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شهردار هیدج:
گام های عملیاتی در حوزه 
مسکن هیدج برداشته می شود

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را »اَُمرداد« نهاده 
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نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

آیت اله حسینی زنجانی 
7در سالمت است

راه اندازی قایقرانی آب های خروشان در زنجان 
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کاروانسرای شاه عباسی زنجان 
میراثی خاک خورده در انتظار سرمایه گذار

 فرنشــین اوقاف و امور خیریه استان زنجان از اعالم آمادگی 
این اداره کل برای جذب سرمایه گذار در راستای احیای کاروانسرای 

شاه عباسی نیک پی خبر داد.
به گزارش زنگان امروز ، حجت االســالم مختار کرمی در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار کرد: کمک های مومنانه در ماه محرم باید بر پایه نیت 
واقفان انجام شــود و تالش داریم با اقدامات منسجم و سامان یافته 
بتوانیم عالوه بر کمک به نیازمندان، حفظ نماد یوم العباس و عزت و 

عظمت حسینیه اعظم را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشــاره به اینکه حســینیه اعظم زنجــان اکیپ هایی را برای 
جمع آوری نــذورات تدارک دیده و هماهنگی الزم با بانک ها انجام 
شده است، ابراز کرد: از طریق شــماره حسابی که اعالم می شود، 
مردم خارج استان نیز می توانند نذورات خود را پرداخت کنند و در 
مجموع اجرای هرچه بهتر برنامه های ماه محرم به خالقیت و ابتکار 

متولیان امر بستگی دارد.
فرنشین اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان در مورد کاروان سرای 
تاریخی شاه عباسی نیک پی که موقوفه بوده و هم اکنون متروکه شده 
است، تصریح کرد: اکنون، فردی که از این محل نگه داری می کند، 
بخش هایی از این مجموعه را به عنوان انبار مورد استفاده قرار داده و 

اوقاف بنا دارد این مجموعه را احیا کند.
وی ادامــه داد: اوقاف و امــور خیریه این آمادگــی را دارد که با 
سرمایه گذاران وارد مذاکره شود و با توجیه طرح در واحد بهره وری 
اقتصادی، کار احیا را در چارچوب قوانین موقوفه انجام دهد که البته 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز باید همکاری الزم 

را در این زمینه داشته باشد.
این مسوول به موضوعات مورد بحث در باره سرمایه گذاری و فعالیت 
در شهر قیدار که شش دانگ موقوفه است، اشاره کرد و گفت: برخی 

به دلیل ناآگاهی از قوانین و مســائل شرعی، اوقاف و امور خیریه را 
مانع توسعه قلمداد می کنند، در حالی که یکی از رویکردهای اوقاف به 

ارتقای بهره وری موقوفات اختصاص دارد.
کرمی افزود: برخی تصور می کنند چون اسم این نهاد اوقاف و امور 
خیریه اســت، باید زمین را هم رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار 
دهد؛ اما چون موقوفه حقوق شرعی و قانونی دارد، نمی تواند زمین 
را رایــگان در اختیار افراد قرار دهد بلکه باید بر پایه ضوابط حقوق 
موقوفه حفظ و در آن مشــارکت کند و سرمایه گذار سهم موقوفات 

را بپردازد.
وی در مورد مشــکل تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی تولید 
مســکن در مناطق موقوفه نیز تصریح کرد: بحث همکاری سازمان 
اوقاف و امور خیریه و ســازمان ملی زمین و مســکن در این باره، 
یک طرح کشــوری است و ما هم برای همکاری در این زمینه اعالم 

آمادگی کردیم.

ابتالی مرجع تقلید شیعیان به بیماری کرونا؛

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 185 مورخه 99/3/25 شورای محترم 
اسالمی شهر هیدج، یک قطعه زمین صنعتی واقع در هیدچ بلوار حاج آخوند، قطعه شماره 

26 را به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید.

