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اسماعیل افشاری بیان اینکه وضعیت سدهای استان زنجان به  صورت 
دائم پایش می شود، اظهار کرد: ورودی سد تهم از اول مهرماه پارسال تا 
۱۳ فروردین ماه امسال ۶.۶۴ میلیون مترمکعب بوده که این میزان در 

سال گذشته ۱۰.۲۸ میلیون مترمکعب بود.

علی یگانه فرد شامگاه )۱۸ فروردین ماه( در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی، ضمن تسلیت شهادت دو تن از محیط بانان زنجانی، اظهار کرد: سال 
گذشته سال بسیار سختی برای عموم مردم ایران به ویژه فعاالن اقتصادی بود.  ��ح ا�تان ز�جانروز��

اظهارات  رد  با  وزیر کشور  پارلمانی  معاون 
این  گفت:  تبریز  نماینده  بیگی  علیرضا 
واقع  های خالف  نسبت  و  گزاف  ادعاهای 
در حالی از تریبون مجلس مطرح می شود 
که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقالب 
به مسایل موفق  وزیر کشور  ورود  اسالمی 

بوده است.
نمایندگی  شان  از  دور  اظهارات  پی  در 
در  تبریز  مردم  نماینده  بیگی  علیرضا 
انتخابات  و   ۹۸ ماه  آبان  حوادث  خصوص 
۱۴۰۰، محمد جواد کولیوند با بیان اینکه 
متاسفانه برای چندمین بار مشارالیه  بدون 
رعایت شأن و منزلت نمایندگی و از طرفی 
های  گیری  تصمیم  روند  به  توجه  بدون 
های  بررسی  و  کشور  امنیت  با  مرتبط 
های  دستگاه  در  کشور  در  که  تفصیلی 
مختلف امنیتی و نظارتی در ابعاد گوناگون 
در خصوص تغییر قیمت بنزین و اتفاقاتی 
با نشر  که در آبان ماه ۹۸ رخ داد؛ مجدداً 

را مورد هتک حرمت  اکاذیب، وزیر کشور 
قرار داد؛ گفت: مردم شریف و اصحاب رسانه 
مستحضر هستند که در مراجع مختلف از 
کمیسیون  ملی،  امنیت  کمیسیون  جمله؛ 
و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  نود،  اصل 
شوراها و همچنین شورای امنیت کشور و 
شورای عالی امنیت ملی، حوادث آبان ماه  با 
حضور همه دستگاههای متولی و با توجه به 
اینکه هر یک از دستگاه ها چه وظایفی را در 
جریان تأمین نظم و امنیت و همچنین در 
روند اجرای طرح تغییر قیمت بنزین بر عهده 

داشته اند؛ مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه وزیر کشور با حضور 
در جلسات کمیسیون های مربوطه مجلس، 
توضیحات الزم را ارائه و به نکات مد نظر 
نمایندگان پاسخ داده است، گفت: در همین 
ارتباط گزارش های دقیق هم به کمیسیون 

ها ارسال شده است.

با  مجلس  امور  در  کشور  وزیر  مقام  قائم 
تشریح این موضوع که واقعیت امر این است 
با  از دوره دهم مجلس  که  علیرضا بیگی 
مساله قیمت بنزین با حب و بغض برخورد 
کرده است و موضعی از سر کینه و عناد با 

وزیر کشور  دارد.
وی اضافه کرد:  طبق قانون، از طرف مجلس 
امنیت  کمیسیون  رییس  اسالمی،  شورای 
ملی و رییس کمیسیون امور داخلی کشور 
و شوراها عضو اصلی شورای امنیت کشور 
هستند و به طور کامل در جریان موضوعات 
و وظایف دستگاهها در خصوص اتفاقات آبان 

ماه قرار بوده اند.
به  نظر  عطف  با  کرد:  خاطرنشان  کولیوند 
این واقعیت ها، وزارت کشور بیش از این، 
نمی تواند هتک حرمت ها و تشویش اذهان 
عمومی که این نماینده در حال انجام آن 
به  و  باشد  تفاوت  بی  و  مالحظه  را  است 
منظور صیانت از واقعیت ها،  پیگرد قانونی 

نماینده مورد نظر،  قطعاً دنبال خواهد شد.
وی با اظهار اینکه  همه در پیشگاه قانون 
برابرند، گفت: طبیعتاً، دستگاههای قضایی 
امنیتی ذی ربط در خصوص نوع رفتار،  و 
عملکرد و اظهارات وی که کراراً بدون اسناد 
و مدارک، با هتک حرمت، مجلس و وزارت 
کشور را زیر سوال برده است؛ ورود خواهند 

کرد.
کولیوند تصریح کرد: این ادعاهای گزاف و 

نسبت های خالف واقع در حالی از تریبون 
جریان  در  که  شود  می  مطرح  مجلس 
حوادث مقاطع مختلف انقالب اسالمی و از 
جمله در روند مدیریت بحران های مختلف 
طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق 
سیلزده ومقابله با موضوع کرونا و برگزاری 
وزیر  ورود  انتخابات،  دوره  چندین  موفق 

کشور، ورود بسیار موفقی بوده است.
کولیوند با بیان اینکه خود آقای بیگی متوجه 
این واقعیت است که در جریان حوادث آبان 
ماه چه جریاناتی اراذل و اوباش را ساماندهی 
افراد  و در اعتراضات مردمی وارد کردند و 
را در مسیر جریان انحراف خارج از کشور 
در  که  کرد  اذعان  باید  گفت:  دادند؛  قرار 
روند تحقق نظم و امنیت کشور، صیانت از 
امنیت مردم، حرف اول را برای وزارت کشور 
و شخص وزیر می زند و برخوردهای جدی 
با اراذل و اوباش در جهت حفظ امنیت پایدار 

کشور انجام می شود.
وی اضافه کرد: در مسیر مقابله با جریان اراذل 
و اوباش، متاسفانه  تعدادی از هموطنانمان 
و همچنین عزیزانمان در نیروهای انتظامی و 
امنیتی، بسیج و مدافعین امنیت هم مجروح 
یا به شهادت رسیدند.کولیوند خاطر نشان 
با پیگیری وزارت کشور شکواییه ای  کرد: 
دستگاه  و  شود  می  ارائه  بیگی  اقای  علیه 
قضایی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از 

قانون را به مجازات قانونی می رساند.

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32223001-024 داخلی 132 از ساعت 14-9 تماس حاصل نموده و یا از 
طریق مراجعه به وب سایت www.iran-transfo.com حداکثر تا 7روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت اخذ، تکمیل و 

تحویل مدارک به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات ارائه شده مختار است.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس : زنجان ، شهرک صنعتی شماره یک )علی آباد(، انتهای بلوار پروفسور ثبوتی ، خیابان دی جنوبی شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
کد پستی : 55895 – 45331

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223001-024 داخلی 132 )سهرابی( تماس حاصل فرمائید.

شركت توسعه پست های ايران ترانسفو 

آگهي مناقصه عمومی  شماره 22-000007 

در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
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گزارش

بر اساس اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 
مبنای دریافت خدمات  آذرماه ۱۳۹۹ مجلس،  مصوب ۵ 
دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پالک خودرو، 
خدمات،  از  دیگر  بسیاری  و  گذرنامه  خانگی،  انشعابات 
ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک و اسکان و دریافت 
کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این 

خدمات است.
به گزارش ایسنا، ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها 

در سامانه امالک و اسکان به نشانه  
 amlak.mrud.ir  از پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده 
است. طبق این قانون »کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری 
واحدهای  مالکین  تمامی  و  مستاجر  و  مالک  روستایی،  و 
مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( 
و امالک تحت مالکیت خود )با مالکیت های رسمی، وکالتی، 
تعاونی شهری و روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ 

فروردین ۱۴۰۰ در سامانه امالک و اسکان درج کنند«.
در بند ۷ از تبصره ۸ این قانون، موضوع مهمی وجود دارد 
بند  این  به آن توجه کنند. طبق  که هموطنان الزم است 
این   )۱( تبصره  موضوع  مهلت خوداظهاری  پایان  از  »پس 
قبیل  از  خود  خدمات  مکلفند  اجرایی  دستگاههای  ماده، 
ناشی  خدمات  چک،  دسته  صدور  و  باکی  حساب  افتتاح 
از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، 
تعویض پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز 
رانندگی،  گواهینامه  مانند  مدارک  و  اسناد  ارسال  طبیعی، 
گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس 
در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی 
و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا 
شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در 

سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند.
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مهمان تاج دار عزا و عروسی

روحانی: 

هرجا واکسن باشد، خریداری و وارد خواهیم کرد
قائم مقام پارلمانی وزیر کشور:

شکواییه ای از سوی وزارت کشور علیه نماینده تبریز تنظیم می شود
بهره برداری از پنج طرح  ملی دانش بنیان 
و نوآوری با اعتبار ۳۴۶۲ میلیارد تومان در 
سه استان کشور با دستور رییس جمهوری 

و به صورت ویدئوکنفرانس آغاز شد.
به گزارش ایسنا، در شصت و یکمین برنامه 
پویش جهش تولید و در سومین پنجشنبه 
دانش بنیان  ملی  پنج طرح   سال ۱۴۰۰، 
و نوآوری معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهور در استان های البرز، تهران و قزوین 

به بهره برداری رسید.
خط تولید موتور سه سیلندر کم مصرف 
محرکه،  قوای  ملی  آزمایشگاه  و   ۶ یورو 
واگنه  هفت  قطار  رام  یک  تولید  طرح 
نوآوری  ناحیه  از  رونمایی  مترویی، 
دانشگاه شریف، از جمله طرح های دانش 
بنیان و نوآوری معاونت علمی و فناوری 
دستور  با  که  هستند  جمهوری  ریاست 
ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری به بهره 

برداری رسیدند.
فصلی  آنفلوآنزای  واکسن  تولید  طرح 
محصول  پنج  تولید  خط  و  )انسانی( 
آنتی  واکسن  شامل  فناوری  زیست 
یرسین، پروبیوتیک تخصصی پیشگیری از 
سالمونال، کرم اگزما پرو بیوتیک، توکسین 
استارتر  پروبیوتیک،  جزیی  چهار  بایندر 
لبنی توسط شرکت های دانش بنیان از 
امروز  که  هستند  ملی  های  طرح  دیگر 

افتتاح می شوند.
برای این طرح ها ۳۶۱ میلیارد تومان اعتبار 
ریالی در قالب وام و ۳۵ میلیون یورو اعتبار 
ضمن  است.  شده  گذاری  سرمایه  ارزی 
اینکه برای این پنج طرح یک هزار و ۷۲۶ 
یورو  میلیون  و ۲۰  ریالی  تومان  میلیارد 
خصوصی  بخش  توسط  گذاری  سرمایه 

انجام شده است.
میلیون  ساالنه ۵۸۷  طرح ها  این  اجرای 
دالر کاهش ارزبری برای کشور به دنبال 
بهره  با  دیگر  طرف  از  داشت.  خواهد 
برای ۷ هزار و ۵۹۵  این طرح ها  برداری 

نفر اشتغالزایی دارد.
با تولید واکسن نوترکیب آنفلوآنزای فصلی 
)انسانی( توسط یک شرکت دانش بنیان نه 
تنها نیاز کشور به این واکسن استراتژیک 
برطرف می شود بلکه باعث اشتغالزایی به 
غیر  و  نفر   ۶۰ حداقل  مستقیم  صورت 

مستقیم ۱۵۰ نفر خواهد شد.

برای تولید این واکسن ۵۰ میلیارد تومان 
قالب وام توسط دولت و ۵۰ میلیارد  در 
سرمایه  بخش خصوصی  سوی  از  تومان 

گذاری شده است.
 طرح بعدی که با دستور رییس جمهور 
مورد بهره برداری قرار می گیرد طرح تولید 
برای  مترویی  واگنه  هفت  قطار  رام  یک 
خطوط مترو تهران است. این طرح با بهره 
و  داخلی  ظرفیت های  حداکثر  از  گیری 
توان شرکت های دانش بنیان و غیر دانش 

بنیان اجرا شده است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق نوآوری و شکوفایی درمجموع 
بخش  و  تومان  میلیارد   ۲۰۰ میزان  به 
خصوصی ۱۰۰ میلیارد تومان در این طرح 
سرمایه گذاری کرده اند. با اجرای این طرح 
اشتغال مستقیم وغیر  نفر  حدود ۱۵۰۰ 
مستقیم ایجاد می شود. ضمن اینکه ۱۳۰ 
ارزبری  کاهش  کشور  برای  دالر  میلیون 

ساالنه خواهد داشت.
پیشرفته  محرکه  قوای  ملی  آزمایشگاه 
موتور  تولید  خط  و  تهران  دانشگاه  در 
سه سیلندر کم مصرف یورو ۶ طرحهای 
دیگری است که امروز بهره برداری از آن 
آغاز شد. این آزمایشگاه پیشرفته ترین و 
توسعه  و  طراحی  آزمایشگاه  مجهزترین 
هیبریدی،  )الکتریکی،  محرکه  قوای 
احتراقی( کشور است که قابلیت توسعه و 
آزمون انواع قوای محرکه برای خودروهای 
استاندارد  سطح  تا  سنگین  و  سبک 
آالیندگی یورو ۶ و توان ۵۷۵ اسب بخار 

را دارد.
 با راه اندازی این آزمایشگاه، دانشگاه تهران 
جزو ۵ دانشگاه برتر دنیا در حوزه طراحی و 

توسعه قوای محرکه قرار می گیرد.
پیشرفته  محرکه  قوای  ملی  آزمایشگاه 
اولین آزمایشگاه داخل کشور خواهد بود 
که از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 
نگاشت  و  توسعه  برای  فرد  به  منحصر 
خودروسازان  سطح  در   TCU و   ECU
و تامین کنندگان طراز اول دنیا استفاده 

شده است.
راه اندازی خط تولید موتور سه سیلندر کم 
مصرف یورو ۶ و آزمایشگاه و راه اندازی 
پیشرفته  محرکه  قوای  ملی  آزمایشگاه 
تومان  با ۱۰۰میلیارد  تهران  دانشگاه  در 

سرمایه گذاری ریالی و ۳۵ میلیون یور و 
سرمایه گذاری ارزی دولت و ۴۱۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری ریالی و ۲۰ میلیارد 
با  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  یورو 
کاهش ۳۳۰ میلیون دالر ارزبری ساالنه 

صورت گرفته است.
رییس  دستور  با  امروز  که  بعدی  طرح 
جمهور به بهره برداری رسید راه اندازی 
به  ناحیه  این  بود.  شریف  نوآوری  ناحیه 
خیابان  میان  در  هکتار   ۲۵۰ مساحت 
جناح، شیخ  بزرگراه شهید  سه  و  آزادی 
فضل اهلل نوری و یادگار امام)ره( واقع شده 
از ۵۰۰ شرکت،  بیش  هم اکنون  و  است 
شرکت  و  صندوق   ۶ شتابدهنده،   ۱۳
سرمایه گذاری، هشت مرکز نوآوری و دو 
فضای کار اشتراکی در آن مستقر هستند.

سرمایه  تومان  میلیارد  با ۳۰  ناحیه  این 
گذاری دولتی و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی 

شده است.
دستور  با  امروز  که  طرح هایی  آخرین 
رییس جمهوری به بهره برداری رسید پنج 

محصول زیست فناوری در تهران است.
تولید این واکسن بومی آنتی یرسین عالوه 
بر ارتقا سطح سالمت جامعه و گسترش 
صنعت آبزیان موجبات صرفه جویی ارزی 
بیش از ۲ میلیون دالری در سال شده و 
در صورت توسعه زیرساخت بازار نزدیک 
را  به یک میلیون دالر صادرات در سال 
یک  فعالیت  حاصل  محصول  این  دارد. 
و  دامپزشکی  حوزه  متخصصان  از  تیم 
موفق  های  خروجی  از  و  میکروبیولوژی 

شتابدهنده الکتوویژن است.
 در حال حاضر تامین استارترهای لبنی 

موجب خروج بیش از ۲۰ میلیون دالر ارز 
از کشور می شود این در حالی است که 
گنجینه غنی و منتوعی از میکروارگانیسم 
های مورد استفاده در صنعت غذا در کشور 

وجود دارد.
از  استقاده  با  الکتوویژن  شتابدهنده 
ظرفیت تولیدی شرکت دانش بنیان تک 
ژن زیست قادر به تولید سالیانه ۲ میلیون 
از  حجم  این  است.  لبنی  استارتر  واحد 
تولید قابلیت تامین بیش از ۷۰ درصد نیاز 
کشور را دارد و می تواند عالوه بر کاهش 
نیاز به واردات و خودکفایی، تاثیر بسیار 
خواهد  لبنیات  قیمت  کنترل  در  باالیی 

داشت.
ایران یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان 
و پرورش دهندگان دام در منطقه و دنیا 
است، خوراک دام به واسطه روش تولید 
و مصرف می تواند حاوی مقادیری باالیی 
باشد.  مختلف  توکسین های  و  سموم  از 
نسبت  زیست  ژن  تک  بایندر  توکسین 
نهایتا  که  خارجی  مشابه  نمونه های  به 
ماده  از یک  استفاده  با  و  بوده  دو جزئی 
معدنی تولید شده اند برتری هایی از جمله 
چهار جزئی بودن، استفاده از دیواره مخمر 
باکتری  استفاده  و  معدنی  ماده  جای  به 
اسید الکتیک نام برد که عالوه بر جذب 
آلفاتوکسین باعث تقویت سیستم گوارش 

دام نیز می شود.
ظرفیت تولید شرکت دانش بنیان تک ژن 
زیست بیش از هزار و ۷۰۰۰ تن در سال 
است. این حجم بیش از ۵۰ درصد از نیاز 
داخل را پوشش داده و موجب جلوگیری 
از خروج سالیانه بیش از ۱۰ میلیون دالر 

ارز از کشور خواهد شد.

مخاربات منطقه زنجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد : نگهداری، راهبری و بازسازی تاسیسات 
شبکه کابل زمینی و هوایی آب بر طارم و مراکز تابعه را  به اشخاص حقوقی 
واجد شرایط واگذارنماید.  متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه 
زنجان به آدرس www.zanjan.tci.ir  مراجعه نمایند.

نوبت دوم34-12-99- م 

کاهش آب پشت سدهای استان زنجان

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان:

امکانات آتش نشانی کم نیست!

کارشناسان حقوقی و جامعه شناسی
 در گفت وگو با صدای زنجان اظهار کردند:

مسئوالن؛ مقصرانمسئوالن؛ مقصران
 پیک چهارم کرونا پیک چهارم کرونا

خانه خود را ثبت نکنید
 یارانه تان قطع می شود

رئیس اتاق بازرگانی زنجان:
نقشه راه تجارت خارجی زنجان ویرایش می شود
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خبر

سرنوشت جدید در انتظار سهام عدالتی ها

کاهش آب پشت سدهای زنجان

به  دیگر  ماه  یک  حدود  عدالت  سهام  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های  انتخابات  ایسنا/ 
انتخابات حتما  این  در  برای شرکت  باید  و مشموالن  آغاز خواهد شد  الکترونیکی  صورت 
سجامی شوند. از سوی دیگر افرادی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت ها هستند 

باید تا ۲۸ فروردین ماه نسبت به ثبت تام در سامانه "ستان" اقدام کنند.
بر اساس آخرین تصمیمات و مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع 
انتخاب  دستور  با  ها  استان  سرمایه گذاری  شرکت های  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی 
نیمه  تا  جاری  سال  اردیبهشت  اول  نیمه  در  الکترونیکی  صورت  به  مدیره  هیئت  اعضای 
اول خرداد ماه در تمامی استانها برگزار خواهد شد و  آن دسته از سهامداران غیر مستقیم 
سهام عدالت که به روش غیرمستقیم مدیریت دارایی باقی مانده و دارای سهام در یکی از 
شرکت های سرمایه گذاری استانی هستند باید جهت شرکت در این انتخابات نسبت به ثبت 

نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به آدرس sejam.ir اقدام کنند.
اوراق بهادار، در اجرای تبصره ۵ ماده) ۶(  بر اساس اطالعیه شماره یک سازمان بورس و 
به صورت الکترونیکی برگزار شده و از طریق سامانه  آیین نامه مربوطه، این مجامع صرفاً 

الکترونیکی یکسانی برگزار می شود که مشخصات و آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
از  دسته  آن  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان   ۲ شماره  اطالعیه  اساس  بر  و  راستا  این  در 
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان ها که قصد 
دارند به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها ثبت نام کنند، با توجه به تمدید 
مهلت ثبت نام نامزد های هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تا 
 setan.seo.ir ۲۸ فروردین ماه سال جاری باید با مراجعه به "سامانه ستان" به آدرس

نسبت به ثبت نام در مهلت تعیین شده اقدام کنند.
شرایط ثبت نام

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مورد تایید مراجع ذیصالح تحصیلی، 
تجربه کافی، بارگذاری و ارسال بی نقص و کامل تمامی مدارک  در سامانه مزبور بارگذاری 
)بدیهی است به درخواست های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد( شرایط ثبت نام متقاضیان 
عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذار است. ضمناً نحوه امتیاز دهی به واجدین 
شرایط در اجرای دستور العمل تایید صالحیت حرفه ای خواهد بود که در سایت سازمان به 

آدرس seo.ir بارگذاری شده است.

صدای زنجان/ مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون آب پشت 
سدهای استان نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

اسماعیل افشاری بیان اینکه وضعیت سدهای استان زنجان به  صورت دائم پایش می شود، اظهار 
کرد: ورودی سد تهم از اول مهرماه پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال ۶.۶۴ میلیون مترمکعب 

بوده که این میزان در سال گذشته ۱۰.۲۸ میلیون مترمکعب بود.
وی افزود: ورودی آب سد تهم در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته 
است. همچنین خروجی سد تهم در سال جاری ۱۲.۷۷ میلیون مترمکعب بود که این رقم در 
سال گذشته ۱۲.۴۹ بوده که نشان از افزایش ۲ درصدی خروجی از این سد در سال جاری 

خبر می دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه حجم مخزن ۴۹.۶۷ میلیون مترمکعب سد تهم بوده که کاهش 
۸ درصدی دارد و حجم این مخزن در سال گذشته ۵۴.۲۴ میلون مترمکعب بوده است. در 
سال گذشته ۶۴ درصد مخزن سد تهم پر بود ولی حجم این مخزن در سال جاری به زیر ۵۹ 

درصد رسیده است.
افشاری با اشاره به اینکه ورودی سد گالبر از اول مهرماه پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال ۷.۱۷ 
میلیون مترمکعب بوده است، تصریح کرد: این میزان در سال گذشته ۱۲.۶ میلیون مترمکعب 
بود. ورودی آب سد گالبر در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد کاهش داشته است. 
خروجی سد گالبر نیز در سال جاری ۸۵ هزار میلیون مترمکعب ثبت شده که این رقم در سال 
گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب بوده که نشان از افزایش ۲۰ درصدی خروجی از 

این سد در سال جاری دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن سد گالبر ۷۷.۳۶ میلیون 
مترمکعب بوده که کاهش ۲ درصدی داشته است، یادآور شد: حجم این مخزن در سال گذشته 
۷۹ میلیون مترمکعب بوده است.  در سال گذشته ۶۷ درصد مخزن سد گالبر پر بوده که حجم 

این مخزن در سال جاری به زیر ۶۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ورودی سد تالوار از اول مهرماه پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال  ۳۹.۴ 
میلیون مترمکعب بوده است، عنوان کرد: این میزان در سال گذشته ۶۴.۸۸ میلیون مترمکعب 
بود. همچنین ورودی آب سد تالوار در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش 

داشته ولی امسال ۶۵ درصد خروجی آب از این سد افزایش یافته است.
این مسئول با اشاره به اینکه حجم مخزن ۱۳۰.۶۵ میلیون مترکعب سد تهم بوده که کاهش 
۱۰ درصدی داشته است، گفت: حجم این مخزن در سال گذشته ۱۱۹.۲۵ میلون مترمکعب 
در  مخزن  این  حجم  ولی  بود  پر  تالوار  سد  مخزن  درصد   ۲۴ گذشته  سال  در  است.  بوده 

سال جاری به زیر ۲۶ درصد رسیده است.
افشاری با اشاره به اینکه ورودی سد کینه ورس از اول مهرماه پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال 
میلیون  گذشته ۲۰.۷  سال  در  میزان  این  کرد:  اظهار  است،  بوده  مترمکعب  میلیون   ۱۳.۹
مترمکعب بود و ورودی آب این سد  در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش 

داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به اینکه حجم مخزن سد کینه ورس ۱۴.۵۱ 
میلیون مترمکعب بوده که افزایش ۴۲ درصدی داشته است، خاطرنشان کرد: حجم این مخزن 
در سال گذشته ۱۳.۹۸ میلیون مترمکعب بوده است. در سال گذشته ۸۷ درصد مخزن سد 

تهم پر بوده و حجم این مخزن در سال جاری به ۹۱ درصد رسیده است.

لیال محمدی- سه ساعت طول کشید تا آتش سوزی شب گذشته 
انبار روغن موتور در خیابان »صدر جهان« زنجان خاموش شود.

