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معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد:

سنجش نمک 
نانوایی های زنجان 
با دستگاه شور سنج

فرنشین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان:
۹۷ نقطه پرتصادف 

دراستان زنجان
 شناسایی شده است

- رویه 2   - رویه 2  
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

معاون فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان خبرداد؛بیشترموانعکسبوکاربهمسایلداخلیبازمیگردد

ساخت سینماهای مختلف 
در استان زنجان

طارم صاحب سینما سیار شد
 معاون هنری و ســینمایی فرهنگ و ارشــاد 
اســامی اســتان زنجان: با برنامه ریــزی های انجام 
شــده سالن های مختلف سینمایی در استان زنجان به 

بهره برداری می رسد.
محمود علیمحمــدی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: هم اکنون برنامه های ویژه ای برای 

ساخت سینما در استان زنجان داریم.
وی با بیان اینکه سینما روشا درخواست ساخت دومین 
سینما در مجموعه روشا را ارایه کرده است، افزود: برای 
ساخت این سینما، کمیسیون موافقت کرده و قرار است 
نقشه ها و طرح توجیهی ارایه شود تا موافقت اجرایی 

حاصل شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: طبق موافقتی که انجام شده 
است مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان خرم دره نیز به 

سینما تغییر کاربری می دهد.
معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
زنجان با بیان اینکه در صــورت تامین اعتبارات الزم 
تا اواخر امســال شاهد فعالیت این سینما در خرم دره 

خواهیم بود.
علیمحمدی با اشــاره به درخواست مجموعه کاسپین 
برای راه اندازی ســینما در این مجموعه، بیان داشت: 
بنیاد مســکن استان نیز در حال پیگیری و تامین اعتبار 

ساخت مجتمع سینمایی در محل کلنگ زنی است.
وی با اشاره به فعالیت ســینما سیار شهرستان طارم، 
خاطرنشان کرد: استقبال خوبی از این سینما شده است 

و فیلم های روز اکران می شود.
این مسوول بیان داشت: همچنین امسال پیگیر ساخت 
 دو ســینما در شهرســتان های اســتان  هستیم تا این 
صنعت پر طرفدار در استان زنجان رونق چشمگیری 

داشته باشد.

پیام تشکر فرنشین امور مالیاتی 
استان زنجان از مودیان، کارکنان 

و رسانه های جمعی

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
زنجان، میرحیدر رضوی فرنشین امور مالیاتی استان 
در پیامی به مناســبت پایان یافتن موعد خوداظهاری 
اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و صاحبان اماک 
اجاری در خرداد و تیرماه امســال، از مودیان محترم، 
کارکنان پرتاش ســازمان و رسانه ها تقدیر و تشکر 

کرد. در متن این پیام آمده است:

مودیان محترم مالیاتی
با سالم و احترام

امروز با قرار گرفتن در شرایط حساس تاریخی تحت 
تاثیر تحریم های ظالمانه بر ملت ایران، اقتصاد کشور 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور و مشــارکت 
آحاد مردم در عرصه کار و تاش اســت و در سالی 
که به نام » رونق تولید« نامگذاری شــده، اراده ملی 
و عــزم همگانی برای ارتقای تــوان نظام مالیاتی و 
توسعه زیرساخت ها به منظور استقال و شکوفایی 
اقتصاد کشور در سال جاری، نمودی دوچندان یافته 
و کلیــه ارکان نظام اکنون به این اجماع رســیده اند 
که ارتقای کارآیی و اثربخشــی نظام مالیاتی، سکوی 
پرتاب اقتصاد کشور به سمت توسعه پایدار اقتصادی 

به شمار می رود.
بی تردید همراهــی و همدلی مودیان محترم با نظام 
مالیاتی و مشارکت در رشد 4 درصدی خود اظهاری 
مالیاتی نســبت به سال گذشــته و تامین هزینه های 
جاری، عمرانی و آبادانی کشــور، و همچنین توسعه 
خدمــات و رفاه اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی، 
جلوه ای از حماسه ای ماندگار را در برگ های تاریخ 

به بار نشاند.
در این زمان حســاس تاریخی و به رســم ادب ، از 
مودیان محترم مالیاتی که همواره یاریگر نظام مالیاتی 
هســتند ، وهمچنین، عزم و تــاش کارکنان خدوم 
مالیاتی اســتان را که از ابتدای سال پرمشغله جاری، 
جلــوه ای از خدمت رســانی صادقانه و خالصانه را 
بــه نمایش گذاردند و نیز همکاری و تعامل اقشــار 
مختلف در امــر اطاع رســانی و دریافت به موقع 

اظهارنامه مالیاتی تشکر و قدردانی می نمایم. 

خبـر

خبـر

 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان با اشــاره به عملکرد تسهیات مشاغل 
خانگی ارزان قیمت این استان در سال ۹۷ گفت: 
از ۱۲۸ میلیارد ریال اعتبار اباغی، ۱۰۲ میلیارد و 
4۰۰ میلیون ریال در اختیار استان قرار گرفت که 
در مجموع تا کنون ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال 
تســهیات توسط چهار بانک عامل برای ایجاد 

مشاغل خانگی پرداخت شده است.
محمدرضا یوسفی در نشست کارگروه مشترک 
اشتغال اســتان، اظهار داشت: این تسهیات به 
4۷۶ طرح مشاغل خانگی پرداخت شد و ایجاد 

۶۸۷ شغل را در پی داشته است.
وی با بیان اینکــه در مجموع عملکرد بانک ها 
مطلوب بوده اســت، افزود: به طور متوسط ۵۷ 

درصد منابع بانک ها تجهیز و تسهیات مذکور 
پرداخت شــده و مابقی نیــز در ادامه، تجهیز و 

پرداخت می شود تا به صد در صد برسد.
یوسفی در خصوص آخرین وضعیت تسهیات 
مشــاغل خانگی در ســال ۹۸ نیز خاطرنشان 
کرد: منابع این تســهیات در ســطح کشور به 
یک چهارم، کاهش یافته و بر این پایه در مجموع 
امســال تاکنون 44 میلیارد ریال اعتبار در اختیار 
استان قرار گرفته که توسط ۲ بانک رفاه و توسعه 

تعاون، تجهیز و اقدام می شود.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
گفت: ســند ملی کار شایســته و سیاست های 
اشتغال مبتنی بر آن در قالب ۹ راهبرد در جلسه 
مورخــه ۲۹/ ۰۲/ ۹۸  هیــات دولت به تصویب 

رسیده و جهت اجرا به استان ها اباغ شده است.
وی افزود: اشتغال محور کردن سیاست های پولی، 
مالی، تجاری و اســتفاده از ابزارهای حمایتی و 
تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود 
فضای کســب و کار، بهسازی نظام تامین مالی 
کسب و کارهای ُخرد، کوچک، متوسط و نوین 
و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی با هدف 
استقرار اطاعات فارغ التحصیان، توسعه اشتغال 
زنان با هدف افزایش نرخ مشارکت زنان، ایجاد 
اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به 
گروه های کم برخوردار و مناطق روستایی، توسعه 
مشاغل سبز معطوف به تعیین تکلیف پسماندها 
و بازیافت الکترونیکی آن ها، ایجاد ساز کارهای 
الزم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی 

در حوزه قانون کار و توســعه و سرمایه گذاری 
معطوف به نیروی کار و طرح های کار عمومی، 

راهبردهای ۹ گانه این سند است.
یوسفی اظهار داشت: ایجاد و توسعه فرصت های 
اشــتغال مولــد، برخــورداری از حمایت های 
اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت 
گفت وگوهای اجتماعی از محورهای اصلی کار 

شایسته بر مبنای این سند است.
فرنشــین ارتباطات و فناوری اطاعات استان 
زنجان نیز با اشــاره به نقش فناوری اطاعات 
در تعریف فرصت های شــغلی، گفت: به ازای 
هر شغل سنتی که به واسطه فناوری اطاعات، 
منسوخ شــده ۲.۵ فرصت شغلی جدید ایجاد 
و جایگزین آن ها می شــود. وحید فرخی اظهار 
داشــت: تعداد اشتغال تعهد شده بخش فناوری 
اطاعات در ســال گذشته در استان، ۶۷۶ شغل 
بود که در پایان ســال، یک هزار و ۲۶4 شــغل 
ایجاد شد. وی خاطرنشان کرد: اشتغال تثبیت شده 
نیــز 4۳۸ نفر بود که مجموع، مشــاغل بخش 
فناوری اطاعات به یک هزار و ۷۰۲ شغل رسید.
فرخی افزود: از محل تسهیات اشتغال روستایی 

و عشایری، فراگیر و وام وجوه اداره شده وزارت 
ارتباطات در مجموع 4۷ میلیارد ریال تسهیات 

برای ایجاد اشتغال پرداخت شد.
این مســوول تصریح کرد: در سال گذشته ۲۵۲ 
درصد از برنامه های این اداره کل، محقق شــده 
است. فرخی اظهار داشت: سال گذشته یک هزار 
و ۷۳۷ امضای دیجیتالی در استان صادر شده که 
۶۶ درصد نسبت به یک هزار و 4۵ امضای سال 

۹۶ رشد داشته است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجــان نیز در خصوص علــت ارایه آمارهای 
مربوط به ســال ۹۵ در نشست ها، گفت: آمارها 
آناین نبوده و به شــیوه ســنتی است بنابراین 
ناچاریم از گزارش هــای عملکرد که حداقل ۲ 

سال با زمان کنونی فاصله دارند استفاده کنیم.
شهرام طهماسبی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
بخشــنامه مرکز آمار ایران که سال گذشته اباغ 
شــده در صورتی که دستگاه ها خود را ملزم به 
بارگزاری آمار در سامانه بدانند می توان اطاعات 
را بــا فاصله زمانی کم و یــا به صورت آناین 

پردازش کرده و آمار به روز ارائه داد.

رویه 2  

 دادســتان زنجان با اشــاره به اینکه 
خانواده، صنایع و به طور عام اشتغال درگیر 
موضوع مبارزه با موادمخدر اســت، تصریح  
کرد: این حوزه عرصه ای است که اگر کسی 
بخواهد با غفلت به آن نگاه کرده و برخورد 

کند، آن مجموعه دچار آسیب خواهد شد.
به گزارش ایســنا، حجت االســام محسن 
کرمی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با 
موادمخدر استان، اظهار کرد: مبحث اعتیاد و 
موادمخدر مقوله بسیار پیچیده و مهمی است 
و ابعاد بسیار گسترده ای از زندگی اجتماعی 

ما را درگیر خود کرده است.

دادستان مرکز استان زنجان با اشاره به اینکه 
خانواده، صنایع و به طور عام اشتغال درگیر 
موضوع مبارزه با موادمخدر اســت، تصریح  
کــرد: این حــوزه عرصه ای اســت که اگر 
 کســی بخواهد با مسامحه به آن نگاه کرده و 
 برخــورد کنــد آن مجموعه دچار آســیب 

خواهد شد.
کرمی با انتقاد از این موضوع که در بسیاری 
از حوزه هــا مقوله اعتیــاد و موادمخدر یک 
تعامل رفع تکلیفی و ســربازکنی دارد، ابراز 
کرد: نیازمند یاری و مساعدت همه نهادها به 

شکل سازمانی هستیم.

