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فتح اهلل حقیقی در جلسه بررسی پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان 
- قزوین، افزود: در سفر رییس سازمان برنامه و بودجه به استان در 

مردادماه امسال، ۲۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.

با  از تعلل مجمع در تصویب لوایح مرتبط  انتقاد  با  فالحت پیشه 
FATF تاکید می کند که مجمع در قبال کنوانسیون های مرتبط 

با FATF مصلحت را نادیده گرفت.
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گزارش

 بیشتر نقاط شهر زنجان روز گذشته شاهد  قطعی بی برنامه 
اینکه زمستان فصل پیک مصرفی  به  با توجه  بودند.  برق 
فعالیت های  که  دارد  وجود  احتمال  این  باشد  نمی تواند 
اما  باشد.  برق  مصرف  افزایش  عوامل  از  یکی  ماینینگ 
زنجان ضمن  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
باالی  مصرف  اصلی  علت  که  کرد  تاکید  شایعه  این  رد 
برق و گاز و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه نه تنها 
در زنجان بلکه در کل کشور بوده است. بیشتر نقاط شهر 
زنجان عصر سه شنبه ۲۳ دی ماه خاموشی های برق را تجربه 
کردند که عدم اطالع رسانی قبلی برای قطعی برق، سبب 
تصمیم  شد.  واحدهای صنفی  و  زنجانی  شهروندان  گالیه 
مسئوالن مربوطه برای قطعی غافگیرانه برق، سه روز پس از 
دستور استاندار زنجان اتخاذ شد که گفته بود »در مدیریت 
مصرف انرژی باید به گونه ای عمل شود تا ذهنیت منفی 
در شهروندان ایجاد نشود از این رو قطعی های احتمالی برق 
روابط  دبیر شورای  قزلباش،  باشد.«  قبلی  اطالع رسانی  با 
عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و برق استان زنجان در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم کرد: قطعی برق در زنجان فقط 
مربوط به یک منطقه خاص نیست و این قطعی ها مدت زمان 
کوتاهی اعمال می شود تا تعادل بین مناطق مختلف استان 
ایجاد شود. برنامه خاصی از طرف توانیر اعالم نشده است 
علیزاده، مدیرعامل  علیرضا  نیست.  برنامه  با  و خاموشی ها 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در گفت وگو با صدای 
زنجان در پاسخ به نارضایتی مردم و کسبه از قطعی سراسری 

برق شب گذشته )سه شنبه ۲۳ دی ماه( ...

امتیازدهی پشت درهای بسته 

در تئاتر خیابانی »هنرمندان«
 به سراغ »مردم« می روند

یادداشت سردبیر

��ح ا�تان ز�جانروز��

شهادت حضرت فاطمه )س (را 
تسلیت می گوییم

خاطر  به  که  مردمی  میان  در  است  مدتی  
محدودیت های کرونا، امکانی برای تفریح سالم 
ندارند، برخی از کاربران فضای مجازی منتظر 
معتبر  خبری  کانال های  در  خبری  انتشار 
می مانند و به محض درج آن، به عنوان اولین 
نام  پیام می گذارند،  برای آن خبر  نفری که 
خود را ثبت می کنند، محتوای پیام آن ها یک 

کلمه است: " اول" !
به  تبدیل  حاال  عامی،  مردم  شوخی  این 
کار  تازه  سیاستمداران  برخی  میان  اپیدمی 
شده و برخی نمایندگان در واکنش به اتفاقات 
پیرامون خود همین گونه عمل می کنند. چنان 
با عجله و بدون اندکی تفکر به دنبال انتشار 
پست و مطلب هستند که محتوا فراموششان 
می شود. ماحصل این عجول بودن هم همان 
است که در واکنش به فالن موضوع بگویند؛ 

" اول" !
ابهر،  مردم  نماینده  شجاعی،  حسن  شیخ 
خرمدره و سلطانیه بی شک اول ترین این نوع 
نمایندگان است. او که با کسب 19 هزار رای 
از مجموع 84 هزار رای صحیح اخذ شده از 

 4۰ روحانی  شده،  مجلس  راهی  حوزه  این 
ساله ای است منتسب به جبهه اصولگرایی و 
بیشترین فعالیت در فضای مجازی را در میان 
سایر نمایندگان استان دارد و به دلیل همین 
تعجب برانگیز  گاه  اظهارنظرهای  و  فعالیت 
خود، نام خود را بر سر زبان ها انداخته است. 
وی در بحث تجمع تعدادی از مردان در مقابل 
مجلس در اعتراض به قانون مهریه، نخستین 
نمایندگان  از  قبل  حتی  که  بود  نماینده  ای 
کمیسیون اجتماعی مجلس، واکنش توئیتری 
مهریه،  نتیجه  "نباید  نوشت:  و  داد  نشان 
هزاران زندانی باشد" و البته این اظهار نظر 
نیز به مذاق فعاالن حقوق زن خوش نیامد 
چرا که آنان معتقد بودند "معاف کردن مردان 
از مجازات به حقوق زنان لطمه وارد می کند".
برون  شبکه های  در  را  وی  نام  که  آنچه  اما 
ماجرای  انداخت  زبان ها  سر  بر  نیز  مرزی 
اولین مصاحبه مطبوعاتی وی در زنجان بود 
که وقتی ماسک خود را در جلسه برداشت، 
خبرنگاری پرسید چرا ماسک نمی زنید و وی 
گفته بود که من بیمه حضرت ابوالفضل ام! این 

اظهارنظر در شرایطی که ستاد کرونا در کشور 
اعالم کرده که در مجامع عمومی همه باید از 
ماسک استفاده کنند، از مرزهای کشور فراتر 
خارجی  زبان  فارسی  شبکه های  در  و  رفت 
وی  شد.  یاد  اظهارنظر  این  از  تعجب  با  نیز 
جوابیه ای ارسال کرد که منظورش این نبود 
به  را متهم  انتشاردهنده  بود، و رسانه  و آن 
شیطنت کرد ولی بعدها انتشار عکس های وی 
در مجلس بدون داشتن ماسک نشان داد که 

منظور همان بوده نه همین! 
همچون  نیز  نمایندگان  از  دیگر  بسیاری 
اقای شجاعی اعتقادی به استفاده از ماسک 
نداشتند ولی چون حضور پررنگی در فضای 

مجازی ندارند، نامشان بر سرزبان ها نیفتاد!
آقای  این  توئیتری  دست پخت  آخرین  حاال 
هاشمی،  فائره  اظهارات  به  مربوط  نماینده 
به  وی  تمایل  درباره  هاشمی  آیت اهلل  دختر 
انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکاست 
که شجاعی در اظهارنظری عجوالنه در توئیتر 
نوشت: »اگر حاج قاسم نبود، فائزه کنیز داعش 

بود شاید.«

جنسیت زده  و  زن  ضد  ادبیات  این  آیا 
را  خود  حقوق  دکتری  که  نماینده ای  از 
نباید  گرفته  تهران"  "عدالت  دانشگاه  از 
ماحصل  ادبیات  این  هم  شاید  باشد؟  بعید 
دانشگاه های غیردولتی  وغیرانتفاعی است که 

فقط مدرک می دهند!
وی با این ادبیات در فراکسیون  " انقالب و گام 
دوم انقالب" سمت نایب رئیسی فراکسیون 
را داشته و دبیر دوم فراکسیون "روحانیت" 
نیز هست. نایب رئیس دوم کمیسیون اصل 
نود قانون اساسی مجلس بوده و جالب تر اینکه 
عضو هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز هست! همه این  پست ها و 
سمت ها یعنی آقای شجاعی پتانسیل باالیی 
برای مطرح شدن در مجامع را دارد و خود 
وی از ابتدای ورود به مجلس سودای مطرح 
شدن را داشته، حاال یا با چهره ای خوب مطرح 

می شود، اگر نشد با چهره ای بد!
دادن  نشان  در سرعت  قبول،  نماینده  آقای 
 " شما  هاشمی  دختر  اظهارات  به  واکنش 

اول"، آیا در ادب هم اول اید؟

انتخابات  تا  روز   16۰ به  قریب 
ریاست جمهوری 14۰۰ باقی مانده و سیب 
سیاست، آنقدر می چرخد تا در نتیجه قرعه 
به نام یکی بیفتد؛ چرخشی که ممکن است 
بسیاری از معادالت انتخاباتی را تغییر دهد.

حالی  در  و  راستا  این  در  برنا،  گزارش  به 
که ابراهیم رئیسی و اطرافیانش از مدت ها 
کارزار 14۰۰  به  نیامدن  از  قاطعانه  پیش 
سخن گفته اند اما اخیرا حرف و حدیث هایی 
انتخابات  در  او  دوباره   حضور  برای 
ریاست  جمهوری مطرح شده است. به بیانی 
دیگر تعدادی از وزرای سابق احمدی نژاد در 
بیانیه ای از رئیسی برای حضور در انتخابات 
وزرای  از  برخی  کردند.  14۰۰حمایت 
انتخابات  جریان  در  که  احمدی نژاد  سابق 
ریاست جمهوری سال 96 در ستاد انتخاباتی 
جدی  حامیان  از  داشتند  حضور  رئیسی 
ابراهیم رئیسی محسوب می شوند به بیانی 
انتخاباتی  ستاد  ویژگی های  از  یکی  دیگر، 
رئیسی، حضور برخی اعضای کابینه رئیس 
دولت نهم و دهم بود؛ بدین گونه که ابتدا 
و  مشهد  شهردار  مرتضوی،  سیدصولت 
سپس به ترتیب مسعود میرکاظمی، وزیر 
علیرضا  احمدی نژاد،  محمود  دولت  نفت 
زاکانی، نماینده سابق مجلس و نهایتاً علی 
نیکزاد به ریاست ستاد انتخاباتی او منصوب 

شدند.
نفع  به  قالیباف  محمدباقر  که  انتخاباتی 
در  رئیسی  و   رئیسی کنار کشید  ابراهیم 
کسب  رأی  میلیون   16 توانست  نهایت 
کند. حاال هم با جدی شدن بحث حضور 
قالیباف در انتخابات 14۰۰، احمدی نژادی ها 
که به نظر نمی رسد موافق آمدن او باشند، 
گزینه  هم  باز  و  کرده  جدی  را  عزمشان 

رئیسی را مطرح کرده اند. 
از  نیم  و  سال  سه  گذشت  از  پس  حال 
دانشگاهیان  کانون    ،96 سال  انتخابات 
وزرای  برخی  از  متشکل  اسالمی  ایران 
و  احزاب  از  بیانیه ای  در  احمدی نژاد، 
تشکل های اصولگرا خواستند از دعوت این 
تشکل دانشگاهی برای حضور سید ابراهیم 

رئیسی در انتخابات 14۰۰ حمایت کنند.
این  دبیرکل  که  حسینی«  »سیدمحمد 
بیانیه و هدف آن  تشکل است درباره این 
گفت: »کانون دانشگاهیان بعد از چند ماه 
نظرسنجی های  تحلیل  و  میدانی  بررسی 

متعدد پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و 
کاندیداها، به این نتیجه رسیده که رئیسی 
بهترین گزینه و مورد وفاق نیروهای انقالب 

است.«
شورای  از  اصولگرایی  جریان  واقع  در 
وحدت با محوریت جامعه روحانیت مبارز 
نه  پایداری ها  و  ائتالف  شورای  تا  گرفته 
و  وحدت  به   14۰۰ انتخابات  برای  تنها 
نتیجه نرسیده اند بلکه به صورت جداگانه و 
مستقل، فعالیت ها اعم از جلسات انتخاباتی 
و حتی رایزنی با کاندیداها را آغاز کرده اند؛ 
مسئله ای که به باور بسیاری از چهره های 
برای  آنها  دغدغه  به  اصولگرا  سیاسی 
انتخابات سال آینده تبدیل شده که البته 
باشد حال  از آن گریزی  به نظر نمی رسد 
نکنند  بیان  علنی  را  اختالفاتشان  هرچند 
اما در این میان گویا احمدی نژادی ها که به 
باور بسیاری، از جاماندگان از تالش جریان 
اصولگرایی برای رسیدن به وحدت هستند، 
آستین ها را باال زده و دست به کار شده اند 
تا رئیسی را هر طور شده به وادی انتخابات 
14۰۰ بکشانند با این منطق که اهمیت قوه 
از قوه قضاییه بیشتر است و برای  مجریه 
قوه قضاییه هم رهبری پس از رئیسی، فرد 

دیگری را منصوب خواهد کرد.
وزیر پیشین ارشاد دولت احمدی نژاد در این 
باره می گوید: »قوه مجریه اهمیتی به مراتب 
بیش از دستگاه قضایی دارد، چون اگر در 
برقرار شود و مدیران،  قوه مجریه سالمت 
باشند،   پاکدست  و  فعال  دلسوز،  عناصری 
بسیاری از پرونده ها اصال تشکیل نمی شود.«

به گفته حسینی، »پاسخ ما به آن هایی که 
می گویند، ماموریت ابرهیم رئیسی در قوه 
قضاییه هنوز به پایان نرسیده و نباید به قوه 
این است که رئیسی در قوه  برود،  مجریه 
قضاییه ریل گذاری  های الزم را انجام داده و 
وضعیت را به مرحله ای رسانده که اگر مدیر 
متعهد و توانمند دیگری هم مسئولیت قوه 
قضاییه را برعهده بگیرد، این امکان فراهم 
و  اجرایی  را  قضایی  تحول  سند  که  است 

عملیاتی سازد.«
او البته می گوید با ابراهیم رئیسی در این 
باره دیداری نداشته  تا بداند پاسخ او چیست. 
با رئیسی  حسینی می افزاید: »هنوز رسما 
و  داریم صحبت  بنا  اما  نکرده ایم،  صحبت 

دالیل منطقی خود را مطرح کنیم.«

دارد  تاکید  احمدی نژاد  دولت  ارشاد  وزیر 
که واکنش های مثبتی به انتشار این بیانیه 
از استان ها و شهرهای مختلف نشان داده 

شده است.
به باور سید محمد حسینی، ابتدا باید یک 
مطالبه عمومی ایجاد شود تا رئیسی بیاید 
چراکه او در حال حاضر بنا ندارد به انتخابات 
وارد شود و خودش می گوید چون منصوب 
رهبری در قوه قضاییه است و سند تحول را 

آماده ساخته، باید آن را اجرایی کند.
 او البته مشکالت و اختالفات درون جریانی 
اصولگرایان را هم از قلم نینداخته و تاکید 
دارد: »ما معتقدیم اگر یک مطالبه عمومی 
صورت گیرد و همگان به این نتیجه برسند 
که بهترین گزینه، رئیسی است چراکه اگر 
او نیاید مشکالت عدیده ای از جمله تعدد 
کاندیداها و نرسیدن به توافق رخ می دهد که 
نتیجه آن واگذاری نتیجه به جریان رقیب 
است، می توان او را مجاب کرد که کاندیدای 
بدنه  دیگر  بیانی  به  ریاست جمهوری شود 
نیروهای انقالب نباید معطل سیاسی کاری ها 

و بده بستان های پشت صحنه بمانند!«
»منصور حقیقت پور«، دیگر فعال سیاسی 
کاندیداتوری  با  رابطه  در  نیز  اصولگرا 
رئیسی در انتخابات 14۰۰ گفت: »کاندیدا 
و  است  نشده  جدی  هنوز  رئیسی  بودن 
من هیچ نشانه ای از این حضور او تا اینجا 
می تواند،  کند  شرکت  اگر  ولی  نمی بینم 
کاندیدای جدی اصولگرایان باشد و بر سایر 
کاندیداهای این جناح ارشدیت داشته باشد 
و به اصطالح بقیه را بر سر جایشان بنشاند. 
اگر رئیسی نیایند کسی در آن حد و اندازه 
نیست.« به باور این چهره سیاسی اصولگرا، 
قاسمی،  رستم  نیکزاد،  علی  چون  افرادی 

جلیلی، قالیباف و هاشمی به عنوان کاندیدا 
البته جمع کردن همه  مطرح هستند که 
در  رسیدن  نتیجه  به  و  جا  در یک  این  ها 
مورد آنها، کار بسیار سختی است، اما شاید 
بقیه گزینه ها  تکلیف  بتواند  رئیسی  آمدن 
را مشخص کند و حرف آخر را بزند.« به 
بیانی دیگر به گفته سیدمحمد حسینی نیز، 
با آمدن فرد واجد شرایطی چون رئیسی، 

تکلیف از سایر کاندیداها ساقط می شود.
و  بزرگ  مشکل  دو  پیداست  که  آنطور 
برای  اصولگرایان  راه  سر  بر  که  الینحلی 
تعدد  یکی  دارد،  وجود   14۰۰ انتخابات 
نرسیدن  توافق  به  دیگری  و  کاندیداها 

اصولگرایان است.
حقیقت پور در این باره می گوید: »به طور 
کلی اصولگرایان در به وحدت رسیدن نمره 
روح  که  مطمئنم  رو  این  از  ندارند  خوبی 
مرحوم مهدوی کنی از اصولگرایان ناراضی 
کرد  تالش  آخر  روز  تا  بزرگوار  این  است. 
موفق  اما  برساند  به وحدت  را  اصولگرایان 
جمع  را  آقایان  این  نتوانست  ایشان  نشد. 
کند و بر سر یک نفر به اجماع برساند حال 
که جامعه اصولگرایی مهدوی کنی را در بین 

خود ندارد.«
این چهره سیاسی اصولگرا با اشاره به تعدد 
کاندیدا نیز می افزاید: »اما اگر رئیسی برای 
را  طیف  این  می تواند  باشد  جدی  آمدن، 
در  کند  ایجاد  وحدتی  و  کرده  منسجم 
سه  حداقل  اصولگرایان  صورت،  این  غیر 
چهار نماینده خواهند داشت. در واقع برای 
ریاست جمهوری باید هندوانه بریده آورد؛ 
هندوانه سر بسته به درد ریاست جمهوری 
نمی  آورد. برخی از آقایان آمدند و دیدیم این 

هندوانه های سر بسته شیرین در نیامدند!«

آقای نماینده، شما اول!
سمیهمیناخانی

احمدی نژادی ها معطل اصولگرایان نمی مانند!
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اعتبار مورد نیاز ۲خطه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین  تامین شده است

مخاربات منطقه زنجان

مخاربات منطقه زنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی تجدید استعالم بهاء

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد : عملیات اجرایی کابلکشی 
و مفصلبندی مسی وفیبر نوری فاز 6 گلشهر کاظمیه را به اشخاص 
حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.  متقاضیان محترم می توانند،جهت کسب 

www.tci.ir اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس
 و سایت مخابرات منطقه زنجان به آدرس www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد : انجام عملیات اجرایی کابلکشی و 
 ONU 102 مفصلبندی مسی و نوری آبونه و مرکزی کافوهای نوری

و MDU 01  ابهر  را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.  متقاضیان 
محترم می توانند،جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران 
 www.zanjan.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به آدرس www.tci.ir به آدرس

مراجعه نمایند.

20-9-99- م

210-9-99- الف

مخاربات منطقه زنجان

آگهی تجدید استعالم بهاء

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد : کابلکشی و مفصلبندی مسی و 
و برگردان ONU 03 قیدار را به اشخاص   A03 نوری تأسیس کافوی
حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.  متقاضیان محترم می توانند،جهت کسب 

www.tci.ir اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس
 و سایت مخابرات منطقه زنجان به آدرس www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.

91-6-99- الف

مخاربات منطقه زنجان

آگهی تجدید استعالم بهاء

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی 
مسی و نوری کوی ساواالن ONU 7023 مرکز ملت زنجان A 03  و برگردان 

ONU 03 قیدار را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید.  متقاضیان محترم
 می توانند،جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس 

 www.zanjan.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به آدرس www.tci.ir
مراجعه نمایند.

93-6-99- الف

نوبت اول

با گذشت حدود ۹ ماه از بازدید استاندار و مسئوالن

اهالی »چُقلوی سفلی« هم چنان معترض
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان:طبققانوننمیتوانیممانعبرداشتمعدنکارشویم!

نقشه های چرب نقشه های چرب 
برای بازار لبنیاتبرای بازار لبنیات

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
 استان اعالم کرد:

عامل خاموشی های زنجان 
بیت کوین نیست

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مخالفان FATF دغدغه مالی ندارند

گزارش صدای زنجان نشان می دهد:

کاهش کاهش ۵۰۵۰درصدی خرید میوهدرصدی خرید میوه
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نقشه های چرب برای بازار لبنیات

اعتبار مورد نیاز ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین
 تامین شده است

لیال محمدی/ گزارش های میدانی از بازار حاکی از آن است که فروشگاه های زنجیره ای و برخی از واحدهای 
خرده فروش خالی از ماست  کم چرب اند. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده استان زنجان می گوید: 
به نظر می رسد یا کارخانجات تولیدی یا مسئوالن فروشگاه ها به دنبال افزایش سود خود نسبت به عرضه 
ماست پرچرب رغبت بیشتری داشته باشند. این در حالی است که مردم به علت فشارهای اقتصادی قدرت 

خریدشان کاهش یافته است.
روند افزایش تدریجی قیمت لبنیات از آذرماه امسال آغاز شده و ظاهرا همچنان ادامه دارد و این در حالی 
است که با توجه به مشکالت اقتصادی کشور، قدرت خرید خانوارها به ویژه دهک های پائین جامعه به شدت 

کاهش یافته است.
یوسفی امیری معتقد است: باید ببینیم که آیا نحوه و میزان تولید محصوالت پرچرب و کم چرب بر اساس 
توافق واحدهای تولیدی با دستگاه های ذیربط دولتی صورت گرفته است یا نه؟ آیا محدودیتی اعمال شده 
است یا نه؟ اصال شاید واحد تولیدی بر اساس سفارش فروشگاه یا واحد خرده فروش نسبت به عرضه محصول 
پرچرب اقدام کرده باشد. اما هر چه که باشد قطعا به دنبال سود بوده است. انجمن حمایت از حقوق 

مصرف کننده استان زنجان در اسرع وقت موضوع را بررسی می کند.
گفتنی است؛ تابستان امسال بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع لبنیات به طور رسمی 
۲۲ تا ۲8 درصد افزایش پیدا کرد و طبق دستور ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر خام به ازای هر کیلو ۲هزار 
و 9۰۰ تومان تعیین شد و اجازه داده شد بنا بر شرایط موجود این محصول 7 درصد باالتر یا پایین تر از این 
نرخ تصویب شده به فروش برسد. ناگفته نماند که تغییر قیمت محصوالت لبنی پیش از ارسال درخواست 
کارخانجات لبنی به انجمن صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصوالت استارت خورده بود و هنوز نرخ ها از 

سوی ستاد تنظیم بازار تصویب و ابالغ نشده بود!
پس از افزایش قیمت شیر خام، مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی مشمول نرخ گذاری نیز از متوسط ۲۲ 
درصد تا سقف ۲8 درصد صادر شد که در میان محصوالت لبنی عرضه شده در بازار محصوالت شیر کم 
چرب و پرچرب ساده در بسته بندی بطری و پاکتی مدت دار و پنیر 4۵۰ گرمی، ماست کم چرب و پرچرب 

ساده در بسته بندی های کوچک و بزرگ و کره حیوانی را شامل می شد.
در واقع لبنیات به عنوان یک محصول اساسی و ضروری نقش مهمی در سالمت جامعه دارد و وجود آن در 
سبد غذایی یکی از ضروریات است اما متاسفانه شرایط اقتصادی امروز، افزایش نرخ تورم و نبود تعادل بین 
دستمزد و هزینه ها موجب شده تا با کوچک شدن سفره های مردم، مصرف لبنیات در کشور همواره کمتر 

از آمارهای موجود شود.
اگرچه تیر ماه امسال با مصوبه سازمان حمایت قیمت 1۰ قلم لبنیات پرمصرف مشمول قیمت گذاری افزایش 
یافت، اما افزایش نرخ مصوب شیرخام، هزینه تمام شده و نرخ خرده فروشی سایر فراورده های لبنی خارج از 
شمول قیمت گذاری را افزایش داده است و این روزها مردم با موج جدیدی از افزایش قیمت محصوالت لبنی 

از شیر گرفته تا ماست و پنیر روبرو هستند.
با توجه به سهم اثر شیر خام در تولید محصوالت لبنی، قیمت 1۰ قلم محصوالت لبنی پرمصرف مشمول 
قیمت گذاری تثبیتی شیر، ماست و پنیر نیز توسط کمیته مربوطه با مسئولیت سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد.
بر این اساس قیمت شیر بطری یک لیتری کم چرب 1.۵ درصد 7 هزار و 1۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری 
نیم چرب ۲ درصد 7 هزار و ۵۰۰ تومان، شیر بطری یک لیتری پر چرب ۳ درصد 8 هزار و ۵۰۰ تومان و 

شیر بطری یک لیتری کامل ۳.۲ درصد 8هزار و 6۰۰ تومان تعیین شد.
همچنین قیمت شیر نایلونی 9۰۰ گرمی کم چرب 1.۵ درصد۵ هزار و 4۰۰ تومان و پنیر یواف 4۰۰ گرمی 

14 هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
قیمت ماست 9۰۰ گرمی کم چرب 1.۵ درصد 8 هزار تومان و قیمت ماست 9۰۰ گرمی پر چرب ۳ درصد 

نیز 9 هزار و 7۰۰ تومان مصوب شد.
همچنین قیمت ماست دبه ای ۲۵۰۰ گرمی کم چرب 1.۵ درصد و پرچرب ۳ درصد به ترتیب ۲1 هزار 

تومان و ۲4 هزار تومان به تصویب رسید.

ایرنا/ استاندار زنجان گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین تامین 
شده است و از نظر اعتباری، مشکل و کمبودی در این خصوص وجود ندارد.

فتح اهلل حقیقی در جلسه بررسی پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین، افزود: در سفر رییس سازمان 
برنامه و بودجه به استان در مردادماه امسال، ۲۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده از محل تبصره ۵6 نیز اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان از طریق بانک ها 
برای پیشبرد این طرح و سایر طرح های عمرانی در استان جذب شده است.

