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در  زنجان  استان  سپاه  اینکه  بیان  با  زنجان  استان  سپاه  جانشین 
سالجاری ۵۰ طرح آبرسانی را در استان اجرا می کند، گفت: سپاه در 

راستای محرومیت زدایی از روستاها طرح های خوبی را اجرا می کند.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: واکسیناسیون همگانی و  رایگان
اقتضای عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم است. ��ح ا�تان ز�جانروز��
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گزارش

در پیگیری سرانجام ادعاهای فرمانداری مبنی بر تخلفات 
الله  المان  تخریب  در  زنجان  شهر  شورای  رئیس  محرز 
میدان 1۵ خرداد و ارسال گزارشات آن به استانداری، معاون 
عمرانی استاندار مدعی است تا این لحظه گزارشی مبنی بر 
تخلف افراد در موضوع تخریب المان الله میدان 1۵ خرداد 
زنجان دریافت نکرده است.  اسفندماه سال گذشته فرماندار 
زنجان در گفت وگو با صدای زنجان و در واکنش به برخی 
انتقادها اعالم کرده بود که در موضوع جمع آوری المان الله 
میدان 1۵ خرداد از سوی رئیس شورای شهر تخلف رخ داده 
و مصوبه ای در این زمینه نه در شهرداری و نه در شورا یافت 
نشده از همین رو گزارشات فرمانداری در این زمینه تکمیل 
و به معاونت عمرانی و دفتر امور شهری استانداری ارائه شده 
است و منتظر نتیجه بررسی آنان هستیم. حاال در پیگیری 
صدای زنجان از سرانجام نتیجه بررسی های استانداری در 
مورد نامه ارسالی از سوی فرمانداری، معاون عمرانی استاندار 
و نماینده استاندار زنجان در هیئت حل اختالف مدعی است 
موضوع  در  افراد  تخلف  بر  مبنی  گزارشی  لحظه  این  »تا 
تخریب المان الله میدان 1۵ خرداد زنجان به هیئت حل 
اختالف در استانداری ارسال نشده است و تاکنون موضوع 
وجود تخلف در تخریب این المان در هیئت مذکور مطرح 
و مورد بررسی قرار نگرفته است.« مهرداد سلطانی در اظهار 
نظر خود در مورد ادعاهای مبنی بر تخلف رئیس شورای 
شهر زنجان در موضوع تخریب المان الله میدان 1۵ خرداد 
مدعی است چیزی در این زمینه نشنیده است. این مسئول 
معتقد است »این که رئیس شورای شهر نباید قبل از تعیین 

تکلیف موضوع، دستور تخریب ...

به رنج زنجانی ها
 به کام کردستان و قمی ها

مؤسسه خیریه پزشکی حضرت ولیعصر)عج(زنجانمؤسسه خیریه پزشکی حضرت ولیعصر)عج(زنجان

 فروش تعدادمحدودی ازقطعات باکاربری مسکونی شمال انصاریه

طرح توسعه بیمارستان حضرت ولیعصر)عج(طرح توسعه بیمارستان حضرت ولیعصر)عج(
بیمارستان 400تختخوابی شماره 2

مهلت دریافت و تکمیل اسناد تا روز پنجشنبه مورخ 1400/02/09 می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد همه روزه ازساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به دفتر فروش واقع در میدان ولیعصر خیابان 30متری 

هجدهم انصاریه مراجعه فرمایید. تلفن تماس : 024-33745807

عرض کلیه قطعات 14متر 

و دارای مجوز ساخت 

4 طبقه روی همکف از 

قطعات مذکور دارایکمیسیون محترم ماده 5

 سند مالکیت تک برگی

 می باشد.
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پای درد دل شرکت های دانش  بنیان زنجان؛

هستیمامانمیبینند!
شرکت های دانش بنیان در استان با مشکالتی چون نبود سرمایه، توجه نکردن مسئوالن
نبود زیرساخت در پارک های علم و فناوری اختصاص نیافتن زمین برای احداث پارک 

و عملکرد ضعیف پارک های دانشگاهی مواجه هستند

پای  میان می آید، همواره  به  اشتغال آفرینی  از  وقتی صحبت 
»پارک های علم و فناوری« و »شرکت های دانش بینان« به وسط 
کشیده می شود. اما این موضوع که در این دوران شرکت های 
است  مساله ای  هستند،  روبه رو  مشکالتی  چه  با  دانش بینان 
که مبحث اشتغال آفرینی را هدف قرار می دهد. موضوعی که 
به  هوشمند  راهکارهای  توسعه  عامل  مدیر  محمدی،  رامین 
آن می پردازد و از معیوب بودن اکوسیستم کارآفرینی استان 
سخن به میان می آورد. محمدی در این رابطه با اشاره به اینکه 

پارک های علم و فناوری استان زنجان تنها یکی از بخش های 
اکوسیستم کارآفرینی استان زنجان محسوب می شوند، می گوید: 
اگر کارآفرینی در زنجان را به دو بخش تقسیم کنیم، شاهد 
هستیم که یک سری از کارآفرینی ها در زمینه کسب و کارهای 
سنتی هستند و بیشتر معطوف به کارخانجات صنعتی می شوند 
که روی سخن من مربوط به این نوع کارآفرینی ها نیست، اما 
بخش دیگری از این اشتغال آفرینی مربوط به شرکت های تازه 

بنیان بخش فناوری اطالعات هست که شرکت های ...

خاک های  آلودگی  بشر  امروز  مهم  نگرانی های  از  یکی   
فلزات  مخصوصاً  شیمیایی،  آالینده های  انواع  با  کشاورزی 
سنگین است که از جمله چالش های مهم توسعه کشاورزی 
و در نتیجه توسعه روستایی به شمار می رود. صاحب نظران، 

کارشناسان و فعاالن محیط زیست معتقدند که تغییر کاربری 
غیرمجاز، استقرار تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در 
مناطق غیرکارشناسی شده و توسعه شهرنشینی می تواند از 

عوامل تاثیرگذار در تخریب تدریجی ...

صدای زنجان وضعیت آلودگی خاک  کشاورزی استان را بررسی می کند؛

بازیتوسعهباجانخاک
صنعت و کشاورزی دو چالش پیش روی حفظ خاک در استان زنجان محسوب می شوند

صدای زنجان از حاشیه های یک نام ۵۰ ساله گزارش می دهد؛

»ناصرجگرکی«برمیگردد!
فرزند ناصر عونی: تصمیم تعطیلی غذاخوری ناصرجگرکی قبل از فوت پدر گرفته شده بود

 اما با قدرت بر خواهیم گشت

معاون عمرانی استاندار زنجان درباره 
تخلفات در تخریب المان میدان 1۵ خرداد:

چیزی از تخلف رئیس شورا نشنیده ام

جهانگیری: 
واکسیناسیون  رایگان مطالبه به حق 

مردم است

جانشین سپاه استان زنجان:
۵۰ طرح آبرسانی توسط سپاه زنجان 

اجرا می شود
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

مدیریت منابع آبی در زنجان با احداث سدها محقق می شود

جانشین سپاه استان زنجان:

۵۰ طرح آبرسانی توسط سپاه زنجان اجرا می شود

صدای زنجان- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: طی هشت سال گذشته سه 
طرح سد سازی در استان زنجان آغاز و به مرحله بهره برداری رسیده است.

"اسماعیل افشاری" گفت: سد "بلوک" و " فیله خاصه " در شهرستان زنجان از جمله این پروژه 
ها به شمار می روند که به ترتیب در سال های ۸۵ و ۸4 اجرای این پروژه ها آغاز و در سال های 

9۸ و 9۵ به بهره برداری رسید.
افشاری خاطرنشان کرد: حجم آب تنظیمی سد بلوک ساالنه یک میلیون و ۷۷هزار مترمکعب 
است که این طرح ۲16هکتار از زمین های کشاورزی منطقه را زیرکشت آبیاری تحت فشار قرار 

داده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: سد فیله خاصه نیز ساالنه آب موردنیاز برای آبیاری 
تحت فشار۲4۲ هکتار از زمین های کشاورزی در روستاهای فیله خاصه و سیف آباد منطقه 

زنجانرود را تامین می کند.
افشاری افزود: سد میرزاخلو نیز ازجمله سدهایی است که در هفت سال اخیر در  شهرستان طارم 
و شمال شرقی زنجان، در ضلع شمالی رودخانه قزل اوزن و روستای پاوه رود احداث شده در سال 

۸۸ ساخت آن آغاز و 96 نیز به بهره برداری رسیده است.
وی تصریح کرد: این سد ساالنه حدود ۲ میلیون متر مکعب آب تنظیمی را به منظور توسعه و 
آبیاری ۳۳۰ هکتار از باغات زیتون منطقه طارم  را تامین می کند که این مهم موجب جلوگیری 

از مهاجرت روستاییان منطقه  می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: هم اکنون در استان چهار سد و یک طرح 
بند انحرافی در دست احداث در شهرستان های ماهنشان، ایجرود، دندی، طارم، مشترک با استان 

کردستان و شهر دندی داریم.
افشاری اظهار داشت: سد بلوبین در ایجرود، مشمپا در ماهنشان، تالوار مشترک با استان کردستان، 

مراش در دندی و بند انحرافی پاوه رود نیز در طارم در دست ساخت قرار دارد.
وی ادامه داد: سد بلوبین پس از بهره برداری در ایجرود، آب آشامیدنی شهرهای زرین آباد، حلب 

و 9۲ روستای شهرستان ایجرود را تامین خواهد کرد.
مطالعات این سد سال ۷۰ و عملیات اجرایی آن در سال ۸9 شروع و قرارداد تعیین شده برای 
ساخت این سد ۵۵6 میلیارد ریال است که تا پایان اسفند ماه این پروژه 6۲ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: سد مراش آب آشامیدنی 1۲۲ روستا در 
شهر دندی را تامین خواهد کرد6 و نیم میلیون مترمکعب آب این سد برای شرب و صنعت پیش 

بینی شده اما تاکنون این میزان با قطعیت اعالم نشده است.
به گفته افشاری، عملیات اجرایی این سد در سال ۸۸ آغاز شده و تا پایان اسفند ماه سال گذشته 

نیز 61 درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
وی با بیان اینکه مجوز احداث سد تالوار در سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان داده شده 
بخشی از آب این سد برای آب شرب همدان، حقابه های استان زنجان است که باید سهمی هم 

برای آب آشامیدنی و آب مورد نیاز صنعت شهرستان خدابنده تخصیص یابد.
به گفته وی، بخشی از آب سد تالوار نیز برای حقابه های حدود ۲ تا سه هزار هکتار از زمین های 

کشاورزی استان کردستان نیز پیش بینی شده است.
 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: عملیات اجرایی این سد نیز از سال ۷6 آغاز 

شده و تا اسفند ماه 99 نیز به پیشرفت فیزیکی 99 درصد رسیده بود.
افشاری با بیان اینکه پایان سال گذشته پیشرفت فیزیکی سد مشمپا به ۳۷ درصد رسید، اضافه 
کرد: بهره برداری از این سدآب آشامیدنی شهر زنجان، روستاها و صنایع در مسیر را در افق طرح 

سال 14۲۰ تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: مطالعات سد مشمپا در سال ۸۳ آغاز و کلنگ 
ساخت این سد سال ۸۸ به زمین زده شد و در سال 9۲ قرارداد آن به مبلغ چهار هزارو 1۷۰ 

میلیارد ریال به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شده است.
وی افزود: از طرفی کمبود آب از عوامل اصلی محدود کننده فعالیت های کشاورزی و تولید 
محصوالت زراعی و باغی محسوب می شود به همین جهت کنترل و جلوگیری از خارج شدن 

آبهای سطحی از دسترس، می تواند این بخش را نیز توسعه دهد.
افشاری با بیان اینکه احداث بند انحرافی پاوه رود در شهرستان طارم به منظور ایجاد زیرساخت 
ها برای توسعه کشاورزی شهرستان است که برای تامین آب کشاورزی بیش از 1۸هزار هکتار از 

زمین های کشاورزی این منطقه در حال احداث است.
 به گفته وی،  این پروژه  از سال ۸9 آغاز شده و تا پایان سال گذشته از 4۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردار بود که با تکمیل این پروژه، اقتصاد شهرستان طارم به لحاظ کشاورزی متحول 

می شود.
براساس نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده حجم کل رواناب ساالنه استان زنجان در 
۲ هزار و 9۵1 میلیون مترمکعب است که از این میزان حدود یک هزار و 4۳۸ میلیون مترمکعب 

به مصارف شرب، کشاورزی و صنعت می رسد.

مهر - جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه سپاه استان زنجان در سالجاری ۵۰ طرح 
روستاها  از  زدایی  محرومیت  راستای  در  سپاه  گفت:  می کند،  اجرا  استان  در  را  آبرسانی 

طرح های خوبی را اجرا می کند.
کرونا  بیماری  شیوع  با  گذشته  ماه   14 طی  اینکه  بیان  با  طهماسبی  ابوالفضل  سرهنگ 
سپاه هم فعالیت های را برای مقابله و همراهی با کادر درمان انجام داده است، گفت: تعداد 
کارگاه های تولید ماسک توسط سپاه استان از همان ابتدا فعال شده و فعالیت های خوبی 

را انجام دادند.
وی با بیان اینکه 1۰۰ کار گاه تولید ماسک در استان توسط سپاه و بسیج استان زنجان 
فعال است، اظهار کرد: از تمام اقشار مختلف و بسیج در این کارگاه ها نسبت به تولید ماسک 

فعالیت می کنند.
جانشین سپاه استان زنجان با بیان اینکه سپاه زنجان با 1۲۵ گروه جهادی در تولید ماسک 
تولید  گاه ها  کار  این  در  ماسک  عدد  هزار  هشت  از  بیش  روزانه  گفت:  می کنند،  فعالیت 

می شود.
طهماسبی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون عدد ماسک در استان زنجان توسط بسیج تولید 
شده است، تاکید کرد: تمام ماسک های تولید شده پس از استریل در اختیار داروخانه ها و 

مراکز بهداشتی درمانی استان قرار می گیرد و در مناطق محروم هم رایگان توزیع می شود.
وی با بیان اینکه سپاه استان زنجان در سالجاری ۵۰ طرح آبرسانی را در استان اجرا می کند، 
ابراز داشت: سپاه در راستای محرومیت زدایی از روستاها طرح های خوبی را در بخش های 

مختلف اجرا می کند.
جانشین سپاه استان زنجان گفت: همچنین سپاه استان در راه سازی و آموزش و درمان هم 

خدمات خوبی را به مناطق محروم استان ارائه می دهد.

با بیان اینکه اگر برنامه بزرگ برای  یک کارشناس بازار مسکن 
احداث ساالنه 1.۲ میلیون واحد نداشته باشیم رشد قیمت مسکن 
تا ۲۰ سال آینده ادامه پیدا می کند گفت: تصور اینکه ۲.6 میلیون 
مسکن خالی داریم و با اعمال مالیات وارد بازار مصرف می شود، 
توهمی بیش نیست و زمانی می توانیم طرحهای مالیاتی بدهیم که 

سهم مسکن در سبد خانوار به ۸ درصد برسد.
راه  طرح  کرد:  اظهار  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  ستاریان  اهلل  بیت 
اندازی سامانه امالک و اسکان از نظر جمع آوری اطالعات و در 
اختیار گذاشتن برنامه ریزان و تحلیل گران، مناسب است. خیلی از 
کشورهای دنیا هم از این امکان برخوردارند. این داده ها می تواند به 
آنالیز بهتر شرایط بخش مسکن کمک کند که مفید و قابل تقدیر 
است. اما ورود خانه های خالی به بازار مصرف از طریق جریمه های 

مالیاتی هرگز محقق نخواهد شد.
وی افزود: سال 1۳9۵ مشخص شد که حدود ۲.6 میلیون واحد 
مسکونی خالی در کشور داریم. از این تعداد تقریبا 1.9 میلیون 
واحد، ضریب خانه های ذخیره است که بین ۵ تا ۸ درصد کل 
واحدهای موجود را شامل می شود. هر جای دنیا را در نظر بگیرید 
و مطالعه کنید این مقدار خانه خالی را دارند. بین ۵ تا ۸ درصد 
واحد خالی از سکنه از ملزومات جامعه است؛ زیرا برای هر نوع جابه 
جایی و فرصت فروش باید باشد و به شدت هم متغیر است. حدود 
9۰ درصد اینها دو سه بار در سال با تغییر ساکن مواجه می شوند. 
یعنی واحد دارای سکنه تبدیل به خانه خالی دیگری می شود و 

خانه خالی، پر می شود.
این کارشناس بازار مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور را 

حدود ۷۰۰ هزار تخمین زد و گفت: بعد از سال 1۳94 که برجام 
امضا شد با یک رکود طوالنی در بخش مسکن مواجه شدیم. یکباره 
تمام پروژه هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند با 
شتاب و سرعت به بازار عرضه شدند؛ با این تصور که سال 1۳9۵ با 
رونق بخش مسکن مواجه می شویم. یکدفعه حدود ۷۰۰ هزار واحد 
در سال 1۳9۵ وارد بازار شد که تا پایان سال 1۳96 همه اش به 
فروش رسید. لذا معتقدم هم اکنون ۲.6 میلیون واحد خالی نداریم.

ستاریان با بیان اینکه حل مشکالت بازار مسکن از طریق خانه های 
خالی، جنبه تبلیغاتی و فرافکنی دارد گفت: وقتی بیان می کنند 
با تعداد واحدهای مسکونی، مساوی است یعنی  تعداد خانوارها 
واحد خالی نداریم. با این جمله داریم این حرف را می زنیم که 
در سبد خانوار ما سهم مسکن 1۰ تا 1۵ درصد شده، رشد حاشیه 
نشینی و اسکان غیررسمی به صفر رسیده و سهم مسکن در سبد 
خانوار به ۸ درصد رسیده است. یعنی یک کارمند با 4۵ دقیقه 
کار روزانه می تواند اجاره خانه اش را بپردازد. حاشیه شهرها نیز 
تا یک سال دیگر تخلیه می شود. سوال این است که کدام یک 
از این اتفاقات در کشور ایران افتاده که ما مدعی هستیم خانه 

خالی داریم؟
وی تصریح کرد: از طرف دیگر این صحبت را مطرح می کنند که ما 
خانه خالی داریم ولی احتکار شده؛ در حالی که صرف نظر کردن از 
اجاره غیرممکن است. اگر کشور چنان توسعه پیدا کرده که سهم 
مسکن در سبد خانوار به ۸ درصد رسیده یعنی اجاره بها آنقدر نازل 
شده که پول اجاره برای صاحب خانه ارزشی ندارد. مثال اجاره یک 
آپارتمان از ماهیانه 4 میلیون تومان به یک هشتم برسد و ۵۰۰ 

هزار تومان شود. این اتفاق که نیفتاده پس از نظر اقتصادی منطقی 
نیست که صاحبخانه واحدش را خالی بگذارد؛ مگر اینکه عقلش را 

از دست داده باشد!
ستاریان با بیان اینکه ممکن است 4۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی 
با طرح مالیات بر خانه های خالی وارد بازار شود گفت: واحدهای 
خالی عمدتا از نوع لوکس یا ویال هستند. کسانی که از اجاره خانه 
خود صرف نظر می کنند آنقدر پول دارند که مالیات دولت را هم 
می پردازند، پس باز هم شما به هدف خود برای ورود این خانه ها 
به بازار نخواهید رسید. با این خیال که بین ۲ تا ۲.6 میلیون خانه 
خالی داریم خودمان را فریب ندهیم. شکست این ایده را هشت ماه 

دیگر در مقام اجرا خواهیم دید.
مقدار  با  بازار مسکن  آینده  تا ۲۰ سال  کرد: حداقل  تاکید  وی 
رشد کنونی حرکت می کند مگر اینکه یک طرح بزرگ برای آن 
بنویسیم. برنامه را بر تولید 1.۲ میلیون واحد مسکونی قرار دهیم و 
از آن حمایت کنیم. وقتی سهم مسکن در سبد خانوار کاهش پیدا 
کرد و رشد قیمتش صفر شد آن موقع برمی گردیم به طرحهایی 
مثل اینکه 4۰ تا ۵۰ هزار واحد خالی را چگونه ساماندهی کنیم. 
هم اکنون با توجه به اینکه چنین چشم انداز و برنامه ای نداریم 
درباره واحدهای خالی بحث می کنیم. بعد می فهمیم که آنچه در 

موردش صحبت می کنیم توهم و سرابی بیش نیست.
این کارشناس بازار مسکن با طرح این سوال که واحدهای خالی، 
کمک مالیاتی خواهد بود، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا مالیات 
خانه های خالی را به عنوان درآمد مالیاتی در نظر نمی گیرند؛ چون 
مقدارش چندان زیاد نیست. آنجا مشکل مسکن حل شده و دولت 

طرحهای مالیاتی را می گذارد تا صاحب خانه از ترس مالیات، واحد 
خود را وارد بازار کند. پیش نیاز چنین طرحهایی آن است که به 
اندازه نیاز جامعه، مسکن تولید کنید و جلوی احتکار آن را بگیرید. 
در حالی که ما هنوز با کسری مسکن در بخش تقاضای واقعی 
مواجهیم. به گفته ستاریان، هم اکنون حدود 1۲ میلیون نفر یعنی 
حدود 4 میلیون خانوار در حاشیه شهرها زندگی می کنند. کسری 
مسکن باعث حاشیه نشینی شده است. پس ما آنقدر مسکن در 

اختیار نداریم که بخواهیم وارد بازار مصرف کنیم.
بنابراین گزارش، ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه 
امالک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه 
)19 فروردین( آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری 
و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی 
مکلف هستند که اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت 
و  تعاونی شهری  وکالتی،  رسمی،  مالکیت های  )با  مالکیت خود 
روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ 19 فروردین 14۰۰ در 

سامانه امالک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی امالک و اسکان 
از 1۰  اما  بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است 
اردیبهشت تا 19 خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. 
از روز 19 فروردین تا 9 اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی 
آنها به ترتیب 9، ۸، ۷، 6، ۵، 4، ۳، ۲، 1 و صفر است به ترتیب 
هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته 
شد از روز 1۰ اردیبهشت تا 19 خردادماه تمامی افراد می توانند 

اطالعات ملکی خود را ثبت کنند.

آلودگی  بشر  امروز  مهم  نگرانی های  از  یکی  لیال محمدی- 
خاک های کشاورزی با انواع آالینده های شیمیایی، مخصوصاً 
توسعه  مهم  چالش های  جمله  از  که  است  سنگین  فلزات 

کشاورزی و در نتیجه توسعه روستایی به شمار می رود.
صاحب نظران، کارشناسان و فعاالن محیط زیست معتقدند که 
تغییر کاربری غیرمجاز، استقرار تعدادی از واحدهای تولیدی 
و صنعتی در مناطق غیرکارشناسی شده و توسعه شهرنشینی 
می تواند از عوامل تاثیرگذار در تخریب تدریجی محیط زیست 
از جمله خاک و بروز خطرات طبیعی و در نهایت انسانی باشد.

