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 رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان خبر داد؛

نبود اسپانسر مالی، مهم ترین مشکل 
هیات کوهنوردی زنجان

83

شناسایی 45 منطقه 
کاشت گُل در زنجان

 در ايستگاه اتوبوس و مكان های شلوغ مواظب باشيد،افراد با نزديک شدن به 
شما اقدام به جيب بری می كنند 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

آمار فوت شدگان کرونا 
در زنجان تا ۲۰ آذر ۹۹،بیش از

۱۰۰۰ قربانی
 از ابتدای شــیوع کرونا در استان زنجان 
تاکنون ۱۰۰۵ زنجانی بر اثر ابتال به بیماری کرونا 

جان خود را از دست دادند.
 به گزارش زنگان امروز، حدود ۱۰ ماه از شیوع 
ویــروس منحوس کرونا در کشــور و اســتان 
می گذرد و همچنان تعــدادی از عزیزان مان را 
روزانــه قربانی می کند، همانطــور که می دانید 
تنهــا راه مبارزه با این ویــروس رعایت جدی 
پروتکل های بهداشتی، فاصله اجتماعی و استفاده 

از ماسک است.
طبق آخرین آمار کرونا در استان زنجان، تا )۲۰ 
آذرماه( ۴۳۵ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های 
استان بستری هستند و بستری جمعی از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا تاکنــون ۱۷ هزار و ۵۴۳ 
مورد بوده است. در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ آذر، 
موارد مثبت بستری کرونا در بیمارستان های استان 
زنجان، ۲۴ مورد بوده که از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون ۶۲۷۹ مورد مثبت بســتری بر پایه 

یافته های آزمایشگاهی ثبت شده است.
همچنین ، ۱۲۳ مورد مثبت ابتال به بیماری کرونا 
به صورت سرپایی شناسایی شده که هم اکنون 
۳۳ هــزار و ۵۷۴ مورد مثبت ســرپایی بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی مبتال به بیماری کرونا 
هستند. شــوربختانه در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ 
آذر،  ۷ بیمار مبتال به کرونا در این اســتان، جان 
خود را از دســت داده اند. گفتنی است از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شده در 

استان زنجان به ۱۰۰۵ نفر رسیده است.
مجموع موارد مثبت ترخیص  یافته ۵۱۱۲ و همه 
موارد مثبت کرونا بر پایه یافته های آزمایشگاهی از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون ۳۹ 

هزار و ۸۵۳ مورد بوده است.

خبر  نخست

غفلت از استخراج معادن طال در زنجان 
  دو معدن طال در منطقه قره پشتلوی زنجان وجود دارد که تاکنون بنابر هر دلیلی به مرحله استخراج نرسیده است

 نماینده زنجان و طارم: در حال رایزنی با مقامات منابع طبیعی و محیط زیست هستیم تا موانع سد راه استخراج از معادن طال را برطرف کنیم
 فرنشین سازمان صمت استان : سه سال است که منابع طبیعی اجازه استخراج از معدن طالی گولوجه را صادر نمی کند

آگهی تجدید استعالم بهاء آگهی تجدید استعالم بهاء آگهی  مناقصه عمومی
91-6-99-الف  93-6-99-الف  26-9-99- م

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری تأسیس 
کافویA 03 و برگردان ONU 03 قیدار را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم 
می توانند، جهت کســب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت 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

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات اجرایی کابلکشــی و مفصلبندی مسی و نوری کوی 
ساواالن ONU 7023 مرکز ملت زنجان را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان 
محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت 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

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: خرید ســیم رانژه را به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط 
واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه آگهی فراخوان در 
 ســایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان
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 آقای اردوغان، 
لفاظی هایتان در باکو  دوباره 

تکرار شود ،  هوای همسایگی 
با یونان به سرمان می افتد.

 به یاد داشته باشید، 
یونان همسایه قدیمی 
ما است، با زور ما را 

جدا کردند، 
اما ایران 

به زیر بار زور 
نخواهد رفت...

تصویب تبدیل 
معدن نمک چهرآباد 

به پایگاه ملی

رییس اتاق بازرگانی زنجان عنوان کرد

فعالیت صنایع آرد زنجان 
با ۳۰ درصد ظرفیت

3

7

 برخی از نمایندگان کارگری معتقدند، برای 
آنکه دستمزد کارگران به شکل منطقی و عادالنه 
تعیین شود، قدرت گروه کارگری برای چانه زنی 
بهتر و تصمیم گیری در مذاکرات مزد باید افزایش 
یابد. در این رابطه یکی از دالیلی که باعث می شود 
در مذاکرات تعیین مزد کارگران به نتیجه مطلوب 
نرسند و ناچار به پذیرفتن اعداد و ارقام مزد شوند، 

ترکیب اعضای شورای عالی کار است.
بــه گزارش فرارو، فتح اله بیــات رییس اتحادیه 
کارگران قــراردادی و پیمانی گفت: هم اکنون با 
یک نابرابری در ترکیب شــورای عالی کار روبه 
رو هســتیم و حضور شــش عضو کارفرمایی و 
دولتی در مقابل سه عضو کارگری منطقی به نظر 
نمی رسد. اگر ترکیب شورای عالی کار عادالنه بود 
امسال شــاهد این مساله نبودیم که علیرغم امضا 
نکردن صورتجلسه دستمزد توسط گروه کارگری، 
دو گروه دیگر مصوبــه را تایید و تصویب کنند 
بنابراین این مســاله اشکال اساســی دارد و نظر 

مجلس در این باره قطعا موثر خواهد بود.
به گفته بیات وقتی صورتجلسه مزد بدون امضای 
نمایندگان کارگری به تصویب می رسد این تصور 
به وجود می آید که گروه کارگری در شورای عالی 
کار و جلسات تعیین دستمزد نقشی ندارد بنابراین 
ورود مجلس به این موضــوع و اصالح ترکیب 

شورا می تواند موثر باشد.
حداقــل دســتمزد کارگــران چگونــه افزایش 
می باید؟چانه زنی نمایندگان کارگری موثر نیست

اسبق  حمید حاجی اسماعیلی عضو 
شــورای عالی کار در گفتگو با فرارو 
با اشاره به اینکه اصوال کارگران برای 
احقاق حق خود نمی توانند چانه زنی 
الزم و موثر را انجام دهند، گفت: در 
حالی که بر پایه قانون، حداقل دستمزد 
سالیانه باید بر پایه مذاکره، چانه زنی 
و توافق ســه ضلع شورای عالی کار 
تعیین شود، شاهد هستیم که ترکیب 
شورا طوری است که عمال کارگران 
نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند، 
به بیــان دیگر دولت هــر طوری که 
بخواهد عمل می کنــد، زیرا که خود 
دولــت بزرگترین کارفرما حســاب 
می شــود و هیچ زمانی بــرای تعیین 
دســتمزد کارگران دست و دلبازی به 

خرج نمی دهد.
وی افزود: از سوی دیگر کارفرمایان 
نیز به دلیل اینکــه تصیمیاتی که در 

شورا عالی کار برای آن ها خوب است، همیشه از 
این وضعیت دفاع می کنند. به طورکلی ما چندین 
مشکل در این حوزه داریم، اول اینکه اگر بخش 
خصوصی واقعی داشتیم، دولت اینچنین در همه 
امور دخالت نمی کرد، به دلیل اقتصاد دولتی که هم 
اکنون وجود دارد، دولت در همه شــئون به طور 
حداکثری دخالت می کند، این در حالی است که 
کار دولت تنها نظارت و سیاست گذاری است، اما 

شوربختانه شاهد هستیم که دولت قدرت اصلی را 
در اقتصاد بر عهده دارد و تا زمانی که این وضعیت 
وجود داشــته باشد، نمی توان انتظار بهبود چیزی 

را داشت.
حاجی اسماعیلی اظهار داشت: دومین موضوع در 
این رابطه مربوط به تشــکالت کارگری است که 
در ایران به هیچ عنوان کارکرد درســتی ندارد، ما 
با توجه به قوانین سازمان جهانی کار باید سندیکا 

و اتحادیه های کارگری داشــته باشیم، تا کارگران 
بتوانند چانی زنی کنند و از حقوق خود دفاع کنند، 
اما در ایران شــورای های اســالمی کار به عنوان 
نمایندگان صنفی کارگران عمل می کنند، که اصال 
کارکرد درستی ندارند، تشکل های کارگران باید 

طبق قانون کار تشکیل شوند.
این فعال کارگری اضافه کرد: قانون کار در ســال 
۶۹ به تصویب رسید، در حالی که قانون شورای 

اســالمی کار در سال ۶۳ به تصویب 
رسید، بنابراین االن باید بر پایه قانون 
کار اتحادیه های صنفی به وجود آید، 
که شــوربختانه چنین چیزی وجود 
ندارد، از سوی دیگر االن کارگاه های 
کوچک زیر ۳۵ نفر نمی توانند شورای 
اسالمی کار تشکل دهند، زیرا که در 
قانون چنین چیزی تصویب نشــده، 
از ســوی دیگر در زیر مجموعه های 
وزارت نیــرو و نقــت و همچنیــن 
شرکت های نظیر ایران خودرو اصوال 
تشــکل های کارگری وجــود ندارد، 
خوب طبیعی اســت کــه در چنین 
شــرایطی کارگران نمی توانند حقوق 

خود را استیفا کنند.
تجربه  از  کارگــری  نماینــدگان 
و مهــارت الزم بــرای چانه زنی 

برخوردار نیستند
حاجی اســماعیلی ادامه داد: موضوع 
سوم این اســت که هم اکنون شورا های اسالمی 
کار زیر مجموعه یک تشکل سیاسی قرار دارد و 
عمال برای کارگران هیج کاری را انجام نمی دهد، 
این جریان نیز در این سال ها از این تریبون برای 
باقی مانــدن در قدرت و همچنین چانه زنی های 
خود استفاده کرده، در چنین شرایطی این جریان 
سیاســی منافع کارگران را قربانی مطامع سیاسی 
خود کرده و به هیچ عنوان در راستا دفاع از حقوق 

کارگران اقدامی را انجام نمی دهند.
این کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل 
دیگر این اســت افرادی که به عنوان نمایندگان 
کارگران در شــورای عالی کار حضور دارند، به 
هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در 
این زمینه نیســتند و اصــال نمی توانند از حقوق 
کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که 
مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ 
را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده 
که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی کند و 
تنها یک شــوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز 
به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود 

دارند، تا قدری از مشکالت آن ها کاسته شود.
وی یادآور شد: این افراد زمانی که برای برگزاری 
جلسات و نشست های شورای عالی کار حصور 
پیدا می کنند، از کارفرمایان خود حقوق دریافت 
می کنند، گویی که در ســر کار برای کارفرما کار 
می کنند، خب چنین افــرادی نمی توانند، دغدغه 
حمایت از کارگر را داشــته باشــند و عمال تنها 
تسلیم خواســته های کارفرمایان و دولت در این 
زمینه خواهند شــد. از سوی دیگر در کشور های 
دیگر برای تعیین دســتمزد کارگران در یک سال 
مذاکرات الیه هــای مختلفی دارد که از جمله آن 
اعتصاب و تظاهرات است که سندیکای سراسری 
کارگران در کشور های مختلف آن را سازماندهی 
می کننــد و از طریق قدرت چانه زنی خود را در 

برابر دولت برای افزایش دستمزد باالتر می برند.

آیا تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار مشکل را حل می کند؟

چالش های تعیین حداقل دستمزد کارگران

اپلیکیشن آموزش همگانی پلیس
دارای محتواهای آموزشی

مناسب دانش آموزان و اولیای دانش آموزان
اصناف و شهروندان محترم

راهکارهای پیشگیری از اعتیاد
قوانین راهور

نوبت اول
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 ایران رتبه ۵۷ تولیــد طال در رده جهانی 
را به خود اختصاص داده اســت. بر پایه آمارهای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۵ معدن 
طال در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲ معدن 

فعال و ۳ معدن غیرفعال هستند.
به گزارش روزنامه صمت، هم اکنون اکتشــافات 
طــال در بیشــتر اســتان های کشــور ازجملــه 
آذربایجان شــرقی و غربــی، کردســتان، کرمان، 
خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، یزد، مرکزی، 
قم و همدان، ارغش نیشابور، سقز، طرقبه مشهد و 

سیستان و بلوچستان نیز در دست اجراست.
۵۰ منطقه طالیی امیدبخش

پیدایش طال در ایران همانند دیگر مواد معدنی از 
شرایط خوبی برخوردار بوده، به طوری که تاکنون 
بیش از ۵۰ ناحیه و منطقه معدنی طال شناسایی و 

گزارش شده است.
بر پایه اعالم ســازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشور حجم ذخایر قطعی و احتمالی طالی 
کشــور نیز افزون بر ۳۴۰ تن می شود. با توجه به 
وجود ذخایر طال در ایران، ســازمان زمین شناسی 
وظیفه اکتشاف را برعهده دارد و بر پایه بررسی ها 
تاکنــون بیش از ۳۰۰ تن ذخایر قطعی و احتمالی 

طال در ایران شناسایی شده است.
اســتاندارد جهانی یک معدن طال، داشتن ذخیره 
۱۰۰ تن به باالســت، کشــور مــا دارای معادن 
کوچک و پراکنده بســیاری است، اما تنها حدود 
۱۰ معدن آن نزدیک به سطح کالس جهانی است 
که مهم ترین آنها معدن طالی ساریگونی کردستان 

و زرشوران آذربایجان غربی است.
البته به گفته مسووالن زمین شناسی، اکتشافات در 
مناطق مســتعد یا امیدبخش طالیی در استان های 
مختلــف در حال انجام اســت، به طور کل ایران 
ظرفیت خوبی از نظر ذخایــر طال دارد. اما نکته 
مهم بهره برداری از این ذخایر خدادادی است که 
این بهره برداری از مطالعات اکتشــافی آغاز و به 

تولید و فرآوری شمش طال منتهی می شود.
آذربایجان غربی با بیشترین ذخیره طالیی

درباره میزان ذخایر طال در اســتان های مختلف 
معاون اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنــی در گفت وگو با عنوان می کند: کشــف 
ذخایر ۳۰۰ تنی طال، ایران را در رده پنجاه وهفتم 
کشــورهای دارای ذخایر طال در دنیــا قرار داده 

اســت. مــا در ایــن زمینه در 
شرایط به نسبت مطلوبی قرار 
داریــم، به طــوری که ظرفیت 
وجــود هزار تن طــال نیز در 

کشور، قابل تصور است.
 در ایران معادن طالی بسیاری 
وجــود دارد که هنــوز مورد 
اکتشاف قرار نگرفته یا گواهی 
کشف دریافت نکرده اند، اما بر 
پایه آمار زمین شناســی ذخایر 
قطعی و احتمالــی این معادن 
۳۴۰ تن اســت. بهــروز برنا 
استان  اســتعداد ۲۰  می گوید: 
کشــور در زمینــه ذخایر طال 
قطعی شــده است. با توجه به 
پروژه ای  طال  اکتشافات  اینکه 
زمان بر و پرهزینه اســت، این 
و  شــده  اولویت بندی  مناطق 
برحســب اولویــت اقدامات 
اجراست؛  حال  در  اکتشــافی 
در استان هایی که دارای معادن 
طال هستند یا کار اکتشاف آنها 

شامل تولید و فرآوری است.
 همچنین در برخی اســتان های دارای ذخیره طال 
هنوز کار بهره برداری آغاز نشده است. وی یادآور 
می شود: اســتان آذربایجان غربی دارای بیشترین 

ذخیره قطعی طال در بین استان های کشور است.
الزم به یادآوری است، در شهرستان تکاب استان 
آذربایجان غربی کشور ایران، دو معدن بزرگ طال 
وجود دارد که هر دو قدمت باســتانی برداشــت 
دارند. این دو معدن مهم ترین و اصلی ترین معادن 

طال در ایران به شمار می روند.
تکاب قطب طالی ایران

معدن طالی زرشــوران به عنوان بزرگترین معدن 
طالی ایران در ۳۵ کیلومتری شهرســتان تکاب و 
۱۵ کیلومتری مجموعه سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری تخت سلیمان واقع شده است. گواهی 
کشــف معدن طالی زرشــوران پس از عملیات 
اکتشــافی گروه هــای داخلی و خارجــی به نام 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران صادر شده است.
معدن طالی زرشــوران تکاب در ســال ۱۳۸۹ 

کلنگ زنی شــد و تاکنون افزون بر ۱۰۵ تن طال 
از این معدن اکتشــاف شــده است. ذخایر معدن 
زرشوران با اکتشــافات انجام شده و ۱۲هزار متر 
حفــاری، دارای ۲۷میلیون تن کان ســنگ طالی 
معدنی است که از این میزان حدود ۱۰۵ تن طال 

به دست می آید.
 اســتخراج از معادن زرشــوران در اختیار بخش 
خصوصی قرار دارد. همچنین ۱۰هزار متر حفاری 
در راس برنامه های این معدن قرار گرفته تا ذخایر 
جدیدتری کشف شود. همچنین واحد فرآوری و 
استحصال طال با ظرفیت ساالنه ۳ تن شمش طال 
در منطقه زرشــوران تکاب در آبان ۱۳۹۳ افتتاح 

شده است.
معدن طالی آق دره

معدن طالی آق دره به عنوان دومین معدن طالی 
کشور در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده 
است. این معدن از نوع سطحی بوده و دارای عیار 
طالی ۵/۱ گرم بر تن است. شرکت های فرآوری 
به غیر از طال، نقره و جیوه را نیز از این کان سنگ 

اســتخراج می کنند. همچنیــن کارخانه فرآوری 
و اســتحصال طــالی آق دره در ۳۰ کیلومتــری 
شهرستان تکاب با ظرفیت تولید ساالنه ۲/۲ تن به 

بهره برداری رسیده و هم اکنون فعال است.
معدن طالی ساریگونی کردستان

معدن طالی ساریگونی قروه یکی از معادن مهم 
کشــور به شــمار می رود که واحد فرآوری آن با 
ظرفیت ۲ تن در ســال، بهمن ۱۳۹۴ آغاز به کار 
کرده اســت. این پروژه که حاصل سرمایه گذاری 
یک شــرکت قزاقستانی است در مدت ۷ سال به 
بهره برداری کامل می رســد که در ســال نخست 
یک میلیون تن کان ســنگ با عیار ۲۴/۱در تن، در 
ســال دوم ۵/۱میلیون تن، در سال سوم ۲میلیون 
تن، در ۳ ســال بعدی ۹/۲ میلیون تن کان سنگ 
طــال و مابقی ذخیره در ســال هفتــم از معدن 
ساریگونی شهرســتان قروه استخراج می شود که 
با فعالیت های خود در اســتان توانسته برای بیش 
از ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد 
کند. در این باره معاون امور معادن و صنایع معدنی 

استان کردســتان در گفت وگو 
با صمت عنــوان کرد: یکی از 
معادن طالی مهم استان نیز در 
شهرستان سقز واقع شده که هم 
اکنون در شرف بهره برداری و 

ساخت واحد فرآوری است.
ادامــه  در  مــرادی  مهــدی 
خاطرنشــان کــرد: در صنایع 
معدنــی طــال نیــز طــالی 
ســال  بهمن  در  ســاریگونی 
گذشــته به دســت مقام عالی 
نعمت زاده  مهنــدس  وزارت، 
افتتاح شــد. هم اکنون نیز این 
واحــد فرآوری شــمش طال، 
طالی  تولیدکننده  بزرگتریــن 
که  کشور محســوب می شود 
ظرفیت اســمی آن افزون بر ۲ 

تن اعالم شده است.
وی با بیان اینکه از دی ماه ۹۴ 
این کارخانه فــرآوری آغاز به 
کار کرده است، گفت: از زمان 
افتتاح کارخانه تاکنون بیش از 
۷۰۰ کیلو طال تولید شده و تا 
پایان ســال ظرفیت بیش از ۲ تن تولید را خواهد 
داشت. البته برنامه ما در این واحد فرآوری بر این 
اســت که تا سال ۲۰۱۷ میالدی این میزان را به ۴ 
تن تولید در سال ارتقا دهیم که امیدواریم این مهم 

عملیاتی شود.
معدن طالی موته

معــدن طالی موته در نزدیکی روســتای موته و 
روســتای رباط تــرک و در فاصله ۵۰ کیلومتری 
از شــهرهای گلپایگان، دلیجان و میمه در استان 
اصفهان قــرار دارد. معدن طالی موته که در این 
محل واقع اســت، به صورت روبــاز و دارای ۹ 
کانسار طالدار اســت. ذخیره اکسیدی معدن )تا 
سال۱۳۸۰( بهره برداری شده است. عیار متوسط 
طالی این معدن ۲ گرم در تن است که در هر روز 
۱ تــا ۲ کیلوگرم طال با درصد خلوص۷۰ درصد 
)۱۸ عیار( تا ۹۵درصد )۲۴ عیار( در شمش های ۲ 

تا ۱۰ و ۱۳ تا ۱۵ کیلویی تولید می شود.
هم اکنون ساالنه نزدیک به ۲۰۰ کیلو طال از معدن 
طالی موته اســتخراج می شود. کارخانه فرآوری 

طالی ایــران در موته بیش از ۱۵ ســال پیش با 
همکاری یک شرکت اســترالیایی به بهره برداری 

رسید.
امیدبخش های طالیی در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان ازجمله استان هایی است که 
معادن باارزش زیــادی در دل ارتفاعات آن نهفته 
و معادن طالی شناسایی شــده بــا ذخیره بیش از 
۱۰میلیــون تن را در دل خود جای داده اســت. 
بر پایه مطالعات زمین شناســی یکی از استان های 
طالخیز کشور، استان سیستان و بلوچستان است.