استاندار زنجان گفت: با توجه به تامین اعتبار صورت گرفته، پروژه ۲خطه کردن راه آهن باید در موعد مقرر 
تحویل داده شود.

وی به اهمیت پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان- قزوین اشاره کرد و گفت: مهترین انگیزه برای به سرانجام 
رساندن این پروژه این است که این طرح جزو مصوبات سفر رهبر معظم انقالب در سال 84 به استتان زنجان 
بود، از این ما به عنوان سرباز ایشان بر خود تکلیف می دانیم که این پروژه را به سرانجام رسانده و در موعد 

مقرر )تا پایان امسال( مورد بهره برداری قرار دهیم.
حقیقی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین، ظرفیت حمل بار استان از 
طریق خطوط ریلی بیش از ۲ برابر افزایش پیدا می کند و زمان تردد مسافران از تهران به زنجان نیز یک 

ساعت کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه استان زنجان بزرگترین ظرفیت را برای تبدیل شدن به مرکز لجستیک شمال غرب کشور 
دارد، اظهار داشت: ۲خطه شدن راه آهن زنجان - قزوین یکی از زیر ساخت های مورد نیاز در این خصوص 

است.
حقیقی اضافه کرد: در صورت تکمیل پروژه های راه ارتباطی زنجان - بیجار و محور سلطانیه - خدابنده- 

همدان، زمان سفر در محورهای شمال غرب کشور یک ساعت کاهش می یابد.
وی افزود: در فرودگاه زنجان نیز قابلیت فرود هواپیماهای باری ایجاد شده است که همه این موارد گام های 

اساسی و مهم در تبدیل زنجان به مرکز لجستیک است.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: پیمانکاران پروژه ۲خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین باید ظرفیت های 
هر چه بیشتر خود را جهت تکمیل این پروژه به کار گیرند تا طرح در زمان مقرر شده به بهره برداری برسد.
پیش از این جلسه، استاندار زنجان به همراه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از قطعات مختلف 

پروژه ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین بازدید کردند.

لیال محمدی- بیشتر نقاط شهر زنجان روز گذشته شاهد  قطعی 
بی برنامه برق بودند. با توجه به اینکه زمستان فصل پیک مصرفی 
نمی تواند باشد این احتمال وجود دارد که فعالیت های ماینینگ 
یکی از عوامل افزایش مصرف برق باشد. اما مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان ضمن رد این شایعه تاکید کرد که 
علت اصلی مصرف باالی برق و گاز و محدودیت تحویل سوخت به 

نیروگاه نه تنها در زنجان بلکه در کل کشور بوده است.
بیشتر نقاط شهر زنجان عصر سه شنبه ۲۳ دی ماه خاموشی های 
برق را تجربه کردند که عدم اطالع رسانی قبلی برای قطعی برق، 
سبب گالیه شهروندان زنجانی و واحدهای صنفی شد. تصمیم 
مسئوالن مربوطه برای قطعی غافگیرانه برق، سه روز پس از دستور 
استاندار زنجان اتخاذ شد که گفته بود »در مدیریت مصرف انرژی 
باید به گونه ای عمل شود تا ذهنیت منفی در شهروندان ایجاد 
با اطالع رسانی قبلی  این رو قطعی های احتمالی برق  از  نشود 

باشد.«
 خاموشی ها با برنامه نیست!

قزلباش، دبیر شورای روابط عمومی و اطالع رسانی صنعت آب و 
برق استان زنجان در گفت وگو با رسانه ها اعالم کرد: قطعی برق 
در زنجان فقط مربوط به یک منطقه خاص نیست و این قطعی ها 
مدت زمان کوتاهی اعمال می شود تا تعادل بین مناطق مختلف 
استان ایجاد شود. برنامه خاصی از طرف توانیر اعالم نشده است و 

خاموشی ها با برنامه نیست.
 موضوع قطعی برق را اطالع رسانی کرده بودیم!

علیرضا علیزاده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
در گفت وگو با صدای زنجان در پاسخ به نارضایتی مردم و کسبه 
از قطعی سراسری برق شب گذشته )سه شنبه ۲۳ دی ماه( بدون 
اطالع قبلی اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق چند روز است 
موضوع قطعی برق را اطالع رسانی می کند. به علت مصرف باالی 
برق و گاز و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه، در سطح کشور 

در زمینه تولید برق دچار مشکالت جدی شده اند.
 اگر مردم 10 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنند 

مشکل قطعی برق نخواهیم داشت
از  لزوم رعایت استاندارد مصرف برق و گاز  بر  تاکید  با  علیزاده 
سوی کلیه مشترکان اعالم کرد: مشترکان در نظر داشته باشند 
که اگر روزانه حداقل 1۰ درصد در مصرف برق )وگاز( صرفه جویی 
نکنند دچار کمبود می شویم. روز گذشته )سه شنبه ۲۳ دی ماه( 
نیز در پی بروز مشکل تولید برای یکی از نیروگاه ها، محدودیت 

انرژی)برق( برای کلیه استان ها اعمال شد.
مشترکان  زنجان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خانگی و مردم را خط قرمز این مجموعه اعالم کرد و گفت: تمامی 
سعی ما این است که در بروز مشکل در گام نخست اقدام به قطعی 
برق معابر و جاده ها و بخشی از صنایع که شرکت با آن ها توافق و 

تفاهم های همکاری دارد )شهرک تخصصی روی(، کند.
 شرکت توزیع نیروی برق قطعا مجاز نیست بیشتر 

از یک ساعت برق را قطع کند!
شب گذشته برق در بسیاری از مناطق شهر زنجان بیش از یک 
ساعت و به طور متوسط ۲ ساعت و بدون اطالع قبلی قطع شد اما 
علیزاده ضمن رد این اظهارات با بیان اینکه در قطعی شب گذشته 
برق مسیرهای خانگی در اولویت ما نبود اما به جهت جبران کمبود 
به ناچار نسبت به قطعی برق خانگی شهر زنجان اقدام شد، تصریح 
کرد: این قطعی ها زمان محدودی را در بر گرفت و حداکثر یک 
ساعت بود! ما سعی می کنیم با توجه به سردی و برودت هوا میزان 

خاموشی های زنجان حتی به کمتر از یک ساعت برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در پاسخ به 
گالیه واحدهای صنفی از قطعی بی برنامه شرکت توزیع نیروی 

برق و نگرانی آن ها از آسیب رسیدن به تجهیزات برقی در شرایط 
دشوار اقتصادی، خسارت های تعطیلی ناشی از شیوع کروناویروس 
به صدای زنجان گفت: قطعی یک ساعته خسارت انچنانی نمی زند 
و ما قطعا مجاز نیستیم بیشتر از یک ساعت قطع کنیم. ما دلمان 
نمی خواهد، محدودیت های انرژی )برق و گاز( برای مشترکان را 
اعمال کنیم اما وقتی مشترکان صرفه جویی نمی کنند ناچاریم! 
توزیع  شرکت  با  تفاهم نامه  دارای  صنایع  از  یکی  روی  شهرک 
روزانه 1۰  است، حداقل  برق  برق در حوزه صرف جویی  نیروی 
درصد مصرفش را کاهش می دهد که بر اساس رصدهای صورت 
گرفته نسبت به سال قبل این میزان مصرف، کاهش قابل قبولی 
را داشته است. اما در برخی از صنایع که توافق و تفاهم نامه مذکور 

منعقد نشده است، مجبوریم دست به قطعی برق بزنیم!
 مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز برطرف شود 

خاموشی هم نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با بیان اینکه 
ما به هیچ عنوان در حوزه تولید برق مشکلی نداریم، اعالم کرد: 
با افزایش مصرف گاز در کشور، نیروگاه ها و کارخانه هایی مانند 
سیمان با کمبود انرژی روبرو شده اند از این رو ناچار هستند که 
مازوت و یا گازوئیل مصرف کنند. به محض اینکه مشکل سوخت و 
محدودیت تامین گاز برطرف شود، خاموشی هم نخواهیم داشت.

از  بسیاری  حاضر  حال  در  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  علیزاده 
به  نیز  صنفی  واحدهای  و  هستند  غیرفعال  تولیدی  واحدهای 
به  نسبت  ساعت  از  زودتر  کرونایی  محدودیت های  اعمال  علت 
تعطیلی اقدام می کنند آیا باز هم می توان گفت که میزان مصرف 
انرژی دلیل اصلی قطعی برق است، ابراز کرد: ما هم قبول داریم 
که در بخش تجاری به علت تعطیلی های ناشی از شیوع کرونا، 
کاهش مصرف برق و در نهایت خاموشی را داریم. بنا به اظهارات 
مدیرعامل شرکت گاز استان میزان مصرف در این بخش حدود 4 
الی ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 
البته بسیاری از کارخانه های زنجان در شرایط کرونایی همچنان 
فعالیت دارند. مصرف برق در بخش خانگی برق )7 الی 8 درصد( 
و گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. ما از 
مردم می خواهیم تا در فصل سرما برای جلوگیری از افت افشار در 

مصرف انرژی صرفه جویی کنند.

 شایعات خاموشی های برق؛ از تامین برق عراق و روسیه
 تا صنعت ماینینگ

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان همچنین ادعای 

خاموشی های برق برای جلوگیری از قطعی صادرات برق به عراق 
و روسیه را رد کرد و از مردم خواست اصال به این شایعات توجه 

نکنند.
علیزاده در پاسخ به شایعه دیگر مطرح شده مبنی بر افزایش مصرف 
در بخش خانگی آن هم در فصلی که قاعدتا نباید پیک بار داشته 
باشیم و ارتباط آن با استخراج بیت کوین و بازار داغ ماینینگ های 
غیرمجاز عنوان کرد: در تمامی حوزه ها اعم از خانگی، صنعتی و 
کشاورزی میزان مصرف برق و گاز افزایشی بوده است، در صنعت 
ماینینگ نیز برخی فعالیت مجاز و برخی نیز فعالیت غیرمجاز دارند 

که تعداد فعاالن غیرمجاز محدود است.
 جایزه 20 میلیونی برای معرفی مزارع بیت کوین!

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با تاکید بر رصد 
سیستماتیک فعالیت ماینرها از اطالعیه های صادره مبنی بر در نظر 
گرفتن پاداش 1۰ میلیون تومانی به مردم و همکاران برای اطالع از 
مکان های استخراج رمزارز خبر داد و گفت: ماینرهای غیرمجاز در 
مزارع کشاورزی واقع در مناطق دورافتاده اقدام به استخراج رمزارز 
می کنند و مطمئن باشید سطح فعالیت آن ها گسترده نیست چرا 
که اگر اینگونه بود قطعا به راحتی توسط شرکت توزیع نیروی برق 

و دستگاه های ذیربط کشف و شناسایی می شدند.
البته بر اساس گزارش رسانه ها مسئوالن در آخرین اظهارات خود 
از در نظر گرفتن ۲۰ میلیون جایزه برای معرفی مزارع بیت کوین 
خبر داده اند. سخنگوی صنعت برق  در این رابطه با بیان اینکه 
بیت کوین سهم جزیی در مصرف برق کشور دارد، اعالم کرد که 
مزارع غیر قانونی بیت کوین را گزارش کنید و بیست میلیون 

هدیه بگیرید.
 مشترکان خانگی گاز! لطفا 6 درصد مصرف تان را 

کاهش دهید!
امسال مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به سال گذشته افزایش 
یافته، علت این موضوع می تواند شیوع ویروس کرونا باشد زیرا بر 
اساس توصیه های بهداشتی در ادارات، مراکز تجاری و منازل در 
و پنجره ها برای تهویه هوا تاحدودی باز است و این سبب می شود 

گرمای هوا با سرمای بیرون تبادل شود.
در  نیز  زنجان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  احمدلو،  موسی 
فصول  در  مردم  موردنیاز  گاز  تامین  زنجان  با صدای  گفت وگو 

سرد سال را از اولویت های اصلی این شرکت دانست و گفت: اگر 
میزان گاز مصرفی تولیدی مازاد مصرف خانگی شود، سمت مصرف 
صنایع و نیروگاه ها سوق می یابد در غیر این صورت، این واحدها 

باید از سوخت دوم استفاده کنند.
احمدلو بر لزوم مصرف بهینه گاز تاکید کرد و گفت: اگر مردم یک 
درجه معادل 6 درصد میزان مصرف خود را کاهش دهند، این 
میزان به سمت صنایع و نیروگاه ها می رود در نتیجه الزم نیست 
آن ها از سوخت دوم )مازوت و گازوئیل( استفاده کنند. در شرایط 
کنونی بر اساس قوانین و پروتکل ها میزان مصرف سوخت صنایع 
و نیروگاه ها محدود شده است چرا که اولویت نخست ما منازل 
و بخش خانگی است و واحدهای مذکور به دلیل محدودیت در 

تامین گاز، نیاز خود را از محل سوخت دوم تامین می کنند.
گفتنی است؛ شرکت توانیر نیز در اطالعیه ای اعالم کرده »به دلیل 
افزایش مصرف برق و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت 
سوخت تحویلی به تعدادی از نیروگاه ها، خاموشی های پراکنده در 

برخی مناطق اعمال شده است.«
اینکه در  بر  در روزهای گذشته گزارش هایی منتشر شد مبنی 
نیروگاه های برق به دلیل کمبود سوخت اصلی این نیروگاه ها که 
به عنوان سوخت استفاده می کنند. عیسی  از مازوت  گاز است 
و  مازوت  مصرف  ایران  زیست  محیط  سازمان  رئیس  کالنتری، 
گازوئیل غیر استاندارد در صنایع را منشا اصلی آلودگی هوا در 

زمستان عنوان کرد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران ضمن تایید استفاده از مازوت برای 
نیروگاه های برق چاره آن را در مصرف کمتر برق و گاز خانگی 
دانست و گفت اگر مردم کمتر برق و گاز مصرف کنند ما هم 
مازوت  برق  نیروگاه های  انرژی  تامین  برای  نمی شویم  مجبور 

بسوزانیم.
 سوخت مورد نیاز تنها نیروگاه زنجان، کلیه بیمارستان ها 

و مراکز تولیدی و صنعتی و تجاری تامین شده است
عمده نیروگاه های کشور شامل نیروگاه های حرارتی بوده که در 
فصل گرم سال )بهار و تابستان( سوخت موردنیاز خود را از طریق 
گاز طبیعی و فصول سرد از محل سوخت دوم شامل گازوئیل 
)نفتگاز( و مازوت )نفت کوره( تامین می کنند. در استان زنجان 
سلطانیه  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  نداریم،  مازوت سوز  نیروگاه 
به عنوان تنها نیروگاه استان، در فصول گرم سال از طریق گاز 
طبیعی سوخت موردنیاز خود را تامین کرده و در فصول سرد نیز 
از محل گازوئیل که توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی تحویل 

می شود، سوخت خود را تامین می کند.
حمید حبیبی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
زنجان نیز در این رابطه با بیان اینکه در حوزه تامین نفتگاز نیروگاه  
و سایر واحدها اعم از کلیه بیمارستان ها، نانوایی ها، کارخانجات 
تولیدی و تجاری و صنایع و سایر واحدهای نیازمند به سوخت دوم 
رسالت خود را به طور تمام و کمال انجام داده ایم تا در فصل سرد 
سال مشکل سوخت نداشته باشند، تصریح کرد: هیچ کمبودی در 

حوزه نفتگاز و حتی مازوت در سطح کشور وجود ندارد.
حبیبی با اشاره به افزایش فزاینده مصرف برق و گاز با شروع فصل 
سرد سال عنوان کرد: به دلیل شیوع کروناویروس، الگوی مصرف 
انرژی خانواده ها متفاوت شده است و چنین ذهنیتی پیش آمده 
که اگر در محیط منزل پنجره  محیط خانه باز باشد ویروس کرونا 
منتشر نمی شود. در حال حاضر عالوه بر منازل، در اماکن عمومی 
درجه شوفاژ و بخاری و وسایل گازی افزایش یافته، پنجره ها نیز 
در طول روز و شب باز است که مصداق بارز هدررفت انرژی است.

تغذیه  منابع  طبیعی ترین  و  مفیدترین  میوه   احمدی-  زهرا 
انسان است از این رو گنجاندن آن در سبد غذایی روزانه خانواده 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این در حالیست که به گفته 
رئیس اتحادیه میوه وتربار زنجان، گرانی و تورم در همه بخش ها 
سبب شده مردم بیشتر به خرید مایحتاج ضروری خود اقدام 
کنند و تهیه میوه را که از ضروریات زندگی نیست به بعد موکول 

کنند.
مرتضی هاشمی به قیمت های سر به فلک کشیده میوه ها در 
تره بار اشاره می کند و می گوید: هم اکنون قیمت پرتقال 1۰ تا 
14 هزار تومان، کیوی 1۵ تا ۲۰ هزار، خیار گلخانه ای 1۳ هزار، 
خیار بوته ای 1۰ هزار، سیب درختی 1۰ تا 1۵ هزار تومان با 
توجه به کیفیت شان متفاوت است، قیمت لیموشیرین 9 تا 1۰ 
هزار، نارنگی1۳ هزار تومان در میدان تره بار است که در بازار و 

خرده فروشی ها این قیمت ها تا ۳۰ درصد افزایش می یابد.
این مسئول افزایش کرایه حمل و نقل، افزایش دستمزد کارگران 
و  می داند  میوه  گرانی  عوامل  مهم ترین  از  را  میوه  صادرات  و 
سایر  در  تورم  همچنین  و  میوه  صادرات  اکنون  هم  می گوید: 
بخش ها سبب شده قیمت میوه نیز افزایش یابد به طوری که 

قدرت خرید مردم به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی با ابراز اینکه هر ساله بیشتر میوه ها برای مجالس مختلف 
خریداری می شد، تاکید می کند: از اواخر سال گذشته تاکنون 
خرید میوه در زنجان تا ۵۰ درصد کاهش یافته که عدم برگزاری 
مجالس در استان به دلیل شیوع کرونا، مهمترین عامل کاهش 

خرید میوه در زنجان است.
 تورم در سایر بخشها سبب افزایش قیمت میوه

 شده است
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان زنجان نیز 

در گفت وگو با صدای زنجان با تایید اینکه قدرت خرید مردم برای 
تهیه میوه کاهش یافته است، خاطر نشان می کند: در حال حاضر 
تورم در همه بخش ها و اقالم قابل مشاهده است که قیمت میوه ها 
نیز به طبع این افزایش قیمتها در همه زمینه ها، افزایش می یابد.

رضا استجلو با بیان اینکه هم اکنون میوه های فصل از سردخانه ها 
به بازار عرضه می شود، تصریح می کند: در حال حاضر هزینه 
سردخانه و نگهداری میوه به قیمت تمام شده میوه افزوده شده و 

در نهایت سبب افزایش قیمت آن می شود.
 سفره ای برای مردم نمانده است

وی با ابراز تاسف از اینکه سفره ای برای مردم نمانده است، خاطر 
نشان می کند: با این شرایط اقتصادی و تورمی که در جامعه 
حاکم است مردم قدرت خرید میوه را نداشته و فقط در این 

شرایط می توانند مایجتاج ضروری خود را تامین کنند.

این مسئول با بیان اینکه در ۳ ماه اخیر قیمت میوه به شدت 
افزایش یافت است، ابراز می کند: قدرت خرید مردم برای تهیه 

میوه در ۳ ماه اخیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به راه حل کاهش قیمت میوه اظهار می کند: 
هم اکنون در تمامی بخش ها افزایش قیمت وجود دارد و این 
تورمی که در جامعه است به بخش میوه نیز تاثیر گذاشته که 
تنها راه برای جلوگیری از گرانی نظارت سازمان صمت استان 
به بازار است که با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها و سود خرید، 
در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی با فروشنده برخورد نماید.

 میوه جزو کاالهای تنظیم بازار نیست
رئیس بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان 
اینکه میوه جزو کاالهای تنظیم بازار نیست، خاطر نشان می کند: 
تنها در ایام نزدیک عید هر سال میوه های سیب و پرتقال جزو 

کاالی تنظیم بازار هستند و سازمان صمت می تواند دخالت کند 
ولی در سایر ایام از سال برای تعیین نرخ و کاهش قیمت این کاال 

سازمان صمت هیچ مسئولیتی ندارد.
 زنجان تولید کننده میوه نیست که آنرا صادر کند

اسماعیل مسلمی با بیان اینکه صادرات میوه از استان زنجان 
حال  در  می افزاید:  شود،  میوه  گرانی  تا سبب  نمی شود  انجام 
حاضر بیشتر میوه هایی که در بازار استان زنجان عرضه می شود 
از استان های دیگر وارد شده و زنجان تولیدکننده این نوع میوه ها 
نیست تا بتواند انرا صادر کند و قیمت در بخش میوه با افزایش 
هزینه های جانبی از قبیل هزینه حمل و نقل افزایش می آید 
نیست و یک معضل  استان زنجان  تنها مختص  این گرانی  و 
کشوری است و برای کاهش قیمت در این بخش باید یک اقدام 

ملی انجام شود.
این مسئول با بیان اینکه مالک برای بازرسان سازمان صمت 
استان فاکتور خرید میوه توسط میوه فروشان است و اگر شکایتی 
در زمینه تخلف گرانفروشی گزارش شود بازرسان فاکتور خرید را 
مورد بررسی قرار می دهند، خاطر نشان می کند: با توجه به فاکتور 
خرید و نوع میوه، فروشنده می تواند ۳۰ تا 6۰ درصد به عنوان 
سود به قیمت فاکتور بیافزاید و بازرسان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی باالتر 
از سود مصوب، متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی 

می کنند تا برخوردهای الزم انجام گیرد.
وی اذعان می کند: هم اکنون با افزایش آمارتعداد عرضه میوه 
نمی توانند  داران  مغازه  بارها،  وانت  یا  و  فروشان  توسط دست 
تخلف زیادی در گرانفروشی داشته باشند چون با گرانفروشی، 
مشتری های خود را از دست داده و میوه ها به دلیل ماندگاری 

پایین نسبت به سایر کاالها خراب می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم کرد:

عامل خاموشی های زنجان، بیت کوین نیست
علیرضاعلیزاده:مشکلسوختومحدودیتتامینگازبرطرفشود،خاموشیهمنخواهیمداشت

گزارش صدای زنجان نشان می دهد:

کاهش ۵۰درصدی خرید میوه
رئیسانجمنحمایتازحقوقمصرفکنندگاناستان:مردمقدرتخریدمیوهراندارند

وفقطدنبالتهیهمایجتاجضروریخودهستند
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لیال محمدی- اهالی روستای »ُچقلوی سفلی« از 
توابع شهرستان خدابنده، نزدیک به 1۰ سال است 
که پیگیر برخورد مسئوالن استانی با شرکت های 
ماسه شویی هستند که نسبت به برداشت غیرمجاز 
شن و ماسه از معدن نزدیک به این روستا اقدام 
می کنند. آن ها برای دومین بار طی تماسی با دفتر 
دستور  وجود  با  که  کردند  اعالم  زنجان  صدای 
استاندار زنجان مبنی بر توقف برداشت شن و ماسه 
از زمین های زراعی تا تعیین تکلیف قضایی پرونده، 

کماکان برداشت ها ادامه دارد!
در  که  مدعی اند  سفلی  چقلوی  روستای  اهالی 
رابطه با معضل هجوم شرکت های سودجوی شن 
چند  طول  در  زراعی شان  زمین های  به  ماسه  و 
سال نامه نگاری با دستگاه های ذیربط از جمله اداره 
منابع طبیعی شهرستان خدابنده، نه تنها نتیجه ای 
مورد  مسئوالن  برخی  سوی  از  بلکه  نگرفته اند 

کم لطفی نیز قرار گرفته اند.
اهالی روستای »چقلوی سفلی« در گرماب بخش 
افشار واقع در شهرستان خدابنده چند سالی است 
که نسبت به برداشت های غیرمجاز شن و ماسه 
در  که  ماسه  معدن  و  قزل اوزن  رودخانه  بستر  از 
مجاورت این منطقه قرار دارد معترضند و نارضایتی 
خود را در حضور مسئوالن استانی و رسانه ها اعالم 
کرده اند. البته پس از حضور استاندار در ابتدای سال 
جاری در منطقه صدور مجوز »برداشت شن و ماسه 

از بستر رودخانه قزل اوزن« متوقف شده است.
و  شن  »برداشت  موضوع  به  روستائیان  اعتراض 
ماسه از معدن کوهی« که در حال حاضر در محل 
هدف که روزگاری بومیان و منابع طبیعی بر سر 
اهالی  البته  می شود!  مربوط  داشتند  اختالف  آن 
معتقدند برخالف اظهارات مسئوالن، اختالف آن ها 
بر سر اراضی زراعی، با دولت همچنان ادامه دارد و 

تمام نشده است!
 آقای استاندار! اهالی روستای 

»چقلوی سفلی« همچنان معترض اند
زنجان  صدای  با  گفت وگو  در  روستائیان  از  یکی 
می گوید: اردیبهشت ماه سال جاری بود که به دنبال 
پیگیری  و  منطقه  این  مشکالت  شدن  رسانه ای 
مدیران  همراه  به  زنجان  استاندار  اهالی،  متعدد 
استانی در محل حضور یافته و پس از بازرسی از 
منطقه دستور توقف برداشت از زمین های زراعی 
را داد که تا اطالع ثانوی و تعیین تکلیف قضایی 

این  اما  نگیرد،  برداشتی صورت  پرونده هیچ گونه 
دستور عملی نشده و کماکان برداشت از زمین های 

روستائیان ادامه دارد.
روستا  این  اهالی  اصلی  شغل  اینکه  بیان  با  او 
تاکید می کند: حتی  است،  و کشاورزی  دامداری 
بسیاری از ساکنان روستا به علت نابودی تدریجی 
روستا  از  ناچار  به  منطقه  طبیعی  و  ملی  منابع 
مهاجرت کرده و در حاشیه شهرها ساکن شدند. 
خانوارهای روستایی طی 1۰ سال از 1۰۰ خانوار 
به ۵ الی 6 خانوار رسیده است. اهالی که مانده اند 
نمی توانند از زمین اجدادی شان بهره مند شوند. این 
مشکل دامن روستاهای اطراف را هم گرفته است 
اما کو گوش شنوا که صدای روستائیان »چقلوی 
روستای  اهالی  استاندار!  آقای  بشنود!  را  سفلی« 

»چقلوی سفلی« همچنان معترض اند.
 استاندار، هیچ دستوری مبنی بر توقف 
برداشت ماسه از سوی معدنکار را نداده 

است!
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر 
تجارت استان زنجان در پاسخ به اعتراض روستائیان 
توجه  عدم  بر  مبنی  سفلی«  »چقلوی  منطقه 
معدنکار به دستور استاندار مبنی بر توقف برداشت 
تا تعیین تکلیف موضوع برداشت های غیرمجاز که 
سبب نارضایتی مردم شده است به صدای زنجان 
می گوید: اصال چنین مصوبه ای نداشتیم! در هیچ 
کجا نوشته نشده که تا وقتی موضوع تعیین تکلیف 
به معدنکار داده نشود! کار  برداشت  اجازه  نشود، 
فعالیتش  ادامه  مانع  اگر  و  است  قانونی  معدنکار 
شویم، شخص می تواند موضوع را از طریق مراجع 
قضایی پیگیری کند. استاندار برای توقف برداشت ها 
هیچ دستوری نداده است، بلکه تاکید کردند که 
موارد بررسی شده و تمامی برداشت ها بر اساس 

ضوابط صورت گیرد.
استاندار،  دستور  به  بنا  اینکه  بیان  با  فغفوری 
بخشداری موظف شد تا در بخش صدور مجوزهای 
ذیربط  دستگاه های  با  نظارت  حوزه  در  برداشت، 
همکاری کند، عنوان می کند: مقرر شد فرمانداری 
خدابنده کمیته پایش و نظارت بر شن و ماسه را 
تشکیل دهد که این روند توسط این ارگان عملیاتی 

شده و جلسات مربوطه نیز برگزار شده است.
 اختالف روستائیان با دولت در حوزه تملک 

اراضی تمام شده است!

