط باشد. این دو عامل روان شناختی استفاده از 
شــبکه های اجتماعی را به طرق و با نتایج کامال 

متفاوت پیش می برند. افراد مضطرب از رسانه های 
اجتماعی برای جستجوی اطالعاتی در مورد نحوه 
مقابله با بیماری همه گیر استفاده می کنند و به نظر 

می رسد باعث خرسندی آنان می شود.
حداقل دو مورد برای افزایش خرسندی تااندازه ای 
موثر است و گاهی می تواند این روند را معکوس 
کند. اولین عامل کنجکاوی است. افراد مضطرب 
برای مقابله با عدم اطمینان و نگرانی های خود از 
اینترنت استفاده می کنند. در ابتدا جستجو، آنان را 
با تسکین بخشی اضطراب، شاد می کند و باعث 
افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی خواهد شد.
بااین حال، افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی 
در افراد، ممکن است باعث افزایش استرس شود. 
در مرحله بعد، دسترسی به اطالعات متناقص که 
در نتیجه استفاده از شبکه های اجتماعی و دسترسی 
به اطالعات زیاد امکان پذیر می شــود، می تواند 
برخالف کاهش اســترس، آن  را افزایش دهد. در 
گذشــته، درباره عواقب منفی اضافه بار اطالعاتی 

سیســتم عامل های ارتباطات دیجیتال بحث شده 
است.

افراد تنها تمایل دارند در همه گیری کووید برای 
برقراری ارتباط با دوســتان و خانــواده خود از 
شبکه های اجتماعی استفاده کنند. نتایج تحقیقات 
نشان می دهد که انزوای اجتماعی احساس شده 
توسط این افراد در زمان خانه نشینی، به احتمال زیاد 
دیدگاه آنان را نسبت به تنهایی خود تقویت می کند 
و باعث می شود تا از طریق عضوشدن در گروه ها 

با دیگران ارتباط برقرار کنند.
بااین حال، این شــکل از تماس اجتماعی آنان را 
راضی نمی کند. این یافته های منفی نباید تعجب آور 
باشد، زیرا پیش ازاین، ثابت شده است که شبکه های 
اجتماعی در واقع تنهایی را کاهش نمی دهند، بلکه 

افزایش چنین احساساتی را به دنبال دارد.
این مشــکل ممکن اســت به ویژه در جوانان و 
زنان بروز کند. گروه هایی که تمایل دارند تا حد 
زیادی و یا به طور متوسط در مقایسه های اجتماعی 

شرکت کنند.
یافته های این بررسی نشــان می دهد، درحالی که 
مرور شــبکه های اجتماعی باعث کاهش تنهایی 
می شــود، تعامل با آن با افزایــش تنهایی مرتبط 
است. بنابراین، به نظر می رسد در زمان خانه نشینی 
رســانه های اجتماعی موجب تنهایی می شوند. 
بااین حال، شــواهدی نشان می دهد که این موارد 

ممکن است محدود باشد.
استفاده اندک و درست از منابع اطالعاتی ممکن 
اســت به کاهش اضطراب کمک کند، اما مدرک 
قانع کننده ای مبنی بر تاثیر آن بر تنهایی و همچنین، 
مبنی بر اینکه این شکل از فناوری جایگزین واقعی 
دیگر اشکال ارتباط اجتماعی )برای مثال، تلفن( 

است،  شواهد قانع کننده ای نیست.
تا زمانی که ارتباط اجتماعی رودررو ایمن نباشد، 
ممکن است الزم باشد در مورد پشتیبانی از افراد 
تنها در زمان خانه نشینی به روش های دیگری غیر 

از رسانه های اجتماعی بیاندیشیم.

آیا فناوری در تنهایی ناشی از خانه نشینی تاثیر منفی دارد؟

 یک گزارش مســتقل هشدار داده است که 
بزرگترین شرکتهای دارویی جهان با وجود واکنش 
فزاینده به شــیوع کوویــد 19، آمادگی کمی برای 

بیماری همه گیر بعدی دارند.
به گزارش ایســنا، بنیاد دسترســی به دارو که یک 
ســازمان غیرانتفاعی در هلند اســت در گزارشی 
مستقل، شیوع ویروسی موسوم به Nipah در چین با 
میــزان مرگ و میر تا 75 درصد را به عنوان خطری 
بالقوه برای همه گیری بعدی برجسته و اعالم کرده 
است که شرکتهای داروسازی بزرگ که هم اکنون 

بر بیماری کووید-19 تمرکز دارند برای مقابله با آن 
آماده نیستند.

روزنامه گاردین به نقل از مدیر اجرایی بنیاد دسترسی 
به دارو نوشت: این ویروس بیماری عفونی نوظهور 
دیگری اســت که میتواند نگران کننده باشد و همه 

گیری بعدی میتواند عفونت مقاوم به دارو باشد.
این ویروس کمیاب اســت و از طریق خفاش میوه 
خوار گسترش پیدا می کند که می تواند موجب بروز 
عالئم مشابه با آنفلوآنزا شده و به مغز آسیب بزند. 
همچنین طبق اعالم ســازمان جهانی بهداشت این 

ویروس می تواند با التهاب مغز همراه باشد.
در سال 2018 شیوع این ویروس در ایالت کراال در 
هند جان 17 تن را گرفت. در آن زمان کشورهایی 
همچون عربستان و امارات متحده به دلیل شیوع این 
ویروس واردات میوه و سبزیجات منجمد و فراوری 

شده را از این ایالت ممنوع اعالم کردند.
به گزارش ایســنا به نقل از گاردیــن، در گزارش 
دستیابی به شاخص پزشکی در سال 2021، اقدامات 
20 شرکت داروســازی برجسته جهان در راستای 
دسترسی بیشــتر به داروها، واکسن ها و روشهای 

تشخیص بیماری بررســی شده است. این تحقیق 
نشان داد که تحقیقات در زمینه بیماری کووید-19 
در سال گذشــته افزایش یافته است اما دیگر همه 

گیری های خطرساز مورد توجه قرار نگرفته است.
بر پایه گزارش دوســاالنه بنیاد، ایــن یکی از 10 
بیماری عفونی از 16 بیماری اســت که توســط 
سازمان بهداشت جهانی به عنوان بزرگترین خطر 
برای بهداشت عمومی عنوان شده اما در خط تولید 
شرکت های دارویی جهان، هیچ پروژه ای برای آنها 

در نظر گرفته نشده است.

یکگزارشمستقلهشدارداد؛

بزرگترین شرکتهای دارویی جهان برای بیماری همه گیر بعدی آماده نیستند
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ثبات و آرامش 
در بازار خودرو

 بررســی بازار خودروی پایتخت در 
روز گذشته )یکشنبه، 12 بهمن ماه( حاکی از 

ثبات قیمت ها و رکود در معامالت است.
به گزارش ایرنا، هرچند نرخ ارز در روزهای 
گذشته اندکی آهنگ افزایشی گرفته بود، اما 
تاثیر کمی در بازار به همراه داشت و همچنان 
قیمت ها همچون چند روز گذشته ثابت مانده 

است.
به گفته »نعمت اله کاشانی نسب« نائب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران، بازار 
خودرو از حدود سه شــنبه هفته گذشته آرام 
شــده و شــاهد افزایش یا کاهش قیمت ها 

نیستیم.
وی با اشاره به راه افتادن تدریجی معامالت، 
بیان داشت: اکنون فرصت مناسبی برای خرید 
خودرو از سوی مصرف کنندگان واقعی است 
تا بتوانند خودرویی برای شب عید در اختیار 

داشته باشند.
دو  قیمت  کاشانی نســب خاطرنشــان کرد: 
خودروی شــاخص بازار یعنی پراید 131 به 
حدود 103 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 

نزدیک به 185 میلیون تومان رسیده است.
به گــزارش ایرنا، امروز در گروه ســایپا هر 
دســتگاه تیبا صندوق دار 109 میلیون تومان، 
تیبا 2 حدود 120 میلیون تومان، ســاینا 125 
میلیون تومان و کوئیــک 129 میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه پژو 405 
جی. ال. ایکس 178 میلیون تومان، سمند ال. 
ایکس 183 میلیون تومــان، پژو 206 تیپ 5 
حدود 245 میلیون تومان، پژو پارس معمولی 
200 میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 288 
میلیون تومان، دنا معمولی 250 میلیون تومان 
و دنا پالس دنده اتوماتیک توربوشــارژ 410 

میلیون تومان قیمت دارد.
بازار خودروهای خارجی متاثر از نرخ ارز و 

سیاست های دولت
همچنین یک فعال بازار خودروهای خارجی 
به ایرنا گفت: انتظار می رفت روند کاهشی که 
از ماه های گذشته در بازار به وجود آمده بود 
تداوم یابد، اما افزایش نرخ ارز مانع این روند 
شد. »کوروش طواحن« افزود: اکنون قیمت ها 
نسبت به هفته گذشته کمی باالتر رفته و ثابت 
مانده، اما همچنان معامالت در حداقل خود 
اســت. وی بیان داشــت: پیش بینی وضعیت 
آینده بازار به نرخ ارز و سیاســت های دولت 
بستگی دارد. کارشناس دیگری با اشاره به عدم 
اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 
بــرای واردات خودرو، گفت: این موضوعی 

است که همه فعاالن بازار به آن واقفند.
وی ادامه داد: معامــالت در بازار خودروهای 
خارجی به راه افتاده، اما در حداقل خود است.
 NX به گزارش ایرنا، امروز هر دستگاه لکسوس
فول امکانات مدل 2017 در همان قیمت 3.2 
میلیارد دالر ماه های قبل باقی مانده و سانتافه 
صفر کیلومتر با قیمت 1.9 میلیارد دالر عرضه 
می شود، اما در این قیمت ها خریداری ندارند.

