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 جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

رزمایش الی بیت المقدس در زنجان برگزار می شود

واکنش مناسب در برابر خشونت دیگران، به کسب مهارتی نیاز دارد 
که آموختن آن لذتبخش است

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

 جانشین فرمانده سپاه استان زنجان گفت: 
رزمایش الی بیت المقــدس همزمان با دهه فجر 

انقالب اسالمی در زنجان برگزار می شود.
به گزارش زنــگان امروز، ســرهنگ ابوالفضل 
طهماسبی با گرامیداشــت دهه فجر و والدت با 
سعادت حضرت زهرا )س(، به هفته دفاع مقدس 
اســتانی در زنجان اشــاره و اظهار کرد: از ۱۱ تا 
۱۷ بهمن ماه ۹۹ با نام هفته دفاع مقدس اســتانی 
و هفته ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در زنجان 
نامگذاری شــده است که به منظور هم افزایی و 
تعامل بیشتر، ســپاه انصارالمهدی )عج( و بنیاد 
شهید با همکاری برخی نهاد های مربوطه اقدام به 

برگزاری برنامه های مختلف نموده است.
وی با بیان اینکه شــعار محوری دهه فجر امسال 

»انقالب اسالمی، بالنده و مقتدر، چون کوه استوار« 
می باشــد، خاطرنشان کرد: ســپاه انصارالمهدی 
)عج( اســتان زنجان به مناسبت چهل و دومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک 

فجر برنامه های مختلفی اجرا میکند.
جانشین فرمانده سپاه استان با اشاره به برگزاری 
رزمایــش الی بیت المقدس دهــه فجر انقالب 
اســالمی تصریح کــرد: این رزمایش با شــعار 
محوری »پای کار انقالب ایستادیم«در طول دهه 
فجر همزمان با سراسر کشــور در استان زنجان 
اجرا می شود. طهماســبی با بیان اینکه هدف از 
اجرای این رزمایش ارتقاء امنیت پایدار محالت، 
خدمت رســانی به آحاد جامعه و نمایش اقتدار 
بسیج است، افزود: منظور از این رزمایش کمک 

به ارتقــای امنیت در محله ها، تقویت پایگاه های 
مقاومت بسیج در بعد دفاعی امنیتی و امدادی و 
احیاء و به ظرفیت رسانی مأموریت های پایگاه های 
مقاومت بسیج و مشــارکت حداکثری بسیج در 
حوادث گوناگــون و جلوگیری از غافلگیری در 
جنگ سخت، نیمه سخت و نرم و ایجاد فضای 
همدلی در جامعه برای حمایت و پشتیبانی از مردم 
به صحنه آوردن تمام ظرفیت دستگاه ها، نهاد ها و 
نقش آفرینی اقشار و گروه های مختلف بسیج و 
ارتقاء ســطح هم افزایی و هماهنگی بین رده های 
سپاه و دیگر ارگان های لشکری و کشوری است.
وی یادآور شد: پیرو تدابیر امام خامنه ای، سازمان 
بســیج در تالش است تا در سال ۹۹ در راستای 
تحقق فرمان معظم له با محور قرار دادن پایگاه های 

مقاومت مساجد و محالت و با به کارگیری تمام 
ظرفیت های موجود در رده های بسیج اقدام کند.

جانشین فرمانده سپاه اســتان ادامه داد: نواختن 
زنگ مقاومت در پایگاه های، برگزاری مسابقات 
مختلــف فرهنگی-هنــری، رزمایــش فاوایی، 
گشــت های رضویون و دفاع از مقر و ایست و 
بازرســی با حضور مقتدرانه در محالت، اجرای 
حلقــات صالحیــن، برگزاری جشــن والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در پایگاه های مقاومت بسیج، اجرای 
نهضت هــای کمک مومنانه با توزیع بســته های 
جرایم  زندانیان  آزادســازی  معیشتی-بهداشتی، 
غیرعمد، تامین و مرمت مسکن محرومین، تامین 
جهیزیه برای نوعروســان نیازمند از برنامه های 

چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
است.

طهماسبی با اشاره به تداوم طرح شهید سلیمانی 
در راستای مقابله با ویروس کرونا در کشور بیان 
کرد: ویزیت رایگان بســیج جامعه پزشــکی در 
مناطق محروم، برگزاری میز خدمت، شیفت ایثار، 
مصاحبه با رزمندگان، تجلیل از خانواده شــهدا 
و ایثارگــران، برگزاری همایش اســوه های صبر 
و مقاومت به همت بســیج جامعه زنان از دیگر 

برنامه های این دهه است.
وی در پایان یادآور شــد: برنامه اصلی رسته های 
رزمی الی بیت المقدس در روز ۲۱ بهمن ماه سال 
کنونی در حوزه های مقاومت بسیج استان برگزار 

خواهد شد.

 چهارمین روز جشــنواره سی و نهم فیلم 
فجر تحت تاثیر درگذشت علی انصاریان به پایان 

رسید.
به گزارش ایسنا، از ابتدای بهمن که علی انصاریان 
با وخامت حالش بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان 
بستری شد، این امیدواری وجود داشت که او با 
بهبود اوضاع جســمانی به جشنواره فجر امسال 
برسد؛ جشــنواره ای که فیلم افتتاحیه آن با بازی 

علی انصاریان اکران شد.
در تمام چهار روز گذشــته و در هر نشستی که 
پس از نمایش فیلم ها برگزار شــد، اهالی سینما 
برای ســالمتی این فوتبالیست قدیمی و بازیگر 

ســال های گذشــته دعا کردند اما عمر او به دنیا 
نبود و نتوانست به تماشای فیلم »رمانتیسم عماد 
و طوبا« که در آن نقش پدر طوبا را بازی می کرد، 

بنشیند.
دقایقی پس از اعالم خبر درگذشــت انصاریان، 
عکس و شــمع برای یادبود او در محل سینمای 
رســانه ها در برج میالد قرار داده شد و نشست 
خبــری فیلم مصلحت هم با پخش گفت وگویی 

از او همراه بود.
زنــده یاد انصاریان در ایــن ویدیو که دی ماه در 
دبیرخانه جشنواره و به بهانه بازی او در فیلم کاوه 
صباغ زاده ضبط شده بود، از آرزوهایش و تالشی 

که برای رسیدن به رویاهایش در زندگی کرده بود 
گفــت. او از زمانی گفته بود که در کودکی برای 
دیدن بازی های پرسپولیس به استادیوم می رفت تا 
روزی که خودش کاپیتان همان تیم شد. انصاریان 
می گفت چون شــوخی و کمدی را بلد است و 
وجه مخالف کمدی را هم خوب می دانســت، 
انتقادها در بازیگری او را به تالش بیشتر واداشت.
او آرزو داشــت کرونا زودتر تمام شود تا با مردم 
بتواند در سالن های سینما فیلم ببیند؛ سینمایی که 
بسیار دلتنگ آن بود. پخش این تصاویر و سکوت 
یک دقیقه ای حاضران در نشســت خبری فیلم 
مصلحت جشنواره با اشک های خیلی از حاضران 

همراه شد. »مصلحت« دومین فیلم نمایش داده در 
روز چهارم جشنواره بود که به همراه »زاالوا« هر 
دو فیلم اولی های این دوره هستند. ارسالن امیری 
و حسین دارابی کارگردان های این دو فیلم، اولین 
تجربه ســینمایی خود را یکی درباره افســانه ای 
قدیمــی و یکی هم دربــاره عدالت با محوریت 

وقایعی در اواخر دهه ۵۰ ساخته اند.
از آنجــا که بخش مردمی جشــنواره امســال با 
محدودیت در زمان و ظرفیت روبروست، برای 
چند فیلم همچون شیشلیک، بی همه چیز و ابلق 
ســانس فوق العاده صبحگاهی در روزهای آخر 

هفته درنظر گرفته شده است.

 جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان:

رزمایش الی بیت المقدس در زنجان برگزار می شود

علی انصاریان به دلیل ابتال به کرونا درگذشت

اندوه تلخ رفتن ابدی انصاریان در جشنواره فیلم فجر

ستاد خبری 
حفاظت اطالعات 
فرماندهی انتظامی 

استان زنجان 
با تلفن گویای ۱۱۶ 

آماده دریافت نظرات، 
پیشنهادها و انتقادات 
مردم شریف استان 

درباره عملکرد 
کارکنان ناجا 
می باشد. 

