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فرنشین اتاق بازرگانی زنجان:

فرش دستباف و شیالت
ارز آوری خوبی برای زنجان دارند

26

محمد تقی فاتحی نژاد رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان؛

 برخورد قاطع با موقوفه خواران 
در اولویت اوقاف
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فرنشین  کل دادگستری استان زنجان خبر داد:به زودی

ابالغ  دادرسی 
پرونده شهردار 

و اعضای شورای 
شهر زنجان  

 دادرسی عادالنه و برخورد قاطع 
با مفسدان خواهیم داشت 
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد؛

فعالیت بیش از 100 خانه 
هالل در استان زنجان

مدیرعامــل   
احمر  هــال  جمعیت 
اســتان زنجــان گفت: 
اســتان 107  ایــن  در 
با هدف  خانه هــال  
حوادث  به  پاسخگویی 
و ارتقــای فعالیت های 
داوطلبی بشر دوستانه در سطح مناطق شهری و 

روستایی فعال است.
به گزارش زنگان امروز، شهرام میرزایی افزود: 
خانه هال شعبه ای کوچک از هال احمر استان  
زنجان در سطح شهرها و روستاها به شمار می 
رود و این مراکز نقش بسیار محوری و مهمی در 

مدیریت بحران دارند.
وی تاکید کرد: فعالیت خانه های هال و تقویت 
آن، منجر به تقویت و  توانمندســازی ساکنان 
مناطق روستایی و شهری و ارتقای سطح آگاهی 
عمومی  جامعه  و افزایش آمادگی جوامع محلی 

در برابر سوانح و بایای طبیعی می شود.
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان زنجان 
گفت: از طرفی فعالیت خانه های هال موجب 
گسترش فعالیت های بشــر دوستانه،  کاهش 
آســیب پذیری در برابر سوانح با رویکرد تاب 
آوری و توسعه ظرفیت های داوطلبانه در جوامع 
محلی و مســوولیت های اجتماعی می شود.  
میرزایی با بیان اینکه هم اکنون در استان زنجان 
107 خانه هال فعال داریم، اظهارداشت: از این 
تعداد 66 مورد در سطح روستاها و 41 مورد نیز 

در مناطق شهری فعالیت دارد.
وی یادآوری کرد:  یکهزار و 547 نفر عضو خانه 
های هال در سطح استان زنجان هستند که از 
این تعداد 640 نفر از ابتدای سال کنونی تاکنون 

جذب شده اند.
 مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان زنجان 
گفت: برای گسترش خانه های هال در مناطق 
شهری و روستایی اســتان در تاش هستیم تا 
بتوانیم به حوادث و ارتقای فعالیت های داوطلبی 

بشر دوستانه پاسخگویی مناسبی داشته باشیم.
میرزایی تاکید کرد: راه اندازی خانه های هال 
گام مهمی در راســتای ترویج اهداف انســان 
دوستانه هال احمر به منظور آگاهسازی جامعه 

از مخاطرات و روش های مقابله با آن است.
وی ادامه داد: با فعالیت خانه های هال، آموزش 
های همگانی جمعیت هال احمر نیز به شکل 
مدون و منظمی توســط مربیان برای مخاطبان 
در گروه های سنی مختلف در سطح شهرها و 
روستاها ارائه و در کنار این مهم جذب عضو نیز 

انجام می شود.

خبر اجتماعی

دختران زنجان در راه المپیک 
 الناز رکابی و محیا دارابیان منتخبان اردوی تیم ملی سنگنوردی در زنجان شدند

3

آمار کرونا در زنجان تا دیروز

۶۰۰ قربانی؛ ۵۰۰ بستری

شــرکت ایران ترانسفو در نظر دارد انواع بلسن جوش از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان مــی توانند جهت اخذ اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 
33790599-024 از ســاعت 9 تــا 17 تمــاس حاصــل نمــوده 
و حداکثــر ظــرف مــدت 7 روز از تاریخ انتشــار آگهی نســبت به 
دریافــت اســناد و مشــخصات کامــل از طریق مراجعه به ســایت

www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه 
معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارایه پاسخ اقدام نمایند. 

 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده 
مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران 
شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره 99/074-2
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پاییز 
فصل برگ ریزان

آری، تمامی ما می دانیم پاییز فصلی دل انگیز است.
پاییز فصلی اســت که به تو این اجازه را می دهد که با کفش هایت بیشتر از 

هر فصل دیگری محکم تر پایت را زمین بگذاری.

اما چرااااا؟
به گمانم جواب پرسشــتان را می دانم....فصل پاییز فصل کمیابی است،زیرا 

اجازه می دهد چه هفتاد ساله چه هفت ساله کودک درونش را فعال کند  و
برگ های روی زمین را ذره ذره کند.

پس بیایید از این فصل مهربان لذت ببریم.

اما چطور؟
می توانیم در ظهر یک روز، برای قدم زدن برویم. چون ، قدم زدن در حال و 

هوای پاییزی دل هر کسی راجا می آورد. می دانم ، می دانم،
بعضا می گویید: این جمله تکراریســت ؛ امــا حقیت ها هیچ وقت تکراری 

نمی شوند.

    یادداشت میهمان

 رونیکا عباسی ـ ـــ 12ساله

مخابــرات  سرپرســت 
منطقه زنجان به همراه معاون و 
روسای ادارت بازرسی،حراست 
و روابــط عمومی بــا فرمانده 
انتظامی اســتان زنجان دیدارو 

گفتگو کردند.
مروتعلی  دیدارمهندس  این  در 
میری ســیاهی ،با گرامیداشت 
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، 
از خدمات نیــروی انتظامی در 
راســتای تامین امنیت اســتان 

زنجان قدردانی کرد.
منطقه  مخابــرات  سرپرســت 
انتظامی  نیــروی  زنجان افزود: 
همراه بــا مخابرات و همکاری 
و همراهــی ســازنده ی خود، 
پایــداری ارتباطــات را فراهم 
می ســازد که به نوبــه ی خود 
قــدردان این تــاش حافظان 

امنیت هستیم. سردار رحیم جهانبخش،فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان هم اظهارداشت:پلیس همواره در راستای منافع نظام مقدس جمهوری اسامی گام 
برمی دارد و بانصب العین قراردادن  فرامین مقام معظم رهبری در خدمت آحاد جامعه می باشد.

 مدیر امــور آب و فاضاب 
شهرستان خدابنده گفت:  مشکل آب 
آشامیدنی روســتای آهار مشکین از 

توابع شهرستان خدابنده رفع شد.
سعید بدیعی فرد اظهار کرد: این طرح 
با هدف افزایش ظرفیت تامین آب در 
روستای آهار مشکین اجرایی شده و 
شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه در 
مجاورت چاه فعلی این روســتا می 

باشد.
وی افــزود: با وارد مدار شــدن این 
چاه از قطع احتمالی و کمبود آب در 
روستای آهار مشکین جلوگیری می 

شود.
مدیر امور آب و فاضاب شهرستان 
خدابنده ادامه داد: چــاه جدید آهار 
مشــکین 4 لیتر در ثانیه آبدهی دشته 
و با اعتباری بالغ بر 260 میلیون ریال 

حفر و تجهیز شده است. بدیعی فرد بیان کرد: این طرح با مشارکت دهیاری و اعضای شورای اسامی و امور آب و فاضاب شهرستان خدابنده اجرایی شده است. 
وی به جمعیت تحت پوشش روستای آهار مشکین اشاره نموده و افزود با وارد مدار شدن این چاه بیش از هزار نفر از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند. 

گفتنی است: روستای آهار مشکین در فاصله 27 کیلومتری از مرکز شهرستان خدابنده واقع شده است.

دیدار مدیران مخابرات منطقه زنجان با فرمانده نیروی انتظامی

مشکل آب آشامیدنی روستای آهارمشکین رفع شد
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 فرنشین اتاق بازرگانی زنجان، گفت: فرش 
دســتباف و شیالت ارز آوری خوبی برای زنجان 

دارند.
به گزارش زنگان امروز، علی یگانه فرد، گفت: از 
اول سال تهیه نقشــه راه تجارت خارجی توسط 
اتاق بازرگانی اســتان زنجان در دستور کار بوده 

است.
وی اظهار کرد: در این نقشه راه کارشناسان تالش 
می کنند ارتباطات چند جانبه را با توسعه و افزایش 
صادرات انواع کاالهای تولیدی استان ارتقا دهند.

یگانه با اشاره به تدوین نقشه راه تجارت خارجی 
استان گفت: در این نقشه راه کارشناسان تالش می 
کنند ارتباطات چند جانبه را با توســعه و افزایش 
صادرات انواع کاالهای تولیدی استان ارتقا دهند.

فرنشــین اتاق بازرگانی زنجان، گفت: در نقشــه 
راه تجارت خارجی اســتان تدوین شده تجارت 

خارجی همه مســیرهای صادراتی سنجیده شده 
تا اســتعداد صادراتی و تجارت خارجی اســتان 

افزایش پیدا کند.
یگانه فرد تاکید کرد: در ۱۰ ســال گذشته استان 
زنجان بیشترین صادرات را به کشور ترکیه و بعد 

از آن به عراق را داشته است.
وی با بیان اینکه شــمش روی رتبه اول صادرات 
اســتان را دارد، ابراز داشت: صنایع دستی استان 
مس و چاقو هم در صادرات نقش بســیار مهمی 

دارند.
فرنشین اتاق بازرگانی زنجان، با بیان اینکه زیتون، 
ســیر و کشــمش هم ظرفیت هــای خوبی برای 
صادرات دارند، گفت: برق الکترونیک، شیالت، 
فرش هم درصادرات اســتان نقش بسیزایی دارند 
و باید از این ظرفیت ها به شکل مطلوب استفاده 

شود.

فرنشین اتاق بازرگانی زنجان:

فرش دستباف و شیالت ارز آوری خوبی برای زنجان دارند  رییس اتحادیه مصالح فروشان استان زنجان:
کارخانه ها و دالالن 

عامل کمبود سیمان هستند

 رییس اتحادیه مصالح فروشان استان 
زنجان با اشــاره به جــوالن دالالن در بازار 
سیمان گفت: کارخانه ها عامل رشد دالالن در 

بازار زنجان هستند.
رسول ارشدی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، در مورد کمبود سیمان در بازار زنجان 
اظهار کرد: کارخانه های سیمان به اندازه کافی 

سیمان به بازار تزریق نمی کنند.
وی با اشاره به جوالن دالالن در بازار سیمان 
تصریح کرد: دالالن به بازار سیمان وارد شده و 
توزیع و حمل و نقل را با مختل مواجه کردند.
رییس اتحادیه مصالح فروشان استان زنجان 
با بیان اینکه هم اکنون مشکلی کمبود توسط 
کارخانه ها ایجاد شــده و اگر سیمان به اندازه 
کافی وارد بازار شود مشکلی در توزیع وجود 
ندارد بیان کرد: نرخ ســیمان 23 هزار تومان 
تعیین شده و با این قیمت هم در بازار توزیع 
می شود و مشــکلی که هم اکنون وجود دارد 
این اســت به اندازه کافی ســیمان وارد بازار 

نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه این کارخانه ها هستند که 
دالالن ســیمان را در بازار رشد دادند افزود: 
قیمت مصوب حمل و نقل نیز شــوربختانه 
رعایت نمی شــود و افزایش کرایه خودسرانه 
حمل و نقل نیز از دیگر مشــکالتی است که 

در بازار با آن مواجه هستیم.
ارشدی با تاکید بر اینکه باید مسووالن پیگیری 
کنند که چرا کارنجات ســیمان را وارد بازار 
نمی کننــد و دالالن را در بازار شــد می دهند 
افزود: ســیمان مورد نیاز بازار زنجان تامین 
نمی شود و تولیدی استان هم به تهران و دیگر 

استانها ارسال می شود.
وی ابراز کرد: مســووالن باید راهکاری ارائه 
دهند که دست دالالن را از بازار سیمان کوتاه 

کنند.
وی عنوان کرد: اگر دست دالالن از بازار کوتاه 
شــود همه مشکالت قابل حل خواهد بود و 
این دالالن هستند که مشــکالت را در بازار 
به وجود آوردند و عامل رشــد این افراد نیز 

کارخانه ها هستند.

خبـرخبــر

عضو شورای اسالمی استان زنجان:
طرح جامع آب بر 

نیاز به بازنگری جدی دارد

 عضو شــورای اسالمی استان زنجان 
گفت: طرح جامع آب بر نیاز به بازنگری جدی 

دارد.
به گزارش مهر، جلیل جعفری در نشســت 
شورای اسالمی اســتان زنجان با بیان اینکه 
یکی از دغدغه های آب بــر، طرح جامع این 
شــهر اســت، افزود: تا به امروز اقداماتی در 
راستای بازنگری این طرح انجام شده است اما 
معتقدیم این بازنگری ها باید در کم ترین زمان 

ممکن انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه کارهای 
زیادی در حــوزه عمرانی شهرســتان طارم 
انجام شده اســت، تصریح کرد: با این وجود 
باز هم شاهد مشکالتی در این حوزه هستیم، 
هر چند مسووالن استان همواره نسبت به این 

شهرستان نگاه ویژه ای داشته اند.
عضو شــورای شهر آب بر با بیان اینکه بحث 
ورودی استان زنجان از سمت گیالن )گیلوان 
به منجیل( نه تنها زیبنده اســتان و شهرستان، 
بلکه زیبنده یک دهستان نیســت، ادامه داد: 
ســال ها این موضوع مطرح شــد اما نه تنها 
اقدامی در ایــن زمینه صورت نگرفت، بلکه 
امــروز به یک نقطه حادثه خیز تبدیل شــده 
اســت. این موضوع نه تنها به عنوان یکی از 
اولویت های این شهرستان، بلکه باید به عنوان 

یکی از اولویت های استان باشد.
نماینده شورای استان در شورای عالی استان ها 
با یادآوری اینکه آب بر جزو مناطقی است که 
در مســیر ســیل قرار گرفته و تا به امروز نیز 
هزینه های زیادی در این زمینه صرف شــده 
است، اظهار کرد: امســال اتفاقات خوبی در 
این زمینه رخ داد و آبخیزداری هزینه های قابل 

توجهی در این زمینه کرد.
جعفری خاطرنشان کرد: همچنین مدیریت 
بحران اســتانداری زنجان اعتباری را برای 
ساخت یک پل در انتهای بلوار ناصر خسرو 
این شــهر تقبل کرد که مبلغ آن ۵۰ میلیون 
تومان بود، این در حالی است که هزینه رفع 
این مشکل نیاز به اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی 

دارد.

 فرنشــین  کل دادگستری استان زنجان، 
از رسیدگی به پرونده شهرداری و تعدادی از 
اعضای شورای شهر در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: در این رابطه از ۲۲ نفر تحقیق به عمل 

آمده است.
بــه گزارش زنــگان امروز، حجت االســام 
اســماعیل صادقی نیارکی در حاشــیه بازدید 
از موسســه پیشــگامان رهایــی، در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به اینکــه تحقیقات در 
رابطــه با پرونده شــهردار ســابق زنجان و 

تعدادی از اعضا شورای شهر به پایان رسیده 
 و به زودی دادرســی آن اعام خواهد شــد، 
اظهار کرد: با توجه به شرایط برگزاری علنی 
نشست رسیدگی به این پرونده محتمل است، 
هرچند دادگاه صالحه در این رابطه نظر خواهد 

داد.
وی تصریح کرد: همه کســانی که در دستگاه 
قضایی پرونده دارند به نوعی عاقه مند هستند، 
در مســیر پرونده به نفع خودشــان به نحوی 
اســتفاده کنند اما اراده دستگاه قضایی استان 

اجــازه چنین اقدامی را بــه اصحاب پرونده 
نمی دهد و ما تحت فشار قرار نمی گیریم.

این مسوول با بیان اینکه ورود افراد به پرونده ها 
تاثیری نخواهد داشــت و ورودکننده خودش 
را دچار مشکل می کند، گفت: معتقدیم کسی 
جرات ندارد در روند پرونده اخال ایجاد کند 
و سعی می کنیم در رسیدگی پرونده ها عادالنه 
و قانونی رفتار کنیم. قطعا دادرسی عادالنه و 

برخورد قاطع با مفسدان خواهیم داشت.
فرنشین  کل دادگستری استان زنجان در ادامه 

به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد 
و یادآور شــد: در شش ماهه اول امسال  بیش 
از ۴۰ واحــد صنعتی از مــا خدمات حقوقی 
دریافت کردند و امروز شــاهد راه اندازی ۹ 
واحد تولیــدی تعطیل شــده از محل همین 
حمایت های حقوقی هستند و بیش از ۳۰ واحد 
نیز از تعطیلی این ها جلوگیری شــده است و 
امیدواریم ما شاهد پیشرفت و توسعه صنعت 
اقتصاد و تولید اســتان با ایــن حمایت های 

حقوقی باشیم.