فروش کامال به صورت نقدینوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد، اوراق مشارکت، برگه سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین
1.210.000.000 ریالمیزان سپرده

واحد کمیسیون معامالت شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/5/20زمان فروش اسناد

ساعت 14:30 پنج شنبه مورخه 99/6/6آخرین مهلت تحویل اسناد
دو شنبه مورخه 99/6/10 ساعت 14:30زمان بازگشایی

از قرار هر مترمربع 6.200.000 ریالقیمت پایه
3902/69 مترمربعمساحت

 متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به واحد 
امالک شهرداری مراجعه فرمایند.

 شهرداری در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد 
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم و سوم، موضوع مزایده 

به نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهادهای مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود.
رضا حیدری- شهردار هیدج

آگهی مزایده نوبت اول

تبلیغات در 

به سود شماست
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 اســتاندار زنجان گفــت: از امروز 
عذری برای رعایت نکــردن پروتکل های 

بهداشتی پذیرفته نیست.
به گزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی ظهر 
دیروز )۲۸ اَُمردادماه( در شورای هماهنگی 
بانک های استان زنجان، اظهار کرد: از شش 
ماه قبل، معضلی بزرگی به نام کرونا جهان 
و کشــور را فراگرفت. این ویروس معضل 
بزرگــی برای همه بود و حواشــی زیادی 
اقتصاد، اجتماع و  را بهدنبال داشــت که 
بهداشت و سالمت را تحت تاثیر قرار داده 

است.
وی افــزود: وجود تجمع بــدون رعایت 

اجتماعی  فاصله گــذاری  و  پروتکل هــا 
می تواند منجر به ابتالی افراد شود چرا که 
کرونا موضوع شــوخی برداری نیست. همه 
تالش ما این اســت که اتفاقات ناگوار و 
فاجعه در اســتان رخ ندهد، از همینرو از 
مردم دیگر اســتان ها درخواست داشتیم به 

استان زنجان سفر نکنند.
این مسوول با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه 
با بانک ها، ادامه داد: پیش بینی تســهیالت 
خوب اســت، اما باید دستگاه ها نسبت به 
جــذب آن اقدام کنند تا اســتان بتواند از 
ظرفیت و پتانسیل به وجود آمده بهره الزم 

را ببرد.

حقیقــی در واکنش بــه وضعیت رعایت 
تصریح  بانک ها،  در  بهداشتی  پروتکل های 
کرد: باید مدیران و کارمندان الگو باشــند 
و فقط با حــرف زدن و تکرار صحبت ها 
نمی تــوان مــردم را نیز ملــزم به رعایت 
ستاد  بهداشتی کرد. مصوبات  پروتکل های 
کرونا برای الزام بــه رعایت پروتکل های 
با خاطیان برخورد  بهداشتی وجود دارد و 
خواهد شــد و زمان ساخت واکسن کرونا 
و یا پایان این بیماری در جهان مشــخص 
نیست و باید خود را برای مدیریت روزهای 

آینده آماده کنیم.
اســتاندار زنجان با تاکید بر اینکه بانک ها 

باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند، 
یادآور شد: شرایط بهبودیافته اما با این حال 
رعایت پروتکل ها را باید وظیفه خود بدانیم. 
در اســتان زنجان در زمینه تامین ماسک و 
ندارد  مواد ضدعفونی کننده مشکلی وجود 
و از امروز عذری از افــراد برای رعایت 

پروتکل های بهداشتی پذیرفته نیست.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان، با 
اشاره به اینکه در بحث دریافت تسهیالت 

خسارت ناشی از کرونا نسبت به سه هفته 
بهبودیافته است،  اســتان  گذشته وضعیت 
عنوان کرد: با این وجود شــرایط موجود 
مدنظر نبوده و باید دستگاه ها و بانک ها در 

پرداخت تسهیالت فعال تر شوند.
وی با اشاره به اینکه باید همه همت و تالش 
خــود را صرف کنیم تــا امکانی که برای 
مردم فراهم شده اســت را به اطالع آن ها 
رسانده و برای آن ها جذاب باشد، گفت: در 

پرداخت تسهیالت و ثبت اطالعات بنگاه ها 
نباید یقه گیری کــرد و حق تاخیر در ثبت 

اطالعات را نداریم.
فعال تر شــدن  این مســوول خواســتار 
بنگاه ها و کارگاه ها  دســتگاه ها در جذب 
شــد و خاطرنشان کرد: بانک ها نیز سرعت 
خود در اعطای تسهیالت را افزایش دهند 
تا بتوان همه سهمیه در نظر گرفته شده در 

استان را جذب کرد.