ابوالفضل رستمی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری زنجان در گفت وگو با صدای زنجان ضمن تشریح 
در  واقع  واحدهای صنفی  از  یکی  آتش سوزی دیشب  جزئیات 
خیابان »صدر جهان« اظهار کرد: ساعت ۲۰:۲۷ روز چهارشنبه 
۱۸ فروردین ماه طی تماسی از سوی یکی از شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر وقوع حادثه اتش سوزی انبار روغن موتور بالفاصله 
نیروهای حاضر در ایستگاه های شش گانه آتش نشانی با تجهیزات 

موردنیاز به کمربندی خیام، محل حادثه اعزام شدند.
رستمی با بیان اینکه واحدی که دچار حادثه شده بود دارای یک 
دفتر فروش و یک سالن به مساحت ۴۰۰ مترمربع با کاربری انبار 
روغن کارکرده، روغن صنعتی و روغن موتور بود، تصریح کرد: 

این اتش سوزی نیز در انبار روغن این واحد به وقوع پیوسته بود.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
زنجان با اشاره به شدت آتش سوزی عنوان کرد: به علت وجود 
مواد اشتعال زا در انبار روغن، شعله های آتش در حال گسترش 
بود، نیروهای آتش نشانی با هدف ایمن سازی محیط و جلوگیری 
از سرایت اتش به واحدهای مجاور به محض ورود به محل با 
همکاری دستگاه های خدمات رسان نسبت به قطع برق و گاز 
محل پیرامون آتش اقدام و با دستور فرمانده عملیات از ۵ جهت 
به نقطه هدف نزدیک و با کنترل آتش موفق به اطفای حریق 

شدند.
رستمی اضافه کرد: در انبار ۱۸۰ هزار لیتر روغن موتور، روغن 

صنعتی اعم از هیدرولیک، واسکازین و روغن کارکرده )۸۰ هزار 
لیتری( موجود بود از این رو برای جلوگیری از انفجار مخازن 
حاوی روغن با درخواست اعزام تانکرهای آبرسان، یک دستگاه 
آتش نشانی  واحدهای  تجهیزات  و  شهرداری(  به  )متعلق  لودر 
شرکت پخش فرآورده های نفتی و شرکت خطوط لوله و مخابرات 
شمالغرب از سه جهت به محل نزدیک و کنترل آتش سوزی را به 
دست گرفتند. ساعت ۲۱:۴۰ آتش سوزی مهار و سرانجام ساعت 

۲۲:۵۰ با انجام عملیات لکه گیری آتش به طور کامل اطفا شد.

این مسئول از حضور ۱۰ اکیپ عملیاتی شامل ۳۰ آتش نشان 
و ۱۲ دستگاه خودروی اطفای حریق بعالوه ۲ اکیپ عملیاتی 
شرکت  پخش فرآورده های نفتی و شرکت خطوط لوله و مخابرات 

خبر داد و گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت.
ادامه شکایت ها از کمبود امکانات

در این میان تعدادی از آتش نشانان که پیش از این نیز از کمبود 
تجهیزات و فرسودگی بخش اعظمی از امکانات ابراز آتش نشانی 
در زنجان ابراز نارضایتی کرده بودند از مسئوالن خواستند تا برای 

حفظ جان نیروهای آتش نشانی و شهروندان هم که شده اعتبار 
ویژه ای برای خرید خودروها و تجهیزات آتش نشانی اختصاص 
دهند اما معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری زنجان در واکنش به این اظهارات اعالم کرد که وظیفه 
آتش نشانی، اطفای حریق شهری و نه صنعتی است او کمبود 
تجهیزات را مختص زنجان ندانست و گفت: برخالف اظهارت، 
تجهیزات آتش نشانی زنجان برای حریق های شهری کافی است 
و کم نیست! با وجود رد کمبود امکانات آتش نشانی به لحاظ 
به  حادثه شب گذشته  در  غیره  و  تجهیزات خودرویی  و  نیرو 
گفته آتش نشانان باز هم امکانات این مجموعه کفاف نداد و از 
تجهیزات سایر دستگاه ها استفاده شد. اما معاون عملیات سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان در واکنش به این 
موضوع ابراز کرد: تمامی سازمان های آتش نشانی به لحاظ نیرو و 
امکانات با کمبود مواجهند و این مسئله فقط مختص به زنجان 
نیست. البته تاکید می کنم. طبق ضوابط نیز آتش نشانی شهرداری 
باید پاسخگوی آتش سوزی های شهری باشد نه صنعتی! تجهیزات 
آتش نشانی شهرداری زنجان در رابطه با حریق های شهری کافی 

است و کم نیست.
رستمی با اشاره به همکاری های این مجموعه با ارگان های نظامی 
و سایر ارگان ها نظیر شرکت خطوط لوله و غیره تصریح کرد: 
به منظور انجام عملیات اطفای حریق از جمله آتش سوزی های 
)نظیر  شهر  داخل  در  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  صنعتی 
شهرک های  و  صدرجهان(  خیابان  در  روغن  انبار  آتش سوزی 

صنعتی با ارگان های ذیربط همکاری های تنگاتنگی داریم.

مالیاتهای  قانون  مکرر   ۵۴ ماده  اصالحیه  اساس  بر 
مبنای  مجلس،   ۱۳۹۹ آذرماه   ۵ مصوب  مستقیم 
دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب 
و  گذرنامه  خانگی،  انشعابات  خودرو،  پالک  بانکی، 
در  ملکی  اطالعات  ثبت  خدمات،  از  دیگر  بسیاری 
سامانه امالک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود 

که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
سکونتی  و  ملکی  اطالعات  ثبت  ایسنا،  گزارش  به 

خانوارها در سامانه امالک و اسکان به نشانه  
 amlak.mrud.ir  از پنجشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده 
است. طبق این قانون »کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری 
واحدهای  مالکین  تمامی  و  مستاجر  و  مالک  روستایی،  و 
مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل سکونت )اقامتگاه( 
و امالک تحت مالکیت خود )با مالکیت های رسمی، وکالتی، 
تعاونی شهری و روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ 

فروردین ۱۴۰۰ در سامانه امالک و اسکان درج کنند«.
در بند ۷ از تبصره ۸ این قانون، موضوع مهمی وجود دارد که 
هموطنان الزم است به آن توجه کنند. طبق این بند »پس 
ماده،  این   )۱( تبصره  موضوع  مهلت خوداظهاری  پایان  از 
افتتاح  از قبیل  دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود 
حساب باکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال 
یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض  سیاستهای حمایتی، 
پالک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، 
ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، 
مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه 
محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن 
را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی 
یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه 
امالک و اسکان کشور ارایه کنند. همچنین حداکثر ظرف 
مدت شش ماه پس از الزم االجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه 
دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و 
تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطالعات مندرج در 
سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی 

یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند«.
به عبارت ساده تر، مفهوم این بند از قانون این است که در 

صورت عدم ثبت اطالعات ملکی خود از یارانه، پالک خودرو، 
خدمات بانکی، انشعابات خانگی، گذرنامه و ... محروم خواهید 
شد. در واقع کسی که اطالعات ملکی خود را ثبت می کند 
یک کد یکتا دریافت خواهد کرد که مبنای ارایه خدمات 

دولتی، این کد یکتا خواهد بود.
البته ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد 
بود. شما می توانید یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی 
غیر از شهر محل اقامت خود داشته باشید که مشمول مالیات 

نخواهند شد.
دارای  شهرهای  و  روستاها  در  واقع  های  خانه  همچنین 
جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر در صورت خالی بودن مشمول 
مالیات نمی شود. البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای 
زیر ۱۰۰ نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها 
هریک جداگانه در سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت 

نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی و مشمول جریمه ای 
معادل ۲۰ درصد مالیات سال اول این قانون خواهد شد.

واحدهای نوساز نیز پس از ۱۲ ماه و در طرح پروژه های انبوه 
سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات 

ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند.
جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده 

چقدر است؟
بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای باالی 
۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه امالک و اسکان بیش 
از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد در سال اول مشمول شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر 

مالیات متعلقه می شود.
مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به خانه های اجاره 
ای تعلق می گیرد. طبق قانون واحدهای باالی ۱۵۰ متر در 

تهران و باالی ۲۰۰ متر در شهرستانها که اجاره داده می 
شوند مشمول مالیات هستند. بدین صورت که تا ۳ میلیون 
تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد، بین ۳ تا ۱۰ میلیون 
مشمول ۲۰ درصد، بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون شامل ۲۵ درصد، 
بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و باالتر 

از ۱۰۰ میلیون تومان شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.
حاال این رقمها با ضرایب شش برابر در سال اول مشمول خانه 
های خالی می شود. البته این بدان معنا نیست که قرار است 
از همه واحدهای اجاره ای مالیات دریافت شود بلکه ضرایب 
مالیاتی مربوط به خانه های اجاره ای باالی ۱۵۰ متر و باالی 
۲۰۰ متر مبنایی برای محاسبه مالیات خانه های خالی قرار 
می گیرد. یعنی کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از ۱۵۰ 
متر در تهران و باالی ۲۰۰ متر در شهرستانها از پرداخت 

مالیات معاف هستند.

صدای زنجان/ رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت: نقشه راه تجارت خارجی 
زنجان ویرایش می شود. علی یگانه فرد شامگاه )۱۸ فروردین ماه( در شورای 
از  تن  دو  شهادت  تسلیت  ضمن  خصوصی،  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
محیط بانان زنجانی، اظهار کرد: سال گذشته سال بسیار سختی برای عموم 
مردم ایران به ویژه فعاالن اقتصادی بود. مشکالت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و محدودیت های ایجاد شده و از طرف دیگر تحریم های ظالمانه آمریکا 
و استکبار جهانی و متاسفانه تحریم های مضاعف داخلی، فضا را برای فعاالن 
اقتصادی تنگ کرده بود که امید است امسال در سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، شاهد 

رونق کسب و کار و تجارت در کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه تقویم جلسات شورا، به  صورت منظم برای سال جاری 
تدوین شده است، افزود: برای هر جلسه در طول امسال موضوعات مشخص 
شده تا با نظرات کارشناسی که اخذ و اعمال می شود، نتایج مطلوبی حاصل 
و در کنار آن پیگیری سایر مشکالت نیز در دستور کار قرار گیرد. این 
مسئول با اشاره به ویرایش نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان، گفت: 

در چهار فصل، اقداماتی که باید انجام و عملیاتی شود، مشخص شده که 
امید است در این راستا گام های عملیاتی برداشته شود. در ادامه این جلسه، 
از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  گزارشی 
استان زنجان با عنوان برنامه های پیش نیاز تحقق شعار سال و انتظارات 
بخش خصوصی در سال جاری ارائه شد که بر اساس آن سال گذشته ۱۱ 
جلسه اصلی شورا و ۱۹ جلسه کارشناسی برگزار شده و دستور جلسات 
مختلفی از جمله صنایع نساجی، زیتون، حوزه کشاورزی، صنایع دارویی، 
صنایع تبدیلی، فرآورده های فلزی و غیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته 
است. در ادامه این گزارش، برنامه های عملیاتی نقشه راه تجارت خارجی 
استان در سال ۱۴۰۰ به  عنوان پیش نیاز تحقق شعار سال در بخش های 
مختلف، از جمله اعزام هیئت های تجاری و پذیرش، نمایشگاه های مشترک، 
ارتباط  دارای  ایران و کشورهای  با کشورهای همسایه  وبینارها، اجالس 
تجاری، نشست مشترک با سایر اتاق ها، دعوت از سفرای کشورهای مختلف 
و  بازار جدید  با هدف  زنجان، شناسایی کشورهای  استان  به  برای سفر 
با  بازارهای قبلی و کشورهای دارای اولویت تجارت  کشورهایی با حفظ 

استان در سال ۱۴۰۰ ارائه شد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش 
در راستای حمایت از تولید مشکالت و پیشنهادات احصا شده بود که بر 
اساس آن در این بخش ضعف فناوری در بخش کشاورزی، صنعت و معدن 
استان، فاصله زیاد از تولید فناورانه، تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها، 
اجرا نشدن صحیح الگوی کشت محصوالت کشاورزی، از جمله مشکالتی 
بود که برای حل آن ها پیشنهاداتی از جمله تقویت آموزش و پژوهش در 
واحدهای صنعتی و تولیدی و مراکز تحقیق و توسعه، پشتیبانی هرچه 
بیشتر از شرکت های دانش بنیان، حل و فصل دعاوی و داوری مشکالت 
واحدهای صنعتی تولیدی با حکمیت اتاق بازرگانی، تقویت بیمه محصوالت 
کشاورزی و ترویج و اجرای کشاورزی قراردادی و غیره در نظر گرفته شده 
بود. در بخش پشتیبان ها نیز مشکالتی از جمله نبود اطالعات مشترک از 
مشکالت و موانع کسب و کار میان ستادها، کارگروه و شوراهای استانی، 
همکاری و هم افزایی کم رنگ همه دستگاه های ذی ربط و قوا، سرعت پایین 
برنامه ریزی و اقدامات برای رفع موانع تولید و زمان بر بروکراتیک احصا شده 
بود و پیشنهاداتی از جمله هم فکری و آگاهی از مشکالت و موانع کسب 

و کار تولید در استان در قالب نشست های پی درپی و مشترک ستادها 
اختیارات کارشناسی دستگاه های  افزایش سطح  استانی،  و کارگروه های 
اجرایی استان، تشکیل کارگروه موانع یا عضویت دستگاهای ذی ربط و غیره 

پیشنهاد شده بود.
در بخش مانع زدایی ها نیز مشکالتی از جمله رسیدگی به دفاتر ۱۰ سال 
گذشته شرکت ها، اعمال رویه واحد در پذیرش چک و سفته و وثایق در 
زمان تقسیط بدهی،  استفاده نکردن از اختیارات تقسیط بدهی، تطابق 
نداشتن برخی استانداردها با استانداردهای جهانی، کمبود نیروی انسانی 
در گمرک، محدودیت منابع بانکی و مشکل در گشایش اعتبارات اسنادی 
احصا شده بود و پیشنهاداتی از جمله محدود کردن رسیدگی به دفاتر 
شرک ها صرفاً در یک سال آخر مالی، بازنگری در سهم بیمه کارفرما، اعمال 
افزایش سقف  بدهی،  تسویه  زمان  در  اسناد  پذیرش سایر  در  مساعدت 
اعتبارات بانک ها در استان ها، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
و انعقاد تفاهم نامه همکاری فی ما بین بانک ها و بخش خصوصی در استان 

و ... ارائه شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان:

امکانات آتش نشانی کم نیست!

خانه خود را ثبت نکنید یارانه تان قطع می شود

رئیس اتاق بازرگانی زنجان:

نقشه راه تجارت خارجی زنجان ویرایش می شود



3 ]  جامعه  [
روز��شنبه   ۲۱   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۵ بزنیم#

زهره میرعیسی خانی- »مریم« و »حسین« زوج جوانی هستند که به تازگی و در ایام 
کرونا به عقد هم درآمده اند: آنها می گویند کرونا شرایطی را ایجاب کرده است تا خانواده ها 
تجمل گرایی حاکم بر جامعه را کنار بگذارند و شرایط را برای ورود فرزندان خود به زندگی 
به مشکالت  توجه  با  از کرونا  بگیرند. مریم می گوید: در شرایط پیش  را آسان تر  جدید 
اقتصادی، برای بسیاری از خانواده های متوسط نیز توان برگزاری یک مراسم عروسی ساده 
بسیار سخت بوده است. ضمن اینکه هزینه کرد آنها بیشتر به سبب چشم و هم چشمی ها و 
فشارهای موجود از سوی جامعه است. او ادامه می دهد: یک زوج جوان برای اینکه یک ازدواج 
ساده بگیرد و بتواند برای یک شب تاالری را رزو کنند و یک شام و یا پذیرایی ساده داشته 
باشد گاهی اوقات مجبور هستند، زندگی مشترک خود را با قرض و قوله شروع کنند که 

همین موضوع باعث باعث بسیاری از مشکالت در ابتدای زندگی آنها می شود.
مریم خاطرنشان می کند: کرونا به هر نحو بی سر و صدا بسیاری از این مشکالت و تجمل 
گرایی ها را برطرف کرده است و خانواده ها به زور و ضرب محدودیتها هم که شده است، تنها 

به فکر رساندن دو دلداده به هم هستند.
نظر »المیرا و احسان« اما کامال متفاوت است.آنها می گویند که مگر آنها چند بار ازدواج 
می کنند که نباید منتظر پایان کرونا و گرفتن جشن باشند؟ آنها معتقدند که به زودی کرونا 

به پایان می رسد و می توانند به راحتی با گرفتن ماسم به سر خانه و زندگی بروند.
المیرا می گوید: نزدیک ۸ ماه است که ازدواج خود را به تاخیر انداخته است چرا که دوست 

دارد تا مراسم ازدواج او به بهترین شکل ممکن برگزارشود.
او ادامه می دهد: اگر شرایط به همین وجه پیش برود، ممکن است از خیر گرفتن مراسم 
بگذرد اما مسلما هزینه ای که برای ازدواج کنار گذاشته اند را صرف کارهای دیگری مثل 
را  یا سرویس طالی عروس  آتلیه رفتن می کنند  فیلمبرداری و ساخت فیلم عروسی و 

سنگین تر برمی دارند.کاری که بسیاری از زجهای جوان دیگر این کار را می کنند.
»فاطمه« اما پدرش را به تازگی بر اثر ابتال به کرونا از دست داده است، او می گوید که باور 

اینکه پدرش را بر اثر کرونا از دست داده است برایش سخت است.
او می گوید: مادرش هم همین حس را دارد و مادربزرگش بارها گریه می کند و در مورد این 
صحبت می کند که نتوانسته است به سر مزار فرزندش برود و از خاک مزار پسرش به سر و 

سینه اش بریزد و همین باعث شده است که غمباد بگیرد.
او با گریه از این حرف می زند که مادربزرگش مریض شده است و چند هفته ای است که با 
کسی حرف نمی زند و مادرش دلیل این غمباد را این می داند که مادر بزرگ نتوانسته است 
برای پسرش مراسم بگیرد و چند روزی است که درحال خیرات است تا حال مادر بزرگش 
بهبود پیدا کند. این اظهارات بخشی از اظهارات افرادی است که این روزها با شیوع کرونا به 
طور روزمره با انها درگیر هستیم. کرونای چموش که به یکباره همه روزمرگی ها و آداب و 
عادت های بشری را تغییر داده است به مراسم و آیینهای ما نیز نظیر ازدواج و عزاداری هم 
رحم نکرده و آن را تحت شعاع قرار داده است. کرونا بر ازدواج در ایران به عنوان یک کهن 
آیین برآمده از شرع و فرهنگ که همواره با برپایی جشن، سرور و دورهمی های چند ساعته 
همراه بوده است بیش از سایر جوامع سایه انداخت، به طوری که در بیشتر شهرها و روستاها 
به طور کلی متوقف و به فرصتی دیگر موکول و یا اینکه با سبک نو و متناسب با شرایط کرونا 
برگزار شد، رخداد جالب و قابل تاملی که شاید بتوان آن را تا مدت ها از ابعاد مختلف بررسی 
کرد.همانطور که مراسم عزاداری نیز در این ایام به دلیل محدودیت ها تحت شعاع قرار گرفته 
است و خانواده ها نمی توانند به درستی به آن بپردازند. در این میان برخی کارشناسان، اقبال 
خانواده ها به برگزاری عروسی های ساده و کم جمعیت را از آثار مثبت کرونا قلمداد می کنند، 
پدیده ای که سال ها برنامه ریزی فرهنگی نتوانست به اندازه کرونا در فراگیر شدن آن موثر 
باشد. برخی دیگر اما کرونا و محدودیت های پس از آن را چالش نوظهور خانواده ها برای 
برگزاری مراسم ازدواج می دانند و همچنان در انتظار شرایط عادی نشسته اند تا با همان شیوه 

قبلی از سیر تا پیاز مراسم عروسی را برگزار کنند.

کرونا نه تنها عروسی و عزاداری بلکه به طور تقریبی همه مراسم و آیین ها را تحت تاثیر قرار 
داده است، موضوعی که به اعتقاد متخصصان نیازمند تبیین آموزش های بروز و متناسب با 

شرایط فعلی جامعه است.
 مراسم و آیین ها ریشه در سنت های ما دارند

در این زمینه »کریم رفاهی«، جامعه شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در شرایط 
کرونایی مخصوصا زمانی که شرایط کمی بحرانی تر است کلیه مراسم عزاداری و عروسی 
دچار اختالل می شود و با محدودیت هایی رو به رو است، می گوید: در این زمینه نباید از یک 
موضوع چه در مراسم عروسی و چه عزاداری غافل بود چرا که این مراسم همانند مراسم های 

آیینی و مذهبی ما ریشه در سنت های ما دارند.
وی ادامه داد: وقتی در جامعه بحث سنت را مطرح می کنیم، مراسم سنتی را مراسمی 
می دانند که از قدمت و مانایی تاریخی در جامعه برخوردار هستند و این طور نیست که به 
صورت دوره ای و بر اساس مد وارد جامعه شوند. مخصوصا مراسم هایی که از مانایی ویژه ای 
برخوردار هستند. ممکن است این مراسم از ۵ تا یک سال تعطیل شوند اما عصاره آنها در 
دل و اندیشه و تفکر مردم وجود دارد به همین دلیل ممکن است در قالب مناسک و آیینها 

این موارد کمرنگ شوند اما باز در یک محفل کوچک خانوادگی آن را به جای می آورند.
مراسم  بزرگ عروسی و عزاداری جای خود را به مراسم کوچک خانوادگی داده 

است
وی ادامه می دهد: در شرایط معمولی مراسمات چه عروسی و چه عزاداری و چه مراسم 
مذهبی بزرگتر با حضور همه اعضای خانواده و دوست و آشنا برگزار می شد؛ اما اکنون 

در قالب یک مراسم کوچک خانوادگی و با حضور اعضای نزدیکتر خانواده برگزار می شود.
این جامعه شناس افزود: از منظر جامعه شناسی هر آیینی که مسبوق به سابقه و ماندگار و پایا 
است عمکرد خاص خود را در هر دوره ای خواهند داشت و اگر چه ممکن است برای مدتی 
کم رنگ تر باشد اما همواره آن مانایی و پایداری خود را حفظ خواهد کرد. در بحث عروسی 
شاهد هستیم که جشن هایی که در گذشته می گرفتند، اکنون برگزار نمی شود و آیین ها 

قدری کمرنگ تر شده است اما آثار خود را همواره خواهند داشت.
امنیت باالترین نیازی که در دوران کرونا از بین رفته است

وی ادامه داد: وقتی آبراهام مازلو بحث نیازها را مطرح می کند؛ باالترین نیاز بشری را نیاز به 
امنیت می داند و از همین رو است که خانواده ها با تفکر به اینکه اگر بنا باشد مراسم عروسی 
و یا عزایی را بگیرند و ۳۰۰ نفر را دعوت کنند؛ احتمال ابتال به ویروس کرونا را افزایش 
می دهند امنیت خود و دیگران را در خطر می بینند و از برگزاری آن منصرف می شوند و 

ترجیح می دهند که این مراسم را در قالب یک مراسم جزئی برگزار کنند.
برپا نکردن مراسم از نظر روانی برای افراد  می تواند مشکل ساز باشد

این جامعه شناس خاطرنشان می کند: هر چند برپا نکردن مراسم از نظر روانی برای افراد  )در 
ازدواج برای عروس و داماد یک افسردگی جزئی و در مراسم عزاداری برای صاحبان عزا( 

می تواند مشکل ساز باشد اما من اعتقادم این است که در ازدواج می توان یک مراسم جزئی 
را گرفت و افراد به خانه بخت بروند و پس از اتمام کرونا یک مراسم دیگری را به میل خود 
برگزار کنند؛ ضمن اینکه هیچ اجباری در خصوص برگزاری این مراسم در ابتدای زندگی 

وجود ندارد.
فضای مجازی به کمک این شرایط آماده است

وی ادامه می دهد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در برگزاری مراسم 
و آیین ها فضای مجازی به کمک این شرایط آماده است و خانواده ها می توانند با بهره گیری 
از این فضا بخشی از مشکالت موجود در این زمینه را برطرف کنند. شاید اگر این اتفاق در 
۳۰ سال پیش که هنوز فضای مجازی چندان توسعه نیافته بود، پیش می آمد هیچ کاری 
نمی توانستیم بکنیم اما در حال حاضر فضای مجازی می تواند به کمک افراد در بسیاری از 
مراسما از جمله مراسم آیینی و مذهبی بیاید و یعنی کرونا صرفا تهدید نیست و می توان 
آن را به عنوان یک فرصت نیز در نظر گرفت و فضای مجازی می تواند برخی از خالهای 

موجود را برطرف کند.
مراسم عزا و عروسی در منازل و باغ ها بدون نظارت

 و کنترل های الزم برگزار می شود
در این زمینه محمد بازرگان، رییس اتحادیه تاالرهای زنجان تنها به این موضوع اظهار 
می کند که تاالرها تعطیل می شوند در شرایطی که مراسم عزا و عروسی در منازل و باغ ها 

بدون نظارت و کنترل های الزم برگزار می شود و بیماری کرونا همچنان در چرخش است.
فعالیت های کلینیک سوگ همچنان با روند خوبی

 پیش می رود
در خصوص شرایط عزاداری اما به نظر می رسد، خانواده ها باید بتوانند مراحل سوگ را به 

درستی طی کنند تا این موضوع را پذیرش کنند
احسان فکور، رئیس اداره سالمت روان معاونت درمان دانشگاه علوم  پزشکی استان زنجان 
با روند خوبی پیش  اینکه خوشبختانه فعالیت های کلینیک سوگ همچنان  به  با اشاره 
می رود، اظهار می کند: همکاران ما در این کلینیک پیگیر خانواده هایی هستند که از سوی 
بیمارستان ها به این کلینیک معرفی می شوند و از خانواده های متوفی دعوت می کنند که به 
کلینیک بیایند و در واقع برای آنها مداخال الزم روانشناسی و روانپزشکی را ارائه می دهند و 

اگر نیاز به دارو درمانی هم باشد به آنها خدمات داده می شود.
وی با اشاره به اینکه سوگ دارای مراحل مختلفی است، می گوید: اولین مرحله سوگ انکار 
است، دومین مرحله خشم و به ترتیب سایر مراحل از سوم تا پنچم شامل التماس و چانه زنی، 
مرحله افسردگی و پذیرش است که متاسفانه این مراحل به دلیل محدودیت های کرونایی به 
درستی صورت نمی گیرد و از همین جهت است که همکاران ما کمک می کنند که افراد این 

مراحل را به درستی طی کنند.
انسان برای هر آنچه که از دست می دهد باید سوگواری کند

فکور خاطرنشان می کند: انسان برای هر آنچه که از دست می دهد باید سوگواری کند و 
تا می تواند گریه کند و داغدار باشد. متاسفانه در فرهنگ ما حتی اجازه سوگواری منطقی 
هم داده نمی شود و همواره اطرافیان در گفت وگوهای خود افراد را به ناراحت نبودن در این 
زمینه دعوت می کنند در حالی که این کار درستی نیست و هر انسانی هر چیزی را از دست 
می دهد باید برای آن سوگواری کند و غمگین باشد تا بتواند از آن مرحله سوگ رد شود و 
به آرامش برسد. خیرات برای رفتگان در صورتی می تواند موثر باشد که مراحل سوگ به 
درستی طی شده باشد این مسئول اظهار می کند: امروزه با محدودیت های کرونایی برخی 
از خانواده ها به طرق مختلف بحث خیرات و کمک به محرومین و سالمندان را مدنظر خود 
قرار می دهند اگر چه این موارد می تواند تسلی بخش خانواده باشد اما آن چیزی که مهم 
است این است که افراد این موضوع را بپذیرند و مراحل سوگ به درستی برای آنها طی شود 

و سوگ باید انجام شود.

