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فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد
تهیه طرح7 روستای 

دارای بافت های با ارزش در زنجان
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 شواهد و قراین نشان می دهد طرح پیش 
فروش نفت که از سوی دولت به عنوان »گشایش 
اقتصادی » از آن یاد می شــد به بن بست خورده 
است و حتی ممکن اســت از دستور کار خارج 
شود. ظاهرا فشار ها برای کنار گذاشتن آن به نتیجه 

رسیده است.
به گزارش فرارو، چند روز گذشــته دو نقل قول 
متناقض در مورد فروش اوراق سلف نفتی منتشر 
شد. ابتدا به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور گفته شد این طرح به دلیل برخی نا 
هماهنگی ها از دستور کار دولت خارج شده است، 
پــس از آن دفتر جهانگیری اصالحیه داد و اعالم 
کرد که او گفته هنوز این طرح در دستور کار دولت 
است. با این حال کلیت سخنان جهانگیری نشان 

می دهد این طرح در موقعیت مناسبی قرار ندارد.
نقل قول بحث برانگیــز جهانگیری دریاره طرح 
فروش اوراق ســلف نفتی به نقل از خبرگزاری 
مهر این بود »متأســفانه این طرح که گفته می شد 
می تواند تا ۱۴۰ هــزار میلیارد تومان درآمد برای 
دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از 
دستور کار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده 
طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد الزم را 

برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.«
بسیاری دیگر از خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری 
دولتی ایرنا نیز این اظهار نظر را منتشر کرده بود. 
این خبر توســط رســانه های دیگر بازنشر شد و 

بازتاب وسیعی یافت.
ساعتی پس از آن دفتر معاون اول رییس جمهور 
ســخنان جهانگیری را اینگونه اصالح کرد »علی 
رغم طوالنی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز 
لزوم ایجاد هماهنگی بــا دیگر قوا، طرح مذکور 
از دســتور کار دولت خارج نشده است و دولت 
همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های 

الزم را انجام خواهد داد.«
با وجود صدور این اصالحیه شواهد نشان می دهد 
شرایط اجرای طرح پیش فروش نفت آماده نیست.
موضوع »گشــایش اقتصادی« پــس از برگزاری 
نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در 
۱۵ مرداد از سوی حســن روحانی اعالم شد. او 
وعده داد از هفته آینده با تائید مقام عظم رهبری 
این اتفــاق رخ خواهد داد. در همان روز ها بحث 
گشایش اقتصادی از زبان محمد باقر قالیباف رییس 
مجلس، محمود واعظی رییــس دفتر روحانی و 
نوبخت معاون رییس جمهور نیز مطرح شد. اما به 

کلیات آن اشاره نشد.
گشایش اقتصادی چه بود؟

خبــر  اعــالم  لحظــه  از 
گمانه زنی هــا درباره آن آغاز 
شد، اما در نهایت با اشارات 
نمایندگان مجلس رســانه ها 
و ناظــران به این جمع بندی 
رسیدند که محور اصلی این 
پیش  اقتصادی«  »گشــایش 
فروش نفت خــام به مردم 

است.
 بر پایه اطالعات منتشر شده 
در این طرح در مجموع ۲۲۰ 
میلیون بشــکه نفت فروخته 
می شود. بر پایه قیمت نفت 
ارزش این طرح ۱۹۰ تا ۲۰۰ 
هزار میلیــارد تومان برآورد 
می شد. گفته می شد سررسید 
این اوراق دو یا ســه ســاله 
خواهد بود و ســود تضمین 
شده آن با سود سپرده گذاری 

بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است تا خریداران از 
بابت زیان آتی نگران نباشند.

دولت این طرح را برای جذب نقدینگی سرســام 
آور موجود در نتیجه کنترل تورم و همچنین جبران 
کســری بودجه خود مطرح کرده است. این شیوه 

جبران کسری بودجه حداقل اثرات تورمی ندارد.
این اولین بار نبود که دولت برای حل مشکالتش 
به دنبال پیش فروش نفت می رود. در سال ۹۱ در 
دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی تحریمی، 
طرحی مشــابه مطرح شــد. اما آن طرح پس از 

مخالفت هایفراوان هیچگاه اجرایی نشد.
منتقدان چه می گویند؟

با باال گرفتن گمانه زنی ها درباره گشایش اقتصادی 
انتقادات و شبهات نیز افزایش یافت. بیشترین انتقاد 
از جانب اصولگرایان بود. امیرحسین قاضی زاده، 

نایب رییس مجلس، در این بــاره گفت: »اوراق 
سلف نفتی کشــور را در مقابل تحریم ها آسیب 
پذیرتر و شکننده تر می کند و حتی در آینده جیب 
مــردم را تنگ تر خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این 
اقدام با اســناد باالدستی از جمله اقتصاد مقاومتی 
هم مغایر است؛ بنابراین در صورت تاکید و اصرار 
دولــت، مجلس از اختیارات خــود به نفع مردم 

استفاده می کند.«
اصولگرایان نگران این بودند که اجرای این طرح 

برای دولت آینده مشکل آفرین شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، تعهد منتقل شــده به دولت بعدی شامل 
اصل و ســود متعلقه به اوراق را بر مبنای فروش 
۲۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ریالی ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان، بیــش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان 

محاسبه کرده است.
بسیاری از نمایندگان هم معتقد بودند این اقدام با 
تائید مجلس امکان پذیر اســت و دولت باید این 
موضــوع را در الیحه بودجه به مجلس ارائه کند 
نه اینکه در نشســت سران قوا آن را مطرح نماید. 
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیســیون برنامه 
و بودجــه مجلس در این باره گفت که در بودجه 
سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت وجود 

ندارد.
در همین حال همان زمان ابوالفضل ترابی، نماینده 
نجف آباد مدعی شــد محمدباقر قالیباف، رییس 
مجلس و ابراهیم رییسی رییس قوه قضائیه ایران 
در نامه ای به رهبر انقالب مخالفت خودشــان را 
اعالم کرده اند. ادعایی که توســط قوه قضائیه رد 

شد، اما قالیباف درباره آن سکوت کرد.

ابوترابی گفت که دولت در 
نشست ســران قوا موضوع 
نفتی  ســلف  اوراق  فروش 
را به گونــه ای دیگر مطرح 
کرده و در اجرا به شــیوه ای 
دیگر اجــرا می کند. او افزود 
سران دو قوه به رهبر انقالب 
نوشــته اند »آنچه در نشست 
با  ســران قوا صحبت شده 
آنچــه به صــورت کتبی به 
آن ها ابالغ شده تفاوت دارد 
و بنابرایــن آن ها مخالف آن 

هستند.«
توقــف اجــرای طرح و 
اختالف بیــن دولت و دو 

قوه دیگر
با بــاال گرفتن انتقــادات و 
اعتراضات مدیرعامل بورس 
انرژی زمــان عرضه »اوراق 
ســلف نفتی« را اعالم کرد، 
اما او تاکید کرد که این طرح 
به بحث گشایش اقتصادی رییس جمهور ارتباطی 

ندارد.
با وجود اینکه زمان پیش فروش نفت اعالم شده 
بود، ناگهان خبر رســید که طرح جنجالی دولت 

فعال به تعویق افتاده است.
۲۶ مرداد ماه شرکت بورس انرژی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: »به اطالع می رساند با عنایت به تغییر 
برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی 
استاندارد نفت خام صادراتی در نماد های معامالتی 
»سنفت ۰۰۲« و »ســنفت۰۰۳«، پذیره نویسی این 

اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است.«
از آن تاریخ تا امــروز زمان جدیدی برای عرضه 
اوراق ســلف نفتی اعالم نشــده اســت. رییس 
جمهور و دیگر مقامات دولت نیز کمتر درباره آن 
سخن می گوید. روز ۳۰ مردادماه حسن روحانی 

توضیحاتی داد که نشــان می دهد طرحش به بن 
بست خورده است. او گفت: »برای فروش نفت 
طرحی در نظر گرفته شــد و در سه قوه نیز این 
طرح مورد بحث و بررســی قرار گرفت و دولت 
این طرح را ۱۰۰ درصد به نفع کشــور می داند و 

بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است.
 او تاکیــد کرد: »از طرفی ایــن طرح تو دهنی به 
آمریکاست. زیرا آمریکا می خواهد نفت فروخته 
نشــود، ولی اگر روســای دو قوه دیگر حمایت 
و موافقت کردند، طــرح اجرایی آن را عملیاتی 
می کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح های 

دیگر خواهیم شد.«
سه ایراد به طرح 

ظاهرا این طرح با سه ایراد از سوی مجلس و قوه 
قضائیه روبه رو شده است.

بر پایه گزارش ها در پیشــنهاد دولت مطرح شده 
اســت »اگر خریــدار اوراق در پایان سررســید 
نتوانست نفت را تحویل بگیرد این گزینه وجود 
داشته باشد که شرکت ملی نفت از طرف خریدار 

وکالت فروش داشته باشد.«.
اما نظر کارشناســان و مسووالن دو قوه دیگر این 
است که فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت 
حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود. در این 
حالت خریــداران، نفت خود را در بورس انرژی 
عرضه کنند و پاالیشــگاه ها الزام به خرید داشته 

باشند.
دولــت می گوید کــه خریــداران در صورتیکه 
موقعیتی برای صادرات داشته می توانند قبل از سر 
رسید نفت خود را تحویل بگیرند، اما کارشناسان 
دو نهاد دیگر اعتقاد دارند باید سررسید دو ساله به 
طور کامل رعایت شود و تا قبل از سررسید امکان 

تحویل فیزیکی کاال فراهم نباشد.
اختالف سوم این است که در پیشنهاد اولیه دولت 
برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده 
است. در این حالت اگر ارزش اوراق در سررسید 
کمتر از ارزش زمان پیش خرید بود دولت عالوه 
بر بازگشت اصل رقم یک نرخ سود ثابت هم به 

خریداران پرداخت کند.
البته این نرخ سود نباید از نرخ سود بلندمدت در 
سررسید بیشتر باشد. این پیشنهاد با هدف جذاب 
ســازی اوراق در طرح گنجانده شــده است. اما 
منتقدان می گویند این سیاست هزینه ها بر دولت 
آینده را بیشتر می کند و بنابراین بهتر است سیاست 

پرداخت سود کنار رود.

اختالفات میان قوا بر سر اجرای طرح »فروش اوراق سلف نفتی«

»گشایش اقتصادی« دولت در کما؟ 
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آگهی استعالم بهاء
90-6-99-الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: انجام عملیات نگهداری تاسیسات الکتریکی با تامین مصالح 
را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر 
به آگهی فراخوان در ســایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه 

زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

آال داغالر ماه نشان 
در فهرست میراث  طبیعی ملی 

اعزام نیروی کار انسانی 
)کارگر ساده(

خانم و آقا به کشور لهستان 
)دروازه اروپا(

)فقط در کاریابی بین المللی ثمین(
شرایط اعزام:

1. ثبت نام در کاریابی )به صورت رسمی و قانونی(
2. پرداخت 15000 تومان هزینه مشاوره

3. داشتن سن 20 الی 45 سال
4. داشتن حداقل دیپلم )هر رشته تحصیلی(

5. داشتن مدارک فنی و حرفه ای
6. داشــتن تمکن مالی حداقل 90 میلیون تومان یا 

3250 یور
حداقــل  بــا  قانونــی  پاســپورت  داشــتن   .7 

مهلت 3 ساله
8. ارایه رزومه کاری فارسی و انگلیسی

9. ارایه مدارک تحصیلی به صورت ترجمه شــده 
قانونی در دارالترجمه

10. ارایه دو قطعه عکس جدید

راههای ارتباطی با کاریابی بین المللی ثمین
www.Zanjankar.ir :وب سایت

@M-Zhaleara :تلگرام
تلفن تماس: 33336112-33335431
33323084 - 024 و 09123411013

نشانی: زنجان- خیابان بعثت، نرسیده به 
دانشسرا، روبه روی خیابان قدس، نبش کوچه 

شهید اسماعیل تقی زاده، ساختمان ثمین

تبلیغات در 

به سود شماست

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری زنجان 
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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بی تو هب سامان رنسم، ای سر و سامان همه تو
ای هب تو زنده همه من، ای هب تنم جان همه تو

من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو
رههک و رهکس همه تو، ای همه تو، آن همه تو
من هک هب ردیاش زدم ات هچ کنی با دل من
تخت تو و ورهط تو ساحل و طوافن همه تو

ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم
رمز نیستان همه تو، راز نیستان همه تو

شور تو آواز تویی، بلخ تو، شیراز تویی
جاذهب ی شعر تو و جوره رعافن همه تو

همتی ای دوست هک این داهن ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه ای

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436۸46 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸1345۸6731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

چهارسو

»آالداغالر« ماه نشان در فهرست میراث  طبیعی ملی 
 آلبوماختصاصیزنگانامروزازکوههایرنگیماهنشان

 وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی زنجان مراتب ثبت »منظر طبیعی 
کوه های رنگی« را در فهرست میراث طبیعی 
ملی با صدور نامه ای به استاندار زنجان ابالغ 

کرد. 

به گزارش زنگان امــروز و به نقل از روابط 
عمومــی میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی زنجان، در متن نامه علی اصغر 
مونســان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی، شهریور 99، خطاب به فتح اله 

حقیقی استاندار زنجان آمده است:
»در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری کشور مصوب 
دی ماه 1382 و آیین نامه اجرایی آن، مصوب 
چهارم امرداد 1384 به شــماره  26975/ت 

32915 هیات محترم وزیران با موضوع ثبت 
میراث طبیعی ارزشــمند کشور در فهرست 
میراث طبیعی ملی، »کوه های رنگی)آالداغالر(« 
واقع در اســتان زنجان، شهرســتان ماه نشان، 
چهره آباد، اورتاسو، قره بوته، پس از تشریفات 

قانونی الزم، به شماره 711 مورخه 98/12/17 
در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت 

رسید که بدین  وسیله ابالغ می شود.«
اثر مذکور با رعایت حقــوق مالکانه، تحت 
نظــارت و حمایت این وزارتخانه اســت و 

تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم 
این اثر بر عهده ایــن وزارتخانه خواهد بود؛ 
هرگونه دخــل و تصریف یا اقدام و عملیاتی 
که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود 

ممنوع است.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان عنوان کرد
بهره برداری از سد مراش؛ 

پایان بحران آب آشامیدنی 
ماه نشان

 مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان 
گفت: با بهره برداری از سد مراش، بحران آب 

شرب ماهنشان مرتفع می شود.
اســماعیل افشــاری در گفت وگو با ایسنا، در 
رابطه با وضعیت سد مراش، اظهار کرد: ساخت 
این ســد ۶۵.۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
حجم مخزن سد ۴۱ میلیون متر مکعب است؛ 
همچنین سد بلوبین با پیشرفت فیزیکی ۶۱.۹ 

درصد در دست ساخت است.
وی با بیان اینکه، زنجان در بحث سدســازی 
جزو استان های پیشرو است، افزود: مطالعات 
ســد بلوبین در شهرستان ایجرود از سال ۸۵ و 
عملیات اجرایی بدنه ســد هم از سال ۹۲ آغاز 

شده است.
این مســوول ادامه داد: این سد عالوه بر تامین 
آب  شرب و صنعت شهرســتان ایجرود، آب 
کشاورزی اراضی پایین  دست سد را نیز تامین 
خواهد کرد. افشــاری تصریح کرد: این سد از 
نوع خاکی با هسته رسی، دارای ارتفاع از بستر 
رودخانــه ۵۷ متر، حجم کل مخزن ســد ۵۴ 
میلیون مترمکعب طول تاج ۳۲۰ متر و عرض 

تاج آن ۱۲ متر است.
وی ، پیشــرفت فیزیکی ساخت سد مراش را  
۶۵.۸ درصد دانست و تصریح کرد: سد مراش 
آب آشامیدنی شــهرهای ماهنشان و دندی را 
تامین خواهد کرد؛ الزم به ذکر است که از سال 

۸۵ مطالعات ساخت این سد آغاز شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب  منطقــه ای زنجان 
خاطرنشــان کــرد: حجم مخزن ســد مراش 
۴۱ میلیون متر مکعب اســت که از این میزان 
ســاالنه بیش از چهار میلیون متر مکعب برای 
شــرب و ۵.۲ میلیون متر مکعب برای صنعت 
در نظر گرفته شده و در صورت تخصیص به 
موقع اعتبارات طرح ســد مراش تا سال ۱۴۰۱ 
به بهره برداری خواهد رسید که با بهره برداری 
این سد، بحران آب در شهرستان ماهنشان رفع 

می شود.