 دادستان زنجان:

غفلتدرمبارزهباموادمخدر
آسیبزااست

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد:

راهاندازیاشتغالخانگی
بااولویتمناطقکمترتوسعهیافته

رویه 1  

یک کارشناس اقتصاد:

دالر 11 هـزار تومانی
منطقی است

 رویه 2

 پرداخت ۷۲ میلیارد ریال 
 تسهیالت مشاغل خانگی در زنجان

 رویه 2

 نماینده عالی دولت در اســتان زنجان 
گفت: در باره پرداخت تسهیات برای اشتغال 
خانگی، شــغل های موثر و مناطق کمتر توسعه 

یافته در  اولویت باشد.
به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی در کارگروه 
مشــترک اشــتغال اســتان، با تاکید بر این که 
راهبردها و سیاســت های »ســند کار شایسته« 
باید بومی سازی شــود، اظهار کرد: باید بدانیم 
که راجع به موضوع اشتغال زنان و گفت وگوی 
اجتماعی چــه اقداماتی قرار اســت که انجام 
دهیــم ؛ در واقع کمیته رصد اشــتغال از جمله 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی باید این 
ســند را مدنظر قرار داده و در رابطه با اقداماتی 
که قرار است طی امسال عملیاتی شود، گزارش 

ارایه دهد.
اســتاندار زنجان بــا بیان این کــه کمیته رصد 
اشــتغال باید مردم را در جریان آزمون ترانسفو 
و استخدام ۱۵۰ نفر بومی، همچنین سرنوشت 
مصاحبه بــا 4۵۰ نفر برای اســتخدام در البرز 
ناب آرش قرار دهد، ادامه داد: در باره موضوع 
پسماند، همان 4۰ پروژه ای که در دست داریم 
خوب است. فقط باید حتما با تکیه بر جوانان 
باشــد و پروژه های اداره کل ورزش و جوانان 

مدنظر قرار گیرد؛ در واقع، کمیته رصد اشتغال 
باید این مساله را بررسی کند تا در نهایت پس 

از تایید از جانب سه کمیته، مصوب و عملیاتی 
شود. وی با تاکید بر این که در خصوص اشتغال 

خانگی و پرداخت تســهیات، بانک ها حتما با 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگ 

باشند، افزود: آماری که ارایه می شود باید کاما 
صحیــح و منطبق با یکدیگر باشــد. در حوزه 
فناوری اطاعات نیــز اقدامات خوبی صورت 
گرفته است ولی برای بهبود شرایط، باید هیات 
اندیشه ورزی ایجاد شــود و به همه پرسش ها 

پاسخ دهد.
حقیقی تصریح کرد: این که برخی تصور می کنند 
»فناوری اطاعات« برای نابودی مشــاغل آمده 
است، ناشی از فرهنگ اشــتباه است؛ در واقع 
»فناوری اطاعات« مشــاغل را هوشمند، نوین 
و پرســرعت می کند و حتی ممکن اســت که 
تعداد نیروهای انسانی نسبت به شیوه های سنتی 
افزایش یابد، بنابراین در گام اول »فرهنگ سازی« 
و در گام دوم »آموزش« باید مدنظر قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان خاطرنشان 
کرد: زنجانی ها در کشورهای پیشرفته صاحب 
فناوری هســتند ولی این که چرا از علم شــان 
چیزی به زنجان نمی رســد جای پرسش دارد. 
باید دنبال راهکاری باشــیم تا از توانمندی این 
افراد بهره مند شــویم. در این راستا باید گروه 
کارشناســی راه اندازی و عملیاتی شــود تا به 
تدریج مشاغل سنتی جای خود را به مشاغلی با 

قالب فناوری اطاعات بدهد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان تاکید کرد:

راهاندازیاشتغالخانگیبااولویتمناطقکمترتوسعهیافته
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رییس پلیس مواد مخدر استان زنجان:
7 باند تهیه و توزیع 

مواد مخدر در استان زنجان 
متالشی شد

 رییس پلیس مواد مخدر اســتان زنجان 
گفت: در راستای مبارزه با مواد مخدر یک هزار 
و 120 نفر در سطح استان زنجان دستگیر شدند.

به گــزارش موج رســا، ســعید بابایی رییس 
 پلیــس مواد مخدر اســتان زنجان با اشــاره به 
میزان کشــف انواع مواد مخدر در استان زنجان 
اظهار کرد: از ابتدای امسال بیش از 589 کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف و ضبط 

شده است.
وی با اشاره به اینکه میزان کشفیات مواد مخدر 
نسبت به مشابه سال گذشته کاهش یافته است 
عنوان کرد: بیشترین کشفیات مواد مخدر مربوط 
بــه تریاک بوده که بیش از 507 کیلوگرم بوده و 
بعد از تریاک مواد مخدر حشیش با بیش از 42 
کیلوگرم بیشترین کشفیات در استان زنجان بود.

رییس پلیس مواد مخدر اســتان زنجان با اشاره 
به انهدام 7 باند تهیه و توزیع مواد مخدر استان 
زنجان عنوان کرد: در راســتای مبــارزه با مواد 
مخدر یک هزارو 120 نفر در سطح استان زنجان 

دستگیر شدند.
وی با اشاره به اجرای طرح سه گانه در مبارزه با 
مواد مخدر در سطح استان افزود: طرحهای سه 
گانه شامل کنترل جاده ها، پاکسازی نقاط آلوده 
و ارتقای امنیت اجتماعی بوده که در سطح استان 
زنجان هر ســاله انجام می شود که امسال نیز در 

دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.
بابایی افزود: امســال 751 طرح در سطح استان 
در حوزه مواد مخدر اجرا شــده و همچنین در 
این حوزه 148 دســتگاه خودرو و 37 دستگاه 

موتورسیکلت توقیف شده است.
وی با اشاره به جداسازی آمار دستگیر شدگان در 
حوزه مواد مخدر افزود: در این حوزه از مجموع 
یک هزارو  120 نفر دســتگیر شده 25 نفر زن 
بودند که نســبت به سال گذشــته نیز 4 درصد 
افزایش یافته و یک هزارو 95 نفر نیز مرد بودند.

رییس پلیس مواد مخدر اســتان زنجان با اشاره 
به میانگین سنی دستگیر شدگان در حوزه مواد 
مخدر افزود: 384 نفر در بین ســنین 15 تا 30 
سال هســتند و 480 نفر در سنین 35 تا 45 نفر 
بوده و 220 نفر نیز در سنین 50 تا 60 و 36 نفر 

نیز در سنین 60 به باال بودند.

فرنشین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان:
۹7 نقطه پرتصادف دراستان 

شناسایی شده است
 فرنشین راهداری وحمل ونقل جاد ه ای 
استان زنجان گفت: دراســتان زنجان 97 نقطه 

پرتصادف شناسایی شده است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای استان زنجان، عبدالحسین 
علی اکبری افزود: دراســتان زنجــان 97 نقطه 
پرتصادف شناسایی شده است که 50 نقطه از آن 
دارای تصادفات عادی است که آشکارسازی آنها 
با نصب عالیم ایمنی صورت گرفته و 47 نقطه 
پرتصادف باقیمانده، بعنوان نقاط اولویت دار در 

دستورکارقراردارد.
وی با بیــان اینکه اداره کل راهــداری وحمل 
ونقل جاده ای استان زنجان جهت ارتقا و بهبود 
سطح ایمنی شبکه جاده ای استان بر روی نقاط 
پرتصــادف و رفع آنها توجه ویژه دارد، تصریح 
کرد: درســال 97 ســاماندهی واصالح 7 مورد 
نقاط پرتصادف درمحورهای مواصالتی استان با 
اولویت مسیرهای پرتردد دردستورکار قرارگرفت 
که برخی از آنها شــامل تعریض ورودی های 
هیــدج وصایین قلعه، اصــالح تقاطع زیرگذر 
ورودی شهرخرمدره، کمربندی ابهر- خرمدره، 
ســاماندهی تقاطع عمیدآباد، تقاطع ماه نشــان، 
تعریض نقاط پرحادثه درکیلومتر 15-7 ترانزیت 
زنجان - میانه، ایمن ســازی سه راهی طارم - 
 نیماور بیــش از 70 درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته اند.
فرنشــین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
زنجان افزود: نقاط پرتصادف درمرحله نخست 
از طریــق نصــب عالیم ایمنی آشکارســازی 
می شــوند که از 47 نقطه پرتصادف اســتان که 
مطالعه و بررســی آنها صورت گرفته است، 11 
مورد شامل نقاط موجود در آزادراه ها، جاده های 
ترانزیتــی، محورهــای اصلی وفرعــی بعد از 
برگزاری چهارمرحله مناقصه با اعتباری بالغ بر 
یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار دردست 

انجام است.
علی اکبری ابراز کرد: درصدد هســتیم امســال 
افزون براتمام پروژه های باقی مانده سال گذشته، 
تعریض، ساماندهی و رفع نقاط پرتصادف در سه 
راه سلطانیه- قیدار- همدان به طول 7 کیلومتر، 
جاده شــریف آباد -نورین به طول 2 کیلومتر، 
ساخت تقاطع غیرهمسطح دانشگاه زنجان را نیز 
درصورت تخصیص و دریافت اعتبارات کافی 

شروع و یا به اتمام رسانیم.
فرنشــین راهداری وحمل ونقل جاده ای استان 
زنجان با اشاره به آمار تصادفات جاده ای استان 
گفت: بررسی آمارها نشان می دهد 74 درصد از 
تصادفات تحت تاثیر عامل انســانی ،16 درصد 
عامــل راه و10 درصد عامل وســیله ترابری و 

شرایط محیطی قراردارد.

خبـر

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد:

سنجش نمک 
نانوایی های زنجان 
با دستگاه شور سنج

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات درمانی استان زنجان گفت: با استفاده 
از دستگاه شور سنج میزان نمک استفاده شده 

در نانوایی های زنجان بررسی می شود.
محمــد رضــا صایینــی در گفــت و گو با 
خبرنگارموج رســا، اظهار داشت: سند تغذیه 
و امنیت استان زنجان با برش شهرستانی تهیه 

شده است و به زودی رونمایی می شود.
وی از رونمایی ســند جامع ســالمت استان 
 زنجــان در ســال 98 خبرداد و گفــت: این

ســند به عنوان ســندی ماندگار برای اســتان 
محســوب می شــود که با حضور مسووالن 

رونمایی می شود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: در بررسی ها 
در سطح استان میزان پرفشاری خون در افراد 

باالی 30 سال در زنجان 21 درصد است.
 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی اســتان زنجان با بیان اینکه با 
تکرار این طرح ممکن است این عدد افزایش 
یابد، افزود: هنوز آمار کشــوری ارایه نشــده 

است.
صائینی با اشــاره به شــرکت 620هزار نفر در 
اســتان زنجان در طرح غربالگری فشار خون، 
بیان داشت: این طرح در دو سامانه  ثبت شده 

است.
وی با بیان اینکه این طرح در دو سامانه سیب در 
مراکز بهداشتی و درمانی و سامانه تیم های ثابت 
و سیار ویژه فشار خون ثبت می شد، افزود: این 

امر موجب اختالف آماری شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: 50 درصد افرادی 
که مراجعه کردند، تحت درمان بوده و فشــار 
خون کنترل شــده داشتند، افزود: استان زنجان 
در این زمینه از نظر بهتر بودن شاخص جایگاه 

کشوری زنجان دارای رتبه دوم است.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات درمانی استان زنجان  با اشاره به بحث 
شــور بودن نان در زنجان،خاطرنشان کرد: در 
بحث ســنگگ میزان سبوس گیری این نان در 

زنجان زیر 10 درصد است.
صایینی با بیان اینکه از طریق دســتگاه شــور 
ســنجی نانوایی های استان بررسی می شوند، 
افزود: با این دســتگاه در سر صحنه می توان 

شوری را سنجش کرد.
وی گفت: برخــی از نانوایی ها برای افزایش 
قــوام نــان نمک اضافــه می کنند کــه برای 
جلوگیری ازاین موضوع شــور سنجی انجام 

می شود.
این مسوول بیان داشت: با نانوایی هایی که از 
نمک برای قوام دادن به نان اســتفاده می کنند، 

برخورد می شود.

