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فرنشين بنياد مسکن انقالب اسالمی زنجان:
هفت هزار سند 

برای خانه های شهری صادر شد

23

شهردار ابهر:
خیابان های اصلی و کوچه های ابهر 
با ۱۰ هزار تن آسفالت مفروش شد

گزارشی درباره پروژه های نیمه تمام استان زنجان

سندروم قیچی و روبان
 کلنگ هایی که در زمین جوانه زدند  

 طوالنی  شدن پروژه های عمرانی، زنجان را به سندروم قیچی و روبان مبتال می کند
 ۲۱۴ پروژه در ابعاد کالن هم اکنون در استان وجود دارد 

  میانگین پیشرفت فیزیکی ۲۱۴ پروژه استان ۴۰ درصد است
 طوالنی شدن طرح های عمرانی به ویژه طرح هایی که داخل شهرها قرار دارد، سیما و منظر 

شهری را تخریب کرده و شهروندان را از شهر و منطقه مسکونی خود دلزده می کند

 فرماندار شهرســتان زنجان گفت: آماده 
برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شــورای 

اسالمی در حوزه انتخابیه زنجان هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عســگری در 
نشست ســتاد انتخابات شهرســتان زنجان، با 
بیان اینکه همه اقالم و امکانات مورد نیاز برای 
برگزاری دور دوم انتخابــات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در این شهرستان تامین 
و تمهیدات الزم در این زمینه فراهم شده است، 
افــزود: در انتخابات مرحله دوم نیز هیات های 
اجرایــی، نظارت و بازرســی فعالیت خواهند 
داشــت و با به کارگیری نماینــدگان فرماندار، 
اعضای شعب، بازرسان و ناظران، رای گیری از 

مردم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن انتخابات اظهار 
داشت: دوم اسفند سال گذشته، همه شعب اخذ 

رای را به دستگاه های احراز هویت الکترونیک 
تجهیز کردیــم که دســتاوردهای مهمی چون 
استعالم آنالین، پیشگیری از رای های تکراری، 
شناســنامه های جعلی و افراد فوت شده داشت 
و برای مرحله دوم انتخابات در شهریورماه نیز 
همه دستگاه های احراز هویت تامین شده است.

عسگری به شــروع تبلیغات قانونی و رسمی 
از ســوی نامزدهای انتخاباتی در ۱۳ شهریور و 
اتمام آن در ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری 
اشاره کرد و افزود: برای دور دوم امکان استفاده 
۲ نامزد از ظرفیت صدا و سیما به صورت کاماًل 

عادالنه پیش بینی شده است.
فرمانــدار زنجان با اعالم آمادگــی کامل برای 
برگزاری انتخابات، پیش بینی مسائل پشتیبانی، 
نظارت بر امور انتخابات و کنترل مسائل تبلیغاتی 
تا روز اخذ رای را سبب انجام انتخابات شفاف، 

سالم و به دور از حاشیه عنوان کرد.
در انتخابــات این دوره از مجلــس در حوزه 
انتخابیه زنجان و طارم انتخاب یکی از نمایندگان 

به دور دوم کشیده شده است.

فرماندار شهرستان زنجان:

آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس 
در حوزه انتخابیه زنجان هستیم
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غافلگیری  آقای بازار؛

 بورس همه را سورپرایز خواهد کرد؟

احیای مسیر دوچرخه سواری 
منتهی به مجموعه گاوه زنگ 

در زنجان

 هرچند به نظر می رســد بازار ســرمایه 
این روزها دوباره مــورد حمایت قرار گرفته اما 
آینده آن چندان هم قابل پیش بینی نیست. برخی 
تحلیلگران بر ایــن باورند که هرچند مؤلفه های 
اثرگذار بر بازار ســرمایه )افزایش نرخ ارز، تورم 
فزاینده و سود باالی شرکت های بورسی( کماکان 
پابرجا هســتند و احتماال تا پایان سال، شاخص 
رکورد خود را شکسته و به دومیلیون و ۸۰۰ هزار 

واحد می رسد.
به گــزارش زنگان امروز به نقل از همشــهری 

آنالیــن ، خیلــی وقت ها »آقای بــازار« همه را 
سورپرایز می کند. وداد حسینی، کارشناس بازار 
سرمایه در گفت وگو با شــرق نگاهی به فراز  و 
فرودهای شاخص کل بازار سرمایه داشته و نقش 

دولت را در این بین مورد بررسی قرار می دهد.
او با اشاره به داده های موجود می گوید دولت از 
ترس نظارت های بعدی، چندان حمایتی از بازار 
نداشته و سهام شرکت های دولتی را عرضه نکرد، 
درحالی که می توانست بهترین استفاده را از بازار 
در این روزها داشــته باشــد. او در یک ارزیابی 

به آخرین آمار اعالمی از ســوی رییس سازمان 
بورس اوراق بهادار اشــاره کرده و می گوید: »از 
ابتدای سال تاکنون به گفته رییس سازمان بورس 
اوراق بهادار، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار 
شده است و از این میزان، رقمی که دولت برای 
خود نقد کرده، چیزی بین ۱۶ تا ۲۲ هزار میلیارد 
تومان اســت که رقم درخورتوجهی نیست. به 
عقیده من، روند برنامه ریزی شــده ای از ســوی 

7دولت پیش نرفته بود«.
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بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کســب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان رنگ ابزار و یراق دعوت 
می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز سه شنبه مورخه 99/6/25جهت 
شــرکت در انتخابات شخصا به نشانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ساختمان شهید پیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه 5 نفر از اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات 

مدیره و یک نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایید. 

در اجرای تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع )تبصره 3 ماده 22 و 
ماده 23 قانون نظام صنفی( با عنایت به ابالغیه شماره 118/23812 مورخه 99/4/31 مبنی بر ادغام اتحادیه های صنفی ذیل:

نام اتحادیهردیف
الستیک فروشان و پنچرگیران / تعویض روغنی1

فروشندگان لوازم خانگی و مبلمان / فروشندگان ظروف چینی، بلور و کریستال2

تزیینات داخلی ساختمان / فروشندگان فرش دستباف، پشم و خامه3

تاسیسات مکانیکی ساختمان / فروشندگان لوازم الکتریکی4

و ابالغیه شماره 118/43245 مورخه 98/9/26 مبنی بر برگزاری انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان مصالح و لوازم بهداشتی 
ساختمان از کلیه داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی مذکور دعوت می شود از مورخه 99/6/11 به 

مدت 15 روز جهت ثبت نام به سامانه ایرانیان اصناف به نشانی )WWW.IRANIANASNAF.IR( مراجعه نمایند.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف

رحیم ابراهیمی1

غالمعلی ابراهیمی2

علی افشار3

حسن حاجعلی افضلی4

پرویز عبدالهی5

وحید کاظمی6

محسن ملت خواه7

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجانحمید نجمی8

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی فراخوان(

اسامی کاندیداهای بازرسی

نام و نام خانوادگیردیف
علی شریعتی1
جعفر کرمزاده2
مجید گیلک3

بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف تعمیرکاران لوازم خانگی و صوتی و تصویری 
دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب از ساعت 9 تا 13 روز چهارشنبه مورخه 99/6/26 
جهت شرکت در انتخابات شخصا به نشانی: مجتمع ادارات پشت اداره کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ساختمان شهید پیرمحمدی )بازرگانی سابق( مراجعه 5 نفر از اعضای اصلی و 2 نفر علی البدل هیات مدیره 

و یک نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل بازرس مورد نظر خود را از بین افراد ذیل انتخاب نمایید. 

اسامی کاندیداهای هیات مدیره

نام و نام خانوادگیردیف

سجاد اسکندری1

مهدی اوجاقلو2

رضا بابائی واحد3

مرتضی باقری نیا4

محمد جوهر5

حمیدرضا رستمخانی6

سعید شادبخش7

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجانسید حمیدرضا غفاری8

اطالعیه هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان زنجان
)آگهی نوبت اول(

حسن محمدی9

سید اکبر موسوی10

کمال نوربخش11

اسامی کاندیداهای بازرسی

نام و نام خانوادگیردیف

مجتبی آخوندی1

سید مهدی ثعبانی2

جمال مقدم3

هیات اجرایی انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان زنجان

چامسکی: 
جهان در تاریک ترین برهه 

تاریخ خود قرار دارد

 فیلسوف و تاریخ دان مطرح آمریکایی با 
تاختن دوباره به مواضع دونالد ترامپ در زمینه 
تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی و وضعیت 
شیوع کرونا هشــدار داد، جهان در تاریک ترین 

دوره خود قرار دارد.
نوام چامســکی، فیلســوف و تاریخ دان مطرح 
آمریکایی با هشدار درباره چندین بحران  شدید 
و همزمان در جهان شــامل تهدید جنگ اتمی، 
تغییرات اقلیمی، همه گیری بیماری کووید-۱9، 
رکود اقتصادی و آشــوب ها و اعتراضات علیه 
نژادپرســتی در آمریکا اعالم کــرد، جهان در 

تاریک ترین برهه تاریخ خود قرار دارد.
وی در گفتگو با پایگاه »هیل« هشــدار داد، در 
برهه کنونی شــاهد تالقی بحران های شــدید 
هستیم شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی، 
یک همه گیــری رو به افزایش، رکود اقتصادی 

و ناآرامی های نژادی در ایاالت متحده آمریکا«.
چامسکِی 9۱ ساله ادامه داد: »این یک لحظه بی 
نظیر در تاریخ بشــریت است. هرگز در تاریخ 
بشــریت لحظه ای که چنیــن تالقی همزمان 
بحرانها وجودد داشته باشد، نبوده است و باید 
خیلی زود درباره آنها تصمیمالتی گرفته شود و 

امکان به تاخیر انداختن وجود ندارد«.

به انتخاب سردبیر
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و  غیردولتــی  مــدارس  اداره  رییــس   
مشــارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان گفت: طرح آشتی با آموزش )آبا( این 
اداره کل، در حوزه مشارکت های مردمی و مدارس 
آموزش از راه دور و به منظور افزایش نرخ پوشش 
تحصیلی دانش آموزان بازمانــده از تحصیل اجرا 

می شود.
علی بیات در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا افزود: 
طرح آشتی با آموزش )آبا( به عنوان یکی از برنامه 
های این اداره کل و آموزش از راه دور و به منظور 
افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل و جذب حداکثری دانش آموزان تارک 
تحصیل دوره اول و دوم متوســطه بویژه در مناطق 
روستایی و کمتر توسعه یافته با استفاده از ظرفیت 
مدارس آموزش از راه دور از ابتدای سال تحصیلی 

آتی اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مدارس آمــوزش از راه دور برای 
اجرای مطلوب این طرح از ســه ظرفیت آموزش 
های حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری بهره 
مند شده و با توجه به شرایط دانش آموزان در مناطق 

مختلف به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
این مســوول ادامــه داد: در این طــرح از راهبرد 

یادگیری الکترونیک متناسب با شرایط مناطق و با 
استفاده از فناوری های نوین آموزشی و دیگر روش 

های تلفیقی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به تامین منابع مالی این  طرح نیز گفت: 
تالش می شــود برای اجرای مطلوب این طرح از 
کمک های خیرین آموزشی و فرهنگی«سمن ها«، 
نهادها و دستگاه های اجرایی استفاده شود که تحقق 

این مهم بسیار اثر گذار خواهد بود.
بیات از افراد خیر، موسسات خیریه، سمن ها، نهادها 
و دستگاه های اجرایی خواست تا به عنوان حامی 
مالی طرح در اشکال مختلف در این طرح مشارکت 

کنند.
رییس  اداره مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان خاطرنشان 
کرد: آموزش از راه دور ظرفیتی برای تحقق عدالت 
آموزشی و بازگشت بازماندگان از تحصیل به چرخه 
آموزش اســت که تالش می شود از این ظرفیت 
قانونی برای افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان 

استان استفاده شود.
وی اظهار داشت: مطابق سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش، در راســتای تحقق عدالت آموزشــی 
و ایجاد فرصت های آموزشــی برای همه، توسعه 

کیفی مدارس آموزش از راه دور با رویکرد آموزش 
الکترونیکــی به عنوان یکــی از برنامه های مهم و 
اساســی، اداره مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان قرار دارد.
این مســوول خاطرنشــان کرد: هر چند رویکرد 
آموزش الکترونیکی مدارس از راه دور این استان تا 

حدودی آغاز شده اما طبق برنامه ریزی انجام گرفته 
این مهم در ســال تحصیلی آینــده بصورت کامل 
اجرایی خواهد شــد که با تحقق این مهم افزایش 
نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان رخ خواهد داد.
هم اکنون ۱۷ مدرســه راه دور به تعداد حدود ۶۰۰ 

دانش آموز در استان زنجان فعالیت می کنند.

 فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان 
گفت: ساخت و تجهیز خانه های ورزش روستایی 
این استان امسال نســبت به سال قبل ۱۲۷ درصد 

رشد دارد.
علی خلیلی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
شهریور ماه سال ۹۸ خانه های ورزش روستایی این 
استان ۸۱ باب بود که هم اکنون تعداد این مکان های 

ورزشی به ۱۸۴ خانه رسیده است.
وی اظهار داشت: توســعه و گسترش ورزش در 
شهرستان های این استان به ویژه در سطح روستاها 
از اهداف اصلی و مهم این اداره کل بوده و افزایش 
تعداد خانه های ورزش روستایی نیز نشان از تالش 

های صورت گرفته در این راستا است.
خلیلی بــه ظرفیت و پتانســیل خــوب و باالی 
ورزشکاران استان زنجان اشاره کرد و افزود: افزایش 
۵۵ درصدی و رســیدن از عدد ۱۳۹ در سال ۹۸ به 
۲۱۶ در ســال ۹۹ در کســب سهمیه و نشان های 
مختلف در بازی های آسیایی، جهانی و بین المللی 

مبین این موضوع است.

وی تعداد ورزشکاران زن و مرد سازمان یافته این 
استان در سال ۹۸ را ۵۳ هزار و ۴۵۷ نفر اعالم کرد 
و اظهار داشــت: این تعداد ورزشکار در مقایسه با 

امسال که ۵۳ هزار و ۹۴۶ نفر است.
خلیلــی از افزایش ۸.۵۱ درصــدی صدور مجوز 
فعالیت باشــگاه های ورزشــی جهــت کمک به 
اشتغالزایی و توسعه ورزش در سطح استان اشاره 
کرد و افزود: تعداد مجوزهای صادره از ۳۲۹ مورد 

در سال ۹۸ به ۳۵۷ مورد رسیده است.
وی به اهمیت ورزش و ارتقاء سطح سالمت بانوان 
به عنوان محورهای اصلــی و محرک توانمند در 
خانواده ها، تاکید کرد و اظهار داشــت: ۴۰ درصد 
رشد در بخش توسعه ورزش بانوان و فعال کردن 
طرح های ورزش بانوان در مسیر تحقق این هدف، 
رشد ۴۰ درصدی را شــاهدیم و از ابتدای امسال 
تاکنون تعداد هفت طرح در اســتان به مرحله اجرا 
درآمده که این رقم در مدت مشابه پارسال پنج طرح 

بود.
خلیلی اقدامات معاونت امور جوانان در سال ۹۹ را 

نیز چهار مورد صدور مجوز مرکز مشاوره ازدواج 
و تحکیم خانواده، هفت مــورد تجهیز خانه های 
جوان مرکز استان و شهرستان ها، ۱۱ مورد صدور 
و تمدید مجوز ســازمان مردم نهاد، ۲۲ مورد تعداد 

تفاهم نامه های منعقده با ســازمان های مردم نهاد 
جوانان به منظور حمایت از طرح ها و برنامه ها و 
۱۰ مورد برگزاری ستاد امور جوانان در سال ۹۸ تا 

۹۹ اعالم کرد.

یک مسوول در آموزش و پرورش استان:

طرحآموزشی»آبا«درزنجاناجرامیشود فرنشين بنياد مسکن انقالب اسالمي زنجان:
هفت هزار سند براي 

خانه های شهری صادر شد
  فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
زنجان، گفــت: تعداد هفت هزارو ۱۴۱ فقره 
سند مالکیت براي واحدهاي مسکوني شهري 

استان زنجان صادر شده است.
 به گــزارش زنگان امروز، رضــا خواجه اي
 گفــت: تاکنون تعداد ۶۴ هــزار و ۵۶ فقره 
سند براي خانه های روستایي به میزان ۶۹.۱ 
درصد در استان با همکاري اداره ثبت اسناد 
و امالک صادر شده که این میانگین در سطح 
کشــور ۶۰.۹۳ درصد است که در این زمینه 
استان زنجان باالتر از میانگین کشوري قرار 

دارد.
وي اظهــار کرد: همچنین تعداد هفت هزارو 
۱۴۱ فقره ســند نیز براي خانه های شهري 

استان زنجان صادر شده است.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمي زنجان، 
گفت: توسعه روستاها، پایدارترین سیاست و 
راهبرد در توسعه هر کشور به شمار میرود و 
این سیاســت ارتباط تنگاتنگ با نظام فکري 
و نگرشــي دارد و براي نهادینه ســازي این 
سیاســت ابزارها و روشهاي مختلفي وجود 
دارد که سند دار کردن واحد مسکوني و یا به 
عبارت کلي صدور سند براي اماکن موجود 
در روســتاها به موازات دیگر سیاســتهاي 
توسعهاي مناطق روستایي از جمله این روش 

هاست.
خواجــه اي گفت: صدور ســند مالکیت در 
روستاها مزایاي دریافت تسهیالت، ضمانت 
بانکي، افزایــش ارزش حقوقي و اقتصادي 
ملک را به همراه دارد و این شــرایط میل و 
رغبت مردم براي ســند دار کردن امالک را 

افزایش مي دهد.

معامالت بورس زنجان
۳۷ درصد افزایش یافت

 مدیر تاالر بــورس منطقه ای زنجان 
گفت: معامالت بــورس منطقه ای زنجان در 
هفته گذشــته با ۱۷۱ میلیون و ۸۹۵ هزار و 
۱۴۸ سهم داد و ســتد، ۳۷ درصد نسبت به 

هفته ماقبل آن افزایش یافت.
اصغــر نجفی در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در مدت یک هفته گذشته حق تقدم به 
ارزش بیش از چهار هزار و ۴۶ میلیارد ریال 

در بورس زنجان داد و ستد شد.
وی اظهار کرد: ۵۸ درصد سهام معامله شده 
در این مدت مربوط به خرید و ۴۲ درصد نیز 

مربوط به فروش سهام بوده است.

خبـرخبــر

فرنشين تعاون، کار و رفاه اجتماعی زنجان:
بیش از ۴۳ میلیارد تومان 

تسهیالت کرونایی در زنجان 
پرداخت شد

 فرنشــین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان، گفت: تا به امروز ۲ هزار و ۶۹۵ فقره 
درخواســت با رقم ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت کرونایی درزنجان پرداخت 

شده است.
به گزارش زنگان امروز محمدرضا یوسفی در 
گفتگو با خبرنگار مهر، در راستای حمایت از 
مشاغلی که تحت تاثیر کرونا آسیب دیده اند 
دولــت تســهیالت الزم را در ۱۴ رســته به 

متقاضیان پرداخت می کند.
وی اظهار کرد: متقاضیــان دارای واحدهای 
دارای بیمــه تا ۱۵ شــهریور ماه و واحدهای 
فاقد بیمه تا پایان شهریور ماه مهلت دارند باز 

درسامانه کارا ثبت نام کنند.
وی گفت: تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۶۵ 
فقره درخواســت وام بوده که رقم تسهیالت 
معادل ۱۶۲ میلیارد. و۱۰۰ میلیون تومان است.

یوسفی تاکید کرد: تا به امروز دو هزار و ۶۹۵ 
فقره درخواســت با رقــم ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون تومان پرداخت شده است.
وی با بیــان اینکه بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان 
تســهیالت کســب و کار برای حمایت از 
مشاغل در استان پیش بینی شده است، ابراز 
داشت: مدت باز پرداخت تسهیالت ۲۴ ماهه 
و بــا کارمــزد ۱۲ درصد بــوده و از آبان ماه 

می توانند اقساط خود را پرداخت کنند.
یوســفی تاکید کرد: بانک ملــی در پرداخت 

تسهیالت به متقاضیان عملکرد خوبی دارند.

