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استاندار زنجان عنوان کرد؛
ارزش یک تن صادرات زنجان 

بیش از پنج برابر میانگین کشوری 
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فرنشین راه  آهن شمالغرب: 
پروژه اتصال شهرک صنعتی اشراق به راه آهن
 ۵۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

2

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: با افتتاح خانه هالل شرکت فوالد 
عتیق آذر ســهند ابهر در هفتمیــن روز از دهه 
مبارک فجر، تعداد این خانه ها به 121 باب در 

استان افزایش یافت.
به گــزارش زنــگان امروز، علــی طاهری در 
حاشــیه افتتاح خانه هالل شرکت فوالد عتیق 
آذر سهند ابهر در جمع خبرنگاران افزود: هدف 
از راه اندازی خانه هالل در این شــرکت استان 
ارائــه آموزش های همگانی و کمک های اولیه 

به پرسنل آن است.
 وی اظهارداشــت: در تالش هستیم از طریق 
خانــه های هالل ارائه آمــوزش های همگانی 
آمادگی در برابر مخاطرات و کمک های اولیه در 
سطح جامعه برای عموم مردم را گسترش دهیم.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان  
گفت: هر چه میزان این آموزش ها توسعه یابد 
به حتم در ســاعت اولیه حوادث، افراد آموزش 
دیده می توانند مدیریت در ساعت اولیه حوادث 
را داشــته باشــند تا در کمتریــن زمان ممکن 
نیروهای امدادی برای کمک رسانی وارد صحنه 

شوند.
طاهری تاکید کرد: با توجه به اینکه کشــور ما 
حادثه خیز است بر همین اساس تعداد نیروهای 
امدادی آموزش دیده  در ســطح استان افزایش 
مــی یابد و به حتم این مهم در خانه های هالل 

محقق می شود.
وی یادآوری کرد: با افتتاح این خانه هالل، تعداد 
خانه های هالل روستایی به 73 و شهری نیز به 

48 باب افزایش یافت.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: در خانه های هالل شناســایی و تربیت 
نیروهــای امدادی تخصصــی را برای حضور  

درعملیات خواهیم داشــت. بــه گفته طاهری، 
خانه هــای هالل با هدف ترویج فرهنگ صلح 
و نوعدوستی، جذب، ســازماندهی و آموزش 
افراد ســاکن در مناطق شــهری و روستایی به 
منظــور آمادگی برای ارائه خدمــات امدادی و 
بشردوســتانه در هنگام بروز حوادث، ســوانح 

طبیعی و غیرطبیعی راه اندازی می شود.
وی خاطرنشــان کرد:  خانــه های هالل نقش 
مهمی در شناســایی افراد توانمند و ارتباط آنها 
به نیازمنــدان دارد و هالل احمر مقوله حمایتی 
را در زمینه درمانی و معیشــتی در این مجموعه 
دارد که افتتاح خانه هالل در شرکت فوالد عتیق 
آذر ســهند ابهر می توانــد در ادامه راه منجر به 
همکاری های گسترده در خدمات عام المنفعه 
باشــد. سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان گفت: بهره مندی همــه افرادی که در 
محیط تولیدی و واحدهای صنعتی اســتان از 
آموزش های همگانی و کمک های اولیه موجب 

می شــود تا در مواقع بحران خســارت های 
جانی و مالی به حداقل برســد. طاهری اضافه 
کرد: هم اکنون بیش از 2 هزار نفر در خانه های 
هالل استان زنجان در گروه های سنی کودکان، 

نوجوانان، جوانان و بزرگساالن فعالیت دارند.
وی افزود: با افتتاح این خانه هالل در شهرستان 
ابهر تعداد خانه های هالل این شهرستان به 30 

باب رسید.
آماده همکاری با هالل احمر هستیم

مدیر عامل شرکت فوالد عتیق آذر سهند ابهر نیز 
در ادامه این آیین گفت: این شرکت 300 پرسنل 
دارد کــه نیازمند امورش بودیم که با بهره مندی 
از آموزش کمک های اولیه و آموزش همگانی 
آمادگی در برابــر مخاطرات می خواهیم تیمی 

تشکیل دهیم.
وی تاکید کرد: این تیم هــا در محل کارخانه، 
منزل و حوادث می توانند کمک کار هالل احمر 

استان زنجان باشند.

 مدیرعامل بورس منطقه ای زنجان گفت: 
۵۹ درصــد معامــالت هفته گذشــته به خرید 

اختصاص یافت.
اصغر نجفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
معامالت هفته گذشته )11 تا 1۵ بهمن ماه( 1۵۶ 
میلیون و ۹00 هزار و ۶10 سهم و حق تقدم سهام 
در این منطقه داد و ســتد شــد. مجموع ارزش 
معامالت هفته گذشــته بــورس زنجان بیش از 

2128 میلیارد و 202 میلیــون و 383 هزار ریال 
بود. وی با اشاره به سهم خرید و فروش در بازار، 
افزود: ۵۹ درصد معامالت هفته گذشته به خرید 
و 4۹ درصد نیز به فروش سهام اختصاص داشت. 
ارزش سهام خریداری  شده در مدت مذکور بیش 
از 124۵ میلیارد و ۵42 میلیون و ۵72 هزار ریال 
بود. این مسوول  ادامه داد: ارزش سهام فروخته  
شده نیز بیش از 882 میلیارد و ۶۵۹ میلیون و 810 

هزار ریال بــود. وی تصریح کرد: این معامالت 
توســط 24 کارگزار دارای استیشــن معامالتی 

بورس منطقه ای زنجان انجام شده است.
نجفی با اشاره به معامالت بورس منطقه زنجان 
در هفته ما قبل یادآور شــد: در این مدت نیز در 
مجموع 20۵ میلیون و 437 هزار و 2۹0 سهم و 
حق تقدم سهام به ارزش بیش از 2871 میلیارد و 

۹۹1 میلیون و 13۵ هزار ریال، داد و ستد شد.

سرپرست جمعیت هالل احمر استان:

خانه هالل استان زنجان  به 121 باب رسید

بودجه شهرداری زنجان در سال ۱۴۰۰ مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت

بودجه 790 میلیاردی شهر
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هفته گذشته زنجانی ها خریدار بازار بورس بودند

این 
میش های 
۵ قلو زای 
زنجانی

محسن رضایی در زنجان خبر داد؛

اعالم نظر نهایی 
 FATF مجمع در مورد

تا پایان اسفند ماه

قصه پر غصه و ناتمام پروژه 
دوخطه کردن راه آهن زنجان-تهران 

بودجه نوبخت هم 
کارساز نشد
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رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

استان ۸۴ درصد؛ شهر زنجان ۷۷ درصد
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 اصالح نژاد قوچ افشار گامی برای توسعه اقتصادی استان
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 فرنشــین راه  آهن شــمالغرب با اشاره به 
اینکه هنوز زیرسازی پروژه اتصال شهرک صنعتی 
شماره یک زنجان به راه آهن به اتمام نرسیده است 
گفت: روسازی این پروژه نیازمند سرمایه گذاری 

۵0 میلیارد تومانی توسط راه آهن است.
به گزارش زنگان امــروز ، علی خدایی در جمع 
خبرنگاران استان اظهار داشت: طرح اتصال پروژه 
شهرک صنعتی شــماره یک زنجان به راه آهن در 
دهه 80 بر پایه توافق شــهرک صنعتی، راه آهن و 

استانداری شکل گرفت.
وی بــا بیان اینکه بر پایه توافق ســه طرف مقرر 
بود تا تملک و زیر ســازی محور که در حدود ۹ 
کیلومتر است توسط شهرک صنعتی و استانداری 
انجام شود، گفت: روسازی پروژه بر عهده راه آهن 

جمهوری اسالمی قرار گرفت.
فرنشــین راه آهن شــمالغرب با بیان اینکه هنوز 

زیرســازی این پروژه به اتمام نرسیده تا وارد فاز 
روســازی شــود، گفت: در این پروژه عالوه بر 
شهرک صنعتی باید کمک های استانی نیز جذب 

می شد که محقق نشده است.
وی با اشــاره به اینکه ادامه روند پروژه از ســال 
۹4 با جدیت در حال پیگیری است، عنوان کرد: 
بــرآورد اتمام پروژه به چندین پیش زمینه نیاز داد 
در این پیش زمینــه که راه آهن ملزم به ایجاد خط 
آنتنی اســت بر پایه آیین نامه باید بار ریل پســند 

تامین شود.
خدایی با بین اینکه بار ریل پســند در شــهرک 
صنعتی وجود دارد اما باید شهرک و استان تامین 
این بــار برای ریل را حمایت کند، تصریح کرد: 
روســازی این پروژه نیازمنــد ۵0 میلیارد تومان 
اســالمی  راه آهن جمهوری  هزینه کرد توســط 

است.

فرنشین راه  آهن شمالغرب: 

پروژه اتصال شهرک صنعتی اشراق به راه آهن
 ۵۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
استان ۸۴ درصد؛

شهر زنجان ۷۷ درصد

 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشکی زنجان گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان زنجان 84 درصد و شهر 

زنجان 77 درصد است.
به گزارش زنگان امروز محمدرضا صایینی 
در گفتگــو بــا خبرنگار مهر بــه کاهش 
رهگیری بیماران کرونایی در استان زنجان 
اشــاره کرد و گفت: در اســتان بیشترین 

رهگیری بیماران کرونایی را زنجان دارد.
وی با بیان اینکه تعداد بســتری ها در ابهر 
تا حدودی افزایش یافته است، اظهار کرد: 
رهگیری کرونایی ها در ایجرود مناســب 
بوده و آمار بستری ها و موارد مثبت کاهش 

یافته است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفت: در خدابنده شــاهد 
افزایش شــیوع ویروس کرونا هســتیم و 
تست پی سی آر کمتر بوده، اما موارد مثبت 

افزایش دارد.
صایینی تاکید کرد: وضعیت سلطانیه نگران 
کننده است و گردش ویروس در طارم هم 

افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکه مراجعــه مردم به مراکز 
درمانی کاهش یافته است، ابراز داشت: در 
این شهرستان موارد فوتی از بستری پیشی 
گرفته و مردم ماهنشان خیلی دیر به مراکز 

درمانی مراجعه می کنند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
زنجــان بــا بیان اینکــه ویــروس کرونا 
وحشتی تر و جهشی تر شده است، افزود: 
در استان 17۵ ســالمند با خانواده زندگی 
می کنند که اینها از خانواده هایی که کرونای 

آنها مثبت استان جدا شدند.
صایینــی با بیــان اینکــه در کل رعایت 
پروتکل های بهداشتی در استان 84 درصد 
اســت و شــهر زنجان 77 درصد است، 
گفت: مردم اســتان باید همکاری کنند تا 
پیک چهارم را نداشــته باشیم و بیماری را 

به واکسن وصل کنیم.

خبـرخبــر

نوسان قیمت خودرو 
در زنجان

 یــک فعال بازار خــودرو در زنجان 
گفت: در روزهای گذشته بازار شاهد کاهش 

و افزایش در قیمت بود.
محرمعلی قنبری در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به وضعیت بازار خودرو، اظهار کرد: 
حــدود 1۵ روز پیش قیمــت خودروهای 
داخلی در بازار کاهش نسبی داشت ولی پس 
از چنــد روز دوباره افزایش یافته و به همان 

نقطه اول نزدیک شد.
وی افزود: قیمــت خودروهای خارجی نیز 
بیــن 200 تا 300 میلیون تومان کاهش یافته 
که ســبب ورود متقاضیــان خرید این گونه 
خودروها به بازار شد. وی ادامه داد: با توجه 
بــه افزایش قیمتی که به صورت ناگهانی در 
بازار خودرو از اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، 
تقاضا برای خرید خودروهای خارجی نسبت 
به سالیان قبل کاهش یافت ولی هنوز هم این 

خودروها متقاضیان خود را دارد.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد: ثبت نام 
و قرعه کشــی هایی که برای خودرو توسط 
شرکت های خودروسازان انجام می شود نیز 

تاثیری در بازار ندارد.

تصادف در زنجان ۲ کشته 
بر جای گذاشت

 رییس پلیس راه استان زنجان گفت: 
تصادف در محور زنجان به بیجار دو فوتی 

برجای گذاشت.
سرهنگ مظفری گفت: واژگونی یک دستگاه 
خودرو وانت نیسان در محور زنجان به بیجار 

دو فوتی و یک کشته بر جای گذاشت.
وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف 
به چپ اعالم کرد و ابراز داشــت: در 10 ماه 
امسال علت بیشــتر تصادفات در جاده های 
استان به علت خســتگی و خواب آلودگی 
بوده اســت. رییس پلیس راه استان زنجان 
به آمار تصادفات جاده ای در اســتان زنجان 
اشاره کرد و گفت: در 10 ماه امسال 77 نفر 
بر اثر تصادفات برون شهری در استان زنجان 
جان خود را از دست دادند و فوتی ناشی از 
تصادفات جاده ای در استان در 10 ماه امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 11.۵ 

درصد کاهش دارد.
مظفری تاکید کرد: در ایــن بازه زمانی آزاد 
راههای زنجــان به قزوین و زنجان به تبریز 
بیشترین تصادفات در جاده های استان را به 

خود اختصاص داده است.

 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: نتایج بررســی های مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در مورد FATF تا پایان اســفند 

اعالم می شود.

به گزارش زنگان امروز محســن رضایی در 
گفت وگو با خبرنگار موج رســا، با اشاره به 
حضورش در زنجان اظهار کرد: برای شرکت 
در جشــن دهه فجر در استان زنجان حضور 

پیدا کردم. وی با بیان اینکه به زنجان آمدم تا 
در جشــن دهه فجر در کنار مردم این استان 
باشــم، ابراز کرد: مردم زنجان قبل از پیروزی 
انقالب در مبارزات علیه رژیم طاغوت حضور 

داشــته و بعد از پیروزی انقالب نیز پشتیبان 
انقالب بودند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در باره بررسی FATF در مجمع نیز گفت: 
بررسی های مجمع در باره FATF در حال انجام 

است. وی در مورد زمان اعالم نتیجه بررسی ها 
نیــز تصریح کرد: نتایج بررســی های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF تا پایان 

اسفند اعالم می شود.

محسن رضایی در زنجان خبر داد؛

 FATF اعالم نظر نهایی مجمع در مورد
تا پایان اسفند ماه

 استاندار زنجان گفت: ارزش متوسط یک 
تن صادرات این استان ۵.7 برابر متوسط صادرات 

کشور است.
فتح الــه حقیقی در آیین تجلیــل از برگزیدگان 
بخش کشــاورزی که با حضور ویدئوکنفرانسی 
رییس جمهوری انجام شد، افزود: ارزش یک تن 
صادرات اســتان زنجان هزار و 7۶1دالر است در 
صورتی که این رقم در میانگین کشــوری، 403 
دالر اســت و این موضوع نشان دهنده این است 

که چرخه تولید در استان کامل است.
وی با بیان اینکه واردات استان زنجان کامال خام 
اســت، اظهار داشت: یک تن واردات استان ۹۹4 
دالر و میانگین کشوری این رقم، هزار و 238 دالر 

است.
حقیقی به تولید 430 هزار تن گندم در سال زراعی 
جاری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: ظرفیت 
ســیلوهای اســتان بالغ بر ۶00 هزار تن است و 
تاکنون گندم مود نیاز استان تا 2 ماه پس از چینش 

بعدی، از استان خارج نشده است.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 

با بیان اینکه چرخه تولید در این اســتان، چرخه 
کاملی است، گفت: واحدهای صنعتی که پنجشنبه 
هفته گذشته با حضور رییس جمهوری افتتاح شد، 
چرخه تولید کاملی داشــتند و اساسا برای کامل 
کردن چرخه تولید در استان ساخت و راه اندازی 

شدند.
حقیقــی افزود: اجرای برخی طــرح های بزرگ 
در حوزه کشــاورزی و دامداری از جمله واحد 
پرورش دام ســبک ۶0 هزار رأســی در استان با 
حجم ســرمایه گذاری هزار و ۵00 میلیارد تومان 
گامی در جهت ایجاد چرخه کامل پرورش و تولید 
گوشت در استان است که فار نخست این طرح با 
هزینه 3۵0 میلیارد تومان باالی 7۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و در اردیبهشــت سال آینده به بهره 

برداری می رسد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
به موفقیت های به دســت آمده در این استان و 
رتبه برتر زنجان در اجرای طرح کاداستر اراضی، 
اشاره کرد و گفت: در نتیجه اجرای این طرح رفع 
اختالفات و تداخالت اراضی محقق شده است.  

وی ادامه داد: تا کنون برای 440هزار هکتار اراضی 
استان قرارداد اجرای کاداستر بسته شده که در 2۹0 
هزار هکتار اجرایی شده است، برای 2۵0 هکتار 
دیگر نیز رای نهایی در ســازمان نقشه برداری در 

حال صادر شدن است.
حقیقی اظهار داشت: نخستین سند زمین حدنگاری 
شده کشور در زنجان صادر و تحویل کشاورزان 

شده است.