فرنشین دامپزشکی استان زنجان:
کاالی ثبت نشده 

در سامانه جامع انبارها
احتکار محسوب می شود

 فرنشــین دامپزشکی اســتان زنجان بر 
بایســتگی ثبت کاال در ســامانه جامع انبارها 
تاکید کرد و گفت: کاالی ثبت نشــده، احتکار 

محسوب  می شود.
محمدباقر حاج کاظمی در گفت وگو با ایســنا،  
اظهار کرد: همه اشــخاص حقیقی، حقوقی و 
بهره برداران دام، طیور، آبزی و زنبور، همچنین 
تعاونی هــا، کارخانجات تولید خــوراک دام، 
طیــور و آبزیان که کاالیی را خرید و فروش و 
یا انبار می کنند، باید مشخصات دقیق انبارهای 

خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
این مســوول ادامه داد: بر اساس طرح سامانه 
جامع انبارها که از ابتدای آبان ماه ســال 1395 
به صورت سراســری ابالغ شــده است، همه 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی کــه کاالیی را 
خرید و فروش و انبار می کنند باید نشــانی و 
مشــخصات دقیق انبارهای خود را در سامانه 
جامع انبار و مراکــز نگهداری کاال ثبت کنند، 
در غیر این صورت احتکار محسوب می شود.

وی افزود: اگر بازرسان در بازرسی های نوبه ای 
خود کاالیی را که ثبت نشــده است، مشاهده 
کنند، آن را به عنوان کاالی احتکار شــده تلقی 
کرده و پس از تشکیل پرونده تخلف، صاحب 

کاال را به مراجع قانونی ارجاع خواهند داد.
حاج کاظمی با اشاره به این که منظور از انبارها 
و مراکز نگهــداری کاال، همه مراکز بارگیری، 
تخلیه ، نگهداری یا ذخیره ســازی کاال اســت، 
تصریح کرد: این مراکز در حوزه کشاورزی و 
دامپروری، واحدهای پرورش طیور، دام سنگین 
و سبک، استخرهای پرورش ماهی، سیلوهای 
ســردخانه ها،  فلــه،  محصوالت  نگهــداری 
کشــتارگاه های دام و طیور، کارخانجات تولید 
خوراک دام، طیور، آبزیان، کارخانجات تولید 
سوســیس و کالباس و صنایع تولید کود و سم 

را شامل می شود.
فرنشین دامپزشکی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: هر مکان و مرکزی که کاال در آن نگهداری 
و یا از آن وارد و خارج می شود باید در سامانه 

به نشانی www.nwms.ir ثبت شده باشد.

خبـر نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

بیشترموانعکسبوکاربهمسایلداخلیبازمیگردد
 نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شورای اسالمی گفت: عمده موانع کسب و 
کار در کشورمان به مسائل داخلی باز می گردد که 

بسیار بدتر از تحریم های خارجی است.
فریدون احمدی در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا 
گفــت: بر این پایه می توان گفــت که اگر عوامل 
خارجی نقش 30 درصــدی در موانع موجود در 
کســب و کار کشورمان داشته باشــد، 70 درصد 
باقیمانده به عوامل داخلی و خود تحریمی مربوط 

می شود.
وی افزود: یکی از موانع اصلی کسب و کار، سیستم 
اداری و بروکراسی، طوالنی بودن و پیچیدگی نظام 
اداری، نقدینگی )ســرمایه در گــردش( و بدهی 

واحدهای تولیدی به بانک های عامل است.
احمدی، علل دیگر موانع کســب و کار در کشور 
را مشــکل تأمین مواد اولیه مــورد نیاز واحدهای 
تولیــدی، مســایل ارز برای واردات مــواد اولیه، 
قطعات و تجهیزات دستگاه های صنایع و بخشی 
دیگر به مشخص نبودن سیاست های تجاری برای 

افراد فعال در حوزه صادرات و واردات است.
این نماینده مجلس شــفاف نبودن نظام ارزبری و 
چگونگی سیاست های ارزی را از دیگر مشکالت 
این حوزه خوانــد و ادامه داد: مدیریت بنگاه های 

دولتی نیز از دیگر موانع محسوب می شود.

وی اضافه کرد: یکی از مشــکالت اصلی فضای 
کســب و کار کشــور مدیریت دولتی اســت در 
جاهایــی دولت رقیب بخــش خصوصی بوده و 
سیستم دولتی سرویس دهنده این بخش است که 

از آنها خدمات و مواد اولیه دریافت می کند.
احمدی افــزود: به دلیل ناکارآمدی اقتصاد دولتی، 
فضای و کسب و کار بخش خصوصی نیز متأثر از 
این مساله بوده و وضعیت چندان خوبی ندارد و از 

طرفی تحریم ها نیز بسیار اثرگذار است.
راهی جز مقاومت در کشور نیست

نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: شــوربختانه هنوز در 
شرایط کنونی کشورمان آنگونه که باید و شاید این 
فرهنگ نهادینه نشــده است که هیچ راهی به جز 

مقاومت وجود ندارد.
وی اضافه کــرد: در این میان رهبر معظم انقالب 
فرمودند کــه مذاکره نمی کنیــم و جنگی نیز رخ 
نخواهد داد و راه حل ســوم موضوع مقاومت را 
مطرح کردند که این مهــم به معنای بی اثر کردن 
تحریم های دشــمن، رونق تولیــد و بهبود فضای 

کسب و کار است.
احمدی افزود: باید توجه داشــت که این فرمایش 
مهم رهبری در کشورمان در بین مسئوالن نهادینه 
نشده و بنابراین تنها راه نجات مقاومت است، که 

بــا این کار می توان تولید را رونق و خدمات را در 
کشور توسعه داد.

وی اظهار داشــت: پیچیدگی نظــام اداری، بازی 
بانک هــا در برابــر واحدهای تولیــدی ربطی به 
تحریم های اعمال شــده کشــور نــدارد و خود 
تحریمی داخلی به مراتب بسیاربدتر از تحریم های 

آمریکاست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشت: در شرایط کنونی نمی توان 
تسلیم دشمن شــد و بنابر فرامین رهبری باید راه 
مقاومــت را در پیش گرفت که مجموعه اقداماتی 
هماهنگ، منسجم می تواند به ناکارآمدی تحریم های 

دشمن منتهی شود.
وی بابیان اینکــه شــوربختانه برخی ها موضوع 
مقاومت مد نظر رهبری را جدی نگرفته اند، اضافه 
کرد: رونق تولید به معنای آن است که بانک ها در 
خط مقدم باشند، نظام اداری بیش از گذشته روان 
شــده و از واحدهای تولیدی حمایت های الزم را 

انجام دهند.
احمدی افزود: از طرفی باید امنیت سرمایه گذاری 
داخلی در کشــور را تأمین کرد و با توجه به اینکه 
در شرایط کنونی راه سرمایه گذاری خارجی بسته 
شــده، بهترین راه حل این است که برای این نوع 
سرمایه ها فرش قرمز پهن و فضاهای مورد نیاز این 

حوزه را بیش از گذشته تلطیف کنیم.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: در 
زمان کنونی و شرایط حاکم بر کشور، اولویت در 
این است که سرمایه های داخلی جذب و به سمت 
رونق تولید و فضای کسب و کار جهت دهی شود.
نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شورای اســالمی یادآورد: سرمایه های بی شماری 
در کشــور وجود دارد که می توان از آنها استفاده 
مطلوب را داشــت به شرط آنکه این اعتمادسازی 
الزم را انجام داد و در حوزه های یاد شده پیش برد.

 دادستان زنجان با اشاره به اینکه خانواده، 
صنایع و بــه طور عام اشــتغال درگیر موضوع 
مبارزه با موادمخدر اســت، تصریــح  کرد: این 
حوزه عرصه ای اســت که اگر کســی بخواهد 
با غفلــت به آن نگاه کــرده و برخورد کند، آن 

مجموعه دچار آسیب خواهد شد.
به گزارش ایســنا، حجت االسالم محسن کرمی 
در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
اســتان، اظهار کرد: مبحث اعتیــاد و موادمخدر 
مقوله بسیار پیچیده و مهمی است و ابعاد بسیار 
گسترده ای از زندگی اجتماعی ما را درگیر خود 

کرده است.
دادستان زنجان با اشاره به اینکه خانواده، صنایع 
و به طور عام اشــتغال درگیــر موضوع مبارزه 
با موادمخدر اســت، تصریح  کــرد: این حوزه 

عرصه ای است که اگر کسی بخواهد با مسامحه 
به آن نگاه کرده و برخورد کند آن مجموعه دچار 

آسیب خواهد شد.
کرمی با انتقاد از این موضوع که در بســیاری از 
حوزه هــا مقوله اعتیــاد و موادمخدر یک تعامل 
 رفع تکلیفی و سربازکنی دارد، ابراز کرد: نیازمند 
یاری و مساعدت همه نهادها به شکل سازمانی 

هستیم.
وی گفت: من اگر معتاد متجاهر در محله ای ببینم 
مسوول کالنتری آن حوزه را مسوول می دانم، در 
این حوزه نیازمند آمار ســلبی هستم یعنی باید 

صفر باشد.
کرمی با ابراز شــوربختی از این موضوع که آمار 
دزدی در سطح استان بســیار باال است، افزود: 
عمده این موارد دزدی خرد بوده و بخشــی از 

آرامش مردم به خاطر این قضیه در خطر است.
وی تاکیــد کــرد: بــرای اجتنــاب از تکرار، 
موازی کاری و بــرای رعایــت اولویت ها باید 

هزینه ها مدیریت شود.
دادســتان زنجان با تاکید بر اینکه لیست جامعی 
از خانه پاتوق ها در سطح شهر تهیه شود، یادآور 
شد: ساماندهی این اماکن تاثیر بسیاری در مبارزه 

با موادمخدر دارد.
وی گفــت: عوارضی آزادراه زنجــان - تهران 
دارای نواقص است که می بایست در اسرع وقت 
اصالح شــود؛ چراکه گویا بــرای طراحی آن از 

قاچاقچیان مشورت گرفته شده است.
در ادامه این نشســت، رئیس پلیــس مبارزه با 
موادمخدر استان زنجان با اشاره به اقدامات این 
نهاد در مبارزه با موادمخدر، اظهار کرد: در طول 

سال گذشته 1057 نفر دستگیر شده که این رقم 
در سال 98 از آغاز تاکنون 1120 نفر بوده است.
وی با اشــاره به جمع آوری معتادان در اجرای 
طرح هــا، عنوان کــرد: 540 نفر در طول ســال 
گذشــته 590 نفر از اول سال تاکنون جمع آوری 

شده اند.

