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مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در نشست خبری با رسانه ها خبر داد؛

 NICU افتتاح بخش
بیمارستان امام حسین )ع( زنجان
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 رییس پلیس آگاهی استان خبر داد؛

رفیق کُشی به خاطر مواد مخدر در زنجان
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 رییس اتحادیه قصابان اســتان زنجان 
از افزایش قیمت گوشــت گوسفند در زنجان 
خبرداد و گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
گوســفندی بــه 150 هزار تومان و گوشــت 

گوساله نیز به 124 هزار تومان رسید.
بهلول بیــات در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رســا، با بیان اینکه چند روز است که افزایش 
قیمت گوشــت قرمز اعمال شده است اظهار 
کرد: قیمت دام زنده در میدان احشــام افزایش 

یافته است.
وی با تاکید براینکه با افزایش قیمت دام زنده 
شــاهد افزایش قیمت گوشــت قرمز در بازار 
هســتیم تصریح کرد: در واقع افزایش قیمت 
گوشت قرمز در بازار خودسرانه اتفاق نیفتاده و 

سازمان صمت افزایش قیمت ها را تعیین کرده 
است.

رییس اتحادیه قصابان اســتان زنجان با تاکید 
براینکه قیمت گوشــت قرمز بدون استخوان 
گوســاله در اســتان زنجان 124 هزار تومان 
عرضه می شــود ابراز کرد: گوشــت گوساله 
مخلوط به 118 هزار تومان افزایش یافته است.

وی خاطر نشــان کرد: بقیه موارد در خرید با 
توافق طرفین خریدار و فروشنده تصمیم گیری 
می شــود و قیمت ها بر پایه میزان گوشــت و 

میزان چربی آن متغییر است.
بیات با تاکید براینکه قبل از اعمال قیمت های 
جدید گوشــت خالص گوســاله در زنجان با 
قیمت 115 هزار تومان عرضه می شد که قیمت 

آن 9 هــزار تومان افزایــش یافت عنوان کرد: 
قیمت گوشــت با چربی نیز 110 هزار تومان 
بود که به 117 هزار تومان افزایش یافته است.

وی بــا تاکیــد براینکــه هم اکنون گوشــت 
گوســفندی نیز با قیمت های مختلفی عرضه 
می شود افزود: به طور متوسط گوشت گوسفند 
نر با استخوان و بدون چربی در بازار 150 هزار 

تومان است.
رییس اتحادیه قصابان اســتان زنجان با تاکید 
براینکه گوشــت گوسفند ماده در هر کیلوگرم 
15 هــزار تومان ارزان تر اســت بیــان کرد: 
فروش گوشت گوســفند نیز همانند گوشت 
گوساله توافقی انجام شده و قیمت آن بر پایه 

چربی های گوشت قرمز تعیین می شود.

 رییس اتحادیه قصابان استان زنجان:

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 
به 150 هزار تومان رسید
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سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیار غواصان دریادل

محسن رضایی 
امروز در زنجان

 وی به بازار تاریخی زنجان می رود و با کسبه و بازاریان شهر 
گفتگو خواهد کرد

 سخنرانی در دارالقرآن،حضور در برنامه »گئجه لر«،دیدار با 
امام جمعه و خانواده شهدا از دیگر برنامه های این سفر است
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معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد:

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 
نیازمند تغییر قانون است

چکش های 
هزار ساله 
بر قامت 

مس 
در زنجان 
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مدیر شعب بانک کشاورزی در استان زنجان:

جزو برترین های 
شبکه بانکی هستیم

 سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی زنجان گفت: 144 اثر از اســتان های 
مختلف کشور به سومین جشنواره ملی داستان 
نویسی رضوی به زبان ترکی آذری زنجان ارسال 

شد.
به گزارش مهر، محمدربیع احمدخانی در آیین 
اختتامیه جشــنواره رضوی گفــت: 144 اثر از 
اســتان های مختلف کشور به سومین جشنواره 
ملی داستان نویسی رضوی به زبان ترکی آذری 

زنجان ارسال شد.
وی اظهار کرد: این آثار از ســوی ۶8 نویسنده 

ارسال شــده و آثار ارسالی از استان های زنجان، 
اردبیل، البرز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، 
قم، تهران، مرکزی و همدان به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شده است.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
زنجان گفت: این جشنواره در سه بخش داستان 
بلند و رمان، داســتان کوتاه و داستانک )داستان 
بســیار کوتاه( در دو بخش اصلی و ویژه برگزار 
شد. احمدخانی تاکید کرد: از موضوعات بخش 
اصلی جشنواره سبک زندگی و سیره امام رضا 
)ع(، تعالیم و آموزه های رضوی با رویکرد کار، 

تولید، تاش و خدمت رسانی، آثار هجرت امام 
رضا )ع( به ایران است.

وی افزود: بیشــترین آثار ارسالی از استان های 
اردبیل، زنجان، آذربایجان شــرقی، تهران و قم 

است.
سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
زنجان با بیان اینکه بیشــترین تعداد آثار نیز در 
بخش داستان کوتاه است، بر لزوم تقویت فرهنگ 
رضوی و ســیره اهل بیــت تاکید کرد و گفت: 
حوزه فرهنگ و هنر سهم مهم و تأثیرگذاری در 

این زمینه دارد.

ارسال ۱۴۴ اثر به جشنواره ملی داستان نویسی رضوی
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شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
1. سیم رشته ای بدون ارت با نول RM4*1.5  )1500متر(        2. سیم رشته ای زرد و سبز ارت RM1*10)200متر(

3. سیم رشته ای RM3*2.5)100متر(                                 4. سیم رشته ای RM3*1.5)100متر(
5. سیم رشته ای زردو سبز ارت 4*1 )2000متر(                   6. سیم رشته ای زرد 4*1 )2400متر(

7. سیم رشته ای قرمز 4*1 )2700 متر(                              8. سیم رشته ای طوسی 1.5*1 )38000 متر(
9. سیم رشته ای قرمز 1.5*1 )1000متر(                            10. سیم رشته ای سیاه 4*1 )2700 متر(
11. سیم رشته ای آبی 1.5*1 )2800 متر(                          12. سیم رشته ای سیاه 1.5*2 )500 متر(

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32223032-024 داخلی 222 از ساعت 12-9 تماس حاصل نموده 
و یا از طریق مراجعه به وب ســایت www.iran-transfo.com حداکثر تا 7روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت 
اخذ، تکمیل و تحویل مدارک به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادات 

ارایه شده مختار است.
 هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نشانی : زنجان ، شهرک صنعتی شماره یک )علی آباد(، انتهای بلوار پروفسور ثبوتی ، 
خیابان دی جنوبی شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو

کد پستی : 55895 - 45331

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223001-024 داخلی 222 تماس حاصل فرمایید.

آگهی مناقصه عمومی
شماره 22-995099 

و 
ف

س
ان

ر
 ت

ن
را

ای
ی 

ها
ت 

س
 پ

ه
ع

س
و

 ت
ت

ک
ر

ش



یکشنبه 19 بهمن ماه  1399 / نمره 711 / سال چهارم2
خبر

 فرنشین بنیاد مسکن انقاب اسامی 
استان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  
بنیاد مسکن انقاب اسامی استان با همکاری 
اداره ثبت اســناد و اماک توانســته در سال 
کنونی به میزان 558۶ فقره ســند روستایی با 
پیشــرفت فیزیکی 223 درصدی نســبت به 

برنامه صادر نماید.
به گــزارش زنگان امروز، رضــا خواجه ای 
به تحقق بیش از 2 برابری نســبت به برنامه 
پیش بینی شده در زمینه صدور سند مالکیت 
روستایی در ســال کنونی اشاره کرد و گفت: 
این نهاد  توانســته با هدف ســاماندهی نظام 
مالکیت منازل مسکونی روستایی تاکنون  از 
مجموع 912۶5 واحد مسکونی روستایی برای 

۶۶535 واحد، سند مالکیت صادر نماید.
وی ادامــه داد: میــزان صدور  ســند برای 
واحدهای مسکونی روستایی  به میزان 8/71 
درصد در استان بوده  و این میانگین در سطح 

کشور ۶/۶2 درصد اســت که در این زمینه استان 
زنجان باالتر از میانگین کشوری قرار دارد.

فرنشین بنیاد مسکن استان یادآور شد: توسعه روستا، 
پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به 

شــمار میرود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام 
فکری و نگرشــی دارد و برای نهادینه سازی این 
سیاست ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که 
سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی 

صدور سند برای امالک در روستا به موازات دیگر 
سیاستهای توسعهای مناطق روستایی از جمله این 

روش هاست.
خواجه ای با اشاره به اینکه، اسناد مالکیت روستایی 

نقش موثری در وســعت بخشی به مالکیت 
های مسکونی، تجاری و ایجاد انگیزه برای 
سرمایه گذاری در روستاها داردتصریح کرد:  
صدور ســند مالکیت در روســتاها مزایای 
دریافت تسهیات، ضمانت بانکی، افزایش 
ارزش حقوقی و اقتصادی ملک را به همراه 
دارد و این شــرایط میل و رغبت مردم برای 

سند دار کردن اماک را افزایش می دهد. 
وي از  مزایــاي فراوان یــک نظام جامع و 
مناسب مالکیت تثبیت شده اراضي روستایي 
و تضمیــن مالکیــت و ارزش دهي به حق 
تصرف در روستاها تثبیت خانه هاي مسکوني 
روســتاییان و جلوگیري از تعارض و تضاد 
در مالکیــت آنها به عنوان یکي از فواید این 
نظام جامع نام برد و ادامه داد: ایجاد اطمینان 
الزم نسبت به رهن گذاري اماک و پشتوانه 
و وثیقه اي مطمئن براي روستاییان در مواقع 
الزم همچون تســهیات رفاهي وام و غیره 
جلوگیري از مهاجرت جمعیت جامعه روستایي و 
عدم بروز مشکات در شهرها و برنامه ریزي هاي 
موثر در امر بازار خریــد و فروش زمین، از دیگر 

مزایاي تثبیت مالکیت خانه هاي روستایي است.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان : 

تحقق بیش از 2 برابری نسبت به برنامه پیش بینی شده 
در زمینه صدور سند مالکیت روستایی در سال 99

چکش های هزار ساله 
بر قامت مس در زنجان

 هنر مســگری یکی از رشــته های 
اصیــل، تاریخی و ماندگار شــهر زنجان به 
شمار می رود، اشــیا و ظروف مسی دست 
ساز از زمان های دور در موزه ها قابل مشاهده 

هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، صنعت دستی 
مــس در زنجان به بیش از یک هزار ســال 
قبل و به دوره ساسانیان باز می گردد، قدمت 
استفاده از مس بر پایه مدارک باستان شناسی 
به 9 هزار و 500 سال پیش می رسد و پیشینه 
مسگری در ایران حداقل به 5 هزار سال پیش 
بازمی گردد. هنر مسگری یکی از رشته های 
اصیل، تاریخی و ماندگار شهر زنجان و ایران 
به شمار می رود. اشیا و ظروف مسی دست 
ساز از زمان های دور در موزه ها قابل مشاهده 
هستند، هر چند این روزها تعداد صنعتگران 

رو به کاهش است. 
انواع ظرف مســی مثل تیان، تشــت، حنا 
خوری، لگن، تاس حمام، روشــل، تنگ و 
پارچ مســی، آفتابه و مخزن سقاخانه مسی 
بود و ظروف آشپزخانه مثل دیگ های بزرگ 
و کوچک، تیانچه مســی، بادیه مسی، دیزی 
مسی، آبکش مسی، قابلمه مسی و .. از جمله 
مصنوعاتی است که توسط صنعتگران متبحر 

زنجانی ساخته می شود.

آغاز عملیات اجرایی
اصالح خط انتقال آب 

آشامیدنی گیلوان
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
استان زنجان گفت: همزمان با روزهای دهه 
فجر عملیات اجرایی اصاح خط انتقال آب 
شــرب گیلوان در شهرستان طارم به طول 3 

کیلومتر آغاز شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: برای اجرای 
این طرح اعتباری بالغ بــر 10 میلیارد ریال 
اختصاص داده شده اســت که تا امرداد ماه 

سال 1400 به پایان خواهد رسید.
وی با اشــاره به اینکه این طرح به صورت 
مشارکتی با دهیاری اجرا می شود افزود: شهر 

گیلوان بیش از هزار انشعاب آب دارد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجان تصریح کرد: در روزهای آتی عملیات 
اصاح شــبکه توزیع آب و خط انتقال آب 
شرب روســتاهای فاقد دهیاری در گیلوان، 
جوجورگان، لهنه و خساره نیز اجرایی می شود.

خبـرخبــر

چهار شهر استان زنجان 
در وضعیت آبی کرونایی 

قرار دارند
 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان 
گفت: در هفته گذشــته همه شهرهای این 
استان به جز شــهر زنجان در وضعیت آبی 
کرونایی قرار داشتند که بر پایه آخرین رنگ 
بندی اعام شــده وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی این تعداد به چهار شهر 

رسیده است.
دکتر پرویز قزلباش روز شنبه در گفت و گو 
با خبرنــگار ایرنا افزود: بر پایه آخرین رنگ 
بندی اعام شده از مجموع هشت شهرستان 
اســتان، وضعیت کرونایی چهار شهر آبی و 

چهار شهر دیگر همچنان زرد است.
وی اضافــه کرد: هم اکنــون رنگ کرونایی 
شــهرهای خرمدره، ســلطانیه، ماهنشان و 
ایجرود آبی اســت و شهرهای زنجان، ابهر، 
طارم و خدابنده در وضعیت زرد قرار دارند.

قزلباش اظهار داشــت: با گذشــت حدود 
یکســال از شــیوع ویروس کرونا تاکنون 
یک هزارو 144 نفر در اســتان زنجان بر اثر 
ابتا به این بیماری جان خود را از دســت 
داده اند و روز گذشته 2 مورد فوتی در زنجان 

به ثبت رسید.
این مسوول ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا در این استان تاکنون مجموع مبتایان 
به این بیماری« تمامــی موارد مثبت بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی« به رقم 44 هزارو 

877 نفر رسیده است.
وی یــادآوری کرد: در زمان حاضر شــمار 
مبتایان و بســتری ها در بیمارســتان های 
این اســتان روند نزولی به خود گرفته است 
بطوری که نیمی از  شهرهای استان رنگ زرد 
کرونایی و نیمی دیگر در وضعیت آبی قرار 

گرفته اند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان ادامه داد: 
طبق گزارش های اعام شده از اسفند سال  
گذشته تاکنون بر پایه یافته های آزمایشگاهی 
ابتای ۶ هزار و 837 نفر در استان زنجان به 
کووید - 19 ثابت شده و پنج هزار و ۶45 نفر 
از آن ها بعد از بهبودی از بیمارستان ترخیص 

شده اند.
قزلباش  افزود: آمار تجمیعی بیماران بستری 
شــده در بیمارستان های استان زنجان شامل 
مبتای قطعی بــه کوویــد- 19 همچنین 
مشکوک 19 هزارو 29۶ نفر است که شمار 

بستری روز  گذشته به عدد 9 رسید.

 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
امروز یکشــنبه و دوشنبه ۱۹ و۲۰ بهمن، در 
آســتانه ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 

میهمان مردم والیتمدار زنجان خواهد بود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری 
دبیر مجمع تشــخیص  از زنجــان،  فارس 
مصلحت نظام امــروز ۱۹بهمن ماه به منظور 
شرکت در آیین های دهه فجر و ادای احترام 

به شــهدای دفاع مقدس و دفاع از حرم به 
استان زنجان سفر می کند.

بر این پایه، محسن رضایی، قبل از ظهر امروز 
یکشنبه از مســیر اتوبان تبریز، وارد زنجان 
خواهد شــد و در ســه راه بیجار از ایشان 

استقبال خواهد شد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به 
صورت پیاده به بازار تاریخی زنجان خواهد 

رفت و با کسبه و بازاریان این شهر گفت وگو 
خواهد کرد.

این برنامه تا هنگام اقامه نماز ظهر در مسجد 
جامع زنجان ادامه خواهد داشت.

محســن رضایــی ســاعت ۱۵ در آییــن 
گرامیداشــت دهه فجر که با شرکت عموم 
مــردم در دارالقرآن الکریــم زنجان برگزار 

می شود، شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

نظام یکشنبه  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
شــب در برنامه »گجه لر« در مرکز صدا و 
سیمای زنجان شرکت می کند و با مردم این 

استان سخن خواهد گفت.
رضایی روز دوشنبه۲۰ بهمن با نماینده ولی 
فقیه و امــام   جمعه زنجان دیدار و گفت وگو 
خواهد داشــت و پس از آن بــه دیدار دو 

خانواده شهید در این شهر خواهد رفت.

سفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیار غواصان دریادل

محسن رضایی؛ امروز در زنجان
 وی به بازار تاریخی زنجان می رود و با کسبه و بازاریان شهر گفتگو خواهد کرد

 سخنرانی در دارالقرآن،حضور در برنامه »گئجه لر«،دیدار با امام جمعه و خانواده شهدا از دیگر برنامه های این سفر است

 سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی 
استان زنجان گفت: در زمان حاضر عمده ترین 
نگرانی در این حوزه تامیــن داروهای بیماران 
دیابتی به ویژه قلم انسولین است که امیدواریم 

این مهم به زودی برطرف شود.
دکتر مریــم نوبرانی در گفت و گو با  خبرنگار 
ایرنا افزود: بر این پایه وضعیت تامین دارو برای 
بیماران خاص اســتان از فصل پاییز بهتر شده 
است، هر چندپیش بینی می شود در باره برخی 
اقام داروهای پیوندی و ســرطان مشــکاتی 

وجود داشته باشد.
وی اضافه کــرد: طبق رایزنی های انجام گرفته 
این نوع اقــام دارویی نیــز از طریق  گمرگ 
کشــور در حال ترخیص بوده و امیدواریم قبل 

از آنکــه وقفه ای در توزیع و یا کمبود دارویی 
بین بیماران هدف احساس شود، این مهم تامین 

شود.
این مســوول ادامــه داد: در ارتبــاط با تامین 
داروهای کرونایی ها نیز وضعیت خوبی در این 
حوزه برقرار شــده اســت و در واقع می توان 

گفت نگرانی وجود ندارد.
سرپرســت معاونت غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی 
اســتان زنجان تاکید کرد: عمــده ترین نگرانی 
کنونی تامین داروهــای بیماران دیابتی به ویژه 
قلم انسولین است و با توجه به اینکه نوع ایرانی 
نیز وارد بازار شــده و از طرفی همچنان تامین 
برندهای قبلی در دســتور کار است، امیدواریم 

مشکلی نیز در این باره وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی سفارش می 
شود بیماری که نمی تواند نوع انسولین مدنظر را 
تهیه کند، نوع ایرانی را دریافت کند و از طرفی 
خود را از انسولین محروم نکند و با پزشک و یا 

متخصص مربوطه نیز در ارتباط باشد.
نوبرانی افزود: روند بیماری کرونا در کشــور و 
به خصوص در اســتان رو به کاهش اســت و 
این مساله موجب خوشحالی است و از طرفی 
نگرانی  جدی هم در این باره به جهت احتمال 
کاهش حساسیت نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی وجود دارد، چراکه با سهل انگاری، این 

بیماری دوباره شیوع پیدا می کند.
وی یادآوری کــرد: در زمان حاضــر تنها راه 
پیشــگیری از بیماری کووید-19 اســتفاده از 
ماســک و رعایــت فاصله اجتماعی اســت و 

در این شــرایط که همکاری های بین بخشی، 
اقدامات اثرگــذار و همراهی مردم به موفقیت 
کنترل ویــروس کرونا در جامعه منجر شــده 
است، صبر و تحمل، آینده بسیار بهتری را رقم 

خواهد زد.
به گفته این مسوول، همسو با دیگر دانشگاه های 
علوم پزشــکی رویکردها توجه به سیاستهای 
مهمی اســت که از طــرف مراجع علمی معتبر 

استان، کشور و بین الملل بوده و هست.
نوبرانی خاطرنشــان کرد: همواره با چالشهای 
بزرگی مواجه بوده ایم و به رغم بار مالی لحظه 
ای در تامیــن این داروها درنــگ نکردیم، به 
طوریکه 10 هزار عدد داروی رمدســیور تامین 
شد و با تمام مشکات سختی ها این داروها در 

اختیار بیمارستانها قرار گرفت.

سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان:

قلم انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی در زنجان تامین می شود

 رییس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: اختاف 2 رفیق بر ســر 
قدرالسهم ناشــی از خرید و فروش مواد مخدر 

در زنجان، ختم به جنایت شد.
به گزارش زنگان امروز سرهنگ کارآگاه جعفر 
رحمتــی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 
ماموران پلیس آگاهی این استان پس از اطاع از 
وجود جسد پسر جوانی در زمین اطراف مصلی 
شــهر زنجان )جمعه بازار سابق( به محل حادثه 
اعزام و تحقیقات و بررسی های خود را در باره 

چگونگی مرگ نامبرده آغاز کردند.
وی با بیان اینکه وجود آثار و جراحات برجای 
مانــده بر بدن این جوان، ظن به قتل در ماموران 

پلیس آگاهی را برانگیخته بود، اظهار داشت: در 
بررســی های صورت گرفته از ســوی پزشکی 
قانونی این فرضیه قوت گرفــت که این آثار و 
جراحات و ســوختگی در قسمت هایی از بدن 
متوفــی، می تواند ناشــی از انتقام جویی و قتل 

باشد.
رحمتی، تصریح کرد: با توجه به مشهود و هویدا 
بودن رگه های جنایت، کارآگاهان پلیس آگاهی 
اداره مبارزه بــا جرایم جنایی، تمرکز خود را بر 
روی موضــوع قتل گذاشــته و تحقیقات دامنه 
داری را انجام داده و در این رابطه به سرنخ های 

خوبی نیز دست یافتند.
وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده از ســوی 

کارآگاهان، مشــخص شد که مقتول، آخرین بار 
با یکی از دوســتان خود رویت شده است و به 
همین منظور نامبرده »مظنون به قتل« شناســایی 
شد و چون از اســتان متواری شده بود بنابراین 
محل اختفایش از ســوی ماموران پلیس آگاهی 
مورد شناســایی قرار گرفت و در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر شد.   
رییس پلیس آگاهی اســتان زنجــان گفت: در 
تحقیقات به عمل آمده، محرز شــد که قربانی با 
توجه به مشاجره صورت گرفته بر سر قدرالسهم 
ســود حاصل از فروش مواد مخدر در نهایت از 
ســوی متهم به قتل و بر اثر شکنجه با ابزارهای 
مختلف، کتــک کاری و ضرب و جرح در یک 

منزل مسکونی به قتل رسیده و سپس با استفاده 
از خودروی پراید به این محل انتقال یافته است.
رحمتی، افزود: جسد قربانی جنایت، حدود 15 
روز قبل در این محل پیدا شــده بود که با توجه 
به تیزبینی کارآگاهان پلیس اداره مبارزه با جرایم 
جنایی استان زنجان، در نهایت راز این قتل برما 
و عامل جنایت نیز که فاقد هرگونه سابقه کیفری 
نیز بود سه روز قبل در دام پلیس و قانون، گرفتار 

شد.
وی، سن قاتل و مقتول را زیر 25 سال اعام کرد 
و با بیان اینکه شــوربختانه موضوع مواد مخدر، 
انگیزه ایــن جرم و جنایت بوده اســت، اظهار 
داشت: معامله و مصرف مواد مخدر در حقیقت 

پایه جرایم، بزهکاری، تبهکاری و خشونت و قتل 
است و ورود به این پدیده شوم و خانمانسوز نه 
فقط عاقبت خیری ندارد بلکه موجبات گمراهی، 
تباهی و اضمحال و از هم پاشــیده شدن فرد و 

خانواده را در پی خواهد داشت.
رحمتــی به عموم مــردم به ویــژه نوجوانان و 
جوانان سفارش کرد هیچگاه در این مسیر نابود 

کننده و ویرانگر قرار نگیرند.

 رییس پلیس آگاهی استان خبر داد؛

رفیق کُشی به خاطر مواد مخدر در زنجان
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یکشنبه 19 بهمن ماه  1399 / نمره 711 / سال چهارم

 مهنــدس انصــاري با حضــور در برنامه 
گفت وگوي ویژه خبري به تشریح عملکرد دولت 

در حوزه نظام اداري پرداخت.
معاون رئیس جمهوري و رئیس ســازمان اداري و 
استخدامي کشــور با تفکیک دو بحِث دورکاري 
کارکنان دولــت و کاهش تراکم و حضور کارکنان 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا، بیان داشت: بخشي 
را که تعطیل مي کنیم، دورکار نیستند؛ درواقع بر پایه 
وضعیت هشدار شهرها، نسبتي از کارکنان حضور 
پیدا مي کنند تا تراکم در محیط اداري و آمد و شــد 
درون شهري کم شــود. اما دورکاري به این معني 
اســت که آن بخش از کارکنان که زیرساخت هاي 
الزم براي انجام کار خود را از منزل دارند، به جاي 
حضور در محیط اداري، کار را از منزل انجام دهند.

وي در پاسخ به اظهار نظرهایي که به استناد کاهش 
حضور کارکنان در ایام کرونا، کارکنان دولت را مازاد 
اعام مي کنند، تصریح کرد: اتفاقاً به دلیل دورکاري 
نه تنها در دستگاه هاي اجرایي، بلکه در دستگاه هاي 
ســتادي نیز بخش قابل توجهي از کارها با تأخیر 
مواجه شده است. ما در سازمان اداري و استخدامي 
کشــور پژوهشــي را در بازه زماني فروردین ماه تا 
آبان ماه انجام دادیم که وضعیت دورکاري کارکنان 
89 دســتگاه اجرایي کشــور را مورد بررسي قرار 
دادیم. حدود 1 میلیون و 180 هزار کارمند و مدیر 
در نظرســنجي این پژوهش شــرکت کردند. این 
پژوهش نتایج جالبي داشــته است، از جمله این که 
تقریباً حدود 75 درصد از مدیران از نتیجه دورکاري 
کارکنانشان راضي بودند و این نسبت در بین کارکنان 
بیشتر بود و حدود 79 درصد از کارکناني که دورکار 

بودند از این موضوع ابراز رضایت کردند.
مهندس انصاري با بیان این که در برخي از دستگاه ها 
زیرساخت براي دورکاري فراهم بوده و در برخي 
ناقص بوده، توضیح داد: ما به این جمع بندي رسیدیم 
که باید یک شــبکه یا پلتفرم ملي براي دورکاري 
داشته باشیم چون یکي از مسائلي که ما با انجام کار 
از راه دور با آن مواجهیم، بحث امنیت شبکه هاست 
و با وضعیت موجود، خیلي نمي توانیم به اینترنت 
اعتماد کنیم. اگر یک پلتفرم مشخص داشته باشیم، 
هم مي توانیم کارهاي نظارتي مان را به خوبي انجام 

دهیم، هم امنیت دورکاري باال مي رود.
وي ادامه داد: وقتي از شرکت کنندگان در نظرسنجي 
پرسیده شده است که آیا تمایل دارید این وضعیت 
ادامه پیدا کند، حدود 70 درصد از مدیران و از بین 
کارکنان حدود 80 درصد ابزار عاقه مندي کردند تا 
دورکاري ادامه پیدا کند و احتماالً آن 20 درصد از 
کارکنان که تمایل نداشتند، در انجام کار به صورت 
دورکاري مشکل داشتند و تمایل داشتند به محیط 

کار بازگردند.
معــاون رئیس جمهوري با بیان این که در این مدت 
12 تــا 15 درصد از کل کارکنان دولت با »تعریف 
ســازمان اداري و استخدامي کشــور«، به صورت 
شناور دورکار بودند، گفت: طبق این پژوهش، از 89 
دستگاه شرکت کننده، 9 دستگاه هیچ کارمندي را به 

دورکاري نفرستادند.
وي افزود: چهارچوبي که بــراي دورکاري وجود 
دارد، 10 سال قبل تصویب شده است و به دستگاه ها 
اجازه داده مي شــود که اگر برخي زیرساخت ها را 
فراهم کنند، بتواند از کارمندان، به ویژه کارمندان زن 
که فرزندان خردســال دارند به صورت دورکاري 
استفاده کنند ولي معموالً عاقه مندي کمتر وجود 
داشته؛ امیدواریم با این تجربه و اصاح زیرساخت ها، 

در ادامه کار را با توسعه بیشتري همراه کنیم.
مهنــدس انصــاري در بحث اصاح ســاختار و 
چابک سازي دولت گفت: این موضوع از دهه هفتاد 
در دســتور کار دولت ها قرار داشــته و دولت هاي 
یازدهــم و دوازدهم نیز طي دو برنامه اصاح نظام 
اداري ایــن موضوع را به عنوان یکي از محورهاي 
اصــاح نظام اداري در دســتور کار خود قرار داد. 
مجلس هم در ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه 
تکالیف روشني در این راستا بر عهده دولت گذاشته 
است مبني بر این که دولت باید 15 درصد از نیروي 

انســاني خود به جز شــغل معلمي در آموزش و 
پرورش را کم کند و پست ها و سطوح سازماني را 

نیز کاهش دهد.
وي ادامه داد: آن چه که ما در بحث نیروي انســاني 
دولت تحویل گرفتیم، 2 میلیــون و 384 هزار نفر 
بوده است و در ابتداي سال 99 که هنوز دو سال از 
برنامه باقي مانده است، این عدد به 2 میلیون و 21۶ 
هزار نفر رسیده است؛ یعني حدود 170 هزار نفر از 
نیروي انساني دولت را کم کردیم. روش کاستن هم 
خروجي طبیعي و کنترل ورودي بوده است، یعني ما 
هیچ برنامه اي براي مثًا تعدیل یا بازخرید کارکنان 

نداشتیم.
رئیس سازمان اداري و استخدامي کشور با بیان این که 
سیستم کوچک سازي در کشور ما به همین صورت 
است که تعدادي بازنشست مي شوند و ما در واقع 
باید بیشــتر از آن چیزي که بازنشســت مي شوند 
جایگزین کنیم، اضافه کرد: این وضعیت به دو دلیل 
است، یکي این که همین تعداد نیروي جایگزین در 
دستگاه ها نیاز است، دیگر این که دائم حوزه خدمات 
دولت در حال توســعه است؛ مثًا وقتي جمعیت 
دانش آموزي بیشــتر مي شــود، باید نیروي انساني 
مورد نیازش را تأمین کنیم. یا مثًا وقتي تقسیمات 
کشوري جدید ایجاد مي  شــود، واحدهاي اداري 
خدمات دهنده نیز باید در شهرستان ها و بخش هاي 

جدید مستقر شوند.
وي جمع بندي کرد: یعني از جاهاي مختلفي تقاضا 
وجود دارد که نیروي انساني دولت افزایش پیدا کند 
و ما ضمن این که این تقاضا را پاسخ مي دهیم، باید 
بخشي از خروجي را نیز جایگزین کنیم؛ پس ما در 
حالي 170 هزار نفر از نیروي انساني را کم کرده ایم 
که در عین این که نیروي جدید جایگزین کرده ایم، 
نیاز واحدها و خدمات جدید را نیز پوشش داده ایم, 
البته بخشي از کاهش نیروي انساني دولت به دلیل 
استفاده از سامانه هاي الکترونیکي است که نیاز به 
حضور فیزیکي کارکنان را کم کرده است. اگر حدود 
یک میلیون نفر از کارمندان دولت در بخش آموزش 
و پــرورش را جدا کنیم، در باره باقي مانده کارکنان 
ما در حال رسیدن به همان 15 درصدي که تکلیف 

قانون برنامه ششم توسعه است، هستیم.
مهندس انصاري در باره کاهش پست هاي سازماني 
اظهار داشــت: طبق آخرین آمــار، حدود 30 هزار 
پست سازماني را کاهش دادیم. چون بعضي مشاغل 

مانند معلمي و پرستاري پست سازماني ندارند و کًا 
حدود 1 میلیون و 180 هزار پست سازماني داریم 
که بایــد از این تعداد کاهش بدهیم؛ به عنوان مثال 
با ادغام شــرکت هاي آب و فاضاب روستایي در 
شرکت هاي آب و فاضاب شهري که شرکت هاي 
غیردولتي بودند، کارکنانشان را از دولت منتزع و به 
شرکت غیردولتي منتقل شدند؛ به این ترتیب بخشي 

از پست هاي  سازماني  از دولت حذف شد.
وي افــزود: به طور کلي حدود ۶5 تا 70 درصد از 
پست هاي سازماني دســتگاه هاي اجرایي متصدي 
دارد و حــدود 30 تا 35 درصد از پســت ها خالي 
هستند و به همین دلیل ما در دوره دولت یازدهم و 

دوازدهم پست جدیدي ایجاد نکردیم.
رئیس ســازمان اداري و استخدامي کشور در باره 
واگذاري تصدي ها هم گفت: در این راســتا حدود 
700 واحد عملیاتي را واگذار کردیم و به این ترتیب 
در سه حوزه پیش بیني شده براي چابک سازي دولت 
اقدام شــده است که به نظر مي رسد دستاورد قابل 
ارائه ایست چراکه در طول برنامه هاي چهارم و پنجم 
توسعه، با افزایش نیروي انساني دولت مواجه بودیم 
و االن توانســته ایم بخش قابل توجهي از تکلیف 

قانوني را به اجرا در بیاوریم.
مهندس انصاري در باره بحــث بهره وري نیروي 
انســاني در نظام اداري گفت: بــا توجه به تفاوت 
مشاغل، براي اندازه گیري میزان بهره وري باید براي 
هر شغل، جداگانه این موضوع را اندازه گیري کرد. 
مثًا میزان ســنجش بهره وري یــک کارمند بانک 
راحت تر از ســنجش میزان بهره وري یک کارمند 
ستادي که وظیفه تهیه دستورالعمل ها و نظارت بر 

اجراي آن ها  را بر عهده دارد است.
وي در باره ســازمان ملي بهره وري ایران وابسته به 
سازمان اداري و اســتخدامي کشور، اظهار داشت: 
سازمان ملي بهره وري وظیفه اندازه گیري بهره وري 
نیروي کار و بهره وري سرمایه را دارد و بیشتر حوزه 
اقتصادي مورد توجهش اســت، نه سیستم اداري 
کشور و وضعیت ملي بهره وري را گزارش مي دهد. 
بیشتر رویه ها و دستورالعمل هایي را تنظیم مي کند که 
دستگاه ها بتوانند در جهت ارتقاي بهره وري حوزه 

مسوولیت خودشان تاش کنند.
معاون رئیس جمهوري با اشــاره به سنجش میزان 
رضایت مندي مردم از 24 دســتگاه اجرایي، گفت: 
طبق این سنجش که قبل از جشنواره شهید رجایي 

انجام شد، میزان رضایت مندي مردم از این ادارات 
به طور میانگین ۶0 درصد بود.