حفاظت اطالعات فرماندهی 
انتظامی استان زنجان

رییس زنجانی انستیتو پاستور ایران خبر داد
فاز ۳ کارآزمایی بالینی 

واکسن کرونای ایران و کوبا 
در هفته های آتی

 رییس انســتیتو پاســتور ایران از انجام 
مرحله ســوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک 

ایران و کوبا از هفته های آینده خبر داد.
به گزارش زنگان امروز، دکتر علیرضا بیگلری 
دیروز در نشست خبری که به صورت آنالین 
برگزار شد با بیان اینکه برند انستیتو پاستور یک 
برند صد ســاله است گزارشی از واکسن کرونا 
مشترک با کوبا ارائه کرد و گفت: امروز بشریت 
با یک پدیده ای مواجه شــده که ثابت کرد تمام 
تجربه ها و دانش بشــری در برابر این ویروس 

هیچ است.
وی افزود: یک راهکار خوبی که توســط انستیتو 
پاستور در پیش گرفته شد، همکاری با کشور کوبا 
بود که این همکاری ســابقه دو دهه ای داشته به 
طوری که محصول مشترک اول واکسن هپاتیت 
ب بود. بیگلری در باره واکسن نوترکیب مشترک 
با کوبا که توســط انستیتو پاستور مورد پیگیری 
قرار گرفتــه، ادامه داد: فاز حیوانی، فاز اول و دوم 
کارآزمایی این واکســن مشترک در کشور کوبا با 
نظارت و حضور کارشناسان ایرانی انجام گرفته و 

قراردادی در این باره بسته شده است.

خبر  نخست

از آغاز شیوع کرونا تا دیروز در استان زنجان

مرگ
 113۹ زنجانی 
به خاطر کرونا
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 از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا دیروز 
۱۱۳۹ زنجانی بــر اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دســت داده و در لیست سیاه کرونا قرار 

گرفتند.
به گزارش زنگان امروز، بیماری کرونا همچنان 
در استان وجود دارد، بنابراین زنجانی ها برای 
پیشــگیری از شیوع پیک چهارم در استان باید 
پروتکل های بهداشــتی را بــه صورت جدی 

رعایت کرده و از ماسک استفاده کنند.
طبق آخرین آمار کرونا در استان زنجان، دیروز 
)۱۵ بهمن ماه( ۱۵۲ بیمــار مبتال به کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند که در ۲۴ 
ساعت گذشــته، موارد مثبت بستری کرونا در 
بیمارستان های استان زنجان ۸ مورد بوده است.

از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون بستری تجمعی 
بیماران مبتال به کرونا در استان ۱۹ هزار و ۲۱۶ 
نفر بوده و موارد مثبت بستری بر پایه یافته های 
آزمایشــگاهی در این بازه زمانی ۶۸۱۴ مورد 

بوده است.
همچنین در ۲۴ ســاعت گذشته)منتهی به ۱۵ 
بهمن(  ۸۷ مورد مثبت سرپایی شناسایی شده و 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۳۷ هزار 

و ۸۳۶ مورد مثبت ســرپایی بر پایه یافته های 
آزمایشگاهی به بیماری کرونا مبتال شدند.

شوربختانه در ۲۴ ساعت گذشته دو بیمار مبتال 
به کرونا جان خود را از دست دادند و از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شده 

در استان زنجان به ۱۱۳۹ نفر رسیده است.
گفتنی است، مجموع موارد مثبت ترخیص  یافته 
۵۶۲۶ مــورد و همه موارد مثبت کرونا بر پایه 
یافته های آزمایشگاهی از زمان شیوع ویروس 
کرونا در اســتان تاکنون ۴۴ هزار و ۶۵۰ مورد 

بوده است.

از آغاز شیوع کرونا تا دیروز در استان زنجان

مرگ 113۹ زنجانی 
به خاطر کرونا

 معاون لجستیک و آمادگی سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر گفت: هالل احمر 
بیش از ۵۰ هزار نیروی امدادی درجه بندی شده 

در سطح کشور دارد.
ســعید متانی در حاشیه بازدید از پایگاه امداد و 
نجات ابهــر در آزادراه زنجان -تهران، در جمع 
خبرنــگاران اظهار کرد: بیــش از ۵۰ هزار نفر 
نیروی امدادی درجه بندی شده در سطح کشور 

داریم که در هفت درجه، درجه بندی شده اند.
وی با بیان اینکه سازمان امداد و نجات جمعیت 

هالل احمر ساالنه برنامه هایی که برای توان افزایی، 
آموزش و بازآموزی برای این نیروهای امدادی 
دارد، افزود: با توجه به شــرایط بیماری کرونا، 
این موضوع بر پایه برنامه ریزی های امسال محقق 
نشــد اما با بهتر شدن این شــرایط، توان افزایی، 
آموزش، بازآموزی و مســابقات امداد و نجات 
به صورت حضوری در ســطح کشور عملیاتی 

می شود.
متانی با بیان اینکه قســمتی از فعالیت های این 
ســازمان موضوع لجســتیک اســت که حوزه 

انبارهای امدادی شــامل این موضوع می شود و 
تجهیزات امداد و نجات را بر پایه شاخص های 
استان ها تخصیص داده شده است، تصریح کرد: 
به استان زنجان نیز با توجه به شاخص هایی که 
داشــت، تجهیزات انفرادی و گروهی تخصیص 

داده شد.
معاون لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر با یــادآوری این مطلب که 
بــا توجه به تخصیص کاالهــای امدادی دولت 
بــه جمعیت هالل احمر، مناقصه های آن انجام و 

قسمتی از کاال تحویل و اقالم امدادی هشت گانه 
در طرح تقسیم به استان های کشور ارسال شد، 
اضافه کرد: برای طرح نــوروزی لوازم انفرادی 
امدادی خریداری می شود که در تالش هستیم تا 
پایان سال تحویل گرفته و به استان ها تخصیص 
دهیم. وی با بیان اینکه اســتان زنجان به لحاظ 
حفظ و نگه داری تجهیز و امکانات شرایط خوبی 
دارد، یادآور شــد: تجهیزات و امکانات موجود 
در این اســتان تا حد استانداردها فاصله دارد اما 
نسبت به دیگر استان ها در وضعیت مطلوبی قرار 

داشته و از این امکانات استفاده بهینه کرده است.
معاون لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر خاطرنشــان کرد: با توجه 

به شــرایطی که داریم تاکید بر اســتفاده بهینه و 
درست از تجهیزات و امکانات موجود است تا 
برای هم وطنان خدمات شایسته ای را ارائه دهیم.

معاون لجستیک و آمادگی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر:

هالل احمر بیش از ۵۰ هزار امدادگر 
درجه بندی شده دارد

 ۴۳ محکــوم جرائــم غیرعمد مالی 
زنجانــی در چهارمین روز دهــه فجر آزاد 

شدند.
به گزارش زنگان امروز، رییس کل دادگستری 
اســتان زنجــان در آیین جشــن آزادی این 
زندانیان که با حضور استاندار زنجان برگزار 
شــد با تبریک دهه فجر و والدت با سعات 
حضرت فاطمــه )س( و روز مــادر با بیان 
اینکه دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه 
زندان و تعداد زندانیان قابل مقایســه با دوره 
پهلوی نیست گفت: در گذشته به زندان، نگاه 
پلیسی بود، افراد را هر طوری که میخواستند 
زندانی می کردنــد، نه بر پایه رأی دادگاه، اما 
امروز به برکت انقالب اسالمی زندانهای ما 
آرمانی دارد به نام اصــالح و تربیت و نگاه 
به زندان برگرفته از آموزه های امیر المومنین 

)ع( است.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی 

با بیان اینکه در اســتان با کاهش جمعیت کیفری 
زندانیان مواجه هســتیم افــزود: امروز ۵۰ درصد 
جمعیت کیفری زندانها مشمول موادمخدر است 
در حالیکه در دوره پهلوی مواد مخدر جرم نبود، 
بلکه خودشــان موادمخدر توزیــع و قاچاق می 

کردند.
رییس شــورای قضایی اســتان زنجان با اشاره به 

اینکه در استان با کاهش ۳۶ درصدی جرایم مواجه 
هستیم اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه به عمل 
آماده در اســتان با کاهش ۲۱ درصدی ورودی به 
زندان و همچنین با کاهش ۱۴ درصدی موجودی 
جمعیت کیفری زندان مواجه هستیم که آمار قابل 

توجه و ارزشمندی است.
صادقی نیارکی با بیان اینکه استان زنجان در استفاده 

از فن آوری های نوین و پابند الکترونیکی جزء پنج 
استان اول در کشور است ادامه داد: استفاده از این 
ابزار نوین کمک شایانی به حل مشکالت جامعه، 
زندانیــان جرایم غیرعمد و خانواده زندانیان کرده 

است.
وی تصریح کرد: در گذشــته یکی از مشــکالت 
جامعه و دغدغه علما و مراجع عظام تقلید زندانیان 

مهریه بود که خوشبختانه در استان ما امروز 
هیچ زندانی مهریه وجود ندارد.

رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد 
: تا به امروز ۱۸۷ مددجوی جرایم غیر عمد 
مالی با بدهی نزدیک به ۳۱ میلیارد تومان از 
زندانهای اســتان آزاد شدند، که ۳۵ درصد 

این میزان گذشت شکات بوده است.
صادقی نیارکی اضافه کرد: امروز به میمنیت 
فرا رسیدن دهه فجر و طلیعه چهل و سومین 
بهار انقالب تعداد ۴۳ محکوم مالی جرایم 
غیرعمد با حضور استاندار از زندان آزاد و 
به کانون گرم خانواده باز خواهند گشــت. 
استاندار زنجان نیز در این آیین با تبریک دهه 
فجر و والدت با سعات حضرت زهرا)س( 
و روز مادر و تقدیر از بانیان این آیین گفت: 
کمک صادقانه و موثر دســتگاه قضایی به 
مدیریت اســتان برای حل مشــکالت در 
حوزه های مختلف بسیار ارزشمند و قابل 

تقدیر است.
فتح اله حقیقی بااشاره به ورود و پیگیری دستگاه 
قضایی اســتان در باره حل مشــکالت شــرکت 
ترانســفو زنجان که هم مشــکل مدیریتی و هم 
مشکل نقدینگی داشــت تاکید کرد: اگر ورود به 
موقع و قاطع دستگاه قضایی نبود امروز وضعیت 

این شرکت معلوم نبود.

به مناسبت دهه فجر 

۴۳ محکوم جرایم غیرعمد مالی در زنجان آزاد شدند رییس بهزیستی طارم عنوان کرد؛
چتر حمایت بهزیستی
بر سر بیش از ۴۰۰۰ 

معلول در طارم

 رییس بهزیستی طارم گفت: بیش از 
۴۰۰۰ نفر از جمعیت  شهرستان طارم تحت 

پوشش بهزیستی هستند.
محمود عزیزی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه اشتغال زایی برای مددجویان تحت 
پوشــش یکی از اهداف بهزیســتی است، 
تصریــح کرد: از ابتدای امســال تاکنون ۳۰ 
طرح اشــتغال زایی برای مددجویان تحت 

پوشش در طارم اجرا شده است.
وی با اشــاره به بیشــترین طرح های اجرا 
شده در طارم، اضافه کرد: طرح های اجرایی 
مددجویان بیشــتر در زمینه های دام پروری، 
کشاورزی، زنبورداری، جوشکاری و خیاطی 

بوده است.
این مسوول با یادآوری این مطلب که بیش 
از ۴۰۰۰ نفــر از جمعیت شهرســتان طارم 
تحت پوشش بهزیستی هستند، تصریح کرد: 
از این تعداد ۶۵۰ نفر جمعیت شهری و بیش 
از ۳۵۰۰ نفر از افراد ساکن در روستا را شامل 
می شوند و عالوه بر دیگر خدمات حمایتی 
و توان بخشی به ۷۴۳ نفر نیز مستمری ماهیانه 

پرداخت می شود.
رییس اداره بهزیســتی شهرســتان طارم با 
بیــان این مطلب که از ابتدای ســال کنونی 
تاکنون یک میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
اشتغال زایی به تعداد ۳۰ نفر از مددجویان و 
معتادان بهبودیافته از محل بند ب تبصره ۱۶ 
پرداخت شــده است، ادامه داد: اشتغال زایی 
یکی از مهم ترین راهکارهای برای توانمند 

کردن معلوالن و حمایت از آنان است.
عزیــزی، یــاری خیریــن  و نیکــوکاران  
شهرستان طارم در کمک به  جامعه هدف را 
قابل مالحظه عنوان کرد و متذکر شد: امسال 
مردم خیر و نیکوکار این شهرستان ۶۰۰ بسته 
ارزاق، هر کــدام به ارزش ۳۰۰ هزار تومان 
به جامعه هدف و ۱۰۰ بسته نوشت افزار به 

دانش آموزان نیازمند اهدا کرده اند.

خبـرخبــر

همایش اسوه های 
صبر و مقاومت در زنجان 

برگزار شد

 مســوول بســیج جامعه زنان سپاه 
انصارالمهدی)عــج( اســتان زنجان گفت: 
همایش استانی اســوه های صبر و مقاومت، 
همزمان با هفته دفاع مقدس، دهه مبارک فجر 
و تقارن آن با والدت باسعادت حضرت زهرا 

)س( برگزار شد.
لیال رمضانی افزود: این همایش با همکاری 
بسیج جامعه زنان سپاه انصارالمهدی )عج(، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل حفظ 
آثار استان، در محل سالن نور مجتمع شهید 
عطایی اســتان با حضور حداقلی بانوان و با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
وی، هدف از برگزاری همایش اســوه های 
صبر و مقاومت را معرفی الگوی زن ســوم 
مسلمان که مطالبه و انتظار رهبر معظم انقالب 
از بانوان بوده و تبیین هر چه بیشتر فداکاری ها 
و ازخودگذشــتگی های مادران و همسران 
شهدا، جانبازان، آزادگان دوران دفاع مقدس 
و نیز تجلیل از بانوان فعال در عرصه مقابله 
با ویروس کرونا، که ادامه دهنده خط ایثار و 

مقاومت هستند، ذکر کرد.
رمضانــی با بیان اینکه تبیین جایگاه زنان در 
خانواده به عنوان همسر و مادر و در جامعه 
به عنوان فــردی تاثیرگذار و اجتماعی نظیر 
حضرت زهرا)س( از دیگر اهداف برگزاری 
این همایش است، اظهار داشت: این همایش 
در سال های گذشــته با حضور حداکثری 
بانوان برگزار می شد اما امسال به دلیل شیوع 
ویروس کرونا در کشــور و تاکید بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در راستای مقابله با 
این ویروس، به صــورت حضوری و نیمه 

حضوری برگزار شد.
وی گفت: بسیج جامعه زنان زنجان به علت 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و عدم 
حضور مادران شهدا عزیز در این آیین به دلیل 
کهولت ســن، اقدام به دیدار و تجلیل از این 
عزیزان از سوی سه نماینده از بسیج جامعه 
زنان، بنیاد شهید و اداره کل حفظ آثار استان 

در درب منازل کرده است.

 رییس هیات وزنه برداری استان زنجان 
گفت: این هیات به منظور برنامه ریزی منسجم 
و دقیق تر و رشد و شکوفایی این رشته ورزشی 

زنجان در پی تاسیس مدرسه پهلوانی است.
ســعید امیدی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
ســرمایه گذاری و استعدادیابی در ورزش وزنه 
برداری زنجان را مهم و ضروری خواند و افزود: 
اســتعدادیابی در مناطق روستایی استان یکی از 

خالهای موجود در این رشته ورزشی است.
وی با بیان اینکه طرح استعدادیابی وزنه برداری 
با شــعار« این بار فوی  »این بار قوی ترین های 
جهان در المپیــک ۲۰۲۸ از زنجان می آیند« در 
اســتان زنجان برگزار می شود، اظهار داشت: در 
راســتای اجرای این طرح در مناطق روســتایی 
هیات وزنه بــرداری زنجان بــا هیات ورزش 

روســتایی و بازی های بومی و محلی اســتان 
تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند.

