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سمیه رفیعی بیان کرد: جامعه بزرگ محیط زیست غم بزرگ از دست 
دادن این ۲ محیط بان وظیفه شناس را هرگز فراموش نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سانتریفیوژهایی که در پی حادثه 
نطنز از مدار خارج شدند از نوع IR۱ بودند و سانتریفیوژهای پیشرفته 

جایگزین آن ها خواهند شد. ��ح ا�تان ز�جانروز��
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آغاز مرحله سوم رزمایش ایران همدل 
در زنجان
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گزارش

سیستم«  »زنجان  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  موسس 
شهرک  نخستین  استقرار  متقاضی  سرمایه گذار  به عنوان 
تخصصی ماینینگ کشور از تائید نقشه های زمین واقع در 
سه راهی سلطانیه جهت استقرار صنعت مذکور خبر داد و 
گفت: زیرساخت های اولیه خطوط انتقال در ناحیه صنعتی 
تخصصی موجود می باشد فقط پست ایستگاه گاز اولیه نصب 
و راه اندازی خواهد شد و مشکلی وجود ندارد، زمین نیز فاقد 
هرگونه پستی و بلندی است، خیابان کشی و قطعه بندی نیز 
یک یا دو ماه بیشتر زمان نمی برد، اگر بروکراسی  اداری تمام 
می دهیم.  تحویل  متقاضیان  به  را  واحدها  مردادماه  شود، 
افشین آشوری، عضو و ناظر شورای مرکزی نظام صنفی در 
کمیسیون بالک چین در گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به 
مصوبه هیئت وزیران در مورخ ۱۳ مردادماه ۹۸ مبنی بر به 
رسمیت شناختن صنعت استخراج رمزارزها بر لزوم بهره گیری 
از ظرفیت های برق استان برای رونق صنعت بیت کوین تاکید 
کرد. وی با اشاره به استقرار شبکه های قوی برق در زنجان 
اظهار کرد: بخش خصوصی در نظر دارد با برنامه ریزی درست 
و هدفمند زنجان را به قطب ماینینگ کشور تبدیل کند. در 
این راستا هیئت مدیره شرکت »زنجان سیستم« پیشنهادی 
استقرار  و  ارائه کرده  ماینرها  برطرف شدن مشکالت  برای 
خودتامین  برق  با  ایران  ماینینگ  تخصصی  شهرک  اولین 
نیروگاه گازی، در زنجان )سه راهی سلطانیه( را مطرح کرده 
است. به گفته آشوری در این طرح پیشنهاد شده که در مواقع 
اضطراری و صالح دید برق موردنیاز شبکه را نیز تامین  کرده 
و قیمت گاز نیز با تعرفه سوخت صنعتی در نظر گرفته شود.

کمیسیون  در  صنفی  نظام  مرکزی  شورای  زنجانی  ناظر 
بالک چین با اشاره به رتبه نخست زنجان در ...
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روایت مردان نمکی زنجان 
در دانشگاه بوخوم آلمان

رئیس قوه قضاییه:

مسئوالن باید پاسخگوی تاخیر در اجرای تصمیمات کرونایی 
که موجب خسارت شده باشند

فرصت ۱۴ روز هیات های نظارت
 برای بررسی و ابالغ صالحیت 

داوطلبان شوراها
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئوالن باید پاسخگوی تاخیر 
در اجرای تصمیمات کرونایی که موجب خسارت و تلفات 

بیشتر شده باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه،  سید ابراهیم رئیسی 
در جلسه صبح دیروز )دوشنبه ۲۳ فروردین( شورای عالی 
قوه قضاییه با اشاره به ویژگی های ماه مبارک رمضان در 
مناجات شعبانیه، اظهار داشت: ماه رمضان ماه خودسازی 
و ماه ضیافت الهی است که خدا در این مهمانی با بهترین 

نعماتش از مهمانان خود پذیرانی می کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: همه نعمات و برکات متعلق به 
خداوند متعال است، ولی بهترین آن ها »مقام ربانی« است 
که خداوند با این مقام از عباد صالحش پذیرایی می کند و با 
صیام و قیام و تالوت قرآن و درک لیلة القدر، بندگانش را 
به مقام واالی ربانی می رساند تا انسان جلوه اسماءالحسنی 

شود.
 آمار نشان می دهد جرم و جنایت در ماه رمضان 

کاهش می یابد
رئیسی یکی از برکات ماه رمضان را دوری از گناه و معصیت 
و  معنوی  بستری  رمضان  ماه  گفت:  و  جنایت  و  جرم  و 
فرهنگی است که خداوند برای دوری از گناه و معصیت 
و گرایش به عبادت و بندگی و پاکی عطا فرموده و آمار 
نشان می دهد در این ماه، میزان جرم و جنایت در جامعه 

کاهش می یابد.
و  از جرم  پیشگیری  که  این  بیان  با  قضا  رئیس دستگاه 
جنایت منحصر به پیشگیری های کیفری نیست، تصریح 
کرد: رشد اخالق و معنویت و توجه به خدا از زمینه های 
و جنایت در  از جرم  پیشگیری  کارآمد در  و  بسیار مهم 

جامعه است که جنبه بازدارندگی مؤثر دارد.
رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد که توجه به اخالق 
و معنویت در تمام ایام سال نیز بهترین وسیله و زمینه 

دوری از گناه و جرم و هرگونه آسیب اجتماعی است.
 تأکید آیت اهلل رئیسی بر افزایش کمک های مؤمنانه 

به نیازمندان
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر 
گروه های  و  انقالبی  نهادهای  و  مردم  مؤمنانه  حرکت  از 
جهادی در طول دوران مواجهه با ویروس کرونا، بر همت 
مضاعف همگانی در توجه به آسیب دیدگان از این بیماری 
تأکید کرد و گفت: مردم عزیز در پرتو نورانیت ماه رمضان 
تصویر دیگری از همدلی و توجه مضاعف به نیازمندان را به 

نمایش خواهند گذاشت.
رئیسی با اشاره به خیز مجدد پدیده شوم کرونا در کشور، 
تصریح کرد: آغاز موج جدید کرونا مردم را دچار آسیب های 

جدی تری کرده و موجب افزایش خسارت های جانی و مالی 
شده است که این وضعیت اقتضاء می کند ضوابط بهداشتی 

و تدابیر ویژه ای لحاظ شود.
 مسئوالن تصمیم گیر باید پاسخگوی تأخیر در 

مقابله با موج جدید کرونا باشند
رئیس دستگاه قضا در ادامه به طرح پرسش از مسئوالن 
اجرایی پرداخت که چرا علیرغم هشدارهای وزارت بهداشت 
و درمان و مراکز علمی و دانشگاهی نسبت به اوج گیری 
دوباره کرونا و خطرات آن به موقع تصمیم گیری و اقدام 

نکرده اند؟
رئیسی گفت: زمان شناسی در هر کاری مهم است و در 
جایی که با جان و زندگی و معیشت مردم مرتبط است، 
مهم تر می شود و این سؤال جدی مردم از مسئوالن تصمیم 
گیر است که چرا با تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شد که 
شاهد اشکاالت و خسارات آن هستیم و حتماً باید در این 

خصوص پاسخگو باشند.
 دستور ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده شهادت 

محیط بانان زنجانی
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تأثر 
از شهادت محیط  بانان زنجانی گفت که از بدو بروز این 
حادثه، نیروی انتظامی و دادگستری به سرعت وارد عمل 
تسریع در رسیدگی  بر ضرورت  اما در عین حال  شدند، 
دقیق به مسأله و کیفر عبرت آموز مجرمین این پرونده برای 

جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه تأکید کرد.
 همکاران دستگاه قضا موظف به حمایت قانونی

 از مرزبانان و محیط بانان هستند

رئیسی حمایت حقوقی و قضایی از مرزبانان و محیط بانان و 
همه کسانی که در میدان حفظ و حراست از مرزها، محیط 
زیست و ثروت ملی هستند را ضروری دانست و به همکاران 
دستگاه قضا در بخش های مختلف تأکید کرد که خود را 

موظف به پشتیبانی قانونی از آن ها بدانند.
 تقدیر آیت اهلل رئیسی از بازگرداندن تعدادی از 

زندانیان ایرانی از عراق
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش از مسئوالن قضایی 
و دیگر مقامات عالی عراق به خاطر اجرایی کردن توافقات 
قضایی  عالی  هیأت  اخیر  سفر  جریان  در  گرفته  صورت 
بازگرداندن  برای  کشور  این  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعداد  که  گفت  و  کرد  تقدیر  ایرانی  زندانیان  از  تعدادی 
دیگری از این زندانیان نیز در راه بازگشت به وطن هستند.

رئیسی نسبت به تداوم همکاری های قضایی کشورمان با 
عراق و کشورهای همسایه و دیگر کشورهای مرتبط با ایران 
کشورمان ابراز امیدواری کرد و متذکر شد: انتقال ایرانیان 
و  مشکالت  کاهش  موجب  دیگر  کشورهای  در  زندانی 

دغدغه های آن ها و خانواده هایشان می شود.
دستور ورود بخش های نظارتی قوه به ترک فعل ها 

و قصورها
رئیسی همچنین با تأکید بر رسیدگی به ترک فعل ها و 
قوه  نظارتی  مختلف  بخش های  از سوی  مسئوالن  قصور 
قضاییه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی و سازمان قضایی 
نیروهای مسلح تأکید کرد: اگر به موقع با برخی قصورها 
و ترک فعل ها برخورد شود، شاهد خسارت در حوزه های 

مختلف نخواهیم بود.

رشد 4.۵ برابری صدور سند کاداستری در سال 99 
نسبت به چهل سال گذشته

اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  دکتر خداییان  این جلسه  در 
از عملکرد سال گذشته  ارائه گزارشی  و امالک کشور به 
اسناد  برابری صدور  رشد ۴.۵  از  و  پرداخت  این سازمان 
کاداستری در سال ۹۹ نسبت به چهل سال گذشته خبر 

داد.
وی در همین زمینه افزود: میزان صدور اسناد کاداستری 
در سال ۹۷، ۱۱ میلیون هکتار، در سال ۹۸، ۸ میلیون 
هکتار و در سال گذشته با یک جهش قابل توجه به ۴۷ 

میلیون هکتار رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور همچنین از تثبیت 
۵۴ میلیون هکتاری اراضی در سال ۹۹ خبر داد که به گفته 
او، این رقم در سال ۹۸، ۲۴ میلیون هکتار بوده که با رشد 

تقریباً ۲ برابری مواجه شده است.
 خداییان یکی از ملزومات اجرای طرح کاداستر را تهیه و به 
روزرسانی نقشه پوششی کل کشور عنوان کرد که مستلزم 
عکسبرداری هوایی و عملیات فّنی تطبیق تصاویر بوده و 
از به کارگیری شرکت های دانش بنیان برای قطعه بندی 
کشور به ۵ بخش و تهیه این نقشه در سال جاری خبر داد.

 خداییان از وصول ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی 
توسط سازمان متبوعش در سال گذشته توسط سازمان 
ثبت و رشد ۱۴۲ درصدی این رقم نسبت به سال ۹۸ نیز 
خبر داد و افزود: ۶۰۰ هزار پرونده اجرا در سال ۹۹ مختومه 
شد و این در حالی است که تمام مراحل مربوط به این 

موضوع الکترونیکی انجام شده است.
رشد 40 درصدی رسیدگی به پرونده های قضائی 

در دیوان عالی کشور
دیوان  رئیس  مقدم  مرتضوی  والمسلمین  االسالم  حجت 
عالی کشور نیز در این جلسه ضمن تقدیر از حضور رئیس 
قوه قضائیه در اولین جلسه هیات عمومی دیوان در سال 
جدید، به ارائه آماری از پرونده های موجود در دیوان عالی 
کشور پرداخت و گفت که میزان ورودی پرونده ها به دیوان 
عالی کشور در سال ۹۷، ۶۰ هزار فقره، در سال ۹۸، ۷۵ 
هزار مورد بوده که در سال ۹۹ به ۸۷ هزار پرونده رسیده 

بود.
وی در عین حال گفت که به موازات این میزان ورودی 
پرونده، روند رسیدگی به آن ها نیز سرعت خوبی داشته و در 
سال ۹۷ به ۵۸ هزار پرونده، در سال ۹۸ به ۷۰ هزار پرونده 
و در سال گذشته نیز به ۹۳ هزار پرونده رسیدگی شده 
که حکایت از رشد ۴۰ درصدی رسیدگی و تعیین تکلیف 

پرونده های دیوان عالی کشور دارد.

انتخابات شوراها گفت:  بر  نظارت  رییس هیات مرکزی 
تا  دارند  نظارت شهرستان ها ۱۴ روز فرصت  هیات های 

پس از بررسی، صالحیت نامزدها را ابالغ کنند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دبیرخانه دائمی هیات 
حمیدرضا  سید  شوراها،  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی 
و  صالحیت ها  بررسی  روند  چگونگی  درباره  کاظمی 
رسیدگی به اعتراض ها گفت: با پایان زمان قانونی، دیگر 
ثبت نامی نخواهیم داشت. البته ۲۱ فروردین ماه سیستم 
وزارت کشور قطع شد و ثبت نام ها با مشکل روبرو شد. 
کشور،  سراسر  بخشداری های  همه  در  که  شد  مقرر 
ثبت نام ها تا پایان روز اداری به صورت دستی انجام شود 
و در روز بعد آن )۲۲ فروردین ماه( اسامی ثبت نام شده 

روی سیستم بارگذاری شود.
 رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه 
با توجه به آغاز بررسی صالحیت ها و چگونگی انجام آن 
تاکید کرد: آخرین زمان رسیدگی هیات های اجرایی در 
بحث بررسی صالحیت ها پایان ۲۱ فروردین ماه بود. از 
۲۲ فروردین ماه اسامی به هیات نظارت داده شد و این 

هیات ها بررسی صالحیت ها را آغاز کرده اند.
کاظمی با اشاره به روند تایید صالحیت ها در هیات های 
اجرایی  افرادی هستند که در هیات های  اجرایی گفت: 
ردصالحیت شده اند. این افراد، اعتراض خود را به هیات 
نظارت استان برای رسیدگی به اعتراض  ارائه داده اند و به 

این اعتراضات رسیدگی خواهد شد.
افزود:  انتخابات شوراها  بر  نظارت  رییس هیات مرکزی 
تایید شده اند؛  اجرایی  نیز هستند که در هیات  افرادی 
افراد در هیات نظارت شهرستان  این  بررسی صالحیت 

 ۱۴ شهرستان ها  نظارت  هیات های  و  می گیرد  انجام 
نامزدهای  بررسی صالحیت  درباره  تا  دارند  فرصت  روز 
شهرستان که هیات اجرایی به هیات های نظارت داده اند؛ 
وظایف خود را انجام دهند و بعد از ۱۴ روز صالحیت افراد 

به ذی نفعان ابالغ می شود.
کاظمی عنوان کرد: این افراد ۴ روز فرصت اعتراض دارند 
و بعد از آن اعتراض افراد در هیات عالی استان رسیدگی 
تا  نیز ۱۰ روز فرصت دارد  استان  می شود. هیات عالی 
صالحیت افرادی که را معترض بودند، بررسی کند. در 
نهایت بار دیگر نامزدهای ردصالحیت شده ابالغی از طرف 
هیات عالی استان ها چهار روز فرصت خواهند داشت تا 
برای  را  خود  اعتراض  و  کرده  مراجعه  فرماندارای ها  به 
رسیدگی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعالم کنند.
وی در ادامه به عملکرد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراها اشاره کرد و گفت: هیات مرکزی ۱۰ روز زمان 
دارد تا به اعتراض ها رسیدگی کند. برنامه ریزی شده است 
که به شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر؛  در ۵ روز اول پاسخ 
داده شود و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر ۱۰ روز فرصت 

پاسخ دهی به اعتراضات را دارند.
براساس قانون، شورای اسالمی در روستاهای تا یکهزار و 
۵۰۰ نفر جمعیت سه و در روستاهای باالی یکهزار و ۵۰۰ 

نفر جمعیت، پنج کرسی دارد.
روستا  شهر،  اسالمی  شوراهای  دوره  انتخابات ششمین 
و عشایر همزمان با سیزدهمین دوره رئیس جمهوری،  
خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  دوره ای  میان  دومین 
رهبری و نخستین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس 

شورای اسالمی ۲۸ خردادماه برگزار می شود.

کلنگ شهرک ماینینگ کشور
 در زنجان فرود می آید؟

صدای زنجان از بازار بدون سیمان گزارش می دهد؛

دست های سیمانی  پدرخوانده ها
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: ورود احتمالی فرصت طلبان به بازار سیمان در آستانه تغییر قیمت ها 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: 

نتیجه تست های پی.سی.آرنتیجه تست های پی.سی.آر
 کرونا قطعی نیست کرونا قطعی نیست
پرویز قزلباش: هم اکنون بیماری سرماخوردگی وجود ندارد و داشتن عالئم سرماخوردگی نشان از ابتال به کروناست

رییس فراکسیون محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی:

پرونده شهادت محیط بانان زنجان 
ضرب االجلی پیگیری می شود 

سخنگوی وزارت امور خارجه :
پاسخ حادثه نطنز

 انتقام از رژیم صهیونیستی است
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خبر

بازگرداندن اعتبار به چک با قانون جدید چک های بانکی

آزادسازی 3600 متر مربع از اراضی 
رودخانه شیرین سو شهرستان طارم

اولین جلسه گذر از پیك بار 1400

برای  چک  جدید  قانون  گفت:  زنجان  استان  بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر  ایسنا/ 
بازگرداندن اعتبار و شفافیت به چک های بانکی است.

حسن دادگر با بیان اینکه قانون جدید چک برای بازگرداندن اعتبار و شفافیت به چک های 
بانکی موثر است، اظهار کرد: قانون جدید چک دو هدف دنبال می کند؛ از سویی قصد دارد 
اعتبار چک را اعاده کند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و وصول 

چک است.
وی افزود: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادالت تجاری، اطالع رسانی امر کلیدی در 
اجرای قانون چک است و اگر اطالع رسانی به  خوبی انجام نگیرد، با تبعات و مشکالت عدیده 
مواجه خواهیم شد. قانون جدید تالش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه ها و ساِز 
کارهای مناسب، همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن بررسی کند. به  عالوه 
قانون جدید باعث می شود همه مبادالت چک در سامانه های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب 

همه نقل  و انتقاالت چک شفاف خواهد شد.
قانون  در  دسته چک  دریافت  شرایط  نیز  و  چک  صدور  فرآیند  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
جدید شامل تغییراتی است، ادامه داد: نقل و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد از پنجم 
فروردین ماه امسال اجباری شده و این چک ها، بدون ثبت در سامانه صیاد، قابلیت پردازش 
در شبکه بانکی را ندارد و بانک ها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده، 

امتناع خواهند کرد.
نباید چک  فرد  آن،  متقاضی  به  جدید  دسته چک های  تخصیص  برای  کرد:  تصریح  دادگر 
برگشتی، احکام قضایی مانند ورشکستگی، بدهی و غیره داشته باشد. همچنین  شرایط صدور 
چک نیز تغییر کرده است. به این معنی که مشتری دسته چکی را که از بانک دریافت می کند، 
برای صدور ضمن تکمیل فیزیکی چک، باید اطالعات مربوط به »تاریخ سررسید«، »مبلغ« و 

»اطالعات هویتی ذی نفع« را نیز در سامانه صیاد ثبت کند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان یادآور شد: از طرفی گیرنده چک نیز باید 
به سامانه صیاد مراجعه کرده و ضمن استعالم موارد، اطالعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده 
را با اطالعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تایید 

خود را اعالم کند.

صدای زنجان/ مدیر امور منابع آب شهرستان طارم خبر گفت : در راستای انجام وظیفه حاکمیتی 
و به منظور حفاظت و نگهداری و جلوگیری از دخل و تصرف غیر مجاز بستر و حریم رودخانه ها و 
مسیل ها و طبق برنامه پایش و آزاد سازی ساالنه در رودخانه شیرین سو در محدوده ای با مساحت 

۳۶۰۰ مترمربع نسبت به رفع تصرفات صورت گرفته اقدام گردید.
"مجتبی کریمی"  افزود: دخل و تصرف در مسیل رودخانه های این شهرستان به منظور هر گونه 
بهره برداری اعم از ساخت و ساز خانه و توسعه کشاورزی ممنوع بوده و این امر به طور صریح در 

قانون جرم تلقی شده است.

صدای زنجان-  اولین جلسه گذر از پیک بار ۱۴۰۰ با حضور مدیران عامل شرکت های 
توزیع نیروی برق استان های زنجان و قزوین به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار گردید . در 
این جلسه مهندس خلجی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با اشاره به شرایط سخت 
زمستان سال قبل و شرایط آب و هوایی ، بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای گذر موفق از پیک 
بار تابستان سال جاری تاکید کرد .وی با اشاره به ابالغیه شرکت توانیر ، بر رعایت سهمیه 
های تخصیصی ابالغی تاکید و خط مبنای حرکت شرکت ها را ابالغیه شرکت توانیر اعالم 
نمود . وی در پایان سخنان خود بر لزوم توجیه مسئولین استانی جهت همراهی بیشتر در 

گذر موفق از پیک تابستان تاکید کرد.
در ابتدای این جلسه ، گزارشی از وضعیت هریک از شرکت ها ارائه و بر لزوم هماهنگی با 
دیسپاچینگ منطقه ای زنجان تاکید گردید .در این جلسه که به لحاظ رعایت دستورالعمل 
های بهداشتی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید ، هر یک از شرکت های توزیع نیروی 

برق استان های زنجان و قزوین نقطه نظرات خود را جهت هماهنگی بیشتر اعالم داشتند.

به عنوان  سیستم«  »زنجان  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس  و  موسس  زنجان-  صدای 
تائید  از  کشور  ماینینگ  تخصصی  شهرک  نخستین  استقرار  متقاضی  سرمایه گذار 
نقشه های زمین واقع در سه راهی سلطانیه جهت استقرار صنعت مذکور خبر داد و 
گفت: زیرساخت های اولیه خطوط انتقال در ناحیه صنعتی تخصصی موجود می باشد 
فقط پست ایستگاه گاز اولیه نصب و راه اندازی خواهد شد و مشکلی وجود ندارد، زمین 
نیز فاقد هرگونه پستی و بلندی است، خیابان کشی و قطعه بندی نیز یک یا دو ماه 
بیشتر زمان نمی برد، اگر بروکراسی  اداری تمام شود، مردادماه واحدها را به متقاضیان 
تحویل می دهیم. افشین آشوری، عضو و ناظر شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون 
بالک چین در گفت وگو با صدای زنجان با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در مورخ ۱۳ 
مردادماه ۹۸ مبنی بر به رسمیت شناختن صنعت استخراج رمزارزها بر لزوم بهره گیری 
از ظرفیت های برق استان برای رونق صنعت بیت کوین تاکید کرد. وی با اشاره به استقرار 
شبکه های قوی برق در زنجان اظهار کرد: بخش خصوصی در نظر دارد با برنامه ریزی 
درست و هدفمند زنجان را به قطب ماینینگ کشور تبدیل کند. در این راستا هیئت 
مدیره شرکت »زنجان سیستم« پیشنهادی برای برطرف شدن مشکالت ماینرها ارائه 
کرده و استقرار اولین شهرک تخصصی ماینینگ ایران با برق خودتامین نیروگاه گازی، 

در زنجان )سه راهی سلطانیه( را مطرح کرده است.
به گفته آشوری در این طرح پیشنهاد شده که در مواقع اضطراری و صالح دید برق 
موردنیاز شبکه را نیز تامین  کرده و قیمت گاز نیز با تعرفه سوخت صنعتی در نظر 

گرفته شود.