وي در باره اقدامات انجام شــده در راستاي توسعه 
دولت الکترونیک بیان داشت: در این رابطه 23 پروژه 
ملي با زیرپروژه هاي متعدد را براي دســتگاه هاي 
اجرایي تعریف کردیم و براي اجراي هر پروژه یک 
یا چند دستگاه مسوولیت پیدا کردند؛ مثًا در حوزه 
سامت الکترونیک محوریت کار با وزارت بهداشت 
و درمــان اســت، در حوزه تجــارت الکترونیک 
محوریت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
و در حوزه سیستم ها و سامانه هاي خدمات دولت 
محوریت با سازمان اداري و استخدامي کشور است.
وي ادامــه داد: از این 23 پــروژه حدود 13 پروژه 
بیش از 70 درصد پیشــرفت داشــتند، درواقع به 
بهره برداري رســیده  و در حال تکمیل اند. حدود ۶ 
پــروژه دیگر 50 تا ۶0 درصد و بقیه زیر 50 درصد 
انجام شده اند. زمان بندي پیش بیني شده براي تکمیل 
پروژه ها 99/9/9 بود که کمي از این زمان بندي عقب 
هستیم و قرار بر این شد که در دهه فجر یک بخش 
دیگر و نهایتاً در خرداد سال 1400 تمام 23 پروژه به 

بهره برداري برسند.
مهندس انصاري با اشــاره به پروژه ســامانه ملي 
خدمات، توضیــح داد: این پروژه که مســوولیت 
آن با ســازمان اداري و استخدامي کشور است، با 
نشــانی mardom.ir تعریف شده اســت. از حدود 
5 هزار و 700 خدمتي که دســتگاه هاي اجرایي به 
مــردم ارائه مي دهند، 3 هــزار و 7 خدمت قابلیت 
الکترونیکي شــدن دارند که حدود 2 هزار و 700 
خدمت حتماً باید مســتقیم و حضوري ارائه شود، 

مانند خدمات درماني در بیمارستان و امثال آن.
وي افزود: هر دســتگاهي که خدمتي را به صورت 
الکترونیکــي ارائه دهد، به ســامانه ملي خدمات 
دولت لینک مي شود و مردم مي توانند براي دریافت 
خدمت یا به ســامانه خود دستگاه یا به این سامانه 
مراجعــه کنند. زماني که فرد براي دریافت خدمت 
اقدام مي کند یک کد پیگیري به او داده مي شود که با 
استفاده از آن در همین سامانه مي تواند در زیرسامانه 
نظرسنجي در مورد نحوه خدمتي که دریافت کرده 

است اعام نظر کند.
رئیس سازمان اداري و استخدامي کشور با اشاره به 
آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا تصریح 
کرد: این سامانه طبق ماده )29( قانون ششم برنامه 

توســعه، باید تا پایان ســال اول برنامه این سامانه 
طراحي و مستقر مي شد که در اسفند سال 95 سامانه 
آماده شد و در فروردین سال 9۶ سامانه را به صورت 
آزمایشــي بارگذاري کردیم و به تدریج دستگاه ها 
اطاعات حقوق و مزایاي کارکنان خودشان را در 
ســامانه بارگذاري کردند و طبعاً دستگاه هایي هم 
هنوز این کار را نکرده اند، از جمله همین ســازمان 
صدا و ســیما. پــس طبق قانــون دولت تکلیف 
مستقرکردن سامانه و دستگاه ها تکلیف بارگذاري 
اطاعات خود را دارند اما عمًا فقط دســتگاه هاي 
قوه مجریه اطاعات خود را بارگذاري کرده اند. طبق 
همین قانون باید هر دستگاهي یک آیکوني تحت 
عنوان مشــاهده حقوق و مزایاي مدیران در سایت 
خود تعریف کند و خودش اطاعاتش را منتشــر 
کند اما سامانه حقوق و مزایا به لحاظ مسائل امنیتي 

نمي تواند مستقیماً در اختیار همه قرار بگیرد.
وي ادامه داد: این موضوع در دولت مطرح و تأکید 
شد همه باید قانون را رعایت کنند، از جمله مجلس 
که قانون  را تصویب کرده است، خود باید اطاعات 
خــود را بارگذاري کند؛ همچنین قــوه قضائیه و 
سایر دستگاه هاي مشمول قانون. تصمیم دولت بر 
این شد که سازمان اداري و استخدامي کشور باید 
پیگیري کند و به دولــت گزارش دهد و هر وقت 
همه دستگاه هاي مشــمول قانون اطاعات مربوط 
به حقــوق و مزایا را بارگذاري کردند، دولت اباغ 
کند که دسترسي مردم به اطاعات حقوق و مزایاي 

مدیران فعال شود.
مهندس انصاري با اشــاره به نظــام ارزیابي افراد 
واجد شــرایط مدیریت، گفت: کلیه کســاني که 
مي خواهند به مشــاغل مدیریتي منصوب شوند، 
باید در کانون هاي ارزیابي که خارج از دستگاه هاي 
اجرایي هســتند، مورد ارزیابي قــرار بگیرند؛ اگر 
توانایي هاي آنان براي تصــدي مدیریت همراه با 
سطحي از مدیریت که مي توانند تصدي کنند مورد 
تأیید قرار بگیرد دســتگاه مي توانــد از آنان براي 
انتصاب در مشاغل مدیریتي استفاده کند. اگر این 
صاحیت تأیید نشود یا تأیید شود ولي توصیه شود 
فرد در بعضي حوزه ها باید آموزش هایي ببیند، اول 
آموزش ها را مي بیند و بعد دوبــاره ارزیابي و در 
بانک اطاعاتي دســتگاه قرار مي گیرد و دستگاه 
مي تواند هم از نیروهاي ارزیابي شــده خود و هم 
نیروهاي ارزیابي شده دیگر دستگاه ها براي انتصاب 

به سمت هاي مدیریتي استفاده کند. رئیس سازمان 
اداري و اســتخدامي کشــور با بیان این که ارتقاي 
ســامت نظام اداري از ابتداي انقاب در دستور 
کار تمام دولت ها بوده است، اظهار داشت: اساسًا 
جمهوري اسامي در ذات خود مبارزه با فساد در 
همه زمینه ها، به ویژه نظام اداري را داشــته است. 
بحث فســاد در نظام اداري دو وجه دارد؛ یکي آن 
چیزي که به عنوان فساد وجود دارد و دیگري هم 
ادراک فساد است، آن چیزي که معموالً اندازه گیري 
مي شود ادراک فساد از سوي مردم است که لزومًا 
با واقعیت تطابق ندارد و معموالً خیلي بیشــتر از 
واقعیت است. ما برنامه هاي خوبي را در نظام اداري 
پیش  بیني کرده ایم ولي مسوولیت مبارزه با فساد بر 
عهده ستاد هماهنگي مقابله با فساد است که یک 

ستاد فراقوه اي است.
معاون رئیس جمهوري با اشاره به هشتمین آزمون 
استخدامي دســتگاه هاي اجرایي بیان داشت: این 
آزمون که به دلیل شــیوع ویروس کرونا با فراز و 
نشیب هایي همراه شد و یکي دو بار به تأخیر افتاد، 
نهایتــاً در نیمه اول دي ماه برگزار و در 11 بهمن ماه 

نتایج آن اعام شد.
وي افزود: در این مرحله سه برابرِ 38 هزار ظرفیتي که 
براي آزمون اعام شده بود را به عنوان پذیرفته شده 
مقدماتي اعام کردیم. در مرحله بعد دســتگاه ها با 
پذیرفته شدگان مصاحبه مي کنند که نهایتاً 70 درصد 
از نمره قبولي متعلق به آزمون و 30 درصد متعلق به 
مرحله مصاحبه است که تلفیق آن را سازمان سنجش 
انجام مي دهد و به دستگاه ها اعام مي کند. امیدواریم 
بتوانیم با طي مراحل مصاحبه و گزینش نیروهاي 

جدید را از ابتداي سال آینده به کار بگیریم.
مهندس انصاري با اشاره به نیروهاي مشغول به کار 
در شــرکت هاي طرف قرارداد دستگاه هاي دولتي، 
تصریح کرد: بــر پایه مــاده )17( قانون مدیریت 
خدمات کشوري، این نیروها کارکنان شرکت هاي 
خدماتي طرف قرارداد هســتند، نه کارکنان دولت 
ضمن این که دستگاه ها مجاز به به کارگیري نیروي 
شرکتي در مشــاغل اداري نبوده اند و این سازوکار 
صرفاً براي کارهاي خدماتي که براي آن ها پســت 
سازماني در دستگاه ها پیش بیني نشده، تعریف شده 

است.
وي ادامه داد: ما با شــرکت براي یک کار حجمي 
مشخص - عمدتاً در حوزه هایي که نمي توانیم نیرو 
استخدام کنیم - قرارداد مي بندیم. مثًا براي حفاظت 
با یک شــرکت قرارداد مي بندیــم، براي نظافت با 
شرکتي دیگر، براي تایپ و تکثیر به همین ترتیب 

و ... .
رئیس سازمان اداري و استخدامي کشور در باره 
تبدیل وضعیت نیروهاي شــرکتي تصریح کرد: 
بــر پایه قوانین موجود اســتخدام صرفاً از طریق 
آزمون و براي پســت هاي سازماني تعریف شده 
دســتگاه ها انجام مي شــود و براي آن چه تبدیل 
وضعیت نیروهاي شرکتي عنوان مي شود، نیاز به 
اصاح قانون است؛ در صورتي که قانون اصاح 
شــود و تصمیم بر این شــود که این مشاغل هم 
در دولت استخدام شوند، باید آزمون استخدامي 
برگزار شــود و این نیروها در آزمون استخدامي 
با دیگران رقابت کنند. اســتخدام در دولت یک 
حق عمومي اســت و آحاد ملت و جوانان کشور 
حق دارند براي اســتخدام در دولت تقاضا دهند. 
ما قبًا در آزمون هاي اســتخدامي براي نیروهاي 
قراردادي امتیــازي را پیش بیني کرده بودیم که با 
رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداري این اقدام 
متوقف شد و االن اجازه نداریم در آزمون ها براي 
نیروهاي شــرکتي و یا حتي نیروهاي قرارداد کار 
معین امتیاز خــاص پیش بیني کنیم. ضمن این که 
در قانــون تعداد نیروهاي قــرارداد کار معین هم 
به حداکثر 10درصد پست هاي سازماني محدود 
شده اســت و اگر بنا بر تبدیل نیروهاي شرکتي 
به صورت قرارداد کار معین باشد، آن هم نیازمند 
اصاح قانون است و در شرایط کنوني و با قانون 

موجود این موضوع قابلیت طرح ندارد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد:

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند تغییر قانون است
 گزارش عملكرد دولت در نظام اداری به مردم؛ از چابک سازی دولت تا توسعه دولت الكترونيک و سالمت اداری

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات امداد نجات و اطفاء حریق سازمان آتش نشاني 
با برگزاري مناقصه عمومي برابر شرایط قید شده در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت اقدام نماید.

کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها  از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت 
در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/19 میباشد و مناقصه گران مي توانند از تاریخ  

99/11/19 تا 99/11/26 جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند.

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

شماره 55-99  آگهی مناقصه عمومی       
 معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی )عج( 
اســتان زنجان گفت: المان هایی در راســتای 
یادبود شــهدا، غواصان دریــادل و رزمندگان 
زنجانی برای نصب در میادین شهرهای زنجان، 

نیک پی و ارمغانخانه ساخته می شود.
امروز، سیدشــمس الدین  زنــگان  به گزارش 
موســوی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
تولید آثار و محتوای کنگره 3535 شهید استان 
زنجان انجام می شــود، اظهار کرد: به مناسبت 
دهه فجــر پنج کتــاب در حــوزه دفاع مقدس 

رونمایی خواهد شد.
معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان از اسکن نگاتیوهای دوران دفاع مقدس با 
همکاری انجمن عکاسان انقاب و دفاع مقدس 
بــرای چاپ کتاب عکس شــهدا و رزمندگان 
استان زنجان خبر داد و گفت: سه کمیته کنگره 

شهدای اســتان زنجان فعالیت های خود را در 
مرحله عملیاتی آغاز کرده اند.

وی با اشــاره به اینکــه المان هایی برای یادبود 
شــهدا، غواصان دریــادل و رزمندگان زنجانی 
برای نصــب در میادین در شــهرهای زنجان، 
نیک پی و ارمغانخانه ساخته می شود، اظهار کرد: 
این اقدام توســط کمیته یادمان ها و گنجینه ها 

انجام خواهد شد.
معاون اجرایی سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان با اشــاره به آماده ســازی تاریخ شفاهی 
رزمنــدگان و ایثارگران اســتان زنجان، عنوان 
کرد: کمیتــه علمی در مرحلــه فراخوان برای 

فعالیت های این حوزه فعالیت می کند.
وی از ساخت مستند بمباران زنجان و مدرسه 
بینش توسط حوزه هنری خبر داد و خاطرنشان 
کرد: این مســتند در دهه فجر رونمایی شــد. 

همچنین مســتند مادران شــهدا، خلبان جانباز 
واعظــی و شــهید ابراهیم اصغری در دســت 

ساخت است.

نصب المان یادبود شهدا در میادین شهرهای زنجان
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در گفت وگو با دکتر کیانوش جهانپور مطرح شد؛

فراز و فرودهای کرونا در کشور 
 هنوز هم عده ای مردم را به قتلگاه دعوت می کنند

 به دنبال برخی پروتکل شکنی ها در جامعه 
و البته از سوی افراد شناخته شده در شرایط شکنند 
کرونایی در کشــور، رییس مرکز اطاع رسانی و 
روابط عمومی وزارت بهداشــت گفت: هنوز هم 
برخی مردم را بــه قتلگاه دعوت می کنند، هر روز 
یک نفر یا یک جمع کوچکی قصه ای می گوید و 
ســنگی در چاه می افکند که هزار عاقل در بیرون 

آوردن آن گرفتار می شوند.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، درباره 
برخی پروتکل شکنی ها در شرایط شکننده کرونایی 
در کشــور، گفت: بدون اینکه شخص خاصی مد 
نظرم باشــد، اگر اشکالی نداشته باشد عرض کنم 
»امیدوار بود آدمی به خیر کسان/مرا به خیر تو امید 

نیست، شر مرسان«.
وی افزود: این بیت را خیلی صریح و شفاف آنگونه 
که عــادت دارم و البته ترک عــادت هم موجب 
مرض است عرض کردم، واقعا درک اینکه برخی 
چنین ناهمنوایی با مردم در مراحل مختلف مقابله 
با ویروس منحوس کرونا داشــتند، دشوار است، 
حداقل اگر نمی توانیم به مردم و مسووالن و دهها 
هزار مدافع سامتی که ابایی ندارم بسیاری از آنها را 
شهید زنده این راه بنامم، کمکی کنیم یا به هر دلیل 
استطاعت آن را نداریم، حداقل نمکی بر زخم های 

موجود نپاشیم، این حداقل انتظار است.
وی افــزود: در این همه گیری بیشــتر اقشــار در 
سرتاسر جهان آسیب دیدند، آسیب های اقتصادی 
و روانی توامان، تحریم و تهدیدهای هر روزه بین 
المللی علیه ملت ما هــم مزید بر دیگر علل بوده 
اســت. با این همه در مراحــل مختلف و در ابعاد 

مختلف از پیشگیری، تشخیص، درمان و پژوهش 
و فناوری از عمده ظرفیت های موجود استفاده شده 
است.  حداقل اجماعی ملی حاصل شده و هر بار 
هم که از این نیروی عظیم اجتماعی و البته مشارکت 
بین بخشی مدد گرفته شــد، موثر افتاده است، اما 
عده ای ســاز ناکوک می زنند، از خارج و داخل با 

انگیزه های مختلف.

جهانپور ادامه داد: بدون در نظر داشــتن مخاطب 
خاص حداقل پرسش جدی این است از تضعیف 
روحیه عمومــی، تضعیف مشــارکت اجتماعی، 
تخریب اعتماد ملی، تشویش اذهان، دامن زدن به 
شایعات و حاشــیه ها، دمیدن در شیپور ناامیدی و 
ایجاد یاس چه کسی سود می کند و چه کسی زیان 

خواهد دید؟.

توفیق توامان مدیریت نســبی کرونا و توسعه و 
تجهیز بیمارستان ها

جهانپور ادامه داد: در ماه های گذشته با مشارکت 
اجتماعی، اعمال محدودیت های هوشمند و طرح 
جامعه محور شهید سلیمانی، پیش بینی های قبلی 
رنگ باخت و  هفته هاســت توفیق نسبی دوباره 
مدیریت بیماری حاصل شــده اســت.  یکی از 

واقع بینانه ترین برنامه های واکسیناسیون عمومی 
با چشمان باز و دور از ویترین آرایی یا شتابزدگی 
تدوین و اجرایی شده، کشور برغم همه مشکات 
با تدبیر، امروز در حالی تمام قد درگیر و در حال 
مبارزه با کروناســت که همزمان رکورد توســعه 
و تجهیــز تخت های بیمارســتانی جدید را هم 
شکسته است؛ به طوری که توسعه 10۶00 تخت 
بیمارســتانی و تکمیل و بهره بــرداری از 1400 
پروژه آموزشی، بهداشتی، درمانی همزمان اتفاق 

افتاده است.
وی افزود: همگام با همین مشکات، خودکفایی 
در حوزه ماســک و تجهیــزات حفاظت فردی، 
تخت ویــژه، ونتیاتور، تجهیــزات و کیت های 
تشــخیصی، انواع دارو با حتی اثر احتمالی برای 
بیمــاران کرونایی، توســعه مراقبــت در منزل، 
نظارت هــای بهداشــتی، مراقبتهای بهداشــتی، 
واکسیناســیون کشــوری، پرونــده الکترونیک 
سامت، ارتقای سرمایه انسانی نظام سامت و... 

هم اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ده ها پزشک و پرستار در 
این راه جان خود را از دست داده اند، تاکید کرد: 
فراز و فرودهای رعایت دستورالعمل ها و مراعات 
نکات بهداشــتی و پیامدهای  آن را دیده ایم، اما 
هنوز هم برخی مردم را به قتلگاه دعوت می کنند، 
هر روز یک نفر یا یــک جمع کوچکی قصه ای 
می گوید و سنگی در چاه می افکند که هزار عاقل 
در بیرون آوردن آن گرفتار می شوند. انتظار زیادی 
نیست این که امیدوار بود آدمی به خیر کسان/مرا 

به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

سفارش دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت به 

تولیدکنندگان واکسن کرونا
 دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO( بــر تســریع روند تولید واکســن 

کروناویروس تاکید کرد.
به گزارش ایســنا، دبیرکل ســازمان جهانی 
بهداشت روز گذشته )جمعه( از تولیدکنندگان 
واکسن درخواست کرد تا به منظور کمک به 
افزایش تولید واکسن، دانش و تکنولوژیهای 
خود را به اشــتراک بگذارند و هشــدار داد 
بدون دسترسی بیشتر به واکسن، پیشرفتهای 
به دست آمده در برابر این بیماری از بین می 

رود.
»تدورس آدهانــوم قبریســوس« دبیر کل 
سازمان جهانی بهداشت گفت: اکنون تعداد 
افرادی که واکسن کروناویروس را دریافت 
کرده اند از 100 میلیون نفر فراتر رفته است.

وی با بیان اینکه آمار منتشــر شده از تعداد 
دریافت کنندگان واکسن خبر خوبی است، 
گفت: بیش از ســه چهارم از واکســنهای 
تولیدی در 10 کشور ثروتمند توزیع شده که 
این امر نگران کننده است. همچنین برخی از 
کشورها تعداد قابل توجهی از جمعیت خود 
را که در معرض ابتا نوع شــدید بیماری یا 

مرگ قرار ندارند، واکسینه کرده اند.
وی افزود: همچنین در حدود 130 کشــور 
که شــامل 2.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان 
می شود تنها یک دوز از واکسن تزریق شده 
است. وی از کشــورها خواست که پس از 
اتمام واکسیناســیون کادر بهداشتی و افراد 
مســن، باقی واکســن های خود را با دیگر 

کشورها به اشتراک بگذارند.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، 
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت هشدار داده 
است که توزیع ناعادالنه واکسن پیشرفتهایی 
را که در راستای مقابله با همه گیری به دست 

آمده در معرض خطر قرار می دهد.

