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فوتبالیست ۱۹ ساله طارمی 
در لیگ برتر فوتبال ایران
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به دلیل ممانعت در پیست پاپایی،اتفاق می افتد

 تیوب سواری در ارتفاعات زنجان
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 یک اقتصاددان موضوع انحصار را مشکل 
اصلی اقتصاد کشــور برشمرد و عالوه بر وکال، 
پزشــکان را نیز حامی انحصار دانست ,و گفت: 
در مشــاغل دیگر نیز وضعیتی به مراتب بدتر از 

وکالت دیده می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی ســعدوندی 
اقتصاددان در برنامه »پایش« با اشــاره به ارتباط 
بین انحصار در اعطای مجوزها و اشــتغال زایی 
گفت: کشور یک مدل اقتصادی دارد و این مدل 
را به دنیا ارائه می کند که خیلی از کشورهای دنیا 
سعی در مقابله با آن را دارند و حتی در بسیاری 
از کشــورها غیرقانونی اســت. اساس این مدل 
اقتصادی فعلی تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی 
شناخته می شود که به تعبیر من سرمایه خواری 
اســت، در این نوع سرمایه داری به دنبال رشد و 
توسعه کشور نیستند، به دنبال افزایش رفاه جامعه 
نیستند، بلکه به دنبال یک محیط رفاقتی هستند که 
سهم خود را از رانت موجود دریافت کنند اگر به 
چنین شرایطی برسیم دیگر شاهد رشد در اقتصاد 
نخواهیم بود این مشــکلی است که در کشور ما 

وجود دارد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت هایش 
به انحصار در کســب وکارها اشاره کرد و افزود: 
اصناف و کسب و کارهای مختلف هر کدام سعی 
می کنند که مانع از ورود بقیه شوند، به خصوص 
مانــع ورود فارغ التحصیالن جدیــد و جوانان 
می شــوند، به همین دلیل اســت که ما شاهدیم 
برخی دستگاه های اعطای مجوز آزمونی برگزار 
می کند که طبق آمــار ها تنها 2 تا 5 درصد افراد 
در این آزمون قبول می شوند، درحالی که همین 
آزمون در کشورهای پیشرفته برگزار می شود و به 
طور متوســط 60 درصد افراد در آزمون پذیرفته 
می شــوند، شــما این 60 درصد را با 5 درصد 

مقایسه کنید.
ســعدوندی در واکنش به جمله مجری درباره 
ادعای وکال مبنی بر کســب و کار نبودن وکالت 
گفت: این حرف آن ها یک توجیه اســت، البته 
برای مردم هم این موضوع روشن است که این 
حرف آنها توجیهی بیش نیست ولی در بعضی 
مواقع مشاهده می شود که این توجیه ها پذیرفته 
می شود، چگونه بپذیریم که وکالت کسب وکار 
نیســت؟ اینگونه ادعا می کنند فقط به این دلیل 
که نمی خواهند مجوز را بارگزاری کنند و مورد 
بازبینی قرار بگیرند وگرنــه تا قبل از این که بنا 
باشد مجوز وکالت در کشور شفاف شود و مورد 

بازبینی قرار بگیرد  این ها یک بار در تمام تاریخ 
وکالت اعالم کرده بودند که وکالت کسب و کار 

نیست؟ 
این متخصص حوزه اشــتغال با اشاره به مقایسه 
آمار سرانه وکیل در ایران و جهان گفت: علی رغم 
فشارهای اجتماعی وارد شده برای افزایش تعداد 
وکال مشاهده می شود که ایران جایگاه خوبی در 
این آمار و ارقام ندارد علی رغم اینکه بعد از قانون 
برنامه سوم توسعه به جز کانون وکال، مرکز وکال 
قوه قضائیه هم مجوز وکالت اعطا می کند ولی این 
امار نشان داده شده حاصل مجموع این دو سازمان 
با هم اســت که می شود این نتیجه گیری را کرد 
که چقدر فکر انحصاری در کشور ما قوی است. 
اگر با مشاغلی همچون صاحبان داروخانه ها نیز 
هم صحبت شوید آنها نیز همین بحث را عنوان 
می کنند که انحصار ما یک انحصار خاص است و 

ما می خواهیم کیفیت را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: طبق آمارها با رفع انحصار و اعطای 
مجوز در برخی مشاغل خاص به میزان متوسط 
جهانی، می توان یک میلیون و سیصد هزار شغل 
ایجاد کرد. هر گروهی از اصناف سعی می کند به 
صورت ملوک الطوایفی مرز خودش را تعیین کند 

و اجازه ندهد افراد وارد شوند.
به گفته ســعدوندی،  در بحــث وکالت رویه به 
این شــکل اســت که فرد پس از کسب مدرک 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترا حقوق 
اجازه فعالیت ندارد و باید ابتدا در آزمون شرکت 
کند و بعد از آن در صورت پذیرفته شــدن باید 
دو سال طرح بگذراند همه این ها برای بررسی 
صالحیت فرد متقاضی وکالت، اما پرسش اینجا 
مطرح می شود که آیا آنهایی که خود صالحیت 
این افراد را تایید می کنند اگر قرار است آزمونی 
هم برگزار شود باید شامل همه باشد، نه این که 
سطح سنی گذاشته شود و به افراد باالی 40 سال 
اجازه شرکت در آزمون ندهند در حالی که فردی 
با 85 سال حق دارد عضو کانون وکال باشد، این 

حق ویژه از کجا اعطا می شود؟!
ســعدوندی موضوع انحصار را مشــکل اصلی 
اقتصاد کشور برشمرد و عالوه بر وکال، پزشکان 
را نیز حامی انحصار دانست: در مشاغل دیگر نیز 
وضعیتی به مراتب بدتر از وکالت دیده می شود؛ 
اگر نگاهی به حوزه پزشــکی بیندازیم از کنکور 
اجازه آموزش پزشــکی اعطا نمی شــود و این 
موضوع تا مقطع پزشکی عمومی ادامه دارد و در 
سخت گیری های  پزشکی  تخصص های  بخش 

به مراتب بیشــتر اســت. به آمار مقایسه سرانه 
پزشــک متخصص به ازای ده هزار نفر در ایران 
و کشورهای گروه بیست نگاه کنید، آمار کشور 
قبرس چیــزی در حدود 2,5 برابر ما اســت و 
همچنین کره جنوبــی اماری 3 برابــر ما دارد، 

همینطور ترکیه و سوئد و ...«
 این اقتصاددان مجوزها را معضل اصلی کسب 
وکار در ایران خواند و با اشاره به بازار سیاه فروش 
مجوزها گفت: ما یک از معدود کشــورهایی در 
جهان هستیم که یکی از مشاغلی که افراد دارند 
خریــد و فروش مجوز اســت، اینکه مجوز به 
راحتی در کشور خرید و فروش می شود و به این 
امر رسمیت داده شده است بسیار خطرناک است. 
یک ادعایی که افراد در اصناف مختلف دارند این 
اســت که علت انحصار مربوط به جلوگیری از 
کاهش کیفیت می شــود، این در حالی است که 
دقیقا انحصار باعث کاهش کیفیت می شود، آیا با 
ایجاد انحصار در صنعت خودروسازی فاصله ما 
با دیگر خودروسازان جهان بیشتر شده یا کمتر 
شده اســت؟ اتفاقا یکی از استدالل هایی را که 
برخی اقتصــاد دان ها در بحث انحصار خودرو 
مطرح میکنند که مثال صنعت بومی باید رشد کنند 
و حداقلی از تولید باید انجام شود که علی رغم 
همه این صحبت ها به عمل کار براید به سخنرانی 
نیست به عمل نگاه کنیم که ببینیم با ایجاد انحصار 

کیفیت را افزایش دادیم یا کاهش؟
وی ادامه داد: رفع انحصار به راحتی قابل اصالح 
نیست، چرا که از هر کدام از این مجوزها تعدادی 
افراد منتفع می شوند بنابراین ما اقتصادی به وجود 
آوردیــم که در هر بخش دچــار تعارض منافع 
هستیم بین بیکاران و کسانی که کسب و کار دارند 
و همه متضرر خواهند شد. چرا سعی میکنیم همه 
را یکســان و بدون رقابت قرار بدهیم برای مثال 
در بخش دارو با این موضوع روبرو هســتیم که 
افراد زیاد متوجه این نمی شوند که دارو ها توسط 
شرکت های مختلف ساخته می شوند و کیفیت 
ایــن دارو ها با هم متفاوت اســت چرا ما اجازه 
رقابت به افراد را نمی دهیم و شرکتی که موفق تر 
است اجازه تبلیغ ندارد؟ اگر ما اجازه رقابت بدهیم 

وضعیت اقتصاد ایران شکوفا تر خواهد شد.

علی سعدوندی اقتصاددان: 

مشکل اصلی اقتصاد 
انحصار است

2۶
رتبه زنجان در بودجه استان های کشور

  آمار ناامیدکننده سیدمرتضی خاتمی نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس را 
از وضعیت نابسامان بودجه استان در سال ۱۴۰۰ در رویه ۲ بخوانید

 چرا زنجان سهم مناسبی از درآمد خود را در بودجه دریافت نمی کند؟!

۶ هزار میلیارد تومان
ارزش سهام زنجانی ها 

در شرکت سرمایه گذاری 
سهام عدالت

 سرمایه شرکت ســرمایه گذاری سهام 
عدالت زنجان حدود 6هزار میلیارد تومان است.

به گــزارش زنگان امروز معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار زنجان گفت: سرمایه شرکت 
ســرمایه گذاری ســهام عدالت این استان که 
عهده دار مدیریت سهام افرادی است که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، حدود 5 تا 6 هزار 

میلیارد تومان برآورد می شود.
محمدرضا آبی پور دیروز در نشســت ســتاد 
اقتصاد مقاومتی اســتان افزود: این شــرکت با 
سرمایه گذاری در پروژه های استانی می تواند 
نقش موثری را در توســعه اســتان و نیز ایجاد 
درآمد برای ســهامداران داشته باشد. وی با بیان 
اینکه شــمار افرادی که در استان روش مستقیم 
را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند 
نسبت به افرادی که روش غیرمستقیم را ترجیح 
داده اند، بیشــتر است، اظهار داشت: از مجموع 
حدود 800 هزار نفر دارندگان سهام عدالت در 
استان، 380 هزار نفر روش غیرمستقیم را برای 

مدیریت آن انتخاب کرده اند.
رویه 7

ویتــرینخبر  نخست

 در سایه نبود نظارت صورت می گیرد؛

تخلف چراغ خاموش 
تعاونی های مسکن 

زنجان
 این داستان  

از کجا سرچشمه می گیرد؟
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محدودیت 
آمدوشد خودروها 

در زنجان لغو نشده است

ابهر؛ شهری که 
بودجه فرهنگی ندارد

قیمت تخم مرغ 
در هر شانه به 46 هزار 

تومان رسیده است

پل میربهاءالدین 
غرق در زباله

آگهی استعالم بهاء
260-10-99- الف 

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: اجرا و نصب و راه اندازی 400 مشترک 
FTTH را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم می 
توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات 
 ایران به نشــانی www.tci.ir و ســایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

 فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ناظران 
نظام فنی روســتایی به عنوان بازوان توانمند این 
بنیاد، با ترویج اصول فني ساختمان سازي و رشد 
آگاهي عمومي ، بر ساخت واحدهاي مسکوني 
مقــاوم و امن در مقابل خطرات حوادث طبیعي 

تاکید جدی دارند.
رضا خواجه ای با اشــاره به اینکــه، نظام فنی 
روســتایی در ســال 1382 با هدف نظارت بر 
ساخت و سازهای روستایی به صورت اصولی 
و ترویج فرهنگ مقاوم سازی تشکیل شد،گفت: 
هدایــت بافت فیزیکي روســتاها و بهســازي 
محیط زیست و ســکونت گاه هاي روستایي بر 
پایه طرح هاي هادي روستایي، باال بردن کیفیت 
ساخت و ســازهاي روستایي با نظارت دقیق و 
مطابق با مقررات ملي ساختمان، استفاده صحیح 
از مصالح مقاوم و استاندارد، شناسایي، بکارگیري 
و ساماندهي نیروهاي انساني بومي متعهد در فن 
ساختمان سازي روستایي و باال بردن سطح دانش 
فني و اجرایي ناظران با آموزش علمي و عملي 
مســتمر آنان از اهداف طرح نظام فني روستایي 

مي باشد.
 وی از فعالیت 134 ناظر نظام فنی روستایی در 
این استان جهت نظارت بر  ساخت و ساز های 
روستایی خبر داد و افزود: هم اکنون  15دفتر فنی 
و مهندسی نیز جهت طراحی واحدهای مسکونی 

روستایی در سطح استان فعال است.
خواجه ای  با اشاره به اینکه، جمع آوری پرونده 

های متقاضیان برای پرداخت تسهیالت بانکی، 
دقت در طراحی نقشــه ها، نظارت مســتمر بر 
ساخت و سازها، ارائه راه های سهولت در اجرا، 
صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت حریم و 
معابر و تشویق جهت استفاده از مصالح مرغوب 
در ساخت و سازها،  از وظایف مهم اعضای نظام 
فنی روستایی اســت، خاطر نشان کرد: در حال 
حاظر ساخت و ســازهایی که از طریق دریافت 
تسهیالت بهسازی مسکن روستایی در روستاها 
انجام می شود طبق سازوکارهای تعریف شده، 
تحت نظارت نظام فنی روستایی انجام می شود .

فرنشین بنیاد مسکن استان با بیان اینکه،نظارت بر 
ساخت و سازهای روستایی به صورت اصولی و 

ترویج فرهنگ مقاوم سازی از اهداف اصلی این 
نهاد انقالبی است، تاکید کرد: مهندسان نقش و 
مسوولیت خطیری در نظارت بر ساخت و سازها 
بر عهده دارند تا ساختمان  ها با اصول فنی و طبق 

آیین نامه مقررات ملی ساختمان بنا شوند. 
وی با تاکید بر اینکه،  بهبود مســکن روستایی 
رونق زندگی، اشــتغال و اقتصاد روستایی را به 
دنبال دارد، تصریح کرد: ساخت وا حداث مسکن 
مناسب ایجاب مي نماید که تشکیالت نظام فني و 
مهندسي روستایي با توجه به وضعیت و پتانسیل 
هاي موجود روستاها و تعداد نیروي انساني داراي 
صالحیت فني ساختمان سازي از طرف ارگان 
مرتبط با فن ساختمان راه اندازي و حمایت شود.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبر داد:

فعالیت 15دفتر فنی و مهندسی برای طراحی واحدهای 
مسکونی روستایی در سطح استان
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 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتاندار زنجان گفت: بیشترین ابتال به کرونا در 
دورهمی هــای خانوادگی رخ می دهد بر این پایه 
هیات اندیشه ورز در این زمینه مدل و دیدگاهی 
را در باره نقش آفرینــی بانوان زنجانی در حوزه 
خود مراقبتی، دیگر مراقبتی، اقناع و نهادینه سازی 

مقابله با این ویروس ارائه کند.
خدابخش مرادی در نشســت هیات اندیشه ورز 
استان با رویکرد صیانت از ستاد خانواده با اشاره 
به وضعیت کرونایی کشور و استان گفت: یکی از 
ضرورت های مهم در شرایط کرونایی این است 
که نقش بانــوان در ایجاد فرهنگ خودمراقبتی و 

دیگر مراقبتی در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: نقشی که بانوان و مادران در جامعه 
کنونی به دلیل مساله عارض شده بر دنیای امروز، 
در نهادینه سازی مراقبت ها در خانه و اقناع سازی 
جامعه برای رعایت پروتکل های بهداشتی دارند 

بسیار مهم بوده و اهمیت ویژه ای دارد.
مرادی افزود: اگر کانون خانواده آسیب ببیند، تار 
و پود جامعه نیز دچار آسیب های جدی خواهد 
شد و در نشســت کار گروه اجتماعی این نتیجه 
حاصل شد که هیات اندیشه ورز در حوزه صیانت 

از خانواده تشکیل شود.
این مســوول ادامه داد: بطور طبیعی در این هیات 

عوامــل صیانتی و عوامل تهدیــد بر صیانت در 
جلسات مختلف احصا  شد و تالش بر این است 
که خروجی این جلســات به تدوین سندی قوی 

در این باره منجر شود.
وی اظهار داشــت: با کارهای انجــام گرفته در 
سال گذشــته و در قالب هیات اندیشه ورز زنان، 
ســندهای پیشــگیری از طالق و اعتیاد تدوین 
و عــالوه بر آن نیز امســال با همکاری اســاتید 
دانشگاهی ســند مداخالت اجتماعی، اقتصادی 

و روانشناســی در حوزه مقابله با ویروس کرونا 
تدوین شد.