تیگوان صفر کیلومتر مشکی رنگ مدل 2018 
بیش از 2.7 میلیارد تومان و نوع سفید رنگ آن 

2.2 میلیارد دالر قیمت دارد.
همچنیــن خــودروی بــی. ام. و 730 فول 
امکانات مدل 2017 حدود 6.8 میلیارد تومان 

قیمت دارد.
در دســته مونتاژی ها نیز پــژو 2008 صفر 
کیلومتر مــدل 98 حدود 830 میلیون تومان، 
سیتروئن ســی 3 صفر کیلومتر 870 میلیون 
تومان و مزدا 3 نزدیک به 880 میلیون تومان 

قیمت دارد.

ورود قیمت سکه 
به کانال 11 میلیونی

 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید دیروز )یکشــنبه( با افزایش 110 هزار 
تومانی نســبت به روز شنبه 11 میلیون و 50 

هزار تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، ساعت 14 و 30 دقیقه دیروز 
)12 بهمن ماه( ارزش ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید بــه 11 میلیون و 50 هزار تومان 
رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 

میلیون و 850 هزار تومان معامله شد.
همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 
هزار تومان، ربع ســکه چهار میلیون و 100 
هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و 

300 هزار تومان معامله شد.
عالوه براین، در بــازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیــون و 102 هزار 
تومــان و هر مثقال طال به چهار میلیون 775 

هزار تومان رسید.
انس جهانی طال نیز امــروز یک هزار و 848 

دالر و 20 سنت فروخته شد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه هفته گذشته )30 دی(  
قیمت سکه تاکنون با باقی ماندن در کانال 10 
میلیون تومانی، هــر روز با افزایش یا کاهش 

روبه رو شده است.
بررســی ها نشــان می دهد هفته های گذشته 
قیمت ســکه و طال متاثر از بــازار ارز روند 
کاهشــی داشته و سیر نزولی قیمت ارز روی 

بازار طال موثر بود.

خبر

 اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایی اظهار داشــت: هر کارشــناس 
منصفی ناگزیر است علیرغم همه انتقاداتی 
که به جهت گیری های اتخاذ شده از هیئت 
وزیران داشــته در مقایسه با آنچه که در 
کمیســیون تلفیق انجام داده با قاطعیت 
بگوید که هزاران رحمــت بر دولت در 
مقابل آنچه کمیســیون تلفیق انجام داده 

است. 
به گزارش ایلنا؛ فرشــاد مومنی در مورد 
افزایش بودجه عمومی کشور در کمیسیون 
تلفیق اظهار داشت: در حالیکه شدیدترین 
انتقــادات چه از ناحیــه بخش عمومی، 
دانشگاهی و جامعه مدنی و چه از ناحیه 
طیف های مختلف فکری و سیاسی درون 
مجلس بر انبســاط افراطی نزدیک بر 46 
درصدی ســند الیحه بودجه سال 1400 
نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود 
که رسانه ها و حلقه های مختلف ذینفعان 
بحث می کردند؛ با کمال شگفتی و نگرانی 
شدیدتر شــاهد این هستیم که کمیسیون 
تلفیق یک رشــد نزدیک به 35 درصدی 
به آن انبساط مالی افراطی پیش بینی شده 
در سند الیحه بودجه 1400 اعمال کرده 
و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار 
خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد 
و نظر کمک خواست تا با روشنگری های 
بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس را 
متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه ساز 

این تحول چشمگیر بکنند.
وی ادامــه داد: ایــن موضــوع یاس و 
ســرخوردگی جدید و بسیار خطرناک تر 
راجع به ماهیت جهت گیری های مجلس 
جدیــد را پدید مــی آورد و آنهایی که با 
اوصاف انقالبی و از این قبیل مورد خطاب 
قرار می دادند به واقع جای شگفتی است 
که چگونه کســانی را به کمیسیون تلفیق 
فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام 
دهند و انــدازه بودجه عمومی را از 841 
هزار میلیارد تومان به 1143 هزار میلیارد 

تومان برسانند.
مومنی تصریح کرد: ابتدایی ترین نکته در 
این زمینه این است که در چارچوب همان 
رویکرد حکومــت کوته نگرانه، رانتی و 
حامی پرورانه که شوربختانه در اقتصادهای 
توسعه نیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان 
محترم کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از 
همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه و 
هیئت وزیران ربودند و جلوه هایی از در 
افتادن در دام رویکرد چرتکه ای به بودجه 
از خود نشان دادند. هر کارشناس منصفی 
ناگزیر اســت علیرغم همه انتقاداتی که 
به جهت گیری های اتخاذ شــده از هیئت 
وزیران داشــته در مقایسه با آنچه که در 
کمیســیون تلفیق انجام داده با قاطعیت 
بگوید که هزاران رحمــت بر دولت در 
مقابل آنچه کمیســیون تلفیق انجام داده 

است.

استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی 
خاطرنشان کرد: من در نهایت خضوع و 
ادب به نمایندگانی که باید در صحن علنی 
مجلس تصمیم بگیرند گوشزد می کنم؛ در 
اقتصادهایی که با بحران قســمت عرضه 
کل روبه رو هســتند انبساط افراطی مالی 
به معنای پرتاب کردن کل فرودســتان به 
انتهای باتالق فالکت و فقر خواهد بود و 
این مسئله فراتر از آن چیزی است که در 
کشورهای صنعتی به عنوان سوء استفاده 
از توهم پولی شهروندان در آستانه سیکل 
سیاســی از آن نام برده می شود. بنابراین 
با اطمینــان عرض می کنم اگر نمایندگان 
مجلــس در صحــن علنی ایــن اوضاع 
وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه 
کمیسیون تلفیق را اصالح نکنند ما چشم 
اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در 
3 سال گذشته با آن روبرو بودیم، خواهیم 

داشت.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید توجه 
کنند؛ حتی اگر برای عزیزانی که این کار 
را انجام دادند حسن نیت قائل بشویم که به 
حکم اخالق دینی باید اینگونه باشد به آنها 
گوشزد کنید که حسن نیت برای پیشبرد 
منطقی امور الزم اســت اما کافی نیست، 
شــرط کفایت کاربست عقل و درایت و 

تمکین نسبت به نظر کارشناسی است.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به عواقب 
افزایش شاخص فالکت در کشور گفت: 
به صراحــت می گویم بر پایــه آخرین 
انبساطی  تحلیل ها دود این سیاست های 
افراطی به چشم فرودست ترین الیه های 
اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم 

تنیدگی میان تــورم و بیکاری در اقتصاد 
ایران با ابعاد بی سابقه ای از فالکت روبرو 
خواهیم شد. نمایندگان مجلس باید توجه 
کنند که خود قوه مجریه در این زمینه به 
ویژه در ســال های گذشته به اندازه کافی 
سهل انگاری داشته و کافیست که به روند 

شاخص  تحوالت 
فالکــت در دوره 
تا  سال های 1396 
آبان 1399 مراجعه 
کنید تــا ببینید در 
حالی که شاخص 
ســال  در  فالکت 
1396 در حــدود 
19.8 درصــد بود 
در سال 97 از مرز 
37 درصد، در سال 
98 بــه 45 و نیم 
درصــد و در آبان 
آســتانه  به   1399
رسیده  درصد   70

است.
موسســه  رییس 
دیــن و اقتصــاد 
یادآور شد: در این 

زمینه تجربه دولت احمدی نژاد نسبت به 
همه دولت های دیگر تاسف بارتر و تامل 
برانگیزتر بود. چون آنها نیز دم از عدالت 
و آوردن نفت به ســفره مردم و توجه به 
فرودستان می کردند اما شاخص فالکت در 
ماه های پایانی مسوولیت آقای احمدی نژاد 
به دو برابر این شاخص در ابتدای آغاز به 
کار آن دولت رسیده بود. من به نمایندگان 

مجلس ســفارش اکید می کنم که به ویژه 
به مســئله درهم تنیدگی میان به فالکت 
انداختن مردم و تعمیق فســاد هم توجه 
داشــته باشــند. عبرت گیری از آنچه از 
1396 در کشور پدیدار شده در این زمینه 
می تواند به اندازه کافی گویا باشد. در حالی 
که رتبه ایران از نظر 
اقتصادی  پاکدامنــی 
در ســال 1396، در 
میان 180 کشور رتبه 
130 بود با رویه های 
مالی  انبساط  افراطی 
سیاســت های  و 
اشتغال زدا،  و  تورم زا 
هشت  ســقوط های 
پلــه ای  در 97 و 98 
داشــتیم یعنی کشور 
نسبت به ســال 96، 
16 پلــه نســبت به 
پرفساد  کشــورهای 
سقوط کرد و در سال 
گــزارش   99 و   98
ســازمان شــفافیت 
می گوید  المللی  بین 
دوباره یک سقوط سه 
پله ای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله 
96 تا 99 نزدیک به 19 رتبه ســقوط به 
سمت پروفسادترین کشورهای جهان را 

تجربه کرده ایم.
وی با انتقاد از برنامه تعدیل ســاختاری 
گفت: نمایندگان مجلس باید توجه کنند 
کســانی که برنامه شوم تعدیل ساختاری 
را در این ســرزمین ریشــه دار کردند و 

همه دولت های سه دهه گذشته خواسته 
یا ناخواسته دنباله روی این برنامه فسادزا 
بودنــد، شــرایطی را پدیــد آوردند که 
در آن تولیــد به مثابه عنصــر اصلی بقا، 
بالندگی و عزت کشور به کلی از مباحث 
تصمیم گیران کلیدی کشور خارج شده و 
آنها هر تصمیمی را می گیرند نه تنها اعتنا و 
اهتمامی به حل و فصل بحران های تحمیل 
شده از سیاســت های نابخردانه بر علیه 
تولیدکنندگان نداشتند برعکس فشارهای 