 دادستان زنجـان:

غفلت در مبارزه با موادمخدر، آسیب زا است

 یک کارشــناس اقتصاد گفت: با توجه به 
عوامل و دالیل اقتصادی، نوسان نرخ دالر در قیمت 
11 هــزار و 200 تا 11 هــزار و 500 تومان قابل 

پیش بینی است.
محمد دالمن پور در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
دالیل کاهش قیمت دالر در هفته های اخیر، اظهار 
کرد: قیمت  در بازارهای اقتصادی تحت تاثیر نیروی 
عرضه و تقاضا بوده و این دو نیرو تعیین کننده قیمت 

تعادلی بازار است.
 این کارشــناس مســایل اقتصادی ادامــه داد: در
زمینه کاهش تقاضــای دالر و دیگر ارزهای معتبر 
چند دلیل می تواند وجود داشــته باشد که یکی از 
دالیل، کاهش تقاضای ســفته بازی و ســوداگرانه 
نســبت به دالر و دیگر ارزهای معتبر است که این 
مهم به دلیل نزدیک شــدن قیمت بازار آزاد و ارز 
نیمایی ناشی از سیاست بانک مرکزی است و سبب 
شده که جذابیت ســفته بازی کاهش و سوداگران 
دیگر عالقه ای برای حضور در این بازار نداشــته 

باشند.
وی کاهــش واردات را عامل دیگری برای کاهش 
تقاضای دالر دانست و افزود: تبعا به دلیل افزایش 
قیمــت دالر و افزایش قیمت تمام شــده کاالهای 
وارداتی، قدرت خرید خانوار برای خرید این نوع 
از کاالهــا کاهش یافته و از آنجایی که بخشــی از 
کاالهای وارداتی به کشور، کاالهای مصرفی است 
که گاهی مشابه داخلی آن نیز وجود دارد، می    تواند 

به فرصتی برای رونق تولید داخلی تبدیل شود.
دالمن پــور تصریح کرد: کاهــش تقاضای دالر به 
دلیل افزایش قیمت تمام شــده کاالهــای واردتی 
جای تاسف نیز دارد که آن به دلیل افزایش قیمت 
تمام شده کاالهای وارداتی اساسی، تکنولوژی، دارو 
و... است و این اتفاق خانوارهایی را که برای تامین 
نیازهای خود از قبیل دارو و یا دیگر کاالهای اساسی 
نیازمند کاالی خارجی هســتند، با مشکل مواجه 
می شوند و هم در بخش تولید نیز برای تامین مواد 
اولیه و کاالی واسطه ای به بازارهای خارجی هستند، 

با مشکل مواجه می شوند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: دلیل سوم کاهش 
تقاضای دالر، محدود شــدن فعالیت کارت هایی 
اســت که در خارج از کشــور فعال بوده و روند 
خروج سرمایه از کشــور را آسان می کنند که این 
مهم با سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته 
است، امکان خروج سرمایه کم شده است. همچنین 
کاهش تقاضای ارز مسافرتی، ارز دانشجویی، ارز 
برای کاالی لوکــس خارجی و... از چرخه تقاضا، 
دلیلی دیگر برای کاهش تقاضا و قیمت دالر است.

وی با اشــاره به عرضــه دالر و تاثیر آن در کاهش 
قیمت، عنوان کــرد: در بخش عرضــه نیز بانک 
مرکزی در مواقعی با تزریق ارز به بازار از هیجانات 
جلوگیری کرده ولی فشار بانک مرکزی به بازگشت 

ارز صادراتی بازرگانان به کاهش قیمت دالر دامن 
زده است.

دالمن پور، اعالم نــام 150 نفر از دریافت کنندگان 
ارز دولتی به میزان 4 میلیارد دالر که ارز حاصل از 
صادرات را به کشور وارد نکرده اند، به قوه قضاییه 
را دلیلی بر کاهش قیمت دالر دانست و گفت: نیاز 
صادرکنندگان به نقدینگی برای تولید نیز سبب شد 
که ارز صادراتی به چرخه بازار وارد شــود و این 

افزایش عرضه ســبب کاهش قیمت 
دالر در بازار شــد. همچنین 

رونــق بازارهای موازی 
سرمایه گذارانی  برای 

که به دنبال افزایش 
ی  ر و آ د ســو
 ، هســتند
سرمایه گذاران 
به  متقاعد  را 
در  حضــور 
بازارها  ایــن 
اســت.  کرده 

نمونه،  بــرای 
اولیــه  عرضــه 

اوراق  بــورس  در 
بهــادار نیــز توجــه 

ســرمایه گذاران را به این 
بازار جلب کرده و اقدام به عرضه 

ارز در اختیار خود جهت ورود به بورس 
اوراق بهادار کرده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی، در رابطه با پیش بینی 
برای نرخ آتی دالر، اظهار کرد: برای پیش بینی های 
اقتصادی، متغیرهای اقتصادی مورد بررســی قرار 
می گیــرد و در بازارهایی که صرفا عوامل و متغیر 
اقتصادی دخیل هستند، پیش بینی دقیق تر است ولی 
وقتی عوامل غیراقتصادی در بازار سایه انداخته و 
وزن می گیرد، پیش بینی سخت شده و از آنجایی که 
بازار ارز جزو بازارهایی است که تحت کنترل است، 
بنابراین پیش بینی در این بازار تقریبا غیرممکن است.
وی افزود: معموال نرخ ارز معادل تفاضل نرخ تورم 
دو کشــور مورد نظر افزایــش می یابد. به عبارت 
دیگر اختالف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد 
اقتصادی منجر به تورم می شود و معادل آن ارزش 
پول ملی کاهش می یابد و از آنجایی که رابطه بین 
ریال و دالر در بحث مدنظر است، بنابراین از سویی 
دیگر مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد 

اقتصادی آمریکا نیــز می تواند ارزش پول ملی آن 
کشور را کاهش و یا افزایش دهد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در شش سال گذشته 
رشــد نقدینگی دالر 3 درصد بیشتر از نرخ رشد 
واقعی اقتصاد آمریکا بــوده و به عبارت دیگر در 
شش سال گذشته این کشور 3 درصد نرخ تورم را 
تجربه کرده است و در ایران هم همین مابه التفاوت 
یعنی 25 درصد نرخ رشــد نقدینگی از نرخ رشد 
واقعی اقتصاد بیشــتر بــود و اگر 22 
بین نرخ تورم  تفاوت  درصد 
در  خارجی  و  داخلــی 
نظــر گرفته شــود، 
که  گفت  می توان 
در شــش  باید 
سال گذشته به 
متوسط  طور 
ســال  هــر 
درصــد   22
در  دالر  نرخ 
کشور افزایش 
پیدا می کرد که 
این مهم ســبب 
شکاف 3.4 برابری 
بین دو نرخ در کشور 
شده اســت، یعنی در در 
شش سال گذشته که دالر 3300 
تومان بوده، این عدد به 3.4 ضرب شود، 

عدد 11 هزار و 200 تومان به دست می آید.
دالمن پور  تصریح  کرد: اگر فرض شود که هیجانات 
ناشی از تحوالت سیاسی در منطقه در حال کاهش 
باشــد، انتظار می رود نرخ دالر به 11 هزار و 200 
تومان کاهش یابد و اگر این هیجانات وزن و اهمیت 
بیشتری پیدا کند، دوباره بازار ارز به سمت کاهش 
قیمت پیش رفته و امکان رسیدن به نرخ های پایین تر 
نیز وجود دارد. البته امکان تحقق آن پایین اســت؛ 
چراکه در اقتصاد ایران همواره یک چسبندگی رو به 
پایین قیمت ها وجود دارد و کاهش قیمت ها آسان و 
راحت نبوده و این در حالی است که افزایش قیمت 

به راحتی اتفاق می افتد.
وی بــا بیان اینکه اگــر اتفاق ویــژه ای در حوزه 
مسایل سیاســی منطقه رخ ندهد و بانک مرکزی 
بتواند سیاست های درستی را که در پیش  گرفته به 
سرانجام برساند، ثبات 11 هزار و 200 تا 11 هزار 
و 500 تومانی در نرخ دالر پیش بینی می شود، مگر 

تنش یا خبر و اتفاق ویــژه بازار را از حالت ثبات 
خارج کند و بازار به دست سوداگران و سفته بازان 
بیافتد و جهش قیمتی را شــاهد باشیم که این مهم 
خارج از محدوده پیش بینی اقتصادی است، گفت: 
اگــر جهش ناگهانــی قیمــت ارز، کاهش ارزش 
پول ملی و اختالالت در بازارهای پولی ناشــی از 
سفته بازی توسط بانک مرکزی کنترل شود، شاهد 
افزایش ارزش پول ملی، کاهش نرخ ارز و افزایش 

ثبات در بازارهای پولی خواهیم بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر حمایت 
از سیاست های بانک مرکزی، یادآور شد: اگر بانک 
مرکزی بتواند سیاست های خود را که در کوتاه مدت 
نتایج مثبتی داشته با سیاست های بلندمدت همراه 
کند، شــاهد ادامه ثبات در بازار ارز خواهیم بود و 
باید توجه داشت که در حال حاضر بانک مرکزی 
توانســته اعتباری را در بازارهــای پولی و مالی به 
دست آورد و با کمک دولت اقدامات بلندمدت در 
جهت کنترل نقدینگی داشته باشد و دولت نیز در 
جهت رشــد اقتصادی برنامه داشته باشد؛ به مرور 
شــاهد کاهش تورم و کاهش نوسانات در نرخ ارز 

خواهیم بود.
این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه کشور در جنگ 
اقتصادی قــرار دارد، افزود: با وجود این شــرایط 
اقتصادی سخت، بانک مرکزی توانسته اعتبار و توان 
الزم را برای کنترل بازار از خود نشــان دهد و باید 
این اقدامات کوتاه مدت با سیاســت های بلندمدت 
عجین شود تا شاهد ثبات قیمت های ارز باشیم و 
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که 
کشور ناگزیر است اگر ساالنه 22 درصد اختالف 
نرخ تورم داخلی و خارجی را تجربه می کند، معادل 
همــان مقدار نرخ ارز را تغییر دهد که اگر این مهم 
اتفاق نیافتد و با سیاســت های نرخ دالر ثبات نگه  
داشته شود، همانند فنری رفته رفته نرخ ارز منقبض و 
جمع تر شده و زمانی می رسد که دیگر بانک مرکزی 
توان کنترل این نرخ را ندارد و بازار با یک خبر دچار 

تنش جدی و جهش قیمتی می شود.
دالمن پــور افزود: باید واقعیت های اقتصادی را هر 
چند هم که تلخ باشــد، پذیرفت و اگر این داروی 
تلخ )تغییر نــرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و 
خارجی( به مرور زمان پذیرفته نشود، پس از مدتی 
اقتصاد نیازمند جراحی ســختی می شود که تبعات 
بســیاری را برای اقتصاد و مردم به همراه خواهد 

داشت.
این اقتصاددان خاطرنشــان کرد: امیدوار هستیم در 
این جنگ اقتصادی همچون جنگ تحمیلی هشت 
ســاله، همراهی همه آحاد جامعه با سیاست های 
صحیح دولت مردان و سیاست گذاران اقتصادی و 
نهادهای پولی و مالی بتوانیم بر مشکالت اقتصادی 
جامعــه فایق آمده و شــاهد روزهای بهتری برای 

معیشت و رفاه مردم باشیم.