فرنشین  کل دادگستری استان زنجان خبر داد:به زودی

ابالغ  دادرسی پرونده شهردار و اعضای شورای شهر زنجان  
 دادرسی عادالنه و برخورد قاطع با مفسدان خواهیم داشت 

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان گفــت: هم اکنــون ۱۱۵ واحد تولیدی 
مســتقر در شــهرک های صنعتی استان، تعطیل 

است.
به گزارش ایســنا، محمدرضــا آبی پور در آیین 
افتتاح شرکت سپهر دنیز طارم با بیان اینکه ۸۴۰ 
واحد شــهرک صنعتی در کشور وجود دارد که 
۴۴ هزار واحد صنعتی در آن و در استان زنجان 
2۰ شهرک و ناحیه صنعتی با ۸۰۰ واحد تولیدی 
مستقر است و استان زنجان با وجود ۱۱۵ واحد 
تولیدی تعطیل، رتبه پایینی نســبت به میانگین 
کشــوری دارد، اظهــار کــرد: میانگین تعطیلی 
واحدهای مســتقر در شهرک صنعتی کشور 2۰ 

درصد و در زنجان نزدیک به 2 درصد است.
وی افــزود: از زمانــی کــه اقتصــاد مقاومتی 
دادگستری تشکیل شده مشــکل تفاسیر قانون 
حل شده و مراحل انجام کار توسط دستگاه های 

اجرایی با این مهم سهل تر شده است.
این مسوول ادامه داد: امسال ۴۷۰۰ میلیارد تومان 
موافقت ورود سرمایه جدید از بانک ها دریافت 
شده است. همچنین ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع 
بانکی اســتان، وارد بخش سرمایه گذاری شده و 
زنجان تنها اســتان با رتبه عالی در حوزه منابع و 

مصارف شده است.
آبی پور تصریح کرد: کشــور در جنگ اقتصادی 
اســت و حال دیوار محاصــره اقتصادی کامال 
تکمیل شــده و واردات کاالهای اساسی از قبیل 
دارو به ســختی انجام می شود و امسال با ورود 
ویروس کرونا بر مشکالت افزوده شد؛ به  طوری 

که ۴۰ درصد معامالت جهانی کاهش یافت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
یادآور شد: زنجان ســاالنه تولید ۵۰۰ هزار تن 
گوجه فرنگــی را دارد که این میزان تولید، زمینه 
افزایش ایجاد صنایع فــرآوری این محصول را 

فراهم می کند؛ عالوه بر آن ســهم ۴۷ هزار تنی 
یا به عبارتی ۴۰ درصد تولید زیتون را دارد و با 
توجه به حجم باالی تولید سیب زمینی و نزدیکی 
به همدان به عنوان قطب تولید سیب زمینی کشور، 
همواره پتانسیل ایجاد واحدهای فرآوری را دارد.
در ادامه، رییس کل دادگستری استان زنجان اظهار 
کرد: همه سازمان ها باید نقش خود را به درستی 
ایفا کنند و هر کجا که نیاز نیست مداخله نکرده 

و مشکالتی را ایجاد نکنند.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی ادامه 
داد: زیبنده استان نیست که محصوالت تولیدی 
کشــاورز اســتان زنجان برای فرآوری به استان 
دیگر می رفت. در بحث فرآوری زیتون نیز باید 
به گونه ای عمل شود که محصوالت کشاورزی از 

استان خارج نشود.
وی افــزود: ایجاد واحد فرآوری عالوه  بر ایجاد 
اشتغال، ســبب ارزآوری، افزایش تولید کاالی 

داخل ومانع خروج ارز و کاال از کشور شده و با 
حمایتی که از کشاورزی به عمل می آید، کشاورز 

نیز برای تولید با کیفیت بیشتر تشویق می شود.
این مسوول ادامه  داد: نتیجه حمایت ها به صورت 
سلســله وار در بخش های مختلف قابل مشاهده 
است و سیســتم قضایی اســتان بر حمایت از 
واحدهای تولیدی عزم جازمــی دارد و در این 
بین از بانک ها نیز انتظار حمایت می رود و هیچ 
واحد تولیدی نباید به خاطر بدهی توسط بانک 

تعطیل و تملک شود.
در ادامه مدیرعامل شــرکت سپهر دنیز طارم این 
مجموعه به خاطر بدهی در هفت ســال گذشته 
تعطیل بود. امســال با توجه بــه اهداف اقتصاد 
مقاومتی و سال جهش تولید، این واحد در یک 

ماه راه اندازی شد.
فرزاد ولی مقدم ادامه داد: ســرمایه گذاری انجام 
شده بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بوده و در هر شیفت 

آن 3۰ نفر فعالیت می کند مشکل عمده واحدهای 
تولیدی نوع تفسیر قانون توسط دستگاه ها است 

و حمایت است که سبب می شود صنعت پابرجا 
بماند و اقتصاد رونق گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان عنوان کرد

شناسایی ۱۱۵ واحد تولیدی تعطیل در شهرک های صنعتی استان زنجان

 فرماندار زنجان گفت: بررســی و گزارش 
دانشگاه علوم پزشکی استان نشان می دهد با توجه 
به افزایش شمار مبتالیان، بستری و حتی فوتی های 
ناشــی از ویروس کرونا در شهر زنجان وضعیت 

کنونی نسبت به گذشته خطرناک تر شده است.
رضا عســگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با 
اشاره به اینکه شهرستان های بحرانی کرونایی از 
سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم شــده اســت افزود: بر مبنای این گزارش 
شهرستان خرمدره نیز جزو مناطق یاد شده است، 
در حالی که گزارش ها نشــان می دهد وضعیت 
کرونایی شــهر زنجان حتی از این شــهر و دیگر 
مناطق استان نیز به مراتب خطرناک تر شده است.

وی با ابراز نگرانی در باره شرایط حال این ویروس 
نامنحوس در شهر زنجان اضافه کرد: تراکم باالی 
جمعیت در شهر زنجان نســبت به دیگر مناطق 
استان، افزایش شمار مبتالیان را بسیار نگران کننده 

تر کرده است.
فرمانــدار زنجان، با بیان اینکه شــوربختانه در 2 
هفته گذشــته برگزاری تجمعات مختلف به ویژه 
برگزاری آیین خودجوش شادی در پیاده راه سبزه 
میدان بدون رعایت پروتکل های بهداشتی بدون 
استفاده از ماسک، اقدامی خطرناک بوده و گردش 
ویــروس را به دنبال دارد، ادامه داد: شــوربختانه 
این ویروس بسیار جهش یافته و رخدادهای این 

چینین خود عامل انتقال و ابتالی افراد به شمار می 
ورد. وی اضافه کرد: در مجموع شرایط کرونایی 
شــهر زنجان به مراتب بحرانی تر از دیگر مناطق 
این استان بوده و کوچکترین بی مباالتی می تواند 
فاجعه انسانی را در شــهر بوجود آورد، نکته ای 
مهم که چندان از ســوی برخی شهروندان جدی 
گرفته نمی شــود و در واقــع وضعیت کنونی را 
عادی تصور می کننــد. فرماندار زنجان ادامه داد: 

فرمانداری تقاضــای اعمال محدودیتهایی همانند 
ســه هفته گذشته را به ســتاد پیشگیری و مقابله 
بیماری کرونای اســتان اعالم کرد که طبق تدابیر 
اتخاذ شــده این محدودیت ها در هفته جاری نیز 

گسترش خواهد یافت.
وی با اشــاره به اینکه مطالبه جدی شــهروندان 
در روزهای ســخت کرونایی برخورد با افرادی 
اســت که به نوعی رفتارهای مغایــر با پروتکل 

های بهداشتی دارند، اظهار داشت: بهره گیری از 
ظرفیت های قانونی و مجازات افراد بی توجه که 
با جان دیگرین بازی می کنند الزامی اســت و در 

این باره مماشاتی انجام نخواهد گرفت.
عسگری افزود: هر چند شرایط کرونایی خرمدره 
حکایت از شــمار مبتالیان آن حکایت دارد و در 
این میان کوچکترین بی تفاوتی شهروندان زنجانی 
در رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی می تواند 
وضعتی فعلی را بســیار بحرانی تر کند و بســیار 

نگران روند کنونی هستیم.
این مســوول با بیان اینکه برخی افراد همچنان در 
پیک سوم بیماری کرونا نسبت به برگزاری کارناوال 
های عروسی اقدام می کنند، گفت: وضعیت کنونی 
عادی نیست و تداوم چنین رفتارهایی و برگزاری 
تجمعات گوناگون راهــی جز اعمال محدودیت 
های گسترده نیست که چنین اقدامی به رفتار مردم 

بستگی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: با ســاز وکارهای در نظر 
گرفته شده به ادارات و دستگاه های اجرایی شهر 
زنجان نیز اعالم شــده تا حد اماکن برای حضور 
کارمندان دارای بیماری های زمینه ای سختگیری 
الزم اعمال نشود و از طرفی افراد مبتال نیز موظف 
به سپری کردن دوران قرنطینه خانگی هستند که 
پس از بهبودی مــی توانند به فعالیت کاری خود 

ادامه دهند.

فرماندار زنجان:

وضعیت کرونایی زنجان نسبت به گذشته خطرناک تر شده است
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 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان 
گفت: هم اکنون شــمار بستری هایی کرونایی در 
بیمارستان های این اســتان به ۵۰۰ نفر رسید که 
این وضعیت بســیار نگران کننده است، چرا که 
تجهیزات درمانی بسیار محدوده بوده و تداوم این 

وضعیت چالش برانگیز خواهد بود.
بــه گزارش زنگان امروز، دکتــر علیرضا آرمانی 
کیــان ، آدینه روز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شــوربختانه به موج سوم شیوع کرونا در 

حال نزدیک تر شدن هستیم و این وضعیت نشان 
می دهد شــرایط بحرانی کنونی موجب خواهد 
شــد که در آینده نزدیک شاهد صدمات بیشتری 

باشیم.
وی اضافه کرد: با توجه به وضعیت کنونی هنوز 
عده ای به این باور نرسیده اند که کرونا در کمین 
همگان است و همین بی توجهی به پروتکل های 
بهداشتی می تواند آنان را مبتال و راهی بیمارستان 

کند.
این مسوول ادامه داد: افزایش شمار بستری های 

کرونایی به یکهزار نفر در بیمارستان های استان 
وضعیت بســیار حادی را به وجــود می آورد و 
این موضوع بیانگر آن است که کرونا آنگونه که 
باید و شاید توسط عموم مردم جدی گرفته نشده 

است.
وی اظهار داشــت:  آمارها نشــان می دهد بین 
۷۰ تا ۸۰ درصد شــهروندان مسایل بهداشتی را 
رعایت و به ویژه از ماســک  اســتفاده می کنند 
که در صورت رســیدن این شاخص به باالی ۹۰ 
درصــد میزان مبتالیان کاهش یافته و در مجموع 

وضعیت قابل قبولی حاکم می شود.
آرمانی کیان افزود: هنوز به این میزان شــاخص 
نرسیده ایم، بطوریکه در برخی شهرستان ها افراد 
چندان به موضوع کرونا آگاه نیســتند و حتی آن 
را به سخره می گیرند که این واقعه بازی با جان 

خود و دیگر افراد جامعه است.
 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه داد: برخی 
افراد بــی توجه  به شــرایط کرونایی با رعایت 
نکردن مســائل بهداشــتی به خصوص با جان 

ســالمندان، بیماران زمینه ای و کــودکان بازی 
می کنند  و نســبت به همنوعان خود بی تفاوت 

هستند.
وی از عمــوم مــردم خواســت در وضعیت بد 
کنونــی، پروتکل ها را به طــور جدی و قطعی 
رعایت کنند چرا که تداوم وضعیت  ممکن است 
در روزهای  آینده  بر شــمار فوتی های ناشی از 

این بیمار بیفزاید.
این مســوول با تاکیــد بر اینکه مــرگ بیماران 
کرونایی در دســت تک تک افــراد جامعه و هم 

استانی ها است، ادامه داد: کادر درمانی بیمارستان 
ها و حتی خبرنگاران رسانه های جمعی با جان 

و دل در خدمت رسانی تالش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر این پایه عموم مردم بیش 
از گذشته کرونا را جدی بگیرند، این ویروس با 
هیچ فردی شوخی ندارد، همکاری تنگاتنگ مردم 
در شرایط کنونی و در کنار کادر درمانی می تواند 

قدری از خستگی و نگرانی های آنان را بکاهد.
شایان ذکر است تاکنون ۶۰۰ نفر در استان به دلیل 

ابتال به کرونا فوت نموده اند.

آمار کرونا در زنجان تا دیروز

۶۰۰ قربانی؛
۵۰۰ بستری

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان گفت: طرح »پیش دبستانی 
در بستر فضای مجازی« از اول آبان ماه امسال به 

 صورت رایگان اجرایی شده است.
صیاد ســالمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
امسال همه شــاخص های ثبت نام در دوره های 
ابتدایی ســبز اســت، به طوری که در مقایسه با 
موالید رشد ۳.۶۰ درصدی ثبت نام دانش آموزان 
در پایه اول ابتدایی را به نســبت ســال گذشته 
داشــته ایم، اما به  دلیل شــیوع ویروس کرونا و 
نگرانی خانواده ها از این موضوع، شاهد کاهش 
۶۰ تا ۶۵ درصدی ثبت نام پیش دبســتانی ها در 

سطح استان هستیم.
وی گذراندن دوره پیش دبستانی توسط نوآموزان 
به ویژه نوآموزان مناطق محروم و کم برخوردار 

را بســیار مهم و ضروری دانســت و گفت: این 
دوره آنان را برای حضور در مدرســه و دریافت 
آموزش هــای الزم آمــاده می کنــد، بــر همین 
اســاس مورد تاکید وزارت آموزش و پرورش 
بوده و اجرای برنامه »پیش دبســتانی در بســتر 

فضای مجازی« این موضوع را تایید می کند.
این مسوول ادامه داد: جذب و حضور حداکثری 
نوآموزان در سیستم آموزشی و پرورشی استان، 
ایجاد وحدت  رویه، توسعه عدالت آموزشی برای 

همه نوآموزان به صورت رایگان و غیرحضوری 
و رشد همه جانبه کودکی و یادگیری پیش نیازهای 
ورود به دبســتان از طریق آمــوزش والدین و 
نوآموزان با توجه به شــرایط موجود، مهم ترین 
اهداف اجرای این طرح است که البته نگران این 
هستیم که به دلیل شیوع کرونا در استان، باال رفتن 
هزینه هــای زندگی مردم و نیــز به دلیل ماهیت 
غیراجباری بودن گذراندن دوره پیش دبســتانی، 
خانواده هــا از ثبت نام فرزنــدان خود خودداری 

کنند و این موضوع موجب ضرر کودکان شود.
ســالمی تصریح کرد: پس از بررسی های الزم، 
آموزش مجازی این نوآموزان در دستور کار قرار 
گرفت تا کودکانی که موفق به ثبت نام در سامانه 
سناد نشــدند و نمی توانند با حضور در مدرسه 
فعالیت های علمی را دنبــال کنند، آموزش ها و 
مهارت هــای الزم را به صورت رایگان از طریق 
شبکه آموزشی »شاد« و شــبکه آموزش صدا و 
سیمای مرکز اســتان یا مدرسه تلویزیونی ایران 

دریافت و خانواده ها هم بتوانند رشد عزیزان شان 
را پایش کنند.

وی در رابطه با راهکار استانی آموزش و پرورش 
بــرای نوآموزانی که در ســامانه ســناد ثبت نام 
نکردند اما به شبکه شــاد هم دسترسی ندارند، 
یادآور شــد: محور کار آموزش و پرورش استان 
بر پایه تاکیــدات وزارتخانه در ایــن باره ارائه 
برنامه ها و آموزش از طریق تلویزیون اســت که 
برای این منظور هم جلســاتی برگزار کردیم و 

هماهنگی های الزم با صدا و ســیمای استانی 
)اشــراق( انجام شــده تا از طریق شبکه  استانی 
تلویزیونی نیز برنامه های آموزشی مورد نظر برای 

پیش دبستانی های مناطق محروم پخش شود.
معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان خاطرنشان کرد: برنامه تهیه 
و تحویل محتواهای آموزشــی به والدین پیش  
دبســتانی های این گونه مناطق را هم در دستور 
کار قرار دارد و ارتبــاط با اولیای دانش آموزانی 
که دسترسی به سامانه شاد ندارند، یک موضوع 
جدی است. این اداره کل از همه برنامه هایی که 
برای ارائه آموزش به نوآموزان انجام می شــود، 
اســتقبال می کند، چون هرچه فرصت بیشتری 
برای این قشر فراهم شود، نتایج بهتری به دنبال 

خواهد داشت.

یک مسوول اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان خبر داد

اجرایطرحپیشدبستانیمجازیازآبانماه

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجان گفت: با توجه به شــرایط کرونایی استان و 
طبق بازدیدهای میدانی نظارت و بازرســی ها در 
شــهرهای ابهر و خرمدره با هدف کاهش شــمار 

مبتالیان و بستری ها تشدید می یابد.
خدابخش مرادی در ســتاد پیشــگیری و مقابله با 
کرونای اســتان از خرمــدره  که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، افزود: روز گذشته تیم های 
بازرســی در قالب ۱۱ اکیپ به تعــداد ۲۸۵ مورد 
بازرسی در شهرستان خرمدره انجام دادند و به دنبال 
آن، ۲۵ واحد صنفی پلمب و از ۳۰ واحد صنفی نیز 

تعهد اخذ شد.
وی با اشــاره به اقداماتی نظیر برگزاری نشست با 
روســای اتحادیه های صنفی و مجمع امور صنفی 
خرمدره  اضافه کرد: در این نشســت ها هرکدام از 
روسای اتحادیه ها موظف شدند، جلسه ای با صنف 

زیرمجموعه خود برگزار و تعهد الزم دریافت کنند 
که هم خود اصناف از ماسک استفاده کنند و هم به 

افرادی که ماسک نمی زنند، خدمتی ارائه ندهند.
مرادی نافچی افزود: همچنین نشســت مشــترک 
شورای تامین شهرستان های ابهر و خرمدره برگزار 
شــد که در این نشست نیز مصوبات و تکالیفی بر 
عهده دســتگاه های مختلف گذاشــته و مقرر شد 
فرماندهان بسیج، تیم های بازرسی، نظارت و ارزیابی 
خود را فعال کننــد و در این میان برخورد نیروی 

انتظامی نیز عملیاتی و قاطع باشد.
وی اظهار داشت: به شورای تامین ۲ شهرستان اعالم 
شــد که برگزاری هر نوع آیین عزدارای و عروسی 
چــه در منزل و چه اماکــن عمومی ممنوع بوده و 
در این میان مشــکل نقاهتگاه ابهر نیز با هماهنگی 
دانشگاه آزاد اســتان برطرف و موافقت های الزم 

اخذ شد.