بر پایه ایــن مطالعات ۴ منطقه امیدبخش طال در 
این اســتان شناسایی شــده که یکی از آنها نیز به 
مرحله گواهی کشف رسیده است. درباره مناطق 
و میزان طالی اکتشاف شــده در استان سیستان و 
بلوچستان، نادر میرشکار رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان سیستان و بلوچستان به 
صمت می گوید: عالوه بر منطقه بزمان به دو سه 
نقطه امیدبخش دیگر برای اکتشــاف معدن طال 
رسیده ایم. کار اکتشاف این محدوده های جدید به 

ایمیدرو واگذار شده است.
همچنین به دنبال اکتشــافات در ناحیه سیاه جنگل 
شهرســتان خاش نیز ۵/۴ تن ذخیره طال کشف 
شــده که حاصل فعالیت های جدید اکتشافی در 

این منطقه است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خاطرنشــان می کند: این ذخیــره حاصل نمونه 
آزمایشــی اکتشــاف در مســاحتی به وســعت 
۱۳۰هکتار است و گفته شــده در این منطقه ۱۰ 

تن طال وجود دارد.
میرشــکار با اشــاره به میزان ذخیره طالی استان 
سیستان و بلوچســتان یادآور می شود: درحقیقت 
میزان طالی اعالم شــده مربــوط به طالی بزمان 
اســت که به طور تقریبی یک گرم در تن اســت، 
یعنی به ازای هر تن خاک، یک گرم طال به دست 

می آید که در مجموع این ذخیره ۱۰ تن می شود.
در پایان باید یادآور شــد، گرچه صنعت طال در 
ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و وضعیت معادن 
طالی این سرزمین نیز به طور نسبی درخور توجه 
است اما این صنعت قدیمی و پول ساز، آن گونه که 
باید به جایگاه اصلی خود نرسیده و سهم ایران از 
تولید و صادرات جهانی این کاالی طالیی، بسیار 

اندک و قابل چشم پوشی است.

 استان های طالیی ایران را بیشتر بشناسیم

 با اینکه اســتان زنجان دارای معادن طال 
است ولی برخی اختالف نظرها و همینطور عدم 
مجوزها از سوی برخی سازمان ها سبب شده که 

استخراج طال در استان مغفول بماند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم 
از زنجان، کشور ایران با دارا بودن معادن فراوان و 
خاکی مملوء از عناصر مختلف در شرایط معدنی 
خوبی قرار دارد، اگر وجود همین بســتر مناسب، 
همــراه با عملکرد و کار مفید باشــد قطعا زمینه 
توســعه و پیشرفت اقتصادی را به وجود آورده و 
پایه های اقتصادی را محکم تر می کند، بر این پایه با 
توسعه فعالیت های معدنی و فرآوری استخراجات 
ایران هم می تواند مانند کشورهایی نظیر چین در 
مقابل تحریم کشورهای غربی بی تفاوت باشد و 
اجازه ندهد که آن ها با اســتفاده از اهرم های فشار 
بی رحمانه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

یکی از فلزات گران قیمت که در سراســر دنیا از 
محبوبیت باالیی برخوردار بوده، فلز »طال« است. 
طال یکی از فلزاتی اســت که در خاک ایران نیز 
یافت می شــود، در این راستا در سال های گذشته 
اقدامات خوبی در راستای بهره بری از معادن طال 
در کشــور انجام شده است، بر این پایه طبق آمار 
ارائه شده از ســوی وزارت صمت ساالنه حدود 
۱۲ تن طال از ۳۲۰ تن ذخیره طالی کشــف شده 

در کشور استخراج می شود. فلز طال کاربردهای 
فراوانی را در صنایع مختلف نظیر صنایع دفاعی، 
شــیمیایی، پزشکی و هوا و فضا دارد، بر این پایه 
می تواند نقش بســیار مهمی در راســتای توسعه 

کشور داشته باشد.
استان زنجان نیز یکی از معادن زرخیز کشور بوده 
و در آن چند معدن طال کشف شده است، با توجه 
به اینکه در زنجان معادن فلزی و غیرفلزی بسیاری 
قــرار دارند می توان نتیجه گرفت که با اهمیت به 
فعالیت های معدنی، بهره گیری و همینطور ایجاد 
صنایع زیردســتی، زنجان قابلیت این را دارد که 

تحول شگرفی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
با این حال یکی از مشــکالتی که سد راه فعالیت 
همه معادن قرار دارد، مشــکالت زیست محیطی 
و قــرار گرفتن آن هــا در اراضی منابع طبیعی و 

جنگلی است، با توجه به اینکه تخریب یکی 
از مواردی اســت که با برداشت از معادن 
عجین شده اســت طبیعتا حساسیت ها و 
محدودیت هایی که وجــود دارد منطقی 
هستند و باید در کنار برداشت و تخریب 
حتما به بحث بازگردانی و احیای خاک 

اهمیت داده شود.
معدن کاری طال یکــی از مخرب ترین و 

آالینده ترین فعالیت های تجاری جهان است، 
در این راســتا برداشت طال به روش سیانور 

تهدیدی مهم برای محیط زیســت و همچنین 
مردم و کارگرانی است که در آن منطقه قرار دارند. 
بر این پایه مهم ترین موضوعی که در برداشت از 
معادن طال مطرح است اهمیت به مسائل زیست 
محیطی، آگاه بودن شرکت های معدنی و همچنین 
در پیش گرفتن روش هایی است که از آالیندگی 
و خطرهای ناشی از این برداشت بکاهند، چراکه 
به هیچ عنوان متوقف کردن بهره برداری از معادن 

طال از سوی کارشناسان سفارش نمی شود.
معدن طالی منطقه قره پشتلوی استان زنجان یکی 
از معادنی است که در منطقه حفاظت شده محیط 
زیست قرار دارد و بر پایه اخبار سال های گذشته 
بــه دلیل قرار گرفتن این معدن در منطقه ممنوعه 
تا به امروز اجازه فعالیت آن صادر نشده است، بر 
این پایه اگر قرار بر شــکل گیری فعالیتی در این 

منطقه باشــد باید شــرایط خاصی در نظر گرفته 
شود. بر این پایه ســئوالی که مطرح می شود این 
است که وضعیت معادن طالی استان چگونه بوده 
و آیــا رقم دقیقی از برداشــت ها وجود دارد؟ آیا 
معدن طالی گولوجه قره پشتلو همچنان غیر فعال 
خواهد ماند؟ تا به حال چه تالشــی در راستای 
بهره بری از معادن طالی استان به خصوص معدن 

قره پشتلو شده است؟
در این راســتا ناصر فغفوری، رییس سازمان 

صنعت، معدن و تجارت 
زنجان  استان 

ر  د

با  گفت وگو 
تســنیم اظهار داشت: 

نزدیک به ســه سال اســت که منابع 
طبیعی اجازه اســتخراج از معدن طالی گولوجه 
را صادر نمی کند اما هــم اکنون مجوز آن صادر 
شده است و قصد داریم که پروانه آن را به زودی 

صادر کنیم.
وی تصریح کــرد: این معــدن در آینده یکی از 
مهم ترین معادن طالی کشور خواهد بود، در این 
راســتا شرکت ایمیدرو برای اســتخراج آن وارد 
عمل شــده است و مراحل استخراج آن کامال در 

اختیار بخش دولتی است. مصطفی طاهری، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم با اشاره به اهمیت بهره برداری از 
معادن طالی استان، اظهار داشت: با توجه به اینکه 
طال در صنایع متفاوت و حساس کاربرد بسیاری 
داشته و به نوعی می تواند جایگزین ارز خارجی 
باشد، باید بهره برداری از معادن آن در دستور کار 
باشــد. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این 
راستا، افزود: در حال رایزنی با مقامات منابع 
طبیعی و محیط زیست 
هســتیم تــا 
نع  ا مو

سد 
ه  ا ر
معادن  از  اســتخراج 
طال را برطــرف کنیم. علی رغم همه 
این هــا تا به این لحظه اجازه برداشــت از معدن 
طالی گولوجه از سوی محیط زیست صادر نشده 

است.
اما در آنســوی میدان علی اســدی، معاون فنی 
اداره کل حفاظت از محیط زیســت استان زنجان 
در گفت  وگو با تســنیم اظهار داشت: در منطقه 
قرپشتلو دو معدن تحت عنوان گولوجه یک و دو 
قرار دارد که برای هر دو این معادن درخواســت 

صدور مجوز از ســمت سازمان صمت داده شده 
است، بر این پایه معدن گولوجه یک خارج از محل 
حفاظت شده قرار دارد و در سال ۹۳ اعالم شده 
اســت که برای بهره برداری باید گزارش ارزیابی 
ارائه شود که پس از ارائه نواقصی در آن مشاهده 
شد. وی با بیان اینکه علی رغم اعالم ارائه نواقص 
طرح، از طرف ســازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی به عنوان ســرمایه گذار گزارش 
اصالحی به اداره کل محیط زیســت اســتان ارائه 
نشده اســت، افزود: این مسئله در نشست هیئت 
حل اختالف استان نیز مطرح شد و صدور مجوز 
مشروط به ارائه گزارش اصالحی و تائید حفاظت 
محیط زیست است و در نهایت بعد از تایید اداره 

منابع طبیعی در مورد این مسئله اظهارنظر نماید.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
زنجان در باره معدن گولجه دو، تصریح کرد: 
در گذشــته بخش هایی از زمین های مورد 
استعالم،  فاصله الزم از منطقه حفاظت 
شده و روستاهای اطراف را نداشتند، در 
این راســتا محدوده ها اصالح و مناطق 
حفاظت شــده و حریم های مربوط به 
مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت 
محیط زیســت از محدوه مورد استعالم 
خارج شــود؛ علــی ایحــال محدوه های 
مربوط به روستاهای مجاور مطابق ضوابط 
زیســت محیطی معادن رعایت نمی شود و در 
حقیقت این زمین ها در محدوده روســتاها واقع 
شده است و نمی توان اجازه فعالیت برای آن صادر 
کرد. بر این پایه اگر محدوده ها اصالح شــوند و 
حریم روســتاها رعایت شــود، گزارش ارزیابی 
زیست محیطی می بایست ارائه گردد و در مرحله 
آخر پس از تایید گزارش توسط حفاظت محیط 

زیست، مجوز صادر می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به 
طور متوســط در هر تن خاک معدنی حدود سه 
گرم طال وجود دارد در صورتی که از این معادن 
بهره برداری شود حجم خاکی که برداشت می شود 
بســیار باال خواهد بود و در صورت عدم اجرای 
ضوابط زیســت محیطی و عدم اجرای اقدامات 
الزم برای کاهش اثرات زیانبار آن، آسیب جبران 

ناپذیری به محیط زیست خواهد خورد و باید در 
طرح ارزیابی محیط زیست از همه جوانب اثرات 
را بررســی کنند و سپس بر پایه راهکارهای ارائه 

شده مجوز صادر کند.
اســدی در واکنش به ادعای سازمان صمت مبنی 
بر صــدور مجوز فعالیت معــدن طالی گولوجه 
بیان کرد: از طرف ما مجوزی صادر نشــده است، 
طبق قانون اصالح معادن به سازمان صمت اجازه 
داده شده است که بدون استعالم از محیط زیست 
می تواند خارج از مناطق حفاظت شده مجوز صادر 
کند، اما در قانون دیگری اعالم شده است که برای 
فعالیت معادن طال باید گزارش ارزیابی ارائه شود، 
در نتیجه اگر بدون ارزیابی برای معدن مجوز صادر 

شود باید تبعات آن را سازمان صمت بپذیرد.
با همه این ها علی رغم اینکه نمی توان مشــکالت 
زیست محیطی که سال هاست سبب متوقف ماندن 
مراحل صدور مجوز معدن گولوجه شده است را 
نادیده گرفت، اما به نظر می رســد با تالش هایی 
که در این راستا انجام شده است می توان راهکار 
مناســبی را با استفاده از توان علمی و زیرساختی 
که در کشــور وجود دارد یافت تــا در این برهه 
حساس و شرایط اقتصادی نابسامان مرهمی برای 
زخم های اقتصادی کشــور و استان زنجان داشته 

باشیم.

غفلت از استخراج معادن طال در زنجان 
  دو معدن طال در منطقه قره پشتلوی زنجان وجود دارد که تاکنون بنابر هر دلیلی به مرحله استخراج نرسیده است

 نماینده زنجان و طارم: در حال رایزنی با مقامات منابع طبیعی و محیط زیست هستیم تا موانع سد راه استخراج از معادن طال را برطرف کنیم
 فرنشین سازمان صمت استان : سه سال است که منابع طبیعی اجازه استخراج از معدن طالی گولوجه را صادر نمی کند

 به طور متوسط در هر تن خاک معدنی حدود سه گرم طال وجود دارد
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 در اقدامات صورت گرفته در استان یک 
روستا که اقدام به کاشت شاهدانه و گل می کرده 
و ۴۵ منطقه دیگر کاشت گل شناسایی شد و در 
همین راســتا ۲۵۲ کیلوگرم از همین ماده مخدر 

کشف شده است.
بــه گزارش زنگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس، مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از شیوع 
مصرف ایــن مواد همواره یکــی از موضوعات 
مورد توجه توســط دولت ها بــوده و در همین 
راســتا هریک از ارگان های مســوول اقدامات 

متعددی انجام می دهد.
در واقع پیشــگیری از اعتیــاد و مبارزه با قاچاق 
موادمخــدر  در بخش های تولید، توزیع، خرید، 
فروش و اســتعمال آنهــا و تمرکز همه عملیات 
اجرایــی، قضایــی و برنامه های پیشــگیری و 
آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر به همراه 
فعالیت هــای تعیین و تصویب خط مشــی های 
اجرایی، قضایی، فرهنگی، تبلیغاتی، آموزشــی، 
پیشگیری، مطالعاتی و پژوهشی از فعالیت هایی 

است که به صورت مستمر انجام می شود.
در بحــث بازتوانی نیز ایجاد مراکز حرفه آموزی، 
اشــتغال، انجام خدمات مشاوره ای و حمایتی و 
آموزش عمومی، تاســیس انجمن هــا ی خیریه 
مردمی، کلینیک های درمان و ترک اعتیاد و مراکز 
بازپروری و توانبخشــی به منظور عزم ملی برای 

پیشگیری از اعتیاد مورد توجه است.
امــا با وجود اقدامات صــورت گرفته هنوز هم 
معتــادان متجاهر در برخــی از محالت زنجان 
پراکنــده هســتند و حتی مرتکب ســرقت های 
خرد نیز می شــوند که همین امر مشکالتی برای 

شهروندان ایجاد کرده است.
به گفته مســووالن به علت شیوع ویروس کرونا 
و با توجه به ســفارش علوم پزشکی جمع آوری 
معتــادان متجاهر تا اطالع ثانوی متوقف شــده 

است.
موازی کاری در حوزه مواد مخدر ممنوع

استاندار زنجان در همین باره گفت: باید اقدامات 
در مقابله با مواد مخدر به جدیت انجام شــود و 

دستگاه ها از موازی کاری بپرهیزند.
فتح اله حقیقی با اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی 
در بحث پیشــگیری باید به صورت یکسان و از 
طریق یک دستگاه انجام شــود، افزود: راجع به 
پیشگیری از مواد مخدر این طرح ضرورت دارد 
و شــهرداری مجری و بقیه یاور باشند و کمک 

کنیم که منابع مالی در یک جا متمرکز باشد.
وی تصریــح کــرد: ما در بحث مــواد مخدر و 
دبیرخانه آن نیروهای کارشناســی بسیاری داریم 
و بایــد اینهــا به صورت جــدی و جهادی و با 
تعریف پروژه کارهای یکسانی انجام شود و اگر 
می خواهیم نتیجه بگیریم باید یک کار انجام شود 

و مجری یک نفر باشد. استاندار زنجان با اشاره 
به اینکه افزایش سطح کشت و کشت در مناطق 
صعب العبور پیام خوبی نیســت، گفت: حتی اگر 
کشفیات هم زیاد شده باشــد، پیام خوبی برای 

استان ندارد.
وی با اشــاره به اینکه نباید این موضوع ســاده 
نگریسته شود و باید ســطح کشتی که امسال و 
ســال های گذشته بود مقایسه شود، تصریح کرد: 
باید به صورت تحلیلی در مبارزه با کشــت این 

مواد فعالیت کنیم.
حقیقی با بیان اینکه بایــد از ظرفیت دهیاران و 
شوراهای روســتاها در این طرح استفاده شود، 
گفت: دهیاران یاوران خوبی برای نیروی انتظامی 

درباره اطالع رسانی هستند.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه از زمینه متنوع 
شــاد در بحث های دیگر نیز می توان اســتفاده 
کرد، گفت: می توان بــا ارائه موضوعات جذاب 
دانش آموزان را وادار کرد که موضوع را دریافت 

و رویت کنند.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای بهتر امور باید 
از موازی کاری دست برداریم، تصریح کرد: همه 
ارگان هایی که برای مواد مخدر بودجه می گیرند، 
باید همه آن را در اختیار مواد مخدر قرار دهند.