امیدی تصریح کرد: طرح استعدادیابی به منظور 
پشتوانه ســازی در این رشــته ورزشی زنجان 
باید با گســتردگی بیشــتر در جــای جای این 
اســتان صورت گیرد و در این راستا هیات وزنه 
برداری برای راه انــدازی ورزش ورزنه برداری 
در روستاها و پشــتیبانی از آن، از آمادگی الزم 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه هم اکنون طرح اســتعدادیابی 
وزنه برداری در زنجان به علت شــیوع ویروس 
کرونا و پیشــگیری از ابتال شــرکت کنندگان به 
این بیماری منحوس به صورت مجازی برگزار 
می شود، اظهار داشت: شرکت کنندگان پس از 
ارســال فیلم اجرای پارامترهای مشخص شده 

بدون نیاز به ابزار خاص در منزل، از سوی کادر 
فنی هیات وزنه برداری این استان مورد ارزیابی 

و داوری قرار می گیرند.
امیــدی ادامه داد: نفرات مســتعد و برگزیده به 
صــورت ۲ نفره و با رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشتی به مراحل بعدی دعوت می شوند و با 
گذراندن تست های اختصاصی، نفرات با امتیاز و 
آمادگی باال، انتخاب شده و سپس تحت آموزش 
های ابتدایی رایگان قرار می گیرند تا بعد اتمام 
محدودیــت های کرونایی به ســالن، دعوت و 
تمرین های خود را به طور حضوری آغاز کنند. 
رییس هیا ت وزنه برداری استان زنجان هدف از 
اجرای طرح اســتعدادیابی را انتخاب و گزینش 
ورزشکاران برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ اعالم 
کــرد و افزود: این طــرح در ۲ بخش دختران و 

پسران برگزار می شود و پروسه داوری و امتیاز 
دهی فیلم های ارســالی به هیات نیز به صورت 
مجزا و توسط مربیان خانم و آقا انجام می گیرد.

امیــدی تصریح کــرد: برخی مفــاد تفاهم نامه 
امضا شــده شــامل ایجاد و تجهیز پایگاه های 
استعدادیابی در بخش های مورد تایید هیات و 
تعیین و انتصاب مربیان مجرب جهت پرورش 
منتخبیــن و موارد مربوط به بخــش اجرایی و 
فنی )داوری مربیگری و تهیه سالن( و برگزاری 
مسابقات دانش آموزی و آموزشگاهی به عهده 
هیات وزنه بــرداری و همچنین جذب حامیان 
مالی، فراخوان و اطالع رســانی، معرفی افراد به 
عنوان مربی استعدادیاب و برگزاری کالس های 
مربیگری نیزبه عده ی هیات ورزش روستایی و 

بازی های بومی و محلی است.

رییس هیات وزنه برداری زنجان:

هیات وزنه برداری زنجان در پی تاسیس مدرسه پهلوانی است
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 فرنشــین دیوان محاســبات استان زنجان 
گفت: دیوان محاسبات بر هزینه کرد اعتبار فروش 

پسماند روی در استان نظارت می کند.
غالمرضا بازگشا با حضور در خبرگزاری ایسنا، با 
اشاره به اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، اظهار کرد: بر 
پایه اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
دیوان محاســبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس 
شــورای اسالمی است. سازمان و اداره امور آن در 
تهران و مراکز استان ها نیز به موجب قانون تعیین 

می شود.
وی افزود: بر پایه اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران، دیوان محاســبات به همه حساب  
وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و دیگر 
دســتگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل 
کشور اســتفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر 
می دارد رســیدگی یا حسابرســی می کند که هیچ 
هزینه ای از اعتبــارات مصوب تجاوز نکرده و هر 
وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان 
محاسبات، حســاب ها، اسناد و مدارک مربوطه را 
برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر 
سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای 
اســالمی تســلیم می کند و این گــزارش باید در 

دسترس عموم گذاشته شود.
این مسوول ادامه داد: در استان زنجان نیز اداره کل 
دیوان محاسبات به عنوان دیوان محاسبات کشور 
در چارت و چارچوب تعیین  شده با ۵۰ نفر کارمند 
فعالیت می کند که ۳۵ نفر از این افراد با مهارت های 
فنی و حسابرســی، در داخل دستگاه های اجرایی 
و سازمان های استان مســتقر هستند. ۹۶ دستگاه 
در استان مورد حسابرســی، تفریغ و نظارت قرار 
می گیرد که ۴۵ مورد از آن از بودجه استانی استفاده 

می کنند.
فرنشین دیوان محاسبات استان زنجان تصریح کرد: 
عالوه  بر موارد ذکر شــده، ۲۱ دستگاه به صورت 
تمام رسی مورد حسابرسی قرار می گیرد. همچنین 
۸ بانک دولتی در اســتان حســب وظیفه تعریف 
 شده، دانشــگاه  و شهرداری ها در بحث استفاده از 
دارایی های تملک سرمایه ای مورد محاسبه دیوان 

محاسبات قرار می گیرد.
بازگشا با اشــاره به سیاست های دیوان محاسبات 
کشور در حرکت به سمت اقدامات فناورانه، یادآور 
شد: دیوان محاسبات کشور به دنبال این است که 
در امــور مردم، آن ها را کمک کرده و حتی از آنان 
نیز کمک دریافت کند، بــه طوری که برای انجام 
وظایف خود از تکنولوژی های برتر به خصوص 

فناوری اطالعات اســتفاده می کنــد که نتیجه آن 
افزایش بهره وری، دقت و سرعت در ارائه خدمات 

می شود.
وی با اشــاره به آماده شدن گزارش تفریغ بودجه 
امســال یک ماه زودتر از موعد مقرر، عنوان کرد: 
قسمتی از این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی قرار می گیرد تا آنان بتوانند در 

رابطه با الیحه بودجه سال آینده تصمیم گیری کنند. 
گزارش تفریغ بودجه اســتان زنجان نیز در اختیار 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی برای 
اطالع و تصمیم گیری قرار گرفته و سبب می شود 
کــه نماینده مردم در مجلــس از وضعیت اجرای 
قانون بودجه آگاه شود. عالوه  بر آن سبب می شود 
که تخلفات پیش آمده از بودجه نیز مورد پیگیری 

قرار گیرد.
این مســوول با اشاره به اینکه با تغییر قانون دیوان 
محاســبات، هر آن چیزی که مصــداق بیت المال 
داشته باشــد، در دیوان محاســبات قابل پیگیری 
اســت، گفت: محیط زیســت یکــی از مصادیق 
بیت المال اســت و در استان زنجان آلودگی خاک 
به وجود آمده از پسماند واحدهای فرآوری روی 
که پســماند خطرناکی برای محیط زیست و مردم 
است، مورد بررسی در دیوان محاسبات قرار گرفته، 
به طوری که گزارشی از آلودگی های به وجود آمده 
و فعالیت کارخانجات فرآوری روی تهیه شــد که 
در آن موضوع انتقال پسماند روی و آسیب شناسی 
حمل و نقل و دپو در محل جدید نیز مورد توجه 

قرار گرفت.
بازگشــا ادامه داد: هم اکنون به اندازه چند معدن، 
پســماند روی در زنجــان وجــود دارد که فقط 
ریزش آن در محیــط هنگام نقل و انتقال، دغدغه 
مهمی برای استان است و محلی که انتخاب شده 
با اســتفاده از مطالعات دانشگاهی بوده و به تایید 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان رسیده ولی 
نمی توان گفت که این تایید به معنای این است که 
هیچ آسیبی به محیط و مردم منطقه وارد نمی شود، 

بلکه در حداقل ترین حالت ممکن است.
فرنشین دیوان محاسبات استان زنجان خاطرنشان 
کرد: برای دومین ســال است که در قانون بودجه، 
اعتبــاری از محــل فروش پســماندها برای رفع 
مشکالت ناشی از دپو تخصیص یافته که بخشی در 
حوزه بهداشت و درمان برای سالمتی مردم هزینه 
می شود و بخش دیگر برای توسعه گردشگری در 
نظر گرفته شده و دیوان محاسبات بر هزینه کرد این 

اعتبار نظارت دارد.