این مسوول ادامه داد: مجموع اقدامات و مصوبات 
انجام گرفته شــهرهای ابهر و خرمدره هر کدام  به 
۱۱ بلوک طبقه بندی شــده و هر اکیپ بازرسی در 
هر روز بازرسی ها با مسوولیت مدیران شهرستان 
انجام که پس از بررسی وضعیت برخوردهای الزم 

انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: روند افزایش رعایت پروتکل های 
فردی و جمعی در خرمدره  افزایش یافته که قرار 
گرفتن این شهرستان در زمره شهرستان های بحرانی 

کشور به دالیل مختلفی باز می گردد.
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان نیز با 
اشــاره به محدودیت های اِعمال شده در هفته های 
گذشته گفت: شــوربختانه ۲ محل به رغم اعمال 
محدودیت هــا روی تعطیلی را به خود ندیدند که 
آرایشگاه های زنانه و باشگاه های ورزشی از جمله 

آنها به شمار می رود.
دکتر محمد رضا صائینی افزود: در باره آرایشگاه های 
زنانــه نیز باید گفت با توجه به اینکه در محل های 
درب بســته و با تعیین وقت قبلی، خدمات ارائه 
می دهند، اما کار به جایی رسید که اعالم شد درب 

منزل مربوطه را پلمب کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: در ارتباط با باشــگاه های 
ورزشــی نیز باید توجه داشت که شرایط، بحرانی 
است که اداره کل ورز ش و جوانان استان نیز نسبت 

به این مساله توجه جدی داشته باشند.
موضوع مطرح شــده دیگر در این نشست فعالیت 

تاالرهــا بود که رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان نیز در این ارتباط گفت: آیین 
جشــن و ازدواج در ماه های محرم و صفر برگزار 
نمی شد که اکنون با سپری شدن این زمان برگزاری 
آیین در روســتاها و باغ شهرها آغاز شده که خطر 

انتشار ویروس کرونا را افزایش می دهد.
ناصر فغفــوری افزود: تاالرهــای پذیرایی مبتنی 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی و با ۳۰ درصد 
ظرفیــت هم و مجوز فعالیت وجود دارند و با این 
کار هــم  می توان فعالیت آنها را کنترل و از طرفی 
آیین مردم برگزار شود که در صورت انجام ندادن 

چنین کاری، نمی توان از برگزاری آیین در باغ شهرها 
و روستاها جلوگیری کرد.

وی اظهار داشــت: در صورت صدور مجوز برای 
فعالیت تاالرها با یک سوم ظرفیت می توان با نظارت 
علوم پزشکی و دستگاههای متولی، فعالیت تاالرها 
را کنترل کرد ضمن اینکه تا حدودی از مشکالت 

تاالرها نیز کاسته می شود.
این در حالی اســت که معاون بهداشــتی دانشگاه 
علوم پزشکی استان انجام چنین کاری را بر خالف 
پروتکلها و مصوبات اعالمی ســتاد ملی کرونا با 

توجه به شرایط قرمز کرونایی اعالم کرد.

 فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: 
کاالهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیست 

مشمول عوارض پسماند می شود.
میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اطالعیه سازمان امور مالیاتی در رابطه با فهرست 
کاالهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیست 
مشمول عوارض پســماند، اظهار کرد: فهرست 
کاالهای تولیدی و وارداتی مخرب محیط زیست 
مشــمول عوارض پسماند و نیز میزان عوارض و 
نحوه واریز آن به حساب های تعیین شده، اعالم 

شده است.
وی افزود: تولید و واردات انواع رنگ و آســتری 
به اســتثنای محصوالت پایه آب و روغن جال به 

ترتیــب ۲ دهم و ۵ دهم درصد، تولید و واردات 
انواع الســتیک رویی و تویی اعم از تایر، تیوپ 
و الســتیک های روکش دار به ترتیب ۲ دهم و ۵ 
دهم و ۳ دهم درصدی بــرای تولید انواع المپ 
روشــنایی به استثنای المپ های پربازه SMD و 
LED و باطری و ۵ دهم درصدی برای واردات 
آن، مشــمول عوارض پســماند مخرب محیط  

زیست می شود.
این مسوول ادامه داد: تولید و واردات انواع رایانه، 
تجهیزات جانبی و کمکی آن به ترتیب ۳ دهم و 
۵ دهم درصد، تولید و صادرات انواع دستگاه های 
صوتــی و تصویری و انواع گوشــی به ترتیب ۳ 
دهــم و ۵ دهم درصد و تولیــد و واردات انواع 

وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی پالستیکی 
و الکترونیکی به ترتیب به میزان ۲ دهم و ۵ دهم 

درصد نیز مشمول این عوارض است.
رضوی تصریح کرد: تولید و واردات انواع مشمع، 
ســلفون، نایلون و نایلکس به ترتیب به میزان ۳ 
دهــم و ۵ دهم درصد و تولیــد داخل و واردات 
انواع ظروف و مخازن پالستیکی، پت )PET( و 
ظروف مالمین به میزان ۲ دهم و ۵ دهم درصد نیز 
مشــمول عوارض پسماند مخرب محیط زیست 

است.
فرنشــین امور مالیاتی اســتان زنجان یادآور شد: 
در اجرای صدر بند )و( تبصره )۶( قانون بودجه 
امســال کل کشــور که مقرر می کنــد »به منظور 

کاهش اثرات مخرب پســماندها، درآمد حاصل 
از اجرای بندهای )ث( و )ص( ماده )۳۸( قانون 
برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کاالهایی که 
مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط 
زیست می شود،  توسط سازمان امورمالیاتی کشور 

به ردیف درآمدی )۱۶۰۱۸۹( واریز می شود«.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان 
کاالهــای موضــوع مــاده )۱( ایــن آیین نامه، 
مکلف اند با تکمیل و تســلیم »فرم ابراز فروش 
کاالهای مشمول عوارض پسماند مخرب محیط 
زیست« در ســامانه عملیات الکترونیک مالیات 
بر ارزش افزوده به نشــانی www.evat.ir مبلغ 
عــوارض متعلقه را بر حســب قیمــت فروش، 

محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی موضوع ماده 
)۱۰( قانــون مالیات بر ارزش افزوده به حســاب 
شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۹۰۷۵ مربوط به »تمرکز 
درآمد حاصل از فروش کاالهایی که مصرف آن ها 

منجر به پسماند مخرب محیط زیست می شود، در 
سال کنونی )موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۹(« 
نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران واریز 

کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان :

نظارتهایکرونایی
درشهرهایابهروخرمدره

تشدیدمیشود

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان:

کاالهایمخربمحیطزیستمشمولمالیاتشد
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اذان صبح فردا

5:09
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وضعیت آب و هوای زنجان:

3
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ازشبهچپاسیمانده،ایچشمانشرمآلود!
منبیزمانمباشمادریاستاهنیازود؟
باچرخشیخوابمدهید،آرامشمبخشید

ایتیلهاهیمستمرطوبشرابآلود!
هتجرهعاهیخوابرا،ردجاممنرزیید

کاینبذلموجوداستومعنایشامکلالجود
مندستهایمرازجانهمدوسترتدارم

ری-بوهسیبدرود- رازیاستباایندوستدا
ایفصلاتزه!ایراهنیدهمرا،ازمن
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۵ فاکتور اساسی سرمایه گذاری موفق 
در اقامتگاه های بومگردی

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 در آســتانه سفر دکتر مونسان به روسیه،  
مسکو از اتمام کار بر روی توافق نامه ای خبر داد 
که سفرهای گردشــگری بدون ویزا بین ایران و 
روسیه را در آیندۀ نزدیک ممکن می کند، خبری 
که بسیاری از رسانه های بین المللی به آن پرداختند.
به گزارش میــراث آریا، به گفتۀ ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، آژانس 
گردشگری فدرال روســیه در حال همکاری با 
ایرانی   ها برای تدوین ســازوکارهای پیاده  سازی 

توافق های مربوط به لغو روادید است.
او در کنفرانس خبری روز گذشــته عنوان کرد: 
»امیدواریــم این کار به زودی به پایان برســد و 

توافق نامه اجرایی شود.«
ســخنگوی امور خارجه روســیه اضافه کرد که 
تصمیم  گیری در مورد زمان اجرایی  شــدن این 
توافق نامه به موقعیت همه  گیری کرونا در روسیه و 
ایران، و اقدامات قرنطینه  ای مروبط به این بیماری 
در دو کشور بستگی دارد. این توافق نامه در مورد 

سفرهای گردشــگران گروهی بدون نیاز به اخذ 
ویزا در ۲۸ مارس ســال ۲۰۱۷، در سفر روحانی 

رییس  جمهوری ایران به مسکو امضا شده بود.
ایران یــک توافق نامۀ تجــارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا امضا کرده است که با اینکه بیشتر 
مربوط به محصوالت حامل انرژی می  شود، درها 
را برای تجارت  های دیگری مانند صنایع دستی و 
دیگر کاالها مانند میوه، منسوجات و به طور کلی 

گردشگری باز می کند.
خبری که ماریا زاخارووا در کنفرانس روز گذشته 
اعالم کرد، بازتــاب بین  المللی گســترده  ای را 
 Russia به دنبال داشت. برای مثال، وب سایت
Briefing به شرح این خبر پرداخت و بخش 
هایــی از صحبت  های ســخنگوی امور خارجه 
 dailygovjobs را منتشــر کرد. وب ســایت
هم با عنوان »روســیه می  گوید لغو روادید برای 
گردشــگران ایرانی به زودی اجرایی می  شــود« 
به شــرح این خبر پرداخت و از قول زاخارووا 

نوشت: »بر پایه این توافق نامه، گروه  های گردشگِر 
پنج تا ۵۰ نفره قادر خواهند بود به مدت ۱۵ روز 

در روسیه اقامت داشته باشند.«
خبرگزاری Nairohost هم در گزارشی به روند 
تدوین این قرارداد بین ایران و روسیه پرداخت و 
اجرایی  شــدن آن را به تعیین یک شریک ایرانی 
به منظور تعدیل اجرایی شــدن قرارداد از سوی 

آژانس گردشگری روسیه موکول کرد.
وبسایت روســی cod۳۴ نیز به شرح این خبر 
پرداخت و از ســوی ماریا زاخارووا نوشــت: 
»امیدواریم این کار هر چه زودتر تکمیل شده و 

توافق اجرایی شود.«
 giperssilka همچنین، خبرگزاری روســی
هم خبری درباره این توافق بین ایران و روســیه 
منتشــر کرد که در آن از قول ســخنگوی امور 
خارجه روســیه نوشت: »توافق برای لغو روادید 
سفرهای گردشگری گروهی بین مسکو و تهران 

در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.«

و  گردشــگری  فراکســیون  رییــس   
صنایع دستی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه برای توسعه گردشگری مجلس تما م قد در 
کنار دولت ایستاده است، به التزام برای مشارکت 

و تعامل سه قوه در این راستا تاکید کرد.
محمدرضا دشــتی اردکانی رییس فراکســیون 
گردشگری و صنایع دستی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنــگار میراث آریا گفت: »با 
عالم گیر شدن بیماری کرونا صنعت گردشگری در 
کل دنیا آسیب جدی دید و ایران هم از این قضیه 
مستثنا نبود. فراکسیون گردشگری در این مدت 
برای جویا شــدن از وضعیت گردشگری کشور 
و چاره جویی برای برون رفت از شــرایط فعلی 
بیش از بیست نشست با وزیر و معاونان وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
فعاالن بخــش خصوصی و ســمن های حوزه 
گردشگری، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی برگزار کرد.« او در باره بسته جدید 
حمایتی دولت در بخش گردشــگری گفت: »با 
اقدامات و پیگیری های خوبی که از سوی وزارت 
میرا ث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام 
گرفت، همچنین جلســات فراکســیون با آقای 
نهاوندیان معاون اقتصــادی رییس جمهوری و 
مکاتبات انجام شده با سازمان امور مالیاتی کشور 
و ســتاد ملی مقابله با کرونا نهایتا این بسته که 
شــامل امهال در بخش  بازپرداخت تسهیالت، 
حق بیمه سهم کارفرمایان، هزینه های آب، برق، 
گاز، بدهی های مالیاتی واحدهای گردشــگری 
و پرداخت تسهیالت به رسته های مختلف این 

حوزه بود تصویب و ابالغ شد.«
دشــتی اردکانی به تالش های مســووالنه دکتر 
مونســان اشاره کرد و افزود:  »باید از ایشان بابت 
اقدامات صورت گرفته در حوزه گردشــگری و 
تعاملی که دارند تشکر کنم. ارتقا و توسعه صنعت 

گردشگری و تبدیل آن به پردرآمدترین صنعت 
کشور هدف مشترکی است که دنبال می کنیم و 
با برگزاری جلسات مشترک سعی در تحقق آن 

داریم.«
او در ادامه با اشــاره به ســند راهبردی توسعه 
گردشــگری، تصریح کرد: »این سند که توسط 
وزارتخانه تدوین شده و برای دیگر دستگاه ها نیز 
وظایفی را مشــخ کرده گام مهم اما اولیه در این 
راستاست. اجرایی شدن این سند و نتیجه ای که 
منتهی به توسعه گردشگری کشور شود مشارکت 
سه قوه را می طلبد که باید هم و غم خود را برای 

تحقق آن بگذارند.«
رییس فراکســیون گردشــگری و صنایع دستی 
افــزود: »مجلس تمام قد به  عنوان بازوی کمکی 
در کنار دولت ایستاده است. در فراکسیون نیز در 
حال تدوین برنامه و سندی هستیم که به کمک 

آن سند تدوین شده در دولت را اجرایی کنیم.«

توسعهگردشگریکشورمشارکتسهقوهرامیطلبدسفر به روسیه بدون ویزا ! 

مجلس تمام قد در کنار وزارتخانه 
ایستاده است

 احمددیناری
مشاور،سخنرانونویسندهمهارتهای
بازاریابی،فروشوسرمایهگذاری

گردشگریوهتلداری

موفقیت سرمایه گذاری در اقامتگاههای بومگردی 
به عنوان کســب و کاری خرد و با حجم سرمایه 
گــذاری کمتر از برخی کســب و کارهای دیگر 
همچون هتل ها به چند عامل یا فاکتور اساســی 

وابسته است.
اقامتگاههای بومگردی جزو مصادیق تاسیســات 
گردشــگری ذیــل بند ج مــاده یک آییــن نامه 
تاسیســات گردشگری مصوب شــهریور ۱۳۹۴ 
هیات وزیران هســتند و به عنوان کسب و کاری 
خرد و با حجم ســرمایه گــذاری کمتر از برخی 
کسب و کارهای دیگر همچون هتل ها محسوب 
می شوند. موفقیت ســرمایه گذاری در این نوع 
تاسیســات گردشــگری به چند عامل یا فاکتور 
اساســی وابسته است که در ذیل به برخی از آنها 

اشاره می کنم :
۱( شناخت کافی :

بــرای یک ســرمایه گذاری هوشــمند در زمینه 
گردشــگری و به صورت خــاص اقامتگاه بوم 
گردی، سرمایه گذار بایستی با افزایش اطالعات 
و دانش تخصصی خود از طریق کتب، مجالت، 
رسانه ها، تشــکل ها و آموزش های مرتبط ، از 
اقامتگاههای بوم گردی نقاط مختلف کشــور و 
استان خود قبل از هر گونه سرمایه گذاری بازدید 
و حتی در آنها اقامت کند. همچنین نسبت به تهیه 
طرح امکانسنجی سرمایه گذاری به منظور آشنایی 
با ابعاد مختلف این نوع ســرمایه گذاری و امکان 
و یا عدم امکان آن اقدام نماید.در غیر اینصورت 
ورود به عرصه سرمایه گذاری، ورودی هیجانی و 
غیر منطقی بوده و قطعا ســرمایه گذار را در ادامه 
مسیر با چالش های بسیاری مواجه خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که دانایی در هر زمینه سرمایه 

گذاری، توانایی است.
۲( بی مایه فتیر است !

بسیاری از سرمایه گذاران اقامتگاههای بوم گردی 
به پشــتوانه وجود ملکی پدری یا خرید ملکی با 
قیمت ارزان وارد این حوزه ســرمایه گذاری شده 
و تسهیالت ارزان قیمت ۴ و ۶ درصدی روستایی 
و عشــایری هم بر هیجان و انگیزه اهالی روستاها 
افزوده و باعث شده است که متقاضیان با آورده های 

بسیار ناچیز دست به سرمایه گذاری زده و مابقی 
کار را از طریق تســهیالت به انجام برسانند و در 
زمان بهره برداری باز پرداخت اقساط تسهیالت و 
نبود تفکر و نگرش صحیح بازاریابی و فروش نیز 
باعث دردســرهایی می شود که سرمایه گذاران را 
تا مرز ناامیدی و چالش های مالی می کشــاند و 

چنانچه حوادث غیرمترقبه و عناصر منفی محیط 
کالن بازاریابی همچون شــیوع ویروس کرونا نیز 
رخ دهد که چه بدتر!. این وضعیت رکود را به عینه 
در اقامتگاههای بوم گردی برخی روستاهای استان 
خراسان رضوی مشاهده و لمس کرده ام.بنابراین 
در زمان ساخت، سرمایه ثابت کافی و در زمان بهره 

برداری برخورداری از ســرمایه در گردش کافی، 
موتــوری محرک برای ادامه مســیر و فعالیت می 
باشند که بایســتی مد نظر عالقه مندان به سرمایه 

گذاری در این بخش قرار گیرند.
۳( کسب و کار اصلی  :

اگر تصمیم گرفته اید که به واسطه عالقه مندی، 

این کسب و کار را به عنوان حیات خلوت خود 
انتخاب کنید و در مســیر محل اقامت خود در 
شــهر همواره در رفت وآمد به روســتای محل 
استقرار اقامتگاه باشید و کنترل از راه دور داشته 
باشــید، بدانید که پای در مســیری کامال اشتباه 
گذاشته اید. این نوع کسب و کار کسب و کاری 

۲۴ ساعته است و بایستی پای آن وقت گذاشت. 
وقتی مردم در تعطیالت هستند شما باید سرکار 
باشــید و بدون حضور تمام وقت نمی توان به 
خوبی از عهده مدیریت اینگونه تاسیسات برآمد.