طاقت فرسا را بر آنها تحمیل کرده اند.
وی ادامه داد: کافی است نمایندگان مجلس 
به مسئله خطرناک و فاجعه ساز توجه کنند، 
در صورتی که شــاخص هزینه مصرف 
کننده تا پایان 1398 رشد 41.5 درصدی 
داشت داشته اســت شاخص هزینه های 
تولید در 1398 از مــرز 65 درصد عبور 
کرده است نمایندگان محترم مجلس باید 
بدانند وقتی شاخص هزینه های تولیدکننده 
از شاخص مصرف کننده بیشتر باشد به 
معنای آن اســت که کشــور را به ورطه 
سقوط بنیه تولیدی و تحمیل وابستگی های 
ذلت آور به دنیای خارج هدایت می کنند. 
من تقاضا می کنم که نمایندگان مجلس به 
ایــن موضوع توجه کنند که تا قبل از این 
شیرین کاری جدید کمیسیون تلفیق، به 
اعتبار خطاهای فاحش دولت در عرصه 
سیاست گذاری شاهد شدت یابی انتظارات 
تورمــی بودیــم و این مســئله را به کام 
سوداگران و بر علیه تولیدکنندگان و عامه 

مردم شدت خواهد بخشید.
مومنی یادآور شــد: بر پایه گزارش های 
رسمی در یک ســال گذشته تا شهریور 

99 در مقایسه با شهریور 98 در حالی که 
رشد نقدینگی 36 درصد بود رشد پول از 
مرز 80 درصد گذشــته و این کارها تنها 
انتظارات تورمی را تشــدید می کند و با 
قدرت تورم زایی بیشتر کشور را به ورطه 

سقوط می کشاند.
مومنی افزود: به افزایش بی سابقه جمعیت 
غیرفعال در تابستان 99 نسبت به 98 نگاه 
کنند که به معنای  ســرخوردگی بخش 
بزرگی از جامعه از این شیوه قاعده گذاری 
اقتصاد ملی اســت و غم انگیزتر آنکه 60 
درصد از تغییرات جمعیت بیکار مربوط 
به دارندگان تحصیالت دانشگاهی است. 
هر کــدام از اینها نشــان می دهد اگر در 
صحن علنی مجلس آنچه توسط دولت 
محترم پخت و پز شــده و به شکل واقعا 
خطرناک تر و بی منطق تر توسط کمیسیون 
تلفیق به آن دامن زده، تصویب شود کشور 
در معرض خطرناکترین شــرایط خواهد 

بود.
وی ادامه داد: ســفارش من به نمایندگان 
گرامی این است که از اعضای کمیسیون 
تلفیق و از مسووالن برنامه سازمان برنامه 
یک چشم انداز مبتنی بر اصل پاسخگویی 
به اعتبار این جهت گیری های خطرناک 
مطالبه کنند و اگر اینگونه بشود ما می توانیم 
شاهد آن باشــیم که شاقول علم و تولید 
مبنای قاعده گذاری بشــود که راه نجات 

کشور از آن دو مسیر خواهد بود.
مومنی خاطرنشان کرد: سفارش اکید من 
به نمایندگان محترم مجلس این اســت 
با آن دو شــاقول اصالحات بنیادی را در 
صحن علنی عملی کنند. یکی از مهمترین 
کلیدهای نجات کشور مربوط رویه های 
غیر متعارف در شرکت های دولتی است 
و اگر نمایندگان محتــرم عنایتی کنند و 
رییس مجلس را خطــاب قرار دهند که 
چرا علیرغم الزام قانونی هنوز بیش از دو 
ماه، گزارش دیوان محاسبات اجازه قرائت 
در صحن علنی را پیدا نمی کند می تواند از 
این مســئله یعنی اصالح آنچه در بودجه 
شرکت ها کشور را به این ورطه انداخته به 
همراه بکارگیری علم و تولید، انشااله راه 

نجاتی به کشور باز کند.
وی تصریح کرد: از همه میهن دوســتان 
و توسعه خواهان تقاضا دارم کمک کنند 
تا ســطح دانایی های اکثریت نمایندگان 
مجلس به انــدازه ای باال برود که تن به 
آنچه در ســند الیحه و کمیسیون تلفیق 
به صورت افراطی انبساط مالی و تشدید 
شــکاف بین عرضه کل و تقاضا کل و 
متغیرهای توسعه ای کشور  سقوط همه 
ندهند و کشــور را در مســیر ثبات و 
بازگردانــدن اعتماد بــه تولیدکنندگان 
و جلــب نظــر صادقانه فرودســتان و 
مشارکت آنها در ساختن کشور از بسته 
فرصت های شغلی مولد نیروی محرکه 

امیدبخشی به کشور بشوند.

فرشادمومنی؛استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی:

کمیسیونتلفیقکشوررادرلبهپرتگاهخطرناکیقرارداد
پرتابفرودستانبهانتهایباتالقفقرباسیاستهایافراطی

 یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: اقدام 
هایی مانند اصالح روند بازارگردانی شــرکت ها، 
افزایش سطح اعتبار مشــتریان و محدود کردن 
فروش سهام کالن توسط حقوقی ها را می توان به 
عنوان اقداماتی تاثیرگذار در تداوم روند صعودی 

شاخص بورس عنوان کرد.
»هومــن عمیــدی« در گفت و گو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایرنا به روند معامالت بازار سهام اشاره 
کرد و افزود: در نخستین روزهای معامالتی هفته 
گذشته شاهد بهبود وضعیت بازار و بازگشت رشد 
به معامالت این بازار بودیم اما از روز سه شــنبه 
با توجه به گمانه زنی های صورت گرفته در زمینه 
ریاســت معاون وزیر اقتصاد در سازمان بورس، 
روند بازار تغییر کــرد و بار دیگر به مدار نزولی 
بازگشت که در نهایت خبر ریاست وی منتشر و 

منجر به تداوم روند نزولی این بازار شد.
وی با بیان اینکه با رشــد شــاخص کل و ورود 
آن به کانال یک میلیــون و 250 هزار واحد، این 
ســطح مهم به عنوان مقاومتی جدی عمل کرد و 
دوباره شاهد منفی شدن شاخص کل و افت بازار 
بودیم، اظهار داشت: به نظر می رسد هنوز جریان 
نقدینگی خریدهای گسترده را در دستور کار قرار 
نداده اســت و بی توجهی متولیان و مســووالن 
بازار سرمایه به اعتماد عمومی و ضعف در روند 
اصالحات باعث تداوم روند منفی بازار شده بود.

عمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مناسب 
شرکت های بزرگ از نظر بنیادی باید رفتار هیجانی 

همراه با ترس سهامداران حقیقی در فروش سهام 
توسط مسووالن ســازمان بورس مورد شناسایی 
قرار می گرفــت و حرکت معکوس جهت ایجاد 
اعتماد در قوانین معامالتی بازار سرمایه پیش بینی 

می شد که این امر تاکنون محقق نشده است.
این کارشناس بازار ســرمایه به عوامل تاثیرگذار 

در تداوم روند صعودی معامالت بورس اشــاره 
کرد و افزود: نامتقارن کردن دامنه نوسان، اصالح 
روند بازارگردانی شــرکت ها، ایجــاد تنبیه برای 
شرکت های مختلف و تشویق برای شرکت های 
شفاف و منظم در امر بازارگردانی، افزایش سطح 
اعتبار مشتریان، محدود کردن فروش سهام کالن 

توسط حقوقی ها، ایجاد مشوق های مالیاتی برای 
شرکت های منظم در منتشر کردن اطالعات مالی، 
اعطای مشــوق های مهم به شرکت هایی که چند 
بازارگردان را برای بازارگردانی سهام خود انتخاب 
کرده اند، توجه بیشتر به اوراق تبعی و استفاده از 
ابزارهای نوین مالی از راهکارهای مناسب جهت 

تداوم روند صعودی شاخص بورس خواهند بود.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود شرایط خوب 
بنیادی در بازار اما معامالت این بازار با تاخیر در 
مســیر صعودی قرار گرفت، افزود: وجود چنین 
فضایی باعث شد تا سهام شرکت های کوچک که  
شرایط بنیادی مناسبی ندارند و از شناوری پایین 
برخوردارند، مورد توجه سوداگران و سفته بازان 
قرار بگیرند و موجب ســودی چشــمگیر برای 
عــده ای کم و زیانی هنگفت بــرای عده ای کثیر 

شوند.
عمیــدی خاطرنشــان کــرد: وجــود برخی از 
با تشــکیل  ناهماهنگی هــا در تصمیم گیری ها 
کارگروه های تخصصی و کاربردی به راحتی قابل 
پیشگیری بود، زیرا تحقق چنین امری مانع از اتخاذ 

تصمیم و عرضه های هیجانی در بازار می شد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفــت: برخی از 
اقدامات از سوی مسووالن می تواند ضرر و زیان 
ســهامداران را به حداقل رسانده و سبب کاهش 

ریسک های غیر سیستماتیک بورس شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در سطح ملی 
با هدایت مناسب نقدینگی به بخش های اجرایی 
اقتصاد و تولید همراه باشــیم باید نگاه اســتفاده 
محور از بازار ســرمایه را بــه نگاه کالن هدایت 
جریان نقدینگی به بازار ســرمایه تغییر دهیم که 
این امر جــز بازگرداندن اعتماد عمومی و اتخاذ 
تصمیم های کالن و خرد مناسب اقتصادی میسر 

نخواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد؛

اقدامات تاثیرگذار در تداوم روند صعودی شاخص بورس

دراقتصادهاییکهبا
بحرانقسمتعرضه
کلروبهروهستند
انبساطافراطیمالی
بهمعنایپرتابکردن
کلفرودستانبهانتهای
باتالقفالکتوفقر

خواهدبودواینمسئله
فراترازآنچیزیاست
کهدرکشورهایصنعتی
بهعنوانسوءاستفادهاز
توهمپولیشهرونداندر
آستانهسیکلسیاسیاز
آننامبردهمیشود
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روستا

»مشاع هامپا« نام روستایی است که بیشتر مردم آن را 
با نام »مشمپا« می شناسند روستایی از توابع بخش 
زنجانرود شهرستان زنجان که با فاصله 110کیلومتر 
از شهر زنجان بوده و مسیر دسترسی به این روستا 
به عنوان روستای مرزی زنجان و تبریز از جاده ی 