استاندار زنجان عنوان کرد؛

ارزش یک تن صادرات زنجان بیش از پنج برابر میانگین کشوری 

 بودجه 7۹0 میلیارد تومانی شــهرداری 
زنجان توســط اعضای شــورای اسالمی شهر 
زنجان در حالی تصویب شد، که رییس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر زنجان 
در مورد بودجه مصوب و عدم تخصیص بودجه 

این امور معترض بود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از فارس، نشست 
رسمی و علنی شورای شــهر زنجان با بررسی 

بودجه سال آینده شهرداری برگزار شد.
معاون شهردار زنجان با تشریح جزئیات بودجه 
سال آینده شهرداری اظهار کرد: ۵2 درصد اعتبار 
پیش بینی شــده در بودجه شهرداری مربوط به 
بخــش عمرانی و 48 درصــد مربوط به بخش 

جاری است.
غالمحسین احمدی با بیان اینکه بودجه تقدیمی 
به شــورا دو ماه مورد بررسی قرار گرفته است، 
گفت: به منظور عملیاتی شدن بودجه پیش بینی 

شده برای سال آینده اقداماتی در نظر گرفته شده 
است.

وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده شهرداری 
پروژه های نیمه تمام از جمله سبزه میدان، تکمیل 
پارکینگ طبقاتی ســعدی و بازگشــایی محور 
پادگان، تکمیل سالن مدیریت بحران و یوترن پل 

امام حسن مجتبی )ع( در اولویت است.
معاون شهردار زنجان افزود: پروژه های نیمه تمام 
شــهرداری، پروژه های بزرگی هستند که بر پایه 
اعتبــاری که در بودجه پیش بینی شــده به پایان 
می رســد و دیگر امور همچون ترمیم و جدول 

آسفالت و پیاده روسازی نیز انجام می شود.
احمدی با بیان اینکه سیاست های ابالغی شورای 
شــهر در بودجه ســال آتی لحاظ شــده است، 
افزود: با لحاظ این موضوعات بودجه سال آینده 

شهرداری 7۹0 میلیارد تومان است.
وی با اشــاره به اینکه بودجه شهرداری زنجان 

برای ســال آینده با منابع درآمدی 7۹0 میلیارد 
تومان است،گفت: رشد بودجه نشست به امسال 
43.۶ درصد است و با توجه به تورم جامعه این 

درصد الزاما لحاظ شده است.
معاون شــهرداری زنجان تصریح کرد: پیگیری 
بودجه های استانی و پیگیری بودجه سفر نوبخت 
و نیکــزاد و دیگر منابع ملی و اســتانی و خرید 
اتوبوس و مینی بوس، پیگیری پروژه ارک و افق 
و همچنین بودجه ســازمان آتش نشانی، توسعه 
پروژه های انســان محور از جمله مواردی است 

که در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
احمدی اولویت بودجه ســال آینــده را پروژه 
ســبزه میدان اعالم کرد و افزود: در بودجه  سال 
آینده ۹0 میلیارد تومان، برای آرامستان 12 میلیارد 
تومان، بهســازی مزار شــهدای  پایین 2 میلیارد 
تومان، المان غواصــان دریادل 3 میلیارد تومان، 
برای ساخت ایستگاه آتش نشانی ۵ میلیارد تومان 

و بازگشایی پادگان 7 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است.

وی افزود: در بودجه ســال آینده بودجه سازمان 
فرهنگی شــهرداری زنجان را 12 میلیارد و ۶00 
میلیون تومان و طرح ساماندهی سایت زباله یک 
میلیارد و ۶00 میلیون تومان، هزینه مرکز معاینه 
فنی یک  میلیارد و 200 میلیون تومان، ســاخت 
کانال 4 میلیارد تومان و سازمان آتش نشانی 21 

میلیارد و 800 میلیون تومان است.
در ادامه نیز رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و شــهرداری زنجــان نیز با تأکید بــر توجه به 
بودجه سازمان فرهنگی شهرداری زنجان گفت: 
شوربختانه سال ها است که به بودجه فرهنگی به 
چشم نامادری نگریسته می شود در حالی که باید 

توجه بیشتری به آن شود.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه بودجه باید 
کامل و دقیق نوشته شود، گفت: در سال های قبل 

شاهد بودیم که در طول سال بودجه جاری جای 
بودجه عمرانی را گرفته است، در حالی که نباید 

اینطور باشد.
وی تصریح کرد: بودجه فرهنگی امســال 10 تا 
1۵ میلیارد تومان است، در حالی که تجربه تلخ 
من این است که بودجه فرهنگی برای زیرساخت 

هزینه می شود و امسال هم از 3 میلیارد فقط 2۵0 
میلیون تومان اختصاص یافته است.

عضو دیگر شــورای شهر زنجان نیز با تأکید بر 
رعایت عدالت در فراهم سازی امکانات شهری، 
بر فراهم ساختن زیرساخت ها در پارک های شهر 

تأکید کرد.

بودجه شهرداری زنجان در سال ۱۴۰۰ مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت

 بودجه 790 میلیاردی شهر
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تالش برای پربازده کردن گوسفندان بومی با وجود 
واردات بی هدف ژن های خارجی با همت جوانان 
و نخبگان زنجانی حدود 1۵ ســال است در حال 

انجام است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از موج رسا، گوشت 
از جمله تولیدات دامي مورد توجه در کشور است 
که روزانه بطور مســتقیم و یا پــس از تبدیل به 
فرآورده هاي مختلف در تغذیه انسان وارد مي شود.
هم اکنون در کشــور ما بیــش از 4۵ درصد کل 
گوشت قرمز تولیدی که نزدیک به ۹30 هزار تن در 
سال است توسط حدود 47 میلیون رأس گوسفند 
در قالب 27 نژاد تولید می شود. ولی به علت اینکه 
این مقدار گوشت تولید شده پاسخگوی نیاز رو به 
افزایش جمعیت نیست افزایش بازدهی در تولید 
گوشت گوسفند از اهمیت خاصی برخوردار است.
بر پایه آمار ســال 13۹3 متوســط مصرف سرانه 
گوشــت قرمز در کشــور 10.7۹ کیلو گرم بوده 
اســت. در صورتیکه بر پایه نظر وزارت بهداشت 
حداقل مصرف ســرانه گوشت قرمز براي هر فرد 
14 کیلو گرم مي باشد. با اصالح نژاد دام هاي بومي 
و ســوق دادن آنها به سمت تولید گوشت بیشتر 
مي توان تا حدي تولید گوشــت کشور را افزایش 

داد.
گوسفند افشاری یکی از نژادهای سنگین وزن در 
بین گوسفندان ایران است. وزن تولد، سرعت رشد 
و وزن از شــیر گیری در این گوسفند در مقایسه 
با دیگر نژادهای ایران قابل توجه اســت. بنابراین 
می تــوان این نــژاد را یکی از نژادهای گوشــتی 
گوسفند ایران به حساب آورد که از پتانسیل مناسبی 
برای تولید گوشت برخوردار است و نقش مهمی 
را در تامین گوشت قرمز منطقه می تواند ایفا کند. 
برای بهبود برخی از صفات الشه این گوسفند هنوز 

کار های زیادی الزم است که انجام شود. 
ویژگی های ذکر شده باعث شده است که این نژاد 
پایه مناســبی برای کار اصالحی در زمینه افزایش 
سرعت رشد، چند قلوزایی و افزایش راندمان الشه 

باشد.
اقتصاد مقاومتی به معنای نداشــتن منابع نیســت 
بلکه به این معناست که از داشته ها و منابع موجود 
باید بهترین بهره و باالترین بازدهی را برای بهبود 
وضعیت و همچنین کمک به رشد و رونق و توسعه 

انجام داد.
جهت آشــنایی با نحوه فعالیت و همچنین معرفی 
این مرکز برای مخاطبان و فعاالن عرصه دامداری به 
مجتمع کشت و صنعت فردوس رفته و با مسووالن 

و متولیان این مجتمع به گفت وگو پرداختیم.
*  آغاز راه از سال 1385

حســین ایمانی، مدیر مجتمع کشــت و صنعت 
فردوس با بیان اینکه هم  اکنون مجتمع فردوس 28 
نفر نیرو دارد، می گوید: طرح انتقال ژن به گوسفند 
افشاری از سال 138۵ و با همکاری دانشگاه زنجان 

و ســازمان جهاد کشاورزی اســتان زنجان کلید 
خورده است.

وی اظهار می کنــد: ما یک نژاد بومــی داریم که 
کم توقع بوده، در برابر بیماری ها مقاوم بوده و دامدار 
هم این گوسفند را می شناسد اما بهره وری پایینی 
دارد زیرا در بهترین حالت در طول یک ســال از 
100 میش افشاری، کمتر از 100 راس بره می توان 
گرفت کــه َصرفه اقتصادی ندارد چرا که گّله ها با 
توجه به شرایط جفرافیایی استان ۶ ماه از سال در 
داخل، تغذیه می شوند و برآوردی که انجام دادیم، 
هزینه خوراک یک راس میش در ۶ ماه حدود یک 
میلیون و 400 هزار تومان است و در بهترین حالت 
اگــر از 100 راس میــش 100 راس بره نیز گرفته 
شــود و اگر شرایط پرورش، استاندارد باشد، وزن 
یک بره 3 ماه بعد از شیرگیری حدود 30 کیلوگرم 
خواهد بود که قیمت امروز آن یک میلیون و ۵00 
هزار تومان است و هزینه های تغذیه دام در این ۶ 
مــاه را جبران نمی کند و در نتیجه، دامدار در ضرر 
و زیان است و همین امر، سبب می شود که بیشتر 
دامداران در سیســتم بومی روستایی از این شغل، 

جدا شده و به کالن شهرها مهاجرت کنند.

ایمانــی با بیان اینکه در ســال 138۵ ســلولهای 
جنسی گوسفند نژاد بروالمرینو وارد و به گوسفند 
افشاری تلقیح شــد. بعد از اتمام عملیات اصالح 
نژادی  در مدت ۶ ســال در محیطی کامال بســته 
در مزرعه ی دانشگاه زنجان به گوسفند افشاری، 
اولین ایستگاه تحقیقاتی بخش خصوصی در سال 
۹1 در استان تشکیل و مراحل آزمایشی انتقال دام 
اصالح شــده به گله های مردمی نیز از ســال ۹2 
شــروع و در ۵1 روستایی استان زنجان ودر قالب  
70 گله ی پرورش گوسفند افشاری تحت پوشش 
قــرار گرفت و پس از اطمینــان از نتایج مثبت آن 
در گله های روســتایی  اقدام به تشکیل گله های 
صنعتی به منظور تکثیــر و واگذاری به واحدهای 
دامــداری گردید. بعد از اتمــام عملیات اصالح 
نژاد و تولید گوســفند حاوی ژن های موردنظر، 
برای تکثیر ایــن دام برای بهره مندی دامداران فاز 
تکثیری این طرح در قالب واحد تکثیر صنعتی آغاز 
گردید. در این واحدها تاسیســات مخصوص دام 
چند قلوزا با اعمال آخرین یافته های پرورشــی و 
به کارگیری تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز برای 
ایجاد یک واحد کامال صنعتی، اقدام به تشکیل گله 

پرورشی به ظرفیت پنج هزار راس مولد و ظرفیت 
کل ده هــزار راس گردید که مجموعه پرورش و 
اصالح نژاد گوســفند افشــاری شرکت کشت و 
صنعت فــردوس از زیــر مجموعه های هلدینگ 
کشاورزی حامی سرمایه ســروش پارسیان یکی 
از مجموعه های نمونه پیش رو در زمینه است که 
توانسته است خالء نبود اصول فنی مورد نیاز برای 
ساخت تاسیسات صنعتی پرورش گوسفند را نیز 
پر نموده و اقدام به ســازماندهی و تکثیر گوسفند 

افشاری چند قلو زا نماید.
مدیــر گوســفند داری مجتمع کشــت و صنعت 
فردوس تصریح کرد: همین موضوع موجب شد که 
کارهای تحقیقاتی در این حوزه انجام شده و »طرح 
چندقلوزایی گوسفند افشاری« اجرایی شود که با 
این طرح هر دامدار قادر خواهد بود از 100 میش 
180 بره در هر زایش بگیــرد. با توجه به اهداف 
پروژه برای اصالح نژاد گوسفندهای افشاری منطقه 
به میزان یک میلیون راس گوسفند که دارای امکان 
تولید یک بره در هر زایمان می باشد در واقع یک 
میلیون راس بره در سال تولید می گردد. باتوجه به 
ارتقا ضریب چند قلوزایی به 1/8، این امکان فراهم 

خواهد شد تا با اصالح شیوه گله-داری و با ایجاد 
امکان سه زایش در دوسال، میزان تولید بره در هر 
ســال را به دو میلیون هفتصد هزار راس ارتقا داد. 
الزم به ذکر اســت که با اجــرای این طرح حدود 
چهل در صد از نیاز وارداتی کشــور به گوشــت 
قرمز نیز مرتفع خواهد گشــت. همجنین با توجه 
به اشــتغالزایی هر 2۵ راس گوسفند ژن دار برای 
یک نفر ، می توان اشــتغالزایی قابل توجهی برای 

متقاضیان را فرهم نمود.
مدیــر مجتمع کشــت و صنعت فــردوس ادامه 
می دهد: گوســفند افشاری اصالح شده  عالوه بر 
اینکه ویژگی های گوســفند افشــاری پایه را دارد 
یعنی می تواند به مرتع بــرود، مقاومتش در برابر 
بیماری ها خیلی باالست افزون بر این با کسب این 
ژن ضریب بره زایی آن به شدت افزایش پیدا کرده 
است  یعنی از هر 100 راس میش 180 بره در هر 
زایش به راحتی قابل دست یابی است و با احتساب 
هر هشت ماه یک زایش در دو سال نزدیک به ۵40 

بره از هر 100 راس قابل حصول است.
وی در پاســخ به اینکه این قوچ ها تا چند ســال 
می تواننــد توانایی بارور کردن میش ها را داشــته 

باشند، ابراز می کند: ژن به طور کلی ماندگار بوده 
و دام های ماده حاوی ژن مادامی که زنده هستند و 
می تواند تولید مثل و زاد و ولد کند ضریب بره زایی 

باالی از خود نشان خواهند داد.
ایمانــی می افزاید: معموالً از میش ها تا شــکم 4 
یــا ۵ بره می گیریم و قوچ هــم تقریبا بین 2 تا 3 
دوره جفت گیری در گله نگهداری شــده و برای 

جلوگیری از مسائل همخونی، تعویض می شوند.
*  میش ها و بره ها بعداز زایش جهت حمایت و 

رفع مشکالت به باکس ها منتقل می شوند
کارشناس طرح و برنامه مجتمع کشت و صنعت 
فردوس با اشاره به وجود 2 زایشگاه در این مجتمع 
می گوید: میش های آبستن سنگین را یه ماه مانده 
به  زایش به زایشــگاه منتقل شده و بعد از زایش 
از بخش آبســتن به باکس منتقل می شود. مزیت 
باکس ها این اســت که تکنسین در صورت وجود 
مشکل در میش ها آن را درمان می کند از طرفی با 
توجه به تعداد باالی بره متولد شده نسب به میش 
برای بیشــینه کردن آسایش میش جهت شیر دادن 

بره ها در این باکس قرار می گیرند.
افشــاری راد با بیان اینکــه 2 میش این مجتمع در 
روزهای 30 دی و اول بهمن ماه سال کنونی ۵ قلو 
زاییده اند، می افزاید: این میش ها تا 3 بره را به راحتی 
شیر می دهند و برای بره های چهارم و پنج از شیر 
کمکی استفاده می شود. وی در باره علت 3 قلو یا 
۵ قلوزایی میش ها خاطرنشان می کند: علت عمده، 
ژن است اما باید تغذیه و شرایط محیطی هم  باشد  

که آن ژن، خودش را نشان دهد.
صادق رجبی، مدیر تولید مجتمع کشت و صنعت 
فــردوس با بیــان اینکه دام های مــاده فاقد ژن با 
قوچ های هموزیگوت تالقی می یابند اظهار می کند: 
تمام بره های حاصل از این قوچ، ژن چندقلوزایی 
را دریافت می کنند و بره ماده های این قوچ می توانند 
حامل ژن چند قلوزایی باشتد. او در ادامه بیان کرد 
با توجه تقاضای باالی دامداران به قوچ های حاوی 
ژن چندقلوزایی به ویــژه قوچ های هموزیگوت 
اطمینان داد که ســال آینده بیش از 1000 راس از 
این قوچ ها در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت 
و به آن ها سفارش کرد که به هر عنوان هزینه باالی 

نسبت به این قوچ ها پرداخت نکنند.
وی در ادامــه تاکید کرد که ماده های هتروزیگوت 
حتما باید بــا نر هتروزیگوت تالقــی یابند و از 
قوچ های نر هموزیگوت برای آبســتن سازی دام 
ماده هتروزیگوت باید پرهیز کنیم چون با افزایش 
هموزیگوتی بروز مشــکالت حرکتــی و دیگر 

ناهنجارهای ژنتیکی نزدیک خواهد بود. 
با توجه به قیمــت باالی دام هــای هموزیگوت 
و تمایل باالی دامدارن برای رســیدن به این نوع 
دام برخــی از دامــدارن اقدام بــه تلقیح ماده های 
هتروزیگوت و هموزیگوت با قوچ هموزیگوت 

می نمایند که بایستی به شدت پرهیز شود.