حقیقی با اشــاره به اینکــه مبلغ اختصاص یافته 
برای بودجه فرهنگی شهرداری بسیار کم است، 

افزود: این مبلغ باید اصالح شــود، چون بسیار 
کم اســت. رییس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
اســتان زنجان نیز با اشاره به دستگیری ۲ هزار و 
۵۸۸ نفر در ارتباط با مواد مخدر بیان کرد: میزان 
کشــفیات مواد مخدر در اســتان در سال کنونی 

افزایش یافته است.
دستگیری 3۵ فروشنده ماده مخدر ُگل

ســعید بابایی همچنیــن از افزایش مصرف ماده 
مخدر»ُگل« خبر داد و گفت: مصرف گل، به ویژه 
در مناطق مرفه نشــین افزایش یافته است و طبق 
اقدامات میدانی صــورت گرفته این موضوع در 

بین نوجوانان و جوانان مشهود بوده است.
وی تصریــح کرد: در همین راســتا امســال ۳۵ 
نفر از افرادی که ســابقه فروش مواد مخدر گل 
را داشتند شاســایی و بازجویی شدند و در این 
راســتا توجیه منابع مختلف را داشتیم که درباره 
مکان های زیرکشت گل شناسایی و نتایج خوبی 

نیز حاصل شد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
تصریح کــرد: در این رابطه تعامل با دهیاران نیز 
در ارتباط با گزارش گل نیز خوب بوده اســت 
که در این راستا یک روستایی که اقدام به کشت 
شاهدانه و گل می کرده و ۴۵ منطقه دیگر کاشت 

گل شناسایی شد.
وی از کشف ۲۵۲ کیلوگرم ماده مخدر»ُگل«  در 

استان در سال کنونی خبر داد و افزود: سال قبل 
میزان کشف این ماده مخدر ۷۸ کیلوگرم بود که 

امسال افزایش قابل توجهی داشته است.
بابایی از بازدید و سرکشــی گلخانه های اســتان 
نیز خبر داد و بیان کــرد: همه گلخانه های فعال 
و برخــی از گلخانه هــای غیرفعال نیــز در این 
رابطه بازرسی شــدند و حتی در یکی از مزارع 

آفتابگردان هم ۶۰۰ بوته گل کشف شد.
وی بــا بیان اینکــه گرایش مصرف به ســمت 
ماده گل بسیار زیاد اســت، اظهار کرد: از طرفی 
جوانان نمی دانند مصرف گل چه عوارضی مانند 
تغییر عالیم بدنی و کنــدی حرکت و... را درپی 
دارد. عوارض بلند مدت مصرف گل نیز شــامل 
نقص در سیستم بدنی، کاهش تمرکز، مشکالت 
تحصیلی و شغلی و کاهش سطح هوشیاری است.

دستگیری معتادان متجاهر متوقف شد
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
زنجان نیز در این نشســت گفــت: جمع آوری 
معتادان متجاهر به علت وضعیت استان متوقف 
شد و مواردی است که در سطح شهر هستند اما 

فعال متوقف است.
فاطمه رضایــی گفت: البته دربــاره ۳۰۰ نفری 
که جمع آوری شــد مراحل قرنطیه آنها مشکلی 
نداشته است و ۱۰۰ نفر نیز که خانواده ها از آن ها 
شاکی هستند، با دســتور مقام قضایی مرحله به 

مرحله نگهداری می شوند.
فرنشــین امور بانوان و خانواده استان زنجان نیز 
با ابــزار نگرانی از توزیع شــبکه ای مواد مخدر 
در قالب جمــع آوری ضایعات خبر داد و گفت: 
نگرانی بنده درباره گروه هایی است که در قالب 
شبکه ای به صورت جمع آوری ضایعات فعالیت 
دارند و شکل شــبکه ای دارند و بحث خرید و 

فروش مواد مخدر را انجام می دهند.
ماهــرخ بلوری گفت: این افــراد در محالتی که 
خلوت است حتی در باالی شهر امتیت را کمتر 
کرده و بچه های جــوان و نوجوان نیز در بحث 

خرید و فروش با آنها کار می کنند.
شــهردار زنجان نیز به بودجــه ۲ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیــون تومانی شــهرداری زنجــان در بحث 
فرهنگی اشــاره کرد و گفت: از این مبلغ فقط ۵ 
درصد برای مقابله با بحث مواد مخدر اختصاص 
یافته اســت. حبیب یگانه تصریح کرد: البته این 
رقم زیاد نیست و شاید ۱۰۰ میلیون تومان باشد 
که در همین راستا ساالنه جمع آوری معتادان در 

چند نوبت برگزار شد.
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان زنجان نیز از 
اجرای طرح » یاریگران زندگی« خبر داد و گفت: 
برنامه کانون یاریگران زندگی، به عنوان یکی از 
برنامه هــای ذیل کالن برنامه » یاریگران زندگی« 

که در نشست ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر به 
تصویب رسیده اســت، با هدف ظرفیت سازی 
برای جلب مشارکت همساالن در پیشگیری اولیه 
از اعتیــاد و رفتارهای پرخطر، طراحی و تدوین 

شده است.
اســتفاده از شــاد برای جلوگیری از اعتیاد 

دانش آموزان
عبــاس غیاثــی گفــت: در این برنامــه تالش 
می شود با تشکیل و شــبکه سازی همیاری های 
دانش آموزان و ذینفعان مدرسه و محله، همچنین 
با توانمندسازی افراد در زمینه پیشگیری اولیه از 
اعتیاد و رفتارهای پرخطر، زمینه ای فراهم شود که 
دانش آموزان، به همراه والدین، مدرسه و ذینفعان 
محلی، تمامی فرایند شناسایی رفتارهای پرخطر 
دانش آموزان تا تدوین راهکارهای پیشــگیرانه، 
طراحــی، حمایت جویی، اجرا و مستندســازی 
پروژه های کوچک مدرسه ای را خود برنامه ریزی 

و مدیریت کنند.
وی تصریــح کرد: مــا کارهــا را در برنامه کانون 
یاریگران زندگی در ســه حــوزه آموزش، ترویج 
و فرهنگ ســازی و شناســایی و مددکاری دنبال 

می کنیم.
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان 
اینکه در بحث پیشــگیری محتوایــی در قالب 
درسنامه تولید شــده که برای معلمان ابتدایی و 
متوسطه اول و دوم است از آموزش دانش آموزان 

و والدین که در دستور کار است خبر داد.
وی ادامــه داد: در بخش دوم و ترویج و فرهنگ  
ســازی و پیشــگیری در بحث اعتیاد اقدامات 
اساســی داریم و در بخش شناســایی، درمان و 
مددکاری طرح نماد را دنبــال می کنیم که یکی 
از اقدامات مهــم ما ارتقای برنامه آســیب های 
اجتماعی و مهارت دانش آموزان در قالب کانون 
یاریگــران و طرح نماد اســت که جــزو برنامه 

تحولی آموزش و پرورش قرار گرفته است.
غیاثی همچنیــن تاکید کرد: بــا توجه به تعطیل 
بودن مدارس در زمان شیوع کرونا، هدایت برنامه 
یاریگران زندگی در فضای مجازی و شبکه شاد 
اولویت دارد تا بتوان بسته کانون یاریگران زندگی 
را تهیه و به مدارس بفرستیم، بنابراین ایجاد یک 
فضای ویژه به نام این برنامه در بســتر شاد مهم 

است.
رییس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره 
به اینکه هم اکنون این طرح در ۵۲۷ مدرسه استان 
که شــامل ۳۰ درصد آموزش گاه هاست را شامل 
می شود، تصریح کرد: این برنامه شامل ۳۲ هزار 
دانش آموز و ۴ هزار و ۲۶۰ نفر از اولیای مدارس 

است.

شناسایی 45 منطقه کاشت ُگل در زنجان
 امسال 252 کیلوگرم ماده مخدر»گُل«  در استان کشف شد  که این رقم در سال گذشته 78 کیلوگرم بود 

 از ابتدای امسال تاکنون یک تن و ۳۷۴ کیلوگرم انواع ماده مخدر در استان کشف و ضبط شده است

 فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان زنجان گفت: اقدامات برای 
تبدیــل معدن نمک چهرآباد بــه پایگاه ملی در 
اولویت قرار گرفت و جلســات برای این مهم 
تشــکیل و در نهایت تبدیل این معدن به پایگاه 

ملی به تصویب رسید.
امیــر ارجمند اظهار کرد: بــا توجه به قابلیت ها 
و ظرفیت های تاریخی و باســتان شناسی معدن 
نمک چهرآباد، اقدامات برای تبدیل آن به پایگاه 
ملــی در اولویت قرار گرفت و جلســات برای 
این مهم تشکیل و در نهایت تبدیل معدن نمک 

چهرآباد به پایگاه ملی به تصویب رسید.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری استان زنجان افزود: مقدمات این امر 
فراهم شده است و به زودی معدن نمک چهرآباد 
پایگاه ملی می شود تا پس از آن شاهد تخصیص 
ردیف بودجه از اعتبارات ملی برای این پایگاه 

در راستای مطالعه و توسعه آن باشیم.
ارجمند بیان کرد: پیش از این استان زنجان تنها 
دارای پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه بود که 
امســال نیز تبدیل معدن نمک چهرآباد به پایگاه 

ملی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه معدن نمک چهرآباد زنجان 
تنها محوطه باستانی شناخته شده در ایران است 
که مدارک قابل توجهی از اســتخراج نمک از 
دوران پیش و پس از اســالم را دارد، گفت: این 

معدن تاریخی به دلیل ویژگی های خاص خود، 
مقادیر قابل توجهی از مواد ارگانیک، ابزارهای 
معدنــکاوی و همچنین مومیایی هــای طبیعی 
موســوم به مردان نمکــی را در خود جای داده 

است.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان همچنین از تشکیل 
پرونــده ثبت برای ۶ اثر طبیعی اســتان زنجان 
خبر داد و گفت: این ۶ اثر طبیعی شــامل دشت 
ماهنشان،  واژگون  ماهنشــان، الله های  ریواس 
چشــمه نمک خدابنده، جفــت درخت اُرس 
جمال آباد طارم، درخت اُرس شیالندر طارم و 

جنگل اُرس ِجیش آباد طارم است.

وی تصریح کرد: پرونده این ۶ اثر طبیعی تهیه، 
تدوین و به شورای ثبت استان ارسال شده است 
کــه البته برای تایید نهایی و ثبت در فهرســت 
میراث طبیعی کشور باید در شورای ثبت میراث 

فرهنگی کشور به تصویب برسد.
ارجمند بیــان کرد: در ســال های گذشــته با 
برنامه ریــزی و هدف گذاری انجام شــده، آمار 
ثبت میــراث  طبیعی در اســتان زنجان به  طور 

چشم گیری افزایش یافته است.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان زنجان گفت: با ثبت این آثار، تعداد 
آثار طبیعی ملی استان زنجان به ۱۳ اثر افزایش 

می یابد.

تصویب تبدیل معدن نمک چهرآباد به پایگاه ملی

 پس از کشــت و قوس های زیــاد در باره 
کمبود گوشت گرم مرغ در بازار زنجان، در بیستمین 
روز از آذر جاری ۹۰ تن از این فرآورده وارد بازار 

استان شد.
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته کمبود گوشت 
گرم مرغ و نوسانات قیمت در سطح کشور و استان 
زنجان مصرف کنندگان این فرآورده را ناراضی کرده 

بود.
پس از تشکیل جلسات متعدد به ریاست استاندار 
زنجان به رغم افزایش نرخ این فرآورده در اســتان 
های همجوار قیمت آن در زنجان بر روی ۲۱۵ هزار 

ریال ثابت ماند.
با تالش های انجام شــده در استان زنجان توسط 
مســووالن دغدغه مصرف کنندگان به لحاظ نرخ 
گوشــت گرم مرغ رفع شــد اما کمبود آن در بازار 

همچنان مصرف کننده را ناراضی کرده بود. توزیع 
این فرآورده در بازار زنجان در روزهای کمبود آن 
۱۱ تا ۱۸ تن انجام می شــد که نیاز همه مصرف 

کنندگان را جوابگو نبود.
۹۰ تن مرغ وارد بازار زنجان شد

 رییــس اتحایه ماهی، مرغ و تخم مرغ فروشــان 
شهرستان زنجان گفت: روز پنجشنبه ۹۰ تن گوشت 

گرم مرغ وارد بازار استان شد.
سید ناصر رمضانلو اظهارداشت: علت افزایش بی 
سابقه ورود این گوشت گرم به بازار افزایش تولید 
از سوی تولید گنندگان مرغ در استان زنجان است.

وی تاکید کرد: هم اکنون همه واحدهای عرضه مرغ 
به میزان زیادی مرغ برای عرضه به مشتریان دارند 
و هیچ کمبودی در این باره نیســت. رییس اتحایه 
ماهی، مرغ و تخم مرغ فروشــان شهرستان زنجان 

گفت: نیمه اول آذرماه گوشــت گرم مرغ روزانه از 
۱۸ تا ۵۸ تن وارد بازار مصرف شده بود.  رمضانلو 
خاطرنشان کرد: هیچ افزایشی در نرخ این فرآورده 
خام نداریم و هم اکنون با قیمت هر کیلوگرم ۲۱۵ 
هزار ریال به دســت مصرف کننده می رسد. وی 
افزود: هم اکنون شهرستان زنجان ۲۸۰ واحد عرضه 

گوشت مرغ دارد.
توزیع مرغ منجمد در بازار زنجان ثبات داد

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: 
به رغم اینکه در نیمه اول آذر ماه سال کنونی شاهد 
نوســاناتی در قیمت و عرضه مرغ گرم در ســطح 
کشور بودیم، در استان به طور مقطعی و کوتاه مدت 
فقط با کمبود عرضه مرغ گرم مواجه شدیم که این 

مهم نیز با تامین و توزیع مرغ منجمد جبران شد.
جواد تاراســی اظهارداشــت: قیمت مرغ از نرخ 

مصوب ۲۱۵ هــزار ریال فراتر نرفــت. وی ادامه 
داد: با تالش همه عوامــل موثر در تامین و توزیع 
مرغ گرم، از ابتدای ماه جاری آرامش کامل از نظر 
عرضــه مرغ به نرخ مصوب در بــازار مرغ برقرار 
شده است. رییس ســازمان جهادکشاورزی استان 
زنجــان گفت: هم اکنون نیز همه مصرف کنندگان 
استان با آرامش خاطر گوشت گرم مرغ را به مقدار 
مورد نیاز از فروشــگاه های عرضه مرغ تهیه کنند. 
تاراسی یادآوری کرد: در مقطع بسیار کوتاه مدت، 
مثل همیشــه فقط با کمی صبوری، اطمینان داشته 
باشند همه دســت اندرکارانی که تالش آنها منجر 
به رسیدن گوشت مرغ به بازار مصرف می شود، با 
اتخاذ سیاست ها و ارایه راهکارهای مختلف، اجازه 
نخواهند داد تا کوچکترین خللی در تامین گوشت 

مرغ و پروتئین مورد نیاز خانوار ایجاد شود.

ورود ۹۰ تن گوشت گرم مرغ به بازار زنجان و رفع دغدغه مصرف کنندگان
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چند واکسن کرونا در ایران 
مجوز مطالعه انسانی گرفته اند؟

 دبیر کمیته ملــی اخالق در پژوهش 
وزارت بهداشــت با اشاره به فازهای مطالعه 
انسانی، گفت: فعال تنها یک واکسن کرونای 
ایرانی از ســوی سازمان غذا و دارو به کمیته 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت ارجاع 
شــد و مجوز آغاز مطالعه انسانی را دریافت 

کرده است.
دکتر احسان شمسی کوشکی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره وضعیت واکسن های کرونای 
ایرانی، گفت: فعال تنها یک واکســن کرونای 
ایرانی از ســوی سازمان غذا و دارو به کمیته 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت ارجاع 
شــد و مجوز آغاز مطالعه انسانی را دریافت 

کرده است.
وی افزود: هیچ واکســن کرونای دیگری در 
کشور از ســوی سازمان غذا و دارو به کمیته 
اخالق در پژوهش وزارت بهداشــت واصل 
نشده است. به محض اینکه مستندات مربوط 
به هر یک از واکســن های دیگر را دریافت 

کنیم، بررسی آن را آغاز می کنیم.
شمسی کوشکی تاکید کرد: باید توجه کرد که 
مرحله مطالعه انسانی واکسن، دارای فازهای 
متعددی است. به طوری که ابتدا به تعداد کمی 
از افراد واکسن را تزریق می کنند، در فاز دوم 
به تعداد بیشتر نسبت به مرحله اول و در فاز 
سوم به تعداد بیشتری از افراد نسبت به مرحله 

دوم، واکسن را دریافت می کنند.
دبیر کمیته ملی اخــالق در پژوهش وزارت 
بهداشت با بیان اینکه بنابراین مرحله انسانی 
تولید واکسن سه فاز دارد که بعد از نتایج موفق 
هر فاز، وارد مرحله بعدی می شوند، گفت: اگر 
در هر سه مرحله مطالعه انسانی نتایج ایمن و 
اثربخش بود،  آن زمان می توان به سمت تولید 
صنعتی واکسن رفت. در عین حال باید توجه 
کرد که افرادی که در مراحل تحقیق انســانی 
تولید یک واکسن شــرکت می کنند،  همه به 

صورت داوطلبانه باید شرکت کنند.

تاکید وزارت بهداشت 
بر پرهیز از برگزاری دورهمی 

در شب یلدا
 ســخنگوی وزارت بهداشــت تاکید 
کرد: انتظار مدافعان ســالمت کشور از مردم 
قدرشــناس ایران اسالمی این است که از هر 
گونه اقدام نســبت به برگــزاری دورهمی و 
مهمانی خانوادگی به ویژه در شب یلدا به طور 

جدی خودداری کنند.
به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری با 
اشــاره به ســفارش هایی برای شب یلدا در 
شرایط شــیوع کرونا، گفت: یکی از نگرانی 
های جدی همکاران ما در وزارت بهداشــت 
هم اکنون، برگزاری دورهمی ها و شب نشیی 

ها در شب یلدا است.
وی افزود: با اعمال محدودیت های مصوب 
در هفته های گذشــته و همکاری و همراهی 
خــوب مردم با نهادهای متولی در اجرای هر 
چه مطلوب تر محدودیت ها، شاهد کاهش 
جدی در تعداد موارد بستری روزانه و به دنبال 
آن کاهش موارد مرگ و میر ناشی از کرونا در 

کشور بودیم.
الری تاکید کرد: همکاران ما در مراکز بهداشتی 
و درمانی ماه است که در جدال سخت و نفس 
گیر با ویروس کرونا، مشغول خدمت رسانی 
به بیماران هســتند و انتظار مدافعان سالمت 
کشــور از مردم قدرشناس ایران اسالمی این 
است که با تداوم همکاری مسووالنه خود در 
عمل به ســفارش های بهداشتی، از هر گونه 
اقدام نســبت به برگزاری دورهمی و مهمانی 
خانوادگی به ویژه در شب یلدا به طور جدی 

خودداری کنند.