نیز  خدابنده  شهرستان  افشار  بخش  بخشدار 
روستای  اهالی  نارضایتی  ریشه  است:  معتقد 
»چقلوی سفلی« نسبت به فعالیت معدن کوهی و 
برداشت شن و ماسه از منطقه به اختالف دیرینه 
و  منابع طبیعی  )اداره کل  دولت  با  روستا  اهالی 
که  برمی گردد  اراضی  تملک  سر  بر  آبخیزداری( 
سابقه ۲۰ ساله دارد. موسوی با بیان اینکه سال قبل 
با تشکیل کمیته رفع تداخالت موضوع اختالف بین 
اهالی و اداره کل منابع طبیعی، به نفع مردم حل 
شده است، تصریح می کند: بنا به اظهارات مسئوالن 
مربوطه، تصور می کنم موضوع اختالف بر سر 4۵۰ 
هکتار زمین بود که 9دهم آن به روستائیان داده 
شد. بخشدار بخش افشار شهرستان خدابنده در 
گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به حضور استاندار 
زنجان در روستا و بازدید از مناطق برداشت شن و 
ماسه تصریح می کند: استاندار محترم که با همراه 
مدیران ذیربط از منطقه بازدید داشت، با تاکید بر 
اینکه برداشت از بستر رودخانه اصولی نبوده است 
دستور دادند تا هیچ گونه مجوزی مبنی بر برداشت 
شن و ماسه از بستر رودخانه قزل اوزن در روستای 
»چقلوی سفلی« داده نشود که همچنان از سوی 

ارگان های ذیربط این دستور اجرایی می شود.
به  مربوط  نیز  دوم  مورد  می دهد:  ادامه  موسوی 
برداشت ماسه از معدن کوهی واقع در این روستا 
است. اهالی می گویند حق برداشت ندارید، شرکت 
نیز می گوید طبق مجوز برداشت را انجام می دهم. 
به دنبال باال گرفتن اختالف ها، پرونده برای بررسی 
دقیق در مراجع قضایی پیگیری شد. مرجع قضایی 
اهالی حکم صادر کرد که در  از  نفر  برای ۳  نیز 
آن، مقام قضایی برداشت از معدن را حق صاحب 
مجوز دانسته بود. خب این ۳ نفر از اهالی بودند و 
می توان به کل روستا که بر عدم برداشت ماسه از 
سوی شرکت تاکید دارند، داد. نمی شود یک طرفه 
به قاضی رفت! پرونده را بررسی کردیم، اسناد نشان 

می داد که تخلفی صورت نگرفته است.
 رفتیم حق مان را پیگیری کنیم، گفتند 
این ها از تهران آمده اند و اهل روستای 

»چقلوی سفلی« نیستند!
از  انتقاد  ضمن  نیز  روستا  ساکنان  از  یکی  اما 
اظهارات برخی از مسئوالن محلی مبنی بر محکوم 
مورد  اراضی  بابت  روستائیان  از  تعدادی  شدن 
اختالف با دولت می گوید: اتفاقا چند وقت پیش 

هم که برای پیگیری مطالبات مان به استان مراجعه 
گفتند  بخشداری  یا  فرمانداری  مسئوالن  کردیم 
این ها اصال اهل روستای چقلوی سفلی نیستند و 
از تهران آمده اند! با این که مسئوالن استان زنجان 
تاکید داشتند که ما کارت ملی به همراه داریم که 

ثابت می کند از اهالی منطقه ایم!
 معترضان اگر از تهران هم آمده باشند، اهل 
روستای »چقلوی سفلی« محسوب می شوند

سیدجعفر موسوی، بخشدار بخش افشار شهرستان 
خدابنده هم این اظهارات را غیرمستند و غیررسمی 
دانسته و تاکید می کند: چنین اظهاراتی از سوی 
است،  نگرفته  صورت  شده  یاد  دولتی  ارگان های 
چقلوی  معترضان  که  حرف  این  گفتن  نظرم  به 
نیستند  روستا  ساکن  و  آمده اند  تهران  از  سفلی 
غیرکارشناسی است، از تهران هم آمده باشند اهل 

روستا هستند.
 چند نفری که محکوم شده اند ربطی به 

مطالبه و پیگیری اهالی روستا ندارند
یکی از روستائیان در واکنش به اظهارات بخشدار 
بخش افشار تاکید می کند: این اراضی سالیان سال 
است توسط محلی ها مورد استفاده کشاورزی قرار 
می گرفت، اجداد ما حتی قبل از اینکه تراکتور وجود 
داشته باشد با گاوآهن زمین را شخم می زدند، این 
از  اما  بوده است.  به مردم  اراضی مشاع و متعلق 
سال 89 با واگذاری بخشی از اراضی به معدنکاری 
توسط اداره منابع طبیعی عمال ما نمی توانیم به 
فعالیت خود ادامه دهیم. اگر این اراضی برای منابع 

طبیعی بوده چرا در این 
مالکیت  ادعای  مدت 
متاسفانه  است؟  نکرده 
از مسئوالن حق  برخی 
و  داده  معدنکار  به  را 
حکم  طبق  می گویند 
صادره، اهالی حق کشت 
و زراع در اطراف معدن 
ندارند.  را  روستا  کوهی 
چند  می کنیم  تاکید 
نفر معدودی که محکوم 
شده اند ربطی به مطالبه 
روستا  کل  پیگیری  و 
طبیعی  منابع  ندارند. 
که االن ادعای مالکیت 
دارد و برداشت ماسه را 
حق شرکت می  داند، این 

همه سال کجا بود؟
یکی از روستائیان ضمن 
بین  اختالف  پایان  رد 
بر  روستائیان  و  دولت 
از  انتقاد  با  اراضی  سر 
برخی  بی مسئولیتی 
عنوان  دستگاه ها 
می کند: متاسفانه برخی 
محلی  مسئوالن  از 
موضوع اختالف اهالی با 
دستگاه های صادرکننده 
شرکت های  و  مجوز 
ماسه شویی را تمام شده 
اعالم می کنند در حالی 
ما  نیست،  درست  که 
همچنان  روستائیان 
کل  اداره  معترضیم. 

منابع طبیعی که االن حق را به شرکت ماسه شویی 
به  )پاسخ  فعالیت  مجوز  صدور  از  قبل  می دهد 
استعالم دستگاه های مربوطه( کجا بود؟ اگر صاحب 

زمین بود چرا ادعایی نمی کرد؟
 گفته ایم، معدنکار با اهالی روستای 

»چقلوی سفلی« تعامل کند!
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر 
این  به  واکنش  در  هم  زنجان  استان  تجارت  و 
اظهارات با تاکید بر لزوم تعامل معدنکار با اهالی 
می گوید: سال قبل بخشی از زمین اطراف معدن 
از روستائیان شخم زده شده  تعدادی  توسط  نیز 
بود که غیرقانونی بود اما ما از معدن کار خواستیم 
با  قضایی  مراجع  در  پیگیری موضوع  به جای  تا 
که  زمین هایی  از  بخشی  کند.  تعامل  روستائیان 
روستائیان  برای  درصد   1۰۰ می شود  زده  شخم 
نیست و متعلق به منابع طبیعی است. در این مدت 
نیز یا اداره کل منابع طبیعی فرصت برخورد نداشته 

یا صالح ندانسته که برخورد کند!
 سکوت مسئوالن منابع طبیعی

شفاف  پاسخ  دریافت  منظور  به  زنجان  صدای 
زنجان  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  مسئوالن 
موضوع را به صورت مکرر از طریق روابط عمومی 
این دستگاه پیگیری کرد اما امکان مصاحبه با هیچ 

یک از مسئوالن استانی و شهرستانی فراهم نشد.
 تائید برداشت غیرمجاز شن و ماسه از سوی 

معدنکار
سیدجعفر موسوی، بخشدار بخش افشار شهرستان 

خدابنده نیز در واکنش به این اظهارات با تاکید 
اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  بر 
متولی صدور مجوز به معادن از جمله معدن کوهی 
بوده است،  مستقر در روستای »چقلوی سفلی« 
می گوید: سازمان صنعت و معدن، دستگاه مرجع 
است و هرگونه پاسخ از سوی این دستگاه مالک 
اقدام و عمل ماست. البته ما نیز به شکل برداشت 
معترضیم، شرکت بهره بردار باید استاندارد را رعایت 
از سوی دستگاه های  کند، ما طبق مجوز صادره 
برداشت  که شرکت حق  می کنیم  فرض  ذیربط، 
بهره برداری کند که  نوعی  به  ندارد  اما حق  دارد 
خطرآفرین باشد، استاندار محترم در بازدیدی که 
داشتند به این مورد هم اعتراض داشتند، مقرر شد 
اداره کل منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان به عنوان دستگاه های ذیربط 

نظارت هایشان را افزایش دهند.
 ادعای برداشت غیرمجاز از معادن را 

نمی پذیریم!
اما ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان با رد اظهارات مردم و بخشدار 
بخش افشار مبنی بر برداشت غیرمجاز ماسه و شن 
توسط معدنکار در منطقه هدف روستای چقلوی 
سفلی، تصریح می کند: دیگر مثل گذشته نیست، 
سیستم جدید اندازه گیری و نقشه برداری هست، 
اصال امکان ندارد معدنکار بیش از حد مجاز تعیین 

شده در مجوز، اقدام به برداشت کند!
 قرار بود در حوزه صدور مجوز برداشت ها 
اختیاراتی به رئیس اداره شهرستانی داده 

شود
سیدجعفر موسوی، بخشدار بخش افشار شهرستان 
خدابنده می گوید: با توجه به مشکالت ایجاد شده 
در حوزه صدور مجوز و عدم رعایت میزان برداشت ها 
از سوی بهره برداران، قرار شده تصمیم گیرندگان در 
حوزه صدور مجوز سازمان صنعت و معدن یا در 
اداره شهرستانی صنعت و معدن مستقر شوند یا 
به رئیس اداره متبوع تفویض اختیار کنند که تا به 

امروز این اتفاق نیفتاده است.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور مجور 

برداشت ها را فقط به رئیس سازمان صمت 
تفویض کرد است

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر 
تجارت استان زنجان نیز در واکنش به این اظهارات 
با تاکید بر اینکه طبق قانون وزارتخانه متبوع صدور 
هر گونه مجوز برداشت را به رؤسای سازمان های 
صدور  در  می گوید:  است،  کرده  تفویض  استانی 
مجوز حساسیت ها باالست، سازمان در حوزه صدور 
استعالم های  رودخانه ها  بستر  از  برداشت  مجوز 
مربوطه را از شرکت آب منطقه ای زنجان و مجوز 
منابع  کل  اداره  از  را  کوهی  معادن  از  برداشت 
طبیعی و آبخیزداری استان پیگیری می کند. این 
دستگاه ها نیز موضوع را از طریق ادارات شهرستانی 
خود پیگیری می کنند. فرآیند برای دریافت پاسخ 
استعالم ها طوالنی است چرا که کارشناسان ذیربط 
قبلی،  برداشت  میزان  نظر گرفتن  با در  موظفند 
برگشت منطقه به حالت قبلی را بررسی و نتایج 

را به دستگاه مربوطه ارجاع دهند.
 امیدوار به رصد دقیق فرآیند برداشت ماسه 

و شن معدنکاران از سوی سازمان صنعت
 و معدن هستیم!

سیدجعفر موسوی، بخشدار بخش افشار شهرستان 
خدابنده نیز در واکنش به اظهارات رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر 
اینکه فرمانداری و بخشداری در پیگیری مشکالت 
بومیان در نخستین گام حق را به روستائیان داده و 
سپس برای پیگیری بیشتر وارد عمل می شوند به 
اهالی روستای »چقلوی سفلی« اطمینان داد که 
از منطقه  و شن  ماسه  برداشت غیرمجاز  دغدغه 

آن ها را مسئوالن نیز دارند.
موسوی با اشاره به تشکیل جلسه در روز دوشنبه 
روستائیان  و  شرکت  نمایندگان  با  دی ماه   ۲۲
نمایندگان  حضور  با  نیز  جاری  هفته  می گوید: 
پیگیری  حساسیت  با  موضوع  تامین  شورای 
می شود. او امیدوار است سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان که در حوزه صدور مجوز فعالیت دارد 
موضوع برداشت  شن و ماسه از سوی معدنکاران را 

با حساسیت پیگیری کند!

با گذشت حدود ۹ ماه از بازدید استاندار و مسئوالن

اهالی »چُقلوی سفلی« هم چنان معترض
*بخشداربخشافشارشهرستانخدابنده:تائیدبرداشتغیرمجازشنوماسهازسویمعدنکار!*رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستان:طبققانوننمیتوانیممانعبرداشتمعدنکارشویم!

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان 

گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح دارای گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری واگذار نماید .

1- بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  واجد شرایط که دارای توانایی مالی، مدیریتی و اجرایی الزم می باشند، دعوت به عمل می آید.

2- مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل 3 ماه بوده و برای 3 ماه قابل تمدید باشد.
.)Setadiran.ir( 3- زمان انتشار اسناد : ساعت08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 24 /99/10 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت

.)Setadiran.ir( 4- آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت 18:00 روز سه شنبه  99/10/30 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
5- آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه گران : تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ  99/11/11  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
و تحویل فیزیکی پاکات به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان به نشانی زنجان، اتوبان 22 بهمن، روبروی فروشگاه رفاه، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان 

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان.
6- زمان آغاز فرایند بررسی پیشنهادها : راس ساعت 10:00 روز یک شنبه مورخ 99/11/12 می باشد.

 7- شایان ذکر می باشد پاکات ، ب و ج نیز می بایست همراه با پاکت الف عالوه بر ارسال از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،به صورت 
فیزیکی نیز حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/11/11   به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان تحویل گردد.

8- پرداخت هزینه آگهی های نوبت اول و دوم این فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد.

صالحیت پیمانکارمبلغ ضمانتنامهمبلغ برآوردعنوان پروژهردیف

1
تعمیرات اماکن ورزشی

 شهرستان خدابنده
  6/264/606/249

ریال
 313/230/313

ریال
پایه 5 یا باالتر حقوقی در رشته ابنیه

پایه 1 و 2 حقیقی در رشته ابنیه

2
تعمیرات اماکن ورزشی

 شهرستان زنجان
 13/321/964/227

ریال
 666/098/212

پایه 5 یا باالتر حقوقی در رشته ابنیهریال

شهرداری خرم دره در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/592/ش شورای محترم شهر یک باب واحد تجاری معروف به هتل قدس ) هتل اسب 
وحشی ( را از طریق مزایده به مدت یکسال به صورت اجاره از طریق سامانه ستاد ایران واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده 

و بازدید و کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ، میدان معلم ،ساختمان شهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 
الی 02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی

 میزان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام یا وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008 نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره  می باشد 
1- بازدید از محل مورد نظر قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد. 

2- محل دریافت اسناد از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/11/4 از طریق سامانه ستاد ایران 
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است. 
4- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

5-زمان ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخ 99/11/15 به دبیرخانه حراست شهرداری.) الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه تمامی مدارک و قیمتهای پیشنهادی خویش را 
باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایند بصورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده بایستی به این شهرداری در مهلت مشخص شده ارائه نمایند  (

6- ساعت ، روز و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح  مورخ 99/11/16 در  محل دفتر شهردار می باشد. 
7 - سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مسترد نخواهد شد. 

8- اخذ مجوزهای قانونی برای هر نوع فعالیت صنفی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

تاریخ انتشار: 99/10/27     مرحله دوم - نوبت دوم

نوری آرا
شهردار خرمدره

 
مبلغ ودیعهمیزان سپردهقیمت پایهمتراژآدرسعنوانردیف

1
اجاره یک باب واحد 

تجاری معروف به هتل 
قدس )هتل اسب وحشی (

خرم دره خیابان امام 
خمینی )ره( ابتدای 

شهرک قدس
430

متر مربع
 35/000/000

ریال
21/000/000

 ریال
 100/000/000

ریال

شهرداری خرم دره در نظر دارد یک فقره از امالک مازاد خویش را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند . لذا از کلیه  افراد حقیقی و حقوقی 
دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد ایران و جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر  به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در خرم دره خیابان 

امام ، میدان معلم ، ساختمان شهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 الی 02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی

 میزان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب0106197370008 نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره می باشد 
1- بازدید از ملک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد .

2- محل دریافت اسناد از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/11/4 از طریق سامانه ستاد .
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است .
4- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .

5- زمان ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخ 99/11/15 به دبیرخانه حراست شهرداری الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه  تمامی مدارک و قیمت پیشنهادی 
خویش را باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده  بایستی به این شهرداری در مهلت مشخص شده ارائه نمایند.

6- ساعت ، روز و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت.10 صبح  مورخ 99/11/16  در  محل دفتر شهردار می باشد 
 7- سپرده شرکت کنندگان  اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مسترد نخواهد شد .

8- ملک مورد نظر دارای سند شش دانگ می باشد . 

تاریخ انتشار: 99/10/27     مرحله دوم - نوبت دوم

نوری آرا
شهردار خرمدره

میزان سپردهمبلغ پایهمتراژپالکآدرس

1   
خرم دره خیابان سید جمال الدین  

خیابان شهید ملکعلی بابایی
 نبش کوچه 8 )شهید اکبری(

3/477/000/000 34/77مترمربع38/17425
ریال

 173/850/000
ریال

ف
ردی



زهره میرعیسی خانی - نتایج دور چهارم رتبه بندی پایگاه های 
خبری با صدور بیانیه ای از سوی اعضای کمیته رتبه بندی اعالم 
پایگاه های  رتبه بندی  کمیته  دبیرخانه  گزارش  اساس  .بر  شد 
خبری، مجموعا ۷۰۷ پایگاه خبری با تکمیل و ارسال فرم های 
.فاز  داشته اند  مشارکت  رتبه بندی،  چهارمین  در  خوداظهاری، 
عملیاتی چهارمین دوره رتبه بندی پایگاه های خبری، با همت و 
همیاری نمایندگان رسانه ها و مدیران مسئول در دوران شیوع 
مدیران  مکرر  به درخواست های  توجه  با  و  انجام گرفت  کرونا، 
فایل های  دریافت  مهلت  رتبه بندی،  در  شرکت  برای  مسئول 

خوداظهاری طی دو مرحله تمدید شد.
 بر اساس این گزارش، پایگاه های خبری استان زنجان به ترتیب 
پایگاه خبری مردم نو آنالین 35.2۰ امتیاز، پایگاه خبری همدلی 
زنجان 29.۷۰ امتیاز، پایگاه خبری موج رسا 23.65 امتیاز، پایگاه 
ندای شهروند  پایگاه خبری  و  امتیاز  ملت 15.68  پیام  خبری 
آنالین 9.9۰ امتیاز را کسب کردند که در مقایسه با 1۰۰ امتیاز 

در نظر گرفته شده امتیازات پایینی است.
به دنبال این رتبه بندی، صدای زنجان دالیل و عواملی که باعث 
رتبه بندی  این  استان زنجان در  پایگاه های خبری  می شود که 
امتیازات کمی را ازآن خود کنند، پیگیری کرد. در این زمینه 
ساعته   24 شامل  امتیازبندی  برای  توجه  مورد  شاخص های 
بودن، ذکر منبع در خبر، سرعت انتشار خبر، تعداد کل مطالب، 
رعایت اصول خبرنویسی، درست نویسی و رعایت اصول ویرایشی، 
مطالب،  به کل  نسبت خبر  پدیدآورندگان،  نام  بودن  مشخص 
نسبت مطالب اختصاصی به کل مطالب، ضریب نفوذ اخبار در 
رسانه های دیگر، رابط با دفاتر استانی، دفاتر یا رابطان خارج استان، 
پیوستن به میثاق اخالق حرفه ای، آموزش، انتشار به زبان های 
رسانه ای،  چند  عکس،  مونیتورینگ،  بیمه،  فهرست  خارجی، 
رویکردهای تعاملی با مخاطبان، آرشیو و جستجوی فعال، فروش 
محصوالت رسانه ای، مزیت نسبی است که با رعایت هر یک از این 
عناوین در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری امتیازی به این رسانه 

تخصیص می یابد.
در این رتبه بندی هیچ نظری از سوی ادارات فرهنگ

 و ارشاد استان ها گرفته نمی شود
 در این خصوص جعفر محمدی، رئیس گروه فرهنگی اداره کل 
ارزیابی  این  اینکه  به  اشاره  با  و  استان زنجان  ارشاد  فرهنگ و 
به صورت مستقیم توسط خود معاونت مطبوعات داخلی کشور 
صورت گرفته است، گفت: متاسفانه در این زمینه هیچ نظری از 
سوی ادارات فرهنگ و ارشاد استان ها گرفته نمی شود و تنها به 
محصول خبری نهایی توجه می شود که کارشناسی که در این 
زمینه در نظر گرفته شده است، صفحه را باز می کند و به آن نمره 
می دهد.  وی در این خصوص ادامه داد: به نظر می رسد توجه به 
نظرات مسئولین در این زمینه و لحاظ این نظرات در رتبه بندی 
می تواند بسیار اهمیت داشته باشد چرا که فردی که در این زمینه 
پایگاه ها را قضاوت می کند، نگاهش محصول خبری است و درست 
است که محصول تولید شده دارای کیفیتی است که خود را نشان 
می دهد اما این محصول در بستری تولید می شود و با یک سری 

چالش ها و محدودیت هایی رو به رو است.
شرایط رسانه ها در سطح استان های مختلف 

متفاوت است
زنجان  استان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  فرهنگی  گروه  رئیس 
خاطرنشان کرد: کسی که در زنجان در این حوزه فعالیت دارد 
با کسی که در تهران و شهرستان های دیگر فعالیت دارد؛ شرایط 
در  لحاظ شرایط  به  رسانه ها  این  و  می کند  تجربه  را  متفاوتی 
یک سطح قرار نمی گیرند و این خودش یک مساله ای است که 
استان ها باید در زمینه اش نظر بدهند و کسی که در تهران نشسته 
است و نسبت به شرایط هیچ آگاهی ندارد، نمی تواند در این زمینه 

نظر بدهند و این به نظر می رسد نقصی در این زمینه باشد.
بهتر بود بخشی از این رتبه بندی و امتیازبندی را

 به خود استان ها واگذار می کردند
این مسئول با اشاره به اینکه بهتر بود بخشی از این رتبه بندی و 
امتیازبندی را به خود استان ها واگذار کرده و نظر مدیرکل استان 
را هم در این زمینه لحاظ می کردند، اظهار کرد: منتهی اینکه چرا 
ما نمرات پایینی در این زمینه داریم موضوعی است که باید به 
صورت تخصصی تر در این زمینه توجه شود و نیازمند این است 
که این رتبه بندی و امتیازات با استان های هم ردیف استان زنجان 
مقایسه شود تا به درک درستی از وضعیت استان در این زمینه 
برسیم و پایین بودن این موضوع باید در نسبت با سایر استان ها 
قضاوت شود، چرا که وضعیت معیشتی خبرنگاران و امنیت شغلی 
در این زمینه اهمیت پیدا می کند . باالخره پیش از کرونا امکان 
این وجود داشت که یک پایگاه خبری در این زمینه دو خبرنگار 

را به فعالیت بگیرد اما در این شرایط این امکان هم وجود ندارد.
باید دید استان های هم تراز با زنجان در این مقایسه

 چند امتیاز حاصل کرده اند
محمدی افرود: ممکن است وضعیت ارزیابی به قدری سخت باشد 
که استان زنجان در مقایسه با استان های هم تراز در یک سطح 

باشند و نمی توانیم بگوییم که چون این افراد از 1۰۰، 2۰ شدند 
رسانه های ضعیفی هستند و باید دید استان های هم تراز با زنجان 
در این مقایسه چند امتیاز حاصل کرده اند تا سپس بتوانیم در این 