چند سفارش بهداشتی
به افراد مبتال یا مشکوک

به کووید 19
 بنابــر اعام وزارت بهداشــت، در 
بیماری کرونا، بیشتر مبتایان به فرم خفیف 
بیمــاری کووید 19 مبتا می شــوند و تنها 
حــدود 20 درصد مبتایــان، دارای عایم 

شدید هستند.
به گزارش ایسنا، در عین حال عایم بیماری 
کووید 19 به طور معمول ترکیبی از تب )به 
هر میزان(، ســرفه، تنفس دشوار، کوفتگی 
عضانی و احساس خستگی است و وزارت 
بهداشت مکررا تاکید دارد که اطاعات خود 

را در باره کرونا از منابع معتبر کسب کنیم.
چند سفارش بهداشــتی به مبتایان یا افراد 

مشکوک کرونا:
در صورت داشــتن عایم خفیــف کرونا، 
استراحت و خودجداسازی در منزل را داشته 
باشیم تا از انتشار بیشتر ویروس به بستگان، 

دوستان و دیگر مردم پیشگیری کنیم.
خودجداســازی به معنی ماندن در منزل و 
در یک اتاق یا قســمت مجزا با تهویه کافی 
و ترجیحاً دارای دستشــویی و توالت مجزا 

است.
توجه داشته باشیم خودجداسازی را حداقل 

به مدت 14 روز رعایت کنیم.
تجهیزات الزم نظیر تب ســنج در دسترس 

داشته باشیم.
اگــر در حال مصرف داروهایــی با تجویز 
پزشک هســتیم، به میزان کافی در دسترس 

داشته باشیم.
خواربار کافی و دیگر مایحتاج منزل را برای 2 
تا 4 هفته )برای مدت ایزوالسیون یا قرنطینه 

خود( تهیه کنیم.
از اطرافیان خود برای خرید مایحتاج و خرید 

دارو کمک بگیریم.
در زمان بیماری، تهیــه مایحتاج خود را به 
دوستان، آشنایان و یا اطرافیان خود بسپاریم.

در زمان بیماری، فردی که مایحتاج مورد نیاز 
ما را تهیه کرده، نباید وارد منزل ما شود و الزم 
است اقام تهیه شده را در پشت در بگذارد.

با دوســتان و فامیل خــود از طریق تلفن یا 
شبکه اجتماعی در ارتباط باشیم.

در اتــاق یا محلی که پنجره دارد باشــیم تا 
بتوانیم تهویه مناسب اتاق را برقرار کنیم.

اگر توالت مجزا در دســترس نیست بعد از 
هربار استفاده، تمام سطوح در معرض تماس 

در توالت را ضدعفونی کنیم.
حوله )دســتمال یکبار مصرف(، وســایل 
غذاخوری، لیوان، تختخــواب و یا هر نوع 
وسیله دیگر بالقوه مشترک در منزل )مبلمان... 

ن.( را به صورت جداگانه استفاده کنیم.
بــرای تعامل با افراد خانواده و دوســتان، از 

تماس نزدیک با آنها خودداری کنیم.
اگر با بیمار مبتا به کرونا تماس داشــته ایم 
ولی هم اکنون سالم هستیم، خودجداسازی 
در منزل را انجام دهیــم و در صورت بروز 

عایم، به پزشک مراجعه کنیم.
با کارفرمای خود هماهنگ کنیم تا با دورکاری 

ما در منزل موافقت کند.

خبــر

 رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران گفت: 
پاندمی کووید 19 فرصتی برای به رخ کشــیدن 
توانمندی های بیوتکنولوژی کشــور شده است 
و پســاکرونا آغاز عصری جدید در توسعه این 

فناوری در ایران خواهد بود.
سیروس زینلی رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران 
روز شــنبه در این باره توضیح داد: در پی شیوع 
کرونا، بخش دولتی توانی را که انتظار می رفت را 
نشان نداد یا خیلی دیر نشان داد؛ اما شرکت های 
دانــش بنیان به ســرعت نیاز کشــور در زمینه 
تهیــه مواد و ملزومــات آزمایش ها و کیت های 
تشــخیصی را تامین کردند و تحت شدیدترین 
تحریم ها، پنج واکسن را هم به مرحله کارآزمایی 

بالینی رساندند.
وی اظهار داشت: با عملکرد سریع شرکت های 
داخلــی در زمینه تولید کیت های تشــخیصی، 
باوجود شــدیدترین تحریم هــا و کمبود تامین 
کننــدگان داخلی مواد و ملزومــات مورد نیاز، 
کمبــود خاصی در زمینه کیت های تشــخیص 
موارد ابتا به کووید 19 وجود نداشــت و اگر 
مشکلی هم بود، بیشتر به بوروکراسی اداره کل 
تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت 

برمی گشت.
زینلی افــزود: با رقابتــی کــه در زمینه تولید 
کیت های تشخیصی شکل گرفت، شرکت های 
دانــش بنیان زیادی وارد این عرصه شــدند که 
ممکن اســت با کاهش کرونا دچار مشــکات 
مالی شــوند. به هر حال در موارد این چنینی که 
نیاز فوری و رشد سریعی ایجاد می شود، احتیاط 
هایی هم الزم اســت و باید از شرکت هایی که 
در بحران کرونا به کمک کشــور و مردم آمدند، 

صیانت و حمایت کرد.
وی با اشــاره بــه این که به رغــم تحریم های 
شدید چند دهه گذشــته، با تاش متخصصان 
بیوتکنولــوژی کشــور، پنج پروژه واکســن به 
مرحله کارآزمایی بالینی رســیده یا به زودی می 
رســد، ادامه داد: بخش خصوصی رشــد بسیار 
خوبی در بیوتکنولوژی داشته و با سرمایه گذاری 

و حمایت های مناســب، درآمد این صنعت و 
شــرکت های فعال در این عرصه به چند هزار 
میلیارد تومان در سال رســید و شاهد افزایش 
ســاالنه 20 تا 30 درصدی درآمد شرکت های 
دانش بنیان این حوزه هســتیم؛ مسووالن هم به 

اهمیت این حوزه پی برده اند
رییس انجمن بیوتکنولــوژی تصریح کرد: در 
این راستا در همایش بیوتکنولوژی 1400 بحث 
دانش بنیان ها و اشــتغال فارغ التحصیان جوان 
به طور ویژه مطرح می شــود. در دو ســه دهه 
آینده  تحریم ها یکی از موتورها محرک کشور 
در پیشرفت بعضی از حوزه ها از جمله زیست 
فناوری خواهد بود؛ همچنان که جنگ تحمیلی، 

موتور پیشرفت تســلیحاتی و نظامی کشور 
شد.

وی گفت: اگر با برنامه و دقت به تحریم 
ها نگاه کنیم می توانیم آن را به فرصت 
بی نظیری تبدیل کنیم؛ به شرط آنکه 
ســوداگران عرصه واردات و رانت 
های موجود، گلــوی تولید داخل 
نفشــارند و تولید ملی را در نطفه 
خفــه نکننــد. در ایــن بین نقش 
مجلس هم بســیار مهم است که با 

وضع قوانین خاص، اجازه جوالن به 
واردات را ندهد.

استاد انستیتو پاســتور ایران با اشاره به 
برگزاری همایش »ایران بایو« در روزهای 

گذشته، گفت: شرکت کنندگانی که از نمایشگاه 
دستاوردهای شرکت های ایرانی در این همایش 
بازدید کردند، توانمندی ها و محصوالت متنوع 
تولیدکننــدگان ایرانــی را که دو دهه گذشــته 
حاصل شــده و بخشی از آن را در این همایش 
عرضه کرده بودند، مشــاهده کردند. اگر فردی 
دقت نمی کرد فکر نمی کرد که شــرکت های 
ایرانی به این توان رســیده اند. رشد فوق العاده 
ای را در بیوتک شاهدیم و سال به سال شرکت 
های دانــش بنیان از نظر کمی و کیفی، رشــد 
بیشــتری را تجربه می کنند و این رشد و توان 

در عرصه های دیگر نیز خودنمایی خواهد کرد. 
رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران در ادامه درباره 
 )HPV( رونمایی از خط تولید واکسن اچ پی وی
)برای جلوگیری از ابتا به سرطان دهانه رحم( 
ساخت یکی از شرکت های نوپای دانش بنیان 
با حضور رییس جمهور و آمادگی این شرکت 
برای تولید چهار واکســن دیگر که در مرحله 
کارآزمایی بالینی هستند، اظهار داشت: همایش 
هفته گذشته »ایران بایو« فرصتی بود که شرکت 
های ایرانی فعال در زمینه بیوتکنولوژی بخشی از 

و  فناوری دستاوردها  توان 

د  به خو را 
نمایش بگذارند.

ایران در تولید واکسن بی تجربه نیست 
زینلی در پاســخ به این پرسش که »با توجه به 
این که گفته می شود روند تولید واکسن بسیار 
طوالنی و پرهزینه اســت و موفقیت دانشمندان 
در تولید واکسن کووید 19 در کمتر از یک سال 
اتفاقی بی سابقه بوده، چگونه متخصصان ایرانی 
توانسته اند با بودجه های تحقیقاتی ناچیز در چند 

ماه، پنج واکسن مختلف را به مرحله کارآزمایی 
بالینی برسانند«، گفت: کشور ما در زمینه تولید 
واکســن بی تجربه نیست و زیرساخت قوی و 
تجارب موفق در زمینه تولید واکسن و داروهای 
بیوتکنولوژیک پایه مســتحکمی بــرای تولید 

واکسن کرونا در کشور بوده است.
وی تصریح کرد: در باره تولید واکســن کرونا 
حتی تاخیر چند ماهه نه به دلیل نداشتن دانش 
که عمدتا به دلیل نداشتن آزمایشگاه های سطح 
ســه و نگرانی از تبعات داخلــی و بین المللی 
این مســاله بود. داشتن آزمایشگاه سطح سه می 
توانســت برای ما تحریم های بیشتری را رقم 
بزند؛ زیرا معموال این آزمایشگاه ها برای فعالیت 
با میکروب هــای خطرناک مورد اســتفاده 
قرار می گیرنــد و گرنه خیلی زودتر می 
توانستیم این واکسن را تولید کنیم البته 
تعلل بعضی از افــراد را نباید نادیده 

گرفت.
انجمن بیوتکنولوژی ایران، به نقل 
از زینلی آورده است: اکثر واکسن 
های ایرانی به غیر از نمونه ای که 
بــا همکاری کوبا و یک شــرکت 
داخلی ساخته شده، همگی بر پایه 
ویروس کشته شده ساخته شده اند. 
از طرف دیگر در مورد شرکت دانش 
بنیان بیونتک )BioNTech( که سریعتر از 
بقیه موفق به ســاخت واکسن کرونا شد، 
این شــرکت با اســتفاده از زیرساختی که از 
قبل برای واکسن ضدسرطان ایجاد کرده بود به 
محض شیوع کرونا از آن به عنوان میانبری برای 

دسترسی سریع به واکسن کرونا استفاده کرد.  
وی تصریــح کرد: مشــکلی که ممکن اســت 
داشته باشــیم و غربی ها هم داشتند این است 
که شرکتی مثل »بیونتک« چون نمی تواند چند 
میلیارد دالر برای ایجاد یک تشکیات تولیدی 
عظیم سرمایه گذاری کند باید همکاری شرکت 
قــدری مثل »فایزر« را کــه از امکانات تولیدی 
الزم برخوردار است جلب کند. در زمینه تولید 

واکسن ایرانی هم بخش خصوصی در کشور یا 
عاقه ای به ورود به این عرصه نداشت یا خط 
تولید مناسبی را نداشت؛ در حالی که در انستیتو 
پاستور، ســه خط تولید داروهای بیوتک وجود 
دارد. مجموعه برکت نیز دارای شهرک دارویی 
و زیرساختی بزرگ است از آن استفاده کردند.  

مسوول کارگروه واکسن و درمان دانشگاه تهران 
با بیان این که مســاله مهم پس از طی موفقیت 
آمیز فاز مطالعات بالینی واکسن، وجود ظرفیت 
تولید ده ها میلیون دوز )واحد تزریق( واکســن 
در مجموعه های داروسازی کشور است، اظهار 
داشت: با توجه به این که پاندمی کرونا مقطعی 
است، شــرکت هایی که می خواهند در عرصه 
چنین تولید عظیمی وارد شوند اوال باید سرمایه 
ســنگینی در اختیار داشته باشــند و دوم اینکه 
بتوانند با فروش واکسن هزینه ها را جبران کنند؛ 
بنابراین اگر دولــت به کمک بخش خصوصی 
نیاید و ســود کافی آنها را تضمین نکند، اساسا 
امــکان تولید واکســن کافی در کشــور فراهم 
نمی شــود یا تولیدکنندگانی کــه در این حوزه 
ســرمایه گذاری کرده اند لطمه مالی سنگینی می 

خورند.
زینلی در پاســخ به این پرســش کــه باوجود 
تبلیغات زیــاد در زمینه کیفیت و تنوع تولیدات 
دارویی کشــور، چرا صادرات دارویی چندانی 
نداریم، گفت: حدود 40 سال است که دائم در 
عرصه بین المللی علیه ایران جوسازی می شود 
و به هر حــال این تبلیغات مخرب بر صادرات 
دارویی کشور هم تاثیر منفی دارد. از طرف دیگر 
تجربه موفق در زمینه تولید الزاما به موفقیت در 
صادرات منجر نمی شــود و عوامل متعددی در 
این زمینه دخیل اند. نکته ســوم این که کسب 
جایگاهــی مناســب در بازار جهانی مســتلزم 
اخذ اســتانداردهای بین المللی از جمله انجام 
کارآزمایی بالینی داروها در خارج اســت و طی 
کردن این پروسه که روند چندان ساده ای ندارد، 
مستلزم حمایت دولت است که معموال در این 

زمینه ضعیف عمل می کند.

پساکرونا، آغاز عصری جدید در توسعه بیوتکنولوژی در ایران

 بیماری فیبروز ریه بیماری کشنده ای است 
که افراد سیگاری در معرض آن قرار دارند.

به گزارش ایســنا، انجمن فیبروز ریوی در آمریکا 
اعام کرد: افرادی که سابقه استعمال سیگار دارند 
یا مصرف کننده ســیگار هســتند در معرض ابتا 
به بیماری ریه موســوم به فیبروز ریه هستند این 
درحالیست که بسیاری از آنان از این تهدید اطاعی 

ندارند.
بیش از 200 هزار نفر در آمریکا به این بیماری مبتا 

هستند و درمانی برای آن وجود ندارد.
تحقیق اخیر انجمن فیبروز ریوی در آمریکا نشان 
میدهد: بیش از 80 درصد افراد سیگاری با بیماری 

فیبروز ریه آشــنایی ندارند که این موضوع نگران 
کننده اســت زیرا این افراد بیشتر در معرض این 

بیماری هستند.
تنگی نفس، ســرفه خشــک و مزمن و احساس 
خستگی از عائم بیماری فیبروز ریه است که از هر 
10 آمریکایی 9 نفر از این موضوع بی اطاع هستند.
کارشناسان این مرکز تاکید دارند که هیچ وقت برای 
کنار گذاشتن مصرف سیگار دیر نیست. خودداری 
از مصرف سیگار میتواند سامت عمومی را تقویت 
کــرده و کیفیت زندگی را در هر ســنی با کمک 
افزایش ظرفیت ریه که در حفظ سطح اکسیژن خون 
ضروری است، بهبود دهد. همچنین خودداری از 

مصرف دخانیات میتواند التهاب در مجاری هوایی 
را کاهش دهد.

به گزارش ایســنا به نقل از مدیسن نت، استعمال 
سیگار تنها عامل اصلی بیماری فیبروز ریه نیست. از 
دیگر فاکتورهای خطرزا میتوان به موارد زیر اشاره 

کرد:
قرار گرفتــن در معرض آالینده هایــی از جمله 
آزبست، سیلیس، گرد و غبار ذغال سنگ، بریلیوم و 

گرد و غبار فلزات سخت.
افزایش ســن؛ چرا که این بیماری بیشتر در افراد 

باالی ۶0 سال مشاهده میشود.
سابقه خانوادگی بیماری بینابینی ریه.

بیماری فیبروز ریه 

بیماری کشنده ای که سیگاری ها را تهدید می کند
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ثبات قیمت ها در بازار خودرو 
با کاهش تقاضای کاذب

 مشــاهدات میدانی خبرنــگار ایرنا 
از بازار خودروی پایتخــت حاکی از تداوم 
وضعیت آرام و ثبات قیمت ها در بازار است.

به گزارش ایرنا، بررسی قیمت ها در آغازین 
روز هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت ها 

نسبت به هفته گذشته است.
دیروز در بازار هر دســتگاه پراید 131 بین 
97 تا 101 میلیون تومان، تیبا صندوق دار بین 
108 تــا 112 میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ2 
بین 127 تا 182 میلیــون تومان و پژو 20۶ 
تیپ 5 بین 240 تا 245 میلیون تومان قیمت 

داشتند.
 به گفته »ســعید موتمنی«  رییس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خــودروی پایتخت، این 
روزهــا تقاضــای کاذب و تقاضــا برای 
بازار خودرو فروکش  در  ســرمایه گذاری 

کرده و بازار به تعادل نسبی رسیده است.
وی تاکیدکرد:  اگر عرضه خودرو زیاد شود، 
ریزش بیشتر قیمت ها را شاهد خواهیم بود.
موتمنی بــه برخی خودروهــای مونتاژی 
اشــاره کرد که گرچه یک سالی است که 
عرضه نمی شــوند، اما بــا کاهش قیمت 
مواجه شــده اند و معتقد است عرضه های 
جدید، ریزش بیشــتر قیمت ها را به دنبال 

خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، اشــاره موتمنی به جک 
اس5 کرمــان موتــور با قیمــت ۶20 تا 
۶30 میلیــون تومانی، هیوندای اکســنت 
کرمان موتــور با قیمت ۶95 تا 700 میلیون 
تومانــی، هایما اس7 ایران خودرو با قیمت 
۶70 میلیــون تومانی و مزدا3 بهمن موتور 
با قیمت 830 تا 840 میلیون تومانی است.

وی معتقد است:  خودروهایی از این گروه ها 
که اکنون به بازار عرضه می شوند، پیش از 

این در پارکینگ ها نگهداری می شدند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: این روزها 
بازار آرام است و به نظر می رسد خریداران 
و فروشندگان با قیمت های فعلی بازار کنار 
آمده باشند، زیرا معامات هرچند اندک به 
راه افتاده و افرادی که نیاز به خودرو دارند 

خرید می کنند.
وی، فاصله قیمتــی خودروها در ماه های 
گذشــته را ناشــی از عرضه کم خودرو به 
بازار توصیف کــرد که همین امر جذابیت 
باالیی را در این بازار ســبب شــده بود و 

دالالن و واسطه ها به آن ورود کردند.
ارزی  نوسانات  ادامه داد: همچنین  موتمنی 
سبب شــد تا برخی افراد که نمی توانستند 
خانه یا طا خرید کنند، برای حفظ ارزش 
پول شــان وارد بــازار خودرو شــوند، اما 
این روزها ســودآوری بازار خودرو بسیار 

کاهش یافته است و جذابیتی ندارد.
وی پیش بینی کــرد: با وجود در پیش بودن 
روزهای عید که همه ساله به دلیل افزایش 
سفرهای نوروزی، تقاضا و در نتیجه قیمت 
خودروهــا افزایش می یافت، اما به نظر می 
رسد امسال افزایش قیمتی را شاهد نباشیم.
خودروی  نمایشــگاه داران  اتحادیه  رییس 
پایتخــت تاکیدکرد: تــداوم پاندمی کرونا 
موجب می شــود تا همه چیز در این بازار 
وابسته به نرخ ارز باشد که آن هم پیش بینی 
می شــود با کمترین تغییر در 40 روز باقی 

مانده تا عید همراه باشد.