چگونه در محل کار از ابتال 
به کرونا پیشگیری کنیم؟

 وزارت بهداشــتی هــا و متخصصان 
بیماری های عفونی بارها تاکید کرده اند که در 
شرایط کرونایی تا حد امکان دورکاری کنید، اما 
اگر جزو مشاغلی هستید که بر حسب ضرورت 
باید سرکار روید، حتما چند نکته بهداشتی را 

برای پیشگیری از کرونا رعایت کنید.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت، برای حاضر شدن 
بر سر کار در روزهای کرونایی باید چند نکته 

را رعایت کنیم تا به کووید-۱۹ مبتال نشویم:
- فاصله دو متر را با همکاران رعایت کنید.

- هرگز صورت، چشــم هــا و دهان خود را 
لمس نکنید.

- در اتاق ها یا سالن محل کار ازدحام نکنید.
- داشتن تهویه مناسب در محل کار بسیار مهم 

است.
- تا حد امکان بدون مالقات حضوری کار کنید.
- استفاده از دســتکش و ماسک را فراموش 

نکنید.
- دستان خود را به طور مداوم ضدعفونی کرده 

و یا به مدت ۲۰ ثانیه بشویید.
- تمام سطوح پر تماس را   ضدعفونی کنید.

- اگــر بیمار هســتید از حضور بر ســر کار 
خودداری کنید.

- از خوردن صبحانه و نهار به صورت گروهی 
خودداری کنید.

وزیر بهداشت تاکید کردخبــر

نقش محوری زنان در سالمت خانواده و مردان
 وزیر بهداشــت گفــت: در همه 
جهان زنان به عنــوان اصلی ترین گروه 
برای ارتقای شــاخص های تندرستی و 
سالمت مطرح هســتند و اعتقاد داریم 
که زنان در بهداشــت و سالمت اعضای 
خانــواده و مــردان از نظر خلق و خو و 
فضای روانی داخــل خانواده و رعایت 

اصول سالمتی نقش محوری دارند.
به گزارش ایســنا دکتر سعید نمکی در 
آیین اهدای سمفونی شهرزاد به فداکاران 
عرصه مبــارزه با کرونا کــه با حضور 
معصومه ابتکار - معاون رییس جمهوری 
در امور زنان و خانواده - در ستاد وزارت 
بهداشت برگزار شد، اظهارکرد: در سال 
هــای بعد از پیروزی انقالب اســالمی، 
دســتاوردهای زیــادی در کاهش میزان 
مرگ و میر نوزادان، زنان باردار و نوزادان 
داشــته ایم. در دنیا کشورهایی که موفق 
شدند بیماری های واگیردار را به عنوان 
عامل اصلی این مرگ و میرها مهار کنند، 

بزرگترین نقش را به زنان داده اند.
وی افزود: یک موضوع در حوزه سالمت 
و بهداشت با عنوان ۳F مطرح است که 
شامل ســواد زنان، غذا و مکمل غذایی 
کافی و نیز ســالمت خانواده می شود. 
می گویند اگر زنــی فقط چهار کالس 
سواد داشته باشد، شانس بقای کودکش 
دوبرابر می شــود. همواره معتقدیم که 
رژیم غذایی خانــواده مربوط به زنان و 

آشپزخانه در خانه، تحویل زنان است.
وزیر بهداشــت یادآور شد: در سالمت 
عمومی چهار عامل دیگر از جمله منحنی 
رشد، مایع درمانی خوراکی، تغذیه با شیر 
مادر و واکسیناســیون موثر اســت و در 
کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای 
در حال توسعه، نقش زنان در این چهار 
عامل، محوری و این نقش زنان ستودنی 

است.
نمکی خاطرنشــان کرد: ایــران هم در 
تمام ســال های بعد از انقالب از نقش 
اثرگذار زنان بهره های زیادی برده است. 
اکثر بهورزان ما، دخترانی با شش کالس 

سواد بودند و بعضی از آنان حتی در حد 
نهضت ســواد آموزی بودند اما انقالب 
بزرگی در نظام ســالمت ایجاد کردند و 
امــروز برخی از همان دختــران دیروز، 
بازنشســته شــده اند. اخیرا خانه های 
بهداشت عشــایری را با دختران عشایر 
راه انداختــه ایم و ۴۰۰ خانه بهداشــت 
بهورزان عشایری  با محوریت  عشایری 
که عمدتا بانوان هستند، در سراسر کشور 

راه اندازی می شود.
وی ادامــه داد: هم اکنون برنامه »هرخانه 
یک پایگاه ســالمت« در کشور توسعه 
پیدا می کند که محور سفیران سالمت در 
خانواده ها، زنان هستند و معتقدیم که اگر 
۲۰ میلیون ســفیر سالمت زن در کشور 
داشته باشیم و این زنان بتوانند به عنوان 
اصلی ترین حلقه اتصال ما در خانواده با 
مراکز بهداشتی و درمانی و نظام سالمت، 
نقش آفرینی کننــد، هرگز نیاز نخواهیم 

داشت به اینکه سفارش های ویژه کنیم 
بلکه اینها به عنوان اصلی ترین نیروی ما 
در نظام ســالمت، می گویند سفر برویم 
یا نرویم و یا فاصله گذاری اجتماعی را 

رعایت کنیم.
وزیر بهداشت افزود: نقش ارجمند بانوان 
در توسعه تمام زیرساخت های کشور به 
ویژه در نظام سالمت را ستایش می کنم 
و همواره معتقدم که نیازمند مشــارکت 
مســتمر بانوان کشــور در عرصه نظام 

سالمت هستیم.
دکتــر نمکی یادآور شــد: کرونا طوفان 
ســهمگینی بود که دنیــا را در نوردید 
و کشــور ما هم از این بالی جانســوز 
مستثنی نبود و روزهای بسیار سختی بر 
همه به ویژه نیروهای بهداشتی و درمانی 
گذشــت. خدا را شــکر می کنیم که در 
تمام این روزهای ســخت توانستیم در 
دنیا، نقش افتخــار آفرینی را بیافرینیم و 

شهیدانی و عزیزانی در این راه فدا شدند 
که جزو سرداران نظام سالمت بودند.

وی ادامــه داد: در مبارزه بــا کرونا هم 
ســرباز و هم ســردار جان خودشان را 
تقدیم ســالمت مردم ایران کردند اما در 
این جنگ، ســرداران بیش از سرباز فدا 
شدند و انســان هایی را از دست دادیم 
که در منطقه، نمونه بودند و دست شان 
در جراحی های هنرمندانه در کل دنیا و 
منطقه معروف بود. این افراد در روزهای 
اول به آتش کرونا زدند تا ســربازان دل 
و جرات بیشــتری پیدا کنند و حماسه 

عظیمی را خلق کردند.
وزیر بهداشــت تصریح کــرد: یکی از 
بزرگترین رسالت های ما در ماندگاری 
این حماسه بی بدیل، استفاده از ظرفیت 
هنرمندان کشور است و موسیقی یکی از 
کامل ترین انواع هنر اســت. می گویند 
هنر، بیان زیبای احساســات اســت اما 

همواره مــی گویم که هنر، زبان گفتمان 
عشق و عاشقی است و موسیقی اوج بیان 
این حس لطیف است و بنده از کودکی 
افتخار داشتم که در محضر بزرگ اساتید 

بزرگ موسیقی کشور دوزانو بزنم.
دکتر نمکی اظهار داشــت: این جمله به 
بتهون منتســب است که می گوید »آنجا 
که قلم از نوشــتن می ایســتد و زبان از 
گفتن می ماند، موسیقی آغاز می شود«. 
۳۰ بانو که در ساخت سمفونی شهرزاد 
و تقدیم آن به مدافعان سالمت مشارکت 
داشتند، همانند سیمرغ عطار هستند که 
به این زیبایی در کنار هم، این بال پرواز 
را ایجاد کردند و بــه زیبایی نواختند و 
از آمیــزه ای از ســازهای زهی و بادی، 

عظمتی را خلق کردند.
وی گفت: ســمفونی شــهرزاد یک کار 
بســیار باعظمت کالسیک است و آنچه 
چاشنی چنین حرکتی است، عشق است 

و عشق این عظمت ها را خلق می کند و 
بدون عشق و احساس، نمی توان خوب 
نواخت، نوشــت و گفت. از محبت این 
هنرمندان که به یــاد همکاران ما بودند، 
تشــکر می کنم. این اثر در تاریخ کشور 
ثبت می شود که روزی عده ای در بالین 
بیماران حماسه خلق و عده ای در بیرون 
با هنر، شعر، موسیقی از آنان حمایت می 

کردند.
وزیر بهداشت یادآور شد: امروز علیرغم 
همه طوفان ها و فشــارهای ناشــی از 
تحریم و گرفتــاری هایی کــه در این 
اوضاع بر ما تحمیل شده، فکر نمی کنم 
قوم یا جمعیتی به مظلومیت کشــور و 
کادر بهداشــتی و درمانی و مدیران نظام 
ســالمت و بقیه باشند. یکی از همکاران 
ما در روزهای اول شیوع کرونا مقاله ای 
با عنوان شــنا در اقیانوس با دست های 

بسته نوشته بود.
نمکی تاکیــد کرد: همیــن االن که می 
خواهیم برای واکسن، پول حواله کنیم، 
تمام راه ها را بر ما بســته اند. فکر نمی 
کنم بعد از اتفاقی که در عاشــورا برای 
حضــرت اباعبدالــه)ع( و یارانش رخ 
داد، چنین تنگنایی را بر کشــور و قومی 
تحمیل کرده باشــند که شــوربختانه بر 
مردم و کشور ایران تحمیل می کنند اما 
با این وجود، خوشبختانه نسبت به خیلی 
از کشــورهایی که زیرساخت ها، منابع 
و امکانات بیشــتری دارند، در وضعیت 
بهتری قرار داریم و با وفاق و همدلی و 
طرحی که مزین به نام یکی از بزرگترین 
سرداران رشــید این کشور یعنی شهید 
حاج قاسم سلیمانی است که خود قربانی 
تروریسم وحشتناک بین المللی شد، می 
توانیم به نتایج مطلوب تری در روزها و 

هفته های آینده برسیم.
به گزارش وبدا، در این آیین، ســمفونی 
شهرزاد با مشــارکت بیش از ۳۰ بانوی 
هنرمنــد از گروه ســرزمین مــادری به 
رهبری خانم نزهــت امیری به مدافعان 

سالمت تقدیم شد.

 نتایج یک مطالعه جدید دانشگاه 
کمبریج نشان می دهد قرنطینه به افزایش 
قابــل توجه عالئم افســردگی در میان 
کودکان منجر شــده اســت؛ نتایج این 
مطالعــه پیامدهای ناخواســته تعطیلی 

مدارس را برجسته می کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی نیوز-مدیکال، 
دولت انگلیس در واکنش به همه گیری 
کووید-۱۹، قرنطینه ملی وضع کرد که 
شامل تعطیلی مدارس و فاصله گذاری 
اجتماعی می شــد. اعمــال این تدابیر 
قرنطینه نگرانــی های زیادی ایجاد کرد 
که این تدابیر می تواند بر سالمت روان 
کودکان و نوجوان تأثیر منفی بگذارد اما 
تا امروز، شواهد مستقیم نسبتاً کمی در 

این رابطه وجود دارد.
مســتقیم ترین روش برای اندازه گیری 
ارتبــاط میان قرنطینه و ســالمت روان 
کودکان این است که آنها را برای مدت 

زمــان طوالنــی دنبال کرد و بــه دنبال 
تغییراتی بود که بــه اصطالح تغییرات 

»طولی« نامیده می شود.
اکنون گروهــی از محققان واحد »علوم 
شــناختی و مغز« شــورای تحقیقات 
پزشــکی دانشــگاه کمبریج، داده های 
ارزیابی ســالمت روان ۱۶۸ کودک ۸ تا 
۱۲ ســاله را قبل از اعمال قرنطینه، در 
حین قرنطینه و بعــد از آن در انگلیس  

بررسی کردند.
 Archives  نتایج این مطالعه که در نشریه
منتشر   of Disease in Childhood
شده است،  نشان داد کودکان در دوران 
قرنطینه نسبت به دوران قبل از آن بیشتر 
تمایل به نشــان دادن عالئم افسردگی 

دارند.  
»جاکومو بیگناردی«، دانشــجوی دکترا 
در واحد علوم شناختی و مغز دانشگاه 
کمبریج،  گفت: قرنطینه های ملی که با 

تعطیلی گسترده مدارس همراه هستند،  
موضوع بی ســابقه اســت که تا بعد از 
عبور از این بحران، هیچ کس نمی تواند 
به طور قطع بگوید که این قرنطینه چه 

تاثیری بر کودکان خواهد داشت.
وی افــزود: مطالعه ما یکــی از اولین 
مطالعاتی است که کودکان را در دوران 
قرنطینه پیگیری کرده است و نشان می 
دهد عالیم افســردگی در میان کودکان 
در دوران قرنطینه بسیار بدتر شده است. 
نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد 
این عالئم به سن، جنسیت و وضعیت 
اجتماعی-اقتصادی کودکان ربطی ندارد.  

به گفته ایــن محققان، نحوه تاثیر تدابیر 
قرنطینه بر ســالمت روانی کودکان به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. مطالعه اخیر 
نشان می دهد تنهایی در کودکان با بروز 
مشکالت روانی به ویژه افسردگی ارتباط 

دارد. همچنین بر پایه نتایج این مطالعه، 
قرنطینــه فرصت  کــودکان در دوران 
های کمتری بــرای بازی کردن و دیگر 
فعالیت های سرگرم کننده که به بهبود 
خلق و خو کمک می کننــد، دارند که 
این موضوع نیز خود به بروز مشکالت 

روانی یاد شده کمک می کند.
پیش از این نیز یافتــه های مطالعه ای 
که در آمریکا انجام شده بود، نشان داد؛  
همه گیری کرونــا به دلیل ایجاد اختالل 
در زندگی روزمــره، اضطراب در مورد 
بیماری و انزوای اجتماعی، سالمت روان 

کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.

این مطالعــه نشــان داد؛  از ماه آوریل 
)فروردین(  گذشــته تا کنون اورژانس 
بیمارستان های سراســر آمریکا شاهد 
افزایش مســتمر ویزیت های مربوط به 
سالمت روانی کودکان مدرسه ای بوده 
اند. این یافته ها نشــان می دهد بیماری 
همه گیــر کووید۱۹ به ســالمت روان 

کودکان آسیب وارد می کند.
»ربــکا لیب« محقــق مرکــز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری هــای آمریکا در 
آتالنتا و نویســنده اصلــی این مطالعه 
گفت: در این مطالعه متوجه شدیم از ماه 
مارس تا اکتبر، نسبت مراجعه به بخش 

اورژانس بیمارســتان به دلیل مشکالت 
مرتبط با بهداشت روان ۲۴ درصد برای 
کودکان پنج تا ۱۱ ساله و ۳۱ درصد در 
بین نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ســاله نسبت به 

سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.
بر پایه نتایــج این مطالعه، ویزیت های 
بهداشت روان کودکان از اواسط مارس 
تا اواسط آوریل، زمانی که دستورالعمل 
های خانه نشینی در بیشتر مناطق آمریکا 
اعمال شد، در واقع به طرز چشمگیری 
کاهش یافــت، اما از آن بــه بعد، این 
بازدیدها به طور پیوســته افزایش یافته 

است.

قرنطینه کووید-۱۹ 
تاثیر منفی بر سالمت روان 

کودکان دارد

 یک متخصص قلــب و عروق 
گفت: ویروس ها یکی از علل نارسایی 
قلبی هســتند و یکی از این ویروس ها 
کروناســت که همه افــراد را می تواند 

درگیر کند.
سارا احمدزاده با بیان اینکه کرونا روی 
بیشــتر اندام ها اثر می گذارد، اظهار کرد: 
یکی از مشــکالت اصلــی قلبی که در 
افراد کرونایی بیشــتر مشاهده می شود 
و مراجعات زیادی با این شــکایات در 
افرادی که با ســابقه کرونا در طی چند 
ماه گذشته داشته ایم می توان به تغییرات 
شــدید ضربان قلب خصوصاً تپش های 
قلب ناگهانی یا نامنظمی ضربان تا چند 

ماه بعد کرونا اشاره کرد.
وی بیان کرد: تنگی نفس ناشــی از افت 
میوکاردیت ویروســی  و  قلــب  پمپاژ 
کــه در ۲۵ درصد موارد قابل برگشــت 
بوده و همچنیــن تغییرات همودینامیک 
یا فشــارخون به صورت افت شدید یا 
افزایــش ناگهانی فشــارخون از دیگر 

مشکالت قلبی در این بیماران است.
احمــدزاده گفت: تجمع مایع دوره پرده 
قلب که بــه آن پریکاردیال افیوژن و یا 
التهاب پرده دور قلــب که پریکاردیت 
گفته می شود و تنگی عروق کرونر قلبی 
یا سکته قلبی که سبب آنژین می شود از 
بیماران کرونایی  دیگر مشکالت اصلی 
اســت که در این زمان شــیوع بیشتری 

پیداکرده است.
این متخصص قلــب و عروق تصریح 
کــرد: خطر انعقاد و لخته شــدن خون 
در مبتالیــان به کرونا باال رفته و التهاب 
عضله قلبی، حمله به سیســتم هدایتی 
ایجادکننــده پالس و گشــادی قلب با 
عالمت تنگی نفــس از عوارض حمله 
ویروس کرونا به سیستم قلبی و عروقی 

اســت. وی بیان کرد: کرونا روی بیشتر 
و  می گــذارد  اثر  اندام هــا 

لخته  و  انعقاد  شانس 
در  خون  شــدن 

مبتــال  افــراد 
است،  بیشتر 

لختــه 
نــد  ا می تو
خــل  ا د
ق  و عــر
ی  مغــز

اتفاق بیفتد و 
سکته  به  منجر 

لخته  شود،  مغزی 
می توانــد در داخــل 

عروق قلبی شــکل بگیرد و 

منجر به ســکته قلبی شود یا حتی لخته 
در داخل عروق تغذیه کننده 
پا اتفــاق افتد و پا به 
سمت سیاه شدگی 
 ، د و بــر
به طورکلــی 
ب  لتهــا ا
نــد  می توا
اتمــام  در 
رگان هــا  ا
اتفاق بیفتد.