ناظر زنجانی شورای مرکزی نظام صنفی در کمیسیون بالک چین با اشاره به رتبه نخست 
زنجان در صدور مجوز استخراج رمزارز گفت: زیرساخت های اولیه خطوط انتقال شهرک 
نظیر گاز و برق آماده شده و مشکلی وجود ندارد. امیدواریم بعد از اتمام بروکراسی  اداری و 
انجام استعالمات در هفته نخست اردیبهشت ماه موضوع در کارگروه زیربنایی نیز بررسی 
شود. ما به محض صدور مجوزها، کار را آغاز می کنیم. زمین فاقد هرگونه پستی و بلندی 
است، خیابان کشی و قطعه بندی نیز یک یا دو ماه بیشتر زمان نمی برد، مرداد واحدها را 

به متقاضیان تحویل می دهیم.
موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت »زنجان سیستم« با اشاره به عدم اجرای تعهدات 
برنامه توسعه پنجم و ششم وزارت نیرو و توانیر که بر اساس آن باید ساالنه بیش از 
۵ هزار مگاوات برق اضافه تولید می کردند، عنوان کرد: این مهم از سوی دستگاه های 
مربوطه مورد توجه قرار نگرفت اگر این موضوع با جدیت پیگیری می شد باید در حال 
حاضر باالی ۱۲۰ هزار مگاوات برق در شبکه داشتیم در حالی که پیک بار در زمستان 
۳۸ هزارمگاوات بود و در تابستان ۶۷ هزار مگاوات و بنا بر اعالم مسئوالن ذیربط همین 
حاال میزان برق تولیدشده ۸۵ هزار مگاوات است. به گفته آشوری، ایجاد درآمد پایدار 
ارزی ناشی از تولید و صادرات محصوالت مبتنی بر اقتصاد دیجیتال بر پایه فناوری 
زنجیره بلوک، افزایش صادرات و درآمدهای غیرنفتی، شفافیت میزان تولید محصول، 
بهره مندی از درآمد حاصل از صادرات محصول، رفع محرومیت در مناطق محروم و 
کمترتوسعه یافته استان، توسعه زیرساخت های نیروگاهی و افزایش توان تولید برق 
استان، رفع مشکالت مالی همراه با تشویق به افزایش ظرفیت تولید مختص نیروگاه های 
تولید پراکنده )گازسوز مقیاس کوچک(، کمک به حل مشکالت تامین برق در ساعات 
پیک مصرف، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی همراه با شفافیت و نظارت بر عملکرد 
آنها، جلوگیری از ایجاد خسارت های فنی و اقتصادی ناشی از انشعابات غیرمجاز برای 
وزارت نیرو و ایجاد هزینه های انتظامی، قضایی، اجتماعی ناشی از کشف و برخورد با 
سرمایه گذاران در این صنعت نوین از مزایای ایجاد شهرک های  تخصصی ماینینگ در 

کشور و در زنجان می باشد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید با وجود شرط 
اما  گذاشته  شرکت ها  راه  سر  بر  عراق  دولت  که  دشواری 

پول های ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کرده اند.
سید حمید حسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در 
سال های گذشته یکی از بهانه هایی که دولت عراق در تسویه 
تحریم های  داشت،  ایران  صادرات  از  حاصل  پول   نکردن 
این  اما در هفته های گذشته، گشایش هایی در  آمریکا بود 
زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه 

به عراق مطرح شده است.
ایران  آزادسازی پول های  برای  اینکه مذاکرات  بیان  با  وی 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در عراق در جریان سفر وزیر 
به بغداد نیز دنبال می شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در 
جریان سفر آقای شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از 
ممکن شدن آزادسازی پول های ایران را مطرح کرده و از 
آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این زمینه خبر 
داده است. هرچند بغداد شرط های دشواری را در این مسیر 
گذاشته اما به نظر می رسد بهانه تحریم ها دیگر وجود ندارد.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره شرط های دولت 
را  کار  نیز گفت: شرط ها  ایران  ارز  انتقال  برای  این کشور 
می کند.  دشوار  عراقی  شرکت های  برای  عمل  عرصه  در 

وزارت خانه های  تمام  از  مجوز  دریافت  به  نیاز  اینکه  مثال 
به  ایرانی  کاالی  باید  گفته اند  اینکه  یا  دارد  وجود  ذیربط 
تایید تخلیه، پول جابجا شود  از  عراق منتقل شود و پس 
یا در رابطه با باز کردن ال سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما 
اما  به دشواری  اما در مجموع هرچند  دارد  اگرها وجود  و 

امکان انتقال پول فراهم شده است.
حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح 
داد: یکی از اصلی ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای 
متخصص ایرانی در عراق است. عراق در سال های گذشته 
تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن 

برخی نیروهای ایرانی به شکل انفرادی کار خود را در این 
کشور دنبال می کردند.

وی افزود: با نهایی شدن توافقات در این زمینه، شرکت های 
کاریابی ایرانی و عراقی می توانند بستر همکاری های رسمی 
دو  عایدی  تا  کنند  بررسی  را  انسانی  نیروهای  زمینه  در 
کشور از این تبادالت افزایش یافته و همکاری های دو جانبه 
جریان  در  بناست  کند.  رشد  نیز  انسانی  نیروی  سطح  در 
سفر محمد شریعتمداری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
– ایران به بغداد، دو طرف یک سند همکاری پنج ساله به 

امضا برسانند.

کلنگ شهرک ماینینگ کشور در زنجان فرود می آید؟

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق : 

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود

قیمت سیمان  افزایش ۳۵ درصدی  از  - پس  لیال محمدی 
سفید، احتماال افزایش ۳۵ درصدی سیمان خاکستری در راه 
است. از این رو برخی از فرصت طلبان قبل از اعالم رسمی تغییر 
قیمت، اقدام به افزایش خودسرانه سیمان خاکستری کرده اند. 
انبوه سازان و فعاالن حوزه ساخت وساز معتقدند افزایش قیمت 
بازار مسکن و گرانی آن بی تاثیر  سیمان خاکستری قطعا در 

نخواهد بود.
مشکالت در صنعت سیمان همچنان ادامه دارد و وعده سال 
قبل مسئوالن برای بازگشت آرامش با کاهش قیمت ها تا به 

امروز محقق نشده است.
بر اساس مصوبه کارگروه مدیران عامل شرکت های سیمان سفید 
کشور، در پی افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان سفید اعم از 
مواد اولیه، قطعات یدکی و هزینه حمل ونقل بهای فروش سیمان 
سفید از ابتدای سال جاری افزایش یافت و قیمت هر تن سیمان 

سفید فله با افزایش ۳۵ درصدی، ۵۶۷ هزار تومان تعیین شد.
سیمان سفید کاالیی لوکس محسوب می شود که دارای مصارف 
خاص نظیر نمای ساختمان، تولید موزائیک سفید و یا تولید 
کاالهای خاص بوده و افزایش قیمت آن تاثیری بر هزینه ساخت 
و ساز ندارد اما انبوه سازان و فعاالن حوزه ساخت وساز با اشاره 
به زمزمه های افزایش ۳۵ درصدی و حتی بیش از آِن قیمت 
سیمان خاکستری معتقدند، این افزایش قیمت قطعا در بازار 

مسکن و گرانی آن بی تاثیر نخواهد بود.
تداوم گرانی در بازار سیمان

وعده  برخالف  که  است  آن  از  حاکی  میدانی  گزارش های 
مسئوالن کشوری مبنی بر کاهش قیمت سیمان در اواخر سال 
۹۹، نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه بنا به گفته فعاالن حوزه 
ساخت و ساز زنجان یا اصال سیمان در بازار نیست یا اگر هم 
باشد هر پاکت به بیش از ۴۵ هزار تومان و حتی ۵۰ هزار تومان 
به فروش می رسد. البته اواخر بهمن ماه سال قبل نیز دبیر کانون 
انبوه سازان از گرانی قیمت سیمان تا هر پاکت به ۴۵ هزار تومان 

خبر داده بود.
کسی در بازار نیست که قیمت ها را کنترل کند؟

یکی از انبوه سازان زنجان با بیان اینکه این موانع دست از سر 
بخش تولید مسکن بر نمی دارد به صدای زنجان می گوید: یک 
روز با سیمان، یک روز با فوالد، روز دیگر با کابینت و صنایع 
چوب درگیر هستیم. تا می آییم کار را شروع کنیم وارد یک 
را  نیست که آن  بازار  واقعا کسی در  بحران جدید می شویم، 

کنترل کند!
فعلی  از وضعیت  تولیدکنندگان سیمان هم  اینکه  بیان  با  او 
بدشان نمی آید، عنوان می کند: تولیدکنندگان می توانند برای 
دولت و مجلس توجیه بیاورند که سیمان ۴۵ تا ۵۰ هزار تومانی 

هم خریدار دارد و از این راه قیمت ها را باال ببرند. البته در این 
بین نباید نقش واسطه ها را هم کمرنگ بدانیم که به نابسامانی 

قیمت ها در این بازار دامن می زنند.
فروش سیمان پاکتی با قیمت باالی 2۶ هزار تومان 

گرانفروشی است
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  فغفوری،  ناصر  اما 
پاکتی  سیمان  قیمت  افزایش  به  واکنش  در  زنجان  استان 
۵۰ کیلویی به ۴۵ هزار تومان به صدای زنجان می گوید: این 
را  بازار  ما  پاکتی!  نه  بوده  فله ای  سیمان  به  مربوط  قیمت ها 
رصد می کنیم اصال سیمان پاکتی ۴۰ هزار تومانی در بازار پیدا 
نکرده ایم، قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی ۲۵ الی ۲۶ هزار 
تومان است. اگر موردی بوده که سیمان پاکتی را باالتر از قیمت 
یاد شده خریداری کرده حتما به بازرسان صمت اطالع دهد تا 

برخوردهای الزم از عامل گران فروش صورت گیرد.
چرا مسئوالن در قبال نابسامانی بازار سیمان

 سکوت کرده اند؟
اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه سازان زنجان و عضو هیئت 
مدیره کانون انبوه سازان کشور هم در گفت وگو با صدای زنجان 
با بیان اینکه متاسفانه بازار سیمان در کشور دچار رانت شده 
و توسط پدرخوانده ها اداره می شود، می گوید: متاسفانه سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در قبال این نابسامانی ها 

سکوت کرده یا اقدامی شایسته انجام نداده است.
سلطانی بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئوالن ذیربط کشوری 
مسبب نابسامانی در انواع بازارهای اقتصادی از جمله سیمان 
هستند، عنوان می کند: این افراد از خالهای قانونی سوء استفاده 

کرده و بازار را ناآرام کرده اند.

سلطانی، سیمان را یکی از مواد اولیه مهم برای ساخت مسکن 
اعالم کرده و تاکید می کند: اگر این ماده اولیه به قیمت گزاف 
به دست سازنده برسد مشخص است که قیمت محصول نهایی 
نیز باال می رود، وقتی محصول نهایی گران شد دسترسی مردم 
به آن سخت می شود که در نهایت سبب بروز ناهنجاری در 

جامعه می شود.
افزایش 3۵ درصدی قیمت سیمان خاکستری در راه 

است؟
چند روز پیش محمدرضا احسان فر عضو هیئت مدیره انجمن 
کارفرمایان صنعت سیمان در گفت وگو با رسانه ها از افزایش نرخ 
سیمان خاکستری در روزهای آتی خبر داد و گفت: هیئت مدیره 
با مسئوالن  انجمن کارفرمایان صنعت سیمان طی جلسه ای 
مربوطه با در نظر گرفتن جمیع جوانب و الزاماتی که بر قضیه 
افزایش نرخ سیمان مترتب است، در این زمینه اقدام کرده و به 
محض تکمیل امضاها در چند روز آینده، اطالع رسانی صورت 
خواهد گرفت . میزان افزایش نرخ سیمان خاکستری قطعا بیش 
از ۳۵ درصد خواهد بود. این فعال صنعت سیمان با اشاره به 
سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای تاسیس یک 
کارخانه جدید سیمان، اظهار کرد: به هر حال نرخ سیمان حتی 
بعد از افزایش نرخی که ظرف چند روز آینده ابالغ خواهد شد، 
منطقی نیست. قطعا افزایش نرخ جدید هم کافی نیست و تالش 
می شود متناسب با شرایط بازار و اقتصاد کشور در خصوص 

افزایش نرخ مجدد سیمان در آینده تصمیم گیری شود!
الزم به ذکر است روزهای پایانی آبان ماه سال ۹۹ انجمن صنفی 
افزایش ۱۰ درصدی هر کیسه  با  کارفرمایان صنعت سیمان 
سیمان تیپ ۲ موافقت کرد که بر این اساس، نرخ هر بسته 

از ۲۹ هزار و ۷۹۰ تومان به ۳۳ هزار و ۷۹۰  سیمان پاکتی 
تومان افزایش یافت.

ورود احتمالی فرصت طلبان به بازار سیمان
 در آستانه تغییر قیمت ها

ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان در گفت وگو با صدای زنجان در واکنش به برخی اظهارات 
مبنی بر بی توجهی این دستگاه به بازار نابسامان سیمان می گوید: 
ما به نابسامانی بازار سیمان بی توجه نبوده و نیستیم و در قابل 
بی قانونی سکوت نمی کنیم. قیمت جدید سیمان سفید ابالغ 
شد، قیمت سیمان خاکستری از طریق انجمن سیمان جهت 
تغییر در دست بررسی است، همین امر باعث شده که تزریق 

سیمان به داخل استان ها کم شود.
فعاالن  و  انبوه سازان  موردنیاز  سیمان  اینکه  بیان  با  فغفوری 
مربوطه به صورت فله ای تامین شده بود اما همچنان بازار در 
تصریح می کند:  بود،  مواجه  با مشکل  تهیه سیمان کیسه ای 
برای حل این مشکل، مکاتباتی با ۲ کارخانه مستقر در استان 
اعم از »سیمان خمسه« و »سیمان زنجان« که توانایی تامین 
نیاز کل استان را دارند، صورت گرفت تا اولویت آن ها تامین 
نیاز داخل استان باشد. البته برخی  از فرصت طلبان نیز وقتی 
صحبت از تغییر قیمت می شود در تالشند تا بازار را ناآرام کنند، 
بازرسان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای 
جلوگیری از هرگونه نابسامانی در بازار و کمبود سیمان، تا زمان 

تغییر قیمت وارد عمل شده اند.
فغفوری با بیان اینکه لیست توزیع سیمان از کارخانجات به 
عوامل توزیع به دقت رصد می شود از نحوه توزیع این کاال بین 

مصرف کنندگان طبق نرخ های اعالمی خبر می دهد.
ورود مافیا به بازار سیمان! دستگاه قضایی وارد شود

اما رئیس انجمن انبوه سازان زنجان و عضو هیئت مدیره کانون 
حیاتی تر  و  مهم تر  را  جرم«  از  »پیشگیری  کشور  انبوه سازان 
دانسته و می گوید: سیستم های امنیتی برای شناسایی عوامل 
پشت پرده سیمان در جهت ایجاد رضایت مندی عموم مردم در 

اقصی نقاط کشور ورود کنند.
کیفیت  به  بنا  سازنده ها  و  انبوه سازان  اینکه  بیان  با  سلطانی 
سیمان اقدام به خرید این محصول اقدام می کنند، می گوید: 
سیمان تولیدی کارخانجات کردستان از محصوالت باکیفیتی 
است که انبوه سازان زنجانی که کیفیت کار برایشان مهم است 
نسبت به خرید آن اقدام می کنند اما انبوه سازانی نیز هستند که 
مافیایی کار می کنند و اصال به کیفیت توجهی نکرده و کمیت و 
ارائه کار نهایی برایشان مهم است. به نظرم باید مسئوالن مربوطه 
برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و گران فروشی در بازار 

سیمان دست به کار شوند.

صدای زنجان از بازار بدون سیمان گزارش می دهد؛

دست های سیمانی  پدرخوانده ها
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: ورود احتمالی فرصت طلبان به بازار سیمان در آستانه تغییر قیمت ها 

* فعاالن اقتصادی: تا می آییم کار را شروع کنیم وارد یک بحران جدید می شویم، کسی در بازار نیست که آن را کنترل کند!        * رئیس انجمن انبوه سازان زنجان: تا وقتی پدرخوانده ها هستند، وضعیت خوب نمی شود
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دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ایران از کم ترین 
مساعدت و همکاری ممکن در مسیر مبارزه جهانی با مواد 
مخدر برخوردار بوده و حتی در تامین تجهیزات و تامین 
نیروهای خود برای این مبارزه جهانی با ظالمانه ترین تحریم 

ها و اقدامات قهری یکجانبه آمریکا مواجه بوده است.
به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی روز دوشنبه در شصت 
و چهارمین نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد 
که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع مبارزه 
با موادمخدر نیز، از پیامدهای ناشی از بیماری کووید- ۱۹ 
مستثنی نبوده و تمامی برنامه ها و فعالیت های جاری در این 
عرصه متأثر از شرایط حاضر بوده، که خود یک تجربه جدید 

به شمار می رود.
وی در بیان اقدامات و فعالیت های جمهوری اسالمی ایران 
ارائه  به  کرونا،  پاندمی  شرایط  در  معتادان  درمان  درباره 
آموزش های مستمر و تدوین، ابالغ و نظارت بر حسن اجرای 
»دستورالعمل های مربوط به مراقبت و کنترل عفونت ناشی 
از ویروس کووید – ۱۹« در مراکز اقامتی، نیمه اقامتی و 
مراکز اجتماع درمان مدار )TC(، اشاره کرد و یادآور شد: 
افزایش ظرفیت های مربوط به نگهداری معتادان بی سرپناه، 
و نیز راه اندازی مراکز معاینه و نگهداری معتادان بی سرپناه 

در   UNODC دفتر  با  همکاری   ،۱۹ - کووید  به  مبتال 
تهران به منظور راه اندازی و تقویت دو مرکز کاهش آسیب 
و نگهداری زنان و دختران دارای اعتیاد از دیگر اقدامات بوده 

است.
دبیر کل ستاد خاطرنشان کرد: در سال گذشته، در جریان 
شیوع بیماری کرونا، جمهوری اسالمی ایران، با همکاری دفتر 
UNODC در تهران، در بیش از ۲۰ رویداد منطقه ای و 
بین المللی به صورت مجازی مشارکت و حضور داشته است.
افزود:  و  اشاره   ۲۰۲۰ سال  در  ایران  کشفیات  به  مومنی 
در سال گذشته، دستگاه های مقابله ای عضو ستاد مبارزه 
با موادمخدر ایران موفق شدند تا از طریق تقویت مستمر 
اطالعاِت  مبادله  ارتقای  و  کنترل  نظارت،  سازوکارهای 
عملیاتی میان سازمان های مسئول، حدود ۱۱۵۰ تُن از انواع 

مواد مخدر را کشف کنند.
و  جدید  رکورد  کشفیات،  از  حجم  این  کرد:  تصریح  وی 
بی سابقه ای در مبارزه با مواد مخدر محسوب شده و نسبت 
به سال ۲۰۱۹ حدود ۴۱ درصد رشد نشان می دهد. ضمن 
اینکه ۹۰ درصد از مواد کشف شده را ماده مخدر تریاک، 
۲۶درصد را هروئین و ۴۸ درصد را مرفین تشکیل می دهد 
فرزندان و  بهترین  از  نفر  با شهادت ۱۰  توفیقات،  این  که 

نیروهای انتظامی و مقابله ای کشور در جبهه  جهانی مبارزه 
با ترانزیت مواد مخدر و در شرایط سخت و محدودیت های 
ناشی از پاندمی کرونا و تحریم های ظالمانه آمریکا، حاصل 

شده است.
راستای  ایران در  اسالمی  اینکه جمهوری  بر  تاکید  با  وی 
مواد مخدر،  فراگیر در عرصه  و  متوازن  رویکردی  پیشبرد 
ضمن مقابله با انحراف مواد به شبکه ها و بازارهای غیرقانونی، 
تقاضا،  کاهش  های  حوزه  در  را  ای  گسترده  های  برنامه 
پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، بازتوانی و حرفه آموزی 
راستا،  این  در  گفت:  است،  گذارده  اجرا  مورد  به  معتادان 
رویکرد اجتماع محور بنا به دستور رییس جمهوری، با هدف 
جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه، در صدر برنامه های مبارزه 
با مواد مخدر قرار دارد. در این رابطه، شعار »یاریگران زندگی 
– مشارکت اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد« به عنوان شعار 
سال جاری انتخاب شده که بر مبنای آن، ستاد و دستگاه 
های ذیربط کشوری برنامه ها و فعالیت های خود را تنظیم 
و اجرا می نمایند. مومنی با تاکید بر اینکه این اقدامات و 
فعالیت ها، همه ناشی از اعتقاد راسخ جمهوری اسالمی ایران 
به ضرورت همکاریی های منطقه ای و بین المللی در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر و در جهت اجرای راهبرد متوازن در 

این عرصه است، خطاب به کشورهای اروپایی هشدار داد: 
اگر اقدامات ایثارگرانه و جانفشانی های نیروهای انتظامی و 
دستگاه های مقابله جمهوری اسالمی ایران نبود؛ کشورهای 
غربی و اروپایی باید این مواد مخدر را به صورت گرم به گرم 
در خیابان های شهرها و پایتخت های خود دنبال می نمودند.

جمهوری  اراده  و  پایبندی  بر  مجدد  تاکید  ضمن  مومنی 
اسالمی ایران برای ادامه مبارزه با معضل جهانی مواد مخدر، 
همکاری و تبادل تجربیات با سایر کشورها، و نیز ادای احترام 
به خون پاک شهیدان کشور که در این مسیر جان پاک خود 
را فدا نموده اند، پیشنهاد کرد تا سازمان های بین المللی 
و نیز کشورهای دیگر، در راستای عمل به اصل مسوولیت 
مشترک و تعهدات خود در قبال کنوانسیون های بین المللی، 
از مانع تراشی های معمول بر سر راه انتقال و ارائه مساعدت 
های فنی و تجهیزاتی موردنیاز اجتناب نموده و ایران و سایر 

کشورهای خط مقدم مبارزه با مواد مخدر را یاری نمایند.
وی تاکید کرد: حل معضالت و مسائل بین المللی مستلزم 
مفاهمه و همکاری بوده و هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع 
چالش ها و معضالت نیست و اقدامات مستلزم فهم مشترک 
از سوی تمام اعضای جامعه بین  اقدامات اساسی  انجام  و 

المللی است.

ایسنا نوشت: معاون کل وزارت بهداشت ضمن تشریح روند فعلی گردش ویروس کرونا 
در کشور، بر لزوم اطالع رسانی گسترده به منظور انتقال مفاهیم پیشگیری از کرونا با 

بیانی مردمی، تاکید کرد.
ایرج حریرچی در پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا، گفت: سالمت موضوعی 
چند وجهی و مرتبط با سایر مسائل اجتماعی است و سالمت مردم از تمام منظرها 
بیش از ۸۰ درصد وابسته به عوامل اجتماعی موثر بر سالمت است که خارج از حوزه 
بهداشت و درمان رخ می دهد؛ مثل میزان درآمد ملی آن کشور، توزیع عادالنه درآمد، 
اشتغال مردم، بهره مندی از مسکن و تفریح مناسب، اعتیاد، طالق و... همگی در 
سالمت موثر است و بی راهه است که فکر کنیم همه مسائل بهداشت و درمان کشور 
را  با مدیکالیزیشن و پزشکی می توان رفع کرد. هر حوزه باید کار خود را انجام دهد و 
ثابت شده که افزایش سرانه درآمدی هر کشوری یا افزایش سواد عمومی هر کشوری 
رابطه مستقیمی با افزایش طول عمر، کیفیت زندگی و عدم بیماری افراد جامعه دارد.
وی افزود: در دوره کرونا این موضوع تشدید شد، هیچ کشوری آمادگی مقابله با کرونا 
نداشت و انسجام مدیریتی، دسترسی به منابع، سرمایه اجتماعی و میزان اعتماد 
اجتماعی بین مردم و مردم با دولت تعیین کننده اصلی در موفقیت مدیریت کرونا 
بود؛ به طوری که اکنون مدیریت مقابله با کرونا و میزان موفقیت در آن و کاهش 
اثرات منفی آن به عنوان یک سنجش اصلی کارآیی حکومت و میزان توسعه اجتماعی 

کشورها است. 
حریرچی ادامه داد: در این بین سازمان هایی که توانستند در شرایطی که مردم ایران و 
جهان دچار مشکل شدند و سخت ترین دوران  ۱۰۰ سال اخیر خود را گذراندند ایفای 
نقش سازمان ها در این شرایط مشکل مهم است.  بعد از دو سال پیاپی رشد منفی 
اقتصادی، وارد بحران کرونا شدیم آنهم در شرایطی که در اوج تحریم ها بودیم، رشد 
اقتصادی منفی داشتیم، تورم، مشکالت ناشی از کاهش اشتغال و... را تجربه کردیم. 