نقش صنعت در آلودگی و فرسایش خاک
رضا رمضانی از فعاالن محیط زیست معتقد است عدم آشنایی 
مسئوالن و برنامه ریزان استان با مفهوم توسعه سبب تخریب 
زیربنای توسعه شده است، وقتی زیربنای توسعه خراب شود 
نه تنها سرپناهی وجود نخواهد داشت بلکه روی سر ساکنانش 
هم آوار خواهد شد. این اتفاق در کشور و استان زنجان رخ داده 
است، نمونه ان آلودگی های خاک بوده که ناشی از عدم درک 

مفهوم توسعه است.
این فعال محیط زیست می گوید: بیش از 9۰ درصد واحدهای 
صنعتی زنجان با زیرساخت های طبیعی اعم از آب، خاک و هوا 
تناسبی ندارد. عامل بخشی از آلودگی خاک و فرسایش آن 
که سبب بهم خوردن تعادل طبیعت شده به فعالیت صنایع، 

استخراج غیراستاندارد فلزات برمی گردد.
کمتر از ۳ درصد خاک استان زنجان مرغوب است

خاک طی مدت زمان طوالنی و تحت تأثیر عوامل و شرایط 
خاصی بوجود می آید. کنش و واکنش های طبیعی براي تشکیل 
خاک بسیار به کندی صورت می گیرد و بطور متوسط ۷۰۰ 
سال زمان الزم است تا طی مراحل مختلف یک سانتیمتر خاک 
زراعی و یا خاکی که توانایی پرورش گیاهان را داشته باشد به 

وجود آید.
جواد تاراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان که 
معتقد است آب و خاک دو منبع پایه تولید در دنیا بوده و 
از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است، می گوید: در استان 
زنجان کمتر از ۳ درصد خاک درجه یک مرغوب وجود دارد به 

نظرم خاک بیش تر از آب مورد هجوم واقع شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی معتقد است: برخی از واحدهای 
و  داشته  به سزایی  نقش  خاک  آلودگی  در  استان  صنعتی 
تهدیدی را برای آینده استان ایجاد کرده، زیرا عالوه بر اشغال 

فضا سبب آلودگی نیز شده اند.
لزوم قرق مناطق آلوده نزدیک به صنایع استان زنجان

محمد بابااکبری ساری، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان نیز 
با اشاره به نتایج تحقیقات صورت گرفته از وضعیت آب، خاک 
و هوای اراضی و مناطق نزدیک به کارخانجات و صنایع استان 
زنجان می گوید: باید بپذیریم که منابع طبیعی از جمله خاک 
ما به علت فعالیت های معدن کاوی و فرآوری موادی هم چون 
آلودگی شده  سرب و روی و سایر فعالیت های صنایع دچار 

است، این مهم در نتایج بررسی ها کامال مشهود است.
بابااکبری با تاکید بر لزوم خرید اراضی کشاورزی نزدیک به 
صنایع آالینده نظیر شهرک تخصصی روی، پرهام روی، معدن 
انگوران و غیره از سوی صاحبان صنایع آالینده عنوان می کند: 
برای جلوگیری از گسترش آلودگی و مشکالتی که در حوزه 
سالمت انسانی و زیستی ایجاد خواهد شد، باید مناطق هدف 
و آلوده قرق شوند! االن حجم باالیی از باطله ها را در معدن 
انگوران داریم، هر چند عیار عناصر پائین است اما می تواند با 
آب یا گردوغبار وارد محیط زیست شده و آن را با چالش مواجه 

کند.
بابااکبری اضافه می کند: البته ناگفته نماند در یکی از مطالعات 

با وضعیت محصوالت کشت شده در  انجام گرفته در رابطه 
روستاهای  نظیر  روی  تخصصی  شهرک  به  نزدیک  مناطق 
آلودگی  شده  کشت  سبزیجات  »زنگل آباد«،  و  »دیزج آباد« 
جزئی داشتند اما میزان عناصر موجود در این محصوالت در 
حد مجاز )بر اساس استاندارد جهانی( بودند که مشکلی برای 
مصرف انسانی نداشته و ندارند اما به نظرم باید برای رفع نگرانی 

جامعه تحقیقات جامه ای در تمامی زمینه ها صورت گیرد.
استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی 

و سموم کشاورزی
رضا رمضانی، فعال محیط زیست هم با بیان اینکه قرار نیست 
در رابطه با تشریح عوامل تاثیرگذار در آلودگی منابع طبیعی اعم 
از آب، خاک و هوا فرافکنی کنیم، به نقش استفاده بی رویه از 
کودهای شیمیایی در تشدید آلودگی ها اشاره کرده و می گوید: 
استفاده از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی غیراستاندارد از 
یک سو و الگوی مصرف غیراستاندارد از سوی دیگر سبب شده 

تا آلودگی خاک رقم بخورد.
رمضانی اضافه می کند: استفاده بیش از حد از سموم و کودهای 
منابع  برای  خود  خودی  به  کشاورزی  اراضی  در  شیمیایی 
طبیعی مضر است حاال اگر دو مورد قبلی یاد شده را به این 

مهم اضافه کنیم، متوجه اثرات مخرب آن می شویم.
به جز برخی نقاط، مصرف کود شیمیایی

 در استان زنجان بیش از حد مجاز نیست
جواد تاراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان هم 
در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه هر تولیدی اثرات جانبی 
مراتع  به شخم  تاکید می کنیم  البته  دارد، می گوید:  را  خود 
حساس هستیم و از تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی و استفاده 
نامرغوب از اراضی کشاورزی را به هیچ عنوان تائید نمی کنیم. 
ما اعتقادی به افزایش سطح تولید نداریم و چندین دهه است 
که تالش شده تا کشاورزی به سمت کارها و اقدامات بهره ورانه 
برود. حتی بیش از ۲ دهه است که از آبهای زیرزمینی برای 

توسعه زراعت و باغات استان هیچ گونه تخصیصی نداشته ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به آمار 
فائو در رابطه با میزان مصرف انواع کود و سموم مصرفی جهان، 
ایران و استان زنجان می گوید: مصرف ساالنه کود در استان 
زنجان حدود 4۵ هزار تن است که در مقایسه با کشور مطلوب 
است. البته بر اساس استاندارد تعریف شده برای مصرف کود از 
سوی مرکز تحقیقات آب و خاک کشور، مصرف کودشیمیایی 
در بخش کشاورزی استان زنجان قابل قبول بوده است اما در 
برخی از نقاط لکه هایی مربوط به عدم رعایت استانداردهای 

تعریف شده وجود دارد.
در برخی نقاط مصرف کود و سموم بیش از حد نیاز و در 

برخی نقاط کمتر از حد نیاز است!
محمد بابااکبری ساری، استاد گروه خاک شناسی دانشگاه زنجان 
نیز در با بیان اینکه عمده کودهای مورد استفاده کشاورزان در 
ایران که از مناطق خشک به شمار رفته و درصد مواد آلی و 
نیتروژن نیز پائین است، از نوع اوره است، می گوید: نیاز به کود 
اوره مربوط به تمام کشور است نه زنجان! اما به شخصه معتقدم 
در برخی از نقاط استان بیش از حد نیاز کود مصرف می شود 
و در برخی نقاط به اندازه کافی کودی برای استفاده در اراضی 
وجود ندارد، ما در نحوه استفاده از کود در استان زنجان دچار 
مشکل هستیم که برنامه ریزی الزم از سوی مسئوالن مربوطه 

را می طلبد.
استفاده بیش از حد سموم کشاورزی و کود شیمیایی 

در اراضی اجاره ای
به گفته جواد تاراسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان بیشتر این لکه ها مربوط به برخی نقاط شهرستان های 
خدابنده و طارم است که اکثریت اراضی کشاورزی در اختیار 

مستاجران بومی و غیربومی است.
برخی از محصوالت سیب زمینی شهرستان خدابنده و بخشی از 
محصوالت سیب زمینی و کرفس در شهرستان طارم که توسط 
افراد غیربومی و بومی در اراضی اجاره ای پرورش یافته اند دارای 

کود شیمیایی بیش از حد مجاز هستند.
اینکه  بیان  با  زنجان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
در برخی مواقع شاهد استفاده سموم در پرورش سیر طارم 
از  استفاده  اهمیت  به  توجه  با  البته  اضافه می کند:  هستیم، 
سموم و انواع کودها در پرورش محصوالت در مبادی صادراتی، 
کشاورزان تمامی تمرکزشان بر پرورش محصول سیر با کمترین 
میزان سم هستند. در حال حاضر زیتون پرورشی زنجان از 
نظر کود و سم پاک است. سیرکاران طارمی نیز در پرورش و 
تولید این محصول میزان سم موردنظر را به صورت کنترل شده 

استفاده می کنند.
بابااکبری ساری می گوید: در بخشی از اراضی کشاورزی قیدار 
)مرکز شهرستان خدابنده( متعلق به اشخاص بومی تحقیقات 
و  کودها  از  استفاده  از  ناشی  آلودگی  با هدف سنجش  الزم 
سموم کشاورزی صورت گرفته که خوشبختانه در محصول 
سیب زمینی این اراضی خبری از نیترات و سایر عناصر سنگین 

و در کل آلودگی خاک نبود.
استان  سازمان جهاد کشاورزی  رئیس  اظهارات  تائید  با  وی 
زنجان مبنی بر رعایت الگوی مصرف کودشیمیایی و سموم 
اصلی  از سوی کشاورزان خدابنده ای که صاحبان  کشاورزی 
انجام دادیم  ما  اراضی هستند، عنوان می کند: مطالعاتی که 
مربوط به اراضی بومیان منطقه و نه اراضی متعلق به کشاورزان 

غیربومی که عموما ساکن همدان و استان های اطراف هستند، 
می باشد.

مبارزه غیراصولی با ملخ؟
عملیات  قبل  روز  چند  از  زنجان  استان  کشاورزی  جهاد 
کانون یابی و کانون کوبی ملخ مراکشی به عنوان یکی از ملخ 
های مهاجم و آفتهای زیانبار مزارع در استان زنجان را آغاز 
با نگرانی فعاالن محیط زیست استان همراه  کرده است که 

بوده است.
چالش  به  نگران  که  زیست  محیط  فعاالن  از  رمضانی،  رضا 
کشیدن شدن منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان طارم 
است، عنوان می کند: استفاده از کودشیمیایی و انواع سموم در 
پایداری کمی و کیفی خاک مؤثر است، وقتی خارج از اصول از 
سموم برای مقابله با ملخ استفاده می کنیم قطعا بر موجودات 

زنده دیگر تاثیر منفی دارد.
اما رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بحث کنترل 
ملخ که یکی از آفات مهم و تهاجمی محسوب می شود را از 
اولویت های جهاد کشاورزی اعالم کرده و می گوید: به منظور 
کاهش جمعیت ملخ و جلوگیری از رسیدن میزان خسارت به 
آستانه زیان اقتصادی و همچنین حفظ محیط زیست و طبیعی، 
بحث کانون یابی را در سرتاسر استان در دستور کار قرار داده و 
۵۰ هزار هکتار از نقاط هدف واقع در صعب العبورترین مناطق 

طارم را اجرایی کردیم.
تاراسی با بیان اینکه هر چقدر کانون یابی بیشتر باشد از میزان 
پراکندگی آفت کاسته می شود، در پاسخ به برخی نگرانی در 
رابطه با استفاده بیش از حد از سموم کشاورزی برای مبارزه 
محیط  به  آسیب  از  برای جلوگیری  می کند:  تصریح  ملخ  با 
زیست و عدم ماندگاری این مواد در طبیعت و حفظ فعالیتهای 
کشاورزی نظیر صنعت زنبورداری، از سموم سطحی و نه نفوذی 

که پایداری ندارند، استفاده می کنیم.
از سرنوشت سموم استفاده شده اطالعات دقیقی 

در دست نیست!
اما محمد بابااکبری ساری، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 
با اشاره به مصرف باالی کود و سم در شهرستان طارم تصریح 
می کند: اگر مصرف کود نیتروژنه و اوره بی رویه باشد موجب 
آلودگی آبهای زیرزمینی می شود. از سرنوشت سموم استفاده 
شده در اراضی و تاثیر آنها در بروز بیماری ها اطالعات دقیقی 

در دست نیست.
گروه  )اساتید  ما  می گوید:  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  این 
کشاورزی و محققان دانشگاه زنجان( اطالعات پراکنده خوبی به 
لحاظ آلودگی خاک، عدم رعایت استفاده از سموم، آفت کش ها 
مرکز  کارشناسان  همکاری  با  که  داریم  کودهای شمیایی  و 
شده  تهیه  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  کشاورزی  تحقیقات 
است اما تنها نقطه ضعفی که وجود دارد این است که مرکز 
این  که  نیست  باشد،  اجرایی  قدرت  دارای  که  کمیته ای  یا 
تحقیقات را جمع آوری کرده و به نتیجه قطعی و علمی برساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان اضافه می کند: 9۰ درصد 
مطالعات صورت گرفته در این رابطه در دو بخش کشاورزی و 
صنعت از سوی اساتید دانشگاهی، کارشناسان مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی صورت 
ارگان  باید  و  است  پراکنده  تحقیقات  این  اما  است  گرفته 
باالدستی نظیر استانداری مسئولیت جمع بندی این تحقیقات 
را برعهده بگیرد. این محقق پیشنهاد می کند: برای تکمیل 
از  متشکل  کمیته ای  قالب  در  تحقیقات  چندین  مطالعات 
ارگان های ذیربط نظیر علوم پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی، 
اساتید دانشگاه زنجان، نماینده کارخانجات و غیره که زیرنظر 

استانداری باید تشکیل شود، انجام شود.

صدای زنجان وضعیت آلودگی خاک  کشاورزی استان را بررسی می کند؛

بازیتوسعهباجانخاک
صنعت و کشاورزی دو چالش پیش روی حفظ خاک در استان زنجان محسوب می شوند

کارشناس بازار مسکن:

تا۲۰سالآیندهمشکلمسکنداریم
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صدای زنجان- در پیگیری سرانجام ادعاهای فرمانداری مبنی 
المان  بر تخلفات محرز رئیس شورای شهر زنجان در تخریب 
الله میدان 1۵ خرداد و ارسال گزارشات آن به استانداری، معاون 
عمرانی استاندار مدعی است تا این لحظه گزارشی مبنی بر تخلف 
زنجان  خرداد   1۵ میدان  الله  المان  تخریب  موضوع  در  افراد 

دریافت نکرده است.
با صدای  اسفندماه سال گذشته فرماندار زنجان در گفت وگو   
زنجان و در واکنش به برخی انتقادها اعالم کرده بود که در موضوع 
جمع آوری المان الله میدان 1۵ خرداد از سوی رئیس شورای 
شهر تخلف رخ داده و مصوبه ای در این زمینه نه در شهرداری و نه 
در شورا یافت نشده از همین رو گزارشات فرمانداری در این زمینه 
تکمیل و به معاونت عمرانی و دفتر امور شهری استانداری ارائه 

شده است و منتظر نتیجه بررسی آنان هستیم.
بررسی های  نتیجه  سرانجام  از  زنجان  پیگیری صدای  در  حاال 
استانداری در مورد نامه ارسالی از سوی فرمانداری، معاون عمرانی 
استاندار و نماینده استاندار زنجان در هیئت حل اختالف مدعی 
افراد در موضوع  بر تخلف  این لحظه گزارشی مبنی  است »تا 
تخریب المان الله میدان 1۵ خرداد زنجان به هیئت حل اختالف 
در استانداری ارسال نشده است و تاکنون موضوع وجود تخلف 
در تخریب این المان در هیئت مذکور مطرح و مورد بررسی قرار 

نگرفته است.«
مهرداد سلطانی در اظهار نظر خود در مورد ادعاهای مبنی بر 
تخلف رئیس شورای شهر زنجان در موضوع تخریب المان الله 
میدان 1۵ خرداد مدعی است چیزی در این زمینه نشنیده است.

این مسئول معتقد است »این که رئیس شورای شهر نباید قبل 
از تعیین تکلیف موضوع، دستور تخریب المان الله میدان 1۵ 
خرداد را می داد یک بحث دیگری است ولی در مورد بروز  تخلف 
در تخریب المان میدان مذکور بنده تاکنون چیزی نشنیده ام. 
هر چند از نظر افکار عمومی درست نبود قبل از این که طرح 
آماده شده و مصوبات و مجوزهای الزم دریافت شود بنا را تخریب 
در  تخلفی  این که  ولی  است  بحث دیگری  این یک  می کردند، 
این مسیر رخ داده باشد نیز یک بحث جداگانه ای است که بنده 

تاکنون چیزی در این مورد نشنیده ام.«

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتقاد شما بر این است که 
تخلفی در تخریب المان الله میدان 1۵ خرداد رخ نداده است؟ 
گفت: »تخلف به این معنی است که از یک قانونی سرپیچی کنید، 
اخذ  از  قبل  این یک بحث داخلی در شهرداری است که چرا 
مصوبات مرتبط، المان الله تخریب شده است و بحث بر سر این 

موضوع است.«
نتیجه تخلف محرز شده چه شد؟

شورا  رییس  تخلف  دو  بر  مبنی  فرمانداری  گزارش  حالی  در 
به  که  مانده  بالتکلیف  خرداد   1۵ میدان  المان  تخریب  در 

گفته فرماندار زنجان این تخلفات کاماًل از دید فرمانداری و با 
بررسی های کارشناسی انجام شده »محرز« است.

فرماندار در توضیح محرز بودن تخلفات رئیس شورا این توضیح 
در  که  میدان 1۵ خرداد چیزی  المان  موضوع  »در  که  داد  را 
صحن و یا کمیسیون های شورا مطرح شده و خروجی آن منتج 
باشد، به  به منزله مصوبه شورا  به رای گیری و صورت جلسه و 
فرمانداری ارسال نشده است و این مصوبه نه در سوابق شورا و نه 
فرمانداری وجود ندارد چرا که همکاران ما در شهرداری و شورا 
مستقر شده و بررسی های الزم را انجام دادند ولی چیزی مشاهده 

نشد«. 
رضا عسگری تخلف نخست رخ داده از سوی رئیس شورای شهر 
زنجان را انجام بدون مجوز جمع آوری المان الله میدان 1۵ خرداد 
زمینه  این  در  است که »شورا مصوبه ای  باور  این  بر  و  دانسته 
تصویب نکرده از طرفی دومین تخلف رخ داده ابالغ موضوعی 
است که مصوبه شورا ندارد در حالی که رئیس شورا وظیفه ابالغ 
مصوبات شورای شهر را دارد و نمی تواند نظر شخصی خود را 
تحمیل کند چرا که وقتی مکاتبه ای در حال انجام است باید در 
جلسه شورا طرح شده و به تصویب اعضای شورا رسیده باشد و 
در قالب مصوبه به هیئت تطبیق ارسال شده و پس از بررسی 
مصوبات شورا در این هیئت، رئیس شورا آن را به شهردار برای 
اجرا ابالغ می کند. این رویه ای است که در قانون و آئین نامه ها 
پیش بینی شده  و طبق آن انجام می شود این که این تصور وجود 
داشته باشد که تصمیم یکی از اعضای شورا بر شهرداری تحمیل 

شود قابل پذیرش نیست.«

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن مشترک پاستور با کوبا، 
واکسنی است که "کنژوگه" شده به این معنی که قطعات ویروس 
بر روی یک حامل  بلکه  نرفته  به کار  تنهایی در آن  به  کرونا، 
پروتئینی سوار شده است که باعث می شود عملکرد این قطعات 

در تحریک سیستم ایمنی بدن و اثربخشی آن افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، دکترعلیرضا بیگلری درخصوص تفاوت واکسن 
پاستور با دیگر واکسن های کرونای درحال تولید کشور افزود: 
اما  پاستور چندین پروژه را برای تولید واکسن آغاز کرده بود، 
با توجه به سیاست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دولت مبنی بر انجام یک پروژه مشترک با دیگر کشورها، این 

وظیفه به انستیتوپاستور ایران واگذار شد.
وی اظهار داشت: پروژه مشترک با یک کشور دارای تجربه کافی 
پروژه های  قرار گرفت و در کنار  توجه  این خصوص مورد  در 
داخلی و تولید واکسن کرونا از سوی پاستور، پروژه های دیگر 
نتیحه رسیدیم،  این  به  نیز مورد بررسی قرار گرفت و   جهان 
شریک تجاری که در ۲ دهه گذشته با ایران همکاری داشته، 

کشور کوبا است.
رییس انستیتوپاستور ایران با بیان اینکه کوبا بهترین انتخاب ایران 
در این خصوص بود، ادامه داد: یکی از واکسن هایی که این کشور 
کار می کند، واکسن نوترکیب است در کشورمان شرکتهای برکت 
و میالدنور بر روی واکسن غیرفعال که به مرحله کارآزمایی بالینی 

رسیده است مشغول به کار هستند.
وی اظهار داشت: در این راستا انستیتوپاستور ایران و انستیتو 
رازی ۲ موسسه کشور هستند که بر روی واکسن نوترکیب کار 
می کنند که تجربه چنین کاری در پاستور به ساخت واکسن 
هپاتیت"نو ترکیب" برمی گردد که ماحاصل همکاری با کشور 

کوبا است.  
بیگلری با اشاره به تفاوت واکسن نوترکیب پاستور با رازی افزود: 
اثربخشی واکسن مشترک مورد همکاری پاستور با کوبا، بر روی 

تحریک سیستم ایمنی بدن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده 
است.

وی اضافه کرد: بر این اساس می توان گفت این اولین واکسن 
نوترکیب کنژوگه دنیا است که برای کووید -19 ساخته می شود 
و مرحله کنژوگه کردن و یا به اصطالح سوار کردن آنتی ژنها و 
یا پروتئین های ویروس به یک پروتئین ناقل دیگر در صنعت 
واکسن سازی مساله ای فنی است که در اختیار برخی کشورها 
بوده و کشور کوبا نیز از جمله آنها محسوب می شود که این فناوی 

را در اختیار دارد.
رییس انستیتو پاستور ایران ادامه داد: به همین دلیل این واکسن 
در کارآزمایی یک و ۲ انسانی نشان داده که درعین موثر بودن 
پروتئین های ویروس  از کل  عوارض بسیار کمی دارد، چراکه 

استفاده نمی کند و در عین کارآیی، بسیار کم عارضه است.
وی گفت: تمامی کارشناسان دنیا به شرکت های واکسن ساز 
توصیه می کنند که برای واکسن های خود بوستر یا دوز یادآور را 
بسازنند که در زمان حاضر شرکت های بزرگی در دنیا مثل فایزر 
این کار را شروع کرده اند، به این معنی که وقتی فردی واکسن 
کرونا دریافت می کند، هفت تا هشت ماه بعد به احتمال زیاد 
سطح ایمنی بدن کاهش می یابد و بر این مبنا نیاز است که یک 

دوز یادآور نیز دریافت کند.
این مسوول ادامه داد: هر چند شرکت های دنیا به فکر ساخت 
دوز یادآور افتادند اما در کشورمان این اقدام از هشت ماه پیش 
شروع شده است، که خوشبختانه می توان گفت واکسن پاستور 
اولین واکسنی است که دوز یادآور آن طراحی شده و آماده عرضه 
است، به همین دلیل در هفت استان تعیین شده که کارآزمایی 
فاز سه انجام خواهد گرفت و در ۲ استان یزد و زنجان این دوز به 

کار گرفته خواهد شد.
بیگلری با بیان اینکه دوز بوستر یا یادآور، مدتی پس از تزریق 
دوزهای قبلی انجام می گیرد، افزود: تزریق دوز یادآور واکسن می 

تواند از یک ماه اول تا ماه  9 بعد انجام شود، که عالوه بر افزایش 
سطح ایمنی بدن برای طوالنی مدت ایمنی بدن فرد را فعال نگه 
می دارد و مطالعات اولیه نشان داده است که دوز یادآور واکسن 
به افرادی که قبال به کرونا مبتال شده و بهبود یافته اند نیز کمک 

بزرگی خواهد کرد.
وی اظهار داشت: فردی که قبال کرونا گرفته و بهبود یافته است، 
تواند  این مهم می  یادآور را دریافت می کند و  فقط تک دوز 
سطح ایمنی بدن فرد را افزایش دهد و به عبارتی دیگر درصد 
قابل توجهی از  افراد که جمعیت زیادی را شامل می شود، دیگر 
نیازی نیست که ۲ دوز واکسن را دریافت کنند، بلکه همین یک 
دوز یادآور می تواند به افزایش سیستم ایمنی بدن آنها کمک کند.

بیگلری با بیان اینکه این موضوع باید در ایران نیز تحت مطالعه 
صورت  در  گفت:  شود،  جاصل  بخشی  اطمینان  تا  گیرد،  قرار 
موفقیت آمیز بودن کمک بزرگی به مردم و نظام سالمت کشور 

خواهد شد، چرا که هزینه ها را به مراتب کاهش می دهد.
رییس انستیتوپاستور ایران با اشاره به اینکه طبق برنامه اعالم 
شده کارآزمایی بالینی فاز سه واکسن پاستور بر جمعیت ۲4 هزار 
نفری هدف در هشت استان انجام می شود، تصریح کرد: این 
مطالعات در دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، بابل، اصفهان، 
هرمزگان، کرمان، همدان، یزد و زنجان انجام می گیرد که برای 
هر یک از دانشگاهها سه هزار نفر ظرفیت پذیرش در نظر گرفته 

شده است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود گروههای هدف یاد شده برای 
اجرای کامل این طرح اهتمام داشته باشند، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه "پاستور" اعتبار یکصد ساله دارد و قدیمی ترین واکسن 
تمامی  آشنای  نام  شود،  می  محسوب  خاورمیانه  منطقه  ساز 
ایرانیان است و در واقع کمتر ایرانی را می توان یافت که واکسنی 
از پاستور دریافت نکرده باشد و این یک اعتماد عمومی برای برند 

انستیتوپاستور ایران به شمار می رود.

بیگلری افزود: گروه های هدف برای تزریق این واکسن در هشت 
دانشگاه علوم پزشکی پذیرش خواهند شد و طبق پیش بینی 
ها مدت مطالعه 4۵ تا ۵۰ روز به طول می انجامد تا نتایج اولیه 
حاصل شود و در مرحله اول مطمئن شویم که واکسن بی عارضه 
از اهمیت زیادی برخوردار است و این در  است و این موضوع 
حالی است که واکسن های دیگر در جهان عارضه و نگرانی هایی 

را ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: این واکسن در فازهای یک و ۲ که طبق برنامه 
پیش رفته است، در مرحله سه کارآزمایی نیز کم عارضه بودن 
خود را نشان دهد کارآیی آن در گروه ۲4 هزار نفری نیز بررسی 
می شود، پس از طمینان بخشی از آن استفاده عمومی خواهد شد 
که تصمیم کارشناسان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان غذا و دارو این است که بررسی شود آیا نتایج اولیه، معیار 
برای انجام واکسیناسیون عمومی در نظر گرفته شود یا اینکه بطور 

کامل پس از کسب نتایج کامل این مهم انجام گیرد. 
رییس انستیتوپاستور ایران ادامه داد: اغلب کشورهایی که واکسن 
های کرونا تولید کردند، منتظر نماندند که تمامی مطالعات تمام 
شود، چرا که یک اضطرار جهانی وجود دارد و مثال آن روسیه، 
آمریکا و انگلیس است که سعی کردند با مجوز اضطراری وارد 

مصرف شوند، چون نیاز شدیدی وجود دارد.
وی افزود: 16 میلیارد واکسن در سال جاری برای جمعیت هشت 
میلیارد نفری در ۲ دوز نیاز است که حتی اگر تمامی کارخانجات 
جهان بسیج شوند، بطور مسلم نخواهند نتوانست آن را تولید 

کنند.
بیگلری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر در تولید واکسن کرونا 
در جهان کمبود شدیدی وجود دارد، بطوریکه شرکت هایی که 
به  موفق  هنوز  بودند،  کرده  فروش  پیش  را  واکسن های خود 

تحویل آن نشده و در واقع با تاخیر مواجه شده اند.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: سال گذشته 
هیچ مورد مرگ ناشی از ماالریا در کشور نداشتیم. جمهوری 
اسالمی ایران استحقاق اخذ گواهی حذف ماالریا را در سال 
14۰1 دارد در حالی که طبق چشم انداز برنامه حذف ماالریا، 

این مهم برای افق 14۰4 پیش بینی شده بود.
به  از وبدا، سعید نمکی روز شنبه در پیامی  ایرنا  به گزارش 
روز جهانی  اردیبهشت  پنجم  آوریل  فرارسیدن ۲۵  مناسبت 
ماالریا افزود: بیش از نیم قرن است که همکاران تالشگر حوزه 
سالمت با ایثار و جانفشانی در دورترین و صعب العبورترین 
مناطق کشور با کمترین تجهیزات و امکانات رفاهی در حال 
مبارزه با ماالریا بوده اند. در طول این سالها تعداد زیادی از 
همکاران نازنینمان را از دست داده ایم. با نهایت احترام به روح 
بلند این عزیزان درود می فرستم. پیامد مجاهدت و زحمات 
شبانه روزی ایشان، کاهش میلیونی موارد ماالریا در طول دهه 
های گذشته به تعداد تقریبی هزار مورد وارده یا انتقال از وارده 

در سال گذشته است.
وزیر بهداشت ادامه داد: سال گذشته هیچ مورد مرگ ناشی از 
بیماری ماالریا در کشور گزارش نشده است و این شاخص یک 
دستاورد بی نهایت ارزشمند و مهم و نتیجه برنامه ریزی مبتنی 

بر دانش و تجارب جهانی است.