زمینه وضعیت استان را قضاوت کنیم. 
با یک نگاه سنتی از سوی مردم و مسئوالن 

مواجه هستیم
 در ادامه علی اکبر شیوخی، مدیر مسئول پایگاه خبری پیام ملت 
به  با توجه  اینکه در بحث جامعه  به  اشاره  با  این خصوص  در 
وجود رسانه های جدیدی که تحت عنوان شبکه های اجتماعی 
وارد میدان شدند ما با یک نگاه سنتی از سوی مردم و مسئوالن 
مواجه هستیم، گفت: بصری بودن این موضوع سبب شده است 
خبری  پایگاه های  از  اعم  برخط  و  الکترونیکی  رسانه های  که 
از  یعنی رسانه  نگیرند  قرار  توجه  مورد  و خبرگزاری ها چندان 
نگاه مدیران و مسئوالن ما بیشتر در رسانه های مکتوب خالصه 

می شود.
زیرساخت های اقتصادی برای رسانه ها در استان ها 

تعریف نشده است
وی ادامه داد: همچنین زیر ساخت های اقتصادی برای رسانه ها در 
استان ها تعریف نشده است و از سوی دیگر مجوزهایی که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و هیئت نظارت در این زمینه بدون توجه 
به شاخص ها و نیازها صادر کردند و این موضوعی است که در 
حال حاضر مورد  نقد است چرا که تعداد مجوزهای باالیی در این 
زمینه برای افرادی که اصال صالحیت حرفه ای کار در این حوزه را 

ندارند صادر شده است.
نیروهای کاری که آموزش الزم را ندیده اند

زمینه  این  در  اینکه بحث دیگری که  به  اشاره  با  این مسئول 
وجود دارد، بحث نیروهای کاری است که آموزش الزم را در این 
عرصه ندیده اند، گفت: این نیروها به صورت تجربی وارد این حرفه 
شده اند و ما نیروی آموزش دیده ای برای رسانه در مواقع بحران 

نیاز نداریم و یا کم داریم .
وضعیت در آمدی خبرنگار موضوعی که همواره 

از آن آسیب می بینیم
شیوخی با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگری که در این زمینه 
وجود دارد و ما در حوزه رسانه همواره از آن آسیب می بینیم، 
وضعیت در آمدی خبرنگار است، گفت: این امر موجب می شود که 
خبرنگار رسانه را به عنوان شغل خود در نظر نگیرد و آینده خوبی 
از فعالیت در این حوزه را برای خود متصور نیست و همین موضوع 
سبب می شود که معموال خبرنگاران و کسانی که در این حوزه 
فعالیت می کنند نگاه امیدوارانه ای به این حوزه نداشته باشند و در 
بحث پایگاه های خبری با توجه به اینکه درآمد و حمایت موثری از 
سوی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صورت نمی گیرد و نگاه کارشناسی از سوی ارگان های حاکمیتی 
اعم از قوه قضائیه و مجلس و دولت به رسانه های برخط وجود 
ندارد همین فقدان باعث می شود که این حوزه در این زمینه 

آسیب ببیند.
 استان ها را پشت درهای بسته رتبه بندی می کنند

 وی با اشاره به تفاوتی که بین رسانه های استانی و کشوری وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: من معتقدم در بحث رتبه بندی رسانه های 
نظرسنجی  استان ها  از  حداقل  داوران  هیئت  بود  بهتر  استانی 
می کردند، غالبا بسیاری از رسانه ها از نهاد های حاکمیتی ارتزاق 
ثبت  شخصی  رسانه های  عنوان  به  که  رسانه هایی  و  می کنند 
شده است به نوعی به ارگان های حاکمیتی ربط داشته اند و ما 
نمی توانیم رسانه های مستقل را با این رسانه ها مقایسه کنیم و 
قضاوت آنها، قضاوت درستی در این زمینه نخواهد بود و عمده 
مشکلی که ما در نهاد حاکمیتی داریم این است که پایگاه های 
خبری استان ها را پشت درهای بسته رتبه بندی می کنند و این 
از عمده مشکالتی است که پایگاه های خبری استانی با آن روبه 

رو هستند.
عموم خبرنگاران ما که در حوزه رسانه فعالیت دارند 

خبرنگاران عمومی هستند
شیوخی اظهار کرد: آموزش رکن اصلی توسعه در هر حوزه ای 
مدیر  است.  آموزش  موضوع  نیز  رسانه  توسعه ای  رکن  و  است 
مسائل  به  اشرافیت  که  خبرنگاری  و  امتیاز  صاحب  و  مسئول 
تخصصی نداشته باشد نمی تواند موفق باشد. عموم خبرنگاران 
ما که در حوزه رسانه فعالیت دارند خبرنگاران عمومی هستند 
و حوادث  اجتماع  و  فرهنگ  و  اقتصاد  در حوزه سالمت،  ما  و 
خبرنگار تخحصصی نداریم و اداره ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات 
کاری  نتوانسته اند  زمینه  این  در  متاسفانه  مرتبط  نهادهای  و 
انجام بدهند و به کارهایی که بیشتر کمی هستند پرداخته اند. 
اگر به آموزش توجه نکنیم وضعیت ما بهتر از این نخواهد بود. 
ضمن اینکه خبرنگاران ما هیچ آموزش برای حوادث آنی نظیر 
سیل، زلزله و قتل و غیره ندیده اند و ما خبرنگار آموزش دیده در 
حوزه های مورد نیاز نداریم و خبرنگاران ما به سمتی رفته اند که 
گفته ها و شنیده های مدیران را فقط بازتاب می دهند و ما در این 

زمینه نتوانستیم خبرنگار آموزش دیده داشته باشیم .

صنف چاپخانه داران استان زنجان تحت تاثیر فشار شرایط اقتصادی 
نابسامان کرونایی و نبود حمایت درست روزهای سختی را پشت 

سر می گذارد.
به گزارش تسنیم، صنعت چاپ یکی از شاخص های موثر در تولید 
ناخالص کشور و دارای نقش موثر در چرخه تولید و زنجیره ارزش 
افزوده محصوالت در دست تولید است، عالوه بر این مسئله، صنعت 
چاپ در بحث های فرهنگی نیز کاربرد فراوانی دارد. بر این اساس 
گستردگی فعالیت هایی که در صنایع چاپ شکل گرفته است این 
صنعت را نسبت به تمام وقایع جامعه تحت تاثیر قرار داده و هر 
مشکلی در هر ابعادی که در جامعه رخ دهد، اهالی این قشر را نیز 

بی گزند نمی گذارد.
کرونا، این مهمان ناخوانده یک ساله که عامل بسیاری از مشکالت 
جامعه بشری در حال حاضر است، اقتصاد همه جوامع را تحت تاثیر 
قرار داده است و در حالی که توجه ها تنها معطوف به حوزه هایی 
است که سر و کار مردم مستقیما با آن ها بوده، صنعت چاپ بسیار 
منزوی شده است و حتی کمتر کسی آسیب وارده به این حوزه 

کاری را درک می کند.
ارتباط تگاتنگی که به واسطه فعالیت اکثر  با این حال به دلیل 
واحدهای تولیدی، اصناف مختلف و حتی بحث آموزشی با صنعت 
چاپ وجود دارد طبیعتا بعد از تعطیلی ها و رکودی که در ادامه بحث 
کرونا رخ داد آسیب مضاعفی بر صنعت نیمه جان چاپ در ایران وارد 
شد چرا که این صنعت تحت تاثیر نبود مواد اولیه، ماشین آالت و 

عدم آشنایی درست تولیدکنندگان با روند فعالیتشان نیز قرار دارند.
استان زنجان نیز یکی از استان هایی است که بیشتر فعالیت بخش 
صادراتی و تولید در آن مربوط به فعالیت صنایع روی است که 
هیچ ارتباط و نیازی به صنعت چاپ ندارد در نتیجه فعالیت این 
صنعت محدود به فعالیت صنفی است و اصناف مربوطه بیشتر در 
بحث چاپ و فروش کارت های دعوت مراسمات، لیتوگرافی، صحافی 
و طراحی ساک های دستی مخصوص اصناف مختلف برای بحث 
تبلیغات فعالیت می کنند که با ظهور کرونا همه محل هایی که امکان 
بهره برداری از این امکانات وجود داشت تعطیل شدند و در نتیجه آن 

فعاالن این صنف آسیب وسیعی را متحمل شدند.
به عالوه تعداد افرادی که در کارگاه های مربوط با این بحث فعالیت 
می کنند در موارد اندکی باال است و این واحدها تعداد کارگران 
زیادی نیز دارند که در نتیجه تعطیلی ها و فشار کاری که به کارفرما 
وارد شد یقینا عده بسیاری از نظر امنیت شغلی به خطر افتاده و 
شاید بعضا افرادی بودند که شغل خود را از دست دادند و از سویی 
دیگر هیچ حمایت در خور و شایسته ای در این مدت برای این 
اصناف وجود نداشته و به نظر می رسد وام حمایتی دولت نیز برای 

این حجم از آسیب هیچ تاثیری نداشته است.
بر این اساس سئواالتی در خصوص آسیب وارده به این صنف و 
می شود،  مطرح  دارند  دولت  از  آن  فعاالن  که  درخواست هایی 
موضوعی که مطرح می شود این است که صنعت چاپ استان در 
چه شرایطی به سر می برد؟ آیا هیچ حمایت و کمک مثمر ثمری از 

فعاالن این صنف در استان زنجان انجام شده است؟
حسین ندرلو، رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان زنجان ضمن ابراز 
نارضایتی از به وجود آمدن شرایط اقتصادی برای این صنف اظهار 
کرد: متاسفانه صنعت چاپ به خصوص در استان اوضاع مناسبی را 
پشت سر نمی گذارد و شرایط کرونایی هم آسیب بسیار ُمهلکی به 

این صنعت وارد کرده است.
وی با اشاره به موارد استفاده از چاپ افزود: به دلیل کرونا در مجموع 
استفاده و سفارش صنایع بسته بندی به شدت کاهش پیدا کرده 
فایل های  و  فضای مجازی  قالب  در  نیز  نشریات  از طرفی  است، 
pdf ارائه می شوند به عالوه دروس نیز مجازی شده است و هیچ 
مراجعه ای در خصوص صحافی پایان نامه ها  و اوراق اداری وجود 

ندارد.
رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان زنجان با اشاره به لغو مراسمات 
و تعطیلی تاالرها تصریح کرد: بخش عمده فعالیت  چاپخانه ها مربوط 
عروسی،  مراسمات  دعوت  کارت های  چاپ  و  طراحی  به  می شد 
سفرهای زیارتی و عزاداری ها که نزدیک به یک سال است همگی 

تعطیل اند و هیچ سفارشی در این خصوص انجام نمی شود.
وی ضمن ابراز نارضایتی از حمایت ها گفت: وام کرونایی تنها برای 
برای  و  بود  خوب  داشتند  بیشتری  کارگر  تعداد  که  واحدهایی 
واحدهایی که با چند کارگر ملزم به پرداخت حقوق، کرایه و حق 
بیمه بودند اصال به صرفه نبود در نتیجه رغبتی هم برای دریافت آن 

در این صنف وجود نداشت.

ندرلو افزود: همه تعطیلی ها برای اصناف است ولی هیچ ارگان دولتی 
تعطیل نیست، مطب ها و آزمایشگاه ها شلوغ اند و در اداره  های دولتی 
ازدحام زیاد است اما واحد صنفی با 1۰ کارگر ملزم به تعطیلی 
هستند، ما هیچ انتظاری نداریم و  تعطیلی را قبول داریم اما باید 
بر  فشارها  در حال حاضر همه  که  باشد چرا  یکسان  برای همه 
شانه های اصناف است. وی با انتقاد از نبود هیچ حمایتی عنوان کرد: 
در این شرایط ما باید با سودهای کالن بانکی مواجه باشیم، برای 
اقساط تنفس اعالم کرده اند اما بانک ها دیرکردشان را کسر می کنند 

و از طرفی بحث بیمه، کارفرما را در فشار مضاعف قرار داده است.
حسین ندرلو رئیس اتحادیه چاپخانه داران استان زنجان در پایان 
خاطرنشان کرد: در بحث بیمه برای پرداخت کمک دولتی اگر حتی 
یک روز تاخیر شود دیگر کمک دولت پرداخت نمی شود، عالوه 
و  نابود می شوند  بحث  این  در  از صنوف  اینکه ساالنه عده ای  بر 
حتی اخیرا برای واحدهای جدید کمک دولتی بیمه وجود ندارد، 
در این شرایط کرونایی و نبود کسب و کار، فشار بیمه کارفرما را 
آزار می دهد. با همه این ها مشکالتی که مطرح شدند در سکوت و 
نبود هیچ پشتوانه ای برای اصناف از انظار عمومی مخفی مانده اند، 
فشاری که بر روی دوش اصناف مختلف است به واسطه این است 
که سال هاست اصناف تنها متکی به خود هستند و حتی بعضا 
یاریگر دولت بوده اند و در شرایط سخت اقتصادی با ورود و کمک 
از نیازمندان و شرکت در بحث های خیریه در حل مشکالت جامعه 

موثر بوده اند.

قدیمی ترین چاقوی زنجان از معدن نمک چهرآباد روستای حمزه لو 
کشف شده است که متعلق به هیجده قرن پیش از میالد است. استان 
زنجان به عنوان یکی از مناطقی که نقش بسزایی در جنگ های مختلف 
ایران داشته، در حوزه ساخت انواع سالح از قدمت باالیی برخوردار 

است.
وامدار  زنجان  استان  در  چاقوسازی  صنعت  آریا،  میراث  گزارش  به 
سالح سازی مردمان زنجان در زمان های دور بوده است. این صنعت 
به شمار  استان زنجان  ارز آور در حوزه صنایع دستی  دومین صنعت 
می رود. استاد حیدر زنجانی یکی از پیشکسوتان صنعت چاقو سازی 
زنجان است، او متولد سال 133۰ در زنجان است و به تمام شیوه ها و 

مهارت های چاقو سازی مسلط است. در ادامه گفت وگویی با این هنرمند 
را می خوانید.

 از چند سالگی چاقوسازی را آغاز کردید؟
از پنج سالگی وارد این کار شدم با اینکه چاقوسازی را در سن کم و در 
کودکی  همراه با ادامه تحصیل آموخته ام، اما عالقه وافرم به این صنعت 
بر سختی هایش غلبه کرده است و با وجود تمام پستی و بلندی های 
این مسیر را تحمل کردم، به مدت 64سال است که به صورت تمام 

وقت به چاقو سازی مشغولم.
 چرا چاقوی زنجان معروف است؟

 شهرت زنجان به دلیل ساخت انواع چاقو از جمله قمه و شمشیر است، 

این هنر صنعت نسل به نسل انتقال یافته تا به ما رسیده است. در واقع 
با توجه به نیاز مردم در طی زندگی ساخت شمشیر به ساخت انواع 
چاقو تبدیل شده و تغییر شکل داده و اینک تقاضای بازار، چاقو است.

 غیر از چاقو چه تولیداتی دارید؟
من به تمام شیوه ها و مهارت های چاقو سازی مسلط هستم، اما امروزه 
بیشتر تمرکز خودم را روی ساخت انواع قلم تراش گذاشتم، قلمتراش  ها 
را می توان به یک تیغه، دو، سه و چهار تیغه دسته بندی کرد که دارای 
دسته و تیغه، ولی بدون ضامن هستند. تیغه قلم تراش  هایی که من 
می  سازم از جنس فوالد مخصوص و دسته آنها از شاخ گوزن و در 

برخی موارد صدف است.

شنبه   ۲7   دی   1۳99   *   سال نوزدهم   *   شماره 186۰ ] فرهنگ و هنر   [۴

پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیالت گردشگری در زنجان

وضعیت اینترنت روستاهای زنجان چگونه است؟

فارس/ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به پرداخت 1۰ میلیارد 
ریال تسهیالت گردشگری گفت: موزه های استان بازگشایی شد.

امیر ارجمند اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز مختلف خسارات جبران ناپذیری به مراکز 
گردشگری زد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا 
تاکنون به تاسیسات گردشگری استان خسارت وارد شده است، اضافه کرد: ثبت نام تسهیالت برای فعاالن و 
شاغالن در حوزه های گردشگری، صنایع دستی و کسب وکارهای مرتبط با این بخش ها که از بیماری کرونا 

دچار آسیب شده اند، تمدید شده است.
وی با اشاره به تنفس  6 ماهه برای بازپرداخت این تسهیالت، اضافه کرد: تمامی کسب  و کارهای گردشگری 
با توجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره با پیش شرط ثبت نام در سامانه های اعالم شده، 

می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در همین راستا تسهیالت به فعالین و شاغلین در حوزه های گردشگری، صنایع دستی و 
کسب وکارهای مرتبط با این بخش ها که از بیماری کرونا دچار آسیب شده اند تا پایان دی ماه 1399 در 

سامانه کارا تمدید شده است.
ارجمند بیان کرد: امسال 1۰ میلیارد و 344 میلیون ریال به تأسیسات گردشگری استان پرداخت شد و 

تعدادی هم در دست اقدام است.
وی در ادامه به زرد شدن شرایط کرونایی استان زنجان اشاره کرد و افزود: به همین علت موزه های استان 

زنجان دوباره بازگشایی شده است.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تصریح کرد: بازگشایی مجدد موزه های 
مورد حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 

انجام شده است.
وی گفت: موزه های بازگشایی شده شامل موزه باستان شناسی و مردان نمکی در عمارت ذوالفقاری، موزه 
مردم شناسی واقع در بنای تاریخی رختشویخانه در شهر زنجان و موزه پیر احمد در شهر ابهر، گنبد و موزه 

سلطانیه و غارکتله خور در شهرستان خدابنده  است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان همچنین از بازگشایی مجتمع های خدمات رفاهی 
نیز خبر داد و افزود: خدمات حضوری به گردشگران در مجتمع های خدمات رفاهی و واحدهای پذیرایی 

بین راهی با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال انجام است.
 پاکسازی و مستندسازی مجموعه مردان نمکی آغاز شد

و  ساماندهی  پاکسازی،  گفت:  همچنین  زنجان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
مستندسازی مجموعه مردان نمکی آغاز شد.

ارجمند گفت: پاکسازی، ساماندهی و مستندسازی مردان نمکی مکشوفه از معدن نمک چهرآباد با هدف 
پایش دقیق مردان نمکی، با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان و پژوهشکده حفاظت و مرمت دانشگاه بوخوم و فرانکفورت 

آلمان آغاز شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان افزود: 16 سال از کشف مردان نمکی گذشته است 
و تاکنون پاکسازی بافت بدن و لباس های آنها انجام نگرفته است. ابتدا پاکسازی لباس های و بدن مردان 
نمکی از هاگ ها، سنگ ها و سنگریزه ها انجام می شود و سپس کارهای مطالعاتی بر روی آنها از نظر وضعیت 

فیزیکی بررسی خواهد شد.
ارجمند بیان کرد: این دوره مرمت، با هدف پاک سازی، نمک زدایی، استحکام بخشی، کنترل، بازسازی و در 

مرحله آخر تثبیت نهایی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان تصریح کرد: پروژه پاک سازی، غبارروبی و حفاظت 
پیشگیرانه با هدف پیشگیری از بروز آسیب در کارگاه مرمت موزه ذوالفقاری انجام می شود و همه عالقه مندان 

می توانند به صورت آزاد از روند این عملیات دیدن کنند.
ارجمند افزود: به استثنای مومیایی نمکی شماره یک که در موزه ملی نگه داشته می شود، سایر اجساد و 
اشیای به دست آمده از معدن چهرآباد در موزه ذوالفقاری زنجان، تحت نظارت کارشناسان نگهداری می شوند.

 راه اندازی سه مرکز گردشگری کشاورزی در استان زنجان
به گزارش موج رسا نیز مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: سه مرکز 

گردشگری کشاورزی در بهار 14۰۰ در زنجان با برنامه ریزی های انجام شده راه اندازی می شود.
ارجمند اظهار داشت: یکی از سیاست های وزارت میراث فرهنگی ایجاد تنوع در گردشگری با موضوعات 

مختلف است.
وی با اشاره به پیشرو بودن استان زنجان در زمینه گردشگری معدنی، خاطرنشان کرد: نخستین پروانه 
بهره برداری از سایت گردشگری معدنی برای معدن سرب و روی انگوران در کشور در زنجان صادر شده است.

این مسئول ادامه داد: یکی از فعالیت های گردشگری در فاز جدید راه اندازی سایت های گردشگری کشاورزی 
است که با توجه به ظرفیت و پتانسیل استان زنجان در حوزه کشاورزی، این سایت ها در استان زنجان نیز 

راه اندازی می شود.
اینکه سایت های خوبی در  بیان  با  استان زنجان  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان های طارم، خدابنده، ماهنشان و زنجان وجود دارد، خاطرنشان کرد: متقاضیانی نیز از شهرستان های 

مختلف درخواست راه اندازی سایت گردشگری روستایی را ارائه کرده اند.
ارجمند با اشاره به اینکه استعالم این متقاضیان آغاز و به سازمان جهاد کشاورزی معرفی شده اند، گفت: بر 
اساس ضوابط و مقررات سازمان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی این سایت ها در استان راه اندازی می شود.

وی بیان داشت: در بهار 14۰۰ دو تا سه سایت گردشگری کشاورزی با اخذ مجوزهای الزم با حفظ کاربری 
کشاورزی برای بازدید عالقه مندان راه اندازی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان های شمالی با توجه به وضعیت آب و هوایی متعادل 
راه اندازی سایت های کشاورزی را آغاز کرده اند.

ایسنا/ سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان زنجان گفت: از شهریور ماه تاکنون بیش از 
1۰2 روستا از اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند. حامد سرائی در رابطه با توسعه ارتباطات در استان زنجان 
و با بیان اینکه در زمان سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به استان زنجان در شهریور ماه پروژه های 
متعددی با اعتبار بالغ بر 5۰ میلیارد تومان در استان آماده افتتاح بودند، اظهار کرد: به دلیل گستردگی 
محرومیت هایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در استان وجود داشت، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات دستور داد، پروژه ها بدون مراسم افتتاحیه عملیاتی و اجرایی شوند. وی با بیان اینکه بعد از سفر 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به استان بیشتر بر روی توسعه عدالت ارتباطی در استان تمرکز کرده ایم 
تا بتوانیم اینترنت همه شهرها و روستاهای استان را که در این شرایط به آن نیاز مبرم دارند، تامین کنیم، 
افزود: با توجه به برنامه وزارت ارتباطات و اطالعات که توسعه ارتباطات در شهرها و روستاهای باالی 2۰ 
خانوار استان است از شهریور ماه تاکنون بیش از 1۰2 روستا و 15 هزار خانوار در صف روستاهای استان، 
از اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند. این مسئول تصریح کرد: حجم محرومیت ها در استان زیاد است و در 
بازه زمانی کوتاه نمی توانیم همه محرومیت ها را برطرف کنیم، اما تالش خود را برای رفع محرومیت ها و 
برقراری عدالت ارتباطی در استان به کار می گیریم. سرائی با اشاره به اینکه تعداد روستاهای باالی 2۰ خانوار 
استان زنجان ۷12 روستا است و اولویت در توسعه ارتباطات در گام اول برای روستاهای باالی 1۰۰ خانوار 
بوده و در گام های بعدی روستاهای باالی 5۰ و 2۰ خانوار تحت پوشش قرار می گیرند، ادامه داد: در رابطه 
با روستاهای زیر بیست خانوار نیز، وقتی سایت های تلفن همراه برای روستاهای باالی 2۰ خانوار راه اندازی 
می شود به طبع اگر روستاهایی در شعاع پوششی این سایت ها یا در مجاورت روستاهای هدف قرار گیرد، از 
این دسترسی ها بهره مند می شود. سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان زنجان، در رابطه با 
سرعت اینترنت استان و بیان اینکه استان زنجان از لحاظ ظرفیت اینترت بسیار قوی بوده و ظرفیت بسیار 
باالیی دارد، عنوان کرد: معیارها و استاندارهایی برای سنجش سرعت اینترنت وجود دارد که بر اساس این 

استانداردها، اینترنت استان از پایداری خوبی بهره مند است.

صدای زنجان دالیل و عوامل اخذ رتبه های پایین پایگاه خبری استان را در دور چهارم رتبه بندی پایگاه های خبری بررسی می کند؛

امتیازدهی پشت درهای بسته 
یکمسئولدرادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانزنجان:بهتربودبخشیازاینرتبهبندیوامتیازبندیرابهخوداستانهاواگذارمیکردند

مدیرمسئولپایگاهخبریپیامملت:رسانههایاستانهاراپشتدرهایبستهرتبهبندیمیکنند
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نابودی صنف چاپخانه داران زنجان 

استاد حیدر زنجانی، هنرمند چاقوساز:

۶۴سال است 
چاقو می سازم



شنبه   ۲7   دی   1۳99   *   سال نوزدهم   *   شماره 186۰
۵]  دیدگاه  [ روز��

خبر

بررسی بهترین شرایط برگزاری جشنواره تئاتر فجر

مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان:

برگزاری فاطمیه دوم به مدت سه شب 
در حسینیه اعظم زنجان

برگزاری دومین جشنواره دانشگاهی رویش در زنجان

ایسنا/ نهمین جشنواره ملی رویش و دومین جشنواره رویش دانشگاهی به همت معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه زنجان در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می شود.

جشنواره رویش به عنوان عرصه تجلی توانمندی ها و استعدادهای ارزشمند کانون های فرهنگی، هنری، دینی 
و اجتماعی بستر مناسب برای انعکاس ظرفیت های قابل توجه کانون ها است.

بی تردید برای تبلور شعار فصل شکوفایی، برگزاری شایسته جشنواره های رویش دانشگاهی گامی مهم به 
شمار می آید که با مشارکت و همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور محقق خواهد شد.