به تعبیری شنای با دست و پای بسته و با چشمان بسته انجام دادیم. در این شرایط 
سخت که ۳ سال پی در پی شرایط اقتصادی خوبی نداشتیم در مواجهه با کرونا نقش 
سازمان ها در حمایت از مردم بسیار ضروری است و نه تنها وزارت بهداشت از پس آن 
بر نمی آید بلکه کل دولت و نظام هم بر نمی آید و باید مردم و سازمان های بزرگ و 
خیریه ها هم کمک کنند. اینکار هم نقش اجتماعی سازمان ها را نشان می دهد و هم 

می تواند وسیله ای برای تبلیغ آنها باشد.
حریرچی تاکید کرد: االن در اکثر ایالت های آمریکا ۷۰ درصد بیمارستان ها توسط 
سازمان ها و افرادی ایجاد شده است که غیر انتفاعی هستند و افراد از منابع خود 
بیمارستان تاسیس کردند و این موضوع برای دانشگاه ها هم برقرار است. ما در این 
راه از حمایت همراهان پویش ملی کرونا بهره مند بودیم و دستبوس همراهان خود 

هستیم و در ادامه راه هم نیاز به این همراهی داریم.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به بروز موج چهارم کرونا، اظهار کرد: وضعیت 
احتماال از وضعیت فعلی هم بدتر شود و در شرایطی هستیم که وزیر بهداشت هم 
می گویند وضعیت از قرمز هم فراتر خواهد رفت و ممکن است آن پاییز و آبان سیاه 
را که مرگ و میر تا حدود ۵۰۰ نفر افزایش یافت را تجربه کنیم و این در حالی است 
که ما در قبال کوچک ترین آسیب به مردم مسئولیم و اکنون با جان انسان هایی سر 

و کار داریم که هر کدام عزیز یک خانواده هستند.
وی افزود: این موضوع نیازمند متقاعدسازی مردم است. ما در الیه هایی از مردم موفق 
بودیم ولی الیه هایی از مردم یا به دلیل نیاز اقتصادی یا به دلیل مشکل ایجاد باور 
عملکرد مناسب نتوانستیم کاری کنیم. در شرایطی که در شش ماهه دوم سال ۹۹ 
با جمعیت ۱۶  حدود ۲۵ درصد کشور که در حوزه مدارس و دانشگاه ها هستند 
میلیونی دانش آموزان و حدود ۴ میلیونی دانشجویان تعطیل فیزیکی بودند و منع رفت 
و آمد ساعت ۹ شب تا ۴ صبح، محدودیت سفر و... داشتیم ولی میزان کاهش تردد 

مردم فقط  ۴ الی ۱۰ درصد نسبت به شرایط قبل از کرونا کاهش یافته است. یعنی 
اگر مردم از سفر منع شدند به جای آن به کوه یا منازل هم رفتند.  اگر ۳۰ تا ۳۵ درصد 

بسیار خوب رعایت می کنند اما برخی  حتی نسبت به قبل هم بدتر رفتار می کنند.
حریرچی افزود: درخواست شفاف ما این است که با کمک شما همیاران عملیات اطالع 
رسانی را با بیانی مردمی مفاهیم پیشگیری از کرونا را انتقال دهیم. اطالع رسانی باید 
در سطح گسترده تر انجام شود و این کار پویش ملی اطالع رسانی برای غلبه بر کرونا 
در سراسر کشور اجرا خواهد شد. از شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملی مس 
ایران، سازمان منطقه آزاد قشم و کیش،  شرکت فوالد هرمزگان و... تشکر می کنم و از 
سایر شرکت ها هم می خواهم برای مسئولیت اجتماعی خود در این مسیر از ما حمایت 
کنند تا گام های بلندی برای اطالع رسانی مردم انجام دهیم. با اقداماتی که در این 
مدت انجام دهید در پسا کرونا ارزش افزوده بیشتری کسب خواهید کرد و از تبلیغات 

مستقیم هم موثرتر خواهد بود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحریم های آمریکا مانعی برای مبارزه جهانی ایران با مواد مخدر است

معاون کل وزارت بهداشت: 

وضعیت کرونا از این هم بدتر می شود

صدای زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در 
شهرهای زنجان، ابهر و خدابنده، ظرفیت تخت های آی.سی.یو 

تکمیل شده است.
پرویز قزلباش ظهر امروز در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از 
اینکه هم اکنون ۷۱۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان 
بستری هستند، اظهار کرد: هم اکنون ظرفیت تخت های آی.سی.

یو در شهرهای قرمز از جمله زنجان، ابهر و خدابنده تکمیل است 
و تنها در برخی از شهرستان ها ظرفیت تخت های آی سی یو 

خالی است.
وی با اذعان به اینکه در موج جدید بیماری کرونا تعداد بیماران 
بستری ۱۵۰ نفر در روز نیز رسیده است، تصریح کرد: قطعا با 
افزایش تعداد بیماران بستری تعداد بیماران نیازمند به آی.سی.

یو نیز افزایش می یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به اینکه در 
یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ تخت آی.سی.یو به تخت های استان 
افزوده شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای رفع نیاز 
استان، حدود ۳۰ تخت آی.سی.یو نیز خریداری شده که در حال 

تجهیز است.
وی با اشاره به اینکه میانگین سنی افراد مبتال در پیک چهارم 
کرونا کاهش یافته است، ابراز کرد: برخالف موج قبلی کرونا، در 
حال حاضر موج چهارم کرونا بیشتر اقشار میان سال و سال مند 

را درگیر می کند.
80 تا 90 درصد کرونا در استان از نوع انگلیسی است

این مسئول با بیان اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد حجم بیماری کرونا 
در استان را از نوع انگلیسی تشکیل می دهد، ابراز کرد: هم اکنون 
براساس مطالعات انجام شده باالی ۸۰ درصد حجم بیماری در 
حال گردش در استان از نوع جهش یافته انگلیسی است و برای 

همین نیاز به آزمایش ندارد.

این  انگلیسی خاطرنشان کرد:  به عالئم کرونای  اشاره  وی در 
بیماری سرعت انتشار بیشتری نسبت به بیماری کرونا داشته 
و شدت بیماری باالتر بوده و بیشتر قشر جوان را درگیر می کند.

با بیان اینکه هم اکنون بیماری سرماخوردگی وجود  قزلباش 
ندارد و داشتن عالئم سرماخوردگی نشان از ابتال به کروناست، 
افزود: مردم در صورت داشتن حتی عالئم خفیف سرماخوردگی 
و نداشتن حس بویایی و تب خفیف، می بایست فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند و از داروهای استامینوفن استفاده نمایند 
و در صورت افزایش شدت بیماری به مراکز بهداشتی و یا پزشک 

معالج مراجعه نمایند.
قزلباش با تاکید بر اینکه داروهای ویژه کرونا در استان افزایش 
یافته است، خاطر نشان کرد: در پیک های گذشته به دلیل کمبود 
داروهای کرونا بیماران در بیمارستان ها بستری می شدند که هم 

افزایش  و  اکسیژن رسانی  دستگاه های  افزایش  دلیل  به  اکنون 
داورهای کرونا، نیاز به بستری نبوده و بیماران می توانند با استفاده 
از این داروها به صورت سرپایی و در بستر خانواده که امکان 

ارتباط عاطفی نیز وجود دارد، درمان شوند.
این مسئول با تایید بر اینکه پاسخ تست های پی.سی.آر )تست 
کرونا( با تاخیر آماده می شود، ابراز کرد: به طور معمول پاسخ 
تست های کرونا در مدت ۲۴ ساعت اعالم می شود ولی هم اکنون 
با توجه به افزایش مراجعات و شیوع موج چهارم پاسخ تست ها 
با تاخیر آماده می شود ولی در هر صورت الزم است افرادی که 
برای آزمایش تست کرونا مراجعه می کند پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند.
پاسخ پی.سی.آر 100 درصدی نیست

تست  اینکه  یا  و  بوده  کرونا  به  مشکوک  که  افرادی  از  وی 

پی.سی.آر آنها نیز منفی بوده نیز خواست پرتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند زیرا پاسخ تست های   
پی.سی.آر ۱۰۰ درصدی نبوده و ممکن است منفی کاذب باشد.

وضعیت  به  اشاره  با  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
واکسیناسیون  تاکنون  داد:  توضیح  استان  در  واکسیناسیون 
بیش از ۴ هزار نفر از گروه های پر خطر از قبیل جانبازان باالی 
و  بهداشتی  و مراکز  ۵۰ درصد، پرسنل بخش های آی.سی.یو 
فوریت های پزشکی، کارکنان آرامستان ها و همچنین بیماران 

خاص انجام شده است.
آمده  بدست  اطالعات  براساس  داد:  ادامه  مسئول  این 
واکسیناسیون عموم مردم نیز از اواخر بهار و اوایل تابستان اغاز 

می شود که امیدواریم عملیاتی شود.
وی به آمارهای مبتالیان به کرونا اشاره کرد و گفت: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون ۲۲ هزار و ۱۳۹ نفر در بیمارستان های استان 

بستری شده و یک هزار و ۲۳۰ نفر فوتی گزارش شده است.
این مسئول افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ بستری مبتال به 
کرونا در بیمارستاهای استان گزارش شده که متاسفانه تعداد 

فوتیها نیز ۴ مورد بوده است.
قزلباش با بیان اینکه هم اکنون ۷۱۳ بیمار مبتال به کرونا در 
بیمارستان های استان بستری هستند، خاطر نشان کرد: تاکنون 
تعداد بستری های مبتال به کرونا به این عدد نرسیده بود که 
بیشترین نگرانی ما از این است که تعداد بیماران از این میزان 

باالتر رود.
وی در اشاره به شروع ماه رمضان تصریح کرد: در حال حاضر در 
شهرهای وضعیت قرمز محدودیت ها اعمال شده است و تنها گروه 
شغلی یک امکان فعالیت دارند ولی می بایست در ایام ماه رمضان 
توجه ویژه ای به غذاخوری ها و رستوران ها داشت و مردم از دادن 

افطاری ها و رفتن به افطاری ها پرهیز کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: 

نتیجه تست های پی.سی.آر کرونا قطعی نیست
پرویز قزلباش: هم اکنون بیماری سرماخوردگی وجود ندارد و داشتن عالئم سرماخوردگی نشان از ابتال به کروناست

ایرنا- متناسب سازی، حقوق و افزایش )فروردین ماه( بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت می شود.

حسین امیری گنجه، مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در حاشیه برگزاری ستاد بحران 
اداری شماره ۲۰۲۰/۱۴۰۰/۲۴۵ مورخ   نامه  اساس  بر  افزود:  باال  با ذکر مطلب  اداره کل  این 
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ مستمری و افزایش سالیانه بازنشستگان و مستمری بگیران لغایت فروردین ماه 

سال ۱۴۰۰  و بر اساس حروف الفبا پرداخت خواهد شد.
به دنبال طرح برخی ابهامات در چگونگی متناسب سازی مستمری بازنشستگان در فروردین ماه 

سال جاری )۱۴۰۰(، سازمان تامین اجتماعی اطالعیه ای را صادر کرد.
در متن این اطالعیه آمده است: نظر به انعکاس نقطه نظرات مستمری بگیران عزیز سازمان از 
سوی مدیران کل استان ها و کانون های بازنشستگان سراسر کشور مبنی بر وجود پاره ای اشکاالت 
و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین ۱۴۰۰ برخی از غیرحداقل بگیران، با وصول 
نظرات و بررسی کارشناسی به عمل آمده؛ وجود بعضی ایرادات نرم افزاری در محاسبات مستمری 
متناسب سازی شده در خصوص متوسط بگیران )غیرحداقل بگیران( مالحظه شد که مستلزم 
اصالح فنی و نرم افزاری است. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت 
مستمری ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و برطرف 
کردن ایرادات نرم افزاری و اعمال اصالحات و صدور احکام جدید برای مستمری بگیران فوق تا 

پایان اردیبهشت سال جاری )۱۴۰۰( اقدام الزم انجام شود.
تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ هم در سایت رسمی سازمان تامین 

اجتماعی اداره کل غرب تهران بزرگ به ترتیب حروف الفبا اعالم شده است.
به گزارش ایرنا، قرار بود سازمان تامین اجتماعی از روز جمعه پرداخت مستمری ها و متناسب سازی 
مرحله دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداخت ها و مطرح شدن اشکاالتی در پرداختی ها 
به سایر سطوح، با دستور مدیرعامل این سازمان، این اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان 

از صحت محاسبات به تعویق افتاد.
مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق 
ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرحله دوم این 

متناسب سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد.
به گفته مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،  براساس این متناسب سازی، 
بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه از فروردین ۱۴۰۰،  ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان دریافت می کنند. بازنشستگان با بیش از ۳۰ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این 
مبلغ و بازنشستگان کمتر از ۳۰ سال سابقه هم کمتر از این میزان را )باتوجه به سنوات( دریافت 

خواهند کرد.  
در این راستا همچنین ۲۸ اسفندماه ۹۹ مبلغ یک  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی الحساب 

به حساب بازنشستگان واریز شد.

ایسنا/ رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت: پس از گذشت چند روز از درج آگهی در سایت دیوار، پیامکی 
همراه با لینک جعلی مبنی بر انقضای مهلت آگهی برای کاربر ارسال و درخواست می شود. برای تمدید آگهی 
و جلوگیری از حذف آن مبلغی را از طریق لینک ارسال شده واریز کنند که این دام کاله برداران سایبری 
است. سرهنگ محمدعلی آدینه لو در رابطه با کاله برداری با شگرد حذف آگهی در سایت دیوار، اظهار کرد: 
ارسال لینک های جعلی از طریق پیامک ترفندی برای کاله برداری از شهروندان است؛ بنابراین کاربران به یاد 
داشته باشند درج و تمدید آگهی در سایت های درج آگهی رایگان، بدون پرداخت هرگونه هزینه است مگر 

اینکه بخواهند آگهی آن ها به صورت ویژه نمایش داده شود.
وی افزود: متاسفانه ناآشنایی کاربران در خصوص درج رایگان آگهی باعث شده تا مجرمان سایبری از این امر 
سوء استفاده کرده و با ترفندهای مختلف از جمله پرداخت هزینه درج یا تمدید آگهی اطالعات بانکی کاربران 

را با هدایت آن ها به درگاه های فیشینگ سرقت کنند.
این مسئول در رابطه نحوه کاله برداری از طریق حذف آگهی در سایت دیوار، تصریح کرد: در این ترفند 
کاله برداری، پس از درج آگهی توسط کاربر و گذشت چند روز از درج آن، پیامکی تحت عنوان انقضای مهلت 
آگهی و جلوگیری و از پاک شدن آگهی به کاربر ارسال و درخواست می شود برای تمدید آگهی مبلغی را از 

طریق لینک درگاه بانکی ارسال شده واریز کنند.
رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه درگاه های جعلی به صورتی طراحی شده اند که با ورود اطالعات 
حساب بانکی توسط کاربر، پیغام خطا در انجام تراکنش برای مخاطب ارسال و مجرمان با استفاده از اطالعات 
سرقتی، در فرصت مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد می کنند، گفت: شهروندان 
www. به آدرس فتا  پلیس  یا سایت  از طریق ۱۱۰  را  با موارد مشکوک موضوع  برخورد  در صورت 

Cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی در میان بگذارند.
آدینه لو با بیان اینکه مردم برای پیشگیری از برداشت غیرمجاز فریب پیامک های دریافتی از منابع نامعتبر 
را نخورده و از باز کردن لینک های ارسالی شده از سوی افراد ناشناس به  صورت پیامکی و یا در شبکه های 
اجتماعی خودداری کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان همه مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده 

را صرفاً از طریق درگاه های بانکی داخل اپلیکیشن ها، سایت های درج آگهی به صورت رایگان انجام دهند.

ایرنا - مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: طبق تفاهم نامه منعقده این اداره کل همکاری با اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان زمینه ایجاد اشتغال، خودباوری و استقالل فردی برای مددجویان و افراد 
دارای معلولیت بیش از گذشته فراهم می شود.  محمد محمدی قیداری افزود: در این تفاهم نامه بر استفاده و 
بهره مندی افراد دارای معلولیت از خدمات مشاوره ای تخصصی اتاق در زمینه های مالیاتی، تامین اجتماعی، 
کار، امور حقوقی، امور بین الملل، صدور کارت، حضور در دوره های آموزشی، نمایشگاه های داخلی و خارجی 
و سایر خدمات ارائه شده توسط اتاق بازرگانی در چهار چوب ضوابط تاکید شده است. وی اضافه کرد: بر این 
مبنا انجمن فعاالن اقتصادی افراد دارای معلولیت در زنجان تشکیل می شود و در این میان بهره مندی از 
امکانات زیرساختی اتاق زنجان از قبیل سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد فرصت های شغلی با معرفی این 
اداره کل در بخش های تولیدی، اقتصادی برای جامعه هدف بهزیستی، از موضوعات این تفاهم نامه همکاری 
است. مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: اطالع رسانی به فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق در خصوص 
وجود حمایت های قانونی از واحدهایی با شاغلین دارای معلولیت و استفاده از سایت و کانال های ارتباطی 
اتاق زنجان و برگزاری همایش ها و نشست های مشترک با هدف ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ سازی و 

افزایش ارتباطات طرفین از دیگر موضوعات مورد همکاری در این تفاهم نامه است.
به گفته این مسوول افراد دارای معلولیت امروز جزو قشر تحصیلکرده و متخصص جامعه هستند که می توانند 

به عنوان نیروی کار در بخش صنعت مشغول شوند.
وی با اشاره به بهره گیری از فرصت های برابر، مناسب سازی و تردد راحت افراد دارای معلولیت در اماکن 
عمومی جهت پیگیری خواسته های خود در زمینه حرفه آموزی، ایجاد شغل و درآمد گفت: مناسب سازی 
محل تردد به اتاق زنجان با هدف دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت از خدمات اتاق بازرگانی از 

دیگر اهداف این تفاهم نامه  است.

پرداخت افزایش 3۹ درصدی مستمری بازنشستگان

کاله برداری به سبک حذف آگهی از سایت دیوار

بهزیستی زنجان با همکاری اتاق بازرگانی
 در خصوص اشتغالزایی گام برمی دارد

خبر



به گزارش خبر آنالین، »روحیه ای برای اهالی تئاتر نمانده است و 
هیچ کس حتی به خوِد تئاتر اهمیت نمی دهد، چه رسد به بچه های 
اهالی  فقط  نه  که  ترسناکی ست  احساس  »بالتکلیفی  تئاتر«، 
تئاتر که همه انسان ها را آزار می دهد«، »یک یک مان به بازیگران 
تنها  این  شده ایم«،  تبدیل  بمانیم«  زنده  »می خواهیم  سناریوی 

روایت بخش کوچکی از زخم های اهالی تئاتر است.
از  تئاتر  به دربُرده  اهالی جان   این شد که  بر  قرار  نرگس کیانی: 
را زیرورو  از یک سال و چند ماه پیش زندگی مان  ویروسی که 
کرده است، از ۸ فروردین ۱۴۰۰ شاهد بازگشایی سالن ها باشند. 
بازگشایی ای که وضعیت نارنجی شهر تهران و بودن تئاتر در گروه 

شغلی ۳، اجازه نداد به روز دوم برسد.
کمتر از یک هفته بعد، شنبه ۱۴ فروردین، خبر آمد که با انتقال 
و  است  موافقت شده  گروه شغلی ۲  به  گروه شغلی ۳  از  تئاتر 
بروند  فروردین روی صحنه  از سه شنبه ۱۷  نمایش ها می توانند 
اما چه سود از این جابه جایی میان گروه های شغلی که دوشنبه 
۱۶ فروردین تیترهایی چون »پایتخت هم قرمز شد«، »با یکی 
از سهمگین ترین امواج کرونا مواجه ایم« و »نتیجه موج در بهشت  

زهرا«، چراغ سالن ها را خاموش و درهایشان را قفل کرد.
وضعیت پیش  رو تشکیل شده از بازشدن ها و بسته شدن های مکرر 
فروردین ۱۴۰۰، چنان موجب  تا  اسفند ۹۸  از  تئاتر  سالن های 
می کند  وادارمان  که  است  شده  تئاتری ها  جسم وجان  فرسایش 
تلخ اندیشانه از خود بپرسیم آیا پایان تلِخ تعطیلی قطعی سالن ها 

بهتر از تلخِی بی پایاِن تعطیلی ها و بازگشایی های ُمدام نبود؟!
و از سوی دیگر، در غیاب اجرای زنده در برابر دیدگان مخاطب، 
آن چه »تلویزیون تئاتر ایران« نامیده و بهمن ۹۹ خبر راه اندازی فاز 
نخستش به عنوان بخشی از »پروژه حمایت از تولید آثار برای عرضه 
در فضای مجازی« منتشر شد، فارغ از تمجید متولیانش که از آن 
با عناوینی چون »پلتفرمی ویژه به منظور اشتراک اسناد تصویری 

رویدادهای نمایشی در فضای مجازی«، به کجا انجامید؟!
نویسنده  آزادفر،  محمدرضا  الفبا(  حروف  )به ترتیب  که  سواالتی 
و کارگردان »بیست تومنی« که قرار بود در سالن صنوبر پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه برود، رضا بهرامی، کارگردان »سگک« 
به نویسندگی کهبد تاراج که قرار بود در سالن استاد سمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود و میثم یوسفی نویسنده و کارگردان 
»جنگ وصلح« که قرار بود در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر 

میزبان مخاطبان باشد، به آن پاسخ داده اند.  
از قرارگرفتن اشتباه در گروه شغلی ۳ تا چرایی نبوِد

 بیمه بیکاری
محمدرضا آزادفر با بیان این که »روحیه ای برای اهالی تئاتر نمانده 
است و هیچ کس حتی به خوِد تئاتر اهمیت نمی دهد، چه رسد به 
بچه های تئاتر«، از تماشاگران سردگمی گفت که علی رغم تهیه 
بلیت، تا لحظه آخر نمی دانند به تماشای نمایشی که برای دیدنش 

هزینه کرده اند خواهند نشست یا نه!
نویسنده و کارگردان نمایش »بیست تومنی« در این مورد، گفت: 
»نمی دانم باورتان می شود یا نه، اما در دو مرتبه ای که در سال 
۱۴۰۰ اجازه رفتن روی صحنه را پیدا کردیم و این اجازه هنوز داده 
نشده، پس گرفته شد باالی ۱۰۰ دایرکت ناسزا دریافت کردم. چرا 
که بخشی از تماشاگران نمی دانستند ماجرا از چه قرار است و گمان 

می کردند ما مقصر این بی برنامگی هستیم.«
محمرضا آزادفر: روحیه ای برای اهالی تئاتر نمانده است و هیچ کس 

حتی به خوِد تئاتر اهمیت نمی دهد، چه رسد به بچه های تئاتر
بلیت  اول،  افزود: »بار  این موقعیت دشوار،  آزادفر ضمن توضیح 
اجرای سه روز نخست مان پیش فروش شد، یک اجرا رفتیم، تعطیل 
شدیم و مبلغی را که تماشاگران برای خرید بلیت دو اجرای بعدی 
پرداخت کرده بودند، به آن ها برگرداندیم. مجددا که اجازه اجرا 
پیدا کردیم، پنج روز نخست مان پیش فروش شد، باز هم یک اجرا 
رفتیم و تعطیل شدیم و هزینه ای را که تماشاگران برای دیدن چهار 
اجرای بعدی پرداخت کرده بودند به آن ها پس دادیم. همین پروسه، 
تماشاگران بسیاری را ناراحت و عصبانی کرد که به شکل ناسزا سوی 

ما روانه شد و آن جا اوج گرفت که به علت عدم اطالع رسانی صحیح 
از سوی مسئولینی که اجازه اجرارفتن یا دستور تعطیل کردن را در 
دست  دارند، تماشاگران مان جلوی در سالن بودند و ما کمی پیش 

از اجرا متوجه شدیم که نباید روی صحنه برویم.«
»بیست تومنی«بازیگر  کارگردان  و  نویسنده  آزادفر،  محمدرضا 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  خان باباسلطنه«  »شیرهای  نمایش 
افشین هاشمی با بیان این که »ما خسته شده ایم«، افزود: »دلمان 
خوش بود که بعد از یک سال، روی صحنه خواهیم رفت و نه تنها 

نشد که تهیه کننده  نیز، جدا از ضرر مالی، کرونا هم گرفت.«
او ادامه داد: »هیچ کس از ما نمی پرسد »خرتان به چند؟«، همه چیز 
کالفی  وضع مان،  و  ندارد  وجود  سازوکاری  هیچ  است،  نامعلوم 
سردرگم است که اگر بخواهیم به دلش بزنیم، گره های کور است 

که یکی پس از دیگری گرفتارمان می کند.«   
آن چه  به  اشاره  با  »قحط الرجال«  نمایش  کارگردان  و  نویسنده 
کرده  راه اندازی  »هنرکارت«  عنوان  تحت  هنر  اعتباری  صندوق 
است، پرسید: »طبق آمار خود مدیران، ۱۰ هزار تئاتری داریم که 
۷ هزار نفرشان فعالند. این ۷ هزار نفر، نان شب شان را از کجا 
بیاورند؟! آیا گمان می کنیم همین که »هنرکارت« را راه انداختیم و 
یک میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان عیدی ریختیم، به وظیفه 
خود عمل کرده ایم؟! و آیا مدیران مان از هم پاشیده شدن زندگی 
اهالی تئاتر را که هر روز خبری در موردش می شنویم، نمی بینند؟!«

»بالتکلیفی  جمله  با  را  خصوص  این  در  صحبت  بهرامی  رضا 
احساسی عجیب و ترسناک است که نه تنها اهالی تئاتر که همه 
نمی دانیم  »ما  داد:  ادامه  و  کرد  آغاز  می دهد«  آزار  را  انسان ها 
سالن ها ۱۰ روز دیگر باز می شوند؟ یک ماه دیگر یا سه ماه دیگر؟ 
من  شخِص  برای  هم  دیگری  سوی  از  انتظار  و  بالتکلیفی  این 
نگران کننده است به این دلیل که بازیگرانم و از جمله نقش های 
اصلی، تینو صالحی و پریسا مقتدی پیشنهادات دیگری در حوزه 
تصویر دارند و من نمی توانم در این شرایط دشوار اقتصادی از آن ها 
بخواهم پای »سگک« بنشینند و منتظر بمانند تا ببینیم سالن ها 