مــرادی با بیان اینکه باید به ســمت ســندهای 
تدوین شــده پیش رفت، افزود: این سند صرف 
اینکه کتابی تهیه شــود جوابگو نیست، بلکه باید 
با خروجی های این مباحث نقشــه راهی را برای 
دستگاه های اداری، اجرایی و خود جامعه طراحی 

کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 

ادامه داد: با توجه بــه اقدامات متعدد مداخله در 
پیشــگیری از کرونا از قبیل محدودیت های آمد 
و شد، طرح شــهید قاسم سلیمانی، اجرای طرح 
ســاماندهی ســالمندان اگر خود مراقبتی و دیگر 

مراقبتی نباشد، این کارها جوابگو نخواهد بود.
وی اظهار داشــت: این موضوع در دســتور کار 
نشســت هیات اندیشه ورز زنان استان قرار گیرد 
و از طرفی ویروس کرونا بر تار پود جامعه و در 
بخش های مختلف جامعه به ویژه آموزش بسیار 
اثــر گذار بوده و بر این مبنا مدلی طراحی شــود 
تا بتوان ســطح آموزش های مورد نیاز بانوان در 

خانواده را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد.
این مســول ادامه داد: اگر کرونــا میزان حضور 
اجتماعی افــراد جامعه در زمــان محدودیت را 
کاهــش داده می توان با ارائه مدلی از آموزش ها 
ســطح تحمل افراد و پذیرش یکدیگر در خانه، 
کاهش اختالفات و مشــکالت ناشی از آن را به 

حداقل رساند.
مرادی خاطرنشان کرد: آموزش خانواده و آموزش 
اشــتغال بانوان در فضای مجــازی و حمایت از 
مشــاغل و فرصت های شــتغلی نیز با توجه به 
محدودیت های کرونایی پیشنهادات از سوی این 
هیات ارائه و با هماهنگی دستگاه های متولی امر 

بستر تحقق آن فراهم شود.

معاون استاندار زنجان:

هیات اندیشه ورز مدلی برای نقش آفرینی زنان 
در مقابله باکرونا ارایه کند

فوتبالیست ۱۹ ساله 
طارمی در لیگ برتر 

فوتبال ایران

از  هــزاررودی  مختــاری  پویــا    
فوتبالیست های شهرستان طارم به تیم لیگ 

برتری سایپا پیوست.
به گزارش زنــگان امروز، پویــا مختاری 
هزاررودی، فوتبالیســت 1۹ ســاله طارمی 
اســت که فصل قبل به عنوان هافبک وسط 
تیم جوانان ســایپا بازی می کــرد، با عقد 
قرارداد به تیم لیگ برتری بزرگساالن سایپا 

پیوست.
قرارداد پویا مختاری با تیم بزرگساالن سایپا 
چهار ساله اســت. این فوتبالیست آینده دار 
طارمی ســابقه بازی در تیم جوانان و امید 
سرخ پوشان دلوارافزار را نیز در کارنامه خود 
داشته و بازی های خوبی از خود در این تیم 

به نمایش گذاشته است.
پیش از این نیز فرشاد اسدی هافبک فصل 
گذشته تیم فوتبال نود ارومیه با عقد قرارداد 
رسمی به ماشین ســازی تبریز ملحق شده 

بود.
اســدی اهل درام شهرستان طارم است که 
فوتبال خود را از سن 14 سالگی به  صورت 
حرفه ای شــروع کرده اســت. این بازیکن 
جوان، خالق و خوش اخالق فوتبال ایران، 
ســابقه بازی در تیم های پیکان و مقاومت 
سپاســی تهران را در رده های ســنی پایه، 
شــهرداری ارومیه در لیگ دسته دو و نفت 
و گاز گچساران و نود ارومیه در لیگ دسته 

یک را در کارنامه خود دارد.
این دو بازیکن بااستعداد از معدود بازیکنان 
متولد اســتان زنجان است که در لیگ برتر 

فوتبال ایران پا به توپ می شوند.

خبـرخبــر

محدودیت آمدوشد خودروها 
در زنجان لغو نشده است

 رییس پلیس راهور اســتان زنجان با 
اشاره به اعمال محدودیت کرونایی در زنجان 
گفت: محدودیت  آمد و شد خودروها با تبدیل 
شدن وضعیت زنجان به زرد همچنان اعمال 

می شود.
عباس مظفری، اظهار کرد: پلیس راهنمایی و 
رانندگی هر تصمیمی که  از سوی ستاد کرونای 

استان اعالم می شود را اجرا می کند.
وی با تاکید براینکه بر پایه تصمیم ستاد کرونای 
استان محدودیت شبانه همچنان اعمال می شود 
تصریح کرد: ستاد کرونای استان هنوز تصمیمی 
در باره برداشته شدن محدودیت آمد و شد بین 

شهرستانی اعالم نکرده است.
وی با اشــاره به اینکــه از ورود خودروهای 
غیربومی به زنجان جلوگیری می شود گفت: 
اگر کســی هم به آمد و شــد شبانه توجهی 
نکند اعمال جریمه می شــود. مظفری عنوان 
کرد: اکیپ های پلیس راهنمایی و رانندگی در 
ورودی شهر زنجان همچنان مستقر هستند و 
محدودیت اعالمی ستاد کرونا را اجرا می کنند.

محل جدید پسماندهای 
شهرک روی زنجان به زودی 

به بهره برداری می رسد
 رییس ســازمان صمت استان زنجان 
محل جدید پسماندهای روی در آینده نزدیک 
به بهره برداری می رســد گفت: آماده سازی 

محل جدید  در مراحل پایانی است.
ناصر فغفوری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به موضوع انتقال پسماند روی به 
محل جدید اظهار کرد: تقریبا زیرساخت ها در 
محل جدید پسماندها آماده شده و این پروژه 

پیشرفت قابل مالحضه ای داشته است.
وی با بیان اینکه در آینده نزدیک و در کمتر از 
یک ماه آتی این پروژه به بهره برداری می رسد 
تصریح کرد: با فعال شــدن محل جدید دپو 

پسماند ها در محل فعلی ممنوع خواهد بود.
رییس سازمان صنتعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: بعد از بهره برداری از محل جدید 
محل فعلی بسته شده و به شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی به عنوان طرف دولتی و معاونت 

معدنی وزارت صمت تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل تکمیل نشدن 
محل جدید دپو کارنجات روی در محل فعلی 
انجام می شــود تصریح کرد: بخش قضایی تا 
آماده سازی محل جدید اجازه دپو پسماندها 

را در محل فعلی داده است.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با تاکید بر مخالفت کمیسیون بهداشت و درمان با 
حذف یارانه دارو و تجهیزات پزشــکی و با اذعان 
بــه وجود قاچاق معکوس دارو به دلیل ارزان بودن 
دارو6 در کشــور گفت: ولی بایــد متوجه بود که 
گروه های هدف با حذف یارانه دارو با مشــکالت 

عدیده مواجه خواهند شد.
به گزارش زنگان امروز، ســید مرتضی خاتمی در 
گفت وگو با  فارس با بیان اینکه بودجه بهداشــت 
و درمان از ابعاد مختلف قابل بررســی است، اظهار 
کرد: هر چنــد این بودجــه در مرحله فعلی قابل 
قضاوت کامل نیســت، چرا که از کمیسیون تلفیق 
و بررســی نهائی صحن، آنهم در صورت تصویب 
کلیات بودجه باید عبور کنیم، ولی در کل می توان در 

فصل های مختلف اظهار نظر کرد.
نماینده مردم ماهنشــان، ایجرود و دهســتان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه بودجه کل کشور در الیحه 1400 نسبت به 
بودجه سال کنونی 20درصد رشد یافته است، افزود: 
این افزایش در بخش مصارف بودجه عمومی، 43 

درصد بوده است.
وی با اشــاره به اینکه مجمــوع اعتبارات عمومی، 
اختصاصی و تملک دارائی های ســرمایه ای حوزه 
ســالمت در الیحه 1400، 135 هزار و ۹80 میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است، افزود: این میزان 5,58 
درصد از مجموع اعتبارات بودجه کل کشور را شامل 

می شود.
در بودجه سال آتی حقوق کادر بهداشت و درمان 

ترمیم می شود

خاتمی با بیان اینکه در بودجه ســال آتی حقوق 
کادر بهداشت و درمان ترمیم می شود، تصریح کرد: 
در این بودجه افزایش 50 درصدی امتیازها اعمال 
و هم برقراری فوق العاده ویژه هم پیش بینی شــده 

است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: مقایسه سهم سالمت از بودجه 
کل کشور نشان می دهد این سهم نسبت به سال های 
گذشته تفاوت معنی داری ندارد، مثال در سال های ۹6 
و ۹۷ به ترتیب 6,3 درصد و 6,4 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه با وجود پیشنهاد وزارت بهداشت، 
ردیف خاصی در بودجه سال 1400 برای مبارزه با 
کرونا منظور نشده است، افزود: همچنین هزینه های 
متناسب برای تامین واکسن کرونا در اعتبارات الیحه 

1400 پیش بینی نشده است.
خاتمی با اشاره به اینکه اعتبارات بیمه سالمت بیش 
از 50 درصد رشــد را در بودجه سال 1400 نشان 
می دهد، ادامه داد: امیدواریم این افزایش زیان انباشته 
موجود را پاسخگو باشد، هر چند سرفصل آموزش 
البته اگر دچار کسری نشود مناسب است، البته برابر 
قانون برنامه ششم، بودجه عمرانی وزارت بهداشت 
می بایست تا سال آخر برنامه به 22 درصد می رسید، 

که در الیحه، این رقم دیده نشده است. 
نماینده مردم ماهنشــان، ایجرود و دهســتان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بر کمبود نیرو در بخش پرســتاری به دلیل 
افزایش تخت های بیمارستانی به تعداد 30 هزار نفر 
تصریح کرد: جذب این تعداد نیرو، قول دولت بوده 

که امیدواریم محقق شود.

شنیده ها حاکی از حذف ارز ترجیحی برای دارو و 
تجهیزات پزشکی است

وی با اشــاره به مشــکالت موجود به دلیل شیوع 
ویروس کرونا افزود: شنیده  شده، در کمیته های ارزی 
و گمرکی، نظر بر حذف ارز ترجیحی در بخش های 
مختلف اســت که اگر در بخش دارو و تجهیزات 
برداشته شود مشــکالت عدیده بروز خواهد کرد، 
چرا که اگر نظر بر برداشــته شدن یارانه عام و آزاد 
ســازی باشد، تا از طرف بیمه پوشــش داده شود، 
زیرساخت های آن هم اکنون فراهم نیست و بنابراین 
در آن صــورت نگرانی افزایش چند برابری قیمت 

دارو وجود خواهد داشت.
خاتمی با تاکید بر مخالفت کمیســیون بهداشت و 
درمان با حذف یارانه دارو و تجهیزات پزشــکی با 
اذعان به وجود قاچاق معکوس دارو به دلیل ارزان 

بودن دارو در کشور افزود: ولی باید متوجه بود که 
گروه های هدف با حذف یارانه دارو با مشــکالت 

عدیده مواجه خواهند شد.
نماینده مردم ماهنشــان، ایجرود و دهســتان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی به 
مطرح شدن طرح جوانی جمعیت در مجلس اشاره 
و تصریح کرد: در کمیسیون مشترکی که به همین 
منظور و با اصل 85 »ی شــدن طرح«، تشکیل شده 
است، موادی برای مقابله با ناباروری و حمایت از 
فرزندآوری و مادران باردار و شیرده در حال بررسی 

و تصویب است.
وی با ابراز امیــدواری برای حذف ضریب پلکانی 
برای کادر تخصصی درمان در بودجه 1400 افزود: 
این موضوع، مانع حضور پایدار نیروهای تخصصی 
در مراکز دولتی دانشگاهی و مناطق محروم شده و به 

خروج متخصصان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
از گردونه خدمت منجر می شود.

خاتمی با بیان اینکه جذب حدود 40 هزار نیرو در 
بخش درمان جزو برنامه های دولت و مجلس است، 
ابراز امیدواری کرد، این مهم به شــرط تامین اعتبار 

محقق شود.
نماینده مردم ماهنشــان، ایجرود و دهســتان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی با 
اذعان به اینکه استان زنجان سهم مناسبی از درآمد 
خود را دریافت نمی کند، ادامه داد: بودجه استان در 
بخش تملک دارائی های سرمایه ای )شامل استانی، 
نفت، موارد خــاص، مالیات بــر ارزش افزوده و 
توسعه راه های روستائی( با 38درصد رشد، از 1۹۹ 
به 2۷۷ میلیارد تومان رســیده که کمتر از میانگین 

کشوری)41درصد( است.
وی با بیان اینکه اعتبارات موضوع قانون اســتفاده 
متوازن از امکانات کشــور برای همه استان ها رشد 
یکسان ۹2 درصدی داشته که با افزودن آن، بودجه 
نهائی تملک دارائی های سرمایه ای، با 66 درصد رشد 
به 6۷2 میلیارد تومان می رسد، افزود: این درصد از 
میانگین کشوری)6۹درصد( کمتر است که این میزان 
از نظر رشد، دارای رتبه 15 و از نظر سهم از بودجه 

استان ها رتبه 28 را دارد.
بازگشــت  ۳۸ درصد درآمدهای استان به خود 

استان 
خاتمی تاکید کرد: با توجه به محرومیت های استان 
انتظار توجه بیشتر می رود و دلیل بروز این وضعیت 
هم این است که کمتر از 38 درصد درآمدهای استان 
به خود استان برمی گردد و این موضوع را بارها در 

جلسات مختلف به ویژه شورای اداری به مسوولین 
ذیربط متذکر شده ایم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اســالمی افزود: در بخش هزینه هــای عمومی و 
اختصاصی، اعتبارات هزینه ای اســتان با 54 درصد 
رشد به 454 هزار میلیارد ریال رسیده، که یک درصد 
از میانگین کشوری باالتر است و از نظر رشد، رتبه 
12 و از نظر ســهم از کل بودجه استان ها رتبه 26 

را دارد.
وی با بیان اینکه در راســتای افزایش بودجه برخی 
طرح ها اقداماتی صورت گرفته است، تصریح کرد: 
این افزایش برای بودجه دانشگاه تحصیالت تکمیلی6 
درصد، دانشگاه زنجان 1۹.5درصد، دانشگاه علوم 
پزشکی، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی 300 
درصد، آب منطقه ای 48.5 درصد، ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل 24.6 درصد، برق 25 درصد 

و آب و فاضالب 30درصد پیش بینی شده است.
خاتمی با اشــاره به اینکه در بودجه سال آینده در 
بخش آبرســانی از سد مراش به شهرهای دندی و 
ماهنشان و روستاهای مســیر، 43 رشد و در مورد 
سد مشــمپا 25رشد پیش بینی شده است، ادامه داد: 
با توجه به افزایش تورم و تفاوت محســوس بین 
بودجه های مصوب و ابالغی در طرح های عمرانی، 
به نظر می رسد با هماهنگی تمام دستگاه های ذیربط 
و نمایندگان استان باید تالش های بیشتری صورت 
گیرد، بعالوه بایــد از ظرفیت بخش خصوصی و 
جذب سرمایه گذار و جلب مشارکت شرکت های 
فعال در استان برای ایفای مسوولیت اجتماعی، بهره 

بیشتری برد.

2۶
رتبه زنجان در بودجه استان های کشور

  آمار ناامیدکننده سیدمرتضی خاتمی نماینده ایجرود و ماهنشان در مجلس را از وضعیت نابسامان بودجه استان در سال ۱۴۰۰
 چرا زنجان سهم مناسبی از درآمد خود را در بودجه دریافت نمی کند؟!

 مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اســتان زنجان گفت: در 2 هفته گذشــته، 
اختاللی در سامانه سراسری دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی پیش آمده بود و کارگاه ها 
عملیات دوگانه ســوز کردن را انجام نمی دادند 
که ایــن اختالل سیســتمی، برطرف شــده و 
دوگانه ســوز کردن خودروها از روز شنبه هفته 

جاری دوباره از سر گرفته شده است.
حمیــد حبیبی در گفت وگو بــا خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودروهــای بنزینی با پــالک عمومی 
شامل وانت بارها و مســافربرهای درون شهری 

و برون شهری از قبیل تاکسی ها و ون تاکسی ها 
طبق مصوبه شورای اقتصادی هیات وزیران در 

کارگاه های مشخص شده انجام می شود.
وی خاطرنشــان کرد: بر این پایه، کارگاه های 
فعــال، روزانه بــه هر تعدادی که در وســع و 
توانشــان باشــد، عملیات دوگانه ســوز کردن 

خودروهای عمومی را انجام می دهند.
حبیبی در باره تعداد کارگاه های فعال در استان 
زنجان ابراز کرد: یک کارگاه دوگانه سوز کردن 
خودرو در شــهر صائین قلعه فعال بوده و یک 
کارگاه هم به زودی در شــهر زنجــان افتتاح 

خواهد شد.

مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
اســتان زنجــان در بــاره دوگانه ســوز کردن 
خودروهای با پالک شــخصی گفت: فاز اول 
طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها شامل 
خودروهای پالک عمومی اعم از وانت بارها و 
مسافربرهای درون شــهری و برون شهری بوده 
و فاز دوم که در ماه آینده شــروع خواهد شد، 
مختص تاکســی های اینترنتی و آژانس ها است 
و بعد از آن نیز نوبت به خودروهای شــخصی 

خواهد رسید.
وی با بیان اینکــه هم اکنون خودروهای دارای 
پالک شخصی و همچنین تاکسی های اینترنتی 

و آژانس ها به صورت آزاد و با هزینه شخصی 
می توانند خودروی خود را دوگانه ســوز کنند، 
اظهار داشت: اما این دســته از خودروها برای 
دوگانه ســوز کردن رایگان و یا با تسهیالت و 
نرخ دولتی باید در سامانه ثبت نام کرده و منتظر 

بمانند.
حبیبی خاطرنشان کرد: نشــانی سامانه مربوط 
 بــه ثبت نــام دوگانه ســوز کــردن خودروها

gcr.niopdc.ir است.
وی افزود: هم اکنون 40 جایگاه ســوخت گاز 
طبیعی و 60 جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل در 

استان زنجان فعال هستند.

 مدیر شرکت نفت زنجان:

مشکل سامانه دوگانه سوز کردن خودروها برطرف شد
 دوگانه سوز کردن رایگان تاکسی های اینترنتی و آژانس ها از ماه آینده
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سه شنبه 16 دی ماه  1399 / نمره 688 / سال سوم

 تیوب سواری به عنوان یک تفریح زمستانی 
جذاب و مهیج اما خطرناک و پرحادثه در ارتفاعات 
زنجــان جان دوباره گرفته و بــازار آن روز به روز 

گرمتر می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از  ایرنا، همه ســاله 
با بارش برف و سفید پوش شدن ارتفاعات استان 
زنجان، تیوب ســواری، سرسره بازی و برف بازی 
بر روی آب های یخ زده از جمله در سد گاوازنگ 
شــهر زنجان رونق می گیرد و برخی افراد به ویژه 
نوجوانــان و جوانان، بی تفــاوت و بی توجه به 
خطرات و آسیب ها، بدون رعایت جوانب احتیاط 
و ایمن سازی به این تفریح زمستانی حادثه آفرین 

دست می زنند.
در روزهای گذشته نیز شماری از شهروندان زنجانی 
در ارتفاعات روستای امند و پایین دست منطقه ائل 
داغــی واقع در مجموعه تفریحی و گردشــگری 
گاوازنگ زنجان تیوب سواری می کردند که برخی 
ها دچار حادثه شده و کارشان به مراکز درمانی نیز 

کشیده شد.
معموال این ارتفاعات دارای مسیرهای غیر استاندارد 
و غیر ایمن و خطرناک هستند و وقتی تیوب سواران 
در سراشیبی تند قرار گرفته و با سرعت باال به سمت 
پایین سر می خورند ممکن است به یکباره واژگون 
شده و یا با مانع طبیعی و حتی غیرطبیعی برخورد 
کرده و آسیب جدی، پشیمان کننده و جبران ناپذیر 

ببینند.
اگر این تیوب با آن سرعت باالیی که در سراشیبی 
به خود گرفته است در بین راه واژگون شود به حتم 
حادثه ناخوشایندی اتفاق خواهد افتاد که کمترین 
آسیب آن، شکستگی ها و صدمات شدید وارده به 

بدن خواهد بود.
تیوب سواری تفریح زمستانی حادثه آفرین است 
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان با بیان اینکه تیوب سواری به هیچ وجه مورد 
تایید این اداره کل نیست، گفت: تیوب سواری به 
علت وجود خطرات و تهدیدهــای جدی، جزو 
ورزش های زمستانی نبوده و این اداره کل و هیات 
اســکی نیز در قبال این تفریح زمستانی غیرایمن و 

غیر استاندارد مسوؤل نیستند.

محمدعلی حمزه پور با تاکید بر اینکه ورزش های 
زمستانی دارای ساختار و قوانین هستند، افزود: اما 
تیوب سواری فاقد ساختار و قوانین بوده و برخی 
افراد عالقه مند به صورت خودسرانه دست به این 

کار خطرآفرین می زنند.
وی اظهار داشت: پیســت پاپایی زنجان نیز محل 
اسکی است و به هیچ وجه اجازه تیوب سواری داده 
نمی شود و اگر هم در این استان این تفریح زمستانی 

بسیار خطرناک و حادثه آفرین انجام می شود بطور 
قطع و یقین در ارتفاعات بیرون از پیست است.

حمزه پور افزود: تیوپ سواری، سرسره بازی و پیاده 
روی بر روی ســطح آب های یخ زده، به هیچ وجه 
کار درســتی نیست و هر آن ممکن است حادثه ای 
تلخ و ناخوشایند اتفاق بیفتد که جبران آن غیرممکن 

باشد.
وی با بیان اینکه تماشای تیوب سواری نیز خالی از 

تهدید و خطر نیست و باید از آن کار پرهیز شود، 
اظهار داشت: هر ســال بر اثر این تفریح زمستانی 
ناســالم، بسیاری از افراد دچار شکستگی و آسیب 
دیدگی از نقاط مختلف بدن می شوند که حتی در 
برخی مواقع نیز منجر به آسیب های شدید غیرقابل 

جبران و قطع نخاع هم شده اند.
تیوب سواری بازی با سالمتی است

رییس هیات اسکی اســتان زنجان نیز گفت: این 

هیات تیوب سواری را که در واقع بازی با سالمتی 
و جان است جزو ورزش های زمستانی نمی داند و 
به همین دلیل نیز اجازه این کار در پیســت اسکی 

پاپایی زنجان داده نمی شود.
رضا اژدری افزود: خوشبختانه با سخت گیری ها 
و اقدماتی که در ســالهای گذشته در منطقه پاپایی 
زنجان صورت گرفت باعث شد تا تیوب سواری 
از ایــن امنطقه رخت بر بنــدد و از رونق بیفتد اما 

عالقه مندان به خاطر هیجان و لذتی که این تفریح 
زمستانی ناسالم دارد به دیگر ارتفاعات زنجان روی 

آورده اند.  
وی اظهار داشت: قریب 50 سال است که این رشته 
تفریح مهیج زمستانی، کشــته و مصدوم می دهد 
اما هیچ مسوول و دستگاهی به فکر ساماندهی آن 
نیست و حداقل از عالقه مندان انتظار می رود منطقه 
امن و ایمنی را برای تیوب سواری انتخاب کنند تا 
پیشامدهای تلخ آن به پایین ترین سطح ممکن برسد.   
رییس هیات اســکی اســتان زنجان گفت: تیوب 
ســواری به خاطر پیامدهــای خطرناکی که در پی 
داشــت از سال ۹2 در این محل ممنوع شده است 
و چراکه تیوب ســواران هیچ کنترلی بر سرعت و 
مهار این وسیله غیرایمن و غیراستاندارد ندارند و به 
همین خاطر به دفعات شاهد حوادث تلخ و تاسف 

بار ناشی از این کار بودیم.
اژدری، افزود: فدراسیون جهانی،  فدراسیون اسکی 
و وزارت ورزش و جوانــان کشــور نیــز به دلیل 
خطرات و آســیب های احتمالی ناشــی از تیوب 
سواری،  با این تفریح زمستانی مخالف هستند و آن 

را به هیچ وجه صالح نمی دانند.
وی اظهار داشت: هیجان سرخوردن با تیوب، افراد 
بســیاری را مجذوب این تفریح زمســتانی حادثه 
آفرین می کند و برخی افراد بــه ویژه نوجوانان و 
جوانان به خاطر لذت جوئی، خطرات و تهدیدها را 
به جان خریده و عواقب تلخ و ناگوار آن را نادیده 

می گیرند.  
اژدری افزود: بســیاری از مواقع تیوب سواران بر 
اثر برخورد با زمین سرد و یخی از نواحی مختلف 
بدن اعم از دست و پا و گردن دچار شکستگی های 
متعدد شــده و در برخی مواقع از قسمت نخاع نیز 
آسیب می بینند که اگر این آسیب ها جدی و عمقی 
باشــد باید برای همه عمر زمینگیر شوند و اینکه 
ســالمتی خود را قدر ندانستند افسوس و حسرت 

بخورند.
وی تاکید کرد: تیوب سواری هرچند نشاط آور و 
مفرح است اما در اصل نیازمند الین، تیوب مناسب 
و شیب مالیم است تا میزان خطرات ناشی از آن به 

حداقل برسد.

به دلیل ممانعت در پیست پاپایی،اتفاق می افتد

 تیوب سواری در ارتفاعات زنجان

 عضو شــورای اسالمی شهر ابهر گفت: 
در 22 ماه گذشــته هیچ بودجه فرهنگی به ابهر 

اختصاص پیدا نکرده است.
شــیما افشــاری در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه با توجه به تحوالت عظیم ارتباطی که این 
روزها شــاهد آن هستیم، دنیا به دهکده کوچک 
جهانی تبدیل شده اســت، اظهار کرد: توجه و 
ارزش گذاری به امــور فرهنگی، از موضوعات 
مهمی است که هر چه به جلو حرکت کنیم، بیشتر 

به اهمیت این موضوع پی خواهیم برد.
وی با تاکید بر اینکه امروز نیاز است که در عرصه 
فرهنگــی کارهای فاخر انجــام داده و گام های 
موثری در این زمینــه برداریم، ادامه داد: متولیان 
امر به ویژه نمایندگان مجلس و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان باید نسبت به افزایش 

بودجه های فرهنگی اقدام کنند.

این عضو شورای اسالمی شهر ابهر با بیان اینکه 
نباید فقط از ارگانی به نام شهرداری توقع انجام 
کارهای فرهنگی در سطح شــهر داشته باشیم، 
اظهار کــرد: امروز به عینه شــاهد این موضوع 
هســتیم که بیش از 80 درصد مشکالتی که در 
شهرهای مختلف اســتان با آن دست به گریبان 

هستیم، ریشه فرهنگی دارد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم 
در حوزه فرهنگ، به نبود فرهنگ سرا در برخی 
از شهرهای استان، از جمله صائین قلعه و هیدج 
برمی گردد، بیان کرد: در برخی از فرهنگ سراها 
و اماکن فرهنگی نیز مناسب ســازی الزم برای 
حضور همه اقشــار به ویژه افــرادی که دارای 
معلولیت هستند، انجام نشده است؛ در حالی که 
معتقدیم موضوع فرهنگ متعلق به همه اقشــار 
جامعه بوده و همه باید از زیرساخت هایی که در 

این زمینه ایجاد شده است، استفاده کنند.
افشــاری در ادامه با یــادآوری اینکه ابهر جزو 
شــهرهایی است که در حدود 22 ماه است هیچ 
بودجه فرهنگی به آن اختصاص پیدا نکرده است، 
متذکر شد: این بدان معنی است که اگر ما برای 
انجام امور فرهنگــی از اعتقاد و انگیزه الزم نیز 
برخوردار باشیم، قادر نخواهیم بود به دلیل نبود 

بودجه کافی در این زمینه، کاری از پیش ببریم.
این مسوول یکی از انتظارات مردم شهرستان ها 
از متولیان فرهنگی استان را برگزاری جشنواره ها 
به میزبانی این مناطق عنوان و خاطرنشــان کرد: 
این موضوع باعث خواهد شد تا کمبود بودجه 
فرهنگی و برگزار نشدن برنامه ها در این عرصه 
به نوعی جبران شــده و فعــاالن این حوزه در 
شهرســتان ها نیز بتوانند سهمی در برگزاری این 

جشنواره ها داشته باشند.

 مدیرگروه بهداشت محیط استان زنجان 
گفت: با اقدامات انجام شده 2 هزار و 100 سفیر 
و همیار ســالمت در مناطق شهری و روستایی 
این اســتان در امر پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا فعالیت می کنند که در این ارتباط 164 تیم 
بهداشــتی اعم از کارشناسان بهداشت محیط و 

حرفه ای نظارت های الزم را انجام می دهند.
جلیل نصیری در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا 
با اشــاره به اینکه بخش عمده ای از سفیران و 
همیاران ســالمت در روستاها فعالیت می کنند، 
افــزود: پیش از این و با توجه به شــیوع کرونا 
به دلیل  وجود روســتاهای زیاد در استان امکان 
سرکشــی و نظارت های جدی وجود نداشت 
که بر این پایه نسبت به تشکیل سفیران سالمت 

مبادرت شد.
وی اضافه کرد: بر این پایه ســفیران و همیاران 
ســالمت که از اهالی خود روستا هستند، طبق 
ضوابط  اعالم شــده بر اجــرای پروتکل های 
بهداشــتی اعم از برگزاری آیین های عروسی و 
عزا نظارت می کنند و در صورت بروز تخلفات 
این موارد به کارشناسان بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی ارجاع داده شده و موارد بررسی قرار می 

گیرد.
این مســوول ادامه داد: طبق پروتکل های اعالم 
شــده برگزاری هر نوع آییــن آیینی و مذهبی 
درمناطق شــهری و روستایی  ممنوع بوده و در 
صورت مشاهده تجمعات با هر عنوان گزارش ها 

به مرکز بهداشت ارسال می شود و سپس موارد 
در اسرع وقت به دقت مورد برسی قرار می گیرد.
وی  اظهار داشــت: هر چند در ماه های گذشته 
و با همه گیری کرونا مشکالتی در اجرای بهینه 
فعالیت سفیران همیاران سالمت دراستان وجود 
داشت، اما اکنون این مهم و با سازوکارهای پیش 
بینی شــده شــکل نظام مندتری به خود گرفته 
اســت، نظارت جدی و دقیق در این باره اعمال 

و مدیریت بهتری انجام می شود.
مدیرگروه بهداشت محیط استان زنجان ادامه داد: 
ســفیران و همیاران سالمت در روستاها موظف 
هستند طبق چک لیســت به 11 پرسش مطرح 
شــده در باره ویروس کرونا بــه ویژه رعایت 
پروتکل های بهداشــتی پاسخ دهند و از طرفی 
بیماریابی هوشمند »شناســایی بیماران و اعالم 
گزارش از سوی مردم« و انجام تست های سریع 
نیز می تواند به پیشــبرد برنامه ها کمک بسزایی 

کند.

نصیری افزود: ســفیران  و همیاران سالمت در 
مناطق شهری نیز کمک حال کارشناسان بهداشت 
محیط بوده که در این راستا بسیجیان  و نیروهای 
هــالل احمر نیز با توجه به برنامه  و مکان های 
هدف تعیین شده نظارت  می کنند که در صورت 
ثبت تخلفاتی این مهم از سوی دست اندرکاران 
امور بهداشتی زنجام مورد رسیدگی قرار می گیرد
وی، اجــرای طــرح جامع مدیریت هوشــمند 

محدودیت های کرونایــی را در کاهش گردش 
ویروس در استان بسیار مفید و تاثیرگذار عنوان 
کرد و گفت: اعمال محدودیت های آمد و شد در 
مناطق دارای وضعیت کرونایی مختلف توانست 
به کاهش ابتال، بستری و مرگ و میرهای ناشی از 

این ویروس خطرناک منتهی شود.
نصیری با بیان اینکه مبتنی بر برنامه ریزی ها، خود 
اظهاری کرونایی نیز از سوی افراد تعیین شده در 
هر سازمان و  ارگانی بصورت روزانه انجام می 
گیرد، خاطرنشان کرد: در این راستا افراد موظف 
هستند در مدت تعیین شــده چگونگی اجرای 
پروتکل های بهداشتی کرونایی را طبق ضوابط 

به مرکز بهداشت استان اعالم کنند.
 مدیرگروه بهداشت محیط استان زنجان مهمترین 
اهداف اجرای طرح جامع مدیریت هوشــمند 
محدودیت هــای کرونایی را قطع زنجیره انتقال 
بیمــاری، کاهش آمــد و شــدهای غیرضرور، 
مدیریت تجمعات به واســطه همکاری مردم و 
اعمــال محدودیت های هدفمند و پویا با توجه 

به روند بیماری ذکر کرد.
وی خاطرنشــان کرد: این طرح تا  اتمام شیوع 
بیماری ادامــه دارد و از طرفی فرهنگ افزایش 
فاصله گــذاری اجتماعی و نظــارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشــتی تنها وظیفه بهداشت و 
دانشــگاه علوم پزشکی استان نیست، بلکه همه 
دستگاه های متولی امر و مردم نیز باید همکاری 

الزم را داشته باشند.