صدای زنجان- بیش از یک سال از حضور کرونا در جهان، ایران و به تبع آن استان زنجان 
می گذرد. برخی از صاحب نظران از جمله وکال و جامعه شناسان معتقدند برخالف تصورات، 
عامل اصلی ورود کشور و استان به پیک چهارم کرونا نه مردم بلکه خود مسئوالن هستند که 
با تصمیمات و رفتارهای دوگانه شان، چراغ سبز برای بی اعتنایی به قانون را به مردم دادند. 
عده ای دیگر نیز با تاکید بر اینکه »بخشی از تصمیمات و اطالع رسانی ها از مدار قانون خارج 
شده است« بر این باورند که وضعیت کرونایی، برای برخی ها فرصتی طالیی برای عبور از 

حاکمیت قانون فراهم کرده است!
به تاکیدات مسئوالن کشوری و استانی برای ممنوعیت مسافرت و حضور در  با توجه 
بوستان ها، پارک ها و تفرجگاه ها با هدف مقابله با ویروس کرونا، تعدادی از شهروندان به این 
هشدارها توجهی نکردند البته این اولین بار نبود و آخرین بار هم نیست که محدودیت های 
کرونایی از سوی تعدادی از خانواده ها جدی گرفته نمی شود. اما علت این بی توجهی به 

سیاست های دولت که در راستای سالمت مردم اتخاذ شده است، چیست؟
صدور مصوبات دیرهنگام

سیدسعید صفوی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان زنجان و کارشناس با اشاره به 
مصوبه دیرهنگام ستاد استانی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت حضور در پارک ها، بوستان ها 
و مراکز تفریحی در روز طبیعت امسال می گوید: برابر اخبار منتشره در خبرگزاری ها و 
شبکه های اجتماعی این تصمیم ساعت ۱۰ شب یازدهم فروردین ماه اتخاذ شد. بنابراین در 
مدت زمان کوتاه مسافری که قصد عزیمت به شهرهای استان زنجان را دارد چگونه می تواند 
از این مصوبه اطالع یابد؟ در شرایط عادی، قانون ۱۵ روز بعد از انتشار الزم االجراست، حتی 
اگر شرایط اضطراری باشد، مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی دولت  می تواند محدودیت های 
ضروری را با تائید مجلس و حداکثر برای ۳۰ روز اعمال نماید و اگر شرایط اضطراری باقی 

بود مجدد از مجلس کسب مجوز کند.
این کارشناس در گفت وگو با صدای زنجان تاکید می کند که امکان اطالع رسانی در سطح 
گسترده ظرف مدت یک روز امکان پذیر نیست و جریمه مردم با این مصوبات دیرهنگام 
خارج از قانون و عرف می باشد در قانون نیز صدور مصوبه در شرایط اضطرار لحاظ شده است.

مصوبه مربوط به محدودیت های روز طبیعت مطابق با شرایط فعلی کشور نبود
وی مصوبات کرونایی از جمله مصوبه مربوط به محدودیت های روز طبیعت را مطابق با 
شرایط فعلی کشور ندانسته و تاکید می کند: ستاد کرونا در کشور و استان باید با آینده نگری 
و پیش بینی برخی موارد نسبت به برنامه ریزی برای اعمال محدودیت ها اقدام کنند. به نظرم 
اتخاذ تصمیمات متعارض و اعالم تغییر وضعیت های کرونایی از آبی به زرد، نارنجی و سپس 

قرمز و بلعکس در فاصله زمانی کوتاه، بخشی از مردم را خسته کرده است.
تمهیدات متعارض

صفوی با تاکید بر اینکه کرونا جدی است و کسی منکر این ویروس خطرناک نیست، 
تصریح می کند: قطعا با بی توجهی ها وضعیت کرونایی زنجان از نارنجی به قرمز تغییر یافته 
است متاسفانه ما در روزهای جاری و آتی شاهد تبعات آن که افزایش تعداد مبتالیان 

و مرگ ومیرهای شهروندان است، می شویم. به نحوی که در روزهای اخیر از لحاظ آمار 
مبتالیان به ویروس کوید۱۹ شاهد ثبت رکورد جدیدی هستیم.  عامل این وضعیت بخشی 
به بی توجهی مردم و بخشی به تمهیدات غیرجدی و متعارض و چند صدایی مسئوالن 
برمی گردد. عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه »برخی از تصمیمات و اطالع رسانی ها از 
مدار قانون خارج شده است«، اضافه می کند: همین تصمیمات مردم را در سرگردانی گرفتار 
کرده به طوری که اهمیت قضیه کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی را از یاد برده اند. در 
بسیاری از موارد مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله ماسک زدن نیز شاهد 
پارادوکس هستیم، همین موارد بخشی از مردم را به ویروس خطرناک کرونا بی اعتنا کرده 
است. این وکیل دادگستری می گوید: به نظر می رسد برای برخی ها وضعیت بحرانی ناشی 
از گسترش کرونا فرصتی طالیی برای عبور از حاکمیت قانون فراهم کرده است. مهمترین 
سوالی که در جامعه حقوقی مطرح است از قانونی بودن این اقداماتی است که در ایام شیوع 
کرونا اتخاذ شده است. در این یک سال اخیر گزارش های متعددی در خصوص ابعاد مختلف 
پزشکی، اقتصادی و اجتماعی کرونا تهیه و منتشر شده است، ولی تحلیل و پژوهش در 

خصوص ابعاد حقوقی کرونا مغفول مانده و منتشر نشده است.
وضعیت اضطراری به معنای نادیده گرفتن حق افراد نیست!

به اعتقاد صفوی، قانونی یا غیر قانونی بودن این تصمیمات که از بخش های مختلف صادر 
می شود و حقوق افراد به ویژه حق آمد و شد و تردد و کسب و کار افراد را محدود می کند 
نادیده گرفته شده است همچنان که در بدو گفتگو هم عرض کردم  وضعیت اضطراری، 
به معنی تعطیل کردن یا نادیده گرفتن یا کم  اهمیت جلوه دادن حاکمیت قانون نیست، 
بلکه به معنی عبور موقت از رژیم حقوقی حاکم بر وضعیت عادی به رژیم حقوقی حاکم در 

وضعیت فوق العاده و اضطراری است.
نباید به راحتی از اصل حاکمیت قانون عدول کنیم!

این وکیل دادگستری تاکید می کند: عبور از حاکمیت قانون در شرایط حاکم و ناشی از 
کرونا، نباید موجب عادت به بی قانونی و عادی سازی این رفتارها برای زمان های  پس از 
خروج از این وضعیت استثنایی و موقت شود و مسئوالن ذیربط پس از پایان شرایط کرونا 
همچنان خود را در وضعیت استثنایی فرض کرده و تصمیمات و مصوبات این دوره را تسری 
دهند! تاکید می کنم نباید کاری کنیم که رژیم حقوقی وضعیت استثنایی و اضطراری در 

دوران پس از آن نیز استمرار یابد و به راحتی از اصل حاکمیت قانون عدول کنیم!
صفوی تبعات این بی توجهی )مسئوالن و مردم( را »جان مردم« یعنی ایجاد مخاطره و 
سلب حق حیات به عنوان نخستین و بنیادی ترین حق بشر اعالم و ابراز امیدواری می کند 

تا مسئوالن در سیاست های مربوط به مقابله با ویروس کرونا رویه شان را اصالح کنند.
جای خالِی آموزش در برنامه های مقابله با کرونا

کریم رفاهی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه نیز در گفت وگو با صدای زنجان کرونا را پدیده 
اجتماعی دانسته و می گوید: در پیدایش پدیده های اجتماعی عوامل متعددی دخالت دارند. 
کرونا پدیده اجتماعی نوظهور است که در ابتدا در کشور چین ایجاد شد و با توجه به ارتباط 

بین کشورهای جهان این ویروس در ایران و سایر کشورها انتشار یافت.
رفاهی با اشاره به حضور مؤثر رسانه ها در عرصه مقابله با کروناویروس و نشر آموزش های 
باید سازمان هایی نظیر نظام پزشکی،  متخصصان امر در سطح جامعه تصریح می کند: 
سیستم های آموزشی و رسانه ها مجموعه واحدی برای ایجاد شبکه آموزشی در کنار یکدیگر 
جمع می شدند تا مباحث مربوط به آموزشی دچار چندگانگی نشود. شاید عدم رعایت مردم 
در اصول پروتکل های بهداشتی و بی توجهی به هشدارها و محدودیت های اعمال شده به 

نوع آموزش های ارائه شده در رسانه ها و فضاهای مجازی بود.
و  مقابله  نحوه  و  کرونا  ویروس  با  مواجهه  با  رابطه  در  فرهنگ سازی  این جامعه شناس، 
پیشگیری با آن را بااهمیت دانسته و می گوید: ما در ارتباط با فضای مجازی دچار مشکلیم، 
ما فقط جنبه سخت افزاری برای حضور در این فضا را داریم و هیچ اقدامی برای حضور مؤثر 

در این فضا با تهیه محتواهای آموزشی تهیه شده توسط متخصصان امر نکرده ایم.
دوگانگی مسئوالن در مواجهه با کرونا

رفاهی با اشاره به برخورد سلیقه ای برخی مسئوالن در مواجهه با کرونا عنوان می کند: 
دوگانگی برخی مسئوالن و برخورد سلیقه ای آن ها سبب شد تا مردم در مقابله با کرونا دچار 
سردرگمی شوند. اواخر سال ۹۹ در حالی که وزیر بهداشت بر عدم مسافرت تاکید داشت 
یکی از مسئوالن اعالم کرد که مسافرت به شهرهای زرد مشکلی ندارد. اگر مسئوالن چراغ 

سبز نشان نمی دادند، مردم هم به مسافرت نمی رفتند.
این جامعه شناس اعمال جریمه ها در راستای اجرای محدودیت های کرونایی را ناچیز دانسته 
و می گوید: مسئوالن اگر به دنبال مقابله با کرونا بودند باید برای تاثیرگذاری طرح شان به 
جالی اعمال جریمه ۵۰۰ هزار تومانی، هر خودروی متخلف را ۱۰ میلیون جریمه می کردند. 
برای کارخانه دار با میلیاردها سرمایه ۵۰۰ هزار تومان که چیزی نیست! مردم عادی نیز با 

سختگیری دولت و جریمه ۱۰ میلیونی نیز قطعا به سفر نمی رفتند.
مسئوالن، مقصر ورود کشور به پیک چهارم کرونا هستند نه مردم!

رفاهی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که مکانیسم کنترل اجتماعی در جامعه در رابطه با 
کرونا کمرنگ بوده است، ادامه می دهد: مسئوالن کشور نیز در مواجهه با کرونا سیاست 
پرورش حضور  و  آموزش  وزیر  قبل،  بهمن ماه سال  در  مثال،  به طور  نداشتند.  واحدی 
دانش آموزان پایه اول و دوم با رعایت پروتکل های بهداشتی و هنرستان ها در مدارس را 
بالمانع اعالم کرد، مسئوالن و صاحب نظران نیز در این رابطه هشدارهای الزم را داده و 

تبعات حضور دانش آموزان در مدارس را به مسئوالن گوشزد کردند.
این جامعه شناس که معتقد است عدم همخوانی سیاست های ستاد ملی کرونا با گفته های 
مسئوالن سبب شد تا کشور و به تبع ان استان زنجان وارد پیک چهارم کرونا شود، تاکید 
می کند: بابت وضعیت موجود بسیار نگران هستم، به جز درصد ناچیز، اکثریت مردم تابع 
قانون اند، مسئوالن امر نباید چراغ سبز نشان می دادند. به گفته مسئوالن نزدیک ۱۵ هزار 
نفر مبتال به ویروس کرونا به مسافرت رفتند، ُخب باید با این افراد برخورد جدی می شد اما 

دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد!

صدای زنجان تغییر روند مراسم عزا و عروسی را در دوران کرونا بررسی می کند؛

مهمان تاج دار عزا و عروسی

کارشناسان حقوقی و جامعه شناسی در گفت وگو با صدای زنجان اظهار کردند:

مسئوالن؛ مقصران پیک چهارم کرونا

ایرنا - مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: با کارهای انجام گرفته از سال ۹۶ تاکنون برای یک هزارو 
۹۸۰ نفر از مددجویان تحت پوشش این اداره کل در راستای توانمند سازی آنها اشتغال ایجاد شده است.

محمد محمدی قیداری هدف اصلی سازمان و هدف غایی فعالیت های بهزیستی را  توانمند سازی 
مددجویان اعالم کرد و افزود: در برنامه ریزی یک مددکار جهت توانمندسازی مددجو، خروج از چرخه 
حمایتی باید مد نظر باشد و این در حالی است که حمایت تخصصی از مددجو همواره ادامه خواهد 

داشت.
وی اضافه کرد: اختصاص وام اشتغال به مددجویان بدون ایجاد زمینه اشتغال، آموزش مهارت الزم، 

نظارت و فراگیری راههای کسب و کار جدید  موثر نخواهد بود.
 این مسوول ادامه داد: کارشناسان اشتغال بهزیستی باید با توجه به شناخت دقیق از توانمندی مددجو 
و زمینه اشتغال وی و همچنین آشنایی با شغل های جدید، تسهیالت نو و روش های جدید بهترین 
پیشنهاد را برای ایجاد اشتغال پایدار مددجو ارائه کنند، به شکلی که این اشتغال موفقیت آمیز بوده و 

شرایط توانمندسازی مددجو را فراهم کند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین از ایجاد اشتغال برای ۶۷۲ مددجو درسال گذشته خبرداد 
و گفت: ترمیم حقوق، پرداخت سهم بیمه کارفرمایی و غیره از جمله حمایت های بهزیستی از ایجاد 

اشتغال پایدار مددجویان است.
به گفته وی، بهزیستی حامی کارفرمایانی است که نیروی کار خود را از بین جامعه هدف این اداره  
انتخاب می کنند و همچنین کارفرمایانی که نسبت به بکارگیری این افراد  اقدام کرده، بر اساس قانون 
کار حقوق و مزایا پرداخت کنند، می توانند عالوه بر دریافت مشوق هایی چون وام کم بهره از خدمات 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد به مدت پنج سال برای نیروی به کار گرفته شده نیز بهره 

مند شوند.
محمدی افزود: طی سال گذشته از مجموع ۶۷۲ نفر برای ۳۳۶ نفر از افراد تحت پوشش در مناطق 
روستایی و ۳۳۶ نفر از افراد تحت پوشش در مناطق شهری اشتغالزایی انجام گرفته است که از این 
تعداد ۱۱۲ نفر از طریق منابع CBR, گروههای همیار، مراکز غیردولتی، پرداخت مشوق های بیمه ای، 

تسهیالت بالعوض و غیره بوده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: بهزیستی با توجه به شرایط جسمانی مددجویان مبلغی را نیز به عنوان 
جبران عدم کارآیی به کارفرمایان می پردازد که اگر مددجویی مشکل جسمانی دارد جهت جبران عدم 
کارایی اعتباری به کارفرما تزریق می شود که سال گذشته بیش از ۳۶۰ میلیون تومان به واجدین شرایط 

پرداخت شده است.

ایسنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اکنون همه شهرستان های استان زنجان 
توسط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  نیازمند  که  انگلیسی هستند  کرونای  به  آلوده  و  درگیر 

زنجانی ها است.
صورت  به  که  کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری  استانی  ستاد  در  فروردین ماه   ۱۹ قزلباش  پرویز 
ویدئوکنفراس برگزار شد، از افزایش پنج برابری بیماران سرپایی و بستری مبتال به کرونا طی 
هفته گذشته در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: طی یک هفته گذشته بیش از ۱۰۰ بیمار 
کرونایی در بیمارستان های استان بستری شدند و در بخش سرپایی نیز علی رغم ورود و فعالیت 
بخش غیردولتی درمانگاه های ۱۶ ساعته کووید- ۱۹، شاهد افزایش مراجعه کنندگان با فشار 

کاری باال هستیم.
وی با بیان اینکه سه سد در راستای مبارزه با کرونا در استان وجود داشت که اکنون تنها سد 
آخر )بیمارستان ها( باقی مانده است که با همکاری بیمارستان های خصوصی از شکستن سد 
آخر پیشگیری می کنیم، افزود: همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی و اعمال محدودیت های 
کرونایی در راستای پیشگیری از کرونا بسیار حائز اهمیت است. گفتنی است اکنون میزان رعایت 

پروتکل های بهداشتی به ۵۲ درصد کاهش یافته است.
این مسئول با اشاره به همکاری های بین بخشی و اعمال محدودیت های کرونایی در زنجان که 
اثربخشی آن دو هفته بعد مشاهده خواهد شد، تصریح کرد: شرایط کرونایی موجود نیازمند 

همکاری و همراهی همه مدیران و دستگاه های اجرایی با دانشگاه علوم پزشکی استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه سرعت ویروس کرونا از اقدامات پیشگیرانه کرونایی 
در برخی از شهرهای استان بیشتر است که نیازمند ورود سریع تر با توان بیشتر مسئوالن شهرها 
است، ادامه داد: انجام تست های گسترده کرونا در استان زنجان توسط معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی استان ادامه دارد ولی وقتی سیلی جاری شود باید با قوت بیشتری این کار تداوم 

پیدا کند.
قزلباش در رابطه با نیاز به تامین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار کرد: با 
توجه به افزایش تست های سرپایی و هزینه های ناشی از آن  و خرید تجهیزات مربوط به آی .سی .

یو بیمارستان های استان، از مسئوالن استانی درخواست می کنیم منابع مالی مورد نیاز تامین شود 
تا مشکلی در امر خدمت رسانی به مردم به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه در شرایط قرمز کرونایی موجود بیماریابی هوشمند به خصوص برای گروه های 
آسیب پذیر )سالمندان، زنان باردار و بیماران زمینه ای( از جمله اقدامات اساسی در حال انجام 
است، افزود: اصلی ترین چالش کشور و استان، مدیریت بیماران نیازمند مراقبت های بیشتر بوده و 

عمده بیماران به بیمارستان مراجعه می کنند و نیازمند مراقبت های بستری هستند.
این مسئول از درگیر شدن همه شهرهای استان به کرونای انگلیسی خبر داد و تصریح کرد: 
اکنون استفاده از بهره گیری از همه ظرفیت های بیمارستان ها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا رفتار 
ویروس همه شهرهای کشور حتی مناطق مختلف را به تدریج گرفتار خود کرده و اکنون ویروس 

غالب در کشور و استان انگلیسی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود با توجه به تجربه خوزستان، 
۱۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان نیازمند باشیم که انجام چنین کاری امکان پذیر نیست، چراکه 

نمی توان بخش های مهم بیمارستانی را تعطیل کرد.

حدود 2 هزار فرصت شغلی برای مددجویان زنجانی 
فراهم شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان :

درگیری همه شهرستان های استان با کرونای انگلیسی

خبر

» آگهی فراخوان عمومی «
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 

1120664

در نظر دارد در راستای الحاقیه ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه 
زمین با مشخصات و به شرح ذیل :

زمین واقع در کیلومتر 2 جاده بیجار از پالک ثبتی قسمتی از باقیمانده 4479 اصلی بخش 2 زنجان 
به مساحت 12276 متر مربع ، با کاربری گردشگری - تفریحی را به قیمت کارشناسی روز به مبلغ 
کل 12/500/000/000ریال را به صورت نقد به دارندگان موافقت نامه اصولی و مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات و دریافت و تکمیل مدارک 
ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی واقع در 
خیابان خرمشهر ، خیابان وحی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ساختمان شماره 2 مراجعه 
نمایند. الزم به ذکر است واجدین شرایط می بایست ضمن تکمیل اوراق فراخوان و ممهور نمودن کلیه 
صفحات اوراق مذکور و سایر مدارک پیوست به امضای دارندگان حق امضای مجاز نسبت به پیوست 

نمودن مدارک و مستندات الزم و ارائه آن در مهلت مقرر به این اداره کل اقدام نمایند 
ضمنا ، هزینه آگهی و سایر هزینه های مترتبه بر عهده برنده یا برندگان فراخوان خواهد بود.

وکیل دادگستری: به نظر می رسد وضعیت کرونایی، برای برخی ها فرصتی طالیی 
برای عبور از حاکمیت قانون فراهم کرده است!



توقف  برای  بهداشت  وزیر  درخواست  از  پس  روز  شش 
یک هفته ای رفت و آمد با ترکیه، ستاد ملی کرونا به لغو تورهای 
ترکیه رأی داد، اما برای پروازهای آن هیچ محدودیتی اعمال 
که  آن چنان  می گویند:  گردشگری  آژانس داران  برخی  نکرد. 
تصور می شود تور گردشگری برای ترکیه وجود ندارد که لغو 

یا ممنوع شود.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی ـ وزیر بهداشت ـ در روزهای 
پایانی تعطیالت نوروزـ  در نامه ای به وزیر کشور که فرماندهی 
قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا را به عهده دارد، با اشاره 
به شیوع گسترده بیماری کووید -۱۹ در کشور ترکیه با ویروس 
از  ذهاب  و  ایاب  یک هفته ای  توقف  بر ضرورت  جهش یافته، 
طریق مرزهای هوایی و زمینی با کشور ترکیه و لزوم همکاری 

استانداران در این زمینه تاکید کرد.
شش روز بعد، معاون هماهنگی وزارت کشور از ابالغ تصمیم 
ستاد ملی مدیریت کرونا، مبنی بر لغو فوری تور ترکیه به کلیه 
پیوست  وجود  با  هرچند  داد.  خبر  گردشگری  شرکت های 
»فوری« به این مصوبه،  آژانس های گردشگری تا روز سه شنبه 
۱۷ فروردین ماه دستور یا بخشنامه ای دریافت نکردند. رییس 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت جهانگردی و هوایی هم 
گفت چون از نهاد متولی )وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی( ابالغیه ای نرسیده است، بنابراین آژانس های 

مسافرتی کماکان مجاز به فروش تور ترکیه هستند.
هواپیمایی  سازمان  سخنگوی  ـ  ذی بخش  حسن  طرفی،  از 
کشوریـ  هم تاکید کرد که پروازهای شخصی به کشور ترکیه 

برقرار بوده و ممنوعیتی شامل آن ها نشده است.
جواد هدایتیـ  مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم یادآوری کرد که 
هیچ تردد مسافری از مرزهای بیست وپنج گانه کشور از جمله 
مرز مشترک با ترکیه انجام نمی شود، مگر در شرایط خاص 

مثل داشتن اقامت یا تابعیت. 
در واقع مرزهای زمینی ایران و ترکیه از اسفندماه ۹٨ تا کنون 

بسته شده است و مسافران ایرانی و حتی سایر ملیت ها امکان 
تردد ندارند.