تعیین  زمان بندی  و طبق  مدون جشنواره  راهبردهای  و  مبنای سیاست ها  بر  دانشگاه ها  اساس  این  بر 
شده نسبت به برگزاری جشنواره های رویش دانشگاهی طبق این دستورالعمل اقدام کرده و برگزیده های 
بخش های مختلف و نیز آثار و دستاوردهای کانونی خود را پس از انجام ارزیابی و داوری به دبیرخانه جشنواره 

ملی رویش معرفی می کنند.
بخش رقابتی دومین جشنواره دانشگاهی رویش با هدف شناسایی و تشویق برگزیدگان عرصه های مختلف 
کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی و بخش غیررقابتی با هدف معرفی چهره های موفق کانونی، 
نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای کانون ها و کارگاه ها و نشست های آموزشی به صورت مجازی برگزار 

می شود.
گفتنی است، نهادینه سازی هویت کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه ها، شناسایی و معرفی استعدادهای 
شاخص و ناب دانشجویی در حوزه کانون ها، تشویق و ترغیب جامعه دانشگاهی به فعالیت های اجتماعی و 
فرهنگی و ترویج فعالیت گروهی و داوطلبانه در دانشگاه ها، از جمله اهداف برگزاری جشنواره دانشگاهی 

رویش است.
قابل ذکر است دستاوردهای فردی )صنایع دستی، هنرهای تجسمی، عکس، فیلم نامه، نمایش نامه، ادبی و 
موسیقی(، دستاوردهای گروهی )فیلم، تئاتر و موسیقی(، کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی، طرح ها و 

ایده های فرهنگی برگزیده از جمله محورهای بخش رقابتی دومین جشنواره دانشگاهی رویش است.
همچنین دستاورد کانون ها، کارگاه ها و نشست های آموزشی و معرفی چهره های موفق کانونی از جمله 

محورهای بخش غیررقابتی دومین جشنواره دانشگاهی رویش است.
عالقه مندان به شرکت در نهمین جشنواره ملی رویش و دومین جشنواره رویش دانشگاهی می توانند آثار 
خود را تا  ۲۰ بهمن امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و برای کسب اطالعات بیشتر و ارتباط با 

دبیرخانه جشنواره می توانند با شماره تلفن؛ ۳۳۰۵۲77۳ تماس بگیرند.

ایسنا/ اعضای شورای سیاست گذاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر و مدیران و مسئوالن شهرداری و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی سازوکارهای بهترین شرایط برگزاری این رویداد را با توجه به 

کرونا بررسی کردند.
به گزارش از روابط عمومی سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر، نشست شورای سیاست گذاری سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر با حضور سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، قادر آشنا، 
مدیرکل هنرهای نمایشی، هوشنگ توکلی، مریم معترف، برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر 
تهران اعضای شورای سیاست گذاری، حسین مسافرآستانه، دبیر جشنواره سی و نهم و مجید فروغی مدیر 

روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
سید مجتبی حسینی در این نشست گفت: کرونا پیامدهایی را برای همه حوزه ها از جمله هنر و تئاتر داشته 
است اما ضرورت دارد تالش شود از این تهدید، فرصت هایی نیز برای هنر فراهم شود و شیوه ها و روش هایی 
برای فعالیت های هنری طراحی و اجرا شود. در زمینه هنر فعالیت های پراکنده و جداگانه ای انجام می شود؛ 
در صورتی که نهادها و بخش های مختلف با هم افزایی می توانند فرایندها و برنامه های منسجم و موثری را 

برای هنر انجام دهند.
قادرآشنا مدیرکل هنرهای نمایشی نیز گفت: با توجه به محدودیت ها به دلیل بیماری کرونا، تمام تالش مان 
این است که جشنواره با امکانات موجود و شرایط سختی که این بیماری ایجاد کرده است، برگزار شود. 
بنابراین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در جشنواره تئاتر فجر با ستاد مقابله با کرونا تعامل و 

نشستی خواهیم داشت.
حسین مسافرآستانه دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر نیز با ارائه گزارشی از فعالیت ها و برنامه های 
جشنواره بیان کرد: برگزاری سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر در شرایط کرونا موجب می شود تاخیر و 
توقفی در روند و تاریخ برگزاری این رویداد ایجاد نشود. برای اینکه از فرصت به نحو مناسب استفاده شود 
فراخوان بخش های مختلف به تدریج و به تناوب اعالم شد و کار به تدریج و با رعایت همه  شیوه نامه ها به 

منظور حفظ سالمت اهالی تئاتر و دست اندرکاران جشنواره پیش رفت.
وی در ادامه درباره بخش های مختلف جشنواره از جمله اجراهای صحنه ای، مسابقه نمایش های خیابانی، 
بخش ویژه »سرباز انقالب«، دیگرگونه های اجرایی و تمهید برگزاری جشنواره در شرایط کرونا توضیحاتی 

را ارائه کرد.
هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما و عضو شورای سیاستگذاری این رویداد نیز گفت: ضرورت 
دارد که در شرایط کرونا از امکان و ظرفیت اینترنت و فضای مجازی به نحو مناسب از جمله در جشنواره 
تئاتر فجر استفاده شود. پیشنهاد می کنم در کنار داوری آثار جشنواره، بخشی را به آرای مردمی نیز 
اختصاص دهیم. مریم معترف نویسنده و کارگردان تئاتر گفت: برای نمایش های خیابانی هم می توان 

فضاهای مختلف شهر تهران را که قابلیت اجراهای خیابانی دارند، در نظر گرفت.
برزین ضرغامی نیز با بیان پیشنهاداتی توضیح داد: می توان برای استفاده از فضاها و امکانات شهرداری 
تهران به منظور اجراهای سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر با شهرداران مناطق تهران تعامل کرد. برنامه ها 

و نشست های تخصصی جشنواره می تواند آنالین برگزار شود.
ضرغامی با اشاره به برگزاری برنامه های نوروزی توسط سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: با توجه به این 
که هر سال در ایام نوروز برنامه های متنوعی در حوزه هنرهای تجسمی داریم؛ امسال تمایل و این امکان 
را داریم تا نمایش های خیابانی نیز در نوروز اجرا شود و آمادگی داریم در این زمینه با اداره کل هنرهای 

نمایشی تعامل کنیم.

موج رسا/ مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان گفت: به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا)س( به 
مدت سه شب برنامه عزاداری در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.

مجتبی شهامی اظهار داشت: برنامه های فاطمیه دوم به مدت سه شب در محل حسینیه اعظم زنجان برگزار 
می شود که عالقه مندان می توانند از طریق فضای مجازی در این برنامه ها شرکت کنند.

وی با بیان اینکه به دلیل رعایت دستورالعمل های ستاد پیشگیری از کرونا برنامه های ایام فاطمیه به صورت 
مجازی برگزار می شود، افزود: این برنامه به مدت سه شب از ساعت 18:۳۰ از صفحه اینستاگرام حسینیه 

اعظم زنجان و هئیت فاطمیون پخش می شود.
این مسئول بیان داشت: برنامه امسال ایام فاطمیه به صورت مشترک با هئیت فاطمیون زنجان به دلیل 

شرایط انتشار ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود.
به گفته مدیر روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان این برنامه از شنبه شب تا دوشنبه شب با سخنرانی 
خطبای جوان زنجانی از جمله حجت االسالم غفاری، حجت االسالم علیمحمدی و حجت االسالم نقیلو 

برگزار می شود.
شهامی خاطرنشان کرد: حاج یوسف شبیری و سید محمود حسینی به مدت سه شب به مناسبت ایام 

فاطمیه مداحی می کنند.

زهره میرعیسی خانی - ۲۵ اثر به بخش 
نمایش های خیابانی سی و نهمین جشنواره 
تئاتر فجر راه یافتند که در این میان نمایش 
»علیرضا  نویسندگی  به  اویونی«  »قلیان 
فریدراد« و کارگردانی »حمیدرضا قزلباش« 
از زنجان در زمره این آثار انتخابی بود تا در 
این دوره از جشنواره تئاتر فجر حضور یابد و 

به اجرای خیابانی این تئاتر بپردازد. 
 نمایش »قلیان اویونی«؛ نمایشی آیینی 

و سنتی است
حمیدرضا قزلباش، کارگردان این نمایش که 
یکی از چهره های شاخص تئاتر استان زنجان 
این گونه  نمایش  این  خصوص  در  است، 
می گوید: این نمایش، نمایشی آیینی و سنتی 
است که به چند آیین سنتی آذربایجان که 
استان  مختص  آیین ها  این  از  مورد  چند 

زنجان است می پردازد.
آیین ها،  این  غالب  می دهد:  ادامه  وی 
سپرده  فراموشی  به  که  هستند  آیین هایی 
این  قالب  در  کرده ایم  سعی  ما  و  شده اند 
نمایش به برخی از آیین های فرامش شده 

نظیر قلیان اویونی، ارتوالم و تکم بپردازیم. 
به گفته این هنرمند؛ آیین »قلیان اویونی« 
یکی از آیین هایی است که در زمان های قدیم 
در مجلس بزرگان برای تفریح و سرگرمی 
آن ها توسط هنرمندان اجرا می شد که البته 
در  آشتی  و  صلح  ایجاد  برای  آیین  این  از 

دعواهای خانوادگی نیز استفاده می شد.
نیز  »ارتوالما«  آیین  به  اشاره  با  قزلباش 
تصریح کرد: این آیین از دیگر رسوم استان 
بوده  زمان های گذشته  به  مربوط  و  زنجان 
مراسم،  این  در  که  بود  بانوان  مختص  و 
صحبت هایی در رابطه با رفتار همسرانشان 
انجام می شده است. همچنین از موضوعات 
بومی و سنتی مربوط به گذشته ما بوده و 
نمایش  اجرای  ما دارد و  ریشه در فرهنگ 
نگه داشتن  زنده  باعث  موضوعات  این  با 

آیین های گذشته ما می شود.
در تئاتر خیابانی هنرمندان 

به سراغ مردم می روند
»قلیان  اینکه  به  اشاره  با  کارگردان  این 
اویونی« یک نمایش خیابانی است، می افزاید: 
نمایش های  برخالف  خیابانی  نمایش 
صحنه ای که تماشاگر خود انتخاب می کند 

که بیاید یک تئاتر را در یک مکان و با تعداد 
به  می کند،  عمل  ببیند،  تماشاگر  محدود 
مردم  سراغ  به  هنرمندان  خود  که  طوری 
می روند. این در حالی است که در نمایش 
سراغ  به  که  هستند  مردم  این  صحنه ای 

هنرمندان و نمایش می آیند.
وی در این رابطه اظهار می کند: طبیعتا این 
هنرمندان در مکان ها و در فضاهایی که مردم 
حضور دارند، با امکانات ویژه خود که مختص 
این نوع نمایش ها است به دل مردم می روند 

و به عشق آنان اجرا می کنند .
شاخصه اصلی این نوع نمایش ها 

مردمی بودنشان است
به اعتقاد این کارگردان، شاخصه اصلی این 
نوع نمایش ها مردمی بودنشان است وقتی که 
این شاخص در نظر گرفته می شود موضوع ها 
و سوژه ها و قصه هایی که برای اجرای نمایش 
انتخاب می شود برای عام مردم خواهد بود 
چرا که در این نوع نمایش با عموم مخاطبین 

سر و کار داریم.
وی در این رابطه ادامه می دهد: در این نوع از 
نمایش باید بتوانیم در فرصت کم با مخاطب 
ارتباط  هستند،  مردم  عموم  اینجا  در  که 
برقرار کنیم و تاثیرمان را خیلی سریع بر روی 
آنها بگذاریم و این خصوصیت، خصوصیت 
مردمی بودن نمایش های خیابانی است که 

تنها مختص  این نوع از نمایش است.
تئاتر بومی مناطق همیشه 

جذاب و بکر است
قزلباش با اشاره به تاثیرگذاری نمایش های 
برخواسته  نمایش هایی که  بومی می افزاید: 
فرهنگ  دل  از  و  است  مردم  فولکلور  از 

آن  از  است  شده  انتخاب  آنها  گذشته ی 
خود  به  متعلق  که  چرا  بود،  خواهد  مردم 
مردم این منطقه و بوم است. به طوری که 
یکی از اساتید در این رابطه می گوید برای 
کسی که در کشورهای دیگر است همیشه 
تئاتر بومی مناطق، جذاب و بکر است یعنی 
یکی از خصوصیات کارهای بومی بکر بودن 
دیگر  مناطق  برای مخاطب های  موضوعات 
نمایش  عنوان یک هنرمند  به  ما  و   است 
باید به این حوزه ورود پیدا کنیم و اگر به 
سمتی برویم که شاید غرب چند دهه قبل 
به سراغ آن رفته است و در این زمینه تبحر 
دارد، برای مخاطبین چندان جذابیت ایجاد 

نخواهیم کرد.
هنرمندان باید از ظرفیت های بومی 

هر منطقه در خلق آثار هنری و 
نمایشی بهره ببرند

این هنرمند می افزاید: هنر بومی از جایگاه 
بسیار ویژه ای برخوردار است چون منحصر 
به یک منطقه و مختص مردم این منطقه 
است و در جای دیگری نظیر آن وجود ندارد 
از  باید  هنرمندان  که  است  رو  همین  از  و 
ظرفیت های بومی هر منطقه در خلق آثار 

هنری و نمایشی بهره ببرند.
قزلباش با اشاره به اینکه این نمایش سال 
کرونا  شیوع  با  که  بود  شده  آماده  گذشته 
این  فیلم  ادامه می دهد:  تعطیل شد،  تئاتر 
در  و  شد  ارسال  فجر  جشنواره  برای  کار 
واقع مورد بازبینی قرار گرفت و خوشبختانه 
در بخش خیابانی برای اجرا انتخاب شد. اما 
در خصوص تمرینات این نمایش باید اذعان 
زرد  با  و  شرایط  این  در  طبیعتا  که  کرد 

شدن استان می توان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی تمرینات را انجام داد و برای شرکت 
اینکه  ضمن  شد.  آماده  فجر  جشنواره  در 
حدودا ده یا یازده ماه است که نمایش در 
استان تعطیل است و این موضوع مشکالت 
عدیده ای را برای هنرمندان این عرصه فراهم 

آورده است.
علیرضا فریدراد« یکی

 از نمایشنامه نویسان فولکلور
 و آیینی استان 

این کارگردان با اشاره به اینکه نمایشنامه این 
کار را علیرضا فریدراد نوشته است، می گوید: 
»علیرضا فریدراد« یکی از نمایشنامه نویسان 
زنجانی است که توانسته است خودش را در 
زمینه نمایشنامه های فولکلور و آیینی نشان 
و  متخصص  نویسنده  یک  ایشان  و  دهد 
شاخص در این زمینه هستند که در سطح 

کشور نیز شناخته شده اند.
در زمینه نمایشنامه نویسی

 در کل کشور دچار مشکل هستیم
نمایشنامه نویسی  ظرفیت  در خصوص  وی 
دیگر  زمینه های  در  می   افزاید:  استان  در 
نمایشنامه نویسی نیز ما چهره های شاخصی 
زمینه  در  همچنان  متاسفانه  ولی  داریم 
نمایشنامه نویسی در کل کشور دچار مشکل 
با  نیز  این مشکل  نیز  استان  در  و  هستیم 
توجه به فضای استان بیشتر مشاهده می شود 
و با تالش های زیادی هم که صورت گرفته 
است هنوز این کمبود و نقیصه را ما در تئاتر 
استانمان داریم. هرچند نویسندگان جدیدی 
نیز در این زمینه پا به عرصه گذاشته اند که 
امید می رود با کسب تجربه نیز این افراد به 

نمایشنامه نویسان مطرحی تبدیل شوند.
آرزو دارم که پس از کرونا در استان 

شاهد تالش هنرمندان عرصه
 تئاتر باشیم

قزلباش در پایان خاطر نشان می کند: من 
از اتمام کرونا در استان  آرزو دارم که پس 
شاهد تالش هنرمندان عرصه تئاتر باشیم و 
امید است که هنرمندان پیشکسوت و نوپا 
دست در دست هم بدهند و این هنر نمایشی 
نصفه جان را که در ایام کرونا رو به مرگ 
رفته است، احیا کنیم تا شاهد شکوفایی این 

هنر در استان و سطح کشور باشیم.

وزارت  مدیریت  توسعه  معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
استان های  تمام  تجهیز  از  صنایع دستی 
کشور به سامانه فروش بلیت الکترونیکی 
خبر داد و گفت: فروش بلیت کاغذی در 
وزارتخانه  نظر  زیر  تاریخی  بناهای  همه  
میراث فرهنگی در تمام نقاط کشور به 

پایان رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
با  خیاطیان  محمد  دستی،  صنایع  و 
تاکید بر لزوم استفاده از تکنولوژی های 
نوین در ساختار دولت نسبت به تکریم 
هدف  با  این که  بیان  با  و  رجوع  ارباب 
نیازها  خواسته ها،  به  بخشیدن  سرعت 
به  نیاز  مالی  بیشتر  چه  هر  شفافیت  و 
اماکن  بلیت فروشی  ساختار  در  تغییر 
ادامه  بود،  وزارتخانه  فرهنگی  و  تاریخی 
به  نیاز  اقدامات  نخستین  از  یکی  داد:  
سنتی  و  قدیمی  شیوه  گذاشتن  کنار 
بلیت فروشی و استفاده از تکنولوژی های 
جدید بود که اواسط اردیبهشت 1۳9۳ 
آزمایشی  به صورت  سعدآباد  مجموعه 
اواسط  در  و  مجهز شد  این سیستم  به 
به صورت  نیاوران  مجموعه  نیز  مرداد 
آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد. او با 
بیان این که در نوروز 1۳9۵ موزه ملی با 
نرم افزاری متفاوت شروع به فعالیت کرد و 
در نوروز 1۳96 مجموعه سعدآباد نرم افزار 
و سخت افزار خود را بر همان اساس ارتقا 
داد، افزود:  در این زمان، با توجه به نیاز 
به وجود سخت افزارهای واحد و سامانه  
یکپارچه، کارگروهی تشکیل و قرار شد 
تا 7۰ نقطه پربازدید کشور با یک سامانه 

یکپارچه شروع به کار کنند.
اختصار  به  را  سامانه  این  نام  او 
بلیت  یکپارچه  "سیب")سامانه 
الکترونیک( معرفی کرد و با بیان این که 
نیاوران  فرهنگی تاریخی  مجموعه  در 
موفقیت  با  آن  برای  الزم  آزمایش های 
ارگ  کرد:  تاکید  است،  شده  سپری 
کریم خان، حمام وکیل، مجموعه تاریخی 
پاسارگاد،  نقش رستم، مجموعه جهانی 
حافظیه،  فرهنگی تاریخی  مجموعه 
آرامگاه  فرهنگی تاریخی  مجموعه 
سعدی، محوطه تاریخی تخت جمشید، 
جمشید،  تخت  تاریخی  اشیای  موزه 
موزه پارس، نقش رجب و نور و صدای 
تکیه  فارس،  استان  در  جمشید  تخت 
معاون الملک، طاق بستان و میراث جهانی 
بیستون در کرمانشاه، عمارت مسعودیه، 
مجموعه جهانی کاخ گلستان، مجموعه 
مجموعه  سعدآباد،  فرهنگی تاریخی 
و  آبگینه  موزه  نیاوران،  فرهنگی تاریخی 
سفالینه، موزه رضا عباسی، موزه فرش، 
پشت  نقاشی  موزه  و  ایران  ملی  موزه 
سامانه  این  به  تهران  استان  در  شیشه 

متصل شدند.
باغ موزه  فین،  باغ  این که  به  اشاره  با  او 
عمارت  بروجردی ها،  خانه  چهلستون، 
محوطه  عمارت هشت بهشت،  عالی قاپو، 
سیلک، مسجد امام، مسجد جامع عتیق، 
مسجد شیخ لطف اهلل، منارجنبان و موزه 
ملی کاشان در استان اصفهان و آرامگاه 
فردوسی،  آرامگاه  عطار،  آرامگاه  خیام، 
در  نادری  موزه  و  خراسان  بزرگ  موزه 
سال  پایان  تا  رضوی  خراسان  استان 
1۳97 به استند، گیشه و فروش اینترنتی 

تجهیز شده اند، افزود:  این درحالی است 
که چهار مجموعه ستادی و مجموعه های 
حافظیه و تخت جمشید مجهز به گیت 

کنترل تردد نیز هستند.
خیاطیان همچنین به افتتاح این سامانه 
قبل  سال  دو  آذر  در  تخت جمشید  در 
در  گفت:   و  کرد  اشاره  مونسان  توسط 
به  کشور  نقطه   4۰ نیز    1۳98 نوروز 
سامانه مجهز شدند، همچنین جمعا ۳۰ 
نقطه دیگر در طول سال 1۳98، با این 

سامانه به روزرسانی شدند.
 سامانه سیب در دو نوبت کل کشور 

را پوشش داد
وزارت  مدیریت  توسعه  معاون 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اما شیوع کرونا از اواخر سال گذشته را 
عاملی برای تالش با هدف راه اندازی دیگر 
بناهای تاریخی کشور دانست و ادامه داد:  
ویروس  شیوع  با   1۳98 سال  پایان  در 
کرونا و تعطیلی اماکن در نوروز، فرصتی 
فراهم شد تا برای فکر کردن و راه اندازی 
با  نقطه،   17۲ در  کشور  اماکن  دیگر 
رایزنی  های گسترده کارشناسان این مرکز 
، 17۲ پایانه اندرویدی از شرکتی وابسته 
به یک بانک گرفته شد تا همه  کشور به 

این سامانه مجهز شوند.
او خبر داد: 17۲ نقطه در بازه زمانی 4 
شهریور 99 تا ۲7 آبان 99 یعنی در 84 
روز راه اندازی شد که نخستین استان در 

فاز دوم اصفهان و آخرین استان قم بود.
وی با بیان این که همه مناطق کشور به 
سامانه ای یکپارچه پیوستند و دیگر هیچ 
نقطه ای در کشور به روش سنتی بلیت 
نخواهد فروخت، افزود: در 7۰ نقطه اول 

و در 17۲ نقطه دوم تمام مراکز توسط 
کارشناسان مرتبط در استان ها راه اندازی 

شد.
به گفته او در فاز دوم در استان آذربایجان 
غربی هشت  آذربایجان  نقطه،  شرقی 9 
نقطه، اردبیل شش نقطه، اصفهان هشت 
نقطه، ایالم سه نقطه، بوشهر سه نقطه، 
تهران سه نقطه، چهارمحال و بختیاری 
نقطه،  نقطه، خراسان جنوبی 1۰  چهار 
خراسان  نقطه،   16 رضوی  خراسان 
شمالی شش نقطه، خوزستان سه نقطه، 
نقطه،  شش  سمنان  نقطه،  پنج  زنجان 
سیستان و بلوچستان پنج نقطه، فارس 
9 نقطه، قزوین سه نقطه، قم چهار نقطه، 
کردستان یک نقطه، کرمان هفت نقطه، 
بویر  و  کهگیلویه  نقطه،  یک  کرمانشاه 
نقطه،  نقطه، گلستان هشت  احمد یک 
گیالن چهار نقطه، لرستان چهار نقطه، 
هشت  مرکزی  نقطه،  هشت  مازندران 
نقطه، هرمزگان سه نقطه، همدان هشت 
نقطه و یزد هشت نقطه توسط پایانه های 

اندرویدی تجهیز شدند.
سامانه  قابلیت های  از  یکی  خیاطیان 
خرید بلیت را به صورت آنالین از سایت 
bilit.tafrihati.com و اپلیکیشن 
تاپ شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان 
دانست و ادامه داد: از دیگر مزایای سامانه 
امکان  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
است  )سانسی(  اماکن  کردن  نوبت دهی 
ایران  ملی  موزه  و  اصفهان  استان  که 
داشتند.  زمینه  این  در  موفقی  تجربه 
آنالین  مشاهده  بلیت ها،  تعداد  کنترل 
و برخط آمار و ... از امکانات این سامانه 

است.