هوای زنجان
پایان هفته گرم تر می شود

کل  اداره  پیش بینــی  کارشــناس   
هواشناســی اســتان زنجان گفت: هوای این 
استان در ۲ روز پایانی هفته چهار تا پنج درجه 

سانتیگراد گرم می شود.
حسین سلطانی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته 
شهر زنجان با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد 
سومین مرکز استان خنک کشور گزارش شد و 
شهرکرد و اردبیل نیز با  ۶ و ۷ درجه سانتیگراد 

نخسین و دومین مرکز استان بودند.
وی اظهار داشــت: در این مدت، شهر زنجان 
با ۱۰ درجه ســانتیگراد، خنکترین و آببر در 
شهرســتان طارم و ماه نشــان نیز با ۳۲ درجه 
سانتیگراد باالی صفر گرم ترین نقطه این استان 

به ثبت رسیدند.

فرنشین ورزش و جوانان استان :

ساخت و تجهیز خانه های ورزش روستایی زنجان ۱۲۷ درصد رشد دارد

 طوالنی شــدن پروژه هــای عمرانی یکی 
از مهم ترین ضعف های سیســتماتیک موجود در 
صنعت عمران و آبادانی همه کشورها است؛ چراکه 
عالوه  بر صرف منابع مالی، بیشتر به دالیلی همچون 
ایجاد تــورم و افزایش قیمت هــا، بهره برداری از 

پروژه ها در زمان مقرر اتفاق نمی افتد.
بــه گزارش زنگان امروز به نقل از ایســنا ، تاخیر 
در پروژه ها عالوه بر آنکه موجب طوالنی شــدن 
زمان اجرا و صرف هزینه های قابل مالحظه برای 
راه اندازی مجدد یا تکمیل آن ها می شــود، ســبب 
تحمیل هزینه فرصت از دست رفته به بخش های 
اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل 
بعدی نیز می شــود. به عبارت دیگر، گذشت زمان 
و تحوالت فنــاوری و تغییر شــرایط محیطی و 
اجتماعی، می تواند طرح هایی را که در یک مقطع 
زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده ، در شرایط 
جدید توجیه ناپذیر کــرده و از طریق ایجاد موانع 
و مشکالت بســیار در ایجاد بستری مناسب برای 
ظرفیت های سرمایه گذاری و تولیدی هدف گذاری  

شده، آسیب هایی را ایجاد کند.
استان زنجان نیز مانند دیگر نقاط کشور پروژه هایی 
دارد کــه چند دهه از کلنگ زنی آن می گذرد و این 
طوالنی  شدن زمان اجرای پروژه ها عالوه  بر کاهش 
اعتماد عمومی به اجرای پروژه ها و بدبینی آنان به 
کلنگ زنی های جدید، آسیب های اقتصادی بسیاری 
را به همراه داشته و حتی برخی توجیه اقتصادی شان 
را از دست داده و سرمایه گذار خصوصی حاضر به 

مشارکت در ساخت و بهره برداری از آن نیست.
مدیــر نظام فنــی و اجرایی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان، با اشاره به وجود ۲۱۴ 
پروژه ملی واقع در جغرافیای استان، می گوید: تعداد 
پروژه های عمرانی اســتان بسیار بیشتر از این عدد 
اســت ولی اگر تعداد پروژه های کوچک مقیاس از 

مجموع پروژهای استان کسر شود، 
۲۱۴ پروژه در ابعاد کالن هم اکنون 

در استان وجود دارد.
محمود محمدی مشفق ادامه می دهد: 
ساخت باند دوم سه راهی سلطانیه، 
ابهر و تاکســتان با افق ۱۴۱۰ از بین 
پروژه ای  شــده،  بازدید  پروژه های 
اســت که زمان اتمــام آن به لحاظ 
مقیاس و بزرگــی از دیگر پروژه ها 
عقب تر است و این در حالی است 
که ۸۸ پــروژه زمان بندی پیش بینی 
شــده را رعایت و ۱۵ پروژه جلوتر 
و ۱۱۱ پروژه عقب تر از زمان بندی 

پیش بینی شده هستند.
پیشــرفت  میانگین  می افزاید:  وی 
فیزیکی ۲۱۴ پروژه استان ۴۰ درصد 
اســت که در همه شهرســتان های 
اســتان توزیع شــده و شهرستان 
خدابنده کم ترین مدت زمان اجرای 
پــروژه را به خــود اختصاص داده 
اســت و شهرســتان ابهر بیشترین 

پیشرفت فیزیکی پروژه ای را به خود اختصاص داده 
است. همچنین شهرستان خدابنده در انتهای جدول 

پیشرفت فیزیکی پروژه قرار دارد.
طوالنی شــدن زمان اجرا موجب می شود طرح ها 
و پروژه هــای عمرانی با انواع مختلف ریســک با 
درجات گوناگون روبه رو شوند، بنابراین هزینه تمام 
شده آن ها افزایش می یابد. همچنین این امر باعث 
کاهش بازده سرمایه گذاری های انجام شده و کاهش 
عمر مفید طرح ها و پروژه های عمرانی می شود. در 
نهایت تحمیل هزینه های سنگین ناشی از طوالنی 
شدن طرح ها و پروژه های عمرانی بر منابع درآمدی 
دولت، باعث کاهش تــوان مالی دولت در اجرای 

گسترده تر طرح های زیربنایی در کشور می شود.
قدیمی ترین پروژه زنجان چند ساله است؟

دو خطه کــردن راه آهن زنجــان - قزوین، پروژه 
سبزه میدان، تکمیل و ساخت دانشگاه علوم پزشکی، 
ساخت و بهره برداری ســینما قدس، پروژه ایجاد 
شبکه فاضالب شهر زنجان، ایجاد شبکه آب رسانی 
به شهر زنجان، پارکینک های طبقاتی بافت داخلی و 
پرجمعیت شهر، تکمیل راه زنجان - بیجار - همدان 
و جاده سلطانیه - قیدار - همدان، کتابخانه و تاالر 
مرکزی شهر، بازگشــایی مسیر پادگان، بازگشایی 
در خیابان دلجویی و غیــره که اجرا، تکمیل و به 
پایان رساندن و بهره برداری از آن ها بر عهده بخش 

دولتی و شهرداری  است، البته پروژه هایی نیز وجود 
داشت که پس از حداقل یک دهه ساخت باالخره 
به بهره برداری رسیده که بیمارستان آیت اله موسوی 

و پل سیدالشهدا گواه این مدعا است.
پروژه های صنعتــی در زنجان از اقبــال باالتری 
برخوردارند و می توان گفت به جز پروژه پتروشیمی 
زنجان که مصوب ســفر دولتی ها به زنجان بوده و 
مجری آن بخش خصوصی است، دیگر پروژه های 
صنعتی مسیر پیشرفت هموارتری برای رسیدن به 
بهره برداری نسبت به پروژه های عمرانی دارند که 
بخش خصوصی به عنوان متولی اجرای این پروژها 
در تسریع فرآیند اجرا و بهره برداری بی تاثیر نیست.

مدیر نظام فنی و اجرایی ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
با اشاره به طبیعی بودن طوالنی شدن 
روند اجــرای پروژه هایی که دارای 
فازبندی  هســتند، تصریح می کند: 
این گونه پروژه ها ذاتا زمان بیشتری 
نســبت به دیگر پروژه های عمرانی 

برای اجرا نیاز دارد.
به گفته محمدی مشــفق، هم اکنون 
پروژه تاسیســات فاضالب شهری 
زنجان و شــبکه آب رسانی به شهر 
زنجان به لحاظ زمانی قدیمی ترین 
پروژه زنجان است که تاکنون چند 
فاز آن به پایان رسیده ولی هنوز به 
طور کامل به بهره برداری نرســیده 

است.
این مســوول خاطرنشان می کند: با 
توجه به پیشرفتی که پروژه ساخت 
باند دوم ســه راهی سلطانیه، ابهر و 
تاکستان با افق ۱۴۱۰ دارد، می توان 
گفت که ایــن پروژه دیرتر از دیگر 
پروژه ها به ایســتگاه  نهایی خود می رسد؛ چراکه 
از زمان بندی و برنامه ریزی ها عقب مانده و مســئله 
نگران کننده در رابطه با پروژه هایی که از زمان بندی 
خود عقب هســتند، کاهش هر ســاله اعتبارات 
عمرانی، افزایش تورم، مستهلک شدن پروژه و ... 

است.
معاون بهره برداری و توســعه فاضالب شــرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان، با اشــاره به میزان 
اجرای شــبکه فاضالب در شهر زنجان، می گوید: 
هم اکنون پروژه ایجاد تاسیســات فاضالب در ۵۱ 
درصد مساحت شــهر انجام  شده که ۴۷.۳ درصد 
آن به بهره برداری رسیده اســت که اگر اعتبارات 

الزم تخصیص داده شــود، مابقی پــروژه نیز اجرا 
خواهد شد. ســیدمرتضی موسوی، ساخت پروژه 
تاسیســات فاضالب شهر زنجان را در سال ۱۳۷۱ 
دانسته و می افزاید: عمده علت طوالنی  شدن پروژه 
در بخش هایی از شهر، اولویت بندی اجرای پروژه 
اســت؛ به طوری که در برخــی مناطق باید پروژه 
زودتر از دیگر بخش ها اجرا شود که اولویت بندی 
در پروژه ایجاد شبکه فاضالب متفاوت تر از شبکه 

آب رسانی است.
این مسوول با اشاره به بازسازی آسفالت خیابان های 
شهر پس از ایجاد شبکه فاضالب و بروز ناراضایتی 
برای مردم، ادامه می دهد: ســال گذشته ۲۵ شبکه 
فاضــالب انجام شــد که حــدود ۲۳ کیلومتر آن 
آســفالت و یا بتن ریزی شده و فقط دو کیلومتر آن 
باقی مانده که منتظر تحویل انشــعابات مشترکان 
است تا یک باره آسفالت شود و قطع نکردن ترافیک 
کوچه ها علت آن است که امیدواریم تا آغاز فصل 

زمستان و بارندگی ها این مشکل حل شود.
کلنگ هایی که بر زمین ماندند

طرح های عمرانی به عنوان پاشــنه آشیل توسعه و 
اصلی ترین کانال تزریق منابع بودجه ای در اقتصاد 
کشــور برای گســترش ظرفیت های زیربنایی و 
تولیدی محسوب می شــود، از این  رو برنامه ریزی 
اصولی در باره این طرح ها از ملزومات و ضروریات 
توسعه کشور بوده تا بتوان با کم ترین هزینه، باالترین 

میزان بهره وری را به دست آورد.
طوالنی شدن طرح های عمرانی به ویژه طرح هایی 
که داخل شــهرها قرار دارد، سیما و منظر شهری 
را تخریب کرده و شــهروندان را از شهر و منطقه 
مسکونی خود دلزده می کند و این در حالی است که 
در صحبت با بسیاری از آن متوجه ناامیدی می شویم 
و حتی برخی از آنان، کشــور را مبتال به سندروم 

قیچی و روبان می دانند.

گزارشی درباره پروژه های نیمه تمام استان زنجان

سندروم قیچی و روبان
 کلنگ هایی که در زمین جوانه زدند   طوالنی  شدن پروژه های عمرانی، زنجان را به سندروم قیچی و روبان مبتال می کند
 ۲۱۴ پروژه در ابعاد کالن هم اکنون در استان وجود دارد   میانگین پیشرفت فیزیکی ۲۱۴ پروژه استان ۴۰ درصد است

 طوالنی شدن طرح های عمرانی به ویژه طرح هایی که داخل شهرها قرار دارد، سیما و منظر شهری را تخریب کرده و شهروندان را از شهر و منطقه مسکونی خود دلزده می کند
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 بانک ســپه اســتان زنجان با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان 
تعداد 10 خانه بهداشــت روســتایی را تجهیز 

می کند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 
سپه استان زنجان ؛ با امضای تفاهم نامه همکاری 
فی مابین مدیریت شــعب بانک سپه و دانشگاه 
علوم پزشــکی زنجان و با اختصاص مبلغ یک 
میلیارد ریال ، 10 خانه بهداشــت روستایی این 

استان به امکانات مورد نیاز تجهیز می شوند .
حسن دادگر ؛ مدیر شعب بانک سپه استان زنجان 
در نشستی با رییس شــبکه بهداشت شهرستان 
زنجان ، گفت : در شــرایط کنونی ، بهداشت و 
درمان از مهمترین اولویت های کشــور است و 
همه دستگاه ها بایستی در حد توان در بهبود این 

امر همراهی و مساعدت داشته باشند .
وی افزود : بانک سپه ساالنه مبالغی را در راستای 
عمل به مســوولیت اجتماعی خود به امور عام 
المنفعه اختصاص می دهد که در اســتان زنجان 
پس از ســاخت یک بــاب کتابخانه عمومی در 
یکی از روستا های استان در سال گذشته ، امسال 
تجهیز و بهسازی تعدادی از خانه های بهداشت 
روســتای از طرف اولیای بانک مورد تایید قرار 

گرفت .

محمــود حریری ؛ رییس خانه های بهداشــت 
شهرستان زنجان نیز در این نشست ضمن تقدیر 
از این اقدام بانک ســپه اســتان ، گفت : وجود 
تجهیزات مناسب در خانه های بهداشت روستایی 
عالوه بر افزایش سطح بهداشت و سالمت مردم 
روســتا ، از تعداد مراجعان این عزیزان به مناطق 

شهری می کاهد .
وی افزود : تدبیر مدیران بانک ســپه برای تامین 

بودجه تجهیز خانه های بهداشت روستایی می 
تواند الگویی برای دیگر دســتگاه های اجرایی 

استان محسوب شود .
گفتنی اســت بر پایه تفاهم نامــه منعقده ، خانه 
های بهداشت روســتا های ارمغانخانه ، سلطان 
آباد، دیزج آباد ، بوغداکندی ، نیک پی ، حصار، 
رازبین، دو اسب ، قره بوطه و سهرین با تجهیزات 

پزشکی مورد نیاز تجهیز می شوند .

 سرپرســت بهزیســتی ابهر با اشاره به 
رعایت نشــدن مناسب ســازی در بسیاری از 
ســاختمان پزشــکان گفــت: ۸0 درصد مطب 
پزشکان این شهرســتان در راستای حمایت از 
حقوق جانبازان و معلوالن و دیگر اقشــار مردم 

نیازمند مناسب سازی است.
علی لطیفی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
شبکه بهداشت و نظام پزشکی در بحث صدور 
پروانه برای مطب پزشــکان باید شاخص های 
مرتبط با مناسب سازی را در اولویت قرار دهد.
وی اضافه کرد: ســازمان بهزیســتی یک نهاد 
مطالبه گر جهت احقاق حقوق معلوالن اســت 
و بهزیســتی به عنوان یک ارگان متولی همواره 
پیگیر موضوع مناسب سازی بوده است و دیگر 
ارگانهــا باید به این موضوع مهم توجه داشــته 

باشند.
این مسوول ادامه داد: طبق قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن و جانبازان تمامی مکان های 
دولتی و غیردولتی همچنیــن بناهای تفریحی، 
ورزشی موظف هســتند موانع عبور و مرور را 

برای معلوالن رفع کنند.
وی اظهار داشــت: در موضوع ارزیابی ادارات 
دولتی در جشنواره شهید رجایی هدف از دادن 
نمره تخریب ادار ه ای نیست بلکه توجه ویژه به 
معلوالن است که در این راستا تعدادی از ادارات 
وضعیت مناسبی داشــته و معلوالن و جانبازان 

از مراجعه به اداراتی که مناســب سازی در آن 
رعایت شده است رضایت دارند.

سرپرست بهزیستی شهرســتان ابهر با انتقاد از 
بی توجهی برخی ادارات به موضوع مناســب 
سازی ادامه داد: بررســی ها نشان می دهد در 
برخی ادارات که دارای طبقات مختلف هستند 
آسانســور نصب نشــده و همچنین در سطح 
شــهر مشاهده می شــود در مکانهایی که تابلو 
ویژه پارک خودرو برای معلوالن نصب شــده 

خودروهای شخصی پارک می شود که در این 
مورد باید راهنمایی و رانندگی ورود کند.

وی خاطرنشــان کرد: بهزیســتی تالش دارد با 
اقدامات اثربخش و ارائه خدمات متنوع و متعدد 
در راستای کاهش مشــکالت گروه های هدف 

تحت پوشش گام بردارد.
بــه گفته لطیفی، هم اکنون  یــک  هزار و ۵00 
معلول در سطح شهرســتان ابهر دارای پرونده 

حمایتی هستند.

توسط بانک سپه استان زنجان صورت می گیرد؛

تجهیز 10 خانه بهداشت روستایی
سرپرست بهزیستی ابهر:

۸۰ درصد مطب پزشکان در شهرستان ابهر 
نیازمند مناسب سازی است

البته   ســالی دیگر و محرمی دیگر، 
با تفاوت های بســیار. تکیه هایی متفاوت، 

عزاداری متفاوت و نذری های متفاوت.
امسال دیگر پخت نذری و پخش شربت نه 
تنها صواب نیست که شاید موجب حرمان 

نیز گردد.
ولی همیشه محرم اســت در روستایی که 
مردمش از نعمت آب شرب پایدار محرومند. 
چشم مردم روستا به در است که دستی برای 

کمک برسد. 
مشــکل آب شرب روســتا ها بدون کمک 

مردم و فقط بــا بودجه دولتی حل نخواهد 
شد. اجر اخروی سقایی آب برای مردمی که 
در رنجند کمتر از کمک به بیماران سرطانی 
و یا ســاخت فضای آموزشی و بیمارستانی 
نیست. یاری در آبرسانی به روستاییان عزیز 
استانمان همیشه ثواب داشته و دارد. شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجــان از خیرین 
محترم دعوت می نماید تا با مشــارکت در 
طرح های آبرسانی روستاها، محرم امسال را 
سالم برگزار نموده و سالمتی را به عاشقان 

اباعبداله هدیه نمایند.  

محرم و آب 

بیایید سقای هم استانی هایمان باشیم
 علیرضا جزءقاسمی - میرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان

پروژه بند رسوبگیر 
روستای کوهزین افتتاح شد

 بند رســوبگیر روســتای کوهزین با 
اعتبارات صندوق توســعه ملی در هفته دولت 

امسال به بهره برداری رسید.
بابــک کاظمی رییــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیزداری شهرســتان ابهر از افتتاح پروژه بند 
رسوبگیر روستای کوهزین این شهرستان خبر 
داد و گفت: حجم عملیات سنگ و مالت این 

روستا ۸۷0 متر مکعب است.
وی میزان اشتغالزایی مستقیم این طرح را ۴0 نفر 
روز اعالم کرد و افزود: ســال گذشته از محل 
صندوق توسعه ملی حدود ۳۴0 میلیون تومان 
اعتبار تخصیص یافت.کاظمی در ادامه به اهداف 
اجرای این طرح در روستای کوهزین اشاره کرد 
و گفت: تغذیه مصنوعی سفره های زیر زمینی، 
کنتــرل روان آب ها، جلوگیری از جا به جایی 
رسوب های موجود، جلوگیری از سیالب های 
مخرب و کاهش خســارت های ناشی از آن از 

اهداف مهم اجرای بندهای رسوبگیر است.

افتتاح چند طرح آبرسانی 
روستایی در استان زنجان

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: چندین طرح آبرســانی روستایی 
همزمان با هفته دولت در استان زنجان به بهره 

برداری رسید.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: بهره برداری از 
تاسیسات آب شیرین کن در روستای تاتارده از 
توابع بخش افشار در شهرستان خدابنده از جمله 

این طرح ها بود.
وی افزود: برای بهره برداری از این طرح بیش 
از یک میلیارد ریال اعتبار با مشــارکت قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران استان زنجان، 
بخشداری افشــار، دهیاری تاتارده و اهالی این 
روستا هزینه شده است. وی گفت: پیش از این 
دو دستگاه آب شرین کن دیگر نیز در روستاهای 
گنداب و منداق در شهرســتان خدابنده به بهره 
برداری رسیده بود. جزء قاسمی به بهره برداری 
از طرح آبرسانی و تامین آب شرب روستای تک 
آغاج در شهرستان زنجان نیز اشاره کرده و افزود: 
ایــن طرح با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد و 900 

میلیون ریال بهره برداری شد.