وی در این پیام افزود: بدون شک کسب این موفقیت ها جز 
در سایه بکارگیری تجربیات علمی و عملی همکاران ستادی 
نیروهای اجرایی محیطی حوزه سالمت، همکاریهای موثر  و 
درون بخشی و برون بخشی داخلی و بین المللی در راستای 
و گسترش  تامین  بیماری،  مراقبت  نظام  تقویت همه جانبه 
زیرساختهای الزم و در رأس آن همکاری و همراهی هموطنان 

شریف و فهیم ساکن در مناطق ماالریا خیز کشور میسر نبود.
از سال  اعالن کنم  بالم،  بر خود می  افزود: همچنین  نمکی 
1۳96 تاکنون هیچ موردی از  انتقال محلی ماالریا در کشور 
مشاهده نشده و زمان آن رسیده تا درخواست دریافت »گواهی 

حذف ماالریا« به سازمان جهانی بهداشت داده شود.
با توجه به دستاوردهای ارزشمند به دست آمده در طول سالیان 
گواهی  اخذ  استحقاق  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  اخیر، 
حذف ماالریا را در سال 14۰1 داشته و این در حالی است که 
طبق چشم انداز برنامه حذف ماالریا، این مهم برای افق 14۰4 

پیش بینی شده بود.
نمکی ادامه داد: حذف ماالریا یکی از اهداف 1۷ گانه توسعه 
 Sustainable Development Goals پایدار 
SDGs(( بوده که می تواند باعث توسعه اقتصادی و افزایش 
از  بسیاری  تایید  به  شود.  کشور  در  گذاری  سرمایه  جذب 

دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  ماالریا  حذف  صاحبنظران 
ایران  اسالمی  انقالب شکوهمند جمهوری  از  پس  بهداشتی 

محسوب می شود.
وزیر بهداشت افزود: دستیابی به این هدف ارزشمند به هیچ 
وجه دور از ذهن نیست. در این راستا تدوین استراتژی های 
نوین و فعالیتهای  برنامه ریزی شده هوشمند و صحیح، جهت 
این  به  رسیدن  راه  در  موجود،  ظرفیتهای  تمامی  بکارگیری 
هدف حائز اهمیت فراوان است، چرا که برداشتن گام های آخر 
برنامه حذف ماالریا در کشور بسی سخت تر از اقدامات موثر و 

ارزشمند انجام شده در سالهای گذشته است.
دانیم  می  خوب  طرفی  از  کرد:  تصریح  پیام  این  در  نمکی 
چالشهای زیادی پیش روی برنامه حذف ماالریا و جلوگیری 
از بازگشت مجدد آن قرار دارد، که از مهمترین آنها می توان 
به تغییرات اقلیمی به نفع گسترش و بهبود شرایط حضور ناقل 
بیماری، تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان و محدودیت در 
ناقل بیماری،  تامین لوازم و تجهیزات مناسب جهت کنترل 
تبادالت جمعیتی فراوان با کشورهای آلوده منطقه به خصوص 
در جنوب شرق کشور، کم شدن حساسیت پزشکان و کارکنان  
بهداشتی - درمانی در مناطق اندمیک و غیر اندمیک کشور با 
توجه به کاهش اخیر بروز بیماری و در نتیجه آن تاخیر در 

کشف بیماران و احتماال درمان برخی بیماران، بروز موارد شدید 
بیماری با توجه به کاهش شیوع، مقاومتهای دارویی انگل و 
مقاومت به برخی سموم و آفت کشها در ناقل بیماری اشاره کرد.

پاندمی  اخیر  یکسال  طول  در  متاسفانه  »همچنین 
COVID-19  و معطوف شدن بخش قابل توجهی از توان 
انسانی، مالی و تجهیزاتی وزارت بهداشت به مدیریت آن در 
کشور و همپوشانی عالیم این بیماری با بیماری ماالریا، حذف 

ماالریا را با چالش جدی مواجه کرده است.«
نمکی افزود: در پایان یادآور می شوم علی رغم همه مشکالت 
پیش رو در این مسیر خطیر، آینده برنامه حذف ماالریا در 
کشور کامال روشن است. اینجانب ضمن عرض خدا قوت به همه 
عزیزانی که در طول سالیان اجرای برنامه از دوره ریشه کنی 
تا امروز در صحنه مبارزه با ماالریا حضور داشته و جانفشانی 
کرده اند، مطمئن هستم با تالشهای شبانه روزی همه همکارانم 
در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سرتاسر 
کشور به عنوان بازوان توانمند اجرایی این برنامه، هماهنگی های 
درون بخشی، همکاریهای بین بخشی با سایر ذینفعان برنامه 
های  حمایت  اجرایی،  و  نظامی  سیاسی،  دستگاههای  مانند 
سازمانهای بین المللی و در راس آن سازمان جهانی بهداشت 
به زودی شاهد اخذ گواهی حذف ماالریا در کشور خواهیم بود.

معاون عمرانی استاندار زنجان درباره تخلفات در تخریب المان میدان 1۵ خرداد:

چیزیازتخلفرئیسشورانشنیدهام

رئیس انستیتو پاستور ایران:

واکسنضدکروناییپاستوراثربخشیباالییبرسیستمایمنیبدندارد

وزیر بهداشت: 

ایرانگواهیحذفماالریامیگیرد

ایسنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در خصوص شیوع ویروس کرونا هندی در کشور که 
میزان مرگ و میر باالیی دارد، بسیار نگران هستیم.

پرویز قزلباش ظهر دیروز )4 اردیبهشت ماه( در نشست خبری که به  صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با 
بیان اینکه برگزاری هرگونه مراسم تجمعی اعم از مراسم مذهبی، عروسی و نماز جماعت در وضعیت قرمز 
کرونایی ممنوع است، اظهار کرد: عالوه بر ممنوع بودن برگزاری مراسم هنوز هم مراسم  تجمعی در استان 

برگزار می شود که دانشگاه علوم پزشکی استان در حال پیگیری این موضوع است.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا از طریق حیوانات خانگی، آب و پوست منتقل نمی شود، افزود: یکی از 
معضالت جدی بیماری کرونا، وجود بیماران بدون عالمت است که ویروس کرونا را منتشر کرده و هزاران 

نفر را آلوده می کنند ولی طبق قانون افراد PCR مثبت، باید خود را ایزوله و قرنطینه کنند.
این مسئول با بیان اینکه هیچ یک از واکسن های کووید - 19، کارآیی صد درصدی ندارند و کارآیی و 
تأثیرگذاری آنان متفاوت است، تصریح کرد: تأثیرگذاری واکسن های کووید - 19 از 9۷ درصد تا ۵۰ درصد 
بوده و برخی از افراد علی رغم تزریق واکسن مجدداً به بیماری کرونا مبتال می شوند ولی بیماری خفیف تر 

و بهبودی زودتر اتفاق می افتد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه در خصوص شیوع ویروس کرونا هندی در کشور که میزان 
مرگ و میر باالیی دارد، بسیار نگران هستیم، گفت: کشور هندوستان علی رغم سیستم قوی بهداشتی خود، 
اکنون با انتشار گونه جدید ویروس کرونا مرگ و میر باالیی دارد که امروز در خصوص پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونای هندی به کشور تمهیداتی توسط ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا انجام شده است.
قزلباش با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و فراموش نکردن فعالیت های بدنی 
و تغذیه سالم در دوران کرونا، اظهار کرد: اکنون با مدیریت بیماران سرپایی مبتال به کرونا، کمتر از ۸۰۰ 

تخت بیمارستانی توسط این بیماران اشغال شده است.
وی در رابطه با واکسن کووید - 19 برای خبرنگاران، خاطرنشان کرد: اگر طبق پروتکل های تزریق واکسن 

کووید - 19 به خبرنگاران سهمیه داده شود، اطالع رسانی خواهد شد.

مهر - مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: استان زنجان در واگذاری مسکن به دو معلول ها در سطح کشور 
رتبه برتر را دارد و تقریباً واگذاری مسکن تمام شده است.

محمد محمدی قیداری با بیان اینکه در استان زنجان ۲1 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان زنجان 
هستند، گفت: در این راستا این استان ۳1۲ معلول ضایعه نخاعی دارد.

وی به واگذاری مسکن به دو معلول ها در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: در استان 16۸ خانواده دو 
معلول داریم که برای 16۵ خانواده مسکن واگذار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: استان زنجان در واگذاری مسکن به دو معلول ها در سطح کشور رتبه 
برتر را دارد و تقریباً واگذاری مسکن تمام شده است.

محمدی قیداری تاکید کرد: تامین مسکن برای خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر، اولویت اصلی بهزیستی 
است.

وی با بیان اینکه یکی از شاخص ها و رویکردهای مهم و اساسی بهزیستی در زمینه توانمند سازی جامعه 
هدف تأمین و احداث مسکن مددجویان است، ابراز داشت: در راستای ارائه خدمات حمایتی برای افراد تحت 

پوشش خدمات خوبی به جامعه هدف ارائه می شود.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: واگذاری مسکن به دو معلول و بیشتر از سال 94 آغاز شده و تاکنون 

هم پیشرفت خوبی داشته باشد.

ایسنا/ مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت در پاسخ به مباحثی مبنی بر تخلفاتی 
نظیر فروش تست دلخواه کرونا و بویژه تست منفی کووید19 برای مسافران از سوی برخی 
آزمایشگاه های خصوصی، گفت: متاسفانه گزارشاتی در این زمینه بطور رسمی و غیر رسمی حتی 

از طریق آزمایشگاه ها دریافت کرده ایم و دانشگاه ها به آنها رسیدگی کرده اند.
دکتر سیامک سمیعی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفاتی نظیر فروش تست منفی کووید19 
از سوی برخی آزمایشگاه های خصوصی، گفت: بله متاسفانه ما هم گزارشاتی در این زمینه بطور 
رسمی و غیر رسمی حتی از طریق آزمایشگاه ها دریافت کرده ایم و دانشگاه ها به آنها رسیدگی 

کرده اند.
وی افزود: در چنین مواردی معموال افرادی خارج از آزمایشگاه و در مواردی داخل آن خاطی 
هستند و مدیریت آزمایشگاه ضمن اینکه باید گزارش موارد را به وزارت بهداشت و سایر مراجع 
ذیصالح اعالم کند، الزم است ارتباط فرد خاطی را قطع کرده و متعهد شود از وقوع مجدد این 

اتفاق جلگیری می کند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت ادامه داد: فهرست آزمایشگاه های مجاز برای 
انجام آزمایش تشخیص مولکولی هر یک یا دو هفته در وب سایت معاونت بهداشت منتشر می شود 
و آزمایشگاه های متخلف )تخلف حقوقی، صنفی، تعرفه ای و... ( یا آزمایشگاه هایی که در آخرین 
مهارت آزمایی نتیجه الزم را کسب نکرده اند، در آن معرفی و فعالیت آنها تا رفع مشکل، تعلیق 

می شود و مجاز به انجام آزمایش نخواهند بود.
وی افزود: معموال آزمایشگاه هایی که مسافران بین المللی را پذیرش می کنند، مجبور هستند 
عالوه بر استانداردهای وزارت بهداشت هر آنچه کشور مقصد و یا خطوط هوایی انتظار دارند را 
اجرا کنند. در این موارد نتیجه درست و به موقع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به عنوان 
مثال به دنبال گزارش یک نتیجه مثبت غلط فرد نمی تواند به سفر برود و ممکن است امور و 

برنامه ریزی های خود و خانواده و محل کارش مختل شوند. 
سمیعی همچنین درخصوص اولویت بندی تزریق واکسن کووید19 برای شاغالن در آزمایشگاه های 
پزشکی، اظهار کرد: آزمایشگاهیان چه در بخش دولتی و چه خصوصی در فهرست اولویت وزارت 
بهداشت قرار دارند و برای این منظور برنامه ریزی در بخش دولتی توسط معاونت های درمان و 

بهداشت انجام می شود.
وی در این باره افزود: معاونت درمان وزارت بهداشت برای تهیه فهرست شاغالن آزمایشگاهی 
بخش خصوصی از ریاست محترم نظام پزشکی جمهوری اسالمی و انجمن های آزمایشگاهی 
کمک خواسته اند تا با امکانی که برای اعضای نظام پزشکی فراهم شده است، مسئولین فنی 
آزمایشگاه های پزشکی، کارکنان آزمایشگاه های خصوصی به عنوان دستیاران مسئولین فنی در 

سامانه این سازمان ثبت نام شوند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت گفت: از نظر آزمایشگاه مرجع سالمت، در 
پوشش واکسیناسیون، کارکنان آزمایشگاهی که با نمونه برداری تنفسی و بیماران و نمونه های 
پر ریسک آنها مستقیما سروکار دارند، کارکنان آزمایشگاه های تشخیص مولکولی کووید19 و 

نیروهای خدماتی در اولویت و نیازمند واکسیناسیون فوری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

کرونای هندی نوظهور، مرگبارتر از انگلیسی است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

زنجان در واگذاری مسکن به دو معلول ها 
در کشور رتبه برتر را دارد

هشدار درباره فروش تست منفی کرونا

خبر



یک شنبه   ۵   اردیبهشت   14۰۰   *   سال بیستم   *   شماره 1916 ] فرهنگ و هنر   [۴

بیش از ۶۳ هزار زنجانی از خدمات طرح شهید سلیمانی 

بهره مند شدند

از آبان ماه سال گذشته تا سوم  ایرنا - مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
اردیبهشت امسال ۶۳ هزار و ۹۷۴ زنجانی از خدمات شهید قاسم سلیمانی با هدف مقابله با کرونا 

و قطع زنجیره انتقال بهره مند شده اند.
سید قاسم موسوی افزود: ناظران سالمت طرح شهید قاسم سلیمانی با توجه به توافق نامه 
همکاری جمعیت هالل احمر با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته آغاز شد 

و در زمان حاضر نیز اجرای آن ادامه دارد.
وی اظهار داشت: ناظران سالمت طرح شهید قاسم سلیمانی با همکاری جوانان و داوطلبان 
جمعیت هالل احمر و بازرسان سالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کنترل و 
نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی می باشد که برای حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره 

انتقال ویروس کرونا اجرای آن  از سال ۹۹ آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مسئولیت 
نظارت فنی و کارشناسی بر تیم های داوطلب بر عهده دانشگاه  علوم پزشکی استان بوده و همه 
بازدیدها و نظارت های انجام شده توسط نیروهای داوطلب هالل احمر بدون مداخالت میدانی، 

حقوقی و قضایی می باشد.
موسوی خاطرنشان کرد: در این طرح ناظران سالمت شهید قاسم سلیمانی ارزیابی و نظارت بر 
اماکن تهیه و توزیع واحدهای صنفی، ادارات، مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر پروتکل های 
از  بهره گیری  با  تره بار  و  میوه  میادین  و  بازارها  تجمع،  محل های  بانک ها،  ادارات،  بهداشتی 
لیست های مرتبط با هر صنف توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع خدمات سالمت در 

اختیار جمعیت هالل احمر قرار گرفته است.
 وی افزود: از آبان ماه سال گذشته تا سوم اردیبهشت امسال  سه هزار و ۴۱۱ نفر روز از جوانان 
داوطلب  خانم و آقا در جمعیت هالل احمر استان زنجان در قالب یکهزار و ۹۵۶ تیم برای ۶۳ 

هزار و ۹۷۴ نفر در طرح ناظران سالمت خدمات ارائه داده اند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: این اعضا تاکنون توانسته اند ۳۴ هزار و ۲۹۴ 

مکان را به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت و ارزیابی کرده اند.
موسوی اظهارداشت: همکاری در آموزش عمومی کسبه، اصناف، همکاری در ضدعفونی اماکن و 
معابر و محل های تجمع و همکاری با تیم های مراقبت و حمایت از دیگر اقداماتی است که از سوی 

جمعیت هالل احمر استان زنجان در طرح شهید قاسم سلیمانی انجام شد.
وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت جوانان داوطلب در شهرستان های طارم، خدابنده، ایجرود، 

ماهنشان، خرم دره، زنجان و ابهر در حال دست اجراست.

روز��
خبر

وزیر فرهنگ:

شبکهشهرهایخالقفرهنگوهنر،میراثفرهنگیشهرهارازندهکرد

زهره میر عیسی خانی - » ناصر جگرکی« نامی با بیش از ۵۰ 
غذای سنتی  بغور«،  زمینه پخت »جغور  در  قدمت  سال سابقه 
زنجان بود که به برندی در طبخ جغور بغور زنجانی تبدیل شده 
بود اما با فوت »ناصر عونی«، صاحِب نام »ناصر جگرکی« این نام در 

آستانه فراموشی قرار دارد.
در گوشه و کنار شهر صحبت هایی از مرگ این نام ۵۰ ساله به 
گوش می رسد، موضوعی که »حامد عونی«، پسر »ناصر عونی« 
آن را تکذیب کرده و می گوید: پیگیری های مردم در خصوص این 
موضوع که چرا طباخی »ناصر جگرکی« تعطیل شده است بیانگر 

این است که تعطیلی این مغازه مورد توجه مردم بوده است.
از ابتدای شروع فعالیت این برند، مردم در کنار ما بودند

وی ادامه می دهد: از ابتدای شروع فعالیت این برند، مردم در کنار 
ما بودند و ما را تبلیغ کردند به طوری که اگر کسی مهمانی از شهر 
دیگر داشت برای صرف جغور بغور به مغازه ما می آورد و در واقع ما 
رشد این برند را مدیون مردم و همشهریان زنجانی هستیم و قطعا 

بدون زنجانی ها این موضوع امکان تحقق نداشت.
پسر ناصر عونی اظهار می کند که حتی زمانی که پدر فوت شدند، 
پیام های مردم از شهر و کشورهای دیگر ما را شوکه کرد و این 
موضوع باعث دلگرمی ما بود و ما می دانستیم که با بسته شدن 

این مغازه مردم واکنش نشان می دهند اما ناچار به این کار بودیم.
به گفته عونی، طی سالیان سال روی مطرح کردن این مغازه کار 
کرده بودیم و در طراحی »آرم« تا دکوراسیون داخلی مغازه حساب 

شده پیش رفتیم.
پیش از فوت پدر، تصمیم به تعطیلی

 این شعبه گرفته بودیم
وی می افزاید: پیش از فوت پدر، ما تصمیم به تعطیلی این شعبه 
گرفته بودیم اما پروسه تعطیلی این شعبه به تعویق افتاد تا با فوت 

پدر این شعبه تعطیل شود.
عونی خاطرنشان می کند: تعطیلی این مغازه اصال به این معنا نیست 
که ما نام ۵۰ ساله ای را که ساختیم، از بین می بریم بلکه کامال 
برعکس ما تالش می کنیم که به نفع این نام عمل کنیم تا یک 
برگشت فوق العاده را داشته باشیم. چنانچه پیش از فوت پدر این 

تصمیم را داشتیم.

قوی تر از گذشته باز خواهیم گشت
وی ادامه می دهد: اکنون با فوت پدر، تالش ما این خواهد بود که 
بسیار جذاب تر از گذشته در این زمینه فعالیت داشته باشیم و یاد و 

خاطره ایشان را در سایر شعبات زنده نگه داریم
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پیشنهاداتی از کشور ترکیه و 
تهران و سایر شهرها در خصوص اخذ نمایندگی این برند را داشتیم، 
می گوید: این کار فشارهای زیادی را به پدر وارد می کرد و ایشان از 
ساعت 4 صبح تا 6 بعد از ظهر در این مغازه کار می کردند و برای 
مشتریان خود بهترین غذا و خاطره را بسازند و به جهت حساسیتی 
که در زمینه خردکردن جگر داشتند از ساعت 4 صبح در مغازه 
بودند و همیشه عنوان داشتند که اگر بنا است کسی از فرزندانشان 
این شغل را ادامه بدهد به شکل دیگر و با وسواس کمتری فعالیت 
کند. حامد عونی با بیان اینکه پدر در سال های فعالیتش گاهی از 
رفتار مسئوالن در اداره میراث فرهنگی و برخی از مردم دلسرد 
می شدند، می گوید: در سال 9۳ با میراث فرهنگی صحبت هایی را 
در زمینه ثبت کردن غذای جغور بغور داشتم، در آن زمان کسی 
به این جغور بغور به عنوان غذای سنتی زنجان که می توانست به 
عنوان یک میراث فرهنگی به ثبت برسد، توجه نداشت، اما پدر به 

جهت مهمان هایی که از کشورهای دیگر داشت دوست داشت که 
این غذا را به ثبت برساند. در آن سال من از اتاقی به اتاق دیگر 
می رفتم تا جغور بغور را به عنوان یک میراث فرهنگی به ثبت 
برسانم که موفق هم نشدم. اما سال بعد خود اداره میراث فرهنگی، 
این غذا را به عنوان یک میراث فرهنگی که به ثبت رساند و این 
ضربه ای به پدر وارد کرد و موجب دلخوری هایی در این زمینه شد.

از میان رفتن نام ناصر جگرکی حقیقت ندارد
عونی اظهار کرد: در سال های بعدی نیز با جابه جایی مغازه پدر 
به یک مغازه بزرگتر و تغییر نحوه سروغذا و دکوراسیون مغازه، 
مردم با این تغییرات چندان ارتباط برقرار نکردند و گاهی برخی 
هم  این  از  پس  می کرد.  دلسرد  را  پدر  که  می زدند  حرف هایی 
صحبت از جابه جایی مغازه پیش آمد و مساله کرونا هم باعث شد تا 
صحبت هایی در خصوص تعطیل کردن این مغازه داشته باشیم که 
در زمان حیات پدر هم این صحبت ها وجود داشت اما با فوت پدر 
این اتفاق افتاد و ما شاهد تیترهایی نظیر مرگ برند ۵۰ ساله و غیره 
بودیم که باید اذعان کنم که در واقع این طور نیست و اکنون با فوت 
پدر این برند دیگر متعلق به ما نیست که تک تک زنجانی ها در این 
برند با ما سهیم هستند و اصال یک موضوع شخصی نیست که من 

بخواهم در خصوص از مرگ آن تصمیم بگیرم.
وی با اشاره به اینکه این برند ثبت ملی شده است و به همین 
سادگی ها از بین نخواهد رفت، اظهار می کند: برنامه های بسیاری 
در زمینه احیای مجدد این برند وجود دارد و حتی ممکن است که 
این برند به عنوان یک شرکت وارد فعالیت شود و امید است که با 

گذشت زمان در این خصوص  بسیار فعال تر از قبل ظاهر شویم.
برندهای متکی به فرد، با فوت فرد  دچار لطمه می شوند

در ادامه هادی اسدی، کارشناس مدیریت MBI و مربی کسب و 
کار در خصوص چگونگی احیای مجدد این برند اظهار می کند: به 
طور کلی کسب و کارهایی که برند شدن آنها متکی به فرد است، 
تا زمانی که آن فرد در این زمینه فعالیت دارد، آن برند برندی است 

که همه قبولش دارند.
وی ادامه می دهد: این دسته از کسب و کارها معموال پس از اینکه 
فردی که موجب برند شدن آن کسب و کار شده است را به هر 
دلیلی از دست می دهد، اعتبار قبلی خود را نخواهد داشت و این 
موضوع در واقع درخصوص برندسازی ناصرجگرکی به صورت ابهام 
است و امید است که ناصر جگرکی در شروع دوباره خود قوی تر 
ظاهر شود. وی ادامه می دهد: دومین موردی که در این زمینه نقطه 
ابهام است و باید در احیای مجدد این برند به آن توجه داشت این 
است که آیا این برند در جایی به ثبت رسیده است یا خیر؟ ضمن 
اینکه »ناصر جکرگی« سرمایه ذهنی مردم را در پشتوانه خود دارد 

و این می تواند به نفع این برند ۵۰ ساله باشد.
برند ناصر جگرکی در لبه تیغ قرار دارد

این  در  باید  می افزاید:  کار  و  کسب  مدیریت  کارشناس  این 
زمینه احتیاط شود چرا که این برند در لبه تیغ قرار دارد و اگر 
کوچک ترین خطایی انجام بدهد می تواند به اعتبار این برند آسیب 
بزند، بنابراین باید با برنامه ریزی قبلی و با در نظر گرفتن همه 

شرایط با احتیاط برای احیای مجدد این برند اقدام شود.
وی با بیان  پیشنهاداتی برای احیای مجدد این برند خاطرنشان 
می کند: اسپانسری این برند برای جشنواره طبخ جغور بغور و یا 
برپایی مهمانی با حضور چهره های شاخص استانی و یا واگذاری 
شعب مختلف در استان زنجان و خارج از استان از مواردی است که 

می تواند در احیای مجدد این برند به کار بیاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نوشت: شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر ایران میراث فرهنگی شهرها را زنده کرد و خاطرات فرهنگی 
را از میان داستان ها و قصه ها و تصاویری که شاید رو به فراموشی 
گذاشته بود، فراخواند و با آرزوها و خیال های امروزی جامعه در 

هم آمیخت.
عباس  اسالمی، سید  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  ایرنا  گزارش  به 
صالحی در پیامی به اولین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ و 
هنر نوشت: تجربه شهرهای خالق فرهنگ و هنر تمام عرصه های 
مدیریتی و اجرایی شهر را با مفاهیم، روش ها و ابزارها همراه کرده 
و با این کار چشم اندازهای تازه ای را برای کار و زندگی در فضاهای 
ایجاد کرده است. دیگر شهر یک فضای کالبدی و یک  جمعی 
سکونتگاه فیزیکی نیست، بلکه محل پاالیش و اعتالی روح انسانی 
جامعه است. شهر خالق یک ایده جهانی است که در همه جای 

جهان نمونه های مختلفی از آن طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: با معرفی این ایده از طریق ادبیات ترجمه ای، اقدامات 
پراکنده و زیادی برای اجرای نمونه هایی از آن در شهرهای ایران 
انجام شده بود اما با اجرای این برنامه با محوریت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و تعامل و همکاری صمیمانه واحدهای مدیریت 
و  شهرداری ها  و  فرمانداری ها  استانداری ها،  همچون  شهری 
مشارکت گرم تشکل های فرهنگی و هنری، در تمامی استان های 
کشور، خطوط روشنی از یک روش و نظریه برآمده از بسترهای 

بومی آشکار شد.
صالحی ادامه داد: گرچه کاوش در این عرصه برای تبیین کامل 
این نظریه کاری درازمدت است اما در دو سال فعالیت، افق ها و 
چشم اندازهای نوین و امیدآفرینی را در برابر عموم جامعه و به 