چه زمانی باز می شوند.«
 تبدیل به بازیگران »می خواهیم زنده بمانیم« شده ایم  

 او با بیان این که »هر چقدر زمان بازگشایی سالن ها عقب می افتد، 
بیشتر احساس می کند که ناگزیر از تغییر بازیگرانش خواهد شد«، 
افزود: »ترجیحم این است که آن چه را می خواهم بسازم، با آن چه 
هست بسازم به جای این که به سرعت تصمیم به تغییر بگیرم و 
همین نگران ترم می کند که اگر بخواهم به آن چه ترجیح می دهم 

پایبند بمانم، آیا در نهایت اجرا خواهم رفت یا خیر؟!«
اول  روز  از  که  »آن  که  این  بیان  با  نمایش »سگک«  کارگردان 
تئاتر را در گروه شغلی ۳ قرار داد از بی دانشی رنج می برد« افزود: 

رعایت  تئاتر  سالن های  در  بهداشتی  شیوه نامه های  »جزءبه جزء 
به سالن تب سنجی می شدند،  از ورود  می شد. تماشاگران پیش 
را  ماسک شان  برداشتن  اجازه  خروج  هنگام  تا  ورود  لحظه  از 
فاصله  سالن،  ظرفیت  درصد  تنها ۵۰  از  استفاده  با  و  نداشتند 
اجتماعی را هم رعایت می کردیم. با وجود این، نمی دانم دلیل این 
که از ابتدا در گروه شغلی ۲ قرار نگرفتیم تا شاهد این حجم از 
باز و بسته شدن های مدام نباشیم چه بود؟! جز این که بپذیریم 
تصمیم گیرندگان، از روز نخست تصمیم اشتباهی گرفتند و تئاتر 

را به غلط در گروه شغلی ۳ قرار دادند.«
میثم یوسفی با طرح این پرسش که » آیا برادری مان را به رسمیت 
می شناسند که حاال بخواهیم ادعای ارث ومیراث کنیم؟!« توضیح 
داد: »پیش از پاسخ دادن به سوال تان، می خواهم سوالی را مطرح 
کنم که باید در قدم اول پاسخی می یافت و همچنان نیافته است و 
آن این که آیا در جامعه ما تئاتر و تئاتری بودن به عنوان یک شغل 
شناخته و پذیرفته شده است؟! آیا آن چه ما شغل خود می دانیمش 
حائز ارکان تعریف شده شغل در قانون کار هست؟! آیا برادری مان 
ارث ومیراث  ادعای  بخواهیم  که حاال  به رسمیت می شناسند  را 
کنیم؟! و به بیان دقیق تر آیا لزوم حضورمان احساس می شود یا 
چنان تک تک مان را پنجه در پنجه غِم نان افکنده اند که جانی 
برای فکرکردن به کار سترگی که با هنر و با تئاتر می توان کرد در 
تن مردم مان باقی نمانده است و یک یک مان به بازیگران سناریوی 

»می خواهیم زنده بمانیم« تبدیل شده ایم؟!«
 تبدیل به بازیگران »می خواهیم زنده بمانیم« شده ایم  

نویسنده و کارگردان نمایش »جنگ وصلح« با بیان شرطی که در 
صورت محقق شدن، تعطیلی کامل سالن ها را به باز و بسته شدن 
مکرر آن ها، ترجیح می داد، افزود: »اگر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خود را موظف به حمایت از ما و پرداخت بیمه بیکاری 
می دانست چرا که نه؟ در این صورت می شد تا زمان رسیدن به 
ثبات منتظر ماند و در چرخه چرخان بالتکلیفی آن قدر نچرخید 

تا از نفس افتاد.«
شاملو  آتُسا  نویسندگی  به  اسرارآمیز«  »هدیه  نمایش  کارگردان 
دوهوایی  و  و یک بام  نگاهی  نبود چنین  در  که  این  بر  تاکید  با 
موظف دانستن هنرمندان به پرداخت مالیات  و صعود رقم حق بیمه 
هنرمندان براساس پایه حقوق وزارت کار در بهار ۱۴۰۰ در حالی 
که اساسا آن چه انجام می دهند به عنوان شغل شناخته نمی شود، 
ادامه داد: »از مدیران فرهنگی مان، از صدر تا ذیل، خواهش می کنم 
تنها برای مدت سه ماه کار کنند اما حقوق نگیرند و اتفاقی را تجربه 
کنند که که جزو امور عادی زندگی اهالی تئاتر شده است و شک 
نکنید یک نفر از این مدیران حاضر به تحمل چنین وضعیتی حتی 
برای یک روز در ماه چهارم نخواهد بود در حالی که شرایط ما دقیقا 

این گونه است.« 
سوال بعدی از این سه هنرمند این بود که پروژه راه اندازی 

تلویزیون تئاتر ایران چگونه ارزیابی می کنند؟
تجربه  به  اشاره  با  سوال  این  به  پاسخ  در  آزادفر  محمدرضا 
شخصی اش در راه اندازی »گپ تئاتر )تئاترآنالین(« و اذعان صادقانه 
به شکست خوردن آن، گفت: »عید سال گذشته، پروژه ای به نام 
»گپ تئاتر« را شروع کردیم و صادقانه می گویم که شکست خورد. 
چون اساسا تئاتر برای مدیومی که قصد پخشش را از آن داشتیم، 
ساخته نشده است و در نتیجه استقبالی هم از آن نشد. تلویزیون 
تئاتر ایران هم به همین صورت بود و حاصلش را در جشنواره تئاتر 
فجر و جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک دیدیم که در هیچ 
کدام، اتفاق درستی رخ نداد. برای من جالب است که مدیران ما 
نمی گویند شکست خوردیم و مصرانه بر انجام آن چه تنها خود 

گمان می کنند درست است، پا می فشارند.«  
این فعال حوزه نمایش های آیینی وسنتی با ابراز تعجب از این که 
ظاهرا تلویزیون تئاتر ایران قصد رقابت با شبکه نمایش خانگی را 
برای  را  تئاتر  نتوانیم ضرورت  زمانی که  »تا  افزود:  است،  داشته 
مدیران مان و برای مردم مان جا بیاندازیم و به هنرمندان مان بها 
ندهیم اوضاع به همین منوال است و حاصلش می شود این که 
رسانه ای  راه اندازی  می گیرد  تصمیم  نمایشی  هنرهای  اداره کل 
ناشناخته به اسم تلویزیون تئاتر ایران را حتی اگر از عدم هم خوانی 
آن  تبلیغات  خصوص  در  کم کاری  و  کوتاهی  و  ظرف ومظروف 
بگذریم، به عنوان رقیب شبکه نمایش خانگی کلید بزند. شبکه ای 
که از سال ها پیش وجود داشته است و با سریال »شهرزاد« بیش از 
پیش گل می کند و بین مردم جامی افتد. یعنی چندین سال خاک 
می خورد تا به بهره برداری و درآمدزایی برسد. تلویزیون تئاتر ایران 
مصداق آزموده را آزمودن خطاست بود و راه اندازی آن علی الظاهر 
به قصد گرفتن چند عکس خبری و ارائه گزارِش کار، بی توجه به 

خروجی ای که صفر است.«
رضا بهرامی با بیان این که »ما ملت شعاریم و چاله این شعارزدگی 
ما  به  را  شعاردادن  و  کنده  برای مان  مسئولین مان  و  مدیران  را 
تلویزیون  افزود: »این سوال من هم هست که  هم آموخته اند«، 
تئاتر ایران چیست؟ چه آثاری را انتخاب و کجا پخش می کند؟ 
سازماندهی و برنامه ریزی اش به چه صورت است؟ خروجی اش در 
جشنواره تئاتر فجر و جشنواره تهران- مبارک چه بوده است؟ و مگر 
این همه تئاتر قرار نبود روی صحنه بروند و نشد، چرا این تلویزیون 

زمینه اجرای آنالین هیچ کدام شان را فراهم نمی کند؟«
کارگردانی  و  نویسندگی  به  لبخندی«  نمایش »غالمرضا  بازیگر 
و  افتتاح می کنیم  این که »ما فقط  به  اشاره  تاراج ضمن  کهبد 
حرف می زنیم اما در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد«، ادامه داد: »همه 
این ها در نهایت باعث طرح این سوال می شود که آیا مدیران مان 
فقط می خواهند بگویند کاری انجام داده اند و تمام؟! سوالی که اگر 

پاسخش مثبت باشد عمیقا موجب تاسف است.«
میثم یوسفی در خصوص تلویزیون تئاتر ایران با بیان این که »من 
جز ساخته شدن راهی برای هزینه کردن بودجه ای که در اختیار 
انجمن هنرهای نمایشی ایران بود، ثمر دیگری ندیدم«، ادامه داد: 
»سوال من این است که معیشت چند نفر از هنرمنداِن تئاتر که 
گویا دغدغه مدیران  فرهنگی هم هست، از این طریق تامین شد؟! 
برگزاری  ایام  در  من جز  ولی  باشند  دیده  دیگران چیزی  شاید 

جشنواره و آن هم به حالتی نمایشی، چیز دیگری ندیدم.«
کارگردان و بازیگر نمایش »ما کجا؟! اینجا کجا؟!« در پایان با بیان 
پیشنهادی خطاب به مدیران فرهنگی وهنری گفت: »حمایت از  
تولید یا  تئاترهای تولیدشده با پخش آن ها از شبکه های تلویزیونی 
با  بوستان ها  و  پارک ها  شهری  تلویزیون های  در  آثار  پخش  و 
تخصیص بودجه ای منطقی و مشخص برای ایجاد حرکتی مشترک 
میان چند وزارتخانه، سازمان و نهاد در صورتی که گوش شنوا و 
ذهن دغدغه مندی وجود داشته باشد ممکن است بتواند بخشی از 
خسارات مادی ومعنوی واردشده  به هنرمندان و گروه های تئاتری 

را جبران کند.«

رئیس کلوپ موتورسواران کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی وزارت 
میراث فرهنگی، هدف اصلی کلوپ را ساماندهی تور موتورسواری 
در کشور عنوان و درباره چرایی برگزار نشدن این تورها، گفت: 
و  کرونا  همه گیری  هوایی، شدت  و  آب  مناسب  شرایط  اهمیت 
محدودیت های ناشی از آن، سبب شده تا این تورها کم یا متوقف 

شوند .
هزار  چهار  سه،  از  بیش  آمار،  اساس  بر  ایسنا،  گزارش  به 
موتورسیکلت سنگین در تهران وجود دارد که قیمت برخی از این 
موتورسیکلت های الکچری  از ۵۰۰ میلیون تا بیش از ۲ میلیارد 
تومان است. بیشتر صاحبان این موتورها این وسایل را برای تردد 
روزانه انتخاب نکرده و عالقمند هستند در روزهای تعطیل برای 
ورزش و تفریحی استفاده کنند. این موتورسیکلت ها برای تردد 
در سطح شهر باید از مراجع مربوطه از جمله پلیس راهور مجوز 

تردد بگیرند.
موتورسواری  فدراسیون  و  هیات ها  موتورسواری  های  پیست 
بخشی از این جوانان را جذب خود کرده است و بخشی دیگر این 
موتورسواران می توانند در تورهای کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری شرکت کنند.
 رئیس کلوپ موتورسواران کشور در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا با اشاره به برگزاری هفت تور موتورسواری در سال گذشته، 
گفت: این میزان به نسبت تعداد و ظرفیت فعالیت در این رشته 
بسیار کم است اما شرایط کرونا در کشور محدودیت های زیادی را 

برای ما ایجاد کرده بود.
»سعید باقری« با بیان این که هدف اصلی کلوپ، ساماندهی تور 
انتخاب مبدا و مقصد  موتورسواری در کشور است، گفت: دلیل 

کاخ  مانند  موتورسواری،  تورهای  در  با حوزه گردشگری  مرتبط 
نیاوران، گلستان، مرقد امام خمینی، برج میالد برای معرفی این 

اماکن به مردم و ترویج صنعت گردشگری بوده است.
تورها، گفت:  این  برگزار شدن  دلیل کم  وی درخصوص چرایی 
اهمیت شرایط مناسب آب و هوایی، شیوع کرونا و محدودیت های 
ناشی از آن، سبب شده تعداد این تورها کم شود؛ در غیر این صورت 

می توانستیم ماهیانه سه تور موتورسیکلت برگزار کنیم.
او همچنین با اشاره به این که شیوع کرونا و در ادامه بستن شدن 
مرزها بسیاری از تورهای متوقف کرد، گفت: قرار بود در ایام محرم 
سال گذشته تور تهران- کربال برگزار شود که با بسته شدن مرزها 
کشورهای  دیگر  به  بود  قرار  همچنین  شد.  لغو  نیز  برنامه  این 

همسایه نیز تورهای مشابه برگزار کنیم که میسر نشد.که باکاهش 
محدودیت های کرونا اقدام به برگزاری این تورها خواهیم کرد. 
برگزاری تورهای میان دو شهر و استان نیز از جمله دیگر برنامه 
کلوپ خواهد بود. باقری در ادامه با اشاره به تورهای غیر قانونی 
که در سطح برخی اتوبان ها برگزار می شود، گفت: متاسفانه این 
تورها هیچ مجوز برگزاری نداشته و به صورت غیر قانونی برگزار 
می شود که می تواند عواقب زیادی برای این موتورسیکلت سواران 
داشته باشد. وی در مقایسه تورهای غیر قانونی و قانونی گفت: تمام 
از پلیس و دیگر  مجوزهای الزم در تورهای کلوپ موتورسواری 
مراجع گرفته می شود و آموزش الزم به سر گروه های حاضر در 
این تورها برای جلوگیری از وقوع تصادف داده می شود همچنین 

خودورهای امدادی نیز در طول مسیر موتورسواران را همراهی می 
کنند. رئیس کلوپ موتورسواران کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خاتمه، از 
جوانان عالقمند این ورزش باهیجان خواست از تورهای مجوز دار و 

قانونی موتورسواری استفاده کنند.
اجرای تور موتورسواران کشور در ایام خاص )مناسبت های ملی 
و مذهبی( همانند برگزاری نخستین تور در سالگرد ارتحال امام 
خمینی )ره( همچنین سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی 
به منظور زنده نگه داشتن نام و یاد آن ها و همچنین ادامه راه آنان 

و حفظ ارزش های امام و انقالب در بین جوانان است.
برگزار  کشور  سواری  موتور  رسمی  تور  رالی  دوره  سه  تاکنون 
با  موتورسواری کشور، همزمان  تور رسمی  رالی  اولین  که  شده 
سی و یکمین سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
ایران حضرت امام خمینی )ره( از سوی وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
دومین تور موتور سواری کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی وزارت 
میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به مناسبت هفته 
گردشگری برگزار شد و سومین و بزرگترین تور موتورسواران کشور 
به مناسبت بزرگداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 

در روز جمعه ۱۲ دی به سرپرستی برگزار شد.
همچنین پنجمین تور موتورسیکلت سواری به مناسبت پیروزی 
انقالب اسالمی برگزار و بنا بر اعالم رئیس کلوپ موتورسواران کانون 
جهانگردی و اتوموبیل رانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، تور موتورسواری به مقصد کربال پس از پایان کرونا 

برگزار می شود.

سه شنبه   ۲۴   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۸ ] فرهنگ و هنر   [۴

روایت مردان نمکی زنجان در دانشگاه بوخوم آلمان

کرونا بار دیگر سازهای "آشیقالر بایرامی" را خاموش کرد

صدای زنجان/ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، از افتتاح نمایشگاه  مجازی 
مرگ در نمک، روایت باستان شناسانه از سرزمین پارس به میزبانی موزه معدن و دانشگاه بوخوم آلمان خبر 

داد.
امیر ارجمند گفت: در این نمایشگاه مجازی، تصاویر و طرح های گرافیکی از مراحل کشف مردان نمکی، 
نتایج تحقیقات ایران و آلمان در مورد مردان نمکی پارچه ها، لباس ها و آثار چرمین، مراحل مرمت اشیاء و 
مردان نمکی در ایران و آلمان و تصاویر و ویدیوهایی از مراحل فعالیت ها و یافته های معدن نمک چهرآباد 

زنجان منتشر می شود.
وی افزود: این نمایشگاه های مجازی از ۱۸ فروردین ماه رأس ساعت ۱۸:۳۰ به  صورت هم زمان در ایران و 

آلمان با سخنرانی و با حضور مقامات فرهنگی دو کشور آغاز به کار کرد.
این مسئول ادامه داد: این نمایشگاه ها به  صورت رایگان و با پیوند مرگ در نمک، روایت باستان شناسانه از 
سرزمین پارس در وب گاه موزه معدن آلمان در بوخوم به آدرس https://tod-im-salz.de به مدت یک 

سال در دسترس عالقه مندان خواهد بود.
ارجمند خاطرنشان کرد: در این افتتاحیه ویدیویی در حوزه پژوهش، حفاظت و مرمت مردان نمکی توسط 
ابوالفضل عالی، مسئول پروژه مردان نمکی این اداره کل، شهرزاد امین شیرازی عضو هیئت علمی پژوهشکده 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و ساسان سعیدی مسئول گرافیست دانشگاه بوخوم آلمان ارائه شد.

گفتنی است، این آثار به  زودی صورت فیزیکی در موزه فرانکفورت به نمایش گذاشته خواهد شد.

ایرنا - برنامه "آشیقالر بایرامی" که همه ساله، ۳۰ فروردین در زنجان برگزار می شد، امسال نیز 
همچون سال گذشته به دلیل شیوع کرونا برگزار نمی شود.

محمد رزاقی، موسس و ایده پرداز برنامه " آشیقالر بایرامی" در زنجان و پژوهشگر موسیقی 
آشیقی و فولکلور گفت: امسال پانزدهمین مراسم آشیقالر بایرامی به علت وضعیت شیوع کرونا و 

تقارن با ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد.
وی با بیان اینکه این برنامه تنها برنامه مردمی در حوزه موسیقی آشیقی کشور است که به صورت 
مستقل از سال ۱۳۸۵ هر ساله برگزار شده است، اظهار داشت: سالمتی هنرمندان پیشکسوت 
آشیقی کشور و مخاطبان برای هیات اجرائی برنامه " آشیقالر بایرامی" حایز اهمیت است و از این 

رو  این رویداد فرهنگی و هنری در این برهه برگزار نمی شود.  
گفتنی است روز ۳۰ فروردین از طرف هنرمندان موسیقی آشیقی با عنوان »آشیق صنعتی و 
ادبیاتی گونو« )روز هنر و ادبیات آشیقی( نامگذاری شده است. همزمان با این روز آشیق ها، 
اساتید و هنرمندان موسیقی مناطق مختلف کشور در محفل " آشیقالر بایرامی" زنجان به ایفای 

هنر خود می پردازند.
رزاقی با بیان اینکه هدف از " آشیقالر بایرامی" تجلیل از اساتید موسیقی آشیقی است، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این، دورهمی هنرمندان موسیقی آشیقی موجب آشنایی هنرمندان با یکدیگر و 

انتقال دانش و تجربه بین آنان می شود.
وی با بیان اینکه موسیقی آشیقی حاوی محتوایی غنی از فلسفه، عرفان، اخالق و آموزش است، 
گفت: آشیق ها ساز می نوازند، شعر می سرایند، داستان می گویند و در خالل این داستان گویی 
از نقشی به نقشی دیگر درمی آیند و مفاهیم بلندی را در قالب شعر و داستان به مخاطب منتقل 

می کنند.
رزاقی خاطرنشان کرد: موسیقی بومی و اصیل آشیقی تفکرات و اندیشه های نسل های گذشته را 

در میان داستان ها و آهنگ های خود محافظت کرده است.

اهالی تئاتر از روزگار دشوارشان گفتند

 تبدیل به بازیگران »می خواهیم زنده بمانیم« شده ایم  

همه گیری کرونا تورهای موتور سواری را متوقف کرد

روز��
خبر

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

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۰۲مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۳۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  شرکت نساجی پرباف زنجان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷۴۶۴۶/۱۹ 
مترمربع از پالک ۸۶- اصلی واقع در ابهر روستای جداقیه باالی اتوبان خریداری از مالک رسمی ) با کسر از مالکیت کلیه 
مالکین مشاعی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.حقوق ارتفاقی : نهر عمومی به مساحت ۹۳۸/۹۴ متر مربع محاط در مورد ثبت گواهی می گردد و پالک 

۸۶/۳ محاط در مورد تقاضا می باشد و دارای حق عبور از مورد تقاضا می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۰۱۰۱مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۳۷ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت نساجی پرنخ زنجان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷۹۱۲۱/۷۸ مترمربع 
از پالک ۸۶- اصلی واقع در ابهر روستای جداقیه باالتر از اتوبان خریداری از مالک رسمی ) با کسر از مالکیت کلیه مالکین 

مشاعی ( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.حقوق ارتفاقی 

: مساحت ۴۴/۲۳ متر مربع از مساحت مورد ثبت به عنوان نهر عمومی گواهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

حسین کاظمی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین کاظمی 
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آغاز مرحله سوم رزمایش ایران همدل در زنجان

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی:

پرونده شهادت محیط بانان زنجان ضرب االجلی
 پیگیری می شود 

کارت مهارت سازمان آموزش فنی حرفه ای
 نیاز به تمدید ندارد

ایسنا/ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان گفت: مرحله سوم رزمایش ایران همدل در قالب 
طرح اطعام مهدوی همزمان با ماه مبارک رمضان در استان زنجان آغاز می شود.

هدایت صفری در رابطه با مرحله سوم رزمایش ایران همدل، اظهار کرد: مرحله سوم رزمایش ایران همدل 
در راستای جمع آوری کمک های مومنانه در قالب طرح اطعام مهدوی و با هدف تهیه و توزیع غذای گرم 
و بسته های معیشتی بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان با بهره گیری از 

ظرفیت های موجود و مشارکت های مردمی هم زمان با ماه مبارک رمضان در استان زنجان آغاز می شود.
وی با اشاره به اجرای مطلوب مرحله اول و دوم رزمایش ایران همدل در استان زنجان، افزود: بر اساس 
آمارهای موجود بیش از ۲۶۰ هزار پرس غذای گرم و ۷۸ هزار بسته معیشتی از محل کمک های مومنانه و 
مشارکت مطلوب خیران زنجانی، تهیه و در قالب رزمایش ایران همدل در سال گذشته در بین خانواده های 

تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان توزیع شد.
با  می توانند  زنجانی ها  کرد:  خاطرنشان  مهدوی،  اطعام  طرح  در  نحوه شرکت  با  رابطه  در  مسئول  این 
شماره گیری #۰۲۴*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه یا استفاده از نرم افزارهای سنا، سکه و ایوا یا تماس با 
تلفن گویای ۳۳۱۱۶ به صورت غیرحضوری، یا با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سطح 

استان در طرح اطعام مهدوی و رزمایش ایران همدل مشارکت کنند.

ایرنا - رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: ۲ محیط بان زنجانی حین 
خدمت با بیرحمی هرچه تمام از سوی شکارچیان متخلف به فیض شهادت نایل آمدند که این 

جنایت قابل گذشت نیست و پرونده آنان به صورت ضرب االجلی پیگیری و رسیدگی می شود.
سمیه رفیعی، شامگاه یکشنبه به منظور دیدار و دلجویی از خانواده محیط بانان شهید "مکائیل 
هاشمی و مهدی مجلل" بطور سرزده به زنجان سفر کرده بود، افزود: جامعه بزرگ محیط زیست غم 

بزرگ از دست دادن این ۲ محیط بان وظیفه شناس را هرگز فراموش نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه امسال سال خوبی برای جامعه محیط زیستی نیست و به جد پیگیر خون سرخ این 
۲ شهید واال مقام خواهیم بود، اظهار داشت: یقین بدانیم که شکار یک موجود زنده بسیار سخت 

است چه برسد به اینکه ۲ انسان را اینچنین فجیع به شهادت برسانند.
رفیعی با تاکید براینکه وقتی کسی مرتب چنین کار ناشایستی را انجام می دهد به قسی  القلبی 
عادت می کند، افزود: با دفتر رییس قوه قضائیه صحبت هایی شده و قرار است پرونده به صورت 
ضرب االجل پیگیری شود و امیدواریم که با پیگیری های الزمه و مجدانه، شرمنده این ۲ شهید 

گرانقدر و خانواده آنان نشویم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، هدف از حضور خود در زنجان را صرفا تسلی خاطر 
بازماندگان ذکر کرد و گفت: سازمان محیط زیست ۱۵۰ شهید محیط بان دارد اما تاکنون صدای 

آنها به جایی نرسیده است.
در این دیدار، پدر شهید میکائیل هاشمی نیز گفت: بنده نخستین نفری بودم که سر پیکر شهدا 
رسیدم و با چشمانم خودم دیدم که چگونه با بیرحمی آنها را به شهادت رسانده بودند و از خودرو تا 

جایی که تیر خالص را به آنها زده بودند، حداقل ۲۰۰ متر فاصله بود.
وی که خود نیز محیط بانی بازنشسته است با بیان اینکه اوج نامردی است که اینطور با همنوع 
رفتار شود، افزود: متاسفانه همواره حقوق محیط  بانان نادیده گرفته شده و امیدواریم که این موضوع 
به صورت جدی پیگیری شود تا هرچه زودتر مسببان این جنایت به سزای عمل جنایتکارانه خود 

برسند.
مادر شهید مجلل نیز ضمن گرامیداشت یاد این ۲ شهید محیط بان، گفت: فرزندم در کودکی پدر 
خود را از دست داده بود و من از همان سنین طفولیت این شهید را با دستان خالی بزرگ کرده بودم.