معرفی کتاب

تغییر
نوشته: مو یان

می تواند  که  است  فراگیر  آن قدر  »تغییر«  وینش(-  سام حاجیانی)سایت 
هم داستان باشد، هم ناداستان، هم خودزندگینامه، هم رمان، هم جستاِر 
روایی، هم تاریخ نگارِی کشورِ چین در دوره ای مهم، که یکی از اساسی تریِن 
است.  تغییر  این متن،  و در جای جای  آن دوران  مؤلفه های مشترک در 
تغییر از ترجمه ی انگلیسِی کتابی با عنوان »Change« ترجمه ی هوارد 
گلدبارت به فارسی برگردان شده است، روایتگر تغییراِت سیاسی و اجتماعِی 
را در قالب  تا ۲۰۰9 است، که مو یان آن ها  چین بین سال های 1969 

داستان هایی خواندنی به تصویر کشیده است
اگر نام شخصیت اصلِی کتاِب »تغییر« نوشته ی مو یان، نویسنده ی چینی، 
مو یان نبود، می شد آن را در زمره ی ناداستان و خودزندگینامه طبقه بندی 
کرد؟ یا اگر نویسنده جایی در فصل اول پرانتز باز نمی کرد که »اگر در حال 
خواندِن این متن هستید، لطفاً مرا به خاطر پرچانگی ام ببخشید. سر من پر 
است از این خاطراِت درهم آمیخته و اصالً قصِد نوشتِن همه ی آن ها را ندارم. 
خودشان سر خود سرریز می شوند.« )صفحه ۲۳(، همچنان می شد گفت که 
فصل های مختلِف این کتاب جستارهایی روایی اند که در قالب خاطره نوشته 
شده اند. شاید می شد، شاید هم نه. ولی به نظِر من داستان یا ناداستان بودِن 
این کتاب مسئله ی مهمی نیست. »تغییر« آن قدر فراگیر است که می تواند 
هم داستان باشد، هم ناداستان، هم خودزندگینامه، هم رمان، هم جستاِر 
روایی، هم تاریخ نگارِی کشورِ چین در دوره ای مهم، که یکی از اساسی تریِن 

مؤلفه های مشترک در آن دوران و در جای جای این متن، تغییر است.
»تغییر« نوواِلیی است خواندنی با داستان هایی که نویسنده به لطِف توانایِی 
چشمگیرش در روایتگری، آن ها را طوری برای خواننده تعریف می کند و 
پیش می برد که به سختی می توان دنبال  نکردشان و در پی اتفاقات بعدی 
و سرانجام و عاقبت شخصیت ها نبود. این کتاب اولین بار در مجموعه ای 
دانشگاه  انتشاراِت  توسط  سال ۲۰1۰  در  بود«  چه  »کمونیسم  عنوان  با 
زرگران  سیمین  ترجمه ی  با  گذشته  سال  و  منتشر  شیکاگو  مطبوعاِت 
توسط نشر چشمه وارد بازار کتاب کشور شد. البته همان طور که در بخش 
مشخصات کتاب اشاره شده، ترجمه ی فارسِی دیگری از کتاب هم موجود 
است. ولی نویسنده  ی این یادداشت، فقط ترجمه ی اشاره شده را خوانده و 
امکان و قصِد مقایسه ی این دو ترجمه در این یادداشت وجود ندارد. هرچند 
اشاره ی اجمالی به این نکته را الزم می دانم که ترجمه ی سیمین زرگران 
ترجمه ای روان است که بدون شک به حفظ جذابیت روایت های کتاب برای 

خواننده ی فارسی زبان کمک می کند.
داستانی که از کودکی نویسنده و اخراج  غیرموجه اش از مدرسه آغاز می شود 
و در جایی به پایان می رسد که یان دیگر نویسنده ای مشهور است و برای 
داورِی مسابقاِت اجرای اپرای مائوچیانگ به چین دعوت شده است. قرار 
شاید  بود«  چه  »کمونیسم  مجموعه ی  در  کتاب  اصلِی  نسخه ی  گرفتِن 
باعِث این گمان شود که تغییر نوشتاری سیاسی است. ولی چنین نیست. 
البته همان طور که اشاره شد یان در این کتاب توجهی ویژه به تغییراِت 
سیاسِی کشورش، مخصوصاً حزب کمونیست دارد، ولی با توجه به سابقه ی 
نویسندگِی او و وجوِد عناصری همچون تعلیق، شخصیت پردازی، و از همه 
مهم تر روایتگری و قصه گویی، تغییر بدوِن شک بیش و پیش از هر چیز، 

متنی ادبی است.
همان طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، تغییر را به سختی می توان 
در قالب و ژانِر مشخصی قرار داد. ولی به هر حال این کتاب حاصِل خاطرات 
و مشاهدات مو یان است، و حتی با وجود این که نویسنده با چیره دستی 
کاری کرده که این کتاب از خاطره نگارِی صرف و شخصی، که ممکن است 
جذابیتی برای خواننده نداشته باشد و اصطالحاً چیز خاصی به او ندهد، 
برای طیفی  زیادی  و چیزهای  باشد  بسیار جذاب  برعکس  و  برود  فراتر 
که  این موضوع شد  منکر  نمی توان  باشد،  داشته  از خوانندگان  گسترده 
تغییر خودزندگینامه است. به هر حال مو یان نویسنده است. تحصیالت 
او در زمینه ی نویسندگی خالق بوده و روایتگری و ایجاد تعلیق و جذِب 
مخاطب را بلد است، و بخشی از این جذابیت و فراگیری، به داستان های 
خواندنی ای برمی گردد که روایت می کند؛ داستان هایی که مثل هر داستاِن 

خوبی شخصیت پردازی، فرازوفرود، تراژدی، و البته طنزی بی نظیر دارند.
برنمی گردد و یکی  به قصه گویِی آن  تغییر فقط  فراگیرِی  اما جذابیت و 
دیگر از این جذابیت ها به نظر من این است که می دانیم مشغوِل خواندِن 
خاطراِت یک نویسنده ایم، و همین جذابیِت داستان را بیشتر هم می کند. 
در خاطره نگاری- حتی در بهترین انواع آن که قصه گوست و تا حد زیادی 
به رمان و داستان نزدیک می شود- معموالً روایت به شیوه ی اول شخص 
است و نویسنده خاطراتش را برای خواننده تعریف می کند. دیگر بستگی 
به خالقیت و تجربه ی نویسنده دارد که تا کجا بتواند از خود فاصله بگیرد و 
روایت را از سطح ذهنی به سطح عینی ببرد و کاری کند که برای خواننده 
هم جذابیت داشته باشد و موضوع و مضمون اش نه فقط شخصی که جهانی 
از خود فاصله ی  بماند و  اینکه در همان سطح ذهنی  یا  باشد،  و فراگیر 
چندانی نگیرد و بیشتر به خاطره نزدیک باشد تا داستان؛ بیشتر روایتگر 
واقعیت ها و بدیهیات باشد، تا بسط دهنده ی ایده ها و ترکیب شان به طور 
و  است  راوی »من«  ولی در هر دو صورت  تخیل.  با  باورپذیر  و  منطقی 
برای ما –خواننده- روایت می کند. در »تغییر« هم داستان از همین قرار 
است، و راوی و شخصیِت اصلی خود مو یان است. ولی سه شخصیت مهم 
و تأثیرگذار دیگر در داستان و زندگِی او وجود دارند، که نویسنده با ظرافت، 
به منظورِ روایت کردن، از آن ها بهره می گیرد. هی ژیوو و لو وِنلی دوستان و 
همکالسی های مدرسه اش که تا پایان داستان حضوری پررنگ و تأثیرگذار 
دارند، و شخصیت بی جان، ولی بسیار جان دارِ گاز ۵1؛ کامیون پدر لو ونلی، 
که پسرها شیفته ی سرعت و قدرِت آن اند، و البته برای مو یان و هی ژیوو 

بهانه ای است برای دوست داشتِن خوِد لو.

در گفتگو با کارگردان نمایش »قلیان اویونی«؛ نمایش راه یافته به بخش خیابانی سی و نهمین 
جشنواره تئاتر فجر؛

در تئاتر خیابانی »هنرمندان«
 به سراغ »مردم« می روند

عطای بلیت کاغذی را به لقایش بخشیدند
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در چه مواردی زن می تواند یک طرفه طالق بگیرد؟

برنا/ بر اساس شرایط قانونی، زن می تواند در شرایطی خاص حتی بدون داشتن حق طالق از همسر خود 
جدا شود.

در حالت کلی حق طالق با مرد است و زن نمی تواند بدون داشتن هیچ دلیل قانع کننده ای، درخواست 
طالق دهد چون در این صورت درخواست وی، رد خواهد شد اما قانون حق طالق زن را نیز در مواردی در 
نظر گرفته است. در صورتی که درخواست طالق از سوی زن مطرح شود و زن دالیل قانع کننده ای را برای 
درخواست خود داشته باشد یا اینکه از ابتدا حق طالق را داشته باشد، درخواست وی در دادگاه بررسی خواهد 

شد در غیر اینصورت رد می شود. طالق از طرف زن، طالق خلع محسوب می شود.
 شیوه های درخواست طالق از طرف زن

زن در ۳ حالت می تواند از همسر خود طالق بگیرد که شامل موارد زیر است:
مرد طی وکالت طالق، حق طالق را به وی داده باشد.

دارا بودن یکی از شروط 1۲ گانه ضمن عقد
رضایت مرد به طالق طی طالق توافقی

 نفقه در طالق خلع
زن می تواند در طول زندگی مشترک پس از عقد نکاح دائم، نفقه حال و گذشته خود را از مرد مطالبه کند 
در صورتی که زن وکالت در طالق یا حق طالق یا یکی از  شروط ضمن عقد را داشته باشد، می تواند ضمن 

درخواست طالق، نفقه گذشته اش را هم بگیرد.
 مهریه در صورت حق طالق زن

در صورتی که زن حق وکالت در طالق داشته باشد، می تواند بخشی از مهریه خود را در قبال حق طالق بذل 
کند در صورتی که زن برای درخواست طالق یکی از شروط 1۲ گانه ضمن عقد مانند جنون مرد یا ازدواج 

دوم مرد بدون اذن زن، را داشته باشد، می تواند ضمن درخواست طالق، کل مهریه خود را دریافت کند.
 اجرت المثل در صورت طالق از طرف زن

اجرت المثل ایام زوجیت، حق و حقوق زن از طرف مرد در ازای کارهایی است که در زندگی مشترک و در 
منزل انجام می دهد. اجرت المثل در صورت طرح دعوی طالق از سوی مرد قابل دریافت است و در صورتی 

که زن بخواهد درخواست طالق دهد، نمی تواند اجرت المثل خود را دریافت کند.

مهر ماه سال جاری بود که معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نامه ای را 
برای رسیدگی به فعالیت سایت ها و کانال های همسریابی به دادستانی و پلیس فتا ارسال 
کرد؛ نامه ای که طی آن این معاونت خواستار ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم به 
موضوع شد این در حالیست که علی رغم گذشت چندین ماه، همچنان شاهد فعالیت 
کالهبرداران تحت عنوان سایت های همسریابی هستیم. به گزارش ایسنا، محمد مهدی 
تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در این باره به گفت: از 
حدود سه ماه پیش تا کنون که نامه ای را به دادستان کل کشور و پلیس فتا درباره مسدود 
کردن سایت ها و کانال های همسر یابی ارسال کردیم و چندین بار پیگیر آن بودیم، متاسفانه 
به نتیجه خاصی نرسیدیم. یک الی دو مرتبه نامه هایی برایمان ارسال شد مبنی بر اینکه 
معاونت جوانان موارد شناسایی شده از این کانال ها و سایت های همسریابی را به پلیس فتا و 

دادستانی اعالم کند تا نهادهای ذی ربط به طور جزء به جزء با موارد برخورد کنند. 
 نظارت و پایش سایت های همسریابی بر عهده معاونت جوانان نیست

وی ادامه داد: این درحالی است که پایش و نظارت فضای مجازی و پیدا کردن مواردی از 
سایت ها و کانال های همسر یابی جزء شرح وظایف و حوزه اختیارات این معاونت نیست. ابتدا 
باید قانون گذار فکری در خصوص این موارد کند و قانون مشخصی برای آن تصویب کند 

چراکه برخورد با چنین فعالیت هایی و جرم انگاری برای آن بر عهده معاونت جوانان نیست. 
به گفته تندگویان، پلیس فتا با توجه به دسترسی های خود می تواند به صورت روزآمد آمار 
چنین کانال ها و سایت هایی را استخراج کند و معاونت جوانان تنها به علت دغدغه ای که در 
حوزه جوانان دارد، این مشکالت را رصد می کند و خواستار برخورد مناسب با این مقوله و 

صدور دستورالعمل کلی برای آن است که تاکنون هم به نتیجه ای نرسیده است. 
 نبود شاکی خصوصی منجر به عدم رسیدگی پلیس فتا 

به پرونده های سایت های همسریابی می شود
تندگویان تصریح کرد: مشکل اینجاست زمانی که پرونده های چنین سایت ها و کانال هایی 
به سمت قضائی و کیفری شدن می رود، نهادهای نظارتی نظیر پلیس فتا ادعا دارند تا 
زمانی که شاکی مشخصی برای آن وجود نداشته باشد چنین پرونده هایی را در دستور 
کار رسیدگی خود قرار نمی دهند و در نتیجه اگر شاکی خصوصی نیز به تعداد انگشت 
شماری وجود داشته باشد عمال مبارزه با تمام سایت ها و کانال ها انجام نمی شود، به همین 
جهت معاونت جوانان از دادستانی درخواست کرد به عنوان مدعی العموم به این موضوعات 

و پرونده ها ورود کند. 
 دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پاسخی که دادستانی به این 
معاونت داد عمال بحث جرم انگاری و شناسایی مجرمین به معاونت جوانان واگذار شد در 
حالی که این موارد در حوزه اختیارات و توانایی ما نیست و از سوی دیگر در هر ساعت و هر 
لحظه ممکن است کانال ها و سایت های جدیدی شکل گیرد که معاونت جوانان بر خالف 

نهادهای ذی ربط نظیر پلیس فتا امکانات رصد این ها را ندارد. 
تندگویان ادامه داد: اگر دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای این موضوعات اجتماعی 
و بزرگ ورود کند، دستور برخورد با تمام افراد متخلف را به پلیس فتا بدهد و مدیریت شود، 
می توان گفت آن موقع با توجه به اشراف پلیس فتا به فضای مجازی می توان به سرانجامی 
در این موضوعات رسید. وی در بخش دیگر سخنان خود به سایت های خرید و فروش وام 
ازدواج نیز اشاره کرد و افزود: به طور کلی ما در بستر فضای مجازی و موضوعا قضائی و 
حقوقی پیرامون آن، نیازمند ورود مدعی العموم و دستور برخورد او هستیم. در حوزه فضای 
مجازی این ضعف وجود دارد که با تشکیل پرونده چند شاکی خصوصی نمی توان آسیب 

اجتماعی بزرگی را در فضای مجازی برطرف کرد.
 نیازمند دستورالعملی مشخص برای مقابله با کالهبرداری های مجازی هستیم

تندگویان همچینن گفت: از این رو در بحث فضای مجازی و در حوزه آسیب های  اجتماعی 
که به دزدی های مالی و اطالعاتی از مردم و کالهبرداری ختم می شود، مدعی العموم باید 
وارد شود و یک دستورالعمل کلی کشوری به پلیس فتا ابالغ کند تا حتی بدون حضور 
شاکی خصوصی پلیس فتا با این موضوعات برخورد کند. وی معتقد است که در فضای 
مجازی با شکات خصوصی حریف کالهبرداری هایی نظیر شرط بندی، قمار، خرید و فروش 
وام ازدواج و کانال های صیغه یابی نخواهیم شد. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان در پاسخ به این که آیا بانک مرکزی با در اختیار داشتن تراکنش های مالی این 
سایت ها نمی تواند به برخورد قضائی با آنها کمک کند؟ اظهار کرد: بانک مرکزی دسترسی به 
تراکنش های مالی را دارد چراکه این تراکنش ها در کشور انجام می شوند اما در ابتدا نیازمند 
یک دستورالعمل و مجوز ویژه از سوی دستگاه قضا است تا با حفظ حقوق شهروندی بتواند 

این تراکنش ها را رصد کند. 
 سایت های همسریابی یا بنگاه  درآمدزایی؟

وی همچنین گفت: این معاونت با توجه به گزارشی که از دفتر رهبری برایش ارسال شده 
است، انجام چنین فعالیت هایی را با هدف ازدواج نمی پذیرد و با آن مخالف است چراکه 
مطابق با آمار نه تنها چنین همسر گزینی منجر به ایجاد خانواده پایدار نمی شود بلکه به 
شکل گیری روابط متفرقه، غیر مشروع  می انجامد. از سوی دیگر این سایت ها به بنگاه های 
درآمدزایی برای واسطه هایی تبدیل شده اند که بدون داشتن مجوز در حال فعالیت اند و 
آسیبی را در اجتماع ایجاد کرده اند. تندگویان در پایان درباره اعطای مجوز به سایت های 
همسریابی، افزود: با توجه به اینکه زیرساخت های الزم برای رصد آنالین و به روز فضای 
مجازی و دستورالعمل مشخصی برای برخورد با متخلفین وجود ندارد، این معاونت با فعالیت 
چنین سایت هایی مخالف  است مگر روزی برسد که اشراف و نظارت کافی به این فضا حاصل 
شود تا بتوان درباره اعطای مجوز به چنین سایت هایی صحبت کرد. از سوی دیگر بسیاری 
از نرم افزارهایی که به عنوان بستر تشکیل این روابط هستند، ایرانی نیستن و دسترسی به 
آن میسر نیست، از این رو عمال امکان نظارت وجود ندارد و تبعات اجتماعی آن بسیار بیشتر 

از اتفاقات مثبت آن است.

محمدمهدی تندگویان گفت: جلسات وزارت ورزش و جوانان با 
معاونت امور زنان و خانواده در حال برگزاری ست تا سند جامعی 

در حوزه تحکیم خانواده و فرزندآوری تدوین و اجرا شود.
به گزارش برنا، محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزیر 
ورزش و جوانان با اشاره به جلسه ای که با معاون رئیس جمهور 
در امور زنان برگزار شد، گفت: سند جامعی در موضوع خانواده در 
حال تدوین است که براساس آن هر دستگاهی در موضوع تحکیم 
خانواده و فرزندآوری باید شاخصه های عملکردی مربوط به خود 

از جمله شاخصه های اقتصادی را احصا کند.
او افزود: امروز هم طی جلسه ای که برگزار شد ما به بررسی این 
شاخصه ها پرداختیم تا انشاهلل بعد از ابالغ سند به سمت عملیاتی 
کردن آن پیش برویم و دستگاه های اصلی و همکار مشخص 
شوند چرا که حدود ۲۲ دستگاه در این سند عضو هستند و 
باید نظرات و راهبردهای خود را ارائه دهند تا اگر نیاز بود در 
سند، اصالحاتی صورت گیرد. معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید 
کرد: تقریبا در انتهای کار قرار داریم و اگر حدود دو جلسه دیگر 

هم برگزار کنیم، سند باید به تصویب شورای عالی زنان برسد و 
سپس به همه دستگاه ها ابالغ شود اما مطمئن هستم در هر 

صورت این سند جامع امسال اجرایی خواهد شد.
تندگویان درمورد راهبردهای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان 
به معاونت زنان در خصوص این سند جامع تصریح کرد: در وزارت 
اثرگذار است و  ورزش و جوانان چند بخش در حوزه خانواده 
در این حوزه ها فعالیت اجرایی داریم و در این سند جامع هم 
شاخصه های تخصصی خود را مشخص کردیم که یکی از آنها 
خیرین  مشاوره،  دفاتر  و  است  نظارت  و  برنامه ریزی  کل  اداره 
ازدواج، تولید محتوا، فرهنگ سازی، پیگیری وام ها و مطالبات 

جوانان برای ازدواج را شامل می شود.
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان افزود: یک بخش دیگر 
استفاده از ظرفیت تشکالت در حوزه تحکیم خانواده و فرزندآوری 
است که هم جنبه ترویجی و هم جنبه رسیدگی به موضوعاتی 
به  آگاهی بخشی  استان ها،  سطح  در  الزم  آموزش های  چون 
خانواده ها و ارزش گذاری به موضوع فرزندآوری دارد و همچنین 

ثبت و اعطای اعتبارنامه به سمن های تخصصی در حوزه خانواده 
و کمک به جوانان نیز در دستور کار خود قرار دادیم و اکنون هم 

در حال اجراست.
او با اشاره به نقش حوزه ورزش این وزارتخانه در سند جامع 
به  ورزش  در حوزه  بخش هایی  جامع  این سند  در  کرد:  بیان 
خصوص ورزش بانوان و همگانی مطرح شده است چرا که ورزش 
راهی برای تندرستی خانواده هاست و باید برنامه های ترویجی 
و فرهنگی برای ورزش در خانه، ورزش زنان خانه دار و به طور 
کلی کسانی که به مکان های ورزشی دسترسی کمتری دارند، 

در نظر بگیریم.
تندگویان در ادامه گفت: ورزش در سطح مدارس، دانشگاه ها، 
خانواده ها، ترویج ورزش های عمومی مانند پیاده روی، برنامه ریزی 
برای ورزش در استان ها، شهرستان ها، روستاها، توسعه خانه های 
ورزش، ساخت چمن مصنوعی و... در جهت سالمت خانواده ها 
قرار است مورد بررسی قرار گیرد و در این سند جامع پیش بینی 

شود.

سایت های همسریابی یا بنگاه  های درآمدزایی؟

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

درنظردارداقالمذیلراازطریقمناقصهخریدارینماید.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

آگهی مناقصه  

شهرداری خرم دره در نظر دارد جهت استخراج و استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شهرداری موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده را  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت دعوت می گردد با مراجعه به سامانه ستاد جهت دریافت 
اسناد اقدام نمایند. کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ، میدان معلم ،ساختمان شهرداری مراجعه و یا 

با شماره تلفن 1007 الی 02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

شهرداری خرم دره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوسازی امالک و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی  از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت می گردد با مراجعه به سامانه ستاد جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. کسب 

اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ، میدان معلم ، ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 1007 الی 
02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به  صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008  نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره  می باشد .
2- محل دریافت اسناد :  از تاریخ99/10/20 لغایت 99/11/4  از سامانه ستاد ایران .

3- مهلت قبول پیشنهادات : تا پایان وقت اداری مورخ 99/11/13  واحد حراست شهرداری می باشد الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه  تمامی مدارک و 
قیمت پیشنهادی خویش را باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده  بایستی به این شهرداری در مهلت مشخص شده ارائه نمایند  
4- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسنادمناقصه بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه شهرداریها در رد یا قبول  یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است .
5- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

6- ساعت ، روز ومحل قرائت پیشنهادها : ساعت.10 صبح  مورخ 99/11/14 در  محل دفتر شهردار می باشد 
7- شرکتهای متقاضی باید دارای 5 سال سابقه کاری در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و حداقل 10 قرارداد با شهرداریها )حداقل یک کالنشهر ( و حداقل 8 مورد استرداد 

مالیات بر ارزش افزوده و 8 مورد رضایت مندی کارفرما در این خصوص داشته باشند 
8- سپرده نفرات اول ، دوم وسوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به 

استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008  نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره  می باشد .
2- محل در یافت اسناد از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/11/4 از سامانه ستاد ایران.

3- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 99/11/13 واحد حراست شهرداری می باشد الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه تمامی مدارک و قیمت 
پیشنهادی خویش را باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده  بایستی به این شهرداری در مهلت مشخص شده ارائه نمایند . 

4- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسنادمناقصه  بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی و هرگونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

6- ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها : ساعت.10 صبح مورخ 99/11/14 در محل دفتر شهردار می باشد .
7- شرکتهای متقاضی باید دارای رتبه 1 نقشه برداری زمینی باشند.

8- شرکتهای متقاضی بایستی در 7 سال گذشته 5 پروژه با موضوع مناقصه با موفقیت به اتمام رسانده و یا بصورت همکار در پروژه حضور داشته و از کارفرما رضایتنامه اخذ نموده و در اسناد 
خویش ارائه نمایند

9- سپرده نفرات اول ، دوم وسوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد 
ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.

تاریخ انتشار: 99/10/27     مرحله دوم - نوبت دومتاریخ انتشار: 99/10/27     مرحله دوم - نوبت دوم

میزان سپردهبرآورد اولیهموضوعردیف

1
استخراج و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی شهرداری موضوع تبصره 7 ماده 

17 قانون مالیات بر ارزش افروده شامل  انجام تمامی مراحل قانونی آن
 32/740/000/000

ریال
1/637/000/000

ریال

میزان سپردهبرآورد اولیهموضوعردیف

1
اجرای پروژه ممیزی امالک انجام عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه از محدوده قانونی شهر

 و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی
 14/000/000/000

ریال
700/000/000

ریال

شهردار خرمدره - نوری آراشهردار خرمدره - نوری آرا

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان در نظر دارد به استناد ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( و در چهارچوب دستورالعمل شماره 
586206 مورخ 95/04/05 ، عملیات تکمیل پروژه سالن چند منظوره خود را درقالب طرح سرمایه گذاری ) B.O.T ( ازطریق فراخوان عمومی به بخش 

غیردولتی درقالب قرارداد مشارکت بخش عمومی- خصوصی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری دعوت میگردد جهت دریافت مدارک حداکثرتا تاریخ 
1399/11/10 به آدرس ذکرشده در این فراخوان مراجعه و یا از طریق سایت WWW.ZNTVTO.IR نسبت به مشاهده و مطالعه مدارک مربوط به آگهی فراخوان اقدام نمایند .

1- جدول اطالعات :

2- نام و نشاني دستگاه سرمایه پذیر : اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان به نشانی زنجان ، خیابان خرمشهر ، بلوارشیخ اشراق  ، جنب شرکت توزیع برق 
شرق زنجان تلفن : 33036224 )آقای سلطانی (

3- متقاضیان می توانند نسبت به بازدید از محل پروژه تا مورخ 99/11/18 اقدام و نسبت به طرح پرسش و پاسخ های مدنظر از دستگاه سرمایه پذیر اقدام نمایند.
4-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده سرمایه گذار منتخب خواهد بود .

5-اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

آگهی فراخوان عمومی شماره 991۰22 ) مجدد نوبت چهارم (
اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

مالحظاتموضوعردیف

تکمیل سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا )س( نام پروژه1

38/500/000/000 ریالبرآورد اولیه تکمیل پروژه2

پروژه با کاربری چند منظوره ) تاالر پذیرایی و آموزشی (  درکارگروه واگذاری استانی مصوب شدهشرح مختصر پروژه3

مشارکت بخش خصوصی و عمومی با مدل B.O.T  )ساخت ، بهره برداری ، واگذاری ( با دوره بهره برداری اولیه 1۰سالهمدل قرارداد واگذاری4

مشوق های قانونی ) اعم از دریافت تسهیالت بانکی و تغییر کاربری بخشی از فضاهای موجود و میزان دوره بهره برداری مشروط به ارائه طرح مشوق ها و مزایا5
ازسوی سرمایه گذار و ...(  براساس ماده 9 دستور العمل اجرایی ماده ۲7 قانون الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( و آیین نامه 

اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال1۳97 در خصوص پروژه موصوف قابل اعمال خواهد بود .

1399/11/10مهلت دریافت اسناد6

1399/11/19مهلت ارسال مدارک و پیشنهادات سرمایه گذاران7

1399/11/21زمان بازگشایی اسناد فراخوان8

1- اسپیسر مقوایی 6×5 الیه 20 سوراخ 112×140                  3/000 عدد                2- اسپیسر مقوایی 7 الیه 12 سوراخ 140 ×110               3/000 عدد   
متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه ) واحد حراست ( به نشانی زنجان - کیلومتر 
15 اتوبان زنجان - تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران خیابان شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش 

خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارائه قیمت99/10/29 و تاریخ بازگشایی پاکات99/10/30 ) راس ساعت 30 : 10 صبح (

تلفن تماس : 32464474 -024
1- ارائه یک فقره چک به ارزش 10% قیمت پیشنهادی الزامی می باشد ) در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک (

2- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3- هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم ، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نمی شود و در صورت 
خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

5- حضور شرکت کنندگان در مناقصه ، در روز بازگشائی پاکات الزامی می باشد.