۴( سهیم کردن جوامع محلی در امور  :
عباس برزگر بهره بردار دهکده گردشگری برزگر 
در بوانات اســتان فارس بارها گفته است که در 
ابتــدای کاراهالی روســتا در برابر کارهای او از 
خود مقاومت نشان داده و بعضا کار به درگیری 
های فیزیکی هم می رسیده و در مقطعی از دوره 
فعالیت به این موضوع مهم پی برده است که تنها 
راه افزایش همکاری و همراه کردن روستاییان با 
خود، سهیم کردن آنها در کارها و عواید حاصل 
از فعالیت اقامتگاه اســت. استفاده از نیروی کار 
محلی، فروش صنایع دســتی و مواد لبنی آنها و 
دیگر کارها. بدیهی است بدین طریق مشارکت 
جامعه محلــی افزایش یافته و مســیر موفقیت 

کسب و کارتان هموار می گردد.
۵( روزهای تعطیل رسمی تعطیل نباشید!

بارهــا متوجه ایــن موضوع شــده ام که برخی 
اقامتگاههای بوم گــردی در روزهای تعطیالت 
رســمی به دالیل مختلف تعطیل هستند و حتی 
با برخی از آنها تماس داشــته و به این واقعیت 
پی برده ام. این یک اشتباه استراتژیک در کسب 
وکار است . میزبانی و میهمانپذیری یک فعالیت 
شبانه روزی است و در در ۲۴ ساعت شبانه روز 
بایستی مهیای ارایه خدمات صادقانه و خالصانه 
به میهمان تان باشــید و زمانی کــه دیگران در 
تعطیالت به ســر می برند شــما بایستی به آنها 
خدمات بدهید .  این واقعیتی اســت که بایستی 
ابتــدا آن را بپذیرید آنگاه در ایــن عرصه پای 
بگذارید. کوچکترین کم کاری و ســهل انگاری 
در این باره نه تنها مشتریان بالفعل بلکه مشتریان 

بالقوه شما را نیز فراری خواهد کرد.
البتــه نــکات مهــم بــرای کســب موفقیت 
اقامتگاههای بوم گردی بیشــمارند ولی در این 
یادداشــت کوتاه صرفا به ۵ مورد از آنها اشاره 
کردم و انشاله در زمان های آتی به دیگر موارد 

اشاره خواهد شد.

شیوع کرونا جدی است
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دوشنبه 5 آبان ماه  1399 / نمره 636 / سال سوم

 همزمان با روزهای ماه ربیع االول و هفته 
نیروی انتظامی، فرنشــین صدا و سیمای مرکز 
زنجان باحضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان 

با فرمانده این  نیرو دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که تعــدادی از معاونین و مدیران 
مرکز هم حضور داشتند، فرنشین مرکز با تبریک 
هفته نیروی انتظامی و کسب عنوان»موفق برتر« 
پنجمین جشنواره مالک اشتر توسط فرماندهی 
انتظامی استان گفت: هفته نیروی انتظامی یاد آور 
دالوری ها، ایثار و فداکاری های مجموعه پرسنل 
غیور نیروی انتظامــی در عرصه های مختلف 
اجتماعــی، اقتصادی و مبارزه با انواع ناهنجاری 

هاست.
 وی تصریح کرد: بدون شک، پیشرفت، تعالي و 
نیل به توســعه همه جانبه و پایدار، بستري امن، 
سالم و با آرامش را طلب مي کند تا در سایه این 
امنیت، فعالیت ها با قدرت و ســرعت بیشتري 
شتاب گیرد و برقراري نظم و امنیت اجتماعي در 
اثر زحمات مخلصانه نیروهای انتظامی ظهور و 

بروز پیدا مي کند.
سید محسن لطیفی با بیان اینکه برخی ناهنجاری 

ها و ســوانح  اتفاق افتــاده در جامعه در عصر 
دیجیتال، از بســتر فضای مجازی می دهد اظهار 
داشت: در چنین فضایی برای پیشگیری از وقوع 
برخی معضالت اجتماعی لزوم همکاری پلیس 
برای ساخت برنامه های آگاهی بخش به جامعه 
بیشــتر حس می شــود و صدا و سیمای مرکز 
زنجان آمادگی کامل دارد در این زمینه با ساخت 
برنامه ها و همکاری با حرکت ها و پویش های 

فرهنگ ساز، یاریگر پلیس در جامعه باشد.
رییس رسانه استانی در ادامه  با بیان اینکه تعامل 
نیروی انتظامی با رسانه استانی در فرهنگ پذیری، 
نظم، ترافیک و حمل و نقل همچنین جلوگیری 
از آسیب های اجتماعی بسیار است، تصریح کرد 
: در هفته نیروی انتظامی ، رسانه استانی با وجود 
محدودیت و کمبود های فراوان، با تمام ظرفیت 
خدمــات و فعالیت های این نیــرو را منعکس 
نموده و در باقی روزهای سال نیز این بستر برای 

حافظان امنیت کشور فراهم خواهد بود.
فرمانده نیروی انتظامی استان هم با تقدیر از رسانه 
استانی در پوشش کامل رویدادهای مرتبط با این 
نیرو، با بیان اینکه صدا وسیما به تنهایی در مقابل 

دشمنان صف آرایی کرده است افزود: رسانه  ملی 
با اینکه در مقاطعی مورد بی مهری قرار می گیرد 
، امــا همواره در خط مقدم مقابله با توطئه های 
دشمنان این نظام مقدس قرار دارد و این وظیفه 
حســاس و دشوار را بخوبی به سرمنزل مقصود 

می رساند. 
ســردار جهانبخش با بیان اینکه نیروی انتظامی 
محــور برقراری نظم وامنیت در جامعه اســت 
گفت: بخش اعظمــی از ماموریت های پلیس 
در حوزه پیشگیری، منوط به همکاری و تعامل 

نزدیک با صدا و سیما است.
فرمانده انتظامی اســتان تصریح کــرد: صدا و 
سیمای مرکز زنجان بصورت خود جوش و پر 
توان یاریگر پلیس در حوزه های مختلف است 
و برنامه های تولیدی و خبری شــبکه اســتانی 
در ایجاد امنیت پایدار در اســتان ، فرهنگسازی 
ترافیکی،فرهنگسازی مبارزه با مواد مخدر وآگاه 
سازی خانواده ها و همچنین مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز موثر بوده و همین مودت و همدلی موجب 
شده که استان زنجان در ردیف  امن ترین استان 

های کشور  باشد .

 در دیدار فرنشین صدا و سیما و فرمانده انتظامی استان عنوان شد

تاکید بر افزایش تعامالت 
و هم افزایی بیشتر برای کاهش 

آسیب های اجتماعی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شــرکت سرمایه گذاری و توســعه صنایع الســتیک در نظر دارد مقدار 20.000 عدد بوبین 
پالستیکی تاب )بنفش رنگ( را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشــار این آگهی پیشــنهاد خود را در پاکت دربسته به نشانی زنجان- 
کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران خیابان شهید 

بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند. 
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/8/7 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/8/8 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

صنایع الستیک(
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر 
ارســال شوند ترتیب اثر داده نمی شــود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط 

خواهد شد.
5. حضور شرکت کنندگان در مناقصه، در روز بازگشایی پاکت ها الزامی می باشد.

آگهی مناقصه

آگهی  تجدید مناقصه عمومی
دهیاری دیزج آباد از بخش مرکزی شهرستان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر در 
این روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط حقیقی و حقوقی دارای 
صالحیت و گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند یا ابنیه دارای دو قرارداد مرتبط با اجرای جدول و 
یا محوطه سازی در روستا در 4 سال گذشته واگذار نماید بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می گردد 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

 نوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای

1- مشخصات مناقصه : اجرای عملیات بهســازی معابر )جــدول گذاری، الشه چینی زیر جدول ، سنگفرش( 
روســتای دیزج آباد به مبلغ بررآورد اولیه 3.316.222.589 ریال طبق مشخصات فنی و بر پایه فهرست بهای راه ، 

راه آهن و باند فرودگاه سال 1399
2- محل و مدت دریافت اسناد مناقصه : شهرســتان زنجان ، دهیاری دیزج آباد از مورخه 1399/7/28 تا 
مورخه 1399/8/10 درطول ســاعات اداری )پیشنهاددهنده باید یک نسخه از اسناد کامل را دریافت و با قید قبولی 

امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.(
3- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیاری تامین گردیده است.

4- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا دو ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- مهلت و محل قبول پیشنهادها : تا ساعت 12 مورخه 1399/8/10 ، دبیرخانه بخشداری مرکزی زنجان

6- سپرده شرکت در مناقصه : پنج درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 165.811.129 ریال که به صورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی به مدت سه ماه و به نفع دهیاری دیزج آباد باید ارائه شود.

7- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان 
ضبط و وصول خواهد شد.

8- نام و نشانی مناقصه گزار : دهیاری دیزج آباد واقع در شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، روستای دیزج آباد
9- تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه: 1399/8/11 )حضور پیمانکاران در نشست بازگشایی به همراه معرفی 

نامه بالمانع می باشد(
10- تمام اسناد مناقصه ، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد.

11- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت 
نمایند.

12- کلیه اسناد تحویلی از طرف پیمانکار می بایست به صورت مهر موم و الک و مهر شده باشد.
13- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 54069853157021/02 

به نام دهیاری دیزج آباد نزد پست بانک واریز گردد.
14- هزینه چاپ آگهی مناقصه و تجدید مناقصه پس از بازگشایی اسناد به عهده برنده خواهد بود.

دهیاری دیزج آباد

دوم
ت 

نوب

نوبت دوم

دختران زنجان 
در راه المپیک 

 الناز رکابی و محیا دارابیان منتخبان اردوی تیم ملی سنگنوردی در زنجان شدند
 مســابقه های کشــوری انتخابی تیم ملی 
ســنگنوردی همزمان با هفتــه ی تربیت بدنی، با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و با مجوز 

ستاد مقابله با کرونا برگزار شد.
انتخابی  به گــزارش زنــگان امــروز، اردوی 
مسابقه های المپیک سنگنوردی در رشته کامباین 
زنــان و مــردان و همچنیــن اردوی انتخابی 
مسابقه های سرعت ســاحلی مردان در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته )30 مهر و اول 
آبان( به میزبانی این هیأت در مجموعه ورزشــی 

انقالب برگزار شد.
اردوی انتخابی مسابقه های سرعت ساحلی نیز با 
حضور ۲۴ ورزشــکار برگزار شد که هشت نفر 

از زنجان در بین رقابت کنندگان حضور داشتند.
الناز رکابی قهرمان ســنگنوردی آســیا درباره 
این رقابت هــا گفت: این رقابت هــا با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در حال برگزاری است و 

از سطح خوبی هم برگزار است.
وی تصریح کرد: در جریان برگزاری این مسابقه ها 
که مســابقه های انتخابی مسابقه های المپیک بود، 

من و محیا دارابیان مجوز حضور در مسابقه های 
انتخابی المپیک در چین را گرفتیم.

رکابی با اشــاره به اینکه مســابقه های انتخابی 
المپیک در چین قرار اســت آذرماه برگزار شود، 
افزود: اگر این مســابقه ها لغو نشود، من و محیا 
دارابیان به این مســابقه ها راه یافته ایم و اگر این 
مسابقه ها برگزار نشــود، بازیکن کره ای که قبال 

انتخاب شده به المپیک خواهد رفت.
در اردوی انتخابی ســنگنوردی مــاده کامباین 
)ســرعت، بلدرینگ و ســرطناب( که در سالن 
انقالب  اختصاصی سنگنوردی مجموعه ورزشی 
زنجان برگزار شد ۲0 ورزشکار مرد از استان های 
اصفهان،  تهــران، کرمــان،  زنجــان، مرکزی، 
خوزســتان، همدان، قزوین، کرمانشاه و گلستان 
و هشــت ورزشکار زن از اســتان های زنجان، 
هرمزگان، کرمان، همــدان، اصفهان و تهران به 

رقابت پرداختند.
در بخش بانوان ماده کامباین، محیا دارابیان و الناز 
رکابی از زنجان به ترتیب اول و دوم شــدند و 
راحیل رمضانی از همدان نیز در مکان سوم جای 

گرفت و در بخش مردان نیز رضا کاله سنگیان از 
گلستان، محمد علی آقاداودی از اصفهان و امیر 
نوری از مرکزی به ترتیب عناوین نخست تا سوم 

را کسب کردند.  
مسابقه های سرعت ساحلی مردان نیز  با حضور 
۲۱ سنگنورد از استان های زنجان، تهران، فارس، 
قزوین، خوزســتان، اصفهان و خراسان رضوی، 
در ســالن ۶ هــزاری نفری امــام خمینی )ره( 
مجموعه ورزشــی انقالب زنجان برگزار شد که 
رضا علیپور، میالد علیپور و محمدرضا احتشــام 
نیا از سنگنوردان استان قزوین، به ترتیب عناوین 

نخست تا سوم را کسب کردند.  
اردوی انتخابی تیم ملی ســنگنوردی کامباین با 
هدف انتخاب نفرات برتر به منظور اعزام به رقابت 
های انتخابی آسیا که حکم سهمیه کسب المپیک 
۲0۲0 توکیو ژاپن را دارد انجام شــد و اردوی 
انتخابی تیم ملی ســنگنوردی ســرعت ساحلی 
مردان نیز با هدف انتخابات ورزشــکاران برتر و 
توانمندتر به منظور اعزام به رقابت های چین که 
آذر ماه امسال برگزار خواهد شد، صورت گرفت.
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تخم مرغ کیلویی 12 هزارتومان 
به شرط تامین 100 درصدی 

خوراک طیور!
 رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار استان تهران گفت: اگر قرار است قیمت 
مصوب تخم مرغ از درب مرغداری کیلویی 
۱۲ هزارتومان باشد باید ۱۰۰ درصد نهاده های 

مورد نیاز طیور توسط دولت تامین شود.
ناصر نبی پور در گفت وگو با ایســنا در پاسخ 
به این پرســش که آیا مرغداری ها موفق به 
دریافت نهاده های مورد نیاز خود شــده اند یا 
خیر؟ گفت: بســیاری از واحدهای مرغداری 
تعیین سهمیه نشده اند و بخشی از مرغداری ها 
نیز هنوز ذرت و کنجاله سویای مورد نیاز خود 
را دریافت نکرده اند و مجبور هستند نهاده های 
مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت های باال 
خریداری کنند. البته تعــدادی از واحدها نیز 

موفق به دریافت نهاده شده اند.
وی ادامه داد: تشــکل هایــی وجود دارند که 
دولــت می تواند نهاده هــا را برای توزیع در 
اختیار آنها قرار دهد و سپس برآنها نظارت کند 

اما این اتفاق نمی افتد.  
رییس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار 
استان تهران با بیان اینکه قیمت کنجاله سویا 
در بــازار آزاد ۱۴ هــزار و۵۰۰ تومان و ذرت 
۴۴۰۰ تومان است، اظهار کرد: اگر قرار است 
قیمت مصوب تخم مــرغ از درب مرغداری 
کیلویی ۱۲ هزارتومان باشد باید ۱۰۰ درصد 
نهاده های مورد نیاز طیور توسط دولت تامین 
شود. این درست نیست که نهاده از بازار آزاد 
تهیه و سپس قیمت دستوری بر روی تولیدات 
گذاشته شود. وی با اشاره به اینکه قیمت باقی 
اقالم واکســن، دارو، ریزمغذی  و کارتن نیز 
مرتب در حال افزایش است، گفت:کارتن شانه 
که زمانی ۵۰۰ خریداری می کردیم به ۷۰۰۰ 

تومان رسیده است.