وی با اشاره به اینکه سه روز قبل از شهادت فرزندم تیر شلیک شده ای دقیقا از کنار سرش رد شده 
بود که این حادثه در واقع نشانه ای برای شهادت فرزندم بوده است، افزود:  از مسوؤالن درخواست 
دارم که پیگیر حقوق فرزند شهیدم که یک بسیجی فعال بود و از مقام معظم رهبری نیز لوح 

دریافت کرده بود باشند.
این ۲ محیط بان، دوشنبه شب حین عملیات تعقیب و گریز شکارچیان خاطی و غیرمجاز در منطقه 
حفاظت شده فیله خاصه که از سال ۸۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت 

آن نیز ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار است به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

ایرنا- مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: کارت 
مهارت سازمان آموزش فنی حرفه ای برای استمرار پوشش بیمه  بافندگان فرش و صنعتگران 

صنایع دستی نیازی به تمدید ندارد.
فرهاد فالح گفت: با پیگیری های دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی در چهل و هفتمین 
جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط  کسب وکار مصوب شد استمرار بهره مندی افراد از 
حمایت های قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار 
)کد دار( نیازی به تمدید کارت مهارت فنی صادره ازسوی سازمان آموزش فنی حرفه ای ندارد و 

با انجام اقدامات الزم مدرک مذکور از فهرست درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شود.
مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به این مصوبه، هنرمندان صنایع دستی نیازی به تمدید 
کارت مهارت خود ندارند، ولی برای نوبت اول برقراری پوشش بیمه ای، نیاز است که کارت مهارت 

خود را دریافت کنند.
جامعه هنرمندان شاغل صنایع دستی کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر است و بر اساس آمار حدود 
۲ برابر همین تعداد هم به صورت آزاد در رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی 
مشغول به فعالیت هستند. درحالی که بیمه به عنوان یک چتر حمایتی همواره یکی از مشکالت و 
دغدغه های هنرمندان و صنعتگران و نبود قانون فراگیر و کمبود اعتبارات الزم از چالش های اصلی 

دولت برای تحت پوشش قرار دادن شاغالن صنایع دستی عنوان می شود.
اگر چه قانون قالی بافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار )کددار( در سال ۱۳۸۸ 
تصویب شد و از آغاز همان سال ۸۸ هزار نفر از شاغالن صنایع دستی را تحت پوشش قرار داد، به 
مرور و به دالیل مختلف ۵۵ درصد از جمعیت تحت پوشش این قانون ریزش کرده و اکنون فقط 

۴۰ هزار نفر از مزایای این بیمه برخودار هستند.
یکی از گام های جبرانی دولت برای کاستن از خسارت اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، ۱۵ مهر 
۹۹ در آئین رونمایی از طرح ملی بخش روستا برداشته شد. رئیس جمهوری افزایش یک میلیون 
از آنجا  و ۵۰۰ هزار نفری بیمه روستاییان را به عنوان هدیه دولت تدبیر و امید اعالم کرد. 
که بخش عمده هنرمندان صنایع دستی در روستاها زندگی می کنند این هدیه می تواند بخش 
بزرگی از جامعه صنعتگران صنایع دستی را تحت پوشش بیمه قرار دهد که با پی گیری و تالش 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ۱۰ درصد از این هدیه به هنرمندان 

صنایع دستی کشور تعلق گرفته است.

هفته  آستانه  در  آموزش وپرورش  وزیر 
نوشت:  کشور  وزیر  به  نامه ای  در  مشاغل، 
توسعه  مشاغل،  معرفی  هفته  آستانه  در 
از  دانش  کار  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 
سوی شوراها و سازمان های وابسته در دستور 

کار استانداران قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در متن نامه محسن حاجی 
آمده  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  به  میرزایی 
برای  بی وقفه  تالش های  وجود  با  است: 
تحقق هدف کمی تعیین  شده برای وزارت 
 ۶۶ ماده   ۱۲ جدول  در  آموزش وپرورش، 
خصوص  در  توسعه،  ششم  برنامه  قانون 
آموزش های  درصدی   ۵۰ سهم  »تحقق 
مهارتی رسمی دوره متوسطه« هنوز تا هدف 

مورد نظر، ۱۴ درصد فاصله وجود دارد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه این نامه می 
افزاید: با توجه به اهمیت توسعه آموزش های 
کالن  سیاست های  تحقق  در  هنرستانی 
اشتغال، اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن 
منویات مقام معظم رهبری در سالی که با 
عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
تمام  مستمر  به کارگیری  شده،  نامگذاری 

ظرفیت ها و امکانات استانی برای توسعه این 
آموزش ها، با مشارکت همه جانبه دستگاه ها و 
سازمان های دولتی و غیردولتی و بخش های 
خصوصی سازمان ها و نهادهای وابسته به آن 

وزارت، امری ضروری است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: با 
توجه به فرارسیدن فصل برنامه ریزی توسعه 
کاردانش  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 

مشاغل  معرفی  هفته  آستانه  در  همچنین 
خواهشمند  اردیبهشت ماه(،  هفتم  تا  )اول 
فرمایید همانند سال گذشته  است دستور 
در  تیر۹۹   ۳ مورخ   ۴۳۸۷۰ نامه  )موضوع 
خصوص در دستور کار قرار گرفتن توسعه 
دانش  کار  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 
با  وابسته،  سازمان های  و  شوراها  سوی  از 
اجرایی  دستگاه های  مفید  و  مؤثر  مداخله 

توسعه  استانداران،  خصوصی(  بخش  و 
را  دانش  کار  و  حرفه ای  فنی،  آموزش های 
و  شوراها  کار  دستور  در  زیر  محورهای  با 

سازمان های وابسته قرار دهند:
ارتقای جایگاه و منزلت آموزش های فنی و 
حرفه ای و مهارتی، ترویج و توسعه کارآفرینی 
و  هنرجویان  کسب وکارهای  از  حمایت  و 
مسیر  ترسیم  هنرستانی،  فارغ التحصیالن 
تحصیلی و شغلی رشته های فنی و حرفه ای 
و کاردانش در فرایند هدایت تحصیلی دانش 
آموزان، اولویت بخشی به ساخت، بازسازی، 
بهسازی و تجهیز هنرستان ها و کارگاه های 
رشته، کمک به تأمین نیروی انسانی موردنیاز 
استادکار،  هنرآموز،  به ویژه  هنرستان ها 
توسعه  فنی،  معاون  و  بخش  سرپرست 
مهارتی  آموزش های  اجرای  در  مشارکت 
استانداردهای  برون سپاری  برنامه  قالب  در 
مهارتی شاخه کاردانش، فراهم سازی بستر 
اجرای دوره کارآموزی و کارورزی هنرجویان 
فرصت های  ایجاد  و  کار  واقعی  محیط  در 
فارغ التحصیالن  برای  جدید  شغلی 

هنرستان ها.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان از پخش 
از شبکه  ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان 

اشراق خبر داد.
سید محسن لطیفی با بیان اینکه امسال نیز 
با توجه به تداوم شرایط خاص در تقابل با 
فاصله گذاری  رعایت  لزوم  و  کرونا  بیماری 
ماه  در  بهداشتی  و شیوه نامه های  اجتماعی 
مبارک رمضان، گفت: با توجه به عالقه مندی 
و استقبال گسترده مردم مومن استان نسبت 
حضور  امکان  نبودن  و  مذهبی  مراسم  به 
عمومی در این مراسم، رسانه استانی امسال 
و  تهیه  خصوص  در  سنگینی  رسالت  نیز 
پخش ویژه برنامه های متعدد ماه مهمانی خدا 

بر عهده دارد.
اشراق  شبکه  برنامه های  خصوص  در  وی 
افطار  ویژه برنامه  افزود:  رمضان  ماه  در 
ساعات  در  که  است  بهار«  »عطرلی  سیما 
افطار به مدت ۶۰ دقیقه مهمان سفره های 
از  بهره مندی  بود.  خواهد  روزه دار  مومنان 
ولی فقیه  نماینده  کارشناسی  صحبت های 
اشاعه  برای  ویژه  گزارش های  استان،  در 
مهمان  افطار،  در  ساده  سفره های  فرهنگ 
ویژه، آیتم »زنجان همدل« با موضوع پخش 
گزارش از زندانیان جرایم غیرعمد در راستای 
آزادسازی  برای  جلب مشارکت های مردمی 
ادعیه های  مختلف،  وله های  زندانیان، 
مخصوص افطار و گزارش مردمی، از آیتم های 

متعدد این برنامه است.

ویژه برنامه  کرد:  تصریح  مسئول  این 
مدت  به  سحرگاهان  در  نیز  »اوباشدانلیق« 
۷۰ دقیقه با آیتم های مختلفی مانند تالوت 
و  ادعیه  قرائت  ابتهال،  سحر،  زمزمه  قرآن، 
اذکار، اذان و مناجات و بخش کارشناسی در 
لحظات ربانی و ملکوتی سحر که از صحن 
مطهر امام زاده سید ابراهیم )ع( پخش خواهد 

شد، همراه و مهمان بینندگان خواهد بود.
رئیس رسانه استانی به دیگر برنامه های سیما 
اشاره کرد و ادامه داد: ویژه برنامه »قرار شب« 
در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای، سی شب سی 
منبر، میزگرد با محوریت مباحث تخصصی 
روان خوانی  و  روخوانی  آموزش  اعتقادی، 
قرآن با تدریس اساتید استان، همچنین ویژه 
شب های قدر، از دیگر برنامه های پیش بینی 

شده شبکه اشراق به شمار می رود.
وی اظهار کرد: شبکه اشراق مراسم باشکوه 
در  را  گذشته  سال های  قرآن  خوانی  جمع 
دو قسمت مجزای عصرگاهی و سحرگاهی 
تقدیم حضور مردم مومن استان خواهد کرد 
و عالوه بر برنامه های ذکر شده، سریال خانه 
آقاجان تولید مرکز زنجان نیز در شب های 
پخش  اشراق  شبکه  از  رمضان  مبارک  ماه 

می شود.
در  زنجان  مرکز  سیما  و  صدا  مدیرکل 
ادامه به برنامه های رادیو اشاره و بیان کرد: 
ملکوتی  اوقات  ویژه برنامه  »اوباشدانلیق« 
سحر است و سعی شده با پخش آیتم هایی 

از قبیل دعوت از مادحین برای قرائت ادعیه و 
اذکار، تفسیر ادعیه ماه رمضان، آداب و رسوم 
سحری، رمضان در جبهه ها، ادعیه مخصوص 
سحر و ... ساعاتی پر از معنویت را به مدت 

۷۵ دقیقه برای شنوندگان خود فراهم کند.
رادیو،  ویژه برنامه  دیگر  کرد:  عنوان  لطیفی 
به  افطار  نام دارد که در زمان  »آیالر آیی« 
شامل  و  می شود  پخش  دقیقه   ۹۰ مدت 
آیتم هایی مانند آداب و رسوم رمضان، نمایش، 
به  پرداخت  مختلف،  استان های  با  ارتباط 
آداب و رسوم رمضان در شهرستان ها، گزارش 
زندانیان،  آزادی  به  کمک  برای  زندان ها  از 

گزارش مردمی، سخنرانی و ... است.
وی یادآور شد: بازپخش مراسم جمع خوانی 
به مدت ۱۲۰  قرآن کریم در سال گذشته 
دیگر  از  عصر،  و  صبح  نوبت  دو  در  دقیقه 
بود،  خواهد  ایام  این  برای  صدا  برنامه های 
ضمن اینکه رادیوی استانی زنجان برای روز 
مدت ۲۱۰  به  زنده ای  برنامه  قدس  جهانی 
نظر گرفته و در شب های قدر و  دقیقه در 
شهادت امیرالمومنین )ع( نیز هر شب ۱۲۰ 
دقیقه ویژه برنامه خواهد داشت، دو ویژه برنامه 
عید فطر نیز به نام »بایراملیق« به مدت ۱۲۰ 

دقیقه پیش بینی شده است.
از  زنجان،  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل 
آمادگی کامل معاونت اطالعات و اخبار مرکز 
برای این ایام خبر داد و متذکر شد: معاونت 
گزارش، سه  تولید ۱۵  با  اخبار  و  اطالعات 

گزارش آداب و رسوم ماه رمضان در مناطق 
مکتوب، ۱۸ خبر  استان، ۲۹ خبر  مختلف 
ویژه  گزارش  زنده،  گفت وگوی  سه  رویداد، 
آمادگی به ورود ماه صیام، پنج گزارش ویژه 
جشن گلریزان و پویش زنجان همدل، ویژه 
اکرام  با  مرتبط  گزارش های  قدر،  شب های 
ایتام، گزارش های خبری فعال بودن چرخه 
روزه داران،  با  آیتم  کارخانه ها،  در  تولید 
و  نیازمندان  به  افطاری ها  هزینه  تخصیص 
از کرونا، هر خانه یک مناره  آسیب دیدگان 
و گزارش وداع با ماه صیام، همراه مخاطبان 

بخش های خبری خواهد بود.
فضای  برنامه های  خصوص  در  لطیفی 
مجازی نیز خاطرنشان کرد: معاونت مجازی 
منبر  آیتم های  پخش  و  تولید  با  نیز  مرکز 
و  روحانیون  با  تصویری  ارتباط  و  مجازی 
انتشار سخنان مذهبی، طراحی صفحه ویژه 
تولید  مرکز،  سایت  در  رمضان  مبارک  ماه 
منبر یک دقیقه ای از سخنان علما، طراحی 
مسابقه دانستنی های قرآنی با عنوان »پیام 
گزینه ای،  چهار  سئواالت  طراحی  و  الهی« 
طراحی پوستر، اینفوگرافیک و عکس نوشت 
در خصوص ماه مبارک رمضان، اطالع رسانی 
در  زنجان  سیمای  و  صدا  ویژه برنامه های 
فضای مجازی، برگزاری پویش خانه قرآنی، 
برنامه های  زنده  پخش  و  قرآنی  خانواده 
همراه  اینستاگرام،  طریق  از  سیما  مختلف 

مخاطبان فضای مجازی خواهد بود.

یک سال پس از توقف صدور ویزای توریستی 
ایران، هنوز برای شروع دوباره سفر گردشگران 
ندارد.  وجود  پیش بینی ای  کشور  به  خارجی 
است  قرار  می گوید  تورگردانان  جامعه  رییس 
طرحی را به وزارت خارجه ارائه دهند تا درباره 

ازسرگیری صدور این ویزا تصمیم گرفته شود.
از زمان شیوع ویروس کرونا  ایسنا،  به گزارش 
صدور ویزای توریستی ایران متوقف شده است، 
اما بیماران، تجار و اتباع خارجی که قصد سفر 
وارد  می توانند  همچنان  دارند،  غیرتوریستی 
ایران شوند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در میانه زمستان ۹۹ اعالم کرد 
که تاییدیه ازسرگیری ورود محدود گردشگران 
خارجی را از کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ستاد ملی کرونا گرفته و فقط مصوبه آن باقی 
مانده است. پیش بینی ها بر این بود که صدور 
سال  اواخر  تا  نهایت  ایران  توریستی  ویزای 
۹۹ از سر گرفته شود، اما با شناسایی ویروس 
جهش یافته در برخی کشورها، از جمله انگلیس 
و عراق و توقف بعضی پروازهای بین المللی، این 

طرح بایکوت شد.
اینک ابراهیم پورفرجـ  رییس جامعه تورگردانان 
ایران ـ از مذاکرات تازه ای با وزارت امور خارجه 

به ایسنا خبر داد و گفت: در جلسه ای با آقای 
سجادی - معاون کنسولی وزیر خارجه - قرار 
شد ما یک سری اطالعات و طرحی را برای صدور 
ویزا ارائه دهیم تا همان طور که ویزای ایران برای 
گردشگران سالمت صادر می شود، موضوع سفر 
سایر گردشگران به ایران نیز در ستاد کرونا از 
آن  شرایط  و  پیگیری  خارجه  وزارت  طریق 

تسهیل شود.
او به این سوال که آیا گروه های گردشگر، با وجود 
اعالم وضعیت پرخطر در بیشتر مناطق ایران، 
همچنان متقاضی سفر به ایران هستند، پاسخ 
کرده اند  تزریق  کرونا  واکسن  که  افرادی  داد: 
و یا کشورشان به لحاظ ویروس کرونا ایمن تر 
محسوب می شود و یا گردشگران طبیعت گرد، 
حاضر  درحال  که  هستند  گروه هایی  جمله  از 
شرایط سفر به ایران را دارند و اتفاقا متقاضی 
جاده  در  ما  کشور  حال  هر  به  هستند.  هم 
با خودرو  که  و گردشگرانی  واقع شده  ابریشم 
و یا هر نوع وسایل نقلیه شخصی دیگری سفر 
این مسیر عبور  از  می کنند، همچنان مایل اند 
کنند. بنابراین قرار شد در قالب طرحی که به 
وزارت امور خارجه ارائه می دهیم، همه جوانب 
و چگونگی سفر گروه هایی از گردشگران خارجی 

را بررسی و مشخص کنیم.
درباره  ایران  تورگردانان  جامعه  رییس 
گردشگر  ورود  برای شروع  که  پیش بینی هایی 
خارجی به ایران وجود دارد، با توجه به گذشت 
بیش از یک سال از توقف صدور ویزای توریستی، 
یا  پیش بینی  نمی توان  حاضر  درحال  گفت: 
تخمین زمانی داشت. حتی نمی دانیم اگر وزارت 
ملی  ستاد  و  بپذیرد  را  ما  طرح  خارجه  امور 
کرونا تایید کند، حتما در موعد مقرر ویزا صادر 
می شود. اصال نمی دانیم به آژانس ها و گردشگران 
متقاضی چه پاسخی بدهیم، درحالی که بیشتر 
کشورها دست کم یک برنامه پیش بینی شده  برای 

ازسرگیری سفر گردشگران خارجی دارند.
او با انتقاد از برخی سیاست های وزارت بهداشت 
و طرح این گله از طریق نامه با رییس جمهور و 
ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهار کرد: دلیل این 
حجم از اظهارات و تبلیغات منفی که علیه ایران 
به صنعت گردشگری  و هجمه ای که  می شود 
وارد شده، چیست!؟ انگار بعضی آقایان بدشان 

نمی آید مدام خبر سیاه از ایران بدهند.
انجام  نوروز  در  که  سفرهایی  افزود:  پورفرج 
شده است با صنعت گردشگری ارتباطی ندارد. 
سال  یک  می کردند  اجرا  تور  که  آژانس هایی 

متخصص شان  نیروهای  و  شده اند  بیکار  است 
از دست داده اند.  یا کامل  و  تعدیل کرده   یا  را 
ظرفیت بیش از نصف هتل ها خالی مانده است. 
راننده ها و راهنمایان گردشگری بیکار شده اند 
و ما )تورگردان ها( از آبان ۹۸ تعطیل شده ایم؛ 
حال چرا وضعیت کنونی کشور به نام صنعت 

گردشگری تمام شده است!؟
او ادامه داد: برای گردشگران خارجی ایمن بودن 
مقصد اهمیت زیادی دارد، آن ها سوال می پرسند 
چند درصد از مردم واکسن زده اند، اصال برنامه 
واکسیناسیون در آن کشور آغاز شده است، آیا 
راهنما و راننده تور واکسن کرونا را کامل تزریق 
مطرح  که  پرسش هایی  به  توجه  با  کرده اند. 
می شود و اخباری که ما منتشر می کنیم، درحال 
حاضر ایران نه تنها مقصدی ناایمن معرفی شده، 
بلکه اخبار آن بسیار منفی و نگران کننده است. 
درحال حاضر گروه هایی به ویژه از گردشگران 
طبیعت گرد متقاضی سفر به ایران هستند، چون 
آن ها معموال در فضای باز حضور دارند، کمتر 
وارد شهرها می شوند و با وسایل نقلیه شخصی یا 
کوچک سفر می کنند، اما با این شیوه از اظهارات 
به  را  ایران  خودمان  بار  این  مسؤوالن،  برخی 

عنوان مقصد ناایمن معرفی کرده ایم.

معرفی کتاب

پانزده سگ
نوشته آندره الکسیس

هرمس گفت: » در این فکرم که اگه حیوونا، هوس آدمیزاد رو داشتن چی می شد؟ «
آپولو جواب داد: » منم دارم به این فکر می کنم. اون وقت اونا هم مثل آدم ها غمگین 

بودن.«
قرن  در  را  حیوانات  مزرعه  بود  قرار  اورول  جورج  اگر  معتقدند  منتقدان  بعضی 

بیست و یکم بنویسد احتماال بی شباهت به داستان الکسیس نمی شد.
این کتاب داستان پانزده سگ است که آپولو و هرمس در یک شرط بندی به وقت 

مستی، خودآگاهی بشری را به آن ها اعطا می کنند.
از آن جا که نویسنده ماهرانه برای هر یک از این سگ ها موجودیتی کامال باورپذیر 
خلق کرده و این سگ ها ناگزیر باید در طی داستان یک به یک بمیرند، بی شک 
زندگی این سگ ها در جهان خیاِل خواننده بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد. شاید 

هم در جهان واقع.
آندره الکسیس، نویسنده ی کتاب پانزده سگ، متولد  ترینیداد و توباگو و بزرگ شده  

کانادا است.
اولین رمان او با عنوان »بچگی« برنده  جایزه ی بهترین رمان اول کانادا و جایزه ی 
نویسندگان  جایزه ی  گیلرو  جایزه ی  دریافت  نامزد  و همچنین  »تریلیوم«  کتاب 

تراست فیکشن شد.
از آثار پیشین او می توان به رمان های »پناهگاه«، »زیبایی و غم«، »اینگرید و گرگ« 
و »حومه« اشاره کرد که آخرین اثر او »حومه« در بازار کتاب کانادا با استقبال 

چشمگیری مواجه و نامزد دریافت جایزه ی نویسندگان تراست فیکشن راجرز شد.
یک شب خدایان آپولو  و هرمس در میخانه  خوشه  گندم تورنتو حضور داشتند. 
ریش های آپولو تا روی استخوان ترقوه اش می رسید. هرمس که سخت گیرتر بود، 
ریش هایش را کامل اصالح کرده بود اما لباس هایش به وضوح خاکی بود. شلوار جین 

مشکی، کت چرم و پیراهن آبی رنگ پوشیده بود.
بلکه  بود.  کرده  که مست شان  نبود  الکل  این  اما  بودند،  نوشیدن  حال  در  آن ها 
می خانه ی  بود.  حضورشان  ساحت  در  شدن  پرستیده  نتیجه ی  سرمستی شان، 

خوشه ی گندم مثل معبدی شده بود و پرستش، باعث خوشنودی خدایان می شد.
در دستشویی مردانه، آپولو به مرد مسنی که شغلش تولید لباس بود اجازه داد که 
بخشی از وجودش را لمس کند. از این عمل او احساس لذت زاید الوصفی کرد؛ لذتی 
که تاکنون آن را تجربه نکرده بود و بهای آن افزودن هشت سال از زندگی خودش 

به عمر آن مرد بود.
سپس، خدایان در می خانه مشغول گفت وگوی گنگی درباره ی ماهیت بشر شدند. 
آن ها برای سرگرمی به زبان یونان باستان صحبت می کردند. در آن میان آپولو گفت: 
»انسان ها در میان همه ی موجودات مثل کک ها و فیل ها نه از موجودی بهترند، نه 
بدتر. « آپولو معتقد بود انسان ها هیچ گونه شایستگی خاصی ندارند و فقط خودشان 
را برتر می بینند. هرمس با نظر آپولو مخالف بود. او چنین استدالل می کرد که 
انسان ها نماد ها را ایجاد و از آن ها استفاده می کنند. این بسیار جالب تر از رقص 

پیچیده ای است که زنبور ها انجام می دهند.
آپولو گفت: » زبان بشر خیلی ابهام آمیزه. «

- شاید این طور باشه، اما همینه که آدما رو سرگرم کننده تر می کنه. به حرف هاشون 
گوش کن! اون وقت حاضری قسم بخوری که اونا منظور همدیگه رو درک کردن. اما 
هیچ کدوم، کوچک ترین تصوری درباره ی تأثیر واقعی حرف هاش روی طرف مقابل 

نداره. چطور می تونی تماشای چنین نمایش خنده داری رو رد کنی؟
- من نگفتم سرگرم کننده نیستن، اگه این طور باشه، قورباغه ها و مگس ها هم 
سرگرم کننده ان. – اگه قصدت اینه که آدمیزاد رو با مگس مقایسه کنی، خودتم 
می دونی که بحث مون به جایی نمی رسه. در این حال آپولو با لهجه ی انگلیسی ربانی 

به طوری که هر کدام از مشتریان می خانه، آن را دقیقا با لهجه ی خود می شنید
- گفت: »کی هزینه ی نوشیدنی هامون رو پرداخت می کنه؟ «

دانشجوی فقیری گفت: »خواهش می کنم اجازه بدین من پرداخت کنم. «
واقعا  برادرم  و  »من  گفت:  و  گذاشت  جوان  مرد  شانه ی  روی  را  دستش  آپولو 
سپاسگزاریم. هر کدوم پنج تا آبجو نوشیدیم. برای همین تا ده سال دیگه نه احساس 

تشنگی می کنیم و نه لب به مشروب می زنیم. «
دانشجو خم شد تا دست آپولو را ببوسد و زمانی که خدایان رفتند، در جیب هایش 
صد ها دالر پول پیدا کرد. در واقع از تمام پولی که تا آن لحظه جیب شلوارش به خود 

دیده بود، بیش تر داشت. قادر به خرج کردن آن همه پول نبود.
درست مثل ده سال پیش که هنوز پارچه ی مخمل راه راه کبریتی شلوارش ساییده 

و مستعمل نشده بود.
خارج از می خانه، خدایان مسیر خیابان کینگ را به سمت غرب پیش گرفتند. هرمس 

گفت: »تو این فکرم که اگه حیوون ها، هوش آدمیزاد رو داشتن چی می شد؟«
آپولو جواب داد: »منم دارم به این فکر می کنم، اون وقت اونا هم مثل آدم ها غمگین 

بودن؟ «
آپولو دوباره گفت: »حاضرم سریه سال بندگی شرط ببندم که اگه هر حیوونی که 

بگی هوش آدما رو داشته باشه، از اونا هم غمگین تر میشه. «
- به سال زمینی؟ باشه، قبوله. شرط می بندم. اما به این شرط که اگه حتی یکی از 

آن ها هم در پایان عمر خوشحال بود، من برنده باشم.
- اون دیگه به شانسه. گاهی بهترین زندگی ها، پایان خوشی نداره و بعضی وقت ها، 

بدترین هاشون، به خوبی تموم میشه.
- حق با توئه، اما تا وقتی که به زندگی تموم نشده، نمی تونی بگی که چطور بوده. 
- ما داریم درباره ی موجودات خوشحال حرف می زنیم یا اونایی که زندگی شادی 
داشتن؟ نه، بی خیال. درباره ی هر کدوم باشه من شرط رو قبول می کنم. هوش 
انسان نعمت نیست، به طاعونه که بعضی وقت ها هم با فایده اس. چه حیوونایی 

رو انتخاب می کنی؟
وقتی که خدایان به این جای حرف های شان رسیدند، با کلینیک دامپزشکی خیابان 
شاو فاصله چندانی نداشتند. بدون این که دیده شوند و توجه کسی را جلب کنند 
وارد کلینیک شدند. تعداد سگ ها از حیوانات دیگر بیش تر بود. جانوران دست آموزی 
نهایت  بودند. پس در  را به کلینیک سپرده  که صاحبان شان به هر دلیل، آن ها 

سگ ها انتخاب شدند.