ابهر؛ شهری که بودجه فرهنگی ندارد ۲ هزارو ۱۰۰ سفیر و همیار سالمت 
در استان زنجان فعالیت می کنند

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شرکت ســرمایه گذاری و توسعه صنایع الســتیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه 
خریداری نماید.

۱. ورق گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر به ابعاد ۱*2 متر ۹8 برگ
2. ورق رنگی ذوزنقه ای به ضخامت 0/5 میلیمتر 3.000 مترمربع

3. قوطی 4*8 سانتیمتر به ضخامت 2 میلیمتر سبک ۱680 متر
4. قوطی 6*4 سانتیمتر به ضخامت 2 میلیمتر سبک ۱260 متر

5. قوطی ۱6*۱6 سانتیمتر به ضخامت 4 میلیمتر سنگین ۱44 متر
6. قوطی ۹*۹ سانتیمتر به ضخامت 2 میلیمتر سبک  702 متر

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه )واحد حراست( 
به نشانی زنجان، کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران، اول جاده طارم، مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در تهران 

خیابان شهید بهشتی روبه روی پمپ بنزین خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/10/18 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/10/20 )راس ساعت 10:30 صبح(

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

2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب 
اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

5. حضور شرکت کنندگان در مناقصه در روز بازگشایی پاکت ها الزامی می باشد.

آگهی مناقصه
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رییس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

دومین واکسن ایرانی کرونا در انتظار تست انسانی
 انتشار قرارداد »کواکس« در حیطه وظایف غذا و دارو نیست

 رییس ســازمان غذا و دارو در پاسخ به 
پرسشی درباره دلیل منتشر نشدن قرارداد کواکس 
گفت: مسووالن در صورت صالحدید متن این 
قرارداد را منتشر می کنند و انتشار این قرارداد در 

حیطه مسوولیت سازمان غذا و دارو نیست.
به گزارش فارس، محمدرضا شانه ســاز رییس 
ســازمان غذا و دارو در نشســت خبری آنالین 
گفت: در زمنیــه تامین واکســن بانک مرکزی 
اعالم کرده است که در زمینه ارز مشکلی وجود 
ندارد و وزارت امور خارجه نیز در حال رایزنی 
تدارکات الزم است، هنوز فازهای نهایی در بیشتر 
شرکت های تولید کننده واکسن انجام نشده است 
و هنوز این شــرکت ها نتوانستند استانداردهای 
بین المللی را دریافت کنند و سفره آماده ای پهن 

نیست که کسی بتواند آن را دریافت کند.
وی ادامــه داد: انواع خوراکی داروی سلســپت 
در کشــور تولید می شــود و برخی پزشکان نیز 
داروهای خارجــی را تجویز می کننــد و دلیل 
کمبود برخی از ایــن داروها موضوع کمبود ارز 
است که در صورت تامین ارز به وفور در اختیار 

بیماران قرار خواهد گرفت.
شانه ساز اظهار داشت: برای یک بار دیگر رفتار 
زشت مدعیات حقوق بشر را برای تامین واکسن 
آنفلوانــزا را تجربه کردیم، هزینه 14 میلیون دوز 
به ســختی تامین شد و به خارج از کشور ارسال 
شد اما شوربختانه 2 میلیون عدد دریافت کردیم 
و همه گروه های حساس واکسن دریافت کردند 
اما به دلیل کارشــکنی ها نتوانســتیم مابقی آن را 
دریافت کنیم، قرار شــد یونیســفت 800 هزار 
واکسن تامین کند و تا آبان در اختیار ما قرار گیرد 
اما حاال که زمان طالیی آن گذشته از کره جنوبی 

حمل شده و در حال ارسال به کشور است.
وی بــا عنوان این مطلب که هــم اکنون تمامی 
داروهای مورد نیاز بیمــاران کرونایی در داخل 
تولید می شــود، گفت: خوشــبختانه مشکلی در 
تأمیــن داروهای بیماران کووید 1۹ در کشــور 
وجود ندارد. هر دارویی که در زمینه بهبود کرونا 
وارد بازار دارویی جهان می شود، در کمتر از دو 
ماه تولید آن در کشــور صورت می گیرد و حتی 

زمینه صادرات آنها نیز فراهم می شود.
وی در ادامه با اشاره به روند نزولی واردات دارو 

به کشور، گفت: توانمندی صنعت دارویی کشور 
باعث شــد تا روند واردات دارو به لحاظ ریالی 
از 30 درصد در ســال ۹۷، به 22 درصد در سال 
۹8 برسد و امروز این عدد به کمتر از 15 درصد 
کاهش یافته اســت. در حوزه غذا نیز توانســته 
ایــم فرایند صدور پروانه تولید را به کمتر از 24 

ساعت برسانیم.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که صورت گرفته 
اســت، از 1500 پروانه تولید محصوالت غذایی 
که تا 6 ماه قبل در نوبت مجوز بودند، این تعداد 
به صفر رســیده است. در زمینه تأمین تجهیزات 
پزشکی نیز به رغم همه محدودیت ها و تحریم ها، 

توانسته ایم نیازهای خودمان را تأمین کنیم.
وی بــا عنوان این مطلب که در روزهای اول که 
درگیر کرونا شده بودیم ظرفیت تولید ماسک در 
کشور روزانه بین 120 تا 150 هزار عدد بود که 
امروز این میزان به روزانه 35 میلیون عدد ماسک 
رسیده است، افزود: سیاست ما در آن روزها ابتدا 
کمیت و بعد قیمت ماســک بود، اما بعد از گذر 
از بحران کمبود ماسک، ارتقا کیفیت محصوالت 

تولیدی را مورد توجه قرار دادیم.
شــانه ســاز گفت: در زمینــه انســولین نیز با 
تالش هایــی که صــورت گرفته اســت، امروز 
توانســته ایم دو میلیون عدد انسولین وارد بازار 

دارویی کشور کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق معکوس 
دارو گفت: درحال حاضر به دلیل تفاوت قیمت 
ایران به نســبت خارج از کشور شاهد تخلفاتی 
هســتیم اما این موضوع توسط نیروهای انتظامی 
و امنیتــی درحال پیگیری اســت و این داروها 
از طریق ســامانه تیتک قابل ردیابی هســتند و 
مشــخص می شود که منشــا خروج دارو از چه 
مرحله ای بوده اســت و از مردم تقاضا داریم در 
صورت مصرف داروی وارداتی به کد شناســه 
یکتا توجه داشته باشند و از اصلت دارو اطمینان 

یابند.
رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در زمینه دارو 
و تجهیزات پزشــکی برخی ژست بشردوستانه 
می گیرند و در مقابل همه مردم دنیا اعالم می کنند 
که دارو تحریم نیست و گفتن این دروغ ها از این 

جنایتکاران بعید نیســت، علی رغم تحریم ها ما 
دست روی دست نگذاشته ایم و ظرفیت تولیدی 
افزایش یافته است و درحال تالش برای واردات 
داروهــای بیماران خاص هســتیم. چین و هند 
بزرگترین تولیدکنندگان مواد اولیه داروهای دنیا 
هســتند و برای انتقال ارز به این کشورها نیز با 
مشــکالتی مواجهیم و بانک های چینی و هندی 
مورد شقاوت و تحریم های آمریکا قرار می گیرند 
اگر مشــکالت ارزی توســط بانک مرکزی حل 
شــود مشــکلی در زمینه تامین مواد اولیه دارو 

نخواهیم داشت.
شانه ســاز در باره وضعیت تولید واکسن کرونا 
نیز گفت: در زمینه واکســن کرونا چند شرکت 
تولیدکننــده داخلی داریم که روی واکســن کار 
می کنند. یکی از تولیدکنندگان مان فاز اول مطالعه 
انســانی را شــروع کردند و تولید کننده دیگری 
به ســرعت در حال تکمیل مدارک هستند تا فاز 
انسانی را آغاز کنند. البته وزیر بهداشت موضوع  
مربوط به واکســن را پیگیری و اطالع رســانی 
می کننــد تا مردم خاطرشــان از بابت توانمندی 

کافی برای تولید واکسن در کشور جمع باشد و 
تحریم ها در این زمینه عمال بی اثر است.

وی افــزود: بیماران نادر تعداد کمی هســتند و 
تولید آنها توجیه اقتصادی ندارد، ما باید داروی 
این افــراد را تامین کنیم و تامیــن کنندگان این 
داروها کم هستند و قیمت آنها بسیار گران تمام 
می شــود و برخی شرکت های دانش بنیان ما این 
داروها را بــا قیمت پایین تولید کردند اما برخی 
از آنها فقط در آمریــکا وجود دارد و با زحمت 
بســیار باید این اقالم را تهیــه کنیم، هرکس در 
شــبکه مختلف اعالم می کند کــه دارو تحریم 
نیســت دروغ می گویند و آنهــا روی ممنوعیت 
ارســال دارو به ایران تمرکز کرده اند هرچند ما 
همه داروهای کرونا را در کشور تولید کردیم که 
این موضوع نشان دهنده توانمندی داخلی است.
شانه ســاز تصریــح کــرد: کمپانی هــای بزرگ 
عالقه مند به همکاری با ما هســتند و بسیاری از 
آنها داروهای مورد نیاز را به ما می رســانند و در 
بدترین شــایط تحریم یک دالر از آنها در ایران 
گم نشده است و پول آنها به موقع به آنها رسیده 
اســت و این موضوع باعث جلــب اعتماد آنها 
شده اســت. برای داروهای کمیاب نیز فراخوان 
گذاشته ایم و امیدواریم این داروها نیز در کشور 

تولید شود.
وی گفت: یکی از مشــکالت جوامــع در باره 
بیماری سرطان ســبک زندگی ناسالم است و تا 
شــش سال قبل بخش اعظم داروهای ضد سران 
را وارد می کردیم و امروز سه کارخانه تخصصی 
داروهــای ضــد ســرطان را تولیــد می کنند و 
داروهای جدیدتر نیز وارد می شوند. خوشبختانه 
ماده اولیه در کشــور تولید می شود و شیوه تولید 
و محافظت از آنها بســیار خاص است و بیشتر 
این داروها خطوط پیشرفته و گران قیمتی دارند 
و سرعت رشــد تولید آنها پایین تر است اما در 
چندسال گذشته این داروها با کیفیت خوبی در 

کشور تولید می شود.
شانه ســاز در پاســخ به پرسشــی درباره دلیل 
منتشر نشــدن قرارداد کواکس افزود: مسووالن 
در صورت صالحدید متن این قراداد را منتشــر 
می کنند و انتشار این قرارداد در حیطه مسوولیت 

سازمان غذا و دارو نیست.

توضیحات معاون 
دفتر رییس جمهوری 

درباره فرایند تهیه واکسن
 معــاون دفتر رییس جمهوری با ارائه 
توضیحاتی درباره فرایند تهیه واکسن خاطر 
نشان کرد: دیروز رییس جمهوری رسما اعالم 
کرد که با خرید واکســن در هفته  های آینده 
از شرکت  های مختلف، واکسیناسیون بر پایه 
اولویت  بندی و جدول آماده شــده از جامعه 
هدف در کشــور با اولویــت کادر درمانی و 

سالمندان آغاز می شود.
به گــزارش ایســنا، علیرضا معــزی معاون 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهوری 

در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
»ششم دی ماه، هم روحانی و هم جهانگیری 
بر واردات هرچه سریع تر واکسن و همچنین 
شــفافیت در توزیع آن تأکیده کــرده بودند. 
رییس جمهــور از لــزوم اعــالم اولویت ها، 
دستورالعمل ها و همچنین گزارش دهی شفاف 
و دقیق وزرات بهداشت از کسانی که واکسن 

را دریافت خواهند کرد، سخن گفته بود.
معاون اول هم به روشنی اعالم کرد اگر بتوانیم 
یک روز زودتر از هر جای دنیا واکسن معتبر 
وارد کنیــم، یک لحظه هــم درنگ نخواهیم 
کرد. جهانگیری بــه صراحت گفت که هیچ 
مقام دولتی و خانواده اش حق ندارد خارج از 

دستورالعمل ها به واکسن دسترسی پیدا کند.
دولت در موضوع واکسن، نه در تله ی توهم 
توطئه نسبت به واکسن خارجی گرفتار شده 
و نه به خودتحقیری نسبت به واکسن داخلی 
مجال داده است. در این تنگنای تحریم، تنها 
و تنها یک دغدغه وجود دارد، تأمین سالمت 

شهروندان.
دیروز رییس جمهور روحانی رســما اعالم 
کرد که با خرید واکســن در هفته  های آینده 
از شرکت  های مختلف، واکسیناسیون بر پایه 
اولویت  بندی و جدول آماده شــده از جامعه 
هدف در کشــور با اولویــت کادر درمانی و 

سالمندان آغاز می شود.«

یک مقام ارشد سازمان 
جهانی بهداشت: سال 
سختی در پیش داریم

 یکی از مقامات ارشد سازمان جهانی 
بهداشت )WHO( گفت: با وجود آغاز توزیع 
واکسن کروناویروس شــرایط سختی را در 

سال 2021 میالدی خواهیم داشت.
به گــزارش ایســنا، »ماریــا وان کرخوف« 
سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس 
سازمان جهانی بهداشت در اظهاراتی گفت: 
تصور می کنم ســال سختی پیش رو خواهد 
بود و باید صبر و حوصله داشته باشیم و مسیر 

خود را حفظ کنیم.
وی افزود: ماههای اول سال دشوار خواهد بود 
زیرا در بسیاری از کشورها مردم به سفارش 
های ماندن در خانه در تعطیالت سال نو توجه 

نداشته اند.
سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس 
ســازمان جهانی بهداشــت تاکید کرد: رفتار 
مردم در تعطیالت کریسمس و سال نو سه ماه 
نخست سال 2021 را سخت تر خواهد کرد و 
موجب افزایش انتقال بیماری، بستری شدن در 

بیمارستان و مرگ بیماران خواهد شد.
به گفته وی، واکســن راه حل سریع مقابله با 

کروناویروس نیست.
وی گفت: فکر می کنم روند توزیع واکســن 
ناامیدکننده و کند است. شش ماه نخست سال 
برای مردم دردناک خواهد بود زیرا آنان فقط 
به دنبال این هستند که کار واکسیناسیون انجام 
شود و ما نیاز داریم که مردم صبر داشته باشند 

تا این کار انجام شود.
وان کرخوف خاطرنشــان کرد که مردم هنوز 
هم باید از ماســک استفاده کنند، فاصله های 
اجتماعی را رعایت و از حضور در جمعیت 

نیز خودداری کنند.
وی گفــت: در حالیکه برخی از کشــورها 
در آمریکا و اروپا شــاهد افزایش موارد ابتال 
هستند در استرالیا، نیوزیلند و برخی دیگر از 
کشورهای آســیایی و آفریقایی شاهد کنترل 
شیوع ویروس هستیم. کشورهایی بوده اند که 
این ویروس را بدون واکسیناسیون به زانو در 

آورده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان 
ان، سرپرست فنی برنامه مقابله با کروناویروس 
ســازمان جهانی بهداشــت تاکید کرد: این 
کشورها در انجام تست کروناویروس، قرنطینه 
بیماران، شناسایی افرادی که با آنان در تماس 
بوده اند و تشویق افراد به دورکاری و خرید 

آنالین موفق تر بوده اند.

خبــر

 رییس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی 
مدیریت بیماری کرونــا با تاکید بر اینکه نباید 
نســبت به بیماری عادی انگاری شود، گفت: 
محدودیت ها تا ریشــه کن شدن بیماری ادامه 

می یابد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
»حســین ذوالفقاری« روز دوشنبه در نشست 
کمیته که بــا حضور ایــرج حریرچی معاون 
کل وزارت بهداشــت، علیرضا رییسی معاون 
بهداشــتی وزارت بهداشت، اســتاندار تهران 
و نماینــدگان دســتگاه های ذی ربط در محل 
وزارت کشــور برگزار شد با اشــاره به اینکه 

توفیقات به دســت آمده در مبــارزه با کرونا 
در ماه هــای گذشــته با همدلــی و هماهنگی 
دســتگاه های اجرایی ذی ربط و البته همکاری 
و همراهی مردم به دســت آمده است؛ تصریح 
کرد: باید از فرصت امروز برای مدیریت موثرتر 
بیماری کرونا نهایت استفاده را داشته باشیم و 
اجازه ندهیم در اثر اهمال کاری بیماری دوباره 

در کشور شیوع و اوج گیرد.
معاون وزیر کشور خاطرنشــان کرد: امروز با 
همکاری مردم از روزانــه 400 فوتی و باالی 
10 هزار بستری به رقمی در حدود 100 فوتی 
و بستری بســیار پایین رسیدیم و این موفقیت 

را باید تا مهار و ریشــه کن شدن کامل بیماری 
استمرار دهیم.