فرنشین دیوان محاسبات استان زنجان عنوان کرد

ورود دیوان محاسبات به پرونده پسماند روی در زنجان

 شــیوع کرونا، ابتال و جان باختن شــمار 
زیادی از هموطنان صحنه های غم انگیزی را رقم 
زده است که باید درس عبرتی برای همگان باشد 
تابا رعایت پروتکل های بهداشتی، پرهیز از سفر و 
حضور در تجمعات و دورهمی ها از گسترش این 
ویروس منحوس و مرگهای ناشــی از آن بکاهند 

چراکه لحظه ای غفلت، استقبال از مرگ است.
یکســال از ورود ویروس هزار چهــره کرونا به 
کشــورمان می گذرد، انگار همین دیروز بود که 
خبرهای ورود این میهمــان ناخوانده را دیدیم و 
شــنیدم، باور ابعاد گســترده تبعات این ویروس 
در وهله اول قدری برای همگان ســخت بود، با 
وجود اســترس و اضطرابی که روح و جانمان را 
آزرده بــود، امیدوار بودیم که به همین زودی این 
ویروس رخت بربســته و زندگی ها را به حالت 
عادی بازگرداند اما مرور ورق های اولین روزهای 
درگیری با این واقعه نشــان می دهد که ماه های 
زیادی اســت که با وضعیت بحرانی و نفس گیر 
دســت و پنجه نرم می کنیم و با وجود افق های 
روشــن با ساخت واکسن این ویروس، هنوز هم 
باید نســبت به مقابله با آن حساســیت داشت تا 

گرفتار اوج های مختلف شیوع آن نباشیم.
در مدتی که گذشت، همه و همه به ویژه مدافعان 
ســالمت، متولیان بهداشــت و درمــان به ویژه 
کارشناسان بهداشتی تالش کردند این موضوع مهم 
را به همه بفهمانند که تا زمان کنترل ایپدمی کرونا 
باید یکایک افراد همکاری کنند، به پروتکل های 
بهداشتی پایبند باشند و آنها را در زندگی روزمره 
خود به کار گیرند و هر فردی بخواهد وارد قلمرو 

او شود، به همین راحتی گرفتارش می کند.
در ماههایــی که گذشــت بســیاری از افزاد و 
عزیزانمان، نخبگان، پزشکان و شماری از نام آوران 
عرصه های مختلف کشورمان را از دست دادیم،  
هرگز باور نمی کردیم این ویروس منحوس آنان 
را از پای در آورد و همه این مســائل، یادآور یک 
نکته مهم است و آن اینکه کرونا هنوز تمام نشده 
و برای شکست نهایی آن همه باید پای کار باشند، 
در غیر اینصورت وارد موج های بعدی بیماری می 
شویم که تبعات متعدد و چه بسا فاجعه بارتری را 

به دنبال دارد.
به گفته عضو ستاد ملی مقابله با کرونا شاهد افزایش 
دوباره شمار بیماران در بیمارستان ها هستیم، علت 
اصلــی این افزایش بی توجهی مــردم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی است و اگر با همین روند 
جلو برویم احتماال در اسفند ماه شاهد خیز جدید 

و موج چهارم انتشار کرونا در ایران خواهیم بود.
مینو محرز به این مهم اشاره کرد که روند افزایش 
بیماری کووید- ۱۹ و انتشــار ویروس کرونا در 
ایران بســیار نگران کننده اســت و تعداد بیماران 
بستری که به بیمارســتان ها مراجعه می کنند و 
نیز بیماران سرپایی رو به افزایش است، که علت 
اصلی آن هم افزایــش دورهمی ها، تجمعات و 
مسافرت هاســت و اینکه میزان رعایت پروتکل 
های بهداشتی در بین مردم کاهش یافته و رفت و 

آمدها در اماکن عمومی بیشتر شده است.
هر چند مناطق مختلف استان زنجان در رنگ بندی 
کرونایی در رنگهای زرد و آبی قرار گرفته اما عادی 
انگاری شــهروندان زنجانی در هفته های گذشته 
و کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی نگرانی 
هایی را ایجاد کرده و بررسی میدانی خبرنگار ایرنا 
نشــان می دهد این مساله در مکان های مختلف 
نمود دارد، اینگونه استنباط می شود، که کرونا تمام 
شده و به راحتی می توان همانند گذشته به زندگی 
عادی پرداخت غافل از آنکه کوچکترین غفلت می 
توانــد  ابتال به ویروس کرونــا را فراهم کند و به 

جمعی از اطرافیان انتقال یابد.
واحدهــای صنفی مختلف از نانوایــی ها، دفاتر 
پیشخوان دولت، پاساژها و حتی رستوران هایی که 
طبق پروتکل ها موظف به ارائه خدمات هستند، 
از جملــه مکان های پرآمد و شــد این روزهای 
شــهر زنجان هستند که هر چند مراجعه کنندگان 
از ماسک اســتفاده می کنند، اما فاصله اجتماعی 
وجود ندارد، در این میان افراد میانسال و سالمند 
هم وجود دارند، که بجای ماندن در منزل مشغول 

انجام دادن کارهای روزمره خود هستند.
نگرانی از آمد و شد شبانه در زنجان

استاندار زنجان در این زمینه به افزایش آمد و شد 
خودروها در سطح شــهر از ساعت ۲۱ تا چهار 
بامداد اشــاره کرد و گفت: طبق آمارها آمد و شد 
شــبانه خودروها با وجود محدودیتهای کرونایی 
به حدود ۸۰۰ مورد رســیده، کــه این رقم، باال و 
نشــان دهنده برگزاری دورهمی ها بوده و بسیار 
نگران کننده اســت. فتح اله حقیقی افزود: بر این 
پایه به نیروی انتظامی تاکید شــده است که آمد و 
شد خودروها در ســاعات مربوط به محدودیت 
های کرونایی جدی گرفته شود بطوریکه پس از 
تخلف، پیامک جریمه ها ارســال و افرادی که از 

قانون تمکین نمی کنند شناسایی شوند.
حقیقی با اشاره به برگزاری دورهمی های مختلف 
نیز افزود: هر نوع تجمع  شیوع ویروس کرونا را 
افزایش می دهد و در این میان برگزاری دورهمی 
تخلف بوده است و افراد برگزار کننده آن در برابر 
ســالمت دیگران مسوول هستند و باید پاسخگو 

باشند.
وی با بیان اینکه شیوه نامه اجرای قرنطینه خانگی 
مشــخص شده اســت، اظهار داشــت: وظایف 
دســتگاه های مربوطه در این باره مشخص و این 
دستورالعمل ابالغ می شــود و در صورت بروز 
مشکلی مرکز بهداشت اســتان پاسخ می دهد و 

نظارت ها مستمر خواهد بود.
استاندار زنجان با بیان اینکه با اقدامات انجام گرفته 
در استان شمار تست های کرونایی روند افزایشی 
به خود گرفته اســت، ادامه داد: میزان ســرایت 
ویروس کرونا هم اکنون نســبت به گذشته چند 

برابر افزایش یافته است.
وی اظهار داشــت: همه شاخص و داده ها نشان 
می دهد ویروس کرونا نه تنها ضعیف نشده، بلکه 
خطرناک تر شــده اســت که در صورت رعایت 

پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی می توان 
ایمن بود اما مشکل کنونی این است که آنگونه که 

باید و شاید مسائل جدی گرفته نمی شود.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه هر چند استان در 
وضعیت به نســبت خوب کرونایی قرار دارد، اما 
باید هشدارها جدی گرفته شود، گفت: بر این پایه 
باید زنجیره انتقال ویروس قطع شود که این مهم با 
مشارکت عمومی مردم و ورود جدی دستگاههای 
متولی امر محقق می شود که باید بیش از گذشته 

نسبت به برنامه های ترسیم شده اهتمام کرد.
وی بــا بیان اینکه در صــورت بی توجهی مدیر 
مربوطه برخورد الزم انجام می گیرد، اضافه کرد: 
این اســتان با همکاری دســتگاههای متولی امر 
نسبت به بیماریابی بهنگام اقدام سپس افراد بیمار 
را به قرنطینه هدایت کرده است و اطرافیانی که در 
تماس با فرد بیمار بوده اند مورد بررســی و رصد 