این میش های ۵ قلو زای زنجانی
 اصالح نژاد قوچ افشار گامی برای توسعه اقتصادی استان

 معاون آموزشــی و پژوهشــی سازمان 
پزشکی قانونی گفت: با توسعه آزمایشگاه های 
سم شناسی و سرولوژی که در زنجان راه اندازی 
شده است، این اســتان نیاز به ارسال نمونه ها، 

ندارد.
امیرحسین مهدوی در حاشیه افتتاح ساختمان 
جدید پزشــکی قانونی استان زنجان، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی 
در راســتای اهداف انقالب اسالمی و اجرای 
بهتر عدالــت در همه مراکز اســتان ها اعم از 
کم برخــوردار و برخوردار، خدمات مشــابهی 
ارائه می شود و آزمایشگاه های پزشکی قانونی 

در همه استان ها مجهز است.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان از لحاظ فنی از 
تجهیزات و نیروهای انسانی برخوردار بوده و 
ارائه خدمات در پزشکی قانونی استان همانند 
ارائه خدمات پزشکی قانونی استان تهران است، 
افزود: با توســعه آزمایشگاه های سم شناسی و 
ســرولوژی که در مرکز پزشکی قانونی استان 
زنجان اســت، این اســتان دیگر بــرای انجام 
نمونه های ســموم و داروها که امکان دارد فرد 
فوت شــده از آن استفاده کرده باشد، از کمک 

دیگر استان ها بی نیاز است.
این مســوول با اشــاره به مجهز بودن اداره کل 
پزشــکی قانونی اســتان زنجان به تجهیزات 
آزمایشــگاهی و سالن تشــریح، تصریح کرد: 
افتتاح پروژه ســاختمان پزشکی قانونی استان 
زنجان شــرایط بهتری را برای خدمات رسانی 

بهتر به مردم این استان فراهم کرده است.
معاون آموزشی و پژوهشــی سازمان پزشکی 
قانونی با بیان اینکه اســتان زنجان آزمایشگاه 
ژنتیک قانونی را نداشــته و نیازی به افتتاح آن 
نیســت، زیرا این آزمایشگاه فقط در 10 استان 
وجود دارد، ادامه داد: آزمایشگاه ژنتیک قانونی 

برای تعیین هویت اجســاد ناشناخته و کشف 
جرم در کشور بوده و از اســتانداردهای اروپا 

نیز باالتر است.
مهدوی با بیان اینکه اکنون مقدور و نیاز نیست 
که همه استان ها به آزمایشــگاه ژنتیک قانونی 
مجهز شوند، زیرا اجساد از میان ارائه خدمات 
آزمایشگاهی پزشــکی درصد کمی را به خود 
اختصاص داده اند، اظهار کرد: سازمان پزشکی 
قانونی در استان تهران در یک هفته هویت همه 
فوتی های حادثه هواپیمای اوکراینی را شناسایی 
کرده و به دلیل انتقال برخی از فوتی ها به خارج 
از کشور، راستی آزمایی نیز شد و همه مستندات 
آزمایشــگاهی تعیین هویت به تایید بین المللی 
نیز رســید و هیچ کس در این قضیه نتوانســت 

کوچک ترین ایراد را بگیرد.
وی در رابطــه بــا انجام آزمایش سم شناســی 
پزشکی قانونی در استان زنجان، افزود: خدمات 
آزمایشــگاهی سم شناسی پزشــکی قانونی که 
قسمت عمده این خدمات در معاینات اجسادی 
که نیاز به نمونه برداری برای تعیین علت فوت 
دارند، جزو خدمات بســیار مهم و شایعی بوده 

و در پرونده های جنایی نیز بسیار نقش داشته و 
در استان زنجان نیز همانند دیگر استان ها انجام 

می شود.
این مسوول با اشــاره به اینکه در کل کشور و 
اســتان زنجان نیاز به اســتخدام نیروی انسانی 
در پزشــکی قانونــی داریــم ولــی علی رغم 
همکاری های زیاد مســووالن کشوری، مجوز 
آن به ســختی داده می شــود، تصریح کرد: در 
برخی از موارد علی رغم اینکه مجوز استخدام 
در پزشکی قانونی داده می شود، داوطلبی برای 
استخدام وجود ندارد و اگر بخواهیم استخدام 
شــوند، در حد معاضدتــی بتوانند خدماتی را 
ارائه کنند تا مردم مجبور نشوند برای دریافت 

خدمات به دیگر شهرها مراجعه کنند.
معاون آموزشی و پژوهشــی سازمان پزشکی 
قانونی با اشاره به درآمد خوب پزشکان خارج 
از سیســتم دولتی و جذابیت نداشــتن کار در 
پزشــکی قانونی برای آنان، خاطرنشــان کرد: 
مسووالن کشوری سازمان پزشکی قانونی پیگیر 
ترمیم حقوق پزشــکان هستند و امید است در 

سال آینده اصالحات حقوقی صورت گیرد.

 اســتاندار زنجان گفت: بیمــاری کرونا 
همچنان درمان ندارد و واکســن کرونا تنها برای 
پیشگیری از ابتال به این بیماری بوده و درمان آن 
نیست، بنابراین همه باید پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کنیم.
فتح اله حقیقی در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با 
کرونا که به  صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با 
اشاره به انجام بیش از 138 هزار تست PCR کرونا 
در اســتان زنجان، اظهار کرد: هم اکنون به ازای 
هر یک مورد تست مثبت کرونا، ۹ نفر رهگیری 
و پیگیری می شود، در حالی که باید به ازای هر 
یک مورد تســت مثبت PCR؛ 10 نفر پیگیری و 
 )RAPID( رهگیری شود و میزان انجام تست سریع

در استان نیز باید افزایش پیدا کند.
وی از تغییــر وضعیت کرونا در شهرســتان ها 
و نیــز افزایش 3 برابری لــود ویروس کرونا در 
اســتان زنجان خبر داد و افزود: 8۵ درصد فوت 
ناشی از بیماری کرونا در استان، در سالمندان و 
1۵ درصد نیز در جوانان دارای بیماری زمینه ای 
است و در پیک سوم بیماری کرونا همه مدیران 
زنجانی همراه خانواده های خود به بیماری کرونا 

مبتال شدند.
این مسوول با بیان اینکه اکنون رهگیری و پیگیری 
نزدیکان بیماران مبتال به کرونا در اســتان به ۹.2 
درصد رسیده است که حجم زیاد کاری را به کادر 
درمان اســتان متحمل کرده و انرژی زیادی را از 
آنان می کاهد، تصریح کرد: در راستای پیشگیری 
از ابتال به کرونا در دنیا، ایران و زنجان در موضوع 
استفاده از ماسک، رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله اجتماعی تفاهم نظر دارند؛ بنابراین مردم 
همچنان باید مــوارد مذکور را به صورت جدی 
رعایت کنند تا وضعیت رنگ بندی شهرستان ها 

بهتر شده و آیین برگزار شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه اکنون متوسط رعایت 

پروتکل های بهداشتی اســتان 84 درصد بوده و 
باید به بیش از ۹۵ درصد برسد، ادامه داد:  فاصله 
اجتماعی باید به صــورت خاص و عام رعایت 
شــود که رعایت فاصلــه اجتماعی اجتماعی به 
صورت خاص در فروشگاه های زنجیره ای، پلیس 

+ 10، دفاتر پیشخوان دولت، آیین و غیره است.
حقیقی با بیــان اینکه آیــا برگزارکنندگان آیین 
در صورت مثبت شــدن تســت افراد، می توانند 
پاسخ گو باشــند، اظهار کرد: شهرســتان ابهر و 
خرم دره تابع یکدیگر هستند، بنابراین اگر اقدامات 
جدی در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
انجام نشود، شهرســتان ابهر به دنبال شهرستان 
خرم دره شــاهد پیک چهارم کرونا خواهد بود و 
انجام تست PCR و RAPID با هم هم خوانی ندارد و 

باید درست شود.
وی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز سرپایی 
کرونا، شهر زنجان که نیازمند انجام اقدامات جدی 
برای جلوگیری از شیوع پیک چهارم است، افزود: 
همکاری مردم سلطانیه در بحث قرنطینه خوب 

نیست و باید این مشکل حل شود و در شهرستان 
طارم نباید گول رنگ بندی کرونا را بخورند و باید 
ارتباط این شهرستان با استان های گیالن و قزوین 

را رصد کنند و رهگیری بیماران را باال ببرند.
این مســوول با تاکید بر اینکه مردم شهرســتان 
ماه نشان باید اعتماد کنند و برای سالمتی خود و 
خانواده های شان بموقع به پزشک مراجعه کنند، 
تصریح کرد: مراجعه به پزشــکان در شهرستان 
خدابنده نیز دارای اشکالتی است، بنابراین زحمت 
کادر درمان دوچندان شده و باید آنان به خانواده ها 
مراجعه کنند. در شهرســتان خدابنده رهگیری و 

انجام تست PCR و RAPID معنادار کم است.
استاندار زنجان با بیان اینکه بیماری کرونا همچنان 
درمــان ندارد و واکســن کرونا درمــان نبوده و 
پیشــگیری بوده و تزریق واکسن به همه زمان بر 
است، ادامه داد: افراد دارای تست مثبت کرونا هر 
چه سریع تر باید خود را قرنطینه و برای سالمتی 
خانــواده دوران نقاهت خود را در نقاهتگاه های 

استان سپری کنند.

با راه اندازی و توسعه آزمایشگاه های سم شناسی و سرولوژی؛

زنجان، قادر به بررسی نمونه های سموم و داروها است
زنجانی ها بی خیال رعایت پروتکل های بهداشتی نشوند؛

واکسن کرونا؛ پیشگیری است نه درمان
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۱۰۰ سال واکسن سازی در انستیتو پاستور ایران

از »آبله« تا »کرونا«
 این روزها با شیوع کرونا بحث  بر 
سر واکسن آن باال گرفته است؛ ویروسی 
که نزدیک به یک ســال است می تازد و 
جان می گیرد و به بزرگ ترین همه گیری 
قرن بدل شده است؛ بر همین اساس هم 
بحث بر سر واکسِن آن که بشریت آن را 
تنها راه نجات خود از شــر این ویروس 
می داند، اهمیِت ســاخت واکسن برای 
مقابله بــا بیماری های واگیر و البته قابل 
پیشگیری با واکسن را بیش از پیش عیان 

کرده است...
به گزارش ایســنا، همه  مــا از روزهای 
نخســت تولدمــان واکســن دریافت 
کرده ایم، موضوعی که مرهون تالش های 
دانشمندان از ســالیان گذشته است؛ اما 
معروف ترین و اولین نهاد واکسن سازی 
در ایران در حالی صد ساله می شود که در 
یک همه گیری بزرگ قرار داریم؛ انستیتو 
پاستور ایران؛ نامی بلند آوازه؛ 100 سال 
است که سالمت مردمان این کشور را در 
مقابل بیماری های واگیر قابل پیشگیری با 

واکسن، تضمین کرده است.
از »لویی پاستور فرانسوی« تا »انستیتو 

پاستور ایران«
در این راســتا، دکتر احسان مصطفوی؛ 
مدیر روابط عمومــی و امور بین الملل 
انســتیتو پاســتور ایران در گفت وگوی 
تفصیلی با ایســنا، با اشــاره بــه اینکه 

انستیتو پاســتور ایران عضوی از شبکه بین المللی 
انستیتو پاستور است، گفت: اولین انستیتو پاستور 
بیش از 130 سال قبل توسط دانشمند بزرگ لویی 
پاستور فرانسوی و همکارانش در پاریس تاسیس 
شد. فلســفه وجودی انستیتو پاســتور در ابتدای 
شــکل گیری، کنترل بیماری های واگیر بود که در 
آن مقطع زمانی دغدغه اصلی بهداشتی همه جوامع 
بود. یکی از مهم ترین کشفیات لویی پاستور که در 
انستیتو پاستور پاریس مورد استفاده قرار می گرفت، 
تولید و تزریق واکسن هاری بود که زمینه ای برای 
رشد و بالندگی انستیتو پاستور پاریس را در سطح 
جهانی فراهم کرد. بر پایه وصیت لویی پاستور غیر 
از انستیتو پاستور پاریس، شعبی در اقصی نقاط دنیا 
برای کنترل بیماری های واگیر با حمایت انســتیتو 
پاســتور مادر شــکل گرفت و بر این پایه انستیتو 
پاســتور ایران، دهمین انســتیتو پاستور در شبکه 
بین المللی انستیتو پاستور از نظر دیرینگی است و 
امسال هم صدمین سال تاســیس آن در کشور را 

می گذرانیم.  
واکســن های دامــی و ماجرای جدا شــدن 

واکسن سازی رازی از انستیتوپاستور
وی افزود: 100 ســال پیش در ســال 12۹۹ ه .ش 
انســتیتو پاســتور در ایران راه اندازی شد. اولین 
روســای آن از ابتدای تاســیس فرانسوی بودند و 
اولین رییــس آن دکتر »جوزف منار« فرانســوی 
اســت که به ایران  آمد و بحث واکسیناسیون آبله 
را که به روش ســنتی در کشور انجام می شد را به 
روشی مدرن در انستیتو پاســتور ایران راه اندازی 
کرد. در عین حال واکســن های دیگری نظیر وبا، 
طاعون گاوی و ســیاه زخم در آن مقطع زمانی در 
انستیتو پاستور ایران تولید  شد. واکسن سیاه زخم  
و طاعون گاوی کاربرد در دام ها داشــت و یعنی 
قسمتی از واکسن های تولیدی انستیتو پاستور در آن 
زمان واکسن های مورد استفاده در دامپزشکی بوده 
است. پس از 3 سال، موسسه واکسن و سرم سازی 
رازی از انستیتو پاستور ایران مشتق  شد و در نتیجه 
این موسسه تولید واکســن های  دامی را ادامه داد 
و تمرکز بیشتر انستیتو پاستور ایران بر بیماری های 

انسانی سوق پیدا کرد.
1۹ نوع سرم و واکسن در انستیتوپاستور ایران در 

1۹ ماهِ اول فعالیت
مصطفوی ادامه داد: در دو سال اول تاسیس انستیتو 
پاســتور ایران، مقدار زیادی مایه آبله و مایه وبا و 
دیگر سرم ها و واکسن ها از انستیتو پاستور پاریس 
وارد شد و در انستیتوپاستور ایران ذخیره ای تشکیل 
شد تا زمان راه اندازی خط تولید این واکسن ها در 
ایران مورد استفاده قرار گیرند. دکتر منار به  سرعت 
به تولید تعدادی از واکســن ها که مورد نیاز کشور 
بود پرداخت. در 1۹ ماه اول تاسیس )در سال های 
1300 و 1301 شمسی(، 1۹ نوع سرم و واکسن در 
انستیتو پاســتور ایران تولید یا تزریق شد و حدود 

1۹0 هزار دوز مایه آبله در این مدت تولید شد. 
آبله، حصبه، وبا، زمین های وقفی و نیت واقف

وی افزود: انستیتو پاستور ایران در سال های اولیه 
تاســیس با تولید مایه آبله، که بیــش از هر چیز 
مورد نیاز ایران بود و تهیه واکســن حصبه و وبا، 
که دو عامل مهم دیگر کشــتار مردم ایران بودند، 
خدمت بســزایی به ایران ارائه دادند. دکتر منار در 
زمین هایی که از ســوی مرحوم میرزا عبدالحسین 
فرمانفرماییان در سال 1302 به انستیتو پاستور ایران 
واگذار شد، اقدام به ساخت آزمایشگاه های جدید 
کرد. در متن وقفنامه مرحوم فرمانفرمائیان یکی از 
نیات واقف تهیه و تدارک »مواد تزریقی و اسباب 
و لوازم تلقیحی از قبیل آبله، طاعون، وبا، دیفتری، 
ســگ  گزیدگی، سفلیس، سوزاک و امثال آن » قید 

شده است.
وی ادامه داد: عبدالحسین میرزا فرمافرنماییان درباره 

نیت خود از وقف انستیتو پاستور ایران گفته است: 
»خانه ای بنا کردم که در آن مایه آبله بی زیانی بسازند 
و ســگ  هار گزیده ها را درمــان کنند و با امراض 
مقاربتی مبارزه نمایند و باالخره برای تمام امراض 
انسانی و حیوانی مایه های مبارزه و معالجه فراهم 

آورند.«
از مایه آبله تا واکسن ب.ث.ژ

مصطفوی با اشــاره به رشد کمی و کیفی خدمات 
و تولیدات انســتیتو پاســتور ایران در ســال های 
بعد، اظهار کرد: به دنبال این رشــد در سال 1340 
مایه آبله، واکسن ســل )ب ث ژ(، واکسن هاری، 
واکسن های میکربی )تیفویید-پاراتیفویید، ضد وبا و 
غیره(، توبرکولین، آنتی ژن ها، آنتی ژن ها سرم های 
مصنوعی، وسایل تزریق خون، وسایل تزریق سرم 
خون، و پالسمای انسانی توسط این انستیتو تولید 
می شــد. در عین حال آموزش نحــوه تلقیح آبله، 
آزمایش توبرکولین، تزریق واکسن های ب ث ژ، 
وبا، تیفویید و پاراتیفویید نیز در این انستیتو انجام 
می شد. در ۵0 امین سال تاسیس این انستیتو )سال 
134۹(، 23 میلیون دوز واکسن آبله تولید می شد که 
به کشورهای ترکیه، پاکستان، عربستان و اتیوپی نیز 
صادرات شــد. درآمد انستیتو پاستور ایران در این 
سال از واکسن های تولیدی خود، سه برابر بودجه 