خبــر

 سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری زنجان با اشاره به اینکه زنجان 
صاحب مسیر دوچرخه ســواری می شود، گفت: 
مسیر دوچرخه منتهی به مجموعه گاوه زنگ توسط 
حوزه مدیریت ترافیک عالمت گذاری و احیا شده 

است.
بــه گزارش زنــگان امروز، غالمرضــا نظری در 
گفت وگو بــا خبرنگار فارس با اشــاره به اینکه 
یکی از رســالت های ســازمان فرهنگی، توجه به 
موضوعات سالمت و تندرستی شهروندان است، 
اظهار کرد: یکی از طرح های این سازمان در حوزه 
سالمت و ورزش، ایجاد مسیر دوچرخه سواری در 

شهر زنجان است.
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری زنجان با اشــاره به برگزاری جلسات 
هماهنگــی با مســووالن در زمینه ایجاد مســیر 
دوچرخه سواری بیان کرد: با توجه به پیگیری های 

انجام شده بر آن هستیم که در سه ماهه سوم سال 
طرح مسیر دوچرخه سواری را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مسیر دوچرخه سواری 
عالوه بر ســالمت مــردم به کاهــش ترافیک و 
همچنین کاهش هزینه شهروندان نیز کمک خواهد 
کرد، گفت: طبق طرح اولیه قرار است، مسیرهای 
عبور دوچرخه با عالئم و نشانه ها جداسازی شود 
تا دوچرخه  ســواران نیز ماننِد دیگر وسایل نقلیه 
بتوانند در شهر به راحتی آمد و شد کنند و در معابر 
شریانی درجه ۲ شهری دوچرخه باید بتواند مثل 

بقیه وسایل نقلیه به راحتی آمد و شد کند.
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری زنجان ادامه داد: در صورت اســتقبال 
از این طرح بنا داریم، عالوه بر ساخت مسیرهای 
دوچرخه سواری در برخی از معابر، پارکینگ هایی 
را نیز برای افرادی که با دوچرخه شــخصی خود 
در سطح شــهر آمد و شد می کنند، فراهم کنیم تا 

رفت وآمد برای راکبان دوچرخه آسان تر شود.
وی با اشــاره بــه اینکه قبل از اجــرای این طرح 
بنرهــای اطالع رســانی با محتــوای » دو بهتر از 
چهار« در سطح شــهر و عرشه پل ها نصب شده 
اســت، گفــت: امیدواریم با اجرای طرح مســیر 
دوچرخه  سواری و همچنین فرهنگ سازی صورت 
گرفته در این بخش، شهروندان به ویژه رانندگانی 
که تک سرنشــین در سطح شهر آمد و شد دارند، 
در ساعات شلوغ و پرترافیک از دوچرخه استفاده 

کنند.
وی با اشــاره به اینکه مســیر دوچرخه منتهی به 
مجموعه گاوه زنگ توسط حوزه مدیریت ترافیک 
عالمت گذاری و احیا شده است، گفت: این مسیرها 
با همکاری حوزه معاونــت زیربنایی و مدیریت 
ترافیک شهرداری، هیات دوچرخه سواری، پلیس 
راهور و خانه اندیشــه مشخص و در سطح شهر 

عملیاتی خواهد شد.

احیای مسیر دوچرخه سواری 
منتهی به مجموعه گاوه زنگ در زنجان

آگهی مزایده اموال منقول مربوط به کالسه 9601001
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9601001 یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 945 د 19 ایران 87 ، سواری، سیستم پژو، تیپ پارس، مدل 1386، رنگ سفید روغنی، استهالک 
طبیعی شماره موتور 12486224571 به شماره شاسی IN – 50345524 متعلق به آقای سید کریم نزاری بازداشت شده و در پارکینگ شهریار مستقر می باشد. در زمان بازدید 
به علت خالی شدن توان باتری، روشن کردن موتور جهت بازدید سیستم قوای محرکه میسر نشد. روغن موتور مطلوب، فاقد آب رادیاتور و ضد یخ در سیستم خنک کننده سطوح 
اتاق و بدنه، دارای خوردگی موضعی گلگیر جلو سمت راست، درب عقب و دور گلگیر عقب سمت راست گلگیر جلو سمت چپ به صورت موضعی فرورفتگی بوده، شیشه جلو ترک 
خوردگی تودوزی، داشبورد سالم، دارای سیستم صوتی، چراغهای جلو و عقب سالم، فرسایش الستیک ها با قابلیت بهره برداری 70 درصد، با رینگ آلومینیوم، دارای زاپاس جک 
و آچار چرخ می باشد. خودرو داری سویچ و اسناد و مدارک طبق استعالم از سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه سنهاب، پایداری بیمه شخص ثالث، تاریخ انقضای بیمه به 
مورخه 1400/1/16 سابقه عدم خسارات دوازده ساله هفتاد درصد تخفیف می باشد. با توجه به وضعیت ظاهری وسیله در صورت راه اندازی و مونتاژ کاری باتری خودرو در ردیف 
خودروهای بهره برداری قرار دارد. به نظر می رسد با توجه به جرم های ایجاد شده در رادیاتور در زمان بهره برداری گذشته، مصرف آب داشته باشد. طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 565.000.000 ریال )پانصد و شصت و پنج میلیون ریال( ارزیابی شده، از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه مورخه 99/6/26 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در 
زنجان- خیابان کارگر )صفا( کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 565.000.000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
متقاضیان خرید ده درصد از مبلغ پایه مزایده را طی یک فقره چک تضمین شده بانک ملی با شناسه ملی اداره 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان کارسازی 
نموه و آن را ارایه و مابه التفاوت مبلغ فروش را به ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده زاید بر پایه مزایده نقدا وصول خواهد شد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: روز سه شنبه تاریخ 99/6/11
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اســتان زنجان گفت: شنا در ســد میرزاخانلوی 
شهرســتان طارم جان شــناگر جوان ۴۶ ساله را 

گرفت.
غفور آقاجانلو در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا، 
افزود: شامگاه شنبه /هشــتم شهریور ماه جاری/ 
مصادف با تاسوعای حسینی، این جوان به همراه 
برادران خود برای شــنا وارد ســد و دچار غرق 

شدگی شد.
وی اظهار داشت: تیم نجات غریق غواصی هالل 
احمر استان زنجان مستقر در پایگاه تهم - چورزق 
به محض اطالع از حادثه غرق شــدگی بالفاصله 
عازم محل شدند اما تاریکی هوا مانع از جستجو 

برای یافتن جسد شد.
آقاجانلو افزود: صبح یکشــنبه عوامل تیم نجات 
غریق غواصی هالل احمر، عملیات جستجو برای 
پیدا کردن جســد جوان غرق شده را آغاز کرده و 
پس از حدود چهار ساعت، پیکر مرد غرق شده را 

از زیر آب بیرون کشیدند.  
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: سد میرزاخانلو شهرستان طارم که در 
آبیاری منطقه مورد استفاده قرار می گیرد همواره 
گل آلود بــوده و از طرفی نیــز وجود عوارض 
طبیعی همچون درختان باعث می شود تا عملیات 

جستجوی جسد، چندین ساعت طول بکشد.  
آقاجانلو، یادآور شد: در چهار ماه نخست امسال، 

چهار نفر بر اثر شنا در سدها و رودخانه های این 
اســتان جان خود را از دست دادند که این نشان 
دهنده تهدید و خطر جــدی در اینگونه محل ها 
است که توصیه می شود از این کار به جد اجتناب 

شود.
۲1 تیر ماه امسال، جســد یک جوان ۳0 ساله از 
ســد تهم زنجان بیرون کشیده شد که این جوان 
به تنهایی به سد رفته به هنگام شنا غرق شده بود.

19 تیر ماه امســال نیز جوانی حدود ۲1 ساله از 
اهالی روســتای کوهکن و جوان دیگری/ 1۷ تیر 
ماه/ از اهالی روستای سانسیز در شهرستان طارم 
حین شــنا در رودخانه قزل اوزن جان خود را از 

دست دادند.

1۲ اردیبهشت ماه نیز یک جوان ۳0 ساله از اهالی 
شهرســتان خرمدره  به همراه یکی از دوستان و با 
استفاده از قایق، مشغول صید ماهی بود که ناگهان 

به درون ســد کینه ورس شهرســتان ابهر افتاد و 
به دلیل ناآشــنایی با فن شــنا، به زیر آب رفت و 

جسدش یک روز پس از غرق شدگی پیدا شد.

شنا در سد میرزاخانلوی طارم قربانی گرفت

  یادداشت



سه شنبه 11 شهریور ماه  1399 / نمره 600 / سال سوم

اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

19:43

اذان مغرب

20:02

نیمه شب

00:31

اذان صبح فردا

5:19

طلوع صبح فردا

6:48

وضعیت آب و هوای زنجان:

16
34

رد تنگ نظر سعه ی صاحبنظری نیست
با شب رپگان ، جوره خورشیدوری نیست

آن را هک تجلی است رد آهنیی ی اترخی
رد شیشیه ی ساعت هچ غم ار جلوه گری نیست ؟

ره توشیه ی زره سو نستانیم هک ما را
با ره هک رد این راه سر همسفری نیست

رد ما عجبی نیست هک جز عیب دنیبن
آن را هک هنر چیه هب جز بی هنری نیست

اینان همه نو دولت عیش گذرانند
ما دولت عشقیم هک دورش سپری نیست

سوزی هک ردون دل ما می وزد این بار
کوالک شباهن است نسیم سحری نیست 

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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به سود شماستبه سود شماست

چامسکی: 
جهان در تاریک ترین 

برهه تاریخ خود قرار دارد
 فیلســوف و تاریخ دان 
مطرح آمریکایی با تاختن دوباره 
به مواضع دونالد ترامپ در زمینه 
تغییرات  اتمــی،  تهدید جنگ 
اقلیمی و وضعیت شیوع کرونا 
هشدار داد، جهان در تاریک ترین 

دوره خود قرار دارد.
نوام چامســکی، فیلســوف و 
با  آمریکایی  مطــرح  تاریخ دان 
هشــدار درباره چندین بحران  
شــدید و همزمان در جهان شــامل تهدید جنــگ اتمی، تغییرات 
اقلیمی، همه گیری بیماری کووید-19، رکود اقتصادی و آشوب ها و 
اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا اعالم کرد، جهان در تاریک ترین 

برهه تاریخ خود قرار دارد.
وی در گفتگو با پایگاه »هیل« هشدار داد، در برهه کنونی شاهد تالقی 
بحران های شدید هستیم شامل تهدید جنگ اتمی، تغییرات اقلیمی، 
یک همه گیری رو به افزایش، رکود اقتصادی و ناآرامی های نژادی 

در ایاالت متحده آمریکا«.
چامســکِی 91 ســاله ادامه داد: »این یک لحظه بی نظیر در تاریخ 
بشریت اســت. هرگز در تاریخ بشریت لحظه ای که چنین تالقی 
همزمان بحرانها وجودد داشــته باشد، نبوده است و باید خیلی زود 
درباره آنها تصمیمالتی گرفته شود و امکان به تاخیر انداختن وجود 

ندارد«.
این تحلیلگر و فعال مخالف جنگ، به شدت از مواضع دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا در زمینه خروج از معاهدات کنترل تسلیحاتی 
انتقــاد کرد و گفت: »)ترامپ( به طــور نظام مند در حال برهم زدن 
ترتیباتی اســت کــه میزانی از دفاع در برابر جنــگ اتمی را فراهم 

می کردند«.
وی افزود: »کارشناسان ارشدی از قبیل ویلیام پری وزیر دفاع اسبق 
)آمریکا( که بدون اغراق باید او را آدم بسیار محافظه کار و مطلع در 
زمینه این موضوعات خواند، استالل کرده که تهدید )جنگ اتمی( 

هم اکنون بیشتر از تهدید زمان جنگگ سرد است«.
ویلیام پری وزیر دفاع پیشین آمریکاپیشتر با انتشار یک یادداشت در 
پایگاه هیل درباره تهدید وقوع جنگ اتمی در نتیجه سیاستهای دولت 
ترامپ در خروج از معاهدات کنترل تسلیحاتی از قبیل معاهده منع 

آزمایش موشکهای دوربرد هشدار داده بود.
چامســکی درباره وضعیت جاری در جهــان در نتیجه همه گیری 
ویروس کرونا گفت: »ما با یک هزینه وحشتناک از این همه گیری 
بیرون خواهیم آمد اما از آب شــدن یخ های قطب شــمال بیرون 

نخواهیم آمد چرا که تاثیرات این موضوع دائمی است«.
وی افزود: »تنها چند دهه باقی مانده که ما خواه بتوانیم این موضوع را 
سازماندهی کنیم که آیا امکان بقای بشر روی زمین وجود دارد یا در 

برابر تهدید فاجعه زیست محیطی به شکست تن دهیم«.
این تاریخدان مطرح پیش از این درباره رییس جمهور آمریکا گفته 
بود: »ترامپ به شــکل غیر قابل انکاری بدترین جنایتکار در تاریخ 
است. تاکنون چهره ای در تاریخ سیاسی وجود نداشته که تا این حد 
با اشــتیاق، خود را وقف نابودی پروژه های زندگی نظام مند بشر در 

آینده نزدیک کرده باشد.

حزن تعزیه خوان ارمغان خانه در محرم امسال 
عکس : مهدی رفیعی | اختصاصی زنگان امروز

   به انتخاب سردبیر

سریال های جدید شبکه های 
تلویزیونی در دهه دوم محرم

 در دهــه دوم ماه محرم 
سریال های »سرزده«، »بوم و بانو« 
و »زمین گرم« از شبکه های یک، 

دو و سه پخش می شود.
در دهه دوم محرم سریال های 
جدید ســرزده، بــوم و بانو و 
زمین گــرم در کنداکتور پخش 
شــبکه های یک، دو و سه قرار 

می گیرد.
»سرزده« در شبکه یک

سریال 9 قسمتی سرزده از 11 شهریور ماه هر شب ساعت ۲۲:1۵ از 
شبکه یک پخش می شود.

این ســریال به کارگردانی بهادر اسدی در شرایط کرونایی ساخته 
شــده است و سعی شده درباره ویروس کرونا اطالع رسانی شود و 
ســریالی به روز در باره پلیس و یــگان ویژه و مواردی مثل توبه و 

بخشش است.
داستان این ســریال درباره دو دوست است. اصالن و رضا دوستان 
دوران جوانی و رقبای کشــتی با چوخه بوده اند که دست روزگار 
مســیر آن ها را از یکدیگر جدا کرده، رضا پلیس شــده و اصالن به 

کارهای خالف کشیده شده است.
رویا میرعلمی، مریم مومن، بهرنگ علوی، علی انصاریان و ... در این 

سریال به ایفای نقش پرداخته اند.
»بوم و بانو« در شبکه دو

ســریال بوم و بانو در ۴۰ قسمت، از نیمه دوم شهریور ماه ساعت 
۲1:۳۰ روی آنتن می رود.

این ســریال به کارگردانی ســعید ســلطانی و تهیه کنندگی آرمان 
زرین کوب آماده پخش از آنتن می شود.

در خالصه داســتان بوم و بانو آمده اســت: در روزهایی که عشق 
رهروان محرم به مسلخ برده می شــود و شورشان به یغما می رود، 
عشقی بی آالیش سر بر می آورد که در دل طوفان بالیای زمانه به ابتال 
کشــیده می شود و در سایه تزویر و فریب بدخواهان تا مرز نابودی 
می رود، اما در واپسین لحظات، چون سیمرغی از میان خاکستر برمی 
خیزد... مســعود رایگان، بهنام تشکر، مهدی احمدی، دیبا زاهدی، 

ساغر قناعت و... از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.
»زمین گرم« در شبکه سه

سریال زمین گرم از امشب، 1۰ شهریور ماه ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه 
سه سیما پخش می شود.

سریال زمین گرم به کارگردانی و نویسندگی سعید نعمت اله و تهیه 
کنندگی محمدرضا شفیعی، در ۳۰ قسمت در شب های محرم روی 

آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.
در خالصه داستان زمین گرم که مضمونی اجتماعی ـ مذهبی دارد، 
آمده است: بعد از ســال ها بی خبری دو برادر از هم، برادر بزرگ تر 
که آخرین ساعات حیات خود را پشت سر می گذارد به سراغ برادر 
کوچک تر می رود تا وصیت کند؛ وصیتی که زندگی برادر کوچک را 

دستخوش چالشی بزرگ می کند...
مرجان شیرمحمدی، علیرضا خمسه، اصغرهمت، نادر فالح، کامران 
تفتی، دنیا مدنی، علیرضا آرا، مارال فرجاد، شــیوا ابراهیمی، صادق 
برقعی، ندا عقیقی، مرتضی درویش زاده، مســعود شریف، علیرضا 

اولیایی، وحید فعال در زمین گرم بازی کرده اند.

  خبرهای فرهنگی

 هرسال، سال تحصیلی جدید از اول مهرماه 
آغاز می شد، اما امسال تداوم بحران کرونا آغاز سال 
جدید تحصیلــی را پیش انداخته و رنگی از خطر 

بخشیده است.
به گــزارش فرارو، با توجه به مصوبه ســتاد ملی 
مدیریت کرونا، فعالیت رســمی مدارس در سال 
تحصیلی جدید به صورت حضوری و غیرحضوری 

آغاز خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش ســه ســناریو را برای 
بازگشایی مدارس از 1۵ شهریور 99 در نظر گرفته 
است که هر کدام از این سناریو ها برای وضعیت های 
مختلف شــهر ها در رابطه با شیوع ویروس کرونا 

طراحی شده است.
سناریوی اول: وضعیت سفید

سناریوی اول در صورتی اتفاق می افتد که شرایط 
سفید باشد. این سناریو غیر محتمل ترین سناریوی 
قابــل پیش بینی اســت که در این صورت ســال 
تحصیلی از 1۵ شهریور 99 با حضور دانش آموزان 

در مدارس همانند سال های قبل آغاز می شود.
سناریوی دوم: وضعیت زرد

ســناریوی دوم که ســناریوی محتملی است این 
اســت که با وضعیت زرد مواجه باشــیم. در این 
صورت حضور دانش آموزان از 1۵ شــهریور 99 
در مدارس با رعایت پروتکل های دقیق بهداشــتی 
و تعداد کنترل شــده دانش آموزان در کالس های 
درس و رعایــت کامل فاصله فیزیکی خواهد بود. 
در این صورت، تعطیلی پنج شنبه ها لغو می شود و 
مدارس  به صــورت زوج و فرد میان تعداد دانش 
آموزان کالس تقســیم می گردد. دانش آموزان در 
روزهایی که در مدرسه حضور ندارند می توانند به 

صورت غیر حضوری تکالیف خود را انجام دهند یا 
از آموزش های غیر حضوری استفاده کنند.