استاندار زنجان:

عذری برای رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی 

پذیرفته نیست

 رییس هیات قایقرانی استان زنجان گفت: 
با وجود بســتر و زمینه مناسب برای فعالیت رشته 
ورزشی قایقرانی آب های خروشان در زنجان این 

رشته ورزشی راه اندازی می شود.
به گزارش زنگان امروز ؛ غفور حمیدی، در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا، افزود: وجود رودخانه قزل اوزن 
در مســیر شهرستان ماهنشان و نزدیکی سد سفید 
رود گیالن و اعالم آمادگی عالقه مندان به قایقرانی 
آب های خروشان، بستر مهمی برای راه اندازی این 
رشته ورزشی در زنجان است و هیات نیز برای آن 

برنامه ریزی می کند.
وی با تاکید براینکه هیات قایقرانی برای راه اندازی 
این رشــته ورزشی، مصمم اســت، اظهار داشت: 
تاکنون هشت نفر از مردان برای فعالیت در قایقرانی 
آب های خروشــان زنجان، اعالم آمادگی کرده اند 
و در صــورت راه اندازی، از لحاظ وجود رودخانه 
شیب دار و موج دار، مشکلی برای انجام تمرین های 

ورزشکاران عالقه مند، نخواهیم داشت.

حمیدی تصریح کرد: قایقرانی آب های خروشان 
یکی از جــذاب ترین و مهیج ترین رشــته های 
ورزش آبی در جهان است که به برکت جاری شدن 
رودخانه قزل اوزن، می توان این رشــته ورزشی را 

نیز در استان زنجان راه اندازی کرد.
راه اندازی قایقرانی آب های خروشان در زنجان

رییس هیات قایقرانی استان زنجان گفت: در زمان 
حاضر ســه رشــته قایقرانی )روئینگ، کانوپولو و 
کایاک( در این استان فعال است و بیشتر رشته های 
روئینگ و کانوپولو از استقبال خوب و باال برخوردار 
هستند و رشته کایاک نیز طرفداران و عالقه مندان 

خاص به خود را دارد.
حمیدی افزود: هرچند شــیوع ویروس کرونا در 
آموزش و تمرین هــای ورزش قایقرانی نیز تاثیر 
گذاشــته است اما با این وجود قایقرانان عالقه مند 
برای حفظ آمادگــی و فراگیری آموزش با رعایت 
دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی، در ۲ ســد خاکی حسن ابدال و 

گاوه  زنگ زنجان، تمرین کرده و یا آموزش می بینند.
وی اظهار داشت: هم اکنون ۲ تن از قایقرانان این 
استان به اسامی بهمین نصیری و امید احمدی در 

تهران تمرین های خود را انجام می دهند اما مابقی 
قایقرانان به فعالیت خود در زنجان ادامه می دهند.

رییس شورای اسالمی شهر هیدج گفت: با تکیه 
بر پتانســیل های هر منطقــه می توان  تا حدودی 

مشکالت حوزه اشتغال را برطرف کرد.
ســیدقدرت کاظمــی در نشســت تجلیــل از 
خبرنگاران که به میزبانی شــهرداری و شورای 
اسالمی شــهر هیدج برگزار شــد با بیان اینکه 
خبرنگاران چشــم بینای جامعه هستند، تصریح 
کرد: خبرنگاران با عملکرد خود در بســیاری از 
مسائل می توانند راهکار، خط مشی و مسیر را به 

مسووالن نشان دهند.
وی با بیان اینکه هیدج، در بســیاری از عرصه ها 
در کشــور حرف برای گفتــن دارد، اظهار کرد: 
این شــهر از پتانســیل  بســیار باالیی در حوزه 
تولید برخوردار  گردشگری، ســرمایه گذاری و 