پیگیری ها از آژانس های مسافرتی نیز نشان می دهد که با توجه 
به افزایش قیمت سفرهای خارجی، شمار تورهای ترکیه حتی 
در تعطیالت نوروز با استقبال قابل مالحظه ای مواجه نشده 
است، هرچند با وجود ابراز نگرانی از سوی وزارت بهداشت، تا 
کنون هیچ آماری از جمعیت مسافر به این کشور ارائه نشده 
انجمن  ـ رییس هیات مدیره  رفیعی  اگرچه حرمت اهلل  است. 
قبال   ـ  هوایی  و  جهانگردی  مسافرت  خدمات  دفاتر  صنفی 
به ایسنا گفته بود که تعداد پروازهای بین ایران و ترکیه در 
تعطیالت نوروز از عدد ۲٨ پرواز به ۵ پرواز در روز رسید و 

بسیاری از پروازها نیمه خالی انجام شد.
کاهش استقبال از تورهای گردشگری ترکیه را از چوب حراجی 
که آژانس ها از هفته دوم تعطیالت نوروز بلند کرده اند و تورها را 
با تخفیف های قابل توجهی برای فروش گذاشته اند نیز می توان 

متوجه شد.

مهرسا سبزه ها، مدیر فنی یکی از آژانس های گردشگری به 
ایسنا می گوید: استقبال از تور ترکیه در تعطیالت نوروز به 
خوبی گذشته نبود که البته به قیمت این تورها ربط داشت. 
مثال تا یک سال پیش تور آنتالیا یا آنالیا در یکی از بهترین 
هتل های پنج ستاره، شش میلیون تومان قیمت داشت، درحالی 
که مبلغ همین تور امسال به ۲۵ میلیون تومان رسید. مسلما 
مسافری که سواحل ترکیه را انتخاب می کند، هتلی خوب با 
امکانات مناسب را ترجیح می دهد، نه هتل سه و چهارستاره 
که خدمات کامل و درخور نیاز ندارد و قطعا چنین هتلی با این 

نرخ موجود ارز، قیمت نجومی دارد.
او با اشاره به کاهش قیمت تور ترکیه و مشخصا استانبول در 
پایان تعطیالت نوروز، همزمان با اعالم وضعیت قرمز در بیشتر 
شهرهای این کشور اظهار کرد: قیمت پرواز تهران ـ استانبول 
به کمتر از یک میلیون تومان هم رسید، ولی استقبالی که از 

دوبی شد از ترکیه نشد.
او می گوید: برخالف تصور حاکم، تقاضا برای سفر به دوبی 

بیشتر از ترکیه بوده است؛ چرا که دوبی مدت زیادی به روی 
در  و  داشت  طوالنی مدت تری  قرنطینه  بود،  بسته  مسافران 
واکسیناسیون پیشتاز بود و مقصد مطمئن تری برای سفر به 
شمار می آمد. بنابراین دوبی در مقایسه با ترکیه، برخالف انتظار 

آژانس دارها متقاضی بیشتری داشت.
است  معتقد  ترکیه،  به  مردم  سفر  شیوه  به  علم  با  سبزه ها 
تصمیمی که با لغو این تورها گرفته شده است، چندان کارساز 
نیست و فایده ندارد، چون به آن شکلی که تصور می شود توری 
به مقصد ترکیه در آژانس ها فروخته نمی شود که حاال با این 

تصمیم محدود یا جلو آن گرفته شود.
این مدیر تور به نکات قابل مالحظه دیگری اشاره می کند و 
نیست؛  می شود،  تصور  که  آن طور  ترکیه  تورهای  می گوید: 
مثال ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ نفر با یک راهنما عازم این کشور شوند 
و گشت داشته باشند. بسیاری از مسافران ترکیه فقط بلیت 
هواپیما و هتل می خرند و بیشتر هم شخصی و بدون خرید 
پکیج سفر اقدام می کنند. ضمن این که، با توجه به وضعیت 
کرونا در ترکیه، بیشتر رستوران ها و مراکز تفریحی و توریستی 
تعطیل شده اند و قوانین سختگیرانه ای از طرف دولت اردوغان 
حاکم است. هرچند این محدودیت ها شامل حال گردشگران 
از آن ها استفاده  اما مراکزی که گردشگر  خارجی نمی شود، 
محدودی  کاری  ساعت  یا  شده اند  تعطیل  یا  اکثرا  می کند، 
دارند. بنابراین اجرای تور تفریحی به این کشور معنا ندارد و 
طبیعتا دستور برای لغو آن هم معنا پیدا نمی کند، مگر این که 
پروازها تعلیق شود. مخصوصا با نزدیک شدن ماه رمضان که 
حراج های فوق العاده ای در این کشور برقرار می شود که از حاال 
هم تبلیغات آن به شکلی گسترده از طرف ترکیه شروع شده 
بود.  برای بسیاری جذاب خواهد  این کشور  به  و قطعا سفر 
آن هایی هم که به انگیزه خرید سفر می روند، از تور گردشگری 
بیشتر  سرایت  بابت  از  نگرانی  اگر  پس  نمی کنند.  استفاده 
ویروس جهش یافته از ترکیه به ایران وجود دارد بهتر است 

پروازها مدیریت شود، نه تورها.

ایسنا/ یک عضو هیات رییسه مجلس بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان 
مجلس در حمایت از مجموعه تلویزیونی گاندو را قرائت کرد.

متن کامل این بیانیه که در جلسه علنی امروز مجلس توسط سید 
ناصر موسوی الرگانی قرائت شد به شرح زیر است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ایام نوروز شاهد پخش یک مجموعه تلویزیونی ساخته شده 
برای شناسایی،  امام زمان )عج(  براساس تالش سربازان گمنام 
مقابله و خنثی سازی با پروژه نفوذ بودیم، این مجموعه تلویزیونی با 
نام گاندو مخاطبان چند میلیونی پیدا کرد، به تمام عزیزان، دست 
این مجموعه جذاب که فقط گوشه کوچکی  اندرکاران ساخت 
از جریان نفوذ را به نمایش گذاشت، دست مریزاد می گوییم، 
مجموعه ای که به مثابه آب در النه مورچگان عمل کرد، تا جایی 
که تمام هم و غم شان را به کار گرفتند و عالوه بر حمالت تخریبی 
به عوامل ساخت و بازیگران، سرانجام مانع ادامه پخش شدند، علی 

رغم توقف پخش، اما همین چند قسمت پخش شده، مشتی نمونه 
خروار بود، البته تلنگری بر همه ما است که چرا مقام معظم رهبری 
پیوسته از خطر نفوذ دشمن سخن می آورند، از جمله دی ماه سال 
۱۳۹۴ در دیدار ائمه جمعه، هشداری صریح و پیشگیرانه دادند و 

گفتند یک مسئله، مسئله نفوذ است.
نفوذ، ما این مسئله نفوذ را در قضیه برجام و پس از برجام مطرح 
کردیم، این خیلی مسئله عجیب و خیلی مسئله مهمی است، 
کسانی که در مسائل گوناگون دسترسی به اطالعات دارند، خوب 
می دانند که چه دامی برای کشور گسترانده اند یا می خواهند 
بگسترانند، برای نفوذ کردن در حسن و حصار اراده و فکر و تصمیم 
ملت ایران، با انحای مختلف تدابیر و سیاست ها و توطئه ها، این 
االن در جریان است، عناصر نفوذی مثل موریانه از داخل می جود 
و پایه ها را سست می کند و فرو می ریزد، ملت در مجموعه 
تلویزیونی گاندو به صراحت دیدند که پروژه نفوذ بسیار فراتر از 

موضوع جاسوسی به نفع دشمن و در واقع هدف نهایی اش دلسرد 
کردن مردم از انقالب و آرمان هایش با بکارگیری آخرین روش ها 
و تکنولوژی های ساخته شده در کارگاه های فوق سری سازمان 
های جاسوسی آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر مراکز جاسوسی 
غرب است، همان که مقام معظم رهبری باز هم درباره آن هشدار 
نفوذ  از  تر  نفوذ جریانی که مهم  از  اعالم کردند هدف  دادند و 
موردی است، تغییر باورها، تغییر آرمان ها و تغییر نگاه است؛ به 
گونه ای که مسئول مورد نفوذ همانطوری فکر کند که همان 
آمریکایی نگاه می کند، علی رغم این هشدارها اما متاسفانه طی 
چند سال اخیر شاهد تبعات و پیامدهای سنگین آثار نفوذ در 
کشور مخصوصاً در حوزه اقتصاد بودیم، مجموعه تلویزیونی گاندو 
کیفرخواستی مستند علیه همین نگاه بود، نگاهی که حتی حل 
مشکل آب خوردن ملت را هم خارج از کشور جستجو می کرد، 
نگاهی خودباخته که شأنی برای توانایی جوانان برومند در داخل 

قائل نیست و بر این تصور باطل است تا کدخدا نخواهد، اتفاقی 
نخواهد افتاد.

ملت عزیز ایران، ما نمایندگان شما در خانه ملت یک بار دیگر 
خاضعانه همدردی و البته تشکر خود را از تحمل شما به واسطه 
مشکالت شدید اقتصادی که پیش آمد اعالم کرده و تمام تالشمان 
را برای کاهش مشکالت با الگو قراردادن نامگذاری سال ۱۴۰۰ 
از سوی مقام معظم رهبری که سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها نامیدند، به کار خواهیم گرفت، اما بدانید ریشه مشکالت 
کجاست، چه جریانی و با چه انگیزه ای بر سر راه بالندگی این 
کشور مانع می سازد، یک بار دیگر از سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و سازندگان و بازیگران مجموعه تلویزونی گاندو که به راستی 
سلبریتی واقعی هستند، تشکر کرده و به آنان خداقوت می گوییم 
که نوری بر تاریکخانه جریان نفوذ تابانده و پشت پرده بسیاری از 

وقایع تلخ و ناگوار رخ داده در کشور را افشا کردند.«

در جهت  ای  رایانه  بازی های  فعاالن حوزه  و  بازی سازان  از  مهر/ جمعی 
حمایت از صنعت بازی ایران بیانیه منتشر کردند.

 بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصین و ۴۲ شرکت و تیم بزرگ بازی ساز ایران 
بیانیه ای در جهت حمایت از صنعت بازی ایران منتشر کردند. متن بیانیه 

به شرح زیر است؛
صنعتی که سهم ایران از آن کمتر از یک دهم درصد از بازار ۱۴۰ میلیارد 
دالری جهان است. محدودیت های پولی و بانکی و تحریم های ظالمانه از 
یک طرف و سیاست گذاری های اشتباه و غیرتخصصی، نگاه دستوری و نبود 
اعتماد به بخش خصوصی از طرف دیگر دست به دست هم داده تا تیشه 
به ریشه این صنعت زده و سهم بازار داخل را کوچک تر کند و باعث غلبه 

بازی های خارجی و مهاجرت متخصصان شود.
جمعی از فعاالن حوزه بازی های رایانه ای در ایران، با انتشار این بیانیه ضمن 
ابراز نگرانی از خطر نابودی صنعت بازی های رایانه ای در ایران به برخی 

مشکالت و راهکارها اشاره می کنند:
الف- عدم اعتماد به تولید داخل و ایجاد ساختارهای نظارتی دست وپاگیر

متأسفانه بنیاد ملی بازی های رایانه ای که خود باید متولی رشد و اعتالی 
مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی  به  تبدیل  باشند،  ایران  در  بازی  صنعت 
بازی های  ملی  بنیاد  جدید  قانون  طبق  است!  شده  داخلی  بازی سازان 

رایانه ای، کلیه بازی های تولید داخل باید در فرآیندی کند و زمان بر و در 
یک پروسه ممیزی سخت گیرانه و غیرشفاف از این بنیاد مجوز دریافت کنند. 
این درحالی است که مدل های بسیار کارا و استاندارد در سطح جهان برای 

رده بندی سنی بازی های موبایلی وجود دارد.
ب- حذف تنوع فرهنگی از بازی های تولیدی و مکتوب نبودن معیارهای 

ممیزی
با رعایت معیارها قشرهای  بتواند  تا  تولیدات فرهنگی است  تنوع، الزمه 
مختلف را راضی نگه دارد. متأسفانه حوزه نظارت در بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با فیلترینگ و فشار و ممیزی افراطی و سلیقه ای در تالش است تا 
تولیدات داخل را از نظر محتوایی صرفاً به یک جهت هدایت کند. این امر 
باعث خروج از عرصه رقابت با محصوالت خارجی شده و سرمایه انسانی این 

حوزه را ناگزیر به مهاجرت می کند.
به عنوان مثال نمایش اندکی مو در کاراکتر کارتونی زیر تیغ ممیزی بنیاد 
قرار می گیرد و عمالً بازی سازان چاره ای جز حذف زنان از محصوالت تولیدی 
خود نخواهد داشت. یا در جایی که فضای رسانه های رسمی کشور مملو از 
ستاره مربع ها و مسابقات و جایزه گرفتن ها است، چرا باید با یک جایزه 
مجازی نظیر سکه و الماس مجازی که به هیچ عنوان قابلیت خروج از فضای 
گیم و تبدیل شدن به پول واقعی را ندارد به عنوان مصداق قمار برخورد 

شود؟
روندهای ممیزی با توجه به مکتوب و مشخص نبودن به سمت سلیقه ای 
شدن پیش می روند لذا نیاز است که موارد شرعی و عرفی »مشخص، مکتوب 
 ،)ESRA( و به همراه مصداق« باشند. همچنین ساختار شورای نظارت اسرا
خالی از بازی سازان و متخصصان این حوزه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین 
طبیعی است که نتایج حاصله ضدفرهنگ، ضد تولید و حمایت و در مواردی 

سلیقه ای باشند.
ج - نگرانی برای تأخیر و توان ممیزی حجم بازی های تولیدی و موجود بازار

بازی های تولید داخل باید در پشت دیوار بلند اخذ مجوزها و ممیزی ها برای 
انتشار، در انتظار نشسته و جوالن محصوالت خارجی را نظاره گر باشند. از 
طرفی، مشخص نیست که بنیاد ملی با چه منابعی، توان بررسی و اعطای 
مجوز به هزاران بازی تولیدشده در سال را دارد. لذا ممکن است به دلیل 
کمبود منابع مالی از بازی سازان درخواست هزینه شود که این هم باعث بروز 

مشکالتی بزرگ، علی الخصوص در بازی سازان جوان و نوپاست.
برخی از راهکارهای پیشنهادی فعاالن بازی سازی برای غلبه بر این مشکالت 

به شرح زیر است:
۱- بازی سازان ضمن حمایت از وجود ساختار نظارتی، پیشنهاد استفاده از 
روش های استاندارد بین المللی را دارند که در حال حاضر بسیاری از آن ها 

به سادگی قابل پیاده سازی است و با ساختار چابک بازی سازی نیز تضادی 
ندارد.

۲- عضویت نمایندگان کمیسیون بازی های رایانه ای سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور در کارگروه های نظارت، علی الخصوص شورای نظارت اسرا 
)ESRA( نیز می تواند در هم افزایی و همراه کردن قانون گذار، دولت و بخش 
خصوصی کمک بسزایی کند. با شفاف شدن جلسات و دخیل شدن نظرات 
بازی سازان در موارد فوق می توانیم به اجرای هرچه بهتر قوانین کمک کنیم.

از برخوردهای سلیقه ای و  ۳- تدوین آیین نامه ممیزی جهت جلوگیری 
تسریع فرآیند نظارت بر محتوای تولیدی یا واردات

و اما حرف پایانی:حوزه بازی  و سرگرمی می تواند نقشی کلیدی در حل 
مشکالت و معضالت کشور، مخصوصاً در اقتصاد، فرهنگ، اشتغال و… داشته 
باشد. ما نماینده نسلی جوان هستیم که به پیشرفت و ارتقای جایگاه ایران 
در جهان می اندیشیم و اعتقاد داریم فرهنگ، هنر و اقتصاد دیجیتال می تواند 

نقش مهمی در این مسیر داشته باشد.
امیدواریم با همکاری بخش خصوصی متخصص و متعهد، دولت، مجلس و 
ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران، بتوانیم بر مشکالت داخلی و خارجی 
چیره شده و بخش بزرگی از متخصصین ایرانی را به حرکت در این مسیر 

امیدوارتر از قبل کنیم.

شنبه   ۲۱   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۵ ] فرهنگ و هنر   [۴

کتابخانه های شهرهای با وضعیت قرمز کرونا
 در استان تعطیل شد

»کالب هاوس« هیچ نویدی برای شهروندان عادی ندارد

ایرنا - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: با قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در شهرهای، 
زنجان، ابهر و خرمدره، ۵۰ کتابخانه  عمومی واقع در آنها تا اطالع ثانوی تعطیل شد.

امیرعلی نیک بخش روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی یک سال گذشته کتابخانه های 
عمومی در چند بازه زمانی تعطیل شد، افزود: در مدت زمان شیوع ویروس کرونا، خدمات کتابخانه های 
عمومی بیشتر به صورت غیرحضوری ارائه شده و کسانی که عضو کتابخانه ها هستند در فضای مجازی به 
کتاب  های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کردند و این موضوع باعث کاهش میزان مراجعه به کتابخانه ها شده 
است. وی  با بیان اینکه شیوع  کرونا همه بخش های زندگی از جمله فعالیت کتابخانه ها را نیر تحت تاثیر 
قرار داده است، ادامه داد: در زمان حاضر با توجه به شرایط قرمز کرونایی در استان، در کتابخانه های عمومی 

واقع در مناطق قرمز استان خدمات فقط به صورت مجازی ارائه می شود.
نیک بخش گفت: در ماه های قبل با عادی شدن شرایط، کتابخانه های عمومی با کمتر از ظرفیت خود فعالیت 
داشتند. وی با اشاره به اینکه  خدمات در سایر کتابخانه های عمومی استان متناسب با شرایط رنگ بندی های 
ابالغی ارائه خواهد شد، افزود: برای مثال در شرایط قرمز فقط کتابداران در کتابخانه حضور داشته و بقیه 

فعالیت ها به صورت مجازی انجام می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان تصریح کرد: ضدعفونی کردن محیط کتابخانه، رعایت فاصله 
در فضای کتابخانه، قفسه قرنطینه، لغو تجمعات، تمدید خودکار کارت های عضویت، لغو خدمات در بخش 
نابینایان و ناشنوایان، تب سنجی از مراجعان، خدمات مجازی و غیرحضوری و قرنطینه یک هفته ای کتاب های 
تحویل  گرفته از اعضا از جمله اقداماتی است که در رنگ بندی های مختلف کرونایی به صورت مشترک در 
کتابخانه های عمومی انجام می شود. به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان هم اکنون حدود 
٨۵ هزار نفر در این استان معادل ٨.۵ درصد جمعیت در کتابخانه های عمومی عضو هستند که این میزان 
بیش از ۲ برابر میانگین کشوری است. در استان زنجان ۹٨ باب کتابخانه عمومی وجود دارد که ۳۶ باب از 

این کتابخانه ها در مناطق روستایی واقع است.

مهر/ کالب هاوس هیچ نویدی برای شهروندان یا کاربران عادی رسانه های اجتماعی ندارد و حتی اگر اتاق 
گفتگویی هم شکل دهند، در نهایت چیزی خواهد شد همانند جمع های موقتی ومحدود مسافران تاکسی 
در دنیای واقعی. که در ادامه می خوانید یادداشتی از حسین حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده ارتباطات 

است که با عنوان »کالب هاوس و گفتگو، ارتباط، سیاست و حکمرانی فضای سایبر« نگاشته شده است.
در »عصر تصویر جهان« که »زندگی روی صفحه نمایش جریان دارد« و هویت صرفاً با حضور و نمایش خود 
)سلف( روی خرده صفحه های موبایلی معنا پیدا می کند، اقبال به یک پلتفرم رسانه ای صوتی- کالب هاوس - 
با وجوه شبه تعاملی نه تنها »بازگشت« و »احیاء« عصر رسانه های صوتی نیست، بلکه صرفاً یک مد زودگذار 
شبه روشنفکرانه و نخبگانی است که با قاطعیت می توان مدعی شد-دست کم در زمینه اجتماعی ایران-در 

همان سطح باقی خواهد ماند.
برخی در بحث از این پلتفرم از »ایرانیان عاشق گفتگو« سخن گفته اند و اینکه کالب هاوس یک بستر 
برخط همگانی برای تبادل دیدگاه و گفت و شنود فراهم کرده است، اما با اینهمه همانطور که در خط 
مشی بنیانگذاران این پلتفرم دیده می شود، آنها بیش از آنکه به دنبال هجوم توده ای کاربران عادی به رسانه 
اجتماعی شان باشند، پیش از هر چیز تالش کرده اند تا نظر نخبگان دنیای فناوری-ایالن ماسک، مارک 
زاکربرگ و استیو بالمر- و سیاست-والدیمیر پوتین- را به خود جلب کنند. سازوکار داشتن دعوتنامه برای 

ورود و ایجاد »روم« های مختلف در کالب هاوس دلیل دیگری بر این مدعا است.
ما اکنون در »عصر اینستاگرام« زندگی می کنیم که میل افراطی به حضور در پلتفرم های تصویری و نمایش 
خود، بدن، سبک زندگی، حریم خصوصی و تکثیر ایماژهای فردی به مدد شیوه ها و حیله های گوناگون-

وحتی رسواگرانه-با اهداف گوناگون روان شناختی، تجاری و سیاسی و غیره، به یک هنجار و ارزش حاکم بر 
اکوسیستم رسانه های اجتماعی تبدیل شده است، بنابراین کوته فکری است که تصور کنیم حس شنوایی 

بتواند به مدد کالب هاوس بر میل فزاینده کاربران برای چشم رانی بینایی-محور استیالء پیدا کند.
حتی ادعای ایجاد بستری برای »گفت« و »گو« از این هم خام اندیشانه تر است. همانطور که گفته شد، فضای 
نخبگانی کالب هاوس ابزاری برای تثبیت و تصریح مجدد روابط نابرابر و سلسله مراتبی ارتباطی در رسانه های 
پیشاعصررسانه های اجتماعی است. اساساً کالب هاوس بازسازی رابطه یک »گوینده« بسیاربزرگ مبتنی بر 
منابع قدرت فناورانه و سیاسی و بی شمار »شنونده« -نه در معنای رسانه های توده ای، بلکه خاص تر همچون 
روزنامه نگاران و کنشگران اجتماعی-است. چنانچه اخیراً در مورد حضور وزیران ارتباطات و امور خارجه ایران 
در کالب هاوس شاهد بودیم-به جز این دو مورد و کمی هم رئیس سازمان انرژی اتمی، آیا اصاًل در این 
مدت مدشدن کالب هاوس در ایران، هیچ گزارشی از گفتگوی علمی، فرهنگی و اجتماعی در اتاقهای آن، 
در رسانه های دیگر بازنشر شده است؟، قطعاً خیر. کالب هاوس هیچ نویدی برای شهروندان - کاربران عادی 
رسانه های اجتماعی ندارد. حتی اگر اتاق گفتگویی هم شکل دهند، در نهایت چیزی خواهد شد همانند 
جمع های موقتی و محدد مسافران تاکسی در دنیای واقعی، با مباحثه های غیرعقالنی، همراه پیش داوری، 
هرزگونه و... درنهایت، به دلیل همین وضعیت نخبگانی، محدود، انزواجویانه و دور از دسترس اتاقهای پلتفرم 
کالب هاوس است که صفحه های مختلف رسانه های اجتماعی، روزنامه های کاغذی و وب سایت های خبری 

وظیفه بازانتشار محتوای مبادله شده در کالب هاوس را متقبل می شوند.
باالخره اینکه به ویژه در یک برهه زمانی که به انتخابات بااهمیت ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ منتهی خواهد 
شد، امید می رود صداوسیما فضای بازتری را برای مباحثه و گفتگوهای آزاد فراهم کند تا طرفین گفت و 
شنود مجبور نباشند به پلتفرم های نوظهور خارجی متوسل شوند؛ همچنین نباید وضعیت به گونه ای باشد 
که افرادی که متولی حکمرانی و مدیریت فضای سایبر و پلتفرم ها در ایران هستند، با حضور در یک پلتفرم 

نوظهور خارجی، به آن رسمیت و مشروعیت ببخشند.

پروازها مدیریت شود نه تورها

ترکیه تور دارد که لغو شود؟!

در بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس تاکید شد

سازندگان و بازیگران گاندو سلبریتی واقعی هستند

بیانیه بازی سازان ایرانی در حمایت از صنعت بازی

روز��
خبر

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۰۲۵مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۱ زنجان  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مقصودعلی رجبی  فرزند فیضعلی  بشماره شناسنامه ۴۲۸ صادره از 
در  شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۱,۱۷ متر مربع پالک۰ فرعی از ۴۱ اصلی  واقع در بخش 
۷ زنجان  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو 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 :۱۴۰۰/۱/۲۱

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۲/۵
مجتبی محمدلو

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۷۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر 
معروفخانی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه ۸۲۳ صادره از قزوین در یک باب عمارت به مساحت ۹۱/۳۱ مترمربع از پالک ۴۰۷۱ فرعی از ۱۲۲ 
اصلی واقع در ابهر شناط خیابان توحید شرقی انتهای کوچه عباسی ۱۲ متری جدیداالحداث خریداری از مالک رسمی آقای حسن محمدی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور با مشخصات جدول ذیل :

صادر و تسلیم گردیده است . سپس مالک ملک با ارائه دو فقره استشهاد مصدق و مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی پالک فوق را برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن نموده است . لذا در اجرای ماده مزبور اعالم می گردد 
چنانچه هرکس مدعی انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به اداره ثبت 
طارم تسلیم نماید و رسید اخذ نماید در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه سند مالکیت این اداره مطابق ماده ۱۲۰- آیین نامه مزبور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد نمود.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم - سید رضا شفیعی رئیس ثبت اسناد و امالک - حسین کاظمی 

شماره سریال سندنام و نام خانوادگی مالکشهر/روستاشهرستانبخش ثبتیشماره فرعی شماره اصلی 
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شنبه   ۲۱   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۵
۵]  دیدگاه  [ روز��

خبر

مدیرکل آموزش  و پرورش استان زنجان:

امالک فاقد سند آموزش وپرورش، سنددار می شود

ایسنا/ مدیرکل آموزش وپرورش استان زنجان گفت: امالک فاقد سند آموزش وپرورش، سنددار می شود.
با اشاره به ارائه اولویت های اجرایی وزارت آموزش وپرورش در سال جاری، اظهار کرد: مهم ترین اقدامات ما در 
سال جدید، پیگیری اجرایی شدن اولویت های شش گانه وزارت آموزش وپرورش در سطح استان خواهد بود.