پیش بینی منابع برای کارگران 
فاقد بیمه بیکاری

 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران گفت: برای آنکه کارگران بیکار شده 
از کرونــا و کارگران فاقد بیمه بیکاری تحت 
پوشش بیمه قرار بگیرند باید منابع مورد نیاز در 
قالب طرح یا الیحه ای از سوی تامین اجتماعی 
پیشنهاد و به مجلس ارسال شود و وزارت کار 
از ظرفیت تشکلهای کارگری در شناسایی و 

معرفی کارگران فاقد بیمه استفاده کند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با تقدیر و 
تشکر از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری 
در حمایت از کارگران فاقد بیمه و بیکار شده 
از کرونا اظهار کرد: ایشان در دیدار با اعضای 
ســتاد ملی مقابله با کرونا تاکید فرمودند که 
سازمان تامین اجتماعی موظف است به حل 
مشکل کارگران بیکار شده و فاقد بیمه کمک 
کند تا آنها در شرایط کرونا بتوانند از پوششهای 
حمایتی برخوردار شــوند. به این معنا که اگر 
پیشــنهاد یا طرح و الیحه ای نیاز اســت از 
سوی تامین اجتماعی به مجلس ارائه شود تا 
زیرساخت کمک به کارگرانی که بیمه بیکاری 

ندارند به وجود آید.
وی افزود: طبعا نمی توانیم از منابع سازمان که 
متعلق به کارگران و کارفرمایان است و به آن 
حق بیمه می پردازند، استفاده کنیم ولی برای 
کسانی که بیمه شده نیستند باید منابع دیگری 
پیش بینی شــود. می توانیــم تحت عناوین 
مختلفی نظیر بیمه حمایتــی یا کمک دولتی 
طــرح یا الیحه ای بدهیــم و از محل برخی 
منابع سهمی برای کارگران روزمزد، فصلی و 
ساختمانی و فاقد بیمه درنظر بگیریم یا شرایطی 
پیش بینی کنیم که این کارگران با ارقام کمی 

حق بیمه پرداخت کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
آمادگی تشکل های کارگری برای شناسایی و 
معرفی کارگران فاقد بیمه و بیکار شده از کرونا 
را اعالم کرد و گفــت: وزارت کار می تواند 
از ظرفیت تشــکل های کارگــری که ارتباط 
نزدیکتری با گروههای کارگری دارند برای این 

منظور استفاده کند.
ابوی در عین حال درباره ورود خیرین در بحث 
حمایت از کارگران و تامین بسته های حمایتی 
از سوی دولت، گفت: دولت و کارفرمایان به 
اندازه وسع خود در بحث حمایت از گروههای 
آســیب پذیر و کارگران ورود کرده اند ولی 
معتقدم می توانیم از ظرفیت خیرین در اعطای 
کمکهای مومنانه اســتفاده کنیم. مقام معظم 
رهبری فرمودند که باید با همراهی مساجد و 
بسیج مردمی به تهیه و توزیع مایحتاج افرادی 
که در قرنطینه به سر می برند کمک می کنیم 
بنابراین پیشنهاد ما این است که بخش دولت و 
خیرین در باره کمکهای مومنانه در کنار هم و 
همسو با یکدیگر پیش بروند تا خدمت رسانی 
و حمایت از گروههــای ضعیف و کارگران 
آســیب دیده از کرونا به شــکل مطلوبتری 

صورت گیرد.
وی در باره تامین ارزاق و بسته های معیشتی 
برای کارگران آســیب دیده از کرونا توســط 
خیرین نیز، گفت: اگر در زمینه تامین کاالهای 
اساسی شبکه دولت به کمک خیرین بیاید می 
تــوان با قیمت مناســبتری ارزاق را تهیه و به 

دست نیازمندان رساند. 

واردات مواد اولیه، پاشنه آشیل تولید داخلی در ماه های آیندهخبــر

آیا »کمبود کاالیی« در راه است؟
فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ در هفته ها 
و ماه هــای گذشــته، اثــرات درازمدت 
تحریم ها بر بازار های ایران کمی نمایان تر 
شده و در مواردی، کار به کمیابی و نایابی 
کاال ها رسیده اســت. نگران کننده ترین 
موضوع تــا این لحظــه، نایابی ناگهانی 
»انسولین« بوده اســت، دارویی که برای 
بسیاری از مبتالیان به دیابت از نان شب 
هم واجب تر اســت. اما ایــن تنها مورد 
کمبود کاالیی در بازار هــای ایران نبوده 
و شــوربختانه ممکن است آخرین مورد 
هم نباشــد. آیا ممکن است اقتصاد ایران 
در ماه های آینده با، کمبود شــدید کاال ها 
یا به عبارت خودمانی تر، با »قحطی« رو 

به رو شود؟
کمی پیش از »انســولین«، فروشگاه ها و 
ســوپرمارکت های ایران از »َکره« خالی 
شــده بودند و به تازگی هم زمزمه هایی 
از کمبود آرد مورد اســتفاده نانوایی ها در 
برخی شهر های ایران به گوش می رسد. 
حافظه تاریخی ایرانی ها، اما حتی پیش 
از شدت گرفتن تحریم ها هم مواردی از 
کمبود کاالیی را به یــاد می آورد: زمانی 
»چای« در بازار نبود؛ زمانی »پودر ماشین 
لباسشویی« و زمانی هم »گوشت«. اما آیا 
ممکن است وضعیت وخیم تر از این هم 

بشود؟
وضعیت تولید کاال در ایران در ماه های 

گذشته چگونه بوده است؟
پیــش از هر چیز، بایــد وضعیت تولید 
انواع کاال ها در اقتصاد ایران را در ماه های 
گذشته، به عنوان نگران کننده ترین بخش 
از اعمــال تحریم ها علیــه اقتصاد ایران 
در نظــر بگیریم. جالب اینجا اســت که 
آمار های مرتبط با تولید در ماه های ابتدایی 
ســال کنونی، بر خالف باور عمومی، در 
مواردی حتی بهبود داشــته اند. به همین 
دلیل، انتظار می رود رشــد اقتصاد ایران، 
آنچنان که تازه ترین گزارش صندوق بین 
المللی پول هم نشان می دهد، امسال مثبت 

باشد.
بــر این پایــه، پیش بینی هــای وزارت 
کشاورزی نشــان می دهد رشد تولیدات 
کشــاورزی تا پایان ســال حــدود ۴.۱ 
درصد باشــد. نتایج گــزارش دیگری با 
ناخالص  تولید  عنوان »چکیده تحوالت 
داخلی در تیر ۱۳۹۹« که توسط موسسه 
عالی آمــوزش و پژوهــش مدیریت و 
برنامه ریزی )معروف به موسسه نیاوران( 
منتشر شده، هم نشان می دهد که وضعیت 
تولید در گروه صنایع و معادن هم مشابه 

وضعیت گروه کشاورزی است.
بر این پایه، تولید در گروه صنایع و معادن 
هم در تیرماه ۱۳۹۹ و در چهارماه منتهی 
به تیرماه، به ترتیب با رشد های مثبت ۴.۷ 
درصد و مثبت ۰.۴ درصد نسبت به دوره 
مشابه ســال ۱۳۹۸ همراه بوده است. در 
مقابل، در بخش ساختمان و از آغاز سال 

کنونی تا پایان تیرماه ۱۳۹۹، ارزش افزوده 
این بخش همواره رشــد منفی را نسبت 
به دوره های مشابه ســال گذشته از سر 

گذرانده است.
با این همه، آنچنان که این گزارش نشان 
می دهد، در صورتی که تامین مواد اولیه 
بخش تولید در ماه های آینده با مشــکل 
مواجه نشــود و بــا فرض بازگشــت 
محدودیت های اجتماعی ناشی از کرونا 
و نیز عدم تشــدید تحریم هــا، انتظار 
می رود رشد اقتصادی ایران امسال مثبت، 
اما ناچیز باشــد. این در حالی است که 
مشکل تامین مواد اولیه وارداتی بنگاه های 
تولیــدی، می تواند در ماه هــای آینده به 

گلوگاه صنعت کشور بدل شود.
جالب اینجا اســت که بــه دلیل افزایش 
نرخ ارز هــای خارجی و از صرفه افتادن 
واردات، بخــش بزرگــی از کاال هــای 
وارداتی از صحنه اقتصاد ایران محو شده 
اند و دست کم در کوتاه مدت، جای خود 
را به محصوالت تولیــد داخل داده اند. 
»بلومبرگ« هم چنــد روز پیش گزارش 
داده بود که به دنبال افزایش شــدید نرخ 
ارز، بسیاری از برند های خارجی در بازار 
ایران، جای خــود را به برند های داخلی 
داده اند، رخدادی که پاشنه آشیل آن نبود 

مواد اولیه در ایران است.
اگر تجارت متوقف شود...

اما آیا ممکن است اوضاع به نحوی تغییر 
کنــد که نگرانی ها در مورد تامین کاال در 
ایران باال بگیــرد؟ کارکرد اصلی ارز های 
خارجی و به ویــژه دالر در یک اقتصاد، 
عالوه بر حفظ ارزش پول ملی آن کشور، 

واردات از دیگر کشــور ها است. با این 
همه، تنها منبع تامین ارز خارجی در یک 
اقتصاد هم صــادرات از مبداء آن اقتصاد 

است.
کشور ها معموالً سعی می کنند نسبت میان 
واردات و صادرات خــود را به گونه ای 
تنظیم کنند که تــراز تجاری آن ها مثبت 
باشد، به این معنی که میزان صادرات شان 
بیش از میزان واردات شــان باشد. تراز 
تجاری ایران در ســال های گذشته برای 
مدتی مثبت بود، چرا که به دلیل افزایش 
شدید نرخ ارز های خارجی و نیز کاهش 
درآمد هــای حاصل از صــادرات نفت، 
واردات هم به شــدت کاهش پیدا کرده 
بود. با این همه، تراز تجاری کشور تا این 

لحظه از سال ۱۳۹۹، منفی است.
این در حالی است که اکنون، با بروز همه 
گیری کرونا، امکان صــادرات غیرنفتی 
ایران هم محدود شده است، چرا که هم 
تقاضا برای کاال در جهان کاهش پیدا کرده 
و هم مرز ها به دلیل پروتکل های بهداشتی 
گاه و بی گاه بسته می شوند. آمار ها نشان 
می دهند ایران در فاصله سال های ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۸، ســاالنه به طور متوسط حدود 
۴۳ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته 
اســت. )میعانــات گازی و محصوالت 
پتروشیمی هم هر چند به غلط، اما در این 

آمار لحاظ شده اند.(
از آن ســو، چنــدی پیش ســیدمهدی 
میراشرفی، رییس کل گمرک جمهوری 
اسالمی، ارزش صادرات غیرنفتی کشور 
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ را حدود 
۶.۳ میلیارد دالر اعالم کرده که نسبت به 

دوره مشابه سال گذشته ۴۴ درصد کاهش 
پیدا کرده است. این در حالی است که با 
شروع سه ماهه سوم سال و عدم تغییر در 
متغیر های اقتصادی جهان به دلیل تداوم 
همه گیری کرونا، به نظر می رســد ایران 
امسال بتواند در بهترین حالت حدود ۲۵ 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشد.
از صادرات نفتی ایران، اما داده دقیقی در 
دسترس نیســت و هر چند چندی پیش 
رویترز گــزارش داده بود صادرات نفت 
ایران به شکل پنهانی به حدود ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز رســیده است، میزان واقع 
بینانه صادرات نفت ایران احتماالً بسیار 
کمتر اســت. با فرض صــادرات روزانه 
حدود ۵۰۰ هزار بشــکه نفت و توانایی 
دسترســی ایران به تمامــی درآمد های 
حاصــل از صادرات طالی ســیاه، ایران 
امسال حدود ۷.۵ میلیارد دالر هم درآمد 
نفتی خواهد داشت. )درآمد های حاصل 
از صادرات نفت در قانون بودجه ۱۳۹۹ 
حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود 

۱.۶ میلیارد دالر برآورد شده است.(
به این ترتیب، ایران در »بهترین حالت« 
امســال حدود ۳۲ میلیــارد دالر درآمد 
ارزی )از مجمــوع صــادرات نفتــی و 
غیرنفتی( خواهد داشــت که باید از آن 
برای واردات کاال های اساسی و نیز مواد 
اولیه مورد نیاز جهت تداوم تولید داخلی 
استفاده کند. با این همه، به نظر می رسد 
نیاز ایران به واردات بسیار بیش از این ها 

است.
در دولت نهم و در دوران اوج درآمد های 
نفتی کشور، ایران رکورد واردات ساالنه 

۹۵ میلیارد دالری را هم به ثبت رسانده و 
این در حالی است که در سال های گذشته 
هم میانگین واردات کشور حدود ساالنه 

۵۰ میلیارد دالر بوده است.
به این ترتیب، در زمانی که به دلیل شیوع 
کرونا نیاز بــه واردات دارو هم در ایران 
افزایش پیدا کرده، ایران امســال با کمبود 
شدید ارز برای واردات رو به رو خواهد 
بــود. کاهش واردات، به ویــژه واردات 
مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان هم به 
ســرعت می تواند به کاهش تولید و در 
نتیجه خالی شدن قفسه فروشگاه ها ختم 

شود.
آیا فشــار مجلس برای »کوپنی شدن 

اقتصاد« نشانه بدی است؟
یکی از نشانه های وخامت اوضاع اقتصاد 
ایــران در تامین اساســی ترین نیاز های 
شهروندان ایرانی در ماه های آینده، پیش 
کشیده شدن دوباره بحث »کوپن« )یا این 
بار، »کاالبرگ الکترونیکی«( است. اقتصاد 
ایران از ســال ۱۳۵۹، یعنی زمان شروع 
جنگ، تا ســال ۱۳۸۹ و زمــان اجرای 
طرح هدفمندســازی یارانه ها، به اشکال 
گوناگون یک اقتصاد کوپنی بوده و به این 
ترتیب، از چهار دهه گذشته تنها یک دهه 

را بدون کوپن از سر گذرانده است.
در ادبیات اقتصــادی، کوپن هر چند به 
برای تخصیص  مناســب  ابزاری  عنوان 
کاال های اساســی به مصرف کنندگان در 
شرایط غیرعادی )جنگ، قحطی و غیره( 
شــناخته می شــود، اما تداوم حضور آن 
در اقتصاد ها هم به معنای این اســت که 
اقتصاد های کوپنی کارکرد عادی و معمول 

خود را از دست داده اند.
در هفتــه ابتدایی مهرماه ســال کنونی، 
کلیات طــرح کاالبــرگ الکترونیک در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 
و بر پایه آن، قرار اســت حدود ۳۵ هزار 
میلیارد تومان برای تامین کاال های اساسی 
برای ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور 
تخصیص پیدا کند. با این همه، در حالی 
که رقم کســری بودجه دولت در ســال 
کنونی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می شود، مشخص نیست بار 
کردن این میزان تعهد مالی جدید بر دوش 
دولت، آن هم بدون ایجاد کسری جدید، 

چطور ممکن خواهد بود.
 بهارستان نشینان البته قصد دارند در این 
طرح از محــل فروش دارایی های دولت 
در بنــد »و« تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ 
و همچنین حذف برخی مصارف جدول 
تبصره ۱۴ این قانون، بودجه مورد نظر را 
تامین کنند و آن گونه که اعالم شده، تعهد 

مالی جدیدی برای دولت ایجاد نکنند.
با این همه، حتی از بین اقتصاددانان درون 
مجلس هم کسانی هستند که با شکل و 
شــمایل اجرای این طرح مخالفت هایی 
دارند. به طور نمونه، احسان خاندوزی، 
نماینده مجلس شــورای اسالمی، هفته 
گذشــته در گفتگو با نشریه تجارت فردا 
در مورد این طرح گفت: در شرایطی که 
اقتصاد وارد کاهش شــدید درآمد سرانه 
و افزایش نابرابری می شود و در نهایت، 
شــاخص رفاه را برای کل اقتصاد تنزل 
می دهد و شــاخص های فقر و نابرابری 
را افزایش می دهد، سیاســتگذاران هم به 
این فکر می افتند که به جای چاره اساسی 
برای نظام حمایتی در کشور، ُمسکن هایی 

موقتی در نظر بگیرند.
او ادامه داد: اگر به شــخصه می خواستم 
مبدع یک پیشنهاد باشم، ترجیحم بر این 
بود که به سرعت قانون مالیات بر مجموع 
درآمد را با قانــون یارانه پیوند بزنم تا از 
ســال ۱۴۰۰، از طریــق یکپارچه کردن 
این دو، به ســمت حمایت های هدفمند 
حرکت کنیم که در آن خطا ها به حداقل 
می رسند و به شکل پایدار و بدون اتکا به 
کسری بودجه دولت یا پایه پولی مد نظر 
بانک مرکزی، می تواند به صورت مستمر 
زمینه حمایت از گروه های مســتحق را 

فراهم کند.
هر چه باشــد، اوضاع اقتصــاد ایران به 
وخیم تریــن حالت خــود در چند دهه 
گذشته رســیده، حالتی که حتی در زمان 
جنگ با عراق هم تجربه نشده بود. در این 
شرایط و زمانی که بخشی عمده از تولید 
داخل هم وابسته به واردات مواد اولیه از 
خارج از کشور اســت، به نظر می رسد 
اقتصاد بار دیگر باید منتظر سیاست باشد 
تا بلکه گشایشی از ناحیه سیاست، اقتصاد 

را از ورطه سقوط نجات دهد.

 دبیر انجمن صنفی صنایع روغن با بیان 
اینکه تمام کارخانجات روغن برای تامین مواد 
اولیه دچار مشکل هستند، گفت: مشکل اصلی ما 

بحث تخصیص ارزِ قابل انتقال است.
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع 
روغــن در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به 
توقف تولید روغن بهشــهر به دلیل عدم تأمین 
ارز توســط بانک مرکزی جهت واردات روغن 

خــام و عدم عرضه روغن خــام به میزان مورد 
نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار 
داشت: وزارت صمت واردکنندگان را به بانک 
مرکزی معرفی کرده اما مشــکل، تخصیص ارزِ 
قابل انتقال است. در واقع مهم این است که ارز 
تخصیص داده شده قابلیت انتقال داشته باشد در 

غیر این صورت فایده ای ندارد.
وی با بیــان اینکه هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن 

خام در گمرکات دپو شــده است، افزود: حدود 
دو ماه اســت کــه این روغن هــا در گمرکات 
مانده اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل 
انتقال اســت و مرتب در حال رایزنی و پیگیری 

هستیم که این مشکل رفع شود.
دبیر انجمن صنایــع روغن با اشــاره به اینکه 
ذخایر روغن خام کارخانجــات باید به حدود 
مشخصی برسد که کارخانه بتواند تولید را آغاز 

کند، افزود: بــه دلیل کمبودهایی که وجود دارد 
کارخانه بهشهر برای مدت ۹ روز اعالم تعطیلی 

کرده است.
بیرشک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کشور 
با مشکل مواجه شده است، گفت: از نظر وزنی 
واردات روغــن خام ۵۰ درصد کاهش داشــته 
است و ارزهای تخصیص داده شده یا به سختی 
قابل انتقال هستند یا اصاًل این قابلیت را ندارند. 