زنجان - میانه می باشد.
نام این روســتا از خصوصیت منحصر به فرد این 
روستا گرفته شده اســت که در آن علیرغم دیگر 
روستا ها مالکیت شــخصی نبوده و کل زمینهای 
روستا به صورت مشاع قطعه قطعه شده و هر قطعه 
ای در اختیار یک کشاورز قرار می گیرد و این روند 

هر10 سال به صورت چرخشی ادامه دارد.
آبهای پربرکت قزل اوزن کشت و زرع برنج و نیز 
صنعت پرورش ماهی قزل آال را در این روســتا و 
نیز روســتای حصار که در فاصله شش کیلومتری 
آن قرار دارد حســابی رونق داده و عالوه بر سهم 
خودشــان برای فروش نیز به اطراف فرستاده می 
شود به طوری که کیفیت و خوش پخت بودن برنج 
حصار و مشاع هامپا زبانزد خاص و عام شده است.
این روستا که از روستاهای مرزی زنجان در دهستان 
چایپاره پایین قرار دارد شــامل پنج روستا بوده و 
مشاع هامپا  با 417 خانوار حدود 1400نفر جمعیت 
مهمترین آنها می باشد. ساخت سد مشمپا بر روی 
رودخانه قزل اوزن در نزدیکی روستای کشت عمده 
محصول در این روســتا را رونق داده است. زبان 

مردم این روستا ترکی آذربایجانی است.
منطقه چایپاره و نمایی دیدنی از شــالیزار برنج 

پیرامون قزل اوزن 
در مسیر حرکت در  حالی که چند کیلومتری بیشتر 
به روســتا نمانده است قلعه های لک لک توجه ما 
را به خود جلب می کند. تیغه های ســنگی بلندی 
که از صدها سال در اثر فرسایش و تغییرات طبیعی 
شکل جالبی به خود گرفته و مانند دروازه ای طبیعی 
در مقابل شــالیزار های زیبــا خودنمایی می کند  
شالیزهارهای سرسبزی که به برکت آبهای خروشان 
قزل اوزن در فصل کشــت برنج جلوه منحصر به 

فردی به روستا می بخشد.
کوههای رنگی و دیدنــی آالداغالر در منطقه 

چایپاره
از جاذبه های گردشگری منحصر به فرد  می توان 
به کوه های رنگــی »آال داغالر«، قلعه لک لک ها، 
رودخانه قزل اوزن، شالیزار های زیبای این روستا 
اشــاره کرد که عالوه بر آن این روســتا زیستگاه 
حیواناتی از جمله خرس، گرگ و آهو می باشــد 
که در منطقه محافظت شــده زیست محیطی قرار 

گرفته است.
روستای مشاع هامپا زادگاه شاعران و بزرگانی است 
که هر کدام برای شــهر زنجان وزنه ادبی و هنری 
مهمی محسوب می شود که از آن جمله می توان 
به »احمد صادقی« شاعر طنزپرداز و بزرگ زنجانی، 
برادران شــاعر و موســیقی دان »یعقوب و ایرج 
محمدی«، برادران مهر علی محمدی هنرمند عاشیق 
با نام مســتعار چنلی و نیز وحید محمدی فولکلو 
شناس و معلم و... اشــاره کرد که بهانه حضور ما 
نیز در این روستا یکی از شاعران این منطقه به نام » 
ظهیر محمدی« است که برای آشنایی با وی و نیز 
کتاب جدید وی با عنوان»ســیز نئجه« مهمان خانه 
ایشان شده و در صحبت با روستاییان و نیز کودکان 

با مشکالت آنها آشنا شدیم.
مشاع هامپا زادگاه برخی از شاعران و هنرمندان 

زنجانی
»ظهیر محمدی« با نام مستعار »قایا« شاعر سختکوش 
و باسوادی که خانه اش در ورودی روستا پذیرای 
شــاعران و هنرمندانــی اســت که از شــهر ها و 
روستاهای دور و نزدیک به این منطقه باصفا سری 
زده و میهمان خانه وی می شــوند به قول دوست 
شــاعرش اومود زنگانلی »شاعر قایا سوفره لی بیر 
کیشــی دی« و این خصلت نیک را با هنر شاعری 
و ســخنوری در هم آمیخته و سعی دارد تا آداب و 
روسوم زیبای قدیم و گذشتگان را بین جوانان رواج 
دهد وی که دوستی نزدیکی با شاعران زنجانی چون 
یعقوب محمدی »دونمز« و نیز احمد صادقی دارد 
می گوید این روستا و روستاهای اطراف آن خاک 
هنر پروری دارد که بزرگانی چون اســتاد هوشنگ 
جعفــری و دیگر بزرگان شــعر را در ادامان خود 

پرورش داده اســت وبیشتر از آنها آنچه بیشتر این 
منطقه را در کل کشور نیز بر سر زبانها انداخته است 
تعلق داشتن »روح اله داداشی« مرد قهرمان ایرانی به 
این منطقه و این که ناجوانمردانه کشته شد زیادی 
روح مردانگی را در جوانان و نوجوانان تقویت کرده 
است گویا که همچون اسالف خود »حبیب خان« 
در روستا همچنان روح جوانمردی در این روستا و 
روستاهای اطراف تقویت کرده است چنانکه شاعر 
قایا در کتاب شعر خود این روح بزرگ را در قطعه 

شعری ترسیم و تقدیم قهرمانان کرده است.
کتاب شعر ظهیر محمدی

آنچه که در مرحلــه اول توجهم را به خود جلب 
می کند علیرغم نزدیک به 500 خانوار و نیز بیش 
از هزار نفر جمعیت روستاییان از کمبود نبود آب 
و گازطبیعی در روســتا رنج می برند هرچند لوله 
کشی آب وجود دارد اما روستاییان تنها یک و گاه 
نیز دوســاعت امکان اســتفاده از آن را دارند و در 
مورد گاز طبیعی البته شرایط سخت تر است چرا 
که علیرغم آنکه لوله کشی و کارهای اولیه در آنجا 
انجام شده است اما هنوز به بهره برداری نرسیده و 
روستاییان در عصر تکنولوژی هنوز هم از بخاری 

نفتی با تمام خطرات آن استفاده می کنند .
امکان ادامه تحصیل تا کالس دهم وجود دارد

در این روستا علیرغم آنکه 160دانش آموز فقز در 
مقطع ابتدایی دارد اما امکان ادامه تحصیل تا کالس 
دهم وجود دارد و بعد از آن بچه ها مجبورند برای 
ادامه تحصیل به روســتاهای اطراف بروند که 25 
کیلومتر از روستا فاصله دارد. علیرغم نبود مدرسه 

حتی کتابخانه ای نیز در روستا وجود ندارد.
شاعر قایا در طی صحبتمان درباره فلسفه نامگذاری 
این روستا به نام »مشمپا« آن را به کلمه »مشاع هامپا« 
تصحیح کرده و می گوید: »مشاع« از مفهوم شراکت 
گرفته شده است و بخش دوم نام روستا »هامپا« در 

ترکی به معنای کشاورز است و زمینهای این روستا 
از هر ده ســال تغییر کرده و بین روستاییان تقسیم 
می شــود بنابراین روستای ما با 1750 سال قدمت 
سرزمین کشــاورزانی بوده که به صورت مشاع و 

شراکتی کشت و کار می کرده اند.  
در این منطقه معدن مس و دیگر فلزات وجود داشته 
و از عصرهای گذشــته نام کوههای قدیمی آن در 
نقشه های قدیم نیز ذکر شده است و این روستا کعه 
از قدیم خان نشین بوده است محل زندگی طایفه 
»گنجیلی ها« بوده اســت که از گنجه به این محل 
مهاجــرت کرده و همانها نیز آبا و اجداد هنرمندان 
و شاعران امروزی این روستا هستند اما آنچه مهم 
اســت شــخصی به نام »نوروز خان« موسس این 

روستا بوده است. 
نبود کتابخانه برای جوانان و نوجوانان

و آنچه که شاعر قایا به آن تاکید می کند مهمترین 
معضل و مشکل فرهنگی نبود کتابخانه برای جوانان 
و نوجوانان است تا اوقات فراغت خود را به بهترین 
وجه با علم آموزی بگذرانند و در مرحله دوم نبود 
ســالن ورزشی برای جوانان است تا به سمت دود 
و مواد مخدر نرفته و انرژی خود را در راه درست 

صرف کنند.
او در پایان صحبت خــود در وصف زیبایی های 
ــقلعه لک لک ها« در روســتای مجاور  روســتاـ 
شوکورلو ، کوههای رنگی و نیز کوههای »قارقاالن« 
یاد می کند کوههای که با برفهای درمانی در دامنه 
خود معروف شده و تمام این زیباییی ها در کتاب 

شعر استاد منعکس شده است.
حتی نفتی هم برای سوزاندن در بخاری نداریم

شامل محمدی یکی از روستاییان درباره مشکالت 
روســتا به نبود گاز در این منطقه اشاره کرده و می 
گوید بیشتر اوقات به مشکل برخورد کرده و حتی 
نفتی هم برای ســوزاندن در بخاری و گرم کردن 

خانه هایمان نداریم وی در ادامه به نبود مدرسه در 
روســتا اشاره کرده و می گوید بچه ها بعد از تمام 
کردن راهنمایی آواره روستاهای دیگر می شوند تا 
ادامه تحصیل دهند در این روستا فقط 160 بچه در 

مدرسه ابتدایی در حال تحصیل هستند.
آب روستا سهمیه بندی و ساعتی است

وی در ادامه به مشــکل نبود آب و نیز شوری آن 
اشاره می کند که آنهم سهمیه بندی و ساعتی است 
که این آب در داخل تانکرهایی بر باالی پشت بامها 
ذخیره می شوند و علیرغم پیگیری شورا و دهیار به 
نتیجه ای نرسیده است و گازکشی روستا که از 10 
سال پیش لوله کشی شده است اما هنوز هم نتیجه 