وی با اشاره به سرفصل های مهم برنامه  اجرایی در سال جدید، افزود: اجرای شش اولویت مهم وزارت 
در  آموزشی  نظام  توانمندی های  ارتقای  بنیادین،  تحول  سند  برنامه های  اجرای  یعنی  آموزش وپرورش 
شرایط کرونایی، تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی برای امالک آموزش وپرورش، استقرار کامل سامانه 
یکپارچه نرم افزاری وزارت آموزش وپرورش و مستندسازی دستاوردها، از جمله محورهای اولویت دار اجرایی 

آموزش وپرورش استان در سال جدید است.
این مسئول ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای کیفیت و بهبود صالحیت های تخصصی و حرفه ای 
مدیران و معلمان، بهبود نظام سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی، تحول در برنامه درسی، 
تحول در دانش آموز و مدرسه، اجرا و ارزیابی بسته های تحولی زیر نظام ها، از جمله برنامه های اجرایی در 

زیرمجموعه سند تحول بنیادین به شمار می رود.
مدیرکل آموزش وپرورش استان زنجان با اشاره به برنامه های اولویت دوم وزارت آموزش وپرورش، گفت: 
تضمین دسترسی همگان به آموزش، کاستن از آثار و پیامدهای آموزش به روش غیرحضوری، افزایش 
شایستگی ها در آموزش در بستر مجازی، تولید منابع آموزشی در زیست بوم جدید، تقویت پیوندهای شبکه ای 
میان همه سطوح آموزش وپرورش و تدوین مدل آموزش پس از کرونا و برگزاری شایسته سنجش و ارزشیابی 

یادگیری دانش آموزان، از جمله محورهای مهم در حوزه ارتقای توانمندی های نظام آموزشی است.
اولویت های وزارت آموزش وپرورش در  به تشکیل کارگروه ویژه پیگیری اجرایی شدن  اشاره  با  مظفری 
سال جاری، تصریح کرد: در حوزه تثبیت مالکیت و صدور سند تک برگی برای امالک آموزش وپرورش، بنا 
داریم تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن برای همه امالک فاقد سند، سندهای الزم را صادر 
کنیم. همچنین با توجه به وجود سامانه های متعدد و غیرمرتبط در آموزش وپرورش، پروژه ای تحت عنوان 
یکپارچه سازی سامانه ها با اهداف شفاف سازی و تسهیل ارتباطات در حال آماده سازی است که بنا داریم 
بسترهای الزم را در سطح استان برای راه اندازی این سامانه یکپارچه جهت استقرار دولت الکترونیک و 

تسهیل در ارائه خدمات و شفاف سازی فراهم کنیم.
این مسئول با تاکید بر مستندسازی دستاوردها به عنوان اولویت ششم برنامه های اجرایی وزارت متبوع در 
سال جدید، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت های امسال ما جمع آوری مستندات و اجرایی کردن برنامه ها 
حول محور اولویت های آموزشی در استان زنجان است تا با اجرایی شدن همه این شش اولویت، گام های 

اساسی در راستای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی برداریم.

ایسنا/ نمایش تعداد زیادی حیات وحش 
عنوان  به  جدید  سریال های  از  یکی  در 
انتقادهای  و  واکنش ها  خانگی  حیوان 
زیادی را از سازندگان این سریال و سازمان 
حفاظت محیط زیست به دنبال داشته است 
اما این سازمان می گوید که انتظار داشتیم 
درخصوص  پیام هایی  حاوی  سریال  این 

خودداری از حیوان آزاری باشد.
نخستین  پخش  با  همزمان  پیش  چندی 
نمایش  شبکه  از  دراکوال  سریال  قسمت 
محیط  فعاالن  سوی  از  انتقاداتی  خانگی 
زیست درباره استفاده از گونه های مختلف 
ببر،  ازجمله  سریال  این  در  وحش  حیات 
الما، زرافه، عقاب و... مطرح شد. منتقدان 
این فیلم را به سیرکی تشبیه کردند که خود 
مصداق حیوان آزاری است و مردم را نیز به 
نگهداری از حیات وحش در منازل تشویق 

می کند.
که  نیست  بار  نخستین  این  هرچند 
مختلف  مفاهیم  القای  برای  فیلم سازان 
سریال  مالی شخصیت های  تمول  ازجمله 
صحنه  کردن  لعاب  و  رنگ  خوش  یا 
استفاده  مختلف  حیوانات  از  فیلمبرداری 
زرافه،  ببر،  مانند  گونه هایی  و  می کنند 
خانگی  حیوانات  به عنوان  را  و...  طاووس 
می گذارند.  مخاطبان  تماشای  درمعرض 
سریال  بر  عالوه  مورد  این  از  نمونه ای 
تلویزیونی  مجموعه  در  اخیرا  »دراکوال«، 
»چوب خط « به تصویر درآمد که از شبکه 

سه پخش شد.
که  باورند  این  بر  زیست  محیط  فعاالن 
استفاده از حیات وحش در سریال ها، تقاضا 

برای نگهداری از آن ها در منازل را توسط 
این پروسه در  مردم بیشتر خواهد کرد و 
وحش  حیات  قاچاقچیان  نفع  به  نهایت 
خواهد بود. علی کشمیری - فعال حقوق 
حیوانات و فعال محیط زیست - با انتشار 
یادداشتی ضمن انتقاد از سریال »دراکوال« 
عنوان کرده است که این سریال تبلیغ و 
ترویج آشکار نگهداری از حیات وحش در 
منازل است و تنور تجارت حیات وحش را 

گرم می کند.
به گفته او اکنون فصل بهار و هنگام زادآوری 
رسما  »دراکوال«  سریال  و  است  حیوانات 
مشوق جدا کردن بچه حیوانات از طبیعت. 
در چنین شرایطی رسالت سازمان حفاظت 

محیط زیست چیست؟
دفتر  مدیرکل   - منتظمی  شهاب  الدین 
حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست - در پاسخ به این 

استفاده  برای  می گوید:  ایسنا  به  پرسش 
از  »دراکوال«  سریال  در  وحش  حیات  از 
سازمان حفاظت محیط زیست استعالم شد 
و ما نیز پس از مطالعه فیلمنامه مجوزهای 
این  داشتیم  انتظار  کردیم.  صادر  را  الزم 
عدم  درخصوص  پیام هایی  حاوی  سریال 

حیوان آزاری باشد.
چنانچه  می کند:  تصریح  همچنین  او 
مجموعه های مختلف تلویزیونی یا سینمایی 
بخواهند حیوانی را به سر صحنه فیلمبرداری 
منتقل کنند ابتدا باید مجوزهای الزم را از 
سازمان حفاظت محیط زیست بگیرند. ما نیز 
پس از مطالعه فیلمنامه، مشخص کردن نوع 
و تعداد گونه ها و... با درخواست فیلمسازان 
موافقت یا مخالفت می کنیم همچنین تاکید 
ما بر این است که فیلمسازان محل مناسبی 
را برای تیمار حیوانات درنظر داشته باشند.

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  منتظمی 

به  را  چنین موضوعی نمی تواند مخاطبان 
منازل  در  از حیات وحش  استفاده  سمت 
درحال  می دهد:  توضیح  کند،  تشویق 
بیشتر  نظارت های  و  کنترل  با  حاضر 
آموزش  و  سازمان حفاظت محیط زیست 
و فرهنگسازی درخواست برای نگهداری از 
حیات وحش بسیار کم شده است و البته ما 
با افرادی که بخواهند چنین اقدامی کنند 

به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.
حیات  مدیریت  و  حفاظت  دفتر  مدیرکل 
با  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
»دراکوال«  سریال  گونه های  اینکه  بیان 
متعلق به باغ وحش صفادشت بوده است، 
می گوید: ما برای مدت زمان کوتاهی برخی 
سریال  این  عوامل  اختیار  در  حیوانات  از 
فراوان  انتقادهای  که  هرچند  دادیم.  قرار 
به  منجر  نهایت  در  »دراکوال«  سریال  از 
تیتراژ  فیلم در  این  آن شد که سازندگان 
ابتدایی توضیح دهند: »حیواناتی که در این 
سریال می بینند صرفا به صورت موقت و با 
مراقبت های ویژه و فقط به مدت سه روز 
فیلمبرداری حضور داشته اند.  لوکیشن  در 
اصلی  زیستگاه  در  باید  وحشی  حیوانات 
از آن ها در  خود زندگی کنند و نگهداری 
خانه به هیچ عنوان انسانی و مورد تایید تیم 
به هرحال  اما  این سریال نیست«  سازنده 
حفاظت  سازمان  به  انتقاداتی  همچنان 
محیط زیست به عنوان متولی حیات وحش 
مطرح است. به طور قطع برای فرهنگسازی 
حیوان  عدم  و  وحش  حیات  درخصوص 
آزاری راهکارهای بهتری نسبت به نمایش 

آن ها به عنوان حیوان خانگی وجود دارد.

به  مردم  که  نوروزی  در  تلویزیون  ایسنا/ 
ترغیب  و  تشویق  خانه هایشان  در  ماندن 
پخش  برای  را  سریال  چهار  می شدند، 
انتخاب کرد که از این تعداد، دو سریال در 
تجربه ها  که  ژانری  داشتند؛  قرار  طنز  ژانر 
شود،  تولید  درست  اگر  است  داده  نشان 
مخاطب  جذب  در  موضوعی  هر  از  بیش 

موفق خواهد بود.
در روزهای اخیر مرکز تحقیقات صداوسیما 
برنامه های  درباره  را  نظرسنجی  نتایج یک 
نوروزی سیما و همچنین برنامه های سال 
۹۹ اعالم کرد که البته در برخی رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت.

نتایج  درباره  قضاوت  هرگونه  از  فارغ  اما 
این نظرسنجی، به رسم معموِل پایان یک 
است  رفته  مخاطبان  میان  به  مناسبت، 
تا نظرات آنها را درباره برنامه های نوروزی 

سیما جویا شود.
در این نظرسنجی، اغلب مخاطبان سریال 
سریال  شادترین  و  بهترین  را  خ«  »نون 
تلویزیون دانسته و عنوان کرده اند که دوست 
دارند در ایام نوروز از تلویزیون سریال هایی با 

فضای شاد و طنز ببینند.
در نوروز ۱۴۰۰، چهار سریال از شبکه های 
سیما به روی آنتن رفتند؛ شبکه یک فصل 
سوم سریال کمدی »نون خ« را به روی آنتن 
برد و شبکه دو با پخش یک درام عاشقانه به 
نام »همبازی« سریال های سال جدیدش را 
آغاز کرد. شبکه سه نیز برخالف آنچه پیشتر 
»بوتیمار«  بود که سریال طنز  اعالم شده 
لوالیی  حمید  و  گلچین  مرجانه  بازی  با 
آنتن می برد، فصل دوم سریال  به روی  را 
جاسوسی ـ امنیتی »گاندو« را پخش کرد 
که حاشیه های بسیاری هم به دنبال داشت 
. شبکه پنج سیما هم سریال طنز »نوروز 
رنگی« با روایتی از یک خانواده مشهدی در 

دهه ۶۰ را به روی آنتن برد.
را  مخاطبان  از  تعدادی  نظر  ادامه  در 
 ۱۴۰۰ نوروز  در  تلویزیون  عملکرد  درباره 

می خوانید:
یک خانم جوان خانه دار تهرانی می گوید 
که در میان سریال های نوروز تلویزیون، او 
تماشا  را  »نون خ ۳«  فقط  اش  خانواده  و 

کرده اند.
او درباره فصل سوم از »نون خ« چنین ادامه 
می دهد که »چون این سریال طنز است 
برای این روزها که غم و ناراحتی زیاد است، 
برایشان  مناسب است و لحظات شادی را 
از شمال  شهروند  یک  می آورد.  ارمغان  به 
کشور هم در اظهار نظری مشابه می گوید 
که در ایام نوروز فقط سریال »نون خ« را 

دیده که به نظرش سریال کمدِی خوب و 
سرگرم کننده ای بوده است.

یک کارمند کرجی در پاسخ به این پرسش 
نوروزی  برنامه های  و  سریال ها  کدام  که 
تلویزیون را دنبال کرده است؟ می گوید: من 
سریال »نون خ« را دیدم و به نظرم خوب و 

راضی کننده بود.
او همچنین می گوید برنامه »مسابقه ایران« 
به  و  کرده  دنبال  نیز  را  سیما  یک  شبکه 

نظرش برنامه خوبی بوده است.
شهروندی کرمانی نیز فقط سریال »نون خ« 
را تماشا کرده و در جواب اینکه چرا به دیدن 
این سریال عالقه دارد؟ می گوید: زیرا این 
سریال طنز است و لهجه کردی شیرینی 
محلی  آهنگ های  سریال  میان  در  و  دارد 

پخش می شود.
 سریال نون خ 3

یک دانشجوی مشهدی درباره سریال های 
نوروزی تلویزیون می گوید: دو قسمت جدید 
را  رنگی«  »نوروز  و   »۶ »پایتخت  سریال 
تماشا کردم؛ تیزر بقیه سریال های نوروزی 
را قبال دیده بودم و چون به نظرم جذاب 

نیامده بود، دنبالشان هم نکردم.
او می افزاید: سریال »نوروز رنگی« را خیلی 
خودم  که  خاطر  این  به  شاید  پسندیدم؛ 
یک  درباره  سریال  این  و  هستم  مشهدی 
خانواده مشهدی است با آن همذات پنداری 

کردم و برایم جذاب بود.
شهروندی قزوینی با بیان اینکه سریال »نون 
خ ۳« را تقریبا دنبال کرده و از آن رضایتی 
بقیه  می گوید:  است،  داشته  درصدی   ۷۰
یا  مقایسه  نمی توانم  و  ندیدم  را  سریال ها 

انتقادی نسبت به آن ها داشته باشم.
او همچنین با اشاره به سکانسی از سریال 
»منم دوستت دارم« در شبکه سالمت که 
و  شد  دست  به  دست  مجازی  فضای  در 
پرداختن به مساله عادت ماهیانه بانوان در 

این مجموعه، این حرکت را شروعی خوب 
برای پرداختن به موضوعاتی از این دست که 
قبال بی دلیل تابو بوده است، عنوان می کند.

یک دختر ۱۶ ساله نیز می گوید که سریال 
سریال  و  داشته  دوست  را   »۳ خ  »نون 
»گاندو« را چون موضوعی پلیسی و سیاسی 
داشته است، دنبال نکرده؛ زیرا معتقد است 
که در ایام نوروز باید سریال هایی با حال و 

هوای نوروز و شادی پخش شود.
او می گوید: در طول سال اغلب سریال هایی 
غمگین  می شود  پخش  تلویزیون  از  که 
هستند و حداقل در ایام عید نباید اینطور 
»هم  سریال  همچنین  نوجوان  این  باشد. 
بازی« که از شبکه دو سیما در حال پخش 
که  می کند  عنوان  سرد  سریالی  را  است 
مناسب ایام نوروز نبوده است، اما در عین 
این  در  که  موضوعی  می کند:  اضافه  حال 
گیری  تصمیم  یعنی  شده  مطرح  سریال 
ریش سفیدان فامیل برای ازدواج جوانان که 
کار درستی هم نیست، موضوع مهمی است 

که در این سریال مطرح شد.
 سریال نوروزی همبازی

نوجوان دیگری از کرج قسمت های جدید 
کرده  عنوان  ضعیف  را  »پایتخت«  سریال 
و معتقد است »پایتخت« های قبلی بهتر 
بودند. او همچنین »نون خ« را در ایام نوروز 

تماشا کرده و از آن رضایت داشته است.
عنوان  نیز  خراسانی  دار  خانه  خانم  یک 
می کند که سریال »نوروز رنگی« را بسیار 
دوست داشته و با خانواده تماشا کرده است.

او در ادامه اظهارنظرش درباره سریال نوروز 
مشهدی  لهجه  می گوید:  تهران،  شبکه 
بازیگران در این سریال برایش بسیار جالب 

بوده است.
 نوروز رنگی

یک کارمند تهرانی با صراحت می گوید که 
هیچ کدام از برنامه ها و سریال های تلویزیون 

ترجیح  و  نکرده  تماشا  را  نوروز  ایام  در 
و  مجازی  فضای  با  را  خودش  است  داده 

شبکه های اجتماعی سرگرم کند.
 »۳ خ  »نون  تلویزیون،  کرمانی  مخاطب 
معرفی  نوروز  ایام  در  محبوبش  سریال  را 
سریال  جدید  قسمت های  از  و  می کند 
»پایتخت« نیز انتقاد کرده و آن را مسخره 
عنوان می کند. او همچنین می گوید بیننده 
بوده  نیز  ستاره«  »پنج  تلویزیونی  مسابقه 

است.
درباره  جنوبی  خراسان  از  مخاطبی 
سریال های نوروزی تلویزیون می گوید: من 
به  را دیدم و  از »نون خ ۳«  چند قسمت 
نظرم سریال خوبی بود. سریال »گاندو« را 
من ندیدم اما اطرافیانم دیده بودند و آن را 

دوست داشتند.
 سریال نوروزی گاندو 2

این مخاطب در ادامه می گوید: یک قسمت 
از »پایتخت« را هم دیدم و به نظرم قبال 
جذاب تر بود و االن به سمت بی مفهومی 
و پوچی رفته است. »پایتخت« های قبلی 
محتوای بهتری داشتند و حتی تکرارشان 
را هم می دیدیم اما تعجب کردم که امسال 

فیلم نامه سریال انقدر ضعیف بود.
می گوید:  قزوین  از  دیگر  هموطن  یک 
هیچکدام از سریال ها و برنامه های نوروزی 
نظرم  به  و  نداشتم  دوست  را  تلویزیون 
هیچکدام خوب نبودند؛ فقط سریال »نون 
خ« را تماشا می کردم که آن هم عالی نبود 
و فقط از بقیه بهتر بود. فلیم های سینمایی 

تلویزیون نیز خیلی بد انتخاب شده بود.
یک نوجوان ۱۷ ساله از استان البرز با بیان 
اینکه »گاندو« سریال خوبی بود اما مناسب 
می گوید:  نبود،  عید  روزهای  در  پخش 
مردم در ایام عید دوست دارند سریال های 
شادتری را ببینند اما چون سریال »گاندو« 
سریال  می دانستیم  و  بودیم  دیده  قبال  را 
»هم  سریال  کردیم.  دنبالش  است،  خوبی 
بازی« که از شبکه دو پخش شد به نظرم 
جوانان  دغدغه  به  و  داشت  موضوع خوبی 
نوروز  ایام  در  اگر  هم  آن  اما  بود  پرداخته 
سریال های  اگر  بود.  بهتر  نمی شد  پخش 
شادتری پخش می شدند بهتر بود؛ به ویژه 
اینکه به خاطر کرونا مردم بیشتر در خانه 
و  شاد  سریال  خ«  »نون  سریال  هستند. 
خوبی بود. »نوروز رنگی« هم شاد و خنده 
دار بود اما به درد همه نمی خورد زیرا برخی 
اصطالحات مشهدی در آن به کار رفته که 
و  متوجه می شوند  فقط خود مشهدی  ها 
چون مادر من مشهدی است و به ما توضیح 

می داد برایمان جالب بود.

معرفی کتاب

دریاس و جسدها
نویسنده: بختیار علی

ترس بزرگ مردم شهر همیشه این بوده، که چیزی تازه بیاید و آن ها به آن 
عادت نداشته باشند. هر کاری می کردند تا چنین زخمی سر باز نکند و خود را 
در برابر چنین موقعیتی نبینند. از هرچیز تازه ای تا سرحد مرگ می ترسیدند.

دریاس و جسدها جدیدترین کتاب ترجمه از بختیار علی، نویسنده ُکرد است 
که پرکارترین و پرتیراژترین نویسنده کرد لقب گرفته است. این کتاب پس از 
دو سال نهایتا در تابستان ۹۸ از سوی نشر ثالث با ترجمه مریوان حلبچه ای 

منتشر شد.
داستان کتاب با مراسم تشیع جنازه یکی از ژنرال های برجسته آغاز می شود. 
ژنرالی که برای بار دوم اما این بار وطن به خاک سپرده می شد. این مراسم 
خاکسپاری و در ادامه اتفاقات دیگر، اهمیت »جسدها« را نشان می دهد که 
در عنوان کتاب نیز آمده است. جسدهایی که به عقیده نویسنده خود تاریخ 

هستند که نباید فراموش شود.
در ادامه با دوقلوها آشنا می شویم: الیاس و دریاس. الیاس را می توان فردی 
عادی دانست که درنهایت تصمیم می گیرد دکان آرایشگری باز کند. او فردی 
اهل اجتماع است. دریاس اما فردی متفاوت است. او تصمیم گرفت مدرسه 
را ترک کند و آرایشگاه بزند، به خارج رفت و تصمیم گرفت تاریخ بخواند. 
سال ها از کشورش دور شد و به مطالعه و تحقیق درباره تاریخ پرداخت. به 

آدمی تبدیل شد که به راحتی نمی توانست چیزی را قبول کند.
در ادامه شخصیتی مهم یعنی ژنرال اشک زاد وارد داستان می شود. کسی که 
درد و رنج مردم را درک می کند و می خواهد قیام را رهبری کند. اما ژنرال 
اشک زاد یک آدم عادی نیست. او هم از تاریخ و شیوه رفتار مردم آگاه است و 
در همین راستا تصمیم می گیرد کارهای متفاوتی انجام دهد. کارهایی که در 

حالت عادی یک رهبر انجام نمی دهد.
کتاب دریاس و جسدها درباره مردمی است که می دانند اوضاع وخیم است 
اما اقدامی نمی کنند. عامه مردم فقط منتظر هستند که فریادرسی بیاید و 
آن ها را نجات دهد و در مقابل آن ها کاری را انجام دهند که در طول تاریخ 
انجام داده اند: پرستیدن منجی. در واقع بختیار علی اعتقاد دارد برای ملتی که 
درنهایت کاری جز »پرستیدن« در طول تاریخ انجام نداده اند، هیچ گشایشی 
حاصل نمی شود. کسی هم نمی تواند با دادن آگاهی به آن ها تغییری در 
وضعیت ایجاد کند چون مردم خودشان نمی خواهند که تغییر کنند و بهای 
آن را بپردازند هر کاری می کنند و هر رویه ای را پیش می گیرند جز فکر 

کردن و رفتن دنبال اندیشه ای جدید.
الیاس و دریاس دو برادر بودند، پسران زنی به نام ستاره خانم. گاهی آن ها را 
با نام مادرشان و گاهی هم به اسم برادران کانیانی صدا می کردند. لقبی که از 
نام روستای پدرشان، کانیان به آن ها رسیده بود، پدری که هرگز ندیده بودند. 
مادر هر دو را یک شکم زاییده بود. پیش از تولد، پدرشان، اسعد کانیانی، در 
رخدادی سیاسی گم و گور می شود و اثری از او نمی ماند. ستاره خانم به 
بچه ها گوشزد می کند که پدرشان زنده است و روزی برمی گردد. دروغی که 
خودش و الیاس باور می کنند. اما به نظر نمی رسد دریاس هرگز چنین باور 
پوچ و بی اساسی را پذیرفته باشد. دو برادر به هم شبیه بودند، اما نه چنان 
که نتوان از هم تشخیصشان داد. از اول دریاس آدمی آشفته، خیالباف و پر 
از پرسش بود و به هیچ چیزی یقین نداشت. جز برادرش با کسی دوست 
نبود. اگر با کسانی هم دمخور می شد، تنها برای پرسش بود. الیاس نسبت 
به دریاس، خیالباف نبود و تنها هنرش کار های دستی بود. الیاس به رغم 
خجالتی بودن، اجتماعی بود. روابط بسیار و دوستان زیادی داشت. از کودکی 

بر این باور بود که روزی پدرش برمی گردد.
می توان گفت دوقلو هایی دور از هم، مستقل و بی شباهت بودند. برای هردو، 
فاجعه بود اگر چنان شبیه می بودند که تشخیصشان سخت می شد. زیرا 
انسان ها، قضاوت مشابهی در باره چهره های مشابه دارند. اما آن ها دو نفر 
شبیه هم نبودند، متفاوت بودند. هرچه الیاس به احکام تند و شدید مایل بود، 
دریاس برخالف او آرام و اهل تفکر بود. تاسال آخر دبیرستان همیشه با هم 
دیده می شدند، با هم به مدرسه می رفتند و برمی گشتند، یا می گشتند، شنا 
می کردند و می خوردند و می نوشیدند. به ندرت از هم جدا می شدند. همه فکر 
می کردند برادرانی باشند که از هم جدانمی شوند و تا دم مرگ با هم می مانند. 
به شکلی مثال زدنی، بین مردم معروف شده بودند، به کسانی که دوستی شان 

عمیق، نیرومند و صمیمانه بود، می گفتند شده اند الیاس و دریاس.
وقتی نتیجه امتحانات کالس دوازدهم را گرفتند، نمرات مشابهی داشتند، 
اما دو تصمیم عجیب گرفتند. الیاس تصمیم گرفت قید تحصیل را بزند و 
آرایشگاه باز کند، دریاس تصمیم گرفت برود خارج و تاریخ بخواند. بدین گونه 
الیاس آرایشگر شد که مدام دو قیچی در جیب داشت، دریاس به اروپا رفت و 
راه کتاب و خواندن را پیش گرفت. از همان ابتدا رؤیای ذهنی دریاس این بود 
که بفهمد چگونه توهم و خیاالت نامعقول در مغز انسان ها به وجود می آید. آن 
طور که می گویند ممکن است دلیل انتخاب آن موضوع، خیاالت و انتظار پوچ 
برادرش الیاس و انتظار ستاره خانم مادرش، برای بازگشت پدری، که به باور 
دریاس مرده و کارش پایان یافته است، بوده باشد. می گویند دریاس سال ها 
دانشجوی دانشگاه های غربی بوده، الیاس چندبار به خواست خود و مادرش 
در شهر های دیگر سراغ آدم ها و ادارات رسمی رفته تا خبری از پدرش بگیرد 

و نشانه ای از مرده یا زنده اش بیابد.
الیاس شرکت چندانی در سیاست  رانی،  فرمانروایی میرطال  در سال های 
سیاستمداران  بی شمار  عزاداری  مراسم  در  هم  بار  یک  حتی  نداشت. 
در  نه  و  بزرگ  مناسبت های  و  جشن ها  در  نه  و  عزا  در  نه  ندیدیمش، 
انتخابات. سرش به کار خودش گرم بود و زیر لب تعدادی آهنگ و ترانه 
قدیمی می خواند و گه گاه سر گفتگویی کوتاه را با مهمانان باز می کرد و تنها 
چیزی که از او می شنیدند، فحش به مسئوالن و سیاسیون فاسد بود. همه 
می دانستند احساس عمیق و شدیدی نسبت به عدالت دارد و بی عدالتی، او را 

از سرشت و آرامش خود خارج می کند.

