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استاندار زنجان:
۶۰ واحد غیرفعال در استان زنجان 

به چرخه تولید برگشت 
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فرنشین تامین اجتماعی استان خبر داد؛
پرداخت عیدی ۵۰ هزارو ۹۶۱ مستمری بگیر 
تامین اجتماعی زنجان

2

 صد و بیستمین یارانه نقدی در روزهای 
آینــده بار دیگر با همان مبلــغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومــان به حســاب خانوارها واریز می شــود، 
آنچــه که مجلس دربــاره افزایش چند برابری 
یارانه نقدی در ســال آینده پیش بینی کرده بود 
با رد کلیات الیحه بودجه فعال منتفی اســت و 
مشخص نیست که با اصالح الیحه و مصوبات 
جدید چه اقدامی در رابطــه با نحوه  پرداخت 

یارانه نقدی صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، ساعت ۲۴ روز بیستم بهمن ماه 
)دوشــنبه( پرداخت یارانه نقدی به حســاب 
سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر انجام خواهد 
شــد. این روال تکراری از ۱۰ ســال پیش در 
دستور کار دولت ها بوده و مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان تغییری نکرده اســت. از سویی با وجود 
تکالیف قانون بودجه و اختالف نظرها و انتقاداتی 
که در مورد پرداخت همگانی یارانه نقدی وجود 
داشــت هیچ گاه به طور جدی این اصالحات 
صــورت نگرفت و دولت به هــر دلیلی از آن 
عقب نشــینی کرد و همچنان توزیع نقدی برای 

بیش از ۹۵ درصد ایرانی ها ادامه دارد.
مجلس که در ســال های گذشــته بیشــتر از 
منتقدان نحوه پرداخــت یارانه های نقدی  بود 
در ســال کنونــی و در جریان بررســی الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق دست 
به اقداماتی زد که بســیار پرحاشیه پیش رفت. 

برای تصمیم گیری در مــورد ارز ۴۲۰۰ تومان 
به اقالم باقی مانــده دریافت کننده که پنج قلم 
از کاالهای اساســی و نهاده های تولید بود، این 
نرخ و همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز 
را حــذف و ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان را جایگزین 
کرد که با مخالفت هایی از سوی دولت و برخی 

کارشناسان همراه شد.
در نتیجه تغییرات ایجاد شــده، منابع ناشــی از 
هدفمندی یارانه ها از ۲۶۷هزار میلیارد به ۴۲۹ 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ناشــی از 
مصرف فرآورده های نفتی در داخل و افزایش 
صادرات فرآورده ها و مشتقات آن بود، از سویی 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن 
با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی از محل هشــت 
میلیارد دالری که برای تامین کاالی اساســی و 
دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰۶ 
هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شــود که ۷۷ 
هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در 
قالب یارانه های نقدی و ۳۳ هزار میلیار تومان 

آن برای دارو درنظر گرفته شد.
آنچه که برای بازگشت منابع بع مردم پیش بینی 
شد، افزایش پرداخت های نقدی بود ولی نه به 
صورت هدفمند و پوشش آســیب  نیازمندان 
بلکه کل ۷۸ میلیون نفــر یارانه بگیر از نیازمند 
تــا پردرآمد بود؛ به طوری کــه بر پایه مصوبه 
کمیسیون تلفیق ۳۵ میلیون نفر اول بیش از ۱۸۰ 

هزار تومان، حــدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ۱۳۸ 
هــزار تومان یارانه دریافت می کنند و مابقی که 
حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان 

در ماه، یارانه دریافت می کنند.
این مصوبــات از نظر کارشناســان نیز چندان 
پذیرفته شــده نبود چرا که از سویی ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از پنج قلم کاالی اساسی حذف شده بود 
که می توانست در تامین بیشتر کاالهای مورد نیاز 
مردم موثر بــوده و قیمت ها را در بازار افزایش 
دهد ولی توزیع منابع آن تضمین کننده پوشش 

آثار و تبعات آن از کاالهای اساسی نبود.
با این حال آنچه کــه در قالب الیحه بودجه و 
گزارش اصالحی کمیسیون تلفیق برای بررسی 
بــه صحن علنی آمد در همان ابتدا بدون این که 
بررســی در جزئیات صورت بگیرد، از سوی 
نمایندگان مجلس رد شد و مورد موافقت قرار 
نگرفت که البته یکی از محورهای مورد تاکید 
برای رد کلیات همین مصوبه  ارز ۴۲۰۰ و یارانه 

نقدی بود.
اکنون بــا رد کلیات الیحه بودجه قرار اســت 
دولــت بودجه اصالح شــده را ارائه کند و بار 
دیگر مورد بررســی قرار گیــرد که می تواند با 
تغییراتی در بخش های مختلــف به ویژه نرخ 
ارز و یارانــه نقدی همراه باشــد و هیج یک از 
مصوبات اخیر کمیســیون تلفیق در این رابطه 

مطرح و اجرایی نشود.

 فرنشــین آموزش و پرورش اســتان 
زنجان گفت: امســال در راســتای توســعه 
فضاهای آموزشــی جدید، ۱۱ باب مدرسه در 
سطح استان ســاخت و تکمیل شده است که 

همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسند.
حسن مظفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با گرامیداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
شــکوهمند انقالب اســالمی و با اشــاره به 
دستاوردهای دستگاه آموزش و پرورش استان 
در بخش ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی 
افزود: برای ساخت این مدارس، اعتباری بالغ 

بر ۱۹۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال هزینه شده 
است.

وی اضافه کرد: با ســاخت این مدارس، چهار 
هزار مترمربع زیربنای آموزشــی و ۵۰ کالس 
درس به فضاهای آموزشی استان افزوده شده 

است.
مظفری ادامه داد: بر این پایه امســال رشد ۶۰ 
درصدی در ســاخت فضاهای آموزشی استان 
رخ داده است که با توجه به پیگیری های انجام 
شده در سال های آتی نیز رشد چشمگیری در 
زمینه ســاخت مدارس به ویژه در شهر زنجان 

شــاهد خواهیم بــود. وی اظهار داشــت: با 
مشــارکت اداره کل راه و شهرسازی، سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی و اداره کل آموزش و 
پرورش استان مقرر شد ۷۲۰ کالس درس در 

شهر زنجان در مدت سه سال ساخته شود.
فرنشــین آموزش و پرورش اســتان زنجان 
خاطرنشان کرد: طبق برآورد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان، شــهر زنجان تا سال 
۱۴۰۴ به ۷۲۰ کالس درس و در همین راستا 
تا ســال ۱۴۱۰ به ۱۰ هکتار فضای آموزشی 

نیاز دارد.

یارانه ۱۲۰ در راه است
 توقف افزایش چند برابری

۱۱ باب مدرسه در زنجان به بهره برداری می رسد

 افتتاح ۷ هزار میلیارد تومانی رییس جمهور در زنجان
 ۵ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی هزارو ۷۶۸ نفر به دستور دکتر حسن روحانی در استان رسما آغاز به کار کرد

 این طرح ها شامل »مجتمع فوالد البرز ناب آرش«، »مجموعه نورد فوالدکاران افق« و »شرکت تولیدی اطلس جین بافت« در شهرستان ابهر، 
»مجموعه معدنی صنعتی جهان نمو« در شهرستان سلطانیه و »شرکت سپهر پالستیک پدیده« در شهرستان زنجان است  
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:

شاخص های آب و فاضالب استان 
پس از انقالب ایجاد و ارتقا یافته است

فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  خبر داد؛

ثبت 883 اثر میراث ناملموس 
و غیرمنقول تاریخی زنجان 

در آثار ملی
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انگورهای تاکستان در قاب دوربین ناصر محمدی
  دبیر عکس زنگان امروز عکاس برتر نخستین جشنواره ملی عکس تاکستان شد
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 مشــاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی تاکید کرد: اولین مرحله 
در رسیدگی به بنگاه های اقتصادی مشکل دار، 

شناسایی این دسته از بنگاه ها است.
به گزارش زنــگان امروز، کریــم یاوری در 
نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه 
وزارت متبوع در اســتان که در محل اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان تشکیل 
شــد، گفت: اگر قــرار اســت اصالحات و 
تغییراتی در قوانین و مقررات صورت گیرد، 
باید این اصالحات بــرای همراهی با تولید، 
صیانت از نیروی کار، پایداری بنگاه اقتصادی 

و توسعه و تثبیت اشتغال انجام شود.
وی با بیان اینکه ایجاد بانک اطالعاتی جامع 
و کامــل از بنگاه های اقتصادی مشــکل دار 
در کشــور، ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت، 
افزود: حل مشــکالت بنگاه هــای اقتصادی 
مشکل دار در مرحله نخست به عهده مالکان، 

سهام داران، کارفرمایان و مدیران بنگاه بوده و پس از 
آن سازمان ها و دستگاه های صادرکننده باید مجوز 
تاسیس و پروانه بهره برداری مدیران بنگاه ها را در 

مسیر حل مشکالت یاری کنند.
این مســوول یادآور شــد: در صورت حل نشدن 

مشــکل، موضوع باید در دستور کار کارگروه های 
تســهیل و رفع موانع تولید در استان ها قرار گرفته 
و نسبت به خواسته کارفرمایان برای حل مشکالت 
اهتمام شــود که در صورت حل نشــدن مشکل، 
موضــوع از طریق رییس کارگروه تســهیل و رفع 

موانع تولید استان و یا دبیرخانه کارگروه مستقر در 
ادارات کل صمت استان ها به ستاد ملی تسهیل و رفع 

موانع تولید ارسال شود.
وی تصریــح کرد: همــه مشــکالت موجود در 
بنگاه هــای اقتصادی مشــکل دار فقــط نقدینگی 

نیست، بلکه مشکالت این دسته از بنگاه ها 
به دو دسته برون کارگاهی و درون کارگاهی 

دسته بندی می شود.
یــاوری ادامــه داد: از جملــه مشــکالت 
درون کارگاهی بعضاً اختالف بین سهام داران 
و در مواردی نیز ســوءمدیریت است، البته 
کمبود نقدینگــی، بدهی معوق به بانک ها و 
دســتگاه های دولتی و باال بودن هزینه های 
تولید نیز از جمله مشکالت درون کارگاهی 

به شمار می رود.
وی اظهــار کرد: مشــکالت برون کارگاهی 
شــامل تحریم های ظالمانه، واردات بی رویه 
کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، 
قاچاق کاال، مطالبات بنگاه ها از سازمان ها و 
دســتگاه ها و فروش نرفتــن در بازارهای 

خارجی و صادرات تولیدات است.
مشــاور و نماینده ویژه وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خاطرنشــان کرد: در اســتان 
زنجان با هماهنگی، همراهــی و پیگیری مدیران 
استانی، رسیدگی به وضعیت بنگاه های مشکل دار با 
هدایت استاندار و تشکیل منظم جلسات کارگروه ها 
و کمیته های مرتبط به خوبی برای حل مشــکالت 

بنگاه ها پیش می رود.

مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بنگاه های اقتصادی مشکل دار شناسایی شود برگزیده شدن طرح های 
دو هیات علمی دانشگاه زنجان

 دو عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان 
موفق به کسب عنوان مجری طرح برگزیده 

دانشگاهی امسال شدند.
طرح های علی آذرپیوند؛ عضو هیئت علمی 
گروه مهندسی کامپیوتر و مسعود بیات، عضو 
هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن اســالمی 
دانشــگاه زنجــان از ســوی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به عنوان طرح برگزیده 

دانشگاهی در سال کنونی انتخاب شد.
گفتنی اســت، طرح علی آذرپیوند با عنوان 
با عنوان »مطالعات امنیت شبکه و اطالعات 
اســتانداری زنجان« و طرح مســعود بیات 
با عنوان »بررســی عوامــل کنترل و کاهش 
آســیب های اجتماعــی و ارتقای ســرمایه 
اجتماعی در سطح استان زنجان« امسال طرح 

برگزیده دانشگاهی انتخاب شدند.

33 پرونده حقوقی در شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان 

مختومه شد
 مدیر دفتر حقوقی و امور قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
در یک ماه گذشته ۳۳ پرونده حقوقی در این 

دفتر پیگیری و مختومه شده است.
ایرج رستمی تعداد کل پرونده های مفتوحه 
از قبل در این دفتر را ۱۵۳ فقره اعالم کرده و 
گفت: ۱۵ پرونده جدید نیز در یکماه گذشته 
در مراجع قضایی استان به ثبت رسیده است.
وی افزود: گــروه قراردادهای دفتر حقوقی 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان نیز در 
یک ماه گذشته ۱۸ مورد مناقصه و استعالمات 

برگزار کرده است.
وی تصریــح کرد: ثبت اســناد در ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه معامالت 
ســازمان بازرســی، پایگاه ملی مناقصات و 
سایت شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
نیز از دیگر اقدامات گروه قراردادها می باشد.
رستمی ابالغ تنفیذ قراردادها، فسخ و خاتمه 
قراردادها، تمدید و افزایش قراردادها و درج 
آگهی در روزنامه ها را از جمله دیگر فعالیت 

های گروه قراردادها عنوان کرد.
این مســوول گفت: پیگیــری پرونده های 
مستندســازی، پیگیری های قضایی، ورود 
اطالعات در ســامانه اســتمالک و پیگیری 
وضعیت دارایی های شرکت آب و فاضالب 
را نیز از اقدامات گروه امالک و تملک اراضی 

دفتر امور حقوقی و قراردادها برشمرد.

خبـرخبــر

فرنشین تامین اجتماعی استان خبر داد؛
پرداخت عیدی ۵۰ هزار
و ۹۶۱ مستمری بگیر 
تامین اجتماعی زنجان

 فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: بــا اقدامات انجــام گرفته عیدی ۵۰ 
هزارو ۹۶۱ مستمری بگیر و بازنشسته تامین 
اجتماعی این استان هریک به مبلغ ۱۵ میلیون 

ریال پرداخت شد.
مســعود علیاری آدینه روز گذشته در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افــزود: این اداره کل 
عالوه بر تامین هزینه های بخش درمان این 
بازنشستگان، ۱۳۵ میلیارد تومان نیز به صورت 
ماهیانه در قالب مستمری و کمک های کوتاه 

مدت هزینه می کند.
وی اظهار داشت: شــمار مستمری بگیران 
تامین اجتماعی استان نسبت به سال گذشته 
ســه هزار نفر افزایش یافته است که در این 
راســتا حدود ۵۰ هزار نفر مســتمری بگیر 
زنجانی مشــمول همسان ســازی حقوق 

شده اند.
این مســوول ادامه داد: بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی استان در سه حوزه درمان، بیمه و 

سرمایه گذاری خدمات دریافت می کنند.
به گفته علیاری، هرچه تعداد بیمه شــدگان 
این سازمان بیشتر باشد، میزان آسایش و رفاه 
اجتماعی مردم هم وضعیت بهتری پیدا می 

کند.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی یک سازمان 
غیردولتی عمومی است که بخش عمده مالی 
آن از محل حق بیمه ها )با مشارکت بیمه شده 
و کارفرما( تامین می شــود و متکی به منابع 

دولتی نیست.
فرنشین تامین اجتماعی استن زنجان ادامه داد: 
این استان هفت شعبه دائم تامین اجتماعی و 
یک شعبه اقماری دارد و ۹ کارگزاری اصلی 

و اقماری نیز در استان فعالیت می کند.
این مسوول خاطرنشان کرد: رعایت عدالت 
بیمه ای و انصاف در اجرای متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان، به صورت همزمان مورد 

توجه قرار گرفته است.

 اســتاندار زنجان با بیان اینکه برخی 
از واحد های تولیدی اســتان ۴ تا ۱۵ ســال 
غیرفعال بودند گفت: در سال ۹۷ تا ۹۹ حدود 

۶۰ واحد غیر فعال به چرخه تولید برگشت.
به گزارش زنــگان امــروز، فتح اله حقیقی 
پریروز در آیین بهره بــرداری از پنج واحد 
بزرگ تولیدی و صنعتی در اســتان زنجان 
که با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور 
برگزار شــد اظهار داشت: در طول دو سال 
گذشته نقشه راهی با تکیه بر گفت وگو با بخش 
خصوصی، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری 

و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد.
وی با بیان اینکه نتیجه موارد مذکور در بخش 
تولید قابل مشاهده است، افزود: استان زنجان 
در بهبود فضای کســب و کار رتبه سوم و 
نرخ مشارکت اقتصادی رتبه چهارم را کسب 

کرده است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه بیمه بیکاری 
در اســتان در آذر ۹8 در حــدود 3 هزار و 
2۱۷ نفر بود گفت: این در حالی اســت که 
در آذرمــاه ۹۹ این رقم به 2 هزارو 83۰ نفر 

رسیده و بیمه بیکاری کاهش یافته است.

وی گفــت: دهه فجر امســال ۷۹۱ پروژه با 
2 هزار و ۵۵۱ میلیــارد تومان اعتبار افتتاح 
می شــود که افتتاح همین پنج پروژه با مبلغ 
بیــش از ۷ هزار میلیارد تومــان نمونه ای از 
این طرح ها اســت، با این حال دو واحد از 
پروژه هایی که امروز افتتاح شد در سال ۹8 
و ۹۹ آغاز شــده و به اتمام رسیده است. سه 
پروژه دیگر نیز از سال ۹2 شروع شده تا سال 
۹۷ ادامه داشــته و تنها 3۰ درصد پیشرفت 
کرده اســت اما در طول ســال ۹۷ تا ۹۹ به 

پیشرفت کامل رسیده است.

حقیقی با بیان اینکــه بازگرداندن واحد های 
تولیدی تعطیل به چرخــه یکی از مهم ترین 
اقدامات دو سال گذشــته بوده، عنوان کرد: 
برخی از واحد ها چهار تا ۱۵ سال غیر فعال 
بودند اما در ســال ۹۷ تا سال ۹۹ حدود ۶۰ 

واحد به چرخه تولید برگشته است.
وی گفت: برطرف کردن مشــکالت برخی 
 واحد ها همانند شرکت ایران ترانسفو و نرخ 
تایر سبب شده تا این دو شرکت از مهم ترین 
واحد های تولید کننده در کشــور محسوب 

شود.