قرار می دهد.
کاهش معنا دار رعایــت فاصله اجتماعی در 

برخی شهرهای زنجان
ییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجان گفت: در هفته گذشــته 
استفاده از ماسک از ســوی خدمت دهندگان در 
اماکن و مراکز استان به خصوص در شهرستان های 
زنجان، ابهر و خرمده و رعایت فاصله اجتماعی در 
شهرستان های ابهر، خرمدره و ماهنشان نیز کاهش 
معناداری داشته است. دکتر پرویز قزلباش با اشاره 
به وضعیت شیوع کرونا در شهرهای زنجان و ابهر 
و افزود: بررســی ها نشــان می دهد میزان شیوع 
ویروس کرونا در شهرستان  زنجان، ثابت و خطی 
شده و در هفته گذشته این وضعیت در ابهر از روند 
خطی خود خارج و بطور نســبی صعودی شده 
اســت. وی اضافه کرد: بر این پایه شیوع کرونا در 
شهرستان خدابنده افزایشی اما پایین تر از میانگین 
کشوری، در شهرستان خرمدره روند نزولی داشته 
اما از میانگین کشــوری و استان باالتر بوده و در 
این ارتباط باید گفت کاهش رعایت پروتکل های 

بهداشتی نگران کننده است.
این مســوول بــا اشــاره به وضعیــت کرونایی 
شهرستان های سلطانیه، طارم، ماهنشان و ایجرود 
نیز گفت: روند شیوع بیماری در شهرستان طارم 
ثابت و خطی،  ســلطانیه روند نزولی، شهرستان 
ایجرود بطور نسبی صعودی و پایین تر از میانگین 
کشوری قرار دارد و شهرستان ماهنشان نیز صعوی 
شــده که نیازمند توجه جدی و شناسایی مناطق 

آلوده است.
وی با بیان اینکه هر چند شــمار بیماران سرپایی 
کرونایی اســتان در هفته گذشــته ثابت شده اما 
کاهشی نیست اظهار داشت: بر این پایه و با انجام 
اقدامات جدی روند ثابت را به نزولی تبدیل می کند 

و از این اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قزلباش در باره مراجعات افراد مشکوک به کرونا 
به مراکز سرپایی اســتان در دی امسال افزود: در 
مجموع در هفته دوم دی پنــج هزار و ۹۸۸ نفر، 
هفته سوم این ماه ۶ هزار و ۸۷۵ نفر و هفته چهارم 

چهارهزار و ۱۲۵ نفر به مراکز سرپایی ۱۴ ساعته 
فعال استان مراجعه کردند.

شیب نزولی بیماری به معنی عادی شدن شرایط نیست 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: با توجه به 
تاثیر اقدامات مختلف در استان و شیب نزولی ابتال 
به بیماری، این به معنی عادی شدن شرایط نیست 
و مردم باید همچنان به خصوص در روزهای سرد 
سال به رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشند.

دکتــر علیرضا آرمانی کیان با تاکید بر اینکه اعالم 
کاهش آمار مبتالیان به کرونا به نوبه خود نیز می 
تواند نگران کننده هم باشــد، افزود: بســیاری از 
شهروندان با دریافت چنین آمارهای خوشایندی 
تصور می کنند، احتمال گرفتار شدن به این بیماری 
از بین رفته اســت به همین دلیل رفتارهای عادی 

خود را در پیش می گیرند.
وی اضافه کرد: حدود یکســال از شیوع بیماری 
خطرناک کووید -۱۹ در کشــورمان می گذرد و 
تجارب نیز نشان می دهد وقتی همکاری مردم در 
رعایت دســتور العمل های بهداشتی این بیماری 

جدی گرفته شده، شمار مبتالیان و حتی بستری 
ها روندی کاهشی یافته و برعکس بی تفاوتی ها و 
ساده انگاری ها نسبت به این بیماری شمار مبتالیان 

را به مراتب افزایش داده است.
این مســوول ادامه داد: بر این پایه طرح هوشمند 
اعمال محدودیت های کرونایی متناسب با شاخص 
های تعیین شده از سوی وزارت بهداشت هر هفته 
ارزیابی و محدودیت ها با توجه به وضعیت آنها به 

صورت هفتگی تعیین می شود.
به گفته وی، اگر استانی از وضعیت قرمز به شرایط 
نارنجی و یا آبی رسید، اعمال محدودیت ها در آن 
استان کاهش می یابد، در غیر این صورت احتمال 
بازگشت دوباره محدودیت ها و مشکالت ناشی از 
آن وجود دارد و این مهم باید مورد توجه همگان 

قرار گیرد.
آرمانی کیان  بر اینکه افرادی که حس می کنند مبتال 
به کرونا  هســتند مراجعه حضوری به بیمارستان 
ها نداشــته باشــند، ادامه داد: افراد با مراجعه به 
درمانگاه های ۱۶ ســاعته غربالگری می شــوند و 
آنهایی که نیاز به آزمایش دارند، انجام و داروهای 

مورد نیاز بیماران سرپایی هم تجویز و سفارش های 
الزم انجام می شود.  

به گفته دکتــر آرمانی کیان اولویــت اصلی برای 
بیماران ســرپایی، مراقبت های خانگی اســت و 
اســتفاده از تخت های بیمارستانی، برای مواردی 
است که به تشخیص پزشــکان آموزش دیده در 
درمانگاه ها، انجام می شود و بیمارانی که در شرایط 
حاد نیستند در منزل با سرویس های بسیار ساده و 

قرنطینه خانگی، شرایط بهتری می یابند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، 
با بیان اینکه دوره بیماری کرونا ۲۸ روز بوده ولی 
اکنون در برخی از مــوارد تا ۹۰ روز نیز ویروس 
در خــون فرد مبتال به کرونــا وجود دارد و بیمار 
ناقل است، گفت: طوالنی بودن مدت آلودگی زایی 
بیماران کرونایی در منازل سبب ابتالی دیگر افراد 

و به اصطالح ابتالی خانوادگی می شود.
به گفته این مسوول، با اقدامات انجام گرفته حداکثر 
یک هزارو ۲۰۰ تخت بــرای این بیماران در نظر 
گرفته شــده که  هم اکنون مجموع ظرفیت تخت 

های بیمارستانی استان بیش از  ۲ هزار نفر است.

مرگی که عبرت نمی شود
 شیب نزولی بیماری به معنی عادی شدن شرایط نیست 

شهرداري زنجان در نظر دارد اجراي المان 15 خرداد را به شرکت هاي پیمانكاري  داراي حداقل رتبه 5 رشته 
ابنیه از ســازمان برنامه و بودجه با برگزاري مناقصه عمومي برابر شــرایط قید شده در اسناد از طریق سامانه تدارکات 
الكترونیكي دولت واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه 
گران و بازگشایي پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكي دولت ) ستاد( به نشانی:  www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي 
امضاي الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/16 مي باشد 

و مناقصه گران مي توانند از تاریخ 99/11/16 تا 99/11/20 جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.
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ای فصِل غیِر منتظِر داستاِن من!
معشوِق انگهانِی دور از ُگِن من!

ای مطلِع امیِد من! ای چشِم روشنت
زیبارتین ستاره ِی هفت آسماِن من!

آه ای همیشه گل! هک هب سرخی رد این خزان
گل کرده ای هب باغچه ی بازواِن من

رد فترت و مالل و سکوتی هک داشتم
عشِق تو ُطرهف حادهث ی انگهاِن من
ای رد فصوِل مرثیه و سوگ، باز هم

شوقت نهاده قول و زغل رب زباِن من!
حس کردنی است قّصه ی عشقم، هن گفتنی
کایِت حسنت بیاِن من! ای اقِصر از ح
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چهارسو

 عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با 
بیان اینکه دولت در جریان تعیین دســتمزد ۱۴۰۰ 
بایــد به کمک بیاید و هــوای کارگر و کارفرما را 
داشته باشد، گفت:کارگران بارها اعالم کرده اند که 
به دنبال افزایش حقوق نیستند و تنها خواسته آنها 

ثبات قیمتها و تعادل در بازار است.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم 
تعیین هرچه سریع تر رقم سبد معیشت کارگران 
اظهار کرد: امســال به دلیل اتفاقاتی که در جریان 
تعیین دستمزد رخ داد و مزد کارگران دو مرحله ای 
تعیین شد، به نمایندگان کارگری این قول و وعده 
را دادند که جلسات شورای عالی کار برای تعیین 
دستمزد ۱۴۰۰ زودتر برگزار شود و تا پایان سال به 
نتیجه می رسد ولی شوربختانه این وعده ها باز هم 
نادیده گرفته و جلسات از قرار معلوم به آخر سال 