وزیر آموزش و پرورش:

توسعه آموزش  فنی و حرفه ای در دستورکار 
استانداران قرار گیرد

برنامه های شبکه اشراق زنجان برای ماه  مبارک رمضان 

پس از یک سال توقف؛

ویزای توریستی ایران بالتکلیف است
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سه شنبه   ۲۴   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۸ بزنیم#روز��

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن تشریح اقدامات این معاونت در سال 
گذشته اعالم کرد: علیرغم اینکه در سال گذشته و امسال که هنوز درگیر موضوع کرونا 
هستیم، فرزندخواندگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، مسعودی فرید درخصوص اقدامات شاخص معاونت امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که سال گذشته 
بر روی آن متمرکز شدیم موضوع راه اندازی سامانه فرزندخواندگی بود. موضوع 
فرزندخواندگی از مسائل بسیار مهم در سازمان بهزیستی است، به ویژه بعد از قانون 
سال ۹۲ مجلس شورای اسالمی و آیین نامه هایی که در سال ۹۴ به تصویب هیات 
دولت رسید روند فزاینده ای در موضوع فرزندخواندگی ایجاد شد و نه تنها قانون، 
بلکه تالش سازمان بهزیستی و همکاران ما به تحقق دادن به این شعار اصلی که 
جای کودک در خانواده است باعث شد همکاران تالش بیشتری کنند و با بررسی 
دائمی پرونده های کودکانی که در مراکز شبه خانواده حضور دارند، کودکانی که 

قابل رفتن به عنوان فرزندخوانده هستند را شناسایی کنند. 
فرآیند  به  را  مردم  و هم دسترسی  بود  کاغذی  فرم  در  این  اما  داد:  ادامه  وی 
فرزندخواندگی سخت می کرد و هم ممکن بود حضور مکرر مردم بوروکراسی 

اداری را طوالنی تر کند. 
سامانه  اندازی  راه  با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون  گفته  به 
فرزندخواندگی که از اردیبهشت سال گذشته رسما شروع به کار کرد، باعث شد 
مردم بتوانند با وارد شدن به این سامانه هم اطالعات خود را بیشتر کنند، به طور 
مثال با قانون فرزندخواندگی آشنا شوند و آیین نامه های مربوطه را مطالعه کنند 
و با آگاهی بیشتری بتوانند وارد موضوع فرزندخواندگی شوند. در آنجا سواالتی 
این کمک کرد که خانواده ها به طور شفاف تر  از خانواده ها پرسیده می شود و 
افراد پاسخ  به  نیازهایشان را مطرح کنند.روند کار به گونه ای است که سامانه 
می دهد و هر زمانی که مرحله ای از کار پیش رود می توانند پرونده شان را رهگیری 

کنند و ببینند در چه مرحله ای قرار دارد. 
آنجا  در  است  ممکن  دارد  وجود  استانی  در  که  کودکی  کرد:  خاطرنشان  وی 
داوطلبی برای فرزندخواندگی نباشد اما ممکن است استان  های دیگر داوطلب 
باشند و یا بالعکس، خانواده ای که در استان دیگر است در آن استان فرزندی 
برای او نباشد اما در استان دیگری این امکان وجود داشته باشد. در حقیقت 
سامانه فرزندخواندگی کمک کرد بتوانیم دسترسی ها را راحت تر کنیم و موضوع 

فرزندخواندگی را تسهیل کنیم.
افزایش 10 درصدی فرزندخواندگی در سال 99

فرید با بیان اینکه در سال قبل و امسال که هنوز درگیر موضوع کرونا هستیم، 
جمع بندی که داشتیم نشان می دهد فرزندخواندگی در سال ۹۹ نسبت به سال 
۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است و این جای امیدواری دارد، گفت: امید 
است روزی برسد ما دیگر جایی به عنوان مرکز نگهداری شبانه روزی نداشته باشیم 
و بتوانیم با روش های مختلف در کمترین زمان کودکان را در قالب خانواده ها )چه 
خانواده های دائمی و چه خانواده های موقت( به  آن خانواده دهیم و یا در آنجا 
جانمایی شوند تا بتوانند محبت و عاطفه پدر و مادری را از نزدیک احساس کنند 

که این می تواند در رشد روانی و اجتماعی کودکان نقش بسزایی داشته باشد.
واگذاری 8000 دستگاه تبلت به فرزندان امدادبگیر بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به بخش دیگری که در موضوع کرونا 
بسیار مهم بود اشاره کرد و افزود: بسیاری از فعالیت ها به مجازی تبدیل شده؛ 
بسیاری از فرزندان تحت پوشش سازمان عمدتا گروه هایی هستند که نیازمند 
کمک هستند و بسیاری از آنها توان اینکه برای خود تبلت یا لپ تاپ بخرند را 
نداشتند. فرزندانی در مراکز بهزیستی هستند و خیران خودشان به هر طریقی 
تعدادی تبلت و تلفن همراه برایشان فراهم کردند اما فرزندانی هم بودند که در 
داخل خانواده نیازمند و در قالب فرزند امدادبگیر زندگی می کنند. کاری که ما 
توانستیم با همکاری سایر نهادها به ویژه بنیاد مستضعفان و دیجی کاال و رایتل 

انجام دهیم این بود که حدود ۸۰۰۰ دستگاه تبلت را به فرزندان امدادبگیر، با حفظ کرامت 
انسانی ارائه دهیم. 

مدیریت ۶40 مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان و نوجوانان
 توسط بخش غیردولتی و خیریه ها

وی در ادامه به موضوع دیگری که در حوزه کودکان و نوجوانان موردتوجه است اشاره کرد 
و گفت: از حدود ۶۸۰ مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان و نوجوانان که در سازمان داریم 
حدود ۶۴۰ مورد از این مراکز توسط بخش غیردولتی و خیریه ها مدیریت می شود و جز 

شرکاء و همکاران اصلی ما هستند.

واگذاری »شیرخوارگاه ها« به بخش غیردولتی

] بانوان و جوانان [

آگهی مزایده
در نظر دارد تعداد ۳۰راس دام هترو نر خود را از طریق 

مزایده بفروش برساند.   
متقاضیان جهت دریافت اسناد با شماره تماس ۰۲۴۳۳۵۲۶۱۲۱-

۰۹۱۹۰۶۰۴۵۶۹ حسنی، تماس حاصل فرمایند. 
الزم به ذکر است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده و مهلت 

تا یک هفته بعد از چاپ آگهی می باشد

بنیاد تعاون زندانیان زنجان 

خبر

ابهاماتی درخصوص رسیدن نرخ رشد جمعیت

 به 0.6 درصد در سال ۹۹

توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان در رمضان

ایسنا/ یک جمعیت شناس در واکنش به رسیدن نرخ رشد جمعیت به ۰.۶ درصد در سال ۹۹ از سوی یکی 
از کارشناسان جمعیت، گفت: در سایت سازمان ثبت احوال میزان فوت و تولد اعالم نشده است. اگر افرادی 
این عدد را اعالم می کنند باید آمار واقعی ارائه دهند و بگویند که تولد و فوت در سال ۹۹ چه میزان بوده 

است تا بتوانیم آن را محاسبه کنیم. 
شهال کاظمی پور با بیان اینکه رشد جمعیت ایران از سال ۶۵ به بعد سیر کاهنده خود را شروع کرده است، 
اظهار کرد: نرخ رشد جمعیت در سال ۶۵ حدود ۳.۴ درصد و در سال ۷۵، ۱.۹۶ درصد بوده و در سال ۸۵ 

به ۱.۶۱ درصد، در سال ۹۰ به ۱.۲۹ درصد و در سال ۹۵ به ۱.۲۴ درصد رسیده است.
آغاز روند کاهنده سیر جمعیت از سال ۶۵

وی با تاکید بر اینکه این روند کاهنده سیر جمعیت از سال ۶۵ شروع شده است، دلیل این موضوع را کاهش 
والدتها عنوان کرد و گفت: در سال ۶۵ میانگین تعداد فرزندان هر مادر ۷ فرزند بود و در سال ۸۵ الی ۹۰ به 
۱.۸ فرزند رسید و تا سال ۹۵ رشد جمعیت ۱.۲۴ درصد بوده است و از آن سال به بعد این سیر کاهنده ادامه 
دارد. این موضوع ۲ دلیل دارد، دلیل اول کاهش باروری زنان است که تعداد فرزندان از ۷ به حدود ۱.۸ فرزند 

رسیده است و دلیل دیگر این است که تعداد زنان در معرض ازدواج نیز کاهش پیدا کرده اند.
این جمعیت شناس ادامه داد: کاهش رشد جمعیت امر قابل انتظاری بوده است که با گذشت زمان به دلیل 

اینکه تعداد زنان در معرض باروری کاهش می یابد، میزان رشد نیز کاهش پیدا می کند.
دلیل کاهش رشد جمعیت در سال 99

به گفته کاظمی پور دلیل دیگری که در سال گذشته موجب بیشتر شدن شتاب کاهش رشد جمعیت شده 
بحث مرگ و میر است، زیرا رشد جمعیت حاصل تفاضل موالید از مرگ و میر است؛ در دوره های گذشته 
هنگامی که موالید کم می شد مرگ و میر نیز کاهش ناچیزی پیدا می کرد، اما در سال ۹۹ نه تنها کاهش 
مرگ و میر را نداشتیم، بلکه به دلیل بیماری کرونا حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار مورد فوت اضافه بر ۳۷۰ هزار 
فوت داشتیم و این مرگ و میر نیز رشد را کاهش می دهد و لذا به همین دلیل است که گفته می شود رشد 

جمعیت در ایران به حداقل رسیده است. 
اما و اگرهای رسیدن نرخ رشد جمعیت به 0.۶ درصد از گمانه زنی ها تا واقعیت

وی در پاسخ به سوالی درخصوص مطرح شدن رسیدن نرخ رشد جمعیت به ۰.۶ درصد از سوی یکی از 
کارشناسان جمعیت، خاطرنشان کرد: در سایت سازمان ثبت احوال میزان فوت و تولد اعالم نشده است؛ 

میزان تولد و مرگ و میر در دو فصل بهار و تابستان اعالم شده اما پاییز و زمستان اعالم نشده است. 
وی ادامه داد: کسانی که این عدد را اعالم می کنند به این آمارها دسترسی دارند. قانونا افراد اهل فن باید 
به این آمارها دسترسی داشته باشند و می گویند محرمانه  است؛ اگر محرمانه است پس چرا در روزنامه ها 

اعالم می کنند. 
کاظمی پور با بیان اینکه به عنوان جمعیت شناس این عدد )۰.۶ درصد( را قبول ندارم، اظهار کرد که اگر 
افرادی این عدد را اعالم می کنند باید آمار واقعی ارائه دهند و بگویند که تولد و فوت در سال ۹۹ چه میزان 

بوده است که ما بتوانیم آن را محاسبه کنیم.   
نرخ رشد جمعیت اگر کرونا نبود

این جمعیت شناس در ادامه در پاسخ به این سوال که در سال ۹۸ میزان نرخ رشد جمعیت برای سال 
۹۹ چقدر محاسبه شده است؟ گفت: اگر کرونا نبود میزان نرخ رشد جمعیت حدود ۰.۹ محاسبه می شود. 

وی در ادامه با بیان اینکه چهار عامل والدت، مرگ و میر و مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در رشد جمعیت 
و  والدت  افزود:  می دهد،  کاهش  گاهی  و  افزایش  را  جمعیت  رشد  گاهی  عوامل  این  که  است  اثرگذار 

مهاجرپذیری در رشد جمعیت اثر مثبت دارد و مرگ و میر و مهاجر فرستی اثر منفی دارد. 

ایسنا/ مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به اعالم اقدامات این بنیاد برای ماه مبارک 
رمضان پرداخت و از توزیع ۵۰۰ هزار بسته معیشتی در میان خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و 

اقشار کم برخوردار در قالب طرح »احسان رمضان« خبر داد.
سعید سلیمانی در این باره اظهار کرد: در ادامه مرحله پنجم رزمایش همدلی و احسان، در قالب طرح احسان 
رمضان ۵۰۰ هزار بسته معیشتی در بین خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و اقشار کم برخوردار توزیع 

خواهد شد.
وی با اشاره به رزمایش همدلی و احسان افزود: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تا کنون در پنج مرحله از 

رزمایش همدلی و احسان، هفت میلیون بسته معیشتی و پروتئینی در میان نیازمندان توزیع شده است.
سلیمانی ضمن تبیین اهمیت همکاری بنیاد احسان با گروه های جهادی و خیریه ها گفت: اجرای طرح های 
حمایتی بنیاد احسان به وسیله همکاری بنیاد با گروه های جهادی، خیریه ها و فعالین اجتماعی صورت می 

گیرد که این اقالم را به دست نیازمندان شناسایی شده می رسانند.
مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه از برگزاری پویش مردمی »نذر افطاری« خبر داد 
و عنوان کرد: پویش نذر افطاری با هدف تامین بسته های پروتئینی شامل گوشت قرمز و سفید اجرایی 
شده است. در این حرکت اجتماعی که با مشارکت های مردمی شکل خواهد گرفت، به هر میزان که مردم 
مشارکت کنند، معادل آن مبلغ هم ستاد اجرایی اختصاص خواهد داد و در ماه مبارک بسته های تهیه شده 

را توزیع خواهد کرد.
وی اضافه کرد: هموطنان می توانند با شماره گیری کد دستوری #۱۸*۴۰۳۰* در این پویش مشارکت 

کنند.

نگهبان درباره طرح  به دبیر شورای  ای  نامه  بهداشت در  وزیر 
"جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" مجلس شورای اسالمی 
نکاتی را متذکر شد و ۱۰ بند آن را مغایر با سیاستهای کلی نظام 

و اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دانست.
به گزارش ایسنا، در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به آیت 
اهلل جنتی که نسخه ای از آن نیز در اختیار ایسنا قرار گرفت، آمده 
است:» همان طور که مستحضر می باشید، یکی از رویکردها و 
اولویت های این وزارت در سالهای اخیر، توجه به مسائل خطیر 
اینکه طبق »سیاست  به جمعیت و خانواده است، چه  مربوط 
های کلی جمعیت« ابالغی۳۰/۰۲/۱۳۹۳ و »سیاست های کلی 
خانواده« ابالغی ۱۳/۰۶/۱۳۹۵مقام معظم رهبری مدظله العالی، 
توجه به این مسائل به عنوان سیاستهای کلی نظام مورد تاکید 
معظم له بوده است. با وجود این باید اذعان داشت که برنامه ریزی 
و سیاست گذاری در چنین مقوالتی مستلزم هماهنگی و تقسیم 
کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه است، 
از این حیث ضرورت دارد برخی دغدغه های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در خصوص "طرح جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده" که در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مجلس 
به استحضار آن مقام  به تصویب رسیده است  شورای اسالمی 

محترم رسانده شود:
های  "سیاست  از   )۱-۷( بند  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
کلی سالمت" ابالغی ۰۱/۱۸/۱۳۹۳ تولیت نظام سالمت شامل 
راهبردی،  های  ریزی  برنامه  اجرایی،  های  گذاری  سیاست 
ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی قرار داده است. این مساله بعدا نیز در بند )۴۳-۲( از 
سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه ابالغی ۰۹/۰۴/۱۳۹۴ 
مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و بر همین اساس نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی به موجب بند »الف« ماده )۷۲( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
مقرر  )۱۴۰۰- ۱۳۹۶( مصوب ۱۳۹۵  ایران  اسالمی  جمهوری 
داشتند که تولیت نظام سالمت شامل سیاست گذاری اجرایی، 

برنامه ریزی های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.

مزید استحضار است تاکید معظم له بر لزوم هماهنگی و تقسیم 
کار بین ارکان نظام و دستگاههای اجرایی که در ابالغیه مورخ 
۳۰/۰۲/۱۳۹۳ ایشان در خصوص »سیاستهای کلی جمعیت« 
تشخیص  مجمع  رئیس  و  گانه  سه  قوای  روسای  به  خطاب 
مصلحت نظام بر آن تاکید شده است، حکایت از آن دارد که هر 
گونه اقدام در خصوص مساله جمعیت و خانواده می بایست در 
راستای سایر سیاست های کلی نظام از جمله سیاستهای کلی 
سالمت و همچنین در هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرتبط از 

جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
علی رغم مراتب فوق و همچنین استقبال این وزارت از اجرای 
راهبردهای کالن سوم و چهارم نقشه مهندسی کشور به نظر 
می رسد در برخی موارد مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی با 
عنوان »طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده« بدون توجه 
به سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری مدظله 

العالی به تصویب رسیده باشد.

باروری  و  مقوله جمعیت  باشید  می  مستحضر  که  همان طور 
پیوند وثیقی با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور کلی 
نظام سالمت دارد، از این حیث انشای مواد )۴۷(، )۵۰(، )۵۱(، 
)۵۲( و )۵۳( مصوبه مجلس شورای اسالمی در وضعیت فعلی 
که به موجب آن اوال تایید دستورالعمل های بهداشتی و درمانی 
و راهنماهای مربوط به سالمت و مراقبت از جنین را از حوزه 
صالحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه های بسیار 
تخصصی پزشکی ورود کرده است، مغایر با نظر مقام معظم رهبری 

مدظله العالی در بند )۷-۱( از "سیاستهای کلی سالمت"است.
مصوبه  از   )۳۸( ماده  است،  ذکر  شایان  فوق  مراتب  بر  عالوه 
ازدواج،  حین  های  آموزش  اجرای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرده است 
که محتوای تدوین شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
بهداشت،  زمینه  را در  فرهنگی  انقالب  عالی  و خانواده شورای 
سالمت باروری و فرزندآوری عینا آموزش دهد که چنین امری 
نیز به دلیل تخصصی بودن مسائل پزشکی مغایر با ابالغیه مورخ 
و  گانه  سه  قوای  روسای  به  خطاب  له  معظم   ۳۰/۰۲/۱۳۹۳

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و 
تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در حوزه مسائل 
جمعیتی و همچنین محدود کننده حوزه تولیت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و بر خالف بند )۷-۱( از "سیاستهای 

کلی سالمت" است.
همچنین بر آن مقام محترم پوشیده نیست که طبق اصل )۷۵( 
و  قانونی  های  »طرح  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی 
عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های 
عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در 
آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم 
شده باشد.« بدین لحاظ و با توجه به اینکه مصوبه مورد اشاره در 
قالب طرح به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
رسیده است، احکام مندرج در ماده )۴۱( و تبصره های آن، مواد 
)۴۳(، )۴۹( و )۵۴( مصوبه مذکور به دلیل عدم پیش بینی نحوه 
تامین هزینه جدید مغایر با اصل )۷۵( قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران به نظر می رسد.
مفاد  در  توجه  از  الخصوص  علی  و  فوق  موارد  به  عنایت  با 
»سیاستهای کلی سالمت« ابالغی ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ مبنی بر اعطای 
تولیت نظام سالمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
رهبری  معظم  مقام   ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ مورخ  ابالغیه  همچنین  و 
مدظله العالی خطاب به روسای محترم قوای سه گانه و رئیس 
محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم هماهنگی و 
تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در حوزه مسائل 
جمعیتی، به نظر می رسد مفاد مواد )۳۸(، )۴۱(، )۴۳(، )۴۷(، 
)۴۹(، )۵۰(، )۵۱(، )۵۲(، )۵۳( و )۵۴( »طرح جوانی جمعیت و 
حمایت از خانواده« که در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ مجلس 
سیاستهای  با  مغایر  است،  رسیده  تصویب  به  اسالمی  شورای 
کلی نظام و اصول )۵۷(، )۷۵( و )۱۱۰( قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران است. در این راستا تقاضا دارد با لحاظ موارد فوق، 
موضوع در دستور کار بررسی اعضای محترم آن شورا قرار گیرد.«

وزیر بهداشت:

طرح "جوانی جمعیت" مغایر با سیاست های 
کلی نظام و قانون اساسی است

آگهي مناقصه عمومي شماره ) 1400-3  (
شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرایط قید شده در اسناد از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي 
دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها  از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الكترونیكي دولت ) ستاد( به آدرس :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه گران مي توانند از تاریخ  

۱۴۰۰/۰۱/۲۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

مديريت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري زنجان

میزان سپرده شرکتمبلغ برآورد به ريالعنوان پروژهرديف
 در مناقصه به ريال

حداقل رتبه و گرايش مربوطه

1
احداث قبور طبقاتي در آرامستان بهشت زهرا 

)س( زنجان زون شرقي
اشخاص حقوقي با حداقل رتبه  ۵ ۶۴/87۱/۶۹۰/۱۶۹۳/۲۴۳/۵8۴/۵۰8  

دررشته ابنیه

2
احداث قبور طبقاتي در آرامستان بهشت زهرا 

)س( زنجان زون غربي
اشخاص حقوقي با حداقل رتبه  ۵ ۵۴/۹۹۳/۰7۵/۲۰۳۲/7۴۹/۶۵۳/7۶۰  

دررشته ابنیه

3
اشخاص حقیقي وحقوقي فعال ۹/۵۵۹/۰۰۰/۰۰۰۴77/۹۵۰/۰۰۰خرید سنگ تراورتن

در زمینه موضوع مناقصه 

اشخاص حقیقي حداقل پایه  ۳ یا حقوقي با ۱۱/۶۰۱/۰۰۰/۰۰۰۵8۰/۰۵۰/۰۰۰  ساماندهي خیابان هاي اطراف پروژه سبزه میدان4
حداقل رتبه  ۵ در رشته ابنیه یا راه 

در نظر دارد 20 عدد بیم چله پیچ پیکانول 220 را از طریق مناقصه خریداری نماید.
متقاضیان می توانند حداکثر تا ۳ روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه ) واحد حراست ( به نشانی 
زنجان - کیلومتر 15 اتوبان زنجان - تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران خیابان شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین 

نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارائه قیمت ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ و تاریخ بازگشایی پاکات ۱۴۰۰/۰۱/۲8 ) راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح (

تلفن تماس : 32464474 -024
۱- ارائه یک فقره چک به ارزش ۱۰% قیمت پیشنهادی الزامی می باشد ) در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک (

۲- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . ۳- هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم ، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده

 نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
۵- حضور شرکت کنندگان در مناقصه ، در روز بازگشایی پاکات الزامی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیکآگهی مناقصه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

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

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

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

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۶۱۳مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سعید هادی فرزند محرمعلی بشماره شناسنامه ۴۴۰۰۰۸۶۱۱۹ کد ملی ۴۴۰۰۰۸۶۱۱۹ صادره از 
سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک ۴۷۰۹ فرعی از ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۷۷/۱۵مترمربع 

واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله فتحعلی بیگی فرزند عبداله محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

 برابر رای شماره ۹۹۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۵۸۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجید قربانی فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۲ کد ملی ۵۸۹۹۹۶۹۷۷۶ صادره از سلطانیه ششدانگ 
یک باب عمارت تحت پالک ۴۶۹۸ فرعی از ۴۳۸ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۳۷۲/۸۳مترمربع واقع در روستای 

قلعه سلطانیه خریداری از مالک رسمی خانم تاجی رحیمی فرزند سبز علی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
خرمدره بخش سه زنجان ، تصرف مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص  نسبت به 
صدورسند مالکیت  متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ۱- برابر رای شماره ۱۴۰۰/۵۲مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲  ، مالکیت آقای رضا امامی به شناسنامه 
شماره ۱۴۳۳۷ کد ملي ۶۱۵۹۱۲۳۵۹۹ صادره خرمدره فرزند یداله ، نسبت به ششدانگ قسمتی از یک باب عمارت به 
مساحت۷۵ /۱۹ مترمربع از پالک شماره۷۴۳ فرعی از ۳۸ اصلي واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره، پرونده 
کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۹۰۰۰۲۹۰. ضمنا پالک فوق الذکر جهت تجمیع با پالک ۱۷۵۹۸ فرعی از ۳۸ اصلی می باشد. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول ۲۴ /۱ ۱۴۰۰/۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۰۸ /۲ ۱۴۰۰/۰

خبر

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی با اشاره به اهمیت ورزش 
کردن مردم گفت: برای تامین سالمت ۸۳ میلیون ایرانی به عزم 
ملی و همراهی دولت، مجلس و نهادها و سازمان های مختلف 

نیاز داریم.
به گزارش مهر، آمارها در حوزه »کم تحرکی« ایرانیان از یک 
هشدار جدی خبر می دهد، هشداری که عدم توجه به آن جز 
مرگ و میر نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و سهل انگاری در 
این خصوص باعث شده طی سال های اخیر شاهد وخیم شدن 
وضعیت سالمت مردم باشیم و ادامه این روند در سال های آینده 

فاجعه ای جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت.
میانگین شیوع کم تحرکی در کشور به ۵۶ درصد رسیده است 
و در این بین کم تحرکی، عامل ۸۲ درصد از مرگ و میرها در 
ایران است و به طور حتم این وضعیت متناسب با شیوع ویروس 
کرونا تشدید می شود. این در حالی است که کم تحرکی در بین 
زنان ۶۴ درصد و سهم کم تحرکی در بین مردان ۴۶ درصد است.
طبق اطالعات مرکز ملی آمار ایران در سال ۹۶، معادل ۵۱.۱ 
درصد از مردم ایران فعالیت ورزشی دارند و در مقابل آن ۴۹.۹ 
درصد مردم کشور اساساً ورزش نمی کنند. ممکن است سوال 
پیش آید این نرخ رشد بیماری و نرخ رشد کم تحرکی چگونه با 

این ۵۱ درصد همخوانی دارد؟
ورزش های همگانی  فدراسیون  از سوی  گرفته  تحلیل صورت 
نشان می دهد تنها ۳۵ درصد از ۵۱ درصد از مردمی که ورزش 
می کنند به میزان الزم و کافی ورزش می کنند و اگر در مجموع 
نگاه کنیم تقریباً از جمعیت کل نیز احتماالً همان ۳۵ درصد 
هستند که به میزان مناسب از نظر روز و ساعات تعریف شده 
فعالیت ورزشی دارند که این نوع ورزش ها باعث کاهش عوارض 
کم تحرکی خواهد شد و سالمت را برای آنها به دنبال خواهد 

داشت.
در عین حال باید اعالم کرد حدود ۶۵ درصد مردم ایران یا ورزش 
نکرده یا به میزان کافی ورزش نمی کنند تا اینگونه بتوانند تاثیرات 
مثبت خود را در سالمت فردی و اجتماعی کشور نشان دهند. 
ورزش مناسب برای هر رده سنی متفاوت است، به طور مثال از 
سوی سازمان بهداشت جهانی اعالم شده است که میزان مناسب 
ورزش برای افراد بزرگسال ۱۵۰ دقیقه در هفته با شدت متوسط 
توصیه می شود،  بازی  روزی یک ساعت  کودکان  در  اما  است 
بنابراین متناسب با شرایط سنی در صورتی که شرایط سالمت 
روح و جسم مدنظر قرار گیرد میزان مناسب ورزش تعریف شده 

است.
در  خود  پیگیری های  ادامه  در  مهر  خبرگزاری  ورزشی  گروه 
زمینه نقش ورزش همگانی در سالمت مردم و عبور از سیاه چاله 
بیماری های غیر واگیر گفتگویی با دبیر فدراسیون ورزش های 

همگانی انجام داده است.

فعالیت ورزشی مردم را باید هدفمند کنیم
محمدرضا فروحی درباره نقش ورزش همگانی در زندگی روزمره 
ایران گفت: مردم در چارچوب های مختلف فعالیت های  مردم 
ورزشی را انجام می دهند اما این فعالیت های ورزشی هدفمند 
نیست، اگر بتوانیم فعالیت های ورزشی مردم را هدفمند کنیم 
در چارچوب فدراسیون همگانی قرار خواهد گرفت. اقبال عمومی 
کم است، باید ایجاد انگیزه کنیم و این ایجاد انگیزه با برگزاری 

رویدادهای مختلف و آگاهی بخشی امکان پذیر است.
نیاز به آگاهی بخش

در  کرد:  تاکید  ادامه  در  همگانی  ورزش های  فدراسیون  دبیر 
گذشته کار فدراسیون همگانی فقط رویداد محور بود، پیاده روی 
های خانوادگی برگزار می شد و در نهایت یک پراید به عنوان 
جایزه به آن ها تعلق می گرفت. باید در کنار برگزاری رویدادهای 
مختلف، بحث آگاهی بخشی را نیز افزایش دهیم. آگاهی بخشی 
انجام شود که یک شهروند بداند برای سالمتی  باید تا جایی 
خود باید روزانه ۳۰ دقیقه پیاده روی انجام دهد. متأسفانه در 

آگاهی بخشی کار کمی صورت گرفته است.
تحقق هدف با هم افزایی ملی

فروحی با اشاره به فعالیت های فدراسیون همگانی ادامه داد: در 
فدراسیون  در  ریاست جدید  آمدن  کار  روی  با  ماه گذشته   ۶
آگاهی بخشی  زمینه  در  خوبی  گام های  همگانی  ورزش های 
زمینه  این  در  را  برنامه های مستمر خود  است.  برداشته شده 
ادامه خواهیم داد اما برای تحقق اهداف به یک هم افزایی ملی 
نیاز داریم. فدراسیون های ورزشی در ایران، مخاطب خاص خود 
نتایج  انتها  در  که  است  آنها مشخص  آماری  جامعه  دارند،  را 
می شود.  منجر  المپیک  مدال  کسب  یعنی  ملی  غرور  به  کار 
فدراسیون های ورزشی تعدادی ورزشکار سازمان یافته در اختیار 

همگانی  ورزش های  فدراسیون  با  تفاوت  نقطه  همین  و  دارند 
است. کار فدراسیون ورزشهای همگانی یعنی برنامه ریزی برای 
سالمتی ۸۳ میلیون ایرانی و همین وظیفه سازمانی را متفاوت 
می کند. از نظر بودجه تفاوتی نداریم و حتی شاید پایین تر هم 

باشیم.
دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی اظهار داشت: بحث سالمت 
ملی باید در اولویت ها و سیاست گذاری های دولت قرار گیرد. 
خوشبختانه مجلس وارد کار شده است و در ۱۰ روز گذشته 
مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان را به صورت مستقیم به غیر از 
بودجه در نظر گرفته ساالنه برای فدراسیون ورزش های همگانی 

در نظر گرفت.
جمعیت هدف 4 میلیون نفری در سال 1400

وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه در نظر گرفته شده کافی 
است یا خیر گفت: کافی نیست، ما برای سال ۱۴۰۰ جمعیت ۴ 
میلیون نفری را در نظر گرفته ایم تا آنها را سازمان یافته کنیم که 
ورزش را جزئی از برنامه روزانه خود قرار دهند و برای رسیدن 

به این هدف به بودجه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.
فروحی افزود: در کنار بودجه های در نظر گرفته شده، بحث هم 
افزایی ملی را در نظر گرفته ایم. برای مثال اگر بودجه ۵۰ میلیارد 
تومانی را در نظر بگیرند اما ارگان هایی مانند آموزش و پرورش، 
وزارت علوم، وزارت کار و... با فدراسیون ورزشهای همگانی پای 
کار قرار بگیرند و بار حوزه اقشار خود را به دوش گیرند، می توان 
به هدف رسید. دبیر فدراسیون ورزش های همگانی در پاسخ به 
این سوال که کدام ارگان پیشگام شده اند، گفت: در حال حاضر 
وزارت کشور، سازمانهای شهرداری و دهیاری ها را وارد گردونه 
فعالیت های فدراسیون همگانی کرده است و حدود چهار ماه 
می باشد که این اتفاق رخ داده که قرار است ابتدا شهرهای فعال 

ایران را با حضور وزارت کشور استارت بزنیم. ۲۸ شهر و شهرداران 
پای کار آمده است که همه اینها به سالمت مردم بازمی گردد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه اولین جلسه وبینار شبکه شهرداری ها 
دهداری های کشور را خواهیم داشت که در این شبکه رؤسای 
هیئت های استانی شرکت و نمایندگان تام و تام االختیار مراکز 
استان ها در حوزه ورزش حضور خواهند داشت. برنامه ها در سال 
۱۴۰۰ ابالغ می شود و از اواخر خرداد اگر کرونا اجازه بدهد رنگ 
و بوی شهرها تغییر خواهد کرد. البته موازی با این استان ها ما در 

شهرستانها نیز شروع به کار کرده ایم.
با هم افزایی از جمعیت هدف عبور خواهیم کرد

فروحی درباره اینکه به غیر از وزارت کشور دیگر با چه ارگان هایی 
وارد مذاکره شده اند، گفت: موازی با وزارت کشور با وزارتخانه های 
دیگر نیز وارد عمل شده ایم. برای مثال وزارت آموزش و پرورش 
در  کنیم.  نهایی  را  طرح هایی  است  قرار  و  است  کار  پای  نیز 
و  شدیم  عمل  وارد  تأثیرگذار  ارگان های  اکثر  با  گذشته  سال 
برنامه ها  این  سال ۱۴۰۰  برای  تا  کردیم  امضا  تفاهم نامه های 
را اجرایی کنیم که موجب هم افزایی می شود. زمانی که دانش 
آموزان، قشر کارگر و غیره پای کار بیایند ما کم کم از جمعیت 

آماری ۴ میلیون نفر در نظر گرفته شده نیز عبور خواهیم کرد.
تأمین  هیچگاه  که  بودجه  داشت:  اظهار  همگانی  کارشناس 
این طرح  به اهداف خود  برای نزدیک شدن  نمی شود ولی ما 
هم افزایی را ادامه خواهیم داد چرا که رهبر معظم انقالب نیز 
پیرامون ورزش همگانی و سالمت مردم تاکید داشته اند. به همین 
دلیل توجه به ورزش همگانی را از رئیس جمهور تا وزیر کشور 
در دستور کار خود قرار داده اند اما شرایط مالی کشور نیز برای 
همه مشخص است. می خواهیم با هم افزایی به اهدافمان برسیم. 
تالشی در فدراسیون ورزش های همگانی آغاز شده که به لطف 
هم افزایی به جامعه هدف ما در سال ۱۴۰۰ دست خواهیم یافت.

عزم ملی برای سالمت 83 میلیون ایرانی
محمدرضا فروحی در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد: 
در یک سال گذشته شرایط با قدیم بسیار متفاوت شده است، در 
گذشته انتظاری از فدراسیون همگانی برای برنامه ریزی در حوزه 
سالمت مردم نبود و به همین دلیل بودجه ها بر اساس رویداد 
محور تعلق می گرفت اما در حال حاضر نگاه جدید علمی اضافه 
شده است که با اعداد و ارقام سر و کار داریم و نشان می دهد 
در این حوزه وضعیت خوبی نداریم. برای کاهش کم تحرکی و 
بیماری های غیر واگیر باید برنامه ها بر اساس موارد علمی پیش 
رود. مسئوالن با این نگاه موافق هستند و تالش خود را می کنند. 
خواهش من از شما به عنوان رسانه این است در اطالع رسانی 
صدای فدراسیون ورزش های همگانی باشید و آن را به گوش 
مسئوالن برسانید تا عزم ملی نباشد نمی توان برای ۸۳ میلیون 

ایرانی برنامه ریزی کرد.

امین دهقان گام در مسیر دو ماهه  ای می  گذارد که نتیجه  
آن فتح بلندترین قله جهان و اهتزاز پرچم ایران بر بام جهان 

است.
به گزارش ایسنا، امین دهقان کوهنورد ایرانی است که در 
پاییز ۱۳۹۸ قله ماناسلو با ارتفاع ۸۱۶۳ متر را به عنوان یکی 
از قلل باالی ۸ هزار متر هیمالیا نپال صعود کرد. او در همان 
سال صعود به اورست را چشم انداز نهایی خود عنوان نمود و 
از مسئولین تقاضا داشت تا با حمایت مالی این رویای ملی را 

به واقعیت تبدیل نمایند.
حال در فاصله کمتر از دو سال دهقان با حمایت اسپانسر ها 
مهیای صعود به اورست شده و مطابق با برنامه  ریزی  های 
انجام شده به زودی پرچم ایران را در بلندترین قله جهان به 

اهتزاز در می  آورد.
این کوهنورد ایرانی که در نپال به سر می برد، در گفتگو با 
ایسنا، در خصوص برنامه صعودش به اورست گفت: من تازه 
به نپال رسیده ام. پرواز من از اصفهان به دوحه قطر و بعد از 
آنجا به کاتماندو )پایتخت نپال( بود. تا دو سه روز دیگر در 
کاتماندو به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه خواهم 
ماند. به دلیل شیوع کرونا سخت گیری های زیادی قبل از 
پرواز وجود داشت و جدا از تست های کرونا برخی از تشریفات 

اداری وجود داشت که بنده را کمی اذیت کرد. 
او ادامه داد: به دلیل شیوع کرونا سفر به نپال بسیار سخت 
است. بعد از کاتماندو از ارتفاعات ۲ هزار و ۳ هزار متری کار 
خود را آغاز می کنم و در ۵ هزار متری به بیس کمپ خواهم 
رسید. در بیس کمپ چند روزی استراحت خواهم کرد و بعد 

از آن پروسه اصلی صعود را شروع می کنم.
دهقان در پاسخ به اینکه چه مدت زمان خواهد برد که شما 
به قله اورست صعود کنید؟ گفت: حدود یک ماه و نیم زمان 
خواهد برد تا صعود انجام شود. بنده برای اولین بار در تاریخ 

استان اصفهان اقدام به صعود خواهم کرد که سختی های 
زیادی وجود دارد. از همه مردم خواهش می کنم که من 

را دعا کنند.
دهقان ادامه داد: باید گفت که در سال ۲۰۲۱ تنها ایرانی 
با  من  صعود  کند.  صعود  اورست  به  است  قرار  که  هستم 

کوهنورد های خارجی در قالب یک تیم خواهد بود.
او در باره هزینه های صعود به اورست گفت: برای صعود به قله 
اورست حداقل ۴۰ هزار دالر نیاز است. در پکیج های بعدی 
۷۴ هزار دالر و در پکیج فول ۱۲۰ هزار دالر نیاز خواهید 
داشت. باید بگویم که من با ارزان ترین پکیج که ۴۰ هزار 
دالر است آمده ام که به پول ما می شود حدود یک میلیارد 

و  صد میلیون تومان! البته شش صد و پنجاه میلیون تومان 
را  از جیب خود داده و بقیه را از ۵ اسپانسر کمک گرفتم. 
بنده موفق شدم از حمایت ویژه برند اکشن )تولید کننده پودر 
نوشیدنی و آدامس(، شرکت فوالد مبارکه، شهرداری اصفهان، 
فروشگاه کوهنوردی سیاه کمان و شرکت قایا بهره مند شوم.

و  و غیر ورزشی  برندهای ورزشی  ادامه تصریح کرد:  او در 
شرکت های صنایع غذایی می توانند با حمایت از ورزشکاران، 
عالوه بر اینکه در راستای کسب افتخارات ملی موثر باشند، 
نام و شهرت خود را در سطح جهانی مطرح نموده و جایگاه 

ویژه  ای را اخذ نمایند.
 دهقان ادامه داد: افتخار می کنم که در این سفر از لوازم 

ضمن  و  نموده  استفاده  ایرانی  های  فروشگاه  کوهنوردی 
پرچم  سفر،  طی  در  ایرانی  متنوع  محصوالت  از  استفاده 
برندهای ایرانی را برای اولین بار بر فراز بام جهان به اهتزاز 

در می  آورم. 
 قله اورست که بلندترین قله جهان شناخته می  شود و لقب 
بام دنیا را به خود اختصاص داده است از جایگاهی ویژه در 
بین افراد به ویژه کوهنوردان برخوردار است، قله اورست دارای 
ارتفاعی در حدود ۸۸۴۸ متر در رشته کوه  های هیمالیاست 
آمادگی  و   تجربیات  از  برخورداری  نیازمند  آن،  به  وصعود 
جسمانی و آمادگی روحی ویژه  ای است. تمامی کوه نوردان 
حرفه ای صعود به اورست را به عنوان هدف مهمی در طول 
زندگی خود دنبال می  کنند اما در این میان تنها تعدادی 
از آنها موفق به صعود خواهند شد و بسیاری دیگر به علت 
دشواری های صعود و هزینه ها ی باال در حسرت آن باقی 

می مانند.
این کوهنورد در ادامه گفت: از مجموعه  هایی که با حمایت 
اند  خود فرصت صعود به اورست را برای من فراهم آورده 
تشکر می کنم و  از بی توجهی  ها نسبت به ورزش پر هزینه  
ی کوهنوردی گالیه دارم چرا که در کشور ما رشته  های 
ورزشی زیادی فعال هستند امام تمام هزینه  ها برای رشته 
توجه  ها  به دیگر رشته   و  نظر گرفته می  شود  فوتبال در 

چندانی نخواهد شد.
کوه نورد اصفهانی با بیان اینکه تنها ایرانی هستم که در سال 
۱۴۰۰ برای فتح اورست به صورت انفرادی آمدم،  بیان کرد: 
با حمایت از کوه نوردان ایرانی این امکان فراهم می آید تا ما 
هم همانند سایر کوه نوردان آمریکایی و اروپایی به صورت 
تیمی برای صعود به بام جهان و کسب مدال افتخار برای 
میهن عزیزمان رهسپار شویم و از مسئولین تقاضا دارم تا در 

این مسیر از ورزشکاران ایرانی حمایت نمایند.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: 
باشگاه های  از  بازرسی  مورد  تاکنون ۱۴۴  سال  ابتدای  از 

ورزشی استان زنجان انجام گرفته است.
به گزارش مهر ،محمد حمزه پور با اشاره به شیوع مجدد 
ویروس کرونا و اوج گیری این بیماری در استان زنجان، گفت: 

به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی تمام فعالیت های ورزشی در باشگاه های دولتی، 

خصوصی و استخرها شنا در زنجان تعطیل است.
وی اظهار کرد: با بازرسی های انجام گرفته از ۲۱ فروردین 

ماه تاکنون پنج باشگاه ورزشی در زنجان پلمب شده است.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: 
باشگاه های  از  بازرسی  مورد  تاکنون ۱۴۴  سال  ابتدای  از 

ورزشی استان زنجان انجام گرفته است.
بهداشت  نکردن  رعایت  در صورت  کرد:  تاکید  پور  حمزه 
فردی و اجتماعی از سوی باشگاه های خصوصی و دولتی، 

با متخلفان به شدت برخورد قانونی می شود.
ورزش  اداره  اولویت  در  مردم  سالمتی  اینکه  بیان  با  وی 
همه  تصمیمات  انجام  گفت:  دارد،  قرار  استان  جوانان  و 
فعالیت های ورزشی در راستای کسب سالمتی ورزشکاران 

و مردم است.

دبیر فدراسیون ورزش های همگانی؛

تامین سالمت ۸۳ میلیون ایرانی عزم ملی می خواهد

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان:

۱۴۴ مورد بازرسی از باشگاه های ورزشی زنجان انجام گرفته است

یک کوهنورد ایرانی در راه فتح اورست

ژاپن یک هتل را برای ورزشکاران کرونایی
 در المپیک اختصاص داد

موانع عجیب فدراسیون جهانی برای المپیکی شدن 
ملی پوشان روئینگ 

ایرنا/ کمیته برگزاری بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو در نظر دارد تا ۳۰۰ اتاق هتل را برای اسکان ورزشکاران 
بدون عالئم کرونا یا با عالئم خفیف اختصاص دهد.

مقامات ژاپنی اعالم کردند که این تالش، اقدام دیگری از سوی کمیته برگزاری برای جلوگیری از شیوع 
ویروس در طول بازی های تابستان امسال است.

همچنین، اعالم شده است که از این هتل ۳۰۰ اتاقی، برای معالجه شبانه روزی ورزشکاران و جداسازی موارد 
مثبت کووید-۱۹ استفاده خواهد شد. آن دسته از ورزشکاران و کارکنان المپیک که نیاز به بستری شدن 

ندارند به طور اصولی ۱۰ روز در اتاق های هتل قرنطینه خواهند شد.  
کمیته برگزاری در نظر دارد تا رزرو کامل یک هتل در چند کیلومتری دهکده ورزشکاران در منطقه ساحلی 
هارومی توکیو را البته با هزینه چند صد میلیونی اختصاص دهند.   بر اساس برنامه ریزی  تا ۳۰ دستگاه 
وسیله نقلیه ویژه برای محافظت از رانندگان در برابر عفونت و برای انتقال بیماران به هتل آماده خواهد شد.  
از آنجا که بازی های المپیک، ورزشکاران و مسئوالن را از سراسر دنیا به خود معطوف می کند، پروژه تخصیص 
این هتل ویژه به دنبال تأمین نیازهای آنها مانند ارایه خدمات چند زبانه و غذای حالل در یک محل اقامتی 

است.  