ای نداده است.
نبود سالن ورزشی برای جوانان روستا

یداله اسماعیلی از دیگر اهالی روستا در صحبت با 
ما اصلی ترین مشکل روستا را نبود دبیرستان و نیز 
قدیمی بودن این مدرســه می داند که چندین سال 

پیشو تنها برای 15 دانش آموز ساخته شده است که 
امــروز کفاف بیش لز 100 دانش آموز را نمی دهد 
او می گوید: در هر کلباس بیش از 30 دانش آموز 
حضور داشــته و فضای کافی برای این همه دانش 
آموز وجود ندارد وی در ادامه به نبود سالن ورزشی 
برای جوانان روســتا اشاره کرده و می گوید جایی 
برای تفریح درســت جوانان و نوجوانان ما وجود 
ندارد چرا که جوانان دســت خالی مانده و خدای 
ناکرده به سمت عادتها بد از جمله اعتیاد خواهند 
رفت که باید جلوی آن گرفته شــود واین مهم  با 
دایر کردن ســالن ورزشی و تفریح سالم امکانپذیر 
خواهد شد که الزم است مقامات استانی آموزش 
و پــرورش و نیز اداره کل ورزش و جوانان به این 

موضوع توجه داشته باشند.
وضعیت مادی روستاییان زیاد خوب نیست

اســتاد قایا دوباره وارد صحبت با روستاییان شده 
و می گوید: الزم اســت مسووالن استانی از جمله 
جهاد کشــاورزی همکاری های الزم با روستاییان 
داشته باشند که در این وضعیت سختی و گرانی و 
نیز خشکسالی های که در گذشته بوده و اثرات آن 
هنوز هم پابرجاست در تهیه ادوات کشاورزی و نیز 
مواد الزم از جمله کودها و داروها در کشاورزی و 
دامــداری آنها را یاری کنند چرا که وضعیت مادی 

روستاییان زیاد خوب نیست.
بنیاد فرزانگان زنجان مرکز پیشــرو در ترویج 

فرهنگ کتاب و کتابخانه
یداله دواجی رییس پردیس فرزانگان مدیر»پردیس 
فرزانگان مهر آفرین« زنجان که در این سفر فرهنگی 
ما را همراهی کرده بود درباره اهداف این بنیاد می 
گوید»پردیس فرزانگان مهر آفرین« که از سال 97  
افتتاح شده با شعار ایجاد روحیه شاداب و با نشاط 
براي فرزانگان سالمند و نیز پر کردن اوقات فراغت، 
بهینه سازي و ارتقاي سطح سالمت آنها شروع به 
کار کرد سعی دارد تا ضمن ارتقاي سطح سالمت 
جسمي و روحي  این قشر فراموش شده، آنها  کم 
کم وارد جامعه شده و فعالیت هاي اجتماعي خود 
را از سر گیرند. در این راستا مرکز با توانمندسازی 
ســالمندان در حــوزه های گردشــگری، تربیتی، 
ورزشــی و هنری با آموزش های فعال سعی دارد 
تا از افسردگي و خانه نشیني سالمندان جلو گیری 

کند.
بهداشت و درمان از حوزه های مهم ما در این مرکز 
اســت که عالوه بر تدابیر الزم در شــرایط خاص 
امروز و بیماری کرونا  سعی داریم تا برای اولین بار 
در کشور در کنار مشاوره درمانی، موسیقی درمانی 

را نیز برای سالمندان داشته باشیم.
وی دربــاره پویش » بنیاد فرزانــگان زنجان مرکز 
پیشــرو در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانه « می 
گوید امیدوارم با همکاری ادارات و مراکز فرهنگی 
استان و نیز افراد خیر فرهنگی بتوانیم با ایجاد یک 
کتابخانه در هر روستا گامهای بزرگی در این راستا 
برداریم. چرا که با توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و 
کتاب خوانی در روســتاها گام بزرگی را در جهت 
احیای روستاها و نیز باال بردن سطح علم و فرهنگ 
جوانــان و نوجوانان برخواهیم داشــت تا بتوانیم 
دوباره به همان آداب و اصول قدیم کتابخوانی در 
محافل خانوادگی برگشته و آداب و روسوم قدیم 

خود را احیا کنیم.

گزارشاختصاصیزنگانامروزازروستایمشاعهامپا

گاه؛نفتیبرایسوزاندننداریم
 آبروستاسهمیهبندیوساعتیاست

 بنیادفرزانگانزنجانمرکزپیشرودرترویجفرهنگکتابوکتابخانه
 صحرارضایی

Rezayi.saha@gmail.com
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یکمسوولدرادارهکلحفاظتمحیطزیستاستانزنجان:

چاههایعمیقغیرمجاز
زیستآهواندشتسهرینزنجانراازبینبردهاست

 رییــس اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: 
مشکل عدیده ای که در منطقه حفاظت شده دشت 
سهرین داریم این است که چاه های عمیق  غیرمجاز 
روســتاهای اطراف، منطقه زیست آهوان را از بین 

برده است.
پرویز رستمی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشت: چاه عمیق های غیرمجاز روستاهای 
اطــراف از جمله تازه کند، قشــالق و قره چریان، 
منطقه امنی که آهوها در آن زیســت می کردند را 

از بین برده است.
وی در باره تفاوت آمار آهوان دشــت سهرین در 
سال کنونی نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: 
پارسال تعداد آهوان دشت سهرین 1400 راس بود 
که امسال در سرشماری اولیه 1250 راس شده و در 
سرشماری دوباره نیز شاید تفاوت چندانی نسبت 

به سال گذشته نداشته باشد.
رستمی با بیان اینکه تمام آهوان دشت سهرین باید 
زاد و ولد داشته باشند در حالی که اینطور نیست، 
افزود: با وتجه به اینکه تعداد آهوان ســال گذشته 

1400 راس بود، امسال حتی اگر 1500 راس شود 
باز هم منفی است زیرا سهرین به قهقرا رفته است.
رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه 
اصوالً تعداد آهوان دشت سهرین امسال باید به 2 
هزار راس می رسید، گفت: شوربختانه تجربه 20 
ساله نشــان داده که حضور آهوان در این منطقه، 
جزیره ای شده و حتی زمانی کارشناسان مرکز گفته 

بودند که این آهوان تا سال 1385 از بین می روند.
وی اظهار داشــت: مشکل عدیده ای که در منطقه 
حفاظت شده دشت ســهرین داریم این است که 
چاه عمیق های غیرمجاز روستاهای اطراف، منطقه 

زیست آهوان را از بین برده است.
رســتمی با بیان اینکه آهوان معموال باید در فصل 
زمســتان گدار کرده و فقــط در فصل های بهار و 
تابستان به زنجان می آمدند، خاطرنشان کرد: آهوان 
در زمستان به سمت قم، ســاوه، اراک و اصفهان 
رفته و در تابســتان برای ییالق به سمت زنجان و 
مغان می آمدند اما ساخت جاده، فرودگاه و آزادراه، 
مسیر گدار را مســدود کرده و در نهایت، آخرین 

بازماندگان آهوی شمال غرب کشور در زنجان باقی 
ماندند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته، یک بار برف 
زیــادی بارید و آهوها نتوانســتند گدار کنند و به 
نزدیکی شهر آمدند که برخی افراد، بی معرفتی کرده 

و آن ها را کشتند و البته بعضی نیز تحویل دادند.
رستمی افزود: شوربختانه تلفات زیادی در آن زمان 
دیدیم اما االن خوشــبختانه وقتــی گدار می کنند، 
مسیر دایر بوده و مامور نیز در مناطق مستقر است.

رییــس اداره نظارت بر امور حیــات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان زنجان در باره 
سرشــماری آهوان منطقه فیله خاصه ماهنشــان 
خاطرنشــان کرد: هم اکنون در حال سرشــماری 
پرندگان کل اســتان هســتیم و در صورت اتمام، 

سرشماری آهوان فیله خاصه را آغاز می کنیم.
وی با بیان اینکه سرشماری 6 سایت پرنده نگری 
اســتان انجام شده است، اظهار داشت: سرشماری 
آهوان منطقه طارم نیز انجام شده و آمار سال گذشته 
634 راس بود که امسال با 3 راس افزایش به 637 

راس رسیده است.

 دبیر هیات ورزش بیماران خاص و پیوند 
اعضا استان زنجان گفت: رقابت های فرهنگی - 
ورزشــی بیماران خاص و پیوند اعضا این استان 
به مناسبت گرامیداشت روزهای دهه مبارک فجر 

انقالب اسالمی، آغاز شد.
رقیه کامران، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
این مسابقات تا 17 بهمن ماه جاری و در رشته های 
آمادگی جسمانی، شطرنج، دارت، دراز و نشست 
و طناب زنی و با شرکت 60 ورزشکار زن و مرد 
در رنج سنی 8 تا 80 سال در سالن ورزشی ام اس 
زنجان »امید« واقــع در جاده گاوازنگ - باالتر از 

بیمارستان آیت اله موسوی- مقابل انجمن مهرانه، 
برگزار می شود.

وی اظهار داشــت: این پیکارهــا به منظور حفظ 
سالمت و ایمنی ورزشکاران شرکت کننده، مربیان 
و کادر فنی مســابقات به صــورت انفرادی و از 
ساعات 15 تا 18 عصر و برابر با دستورالعمل های 
ابالغی از سوی ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا و 
رعایت دقیق و کامل پرتکل های بهداشتی برگزار 

می شود.    
کامران با بیان اینکه مســابقات آمادگی جسمانی، 
شطرنج و دارت بخش بانوان در روزهای 12، 14 

و 16 و رده مردان نیز 13، 15 و 17  بهمن ماه انجام 
می شود، افزود: این رقابت ها شامگاه روز جمعه 
/17 بهمن ماه/ با معرفی نفرات برتر و اهدا حکم 

قهرمانی و جوایز نقدی به پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه جوایز نقدی این مسابقات کارت 
هدیه 500 هزار یالی است از سوی پیمان عباسی از 
ورزشکاران هموفیلی استان به قصد خیرات اموات 
خود، تامین و به منظور پرداخت به ورزشــکاران 
برتر در اختیار هیات ورزش بیماران خاص و پیوند 

اعضا استان زنجان قرار گرفته است.
دبیر هیــات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

استان زنجان، گفت: همچنین به شرکت کنندگان 
در این رقابت ها، بسته های کوچک نمک یا نبات 
به عنوان تبرک از ســوی کانون خادمین آســتان 

رضوی استان زنجان، اهدا خواهد شد.  
کامران افزود: این مســابقات فرهنگی - ورزشی 
بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان هرسال 
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و به مدت 
یک روز برگزار می شد که امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و پیشــگیری از ابتال ورزشکاران 
شــرکت کننده به این بیمــاری منحوس و حفظ 

سالمت آنان در مدت 6 روز برگزار می شود.