وی درباره مشکل شرکت صنعتی بهشهر که بر 
پایه اطالعیه منتشره در سایت بورس، تولید خود 
را برای ۹ روز متوقف کرده است ، تصریح کرد: 
در واقع تمام کارخانجات روغن مشکل دارند و 

در شرایط بدی قرار گرفته اند.
بیرشک اظهار امیدواری کرد: مسووالن مربوطه 
تدابیری برای تأمین ارزِ قابل انتقال بیندیشند تا 

صنعت روغن دچار چالش نشود.

دبیر انجمن صنایع روغن خبر داد؛

۶۰هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327008000173 مورخه 99/5/13 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت دامداری و دامپروری دشت دام روز 
سهامی خاص شناسه ملی 1010154111 صادره ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک 301 
فرعی از 85 اصلی به مساحت 177398/13 مترمربع واقع در قریه واالیش شهرستان سلطانیه 
خریداری از مالک رسمی آقایان اصغر سلمانی فرزند محمدحسین و اسداله گروسی فرزند عباداله 
و قربانعلی گروسی فرزند محرم، حسام الدین پرویزی فرزند عبداله، علی اصغر خدابنده لو فرزند 
عیسی، حسن علی گروسی فرزند رمضان و حسن علی عباسی فرزند اسعمیل و عزت اله خان 
محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 وپس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/5 

اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960327001000185 مورخه 99/6/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
طاهری فرزند کریم به شــماره شناســنامه 1520 صادره از در ششدانگ یک باب عمارت 
به مســاحت 119/66 مترمربع پالک فرعی 8843 از 42 اصلی در بخش 7 زنجان  محرز 

گردیده است.
 بنابرایــن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20 
محمدرضا حسنی

 رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 6342 
فرعی از 5299 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شماره چاپی 09126 
به نشانی: زنجان، الهیه فاز 2 خیابان سماء یکم شرقی قطعه 1685 به نام 
شــرکت تعاونی امور زندانهای استان زنجان صادر و تسلیم گردیده است، 
ســپس به موجب سند قطعی شماره 30425-83/4/17 دفتر 16 زنجان 
به آقای رجبعلی رســتمی منتقل گردیده اســت که مشارالیه با ارایه دو 
برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل 
انگاری گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است که 
مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد 
تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی 
به نفع ایشــان انجام شده است، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز 
ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالیکت المثنی به نام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
مجتبی محمدلو

 رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان
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پس از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب، 
توسعه خدمات غیر حضوری و در دوران کرونا:

تماس های مشترکین 
با کارشناسان مرکز مپرای 

زنجان 38 درصد افزایش یافت
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: پس از یکپارچه سازی 
شــرکت هــای آب و فاضالب شــهری و 
روستایی، توسعه خدمات غیرحضوری برای 
مشترکین و در دوران فراگیری ویروس کرونا، 
تعداد تماس های مردمی با کارشناسان مرکز 
مپرای این شــرکت ۳۸ درصد نسبت به سال 

قبل افزایش داشت.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: در نیمه 
نخست امسال تعداد تماس های مشترکین با 
شــماره ۱۲۲ مرکز ارتباط با مشتریان شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجــان از ۴۱ هزار 

تماس به ۵۶ هزار تماس افزایش یافته است.
وی گفت: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان در طول نیمه نخست 
سال کنونی بیش از ۱۶۷ هزار تماس مشترکین 
را از سراسر اســتان پاسخگویی و رسیدگی 

کرده اند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان بیان داشت: روزانه بطور میانگین ۵۹۶ 
تماس توســط سامانه گویا و ۳۳۷ تماس نیز 
توسط اپراتورهای مرکز مپرا پاسخگویی می 

شود.
جزء قاســمی گفت: تماس با ســامانه گویا، 
تماس با کارشناســان، اعالم شکســتگی و 
پیگیری و تماس های غیرمرتبط بیشترین دلیل 

تماس مشترکین با شماره ۱۲۲ بوده است.
وی افزود: شرکت در نظرسنجی، درخواست 
های امور مشترکین، بررسی کیفیت آب، افت 
فشــارآب، خرید انشعاب، آب بهاء، خدمات 
فاضالب، تماس با تلفن های مستقیم و اخذ 
مشاوره از دیگر علت های تماس مشترکین با 

مرکز مپرا بوده است.
جزء قاسمی تعداد کل تماس های پاسخگویی 
شده توسط ســامانه گویای مرکز ارتباطات 
مردمی شــرکت آب و فاضــالب در ۶ ماهه 
نخســت ســال کنونی را بیش از ۱۱۰ هزار 
تماس اعالم کرده و گفت: در این مدت بیش 
از ۵۶ هزار تماس نیز توسط کاربران این مرکز 

پاسخ داده شده است.
گفتنی است: این مرکز به صورت ۲۴ ساعته 
پاسخگوی مشترکین شرکت آب و فاضالب 

در سرتاسر استان زنجان می باشد.

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛

اجرای 30 هزار هکتار 
جنگلکاری اقتصادی 
و مشارکتی روی میز 

سازمان جنگل ها
 رییــس مرکز جنگل هــای خارج از 
شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور گفت: در سال کنونی ۳۰ هزار هکتار 
جنگلکاری اقتصادی و مشارکتی در سراسر 

کشور انجام خواهد شد.
به گزارش زنگان امروز، فریبرز غیبی رییس 
مرکز جنگل های خارج از شــمال ســازمان 
جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور در 
حاشــیه بازدید از پروژه بازســازی و احیای 
معدن ســرب و روی انگوران گفت: در سال 
کنونی ۳۰ هزار هکتار جنگلکاری اقتصادی و 
مشارکتی در سراسر کشور انجام خواهد شد.

وی افــزود: پس از جذب مشــارکت های 
مردمی، نهال های مناسب با آن منطقه در بین 
افراد بومی به منظور توسعه فضای سبز توزیع 

می شود.
غیبی با بیان این که در کشور به تولید چوب 
نیازمندیم تاکید کرد: ۳۰ هزار هکتار از اراضی 
ملی کشــور به اجرای طــرح زراعت چوب 

اختصاص می یابد.
بــه گفته رییس مرکز جنــگل های خارج از 
شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در راستای افزایش فضای سبز نیز ۶۸ 
هزار هکتار جنگلکاری با بذر و نهال اجرا می 
شود که اعتبارات این طرح از محل صندوق 

توسعه ملی تامین خواهد شد.
وی در ادامه به تقویت تفکر مشارکتی با مردم 
نیز تاکید کرد و گفت: استان زنجان در اجرای 
طرح احیا و بازسازی معادن پس از فرآوری 
ازجمله معدود استان هایی هست که توانسته 
سریع تر از بقیه استان ها این طرح را در معدن 
سرب و روی انگوران به مرحله اجرا درآورد.
این مقام مسوول ادامه داد: در معدن سرب و 
روی انگوران نهال های ارس، زرشک و شیر 

خشت کشت شده است.
رییس مرکــز جنگل های خارج از شــمال 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از برنامه 
هایی که در اولویت کاری سازمان جنگل ها 
قرار گرفته اســت احیای جنگل ها و مراتع 

سوخته است.
غیبی افزود: طرح احیا و توســعه در مراتع و 
جنــگل هایی که به دالیــل مختلف در آتش 
سوخته اند زودتر از دیگر مناطق اجرا می شود.

خبــر

 پنجاه و هفتمین نشست شورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان زنجان، ظهر روز چهارشنبه ۳۰ 
مهرماه به صــورت ویدئو کنفرانس در 
محل استانداری و اتاق بازرگانی زنجان 
با حضور نمایندگان بخش خصوصی و 

دوایر دولتی برگزار شد.
بــه گــزارش زنــگان امروز، بررســی 
محورهای عملیاتی نقشــه راه تجارت 
خارجی استان زنجان و اقدامات صورت 
گرفته محور اصلی نشست امروز شورای 
گفت وگــوی دولت و بخش خصوصی 

استان زنجان بود.
در این نشست گزارشــی از اقدامات و 
برنامه هــا و فعالیت های اتاق بازرگانی 
زنجان در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در 
بخش های مختلف ارائه شد و همچنین 
آیین نامــه اجرایی نقشــه راه تجارت 
خارجی استان زنجان تبیین شد که مورد 

استقبال استاندار زنجان قرار گرفت. 
علــی یگانه فرد رییس اتــاق بازرگانی 
زنجان در ابتدای این نشســت با تبریک 
فرا رسیدن روز ملی صادرات به فعاالن 
اقتصادی و صادرکنندگان استان زنجان، 
اظهار کــرد: بر پایه آمار در شــش ماه 
نخســت ســال کنونی ۹۹ میلیون دالر 
صــادرات از اســتان زنجــان به مقصد 
کشــورهای مختلف صورت گرفته که 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 
کاهش حدود ۲۰ درصدی را نشــان می 
دهد که شیوع ویروس کرونا و مشکالت 
تعهــدات ارزی موجــب کاهش میزان 
صادرات از مبدا استان زنجان شده است.
رییس اتاق بازرگانــی زنجان در بخش 
دیگری از ســخنان خود با ارائه گزارش 
فعالیت هــا و اقدامات اتــاق بازرگانی 
زنجان در ۶ ماه نخســت سال ۱۳۹۹ در 
بخش های مختلف، ابراز کرد: از جمله 
مهم ترین این موارد می توان به ایجاد و 
برگزاری جلسات ستاد احیاء واحد های 
تعطیل ، برگزاری جلســات مختلف  با 
حضور تعدادی از مسووالن کشوری و 
معاونان وزاء ، برگزاری جلسات کمیته 
پایش تعهدات ارزی ، افتتاح خانه هالل 
اتاق بازرگانی زنجان، بحث کمک های 
مومنانه و همچنیــن اقدامات در توزیع 
مــواد ضدعفونی ماســک و تجهیزات 
پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی استان 
و تدوین نقشه راه تجارت خارجی اشاره 

کرد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشــاره به 
اینکه مشــاوران اتاق بازرگانی زنجان به 
صورت رایــگان در طول روزهای هفته 

در محــل اتاق در بخش های مختلفی به 
مراجعه کنندگان مشاوره می دهند، گفت: 
موضوعاتــی از جمله تامین اجتماعی و 
بیمه، مباحث مالیاتی، کارآفرینی و بانوان، 
کســب و کار و بازاریابی بین المللی و 

غیره از جمله این مشاوره ها است.
رییس اتــاق بازرگانی زنجان به حضور 
نمایندگان اتــاق بازرگانــی زنجان در 
کارگروه های حل اختــالف مالیاتی و 
جلسات کارگروه تامین اجتماعی استان 
نیز اشاره کرد و افزود: فعالیت صندوق 
فنــاوری ارزش آفرین اشــراق که اتاق 
عمده سهامدار آن است نیز در بخش های 
مختلف چون تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان، انعقاد قرارداد با موسسات و 
برگزاری دوره های آموزشی و عضویت 
در انجمن ســرمایه گذاری و ... پیگیری 

شده است.
وی با بیان اینکه کمیته احیای واحدهای 
راکد تولیدی در اســتان زنجان به همت 
اتاق بازرگانی برای نخســتین بار با تهیه 
بانــک اطالعاتــی از واحدهای تولیدی 
استان از ابتدای ســال آغاز به کار کرد، 
گفت: در جلســات اصلی و کارشناسی 
این کمیته با ۱۸ مصوبه ، مشــکالت ۱۸ 
واحــد تولیدی به صــورت تک به تک 
بررســی شــده و ۴ پرونده نیز به ستاد 

تسهیل ارجاع داده شده است.
یگانه فرد با اشاره به برگزاری ۸ نشست 
کمیته پایش رفع تعهدات ارزی در اتاق 
بازرگانــی زنجان با همکاری ســازمان 
صمــت و دیگر دســتگاهای اجرایی و 

نظارتی اظهار کرد: برگزاری این جلسات 
منجر به نتایج خوبی در اســتان شــد، 
در این جلســات پرونده ۸۵ شرکت و 
شخص حقیقی بررسی شد که در نتیجه 
از اقدامــات قهری در اســتان زنجان با 
همکاری و تعامل  مسوالن و متفاوت از 
دیگر نقاط کشور جلوگیری به عمل آمد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه 
اتــاق در بخش آموزش و پژوهش در ۶ 
ماهه امســال ۱۴ دوره آموزشی رایگان 
برگزار کرده که در آن ۳۴۳ نفر آموزش 
دیده اند، گفت: در بخش شورای گفتگوی 
اتاق از ابتدای سال آمادگی خود را برای 
برگزاری جلسات هر چه بیشتر و بررسی 
بیشتر مشکالت واحدهای تولیدی اعالم 
کرد و هم اکنون نیز با تمام توان تا آخر 
سال آمادگی این را دارد که با برنامه ریزی 
جلسات هر ۱۵ روز یکبار برگزار نماید 
.البته باید به کیفیت جلســات نیز توجه 
شود تا موضوعات پیش از طرح در شورا 
در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار 

گیرند.
وی با اشاره به کمک های یک میلیارد و 
۱۰۰ میلیون ریالی اتاق بازرگانی زنجان 
در بخش کمک های مومنانه اظهار کرد: 
بــا همکاری اتاق همچنیــن ۱۶ میلیارد 
ریال کمک نیــز در بخش های مختلف 
از ســوی فعاالن اقتصادی و واحدهای 
تولیدی جمــع آوری و به نیازمندان اهدا 

شد.
یگانه فرد در ادامه جلسات کمیسیون های 
تخصصی اتاق و ارائه مشاوره و نظرهای 

تخصصی در این جلسات را نیز از دیگر 
بخش های فعالیت اتاق بازرگانی زنجان 
اعالم کرد . رییس اتاق بازرگانی زنجان 
با اشاره به آمار صدور گواهی مبدا اتاق 
بازرگانی زنجــان و همچنین صدور و 
تمدید کارت های بازرگانی خاطرنشان 
کرد ؛ در بخش نقشه راه تجارت خارجی 
نیز موضوعات مختلف  اســتان زنجان 
مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی کردن 
آن از  سوی اتاق پیگیری شده که در این 
زمینه در نخستین گام سفیر بنگالدش به 

استان زنجان سفر کرد.
رییــس اتاق بازرگانی زنجــان در ادامه 
سخنان خود با اشاره به برنامه های اتاق 
برای عملیاتی کردن نقشــه راه تجارت 
خارجی استان زنجان به تدوین آیین نامه 
نقشــه راه تجارت خارجی به اســتان و 
برنامه ریــزی برای دعوت از ســفرای  
کشورهای هدف برای حضور در استان 
زنجان اشــاره کرد و افزود: نشســت با 
وزارت امور خارجه در تهران به منظور 
اجرا کــردن نقشــه راه و برنامه ریزی 
برای دیدار با سفرای ؛ پاکستان ، ویتنام، 
ازبکستان، اندونزی و آفریقای جنوبی و 
دیدار و گفتگو با معاونان رییس جمهور 
از دیگر برنامــه های اتاق در این بخش 

است.
وی به رایزنی با سفارت سوریه و عراق 
در تهران به منظور صادرات آرد از استان 
ذیل نقشــه راه و دعوت از دبیرکل اتاق 
بازرگانی بین المللــی در تهران و انجام 
نشســت پیرامون واردات خاک روی از 

تاجیکســتان و همچنین اقدامات اولیه 
به منظور راه اندازی مرکز شــتاب دهنده 
تجــاری و راه اندازی کانون خالقیت و 
شکوفایی تجاری استان زنجان اشار ه ای 
داشــت و اظهار کرد: نشســت مشترک 
با شــرکت عراقی الرافدیــن به منظور 
همکاری دفاتر خارجی استان و همچنین 
برگــزاری دوره آموزشــی تجــارت با 
روسیه و کشورهای cis صورت گرفته 
و پروپوزال های ارســالی به ســفارت 
بنگالدش جهت همکاری های مشترک 

انجام شده است.
یگانه فرد با بیان اینکه دیدار و گفتگویی 
بــا وزیر دفاع در راســتای تبــادل نظر 
پیرامــون نقشــه راه تجــارت خارجی 
بررسی ظرفیت های  به  صورت گرفت، 
کشاورزی اســتان به منظور صادرات و 
بررسی ظرفیت و پتانسیل صنایع دستی 
چون مس اشاره داشــت و گفت: ثبت 
ملی و جهانی برند زیتون اســتان زنجان 
در راســتای ایجــاد برنــد محصوالت 
کشــاورزی از دیگر برنامه ها ذیل نقشه  

راه تجارت استان زنجان است.
رییــس اتــاق بازرگانی زنجــان تاکید 
کرد: اتــاق بازرگانی زنجان با تمام توان 
خود در کنار مدیریت اســتان برای حل 
مشکالت و توسعه و پیشرفت قرار دارد.
در ادامه محمدرضا آبی پور معاون امور 
اقتصادی استانداری زنجان با بیان اینکه 
باید با همکاری همه دســتگاه ها، توازن 
در برنامه ریزی پیرامون عملیاتی کردن 
نقشــه راه تجارت خارجی مورد توجه 

باشد، گفت: تجارت خارجی ما و همه 
جهان تحت تاثیر ویــروس کرونا بوده 
است که در همین راستا باید برنامه ها به 
گونه ای طرح شود تا بتوان آن را هرچه 

بیشتر عملیاتی کرد.
در بخــش پایانی این نشســت فتح اله 
حقیقی استاندار زنجان با اشاره به دیدار 
اخیر با وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
گفت: در این دیدار گشایش های خوبی 
در بــاره حل برخی مســائل مربوط به 
حوزه صنعت و معدن اســتان ایجاد شد 
که یکی از آن ها کسب مجوز واردات از 

محل ورود موقت بود.
وی با تاکید بر لزوم افزایش جلســات 
شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی در اســتان تا پایان سال، ابراز 
کرد: بــرای تدوین نقشــه راه تجارت 
خارجی زحماتی زیادی کشــیده شده و 
در مهلت تعیین شــده نظر خواهی های 
الزم صورت گرفت که االن زمان اجرای 
آن اســت و مبنای کار نیز این نقشه راه 
باید باشــد ، در صورت وجود موانع بر 
سر راه اجرای نقشه راه استان، الزم است 
همه دستگاه ها کمک کنند تا مسائل حل 

شود .
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اجرای 
سند تجارت خارجی اســتان نباید رها 
شود، تصریح کرد: شیوع کرونا، صادرات 
و واردات و اقدامات این حوزه را تحت 
تاثیر قرار داده ولی باید در نظر داشــته 
باشــیم کرونا دائمــی نخواهد بود بلکه 
باید اهداف سند تجارت خارجی استان 
را با شــرایط کرونایی به پیش برده شود 
چرا که در همین شــرایط هم می شود 

کارهایی انجام داد.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه هم اکنون 
این نقشه راه تصویب شده و هم اکنون 
زمــان عملیاتی کــردن  برنامه های آن 
است، گفت: مســوالن همکاری الزم را 
در راســتای اجرایی کردن این نقشه راه 

داشته باشند. 
حقیقی بــا بیان اینکه محور و اســاس 
شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصــی در اســتان، باید نقشــه راه 
تجارت خارجی باشــد و الگوی بخش 
خصوصی نیز در استان باید همین سند 

باشد.
حقیقی در پایان تاکید کرد: در شــرایط 
کنونی، کوچکترین اختالف و اشــکال، 
گناه است، هنر بزرگ مدیران این است 
کــه همراهی و کمک کننــد تا اتفاقات 
خوبــی رخ دهد، چرا کــه تحقق چنین 

امری به نفع همه خواهد بود.