رییس کمیته امنیتی و انتظامی مدیریت بیماری 
کرونا با اشــاره به وضعیت شــهرهای کشور 
به لحــاظ قرمــز، زرد و نارنجــی هم گفت: 
خوشــبختانه امروز شــهرهای نارنجی هم در 
حال تبدیل شــدن به شهرهای زرد است و در 
صورت رعایت کامل طرح جامع هوشــمند به 
زودی شــاهد تغییر وضعیت شــهرها خواهیم 

بود.
وی گفت: طبق آخرین آمارها 401 شهر کشور 
در وضعیت زرد و 43 شــهر هم در شــرایط 

نارنجی قرار دارد که سیاست قرارگاه عملیاتی 
مقابله با کرونا تبدیل شــهرهای نارنجی به زرد 

و زرد و به سفید است.
ذوالفقاری تصریح کرد: تجربه به ما نشان داده 
که موفقیت با همدلی و هم افزایی ظرفیت ها به 
دســت می آید و مهم تر از همه اینکه نباید در 

جامعه عادی انگاری پیش آید.  
وی یادآور شد: امروز یکی از نگرانی ها همین 
حــس عادی انگاری اســت و شــیوع دوباره 

بیماری با کاهش محدودیت هاست.
معــاون امنیتی وزیر کشــور اظهــار کرد: باید 
رویکردی تعادلی در پیش گرفته شود و همان 

طور که از اســم طرح مشخص است که جنبه 
هوشــمند دارد باید متناســب با واقعیت ها و 

ظرفیت های کشور، طرح به روز رسانی شود.
رییس کمیته امنیتی و انتظامی مدیریت بیماری 
کرونا با بیان اینکه باید تا همه گیر شدن واکسن 
محدودیت ها به شکل هوشمند در کشور ادامه 
یابد، گفت: امروز مساله تهیه واکسن به اولویت 
برنامه ســتاد ملی مقابله با کرونا تبدیل شــده 
اســت و البته باید با به کارگیری مکانیسم های 
هوشــمند محدودیت ها این امــکان را فراهم 
سازیم که تا قبل از رسیدن واکسن، بیماری در 

کشور به مرحله مهار برسد.

ذوالفقاری: محدودیت ها تا ریشه کن شدن کرونا ادامه می یابد

 وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: تامین واکسن را از سه مسیر دنبال می کنیم 
که یکی ساخت داخل است و معتقدیم باید همه 
انرژی را روی تولید داخل بگذاریم که با پنج پلت 
فرم دنیا کار را آغاز کرده و ســه مورد را داریم به 
نتیجه می رســانیم و تردید نداریــم تا بهار آینده 

واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود.
»ســعید نمکی« اظهار کرد: در روزهای نخســت 
شــیوع کرونا و در اوج تحریم های ظالمانه)که بر 
هیچ قومی به جز ما تاکنون اعمال نشده( به شدت 
ما و مردممان مظلوم واقع شدیم و شرح این مسائل 

را برای وقت دیگری می گذارم.
وی افزود: در این شــرایط ســخت عزیزان ما در 
بسیج، سپاه و ارتش ما را تنها نگذاشتند و به کمک 
مــا آمدند که دلگرمی زیادی بود و همه در صحنه 
بودند و هستند و عزت جمهوری اسالمی در همین 
وفاق، همدلی و مشــارکت در کنار هم اســت که 

حفظ شده است.
نمکی تصریح کرد: آســیبی که اقتصاد ما در کرونا 
دید به مراتب کمتر از آســیبی بــود که خیلی از 
کشورهای مقتدر دنیا دیدند، زیرا ما پروتکل نوشتیم 
که چگونه اقتصاد و معیشت را در کرونا و کسری 

ها مدیریت کنیم.
وزیر بهداشت بیان کرد: بُرد در کرونا و مدیریت آن 
برد جمهوری اسالمی و عزت ملی است و برد یک 
وزارتخانه نیست و شکست در کرونا شکست همه 
اســت که هیچ کس این روز را برای ایران اسالمی 

نخواهد دید.

وی با اشــاره به کارشــکنی ها در واردات برخی 
تجهیزات به ایران گفت: ما با شــیوه بســیجی و 
برگرفتــه از دفاع مقدس بــه گونه ای وضعیت را 
مدیریت کردیم که سنگر آماده بود و با دست بسته 
در اقیانوس بال شــنا کردیم و توسط فرزندان این 

ملت عزت و حماسه خلق شد.
نمکی با اشــاره به عظمت ایثارگران، جانبازان و 
خانواده های شــهدا اظهار کرد: پاســداری از این 
عزت و عظمت پاسداری ارجمندی است و ما به 
روح بلند سردار سلیمانی که فرزند جهان اسالم و 
تشــیع بود درود می فرستیم که بزرگ ترین کاری 
که حاج قاسم کرد، صحنه جنگی که فقط برای ما 
طراحی شده بود را در 1000 کیلومتر آن طرف تر 
مهــار کرد تا کوچک ترین گزندی به این مملکت 

وارد نشود.
وی تصریح کرد: شاید قرن ها بگذرد تا پدیده ای 
مانند حاج قاسم سلیمانی داشته باشیم، شخصیتی 

که مجموعه ای از ویژگی ها ایشان را ساخت.
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه ما سرداران و 
قهرمانانی در سراسر کشور در مقابله با کرونا داریم، 
گفت: علی رغم تحریم ها و با توجه به اینکه هنوز 
مقدار قابل توجهــی از یک میلیارد یورو که برای 
مقابله با کرونا اختصاص یافتــه را نگرفته ایم، با 
پیش بینی دنیا باید روزانه 1200 مرگ کرونایی می 

داشتیم که اکنون داریم به دو رقمی می رسیم.
وی اظهار کرد: توکل به خداوند، رهبری متفاوت 
از جهان و نقشی که مقام معظم رهبری در هدایت، 
حمایت و در رعایت داشتند، موجب شد ایران در 

عرصــه بین المللی و در اوج تحریم ظالمانه ده به 
یک از دنیا جلو بیفتد.

نمکی تصریــح کرد: در امریکا دیوانــه ای به نام 
ترامپ به هیچ پروتکلی پایبند نیســت و نتیجه آن 
را در خیز مردمی بیماری می بینیم. اما مقام معظم 
رهبری به شدت مسائل را رعایت و از ما حمایت 
کردند. وی بیان کرد: مسئله موثر دیگر در مدیریت 
کرونا در کشور صمیمیت و همدلی همه مسووالن 
و نهادها بود که این وفاق، شاه بیت پیروزی است و 
در هیچ جای دنیا این وضع را نداریم و این برگرفته 
از وفاقی اســت که در دوران دفاع مقدس شــکل 

گرفت.
وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه نکته دیگر در 
مدیریت کرونا مسیری بود که ما رفتیم، گفت: یک 
فاز سنگرآرائی برای یورش اولیه و فاز دوم حمله 
به ویروس را طراحی کردیم و توانستیم مرگ ها را 

به کمتر از 40 در روز در مدت کوتاهی برسانیم.
وی اظهــار کرد: 50 روزه از واردکننده ماســک و 
لباس محافظ به تولیدکننــده و صادرکننده تبدیل 
شدیم و 2500 تخت ICU در کشور اضافه کردیم 
و امروز صادرکننده ونتیالتور هســتیم که به جز با 
شیوه جهادی نمی شد مملکت را اداره کرد و امروز 
در نقطه خوبی از مدیریت ایستاده ایم و همدلی و 
وفاق، عنایت پروردگار و حمایت های مقام معظم 
رهبری و حمایت های دولت و ســتاد ملی کرونا 

جواب داد.
نمکی تاکید کرد: من همواره نگرانم که باز با عادی 
انگاری اوضاع به ســیاه چاله ای که در اردیبهشت 

ماه داشتیم برگردیم بنابراین سفارش می کنم سرمایه 
اجتماعی که شکل گرفته را تضعیف نکنیم و یکی 
از سرمایه ها همدلی و وفاق است و می تواند برای 
همه مصیبت های آینده نظام حفظ شود و نه فقط 

برای کرونا.
وی تصریح کرد: از همکاران درخواست دارم تست 
ها را افزایش بدهند. خانه به خانه مثبت های نهفته باید 
پیدا شوند و زمانی می توانیم حرف محکم بزنیم که 

ادعا کنیم یک مورد بدون عالمت در منطقه نیست.
وزیر بهداشت با اشاره به این که تست، بزرگ ترین 
راهکار مبارزه با ویروس اســت، گفت: درمانگاه 
های 16 ساعته را به هیچ وجه تعطیل نکنید و مردم 
باید به نزدیک ترین محل دسترسی داشته باشند و 
حتما دارو و تست رایگان به عنوان مشوق اصلی 

جذب مریض باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش درباره واکسن 
کرونــا اظهار کرد: هرکس فکر کند واکســن تنها 
عــالج بیماری اســت حرف عالمانــه ای نزده و 
واکسن کووید 1۹ مســائل خاص خود را دارد و 
با واکسن فلج اطفال و سرخک کامال فرق می کند 
و نمی دانیم چه خواهد کرد و چقدر و چند وقت 
ایمنی می دهد و دبیرکل سازمان بهداشت جهانی 

نیز چنین جوابی می دهد.
نمکی تصریح کــرد: گرچه امیدهایــی در ورود 
واکسن به کشــور داریم اما باید بدانیم با واکسن 
هم نمی شــود به مردم دنیا گفت از شر ویروس 
خالص شدیم و باید بپذیریم این ویروس میهمان 
مستمرتری اســت. وزیر بهداشت بیان کرد: تامین 

واکســن را از سه مســیر دنبال می کنیم که یکی 
ساخت داخل است و معتقدیم باید همه انرژی را 
روی تولید داخل بگذاریم که با پنج پلت فرم دنیا 
کار را آغاز کرده و ســه مورد را داریم به نتیجه می 
رســانیم و تردید نداریم تا بهار آینده واکسن ساز 

معتبر دنیا خواهیم بود.
وی اظهار کرد: راه دوم کار مشترک با کشور دیگری 
اســت و راه سوم خریدن واکسن برای گروه های 
هدف نیازمند واکسن است که تامین ارز شده و کار 

را پیش می بریم.
نمکی تصریح کرد: عزیزان بدانند واکسن را از منبع 
غیرمطمئن نمی آوریم و تا زمانی از منبع اطمینان پیدا 

نکنیم واکسن نمی خریم.
وی بیان کرد: هم اکنون خرید واکســن را از منابع 
بســیار مطمئن دنبال می کنیم و نگذاشــتیم مانند 
ترکیه و امارات ملت مورد آزمایش قرار بگیرند و 

نخواهیم گذاشت.
وزیر بهداشت گفت: در آینده نزدیک تزریق واکسن 
را آغاز می کنیم و تولید واکسن داخلی در آینده نه 

چندان دور عملی خواهد شد.
وی در ادامه درباره اســتخدام پرستاران بیان کرد: 
امســال اولین سالی اســت که 52 هزار نفر مجوز 
استخدام گرفتیم تا 20 هزار پرستار و بقیه نیازمندی 
های دیگر را تامین کنیم و درخواست داریم استان 
کمبودها را در نیروهای بهداشتی مرور کند و باید 
حتما شبکه بهداشتی درمانی را تکمیل کنیم و آنچه 
برای زیرساخت نیاز داریم اعالم کنند که خودم را 

مکلف به تکمیل آن می دانم.

وزیر بهداشت: تا بهار آینده واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود
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انتقاد صریح رییس اتاق بازرگانی ایران:
چرا از بزرگترین پیمان 

تجارت آزاد جهان جا ماندیم؟
 رییس اتاق بازرگانی ایران می گوید که 
جا ماندن ایران از توافقات بین المللی تجارت 
آزاد در نقاط مختلــف جهان، می تواند برای 

کشور گران تمام شود.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی با اشاره 
به بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان که چند 
هفته قبل میان 15 کشور در آسیا و اقیانوسیه به 
امضا رسید، اظهار کرد: این توافق از نظر تعداد 
کشورهای حاضر در آن و وسعت جغرافیایی 
و جمعیتی که در بر می گیرد  در نوع خود بی 
نظیر بود و در حالی که می شــد نام ایران نیز 
در این فهرست جای بگیرد، شوربختانه ما این 

فرصت طالیی را از دست دادیم.
وی با اشــاره به حضور کشــورهایی در این 
توافــق که تا پیــش از ایــن، در رقابت های 
اقتصادی گسترده با یکدیگر قرار داشتند، بیان 
کرد: در این توافق برای نخستین بار تجارتی 
آزاد میان چین و دو کشــور مهم ژاپن و کره 
جنوبی به امضا رسیده اســت. این در حالی 
اســت که امروز چین، رقیب اصلی آمریکا و 
ژاپن و کره، متحدان این کشور در شرق آسیا به 
شمار می روند. این توافق اما نشان می دهد که 
فراتر از دیدگاه های سیاسی، این کشورها برای 
دستیابی به منافع ملی خود، حاضر به اقدامات 

گسترده هستند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، توافق هایی 
که برای تجارت آزاد بسته می شود، راه را برای 
صادرات و واردات با سرعت بیشتر باز می کند 
و برای کشــوری مانند ایران که قصد حضور 
در بازارهــای بین المللی دارد اهمیت فروانی 
خواهد داشــت اما عدم حضور ایران چه در 
این توافق و چه در توافق های مشــابه، باعث 

می شود انزوای اقتصادی کشور تشدید شود.
شافعی با اشاره به اولویت های کالن تعریف 
شده برای کشور در این حوزه، تصریح کرد: اگر 
ما قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را 
داریم، باید مقدمات الزم را برای چنین اقدامی 
فراهم کنیم اما شوربختانه نپیوستن به توافقات 
مهم ایــن چنینی که بخش مهمی از جمعیت 
و جغرافیای جهان در آن فعال هستند، کار را 

برای ما دشوارتر از قبل می کند.
به گفته وی، در کنار منافع مســتقیم تجارت 
آزاد، ورود به توافق های بین المللی در ساختار 
تصمیم گیری کشور و حرکت به سمت توسعه 
اقتصادی در حوزه های مختلف نیز بسیار مهم 
اســت و از این رو باید تصمیم گیران در این 

زمینه گام های جدی بردارند.

بازار مسکن 
تغییر جهت داده است

 یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه 
کاهش یک درصدی ماهانه قیمت مسکن شهر 
تهران در برابر افزایشــهای 10 درصدی قبل 
از آن عدد قابل توجهی محســوب نمی شود 
گفت:با این حال کاهش جزئی قیمت، نمادی 
از تغییر جهت بازار از افزایش لجام گسیخته به 

دوره ثبات نسبی است.
مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایسنا اظهار 
کرد: پس از ســه ســال افزایش مداوم قیمت 
مسکن و التهابات شدید بازار که منجر به 5.5 
برابر شدن قیمت شــد، گزارش آذرماه بانک 
مرکزی حاکی از کاهش 1.1 درصدی میانگین 

قیمت ها در آذر ماه نسبت به ماه قبل است.
وی افــزود:  اگــر چه این کاهــش در برابر 
افزایشــهای ماهانه بیــش از 10 درصد قابل 
مالحظه نیست اما نمادی از تغییر جهت بازار 
از افزایش لجام گسیخته به دوره ثبات نسبی 

است.
این کارشــناس بازار مسکن با اشاره به 2555 
فقره معامله مســکن در آذرماه 13۹۹ که افت 
۷4 درصدی را نســبت به ماه مشابه سال قبل 
نشان می دهد گفت: این به معنای رکود مطلق 
معامالت است. در یکی از مناطق تهران فقط 

1۹ معامله ثبت شده است.
روانشــادنیا تصریــح کرد: ســهم معامالت 
واحدهای نوســاز زیر 5 ســال از حدود 50 
درصد ســالهای پیش به 3۹ درصد رسیده و 
حدود 55 درصد معامــالت برای واحدهای 
زیر 80 متر بوده که نشانه های تضعیف قدرت 

خریدار در سالهای گذشته است.
وی با بیان اینکه در 12 منطقه از مناطق 22 گانه 
تهران فقط 30 درصد معامالت به ثبت رسیده 
گفت: این نمایه نیز حاکی از عدم توازن منطقه 
ای معامالت و بورس بودن مناطق محدودی 

از شهر است.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: به نوعی 
پیش بینی های آبان و آذر محقق شــده و به 
نظر می رسد قیمت ها وارد مرحله نوسانات 
کوچک و تثبیت و جا ماندن از تورم عمومی 
شده و حداقل تا شش ماه دیگر با چنین بازاری 

روبرو خواهیم بود.
روانشــادنیا اظهار امیدواری کرد با تســهیل 
فرایند صدور پروانه ســاختمان، بهبود فضای 
کسب و کار صنعت ساختمان، حمایت دولت 
و تغییر در رویکردهــا از کاهش بیش از این 
 ساخت و عرضه مسکن و التهاب بعدی بازار 

جلوگیری شود.