یک کارشناس اقتصاد:

دالر 11 هزار تومانی، منطقی است



3
آگهی

چهار شنبه 2 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 357 / سال دوم

1- موضوع مناقصه : نگهداری ، راهبری و بازسازی  تاسیسات شبکه کابل و هوایی  وکلیه امور مربوط  به سالن دستگاه ، نیرو 
و تأسیسات ،MDF و نظافت و خدمات وتلفن های همگانی ماهنشان  با مصالح و مرکز تلفن شهرک صنعتی منطقه انگوران با 

مصالح به تعداد 100 شماره کارکن به همراه شبکه کابل هوایی و زمینی از شهر ماهنشان تا شهرک به طول 65 کیلومتر
2- شماره مناقصه : مناقصه عمومی 11-5-98- م

3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 2.200.000.000 ریال

5- شرح عملیات : نگهداری ، راهبری و بازسازی  تاسیسات شبکه کابل و هوایی  وکلیه امور مربوط  به سالن دستگاه ، نیرو 
و تأسیسات ،MDF و نظافت و خدمات وتلفن های همگانی ماهنشان  با مصالح و مرکز تلفن شهرک صنعتی منطقه انگوران با 

مصالح به تعداد 100 شماره کارکن به همراه شبکه کابل هوایی و زمینی از شهر ماهنشان تا شهرک به طول 65 کیلومتر
6- محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 

104( - آقای هادی - شماره تماس 02433122137- فاکس 02433456010 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخه 98/05/08   

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 160.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 
نزد بانک ملت قابل واریز در تمامی شعب با شماره شناسه 2104198784277 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی و با حضور برادران چاووشی و موسوی برگزار خواهد شد.
10- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 90.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه 
معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در تمامی شعب با شماره شناسه 

2104198785205 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی می باشد.
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت 
مخابرات استان زنجان

13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز شنبه مورخه 98/05/19
14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 98/05/20 ساعت 8/30 صبح - دفتر اداره پشتیبانی و تدارکات

15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :
    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(

    WWW.TCITIP.COM -2  )سایت شرکت مخابرات ایران(

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایتهای فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانی بوده و متقاضیان شرکت 
در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت 

مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره  مندرج در این آگهی فاکس نمایند.
شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها، پاکت ها را به 
صورت دربسته و ممهورشده به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی : زنجان، جاده گاوه زنگ، مجتمع 

ادارات، کدپستی 4513733581 ارسال نمایند.

رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان) اداره پشتیبانی و تدارکات(

1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی  - شهرک کالسیمین
2- شماره مناقصه : تجدید مناقصه عمومی 6-4-98- م

3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 2.658.969.600 ریال

5- شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی  - شهرک کالسیمین
6- محل تحویل اسناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 106( - آقای رضایی - 

شماره تماس 02433122132 
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخه 98/5/14   

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 160.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز 
در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198788267 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی برگزار خواهد شد..
10- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 110.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی 
به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104197706267 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین 

شده بانکی می باشد.
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان
13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز شنبه مورخه 98/5/26

14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخه 98/5/27 ساعت 8 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات
15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :

    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(
    WWW.TCITIP.COM -2  )سایت شرکت مخابرات ایران(

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایتهای فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانی بوده و متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی در 
مهلت مقرر ضمن واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره  مندرج 

در این آگهی فاکس نمایند.
شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهورشده 

به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی : زنجان، جاده گاوه زنگ، مجتمع ادارات، کدپستی 4513733581 ارسال نمایند.

رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان) اداره پشتیبانی و تدارکات(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول و تاسیسات 
) سند رهنی ( پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۰۲۰

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۰۲۰ ششدانگ پنج قطعه زمین به پالک های ثبتی ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و 
۳۴۳ و ۳۴۴ فرعی از ۶۸ اصلی بخش هفت زنجان به نشانی جاده زنجان - فرودگاه ، شهرک صنعتی شماره یک 
) علی آباد ( - خیابان آبان - نبش خیابان آبان دو بابت وام اعطایی به مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی اشراق 
زنجان ) شرکت فوالد صنعت زنجان ( سهامی خاص و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۶۹۳۹ و باستناد سند مشارکت 
مدنی شماره ۴۱۶۴ - ۲۵ آبان ۸۴ دفتر ۳۴ زنجان و اسناد متمم رهنی ۳۴۴۰۲ و ۳۸۶۱۶ و ۲۵۹۶۲ و ۱۷۵۹۹ و 
۱۱۰۹۳ همان دفترخانه در قبال چهارده میلیون و هفتاد و یک هزار و دویست یورو نسبت به پالک ۶۸/۱۴۷ اصلی 
بخش هفت زنجان ) و بموجب صورت مجلس تفکیکی ۱۰۱۸۱ - ۲۵ اردیبهشت ۷۴ ( با فروعات ششدانگ پنج 
قطعه شماره های ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ فرعی در رهن بانک تجارت زنجان قرار گرفته است. و بعلت عدم 
ایفای تعهد منجر به صدور اجراییه تحت کالسه ۹۷۰۰۰۲۰ گردید . ) موضوع الزم االجرا برابر تقاضانامه بانک نسبت 
به مبلغ ۳۱/۰۹۱/۹۴۷/۰۱ یورو و برابر پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک زنجان حدود و مشخصات 
به شرح ذیل می باشد: سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱  اصلی بخش هفت زنجان به 
نام شرکت شهرکهای صنعتی زنجان ذیل ثبت ۳۱۳۰ صفحه ۱۷۳ دفتر ۳۲ صادر و تسلیم گردیده و بموجب صورت 
مجالس متعددی منجمله صورت مجلس مذکور به قطعات عدیده ای تفکیک گردیده و فروعات ۳۴۰ الی ۳۴۴ فرعی 
جز قطعات تفکیکی بوده که تاکنون نسبت به قطعات تفکیکی فوق سند مالکیت صادر نگردیده است حدود و مساحت 

قطعات تفکیکی به شرح ذیل است : 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱/۳۴۰  اصلی بخش هفت زنجان به مساحت ۳۵۱۱/۲۰ 
مترمربع و به حدود اربعه  شماال : بطول ۹۲/۴۰ متر به پالک ۳۳۹ فرعی - شرقا : بطول ۳۸ متر درب و دیواریست به 

خیابان ۱۸/۵ متر - جنوبا : بطول ۹۲/۴۰ متر به پالک ۳۴۱ فرعی غربا: بطول ۳۸ متر به خیابان ۳۰ متری 
۲- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱/۳۴۱  اصلی بخش هفت زنجان به مساحت ۶۸۹۳/۰۴ 
مترمربع و به حدود اربعه  شماال : بطول ۹۲/۴۰ متر به پالک ۳۴۰ فرعی - شرقا : بطول ۷۴/۶۰ متر درب و دیواریست 

به خیابان ۱۸/۵ متر - جنوبا : بطول ۹۲/۴۰ متر به پالک ۳۴۲ فرعی غربا: بطول ۷۴/۶۰ متر به خیابان ۳۰ متری 
۳- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱/۳۴۲  اصلی بخش هفت زنجان به مساحت ۴۴۹۹/۸۸ 

مترمربع و به حدود اربعه 
شماال : بطول ۹۲/۴۰ متر به پالک ۳۴۱ فرعی - شرقا : بطول ۴۸/۷۰ متر درب و دیواریست به خیابان ۱۸/۵ متری 
- جنوبا : اول بطول ۳۷/۲۱ متر پی به پی پالک ۳۴۳ فرعی دوم بطول ۵۵/۱۹ متر پی به پی پالک ۳۴۴ فرعی غربا: 

بطول ۴۸/۷۰ متر به خیابان ۳۰ متری 
۴- ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱/۳۴۳  اصلی بخش هفت زنجان به مساحت ۲۳۶۸/۹۴ 

مترمربع و به حدود اربعه 
شماال : بطول ۳۷/۲۱ متر پی به پی پالک ۳۴۲ فرعی - شرقا اول بطول ۵۹ متر پی دیواری است به خیابان ۱۸/۵ 

متری دوم پخی است بطول ۷/۷۰ متر به خیابان  -  غربا: بطول ۶۴ متر پی به پی پالک  ۳۴۴ فرعی
۵-  ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۶۸/۱۴۷/۱۷۱/۳۴۴  اصلی بخش هفت زنجان به مساحت ۳۵۰۰/۱۶ 

مترمربع و به حدود اربعه 
شماال : بطول ۵۵/۱۹ متر پی به پی پالک ۳۴۲ فرعی - شرقا : بطول ۶۴ متر پی به پی پالک ۳۴۳ فرعی - جنوبا: 
اول بطول ۴۷/۱۹ متر جای درب و دیواریست به خیابان ۱۸/۵ متری دوم پخی است بطول ۱۱/۳۱ متر به خیابان 

غربا: بطول ۵۶ متر پی دیواریست به خیابان می باشد.
و بنا به اعالم کارشناس رسمی مساحت کل عرصه تجمیعی ۵ پالک مذکور به مساحت ۲۰۷۷۳/۲۲ مترمربع و حدود 

عرصه با محل مطابقت دارد.
اعیانی : اعیانی های احداثی در پالک های موصوف عبارتند از: ۱- ساختمان سوله اصلی ۲- ساختمان سوله در حال 
ساخت ۳- اتاق کوره ۴- اتاق CCM و ۵- آزمایشگاه ۶- ساختمان نگهبانی ۷- ساختمان پست برق ۸- ساختمان 

پست گاز ۹- دیوار کشی و محوطه سازی.
۱- ساختمان سوله اصلی کارخانه : سوله اصلی کارخانه به دهانه ۴۰ متر با دو دهنه متصل به آن با پایه های مشترک 
به دهانه های ۲۴ و ۱۲ متر به مساحت حدودا ۸۳۴۰ مترمربع و با اسکلت سوله فلزی کارخانه ای با پایه های جرثقیل 
خور به ارتفاع پایه ۱۶/۵۰ متر و ارتفاع راس ۱۸/۵۰ متر و سقف شیبدار با شیب دو طرفه - دیوارهای محیطی شمالی 
غربی تا ارتفاع ۸۰ سانتیمتر و دیوار ضلع شرقی تا ارتفاع ۲/۶۰ متر به صورت دو رو نما با آجر سفال و مابقی ارتفاع تا 
زیر سقف از ورق کرکره ای رنگی و دارای ۱ درب ریلی و فاقد کف سازی ) خاکی است ( بوده و پوشش سقف از ورق 