سناریوی سوم: وضعیت قرمز
در شرایطی که به دلیل قرمز بودن وضعیت هر شهر، 
در مقاطعی از سال تحصیلی ستاد کرونا اجازه حضور 
دانش آموزان ســر کالس را صادر نکند، سناریوی 
سوم اجرا می شود که آموزش کامال مجازی است. 
حال ممکن اســت این مقاطع یک ماه یا یک هفته 
باشد و یا در برخی مناطق این محدودیت گذاشته 

شود و در منطقه دیگر محدودیتی نباشد.
عالوه بر این، وزارت آموزش وپرورش شــیوه نامه 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1۳99-1۴۰۰ 
را با توجه به تداوم شــیوع کرونــا روز ۲۵ مرداد 
به ادارات کل اســتان ابالغ کرده و در آن طبق هر 
وضعیت دستورعمل مسوولین مدرسه را تعریف 

کرده است.
به گــزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش وپرورش، با توجه به ادامه دار بودن 
شــیوع بیماری کووید 19 در آغاز سال تحصیلی 
جدید و لزوم در نظر گرفتن فرض های متفاوت و 
اقدامات متناسب در وضعیت های سه گانه )سفید- 
زرد - قرمز(، از سوی آموزش وپرورش شیوه نامه 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1۳99-1۴۰۰ 

به ادارات کل استان ابالغ شد.
بــر پایه بند هایی از این شــیوه نامه حضور مداوم 
و فعال مدیر و تمام همکاران در شــبکه آموزش 
دانش آموزی شاد به عنوان بخشــی از محیط کار، 
شناسایی، ثبت نام، آموزش و نگهداشت تمام دانش 
آموزان مدرســه و عضویت آن ها در شاد، اصالح 
اطالعات و مشــخصات همکاران و دانش آموزان 

مدرسه در سناد برای تشکیل کالس ها در بستر شاد، 
تعیین روش دسترســی دانش آموزان به هر یک از 
روش های آموزشی متناسب با شرایط و اقتضائات 
هرکدام از آن ها، پایش مستمر کیفیت ارتباط و تعامل 
دانش آموزان با معلمان و دبیران و کنترل مستمر و 
مداوم جریــان آموزش تک تک دانــش آموزان با 
روش های ذکرشده در وضعیت های سه گانه، تعامل 
و ارتباط بین خانواده ها و دانش آموزان با اســتفاده 
از فرصت های مختلف حضوری، غیرحضوری و 
مجازی، ضدعفونی مستمر کالس ها، سرویس های 
بهداشــتی و محیط مدارس با مشــارکت اولیا و 
نهاد های مســوول، نظارت بر وضعیت بهداشتی 
سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی و توجیه 
والدین، تعامل مستمر با راهبران آموزشی، کارشناسان 
معین و مسووالن ادارات آموزش وپرورش وحضور 
مستمر مدیر و کارکنان اجرایی مدرسه در محل کار 
در تمام روز های کاری هفته در تمام و وضعیت ها 
به عنوان شــرح وظایف مدارس در سال تحصیلی 

جدید در نظر گرفته شده است.
براین اساس مدیران موظف هستند در تنظیم قرارداد 
ســرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و نوآموزان 
پیش بینی هــای الزم در بــاره آثار ناشــی از تغییر 
احتمالی وضعیت سفید، زرد و قرمز در ضمن سال 

تحصیلی مورد توجه قرار دهند.
بر پایه این شیوه نامه در وضعیت زرد و در صورت 
ضرورت تقسیم دانش آموزان و نوآموزان یک کالس 
به دو گروه به منظور رعایــت فاصله گذاری الزامی 
است. مدیر مدرسه موظف اســت دانش آموزان و 
نوآموزان هر کالس را با توجه به مســاحت کالس 
و تعداد دانش آموز و نوآموز به گونه ای توزیع کند که 

حفظ حداقل فاصله مورد انتظار مطابق پروتکل های 
بهداشتی امکان پذیر باشد بنابراین ممکن است در 
وضعیت زرد مدارس با حضور تمام یا بخشــی از 
دانش آموزان و نوآموزان دایر باشند در این صورت 
الزم است؛ مدیران مدارس از سامانه شاد برای انجام 
فعالیت ها و تکالیف درسی نوآموزان یا دانش آموزان 
با نظارت و هدایت والدین و ارائه بازخورد توسط 
معلمان آن ها استفاده شود و در زنگ تفریح در شرایط 
آموزش های حضوری تراکم دانش آموزان و نوآموزان 
را در رفت وآمــد در حیاط مدرســه کاهش دهند. 
همچنین در وضعیت قرمز فعالیت های آموزشی و 
تربیتی به صورت مجازی در سامانه شاد یا با استفاده 
از دیگر روش ها متناسب در تمام روز های هفته انجام 
می شــود در این وضعیت حضــور و غیاب دانش 
آموزان و نوآموزان، ارائه درس جدید، ارزشــیابی، 
تعیین تکالیف و دیگر فعالیت های مرتبط با فرآیند 

آموزش و یادگیری در سامانه شاد استمرار می یابد.
بــا این که آمــوزش و پــروش ســعی دارد تا بر 
بازگشایی مدارس طبق وضعیت هر استان و رعایت 
پروتکل های بهداشتی را مورد تأکید قرار دهد، اما 
خانواده ها همچنان نگران ســالمتی فرزندان خود 
هستند. در این باره پرسش اینجاست که آیا رعایت 
این پروتکل ها از خطر بازگشایی مدارس می کاهد؟

مینو محرز متخصص عفونی وعضوستاد ملی مقابله 
با کرونا در گفتگو با فرارو گفت: ما همچنان نگران 
بازگشایی مدارس هستیم. باالخره تعداد زیادی بچه 
همراه با اولیا خود به مدرسه می آیند و تجمع ایجاد 
می کنند آن هم دراین شــرایط؛ بایــد دید ما به آن 

درجه ای رسیدیم که مدارس باز شوند.
وی افــزود: وزارت بهداشــت اگر صــالح بداند 

مدارس باز می شــود. مســوولین امر ممکن است 
بگویند ان شــاءاله با رعایت پروتکل بهداشــتی 
بازگشایی مدارس عملی اســت. در این صورت 
باید تعداد کمتری دانش آموز به مدرســه بروند و 
آموزش از راه دور را بیشــتر کنند این مسئله بسیار 

مهمی است.
او ادامه داد: اگر مثل برنامه های اروپا و آمریکا همه 
جا بســته باشــد باید امکانات آموزش از راه دور 
و اســتفاده از فضای مجازی فراهم شود. امروز با 
اوضاعــی که کرونــا به وجود آورده اســت همه 
کشور ها باید مجهز شود تا کار کردن و آموزش از 
راه دور میسر شود. باید سیسنم اینترنتی قوی باشد 
و قطع نشود تا خدمات به درستی ارائه شود. سخت 

است تا مردم عادت کنند. بخصوص برای بچه های 
کوچکتر مدرسه رفتن یک تفریح است و این طوری 
سخت است، اما نمی دانیم چطور باید با آن کنار آمد 
باید دید پروتکل هایی که می دهند چه می شود، اما 

در کل هر چه تجمع کمتر بهتر.
محرز در نهایت گفت: بازگشــایی مدارس به این 
بســتگی دارد که تا آن زمان موقعیت ما در مقابله 
با کرونا چطور باشد. اگر همین طوری سیر نزولی 
داشته باشیم یک برنامه است، اما اگر بعد از کنکور و 
آیین محرم شیوع کرونا اوج بگیرد در چنین شرایطی 
درست نیست مدارس را به عنوان مکان تجمع آن 
هم در سراسرکشور بازگشایی کرد. باید دید اوضاع 

در روز های آینده چطور خواهد شد.

مینو محرز پاسخ داد

بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل بهداشتی از خطر می کاهد؟ 

میراث فرهنگــی،  وزیــر    
گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: 
بر پایه نشســت کمیســیون اقتصادی 
هیئت دولت، معافیت ماده 1۴۲ قانون 
مالیات های مستقیم به قوت خود باقی 

ماند.
علی اصغر مونســان  اعالم کرد: بر پایه 
ماده 1۴۲ قانون مالیات های مســتقیم، 
درآمــد کارگاه های فرش دســتباف و 
صنایع دستی و شــرکت های تعاونی و 
اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت 

مالیات، معاف هستند.
او افزود:  در شــهریور ســال گذشــته 
پیش نویس الیحه اصالح معافیت های 
مالیاتی مســتقیم توسط ســازمان امور 
مالیاتی تهیه و به کمیســیون اقتصادی 
هیئت دولت ارسال شــد تا ماده 1۴۲ 
قانون مالیات های مستقیم حذف شود، 
به همین منظور برای حذف نشدن آن 
با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 

رایزنی هایی انجــام دادیم. همچنین با 
وزیــر اقتصاد و امــور دارایی و معاون 
اول رییس جمهوری در این زمینه مکاتبه 

کردیم.
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری 
بیــان کــرد: معاون  و صنایع دســتی 
صنایع دستی در نشست ای که با معاون 
حقوقی و معاون اقتصادی وزارت امور 

اقتصــاد و دارایی برگزار شــد، مراتب 
اعتراض خود را نســبت به حذف ماده 
1۴۲ اعالم کرد و قرار شد در پیش نویس 
موردنظر، معافیت ماده 1۴۲ به قوت خود 
باقی بماند، به همین منظور سازمان امور 
مالیاتــی متن پیش نویس الیحه خود را 
برای اشخاص حقیقی تا سقف ۲میلیارد 

ریال درآمد ساالنه اصالح کند.

او تصریــح کــرد: پــس از برگزاری 
نشســت های متعدد کارشناســی و با 
تالش های مستمر و پیگیری های جدی 
معاونت صنایع دســتی، صبح امروز در 
نشست کمیسیون اقتصادی هیئت دولت 
مصوب شد تا معافیت ماده 1۴۲ قانون 
مالیات های مستقیم به قوت خود باقی 
بماند، این موضــوع از مطالبات اصلی 
و دغدغه های جــدی ذی نفعان حوزه 
صنایع دستی کشور بوده و پرداختن به 

آن از اولویت های وزارتخانه است.
 مونسان افزود:  خوشبختانه با تصویب 
این مصوبه دغدغه کارگاه های تولیدی 
صنایع دستی برطرف می شود. همچنین 
با توجه به اینکه در ســال جهش تولید 
پرداختن به موضوعات صنایع دستی و 
رفع مشــکالت هنرمندان و صنعتگران 
به ویژه در دوران کرونا جز اولویت های 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی قرار دارد.

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی :

تولیدکنندگان صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف ماندند
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 صنعــت گردشــگری ایران در ســال ۹۸ 
علیرغم تعطیلی ها و ممنوعیت های سفر خارجی به 
دلیل شیوع کرونا در ماه های پایانی، نسبت به سال 
قبل از آن با رشد ۱۱ درصدی مواجه شد، در حالی 

که این رقم در جهان پنج درصد بود.
ولی تیموری با تشریح دستاوردها و عملکرد حوزه 
گردشگری کشور در چند سال گذشته و با بیان این 
که صنعت گردشگری به منابع استراتژیک کشورها 
تبدیل شده است، به خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت: 
کشورها در صنعت گردشگری رقابت های منطقه 

ای و بین المللی با یکدیگر دارند.
وی همچنین با بیان تصویری از گردشــگری بین 
المللی در یک ساله گذشته گفت: در طول یک سال 
گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در عرصه بین 
المللی سفر رفته و حدود یک و نیم تریلیون دالر 
 GDP خرج کردند که این عدد ۱۰.۴ درصد سهم

جهان است.
معاون وزارت میراث فرهنگی در ادامه با اشــاره 
به رشــد ۲.۵ رشد اقتصاد در عرصه جهانی گفت: 
متوسط رشد گردشگری یک درصد بیش از رشد 

اقتصادی یعنی ۳.۵ درصد بوده است.
او با اشــاره به این که در سال های گذشته به طور 
متوســط از میان هر ۱۰ شــغلی که ایجاد می شود 
یکی از آنها مرتبط با گردشگری بود، گفت: شتاب 
گردشــگری در ۵ سال گذشته به میزانی بود که از 
هر ۵ شــغل جدید یکی از آنها وابسته به صنعت 
گردشــگری بود بنابراین می تــوان گفت که این 

نمایی از شتاب گردشگری در سطح جهان است.
معاون گردشگری کشــور با اشاره به آمار اعالمی 
در سایت شــورای عالی جهانی سفر و مسافرت 
درباره گردشــگری ایران گفت: این ارگان مستقل 
که خصوصی نیز هست، اعالم کرده تاثیر مستیم و 
غیر مستقیم گردشگری بر GDP ایران ۶.۵ درصد 

است.
فعالیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در 

صنعت گردشگری ایران
وی گفت: یــک میلیــون ۳۴۴ هزارنفر در حوزه 
گردشگری کشور مشغول فعالیت هستند و پولی 
که گردشــگر خارجی بر پایه آمار جهانی در ایران 

خرج می کند یک هزار ۳۵۰ دالر است.
تیموری گفــت: بر پایه پیش بینی های شــورای 
جهانی سفر و مسافرت آمار گردشگری ورودی به 
ایران در سال ۲۰۱۹، شش و میلیون نفر تخمین زده 
شده ولی آمار ورودی گردشگر ما هشت میلیون و 

۸۰۰ هزار نفر و بیشتر از پیش بینی  ها شد.
وی با بیان این که از ســال ۸۷ روند گردشــگری 
رو به رشد بود اما شتاب زیادی نداشت، گفت: با 

شروع دولت دوازدهم جهش زیادی به وجود آمد.
رشد گردشگری ایران در مقایسه با جهان

تیموری گفت: در ســال ۹۵ چهار میلیون و ۹۰۰ 
هزار نفر، در ســال ۹۶ پنج میلیــون و ۱۰۰ هزار 
گردشگر و در سال ۹۷ هفت میلیون و ۸۰۰ هزارنفر 
گردشــگر خارجی وارد ایران شدند و درحالی ۹ 
ماه اول ســال ۹۸ هشــت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
گردشگر خارجی به ایران آمدند که در سه ماه آخر 
ســال گردشگر وارد کشور نشد. اما آمار گردشگر 
ورودی به ایران نشــان می دهد هر ســاله جهش 

ورود گردشگر داشتیم.
تیموری افزود: رشد گردشگری ایران در سال ۹۷ 
نســبت به ســال پیش از آن ۵۲ درصد بوده و در 
سال ۹۸ نسبت به سال قبل با وجود اتفاقات بدی 

که برای کشور افتاد باز رشد ۱۱ درصدی داشت.
وی گفت: در حالی که رشــد گردشــگری جهان 

حدود ۵ درصد بوده است..
سیاست توزیع سفر اجرایی شد

تیموری درباره سیاست توزیع سفر داخلی گفت: 
برای اجرایی شدن سیاست توزیع سفر، مسیرهای 
گردشــگری نیاز به تنوع محصوالت گردشگری 
داشت از این رو بر روی گردشگر سالمت، طبیعت 
گردی، گردشــگری کشــاورزی، معدن و دریایی 

سرمایه گذاری و تمرکز شد.
تنوع محصوالت، کمک به توزیع گردشگر

وی تمرکز بر گردشگری استان های محور شمال 
غرب کشور را یکی دیگر از سیاست های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری نام برد، افزود: در این 
برنامه به جز برنامه ها خودمان از آژانس همکاری 

بین المللی ژاپن کمک گرفتیم.
تیمــوری درباره یکــی دیگــر از برنامه ها برای 
توزیع ســفر با ســازمان برنامه و بودجه خبر داد 

و گفــت: برنامه توســعه طرح گردشــگری در 
استان های کرمانشــاه، ایالم، همدان و لرستان در 
حال انجام است. وی توســعه بوم گردی ها را از 
دیگر سیاست ها برای توزیع سفر دانست و گفت: 
روستاهای دوردست با ایحاد اقامت های بوم گردی 
به حوزه جاذبه های گردشــگری افزوده شــد و 

گردشگران زیادی را جذب کرد.
دولت دوازدهم و برنامه محور شدن گردشگری

تیموری با بیان این که در دولت دوازدهم به جرات 
می توان اعالم کرد گردشــگری در کشــور برنامه 
محور شــد، اضافه کرد: برای نخســتین بار سند 
راهبردی گردشــگری در سطح دولت به تصویت 
رسید که شاید پس از انقالب کار بی سابقه ای است.
معاون گردشــگری اضافه کرد: به موازات تدوین 
و تصویب این برنامه راهبردی برنامه ملی توسعه 
گردشــگری داخلی با همکاری ســازمان جهانی 

گردشگر ســازمان یونسکو حدود یک سال است 
که آغاز شده که نقشه راه توسعه گردشگری کشور 

است.
تیموری با اشــاره بــه این که در برنامه ســوم و 
چهارم توسعه کشور تکلیف بر تهیه حساب های 
اقماری گردشگری بود ولی انجام نشده بود، گفت: 
باالخره این کار به کمک مرکز آمار کشور و بانک 
مرکزی نوشته شد و هم اکنون در حال اجرا است. 
از این پس با کمک حســاب های اقماری جایگاه 

گردشگری در اقتصاد و اشتغال مشخص می شود.
نظام جامع آموزش گردشگری در حال تدوین 

است
وی درباره تهیــه و تدوین نظــام جامع آموزش 
گردشگری کشور گفت: فاصله ای بین دانشگاه و 
صنعت ایجاد شــده بود که بــا تدوین نظام جامع 

آموزش این فاصله به حداقل رسیده است.

معاون گردشــگری کشــور گفت: هــم اکنون با 
همکاری وزارت علوم در حال تدوین سرفصل های 
آموزشی حوزه گردشگری برای دوره های لیسانس، 
فوق لیســانس و دکترا هســتیم. تا افرادی که از 
دانشگاه فارغ التحصیل می شوند راحت تر بتوانند 

در صنعت گردشگری کشور شروع به کار کنند.
تیموری با بیان این که کیفیت خدمات گردشگری 
بسیار با اهمیت اســت،  گفت: با توجه به سالیق 
گردشــگران به ســمت افزایش کیفیت خدمات 
حرکت کردیم تا خدمات ارائه شــده رقابت پذیر 
با دیگر تاسیسات گردشگری در کشورهای منطقه 

باشند.
به گفته وی گردشگری صنعت انسان محور است 
و اگر تمام خواست  روحی گردشگری تامین نشود 
دیگر عالقه ای برای بازگشــت و تجربه دوباره را 

ندارد.
وی افزود: اگر گردشگر تجربه خوبی داشته باشد 
می تواند بین ۸ تا ۱۳ مشتری دیگر را به این محل 
بفرســتد و البته برعکس آن نیز ممکن است یعنی 
اگر گردشگری ناراضی بر گردد بین ۸ تا ۱۶ نفر را 

متقاعد می کند که نباید به آنجا سفر کنند.
وی یکی دیگر از تکالیف گردشــگری در برنامه 
ششم توســعه را واگذاری تصدی گری به بخش 
خصوصی اعالم کرد و افزود: وزیر گردشــگری 
تصدی گری امــور را در قالب بخشــنامه ای در 
شهریورماه سال گذشته به تشکل های خصوصی 

حرفه ای واگذار کرد.
کمک فنی اتحادیه اروپا برای تدوین برنامه ملی 

توسعه گردشگری
تیموری تشــکیل اتاق فکر گردشگری را یکی از 
اتفاق های خوب برای این حــوزه ارزیابی کرد و 
گفت: نخبگان گردشگری در فرایند تصمیم گیری 
و تصمیم سازی حوزه گردشگری بزودی تاثیرگذار 
می شــوند، این اتاق فکر در سطح ملی عملیاتی 
شده است و مدیران بخش دولتی و خصوصی اتاق 

فکری در اختیار خواهند داشت.
وی با اشــاره به تحریم های ظالمانه گسترده علیه 
ایران گفت: گردشــگری در این تله گرفتار نشد 
و ما همچنان با ســازمان و ارگان های بین المللی 
به همکاری هایمان ادامه خواهیم داد و با ســازمان 
جهانی گردشگری،  یونســکو، سازمان همکاری 

اسالمی و مرکز تجات جهانی همکاری می کنیم.
تیموری گفــت: در حالی که با غرب چالش هایی 
داریم از محــل کمک های فنی اتحادیه اروپا برای 
نهایی شــدن برنامه ملی توسعه گردشگری کشور 
کمک می گیریم، گردشگری به مولفه رقابت منطقه 

ای و بین المللی تبدیل شده است.