سالیانه آن بود.
صدور واکسن های ایرانی به اقصی نقاط دنیا

عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران، ادامه داد: 
واکسن های متعددی نظیر واکسن های ضد حصبه، 
ســوزاک، تیفوس، واکسن ب ث ژ برای پیشگیری 
از سل، واکســن هاری و واکسن هپاتیت در دوره 
فعالیت صد ساله انستیتو پاستور ایران متناسب با 
مشکالت کشــور در ایران تولید شد. واکسن های 
انستیتو پاستور ایران به اقصی نقاط دنیا هم صادر 
می شــده اســت، به عنوان مثال واکسن وبا تولید 
انستیتو پاستور ایران به کشور فرانسه هم صادرات 
داشته است و یا واکسن ب ث ژ تولید انستیتو پاستور 

در 22 کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.
دستیابی ایران به درمانی امیدبخش

وی در مورد تولید واکســن و سرم ضد هاری در 
انستیتو پاستور ایران نیز گفت: تیم های تحقیقاتی 
انستیتو پاستور ایران که سالیان زیادی ناظر بر احوال 
هارگزیــدگان بودند، در مقاالتی نارســایی درمان 
هارگزیدگان با روش موجود را نشان دادند. بر پایه 
این مقاالت، بیش از 2۵ درصد درمان شــدگان با 
روش معمول آن زمان، از هاری جان باخته بودند و 

اگر گزش در سر و صورت با جراحات سخت و 
عمیق بود میزان تلفات به 40 تا ۵0 درصد می رسید. 
با انتشار این ارقام و استناد به مشاهدات دانشمندان 
ایرانی، ســازمان بهداشت جهانی در صدد اصالح 
درمان هارگزیدگی برآمد و برای چاره اندیشی از 
دانشمندان انستیتو پاستور ایران کمک گرفت. ابتدا 
کمیته کارشناسان هاری سازمان جهانی بهداشت 
درصدد برآمد از سرم ایمن ضد هاری استفاده کند. 
به این منظور در سال 132۶ سرم ویژه ضد هاری 
به انستیتو پاستور ایران ارسال شد تا در مورد گرگ 
هار گزیدگان مورد استفاده قرار گیرد. دانشمندان 
ایرانی انستیتو پاستور ایران منتظر فرصت بودند تا 

درمان توام با سرم و واکسن را انجام دادند.
وی با اشــاره به اینکه این آزمایش تاریخی نقطه 
عطف دیگری در روش نجــات هارگزیدگان در 
دنیا بود، تصریح کرد: در یکی از شب های تابستان 
1333، گرگ هاری کشــاورزان روســتای صحنه 
کرمانشاه را غافلگیر کرد و 2۹ نفر از آنها را مجروح 
کرده بود. این افراد با ماشــینی به انستیتو پاستور 
ایران در تهران منتقل شــدند. دکتر مارسل بالتازار، 
رییس وقت انستیتو پاستور ایران، با همکاری دیگر 
کارکنــان بخش هاری، با انجــام کمک های اولیه 
برنامه و ترتیب درمان اختصاصی ایشان را با طریقه 
پیشنهادی سرم و واکسن به اجرا گذاشتند. 18 نفر از 
مجروحین زخم های متعدد و عمیق سر و صورت 
داشــتند. از 13 نفر درمان شده با روش پیشنهادی 
)سرم و واکسن توام( تنها یک نفر و از ۵ نفر درمان 
شــده با واکسن تنها، سه نفر به هاری مبتال شده و 
فوت شدند. از 11 نفر گروه دوم )آلودگی خفیف( 
کسی مبتال به هاری نگردید. این روش درمان امید 
بخش بزودی مورد تائید سازمان جهانی بهداشت 
قرار گرفــت و از آن پس در ایران و در همه مراکز 
درمان هاری روش درمان همزمان واکســن و سرم 
دنبال شــد. انستیتو پاســتور ایران را فقط به خاطر 
نقشــی که در نشان دادن اثربخشــی درمان با سرم 
افراد هارگزیده داشته است می توان به عنوان یکی 

از موسسات منجی جامعه بشر دانست. 
بیماری هایی که کنترل شد

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های انســتیتو پاستور 
ایران تنها به تولید واکسن خالصه نمی شود، اظهار 
کرد: بیماری های واگیر نظیر وبا، آبله، سل، تب های 
راجعه، هاری و طاعون نیز توسط تیم های انستیتو 
پاستور ایران در مقاطع زمانی مختلف در کشور کنترل 
شده است؛ عالوه بر کشور خودمان حتی کشورهای 

همسایه مدیون تالش های محققان انستیتو پاستور 
ایران برای کنترل این بیماری ها هستند.

انستیتوپاستور ایران در سال های پس از انقالب
مصطفوی ادامه داد: از ســوی دیگر پس از پیروزی 
انقالب اسالمی نیز با تداوم فعالیت های موسسه در 
دهه 70 شمسی بحث توسعه صنعت بیوتکنولوژی با 
توجه به نیاز کشور در انستیتو پاستور ایران دنبال شد. 
این مقوله با راه اندازی رشــته دکتری فرآورده های  
بیولوژیک در انستیتو پاستور ایران توسعه یافت و 
تعامالت مختلفی با شبکه بین المللی انستیتو پاستور 
و کشورهایی نظیر روسیه و کوبا صورت گرفت و 
در نهایت تکنولوژی تولید واکسن هپاتیت B از کوبا 

به ایران منتقل  شد.
وی افزود: در ســال های گذشته و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، رشــته های دکتری بیوتکنولوژی 
پزشــکی، بیوتکنولوژی دارویی، ژنتیک پزشکی، 
بیوتکنولوژی سامانه ای و باکتری شناسی پزشکی 
نیز راه اندازی شده است و انستیتو پاستور ایران در 
کنار محوریت در حوزه بیماری های واگیر در کشور 
و منطقه، به قطب بیوتکنولوژی پزشکی در کشور 
تبدیل شد که این موضوع در توسعه  تولیدات انستیتو 
پاستور ایران پس از انقالب تاثیرگذار بوده است. این 
در حالی اســت که در دیگر حوزه های علوم مانند 
حوزه ژنتیک، و سرطان  هم همکاران ما در انستیتو 
پاستور ایران مشــغول تحقیق و خدمت هستند و 
چندین بانک میکروبی و سلولی در انستیتو پاستور 
پاسخگوی نیاز محققین کشور و منطقه است. مدیر 
روابط عمومی و روابط بین الملل انستیتو پاستور ایران 
در باره مهم ترین دستاوردهای انستیتو پاستور ایران 
پس از انقالب اسالمی در حوزه تولید، خاطرنشان 
کرد: افزایش جمعیت کشور و برتری طب پیشگیری 
بر طب درمان از یک طرف و گسترش فعالیت های 
تولیدی_ تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران در تهران از 
طرف دیگر، مسووالن وقت وزارت بهداشت و این 
موسســه را بر آن داشت تا در زمینی به وسعت 10 
هکتار برای تأسیس مرکز تولیدی_ تحقیقاتی در 2۵ 
کیلومتری بزرگراه تهران - کرج در نظر بگیرند. این 
مجتمع در 27 اسفند ماه 13۶7  افتتاح و فعالیت خود 
را آغــاز کرد. متراژ کل این مجتمع در آن زمان 18 

هکتار بود.  
1۰ سایت با حدود 5۰ محصول در یک مجتمع 

تولیدی تحقیقاتی
وی افزود: درحال حاضر بیش از 10 سایت تولیدی 
فعــال در این مجتمع با بالغ بــر ۵0 محصول در 

حال خدمت رســانی به نظام سالمت 
کشور هستند. فعالیت های این مجتمع 
در راستای ارتقا سطح سالمت جامعه، 
جلوگیــری از واردات فرآورده  هــای 
یادشده و توسعه صادرات فرآورده های 
زیستی انجام می  شود. قریب به ۵00 نفر 
در این مجتمع مشغول خدمت هستند 
و بعد از مرکز انســتیتو پاســتور ایران 
در تهران، مجتمــع تولیدی تحقیقاتی 
کرج بزرگترین شعبه انستیتو محسوب 
می شــود. این مجتمع با ارائه خدمات 
مشاوره در زمینه های تولید و مدیریت 
واکسن ها  دارویی،  محصوالت  کیفیت 
و فرآورده های تشــخیصی و حیوانات 
آزمایشــگاهی، یکــی از بزرگترین و 
پیشرفته ترین مراکز تولیدی در کشور و 

خاورمیانه است.
مصطفوی تاکید کرد: ما پس از انقالب 
تولید و ساخت واکسن هایی نظیر هاری 
دامــی، هپاتیــت B، ب ث ژ و ب ث ژ 
اینتراوزیکال را دنبال کرده ایم. در حوزه 
تولید دیگر واکسن ها نظیر واکسن هاری 
انســانی، هم همکاران ما به طور جدی 
تحقیق و فعالیت می کنند. همچنین در 
حوزه تحقیق و پژوهش تولید واکسن 
لیشــمانیوز) ســالک( نیز فعالیت های 
انستیتو  اثرگذاری از ســوی همکاران 
پاســتور ایران صورت گرفته اســت. 
در عین حال فرآورده های بیولوژیک و ســرم ها و 
محلول های تزریقی متعددی هم در مجتمع تولید و 

تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران تولید می شود.
تحریم ها و باور به توان داخلی

وی با تاکید بر اینکه تحریم ها بر تولید واکسن مثل 
دیگر حوزه ها تاثیر گذار بوده اســت ولی باعث 
شکوفا شدن استعدادها و باور به توان داخلی هم 
شده اســت، تصریح کرد: تحریم ها وزنه ای برای 
فشار به کشور در مقاطع زمانی مختلف بوده است 
و در نتیجه کشــور در واردات واکسن های مورد 
نیاز هم در بعضی مواقع با مشکل مواجه شده است 
و بنابرایــن؛ نگاهی که به موضوع تولید واکســن 
داخلی وجود دارد یک نگاه اســتراتژیک است تا 
بتوانیم با کارهای تحقیق و توسعه ای که در انستیتو 
پاستور ایران، موسسه واکسن و سرم سازی رازی 
و دیگر موسساتی که در چند سال گذشته به این 
حوزه ورود کرده اند، انجام می شود در آینده بیش 
از پیش در تولید واکسن  و فراورده های بیولوژیک 
خودکفا شویم. تحریم ها به غیر از دسترسی به مواد 
اولیه، دسترســی به تجهیزات تولید واکسن  را هم 
محدود کرده اســت بنابراین کشور باید به سمت 
خودکفایی تمام و کمال در حوزه واکسن ســازی 

گام بردارد.
انستیتو پاســتور ایران چگونه به کنترل همه گیری 

کرونا کمک کرد؟
وی با اشاره به گذشت یک سال از ورود ویروس 
کووید1۹ به کشور و نقش انستیتو پاستور در کنترل 
این بیمــاری، بیان کرد: در بحث کرونا انســتیتو 
پاستور ایران توانست رسالت تاریخی خود را ادامه 
دهد و همــکاران ما در حوزه های مختلف مرتبط 
با این بیماری به وزارت بهداشت و دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور همکاری کردند. یکی از مهم 
ترین  این حوزه ها، حوزه تشخیص کرونا بود که با 
همکاری انستیتو پاستور ایران و وزارت بهداشت 
در روزهای ابتدایی شیوع بیماری کشور از معضل 
تشخیص رهایی یافت و با گذر زمان، خوشبختانه 
امروز بیش از 300 آزمایشگاه تشخیصی در اقصی 
نقاط کشور راه اندازی شده است. مقوله دیگری که 
همکاران ما در انســتیتو پاستور به آن ورود کردند 
در حوزه تولید بود؛ تولید محیط های انتقال نمونه 
های کرونا و محلول های ضدعفونی کننده از این 

دسته بود.
تولید مشترک واکسن کرونا با کوبا

مصطفوی افزود: در حوزه تولید واکسن کرونا نیز 
چندین پلتفرم تولید واکســن توسط همکاران ما 
در انســتیتو پاستور ایران دنبال می شود که یکی از 
مهم ترین واکسن هایی که در انستیتو پاستور دنبال 
می شود تولید واکسن مشترک با کشور کوبا است 
که امیدواریم بتواند در آینده در معرض اســتفاده 

همگان قرار گیرد. 
وی با اشــاره به دیگر فعالیت های انستیتو پاستور 
ایــران در زمان پاندمی کرونــا در زمینه ویروس 
شناســی، ایمنی شناســی، اپیدمیولوژی و ژنتیک 
ویروس، تاکید کرد: عالوه بر تحقیقاتی که در این 
مدت انجام شده است، تعدادی از همکاران ما در 
انستیتو پاستور ایران از روزهای اول شیوع بیماری 
در کشور در کمیته های مرتبط عضو بوده و نقش 
خــود را در کمک به تحلیل آنچه در کشــور رخ 

می دهد، ایفا کردند. 
تالش برای تولید دو واکسن دیگر

وی در پایان، افزود: برنامه انســتیتو پاستور ایران 
برای ســالیان آینده نیز به جــز مقوله تالش برای 
تولید واکســن کووید1۹، دو مقوله تولید واکسن 
پنونوکوک و تولید واکســن روتاویروس است که 
امیدواریم این دو واکسن نیز توسط انستیتو پاستور 
ایران تولید شود و در آینده در شبکه واکسیناسیون 

عمومی کشور قرار گیرد.

با حضور وزیر بهداشت؛
فاز اول مطالعات انسانی 
واکسن کرونای رازی 

آغاز شد
  فاز اول مطالعات انســانی واکسن 
کرونا رازی )کووپارس( با حضور ســعید 
نمکی وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی و کاظم خــاوازی وزیــر جهاد 
کشــاورزی و سورنا ســتاری معاون علمی 

فناوری ریاست جمهوری آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار ایرنا، واکســن کرونا 
رازی یک واکســن استنشــاقی با فناوری 
بایوتکنولوژی است و امروز فاز مطالعه بالینی 

آن آغاز شد.
سورنا ستاری در آیین آغاز فاز اول مطالعات 
انسانی واکسن کرونای موسسه رازی گفت: 
در گذشــته توجه کافی به تولید واکسن در 
ایران نمی شــد اما در سالهای گذشته و به 
همت وزارت بهداشت پیشرفت های بزرگی 
در این زمینه به دست آمده و امروز توان تولید 
هر سه نوع واکســن کرونا اعم از واکسن با 
فناوری ویروس ضعیف شده، ویروس غیر 

فعال یا ام آر آن آ در کشور وجود دارد.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
این آیین گفت: واکســن کرونا رازی مرحله 
مطالعه حیوانی را با آزمایش روی ۵00 حیوان 
از جمله خوکچه، همستر و میمون پشت سر 
گذاشته و انجام آزمایش روی 2۵ میمون یک 
رکورد بی سابقه و کار بسیار بزرگی بود که 
در آن تعداد زیادی از کارکنان موسسه رازی 

به بیماری مبتال شدند.
وی گفــت: واکســن ســازی رازی یکی 
مهمترین مراکز تحقیقاتی خاورمیانه است که 
برای تولید واکســن کرونا با رهبری وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو به این موفقیت 

رسیده است.
خــاوازی افــزود: تولید واکســن کرونا در 
موسسه رازی یک پروژه کامل علمی است 
که با وسواس دنبال می شود و امیدواریم با 
همکاری مشترک با وزارت بهداشت و تولید 
واکسن معتبر بتوانیم با موفقیت این بیماری 

را کنترل کنیم.

در دوران کرونا
 قهوه بنوشید

 اضطــراب و افســردگی ناشــی از 
همه گیری کرونا منجر به بی خوابی شبانه شده 
است. مردم هنوز هم تا حد زیادی با غم، عدم 
اطمینان و ترس روبه رو هستند و این پیامد 
منفی بسیاری از الگوی خواب آنان را تحت 

تاثیر قرار داده است.
به نقل از نیوز، محققان عملکرد واقعی قهوه 
بر روی مغز انســان را بررســی کردند تا به 
پرســش هایی که همواره افراد در مورد تاثیر 
قهوه بر سالمت دارند، پاسخ دهند. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد، مصرف قهوه می تواند 
به افرادی که خــواب محدود دارند، کمک 

کند.
پروفسور رناتا ریها از گروه پزشکی خواب 
ادینبورگ، اطالعات جدیــدی را در مورد 
چگونگی تعادل قهوه در اختالل شــناختی 
کوتاه مدت ارائه کرد. وی تاثیر قهوه بر الگوی 
خواب را بررســی کرد و دریافت، نوشیدن 
قهــوه در اوایــل روز می تواند بــه افزایش 
میزان هوشیاری و تمرکز کمک کند، به ویژه 

هنگامی که »الگوی خواب« تغییر می کند.
همچنین ســفارش بر این که قهوه را باید ۶ 
ساعت قبل از خواب نوشید در این تحقیق 

تایید شده است.
نتایج تحقیق نشــان داد کــه 300 میلی گرم 
کافئین که تقریبا به میزان ســه فنجان قهوه 
در روز اســت می تواند بــه بهبود چاالکی، 
هوشــیاری، زمان واکنــش، دقت و حافظه 
کاری که به دلیل کمبــود خواب با ضعف 

مواجه شده است، کمک کند.
این تاثیر به ویژه برای افراد شب کار بسیار مفید 
است، زیرا این میزان قهوه می تواند عملکرد 
روانی-حرکتی را بهبود بخشــد. این همان 
تاثیر قهوه است که گروه  فوریت های پزشکی 
مورداستفاده قرار می دهند و مشاهده عملکرد 
آن ها یکــی از مهم ترین مــوارد از مزایای 

نوشیدن قهوه است.
اما این به معنای رفع مشکالت اصلی ایجاد 
شده با کمبود خواب نیست. محققان تاکید 
می کنند کــه این راه حل کوتاه مدت می تواند 
به سرعت کیفیت خواب را تحت تاثیر قرار 

دهد.
پروفسور رناتا ریها اظهار کرد: »تقریبا مردم 
جهــان روزانه 80 درصــد کافئین مصرف 
می کنند که بیشــتر علت آن تقویت بیداری 
و تمرکز است. تاثیر کافئین بر بدن می تواند 
چندین ســاعت طول بکشــد و افرادی که 
درمی یابند نوشیدن قهوه در اواخر روز الگوی 
خواب آنان را مختل می کند در هنگام عصر 
و شب نوشیدنی های کم کافئین یا قهوه بدون 

کافئین مصرف کنند.«
موسســه اطالعات علمی قهــوه )ISIC( این 
گزارش را بانام »قهــوه و خواب در زندگی 

روزمره« منتشر کرده است.