خصوص جامعه هنرمندان و مدیریت شهری گشوده است.
حضور ۳6۷ شهر در برنامه های شهرهای خالق

وی اضافه کرد: شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران یک 
چارچوب ساده و حداقلی در حد یک دارِ قالیبافی در اختیار شهرها 
قرار داد و از نخبگان فرهنگی و مدیریتی شهرها خواست که با ذوق 
و هنر و تجربه خود هر نقشی که در دل دارند بر آن دار ببافند. 
این دعوتی بود که نخبگان شهری را به هم نشینی، هم اندیشی و 
هم کاری دعوت کرد. این برنامه میراث فرهنگی شهرها را زنده کرد 
و خاطرات فرهنگی را از میان داستان ها و قصه ها و تصاویری که 
شاید رو به فراموشی گذاشته بود، فراخواند و با آرزوها و خیال های 

امروزی جامعه در هم آمیخت. حاصل این بیداری و خودآگاهی، 
حضور۳6۷ شهر با برنامه های متنوع است که در ۳۰ استان، جمعی 
از نخبگان محلی به منظور توسعه پایدار شهر خودشان تصمیم به 

اجرای آن گرفته اند.
رونق اقتصاد مبتنی بر فرهنگ و هنر 

اقتصاد مبتنی بر  افزود: شبکه شهرهای خالق می تواند  صالحی 
فرهنگ و هنر را در شهرها رونق دهد. پیش از این، فعالیت های 
پراکنده ای در این زمینه در شهرهای معدودی انجام شده بود، اما 
این برنامه با هدف قرار دادن رونق اقتصاد خالق و ایجاد بسترهای 
مناسب برای تبادل توسعه  شهرهای موفق و فعال، گام های بلندی 

در این زمینه برداشته است.
امواج مختلف مدیریت  از  ناشی  اقتصاد صنعتی  وی اضافه کرد: 
متأثر از جریان های مدرنیته و جهانی شدن، در نیم قرن اخیر باعث 
از شهرها شده است. در طول  تخریب صنایع فرهنگی بسیاری 
اجرای برنامه آشکار شد که در همه شهرها، خوشبختانه خاطره ها و 
تجربه های زیادی هنوز در میان مردم وجود دارد که با اندک توجه 
و حمایتی می توانند دوباره وارد میدان شوند و حتی خود را برای 

حضور در عرصه های جهانی آماده کنند.
ترسیم مسیرهای جدید برای توسعه شهرها

وزیر فرهنگ افزود: شبکه شهرهای خالق یک میدان جدید برای 
فعالیت آماده کرد که امکان مشارکت طیف متنوع و ناهمگونی از 
بازیگران شهری را در جهت رسیدن به یک هدف فراهم آورد. این 
که مدیریت فرهنگی و اجرایی شهرها در کنار هنرمندان و اهالی 
فرهنگ بنشینند و مسیرهای جدیدی برای توسعه شهر را ترسیم 
کنند، اتفاقی است که در چارچوب های مرسوم مدیریت اداری و 
سازمانی کمتر می افتد. گشودگی همه این نیروها نسبت به نظر 
دیگری و همکاری برای اجرای برنامه های جدید، آن هم در شرایط 
تفرق های فراگیر و موج دوقطبی های مصنوعی، فقط در بستر و 

پیرامون فرهنگ شکل می گیرد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که دولت تالش دارد تمرکززدایی را 
از یک شعار و برنامه به اقدامی ملموس تبدیل کند، برنامه شبکه 
شهرهای خالق ایران الگوی تازه ای را برای این کار نمایان کرد. 
هر شهر به خودآگاهی تازه ای رسیده و توان ترسیم راهبردها و 
طراحی برنامه ها را پیدا کرده است. این نوعی تمرکززدایی مبتنی 
بر توانمندسازی شهرهای کوچک و ایجاد بسترهای تعاملی میان 

شهرهای مختلف ایران است.
راهی برای اجرای اصل تمرکززدایی از پایتخت

و  توانمندی ها  که  آن  بر  در هر شهر عالوه  تاکید کرد:  صالحی 
آمد،  میدان  به  و  زیادی کشف شد  پنهان  و  ظرفیت های خفته 
جمع زیادی از کارشناسان و نخبگان هم میدان های جدیدی برای 
فعالیت در جهت توسعه شهر برای بهبود زندگی شهروندان پیدا 
کردند. به این ترتیب، تمرکززدایی از یک واگذاری ساده فراتر رفته 
و با توانمندسازی محلی و برانگیختن حس فعالیت و تعامل در 

شهرها همراه شد.
وارد  فعاالنه  خودشان  می توانند  که  آموختند  شهرها  افزود:  وی 
میدان شوند، خواسته ها و برنامه های خودشان را بیان کنند و در 
سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. این برنامه نشان داد که اصل 
تمرکززدایی از پایتخت، جز با توانمند و فعال شدن شهرهای دیگر 
به اجرا نمی رسد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: برنامه 
شبکه شهرهای خالق ایران شروع خوبی داشت و به نتایج مناسبی 
توانست  داشت،  که  محدودیت هایی  همه  با  برنامه  این  رسید. 
چارچوب اجرایی روشنی را برای تدوین برنامه توسعه شهرها فراهم 
آورد. سطح آگاهی شهرها از طریق بحث و تبادل نظرهای جدیدی 
که با اجزا و ارکان خود داشتند و از طریق آشنایی که با تجربه سایر 

شهرها و استان ها داشتند، با یک جهش همراه بود.
وی افزود: این که یک نیروی پاره وقت در یک شهر کوچک محروم 
و دور از مرکز به شناختی جدید از منطق توسعه برسد و همچون 
و  چشم انداز  همان  با  و  مرکزی  بزرگ  شهرهای  ادارات  مدیران 
ادبیات تصمیم بگیرد، برنامه ریزی کند و یک صنعت فرهنگی را در 
شهر خودش مبنای توسعه شهر قرار دهد، از هر زاویه که بنگریم، 

اتفاق ساده ای نیست و افق های جدیدی را گشوده است. 
صالحی اضافه کرد: امیدوار هستیم که شهرهای انتخاب شده با 
همین آگاهی و سازمانی که پیدا کرده اند، از راه تبادل تجربه های 
عملی و ایجاد و توسعه روش های خالق و استفاده از منابع موجود 
جوان  نیروهای  تشویق  به خصوص  و  زیرساخت ها  توسعه  برای 
بتوانند  هنری،  و  فرهنگی  نخبگان  تجربه  و  توان  از  استفاده  و 
برنامه هایشان را برای توسعه صنایع فرهنگی و هنری خالق در 

شهرها به اجرا گذارند.
معرفی نخستین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر

آیین معرفی نخستین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر 

به صورت مجازی و با حضور سید عباس صالحی و معاونان وزارت 
فرهنگ وارشاداسالمی و مدیران نهادها و سازمان های همکار، فردا 

)پنجم اردیبهشت ( برگزار می شود.
آشنایی با طرح شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر

و  آمایشی  نگاه  با  هنر  و  فرهنگ  خالق  شهرهای  شبکه  طرح 
آینده نگر از سال 1۳9۷ در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مطرح و روند اجرایی آن بر پایه پژوهش و مطالعه 
از تیرماه سال گذشته با هدف کمک به برنامه ریزی برای توسعه 
و  نو  پیشنهادهای  و  فعالیت ها  پرورش  و  جذب  کشف،  پایدار، 
پایدار بومی حمایت از آن ها، ساماندهی و بهره گیری از امکانات 
و ظرفیت های فرهنگی و هنری در سطح محلی و بومی مبتنی 
بر فرهنگ ایرانیـ  اسالمی، تمرکززدایی در امور فرهنگی و هنری 
و تقویت ظرفیت های مردمی در فرهنگ، توسعه اقتصاد فرهنگ 
و هنر و کمک به بهبود کسب وکارهای فرهنگی هنری و صنایع 
خالق آغاز شد که بر مشارکت شهروندان، هنرمندان، تشکل ها 
و نهادهای هر شهر متکی است. این طرح، ابتدا قرار بود در حوزه 
تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس انجام شود اما بعد از 
ارائه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ حوزه های سینما، ادبیات، 
رسانه و مطبوعات و چاپ و بسته بندی و هنرهای صناعی و سنتی 
هم در آن قرار گرفت و فراخوان برای ارسال اثر در تمامی این زمینه 

ها به شهرهای مختلف کشور اعالم شد.
نیز در همه استان  اعالم فراخوان، کارگاه های آموزشی  از  پس 
های کشور برگزار شد تا استان ها و شهرها با شناخت کامل از 
شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر طرح ها و ایده های خود 
را تدوین کنند. در هر شهر، شورای برنامه ریزی شهرهای خالق 
فرهنگ و هنر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و با حضور نمایندگان مجموعه ای از دستگاه های 
فرهنگی و هنری شهرستان تشکیل و سپس دبیرخانه شهر خالق 
فرهنگ و هنر در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آن شهر راه اندازی 
شد. پس از آن، شهرها مطابق با فراخوان، نسبت به انتخاب حوزه 
و شاخه موضوعی اقدام کردند. هر شهر پس از امضای فرم های 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  توسط شهردار،  مربوطه 
نمایندگان انجمن های فرهنگی و هنری مرتبط، آن ها را با نامه 
دبیرخانه  به  مربوطه،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 

مرکزی ارسال کرد.

صدای زنجان از حاشیه های یک نام ۵۰ ساله گزارش می دهد؛

»ناصرجگرکی«برمیگردد!
فرزند ناصر عونی: تصمیم تعطیلی غذاخوری ناصرجگرکی قبل از فوت پدر گرفته شده بود اما با قدرت بر خواهیم گشت

کشف ۱۲ قلم شیء تاریخی در روستای شقاقی جزال طارم

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  حفاظت  یگان  فرمانده  زنجان/  صدای 
زنجان، از کشف ۱۲ شی ء در روستای شقاقی جزال از توابع شهرستان طارم خبر داد.

سرهنگ حسنعلی فضلی گفت: با تالش و همکاری یگان حفاظت اداره کل و فرماندهی انتظامی 
در روستای شقاقی جزال از توابع شهرستان طارم، ۱۲ قطعه شیء کشف و ضبط شد.

وی افزود: در روستای شقاقی جزال پنج تکه فلز، یک عدد فلز نوک تیز، یک عدد منجوق، یک 
عدد مهره، ۳ عدد سکه و یک ظرف کوچک سفالی دسته دار کشف  شده است که با توجه به 

اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان، اشیای مکشوفه دارای ارزش تاریخی است.
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان بیان کرد:  فرمانده یگان حفاظت 
دستگاه مکشوفه در حفاری غیرمجاز به  قصد کشف  اموال فرهنگی تاریخی مورد استفاده قرار 
گیرد، عالوه بر مصادره آن به نفع حاکمیت، مرتکب به یک تا سه سال حبس مجازات محکوم 

می شود.
این مسئول با بیان اینکه بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با کاالی قاچاق و ارز، پرونده قضایی 
یگان حفاظت  افزود:  پیگیری خواهد شد،  قضایی موضوع  در محاکم  و  تشکیل  متهم  علیه 
میراث فرهنگی با همکاری فرماندهی انتظامی استان با متخلفان در این زمینه برخورد جدی 

خواهد کرد.
بحث  از  نباید  اما  دارد  دیرتری  بازدهی  و  است  زمان بر  فرهنگ سازی  شد:  یادآور  فضلی 
اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی غافل شد و باید هم سو با برخوردهای قضایی و انتظامی، 

پیگیری برای فرهنگ سازی در پیشگیری اجتماعی و مشارکت اجتماعی نیز صورت گیرد.

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

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

برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰1۰۰1۰۲۵مورخ 1۳99/1۰/۳۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 1 زنجان  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مقصودعلی رجبی  فرزند فیضعلی  بشماره شناسنامه 4۲۸ صادره از 
در  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰1.1۷ متر مربع پالک۰ فرعی از 41 اصلی  واقع در بخش 
۷ زنجان  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 :14۰۰/1/۲1

تاریخ انتشار نوبت دوم:14۰۰/۲/۵

 برابر رای شماره 14۰۰6۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۰۳1مورخ 14۰۰6۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۰۳۰مورخه 14۰۰/۰1/1۷ 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 مزرعه کشت و صنعت پایدار  بشماره شناسه ملی 14۰۰۷۰۰6۳66 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بترتیب رای تحت پالکهای 4۷69 فرعی از 694 فرعی از 64 اصلی و ۲۸9 فرعی 
از ۸۳ اصلی بترتیب به مساحت ۲۵۸91۲/9 متر مربع و 46۳۲۸۰/۲۵ متر مربع واقع در روستای بوئین و سلطانیه 
خریداری از مالک رسمی آقایان علی ملکی فرزند عیسی مهدی فتح اللهی فرزند احمد محمد ملکی فرزند قنبر و 
سید محمود غفاری فرزند احمد از پالک 64 اصلی سلطانیه و رمضان حیدری فرزند اباذر و حسن و علی کشاورز 
فرزندان فغان اسمعلی قجه لو فرزند نظام و حسین ندرلو فرزند غالم محمد علی قنبری فرزند همت علی عربعلی 
سیفی فرزند اسالم و پنجعلی غالم نژاد فرزند اصالن محمد علی غالم نژاد فرزند پنجعلی فرامرز محمدی فرزند فرهاد 
سعید پایدار فرزند فرامرز رمضان ندرلو فرزند حیدر محمد علی محمد قوجالو فرزند قنبر شکر علی محمدی فرزند 
آقا علی صفرعلی بوئینی فرزند محمود جانعلی قنبری فرزند همت علی نظام قجه لو فرزند صفر علی از روستای 
بوئین محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰۲/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۲۰

مجتبی محمدلو
رئیس ثبت اسناد و امالک

اصغر بیگدلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۲۰۰۳۷۰4 مورخ 1۳99/11/۲۵ کالسه 1۳991144۲۷۰۰۲۰۰۰۲۷1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر 
معروفخانی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۸۲۳ صادره از قزوین در یک باب عمارت به مساحت 91/۳1 مترمربع از پالک 4۰۷1 فرعی از 1۲۲ 
اصلی واقع در ابهر شناط خیابان توحید شرقی انتهای کوچه عباسی 1۲ متری جدیداالحداث خریداری از مالک رسمی آقای حسن محمدی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵

برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰6۲9مورخ 99/1۲/1۸ 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 علی آقایاری فرزند شمسعلی بشماره 
شناسنامه 1۳۷6 کد ملی ۵۸9946۸۵64 صادره ازسلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک4۷۵۷ فرعی از 4۳1 فرعی از 64 اصلی به 

مساحت 1۰6/1۷ متر مربع  واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای مهرعلی ملکی فرزند قنبر 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 : 14۰۰/۰۲/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰۰/۰۲/۲۰

رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر بیگدلی   رئیس ثبت اسناد و امالک - حسین کاظمی 



یک شنبه   ۵   اردیبهشت   14۰۰   *   سال بیستم   *   شماره 1916
۵]  دیدگاه  [ روز��

خبر

به رنج زنجانی ها به کام کردستان و قمی ها

تردید در تحقق برداشت گندم پیش بینی شده 
به خاطر کاهش بارندگی

ایسنا/ رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان گفت: فرش های پشم و ابریشمی که در زنجان بافته 
می شود بهتر از نقشه های کردستان و قم بوده و به نام همین استان ها به فروش می رود.

مهدی رنگ رونا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به هنر صنعت فرش در زنجان، اظهار کرد: زنجان در حوزه تولید 
فرش  دست باف از جمله استان هایی است که پشتوانه قوی به لحاظ نقشه و سبک بافت و حتی رنگ دارد و 

این در حالی است که بافندگانی با توان باال و تعداد قابل توجه در این استان حضور دارند.
وی با اشاره به بافت نقشه دیگر استان ها در زنجان، افزود: در بحث فرش ابریشم متاسفانه شاهد آن هستیم 
که نقشه های استان قم توسط بافندگان ماهر استان بافته شده و در نهایت نیز به اسم این استان به فروش 

رفته و یا صادر می شود.
این مسئول ادامه داد: در بحث فرش های پشمی نیز فرشی که امروز در استان زنجان تولید می شود، مربوط 
به طرح های فرش استان کردستان است و چون تولید این گونه فرش ها نیز در آن استان اتفاق می افتد، الجرم 

اگر هم به فروش برسد، نمی توان عنوان فرش زنجان را بر روی آن گذاشت.
رنگ رونا با اشاره به فرش بیدگینه به عنوان نقشه ای از جغرافیای استان زنجان که ثبت جهانی شده است، 
تصریح کرد: در حال حاضر برای اینکه صنعت فرش در زنجان بتواند فروش و صادراتی را به اسم خود داشته 

باشد، باید حتماً نقشه هایی توسط بافندگان بافته شود که اصالتی از همین استان داشته باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه فرش بافی همواره شغلی خانگی برای بسیاری در این استان بوده است، یادآور 
شد: فرهنگ سازی برای بافت فرش دست باف با نقشه های بومی استان توسط بافندگان خانگی اهمیت باالیی 

دارد که باید دستگاه های متولی بر این مهم تاکید کرده و برنامه ریزی عملیاتی کنند.
وی عنوان کرد: عالوه  بر بیدگینه، طرح هایی مثل قلتوق، بوغداکندی و ... را نیز باید مورد توجه قرار داد؛ 
چراکه چنین طرح هایی در مناطق خاصی بافته شده و به نام همان مناطق نیز شناخته می شود، به همین 
خاطر یکی از اقدامات این است که بتوانیم در حوزه برندسازی طرح های فرش استان زنجان گام های بلندی 
برداریم. این مسئول خاطرنشان کرد: از استان زنجان موضوعی با عنوان صادرات فرش نداریم؛ چراکه فرش 
بافته شده در استان زنجان با نام سایر استان ها صادر می شود. امیدواریم پایانه صادراتی فرش که در زنجان 

راه اندازی شده است، بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد.

ایسنا/ دبیر بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: اگر امسال بارندگی نداشته باشیم، برداشت محصول گندم به 
میزان پیش بینی شده نخواهد رسید.

علی خان محمدی در گفت وگو با ایسنا، برداشت گندم به خصوص در نوع کشت دیمی را منوط به میزان 
بارندگی ها دانست و اظهار کرد: برداشت گندم از هفته های پیش آغاز شده و هم اکنون چهار استان هرمزگان، 

سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان در حال برداشت محصول هستند.
وی با اشاره به اینکه به خاطر درخواست تغییر و اصالح قیمت گندم آمار دقیقی از فروش وجود ندارد، افزود: 
البته پیش بینی برداشت گندم در سال زراعی جاری 1۲ میلیون تن است که این آمار به شرط بارندگی 

تحقق خواهد یافت.
این مسئول ادامه داد: در صورتی که بارندگی طی اردیبهشت ماه در استان های غربی خوب باشد، برداشت 
خوبی خواهیم کرد اما اگر مثل استان های جنوبی باشد، امسال گندم دیم به مشکل برخواهد خورد و به 

میزان پیش بینی شده نخواهیم رسید.
دبیر بنیاد ملی گندم کاران کشور با اشاره به اختالف نظرهای پیش آمده در بحث خرید تضمینی گندم، تصریح 
کرد: امسال قیمت خرید گندم، 4۰۰۰ تومان اعالم شد اما با توجه به اینکه قیمت موجب ضرر کشاورزان 

است، پیشنهاد قیمت ۵۸۵۰ تومانی را داده ایم و در نهایت قیمت ۵۰۰۰ تومان تصویب شد.
خان محمدی در رابطه با اشتغال حوزه گندم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
گندم کار در کشور فعالیت دارند و با ساماندهی 4۰۰ هزار نفر دیگر، آمار به حدود یک میلیون و 6۰۰ هزار 

خواهد رسید که آمار باالیی است.

از  صحبت  وقتی  زنجان-  صدای 
اشتغال آفرینی به میان می آید، همواره پای 
»پارک های علم و فناوری« و »شرکت های 
دانش بینان« به وسط کشیده می شود. اما 
این موضوع که در این دوران شرکت های 
دانش بینان با چه مشکالتی روبه رو هستند، 
اشتغال آفرینی  مساله ای است که مبحث 
را هدف قرار می دهد. موضوعی که رامین 
راهکارهای  توسعه  عامل  مدیر  محمدی، 
هوشمند به آن می پردازد و از معیوب بودن 
اکوسیستم کارآفرینی استان سخن به میان 

می آورد.
اینکه  به  اشاره  با  رابطه  این  در  محمدی 
پارک های علم و فناوری استان زنجان تنها 
اکوسیستم کارآفرینی  از بخش های  یکی 
می شوند،  محسوب  زنجان  استان 
به  را  زنجان  در  کارآفرینی  اگر  می گوید: 
هستیم  شاهد  کنیم،  تقسیم  بخش  دو 
زمینه  در  کارآفرینی ها  از  سری  یک  که 
کسب و کارهای سنتی هستند و بیشتر 
معطوف به کارخانجات صنعتی می شوند 
نوع  این  به  مربوط  من  سخن  روی  که 
از  اما بخش دیگری  کارآفرینی ها نیست، 
این اشتغال آفرینی مربوط به شرکت های 
تازه بنیان بخش فناوری اطالعات هست 
که شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها را 

شامل هست.
اکوسیستم کارآفرینی استان زنجان 

شکل نگرفته است
اکوسیستم کارآفرینی  ادامه می دهد:  وی 
استان زنجان در مقایسه با اکوسیستم های 
دیگر مثل تهران اصال شکل نگرفته است 
و تصمیم گیری ها و استراتژی هایی که در 
دارد؛  وجود  زنجان  استان  در  زمینه  این 
در  چه  و  تصمیم گیری  حوزه  در  )چه 
باید  که  حمایت هایی  و  شناختی  حوزه 
نگرفته است و  جذب شود( اصال صورت 
یا کمرنگ پرداخته شده و همین موضوع 
باعث شده است که فعالیت هایی که انجام 
می شود در چرخه مستهلکی قرار گیرد، به 
که  فعالیت هایی  اندک  همان  که  طوری 
انجام می شود، اصال موفق نیستند چرا که 
در این زمینه هنوز پازل ها درست در کنار 
هم قرار نگرفته اند و اکوسیستم کارآفرینی 

استان شکل نگرفته است.
این  شکل گیری  برای  محمدی؛  گفته  به 
اکوسیستم بایستی همه ارگان ها و بخش ها 
صندوق های  و  گیرند  قرار  هم  کنار  در 
و  استانداری  مجموعه  و  سرمایه گذاری 
بازرگانی و شهرک های  اتاق  و  فرمانداری 
صنعتی به یک هم افزایی برسند که در حال 
حاضر این هم افزایی بین بخش ها وجود 
ندارد و این ارگان ها به نقطه مشترکی فکر 
در  کالن  تصمیم گیری های  و  نمی کنند 

استان اتفاق نمی افتد.
چنین  در  می افزاید:  رابطه  این  در  وی 
پارک های  که  موضوع  این  شرایطی 
عمل  درست  استان  در  فناوری  و  علم 
می کنند یا خیر؛ و به طور کلی چه نمره ای 
گرفت،  نظر  در  ارگان  این  برای  می توان 
آن چنان  و  نمی کند  پیدا  اهمیت  چندان 
و  پارک  به  اگر  ما  که  چرا  نمی یابد  معنا 
فعالیت هایش در زمینه اشتغال زایی نمره 
قابل قبولی بدهیم، باز این پارک دارد در 
که  می کند  فعالیت  معیوبی  اکوسیستم 

کارایی چندانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عمده ترین مشکلی که 
جوانان تحصیل کرده  و به دنبال اشتغال 
آفرینی در استان هستند، جذب سرمایه 
است، اظهار می کند: جذب سرمایه باید در 
استان صورت بگیرد تا ایده آن ها در استان 
جا  کار  و  کسب  یک  به  و  شود  اجرایی 
افتاده تبدیل شود در حالی که این اتفاق 
پرداخت«  »آسان  و  نمی افتد  استان  در 
از  به خارج  دارد،  زنجانی  اصالت  که یک 
و  رشد  و  سرمایه گذاری  و  می رود  استان 
سود حاصل از آن در استان دیگری اتفاق 

می افتد.
دانش بنیان  شرکت  این  مدیرعامل 
که  موضوع  این  می کند:  خاطرنشان 
باشند،  بنیان گذاران یک شرکتی زنجانی 
زنجانی  استارتاپ  این  نمی شود که  دلیل 
باشد. ما اصال اکوسیستمی در استان پیاده 
نکردیم که بخواهد در استان به بهره وری 
برسد ولی این موضوع در شهرهای دیگر 
استانی  مسئوالن  و  می افتد  اتفاق  دارد 
زمینه ها را برای این موضوع فراهم کردند 
و باعث شکل گیری استارتاپ های موفق 

شده اند.
محمدی می افزاید: وقتی زیرساخت ها در 
استان فراهم نباشد و مدیران مسئول به 
نباشند،  زمینه  این  در  برنامه ریزی  دنبال 
فناوری  و  علم  پارک  شرایطی  چنین  در 
تبدیل به مرکزی می شود که تنها فضای 
استقرار در اختیار شرکت های دانش بنیان 
قرار می دهد و در برخی مواقع نیز مساله 
تسهیل گری در قراردادهای کسب و کارها 

را به عهده می گیرد.
پارک های علم و فناوری 

زیرساخت های خوبی ندارند
مسئول  مدیر  کالنتری،  ابوذر  ادامه  در 
اینکه  به  اشاره  با  نوین  آرین  شرکت 
پارک های علم و فناوری در سطح کشور 
زیرساخت های  اصوال  زنجان  استان  در  و 
و  علم  پارک های  ندارند، می گوید:  خوبی 
انجام  را  اقدام  تا ۲6  بایستی ۲۵  فناوری 
دهند تا یک استارت آپ را تحت حمایت 
قرار بدهند و این اقدامات شامل مشاوره ها 
و مسائل مالی و بحث های کسب و کار و 
حقوقی تا بحث های صادراتی و مجوزهای 
مرتبط با آن هستند که متاسفانه پارک ها 

چنین زیرساخت هایی را عمدتا ندارند.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر پارک های 
علم و فناوری سه موضوع را برای کمک 
به شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته اند 
استقرار  فضای  و  زمین  آن ها  از  یکی  که 
شرکت های دانش بینان و موارد دیگر شامل 
تسهیالت و آموزش ها است که متاسفانه 
در حوزه آموزش های کسب و کار بسیار 
ضعیف عمل می کنیم و شاید دلیلش این 
یک  با  وفناوری  علم  پارک های  که  باشد 
تا  گرفته اند  دانشگاهی شکل  دولتی  نگاه 