موکول شده است.
وی ادامه داد: در کمیته دســتمزد هم امســال مثل 
سالهای قبل گروه کارفرمایی بحث مزد منطقه ای 
را مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارگری 
و تاکیــد معاون روابط کار مبنی بر لزوم انجام کار 
کارشناسی و پژوهشی از دستور کار خارج شد ولی 
دوباره مباحث عجیب و غریب دیگری در جلسات 

مطرح می شود که به نظر می رسد تعیین رقم سبد 
معیشت کارگران به سمت و سوی دیگری کشیده 

خواهد شد.
اصالنی تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی به عنوان 
مرجع رسمی اعالم آمار خط فقر و معیشت را ۱۰ 
میلیون تومان اعالم کرده جای پرســش است که 
چگونه هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران مثل سال 
قبل و کمتر اعالم می شود در حالی که اگر قیمت 
مرغ و گوشت و برنج را نه با سال گذشته بلکه با 
شش ماهه اول و دوم ســال مقایسه کنیم تفاوت 

قیمتها به طور مشهودی خود را نشان می دهد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار افزود:هم 
اکنون آن چیزی که از قیمت کاالها در جامعه لمس 
می کنیم بــا ارقام و اعدادی که اعالم می شــود، 
همخوانی ندارد بنابراین دستکاری در اعداد و ارقام 
هزینه سبد معیشــت کارگران ظلم و اجحاف به 
جامعه زحمتش کارگری و مصداق آخرت فروشی 

است.
وی ادامه داد: برخــی از نمایندگان مجلس تاکید 
داشتند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از 
۴۰ درصد باشد ولی هنگام بررسی الیحه بودجه،  
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان را پذیرفتند 

بنابراین این تناقض گویــی ها جامعه کارگری را 
آزار می دهد.

اصالنی با بیان اینکه دولت در جریان تعیین دستمزد 
۱۴۰۰ باید به کمک بیاید و هوای کارگر و کارفرما 
را داشته باشد، اظهار کرد: اگر دولت به میدان نیاید 
کارفرمایان به تنهایی توان پرداخت دستمزد را با این 
وضع تورم ندارند. کارگران بارها اعالم کرده اند که 
به دنبال افزایش حقوق نیســتند بلکه انتظار دارند 

قیمتها و بازار از ثبات و تعادل برخوردار شوند.
این مقام مسوول کارگری با انتقاد از ترکیب اعضای 
شــورای عالی کار گفت: علیرغم آنکه در چند ماه 
گذشــته از مجلس خواســتیم تا به موضوع تغییر 
ترکیب شــورای عالی کار ورود کند و حتی زمان 
کافی برای تصویب مصوبه ای در این باره وجود 
داشت ولی شــوربختانه مجلس به آن ورود نکرد 
و بنابراین دســتمزد سال ۱۴۰۰ همچنان با ترکیب 
نابرابر دولتی ـ کارفرمایی و کارگری دنبال خواهد 
شــد. به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار، برای واقعی شــدن دستمزد کارگران مجلس 
باید در باره اصالح مــاده ۴۱ قانون کار و به ویژه 
ترکیب اعضای شــورای عالی کار هرچه سریع تر 

اقدام کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

کارگران دنبال افزایش حقوق نیستند!

 وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه معادل ۸۵ 
درصد از واردات کشور به کاالهای سرمایه ای، 
واســطه ای و مواد اولیه مربوط اســت، گفت: 
تضمین بــا ذات ســرمایه در تضاد اســت و 
نمی توان هیچ ضمانــت و اطمینان خاطری در 
این زمینه داد. در تمام دنیا هم از بازار ســرمایه 
حمایت می شــود که دولت ایران هم حمایت 

خود را از بورس ادامه می دهد. 
بــه گزارش ایســنا، آیین رونمایــی از گمرک 
هوشمند با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و رییس کل گمرک جمهوری اســالمی ایران 

برگزار شد. 
پروژه گمرک هوشمند شامل دو بخش نظارت 
هوشــمند گمرک با بکارگیــری داده کاوی و 
بکارگیری  تجهیزات پیشــرفته کنترلی جهت 

بازرسی و کنترل نامحسوس محموله ها است که 
دارای چهار جز چون ارزش گذاری هوشمند، 
انتخاب هوشــمند محموله ها جهــت ارزیابی، 
بکارگیری پلمــپ الکترونیک و هوشــمند و 
بکارگیری پرنده های هوشــمند بدون سرنشین 

است.
فرهاد دژپسند در این آیین اظهار کرد: کمک های 
کشور  نقش کالبدی و مهمی در توسعه کشور 
دارند و همکاران ما در این ســازمان به عنوان 
مرزبانان اقتصادی هم نقش تســهیل گر تولید 
و هم نقش بهبــود جایگاه اقتصاد بین الملل را 
ایفا می کنند. هر چه به امور اقتصاد هوشــمند 
ساماندهی بیشتری صورت گیرد، این نقش مهم 
گمرک در توسعه اقتصادی سریع تر و بهتر اجرا 
می شــود و کمک به تولید و رونق و جهش آن 

اســت . همچنین، هم اکنــون حدود ۸۵ درصد 
واردات کشــور سرمایه ای، واسطه و مواد اولیه 
است که در فرآیند تولید بکار گرفته می شوند و 
مابقی نیز مربوط به کاالهای مصرفی و ضروری  
هستند نه کاالهای لوکس زیرا، در دو سه سال 
گذشته واردات کاالهای گروه ۴ ممنوع است.  
۸۵ درصد واردات متعلق به مواد اولیه است 
وی افزود: تسهیل واردات کاالهای سرمایه ای و 
مواد اولیه مهم است و گمرک باید نوع فعالیت 
به  گونه ای باشد که وارد کننده و مصرف کننده 
اطمینان خاطر باشــد که تا زمانی که کاال وارد 
می شود به دست مصرف کننده می رسدگ دچار 
نقصان نشــود و از این طریق به سمت پویایی 

تولید حرکت کنند. 
دژپســند ادامه داد: با رونمایی از این پروژه ها 

حضــور افراد در تمام مراحــل اجرایی گمرک 
ارزیابی به حداقل می رسد و گمرک که ممکن 
است گاهی محل فساد باشد با این پروژه فساد 
از بین می رود زیرا به طور خودکار مراحل طی 
می شــوند و با بکارگیری پرنده های هوشــمند 
بدون سرنشــین نیز قطع به یقین خطاها کاهش 

می یابند.
وزیر اقتصــاد گفت: بــرای جهــش تولید با 
مســیرهای قاچاق را مسدود کرد که این پروژه 
از این زاویه مورد توجه اســت و با شناســایی 
درســت این ابزار را در اختیــار می گذارد که 
با قاچاق مبارزه کنیم. امســال کشــفیات ما در 
قاچاق جهش داشــته است که ناشی از استفاده 
از فناوری ها نو است. عالوه براین، فناوری های 
بکارگرفته شده در این پروژه ها کمک می کند تا 

بازه ترخیص در گمرک کمتر شود و این مسیر 
بدون اتالف وقت صورت گیرد. 

تاثیرات پلمب هوشمند بر فعالیت های گمرک 
وی با اشــاره به رونمایی از پلمپ هوشمند در 
این آیین گفت: پلمب هوشــمند و الکترونیک 
می تواند در خطرات پلمپ سنتی و پاک سازی 
مسائل کمک کند. اگر بتوانیم لینک های خوبی 
بین گمرک و دســتگاه های دیگر چون وزارت 
ارتباطــات برقرار کنیم یک جهــش دیگر نیز 
صورت می گیرد. گمرک در سالم سازی روابط 
و تامین مسائل مالی به درستی  به این وجه نگاه 
می کند. تاکنــون کل ایکس ری کامیونی که در 
کل کشــور ۱۴ تا است که با انعقاد قراردادهای 
امــروز ۱۴ تا دیگر به این میزان تا ســال آینده 

افزوده می شود. 

دژپســند بیان کرد: یکی از مسائلی که دولت با 
آن مواجه است، کمبود منابع است که تحریم و 
جنــگ اقتصادی منابع مالی دولت را به حداقل 
رسانده است. در کنار ضرورت ارتقای فناوری 
در گمرک از نظر تامیــن مالی هم ابتکار عمل 
صورت گرفته اســت یعنی کامــال تامین مالی 
به بخش خصوصی واگذار شــده است. با این 
اقدامات به آینده گمرک امیدوار می شــویم که 
نقش اساسی تری در تجارت خارجی ایفا کند.
وزیر اقتصاد در حاشــیه این آییــن نیز درباره 
بازار سرمایه گفت: تضمین با ذات این بازار در 
تضاد است و نمی توان هیچ ضمانت و اطمینان 
خاطری در این زمینــه داد. در تمام دنیا هم از 
بازار ســرمایه حمایت می شود که دولت ایران 

هم حمایت خود را از بورس ادامه می دهد. 