کرکره ای رنگی می باشد. در داخل سوله اتاق مدیریت و کنترل به مساحت ۳۲۴ مترمربع موجود می باشد.
۲- اتاق کوره : در داخل سوله دو اتاق کوره احداثی به مساحت ۱۴۸/۴ و ۱۵۶ مترمربع با اسکلت دیوار آجری با نمای 

سیمانکاری و سقف بتنی احداث گردیده است.
اتاق CCM: با دیوار آجری ۱۲۰ متر مربع با دیوار آجری و سقف بتنی احداث گردیده است و و دارای کانال به ابعاد 

۵/۳۰ × ۲۶ به عمق ۳ متر و دیوار آجری و پالستر سیمانی و سقف بتنی در داخل سوله احداث گردیده است.
۴- سوله در حال ساخت : سوله در حال ساخت دارای دو دهنه متصل به هم، سوله اول به دهانه ۱۶ متری و سوله 
دوم به دهانه ۴۰ متری با یازده قاب با فواصل ۶ متری به مساحت حدودا ۳۶۹۶ متر مربع و با اسکلت سوله فلزی 
کارخانه ای با پایه های جرثقیل خور با سقف شیبدار با شیب دو طرفه - و در مرحله پایان اسکلت که قسمتی از الپه 

ها نیز انجام نشده است.
۵- آزمایشگاه : با اسکلت دیوار آجری و نمای سیمانی به مساحت تقریبی ۳۰ متر مربع با کف سرامیک و دیوار های 

کاشی کاری شده است.
۶- ساختمان نگهبانی : با اسکلت دیوار باربر و سقف طاق ضربی به مساحت حدودا ۴۵ متر مربع با یک متر بارانگیر 
محیطی و شامل اتاق نگهبانی و اتاق استراحت و سرویس بهداشتی می باشد با کف سنگ چینی و دیوارها اندود گچ و 
درب و پنجره خارجی فلزی و درب داخلی چوبی با روکش اچ دی اف و نمای ساختمان سنگ و عایق رطوبتی ایزوگام 

و دارای پیاده رو به عرض یک متر در دو ضلع ساختمان با فرش کف از موزاییک انجام شده است .
۷- ساختمان پست برق : با اسکلت دیوار آجری و به مساحت هر طبقه ۴۰ متر مربع و ارتفاع ۵/۴۰ متر با نمای 

سیمانی و درب فلزی احداث گردیده است.
۸- ساختمان پست گاز : با اسکلت سازه سبک با دیوار آجری تا ۱/۵۰ متر و مابقی ارتفاع نرده فلزی و به مساحت هر 

طبقه ۲۶ متر مربع و ارتفاع ۲/۵۰ متر احداث گردیده است.
۹- محوطه سازی و دیوار کشی محیطی و انشعابات : عرصه کارخانه تسطیح رگالژ شده و فاقد روسازی و محیط 
کارخانه دارای دیوار کشی و نرده فلزی و پی سنگ الشه در اضالع شمالی و شرقی و به ارتفاع متوسط ۵ متر احداث 
گردیده است. و لذا هیئت سه نفره کارشناسان رسمی در خصوص ملک با امعان نظر به موارد فوق و بر اساس موقعیت 
محلی و مکانی ، کاربری و سایر عوامل تاثیرگذار در ارزیابی ارزش پالک های موصوف شامل عرصه و اعیان به مبلغ کل 
۱۴۲.۱۰۲.۸۳۰.۰۰۰ریال و به حروف یکصد و چهل و دو میلیارد و یکصد و دو میلیون و هشتصد و سی هزار ریال 
ارزیابی نموده اند و برابر نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی در خصوص تاسیسات موجود در کارخانه : ۱- حق 
انشعاب برق با دیماند ۱۹۵۰ کیلو وات به مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال ۲- شبکه توزیع شامل شبکه ۲۰ 
کیلو ولت و ۴۰۰ ولت با پست پاساژ و پست زمینی داخل کارخانه متشکل از ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰۰ کیلو 
ولت آمپر ) KVA ( مدل TSUN ۶۳۴۴ ساخت سال ۱۳۸۸ شرکت ایران ترانسفو با تابلو برق ۳ سلوله فشار متوسط 
متشکل از ۲ دژنکتور SF۶ با تحمل جریان A ۶۳۰ و با رله ثانویه و یک سکسیونر قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپر ساخت 
شرکت پارس سوییچ بهمراه ۳۰۰ متر کابل کشی های ۲۰ کیلو ولت ۳ فاز با مقطع ۹۵ مسی و ۳۰ متر کابل کشی 
فشار ضعیف با مقطع ۴×۴×۱۲۰ ضعیف از ترانسفورماتور تا تابلوهای فشار ضعیف و ۲۰ کیلو ولت از ترانسفورماتور تا 
تابلوهای فشار متوسط و از خط ۲۰ کیلو ولت هوایی عمومی شرکت توزیع تا پست پاساژ به صورت زمینی به صورت 
ورود و خروج و از پست پاساژ تا پست زمینی داخلی کارخانه به صورت زمینی معادل ۷ میلیارد ریال ۳- ایستگاه اندازه 
گیری گاز و تبدیل فشار PSI ۶۰ به PSI ۶۰ با ظرفیت ۲۵۰۰M/H بهمراه سایر متعلقات شامل شیرهای دفع شده و 
بیرونی ، فیلتر و لوله های فشار قوی معادل ۹۴۰ میلیون ریال ۴- انشعاب آب به قطر INCH ۱/۲  به همراه لوله کشی 
پلی اتیلن مربوطه ۱۲۰ میلیون ریال و جمع تاسیسات فوق معادل ۱۱.۶۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.

پالک های ثبتی فوق الذکر و تاسیسات مذکور از ساعت ۹ تا ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۲۰ امرداد ۹۸ در اداره اجرای 
اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پالک های 
ثبتی از مبلغ ۱۴۲.۱۰۲.۸۳۰.۰۰۰ ریال و تأسیسات از مبلغ ۱۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدی فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز ، اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف درصورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدی وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده مزایده می باشد. در ضمن جهت شرکت در 
مزایده بایستی خریداران مبلغ پایه مزایده  را در یک فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی 
زنجان تهیه و به همراه درخواست و تصویر کارت شناسایی به این اداره ارایه نمایند. همچنین چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد وثیقه برابر  وارده 

شماره ۸۵۰۰۳۴۹۳- ۵ تیر  ۱۳۹۸ بستانکار )بانک تجارت(فاقد پوشش بیمه ای است. 
)تاریخ انتشار :  چهار شنبه مورخه ۲ امردادماه ۹۸(

مینا تقیلو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان 
در نظر دارد نســبت به فروش محصــول گوجه فرنگی تولیدی در 
مرکز تولیدات شهرداری زنجان از طریق برگزاری مزایده حضوری 
به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط اقدام نماید. بنابراین از 
همه متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد و شرکت 
در مزایده در ســاعات اداری از تاریخ ۹۸/۵/۲ تا ساعت ۱۴ مورخه 
۹۸/۵/۱۲ به نشــانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

  مهلت تحویل اســناد: در ســاعات اداری از تاریخ ۹۸/۵/۲ تا 
ساعت ۱۴ مورخه ۹۸/۵/۱۲

  محل تحویل اسناد: زنجان، بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای 
باال، دبیرخانه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

  زمان برگزاری مزایده حضوری: شرکت کنندگان می بایست 
راس ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخه 98/5/14 برای برگزاری 
مزایده حضوری به نشــانی بلوار کشــاورز، جنب مزار شهدای باال، 
 ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری شــهرداری زنجان 

مراجعه نمایند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان

آگهی ربگزاری مزایده حضوری

اصالحیه 
در آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ) نوبت اول ( شركت تعاوني مسکن كاركنان صدا و 
سیماي جمهوري اسالمي مركز زنجان كه تاریخ 98/4/24 در روزنامه زنگان امروز منتشر 
گردیده؛ در موارد 1 و 3 دســتور جلسه، سال های مالی 97 صحیح می باشد كه ضمن 

پوزش اصالح می گردد.
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اذان ظهر
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غروب آفتاب
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اذان صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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این بار تیر مرگ به افسونت ایستاد
وقتی که چشم های تو ،فرمان ایست داد

بوی کدام برگ غنیمت شنیده بود
این باد فتنه دست به غارت که می گشاد

شیرازه ی امید ،که از هم گسسته شد
یک برگ نیمسوز به دست من اوفتاد
نامت سیاه مشق ورقپاره ی من است
هم رو سفید دفتر سودا از این سواد
تا کی هوای من به سرت افتد و مرا

با جامه های کاغذی ام آوری به یاد
در بی نهایت است که شاید به هم رسند

یک روز این دو خط موازی در امتداد
تا خویش را دوباره ببینم هر اینه
چشم تو باد و اینه ی دیگرم مباد

بر جای جای دشنه ی او بوسه می دهم
هیچم اگر چه عشق جز این زخم ها نداد

غمگین در آستانه ی کوالک مانده ام
امروز با حسین منزویتا کی بدل به نعره شود مویه های باد  منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

گردشــگری دینــی یکــی از قدیمی ترین نوع 
گردشگری اســت که وجود آن به تاریخ فرهنگ 
دینی گره خورده است. صاحب نظران گردشگری، 
حج تمتع را یکی از بزرگترین گردشــگری دینی 

جهان لحاظ می کنند.
ســاالنه بیش از دو میلیون گردشگر زیارتی را از 
سراســر دنیا در مکه مکرمه گردهم می آورد تا به 
مناسک حج در چارچوب  دین اسالم عمل کنند 

و ضمن زیارت، تبادالت دینی نیز شکل بگیرد.
بــرای مســلمانان؛ مهمترین، برجســته ترین و 
عزیزترین جاذبه گردشــگری جهان، شهر مکه و 
کعبه اســت.  ســاالنه میلیون ها زائر مشتاق برای 
دیدار قبله گاه مســلمانان جهان از سراسر جهان 
به این شهر ســفر می کنند. مکه زادگاه حضرت 
محمد)ص( و محل بعثت اوست. این شهر عالوه 
بر نام مکــه دارای نام هایی همچــون »بّکه«، »اّم 
القری« و »بلدالحرام« نیز بوده است که در قرآن به 

تمامی این نام ها اشاره شده است.
زیارت؛ ســتون اصلی طرح توســعه گردشگری 
تحت برنامــه اصالحات اقتصــادی »محمد بن 
سلمان«، ولیعهد عربستان سعودی است. طرحی 
که وی به منظور ارتقای رشــد اقتصادی و پایان 
دادن به وابستگی به درآمد نفتی معرفی کرد. حج 
سفری است که هر مسلمانی که توانایی دارد یک 
بار در عمر خود باید به جا بیاورد و برای عربستان 
نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. این کشور با 
اتکاء به این که هر مسلمانی باید یک بار در طول 
عمر خود حج را به جا بیاورد، ســرمایه گذاری 