یک نگاه کسب و کاری.
آموزش های مقدماتی درپارک ها به 

کار شرکت ها نمی آید
در  که  دوره هایی  کالنتری،  گفته  به 
برگزار می شود،  فناوری  پارک های علم و 
معموال دوره های مقدماتی هستند و اکثرا 
به کار نفرات می آید تا به کار شرکت ها و 
تیم های شکل گرفته در حالی که دوره های 

حرفه ای تری باید در پارکها برگزار شود.
دانش بنیان،  شرکت  این  مسئول  مدیر 
خاطرنشان می کند:  به طور کلی در ادبیات 
استارتاپی ایران، ایرادی که وجود دارد، این 
است که نگاه استارتاپی به افراد جدیدی 
نه  می کنند  ورود  حوزه  این  به  که  است 
تازه! و کاری  ایده و کسب و کار  به یک 
ندارند که یک شرکت قدیمی یک ایده تازه 
را دنبال کند، در حالی که استارتاپ یک 
ایده است و شخص یا شرکت نیست و این 

تعریف غلطی است.
بودجه را به آدم ها و شرکت های 
جدید اختصاص می دهند نه ایده 

جدید!
همین  می دهد:  ادامه  رابطه  این  در  وی 
موضوع باعث می شود که وقتی می خواهند 
کسی را حمایت کنند، بودجه را به آدم ها و 
شرکت های جدید اختصاص بدهند نه ایده 
جدید! در حالی که شرکت های قدیمی که 
ایده جدیدی دارند دیگر نیازی به شرکت 
سازی ندارند و به دنبال ایده جدید هستند 

و احتمال موفقیت باالتری دارند.
کالنتری می افزاید: در حوزه تسهیالت نیز 
محدودی  منابع  اینکه  دلیل  به  پارک ها 
دارند، تنها می توانند به میزان منابع، افراد 
و شرکت ها را حمایت کنند. ضمن اینکه 
صندوق نو آوری از زمانی که راه اندازی شده 
است، بیشتر از پارک علم و فناوری در این 
کمک  دانش بنیان  شرکت های  به  زمینه 
می کند و تسهیالت و مشاوره های بهتری 
به شرکت دانش بنیان می دهد، منتهی در 
زمینه ای که صندوق نمی تواند کمک کند، 
فضای استقرار است که در این زمینه نیز 
و  علم  پارک های  از  پارک های  از  برخی 

فناوری سطح کشور خوب عمل می کنند و 
برخی از پارک ها مثل پارک علم و فناوری 
بودن،  نوپا  دلیل  به  نیز  زنجان  استان 
حتی خود محل استقرار ندارد؛ چه برسد 
شرکت های  سایر  برای  بتواند  که  این  به 
کند.  فراهم  استقرار  مکان  دانش بنیان 
ضمن اینکه شرکت خود من به عنوان یک 
شرکت دانش بنیان هنوز که هنوز است 
نتوانسته است در پارک استقرار یابد و ما 
همیشه خارج از پارک علم و فناوری دفتر 

داشتیم.
شرکت  این  مسئول  مدیر  گفته  به 
دانش بنیان دولت هزینه های کالنی را در 
جهت اشتغال زایی جوانان هزینه می کند 
به طوری که شاهد هستیم دولت به ازای 
 ۲.۵ تا   ۲ حدود  مستقیم  اشتغالزایی  هر 
میلیارد هزینه می کند در حالیکه اگر این 
هزینه را در شرکت های دانش بنیان هزینه 
افزایش  اشتغالزایی  سرعت  مسلما  کند، 
وام  این در حالی است که  یافت،  خواهد 
اشتغال آفرینی شرکت های دانش بنیان را 

۳۰ میلیون تومان قرار داده است.
فضای استقرار می تواند به کمک 

شرکت های دانش بینان بیاید
کالنتری با بیان اینکه دولت هنوز فکری به 
حال واگذاری زمین به شرکت های دانش 
فضای  می دهد:  ادامه  است،  نکرده  بنیان 
شرکت های  کمک  به  می تواند  استقرار 
اساتید  اینکه  ضمن  بیاید،  دانش بینان 
پارک  در  دانشگاه ها  معموال  را  دانشگاه ها 
علم و فناوری خود فضای استقرار می دهند 
دانشگاه ها  از  بیرون  از  که  هم  آنهایی  و 
هستند، سرگردان هستند  تا یک اتفاقاتی 

در این زمینه بیفتد .
کلی  در حال  اینکه  به  اشاره  با  کالنتری 
جوانان  برای  مخصوصا  پارک ها،  فضای 
فضای بدی نیست، می گوید: منتهی به نظر 
اشتغالزایی  برای  پارک ها  فضای  می رسد 
میدانم  بعید  اقتصادی  توسعه  و  پایدار 

بتوانند کاری از پیش ببرند.
هیچ مکانی برای استقرار شرکت های 

دانش بنیان وجود ندارد
در ادامه رضا بطحائی، مدیر مسئول شرکت 
سرو پارسیان با اشاره به اینکه در استان 
شرکت های  استقرار  برای  مکانی  هیچ 
ادارات  ندارد، می گوید:  وجود  دانش بنیان 
اما  دارند  خالی  ساختمان  و  زمین  دیگر 
هیچ زمین و یا ساختمانی برای پارک علم 
و فناوری تعلق نمی گیرد. مسئولین استانی 
زمانی که وزیر و سفیر و غیره می آیند ما 
را دعوت می کنند و از ما می خواهند که 
حرف بزنیم اما خود کاری در این زمینه 
نمی کنند. این در حالی است که ظرفیت 
پارک فعلی پر شده است و هیچ زمینی 
شرکت های  به  پارک  تا  ندارد  وجود 
جدیدی که وارد می شوند زمین و محل 

استقراری بدهد.
نادیده گرفتن شرکتهای دانش بینان

وی با اشاره به اینکه سایر دستگاه و ادارات 
و  جاری  کشور  سطح  در  که  جوی  نیز 
ساری است رعایت نمی کنند و به طور کلی 
جوی در استان حاکم است که به پارک 
توجهی  هیچ  آن  فعاالن  و  فناوی  و  علم 
پارک  در  اکنون  می کند:  اظهار  ندارند، 
و  دارند  فعالیت  شرکت   1۰۰ به  نزدیک 
شاید هر کدام فروش چند میلیارد تومانی 
نیز داشته باشند اما در استان هنوز به آن 

توجه نمی شوند.
به گفته بطحائی، قوانین سفت و سخت 
استانی  ادارات  سایر  و  اجتماعی  تامین 
دانش  شرکت های  فعالیت  به  ضربه ای 
بنیان می زند تا این شرکت ها تمام تالش 
خود را می کنند که از استان زنجان بروند، 
چنانچه که ۲ سوم درآمد مالیاتی استان را 
شرکت استارتاپی »آپ« می داد اما با توجه 
به قوانین سفت و سخت و فشارهایی که 

به این شرکت دانش بنیان وارد کردند، این 
شرکت از زنجان رفت.

پارک علم و فناوری های واقع در 
دانشگاه ها تبدیل به یک حیاط 
خلوتی برای دانشگاهیان شده

که  بودجه ای  می کند:  خاطرنشان  وی 
در  واقع  فناوری  و  علم  پارک های  به 
صرف  می یابد،  تخصیص  دانشگاه ها 
تا  می شود  دانشگاهی  فعالیت  و  دانشگاه 
اینکه صرف شرکتهای دانش بنیان! و در 
در  واقع  فناوری های  و  علم  پارک  واقع 
خلوتی  حیاط  یک  به  تبدیل  دانشگاه ها 
مراکز  که  چرا  شده  دانشگاهیان  برای 
دریافت  خوبی  بودجه   اکنون  دانشگاهی 
نمی کنند اما برای شرکتهای دانش بنیان 

بودجه خوبی تخصیص می یابد.
بانک های استان شرکتهای 

دانش بنیان را حمایت چندانی 
نمی کنند

بطحائی با اشاره به اینکه بانک های استان 
حمایت  را  دانش بنیان  شرکت های  نیز 
چندانی نمی کنند، اظهار می کند: وقتی به 
بانکی مراجعه می کنید، با بهانه هایی مثل 
اینکه »شرکتهای آی.تی سرمایه ای ندارند 
و از همین جهت نمی توان بودجه ای را به 
آنها اختصاص داد«، روبه رو می شوید چرا 
این موضوع در استان تعریف نشده است 
»اسنپ«  مثل  شرکت هایی  سرمایه  که 
بابا« تنها محدود به سایت و  و یا »علی 
و سرمایه ای، خارج  است  آنها  اپلیکیشن 
از آن ندارند. در حالی که برای تخصیص 
وام به یک شرکت دانش بنیان این سرمایه 

فیزیکی مالک است.
قوانین به روز نشده

مشکل  بزرگترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  علم  پارک  بنیان  دانش  شرکت های 
مستقر  ادارت  سایر  بلکه  نیست  فناوری 
می کند:  اظهار  است،  استان  سطح  در 
بلکه  نداریم  حمایت  انتظار  ادارات  از  ما 
انتظار داریم که حداقل قوانین را در این 
قانون  اکنون  باشند  کرده  روز  به  زمینه 
را  بنیان  نوآور«، شرکتهای دانش  »ایران 
اما ما در  معاف مالیاتی معرفی می کند 
اداره مالیات و بیمه تامین اجتماعی دچار 
ارگانی  هیچ  که  چرا  می شویم  مشکل 

متولی ما نیست.
وزرات  اکنون  اینکه  به  اشاره  با  بطحائی 
که  را  نوآوری«  »کارخانه  بودجه  علوم 
به  را  است  تومان  میلیارد  در حدود ۵۰ 
این  می کند:  اظهار  می دهد،  استان ها 
بودجه برای استان اختصاص یافته است 
اما استان زنجان چون فضا ندارد، نمی تواند 
این بودجه را دریافت کند این در حالی 
است که استان هایی مثل مشهد، قزوین 
و تهران این کارخانه را افتتاح کردند اما 
کوچه  یک  خم  اندر  هنوز  زنجان  استان 

است.
دانش بنیان،  شرکت  این  مدیرعامل 
می افزاید: شرکت های دانش بنیان در لبه 
در  این  می کنند،  حرکت  تکنولوژی  مرز 
حالی که کارمندان ادارات با قانون 4۰ سال 
پیش در حال فعالیت هستند و هیچ کدام 
از این دستگاه ها نمی توانند نوآوری الزم را 
به دست بیاورند و به طور کلی برخی از 
مسائل در قوانین ادارات پیش بینی نشده 
است و این برای شرکت های دانش بنیان 
شاهد  اینکه  ضمن  است.  مشکل آفرین 
ادارات  کارشناسان  متاسفانه  هستیم 
ندارند  به روزی  اطالعات  و  کافی  دانش 
را  دانش بنیان  شرکتهای  پیشنهادات  تا 
مطالعه کنند و از این جهت یک پینهاد و 
یا پرونده بارها و بارها در ادارات می چرخد 

و در آخر نتیجه ای نمی گیرد.
بررسی  جهت  گزارش  این  ادامه  در 
برخی  سوی  از  شده  مطرح  مشکالت 
شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری 
استان، با »داود مرادخانی«، رئیس پارک 
زنجان تماس گرفته شد که ایشان پاسخ 
به این مشکالت را منوط به انتشار عملکرد 
دوران حضور خود در پارک علم و فناوری 
استان کردند که با توجه به سیاست های 
همواره  که  زنجان  صدای  رسانه ای  گروه 
حوزه های  در  مشکالت  پیگری  پی  در 
مختلف بوده و در این مسیر هیچ شرطی 
اجابت خواسته  امکان  است،  نپذیرفته  را 
غیر کارشناسی رئیس پارک علم و فناوری 
برای  پاسخی  نیز  ایشان  و  نبود  استان 

مشکالت پارک ارائه نکردند.

معرفی کتاب

همه چیز بودن
نوشته امیلی واپنیک

»می خواهید چه کاره شوید؟« این سؤالی است که در دبستان موضوع انشای 
بچه های دهه شصتی بود. خودم و بعضی از دوستان از پاسخ درمی ماندیم: 
همان قدر می خواستم پزشک بشوم که نویسنده و یک مخترع و حتی کلمه 
دانشمند هم زمانی در زبانم افتاده بودم. اما این سؤال در جوانی و میانسالی 
هم درست از سر بعضی از ماها برنمی دارد. همان هایی که دوست دارند از 
این شاخه به آن شاخه بپرند. مثال پزشک باشند، اما مربی گری فوتبال را هم 
دوست داشته باشند. ورزشکار باشند، اما استعداد خود را در بازیگری بدانند!

کتاب همه چیز بودن؛  راهنمای آنان که )هنوز( نمی دانند می خواهند چه کاره 
شوند، برای کسانی است که نمی خواهند فقط به یک موضوع بپردازند و 
از دیگر عالیق شان دست بکشند. شاید بهتر است بگویم این کتاب برای 
انسانهای کنجکاو است؛ برای کسانی که با یادگیری چیزهای جدید و خلق 

کردن و دگرگونی هویت، اشتیاق را تجربه می کنند.
معموال  چیز«،  یک  به  »چسبیدن  و  گرفتن  قرار  و  آرام  ما،  فرهنگ  در 
توصیه ای خردمندانه تلفی می شود؟ شاید شرط بقا در در آینده متالطم 

و مبهم، همین باشد.
در فرهنگ ما، عبارت »عالمه دهر« که امروزه به طعنه بیان می شود، زمانی 
به بزرگانی اطالق می شده که به علوم زمانه ی خود اشراف داشتند: ابوعلی 
سینا، شیخ نصیرالدین طوسی، جابر ابن حیان، زکریای رازی، خیام و دیگران 
از همین دسته بودند. البته با گسترش دانش انسانی، »بحرالعلوم« بودن به 
راحتی قبل ممکن نبود، اما آنچه حائز اهمیت است ارزش شمرده شدن 
این گوناگونی عالیق در گذشته بوده که امروزه به این صورت نیست. پس 
ارجحیت یافتن »تخصص گرایی« بر »کل گرایی« یک فرآیند تدریجی بوده 

است.
میتوان با نگاهی به تاریخ بشریت، این روند حرکت از کل گرایی به تخصص 
گرایی را مشاهده کرد. انسان اولیه نیازمند توانایی ها و فعالیت های متنوعی 
برای تضمین بقاء و تامین نیازهایش بود: شکار، ساخت مسکن، تهیه لباس و 
غیره. با آغاز شهرنشینی، بسیاری از امور در قالب مشاغل میان افراد جامعه 

تقسیم شد و شاهد پیدایش صنعتگران متخصص بودیم.
روند تخصصی شدن مشاغل با انقالب صنعتی و به طور خاص، با فراگیر 
شدن خطوط تولید، موجب محدودتر شدن حیطه فعالیت های کارگران شد. 
در عمل، بسیاری از کارمندان مسئولیت انجام عملیات بسیار ساده و تکراری 

را بر عهده داشتند و فراتر از آن انتظاری از آن ها نمی رفت.
اما تغییرات اساسی دهه های اخیر نیاز به بازنگری در امرکل گرایی را ایجاب 
می کنند. از یک سو، با گسترش علوم مختلف شاهد توسعه حوزه های میان 
رشته ای بوده ایم که با اختالط زمینه های متفاوت، خالق نوآوری ها و نگاه های 
نوینی بوده اند. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، دسترسی به دانش و 
روش های به روز را تسهیل کرده و امروزه یادگیری یک مهارت جدید به 
سهولت با مشاهده محتوای آموزشی در اینترنت و تمرین کردن، ممکن 

است.
رقم  صنعت  و  علم  مختلف  سطوح  در  که  کالنی  پروژه های  همچنین، 
می خورند، عالوه بر متخصصانی از حوزه های مختلف، نیازمند مدیرانی است 
که توانایی درک و برقراری ارتباط میان تیم ها را دارا باشند. از این رو، در 
دنیای کنونی نیاز و فرصت بیشتری برای ترکیب عالیق و علوم مختلف 

وجود دارد.
تذکر  ما  به  پرسش »می خواهی چکاره شوی…«  راستین  ندای  افسانه 
می دهد که ناچاریم فقط یک چیز باشیم و این یکی از دلیل های عمدهای 

است که چرا این سؤال می تواند روح و روان ما را به هم بریزد.
اما اگر در این چارچوبها نگنجیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنیم شما 
درباره چندین موضوع مختلف کنجکاوید و می خواهید در زندگی کارهای 
بسیاری انجام دهید. اگر نتوانید یا نخواهید فقط به یک مسیر حرفه ای 
قناعت کنید، ممکن است نگران شوید که برخالف همه، ندایی راستین 

ندارید و به همین خاطر، زندگی تان بی هدف است.
درواقع این طور نیست! برعکس، دلیل های بسیار جالبی برای گرایش شما 
به حرکت میان زمینه های مختلف و بلعیدن دانش و تجربه های تازه و هم 

چنین آزمودن هویت های جدید وجود دارد.
شما ممکن است چند پتانسیلی باشید. یعنی کسی که عالقه ها و فعالیت های 
خالقانه ی بسیاری دارد یا ممکن است همه چیزدان باشید، یعنی کسی که 
دربارهی چیزهای مختلف دانش بسیاری دارد یا همه کاره یعنی کسی که 
می تواند در حوزه های متنوع، کاری مقبول ارائه کند یا اصالحا اسکنر باشید، 

یعنی  فردی با کنجکاوی بسیار درباره موضوع های پراکنده فراوان!
در ببشتر فرهنگ ها و جوامع نظر خوبی در مورد آدم های چندظرفیتی که 
کارهای متفاوت انجام می دهند، وجود نارد. آنها آدمهای سست عنصری 
پنداشته می شوند که که ناتوانی شان در متعهد شدن به یک چیز نقصی 

است که نابودشان می کند.
تقریبا هر زبانی، از عربی گرفته تا کره ای، نسخه ای معادل اصطالح »همه 
 Quien mucho abarca کاره وهیچ کاره« دارد. اصطالح اسپانیایی
را در آغوش  یعنی »آن کس که چیزهای بسیاری   poco aprieta
 Devyni amatai می کشد و زور اندکی دارد«؛ در زبان لیتوانیایی جمله
desimtas badas معنای نزدیکی به این جمله دارد: »وقتی 9 حرفه 
 Mt ngh داری، دهمین آن ها گرسنگی است.« وقتی ویتنامی ها می گویند
بیان  را  اساس قضاوت هایی   cho chn , cdn hon chin ngh
می کنند که علیه ما وجود دارد: »استاد بودن در یک کار بهتر از متوسط 

بودن در 9 کار است.«
اما آیا چند پتانسیلیها واقعا در کارهای شان متوسط هستند؟ آیا آنها از دانش 
بی بهره هستند و به این دلیل از نظر اقتصادی زندگی پرمشقتی پیش رو 

خواهند داشت؟

پای درد دل شرکت های دانش  بنیان زنجان؛

هستیمامانمیبینند!
شرکت های دانش بنیان در استان با مشکالتی چون نبود سرمایه، توجه نکردن مسئوالن، نبود زیرساخت در پارک های علم و فناوری

 اختصاص نیافتن زمین برای احداث پارک و عملکرد ضعیف پارک های دانشگاهی مواجه هستند

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

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

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

 برابر رای شماره 996۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۵9۵ مورخ 99/11/۲1هیات 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 خانم مریم رضائی نیا فرزند رجب علی بشماره شناسنامه 44۰۰۰۲۸۷9۸ کد ملی 44۰۰۲۸۷9۸ صادره از 
سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4۷۰1 فرعی از 4۳1 فرعی از 64 اصلی به مساحت ۷4/6۰ متر مربع 

واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی ذولفعلی علی ویردبیگی فرزند سبز علی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵

 برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۲۰۰۳۲۳4 مورخ 1۳99/11/۰4 کالسه 1۳991144۲۷۰۰۲۰۰۰۲6۷هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرم محمدی فرزند بهرامعلی بشماره شناسنامه ۷1۰ صادره از 
خدابنده در یک باب عمارت به مساحت 1۰۰/۸4 مترمربع از پالک ۳۳۵ فرعی از یک اصلی واقع در ابهر درویش آباد 

کوچه حافظ سوم خریداری از مالک رسمی ) باکسر از مالکیت کلیه مالکین مشاعی ( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
خرمدره بخش سه زنجان ، تصرف مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص  نسبت به 
صدورسند مالکیت  متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  1- برابر رای شماره 14۰۰/۳1 مورخه14۰۰/۰1/1۷ ، مالکیت خانم سکینه کرمی زرندی به 
شناسنامه شماره1۵۲۰ کد ملي 4۲۸۵۰۰۸9۵۵ صادره زنجان فرزند خیراله ، نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
به مساحت 11۳/4۰ متر مربع از پالک شماره ۲۵14 فرعی از ۳۸ اصلی واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره 
، پرونده کالسه 1۳991144۲۷۰۰9۰۰۰۲۰۲.ضمنا پالک فوق الذکر متقاضی بایستی به میزان سه و نیم دانگ مشاع از 

ششدانگ پذیرش ثبت اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۲1 /1 14۰۰/۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۰۵ /۰۲ /14۰۰

اصغر بیگدلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

حسین کاظمی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

 سلمان قنبري
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمدره



یک شنبه   ۵   اردیبهشت   14۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۶1916 بزنیم#روز�� ] بانوان و جوانان [
خبر

آزارگر کودک  طرفدار تیم استقالل دستگیر شد

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد:

سرایت پذیری باالی کرونای هندی

خشن ترین تجاوز به حریم کودکی در خانواده و ضرورت 
آموزش و بازنگری در قوانین

ایلنا/ عملیات ۳ ساعته پلیس منجر به دستگیری متهم اصلی پرونده آزار کودکی شد طرفدار تیم فوتبال 
استقالل است.

یک کلیپ کودک آزاری روز گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر و در آن از کودکی 1۲ ساله که طرفدار 
تیم استقالل بوده، خواسته به تیم مورد عالقه اش توهین کند.

در پی انتشار این کلیپ که جریحه دار شدن افکار عمومی را در پی داشت دستورات الزم برای بررسی موضوع 
آغاز و کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی تحقیقات خود را آغاز کردند.

بررسی های اولیه نشان می داد، کلیپ مذکور در یکی از روستاهای اطراف شهرستان "داورزن" تهیه شده 
و با اقدام های اطالعاتی علمی و گسترده کارشناسان پلیس فتا استان و ماموران فرماندهی انتظامی داورزن 

مشخص شد، متهم در شهرستان "سبزوار" سکونت دارد.
با روشن شدن این موضوع فرماندهی انتظامی شهرستان "سبزوار" وارد عمل شد و در عملیاتی که کمتر از 
۳ ساعت با دستورات تخصصی مراجع قضائی به طول انجامید متهم ۲۳ ساله با اقدام های گسترده اطالعاتی 

این فرماندهی ردزنی و دستگیر شد.
اعترافات اولیه متهم حاکی از آن بود کلیپ تهیه شده از کودک 1۲ ساله مربوط به تابستان 1۳99 بوده و 
بنابر اظهارات متهم صرفا برای سرگرمی و جلب توجه چند ساعت قبل از دستگیری اش در صفحه اینستاگرام 

منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش متهم با انتقال از شهرستان "سبزوار" به "داورزن" برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی معرفی شده است.

ایسنا/ عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به قدرت انتقال باالی جهش هندی 
ویروس کرونا، گفت: توصیه اکید ما لغو کلیه پروازهای رفت و برگشت به هند است تا زمانی که 

اطالعات بیشتری از این جهش به دست بیاوریم.
ویروس  این  گفت:  هند،  در کشور  کرونا  ویروس  درباره جهش جدید  مردانی  مسعود  دکتر 
هندی دو جهش کروموزومی دارد و به عنوان ویروس جهش یافته هندی قلمداد می شود که 
می تواند در کشور ما فاجعه ای به فاجعه های قبلی اضافه کند به همین دلیل توصیه اکید ما 
لغو کلیه پروازهای رفت و برگشت به هند است تا زمانی که اطالعات بیشتری از این جهش 

به دست بیاوریم.
وی افزود: بر اساس گفته هندی ها انتقال این نوع جهش یافته از ویروس بسیار سریع است. این 
در حالی است که نمی دانیم واکسن های کرونایی که اکنون تزریق می کنیم یا کسانی که پیش تر 

کرونا گرفتند نسبت به ویروس جدید هم ایمنی خواهند داشت یا خیر.
به گفته مردانی، درمورد میزان مرگ و میر جهش هندی ویروس هنوز اطالعات بیشتری در 

دسترس نیست.
این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: افرادی که تا زمان لغو پروازها از هند به ایران 
می آیند باید مورد بررسی کرونای جهش یافته کروموزومی هندی و تحت کنترل و نظر وزارت 
بهداشت قرار گیرند اما، بهترین راه جلوگیری از بروز این ویروس در کشور لغو سفرها از هند 

است.

ایسنا/ مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در یادداشتی به بهانه حادثه مرگ کودک 1۷ ماهه 
بر لزوم آموزش همه جانبه خانواده ها و افزایش آگاهی کودکان تاکید کرد.