سیرک حیات وحش در سریال ها
 چرا محیط زیست مجوز می دهد؟

سریال های نوروز با مخاطب چند چند بودند؟

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
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مجهول المکان

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۹۹۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۵۹۵ مورخ ۹۹/۱۱/۲۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مریم رضائی نیا فرزند رجب علی بشماره شناسنامه ۴۴۰۰۰۲۸۷۹۸ کد ملی ۴۴۰۰۲۸۷۹۸ صادره از 
سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک ۴۷۰۱ فرعی از ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۷۴/۶۰ متر مربع 

واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی ذولفعلی علی ویردبیگی فرزند سبز علی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۳۲۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۶۷هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرم محمدی فرزند بهرامعلی بشماره شناسنامه ۷۱۰ صادره از 
خدابنده در یک باب عمارت به مساحت ۱۰۰/۸۴ مترمربع از پالک ۳۳۵ فرعی از یک اصلی واقع در ابهر درویش آباد 

کوچه حافظ سوم خریداری از مالک رسمی ) باکسر از مالکیت کلیه مالکین مشاعی ( محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

آقای رضا صحبت لو فرزند باقر به شماره ملی ۴۲۸۵۴۶۷۳۸۰ مجهول المکان ، بعلت عدم حضور 
جنابعالی ، طالق همسر شما با وکالت اعطائی از سوی شعبه ۱ دادگاه خانواده زنجان به نوع بائن خلعی 

نوبت اول به شماره ترتیب ۶۰۱به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ثبت گردید.

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
خرمدره بخش سه زنجان ، تصرف مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  . لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص  نسبت به 
صدورسند مالکیت  متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ۱- برابر رای شماره ۱۴۰۰/۳۱ مورخه۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ، مالکیت خانم سکینه کرمی زرندی به 
شناسنامه شماره۱۵۲۰ کد ملي ۴۲۸۵۰۰۸۹۵۵ صادره زنجان فرزند خیراله ، نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
به مساحت ۱۱۳/۴۰ متر مربع از پالک شماره ۲۵۱۴ فرعی از ۳۸ اصلی واقع در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره 
، پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۹۰۰۰۲۰۲.ضمنا پالک فوق الذکر متقاضی بایستی به میزان سه و نیم دانگ مشاع از 

ششدانگ پذیرش ثبت اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۲۱ /۱ ۱۴۰۰/۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۰۵ /۰۲ /۱۴۰۰

اصغر بیگدلی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

حسین کاظمی 
رئیس ثبت اسناد و امالک

 سردفتر طالق شماره 24- نادر اسدی

 سلمان قنبري
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمدره
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] گزارش آگهی [

شنبه   ۲۱   فروردین   ۱۴۰۰   *   سال بیستم   *   شماره ۱۹۰۵ بزنیم#روز�� ] بانوان و جوانان [
خبر

راه اندازی ۱۵ هزار شغل جدید برای »کولبران« 
استانهای مرزی غربی

بروز مشکالت قلبی در یک سوم از کودکان مبتال 
به نوع شدید کووید-۱۹

ایسنا/مدیرعامل بنیاد برکت از راه اندازی ۱۵ هزار شغل برای کولبران استان  های مرزی غربی کشور خبر داد 
و گفت: امسال نیز همانند سال گذشته ورودی جدی به حوزه اشتغال زایی برای کولبران سه استان مرزی 
کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی خواهیم داشت و ۱۴ شهرستان این سه استان زیر پوشش فعالیت های 

بنیاد قرار خواهند گرفت.
امیرحسین مدنی در این باره اظهار کرد: بنیاد برکت در سال گذشته اقدام به ایجاد ۳۵۰۰ طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور برای کولبران کرد که ایجاد نزدیک به ۱۱ هزار فرصت شغلی را به دنبال داشت. امسال نیز 
راه اندازی ۵ هزار طرح در دستور کار است که باعث فراهم آمدن فرصت های کسب و کار و تامین اشتغال 

پایدار برای ۱۵ هزار نفر خواهد شد.
وی با اشاره به اشتغال زایی برای کولبران ۱۴ شهرستان در سال جدید اظهارکرد: کولبران شهرستان های 
پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی و روانسر در استان کرمانشاه؛ سردشت، پیرانشهر و اشنویه در آذربایجان غربی و 
مریوان، سروآباد، بانه، کامیاران، سنندج، دیواندره و سقز در کردستان تحت پوشش فعالیت های بنیاد برکت 

در سال ۱۴۰۰ قرار دارند.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، ۳۷ مجری و تسهیلگر بنیاد فرآیند ایجاد اشتغال برای کولبران را در سه 

استان مرزی کشور برعهده دارند.
مدنی تاکید کرد: ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال حجم کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ایجاد ۵ هزار 

طرح اشتغال زایی برای کولبران سه استان مرزی است.
وی ادامه داد: آبزی پروری، مشاغل دانش بنیان، پرورش بوقلمون، نوشت افزار، محصوالت گلخانه ای، تولید قارچ 

و پرورش گیاهان دارویی رسته های شغلی اولویت دار برای کولبران در سال ۱۴۰۰ هستند.
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر این که زنان کولبر برای ۱۵ هزار شغل جدیدی که در سال ۱۴۰۰ تدارک 
دیده شده، در اولویت قرار خواهند داشت، خاطرنشان کرد: بنیاد از سال گذشته درصدد شناسایی زنان کولبر 

برآمده و تا به امروز ۱۱۰ طرح اشتغال زایی خرد و خانگی را برای این زنان راه اندازی کرده است.
مدنی افزود: سال گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان 
کردستان و پاوه، ثالث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شدند و تحت پوشش فعالیت های 

اشتغال زایی بنیاد برکت قرار گرفتند.
به گفته وی، ۱۱۰ طرح اشتغال زایی اجتماع محور برای این زنان ایجاد ۳۳۰ فرصت شغلی مستقیم و 

غیرمستقیم را به دنبال داشته است.
مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کرد: مجریان و تسهیل گران بنیاد امسال نیز کولبران را در روستاها و مبادی 
ورودی استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شناسایی و پس از اهلیت سنجی، آموزش و تکمیل 

فرآیند ثبت نام، برای دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی می کنند.

ایسنا / پزشکان در آمریکا با بررسی نتایج مطالعات جدید هشدار دادند که یک سوم از کودکان و نوجوانان 
مبتال به نوع شدید بیماری کووید-۱۹، دچار مشکالت قلبی می شوند.

متخصصان در یک بررسی دریافتند: نزدیک به یک سوم از کودکان و نوجوانانی که به نوع شدید بیماری 
کووید-۱۹ موسوم به MIS-C مبتال می شوند به نارسایی قلبی یا عالئمی مشابه با آن دچار می شوند.

MIS-C یا سندروم التهابی چند سیستمی در کودکان، عارضه نادری ناشی از کروناویروس است که موجب 
بروز عالئم مشابه با نارسایی قلبی در ۳۱ درصد بیماران و افت فشار خون در ۵۱ درصد افراد می شود.

عالوه بر این تقریبا از هر چهار کودک بیمار، یک نفر انباشت مایعات اضافی اطراف قلب را تجربه می کند و 
در ۱۷ درصد عالئم میوکاردیت یا التهاب عضله قلب مشاهده می شود.

کمتر از ۶۰ درصد کودکانی که در نتیجه بیماری کووید-۱۹ به این سندروم مبتال می شوند به دریافت 
مراقبت های درمانی در بخش مراقبت های ویژه نیاز پیدا می کنند و کمتر از دو درصد آنان نیز بر اثر این 

عارضه فوت می کنند.
محققان آمریکایی اظهار داشتند: تاثیر طوالنی مدت این عوارض به طور کامل مشخص نیست اما انجام 
تحقیقات بیشتر به منظور فهم بهتر عوارض طوالنی مدت سندروم التهابی چند سیستمی در کودکان 

ضروری است.
محققان همچنین تاکید کردند: با انجام تحقیقات می توان عالوه بر شناسایی عوارض بلند مدت بیماری به 
اطالعاتی در مورد مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان دست پیدا کرد.

به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، بنابر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا، کودکان و 
نوجوانان ۱۸ سال و سنین پایینتر نسبت به بزرگساالن کمتر در معرض ابتال به بیماری کووید-۱۹، خطر 

ابتال به نوع شدید بیماری و مرگ قرار دارند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره چرایی تاخیر در روند تامین و تزریق واکسن 
کرونا در کشور، زمان بندی ایران برای واکسیناسیون جمعیت، آخرین وضعیت تولید 
واکسنهای ایرانی، وضعیت واکسیناسیون در کشور با تغییر دولت در ماه های آتی، 
وضعیت واکسیناسیون مسووالن و ماجرای ورود بخش خصوصی برای خرید واکسن 

از منابع خارجی، به تفصیل توضیح داد.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت وگوی تفصیلی با ایسنا در تشریح روند واکسیناسیون 
کرونا در کشور و در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر تاخیر در تامین و تزریق واکسن، 
گفت: روند واکسیناسیون تابعی از روند تامین واکسن است؛ قاعدتا هرچه تعداد 
واکسن وارداتی تامین شده افزایش یابد، سرعت واکسیناسیون و تعداد تیم های 
واکسیناسیون و مراکز مربوطه نیز افزایش می یابد؛ این امکانات از روز نخست آغاز 
واکسیناسیون در کشور تا امروز متناسب با تعداد واکسنهایی بوده که در دسترس 
قرار گرفته است. از طرفی طبیعتا نیمی از واکسنهای تامین و توزیع شده برای دوز 

دوم واکسیناسیون است.
 تاخیر در تامین واکسن کرونا در دنیا و ایران

اغلب  تقریبا  تاخیر مواجه است و  با  تامین واکسن  افزود: همچنین دنیا در  وی 
شرکتهای تولید کننده نتوانستند سفارشات و وعده قبلی خود را محقق کنند و 
قاعدتا ایران هم از این موضوع مستثنی نبود و تحت تاثیر این تاخیرها قرار گرفته 
مختلف،  جوامع  میان  در  واکسن  به  عادالنه  دسترسی  موضوع  همچنین  است. 
ناسیونالیسم واکسن، احتکار واکسن از مسیر خرید بیش از نیاز و بیش از ظرفیت 
واکسیناسیون توسط معدودی کشورهای ثروتمند و اغراض سیاسی در توزیع واکسن 

نیز به پیچیدگی این معضل افزوده است.
جهانپور در توضیح علت تاخیر در تحقق وعده شرکتهای تولید کننده واکسن در 
دنیا ادامه داد: بخشی از این تاخیرها به کندی روند تولید بسیاری از واکسن ها، 
محدودیت ظرفیت تولید و برخی به مشکالت ناشی از کمبود مواد اولیه و جانبی 
از قبیل رزین، ژل و مدیا و... و بخشی هم به موضوع ناسیونالسیم واکسن بازمی 
گردد. بر همین اساس برخی کشورها برخالف وعده های قبلی، حتی واکسنهایی 
که به صورت قطعی خرید و پیش خرید شده بود را تحویل ندادند و آن را منوط به 
تامین نیاز کشور خود کردند و به این ترتیب چنین مباحثی تاخیر نسبی در تحویل 
واکسن در بازار جهانی را رقم زده است. توجه داشته باشید با روند فعلی، بیش از 
۹۰ درصد جمعیت افزون بر ۶۷ کشور دنیا تا پایان سال میالدی جاری به واکسن 
دسترسی نخواهند داشت، این بی عدالتی در دسترسی در سایر کشورها نیز بالنسبه 

مشاهده می شود.
وی در توضیح چرایی تاخیر در تامین واکسن در کشور، افزود: از طرف دیگر در کشور 
ما بحثهای حاشیه ای ناشی از تحریم در برخی مواردی مضاف بر علت شده است. 
در مجموع آنچه از جانب طرف ایرانی باید انجام می شد، به رغم تمام مشکالت، در 
زمان خود انجام شده و قاطعانه عرض میکنم دقیقا در جای درستی قرار داریم و 
برنامه ریزی ها دوراندیشانه و واقع بینانه بوده است و هر روز درستی خود را بیش از 
پیش نشان می دهد؛ به طوری که واکسنهایی که ایمنی و اثربخشی آنها مبتنی بر 
اطالعات ارائه شده رسمی و اسناد فنی بود، به خوبی در ایران رصد، تایید و سفارش 

داده شده است و از حداکثر ظرفیت های موجود استفاده شده است.
 خرید قطعی 21 میلیون ُدز

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در همین راستا بیش از ۴۲ میلیون 
ُدز سفارش واکسن وارداتی داشتیم که بیش از ۲۱ میلیون دز آن به 
صورت قطعی خریداری شده و روند تحویل تدریجی آنها از بهمن ماه 

۹۹ شروع شده است.
وی ادامه داد: از این جمع، واکسن اسپوتنیک روسیه به رغم محدودیت 
و کندی تولید در روسیه، نیاز داخلی روسیه و همچنین با توجه به اینکه 
بیش از ۵۲ کشور مصرف کننده این واکسن هستند، به نظر می رسد با 
اختالف کمی از برنامه زمان بندی در حال تحویل است و تا امروز ۵۲۰ 

هزار دز از این واکسن تحویل ایران شده است.
 بدعهدی هند در تحویل واکسن به ایران

جهانپور در توضیح علت عدم ادامه تحویل واکسن هندی باوجود سفارش 
خرید ایران نیز گفت: در مورد واکسن کوواکسین هند نیز متاسفانه برخی 
مشکالت حاشیه ای و ورود دادستانی در کشور هندوستان، برای واکسنها 
و خریداران آنها از جمله ایران مشکالتی را ایجاد کرد. از این رو حتی از 
۵۰۰هزار دز واکسن مرحله اول که به صورت قطعی خریداری شده، فقط 
۱۲۵ هزار دز تحویل شد که امیدواریم با پیگیری دستگاه دیپلماسی و 
وزارت خارجه، مشکالت تحویل واکسنها از هندوستان حداقل در مورد 

واکسنهایی که به صورت قطعی خریداری شده، رفع شود.
 و اما تاخیر کوواکس در تحویل واکسنها

سخنگوی سازمان غذا و دارو عمده خرید قطعی ایران را از سبد کوواکس 
دانست و گفت: از مجموعه واکسنهای کوواکس، ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار 
دز از سوی ایران خریداری شده که اولین محموله آن شامل ۷۰۰هزار 
دو  تاخیر  با  کره جنوبی  تولید  آسترازنکا/آکسفورد  واکسن  دز  و ۸۰۰ 
سه هفته ای، دو شب گذشته تحویل ایران شد. در مجموع طبق وعده 
کوواکس مقرر است که سه میلیون و ۶۰۰ هزار دز از مجموع ۱۶ میلیون 

و ۸۰۰ هزار دز واکسن خریداری شده، تا پایان ماه می تحویل شود.
وی در این باره افزود: تزریق واکسنهای آسترازنکا/آکسفورد تولید شرکت 
کره جنوبی نیز بر اساس سند ملی واکسیناسیون کشور و طبق اولویت از 
پیش تعیین شده و بر اساس آخرین یافته های تزریق عمومی و گایدالین 
های سازمان جهانی بهداشت در گروه های اولویت دار بر اساس پروتکل 

تنظیمی در کشور آغاز می شود.

 توزیع 895هزار ُدز واکسن کرونا در کشور تا امروز
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، در مجموع تا امروز ۸۹۵ هزار دز واکسن 
کووید۱۹ در سراسر کشور توزیع شده و به زودی نیز با نهایی شدن پروتکل کشوری 
تزریق آسترازنکا/آکسفورد، این ۷۰۰هزار دز نیز برای تزریق در شبکه بهداشتی 

توزیع خواهد شد.
 نیاز ایران به 120 میلیون ُدز واکسن و برنامه ای هوشمندانه

جهانپور در تشریح برنامه ایران برای تولید واکسن کرونا نیز گفت: برنامه ایران از 
قبل هوشمندانه و تیزبینانه و واقعبینانه بود و ایران از ماه ها پیش موضوع مشکالت 
و معضالت ناشی از عدم تناسب عرضه و تقاضا و حتی احتمال بروز نوعی آپارتاید 
واکسن را در کمیته ملی واکسن رصد و پیش بینی کرده بود. بر همین اساس نیز 

موضوع تمرکز بر تولید داخل به درستی و با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: از آنجاکه ما جزو کشورهایی هستیم که با توجه به جمعیت، حجم 
زیادی از واکسن را باید استفاده کنیم و بیش از ۱۲۰ میلیون دز واکسن نیاز است، 
کمیته ملی واکسن از بهار و تابستان گذشته موضوع حمایت و تمرکز بر تولید داخلی 
در پلتفرم های مختلف را در دستور کار قرار داد و آنچه که در هفته ها و ماه های 
اخیر در دنیا اتفاق افتاد، حاکی از درستی این تصمیم ایران است. از طرف دیگر این 
اقدام، اقدامی ماندگار در توسعه صنعت واکسن سازی در ایران قلمداد خواهد شد 

و ایران را به یکی از بزرگترین واکسن سازهای منطقه و جهان بدل خواهد کرد.
 چهار واکسن در مرحله مطالعه بالینی

وی در این باره افزود: تا امروز حداقل ۴ واکسن ایرانی در مرحله مطالعات بالینی 
هستند. واکسن پاستور در کشور کوبا فاز ۳ مطالعه بالینی خود را آغاز کرده است 
و در ایران نیز بزودی این فاز بصورت موازی آغاز می شود، واکسن کوویران برکت 
شرکت شفا فارمد در آستانه ورود به فاز سه بالینی است. واکسن رازی در آستانه 
ورود به فاز دو و واکسن فخرا در حال طی مرحله اول مطالعه بالینی است. واکسن 
مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا  فاز سوم مطالعات بالینی را در کوبا آغاز کرده 
و در ایران نیز قبل از هفته سالمت و در هفته پایانی فروردین ماه مطالعه بالینی فاز 
سوم آن انجام می شود و البته با توجه با توافقنامه ثبت مشترک دارو و واکسن بین 

ایران و کوبا که بیش از یک دهه قدمت دارد، ثبت این واکسن در هر کدام از این دو 
کشور قابل تعمیم به طرف دیگر خواهد بود.

 تولید انبوه 2 واکسن ایرانی؛ اواخر بهار
به نظر می رسد واکسن  بندی شده  برنامه زمان  بر اساس  تاکید کرد:  جهانپور 
انستیتوپاستور و بعد از آن واکسن شفا فارمد در اواخر بهار به مرحله تولید انبوه و 
توزیع خواهد رسید. پس از آن نیز در تابستان واکسن رازی و  سپس واکسن فخرا به 
مرحله تولید انبوه و توزیع وارد شوند. البته کماکان واکسنهایی با پلتفرمهای مختلف 
در آستانه ورود به مطالعات بالینی هستند که قاعدتا پس از طی مراحل مربوطه، در 

پاییز یا زمستان آتی وارد مرحله  تولید انبوه و توزیع خواهند شد.
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت افزود: پیش بینی قبلی نیز 
بر آن بود که حداقل دو سوم واکسن مورد نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شود 
که این اقدام مطابق جدول زمان بندی و به رغم همه مشکالت و سنگ اندازیهای 
خارجی به خوبی پیش رفته است. بنابراین واکسنهای ایرانی طبق وعده قبلی به 

تدریج از اواخر بهار به کمپین واکسیناسیون عمومی علیه کووید خواهند پیوست.
 تولید مشترک واکسن روسی از دو ماه دیگر

وی درباره مبحث تولید مشترک برخی واکسنها و از جمله اسپتونیک وی نیز گفت:  
همزمان با اقدام برای تولید داخلی واکسن کرونا، در زمینه تولید مشترک برخی 
اسپوتنیک،  تولید مشترک واکسن  بود. در مورد  برنامه ریزی شده  نیز  واکسنها 
زیرساخت آن موجود و خط تولید آماده و مورد تایید طرف روسی است و به زودی 
سل بانک آن به کشور منتقل می شود و بعد از دو ماه از ورود سل بانک، اولین 

واکسنهای تولید مشترک نیز به گردونه واکسیناسیون خواهند پیوست.
 تکمیل واکسیناسیون کرونا در ایران تا پایان 1400

جهانپور گفت: پیش بینی می کنیم که با توجه به اقدامات مفید، سازنده و بزرگی 
و  واکسن  البته خریداری  و  گرفته  در کشور صورت  واکسن  تولید  در حوزه  که 
پیش بینی درستی که شده بود مبنی بر تامین واکسن ایمن و اثربخش و پرهیز 
از هرگونه واکسیناسیون نمایشی که در برخی کشورها شاهد آن بودیم و هستیم، 
واکسیناسیون علیه کووید در کشور مطابق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ به پایان 
رسد؛ البته این چشم انداز مثبت نیز وجود دارد که تا قبل از پایان سال میالدی 
واکسیناسیون در کشور به اتمام رسد و همچنین آمادگی حمایت از کشورهای دیگر 

از طریق تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد.
 در واکسیناسیون کرونا، دغدغه تغییر دولت وجود ندارد

وی همچنین گفت: بنابراین به دنبال روند ماه های گذشته و تصمیمات اتخاذ شده 
و اقدامات صورت گرفته، مجموعا ریل گذاری الزم برای انجام بزرگترین کمپین 
واکسیناسیون عمومی با اتکا بر توان ملی در ایران انجام شده و در این زمینه از 
ظرفیتهای داخلی استفاده حداکثری شده است. بر همین اساس در این حوزه دغدغه 
ای برای تغییر دولت در ماه های آینده نیز وجود ندارد و برنامه ها و اقدامات به 
خوبی و با سرعت و طبق برنامه پیش بینی شده در ماه های آتی پیش خواهد رفت.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بر همین اساس سال ۱۴۰۰ نقطه عطفی 
در تاریخ سالمت، علم و فناوری و صنعت دارو و واکسن ایران زمین خواهد بود.

زمان بندی ایران برای واکسیناسیون عمومی

شرکت آب و فاضالب
 استان زنجان

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دومشركت آب و فاضالب استان زنجان 

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی
 به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2- عنوان و مشخصات کلي پروژه:

3- تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 1400/01/18 لغایت 1400/01/25 درسایتهای
 http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست 

جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه 
تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
  http://iets.mporg.ir, http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایتهای ثبت آگهی
7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 1400/02/04          
8- مکان تحویل پاکات : دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشایش پاکات : پاکت های مناقصه در ساعت 10 مورخه 1400/02/05

10-  در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان13- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122( اطالع دهید.