خبــر
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علت گرانی خیار
 رییــس اتحادیه ملــی محصوالت 
کشــاورزی علت گرانی خیار را سرمازدگی 
جالیزهای خیار در جیرفت کرمان عنوان کرد 
و همچنین خبر داد که از دو هفته آینده تولید 
به روال عــادی باز می گردد و قیمت ها نیز 

کاهش می یابد.
ســید رضا نورانی در گفت و گو با ایسنا در 
پاسخ به این پرسش که چرا خیار در روزهای 
گذشته با افزایش قیمت چشمگیری مواجه 
شــده است، گفت: علت کمبود خیار در سه 
هفته گذشته و ســیر صعودی قیمت آن در 
بازار  سرما و طوفان شدید در  منطقه جیرفت 
کرمان اســت که به جالیزها و گلخانه های 
خیار آســیب وارد کرده و بوته های خیار با 

سرمازدگی مواجه شده اند.
وی ادامــه داد: معموال در زمســتان جیرفت 
کرمان مرکز تولیــد خیاربوته ای، جالیزی و 
گلخانه ای است که سرما باعث کاهش تولید 

شد.
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی 
اضافه کرد: در دو هفته آینده شرایط تولید به 
روال عادی بــاز می گردد و قیمت خیار نیز 
کاهش می یابد. همچنین خیار گلخانه های 

ورامین نیز وارد بازار خواهند شد.
وی در پاســخ بــه این  پرســش که برخی 
صادرات را علــت افزایش قیمتها  می دانند 
و آیا صــادرات در افزایش قیمت خیار تاثیر 
گذاشته اســت یا خیر؟ گفت: تنها یک نوع 
خیار خاصی که مصرف داخلی ندارد صادر 
می شــود. از طرفی صادرات آنقدر مویرگی 

است که هیچ تاثیری در بازار داخلی ندارد.
نورانی در ادامه گفت: گوجه فرنگی محصولی 
است که بیشتر  از خیار صادر می شود اما می 
بینیم که قیمت آن در بازار به شــدت کاهش 
یافته اســت، زیرا تولید آن انبوه و قیمت آن 
سیر نزولی به خود گرفته است. هم اکنون نیز 
در میادین عمده فروشی قیمت گوجه فرنگی  
گلخانه  تا 4000تومــان و بوته ای 2000تا 
2۵00تومان فروخته می شود. که این قیمت 
ها با هزینه سنگین تولید برای تولیدکنندگان 

ضرر است.
وی در پایان اضافه کرد: تا محصولی گران می 
شود نباید پای صادرات را وسط کشید. وقتی 
در بازار کاهش تولید داشته باشیم قیمت ها 

صعودی می شود.
به گزارش ایسنا حدود دو هفته ای می شود 
که برخی از انواع سبزی و  صیفی در بازار با 
افزایش قیمت مواجه شده اند و در این اقالم 
خیار بیشترین میزان افزایش را داشته است؛ به 
طوری که در روزهای گذشته قیمت هرکیلو 

خیار به 20هزارتومان هم رسیده است.

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد:
بازگشت تعادل به معامالت 
بورس با تصمیمات جدید 

شورای عالی بورس
 عضو شــورای عالی بورس گفت: 
امیدواریم تصمیمات جدید اتخاذ شــده در 
نشست شورای عالی بورس بتواند معامالت 
بازار را به تعادل برســاند و سهامداران را از 
نگرانی روند اصالحی پرشــتاب شــاخص 

بورس خارج کند.
»ماشااله عظیمی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: در نشست روز گذشته 
شورای عالی بورس،  تصمیمات مثبتی اتخاذ 
شد که می تواند بر تغییر مسیر معامالت بازار 

به سمت روند صعودی تاثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه اکنون همه تالش مسووالن 
حاضر در بازار ســرمایه و اعضای شورای 
عالی بورس در جهت بهبود بخشیدن روند 
معامالت بازار ســهام و کاهش ضرر و زیان 
هــای احتمالی ســهامداران اســت، افزود: 
تصمیمات اتخاذ شــده در نشست شورای 
عالــی بورس مــی تواند کمــک کننده به 

سهامداران خرد باشد.
عظیمی تاکید کرد: امیدواریم تغییرات جدید 
اعمال شده بتواند معامالت بازار را به تعادل 
برســاند و ســهامداران را از نگرانی روند 
اصالحی پرشتاب شــاخص بورس خارج 

کند.
عضو شــورای عالی بورس اظهار داشت: با 
وجود ریزش ســنگینی که شاخص بورس 
تجربه کرده است اما به نظر می رسد همچنان 
بازار ســهام در مقایســه با دیگر بازارهای 
سرمایه گذاری بازاری مناسب، قابل اعتماد 

و مفید برای سرمایه گذاری باشد.
وی با اشــاره به دالیل تاثیرگــذار در ورود 
شــاخص بورس به روند اصالحی شــدید 
گفت: افراد و مســوولین که با نیت خیر و 
از روی دلســوزی اقدام به تصمیم گیری و 
دخالت در معامالت بازار کردند به شــدت 
بر روند بازار تاثیرگذار بودند و باعث شدند 
تا بازار از مسیر اصلی معامالت خود خارج 
شود. عظیمی برای ســفارش به سهامداران 
گفت: اکنون و در وضعیت فعلی نمی توان 
سفارش دقیقی را به سهامداران کرد اما بهتر 
است سرمایه گذاران با دقت بیشتری اقدام به 
ورود ســرمایه های خود در بازار کنند و از 
این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشند.

خبر

 وزیر نفت گفت: صنعت پتروشــیمی در 
جهش دوم و ســوم هم با تحریــم روبه رو بود و 
پتروشــیمی ها تحریم پذیر هســتند اما کارکنان و 
مدیران پتروشیمی با مجاهدت و فداکاری تحریم 

را دور زدند.
به گزارش خبرگزاری فــارس، بیژن زنگنه وزیر 
نفت امروز )یکشنبه، 1۹ بهمن ماه( پس از بازدید 
از سالن 38 در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا با 
توجه به تحریم جهش چهارم صنعت پتروشیمی 
دست یافتنی است، اظهار کرد: صنعت پتروشیمی 
در جهش دوم و ســوم هم با تحریم روبه رو بود، 

جهش چهارم هم در همین دوره آغاز می شود.
وی افزود: ســه مجتمع بزرگ در عسلویه تعریف 
شــده که دو مجتمع در عسلویه و خوراک آن نیز 
ترکیبی اســت، ما به زندگی در شــرایط تحریم 
عادت کردیم. وزیر نفت درباره اینکه بارها عنوان 
شــده صنعت پتروشــیمی تحریم ناپذیر است آیا 
چنین موضوعی صحت دارد، افزود: این حرف ها 
بیشتر شعاری بوده و پتروشیمی تحریم پذیر است. 
آن دســته از افرادی که عنوان می کنند پتروشیمی 
تحریم ناپذیر است به این دلیل است که می خواهند 
فداکاری و زحمــات افراد مجاهدی را که در این 
صنعــت کار می کنند نادیده گیرنــد. همه موارد 
تحریم پذیر است، کارکنان و مدیران با مجاهدت و 
فداکاری تحریم را دور زدند. آمریکایی ها در هیچ 

بخشی برای ما کم نگذاشتند.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تضمینی 
وجود دارد دولت آینده طرح هایی را که عملیات 
اجرایی آنها در ماه های پایانی این دولت آغاز شده 
از جمله طرح پتروشیمی اسالم آباد غرب را انجام 

دهد، گفت: این طرح ها مصوب دولت اســت و 
منابعش تأمین شده است. ما نمی توانیم با توجه به 
اینکه چند ماه از عمر دولت کنونی باقی مانده است 

کشور را تعطیل کنیم.
وی ادامه داد: ما تا آخرین روزی که مســوولیت 
داریم به وظیفه قانونــی خود بدون هیچ کوتاهی 
و تنازلــی عمل می کنیم. خطر واقعی این اســت 
کــه بگوییم با توجه به اینکه ماه های پایانی دولت 
است، کاری انجام ندهیم، کارمان را با قدرت انجام 
می دهیم و ان شــاء اله دولت های آینده هم کار را 

ادامه می دهند. وزیر نفت درباره اینکه چند درصد 
تجهیزات پتروشــیمی در داخل کشور ساخته می 
شود، پاسخ داد: بیش از 80 درصد تجهیزات ثابت 
صنعت پتروشیمی همانند بخش باالدستی صنعت 

نفت در داخل کشور ساخته می شود.
زنگنه درباره اینکه آیا افت فشار گاز در شهرهای 
شــمالی را تایید می کنید، اظهار کــرد: هم اکنون 
روزانه 1040 میلیون مترمکعب گاز خام در کشور 
تولید می شود و باالترین رکوردهای تاریخی تولید 
گاز کشور ثبت شده است. البته اعالم این عددها 

به معنی این نیســت که مردم صرفه جویی نکنند 
چون اساســا اسراف خوب نیســت. کاهش یک 
درجه مصرف کمک می کند ما راحت تر شــبکه 
را مدیریت کنیم. بهرحال من نگران گاز شــهری 

و خانگی نیستم.
وی به این پرســش که انتظار این است که اوپک 
پالس در نشســت بعدی خود ســقف تولید را 
افزایش دهد، گفت: باید ببینم که در نشســت چه 

اتفاقی می افتد.
وزیر نفت درباره اینکه به چه میزان سرمایه گذاری 

نیاز است تا ایران سطح تولید نفت خود را به قبل 
از تحریم ها برســاند، افزود: من همچنان در مورد 

تحریم ها صحبت نمی کنم.
زنگنه به این پرسش که آیا ایران سیگنالی مبنی بر 
نگرانی اعضای اوپک از افزایش تولید نفت ایران 

دریافت کرده است، گفت: من چیزی ندیدم.
وی دربــاره اینکه، شــنیده شــده اســت دولت 
طرحی برای تخفیف نرخ خوراک پتروشــیمی ها 
و پاالیشــی ها تدوین کرده اســت آیا آن را تایید 
می کنید، افــزود: هرگونه تخفیــف اضافی برای 
خوراک پاالیشگاه ها نیاز به مجوز قانونی دارد که 
این مجوز را هم مجلس باید بدهد. از جانب دولت 
پیشنهادی مبنی بر تخفیف خوراک به مجلس ارائه 

نشده است.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر 
این که اعدادی کــه درباره افزایش صادرات نفت 
ایران در مجلس اعالم شده است را تایید می کنید، 

گفت:هیچ عددی را در این مورد تایید نمی کنم.
زنگنه درباره معافیت تحریمی ایران در پروژه میدان 
نفت و گاز رام در دریای شــمال گفت: ما در این 
میدان سهامدار هستیم. تولید این میدان در انگلیس 

مصرف می شود.
وزیر نفت درباره افزایش قیمت مواد اولیه خوراک 
صنایع پایین دســتی هم گفت: قیمت دســت ما 
نیست، دست خداست. هیچ دولتی هم نمی تواند 
در قیمت گذاری دخالت کند و تنها فساد و رانت 
بــه همراه دارد. وقتی قرار شــد دولت در زنجیره 
قیمت گذاری دخالت نکند، تا آخر هم نباید دخالت 
کند و آن را به قواعد بازار واگذار کند، فقط این که 

رقابت باشد و رانت نباشد.

وزیر نفت:

قیمت ها دست خداست 
 پتروشیمی ها با مجاهدت تحریم ها را دور زدند

 در حالــی کــه پیش از ایــن مهلت ثبت 
نــام متقاضیان دریافت وام کرونــا برای برحی از 
بنگاههــای حوزه گردشــگری، فرهنگ و هنر و 
ورزش و جوانان تا پایــان دی و بهمن ماه اعالم 
شده بود، ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت 
تســهیالت کرونایی برای هر سه بخش را تا نیمه 

اسفند ماه تمدید کرد.
به گزارش ایســنا، بر پایه اعالم معاونت اقتصادی 
ریاست جمهوری با توجه به آنکه هنوز تمام منابع 
جذب نشــده و از طرفی امکان مراجعه به بانکها 
به دلیل تداوم محدودیتهای آمد و شــدی در دی 
ماه وجود نداشته، فرصت مراجعه صاحبان بنگاهها 
و کســب و کارهای حوزه گردشگری، فرهنگ و 
هنر و ورزش و جوانــان به بانکها برای دریافت 
تسهیالت کرونایی تا نیمه اسفند ماه تمدید شده 

است.
نهاوندیان به متقاضیــان دریافت وام کرونا در هر 
ســه بخش تاکید کرد که حتما برای دریافت وام 
در مهلت مذکور مراجعه کنند. شــرایط و ویژگی 
های استفاده از تســهیالت کرونا طبق آیین نامه 
های مختلف به تصویب رســیده و بانک مرکزی 
نیز بخشنامه های الزم را به بانکها ابالغ کرده است.
پرداخت تســهیالت جدید کرونا در مرحله دوم 
با رویکرد بنگاه محوری آغاز شــده و بر این پایه 
معاون اقتصادی رییس جمهور اعالم کرده که در 
مرحله دوم، تسهیالت بنگاه محور به حوزه های 

صاحب اولویت پرداخت شده است.

به گفته وی، تســهیالت در حوزه فرهنگ و هنر 
با تشــخیص وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شامل حال ناشــران، مراکز نمایشی و سینمایی و 
تولیدکنندگان رسانه ای شــده است و در بخش 
گردشگری نیز به جهت آنکه این دسته مشاغل هم 
در عید سال ۹۹ و هم در عید سال گذشته به دلیل 

وقوع حادثه سیل در مناطق مختلف کشور عمال 
امکان کسب درآمد پیدا نکردند با تشخیص وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت تسهیالت 
مذکور صورت گرفته اســت. حــوزه ورزش و 
جوانان یکی دیگر از ســه بخش مورد نظر برای 
دریافت تسهیالت جدید کرونا معرفی شده بود که 

بر این پایه بخشی از تسهیالت مذکور به صاحبان 
بنگاههــای این بخش از جمله اماکن ورزشــی، 
پارکهای آبی و باشــگاههای سوارکاری پرداخت 
شده اســت. در ادامه حمایت دولت از صاحبان 
مشــاغل و کسب وکارهای شــدیدا آسیب دیده 
از کرونا، ستاد مقابله با کرونا پرداخت تسهیالت 

حمایتی به شــاغلین و کســب و کارهای حوزه 
گردشگری، ورزشی و فرهنگ و هنر را تصویب 
کرد.  در فاز نخست پرداخت تسهیالت حمایتی 
کرونــا افراد متقاضی برای دریافــت وام ثبت نام 
کردند و نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور 
در 14 رسته و بیش از 8۵0 زیررسته پرداخت شد.

در مرحلــه دوم پرداخت وام کرونا، ســه حوزه 
گردشــگری و صنایع دســتی، فرهنگ و هنر و 
ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفت و رقمی 
در حدود 8000 میلیارد تومان تســهیالت به این 
بخشها پرداخت خواهد شــد که طبق مصوبات 
ســتاد ملی کرونا 2000 میلیــارد تومان به بخش 
گردشگری، 1700 میلیارد تومان به بخش فرهنگ 
و هنــر و 800 میلیارد تومان بــه بخش ورزش 

اختصاص پیدا کرده است.
پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا با نرخ 12درصد 
بوده و متقاضیان برای بهره مندی از این تسهیالت 
ابتدا باید از طریق ثبت نام در سامانه کارای وزارت 
کار مراحل ثبــت نام خود را دنبال و پس از تایید 
سامانه و معرفی به بانک، تسهیالت درخواستی را 

از طریق شعب بانک دریافت کنند.
بــه گزارش ایســنا، پیش از ایــن موعد مراجعه 
بنگاههای مشمول دریافت تسهیالت کرونایی تا 
پایان دی و بهمن اعالم شده بود که ستادملی مقابله 
با کرونا با تمدید فرصت ثبت نام متقاضیان تا نیمه 

اسفند ماه موافقت کرد.