است.
کاظمی با تاکیــد بر اینکه خبرنــگاران باید در 
شناساندن پتانســیل های نقاط مختلف کشور به 
ویژه شــهرهای کوچک اهتمام بیشــتری داشته 
باشــند، بیان کرد: اگر در کشــور به داشته های 
خود اکتفا کنیم، در بســیاری از حوزه ها خودکفا 

خواهیم شد.
این مســوول با بیان این مطلب که جوانان نباید 
تنها به فکر اشتغال در شرکت ها و ادارات باشند، 
یادآور شــد: با بهره گیری از پتانســیل های هر 

منطقه، می توان کالف ســردرگم اشــتغال را باز 
کرد.

کاظمی با تاکیــد بر ضرورت توجه بیشــتر به 
حوزه گردشــگری، تصریح کرد: درآمدهایی که 
در حوزه گردشــگری نصیب کشور می شود به 

مراتب بیشتر از درآمدهای نفتی است.
این مسوول مجموعه گردشــی - تفریحی الله 
هیدج را یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های حوزه 
گردشــگری اســتان زنجان عنوان کرد و افزود: 
علی رغم اینکه ســاالنه شــاهد حضور بسیاری 
از مســافران در این مجموعه هستیم، نبود پمپ 
بنزین و پمپ گاز یکی از معضالتی است که این 

مجموعه با آن دست و پنجه نرم می کند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران در همه حوزه ها، اضافه کرد: 
روند پیچیده بروکراســی های اداری در بسیاری 
از مواقع سبب شــده است که سرمایه گذاران از 

سرمایه گذاری منصرف شوند.
در ادامه این نشست نیز عضو شورای شهر هیدج 
با اشاره به اینکه در شــرایط فعلی خبرنگار پل 
ارتباطی بین مردم و مســووالن هســتند، افزود: 
خبرنگاران نقش بســیار موثــری در پرورش و 
فرهنگ ســازی شــهروند مطالبه گر و مســوول 

پاسخ گو بر عهده دارند.

قربان علــی نقی لو با بیان اینکه الزمه مطالبه گری 
منطقی و پاسخ گویی درســت مسووالن، انجام 
درســت رســالت خبرنــگاری اســت، گفت: 
خبرنگاران باید دارای ویژگی هایی باشــند که از 
مهم ترین آن ها می توان به داشتن اطالعات دقیق 
از معضالت و مشکالت جامعه، داشتن دانش و 
اطالعات کافی درباره موضوعات مختلف، حفظ 
بی طرفــی و پیگیری موضوع تــا حصول نتیجه 

اشاره کرد.
این مســوول، داشتن صداقت و دوری از بعد از 
غرض ورزی را از دیگــر خصایص خبرنگاران 
عنوان کرد و افزود: مشــکالت شــخصی نباید 

وارد حوزه خبر شود.
در ادامه این نشست نیز شــهردار هیدج با بیان 
اینکه بی شک دســتیابی به قله های سربلندی و 
سعادت کشور و مراقبت از منافع ملی و مصالح 
مردم آرمان هــای انقالب جز بــا حق جویی و 
مجاهدت خبرنگاران میســر نخواهد شد، گفت: 
روز خبرنگار روز تجلیل از کســانی اســت که 
با  تحمل ســختی های فراوان به نگاشتن حقایق 
می پردازند که همین امر مســیر رشــد و توسعه 

جامعه را شتابان تر می کند.
رضا حیدری با اشاره به اینکه خبرنگاران همواره 
دیدگان امیــن جامعه در عرصه هــای مختلف 

بوده و پرچــم آزادی، عدالت، آگاهی و امید را 
برافراشــته نگه داشــته اند، اضافه  کرد: بی تردید 
کارکرد رســانه های محلی، در ارائه مشکالت و 
مســائل شهری و نظارت عمومی بر مسووالن و 

دستگاه های اجرایی غیر قابل انکار است.
شــهردار هیدج با تاکید بر اینکه در پی اصالح 
بودجه و افزایش آن هستیم، تاکید کرد: گام های 
عملیاتی نیز در حوزه مسکن هیدج که به یکی از 
معضالت اساسی این شهر تبدیل شده، برداشته 

خواهد شد.
حیدری با اشاره به تهیه طرح جامع گردشگری 
مجموعــه الله هیــدج، یادآور شــد: این طرح 
می تواند نقش بســیار موثری در ایجاد اشتغال و 

سرمایه گذاری ایفا کند.