وی اظهار داشــت: ورزش های بیماران خاص و 
پیوند اعضای این استان در رشته های مختلف از 
جمله شطرنج، دو و میدانی، شنا، تنیس روی میز، 
دارت، دوچرخه، والیبال، فوتبال،  بدمینتون،  پتانگ 

)پرتاب گوی فلزی( و تیراندازی فعال هستند.

کامــران با بیان اینکه بیماران خاص و پیوند اعضا 
در قالــب 6 گــروه » دیابــت، ام اس، هموفیلی، 
تاالسمی، همودیالیز، پیوند اعضا )کلیه، کبد، قلب 
و مغز اســتخوان( » فعالیت ورزشی دارند، افزود: 
90 درصد ورزشکاران بیماران پیوند اعضا زنجان، 

پیوند کلیه و 10 درصد نیز پیوند کبد هستند.

دبیر هیــات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 
استان زنجان گفت: ورزشکاران پیوند اعضای این 
استان در 11 رشته، تاالسمی در هفت رشته )شنا، 
تنیس روی میز، دارت، پتانگ، بدمینتون، تیراندازی 
و شطرنج(، دیابت در پنج رشته )شنا، تنیس روی 
میز، دارت، شطرنج و تیراندازی(، ام اس در چهار 
رشــته )تنیس روی میز، دارت، پتانگ و شطرنج( 
و هموفیلی و همودیالیز نیز در 2 رشــته )دارت و 

شطرنج( فعال هستند.
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باشيد

 معاون فرماندار خــرم دره گفت: نباید از 
ظرفیت مشــاغل خانگی در ایجاد اشتعال غافل 

بود.
شــاهپوررضا کاظمی در نشست کمیته اشتغال 
خرم دره با بیــان اینکه یکی از حوزه هایی که در 
زمینه ایجاد اشــتغال باید مورد توجه جدی قرار 
گیرد، توجه به مشاعل خانگی است، اظهار کرد: 

بیشتر متقاضیان این نوع مشاغل، بانوان هستند.
وی با بیان اینکه یکــی از راهکارهای مقابله با 
بیکاری سرسام آور، توسعه مشاغل خانگی است 
که اتفاقاً نیاز به سرمایه گذاری کالن ندارد، افزود: 
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهای 
کوچک به دلیل ســاختار ساده و زودبازده و نیاز 
اندک به سرمایه برای متعادل کردن بازار کار مؤثر 

بوده است.
معاون فرماندار خرم دره گفت: این گونه مشاغل 
فرصتی برای استفاده از ظرفیت تک تک اعضای 
خانوار به منظور کمک به تأمین معیشت، افزایش 
درآمد، رفع نیاز بنگاه هــای اقتصادی بزرگ تر، 
بهره وری بیشــتر از امکانــات و ظرفیت منازل 
مسکونی، افزایش اعتماد به نفس اعضای خانواده، 
انتقال دانش بومــی و ایجاد انگیزه در خانواده ها 
برای فراگیری دانش تولید برای اشتغال زایی است.
وی از افزایــش 8 درصــدی میزان اشــتغال در 
خــرم دره خبــر داد و یادآور شــد: از مهم ترین 

اولویت های اشــتغال در خرم دره در سال جهش 
تولید، اهتمام به تعطیل نشدن واحدها و به چرخه 

بازگرداندن واحدهای تعطیل است.
این مسوول بیان کرد: شیوع کرونا تحول عظیمی 
در جهان ما و ســبک زندگی همه افراد به وجود 
آورد، کسب  و کارها نیز از این تحوالت مصون 
نماند و بسیاری از آن ها تحت تأثیر شرایط ویژه ای 

که این ویروس به وجود آورد، قرار گرفت.
کاظمی تصریح کرد: حتماً باید به موضوع جبران 
خســارت این واحدها توجه ویژه شــود که در 

همین راستا دولت تسهیالتی در نظر گرفته است 
که بخش های مرتبط با فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ورزش و جوانان و گردشــگری می توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از حوزه هایی که 
اشــتغال های مربوط به آن از زمان شیوع کرونا 
تاکنون دچار آســیب جدی شــد ورزش است، 
تصریح کرد: در همین راستا 29 واحد ورزشی در 
شهرستان حدود 3 میلیارد ریال تسهیالت دریافت 

کرده اند.

 مدیر ســینما بهمن زنجان گفت: بر پایه 
هماهنگی به عمل آمده امســال نیــز فیلم های 
جشنواره فیلم فجر در زنجان اکران خواهد شد و 

زمان آغاز آن از 15 بهمن خواهد بود.
به گزارش زنگان امــروز میثم زنجانی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه فعال شیوه نامه اکران 
فیلم های دهه فجر ابالغ نشده است، تصریح کرد: 
در روزهای آتی تعداد فیلم های در نظر گرفته شده 

برای اکران و شیوه اکران اعالم می شود. 
وی با بیان اینکه جشــنواره فیلــم فجر همواره 

مخاطبان خاص خود را داشته و استقبال از اکران 
فیلم ها در سال های گذشته باال بوده است، ادامه 
داد: امسال نیز عالقه مندان منتظر اکران فیلم های 

جشنواره سی و نهم هستند.
زنجانی ادامه داد: امسال اکران فیلم های دهه فجر 
متفاوت با ســال های قبل خواهد بود، چرا که به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا بایــد پروتکل های 

بهداشتی رعایت شود.
گفتنی است امســال پس از بررسی های الزم در 
نهایت 62 فیلم از بیــن آثار متقاضی )حدود 57 

درصد آثار( واجد شرایط شرکت در جشنواره سی 
و نهم شناخته شدند.

وضعیت پروانه نمایش فیلم های این دوره نیز در 
این فهرست مشخص شــده که در این بین 14 
فیلم تاکنون پروانه نمایش صادر شده و 48 فیلم 
در دست بررسی شورای پروانه نمایش فیلم های 

سینمایی قرار دارد.
سال گذشته 14 فیلم از فیلم های سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر در سینما بهمن و سینما روشا 

اکران شد.

مشاغل خانگی؛ حلقه مفقوده حوزه اشتغال اکران فیلم های جشنواره فجر همزمان در زنجان

آگهی دعوت به افراز و معاینه محل 
مربوط به افراز مالکیت شرکت زنگان اتحاد به شماره ثبت ۳۶۲۰)تعاونی(

از اراضی مزروعی قریه چره ناب به پالک ثبتی ۴۰ اصلی بخش هفت زنجان
نظر به اینکه شرکت زنگان اتحاد به شماره ثبت ۳۶۲۰)تعاونی( با استناد به سند قطعی شماره 
۶۲۱۷۷- ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ زنجان مالک مقدار یک بیست و 
چهارم سهم از هفت فرد  مشاع  از نود وشش زمین زراعی دیمی )حسب اظهار معادل ۲۰۶۸۴ متر 
مربع ( به استثنای اراضی ملی و مواد از اراضی مزروعی قریه چره ناب به پالک ثبتی ۴۰ اصلی بخش 
هفت زنجان انتقالی از طرف آقایان صفرعلی و قدرتعلی و خانم ها عصمت و زبیده  شهرت همگی 
باقری از وراث مرحوم ســلطانعلی باقری برابر تقاضای وارده به شماره ۱۰۲۴۰۴۹- ۱۳۹۹/۱۱/۴ 
درخواست افراز سهمی خودش از پالک مذکور را نموده است که در اجرای ماده ۳ آیین نامه قانون 
افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال ۱۳۵۸ وقت رسیدگی و معاینه محلی برای ساعت ۱۰ صبح 
روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۵ تعیین گردیده است. بنابراین طبق ماده ۱۷ آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی و به موجب این آگهی مراتب به کلیه مالکان مشاعی پالک مذکور ابالغ می گردد که 
در وقت مقرر در محل وقوع ملک مورد افراز حضور به هم رسانند تا وفق مقررات و با رعایت حقوق 
مالکین مشاعی و تصرفات آنها نسبت به انجام عملیات افراز اقدام گردد. در ضمن عدم حضور هر یک 
از مالکان مشاعی مانع انجام افراز نخواهد بود. ابالغ به آقای مرتضی حیدری نماینده متقاضی افراز 
برابر نامه شماره ۹۹/۵۲۱- ۱۳۹۹/۱۱/۲ شرکت زنگان اتحاد)تعاونی( نشانی شرکت زنجان، اعتمادیه، 

خیابان هفتم شرقی، پالک ۶۰ تلفن ۳۳۴۲۲۵۹۹ 
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آگهی دعوت به افراز و معاینه محل 
مربوط به افراز مالکیت شرکت زنگان اتحاد به شماره ثبت ۳۶۲۰)تعاونی(