تدوین سند جامع 
در حوزه تحکیم خانواده 

و فرزندآوری

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان
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خبر

کمی به نسبت آخرین باری که با او گفت و گو کردم پیر شده 
اما با انرژی تر.هنوز هم انگیزه این را دارد که برای والیبال کار 
کند ولی این بار دور و برش خلوت تر است.زیاد رفت و آمدی 
در فدراسیون نیست و یک آرامش عجیبی آنجا مشاهده می 
شود.محمدرضا داورزنی پس از مدتی که به وزارت خانه رفت 
تا معاون وزیر ورزش و جوانان باشد دوباره به والیبال برگشت 
تا شاید خیلی از کارهای ناتمامی که داشت را انجام بدهد.او و 
فدراسیون اش به بهانه های مختلف سیبل انتقادات هستند.یک 
روز لیگ برتر،یک روز کباب برگ و انتخاب رییس اتحادیه کباب 
پزان برای سرپرستی تیم ملی و یک روز برجسته کردن مصاحبه 
با یک شبکه آنور آبی.با این حال وقتی از داورزنی درباره همه این 
حاشیه ها سوال می کنیم همان لبخند همیشگی اش را می زند 
و می گوید:»خودشان در فدراسیون نیستند،رفت و آمد ها قطع 
شده و چون باج نداده و نمی دهم حاشیه درست می کنند،قطار 
ما دارد می رود و آنهایی که پیاده هستند مدام سنگ می زنند.«

به گزارش مهر او نگرانی زیادی برای هجمه هایی که به وجود 
آمده ندارد.حرفش هم این است که اگر سوالی پیش می آید،اگر 
هر کسی می خواهد درباره اتفاقی که پیش آمده بداند تماس 
که  تصمیمی  هر  نشد  قانع  اگر  و  بشنود  را  بگیرد،توضیحات 
می  هم  دیگر  حرف  یک  داورزنی  حال  این  بگیرد.با  خواست 
زند؛اینکه:»همه این حاشیه ها را بریزید دور.تخته سفیدی که 
کنارم هست را ببینید.ریز به ریز برنامه های والیبال مشخص 
است.بودجه های هر سفر را ذخیره کرده ایم و دست مان هم 
مقابل کسی دراز نیست.ما هدف داریم و با هدف پیش می رویم.

من نه به خاطر خودم که به خاطر والیبال ایران و تیم ملی ای که 
باید حواسم به همه چیزش باشد می جنگم.«
 حضور در وزازت خانه

دستور بود.تشخیص آقای وزیر این بود که ما در این بخش می 
توانیم کمک کنیم و با توجه به تجربیاتی که در بخش های 
را در حوزه ورزش  بتوانیم یک نقشی  مختلف ورزش داشتیم 
قهرمانی ایفا کنیم.اینکه در والیبال بمانیم و فقط در این حوزه 
نقش و ماموریت مان را ایفا کنیم یک بحث بود اما بحث دیگر 
این بود که به وزارت خانه برویم و در حوزه معاونت ورزشی کار 
کنیم.وقتی کسی سرباز است تکلیف نمی کند که من اینجا بروم 
بهتر است یا نروم. وقتی سیستم تشخیص بدهد در یک میدانی 

باشد باید همان جا  بروی.
 بازگشت دوباره به والیبال

برای من حضور در وزارت خانه تجربه خوبی بود و از طرفی هم 
آدم یک حس خوب پیدا می کند که والیبال این قدر مورد توجه 
مردم و رهبری است. برگشت من به والیبال هم میل خودم نبود؛ 
کار آدم را خسته نمی کند، هرجایی که آدم فکر می کند می 

تواند تاثیر بگذارد باید کار کند.
 گره عجیبی به نام باشگاه های سرخابی

هر کاری هزینه خودش را دارد ولی آن چیزی که خیلی ورزش 
را تحت تاثیر قرار می دهد و دچار چالش می کند موضوع باشگاه 
سرخابی هاست. یک زنجیره متصل و مرتبط . اگر این دو باشگاه 
خوب کار کنند ورزش و فوتبال هم خوب کار می کنند. خیلی از 
رشته های ما هستند که افتخارات زیادی کسب می کنند و  در 
سطح جهان مطرح هستند. تکواندو، ووشو، کاراته و البته رشته 
های گروهی ما مثل والیبال و بسکتبال در جایگاه خوبی در جهان 
هستند اما به دلیل جایگاهی که فوتبال در دنیا دارد در بین مردم 
هم این حساسیت ها وجود دارد و به شکلی اگر فوتبال و باشگاه 
های پرطرفدار دچار مشکل شوند همه پیروزی ها و موفقیت های 
رشته های دیگر زیر این شکست هایی که ما در انتخابی ها یا در 

حوزه فوتبال می خوریم دفن می شود و دیگر دیده نمی شود.
 وزیر نه پرسپولیسی است نه استقاللی

سرخابی ها چه نفعی برای وزارت دارد؟ من به عنوان آدمی که در 
ورزش کشور چهار دهه کار کرده این را می گویم که بودن این دو 
باشگاه در اختیار وزارت ورزش جز اینکه انتظاراتی برای نتایج ، 
اتفاقات و بازیکنان باشگاه ایجاد می کند هیچ عایدی ندارد. اینکه 
وزارت برای درآمدزایی این دو باشگاه مدیریت می کند ربطی به 
این ندارد که درآمد وزارت با آن ها باال می رود.اصال درآمد دو 
باشگاه ربطی به وزارت ندارد.االن فشارهایی زیادی از طرف افکار 
عمومی و هواداران به وزارت می آید که چرا این آدم مدیرعامل 
نیست چرا آن هست! به عنوان کسی که در وزارت بودم و از 

نزدیک شاهد مسائل بوده ام اصال این موضوع که وزارت طرفدار 
یک تیم است را قبول ندارم.

 سلطانی فر دو سال است که می خواهد این دو باشگاه 
خصوصی شوند

آقای سلطانی فر دو سال است به دنبال این است که این دو 
از طریق  که  کرد  زمان تالش  آن  در  باشگاه خصوصی شوند. 
این  به  مجلس  مصوبه  با  اما  شود  سازی  خصوصی  سازمان 
سمت رفت که به بورس و فرابورس برود و کشف قیمت شود.
روند خصوصی سازی دست وزارت خانه نیست؛ وزارت ورزش 
ازهیات دولت درخواست کرد که اجازه دهد که این دو باشگاه 
واگذار شوند. رئیس جمهور هم ابالغ کرد و این به فرآیند سازمان 
خصوصی سازی رفت. از طریق سازمان شروع به فراهم کردن 
مقدمات واگذاری شد اما مجلس مصوبه ای داشت و به همین 
دلیل تصمیم دولت درسازمان خصوصی سازی متوقف شد و به 
این سمت رفت که در بورس و فرابورس واگذار شود. تعجب می 
کنم که گاهی مطالبی می شونم که می گویند اراده ای وجود 

ندارد اما به جرات می گویم که وزارت به دنبال واگذاری است.
 امضای قرارداد با ویلموتس چه ربطی 

به وزارتخانه دارد؟
ویلموتس  با  قرارداد  امضای  و  فوتبال  فدراسیون  درخصوص 
باید پاسخگو  وزارت ورزش در کجای تصمیمات آن است که 
ندارد.  وزارت ورزش  به  ارتباطی  مربیان  قرارداد  امضای  باشد؟ 
است.  گر  نظاره  فقط  وزارت  فوتبال،  فدراسیون  تصمیمات  در 
قصه شترمرغ و مرغ است؛ ما در این موضوعات اعالم کردیم 

که باید وزارت خانه ای تشکیل شود تا پاسخگوی مجلس باشد 
و سازمان تربیت بدنی را به وزارت خانه تبدیل کنیم تا فدراسیون 
ها پاسخگوی مجلس باشند. به دوستان مجلس هم گفته ام که 
در خصوص پرونده فوتبال وزیر باید پاسخگوی چه چیزی باشد؟ 
اصال طبق اساسنامه نه می تواند نقش داشته باشد و نه دخالت 
اما  است  باشد درست  پاسخگو  باید  ورزش  وزارت  اینکه  کند. 
پاسخگوی چه چیزی؟ اینکه به شما مسئولیت می دهند باید 
اختیارهم داشته باشید اما اگر اینگونه نباشد پاسخ چه چیزی را 
می خواهید بدهید؟دولت نمی تواتد پاسخگوی چیزی باشد که 

دخالتی در آن ندارد.
 چرایی عدم حضور مربیان و بازیکنان خارجی 

در فوتبال
این یکی از سیاست های دولت است؛ دولت می گوید با این 
همه پرونده باز در AFC  و AFC و همچنین مشکل تامین ارز؛ 
صالح نیست بازیکن و مربی خارجی دیگری اضافه شود.نقش 
دستگاه های بیرونی مثل فیفا و ای اف سی نسبت به رشته های 
دیگر قابل قیاس نیست و این مهم ترین دلیل برای ممنوع شدن 
ورود خارجی ها در فوتبال است. حجم حضور و رقم قراردادهای 
با سایر فدراسیون های بین  خارجی های فوتبال و مقرراتش 
المللی متفاوت است. وزارت ورزش می تواند بگوید که سیاست 
کلی دولت این است که از بازیکن و مربی خارجی استفاده نشود 
تا شرایط عمومی کشور و ارز درست شود. طبیعی است وقتی 
که برای تامین و انتقال ارز مشکل داریم، این کار را انجام دهد.
فدراسیون و باشگاه های ایران در حال حاضر از فیفا و ای اف 
سی طلب دارند اما امکان انتقالش نیست. در پرونده ویلموتس 
فدراسیون از یک سازمانی قرض گرفت و قرار شد پول هایش را 
از فیفا بگیرد و پس بدهد اما این کار صوت نگرفت و نتوانستند 

این کار را انجام بدهند.
 پول پرسپولیسی ها خرج استقاللی ها نمی شود

اصال چنین چیزی امکان پذیر نیست.این باشگاه ها هیئت مدیره 
اگر  مثال  دارند.  دسترسی  خود  های  پول  به  هرکدام  و  دارند 
استقالل در AFC پولی داشته باشد ما این پول را نمی گیریم که 
به پرسپولیس بدهیم. چنین مکانیزمی اصال امکان پذیر نیست. 
تا زمانی که ساختار فدراسیون و باشگاه های سرخابی به این 
شیوه است، نباید توقع چندانی داشت.فرقی هم نمی کند چه 
کسی وزیر یا معاون باشد، اگر قرار است وزیر پاسخگوی وضع 
فوتبال باشد باید به او اختیار هم بدهند. اگر نه، خود فدراسیون 
باید پاسخ بدهد. من رییس فدراسیون که نهاد عمومی غیردولتی 
هستم باید پاسخگوی عملکرد خودم باشم و نمی شود که از یک 
طرف بگویم غیردولتی هستم و از طرف دیگر از وزیر بخواهم که 

در مجلس پاسخگو باشد.

پایان  به  جدال شماره 94 پرسپولیس و استقالل در حالی 
قرار  هم  روبروی  مهیج  دقیقه ای  در 9۰  تیم  دو  که  رسید 
گرفتند و در نهایت این دیدار برنده ای نداشت و به نوعی نه 

سیخ سوخت و کباب!
به گزارش برنا این دیدار در حالی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان 
رسید که در دو بازی اخیر این تیم ها نیز شاهد تکرار این نتیجه 
بودیم. پس از تساوی ۲ بر ۲ در دیدار برگشت سرخابی ها در 
لیگ نوزدهم، دو تیم در جام حذفی هم در وقت های قانونی به 
تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند تا این سومین بازی متوالی باشد 
که سرخابی ها به تساوی پرگل و تکراری دست پیدا کند. این 
در حالی است که در ادوار گذشته نیز سال ها شاهد تکرار نتایج 
مشابه در این دیدار بودیم اما هیجان و زیبایی های تساوی های 
و  بر یک  آور یک  تساوی های مالل  و رخوت  بر ۲ کجا   ۲

صفر - صفر کجا!
 تساوی برای سرخابی ها بد نبود!

اگر چه پرسپولیسی ها بر این باور هستند که می توانستند در 
این دربی برد مهم و روحیه بخشی را به دست آوردند اما به نظر 
می رسد در مجموع این تساوی برای هر دو تیم نتیجه بدی 
محسوب نمی شد! پرسپولیس کم مهره که گل زودهنگامی را 
در این دیدار دریافت کرد و استقاللی که در دقیقه آخر موفق 
شد از شکست بزرگ فرار کند، در این دیدار به یک امتیازی 
رسیدند که عدم کسب آن می توانست عواقب بدی را برای هر 

یک از این تیم ها همراه داشته باشد.
 دستکش هایی که طالیی نشد!

پیش بینی ها،  برخالف   94 دربی  در  سرخابی  دروازه بانان 
انتظارها را در دربی اول خود برآورده نکردند. حامد لک درون 
دروازه پرسپولیس و رشید مظاهری در چارچوب قفس توری 
استقالل در حالی پای در این میدان گذاشتند که پیش بینی 
می شد نبرد تماشایی برای ثبت ششمین کلین شیت شان رقم 
بخورد اما این اتفاق رخ نداد و این دو گلر در اولین دربی خود ۲ 
گل دریافت کردند تا مشخص شود حساسیت های خاص این 

دیدار روی عملکرد فنی آنها تاثیر منفی داشته است.
 کاپیتان هایی که چهره شدند!

دو کاپیتان سرخابی ها در این دیدار نشان دادند تجربه تا چه 
حالی  در  باشد.  تاثیرگذار  بازی خاص  این  در  می تواند  حد 
برای  سردی  آب  می توانست  استقالل  زودهنگام  گل  که 
پرسپولیسی ها در زمین باشد اما رهبری خوب سیدجالل در 
ترکیب سرخ ها سبب شد انسجام این تیم با این شوک بد از 
بین نرود و پرسپولیس بتواند خیلی زود به بازی برگردد. این 
در حالی است که اگر چه خیلی از کارشناسان وریا غفوری، 
کاپیتان استقالل، را در دربی 94 با روزهای اوجش دور دیدند 

ارسال  از شکست،  فرار  برای  استقالل  آخرین حمله  در  اما 
هوشمندانه او به نقطه کور دفاعی پرسپولیس تمرکز سرخ ها 
با سازندگی  استقالل  تا  برهم زد  بازی  را در آخرین دقیقه 

کاپیتانش از شکست فرار کند.
 عملکرد دربی اولی ها!

از بین بازیکنان پرسپولیس و استقالل در این بازی که اولین 
تجربه حضور در دربی را داشتند، چند بازیکن نتوانستند در 

این بازی نمره قبولی بگیرند و نمایش خوبی را از ارائه دهند.
زردی  کارت  با  استقالل،  جوان  مدافع  موسوی،  سیداحمد 
که در نیمه اول این دیدار از رضا کرمانشاهی دریافت کرد، 
گزینه اول تعویض در این دیدار شد. این در حالی بود که 
محمدحسین مرادمند هم در این بازی روز کم فروغی را پشت 
سرگذاشت. مهدی مهدی پور نیز دربی اولی بود که نتوانست 

در این بازی چهره چندان موفقی را از خود نشان دهد.
دربی  دو  میالد سرلک  و  آقایی  سعید  میدان  آن سوی  در 
موفقی  نسبتا  روز  بازی  این  در  که  بودند  پرسپولیس  اولی 
در  این  سرگذاشتند.  پشت  گل محمدی  تیم  ترکیب  در  را 
شرایطی بود ۲ پاس گل از احسان پهلوان برای مهدی عبدی 
و وحید امیری نشان داد مرد ریزنقش خط میانی پرسپولیس 

موفق ترین دربی اولی برای سرخابی ها بود.
 پاگشایی برای ستاره جوان

گل  قبل  فصل  در  خود  اول  دربی  در  که  عبدی  مهدی 
پای در  ثمر رساند در حالی  به  برای سرخ ها  را  امتیازی   ۳
این دیدار ویژه گذاشت، که در لیگ قهرمانان آسیا گل های 
حساسی را برای سرخ ها به ثمر رسانده بود اما در لیگ برتر در 
امر گلزنی ناکام بود و گلی که در این دیدار برای پرسپولیس به 
ثمر رساند، گل پاگشایی او در لیگ بیستم محسوب می شد. 
جدا از این موضوع که فشار ناشی از ناکامی در امر گلزنی با 
این گل از روی دوش او تا حدود زیادی برداشته شد، کادرفنی 
پرسپولیس را به حضور مهاجم گلزنی در خط حمله امیدوار 
کرد، مهاجمی که گویا به بازی های بزرگ و رقبای آبی پوش 
حساسیت ویژه ای دارد! مهاجمی که  اگر در ادامه فصل هم 
نمایش خوب خود در دربی را تکرار کند، می تواند خیال کادر 

فنی پرسپولیس را تا حدود زیادی بابت گلزنی  راحت کند.
 فرصت طلب مثل باشو!

که  داد  نشان   94 دربی  در  استقالل  فرصت طلب  مهاجم 
می تواند از حداقل فرصت ها به بهترین نحو ممکن بهره ببرد. 
اگر چه پوشش خوب مدافعان پرسپولیس در دربی قدرت مانور 
مهدی قایدی را در این بازی از او گرفته بود اما آخرین فرصت 
برای او و استقالل تبدیل به موقعیت طالیی برای آبی پوشان 
شد تا گل دقیقه پایانی مهدی قایدی سبب شود استقالل از 

شکست پرتبعاتی فرار کرده و به یک امتیاز ارزشمند از دربی 
دست پیدا کند.

 شانسی که نوراللهی پس زد!
پرسپولیس  میدان  میانه  تجربه  با  مرد  نوراللهی  احمد 
می توانست نام خود را بیش از پیش در تاریخ دربی ها بر سر 
زبان ها بیاندازد اما بدشانسی بزرگ گریبان او را در این دیدار 
گرفت تا نتواند مرد حادثه ساز دربی 94 و تاریخ برگزاری این 
دیدار لقب بگیرد. نوراللهی در این دیدار ۲ فرصت مسلم گلزنی 
را با بدشانسی و عدم تمرکز الزم از دست داد تا به جای مرد 
حادثه ساز این بازی به عنوان مرد فرصت سوز این دیدار لقب 

بگیرد.
 خطری مشترک در انتظار سرخابی ها!

به نظر می رسد پرسپولیس و استقالل پس از دربی در معرض 
خطری مشترک قرار گرفته اند. در حالی که چند روزی از این 
بازی می گذرد هنوز پرسپولیس و استقالل تحت تاثیر دربی و 
اتفاقاتش هستند؛ این در شرایطی است که پرسپولیس پس از 
دربی بازی حساسی برابر فوالد دارد و استقالل نیز در تبریز به 
مصاف تراکتور برود و ادامه بحث برای سرخابی ها در خصوص 
دربی می تواند آنها را از بازی های مهمی غافل کرده و پس از 
این بازی، امتیازات دیدارهای مهم شان را نیز از دست بدهند!

بازی  درخصوص  پرسپولیس  پیشکسوت  ناصر محمدخانی، 
این  برابر استقالل اظهار داشت: پرسپولیس در  پرسپولیس 
دیدار با گل  زودهنگام غافلگیر شد ولی در طول بازی حاکم 
مطلق بود و می توانست از برتری عددی خود استفاده کند 
و پیروزی شیرینی را به دست آورد اما در نهایت این دیدار 
با تساوی به پایان رسید و پرسپولیس از کسب برد خوبی 
محروم ماند. پیشکسوت پرسپولیس افزود: احمد نورالهی در 
اگر در  برای گلزنی داشت که  ایده آل  این دیدار دو فرصت 
ضربات آخر دقت می کرد پرسپولیس می توانست با نتیجه 4 بر 
یک استقالل را شکست دهد. متاسفانه احمد که در این بازی 
خیلی خوب دوید و تالش کرد نتوانست بازی خوب خود را 
با گلزنی تکمیل کند. واقعا حیف شد. من اصال از این نتیجه 
راضی نیستم. پرسپولیس در این بازی مستحق پیروزی بود 
اما باز هم به حقش نرسید. مهاجم سال های دور پرسپولیس 
درخصوص گلزنی عبدی و امیری در این دیدار گفت: این که 
مهاجمان پرسپولیس در این دیدار موفق به گلزنی شدند، اتفاق 
خوبی بود. در این مدت فشار روحی زیادی به این بازیکنان 
وارد بود و فکر می کنم با این ۲ گل، فشار زیادی که روی این 
نفرات بود، برداشته شده و به اصطالح این گل ها برای شان 

خوش یمن خواهد بود.
محمدخانی در پایان تصریح کرد: هرچند پرسپولیس در این 

دیدار به حقش نرسید و باید برنده این بازی می شد اما نمایش 
خوب پرسپولیس در دربی نشان داد که این تیم اگر در بازی 
های آینده هم مثل دربی فوتبال بازی کند، شک نکنید که 

دوباره قهرمان لیگ برتر خواهد شد.
محمدرضا مهدوی، بازیکن اسبق دو تیم استقالل و پرسپولیس، 
در گفت وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری برنا درباره 
دربی 94 اظهار داشت: بازی خوبی از استقالل و پرسپولیس 
دیدیم. ۲ تیمی که حرف اول و آخر را در آسیا می زنند و هزار 
سال هم بگذرد باز هم این ۲ تیم بزرگ هستند. در دربی 94 
هم می توانستیم یک تیم را برنده ببینیم اما تعویض هایی که 

اتفاق افتاد باعث شد بازی به تساوی کشیده شود.
او ادامه داد: در نیمه اول استقالل مقتدرانه بازی کرد و کنترل 
بازی را در اختیار داشت. فکری می توانست بازی را یک بر 
صفر تمام کند اما ریسک کرد و دفاع راست را بیرون کشید 
و وریا غفوری را یک خط عقب برد، این تعویض باعث شد 
پرسپولیس از خالی شدن آن منطقه سوءاستفاده کند و از 
همان جا به گل برسد. در نیمه دوم پرسپولیس بهتر بود و 
اگر بخواهیم واقع گرایانه نظر دهیم حق مسلم این تیم برد بود.

مهدوی با اشاره به ضعف خط دفاعی استقالل گفت: ضعف 
خط دفاعی تیم استقالل وقتی اتفاق افتاد که موسوی بیرون 
کشیده شد. اینکه مدافع راست تیم در دقیقه 4۵ از زمین 

بیرون کشیده شود تصمیم درستی نبود.
بازی  برنده  نظر من  به  داد:  ادامه  اسبق سرخابی ها  بازیکن 
یحیی گل محمدی بود. با وجود مشکالت زیادی که داشت و 
بازیکنان تاثیرگذاری که از دست داد تیمش بازی خوبی ارائه 
داد. در آن سوی میدان استقالل به قدری شاه مهره دارد که 
در دقیقه 8۰ فرشید اسماعیلی و داریوش شجاعیان را به بازی 
می آورد. فکری از نظر فوتبال بازی کردن و مهره داشتن برنده 
بود اما پیروز اصلی این بازی گل محمدی است. البته اینکه 
فکری هم اولین دربی خود را تجربه می کرد تاثیرگذار بود 
چون تاکنون تجربه حضور در دربی را به عنوان یک سرمربی 

نداشت.
مهدوی با اشاره به عملکرد محمد نادری در دربی بیان کرد: 
نادری در دربی عملکرد خوبی داشت، تعویض او اشتباه بود 
چون کامال از پرسپولیسی ها شناخت داشت و حتی پنالتی 
هم گرفت اما نمی دانم چرا فکری هر دو بازیکن چپ و راست 

خود را بیرون کشید.
بازی گفت:  پایانی  او درباره گلزنی مهدی قایدی در دقایق 
درباره قایدی فقط همین جمله را می گویم که قایدی 9۰ 
بهترین  این  زند.  می  گل  دقیقه  یک  و  رود  می  راه  دقیقه 

توصیف درباره او است.