خبر

 درحالیکه سال هاست تعاونی ها به 
دلیل نبود نظارت درست و کافی به شکل 
گســترده تخلف می کنند، هیــچ اداره و 
سازمانی وظیفه نظارت را گردن نمی گیرد 

و از این موضوع سر باز می کنند.
به گزارش تسنیم، مسکن یکی از نیازهای 
اساســی هر فردی به شــمار می رود و 
همــواره دغدغه جوامــع مختلف بوده 
اســت. از مهم ترین اهــداف زندگی هر 
فردی می توان به تامین مسکن متناسب 
با شرایط زندگی اشاره کرد و طبق قانون 
اساســی کشــور هر خانواده ایرانی حق 
این را دارد که به مســکن متناسب خود 
دسترسی داشــته باشد. اما در این روزها 
نوســانات قیمت مسکن  و تورم جامعه 
سبب شده است افراد برای حفظ ارزش 
دارایی خود، سرمایه هایشان را در غالب 
خرید زمین، ملک، طال و یا ماشــین به 
روز نگهدارند کــه در نتیجه آن عده ای 
ســودجو که غالبا خود را مشاور امالک 
می نامند با عنوان واســطه گر وارد میدان 
شده و بر افزایش قیمت ها دامن می زنند، 
نهایتا این مسئله دست نیازمند واقعی به 
مســکن را کوتاه کرده و آن را تبدیل به 
کاالی لوکسی می کند که تنها قشر خاصی 

توانایی تامین آن را دارند.
در ســال های گذشته تعاونی هایی تحت 
عنوان تعاونی مســکن شــکل گرفته  و 
فعالیت می کننــد، طبیعتا نام تعاونی های 
مسکن برای مردم بسیار آشنا است و همه 
بر روال انجام کار آنها واقف هســتند اما 
شوربختانه به نظر می رسد در سایه نبود 
نظارت کافی و درســت بر مراحل انجام 
کار تعاونی هــا، به جای اینکه تعاونی بر 
پایه رسالت کاری خود عمل کند و اجرا 
کننده نقش خود در تامین مســکن افراد 
باشــد، تبدیل به دامی شــده است برای 
افراد ناآگاه و در بســتر همین تعاونی ها 
افراد بســیاری مال خود را از دست داده 

و یا به مقصود خود نرسیده اند.
بر پایه گفته کارشناســان، استان زنجان 
یکی از اســتان هایی اســت که فعالیت 
تعاونی های مسکن در آن اوضاع مطلوبی 
ندارد. طبق اساسنامه وظایف تعاونی های 
مســکن، وظیفه تهیه زمین و ســاخت 
مسکن، تهیه زمین با کاربری مناسب و از 
منابع مجاز و خرید واحدهای مسکونی 
آمــاده و یا نیمه کاره و تکمیل، فروش و 
یا اجاره آن ها به اعضا در حوزه وظایف 
تعاونی ها قرار دارد اما شوربختانه به نظر 
می رسد در استان زنجان روال انجام کار 

تعاونی هــا کامال متفاوت اســت و هیچ 
شباهتی به آنچه که باید، ندارد.

با این تفاسیر موضوعی که غالبا در حال 
رخ دادن است، خرید و فروش فیش های 
تعاونی هــا در بنگاه ها و خارج شــدن 
مالکیت آن ها از دایــره اعضای تعاونی 
است، به نحوی که زمین و یا واحدهای 
مســکونی تــا زمانی که مراحــل انجام 
کارشــان به پایان برســد بارها بین افراد 
به فروش می رســند و بعضا قیمت های 
چندین برابری پیــدا می کنند، درحالیکه 
این اقدام کامال غیرقانونــی بوده و منع 
قانونی دارد اما به واســطه پرسود بودن 
و عدم اطالع رســانی درســت به مردم 

طرفداران بسیاری هم پیدا کرده است.
با این حــال در بعضی مــوارد مردم به 
غیرقانونی بودن انجــام خرید و فروش 
آگاه اند اما رشــد قیمت و سود حاصل 
آن ها را مجاب به انجام چنین معامالتی 
می کنــد، به عالوه یکــی از راه هایی که 
زمینه دور زدن قانون و قانونی جلوه دادن 
این خرید و فروش ها را به وجود آورده 
اســت، فروش وکالتی است به این نحو 
که فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی به 
شکل قانونی وکالت ملک یا زمین را به 

خریدار می دهد و درواقع جرمی صورت 
نگرفته است.

از مضرات نبود نظارت درست همین بس 
که فیش هایی که از مالکیت اعضا خارج 
شده اند و قیمت های نجومی پیدا کرده اند، 
در بعضــی موارد حتــی وجود خارجی 
ندارند و مردمی که سرمایه زندگیشان و 
پس انداز خود را وارد این بستر کرده اند 
حتی بعد از شــکایت هم نمی توانند کار 
به جایی برند و انتظار بی پایان برای تعیین 
تکلیف تنها راه پیش روی آن هاست که 
نمونه آن اعتصاب ماه گذشته عده ای در 

مقابل استانداری زنجان است.
یکی از تعاونی های بدقول مسکن، تعاونی 
مســکن علوم پزشکی است که یک فرد 
حقیقی و از مدیران تعاونی بیش از یک 
هزار میلیارد تومــان از دارایی های مردم 
را تصاحب کرده اســت و پیگیری های 
اعضا هم راه به جایی نبرده و مســووالن 
اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ 
پاسخی برای مردم نداشته اند، پرونده این 
تخلف بعد از راه یافتــن به دیوان عالی 
کشور مســکوت مانده است و بیش از 
4 هزار خانــواده همچنان نمی دانند چه 
بر سر اموالشان آمده است، عالوه بر آن 

تعاونی مسکن فرهنگیان نیز یکی دیگر 
از تعاونی هاییســت که روند کار در آن 
بســیار کند اســت و همچنان مالکان با 
وعده های توخالی مواجه اند و این ها تنها 
نابسامان  اشاره کوچکیســت به اوضاع 

تعاونی های مسکن زنجان.
با همه این ها پیگیری های تســنیم راه به 
جایی نبرد و فرنشین اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه 
ایــن اداره هیچ وظیفه ای برای نظارت بر 
تعاونی ها و پیگیری روندی که در پیش 
گرفته اند ندارد از مصاحبه امتناع کرده و از 
سوی دیگر این اداره هیچ پاسخ مشخصی 
بــرای این موضوع ارائه نکــرد اما طبق 
گفته های مدیر تعاون اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان زنجان، در صورتی 
که این اداره گزارشی در این باره از سوی 
اداره راه و شهرسازی دریافت کند موظف 
است برخورد الزم را انجام دهد که تا به 
این لحظه گزارشــی در این باره دریافت 

نکرده  است.
ســئوالی که مطرح می شود این است که 
اداره راه و شهرسازی استان چه اقداماتی 
در این باره انجام داده است؟ آیا همچنان 
فیش های تعاونی ها در بنگاه های اســتان 

معامله می شــوند؟ چه اقداماتی در باره 
چنین تخلفاتی در اســتان انجام شــده 

است؟
سعید شاهین فر، معاون مسکن و ساختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در 
گفت وگو با تســنیم اظهار داشت: متولی 
تعاونی ها اداره کل تعاون است و بازرسان 
این اداره باید نظــارت کنند که کاربری 
زمین ها به چه شکل هســت و یا روند 
انجــام کار و مالکیت زمین و یا ملک با 

چه کسی است.
وی افزود: متولی مسکن مهر از ابتدا که 
شروع به کار کرد، اداره کل تعاون بود که 
از باید از طریق تعاونی های مســکن به 
اجرا می رســید که در اواسط راه بعد از 
اینکه مشکالتی مشاهده شد این وظیفه 
به وزارت راه منتقل شد و تبعات آن تا به 
امروز در جامعه است و بازرس های اداره 

تعاون پیگیر آن هستند.
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان زنجان با اشاره به 
بازرسی  وظیفه ســازمان صمت گفت: 
ســازمان صمت باید از طریق مدیریتی 
که بر اتحادیه ها دارد پیگیری کند که در 
بنگاه های مشاوره امالک بحث خرید و 

فروش انجام نشود.
عملکرد ضعیف اداره کل تعاون

وی تصریح کــرد: اداره کل ثبت نیز ناظر 
دفاتر اســناد رسمی است و باید پیگیری 
کنــد که خریــد و فروش در آن بســتر 
انجام نشود. در این راستا با چندین بنگاه 
برخورد شــده و اقدام پلمپ آن ها شده 
اســت اما اداره کل تعاون در این حرکت 
ضعیف عمل کرده اســت و به هرحال 
تعداد نفرات و بازرسان بسیار مهم است.

ابولفضل طاهری، رییس اتحادیه مشاورین 
امالک و نمایشگاه اتومبیل استان زنجان 
در گفت وگو با تســنیم اظهار داشت: به 
طــور کلی به دلیل اینکه به بنگاه ها ابالغ 
شده اســت که این کار غیرقانونی است 
هیچ یک از اعضا اجازه فروش فیش ها و 

زمین های تعاونی ها را ندارند.
وی افزود: با این وجود اعضای تعاونی ها 
به مشــاورین امالک مراجعه می کنند و 
در صورت تمایل به شکل یک توفقنامه 
مابین مشتری و فروشنده معامله می کنند 
و هیــچ قولنامه ای در صنف ما نوشــته 
نمی شــود و در صورت مشاهده حتما با 

این افراد برخورد می شود.
رییــس اتحادیــه مشــاورین امالک و 
نمایشگاه اتومبیل استان زنجان با انتقاد از 
عملکرد دفاتر ثبت اسناد رسمی تصریح 
کرد: شوربختانه اگرچه بنگاه های مشاوره 
امالک معامــالت غیرقانونــی را انجام 
نمی دهند اما در دفاتر ثبت اسناد رسمی 
ایــن دارایی ها به شــکل وکالتی منتقل 

می شوند.
با این تفاسیر کامال مشهود است داستان 
طول و دراز تعاونی ها از کجا سرچشمه 
می گیرد. درحالیکه رسیدگی به این مسئله 
وظیفه چند اداره دولتی است ولی هرکدام 
از آن ها از زیر بار این مســوولیت شانه 
خالی می کنند و دیگــری را محکوم به 
کم کاری می کنند. اما در این میان تکلیف 
مردمی که حتی پاســخ درستی دریافت 
نمی کنند و به دنبال یک مسوول هستند 
که تکلیفشان را روشن کند چه می شود؟ 
شــائبه ای که وجود دارد دلیل نام گذاری 
اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با 
این نام است درحالی که فرنشین،  وظیفه 
نظارت تعاونی ها را وظیفه خود نمی داند 
و حتی حاضر به شفاف سازی و مصاحبه 
نیست. این سئواالت و چراهای بسیاری 
باقی مانده اند که انتظار می روند مسووالن 
مربوطه هرچه ســریع تر پاسخی مناسب 

برای آن ها ارائه دهند.

 در سایه نبود نظارت صورت می گیرد؛

تخلف چراغ خاموش تعاونی های مسکن زنجان
   این داستان  از کجا سرچشمه می گیرد؟

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اســتراتژی این وزارتخانه برای رفع 
انحصــار از صنعت خــودرو را افزایش تولید 
خودرو با توجه ویژه به خودروســازان کوچک 

برشمرد.
به گــزارش ایرنا، آنچه »علیرضا رزم حســینی« 
وزیر تازه وارد صنعت، معدن و تجارت از ابتدای 
حضور در مســند وزارت در دســتور کار خود 
قــرار داده و بارها و بارها در محافل مختلف بر 
آن تاکیــد کرده، رفع انحصار از صنعت خودرو 

است.
وی 2۹ مهرماه امســال در نشســت مشترک با 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر 
ضرورت افزایش کیفیــت تولیدات خودرویی 
کشور، گفت: باید شرایط برای عبور از انحصار 
دو شــرکت بــزرگ خودروســازی و افزایش 
تولیــدات با هدف رقابــت پذیری محصوالت 

خودرویی در سطح بازار فراهم شود.
در این زمینه، »مهدی صادقــی نیارکی« معاون 
امور صنایع این وزارتخانه امروز )دوشــنبه( در 
گفت وگوی اختصاصی بــا خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: وزارتخانه در وهله نخست به دنبال 
افزایش تولید خودرو است تا به تدریج آن را از 
یک کاالی ســرمایه ای به کاالیی رقابتی تبدیل 

کند.
به گفته این مقام مســوول، اگر در بازار خودرو 
عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، آن گاه خودرو هر 

چه بیشتر به کاالی رقابتی تبدیل خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر دو خودروســاز 
بزرگ کشــور یعنی ایران خودرو و ســایپا 24 
خودروساز کوچک در کشــور وجود دارد که 
به دنبال تقویت آنها هستیم تا تیراژ تولیداتشان 

افزایش یابد.

صادقی نیارکــی بیان داشــت: برخــی از ایــن 
خودروسازان خط رنگ هایی با ظرفیت سالیانه 
یکصد هزار دســتگاه و حتی 200 هزار دستگاه 

دارند.
وی ادامــه داد: آنچــه یــک خودروســاز را از 
شــرکت های مونتــاژکار متمایــز می کند، خط 
رنگ آن، همچنین فراینــد رنگ، فرایند بدنه و 

پرس چاپ است.
معاون امور صنایــع وزارت صنعت تاکید کرد: 
برنامه وزارت صنعت این اســت که اگر به طور 
مثال مجموعه شمارگان تولید این خودروسازان 
کوچک 50 هزار دســتگاه در سال است، آن را 
به تیراژ چهار برابری یعنــی بیش از 200 هزار 

دستگاه در سال افزایش دهد.
وی تصریح کــرد: در شــرایط کنونــی و لزوم 
مدیریت منابع ارزی که ارز کشــور باید به طور 
عمده برای تامین مواد اولیه و کاالهای اساســی 
اختصــاص یابد، اســتراتژی وزارتخانه تقویت 
ســمت عرضه از طریق راهکارهای این چنینی 

است.
به گــزارش ایرنا، برخی کارشناســان معتقدند: 
در ارزیابی های انجام شده، همواره محصوالت 
ســه گروه بهمن، کرمان موتور و مدیران خودرو 
بهترین نمره ها را از نظر کیفی دریافت کرده اند و 
این امکان وجود دارد که با افزایش تیراژشان، در 
یک فضای رقابتی مناسب و قیمت های تمام شده 
واقعی )نه قیمت های دستوری و غیررقابتی( این 
سه خودروساز بتوانند هر یک به شمارگان تولید 

یکصد هزار دستگاه در سال دست یابند.
بررسی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت حاکی از تولیــد 566 هزار و 
۷44 دستگاه خودروی سواری از ابتدای امسال 

تا پایان آبان ماه است.