طاهره پژوهش در این یادداشت با عنوان »خشن ترین تجاوز به حریم کودکی در خانواده  و ضرورت 
آموزش و بازنگری در قوانین« نوشت: کودکان توانایی مراقبت از خودشان را ندارند و تا زمان بزرگسالی 
نیازمند حمایت و مراقبت خانواده و جامعه برای بقا و رشد همه جانبه هستند. بر اساس ماده 6 پیمان 
نامه حقوق کودک کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت می  شناسند و بقا و رشد کودک 
را تا حد امکان تضمین خواهند کرد. پیمان نامه در ماده 1۸ از دولت ها می خواهد که مساعدت الزم 
را به والدین و سرپرستان قانونی در جهت ایفای مسئولیت  هایشان برای پرورش کودک عرضه کرده و 

توسعه موسسات، تسهیالت و خدمات برای مراقبت از کودکان را تضمین کنند.
وی در ادامه آورده است: اکنون که سه روز از حادثه دردناک مرگ ساناز- کودک 1۷ ماهه - بر اثر 
تجاوز پدر گذشته است، پلیس تهران اعالم کرده است که پدر افغانی و روانی بوده است. الزم به ذکر 
است که ملیت و وضعیت پدر نافی حق حمایت همه جانبه از کودک و خانواده  اش نیست. چنین نگاه 
هایی تنها شرایط را دشوارتر می کند و از مسئولیت جامعه و دولت از سویی و هولناک بودن مساله از 

سوی دیگر نمی  کاهد.
وی در ادامه نیز نوشته است: فاجعه دردناک ساناز  در شرایطی اتفاق می  افتد که بیماری کرونا نزدیک 
به دو سال است مردم را خانه نشین کرده و مشکالت متعددی را به جامعه تحمیل کرده است. شرایط 
دشوار اقتصادی، فقر و تورم زندگی خانواده های زیادی را تحت فشار و گاه از هم پاشیدگی قرار داده 
است، در چنین شرایطی خشونت عریان بر کودکان و خانواده ها می تازد و انواع فشارها و بیماریهای 

روانی قد علم می  کند.
در روزهای اوایل فروردین که باید به کودکان مهربانی، شکوفه و عیدی هدیه شود، پرونده زندگی ساناز 
بسته می  شود، به دو کودک در ترکمن صحرا تجاوز می  شود، پرونده هایی در بیمارستان ها بسته می  
شود و پرونده  هایی در زندان ها باز می شود و کودکانی سرخورده از خشم بزرگساالن، جانشان، روانشان 

و آینده اشان را از دست می دهند.
در ادامه یادداشت مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان در ادامه به قوانین نیز اشاره کرده و آورده است: 
قوانین که رسالت شان حمایت از افراد ضعیف و کودکان است، خانواده را تحت پوشش اقتدار پدری قرار 
داده است و زمان درازی تا تبدیل قدرت پدری به اختیارات پدری وجود دارد. در جوامعی که قوانین 
جنبه پیشگیرانه ندارند و اقتدار پدری حاکم است )چنانکه در مورد قتل رومینا شاهد بودیم( نیاز به 
آموزش همه جانبه به خانواده ها )فرزندپروری، آشنایی و شناخت پدیده کودک آزاری و به ویژه کودک 
آزاری جنسی( و کودکان اولویت اول است. تلویزیون به عنوان رسانه ملی مسئولیت در دسترس قرار 
دادن آگاهی به خانواده ها و کودکان را دارد. ضرورت دارد که از تجربه های سایر کشورها در این زمینه 
استفاده کنیم و آموزش را از مدارس آغاز کنیم، چنانکه در سایر کشورها این تجربه پاسخ مثبت داده 
است. آموزه های اخالقی و دینی نیز با مورد توجه قرار دادن امر دیه خواهان مبارزه با آزار جسمی و 

مجازات آزارگر شده است.
پژوهش در پایان نیز نوشته است: خانه های امن برای کودکان، در دسترس قرار دادن کمکهای روانی و 
مشاوره رایگان، شناسایی کودک  آزاران جنسی و ایجاد بانک اطالعاتی از آنان، اصالح قوانین و مجازاتهای 
بازدارنده متناسب با جرم ) با اینکه سوءاستفاده جنسی از کودکان جرم انگاری شده است ولی مجازات 
متناسب با جرم در نظر گرفته نشده است، عالوه بر آنکه اثبات جرم در این زمینه با مشکالت متعددی 
روبرو است(، تامین امنیت و مایحتاج زندگی خانواده ای که با چنین مشکالتی از سوی پدر مواجه 
است،تسهیل و بسترسازی برای فعالیتهای شبکه های حمایتی از کودکان از جمله اقداماتی است که می  

تواند در کاهش تجاوز و آزار جنسی موثر باشد.  

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا 
بر ضرورت نظارت سازمان غذا و دارو بر واردات واکسن کرونا توسط 
شرکت های خصوصی برای جلوگیری از تخلف، داللی و فروش 

واکسن با قیمت باال تاکید کرد.
»سرهنگ علی محمد رجبی« رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
ایلنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  ناجا  فتا  پلیس  سایبری  جرائم  از 
درباره اقدامات انجام شده در سال 99 برای مقابله با سایت های 
شرط بندی گفت: در سال 1۳99 با توجه به شیوع کرونا و اینکه 
استفاده مردم از فضای مجازی بیشتر شد، به ویژه در اوایل سال 99 
در بازه زمانی قرنطینه، گروه های فعال در حوزه قمار و شرط بندی 
در قالب بالگرهای اینستاگرامی که عمدتا از صفحات غیراخالقی 
استفاده می کردند، فعالیت گسترده ای را آغاز و به فضای عمومی 

جامعه منتقل کردند.
انسداد سایت های شرط بندی در سال 99 

وی با بیان اینکه پلیس فتا نیز همزمان فعالیت خود را در این 
زمینه تشدید کرد، ادامه داد: عالوه بر اینکه در سال های گذشته 
به طور شبانه روزی با این سایت ها برخورد می کردیم، اما با توجه 
به شرایطی که در سال 99 پیش آمد، برخورد با این سایت ها در 
اولویت بیشتر قرار گرفت و به طور شبانه روزی بخش زیادی از 

سایت های این افراد مسدود شد.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا تصریح کرد: همچنین گروه های متعددی از افرادی که در 
داخل کشور این ها را پشتیبانی مالی می کردند و امکان تراکنش 
مالی را برای این افراد فراهم می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. 
در کنار این همکاری خوبی با بانک مرکزی را شروع کردیم و این 
همکاری ها در سال 99 تشدید و منجر به این شد که بانک مرکزی 
در الگوهای تشخیص قمار و شرط بندی در سیستم مالی ورود 
پیدا کرده و الگوریتم هایی را در این جا طراحی کرد که در نهایت 
مشارکت  قمار  در  که  افرادی  کارت  های  و  حساب ها  توانستند، 
داشتند را شناسایی و با آن ها برخورد صورت گرفت. همچنین 
با  که  شد  شناسایی  اقدام  همین  در  سازمان یافته ای  گروه های 

همکاری پلیس این افراد تحویل مقامات قضایی شدند.
پیگیری بین المللی مجرمان در حوزه قمار 

در  فتا  پلیس  بین المللی  اقدامات  به  اشاره  با  رجبی  سرهنگ 
برخورد با سایت های شرط بندی گفت: اقدام و پیگیری بین المللی 
مجرمان حوزه قمار در دستورکار پلیس فتا است که برای نمونه با 
پیگیری های بین المللی یکی از فعاالن این حوزه به کشور مسترد 
شد. همچنین برای برخورد با خانمی که در الیو اینیستاگرامی با 
یک نوجوان 14 ساله صحبت می کرد، پیگیری های زیادی انجام 

شد.
و  قمار  حوزه  در  فتا  پلیس  اقدامات  مجموعه  به  اشاره  با  وی 
شرط بندی، خاطرنشان کرد: این اقدامات اعم از تشدید برخورد 
برای مسدودسازی سایت ها، تشدید برخورد با افرادی که در این 
در  که  گروه هایی  با  برخورد  تشدید  داشته اند،  فعالیت  سایت ها 

داخل کشور جریان مالی را برای این افراد فراهم کرده و فرآیند 
است.  بوده  می کردند،  تسهیل  افراد  این  برای  را  مالی  تراکنش 

همچنین پیگیری بین المللی از طریق اینترپل انجام شده است.
از جرائم سایبری  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رییس  گفته  به 
پلیس فتا ناجا خوشبختانه توجه رسانه ها به اهمیت سایت های 
قمار و شرط بندی بیشتر شد و این نشانه خوبی است که در حوزه 
فرهنگ سازی و در حوزه مقابله با قمار در فضای رسانه ای کشور 

بیشتر فعالیت کنیم تا افراد کمتری در این حوزه درگیر شوند.
مقابله با خرید و فروش دارو در طرح پانچی آ

درباره  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  رجبی  سرهنگ 
عملیات طرح پانچی آ گفت: طرح پانچی آ یک طرح بین المللی 
است که هر ساله به صورت مشترک و هماهنگ بین پلیس های 
انجام  بهار  در  عملیات حدودا  این  می شود.  انجام  دنیا  سایبری 
می شود. سال گذشته دوازدهمین مرحله طرح پانچی آ با مشارکت 
پلیس فتا انجام شد. این طرح متمرکز بر فروش غیرقانونی دارو 
است. وی درباره اقدامات انجام شده در پلیس فتا برای برخورد با 
تخلفات کرونایی در فضای مجازی گفت: به واسطه فضای کرونایی 
مواد  با کمبود ماسک،  آن  اوایل  در  و  داشتیم  که در سال 99 
ضدعفونی کننده و برخی داروهای ویژه درمان کرونا مواجه بودیم، 
شاهد بودیم که سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی سعی 
کردند در قالب قاچاق کاال و احتکار از این فضا سوءاستفاده کرده 
و اقالم را گران تر به مردم عرضه کنند، این باعث شد که عالوه بر 
حوزه تخصصی پانچی آ که مربوط به دارو و فروش غیرقانونی دارو 
در فضای مجازی است، ما موضوع برخورد با احتکار کنندگان و 
فروشندگان غیرقانونی ماسک و مواد ضدعفونی کننده را در دستور 
کار قرار دهیم. اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفت 
و امسال هم برابر برنامه و تقویم سالیانه برنامه عملیات پانچی آ را 
اجرا خواهیم کرد و متمرکز بر دارو هستیم و با توجه به تزریق 
واکسن کرونا احتمال بحث واکسن را نیز در این طرح پیگیری 

خواهیم کرد. 
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا 
تصریح کرد: البته قبل از اجرای طرح پانچی آ موارد مختلفی از 
تبلیغ غیرقانونی واکسن که عمدتا به صورت کالهبرداری مطرح 
می شد را در پلیس فتا پیگیری کرده و برای این موضوعات نیز 
پرونده هایی تشکیل و در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. 
البته برای اینکه با ورود شرکت های خصوصی برای واردات واکسن 
دچار بهم ریختگی بازار نباشیم، قطعا نیاز است که سازمان غذا و 
دارو به صورت متمرکز و به صورت دقیق در این حوزه ورود کرده 
و مراقبت الزم را از مبدا در این حوزه داشته باشند، تا اینکه شاهد 
تخلف و داللی واکسن، واکسن تقلبی یا فروش واکسن با قیمت 

بسیار باال در بازار نباشیم. 
کاهش حجم جرائم مالی با استفاده از رمز پویا

رجبی در پاسخ به این سوال که با استفاده از رمز پویا چقدر جرائم 
در این حوزه کاهش پیدا کرده است، گفت: تا قبل از اینکه رمز 

پویا در کشور مورد استفاده قرار گیرد، تقریبا سالیانه شاهد دو برابر 
شدن جرائم در این حوزه بودیم، یعنی نزدیک به دو برابر جرائم 
سایبری در کشور افزایش پیدا می کرد. خوشبختانه با آمدن رمز 
پویا این روند کاهش داشته، یعنی علیرغم اینکه فضای کرونا در 
کشور باعث افزایش خریدهای اینترنتی شده بود، اما با این حال 
شاهد رشد جرائم نسبت به سال قبل در مجموع نبودیم، البته 

درصد موفقیت استفاده از رمز پویا باید محاسبه شود. 
تاثیر مثبتی در  ادامه داد: در مجموع فعال شدن رمز پویا  وی 
کاهش پرونده ها داشته و ضمن اینکه تعداد پرونده ها کاهش پیدا 
کرده و همچنین حجم مالی جرائم نیز به شدت کاهش پیدا کرده 
است، چراکه در حال حاضر در قالب رمز پویا اگر فرد اشتباه هم 
کند، در یک مرحله گرفتار مجرمان می شود و تعدد پیدا نمی کند 
در صورتی که در گذشته فرد با از دست دادن رمز دوم کارت خود 
تمام موجودی حساب خود را از دست می داد و با حجم زیادی از 

تراکنش ها در این موضوع شاهد بودیم. 
جرائم مالی باالترین جرائم فضای سایبری

از جرائم سایبری  پیشگیری  و  تشخیص  مرکز  رییس  گفته  به 
پلیس فتا ناجا بیشترین فراوانی جرم مربوط به جرائم مالی بوده 
است، بعد از گروه جرائم مالی که شامل انواع فیشینگ و اسکیمر 
و کالهبرداری های اینترنتی می شود، متاسفانه شاهد جرائم بر 
علیه افراد بوده ایم و این نکته بسیار مهمی است که باید به آن 

توجه شود. 
وی با توضیح درباره جرائم علیه افراد گفت: گروه جرائمی که به 
هتک حیثیت، آزار و اذیت اینترنتی و افشای اطالعات خصوصی 
افراد وابسته می شود در این گروه جرائم که به آن جرائم علیه افراد 
گفته می شود، تعلق دارد. این گروه جرائم متاسفانه در سال 99 
به نسبت سال قبل یک روند افزایشی داشته است و این نشان 
می دهد که با توجه به افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی متاسفانه موضوع امنیت به طور جدی به آن توجه 
نمی شود و مردم مهارت الزم برای حفظ امنیت اطالعات شخصی 

خود را ندارند.
افزایش جرائم علیه افراد

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا تصریح کرد: همچنین ابزارها و نرم افزارهای مناسب امنیتی 
متاسفانه در بین مردم رایج نیست و ما جزو یکی از کشورهای 
آلوده دنیا در حوزه بدافزارها هستیم. یک بخشی از اقدامات این 
بدافزاراها سرقت اطالعات از تجهیزات هوشمند است. این روند 
اگر ادامه پیدا کند، می تواند نگران کننده باشد، چراکه در جرائم 
مالی نهایتا فرد یک مبلغی را از دست می دهد که می شود با کار 
و تالش آن مبلغ را جبران کرد، اما در حوزه جرائم علیه افراد که 
منجر به هتک حیثیت و افشای اطالعات خصوصی افراد هستیم، 
این جرم یک جرم دامنه دار است و آثار و تبعات منفی آن بسیار 
زیاد است و می تواند مشکالت و آسیب های اجتماعی زیادی را به 

دنبال داشته باشد. 

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد: گروهی از جرائم هستند که وقتی 
شکل می گیرند، می تواند منجر به طالق و فروپاشی خانواده شود و 
حتی ممکن است باعث آسیب دیدن نوجوان شده و این افراد برای 
سال ها گرفتار مشکالت روحی و روانی شوند و حتی ممکن است 
سرنوشت و آینده این افراد را تحت تاثیر قرار دهند و جای نگرانی 
در این زمینه وجود دارد و باید توجه ویژه ای به آن شود، چراکه در 
شرایط کرونا باعث شد دانش آموزان به فضای مجازی وارد شوند و 
ورود دانش آموزان به فضای مجازی مشکالتی را به همراه دارد و 

می تواند آسیب های اجتماعی به همراه داشته باشد.
راه اندازی پویش کودکان سایبری

وی ادامه داد: همچنین عالوه بر آسیب های اجتماعی در خصوص 
هتک حیثیت و افشای اطالعات و آزار و اذیت های اینترنتی، این 
نوع جرائم می تواند باعث موضوعاتی مانند مومو شود که به عنوان 
یک موضوع جهانی مطرح شد و حجم گسترده ای در ایران دامنه 
باشد، چراکه  کننده  نگران  می تواند  موضوعات  این  و  کرد  پیدا 
ممکن است دانش آموزان به واسطه استفاده زیاد از فضای مجازی 
اینترنتی و دچار رخوت و کسلی ناشی از فضای  گرفتار اعتیاد 
مجازی شوند و در سال 14۰۰ نیاز است که به طور ویژه به حوزه 
کودکان در این زمینه توجه شود البته پلیس فتا در سال گذشته 
با راه اندازی پویش کودکان سایبری در بهمن ماه سعی کرد در حد 
توان خود این موضوع را در فضای رسانه ای کشور برجسته کند که 
با توجه به ورود دانش آموزان به فضای مجازی حتما باید به حوزه 
به طور جدی توجه شود چراکه آسیب ها و جرائم حوزه کودک و 
نوجوان می تواند سرنوشت کشورمان را تحت تاثیر قرار دهند و اگر 
ما از این موضوع بی توجه باشیم ممکن است در تربیت نسل بعدی 

دچار مشکل شویم. 
اقدامات پلیس فتا در حوزه تخلفات انتخاباتی

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا 
ناجا همچنین درباره تخلفات انتخاباتی گفت: برابر ادوار گذشته 
انتخابات، پلیس فتا وظایفی که قانون در حوزه تخلفات انتخاباتی 
در نظر گرفته است را پیگیری خواهد کرد. تبلیغات پیش از موعد 
و مباحثی که منجر به تخریب کاندیدا و هتک حیثیت کاندیدا 
می شود و شایعات در فضای مجازی از جمله موضوعاتی است که 

توسط پلیس فتا رسیدگی می شود.
سرهنگ رجبی تصریح کرد: بخشی از این رسیدگی ها، رسیدگی 
پیش دستانه است یعنی براساس جرائم مشهود اتفاق می افتد و 
برخی نیز نیاز به دستور مقام قضایی دارد. پلیس فتا مانند ادوار 
گذشته در حوزه انتخابات ورود می کند و تالش می کند تا یک 

انتخابات سالم با مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه عمده مشکالت ما مربوط به شورای شهر است، 
خاطرنشان کرد: البته فضای انتخاباتی شکل نگرفته است و در 
حال حاضر فضای رسانه ای در حوزه انتخابات یک فضای مناسب 
است و هنوز شاهد فعالیت های خارج از برنامه و خارج از ضوابط 

قانونی نیستیم.

یک روانشناس گفت: عدم توانایی در کنترل هیجانات منفی نظیر 
استرس و اضطراب به دو عامل ژنتیک و آموزش الگوهای رفتاری 
مبتنی بر ترس و اضطراب باز می گردد. گاهی به دلیل وراثت و 
ژنتیک زمینه اخالالت اضطرابی در فرد وجود دارد و گاهی کنترل 
این هیجانات در موقعیت های تنش زا از سوی والدین به فرزندان 

آموزش داده نشده است.
فرنگیس شریفی باستان در گفت وگوبا ایسنا، بابیان اینکه سبک 
مقابله با موقعیت های استرس زا و تنش زا برای هر فردی متفاوت 
است، اظهار کرد: به طور کلی دو سبک مواجهه با موقعیت های 
استرس زا اعم از رویکرد هیجان مدار و رویکرد مساله مدار  وجود 
دارد.  وی ادامه داد: طبیعتا هر فردی هنگام مواجهه با شرایط 
تنش زا که بقای او را تهدید می کند به تخلیه هیجانات نیازمند 

با گریه کردن در همان موقعیت، ترک کردن  افراد  است. گاها 
محیط، پیاده روی، نوشتن مسائل بر روی کاغذ و... این هیجانات 
را ابراز می کند و پس از تخلیه این هیجانات می توانند از راهبرد 

مقابله ای مساله مدار استفاده کنند.
این روانشناس با اشاره به غریزه بقا در انسان ها، تصریح کرد: به طور 
کلی تمامی انسان ها در مواجهه با چنین موقعیت های تنش زایی 
سعی در مقابله دارند و این عکس العمل را یا از طریق جنگ با 

مساله و یا از طریق گریز نشان می دهند. 
به گفته وی، با فعال شدن سیستم سمپاتیک تمام افراد )عالئمی 
نظیر تپش قلب باال، سرخ شدن چهره، افزایش جریان خون در 
عضالت پیرامونی و...(  در مواجهه با چنین شرایطی، افراد آماده 
جنگ با مساله و حل آن می شوند. در عین حال در مقابل آن با 

فعال شدن سیستم مهاری، بدن شروع به کاهش استرس و آرام 
کردن فرد می کند.

شریفی باستان ادامه داد: برخی افراد چالش را دوست دارند، وارد 
مساله می شوند و سعی در رفع آن دارند. برخی نیز راهکار گریز 
از مساله را انتخاب می کنند و این فرار را به اشکال مختلفی نظیر 
گریه کردن، فرار کردن، تسلیم شدن و... نشان می دهند که سطح 
اضطراب باال هنگام پاسخ دادن و حل کردن موقعیت تنش زا  علت 
چنین واکنشهایی است. این روانشناس افزود: در چنین شرایطی 
سطح اضطراب افراد به قدری باال می رود که واکنشهای هیجانی 
تنظیم  چراکه  می دهد  نشان  خود  از  کردن  گریه  نظیر  صرف 
هیجانی را نیاموخته اند. مدیریت هیجانات منفی نظیر استرس و 
اضطراب مهارتی است که باید افراد بیاموزند. افراد ابتدا باید عالئم 

هیجانی نظیر خشم و غم و نگرانی و ترس، عالئم شناختی نظیر 
اینکه آیا من توانمند هستم یا یک بازنده؟ و عالئم رفتاری نظیر 
گریز از مواجهه با مساله را در خود شناسایی کنند و سپس به رفع 
آنها بپردازند.  وی با اشاره به اینکه افراد دارای بهداشت روان با 
قرار گیری در یک موقعیت تهدید آمیز ابتدا بررسی می کنند که 
آیا این تهدید واقعی و یا خیالی است، تصریح کرد: ابتدا باید آن 
موقعیت تهدید آمیز را بررسی کرد که درصد و میزان خطر زایی 
و اضطراب واقعی آن چقدر است، سپس با راهکارهایی کوتاه مدت 
نظیر جایگزین کردن افکار مثبت بجای افکار منفی، نفس عمیق، 
نوشتن مسائل، پیاده روی و... هیجانات خود را تخلیه کرد تا بتوان 
پاسخ متناسب با موقعیت را ابراز کرد. این راهکارهای کوتاه مدت 

کمک می کند افراد در لحظه عملکرد مثبتی داشته باشند.

افزایشجرائمعلیهافراددرفضایمجازی

چگونهدرمواجههباموقعیتهایتنشزاهیجاناتخودراکنترلکنیم؟

مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 
یکی از تاثیرات کرونا بر موضوع مواد مخدر را افزایش قیمت مواد 
مخدر و به دنبال آن هجوم معتادان به سمت مراکز درمان اعتیاد 
عنوان کرد و گفت: افرادی که به سمت مراکز ترک اعتیاد مراجعه 
می کنند، الزاما به این مفهوم نیست که می خواهند اعتیاد را ترک 
کنند؛ به دلیل اینکه افرادی تریاک مصرف می کردند و اکنون 
این ماده گران و ناخالص است، به منظور دریافت شربت تریاک 
از مراکز کاهش آسیب و درمان که مطمئنا ارزان و خالص است، 
قصد دارند تریاک را با قیمت مناسب تر و خیال راحت تر استفاده 

کنند.
توضیحاتی  ارائه  ضمن  تویسرکان منش  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
درخصوص تاثیر شیوع کرونا بر روی میزان شیوع اعتیاد در کشور 
بیان کرد: در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد، گرچه برخی 
در جلسات  دارد.  بین المللی وجود  گزارشات  و  ملی  مشاهدات 
اخیری هم که با سازمان های بین المللی و منطقه ای داشتیم، همه 
کشورها عنوان می کردند که کرونا روی بحث اعتیاد هم از جهت 
درمانی و هم پیشگیری )به دلیل منع تجمعات دیگر نمی توان 
آموزش های حضوری برگزار کرد و دانشجویان و دانش آموزان از 
دسترس خارج شده اند و درمان های گروهی نیز متاثر شده اند( 

تاثیر منفی گذاشته است.
وی افزود: همچنین به دلیل قرنطینه و ماندن افراد در خانه، کشف 

معتادان توسط خانواده ها زیادتر شده است.
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 
نظر  به  شهودی  و  غیررسمی  آمارهای  بخش  در  شد:  یادآور 

و  اقتصادی  های  آسیب  و  بیکاری  مانند  اجتماعی  آسیب های 
اجتماعی ناشی از کرونا تاثیر منفی بر روی شیوع اعتیاد گذاشته 
از کجا به کجا  اینکه به طور مستند وضعیت  اما درباره  است، 
رسیده، چنین آماری نداریم و هنوز چنین پیمایشی انجام نشده 

است. 
تویسرکان منش در ادامه به تاثیرات دیگر شیوع کرونا بر روی 
موضوع اعتیاد پرداخت و با اشاره به اینکه شیوع کرونا موجب 

تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد سنتی و افیونی )مانند 
تریاک و هروئین که نیاز به فرآوری و ترانزیت داشت(، به سمت 
مواد صنعتی و روانگردان )مانند شیشه و حشیش که تولید آن در 
هر کشوری راحت تر است(، شده است، گفت: لذا نگرانی که وجود 

دارد تغییر الگوی مصرف از سنتی به صنعتی است.
وی یادآور شد: در اوایل شیوع کرونا نیز نگرانی هایی در دنیا و 
ایران وجود داشت که مبادا شیوع رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد 

تزریقی را افزایش دهد.   
مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 
یکی دیگر از تاثیرات کرونا بر روی موضوع مواد مخدر را افزایش 
موجب هجوم  افزایش  این  گفت:  و  دانست  مخدر  مواد  قیمت 

معتادان به سمت مراکز درمان اعتیاد شده است. 
وی با اشاره به هجوم معتادان به سمت مراکز درمان اعتیاد گفت: 
افرادی که به سمت مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند، الزاما به 
این مفهوم نیست که می خواهند اعتیاد را ترک کنند؛ به دلیل 
اینکه افرادی تریاک مصرف می کردند و اکنون این ماده گران و 
ناخالص است، به منظور دریافت شربت تریاک از مراکز کاهش 
آسیب و درمان که مطمئنا ارزان و خالص است، قصد دارند تریاک 
را با قیمت مناسب تر و خیال راحت تر استفاده کنند. البته این هم 
موضوع بدی نیست یعنی به جای اینکه به سمت اعتیاد تزریقی یا 
به دنبال ساقی و ارتباط با فروشنده بروند، به بهانه دریافت شربت 
تریاک به مراکز مراجعه می کنند و اگر به نوعی درمانگران زیرک 
باشند، این افراد را وارد پروسه روانشناسی و درمان می کنند و آرام 
آرام روی افکارشان کار کنند تا به هدف نهایی که پاک بودن و 

کنار گذاشتن مواد است، برسیم.
تویسرکان منش در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی 
این مدت )در دوران کرونا( چه قشری به سمت مصرف موادمخدر 
رفته اند؟ نیز اینطور توضیح داد: اغلب این افراد جز قشر آسیب پذیر 
هستند. زمانی که دسترسی به مواد کاهش می یابد الگوی مصرف 
تغییر می کند و زمانی که آسیب های اجتماعی مانند بیکاری افراد 

ایجاد می شود شیوع بیشتر می شود.