رییس هیات قایقرانی استان خبر داد:

راه اندازی قایقرانی آب های خروشان در زنجان  محکومیت ۱۰۰ میلیون 
تومانی شرکت ضدعفونی 

کننده در زنجان

 فرنشــین تعزیرات حکومتی استان 
زنجــان از محکومیت یک میلیــارد ریالی 
شرکت ضدعفونی کننده در زنجان خبر داد.

بــه گزارش زنگان امــروز، مرتضی ممیزی 
در گفت وگو با فارس به اقدامات تعزیرات 
حکومتی در مقابله با گرانفروشــی اشاره و 
اظهار کرد: در همین راستا یک شرکت تولید 
کننــده مواد ضدعفونــی در زنجان جریمه 

میلیاردی شد.
فرنشــین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
با اشــاره به اینکه در پی شکایات مردمی و 
رسیدگی بازرســین به گزارش های خبری 
رســیده، به بررســی موضوع گرانفروشی 
شــرکت تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده 
پرداختنــد، اضافه کــرد: در پی بررســی 
گرانفروشی به میزان تقریبا 550 میلیون ریال 

محرز اعالم شد.
وی تصریح کرد: پــس از ارجاع پرونده به 
یکی از شــعب تعزیرات حکومتی اســتان 
شــرکت مذکور به میزان باالی یک میلیارد 

ریال محکوم شد.
ممیــزی در ادامه به بحــث توقیف موتور 
ســیکلت های سنگین اشــاره کرد و گفت: 
بصورت  باید  ســنگین  موتورسیکلت های 
قانونی وارد کشــور شــوند و اشــخاص 
بهره بردار موظف به نصب پالک انتظامی بر 

روی موتورسیکلت ها هستند.
فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان با 
بیان اینکه اســتفاده از این موتور ها صرفا در 
مســابقات و محل های ورزشی درصورتی 
امکان پذیر اســت که دارای پالک انتظامی 
معتبر باشند، اضافه کرد: از همین رو استفاده 
از پالک های ورزشی به هیچ وجه دلیلی بر 
قاچاق نبودن موتورســیکلت های مکشوفه 

نخواهد بود.
وی در ادامه از توقیف موتور ســیکلت های 
ســنگین در زنجان خبر داد و گفت: ارزش 
موتورسیکلت های توقیف شده در مجموع 

5 میلیارد ریال است.

خبـرخبــر

صنایع تولید محصوالت 
لبنی عامل اصلی افزایش 

قیمت ها هستند
 معاون بهبود تولیــدات دامی جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان گفت: ۷0 درصد 
محصــوالت لبنی اســتان زنجان توســط 
دامداریهــای کوچک اســتان زنجان تولید 

می شود.
محمد علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رسا، به موضوع افزایش قیمت لبنیات 
اشــاره و اظهار کرد: بــا وجود اینکه قیمت 
لبنیات افزایش یافته ولی شیر از دامداری ها 

با قیمت بسیار پایین  خریداری می شود.
وی با تاکیــد براینکه افزایش قیمت لبینات 
توسط صنایع لبنی اتفاق افتاده است عنوان 
کرد: خرید شیر از دامداری ها با قیمت کمتر 

از ۲ هزار و 500 تومان انجام می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه حدود 60 تا 
۷0 درصد تولیدات لبنی استان زنجان مربوط 
به واحدهای دامی کوچک اســت ابراز کرد: 
هم اکنون با شــرایطی که ایجاد شده بیشتر 
واحدهــای کوچک که زیاد پشــتوانه مالی 

ندارند آسیب می بینند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه بر پایه اعالم 
مسووالن وزارت سازمان صمت هم اکنون 
4.5 میلیون تن نهاده ها و اقالم اساســی در 
بنــادر دپو شــدند افزود: عمــده این اقالم 
نهاده های دامی است که برای آزاد سازی آن 
باید بانک مرکزی نســبت به تخصیص ارز 