مطابق این آمارها، سهم ایران خودرو 315 هزار 
و 616 دســتگاه و سهم ســایپا 228 هزار و 40 
دستگاه خودروی ســواری بوده است. این دو 
خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۹5.۹ درصد 
سهم خودروهای سواری بازار را در هشت ماهه 

امسال به خود اختصاص دادند.
این در حالی اســت کــه در مدت یاد شــده، 

خودروســازی بم 10 دســتگاه، خودروسازی 
راین 14 دســتگاه، خودروســازی مدیران 15 
هزار و ۹62 دســتگاه، خودروسازی کارمانیا 2 
دســتگاه، بهمن موتور یک هزار و 125 دستگاه، 
کرمان موتــور چهــار هــزار و 853 دســتگاه، 
صنعت خــودروی آذربایجــان )آذویکــو( 50 
دســتگاه، ســازه های خودرو دیار 11 دستگاه، 

ســرمایه گذاری بایک بین الملل صفر دســتگاه، 
صنایــع تولیــدی عظیم خودرو 123 دســتگاه، 
سیف خودرو ۷2۷ دســتگاه، سروش دیزل مبنا 
51 دســتگاه، نورا موتور پارس صفر دســتگاه، 
ریگان خودرو ۷5 دســتگاه و دیگر شرکت های 
خودروســاز نیز صفر دستگاه خودروی سواری 

تولید کرده اند.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد:

رفع انحصار از صنعت خودرو با افزایش تولید خودروسازان کوچک
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آب

 جشــنواره ملی »آب با نگاهی به آینده« با 
محورهای  ارزش اقتصادی آب، کم آبی و بحران 
آب، ســازگاری با کم آبی، تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی، مدیریت به هم پیوسته منابع آب، خاک، 
نقش علوم اجتماعی در مدیریت مصرف، استفاده 
از پســاب و بازچرخانــی آب؛ از ظهر دیروز در 

زنجان رونمایی شده و آغاز به کار کرد.
به گزارش زنگان امروز؛ این جشــنواره  که قرار 
اســت به صــورت کشــوری و در موضوعات 
مختلف فرهنگی برگزار شــود و استان زنجان به 
عنوان میزبان بخش عکس این جشــنواره از 15 
دیمــاه الی 15 بهمن ماه پذیــرای آثار هنرمندان 

عکاس از سراسر کشور خواهد بود. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان در تبیین 
این جشــنواره ملی که با شعار » آب با نگاهی به 
آینده«  برگزار می شود؛ گفت: به تازگی وزارت 
نیــرو حرکت های فرهنگی - اجتماعی را با زبان 
هنر آغاز کرده که اســتان زنجــان میزبان بخش 
عکس بــوده و این مهم، خود یکی از محورهای 

پویش هر هفته »الف - ب - ایران« است.
اسماعیل افشــاری گفت: محورهای مهمی چون 
صنعت سدســازی و توســعه پایــدار، مدیریت 
تقاضای آب، آب و محیط زیست، آب و نگاه به 
آینده، مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی، 
ابنیه هــای تاریخــی مربــوط بــه آب، آب انبار، 
آسیاب های آبی و قنات ها نیز در این برنامه مورد 

توجه قرار گرفته است. 
وی با اشــاره به اینکه ایــن حرکت فرهنگی در 
راستای سیاســتهای اخیر وزارت نیرو با ماهیت 
اجتماعی شروع به کار کرده است گفت : ما سعی 
داریــم تا با زبان هنر هر کدام از افراد جامعه را با 
خود همراه کنیم و این جشنواره که در موضوعات 
مختلف فرهنگــی و به میزبانی چندین اســتان 
از جمله اســتان زنجان در بخش عکس برگزار 
خواهد شد؛ با شعار »آب با نگاهی به آینده« سعی 
دارد تا با استفاده از زبان لطیف هنر در راستای غنا 
بخشیدن به فرهنگ صرفه جویی آب در بین مردم 

قدمهای بزرگی را بردارد.
مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان در ادامه 

بــا تاکید بر اهمیت فرهنگ ســازی مصرف آب، 
یادآور شد: هم اکنون 80 درصد آب شرب و ۹5 
درصد نیاز آب صنعت از آب های زیرزمینی تامین 
می شود که از هر منظر به این موضوع توجه شود 
برای آینده استان خطرناک است. همچنین ساالنه 
شاهد ۷1 سانتی متر افت سطح آب های زیرزمینی 
به  صورت متوســط در همه دشــت های استان 
هســتیم و افزایش وابستگی بیش از حد به منابع 
آب زیرزمینــی برای منابع آب اســتان خطرناک 
است و در حرکت فرهنگی گذشته ما سعی داریم 

تا با زبان هنر اقشــار مختلف مردم و جامعه را به 
بحــران آب و چالش های آینده آن جلب کرده و 

اطالع رسانی الزم را در این زمینه انجام دهیم.
وی عنوان کرد: با بهره برداری ســدهای در حال 
ســاخت می تــوان میانگین مصــرف در بخش 
آب هــای زیرزمینی را کاهــش داد، به طوری که 
برای مثال مصرف آب شــرب بــه 50 درصد از 
منابع زیرزمینی و 50 درصد از بحث ســاخت و 

تکمیل سدها باشد.
مدیرعامل شرکت آب  منطقه ای زنجان در ادامه به 

وضعیت منابع آب اســتان اشاره کرد و گفت: هم 
اکنون شــد تهم با 50 میلیون متر مکعب آب  60 
درصد و ســد گالبر با ۷5 میلیون متر مکعب 65 
درصد؛ پر شدگی آب داشته هم اکنون با متوسط 5 
درصد باال آمدگی نسبت به سال گذشته داشته ایم.
وی در ادامه به خطر کاهش سفره های آب های 
زیرزمینیاشــاره داشته و گفت: برای جلوگیری از 
این امر و برداشــت از چاههای غیرمجاز برطبق 
تعهد  امســال حکم قطعی مســدود شدن  350 
حلقه چاه گرفته شده اســت که تا به امروز تنها  

82 حلقه از آنها پر شده است که نسبت به برنامه 
عقب هســتیم و دلیل آن نیــز  وضعیت خاص 
کرونا و مشــکالت دیگر بوده است موی گفت 
دولت ســعی دارد تا با کمک و تسهیالت الزم از 
جمله کمک 85 درصد بالعوض کشاورزان را به 
استفاده از  آبیاری تحت فشار و صرفه جویی در 
ســفره های آب زیر زمینی تشویق کند و آنها نیز  

باید در این زمینه همراهی کنند.
افشــاری  در ادامه گفت: در طرح احیا و تعادل 
بخشــی ســفره های آب زیر زمینی پروژه های 

متعددی در دســت اجرا اســت که مهمترین آن 
بخش فرهنگی و جشنواره ها و نیز تعدیل چاه ها 
و پر کردن آنها و نصب کنتور هوشــمند اســت  
که همــه اینها از افت بیشــتر آب های زیرزمینی 

جلوگیری خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره 
به افت ســاالنه ۷1 ســانتیمتر آب های زیرزمینی 
به صورت متوســط در اســتان گفت: اگرچه در 
دو ســال گذشــته خوشــبختانه این افت کمتر 
شده اســت و دلیل آن بازرســی های الزم بوده 
اســت اما گفتنی اســت اگر چه  استان زنجان تا 
به حال درگیر فرونشســت زمین نبوده است اما 
زمزمه های آن وجود دارد و در صورت این اتفاق 
مشکالت فراوانی از جمله در سازه های اساسی 
و ســاختمانها به وجود خواهد آمــد و با توجه 
به اینکه این موضوع بســیار مهم و حیاتی است  
اگر اقدامات الزم انجام نگیرد ضرر های  بســیار 
زیادی خواهد داد بنابراین الزم است تا با کارهای 
فرهنگی و اطالع رســانی ؛ تک تک افراد جامعه 
نسبت به این موضوع حساس شده و با یک نگاه 
آگاهانه نسبت به آینده و استفاده درست از منابع 

آبی داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: باید با ابزارهای 
مختلــف موضوع و چالش پیــش  روی آب در 
آینده را به اطالع همگان رساند و این زبان برای 
همــگان جذابیت بیشــتری از دیگر روش های 
اطالع رســانی دارد و تثبیت شــدن دبیرخانه  در 
استان ها سبب پیشرفت و توسعه این فرهنگ ها 
اســت. باز شــدن ذهــن و تغییــر دیدگاه ها با 
زبان های مختلف اهمیت باالیی دارد و با ایجاد 
ایــن گفتمان و فرهنگ ســازی آن بــا هنر تاثیر 

زیادی دارد.
گفتنی است: مهلت ارسال آثار را از 15 دی تا 15 
بهمن ماه امسال اعالم کرد و گفت: شرکت کنندگان 
لینــک از طریــق  را  آثــار خــود   می تواننــد 
www.water-zanjan.ir ارســال کنند و 
 ZNUCLOP@ برای اطالعات بیشتر با ادمین
در شــبکه های اجتماعــی و یا تلفــن دبیرخانه 

33035310-024 تماس حاصل کنند.

در حاشیه آغاز به کار جشنواره ملی »آب با نگاهی به آینده« در زنجان

زمزمه های  فرونشست زمین در زنجان 

 فرمانده ســپاه اســتان زنجان با ارسال 
لوح تقدیراز مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 

زنجان تقدیر کرد.
سردار کرمی فرمانده کل سپاه استان زنجان  از 
مهندس افشاری به جهت حمایت و همراهی  
همــکاران تحت امر در  پایگاه شــهید مهدی 

خلیفه تقدیر نمود.
به گــزارش زنگان امروز،  فرمانده کل ســپاه 
اســتان زنجان به پاس فعالیت پایگاه مقاومت 
شــهید مهدی خلیفه شــرکت آب منطقه ای  
زنجان به عنــوان مدافعان ســالمت در کنار 
اهداف بســیج  در بحث گندزدایی در مبارزه 
بــا کرونــا و همدلی با مــردم در موضوعات 
مختلف ، هفته بســیج ،دفاع مقدس ،محرم و 
طبخ و توزیع غذا بیــن نیازمندان و برگزاری 
مانــور دفاع از مقر  و اجرای طرح های متعدد 
در مبــارزه با ویروس کرونا با ارســال لوحی 
از مدیــر عامل محترم شــرکت آب منطقه ای 

زنجان تقدیر کرد.
شایان ذکراســت این لوح به نمایندگی توسط 

فرمانده  پایگاه مقاومت شــهید مهدی خلیفه 
تقدیم مهندس افشاری گردید.

 پنجشــنبه 11دی ماه مهندس علیرضا 
حاجی میــری از عملیات اجرایــی الیروبی 
رودخانه زنجانرود در محل روستای کوشکن 
بازدید و با اهالی روســتای کوشکن دیدار و 

گفتگو نمود.
مدیر منابع امــور آب زنجان در این بازدید به 
تشــریح عملیات الیروبــی پرداخت و اظهار 
داشــت:این الیروبی از حدود جــاده آمادگاه 
شروع شــده و مراحل پایانی آن در روستای 

کوشکن می باشد.
وی افزود با پایان الیروبــی این منطقه ،ادامه 
الیروبی در ضلع شرقی رودخانه آغاز خواهد 

شد.
شایان ذکر است در این بازدید روستائیان منطقه 
از مدیر امور منابع آب زنجان به نمایندگی از 
آب منطقه ای زنجان تقدیر و تشــکر کردند و 
از این که این  که انتظار چندین ســاله آنان در 
الیروبی رودخانه  هم اکنون به تحقق پیوســته 

است ،بسیار ابراز خشنودی نمودند.

تقدیر فرمانده سپاه استان 
از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان

تقدیر ساکنین روستای کوشکن 
از شرکت آب منطقه ای زنجان
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۶ هزار میلیارد تومان
ارزش سهام زنجانی ها در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت زنجان

 سرمایه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 
زنجان حدود 6هزار میلیارد تومان است.

به گــزارش زنگان امروز معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار زنجان گفت: سرمایه شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت این استان که عهده دار 
مدیریت سهام افرادی است که روش غیرمستقیم را 
انتخــاب کرده اند، حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
محمدرضا آبی پور دیروز در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتی استان افزود: این شرکت با سرمایه گذاری 
در پروژه های استانی می تواند نقش موثری را در 
توسعه اســتان و نیز ایجاد درآمد برای سهامداران 

داشته باشــد. وی با بیان اینکه شــمار افرادی که 
در اســتان روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
عدالت انتخاب کرده اند نسبت به افرادی که روش 
غیرمســتقیم را ترجیح داده اند، بیشتر است، اظهار 
داشــت: از مجموع حدود 800 هزار نفر دارندگان 
ســهام عدالت در اســتان، 380 هــزار نفر روش 

غیرمستقیم را برای مدیریت آن انتخاب کرده اند.
آبی پور افزود: از این تعداد تاکنون 80 هزار نفر در 

سامانه سجام ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه دارندگان ســهام عدالت که روش 
غیرمســتقیم انتخاب کرده اند تا 20دی ماه فرصت 
دارند در سامانه ســجام ثبت نام کنند، گفت: الزم 

اســت اطالع رسانی مناســب برای این منظور در 
دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
اظهار داشــت: اگر تعداد ثبت نام کنندگان به باالی 
180 هزار نفر برسد امکان برگزاری مجمع شرکت 
سرمایه گذاری ســهام عدالت استان زنجان برای 
انتخاب هیات مدیره و اصالح اساسنامه فراهم می 

شود.
به گزارش ایرنا، مجمع شرکت سرمایه گذاری سهام 
عدالت استان زنجان، قرار است 23 دی ماه برگزار 

شود.   
گفتنی است در روش مســتقیم مدیریت سهام به 

خود فرد منتقل شده است ولی در روش غیرمستقیم 
مدیریت سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی 
منتقل شده و مشــموالنی که روش غیرمستقیم را 
انتخاب کرده اند سهامدار شرکت های سرمایه گذاری 
استانی هستند و مدیریت ســهام این افراد توسط 
هیات مدیره منتخب که توسط سهامداران انتخاب 

خواهند شد، انجام می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با 
بیان اینکه زنجان در زمینه بازار سرمایه از استان های 
نمونه کشور است، افزود: مشارکت شهروندان این 
استان در بازار بورس نسبت به دیگر استان ها، قابل 

توجه است.

 در سایه بی برنامگی مســووالن استانی 
قیمت تخم مرغ در زنجان روند صعودی به خود 
گرفته و با وجود اینکه قیمت مصوب اعالم شده 
اما همچنان شاهد گرانفروشی تخم مرغ در بازار 

زنجان هستیم.
به گزارش موج رسا، قیمت تخم مرغ به تازگی 
توسط ستاد تنظیم بازار کشور هر شانه 30 تا 32 
هزار تومان تعیین شــده در حالی که قیمت آن 
همچنان در بازار زنجان هر شــانه باالتر از 40 

هزار تومان است.
پرسشــی که مطرح است چه عاملی باعث شده 
مرغ و تخم مرغ به مهمترین مســئله و مشــکل 
استان و کشور تبدیل شده که از توان مسووالن 

نیز خارج است.
هم اکنون در اســتان زنجان 14 واحد مرغ تخم 
گذار فعالیت دارند که میزان تولیدی این واحدها 
در روز 22 تن بوده که 60 درصد نیاز بازار استان 
زنجان را تامین می کنند. قــرار بود تولیدی این 
واحدها با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه 
شود اما پرسشی که مطرح می شود این است که 
تخم مرغ تولیدی این واحدها به چه صورتی در 
بازار توزیع می شــود و چرا قیمت مصوب ستاد 

تنظیم بازار رعایت نمی شود؟!.
استان  تاراســی رییس جهادکشــاورزی  جواد 
زنجان با بیان اینکه تخم مرغ در اســتان زنجان 
طبق ابالغ گذشته با قیمت 12,500 تومان توزیع 
می شــود عنوان کرد: اگر قیمت تخم مرغ در هر 
کیلوگرم 14 هزار تومان و شانه ای حدود 30 تا 
32 هزار تومان توســط ستاد تنظیم بازار کشور 
تعیین شــده تخم مرغ با همان قیمت در زنجان 

نیز توزیع خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه میزان تولید تخم مرغ اســتان 
100 درصد نیاز استان را تامین نمی کند ابراز کرد: 
بخشی از نیاز استان زنجان از دیگر استانها تامین 

می شود.
رییس جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه 
نیاز روزانه اســتان به تخم مرغ حدود 35 تا 40 
تن است خاطر نشان کرد: حدود 60 درصد نیاز 
بازار در استان تولید شده و مابقی از دیگر استانها 

تامین می شود.
وی ابراز کرد: همه استانها موظف هستند به هر 

اندازه نهاده به مرغداریهــا تحویل دادند قیمت 
تنظیم بازار را رعایت کنند که در اســتان زنجان 
در ۷ ماهه امســال قیمت مــرغ و تخم مرغ در 
اســتان زنجان رعایت شده بود اما شوربختانه به 
دلیل اینکه دیگر استانها قیمت  های تنظیم بازار را 
رعایت نمی کنند موجب اخالل در بازار زنجان 

می شوند.
تاراسی با بیان اینکه 60 درصد نیاز استان به تخم 
مرغ با قیمت هر کیلوگرم 12 هزار و 500 تامین 
شــده و تحویل ســازمان صمت می شود گفت: 
توزیع تخم مرغ در بازار توســط سازمان صمت 

انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: بعد از این نیز توزیع تخم 
مرغ با قیمت مصوب یعنی هر کیلوگرم 14 تا 16 

هزار تومان توزیع خواهد شد.
*توزیع تخم مرغ در بــازار زنجان با قیمت 

مصوب؟
ســید محمود موسوی رییس اتاق اصناف استان 
زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج رســا با 
اشــاره به اجرای تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور 
در باره کاهــش قیمت تخم مرغ در زنجان ابراز 
کرد: این تصمیم در استان زنجان نیز اجرا خواهد 

شد.
وی بــا تاکیــد براینکــه اجرای ایــن طرح به 
اقدامات جهادکشــاورزی بســتگی دارد و هر 
زمان جهادکشــاورزی توزیع تخم مرغ در بین 
واحدهای صنفــی و فروشــگاه ها را آغاز کند 
کاهــش قیمت در زنجان عملیاتی خواهد شــد 
عنــوان کرد: بر پایه تصمیم کارگروه تنظیم بازار 
قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ 30 عددی ساده 
و بدون بسته بندی برای مصرف کننده بر پایه وزن 

آن 30 تا 32 هزار تومان تعیین شد.
رییس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به اینکه 
قیمت تنظیم بازار تخم مرغ از 12 هزار تومان به 
14 هزار تومان افزایش یافته اســت عنوان کرد: 
قیمت هر شــانه تخم مرغ 2۹ تا 30 هزار تومان 
بود که 3 هزار تومان به هر شانه تخم مرغ افزوده 

شده است.
وی عنوان کرد: مقرر اســت تخم مرغ مورد نیاز 
بازار توسط جهادکشاورزی تامین شده و در بازار 

توسط مباشرین تعیین شده توزیع شود.