خبر

 بازار مسکن پایتخت در ماه های گذشته به 
واسطه کاهش ریسک های اقتصادی با ریزش قیمت 
مواجه شده است. اثر این ریزش در برخی مناطق 

محسوس و در برخی مناطق نیز کمتر است.
به گزارش فرارو، بر پایه گفته برخی واســطه های 
ملکی مناطق مصرفی واقع در مرز شمالی و جنوبی 
پایتخت، افت قیمت در این مناطق محسوس بوده 
به این ترتیب که عموما قیمت مسکن در مناطق 9 
و 10 به عنوان مناطق مصرفی واقع در مرز شمالی 
و جنوبی تهران بین 2 تا 3 میلیون تومان کاهش پیدا 

کرده است.
ایــن کاهش قیمت در فاصله ماه های آذر تا دی در 
بازار مسکن این مناطق رخ داده است. ضمن اینکه 
در دیگر مناطق مصرفی پایتخت )چهار و پنج( که 
حدود 25 درصد از معامات را به خود اختصاص 
می دهند، افت قیمت حتی در بسیاری از فایل های 
عرضه شــده در یک ماه گذشته تا 5 میلیون تومان 
از سوی برخی واسطه های ملکی اعام شده است.

در همین زمینه بررســی برخــی فایل های عرضه 
شده از ســوی مالکان نشان می دهد برخی مالکان 
در مناطق مصرفی از قیمت های پیشــنهادی خود 

عقب نشینی کردند.
این افت قیمت ها در حالی است که آمار های رسمی 
نیز از توقف جهش قیمتی مسکن در دو ماه پایانی 
آذر ماه گذشته در بازار مسکن حکایت دارد. توقف 
جهش قیمتی مسکن از آبان ماه آغاز شد و قیمت 
مسکن کمتر از 2 درصد جهش کرد. اما در آذرماه 
آمار رســمی، تورم منفی قیمت را روایت کرد. هر 
چند در دی ماه باز هم میانگین قیمت ها نسبت به 
آذرماه افزایش یافت، اما این رشد خیلی محدود و 
کمتر از 2 درصد بود. با این حال واسطه های ملکی 
فعال در مناطق مصرفی )4 و 5( و مناطق مصرفی 
واقع در مرز شــمالی و جنوبی پایتخت )9 و 10( 

ثبات نسبی و حتی افت قیمت ها را تایید می کنند.
تاثیر قیمت دالر بر روی بازار مسکن

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در 

گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تعیین قیمت مسکن 
به متغیر های زیادی بستگی دارد، اظهار داشت: یکی 
از این مولفه ها نرخ دالر اســت، در شرایطی که در 
دو هفته گذشته نرخ دالر با افزایش نسبی روبه رو 
بوده، این مسئله بر روی دیگر بازار های سرمایه ای 
از جملــه، طا، ارز، خودرو و بورس نیز تاثیرگذار 
بوده و آن ها را نیز دستخوش نوسان کرده است، اما 
این موضوع نمی تواند در طی چند روز و یا دو هفته 

بر روی بازار مسکن تاثیر بگذارد.
وی افزود: هم اکنون بــا توجه به اینکه این باال و 
پایین های روزانه جهت عوض می کند، نمی تواند 
بر روی بازار مســکن تاثیرگذار باشد، حداقل این 
روند ها باید برای یک ماه برقرار باشد که بتوان اثر آن 
را روی مسکن دید، عاوه بر نرخ دالر، چرخه های 

خود بازار مسکن، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های 
بانکی، مسائل سیاسی و... نیز همیشه بر روی بازار 
ملک تاثیر می گذارنــد، بنابراین باید در این زمینه 
توجه داشت که برای تحلیل بازار مسکن نباید تنها 
به یک متغییر توجه کرد، بلکه باید چندین عاملی که 
در این زمینه دخیل هستند را کنار هم تحلیل کرد و 

به نتیجه گری رسید.
سلطان محمدی اظهار داشت: اثر دالر بر روی بازار 
مسکن نیز به صورت مستقیم نیست، بلکه به نوعی 
غیرمســتقیم اســت، در این رابطه ارز به صورت 
کلی یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران به شــمار 
می رود و زمانی که قیمت دالر شــروع به صعود 
می کند، این ســیگنال به کلیت اقتصاد و همچنین 
بازار های مختلف داده می شود که وضعیت سیاسی 

و اقتصادی دارای ثبات نیســت و ممکن است در 
این زمینه ریسک های متعددی وجود داشته باشد، 
طبعا در چنین شرایطی انتظارات تورمی افزایش پیدا 
می کند و در ادامه نیز ســطح عمومی قیمت ها در 

تمامی بازار ها جهت افزایشی به خود می گیرد.
مسائل سیاسی چه تاثیری بر روی بازار مسکن 

می گذارد؟
این استاد دانشگاه اضافه کرد: هم اکنون مهم ترین 
موضوعی که در رابطه با پیش بینی قیمت مســکن 
می توان به آن اشاره کرد، این است که باید به انتظار 
نشست و مشاهده کرد که وضعیت برجام، مذاکرات 
با آمریکا و رفع تحریم ها به کجا ختم خواهد شد، 
اگر در کوتاه مدت بیــن ایران و آمریکا مذاکره ای 
برقرار شود، این جو خوشبینی که چند وقتی است 

به وجود آمده همچنان ادامه داشته و رنگ واقعیت 
به خود خواهد گرفت، در چنین وضعیتی انتظارات 
تورمی تعدیل می شــود و به دنبال آن نیز تورم را 

می توان مهار کرد.
وی ادامــه داد: اما اگر نه وضعیت تعلیق و ابهام تا 
زمان انتخابات ریاســت جمهوری نیز همچنان به 
همین منوال ادامه پیدا کند و منازعات سیاســی در 
سطح کشور همچنان وجود داشته باشد، چشم انداز 
چندان روشــنی برای کنترل بازار مسکن نمی توان 
متصور بود، از سوی دیگر این انتظار که مسکن به 
ماننــد بازار هایی نظیر ارز، خودرو و طا بافاصله 
واکنش نشان دهد و مسیر کاهشی را طی کند، چنین 
چیزی وجود ندارد، بلکه در این زمینه در ســه ماه 
گذشته از سرعت رشد قیمت مسکن کاسته شده 
است، هرچند که این سرعت رشد در برخی مواقع 

نیز به صفر رسیده است.
ســلطان محمدی یادآور شــد: البته ذکر این نکته 
ضروری است که در برخی از مناطق شهری نیز به 
دلیل افزایش بسیار افسار گسیخته ای که در سه سال 
گذشته شــاهد آن بودیم، قیمت با کاهش روبه رو 
شــدند، اما این افت قیمتی در قیاس با کاهشی که 
در دیگر بازار ها رخ داده، قابل مقایسه نیست، برای 
ادامه دار بودن این روند همانطور که عرض کردم، 
باید انتظارات تورم همچنان تعدیل شود و ما شاهد 
آن باشیم که تورم نیز مهار شود، در چنین صورتی 
است که قیمت مســکن سیر نزولی خود را حفط 
خواهد کرد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
اینکه مسکن وارد رکود بسیار شدیدی شده است، 
گفت: هم اکنون خرید و فروش ها به کمترین میزان 
خود رسیده، از سوی دیگر نسبت به عرضه و تقاضا 
نیز برابر نیســت، زیراکه بسیاری از فروشندگان از 
ترس کاهش بیشــتر قیمت ها فایل های بیشتری را 
برای فروش عرضه کــرده اند، اما در طرف مقابل 
خریداران به امید کاهش بیشــتر قیمت ها فعا از 
خرید دست کشیده اند و منتظر هستند، ببینند، آیا 

قیمت ها با کاهش بیشتری روبه رو خواهد شد.

در بازار مسکن چه خبر است؟

آینده قیمت در بازار مسکن 

 یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه 
بدون تعریف خط معیشت، امکان تعیین دستمزد 
کارگران به صورت جدی و منطقی در کشــور 
وجود ندارد، گفت: تجربه سالهای گذشته نشان 
داده نتوانســتیم دستمزدها را متناسب با شرایط 
اقتصادی تعریف کنیم و این مساله تاثیر جدی 

بر معیشت خانوارها داشته است.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگوبا ایسنا، 
اظهار کرد:در ســالهای گذشــته در باره تعیین 
دستمزد بر مبنای خط فقر اهتمام کافی صورت 
نگرفته و هر سال درگیر مباحث حاشیه ای در 
این باره بوده ایم در حالی که باید به طور شفاف 
شاخصی در زمینه تعیین دستمزد تعریف کنیم.

وی تعریف خط معیشــت را یکی از مقدمات 
تعیین مزد دانســت که در همه کشورها وجود 
دارد و گفت: اینکه برای یک منطقه جغرافیایی 
یا شهرهای کوچک و بزرگ قرار است چگونه 
تعریف شــود، بحث دیگری اســت ولی این 
مولفه در تعیین مزد باید مداخله داشــته باشد. 
همانطور کــه برای حداقل مزد بــه نرخ تورم 
رسمی نیاز داریم به همان میزان نیازمند تعریف 

خط معیشت هستیم.
این کارشــناس حوزه کار با اعتقــاد به اینکه 
تعیین مزد برای 12 ماه آینده کار سختی است، 
اظهار کرد: بدون تعریف خط فقر امکان تعیین 
مــزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و 

تجربه سالهای گذشــته نشان داده نتوانسته ایم 
دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی برای 
خانوارهای کارگری تعریف کنیم و این مســاله 
تاثیر جدی بر وضع معیشــت کارگران داشــته 

است.
حاج اسماعیلی افزود: دولتها باید در باره مولفه 

های اقتصادی مورد تایید ســازمانهای رسمی 
کشــور مثل بانک مرکزی پاسخگو باشند. اگر 
چنین تعاریفی داشته باشــیم مسووالنه تر می 

توانیم به مبحث دستمزد ورود کنیم.
وی متذکر شــد: مجلس در ســالهای گذشته 
مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعام خط 

معیشت معرفی کرده و اعام نرخ تورم و باقی 
آمارهــا از وظایف جدی و اساســی مرکز آمار 
است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاستهای پولی 
و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است 
و بــه آمارهایی که اعام می کنــد اتکا و اعتنا 
می شــود ولی یک بخش دیگــر هم ماموریت 

اعام آمــار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت 
کار است و اساســا تعریف خط معیشت جزو 

وظایف معاونت رفاهی این وزارتخانه است.
حاج اســماعیلی ادامه داد: ارزیابی و بررســی 
میدانی خط فقر، حمایتهــای اجتماعی، تامین 
نیازهای مردم و مشــکات معیشــتی از جمله 
وظایف معاونت رفاه وزارت کار اســت بنابر 
این وقتــی متولی این کار را در کشــور داریم 
بایــد تعریف آن را به عنوان یکی از مولفه های 

اساسی در تعیین دستمزد مدنظر قرار بدهیم.
این کارشــناس حــوزه کار درعیــن حال به 
نماینــدگان کارگــران در شــورای عالی کار 
سفارش کرد تا از دبیرخانه شورا بخواهند خط 
معیشت را به عنوان یک مطالبه اساسی از بانک 
مرکزی، مرکز آمــار و معاونت رفاهی وزارت 
کار اســتعام کند تا آنها با مباحث شفاف تری 
در باره تعیین مزد و ســبد معیشت با دولت و 

کارفرمایان چانه زنی کنند.
وی گفت: تا تشــکیل نشســت نهایی دستمزد 
حداقل یــک ماه فرصت داریــم و تا آن زمان 
نمایندگان کارگری می توانند به صورت رسمی 
این موضوع را از مراجع رســمی آماری مطالبه 
کنند؛ اگر این کار انجام شــود هم قدرت چانه 
زنــی نمایندگان کارگری بــرای مذاکرات مزد 
بیشتر می شــود و هم مباحث مربوط به تعیین 

حقوق و دستمزد کارگران سامان می یابد.

یک کارشناس حوزه کار:

تعیین دستمزد برای یک سال آینده کار سختی است

 معاون سازمان اموال تملیکی می گوید 320 
تن گوشتی که هفت ســال پیش وارد گمرک شد، 
مجوز سازمان دامپزشکی را برای ترخیص دریافت 
نکرد و باید منهدم یا به صورت مصرف ثانویه تعیین 
تکلیف می شد اما به دلیل هزینه باالی سردخانه و 
عدم پرداخت بودجه دولتی برای تامین هزینه های 
شــخصی واردکننده، تحویل و تعیین تکلیف این 

محموله امکان پذیر نبوده است.
به گزارش ایسنا، به تازگی ماجرای 320 تن گوشت 
وارداتی از مغولستان و دپو در گمرک از سال 1392، 
مطرح شد که بعد از هفت سال تعیین تکلیف آن در 

دستور کار قرار گرفته است.
مســووالن گمرک ایران در این باره اعام کردند که 
واردکننده در مرحله  اول نتوانسته به دالیلی از جمله 
مشــکات بانکی در زمان مقرر ترخیص را انجام 
دهد؛ از این رو گمرک طبق قانون، اظهارنامه متروکه 
را برای تعیین تکلیف به ســازمان اماک تملیکی 
سپرده اســت اما در ادامه صاحب کاال درخواست 
اعاده اظهارنامه و در فرآیند ترخیص را داشته و این 
اقدام صورت می گیرد، ولی به دلیل عدم تائید سازمان 
دامپزشکی و با توجه به تاریخ انقضای محموله امکان 
ترخیص پیدا نمی کند و بار دیگر گمرک اظهارنامه 

متروکه را به سازمان اموال تملیکی می فرستد ولی این 
سازمان از سال 1393 نسبت به تحویل گوشت 

از گمرک اقدام نکرده است.
این که چرا در این مدت ســازمان اموال تملیکی 
گوشت های متروکه را تحویل نگرفته، موضوعی 
است که میرمعینی - معاون بهره برداری و فروش 
ســازمان اموال تملیکــی - درباره آن به ایســنا 

توضیحاتی ارائه کرده است.
اظهارنامه آمد اما دوباره برگشت

این مقام مســوول در ســازمان اموال تملیکی با 
اشــاره به این که طبق ماده 24 قانون امور گمرکی 
بعد از این که کاال از ســوی گمرک متروکه اعام 
می شود باید به سازمان اموال تملیکی ارسال شود، 
گفت: بر این پایه گمرک نیز طبق قانون اظهارنامه 
متروکه مربوط به این 320 تن گوشت را برای ما 
ارسال کرد و در جریان بررسی برای اقدام نسبت 

به تحویل کاال بودیم که درخواســت اعاده طبق 
تبصره ذیــل ماده 33 قانون گمرکی به ســازمان 
اموال تملیکی آمد و اعام شــد کــه اظهارنامه 

متروکه این محموله گوشت به گمرک برگردد تا 
تشریفات قانونی گمرک جهت صدور پروانه ثبت 

انجام شود.

وقتی گمرک اظهارنامه را فرســتاد دیگر امکان 
استفاده از گوشت ها نبود

وی ادامه داد: ســازمان اموال تملیکــی اظهارنامه را 
به گمرک می فرســتد ولی صاحــب کاال نمی تواند 
مجوزهای الزم برای ترخیص به ویژه تائید سازمان 
دامپزشــکی را دریافت کنــد و کاال در گمرک باقی 
می ماند. از این رو گمرک باید دوباره اظهارنامه متروکه 
را به سازمان اموال تملیکی باز می گرداند، اما زمانی 
به سازمان اعام می شود که تاریخ مصرف گوشت ها 
منقضی شده بود. میرمعینی درباره اینکه چرا سازمان 
اموال تملیکی بعد از اعام گمرک برای تحویل کاال 
اقدام نکرده اســت؟ توضیح داد: به هر صورت این 
گوشت ها در آن زمان فاسد شده بودند و دیگر امکان 
استفاده نداشتند و باید منهدم می شدند. این در حالی 
است که برای تحویل گوشت ها که در سردخانه بودند 
باید هزینه سردخانه پرداخت می شد، ولی صاحب کاال 

از پرداخت هزینه انهدام امتناع کرد و از سویی امکان 
پرداخت از بودجه عمومی برای  تعیین تکلیف وجود 
نداشــت و زمان طوالنی شد. به هر حال بودجه ای 
برای پرداخت هزینه های اشخاص حقیقی در نظر 
گرفته نشــده و چرا باید دولت برای کاالی انهدامی 

شخصی از بیت المال هزینه پرداخت کند؟ 
۴۰ تن با قیمت ناچیزی فروش رفت

معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی 
با اشــاره به اینکه در رایزنی های صورت گرفته و 
ورود دادستان اســتان و اقدامات گمرک تمهیداتی 
برای تعیین تکلیف این گوشت ها اندیشیده شد و 
ســازمان اموال تملیکی نیز در این راستا اقدام کرده 
است، افزود: به تازگی کارخانه ای متقاضی دریافت 
بخشــی از این محموله 320 تنی گوشت شده که 
می خواهد آن را خریداری و به مصرف ثانویه برساند 
که برنامه آن تبدیل به پودر برای غذای ماهی است، 
از ایــن رو حدود 40 تن را به این کارخانه با قیمت 
ناچیزی فروخته شده است. وی یادآور شد: این طور 
نیست که هم اکنون متقاضیان زیادی برای خرید این 
محموله گوشــت وجود داشته باشند، بلکه بر پایه 
تقاضایی که باشد به صورت تدریجی و مرحله ای 

به فروش می رود.