افزایشکشفمعتادانتوسطخانوادههادرایام»قرنطینه«
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ادامه همه گیری کرونا و برخی موانع که سد راه وزارت ورزش 
برای انتخابات سروقت قرار گرفته، می طلبد تا یکی از آخرین 
آئین نامه های ابالغی وزیر ورزش در رابطه با انتخاب روسا مجدد 

بررسی و تغییر کند.
به گزارش مهر، وزارت ورزش که سال گذشته مجمع انتخاباتی 
برای تعیین رئیس را در مورد 11 فدراسیون )بدون احتساب 
فوتبال( به سرانجام رساند، پروسه انتخاباتی فدراسیون ها در سال 
جاری را با اسکیت و نام نویسی از کاندیداهای این فدراسیون 

آغاز کرده است.
این وزارتخانه نام نویسی از متقاضیان ریاست در دو فدراسیون 
ژیمناستیک و تیراندازی را هم در برنامه دارد به گونه ای که 
بتواند پیش از اتمام دولت فعلی روسای جدید این سه فدراسیون 

را مشخص کند.
بهمن محمدرضایی، زهرا اینچه درگاهی و علی دادگر که به 
ترتیب ریاست فدراسیون های اسکیت، ژیمناستیک و تیراندازی 
را بر عهده دارد هنوز چندماه تا پایان دوره ریاست خود فاصله 
دارند اما وزارت ورزش از آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها و بند 
قانونی که ثبت نام از کاندیداها در فاصله ۷۵ روز پیش از پایان 
دوره ریاست را مجاز کرده برای اقدام زود هنگام در رابطه با 
در  اینگونه  تا  است  کرده  استفاده  فدراسیون ها  این  انتخابات 
ماه های پایانی دوره مسعود سلطانی فر تکلیف روسای جدید را 

در این سه فدراسیون مشخص کند.
همین آئین نامه اما دست و بال وزارت ورزش را برای رسیدگی 
به انتخابات برخی دیگر از فدراسیون ها که در نوبت انتظار برای 
به گونه ای که مشخص  دارند، بسته است  قرار  تعیین رئیس 
نیست مجمع انتخاباتی برای این فدراسیون ها که بعضاً بیش 
از یک سال از وضعیت معلق آنها می گذرد، چه زمانی برگزار 

خواهد شد.
آئین نامه نحوه انتخاب روسای فدراسیون ها به تاریخ 14/6/96 
مجمع  ریاست  که  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  توسط 
انتخاباتی همه فدراسیون ها را هم بر عهده دارد، ابالغ شد. این 
آئین نامه که اقدام انتخاباتی در فاصله ۷۵ روز پیش از پایان 
مجمع  اعضای  از  گیری  رای  بر  کرده،  مجاز  را  ریاست  دوره 
به صورت حضوری هم تاکید دارد. همین الزام بر رای گیری 
حضوری بزرگترین مانع قانونی است برای بسامان کردن وضعیت 
فدراسیون ها در این ایام که ممنوعیت هایی کرونایی گسترده تر 

از همیشه شده است.
شطرنج یکی از فدراسیون هایی است که از ماه ها پیش در کش 
و قوس انتخاباتی قرار دارد. دوره ریاست قبلی فدراسیون شطرنج 
که در اختیار مهرداد پهلوان زاده بود اسفندماه سال 9۷ به پایان 
رسید اما به خاطر برخی مسائل حاشیه ای که منجر به ابطال 
ثبت نام های اولیه و اعالم نام نویسی دوباره از کاندیداها شد و 
تا مات شدن یکی از نامزدها هم ادامه داشت، تعیین متصدی 

جدید شطرنج به زمانی موکول کرد که هنوز فرا نرسیده است.
دو فدراسیون دوچرخه سواری و پهلوانی و زورخانه ای هم از 

بهمن ماه سال گذشته )6 و 1۰ بهمن ماه( با اتمام دوره قانونی 
روسای قبلی وارد پروسه انتخاباتی شدند اما با وجود نام نویسی 
از کاندیداهای ریاست مشخص نیست چه زمانی این پروسه آنها 

به نقطه پایانی برسد.
البته در مورد شطرنج، دوچرخه سواری و پهلوانی و زورخانه ای 
اینگونه عنوان می شود که هنوز نتیجه تایید صالحیت نهایی 
اما  نشده  اعالم  صالح  ذی  مراجع  سوی  از  آنها  کاندیداهای 
برفرض که این اعالم رای امروز انجام شود باز هم وزارت ورزش 
حرکت دست و پا بسته ای در تعیین زمان مجامع انتخاباتی این 

سه فدراسیون خواهد داشت.
به جز کرونا که تا اطالع ثانوی مانع از تجمعات خواهد بود، ماه 
رمضان و مشکل دار شدن روزه اعضای مجمع در صورت سفر 
هم عامل بازدارنده دیگری است در برگزاری مجامع انتخاباتی تا 
یک ماه آینده؛ این در حالی است که اگر آئین نامه نحوه انتخاب 
رئیس اجازه رای گیری غیرحضوری و آنالین را بدهد، وزارت 
ورزش می تواند مجمع انتخاباتی فدراسیون ها را - به شرط در 
اختیار داشتن تاییدیه صالحیت کاندیداها- به موقع برگزار کند 
نه به گونه ای که بسامان شدن وضعیت آنها در گرو مهیا شدن 
شرایط و اما و اگرها قرار بگیرد. به هر حال سال گذشته هم 
در یک مقطع زمانی قابل توجه برگزاری مجامع انتخاباتی به 
دلیل منع تجمع افراد )کرونا( متوقف شد در حالی که وزارت 
ورزش در شرایط مختلف و در صورت نداشتن محدودیت در 
رای گیری حضوری افراد می تواند پیگیر دیگر امور الزم باشد 
تا مانع سردرگمی طوالنی مدت فدراسیون ها شود. این مهم هم 
نیازمند بررسی دوباره آئین نامه نحوه انتخاب رئیس فدراسیون 
هاست که باید با نظارت خوِد وزیر ورزش انجام و تغییرات الزم 

در آن اعمال شود تا توسط وی ابالغ شود.

آئیننامه»خودنوشته«مانعبرگزاریانتخاباتریاستسهفدراسیون
خبر

المپین و ستاره سابق تیم  ملی بوکس ایران که مدال طال و نقره 
آسیا را در کارنامه دارد، از عملکرد فدراسیون  و حمایت هایی که 

برای رای آوردن ثوری در انتخابات شد، به شدت انتقاد کرد.
بیژن باتمانی المپین سابق بوکس ایران در گفت و گو با ایسنا، 
درباره نتایج تیم بوکس جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
۲۰۲1 لهستان گفت: عملکرد بوکسورها را نمی شود زیر سوال برد 
چون  در مجموع خوب بودند. اما به  نظر من وقتی یک گروهی 
می خواهند کاری انجام دهند باید همه عضوها قوی باشند، وقتی 

یک عضو ضعیف است همه چیزی بهم می ریزد.
او ادامه داد: االن در فدراسیون بوکس رئیس فرد خیلی ضعیفی 
است، در واقع ضعیف ترین کاندیدایی که احتمال رأی داشت او 
بود که رأی آورد. متاسفانه خیلی ها به  ثوری  کمک کردند که 

رئیس شود. 
پیشکسوت و ستاره سابق تیم  ملی بوکس ایران گفت: ثوری وعده 
وعیدهای زیادی داد و حرف از پول و اسپانسر میلیاردی می زد که 
می خواست وارد بوکس کند، اما حتی نتوانست تیم را به دو مسابقه 
تدارکاتی اعزام کند. با این شرایط نمی توان انتظار مدال داشت. من 

مبارزه مرادی را دیدم و عملکرد خوبی داشت، او تنها از نظر تجربه 
 کم  آورد پس نمی شود از بوکسورها انتقاد کرد.

دارنده مدال طالی بوکس آسیا با انتقاد از عملکرد حسین  ثوری 
گفت: معتقدم رئیس فدراسیون حتی نمی تواند یک هیات استان 
را اداره کند چه برسد به فدراسیون بوکس. او همین االن هم در 
فدراسیون کاره ای نیست و کسان دیگری تصمیماتشان  را به او 
دیکته می کنند. بوکسورها و کادرفنی تالش خود را کردند، نباید 
آن ها را مقصر دانست. االن اکثر کسانی  که در بوکس پیشینه دارند 
با فدراسیون همکاری ندارند چون ثوری ضعیف است و هیچ کاره، 

او تنها ابزار دست برخی افراد است.
او افزود: وقتی کسی مثل  روح اهلل حسینی که قهرمانی آسیا و 
دکتری تربیت بدنی را در کارنامه دارد رای نمی آورد و فردی مثل 
بپذیریم که چنین  باید  با برخی حمایتها رأی می آورد،  ثوری 
اتفاقاتی برای بوکس  رخ دهد. از نظر من ثوری باید برود. قطعا دلیل 
اصلی که باعث شد ثوری  رأی بیاورد همین حمایتهای ناصواب بود.

المپین بوکس ایران در بازی های المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، با اشاره 
به عملکرد خوب کاپیتان تیم بوکس جوانان گفت: همین بوکسور 

تدارکاتی  اگر دو سفر  با روسیه کار کرد، شاید  ما )مرادی( که 
خوب  می رفت روسیه را شکست می داد چون  مبارزه بسیار نزدیکی 
انجام داد. بوکسورهای  ما چون تدارکات نداشتند نتیجه نگرفتند. 
به  نظر من تمام انتقادها به رئیس فدراسیون برمی گردد چون این  
کاره نیست و فقط تصمیمات بقیه  را انجام می دهد، ثوری خودش 
نظری ندارد. ثوری تصمیم  گیرنده  نیست و افراد دیگر تصمیم 

می گیرند.
او با اشاره به سقوط بوکس ایران در قاره آسیا، اظهار کرد: ایران یک 
موقعی در آسیا حرف هایی برای گفتن داشت، اما االن کشورهای 
حال  در  روز  به  روز  بوکس  خصوصا  رشته ها  همه  در  آسیایی 
پیشرفت هستند و ما نسبت به سایر کشورهای آسیایی خیلی 
ضعیف کار کرده ایم. در واقع پیشرفت قابل توجهی نداشته ایم و از 

سایر کشورها عقب افتادیم.
دارنده یک مدال طال و دو مدال نقره بوکس آسیا در اوزان ۵4 
و ۵۷ کیلوگرم، ادامه داد: تایلندی که یک زمانی ورزشش اصال 
می کند.  مدال کسب  بوکس  در  االن   نداشت  مدال  المپیک   در 
تایلند یک مربی کوبایی آورد و ده سال از او استفاده  کرد که االن 

نتیجه اش را می بیند، اما ثوری سه سال است رئیس شده و در هر 
رده سنی 1۰  مربی عوض  کرده است. دلیل این تصمیمات او هم 
سفارش و تهدید افراد مختلف است. ثوری همه تالش خود را تنها 
برای این کرده است که برای چهار سال بعد مهره چینی کند که 
رای بیاورد وگرنه او کاری برای بوکس نکرد. در یک هفته لیگ 

برگزار کردند که من تاکنون چنین لیگی ندیده بودم. 
او افزود: ثوری که دم از چندین میلیارد پول و اسپانسر می زد االن 
پول بیاورد تا تیم های مثل کوبا، روسیه و قزاق را دعوت کند و با 
آن ها اردوی مشترک بگذارد. اگر با چنین تیم هایی اردوهای متعدد 

بگذاریم قطعا به  مدال  می رسیم.
باتمانی در پاسخ به این سوال که آیا مربی خارجی می تواند به 
شرایط بوکس ایران کمک  کند؟ اظهار کرد: به هیچ عنوان، مربی 
خارجی  وارد ایران شود خرابش می کنند. سیستم فدراسیون های 
ایران سیاسی شده و همه چیز سیاسی است. سریعا زیرآب مربی 
خارجی را می زنند که ایرانی بیاید و مربی ایرانی که بیاید زیرآب 
او را می زنند. اصال وضعیت عجیبی به دلیل سیاسی شدن ورزش 

حکم فرما است.

ایسنا نوشت؛ باشگاه پرسپولیس به خاطر یک سهل انگاری احتماال 
با جریمه ای حداقل ۲۰ هزار دالری مواجه شود.

فوتبال ایران عادت دارد که در خوشحال ترین حالت ممکن هم 
بهانه ای به فیفا و AFC بدهد تا با جریمه های ریز و درشت مواجه 
شود؛ از جریمه های چند هزار دالری گرفته تا بسته شدن پنجره 
بار هم پرسپولیس در روزی که چهارمین  انتقاالت. این  نقل و 
و  آورد  دست  به  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پیاپی اش  پیروزی 
صعودش به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها را تا حدودی 
 AFC قطعی کرد در اقدامی عجیب، بهانه ای به دست مسئوالن

داد تا آن ها بتوانند این نماینده ایران را جریمه  کنند.
ماجرا از جایی شروع می شود که شهریار مغانلو، مهاجم پرسپولیس 
به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیمش مقابل گوای هند انتخاب 
شد؛ جایی که مغانلو باید در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی 

شرکت می کرد ولی این اتفاق نیفتاد و عالیشاه به این کنفرانس 
رفت. حاال پرسپولیس براساس چه ماده و تبصره ای ممکن است با 

جریمه مواجه می شود؟
در بند ۳ ماده ۳۵ قوانین فصل ۲۰۲1 لیگ قهرمانان آسیا آمده 
است: "سرمربی تیم  شرکت کننده و بهترین بازیکن زمین باید در 
کنفرانس بعد از هر بازی که شرکت کردند، حضور پیدا کنند." 
این ماده از قوانین لیگ قهرمانان می گوید که در کنفرانس پس از 
بازی پرسپولیس و گوا، شهریار مغانلو حتما باید شرکت می کرده 
ولی مشخص نیست که چرا امید عالیشاه از سوی باشگاه به این 

کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده است.
و اما جریمه نرفتن بهترین بازیکن به نشست خبری چیست؟ 
در بند ۵ ماده ۳۵ قوانین لیگ قهرمانان آسیا آمده است: " هر 
شخصی که نتواند در یک کنفرانس مطبوعاتی الزامی شرکت کند 

حداقل 1۰ هزار دالر جریمه خواهد شد. هم چنین باشگاه شرکت 
کننده طبق ماده ۳.۳.9 مسوول هرگونه حضور پیدا نکردن در یک 
کنفرانس مطبوعاتی است. کمیته انضباطی AFC ممکن است 

مجازات های بیش تری بنا به صالحدیدش اعمال کند."
افراد در کلیه فعالیت های  الزام حضور  ماده ۳.۳.9 هم راجع به 
رسمی اعم از جلسه هماهنگی و کنفرانس مطبوعاتی براساس 
دستورالعمل های AFC است که در بند اول آن راجع به جرایم 
حاضر نشدن در نشست گفته است: " حاضر نشدن در هر گونه 
فعالیت یا رویداد رسمی منجر به جریمه حداقلی 1۰ هزار دالری 
باشگاه خواهد شد." در بند دوم هم از امکان اعمال جرایم بیش تر 

از سوی کمیته انضباطی AFC صحبت کرده است.
با این اوصاف پرسپولیسی ها احتمال دارد به خاطر یک کنفرانس 
مطبوعاتی ساده حداقل ۲۰ هزار دالر جریمه شوند که 1۰ هزار 

دالر آن مربوط به شهریار مغانلو و 1۰ هزار دالر آن مربوط به 
خود باشگاه پرسپولیس است؛ جریمه ای که اگر اعمال شود نشان 
به درستی  را  قهرمانان  لیگ  قوانین  پرسپولیسی ها  می دهد که 
نخوانده اند. ممکن است که مسووالن پرسپولیس تصور کرده اند که 
در کنفرانس بعد از بازی همانند کنفرانس قبل از بازی، آن ها باید 

یک بازیکن را برای حضور در کنفرانس مطبوعاتی انتخاب کنند.
همچنین شاید برای تان سوال پیش بیاید که چرا باشگاه فوالد و 
جواد نکونام به خاطر فرستادن سسما به جای نکونام به نشست های 
 AFC خبری با جریمه مواجه نمی شوند که جواب آن در سایت
است. دلیل این اتفاق معرفی شدن سسما، دستیار اسپانیایی نکونام 
به عنوان سرمربی فوالدی ها در رقابت های لیگ قهرمانان است که 

در تمامی گزارش بازی های این نماینده ایران ثبت شده است.

کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو به کمیته ملی المپیک 
اعالم کرده است که فرانک پرتو برای کسب سهمیه دوچرخه 

سواری کوهستان شانس دارد و باید او را ثبت نام کنند.
فرانک پرتوآذر در گفتگو با ایسنا در باره احتمال حضور در 
المپیک توکیو نیز گفت:  ژاپن در ایمیلی به کمیته ملی المپیک 
ایران اطالع داد که من  شانس کسب سهمیه المپیک توکیو 
را دارم و کمیته ملی المپیک ایران من را نیز ثبت نام کند. از 
این رو تمام مدارک مورد نیاز را در اختیار فدراسیون و کمیته 
ملی المپیک قرار دادم. کاری که از دست من بر می آید تالش 
و تمرین است امیدوارم به این آرزوی بزرگ یعنی حضور در 
المپیک برسم، البته حتی اگر در المپیک توکیو نباشم بیش از 
دو سال است که برای حضور در المپیک ۲۰۲4 دور خیز کرده 

ام و به آن خواهم رسید.
پرتوآذر در مورد دریافت ویزای سفر به اروپا  برای برپایی اردو 
و حضور در مسابقات بیان کرد: برای دریافت ویزای خود  بیش 

از چهار سفر از شیراز به تهران داشتم در نهایت با همکاری 
را جهت  اروپا  روادید  سواری  دوچرخه  فدراسیون  سرپرست 
حضور در رقابتهای آماده سازی و برپایی اردو با مربی آلمانی 

خود دریافت کردم.
او ادامه داد:  باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط 
مربی شخصی ام و همچنین هماهنگی با آقای داوری سرپرست 
فدراسیون،از دی ماه سال 1۳99 برنامه مسابقات خود را تقدیم 
بازیهای آسیایی  فدراسیون کردم و در راستای کسب مدال 
۲۰۲۲، قهرمانی آسیایی ۲۰۲1 و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲4 
برنامه ای را تدوین کرده ام. با توجه به دوری یکساله از میادین، 
اولین رقابت فصل من در ترکیه بود  که موفق به حضور در این 
رقابتها  شدم. پس از پایان مسابقات ترکیه، باتوجه به دریافت 
مجوز از شورای برون مرزی و با همکاری با فدراسیون دوچرخه 

سواری موفق شدم روادید اروپا را دریافت کنم.
مالی  های  هزینه  تامین  مورد  در  ایران  پوش  ملی  رکابزن 

تمرینات و حضور در مسابقات نیز گفت: من مدت ها است 
که زیر نظر مربی شخصی خودم که اهل کشور آلمان هستن 
تمرین می کنم و تمام هزینه ها را به صورت شخصی می 
پردازم.  از مرداد سال 9۸ تا کنون ، حدود ۲6 میلیون تومان 
از فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان استان فارس دریافت 
کرده ام . همچنین  مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیون تومان بابت 
مسابقات ترکیه و بیش از 1۸ هزار  یورو بابت هزینه مربی، 
مکمل و تجهیزات هزینه کرده ام. در آخرین صحبتی که با 
آقای داوری داشتم،  با نگاهی حمایت گرایانه به من اعالم کرد 
جهت حضور در اروپا کمکم می کند و امیدوارم وزارت ورزش 
و جوانان،کمیته ملی المپیک و اداره ورزش و جوانان استان 
فارس هم کمک هایی داشته باشند. بدون شک در صورتی که 
حمایت های مسئوالن نباشد چرخ دوچرخه هایم به سختی 

خواهند چرخید.
او در مورد برنامه های خود در اروپا تاکید کرد: من اولین مدال 

آور تاریخ دوچرخه سواری بانوان ایران در آسیا، پرافتخارترین 
بانوی دوچرخه سوار  ایران و دارنده آخرین و تنها مدال آسیایی 
سال ۲۰۲۰ دوچرخه سواری ایران هستم.  اما اکنون دو هدف 
بزرگ یعنی کسب مدال بازیهای آسیایی و حضور در المپیک 
این مسیر، سخت تالش  و در  ام  را در پیش گرفته   ۲۰۲4
خواهم کرد. در راستای دستیابی به اهدافم دو اردو  دراروپا در 
سال 14۰۰ برنامه ریزی کرده ام که در مرحله اول، روز یکشنبه 
به کشور سوئیس سفر خواهم کرد و در این سفر 4۰ روزه 
در چهار رویداد کشورهای مختلف در صورت امکان شرکت 
می کنم. در این مدت نیز زیر نظر مستقیم مربی خودم که 
مربی چندین ورزشکار از ۲۰ کشوراول دنیا نیز هست، تمرین 

می کنم.
پرتوآذر در پایان گفت: از مردم ایران درخواست دارم برایم دعا 
کنند و درگذشت پدر  مکانسین های تیم های ملی دوچرخه 

سواری  را  تسلیت می گویم.

انتقادقهرمانآسیاازمدیریتبوکسایران

جریمهاحتمالی۲۰هزاردالریAFCبرایپرسپولیسومغانلو

دختررکابزنایرانشانسسهمیهالمپیکدارد

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

برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰649مورخ 99/1۲/۲۵ 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 عین اله محمدی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 4۵1 کد ملی 4۲۸1919۰۷4 صادره از ایجرود 
ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک4۷66  فرعی از 4۵9 فرعی از 64 اصلی به مساحت 1۰۰/46 متر مربع واقع در 

سلطانیه خریداری از مالکیت خود متقاضی عین اله محمدی فرزند شکراله  محرز گردیده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود درصورتی 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 : 14۰۰/۰۲/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۲۰

اصغر بیگدلی
رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  1۳991144۲۷۰۰۲۰۰۰۰۸۰هیات  1۳996۰۳۲۷۰۰۲۰۰4۰49-1۳99/1۲/1۳کالسه  شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک افشاری فرزند علی بشماره شناسنامه 44۰۰1۵۵۷14 
صادره از ابهر در یک باب انباری به مساحت ۷1/6۷ مترمربع از پالک۲۷6۸۲ فرعی از 1اصلی ) که به پالک 1/۲9۸۸6 
تبدیل گردیده است ( واقع در ابهر بلوار والیت روبروی اداره محیط زیست نبش کوچه 1۰ متری فرهنگیان خریداری 
از مالک رسمی ) خودمتقاضی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵

برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۲۰۰4۰91-1۳99-1۳99/1۲/16کالسه 1۳991144۲۷۰۰۲۰۰۰۲۵۳هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جعفر افضلی فرزند سید آیت اله بشماره شناسنامه ۷۰۲۲ 
صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت ۲9۸/۰1 مترمربع از پالک 1949/1 فرعی از 1۲۲اصلی واقع در ابهر 
بخش سه زنجان ) ابهر شناط باال کوچه مددی کوچه محمودی ( خریداری از مالک رسمی ) باکسر از مالکیت کلیه 
مالکین مشاعی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/۰1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵

برابر رای شماره 1۳996۰۳۲۷۰۰۲۰۰4۰9۷ مورخ 1۳99/1۲/16 کالسه 1۳991144۲۷۰۰۲۰۰۰۰۸1 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس تقوائی فرزند ولی بشماره شناسنامه1۳ صادره از ابهر در 
قسمتی از یک باب انباری به مساحت ۲۵/۳۰ مترمربع از پالک ۲۷6۸۲ فرعی از1 اصلی ) که به پالک 1/۲9۸۸6 
تبدیل گردیده است ( و به شرط تجمیع با پالک 1/۲6۸۵۵ می باشد . واقع در ابهر بلوار والیت روبروی اداره محیط 
زیست نبش کوچه 1۰ متری فرهنگیان خریداری از مالک رسمی) خود متقاضی ( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 : 14۰۰/1/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰۰/۰۲/۰۵
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۳ طالی وزنه برداری ۱۰۲ کیلوگرم آسیا برای ایران

ایسنا/ رسول معتمدی قهرمان دسته 1۰۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا شد.
رقابت دسته 1۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید و ایران صاحب عنوان 

قهرمانی این وزن شد.
رسول معتمدی با رکورد 1۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع 4۰۰ کیلوگرم مدال طالی دوضرب و مجموع 

و برنز یک ضرب را به دست آورد و قهرمان آسیا شد.
رضا دهدار دیگر نماینده ایران با رکورد 1۷۵ یک ضرب، ۲14 دوضرب و مجموع ۳۸9 کیلوگرم، ضمن کسب 

طالی یک ضرب، در مجموع چهارم آسیا شد.
فارس الباخ وزنه بردار قطر در حرکت آخر دوضرب به رکورد جهان حمله کرد اما در مهار وزنه ۲۳۲ کیلوگرم 

ناموفق بود. 
*عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است: 

حرکت یک ضرب
رسول معتمدی در اولین حرکت یک ضرب 166 کیلوگرم را انداخت. او در حرکت دوم دوباره برای مهار وزنه 

166کیلوگرم روی تخته آمد که این بار موفق به مهار این وزنه شد.
معتمدی در حرکت سوم وزنه 1۷۳ کیلوگرم را باالی سر برد و سه چراغ سفید دریافت کرد و به مدال برنز رسید.
رضا دهدار در اولین حرکت، 166 کیلوگرم را باالی سر برد. او در حرکت دوم وزنه 1۷۲ کیلوگرم را نیز مهار کرد.
دهدار در حرکت آخر پشت وزنه 1۷۵ کیلوگرم قرار گرفت و با مهار آن مدال طالی یک ضرب را از آن خود کرد.
فارس الباخ وزنه بردار مطرح قطر که در این رقابتها در دسته 1۰۲ وزنه می زند در یک ضرب 1۷4 کیلوگرم را 

ثبت کرد و به مدال نقره رسید. 
* حرکت دوضرب

معتمدی در اولین حرکت ۲1۰ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت دوم ۲۲۰ کیلوگرم را باالی سر برد.
او در آخرین حرکت دوضرب پشت وزنه ۲۲۷ کیلوگرم قرار گرفت و این وزنه را هم مهار کرد و با خوشحالی زیاد 

تخته را ترک کرد. او مجموع 4۰۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و صاحب دو مدال طالی دوضرب و مجموع شد.
دهدار در حرکت اول ۲۰6 و در حرکت دوم ۲14 کیلوگرم را باالی سر برد. او در حرکت سوم ۲19 کیلوگرم را 

انداخت. دهدار با مجموع ۳۸9 کیلوگرم به کار خود پایان داد. 
فارس الباخ در حالی که بر سر مدال طال ی مجموع با معتمدی رقابت داشت در حرکت آخر خود که رکورد جهان 

بود، وزنه ۲۳۲ کیلوگرم را انداخت تا عنوان قهرمانی این وزن به ایران برسد.
* مدال آوران دسته 1۰۲ کیلوگرم:

1-رسول معتمدی از ایران با رکورد 1۷۳ یک ضرب، ۲۲۷ دوضرب  و مجموع 4۰۰ کیلوگرم )۲طالی دوضرب  
و مجموع  و برنز یک ضرب(

۲-فارس الباخ از قطر با رکورد 1۷4 یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب  و مجموع ۳96 کیلوگرم)۳مدال نقره(
۳-آرتیم آنترپوف از قزاقستان با رکورد 16۸ یک ضرب، ۲۲۲ دوضرب  و مجموع ۳9۰ کیلوگرم )برنز دوضرب  

و مجموع(
4-رضا دهدار از ایران با رکورد 1۷۵ یک ضرب، ۲14 دوضرب  و مجموع ۳۸9 کیلوگرم) طالی یک ضرب(



]     ایران     [
یک شنبه   5   اردیبهشت   1400   *   سال بیستم   *   شماره 1916

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مسیح اله سلطانی
زیر نظر شورای سردبیری

نشانی: زنجان - خیابان امام - چهارراه امیر کبیر - کوچه سید برهان - بن بست برهانی - پالک 22
تلفن تماس:  33336777  و  33336778  و  33332565- تحریریه : 33327554

اوقات شرعی:

لیتوگرافی وچاپ: پیام رسانه
چاپ مقاالت مختلف به معنی تایید آنها از  سوی روزنامه نمی باشد.