ایسنا/ ملی پوشان روئینگ ایران در مسابقات گزینشی المپیک راه پر پیچ و خمی را برای رسیدن به سهمیه 
المپیک پیش رو دارند به گونه ای که حتی برای به دست آوردن سهمیه مجبورند با یکدیگر هم رقابت 

داشته باشند.
 مسابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت در ژاپن برگزار می شود. در این مسابقات 
در بخش مردان و زنان هر کدام، پنج سهمیه در روئینگ یک نفره و سه سهمیه در روئینگ دونفره  توزیع می 
شود. ایران در سه قایق نماینده دارد و بهمن نصیری  و نازنین مالیی در روئینگ یک نفره و کیمیا  زارعی و 

زینب نوروزی در روئینگ دونفره به رقابت می پردازند.
بهمن نصیری و نازنین مالیی در صورتی که بین پنج نفر اول روئینگ یک نفره قرار بگیرند و قایق کیمیا 
زارعی و زینب نوروزی در روئینگ دونفره اول تا سوم شود، مجوز حضور در المپیک را به دست می آورند اما 

قطعی شدن سهمیه آنها بستگی به گذشتن از یک فیلتر دیگر دارد. 
 فدراسیون جهانی روئینگ قانون دیگری را بر سر راه روئینگ سواران گذاشته است که این قانون باعث می 
شود رقابت داخلی هم بین نمایندگان ایران شکل بگیرد و این قانون عجیب می تواند منجر به کم شدن 

اجباری سهمیه های روئینگ یک کشور شود.
 نحوه  رسیدن ایران به سهمیه المپیک در صورتی که بین پنج قایق اول یک نفره و سه قایق اول دونفره 

حضور داشته باشد، به شکل زیر است:
 *نمایندگان ایران اگر در این مسابقات مدال طال بگیرند، سهمیه المپیک را به دست خواهند آورد. البته 
اگر ایران در هر سه قایق مدال طال بگیرد فقط دو قایق را می تواند به المپیک بفرستد که این دو قایق هم 

باید از جنسیت متفاوت باشد.
 * اگر قایق های ایران مدال طال نگیرند و در روئینگ یک نفره  در رده دوم تا پنجم  و در روئینگ دو نفره 
هم در رده دوم تا سوم قرار بگیرند، تنها یک سهمیه به ایران تعلق می گیرد و آن سهمیه هم به قایقی داده 
می شود که بهترین جایگاه را داشته باشد. برفرض مثال اگر ایران در روئینگ مردان دوم، در زنان چهارم و 
در دونفره سوم شود، سهمیه ایران اتوماتیک وار به روئینگ یک نفره مردان تعلق می گیرد چون رنکینگ 

باالتری دارد.
*اگر هم قایق های ایران واجد شرایط رفتن به المپیک باشند اما در  دو یا سه ماده جایگاه مشابهی داشته 
باشند، مثال دو قایق یا سه قایق ایران دوم شوند، در این صورت فدراسیون ملی تشخیص می دهد که کدام 
قایق را به المپیک اعزام کند. یعنی اگر نازنین مالیی و بهمن نصیری هر دو در روئینگ یک نفره دوم شوند، 

فدراسیون ایران باید انتخاب کند که کدام قایق را می خواهد به المپیک اعزام کند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه :

پاسخ حادثه نطنز انتقام از رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
با تأکید بر اینکه آنچه که روز گذشته در 
تواند صنعت هسته  نمی  داد  نطنز رخ 
برگرداند چرا که  به عقب  را  ای کشور 
بومی  دانش  یک  به  تبدیل  دانش  این 
است،  شده  کشور  داخل  در  پیشرفته 
پی  در  که  سانتریفیوژهایی  گفت: 
حادثه نطنز از مدار خارج شدند از نوع 
پیشرفته  سانتریفیوژهای  و  بودند   IR۱

جایگزین آن ها خواهند شد.
به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده صبح 
روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران با بیان اینکه امشب میزبان 
بود  خواهیم  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
با مقامات کشور از  و او فردا در تهران 
جمله همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی 
خواهد کرد، افزود: در روز شنبه نیز وزیر 
خارجه صربستان به تهران سفر خواهد 

کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ 
به سوالی در مورد اتفاق اخیر در نطنز و 
اینکه گفته می شود این اتفاق از سوی 
صهیونیست ها صورت گرفته و با توجه 
کشور  داخل  در  برخی  مسائل  این  به 
معتقدند که باید مذاکرات هسته ای از 
سوی ایران در اعتراض به این تحوالت 
متوقف شود، ادامه داد: اتفاق ناگواری در 
نطنز رخ داد و بارها رژیم صهیونیستی از 
قبل درباره این مسائل صحبت می کرد 
و این روزها نیز از منابع متعدد شنیده 
می شود که تأیید می کنند این رژیم 

پشت این داستان بوده است.
داد: خوشبختانه در  ادامه  زاده  خطیب 
پی وقوع این حادثه هیچ آسیب انسانی 
است  نیامده  بوجود  زیستی  محیط  یا 
ای  فاجعه  به  توانست  می  قطعا  ولی 
بیانجامد که جنایت علیه بشریت است و 
انجام چنین اقداماتی از ذات گردن کش 

رژیم صهیونیستی به دور نیست.
در  ها  تحلیل  برخی  به  اشاره  با  وی 
در  صهیونیستی  رژیم  اهداف  مورد 
اگر  گفت:  موضوع  این  انجام  با  ارتباط 
ای  هسته  توان  که  بوده  این  هدف 
بگویم  باید  برعکس  ایران محدود شود 
از  گذشته  روز  که  سانتریفیوژها  تمام 
و  بودند   IR۱ نوع  از  خارج شدند  مدار 
آن  جایگزین  پیشرفته  سانتریفیوژهای 

ها خواهند شد.
بیان  با  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
اینکه اگر هدف آن ها این بوده که در 
برای رفع تحریم های  مسیر تالش ها 
ایران خللی ایجاد  ظالمانه آمریکا علیه 
نمی  هدفشان  به  ها  آن  گفت:  کنند، 
ها  آن  کارانه  فریب  دام  در  ما  و  رسند 
با  صهیونیستی  رژیم  گیریم.  نمی  قرار 
از  دارد  تالش  خود  اقدامات  گونه  این 
مردم ایران انتقام صبر و رفتار پرحکمت 
خود را در برابر ایستادگی در برابر تحریم 
بگیرد.  را  ها  آن  رفع  برای  تالش  و  ها 
پاسخ ایران انتقام از این رژیم خواهد بود 

در زمان و جای خودش.
باید  کرد:  نشان  خاطر  همچنین  وی 
وین  در  ای  هسته  مذاکره  هیچ  بگویم 
رخ نمی دهد. آنچه که در وین در حال 
وگوهای  گفت  است  گرفتن  صورت 
برای   ۴+۱ گروه  و  ایران  بین  تکنیکی 
رفع تحریم های ظالمانه آمریکاست. ما 
یک بار مذاکره کردیم و بندهای برجام 
نهایی شده است بنابراین مذاکره هسته 
ای نیست و آنچه که هست گفت وگو و 

تالش برای رفع تحریم ها است.

اهداف  خطیب زاده همچنین در مورد 
الوروف از سفر به تهران گفت: من امروز 
طی ساعات آینده در مورد این سفر و 
برنامه های آن توضیح خواهم داد. آقای 
الورف در جریان این سفر با تعدادی از 
مقامات کشورمان از جمله آقای ظریف 
همتای ایرانی خودش رایزنی و گفت و 

گو خواهد کرد.
توافقنامه  سفر  این  در  داد:  ادامه  وی 
امضا خواهد شد.  دو کشور  بین  جامع 
است  راهبردی  روسیه  و  ایران  روابط 
سطوح  در  نزدیکی  های  همکاری  و 
مختلف بین دو کشور وجود دارد. شاید 
بتوان گفت ما اولین توافقنامه جامع را با 
روسیه داشته ایم و اکنون برای تمدید 
ارتقای آن حرکت می کنیم و آنچه  و 
که فردا امضا می شود نتیجه این تالش 
هاست. این توافقنامه پایه همکاری دو 
کشور را در ابعاد مختلف تعریف می کند 

و قابل ارتقا بوده و هست.
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مورد سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی 
شورای  دبیر  گفت:  نیز  ایران  به  عراق 
وزیر  با  امروز  عراق  ملی  امنیت  عالی 
خارجه دیدار و رایزنی خواهد کرد. در 
مورد مسائل مختلف دو جانبه از جمله 
امنیت مرزها بین دو  با  مسائل مرتبط 
کشور و دیگر مسائل گفت وگو می شود.
که  است  این  واقعیت  داد:  ادامه  وی 
با عراق در خصوص تبادل  مراودات ما 
و  است  روزانه  اوقات  برخی  ها  هیئت 
دو کشور گفت وگوها و همکاری ها با 

یکدیگر را از نزدیک پیگیری می کنند.
این  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
شیوع  علت  به  که  مطبوعاتی  نشست 
گرفتن  قرار  و  کرونا  ویروس  گسترده 
شهر تهران در وضعیت قرمز به صورت 
آنالین برگزار شده بود در پاسخ به این 
در  وین  در  که  مذاکراتی  آیا  که  سوال 
حال صورت گرفتن است با آن سیاستی 
که رهبری تبیین کرده اند به پیش می 
رود و به نتیجه می رسد و آیا شما در 
اظهار  هستید؟  بین  خوش  زمینه  این 
کرد: زود است که بخواهیم در این زمینه 
پیش گویی کنیم و اعالم خوش بینی یا 
کشور  قطعی  سیاست  کنیم.  بدبینی 
رهبری  معظم  مقام  که  است  همان 
فرمودند و مأموریت ما دیپلمات ها این 
است که این موضوع را عملیاتی کنیم و 
در آن مسیر گام برداریم. همه تالش ها 

در این چارچوب است.
وی ادامه داد: من به ملت ایران قول می 
هیچ  از  ایرانی  های  دیپلمات  که  دهم 
تالشی فروگذاری نخواهند کرد که در 
چارچوب عزت ملی و منافع ملی کشور 

تحریم ها در اسرع وقت برداشته شود.
همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
در  زمانی  چه  خزر  دریای  کنوانسیون 
داخل ایران تصویب خواهد شد، گفت: 
ذیربط  مراجع  در  آن  تصویب  موضوع 
فکر  و  است  پیگیری  حال  در  داخلی 
در  گفت وگوها  شدن  نهایی  کنیم  می 
خصوص تعیین خط مبدأ کمک بزرگی 
برای تصویب این کنوانسیون در مراجع 
باید  و  است  مجلس  و  داخلی  ذیربط 
این  شدن  نهایی  برای  را  خود  تمرکز 
تعیین  پیش نویس  تهیه  و  گفت وگوها 
خطوط مبدأ در دریای خزر بگذاریم تا 

تصویب کنوانسیون را تسهیل کند.
نوع  مورد  در  همچنین  خطیب زاده 

توجه  با  نطنز  حادثه  به  ایران  واکنش 
یک  را  داده  رخ  اتفاق  ایران  اینکه  به 
است،  کرده  عنوان  تروریستی  حرکت 
اظهار کرد: براساس منشور ملل متحد 
و بند ۵۱ این منشور حق دفاع مشروع 
برای ایران محفوظ است و این تروریسم 
انسانی  فاجعه  به  می توانست  هسته ای 
علیه  جنایت  ذیل  بنابراین  بیانجامد 
بشریت قرار می گیرد و باید پاسخ های 
مختلفی به آن داده شود. برخی از پاسخ 
ارتباط در چارچوب مجامع  این  در  ها 
وزیر  و  گیرد  می  صورت  المللی  بین 
خارجه کشورمان و نمایندگی های ایران 
جمله  از  المللی  بین  های  سازمان  در 
سازمان ملل پیگیر این موضوع هستند. 
برخی از اقدامات در این زمینه در مسیر 
غیرآشکار انجام می شود که شاید هیچ 
گاه گفته نشود و کسانی که پاسخ را می 
کجا  از  که  بود  خواهند  متوجه  گیرند 

گرفته اند.
در  سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
مورد سفر نخست وزیر کره جنوبی به 
این کشور  های  بدهی  و موضوع  ایران 
در  مهم  از موضوعات  یکی  اظهار کرد: 
جریان مذاکرات بین مقامات دو کشور 
کره  در  ایران  مرزی  منابع  انسداد  رفع 
است. این ها بدهی قطعی کره جنوبی 
تحریم  به  ربطی  و هیچ  است  ایران  به 
های فراسرزمینی ایاالت متحده ندارد. 
بی  و  رویکرد  این  از  کشور  دو  روابط 
عملی کره جهت حل این مسئله ضربه 
خورده است، البته در مورد برخی از راه 
حل ها گفت وگو شده اما باید منتظر 
ماند که این گفت وگوها در چه سطح و 

میزانی عملیاتی خواهند شد.
در  مجددا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پاسخ به سوالی در ارتباط با حادثه روز 
گذشته نطنز تصریح کرد: پاسخ حادثه 
نطنز انتقام از رژیم صهیونیستی است. 
را عوض کند  بازی  تواند  اسرائیل نمی 
اسرائیل  کند.  هزینه  مردم  جیب  از  و 
در چند ماه اخیر برخی از اقدامات را با 
هدف دام افکنی انجام داده است. برخی 
این  مورد  در  نیز  را  خبری  درزهای  از 
اتفاقات انجام می دهد و اخیرا علنی تر 

می گوید. هدف آن ها روشن است.
ادامه داد: وزارت خارجه جمهوری  وی 
که  دارد  مسئولیت  ایران  اسالمی 
در  نظام  های  سیاست  چارچوب  در 
جهت رفع تحریم های ظالمانه آمریکا 

کار  این  و  ایران تالش کند  ملت  علیه 
رژیم  و همزمان هم  انجام می دهد  را 
از  را  خود  اقدامات  پاسخ  صهیونیستی 

مجاری خودش خواهد گرفت.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به این 
سوال که اخیرا یک رسانه ژاپنی اعالم 
احتماال  آمریکا  و  ایران  که  است  کرده 
توافق کنند که آمریکا بیانیه ای را در 
و  کند  منتشر  ها  تحریم  لغو  خصوص 
بیانیه  ایران نیز بعد از ۲۴ ساعت طی 
ای اعالم به بازگشت به تعهدات برجامی 
ایران  را  خبری  چنین  آیا  و  کند  خود 
 ۲۴ زمانی  بازه  آیا  و  کند  می  تأیید 
ساعته برای راستی آزمایی کافی است؟ 
گفت: هر موقع گفت وگوهایی در این 
سطح انجام می شود رسانه ها به جهت 
آن  برخی  و  شان  رسالت  و  کنجکاوی 
نیز در راستای اهداف شان گزارش  ها 
های مختلفی را منتشر می کنند و این 
وگوهای  گفت  خصوص  در  گزارشات 
منتشر  ها  رسانه  از  برخی  توسط  وین 
شده است. همان طور که پیش از این 
اعالم کرده ایم آنچه که ایران پیگیری 
در یک  ها  تحریم  رفع جامع  می کند 
گام است و در این ارتباط راستی آزمایی 
اینکه چگونه  ولی  انجام می دهیم  نیز 
این گام انجام می شود و چگونه راستی 
آزمایی صورت خواهد گرفت محورهای 
است.  گفت وگو  برای  توجه  قابل 
گفت وگوها هنوز به آنجا نرسیده است. 
راستی  که  است  زمانی الزم  اینکه چه 
آزمایی صورت بگیرد و موضوعات مرتبط 
با آن مسائلی است که بررسی دقیق تر 
و راهکارهای خالقانه را می طلبد. ما از 
تمام مکانیزم های مندرج در کمیسیون 
مشترک برجام و همچنین در ارتباط با 
دوستان مان استفاده می کنیم که این 
ایران  ملی  منافع  راستای  در  را  مسیر 

محقق کنیم.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین 
به  عراق  های  بدهی  موضوع  مورد  در 
گرفته  صورت  های  پیگیری  و  ایران 
این  با  ارتباط  در  گفت:  زمینه  این  در 
پیش  چندی  سفر  جریان  در  موضوع 
به صورت  تهران  به  عراق  وزیر خارجه 
مفصل بحث و گفت وگو کردیم. رئیس 
عراق  به  نیز  کشور  مرکزی  بانک  کل 
رایزنی هایی صورت گرفت. در  و  رفت 
اقدامات  این موضوع یکسری  با  ارتباط 
انجام  دست  در  همچنین  و  شد  انجام 

است. البته موانعی هست ولی پیشرفت 
هایی صورت گرفته است.

این  ادامه  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر اینکه به تازگی یکی از مقامات 
به  واشنگتن  که  کرده  اعالم  آمریکایی 
نمی  لغو  را  ها  تحریم  همه  وجه  هیچ 
موضوع  با  مرتبط  های  تحریم  و  کند 
علیه  موشکی  و  بشر  حقوق  تروریسم، 
ایران را مشروع می داند، گفت: سیاست 
خصوص  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تعهدات  به  متحده  ایاالت  بازگشت 

برجامی اش روشن است.
وی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه 
گفت:  اخیر  های  ایران طی سال  ملت 
این کشور با هدف از بین بردن برجام 
ایران در ذیل آن همه  و تمامی منافع 
تالش های خود را انجام داده است و این 

موضوع بر کسی پوشیده نیست.
تفاوتی  هیچ  کرد:  تصریح  زاده  خطیب 
فاصله  و  ندارد  وجود  تحریم ها  بین 
گذاری بین تحریم ها که بعضا از سوی 
برخی مقامات آمریکایی مطرح و شنیده 

می شود مسموع نیست.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: 
متأسفیم که برخی از مقامات آمریکایی 
جای  به   ۴+۱ با  تا  آیند  می  وین  به 
به تعهدات خودشان عمل کنند  اینکه 
از  بخشی  حفظ  چگونگی  خصوص  در 
میراث شکست خورده ترامپ گفت وگو 
کنند. این مشکل شناختی در نزد برخی 
مقامات آمریکاست و آن ها باید بدانند 
مسیری که برای اصالح اقداماتشان در 
پیش گرفته اند باید کامل باشد تا ایران 
نیز پاسخ مناسب به این اقدامات انجام 

دهد.
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اینکه  بر  مبنی  دیگری  به سوال  پاسخ 
نیویورک تایمز در گزارشی اعالم کرده 
که حادثه نطنز به حدی بوده که حدود 
۹ ماه طول می کشد ایران غنی سازی 

میزان  از  آماری  آیا  و  بگیرد  سر  از  را 
هسته  مجتمع  به  شده  وارده  خسارات 
اتفاق وجود دارد،  این  ای نطنز در پی 
گفت: در خصوص اعالم میزان خسارت 
این حادثه هنوز زود  وارد شده در پی 
و  بگیرد  نظری صورت  اظهار  که  است 
تیم هایی در این ارتباط مشغول کار و 

فعالیت هستند.
وی ادامه داد: هر آنچه که در نطنز بود 
سانتریفیوژهای نسل اولی بود که نسبت 
اسالمی  جمهوری  اکنون  که  آنچه  به 
ابتدایی  بسیار  دارد  اختیار  در  ایران 

بودند.
خطیب زاده با بیان اینکه سانتریفیوژهای 
پیشرفته جایگزین آن ها خواهند شد، 
تصریح کرد: آنچه که در نطنز رخ داد 
نمی تواند صنعت هسته ای ایران را به 
عقب بازگرداند. چرا که دانش هسته ای 
پیشرفته  بومی  دانش  یک  به  ایران  در 
تبدیل شده است و نمی تواند در مسیر 
علیه  ظالمانه  های  تحریم  رفع  قطعی 

ایران موثر باشد.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین 
در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
در  تهران  در  فرانسه  سفیر  اظهارات 
داخلی  های  رسانه  از  یکی  با  مصاحبه 
مبنی بر اینکه هدف از مذاکرات کنونی 
در وین این است که تا قبل از برگزاری 
برجام  احیای  ایران شاهد  در  انتخابات 
باشیم و آیا ایران چنین چیزی را تأیید 
می کند، اظهار کرد: به شرط صحت این 
ملت  راهبردی  صبر  نبود  اگر  انتساب، 
ایران و رفتار حکیمانه جمهوری اسالمی 
ایران، به خاطر نقض آشکار تعهدات از 
از برجام و  از خروج  سوی آمریکا پس 
ادامه  امروز  تا  که  اروپا  های  بی عملی 
عنوان  به  برجام  از  قطعا چیزی  داشته 
یک توافق چند جانبه باقی نمانده بود و 
آن ها خودشان می دانند که چه اتفاقی 

افتاده است.
کرد:  تأکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 

پرونده  یک  ایران  ای  هسته  پرونده 
ملی است که با اجماع از سوی نهادها 
و دستگاه های حاکمیتی پیگیری می 
شود و به تحوالت داخلی ایران مرتبط 

نیست.
وی ادامه داد: مطمئنا سفرای مقیم در 
تهران از جمله سفیر فرانسه بهتر از هر 
کس دیگری این مسئله را می داند و من 
مجددا در راستای یادآوری مطرح کردم.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال 
خسارت  میزان  با  ارتباط  در  دیگری 
خسارت  میزان  گفت:  نطنز  به  وارده 
سانتریفیوژها  همه  تست  با  باید  ها 
صورت بگیرد البته همان طور که گفتم 
آن  جایگزین  پیشرفته  سانتریفیوژهای 
را  ها  دقیق خسارت  میزان  شوند.  می 
باید خود سازمان انرژی اتمی اعالم کند 
ارتباط  این  در  که  است  زود  اکنون  و 

اظهار نظری بکنیم.
همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
رژیم  مقامات  اظهارات  مورد  در 
صهیونیستی از جمله نتانیاهو در ارتباط 
با فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران 
و همچنین نوع برخورد و واکنش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با حادثه دیروز 
گفت: باید بین آنچه که در نطنز رخ داده 
و آنچه که رژیم صهیونیستی انجام می 
قائل شد.  تفکیک  آژانس  نقش  و  دهد 
باید  المللی  بین  و دیگر مراجع  آژانس 
وظایف خود را انجام دهند. مسیری که 
رژیم صهیونیستی می رود روشن است. 
اینکه نخست وزیر این رژیم می آید و 
را  می گوید که تمام تالش های خود 
لغو  ایران  های  تحریم  که  کرد  خواهد 
از  ها  آن  که  راستاست  این  در  نشود 
طریق جیب ملت ایران می خواهند به 
ما  رفتار  مدیریت  برسند.  خود  اهداف 
در اختیار خودمان است. این رژیم نیز 
را  اقدامات خود  همانند گذشته جواب 

خواهد گرفت.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
درباره روابط ایران با عراق از جمله اقلیم 
کردستان اظهار کرد: روابط ایران و عراق 
است  راهبردی  و  مردمی  الیه،  چند 
های  رایزنی  مختلف  موضوعات  در  و 
است.  در جریان  دو کشور  بین  زیادی 
روابط استانی در سطوح مختلف با اقلیم 
کردستان و یا بخش های دیگر پیگیری 

شده و می شود.
خطیب زاده ادامه داد: با توجه به قرابت 
های نزدیک و زیاد بین اقلیم و برخی از 
استان های ما این روابط در سطح بسیار 

خوبی پیگیری می شود و جریان دارد.
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اینکه  بر  مبنی  دیگری  به سوال  پاسخ 
به نظر می رسد تعریف ایران و آمریکا از 
تحریم ها متفاوت است و اینکه آیا ایران 
معتقد است که تحریم های غیربرجامی 
نیز باید از سوی آمریکا برداشته شود تا 
خاطر  کند،  عمل  تعهداتش  به  تهران 
نشان کرد: ما به صورت صریح و روشن 

ژانویه  به  وضعیت  باید  که  ایم  گفته 
۲۰۱۷ برگردد.

تصریح  کشورمان  ارشد  دیپلمات  این 
و  خیالی  های  برچسب  این  کرد: 
خودسرانه ای که دولت ترامپ به برخی 
از تحریم ها زده از نظر ما اعتبار ندارد و 
اساسا ما با سیاست داخلی آمریکا کاری 

نداریم.
یکسری  دارای  آمریکا  داد:  ادامه  وی 
وظایف و تعهدات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ 
سازمان ملل متحد است و پاراگراف ۲۹ 
برجام به صورت دقیق تمامی تعهدات 
همان  است.  کرده  مشخص  را  آمریکا 
ما  نظر  از  گفتم  این  از  پیش  که  طور 
هیچ تفاوتی بین تحریم ها وجود ندارد و 
همه آن ها تحت عنوان فشار حداکثری 

آمریکا علیه ملت ایران بودند.
این  لیست  ما  داد:  ادامه  زاده  خطیب 
مشترک  کمیسیون  به  را  ها  تحریم 
نهایی  لیست  این  و  ارائه کردیم  برجام 
می شود و موضع ما نیز در این زمینه 

کامال روشن است.
در  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اینکه راستی  بر  به سوالی مبنی  پاسخ 
آزمایی مدنظر ایران در مورد لغو تمامی 
چگونه  ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم 
به  زمانی  بازه  چه  و  شود  می  انجام 
است  زود  انجامید، گفت:  طول خواهد 
مباحث  برسیم، هنوز روی  آنجا  به  که 
اولیه گفت وگوها در کمیسیون مشترک 

برجام هستیم.
وی ادامه داد: راستی آزمایی کار سختی 
نخواهد بود اگر آمریکا واقعا بخواهد به 
تمامی  آمریکا  اگر  برگردد.  تعهداتش 
اعالم  که  زمانی  از  پیش  را  اقداماتش 
می کند انجام داده باشد بسیاری از این 

مسائل قابل راستی آزمایی است.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: 
ما یک حلقه از مسائل مختلف داریم که 
همه باید به صورت موثر برداشته شوند 
البته نه بر روی کاغذ. مانند بحث فروش 
بیمه  آن،  وجه  انتقال  با  همراه  نفت 
کشتیرانی و... . زنجیره ای از مسائل باید 
همزمان با هم انجام شود و این ها قابل 

راستی آزمایی است.
خطیب زاده تأکید کرد: اگر آمریکا این 
کند  تحریم  رفع  بخواهد  صادقانه  بار 
آن  جزئیات  ولی  نیست  سختی  کار 
نیاز به گفت وگوهای پیچیده در داخل 
کمیسیون مشترک برجام دارد که البته 
همان طور که گفتم تا آنجا فاصله داریم.
سخنگوی وزارت خارجه در ابتدای این 
نشست خبری همچنین به ارائه گزارشی 
از سفر منطقه ای هفته گذشته ظریف 

به آسیای مرکزی پرداخت.
برگزاری  به  اشاره  با  همچنین  او 
هجدهمین نشست کمیسیون مشترک 
برجام در روز جمعه در وین گفت: طبق 
برنامه ریزی انجام شده از روز چهارشنبه 
رفع  چارچوب  در  وگوها  گفت  دوباره 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران 

آغاز خواهد شد.