استاندار زنجان:

۶۰ واحد غیرفعال در استان زنجان به چرخه تولید برگشت 

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجــان با اشــاره به اینکه قبل از ســال ۵۷ بجز 
جمعیت محدودی که آب شــرب داشتند گفت: 
تمام شــاخص های آب و فاضالب در اســتان 

زنجان پس از انقالب ایجاد و ارتقاء یافته است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: پیش از انقالب 
تنها ۷۴ هزار نفر در اســتان زنجان از نعمت آب 
آشــامیدنی برخوردار بودند در حالیکه هم اکنون 
ایــن میزان برخوداری به ۱۰۰ درصد شــهرها با 
جمعیــت ۷۵۰ هزار نفــر و ۹۰ درصد جمعیت 

روستاهای استان رسیده است.
وی افزود: تعداد مشــترکین آب استان زنجان در 
سال ۵۷ هجده هزار فقره بود ولی پس از انقالب 
با توسعه خدمات و جهش شاخص برخورداری 

از آب آشامیدنی سالم، بهداشتی و پایدار در استان 
زنجان با ۱۲۵۸ درصد رشد به بیش از ۳۵۹ هزار 

فقره افزایش یافته است.
وی گفت: در زمان پیش از انقالب تنها ۶ شهر در 
استان زنجان از نعمت آب شرب بهره مند بودند 
که در طول عمر با برکت انقالب تمام ۲۱ شــهر 
استان زنجان تحت پوشش خدمات شرکت آب و 

فاضالب قرار گرفته اند.
جزء قاسمی با شااره به ساخت تصفیه خانه های 
آب در شــهرهای استان زنجان به عنوان صنعتی 
با تکنولوژی های بــاال گفت: هم اکنون ظرفیت 
تصفیه خانه های آب استان زنجان ۱۴۴ هزار متر 

مکعب در شبانه روز است.
وی با اشاره به رشد ۳۹۵ درصدی حفر و تجهیز 

چاه های تامین آب آشــامیدنی در استان زنجان 
گفت: تعداد چاه های تامین آب شرب در استان 
زنجان از ۲۰ حلقه در ســال ۵۷ به ۴۶۳ حلقه در 

سال کنونی افزایش یافته است.
این مســوول تاکید کرد: پیــش از انقالب هیچ 
یک از خدمات بخش فاضالب در استان زنجان 
وجود نداشــت اما اکنون ۶ سامانه جمع آوری و 
دفع بهداشتی فاضالب در شهرهای این استان راه 

اندازی شده است.
وی بیان داشــت: هم اکنون ظرفیت تصفیه خانه 
های فاضالب در اســتان زنجــان  به عنوان یک 
صنعت پیش رو و توســعه آفریــن۵۲ هزار متر 
مکعب در شــبانه روز و طول شبکه جمع آوری 

و خطوط انتقال فاضالب ۵۴۵ کیلومتر می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد:

شاخص های آب و فاضالب استان زنجان پس از انقالب 
ایجاد و ارتقا یافته است

 مدیر بــورس منطقه ای اســتان زنجان با 
تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری در بورس و بازار 
سرمایه در بلندمدت به هیچ عنوان ضرر نمی کند، 
گفت: افرادی که با هدف کوتاه مدت وارد بورس 
می شــوند باید انتظارات معقول و منطقی از بازار 

سرمایه داشته باشند.
اصغی نجفی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشــت: به افرادی که سهامدار اولیه بوده و 
آشنایی کاملی از بازار ندارند، سفارش می کنیم از 
صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان های رسمی 

و یا اوراق تبعی بیمه سهام استفاده کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در این راستا ۲ سبدگردان 
رسمی سازمان بورس اوراق بهادار در سطح شهر 
زنجان مستقر شده تا عالقه مندان از امکانات این 

مجموعه ها استفاده کنند.
نجفی با بیان اینکــه اقدامات مربوط به راه اندازی 

شعبه ای از یک شرکت صندوق سرمایه گذاری در 
ابهر آغاز شــده و پیگیر تحقق آن هستیم، افزود: 
در صورتــی که حلقه کارگزاری، ســبدگردان و 
صندوق های ســرمایه گذاری فعال شوند، تنوع و 
سطح دسترسی مردم جهت استفاده از این امکانات، 

راحت تر می شود.
مدیر بورس منطقه ای استان زنجان با تاکید بر عدم 
خروج مــردم از بازار بورس به دلیــل اُفت بازار 
در ماه های گذشته، گفت: خروج، بدترین حالت 

ممکن در شرایط اضطراری است.
وی اظهار داشت: همانطور که خروج از ساختمان 
در هنگام وقوع زلزله، بدترین حالت ممکن بوده 
و سفارش می شــود در همان جا مانده و به یک 
دیوار یا ستون تکیه دهید، بازار بورس نیز اینطور 
بوده و خروج در شرایط اضطراری کنونی، بدترین 

حالت است.

نجفی با بیان اینکه انتظــار از بازار بورس باید به 
صورت نوســان و کمی باالتر از نرخ سود بانکی 
باشد، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه، نیاز به صبر و 
حوصله و اقدام به دور از هیجانات و احساسات 
دارد زیرا تصمیم گیری بر پایه شــایعات، آسیب 

زیادی به سهامدار وارد می کند.
مدیــر بورس منطقه ای اســتان زنجان تاکید کرد: 
مردم بایــد از پول های اضافه خــود در بورس، 
سرمایه گذاری کنند چرا که در این صورت، نگرانی 
ندارند و اینطور تصور می شود که به جای بانک در 

بورس، سرمایه گذاری کرده اند.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که بازار سرمایه 
در بلندمدت، چند برابر بیشتر نسبت به بازارهای 
موازی از جمله مســکن و طال، ســودده بوده اما 
آن هایی موفق هستند که صبر و حوصله داشته و 

عجوالنه تصمیم نگرفته اند.

نجفی با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری در بورس 
و بازار ســرمایه در بلندمدت به هیچ عنوان ضرر 
نمی کند، گفت: افرادی که با هدف کوتاه مدت وارد 
بورس می شوند باید انتظارات معقول و منطقی از 

بازار سرمایه داشته باشند.
وی با بیــان اینکه چیزی به نام شــانس و اقبال، 
مفهومی در بازار ســرمایه ندارد، اظهار داشــت: 
تمام آپشن ها و اختیارات در بازار بورس از جمله 
صندوق های مختلف سرمایه گذاری، سبدگردان ها 
و اوراق تبعی بیمه سهام وجود دارد که به راحتی 

می توان از آن استفاده کرد.
نجفی با بیان بزرگترین مسوولیت ما افزایش سطح 
آگاهی مردم اســت، خاطرنشــان کرد: اگر سطح 
آگاهی مردم را افزایش دهیم تا از وجود آپشن های 
بازار، مطلع شــده و نحوه استفاده از آن را بدانند 

قطعاً به این سمت حرکت می کنند.
وی گفت: پس از برگزاری کارگاه های آموزشــی 
و پخش برنامه های آموزشی از طریق رادیو، میزان 

سرمایه گذاری در صندوق ها نسبت به قبل افزایش 
یافته که حاصل ارتقای آگاهی مردم است.

 مدیر بورس منطقه ای زنجان:

انتظار معقول و منطقی از بازار سرمایه داشته باشیم
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گروه گزارش- با افتتــاح پنج طرح مهم 
اقتصادی با حجم سرمایه گذاری ۷۰ هزار میلیارد 
ریال در استان زنجان که به صورت ویدئو کنفرانس 
بین مقامات اســتانی و رییس جمهور به سرانجام 
رســید؛ با بهره برداری از این طرح ها در مجموع 
، یک هزارو ۷۶۸ فرصت شغلی مستقیم در استان 

زنجان ایجاد شده است.
افتتاح این تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی که به 
صورت همزمان برگزار می شد شامل طرح های 
»مجتمع فوالد البرز نــاب آرش«، »مجموعه نورد 
فوالدکاران افق« و »شــرکت تولیدی اطلس جین 
بافت« در شهرستان ابهر، »مجموعه معدنی صنعتی 
جهان نمو« در شهرستان سلطانیه و »شرکت سپهر 

پالستیک پدیده« در شهرستان زنجان بود.  
خبرنگار روزنامه زنگان امروز؛ با حضور در شرکت 
معدنی صنعتی جهان نما به گزارش این افتتاح که 
به صورت ویدیو کنفرانس بین مقامات استانی و 

رییس جمهور برگزار شد، پرداخت.
شرکت معدنی صنعتی جهان نما

مجتمــع معدنی و صنعتی »جهــان نمو« در زمینه 
تولید کنسانتره آهن فعالیت دارد و حجم سرمایه 
گذاری انجام شــده در آن به میزان ۲۵۰۰ میلیارد 
ریال است. این مجموعه ظرفیت تولید ۲۵۰هزار 
تن کنســانتره آهن را در سال دارد و با فعالیت آن 
۱۵۰ نفر به صورت مستتقیم صاحب شغل شده اند. 
شــرکت معدنی صنعتی جهان نما  با تاسیس در 
ســال ۱۳۶۳ کار اکتشاف و اســتخراج از معادن 
سنگ آهن را آغاز کرد که با تولید سنگ آهن دانه 
بندی با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال و نیز تولید 
طرح سنگ آهن با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن در سال 
توانسته است به صورت مستقیم برای ۳۰۰ نفر و 
غیرمستقیم ۱۲۰۰ نفر اشتغال آفرینی کند. شرکت 
معدنی صنعتی جهان نما با اهدافی چون  بهینه سازی 
و پیشرفت کمی و کیفی محصوالت و در پیشبرد 
نهایی اهداف شــرکت در راستای اتمام طرح های 
مرتبط با زنجیره فوالد تا با امروز کارنامه درخشانی 
داشته است.بر پایه چشــم انداز فوالد کشور الزم 
است تولید ســالیانه فوالد تا پایان سال ۱۴۰۴ به 
۵۵ میلیــون تن افزایش یابد و هم اکنون مهمترین 
گلوگاه دستیابی به این هدف کمبود کنستانتره در 
زنجیره تولید فوالد می باشــد شرکت جهان نما با 
ساخت و بهره برداری از کارخانه تولید کنسانتره 
سنگ آهن به ظرفیت ۳۵۰ هزار تن در سال نقش 
مهمی در تامین خوراک کارخانجات گندله سازیبه 
ویژه کارخانجات شــمال غرب و غرب کشــور 
داشته است دانش فنی و طراحی کارخانه به طور 
کامل در داخل کشور انجام و تجهیزات اصلی نیز 
از کشورهای ترکیه ایران و چین تأمین شده است 
محصول تولیدی واجد کلیه اســتانداردهای الزم 
شــیمیایی و فیزیکی می باشــد همچنین آبگیری 
کامل باطله موجب شده است که این کارخانه فاقد 

هرگونه آلودگی محیط زیستی باشد.
مجتمع فوالد البرز ناب آرش

»مجتمــع فوالد البرز ناب آرش« در ســال ۱۳۹۳ 
عملیات اجرایی خــود را آغاز کرد که ۷۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی آن در بین ســال های ۱۳۹۷ تا 
۱۳۹۹ صــورت گرفت. ایــن مجتمع که با حجم 
سرمایه گذاری ۴۵ هزار میلیارد ریالی در شهرستان 

ابهر ســاخته شده است، ظرفیت تولید ساالنه یک 
میلیون تن شــمش فوالدی را داشته و برای ۷۰۰ 
نفر فرصت شغلی مســتقیم ایجاد کرده است. با 
افتتاح واحد ذوب این شرکت به ظرفیت تولید یک 
میلیون تن شمش آهن و راه اندازی واحد نورد آن 
به میــزان ۶۰۰ هزار تن در آینده نزدیک به عنوان 
یکی از بزرگتریــن کارخانجات خصوصی تولید 
فوالد در سطح ملی محســوب شود که حدود ۵ 
درصد تولید کل فوالد کشور را به خود اختصاص 

خواهد داد.
اســتاندار زنجان گفت: بزرگترین طرح افتتاحی 
مجتمع فوالد البرز ناب آرش است که برای  ۷۰۰ 
نفر اشتغالزایی دارد و حجم عملیات اجرایی این 
طرح یک میلیون تن شمش فوالدی بوده که برای 
بهره برداری از آن ۴۵هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه 

شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: با افتتاح 
واحد البرز ناب آرش ۲.۵ درصد به ظرفیت شمش 
فوالد کشــور افزوده شد و ظرفیت ایران در تولید 

شمش به ۴۰ میلیون تن رسید.
سعید زرندی با اشاره به افزایش واحدهای بزرگ 
تولید شمش کشور به ۸۶ واحد گفت: این واحد 
صنعتی با همکاری و سرمایه گذار خارجی ایجاد 
شده و یک میلیون تن ظرفیت تولید شمش فوالد 
را دارد.وی با اشاره به پیش بینی افتتاح چهار طرح 
دیگر تا پایان سال گفت :با این روند ۲.۷ میلیون تن 
به ظرفیت شمش فوالدی افزوده خواهد شد که بر 
پایه گزارش انجمن جهانی فوالد، با وجود کاهش 
جهانی تولید در سال۲.۲۰ بیش از ۱۳ درصد رشد 

در تولید فوالد خام در ایران اتفاق افتاده است.

رییس ســازمان صمت اســتان زنجان نیز گفت: 
ســرمایه گذاری صورت گرفته بــرای این واحد 
بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد ریال اســت که ۴۰ درصد 
آن ســرمایه گذاری داخلــی و ۶۰ درصــد هــم 
سرمایه گذاری خارجی است.ناصرفغفوری اضافه 
کرد: این شــرکت در راســتای انجام فعالیت های 
توســعه ای در نظر دارد به منظور تکمیل زنجیره 
تولید فوالد در اســتان، کارخانه نورد را با ظرفیت 
۶۰۰ هــزار تــن با نیــروی کار ۵۰۰ نفــری، در 
قالــب کارخانه های فرآوری محصــوالت اعم از 
گندله سازی، کنســانتره و آهن اسفنجی راه اندازی 

کند.
شرکت نورد فوالدکاران افق

»شرکت نورد فوالدکاران افق« در زمینه تولید انواع 
مفتــول های صنعتی فعالیــت دارد. در این واحد 
صنعتی ۲۷ میلیون دالر و هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری انجام شده است. این واحد صنعتی 
برای ۱۴۰ نفر فرصت شــغلی مستقیم ایجاد کرده 
و ظرفیت تولید ساالنه آن ۴۵۰ هزار تن مفتول به 

صورت کالف است.
ســاخت شــرکت نورد فوالد کاران افق در سال 
۱۳۹۰ و بــا هدف تولید کلیــه مفتولهای فوالدی 
معمولی و پرکربن آغاز گردیــد. طرح تولید این 
دســته از مفتولها از آن جهت حائز اهمیت بود که 
به دلیل تحریمهای اعمالی بر کشور عمال واردات 
دسته خاصی از مفتولها با سختی زیادی مواجه بوده 
و با خروج ارز از کشور همواره چرخه تولید را با 

مشکل مواجه میساخت.
تولید انــواع مفتولهای آلیاژی مــورد نیاز صنایع 
گوناگون از جمله جوش، ساختمان، پیچ و مهره، 

فنرسازی و... در حالی در این شرکت انجام میپذیرد 
که تا پیــش از این بخش اعظم نیاز بازار از طریق 

واردات و خروج ارز از کشور انجام می پذیرفت.
شرکت تولیدی اطلس جین بافت

»شــرکت تولیدی اطلس جین بافــت« با حجم 
ســرمایه ســرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال 
ساخته شــده و ظرفیت تولید ساالنه ۵۰ میلیون 
متر مربع انواع پارچه جین و کتان را دارد. فعالیت 
این مجموعه برای ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد 

کرده است.
این واحــد تولیدی پارچه جین بافــت با میزان 
اشــتغالزایی ۶۰۰ نفر با میزان سرایه گذاری ۱۰ 
هزار میلیارد ریال و حجــم عملیات اجرایی ۵۰ 
میلیون متر مربع پارچه جین، واحد تولیدی فوالد 
با اشــتغالزایی ۱۴۰ نفر و میزان ســرمایه گذاری 
۱۰ هزار میلیارد ریــال و حجم عملیات اجرایی 
۴۵۰ هزار تن انــواع کالف صنعتی، واحد تولید 
کننده پالســتیک با اشــتغالزایی ۱۷۸ نفر و میزان 
ســرمایه گذاری دو هــزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و 
حجم عملیات اجرایی هشت هزار و ۷۵۰ تن انواع 

ظروف پت و پالستکی به بهره برداری رسید.
شرکت سپهر پالستیک پدیده

» شرکت سپهر پالســتیک پدیده« متعلق به گروه 
صنعتی گلرنگ، با ســرمایه گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیــارد ریال بــه مرحله بهره برداری رســیده و 
ظرفیت تولیــد آن ۸ هزار و ۷۵۰ تن انواع ظروف 
پت، پالستیک، پریفوم و بطری است. زمینه اشتغال 
مستقیم ۱۷۸ نفر در این واحد تولیدی فراهم شده 

است.
شرکت سپهرپالســتیک پدیده با تاسیس در سال 

۱۳۹۰ بــا دانش پیشــرو در زمینــه طراحی انواع 
قالب های تزریق، بــادی و تولید ظروف، پریفرم، 
بطری و درب  محصوالت آشــامیدنی، شــوینده، 
آرایشی و بهداشتی، رنگ و رزین، دارویی، غذایی، 
لبنی و... در داخل و خارج از کشــور امکان تأمین 
نیازهای پویای بازار امروز را ایجاد نموده اســت.
اهداف اصلی این شرکت تولید طیف گسترده ای از 
محصوالت پلیمری باکیفیت، مطابق با درخواست 
و رضایت مشتریان، همگام با طراحی منحصربه فرد 
و اســتفاده از مواد اولیه ســازگار با محیط زیست 