Email:  sedayezanjan2008@yahoo.comروز��

اذان صبح: 04:56   طلوع آفتاب: 06:29  اذان ظهر: 1۳:1۳  غروب آفتاب: 19:59  اذان مغرب: 20:18  نیمه شب شرعی: 00:2۷

SZNEWS@ :کانال تلگرام SZ.NEWS: صفحه اینستاگرام    www.sedayezanjannews.ir : سایت

www.sedayezanjannews.irt.me/sznews

در فضاى مجازى صداى زنجان
کانال تلگرام رسمی روزنامه صدای زنجانسایت رسمی روزنامه صدای زنجان

 دفاتر نمایندگى جذب آ گهى  روزنامه صداى زنجان در شهرستان ها
روزنامه

Email: sedayezanjan2008@yahoo.comSZ.NEWS

تلفننام نمایندهنشانی دفتر نام شهرستان ردیف

 امیر کبیرخیابان امام - چهارراه امیر کبیر - کوچه سید برهان -  زنجان1
دفتر مرکزیجنب درمانگاه فرهنگیان  بن بست برهانی - پالک ۲۲ 

  ۰۲4 -۳۳۳۳6۷۷۷
 ۰۲4 -۳۳۳۳6۷۷۸
۰۲4 - ۳۳۳۳۲۵6۵

آب بر- خ فرهنگ ، جنب ورودی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان طارم طارم۲
۳۲۸۲4۷۳۰ - ۰۲4     نسیم اله اجاقلو، مطبوعاتی نسیم زیتون

۰91۰۰۲۵۲161 

خیابان امام خمینی)ره( جنب فرهنگسرای اشراق، پشت خدابنده۳
احمد سلطانیداروخانه دکتر محرمی

   ۰۲4- ۳4۲۲1۵16
تلفکس: ۰۲4-۳4۲۲۷6۷6

خیابان مطهری - روبروی کوچه مسجد جامع - نرسیده به کارواش ابهر- خرمدره  4
۳۵۲۷۳1۵۷-۰۲4        علی نظریتک نماینده روزنامه صدای زنجان 

۰91۲۵4۲۷6۸۲

سلطانیه - خیابان ایران) پمپ بنزین ( نرسیده به پاساژ ارگ دفتر۰1- دفتر سلطانیه۵
۰۲4۳۵۸۲4۳۳9وحید خوئینینمایندگی روزنامه صدای زنجان- وحید خوئینی - کد پستی :   4۵۵19۳۳۵6۵

داوطلبان  از  یکی  رهامی  محسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
انتخابات ریاست جمهوری، سرفصل های برنامه های انتخاباتی 

خود را رونمایی کرد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محسن رهامی در 
نشست خبری دیروز خود اظهار کرد: از مدت ها قبل کارگروه 
استادان  وزرا،  برخی  از  دعوت  با  مختلف  های  حوزه  در  هایی 
آنها خواستم  از  و  داده  نمایندگان مجلس تشکیل  و   دانشگاه 
برای انتخابات ریاست جمهوری براساس مشکالت موجود کشور 
برنامه هایی تهیه کنند که  با هدف توسعه متوازن در کشور  و 

محورهای این برنامه ها نهایی شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر جلسات منظم کارگروه ها برگزار 
می شوند. تالش ما این است به جای تبلیغات متعارف، برنامه 
های عملیاتی معرفی کنیم. من قانون نویسی و نظام اجرایی و 
تهیه برنامه های کشورهای مختلفی را از نزدیک دیده و مطالعه 
کرده ام و براساس تجربیات چهل سال گذشته ، برنامه خود را 
شش سرفصل فرهنگی، علم و فناوری، اجتماعی،اقتصادی، دفاعی 
البته همه این بخش ها در  و امنیتی و قضایی تهیه کرده ام؛ 
اختیار رییس جمهور نیست ولی در برنامه ریزی باید دیده شود. 
این برنامه ها براساس اسناد باالدستی از جمله سیاست های کلی 

نظام و برنامه های توسعه، تهیه شده است.
حوزه  درباره  فانی  آقای  افزود:  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
آموزش و پرورش مطالعه کرده و برنامه های آنها را تهیه کرده 
است. برنامه های کشورهای موفقی مثل فنالند و ژاپن مطالعه 
زیادی  اهمیت  نظر من  از  پرورش  و  آموزش  شده است. حوزه 
دارد زیرا مجموع دانش اموزان، خانواده ها و معلمان حدود چهل 
میلیون نفر می شود. اگر هدف توسعه پایدار داریم، باید نیروی 
انسانی مناسبی تربیت کنیم. تاکنون به جایگاه آموزش و پرورش 
توجه کافی نشده است . من معتقدم آموزش و پرورش ما مثل 
دوران قاجار اداره می شود. به معلم به عنوان کارمند دیده می 
قانون  باید  و  است  توسعه  اصلی  محور  معلم  حالیکه  در  شود 

مخصوص معلمان داشت.
رهامی همچنین گفت: در حوزه دانشگاه ها براساس نقشه جامع 
علمی کشور ، برنامه علمی متناسب با شرایط کرونا و پساکرونا در 
حال نهایی شدن است . در این برنامه به عدالت آموزشی توجه 
شده است.اکنون چهار میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که 
دنبال کار هستند. در این برنامه ها به این مشکالت توجه کرده 
ایم. باید زمینه نگاه داشتن نخبگان در کشور را ایجاد کرده و در 

مرحله بعد نخبگان علمی خود را به کشور بازگردانیم.
بازنشستگی،  های  مشکالت صندوق  کرد: حل  تصریح  رهامی 
توسعه دولت الکترونیک و بوروکراسی ها، اصالح الگوی مصرف، 
افزایش بهره وری، کاهش خام فروشی و تولید ارزش افزوده ، 
تقویت بیمه بیکاری، تولید انرژی پاک، حل مشکل کمبود آب 
و اصالح الگوی کشت، تعامل علمی و سیاسی با دنیا بر اساس 
چارچوب های کشور، مقابله با آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، 
مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و مهاجرت و حاشیه 

نشینی، توسعه متوازن و تامین عدالت اجتماعی، کوچک کردن 
دولت، ارزان کردن هزینه های دولت و کاهش تشریفات در دولت، 
به  مرکز  از  اختیارات  واگذاری  شهر،  شورای  اختیارات  توسعه 

شهرها بخشی دیگر از برنامه های من است.
وی در ادامه اظهار کرد: گاهی یک مدیر میانی اندازه یک وزارتخانه 
های یک کشور دیگر هزینه دارند. مدیران چندین راننده و خدم 
و حشم دارند. چرا یک مدیر دولتی خودش رانندگی نمی کند؟ 
چرا مردمی که مشکالت معیشتی دارند باید هزینه های تشریفات 
مدیران دولتی را بدهند؟ چرا نشان های ملی فقط برای مدیران 
است؟ چرا نشان ملی به معلم فداکار، پاکبان یا فردی که از همسر 
را  موارد  این  باید  ما  نشود؟  داده  نگهداری می کند،  جانبازش 

تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم.
رهامی در ادامه گفت: تالش می کنم الیحه عفو عمومی در دولت 
تهیه کرده و به مجلس ارسال کنیم تا اگر کسی دزدی از اموال 
عمومی نکرده یا دستش به خون مردم آغشته نیست، به کشور 
بازگردد و آنها سرمایه های خود را به کشور بیاورند. من همه 

ایرانیان را به کشور دعوت می کنم.
این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: می خواهم 
پیام صلح به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه و 
اسالمی ارسال کنم تا فضای آشتی و صلح ایجاد کنیم و سرمایه و 
تکنیک و علم وارد کشور کنیم و من به این مسائل سیاسی نگاه 
نمی کنم. در این زمینه ها من چین و مالزی را مطالعه کرده ام 

که چگونه سرمایه جذب کرده و کشور خود را توسعه داده اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت ارباب مردم نیست، اظهار کرد: رفاه باید 
از مردم عادی شروع شود. اگر واکسن داریم ابتدا باید افراد پایین 

دست جامعه از آن استفاده کنند نه مدیران.
عدالت  من  کرد:  خاطرنشان  طلب  اصالح  سیاسی  فعال  این 
جنسیتی و مذهبی را پیاده می کنم. نصف کابینه خود را به زنان 
اختصاص می دهم. چرا تاکنون یک وزیر زن نداشته ایم؟ دولت 
ملی یعنی اقوام و مذاهب باید در اداره کشور نقش داشته باشند. 

نباید نگاه امنیتی به اقوام و مذاهب داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه و میزان اختیارات دولت 
و اعتراض اصالح طلبان نسبت به این اختیارات، گفت: اختیارات 
رییس جمهور بر اساس قانون اساسی ما نسبت به کشورهایی که 
ریاستی اداره می شوند، کم است و دستگاه های موازی زیادی 
وجود دارد. در همین حوزه اختیارات هم اجازه نمی دهند که 
دولت کار کند. سی یا چهل درصد اختیارات در اختیار قوه مجریه 
است که البته سهم کمی نیست. من اگر رییس جمهور شوم از 
همه اختیارات رییس جمهور استفاده می کنم و  کوتاه نمی آیم.

مشکالت  حل  چگونگی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  رهامی 
به  اقتصادی کشور  از مشکالت  اقتصادی کشور، گفت: بخشی 
حوزه های دیگر برمی گردد و مشکالت اقتصادی معلول علت 
اقتصادی  نظام  و   fatf با توان  نمی  وقتی  های دیگر هستند. 
جهانی کنار بیایید، منابع مالی شما در کره و چین بلوکه می شود. 
وقتی با کشورهای همسایه نمی توانیم ارتباط داشته باشیم، وقتی 

سرمایه به خرید منزل به ترکیه می رود، مشکالت اقتصادی ایجاد 
می شود. وقتی امنیت سرمایه تامین نمی شود، سرمایه داخل به 
خارج رفته و سرمایه خارجی  وارد نمی شود. یارانه تنها راه حل 
مشکالت نیست . باید تورم کنترل شود، سرمایه جذب شود و بازار 
برای صادرات تولیدات داخلی داشته باشیم. آخرین تکنیک و علم 

را باید وارد کشور کنیم تا محصوالت خود را صادر کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا به نفع ظریف کنار 
خواهد رفت؟ تصریح کرد: ظریف تا اینجا اعالم کرده است که نمی 
آید. اگر ظریف بیاید، نحوه دستیابی به اجماع اهمیت دارد. من  در 
این زمینه مدل دولت ائتالفی را مطرح کرده ام و با سایر داوطلبان 
انتخابات هم در این زمینه جلسه خواهم داشت. کنار رفتن شاید 

تعبیر خوبی نباشد.
وی درباره هدف خود برای ورود به انتخابات گفت: من به این 
وضع اداره کشور نقد دارم و فکر می کنم بر اساس تجربیاتی 
که در چهل سال گذشته در نمایندگی مجلس، معاونت وزیر، 
دانشگاه و مشاهده و مطالعه سایر کشورها اندوخته ام، فکر می 
کنم می توانم بخشی از مشکالت را کاهش دهم. من می خواهم 
در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنم و اگر جایی نیاز به اصالح 

داشت، هماهنگ با رهبری اقدام می کنم.
رهامی تصریح کرد: ارتباط و تعامل الزم با نهادهای مختلف نظام 
از جمله بیت رهبری، شورای نگهبان و مراجع تقلید قم برای 
تحقق برنامه های خود دارم. من نگرانی های مراجع را درک می 
کنم و دغدغه های آنها را می شناسنم و تالش می کنم این 

دغدغه ها را رفع کنم.
وی درباره احتمال تایید صالحیت خود و مهمترین رقیب خود در 
میان اصولگرایان اظهار کرد:  ابراهیم رئیسی مهمترین رقیب من 
است. من هیچ نقطه خاکستری در زندگی خود ندارم و بر اساس 

سوابق خود دلیلی برای ردصالحیتم نمی بینم. من در سال96 در 
انتخابات ثبت نام کردم اما به نفع روحانی استعفا دادم.

این فعال سیاسی اصالح طلب درباره حمایت از روحانی ، گفت: 
ما سال 9۲ طبق آن شرایط، انتخاب سیاسی درستی کردیم و 
نمی گوییم انتخاب اشتباهی بود. بعد از اینکه شرایط برای آقای 
خاتمی فراهم نشد و آقای هاشمی هم ردصالحیت شد و گفتند 

سن او باالست؛ نهایتا به آقای روحانی رسیدیم.
وی ادامه داد: به دلیل خروج ترامپ از برجام، مشکالتی ایجاد شد 
که باید این مشکالت را بپذیریم ولی به این معنا نیست که در 
آن زمان اشتباه انتخاب کردیم. با این حال ما به میزان سهمی که 

در ایجاد مشکالت داشته ایم، از مردم هم عذرخواهی کرده ایم.
رهامی در پایان گفت: ایران همیشه در طول تاریخ از همه بحران 
ها عبور کرده و االن هم از مشکالت موجود عبور می کند. مردم 
مطمئن باشند که همه باید برای ایران به صحنه بیایند هر چند 
سرمایه  ایران  در  باید  ایران  پول  دارند.  گله  موجود  شرایط  از 
گذاری شود نه اینکه به خارج کشور برود. انتخابات نقش مهمی 
در سربلند کردن کشور دارد. فضای انتخابات اکنون سرد بوده 
و شرایط کشور هم سخت است اما من نمی پسندم مشکالت 
داخل کشور را به بیرون از کشور ببریم و آنجا مطرح کنیم. ما هم 
باید بپذیریم که حق با مردم است حتی اگر اشتباه کنند. وقتی 
مسئوالن درباره fatf اختالف دارند، می توان با همه پرسی، از 
مردم نظرخواست. نباید دین به گونه ای تفسیر شود که حکومت 
اقاباالسر مردم شود  و در زندگی خصوصی مردم دخالت کند. 
دین در شرایطی در این کشور باقی مانده است که حکومت با 
آن مخالف بوده است. تناقضی میان اسالم و جمهوریت ندارد اما 
خارج شدن از چارچوب هایی که امام خمینی )ره(مطرح کرده 

است، مشکل ایجاد می کند.

امکانات  و  است  حساس  آینده  هفته  دو  گفت:  جمهور  رییس 
بهداشتی و درمانی ما نامحدود نیست و محدودیت دارد. نیروی 
انسانی ما هم توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم نیز سطح 

خاصی است.
المسلمین حسن روحانی در  و  االسالم  ایسنا، حجت  به گزارش 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه همه آنانی 
که نظارت و کنترل را به دست دارند باید کارشان را تشدید کنند، 
اظهار کرد: اگر جز این باشد نمی توانیم به راحتی از این موج خالص 
شویم؛ البته مردم هم آنطور که باید پروتکل ها را رعایت نمی کنند 

که الزم است در این زمینه هم مردم توجه بیشتری داشته باشند.
وی یادآور شد: دو هفته آینده حساس است و امکانات بهداشتی و 
درمانی ما نامحدود نیست و محدودیت دارد. نیروی انسانی ما هم 
توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم نیز سطح خاصی است. 

پس هم دولت و هم مردم وظایفی دارند و باید باهم پیش روند.
رییس جمهوری با بیان اینکه بیشتر استان های ما در مسیر پیک 
این بیماری هستند و به پیک نهایی آن نرسیدند، اظهار کرد: 1۸ 
استان به طور ویژه نام برده شد که شرایط شان مساعد نیست و هفت 

استان از این استان ها، شرایط شان بدتر است.
کنند،  مراقبت  اگر  که  دارند  شرایطی  استان  داد: 1۲  ادامه  وی 
وضعیت بهتری خواهند داشت. سایر استان ها از نظر ابتال، بستری ها 

و فوتی ها شرایط نگران کننده ای دارند و باید در این شرایط مراقبت 
کنیم. روحانی تاکید کرد: مردم هم باید مراقبت را باال ببرند. امروز 
گزارش داده شد که مردم هم مراقبت نمی کنند و سرجمع رعایت 
رعایت  که  حالی  در  است  درصد  زیر 6۰  بهداشتی  پروتکل های 
پروتکل ها باید باالی ۸۰ و 9۰ درصد برسد تا از این موج عبور کنیم.

رییس جمهوری با یادآوری اینکه مردم رعایت پروتکل ها را به عنوان 
وظیفه دینی، اخالقی و انسانی بینند، اظهار کرد: آنهایی که بهداشت 
عمومی را با خطر روبه رو می سازند، اقدام شان علیه بهداشت عمومی 
است و یک جرم در این زمینه وجود دارد و قوه قضاییه می تواند 

اقدام کند.
وی با اشاره به آمارها و ارقام  نگران کننده، تصریح کرد: باید با همه 
توان مان مراعات کنیم. دولت وظیفه دارد مایحتاج عمومی مردم را 
تامین کند. در هفته های گذشته دیدید وقتی برای تامین یکی از 
مایجتاج دشواری ایجاد شده بود، مردم چه دشواری برایشان ایجاد 
و چه صف هایی ایجاد شد. روحانی با بیان اینکه در زیرساخت های 
شهری نیز دولت باید تالش کند، افزود: شرایط آبی و برق ما متفاوت 
است. مصرف برق نسبت به پارسال باالتر رفته است. در خشکسالی 
هستیم و مردم باید مراعات کنند. دولت می داند اگر یک روز آب، 

برق، تلفن و اینترنت نباشد، چه سختی برای مردم ایجاد می شود.
رییس جمهوری ادامه داد: تامین همه وسایل مربوط به بهداشت و 

درمان جزو وظایف دولت است، اضافه کردن تخت ها، اضافه کردن 
تخت های ویژه و وارد کردن دارو و تجهیزاتی که مورد نظر است یا 
در داخل باید تولید شود و همچنین تامین ریال و ارز مورد نیاز همه 

جزو وظایف سنگین دولت است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه به طور روشن مسائل برای مردم 
توضیح داده نمی شود، تصریح کرد: عده ای هستند که از هر فرصتی 
می خواهند سوءاستفاده می کنند. ما برای این که بتوانیم از یک 
واکسن از سبد کواکس که مرجع ما هست، استفاده کنیم، 1۷۸ 
میلیون دالر پول می خواهیم. ما پول داریم، اما انتقال آن مشکل 
تاثیر  مردم  زندگی  همه  روی  تحریم  می گوییم  ما  اینکه  است. 
اداره کشور  که  ندارند  و خبر  کنند  نمی  باور  بعضی ها  می گذارد 
چگونه است. روحانی یادآور شد: برخی نمی دانند که در این کشور 
برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت آن در اختیار مردم قرار 
گیرد، چه مراحلی را طی می کند. عمدتا نگهداری و آب آن داخلی 
است اما تمام نهاده های آن مثل کنجاله و جو و ذرت از خارج وارد 
می شود. حتی مرغ اجداد از خارج وارد می شود که تحریم در این 

زمینه برای ما مشکل ایجاد کرد.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه یکی 
از اولویت های بزرگ دولت  واکسن است، گفت: به رییس کل بانک 
مرکزی دستور دادم که اولویت اول برای تامین ارز واکسن است. 

هیچ اولویتی باالتر از آن نیست و حتی در جلسه قبل دولت به او 
دستور دادم با هر مشکلی هست، 1۰۰ میلیون دالر پول آن را کنار 
بگذارد. اما برای جا به جا کردن این پول ها با مشکالت بزرگی مواجه 
هستیم. وی یادآور شد: واکسن خریداری کردیم و می کنیم و پول 
آن را هم تامین می کنیم، وزارت خارجه و بانک مرکزی،  وزیرانی که 
در کمیسیون مشترک برخی کشورها هستند همه شبانه روز تالش 
می کنند. روحانی ادامه داد: اگر ۲4 ساعت یکی از این تالش ها را 
روی کاغذ بیاوریم مردم می بینند که پول واکسن فالن کشور شرقی 
یا غربی را می خواهیم پرداخت کنیم، چه مشکالتی وجود دارد؛ واقعا 

تحریم یک جنایت بزرگ است.
رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه عده ای روی باندبازی های 
سیاسی برای اینکه همه مشکالت را بدوش دولت بیندازند حاضر 
بفهمند  نیستند  کرد: حاضر  تصریح  بفهمند،  را  مسئله  نیستند، 
برای این که واکسن وارد کنیم حداقل یک و نیم میلیارد دالر پول 
می خواهیم. جا به جایی و تامین پول و خرید آنها از کشورهای 
مختلف آسان نیست؛ البته االن بخش خصوصی هم آزاد شده که 
زیر نظر وزارت بهداشت واکسن وارد کند و حتی اگر وزارت بهداشت 
نیازهایی دارد، باز بخش خصوصی تامین کند. این کار آسان و ساده 
نیست. حمل و نقل و جابه جایی، نظارت،  امنیت واکسن ها همه 

مطرح است.

ایسنا/ معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: واکسیناسیون همگانی و  رایگان، اقتضای عدالت در سالمت 
و مطالبه به حق مردم است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
»  واکسیناسیون همگانی و  رایگان، اقتضای عدالت در سالمت و مطالبه به حق مردم است. این امر باید با 
شتاب بیشتری در چارچوب اولویت های تعیین شده و به شکل عادالنه و شفاف انجام شود. عمل به این 
سیاست با استفاده از تمام ظرفیت های دولتی و غیر دولتی برای واردات و تولید داخل، بیش از پیش ضروری 

است.«

ایسنا/ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تاکید بر اهمیت برجام گفت که پیشنهاد بایدن در 
رابطه با مساله ایران بر پایه پایبندی در مقابل پایبندی است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه الجزیره گفت: گفت و گوهای وین بر 
اطمینان از عدم  دستیابی ایران به بمب هسته ای متمرکز است.

وی در گفت وگو با این شبکه قطری تاکید کرد: پیشنهادات دولت بایدن در رابطه با ایران بر 
پایه پایبندی در مقابل پایبندی است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد: بر مساله دیپلماسی با ایران تمرکز 
داریم  و توافق هسته ای بسیار مهم است.

وی همچنین گفت که آمریکا مسائل منطقه ای را با رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار می 
دهد و در رابطه با چالش هایی که ایران مطرح می کند، رایزنی کرده اند.

ایرنا- فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، هرگونه تردد 
مستقیم یا غیرمستقیم مسافر و کاال به هندوستان را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد.

در نامه عبدالرضا  رحمانی فضلی، وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، که ساعتی 
قبل برای وزیر راه و شهرسازی ارسال شد، با استناد به درخواست واصله ظهر امروز 4 اردیبهشت 
ماه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستور رییس جمهور، ناظر بر خطرات ویروس 
کرونای جهش یافته هندی، ضمن اعالم ممنوعیت هر گونه تردد مستقیم و غیر مستقیم مسافر 
و کاال از طریق مرزهای زمینی، هوائی و دریایی با کشور هندوستان تا اطالع ثانوی، تصریح شده 
است: لطفاً بدون فوت وقت و ظرف روزجاری، با همکاری دستگاه های مسئول، تمهیدات الزم 

دراین خصوص معمول ونتیجه دراسرع وقت به قرارگاه شود.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، در این نامه، با یادآوری مسئولیت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی در نظارت بر تحقق ممنوعیت یادشده، تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی بعنوان مسئول نظارت بر فرآیند اجراء، موظف است؛ متخلفین از این ابالغیه 

را بالدرنگ به مراجع قضایی معرفی و نتایج امر را بصورت روزانه به قرارگاه عملیاتی اعالم نماید.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای این ماموریت، تمامی وزارتخانه ها، نیروهای مسلح 
و دیگر نهادهای مسئول و معین، همچون گذشته، کمال همکاری را با وزارت راه و شهرسازی 

خواهند داشت.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در ابالغیه ها و مکاتبات دیگری با استانداران استان های 
مرزی شرق کشور و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح، دیگر تدابیر و اقدامات الزم برای تحقق 

ممنوعیت مسافر از مبدأ  اولیه یا ثانویه کشور هندوستان را خواستار شد.
همچنین عصر امروز، کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا در جلسه فوق العاده خود، 

روند اجرای ابعاد مختلف دستور فرمانده قرارگاه را با حضور دستگاه های ذیربط، تمهید می کند.

خبر

وز    ” “   نگاه  ر

تردد مسافر و کاال به کشور هندوستان تا اطالع ثانوی 
ممنوع شد

جهانگیری: 

واکسیناسیون  رایگان مطالبه به حق مردم است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

پیشنهاد بایدن در رابطه با ایران پایبندی 
در مقابل پایبندی است

هوای زنجان گرم  می شود/ ایسنا

رهامی:

بهوضعادارهکشورنقددارم

روحانی: 

خطرویروسهندیپیشرویماست