از اراضی مزروعی قریه چره ناب به پالک ثبتی ۴۰ اصلی بخش هفت زنجان
نظر به اینکه شرکت زنگان اتحاد به شماره ثبت ۳۶۲۰)تعاونی( با استناد به سند قطعی شماره 
۶۰۵۰۳- ۱۳۹۸/۸/۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴ زنجان مالک مقدار دو نهم سهم 
مشاع از دو فرد از نود و شعیر ششدانگ زمین زراعی دیمی )به استثنای اراضی ملی و موات( کلی 
اراضی مزروعی قریه چره ناب به پالک ثبتی ۴۰ اصلی بخش هفت زنجان انتقالی از طرف خانم 
ها اکرم و معصومه و فاطمه و آقایان حسین و ولی اله و علی شهرت همگی حاجی خان میرزایی 
وراث مرحوم اکبر حاجی خان میرزایی برابر تقاضای وارده به شماره ۱۰۲۴۰۴۹- ۱۳۹۹/۱۱/۴ 
درخواست افراز سهمی خودش از پالک مذکور را نموده است که در اجرای ماده ۳ آیین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال ۱۳۵۸ وقت رسیدگی و معاینه محلی برای 
ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۵ تعیین گردیده است. بنابراین طبق ماده ۱۷ 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به موجب این آگهی مراتب به کلیه مالکان مشاعی پالک 
مذکور ابالغ می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک مورد افراز حضور به هم رسانند تا 
وفق مقررات و با رعایت حقوق مالکین مشاعی و تصرفات آنها نسبت به انجام عملیات افراز اقدام 
گردد. در ضمن عدم حضور هر یک از مالکان مشاعی مانع انجام افراز نخواهد بود. ابالغ به آقای 
مرتضی حیدری نماینده متقاضی افراز برابر نامه شماره ۹۹/۵۲۱- ۱۳۹۹/۱۱/۲ شرکت زنگان 
اتحاد)تعاونی( نشانی شرکت زنجان، اعتمادیه، خیابان هفتم شرقی، پالک ۶۰ تلفن ۳۳۴۲۲۵۹۹ 
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اذان ظهر

12:29

غروب آفتاب

17:41

اذان مغرب

18:01

نیمه شب

23:46

اذان صبح فردا

5:50

طلوع صبح فردا

7:17

وضعیت آب و هوای زنجان:

-6
7

تو نیستی، هک نهم سر هب روِی دامانت
تو خم شوی و نهم بوهس رب گریبانت

لبم ِز خسرِت بارش گرفته اربی شد
تو نیستی هک بگیرد هب بوهس بارانت

تو نیستی و چنان از غمت رپیشانم
هک می ربم گرو از گیسوِی رپیشانت

مگر هب وصل تو از من بال بگردانی
هک هم تو باخبری از بالِی هجرانت

ن نیست بهشت نیز مرا بی تو غیِر زندا
نت کجاست سیِب راهننده ی زنخدا

همیشه رد همه آهنیی اه غبارینم
مگر رد آینه اهِی زالِل چشمانت
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چهارسو

تحققجهشتولیددرمجتمعمعدنیسربورویانگوران
مدیرمجتمعمعدنیسربورویانگوراندرگفتگوبازنگانامروز:

معدن روباز حداکثر تا ۴سال دیگر به پایان می رسد
 گــروه گزارش- معدن انگــوران یکی از 
بزرگتریــن معــادن روی ایــران، خاورمیانه و نیز 
دنیاســت که دارای عیار خلوص بسیار باالیی بوده 
و  سابقه آن به بیش از 100 سال پیش برمی گردد. 
اولین پروانه بهره برداری آن در ســال 1301 به نام 
ابوالقاسم صفاری صادر شده و از سال 1332 پروانه 
ی دیگری به مدت 15 سال و به نام شرکت سهامی 
انگوران صادر شد. در سال 1348 این معدن توسط 
شرکت کالسیمین مورد بهره برداری قرار گرفته و 
بعد از انقالب و در ســال 1359 بعد از ملی اعالم 
شدن آن بهره برداری از آن باز هم تا سال 1377 به 
شرکت کالسیمین داده می شود. از سال 77 شرکت 
ســهامی کل معادن  ایران متولی معدن شده و بهره 
برداری از آن را در قراردادی به شــرکت  توســعه 

معادن روی واگذار می کند.
از سال 1381 با انحالل شرکت سهامی کل معادن 
ایران توســط مجلس، شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران پروانه ای به نام این شرکت صادر شده 
است که از آن سال تا به امروز متولی بهره برداری از 
معدن سرب و روی انگوران؛ شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران اســت.از سال 77 تا سال 84 در 
قراردادی که با شرکت توسعه معادن روی بوده است 

بهره برداری از معدن در اختیار این شرکت است.
با توجه به اینکه روزنامه زنگان امروز با اســتناد به 
خبرگزاری تسنیم گزارشی از این معدن را در تاریخ 
دوشنبه 6 بهمن ماه سال کنونی چاپ کرده است که 
بنا به گفته مدیریت مجتمع سرب و روی انگوران 
اعداد و ارقام درج شده در آن گزارش درست نمی 
باشد؛ گزارش تکمیلی ذیل در راستای شفاف سازی 
واطالع رسانی درست می باشــد که بعد از انجام 
مصاحبه با امید فالح، مدیریت مجتمع معدنی سرب 
و روی انگوران که به شــرح موضوع پرداخته و به 
شبهات پیش آمده پاسخ گفت با اطالع خوانندگان 

عزیز می رسد:
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در ابتدا 
با اشاره به وضعیت تولید در سال 99 که سال جهش 
تولید ازطرف مقام رهبری نامگذاری شــده است 
گفت: برنامه  ما برای سال 98 تولید 800 هزار تن در 
بخش روباز و  نیز 5 میلیون و 173 هزار مترمکعب 
باطلــه برداری در بخش روبــاز و نیز برنامه تولید 
120 هزار تن برای یکســال  در بخش زیر زمینی 
بوده اســت که تا به امروز عملکرد  این مجتمع در 
بخش روباز در بحث تولید و استخراج ماده معدنی 
و بر پایه برنامه پیش بینی شده  800 هزار تن برای 
یکســال ؛ 750 هزار تن در طی 10 ماه محقق شده 

است . امید فالح گفت: مطابق برنامه در طی 10 ماه 
فروش انجام شده است که در بخش زیر زمینی از 
120 هزار تن برنامه سال تا برج 10 ، 100هزار تن 
تولید محقق شده است و در بحث فروش نیز 145 
هزار تن فروش داشــته ایم که مجموعه فروشمان 
تا االن از ابتدای ســال تا پایان برج 10 ســال 950 
هزار تن فروش بوده اســت. وی با اشاره به اینکه 
این مجتمع هــم اکنون تامین کننده   در حدود 80 
کارخانه می بیاشد می کنند گفت: حدود 55 کارخانه 
در اســتان زنجان بوده و مابقی آن نیز در خارج از 

استان قرار دارند.
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در ادامه 

با اشــاره به باطله برداری از 5 میلیون و 173 هزار 
مترمکعب گفت : با توجه بــه آنکه  تا االن معادل  
12   میلیون و 280 هزار تن باطله برداری از معدن 
صورت گرفته اســت از برنامــه جلوتر بوده و  در 
بخش فروش و ارسال ماده معدنی بیش از 78 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته و نسبت به کل 
سال 41 درصد رشد داشتیم  که همه این پیشرفتها 
در شــرایط کرونا و نیز نوسانات نرخ ارز صورت 

گرفته است.
فالح در ادامه به  موضوع اشتغال در چهار محدوده 
کاری معدن انگوران در خود مجتمع اشــاره کرد و 
گفت:معدن روباز، معدن زیرزمینی، معدن تراورتن 

و معدن  صاحب ســقز در استان کردستان بوده و 
از تعداد ســه  معدن اولیه که همه در محدوده خود 
معدن انگوران بوده تنها یک معدن آن در محدوده 
استان کردســتان قرار دارد مجموعه تعداد نیروی 
انسانی شاغل به صورت مستقیم در معدن در حدود 

هزار و 264 نفر هستند.
وی در ادامــه بــه اعــداد و ارقام درج شــده در 
خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه »این معدن در بخش 
روباز 8 میلیون تن و در بخش زیرزمینی 4 میلیون 
تن روی با عیار باال دارد« گفت : اعداد ذکر شده در 
گزارش ایــن خبرگزاری واقعی نبودند و قابل ذکر 
است که بر طبق اعداد و ارقام واقعی این معدن در 

بخش روباز حدود ســه میلیون تن ذخیره اکتشاف 
شده داشته و در بخش زیرزمینی طبق قراردادی که 
با شرکت قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان راهبر بخش  
زیرزمینی داشته ایم در حدود یک میلیون و 950 هزار 
تن ذخیره شناسایی شده موجود است. وی گفت: با 
توجه به اکتشافات صورت گرفته میزان ذخیره بخش 
زیرزمینی در حدود  دو میلیون و ششصد هزار تن به 
صورت قطعی افزایش پیدا کرده است بنابراین اعداد 
واقعی ما 3 میلیون تن در بخش روباز و دو میلیون 
و 600 هزار تن در بخش زیر زمینی بوده است که 
تا پایان امسال و یا ســه ماهه اول سال آینده نتایج 
اکتشافات قطعی در محدوده معدن آماده خواهد شد 

و با توجه به امیدواری و خوش بینی که به نتایج این 
اکتشافات وجود دارد امید داریم میزان ذخایر معدن 
سرب و روی انگوران افزایش داشته و بتوانیم سال 
آینده نتایج مثبت اکتشافات مان خبر خوشی را برای 

استان داشته باشیم.
وی افزود: با اســتخراج ســاالنه حدود 800 هزار  
تن پیش بینی ســاالنه ما این است که این معدن در 
طی ســه تا چهار سال آینده به اتمام خواهد رسید 
که امیدواریم اکتشافات جواب داده و بتوانیم ذخایر 