است.
۱۵۶ میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی در 

استان زنجان محقق شده است
بــه گزارش زنگان امروز و به نقل از خبرگزاری 
مهر زنجان؛ اســتاندار زنجان  با اشاره به محقق 
شدن  ۱۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
در سال گذشته در استان زنجان گفت: شمار بیمه 
شدگان اجباری در اســتان در آذر سال گذشته 
۱۱۰ هــزار و ۹۸۳ نفر بود که این رقم در آذرماه 
امسال به ۱۱۶ هزار و ۴۲۷ نفر رسید که نشان از 
رونق اشتغال در استان دارد.وی افزود: در همین 
مدت تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری نیز در 
اســتان از تعداد سه هزار و ۲۱۷ نفر در آذر سال 
گذشــته به دو هزار و ۸۳۰ نفر در آذرماه امسال 
کاهش پیدا کرد.استاندار زنجان گفت: دهه فجر 
امســال ۷۹۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و 
۹۵۱ میلیــارد تومان در زنجان افتتاح و یا کلنگ 

زنی می شود.
فتح اله حقیقی در آیین افتتاح طرح های اقتصادی 
در زنجان، به حل مشکل واحدهای بزرگ تولیدی 

در اســتان اشاره کرد و گفت: حل مشکل شرکت 
ایران ترانسفو و نخ تایر صبا از جمله این واحدها 
اســت که حل شــد.وی اظهار کرد: در دو ســال 
گذشته نقشه راهی با تکیه بر گفت و گو با بخش 
خصوصی، ایجاد پنجره واحد ســرمایه گذاری و 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ترسیم شد.استاندار 
زنجان گفت: زنجان در بهبود فضای کسب و کار 
و نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب رتبه های سوم 

و چهارم را کسب کرده است.
وی تصریح کرد: بهره برداری از پنج طرح صنعتی 
با سرمایه گذاری هفت هزار میلیارد تومان از جمله 
این طرح ها است که عملیات طراحی و ساخت ۲ 
واحد از این ۵ واحد از ســال ۹۷ و ۹۸ آغاز شد و 
اکنون به سرانجام رسید.وی گفت؛ سه طرح دیگر 
نیز تا سال ۹۷ فقط ۳۰ درصد پیشرفت داشت که 
عمده عملیات اجرایی آنها در دو سال گذشته انجام 

شد.
۱3۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی 

در کشور انجام شد
به گزارش زنگان امروز و به نقل از خبرگزاری مهر 
زنجان؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در ۱۰ ماهه امســال ۳۰ پــروژه بزرگ صنعتی در 
دهه فجر در سطح کشور افتتاح شده است، گفت: 
بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
شده است.علیرضا رزم حسینی درآیین آئین بهره 
برداری از پنج طرح مهم اقتصادی در استان زنجان 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان 
اینکه در ۱۰ ماه امسال ۳۰ پروژه بزرگ صنعتی در 
دهه فجر در سطح کشور افتتاح شده است، گفت: 
بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 

شده است.
رزم حسینی افزود: در استان زنجان پنج طرح مهم 
اقتصادی با اشــتغال یک هزار و ۷۶۸ نفر و میزان 
سرمایه گذاری بیش از هفت هزار میلیارد تومان به 
بهره برداری رســید و این تعداد طرح با مشارکت 

بخش خصوصی اجرا شده است.
وی تصریح کرد: کشورمان امروز صادر کننده فوالد 
اســت و روزگاری در این کشور وارد کننده فوالد 
بودیم و میلیاردهــا دالربرای واردات فوالد هزینه 
می کردیم ولی امروز ایران رتبه ۱۰ جهانی تولید 

فوالد شده و صادر کننده فوالد هستیم.
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: ذخایر 
کشف شــده در حوزه ســنگ آهن بیش از پنج 
میلیارد تن اســت و امیدواریم اکتشــاف جدید 
در سطح کشور صورت بگیرد و ذخایر بیشتری 
کشــف شود و به سمت توجیه اقتصادی صنعت 

فوالد برویم.
رزم حسینی افزود: ایران در حوزه صنعت نساجی 
از دیرباز قدمت طوالنی دارد و از نظر تکنولوژی 
این صنعت بسیار پیشرفته است و هم اکنون پنج 
هزار و ۸۱۳ واحد صنعتی نساجی در سطح کشور 
فعال اســت و این تعداد واحد تولیدی در تولید 
پارچه و پوشــاک فعالیت می کنند و بیش از ۲۲۰ 

هزار نفر در حوزه نساجی کشور فعال هستند.
وی تصریح کرد: همچنین کشــورمان در صنایع 
پالستک وابسته بیش از هشت هزار و ۳۷۰ و احد 
فعــال دارد و بیش از ۱۴۸ هزار و ۴۰۰ نفر در این 

صنعت مشغول به کار هستند.

 افتتاح ۷ هزار میلیارد تومانی رییس جمهور در زنجان
 ۵ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی با اشتغالزایی هزارو ۷۶۸ نفر به دستور دکتر حسن روحانی در استان رسما آغاز به کار کرد

 این طرح ها شامل »مجتمع فوالد البرز ناب آرش«، »مجموعه نورد فوالدکاران افق« و »شرکت تولیدی اطلس جین بافت« در شهرستان ابهر، 
»مجموعه معدنی صنعتی جهان نمو« در شهرستان سلطانیه و »شرکت سپهر پالستیک پدیده« در شهرستان زنجان است  

 فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان زنجان گفت: تاکنون ۶۲ اثر 
میراث ناملمــوس، ۷۷۳ اثر غیرمنقول تاریخی 
اعم از بنا و تپه و ۲۸ اثر منقول تاریخی )اشیا( 
استان در فهرست میراث ملی ثبت  شده است.

امیــر ارجمند اظهــار کرد: با توجــه به اینکه 
شناسنامه هر کشــوری آثار باستانی و میراث 
فرهنگــی آن بــوده و آثار باســتانی قدمت، 
تاریخچه و تمدن هر ســرزمینی را مشــخص 
می کنــد، بنابراین در ایــن صورت حفاظت و 
حراست از آنها امری ضروری است، بنابراین 
بایــد از موزه ها، باغ های ملــی، عمارت ها و 

کاخ ها محافظت شود.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان افزود: در همین راستا 
با پیگیری ها و تالش های انجام شده در نشست 
شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی کشور 
پنج اثر غیرمنقول از اســتان زنجان در فهرست 

ملی کشور ثبت شد.
وی افــزود: پنج اثر غیرمنقــول عبارتند از تپه 
کهنه قبرســتان شهرســتان خرمدره، محوطه 

تاریخی شــهربانو در شهرســتان ابهر، یخچال 
)بوزخانا( آقا رحیم شهرستان زنجان، یخچال 
قلعــه جوق شهرســتان ماهنشــان و امامزاده 
ماهوری شهرســتان طارم به فهرست آثار ملی 

اضافه شد.
ارجمند با اشــاره به اینکه بــا ثبت این پنج اثر 
در فهرســت آثــار ملی تعداد آثار ثبت شــده 
اســتان زنجان به ۸۸۳ آثار ارتقا یافت، اضافه 
کــرد: تاکنون ۶۲ اثر میراث ناملموس، ۷۷۳ اثر 
غیرمنقــول تاریخی اعم از بنــا و تپه و ۲۸ اثر 
منقول تاریخی )اشیا( استان زنجان در فهرست 

میراث ملی ثبت  شده است.
فرنشــین میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان گفت: میراث فرهنگی 
ناملموس به جنبه های غیرفیزیکی یک فرهنگ 
گفته می شــود و بیشــتر آداب  و رسوم جامعه 
در یــک دوره زمانی را در بر می گیرد، یا راه و 
روش رفتار در جامعه که معموالً قوانین رسمی 
عمومی برای کارکــرد در یک فضای فرهنگی 
خاص هستند که به شکل شفاهی و سینه به سینه 

به ما، ارث رسیده است.

وی تصریح کرد: ارزش های اجتماعی، هنرهای 
نمایشــی، هنرهای دستی و ســنتی، سنت ها، 
آداب  و رســوم و روش هــا، باورهای زیبایی 
شناســانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر 
جنبه های کارکردهای انسانی دارند که نسل به 

نسل به ما ارث رسیده است.

فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  خبر داد؛

ثبت 883 اثر میراث ناملموس و غیرمنقول 
تاریخی زنجان در آثار ملی

 مدیر بهزیســتی شهرستان زنجان گفت: 
با توجه شــرایط مناسب کرونایی و طبق برنامه 
ریزی انجام گرفته ۱۸ هزار کودک زنجانی تحت 
پوشــش طرح پیشــگیری از تنبلی چشم قرار 
می گیرند که این کار از ۱۵ دی سال کنونی آغاز 

شده است.
رزاق منافی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
همه ساله  طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم 
از اول آبان تا پایان آذر هر ســال اجرا می شد که 
امسال با توجه به شرایط کرونایی در کشور این 
مهم متناســب با رنگ بندی زرد، نارنجی و آبی 

اعمال می شود.
وی اضافــه کرد: بر این پایه این طرح از ۱۵ دی 
امسال در شهر زنجان  مبتنی بر رعایت پروتکل 
های بهداشتی، معاینه و عدم استفاده از E چارت 
آغاز شــده و تا زمان پوشــش کامل گروه های 

هدف ادامه دارد.
این مســوول ادامــه داد: در این راســتا چهار 
پایگاه ثابت شهری و یک پایگاه سیار روستایی 
شهرســتان زنجان آماده غربالگــری کودکان به 
وسیله دستگاه هستند و با بهره گیری از دستگاه 

بینایی سنجی به این کار مبادرت می کنند.
مدیر بهزیستی شهرستان زنجان ادامه داد: چهار 
پایگاه مستقر شــهر زنجان » مثبت زندگی« در 
مناطق اســالم آباد، بی ســیم، میدان استقالل و 
امجدیه نســبت به غربالگری گروه های هدف 

اقدام می کنند.
منافــی افزود: بــا همکاری مرکز بهداشــت و 
اطالعات ثبت شــده سال قبل با تماس و وقت 
قبلی کــودکان به همراه والدین مراجعه می کنند 
که اطمینان بخشی در باره پروتکل های بهداشتی 

وجود دارد.
وی اظهار داشت: در مناطق روستایی شهرستان 
نیز با همکاری بهورزان و صرفا با دستگاه بینایی 
سنجی به کار غربالگری کودکان سه تا ۶ انجام 

می شود و مشکلی در این باره وجود ندارد.
این مســوول با بیان اینکه سال گذشته ۲۲ هزار 
کودک در زنجان معاینه و غربالگری شدند، ابراز 
امیدواری کرد که هدفگذاری سال کنونی نیز با 
مشــارکت خوب خانواده های زنجانی محقق 

شود.
گفتنی است، تنبلی چشــم یکی از شایع ترین 

دالیل کم بینایی شدید و نابینایی در ایران است 
که قابل پیشــگیری و درمان بوده و همه ســاله 
توسط مربیان مهدهای کودک، رابطان بهداشت 
مربیان پیش دبســتانی که آمــوزش های الزم 
را دیده اند در پایگاه هــای غربال بینایی انجام 

می شود.

مدیر بهزیستی شهرستان زنجان:

۱۸ هزار کودک زنجانی تحت پوشش 
طرح پیشگیری از تنبلی چشم قرار می گیرند
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رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا:

تداعی عادی سازی کرونا بسیار خطرناک است
 رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا، 
تداعی عادی سازی را بســیار خطرناک دانست و 
گفت: بازگشــایی زودهنگام مجموعه هایی مانند 
مدارس و برپایی آیین شــادی و عزاداری می تواند 
تداعی عادی ســازی را برای مردم به همراه داشته 

باشد که این شرایط بسیار خطرناک است.
حمید سوری اپیدمیولوژیســت در گفت و گو با 
خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا افزود: برخی 
فکر می کنند با شرکت در آیین تشییع چهره های 
معروف شــرایط انتقال بیماری تفاوت می کند و 
صرفا به خود آنان مربوط است، غافل از اینکه هر 
کدام می توانند حدود هفت نفر را مبتال و در ادامه 

دهها نفر را آلوده کنند.  
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی ادامه داد: بازگشــایی ها باید مرحله ای، 
سنجیده و به صورتی انجام شود که تداعی عادی 
سازی را در مردم ایجاد نکند؛ به عبارتی این کار باید 

با حساسیت بسیار باالیی انجام گیرد.
وی، تداعــی عادی ســازی در روند فعلی مقابله 
اپیدمی کرونا را خیلی خطرناک دانست، گفت: در 
صورت تحقق این موضوع شاهد افزایش جدی در 

روند بیماری خواهیم بود.
هنوز کرونا کنترل نشده است

این اپیدمیولوژیست ادامه داد: هنوز به کنترل اپیدمی 
نرسیده ایم و نوسانات تعداد روزانه مرگ در ۵ هفته 

گذشته نشان دهنده این موضوع است.
وی بیان داشــت: هرچند مدتی است مرگ براثر 
کرونا ۲ رقمی شده، اما شاهد نوساناتی در این زمینه 
هســتیم که برای تداوم کاهش مرگ ها و رسیدن 

به مرحله حذف بیماری باید آنچه در دو ســه ماه 
گذشــته انجام گرفته،  ارزیابی و بازنگری و برای 

مرحله حذف برنامه ریزی شود.  
ســوری ادامه داد: در صورتــی می توان گفت که 

اپیدمی کرونا کنترل شــده که دیگر روند افزایشی 
معنی داری در مرگ ها نداشته باشیم، اما این آمار 

برخی روزها تا مرز ۱۰۰ نفر در روز هم می رود.
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا تاکید کرد: 

وضعیت همچنان شکننده و ناپایدار است و نگران 
افزایش بیمــاران و در نهایت مرگ و میر براثر این 

اپیدمی هستیم.
وی به مردم سفارش کرد که همچنان سفارش های 
بهداشتی را به دقت رعایت کنند تا سالمت آنان به 

خطر نیفتد.
ضرورت بیماریابی بیشتر

ســوری بر ضرورت بیماریابی بیشــتر تاکید کرد 
و گفت: هرچه تعداد بیشــتری بیمــاران کرونایی 
شناسایی شود، بهتر است و نشان می دهد مبتالیان 

بیشتری را در چتر خودمان قرار می دهیم.
رییس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا، ادامه داد: 
این کار عالوه بر شناسایی زودتر بیماران در روند 
درمان بیماری نقش موثری دارد و به عبارتی بیماران 
در مراحل اول بیماری شناسایی و در روند مطلوب 

درمان قرار می گیرند.
سوری بیان داشت: هم اکنون روزانه حدود ۶ هزار 
مورد جدید کرونا داریم که به معنای شناسایی تعداد 
بیماران بیشتری اســت. عالوه بر بیماران افراد در 
تماس آنها را تحت کنترل قرار دهیم که این کار می 

تواند اپیدمی را به سمت خاموشی ببرد.
وی ادامــه داد: در برخی موارد کــه فراوانی ابتال 
افزایش پیدا کند، می تواند نشان دهند این موضوع 
باشــد که الگوی مبتالیان تغییر و بیشتر به سمت 
جوانان سوق پیدا کرده که این روند خطرناک است.

منتظر موج چهارم کرونا 
باشیم، اگر رعایت نکنیم

 سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد 
که مطمئنا فاصله گرفتن از رعایت سفارش 
های بهداشــتی و بروز رفتارهای اجتماعی 
خطرآفرین مقدمه شروع موج جدید بیماری 

در کشور خواهد بود.
به گزارش ایســنا، دکتر سیما سادات الری، 
گفت: شــوربختانه موارد بستری روزانه در 
برخی اســتان های کشور روند افزایشی پیدا 
کرده اســت که در صورت عــدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حضور در تجمعات 
باید منتظر خیز سراســری چهارم در کشور 

باشیم.
وی افزود: با توجه به شــرایط حســاس و 
شکننده حال حاضر بیماری کووید-۱۹، ما 
بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت و تداوم 

عزم ملی برای مبارزه با این بیماری هستیم.
الری تاکیــد کرد: عادی انــگاری و خوش 
بینی در شرایط حاضر بسیار خطرناک است 
و مطمئنا فاصله گرفتن از رعایت ســفارش 
های بهداشــتی و بروز رفتارهای اجتماعی 
خطرآفرین مقدمه شروع موج جدید بیماری 

در کشور خواهد بود.

ابتالی دوباره جوانان 
به کروناویروس وجود دارد

 نتایج یک بررسی نشان می دهد که 
ابتالی دوباره به کروناویروس در افراد جوانتر 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، محققان بر پایه بررسی انجام 
گرفته هشــدار دادند: آلوده شده به ویروس 
عامل بیماری کووید-۱۹ نمیتواند فرد را در 

برابر ابتالی دوباره به بیماری مصون سازد.
محققان به بررسی اطالعات مربوط به ۳۲۵۰ 
فرد جــوان در فاصله ماههای مــه تا اکتبر 
پرداختند. از میان آنان تســت کروناویروس 
۱۸۹ نفر پیش از این مثبت اعالم شده بود. در 
مدت زمان انجام مطالعه که شش هفته بود ۱۰ 
درصد از افرادی که کرونا مثبت بودند دوباره 

به این ویروس آلوده شدند.
محققــان آمریکایی تاکید کردنــد: ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ و وجود آنتی بادی مانع 

از ابتالی دوباره فرد به این بیماری نمیشود.
همچنین محققان در بررسی روی این افراد 
متوجه شــدند که آنان در هر دو بار ابتال به 
بیماری به یک نــوع از کروناویروس آلوده 
شده و مواردی از ابتال به گونه های مشاهده 
شــده در انگلیس، آفریقای جنوبی و برزیل 

گزارش نشده است.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
یونایتدپرس، به گفته محققان تمامی افرادی 
کــه دوباره به کروناویروس آلوده شــده اند 
عالئم خفیفی از بیماری داشته اند. هیچ یک 
از آنان در بیمارستان بستری نشده اما مدت 
زمــان وجود آلودگی و عفونــت برابر بوده 

است.