یــن  ا
متخصــص 

اظهــار کــرد: در 
کرونایــی هــا ممکن 
قلــب  دور  پــرده  اســت 

دچار عارضه شــود یا سیســتم هدایتی 
ایجادکننــده پالس موردحمله قرار گیرد 
و فرد بی جهت دچار کاهش یا افزایش 

ضربان قلب شود.
به گزارش گروه دریافت ایسنا، احمدزاده 
تأکید کرد: ویروس های بسیاری هستند 
که می توانند به قلب حمله کنند و عارضه 
ناشی از ویروس به شکل نارسایی قلب 
خود را نشــان دهد؛ یعنی یک فرد جوان 
مراجعه کند و بگوید من وقتی می خوابم، 
دچار تنگی نفس می شوم، وقتی پیاده روی 
می کنم، تنگــی نفس دارم و دچار ورم پا 
شــده ام و وقتی بررسی می کنیم می بینیم 
کارکرد قلب از ۶۰ تــا ۶۵ درصد به ۲۰ 
تا ۲۵ درصد رســیده و بــه این اختالل 
نارســایی قلبی می گویند. وی بیان کرد: 

یکی از علل نارســایی قلبی ویروس ها 
هستند و یکی از این ویروس ها کروناست 
که همه افــراد را می تواند درگیر کند، اما 
برخی افراد دچار عارضه قلبی می شوند، 
افرادی که فشــارخون باال و کنترل نشده 
دارند شانس اینکه کرونا در آن ها عارضه 
دار شود و پیشرفت کند و اندام بیشتری را 
درگیر کند، بیشتر است، افرادی که چاق 
یا دیابتی هســتند و نارسایی قلبی دارند، 

بیشتر در معرض خطر هستند.
ایــن متخصص قلب و عــروق گفت: 
گرفتگی قلب چندین نوع اســت، اینکه 
وقتی بعضی افــراد می خوابند یا از پله 
باال می روند نفسشــان سنگین می شود، 
می تواند نشــان از گرفتگی رگ باشد، 
اما دردهایی که موقعیتی هســتند یعنی 
شــخص اظهار می کند مــن وقتی دراز 
می کشم دردم بیشتر می شود یا زمانی که 
به جلو خم می شــوم دردم کمتر است، 
ناشــی از التهاب پرده قلب بر اثر حمله 

ویروس کرونا است.

کرونا قلب را هدف می گیرد!
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یک کارشناس مطرح کرد:
چشم اندازی روشن در انتظار 
سرمایه گذاران بورس است

 یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
چشم انداز روشــنی پیش روی سرمایه گذاران 
بورســی اســت، گفــت: زمــان افزایــش 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه فرا رسیده و با 
توجه به وجود شــرایط مثبت در بازار انتظار 
می رود معامالت بورس به سمت مثبت تغییر 

جهت دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران، 
مصطفی صفاری با اشاره به افزایش چشمگیر 
حجم معامالت در  بازار سرمایه افزود: آمارها 
حکایت از بازگشت دوباره پول به بورس دارد؛ 
به ویژه آنکه بازارهای موازی همچون خودرو، 
مســکن و  طال به مــرور وارد دوران طوالنی 

رکود می شوند.
وی با بیان اینکه چشم انداز روشنی پیش روی 
سرمایه گذاران بورسی است، خاطرنشان کرد: 
زمان افزایش ســرمایه گذاری در بازار سرمایه 
فرا رسیده است و با توجه به گزارش های قابل 
قبول شش ماهه در بسیاری از شرکت ها، حجم 
نقدینگی  در کشور، و دستور العمل های جدید 
بازار ســرمایه از جمله الزامات بازارگردانی، 
ممنوعیت معامالت الگوریتمی و محدود شدن 
سفته بازی ، انتظار این است که بازار به سمت 

مثبت تغییر جهت دهد.
صفــاری تصریــح کــرد: عایدی بســیاری 
شرکت های بورسی در نیمه اول امسال به اندازه 
کل سال گذشته بوده که این اتفاق، نویدبخش 

جریانی مثبت در آینده بازار سرمایه است.
به گفته این کارشــناس بازار ســرمایه، برخی 
ســرمایه گذاران که به تازگی وارد این بازار شده 
بودند، به دلیل ناآگاهی از ویژگی های بازارسرمایه، 
نقدینگــی خــود را با هدف ســرمایه گذاری 
کوتاه مــدت وارد بورس کــرده بودند که این 
رویکرد اشتباه سبب هیجانی شدن رفتار آنان در 
مواجهه با روند منفی بازار شده بود. وی ورود 
هیجانی مردم به بورس را موجب منفی شــدن 
سیر صعودی بازار دانست و افزود: بازار سرمایه 
همواره نگاهی به آینده دارد و سرمایه گذاران باید 
در تحلیل های خود این مساله را در نظر داشته 
باشند که منطق سرمایه گذاری در این بازار حداقل 

یک ساله است.
صفاری با بیان اینکه بی توجهی به این موضوع 
عامل اصلی نوسان های اخیر شاخص بورس 
است، اظهار داشت: زمان اصالح قیمت سهام، 
سرمایه گذاران غیر حرفه ای بدون اینکه تحلیل 
صحیحی از قیمت واقعی سهم داشته باشند با 
عرضه های هیجانی  موجب  کاهش شاخص 
می شــوند، در حالی که عوامل بنیادی چنین 

کاهشی را اعالم نمی کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه 
به ارزندگی بســیاری از سهم ها، بازار سرمایه 
با تحلیل صحیح همچنان سود معقول و قابل 

قبولی نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد.

پرداخت وام یک میلیونی
به حدود ۷ میلیون 
سرپرست خانوار

 در دو مرحله پرداخت تســهیالت به 
یارانه بگیران معیشــتی، تاکنون بالغ بر شــش 
میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از 

تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.
به گزارش ایســنا، طبق اعــالم مدیریت کل 
اعتبارات بانک مرکزی، بر پایه مصوبات ستاد 
ملــی مدیریت کرونا بالغ بر ۲۱ میلیون و ۵۶۹ 
هــزار و ۱۵۵ نفر تاکنون از تســهیالت یک 
میلیون تومانی سیستم بانکی )در پنج مرحله( 
بهره مند شده اند که مقرر شده اقساط تسهیالت 
پرداختی در ۳۱ قسط از حساب یارانه ای ایشان 
کسر شود. همچنین در ادامه حمایت های ستاد 
ملی مدیریت کرونا و شــبکه بانکی از یارانه 
بگیران در هفته گذشــته، تعداد چهار میلیون 
و ۵۱۳ هزار و ۷۳۹ نفر سرپرســت خانوار که 
یارانه معیشتی دریافت می کنند و فاقد درآمد 
ثابت هستند، از سوی سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها )با اخذ پیامک از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی( شناسایی و به نظام بانکی معرفی 
شدند، از تسهیالت دوباره یک میلیون تومانی 
بهره مند شدند. ضمن اینکه در مرحله جدید تا 
ساعت ۱۲ روز پنجشنبه )۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹( از 
تعداد دو میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۹۰ سرپرست 
خانوار یارانه بگیر معیشتی که از سوی سازمان 
هدفمندی به شــبکه بانکی معرفی شــده اند، 
تسهیالت مربوط به حســاب ۹۹.۹ درصد از 

افراد یاد شده واریز شده است.
همچنیــن امــکان واریز تعــداد ۱.۶۴۹ فقره 
تسهیالت به دالیلی از جمله مسدودی حساب، 
فوت سرپرســت خانوار و دیگر خطاها میسر 

نشده است.
بر این پایه، در دو مرحله پرداخت تسهیالت 
به یارانه بگیران معیشتی، تاکنون بالغ بر شش 
میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۸۰ سرپرست خانوار از 

تسهیالت یک میلیون تومانی بهره مند شده اند.
 بدیهی است در صورت اخذ اطالعات افراد 
مشــمول جدید در مراحل بعدی از ســوی 
سازمان هدفمند ســازی یارانه ها تسهیالت 
یک میلیون تومانی به حساب متقاضیان متعاقبًا 

واریز خواهد شد. 

خبر

 مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
به استفاده گسترده دولت از منابع صندوق 
توســعه ملی برای جبران کسری بودجه 
ســال ۹۸ اعالم کرد: از مجموع ۹ میلیارد 
دالر منابع ارزی استفاده شده این صندوق، 
نزدیک به ۷ میلیارد دالر یعنی حدود ۸۰ 
هزار میلیارد تومان از طریق افزایش پایه 
پولــی یا همان چاپ پول توســط بانک 

مرکزی تامین شده است.
به گــزارش فــرارو، در گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس با عنوان »بررســی 
عملکرد قانون بودجــه و عملکرد مالی 
دولت در ســال ۱۳۹۸« با اشاره به اینکه 
اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی 
به دلیل در دســترس نبــودن منابع ارزی 
عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده 
اســت: گزارش حاضر نشان می دهد که 
حدود ۴۰ درصد از بودجه در سال ۱۳۹۸ 
از طریق استقراض )از محل انتشار اوراق 
مالی اسالمی یا استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی( تأمین مالی شده است که در 
ادبیات بودجه ریزی به آن کسری بودجه 

گفته می شود.«
تنها راه حل کنترل تورم، افزایش نرخ 

سود است
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی 
در گفتگــو با فــرارو با اشــاره به اینکه 
مهم تریــن نتیجــه ای که از چــاپ پول 
توسط دولت به دست آمده، افزایش تورم 
است، گفت: هم اکنون با یک تورم افسار 
گسیخته روبرو هستیم که دولت و بانک 
مرکزی نیز نمی توانند به طور کامل آن را 
مهار کنند این کار نیاز به ابزار مناسب دارد 
و تا زمانیکه این بستر مهیا نشود، نمی توان 

انتظار داشت که چیزی درست بشود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون مهم ترین 
ابزاری که می تواند نــرخ تورم را کنترل 
کنــد، افزایش نرخ ســود اســت، اظهار 

داشــت: افزایش نرخ سود بانکی تنها راه 
حل موثری است که می تواند برای کنترل 
تورم در پیش گرفته شود، اما شوربختانه 
به دالیــل گوناگون هم اکنون از این ابزار 
استفاده نمی شــود، در طول سالیان دراز 
همواره به افزایش نرخ بهره در کشور به 
دیده منفی نگاه شده، این در حالیست که 
در شرایط فعلی کنترل تورم برای کشورما 

ارجحیت دارد.
ندری افزود: برای مهار تورم باید نرخ سود 
ســپرده های بانکی را افزایش داد، از این 

طریق با جذب سپرده های مردم در بانک 
ها، سرعت گردش پول کاهش می یابد و 
می توان نقدینگی را کنترل کرد، همچنین 
از این طریق هزینه های دولت نیز کاهش 
پیدا می کند و دیگر شاهد نخواهیم بود که 
دولت مدام اقدام به چاپ پول می کند، اما 
همان طور که عرض کــردم االن اراده ای 
برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.
این استاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه هم 
اکنون سپرده گذاری در بانک برای مردم 
جذابیتی ندارد، اضافه کرد: زمانی که نرخ 

تورم در قیاس با نرخ ســود بسیار بیشتر 
باشد، مردم به دلیل پدیده بهره منفی حاضر 
نخواهند بود که در بانک ســپرده گذاری 
کنند، چرا که ارزش پول آن ها با توجه به 
پایین بودن نرخ سود و همچنین افزایش 
تورم کاهش خواهد یافت، این مســئله 
باعث می شود که مردم برای حفظ ارزش 
دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری 
در بازار های مختلف کنند، که همین عاملی 
برای افزایش قیمت ها و رشد دوباره تورم 

می شود.

قربانی شــدن بخش تولید در صورت 
افزایش نرخ سود

این اقتصاددان با اشــاره به اینکه افزایش 
نرخ سود سپرده های بانکی نیز می تواند از 
روی اجبار باشد، ادامه داد: زمانی که شما 
در شرایط تورمی به سر می برید، چاره ای 
جزء کنترل تــورم از طریق افزایش نرخ 
سود ندارد، طبعا در چنین شرایطی رکود 
ایجاد می شود، اما خوب چاره ای نیست، 
زیرا که کنترل تورم بر هر چیزی ارجحیت 
دارد، تجربه این چند ماهه به خوبی نشان 

داد که فاصلــه زیاد بین نرخ تورم و نرخ 
سود بانکی می تواند چه تبعات سنگینی را 

برای اقتصاد کشور به وجود آورد.
ندری در واکنش به این موضع که برخی 
از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود 
بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش 
هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد 
و دچار مشــکل می شود، یادآور شد: این 
یک انتخاب اســت همان طور که در باال 
گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان 
از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، 
زیرا از یک ســو هزینه های تولیدشــان 
افزایش می باید و از ســوی دیگر قدرت 
خرید مصــرف کننده کاهــش می باید، 
بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار 
قــرار می گیرد، اما بازهم تاکید می کنم که 

کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.
وی خاطر نشــان کرد: یکی از راه هایی که 
دولت پیــش رو دارد برای عدم چاپ پول 
و یا اســتقراض از بانــک مرکزی، فروش 
اوراق بدهی اســت، در ایــن چند ماه نیز 
چندین حراج از سوی بانک مرکزی انجام 
شــد برای فروش این اوراق بدهی، اما به 
دلیل اینکه نرخ سود این اوراق پایین بود، 
کسی از خرید آن ها استقبال نکرد، تا اینکه 
بانک مرکزی مجبور شد، نرخ سود را به ۲۱ 
درصد افزایش دهد، تا برای خرید جذابیت 
ایجاد شود. وی گفت: از ابتدای سال تاکنون 
به صــورت خزنده نرخ اوراق افزایش پیدا 
کرد، تا از این طریق دولت بتواند نقدینگی را 
جمع آوری کند، بدون اینکه این کار تبعات 
تورمی داشته باشد، پس بازهم به این نکته بر 
می گردیم که تنها راهکاری که اینک برای 
مهار تورم در اختیار است، افزایش نرخ سود 
است که به نظر می رسد در شرایط فعلی 
بانک مرکزی قصد اســتفاده از آن را ندارد 
و حداکثری سودی که درنظر گرفته شده 

است، همان ۲۰، ۲۱ درصد است.

دولت در سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد

معادله دو مجهولی مهار تورم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به 
همه دستگاه ها و سازمان های دولتی 
در سراسر کشور اعالم شده که زمین 
مورد نیاز ســاخت مسکن ملی بر پایه 
نیاز پنج ســال آینده کشــور را تامین 

کنند.
محمود محمــودزاده در گفت و گو با 
ایســنا، اظهار کرد: فرآیند طرح اقدام 
ملی مســکن از ابتدا بر پایه شناسایی 
زمین صورت گرفت و مشکلی از این 
بابت وجود ندارد. البته در مرحله سوم 
بعضی کســانی که به صورت پیامکی 
ثبت نام شــدند در برخی شــهرها به 
مشــکل کمبود زمین برخوردیم؛ زیرا 
مازاد بر ظرفیت ثبت نام شد. ما دو راه 
داشــتیم یا آنها را حذف کنیم یا زمین 

تامین کنیم.
وی افــزود: طبــق گفته وزیــر راه و 
شهرسازی، برای همه کسانی که ثبت 
نام کرده اند اســتان مورد نظر مکلف 
به تامیــن زمین اســت. ایــن تعداد 
حدود ۸۰۰۰ نفر هستند که عموما در 
شــهرهای تحت نظر بنیاد مسکن نام 
نویسی شده اند. سازمان ملی زمین و 
مسکن کارهای تامین زمین تعدادی را 
انجام داده و برخی دیگر در حال انجام 
است. به طور کلی بیشتر از آنچه باید 
برای اقدام طرح ملی مســکن، زمین 
اختصاص یافته و مشــکلی برای ۴۰۰ 

هزار واحد نداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین 
با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با دستگاه 

های دولتی برای ســاخت مسکن ملی 
گفت: مجموع تعداد واحدهایی که بر 
پایه انعقاد تفاهم نامه با دســتگاه های 
دولتی باید ســاخته شود مقداری بیش 
از ۴۰۰ هــزار واحد اســت ولی چند 
تفاوت دارد؛ اوال دســتگاه ها مکلفند 
خودشــان زمین بیاورنــد. بعضی که 

زمین نداشتند ما اختصاص دادیم.
محمودزاده با اعالم این خبر که برای 
تامین زمیــن پنج ســال آینده بخش 
مســکن برنامه ریزی کرده ایم افزود: 
وزیر راه و شهرســازی به همه استان 
ها، سازمان ها و شرکت های ذی ربط 
اعالم کرده که تا پایان سال کار فشرده 
ای برای تامیــن زمین به منظور تولید 
مســکن پنج ســال آینده کشور انجام 

دهند. یعنی ما خیلی فراتر از عددهای 
تامین زمین طــرح ۴۰۰ هزار واحدی 
اقدام ملی مســکن داریم حرکت می 
کنیم و آن شــاءاله نگرانی از این بابت 

وجود ندارد.
مسکن ملی در یک نگاه

شــهریوماه ۱۳۹۸ طــرح اقــدام ملی 
مسکن با حضور رییس جمهور کلنگ 
زنی شــد. اولین واحدها از این پروژه 
۴۰۰ هزار واحدی به تعداد ۱۱ هزار و 

۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ 
به دستور رییس جمهور افتتاح شد.

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 
۱۰۰ میلیون تومــان وام بانکی با نرخ 
سود ۱۸ درصد ساخته می شود. آورده 
متقاضیــان در مرحلــه اول حدود ۴۰ 
قیمت  میانگین  اســت.  تومان  میلیون 
این واحدها در کل کشور طبق آخرین 
برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به 

متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد.

ثبت نام مرحله اول به پایان رســیده و 
متقاضیان واجد شرایط برای بارگذاری 
tem. مــدارک خود باید به ســامانه
مهلت  کننــد.  مراجعــه   mrud.ir
افتتاح حســاب،  بارگذاری مدارک و 
پایــان مهر مــاه اعالم شــده بود که 
تمدید شده اســت. در صورت  عدم 
واریز وجه یا انصراف متقاضیان اولیه، 
افرادی از لیســت رزرو جایگزین آنها 

می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تا ۵ سال هرچه خانه بسازیم
زمین داریم

 بانک مرکزی و شــبکه بانکی به 
منظور اجرای قانون جدید صدور چک، 
دســته چک های جدید با مدت اعتبار 
حداکثر ۳  سال از زمان دریافت چک و 
با درج شناســه یکتا و با قابلیت ثبت در 
سامانه صیاد منتشر می کند ضمن اینکه 
دســته چک های فعلی در دست مردم به 
روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت 

در سامانه صیاد نیست.
به گزارش ایســنا، استناد ماده )۶( قانون 
صدور چک مصــوب مورخ ۱۳ آبان ماه 
۱۳۹۷ مجلس شــورای اسالمی، دسته 
چک های جدید حداکثر با مدت اعتبار 
۳  ســال از زمان دریافت چک و با درج 
شناســه یکتا در اختیار مشــتریان قرار 
خواهد گرفت. بدین نحو که در متن هر 
برگه چک عالوه بر درج شناســه یکتا 
)۱۶ رقم(، عبــارت »تاریخ صدور این 
برگــه چک حداکثر تا تاریــخ ... معتبر 

است« نیز قید شده است.  