مدیر آموزش و پرورش خدابنده:

بیش از ۹۰ درصد مدارس 
منطقه به شبکه اینترنت 

متصل هستند
 مدیر آمــوزش و پــرورش خدابنده 
گفــت: بیش از ۹۰ درصد مــدارس منطقه به 
شبکه اینترنت متصل هستند که با تهیه اطلس 
دانش آموزی، دانش آموزان از شــبکه شــاد و 
اینترنت چه به صورت حضوری و غیرحضوری 

از آموزش های الزم بهره مند خواهند شد.
قاســم علی افشــاری در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به وضعیت کرونا در خدابنده، اظهارکرد: 
با حمایت هایی که از طــرف اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان صورت گرفت و با دریافت 
مواد ضدعفونی کننده از این اداره کل و توزیع آن 
بین مدارس شهرستان و نیز کمک های اولیای 
دانش آموزان، توانستیم مدارس را آماده تحصیل 
کنیم. وی با اشاره به نحوه ضدعفونی مدارس 
شهرســتان، افزود: با کمک بسیج سازندگی و 
شهرداری شــهرهای قیدار، سجاس، کرسف، 
نوبهار، دهیاری روستاها و نیز کارشناسان شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان و با نظارت عوامل 

اجرایی مدارس این اماکن ضدعفونی شدند.
این مسوول با بیان اینکه تهیه گوشی هوشمند 
برای خانواده هــای کمبضاعت از دغدغه های 
مسووالن آموزش و پرورش شهرستان است، 
اظهار کرد: برای رفع مشکل، تشکیل کالس های 
حضوری در مناطق کمجمعیت در اولویت بوده 
و در صورت بروز مشــکل، تاکید بر استفاده 
از آموزش شــبکه های رســانه ملی اســت تا 
سالمتی دانش آموزان دچار خطر نشود؛ چراکه 
عقب ماندگی از تحصیل قابل جبران است ولی 
سالمتی نه! این در حالی است که با احصا آمار 
مربوط به دانش آموزان فاقد گوشــی هوشمند، 
منتظر تصمیم گیری اساسی از سوی مسووالن 

ذی ربط هستیم.
مدیر آموزش و پرورش خدابنده با بیان اینکه 
در بخش مرکزی حدود ۲۰ هزار دانش آموز در 
مدارس این شهرستان مشغول تحصیل هستند، 
گفــت: بیش از ۹۰ درصد مــدارس منطقه به 
شبکه اینترنت متصل هستند که با تهیه اطلس 
دانش آموزی، دانش آموزان از شــبکه شــاد و 
اینترنت چه به صورت حضوری و غیرحضوری 

از آموزش های الزم بهره مند خواهند شد.
افشاری با اشاره به فعالیت هنرستان های کاردانش 
و فنی حرفه ای این شهرستان، خاطرنشان کرد: 
هنرســتان ها با تراکــم زیاد دانش آمــوزان در 
کالس ها مواجه نیستند و رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی راحت تر انجام می شود.

خبــر

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان زنجان گفت: نشان ملی 
مرغوبیت کاال به ۳ اثر صنایع دســتی اســتان در 

رشته ملیله، مس و چاقو اعطا شد.
به گزارش زنگان امروز امیر ارجمند اظهار کرد: 
در پنجمیــن دوره ارزیابــی آثار صنایع دســتی 
کشور، سه اثر صنایع دســتی از زنجان موفق به 

دریافت نشان ملی مرغوبیت کاال شد.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان افــزود: داوران این 
دبیرخانه، آثار هنرمنــدان را از لحاظ مرغوبیت، 
اصالت، نوآوری در طرح و اجرا، قابلیت حضور 
در بازارهای ملی و بین المللی، سازگاری با محیط 
زیست و قوانین جاری کشــور مورد بررسی و 
داوری قــرار دادند و دارا بودن این شــرایط دال 

بر منحصربه فرد بودن این آثار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه سه اثر استان زنجان داری نشان 
ملی مرغوبیت هســتند، خاطرنشان کرد: چاقوی 
اثر ذکریا علیخانی، ملیلــه اثر کرمی و چاقو  اثر 
علیجانی آثاری هســتند کــه از زنجان موفق به 
دریافت نشــان ملــی مرغوبیت صنایع دســتی 

شده اند.
ارجمند اضافــه کرد: مقدمه معرفــی آثار فاخر 
صنایع دســتی کشور به ســازمان جهانی صنایع 
دستی  دریافت نشــان مرغوبیت کاال از وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

است.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان گفت: هم اکنون ۵۵۰ 
واحد فروش صنایع دستی در استان زنجان فعال 

است که از این تعداد ۵۰۰ واحد در شهر زنجان 
قرار دارد.

وی به توســعه اشــتغال در بخش صنایع دستی 
اســتان زنجان اشــاره کرد و گفت: برنامه های 
متنوعی برای افزایش تولیــد و صادرات صنایع 

دستی در استان پیش بینی شده است.
ارجمند بــا بیان اینکــه صنایع دســتی یکی از 
مهم ترین عوامل توســعه اقتصادی اســت، ابراز 
داشت: توســعه این صنعت به توسعه اشتغال و 

اقتصاد بسیار کمک می کند.
فرنشــین میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان افزود: توسعه کارگاه های 
صنایع دســتی انفرادی و افزایش صدور مجوز 
صنایع دستی در ســال جهش تولید مورد توجه 

قرار گرفته و به جدیت در حال پیگیری است.

اعطای نشان مرغوبیت کاال به ۳ اثر صنایع دستی در زنجان
 چاقویاثرذکریاعلیخانی،ملیلهاثرکرمیوچاقواثرعلیجانیآثاریهستندکهاززنجانموفقبهدریافتنشانملیمرغوبیتصنایعدستیشدهاند

  محصول انار طارم همــواره زبانزد عام و 
خاص اســت و مرغوبیت و کیفیت آن باعث شده 
تا مردم این استان در این فصل از سال، با عالقه ای 

وافر در پی خرید این محصول باشند.
تنوع باالی آب و هوایی هندوســتان ایران ســبب 
شده است که شهرستان طارم از ظرفیت باالیی در 
کشت انواع محصوالت برخوردار باشد، تا جایی که 
کشاورزان طارمی، ساالنه بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع 

محصوالت را روانه بازار می کنند.
عبور رودخانه قزل اوزن به عنوان شاهرگ حیاتی از 
این شهرستان نیز، بر توانمندی های کشاورزی طارم 
افزوده و باعث رشد، توسعه و رونق اقتصادی منطقه 
شــده، تا حدی که به عنوان قطب کشاورزی استان 
محسوب شده و با بیشترین زیتون تولیدی کشور را 

نیز به خود اختصاص دهد.
ســهم شهرســتان طارم در صــدور محصوالت 
کشاورزی استان بسیار قابل توجه است به نحوی 
که ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد صدور این  محصوالت 
از طارم به اقصی نقاط کشور و حتی جهان است؛ 

محصوالتی که در صورت فرآوری شدن می توانند 
ارزشافزوده بیشتری داشته و پا در عرصه صادرات 

گذارند.
کل اراضی قابل کشاورزی هندوستان ایران ۴۶ هزار 
هکتار و وسعت مجموع اراضی زیرکشت ۳۲ هزار 
هکتار است که ساالنه در حدود ۱۷ هزار هکتار از 
اراضی به زیرکشت محصوالت زراعی اختصاص 
می یابد که قسمتی از آن به صورت دو یا سه مرحله، 
کشت می شود و ۸۲ درصد اراضی شهرستان آبی و 

مابقی دیم است.
میزان ســطح باغات طــارم ۱۸۰۰۰ هکتار بوده و 
محصوالت عمده این شهرستان سیر، گوجه فرنگی، 
ســیب زمینی، گنــدم، جو، پیــاز، کلــزا و عمده 
محصوالت باغی نیز شامل زیتون، انار، انجیر، فندق، 

زردآلو و گیالس است.
از مهم ترین ویژگی های بخش کشاورزی شهرستان 
طارم می توان به فعالیت اکثر جمعیت فعال شهرستان 
در بخش کشاورزی و اتکای کامل اقتصاد به درآمد 
این حوزه اشاره کرد. شغلی که ساالنه پای کارگران 

فصلی زیادی را به منطقه باز می کند و نان طارمی ها 
در سفره هموطنان مان در دیگر نقاط کشور می نشیند.
 انار یکی از مهم ترین محصوالت کشاورزی تولیدی 
توسط کشاورزان طارمی است که مشتریان خاص 
خود را دارد، انار از لحاظ اهمیت اقتصادی جایگاه 
دوم را در بین محصوالت کشــاورزی طارم را دارا 

است.
رب انار یکی از فرآورده هایی است که از انار تهیه 
می شود و اغلب بانوان در نقاط مختلف شهرستان 
در غیاب صنایع تبدیلــی با فرآوری این محصول 
نسبت به تهیه این چاشنی پر طرفدار اقدام می کنند 
که این امر گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 

کمک خرج خانواده ها است.
بیشتر انار تولیدی شهرستان به مصرف تازه خوری 
می رســد و بخشــی نیز با توجه به کیفیت باال به 
استان های هم جوار و برخی کشورها صادر می شود.
در همین رابطــه مدیر جهادکشــاورزی طارم به 
خبرنگار ایسنا می گوید: برداشت انار از هزار و ۷۵۰ 
هکتار انارستان شهرستان طارم آغاز شده و پیش بینی 

می شود ۲۳ هزار تن انار تولید و روانه بازار مصرف 
شود.

مجتبی اســکندری با بیان اینکه چورزقی ها پیشتاز 
در برداشت انار شهرســتان هستند، اظهار می کند: 
پیش بینی می شــود در طارم ۲۳ هزار تن انار تولید 

وروانه بازار مصرف شود.
این مســوول با اشــاره به اینکه ســه هزار خانوار 
بهرهبــردار طارمی هم دربرداشــت این محصول 
فعالیت خواهند داشت، تصریح می کند: انار محلی 

سفید، قرمز، ترش، زاغ، شاهبار ملس شیرین، ملس 
ترش، پوست سیاه، شاهبار، میخوش، دوستی، زاغ، 
پوست کدویی، ترش جنگلی، و ترش محلی ارقام 
برداشتی انار هســتند و پایان آبان ماه زمان خاتمه 

برداشت انار در طارم است.
وی یادآور می شود: همه ساله ۲۰ درصد انار تولیدی 
شهرستان طارم به صورت رب انار فرآوری و مابقی 
محصول به صــورت تازه خوری روانــه بازارهای 

مصرف می شود.

تولید ۲۳ هزار تن انار در طارم؛

یاقوت سرخ طارم در راه بازار

 رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با 
اشاره به تاثیرات ارز بر فعالیت واحدهای صنعتی 
گفت: نوســانات ارز ســبب از بین رفتن ظرفیت 

تولیدی واحدهای صنعتی شده است.
سیدسجاد نباتچیان در گفت وگو با خبرنگار موج 
رســا، در مــورد تاثیرات نوســات ارز به فعالیت 
واحدهای تولیدی در اســتان اظهار کرد: نوسانات 
و باال رفتن قیمت ارز توان مالی تولید کنندگان را 

پایین  آورده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز باعث از بین 
رفتن سرمایه  تولید کنندگان می شود تصریح کرد: 
تنها حســنی که افزایش قیمت ارز دارد این است 
که جلوی قاچاق کاال را گرفته و در شرایط فعلی 
قاچاق کاال به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد اما 
از طرفی با افزایش قیمت ارز سرمایه تولیدکنندگان 

داخلی آب می رود.
رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با تاکید 
براینکه نوســانات قیمت ارز باعــث از بین رفتن 
برنامه خط تولید واحدهای صنعتی شده است ابراز 

کرد: افزایش قیمت باعث شده واحدهای تولیدی 
تــوان خود را در تهیه مواد اولیه از دســت بدهند 
و کم کم میزان تامین مــواد اولیه و ظرفیت تولید 

واحدهای تولیدی کاهش می یابد.
وی بــا تاکید براینکه این روند همچنان ادامه دارد 
افزود: به طور مثال اگر موجودی انبار واحدی سال 
گذشته ۵۰۰ تن بوده امسال به ۳۵۰ تن کاهش یافته 
است. نباتچیان با تاکید براینکه تداوم این موضوع 
باعث می شود ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی 
کاهش یابــد و کارنجات نتواننــد از ۱۰۰ درصد 
ظرفیت خود در تولید اســتفاده کنند ابراز کرد: از 
زمانی که دولت گشــایش اقتصادی را اعالم کرده 

چیزی در حوزه تولید مشاهده نشده است.
وی با تاکیــد براینکه دولت به قــدری بی برنامه 
حرکت کرده توانی برای رســیدگی به واحدهای 
تولیدی نــدارد افزود: ما تولیدکنندگان کم کم امید 

خود را از دولت قطع کردیم.
رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان با تاکید 
براینکــه همین قدری که دولت ما را به حال خود 

رها کند راضی هستیم و دولت می خواهیم با قوانین 
خلق الساعه خود چوب الیه چرخ تولید صنعت 
قرار ندهد افزود: هم اکنون دولت در کارهای خود 
مانده و کمکی برای مــا تولیدکنندگان نمی تواند 

انجام دهد.
وی با تاکید براینکــه دولت هم اکنون در امورات 
معطل اســت ابراز کرد: دولت مشکالتی را که در 
همان ســاعت بوجود آمده را رسیدگی می کند و 
تقریبا توان خود را در رسیدگی به امورات از دست 

داده است.
نباتچیان با بیان اینکه اعتقاد من این اســت که هم 
اکنون کاری از دست دولت بر نمی آید افزود: تنها 
خواهشــی که از دولت داریم این است که قوانین 
جدیدی که دست و بال تولیدکنندگان را می بندد و 

ضد تولید بوده را صادر نکند.
وی بــا تاکیــد براینکه االن کار به جایی رســیده 
تولیدکننــدگان انتظاری از دولــت ندارند و تنها 
انتظارشان این است که قوانین و بخشنامه های ضد 
تولید صادر نکند عنوان کرد: دولت در برابر ملت 

ایران به خاطر بی پولی شــرمنده است و توان مالی 
خود را از دست داده است.

رییس خانه صنعت و معدن اســتان زنجان عنوان 

کرد: تنها انتظار ما تولیدکنندگان این است که دولت 
گشایشی که فراهم نمی کند حداقل مزاحمت برای 

تولیدکنندگان ایجاد نکند.

 رییس خانه صنعت و معدن استان زنجان:

نوسانات ارز سبب از بین رفتن ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی شده است

 کارشناس مسوول بهداشت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: 
اکنون در باره رفــت و آمد دانش آموزان زنجانی 
مشکالتی وجود دارد که نیازمند تصمیم گیری و 

برنامه ریزی جدی در این زمینه است.
جلیل نصیری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در مدارس 
اســتان زنجان، اظهــار کرد: از زمان بازگشــایی 
مدارس از ۶۰ مدرســه این اســتان بازدید شده 
که در باره آبخوری ها و تامین آب آشــامیدنی به 
صــورت صد درصد موارد را رعایت کرده بودند 
و هیچ مشــکلی در این زمینه در مدارس اســتان 

وجود نداشت.
وی با بیان اینکه بر پایه پروتکل های بهداشتی ابالغ 
شده توسط وزارت بهداشت، صد درصد مدارس 
استان آب سردکن خود را جمع کردند، زیرا سبب 
شیوع بیماری کرونا در بین دانش آموزان می شد، 
افزود: طبق پروتکل های بهداشتی ابالغی، بوفه ها 
و تغذیه ســالم در مدارس در این راستا بوفه های 

مدارس تعطیل شــد و این موضوع را صد درصد 
رعایت کردند.