سرطان پستان
 شایع ترین سرطان تشخیصی 

در جهان
 بررســی ها نشــان می دهد: سرطان 
پستان شایعترین سرطان تشخیصی در جهان 

است.
به گزارش ایســنا، گزارش انجمن سرطان 
آمریــکا و آژانس بین المللــی تحقیقات 
سرطان حاکی از آن است: سرطان پستان در 
زنان شایع ترین سرطان تشخیصی در جهان 
است که از موارد تشخیصی سرطان ریه نیز 

پیشی گرفته است.
آمارهای جهانی سرطان نشــان میدهد: از 
۱۹.۳ میلیون مورد جدید ابتال به سرطان در 
سال ۲۰۲۰ سرطان پســتان در زنان حدود 
۲.۳ میلیون نفر یا ۱۲ درصد را شامل میشود 
این درحالیست که ســرطان ریه شامل ۱۱ 

درصد موارد می شود.
بنابر اعالم انجمن ســرطان آمریکا این آمار 
نشــان داد برای اولین بار سرطان ریه دیگر 
شایعترین ســرطان تشــخیصی در جهان 

نیست.  
محققان تاکید کردند: تغییرات قابل توجه در 
سبک زندگی و شرایط محیطی تاثیر بسزایی 
در شیوع فاکتورهای خطرزای سرطان پستان 
شده که میتوان به افزایش وزن، بی تحرکی، 
مصرف مواد الکلی، کاهش تعداد زایمان و 

عدم تغذیه نوزاد با شیر مادر اشاره کرد.
در این گزارش آمده است: سرطان در رتبه 
اول عوامل مرگ و میر در هر کشــوری از 
جهان است. از هر پنج مرد و زن در جهان 
یــک نفر در طول حیات خــود به بیماری 
ســرطان مبتال شــده و از هشت مرد و ۱۱ 
زن یــک نفر بر اثر ابتال بــه این بیماری از 

بین می رود.
پس از ســرطان پســتان در زنان و سرطان 
ریه، ســرطانهای روده، پروستات و معده 
شایعترین سرطانهای تشــخیصی در سال 
گذشته بوده که میزان آن به ترتیب ۱۰، هفت 

و شش درصد بوده است.

خبــر

 رییس گروه پیشگیری و کنترل بیماریهای 
غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در 
سومین ســالگرد آغاز برنامه کنترل بیماری های 
متابولیک ارثی نــوزادن از غربالگری بیش از ۷۰ 
هزار  نوزاد در سه سال گذشته در دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر فرزانه فربخش با بیان این 
موضوع به تشریح تاریخچه اجرای این طرح در 
کشــور پرداخت و گفت: اجرای طرح پیشگیری 
و کنترل بیماری های متابولیــک ارثی نوزادان در 
کشور از سال ۹۵ به صورت پایلوت در دانشگاه 
علوم پزشــکی مازندران آغاز شد.  دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی به عنوان دومین مجری طرح 
مذکور را از  ۱۴ بهمن ماه ســال ۹۶ در شهرستان 
ورامین شروع کرد و  از مهر ماه ۹۷ به تمام مراکز و 
شبکه های بهداشت تابعه دانشگاه گسترش یافت.

وی هــدف از طراحی این برنامه را شناســایی، 
تشــخیص و درمان زودرس نوزادان مبتال به ۵۳ 
بیماری متابولیک ارثی  برشمرد و تاکید کرد: هدف 
غایی این طرح پیشــگیری از تولد نوزاد مبتال به 
بیماری به ویژه در خانواده های دارای فرزند مبتال 
و یا خویشاوندان در معرض خطر آنان است که 
از طریق مداخالتی نظیر مشــاوره ژنتیک و انجام 
آزمایشــات ژنتیک قبل و حین بارداری صورت 

می گیرد.
وی بــا بیان این که بیماری هــای متابولیک ارثی 
عمدتا ناشی از نقص ژنتیکی در تولید یا عملکرد 
یکی از پروتئین ها در بدن است، افزود: شوربختانه 

نوزادان مبتال در بدو تولد فاقد هرگونه عالیم بالینی 
بوده و کامال سالم به نظر می رسند.

فربخش در ادامه گفت: پس از مدتی، از چند روز 
تا چندین هفته،  به دلیل تجمع ترکیبات سمی در 
بافت های مختلف بــدن، عالیم بیماری در نوزاد 
مبتال ظاهر می شود که اکثرا غیراختصاصی و شامل 
خواب آلودگی، بی اشتهایی، استفراغ و تشنج است 
که در نهایت منجر به عقب ماندگی ذهنی و حتی 

مرگ نوزاد می شود.

رییس گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر 
واگیر معاونت بهداشــتی تشخیص بیماری های 
متابولیکی را بسیار مشــکل ذکر کرد زیرا عالیم 
آنها غیراختصاصی است و در دیگر بیماری ها نیز 

مشاهده می شود.
به گفته وی، نوزادان مبتال به بیماری های متابولیک 
معموال در بدو تولد نرمال هســتند اما معموالً در 
اواخر هفته اول که نوزاد به مقدار کافی شیر خورده 
است عالیم بیماری ظاهر می شود. شوربختانه این 

بیمــاری ها در نهایت می توانــد منجر به عقب 
ماندگی ذهنی، ناهنجاری های روانی شدید و حتی 

مرگ نوزاد شود.
فربخش غربالگری نوزادان را بهترین راه پیشگیری 
از عوارض بیماری های متابولیک برشــمرد و بر 
لزوم  انجام تســت های غربالگــری در روزهای 
ابتدایی تولد به ویژه در نوزادان با سابقه خانوادگی 

بیماری یا  ازدواج های فامیلی تاکید کرد.
وی با اشــاره به نحوه انجام تســت غربالگری 

بیماری هــای متابولیک ارثی نــوزادان گفت: در 
مراکز غربالگری از نوزادان سه تا پنج روزه نمونه 
گیری می شود.  سه تا پنج قطره خون از کف پای 
نوزاد بر روی کاغذهای مخصوصی قرار می گیرد 
و  نمونه ها به آزمایشگاه های متابولیک ارثی ارسال 

می شوند.
بــه گفته فربخش، در صــورت اعالم نتیجه غیر 
طبیعی، نوزاد برای معاینات بالینی و آزمایشــات 
بیشتر به بیمارستان های منتخب ارجاع می شود. 
در صــورت تایید بیماری عالوه بــر مراقبت و 
پیگیری وضعیت نوزاد برای دریافت درمان های 
الزم، والدیــن و دیگر خویشــاوندان در معرض 
خطر وی نیز توسط تیم مشاوره ژنتیک در مراکز 
خدمات جامع سالمت تحت مشاوره و مراقبت 

قرار می گیرند.
رییس گروه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر 
واگیــر معاونت بهداشــتی از غربالگری بیش از 
۷۰۰۰۰ نوزاد از نظر بیماری های متابولیک ارثی 
از ابتدای برنامه تاکنون خبر داد و خاطرنشان کرد: 
از این تعداد بیش از ۷۵۰ نوزاد برای بررسی بیشتر 
به بیمارستان ارجاع شــدند که  ۵۵ مورد آنان با 
تشخیص قطعی بیماری متابولیک تحت درمان و 

مراقبت قرار گرفتند.
 فربخش در پایان ســخنان خود اظهار امیدواری 
کــرد که با تداوم اجرای ایــن طرح غربالگری و 
برنامه های مشابه شــاهد کاهش روزافزون بروز 
بیماری های ارثــی و ژنتیکی و افزایش جمعیت 

سالم و پویا در کشور باشیم.

رییس گروه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد؛

بایستگی غربالگری نوزادان برای پیشگیری از بیماری های متابولیک ارثی

 یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد 
مردانــی که روزانــه حداقل یــک فنجان قهوه 
می نوشند، ۱۵ درصد کمتر دچار کاهش شنوایی 

می شوند.
بــه گزارش روزنامه دیلی میــل، این مطالعه که 
توسط محققان دانشگاه مادرید در اسپانیا و روی 
بیش از ۳۹ هزار نفر انجام شــد، نشان می دهد 
مردانی که قهوه می نوشــند به صورت ناآگاهانه 
خطر ابتالی خود به کاهش شــنوایی را کاهش 

می دهند.  

محققان می گویند: قهــوه به دلیل خواص آنتی 
اکســیدانی و ضد التهابی ممکن اســت اثرات 
مفیدی بر شنوایی داشته باشد اما در این مطالعه 
هیچ ارتباطی میان مصرف قهوه و عملکرد شنوایی 
در بین زنان یافت نشــد که به گفته محققان این 
موضوع می تواند به دلیل تفاوت در فیزیولوژی 

بدن مردان و زنان باشد.
آنها گفتند که سطح باالی هورمون استروژن در 
گردش خون که در زنان بیشتر است، از کاهش 
شنوایی مرتبط با سن محافظت می کند،  بنابراین 

تأثیــر رژیم غذایی زنان بر شــنوایی آنها »کمتر 
مرتبط«  است.

محققان در این مطالعه متوجه شدند مردانی که 
حداقل یک فنجان قهوه در روز می نوشــند، ۱۵ 
درصد کمتر احتمال دارد که به کاهش شــنوایی 

مبتال شوند.
آنها تاکید کردند: آســیب به میتوکندری - مولد 
انرژی در ســلول های ما - می تواند در بیماری 
هــای تحلیل برنده مانند کاهش شــنوایی نقش 
داشته باشد؛ قهوه سرشار از آنتی اکسیدان است و 

آنتی اکسیدان ها بر روی میتوکندری اثر محافظتی 
دارند.

پیش از این نتایج یک مطالعه نشــان داده بود که 
نوشیدن چند فنجان قهوه در روز ممکن است با 
کاهش خطر ابتالء به سرطان پروستات نیز مرتبط 

است.
نتایج این مطالعه نشــان داد کــه باالترین میزان 
مصرف قهوه با کاهش ۹ درصدی خطر ابتالء به 
سرطان پروستات همراه بود و هر فنجان اضافی 
در روز با کاهش خطر یک درصدی مرتبط است.

مصرف قهوه با کاهش نســبی خطــر ابتالء به 
سرطان های کبد، روده، پوست و سینه نیز ارتباط 

دارد.
بســیاری از محققان در سراســر جهان تالش 
می کنند با بررســی ترکیبات موجــود در قهوه، 
اثرات آنها را بر بدن انســان درک کنند. اگرچه 
کافئین، شناخته شــده ترین ترکیب قهوه است و 
مشخص شده که مزایای بسیاری برای سالمت 
قلب دارد اما قهــوه، هزاران ترکیب دیگر را نیز 

شامل می شود که شناختن آنها بی فایده نیست.

مصرف روزانه قهوه خطر کاهش شنوایی مردان را از بین می برد

فرنشــین نظارت بر دارو و مــواد تحت نظارت 
سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت اپلیکیشن اسنپ 
در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی 
است و این موسسه با شکایت سازمان غذا و دارو 

به قوه قضاییه معرفی شده است.
حیدر محمدی  در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
توزیع دارو بر پایه قانون فقط باید در داروخانه ها و 
زیر نظر مسوول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در 
حوزه خرید و فروش و توزیع دارو، تخلف محرز و 

آشکار است. این تخلف باعث می شود که داروی 
اشتباه یا غیرمجاز یا دارویی بدون نظارت مسوول 

فنی به دست مردم برسد.
وی ادامه داد: توزیع دارو بدون نظارت مسوول فنی 
باعث می شود، دارویی به دست مردم برسد که به 
هیچوجه از شــرایط نگهداری آن آگاهی نداریم و 
معلوم نیست این دارو در چه شرایط دمایی یا نوری 
نگهداری شده است. محمدی در پاسخ به پرسش 
که چرا با وجود این تخلف آشــکار هنوز اسنپ و 

مراکز مشابه در حوزه توزیع دارو فعالیت می کنند، 
گفت: ســازمان غذا و دارو شکایت و این موسسه 
متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. البته 

رسیدگی به این شکایت مدتی طول می کشد.
وی ادامه داد: ســازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ 
موسســه ای و هیچ ســایت یا اپلیکیشن اینترنتی 
مجــوز توزیع و خرید و فــروش دارو نداده و هر 
گونه فعالیت در این زمینه غیر قانونی اســت. مگر 
اینکه یک داروخانه بخواهد مجوز توزیع اینترنتی 

دارو بگیرد. تاکنون حتی به هیچ داروخانه ای مجوز 
توزیع دارو داده نشده است. البته برای توزیع مکمل 
چنین مجوزی به برخی داروخانه ها داده شده اما در 
حوزه دارو هنوز قانونگذار و سازمان غذا و دارو به 
عنوان مجری قانون نمی پذیرد که دارو به صورت 

اینترنتی توزیع شود.
فرنشین نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو گفت: 
اگر دارو از زنجیره قانونی یعنی از شــبکه دارویی 
و داروخانه های کشور خارج شود، داروی قاچاق 

محســوب می شــود. توزیع دارو خارج از شبکه 
داروخانه های کشــور غیر قانونی اســت و هیچ 
مجوزی تاکنون برای توزیع دارو خارج از سیستم 

رسمی داروخانه ای داده نشده است.

فرنشین دارو وزارت بهداشت:

فعالیت اسنپ در حوزه دارو غیرقانونی است
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سنگینی بار دالر 
روی دوش بورسی ها

 وابستگی روند حرکت بازار سرمایه 
بــه نرخ دالر باعث میشــود بــا هر وعده 
سیاســت گذاران درمورد قیمــت این ارز، 
شــاخص کل بورس هم باال و پایین شود. 
به طوریکه پیش بینی مسووالن از نرخ دالر 
۱۵ هزار و یا حتی ۲۰ هزار تومانی به روند 
نزولی بورس دامــن زد تا عمر چراغ قرمز 

این بازار به درازا بکشد.
به گزارش ایســنا، بازار ســرمایه ســالی 
پرتالطم را پشت سر می گذارد و درحالی 
که شــاخص کل این بــازار در پنج ماهه 
نخست سال کنونی برای نخستین مرتبه تا 
دو میلیون واحد افزایش یافت، با آغاز روند 
نزولــی بورس از اواخر امردادماه،  شــاهد 
کاهش این شــاخص تا کانال یک میلیون 
و صد هزار واحد نیــز بودیم. در این میان 
موضوعات مختلفی باعث سقوط شاخص 
شــد، اتفاقاتی که اعتماد ســهام داران را از 
بین برد و به نظر میرســد تمامی ندارند! از 
اختالف دو وزیر بر ســر دومین ETF دولت 
بگیر تا قیمت گذاری دســتوری در صنایع 
مختلــف و وعــده و وعیدهای سیاســت 

گذاران درمورد کاهش نرخ ارز.
وعده های دالری!

هنوز یک ماه از وعده دالر ۱۵ هزار تومانی 
رییس جمهور نگذشــته اســت که رییس 
کل بانک مرکــزی از دالر ۲۰ هزار تومانی 
صحبت میکند. درواقــع ماجرا از این قرار 
است که زمانی که نرخ دالر نیمایی حدود 
۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود، یعنی حدودا یک 
ماه قبل، حسن روحانی اعالم کرد اگر هفت 
میلیارد دالر ایران که نزد کره جنوبی است، 
آزاد شــود، دالر تا ۱۵ هزار تومان کاهش 
خواهد یافــت. در آن روزهــا ترمز روند 
افزایشــی دالر کشیده شد و نرخ این ارز تا 
۲۱ هزار تومان نیز کاهش یافت. مشخص 
اســت که دالر به ۱۵ هزار تومان نرسید اما 
این سیگنال از سوی دولت به بازار سرمایه 
داده شــد که دالر ارزان خواهد شد و تاثیر 

منفی خود را روی بورس گذاشت.
در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر 
این باور بودند که حتی اگر به غیر از هفت 
میلیارد دالر ایران که نزد کره جنوبی است، 
منابع ارزی دیگر ایران نیز آزاد شــود، دالر 
۱۵ هزار تومانی محقق نخواهد شد. در هر 
صورت دالر تا ۲۱ هزار تومان کاهش یافت 
و بعــد از مدت کوتاهی دوبــاره به حدود 
۲۵ هزار تومان رســید. در چنین شرایطی 
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 
به عنوان یک سیاســت گــذار و صاحب 
نظر، دالر  زیر ۲۰ هــزار تومانی را مطرح 
کرده است. موضوعی که باعث شد برخی 
شرکت های لیدر در بازار، فروش خود را با 
دالر ۲۰ هزار تومانی پیش بینی کنند و این 

اتفاق هم به هیجانات بازار دامن زد.
احتمال بازگشت ارز به کشور

این وعده درحالی مطرح شــده اســت که 
بر همگان واضح اســت که همیشه چشم 
انداز کاهشــی یا افزایشــی نرخ دالر روی 
بازار ســرمایه تاثیر میگذارد تا بازار در بلند 
مدت خود را نرخ دالر وفق دهد. از سوی 
دیگر بحث برداشت تحریم و مذاکره مطرح 
است، هرچند که زمان آن مشخص نیست 
امــا در نهایت با توجه بــه روی کار آمدن 
دولت بایدن در آمریکا، انتظار  میرود مذاکره 
بین ایران و امریکا شــکل گیــرد. بنابراین 
چشم انداز کاهش تحریم است و نخستین 
ســیگنال کاهش تحریم ازادســازی منابع 
ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر 

و بازگشت ارز به کشور است.
البته نباید از این موضوع غافل شــد که اگر 
تحریم ها کاهش یابند، روی مقدار فروش 
شرکت ها تاثیرگذار است و این شرکت ها 
میتوانند بخشی از صادرات دست رفته خود 
را که به واســطه تحریم ها از دســت داده 
بودند به دست بیاوند. البته یعنی شاید نرخ 
فروش با کاهش نــرخ دالر کاهش یابد اما 

مقدار فروش می تواند افزایش یابد.
در نهایت بایــد گفت چنانچه نرخ دالر در 
کشور کاهش یابد، باعث خوشحالی همه از 
جمله سهام داران بورسی است اما آنچه که 
باعث ناخشنودی این افراد می شود همان 
کاهش دســتوری نرخ دالر و عدم ثبات در 
قیمت این ارز است. زیرا با چنین نوساناتی، 
امکان تحلیل وضعیت مالی شــرکت ها از 
سهام داران بورسی برای افق حداقل ۶ ماه 

تا یک سال گرفته خواهد شد.