بــر این پایه و در راســتای اجرای ماده 
)۲۱( مکرر قانون یاد شده، صدور برگه 
چک های جدیــد در وجه حامل ممنوع 
بوده و الزم اســت تمام صادرکنندگان 
چک، چک هــای جدیــد را صرفاً در 
وجه گیرنده مشخص )شخص حقیقی/
حقوقی(  صــادر کنند و گیرندگان چک 
نیز از پذیــرش چک هــای مذکور در 
وجه حامل خــودداری کنند. همچنین 
صادرکننده چــک مجاز به صدور چک 
بــه تاریخ بعــد از تاریــخ اعتبار چک 
)تاریخ قید شــده در عبارت موصوف( 
نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل 

تاریخ های یادشده خواهند بود.
چک هــای جدید که بر پایــه ماده )۶( 
قانون مذکور صادر می شــوند، قابلیت 
ثبت در ســامانه صیاد را خواهند داشت 
و صادرکننــدگان چــک می تواننــد از 
طریق درگاه های بانکی و یا برنامک های 
موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، 

اطالعات ذی نفع به انضمام مبلغ و تاریخ 
چک را در ســامانه صیاد ثبــت کنند. 
همچنین گیرندگان چک های جدید نیز 
می توانند به طرق موصوف با اســتعالم 
وضعیت چک ثبت شــده برای ایشان، 
مراتب تایید دریافت چک را به ســامانه 

صیاد اعالم کنند.
انتقال چک های جدید نیز در سامانه صیاد 
میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از 
تائید اطالعات آن متمایل به انتقال چک 
به شخص دیگری )شخص ثالث( باشد، 
این امکان در ســامانه یاد شــده با ثبت 
مشــخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /
کدملی وی(  برای وی فراهم اســت. در 
صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه 
صیاد، الزم اســت اطالعات مربوط به 
هویت گیرنده جدید )شــامل نام و نام 
خانوادگی/نام شــرکت و شماره/شناسه 

ملی( در ظهر چک پشت نویسی  شود.
همچنین همانگونه که در اطالعیه شماره 

)۱( قانون چک مــورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۷ 
}لینک بــه اطالعیه )۱({ اعالم شــده 
است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و 
استفاده از برنامک های موبایلی به شرح 

زیر یادآوری می شود: 
۱- صادرکننده چک می تواند با مراجعه 
به بانک افتتاح کننده و نگهدارنده حساب 
جــاری وی و دریافــت دسترســی به 
درگاه های نوین بانکی )شــامل اینترنت 
بانــک و همراه بانک( و یا اســتفاده از 
برنامک هــای موبایلی فعــال در حوزه 
پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی 

داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
۲- شناســایی صادرکننــده چــک و 
اطمینان از ثبت اطالعات چک توســط 
وی مســتلزم انجام فرایند احراز هویت 
توسط بانک و یا برنامک موبایلی است 
که احراز هویت در برنامک های موبایلی 

به صورت زیر انجام می شود:
الف - انطباق شــماره تلفن صادرکننده 

چک با  کد ملی وی؛
ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی 

صادرکننده چک.
بــه عبــارت دیگر صــادر کننده چک 
می توانــد بــا بــه کارگیــری یکی از 
کارت های بانکی خود که توسط بانک 
صادرکننده چــک در اختیار وی قرار 
گرفته و با اســتفاده از سیم کارت ثبت 
شده به نام وی، اقدام به ثبت اطالعات 

چک در سامانه صیاد کند.
۳- گیرنــده چک با مراجعه به شــعب 
بانک های مــورد تعامل خود )بانک های 
نگهدارنده حساب وی( و اخذ دسترسی 
بــه درگاه های نویــن بانکی )شــامل 
اینترنت بانک یا همراه بانک( و یا مراجعه 
به برنامک های موبایلی پرداخت، امکان 
بررسی صحت اطالعات چک ثبت شده 
برای وی در ســامانه صیاد را داشــته و 
پس از حصــول اطمینان از صحت آن، 
می تواند مراتب تائید چک را به سامانه 

اعالم، و یا در صورت انتقال به شخص 
ثالث، مشــخصات ذینفــع جدید )ثبت 
شناســه /کدملی وی( را در سامانه صیاد 

وارد کند.
۴- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از 
تائید اطالعات چک توسط وی مستلزم 
انجام فرایند احراز هویت توســط بانک 
و یا برنامک موبایلی اســت، که احراز 
هویــت در برنامک هــای موبایلــی به 

صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن گیرنده چک 

با کد ملی وی؛
ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی 

گیرنده چک.
 به عبــارت دیگر گیرنده چک می تواند 
با به کارگیری یکی از کارت های بانکی 
متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی 
که به نام وی ثبت شده اســت، اقدام به 
تایید اطالعات چک و یــا انتقال آن به 

شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

صدور دسته چک های جدید با مدت اعتبار ۳ سال در قانون جدید



شنبه 22 آذر ماه  1399 / نمره 669 / سال سوم6
اتریخ و رفهنگ

 یک کارشــناس مسائل بین الملل، با اشاره 
به اظهارات مداخله جویانه رییس جمهور ترکیه در 
روز پنج شنبه در باکو در ارتباط با ایران گفت: در 
دولت ترکیه کســانی که به آینده این کشور عالقه 
مند هستند باید اردوغان را از بازگویی این حرف 

های نادرست و متوهمانه بازدارند.
سید رضا صدرالحســینی، در گفتوگو با ایسنا، در 
ارتباط با سخنرانی رییس جمهور ترکیه در روز پنج 
شنبه در جشــن پیروز قرهباغ در باکو که شعری 
را در ارتبــاط بــا رود ارس خواند که از نمادهای 
جدایی طلبی »پان ترکیست ها« است، اظهار کرد: 
شوربختانه مدتی است که آقای اردوغان توهماتی 
کــه در مغزش می گذرد را به زبان جاری می کند 

و بر پایه این توهمات اقداماتی را انجام می دهد.
وی بــا بیان این کــه اظهارات اردوغــان بر پایه 
تفکر نئوعثمانیسم مطرح  شــده است، گفت: او 
در اظهــارات اخیرش به نوعی بر موضوع جدایی 
بخشــی از ایران و اضافه شدن آن به آذربایجان و 
ســپس الحاق آذربایجان بــه ›‹امپراتوری عثمانی 

بزرگ‹‹ تاکید دارد .
توهمات اردوغان به نقاط خطرناکی رسیده است
این کارشــناس مســائل بین الملل با بیان این که 
توهمات اردوغان به نقاط خطرناکی رسیده است، 
ادامه داد: او در طول مدت اخیر، علی رغم مخالفت 
احزاب مختلف در ترکیه موضوع ترکیه بزرگ را 
مطرح  کرده و در اظهــارات اخیرش متوجه این 
موضوع نبوده است که قبل از سال ۱۹۱۸ این منطقه 
به نام آذربایجان نامیده نمی شــده است و بعد از 
این که بخشــی از ایران توسط روس ها در قالب 
عهدنامه ننگین گلستان از کشور جدا شد این منطقه 

به نام آذربایجان نام گذاری شد.
رییس جمهور ترکیــه، تاریخ منطقه را یک بار 

دیگر مرور کند
صدرالحســینی با بیان این که مناسب است آقای 
اردوغان تاریــخ منطقه را یکبار دیگر مرور کند و 
مشاورانش به او بگویند که تا قبل از ۱۹۱۸ منطقه 
آذربایجان مطرح نبوده و بعد از جدایی از ایران این 
نام گذاری صورت می گیرد، تاکید کرد: مناســب 

است در دولت ترکیه مشــاوران دلسوز و کسانی 
که به آینده ترکیه عالقه مند هســتند اردوغان را از 
بازگویی این حرفهای نادرست و توهم گونه که به 

نوعی بزرگتر از دهانشان است، بازدارند. 
اردوغان در ســخنان خود در باکو نقشه بعدی 
امپراطوری عثمانی را به صورت غیررسمی اعالم 

کرد
وی با تاکید بر این که اردوغان روز پنج شــنبه در 
اظهاراتش در باکو نقشه بعدی امپراطوری عثمانی 
را به صورت غیررســمی اعالم کرد، ادامه داد: او 
در جشن پیروزی آذربایجان شعری را درباره ارس 
خواند و در آن شــعر خطاب بــه مردم آذربایجان 
ایران اعالم کرد )ما از شــما جدا نمی شویم ما را 
به زور از شــما جدا کردند.ارس به زودی قدرت 

می گیرد(.
این کارشناس مسائل بین الملل  تاکید کرد: به نظرم 
باید خطاب به رییس جمهــور متوهم و متجاوز 
ترکیه و همچنین همفکران او یادآور شــد که یک 
شعر هم اهالی تبریز از زمان شاه طهماسب در مورد 

سلف اردوغان دارند که در آن گفته شده است:
رومی آمد بر در تبریز و ...

دیر یــا زود هویت رییس جمهــور کنونی ترکیه  
در برابر بســیاری از مشکالت و مسائل مشخص 

خواهد شد
وی تصریــح کرد: خالصه آقــای اردوغان یادش 
باشد که ذوق شاعری و طبع شعری ما بسیار بهتر 
از وی است که همه داشته هایش بر پایه توهمات 
برقرار شده و دیر یا زود هویتش در برابر بسیاری 
از مشــکالت و مسائل مشخص خواهد شد. مهم 
واکنش سریع، قاطع و صریح مقامات سیاسی ایران 

خواهد بود.
صدرالحسینی با بیان این که ایران باید در ارتباط با 
حرف های اردوغان به صورت آشــکارا و رسمی 
موضع بگیرد، خاطر نشــان کرد: درست است که 
ما با ترکیه در برخــی از حوزه ها همکاری داریم 
ولی باید در برابر زیاده خواهی های ارضی رییس 
جمهور این کشــور در حوزه جغرافیایی که خط 

قرمز ماست واکنش صریحی داشته باشیم.

عالوه بر ترکیه باید به آذربایجان نیز تذکر جدی داد
این کارشناس مســائل بین الملل همچنین افزود: 
باید به دولت آذربایجان نیز که در این کشــور این 

اظهارات مطرح شــده تذکر جدی بدهد و نظرات 
صریح خود را در این ارتباط به مقامات آذربایجان 

نیز اطالع دهد. 

یک کارشناس مسایل بین الملل:

توهمات اردوغان به جای خطرناکی رسیده است
 عالوه بر ترکیه باید به آذربایجان هم تذکر جدی بدهیم

اصانلو - شهردار قیدار

شــهرداری قیدار در نظر دارد ضایعات )آهن و...( موجود خود را از طریق مزایده عمومی یه شرکت کنندگان واجد 
شرایط واگذار نماید. بنابراین از همه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در مواعد مقرر به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه فرمایند.
مهلت خرید اسناد : از ساعت 8 صبح مورخه 99/9/22 تا 99/9/29

محل و مهلت تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز 99/10/9
تضمین شرکت در مزایده: مبلغ مندرج در لیست به طرق: 1- واریز وجه 2- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما 

)شهرداری( واریز به حساب 3100002۷0۴003 شهرداری قیدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی.
نحوه فروش اسناد: ارایه رسید بانکی به مبلغ 1.000.000 ریال. واریز به شماره حساب 3100002۷05001 شهرداری 

قیدار نزد بانک ملی شعبه مرکزی.
زمان بازگشایی پاکت ها: پاکت های رسیده راس ساعت 12 مورخه 99/10/10 در محل دفتر شهردار بازگشایی 

می گردند.
شایان ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده برندگان مزایده خواهد بود.

تضمین شرکت در مزایدهمقدار تقریبی )کیلوگرم(شرحردیف

50.000.000 ریال20.000ضایعات )آهن و ...( موجود در شهرداری1

ت اولآگهی مزایده - 99/4
نوب

 یــک عضو مجمــع نمایندگان اســتان 
آذربایجان شرقی در واکنش به بازخوانی سرود 
محلی آراز آراز توســط رجــب طیب اردوغان 
که مضمون آن گالیه از جدا افتادن شــهروندان 
آذری زبان در دو سوی این رودخانه بود، گفت: 
هر کســی که بخواهد از ظــن خود در صفوف 
منسجم ملت ما انشــقاق ایجاد کند، خودش را 

ارزان فروخته است.
حســین حاتمی در گفت وگو با ایسنا در مورد 
شعرخوانی رییس جمهوری ترکیه در یک رژه 

نظامی در باکو، پایتخــت جمهوری آذربایجان 
اظهار کرد: ســرود آراز آراز یک ســرود محلی 
با مضامین نوســتالژیک است و اراده سیاسی از 
آن اراده بعید و بیهوده ای است. با این حال اگر 
کســانی بخواهند آن را احیانا دستمایه اغراض 
سیاســی خود قرار دهند و الحاق و پیوستی را 
تصویرسازی کنند باید بدانند که قاعده طبیعت 

این است که جزء به کل می  پیوندد.
نماینده مــردم کلیبر، خداآفریــن و هوراند در 
مجلس با بیان اینکه ما عالقه مند نیستیم یک قطعه 

موسیقی، تصنیف یا شــعر را به معنای سیاسی 
تعبیر و تفســیر کنیم، گفــت: چرا که ملت های 
منطقه مســیر صلح و دوســتی را برگزیده اند و 
نغمه های شوم تفسیر شدنی نیست. ملت ما در 

قلمرو خودش بسیار متحد است.
این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس افزود: به 
شخصه عالقه ای به تفسیر قرینه ها و ابهام و کنایه ها 
آنهم از یک تصنیف یا قطعه شعر موسیقی ندارم 
چرا که صفوف ملت ما در داخل کشــور بسیار 
مســتحکم و نظام اجتماعی اقوام ایرانی، دیرینه، 

مستحکم و آینده دار است و هر کسی بخواهد از 
ظن خود در صفوف منسجم ملت ما انشقاق ایجاد 

کند، خودش را خسته می کند .
بــه گزارش ایســنا، رجب طیــب اردوغان در 
یــک رژه نظامی در باکــو، پایتخت جمهوری 
آذربایجــان بیتی از شــعر مشــهور »آراز آراز« 
خطاب بــه رود ارس در مرز ایران و جمهوری 
آذربایجان را خواند که مضمون آن گالیه از جدا 
افتادن شــهروندان آذری زبان در دو سوی این 

رودخانه است.

واکنش نماینده آذربایجان به اظهارات اخیر اردوغان

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرایط قید شده در اسناد بشرح جدول ذیلرا از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشایي پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : 

ساعت 12:00 صبح روز شنبه تاریخ 99/9/15 تا ساعت 13:00 مورخه 99/9/22
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در باره اسناد مناقصه و ارایه پاکت 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :  021-۴193۴
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷  و 85193۷68

* میزان سپرده شرکت در مناقصه که به یكي از طرق ذیل به شهرداري ارائه گردد:
الف( واریز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-۴3-2210 نزد بانک انصار شعبه میدان انقالب در وجه  شهرداري زنجان.

ب ( ضمانت نامه بانکي به نفع کارفرما  ج(  انواع  اوراق مشارکت بي نام

مبلغ برآورد به عنوان پروژهردیف
ریال

میزان سپرده شرکت 
حداقل رتبه و گرایش مربوطهدر مناقصه بریال

خرید وحمل مصالح سنگي 1
اشخاص حقیقي و حقوقي فعال1۴/000/000/000۷00/000/000پایه آهکي  )دولومیتي (

در زمینه موضوع مناقصه 

اشخاص حقیقي و حقوقي فعال 5/200/000/000260/000/000خرید تجهیزات ترافیکي 2
در زمینه موضوع مناقصه

۴/61۷/۷۴۷/95۷230/000/000اجراي پوشش کانال شبنم3
اشخاص حقیقي با حداقل پایه 1
یا حقوقي با حداقل رتبه 5  آب 

یا راه و باند یا ابنیه

اصالح هندسي و طراحي ۴
اشخاص حقیقي باحداقل پایه 3/9۷3/۴۷2/653200/000/0003میادین در سطح منطقه 1

یا حقوقي با حداقل رتبه 5 راه و باند

مدریيت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

شماره )35- 99 (آگهی مناقصه عمومی       
نوبت دوم

در 
ت 

یغا
تبل

ت
اس

شم
ود 

 س
به

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه از 
احضــار ســفیر ترکیه در جمهوری اســالمی 
ایران در واکنش به اظهارات مداخله جویانه و 
غیرقابل قبول رجب طیب اردوغان در سفر به 

باکو خبر داد.
به گــزارش ایرنا از اداره کل اطالع رســانی و 
امور سخنگویی وزارت امور خارجه،   »سعید 
خطیب زاده« روز جمعه  از احضار سفیر ترکیه 
در واکنش به اظهارات مداخله جویانه و غیرقابل 
قبول »رجب طیب اردوغان«   خبر داد و افزود: 
ســفیر ترکیه در تهران از سوی دستیار وزیر و 
فرنشین اورآسیا به وزارت امور خارجه احضار 

و  با ابالغ مراتب اعتراض شدید، به سفیر تاکید 
شد جمهوری اســالمی ایران خواستار توضیح 

فوری دولت ترکیه در این باره است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در جریان 
این احضار به ســفیر ترکیه ابالغ شد که دوران 
ادعاهــای ارضی و امپراطوری های جنگ افروز 
و توسعه طلب سال هاست که سپری شده است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی خاطرنشان 
کرد: به سفیر ترکیه تاکید شد جمهوری اسالمی 
ایــران به هیچ کــس اجازه مداخلــه در مورد 
تمامیت ارضی خــود را نمی دهد و همان طور 
که تاریخ پرافتخارش گواه است، در باره امنیت 

ملی خود حتی ذره ای کوتاه نمی آید.
به گــزارش ایرنــا رجــب طیــب اردوغان 
برای  پنجشــنبه  ترکیــه روز  رییس جمهــور 
شرکت در آیین رژه نظامی نیروهای جمهوری 
آذربایجان به مناسبت آزادی مناطق اشغال شده 

توسط ارمنستان، به باکو سفر کرده بود.
اردوغان در این آیین که »الهام علی اف« رییس 
جمهوری آذربایجان هم حضور داشت بیتی از 
یک شعر جدایی طلبانه درباره رود ارس در مرز 

ایران و جمهوری آذربایجان را خواند.
سخنان او واکنش های مســووالن کشور را به 

همراه داشته است.