رشد ۱۱ درصدی گردشگری ایران در مقایسه با جهان
  نظام جامع آموزش گردشگری در حال تدوین است

 شــهردار ابهر گفت: علی رغــم افزایش 
قیمت قیر، ۱۰ هزار تن آسفالت در معابر اصلی و 

کوچه های شهر ابهر پخش شده است.
محمدرضا ذوالقدری ها در گفت وگو با ایســنا، با 
تبریک هفته دولت و گرامی داشــت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر، افزود: شــهرداری ابهر 
همچون ســال های قبل همزمان بــا هفته دولت، 
پروژه های مختلفی را افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد 

کرد.
وی با اشــاره به مهم ترین پروژه های شــهرداری 
ابهر در ایــن روزها، تصریح کــرد: از مهم ترین 
پروژه ها که جزو مطالبات مردم این شهر نیز بود، 
می توان به افتتاح فاز دوم بازطراحی و ساماندهی 
پارک پردیس و نیز افتتاح ســه پارک محله ای در 

حسین آباد و شهرک گلسار اشاره کرد.
این مســوول از کلنگ زنی سه پروژه مهم در این 
روزها نیز خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها شامل 
کلنگ زنی اســتخر سرپوشیده، ساختمان اداری - 
تجاری و بهداشتی شریف آباد و ساختمان خدماتی 

- اداری خیابان ۱۷ شهریور است.
شهردار ابهر با بیان اینکه بازطراحی پارک پردیس 
یکی از پروژه هایی است که از سال های قبل آغاز 
شده است، ادامه داد: فاز اول این پروژه در سال ۹۷ 
به بهره برداری رسید و فاز دوم نیز از سال گذشته 
آغاز و امسال همزمان با هفته دولت به بهره برداری 

می رسد.
وی با اشــاره به اهمیت ایــن پارک ها و فضای 
تفریحی برای شــهروندان ابهری و نیز مطالبات 
آن ها در این زمینه، عنوان کرد: اســتقبال خوبی از 
ساماندهی فاز نخست این پروژه توسط شهروندان 

به عمل آمد.
ذوالقدری ها با بیان اینکه فاز دوم پروژه، قســمت 
غربی پارک پردیس را شامل می شود، یادآور شد: 
فضایــی که در این فاز زیر عملیات عمرانی رفته، 
نزدیک به ۲.۵ هکتار است که شامل ۸۰۰۰ مترمربع 
پارکینگ، آمفی تئاتــر با ظرفیت بیش از ۱۵۰ نفر، 
زمین های بازی، بسکتبال، نمازخانه، سرویس های 

بهداشتی و احیای فضای سبز است.
این مســوول با اشــاره به اینکه ساخت استخر 

سرپوشــیده، از دیگر مطالبات شهروندان ابهری 
از شــهرداری بود که هم زمان با هفته دولت این 
پروژه در خیابان طالقانی شمالی و در ناحیه شناط 
کلنگ زنی خواهد شد، بیان کرد: این پروژه دارای 
زمینی به مســاحت ۴۶۰۰ مترمربع است که برای 
آغاز عملیات اجرایی آن ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار 
در ســال کنونی در نظر گرفته شده که امیدواریم 
با همراهی خیرین و یا جذب ســرمایه گذاران در 

کوتاه ترین زمان، اجرا و به بهره برداری برسد.
شهردار ابهر با اشاره به کلنگ زنی ساختمان اداری-
تجاری و بهداشــتی شریف آباد با اعتباری بالغ بر 
۴۰۰ میلیون تومان در میدان مرکزی این ناحیه، ابراز 
کرد: پیمانکار این پروژه نیز جذب شده و بالفاصله 

پس از کلنگ زنی، آغاز به کار خواهد کرد.
ذوالقدری ها با اشــاره به کلنگ زنی ســاختمان 
اداری - خدماتی خیابان ۱۷ شهریور، متذکر شد: 
این ســاختمان دو منظور بوده و هم به عنوان یک 
ساختمان اداری و هم به عنوان ایستگاه آتش نشانی 

از آن استفاده خواهد شد.
وی، اعتبار در نظر گرفته شــده بــرای این پروژه 
را بالــغ بر ۸۵۰ میلیون تومان عنوان و اضافه کرد: 
۴۵۰ میلیون تومان  از این اعتبار از طریق اعتبارات 
ملــی و ۴۰۰ میلیــون تومان دیگر نیــز از منابع 
داخلی شهرداری بوده که در زمین ایستگاه سابق 

آتش نشانی عملیات آن اجرایی می شود.
شهردار ابهر، بهسازی و ارتقای روشنایی خیابان های 
طالقانی، بخشی از خیابان بهشتی، بلوار خرمشهر و 
بلوار انقالب را از دیگر پروژه های شــهرداری در 
هفتــه دولت عنوان کرد که با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ 

میلیون تومان اجرا شده است.
وی با اشاره به اهتمام شــهرداری ابهر به اجرای 
برنامه های فرهنگی، تاکید کرد: همه  ساله برنامه های 
فرهنگی زیادی توسط شهرداری ابهر در این شهر 
اجرا می شد اما به علت شــیوع ویروس کرونا و 
ممنوعیت تجمعات، این برنامه ها نیز تحت الشعاع 

قرار گرفت.
این مســوول با تاکید بر اینکه با شــیوع ویروس 
کرونا، رویه های متفاوتی برای اجرای برنامه های 
فرهنگی اتخاذ شــد، گفت: در طــول این دوران 

برنامه های مشارکتی با دیگر نهادها، از جمله اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سپاه برگزار شد.

وی با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم و فعالیت های 
انجام شده توسط شهرداری ابهر برای این روزها، 
افزود: امســال عالوه بر اینکه در روزهای محرم 
نسبت به فضاسازی گسترده شهری اقدام شد، در 
دو نقطه از پارک پردیس نیز هر شب آیین عزاداری 

برگزار می شود.
ذوالقدری ها، بودجه مصوب امسال شهرداری ابهر 
را نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: 
در چهار ماهه نخست امســال حدود ۲۰ میلیارد 

تومان از این بودجه محقق شده است.
وی با اشاره به کاهش درآمدهای ناشی از عوارض 
ارزش افزوده شــهرداری ابهر از این حوزه، ادامه 
داد: در چهار ماهه نخســت امسال، ارزش افزوده 
شهرداری ابهر ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش 
داشــته و الزم است با توجه به شرایط و موقعیت 
خاص ابهر و جمعیت باالی شهری، مسووالن باید 

فکری به حال این موضوع کنند.
شــهردار ابهر با بیان این کــه ۴۰ درصد از بودجه 
شهرداری ابهر متعلق به پروژه های عمرانی است، 
اظهار کرد: بودجه پروژه های عمرانی شــهرداری 
ابهر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای کل پروژه های 
عمومی و پروژه هایی اســت که در نواحی وجود 

دارد و بر پایه بودجه مصوب در حال اجرا است.
این مسوول با بیان اینکه ۳۰ پروژه عمده در داخل 
شهر ابهر در حال اجرا بوده و یکی از مهم ترین این 
پروژه ها را  پروژه تجاری - فرهنگی ارغوان است، 
بیان کرد: این پروژه دارای ۱۶ هزار مترمربع زیربنا با 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است 
که از سال ۹۵ روند عملیات اجرایی آن آغاز شده و 
امیدواریم دو طبقه پارکینگ این مجتمع با ظرفیت 
حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو در دهه فجر امسال به 

بهره برداری برسد.
وی، پردیس ســینمایی شهرداری را یکی دیگر از 
پروژه های مهم شهرداری در سطح شهر دانست و 
عنوان کرد: این پروژه با زیربنای ۴۰۰۰ مترمربعی 

در خیابان طالقانی و جنب بازار سنتی قرار دارد.
شــهردار ابهر با اشــاره به اینکه پــروژه پردیس 

ســینمایی شامل ســه سالن ســینما، رستوران و 
واحدهای تجاری خواهد بود، اضافه کرد: در این 
پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز دخیل 
اســت که امیدواریم طبق قرارداد، ظرف ۲۲ ماه به 

بهره برداری برسد.
وی با اشــاره به ســاخت موزه شــهدا توســط 
شــهرداری ابهر که عملیات ســاخت آن به اتمام 
رسیده است، متذکر شد: سال آینده کنگره ۳۵۳۵ 
شهید در استان زنجان برگزار خواهد شد که تالش 
می شود همزمان با برگزاری کنگره این موزه نیز به 

بهره برداری برسد.
این مســوول با اشــاره به پروژه فرهنگ ســرا و 
کتابخانه حسین آباد که نقش موثری در این منطقه 
ایفا خواهد کرد، یادآور شد: در تالش هستیم این 
پروژه با ۶۵۰ مترمربع و دو طبقه تا دهه فجر تقدیم 

مردم ابهر شود.
وی، ســاختمان تجاری - اداری حسین آباد را از 
دیگر پروژه های مهم عمرانــی ابهر عنوان کرد و 
گفــت: اعتبار این پروژه نیــز بالغ بر ۴۵۰ میلیون 

تومان است.
ذوالقدری ها با بیان اینکه پارک خانواده شناط، از 
دیگر پروژه های مهم ابهر با ۷۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی است، افزود: با توجه به اینکه این پروژه در 
کنار گذر ورودی شــرقی شهر قرار گرفته و مورد 
استفاده مســافران خواهد بود، باید توجه ویژه ای 
به آن صورت گیرد تا ســال آینده به طور کامل به 
بهره برداری برسد. شهردار ابهر تکمیل، زیرسازی 
و بازگشایی خیابان طالقانی شمالی، آرامستان ابهر، 
پیاده راه شهید عطوفی، اتمام مرحله اول تعریض 
خیابان شــهید رجایی شــریف آباد به طول ۳۰۰ 
متر، زیرسازی زمین چمن مصنوعی شریف آباد و 
ساخت سه دهنه پل بر روی رودخانه قورو چای را 
از دیگر پروژه های شهرداری در سطح شهر اعالم 
و تصریح کرد: دســتگاه های خدمات رسان باید 
همکاری ویژه در برخی از پروژه ها داشته باشند تا 

سال های بعد با مشکل مواجه نشویم.
وی با اشاره به بهره برداری از آرامستان ۲۰ هکتاری 
ابهر در سال کنونی، ادامه داد: پارسال ۶۰۰ میلیون 
تومان اعتبار در این آرامستان هزینه شد و امسال نیز 

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای آن در نظر 
گرفته شده است. شهردار ابهر یادآور شد: آرامستان 
جدید ابهر با اســتانداردهای روز طراحی شده و 
امکاناتی برای آینده از قبیل آرامگاه های خانوادگی، 
سالن اجتماعات، بازی گاه برای کودکان و ساخت 

باغ گل در نظر گرفته شده است.
ذوالقدری ها با اشاره به افزایش قیمت قیر در سال 
کنونی، اظهار کرد: از ابتدای سال کنونی تا به امروز 
نزدیک به ۱۰ هزار تن آسفالت در معابر اصلی و 
کوچه های شــهر پخش شده است و این روند تا 

زمانی که هوا مساعد باشد، ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طول ســه ســال گذشــته از 
عمر شورا و شهرداری، پیگیری های زیادی برای 
رفع مغایرت های طــرح تفصیلی که مانعی برای 
رشــد و توسعه شهر بود، انجام شده است، عنوان 
کرد: آخرین نشست کارگروه مغایرت های طرح 
تفصیلی در مرکز استان نیز به پایان رسیده و برای 
تصویب نهایی به نشست کمیسیون ماده ۵ ارجاع 

شده است.
این مســوول با اشــاره به برنامه ۱۴۱۴ شهرداری 
ابهر و چشم انداز ۱۶ ساله این شهر، بیان کرد: این 
چشم انداز نیز تصویب شــده و برنامه ها طبق آن 

انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه گسترش طولی شهر موجب 
تحمیل هزینه های اضافی به شهرداری ابهر می شود، 
یادآور شد: در برنامه های توسعه و بازنگری طرح 
جامع شــهر، این موضوع باید مورد توجه جدی 
قرار گیرد تا در روند خدمت رســانی با مشــکل 

مواجه نشویم.
شهردار ابهر، تعامل و همکاری شورا و شهرداری 
را یکی از ارکان موفقیت هر شهر برشمرد و گفت: 
خوشــبختانه اتحاد و همدلی خوبی بین اعضای 
شورا اسالمی شهر و شهرداری وجود دارد و همه 
یک هدف را که چیزی جز حل مشکالت مردم  و 

خدمت به آنان نیست، دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری هم کار اقتصادی و هم 
کار خدماتی انجــام می دهد و با همه رویدادهای 
اجتماعــی درگیر اســت، افزود: قطعــاً کرونا و 
مشکالت اقتصادی تاثیرات زیادی هم در جذب 

منابــع و هم در بخش خدمات دهی  داشــت که 
شهرداری ابهر نیز از این تاثیرات مستثنی نبود.

ذوالقدری ها با بیان اینکــه به مردم قول دادیم که 
علی رغم کمبــود منابع اجازه ندهیــم کمبودها 
احساس شود، تصریح کرد: خوشبختانه مسووالن 
شهرســتانی و اصحاب رسانه کمک حال ما برای 

تحقق این هدف بودند.
وی با اشــاره به اینکه وقتی شهرداری را تحویل 
گرفتیم ۱۵ میلیارد تومان بدهی داشت و ۱۵ میلیارد 
تومان نیز از درآمدهای ارزش افزوده کاســته شده 
بود، ادامه داد: حاصل تالش های چند ساله، کاهش 
بدهی شهرداری ابهر به ۵.۵ میلیارد تومان و اتکا به 

درآمدهای داخلی شهرداری است.
شهردار ابهر در پاسخ به این پرسش که چه نمره ای 
به خود می دهید، اضافه کرد: ما خادم مردم هستیم 

و نمره اصلی را از مردم می گیریم.
ذوالقدری هــا بــا اشــاره بــه بازدید فرنشــین 
سرمایه گذاری شهرداری های کشور از شهر ابهر، 
یادآور شد: در این بازدیدها بر این موضوع تاکید 
شد که شهرداری ابهر در جذب سرمایه گذار خوب 
عمل کرده که نمونه بارز آن جذب ســرمایه گذار 
برای پروژه پردیس سینمایی با سرمایه گذاری ۱۴ 

میلیارد تومان است.
وی، ایجاد درآمد پایدار را از ضروریات شهرداری 
عنوان کرد و گفت: پروژه ارغوان و بازار سنتی از 
پروژه هایی است که برای ایجاد درآمدهای پایدار 

شهرداری در حال ساخت است.
این مســوول با اشــاره به فراخوان طراحی المان 
ورودی شهر، اظهار کرد: در برنامه های عمرانی و 
پروژه هایی که مردم از ما می خواهند، سعی می کنیم 
خود مردم را دخیل کرده و بدون پشــتوانه علمی 
کاری انجام ندهیم، بنابراین فراخوان طراحی المان 

شهر در همین راستا صورت گرفت.
شهردار ابهر با بیان اینکه شهرداری از روزهای اول 
شــیوع کرونا با ضدعفونی معابر و اماکن عمومی 
در خط مقدم مقابله با این بیماری قرار داشــت، 
خاطر نشــان کرد: از سوی شورای اسالمی شهر 
۱۰۰ میلیــون تومان اعتبار برای این حوزه در نظر 

گرفته شد.

شهردار ابهر:

خیابان های اصلی و کوچه های ابهر با ۱۰ هزار تن آسفالت مفروش شد
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جادوی توت خشک 
 هر آنچه که باید از خواص توت خشک بدانید

 گروه ســالمت: خانواده تــوت ها تنوع 
بسیار باالیی دارند که مصرف آن ها فواید مناسبی 
برای بدن دارد، همچنین توت خشــک از ارزش 
غذایی باالیی برخوردار می باشد و خوردن توت 

خشک در وعده های روزانه عالی است.
خواص بی نظیر توت خشک برای سالمت بدن

تا چه اندازه از خواص توت خشــک اطالعات 
دارید؟ پیش از اینکه از خواص درمانی بی نظیر 
این میوه خشک خوشــمزه بگوییم بهتر است با 
جزئیاتــی در مورد آن این مطلــب خواندنی را 

شروع کنیم.
همانطور که میدانید خانواده توت ها تنوع بسیار 
باالیــی دارند که می توان از آنها به شــاه توت ، 
تمشــک ، توت ســفید ، گوجی بری و بلوبری 
اشاره کرد فواید بســیار زیادی برای بدن دارند 
یکی از مفیدترین میوه ها که اســتفاده آن بسیار 
توصیه شــده است توت ســفید می باشد که به 

صورت خشک شده یا تازه مصرف می شود.
بــا خوردن تــوت در وعده هــای روزانه خود 
ســالمتی تان را تصمین کنید شما می توانید از 
آن بــه عنوان یک میان وعده با ماســت ، تزیین 
روی کیک ها و شیرینی ها ، طعم دهنده در کنار 
نوشــیدنی ها مثل چای و یا حتــی به تنهایی به 

عنوان یک طرف تنقل استفاده کنید.
جالب است بدانید که توت یک خوراکی پرکالری 
و مقوی شــامل فیبر ، امالح معدنی ، اکسیدان ، 

انواع ویتامین ها ، سقز و پکتین می باشد.
دانستنی های جالب درباره درخت توت سفید

قبل از هــر چیزی اطالعاتــی در مورد درخت 
تــوت بومی چینی در اختیار شــما عزیزان قرار 
میدهیم اینکه بدانیــد ارتفاع این درخت ۲۰ متر 
و قطرش یک متر می باشد و در چین مرکزی و 
شــرقی وجود دارد و قرن ها پیش به اروپا منتقل 
شده است و در آستانه استقالل آمریکا به عنوان 
منبع غذایی کرم ابریشــم بکار میرفته است کرم 
ابریشــم از آن تغذیه میشد و جالب است بدانید 
این درخت از اهمیت اقتصادی باالیی برخوردار 
است و گاهی به منظور تغذیه شدن کرم ابریشم 

کاشته می شود.
تاریخچه جالب توت سفید

 Tuta کلمه توت برگرفته از زبان سانســکریت
مــی باشــد و از زمانهای بســیار قدیم در طب 

سنتی از میوه و بخش های 
مختلــف آن به کار برده می 
توت  میوه  گلی  شــد.رنگ 
)واریته دیگر توت سفید( در 
افسانه ای دیرینه  داستانهای 
یونان و روم تشبیه به مرگ 
اندوهناک معشوق تیسب و 
پیراموس شده است و یکی 
از فصــل های رمــان »ویال 
کاترز« بــه نام درخت توت 
ســفید که مربوط به ســال 
۱۹۱۳ میالدی می باشــد در 

رابطه با مرگ هم این دو نفر هست.
گفتنی اســت خاصیت های فراوانی همچون پر 
کالری و پر انرژی بودن برای توت عنوان شــده 
اســت ، یک فنجان توت کــه تقریباً معادل یک 
صد گرم می باشد دارای ۶۱ کالری انرژی و ۰.۹ 
پروتیین است و میزان قابل توجهی که از تیم دارا 
می باشد البته این را متذکر شویم که پروتئینی که 
داخل توت می باشــد و از منابع پروتیین گیاهی 

می باشد.
ترکیبات مهم و اصلی توت سفید

شــباهت زیادی بین توت ســفید و توت سیاه 
وجــود دارد تنها یک تفاوت می توان مشــاهده 
کرد آنهم اینکه توت ســیاه حاوی ترکیبات قرمز 
رنگ یا بنفش همچون آنتوسیانین ها و بعضی از 

اسیدهای گیاهی می باشد.
خواص درمانی توت خشــک از دیدگاه طب 

سنتی
از دیدگاه طب ســنتی در کشــور چین توت ها 
برای ریــه خیلی مفیدند همچنین بــرای درمان 
ســرماخوردگی های مزمن و مشــکالت ریوی 
بسیار مفید می باشــد آنها بر این باورند کیفیت 
خــون بهتر در بدن با خوردن توت در بدن ایجاد 
می شــود به علت دارا بودن طبع گرم و تر برای 
بدن مناسب است. بیشتر غذاهای انسان که دارای 
تاثیر مثبت بر بدن هســتند دارای طبع گرم و تر 
هستند مانند )نان ،انجیر،گوشــت،انگور...( البته 
گرمی، توت کم اســت و طبع تر آن در درجه ی 
دوم اســت به همین دلیل مزاج انسانها را عوض 
نمی کند. توت رطوبت مناسبی به بدن باالخص 
مغز انســان منتقل می کنــد و از آنجا که مغز به 
رطوبت مناســب و معتدل نیازمند است بنابراین 
این مقدار رطوبت از طریق مصرف توت بر طرف 
می گردد.توت میوه ای است که موافق و سازگار 
با ریه است. اصوال مواد شیرین طبیعی برای ریه 