خبر

 رییــس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر 
بنای دالر ۲۳ هزار تومان باشد، باید این نرخ باز هم 
کاهش یابد پس نوسان در قیمت ها خواهیم داشت؛ 
گفت: ما مسائل روزمره مردم را به شرایط بازار آزاد 
نمی توانیم بسپاریم؛ ضمن اینکه اگر تحریم ادامه 
یابد باید روی خوراک روزانه مردم کنترل بیشتری 

داشته باشیم.
به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی اظهارداشــت: 
تغییر در بازار ارز بیشــتر روانی است و انتظارات 
باال و پایین می شود. مســووالن باید در اظهارات 
خود مراقبت کنند و جو روانی بر بازار حاکم است 
که برگرفته از مســائل سیاسی و تحریم و مسائل 
خارجی است. انتظارات تعدیل و مثبت می شود و 
قیمت ارز به زیر ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
او ادامه داد: نگران رشــد نقدینگی بودیم و تالش 
داریم رشد نقدینگی منطقی باشد. به سرکوب نرخ 
ارز اعتقادی ندارم، اما انتظارات تعدیل خواهد شد 

و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان می رسد.
همتی در پاسخ به این پرسش که دولت نقدینگی 
خود را چطــور تامین کرده و آیا این تامین منابع، 
باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد، افزود: بانک 
مرکزی طرفدار این نیست که قیمت ارز باال بماند 
تــا دولت نقدینگی تامین کند؛ بلکه بانک مرکزی 
تمام تالش خود را خواهد کرد تا نقدینگی مورد 
نیاز دولت را تامین نماید؛ این در حالی اســت که 
ســال قبل ۱۵ میلیارد دالر برای ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تخصیص داده شده که بانک مرکزی ۷ میلیارد دالر 

آن را از ذخایر خود تامین کرده است.
رییس کل بانــک مرکزی با بیــان اینکه همواره 
حمایــت الزم را از بازار ســرمایه به عمل آورده 
ام، گفت: از ۱۳ خرداد تا امرداد ۹۹ نرخ ســود بین 
بانکی افزایش داشــت، ولی در همان مدت شاهد 
رشد ۱۰۰ درصدی سهام بودیم؛ پس نرخ سود بین 
بانکی اگر هم افزایش یافت، بین خود بانک ها بوده 
است؛ اما نرخ سود سپرده برای مردم از ۱۵ درصد 
به ۱۶ درصد رسیده است؛ اما ما با توجه به عملیات 
بازار باز مصمم هستیم که نرخ بازار بین بانکی را 

به نرخ کریدور یعنی کف ۱۴ درصد و سقف ۲۲ 
درصد برسانیم.

همتی گفت: خرید و فروش اوراق خزانه از سوی 
بانک مرکزی شــامل عملیات بازار باز می شود که 
زمانی که نرخ بیــن بانکی باال رود، بانک مرکزی 
خرید اوراق را انجــام می دهد؛ اما اکنون میانگین 
نرخ بین ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد برسد ما ورود می کنیم 
و در روز های آینده نیز بازار بین بانکی را به ۱۸ تا 

۱۸.۵ درصد خواهیم رساند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: اکنون در ماه دهم از 
سال رشد ۱۸ درصدی پایه پولی را تجربه می کنیم 

که این علیرغم تحریم بسیار کارنامه خوبی است.
نرخ سود سپرده های بانکی کاهش خواهد یافت

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اظهارات اخیر رییس 

کل بانــک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ ســود 
بین بانکی و نرخ ارز، اظهارداشــت: در مورد نرخ 
بهــره بین بانکی باید گفت، زمان هایی که بانک ها 
به صورت روزانه با کسری تراز روبرو می شوند، 
از بازار بین بانکی، تسهیالت دریافت می کنند، این 
نرخ توســط بانک مرکزی تعیین می شود، عمال با 
این اظهارات این سیگنال به نظام بانکی داده خواهد 
شــد که به یکدیگر با نرخی پایین تری تسهیالت 

ارائه دهند.
وی افزود: طبعا با چنین سیاستی که بانک مرکزی 
در پیش گرفته، نرخ ســود تسهیالت اعطایی نیز 
کاهش خواهد یافــت، در نهایت نیز این موضوع 
سبب می شــود نرخ سود سپرده بانکی نیز کاهش 
پیدا کنــد، تمامی این اتفاقات بــه خاطر کاهش 
انتظارات تورمی است، در سه ماه گذشته نرخ ارز با 

افت روبرو بوده و به تبع آن نیز قیمت در بازار های 
مختلف از جمله، سکه، طال، مسکن، خودرو و... 
نیز با کاهش همراه شده است. در چنین وضعیتی 
نیز تورم سیر نزولی خواهد داشت و می توان انتظار 
داشت در ســال آینده نیز نرخ تورم در حدود ۲۰ 
تا ۲۲ درصد که همــان هدفگذاری تورمی بانک 

مرکزی است، باشد.
شقاقی اظهار داشت: این کاهش انتظارات تورمی 
به دلیل اتفاقاتی است که در انتخابات آمریکا رخ 
داد که ترامپ کنار رفت و بایدن به کاخ سفید راه 
پیدا کرد، هم اکنون گمانه زنی هایی بســیاری در 
مورد بازگشــت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها 
انجام می شــود که در چنین صورتی به طور قطع 
ســطح عمومی قیمت ها با کاهش قابل توجه ای 
روبرو خواهد شد، در این راستا یکی از مهم ترین 

اقداماتی که می تواند صــورت گیرد، کاهش نرخ 
دالر به ۲۰ هزار تومان است که نتایج بسیاری را به 

دنبال خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها 
منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور های مختلف 
در اختیــار بانــک مرکزی قــرار خواهد گرفت، 
اضافه کرد: هم اکنون کنتــرل نرخ ارز و ثبات آن 
از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیراکه ارز یک 
متغیر کلیدی در اقتصاد ایران به شــمار می رود و 
می تواند بر روی بســیاری از موضوعات از جمله 
تولید اثرگذار باشــد، این در حالیســت که هزینه 
تولید در ایران به دالیل مختلف باال اســت که در 
ایــن رابطه یکی از اهدافی کــه بانک مرکزی در 
کاهش نرخ سود بین بانکی دنبال می کند، با توجه 
به وضعیتی که به وجود آمده، کاهش هزینه تامین 

مالی بنگاه های تولیدی است.
وی ادامــه داد: در واقع می توان گفت، با توجه به 
تغییر فضایی که به وجود آمده می توان این انتظار 
را داشــت که در این اتمسفر جدید بخش تولید 
کشور نیز با یک رونقی همراه شود، زیراکه طبیعتا 
بــا کاهش هزینه های تولید جذابیــت برای ورود 
بــه این عرضه افزایش خواهــد یافت و به نوعی 
کاهش هزینه تامین مالی بخش تولید نوعی مشوق 
برای جذب سرمایه گذاری های جدید به حساب 
می آیــد؛ بنابراین اگر این سیاســت همراه با رفع 
تحریم ها شود، بدون شک، می تواند اقتصاد کشور 
را از رکود خارج کرده و به سمت رونق سوق دهد.
شــقاقی همچنین در مورد تاثیر کاهش نرخ سود 
سپرده بانکی بر روی عملکرد بورس یادآور شد: 
یکی از مهم ترین مسائلی که باعث شد در امرداد 
ماه بعد از رشــد فوق العاده ای که داشــت، وارد 
یک اصالح و ریزش شــود، همین افزایش نرخ 
ســود بین بانکی بود که به نوعی سیگنالی برای 
افزایش نرخ سود ســپرده به حساب آمد، در آن 
زمان نرخ سود بین بانکی تا ۲۲ درصد نیز افزایش 
پیدا کرد که این موضوع برای بازار ســهام بسیار 

چالش برانگیز بود.

در گفتگو با وحید شقاقی شهری اقتصاددان بررسی شد

تبعات کاهش نرخ سود و افت قیمت دالر

 اگرچه همزمان با افزایش قیمت دالر تا 
۲۸ هزار تومان، متوسط قیمت مسکن نیز تا متری 
۲۷ میلیون تومان افزایش یافت، اما با کاهش نرخ 
ارز، قیمت مسکن در ارقام قبلی ثابت مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه گزارش منتشره 
از سوی بانک مرکزی در ۳ ماهه آبان، آذر و دی، 
شاهد ثبات نسبی نرخ ها در بازار خرید و فروش 
مسکن پایتخت هســتیم؛ به خصوص در مناطق 
میانی و جنوبی تهران این ثبات قیمت ها مشهود تر 
است؛ حتی در آذر ماه، تورم ماهانه بخش مسکن، 
به منفی ۱.۱ درصد رســید ولی در ماه های آبان و 
دی رشــد ماهانه متوسط قیمت مسکن در تهران 
۱.۸ درصد )برای هر دو ماه مذکور با نرخ رشــد 

مشابه ثبت شده است( اعالم شد.
این در حالی اســت که در ۷ ماه دیگر سال )غیر 
از ۳ ماه پایانی( رشد ماهانه قیمت مسکن با تورم 
عجیبی روبرو بود؛ به طوری که تورم ماهانه قیمت 
مســکن در مهر ماه امســال با ثبت افزایش ۱۰ 
درصدی نسبت به شهریور ماه، بی سابقه بوده و 
رکورد ۱۱ ساله از ۸۸ تا ۹۹ را به نام خود ثبت کرد.

قطعــاً کنترل نوســانات قیمــت ارز در ماه های 
گذشته، یکی از اصلی ترین دالیل بروز ثبات نسبی 
قیمت ها در بازار مســکن بود؛ اما کاهش شدید 
تعداد معامــالت نیز در این ثبات قیمتی بی تأثیر 

نبوده است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی نیز در گزارشــی که در پایان آبان ماه 
از وضعیت بازار مســکن در تهران و دیگر مراکز 
استان ها منتشــر کرد، در هم آمیختگی و وجود 
تناظر یک به یک میان قیمت ارز و قیمت مسکن 

در ۸ ماهه ابتدایی امسال را مورد تاکید قرار داد.
این هماهنگی قیمت مسکن و ارز تا حدی پیش 
رفت که برخی از کارشناسان اقتصادی، تئوری هر 
متر مسکن هزار دالر را مطرح کردند؛ به خصوص 
که دالر در آبان ماه تا ۲۸ هزار تومان و مسکن در 
تهــران تا متری بیش از ۲۷ میلیون تومان افزایش 

یافت.
اما با کنترل قیمت ارز در دو ماه گذشته و افت آن 
به کف کانال ۲۰ هزار تومانی، شاهد کاهش قیمت 
مسکن نبوده ایم؛ به نظر می رسد عالوه بر زمان بر 
بودن ایجاد تناسب میان قیمت این دو بازار و ُکند 
بودن تغییرات نرخ مسکن، چسبندگی قیمت در 
بخش مسکن نیز بر شکسته شدن تئوری هر متر 

مسکن هزار دالر مؤثر باشد.

سید امین زرگر مرادی کارشناس اقتصاد مسکن در 
گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به اینکه در روزهای گذشته آمار بانک 
مرکزی از آخرین تحوالت مســکن پایتخت در 
دی ماه، منتشر شــده، این آمار را چگونه ارزیابی 
می کنید؟، اظهار داشــت: طبق آمار اعالمی بانک 
مرکزی تعداد معامالت مسکن در دی ماه به ۳۵۱۵ 
واحد رسید که نســبت به آذر ماه با ۲۵۵۵ واحد 

حدود ۳۷ درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: در حوزه قیمت هم میانگین قیمت هر 
متر مربع واحد مســکونی از حدود ۲۶ میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان در آذر ماه با رشــد ۱.۸ درصدی 
به ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رســید. این در 
حالی است که در گزارش قبلی بانک مرکزی که 

مربوط به تحوالت آذر ماه مسکن تهران بود، شاهد 
کاهــش ۴۲.۸ درصدی تعداد معامالت و کاهش 

۱.۱ درصدی قیمت بودیم.
وی گفت: وقتی تعداد معامالت در این ســطح 
پایین باشد، رشــد ۳۷ درصدی تعداد معامالت 
دی ماه را نمی توان به معنای رونق بازار به حساب 
آورد. زیرا تعداد معامالت حتی پس از افزایش، باز 

هم عدد قابل توجهی را نشان نمی دهد.
هم خریداران مصرفی از بازار مسکن گریخته اند 

هم سرمایه ای ها
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار مسکن 
هم اکنون با کمبود متقاضی روبه رو است، افزود: 
خریدار مصرفی به علت افزایش شدید در آخرین 
سیکل بازار مسکن، توان ورود به بازار مسکن را 

ندارد.
به گفته این کارشــناس اقتصادی، از سوی دیگر، 
خریداران سرمایه ای ملک نیز عقب نشینی کرده و 
استقبال از این بازار، به شدت کاهش یافته است؛ 
زیرا این دســته از خریداران هم امید چندانی به 
جهش قیمت مســکن در ماه های آتی ندارند. به 
خصوص که ریسک باالی عدم نقد شوندگی از 
دیگر نکات خروج این طیف از خریداران، از بازار 

است.
چشم انداز بازار مسکن در سال آینده

زرگر مرادی در پاســخ به اینکه ادامه روند قیمت 
مسکن در ماه های آتی را چگونه ارزیابی می کنید؟، 
بیان کرد: در ماه های گذشته از یکسو شاهد برخی 
اظهار نظرات با این عنوان هستیم که عنوان می کنند 

۵۰ درصد قیمت مسکن کاذب است و یا اینکه 
بیان می شــود باید منتظر سقوط و کاهش شدید 
قیمت مسکن باشــیم. برخی هم در نقطه مقابل 
از سونامی قیمت مســکن در آینده نزدیک خبر 

می دهند.
وی ادامــه داد: اما من تصورم بر این اســت که 
اینگونه اظهار نظرها از هر دو جهت فاقد پشتوانه 
علمی اســت. چرا که قیمت زمین به عنوان یکی 
از اصلی ترین مؤلفه های قیمت تمام شده مسکن 
هنوز بســیار باالست، همچنین در دیگر هزینه ها 
مانند مصالح ســاختمانی، مجوزها و پروانه های 
ساختمانی و... شاهد کاهش قیمت خاصی نبودیم؛ 
حتی شــواهدی از افزایش هزینه ها در سال آینده 

هم وجود دارد.
کارشناس اقتصاد مســکن تصریح کرد: بنابراین 
ریســک تولید مســکن برای بخش خصوصی 
باالســت و همین امر باعث شده است که تعداد 
واحدهای پروانه های ساختمانی صادره به مراتب 
کمتر از تعداد واحدهای مورد نیاز باشد. در نتیجه 
فرض ســقوط قیمت مسکن با این تصور که در 
تهران به میانگین قیمتی زیر ۲۰ میلیون برســیم 

فرضی کاماًل دور از ذهن است.
دوران جهشــی بودن قیمت مسکن به اتمام 

رسیده است
وی تأکیــد کرد: در نقطه مقابــل موتور محرکه 
افزایش قیمت مســکن در کوتاه مدت خاموش 
شده و با فرض عدم بروز اتفاق خاص سیاسی و 
اقتصادی در کشور، نمی توان انتظار جهش قیمتی 
جدیدی را داشت. در نتیجه با توجه به آنچه گفته 
شد محتمل ترین سناریو ثبات قیمت اسمی مسکن 

با نوسانات محدود خواهد بود.
زرگــر مرادی بیان کرد: نکته مهم این اســت که 
کاهش اندک قیمت اسمی مسکن در یکی دو ماه 
از یک ســال را نمی توان به سقوط شدید قیمت 
مسکن تعبیر کرد. از دیگر سو هم با اینکه با کسری 
تولید بسیار زیاد و کسری تولید انباشته از سال های 
قبل مواجهیم، اما جهش قیمت مســکن در آینده 

نزدیک دور از ذهن است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بازار مسکن 
وارد یک دوره استراحت قیمتی خواهد شد و برای 
تحلیل دقیق تر بازار باید بســیاری از پارامترهای 
تأثیرگذار بر قیمت مسکن مانند نرخ ارز، بازارهای 
موازی، مؤلفه های اقتصاد کالن و... را به صورت 

مداوم رصد کرد.

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده
 هم خریداران مصرفی از بازار مسکن گریخته اند هم سرمایه ای ها

 رییس کنفدراســیون صــادرات ایران با 
بیان اینکه تک نرخی کردن ارز در شــرایط فعلی 
امکانپذیر نیســت، گفت: در صورت اعالم یک 
شبه ارز تک نرخی، دقیقا همان اتفاقی می افتد که 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد.
محمد الهوتــی در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
باره تک نرخی شدن ارز که این روزها در محافل 
مختلف مطرح می شــود، اظهار داشت: حتی این 
روزها در مجلس نیز بر ســر این موضوع چالش 
ایجاد شده و صحبت های مختلفی مطرح می شود، 
اما من فکــر نمی کنم که هیچیک از مســوولین 

اقتصادی کشــور و حتی مجلسی ها به دنبال این 
باشند که بخواهند ارز را تک نرخی کنند چرا که 
این مســئله نیازمند مقدماتی است که هم اکنون 
فراهم نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ایران 
تصریــح کرد: هم اکنون فاصله نــرخ ارز آزاد و 

ارز دولتی بســیار زیاد اســت، درآمدهای کشور 
با محدودیت هایی مواجه اســت که در صورت 
افزایــش تقاضا، عرضــه ارز با مشــکل مواجه 
می شود. الهوتی گفت: تورم در کشور باال است 
و نقدینگی به شــدت افزایش یافته و به نظر من 

تک نرخی کردن ارز در این شرایط فعاًل امکانپذیر 
نیست.