در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت

استقبال استاندار از نقشه راه تجارت خارجی
 اتاق بازرگانی زنجان

 تاکید بر همکاری مسوالن در عملیاتی کردن نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان

 دکتــر نوبخت معاون جنگل ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور و هیأت 
همراه از پروژه احیا و بازسازی معدن سرب و 

روی انگوران استان زنجان بازدید کرد.
به گزارش زنــگان امروز؛ دکتر نوبخت معاون 
جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و هیأت همراه از پروژه احیا و بازسازی 
معدن سرب و روی انگوران استان بازدید کرد.
نوبخت معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور در ایــن آیین با بیان این 
که طرح احیا و بازســازی معادن از ۲ سال قبل 

در معدن ســرب و روی انگوران کلید خورده 
گفت: این طرح در ۱۷ هکتار از عرصه فعالیت 

های معدنی اجرا شده است.
وی با اشــاره به این که کارکنان سازمان جنگل 
ها حافظ انفال و منابع طبیعی هستند افزود: در 
تالش هستیم تا ما سربازان این مملکت پوشش 
گیاهی کشــور را احیاء، توسعه و غنی سازی 

نماییم.
نوبخت با بیان این که با افزایش پوشش گیاهی 
کاربری های مختلفی نیز ایجاد می شود اظهار 
داشت: هم اکنون کاربری بازاری جنگل ها ۲۰ 

درصد و غیر بازاری نیز ۸۰ درصد است.
این  مقام  مســوول گفت: منطقه سرب و روی 
انگــوران با اجرای طــرح احیا و بازســازی 
می تواند برای دیگر مناطق معدنی کشــور الگو 

باشد.
وی در ادامه به ســرانه جنگل در کشور اشاره 
کــرد و گفت: ۱۴ میلیون و ۳۷۵ هزار هکتار در 
کشــور ایران جنگل وجود دارد که حفاظت از 

آن رسالت همه مردم جامعه می باشد.
به گفتــه معاون جنــگل ســازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخیزداری کشــور بــا اجرای طرح 

های جنگلکاری، توســعه و احیا می توانیم در 
آینده این میزان مساحت را به ۱۸ میلیون هکتار 

برسانیم.
نوبخــت در پایایان تاکید کــرد: حفظ عرصه 
های منابع خدادادی و پوشش طبیعی کشور از 
جمله کارهای اساسی سازمان جنگل ها است 
که در همین راستا در مجموع امسال ۱۰۰ هزار 
هکتار از اراضی ملی کشور تحت اجرای طرح 
های غنی سازی، احیاء، جنگلکاری اقتصادی و 

زراعت چوب قرار می گیرد.
در ادامه خلیل آقاجانلو فرنشین منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان زنجان  هم با توجه به اجرای 
موفقیــت آمیز طرح احیاء و بازســازی معادن 
ســرب و روی انگوران، این طــرح در دیگر 

معادن استان هم عملیاتی خواهد شد.
وی افــزود: با همت کارشناســان و همکاران، 
منابع طبیعی استان توانســته تا جزو استان های 

اول در تولید نهال ارس شود.
به گفته فرنشــین منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان زنجان  نهال های تولید شــده ارس در 
منطقه انگوران نیز کشــت شده است تا شاهد 

بازسازی این منطقه باشیم.

بازدید معاون جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
از پروژه احیا و بازسازی معدن سرب و روی انگوران استان زنجان

 آیین آغاز عملیات اجرایي طرح 
برق امید با حضور وزیر نیرو به صورت 

ویدیو کنفرانسي برگزار شد.
این آیین با حضــور رضا اردکانیان وزیر 
نیرو، محمد حسن متولي زاده  مدیرعامل 
توانیر، همایون حائــري معاونت برق و 
انرژي وزارت نیرو و کلیه مدیران عامل، 
اعضــاي هیأت مدیــره و مدیران روابط 
عمومي شرکت هاي توزیع برق کشور، 

به صورت ویدیو کنفرانسي برگزار شد.

وزیر نیرو در باره آغــاز طرح برق امید 
تصریح کرد: هدف اصلي طرف برق امید، 
اصالح الگوي مصرف اســت و وزارت 
نیرو بنا دارد که در ابعاد مختلف وضعیت 
مصرف انرژي را به ســمت بهتر شــدن 

سوق دهد.
وي خاطرنشــان کرد: یکي از این بخش 
هایي که باید به ســمت اصالح حرکت 
کند، بخش خانگي اســت و از آنجایي 
کــه عمدتا تمام بخش هــا، روز خود را 

از خانه شروع مي کنند، هر اصالحي در 
مصــرف آب و برق از واحد خانواده مي 
تواند موجب تاثیر سایر بخش ها از این 

اصالح شود.
وي افــزود: با اجراي این طرح، از طریق 
تشویق مشترکان خانگي کم مصرف، در 
تالشیم که با پایه ریزي فرهنگ صحیح 
مصرف برق، مشــترکان خوش مصرف 
و پرمصرف  را به گــروه هاي پایین تر 

هدایت کنیم .

در ادامه رخشاني مهر معاونت هماهنگي 
توزیع شــرکت توانیر بــا ارائه گزارش 
مشترکان برق ابراز داشت: : بر آوردي که 
همکاران من از عملکرد مشترکان داشتند، 
از حدود ۲۹ میلیون مشترک خانگي ۸.۴ 
میلیون مشترک در مناطق مختلف کشور 
جزو دســته کم مصرف ها هســتند و تا 
زماني که به حد مشخص و تعریف شده 
پایبند باشند، قبض صادر شده براي آن ها 

صفر خواهد بود.

در بخشي از این نشست علیرضا علیزاده 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق اســتان زنجان و عضو 
کمیته راهبري طرح برق امید در کشــور 
بــه ارائه گزارش پرداخته و اشــاره کرد: 
این شرکت مذاکرات الزم را با مسوولین 
استاني ، مدیران فرهنگي و خبرنگاران به 
منظور معرفي طرح یاد شده برگزار کرده 
و در جهت ارائه تسهیالت به مشترکین 
پر مصرف بــه منظور خرید تجهیزات با 

راندمان باال و نصب پنل هاي خورشیدي 
جلســات متعددي را با نمایندگان بانک 

هاي عامل ترتیب داده است.
در پایان علیزاده تاکید کرد: اطالع رساني 
گســترده اي به منظور آگاهــي مردم از 
طرح برق امید توسط روابط عمومي این 
شــرکت از طریق پوشش خبري ، اطالع 
رساني در فضاي مجازي، نصب بنر هاي 
محیطي، همزمان با سراســر کشور انجام 

شده است

آغاز عمليات اجرايی طرح برق اميد
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* در شروع صحبت با فرهنگ وقف و تاریخچه 
آن شــروع کنیم و از چه زمانی این کار نیک به 
عنوان یک ارزش در جامعه ما مطرح شده و مردم 

چگونه از آن استقبال کردند؟
وقف یکی از صدقه های جاری اســت و یکی از 
باقیــات و صالحات ایجاد صدقات جاریه اســت 
.در شهرســتان ما نیز از زمان هــای طوالنی افراد 
خیراندیش و آینده نگر امالک خود را وقف حضرت 
سیدالشهدا کرده و درآمد آن صرف عزاداری، تعزیه 
داری، پرداخت هزینه های امورات مسجد، اطعام ، 
دارو و درمان، کمک به افراد بی بضاعت و کفن و 
دفن مستمندان می شد . وقف قبل از اسالم در دیگر 
ادیان نیز بوده اســت و پیامبر گرامی اسالم نیز این 
سند را امضا گسترش و تکمیل کردند و خودشان 
نیز موقوفاتی داشــتند کــه از آن جمله می توان به 
بوستان های هفتگانه در شهر مدینه اشاره کرد پس 
از ایشان حضرت علی)ع( حضرت فاطمه)س( و 
نیز امامان معصوم هرکدام موقوفاتی داشتند که هنوز 
نیز یادگارهایی از حضرت امیرالمومنین علی علیه 

السالم در شهر مدینه مشاهده می شود.
* از۲۴ مهرماه  دهه وقف شروع شده و تا سوم 
آبان ماه ادامه خواهد داشت در باره نام گذاری 
روزهای این دهه و نیز درباره افتتاح ها و برنامه 

های خود صحبت کنید؟
دهه بزرگداشــت وقف از روز پنجشنبه بیست و 
چهارم مهرماه آغاز شده و تا روز شنبه سوم آبان ماه 
ادامه دارد.  کارکرد رسانه در فرهنگ سازی وقف و 
امور خیریه ، نقش وقف در ترویج فرهنگ قرآن و 
عترت، نقش وقف در عمران و آبادانی بقاع متبرکه 
و اماکن مذهبی،  نقش سازمان ها و دستگاه ها در 
توسعه نهاد وقف، نقش وقف در حوزه آموزش و 
توســعه علم و فناوری ، وقف در اقتصاد پایدار و 
جهش تولید ، جایگاه وقــف در حوزه آموزش و 
توسعه علم و فناوری، خدمات اجتماعی نهاد وقف 
، نقــش مردم در احیا و صیانت از موقوفات تعیین 
و در نهایت آخرین روز دهه وقف با عنوان  نقش 
وقف در حوزه ســالمت  نامگذاری و تعیین شده 

است.
رونمایی از ضریــح امامزاده محمد بن ابراهیم )ع( 
واقع در روستای حاج سیران به ارزش ۲۰۰ میلیون 
تومان که توســط هنرمندان اصفهانی ساخته شده 
اســت، دیدار روسای ستادی و اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان های تابعه بــا حضرت آیت اله 
العظمی سید محمد موسوی حسینی و ارائه گزارش 
مختصر توسط فرنشین اوقاف و امور خیریه استان 

زنجان،
نشســتی در باره حل و فصل مشــکالت موقوفه 
بیمارستان شــفیعیه زنجان با حضور مدیر محترم 
بیمارستان در مورد حق و حقوق موقوفه که تاکنون 
توسط دانشــگاه محقق نگردیده است ، نشست با 
روســای ادارات ثبت اسناد در ارتباط با مشکالت 
حل و فصل در زمینه اخذ ســند مالکیت مرتبط با 
امالک وقتی و اماکن مقدســه اسالمی ،توزیع ۲۰۰ 
بسته مواد غذایی در راستای کمک های مومنانه به 
نیازمندان و فقــرا در جامعه و در نهایت عیادت از 
بیماران بستری شده در بیمارستان موقوفه شفیعیه از 
برنامه های تعیین شده در دهه وقف هستند که به 

ترتیب مناسبت روزها اجرا خواهند شد.
* دربــاره آخرین وضعیت موقوفات در زنجان 
توضیح د اده و در ادامه به وقفهای جدید در سال 

کنونی اشاره کنید؟
در بخش اخذ سند مالکیت امالک وقفی ۴۶ مورد 
از امالک موقوفات متعلق به حسینیه اعظم زنجان در 
حال انجام نقشه برداری، ۱۰ مورد از امالک وقفی 
متعلق به زینبیه اعظم در حال نقشه برداری، تعداد 
۴۰ مورد از مســاجد شــهری در حال انجام نقشه 
بــرداری و نیز تعداد ۱۵ مورد از مســاجد به اتمام 
رسیده و مابقی نیز در حال نقشه برداری است که به 
محض اتمام نقشه برداری امالک مرتبط با حسینیه 
اعظم، زینبیه و یا مساجد جهت اخذ سند مالکیت از 
طریق اداره ثبت انجام خواهد شد. تعداد ۱۱ مورد 
از امامزادگان )ع(در مناطق روستایی در حال انجام 
نقشه برداری می باشد به محض اتمام از طریق اداره 
ثبت نســبت به اخذ سند مالکیت آن اقدام خواهد 

شد.
از وقفهای جدید در سال کنونی می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد. شخصی نیکوکاری چاه آبی را به 
ارزش ۵۰ میلیون تومان در باغات واقع در روستای 
دیــزج وقف نموده و آقایی نیــز یک واحد منزل 
مسکونی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان جهت 
خیــرات مبرات وقف نمــوده و حاضر به معرفی 
خود از طریق رســانه نشده اند. شخص مومنی هم 
ســهام خود را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان 

در راستای تعزیه داری معصومین و اربعین حسینی 
وقف نموده است و اخیراً نیز زمینی به مساحت ۱۵۰ 
متر به ارزش ۵۰ میلیون تومان جهت ساخت مسجد 

واقع در روستای پازوکی وقف گردیده است.
* با توجه بــه وضعیت بد اقتصادی به نظر می 
رسد که رسالت شــما در این زمینه سنگین تر 
هم شده باشد در این رابطه برای فرهنگ سازی 
در زمینه وقف و حفظ ارتباط درســت با مردم 
کــه خود هم واقف بوده و هم از خدمات وقت 
استفاده می کنند چه تدابیری اندیشیده شده است؟
فرهنگ ســازی وقــف از موضوعات مهم جامعه 
امروز اســت و باید نسبت به شناساندن ماهیت و 
شرایط وقف بیش از پیش تالش کنیم. الزم است 
جامعه رسانه ای استان، رسانه ملی، علما و نخبگان 
به این امر مهم الهی بیش از گذشته توجه کنند و آثار 
و برکات آن را برای مردم تبیین کنند تا سنت رسول 

خدا بیش از گذشته در بین مردم شناخته شود.
شوربختانه گاهی می بینیم کسانی که متوجه می شوند 
ملک و سرمایه ای از آن موقوفه است برایشان بسیار 
ناراحت کننده است در حالی که حتی اگر سرمایه 
ای به عنوان وقف به صورت اجاره ای استفاده شود 
باید از آن اســتقبال کرد و فرد بداند که در اعمال 
ثواب آن شریک است و این امر باید توسط علما و 

مبلغین راهنمایی و تبلیغ شود.
موضوع دیگر اینکه عده ای هستند که می خواهند 
باب میل خــود موقوفه را تغییر دهند در حالی که 
وقف به راحتی قابل تبدیل نیست و باید مطابق نیت 
واقف و شــرایط  وقف عمل کرد . اصل در وقف 
عدم تبدیل و تغییر است و در فتاوی علما و مراجع 
عظام و نیز امام و مقام معظم رهبری داریم که اگر 
کسی نیت واقف را بی جهت تغییر دهد ولو عمل 
خیر انجام دهد شرعا ضامن است و الزم است که 
در جامعه احکام وقف گفته شود شوربختانه احکام 
شــرعی کمتر گفته می شود و باید در تریبون های 
مســاجد و اماکن مذهبی و عمومــی باید مردم با 

احکام وقف آشنایی بیشتری پیدا کنند.
* به نظر می رسد  بدبینی هایی در جامعه  نسبت 
به موضوع وقف و ونحوه اجرای آن در بین افکار 
عمومی ایجاد شده است از قوانین وقف بگویید 
و این که چگونه می توان این نظرات را اصالح 

کرد؟
اطمینان سازی و اعتماد بخشی در جامعه برای دفاع 
از حقوق موقوفات و واقفین از نکات مورد توجه 
در اوقــاف و امور خیریه اســت. زمان رضاخان و 
پســرش که حاکمیت و دولت طاغوت به صورت 
برنامه ریزی شــده دنبال این بودند که موقوفات را 
حیف و میل کنند، متولیان وقف را وادار می کردند 
که اموال وقفی را بفروشــند و رضاخان به عنوان 
خریدار اموال وقفی را خریده  و تصاحب می کرد. 
همچنین در زمان پســرش نیز اصالحات ارضی با 
این هدف اجرا می شد اما به برکت نظام و انقالب، 
امام و خون شــهدا و حمایت ها و توجهات مقام 
معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای 

حاکمیت نظام اســالمی از حق و حقوق موقوفات 
دفاع کرده و با موقوفه خواران مبارزه می کنند.