کالنی در این بخش را آغاز کرده است.
طبق تحقیقات صندوق بیــن المللی پول، درآمد 
عربستان از حج  به طور متوسط ساالنه ۱۲ میلیارد 
دالر است که بخش عمده آن از اقامت زائران در 
هتل ها، حمل و نقل، خرید سوغاتی و ... در حج 

تمتع حاصل می شود. 
تأسیس شهرک های مســکونی، هتل، رستوران، 
فرودگاه و مراکز خریــد در کنار ورود این تعداد 
از زائران، به معنای رشــد گردشــگری و اقتصاد 
عربستان و سرازیر شدن میلیاردها دالر پول به این 

کشور تا ۱۰ سال آینده است.
سعودی ها امسال تسهیالت ویژه ای برای عراقی ها 
قــرار دادند از جمله این که ســهمیه حجاج آنان 
را افزایــش دادند،  امکان اعــزام آنان با اتوبوس 
را فراهــم کردند تا به قیمــت ارزان تر، خیلی از 

خانواده های کم بضاعــت عراقی بتوانند در حج 
تمتع ثبت نام کنند و از طرفی اجازه دادند تا روز 
شــروع حج به تعداد حاجیان عراقی اضافه شود، 
آیین ویژه ای هم برای استقبال از زوار عراقی در 
نظر گرفتنــد و از آن طرف هم، روز بعد از اتمام 

حج می توانند بدون تاخیر برگردند.
ســعودی ها از آن سو بر ســر راه اعزام حاجیان 
ایرانی نیز چالش هایی ایجاد کردند از جمله اینکه 
در حمل و نقل ۸۶۵۰۰ حجاج ایرانی به حج تمتع 
از ۱۹ فرودگاه کشــور در ســال ۹۸، تنها شرکت 
هواپیمایی ایران  را بــه جابه جایی زایران ایرانی 
موظف کردند و با کارشــکنی، مانع اســتفاده از 
دیگر شدند.  هواپیمایی  ظرفیت های شرکت های 
شرکت های هواپیمایی عربســتان نیز از پرواز به 

ایران منع شدند.
این اعمــال تبعیض ها بین حجــاج؛ تالش برای 
تفرقه افکنی و تخریب اذهــان عمومی مردم در 
عراق و ایران هست که هرساله قبل اربعین هم در 
ایران و هم مشــابه آن در عراق شروع می شود تا 
هرچه بیشتر در دل دو ملت نسبت به هم بدبینی 
و نفرت بکارند که ناشــی از توطئه های دشمنان 

اسالم و خیانت های آل سعود به مسلمین است.
از دیگر چالش های ایران در حج امســال، تراکم 

پرواز شــرکت هواپیمایی ایرانی در اعزام حجاج 
هســت که با توجه به وضعیــت موجود ناوگان 
هواپیمایی کشــور، ممکن اســت منجر به وقوع 
تأخیــر طوالنی و باعث نارضایتی حاجیان ایرانی 
شود که البته الزم اســت؛ دست اندرکاران تالش 
خود را و از طرفی زاسران و همراهان آنان، آستانه 
تحمل خود را جهت خدمت رســانی مطلوب به 

زوار، افزایش دهند.
 حج تمتع به عنوان یک ســفر واجب و تنها سفر 
حــج ایرانیان )با توجه بــه توقف حج عمره( در 
سال ۱۳۹۸ با شعار حج با محوریت خودسازی، 
اخوت دینی و تمدن اسالمی از ۱۷ تیرماه آغاز شد 
و تا ۱۶ امرداد ادامه خواهد داشت، زمان برگشت 
حجاج ایرانی از ۲۶ امرداد تا ۱۷ شهریور خواهد 
بود. میانگین سنی حجاج ایرانی نیز ۵۵ سال است 
که ۱۸۰۰نفــر از زایران باالی ۸۰ ســال دارند و 

بزرگترین حاجی ایرانی، ۱۰۷ ساله است.
 امــا فرصت هــای حج ســال ۹۸ را مقام معظم 
رهبری در دیدار دســت اندرکاران و کارگزاران 
حج و جمعی از زایران کشــورمان ۱۲ تیر ماه این 
گونه بیان کردند که حج یک فریضه اســتثنایی، 
محل تجمع مجموعه ای از ارزش های اســالمی، 
نمــودار کوچکی از جامعه اســالمی برتر، مظهر 

تمدن نوین اســالمی، نمایــش بندگی و اخالق، 
عامل وحدت امت اسالم و یکی از مظاهر حیات 

اجتماعی اسالم است.
نماینده ولی  نواب؛  حجت االسالم سیدعبدالفتاح 
فقیه در ســازمان حج و زیارت اعالم کرده است 
که امسال طوالنی ترین دوره حج پس از پیروزی 
انقالب اســالمی است و علیرضا رشیدیان رییس 
سازمان حج و زیارت؛ این اقامت طوالنی را یک 
فرصــت بی نظیر جهت ارتقــای فرهنگ دینی و 
بهره گیــری از ارزش های معنوی و اخالقی برای 

حجاج ایرانی یاد کرده است.
طوالنی تریــن دوره حــج زایــران ایرانــی بنابر 
سفارش های رهبر معظم انقالب باید به فرصتی در 
جهت الفت با برادران مسلمان، حضور در صفوف 
منظم نماز جماعت مســجدالحرام و مسجدالنبی 
همراه با بقیه مسلمان ها، آبرو بخشیدن حجاج به 
ملیت و هویت ایرانی، نشان دادن برجستگی های 
خلقیات اجتماعی ملت ایــران به دیگر ملت ها، 
حفظ آبرو و عزت ایران در مقابل بقیه مسلمان ها، 
اهمیــت دادن به نماز و خشــوع و توســل در 
روزهای حج، دعا برای برطرف شدن مشکالت و 
گرفتاری های امت اسالم و دعا برای کم شدن شر 

دشمنان از سر دنیای اسالم منجر شود.

خبر

رییس سازمان حج ایران:
حج،خوبپیشمیرود

 رییس ســازمان حج و زیارت با اعالم 
این که »عرفات« و »منــا« برای حضور زایران 
ایرانــی آماده اســت ، گفت بین مســووالن 
عربســتانی ارایه دهنده خدمــات به حجاج و 
ســازمان های حــج و عمره دیگر کشــورها 

دوگانگی و تعارضی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، علی رضا رشیدیان ـ رییس 
ســازمان حج و زیارت ـ در حاشیه بازدید از 
اقدامات صورت گرفتــه در »منا« و »عرفات« 
در گفت وگو با یک رسانه ســعودی، یادآور 
شــد: با توجه به مذاکرات طوالنی که از سال 
گذشــته میان ســازمان حج و زیارت ایران و 
وزارت حج و عمره عربســتان انجام و تفاهم 
نامه ای که میان دو طرف برای حج امضا شد، 
مقدمات برگزاری عملیات حج ۱۴۴۰ )۱۳۹۸( 
به صورت مناســب برنامه ریزی و فراهم شده 
اســت. با هماهنگی هایی که با کشور میزبان 
انجام شده هم اینک تمام مقدمات برای فراهم 
شــدن محیطی مناســب برای وقوف حجاج 
ایرانی درمنا و عرفات پیش بینی و تدارک دیده 

شده است.
وی با بیان این که روند عملیات حج امســال 
بسیار خوب پیش رفته است، گفت: هم اکنون 
تمام تالش ها متمرکز بر فراهم آوردن شرایط 
و محیطی مناســب برای وقوف همه حجاج 
به ویژه حجــاج ایرانی در عرفــات در حال 
انجام است و موسســه مطوفین زایران ایرانی 
امور و کارهای الزم را در این راســتا همچون 
و کمک کننده ها، سرویس های  نصب چادرها 
بهداشتی و ایستگاه های نقل ترددی و امکاناتی 
که برای تغذیه، تدارکات و خدمات بهداشتی و 
درمانی نیاز است، مستقر کرده و پیش بینی های 

الزم در این زمینه شده است.
او بیــان کرد: امیدواریم بــا همکاری هایی که 
بین سازمان حج و زیارت و موسسه مطوفین 
ایرانی صــورت گرفتــه بتوانیم بــه حجاج 
ایرانی، خدمات مناســب و در خور شــأن در 
منطقه عرفات، مشــعر و منــا ارائه دهیم  و با 
همکاری هایــی کــه در صحنه عمــل ایجاد 
می شود شرایط بهتری برای همه حجاج بویژه 

زایران ایرانی داشته باشیم.
رشیدیان اظهار کرد: در زمان حج بین کسانی 
که مسوولیت ارایه خدمات به حجاج را دارند 
اعم از موسسه مطوفین و نیز سازمان های حج 
و عمره کشــورهای مختلف نه تنها دوعیت و  
تعارضی وجود نــدارد، بلکه وحدت و یکی 

بودن بر سیستم باید حاکم باشد.
ازهر ـ رییس هیات مدیره موسسه عربستانی 
مطوفین زائران ایرانی ـ در ادامه این مصاحبه، 
از مسؤوالن و دست اندرکاران سازمان حج و 
زیارت ایرانی قدردانی کرد و گفت: پذیرایی و 
خدمت رسانی به حجاج بیت اله الحرام وظیفه 
و امانتی به دوش ما اســت که امیدواریم این 
خدمت رسانی رابه نحو احسن و باکیفیت عالی 

به انجام رسانیم.
وی افزود: در چندین نشســت با مســووالن 
مربوطه در سازمان حج و زیارت نقاط ضعف 
و کمبودها بررســی و ارزیابی شد و به منظور 
ارتقا سطح خدمات و اهمیت سالمتی زایران 
بویژه بــا توجه به گرمای هوا، برخی اقدامات 

در دستور کار قرار گرفت.
ازهر ادامه داد: با اســتفاده از تجارب گذشته 
اصالحــات و اقداماتی برای بهبود شــرایط 
حضور زایران به هنگام وقوف انجام شــده و 
در این راستا از چادرهای آلمانی پیشرفته برای 
زایران ایرانی استفاده شده و امکانات بیشتری 
در آن ها تعبیه شده از جمله تجهیز این چادرها 
به کولرهای مناسب و تهویه مطلوب که منجر 

به بهبود هوای درون چادرها می شود.
وی گفت: این خدمات نســبت به قبل شرایط 
بهتری دارد. امید است رضایت زایران را فراهم 
کرده و اعمال شان را در شرایط مطلوب تری به 

انجام برسانند.
بر پایه قوانین جاری عربســتان، خدمات در 
مشاعرمقدس به حجاج  کشورهای اسالمی از 
طریق ۶ موسســه مطوفین که زیر نظر وزارت 
حج عربستان فعالیت می کنند ارایه می شود. در 
این میان یک موسسه مستقل به عنوان موسسه 
مطوفیــن ایــران خدمات رســانی به حجاج 

جمهوری اسالمی ایران را ارایه می دهد.