وی اظهار داشت: در صورت اتخاذ چنین تصمیم 
اشتباهی و اعالم یک شبه آن، دقیقاً همان اتفاقی 
می افتد که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد؛ تک 

نرخی کردن ارز نیازمند شرایطی است که بتواند 
ماندگاری داشته باشد و اگر به صورت دستوری 
انجام شــود، برای مدت کوتاهــی دوام خواهد 

داشت و به سرعت نرخ فاصله خواهد گرفت.
رییس کمیسیون تســهیل تجارت اتاق بازرگانی 
تهــران گفت: این تجربه قباًل هم وجود داشــته 
کــه اگر نرخ های پایین تر از نرخ معقول برای ارز 
تعیین شود، حتی در آن هفته های اول هم به نوعی 
محکوم به شکست است زیرا دولت قادر نخواهد 
بود تمام تقاضاها را پاسخ دهد و بالفاصله، قیمت 

در بازار آزاد افزایش می یابد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران :

شرایط برای تک نرخی کردن ارز فراهم نیست
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به گفته مســووالن برگزاری جشنواره، استقبال از 
اکران فیلم های جشــنواره فیلم فجر بیشتر می شود 
و در روز دوم ســانس های سینما طبق ظرفیت ۳۰ 

درصدی اعالمی، پر شده است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری فارس، 
در چند سال گذشته در این روزها شاهد برگزاری 
مهم ترین و بزرگترین رویداد سینمایی کشور بودیم 
که شــور و هیجان خاصی در میان اهالی سینما و 
عالقه مندان به هنر هفتم ایجاد می کرد، اما امســال 
به واسطه شیوع یک مهمان ناخوانده برگزاری این 
جشنواره تا همین چند هفته پیش در هاله ای از ابهام 
بود که در نهایت تصمیم بر برگزاری در اســتان ها 

شد.
امروز در شــرایطی که همه گیری ویروس کرونا، 
رویدادهای فرهنگی و تولیدات سینمایی را در ایران 
و جهان با محدودیت هــای متعددی مواجه کرده، 
این رویداد فرهنگی با اتخاذ تدابیر خاص و رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی در حال برگزاری است.
امســال بنا بر ضرورت های به وجود آمده، شــیوه 
کامــاًل متفاوتی را برای فروش بلیت در نظر گرفته 
شــده است، به این ترتیب مخاطبان با ورود به سه 
سامانه »ایران تیک«، »سینما تیکت« و »گیشه هفت« 
می توانند بلیــت فیلم های مورد نظــر خود را در 
همان روز خریداری کرده و برای تماشای فیلم به 

سینماهای جشنواره مراجعه کنند.
فروش بلیت به شکل حضوری و گیشه در جشنواره 
امســال به صورت کلی حذف شده است، اما برای 
هر شــماره تلفنی که در یکی از این سامانه ها ثبت 
می شود خرید ۴ بلیت امکان پذیر است و مخاطبان 
باید توجه داشــته باشند که امسال فروش بلیت به 
شکل سری هم از برنامه جشنواره حذف شده است.
بلیت فروشی اکران مردمی تا روز پایانی جشنواره 
ادامــه دارد و عالقه مندان تا لحظــه نمایش فیلم، 
می توانند بلیت های موردنظر خود را خریداری کنند.
همچنین بر پایه شیوه نامه بلیت فروشی سی و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر، پس از خرید بلیت از طریق 
سامانه های تعیین شده، کدی برای خریداران ارسال 
می شود و افراد با ارائه آن به سینما، می توانند بلیت 

خود را تهیه کنند.
سانس بی همه چیز پر شد

مدیر امور سینمایی استان زنجان با اشاره به اینکه در 
روز دوم جشنواره استقبال به مراتب بیشتر از روز 
نخست بود، گفت: سانس مربوط به فیلم »بی همه 

چیز« در روز دوم پر شد.
میثم زنجانی با اشاره به اینکه در هر روز دو سانس 
اکــران فیلم انجام می شــود، افزود: ســانس ها در 
سینماهای زنجان برعکس است، یعنی اگر فیلمی در 
سینما بهمن در ساعت ۱۵ اکران می شود، در سینما 

روشا ساعت ۱۸ اکران می شود.
وی افزود: با توجه به شــیوع ویروس کرونا، اکران 
فیلم ها با ۳۰ درصد ظرفیت سینماها و رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی انجام می شود. 
وی با بیان اینکه ۱۶ فیلم شــاخص جشنواره فجر 

در اختیار خوزستان قرار داده شده است بیان کرد: 
در هر روز دو سانس فیلم در نظر گرفته شده است 
و سانس های اکران در دو سینمای زنجان برعکس 

است.
مدیر امور سینمایی استان زنجان گفت: در این دوره 
از جشــنواره برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
هیچ بلیت فروشی از گیشه انجام نمی شود و بلیت 

فروشی جشنواره به صورت آنالین است.
وی افزود: نشانه گذاری صندلی سینماها، استقرار و 
چیدمان مراجعان روی صندلی سالن های سینما با 
رعایت فاصله ۲ متری، استفاده از سیستم تهویه و باز 
گذاشــتن درهای خروج و ورود برای گردش هوا، 
رعایت فاصله زمانی میان سانس ها برای جلوگیری 

از تجمع تماشاچیان در ســالن فیلم و ... از جمله 
اقدامات صورت گرفته است.

زنجانی افزود: هم چنین بــه منظور جلوگیری از 
تجمع در هر سینما، رعایت یک فاصله زمانی برای 
ورود هر مخاطب به سالن در نظر گرفته شده است 
و ما شرایطی را در نظر گرفته ایم تا سالمت مخاطبان 
در بدو ورود به هر ســالن مورد بررسی قرار بگیرد 
و از ورود افراد مشکوک به بیماری »کووید ۱۹« به 

سالن ها جلوگیری خواهد شد.
وی درباره ضدعفونی کردن ســالن ها گفت: قبل و 
بعد از هر سانس ما عملیات ضدعفونی را در همه 
سالن های سینمایی میزبان جشنواره در دستور کار 

قرار خواهیم داد.

مدیر امور سینمایی استان زنجان با اشاره به اینکه هم 
در سینما روشا و هم در سینما بهمن زنجان استقبال 
بسیار خوبی از اکران فیلم ها وجود دارد، گفت: گاها 
افرادی بیشتر از ظرفیت به سینما مراجعه کردند که 
مجبور به رد آنها شدیم، چرا که سانس اضافه وجود 
نــدارد و از طرفی باید پروتکل ها به صورت دقیق 

اجرایی شود.
تالش برای برگزاری بهترین جشنواره

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان نیز با اشاره به اینکه در سال های گذشته تجربه 
مطلوبی در زمینه اکران همزمان فیلم های جشنواره 
فجر در استان داشتیم، اظهار داشت: جشنواره فیلم 
فجر از مهم ترین رویدادهای هنری و سینمایی ایران 

است که در نیمه بهمن هر سال برگزار می شود.
محمدربیع احمدخانی با بیان اینکه امســال تحت 
تأثیر همه گیری کرونا تجربه ای جدید در برگزاری 
این جشنواره داریم، افزود: امسال با توجه به شیوع 
ویــروس کرونا و محدودیت هــای موجود برای 
حضور عالقه مندان برای نمایش فیلم های ســی  و 
نهمین جشــنواره فیلم فجر با ظرفیت محدودتر و 
رعایت کامل ضوابط بهداشــتی مصوب ستاد ملی 

مبارزه با کرونا برنامه ریزی شده است.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان افزود: اکران همزمان فیلم های سی و نهمین 
جشــنواره فیلم فجر از ۱۵ بهمن ماه آغاز شده و تا 

۲۲ بهمن ماه ادامه دارد.
وی تصریح کرد: امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونــا و محدودیت های موجود بــرای حضور 
عالقه مندان در راســتای نمایش فیلم های ســی  و 
نهمین جشــنواره فیلم فجر با ظرفیت محدودتر و 
رعایت کامل ضوابط بهداشــتی مصوب ستاد ملی 
مبــارزه با کرونا برنامه ریزی شــده و برای حضور 
عالقه مندان در اکران این فیلم ها، ۳۰ درصد ظرفیت 

سالن های نمایش در نظر گرفته شده است.
احمدخانی گفت: افزود: دست اندرکاران برگزاری 
این جشنواره در اســتان تمام تالش خود را انجام 
داده اند تا بهترین شرایط را برای اکران فیلم و حضور 

تماشاگران و رعایت دستورالعمل ها فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در ســال های گذشــته برای هر 
روز، ســه سانس در نظر گرفته می شد که امسال با 
توجه به شرایط کرونایی این تعداد به دو سانس و 

ساعت های ۱۵ و ۱۸ عصر کاهش یافته است.
به گزارش فارس، امســال فیلم های »ابلق« نرگس 
آبیار،»بی همه چیز« محســن قرایی»تک تیر انداز« 
علی غفاری، »تــی تی«آیدا پناهنده، »خط فرضی« 
فرنوش صمدی، »رمانتیســم عماد و طوبی« کاوه 
صبــاغ زاده،»روزی روزگاری آبــادان« حمیدرضا 
آذرنگ،»روشن« روح اله حجازی، »زاالوا« ارسالن 
امیری،»ستاره بازی« هاتف علیمردانی،»شیشلیک« 
محمد حســین مهدویان، »گیجگاه« عادل تبریزی، 
»مامان« آرش انیســی، »مصلحت« حسین دارابی، 
»منصور« سیاوش سرمدی، »یدو«مهدی جعفری در 

زنجان اکران می شود.

استقبال زنجانی ها از »بی همه چیز«

 آیین پایانی جشنواره ملی عکس تاکستان 
همزمان با دهه فجر و والدت باسعادت حضرت 
فاطمه زهرا )س( با حضور اهالی فرهنگ وهنر 
ورسانه شهرستان تاکستان و امیر جعفر زادگان 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و 
به گزارش زنگان امروز به نقل از  روابط عمومی 
فرمانداری شهرســتان تاکســتان، محمد اکبری 
رییس اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان و 
محمد پیری شهردار و صفوی رییس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر و لشگری رییس 
اداره کتابخانه عمومی شهرســتان ومســووالن 
انجمن های فرهنگی وهنری شهرستان تاکستان 
وشــرکت کنندگان و نفرات برتر جشنواره در 
ســالن مجتمع فرهنگی وهنری امــام علی)ع( 

برگزارشد. 
اداره  رییــس  محمداکبــری  آییــن  ایــن  در 

فرهنگ و ارشاداسالمی شهرســتان تاکستان با 
خیرمقدم گویی و گزارش برگزاری جشنواره و 
همت ویاری هنرمندان ومسوولین وخیرین در 
برگزاری جشــنواره و طلب یاری از مسووالن 
درحمایــت از فعالیت هــای فرهنگی وهنری 
اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان مطالبی عنوان 

نمودند.
سپس امین رحمانی دبیر جشنواره در باره شروع 
و برنامه ریزی و اهداف ونحوه جمع آوری آثار 
و چگونگی داوری آن و محدودیت و مشکالت 
برگــزاری جشــنواره و حمایت هــای خیرین 

گزارشی عنوان نمود.
 درادامــه امیر جعفرزادگان معــاون فرمانداری 
شهرستان تاکستان در باره  توسعه فرهنگ وهنر 
وشناســاندن فرهنگ بومی و نیاز وتوجه بیشتر 
مسوولین به امور فرهنگی و در موردضرر وزیان 

آســیب های کرونائی به اصحاب فرهنگ وهنر 
بیاناتی داشتند.این آیین یادبودی از استاد ناصر 
ایزدفر معاون اســبق امور هنری وسینمایی اداره 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی قزوین که در ارتقاء 
امور هنری شهرســتان تالش زیادی داشــتند، 

همراه بود. 
درپایــان لــوح وهدایایــی بــه پیشکســوتان 
هنرعکاسی شهرستان وعوامل اجرایی و نفرات 
برتر بخش اصلی و ویژه جشــنواره از شهرهای 

تبریز، زنجان، قم، اراک وتاکستان اهدا گردید.
این جشنواره که به صورت اردویی در شهریور 
ماه برگزار شد با حضور ۷۵ عکاس از کل ایران 
به مدت سه روز از باغات انگور و شهر تاکستان 
عکاســی کردند.در نهایت ۹۰۰ عکس توســط 
هیات داوران حرفه ای مورد داوری قرار گرفت 
و سه عکس برگزیده و یک تقدیری انتخاب شد.

انگورهای تاکستان در قاب دوربین ناصر محمدی
  دبیر عکس زنگان امروز عکاس برتر نخستین جشنواره ملی عکس تاکستان شد

 رضا عطاران با ابراز تاســف از درگذشت 
علی انصاریــان گفت: امیدوارم زودتر شــرایط 
عوض شــود و روزهای خوب را ببینیم. اگر قرار 
است واکسنی خریداری شود زودتر انجام شود و 

از این اتفاق ها نبینیم.
به گزارش ایسنا، جدیدترین فیلم روح اله حجازی 
با نام »روشن« ۱۶ بهمن در پنجمین روز جشنواره 
سی ونهم فیلم فجر به نمایش درآمد و عوامل این 
فیلم که بیشتر به احترام اهالی رسانه در برج میالد 
حاضر شده بودند، در نشســت خبری این فیلم 

شرکت کردند.
رضا عطاران بازیگر اصلــی این فیلم که پس از 
»شیشــلیک« برای دومین بار در سینمای رسانه ها 
حاضر می شــد، در نشســت پرســش و پاسخ 
»روشــن« در ابتدا یادی از علی انصاریان کرد و 
پس از تســلیت بابت درگذشت او گفت: من هم 
با مهــرداد )میناوند( و هم علــی آقای انصاریان 
خاطرات زیادی داشــتم و تقریبا اولین کاری که 
آقای انصاریان در تلویزیــون کار کرد، مجموعه 
»زیر آسمان شهر« بود که دعوت کردیم و آمدند 
و خیلی هم عالقه مند بودند. اما شــوربختانه این 

اتفاق افتاد و امیدوارم زودتر شرایط عوض شود 
و روزهای خوب را ببینیم. اگر قرار است واکسنی 
خریداری شــود ،زودتر خریداری کنند تا از این 

اتفاق ها نبینیم و شرایط مردم بهتر شود.
او درباره نقشی که در »روشن« ایفا کرده است هم 
افزود: اولین بار که فیلمنامه را خواندم، شخصیت 
»روشــن« به نظرم کاراکتری جالب آمد و همان 
انفعالش هم خاص بود. »روشن« یک شخصیت 
عجیــب و غریب بود و نظر مرا برای بازی جلب 

کرد.
ســارا بهرامی هم که در این فیلم نقشــی کوتاه 
دارد، درباره بازی در »روشن« گفت: من به طول 
نقشــم فکر نکردم و فقط دوســت داشتم که در 
این فیلم حضور داشته باشم. فیلمنامه را دوست 
داشتم و مشــتاق به همکاری با روح اله حجازی 
بــودم. حضور رضا عطاران هم در این فیلم برایم 

تعیین کننده بود.
در ادامه روح اله حجــازی - کارگردان - درباره 
انتخاب رضا عطاران توضیح داد که فیلمنامه برای 
او نوشــته شده بود و اگر بازی نمی کرد این فیلم 

اصال ساخته نمی شد.

او با رد تعبیری که از خودکشــی در فیلمش شده 
بود، درباره برخی نشانه هایی که به نظر اعتراض 
او را بــه عملکرد دولت می رســاند یا وضعیت 
مردم را در اوضاع فعلی نشان می دهد، بیان کرد:  
من فیلمساز سیاســی نیستم و آثارم خیلی تعابیر 
سیاســی ندارند. مسئله من شــخصیت »روشن« 
بود و خیلی دنبال این ماجرا نیســتم که بر مبنای 
مقطعی که در آن زندگی می کنیم، فیلم بســازم. 
این فیلم بیشتر بعد جامعه شناختی دارد و عالقه ام 

موضوعات روانکاوانه است.
وی افــزود: من این بار دســت روی موضوعی 
گذاشتم که برای طبقه متوسط جامعه نیست و به 
سراغ طبقه فرودست جامعه رفتم. در آثار قبلی ام 
بیشــتر روی روابط آدم ها تمرکز داشتم و در این 
فیلم به مسائل روانشناختی پرداخته ام؛ اما در پاسخ 
به این پرســش ها که به نظرم کمی  بودار هستند، 
بایــد بگویم که به طور کلــی معتقدم هر چیزی 
که می کاریم برای برداشــتش به سال ها زمان نیاز 
اســت و خیلی نمی توانیم تمرکزمان را به سمت 
یک دولت ببریم. ما بیشتر درگیر جناح بازیگران 
سیاسی شــده ایم در حالی که نباید درگیر مسائل 

جناح بندی نشــویم و باید مبنایی تــر نگاه کنیم. 
مِن فیلمســاز برای یک دولت و دو دولت فیلم 
نمی سازم، برای مردم می سازم و دوست دارم که 

اثرم باقی بماند.
حجــازی دربــاره ممیزی های فیلمــش و اینکه 
در وزارت ارشــاد اجازه نمایــش خیانت مردها 
راحت تر داده می شــود اما انگار نمایش خیانت 
زنان مجاز نیست؟ گفت: این را باید از مسووالن 
بپرســید. پرسش هایی می پرســید که باعث شود 
دیگر نتوانیــم کار کنیم. من قواعــد مملکتم را 
می دانم و همه در این مملکت فیلم می سازیم. من 
تالش کردم در این فیلم به یک ُفرم برسم و فکر 
می کنم محدودیت ها باعث شــده ما به یک نوع 

زبان و خالقیت برسیم.
او درپاسخ به این پرسش که آیا شخصیت »روشن« 
نماد ایران است گفت: من به دنبال نماد در آثارم 
نمی گردم. یــک زمانی می گفتنــد اگر فیلم تک 
لوکیشن باشد یعنی نمادی از ایران است. اما اینجا 
سینما اســت و این تعابیر محلی از اعراب ندارد. 
گذر زمــان به ما ثابت می کند که قضاوت های ما 

درست هستند یا خیر.

نشســت پرسش و پاسخ فیلم »روشن« با حضور 
نازنین ســهامی،  )تهیه کننده(،  نوروزبیگی  جواد 
سرگل لواســانی )بازیگر(، مرتضی نجفی )مدیر 

فیلمبرداری(، سهیل دانش اشراقی )طراح صحنه(، 
ایمان امیــدواری )طراح چهره پــردازی(، بامداد 

افشار )آهنگساز( همراه بود.