این مســوول با بیــان اینکه حــدود ۹۰ درصد 
دانش آموزان و کارکنان مدارس از ماسک استفاده 
می کنند، تصریــح کرد: خرید ماســک بر عهده 
والدین دانش آموزان است، همانطور که می دانید 
خرید ماســک در ســطح کالن سخت است و با 
توجه به تقاضای زیاد ماســک، طبیعی است که 

تولید دچار مشکل شود.
کارشــناس مســوول بهداشــت محیط معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه 
فقط ۳۳ درصد مدارس بازدید شده در استان آیین 
صبحگاه را برگــزار نکردند و ۶۷ درصد مدارس 
صبحگاه را برگزار کردند، ادامه داد: دانش آموزان 
هــر کالس در مدارس در ســاعت های مختلفی 
به زنگ تفریــح می روند تا کم ترین مواجهه را با 

یکدیگر داشته باشند.
نصیــری با بیــان اینکه در رابطه بــا رفت و آمد 
دانش آموزان زنجانی هنوز هم مشــکالتی وجود 

دارد که نیازمند اندیشــیدن تمهیدات الزم در این 
باره اســت، اظهار کرد: دانش آمــوزان و کارکنان 
حدود ۹۵ درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت 
می کننــد. وی با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی و 
تشــویق دانش آموزان برای اســتفاده از ماسک و 
شست وشوی صحیح دست  توسط معلمان، افزود: 
مدارس تنها ۷۵ درصد بهداشت ابزار و تجهیزات 
را رعایــت می کنند و ۷۵ درصــد مدارس بحث 
لوله کشی صابون مایع در سرویس های بهداشتی 

را رعایت کرده اند.
این مســوول با بیان اینکه مدارس بازدید شــده 
در اســتان زنجان ۸۰ درصد مورد تهویه مناسب 
در کالس هــای درس را رعایت کرده اند، تصریح 
کرد: گفتنی اســت بیماری کرونا از طریق مدفوع 
و سرویس بهداشتی مدارس انتقال پیدا می کند که 
تنها ۷۵ درصد بحث گندزدایی سطوح را رعایت 

کرده بودند.
کارشــناس مســوول بهداشــت محیط معاونت 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی استان با تاکید بر 

اینکــه دانش آموزانی که عالئــم بیماری کرونا را 
دارند نباید به هیچ وجه در مدرســه حاضر شوند، 
خاطرنشــان کرد: کارکنان مــدارس در صورت 

مشاهده عالئم بیماری کرونا در میان دانش آموزان، 
آنان را به اتاقی منتقل کنند و سپس اقدامات الزم 

را برای این دانش آموزان انجام دهند.

کارشناس مسوول بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مطرح کرد:

لزوم اتخاذ تمهیداتی در باره رفت و آمد دانش آموزان به مدارس
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سخنگوی وزارت بهداشت:
واکسن آنفلوآنزا از هفته اول 

مهر ماه توزیع می شود
 ســخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی شــرایط توزیع واکسن 
آنفلوآنزا برای گروه هــای مختلف جامعه را 
تشریح کرد و گفت: این واکسن از هفته اول 

مهر ماه توزیع می شود.
به گزارش وزارت بهداشــت، سیما سادات 
الری دربــاره توزیع واکســن آنفلوآنزا برای 
گروه های پرخطر و دیگــر افراد جامعه بیان 
کرد: تعداد ۲.۵ میلیون واکسن آنفلوآنزا برای 
گروه های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت 
قرار می گیرد تا برای مادران باردار، سالمندان، 
زندانی ها، کادر بهداشــت و درمان، بیماران 
خاص و زمینه ای و نیروهای مسلح به صورت 

رایگان تزریق شود.
وی گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده، هر 
فرد با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی می تواند 
فقط یک واکســن آنفلوآنــزا دریافت کند و 
امیدواریم با این اقدام از ایجاد تقاضای القایی 

جلوگیری شود.
الری ادامه داد: بیمــاران خاص و زمینه ای و 
زنان باردار باید واکســن آنفلوآنزا را از مراکز 
بهداشت دریافت کرده و تزریق کنند. حدود 
۵۰ هــزار نفر از افراد باالی ۶۵ ســال که در 
مراکز بهداشــت ثبت شده اند نیز این واکسن 
را بــه صورت رایــگان از مراکز بهداشــت 
دریافت می کننــد و ۴.۵ میلیون نفر دیگر از 
افراد باالی ۶۵ سال هم واکسن آنفلوآنزا را از 
داروخانه های سراسر کشور با ارائه کارت ملی 

دریافت خواهند کرد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت درباره قیمت 
واکسن آنفلوآنزا نیز گفت: هزینه ۲.۵ میلیون 
واکسن که در اختیار معاونت بهداشت برای 
تزریق افــراد پرخطر و بیمــاران زمینه ای و 
مــادران باردار قرار می گیرد، رایگان اســت. 
بقیــه واکســن ها کــه در داروخانه ها توزیع 
می شود و تا سقف ۱۶ میلیون واکسن است، 
حــدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خواهد 
داشت. اگر نیاز به واردات بیش از این میزان 
واکسن آنفلوآنزا باشد، ممکن است با قیمت 

غیریارانه ای و ارز آزاد وارد شود.
بــه گزارش ایرنــا، علیرضا رییســی معاون 
بهداشت وزیر بهداشت نیز امروز)سه شنبه( 
درباره واکسن آنفلوآنزا گفت: واکسن آنفلوآنزا 
حدود ۴۰ درصد برای پیشــگیری از ابتال به 
این ویروس اثربخش است و افرادی که این 
واکسن را می زنند به طور صد درصد در برابر 

ابتال به ویروس آنفلوآنزا ایمن نمی شوند.

محققان انگلیسی سفارش می کنند؛
ارتباط رژیم غذایی سالم و 

ورزش دوران بارداری 
با سالمت کودک

 مطالعه جدید تایید می کند که سبک 
زندگی زنان چاق در دوره بارداری می تواند 
فوایــد طوالنی مدتی برای ســالمت قلب و 

عروق کودک داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مطالعه محققان 
کالج کینگ لندن نشــان می دهد رژیم غذایی 
قبل از زایمان و تحرک فیزیکی در زنان باردار 
چاق می تواند تأثیر مثبتی بر ســالمت زنان و 
همچنین کودکان شأن تا سه سال بعد از زایمان 

داشته باشد.
در این مطالعه، زنان بارداری که از یک برنامه 
رژیم غذایی و ورزشــی پیروی می کردند با 
گروه کنترل که زنان بدون هیچ گونه تغییر در 

رژیم غذایی شأن بودند مقایسه شدند.
معاینات پیگیری ســه سال پس از تولد نشان 
داد که کودکان متولد شده از زنان باردار دارای 
برنامه غذایی و ورزشی ویژه نسبت به کودکان 
تحت مراقبت اســتاندارد دارای ضربان قلب 
در حالت اســتراحت کمتر bpm ۵- بودند. 
ضربان قلب بــاال در هنگام اســتراحت در 
بزرگساالن با فشار خون باال و اختالل عملکرد 

قلب و عروق مرتبط است.
همچنین مادران گروه آزمایش در طول ســه 
ســال بعــد از تولد هــم دارای رژیم غذایی 

سالم تری بودند.
دکتر »کاترین دالریمپل«، سرپرست تیم تحقیق، 
در این باره می گوید: »این تحقیق نشان می دهد 
که مداخله در ســبک زندگی زنــان باردار با 
تمرکز بر بهبود رژیم غذایی و افزایش فعالیت 
بدنی می تواند منجر به بهبود عملکرد قلب و 
عروق در کودک در سه سالگی و بهبود مداوم 

در رژیم غذایی مادران تا سه سال بعد شود.«
وی در ادامــه می افزاید: »این یافته ها بســیار 
هیجان انگیز هســتند زیرا نشــان می دهند 
بارداری فرصتی برای ارتقا سالمت و تغییرات 
مثبت در سبک زندگی است که برای مادر و 

فرزندش سودمند است.«
محققان تاکید می کنند چاقی در دوره بارداری 
مشکلی بسیار اساسی است و می تواند ریسک 
عوارض بارداری را افزایش دهد و همچنین بر 
سالمت طوالنی مدت کودک هم تأثیر گذارد.

محققان قصد دارند این کودکان را مجدداً در 
سن ۸-۱۰ سالگی معاینه کنند تا ببینند آیا این 
بهبود عملکرد قلب و عروق در طول دوران 

کودکی حفظ می شود یا خیر.

تشریح وضعیت بیمارستان ها در آستانه فصل آنفلوآنزا؛خبــر

بی مورد به بیمارستان مراجعه نکنید

 متخصــص پزشــکی اجتماعی 
گفت: والدین بایــد راهکارها و مهارت 
هایی را تحت عنوان مدیریت استرس در 

زمان کرونا کسب کنند.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی شهید 
افزود:  بهشتی، دکتر محمدعلی حیدرنیا 
بایــد آموزش ها در کشــور به صورت 
یکسان و با رعایت عدالت اجتماعی انجام 
شود تا تبعات مشکالت ناشی از کرونا به 

حداقل برسد.
وی با بیان این که ســال تحصیلی جدید 
با همه بایدها و نبایدهای خود آغاز شده 
است، اظهارداشــت: بازگشایی پیش از 
موعــد مدارس با وجود ترس و دلهره از 
ابتالی دانش آموزان به کرونا، باعث دل 

نگرانی والدین شده است.
وی به تاثیر کرونا بر ســالمت اجتماعی 
دانش آموزان اشاره کرد و اظهارداشت: با 
همه تمهیدات ویژه مدارس برای مبارزه 
با کرونا. بازگشایی مدارس می تواند تاثیر 
قابل توجهی بر شــاخص های سالمت 

روان کودکان بگذارد.
این متخصص پزشکی اجتماعی، ارتباط 
و تعامــل بــا دیگر همســاالن و محیط 
اطــراف را یکی از مهم ترین فاکتورهای 
رشد  سالمت اجتماعی در دانش آموزان 
ذکر کرد و یادآور شد: بی تردید یکی از 

اثرات اپیدمی ها تاثیر مستقیم و جدی بر 
سالمت اجتماعی کودکان و بزرگساالن 

است.
حیدرنیا ادامه داد:ســالمت اجتماعی به 
چهار بعد سالمت جســمی، اجتماعی، 

روانی و معنوی تقسیم می شود.
وی با بیان این که تعامل موثر و ســازنده 
والدیــن با دانش آموزان بــه میزان قابل 
توجهی می تواند به ســالمت اجتماعی 
و روان کمــک کنــد، توضیــح داد: در 
روزهای سخت کرونایی مهم ترین منبع 
تامین سالمت اجتماعی ارتباط والدین با 

فرزندان است.
این دانشیار دانشگاه حضور دانش آموزان 
در کالس هــای حضــوری را یکی از 
مهمترین دغدغه والدین ذکر کرد و افزود: 
پدرو مادرها باید به کودکان آموزش دهند 
چگونه بهداشت فردی و عمومی خود را 
در مدرسه رعایت کنند، همچنین در خانه 
نیز به آرامش روانی کودک و احســاس 

امنیت آنان کمک کنند.
حیدرنیا تامین ســالمت اجتماعی دانش 
آموزان، مســووالن مدارس و والدین را 
مورد تاکید قرار داد و ســفارش کرد: با 
توجه به شــرایط حاکم و شیوع گسترده 
ویروس کرونا والدیــن می توانند برای 
حضــور دانش آمــوزان در کالس های 

به ســفارش های مراجع  رسمی همانند 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و 

آموزش و پرورش استناد کنند.
وی افزود: ســفارش های کــه مبنی بر 
آموزش توامان مجازی و حضوری ارائه 
می شود، با رعایت شرایط دانش آموز می 

تواند بسیار کمک کننده باشد.
دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی یادآور شد در موضوع بازگشایی 
های حضوری باید بیشتر سالمت دانش 
آموزان مورد توجه باشد چرا که نمی توان 
با تصور آینده ای نامشخص کودکان را به 
مدارس و سر کالس های درس فرستاد.

حیدرنیا با بیان این که اگر دانش آموزان 
به صــورت حضوری در مدارس حاضر 
شوند و به هر دلیلی پروتکل ها از سوی 
دانش آمــوز و یا کادر مدرســه رعایت 
نشود، ممکن است خسارت های جبران 
ناپذیری رقــم بخورد، گفت: حتی رفت 
آمدهای والدین دانش آموزان به مدارس 

نیز می تواند خطر آفرین باشد.
افزود:  اجتماعــی  پزشــکی  متخصص 
معموال کودکانی که مبتــال به کرونا می 
شــوند هیچ عالمتی ندارند و در بیشتر 
موارد این بیماری را با کمترین مشــکلی 
پشت سر می گذارند ولی دانش آموزان 
مــی توانند ناقلین بیماری باشــند و این 

بیمــاری را به افراد مســن تــر و دارای 
ریســک باال منتقل کنند. حیدرنیا تاکید 
کرد: باید شاخص های سالمت کودکان و 
والدین در بازگشایی ها مورد توجه باشد.
تضمین سالمت دانش آموزان و رعایت 
عدالــت اجتماعی از ســوی والدین و 
مسووالن یکی از مهم ترین مواردی بود 
حیدرنیا بر ضرورت تامین آن تاکیدکرد و 

گفت: بنظر می رسد آموزش مجازی می 
تواند راهکار موثری برای کاهش شیوع 

بیماری باشد.
وی ادامه داد: باید آموزش ها در ســطح 
کشــور به صورت یکســان و با رعایت 
عدالت اجتماعی انجام شــود تا تبعات 
مشکالت ناشی از کرونا به حداقل برسد.

دانشگاه  اجتماعی  پزشــکی  متخصص 

با بیــان این که مهم ترین اثر منفی کرونا 
بر دانش آموزان  کاهش تعامالت است، 
گفت: اما روی دیگر ســکه اثرات مثبت 
کروناســت چرا که دانش آموز می تواند 
شرایط سخت را در زندگی تجربه کند، 
یعنی دانش آموز یاد مــی گیرد باوجود 
شرایط سخت، دشوار و متفاوت با ابزار 

دیگری کار خود را ادامه دهد.

 یک روانشــناس معتقد اســت؛ 
پرخاشــگری نوجوانان در محیط خانه 
الزاما به معنــای جنگ قدرت با والدین 
نیســت بلکه ایــن نوع خشــونت می 
تواند ناشــی از اضطراب، ترس و حتی 

افسردگی پنهان باشد.
مشــاوره  متخصص  داودوندی  مریــم 
و روانشناســی، در گفتگــو با خبرنگار 
مهر، اظهار داشــت: برخی از نوجوانان 
پرخاشگر بیشتر از آنکه در محیط خانه 
به دنبال قدرت نمایی و مبارزه با والدین 
خود باشــند درصدد مبارزه با ترس ها، 

نگرانی ها و اضطراب های خود هستند.
وی افــزود: نوجوانی مرحلــه انتقال از 
دوران کودکی به بزرگســالی است، در 
این مرحله برخــی از نوجوانان ضعف 
مهارت های ارتباطی دارند و از ســوی 
دیگر بــا دنیای بزرگســاالن آشــنایی 
کامل ندارنــد، بنابراین گاه به رفتارهای 
خشونت آمیز جهت حل مشکالت خود 

متوسل می شوند.
داودونــدی تصریح کرد: ترس از آینده، 
با  مقایســه  یابی،  دغدغه های هویــت 

تفاوت های  همســاالن و حتــی درک 
اقتصــادی و اجتماعــی می تواند باعث 
خشــم درونی آنها شود، که متأسفانه به 
دلیل ارتبــاط ضعیف والدین با فرزندان 
در بیشــتر مواقع، آنان دلیل واقعی این 

ناراحتی را به درستی درک نمی کنند.
این روانشناس ادامه داد: ذهن در دوران 
بلوغ، مملو از پرسش ها و چرایی منطقی 
و غیــر منطقی در مورد خــود و دنیای 
پیرامون است. به طور مثال گاهی ممکن 
است نوجوانی که به ظاهر آرام و مشغول 
فعالیت بی ســرو صدایی مثل بررسی و 
ارزیابــی ظاهر خود در آینه اســت، به 
یکباره بــه موضوعی عادی نظیر صدای 
بلند اطرافیان واکنش پرخاشگرانه نشان 
دهد و والدین با این تصور که فرزندشان 
درصدد قدرت نمایی است با او شروع 
به مقابله به مثل نموده و وارد مشــاجره 
شوند. در حالی که اگر به بررسی ریشه 
خشــونت نوجوان پرداخته شود متوجه 
خواهیم شــد که او ممکن است به دلیل 
قرار گرفتــن در دوران بلوغ و تغییرات 
بدنی از چهره و ظاهر خود راضی نباشد 

و اشتغال ذهنی در مورد زیبا نبودن و یا 
ترس از مســخره شدن توسط همساالن 
و یا اطرافیان را، با رفتار پرخاشــگرانه 
ابراز نماید. به عبارتی رفتار او پاسخی به 

درگیری ذهنی خودش است.
داودوندی با تاکید بر اینکه پرخاشگری 
دوران بلــوغ می تواند ناشــی از ضعف 
اعتماد به نفس باشــد، افــزود: ضعف 
اعتماد به نفس از متداول ترین مشکالت 
نوجوانان است و حتی همین امر گاهی 
باعث بروز افســردگی در آنها می شود. 
اعتماد به نفس پایین گاهی باعث می شود 
نوجوان احساس متفاوت بودن با دیگران 
کرده و شروع به مقایسه های ذهنی نماید. 
در این شــرایط نوجوان گاه رفتارهایی 
همچون دوری گزینــی را انتخاب و یا 
جهت پذیرفته شدن در گروه همساالن 

به رفتارهای عجیب متوسل می شود.
این متخصص مشــاوره ابراز داشــت: 
تضادها و پارادوکــس نوجوان را نباید 
ســرکوب کرد، بی شــک آنها به شکل 
شــفاف و دقیق نمی دانند که از زندگی 
چه می خواهند چرا که آنها تازه در آغاز 

راه هســتند. آنان گاهی احساس غرور 
می کنند و لحظه ای بعد ممکن است در 
احساسات شــرمندگی و خجالت زدگی 
غرق شوند. گاه نسبت به مسائل پیرامون 
بســیار بی اعتنا هستند و در برخی موارد 
مــدام اظهــار نظر و دخالــت می کنند، 
ممکن است دوستان زیادی داشته باشند، 
اما همواره احســاس تنهایی کنند؛ این 
نوســانات برای خود نوجوان نیز بسیار 
آزار دهنده اســت. شــاید بتوان گفت، 
کنار آمدن با تغییــرات دوران نوجوانی 
و سازگاری با دنیای پیرامون، حمایت و 

توجه والدین را می طلبد.
وی بــا بیان اینکه نــوع واکنش و رفتار 
والدین در هنگام پرخاشــگری نوجوان 
بر شخصیت  تأثیر مســتقیمی  می تواند 
وی داشته باشد، افزود: در اوج اختالف 
با نوجــوان باید این نکته را مورد توجه 
قرار داد که آنها در همان لحظه در حال 
یادگیــری مهارت های حل مســاله و یا 
مهارت هــای مذاکره و گفتگو از والدین 
خود می باشــند. نوجوان از والدین خود 
می آموزد کــه نه تنها در زمان حال بلکه 

در ســال های بعد نیز چگونه با دیگران 
رفتار کند.