و خشکی صدا و خس خس سینه مفید هستند.
از تــوت به عنوان داروی ملین ناشــتا می توان 
اســتفاده کرد همچینین موجــب تصفیه و پاکی 
خــون می گردد برای طحــال و کبد نیز اهمیت 
بســیار ویژه ای دارد از آنجاییکه توت منبع آهن 
اســت بنابراین برای درمان کم خونی و فقرآهن 
به شــدت توصیه می گردد بــرگ درخت توت 

دارد  درمانــی  نیز جنبــه ی 
چرا که آن دارای تاثیر خنک 
موجب  و  اســت  کنندگــی 
کاهش التهابات پوســتی می 
گردد و نیز التهاب چشــم را 
تسکین داده و باعث درخشان 
شدن چشم ها می گردد برگ 
درخــت توت بــرای تصفیه 
خون نیز کاربرد دارد دم کرده 
ی آن برای درمان روماتیســم 
واقعــا عالی اســت از دیگر 
خواص بی نظیر این میوه ی 
خوشــمزه می تــوان به تاثیر 
آن در برطرف کردن سرفه و 
درمان آســم اشاره کرد. توت 
خشک به دلیل داشتن کلسیم 
و فســفر برای لثه مفید است 
و یــک انرژی زای مناســب 
محسوب  کهنسال  افراد  برای 
می گــردد برای محکم کردن 
لثــه و جلو گیری از خرابی و 
کرم خوردگی دندان می توان 
صمغ درخت توت را جوید و 
مبتال  و  دیابتی  افراد  همچنین 
به قنــد می تواننــد به جای 
استفاده از شکر و قند از توت 

خشک استفاده کنند.
توت  مورد  در  سفارش های 

از بزرگان
حکیم ابونصر هروی در کتاب خود اینگونه می 
نویسد که توت را با شکم خالی میل کنند )چون 
تــوت را بخورند وقتی معده پاک بود زود ازمعد 
ه بشود و اندر تن هیچ خلط بر نیانگیزد( بهترین 
زمان خوردن توت ،صبح به صورت ناشــتا یا به 
هنگام عصر در فاصله بین ناهار و شام می باشد 
تا زود هضم شــود و مــواد غذایی آن به خوبی 
جذب بــدن گردد.باید از خوردن توت به همراه 
مواد گوشــتی خودداری کرد چرا که هضم آن را 
مشکل کرده و سبب ایجاد نفخ در شکم و روده 
می کند ابوبکر مطهر جمالی یزدی در کتاب فرخ 
نامه اینگونه نوشته است که اگر می خواهید میوه 
توت ســفید ،به رنگ ســیاه در آید ،چاله ای در 
نزدیکی درخــت توت کنده 
و دو غربــال توت ســیاه در 
ریشــه ی درخت انبار کنند 
تا ســال دیگر درخت توت 
میوه بدهد  ،توت سیاه  سفید 
و همچین اگر توت سفید در 
ریشه ی درخت سیاه ریخته 
سفید خواهد  اش  میوه  شود 

شد .
کاهش فشار خون با توت

تــوت وجود  در  که  موادی 
دارد بــرای کاهــش فشــار 
خون بسیار مفید اســت کربوهیدرات ، ویتامین 
،کارتونئید سبب افزایش حجم خون در بدن می 
شــود و برای بیمارانی که از افزایش فشار خون 
رنج می برند عالی است همچنین برای بیماریهای 

زنانه توت توصیه می گردد.
توت یک میوه ی ضد سرطان

طب پیشــرفته ثابت کرده که توت خشک دارای 
مقدار زیادی روتین می باشــد که در پیشگیری 
از سرطان روده موثر است روتین موجب خنک 
شدن خون می شود خونریزی را متوقف می کند 
باعث کاهش تورم و ازبین رفتن ویروس ها می 
گردد به همین جهت اگر توت خشــک هر روز 
مصرف شود در پیشــگیری و درمان خونریزی 
مغزی، فشــار خون باال و خونریزی شــبکیه و 

برونشیت مزمن موثر خواهد بود.
سالمت کبد و کلیه با توت

توت خشــک همچنین برای سالمت کبد و کلیه 
نیز موثر اســت و موجب تقویــت خون ،بهبود 
ترشــح بزاق یا مایعات بدن و خشکی بدن می 
شــود.برای از بین بردن تشنگی هم خوب است 
کمبــود آب و مایعــات در بدن و خون ســبب 
یبوست می شود که با خوردن توت این مشکل 

رفع می گردد.
با توت می توان اختالالت جنســی را درمان 

کرد
توت با تاثیرگذاری بــر کارکرد بهتر کبد و کلیه 
موجب کیفیت قدست جنسی در آقایان می شود. 
مصرف توت برای درمان انزال زود رس، ناتوانی 
جنسی و دیگر اختالالت جنسی تاثیر عالی دارد.

ترکیبات توت سفید
خواص توت سفید

توت ســفید دارای چربی، امــالح معدنی ،تانن 
و ویتامین های A و C اســت پوســت خشک 
، شــاخه های جوان و تازه ی درخت این میوه 
خاصیت ملینی دارد برای حذب بهتر مواد غذایی 
موجود در توت سفید باید صبح به صورت ناشتا 
یا هنــگام عصر با معده ی خالی مصرف شــود 
از توت خشــک به عنوان دوست طحال و کبد 
هم نام برده اند.ریشــه و برگ توت و جوشانده 
پوســت آن ادرار آور است شــیره برگ آن در 
گذشته به عنوان تب بر و تسکین دهنده ی زخم 

اســتفاده می شد عصاره برگ توت یک ضد سم 
بسیار قوی است هر ۱۰۰ گرم توت تازه و سفید 
دارای ۶۰ کالری انرژی است که چاق کننده هم 
نیست به همین دلیل برای بیماران قندی توصیه 

می شود که چای را با توت خشک میل کنند.
توت به دلیل داشتن مواد قندی سبب تقویت بدن 
می گردد آرامبخش بسیار قوی و ادرار آور است 
و برای درمان بیماریهای زخم معده و تنفسی نیز 

موثر است.
لیســت زیر از خواص دیگر و مهم توت خشک 
می باشــد که برای شما مخاطبان گردآوری شده 

است با ما همراه باشید:
۱- همانطور که پیش از این اشــاره کردیم توت 
شیرین یا سفید طبع مرطوب و گرمی را دارا می 

باشد.
۲- از تــوت ســفید میتوان به عنــوان ملین در 

صبحانه به حالت ناشتا استفاده کرد.
۳- خوردن توت ســفید در وعده های صبح و 

عصر باعث پاک کنندگی خون میشود.
۴- توت منجر به تقویت کبد می شود.

۵- این ماده غذایی تاثیــر زیادی بر طحال دارد 
توجه داشــته باشــید که باالی غذاهای چربی و 

گوشتی خورده نشود.
۶- کــم خونی و فقر آهن با 
این میوه جبران می  خوردن 

شود.
بــرگ درخت  کرده  دم   -۷
شــدگی  باعث خنک  توت 
می  التهاب  فروکش شدن  و 

شود.
۸- و همچنین دم کرده برگ 
درخت توت باعث درخشان 
شدن چشم ها و از بین رفتن 

التهابشان می شود.
برگ  دمنوش  با خوردن   -۹
روماتیســم  تــوت  درخت 

درمان میشود.
۱۰- ایــن میــوه و برگ آن 
آسم  و  ســرفه  بهبود  باعث 

می شود.
۱۱- آن دســته از افرادی که 
گرم مزاج میباشند از خوردن 
توت صرف نظر کنند و بنا به 

گفته ابوعلی سینا چنانچه قصد خوردن دارند باید 
پس از یک یا دو ساعت کمی سکنجبین بخورند.
۱۲- به علت وجود فســفر و کلســیم در توت 
خشــک لثه کودکان تقویت شده و همچنین یک 

تأمین کننده انرژی مهمی برای سالمندان است.
۱۳- استحکام لثه و جلوگیری از کرم خوردگی 
دندان با جویدن صمغ درخت توت میســر می 

شود.
۱۴- این میوه خوشمزه چاق شدن به دنبال ندارد.

۱۵- جالــب اســت بدانیــد این میوه شــیرین 
جایگزین مناســبی برای قند در مــورد بیماران 
دیابتی می باشــد و چنانچه از آن دســته افرادی 
هســتید که اسید اوره یا اوریک دارید بهتر است 

به جای قند از این میوه استفاده کنید.
خواص درمانی توت خشک

با خوردن توت از ابتال به ســرطان پیشگیری 
کنید

انگــور و توت هــر دو جزو میوه های بســیار 
خوشــمزه ای هستند که منبع بسیار عالی از فیتو 
 )resveratrol( »نوترینتی به اسم »رزوراترول
می باشــد این مــاده ی غذایی گیاهی بســیار 
خوشــمزه نقش مهمی در پیشگیری از به وجود 
آمدن ســرطان دارد و می تواند یک پیکار کننده 

ی بسیار قوی در برابر سلولهای سرطانی باشد.
اگر می خواهید بیشــتر عمر کنید پس خوردن 

توت را فراموش نکنید
توت به علــت دارا بودن »رزوراترول« می تواند 
نقش مهمی در افزایش طول عمر داشــته باشــد 
البته اگر به طور مداوم مصرف شــود. تحقیقاتی 
که دانشمندان برای پی بردن به این موضوع روی 
موشها انجام داده اند صحت آن را به خوبی ثابت 
کرده اســت که با مصرف آن در موشها در طول 
یک دوره ی زمانی خاص طول عمر موشها زیاد 

شده است.
استحکام قوه ی دیداری و شنیداری با خوردن 

توت خشک
در کشور چین رسم بر این است که برای تقوت 
دو قوه ی دیدن و شــنیدن بــرگ درخت توت 
ســفید را به عنوان چای دم کرده و میل می کنند 
و اعتقــاد دارند با این کار ســبب بهبود بینایی و 

شنوایی خود می شوند.
درمان آلرژی در فصل بهار با استفاده از توت 

خشک
همانطور که در مطالب قبل اشــاره کردیم توت 
یک میوه ی سرشار از انواع ویتامین هاست یکی 
از این ویتامینهای پــر خاصیت و پر مصرف که 
در بهبود سرماخوردگی ها و 
آنفلوآنزا و جلوگیری از انواع 
حساسیت های فصلی نقش 
 )C( به سزایی دارد ویتامین
حساسیتهای  است.  معروف 
فصلی دارای عوارضی است 
که موجب می شود تا مدتها 
فرد از این مســئله رنج ببرد 
از جمله ایــن ناراحتیها می 
توان به خارشهای دراز مدت 
، ریــزش آب بینی و ریزش 
اشک و عطســه کردن های 
مداوم مخصوصــا در اوایل 
صبــح و همچنین کهیرهای 
دهنده  آزار  واقعا  که  پوستی 
است اشاره کرد اما با مصرف 
توت تا حدود زیادی شاهد 
بر طرف شــدن این مشکل 

خواهید بود.
برطرف کردن سفیدی مو با 

معجره گری به نام توت سفید
امروزه در همه کشــورها با یک مشــکل جدی 
روبه رو هســتیم که شــاید زیاد با افزایش سن 
رابطه ای نداشــته باشــد چرا که بیشتر افراد کم 
سن و ســال و جوان نیز از این مشکل ناراحتند.
مو همیشــه نقش مهمی در زیبایی انسان ایفا می 
کند مخصوصا موهای پر پشت و سیاه که بسیار 
هــم به جذابیت و دلفریبی فــرد می افزاید اما با 
دیدن تار موهای سفید در میان الی موهای سیاه 
شــاید فرد دیگر اعتماد به نفس سابق را نداشته 
باشد در اینجا است که به سراغ طب سنتی رفته 
و درمان مناســب آن یعنی استفاده از توت سفید 
را انتخاب می کنیم. امروزه بیشتر کشورها برای 
از بین بردن این مشکل یعنی سفید شدن موها از 
توت سفید به عنوان درمان استفاده می کنند توت 
ســفید مملو از آنتی اکسیدانی به نام آنتو سیانید 
می باشد آنتی اکسیدان دارای فایده های بسیاری 
اســت که از مهمترین آنها می توان به پیشگیری 
از بیماریهــای خطرناک قلبی و عروقی و کاهش 

کلسترول موجود در خون اشاره کرد.
مضرات توت خشک

بخشــهای مهم توت که به عنوان دارو و درمان 
مهم است شامل :

شــیره ی درخت توت ، میوه 
و برگ و پوســت شاخه های 

جوان و تازه.
توت ســفید نه تنها در ایران 
بلکــه در برخی کشــورهای 
دیگــر نیــز دارای طرفداران 
مخصوص به خود می باشد. 
در کشــور های عربی با نام 
»تــوت االبیــض« نامیده می 
شــود از توت سفید می توان 
بــه هر روشــی که دوســت 
داشــت اســتفاده کرد هم آن 
را بــه صــورت تــازه که از 
درخت چیده شــده و خشک 
نشــده باشد استفاده کرد یا به 
صورت کشمش آن را خشک 
کرده و در فصل زمستان آن را 
با چای داغ نوش جان کرد به 
که خورده  به طریقی  هرحال 
شود باز هم مفید و خوشمزه 

است.
آیا مصرف توت ســفید در 
بــارداری توصیه می  زمان 

شود یا نه؟
هرچند که توت دارای مزایای 
فراوانی است و هر کسی می 
توانــد با توجه بــه ذائقه اش 
آن را میل کنــد اما بعضی از 
پزشکان بر این باورند که زنان 
حامله باید از خــوردن آن اجتناب کنند چرا که 
مصرف آن در زمان بــارداری موجب به وجود 
آمدن حساسیت هایی در مادر می گردد که ممکن 

است به جنین در شکم مادر آسیب برساند.
با توجه به اینکه بعضی از افراد از توت بیشــتر 
به عنوان دارو اســتفاده می کنند پس بهتر است 
از خشک شده آن اســتفاده نمایند تا هم بتوانند 
از ویتامینهــای آن بهره گیرند هــم اینکه توت 
خشــک زیاد ایجاد حساســیت نمی کند .البته 
مادران باردار بعد از حمل وضع با خیال آســوده 
می توانند برای افزایش شــیر خود از توت سفید 
چه به صورت تازه چه خشک شده استفاده کرده 
و لذت ببرند و بتوانند ویتامینها و امالحی که در 
توت وجود دارد را برای بدن خود و فرزندشان 
کسب کنند.میوه های خشک همیشه خوشمزه و 
دلچســب هستند که در فصل خود می توان آنها 
را خشک کرد یا از بیرون تهیه کرد و در فصلهای 
دیگر نــوش جان کرد از جمله ی این میوه های 
خوشمزه و ناب می توان به انجیر ،توت خشک 
و کشــمش که دارای ارزش غذایی بسیار عالی 
هســتند به عنوان میان وعده یــا دور همی های 

خودمانی استفاده کرد.
آیا تا به حال چای برگ درخت توت را امتحان 

کرده اید؟؟
چای همیشــه به عنوان یک نوشیدنی خوشمزه 
دارای طرفداران پر و پا قرصی اســت در کشور 
چین با برگهای درخت توت ســفید یک چای 
خوشــمزه درســت کرده و می نوشند و بر این 
باورنــد که چای برگ درخــت توت به تقویت 
قوه ی بینایی و شنوایی انسان کمک شایانی می 
کنــد این دم کرده باعث خنک شــدن خون می 
شــود و افروختگی بدن را پایین می آورد یک 
خونساز بسیار عالی است که به تصفیه ی خون 
نیز کمک می کند افرادی که از دردهای رماتیسم 
در عذابند با مصرف آن به تســکین دردهایشان 
کمــک زیادی می کنند البتــه زمان خوب برای 
مصرف ،قبل از خوردن وعده های غذایی است 
ولی بهتر اســت با معده ی خالی مصرف شــود 
تا اثربخشی بیشتری داشــته باشد به طور کلی، 
بهترین زمان مصرف آن صبح به صورت ناشتا و 
یا هنگام عصر بین ناهار و شــام می باشد تا زود 
هضم شده و مواد مغذی آن به طور کامل جذب 
بدن گردد از مصرف آن با غذاهای گوشتی و دیر 

شود  خودداری  اکیداً  هضم 
چــرا که موجــب به وجود 
آمدن نفخ در شــکم و روده 
ها می کند و مشکالتی را به 

بار می آورد.
عــوارض و مضرات توت 

سفید :
همانطــور که خــوردن هر 
است  مزایایی  دارای  چیزی 
به موازات آن دارای معایبی 
نیز می باشد که هر کسی با 
توجه به شناختی که از مزاج 
خود دارد باید بداند خوردن 
برایــش مفید و  چه چیزی 
خوردن چــه چیزی برایش 

ضرر دارد توت هم ماننــد دیگر میوه ها دارای 
معایب و مزایایی اســت که بعضی از اشخاص 
از جمله کسانی که دارای مزاج گرم هستند باید 
از خوردن توت پرهیز کنند ابوعلی سینا به افراد 
گرم مزاج توصیه کرده اگر کســی که گرم مزاج 
اســت به خواهد توت میل کند خوب است که 
بعداز گذشت یک یا دو ساعت از خوردن توت 
کمی ســکنجبین میل کند .همچنیــن در زمان 

بــارداری نیز در مصرف توت چه ســفید و چه 
ســیاه باید خیلی مراقب بود چــرا که برای زن 
حامله حساسیت برانگیز است و موجب آسیب 
به جنین می گردد و افراط در خوردن آن شخص 

را به اسهال و دل درد مبتال می کند.