معاون سازمان اموال تملیکی:

پول نبود، ۳۲۰ تن گوشت ۷ سال در گمرک ماند!
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* اولویت امسال  برنامه های بانک کشاورزی به 
عنوان یک بانک تخصصی در بخش کشاورزی  
درچه حوزه های است و برنامه های ابالغی تا 

چه میزان تحقق داشته است ؟
کشاورزان زارعین و دامداران است جامعه هدف 
ما می باشــد. در این راســتا حمایت از این قشر 
زحمتکش و تأمین منابع مالی این قشــر بر عهده 
ماست. در این راســتا تا به امروز تقریبا 11 هزار 
میلیارد ریال و به طور دقیق ده هزار و 914 میلیارد 
ریال تســهیات پرداخت شده است که 7 هزار و 
500 میلیارد از این مبلغ در بخش در بخش قالب 
کشاورزی بوده اســت. 1500 میلیارد از این مبلغ 
در بخش صنعت و نزدیــک به 2000 میلیارد نیز 
در دیگر بخش ها پرداخت شــده است که شامل 
خدمات بازرگانی بوده اســت. بنابر آمار موجود 
بخش کشــاورزی عمده پرداخت ما بوده است. 
طرح های متنوعی چون طرح رونق کشــاورزی، 
طرح مکانیزاســیون کشاورزی که عمده پرداخت 
ما در حوزه تجهیز مکانیزاســیون کشاورزی بوده 
و شامل تهیه تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی 

بوده است.
صندوق توســعه ملی اســت که عمده پرداخت 
های ما در این بخش بوده اســت قرض الحســنه 
ازدواج و وام هایــی کــه به زوجین جــوان داده 
می شود . تســهیات ارزان قیمت عشایری و در 
جهت حمایت از قشر زحمتکش عشایر در بخش 
کشــاورزی تســهیات ویژه ای برای آنها در نظر 

گرفته شده است.
توســعه کشــت های گلخانــه ای در پرداخت 
تسهیات بانک از اولویت های ما می باشد که به 
صورت ویژه و با نرخ 3 درصد سوبسید پرداخت 
می شــود. تا به امروز 900 میلیون تومان در بخش 
گلخانه ای از محل صندوق توسعه ملی تسهیات 
پرداخت شــده اســت و از محل بند الف تبصره 
18 نیز ۶ میلیارد و 800 میلیون تومان تســهیات 
پرداخت شــده است که سر جمع این دو عدد در 

کل 7 میلیارد  و 800 میلیون تومان بوده است.
 برای نهادهای حمایتی چون کمیته امداد، بهزیستی 
و نیز بنیاد شــهید از محل بند ب تبصره 1۶ قانون 
بودجه سال کنونی یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
تسهیات پرداخت شده اســت که در جهت وام 
اشــتغال مددجویان و در قالب بنگاه های کوچک 

اشتغالزایی این نهادها بوده است.
* باتوجه به اینکه در روزهای دهه  فجر هستیم از 
مهمترین دستاوردهای بانک کشاورزی دراستان 

زنجان به چه مواردی می توان اشاره کرد؟
پروژه امســال بانک کشــاورزی که با همکاری 
وزارت جهاد کشــاورزی به صورت مشترک اجرا 
کرد  صدور کشــاورز کارت بــرای جامعه هدف 
زارعین بوده اســت. در بحث خریــد نهاده های 
کشــاورزی برای اشــخاصی کــه از طرف جهاد 
کشاورزی شهرســتان به بانک کشاورزی معرفی 
می شوند بسته به مساحت زمینی که دارد برای هر 
هکتار دو میلیون تومان و سرجمع سقف پرداختی 
ما 20 میلیون تومان است که برای زارعین محترم  
در قالب کشــاورز کارت صادر می شود تا نهاده 
های خود را از مراکز توزیع کود و سم تهیه کنند . 
این مبلغ در واقع وام 12 درصد و یک ساله بوده و 
در جهت حمایت از جامعه هدف قشر زحمتکش 

کشاورز تا به امروز تعداد 748 فقر ه کارت با مبلغ 
14 میلیارد و 200 میلیون تومان صادر شده است.   
حمایت از تولید چهار محصول گندم جو،  کلزا و 
نیز چغندرقند که عمده قالب محصول در اســتان  
گندم است و این طرح  همچنان فعال بوده و شعبه 
های ما در حال صدور کشاورز کارت می باشند که 
تا پایان سال سال کنونی ادامه دارد. تا به امروز 142 
میلیارد در این راستا مصرف شده است و امیدواریم 
مبلغ هزار و 20 میلیارد که سهمیه و بودجه استانی 
اســت نیز جذب و استفاده شود . هرچند با توجه 
به موقعیت جغرافیایی اســتان و فصلی که در آن 
قرار گرفته ایم فعًا امکان اســتفاده از این کشاورز 
کارت و خرید نهادها وجود نداشــته و کشاورزان 
استقبال چندانی از طرح ندارند اما به طور یقین در 
ماه های آینده بســیار مورد استقبال کشاورزان قرار 

خواهد گرفت. 
* باتوجه به اینکه مهمترین تولید اســتان گندم 
می باشــد اقدامات بانک درجهت حمایت از 

گندمکاران شامل چه مواردی است؟
تســهیات دهی و استمهال بدهی برای کشاورزان 
آســیب دیده چه در بحث تسهیات دهی و چه 
در بحث استمهال تسهیات کمک می کنیم چرا که 
بخاطر گرمازدگی و سرمازدگی محصوالتی چون 
گنــدم و نیز  آفاتی که همواره محصوالت باغی را 
تهدید می کنند باید تســهیات و مهلت اضافه به 
این کشاورزان داده می شود و تنها درصد کوچکی 
از آن دریافت شــده  و مابقی آن به مرور زمان به 

آنها فرصت طوالنی داده میشود که این خود یک 
حمایت بزرگی است که از کشاورز می شود.

سال های سال است که بانک کشاورزی مشتریان 
ثابتی برای خود دارد مشــتریانی کــه بیش از 50 
سال است به عنوان کشاورز با این بانک در ارتباط 
هستند و تسهیات سرمایه در گردش و تسهیات 
مختلفی چون سرمایه در گردش در سنوات گذشته 
به آنها داده شده است و این همکاری ها دو طرف 

همواره سالیان سال برقرار بوده است.
خرید تضمینی گنــدم موضوعی بــود که بانک 
کشاورزی استان امســال در آن رکورد زد. 8 هزار 
و 130 میلیارد ریال خرید تضمینی گندم در طول 
امسال انجام گرفته و مبلغ پول بزرگی بود که فقط 

در استان زنجان توزیع شد .
خرید پارسال شش هزار میلیارد ریال بوده است که 
البته مقداری از آن نیز به دلیل تفاوت قیمت گندم 
نسبت به پارسال بوده و در تناژ تنها 320 هزار تن 

افزایش خرید گندم داشته ایم. 
موضوع دیگر خدمات نوین خدمات بانکی شامل 
طرح های حمایتی چون بانوی ایرانی بوده اســت 
و بانک کشــاورزی در جهت حمایت از مشتریان 
خود تسهیاتی در مقابل عملکرد حسابها و گردش 
در حســاب چهارماهه پرداخت می کند که مبلغ 

تسهیات 12 ماهه 15 درصد است.
* باتوجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، 
اقدامات بانــک درجهت حمایــت از بخش 

کشاورزی شامل چه مواردی است ؟

بــا توجه به اینکه امســال ســال جهــش تولید 
نامگذاری شــده اســت عمده طرح های شاخص 
بانک کشــاورزی و اولویت های بانک به صورت 
عمده در بخش کشــت محصوالت گلخانه ای و 
حمایت از آنها بوده اســت که به دلیل بحران آب 
این نوع کشت در اولویت قرار گرفته است. وزارت 
کشاورزی طرح های کشت گلخانه ای را به عنوان 
اولویت پرداخت تسهیات در نظر گرفته است و 
این انگیزه برای بهره برداران اســت تا با انگیزه و 
رغبت وارد این صحنه شده و با تسهیات با نرخ   
3 درصد سوبسید و زمانی که از وجوه دولتی بوده 
و تا 8 درصد نرخ سوبســید به آن اختصاص داده 
می شود و در مناطق محروم نیز تا نرخ 10 درصد 
نیز کمتر می شــود عمده محصوالت حمایتی در 

زمینه گلخانه ای است.
 موضوع دیگر مکانیزاســیون کشاورزی است تا 
کشــاورزان سنتی کار که می خواهند مکانیزه شده 
وصنعتی کار کنند حمایت شده و نتیجه آن باال رفتن 
راندمان تولید اســت که در این بین تلفات نیروی 
انسانی کم شــده و نیز ریزش محصول و از بین 
رفتن آن را نخواهیم داشت و در این راستا جهت 
حمایت از زارعین بانک 15 درصد تســهیات به 
کشاورزان داده می شود که در وضعیت تورم فعلی 
قرض الحسنه محسوب می شود که بسیار استقبال 
شده و باالی هزار نفر در صف خرید تراکتور قرار 
دارند از این رو بانک حمایت های خوبی از کشاورز 

داشته و جزو اولویت های ما بوده است. 

پــرورش ماهی و حمایــت از آن از اولویت های 
پرداختی تسهیات بانک کشاورزی است

پرداخت تســهیات در بذرهای اصاح شــده و 
حمایت از آنها که در معرفی های که از طرف جهاد 
کشــاورزی به ما صورت می گیرد و با نیاز سنجی 
که در استان صورت می گیرد انجام می شود.بحث 
صنایع تبدیلی در منطقه ابهر خرمدره و نیز حمایت 
و تهیه ســردخانه برای محصوالت باغی سلطانیه  
صنایع تبدیلی و حمایت از آن از اولویت های دیگر 

پرداخت تسهیات بانک کشاورزی است.
* بانک کشاورزی در بحث وصول مطالبات با 
توجه به شرایط موجود وعدم توانایی های برخی 
بدهکاران در اجرای تعهداتشان تا چه حد موفق 

بوده است ؟
بانک کشاورزی استان زنجان به عنوان بانک برتر 
در وصول مطالبات بین مدیریت های سراسر کشور 
رتبه اول را به خود اختصاص داده اســت  که از 
دو منظــر می توان به این موضوع نگریســت اول 
اینکه کشاورزان زنجانی جزو خوش حساب های  
کشــوری هستند که در رنکینگ کشوری کمترین 
مطالبات وقت گذشته مربوط به بانک کشاورزی 
اســتان زنجان بوده و  کمتریــن مطالبات معوق، 
مشکوک الوصول و یا سررسید گذشته مربوط به 
این بانک است که با فاصله طوالنی تر از ما استان 

قم در رتبه دوم قرار گرفته است.
این ســبک کاری ما و ارتباط خوب و مماشات با 
کشاورز باعث شده تا به امروز 9۶ درصد وصولی 

های ما تا به تاریخ امروز محقق شده است. صحبت 
دیگر ریسک اعتباری اســت که در این موضوع 
هم دارای رتبه برتر کشــوری هستیم به این معنا 
که ریســک ناشی از این که تســهیات ما تا چه 
اندازه سوخته و به بانک بازنگشته است و  این به 
نوعی برای بانک ریســک محسوب می شود و در 
این زمینه البته مابا  3.۶ درصد کمترین ریسک را 
داشتیم. این عملکرد در طول چندین سال و نیز  5 
سال مدیریت من همچنان برقرار بوده و تا به امروز 

توانسته ایم رتبه برتر کشوری را حفظ کنیم.
* بانک کشــاورزی در حوزه تکریم مشتریان 

بانکی چه برنامه های داشته است؟
تکریــم ارباب رجــوع که به طریــق آن ما مورد 
ســنجش قــرار می گیریــم در مجموعــه ما نیز 
دســتگاه های نظارتی اســتان از طرف مقام عالی 
استانداری ناظرهایی به بانک فرستاده می شود تا در  
چکونگی برخورد با ارباب رجوع و نوع خدمات 
بانک نظارت غیرمحســوس را داشــته باشند.و 
کارشناســانی که به صورت نامحسوس عملکرد 
ما و نیز رفتار ما را در شهرســتان ها و نیز  زنجان 
در مقابل مشتریان  مورد سنجش قرار می دهند که 
گاه فرمانداران شهرستان ها نیز در این کار دخیل 
هستند که خوشبختانه در پنج سال که من به عنوان 
مدیریــت در این بانک حضور داشــتم در بحث 
تکریم ارباب رجوع جزو برترین های شبکه بانکی 

بوده ایم.
در پنج سالی که در اینجا بودم 5 تشویقی داشته ام 
که از طرف مقام عالی استان و استاندار بوده است 
خوشــبختانه ما در زمینه تکریم ارباب رجوع نیز 
شهرســتان هایی که به آنجا رفته ایم همه به اتفاق 
اظهار رضایت از بانک داشــته اند و تنها بانکی که 
همه از آن تقدیر و تحسین کرده اند   از لحاظ  رفتار 
برخورد و عملکرد  خوبی داشته است که همه اینها 

برگ سبزی در کارنامه ما بوده است.
* شما از تســهیالت ویژه صحبت کردید آیا 
در بخش صادرات نیز این طرح های تشویقی 
وجود دارد و یا برنامه خاصی برای صادرات  و 

حمایت از آن وجود دارد؟
همانطور که اشــاره شد بیشــتر تسهیات ما در 
بخش صنایع تبدیلی بوده اســت که از آن جمله 
می توان به صنایع تبدیلی کشــمش اشاره کرد که 
به عنوان صادر کننده برتر نیز معرفی شده است. 
در تفاهم نامه ای که با تعاون روستایی کشور بوده 
است تســهیات 10 درصد به این صنایع جهت 
صادرات پرداخت شــده اســت که بیشتر شامل 
صادرکنندگان کشــمش در صنایــع تبدیلی بوده 
است و 10 درصد نرخ سرمایه در گردش به آنها 

داده می شود.
در بخــش صنایع تبدیلــی ما آمادگــی داریم تا 
ســرمایه گذارانی که مایل هســتند در این بخش 
ســرمایه گذاری کنند همــکاری الزم را داشــته 
باشــیم و همینطور ما آمادگــی کامل داریم تا اگر 
سرمایه گذاران وجود داشته باشد در تمامی امور از 
جمله صنایع کشاورزی پرورش ماهی و نیز صنایع 
تبدیلی همکاری الزم را با آنها داشــته باشیم.  با 
توجه به آنکه مبالغ ما شــناور هستند اما اکثریت 
قریب به اتفاق کسانی که از ما تسهیات دریافت 
کردند بانک توانسته اســت مبالغ خود را وصول 

کنند.

 مدیر شعب بانک کشاورزی در استان زنجان:

جزو برترین های شبکه بانکی هستیم
 مدیر خوش برخورد تبریزی  که از سال ۹۴ در زنجان حضور 
دارد بــه گفتــه خــود  تــا بــه این تاریخ ششــمین دهــه فجری 
اســت که در اســتان و درخدمت زنجانی های عزیز در شبکه 
بانکــی مشــغول فعایت اســت. جــواد صمدی؛ مدیر شــعب 
بانــک کشــاورزی در اســتان زنجان از آن مدیــران خوش رو و 
خوش صحبت زنجانی است که جزو مدیران انگشت شمار 

شبکه بانکی است که ارتباط خوبی را در این 5 سال داشته 
و کارنامه رســانه ای خوبی از خود به جا گذاشــته اســت.  از 
۲۹ شــعبه بانــک کشــاورزی در اســتان زنجــان کــه حتــی در 
نقاط دوردست و محروم نیز دارای شعبه است؛ 8 شعبه در 
شــهر زنجان، 3 شــعبه در منطقه ماهنشــان پری و دندی،2 
شــعبه در ایجرود و حلب ،4شــعبه  در منطقه طارم  شــامل 

چورزق،دســتجرد ،گیلــوان و آب بــر، 1 شــعبه در ســلطانیه ، 
5  شــعبه در منطقــه ابهــر   شــعبه شــامل بــازار ابهــر هیــدج 
صایین قلعه،خرم دره و 6 شعبه نیز در قیداراست که شامل 
گرماب،زرین رود،سهرورد،سجاس و دو شعبه نیز در بخش 
مرکزی و بازار قیدار که جمعاً ۲۹ شعبه با320 پرسنل بانک 
کشــاورزی بــه جامعه هدف خدمت مــی دهد که این جامعه 

هدف قشر زحمتکش و ضعیف کشاورزان است. 
عملکرد ۱۰ ماهه سال کنونی بانک کشاورزی و نیز مهمترین 
دستاوردهای این بانک در استان زنجان مهمترین موضوعی 
بــود کــه دربــاره آن بــا جــواد صمــدی؛ مدیــر شــعب بانــک 
کشــاورزی در اســتان زنجان به گفتگو نشسته ایم که از دید 

خوانندگان می گذرد.

 عکس ها: ناصر محمدی | زنگان امروز
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 سرمربی تیم فوتسال اسپیناس زنجان خبر داد؛

حضور فوتسال زنجان بدون حامی مالی در لیگ یک
سرمربی تیم فوتسال اســپیناس زنجان گفت: به 
عنوان پرطرفدارترین تیم مســابقات لیگ دســته 
یک کشــور بدون حامی هستیم و در صورتی که 
از این تیم حمایت نشــود، مجبوریم از مسابقات، 

کناره گیری کرده و تیم به دیگر استان ها برود.
مسعود حمیدی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشــاره به حضور تیم فوتسال اسپیناس زنجان 
در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال کشور اظهار 
داشت: اسپیناس، تنها تیم در ورزش های گروهی 
استان اســت که به این مرحله رسیده و در سطح 
لیگ یک بازی می کند اما به هیچ عنوان، اسپانسر و 

حامی مالی نداریم.
وی با اشــاره به ظرفیت و پتانسیل تیم اسپیناس 
زنجان خاطرنشــان کــرد: از 30 نفر اعضای تیم 
شامل مربی و بازیکن فقط یک نفر غیربومی است 
که آن هم در زنجان زندگی می کند و فقط اصالتًا 

زنجانی نیست.
حمیدی با بیان اینکه شــوربختانه تیم فوتســال 
اسپیناس هیچگونه اسپانســر مالی ندارد، گفت: 
حدود 30 تیم در مسابقات لیگ دسته یک فوتسال 
کشور حضور دارند که بودجه هرکدام حداقل بین 

3 تا 4 میلیارد تومان است.