داودوندی گفــت: نوجوانــان به دلیل 
حساسیت های خاصی که دارند، ممکن 
اســت به خاطر رفتارهای اشتباه والدین 
دچــار کاهش عزت نفــس و اعتماد به 
نفس شــوند که قطعاً در سال های آینده 
تأثیر به ســزایی بر آنها خواهد گذاشت. 
پس در هنگام پرخاشگری و ناسازگاری 
فرزند نباید شمشــیر را از رو بســت! و 
در خانه جنگ قدرت بــه راه انداخت. 
اغلــب ورزش کردن مرتــب نوجوان، 

وقت گذاشتن با فرزند و پاسخگو بودن 
به پرســش های آنها باعث آرام شدن او 

می شود.
وی خاطر نشــان کرد: با رفتار صحیح 
می تــوان به نوجــوان نشــان داد که او 
عزیز و دوست داشتنی است و می تواند 
روی حمایت پدر و مادر خود حســاب 
کند، در عین حال می بایست به عواقب 
اعمالش نیز توجه نماید و بداند مسوول 
اعمالش می باشــد. درواقع با این کار تا 
حدی اعتماد به نفس و نیاز به امنیت در 
او تأمین می شود و همین امر نوجوان را 

متخصص پزشکی اجتماعی:

والدین مهارت های مدیریت استرس در زمان کرونا را کسب کنند

یک روانشناس عنوان کرد؛

دالیل پرخاشگری نوجوانان با والدین 

 رییس مرکز مدیریت بیمارستانی 
و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت 
با بیان اینکه هم اکنون بیمارســتان ها در 
وضعیــت با ثبات قــرار دارند، در عین 
حال گفت: مردم بی مورد به بیمارستان ها 
مراجعه نکنند و اگر شــخصی نسبت به 
ابتالیش به کرونا مشــکوک است، بهتر 
است به کلینیک های ســرپایی و مراکز 
جامع سالمت مراجعه کند؛ چراکه ورود 
به بیمارستان خود عامل خطر برای ابتال 

محسوب می شود.
دکتر رضا گلپیرا در گفت وگو با ایســنا، 
درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای 
بیمارستان ها برای فصل آنفلوآنزا، گفت: 
آنفلوآنزا از جمله بیماری های ویروسی 
اســت. از آنجایــی که هــم اکنون در 
بیمارســتان ها درگیر کرونا هستیم، فقط 
یک جداسازی مجدد نیاز است تا بتوانیم 
به بیماران مبتال به آنفلوآنزا هم خدمت 

ارائه کنیم.
وی افــزود: البته امیدواریــم با اقدامات 
پیشگیرانه که در سطح جامعه انجام شده 
و اطالع رســانی ها، تمام مردم در جریان 
باشند که در پاییز باید خیلی از خودشان 
مراقبت کنند. افراد پرخطر حتما واکسن 
آنفلوآنزا را تزریق کنند، استفاده از ماسک 
و شست وشوی دســت را رعایت کرده 
و جدی بگیرند. اگر احســاس کسالت 
داشته و یا عالئمی مانند آبریزش بینی، 
سرفه و... دارند، خودشــان را در خانه 
قرنطینه کرده و ســرکار حاضر نشوند. 
البته عمده مردم این مسائل را می دانند و 

رعایت می کنند. اگر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی به همین صورت ادامه یابد، 
نباید خیلی درگیر مساله آنفلوآنزا شویم، 
اما اگر  قــرار باشــد آنفلوآنزا هم یک 
طیفی از بیماران را برای بیمارســتان ها 
داشــته باشــد، بیمارســتان های کشور 
آمادگی پذیــرش و ارائه خدمت به این 
بیماران را دارند و جای هیچگونه نگرانی 

وجود نــدارد. گلپیرا ادامه داد: در حوزه 
تخت های بیمارســتانی کودکان نیز هم 
اکنون مشکلی نداریم. خوشبختانه عمده 
موارد بیماری کرونا در کودکان، از نوع 
سبک بیماری بوه است. نوع شدید کرونا 
در کودکان کامال کم اســت. هم اکنون 
در حوزه تخت های بیمارستانی کودکان 

مشکلی نداریم.

وی همچنین اظهار کرد: مهم ترین بحثی 
که مــردم به دلیل نجــات زندگی خود 
و خانواده شــان  باید به آن توجه کنند، 
این است که اوال به بهداشت و سالمت 
جسمی خود توجه داشته باشند. به این 
معنا که در این شــرایط حساس استفاده 
از ماســک را جدی بگیرند، به تعویض 
فواصل  ماســک در  یا شست وشــوی 

منظم توجه کنند، شست وشوی دست ها 
را جــدی گرفتــه و تا حد امــکان در 
خریدهایشان به جای پول نقد از کارت 
اســتفاده کنند، اگر از متــرو یا اتوبوس 
محلول های  حتمــا  می کنند،  اســتفاده 
ضدعفونی جیبی به همراه داشته باشند 
و دست هایشان را ضدعفونی کنند و.... 
اگر مردم به این موارد توجه کنند به کادر 

بهداشت و درمان کمک کرده اند. در این 
صورت می توانیــم به بیماران پرخطری 
که به بیماری کرونا مبتال شده و بیماری 
زمینه ای هــم دارند، خدمات ارائه دهیم 
و دیگر افراد یا مبتالیان ســبک را وارد 

چرخه بیمارستانی نکنیم.
گلپیرا با تاکید بــر اینکه مردم بی مورد 
به بیمارســتان ها مراجعه نکنند، گفت: 
مراکز ســرپایی برای تشخیص بیماری 
کرونا وجود دارد. به هر حال باید توجه 
کرد که بیمارستان ها مکان های آلوده ای 
هستند و اگر شخصی نسبت به ابتالیش 
به کرونا مشــکوک است، بهتر است به 
کلینیک هــای ســرپایی و مراکز جامع 
ســالمت مراجعه کند؛ چراکه ورود به 
بیمارستان خودش یک عامل خطر برای 

ابتال به کرونا محسوب می شود.
وی دربــاره احتمال ایجــاد محدودیت 
در اعمــال جراحــی الکتیــو در پاییز، 
گفت: فعــال برنامه ای برای این موضوع 
نداریم. هــم اکنون بیماران الکتیو هم به 
ارائه خدمت نیاز دارنــد و به آنها ارائه 
خدمت می دهیم. هم اکنون شــرایط با 
ثبات اســت. البته ما نســبت به شرایط 
تصمیم گیری می کنیم. هم اکنون سعی 
کردیم تا حد امکان سیستم را به گونه ای 
تنظیم کنیم که همه بیماران را پوشــش 
دهیم، اما هر لحظه که احساس کنیم نیاز 
به تغییر وجود دارد، تصمیم گیری شده و 
تغییرات را اعمال می کنیم. تاکید می کنم 
که هم اکنون شرایط بیمارستان ها با ثبات 

است.
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یک میلیون نفر بیمه بیکاری 
کرونا دریافت کردند

 بر پایه آخرین آمار اعالمی فرنشین بیمه 
بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از 
زمان شــیوع بیماری کرونا تا کنون )بیست و 
پنجم شهریورماه( یک میلیون و ۳۳ هزار نفر 

مستمری بیکاری کرونا دریافت کردند.
بیکاری، یکی از تبعات اقتصادی شیوع کرونا 
است که به  واسطه اعمال محدودیت های آمد 
و شدی و تعطیلی کســب  وکارها، دامن گیر 
بخش قابل توجهی از نیروی کار کشــور شده 

است.
دولت برای حمایت از معیشــت کسانی که 
باالجبار در دوره شــیوع کرونا کار خود را از 
دست داده اند، پنج هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفت که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف 
حمایت از کســانی خواهد شد که با تعطیلی 
مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازمانده اند. 
همچنین برای همین منظور سامانه ای به آدرس 
bimebikari.mcls.gov.ir راه اندازی شد تا 
افراد، درخواست خود را در آن ثبت کنند. پس 
از انجام پایش های الزم مشموالن شناسایی و 
پرداخت بیمه بیکاری برای ســه ماه )اسفند، 

فروردین و اردیبهشت( پرداخت شد.
بر پایه آخرین آمار اعالمی »مســعود بابایی« 
فرنشین بیمه  بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از ابتدای شیوع ویروی کرونا تا کنون 
۲۴۹ هزار و ۲۲۹ کارگاه و بنگاه اقتصادی متاثر 

از شیوع بیماری کرونا تعدیل نیرو داشتند.
همچنین در مجموع ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر در 
دوره شیوع بیماری کار خود را از دست دادند. 
البته بیکاری این افراد به این شــکل بوده که 
برخی در اسفند، فروردین و اردیبهشت بیکار 
شدند و برخی دیگر در ماه های بعد یعنی در 

فروردین و اردیبهشت از کار بیکار شدند.
بــر پایه این گزارش یک میلیــون و ۳۳ هزار 
مورد بیمه بیکاری پرداخت شده است. تفاوت 
تعداد پرداخت های مستمری بیکاری کرونا با 
افراد بیکار شــده به این دلیل است که ممکن 
است برخی از اسفندماه بیکار شدند و سه مورد 
مستمری دریافت کردند و یا اینکه برخی در 
ماه بعد )فروردین ماه( بیکار شدند و تنها دو 

مورد مستمری دریافت کردند.

رشد اقتصادی منفی شد
 اما با اختالف!

 گرچه همچنان اختالف آماری بانک 
مرکــزی و مرکز آمــار در رابطه با اعالم نرخ 
رشد اقتصادی پابرجاست اما آنچه برای بهار 
از سوی هر دو اعالم شده این بار نشان دهنده 
رشــد منفی در هر دو بخش با نفت و بدون 
نفت است؛ در آمار سال گذشته در مورد منفی 
و مثبت بودن رشد هم اختالف وجود داشت.

به گزارش ایســنا، در روزهای گذشته مرکز 
آمار رشد اقتصادی بهار امسال را اعالم کرد که 
نشان دهنده ادامه رشد منفی؛ به طوری که رشد 
اقتصادی با نفت منفی ۳.۵ و بدون نفت منفی 
۱.۷ درصد اعالم شد که البته این رقم برای با 
نفت نشــان دهنده مثبت شدن نسبت به سال 
گذشته و برای بدون نفت روند منفی تری بود.

 در شــرایطی همتــی - رییــس کل بانک 
مرکزی - نیز به تازگی آمار رشــد اقتصادی 
را اعالم کرده که نرخ اعالمی از ســوی وی 
بیانگر رشــد منفی در هر دو بخش اســت؛ 
رشد اقتصادی با نفت منفی ۲.۸ و بدون نفت 
منفی ۰.۶ از ســوی وی اعالم شده که نشان 
از اختالف ۰.۷ در رشد با نفت و ۱.۱ درصد 

بدون نفت دارد.
در جزئیــات آماری نیز ایــن اختالف دیده 
می شــود؛ به طوری که در مرکــز آمار فقط 
بخش کشاورزی رشد مثبت دارد و از این قرار 
است که رشد بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴ 
درصد، کشــاورزی ۰.۱ و خدمات منفی ۳.۵ 
درصد.اما آنچه بانک مرکزی اعالم کرده فقط 

آمار منفی بخش خدمات را نشان می دهد.
این در حالی است که به گفته رییس کل بانک 
مرکزی، رشد کشاورزی ۳.۷ درصد، صنایع و 
معادن ۲.۵ درصد و خدمات منفی ۰.۶ درصد 

است.
اختالف آماری در حالی همچنان پابرجاست 
که در آمار رشــد اقتصادی ســال گذشته که 
چندی پیش از سوی دو نهاد اعالم شد، مرکز 
آمار رشد دو بخش را منفی اما بانک مرکزی 
رشد بدون نت را مثبت گزارش کرده بود؛ به 
گونه ای که  طبق امار مرکز آمار رشد با نفت 
منفی هفت و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد ولی 
بانک مرکزی منفی ۶.۵ درصد برای رشــد با 
نفــت و مثبت ۱.۱ درصد بــرای بدون نفت 
گزارش کرد که این آمار در جزئیاتی با یکدیگر 

اختالف داشت.
این در حالی اســت که در اواخر سال ۱۳۹۷ 
و با مصوبه شــورای عالی آمار در راســتای 
حذف مــوازی کاری آماری، بانک مرکزی از 
انتشار خبرهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی 
و حســاب های ملی منع شــده و مرکز آمار 
به عنوان مرجع رســمی اعالم آمار شناخته 
می شــود، با این حال بانــک مرکزی معموال 
ایــن آمار یــا از طریق رییس کل یا انتشــار 
کامل جزئیات اعالم می کند که موجب ایجاد 

ابهاماتی در آمار شده است.