شماره 
نام و محل پروژهمناقصه

برآورد اولیه
)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و پایه 
مورد نیاز

تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

1400-1
انجام کارهای حجمی شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان 

در سال 1400

 44/951/696/964
ریال

منابع 
داخلی

دارا بودن توام صالحیت های 
حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری 

، خدمات عمومی و نگهبانی 
و امور تاسیسات از اداره کل 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 1/438/550/908
ریال

در نظر دارد 20 عدد بیم چله پیچ پیکانول 220 را از طریق مناقصه خریداری نماید.
متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه ) واحد حراست ( به نشانی 
زنجان - کیلومتر 15 اتوبان زنجان - تهران مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران خیابان شهید بهشتی روبروی پمپ بنزین 

نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارائه قیمت 1400/01/23 و تاریخ بازگشایی پاکات 1400/01/24 ) راس ساعت 10:30 صبح (

تلفن تماس : 32464474 -024
1- ارائه یک فقره چک به ارزش 10% قیمت پیشنهادی الزامی می باشد ) در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک (

2- شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 3- هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4- به پیشنهادهای مخدوش ، مشروط ، مبهم ، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده

 نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
5- حضور شرکت کنندگان در مناقصه ، در روز بازگشایی پاکات الزامی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیکآگهی مناقصه

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۰۸۰هیات  ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۴۰۴۹-۱۳۹۹/۱۲/۱۳کالسه  شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک افشاری فرزند علی بشماره شناسنامه ۴۴۰۰۱۵۵۷۱۴ 
صادره از ابهر در یک باب انباری به مساحت ۷۱/۶۷ مترمربع از پالک۲۷۶۸۲ فرعی از ۱اصلی ) که به پالک ۱/۲۹۸۸۶ 
تبدیل گردیده است ( واقع در ابهر بلوار والیت روبروی اداره محیط زیست نبش کوچه ۱۰ متری فرهنگیان خریداری 
از مالک رسمی ) خودمتقاضی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 
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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۴۰۹۱-۱۳۹۹-۱۳۹۹/۱۲/۱۶کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۲۵۳هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جعفر افضلی فرزند سید آیت اله بشماره شناسنامه ۷۰۲۲ 
صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت ۲۹۸/۰۱ مترمربع از پالک ۱۹۴۹/۱ فرعی از ۱۲۲اصلی واقع در ابهر 
بخش سه زنجان ) ابهر شناط باال کوچه مددی کوچه محمودی ( خریداری از مالک رسمی ) باکسر از مالکیت کلیه 
مالکین مشاعی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۲۷۰۰۲۰۰۴۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۲۷۰۰۲۰۰۰۰۸۱ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس تقوائی فرزند ولی بشماره شناسنامه۱۳ صادره از ابهر در 
قسمتی از یک باب انباری به مساحت ۲۵/۳۰ مترمربع از پالک ۲۷۶۸۲ فرعی از۱ اصلی ) که به پالک ۱/۲۹۸۸۶ 
تبدیل گردیده است ( و به شرط تجمیع با پالک ۱/۲۶۸۵۵ می باشد . واقع در ابهر بلوار والیت روبروی اداره محیط 
زیست نبش کوچه ۱۰ متری فرهنگیان خریداری از مالک رسمی) خود متقاضی ( محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 دوماه 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 : ۱۴۰۰/۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

خبر

رامین موحدنیا، رئیس سابق هیئت ووشوی   - لیال محمدی 
استان زنجان پس از ۱۶ سال از سمتش کناره گیری کرد. گفته 
اما  ندارد،  حقوقی  شکل  هیئت،  بدهی های  اینکه  با  می شود 
موحدنیا در این مدت خود را مسئول بازپرداخت مبالغ می دانست 

از این رو کناره گیری از سمتش را به تعویق انداخته بود.
 ۱۸ زنجان  استان  ووشوی  هیئت  جدید  ریاست  انتخابات 
با حضور صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو و علی  فروردین ماه 
خلیلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد. در 
ووشوی  هیئت  سابق  رئیس  موحدنیا،  رامین  انتخاخبات  این 
استان زنجان پس از ۱۶ سال، سکان مدیریت را به علی الماسی 
داد. گفته می شود موحدنیا به علت بدهی هیئت که مربوط به 

سال های ۹۲ تا ۹۶ بود، نخواسته از سمتش کناره گیری کند.
نمی توانستم هیئت ووشوی زنجان را با بدهی هایش 

رها کنم
او در گفت وگو با صدای زنجان می گوید: در دوره قبل می خواستم 
پس از ۱۲ سال از سمتم کناره گیری کنم. با همراهی دوستان و 
دلسوزان، هر آنچه که الزم بود برای رشته ووشو انجام داده بودیم، 
زیرساخت هایی که بیش از ۵ سال برای ایجاد آن زمان نیاز بود 
را ایجاد کرده بودیم، ما در این مدت مسئوالن و فدراسیون را 
به این باور رساندیم که زنجان استحقاق این کمک ها و امکانات 
را دارد، تمامی این ها نیازمند به زمان بود. وقتش بود که کنار 
بروم اما به علت بدهی سنگینی که بابت برگزاری مسابقات غرب 
آسیا در زنجان و مسابقات کشوری )سال ۹۱ و ۹۲(  متوجه 
هیئت ووشوی استان بود، خواستم بمانم و این سنگینی را از 
دوش هیئت بردارم. بدهی ها در هیئت ها شکل حقوقی ندارد. 
تجهیزاتی خریداری کرده بودیم که به علت محدودیت منابع 
مالی ورزشی که از سال ۹۲ تا ۹۶ بود نمی توانستیم مبالغ آن 
را برگردانیم. مبلغ بدهی عدد درشتی بود و نمی توانستم هیئت 
را با این بدهی رها کنم. خوشبختانه در این مدت مشکالت را 
حل کردیم، اتفاقات خوبی نیز در عرصه ورزش ووشو اتفاق افتاد.

رشته ووشو از سال ۶۸ فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرده 
است. یکی از بنیانگذاران انجمن ووشو تای چی چوان اهل زنجان، 
مرحوم حسین داوودی پناه ملقب به داداشی و از پیشکسوتان 
کونگ فو توآ در ایران بود. او از بدو تولد رشته ووشو در ایران، این 

رشته را در زنجان هم فعال کرد.
با تالش دلسوزان و ورزشکاران، زنجان 

به چین ایران تبدیل شد
 در سال ۱۳۷۱ بنا به دعوت کمیته برگزاری فستیوال جهانی 
ووشوی شانگهای و پس از هماهنگی و تأیید سازمان تربیت بدنی 
و کمیته ملی المپیک، اولین تیم ملی ووشوی جمهوری اسالمی 
ایران به مدیریت داداشی عازم این فستیوال شد و طی آن، وی 
تای چی  استاندارد  فرم  اجرای  در  مدال طال  به کسب  موفق 
چوان شد. با تصمیم سازمان تربیت بدنی در سال ۱۳۷۲ کمیته 
امور فدراسیون ها  ورزش های چینی در حوزه معاونت فنی و 
تأسیس و سه انجمن رزمی )ووشو، کونگفو و رزم آوران( را تحت 
پوشش قرار داد. در این کمیته داداشی مسئولیت انجمن ووشو و 

نیز مسئولیت کمیته فنی ووشو را برعهده داشتند.
رامین  ووشو،  فدراسیون  تاسیس  با  همزمان   ۱۳۸۲ سال  در 
موحدنیا به عنوان رئیس هیئت ووشوی استان زنجان انتخاب 
شد. البته قبل از تاسیس هیئت ورزشی ووشو، ورزشکاران این 
رشته در سال های ۷۷ و ۷۸ در عرصه قهرمانی حضوری فعال 

داشتند اما شکل رسمی نداشت.
موحدنیا می گوید: در سال ۸۲ که این سمت را عهده دار شدم، 
من بودم و برگه کاغذی که در آن حکم ریاست هیئت ووشوی 
استان بود و رشته ورزشی ووشو! اما االن این رشته مجهز به 
آکادمی با تمامی تجهیزات و امکانات اعم از تالوفیلد، سکوی 
و  فروشگاه  اداری،  دفتر  تخصصی،  بدنسازی  سالن  مبارزه، 

کافی شاپ است. ارزش ریالی فعلی تالوفیلد، میلیاردی است که 
از کشور چین وارد شده است. تمامی تجهیزات را با کمک هیئت 
رئیسه و دلسوزان این رشته فراهم کرده و در اختیار عالقمندان 
به این رشته قرار دادیم، خرسندم که با تجهیزات کاملی که وجود 
دارد ورزشکارانی تربیت شدند و می شوند که در عرصه های ملی 
و بین المللی درخشیده اند تا جایی که زنجان به »چین ایران« 

مشهور شده است.
 زیرساخت های ووشو در زنجان تکمیل شده است

رئیس سابق هیئت ووشوی استان زنجان زیرساخت ها را دارایی 
با ارزش ووشوی استان اعالم کرده و می گوید: این زیرساخت ها 
در شهر زنجان در ۲ محل خانه ووشو )کوی فرهنگ( و آکادمی 
ووشو )مجموعه ورزشی انقالب( قرار دارد. عالوه بر آن سکوی 
ایجاد  مبارزه در شهرستان های خدابنده، ماهنشان و خرمدره 
شده و در اختیار ورزشکاران قرار گرفته است که همیشه می تواند 

در خدمت خانواده ووشو قرار گیرد.
ووشوی زنجان در مسیر قهرمانی قرار دارد

موحدنیا با بیان اینکه هم اکنون ووشوی استان زنجان در مسیر 
قهرمانی قرار دارد به افتخارات هیئت ووشوی استان اشاره کرده 
و عنوان می کند: طبق ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان استان 
رتبه  استان  ورزشی  هیئت   ۵۰ بین  در  ووشو  هیئت  زنجان، 
نخست را به لحاظ قهرمانی از آن خود کرده است. در سطح 

کشور نیز جزو ۳ هیئت برتر بودیم. در عرصه قهرمانی همیشه 
۲ قهرمان ملی داشتیم عالوه بر آن مربیان زنجانی رشته ووشو 
نیز در ترکیب تیم ملی حضور داشته اند. این موارد گفته شده 
دارایی فنی هیئت ووشوی استان زنجان در این مدت بوده است 
که به ان افتخار می کنیم. البته قطعا نقاط ضعف و مشکالتی 
نیز در عملکرد داشته و داریم که با همراهی تمامی دلسوزان و 
صاحبنظران باید رفع شود. رئیس سابق هیئت ووشوی استان 
زنجان از مسئوالن هیئت ووشوی استان زنجان )فعلی و سال های 
آتی( تقاضا می کند تا برای صاحب صندلی ریاست هیئت به هیچ 
عنوان شعار نداده و برای کسب رای اکثریت به دنبال حرف های 
پوپولیستی نباشند. بلکه با برنامه ریزی دقیق با قابلیت اجرایی 
وارد گود شوند. موحدنیا با اشاره به جایگاه زنجان در ووشوی 
قهرمانی ابراز امیدواری می کند تا این استان با کمک ورزشی ها 
و مسئوالن ذیربط در ورزش همگانی، سفیران سالمت و توسعه 
ورزش روستایی و عشایری و غیره تبدیل به قطب شود چرا که 

زنجانی ها استعداد چنین جایگاه هایی را دارند.
 به آینده ووشوی زنجان خوش بین هستم

رئیس سابق هیئت ووشوی استان زنجان با اشاره به خوش بینی 
به آینده ووشوی استان با ریاست علی الماسی )رئیس جدید 
هسئت ووشوی استان( تصریح می کند: ایشان ۴۰ سال است 
در عرصه ورزش حضور دارند، دارای سابقه مدیریتی درخشان 
بوده و ازمدیران سالم استان در سیستم بانکی محسوب می شوند، 
من به آینده ووشوی استان خوش بین هستم و معتقدم ایشان 
با همراهی ارگان های باالدستی که همواره در این مدت حامی 
استان زنجان بودند می تواند موفقیت های قابل قبولی برای زنجان 
از سوی رئیس  بزند. موحدنیا که اسفندماه سال گذشته  رقم 
ریاست  سمت  به  سال  دو  مدت  به  آموزی،  دانش  فدراسیون 
صدای  به  است  شده  منصوب  کشور  مدارس  ووشوی  انجمن 
زنجان می گوید: من با قبول مسئولیت در انجمن ووشوی مدارس 
کشور تصور نمی کنم فرصتی برای حضور در هیئت داشته باشم، 
باید چند روز در هفته در خدمت فدراسیون باشم، معتقدم کسی 
که مدیریت در هیئت را قبول می کند باید برای آن وقت بگذارد 
اگر چنین نباشد قطعا هیئت و رشته ورزشی مربوطه آسیب 
می بیند. من برای هیئت ووشوی استان زنجان و مسئوالن ان 
آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم ووشوی زنجان همیشه در 

جایگاه های ملی و بین المللی بدرخشد.

مهر/ دردی که پرسپولیس را آزار می دهد و امتیازات زیادی را از 
این تیم گرفته، در پیکره استقالل هم جریان دارد و مهاجمانی 
که باید بار اصلی گلزنی تیم را به دوش بکشند، آمار ضعیفی به 

جا گذاشته اند.
با گذشت ۱۹ هفته از رقابتهای لیگ برتر، خط حمله استقالل 
که با حضور ۳ بازیکن پر آوازه شکل گرفته است، کمتر از حد 
انتظار گلزنی کرده تا جایی که هنوز تعداد گل های هیچیک از این 
مهاجمان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکرده و این در حالی 
است که مهاجمان این در اکثر بازی ها به طور کامل بازی کرده اند 
و بیشترین دقایق حضور در میدان را در بین بازیکنان این تیم به 

خود اختصاص داده اند.
استقالل در حالی با این مشکل دست و پنجه نرم می کند که 
اخیر  را دارد و در دیدارهای  رقیب دیرینه اش هم همین درد 
مهاجمانش فرصت های زیادی را از دست داده اند و عملکرد خوبی 

در گلزنی نداشته اند.
 ارسالن مطهری

مطهری بهترین گلزن این فصل آبی پوشان است که در تمام 
دیدارهای این فصل آنها حضور داشته و به جز دو بازی مقابل مس 
رفسنجان و فوالد که به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد، در 

۱۷ بازی دیگر این تیم در ترکیب اصلی قرار داشت.
مجموع دقایق حضور مطهری در میدان ۱۵۰۸ دقیقه است و از 
این نظر بعد از قایدی پرکارترین بازیکن فصل آبیها بوده است. 
مطهری که فصل گذشته در یک نیم فصل )دوم( ۵ گل برای این 
تیم به ثمر رساند و مجموع گل های زده اش فصل گذشته اش ۱۰ 
گل بود، در این فصل به ازای هر ۳۰۱ دقیقه بازی یک گل به ثمر 

رسانده که این نمی تواند آمار قابل توجهی برای او باشد.
 مهدی قایدی

این مهاجم بوشهری و ملی پوش که بهترین سالهای فوتبالش را 
سپری می کند، فصل گذشته را با ۱۰ گل و ۱۰ پاس گل به اتمام 
رساند تا بهترین بازیکن فصل در فاز تهاجمی باشد. قایدی که 
دارای رکورد بیشترین دقایق حضور در ترکیب آبی پوشان تا پایان 
هفته نوزدهم است، با اینکه در بحث پاس گل همچنان موفق عمل 
کرده و با ۶ پاس گل بهترین بازیکن لیگ در این آیتم است، اما 
در گلزنی توفیق فصل گذشته را نداشته و با ۴ گل بعد از ارسالن 
مطهری و در کنار وریا غفوری دومین گلزن برتر آبی پوشان است.
قایدی نیز در تمام ۱۹ دیدار آبی پوشان حضور داشته و به جز دو 
بازی مقابل ذوب آهن و پیکان که به عنوان بازیکن جانشین به 
میدان رفت، در سایر دیدارها در ترکیب اولیه قرار داشت. وی در 
این ۱۹ بازی ۱۵۰۷ دقیقه در میدان حضور داشته است و به ازای 

هر ۳۷۷ دقیقه یک گل به ثمر رسانده است.
قایدی همچنان با ۴ گل، ۶ پاس گل و گرفتن ۲ پنالتی )یکی 
منجر به گل( ارزشمندترین بازیکن این فصل آبی پوشان در فاز 
تهاجمی است و به تنهایی روی ۱۱ گل از ۲۲ گل آبی پوشان 
تاثیر مستقیم داشته است؛ وی در هر ۱۳۷ دقیقه یا یک گل 
برای استقالل زده، یا یک پاس گل داده و یا یک پنالتی منجر 

به گل گرفته است.
 شیخ دیاباته

بهترین تحلیل را در مورد آقای گل فصل گذشته، آقای گل سابق 
استقالل و بهترین گلزن همه ادوار لیگ برتر که به تنهایی با ۳ بار 
آقای گل شدن در لیگ برتر چهره شاخص این مسابقات بود، انجام 
داد. رضا عنایتی در مورد دیاباته گفت: »این شیخ، شیخ پارسال 

نیست و با روزهای آرمانی اش فاصله دارد«.
دیاباته که فصل گذشته با ۱۵ گل آقای گل لیگ برتر شد و در بین 
هواداران استقالل هم از محبوبیت خاصی برخوردار است، در پایان 

هفته نوزدهم بیشتر از ۲ گل به ثمر نرسانده و جالب اینجاست که 
او هر دو گل را در یک بازی زده است.

مهاجم مالیایی آبی پوشان بازی های زیادی به خصوص در اوایل 
فصل را به دلیل مصدومیت از دست داد، اما باز هم او با احتساب 
حضور در ۱۰ بازی، تعداد قابل مالحظه ای گل به ثمر نرسانده 

است.
او به  جمع دقایق حضور دیاباته در میدان ۵۳۴ دقیقه است و 
ازای هر ۲۶۷ دقیقه بازی یک بار گلزنی کرده است که این نشان 
می دهد او به لحاظ تعداد گل در مقایسه با تعداد بازی، عملکرد 

بهتری از قایدی و مطهری داشته است.
 مشکل از کجاست؟

استقالل در پایان هفته نوزدهم تنها ۲۲ گل به ثمر رسانده که این 
تعداد گل برای تیمی که داعیه قهرمانی در سر دارد آمار خوبی 
نیست. در لیگ کم گل ایران همین تیم استقالل که معدل ۱/۱ 
گل به ازای هر بازی دارد، سومین خط حمله برتر مسابقات را دارد. 
اما فاصله این تیم سوم تا تیم اول که سپاهان باشد، ۱۳ گل است.
آبی ها در حالی ۲۲ بار موفق به گلزنی شده اند که مهاجمان این 
تیم در مجموع ۱۱ گل )نیمی از گل های این تیم( را به ثمر رسانده 

و ۱۱ گل دیگر توسط مدافعان و هافبک ها به ثمر رسیده است.
اما اینجا سئوال پیش می آید که آیا مهاجمان استقالل کارایی شان 
دچار خلل شده و فرصت سوزی می کنند، یا مسائل دیگری روی 

عملکرد آنها تاثیر گذار است.
و مدرس  استقالل  سابق  مربی  اقبالی  این خصوص مسعود  در 
این  در  استقالل  مهاجمان  می گوید:  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فصل مثل گذشته تغذیه نمی شوند و تعدادی از گل هایی که آنها 
به ثمر رسانده اند یا حاصل ضربات ایستگاهی بوده؛ و یا مهاجمان 
خودشان برای خودشان فرصت سازی کرده اند که به عنوان نمونه 

به گل دقیقه یک مطهری در دربی اشاره می کنم.
گودرز حبیبی یکی از پیشکسوتان استقالل که در دهه پنجاه 
بازی های زیادی برای این تیم انجام داده مهم ترین مشکل کم گل 
زدن مهاجمان و مجموعه این تیم را به عدم خالقیت در خط میانی 

و عدم تنوع در نوع حمالت می داند.
حبیبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: خط میانی استقالل 
همیشه از هافبک های خالق و طراحی سود می برده که کارگردانی 
حمالت این تیم را بر عهده داشتند. این هافبک ها یا پشت مهاجم 
بازی می کردند و یا کار بازی سازی را از عقب میدان انجام می دادند. 
ابراهیمی، سرور  امید  کریمی،  علی  نکونام،  اکبری، جواد  یداهلل 
جباروف، مجتبی جباری، فابیو جانواریو و... را می توان مصداق بارز 
این هافبک ها دانست. در این فصل فقدان چنین بازیکن طراحی 

در خط میانی استقالل کاماًل مشهود است.
 مقایسه با فصل گذشته

آبی پوشان فصل گذشته را با آندره استراماچونی آغاز کردند که 
او پایه یک تیم کاماًل تهاجمی را گذاشت و بعد از جدایی وی، در 
نیم فصل دوم فرهاد مجیدی مسئولیت هدایت این تیم را پذیرفت.
سازمان دفاعی استقالل در فصل گذشته خیلی موفق نبود و با 
۳۱ گل خورده در ۳۰ بازی آمار خوبی نداشتند و حتی از تیم 
پارس جنوبی که به لیگ یک سقوط کردند بیشتر گل خوردند؛ 
اما با این حال آنها با ۵۵ گل تهاجمی ترین تیم فصل شدند و حتی 
از پرسپولیس که قهرمان مسابقات شد، ۹ بار بیشتر گلزنی کرده 
با اینکه مهدی قایدی در فصل گذشته با ۱۰ پاس گل  بودند. 
بهترین گلساز تیمش شد، اما از نقش بازی سازی بازیکنی مثل 
علی کریمی به هیچ وجه نمی توان گذشت. بازیکنی که کارگردان 
اصلی آبی ها در مرکز میدان بود و خال بازیکنی نظیر او در این 

فصل کاماًل مشهود است.

ایرنا / تیم ملی فوتبال ایران تاکنون کاپیتان های زیادی را به خود 
دیده که بی شک زنده یاد سیروس قایقران یکی از پر ابهت ترین 
کاپیتان های تاریخ تیم ملی و یکی از اسطوره های به یادماندنی 
فوتبال ایران و گیالن است. تیم ملی فوتبال ایران  از زمان تاسیس 
تاکنون بازیکنان ارزنده زیادی را به خود دیده که تعدادی از آنان نیز 
افتخار بستن بازوبند کاپیتانی را داشتند که در بین آنان نیز، چهره 
های ماندگار و فراموش نشدنی وجود دارد. یکی از این چهره های 
ماندگار فوتبال ملی و همچنین فوتبال گیالن، سیروس قایقران 
است .  قایقران زمانی که در میانه میدان حضور می یافت، کمتر 
بازیکنی یارای برابری با وی را داشت و این بازیکن ارزنده ، یکی 
از نقاط قوت تیمش و همچنین نقطه اتکای سایر بازیکنان بود که 

به پشتوانه وی ، دیگر بازیکنان می توانستند با خیالی آسوده تر 
به بازی بپردازند چون در میانه میدان، رهبری پرابهت همچون 
سیروس قایقران حضور داشت. در برهه ای که پوشیدن پیراهن 
تیم ملی برای بازیکنان زبده شهرستانی بسیار سخت و دشوار بود 
و حتی مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند،  قایقران  با خالقیت ها و 
مهارت های خود به کاپیتانی تیم ملی رسید و بازی های درخشان 
از خود برجای گذاشت. سیروس قایقران در اول  و ماندگاری را 
بهمن ماه سال ۱۳۴۰ در محله کلویر بندر انزلی چشم به جهان 
گشود و از همان ابتدای کودکی به فوتبال در زمین های خاکی 
کلویر روی آورد و با استعداد درخشانش به عضویت تیم فوتبال 
منتخب آموزشگاه ها درآمد. قایقران در سن ۱۶ سالگی در سال 

۱۳۵۶ موفق شد به عنوان یکی از مهره های اصلی در تیم  های 
نوجوانان و جوانان ملوان استعدادهای خود را به نمایش بگذارد و با 
مهارت های منحصر به  فردش ملوان را به رتبه قهرمانی باشگاه  های 
گیالن رساند. وی در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ نقش مهمی در تیم 
ملوان و فوتبال گیالن داشت که از جمله کارهای مهم او در زمین 
فوتبال در آن دوران، می توان به دو گلی که در مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی وارد دروازه پرسپولیس کرد یا گل زیبایی که وارد دروازه 

تیم منتخب مازندران کرد، اشاره نمود.
البته پس از پیروزی ملوان برابر تیم پرسپولیس و صعود به فینال 
جام حذفی ، یکی از روزنامه های پرتیراژ کشور با تیتر " عجب 
قایقرانی دارد این ملوان" به بازی ملوان و پرسپولیس اشاره کرد 

که این تیتر از نظر قایقران، بهترین مطلب در مورد وی بوده است.
قایقران در سال ۱۳۶۳ به تیم ملی دعوت شد و در سال ۱۳۶۶ 
تنها فوتبالیست شهرستانی بود که دهداری بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی ایران را به بازوی او بست و در سال ۱۳۶۷ در مسابقات فوتبال 
جام آسیا در قطر، تیم ملی ایران با رهبری سیروس به مقام سومی 
دست یافت و در سال ۱۳۶۹ تیم ایران را با گل   های او پس از ۲۰ 

سال به قهرمانی در بازی های آسیایی رسید.
سیروس قایقران سپس به تیم االتحاد قطر )الغرافه فعلی( پیوست و 
بعد از مدتی بازی در قطر، دوباره به تیم اول خود، ملوان بندرانزلی 
پیوست و با این تیم قهرمان جام حذفی ایران و راهی مسابقات 

قهرمانی باشگاه های آسیا شد.