بوکسور زنجانی در تمرینات اردوی آمادگی تیم ملی وزیر نه قرمز است نه آبی
حضور دارد

ورزشگاه های میزبانی احتمالی ایران برای جام ملت های آسیا

از سوی  این استان  توانمند  از بوکسورهای  نایب رییس هیئت بوکس استان گفت: طوفان شریفی  ایرنا/ 
فدراسیون به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده است. امیرحسین صالحی زنجانی افزود: این بوکسور شایسته 
و توانمند زنجانی خود را برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک که به احتمال زیاد خرداد ماه سال 14۰۰ 
در فرانسه و به منظور کسب سهمیه بازی های المپیک ۲۰۲1 توکیو ژاپن برگزار خواهد شد، آماده می کند. وی، 
اظهار داشت: شریفی از بوکسورهای ملی پوش این استان است که همواره در میادین داخلی و خارجی در برابر 
حریفان قدر خود طوفانی و جنگنده ظاهر شده است که به حتم در اردوهای آمادگی تیم ملی بزرگساالن نیز 
شایستگی های باالی خود را نشان خواهد داد. صالحی زنجانی، افزود: این بوکسور زنجانی در وزن 91 کیلوگرم 
رقابت می کند که امید است با نشان دادن توانمندی ها و شایستگی های باالی خود در اردوهای آمادگی و 
مسابقات گزینشی، بتواند به عنوان نماینده بوکس ایران در این وزن راهی بازی های المپیک ۲۰۲1 شود. نایب 
رییس هیئت بوکس استان که از داوران بین المللی ستاره دار این رشته ورزشی است، گفت: برای آمادگی هرچه 
بیشتر بوکسورهای حاضر در اردوی تیم ملی از تیم بوکس سوریه دعوت به عمل آمده است تا بهمن ماه امسال 
اردوی مشترک و یک دیدار تدارکاتی مشترکی را با ملی پوشان کشورمان داشته باشند. صالحی زنجانی، سطح 
آمادگی و فنی تیم ملی بوکس بزرگساالن سوریه را خوب ارزیابی کرد و افزود: این اردوی مشترک و دیدار 
تدارکاتی می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت ملی پوشان هر ۲ کشور )ایران و سوریه( خوب و مفید واقع 
شود. وی اظهار داشت: اگر مربیان به شکل بهتری با نقاط ضعف و قوت بوکسورهای ملی پوش آشنا شوند در 
این صورت می توانند در فرصت باقیمانده به مسابقات گزینشی، در تقویت نقاط قوت و رفع ضعف ها، کار و 

تالش کرده و تیم آماده تری را راهی این رقابت ها کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان/ به احتمال زیاد کشورمان میزبان برگزاری مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا خواهد بود. تیم 
ملی فوتسال کشورمان کمتر از ۳ ماه دیگر باید در مسابقات جام ملت های آسیا حاضر شود، رقابت هایی که هنوز مشخص 
نیست که آیا در فروردین ماه برگزار خواهد شد و یا اینکه به زمان دیگری موکول می شود. طبق آخرین اخباری که از سوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم شده تاریخ مسابقات جام ملت های فوتسال آسیا تغییر نکرده و این مسابقات طبق برنامه قرار 
است از ۳ تا 14 فروردین ماه برگزار شود. تنها مشکل این مسابقات بر سر میزبانی است. ابتدا مسابقات جام ملت های آسیا 
قرار بود در ترکمنستان برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا ترکمنستان از میزبانی بازی ها انصراف داد و بعد از آن 
قرار شد کویت میزبانی این مسابقات را بر عهده بگیرد. شنیده می شود تیم هایی که می خواهند در مسابقات جام ملت های 
آسیا شرکت کنند باید هر 4 روز یک بار در تست کرونا شرکت کنند و همین موضوع قطعا باعث هزینه های زیادی خواهد 
شد. از همین رو کویتی ها اعالم کردند به دلیل باال بودن هزینه های تست PCR نمی توانند میزبانی مسابقات جام ملت ها را 
قبول کرده و به همین دلیل از میزبانی مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا انصراف دادند. حال گفته می شود ۲ کشور ایران 
و تایلند شدیدا به دنبال گرفتن میزبانی جام ملت ها هستند و شانس این ۲ نسبت به دیگر کشور ها بیشتر است. تایلندی ها تا 
کنون ۲ بار در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰8 میزبانی جام ملت های فوتسال آسیا را بر عهده گرفته اند. همچنین این کشور چند 
بار موفق شده در مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا میزبانی کند. از طرفی دیگر ایران هم مانند تایلند توانسته ۲ بار در 
مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا به عنوان میزبان به مصاف رقبای خود برود و همچنین کشورمان خرداد ماه سال 1۳97 
موفق شد میزبانی مسابقات فوتسال جام ملت های زیر ۲۰ سال آسیا را در اختیار بگیرد. از نظر امکانات و سالن مسابقات 
در سطح خوبی قرار داریم و از مجموعه 1۲ هزار نفری تهران گرفته تا شهید پورشریفی تبریز و شهید بهشتی مشهد، هر 
کدام می توانند میزبانی خوبی از مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا به عمل بیاورند. در زیر اشاره ای به این سالن ها خواهیم 

داشت که به شرح زیر است:
 سالن 12 هزار نفری آزادی تهران

سالن 1۲ هزار نفری تهران تا کنون میزبان چندین دوره از مسابقات بین المللی ورزشی بوده است. از کشتی و والیبال گرفته 
تا رقابت های فوتسال در این سالن برگزار شده است. سالن 1۲ هزار نفری آزادی تهران در سال های ۲۰۰1 و ۲۰۰۳ موفق 
شده ۲ بار میزبانی مسابقات فوتسال جام ملت های آسیا را بر عهده بگیرد. این سالن جزو با کیفیت ترین سالن های ورزشی 
کشورمان است و عالوه بر مسابقات فوتسال موفق شده رقابت های لیگ ملت های والیبال را هم میزبانی کند. از همین رو این 
سالن یکی از پیشنهاد های کمیته فوتسال برای میزبانی مسابقات جام ملت های آسیا است. همچنین دسترسی این سالن 
به هتل بسیار آسان است و به نظر می رسد که سالن 1۲ هزار نفری تهران یکی از شانس های اصلی برگزاری مسابقات جام 

ملت های آسیا است.

خبر

تکراری که این بار مالل آور نبود

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی ماده2 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 996۰۳۲7۰۰8۰۰۰486 مورخه 99/1۰/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای منصور اکبری فرزند عین اله بشماره شناسنامه 1۰19 کد ملی 4۳7۰86۲1۰8  
صادره از خدابنده ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4667 فرعی از 4۳1 فرعی از 64 اصلی به مساحت 
1۲6/68 متر مربع واقع در سلطانیه از مالکیت خود متقاضی منصور اکبری فرزند عین اله محرز گردیده است .

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،  دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/1۰/۲7
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/1۲

هیات قانون ساماندهی و حمایت ازتولید وعرضه مسکن مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خدابنده 
موضوع ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 1-آقای محمدتقی خدابنده لو 
فرزند نایب علی به شماره شناسنامه 4۳99 صادره ازقم در محدوده پالک 1۵۲4فرعی از1۰1 اصلی درشهرزرین 
رود بخش 4 زنجان قطعه 1۲۵6 برای ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت به مساحت19۵/68مترمربع 
برابررای شماره ۲964 مورخه 99/9/18 . درمراتب در اجرای ماده۲ قانون الحاق و ماده 1۰آیین نامه اجرائی آن 
به اطالع میرساند کسانی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ازتاریخ الصاق ظرف مدت بیست روز اعتراض 
خودرا به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خدابنده تسلیم و از تاریخ تسلیم اعتراض 
باید ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و 
امالک خدابنده تسلیم و رسید اخذ نماید، در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم وصول اعتراض را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید در این صورت عملیات 

ثبتی بارعایت مقررات تعقیب خواهدشد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

برابر رای شماره  996۰۳۲7۰۰8۰۰۰464 مورخه 99/9/۲۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محسن محمدی فرزند حیدر بشماره شناسنامه 44۰ کد ملی ۵8994۳۰648  صادره 
از سلطانیه یک باب عمارت تحت پالک 4664 فرعی از 4۳1 فرعی از 64 اصلی به مساحت 8۲/۰۳ واقع در 

سلطانیه از مالکیت رسمی محسن محمدی فرزند حیدر محرز گردیده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،  
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/1۰/۲7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/11/1۲                                                                                                                                 

رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر بیگدلی

رییس اداره  ثبت اسنادوامالک شهرستان خدابنده  - علیرضا محمدی

رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر بیگدلی
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فالحت پیشه با انتقاد از تعلل مجمع در تصویب لوایح مرتبط با 
FATF تاکید می کند که مجمع در قبال کنوانسیون های مرتبط 

با FATF مصلحت را نادیده گرفت.
به گزارش خبرآنالین، در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح 
به  که  باشد  مثبت  اقدامی  می تواند  بسیاری  باور  به   ،FATF
تصویب این لوایح منجر شود اما در عین حال برخی نیز آن را 
بی نتیجه  می دانند چرا که فضای کنونی مجمع همچنان موافق 

تصویب نیست.
امنیت  کمیسیون  پیشین  رئیس  فالحت پیشه«  »حشمت اهلل 
ملی مجلس که خود از موافقان تصویب این لوایح در مجلس 
دهم بوده، از تالش های مجلس دهمی ها مبنی بر اعمال حق 
نتیجه ای  که  گفت   FATF به  ایران  ورود  برای  شرط هایی 
نداشته است. او بر این باور است که در دستور کار قرار گرفتن 
مجدد کنوانسیون های مرتبط با FATF، به معنای رأی آوردن 
آن در مجمع نیست چراکه بسیاری از اعضای مجمع در این 
در  توپ  که  دارد  تاکید  او  کرده اند.   منفی  موضع گیری  باره 
زمین مجمع است از این رو بر این باورست که وظیفه مجمع، 
مصلحت اندیشی است هرچند مجمع در قبال کنوانسیون های 

مرتبط با FATF مصلحت را نادیده گرفته است.
آنچه می خوانید مشروح گفتگو با حشمت اهلل فالحت پیشه  است:
رهبر  موافقت  با  پیشه! مجمع تشخیص  آقای فالحت   
داده  قرار  خود  مجدد  کار  دستور  در  را   FATF انقالب 
است اما هنوز خبری از تعیین تکلیف این لوایح نیست. 
  FATF حد تاخیر در تصویب و یا بالتکلیفی درباره بحث

به کشور زیان وارد کرده است؟
و  است  معروف  پرهزینه  تصمیم گیری های  به  ایران  متاسفانه 
معموال پس از این که هزینه های بسیاری به ملت تحمیل شد آن 
زمان تصمیماتی اتخاذ می شود، FATF یکی از همین مصادیق 
است. همه بانک های جهان تحت مقرراتی عمل می کنند که در 
FATF شکل می گیرد، این مقررات علیه پولشویی است به بیانی 
دیگر هدف این است که مانع از این شوند که پول کثیف وارد 

چرخه مالی و پولی در دنیا شود.
واقعیتی که وجود دارد این است که FATF یک نهاد بین المللی 
است )در مجموع نهاد عبارتست از قوانین، مقررات و ساختارها 
است(. نهادهای بین المللی، تبعی از تبعات قدرت در دنیای امروز 
 FATF هستند از زمانی که مثلث عربستان، آمریکا و اسرائیل در
بهم رسیدند عمال فضای منفی علیه ایران شکل گرفت. زمانی که 
بنده به نمایندگی از کمیسیون امنیت در مجمع حضور داشتم 
در آن زمان، فضای مجمع، فضای رأی نیاوردن پالرمو یعنی 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی جرایم سازمان یافته بود که حتی 

هنوز سی اف تی نیز مطرح نشده بود که بحث ها و چالش ها بر 
سر سی اف تی، بسیار بیشتر از پالرمو بود.

در آن زمان، اقلیت 9 نفره ای در مجمع، چون می دانستند پالرمو 
رأی نمی آورد عمال سعی می کردند رأی گیری صورت نگیرد و 
معموال به درخواستی که از سوی نمایندگان این 9  نفر مطرح 

می شد پالرمو به رأی گذاشته نمی شد.
به هر حال تداوم این بحث در مجمع خوب بود چراکه موجب 
شد ایران از لیست خاکستری خارج نشود و وارد لیست سیاه 
نشود زمانی که چند نفر از اعضای مجمع با افتخار مصاحبه 
کردند و گفتند کنوانسیون های مرتبط با FATF از دستور کار 
خارج شده است و آن را جزو افتخارات خود تلقی کردند از آن 
زمان ایران بالفاصله وارد لیست سیاه FATF شد از این رو به 
دنبال این قضیه، هزینه های تحریمی ایران مضاعف و دوچندان 

شد چراکه به هر حال ایران تحریم شده بود. 
از  تعدادی  داشت  قرار  لیست سیاه  در  ایران  که  در شرایطی 
بانک ها که با حکم حکومتی مقامات سیاسی شان و به دلیل 
که  افتاد  بهانه دستشان  کار می کردند  ایران  با  روابط خاصی 
با ایران را قطع کنند یا هزینه این رابطه را افزایش  یا رابطه 
مضاعفی  هزینه  ایران،  اندازه  به  کشوری  هیچ  بنابراین  دهند 
برای مبادالت بانکی مانند change، انتقال و غیره پرداخت 
نمی کند. متاسفانه در هیچ کشوری به اندازه ایران، مسئوالنی که 
عامل این کار هستند نه تنها پاسخی به این ضرر و زیانی که به 
ملت وارد کرده اند نمی دهند بلکه با افتخار، آن را جزو افتخارات 
خود می دانند که ایران را در لیست های متعدد سیاه قرار بدهند. 
سخن بنده به معنای به رسمیت  شناختن لیست سیاه نیست 
عمل  بهتر  می شد   FATF بحث  در  باورم  این  بر  بنده  بلکه 
کرد زمانی که بنده ریاست کمیسیون را برعهده داشتم همه 
از  اعم  تصمیم گیر  نهادهای  در  موجود  طرف های  نمایندگان 
مجلس، دولت و مجمع تشخیص را دعوت کردم و در آنجا به 
صورت اجماعی یک سری، حق شرط ها را تعیین کردیم که به 
واسطه این حق شرط ها، آسیبی متوجه منافع ملی نمی شد اما 
شاهدیم زمانی که این در مجلس رأی آورد همان افرادی که 
در جلسه اعتماد شرکت کرده بودند و رأی اجماعی داده بودند 
تالش کردند مردم را تحریک کنند. وقتی هم که بنده رفتارشان 
را نقد می کردم می گفتند که ما در بیرون از مجلس یک سری 
وظایفی داریم.  به بیانی دیگر باید گفت که پوپولیسم، آفت 
تصمیم گیری در ایران است یعنی پوپولیستی کردن تصمیمات 
مربوط به کنوانسیون های مرتبط با FATF به منافع ملی آسیب 

وارد کرد. 
ایران در لیست سیاه قرار گرفت و  اینکه  از  به هر حال پس 

و  بهداشت  حوزه  در  حتی  و  شد  مضاعف  تحریم  هزینه های 
درمان، در اوج کرونا، کشور با مشکل مواجه شد، در حال حاضر 
با نامه رئیس جمهور و دستور مقام معظم رهبری قرار بر این شد 
که مجددا در دستور کار مجمع قرار بگیرد اما در دستور کار قرار 
گرفتن مجدد به معنای رأی آوردن آن نیست چراکه شاهدیم 

بسیاری از افراد در این باره موضع گیری منفی کرده اند.
از تصویب  بیشتر  را  احتمال تصویب نشدن   پس شما 

شدن می دانید؟
بنده بر این باورم که فضا، بسیار بدتر از سال گذشته است، آن 
از مجلس در مجمع حاضر  زمان سه نفری که به نمایندگی 
می شدند از FATF دفاع می کردند اما در حال حاضر به طور 
 FATF طبیعی، کسانی که از مجلس به مجمع می روند یقینا با
مخالفت خواهند کرد از این رو اگر موضوع رأی گیری باشد یقینا 
کنوانسیون های مرتبط با FATF در مجمع رأی نمی آورند مگر 
اینکه یک اراده سیاسی براساس مصلحت شکل بگیرد که طبق 
این اراده سیاسی، امکان رأی آوری سی اف تی و پالرمو شکل 

بگیرد.
به هر حال توپ در زمین مجمع است از این رو بر این باورم 
قبال  در  مجمع  است  مصلحت اندیشی  مجمع،  وظیفه  که 
کنوانسیون های مرتبط با FATF مصلحت را نادیده گرفت وقتی 
که کار یک کنوانسیونی به مجمع تشخیص کشید معنایش این 
باید بر اساس  است که حتی در آنجا هم نمایندگان مجلس 

مصلحت رأی بدهند اما این کار صورت گرفت، مصلحت ها فدا 
شد دلیل آن آفتی تحت عنوان پوپولیسم است که منافع ملی در 
نتیجه فدا می شود در صورتی که با حق شرط های قوی می توان 
این موانع را برداشت. در شرایط کنونی که دنیا به دیپلماسی 
چراغ سبز نشان می دهد بر این باورم که این امکان در کشور 
شکل بگیرد به ویژه اینکه ما حق شرطی را گنجاندیم کسانی 
که مدعی بودند گفتند کنوانسیون های مرتبط با FATF  به 
ویژه  سی اف تی شرط پذیر نیست ما حق شرطی گذاشتیم 
که معنای آن بود اگر طبق بند 6، ایران نتواند شرط بگذارد 

دولت اجازه ندهد. 
حد  چه  تا  کردید،  اشاره  پوپولیستی  رویکردهای  به   
نتواند  مجمع  شده  موجب  پوپولیستی  شعارهای  این 
را  آن  و  بگیرد   FATF درباره  صددرصدی  تصمیم 
بالتکلیف بگذارد؟ در واقع فضای مجمع تحت تاثیر این 

فضاسازی های پوپولیستی خارج از مجمع قرار گیرد؟
دلیل اصلی این است که در کشور ما معموال تصمیم گیری ها 
از این که به ملت، هزینه هایی تحمیل  پرهزینه است و پس 
شد تصمیماتی اتخاذ می شود این هزینه ها تحمیل شده و کسی 
هم تاوان این هزینه ها به ملت را برعهده نمی گیرد حتی افراد 
مقصر با افتخار هم این موضوع را مطرح می کنند در حالی که 
هیچ کدام از این افراد دغدغه مالی ندارند و این واقعیتی است 

که وجود دارد.

عقیده های  نمایندگان  از  برخی  گفت:  مجلس  پیشین  نماینده 
افراطی دارند زمانی که صحبت از کاسبان تحریم می شود کاسبان 

فقط اقتصادی نیستند، ما کاسبان سیاسی تحریم هم داریم.
به گزارش برنا، »داریوش قنبری«، نماینده مجلس ششم  و فعال 
سیاسی اصالح طلب، در رابطه با "تاثیرات منفی مواضع نمایندگان 
در رفع تحریم ها" گفت: برخی از نمایندگان عقیده های افراطی 
دارند زمانی که صحبت از کاسبان تحریم می شود کاسبان فقط 
اقتصادی نیستند، ما کاسبان سیاسی تحریم هم داریم. کاسبان 
تحریم مشکالت اقتصادی را به مردم تحمیل می کنند و فقط به 
منافع جناحی خود فکر می کنند، منافع سیاسی برخی به گونه ای 
تعریف شده که با منافع مردم در تضاد است و اقدامات آنها منجر 

به بی اعتمادی مردم  و در نهایت دلسری آنها می شود.
ادامه داد: زمانی که برجام به نتیجه رسید عده ای در داخل  او 
کشور اعالم دلواپسی کردند و دلواپسی آنها متاسفانه با روی کار 
آمدن ترامپ همسو شد. حال که امیدی برای احیای برجام ایجاد 
شده است ظاهرا بعضی ها در داخل کشور دلشان تنگ شده و 
می خواهند جای خالی آن متغیر خارجی را پر کنند آن هم با 
اظهارنظرهای نسنجیده و تند که نه تنها، منافع کشور را تامین 
نمی کند بلکه امید برای برداشتن تحریم ها را هم از بین خواهد برد. 
کسانی که اینگونه موضع گیری می کنند مسئولیت های فشار بر 
مردم را هم بپذیرند و این مسئولیت ها را به دیگران محول نکنند. 
که  هستند  فشار  دنبال  طرف  یک  از  دلواپسان  گفت:  قنبری 

تحریم ها برنداشته نشود و از طرف دیگر دولت را در فشار قرار 
می دهند و مسئولیت مشکالت اقتصادی را فقط به گردن دولت 
می اندازند، بدون اینکه به صورت مسئله که تحریم است توجه 
داشته باشند، به هرحال این نوعی کاسبی است. این افراد دولت 
را مسئول مشکالت اقتصادی تلقی می کنند و دنبال این هستند 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  تبلیغاتی  این شگرد  ثمره  که 
ببینند. این افراد منافع ملی را به باد می دهند و مهم برایشان، 
فتح پاستور است و سوال این است که آنهایی که بهارستان را در 
یکسال گذشته کسب کردند چه کار کردند که اکنون منتظر فتح 
پاستور هستند؟ این افراد حاضر هستند تا به بهای نابودی منافع 
ملی به پاستور برسند آیا رسیدن آنها به پاستور در وضعیتی که 
کشور دچار مشکالت بیشتری بشود، راهگشا خواهد بود یا وضعیت 

را بدتر خواهد کرد؟ 
این نماینده سابق اظهار کرد: سوال این است که اگر این افراد به 
پاستور برسند با تداوم وضعیت بحرانی آیا مشکلی از مشکالت 
کشور را حل می کنند یا خیر، پاسخ روشن است خیر. همانطور که 
در این مدتی که بهارستان را فتح کردند نه تنها مشکالت را حل 
نکردند بلکه بر مشکالت افزودند و قطعا ورودشان به پاستور هم 
مشکالت را بدتر می کند.  سال گذشته قبل از انتخابات مجلس 
یک دالر آمریکا 1۳۰۰۰ تومان بود االن به دو برابر افزایش پیدا 
کرده و به همین میزان هم فشارها بر مردم افزایش یافته است. آیا 
از آن عملکرد یک ساله درس نگرفتند؟ ورود این نگاه به پاستور 

جز اینکه به مشکالت بیافزاید نهایتا کاری از پیش نخواهد برد.
فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: برخی افراد سیاسی به دنبال 
این هستند که مشکالت کشور حل نشود و از مشکالت کشور برای 
تحکیم قدرت خود استفاده کنند. انتقاد در جای خودش درست 

احساسی  انتقاد  اما  سازندگی شود  به  منجر  که  انتقادی  است، 
بی پایه ای که صرفا از سر دشمنی و نگاه سیاسی باشد منجر به 
حل مشکالت کشور نخواهد شد و بر مشکالت خواهد افزود. برخی 

می خواهند از هر اقدامی بهره برداری تبلیغاتی کنند.

برنا/ یک نماینده مجلس دهم گفت: طبق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی برنامه نوشتن الیحه بودجه بر عهده 
دولت است  و مجلس طبق قانون اساسی مجاز به نوشتن بودجه یا تغییرات کلی نیست.

»غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی«، نماینده مجلس دهم، در رابطه با انتقادات اخیر رئیس جمهور به روند تائید 
بودجه در مجلس یازدهم گفت: طبق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی برنامه نوشتن الیحه بودجه بر عهده دولت 

است  و مجلس طبق قانون اساسی مجاز به نوشتن بودجه یا تغییرات کلی نیست. 
او افزود: طبق قانون اساسی دولت ها در هر سال متناسب با امکانات و ابزاری که در اختیار دارند بودجه را 
می نویسند و برای صدور مجوز به مجلس می روند. مجلس بدنه کارشناسی دولت را نه دارد و نه می تواند 
تعیین کند و نه عاقالنه است که داشته باشد. مجلس بدنه کارشناسی قوی برای نوشتن بودجه و برنامه ندارد.
جعفرزاده ایمن آبادی تصریح کرد: اوال مجلس طبق قانون اساسی مجاز نیست بودجه بنویسد. دوما مجلس 
بدنه  تبدیل می کند. سوما مجلس  به طرح  را  زیرا مفهوم الیحه  بدهد  انجام  زیادی  تغییرات  نمی تواند 
کارشناسی الزم برای تعیین بودجه سنواتی را به دلیل عدم اطالع از هزینه کردها و نحوه عملکرد و برنامه آن 
ندارد. بنابراین مجلس باید دست از لجاجت بردارد، در این نحوه عملکرد مجلس لجاجت مشاهده می شود و 
این مسئله کشور را عقب می اندازد. مجلس می تواند ۳ تا ۵ درصد تغییرات در بودجه داشته باشد ولی بیشتر 

از آن الیحه را به طرح تبدیل و دچار اشکال می کند.
او در رابطه با اظهاراتی مبنی بر اینکه بودجه ای که دولت طراحی کرده موجب فروپاشی نظام است، گفت: 
آقای نادران حرفی گفت که یکی از برداشت ها این است که من فکر می کنم، مجلس و دولت و قوه قضاییه 
یک پایه نظام هستند و متهم کردن یک پایه نظام، راه رفتن بر تیغ دو لبه است و این به صالح کشور نیست. 
این حرف زدن در جهت دلسوزی نیست و بیشتر در جهت آشوب و بلوا در کشور است. خوشبختانه آقای 
رئیس جمهور برخورد عاقالنه ای داشتند و پاسخی ندادند. افرادی که چنین حرف هایی می زنند عمدتا به 

داستان های دیگری متمایل هستند.

ایسنا/ رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد تا قطع برق روزهای گذشته، مجدداً 
اتفاق نیفتد، گفت: ان شاءاهلل جلوی قطع برق گرفته خواهد شد.

محمود واعظی اظهار کرد: آقای رئیس جمهوری عصر سه شنبه به من دستور دادند، من نیز با وزرای مربوطه صحبت 
کردم و روز چهارشنبه در جلسه دولت نیز صحبت هایی در این باره انجام شد؛ ان شااهلل جلوی این کار گرفته خواهد شد.

طی روزهای گذشته نقاط مختلفی از کشور از جمله کالنشهر تهران با قطعی برق از پیش اعالم نشده مواجه شد. افزایش 
مصرف گاز به دلیل فصل سرما و افزایش کاهش گاز مصرفی نیروگاه های برق از جمله دالیل این خاموشی ها عنوان شده 

است.
سخنگوی صنعت برق عدم اطالع رسانی درباره قطعی برق را مقطعی و غیر قابل پیش بینی بودن خاموشی ها عنوان کرد و با 
بیان اینکه »اگر مشترکان در مصرف برق و گاز صرفه جویی داشته باشند مشکل حل خواهد شد«، تاکید کرد: هیچ بنایی بر 

ادامه خاموشی ها نیست و تمام تالش ما رفع خاموشی های فعلی است و امیدواریم با همکاری مردم این مشکل حل شود.

ایرنا/ رئیس جمهوری گفت: دریافت خدمات الکترونیکی اصل بسیار مهم دولت است که موجب افزایش 
سرعت و جلوگیری از فساد احتمالی می شود.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی افزود: سرمایه گذاری مردم در مناطق آزاد، تحول بسیار مهم برای ارائه یا دریافت خدمات 

است و برای سرمایه گذاری نیازی به حضور نیست و خدمات از طریق سیستم الکترونیک ارائه می شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: اکنون ۳۰ روزه پاسخ نهایی متقاضی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد داده 
می شود و در آینده به ۲۰ روز می رسد. 7۰ درصد خدمات به مردم به این شیوه ارائه می شود که تا پایان دولت 
به صد در صد خواهد رسید.  این اقدام بسیار امیدوار کننده است بنابراین ضرورت دارد مناطق آزاد در این 
زمینه فعال تر شوند. وی گفت: بخش خصوصی باید فعال و در صحنه باشد چرا که اساس اقتصاد کشور بخش 
خصوصی است، دولت در این زمینه باید تسهیل کننده و حمایت کننده باشد. این مساله حائز اهمیت است که 
بتوانیم در سرمایه گذاری ها شرایطی در مناطق آزاد و سراسر کشور فراهم کنیم تا بخش خصوصی فعال شود.

روحانی در ادامه افزود: بسیار خوشحالیم که در چهل و یکمین پنجشنبه شاهد افتتاح بیش از 6۰ طرح مهم 
در مناطق آزاد و مناطق ویژه هستیم که ارزش این طرح ها مجموعا حدود 9۲۰۰ است که باعث اشتغال 

بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر می شود.
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