توت خشک عاملی برای الغری:
همه ی ما می دانیم که اغلب خوردنیهای شیرین 
چاق کننده هســتند و باعث چاقی می شوند که 
این کار ســبب ناراحتی فرد می شود و کسانی 
که دوســتدار اندام زیبا هســتند اجباراً دست از 
خوردنی مورد عالقه ی خود می کشــند اما بر 
خالف آنها توت خشــک اگرچــه دارای طعم 
شیرین و خوشمزه است اما به سبب داشتن یک 
نوع فیبر ،باعث کم شدن میل و اشتهای افراد به 
خوردن غذا میشود فرد را دچار چاقی نمی کند 
چرا که توت خشــک به علت همان فیبر سبب 
می گردد تا حجم کمی از مواد غذایی اســتفاده 
شــود و فرد الغر گردد و از جهت چاق شــدن 
نگرانی و دلهره نداشته باشد. توت خشک سبب 
می شــود که فرد از خوردن بیــش از اندازه ی 
غذا خود داری کند چرا که دارای انرژی زیادی 
است که با خوردن آن نیاز به غذای بیشتر کمتر 

احساس می شود.
فیبری که در توت سفید نهفته است برای پایین 
آوردن کلســترول خون بسیار مناسب است هم 
چنین باعث تســریع در هضم غذا می گردد اگر 
هر روز یک ســوم فنجان توت خشک استفاده 
کنید مطمئن باشید که به مقدار ۲۰درصد از فیبر 

مورد نیاز خود را جبران می کنید.
توت سفید به علت نداشــتن چربی های اشباع 
شــده ســبب چاقی نمی شــود پس نگرانی در 
این مورد وجود ندارد برگهای توت ســفید در 
پیشــگیری از ابتال به بیماری قند تاثیر به سزایی 
دارد.امروزه دانشــمندان با تحقیقاتی که بر روی 
میوه ی تــوت و همچنین برگهای درخت توت 
سفید انجام داده اند به نتایج حیرت آوری دست 
یافته اند که محققــان را در بهت و حیرت فرو 
برده است برگ درخت توت سفید دارای ترکیب 
خاصی به نام DNJ می باشد که سبب می گردد 
تا مقدار قند مصرف شــده ی کمی جذب خون 
گردد و در عوض حجم مقدار قندی که از بدن 

خارج می گردد بیشتر باشد.
طبق مطالعات انجام گرفته ثابت شــده است که 
DNJ موجــود در توت موجب پیشــگیری از 
دیابت می شــود بنابراین به راحتی می توانید با 
نوشــیدن چای برگ توت میزان قند خون خود 

را کنترل کنید.
ممکن اســت بسیاری از مواقع متوجه پیشگیری 
و پرهیز های افراد دیابتی بوده باشــید آنها برای 
کنتــرل و کاهش قندخون خود از توت ســفید 

خشک مصرف میکنند.
ســوربیتول قند موجود در توت می باشــد و با 
وجود اینکه برای کبد بســیار مفید اســت اما از 
متابولیزه شدن توسط کبد فرار کرده و وارد خون 
می شــود و باید بدانید که در بیماران دیابتی از 
اهمیت باالیی برخوردار است چراکه سوربیتول 
توانایی وارد شدن به فضای خلفی عدسی چشم 
دارد و به خاطر داشتن بار اسمزی زیاد سبب باال 

رفتن فشار درون کره چشم می شود.
باید بدانید افرادی که مســتعد پیشرفت بیماری 
دیابت می باشــند در معرض فشار داخل چشم 
و کاتاراکت هســتند و این تصــور و باور غلط 
که کشــمش و توت سالمتر از قند هستند باعث 
شــده بیماران دچار سو تفاهم شوند و هر چقد 
که دلشــان میخواهد از آن ها استفاده کنند باید 
توجه داشــته باشید هر چند این میوه ها سالمتر 
از قند ها می باشــد اما دلیل نمیشــود که بدون 
حســاب و کتاب هم مصرف شوند.طبق اصول 
پزشــکی میزان مصارف قندی ساده در بیمارانی 
که مبتال بــه قند خون هســتند نباید بیش از ۵ 
درصد کل کالری باشــد.بنابراین بیماران دیابتی 
با رعایت ســقف حداکثر ۵ 
درصد کالری بهتر اســت از 
میوه های خشــک همچون 
چرا  کنند  اســتفاده  کشمش 
که کشــمش نسبت به توت 
دارای ســوربیتول کمتــری 
اســت و خطری برای فشار 
داخل چشــم بیماران دیابتی 

ندارد.
پس دانســتیم توت ســفید 
جایگزین مناسبی برای تامین 
قنــد مصرفی بــدن بیماران 
دیابتی می باشد به شرطی که 
در مصرف آن تعادل داشــته 
باشید و از زیاده روی پرهیز 
کنید اســتفاده از این میوه خوشمزه و مفید برای 
همه اشــخاص مناسب اســت اما با این تفاوت 
کــه بیماران دیابتی روزانه فقط ۱ الی ۲ قاشــق 
غذاخوری میتوانند اســتفاده کنند و نکته مهمی 
که توجه داشتن به آن خالی از لطف نیست این 
است که پیشــنهاد میکنیم از توت تازه استفاده 
کنید چرا که توت تازه نسبت به توت خشک از 

قند کمتری برخوردار است.

توت یک میوه ی سرشار 
از انــواع ویتامیــن هاســت 
یکــی از ایــن ویتامینهای پر 
خاصیــت و پــر مصــرف کــه 
در بهبود سرماخوردگی ها و 
آنفلوآنزا و جلوگیری از انواع 
فصلــی  هــای  حساســیت 
دارد  ســزایی  بــه  نقــش 
ویتامین )C( معروف است

توت سفید به علت 
نداشتن چربی های اشباع 

شده سبب چاقی نمی 
شود پس نگرانی در این 
مورد وجود ندارد برگهای 
توت سفید در پیشگیری 

از ابتال به بیماری قند 
تاثیر به سزایی دارد.

امروزه دانشمندان با 
تحقیقاتی که بر روی 

میوه ی توت و همچنین 
برگهای درخت توت 

سفید انجام داده اند به 
نتایج حیرت آوری دست 

یافته اند 

 آن دسته از افرادی 
که گرم مزاج میباشند 
از خوردن توت صرف 

نظر کنند و بنا به گفته 
ابوعلی سینا چنانچه 

قصد خوردن دارند باید 
پس از یک یا دو ساعت 
کمی سکنجبین بخورند

این میوه خوشمزه 
چاق شدن به دنبال ندارد
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مستخدمین حسینی:
موقع تک نرخی کردن

 ارز نیست
 درحالیکه رییــس کل بانک مرکزی 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقدمه تک نرخی 
شدن ارز می داند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد 
است که دولت نباید در سال آخر به سمت تک 
نرخی شدن ارز برود، زیرا با وجود مشکالت 
ایجاد شــده در تامین و عرضــه ارز به دلیل 
تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی و حاصل از 
صادرات غیرنفتی تک نرخی شدن ارز شوک 
جدیدی برای اقتصاد خواهد بود و در پی آن 

قیمت ها نیز افزایشی می شوند. 
به گزارش ایســنا، به تازگی رییس کل بانک 
مرکــزی در گفت وگویی دربــاره تک نرخی 
شــدن ارز اعالم کرد که بــا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی، مقدمه تک نرخی شــدن ارز ایجاد 
می شود و سیاست این بانک نزدیک کردن نرخ 

ارز نیمایی و بازار است.
در این راســتا، حیدر مســتخدمین حسینی- 
تحلیلگر اقتصادی- به ایســنا توضیح داد: ارز 
۴۲۰۰ تومانی در جهت سیاســت های ارزی 
اشتباه شکل گرفت و تیر خالصی را به منابع 
ارزی کشور زد و رانت به اقتصاد کشور تزریق 
کرد. همچنین، موجب شــد تا تورم به نقطه 
باالیی برســد و معیشت مردم هم در بدترین 

وضعیت قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ارز ارزان هیچ وقت مدیریت 
نشد، گفت: دولت ها دو وظیفه کلیدی چون 
سیاســتگذاری و نظارت را برعهده دارند که 
این دو وظیفه برمبنای کارشناسی و عقالنیت 
اقتصادی عمل نشــده اند. ارز چند نرخی در 
اقتصاد کشور برای اولین بار نبود که موجب 
شکل گیری رانت شده بود بلکه تجربه نشان 
داده که به غیر از سیستم توزیع کوپنی، طرح 
دیگری نتوانسته است ارزهای ارزان را بر سر 

سفره مردم بیاورد.
مستخدمین حســینی درباره تک نرخی شدن 
ارز نیز، اظهار کرد: اکنون در شرایطی که تامین 
ارز به دلیل تحریم ها، فروش حداقلی نفت و 
وضعیت نامناسب صادرات غیرنفتی با مشکل 
مواجه شده اســت و عرضه ارز از نظر تامین 
آن و تقاضــا نیز در حداقل ترین و حداکثرین 
وضعیت خود قرار گرفته اند؛ طبیعی است که 
نرخ ارز افزایشی باشــد بنابراین، اکنون تک 
نرخی شدن موجب افزایش شدید قیمت ها و 
تورم می شود که شوک جدیدی برای اقتصاد 

کشور خواهد بود.
این کارشــناس اقتصادی افزود: بهتر است تا 
دولت تامین کاالهای اساسی به خصوص برای 
دهک های پایین درآمــدی جامعه را برعهده 
بگیرد. اکنون کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت را 
اقتصاد تقویت کرده است، در سال آخر دولت 
نیازی به تک نرخی شــدن ارز نیست و باید 
در کنار تامین کاالهای اساسی برای پنج دهک 
پایین درآمدی جامعه، اصالح ساختار اقتصادی 

نیز انجام شود.

ممنوعیت پیش فروش خودرو 
توسط شرکت های بدون مجوز

 رییــس ســازمان حمایــت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان گفت: شــرکت های 
خودروساز که از کمیته خودرو مجوز ندارند، 
حق فروش و پیش فروش خودرو را نخواهند 

داشت.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
»عباس تابش« در پایان نشست ستاد تنظیم بازار 
تصریح کرد: برای آن بخش از خودروسازان یا 
مونتاژکارانی که به تعهدات معوق خود عمل 
کرده باشــند، مجوز فروش در کمیته خودرو 

داده می شود.
وی افــزود: همچنیــن پرونــده آن بخش از 
خودروسازان یا مونتاژکارانی که تعهدات معوق 
دارند و به این تعهدات نیز عمل نکرده اند، به 
تعزیرات و قوه قضاییه منعکس و ارسال شده 
اســت که امیدواریم با تصمیم گیری به موقع 
دستگاه های نظارتی حقوق مصرف کنندگان 

رعایت شود.
رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با اشاره به مشکالت در تامین 
پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار مشکالتی 
خاطرنشان کرد: برخی واحدها عرضه مناسبی 
نداشــتند و برخی واحدها نیز عرضه خود را 
برای افــراد خاصی انجام داده بودند بر همین 
اساس مســتندات الزم را دریافت کرده و در 
حال بررسی دقیق آنها هســتیم و امیدواریم 
ظرف ۴۸ ســاعت آینده نتیجه قطعی را اعالم 

کنیم.
تابش با اعالم اینکه نظارت ها بر بازار همچنان 
با شــدت و قدرت تداوم دارد، افزود: افزایش 
۱۷ درصدی نظارت ها را نسبت به ماه قبل در 
بازار داریم و به دنبال سیســتمی کردن آن بر 
بازار هســتیم که راه اندازی هر چهار سامانه 

سازمان حمایت نیز در همین راستا است.
رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با بیان اینکه بخشی از نظارت ها 
توســط خود بنگاه ها انجام می شود تصریح 
کرد: در حوزه سیمان و الستیک خود بنگاه ها 
و واحدهای تولیدی مکلف شدند که نظارت 
کافی را بر نمایندگی ها و عاملیت های فروش 

خود در بازار داشته باشند.

خبــر

 هرچند بــه نظر می رســد بازار 
ســرمایه این روزها دوباره مورد حمایت 
قرار گرفته امــا آینده آن چندان هم قابل 
پیش بینی نیســت. برخی تحلیلگران بر 
این باورند که هرچند مؤلفه های اثرگذار 
بر بازار ســرمایه )افزایش نرخ ارز، تورم 
فزاینده و سود باالی شرکت های بورسی( 
کماکان پابرجا هستند و احتماال تا پایان 
سال، شاخص رکورد خود را شکسته و 

به دومیلیون و ۸۰۰ هزار واحد می رسد.
به گزارش زنگان امروز به نقل از همشهری 
آنالین ، خیلی وقت ها »آقای بازار« همه را 
سورپرایز می کند. وداد حسینی، کارشناس 
بازار سرمایه در گفت وگو با شرق نگاهی 
بــه فراز  و فرودهای شــاخص کل بازار 
سرمایه داشته و نقش دولت را در این بین 

مورد بررسی قرار می دهد.
او با اشــاره به داده های موجود می گوید 
دولــت از تــرس نظارت هــای بعدی، 
چندان حمایتی از بازار نداشــته و سهام 
شــرکت های دولتــی را عرضــه نکرد، 
درحالی که می توانســت بهترین استفاده 
را از بازار در این روزها داشــته باشد. او 
در یک ارزیابی به آخرین آمار اعالمی از 
سوی رییس سازمان بورس اوراق بهادار 
اشــاره کرده و می گوید: »از ابتدای سال 
تاکنــون به گفته رییس ســازمان بورس 
اوراق بهادار، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وارد 
بازار شده است و از این میزان، رقمی که 
دولت برای خود نقد کرده، چیزی بین ۱۶ 
تا ۲۲ هزار میلیارد تومان اســت که رقم 
درخورتوجهی نیست. به عقیده من، روند 
برنامه ریزی شده ای از سوی دولت پیش 

نرفته بود«.
بازار سرمایه  از روند ریزشی  بسیاری 
بازار  نظاره گر  به عنوان  شما  نگران اند. 
ســرمایه، روند فراز و فــرود بازار را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اینکه اقبال بازار ســرمایه از اواخر سال 
گذشــته تاکنون، خوب بــوده به عوامل 
مختلفی باز می گردد کــه مهم ترین آن، 
شــرایط نه چندان جذاب دیگر بازارهای 
موازی بود. در نظر داشته باشید که سود 
بازار پول به شــدت کاهش یافته و برای 
سرمایه گذار چندان جذاب نیست که اگر 
پیش تر، نقدینگی خود را با ســود باالی 
۳۰ درصد در بانک یا مؤسسه اعتباری یا 
مالی سرمایه گذاری می کرد، حاال با نرخ 
نزدیک به ۲۰ درصد، سرمایه گذاری کند.

از طرفی بــازار ارز نیز به دلیل تحریم ها 
و قوانیــن مربوط به پول شــویی، امکان 
سوددهی باال را به سرمایه گذار نمی دهد، 
زیرا صاحب سرمایه تمایل دارد که بتواند 
سرمایه خود را از طریق بانک یا صرافی 
در ارقــام باال بی دردســر جابه جا کند و 

اکنون این موقعیت فراهم نیست.

در نتیجــه دو بازار مهمی که رقیب بازار 
ســرمایه محسوب می شدند، کنار رفته و 
نقدینگی که در جامعه به علت کســری 
بودجه تولید می شد، به بازار سرمایه منتقل 
شــد. به همین خاطر نیز شاهد بودیم که 
صف طویلی در کارگزاری ها برای خرید 
سهام شــکل گرفت و روزی حداقل ۴۰ 
تا ۵۰ هزار نفر برای دریافت کد بورسی 

اقدام می کردند.
بازار بیشــترین تأثیر را از کدام بخش 

پذیرفت؟
بازار ســهام معموال از ســه عامل، متأثر 
می شود؛ نرخ ارز، سود شرکت ها و نرخ 
تورم. نرخ دالر از حدود ۱۱ هزار تومان 
حرکت کرده و نزدیک به ۲۴ هزار تومان 
اســت. تورم نیز مرتبا فزاینده اســت و 
سود شــرکت ها نیز متأثر از تورم و نرخ 
ارز، افزایش می یابد. این سه عامل، بازار 
سرمایه را به سمت باال حرکت می دهند. 
در این میان، نرخ ارز بیشــترین تأثیر را 
روی بازار سرمایه می گذارد. اگر نگاهی 
داشته باشــید به ســه دهه اخیر، بعد از 
جهش نرخ ارز در سال ۱۳۷۳، با جهش 
بازار سرمایه در سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ 

روبه رو شدیم.
بعد از جهش بازار ارز در ســال ۱۳۷۷ و 

۱۳۷۸، با جهش بازار سرمایه در سال های 
۱۳۷۹ و ۱۳۸۲، بعــد از جهش نرخ ارز 
در ســال ۱۳۹۰، با جهش بازار سهام در 
ســال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ روبه رو 
هســتیم. همین طور با جهــش نرخ ارز 
در ســال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، با جهش بازار 
ســرمایه در ســال های ۱۳۹۷ تا امروز 
روبــه رو بودیم. در واقع، همــواره بازار 

سرمایه از بازار ارز متأثر بوده است.
به این ترتیب شــاخص کل بازار بورس 
از ۵۰۰ هــزار واحد در ابتدای ســال به 
دو میلیون واحد رســید و با یک نگرانی 
عمومــی و اصالح پــس از آن، فعال به 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد بازگشــته 

است. 
نقش دولت در این میان چیست؟

در این برهه هــای نگرانی حتی بر پایه 
تجارب جهانی، همیشه مداخله صورت 
می گیرد، زیرا مبنای بازار، اعتماد است. 
بنابراین دولت بــرای حمایت از بازار 
ورود می کند. اکنون چندروزی اســت 
اعتباری  دولتی، خط  شــرکت های  که 
بــاز کرده اند و از بازار حمایت می کنند 
که ایــن نگرانی عمومــی از بازار دور 
شود و حقیقی ها دوباره به عرصه بازار 

بازگردند.

بنابرایــن نمی توان نقش دولت را در این 
زمینه چنــدان جدی گرفــت. در واقع 
نمی توان گفت دولت بازار را کنترل کرد 
یا بر آن نظارت ویژه ای داشــت یا از آن 
بهره  و ســود برده اســت. اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم دولت با روند رو به رشد 
بازار سرمایه، ژست گرفت و اعالم کرد 

که از آن بهره مند می شود.
جالب آنکه اتفاقا شــرکت های دولتی و 
دولت، سهام عرضه نکردند، درحالی که 
دولت می توانســت به خوبی از فرصت 
ایجادشده اســتفاده کند. در این بازار از 
ابتدای سال کنونی تاکنون، به گفته رییس 
ســازمان بورس اوراق بهادار، ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان وارد بازار شــده و از این 
میزان، رقمی که دولــت برای خود نقد 
کــرده، چیزی بین ۱۶ تا ۲۲ هزار میلیارد 
تومان است که رقم چندان درخورتوجهی 

نیست.
اکنون دولت بــه فکر اســتفاده از بازار 
 ETF ســرمایه افتــاده و صندوق های
بانکی و پاالیشی را به میان آورده است. 
به عقیده من، روند برنامه ریزی شده ای از 

سوی دولت پیش نرفته بود.
چرا دولت این فرصت را از دست داد؟

مهم ترین مشکل دولت آن است که سهام 

خود را با هر رقمی که بفروشــد، ممکن 
است از سوی سازمان های نظارتی مورد 
مؤاخذه قــرار گیرد. بنابراین طبیعی ترین 
اقدام دولت آن بــود که در موقع صعود 
قیمت نسبت به فروش سهام دولتی اقدام 

نکند.
اینکه گفته می شــد دولت با همکاری 
حقوقی ها، عرضه آبشــاری را از آنها 

خواسته بود، درست نیست؟
جلساتی که در این زمینه برگزار شده بود، 
برای بازگشــت شاخص بود و نه عرضه 
آبشاری. جالب اینکه وقتی روند شاخص 
رو به صعود بود، بارها و بارها ســازمان 
بورس با شــرکت های ســرمایه گذاری 
تمــاس می گرفت، تا عرضه کنند اما آنها 
امتناع می کردند. این اصالح اجتناب ناپذیر 

بود و انجام می شد.
با توجه به نگرانی عمومی ایجادشده، 
فکر می کنید که مردم از عرضه دوباره 
سهام دولتی پاالیش یکم ETF استقبال 

خواهند کرد؟
استقبال می شود. اصوال سرمایه گذار  بله 
بازار ســرمایه فراموشــکار است و اگر 
دوباره صف خرید شکل بگیرد، همه در 
صف خرید قرار می گیرند. اگر شاخص 
از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کند، 

آرام آرام شــاهد ورود یک سری سهامدار 
خرد به بازار خواهیم بود. 

در آینده نزدیک بازار ســرمایه به چه 
نحوی پیش خواهد رفت؟

به نظر می رســد در هفته آتی، باز هم با 
عرضه حقیقی ها و حقوقی ها پیش خواهد 
رفت و با ریزش روبه رو خواهیم بود، اما 
به دلیل آنکه انگاره ها و المان های رشــد 
شاخص برقرار است؛ نرخ ارز تا ۲۳هزارو 
۵۰۰ تومــان پیش رفتــه، دالر نیمایی به 
باالی ۲۰ هزار تومان رسیده، تورم روند 
فزاینده خود را پیگیــری می کند و دالر 
۴۲۰۰تومانی نیز حذف می شود و در کنار 
آن با رشد سود شرکت ها و گزارش های 
خوب پنج ماهه شرکت ها روبه رو هستیم، 
بنابراین به نظر می رسد بازار کمی تنفس 
کند و ســپس تا پایان سال، شاخص کل 
بورس اوراق بهادار، رکورد قبلی خود را 
شکسته و تا دومیلیون و ۸۰۰ هزار واحد 

نیز پیش خواهد رفت. 
برخی کارشناســان معتقدند که دیگر 
بازار به صورت صعودی با شــیب تند 
پیش نخواهد رفت و به تعادل می رسد. 