خبــر

 سرب و روی هدیه خدادادی به 
ماه نشانی ها و اهالی دندی است. نعمتی 
که سالیان سال است بر سر سفره مردمان 
ســخت کوش این منطقه است، هرچند 
ســختی ها در مسیر توســعه این منطقه 
همچنان موجود است و هرازچندگاهی 
اخباری ناامیدکننده یا شایعه ای تلخ، کام 

اهالی منطقه را تلخ می کند.
کافی است ۱۰۰ کیلومتر از شهر زنجان 
به ســمت جنوب غربی برانید تا به شهر 
پر رمز و راز ماهنشــان برسید، شهری 
که داســتان های جن و پــری هنوز هم 
در آن بوی تازگــی دارد. پیش از آنکه 
به ماهنشان برسید، در سه راه بیجار بعد 
از پلیــس راه دندی در کیلومتر ۹۰، فقط 
با کمی فاصله از شــهر دندی، به جایی 
می رسید که تاثیر زیادی بر اقتصاد استان 

زنجان دارد.
بخش عمده سبد صادراتی استان زنجان 
در ایــن واحد صنعتــی - معدنی تولید 
می شود و این در حالی است که فعالیت 
این واحد تاثیر بسیار باالیی نیز در نوع و 
ترکیب عمده کاالهای وارداتی به استان 
دارد و سهم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
چشم گیری را در کارنامه خود ثبت کرده 

است.
شرکت کالسیمین نامی است که از سال 
۱۳۴۳ تحت شماره ۹۵۷۳ در اداره ثبت 
شرکت  به صورت  تهران  شــرکت های 
سهامی خاص و با ســرمایه ۵۰ میلیون 
ریال به ثبت رسید. در تاریخ ۳۰ شهریور 
۱۳۷۰ مرکز اصلی شــرکت از تهران به 
زنجان تغییر و تحت شــماره ۱۷۶۲ در 
اداره ثبت شــرکت های زنجان به ثبت 
رسید. نوع شــخصیت حقوقی شرکت 
طبق مصوبه مجمــع عمومی فوق العاده 
مورخه ۱۶ فروردین ۱۳۷۶ از ســهامی 
خاص به ســهامی عام تغییر یافته است 
و حال ۳ ســال است که این شرکت به 

بخش خصوصی واگذار شده است.
شــرکت های  و  کالســیمین  شــرکت 
زیرمجموعه آن بــا عناوین تولید روی 
بندرعباس، ذوب و احیاء روی قشــم، 
پارسیان،  کاتالیست  زنجان،  اسیدسازان 
زیرمجموعه  خــود  اندیشــهمحوران، 
هلدینــگ توســعه معــادن روی ایران 
فعالیــت می کند و این در حالی اســت 
که کارخانه روی زنجان، کارخانه روی 
دندی و مجتمع تغلیظ ســرب و روی 
انگــوران به عنــوان بخش های مختلف 
شرکت کالسیمین در زنجان و دندی در 

حال فعالیت است.
مدیــر مجتمع ســرب و روی انگوران 
در رابطــه با ایــن مجتمــع، می گوید: 
مجموعه کالسیمین، بزرگترین مجموعه 
تولیدکننده سرب و روی در خاورمیانه 
است و در عین حال کامل ترین مجتمع 
اســت که وجود واحد تغلیظ، کارخانه 
بازیافــت و تولیــد شــمش روی این 
مجموعــه را به کامل ترین مجتمع تولید 

شمش روی تبدیل کرده است.
عماد آب خشــک، با بیــان اینکه تامین 
خوراک مورد نیاز این صنعت، مشکلی 
اســت که ســبب فعالیــت واحدهای 
مختلف این صنعت پایین تر از ظرفیت 

اسمی شــده است، ادامه می دهد: امسال 
به خاطر شــرایط بیماری کرونا و بسته 
شــدن مرزها تامین خاک مــورد نیاز با 
مشکل مواجه شده به طوریکه سهمیه ای 
برای ۹۰ روز کاری شرکت توسط معدن 
کفاف  داده می شود،  انگوران تخصیص 
۱۵ روز فعالیــت را می دهــد و این در 
حالی است که کالسیمین دندی با وجود 
خزانه داری  وزارت  مســتقیم  تحریــم 
آمریکا، مشکل بســته شدن مرزها و ... 
با مشکالت بزرگی برای فروش شمش 

روی مواجه شده است.
وی می افزایــد: از ابتدای ســال کنونی 
تاکنون نه تنها فعالیت شرکت کالسیمین 
با مشکل مواجه نشــده بلکه هم اکنون 
با ۹۵ درصد ظرفیت اســمی خود کار 
می کنــد و مجمــوع دو کارخانــه آن، 
روزانــه بین ۱۰۲ تا ۱۰۳ تن تولید روی 
دارد. سال گذشــته پیش بینی می شد که 
شرکت امســال با محدودیتهایی مواجه 
شــود؛ به همین دلیل پروژه های بهبود 
را در اولویت قــرار داد که از جمله آن 
می توان به افتتــاح و بهره برداری پروژه 
SO، راه اندازی پروژه  BZS یا تولید 
کنسانتره روی از باطله یا پسماند، ساخت 
مخزن ۳۰۰۰ تنی اسید، بازسازی واحد 
الکترولیز، ساخت غبارگیر، ساخت سد 
باطلــه و ... با مجموع ســرمایه گذاری 

۴۸.۷ میلیارد تومان، اشاره کرد.
این مسوول با بیان اینکه ذخیره اکسیده 
معدن انگوران به قسمت انتهایی رسیده 
و ســولفوره اکســیده اســت، تصریح 
می کند: در گذشــته کالســیمین قابلیت 
اســتفاده از این مواد اولیه را نداشــت 
که در این راســتا پروژه SO راه اندازی 
شد که ظرفیت اسمی آن ۱۶۵ هزار تن 
خوراک در سال اســت که با افتتاح آن 
هم اکنون با بزرگتریــن مقیاس ممکن 
کشــور، شــرکت کالســیمین می تواند 
همه انواع خاک ســرب و روی شامل 
خاک های اکسیده، سولفوره، کربنات و 

یا اکسید سولفوره را فرآوری کند و هم 
اکنون کنسانتره تولیدی در این بخش به 
شرکت ذوب روی بافق ارسال می شود.

آب خشــک یادآور می شود: برای پروژه 
SO، در ســه مرحلــه ۵۸ هــزار تن 
کنسانتره ســولفوره و اکسیده خریداری 
شــده که تاکنــون ۳۷۰۰۰ تــن آن در 
خط تولید مصرف و به کنســانتره روی 
سولفوره، روی اکسیده و کنسانتره سرب 
شده است. بر پایه برآوردها سودآوری 
این پروژه ۴۵۳ میلیارد تومان به صورت 
ساالنه تخمین زده شــد که این عدد با 
توجه به قیمت جهانی شــمش روی و 
دالر است که با توجه به اتفاقات گذشته 
امکان افزایــش ۴۰ درصدی آن وجود 

دارد.
شمشرویچگونهتولیدمیشود؟

خــاک روی بــا عیارهــای مختلف با 
راپ وی از معــدن انگوران و یا از دیگر 
محل های خریداری شــده به شــرکت 
کالسیمین می رسد و کنسانتره حاوی فلز 
روی در محل و یا سالن های مخصوص 
خاک دپو می شود؛ به طوری که در بانک 
ذخیره ســازی خاک با توجه به عیار و 
نوعش ذخیره  می شــود . پس از انجام 
فرآیندی برای خردایش، پس از مرحله 
سنگ شــکنی کنســانتره کامال به خاک 

تبدیل می شود.
کان ســنگ اکســیده روی با عیار ۴۵ تا 
۵۵ درصــد در تانک لیچینگ با اســید 
ســولفوریک تحت فرآیند لیچینگ قرار 
می گیــرد. باطله حاصــل از لیچینگ از 
بخش پایین تانک خارج شده و محلول 
ســولفات روی حاصل بــه داخل تانک 
خنثی ســازی سرریز می شــود. محلول 
حاصــل ازتانــک لیچینگ بــه داخل 
تانک خنثی ســازی ســرریز وبه منظور 
اضافی،  اسیدســولفوریک  خنثی سازی 

شیرآهک اضافه می شود.
 برای ترســیب عناصــر مزاحم pH تا 
مقــدار ۴ شــده و از خوردگی پمپ ها 

می شــود.  کارخانه  تجهیــزات  ودیگر 
محتــوی تانــک خنثی ســازی بــرای 
فیلتراســیون و به دست آوردن محلول 
شــفاف حاوی ســولفات روی، توسط 
پمپ به فیلتر پرس انتقال داده می شــود 
. محلــول پس از فیلتر شــدن به تانک 
ذخیره سازی انتقال داده می شود محلول 
روی پیــش از ورود بــه ســلول های 
الکترولیز، باید از ناخالصی هایی همچون 

کبالت،کادمیوم و نیکل تصفیه شود.
پس از مرحله الکترولیز ورق روی لولید 
شــده وارد کوره های ریخته گری ذوب 
قالب های مشخصی ریخته  در  ســپس 
شــده و پس از سرد شدن شمش روی 

آماده است.
کالسیمینکجاست؟

مدیرعامل شرکت کالسیمین در رابطه با 
وضعیت شرکت، اظهار می کند: شرکت 
کالسیمین به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
شمش روی به ظرفیت اسمی سالیانه ۳۴ 
هزار و ۵۰۰ تن یک شرکت سهامی عام 
و دارای جایگاه سوم در رتبه سهامداری 
در بین شرکت های بورسی کشور است 
کــه در زمان واگــذاری روزانه ۳۴ تن 
شــمش روی تولید می کرد ولی پس از 
واگذاری شرکت کالسیمین روزانه ۱۰۲ 

تا ۱۰۳ تن شمش روی تولید می کند.
فرشــاد صبری با اشاره به اینکه شرکت 
کالسیمین یک شرکت سهامی و بورسی 
اســت که صورت های مالــی، گزارش 
عملکــرد، تولیــد و خریــد و فروش 
ماهیانــه و صادرات آن برروی ســایت 
کدال بورس انتشــار یافته و برای عموم 
ســهامداران قابل رویت اســت، ادامه 
می دهد: حال اگر مشکلی در بهره وری و 
موجودیت شرکت پیش بیاید می بایست 
شرکت به سهامداران پاسخگو باشد که 
به خاطر این موضــوع و اهمیت باالی 
آن خیلــی از کمبودهــا، بی نظمی ها و 
مشکالت را بررســی و با برنامه ریزی 
دقیق توانســته با ریتم مناسبی به تولید 

ادامه داده و اســتحصال سود سالیانه و 
تقســیم سود به ســهامداران در مجامع 
سالهای پس از واگذاری خود گواه این 

امر است.
شایعاتدرستنیست،واقعیتبرپایه

مدارکقابلاثباتاست
وی با اشاره به شایعه اخراج ۳۰۰ کارگر 
شــرکت، می گوید: در زمــان واگذاری 
شــرکت کالســیمین دارای ۱۲۰۰ نفر 
پرســنل بوده است که هم اکنون پس از 
گذشت ۳ سال از واگذاری در این مدت 
تنها تعداد ۱۴ نفر از پرســنل شرکت آن 
هم بــه دلیل عدم رضایت سرپرســتان 
مشــکالتی  و  واحدهــا  مدیــران  و 
قبیــل بی نظمــی، رعایــت نکردن  از 
دستورالعمل های صادره، رعایت نکردن 
موارد و موازین و شــئونات اخالقی در 
محل کار و........ قرارداد این افراد تمدید 
نشــده اســت که با پرداخت همه حق 
و حقوق تسویه حســاب انجام شده و 
اســتفاده از کلمه اخراج درست نیست، 
بلکه قرارداد این افراد پس از پایان مدت 

مقرر، تمدید نشده است.
این مسوول می افزاید: عنوان این مطلب 
که ۳۰۰ نفر از کارگران مجموعه به بهانه 
تعدیل نیرو اخراج شده اند از اساس کذب 
محــض و خالف واقعیت بوده و این در 
حالی است که شــرکت در این مدت و 
در ســال گذشته تعداد ۱۶ نفر و در سال 
۹۹ تعداد ۳۷ نفر نســبت به جذب نیرو 
و جایگزینی بازنشستگان و تعداد ۱۴ نفر 

عدم تمدید قرارداد اقدام کرده است.
مدیرعامل شرکت کالسیمین با اشاره به 
روند رو به رشــد صادرات این شرکت 
در ســه سال گذشــته، تصریح می کند: 
زیر  و شــرکت های  کالسیمین  شرکت 
مجموعه )تولید روی بندرعباس، ذوب 
و احیاء روی قشــم، اسیدسازان زنجان، 
محوران(  اندیشه  پارســیان،  کاتالیست 
پس از واگذاری مورد تحریم مســتقیم 
آمریکا و وزارت خزانــه داری آن قرار 

گرفته که علیرغــم تحریم های ظالمانه 
و مستقیم رییس جمهور آمریکا توانسته 
نسبت به تولید و صادرات شمش اقدام 
و ضمــن بازگشــت ارز، همه تعهدات 
ارزی خود و شرکت های زیر مجموعه 
را در بانک مرکزی و بازچرخانی آن به 

انجام رساند.
وی یــادآور می شــود: علی رغم کمبود 
خاک به عنوان مــاده اولیه و تخصیص 
نیافتن ســهمیه ها از سوی شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنــی از معدن انگوران 
و گذشــت ۶ ماه از ســال بــا اجرای 
طرح های توسعه ای و زیربنایی جدید و 
ده ها پروژه بهبود کیفیت دیگر عالوه بر 
ظرفیت اســمی کارخانه با ایجاد ارزش 
افــزوده در واحــد SO قابلیت تولید 
سالیانه ۲۳ هزار و ۸۰۰ تن شمش روی 
از محل کنسانتره اکسیده، ۱۶ هزار  تن 
شــمش روی از محل کنســانتره روی 
ســولفوره و ۱۱۷۵ تن شمش سرب از 
محل کنســانتره سرب را فراهم شده که 
هم اکنون  پروژه ها راه اندازی و مشغول 

به فعالیت است.
صبری در این شرایط تحریمی، شرکت 
کالســیمین را نمونه ای بارز از ایجاد و 
حفظ اشــتغال، اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل و در نهایت جهش تولید در صنعت 

سرب و روی کشور عنوان می کند.
روی؛رویخوشاقتصادزنجان

استان زنجان با داشتن معادن متعددی در 
بخش روی و واحدهای فرآوری روی 
در اســتان از منظری به قطب سرب و 
روی در کشــور تبدیل شــده است که 
عالوه  بر اشــتغال زایی باالیــی که این 
صنعت در اســتان ایجاد کرده، ســبب 
افزایش تجارت خارجی اســتان در این 
حوزه شده است و نیز سرمایه گذاران و 
تجاری را نیز از خارج از اســتان جذب 
کرده و حال به اهرمــی قوی در حوزه 
اقتصاد و اشتغال استان مبدل شده است.
زنجــان امروز به لطــف ذخایر معدنی 
سرب و روی توانســته به اقتصاد خود 
ســر و سامانی دهد، اما این نعمت برای 
اقتصــاد زنجان خالی از هزینه هم نبوده 
است. تهدیدات زیست محیطی و تبدیل 
اقتصاد تک محصولی  به  زنجان  شــدن 
بدون توسعه مناسب در دیگر بخش های 
صنعتی و وابســتگی بــه بخش معدن 
آسیب های بالقوه و بالفعل اقتصاد زنجان 

از دارا بودن این نعمت بوده است.
فعالیت های وابســته به صنعت سرب و 
روی چــه از بخش معدن و معدن کاری 
گرفته تا فــرآوری، واردات و صادرات 
ماده اولیه و محصول نهایی که شــمش 
است، سبب سرمایه گذاری های بسیاری 
چه در سطح خرد و چه در سطح کالن 
در اســتان شده که این سرمایه گذاری ها 
اشــتغال را به همــراه دارد و اســتان 
می تواند با برنامه ریزی در مسیر توسعه 
این بخــش آن هم به صورت اصولی و 
با رعایت مسائل زیست محیطی تا زمانی 
که بازارهای جهانی کششــی برای این 
کاالهای مهم و اســتراتژیک اســتان را 
داشته باشد، فلز روی را به روی خوش 

اقتصاد استان تبدیل کنند.

وضعیت تولید و اشتغال شرکت کالسیمین در گفتگو با مدیرعامل این مجموعه تشریح شد

کالسیمین؛ سیمینی در دل خاک زنجان

  صنعــت خودروســازی ایران، 
این روز ها با مشــکالت بسیار عدیده ای 
دســت و پنجه نرم می کنند، از طرفی به 
دلیل کیفیــت پایین محصوالت داخلی و 
قیمت باالی آن ها، مردم خواستار تحول 
در این صنعت هســتند، دراین راســتا، 
تولید خودرو های برقی یکی از آن دست 
راهبرد هایی اســت که اگر جدی گرفته 

شود، می تواند به نتیجه منتج شود.
بــه گزارش فــرارو، به اذعــان برخی از 
کارشناســان اگرچه در زمینــه واردات 
خودرو های برقی، کشــور مــا گام هایی 
را برداشــته و حتی در باره ســاخت این 
خودرو ها نیز اقداماتی انجام شده، اما باید 
پذیرفت که ایــران در حوزه خودرو های 
الکتریکی از شرایط جهانی فاصله بسیاری 
داشته و راهی طوالنی برای گسترش این 

خودرو ها در پیش رو است.