وی اظهار داشــت: اســتان کرمان 3 تیم در این 
مســابقات دارد که وسعت و مساحت آن شهرها 
مانند صائین قلعه زنجان اســت امــا از نظر مالی، 
بودجه هر کدام تیم ها بین 15 تا 18 میلیارد تومان 

است.
حمیدی با بیان اینکه ما در زنجان حتی 50 میلیون 
تومــان هم بودجه نداریم، خاطرنشــان کرد: اکثر 
تیم های حاضر در لیگ مانند قزوین و البرز به نام 
شورا و شــهرداری شهر خود هستند اما در اینجا 
وقتی به شــهرداری مراجعــه می کنیم، می گویند 

نمی توانیم کمک کنیم.
وی تصریح کرد: مگر قانون، چه قانونی است که 
آن شهرها می توانند اما در شهر زنجان نمی توانند 

به تیم فوتسال کمک کنند؟!
سرمربی تیم فوتسال اسپیناس زنجان با بیان اینکه 
شــهرداری به راحتی می توانــد از محل بودجه 
فرهنگی و ورزشی خود به تیم فوتسال اختصاص 
دهد، گفت: این کار را نمی کنند و حتی اســتاندار 
و معاون سیاســی استاندار نیز دستور داده و تاکید 
بر حل مشــکل کردند اما هیچ کدام از مسووالن، 
کمکی نکردند و یک همتی فراتر از این می طلبد 

زیرا ما خیلی مظلوم شده ایم.
وی با بیان اینکه تمام اعضای تیم اسپیناس زنجان 

از سرمبی و مربی تا بازیکن، پیشنهادات باالی 100 
میلیون تومان از دیگر تیم ها دارند، اظهار داشــت: 
چنــد بازیکن تیم ما در حد تیم ملی بوده و باالی 
150 میلیون تومان پیشنهاد برای یک فصل )4 ماه( 

دارند.
حمیدی با بیان اینکه شوربختانه در زنجان، حامی 
مالی نداریم، خاطرنشان کرد: فوتسال، ُگل سرسبد 
ورزش اســتان بوده و قابل قیاس با دیگر رشته ها 
نیست زیرا ما 30 هزار نفر طرفدار داریم و قبل از 
شیوع ویروس کرونا تمام بازی ها با حضور بیش 

از 5 هزار نفر تماشاگر برگزار شده است.
وی با بیان اینکه زنجان، پُرتماشاگرترین تیم لیگ 
فوتسال کشور بود، افزود: فوتسال، پرطرفدارترین 
رشته ورزشــی دنیا بوده و طبق آمارهای رسمی 
30 میلون نفر از جمعیت 80 میلیون نفری کشور، 
فوتســال بازی می کنند که ساالنه برای 12 میلیون 
نفر از آن ها کارت بازی به صورت حرفه ای برای 
بازی در لیگ های مختلف، زیر نظر فدراســیون 

صادر می شود.

سرمربی تیم فوتسال اســپیناس زنجان در پاسخ 
به انتظارشان از بخش خصوصی گفت: از بخش 
خصوصی، انتظاری نیست زیرا ابتدا بخش دولتی 
باید با تســهیاتی مانند تخفیف مالیاتی یا موارد 
دیگر از بخش خصوصی حمایت کند تا آن ها نیز 
انگیزه ای برای حمایت از تیم های ورزشی داشته 
باشــند اما موانع موجود در بخش دولتی ســبب 
می شود تا انگیزه بخش خصوصی نیز از بین برود.
وی اظهار داشت: حمایت از تیم فوتسال زنجان، 
نیاز بــه یک انگیزه و همت همگانــی از مدیران 
سطوح باال تا پایین می خواهد که شوربختانه اینطور 

نیست و ورزش استان نیز پیشرفت نمی کند.
حمیدی با بیان اینکه نمی دانم مسوولین به ورزش 
به چه عنوانی نگاه می کنند، ابراز کرد: ما از ســر 
بیــکاری، ورزش نمی کنیم بلکه زندگی مان را در 
این راه گذاشــته و بسیاری از برنامه های شخصی 
و خانوادگــی را بــه دلیل برنامه هــای تمرین و 

آماده سازی تیم، لغو کرده ایم.
سرمربی تیم فوتســال اســپیناس زنجان با بیان 

اینکــه تمام اعضای این تیــم، افراد تحصیلکرده، 
ورزشــکار و با فرهنگ هستند، گفت: وقتی برای 
انجام کاری مراجعــه می کنیم، موضوع ورزش را 
بی ارزش جلوه می دهند که نشــان می دهد آنطور 
که باید فرهنگسازی نشده که مانند دیگر حوزه ها 
از ورزش نیز حمایت شود و شوربختانه این رویه 

فقط در شهر زنجان، جا نیفتاده است.
وی با بیان اینکه شــهر ســیرجان 3 تیم دارد که 
در مجموع برای آن هــا 200 میلیارد تومان هزینه 
کرده اند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما 
در زنجان برای 100 میلیون تومان معطل مانده ایم.

حمیدی با اشــاره به قدرت تیم فوتسال اسپیناس 
زنجان علی رغــم نبود حمایت و امکانات، گفت: 
پارسال در هفته هشتم، سرمربی تیم شدم که تیم با 
9 امتیاز در رده نهم جدول قرار داشت و تیم صدر 
جدول در آن زمان 25 امتیاز داشــت اما در آخر 
فصل با 34 امتیاز در رتبه ســوم قرار گرفتیم و در 
حال صعود به لیگ برتر بودیم و تیم صدرنشــین 
35 امتیاز کسب کرده بود در حالی که ما با کمترین 

امکانات، بیشترین بازدهی را داشتیم. سرمربی تیم 
فوتسال اسپیناس زنجان با بیان اینکه در صورت 
حمایت از این تیم، افتخارات بســیار زیادی برای 
استان کســب می شود، اظهار داشت: سال گذشته 
در مذاکره با یک بازیکن بــرای مبلغ 20 میلیون 
تومان توافق کرده بودیم و قرار شد که برای عقد 
قرارداد به زنجان بیاید اما یک هفته بعد، زنگ زد 
و گفت که پیشنهاد 220 میلیون تومانی از یک تیم 

دیگر دارم.
وی با بیان اینکه با این حســاب، ما با تیم هایی که 
بودجه مناسبی دارند، چطور می توانیم رقابت کنیم، 
خاطرنشــان کرد: دیگر تیم ها به یک بازیکن 200 
میلیون تومان پیشنهاد می دهند در حالی که تیم ما 
به دنبال 200 میلیون تومان هســتیم تا بخشی از 

مشکات را حل کنیم.
حمیدی افزود: اگر در ایران هســتیم و شهر ما نیز 
جرئی از این کشور است، همه مسووالن زنجان نیز 
باید مانند دیگر شهرها از تیم های ورزشی، حمایت 
کنند. سرمربی تیم فوتسال اسپیناس زنجان با اشاره 

به اسپانسرهایی که در سال های گذشته از این تیم 
حمایت کردند، گفت: شرکت های خالص سازان و 
کنتورســازی اسپیناس در این سال ها چند میلیارد 
تومان هزینه کرده اند اما وقتی فقط هزینه می کنند 
و هیچ حمایتی نمی شــود و همه فکر می کنند که 
هزینه کردن، وظیفه این شرکت ها است، فایده ای 
ندارد و به همین دلیل، خالص سازان تصمیم گرفته 

که دیگر تیمداری نکند.
وی اظهار داشت: با تعصب و با پای شکسته، سر 
شکسته، رباط پاره و کمر مصدوم در این استان و 
شــهر مانده و بازی کرده و با صعود از لیگ دسته 
2 به دسته یک، پرچم استان را در سطح کشور به 
احتزاز درآورده ایم و فوتسال زنجان، حرفی برای 
گفتن دارد و در آستانه لیگ برتری شدن هم قرار 
داشتیم ضمن اینکه چند سال است که جوانترین 
مربی تاریخ لیگ کشور در تیم زنجان قرار دارد اما 
وقتی یک جوان بر روی کار می آید نه تنها حمایت 

نیم کنند بلکه اذیت هم می کنند.
حمیدی ابــراز کرد: عاوه بر اســتاندار و معاون 
سیاســی، فرنشــین و معاون اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان و همچنین هیات فوتبال اســتان 
زنجان نیز تا جایی که امکان داشته و قانون اجازه 
داده، کمک و پیگیری زیادی از جذب اسپانســر 
تا اسکان ورزشــکاران انجام داده اند تا مشکات 

ما حل شود.
وی گفــت: در شــهری که شــرکت های بزرگ 
صنعتی مانند ایران ترانسفو و پارس سوئیچ و دیگر 
شرکت ها حضور دارند، وضعیت تیم نباید اینگونه 
باشد و در صورتی که کاری از دست کسی برآید 

و انجام ندهد باید پاسخگوی ورزشکاران باشد.
حمیدی افــزود: اگر مســووالن حمایت نکنند، 
مجبوریم بــه دلیل مشــکات و علی رغم اینکه 
پرتماشاگرترین تیم کشور هســتیم از مسابقات 
لیــگ، کناره گیــری کنیم و تیم زنجــان به دیگر 

استان ها برود.
وی با اشاره به اینکه در شهری مانند قزوین، چند 
رشــته ورزشی با نام شهرداری وجود دارد، اظهار 
داشت: چگونه است که در آنجا 20 میلیارد تومان 
هزینه می کنند اما در اینجا برای ما حتی یک میلیارد 

تومان هم نمی رسد.
حمیدی یادآور شد: این در حالی است که اعضای 
شــورا، تعداد زیــادی از آرای خــود را از همین 
تماشاگران، طرفداران و ورزشکاران جمع کرده اند 
اما بعد از پایان انتخابات حتی به تماس های تلفنی 
ما نیر پاسخ نمی دهند و در حالی که امکان کمک 

وجود دارد، دریغ می کنند.

 رییس شــورای اســامی ابهــر یکی از 
مشکات شــهر را مشکل فاضاب شهری که با 
50 درصد پیشرفت فیزیکی افتتاح شده عنوان کرد 
و گفــت: این طرح هم مســووالن  و هم مردم را 

درگیر کرده است.
حجت اله عسگری در نشست شورای شهر ابهر، با 
اشاره به وجود برخی از مشکات در شهر، اظهار 
کرد: برخی از مشــکات را می توان در خود شهر 
و بدون ارجاع به اســتان حــل کرد ولی برخی از 
مشکات نیز هستند که به لحاظ نیاز به اعتبارات 
مالی و  شرایط اقتصادی جامعه باید در سطح ملی 

پیگیری شود.
وی یکی از مشکات شهر ابهر را مشکل فاضاب 
شــهری که با 50 درصد پیشرفت فیزیکی مورد 

افتتاح قرار گرفته عنوان کرد و گفت: این طرح از 
طرح هایی اســت که هم مسووالن  و هم مردم را 
درگیر کرده و اجرای آن از توان شورا خارج است 
و باید بودجه آن از اعتبارات ملی تامین شــود، هر 

چند مردم این مشکل را از چشم شورا می بینند.
این مسوول در ادامه به مشکات موجود در حوزه 
آب شرب ابهر پرداخت و گفت: به اذعان مسووالن 
مربوطه بیش از 25 درصد از آب شرب شهری ابهر 
به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب به هدر می رود 
که در این شــرایط کم آبی ها قبل از اینکه این امر 
تبدیل به یک معضل و بحران شــهری شود، باید 

جلوی این مشکل را گرفت.
رییس شورای اسامی شهر ابهر با اشاره به ساخت 
آرامستان جدید ابهر در مسیر جاده ازناب، بیان کرد: 

یکی از مشکات پیش روی این آرامستان، مشکل 
دسترســی است که حل آن در گرو تعریص جاده 
منتهی به آرامستان است که در جلسات برگزار شده 
با مســووالن مربوطه در این زمینه، هنوز در بحث 
تعریض جاده به نتیجه نرسیده ایم که امیدواریم با 
مساعدت و همراهی این مشکل مرتفع شود، زیرا 
وقوع حتی یک حادثه در این مسیر ذهنیت منفی در 

مردم ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این  نشســت، عضو شورای اسامی شهر 
ابهر نیز با بیان اینکه بــا توجه به محدودیت های 
مالی در حد امکان تاش شــده شــهر ارزان اداره 
شود، گفت: کاهش درآمد شهرداری ابهر از محل 
ارزش افزوده مشــکاتی را از نظر اعتباری در پی 

داشته است.

مصطفــی محمــودی با بیــان اینکــه در بحث 
ارزش افزوده ابهر بــا توجه به موقعیت صنعتی و 
خاصی که دارد از تجمیع ارزش افزوده بیشــترین 
ضرر را متحمل شده اســت، ادامه داد: برای رشد 
متوازن همانند دیگر شــهرها و یا مناطق نفت خیز 
بایــد با تخصیص درصــدی از اعتبــارات برای 
شهرهایی همانند ابهر که از امکانات و شهرک ها و 
کارخانجات صنعتی متعددی برخوردار است تحقق 
یابد و یا از ظرفیت شــرکت های منطقه اعتباراتی 
برای ســاخت پروژه ها در شهر استفاده شود. وی 
با اشاره به طوالنی ترین پرونده قضایی کشور یعنی 
زمین های شــریف آباد، اظهار کرد: با مساعدت و 
پیگیری ها امیدواریم این مسئله حل و فصل شود 

تا صاحبان این زمین ها نیز از باتکلیفی رها شود.

رییس شورای اسالمی ابهر عنوان کرد؛

مشکالت فاضالب شهری ابهر دغدغه ای پابرجا

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 139960327100000210هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي داود تاران فرزند مجتبی به شماره شناسنامه 23 صادره از زنجان در یک باب ساختمان به مساحت 
92.50 مترمربع در پالک 428 فرعی از 5287 اصلی مفروز از 118 فرعی واقع در بخش 2 زنجان خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم اصغر شکاری 
محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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: 99/11/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1399/9/6-139960327002002335کالسه1399114427002000182هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم مهتاب قورت بکلو فرزند ولیخان بشماره 
شناسنامه386صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت14/202متر مربع از پالک1902فرعی از122اصلی واقع در ابهر شناط خیابان توحید غربی کوچه صداقت 
خریداری از مالک رسمی آقای/خانم ابوالفضل شیخلر محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19
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 شماره1399/2/13-139960327002000169کالســه1398114427002000219هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم هادی معصومی فرزند قربانعلی 
بشماره شناسنامه5179صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت93.03متر مربع از پالک2857فرعی از122اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان ابهر شناط 
انتهای کوچه گلبهار خریداری از مالک رسمی)خود متقاضی(محرز گردیده است.بنابراین به منظور اطالع عموم مراتبدر دو نوبت به فاصله15روز اگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 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: 99/11/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

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 -139960327002002783کالسه 1398114427002000265هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /خانم سید علی موسوی 
فرزند حســن بشماره شناسنامه 9874صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت107.90مترمربع از پالک466فرعی از یک اصلی واقع در ابهر بخش 
ســه زنجان)ابهر بلوار منابع طبیعی کوچه ساحل( خریداری از مالک رسمی آقای/خانم صالح اباذری محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز اگهی میشــوددرصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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: 99/11/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

حسین کاظمی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر
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اذان ظهر
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غروب آفتاب

17:48

اذان مغرب

18:07

نیمه شب

23:47

اذان صبح فردا

5:45

طلوع صبح فردا

7:11

وضعیت آب و هوای زنجان:

0
5

عطش هب سوِی تو آورده ام زهار کوری
زهار چشمه ی من! هدهی ی مرا بپذری

مرا نبرده رپیدی، شکسته باد آن دست
هک سنگ زد هب گرزِی رپندگان اسیر

غِم تو اتخت هب هت مانده ی جوانِی من
مرا شکسته گرفت این حریِف خیبر گیر

هنوز با منی آن لحظه ای هک می گفتی:
تو بسته ی من و ما رهدو بسته ی تقدری!

ر خوابِی دِل من! اال معّبِر بیدا
منم پس از تو و این خواب اهِی بی تعبیر

هب شهربند طلسم همیشه، خوابم کن
اال هک آدمی آاثری و رپی تأثیر

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

چهارسو

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در نشست خبری با رسانه ها خبر داد؛

افتتاح بخش NICU بیمارستان امام حسین )ع( زنجان
 کمبود مراکز درمانی درشهرکهای جدید گلشهر کاظمیه و پونک

 از اول اسفندماه دفترچه های کاغذی حذف می شوند

 گروه گزارش_ اســتان زنجان با جمعیت 
بیش از یک میلیون نفــر  تنها 50 درصد آن تحت 
پوشــش بیمه تامیــن اجتماعی هســتند بر طبق 
اســتانداردهای بین المللی به ازای هر 20 هزار نفر 
باید یک واحد درمانی تامین اجتماعی محیط های 
شهری و روستایی دایر شود و با احتساب جمعیت 
یک میلیونی استان 50 واحد درمانی تامین اجتماعی 
باید در اســتان زنجان وجود داشته باشد تا با ارائه 
خدمات رایگان پزشکی بتوانند سامت جسمی و 
روحی همه طبقات اجتماعی از جمله طبقات پایین 
را که دسترســی کمتری به خدمات پزشکی دارند 
تامین کنند  اما شــوربختانه آنچه که امروز شــاهد 
هستیم واحدهای درمانی تامین اجتماعی در استان 
زنجان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. با در 
نظر گرفتن بیمارستان امام حسین، درمانگاه روزبه 
و نیر پلی کلینیک حکیم هیدجی در شــهر زنجان؛ 
بیمارســتان امید و نیز درمانگاه شفاء در شهرستان 
ابهر، درمانگاه ســهروردی در شهرستان خدابنده و 
شــهدا در خرمدره تنها هفت واحد درمانی تامین 
اجتماعی در کل استان زنجان وجود دارد که شامل 
2 بیمارســتان، یک پلی کلینیک و چهار درمانگاه 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است که در 
شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت 

می کنند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در نشست 
خبری با رسانه ها با تشریح عملکرد این مجموعه به 

پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت.
وی با اشــاره به بیــش از  44 میلیون ایرانی تحت 
پوشش این مجموعه گفت: این مجموعه به عنوان 
بزرگترین نهاد در ارایه خدمات اجتماعی در کشور 
با 49 هزار مرکز طرف قرارداد که در استان زنجان 
دو بیمارستان با 220 تخت و پنج مرکز ارائه خدمات 
سرپایی ملکی تامین اجتماعی در کل 550 هزار بیمه 
شــده تامین اجتماعی را تحت پوشش دارد. دکتر 
علی محمدی به اقدامات شاخص این مجموعه در 
حوزه درمان اشاره کرد و گفت: تکمیل اجرای نظام 
ارجاع داخلی برای بیماران قلبی، دیابتی، فشار خون 
و بیماران مزمن روانی را از جمله اقدامات شاخص 
این سازمان بوده و برای 23 هزار بیمه شده مشمول 
این بیماری ها پرونده الکترونیک تشکیل شده است.
وی  به طرح حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی که 
از چند سال پیش در مراکز ملکی تامین اجتماعی 

آغاز شــده بود اشاره کرد و گفت: این طرح از اول 
اســفندماه برای همه مراکز و بیمه شدگان عملیاتی 

خواهد شد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان حذف 
دفترچه را از مهم ترین اقدامات انجام شده در تامین 
اجتماعی اعام کرد و گفت: هم اکنون تولید نسخ 
الکترونیکی به 92 درصد رســیده است و در این 
راستا راه کارهایی برای مواقع بحرانی از جمله قطع 

اینترنت هم پیش بینی شده است.
وی گفت: برای ســرویس دهی بهتــر به بیماران 
ارزیابی های اصلی در مراکز درمانی ، اعتبار بخشی 
موضوع مهمی است که در این راستا حدود 2 هزارو 
300 آیتم برای ارزیابی بیمارستان ها در نظر گرفته 
می شود که این موارد نیاز به اقدامات زیربنایی دارد.
محمدی به کســب رتبه برتر توسط دو بیمارستان 
امام حسین )ع( و امید ابهر در چند سال گذشته در 
حوزه اعتبار بخشی اشاره و تاکید کرد: این رتبه بندی 

بر پایه 2 هزار و 300 آیتم انجام می شود و بیمارستان 
امید ابهر در سال گذشــته رتبه نخست را در این 

ارزیابی کسب کرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان در ادامه 
ترویج زایمان طبیعــی و کاهش مرگ و میر و نیز 
کاهش ســزارین را از شاخص های اصلی توسعه 
کشور عنوان کرد و از دیجیتالی شدن رادیولوژی های 
مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: 
در راستای ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان امام 
حســین )ع( از حدود چهار ســال گذشته تاکنون 
زایمان در آب انجام می شود و با توجه به سهولت 
زایمان و بهداشتی بودن، 8۶24 مورد زایمان در آب 
در اســتان زنجان انجام شده، به طوری که زایمان 
سزارین به زیر 30 درصد رسیده است که آمار بسیار 
درخشانی بوده و فعالیت بیمارستان امام حسین )ع( 
در حوزه زایمان بــی درد و زایمان در آب همواره 

مورد تقدیر قرار گرفته است.