قابل توجه متقاضیان وام کرونا

مهلت دریافت وام جدید کرونا تا ۱۵ اسفند تمدید شد

 با کاهش نسبی نرخ ارز، مردم هم منتظر 
کاهــش نســبی در قیمت کاالها هســتند. یک 
کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که با کاهش 
نسبی نرخ ارز قیمت کاالهایی که رقابت در آنها 

زیاد است راحت تر کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایســنا، نرخ ارز در بازار آزاد در مهر 
ماه امســال از 32 هزار تومان گذشت، اما حاال 
در کانال 23 هزار تومان اســت؛ بنابراین انتظار 
می رود قیمت کاالهایی که در این مدت رشــد 
داشته حاال با کاهش قیمت دالر نزولی شود که 
در بعضی کاالهــا از جمله موبایل، تبلت و لپ 
تاپ محقق شــده است؛ به طوری که گزارش ها 
حاکی از افت 12 تــا 20 درصدی انواع موبایل 
و  20 درصدی قیمت لپ تاپ، تبلت و قطعات 
در هفته های گذشته است، اما همچنان خبری از 

کاهش قیمت کاالهای اساسی نیست.
در ایــن رابطه، میثم هاشــم خانی، کارشــناس 
اقتصــادی، در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
در تولید هر کاالیی اگر رقابت بیشــتر باشــد، 
قیمت کاهش و کیفیت بهبــود پیدا می کند، اما 
اگر رقابت نباشــد، انگیزه ای نیست که قیمت و 

کیفیت بهتر شود.  بنابراین به گفته این کارشناس 
اقتصادی در پی کاهش نسبی نرخ ارز هم انتظار 

مــی رود قیمت کاالهایی کــه رقابت در آنها 
زیاد اســت راحت تر کاهش پیدا کند 

و قیمــت کاالهایی هــم که در 
تولید آنها رقابت نیست کمتر 

کاهش پیدا کند. 
مثال  بــرای  افزود:  وی 
ذرت،  واردات  وقتــی 
برنج و گوشت  شکر، 
بســیار انحصــاری و 
بســیار  آن  رقابت در 
پاییــن اســت، انتظار 

با  واردکنندگان  می رود 
وجود کاهش قیمت دالر 

قیمت این کاالها را کاهش 
ندهند و این در حالی اســت 

که ارز دولتــی و امکانات دیگری 
دریافت کرده انــد؛ بنابراین هر محصول 

دیگــری هم که بــه عنوان ماده خــام از ذرت، 
سویا، گوشت و شکر استفاده می کند هم قیمتش 

پایین نمی آید. این کارشــناس اقتصادی پارامتر 

که  زمینه دیگری  این  در 

تاثیرگذار است را چشم انداز و استرس صاحبان 
کسب و کار نسبت به آینده اقتصاد عنوان کرد و 
گفت: ریسک این که صاحبان کسب و کار نمی 
دانند آینده نرخ دالر و همچنین تورم چه 
خواهد بود، باعث می شود قیمتهای 
خــود را کاهش ندهند؛ چرا که 
از نظرشان این احتمال وجود 
دارد که بعدا دوباره مجبور 
به افزایش قیمت شوند و 
این موضوع اعتبار آنها را 

مخدوش می کند. 
وی در پاســخ به اینکه 
آیا افت ادامه دار یا ثبات 
نــرخ ارز منجر به کاهش 
قیمت ها می شــود یا نه نیز 
تصریــح کرد: اگر افت قیمت 
دالر مستمر باشد و افراد احساس 
کنند کــه این کاهش نســبی برقرار 
می ماند )برای مثال حدود یک ســال نرخ 
دالر در کانال 20 تا 22 هزار تومانی باقی بماند( 
قیمت ها کاهش پیدا می کند اما کاهش قیمت در 

مواردی که رقابت بیشتر است بیشتر خواهد بود 
و قیمت کاالهایی که انحصاری تر باشــند کمتر 
کاهش پیدا می کند. برای مثال رقابت در فروش 
مسکن بسیار زیاد است و احتماالً شاهد کاهش 

قیمت فروش در این بخش خواهیم بود. 
اما به طور کلی به گفته این کارشناس اقتصادی، 
کاهش قیمت ارز تنها یکی از پارامترهایی است 
که بر قیمت کاالهــا و خدمات و نرخ تورم اثر 
می گذارد، اما در 20 ســال گذشته تقریبًا در 14 
ســال قیمت دالر کامال ثابت بــوده، اما قیمت 
کاالها در این ســال ها هم ثابت نبوده و به طور 
مستمر افزایش داشــته که علت آن رشد چاپ 
پول اســت. در واقع مهــم ترین علت تورم هم 
چاپ پول اســت نه نرخ ارز؛ بنابراین وقتی از 
کاهش قیمــت کاالها در اثر کاهــش نرخ ارز 
صحبت مــی کنیم به معنی کاهش قیمتی موقتی 
است و به ســرعت به دلیل چاپ پول افزایش 
قیمت خواهیم داشــت، چرا کــه موتور محرکه 
اصلی رشد قیمت ها چاپ پول است و تا زمانی 
که ماشین چاپ پول را خاموش نکنیم این تورم 

و گرانی را خواهیم داشت.

آیا کاهش نرخ ارز، ترمز گرانی را می کشد؟
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رفهنگ و هنر

 در حالی که اســتفاده از فیلترشــکن برای 
کاربران اینترنت به موضوعی عادی تبدیل شده، نه 
تنها هزینه خرید این نرم افزارهای تغییردهنده آی پی 
بر دوش آنهاست، بلکه با تبدیل ترافیک داخلی به 
ترافیــک خارجی، تعرفه نیم بهایی هم حتی هنگام 

مراجعه به سایت های داخلی محاسبه نخواهد شد.
به گزارش ایســنا، اگرچه استفاده از فیلترشکن در 
طول 10 سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی 
از وب ســایت ها در بین برخی کاربــران اینترنت 
وجود داشت، اما در یکی دو سال گذشته و با فیلتر 
شدن پیام رسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش 
از آن از فیلترشــکن استفاده نمی کردند، هم به این 
گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانی ها 
را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن 

افزایش داد.
فیلترشکن ها و وی پی ان ها در حالی سد فیلترینگ 
را قابل نفوذ می کنند که در مقابل، مســائل امنیتی 
فراگیر شــدن این اپلیکیشــن ها مطرح می شود. 
کاربران برای استفاده از وب سایت های فیلترشده، 
بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن هایی 
می کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف 
سوءاستفاده و دسترسی به اطالعات و واردن کردن 

انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده اند.
ایــن روزهــا هم که موضــوع فیلترینــگ هر از 
چندگاهی به بهانه احتمال فیلتر شــدن یک شبکه 
اجتماعی دیگر مطرح شــده که اگرچه با اصرار از 
سوی برخی از مســووالن و انکار از سوی برخی 
دیگر روبه رو است، اما دوباره بر سر زبانها می افتد.
و  ارتباطات  وزیــر  آذری جهرمی-  محمدجــواد 
فناوری اطالعات، پیش از این درباره ســاماندهی 

فیلترشــکن ها  و  وی پی ان 
گفته بود: مــا به حاکمیت 
اعتقاد  مجــازی  فضای  در 
داریم ولی قانون این وظیفه 
را بــه عهده ما نگذاشــته 
وقتی  دلیل  همین  به  است. 
مردم  می شود،  بسته  سایتی 
سراغ فیلترشکن ها می روند 
یــا اینکــه وقتی بــه دلیل 
تحریم برخی ســایت ها به 
مــا خدمــات نمی دهند و 
افــرادی به آن نیاز دارند، از 
فیلترشکن استفاده می کنند. 
معتقدیم که باید تقاضاها را 
مدیریت کرد زیرا نمی توان 

همه سایت ها را بست.
او همچنیــن درباره فروش 
فیلترشــکن گفتــه بــود: 
فیلترشــکن  که  کســانی 
اتفاقی  هیچ  می فروشــند، 
برای آنها پیش نمی آید چون 

طبق قانون فروش فیلترشــکن جرم نیست. آنها از 
زیرساخت های همین کشور هم استفاده می کنند.

حمید فتاحی- معاون وزیــر ارتباطات و فناوری 
 VPN اطالعات، نیز درباره فعالیت سایت های فروش
گفته بود: کســی دارد از یکی از درگاه های بانکی 
رسمی تخلفی را انجام می دهد، این وظیفه دستگاه 
نظارتی و پلیس اســت که متخلف را شناسایی و 
به مراجع قضایی معرفی کند تــا بر پایه آن اعالم 
جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه 

در این باره انجام داده این اســت که بگوید قضات 
نمی توانند این اتفاق را جرم انگاری و آن را به مفاد 
قانونی اســتناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در 
محاکم قضایی جرم نمی دانند و این یک خأل قانونی 
اســت و بســتر الزم را برای سوءاستفاده کنندگان 

فراهم می کند.
او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی 
در باره مسدودسازی فیلترشکن های رایگان نکرده 
اســت، تصریح کرد: وقتی به راحتی افراد سودجو 

از درگاه های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش 
فیلترشــکن می کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی 
می تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه 
اپراتور الیه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، 
پرسشــی که در اینجا مطرح می شود این است که 
اپراتور الیه دسترســی چند IP را می تواند مسدود 
و خود را با پیچیدگی های فنی درگیر و در شــبکه 

اختالل ایجاد کند.
همچنین  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  مدیرعامل 

خاطرنشــان کرده بود: چرا 
بایــد با ایــن اقــدام برای 
مشــکل  کاربران  مصارف 
ایجاد کنیــم و از آن طرف 
متخلفین به راحتی از طریق 
درگاه های رسمی کشور در 
فضای ایجاد شــده جوالن 
دهند و هیچ برخوردی هم 
با آن نشــود، آن هم با این 
اســتدالل که از نظر قضات 
فــروش فیلترشــکن جرم 
هم  باز  نمی شود.  محسوب 
این خأل قانونی اســت که 
تمــام پیگیری ها و اقدامات 
انجام شــده از سوی پلیس 
فتا را هم بی نتیجه می گذارد، 

مساله ای که باید حل شود. 
به تازگــی  همچنیــن 
فعــاالن  و  کارشناســان 
رســانه ای منافع اقتصادی و 
پشــت  دالیل  از  را  رقابت 
پرده محدودکنندگان فضای مجازی دانســته و با 
اشــاره به استفاده از فیلترشکن، عنوان کردند که با 
فیلتر شبکه های اجتماعی و اســتفاده از وی پی ان 
برای دسترسی به آنها، دیتای داخلی تبدیل به دیتای 
خارجی شده و هزینه های مردم برای استفاده از این 
فضا دو برابر می شود و با این حساب باید بررسی 
شود این درآمدها به سود چه افراد و شرکت هایی 

واریز می شود.
البته پیش از این هم بارها به موضوع تاثیر استفاده 

از فیلترشــکن بر تعرفه اینترنت اشاره شده بود. در 
شــرایطی که پس از فازهای چندگانه شبکه  ملی 
اطالعات اعالم شد سایت هایی که داخلی هستند 
از تعرفه ی نیم بها برخوردارند و تمامی اپراتورهای 
ارائه دهنــده ی اینترنــت نیز باید ایــن تعرفه های 
ترجیحــی را اعمال کنند، در صورت اســتفاده از 
فیلترشکن هایی که آی پی را تغییر می دهند، اپراتور 
قادر به شناسایی وب سایت نبوده و آن را با تعرفه 

عادی محاسبه خواهد  کرد.
حســین فالح جوشقانی -رییس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز در این باره گفته 
بود: در صورت استفاده از مشترکین از نرم افزارهای 
فیلترشــکن و VPN به دلیل عدم امکان شناســایی 
سایت مورد اســتفاده، حتی در صورت استفاده از 
ســایت های داخلی محاســبه تعرفه بر پایه تعرفه 
عادی بین الملل انجام شده و تعرفه ترجیحی برای 

سایت های داخلی اعمال نخواهد شد.
فروش فیلترشــکن در وب ســایت ها در شرایطی 
صورت می گیرد کــه با اســتفاده از نرم افزارهای 
تغییردهنده آی پی، ترافیک داخلی تبدیل به دیتای 
خارجی شــده و هزینه های مردم برای استفاده از 
این فضا دو برابر می شــود و از سوی دیگر، خرید 
و فروش فیلترشــکن هم به روشــی برای کسب 
درآمد تبدیل شده است، کما اینکه فعاالن سیاسی 
و رسانه ای معتقدند منافع اقتصادی یکی از دالیل 
پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی است، از 
آنجایی که با فیلتر شبکه های اجتماعی و استفاده از 
فیلترشکن، هزینه های مردم برای استفاده از فضای 
مجازی دو برابر می شود و باید دید این درآمدها به 

سود چه افراد و شرکت هایی واریز می شود. 

هزینه مضاعف فیلترینگ و فیلترشکن، بر دوش کاربران

 سعید فالح فر با بیان تاثیری که گذر زمان 
و تغییر وضعیت زندگی و جامعه بر کلمات رایج 
در شعر هر زمان می گذارد از جای خالی کلمات 

امروزی در شعر امروز می گوید.
این شــاعر و دکترای پژوهش هنر در یادداشتی 
با عنوان »زبان - زمان«، آورده اســت: »صوفی، 
اسب، شمشیر، چنگ، کشتی، نارنج، ناوک، هزار 
و بلبل، مشک ختن، تریاک، مطرب، آبگینه، قلم 
و مرکب، مغبچه، پیک و چاپار، میخانه، سرخاب، 
مرهم، زنار، کاروانسرا، شحنه، داروغه، اسکندر، 

جرس و...
این کلمات را که کنار هم بچینیم، الزاماً به دایره 
واژگانی شعر کالســیک ارجاع خواهد داد. این 
اسامی و صفات و ... از متن کالم روزگار جاری 
زمانه انتخاب شده اند و در دوره شاعران استفاده 
کاربردی در زندگــی روزمره داشــته اند. مردم 
اسب سواری می کردند. با شمشیر می جنگیدند. با 
سرمه و سرخاب آرایش می کردند. داستان »لیلی 
و مجنون« می خواندند. مطربان چنگ می نواختند. 
طبیبان برای بیمــاران، مرهــم و تریاک تجویز 

می کردند. با کشتی به سفر می رفتند.
بعضی از این کلمات، مثل کشتی، پنجره، بربط، 
جام شــراب، آینه، قفل و کلید و... همچنان در 
فهرســت واژگان کاربردی در زندگی فعلی و با 
همان معانی استعاری هستند. بعضی هم مثل گرز، 
دینــار، کمند و... تنها در متون کهن و در گنجینه 
زبان محفوظ مانده اند. بعضی هم مثل چراغ، تیر 
و کمان، سکه، گنج، کاله خود، قیر، عکس، اجاق، 
زندان، پرواز و... با اندکی تغییر معنی و مصداق، 
همچنان در زبان امروزی به کار می روند. بعضی 
هم مثل مدرسه، کافور، درویش، زاهد و... با تغییر 
در معانی استعاری استفاده می شوند. در مفاهیم و 
مضامین هم این تقسیم بندی به چشم می خورد، 

اگرچه به ملموســی این اســامی 
نباشند.