رضا عطاران: امیدوارم روزهای خوب را ببینیم
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 مسوول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان مطرح کرد؛

حفظ سالمتی جامعه، دلیل تاخیر در صدور مجوز 
بازگشایی باشگاه های ورزشی

 مســوول گروه بهداشت و سالمت محیط 
دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان در باره عدم 
صدور مجوز بازگشایی باشگاه های ورزشی گفت: 
حفظ ســالمتی جامعه، دلیل تاخیر در صدور این 

مجوز بود.
جلیل نصیری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشت: باشگاه های ورزشی حتی استخرها در 
مناطق زرد و آبی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
می توانند شروع به فعالیت کنند اما به دلیل حفظ 
سالمتی شهروندان و جلوگیری از مواجهه با پیک 
چهارم کرونا هنوز پاســخی به تقاضای اداره کل 

ورزش و جوانان داده نشده است.
وی در باره دلیل طوالنی شدن پاسخ استعالم اداره 
کل ورزش و جوانان استان خاطرنشان کرد: بنا به 
مصلحت بوده و نمی خواهیم در آینده اینطور باشد 
که گفته شود اگر باشگاه های ورزشی یا تاالرهای 
پذیرایی، دایر نمی شــد، با پیک شیوع مواجه نمی 

شدیم.
نصیری افزود: به همین دلیل در ابالغ بازگشایی ها 
تالش می کنیم با سرعت تندی پیش نرویم و ابالغ 

بازگشایی ها به صورت آرام و تدریجی باشد.
مسوول گروه بهداشت و سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان گفت: ظرف روزهای 
آینده اعالم خواهیم کرد که باشگاه های ورزشی و 
تاالرهای پذیرایی در مناطق آبی و زرد با رعایت 

پروتکل های بهداشتی می توانند فعالیت کنند.
وی بــا بیان اینکه باشــگاه های ورزشــی به ویژه 
کرد: دلیل بعدی عدم اعالم بازگشایی باشگاه ها نیز و با موج چهارم مواجه شویم. نصیری خاطرنشان است که نمی خواهیم ناگهان اعالم بازگشایی کرده عدم اعالم رسمی به اداره کل ورزش و جوانان این استخرها می توانند فعالیت کنند، تصریح کرد: علت 

مراجعه و اعتراض خانواده ها است که فوت ۲ نفر 
از ورزشــکاران )مهرداد میناوند و علی انصاریان( 
نیز ســبب مواجهه با هجمه ای از شکایات شده 
است. مســوول گروه بهداشت و سالمت محیط 
دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه 
پروتکل بهداشــتی مربوط به باشگاه های ورزشی 
تدوین شده است، گفت: علی رغم اینکه قرار بود 
ابالغ نشــود اما این پروتکل ها را به شهرستان ها 
ارســال کردیم و پروتکل های کلی نیز عنقریب از 
سوی ستاد استانی کرونا به ورزش و جوانان ابالغ 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: هیچ نامه ای بدون پاسخ نمی ماند و 
اگر روند پاسخ به نامه اداره کل ورزش و جوانان، 
طوالنــی شــده، مصلحتی اســت و می خواهیم 
بازگشایی ها آرام آرام انجام شود تا با پیک چهارم 

مواجه نشویم.
نصیری خاطرنشان کرد: هرچند تجربه ثابت کرده 
که به دلیل اینکه آمار استان در پیک قبلی، باال بود 
در پیک بعدی پایین تر خواهد بود اما به ریسکش 
نمی ارزد زیــرا تعداد فوتی ها شــاخص وزارت 
بهداشــت در تعیین رنگ بندی اســتان ها است و 
تالش می کنیم وضعیت استان در رنکینگ کشور 

پایین نباشد.
مسوول گروه بهداشت و سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشــکی اســتان زنجان گفت: باشگاه های 
ورزشــی به دلیل خســارت و آســیب هایی که 
دیده اند، حق دارند معترض باشــند اما نمی توانیم 

مصلحت عمومی را فدای چند نفر کنیم.

 به مناســبت دهه مبــارک فجر، علیرضا 
علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق استان زنجان عملکرد شرکت 

توزیع برق استان نسبت به سال ۵۷ تشریح کرد.
به گزارش زنگان امروز، مهندس علیزاده با تبریک 
دهه فجر و سالروز پیروزي انقالب اسالمي رشد 
چشمگیر زیرساخت هاي صنعت برق در کشور 
و استان پس از پیروزي انقالب اسالمي و افزایش 
بستر هاي سرمایه گذاري صنایع بزرگ و کوچک 
را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: توسعه و راه 
اندازي حجم بزرگ شبکه توزیع در سایه همت 

و تالش خادمین صنعت برق میسر شده است.
وي با اشاره به اقدامات شرکت توزیع برق زنجان 
در سال ۹۹ تاکید کرد: تعداد مشترکان برق استان 
زنجان در سال ۵۷ حدود ۴۷هزار مشترک بود که 
با گذشت ۴۲ ســال از پیروزي انقالب اسالمي 
این آمار با جهش حــدود ۱۰برابري به بیش از 
۴۷۰هزار مشترک در استان زنجان رسیده است، 
در سال ۵۶ فقط ۷ روستاي استان از نعمت برق 
برخوردار بود ولي خوشبختانه با پیروزي انقالب 
اســالمي و نگاه ویژه نظام مقــدس جمهوري 
اسالمي به روستا ها شــاهد رشد ۱۲۸برابري و 

باالي  برخــورداري ۱۰۰درصدي روســتاهاي 
۱۰خانوار استان از نعمت برق هستیم.

وي خاطرنشان کرد: حجم شبکه هاي توزیع برق 
استان زنجان با رسیدن به رقم ۱۴۴۵۷.۶ کیلومتر 
مدار نسبت به سال ۱۳۵۷ رشد ۱۷ برابري داشته 
است، که این رشــد بدون تالش هاي جهادي 
پرسنل خدوم شــرکت توزي نیروي برق استان 

میسر نبود.
علیزاده در باره فعالیت هاي شــاخص شرکت 
توزیع نیروي برق اســتان زنجان در ســال ۹۹ 
بیان کرد: این شــرکت از آذر ماه ۹۹ در راستاي 

جلوگیري از شــیوع کرونا بــا حذف خدمات 
حضــوري و ارائه ۴۴ خدمت شــرکت توزیع 
به صورت غیر حضوري و راه اندازي ســامانه 
پاســخگویي ۱۵۲۱ به یکي از ۳ شــاخصه مهم 
چشم انداز اســتراتژیک ۱۴۰۴، پنج سال زودتر 

دست یافته است.
 وي ادامــه داد: طــرح جهــادي تبدیــل ۵۰۰ 
کیلومتر ســیم مســي به کابل خــود نگهدار، 
جشــن خداحافظي با ضعف ولتاژ در کل استان 
)طرح چاوش( ، برقــدار نمودن ۱۰۰ درصدي 
روســتاهاي داراي سکنه استان زنجان، هوشمند 

ســازي  کنتورها و قرائــت از راه دور و اجراي 
پروژه هاي توسعه و ساخت و روشنایي معابراز 
دیگر اقدامات این شــرکت در جهت آباداني و 

روشنایي ایران عزیز بود.
علیزاده، صنعت برق را زیربناي پیشــرفت هاي 
مختلف عنوان کرد و گفــت: هم اکنون بیش از 
۷۰درصــد از برق اســتان در دو زمینه زیربنایي 
صنعت و کشــاورزي مصرف مي شود که نشان 
دهنــده تاثیر گــذاري صنعت برق در توســعه 
صنعتي، رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي اســتان 
زنجان اســت و مي توان گفت براي پیشرفت در 

هر زمینه اي باید نخست زیرساخت هاي انرژي 
برق را در آن جا برپا کرد.

وي با اشاره به بهر ه برداري از ۱۱۸۸پروژه توزیع 
برق در فجر امســال گفت: ایــن پروژه هاي در 
بخش هاي مختلف توزیع برق در نقاط مختلف 
اســتان به بهره برداري خواهد رسید در حالي که 
در هفتــه دولت ۹۹ نیز ما شــاهد بهره برداري از 
۳۷۸ پروژه مختلف توزیع برق استان بودیم و این 
۱۱۸۸ پروژه آمار افتتاح پروژ هاي شرکت توزیع را 
به بیش از ۱۵۵۰ پروژه در سال ۹۹ خواهد رساند 
که رکورد کم نظیري در صنعت برق کشور است.

در راستای ارایه عملکرد شرکت توزيع برق استان زنجان:

رشد 17 برابری حجم شبکه توزيع برق استان زنجان

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

برابر رای شــماره 1399/10/8-139960327002002742کالســه1399114427002000166
هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم صفرعلی 
پیکانی فرزند محرم بشــماره شناسنامه637صادره از ابهر در یک قطعه زمین مزروعی و قسمتی باغ 
انگور)زمین مزروعی به مساحت 87/ 43783 متر مربع و باغ انگور به مساحت 73/ 28987 مترمربع( 
به مســاحت60/ 72861 مترمربع از پالک1043فرعی از 118اصلی واقع در ابهر روستای قمیچ اباد 
خریداری از مالک رسمی)خود متقاضی( محرز گردیده است بنابراین به منظور اطالع از عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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 ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضای 
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/3
حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

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

برابر رای شماره 1399/10/11-139960327002002780کالسه1399114427002000123ه
یات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اسماعیل 
رجبی فرزند گلعلی بشماره شناسنامه2صادره از ابهر در یک باب عماره به مساحت 145/50متر مربع 
از پالک1719فرعی از1اصلی واقع در ابهر بلوار17شــهریور جنب درمانگاه خریداری از مالک رسمی 
)شهرداری ابهر و سهمی یداله حاجی خانی(محرز گردیده است بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/3

حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

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

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

مالکانه ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید نموده است. 
1- خانم مقدس شیخی فرزند میرزاعلی به شماره شناسنامه 2648 صادره از خدابنده در محدوده پالک 1279  
فرعی از 48 اصلی واقع در شهر کرسف بخش 4 زنجان قطعه 1119 ششدانگ عرصه واعیان یکباب عمارت به 
مساحت 65/53متر مربع برابر رای شماره 3058 مورخ 99/10/15 مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 
10 آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرساند کسانیکه نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق ظرف 
مدت بیست روز اعتراض خود رابه صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده تسلیم واز تاریخ 
تسلیم اعتراض باید ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح قضائی مراجعه وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت اسناد وامالک خدابنده تسلیم ورسید اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم وصول اعتراض را دریافت وبه اداره ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات 
ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 علیرضا محمدی رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خدابنده

 فرنشــین امور بانوان و خانواده استانداری 
زنجان با اشــاره به اینکــه در مدت ۲۷ ماه حضور 
اســتاندار در این اســتان ۱۹۶ انتصاب مدیر زن در 
استان انجام گرفته است، افزود: بر این پایه افزایش 
۸۹.۹ درصدی شمار مدیران زن نسبت به ۶ ماهه اول 

سال ۹۷ در سازمانهای اداری استان رخ داده است.
ماهرخ بلوری در نشست بانوان شاغل در استانداری 
زنجان افزود: بر این پایه در انتصاب مدیران زن در 
اســتانداری، فرمانداری و بخشداری ها نیز ارتقای 
اســتانداری زنجان از ر تبه ۱۱ به رتبه چهار در بین 
استانداری های سراسر کشور به وقوع پیوسته است.
این مســوول ادامه داد: قبل از سال ۹۲، ۵۲ مدیر زن 
در استان وجود داشت که از سال ۹۲ تا آبان ۹۷، ۱۶۶ 
انتصاب مدیر زن و از سال ۹۷ تا به امروز ۱۹۶ نفر 

بود که در مجموع ۴۱۴ نفر را شامل می شود.
وی اظهار داشــت: این حرکت نشان داد می توان 
بــه زنان با تجربه و توانمند در حوزه های مختلف 

مسوولیت های مهمی را سپرد و بدون نگاه جنسیتی 
توقع داشــت که ســطح کارآمدی و بهره وری در 
حوزوه های مختلف را رشــد دهند، چرا که برای 
رسیدن به تعادل و عدالت در جامعه امروز نیازمند 
آن هستیم که این قشر بتوانند حضور چشمگیرتری 
در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه از 

جمله دستگاههای اجرایی داشته باشند.
این مســوول، ادامه داد:  این روز و نام فاطمه همان 
عالمتی است که راه را گم نکنیم و بدانیم راه تعالی 

بانوان و همه انسان ها در چه مسیری است.
وی اظهار داشت: جامعه ای که زنان در آن به فرهنگ 
فعالیت های مشارکتی در عرصه تولید فکر و اندیشه 
برسند، بطور مســلم جامعه ای سالم، رشد یافته و 
در مسیر بهره وری است و نمونه های آن را امروز 
در حرکت جدی زنان شــهری و اســتان در حوزه 
کارآفرینی، علم و فناوری، خیرات و امور عام المنفعه 

به ویژه توسعه نهادهای مدنی شاهد هستیم.

بلوری افزود: زنان در دهه های گذشته نشان دادند 
بین نقش های متفاوتی که در جامعه دارند، می توانند 
ســازگاری ایجاد کنند و در افزایش تولید ناخالص 
داخلی به مثابه حماسه اقتصادی و گسترش نهادهای 
مدنی به نشانه حماسه سیاسی پیشگام باشند و مجوعه 
ای از انتظــارات نامحدود فضــای امروز جامعه را 
پوشش دهند. این مسوول  ادامه داد: نگاه به وضعیت 
آمارهــا و ارقام در حوزه هــای علمی، تحقیقاتی، 
پزشکی، اشتغال، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی نیز 
حکایت از رشد روز افزون جامعه زنان استان دارد. 
وی خاطرنشــان کرد: زنان در کنار این موفقیت ها 
توانستند برای ارتقا و بازیابی ارزش خانواده به عنوان 
مسوول اصلی جامعه اسالمی توازن نقش اجتماعی 
زن با نقش خانوادگی و راهبری مســایل این حوزه 
حرکتی هماهنگ و هدف دار را داشته باشند و پا به 
پای مردان در فراز و نشیب های زندگی نقش موثر 

خود را در تاریخ انسانی نشان دهند.

میزان انتصاب مدیران زن در زنجان افزایش
89/9 درصدی داشته است

شماره اتومبیل خود 
را روی ضبط صوت 
و دیگر وسایل حک 

کنید و شماره سریال 
وسایل را در جایی 

ثبت کنید.
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تخّیلانزکآراییشراوامازتومیگیرد
تغّزلردشکوافییشالهامازتومیگیرد

تولبرتکن،توازچشمتشراِبمنهبسارغکن
هکتنهامیرپسِتمسِتمن،جامازتومیگیرد

بیاآبیزبنربآتِشتنِدتنشاهیم
هکدلردبیقراریاهش،آرامازتومیگیرد

لبمزنبوِرصحراگرِدوحشی،توسراپاگل
هکچوننوِشلبترامیمکد،کامازتومیگیرد
مینم؟ تومیگوییچیاممنیاکجایی،یاکدا
هکنفِسخویشتنُگمکردهامانمازتومیگیرد
دلمبعدازبسیمنزلهبمنزلردهبردگشتن
نشاِنآرزویشراسرانجامازتومیگیرد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
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چهارسو

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان:

زوج ها دریافت وام ازدواج را به سال بعد موکول نکنند
 معــاون جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
بــا بیان اینکه با توجه به رد کلیــات بودجه ۱۴۰۰ 
تصویب رقم وام ازدواج مشــخص نیست، مطرح 
کرد: پیش تر هشدار داده بودیم که جوانان به انگیزه 
افزایش وام ازدواج دریافت آن را به تعویق نیندازند، 
چراکــه بنده با توجه به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در 
مجلس و مشــخص نبودن مبلــغ قطعی تصویبی 
آن در ســال آینده و از ســوی دیگر تغییر دولت و 
امکان وقفه طبیعی در روند پرداخت وام ســفارش 
نمی کنم دریافت وام ازدواج را به تعویق بیاندازند. 
نباید تقاضای وام ازدواج را به اتفاقی که خروجی آن 

مشخص نیست، منوط کرد. 
به گزارش ایسنا، محمد مهدی تندگویان در نشست 
ارایــه گزارش عملکرد در دهه فجر و با تبریک فرا 
رسیدن این دهه و روز زن، اظهار کرد: پرداخت وام 
ازدواج ۱۰۰ میلیــون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ 
سال و پسران کمتر از ۲۵ سال پیشنهاد مجلس است، 
در این پیشــنهاد از حوزه جوانان به عنوان حوزه ای 
که در این زمینه فعالیت کرده نظر کارشناســی اخذ 

نشده است. 
وی ادامه داد: اگر مجلس در این زمینه کار کارشناسی 
و تحقیقی بر مایه مطالعات انجام داده است می تواند 
آن را مطرح کند تا روشــن شود علت تبعیض در 
پرداخت وام ازدواج چیســت. معموال به صورت 
عرف دختری که در ســن ۲۳ سالگی ازدواج کند 
همسرش حدودا شش ســالی با او اختالف سنی 
دارد، بنابراین بر چه اساس همسر او باید ۷۰ میلیون 
وام دریافــت کند و او ۱۰۰ میلیون؟ تومان دریافتی 

داشته باشد. 
پیشــنهاد عدم پرداخت وام ازدواج به باالی ۵۰ 

ساله ها
تندگویان افزود: از جمله مباحث اساســی مطرح 
شده توسط این معاونت پیشنهاد عدم پرداخت وام 
ازدواج به باالی ۵۰ ساله ها بود چراکه عموما چنین 
پرداختی در راستای افزایش جمعیت و فرزندآوری 
نیست. هر ساله حدود ۱۳ هزار دریافت کننده وام 
ازدواج در رده سنی باالی ۵۰ سال داشته ایم بنابراین 
لزوم تدوین دستورالعمل ویژه در این زمینه احساس 

می شود. 
نگرانی از بهره برداری از وام ازدواج در مسایلی 

به جز تشکیل خانواده 
تندگویان گفت: نگرانی بنده از عدم نظارت پس از 
دریافت وام ازدواج و بهره بــرداری از وام ازدواج 
در دیگــر موضوعــات به جز ازدواج و تشــکیل 
خانواده است. بحث ما کودک همسری نیست، بنده 
حامی ازدواج در ســنین پایین هستم اما نیاز است 
دستورالعملی برای جلوگیری از انحرافات پرداخت 

تدوین شود.
وی معتقد اســت: وقتی تا ســن ۱۸ ســال امکان 
ورود به بازار اشتغال و افتتاح حساب وجود ندارد 
بنابراین الزم اســت دستورالعملی برای نظارت در 
دریافت ایجاد شــود تا حقی از کسی ضایع نشود. 
ریس جمهوری به بانک مرکزی دستور تدوین این 
دستورالعمل را داده اند اما این کارگروه هنوز شکل 

نگرفته است. 
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانــان ادامه داد: برخی نماینــدگان مجلس این 
موضــوع را مطرح می کنند که درصــد انحرافات 
دریافت وام ازدواج به قدری نیست که اصل موضوع 
پرداخت زیر سوال رود اما بنده می گویم هرچقدر 
رقــم وام ازدواج افزایش یابد به علت ایجاد امکان 
دریافت تسهیالت خوب، امکان انحرافات ناشی از 
آن نیز افزایش می یابد. حتی اگر درصد کمی برای 
این انحرافات در نطر بگیریم اماهمین درصد کم از 
مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد ریال، مبلغ قابل توجهی از 

منابع عمومی این کشور را شامل می شود. 
نمایندگان بر چه اساسی تبعیض سنی در پرداخت 

وام ازدواج را مطرح کردند؟

وی همچنین درباره تبعیض سنی در پرداخت وام 
ازدواج این را هم گفت که تورم ســن نمی شناسد 
و باید نمایندگان مجلس در ارایه پیشنهادات خود 
تحقیقات و مطالعاتی را انجام دهند، همچنین اگر در 
این زمینه کار تحقیقی انجام شده خوب است برا رفع 

مسایل مطرح شده آن را بیان کنند.
8۰ درصد متقاضیــان وام ازدواج، وام خود را 

دریافت کرده اند
تندگویان گفــت: مجموع پرداخــت وام ازدواج 
در ســال ۹۲ حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال در تمام 
کشور بوده است. پیش بینی می شود این رقم تا پایان 
سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار میلیارد ریال در کشور برسد. 
همچنین مطابق با آمار ۹ ماهه اول ســال ۹۹ حدود 
۸۰ درصد متقاضیان وام خود را دریافت کرده اند و 
تنها ۲۰ درصد در نوبت دریافت اند که آمار منطقی 

به نظر می رسد. 
رشد آمار ازدواج پس از 2۵ سال 

معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان تصریح کرد: مطابق با آمارها، پس از ۲۵ سال 
آمار منفی ازدواج، در ۹ ماهه اول سال کنونی شاهد 
پنج درصد رشــد ثبت ازدواج و سه درصد کاهش 
ثبت طالق بوده ایم. رشــد ازدواج حاصل فرهنگ 
سازی در این حوزه است که با توحه به شرایط کرونا 
به طور حتم کاهش آمار طالق در چنین شــرایطی 
حاصل فعالیت و عملکرد خوب دولت بوده است. 