افتتاح بخش NICU بیمارســتان امام حسین )ع( 
زنجان

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان به هزینه 
192 میلیارد تومانی تامین اجتماعی در ارائه خدمات 
غیرمستقیم اشــاره و تصریح کرد: در این حوزه در 
سال گذشــته 3 میلیون و 900 مراجعه به این مراکز 

انجام شده است.
وی به اجرای طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان های 
ملکی این سازمان در ســال های 97 و 98 اشاره و 
تصریــح کرد: اجرای این طرح با توقف در ســال 
گذشته بار دیگر آغاز شده و در نیمه دوم سال کنونی 
33 میلیارد تومان در این حوزه هزینه خواهد شد که 
افتتاح بخش NICU بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
در اسفندماه امســال  و نیز کلنگ زنی پلی کلینیک 
شهرســتان ابهر نیز با 30 میلیارد تومان اعتبار از آن 
جمله خواهد بود. مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
با بیان اینکه ســال گذشــته میزان مرگ و میر در 

بیمارستان های تامین اجتماعی استان به ازای 1000 
نفر، 4.7 )نصف متوسط کشوری( است، ادامه داد: 
در سال گذشــته در حوزه درمان غیرمستقیم 192 
میلیارد تومان در اســتان زنجان برای مراکز طرف 
قــرارداد با تامین اجتماعی هزینه شــده و حدود 3 
میلیون و 900 مورد مراجعه بیمه شــدگان به مراکز 

طرف قرارداد بوده است.
محمدی با بیان اینکه یکی از مشکات موجود در 
سال های گذشته، پرداختی های مراکز درمانی طرف 
قرارداد با ســازمان تامین اجتماعی در استان بود که 
اکنون مرتفع شــده و پرداختی ها بــه روز بوده و 
شــکایتی از این بابت وجود ندارد، اظهار کرد: در 
شش ماهه گذشته حدود 33 میلیارد تومان بودجه از 
تامین اجتماعی برای بخش درمان استان گرفته شده 

است .
محمدی در رابطه با پوشش بیماران مبتا به کرونا در 
بیمارستان های تامین اجتماعی استان، تصریح کرد: از 

ابتدای همه گیری کرونا تاکنون 1800 بیمار کرونایی 
در بیمارستان های تامین اجتماعی استان بستری شدند 
و شــوربختانه 97 نفر )5 درصد( از این بیماران که 
همه آنان باالی 70 سال بودند، جان خود را از دست 

دادند.
وی از ابتــا و مشــکوک بودن 25۶ نفــر از کادر 
درمان تامین اجتماعی استان به کووید - 19 خبر داد 
و افزود: از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون به صورت 
فعال مراکز درمانی تامین اجتماعی با بیماری کرونا 
درگیر شدند و در فاز نخست 100 تخت به بیماران 
کرونایی اختصاص یافت و به تدریج با شیوع بیشتر، 
تخت های بیشتری در اختیار این بیماران قرار گرفت، 
گفتنی است به ازای هر بیمار کرونایی 7 میلیون ریال 

هزینه شده است.
کمبود مراکز درمانی درشهرکهای جدید گلشهر 

کاظمیه و پونک
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در رابطه با 
مطالبات کادر درمان تامین اجتماعی استان، اظهار کرد: 
سازمان تامین اجتماعی نیز تابع قوانین کشوری در 
باره مزایای در نظر گرفته شده برای پرستاران  بوده و 
برخی قوانین را نیز خود سازمان اجرا می کند. تاش 
تامین اجتماعی بر این است با توجه به زحمات و کار 
پرخطر پرستاران با پرداختی ها به نحوی جبران شود، 
منتهی در برخی از موارد با توجه به مســتقل بودن 
این سازمان از لحاظ اداری و مالی، مصوبات وزارت 
بهداشت باید در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی 

وارد شده و تصمیم گیری شود.
وی در پایان در جواب پرســش خبرنگار روزنامه 
زنگان امروز مبنی بر اینکه بر طبق دستورالعمل های 
ســازمان تامین اجتماعی به ازای هر 20 هزار بیمه 
شده در هر بخش باید یک مرکز درمانی دایر شود و 
آیا این دستورالعمل در شهرکهای جدید و نیز مراکز 
پر تراکم جمعیتی در زنجان از جمله گلشهر کاظمیه 
و پونک اجرایی شــده است یا خیر گفت: بر طبق 
اســتانداردهای بین المللی به ازای هر 20 هزار نفر 
باید یک واحد درمانی تامین اجتماعی محیط های 
شهری و روســتایی دایر شود که شوربختانه هنوز 
تعداد بیمه شدگان به حد الزم نرسیده است تا بتوان 
در آن مناطق بر طبق برنامه پیش رفت. وی گفت: 
علیرغم آنکه چندین بار برای منطقه گلشهر کاظمیه 
برنامه ریزی شده است اما عما هنوز کاری انجام 

نشده است. 

 یک رفتارشــناس معتقد است زمانی که 
جامعه در شرایط نامطلوب روانی و اجتماعی قرار 
دارد، رونق بازار افرادی که مدعی قدرت ماورایی 
برای حل مشــکات مردم هستند چندان دور از 
انتظار نیســت و حتی پیشینه ای تاریخی دارد. در 
واقع ناامیدی و استیصال، دلیل اصلی گرایش افراد 

به این پدیده است.
به گــزارش ایرناپاس، بر پایه آخرین آماری که 
در سال 1393 از سوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در مورد مراجعه افراد به رمال ها 
و دعانویســان منتشر کرد، 10 درصد از جمعیت 
کشور در مدت یک سال نزد افراد غیرمتخصص 

و بی صاحیت، مانند دعانویس و رمال رفته اند.
آمارها در آن زمان نشــان مــی داد ۶8 درصد از 
دختران در فاصله سنی 18 تا 2۶ سال، دست کم 
یک بــار به فالگیر مراجعــه کرده اند. 50 درصد 
چندین بار مراجعه و 83 درصد از دانشــجویان 
حرف های فالگیران را تصدیق کرده و با اعتقاد به 

سراغ آنها رفته اند.
این مطالعه ملی با کمک سه هزار روانشناس و در 
یک جامعه آماری هشت هزار نفری مورد بررسی 
قرار گرفت. آماری که نشان داد، بیش از هفت و 
نیم میلیون نفر ایرانی در سال 93 مشتری فالگیرها، 

رمال ها و دعانویس ها بوده اند.
ترکیب کرونا، بورس و رمالی

حاال کرونا نه تنها بازار رمال ها و دعانویس ها را 
کساد نکرده که دســتمایه تازه کاسبی آنها شده 
است و برخی ادعا می کنند برای حفاظت از کرونا 
و انجام بهتر معامات اقتصادی و بورسی دعا و 

طلسم دارند.
از تصاویــر و عکس هایــی که ایــن روزها در 

شــبکه های اجتماعی دست به دســت می شــود 
مشخص است که رمال ها و دعانویس ها بازارشان 
را از کوچه و خیابان بــه فضای مجازی آوردند 
تا مشتریان بیشــتری جذب کنند. برخی از آنها 
کانال هــا و صفحه های اینســتاگرامی دارند و به 
اینفلوئنسرها یا همان افراد مشهور فضای مجازی 

تبلیغات هم می دهند.
آنها این روزها فقط با چند کلیک ساده انواع دعا 
و طلســم را برای مشــتریان خود آماده می کنند 
و گاهی هم تصویر یا شــات چــت و پیام های 
خصوصی را منتشــر کرده و مدعی اند این پیام ها 
مربوط به مشــتریانی اســت که از خدمات آنها 
حســابی راضی اند و وضعیتشــان با آن طلسم و 

جادوها زیر و رو شده است!
امــا این فقــط مردم نیســتند کــه درگیر چنین 
وضعیتی هســتند. ششــم بهمن ماه امسال احمد 
توکلــی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفته بود در ســال های گذشته جن گیرها و افراد 
مدعی غیب گویی در اتخاذ »تصمیمات مرموزانه 
و ناکارآمدســاز و جورافزای برخی از مسووالن« 
نقش داشــته اند و پرونده هایــی در این زمینه در 
مؤسســه دیده بان شــفافیت و عدالت در دست 

بررسی است.
در همین زمینه محمدرضا محبوب فر جامعه شناس 
با یــادآوری تحقیقــات شــخصی و پایان نامه 
دانشجویانش در گفت وگو با تجارت نیوز مدعی 
شده، »در ســال 99 بازار رمالی و دعانویسی 40 
درصد رونق داشته اســت. بر پایه پژوهش ها و 
بررسی هایی که داشتیم  مردم بیش از 30 میلیارد 
تومان در سال برای این موضوع هزینه کرده اند.« 
البته مشخص نیست این جامعه شناس این آمار را 

از چه منبعی اعام کرده اما هرچه باشد، نمی توان 
منکر رونق بازار رمالی این روزها در کشور شد. 

اما این موضوع چه دالیلی دارد؟
قیمت های میلیونی رماالن

یک کاربر در فضای مجازی در این باره نوشــته: 
»برای درمان مشکلی، محض کنجکاوی به یکی 
از این رمال ها پیام دادم. گفت این دعا دو قسمت 
دارد، یک قسمت را باید در خانه نگه داری و یک 
قسمت را هم باید در آب گذاشته و آب را جلوی 
در ساختمان بپاشید. این دعا به دور خانه حصاری 
می کشــد که با و کرونا را از شــما دور می کند! 
قیمتش هم یــک میلیون و 200 هــزار تومان.« 
خاصه و ســریع درباره دعــا توضیح می دهد و 
شــماره کارتش را می خواند: »پــول را که واریز 

کردی دعا را هم تحویل می دهم.«
او در ادامــه گفته »یکی از ایــن رمال ها جادوی 
چندکاره! دارد و می گویــد برای انواع معامات 
اقتصــادی، بورســی، افزایش ثــروت و فروش 
اجناس و کاال طلســم جامعی دارد! این طلســم 
جامع را هم به قیمت یــک میلیون و 500 هزار 
تومان می فروشــد.« در این میــان برخی از آنها 
مدعی اند مشــتریان زیادی دارند و حتی فرصت 
می کنند درخواســت ها را به موقع جواب دهند! 
مشتریانشــان هم از شــهرهای مختلف هستند، 
برخی از آنها حتی مشتری را هم نمی بینند و فقط 

از راه دور طلسمشان را می فروشند.
اعتقاد به تاثیرگذاری اشیا در سرنوشت انسان

مجید ابهری رفتارشــناس و آسیب شناس در این 
باره به ایرناپاس گفت: تحقیقات نشان می دهد از 
نظر طبقاتی، طبقات پایین و طبقات مرفه جامعه، 
بیشــتر به رمال ها و دعانویسان مراجعه می کنند 

و طبقه متوسط جامعه، کمتر! افراد با نگرش های 
ســنتی نیز میزان مراجعه باالتــری دارند و افراد 
تحصیل نکرده و بی سواد نیز گرایش بیشتری به 

این پدیده نشان می دهند.
ابهری در ارتباط با دالیل گرایش به دعانویسی و 
رمالی افزود: گرایش افراد به ســحر، جادو، دعا، 
کف بینی و پیش گویی سرنوشــت و... پیشینه ای 
تاریخی دارد؛ تا جایی که »آگوســت کنت« پدر 
علم جامعه شناســی نیز در ارتباط با سیر تحول 
تاریخ بشــر، در برخی از مراحل به این گرایش 

اشاره می کند.
بازخوانی ذهن افرادی که متمایل به این مواردند، 
نشان می دهد این افراد به برخی از اشیا و نیروها از 
این باب که بر سرنوشت آنها تاثیرگذارند، اعتقاد 
دارند. به طور مثال برخی اعتقاد به ارتباط با اجنه 
دارند و معتقدند اجنه در فرآیند شکل گیری آینده 
آنها، مســائل و مشکات آنها و بیماری های آنها 
تاثیر گذارند و ارتباط با اجنه می تواند منجر به رفع 
برخی از این مشکات و بیماری ها شود! گرایش 
به جادو، دعا و مراجعه به رمال ها بیشتر در میان 
دختران جوان وجود دارد که موانع ازدواج خود را 
عاملی ماورایی می دانند که سبب شده به اصطاح 
بخت آنان بسته شود و موفق به تشکیل خانواده 
نشوند. شاید به این دلیل است که مراجعه دختران 

جوان در این جامعه آماری، بیش از بقیه است.
پدیده »جاندار پنداری« اشیا و اعتقاد به نیروهای 

ماورائی
این آسیب شــناس اجتماعی می افزاید: اینکه فرد 
اعتقاد به همراه داشتن فان سنگ، دعا و ... دارد 
و آن را عاملی مثبت در زندگی خود که رفع کننده 
مشکاتش اســت، تلقی می کند، ناشی از پدیده 

»جاندار پنداری« اشــیا و نیــز اعتقاد به نیروهای 
ماورایی اســت. این افراد تصورشان بر این است 
که دعانویس، رمال و کف بین می توانند زندگی 

آنها را تغییر دهند.
وقتی در ذهن فرد، تقدیرگرایی حاکم شود و افراد 
خود را در شــکل گیری فرآیند زندگی و فرآیند 
حرکتی آینده موثر ندانند، به این ســمت گرایش 

پیدا می کنند.
دلیــل دیگر این اســت که انســان ها بــه دلیل 
عدم دسترســی به همه متغیرهــا در زندگی، با 
شکست هایی رو به رو می شوند؛ عدم توفیق در 
غلبه بر موانع سبب می شود افراد تصور کنند یک 
عامل بیرونی، سبب شکست آنان است؛ بنابراین 
برای رهایی از این شکست، تاش می کنند از نظر 

روانی نیز متوسل به یک عامل بیرونی شوند.
این رفتارشناس اضافه کرد: از طرفی اعتقاد بیش 
از حــد به اینکه عوامل مافوق طبیعی، در چرخه 
زندگی انســان تاثیرگذارند نیز می تواند مسبب 
گرایش به رمال ها و دعانویســان شود. این افراد 
اگرچه معتقد به نیروی الیزال الهی هستند، اما بر 
این اعتقادند که برای رسیدن به نقطه الیزال، باید 
واســطه داشته باشند که این اعتقاد سبب مراجعه 

آنان به دعانویسان می شود.
وجه اشــتراک همه این افراد این است که علت 
و معلول هــا را در دل خــودِ اجتماع نمی بینند و 
در قدرت های مافوق طبیعــی می یابند. اگر فرد 
بــه جای اعتقاد بــه تقدیرگرایــی، دالیل اصلی 
شکســت اقتصادی اش را ارزیابی کند و متوجه 
شود که شکســت او به دلیل عدم نیازسنجی در 
بازار اقتصادی، در نظر نگرفتن سلیقه مخاطبان و 
مصرف کنندگان و ... بوده، هیچگاه برای شکست 

اقتصادی خودش به رمال مراجعه نمی کند.
وی معتقد اســت: زمانی که جامعه در شــرایط 
نامطلــوب روانی و اجتماعی قــرار دارد، ظهور 
چنین آدم هایی که از یــک قدرت ماورایی برای 
حل مشــکات مردم حرف بزنند، تــا اندازه ای 
طبیعی است و پیشــینه ای تاریخی دارد. در واقع 
ناامیدی و استیصال، دلیل اصلی گرایش افراد به 
این پدیده است؛ اینکه افراد وقتی از همه عوامل 
دیگر مستاصل می شــوند، به رمال و دعانویس 
مراجعه می کنند. بنابرایــن گرایش میلیونی افراد 
جامعه ما به دعانویســان و رماالن، بیش از همه 
نشان از یک جامعه تقدیرگرا، مستاصل و ناامید 
است. ابهری ادامه داد: وقتی برخی سیاستمداران 
ما صحبت از ارتباط با ارواح خبیثه و خرافه گرایی 
را با صراحت از تریبون هایشــان تبلیغ می کنند، 
این مساله نشــان از سرایت خرافه گرایی از بطن 
خانواده به ســطح سیاسی جامعه بوده و نشان از 
آن دارد که در صورت عدم آگاهی رسانی درست 
در این زمینه، جامعه به مرحله ای خواهد رســید 
که شکســت ها و موفقیت های خود را به جای 
اتکا بر تاش و ســازندگی و تاثیرگذاری ارادی 
بر سرنوشــت، به عوامل ماورایی نسبت می دهد 
که این امر ســر آغاز انفعال اجتماعی، اقتصادی 
و سیاســی جامعه و در جا زدن در شکست های 

مختلف خواهد بود.
جامعه شناسی سیاسی معتقد است برآیند فکری 
همه مردم اســت که حاکمیت را شکل می دهد؛ 
بنابراین خرافه گرایی را نباید امری خاصه شده 
در درون خانواده ها ارزیابی کرد زیرا به تدریج در 
ســطح کان جامعه نیز پیامدهای سوء به مراتب 

قدرتمندتر از آن را شاهد خواهیم بود.

واکاوی تداوم گرایش به فالگیر و رمالی از فقیر تا دارا