سفیر ترکیه در تهران به وزارت امورخارجه احضار شد
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رییس اتاق بازرگانی زنجان عنوان کرد

فعالیت صنایع آرد زنجان با 3۰ درصد ظرفیت
 رییــس اتــاق بازرگانی زنجــان گفت: 
ظرفیت صنایع آرد اســتان روزانه حدود ۲ هزار 
تن اســت که هــم اکنون حدوداً بــا ۳۰ درصد 

ظرفیت خود فعالیت می کنند.
علی یگانه فرد در نشســت شورای گفت وگوی 
دولت بــا بخش خصوصی که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، با اشــاره به تدوین نقشه 
راه صادرات استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
اولین بار است این طرح اجرا می شود، امیدواریم 
برای ســنوات بعد برنامه کامــل و بدون نقصی 

تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن نقشه راه 
صادرات اســتان، یادآور شد: این موضوع یکی 

از تاکیدات مقامات عالی رتبه استان نیز است.
این مســوول با ارائه گزارشــی از تولید آرد در 
استان از محل عبور موقت گندم در استان، ادامه 
داد: این گزارش در راســتای نقشه راه صادرات 
اســتان است که اگر محقق شود، بیش از یکصد 
میلیون دالر بر ظرفیت صادراتی اســتان افزوده 
خواهد شد که هم در بحث اشتغال و هم گردش 

مالی تاثیر مستقیم دارد.

یگانه فرد با بیان اینکه در ۲۸ ســال گذشته و در 
اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 
کشــاورزی به طور میانگین ســاالنه حدود ۱۱ 
میلیون تن گندم در کشــور تولید شــده است، 
اظهار کرد: ارزش کل تولیــد زنجیره گندم آرد 
و نان در کشور ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است که 
از این میزان ۴۴۰ هزار میلیارد ریال ســهم مردم 
بوده و ۱۶۰ هزار میلیارد ریال نیز یارانه ای است 

که دولت پرداخت می کند.
وی با یــادآوری اینکه این در طــول دهه های 
گذشــته طراز تجاری گندم ایران همواره منفی 
بوده، به طوری که در سال ۲۰۱۸ میزان واردات 
۲۴ میلیون دالر و میزان صادرات ۹۸ میلیون دالر 
بوده است که نشان دهنده طراز منفی ۲۵ میلیون 
دالری بوده است، گفت: در حوزه تامین خارجی 
تا پایان اســفند پارســال گندم به ارزش بالغ بر 
۹۳۸ میلیون یورو از بازارهای جهانی خریداری 

شده است.
رییس اتــاق بازرگانی زنجان با بیــان اینکه در 
حوزه لجستیک داخلی تا پایان اسفند پارسال از 
مقدار کل حمــل و نقل جابه جایی )گندم، برنج 

و شکر خام( در داخل کشور ۲۰ درصد مربوط 
به برنج و شــکر خام و ۸۰ درصد آن مربوط به 
جابه جایی و حمل گندم در داخل کشــور بوده 

اســت، اظهار کرد: بر پایه آخرین گزارشــات 
دریافتی تعداد ۱۰ شــرکت حمل و نقل تا پایان 
اسفند ۹۸ بالغ بر ۴.۷۳ میلیون تن کاال در کشور 

جابه جا کرده اند که از ایــن مقدار بالغ بر ۱.۷۳ 
میلیون تن مربوط به حمل درون اســتانی و بالغ 
بر ۳ میلیون تن نیز مربوط به حمله برون استانی 

بوده است.
این مسوول با اشــاره به فرصت واردات موقت 
صادرات و صادرات آن و صادرات، عنوان کرد: 
موقعیت اســتراتژیک ایران در منطقه و مرز آبی 
با کشور روسیه برای واردات گندم و مرز خاکی 
با کشــورهایی چون افغانستان و عراق به عنوان 
بزرگ تریــن واردکنندگان آرد از پتانســیل های 
ویژه ای اســت که می توان از آن اســتفاده کرد. 
پتانســیل دیگر نیز ظرفیت های خالی صنایع آرد 
کشــور است که حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید 

خالی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت صنایع آرد استان روزانه 
حدود ۲ هزار تن اســت که هم اکنون حدوداً با 
۳۰ درصــد ظرفیت خود فعالیت می کنند، اضافه 
کرد: با توجه به ظرفیت خالی اســتان که حدود 
۷۰ تن اســت؛ در صورتی  که از محل واردات 
موقت گنــدم ظرفیت خالی صنایع آرد اســتان 
تامیــن و تبدیل به آرد صادراتی به کشــورهای 

عراق و سوریه گردد می توان حدود ۱۰۰ میلیون 
دالر درآمد ارزی برای استان ایجاد کند.

یگانه فرد یادآور شــد: فعال کردن ظرفیت خالی 
صنعت آرد استان تاثیر به سزایی در ارزش افزوده 
بخش حمل و نقل و نیز افزایش میزان اشــتغال 

مستقیم و غیرمستقیم دارد.
این مســوول با بیان اینکه هــم اکنون صادرات 
گندم ممنوع اســت و از طــرف ورود موقت و 
تبدیل گندم وارداتی به آرد در استان میسر است، 
افزود: چنانچه گندم به صورت ورود موقت در 
اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد در صورت تبدیل 
بــه آرد امکان صــادرات آن به دیگر کشــورها 

وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به مهم ترین 
مشــکالت در این زمینه اظهار کرد: محدودیت 
گمرک در توقف گندم ورود موقت در اســتان 
جهت تولید آرد، ممنوعیت در صادرات سبوس، 
ممنوع بودن تاســیس واحد جدید تولید آرد و 
مشــکالت احتمالی که از ناحیــه اختالط گندم 
داخلی با وارداتی می تواند به وجود آید، اشــاره 

کرد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: به منظور تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و سیاست های ابالغی مرتبط با اصالح 
الگــوی مصرف آب، تفاهــم نامه همکاری فی 
مابین شــرکت آب و فاضالب استان زنجان و 

سپاه انصارالمهدی )عج( استان منعقد شد.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: این توافقنامه 
در راستای بسترسازی و تسهیل گری به منظور 
بهــره گیــری از ظرفیت های قانونــی در باره 

اصالح الگوی مصرف تنظیم شده و هم افزایی و 
بهره گیری از تجربیات متقابل را در پی خواهد 

داشت.
وی افزود: در این تفاهم نامه همکاری تعهداتی 
برای طرفین در نظر گرفته شده است که اجرای 
برنامه هــا و اقدامات غیر اعتبــاری در حوزه 

اصالح الگوی مصرف از جمله این بندهاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: رصد و پایش دائمی و دوره ای مصارف 

آب و انرژی کلیه رده ها و یگان های سپاه استان 
نیز در قالب سامانه مکانیزه نجم و اعالم اخطار 
مصرف به مشترکین پر مصرف نیز از دیگر مفاد 

این تفاهم نامه همکاری می باشد.
جزء قاسمی با تاکید بر اهتمام به فرهنگ سازی 
و گفتمان ســازی درون ســازمانی در نهادهای 
مختلف گفت: سپاه انصارالمهدی استان زنجان 
جزو نهادهای پیشــقراول در زمینه توســعه و 
تورویــج فرهنگ مصرف بهینه آب در اســتان 

زنجان است.
وی با اشــاره به همکاری های سپاه و شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان گفت: اجرای طرح 
هــای ملی صرفه جویی با اســتفاده از ظرفیت 
گروه های جهادی بســیج و ممیزان انرژی سپاه 

استان از جمله این زمینه هاست.
این مسوول برگزاری رزمایش سراسری اصالح 
الگوی مصرف در ســطح رده های سپاه استان 
با قابلیت تســری آن به ســازمان های دولتی و 

غیردولتی داوطلب را از دیگر بندهای مهم این 
تفاهم نامه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب نیز در این 
تفاهم نامه متعهد شده است تا نسبت به حمایت 
مالــی و تحقیقاتی از طرح های مرتبط با انرژی 
های نو، نصب کنتورهای هوشمند قرائت از راه 
دور بر روی انشعابات مراکز سپاه استان و ایجاد 
و تعریف ساز و کارالزم برای حمایت از نصب 

تجهیــزات کاهنده مصرف در رده های مختلف 
سپاه استان اقدام کند.

  فرمانده انتظامی اســتان از شناســایی و 
دستگیری بدهکار بانکی ۱۵۰ میلیارد ریالی توسط 

ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد . 
 به گزارش روزنامه زنگان امروز ، سردار »رحیم 
جهانبخش« در تشــریح این خبر، گفت: در پی 
دریافت شــکایتی،مبنی بر عدم پرداخت اقساط 
وام دریافتی توســط یکــی از دریافت کنندگان 
تسهیالت بانکی رسیدگی به موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان قرار 

گرفت . 
 وی افزود : ماموران در تحقیقات خود دریافتند 
متهم با ســوء استفاده از موقعیت شغلی خود در 
ســال ۱۳۹۱ اقدام به  گرفتــن وام به  مبلغ ۱۵۰ 

میلیارد ریال به بهانه راه اندازی یک واحد تولیدی 
کرده است . 

 فرمانده انتظامی اســتان زنجــان با اعالم اینکه 
متهم  تسهیالت دریافتی را به بانک بازنگردانده 
و بدهکار بانکی بوده اســت ، خاطر نشان کرد 
: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان زنجان، 
با اقدامات فنی و پلیســی موفق شدند متهم را 

شناسایی و دستگیر کنند . 
جهانبخش با اشاره به اینکه  متهم دستگیر شده با 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع 
قضایی معرفی شــد، گفت : پلیس با کسانی که 
بخواهد در اقتصاد کشــور اخالل ایجاد کند به 

صورت قانونی برخورد می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد

 امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب استان و سپاه انصارالمهدی)عج(

دستگیری بدهکار بانکی 150 میلیاردی در زنجان 

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون سازماندهی 
وحمایت از تولید وعرضه مسکن

هیات قانون ســازماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مستقر در اداره 
ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون 
الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفانه 

مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 
1- آقــای جعفر رفیعی فرزند ابوذر به شــماره شناســنامه 148 صادره از 
خدابنده متقاضی ســند در محدوده پالک 2535 فرعی از 57 اصلی واقع 
در شهر سجاس بخش 5 زنجان قطعه 1412 برای ششدانگ عرصه واعیاب 
یکباب عمارت به مساحت208/76 متر مربع برابر رای شماره 2674 مورخ 

 99/06/24
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 آئین نامه اجرائی آن به اطالع 
میرساند کسانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف 
مدت بیست روز اعتراض خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خدابنده تسلیم و از تاریخ تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه 
به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
اسناد وامالک خدابنده تسلیم و رسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف 
یا نماینده قانونــی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول 
اعتــراض را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات ثبت 
با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

آگهی اعالن رای افراز
چون برابر صورت مجلس شماره 112/99/35918 مورخه 7 آذر 99 و نقشه پیوستی موضوع ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای بر 
افراز سهمی آقای حسین هادی از پالک 64/431 واقع در سلطانیه بخش 3 زنجان صادر گردیده بدین وسیله رای افرازی و صورتجلسه و نقشه آن برابر 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اعالن بنابراین از مالکان مشاعی درخواست می شود چنانچه اعتراضی نسبت به رای افرازی مزبور 
دارند برابر ماده 2 قانون افراز و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی ، دادخواست اعتراض خود را تسلیم مرجع صالح 

قضایی نمایند . الزم به ذکر است روز ابالغ و اقدام جزو مهلت مقرر در اعتراض نمی باشد .
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت و امالک شهرستان سلطانیه

صورتمجلس افرازی
در ارتباط با دســتور ذیل نامه وارده به شماره 112,99,22768-1399,6,10 از سوی آقای حسین هادی مبنی بر افراز مقدار 1/42 از 2/7 از 1/4 سهم 
مشــاع از 36 ســهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 64/431 اصلی بخش سه زنجان واقع در سلطانیه)برابر سند قطعی شماره 13147- 27 شهریور 
1391 دفتر 21 سلطانیه( آگهی دعوت به جلسه افراز به شماره 112,99,26117- 30 شهریور 1399 تنظیم که آگهی مذکور به شعبه اجرا و اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی زنجان ارسال و متعاقبا مامور اجرا ضمن ارسال یک نسخه از آگهی ابالغ شده ذیل آگهی مذکور اعالم نموده که آگهی مذکور 
در تاریخ 5 مهر 1399 در معابر الصاق گردیده همچنین آگهی مذکور در روزنامه رسالت شماره 9783- 6 مهر 1399 صفحه 8 چاپ و منتشر گردیده 
بنابراین با عنایت به موارد فوق اینجانبان ســهرابی و محســنی ، نماینده و نقشه بردار ثبت سلطانیه در معیت خواهان در موعد مقرر )ساعت 9:30 صبح 
روز دوشنبه مورخه 21 مهر 1399( به محل وقوع ملک عزیمت نموده و ضمن کنترل محل نسبت به تهیه کروکی اقدام گردید و اینک نیز نقشه مورد 
تقاضا ترسیم و پیوست گردیده نقشه مورد نظر طی شماره 112,99,31554- 6 آبان 1399 به شهرداری سلطانیه ارسال که در پاسخ به موجب شماره 
14,3262-19 آبان 1399اعالم گردیده افراز مورد تقاضا بال مانع بوده و کاربری مورد تقاضا نیز مسکونی می باشد . اینک با عنایت به موارد فوق و محاط 
بودن قطعه مورد تقاضا در پالک 64/431 اصلی و عدم وجود معترض در محل و تکافوی سهام ارائه شده از سوی متقاضی نسبت به تصرفات آنها و عدم 
تجاوز به مجاورین و نداشتن تعارض، افراز فوق بال مانع بوده بنابراین به شرح آتی حدود و مشخصات قطعه افرازی تعیین می گردد. حدود و مشخصات 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 195,98 متر مربع شماال به طول 7,88 متر دیواریست به دیوار عمارت واقع در باقیمانده پالک 64/431 اصلی شرقا 
به طول 25,26 متر دیواریست به دیوار دیگر عمارت احداثی واقع در باقیمانده پالک مذکور جنوبا به طول 7,98 متر درب و دیواریست به شارع غربا به 

طول 24,31 متر دیواریست به اراضی واقع در باقیمانده پالک 64/431 اصلی در ضمن حدود باقیمانده به شرح حدود اولیه می باشد.
                                                                                                             نماینده ثبت               نقشه بردار ثبت                  خواهان افراز
                                                                                                                 سهرابی                       محسنی                         حسین هادی

رأی افراز
خواهان :حسین هادی

خوانندگان: دیگر مالکان پالک 64/431 
در رابطه با در خواســت افراز آقای حســین هادی و با مالحظه 
پرونده ثبتی و گواهی ماده 2 افراز در باره پالک 64/431 بخش 
3 زنجان که توسط نماینده ثبت تهیه گردیده است و با استناد 
به اینکه آگهی دعوت به نشســت افراز در روزنامه رســالت به 
شماره 9873 تاریخ 99/7/6 چاپ و منتشر و طبق گواهی مأمور 
ابــالغ و اجرا در اماکن و معابر عمومی الصاق گردیده و با توجه 
به گزارش شــماره 112/99/29795 تاریخ 99/7/22 نماینده و 
نقشــه بردار اداره مبنی بر حضور در زمان تعیین شده در محل 
وقوع ملک و نقشــه برداری محدوده مورد تقاضا و عدم حضور 
معترض به عملیات در محل و موافقت شــهرداری ســلطانیه با 
افراز ملک با کاربری مسکونی مستند به نامه شماره 14/3262 
تاریخ 99/8/19 منضم به نقشــه تایید شــده، با توجه به موارد 
ذکر شــده عملیات افراز به درســتی انجام و در اجرای ماده 5 
آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای به افراز و صدور 
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به 
مساحت 195/98 متر مربع از پالک 431 فرعی از 64 اصلی در 
سهم و مالکیت خواهان در قبال سهم مشاعی وی صادر می گردد 
و باقیمانده در ســهم و مالکیت خواندگان افراز در قبال ســهم 
مشاعی آنها مستقر می گردد. رأی صادره به استناد ماده 6 آیین 
نامه به خواهان و خواندگان ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراضی 
داشته باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ وفق مقررات ماده 
2 قانون افراز و فروش امالک مشــاع اعتراض خود را به دادگاه 

صالحه شهرستان تسلیم نمایند. 
اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان 
زیورآالت سنتی استان زنجان

به اســتناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 89/8/3 هیات وزیران، 
انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. از کلیه کارفرمایان 
عضو در صنف مذکور اســتان زنجان دعوت می شود در صورت تمایل به 
کاندیداتــوری هیات مدیره و بازرســان، مدارک زیــر را حداکثر تا تاریخ 
99/9/29 به نشانی: زنجان- خیابان شهدا، نبش کوچه قاضیلو، ساختمان 

نوری، طبقه دوم، واحد 25، تحویل و رسید دریافت نمیاند.
1. درخواست کتبی تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان

2. کپی شناسنامه و کارت ملی 3. ارایه مجوز معتبر فعالیت
4. ارایه مدرک دال بر کارفرما بودن )لیست بیمه یا قرارداد کار(

5. نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر
همچنین مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مذکور راس ساعت 11 روز 
شنبه مورخه 99/10/20 نشانی: زنجان، مجتمع ادارات، اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان زنجان- سالن وحدت، برگزار می شود از کارفرمایان 

در صنف مذکور دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1. تصویب اساسنامه 2. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
3. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان.