 بیش از۸۰۰ پرســش، اســتفتاء و پرسش شرعی 
ازمقام معظم رهبری درباره موقوفات داشته ایم که 
همگی آنها را ایشان به صورت دقیق و مطابق با نیاز 
جامعه جواب داده اند. حالت بی اعتمادی و منفی 
داشتن به نظام جامعه اسالمی به مانند گذشته ظلم 
بر جمهوری و انقالب اســت در حالی که یکی از 

خدمات بزرگ انقالب و 
امام و مقام معظم رهبری 
و  وقف  فرهنگ  احیای 
موقوفات  سرمایه  حفظ 
بوده و هست و بنابراین 
الزم است همگان نسبت 
به دستگاه وقف به مردم 
اعتماد ســازی و اعتماد 

بخشی کنند.
* تا چه اندازه توانسته 
اید در بین مردم اعتماد 
ایجاد  اعتبار الزم را  و 
کرده و مطابق با نیات 
واقفین  و طبق احکام 
شرع عمل گام بردارید؟
برای زنده نگه داشــتن 
صدقات جاریه در جامعه 
الزم است نگذاریم سنت 
حسنه وقف به فراموشی 
الحمداله  و  سپرده شود 
مــردم عزیزمــان نیز با 
معرفت و آشنایی که به 
موضوع وقف و مطابق 
با اسالم ، قرآن و اهلبیت 
دارند این کار را از زمان 
های بسیار طوالنی انجام 

می دادند.
در  همــکاران  و  مــا 
با  زنجــان  شهرســتان 
عمل و رفتارمان مطابق 

نیات واقفین  و طبق احکام شــرع عمل می کنیم و 
این موضوع به عنوان یک سیاست کلی ابالغ شده 
است. شــوربختانه گاهی برخی افراد ساده لوح با 
یک گزارش ناقص و یا گزارشی که از روی جهل 
و ناآگاهــی و بعضاً از روی غرض و عقده اســت 
ارائه می دهند تاکســی با آنها برخورد نکنند و به 
همین دلیل علیه دســتگاه وقت جو سازی و منفی 
بافی می کنند اما ما اطمینان می دهیم آنچه که حکم 
الهی و تکلیف شرعی است مطابق با آن عمل کرده 
و می کنیم. و در مقابل از مردم درخواســت داریم 
وقت نامه هایی را که در اختیارشان است در اختیار 
اداره اوقاف قرار دهند تا از حیف و میل شــدن آن 
جلوگیری شود. بعضی ها می گویند ما وقف می کنیم 
اما کاری می کنیم که اوقاف از آن باخبر نشــود این 
خیانت اســت چرا که موجب می شود عده ای با 

یکدیگر تبانی  کنند تا وقف از وضعیت خود خارج 
و به فروش برسد اما اگر این وقفنامه ها در اختیار 
اوقاف قرار گیرد جلوی این اتفاق نامبارک نیز گرفته 

خواهد شد.
* عملکرد شما تا چه اندازه شفاف بوده است آیا 
گزارش مالی سالیانه در این باره ارائه می شود و 
به نظر شما این کار تا چه اندازه ضرورت دارد؟

با تالش و مجاهدت دوستان ما در اوقاف شهرستان 
نسبت به موقوفات، بقاع 
و امامــزادگان از یــک 
شفافیت و نظم و انضباط 
مالی خوبــی برخوردار 
اســت کــه بــا تالش 
کارشناســان اوقاف این 
تحقق  شهرستان  در  امر 
پیدا کرده است و تمامی 
گزارشات مالی منطبق با 
نیات واقفین در موقوفات 
و امامزادگان را در سامانه 
ثبت و ضبط کرده ایم و 
ماه به ماه و سال به سال 
به صورت منظم گزارش 

می دهیم.
 اداره اوقــاف و امــور 
زنجان  شهرستان  خیریه 
برای در اختیار گذاشتن 
گزارش مالــی این اداره 
آمادگی  بررســی  برای 
کامل دارد که با صالبت 
و شجاعت هر کسی به 
هر گروهــی که آمادگی 
دارد به صورت مستند به 
آنها گزارش دهیم آن هم 
با مدرک محکم مطلب و 
عملکردمان را ارائه دهیم. 
بعضی ها از این شفافیت 
و انضباط مالی موقوفات 
نگران و هراسان هستند 
چرا که منافعشان در ابهام و بی انضباطی مالی است. 
برای اینکه خودشان در معرض خطر و مواخذه قرار 
نگیرند اقدامات به حق و شایسته اداره را به شکل 
های مختلف زیر سوال می برند چون قانون آنها را 
ملزم کرده است آنچه را که اوقاف عنوان مجموعه 
منظم مالی ایجاد کرده خودشان را با آن منطبق کنند 
و چون نمی خواهند این کار را در حق آنها صورت 
گیرد اقدامات مفید و موثر اوقاف را مخدوش می 
کنند و این یک اقدام ناصوابی است. ما آنچه را که 

انجام داده ایم بین خود و خدا دفاع می کنیم.
* تاکنون چند مورد وقف در سال کنونی ثبت 
شده اســت؟ دوست داشــتم این موارد را در 
شهرســتان زنجان و به صورت جز به جز اشاره 
کرده و درباره ی درآمــد موقوفات مصرفی و 
غیرمتصرفی در شــش ماه اول سال کنونی نیز 

صحبت کنید؟
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان با وجود 
۴۷۷ مورد موقوفه،  دارای ۶۲۷۲ مورد رقبه و تعداد 
۴۷۸ مورد مساجد است  که از مجموعه آمار اعالم 
شده ۱۷ مورد آن مربوط به حسینیه ها، ۳ موردزینبیه 
، ۲۴ مورد تکیه و ۳ مورد آرامســتان و تعداد یک 
مورد دارالقران و همچنین ۱۱ مورد نیز امامزاده در 
مناطق شــهری و روســتایی از ابتدای سال کنونی 

تاکنون خدمات شایسته ای انجام داده است. 
درآمد موقوفات مصرفی و غیرمتصرفی در شــش 
ماه اول ســال کنونی به مبلــغ۱۱.۰۹۴.۰۰۰.۰۰۰ 
ریــال و اجــرای نیــات موقوفــات متصرفی به 
مبلــغ۷۷۰/۹۵۷/۹۳۷ ریــال از مجموع درآمدهای 
فوق الذکر در بخش متصرفی مطابق نیات واقفین 
خیراندیش در زمینه: پرداخت هزینه های عزاداری، 
تعزیــه داری به مبلغ۲۲۷.۲۴۴.۰۰۰ریــال؛ دارو و 
درمان به مبلغ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریــال؛ کمک به افراد 
بی بضاعت به مبلــغ۳۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ اطعام و 
عزاداری به مبلــغ۷۷.۶۵۰.۰۰۰ ریال و اختصاص 
مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه کفن و دفن از 
محل موقوفه »محمود مغازه« با معرفی کمیته امداد 
حضرت امام )ره( به اشخاص مستند در حال انجام 
و تاکنون به مبلــغ۷۷۰/۰۵۸/۲۳۳ ریال پرداخت و 
این روند تا اتمام مبلغ اختصاص یافته ادامه خواهد 

داشت.
درآمد نزوالت مردمی در ۶ ماه سال کنونی مربوط 
به حسینیه اعظم، زینبیه اعظم و امامزاده سید ابراهیم 
)ع(زنجان به مبلــغ۹۶.۷۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ 
۵۹/۷۰۱/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت هزینه های امورات 

بقعه و کمکهای مومنانه انجام گردیده است.
در دوره های گذشــته هزینه روزانه مساجد صرف 
برگزاری آیینات عــزاداری و تعزیه داری از جمله 
پرداخت هزینه های اطعــام، چای، قند، خرما، حق 
الزحمه مداح و یا سخنران و دیگر امورات مساجد 
می شد به دلیل وجود کرونا از بهمن ماه سال گذشته 
تاکنون به منظور پیشــگیری و انتشار آن در جامعه 
و در جهت حفظ سالمت شهروندان این هزینه ها 
صرفاً مصرف کمک های مومنانه مستمندان و افراد 
آسیب دیده مرتبط با ویروس کرونا انجام شد و این 
روند همچنان بــه قوت خود باقی و در حال انجام 

است.
* به کرونا و تغییر برنامه های اداره اشاره کردید، 
با توجه به وضعیت پیش آمده و اپیدمی کرونا چه 
تغییراتی در برنامه هایتان داشتید و چه تدابیری 
در این راستا برای آسیب دیدگان از این مشکل 

اندیشیده شده است؟
اداره اوقاف و امور شهرســتان زنجان با همدلی و 
همکاری همه جانبه هیئت امنا اماکن مقدسه اسالمی 
اعم از حســینیه اعظم، زینبیه اعظم، آستان مقدسه 
امامزاده سید ابراهیم (ع)و دیگر اماکن متبرکه اعم 
از مساجد شهری و روستایی نقش ارزنده ای را به 
منظور مقابلــه با ویروس کرونا انجام داده اند و در 
واقع اولین جرقه در منطقه جهت ضدعفونی اماکن 

مقدسه اسالمی و یا توزیع ماسک و همچنین کمک 
های مومنانه از همین مســاجد شروع شده و تا به 

معابر عمومی توسط مردم صورت گرفت. 
راه اندازی کارگاه تولید ماســک تنفســی و لباس 
محافظتی کادر درمان، اهدا پک بهداشــتی شامل 
ماســک و دســتکش و مواد ضد عفونی کننده به 
خانواده ها در مناطق کم درامد، توزیع محلول های 
ضدعفونی کننده بیش از ۸ هزار لیتر،  توزیع ماسک 
هــای تولیدی به صورت رایگان به مردم بیش از ۹ 
هزار عدد،  ضدعفونی معابر و مناطق ســطح شهر 
توسط اکیپ مجهز بیش از ۳۰۰ مورد ، راه اندازی 
کارگاه تولیدی ماســک در زینبیه اعظم و تولید ۳ 
هزار ماسک در هفته و نیز اهداء تجهیزات بهداشتی 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوده است.
در بخش کمک های مومنانه می توان به تهیه و تامین 

و توزیع ۴۳ هزار و ۵۷۰ مورد
گوشت قرمز و سفید بین مستمندان،  توضیح تعداد 
۳۴۰۵ عدد بسته بندی مواد غذایی در قالب: برنج، 
حبوبات اعم از لوبیا، نخود، عدس، لپه، تن ماهی، 
روغن، خرمــا، رب، ماکارونی، چــای، قند، مواد 
شوینده از جمله مایع دستشویی، صابون، شامپو و 
نیز در بخش مواد غذایی رشته پلویی، گوشت، مرغ 
و نیز پرداخت هزینه آب،  برق و گاز از سقف سه 
میلیون ریال تا سقف ۵ میلیون ریال،  طبخ و توزیع 
غذای گرم تعداد ۶ هزار مورد مابین مســتمندان از 
ابتدای شــش ماهه اول سال کنونی ، اطعام  حدود 
۲۵ هزار پرس و توزیع آن بین مســتمندان که در 
مجموع بیش از دو و نیم میلیارد تومان از محل نیت 
موقوفات و نذورات مردمی حســینیه اعظم توزیع 

بسته های غذایی در غالب موارد فوق ذکر شد.
* با توجه به آنکه احکام هیات امنای مســاجد 
و تکایا در دست شماست تا چه اندازه توانسته 
اید از این موضوع در راستای کارهای خیر بهره 
برداری کنید؟ و نیز در برخورد با موقوفه خواران 
و پرونده در مراجع قضایــی طرح احکام چه 

کارهایی در حال انجام است؟
هیات امنا اماکن مقدسه با تعامل بیشتر و با همکاری 
ائمه جماعت و پایگاه های مقاومت بسیج می توانند 
بخشــی از مشــکالت و معضالت جامعه را حل 
کنند. از ابتدای سال کنونی تعداد ۱۴۱ مورد احکام 
هیئت امنای مســاجد و ۱۱ مورد از احکام هیئت 
امنای امامزادگان )ع(در مناطق شــهری و روستایی 
صادر و به آنها ابالغ شده است.احکام هیئت امنا در 
کمیسیون تایید صالحیت هیئت امنا پس از معرفی 
امام جماعت مساجد و تحقیقات الزم در کمیسیون 
طرح و پس از بررســی و تاییــد احکام آنان ابالغ 
می گردد.مساجد نقش تاریخی خود را در تربیت 
دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایفا کرده و امروز 
با همفکری ســه جانبه هیئت امنا ،ائمه جماعات و 
مسوولین پایگاه های مقاومت بسیج بهتر از گذشته 
می تواند جوانان و نوجوانان را جذب مساجد کرده 
وبخشی از مشکالت و معضالت جامعه را حل کنند 
آنها می توانند  با ارائه طرح ها و برنامه های مختلف 
برای کاهش آســیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، 
بزهکاری، طالق، کمک به رفع مشکالت اجتماعی 
محله، ایجــاد صندوق های خیریه و نیز  کمک به 
حل و فصل دعاوی حقوقی قبل از طرح در دادسرا 
از طریق کالنتریهای محل اقدام کنند. ایجاد مجموعه 
مشاوره در مساجد و در حوزه های مختلف اعم از 
روانشناسی تربیتی و اجتماعی، خانوادگی و حقوقی، 
مشــاور جوانان و همچنین ازدواج کمک به حل و 
فصل اختالفات خانوادگی و آموزش های ســبک 
زندگی جزء برنامه های اولویت دار مساجد است من 
از خادمین حضرت سیدالشــهدا در مساجد تشکر 
می کنم و هیئت امنا، ائمه جماعات و بسیج در کنار 
هم هر ســه دارای هدف مشــترک هستند که این 
هدف همان انسان سازی است که با تعامل خوب و 
سازنده می توانند یکدیگر را در محقق ساختن این 

هدف بزرگ یاری کنند.
برخورد قاطع با موقوفه خواران در اولویت اوقاف 
اســت در این زمینه از طریق مراجع قضایی پیگیر 
برخورد حساب شــده و جدی با متصرفان امالک 
وقفــی و اســترداد موقوفه ها هســتیم. از ابتدای 
ســال کنونی تاکنون تعــداد ۱۵ پرونده در مراجع 
قضایــی طرح، احکام صادره له موقوفه۳۰ مورد و 
ایــن روند همچنان ادامه دارد. ما از هیچ تالشــی 
برای جلوگیری از تصرفات و زمین خواری دریغ 
نخواهیم کرد و در این زمینه درصدد هســتیم تا از 
همه ظرفیت ها استفاده کنیم. وقف به عنوان سرمایه 
اجتماعی یک اولویت اساسی و مهم است و باید با 
ایجاد اعتماد سازی به عنوان یک مولفه مهم در این 
زمینه اجازه ندهیم کمترین انحرافی در این حوزه 

به وجود آید. 

محمد تقی فاتحی نژاد رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان؛

 برخورد قاطع با موقوفه خواران در اولویت اوقاف
 گفتگو: صحرا رضایینگذاریم سنت حسنه وقف به فراموشی سپرده شود

 عکس: ناصر محمدی

وقف نامــه ای در ایــن ســرزمین ثبــت شــده کــه صاحبــش محصــول 
کشــاورزی خــود  را وقــف غــذای پرندگان بیابــان و کبوتران حــرم کرده 
اســت. هر ســال در این زمین مقدس گندم و جو کاشــته شده و پس 
از برداشــت محصول پربرکت آن و پرداخت حق الزحمه کشــاورزان، 
مابقی محصول انبار می شــود تا در زمســتان ســرد و ســخت پیش رو 
که ســرپناه و غذایی برای پرندگان نیســت این زبان بســته ها گرسنه 
نمانند. این وقف نامه زیبا نشان از روحیه لطیف و زیبای مردمان این 

سرزمین دارد که عالوه  بر عشق و محبتی که به همنوع خود دارند و 
آن را در اولویت قرار داده اند آفریدگان دیگر را نیز فراموش نکرده اند 
و لطف و محبت این انســان های واال و نیکوکار در کل جامعه جاری 

و ساری است. 
زنجــان اســتانی اســت کــه از این قافله مهربانی عقب نمانده اســت 
بطوریکه هم اکنون طوالنی ترین وقف نامه کشــور متعلق به بانوی 
زنجانی اســت که توانســته با وقف مســجد و مدرســه علمیه خانم، 

طوالنی ترین وقف کشور را به نام خود ثبت کند و نیز می توان از 116 
روستای استان وشهر قیدارنبی در زنجان نام برد شهری که به تمامی 

وقف شده است .
وقــت از صدقه های جاری اســت که افــراد خیراندیش و آینده نگر از 
گذشــته تا به امروز به این امر مهم واقف بوده و امالک خود را وقف 
مهربانی به همنوع کرده اند. باقیات و صالحاتی که تا دنیا باقی است 
پابرجا بوده و در شریان جامعه روح تازه ای خواهد دمید. در باره این 

موضــوع و نیــز فرهنــگ وقــف و گســترش آن در جامعه و نیــز اصالح 
تفکرات مردم که اخیرا با بدبینی به موضوع نگاه می کنند  گفتگویی 
با رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان آقای محمد تقی 
فاتحی نژاد انجام شــده اســت که در ادامه می خوانید گفتنی است 
که در این بحث عالوه بر فعالیتهای اخیر این مرکز و عملکرد سالیانه 
آن به بحث مهم دعاوی و طرح پرونده های موقوفات در دادگاه و نیز 

هیئت امنا اشاره شده است.

برای زنده نگه داشــتن صدقات 
اســت  الزم  جامعــه  در  جاریــه 
نگذاریــم ســنت حســنه وقــف بــه 
فراموشی ســپرده شود و الحمداله 
مــردم عزیزمــان نیــز بــا معرفــت و 
بــه موضــوع وقــف و  آشــنایی کــه 
مطابق با اســالم ، قــرآن و اهلبیت 
دارند این کار را از زمان های بسیار 

طوالنی انجام می دادند


	01
	02
	07
	08
	3-6