برایتولیدخودروهایبرقیبایدیک
قطبجدیدخودروسازیایجادشود

امراله امینی کارشناس صنعت خودرو در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه امروز 
بازار خــودروی ایران در مرز انفجار قرار 
دارد، گفت: هم اکنون خودروســازان به 
دلیل ایرادات ساختاری نمی توانند سودده 
باشند، برای همین هر روز زیان بیشتری 
تولید می کنند، این مسئله در نهایت باعث 
می شــود که آن ها در هر زمانی تقاضای 
افزایش قیمت محصوالت خود را داشته 
باشــند و این موضوع به ماندن چاه ویلی 
می ماند که انتهایی ندارد، بنابراین نمی توان 
توقع داشت که یک زمانی خودروسازان با 
این وضعیتی که امروز دارند، از قیمت ها 
راضی باشند، در نتیجه همیشه افزایش نرخ 

را حق خود می دانند.
وی افرود: این در حالیست که سالهاست 

خودروســازان کوچکترین تالشی برای 
اصالح وضعیت خود و قــدم نهادن در 
مسیر درست انجام نمی دهند، بلکه مدام به 
دنبال افزایش قیمت محصوالت و دریافت 
تسهیالت ارزان قیمت هستند، از سویی با 
اینکه هزاران میلیارد تومان در این دو دهه 
گذشــته خرج خودروسازی کشور شده، 
اما خروجی را که نگاه می کنید، می بینید 
این وضعیت جزء زیان انباشــته و تولید 
محصوالت بی کیفیــت عایدی دیگری 
نداشته است، از طرفی یکی از زمینه هایی 
حداقل  می توانستند،  خودروســازان  که 
قدم های کوچکی برای نزدیک شدن به آن 
بردارند، طراحی و تولید خودرو های برقی 
است، اما شوربختانه آن ها هیچ اقدامی در 

این حوزه انجام نداند.
امینی  بــا تاکید بر اینکه امــروز افزایش 
سرســام آور قیمت خودرو و همچنین 
مشکالت محیط زیستی ناشی از سوختن 
بنزین های بی کیفیت مشکالت جدی را 
از ناحیه صنعــت خودرو به وجود آورده 
اســت، اظهار داشــت: در دو ســه سال 
گذشته کشور های اروپایی به این سمت 
حرکت کرده اند که تولید خودرو هایی با 
سوخت فسیلی را ممنوع کنند، اما ما هنوز 

در این رابطه اندر خم یک کوچه ایم، در 
صورتیکه از دهه ۷۰ شمسی تالش های 
خوبــی در بدنه صنعت خــودرو برای 
تولید خودرو های برقی انجام گرفت، اما 
شوربختانه به دلیل ساختار معیوب و فشل 
این صنعت و بروکراسی ناکارآمد حاکم 
بر دستگاه های دولتی، تمام آن طرح ها از 
کشور خارج شدند و امروز در کشور هایی 

نظیر کانادا آن پروژه ها عملیاتی شدند.
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان 
اینکه اخیرا شرکت مپنا دست به طراحی و 
تولید خودرو های برقی ارزان قیمت زده 
است، بیان داشت: این خودرو ها می تواند 
در مقیاس انبوه و اقتصادی به مرحله تولید 
برسد، به شرطی اینکه الزاماتی را رعایت 
کرد، اوال که این مهندسان و طراحان باید 
مورد حمایت قرار بگیرند، تا آن ها نیز اقدام 
به مهاجرت نکنند، دوما خود مپنا باید راسا 
اقدام به تولید خودرو های برقی کرده یا با 
تشکیل یک شرکت دانش بنیان و یا یک 
کارخانه خودروسازی یه صورت مستقل 

این کار را انجام دهد.
تولید خودروی برقی در ایران،از سراب تا 
واقعیتدو خودروساز بزرگ کشور تاکنون 
قدمی جدی برای تولید خودروهای برقی 

برنداشته اند
سایپا و ایران خودرو تنها شعار سر دادند

امینی اضافه کرد: دوما اگر قرار باشد، در 
تولید ایــن خودرو ها پای ایران خودرو و 
سایپا نیز به وسط بیاید، یقین بدانید، این 
پروژه شکست خواهد خورد، چرا که به 
دلیل ســاختار های معیوب این شرکت ها 
سال هاست تولید این خودرو ها به عقب 
افتاده و عمال فرصت از دســت رفته، اگر 
این شــرکت ها توانایی انجام این کار را 
داشــتند، حداقل باید در یک دهه گذشته 
در مراکز تحقیق و توســعه خود اقدام به 
پژوهــش در این رابطه می کردند، اما تنها 
آن ها اقدام به سر دادن شعار کردند و برنامه 

عملی در اینباره در چنته نداشتند.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: 
اگر یک قطب خودروســازی مستقل از 
شــرکت های فعلی متولد شود و تنها در 
زمینه تولید خودرو های برقی فعالیت کند، 
با توجه به این که ســرمایه گذار این کار 
به دلیل بازار جذاب آن وجود دارد، قابل 
تحقق خواهد بود، از سوی دیگر صادرات 
چنین خودرو هایی با نظریــه بازار ۵۰۰ 
میلیونی منطقه خاورمیانه و کشــور های 
همسایه امری شدنی است، اما این کار نیاز 

به برنامه ریزی دارد که شوربختانه تاکنون 
اثری از آن دیده نشده است.

این اســتاد دانشــگاه یادآور شد: دولت 
با توجه به اینکه شــرکت مپنا توانســته 
خودرو های برقــی را تولید کنند، باید از 
این پروژه حمایت کرده و به جای اینکه 
میلیارد ها تومان خرج شــرکت های زیان 
ده خودروســازی کند، خــط تولید این 
خودرو های برقی را وارد فاز اجرایی کند. 
برای زیر ســاخت های آن نیز با توجه به 
اینکه کشــورمان مشکلی در زمینه تامین 
برق ندارد، می تواند ایستگاه های شارژ آن 

را نسازند.
امینی تصریح کرد: تولید انبوه خودرو های 
برقی دو حسن بسیار مهم دارد، اول اینکه 
به دلیل مشکالت زیست محیطی کشور با 
توجه به آالیندگی خودروها، با همه گیری 
این خودرو های برقی بسیاری از معظالت 
این حوزه کاهش پیدا می کند و دوم اینکه 
با توجه به ارزان قیمت بودن این خودرو ها 
هزینه تمام شــده آن پایین خواهد بود و 
مردم می توانند با توجه به کاهش قدرت 
خرید خود، راحت تر مالک خودرو شوند، 
به نسبت قیمت های نجومی که این روز ها 

خودرو های بنزینی در بازار دارند.

امراله امینی کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد؛

اما و اگرهای تولید خودروی برقی در ایران
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 نایب رییــس اتحادیــه ناشــران 
می گوید: پرسشــی کــه این روزها برای 
برخی پیش آمده این اســت که باوجود 
ثبات قیمــت کاغذ، چــرا قیمت کتاب 
افزایش پیدا کرده است که ریشه این مساله 

را باید در جای دیگری جستجو کرد.
به گــزارش مهر، پس از گفتگو با مدیران 
انتشــاراتی های نگاه، افراز، کتاب پارسه، 
شــباهنگ و ثالث، در ششمین قسمت از 
پرونده »کاغذ یارانه ای و نبودش« با محمود 
آموزگار نایب رییس اتحادیه ناشــران و 
کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات کتاب 

آمه به گفتگو نشستیم.
آمــوزگار در آغاز بحث، به زمان پیش از 
تحریم های اخیر آمریکا علیه ایران رفت 
و گفــت: پیش از این کــه تحریم ها آغاز 
شوند، قرار بر این شد کاغذ به عنوان یکی 
از کاالهای اساســی، با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی تأمین شود. به این  ترتیب تا پیش 
از آن، قیمت هــای اقــالم مختلف تولید 
کتاب، یکسان بودند؛ چه قیمت کاغذ، چه 
هزینه های دیگر ناشــران از حق تألیف و 
ترجمه گرفتــه تا لیتوگرافی و صحافی و 
... این هزینه ها از یک منطق واحد تبعیت 
می کردند و قیمت تمام شــده ای که برای 
یک ناشر محاسبه می شد، همه بخش های 

مربوط به تولید را تأمین می کرد.
وی افزود: اما اتفاقی که در ادامه افتاد، این 
بود که دولت برای حمایت از این  تولید، 
کاغذ را به فهرســت کاالهای اساسی و 
مشــمول دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد 
کرد. می توان گفت ما در طول ســال ۹۸ 
و نیمه اول ســال ۹۹، در واقع با وضعیتی 
مواجه هســتیم کــه به جز کاغــذ، باقی 
هزینه های تولیدمان حــدود ۲۰۰ درصد 
افزایش پیــدا کرده اســت. حتی هزینه 
حق التالیــف هم تحت تأثیر این  اوضاع و 
احوال قرار گرفته است. این  میان، پرسش 

مهمی به وجود می آید و از این قرار است 
که وقتی کاغــذ دولتی برای چاپ کتاب 
اختصاص داده می شود، چرا قیمت کتاب 
باالســت؟ چرا ناگهان قیمت ها این گونه 
شدند و به عنوان مثال، کتابی را که ما چاپ 
دومش را با ۹۰۰ صفحه و ۶۵ هزار تومان 
عرضه کرده بودیم، حاال مجبوریم با ۱۸۰ 
هزار تومان قیمت به بازار بفرســتیم؟ در 
حالی که قیمت کاغذ نسبتاً ثبات داشته و 

هنوز نجومی نشده است!
ایــن  ناشــر در ادامــه گفت: ایــن باقی 
هزینه هاست که از منطق دیگری تبعیت 
می کننــد. منطقی که به تــورم و نرخ ارز 
وابسته است. نکته مهم این است که فقط 
کاغذ نیســت که باید برای چاپ کتاب 
وارد شــود بلکه ملزومــات دیگری هم 
هســت که باید وارد شوند. خالصه این 
 بحث این است که کنار افزایش نرخ ارز 
که فوق العاده تأثیرگذار اســت، باید تورم 
را هم ببینیم! اگر در گذشته قیمت کاغذ، 
یک ســوم یعنی تقریباً ۳۰ درصد هزینه 
تمام شده قیمت یک کتاب برای ناشر بود، 
االن این  رقم به حدود ۱۵ درصد رســیده 
است. یعنی قیمت کاغذ ۱۵ درصد قیمت 
تمام شده یک کتاب برای ناشر است و سهم 

باقی ملزومات است که باال رفته است.
آموزگار در ادامه گفت: قیمت جهانی کاغذ 
هم اکنــون به خاطر ویروس کرونا، پایین 
آمده و به تُنی ۸۰۰ دالر رسیده است. این 
 قیمت پیش از شیوع کرونا، تنی هزار دالر 
بود. هم اکنون محموله کاغذی که به کشور 
ما وارد شده، مربوط به دوران پیش از کرونا 
و با همان قیمت هزار دالر خریداری شده 
است. درست است که قیمت جهانی کاغذ 
پایین آمده اما باید توجه داشته باشیم نرخ 
دالر، آن  موقع در کشــور ما چه قدر بود و 
کاغــذ ۸۰۰ دالری چه قدر برای ما هزینه 
داشت. این  مسائل قطعاً در افزایش قیمت 

تمام شده بی  تاثیر نیستند. بنابراین مسأله ای 
که به طور قطع می توان درباره اش نظر داد، 
این اســت که باال رفتــن قیمت کاغذ در 
وضعیت فعلی، به شــدت فعالیت ناشران 
و صنعت نشر را محدود خواهد کرد. در 
همین شرایط فعلی که کاغذ دولتی تحویل 
ناشــران داده می شود، شاهدیم که رغبت 
به چــاپ کتاب های چاپ اول، بســیار 
کاهش پیدا کرده و معموالً ســراغ چاپ 
کتاب های تجدیدچاپی موفقی می روند که 
امتحان شان را پس داده و خواهند فروخت. 
یعنی ناشران ســراغ چاپ کتاب هایی از 
فهرست شان می روند که مطمئن اند سرمایه 
را در زمان کوتاه تــری برمی گرداند. همه 
این  مســائل را هم باید کنار یک موضوع 
اصلی قرار دهیم و آن هم این اســت که 
تقاضای کتاب، افزایش پیدا نکرده و قشری 
که با کتاب انس و الفت دارند، هم به مرور 
تحت فشار قرار گرفته اند. یعنی مخاطبان 
کتاب هم بــا وضعیت اقتصادی جدیدی 
روبرو شــده اند و هر روز نقل های تازه ای 
از کسانی می شنویم که زندگی در شهرهای 
بزرگ را ترک کرده و به شهرها یا مناطقی 
کوچ کرده اند که از پس هزینه های زندگی 

بربیایند.
نایب رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهــران در ادامه گفت: پــس می بینیم که 
سفره مردم کوچک تر شــده و تاثیراتش 
را هم بر معیشت شان گذاشته است. حاال 
اگر در این  شرایط بنا باشد حمایت روی 
قیمت کاغذ هم برداشــته شــود، اوضاع 
تهیه و تولید کتاب، گــره خواهد خورد. 
هم اکنون، قیمــت کاغذ وارداتی ۱۰۰ در 
۷۰، حدود بندی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان 
است. این کاغذی اســت که با حمایت 
دولت در اختیار ناشران قرار می گیرد. اما 
همین کاغذ در بازار آزاد، حدود ۴۰۰ هزار 
تومان قیمت دارد. آموزگار گفت: برآورد 

ما این است که واردات ۳۰ هزار تن کاغذ 
مربوط به شرایط ایده آل تر بود؛ یعنی زمانی 
که شمارگان عموم کتاب ها حداقل هزار 
نســخه بود. اما هم اکنون که شــمارگان 
کاهش پیدا کرده، سیستم چاپ دیجیتال 
یک راه حل و تدبیر محسوب می شود. یعنی 
چون شمارگان پایین آمده، اکثریت قریب 
به اتفاق ناشران به سمت چاپ دیجیتال 
رفته اند تا بــا هزینه های زینک، انبارداری 
و تورم مقابلــه کننــد و دوام فعالیت و 
حیات شــان را تمدید کنند. چنین کاری 
هم طبیعی اســت چون اگر امروز سراغ 
چاپ یک کتاب هزار نســخه ای بروید، با 
هزینه های امروز صرف نمی کند بخواهید 
آن را غیردیجیتال چاپ کنید. ولی وقتی 
شمارگان کتاب موردنظرتان ۲۰۰ نسخه 
باشد، در یک دور ویزیت پخشی ها، وارد 
کتابفروشی ها می شود و زودتر هزینه هایش 

را برمی گرداند.
وی افزود: وقتی شمارگان کتاب حداقل 

هزار نســخه بود، درخواست و تقاضای 
حوزه نشر، حدود ۳۰ هزار تن کاغذ بود. 
اگر حســاب کنیم می بینیم با قیمت تنی 
۸۰۰ دالر، مبلغــی حدود ۲۴ میلیون دالر 
می شــود. خب االن شرایط تغییر کرده و 
فکر می کنم مبلغ ۲۴ میلیــون دالر برای 
امروز دولت، با ۲۴ میلیون دالر سال پیش 
متفاوت باشد. یعنی شاید االن الزم باشد 
۲۴ میلیون دالر، هزینه مسائل واجب تری 
شود. به هرحال هنوز نشنیده ام در شرایط 
جدید بودجه ای برای کاغذ اختصاص پیدا 
کرده باشد ولی ظاهراً تالش هایی در این 

 زمینه در جریان است.
این  ناشــر در پایان گفت: بحث کرونا و 
شــیوعش این روزها در جهان عمومیت 
دارد و طبیعی است که آثارش را هم روی 
همه چیز نشان بدهد؛ ازجمله روی صنعت 
نشر. اما نکته مهمی این  میان وجود دارد 
و این اســت که وقتی بررســی می کنیم، 
می بینیم کشــورهایی که توانسته اند برای 

تولید کتاب، ارتبــاط بهتر و نزدیک تری 
با امکانــات حوزه پیشــتاز برقرار کنند، 
حاال وضعیــت بهتری دارند. مثاًل آخرین 
آماری که از آمریکا داریم، نشــان می دهد 
در این  کشور، فروش کتاب های عمومی 
در روزهای کرونا افزایش پیدا کرده و در 
قیاس با سال گذشته، رقم باالتری دارد. اما 
در کشورهای دیگر شاهد چنین وضعیتی 
نیســتیم. علتش هم این اســت که سهم 
اقتصاد دیجیتال صنعت نشــر، در آمریکا 
خیلی باالست. یعنی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ 
درصد گردش مالی آمریکا را همین اقتصاد 
دیجیتال تأمین می کند. اما در کشورهایی 
مثل ایران که به روش های ســنتی عمل 
کرده انــد، اتفاقاتی مثــل تحریم و کرونا، 
تلنگرهای جدی محســوب می شــوند. 
به نظــرم اگر آن مقاومت هــای بیهوده را 
در تقابل با نشــر الکترونیــک و آنالین 
نمی کردیم، شــاید امروز صنعت نشرمان 

وضعیت بهتری داشت.