هیات موسس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنددگان زیورآالت 
سنتی استان زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327100000204 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده رقیه موسوی بابائی فرزند سید فاضل به شماره شناسنامه 21 صادره از زنجان در یک باب خانه 
به مساحت 76/45 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقی مانده 843 فرعی از 5299 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی آقای شاهعلی رضائی محرز 
گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/7

مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

تاریخ انتشار: 99/9/22
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اذان ظهر

12:09

غروب آفتاب

17:00

اذان مغرب

17:21

نیمه شب

23:24

اذان صبح فردا

5:48

طلوع صبح فردا

7:19

وضعیت آب و هوای زنجان:

2
-7

دوباره عشق دوباره هوا دوباره نفس
دوباره عشق دوباره هوی دوباره هوس

دوباره ختم زمستان، دوباره فتح بهار
دوباره باغ من و فصل تو نسیِم نفس

دوباره باد بهاری - همان هن گرم و هن سرد
دوباره آن وزِش میخوش- آن نسیم ملس

دوباره مزمزه ای از شراب کهنه عشق
دوباره جامی از آن تنِد تلخواره گس

دوباره همسفری با تو ات حوالی وصل
دوباره طنطنه کاروان طنین جرس

نگویمت هک بیامیز با من اّما ،آه 
بعیدرت منشین از حدود زمزهم رس

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: 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 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

رییــس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
اســتان زنجان با بیان اینکه نبود اسپانســر مالی، 
مهمترین مشــکل هیات کوهنوردی زنجان گفت: 
کوهنوردی برای برخی به عنوان یک ورزش بسیار 
ســخت و طاقت فرسا دیده می شــود در حالی که 
برای دیگران صرفاً یک سرگرمی هیجان انگیز است 
که قدرت، استقامت و فداکاری آن ها را به چالش 

می کشد.
به گزارش موج رسا، شعر معروِف »ز نیرو بود مرد 
را راســتی   ز ُسستی کژی زاید و کاستی« را بارها 
شنیده ایم و می دانیم که ورزش و تحرک بدنی، یکی 
از مهمترین عوامل سالمتی بشر بوده و افرادی که 
تحــرک بدنی باالیی دارند به تبع ان از تغذیه مفید 
و ســالم نیز برخوردار بوده و در ســنین باال کمتر 
دچار بیماری و اُفت بدنی می شوند. ورزش ها انواع 
گوناگونی دارند و برخی از آن ها مسابقه در زمین 
و یا سالن، برخی انفرادی، برخی دیگر به صورت 
مبارزه تَن به تَن بوده و برخی دیگر مانند کوهنوردی 
هم می تواند به صورت فردی و گروهی به عنوان 
تفریح و هم می تواند بــه صورت تیمی به عنوان 

مسابقه برگزار شود.
۱۱ دسامبر، روز جهانی کورهنوردی است که فرا 
رســیدن این روز، بهانه ای شــد تا به سراغ حمید 
رکابی، رییــس هیات کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشــی اســتان زنجان برویم کــه گفت وگوی 

اختصاصی موج رسا با ایشان در ادامه آمده است.
*  لطفا تاریخچــه ای از ورزش کوهنوردی در 

ایران و جهان بفرمایید:
در تاریخچه کوهنوردی جهان، خاســتگاه ورزش 
کوهنوردی را کشورهای آلپی اروپا )فرانسه، ایتالیا، 
اتریش و ســوییس( می دانند که بسیاری از اهالی 
این کشورها به دلیل وجود رشته کوه آلپ از دیرباز 
با فِن پیمایش کوه ها آشــنا بوده اند. کوهنوردی که 
برای دست یافتن به قله ها و گردنه ها انجام شده را 
می توان در قرن ها قبل مثل صعود »پت رارکا« اهل 
ایتالیا به قله کوه وانتو در ســال ۱۳۳۶ میالدی هم 
دید اما کار جدی تر کوهنوردی، صدها ســال پس 
از این ها آغاز شده بود. در تاریخ سنتی ایران آمده 
که آرش کمانگیر از قله کوه دماوند باال رفت تا با 
پرتاب تیر، مرز ایران و توران را مشــخص سازد. 
در تاریخچه کوهنوردی ایران، نخستین کوهنوردی 
ثبت شده، مربوط به صعود سرداران ایرانی آرتاخه 
و بوبراندا بر فراز کوه آتوس در زمان خشایارشــا، 
جهت ثبت نقشه برداری برای ساخت داالنه یا کانال 
آبی اســت که کشــتی های نیروی دریایی ایران از 
آن گذر کنند. با اســتناد به منبع تاریخ علم جورج 
ســارتون که در ســال ۱۳۲۳ ورزش کوهنوردی 
دارای تشــکیالت رسمی شــده و در سال ۱۳۵۶ 
فدراسیون های کوهنوردی و اسکی در هم ادغام و 
به نام فدراسیون کوهنوردی و اسکی ایران، فعالیت 

خود را آغاز کرد.
*  رشته ورزشی کوهنوردی چند شاخه داشته و 
عمده ترین آن ها در کشور و استان زنجان کدام 

است؟
فدراســیون کوهنوردی با توجــه به ابعاد مختلف 
فعالیت در زیرشاخه ورزش های کوهستان از جمله 
کوهنوردی، ســنگنوردی طبیعی و داخل سالن ، 
دوچرخه سواری کوهستان، ورزش های هوایی و... 
طیف وسیعی از ورزشکاران را تحت پوشش قرار 

داد.
هــم اکنون نیز تشــکیالت فدارســیون شــامل 
آموزش، امور اســتان ها و تشــکل ها، انضباطی و 
حقوقی، پزشکی جســت وجو و نجات،پناهگاه ها 
و تاسیســات ورزشــی، پیشکســوتان، تیم های 
ملی، حفظ محیط کوهســتان، روابــط بین الملل، 
روابط عمومی، صعودهای ورزشــی، غارنوردی و 
غارشناســی، فرهنگی، استعدادیابی، کوهنوردی با 
اسکی، مسابقات و لیگ، همگانی، هیمالیانوردی و 
راهنمایان کوهستان است که در استان زنجان هم 
کارگروه های صعودهای ورزشی، آموزش، پزشکی 
جست وجو و نجات، روابط عمومی، غارنوردی و 
غارشناسی، همگانی، محیط زیست، دیواره نوردی 
و کمیته باشــگاه ها و شهرستان ها از کارگروه های 
خــوب و فعــال هســتند و در راس کارگروه ها 
هــم از کوهنوردان و ســنگنوردان و صاحبنظران 
خوب و فنی و جوان اســتفاده شده و اخیراً هم با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، کمیته استعدادیابی 
در جهت کشــف اســتعدادها، کمیته انضباطی و 
حقوقی در راستای فراهم کردن زمینه تحقق اهداف 
و فعالیت هاي ورزشي از طریق ایجاد نظم و انضباط، 
اجراي صحیح قوانین و مقررات اردوها، مسابقات، 
تمرینات در حال شکل گیری است همچنین کمیته 
پیشکســوتان را هم ایجاد کرده ایم چرا که بر این 
باوریم گنجینه های هیات های ورزشی، پیشکسوتان 
و افراد باتجربه در آن رشته ورزشی هستند که این 
موضوع در رشــته ورزشــی کوهنوردی به لحاظ 
تجربه علمی و عملی از جایــگاه ویژه و اهمیت 
باالیی برخوردار است. بنابراین با تشکیل کارگروه 

پیشکسوتان و بهره مندی از دانش و تجربه عملی 
ایشان، انســجام بیشتری جهت پیشــبرد اهداف 

تدوین شده حاصل خواهد شد.
*  زنجان دارای چه ظرفیت ها و استعدادهایی در 

کوهنوردی است؟
 ظرفیت و استعدادهای بالقوه ای در زنجان داریم که 
الزمه این ها برنامه ریزی منسجم جهت ساماندهی 
را می طلبــد. ســنگنوردان و هیمالیانوردان خیلی 
خوبی در زنجان داریم اما به دلیل باال بودن هزینه 
خرید تجهیزات در این رشته و شوربختانه به دلیل 
عدم اسپانسر و مشکالت مالی، امکان شکوفایی و 
اجرای برنامه ها و اردوهای آماده ســازی برای تیم 
منتخب، میسر نبوده که تنها راه حل این مشکل، پیدا 
کردن اسپانسر خوب و مساعدت و همکاری مالی 

دستگاه های ذی ربط است.
*  جایگاه ورزش کوهنوردی اســتان در کشور 
چگونه بوده و آیا در وضعیت خوبی قرار دارد 

یا خبر؟
جایگاه رشته کوهنوردی و سنگنوردی زنجان در 
کشور در ســطح خوبی بوده که ان شاءاله با تعیین 
و شناســایی اسپانســر خوب و مناسب بتوانیم بر 
مشــکالت مالی، فائق آییم و جــزو برترین ها و 
بهترین ها باشیم و در دیگر شاخه های کوهنوردی 
نیز همچون صعودهای ورزشــی، شکوفایی عالی 

داشته باشیم.
*  برای شــکوفایی اســتعدادها و استفاده از 
ظرفیت های کوهنوردی استان زنجان چه اقداماتی 

انجام شده و چه برنامه هایی در پیش دارید؟
با توجه به اهمیت ویژه مدال آوری ســنگ نوردی 

در زنجان و عضویت ورزشــکاران آن در تیم های 
ملــی و مهمتر از همــه، ورود آن به مســابقات 
المپیک و در جهت بالندگی و توســعه این رشته، 
کمیته استعدادیابی با بهره مندی از تجارب ارزنده 
مربیان سطح اول کشــورِی شهرمان و با تجربه و 
فنی، مولفه های شناســایی اســتعدادها را بررسی 
و پس از انتخاب بهترین ها و افراد مســتعد، مورد 
حمایت همه جانبه هیات جهت رسیدن به عناوین 
و جایگاه های مناسب در سطح بین المللی خواهند 
بود همچنیــن در بحث کوهنوردی هم با کمک و 
همیاری باشــگاه های کوهنوردی استان که بازوان 
اجرایی ما خواهند بود با انسجام بیشتر و هم افزای 
بتوانیم برنامه های شاخصی داشته باشیم که البته در 
حال تدوین برنامه و بهره گیری از یک مدل خوب 

برای توسعه و ارتقای وضعیت کنونی هستیم.
یکی از مهمترین فعالیت های هیات، تشکیل کمیته 
جذب منابع مالی و اسپانسری خواهد بود که یکی 
از مشــکالت عمده هیات های ورزشی، شناسایی 
و جذب منابع مالی اســت و در این دوره ســعی 
خواهیم کرد تا با تشــکیل کارگروه تخصصی در 
این حوزه و با به کارگیری افراد فعال و خوشــنام 
و ذی نفــوذ در صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی 
استان، بخشــی از منابع مالی هیات کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی استان از این کانال تامین کنیم. 
در ادامه برنامه های بهبود در حال برنامه ریزی برای 
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در هیات هستیم 
که با شناسایی فرآیندها و اقدامات مورد نیاز جهت 
استقرار الزامات اســتاندارد، گام مثبتی برداشته و 
جزو اولین ها در اســتقرار سیستم مدیریت کیفیت 

در هیات های ورزشی باشیم. یکی دیگر از اقداماتی 
که داشتیم، تشکیل کارگروه باشگاه ها و شهرستان ها 
بوده با این رویکرد که بتوانیم از ظرفیت های خوب 
شهرستان ها که شــوربختانه مغفول مانده، استفاده 
کنیم و به برنامه ها و حمایت از باشگاه ها هم انسجام 

بیشتری داده باشیم.
*   شــیوع ویــروس کرونا فعالیــت ورزش 
کوهنوردی در زنجان را چگونه تحت تاثیر قرار 

داده است؟
شوربختانه بیماری کرونا همچون دیگر رشته های 
ورزشی، کوهنوردی را هم تحت الشعاع قرار داده 
و به خصوص بر سنگنوردی داخل سالن هم تاثیر 
ناخوشایندی داشــته و طبق برنامه ریزی های قبلی 
آموزشی-  برنامه های  شــوربختانه  صورت گرفته 
تمرینی و مســابقات و برخی اردوها و برنامه های 
کوهنوردی هم بــا کیفیت و کمیت خوبی برگزار 
نشــده و یا کاًل لغو شده اســت که از جمله آن ها 
مسابقات جام فجر در بهمن سال ۹۸ ، برنامه های  
فنی توان افزایی ویژه بانوان جهت آمادگی دوره های 
مربیگری کوهنوردی، سنگنوردی، برف و یخ لغو 
شــد و با توجه به وضعیــت پیش آمده، دوره های 
آموزشــِی باالی ۱۵ نفر به طور کامل اجرا نشــد، 
مسابقات المپیاد ورزشــی که در فصل تابستان از 
ســوی وزارت ورزش و جوانان برگزار می شــد 
فعاًل بالتکلیف بوده و اینکه با توجه به پتانسیل و 
ظرفیت های خوب موجود در استان شوربختانه ما 
از این بابت متضرر شدیم و البته که سالمت عزیزان 
بــرای ما از همه این ها با اهمیت و مهمتر اســت. 
ضمن اینکه عدم برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 

که سهم مدال اســتان قابل توجه بود، عدم امکان 
برگزاری مسابقات جام فجر در بهمن ماه، کاهش 
آمار دوره های آموزشــی نسبت به سال قبل نیز از 

دیگر تاثیرات کرونا بر کوهنوردی بود.
*  در باره دوره آموزشــی اخیر که به میزبانی 

زنجان برگزار شد، بفرمایید:
دوره مربیگری استعدادیابی سنین پایه بود که بانوان 
۲۱ نفــر و آقایان ۲۴ نفر بودند از کل کشــور و از 
زنجان نیز یک نفر مدرس و یک نفر شرکت کننده 

در دوره حضور داشتند.
*  شرایط جسمی و روحی مورد نیاز برای ورود 
به ورزش کوهنوردی چیست و عالقه مندان چه 
مواردی را برای ورود به این رشته ورزشی باید 

مورد توجه قرار دهند؟
کوهنوردی، یــک ورزش عمومی بــوده و همه 
عالقه مندان می توانند از نعمت و طبیعت خدادادی 
به نحو احســن در جهت تقویــت و بهبود قوای 
جسمی و روحی خود استفاده کنند که افزایش اراده 
و صبر، تقویت روحیه و اعتماد به نفس، از بین بردن 
خســتگی و ناامیدی، افزایش خالقیت، باال بردن 
قدرت جسمانی بدن، باال بردن توانایی مواجهه با 
مشکالت و حل آن ها از جمله ویژگی های شاخص 

یک کوهنورد می تواند باشد.
کوهنوردی برای برخی به عنوان یک ورزش بسیار 
ســخت و طاقت فرسا دیده می شــود در حالی که 
برای دیگران صرفاً یک سرگرمی هیجان انگیز است 
که قدرت، استقامت و فداکاری آن ها را به چالش 
می کشد. کوهنوردی در بعضی مواقع می تواند بسیار 
خطرناک باشــد به ویژه در زمانی که بی تجربگی، 
برنامه ریزی ضعیف و تجهیزات ناکافی وجود داشته 
باشد با این حال، زمانی که درست انجام شود، یک 
تجربه هیجان انگیز و پُرطرفدار برای عالقهمندان 

خواهد بود.
*  با تشکر از پاســخگویی جنابعالی لطفا اگر 

موردی نیاز به توضیح اضافه است بفرمایید:
در پایــان از صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی 
تقاضا دارم در راستای مسوولیت های اجتماعی و 
با اســتفاده از ظرفیت های قانونی و بهره مندی از 
معافیت های مالیاتِی ورزشی، کمک حال ما باشند 
تا بتوانیم کوهنوردان و قهرمانان ســنگنورد خوبی 
را در عرصه های بین المللی به جامعه معرفی کنیم 
و با حمایت های معنوی دوســتان و پیشکسوتان 
عزیز بتوانیم گام های خوبی در توســعه و بالندگی 
کوهنوردی و سنگنوردی استان زنجان داشته باشیم 
و همچون قبل، یار و همراه ما باشــند. همچنین از 
فرنشین و معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان استان که همواره ما را مورد لطف و حمایت 
خودشــان قراردادند، سپاسگزار بوده و از روسای 
قبلی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 
زنجان، آقایان ابوالفضل مدقالچی، اشرف مجیدی، 
سید موسی رضوی، ابوالفضل خلیلی، حاج خلیل 
علیگو و مهندس مسعود بیات منش بابت زحماتشان 
طی تصدی مسوولیت هیات در سال های گذشته، 
کمال تشکر را دارم و اساتید گرانقدرم جناب آقایان 
جبار ادیبی، ســیدحمید صدیقیان، کامبیز بلوری، 
محمد دارابیان، محمد میربها و حسن مدقالچی و 
دیگر عزیزان که در توسعه و تحول کوهنوردی و 
ســنگنوردی زنجان، نقش به سزایی ایفا کرده اند را 

سپاس می گویم.

 رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان خبر داد؛

نبود اسپانسر مالی، مهمترین مشکل هیات کوهنوردی زنجان

 انتشــار خبر حذف ۲ بازیگر نوجوان در 
فصل جدید از سریال »پایتخت«، تاییدی می تواند 
باشد بر ساخته شــدن این مجموعه برای نوروز 
۱۴۰۰. ضمن اینکه اعالم حذف شخصیت های 
سارا و نیکا، در ساعت های اخیر با واکنش برخی 
از بازیگران اصلی این مجموعه همراه شده است.

به گزارش ایســنا، به نظر می رسد مراحل پیش 
تولید ساخت فصل جدید از سریال »پایتخت« در 
سکوت خبری آغاز شده باشد اما تاکنون خبری 
رسمی در این زمینه منتشر نشده است. با این حال 
حذف نقش ســارا و نیکا و بازگشــت نقش بابا 
پنجعلی با بازی علیرضا خمسه، مهمترین تغییراتی 
است که در همین گمانه زنی ها برای فصل هفتم 

از سریال »پایتخت« برشمرده می شود.
هرچند ویدئوی شامگاه گذشته دو بازیگر نوجوان 
این سریال که به نظر می رسد حواشی اخیرشان 
در فضای مجازی علت حذف آن ها از ســریال 
تلویزیونی »پایتخت« است، برخی از این خبرها 

را از حد گمانه زنی فراتر برده و تایید می کند.
در پی انتشــار ویدئویــی از خواهران فرقانی که 
حذفشــان از پایتخت ۷ را تایید می کرد، برخی 
بازیگران این ســریالـ  مهــران احمدی و بهرام 
افشــاریـ  نسبت به این خبر واکنش نشان دادند 
و البتــه در این بین برخی بازیگــران بی ربط به 
ایــن مجموعه که عادت کرده انــد، با هر اتفاق، 
اظهارنظری را مطرح و روانه فضای مجازی کنند، 

این بار هم ساکت ننشستند.
مهــران احمدیـ  بازیگر نقش بهبودـ  که پس از 
غیبت در چند فصل، به »پایتخت ۶« برگشــت، 
خواســتار آن شده اســت که به این دو دختر بی 
احترامی نشــود و بی جهت قضاوتشــان نکنند؛ 
»شــاید اگر شما در شــرایط زندگی آن ها بودید 

اشتباهات بزرگتری را مرتکب می شدید.«
احمدی در بخش دیگری از اظهار نظرش آورده 
اســت که »ایــن دو نوجوان هیچوقــت ادعای 
بازیگری نداشتند« و تاکید کرده است: »دین ما و 

مرام ما همیشه به رسم قلندری و محبت و گذشت 
بوده است و نه انتقام و تنبیه و بی معرفتی.«

این بازیگر در پایان صحبت هایش نوشــته است: 
»سازندگان محترم »پایتخت« ان شاءاله که موفق 
باشــید!!!!«؛ جمله ای که تلویحا از غیبت دوباره 

بهبود در فصل جدید حکایت دارد.
بهرام افشــاری نیز با تاکید بر اینکه ســارا و نیکا 
فرزند »پایتخت« هســتند و هیــچ وقت ادعایی 
نداشــتند، نوشته است، »مثل خود من که طرفدار 

»پایتخت« بودم و با آن رشد کردم.«
بازیگر نقش بهتــاش از »پایتخت« به عنوان یک 
خانواده یاد کرد و نوشت »از همه مسووالن محترم 
که دلیل موفقیت و محبوبیت »پایتخت« را  نشان 
دادن تحکم خانواده و همدلی و بخشش می دانند، 
درخواست می کنم فرصت جمع شدن در کنار هم 
را به وجود بیارند. باشد در این روزها تالش کنیم 

که دوباره لحظه ای هم وطنانمان را شاد کنیم.«
به گزارش ایســنا، فصل ششم از سریال پایتخت 

نوروز ۱۳۹۹ روی آنتن رفت که انتقادهایی را به 
روند داستان و فیلمنامه به همراه داشت. این فصل 

از »پایتخت« که در نهایت به دلیل شــیوع کرونا 
ناتمام مانده بود با این وعده از ســوی سازندگان 

همراه شد که پس از اتمام یا کاهش شیوع ویروس 
کرونا ادامه سریال تولید و پخش خواهد شد.

حذف سارا و نیکا ساخت »پایتخت ۷« را علنی کرد