وی به ارایه گزارش عملکرد این سازمان پرداخت 
و ادامــه داد:  اقدامات این معاونت در حوزه اوقات 
فراغت در ســال ۹۲ شــامل ۳۴۷ رویداد در هفته 
جوان در تمام کشــور است که این رقم برای سال 
۹۸ به حدود ۱۴ هزار و ۲۳۱ رویداد رسید. در حوزه 
اردوهای گردشگری و هویتی در سال ۹۲ تقریبا ۴۵ 
اردوی گردشگری برگزار شد، این رقم در سال ۹۶ 

به ۶۲۰ اردو رسید.
به گفته وی این معاونت در حوزه جلسات گفتگوی 
جوانان در ســال ۹۲ حدود  ۱۶۶، در سال  ۹۶ نیز 
۲۰۷۲ و در ســال گذشــته۵۲۳۳ گفتگوی جوانان 

برگزار کرده است. 
تندگویان همچنین به موضوع راه اندازی خانه های 
جوان و بهره برداری در مراکز استان وشهرستان نیز 
اشاره کرد و گفت: تعداد مراکز خانه جوان در سال 
۹۳ صفر مرکز بود و توانســتیم این رقم را در سال 
۹۶ به ۵۷ مرکز و در ســال ۹۷ به ۶۵ مرکز برسانیم. 

تعداد خانه های جوان در ســال ۹۸ حدود ۷۰ خانه 
هم اکنون این تعداد به ۱۳۰ خانه جوان رسیده است 
که امید می رود تــا پایان دولت به ۲۰۰ خانه جوان 

هم برسیم. 
تندگویان با اشاره به تنظیم سند جامع اوقات فراغت 
برای نخســتین بار در کشــور اظهار کرد: این سند 
برای نخســتین بار در کشور توسط این معاونت و 
بر پایه تقســیم کار دستگاهی و با رویکرد اجرایی 
بــرای اوقات فراغت و با توحه به بحث پیش بینی 
اقتصادی اوقات فراغت  در راســتای درآمد زایی 
انجام شد. مکاتبات آن در چندین نشست انجام شد 
و تقریبا می توان گفت اگر تا پایان سال در شورای 
عالی جوانان تصویب شود، از سال آینده در زمینه 
اوقات فراغت دارای شــرح وظایف شفاف برای 
دستگاه ها هستیم.  وی درباره تالشهای این معاونت 
در باره اشتغال و کار آفرینی افزود: سیاست گذاری 
اشتغال در حوزه معاونت امور جوانان است. با وجود 
اینکه ایجاد اشتغال در حوزه فعالیت های این معاونت 
نیست اما از سال ۹۷ به این زمینه ورود کردیم و در 
گام نخست با ایحاد نگرش در تشکل های مردم نهاد 
برای ایجاد اشتغال سعی در ایجاد گردش مالی برای 
تشــکل ها و توانا تر کردن آنها در زمینه انجام کار 

داوطلبانه کردیم. 
امریه سربازی اعضای سمن های جوانان 

تندگویان افزود: از سال ۹۷ در راستای فرمان رهبری 
به بحث آموزشــهای مهارتی در موضوع مهارت 
آموزی به ســربازان داوطلبانه ورود کردیم، در این 
زمینه تفاهم نامه ای با ستاد کل نیروهای مسلح امضا 
شد و بر آن اساس در دو حوزه آموزش مهارت الزم 
برای ورود به حوزه اشتغال و آموزش مهارت های 
زندگی به سربازان فعالیت کردیم. این اقدامات در 
۱۶ استان انجام شد چراکه پادگان های آموزشی در 
۱۶ استان مستقر هستند و  این آموزشها شامل حال 

تمام سربازان شد. 
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان همچنین به امریه ســربازی نیز اشاره کرد و 
توضیح داد: بحث اجرای امریه برای اعضای تشکل 
های جوانان امسال اجرایی شد. سایت اجرای امریه 
تشکل های جوانان در سامانه معاونت دایر است و 
اعضای تشکل های ملی جوانان می توانند ثبت نام و 

از سهمیه استفاده کنند. 
تندگویان همچنین شایعات مربوط به استفاده برخی 

از سهمیه امریه ســربازی را تکذیب کرد و گفت: 
کل این موضوع مربوط به شش ماه پایانی خدمت 
ســربازی است و جوانانی که در تشکل های مردم 
نهاد جوانان فعال هســتند و شــرایط الزم را دارند 
می توانند اقدام کنند. این در حالی است که تا کنون 
حتی یک نفر هم درخواســت خود را اعالم نکرده 

است. 
وی در بخش دیگر ســخنان خود بــه راه اندازی 
مراکز منش توسط این معاونت اشاره ورد و افزود: 
مراکز منش در واقع مراکز نوآوری و شکوفایی برای 
جوانان هســتند که در آن جوان فارغ از  عضویت 
در تشکل ها می تواند ایده های خود برای کارآفرینی 
را مطرح کند. این ایده بررسی می شود در صورتی 
که نیاز به هدایت داشت شامل دوره های آموزشی 
می شــود و در نهایت تا زمانی که به اشتعال زایی و 
ثبت برسد تحت حمایت مجموعه می مانند و پس از 
ورود به فاز اشتغال زایی به انتخاب خود می توانند از 
مجموعه ما خارج شوند. این مراکز با تعداد پنج مرکز 
منش آغاز شــدند که برای آن ۷۵ رویداد در سال 
۹۸ برگزار شد. برای نمونه شرکتی در استان زنجان 
داشــتیم که با ارایه آموزشها هم اکنون حدود شش 
میلیارد تومان ارزش اسمی دارد و بدون وابستگی به 

دولت در حال فعالیت است.
راه اندازی بازار مجازی محصوالت و خدمات 

تولیدی جوانان
به گفته تندگویان از جمله اقدامات این معاونت راه 
اندازی بازار مجازی محصوالت و خدمات تولیدی 
جوانان با محوریت استان ایالم برای عرضه کاال و 
خدمات و فروش آنها، تولید ۱۰۰ قســمت مستند 
تلویزیونی با محوریت معرفی جوانان کارآفرین، راه 
اندازی دبیرخانه گردشگری جوانان، امضای تفاهم 
نامه با وزارت تعاون در راستای تشکیل تعاونی های 
جوانان، تحقق جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان، 
صدور مجوز مراکز تخصصی مشــاوره و ازدواج، 
تولیدات محصوالت فرهنگی و رسانه ای با گرایش 
مباحــث مربوط به مهارت هــای زندگی، ازدواج، 
جمعیت و فرزند آوری، تولید محتوا در جشــنواره 

فیلم ازدواج بوده است.
وی درباره مراکز ارایه خدمات مشــاوره ازدواج نیز 
اظهار کرد: این معاونت توانســته است توسط این 
مراکز به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زوج تا پایان 
شش ماهه ۹۹ خدمات ارایه دهد. همچنین حدود  

۶۳۰۷۳ کارگاه قبــل، بعد و حیــن ازدواج به طور 
رایگان برگزار کرده اســت. همچنین در ۱۳ استان 
پرطالق کشور ۱۲۵۲ زوج توسط ۵۶ مرکز مشاوره 

تحت مشاوره قرار گرفتند. 
به گفته تندگویان در پاندمی کووید ۱۹ همچنین این 
مراکز، مشاوره اینترنتی و حضوری به طور رایگان 
برگزار کردند. همچنین در سالهای ۹۶ و ۹۷ مجموعا  
۵۰۰۰ تربیت مربی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج 
توسط این معاونت انجام شده است. عالوه بر آن از 
دیگر اقدامات این معاونت در این راســتا برگزاری 
دوره دانش افزایی مدیران مراکز تخصصی مشاوره و 
ازدواج برای نخستین بار، برگزاری کارگاه های زوج 

درمانی با رویکرد حل تعارض بوده است. 
وی همچنین این را هم گفت که حدود ۲۱۳ مرکز 
مشــاوره در دوران کرونا توانستند از سامانه ۴۰۳۰ 
خدمات مشــاوره ای را در سطح کشور به صورت 
تلفنی، مجازی و حضوری ارایه دهند که در مجموع 

اینگونه ۳۸۰ هزار و ۷۷ خدمت ارائه شده است .
وی درباره تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این مراکز 
مشــاوره گفت: ما از مجلس درخواستی را مبنی بر 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره 
داشتیم. مکاتباتی را با ســازمان تامین اجتماعی و 
کمیســیون فرهنگی و برنامه بودجــه انجام دادیم، 
اگر اعتبارات را ســازمان برنامه بودجه تعیین کند 
سازمان تامین اجتماعی باید مدل بیمه ای را برای این 

خدمات مطرح کند. 
تندگویان در بخش دیگر ســخنان خود به پویش 
تبلیغات بازی های رایانه ای توســط این معاونت 
اشــاره کرد و افزود: این معاونت برای نخستین بار 
تفاهم نامه ای را با سازمان بازی های رایانه ای انجام و 
از طریق تولید محتوا پیام هایی رابه جوانان ارائه کرد.
به گفته تندگویان در ســال ۹۷ و ۹۸ با اســتفاده از 
صندوق کارآفرینــی امید ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار 
و با اســتفاده از بانک رسالت ۲۵ میلیارد تومان وام 
در راستای اشتغالزایی اعطا شده است. همچنین این 
معاونت پیشنهاد اعطای وام تجمیعی به جوانان را 
برای جلوگیری از بســیاری از رانت ها به مجلس 
داده اســت. این وام در راستای پرداخت اعتبار به 
جوانان در راســتای اهداف تشکیل خانواده، فرزند 
آوری، اشتغال و مسکن و... و نیازمند بازه زمانی بلند 

مدت است. 
تندگویان در ادامه به برگزاری شورای عالی جوانان 

اشــاره کرد و گفت: شــورای عالی جوانان در این 
دولت با حدود چهار نشســت  برگزار شــد که از 
جمله مصوبات شاخص آن تغییر سن جوانی از ۱۸ 

تا ۳۵ سال است. 
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با اشاره به برگزاری رزمایش و پویش همت 
جوانانــه و کمک مومنانه گفــت: در ماه رمضان با 
دستور رهبری بالغ بر ۴۰۰ هزار خانواده در کشور 
تحت پوشش قرار گرفتند. از اول سال تا کنون نیز 
حداقل دو برابر ایــن تعداد یعنی حدود ۸۰۰ هزار 
خانواده تحت پوشش تشکل های ما قرار گرفته اند. 

وی همچینن به پویش جوانان مدافعان سالمت نیز 
اشاره کرد و افزود: این پویش را نیز به دستور رهبری 
انجام دادیم. همچنین نذر اهدا خون در کرونا، تولید 
اقالم بهداشتی در هر ۳۱ استان، تولید۵۴۱ پوستر در 
کل کشور، تولید ۷۰ موشــن گرافی و ۲۸۳ کلیپ 
۱۲۰ دقیقه، ایجاد مسابقه و ۱۹۵ برنامه با موضوعات 
مختلف نیز از جمله اقداماتی اســت که به همت 

خانه های جوان برگزار شد. 
وی گفــت: از نظــر اینجانب جوانان مــا در تمام 
عرصه های ملی استانی و کشوری در شورای استان 
و عرصه های مشــورتی نظیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی باید عضو باشند، از این رو خواستار حضور 
جوانــان نخبه و مرتبط با موضوعات در شــوراها 

شدیم. 
تندگویان در بخش دیگر سخنان خود درباره بیانیه 
گام دوم انقالب رهبری و توجه این معاونت به آن 
تصریح کرد: این معاونت اولین نهادی بود که به این 
حوزه ورود کرد. تاکنون چندین نشست با دستگاه 
ها برای ورود و تدوین سند جامع سیاست گذاری 
گام دوم انقالب و مطالعات مختلف انجام داده ایم. 
هدف نهایی ما تبدیل بیانیه به سند و سیاست گذاری 
اجرایی برای تمام نهادهای کشور با نگرش به حوزه 

جوانان است. 
تندگویان درباره تعداد تشکل های جوانان نیز گفت: 
در ابتدای دولت کمتر از ۱۰۰ تشــکل در کشــور 
داشتیم، امروز ۳۲۰۰ تشکل دارای اعتبارنامه داریم 
کــه تا پایان دولت تعداد آن از مرز ۳۵۰۰ می گذرد 
و شاید به ۳۷۰۰ تشکل برسیم. تفاهم نامه با وزارت 
کشور در ســال ۹۷ انجام شد و بر این پایه شناسه 
تشکل ها به صورت ملی و ثبتی انجام شد. تا کنون 
در کل کشــور ۲۵۱ سمن توانسته شناسه دریافت 

کنند.
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان ادامه داد: در راســتای کیفی سازی سازمان 
های مردم نهاد جوانان شبکه های تخصصی نظیر 
گردشگری، عشایر، امدادو نجات، رسانه و فضای 
مجازی، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و... شکل 
گرفت. نشست های مجامع استانی را با وزیر ورزش 
از ســال ۹۶ به طور منظم انجام دادیم که اکنون به 
علت کرونا برگزار نمی شــود. در این نشســت ها 

جوانان با وزیر صحبت می کردند. 
وی همچنین به راه اندازی سامانه مدیریت راهبردی 
برای سازمان های مردم نهاد و شفاف سازی اعتبارات 
و پرداخت های مالی هم اشــاره کرد و ادامه داد: در 
سامانه معاونت جوانان جداول پرداخت به تشکل 
های اســتان ها کامال شفاف و قابل دسترس است. 
همچنین این معاونت ۵۶ کارگاه ملی برای توانمند 
سازی تشکل ها با حضور ۷۱۷۹۶ عضو برگزار کرده 
است که البته این کارگاه ها در سال کنونی به علت 
پاندمی کووید ۱۹ به صورت  مجازی برگزار شد و 

تا پایان سال ادامه دارد.
تندگویــان در پایان گفت: از دیگــر اقدامات این 
معاونت رتبه بندی ســازمان های مــردم نهاد برای 
نخستین بار بود که تحت عنوان جشنواره ای اتفاق 
افتاد و اکنون دارای نظام رتبه بندی ســازمان های 
مردم نهاد در کشور هســتیم. تا پایان سال برترین 

سازمان ها انتخاب و جوایزی به آنها اهداء می شود.

 فرنشــین هماهنگــی امور اســتانهای 
ســازمان تامین اجتماعی گفت: با تامین منابع 
اعتباری اجرای فاز دوم طرح همســان سازی 
حقوق بازنشســتگان در آینــده نزدیک انجام 

می شود.
به گزارش ایرنــا، رضا امینی افــزود: فاز اول 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان در کشور 
انجام شــده که این اقدام با همکاری و کمک 
دولت و مجلس شورای اسالمی صورت گرفته 

اســت. وی در ادامه به اجرای طرح ۳۰۷۰ در 
کشور اشــاره کرد و اظهار داشت: طرح ۳۰۷۰ 
مبتنــی بر تکریــم جامعه تحت پوشــش و با 
هدف توسعه خدمات غیرحضوری به شرکای 
اجتماعی و با رویکرد ارتقای سطح رضایتمندی 

مخاطبان سازمان طراحی شده است.
امینی اضافــه کرد: با اجرای طــرح ۳۰۷۰ که 
در راســتای تســهیل ارائه خدمــات و تکریم 
مردم این کار انجام می شــود، حفظ صیانت از 

نیروی انســانی نیز دنبال می شود. وی در ادامه 
به مدیریت درمان تامین اجتماعی که در بحث 
کرونا موفقیت هایی را کسب کرده است اشاره 
کرد و گفت: خوشبختانه حوزه درمان در ارائه 
خدمــات به افراد مبتال بــه کرونا در این مدت 

خوب عمل کرده است.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی خدمت به افراد 
در مناطق محروم هم اشاره کرد و تاکید کرد: ما 
افتخار می کنیم که به قشــر محروم خدمت می 

کنیم و این را افتخار می دانیم.
فرنشین هماهنگی امور استانهای سازمان تامین 
اجتماعی همچنین به ضریب پشتیبانی در تامین 
اجتماعی اشاره کرد و افزود: اکنون به ازای سه 
بیمه شــده یک مستمری بگیر در لرستان داریم 
که این ضریب پشــتیبانی خیلی ضعیف است، 
اما این ضریب  در کشــور مطلوب تر اســت 
و به ازای حدود پنج تا شــش بیمه شــده، یک 

مستمری بگیر وجود دارد.

فاز دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک اجرا می شود