دژپسند: تضمین با ذات بورس در تضاد است

 »وحید شــقاقی شهری« اقتصاددان و استاد 
دانشگاه خوارزمی با اشاره به تبعات تصمیم مجلس 
در رد الیحه بودجه ســال آینده اظهار داشــت که 
دیروز بهارســتان خبر ناگواری را به اقتصاد کشور 

مخابره کرد.
نمایندگان مجلــس )چهاردهم بهمن مــاه( اقدام 
جدیدی را در کارنامه خود ثبت کردند و در حالی 
که بازارها در انتظار تعیین تکلیف بودجه است، رای 

به رد کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰ دادند.
سازمان برنامه و بودجه دوازدهم آذرماه و چند روز 
زودتر از موعد مقرر، الیحه بودجه سال آینده را به 

مجلس تحویل داد.
هر چند که کمیسیون تلفیق کلیات را تصویب کرد 
اما پس از دو ماه بررسی و تعامل و همکاری دولت 
با نمایندگان بــرای رفع ایراداتی که برای برخی از 
آنها هیچ راهکار و پیشنهادی ارایه نمی شد، کلیات 
در صحن علنی رد. بسیاری از کارشناسان از جمله 
»وحید شقاقی شهری« معتقدند که این اقدام مجلس 
باعث افزایش ابهامات در اقتصاد کشور و در نهایت 
کاهش پیش بینی پذیری می شود که دود آن بر چشم 

مردم خواهد رفت.
در ادامه گفت وگوی ایرنا با شقاقی شــهری، استاد 

دانشگاه خوارزمی را می خوانید؛     
تصمیم مجلس ابهامی بر ابهامات موجود افزود

وحید شقاقی در گفت وگو با ایرنا درباره تصمیم 
نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر رد کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: روز گذشته در مجلس 
اتفاق نادر و بسیار عجیبی افتاد. کمیسیون تلفیق که 
متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون های مجلس 
اســت و این افراد معموال به مباحث بودجه ای و 
برنامه  ای آشــنا هستند، کلیات بودجه را تصویب 
کرده بودند. در حالی که الیحــه بودجه ۱۴۰۰ در 
کمیسیون تلفیق رای آورده بود، رد الیحه در صحن 

علنی اتفاق عجیبی است و یک رخدادی بی سابقه  
در روند بررسی لوایح بودجه محسوب می شود و 
نشان دهنده این است که هماهنگی بین کمیسیون 

تلفیق با صحن صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر اینکه رد شدن کلیات الیحه بودجه 
بر پیش بینی ناپذیری و ابهام و افزایش ریســک و 
بی ثباتی بازارها اضافه می کنــد، ادامه داد: در قانون 
بودجــه تکلیف برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد 
مانند نرخ تسعیر ارز، منابع درآمدی دولت برای سال 
آینده، صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، تعیین 
تکلیف ارز ترجیحی و بسیار از متغیرهای اقتصادی 
مشخص می شود اما وقتی الیحه رد می شود درباره 

همه این موضوعات ابهام به وجود می آید.
این کارشــناس اقتصادی گفت: این شرایط باعث 
می شــود که تمام فعاالن بازار و سرمایه گذاران با 
ابهامات جدیدی مواجه شوند. این در حالی است 
که اقتصاد ایران به انــدازه کافی پیچیدگی و ابهام 
دارد چرا که نمی دانیم در مســیر سیاست خارجی 
چه اتفاقاتــی خواهد افتاد حال ایــن که ابهام در 
الیحه بودجه هم به تمــام ابهامات موجود اضافه 
شد. شقاقی شــهری با بیان اینکه  این تصمیمی که 
در مجلس برای الیحه بودجه گرفته شد، به شدت 
مشکالت اقتصادی می افزاید، اظهار داشت: تصویب 
نشدن کلیات الیحه بودجه خبر بسیار ناگواری برای 
اقتصاد کشور بود که از مجلس مخابره شد و مجلس 
باعث شد ابهامات در فضای اقتصادی افزایش یابد.
وی افــزود: از این پس الیحه به دولت برمی گردد، 
دولــت هم فرصتی ندارد که بخواهد الیحه جدید 
را با اصالحات اساســی به مجلــس برگرداند. در 
نهایت بودجه ســه دوازدهم به انضمام ۲۰ الی ۳۰ 
درصد افزایش را خواهیم داشت اما سرنوشت تمام 
متغیرهای اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ همچنان مبهم 

خواهد ماند.

تدبیر و مصلحت برای بودجه ســال آینده دیده 
نشد

رییس دانشکده اقتصاد دانشــگاه خوارزمی ادامه 
داد: رد الیحــه بودجه در شــرایطی رخ داد که هر 
یک از متغیرها مانند سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومان یا 
درآمدهای ارزی دولت، میزان فروش نفت و از همه 
مهم تر میزان درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات بسیار 
مهمند و باید به صورت شــفاف مشخص باشند. 
روشــن نبودن تکلیف این موضوعات باعث باال 

رفتن ابهامات اقتصاد کالن ایران می شود.
شقاقی شــهری با بیان اینکه بدیهی است که دولت 
در این فاصله نمی تواند اصالحات مد نظر مجلس 
را در الیحه بودجه ســال آینده انجام دهد و پیاده 
کند، گفت: سازمان برنامه ۱۵ روز فرصت دارد که 
الیحه  اصالح شــده را به مجلس ارایه دهد و باید 
همین پروسه در کمیسیون تلفیق طی شود بنابراین 
عمال از طی این پروسه چیزی عاید مجلس و دولت 
نمی شــود. در این میان تنها شاهد نوع جدیدی از 
ابهــام و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد کشــورمان 

خواهیم بود و شرایط انتظار پیچیده تر خواهد شد.
وی با اشــاره به شرایط بالتکلیفی در اقتصاد ایران 
با رد کلیات الیحه بودجه اظهار داشت: با توجه به 
بحث ادامه مذاکرات با حضور بایدن در کاخ سفید 
و نتیجه آن و تاثیر مســتقیم نتایج به دست آمده بر 
اقتصاد، شــرایط بالتکلیفی در تمام بازارها حاکم 
است که این تصمیم مجلس هم بالتکلیفی موجود 

را پیچیده تر کرد.
شقاقی شهری با تاکید بر اینکه ایرادات الیحه قابل 
انکار نیست و باید بپذیریم که الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
با ایراداتی مواجه بود، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 
می توانســت برای این ایــرادات اصالحاتی را به 
تصویب برســاند. برای مثال وقتی این ایراد گرفته 
شد که بودجه سال آینده احتماال با کسری مواجه 

شود این انتظار می رفت که  مجلس از سقف بودجه 
۸۴۰ هزار میلیارد تومانی عمومی بکاهد اما نه تنها 
رقم را کاهش نداد بلکه  آن را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد 

تومان رساند. 
وی تاکید کرد: پیش بینی می شــد مجلس برای 
رفع این ایراد هزینه های اضافی را حذف می کرد 
و بودجــه عمومــی را کاهش مــی داد یا اینکه 
پایه های مالیاتی را افزایش می داد و ردپایی را در 
قانون بودجه می گذاشت تا دولت بتواند در این 
فاصله بانک های اطالعاتی خود را برای پایه های 
جدیــد مالیاتی تکمیل کنــد و در این صورت 
بخشی از کسری بودجه از طریق پایه های جدید 
مالیاتی جبران می شد اما مجلس چنین تصمیمی 

نگرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: تمام این اتفاقاتی در 
جریان بررسی الیحه بودجه از کمیسیون تلفیق تا رد 
آن در صحن علنی افتاد، چیزی جز خطای راهبردی 
نبود و بحث تدبیر و مصلحت برای بودجه ســال 

آینده دیده نشد.  

وحید شقاقی شهری؛  رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی:

دررد کلیات الیحه بودجه چیزی جز خطای راهبردی نیست
ت 
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