رئیس سابق هیئت ووشوی استان زنجان پس از ۱۶ سال کناره گیری کرد:

موحدنیا: نمی خواستم بدهی ها را بگذارم و بروم

 مهاجمان آبی و عملکرد ضعیف در گلزنی
درد مشترک استقالل و پرسپولیس

قایقران محبوب و مقتدر فوتبال ایران

۵0 هزار دالر پاداش هر پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا

درآمد میلیاردی بازیکنان از تبلیغات
 بی بهره ماندن باشگاه ها

ایسنا/ طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هر پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا ۵۰ هزار دالر به تیم 
ها پاداش داده می شود.

به نقل از الغد، لیگ قهرمانان آسیا می تواند درآمدزایی باالیی برای تیم ها داشته باشد و آنها را از بحران 
مالی خارج کند.

طبق اعالم AFC در فصل پیش روی لیگ قهرمانان آسیا برای هر پیروزی ۵۰ هزار دالر به حساب تیم های 
برنده واریز می شود این درحالی است که تساوی تنها ۱۰ هزار دالر نصیب تیم ها می کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین به هر تیمی ۱۵۰ هزار دالر برای اسکان و دیگر هزینه ها پرداخت خواهد 
کرد.

ایسنا/ با وجود اینکه بازیکنان قراردادهای میلیاردی با باشگاه ها منعقد می کنند، اما در کنار 
فوتبال درآمد بسیار باالیی از تبلیغتن دارند و در این بین باشگاه ها از این درآمدها بی بهره 

مانده اند.
تیم های  اعضای  با  میلیاردی  قراردادهای  مالی  با وجود مشکالت  باشگاه ها  که  روزگاری  در 
فوتبالشان منعقد می کنند، بازیکنان و مربیان که به واسطه همین باشگاه ها شناخته شده اند، 
با استفاده از پلتفرم های فضای مجازی، فعالیت های تبلیغاتی می کنند از این راه پول خوبی به 

جیب می زنند اما باشگاه ها در عمل عایدی از این درآمد میلیاردی ندارند.
اگر تعدادی از فوتبالیست ها را در اینستاگرام دنبال کنید، در کنار تصاویر این بازیکنان، هر روز 
با تبلیغات گسترده موجه می شوید که انواع اقسام خدمات و پیج های مختلف را تبلیغ می کنند. 
بر اساس روند رایج، هر بازیکن بسته به تعداد دنبال کننده ای که دارد، برای هر استوری بین 
۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می کند که از طرف دیگر برای پست های اینستاگرامی هزینه 
تبلیغات به مراتب بیشتر هم خواهد بود. حال اگر یکی از باشگاه های پر هوادار لیگ را در نظر 
بگیریم که به طور میانگین ۱۸ بازیکن این تیم در طول ماه، هر کدام ۱۰ تبلیغ اینستاگرامی 
جذب کنند، با میانگین قیمت ۲۰ میلیون تومان، این ۱۸ بازیکن مجموعا حدود ۳ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب می کنند اما از این پول، چیزی عاید باشگاه نمی شود.
در قراردادهای بازیکنان اروپایی، معموال بندی در قرارداد گنجانده می شود که بر اساس آن، 
بازیکن مجبور است بخشی از درآمد تبلیغاتی خود را به باشگاه بدهد. این موضوع کمک می کند 
باشگاه عالوه بر کسب درآمد از راه های مختلف، از برند خود که روی سینه بازیکنان نصب 

می شود هم کسب درآمد کنند.
برخی باشگاه های ایرانی نظیر پرسپولیس و استقالل، به واسطه قرادرادی که با کارگزار خود 
دارند، بندی در قراردادها گنجانده شده که به واسطه آن، بازیکنان از انجام فعالیت های تبلیغاتی 
شخصی در اینستاگرام محروم شوند تا همه امور تبلیغات در اختیار باشگاه و کارگزار باشد اما از 
آنجایی که این باشگاه ها معموال به تعهدات مالی خود عمل نمی کنند، برایشان سخت می شود 

که بندهای دیگر قرارداد نظیر اجرا کردن محدودیت تبلیغاتی را اجرایی کنند.
نظارتی  عمال  که  داشت  توجه  باید  بازیکنان،  اینستاگرامی  تبلیغات  درآمدی  بحث  کنار  در 
روی فعالیت تبلیغاتی بازیکنان نیست که دقیقا چه نوع خدمات و برندی را تبلیغ می کنند. 
به طور مثال اگر قرار باشد برندی در یک سایت معتبر به تبلیغ بپردازد، باید مجوزهای الزم 
را دریافت کرده  باشد که تبلیغ مذکور موجب فریب و یا کاله برداری نشود اما در عمل نظارتی 
روی بازیکنان نیست در این زمینه مراقبت کنند تا مشکلی برایشان ایجاد نشود و باشگاه هم 

متضرر نگردد.
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شركت تعاونی تولیدی و توزيعی شهر ياوران آگهی مزایده

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی شهر یاوران 

در نظر دارد زمین زراعی » دارای آب « به میزان پنج هکتار واقع در اراضی زراعی 
سهرین را با یک حلقه چاه برای یک فصل کاشت و برداشت بصورت اجاره واگذار 
نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید جهت ارائه پیشنهادات 
خود و اخذ اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته کاری به دفتر 
شرکت واقع در میدان قائم ساختمان قائم طبقه چهارم واحد 405 مراجعه فرمایند.

نوبت  سوم

چالش های آمریکا و غرب باسند تهران و پکن

وزیر دفاع:

ریشه تهدیدهای منطقه دخالت های فرامنطقه ای است

تهران و پکن چالش های  امضا شده میان  مهر/ سند همکاری 
عدیده ای را برای آمریکا و متحدان غربی آن در عرصه جهانی 
ایجاد و کمپین فشار حداکثری علیه ایران را با ناکامی مواجه 
کرده است. سفر هفته گذشته »وانگ ئی« وزیر خارجه چین به 
ایران و امضای سند همکاری استراتژیک میان تهران و پکن، یکی 
از بزرگترین تحوالت مهم غرب آسیا در سال ۲۰۲۱ محسوب 
بندهای مذکور  می شود؛ سندی که در صورت عملیاتی شدن 
زیادی  حد  تا  را  منطقه  ژئواستراتژیک  نقشه  می تواند  آن،  در 

دستخوش تغییر و چرخش به سود شرق قرار دهد.
 یک کمربند – یک راه، در صدر سند همکاری

شاید مهمترین بخش از سند همکاری امضا شده میان ایران و 
چین، توافق دو کشور در خصوص عبور شاخه ای از یک کمربند – 
یک راه یا همان جاده ابریشم جدید از خاک ایران باشد. اساساً این 
مسیر در دو بخش از خاک ایران عبور خواهد کرد که عبارتند از 
مسیرهای ترکمنستان به سرخس و اینچه برون و راه آهن زاهدان 
- تفتان – کویته که از خاک پاکستان عبور کرده و به سمت 
ترکیه و نهایتاً اروپا رهسپار خواهد شد. رقابت دو کشور هند و 
چین در دریافت حق دسترسی به مسیرهای ایران به دلیل امنیت 
باال، کوتاه تر بودن و دسترسی کشورمان به اروپا )از طریق ترکیه(، 
روسیه و آسیای میانه )از طریق دریای خزر و شاخه شرقی کریدور 
شمال - جنوب( طی یک سال اخیر قوت ویژه ای یافته است. این 
رقابت با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا و امید طرف هندی 
برای بازگشت آمریکا به برجام و نهایتاً آزاد شدن دست شرکای 
واشنگتن مانند هند برای دسترسی مجدد به مسیرهای ترانزیتی 
ایران، جان تازه ای به خود گرفته است. اما آنچه مسلم است اینکه 
دولت بایدن بر خالف انتظار شرکای آمریکا، در بازگشت به برجام، 
به طمع گرفتن امتیازات بیشتر از ایران، بیش از حد ممکن تعلل 
کرد و نهایتاً امضای تفاهمنامه همکاری استراتژیک ایران و چین 
که از سال ۲۰۱۶ مذاکرات مربوط به آن میان دو طرف آغاز شده 
بود، نهایی شده و بسیاری از فرصت های آمریکا و شرکای تجاری 
این کشور در خصوص امکان توسعه همکاری با ایران از دست 
رفت. این در حالیست که ایاالت متحده، تا پیش از امضای این 
سند همکاری، همچنان فرصت بهره برداری از فرصت های برجام 
و توافق تاریخی حاصل شده با ایران پس از انقالب اسالمی را در 

اختیار داشت اما از چنین فرصتی استفاده نکرد.
البته ضرر آمریکا و هند به همین جا ختم نشده و در صورت تعلل 
طرف هندی برای از سرگیری هر چه سریع تر ادامه ساخت بندر 
چابهار که مدتها به بهانه تحریم های آمریکا علیه ایران، آن را 
رها کرده بود، با استناد به یکی از بندهای تفاهمنامه با عنوان 
تکمیل راه آهن زاهدان توسط پیمانکار چینی، بهره برداری از 
فرصتهای این بندر شامل حال طرف چینی خواهد شد و سال ها 

تالش هندی ها برای بهره برداری ترانزیتی از این بندر از بین 
خواهد رفت.

 افزایش قدرت ایران در چانه زنی های مربوط به برجام
امضای تفاهمنامه همکاری استراتژیک میان ایران و چین، بدون 
شک بیش از هر زمان دیگری امکان دستیابی به توافق با ایران بر 
سر موضوع برجام را دچار مشکل خواهد ساخت و ایران را تا حد 
قابل توجهی از تنگنای ایجاد شده ناشی از تحریم های حداکثری 
آمریکا و شرکای واشنگتن خارج خواهد ساخت. در نتیجه حصول 
برای  شد.  خواهد  مشکل  پیش  از  بیش  اکنون  ایران  با  توافق 
اثبات این مدعا می توان به اعالم آمادگی صریح آمریکایی ها برای 
شرکت در نشست برجام و پیشنهاد بازگشت قدم به قدم به توافق 
هسته ای با ایران اشاره کرد که پس از امضای تفاهمنامه میان 
ایران و چین با شدت و قوت از سوی واشنگتن مطرح شد که 
البته با پاسخ منفی ایران مواجه شد؛ درخواستی که شاید تا پیش 
از امضای سند همکاری میان تهران و پکن، دستکم امکان بررسی 
توسط تهران را داشت؛ ولی اکنون ایران نیازی به چنین بازگشتی 

ندیده و به صراحت پاسخ منفی به پیشنهاد آمریکا داده است.
است  از جمله چالش های جدید  نیز  موضوع  این  در حقیقت، 
که پکن در راستای سیاست تقابل با آمریکا برای این کشور و 
متحدین اروپایی واشنگتن ایجاد کرده است. در همین راستا، طی 
روزهای اخیر نیز خبرهایی از امکان امضای موافقتنامه تجاری 
میان چین و کره شمالی نیز مطرح شده که در صورت عملیاتی 
شدن چنین توافقی، کار آمریکا بیش از پیش مشکل خواهد شد 

بایدن، سخت ترین سال های ممکن در  و سال های پیش روی 
سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.

 احتمال از دست دادن تنها مسیر دستیابی زمینی 
به افغانستان

از جمله ضررهای تحمیل شده ناشی از سند همکاری ایران و 
چین به آمریکا و شرکای تجاری واشنگتن مانند هند و همچنین 
به  چابهار  بندر  ساخت های  زیر  ساخت  ادامه  واگذاری  امکان 
چین، امکان از دست دادن این بندر و راه آهن چابهار - زاهدان 
به عنوان تنها مسیر زمینی دستیابی به خاک افغانستان برای 
متحدین آمریکا است؛ بندری که به دلیل درخواست های طرف 
هندی از واشنگتن در تمام طول دوران تحریم و کمپین فشار 
حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران، از تحریم های ایاالت متحده 
معاف بوده و اکنون امکان واگذاری امتیاز بهره برداری آن به چین 
و کنار گذاشته شدن هند بیش از هر زمان دیگری وجود دارد. در 
حقیقت این خطر ایجاد شده، ناشی از سیاست خارجی ناموفق و 
غیر منطقی آمریکا علیه ایران بوده که تمامی سرمایه گذاری های 

شرکای خود مانند هند را نیز به خطر انداخته است.
 سیاست خارجی آمریکا و فرصت های

 از دست رفته اروپایی ها
بسیاری از صنایع ایران به ویژه در بخش صنایع سنگین، به صورت 
سنتی و از دیرباز تا حد زیادی به کشورهای اروپایی وابسته بود 
که از جمله مهمترین آنها صنعت خودرو سازی است. با پیوستن 
تروئیکای اروپایی به کمپین فشار حداکثری آمریکا علیه ایران 

و خروج کامل از بخش های مختلف صنایع ایران، از نفت و گاز 
گرفته تا خودرو سازی و لوازم خانگی، بازار ایران در این بخش ها 
با مشکالت زیادی مواجه شد که حاصل اشتباهات محاسباتی 
بسیاری از شرکت های داخلی حتی دولتی در اتکای محض به 
زیرساخت های اروپایی و در نظر نگرفتن جدی گزینه های دیگر 
در سال های پس از انقالب بود. اما بر اساس سند امضا شده و در 
صورت عملیاتی شدن بندهای آن )در قالب قرارداد(، چین در 
تمامی این بخش ها وارد خواهد شد و بازار بکر ناشی از سال ها 
تحریم های غرب علیه ایران را در دست خواهد گرفت. تنها با 
حسابی سر انگشتی می توان میزان عایدات چنین بازاری را برای 
از دست  اروپایی در پی  البته ضرر شرکت های  و  طرف چینی 
دادن آن را محاسبه کرد. این ضرر زمانی برای کشورهای اروپایی 
سنگین تر خواهد شد که با گذشت بیش از یک سال از درگیری 
قاره سبز و کشورهای صنعتی آن با بحران کرونا و رکود اقتصادی 
ناشی از آن، بازاری مانند ایران می توانست مانند نوش دارویی 
برای بسیاری از کارخانجات در معرض ورشکستگی اروپا عمل 
کند که به دلیل وابستگی بیش از حد اروپا به سیاست خارجی 
آمریکا و عدم توانایی سه قدرت اروپایی امضا کننده برجام در 
حفظ عملیاتی توافق هسته ای با تهران و منتفع ساختن ایران از 
عایدات برجام، این بازار بزرگ را به سادگی به چین واگذار کرده 
تا بار دیگر چوب پیروی چشم و گوش بسته و محض از سیاست 
خارجی آمریکا و عدم استقالل از تصمیمات واشنگتن را در برابر 
چین متحمل شود؛ نکته ای که »جوزف بورل« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز بارها بر آن تاکید کرده و از رفتار اروپا در 
برابر ایران و کوتاهی در تعهدات خود در برابر کشورمان به شدت 

انتقاد کرده است.
 آسیب به اعتبار بین المللی واشنگتن

با نگاهی اجمالی به موارد مذکور به سادگی به این نتیجه می رسیم 
که علیرغم هزینه های گزاف آمریکا برای راه اندازی کمپین فشار 
حداکثری علیه تهران، نهایتاً این پکن بود که با تهران به توافق 
رسیده و برنده سال ها تنش میان غرب و ایران شد. شاید بتوان 
اذعان کرد که تفاهمنامه امضا شده میان تهران و پکن، حتی در 
صورت عملیاتی نشدن کامل، از جمله بزرگترین ضربات سنگین 
وارد آمده پکن بر پیکر سیاست خارجی آمریکا بود. در حقیقت 
تنها امضای این تفاهمنامه حتی بر روی کاغذ و تا همین مرحله 
فعلی، به تنهایی ضربه محکمی به اعتبار بین المللی آمریکا وارد 
کرده و مایه بی اعتباری سیاست خارجی این کشور نزد شرکا و 
هم پیمانانی شد که سال ها از سیاست خارجی واشنگتن تبعیت 
کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخی منطقی از کاخ سفید در 
خصوص توجیه چرایی امضای سند تفاهمنامه همکاری امضا شده 

میان ایران و چین هستند.

وزیر دفاع گفت: دو کشور ایران و تاجیکستان در تهدید تروریسم 
با این تهدید روبروست و هر دو  البته کل منطقه ما  هستند، 
کشور مخالف این نوع تهدیدات هستند که عمدتاً ریشه آن در 

دخالتهای فرامنطقه ای ست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی در پایان دومین 
جمهوری  و  ایران  دفاع  وزرای  میان  جانبه  دو  مذاکرات  دوره 
تاجیکستان در جمع خبرنگاران،گفت: خوشحالم که در ابتدای 
سال ۱۴۰۰ میزبان وزیر محترم دفاع تاجیکستان و هیئت محترم 
همراه او در تهران بودیم و در سه روزی که هیئت تاجیک در 

تهران بودند دو دور مذاکره انجام شد.
با  متناسب  را  مختلفی  بازدیدهای  روز  این سه  در  افزود:  وی 
خواست هیئت تاجیکستان تدارک دیده بودیم که انجام شد و در 

نهایت صورت جلسه این مذاکرات امروز امضا شد .
 وزیر دفاع گفت: در مذاکراتی که با وزیر دفاع تاجیکستان در این 
سه روز داشتیم و همچنین مذاکرات که سرلشکر باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح با طرف تاجیکی داشتند موضوعات 
مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد بررسی و گفتگو 
قرار گرفت، همچنین سوابق همکاری ها میان دو کشور نیز مرور 
شد و البته مشکالت پیش روی گسترش همکاری ها بررسی و 
خوشبختانه به تفاهمات خوبی برای گسترش و استمرار همکاری 

ها رسیدیم.
امیر حاتمی تصریح کرد: دو کشور ایران و تاجیکستان مشترکات 
تاریخی، فرهنگی ، دینی و به ویژه تمدنی و زبانی ویژه ای با هم 
دارند از این رو زمینه های بسیار خوبی برای گسترش همکاری ها 
در همه حوزه ها به خصوص در حوزه های امنیتی و دفاعی میان 

دو کشور وجود دارد.
وی با اشاره به روابط خوب میان دو کشور ایران و تاجیکستان 
در گذشته، اظهار داشت: همکاری های دو جانبه میان دو کشور 
با یک وقفه مواجه شده بود که امروز تصمیم گرفتیم یک شروع 
مجددی را به برای همکاری ها داشته باشیم به همین دلیل 
ها  هیئت  این  که  شد  خواهد  تبادل  کارشناسی  های  هیئت 
صحبت و تبادل نظر خواهند داشت و زمینه های همکاری را به 

طور کامل فراهم خواهند کرد.
وزیر دفاع با اشاره به تهدیدات مشترک دو کشور،تصریح کرد: 
دو کشور ایران و تاجیکستان در تهدید تروریسم هستند، البته 
کل منطقه ما با این تهدید روبروست و هر دو کشور مخالف 
این نوع تهدیدات هستند که عمدتاً ریشه آن در دخالت های 

فرامنطقه ای است.
امیر حاتمی افزود: امیدواریم این شروعی که در آغاز سال ۱۴۰۰ 
وهمزمان با آغاز بهار است یک شروع بسیار خوب برای دو کشور 
در جهت ارتقاء امنیت منطقه باشد و در نهایت رفاه، آسایش و 

آرامش دو ملت ایران و تاجیکستان را فراهم کند.
این  در  نیز   تاجیکستان  دفاع  وزیر  میرزا«  سپهبد »شیرعلی 
نشست خبری مشترک،  طی سخنانی با تقدیر از مهمان نوازی 
پشتیبانی  و  دفاع  محترم  وزیر  از  داشت:  اظهار  ایران،  طرف 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران برای دعوت و انجام این 
سفر به سرزمین قدیمی ایران و مهمان نوازی شان تشکر می 

کنم.
وی افزود: سفر رسمی من و هیئت همراه از جمهوری تاجیکستان 
به ایران در روزهایی است که ملت های دو کشور نوروز را جشن 

گرفته اند، به همین دلیل با استفاده از این فرصت میخواهم عید 
نوروز را به ملت ایران تبریک بگویم.

وزیر دفاع تاجیکستان با اشاره به روند مذکرات انجام شده در 
سه روز سفر به تهران ، اظهار داشت: در این سه روز دیدار و 
مذاکرات خوبی با وزیر دفاع ایران داشتیم و از نزدیک با بخشی 
از دستاوردها و توانمندی های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران آشنا شدیم.
شیرعلی میرزا بحث و گفتگو در خصوص امنیت منطقه ای و بین 
المللی و همچنین تهدیدات مشترک را از جمله محورهای گفتگو 
با وزیر دفاع ایران اعالم و بیان کرد: ما افزایش امنیت و مقابله 

با گروه های تروریستی در منطقه را در گرو گسترش همکاری 
منطقه ای می دانیم، همچنین معتقدیم همکاری میان دو کشور 

می تواند به امنیت دو کشور کمک کند.
وی گفت: از همتای خود جناب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح ایران دعوت کردم که در فرصتی مناسب سفری 
رسمی به جمهوری تاجیکستان داشته باشند و امیدواریم ادامه 
مذاکرات میان هیئت های تخصصی دو کشور به افزایش همکاری 

ها در جهت تامین امنیت دوجانبه و منطقه ای بینجامد.
گفتنی است، در پایان این مذاکرات تفاهم نامه همکاری نیز بین 

طرفین به امضا رسید.
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سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با بیان اینکه "روند مذاکرات در وین پیچیده و دشوار خواهد بود"، مدعی 
شد که کشورش آماده برداشتن تحریم های ناسازگار با برجام است.

به گزارش ایسنا، ند پرایس سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به 
سوالی درباره روند مذاکرات وین گفت که اکنون ابتدای راه است و نمی توان به این زودی ارزیابی کرد که چه 
اتفاقی خواهد افتاد. ما تنها می دانیم که مسیری طوالنی پیش رو داریم که به دالیل زیادی دشوار خواهد بود.
بنا بر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، پرایس در ادامه گفت: این صحبت ها غیرمستقیم است 
و در نتیجه، این شرایط می تواند دست و پا گیر باشد. روند سختی خواهد بود زیرا اینها مسائل بسیار فنی 
و پیچیده ای هستند. این یک مذاکرات استراتژیک نیست، هرچند تا حد زیادی نقطه پایانی استراتژیک آن 
روشن است که ما آن را پایبندی در برابر پایبندی نامیده ایم. این امر، دشوار خواهد بود زیرا بی اعتمادی 
نسبتاً زیادی میان ایاالت متحده و ایران وجود دارد که به وقایع سال های اخیر و نیز تاریخ نسبتا طوالنی بین 

دو کشور ما و  بین ایران و جامعه جهانی بازمی گردد.
وی افزود: هیچ یک از این موارد چیزی نیست که ما به طور بالقوه نتوانیم بر آن غلبه کنیم اما چالش هایی 
پیش رو وجود دارد. با این حال، ما همچنان بر این باوریم که این نشست ها سازنده است. زیرا درک بهتری 
از تفکر ایران به ما ارائه می دهد و ما امیدواریم که تهران نیز با درک بهتری از آنچه ما می توانیم انجام دهیم، 
این دور از مذاکرات را ترک کند. تیم آمریکا در وین با متحدان اروپایی و همچنین با شرکای روسی و چینی 
رایزنی کرده است. آنها به نوبه خود با هیئت ایرانی دیدار کرده اند. بنابراین، ما توانسته ایم درباره موقعیت 
ایران بیشتر بشنویم. ایران هم با توجه به اینکه شرکای ما به نوبه خود موقعیت ما را به ایرانیان انتقال داده اند، 

بیشتر از ما شنیده اند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی آمریکا تصریح کرد که نشست وین برای چگونگی ازسرگیری برجام از سوی 
ایران و کاهش تحریم ها در پیروی ما از برجام است و مدعی شد: ما آماده هستیم تا گام های الزم برای 
بازگشت به پایبندی به برجام را، از جمله از طریق لغو تحریم های ناسازگار با برجام برداریم. من در موقعیتی 
نیستم که بتوانم جزئیات آنچه ممکن است باشد را ارائه دهم اما دقیقاً به همین دلیل است که توافق کرده 

ایم در دیپلماسی شرکت کنیم. ماهیت دقیق هرگونه تحریم، موضوع دیپلماسی است.
وی در ادامه تاکید کرد: اما باید این مطلب را بیان کنم که ما هیچ رفتار یا اقدام یک جانبه ای برای هر نوع 

تحریک ایران برای بازگشت به میز مذاکره یا موقعیت بهتر در آن انجام نمی دهیم و نخواهیم داد.
پرایس همچنین در پاسخ به سوالی درباره تحریم هایی که به بهانه هایی همچون مبارزه با تروریسم علیه 
ایران اعمال شده اند، مدعی شد که این دولت متعهد است در بسیاری از موارد با متحدان و شرکای خود 
همکاری کند تا ایران را نسبت به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و برنامه موشک های بالستیک 

پاسخگو نگهدارد.
وی در ادامه این ادعاهای خود گفت: دقیقا به همین دلیل است که استراتژی ما بازگشت متقابل به برجام را 
ضروری اما ناکافی می داند، چراکه ما نه تنها به دنبال یک توافق طوالنی تر و مستحکم هستیم، بلکه در بلند 

مدت با همکاری با شرکای منطقه به دنبال توافقنامه های بعدی برای رسیدگی به این موضوعات هستیم.
این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد که وقتی صحبت از تحریم می شود، کشورش آماده است تا اقدامات الزم 

برای بازگشت به مطابقت با برجام، از جمله با لغو تحریم های ناسازگار با توافق را انجام دهد.
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وزارت خارجه آمریکا:

 آماده برداشتن تحریم های ناسازگار با برجام هستیم
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