نایب رییس اتحادیه ناشران تشریح کرد:

چرایی ثبات قیمت کاغذ و باالرفتن قیمت کتاب
 هزینه ها دوبرابر شده 

 در آئینی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، رییس مرکز سیمای استانها، 
مســوولین ســازمان انرژی اتمی، امام جمعه و 
اســتاندار زنجان و مدیران کل ادارات اســتان 
تصویربرداری ســریال فاخر» میراث مجید« با 
موضــوع زندگی پربرکت شــهید دکتر مجید 

شهریاری آغاز شد.
امیــر ســرتیپ امیر حاتمــی در   آییــن آغاز 
تصویربرداری ســریال شــهید شــهریاری با 
گرامیداشــت یاد و خاطره این شــهید واالمقام 
اظهار داشــت: پس از شــهادت این دانشمند 
عزیزمان،  همکاران و دوستانشان از  فضائل این 
شــهید بزرگوار بسیار ســخن گفته اند ،  شهید 
شهریاری اســوه و الگوی جوانان در اخالق و 
پشتکار است و کار باارزشی در گرامیداشت یاد 

این شهید آغاز شده است که جای تقدیر دارد.
وزیر دفاع با قدردانی از دست اندرکاران ساخت 
 این ســریال ارزشمند بویژه صداوسیمای استان 
افزود:  امیدواریم این ســریال در خور شأن این 
شــهید بزرگوار بوده و از تمام مسووالن استان 
می خواهم نهایت همکاری را برای تولید این اثر 
ارزشمند داشته باشند تا نسل امروز و آتی میهن 
مان با ابعاد مختلف شخصیتی این شهید بزرگوار 

بیشتر آشنا شوند.
وی با اشاره به مشارکت وزارت دفاع در ساخت 
سریال شهید شهریاری تصریح کرد:  شهدا نزد 
خداوند زنده اند و صاحب بهترین روزی ها،  از 
همین رو باید قدردان جایگاه شــهدا باشیم و با 
تمام وجود یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان 
هم با اظهار خرســندی از  تولید این مجموعه 
تلویریونی فاخر، با اشاره به شخصیت این شهید 
واالمقام اظهار داشت: جنبه هاي بسیار ارزشمندی 
در شــخصیت ایشان بود که باید بگوییم ایشان 
اســتاد اخالق بود و کمال معنــوی و فضائل 
اخالقی که در ایشان وجود داشت، عمأل کالس 
های درسش را مبدل به تدریس درس معنویت، 

اخالق و تدین می کرد. 
حجت االسالم والمسلمین خاتمی افزود:  به نظر 
من جنبه هاي معنوی شخصیت دکتر شهریاری 
در کنار  برجستگی  در حوزه تخصصی دانش 
هسته ای، شخصیتی ابدی و چهره ای ماندگار در 
کشــور مان به وجود آورد و این گام در تولید 
ســریال تلویزیونی با موضوع زندگی پربار آن 

شهید عزیز، اجر اخروی فراوان در پی دارد.

رییس مرکز ســیمای استانها در این آیین ضمن 
ابراز خشنودی از تولید این اثر فاخر تلویزیونی 
تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هاي استاني براي 
خلق اثار تلویزیونی تجربه ای موفق اســت و 
سابقه دیرینه علمی، عرفانی و دینی استان زنجان، 
ظرفیت مناســبی را بمنظور به تصویر کشیدن 
زندگی نامه مفاخر این اســتان ایجاد نموده که 
شهید راه علم دکتر مجید شهریاری از نمونه بارز 

آنها است .
دکتــر فاطمی افزود: ما هرجا که به اســتان ها، 
اعتماد کرده و ســرمایه گذاري کرده ایم، اثرات 
و برکات فراوانی داشته که نمونه بارز آن  سریال 
فاخر مجید فرزند ایران است و در آینده نزدیک 
شاهد تولید سریال شیخ شهاب الدین سهروردی 

خواهیم بود. 
وی از تالش شــبانه روزی کارکنــان مرکز در 
روزهای تعطیالت نوروزی، شیوع ویروس کرونا 
و پوشش برنامه های متفاوت محرم امسال تشکر 
کرد و افزود: پخش تصاویر تاثیر گذار بزرگترین 
کاروان کمک های مومنانه همزمان با یوم العباس 
پیام هایی از مودت، همدلی، اتحاد و نوع دوستی 
مردم زنجان که به حق پایتخت شــور و شعور 
حســینی است به جهان مخابره کرد و تبدیل به 

الگویی در جغرافیای کشورمان شد.
فرنشین صداوسیمای مرکز زنجان هم  با اشاره به 
ابعاد شخصیتی شهید شهریاری گفت: این شهید 
واالمقام عالوه بر تخصص فراوان در حوزه علوم 
هسته ای برجستگی های فراوان دینی ، مذهبی ، 

اعتقادی و اخالقی داشت .

لطیفی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای آغاز تولید این ســریال فاخر تصریح کرد:  
فیلنامه این سریال پس انجام تحقیق و پژوهش 
نگارش و نهایی شــده و ایــن مجموعه فاخر 
تلویزیونی مقاطعی از زندگی پربرکت این شهید 

عزیز را به تصویر خواهد کشید.
وی ادامه داد: این ســریال در ۳۰ قســمت ۴۵ 
دقیقه ای به کارگردانی حسین تبریزی، تهیه کننده 
گی مصطفی علمی فرد، نویسندگی حسن عطارها 
، فاطمه حیدری و دادرس و با مشارکت سازمان 
انرژی اتمی و وزارت دفاع و استانداری زنجان 

تولید می شود.
آقای لطیفی افــزود : ۵ بازیگر برای ۵ مقطع از 
دوران زندگی شهید شهریاری درنظر گرفته شده 
است که »کاوه خداشــناس« از دوران لیسانس 
به بعد این شخصیت را بازی می کنند. »فرحان 
فرحناک« از ۱۸ ســالگی تا ۲۳ سالگی و برای 
۵ سالگی، ۸ سالگی و ۱۳ سالگی هم بازیگرانی 

شناسایی و انتخاب شده اند.
شهید دکترمجید شهریاری استاد دانشگاه شهید 
بهشتی و از دانشمندان هسته ای ایران بود که در 
سال ۱۳۴۵ در زنجان متولد شد و در هشتم آذر 
ماه ۱۳۸۹ توسط منافقان کوردل در یک عملیات 

تروریستی به شهادت رسید.
خاطرنشان می شــود وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات نیز با حضور در زنجــان از مراحل 
تصویربرداری ســریال فاخر شــهید شهریاری 
بازدیــد کرده و از نزدیک در جریان روند تولید 

این سریال قرار گرفت .

با حضور مسووالن کشوری و استانی انجام شد؛

آغاز تصویر برداری سریال تلویزیونی 
شهید دکتر مجید شهریاری 

فراخوان عکس و فیلم
»ایران را باید دید«

 کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد با توجه 
به رسالت و اهداف خود در امر فرهنگ سازي 
و کمک به توسعه صنعت گردشگري کشور، 
همچنین ارتقاء ســطح توجه عمومي جامعه 
به اهمیت ایــن حوزه، جشــنواره فرهنگي 
هنــري عکس و فیلم »ایــران را باید دید« را 
برگزار کند.  برگزاري این جشنواره مي تواند 
مشارکتي در راستای معرفي بخش هاي کمتر 
شناخته شده صنعت گردشگری ایران باشد. 
نظــر به ضرورت رونق بخش گردشــگری، 
این جشنواره آینه تمام نمایی از ظرفیت های 
ایران در سطح بین المللی و عکس ها و فیلم ها، 
دریچــه ای به روي جهانیان براي شــناخت 
بیشتر و واضح تر توانمندی ها و ظرفیت های 

کشورمان خواهد گشود. 

موضوعجشنواره:»ایرانرابایددید«
تمامی حوزه های مرتبط با فعالیت هاي میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي )میراث 

ملموس و نا ملموس(
تهیه عکــس و فیلــم از جاذبه های صنعت 
گردشگری کشور به ویژه مناطق کمتر شناخته 

شده
اهدافجشنواره:

* اســتفاده از ظرفیت هاي کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی در جهت تجمیع پتانســیل هاي 
هنرمندان عکاســی و فیلمبــرداری و تبیین 
و گســترش آن در راســتاي ارتقاء فرهنگ 

گردشگري 
* ترویج گردشگري از طریق مشارکت فردی 

اقشار جامعه و هنرمندان در این مسابقه 
* تهیه بانک تصویري و ویدئویي از جاذبه هاي 
گردشگري و استفاده از آنها در معرفی بیشتر 

صنعت گردشگری کشور
* بهره گیري از پتانســیل باالي گردشگري و 
معرفی مکان هاي کمتر شناخته شده به منظور 

توزیع مناسب سفر در کشور
*ثبتنام:

/http://visitiranfestival.ir
* تلفن  :  ۰۲۱۶۱۹۳۴۱۲۱

* مهلت ارســال آثارپایان شهریور و  تاریخ 
داوری ۲۰  مهرماه می باشد.

رویداد

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قید شده در اسناد بشرح جدول ذيل را از طريق سامانه 
تدارکات الكترونیكي دولت  برگزار نمايد . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشــايي پاکت ها  از طريق درگاه ســامانه تدارکات الكترونیكي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1-مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت ستادایران )setadiran( : ساعت 12ظهر روز 4 شنبه تاريخ 99/06/26 

لغايت ساعت14 مورخ 99/07/01
2-مهلت زماني ارائه پیشنهاد در سایت ستاد ایران :  از ساعت 14 تاريخ 99/07/01تا ساعت 11 روز يكشنبه  تاريخ 99/07/13
3- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  به شرح مندرج دراسنادو سايت ستاد ايران  به يكي از طرق :

الف-  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه میدان انقالب در وجه شهرداري  زنجان.
ب- ضمانت نامه بانكي به نفع کارفرما  ج- انواع  اوراق مشارکت بي نا م 

4-زمان بازگشایي پیشنهادات و پاکت ها :  ساعت 15/00 روز يكشنبه  تاريخ 99/07/13 در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي 
شهرداري زنجان به نشاني میدان آزادي شهرداري مرکز خواهد بود .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه  گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه  و ارئه پاکت 
الف: آدرس زنجان، میدان آزادي، ساختمان شهرداري مرکز و تلفن اداره قراردادها: 0243422036 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :  021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
5- شرکت  درمناقصه  و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تكالیف شهرداري موضوع ماده10 آيین نامه مالي شهرداري مي باشد.

6- هزينه انتشار آگهي بر عهده برندگان مناقصه  خواهد بود .
7- شهرداري در رد يك يا تمام پیشنهادات مختار میباشد .

*  سایر شروط مناقصه  و اختیارات و تکالیف مناقصه  گر و مناقصه  گزار در اسناد مناقصه  مندرج میباشد .*

مبلغ برآورد عنوان پروژهردیف
به ریال

میزان سپرده 
شرکت در 

مناقصه به ریال
حداقل رتبه و گرایش مربوطه

جدولگذاری و سنگ فرش در آرامستان بهشت 1
اشخاص حقیقي  حداقل پايه 1 ياحقوقي با حداقل 10/354/212/275518/000/000زهرا )س(

رتبه 5 راه ياباندوابنیه 

نصب پیور ، جدوگذاری و بتن ريزی در 2
اشخاص حقیقي  حداقل پايه 3 ياحقوقي با حداقل 3/573/065/010179/000/000آرامستان بهشت زهرا )س(

رتبه 5 راه ياباندياابنیه 

اصالح هندسی و طراحی میادين و ساماندهی 3
اشخاص حقیقي  حداقل پايه 3 ياحقوقي با حداقل 5/689/540/693285/000/000و اجرای پروژه های خرد منطقه يك

رتبه 5 راه وباندياابنیه 

اشخاص حقیقي وحقوقي فعال درزمینه موضوع مناقصه 6/600/000/000330/000/000تهیه و اجرای رنگ ترافیكی سرد مناطق 4گانه4

اشخاص حقوقي با حداقل رتبه 5 راه وباند10/783/057/033540/000/000اجرای آسفالت مكانیزه در سطح منطقه 53

اشخاص حقیقي  حداقل پايه 3 ياحقوقي با 4/727/565/820236/500/000پیاده روسازی متفرقه در سطح منطقه 64
حداقل رتبه  5 ابنیه ياراه وباند

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

آگهی مناقصه عمومی 
شماره ) 99-21 )
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 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان از تهیه طرح روســتاهای دارای 
بافت های با ارزش به تعداد هفت روستا در سطح 

استان خبر داد.
رضا خواجــه ای در گفت و گو بــا زنگان امروز 
اظهــار کرد: بافت کالبدی روســتاهای اســتان 
ضمــن برخــورداری از ارزش هــای معماری 
همانند سادگی، دارای الگوهای بصری و زیبایی 
شــناختی، انطباق با محیط طبیعی، هماهنگی با 
عملکرد زیستی و معیشتی، استفاده از مصالح بوم 

آورد و دانش بومی است.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان افزود: در ایــن میان بافت کالبدی برخی 
از روســتاهای اســتان به دلیل برخــورداری از 
ویژگی های خاص معماری، تاریخی و فرهنگی 
به عنوان میراثی ارزشمند و به جا مانده از نیاکان 
ما به شمار می رود که حفظ و نگهداری آن ها از 

اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی ادامه داد: از این رو، انجام اقدام مناسب برای 
بهســازی و حفظ ذخایر کالبــدی و ثروت های 
فرهنگــی موجــود در این روســتاها ضرورت 
می یابد، که خوشبختانه بنیاد مسکن استان در این 

زمینه موفق عمل کرده است.
خواجه ای با اشاره به اینکه، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به عنوان متولی توسعه کالبدی روستاهای 

کشــور با هدف حفاظت و احیای بافت کالبدی 
با ایــده و راهکارهای نوین و صیانت از اصالت 
فرهنگی، تاریخی و کالبدی-فضایی روســتاها، 
شناســایی، مطالعــه، طراحی و اجــرای طرح 
بهســازی بافت با ارزش را در دســتور کار قرار 
داده، تصریح کرد: هدف اصلی طرح های بهسازی 
بافت با ارزش روستایی، زمینه سازی برای احراز 
هویت و فراهم کردن امکان نگهداری بافت ها و 

آثار ارزشــمند معماری روستایی با احیای بافت 
کالبدی و با ایده و راهکارهای نوین برای تامین 
خواسته ها، افکار و شیوه جدید معیشت مردم و با 
احترام خاص به اصالت های کالبدی و ارتباطات 

اجتماعی موجود در روستاها است.
فرنشــین بنیاد مسکن اســتان زنجان تاکید کرد: 
برخــی از ســکونت گاه های روســتایی به دلیل 
ویژگی هــای محیطــی، اجتماعی، سیاســی و 

اقتصادی دارای غنایی شــگرف در الگو و سبک 
معمــاری و هویت و فرهنــگ معماری بوده اند، 
بنابراین بایســت با اجرای طرح های بهســازی 

ارزش این بافت ها حفظ شود.
وی به تهیه طرح روســتاهای دارای بافت های با 
ارزش به تعداد هفت روستا در سطح استان اشاره 
کرد و یادآور شد: هم اکنون طرح های گردشگری 
روســتاهای »درسجین« و »قلعه« مصوب شده و 
روســتای قوزلو فاز صفر و یک مصوب شده و  
روســتای خورجهان در دســت تهیه طرح بوده 

است.
خواجه ای گفت: همچنین طرح های بوم گردی در 
روســتاهای »انجلین«، »جزیمق« و »الر« مصوب 
دفتر مرکزی بنیاد مسکن بوده و در صورت تامین 

اعتبار مطالعات مربوطه انجام خواهد شد.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
با تاکید بر اینکه، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی 
روستا، رونق گردشــگری و ایجاد درآمد پایدار 
در روستاها در احیا و بهســازی بافت با ارزش 
روســتایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، 
خاطر نشــان کرد: خوشــبختانه در روستاهایی 
که تحت عنوان بهســازی و احیای بافت باارزش 
مطرح شده ما شاهد هســتیم که معماری بومی 
احیا شده و ساخت و سازها در آن چهارچوب ها 

انجام می شود.

 معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان گفت: گرانی 
الستیک و کاهش مسافر مشکالتی را برای فعاالن 

حمل و نقل به وجود آورده است.
علی مدقالچی در گفت وگو با ایســنا، به مشکالت 
رانندگان بخش مسافری پس از شیوع کرونا اشاره 
و اظهار کرد: شوربختانه پس از شیوع این بیماری 
بخش قابل از ظرفیت مسافران در روزهای نوروز از 
دست رفت و طبق پیش بینی و دستورالعمل ها امسال 

سفرهای اربعین نیز لغو خواهد شد.
وی تصریح کرد: به دلیل نگرانی از شــیوع کرونا، 
تبلیغات منفی در مورد ناوگان حمل و نقل عمومی 
و کاهش سفرهای تفریحی، مردم ترجیح می دهند با 
ماشین های شخصی خود در جاده های برون شهری 
آمد و شد کنند و از این حیث با کاهش چشمگیر 
مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی مواجه شدیم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای اســتان زنجان عنوان کرد: کاهش مسافران 
از یکســو و گرانی بیش از حد قطعات خودرو و 
نگهداری آن از سوی دیگر، به مشکالت رانندگان 
افزوده اســت و درآمد و هزینه آن ها با هم تناسب 

ندارد.
این مســوول با اشاره به اینکه قیمت یک اتوبوس 
دســت کم ۳ میلیارد تومان است، یادآور شد: پیش 
از شیوع کرونا هر ۲۰ دقیقه یک اتوبوس به تهران 
اعزام می شد و روزانه بیش از ۱۲ دستگاه اتوبوس 
از زنجان در نقاط مختلف کشور آمد و شد داشتند 
و میزان اشــغال صندلی ها حداقل ۱۵ نفر بود، اما 
اکنون ظرفیت مسافر به میانگین ۵ نفر در هر دستگاه 

رسیده است.
مدقالچی، تعداد مســافران جابه جا شده در ۵ ماهه 
نخست امسال را ۳۱۰ هزار نفر برشمرد و گفت: این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 
۴۳ درصدی نشان می دهد و با احتساب انجام ۵۸ 

هزار و ۷۴۰ سفر و کاهش ۲۸.۸ درصدی سفرها و 
کاهش ۵۰ درصدی سطح اشغال صندلی ها، فعالیت 
برای رانندگان بخش حمل و نقل مسافر مقرون به 

صرفه به نظر نمی رسد.
وی همچنین به مشــکل کمبود و گرانی الستیک 
اشــاره کرد و افزود: حواله الستیک به تعدادی از 
رانندگان ارائه شــده ولی با مراجعه به محل توزیع 
با نبود الســتیک مواجه می شــوند و در صورت 
موجودی نیز برند و کیفیت مناسب را ندارند و در 
بازار آزاد نیز به قیمت های گزاف عرضه می شود؛ به 
همین دلیل مقرر شده اکیپ هایی متشکل از سازمان 
صمت و راهــداری و حمل و نقل جــاده ای این 

مشکل را بررسی کنند.
معــاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان با بیان اینکه از تیرماه سال 
گذشــته نزدیک به ۴۰ هزار حلقه الستیک توزیع 
شده است، اظهار کرد: کل سهیمه ای که اکنون برای 

استان در سامانه درنظر گرفتند ۴۴۰ حلقه الستیک 
است که نسبت به نیاز بسیار کمتر است هم اکنون 
متقاضیانی مانند حمل مــواد خطرناک در اولویت 

دریافت الستیک قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه تعویض الستیک در بازار آزاد 
بــرای یک تریلی ۱۸ چرخ دســت کم ۹۰ میلیون 
تومــان هزینه دربردارد، تصریــح کرد: تخصیص 
الستیک در سال ۹۹ نسبت به ۵ ماهه سال ۹۸ حدود 

۸۰۰ درصد کاهش یافته است.
این مسوول یادآور شد: با وجود ضرر و زیان های 
بخش مســافری، در حوزه حمل و نقل کاال در ۵ 
ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته با 
افزایش ۱۹ درصدی تناژ حمل شده روبه رو بودیم 
و در این مدت ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار تن بار جابه جا 
شده است. همچنین ۲۲۸ هزار و ۲۵۰ سفر بر پایه 
بارنامه ثبت شده که این مورد نیز حاکی از افزایش 

۱۶ درصدی است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد؛

تهیه طرح7 روستای دارای بافت های با ارزش در زنجان فرنشین دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری:

زنجان، استان پیشرو 
در آموزش و توانمندسازی 

دهیاران است
 فرنشین دفتر امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری زنجان گفت: با توجه به ارزیابی 
های انجام گرفته از سوی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری هــای کشــور در بــاره برنامه های 
آموزشــی دهیاران در سال گذشــته و نیمه 
نخست امســال، عملکرد دفتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری زنجان مطلوب ارزیابی 
شده و زنجان در این زمینه رتبه برتر کشور را 

کسب کرده است.
محمدرضا هادوی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: توانمندســازی و آموزش دهیاران 
و نیروهای شــاغل در دهیاری ها تاثیر مهم و 
مستقیمی در بهبود ارائه خدمات و اجرای طرح 
های مختلف عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در 

سطح روستاها دارد. 
وی با بیان اینکه تا ســال ۱۳۹۲ در هیچ یک 
از روســتاهای ۳۰تا ۵۰ خانوار استان دهیاری 
تأسیس نشده بود، گفت: ظرف ۶ سال گذشته 
در همه روستاهای ۳۰ تا ۵۰ خانوار استان که 
۱۵۶ روستا شــامل می شد، دهیاری تأسیس 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنــون ۹۷ درصد 
جمعیت روستایی در اســتان زنجان، تحت 

پوشش خدمات دهیاری ها قرار دارند.
فرنشــین دفتر امور روســتایی و شــوراها 
اســتانداری زنجان با بیان اینکه نرخ رشــد 
جمعیت روســتایی در کشور منفی ۷۶ صدم 
درصد است، گفت: در روستاهای پرجمعیت 
استان با توجه اجرای طرح های اشتغالزایی و 
پروژه های عمرانی، جمعیت تا حدودی تثبیت 
شده است و در ۲ سال گذشته نتایج سیاست 
هــای اقتصادی و عمرانــی دولت در مناطق 
روستایی منجر به افزایش مهاجرت معکوس به 
ویژه  به روستاهای با قابلیت تولید محصوالت 

صادرات محور شده است.
هــادوی افــزود: اعتبــارات تخصیصی به 
دهیاری های این استان از سال ۹۲ تا ۹۸، بیش 
از ۳۳۷ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه 
با شــروع فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 

۹۲، حدود ۳۸۵ درصد رشد دارد.
به گزارش ایرنا، بر پایه نتایج سرشماری سال 
۹۵، جمعیت روســتایی استان زنجان بالغ بر 
۳۴۶ هزار نفر اســت که این میزان ۳۸ درصد 

کل جمعیت استان را شامل می شود.
استان زنجان ۹۳۵ روستای دارای سکنه دارد 
که از این تعداد ۷۳۰ روســتا باالی ۲۰ خانوار 

هستند.

خبـرخبــر

 نبود دسترسی به اینترنت 
از مشکالت جدی آموزش و 

پرورش ماهنشان است

 مدیر آموزش و پرورش شهرســتان 
ماهنشــان گفت: فرسودگی ســاختمان های 
مدارس روســتایی و مناطق کمتر توســعه 
یافته، خروج زود هنگام نیروهای آموزشی از 
منطقه، به هم خوردن چارت سازمانی مدارس 
و نبود دسترســی به اینترنت و شبکه شاد در 
بخش هایی از ماهنشان مهمترین چالش های 

پیش روی این شهرستان است.
 مهــدی صیادی در گفــت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشــاره به تمهیدات بازگشایی مدارس 
در روزهــای کرونایی افــزود: افتتاح پروژه 
های عمرانی و آموزشی در سطح شهرستان، 
تدوین برنامه های اجرایی بر مبنای سند تحول 
بنیادین، تعیین و آمادگی مدیران برای بازگشایی 
مدارس مطابق دستورالعمل های بهداشتی و 
پروژه مهر، افزایش پوشش تحصیلی در دوره 
ابتدایی و متوسطه از جمله مهمترین اقدامات 
صورت گرفته در سال تحصیلی جدید است.

وی اضافه کرد: تعامل مناســب با فرهنگیان 
و مبتنی بر احترام و رعایت شــان اجتماعی 
از راه هــای مختلفی از جمله از طریق فضای 

مجازی در قالب شبکه شاد انجام می گیرد.
این مســوول با اشــاره به طرح بوم ادامه داد: 
طرح بــوم اثرات مثبتی در زمینه ایجاد انگیزه 
و مهــارت آموزی دانش آمــوزان دارد و در 
این برنامه در این شهرســتان مهارت هایی از 
قبیل آموزش زنبورداری، کشاورزی، آشنایی 
با مهارت های حل  مســاله و غیره آموزش 

داده شده است.
صیادی خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی های 
الزم، آماده ســازی مدارس برای بازگشــایی 
هرچه بهتر مدارس انجام شده است و آموزش 
و پرورش شهرستان ماهنشان و دانش آموزان 
در ثبت نام همچنین توزیع کتب درســی با 

مشکالت کمتری مواجهه هستند.
وی خاطرنشــان کرد: در زمــان حاضر این 
شهرســتان ۹۶ مدرسه با ۲۵۱ کالس دارد که 
همزمان با بازگشایی مدارس نیز دانش آموزان 
مقاطع مختلف تحصیلی ماهنشان با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و فاصلــه گذاری 
اجتماعی در کالس های درس حضور یافتند.

 استاندار زنجان گفت: طرح جامع شهر 
زنجان در ۸ سال گذشته مصوب نشده است.

به گزارش زنگان امــروز فتح اله حقیقی بعد از 
ظهر دیروز )۲۵ شهریورماه( در نشست شورای 
برنامه ریزی و توســعه اســتان با اشاره به طرح 
جامع شــهر زنجان، اظهار کرد: این طرح در ۸ 
سال گذشــته به هر دالیلی مصوب نشده که در 
این میان البته منکر خدمات ارائه شــده دیگران 
نیستیم. همچنین در  ســال های گذشته خدمات 
بسیار و ارزشمندی و بزرگی در این شهر انجام 
گرفته که جای تقدیر دارد اما بروز اتفاقات بدون 

نگرش منطقی موجب مشکالتی شده است.
وی افــزود: اگر طرحی در زمــان معقول خود 

رخ ندهد، تصمیم گیری در شــرایط اطمینان را 
با بی اطمینانی مواجه می کند. طرح جامع شــهر 
زنجان از جمله طرح های مهم محسوب می شود 
که در اســرع وقت باید نسبت به مصوب شدن 
آن اقدام شود که در مجموع اعضای نشست، با 

کلیت آن موافق بوده و بحث ندارند.
این مســوول ادامه داد: نکات و ابهاماتی در باره 
این طرح وجود دارد که باید پاسخ الزم به آن ها 
داده شده و یا به آن افزوده شود و در این ارتباط 
مشاور طرح مطالعات خوب و جالبی را در باره 
طرح یاد شــده انجام داده است. به دلیل اهمیت 
و ارزش این طرح، ابهامات مطرح شده از سوی 
مدیران دســتگاه های متولی امر رفع و مشاوره 

طرح نیز مبتنی بر مستندات ارائه شده موضوعات 
را برطرف کند.

حقیقی تصریح کرد: روند طرح جامع شــهری 
زنجان به لحاظ کار کارشناســی انجام گرفته و 
در شورای اسالمی شهر و شهرداری زنجان نیز 
خوب بوده و نشســت امروز نیز با هدف ارائه 
نظرات، دیدگاه ها و پاسخ گویی به ابهامات و یا 

گنجاندن نظرات منطقی برگزار شد.
استاندار زنجان یادآور شد: برای عملیاتی شدن 
طرح جامع شــهر زنجان باید واقــع بینانه تر و 
شفاف تر به آن نگریسته شود و از طرفی قرارداد 
طرح تفضیلی شهر زنجان نیز باید منعقد شود که 
در این رابطه در نشست آینده تصمیم گیری الزم 

انجام خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان زنجان عنوان کرد: 
الزم است دغدغه های مطرح شده در این نشست 
به صورت دقیق بررسی و در نشست آینده پاسخ 
داده شود و مشاور طرح هم توضیحات بیشتری 
را ارائه کند تا در فرآیند تصویب تســریع شود؛ 
چراکــه تحقق این مهم در ســال های گذشــته 
بسیاری از مشــکالت و معضالت این شهر را 

کاهش می داد.
این مسوول خاطرنشان کرد: همه بر توسعه شهر 
اتفاق نظر دارند که با تصویب نهایی طرح جامع 
شهر زنجان از بی قانونی ها و انجام کارهای خود 

سرانه در این زمینه جلوگیری خواهد شد.

انتقاد استاندار از تاخیر ۸ ساله در تصویب طرح جامع شهر زنجان

 شمار جان باختگان حوادث رانندگی در 
استان زنجان ۱۹.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش زنگان امروز؛ فرنشــین پلیس راهور 
انتظامی گفــت: شــمار جانباختگان  نیــروی 
حوادث رانندگی در جاده های اســتان زنجان 
۱۹.۲ درصد در چهار ماهه اول امسال افزایش 
یافته درحالی که این آمار در متوســط کشوری 

۱۶.۲ درصد کاهشی بوده است.
ســردار  کمال هادیان فر در نشســت شورای 
ایمنی راه های سراســر کشــور که به صورت 
ویدیــو کنفرانس با حضور اســتاندار زنجان و 
مدیران استانی مرتبط با این بخش برگزار شد، 

با بیان اینکه با وجود کمبود منابع و مشــکالت 
کشور، تالش های بسیار خوبی در استان زنجان 
در حوزه ایمنی راه ها انجام شده است، افزود: 
در چهار ماه ســال گذشــته جان باختگان این 
حوادث در کشــور ۷۳ نفر بودند که در چهار 
ماهه اول امسال این تعداد ۱۶.۲ درصد کاهش 

یافته است.
وی با اشــاره به اینکه شــمار فوت شــدگان 
تصادف رانندگی در جاده های زنجان افزایشی 
است، یادآورشد: در چهار ماهه نخست امسال 
۸۷ نفر در جاده های این استان فوت کرده اند 
که این تعداد  ۱۴ نفر نســبت به مدت مشــابه 

سال قبل افزایش یافته است.
ســردار هادیان فر تصریح کرد: شمار تصادفات 
در فرودیــن مــاه امســال به جهــت اعمال 
محدودیت در آمد و شــد بین شهرها و استانها 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور یکسان در 
کل کشور کاهش چشمگیری یافت که متوسط 

این میزان کاهش، به ۵۲ درصد رسید.
وی افزود: خرداد ماه امســال سه فقره تصادف 
مهم در مسیرهای اســتان زنجان داشتیم که در 
محور بیجار، قیدار و آزاد راه های اســتان رخ 
داد که این تصادفات ۱۲ کشــته داشــت و ۱۵ 
درصد تصادفات نیز در راه های فرعی و بخشی 

نیز در راه های روستایی رخ داده بود.
ســردار هادیان فر بر لزوم برگزاری جلساتی در 
این بــاره و علت یابی و ارایه راهکار برای رفع 
آن تاکیــد کرد و گفــت: در محور خدابنده که 
وسعت بسیار زیادی دارد تنها یک پاسگاه فعال 
اســت که باید پاســگاه دوم نیز برای مدیریت 

بهتر این حوزه ایجاد شود.
وی اظهار داشت: در آزادراه ها که تسهیل کنند 
آمد و شــدها هستند به جهت نبود تجهیزات و 
دوربین های کنترل سرعت ۱۷ درصد تصادفات 
مهم و فوتی ناشی از سرعت های غیرمجاز رخ 

می دهد.
سردار هادیان فر گفت: رانندگان وقتی با پلیس 
مواجه می شــوند ســرعت خودرو را کنترل و 

بعد از پلیس ســرعت را افزایش می دهند که 
این موجب تصادف می شود.

فرنشین پلیس راهور ناجا از افزایش ۱۹ درصدی جان باختگان حوادث رانندگی در استان زنجان خبر داد

ناقوس مرگ در جاده های زنجان
 در چهار ماهه نخست امسال،  ۸۷ نفر در جاده های فوت کرده اند

ضررهای ناشی از کرونا تا کمبود الستیک؛

چرخ مشکالت رانندگان زنجانی روی جاده گرانی