امــا به نظر می رســد در شــتاب 
تغییرات عصر، زبــان از زمان جا 

مانده است.
شمشــیر جایش را به تفنگ داده 
اســت، مرهم جایش را به ضماد 
و دارو. خانه هــا به جای شــمع 
و مشــعل و... بــا المپ روشــن 
می شوند. رفت و آمدهای شهری 
و بین شــهری بــا اتومبیل انجام 
می شود. غیر از زاهدان و صوفیان 
و قلندران و... مشرب های فکری 
متنــوع و نمایش هــای اجتماعی 
زیادی مثــل هیپی گری، پانک و... 
در جهان رایج شده اند. هفت قلم 
آرایش به ده ها قلم آرایش افزایش 
پیدا کرده اســت. ســبک زندگی 
به کلی متحول شــده و ابزارهای 
تازه ای بــه بدیهی ترین ملزومات 
زندگی تبدیل شــده اند. یخچال، 

آب لوله کشی، برق، اینترنت، تلویزیون، روزنامه، 
پالستیک، نفت و... جزئی از روزمرگی های مردم 
این زمانه است. ســینما، بانک، موزه، قهوه خانه، 
اتوبــوس، میوه های غیربومی، ظــروف تفلون، 
دوچرخه، فوتبــال، راهپیمایی های مدنی و... در 
ساخت جامعه امروزی و روحیات شخصی نقش 
دارند. چه میزان از این واقعیات زندگی در زبان 
امروزی جایگاه پذیرفته شده ای دارند؟ نمی شود 
در برداشتی تقلیدی، آن هم در میانه عصر فناوری، 
عاشق را همیشه سوار بر اسب به دیدار معشوقی 
فرســتاد که زیبایی صورتش با خال لب و کمان 
ابرو نمایش داده می شود. نمی شود پهلوانی را به 

قطر بازو گره زد. چرا مردان داخل شعر، همچنان 
که اجدادشان در شعر فارســی لقمه ای در سفر 
می خورند، به ساندویچی های امروزی نمی روند؟ 
وقتی حیات باقی است و وقایع اجتماعی دیگری 
بر جامعه جهانی می گذرد، مگر می شود تلمیحات 
شاعرانه به داســتان های تکراری و وقایع دور و 

دوره های تاریخی خاصی بسنده کند؟
در شعر امروز )یا بهتر بگوییم در میراث شعری 
دهه چهل تا هفتاد شمســی( تعــداد کلماتی که 
توانسته اند جایی مبرای از طعنه و نقد پیدا کنند به 
چند نمونه محدود می شوند. از جمله می توان به 
قطار، گلوله، خیابان، چای و... اشاره کرد. به اضافه 

کلماتی مثل کافه، ساعت، سیگار، نیمکت و...  که 
با اندکی تردید در این جمع جای دارند. تعدی و 
تخطی از این قاعده در قالب های کالسیک جرمی 
بود وحشــتناک و غیرقابل گذشــت و نشانه ای 
صریح برای بی ســوادی و بیماری طبع و قریحه 
سراینده. تا آن جا که برخی افراطیون حتی تصنع و 
استفاده از کلمات مهجور و مرده را مایه ای برای 
تفاخر به غنای شــاعرانگی خود می دانستند. اما 
شعر نو و سپید همزمان با ورود به مضامین جدید، 
توانست تا حدودی خود را از این قید نانوشته رها 
کند. با این وجود وقتی فروغ فرخزاد از کلماتی 
مثل »چرخ خیاطی« در یکی از شعرهایش استفاده 

کــرد، آن قدر غریب بود که مجبور 
شــد در مصاحبه ای از این انتخاب 
دفاع کند. پیش از نیما کسی تصور 
نمی کرد می شود برای »مرغ آمین« 
و »داروک« جایی در شــعر فارسی 
پیدا کرد. یا وقتــی بعد از چندین 
دهه که مردم به سجل و شناسنامه 
عادت کرده بودند، »جلد شناسنامه« 
در شــعر قیصــر امین پور بســیار 
بدیع می نمود. تا جایی که حضور 
تعبیرات و کلماتــی مثل »بانک«، 
»موسیقی«،  »ســنجد«،  »اکسیژن«، 
»حــوض« و... ـ و حتی واژه های 
»قایق«،  »پاســبان«،  مثل  کهنه تری 
»فانوس« و... ـ که از کلمات رایج 
محســوب  مردم  روزمره  گفتــار 
می شود، در شعر سهراب سپهری 
نوعــی تشــخص به شــمار آمد. 
همین طور اســت »ساعت کاسیو« 
در شعر علیرضا قزوه یا »استفراغ«، 
»چراغ قرمز«، »گذرنامــه« و... در 

شعر محمدعلی سپانلو.
در موارد بسیاری هم شاعران برای درهم شکستن 
این قداســت کذایی و عادت ادبی، تالش هایی 
انجام داده اند. اما از آن جا که در شــعر »کوشش« 
مغلوب »جوشش« است، این تالش ها نتوانسته اند 
به امری سیال و جاری و طبیعی و مقبول تبدیل 
شــوند و همچنان به شــکل وصله ای ناجور به 
قامت شــعر به چشــم آمده اند. در یک محاسبه 
عددی، انگار تناســبی میان دایره واژگانی روز و 
دایره واژگانی شعر برقرار نیست. جای انبوهی از 
کلمات مرسوم امروزی در شعر امروز خالی مانده 
و شاعران نتوانسته اند از ظرفیت کالمی و عاطفی 

این واژه ها برای بیان شاعرانه و ارتباط طبیعی با 
مخاطب، خوب استفاده کنند. کافی است نگاهی 
به اطراف بیندازیم و عدم حضور شاعرانه اسباب 
و صفات و اسامی و کارکردهای پیرامونی خود را 
شماره کنیم. این مقایسه نه دفاعی است از »توهم 
جسارت« بعضی جوان ترها و نه به این معنی که 
دایره واژگانی شعر الزاماً باید منطبق با الگوی زبان 
رســمی و یا محاوره ای باشد. منظور ذکر آزادی 
ورود طبیعی اجزاء زبان به »زبان و شــعر« شاعر 
اســت همچنان که قاعده تاریخ ادبیات بوده، به 
جای اکتفا به گذشــته و تبعیت از مجوزهایی که 

شاعران گذشته صادر کرده اند.
در ایــن میان نمی شــود از آورده های شــاعران 
نوپرداز هم غافل شــد. مخصوصاً الزم است در 
این موضوع به ورود واژه های بیگانه هم اشــاره 
کرد. مثل کلمات »پیانو«، »ســونات« و... در شعر 
احمد شــاملو و یا مثل اسامی اشخاص از جمله 
»شوپن« در شعر رضا براهنی و آن ترکیب جنجالی 
»می شوپند«. همان طور که مهدی اخوان ثالث به 
بعضی کلمات گذشــته هیئت نونوار و امروزی 
داد، شاعرانی مثل شاملو هم توانستند با ترکیبات 
خودساخته، به توســعه زبان شعر فارسی کمک 
کنند. نمادســازی از کلمات و نشانه ســازی هم 
نمونه هایی در شعر امروز دارد. استفاده از تعابیر 
کنایی با »سرب«، »شقایق«، »جنگل«، »خروس«، 

»فنجان« و... از ابداعات همین دوره اند.
اما با پذیرش این مهم که شــاعران کالســیک با 
زبان و کالم روزگار خود شعر گفته اند نه به قصد 
ثقیل گویی، ناگزیر باید اعتــراف کنیم در غیاب 
غریب و صد البته گسست آفرین کلمات و اسامی 
جدید، همه این دســتاوردها با سرعت تغییرات 
زندگی و تطورات کالم و زبان رایج قابل قیاس 

نیست.«

جای خالی کلمات امروزی در شعر
 چرا مردان داخل شعر به ساندویچی نمی روند؟

 پژمان جمشــیدی با بیان اینکه مرگ علی 
انصاریان برایش یک تلنگر بود، گفت : هیچ گاه 
در فوتبال و سینما کاری را برای دیده شدن انحام 
ندادم و آنچه االن در ســینما دنبال می کنم، برای 

سرگرمی است.
به گزارش ایسنا، نشســت پرسش و پاسخ فیلم 
»خط فرضی« بــه کارگردانــی فرنوش صمدی 
شــنبه، 18 بهمن ماه در ســینمای رسانه در برج 
میالد برگزار شــد و این فیلمســاز درباره اولین 
تجربه سینمایی اش با تسلیت برای درگذشت دو 
فوتبالیست قدیمی و آرزوی روزهایی بهتر برای 
مردم گفت: این فیلم اولین اپیزود از ســه گانه ای 
اســت که قصد دارم دربــاره دروغ، پنهان کاری، 
عــذاب وجــدان و مکافاتی که انســان از دروغ 
دچارش می شود، بسازم. اینها از مضامینی هستند 
که قصد داشــتم در این فیلم مطــرح کنم. طرح 

فیلمنامه بعدی ام نیز درباره مردی  است که دروغ 
گفته اما بازهم با محوریت زنان است.

او افزود: من قصد نقد شخصیت یا مسئله ای را در 
این فیلم نداشتم و نمی خواستم فیلم را هم ایرانیزه 
کنم. اما دغدغه مهم برایم همین حرف نزدن آدمها 
با همدیگر است. ثابت شده است، قصه جدیدی 
وجود ندارد و ســعی کردم قصــه ای را از منظر 

خودم به یک ماجرای حتی تکراری روایت کنم.
در این نشست پژمان جمشیدی از بازیگران این 
فیلم نیز ابتدا درگذشــت مهرداد میناوند و علی 
انصاریان را تســلیت گفت و افزود: ابتالی من به 
کرونا شــایعه بود و خدا را شاکرم که در سالمت 
کامل به سر می برم. گاهی فکر می کنم که خوابم و 
منتظرم از رویا بیدار شوم و ببینم همه چیز خوب 

است و به روال سابق بازگشته ایم.
در ادامه به بازی او و کال بازیگری اش در سینما 

انتقاد شــد که در واکنش به ایــن موضوع آزیتا 
حاجیان دیگر بازیگر ایــن فیلم »نقد را منصفانه 

نداست.«
جمشــیدی خودش  در این باره گفت: من قصد 
مظلوم نمایی و عرفانی ندارم ولی انقدری که شما 
فکر می کنید، برایم دیده شــدن ارزش ندارد. نه 
فوتبال و نه بازیگری را برای دیدن شدن انتخاب 
نکردم. در این چند ســال نقد شــخصی از من 
منتشــر نشده بود و چند روز پیش دوستی به من 
گفــت صفحه ای را ببینم که نقد خوبی از کار من 
نوشــته شــده و بالفاصله بعد از آن ، خبر فوت 
علــی انصاریان را دیدم که بــرای من یک تلنگر 
بود و به خودم لرزیدم. من فقط برای ســرگرمی 

کار می کنم.
در این نشســت آزیتا حاجیان هم در پاســخ به 
پرسشی که چرا که در سینما کم کار شده است؟ 

گفت: من و دوستان هم نسل من در سنی هستیم 
که دیگر نمی توانیم برای داستان فیلمنامه ها نقش 
درخشــان و محوری داشته باشــیم. این اتفاقی 

طبیعی است و ادامه کار برای جوان هاست.
در این باره ســحر دولتشاهی افزود: ای کاش در 
ســینمایی بودیم که برای این ســنین نقش هایی 
نوشته می شــد تا از حضور بازیگرانی مثل آزیتا 

حاجیان بیشتر استفاده می شد.
در بخشــی دیگر حاجیان همچنین در پاســخ به 
پرسشــی درباره اینکه چطور می شود با یک فرد 
دروغگو زندگی کــرد همانطور که در فیلم دیده 
می شود، گفت: سالهاست این روند در ایران ادامه 
دارد و در ابعــاد بزرگتر و جدی تر اتفاق می افتد، 

پس چندان نشدنی نیست.
این نشســت بدون حضور علی مصفا تهیه کننده 

فیلم برگزار شد.

   پژمان جمشیدی: مرگ انصاریان یک تلنگر بود
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قصه پر غصه و ناتمام پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-تهران 

بودجه نوبخت هم کارساز نشد
 ســال ۹3 دوخطه شدن خط ریلی زنجان 
به تهران مصوب شــد اما اجرای آن با مانع مواجه 
شده است و این بار اختصاص بودجه هم نتوانسته 

راهگشا باشد و پروژه را به سرانجام برساند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری مهر 
زنجان؛ سال ۹3 دوخطه شدن خط ریلی زنجان به 
تهران مصوب شــد. بیشتر از ۶ سال از آغاز پروژه 
دوخطه کردن محور تهران، قزوین زنجان می گذرد، 
محور ریلی که می تواند ســهم مهم و تأثیرگذاری 
در توسعه منطقه شمالغرب کشور داشته باشد اما 
در سال های گذشته باوجود چالش ها و مشکالت 
فراوان این پروژه پیشــرفتی که انتظار می رفت را 

نداشته است.
از کمبود اعتبارات گرفته تا مشکالت زیرساختی 
و برخی مسائل دیگر مانع به سرانجام رسیدن این 
پروژه بوده اند. رییس سازمان برنامه وبودجه در سفر 
به استان زنجان، قول تأمین اعتبار برای تکمیل این 
پروژه را داد ولی مشــکلی کــه گریبان این پروژه 
را گرفته، 10 کیلومتری اســت که از داخل شــهر 

تاکستان در استان قزوین عبور می کند.
برخی ها که منافعشــان از توســعه و رشــد شهر 
تاکستان به خطر می افتد مانع اجرای طرحی هستند 
که به گفته کارشناســان ســهم مهمی در توسعه 
شهرهای موجود در مسیر خط ریلی می تواند داشته 
باشد. مســیری که بسترساز رشد و توسعه منطقه 
محسوب می شــود و بی توجهی و افتادن در بازی 
برخی سو ء استفاده کنندگان از نجابت و صداقت 
مردم شهر تاکستان، می تواند تبعات جبران ناپذیری 

برای منطقه داشته باشد.
اگر به این اصل در اجرای طرح ها و پروژه ها توجه 
کنیم که هر روز دیرکرد در روند اجرای پروژه ها، 
هزینه هنگفتی به بیت المال تحمیل می کند، بی شک 
تأخیر چندساله برای اجرای پروژه دوخطه کردن 
مســیر ریلی تهــران، قزوین، زنجان بــا توجه به 
وضعیت اعتبارات و تحریم ها تنها می تواند ضربه 

زدن به بیت المال باشد.
2 خطــه کردن راه آهن زنجــان - قزوین، یکی از 
پروژه های مهم و اولویت دار استان زنجان بوده که 
عملیات اجرایی آن از ســال 83 آغاز و کارگاه آن 
پس از مدتی وقفه، فعال و پیشتر 80 میلیارد تومان 
نیز از طریق ســازمان برنامه و بودجه کشور برای 
اتمام این پروژه، کارسازی شده استدوخطه کردن 
راه آهن زنجان - قزوین، یکی از پروژه های مهم و 
اولویت دار استان زنجان بوده که کارگاه آن پس از 
مدتی وقفه، فعال و پیش تر 80 میلیارد تومان نیز از 
طریق سازمان برنامه وبودجه کشور برای اتمام این 

پروژه، اختصاص یافته است.

این پروژه هم اکنون 72 درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد کــه با افتتاح آن تالقــی قطارها به طور کامل 
حذف و موجب افزایش ایمنی سیر و حرکت شده 
و حرکــت زوج و فرد قطارهای رفت وبرگشــت 

رعایت می شود.
نوبخت رییس ســازمان برنامه وبودجه ۶ امردادماه 
ســال کنونی در بازدید از مســیر ریلی زنجان از 
اختصــاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
پــروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان- قزوین خبر 
داده بود، اعتباری که بنا به گفته مســووالن استان 

تخصیص آن محقق شده است.
محمدباقر نوبخت بــا بیان اینکه پروژه خط ریلی 
دوم مسیری است که می تواند قزوین را به زنجان 
مرتبط کند، متذکر شــده بود: با اجرای این پروژه 
ظرفیت حمل بار در مسیر کریدور شرق به غرب 
کشــور بیش از هفت میلیون تن افزایش خواهد 
یافت. وی با اشــاره به اینکه کاهش یک ســاعت 

و نیمه زمان ســفر در مسیر ریلی زنجان - قزوین 
از دستاوردهای اجرای این پروژه است، گفته بود: 
پروژه 2 خطــه کردن راه آهن زنجــان - قزوین 
حداکثر تا اســفند ماه سال کنونی افتتاح شده و به 

بهره برداری خواهد رسید.
پــروژه دو خطه کردن راه آهن زنجان به قزوین 

فعال بوده و راکد نیست
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 
در ایــن زمینه به خبرنگار مهــر، می گوید: پروژه 
دوخطــه کردن راه آهن قزوین بــه زنجان یکی از 
پروژه های اولویت دار استان بوده و رییس سازمان 
برنامه وبودجــه و نماینده عالی دولت در اســتان 

زنجان نیز بر این موضوع تأکید جدی دارند.
رامین میرزایی ادامه می دهد: پیمانکار پروژه دوخطه 
کــردن راه آهن زنجان به قزویــن در چهار قطعه 
فعالیت می کند و این بدان معنی اســت که پروژه 

مذکور فعال بوده و راکد نیست.