دیگری را جایگزین آن کنیم.
فالح در ادامه به  اقدامات و مسوولیتهای اجتماعی 
معدن نسبت به منطقه اشاره کرد و گفت: اقدامات 
مختلفی چون کارهای امدادی و اورژانس مجتمع 
نســبت به منطقه، ارائه خدمات آتش نشــانی به 
روســتاهای همجوار، مســاعدت و ساخت خانه 
بهداشت شهر دندی با بیش از 2 میلیارد تومان، ایجاد 
راه آسفالته برای روستای قلعه جوق در جوار معدن 
و خدمات امــدادی به در راه مانده ها برف گیر در 
زمستان ، ساخت ســه واحد تصفیه خانه مجهز و 
ایجاد فضای سبز و جلوگیری از ورود فاضالب به 
آبهای بهداشتی پایین دست معدن، احیای تقریباً 6 
هکتار عرصه های منابع طبیعی با هماهنگی منابع 
طبیعی در ســال97 و  98 که معــدن انگوران را به 
عنوان اولین معدن سبز  معرفی کرده و نیز دریافت 
پروانه گردشگری معدنی در خرداد ماه سال کنونی 
بــه عنوان اولین معدن  ار اقدامات مهم این مجتمع 

بوده است.
مهندس فالح به نوســازی ماشین آالت این معدن 
در ســال  96 و استفاده از ماشین آالت نو و به روز 
در دنیا اشاره کرد و گفت: آمار تولید معدن در یک 
سطح ثابت نگه داشته شده و ما سعی داریم تا بتوانیم 
با فاصله مناســب و ایمن در زیر زمین کار خود را 

انجام داده  و حادثه ای پیش نیاید.
وی در پایــان به نزدیک شــدن معــدن روباز به 
بخش های عمقی اشاره کرد و گفت: معدن انگوران 
در حال نزدیک شدن به عمق است که در آنجا میزان 
ماده معدنی سولفور در حال افزایش است و شرکت 
ها باید بدانند دیگر ماده معدنی اکسیده رو به پایان 
است و شــرکتها باید خود را آماده کنند تا از ماده 
معدنی سولفوره استفاده کنند که هم در دنیا بیشتر 
استفاده می شــود و هم با ارزش تر است چرا که 
اگر شرکت ها این کار را نکنند عقب افتاده و خود 
را به چالش بزرگی خواهند کشید و آنها باید رفتار 
خود را در استفاده از این ماده معدنی و آنچه که باقی 

مانده آماده کنند.

 رییس جامعه هتلداران می گوید: هیچ یک 
از هتل های کشــور به نقاهتگاه بیماران کرونایی 

تبدیل نشد.
به گزارش ایسنا، پیشنهاد تبدیل هتل به نقاهتگاه 
بیماران کرونایی یا مکانــی برای قرنطینه ناقالن 
احتمالی، نخســتین بار از سوی وزیر بهداشت در 
اسفندماه 98 مطرح شد، روشی که پیش تر در چین 
و برخی کشورهای اروپایی تجربه شده بود. سعید 
نمکی افت درآمد گردشگری را علت این ایده قرار 
داده و گفته بود: نیاز داریم بیماران بعد از ترخیص 
از بیمارستان در یک فضای بینابینی قرار بگیرند، به 
عبارتی این افراد پس از ترخیص از بیمارستان در 
محلی دیگر غیر از خانه نگهداری شوند و بعد از 
آن به خانه بروند که یکی از این فضاهای بینابینی 
هتل و فضاهای گردشــگری است که در اختیار 
بخش خصوصی قرار دارد که بر همین اســاس 
اقدام به پیش خرید خدمت از بخش گردشگری 

به عنوان پشتوانه مراکز درمانی می کنیم.
این پیشنهاد که با استقبال هتلدارها مواجه نشده 
بود، بار دیگر در آبان ماه 99 از سوی برخی اعضای 
ستاد ملی مبارزه با کرونا یادآوری شد. اما هتلدارها 
با وجود تحمل 9 ماه بیکاری و تعطیلی همچنان 
نگران مخدوش شدن برند و اعتبارشان در سایه 
تبدیل بــه نقاهتگاه یا قرنطینه بیماران و یا ناقالن 
ویروس کرونا بودند، برای همین شروطی را تعیین 
کردند؛ از جمله این که طرح داوطلبانه و اختیاری 

باشد، هتل های دولتی پیش قدم شوند و هزینه های 
نقاهتگاه یا قرنطینه را نیز دولت یا وزارت بهداشت 
بپــردازد. مدتی بعد هم وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی از آمادگی وزارت 
بهداشت برای اجاره هتل های یک، دو و سه ستاره 

به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی خبر داد.
در آذرمــاه رییس جامعه هتلــداران ایران اعالم 
کــرد که فهرســتی از 33 هتــل خصوصی را به 
وزارت بهداشــت و دانشکده های علوم پزشکی 

هر اســتان ارائه کرده است. پیش از آن، رییس 
بنیاد مستضعفان از به خط شدن هتل های این 
مجموعه برای اســکان و تامین غذای گرم 
مدافعان سالمت خبر داده بود. حتی حرف 
از آمادگی هتل های ایرانگردی و جهانگردی 
وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری یا 
اقامتگاه های قوه قضاییه، سالن های ورزشی 

و مهمانســراهای دولتی به میان آمد. اما حاال 
جمشید حمزه زادهـ  رییس جامعه هتلداران ایران 

ـ به ایســنا می گوید: هیچ یک از هتل های کشور  
پس از آن اعــالم آمادگی، به نقاهتــگاه بیماران 
کرونایی  تبدیل نشده است، چون نیازی احساس 

نشد.
او ادامه می دهد: در هر استان یک هتل خصوصی 
داوطلب شده و مشخصات آن در اختیار دانشکده 
علوم پزشــکی و وزارت بهداشت قرار داده شده 
است تا در صورت نیاز، از این اقامتگاه ها استفاده 

کنند. قرار بود هتل هایی که وارد زنجیره نقاهتگاه 
کرونا می شوند در این دوران به هیچ وجه مسافر 

نپذیرند، امــا بر پایه اطالعاتی که دارم تا کنون 
به هیچ یک از هتل های 

خصوصــی و 
لتی  و د

که 

وطلب  ا د
شــده بودند، نیاز 

نشده است.
حمزه زاده منکر استقبال نکردن هتل ها از این طرح 
می شــود و اظهار می کند: هتلداران مخالف این 

پیشنهاد نبوده و نیستند. حتی قرار این بود در فاز 
نخست از هر اســتان فقط یک یا دو واحد هتل 
معرفی شــود و در صورت نیاز از مشــارکت 
استفاده  هتلداران  بیشتر 
شود. هدف ما 
از  هم 

ستن  پیو
به این طرح صرفا 

کمک بوده است.
ایرج حریرچی ـ معاون کل وزارت بهداشــت ـ 
چند روز پیش از این اظهارات، در نشســت ستاد 

کرونــای قزوین، از اســتقبال کم مــردم از هتل 
نقاهتگاهی ها و به نتیجه نرسیدن این پروژه سخن 
گفته و اظهار کرده بود: در سراسر کشور بیش از 
11 هزار و 900 تخت درنظر گرفته  شــده اما در 
دو ماه گذشته، قرنطینه کمی داشتیم که این روند 
اشــکال دارد. در همین استان قزوین 377 تخت 
بــرای قرنطینه اختصاص داده شــد اما فقط یک 
تخت مورد استفاده قرار گرفت که نشان می دهد 
هم ما در هدایت افراد خوب عمل نکردیم و هم 
مردم رغبت و یا اطالع الزم را برای اســتفاده 

ندارند که این روند باید اصالح شود.
پیرحسین کولیوندـ  رییس سازمان اورژانس 
کشورـ  نیز قبل تر از مشارکت پایین هتل ها 
و دیگر دستگاه ها در روزهای نخست کرونا 
روایتــی تعریف کرده و گفتــه بود: وقتی 
تصمیم به انتقال دانشجویان ایرانی از ووهان 
)چین( به کشــور گرفتیم، هیچ دستگاهی با 
ما همکاری نکرد و حتی هتل که می خواستیم 
بــرای آن ها اجاره کنیم، تا پنــج برابر قیمت هم 
پیشــنهاد کردیم اما هیچ کس به ما کمک نکرد. 
حتی برخی از مسؤوالن شهریارهتل دار را تهدید 
کردند که اگر دانشــجویان را در این هتل اقامت 
دهید، یعنی می خواهید کرونا را به شهریار بیاورید 
و هتل دار هم پشیمان شد که در نهایت، دادستان 
به ما کمک کرد که از آن محل استفاده کنیم. وقتی 
دانشــجویان را به ایران آوردیم، هتل دار و عوامل 

هتل رفتند و اصاًل نماندند. در آن شرایط از یکی از 
همکاران که در سفرهای حج به ما کمک می کرد 
خواستیم که هتل دار شــود و 24 نفر از نیروهای 
اورژانس، به عنوان عوامل هتل کارهای هتل داری، 
بهداشت و درمان را انجام دادند و خوشبختانه همه 
دانشجویان گواهی سالمت خودشان را گرفتند و 

هیچ کدام هم آلوده نبودند.
هتل ها در بیشتر کشورها از جمله چین و دیگر 
کشــورهایی که مقررات قرنطینه را به شــکل 
سختگیرانه تری به اجرا گذاشته اند، بیشتر مکانی 
برای قرنطینه مسافران تازه واردشده به کشور یا 
نقاهتگاهی برای بیماران رو به بهبودی هســتند. 
در برخی کشورها از جمله ترکیه هتل هایی برای 
اسکان کادر درمان در روزهایی که امکان مراجعه 
به خانه را ندارند، داوطلب شده اند. حاال که نوع 
جدید ویروس کرونا در کشــورهای بیشــتری 
شناســایی شــده و ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
مقررات سختگیرانه تری را برای مسافران ورودی 
به ایران تعیین کرده است، می توان از تخت ها و 
هتل های داوطلب برای قرنطینه مسافران ورودی 
اســتفاده کرد؛ طرحی که با حمایت دولت ها و 
مشارکت هتلدارها در بســیاری از کشورها، از 
آمریکای شمالی تا آســیای شرقی درحال اجرا 
اســت تا به این شــکل عالوه بر کنترل مرزها و 
مســافران به عنوان ناقــالن احتمالی، به اقتصاد 

هتل ها نیز کمک شود.
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