نظر شما در این زمینه چیست؟
هیچ کسی نمی تواند بازار را پیش بینی کند. 
ما تنها ادامه روندها را اعالم می کنیم که آن 
هم چندان قابل اتکا نیست. همیشه گفته اند 
»آقای بازار« خودش تصمیم گیرنده است 
و نمی توان آن را پیش بینی کرد. با  این حال 
بر پایه المان هایی که وجود دارد، می توان 
حدس زد که بازار سرمایه روند بهتری را 
در پیش خواهد گرفت. توجه داشته باشید 
که قیمت نفت نیــز برخالف انتظارات، 
صعودی شد و وقتی وضعیت بازار نفت 
در ســطح جهانی هم بهتر می شود، بازار 

سرمایه نیز رشد خواهد کرد.
 ایــن روزها اخبار درباره سیاســت 
خارجی ایران نیز بسیار متنوع است. از 
مکانیسم ماشه و تهدید ترامپ گرفته تا 
زمزمه های بازگشت به برجام و نشستن 
بر ســر میز مذاکره. ایــن جو غالب 
چه اثری روی بازار ســرمایه خواهد 

گذاشت؟
من فرد سیاسی نیستم اما همه ما می دانیم 
که روند مذاکرات اگر هم انجام شــود، 
طوالنی اســت. ما در انتظــار انتخابات 
آمریکا می مانیــم و آمریکایی ها هم پس 
از آن، در انتظــار انتخابات ایران خواهند 
ماند. بنابراین تا شهریور سال آتی به نظر 
نمی رســد اتفاق خاصی را در سیاست 
بین الملل شاهد باشیم. بازار سرمایه نیز به 
تبع آن، چندان متأثر نخواهد شــد. آنچه 
قابل اتکاست، سه مؤلفه اثرگذار بر بازار 
ســرمایه است که باید رصد آنها را دنبال 
کرد؛ تغییــرات نرخ ارز، تورم و ســود 

شرکت های بورسی.

غافلگیری  آقای بازار؛
 بورس همه را سورپرایز خواهد کرد؟

در  اعتبــار  و  پــول  شــورای   
جدیدترین مصوبه خود بانک ها را ملزم 
کــرده که حداقل ۳ درصــد از مانده کل 
سپرده های خود را به اوراق بدهی تبدیل 
کنند، مسئله ای که تنها برای جبران کسری 
بودجه دولت انجام شده، این در حالیست 
که کارشناسان معتقدند، دولت باید عالوه 
بر این موضوع باید، تمهیداتی را بیاندیشد 
که چــاپ این اورق به کنتــرل تورم نیز 

منتهی شود.
به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی رییس 
کل بانک مرکــزی در مــورد تحوالت 
نقدینگــی در مــرداد ماه ســال کنونی، 
می گوید: از ابتدای سال کنونی حدود ۵۸ 
هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش 
رســیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از 
پولی شدن کسری بودجه داشته است. با 
توجه به تحوالت اجزای پایه پولی، پایه 
پولی در پنج ماهه سال کنونی، نسبت به 
پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد 
داشــته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به 

محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت 
تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها 
به منظور تأمیــن منابع مالی مبارزه با آثار 
اقتصادی کرونا بوده است. بر این پایه رشد 
نقدینگی در پنج ماهه سال کنونی نسبت به 

پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است 
که باتوجه به تحوالت ســال کنونی رقم 

مناسبی ارزیابی می شود.
دولت نباید تنها به فکر جبران کسری 

بودجه خود باشد
کامران ندری کارشــناس مسائل پولی و 
بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه 
دولت برای جبران کســری بودجه خود 
اقدامات مختلفی را انجام داده است، گفت: 
در قدم اول برای این کار، دولت انتشــار 
اوراق بدهی را در دســتور کار خود قرار 
داد، اما با توجه بــه اینکه نرخ این اوراق 
برای مردم جذابیتی نداشت، بانک مرکزی 
مجبور شد راسا حراج این اوراق را انجام 
دهد، هــر چند خریدار اکثــر این اوراق 
بانک ها به صورت دستوری بودند، اما باز 

دولت به این مسئله بسنده نکرد.
وی افزود: به طوریکه در نشســت اخیر 
شــورای پول و اعتبــار بانک ها موظف 
شدند، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل 
۳ درصد از مانده کل ســپرده های خود را 
به صورت اوراق مالی اسالمی قابل معامله 
در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل 
کشور منتشر می شود، نگهداری کنند، این 
بدین معنا است که بانک ها باید همچنان 
به خریــد اوراق بدهی دولت ادامه دهند، 
تا کســری بودجه دولت تامین شود، اما 

نکته ای که مغفول مانده این است که یکی 
از کارکرد های اصلی این اوراق عالوه بر 
تامین مالی دولت، جذب نقدینگی مردم و 

کنترل نرخ تورم است.
ندری با اشاره به اینکه در واقع این اوراق 
آنقدر باید جذابیت داشــته باشد تا مردم 
نسبت به خرید آن ها اقدام کنند نه اینکه 
بانک ها به صورت دســتوری مجبور به 
این کار شوند، اظهار داشت: دولت برای 
اینکه هزینه های خودش افزایش پیدا نکند، 
نرخ سود این اوراق را افزایش نمی دهد، 
استدالل آن ها این است که اگر نرخ سود 
را بــاال ببرند، در یک ســال آینده بدهی 
دولت نیز افزایش پیدا می کند، برای همین 
نیز است اینگونه توجیه می کنند که بانک ها 
می توانند با توجه به منابعی که در دست 

دارند، این اوراق را خریداری کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایطی 
کــه تورم باالیی در اقتصــاد وجود دارد، 
نرخ بهره منفی در اقتصــاد دردی را دوا 
نخواهد کرد، بیان داشت: نرخ بهره یکی 
از مهم ترین متغیر هایی اســت که باید با 
توجه به نرخ تورم تعیین شود، اما با توجه 
به اینکه ما تورم انتطاری را مورد سنجش 
قرار نمی دهیم و همیشه بر پایه حدس و 
گمــان آن را ارزیابی می کنیم، نمی توانیم 
چشم انداز درستی را در این زمینه ترسیم 

نماییم، این در حالیســت که برای کنترل 
تورم چــاره ای جزء افزایــش نرخ بهره 
نداریم، دولت فکر می کند که اگر نرخ بهره 
یا همان سود افزایش پیدا کند، هزینه های 
خود نیز افزایش پیدا می کند، در صورتیکه 

این تصور غلط است.
 برای کنترل تورم چاره ای جزء افزایش 

نرخ بهره نیست
وی اضافه کــرد: با افزایش نرخ ســود، 
تورم کاهش پیدا می کنــد و از آن طرف 
نیز هزینه های دولــت نیز نزولی خواهد 
شــد در نهایت، در ادامــه نیز در ماه های 
بعد دولــت می تواند نرخ بهره را پایین تر 
بیاورد با کاهش نرخ تورم، اوضاع تحت 
کنترل در می آید، اما در زمانیکه تورم ۴۰ 
درصدی را در اقتصاد داریم، نرخ بهره ۱۸ 

درصدی هیچ گونه کارکردی ندارند، زیرا 
که با افزایش تورم قیمت کاال ها و خدمات 
افزایش پیدا می کند و به تبع آن نیز حقوق 
و دســتمزد ها نیاز به تغییر دارد، بنابراین 
خود به خود هزینه های دولت نیز شیب 

صعودی به خود می گیرد.
این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت گوش 
شنوایی برای شنیدن مسائل و مشکالت 
موجود ندارد، ادامه داد بهترین اقدام برای 
کنترل تورم افزایش نرخ سود است و این 
نرخ باید بین ۲۴ تا ۳۰ درصد تعیین شود، 
برای افزایش نرخ سود در وهله اول باید 
نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند و در 
قدم بعد نیز نرخ ســود سپرده گذاری در 
بانک ها و در نهایت نیز نرخ ســود اوراق 
بدهــی، این روندی اســت که دولت در 

نهایت مجبور خواهد شد آن را انجام دهد، 
زیرا که تورم باید در یک نقطه ای متوقف 
شود و تنها راه آن نیز هم اکنون همانی که 

است که عرض کردم.
ندری یادآور شد: دولت باید هرچه زودتر 
اقدامات اصالحی را در دستور کار خود 
قــرار دهد، در غیر این صورت نرخ تورم 
بازهم با افزایش بیشــتری روبرو خواهد 
شــد، هم اکنون نحوه مواجه با نرخ تورم 
به هیچ عنوات صحیح نیست، زیرا که در 
عمل اقدامی در جهــت کنترل آن انجام 
نمی شود، از سوی دیگر باید به این نکته 
اذعان کرد، که دولت ابزار های مناســبی 
را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی در 
اختیار ندارد که این موضوع نیز شرایط را 

بسیار بغرنج کرده است.

کامران ندری کارشناس مسایل پولی و بانکی  تشریح کرد

پادزهر 
تورم افسار گسیخته
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 تاکنون بیشــترین تالش ها برای پیگیری 
پرونده از سوی خانواده امام صدر و البته مقامات 
کشور لبنان انجام شده و نقش دولت های ایران در 

این زمینه بسیار کمرنگ بوده است.
به گزارش مهر، نهم شــهریور هر ســال یادآور 
یکــی از دردناک ترین جنایت ها در تاریخ معاصر 
کشــورهای مسلمان است. در نهم شهریور ۱۳۵۷ 
امام موســی صدر و همراهان خود شــیخ محمد 
یعقوب و عباس بدرالدین که به دعوت رســمی 
معمر قذافی، میهمان دولت لیبی بودند، به دستور 
این دیکتاتور ربوده شــده و دیگر هرگز خبری از 
سرنوشت آن ها منتشر نشد. اینکه امام موسی صدر 
که بود و چه کرد موضوع بحث ما نیســت، چرا 
که بســیار مفصل اســت و البته پس از شروع به 
کار موسســه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر 
با مدیریت سیده حورا صدر، فعالیت های بسیاری 
در شناساندن منظومه فکری و عملی امام صدر به 
ویژه به جوانان انجام شده و کتاب های مهمی نیز 

منتشر شده است.
زمانی که امام موســی صدر ربوده شد، کشور در 
تب و تاب انقالب بود. بــا این اوصاف از همان 
زمان حضرت امام خمینی )ره( نسبت به عواقب 
این حرکت غیرانســانی دولت وقت لیبی هشدار 
داد و پس از پیروزی انقالب نیز بارها بر پیگیری 
پرونده تاکید کرد؛ با این اوصاف شــوربختانه در 
اوایل انقالب تعدادی از متنفذان با این توجیه که ما 
برای سرپا ماندن نیاز به کمک های حکومت لیبی 
و شخص معمر قذافی داریم، علیرغم کراهت امام 
خمینی اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک با لیبی 
کردند. تنی چنــد از این متنفذان در زمان حضور 
امام صدر در لبنان در این کشــور حضور داشته و 
مدام با برنامه های ایشان مخالفت کرده و سعی در 

سنگ انداختن در امور می کردند.
در دوران جنگ تحمیلی هشــت ساله حکومت 
صدام حســین بر علیه ایران روابــط دیپلماتیک 
ایران و لیبی بسیار بیشتر از قبل شد. در این دوران 
حمایت های نظامی لیبی از ایران کارساز جبهه های 
جنگ بود. لیبی در کنار سوریه دو کشوری بودند 
که با حمایت از ایران در برابر حمله ارتش عراق، 
جنگ را از فرم یک منازعه بین نژاد فارس و نژاد 
عرب خارج کرد. بــه احتمال ایران از طریق لیبی 
توانســت به مجموعه ای از ســالح های پیشرفته 
ســاخت حکومت شوروی دســت پیدا کند. در 
این دوران قطعاً هیچ تالشی برای پیگیری پرونده 
ربودن امام موسی صدر از طرف دولت ایران انجام 

نشد.

در دوران پس از جنگ نیز دوران سازندگی شکل 
گرفــت و تمام فکرها و برنامه ها به این ســمت 
چرخید و بازهم کســی از دولتمــردان به امام در 
بند فکر نکرد. با شــروع دوران ریاست جمهوری 
دولت موســوم به اصالحات و بــا توجه به این 
نکته که او از خویشــاوندان امام صدر بود، امیدها 
برای پیگیری حقوقی پرونده از طرف دولت ایران 
زیاد شد، اما شوربختانه در عمل هیچ کار خاصی 

صورت نگرفت.
یکی از نخستین و البته مهم ترین حرکت ها برای 
پیگیری این پرونده در مجلس هفتم شورای اسالمی 

صورت گرفت. انتخابــات هفتمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، یکم اســفند ۱۳۸۲ خورشیدی، 
برگزار و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۳، اولین نشست 
مجلس هفتم برگزار شد. رییس مجلس هفتم، دکتر 
غالمعلی حداد عادل و نائب رییسان آن، مهندس 
محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد بودند. 
در این دوره با پیگیری های سعید ابوطالب، نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر، بر پایه 
شکایت خانواده امام موســی صدر به کمیسیون 
اصل نود، دستور تشــکیل کمیته پیگیری پرونده 
ربودن امام موســی صدر از سوی حجت االسالم 

والمسلمین محمدرضا فاکر، رییس کمیسیون صادر 
شد. بر این مبنا حجت االسالم فاکر به عنوان رییس 
و سعید ابوطالب نیز به دبیری کمیته انتخاب شدند.

حجت االسالم تیمور علی عسگری نماینده مشهد، 
مهدی کوچک زاده نماینده تهران، محمد عباسی 
نماینــده گرگان و وزیر تعــاون دولت نهم، دکتر 
محمود محمدی نماینده آباده و رییس کمیته روابط 
خارجی مجلس، حشمت اله فالحت پیشه عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کاظم 
جاللی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس و عماد 

افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده 
مردم تهران اعضای این کمیسیون بودند.

فعالیت های این کمیته باعث شــد تا گزارشــی 
از روند پیگیری پرونده از آغاز آماده شــده و در 
صحن علنی مجلس قرائت شود. همچنین به همت 
کمیسیون اصل نود مجلس این گزارش در قالب 
کتابی با شــمارگان پنج هزار نسخه منتشر شد و 
در دســترس عموم قرار گرفت. شوربختانه پس 
از اتمام انتخابات هشــتمین دوره مجلس شورای 
اسالمی مشخص شد که تعدادی از اعضای کمیته 
پیگیری سرنوشت امام موسی صدر، به ویژه سعید 

ابوطالب، دبیر این کمیته از راهیابی به مجلس هشتم 
باز مانده اند. بر این پایه در مجلس هشتم دیگر این 
کمیته فعالیتی نداشت. بنابراین پیگیری های انجام 
شده از سال ۱۳۸۶ به بعد دیگر منحصر به کمیته 
پیگیری لبنــان و تالش های خانواده امام صدر در 

تهران و لبنان شد.
با شروع انقالب لیبی امیدها نیز برای به سرانجام 
رســیدن پرونده پیگیری بســیار زیاد شد. با این 
اوصــاف اما معمر قذافی دیکتاتــور لیبی به طرز 
مشکوکی توسط انقالبیون به قتل رسید و فرصت 
محاکمه وی از بین رفت. با این وجود فرصت به 
وجود آمده به دلیل بیداری مردم لیبی و ســقوط 
قذافی این امــکان را برای دولتمردان ایران فراهم 
می آورد تــا بتوانند از طریق کنش های دیپلماتیک 
به نتایج مشــخصی در پرونده امام موســی صدر 
دســت پیدا کنند. شــوربختانه از این فرصت و 
امکان بهره ای برده نشــد. عدم پیگیری های جدی 
از سوی دولتمردان ایران باعث شد تا حورا صدر، 
دختر امام موسی صدر و مدیر موسسه فرهنگی و 
تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران در دیدار سال 
۹۶ خود با بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت 
امور خارجه به این نکته اشــاره کند که گذشت 
زمان باعث شده تا موضوع پیگیری پرونده ربودن 
امام موسی صدر از اولویت کاری دولت ها خارج 
شــود. تاکنون بیشــترین تالش ها برای پیگیری 
پرونده از سوی خانواده امام صدر و البته مقامات 
کشور لبنان )به ویژه با بازداشت و بازجویی از پسر 
قذافی( انجام شــده و نقــش دولت های ایران در 
این زمینه بسیار کمرنگ بوده است. آنها بیشتر در 
زمینه پرونده بیشتر حرف زده و صرفاً قول عمل و 
پیگیری داده اند. به گونه ای که انگار همه در ایران 
از این پرونده ناامید هستند. نکته ای که سیده حورا 
صدر، فرزند امام صدر و مدیر موسســه فرهنگی، 
تحقیقاتــی امام صدر نیز بر آن تاکید می کند. عدم 
پیگیری دیپلماتیک این پرونده باعث داغ شــدن 
بازار شایعات می شود. از زمان انقالب لیبی و کشته 
شدن دیکتاتور، این شایعات مدام در جریان های 
خبری جهان مطرح شــده اند و البته ممکن است 
خطراتی را برای جان امام صدر و همراهانش در 
پی داشته باشد. فراموش نکنیم که پیگیری پرونده 
امام موســی صدر گامی مهم در جهت منافع ملی 
کشور و استیفای حقوق ایرانیان است. تاکنون هیچ 
مدرکی دال بر شــهادت امام موسی صدر توسط 
رژیم قذافی، ارائه نشــده اســت، این نکته بسیار 
مهمی است که باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی 

کشور قرار گیرد.

 گزارشی پیرامون تالش های دیپلماتیک برای آزادی امام صدر

چرا کسی به فکر امام در بند نیست؟
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پیشنهاد دهندگان بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری در رشته آب  یا کشاورزی یا ابنیه 
باشند.

جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به نشانی ذیل مراجعه فرمایید: 
زنجان - خیابان خرمشــهر – خیابان عدالت دوم غربي – اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان 

زنجان و تلفن تماس 02433777011- 02433777949

مبلغ تضمین ) به ریال (مبلغ برآورد ) به ریال (عنوان پروژه

پروژه آبخیزداری)تکمیل بند خاکی و احداث بندهای سنگ و 
مالت و رسوبگیر( کرسف شهرستان خدابنده استان زنجان 

شامل )عملیات سنگ و مالتی 2000 مترمکعب، عملیات 
خاکی 3500 مترمکعب، عملیات بتنی 350 مترمکعب(

20،250،000،0001,012,500,000

 هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیکروابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نوبت دوم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک در نظر دارد مقدار 32,000 مترمربع فابریک 
U 23 N 3 را از طریق مناقصه خریداری نماید.

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

بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
تلفن تماس: 024-32464474

1. ارایه یک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
صنایع الستیک(

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

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

خواهد شد.

آگهی مناقصه

 در پنجاه و دومین سال روز درگذشت صمد بهرنگی، عکسی دیده نشده از او منتشر 
شده است.

به گزارش ایســنا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی »ایشیق« که به زبان ترکی آذربایجانی منتشر 
می شــود، عکســی از صمد بهرنگی را با این توضیح که پیش تر منتشر نشده ، در پنجاه و 
دومین ســال روز درگذشت این نویسنده منتشر کرده است.  این تصویر از آرشیو شخصی 
بهروز دولت آبادی اســت.  نفر چهارم از راست که ســبد حصیری بر سر گذاشته، بهروز 
دهقانی )نویسنده و مترجم( است. صمد بهرنگی در دوم تیرماه ۱۳۱۸ در تبریز متولد شد. او 
آموزگار، داستان نویس، مترجم و پژوهشگر فولکلور آذربایجانی بود. بهرنگی که نویسندگی 
را با طنزنویسی آغاز کرد، اغلب با کتاب »ماهی سیاه کوچولو« شناخته می شود. از داستان های 
صمد بهرنگی می توان به »عادت«، »تلخون و چند قصه دیگر«، »کچل کفترباز« و »۲۴ ساعت 
در خواب و بیداری«، از ترجمه هایش به »ما االغ ها!« نوشته عزیز نسین و از دیگر آثارش به 
»کندوکاو در مسائل تربیتی ایران«، »تاپما جاالر، قوشما جاالر )مثل ها و چیستان ها(« و ... اشاره 
کرد. او درباره خودش گفته : قارچ زاده نشدم بی پدر و مادر، اما مثل قارچ نمو کردم، ولی نه 
مثل قارچ زود از پا درآمدم. هر جا نَمی بود، به خود کشیدم؛ کسی نشد مرا آبیاری کند. من نمو 

کردم؛ مثل درخت سنجد کج و معوج و قانع به آب کم، و شدم معلم روستاهای آذربایجان. پدرم می گوید: اگر ایران را میان ایرانیان تقسیم کنید، از همین بیش تر 
نصیب تو نمی شود. صمد بهرنگی در سن ۲۹سالگی در نهم شهریورماه ۱۳۴۷ در رود ارس غرق شد و از دنیا رفت.

عکسی دیده نشده از صمد بهرنگی
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