پــروژه دو خطه کردن راه آهــن قزوین به زنجان 
پروژه ملی بوده و مربوط به اســتان زنجان نیست 
و زمانی که به این پروژه واژه ملی اطالق می کنیم، 
این بدان معنی اســت که پروژه مذکور مربوط به 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی و سازمان برنامه 
و بودجه اســتوی می افزاید: پروژه دوخطه کردن 
راه آهن قزوین به زنجان پروژه ملی بوده و مربوط 
به استان زنجان نیســت و زمانی که به این پروژه 
واژه ملی اطالق می کنیم، بدان معنی است که پروژه 
مذکور مربوط به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

و سازمان برنامه وبودجه است.
میرزایــی می گوید: به همین خاطــر نمی توان در 
باره اینکه چــرا اجرای این پروژه روند طوالنی را 
تا به امروز طی کرده اســت، اظهارنظر کرد و تنها 
مسوولیت اســتان در این زمینه، نظارت بر اجرای 

پروژه های ملی در استان است.
فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان نیز با بیان 

اینکه مدیریت سوخت، کاهش طول سفر به ویژه 
برای هزاران مسافر و... از مزیت های دوخطه شدن 
راه آهن تهران - زنجان به شمار می رود به خبرنگار 
مهر می گوید: اولویت های وزارت راه و شهرسازی 
دوخطه کردن محور زنجان- تهران-تبریز اســت؛ 
چراکه محور ریلی تهران -تبریز مهم ترین شریان 
در کشــور بوده و جاده های موازی با این خط در 

حال اشباع است.
مســعود بیات منش ادامه می دهد: پــروژه مذکور 
در حوزه اســتان زنجان به پیمانکاران واگذارشده 
و هزینــه این پــروژه از منابع حاصــل از محل 
صرفه جویی سوخت در این پروژه تأمین می شود، 
این در حالی اســت که بین 70 تــا 80 درصد از 
زیرسازی های مربوط به این پروژه انجام و بین ۶0 
تا 70 درصد از روسازی پروژه نیز به انجام رسیده 

و ریل گذاری از طرف تهران در حال انجام است.
فرنشین راه آهن شمال غرب کشور نیز با بیان اینکه 

چهار قطعه از دوخطه کردن مســیر ریلی زنجان-
قزوین در محدوده اســتان زنجان واقع شده است، 
می گوید: در ســفر اخیر نوبخت رییس ســازمان 
برنامه وبودجــه اختصــاص 200 میلیــارد تومان 
به این پروژه مصوب شــد که این میــزان اعتبار 

تخصیص یافته است.
علی خدایــی با بیان اینکه پــروژه دوخطه کردن 
راه آهن زنجان - تهران بیش از 72 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و توســط چهار پیمانکار در چهار 
قطعه در حال انجام اســت، ادامه می دهد: دوخطه 
شدن این مســیر موجب افزایش سرعت حرکت 
قطارها و نیز ارتقای خدمات به مردم در این مسیر 
شده و عالوه بر آن موجب افزایش سرمایه گذاری 
به دلیل دسترســی به خط آهن می شود. از طرفی 
مدت زمان سفر در این مسیر تا یک ساعت کاهش 

خواهد یافت.
11 کیلومتر مانعی برای اتمام یک پروژه ملی

با صحبت های مســووالن زنجانی مرتبط با پروژه 
دوخطه کردن مســیر ریلی زنجان-قزوین و ارائه 
توضیحات در این باره، 11 کیلومتر در داخل شهر 
تاکستان به عنوان چالش عمده در این زمینه مطرح 

شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین 1۹ 
آذر سال کنونی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر 
اینکه در تمام شهرهای دنیا اولویت عبور راه آهن از 
داخل شهر است، متذکر شده بود: در کنار همه این 
طرح ها، نظر مردم مهم است اما راه آهن به گونه ای با 
مردم تاکستان رفتار کرده که مردم آن را جز ضرر و 

دردسر چیز دیگری نمی دانند.
علی فرخزاد معتقد اســت راه آهن می تواند زمینه 
توســعه شــهر را فراهم کند و از توسعه شهر با 
ساخت راه آهن ســخن می گوید و ادامه می دهد: 
مــردم تاکســتان از وجود راه آهن در شــهر خود 
فقط معایب آن را چشیده اند و اگر محاسن را هم 

می چشیدند این چنین ناراحت نمی شدند.
وی با اشاره به اینکه بیرون بردن راه آهن به باغات 
انگور که ریشــه و قدرت این شهر است آسیب زا 
خواهد، بود می گوید: در بهترین حالت باید خط به 
بیش از 1۵ کیلومتر دورتر برده شــود که این کمی 

سخت و به ضرر تاکستان خواهد بود.
برخــی در گذشــته قول هایی داده انــد، برای رأی 
جمع کردن برای خودشــان یا تفکر سیاسی متبوع 
خود، ولی آنچه امروز به عنوان یک اصل مهم است 
لزوم اجرای پروژه ای است که در چند سال گذشته 
به بهانه های مختلف اجرای آن با مشکل مواجه شده 
است. پروژه ای که در صورت تحقق و اجرا می تواند 

نقش مهمی در توسعه منطقه داشته باشد.

 به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، فاز اول پروژه کنترل 
سیالب روســتاهای عزیز آباد و هارون آباد در حوزه آبخیز 

گچی قشالق شهرستان طارم امروز افتتاح می شود.
به گزارش زنگان امروز، خلیل آقاجانلو فرنشین منابع طبیعی 
استان با بیان این که در این دهه 8 پروژه آبخیزداری و آبخوان 
داری قابل افتتاح و بهره برداری اســت گفت: فاز اول پروژه 
کنترل سیالب روســتاهای عزیز آباد و هارون آباد در حوزه 

آبخیز گچی قشالق شهرستان طارم امروز  با حضور فرنشین 
مدیریت بحران استانداری زنجان، مدیر عامل آب منطقه ای 
استان، فرمانداری طارم و معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان 
افتتاح می شود. به گفته آقاجانلو برای افتتاح این طرح حدود 
1 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه 

ملی هزینه شده است.
وی افزود: امروز نیز پروژه چند منظوره کنترل سیالب، کنترل 

رسوب و حفاظت خاک میرآخور با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد 
تومان به بهره برداری خواهد رسید.

فرنشین اداره کل منابع طبیعی استان خاطر نشان کرد: کنترل 
فرسایش و رســوب، کاهش خسارت های سیل و تقویت و 
پایدارســازی منابع آب زیرزمینی محل از اهداف اجرای این 
پروژه ها اســت. گفتنی است که، پروژه های حفاظت خاک و 
کنترل فرسایش در اراضی شیبدار ایجرود )قارختلو(، حفاظت 

خاک و پیشگیری از فرسایش در آبخیز آق بالغ زنجان، اجرای 
پروژه های پخش ســیالب و زنجان )گویجه قیه(، حفاظت 
خاک و پیشگیری از فرسایش در عرصه آبخیز شهری زنجان، 
اجرای پروژه های پخش ســیالب و آبخوان داری در حسن 
ابدال زنجان، فاز یک اجرای طرح  آبخیزداری در حوزه آبخیز 
چسب ایجرود  در سرین دره و نکتو، از دیگر طرح های قابل 

افتتاح در این روزهای مبارک است.

 دبیر ششــمین جشنواره بین المللی عکس 
ســالمت روان از آغاز داوری آثار رســیده به این 

جشنواره خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، دکتر محمدرضا صایینی، 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دبیر 
ششمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان 
اظهار کرد: با پایان مهلت ارسال آثار به این جشنواره، 
حدود 30 هزار قطعه عکس از 4 هزار عکاس ایرانی 
و خارجی در جشــنواره ثبت شد و در چند روز 

گذشته کار داوری این آثار آغاز شده است.
وی اظهار کرد: رومن نرو از لوگزامبورگ )رییس 
پاتروناژ سرویس فیاپ(، کریستف هاملمان از آلمان 
)نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران(، احمد 

البوســعیدی از عمان )رییس PSO(، خالد سعید از 
 ،)EMRO پاکستان )مشاور سالمت روان و اعتیاد در
دکتر احمد حاجبی )فرنشین دفتر سالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت(؛ دکتر محمدرضا 
صائینی، )معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان(، محمد رضا چایفروش، مسعود زنده 
روح کرمانی و حمیدرضا بازرگانی آثار ششــمین 
جشنواره بین المللی عکس سالمت روان را در سه 

بخش داوری می کنند. 
صایینی با اشاره به اینکه هنرمندان از 81 کشور آثار 
خود را برای حضور در این رویداد ارســال کردند، 
اظهار کرد: در ششــمین دوره جشنواره مشارکت 
عکاسان خارجی بیش از عکاســان ایرانی بود به 

گونه ای که ۵8 درصد شــرکت کنندگان، عکاسان 
خارجی و 42 درصد عکاســان ایرانی بودند و این 
نشــان می دهد جشنواره در ابعاد بین المللی کاماًل 
شناخته شــده و مخاطب مناسب و قابل توجهی 

کسب کرده است.
وی افزود: این جشــنواره با ایجاد بستری جهت 
هم افزایی و هم فکــری از منظر دیدگاه های متنوع 
فرهنگی قصد دارد بــا افزایش آگاهی عمومی در 
زمینه سالمت روان و حساس کردن جامعه موجب 
ارتقای سطح سواد سالمت روانی اجتماعی افراد و 

افزایش شاخص های سالمت روان شود.
ششمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان 
در سه بخش با موضوع آزاد، موضوع سالمت روان 

و موضوع کووید 1۹ )کرونا(، برگزار می شود و در 
مجموع ۹ هزار یورو جوایز نقدی دارد. 

ششمین دوره جشنواره بین المللی عکس سالمت 
روان با هدف افزایش آگاهی سالمت روان جامعه 
با استفاده از هنر عکاسان ایران و جهان و به منظور 
بازآفرینی و ارائه مؤثر موضوعات روان شــناختی، 
توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانــی زنجان، با حمایت دفتر ســالمت روانی، 
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت و سازمان جهانی 
بهداشــت و با همکاری کلوپ عکس فوکوس، 
نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( 
در ایران و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار می شود.

آغاز داوری آثار ششمین جشنواره بین المللی عکس سالمت روان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت 
تعاونی منحله پوالد اندیش نوین زنگان 

در حال تصفیه )نوبت اول(
نظر به انحالل شرکت تعاونی پوالد اندیش نوین زنگان 
به شــماره ثبت 10301 و شناسه ملی 10460137811 
به موجب صورتجلسه مورخه 98/8/12 مجمع عمومی 
فوق العاده سهامداران و با توجه به نامه شماره 9839868 
مورخه 98/12/26 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان منحل اعالم گردیده بدینوسیله از کلیه بستانکاران 
و طلبکاران و مشــارکت کنندگان این شــرکت اعم از 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، نهادها و سازمان های دولتی 
و خصوصی، فروشندگان، پیمانکاران و ارایه کنندگان هر 
گونه کار و خدمات و کسانی که به نحوی از این شرکت 
طلبکار می باشند دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی 
به مدت 3 ماه جهت روشن شــدن مطالبات خود با در 
دست داشتن اسناد و مدارک معتبر خود همه روزه به جز 
روزهای پنج شــنبه و روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح 
تا 14 ظهر به محل دفتر فعلی شــرکت واقع در زنجان، 
  E 288 کوی اندیشــه خیابان بهشت خیابان باران قطعه

مراجعه فرمایند.
هیات تصفیه شرکت تعاونی منحله 

پوالد اندیش نوین زنگان

در فجر99 صورت می گیرد؛

افتتاح فاز اول اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه آبخیز گچی قشالق

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان 
       امروز
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اذان ظهر

12:30

غروب آفتاب

17:49

اذان مغرب

18:08

نیمه شب

23:47

اذان صبح فردا

5:44

طلوع صبح فردا

7:10

وضعیت آب و هوای زنجان:

-3
9

چگوهن بودی و تمثیل دیشب تو هچ بود؟
سوادی آنسوی هم؟یا سواری آنسوی رود؟

و یا همه َب و رو را هب راز پوشیده
زنی باب آهنیی ای غبار اندود؟

ی خسته ی تو شّمه ای بیان کرده است صدا
از آن همه هک رتا نیز مثل من فرسود

هچ کرد خون هب دلت این چنین هک نتوانی
توّرقی کنی از این کتاِب خون آلود

گره هب روی گره بسته اند رد تو اگر،
منت هچ رشته توانم از این کالف گشود؟

فلک معادهل بهم زند اگر کم کرد
ز شادی ای، همه آرنا هب انُدهی افزود

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی
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چهارسو

 آیا ذخایر گنج پنهان گردشگری معدن در استان زنجان 
استخراج می شود؟

 اگرچه نخســتین پروانه بهره برداری معدن 
گردشگری کشور در استان زنجان صادر شد، باید 
چشم انتظار عملیاتی شدن اجرای این طرح باشیم 
چراکه گردشــگری استان تا به امروز خود را ثابت 

نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، گردشگری یکی 
از حوزه هایی است که می تواند درآمدزایی باالیی 
داشــته باشــد و نمونه بارز آن درآمد گردشگری 
کشور ترکیه اســت که بر تمام ضعف های دیگر 
آن سرپوش گذاشته و ساالنه با جذب عالقمندان 
بسیاری زمینه درآمد اقتصادی، توسعه و پیشرفت را 

فراهم می کند.
»گردشگری معدن« عنوان جدیدی است که شاید 
کمتر کســی با آن آشنا باشد، از گذشته تا به امروز 
معادن، اهمیت باالیی در اقتصاد و توسعه صنعت 
داشــته اند اما امروزه به دلیل بهره بــرداری و اتمام 
ذخیره برخی معادن، همچنین جاذبه های طبیعی، 
ابزار آالت معدنی، میــراث تاریخی و جاذبه ها و 
کانی هایی که در دل زمین وجــود دارند، کاربری 
جدیدی برای معادن با عنوان گردشگری تعریف 

می شود.
بر این پایه گردشــگری معدن یکی از جدیدترین 
حوزه های گردشــگری طبیعت است اما این تنها 
مقصود کار نیست بلکه معدن گردشگری می تواند 
تأثیرات چشمگیری بر فرهنگ و پیشرفت و تحول 
اقتصادی جامعه داشــته باشــد در این راستا اگر 

معادن ذخیره قابل اســتخراج نداشــته 
باشند می توانند با یک برنامه اقتصادی 
و صنعتــی هدفمند به یکــی از منابع 
درآمدزایی و ایجاد اشتغال تبدیل شوند 
اگرچه این امــکان برای معادن فعال با 

ظرفیت باال نیز وجود دارد.
استان زنجان یکی از استان هایی است 
که از نظر گردشــگری بسیار ضعیف 
عمل کرده است، اگرچه در سال کنونی 
یکــی از برنامه های اصلی مســووالن 
در اســتان توسعه گردشگری بود اما با 
بیماری کرونا همــه برنامه ها لغو و به 
زمان نامعلومی موکول شدند اما مسئله 
اصلی چرایی ضعف گردشگری تا این 

زمان است.
با تمام آنچه گفته شــد، معدن سرب و 
روی انگــوران در ســال کنونی عنوان 
نخستین معدن گردشگرپذیر کشور و 

اســتان را از آن خود کرد، اگرچه به دلیل همزمانی 
شــیوع کرونــا با ایــن موضوع همچنــان بحث 
گردشــگری در معدن آغاز نشده است، اما به نظر 
می رســد این گام جدید می تواند حرکتی موثر در 
راستای توسعه گردشــگری به خواب رفته استان 

زنجان باشد.
بر این پایه ســئوال اینجاست که برنامه مسووالن 
استان برای بُعد گردشگری این معدن چیست؟ آیا 

این معدن با توجه به فاصله مســافتی باالیی که از 
استان دارد می تواند موفق عمل کند؟ آیا مسووالن 
گردشگری اســتان چه اقداماتی در این باره انجام 

داده اند؟
به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم

در این راستا امید فالح، مدیر مجتمع سرب و روی 
انگوران استان زنجان در گفت وگو با تسنیم با بیان 
اینکه در سال کنونی موفق به اخذ پروانه بهره برداری 

گردشــگری معدنی شــده ایم، اظهار داشت: این 
نخستین پروانه بهره برداری گردشگری معدنی در 
کشور است که با همکاری باالی مسووالن استان 
محقق شــده است. وی افزود: بر پایه میزان ذخیره 
بخش روباز پیش بینی ما این است که ظرف سه تا 
چهار سال آینده ذخیره باقی مانده از معدن روباز را 
به اتمام رسانیم. اما بر پایه اکتشافات اولیه نتایج تا 
به امروز امیدوارکننده بوده اند و اگر نتایج حفاری 

با مطالعات مطابقت داشته باشند میزان 
ذخیره اضافه شــده احتمالی رسانه ای 

خواهد شد.
مدیر مجتمع سرب و روی انگوران استان 
زنجان با اشاره به ظرفیت معدن تصریح 
کرد: در بخش روباز معدن سرب و روی 
حدود 3 میلیون تن از ذخیره اکتشــاف  
شــده وجود دارد و در بخش زیرزمین 
طبق قراردادی که با قرارگاه خاتم االنبیاء 
به عنوان راهبر بخش زیرزمینی داریم، 
حدود 1 میلیون و ۹۵0 هزار تن ذخیره 
شناســایی شــده داریم اما با توجه به 
اکتشافاتی که تا به امروز انجام شده است 
میزان ذخیره بخش زیرزمینی تا 2 میلیون 
و ۶00 هزار تن به شکل قطعی افزایش 
پیدا کرده اســت. وی در ادامه به برنامه 
هم اکنون معدن در حوزه گردشــگری 
اشاره و عنوان کرد: در حال برنامه ریزی 
برای جذب ســرمایه گذار هستیم تا بتوانیم بحث 

گردشگری معدنی را در استان برقرار کنیم.
به دنبال شیوه های نوین گردشگری هستیم

از سوی دیگر امیر ارجمند، فرنشین سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در 
گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی 
بحثی را در طول یک سال گذشته با عنوان ترم های 
جدید گردشــگری آغاز کرده است که گردشگری 

معدنی هم از آن دسته است. وی با اشاره به ظرفیت 
غنی زنجان در حوزه معادن افزود: طبق بررسی هایی 
که انجام شد یکی از معادن غنی ما که قدمت بیش 
از 100 ســاله دارد و از جاذبه طبیعی بسیار جذابی 
برخوردار است به اسم معدن انگوران انتخاب شد، 
طبق درخواست مدیریت مجموعه نخستین مجوز 

معدنی را برای این معدن صادر کردیم.
فرنشین ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه 
معدن از این موضوع اســتقبال کــرد و اقداماتی 
را در این راســتا انجام داده اســت، مسیرهای به 
خصوص برای گردشگران آماده شده است که قطعًا 

جذابیت های بی بدیلی برای مردم خواهد داشت.
بر پایه آنچه گفته شــد به نظر می رســد قدم های 
ابتدایی برای اســتفاده گردشگری حوزه معدن در 
اســتان برداشته شــده اند اما واقعیت این است که 
باید منتظر باشــیم با مساعد شدن اوضاع عملیاتی 
شــدن کار را ببینیم چرا که تا بــه امروز اقدامات 
حوزه گردشگری آنچنان ضعیف بوده که مکان های 
تاریخی و قدمت دار سابق نیز در جایگاه واقعی خود 
قرار ندارد و مثال این بحث گنبد سلطانیه است که 
پس از سال ها همچنان نه از نظر گردشگری مورد 
توجه است و نه در بحث مرمت آن توجهی وجود 
دارد. به هرحال امیدواریم در آینده نزدیک اســتان 
زنجان به عنوان قطب گردشگری معدن در کشور 

شناخته شود.

  از دریچه دوربین
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