موســوی خاطر نشان کرد: در فروشگاه هایی که 
تخم مرغ تنظیم بازار توزیع می شود با نصب بنر 

برای مردم اطالع رسانی می شود.
وی ابراز کرد: زمان توزیع تخم مرغ تنظیم بازار 
هنوز معلوم نیست و جهادکشاورزی می تواند در 

این مورد پاسخ دهد.
با این حال تخم مرغ در بازار زنجان هر کیلوگرم 
21 هزار و 500 تا 25 هزار تومان عرضه می شود 
و شــانه ای نیز با قیمت حــدود 43 هزار و 600 
تومان تا 45 هزار تومان است یعنی گرانفروشی 
تخم مرغ بــا قیمت مصوب قبلی که 12 هزار و 
500 تومــان بود در هر کیلوگرم ۹ تا 13 هزار و 
500 تومان و شــانه ای نیز حدود 13 تا 15 هزار 

تومان اتفاق می افتد.
هم اکنون قیمت مصوب تخم مرغ که از ســوی 
ستاد تنظیم بازار کشوری ابالغ شده به 1۷ هزار 
تومان افزایش یافته است و قیمت هر شانه تخم 
مرغ هم 30 تا 32 هزار تومان تعیین شــده با این 
حال همچنان تخــم مرغ در زنجان با قیمت هر 
شــانه 43 هزار و 600 تا 46 هزار تومان عرضه 

می شود.
به گفته جهادکشــاورزی 60 درصد نیاز بازار به 
تخم مرغ توسط واحدهای مرغ تخم گذار استان 
تامین می شــود و با قیمت 12 هزار 500 تومان 
نیز به ســازمان صمت تحویل داده می شود حال 
پرسشی که مطرح می شود این است که این تخم 
مرغ ها در کجا و کدام فروشگاه زنجیره ای استان 

توزیع می شود؟!.
*عدم ارائه لیســت میزان توزیع تخم مرغ از 

سوی جهادکشاورزی
ناصر فغفوری رییس سازمان صمت استان زنجان 
در پاســخ به این پرسش عنوان کرد: تا به امروز 
لیستی در باره میزان توزیع تخم مرغ به ما ابالغ 

نشده است.
وی با بیان اینکه جهادکشــاورزی مکلف است 
کل تخم مرغ تولیدی استان را با قیمت مصوب 
وارد بازار کرده و لیســت میزان عرضه آن را در 
اختیار ســازمان صمت جهت نظارت و بازرسی 
قرار دهد افزود: تامین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز 

بازار به جهادکشاورزی واگذار شده است.
رییس ســازمان صمت اســتان زنجان بیان کرد: 

جهادکشــاورزی باید قیمت مصوب تنظیم بازار 
را اعمال کند و نظارت ها نیز از ســوی سازمان 
صمت انجام می شود تا شاهد هیچ گونه تخلفاتی 

در سطح استان نباشیم.
مســلمی معاون نظارت و بازرســی ســازمان 
صمت استان زنجان نیز با تایید این موضوع که 
جهادکشــاورزی هیچ گونه لیستی مبنی بر ارائه 
تخم مرغ به ســازمان صمت نداده است گفت: 
اگر ســازمان جهادکشاورزی تخم مرغ با قیمت 
مصوب وارد بازار کرده قاعدتا باید لیســتی هم 
داشته باشد که چه میزان تخم مرغ وارد بازار کرده 

و به چه کسانی تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه تا به امروز این لیست در اختیار 
سازمان صمت قرار نگرفته است ابراز کرد: عمده 
واحدهای مرغ تخم گذار نیز در شهرســتان ابهر 

مستقر هستند و جهادکشــاورزی نیز هیچ گونه 
اســنادی مبنی بر تامین تخم مرغ مورد نیاز بازار 

زنجان به سازمان صمت ارائه نداده است.
*جهادکشاورزی اسناد میزان عرضه تخم مرغ 

در بازار را ارائه دهد
مرتضی ممیزی فرنشین تعزیرات حکومتی استان 
زنجان عنوان کرد: جهادکشاورزی اگر تخم مرغ 
با قیمت مصوب را به سازمان صمت تحویل داده 

حواله آن را ارائه دهد.
وی خاطر نشان کرد: تا آنجایی که اطالع دارم و 
بررسی هایی که داشتیم تخم مرغ با قیمت تنظیم 

بازار به سازمان صمت تحویل داده نشده است.
تعزیرات بیان کرد: جهادکشاورزی اگر مستندات 
خــود را در باره وارد کــردن تخم مرغ با قیمت 
تنظیم بازار ارائه داد بررســی ها جهت شــفاف 

ســازی در مورد نحوه توزیع تخم مرغ در بازار 
به جد آغاز می شود.

برخی از مســووالن استانی، اســتانها مجاور را 
مقصــر گرانی تخم مرغ می داننــد و مدعی این 
هستند که استانهای مجاور قیمت تنظیم بازار را 
رعایت نمی کنند و این موضوع منجر به افزایش 
قیمت  تخم مرغ در استان زنجان نیز شده است.

تا به امروز هیچ شفافیتی از سوی جهادکشاورزی 
در مورد نحــوه خرید تخم مــرغ از واحدهای 
تولیدی استان و عرضه آن در بازار وجود ندارد.

اما باید منتظر مانــد و دید بعد از این قیمتی که 
ســتاد تنظیم بازار کشور در باره تخم مرغ اعالم 
کرده در استان زنجان تحقق خواهد یافت یا باز 
هم از سوی مسووالن استانی بهانه های دیگری 

در مورد عدم تحقق آن مطرح خواهد شد.

 در سایه غفلت مسووالن؛

قیمت تخم مرغ در هر شانه به 46 هزار تومان رسیده است
 خبری از تخم مرغ تنظیم بازاری نیست | عدم ارایه لیست میزان توزیع تخم مرغ از سوی جهادکشاورزی

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت تک برگی ششدانگ یک قطعه زمین پالک 656 فرعی از 5356 اصلی بخش یک زنجان ذیل شماره ثبت 87886 صفحه 368 دفتر 700 به شماره 
چاپی 618181 الف 93 به نشانی زنجان کمربندی شمالی نرسیده به دروازه تبریز ضلع غربی مسکن مهر قطعه 82 به نام شرکت تعاونی مسکن پرسنل آمادگاه 
اصلی زنجان صادر و تسلیم گردیده است، )که برابر آگهی تغییرات 139730427091003046 - 97/9/26 نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر 
یافت( سپس آقایان حسین جابری گاوکش و علی ایراندوست )دارندگان حق امضای شرکت تعاونی مذکور با سمت های رییس هیات مدیره و مدیرعامل، به 
استناد آگهی تغییرات شماره 139730427091000376 مورخه 97/2/15 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان، منتشره در روزنامه رسمی در 
شماره 21310 مورخه 1397/2/22( با ارایه نامه شماره 9789/69 مورخه 99/9/17 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت به 
علت سهل انگاری گردیده که مراتب به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور 
دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند 

معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمد لو - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یک باب عمارت به پالک 33 فرعی 157 اصلی بخش 7 زنجان به شماره چاپی 
0138883 به شماره دفتر امالک 354 صفحه 107 شماره ثبت 60934 به نشانی: روستای چروک سفلی به نام 
حجت اله شــاهمرادی صادر و تسلیم گردیده است و برابر نامه شماره 9510112404500190 مورخه 95/2/20 
شعبه 5 بازپرسی دادسرای زنجان بازداشت گردیده سپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده که مراتب به استناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده 
است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا 

سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
شــیواپیامی فرزند مجتبی به 
از  کدملی4270197226صادره 
زنجان در مقطع کارشناسی رشته 
دانشــگاه  از  برق-الکترونیک 
آزاد ابهر به شماره25067مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار اســت. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد ابهر به نشانی 
ابهر کیلومتر5جــاده خرمدره 

دانشگاه آزاد ابهر ارسال نماید.

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 9960327008000322 مورخه 99/7/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال داداشی فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه 7061 کد ملی 0061177466 صادره 
از تهران ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4619 فرعی از 289 فرعی از 64 اصلی به مساحت 174 مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالکیت خود متقاضی 
آقای محمد داداشی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/16
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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از روز دستبرد هب باغ و بهار تو
دارم غنیمت از تو گلی یادگار تو

تقویم را معّطل پاییز کرده است
ردمن مرور باغ همیشه بهار تو

از باغ رد شدی هک کشد سرهم ات ابد
رب چشم اهی میشی رنگس غبار تو

فراهد کو هک کوه هب شیرین راه کند
گاه کردن شوریده وار تو از یک ن

کم کم هب سنگ سرد سیه می شود بدل
ر تو خورشید هم نچرخد اگر ردمدا

رم . مرا بس است، چشمی هب تخت و پخت ندا
یک صندلی ربای نشستن کناِر تو.

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

 همه می گوینــد باید »آســان« گرفت، اما 
»ســخت« می شود کسی را در این دور و زمانه پیدا 
کرد که آن را به همین راحتی و آسان برگزار کند و 
فقط گرفتن وام ازدواج با گذر از هفت خوان ممکن 

شده است.
به گزارش فارس، شــیوع ویروس کرونا، تشکیل 
زندگی مشترک برای جوانان را مشکل تر کرده است 
و شــادی آغاز یک زندگی جدید دیگر مثل سابق 

نیست.
کرونا درب تاالرهای عروسی را خیلی زود بست،  
رستوران ها را تعطیل کرد و برنامه های عروسی را 
کنســل کرد، اما اینها همه مضرات کرونا بر مبحث 
ازدواج نبــود، چرا کــه وام ازدواج نیز تحت تاثیر 

شرایط کرونایی دچار مشکل شد.
سال قبل تسهیالت ازدواج به صورت روان و ماهیانه 
پرداخت می شد، اما امسال به دنبال شیوع ویروس 
کرونا و پرداخت تســهیالت به آسیب دیدگان و 
ابتالی شماری از کارکنان شبکه بانکی به ویروس 
کرونا و نیز کاهش ساعات فعالیت بانک ها سرعت 

عمل در پرداخت ها کاهش یافته است.
از طرفی طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها موظف 
به پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته 
هستند، اما این شرایط در بانک ها رعایت نمی شود 
و طبق گفته متقاضیان برخی از بانک ها از پرداخت 
وام با یک ضامن خودداری می کنند و وجود حداقل 
دو ضامن معتبر را برای پرداخت وام ازدواج الزامی 

می دانند.
طبق مفاد بند )الف( تبصره )16( قانون بودجه سال 
13۹۹ کل کشــور، اعطای وام ازدواج به مبلغ 50 
میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ 

یک ضامن معتبر و سفته است.
اما شواهد و شــکایات برخی در این زمینه حاکی 
از آن اســت که برخی از متقاضیان حدود دو ماه یا 
بیش تر برای دریافــت وام ازدواج در صف انتظار 
هستند و برخی نیز منتظر تعیین شعبه از سوی بانک 

مرکزی هستند.
وام ازدواج با گذر از هفت خوان رستم

همین امر موجب شــده که عالوه بر مشــکالت 
ویروس کرونا و فشــار اقتصــادی و دیگر موانع 
اجتماعی و فرهنگــی، وام ازدواج نیز، کار را برای 

جوانان سخت تر کند.
هرچند که مسووالن در صحبت های خود به ازدواج 
آســان تأکید دارند، اما در عمل اینطور نیســت و 
جوانان دم بخت برای برگزاری »ازدواج آسان« باید 

موانع سخت و هفت خوان رستم را رد کنند.
همه می گویند باید »آسان« گرفت، اما »سخت« می 
شود کسی را در این دور و زمانه پیدا کرد که آن را 
به همین راحتی و آسان برگزار کند و فقط گرفتن 
وام ازدواج با گذر از هفت خوان ممکن شده است.

یکی از زوج هایی کــه در درصدد اخذ وام ازدواج 
هستند، درباره مشکالتشان گفتند: دو ماه است که 
در صف گرفتن وام ازدواج هستیم، اما عالوه بر این 
پروسه زمانی، بحث تضامین نیز مشکالتی را ایجاد 

کرده است.
به گفته این زوج بانک متولی وام ازدواج داشــتن، 
حقوق باالی 5 میلیون تومــان و فیش حقوقی را 
شرط اعطای وام اعالم کرده است، در حالی که پیدا 

کردن چنین ضامنی برای ما مقدور نیست.
زوج دیگری که برای گرفتــن وام ازدواج به یکی 
از بانک هــای خصوصی مراجعــه کرده اند، درباره 

مشکالت خود گفتند: شرایط بانک های خصوصی 
برای گرفتن وام بسیار سخت است، چون برای هر 
کدام از زوجین یک ضامن نیاز است و  این ضامن 
باید از بانک وام دهنده حقوق بگیرد یا یک حساب 
جاری فعال در آن بانک داشته باشد یا این که جواز 

کسب داشته باشد.
2 هزار زوج زنجانی در صف انتظار وام ازدواج

این زوج در آستانه ازدواج گفتند: ما برای پیدا کردن 
ضامن دچار مشکالت بســیاری شده ایم، چرا که 
گویی ضامن های ما از نظر بانک ها معتبر نبودند و 
ما مجبور شدیم که ضامن های خود را عوض کنیم، 
که با این شرایط گویی باید وام ازدواج را بی خیال 
شــویم. دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان 
زنجان در این باره به خبرنگار فارس گفت: سال قبل 
12 هزار و 153 زوج به مبلغ 381 میلیارد تومان وام 
ازدواج دریافت کردند که تا پایان آبان امسال، آمار 

این افراد به ۷ هزار و 8۹5 نفر رسیده است.
حسن دادگر تصریح کرد: برای اعطای وام ازدواج 
به این ۷ هزار و 8۹5 نفر، 40۹ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه شده است. وی تصریح کرد: طبق آخرین آمار 
هم اکنون 2 هزار و 168 زوج زنجانی نیز در صف 

انتظار دریافت وام ازدواج هستند.
71 درصد متقاضیان وام ازدواج گرفته اند

استاندار زنجان نیز درباره آخرین اقدامات صورت گرفته 
در بحث پرداخت وام ازدواج گفت: تاکنون ۷هزار نفر 
در هفت ماه گذشته تسهیالت ازدواج دریافت کردند 
و برای ۷1 درصد از متقاضیان تســهیالت ازدواج با 

همکاری بانک ها پرداخت شده است.
فتح اله حقیقی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک 
به 380 میلیارد تومان وام ازدواج به 12 هزار و 21۷ 

نفر در استان پرداخت شــد، افزود: این آمار شامل  
86 درصد از متقاضیان بود. وی با تأکید بر تسهیل 
ازدواج جوانان گفت: در این راستا عالوه بر تسهیل 
مقدمات ازدواج باید در زمینه فرهنگی نیز اقدامات 

الزم انجام شود.
وی با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت خیرین در مقوله 
ازدواج اضافه کرد: برگــزاری کارگاه های پیش از 
ازدواج و راه اندازی پویش ازدواج با همکاری خیران 

از جمله این اقدامات است.  
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه در زنجان نسبت 
منابع به مصارف توسط شبکه بانکی استان خوب 

بوده اســت، تصریح کرد: کســب رتبه برتر شبکه 
بانکی در نسبت منابع به مصارف خوب است و این 
نشان می دهد بانک ها همکاری خوبی را درپرداخت 

تسهیالت داشتند.
فرنشــین ورزش و جوانان استان زنجان نیز در این 
بــاره به خبرنگار فارس گفــت: هم اکنون 6 مرکز 
تخصصی مشــاوره ازدواج در استان زنجان فعال 

است.
علی خلیلی با اشاره به برخی از اقدامات این مراکز 
مشاوره گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی پیش 
از ازدواج، ارائه خدمات مشــاوره ای و تولید محتوا 

در حــوزه ازدواج و تحکیم بنیان خانواده از جمله 
اقداماتی است که مراکز مشاوره انجام می دهند.

وی با بیان اینکه شــیوع ویــروس کرونا موجب 
ایجاد محدودیت هایی در بحث مشاوره شده است، 
تصریح کرد: در این شرایط فعالیت مراکز مشاوره در 

امر راهنمایی جوانان مفید و موثر خواهد بود.
فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان با بیان 
اینکه مراکز مشــاوره ازدواج در شهرســتان های 
مختلف فعالیت دارند، بیان کرد: فعالیت این مراکز 
در آگاه سازی جوانان در ازدواج آگاهانه مفید بوده 

است.

ازدواج آسان با وام سخت!
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