چینیهامجازشدند
۲۱روز»بدونویزا«
درایرانسفرکنند

 معاون گردشگری از ابالغ مقررات لغو 
یک طرفــه روادید با اتباع چین خبر داد و گفت 
که چینی ها به مدت ۲۱ روز بدون ویزا می توانند 

در ایران سفر کنند.
به گزارش ایسنا، هیأت وزیران ه پیشنهاد وزارت 
امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و به اســتناد تبصره )۴۳( 
قانون بودجه اصالحی ســال ۱۳۴۳ کل کشور 
روادید ایران را یکطرفه برای اتباع چین لغو کرد. 
روزنامه تلگراف به تازگی در گزارشــی اعالم 
کرده است در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۲ هزار چینی 
به ایران سفر کرده اند. فرودگاه بین المللی تهران 
نیز اعالم کرده است سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷۰ هزار 
چینی از ایران ترانزیت شده اند، بدون آن که وارد 

خاک کشورمان شوند.
چین مهم ترین منبع تامین گردشــگر در جهان 
است. سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۵۰ میلیون چینی به 
خارج از مرزهای این کشور سفر کردند. وزارت 
فرهنگ و گردشگری چین پیش بینی کرده است: 
با تدوام این رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای 
ساالنه شخصی، آمار سفر شهروندان این کشور 
به خارج از چین تا سال ۲۰۲۲ میالدی به ۱۷۸ 
میلیون نفر برسد. همچنین تخمین زده شده این 
گردشگران در مجموع حدود ۱.۲ تریلیون »یوان« 

هزینه کنند.
ایــران از ســال ۲۰۱۱ بــه فهرســت مقاصد 
گردشگری چین وارد شده است. از سال ۱۳۹۵ 
نیز نرمش در سیاســت های جذب گردشگران 
چینی اتخاذ شد. هیات وزیران نیز اوایل تیرماه 
مصوبه لغو یکطرفه روادید با چین را صادر کرد. 
وزارت امور خارجه نیز در نامه ای به دستگاه های 
مرتبط اعالم کرد این مقررات را از ۲۵ تیرماه به 
اجرا خواهد گذاشت. معاون اول رییس جمهور 

نیز ابالغ این مصوبه را ۲۷ تیرماه رسانه ای کرد.
ولی تیموری ـ معاون گردشــگری ـ نیز امروز 
)سه شــنبه اول امردادماه( اعالم کرد که ســاز 
وکار اجرایی ورود گردشگران چینی به کشور 
از ســوی وزارت امور خارجه به نمایندگی ها 
و سرکنســولگری های جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشــور، دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای مرتبط از جمله سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری اعالم شد.
وی افزود: پس از ابالغ مصوبه هیات وزیران و 
به دنبال مشورت ها، هماهنگی ها و پیگیری های 
به عمل آمده، مقررات اجرایی لغو روادید برای 
اتباع جمهوری خلق چیــن از تاریخ ۹۸/۴/۲۵ 

ابالغ و وارد مرحله عملیاتی شد.

خبر

چالش ها و فرصت های حج 
به عنوان بزرگتـرین گردشگـری دینی جهان

 رییــس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی استان تهران با بیان این که کالس 
قیمتی پایین در پروازها دیگر پیدا نمی شود، هشدار 
داد: افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی، گرایش 

به سفرهای خارجی را بیشتر خواهد کرد.
امیرپویان رفیعی شاد با به چالش کشیده شدن نرخ 
بلیت برخی پروازها از ســوی سازمان تعزیرات، 
درباره اثرگذاری افزایش نرخ ها در بازار سفرهای 
هوایی، به ایســنا گفت: بررسی ها نشان می دهد 
حجم ســفرهای هوایی توریستی کاهش یافته و 
سفرهای هوایی بیشتر جنبه غیرتوریستی، تجاری 

و کاری پیدا کرده است.
او روند افزایشی نرخ های بلیت پروازهای داخلی 
را عاملی برای گرایش بیشــتر مردم به سفرهای 
خارجی دانســت و اظهار کرد: هنگامی که نرخ 
مسیر داخلی با قیمت بلیت یک مقصد خارجی 
برابری می کند، طبیعتا اقبال هموطنان به آن مقصد 
خارجی بیشتر می شود. وقتی نرخ بلیت در مسیر 
هوایی تهرانـ  مشهد با مسیر هوایی عتبات عالیات 
عراق و شهر نجف برابری می کند، واضح است که 
آن مسیر در اولویت مشتاقان سفرهای زیارتی قرار 
می گیرد. هم اکنون نرخ بلیت مسیر تهرانـ  چابهار 
به همراه هزینه اقامت با ســفر آنتالیا، استانبول یا 
گرجستان برابری می کند. طبیعی است که در این 
شرایط مردم سفرهای خارجی را انتخاب می کنند. 
این اتفاق درحالی رخ می دهد که معتقدیم خروج 

ارز در شرایط کنونی به ضرر کشور است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی استان تهران،   التهاب قیمتی در پروازهای 
داخلــی را تا حــدی متاثر از آغاز ســفر حج و 
اختصاص ظرفیتــی از ناوگان هواپیمایی داخلی 
در این مســیر دانست و گفت: با توجه به این که 
در فصل سفرهای حج تمتع قرار داریم و دولت 

عربستان نیز قوانین محدودکننده ای را وضع کرده 
مبنی بر این که امســال تنها هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران عهده دار عملیات پروازهای زایران 
ایرانی در حج باشــد، بنابراین بیشتر هواپیماهای 
غول پیکر ایران در این مسیر درحال انجام وظیفه 
هستند و طبیعتا ناوگان هوایی متاثر از این شرایط 
شده و بازار عرضه و تقاضا را نیز تحت تاثیر قرار 

داده است.
رفیعی شاد ادامه داد: قیمت های سیستمی پروازها 
را که بررسی می کردم متوجه شدم در رویه قبلی، 
شرکت های هواپیمایی برای هر مسیر کالس های 
قیمتی متفاوتی در حد فاصل نرخ کف و سقف 
اعالم می کردند، مثال اگر قیمت بلیت یک مسیر 
هوایــی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بود، بین آن ها 
بلیــت ۲۵۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی هم عرضه 
می شــد، اما حاال چون تعداد صندلی ها و ناوگان 
پروازی محدود شده است شرکت های هواپیمایی 
کالس های پاییــن قیمتی را در دســترس قرار 
نمی دهند، معنی این کار گران فروشی نیست بلکه 
ترتیب قیمتی رعایت نشده چون عرضه و تقاضا 
هماهنگی ندارد. این اتفــاق درباره هواپیماهای 
کوچکتر و در شــرکت های هواپیمایی خارجی 
بیشــتر رخ داده است که علت آن تامین هزینه ها 
از طریق فروش بلیت صندلی های کالس قیمتی 

باال است.
وی اضافه کرد: این رویه مدتی اســت که جریان 
پیدا کرده اما از وقتی که پروازهای حج آغاز شده 
و بخش زیادی از ناوگان هواپیمایی در آن مسیر به 

کار گرفته شده، مساله مشهودتر شده است.
او تایید کرد که فروش کالس های پایین قیمتی در 
پروازها تقریبا از بین رفته و مسافر مجبور است 
صندلی با کالس های قیمتی باال را خریداری کند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مســافرتی استان تهران بیان کرد: ما حامی بخش 
هواپیمایی نیستیم اما نباید یک طرفه به قاضی رفت، 
واقعیت این است که آن ها هم هزینه هایی دارند که 
یا باید توســط دولت تامین شود یا خودشان. که 
معموال از طریق فروش بلیت و عرضه صندلی با 

کالس قیمتی باال این کار را انجام می دهند.
رفیعی شاد درباره نقش متولی گردشگری در تنظیم 
این وضعیت که ســفرهای هوایی گردشگری را 
نیز تحت تاثیر قرار داده است، گفت: گردشگری 
صنعتی چند وجهی اســت و رونــق آن جز با 
همکاری سازمان ها و عناصر دخیل در سفر، میسر 

نیست.
پس از اعالم دامنه نرخ پروازهای داخلی و افزایش 
نرخ ها در سال ۹۸، سخنگوی سازمان تعزیرات، 
قیمت بلیت هواپیما در برخی مسیرها را به چالش 
کشید که واکنش سازمان هواپیمایی را برانگیخت 
و انجمن شــرکت های هواپیمایــی را به دفاع وا 

داشت.
سید یاسر رایگانیـ  سخنگوی سازمان تعزیرات 
ـ گفته بود: »هرچه مصاحبــه می کنیم و فریاد 
می زنیم راه به جایی نمی بریم و شــرکت های 
هواپیمایی آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته 
اند و برای چندمیــن بار می گویم وضع قیمت 
بلیت هواپیمــا در برخی خطوط پرمصرف رها 
شده است و هیچ نظارتی نمی شود. این ظلم به 
مردم است و در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما 
از تهران به مشهد حداکثر ۳۵۰ هزار تومان است 
چرا برخی روزها به یــک میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان می رسد. «
رضا جعفرزاده ـ مدیر روابط عمومی ســازمان 
هواپیمایــیـ  این اظهــارات را نقد کرد و گفت 
که »تعبیر آزادسازی به رهاسازی و اینکه بعضی 
اوقات خبری منتشــر می شود که به اشتباه نرخ 

یک بلیت »بیزینــس کالس« که نوعاً تعداد قابل 
توجهی هم نیست، به بلیت های »اکونومی« تعمیم 
داده شــده و موجبات نگرانــی افکار عمومی را 
فراهم می آورد. بی تردید این گونه اخبار که حتی 
به صراحت هم گفته شده که تا شش برابر اضافه 
شده و هیچ نظارتی هم نیست نه منصفانه است و 

نه کارشناسی.
بعد از آن مرتضی دهقــان ـ معاون هوانوردی و 
امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشویـ  واکنش 
نشان داده و گفته اســت: »به هیچ عنوان فروش 
بلیت هواپیما رهاســازی نشــده و شرکت های 
هواپیمایی سقف و کف قیمتی را رعایت می کنند. 
به هیچ عنوان در بلیت های »اکونومی« چنین قیمتی 

وجود ندارد ایــن رقم، برای بلیت های »بیزینس 
کالس« اســت که بلیت های بیزینس مشــمول 

رعایت کف و سقف قیمتی نیست. «
مقصود اسعدی سامانیـ  دبیر انجمن شرکت های 
هواپیماییـ  نیز مشــکالت ارزی شــرکت های 
هواپیمایی را گوش زد کرده و گفته است: »به نظر 
می رســد که اطالعات غلطی در اختیار سازمان 
تعزیــزات قــرار گرفته و دســتگاه های نظارتی 
می توانند بر پایه نرخ های موجود در تمام مسیرها 
بر عملکرد شرکت های هواپیمایی نظارت کنند و 
اگر نرخی باالتر از ســقف تعیین شده بود، با آن 
برخورد کنند چرا که هیچ شرکت هواپیمایی مجاز 

نیست باالتر از این نرخ بلیت فروشی کند.«

   سفر چابهار
          اندازه آنتالیا آب می خورد
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