تسهیل گری کند.
صادقی با بیان اینکه بیشــتر به نظر می رسد 
ســوء مدیریت در کار اســت و نمی توانند 
وضعیت را مدیریت کنند خاطر نشان کرد: 
از طرفی وارد کننده هزینه نگهداری کانتیرها 
را پرداخت می کند و از طرفی هم دامداری ها 

شدیدا نیاز به نهاده  دارند.
وی در مورد علت ایجاد چنین شرایطی در 
بازار نهاده ها افزود: چنین شــرایطی قطعا به 
ضرر وارد کننده اســت و خود وارد کننده 
نمی تواند از عوامل ایجاد کننده این شرایط 
باشد و در این میان این احتمال وجود دارد 
که افرادی شیطنت کرده و منجر به وقوع این 

مشکالت شوند.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
استان زنجان با اشاره به اینکه در چند سال 
گذشــته 50 تا 60 درصــد واحدهای دامی 
در اســتان زنجان تعطیل و عده ای نیز نیمه 
فعال بودند افــزود: تالش های زیادی برای 
بازگرداندن برخی از این واحدها به چرخه 

تولید انجام شد.

شهردار هیدج:

گام های عملیاتی در حوزه مسکن هیدج برداشته می شود

 فرنشــین امور مالیاتی  استان زنجان، پایان 
اَُمردادماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه توســط 

بساز و بفروش ها اعالم کرد.
میرحیدر رضوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
امســال به پرونده مالیاتی بساز و بفروش هایی که 
پروانه ساخت آن ها در سال ۱۳۹5 و سال های پس 
از آن صادر شده، رسیدگی می کنیم و این دسته از 
مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه تا پایان اَُمردادماه 

و پرداخت مالیات متعلق هستند.
وی با اشاره به ماده ۷۷ اصالحیه قانون مالیات های 
مســتقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹4، افزود: درآمد 
اشــخاص حقیقی و حقوقی ناشــی از ساخت و 
فروش هر نوع ســاختمان، حسب مورد مشمول 

مقررات مالیات بر درآمد است.
این مســوول افــزود: بر پایه این مــاده قانونی و 

آیین نامه های مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی 
که در شــهرهای باالی ۱00 هــزار نفر جمعیت، 
مبادرت به ســاخت مسکن کرده و جواز ساخت 
آن ها از اول فروردین ۹5 به بعد صادر شــده، در 
اولین نقل و انتقال ســاختمان کــه از تاریخ پایان 
کار آن ها سه سال نگذشته باشد، عالوه  بر مالیات 
نقل و انتقــال قطعی موضوع مــاده )5۹( قانون 
مالیات های مســتقیم به میــزان 5 درصد ارزش 
معامالتی ملک، مشمول مالیات علی الحساب به 
نرخ ۱0 درصد به ماخــذ ارزش معامالتی ملک 

مورد انتقال بابت ســاخت و فروش مسکن است 
و امسال ضمن رســیدگی به پرونده این دسته از 
مودیان، از ایشان مالیات قطعی ساخت و فروش 

مسکن مطالبه می کنیم.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به مفاد 
آیین نامه اجرایی موضوع تبصــره )5( ماده )۷۷( 
قانون مالیات های مســتقیم، تصریح کرد: مالیات 
علی الحســاب پرداختی ساخت و فروش امالک، 
پس از قطعی شــدن مالیات، به حساب پرداختی 
موردی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، 

مطالبه می شود.
رضوی یادآور شــد: اشخاص حقیقی و حقوقی 
که به ســاخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، 
مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون اعم از ارایه 
اظهارنامه تا پایان اَُمردادماه )برای اشخاص حقیقی( 
و ارایه اظهارنامه تا پایان شهریورماه )برای اشخاص 
حقوقی( و پرداخت مالیات در موعد مقرر قانونی 
اســت. وی عنوان کرد: بر پایــه اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم، از سال ۱۳۹5 به بعد، ساخت  
و ساز یک نوع کسب و کار تلقی می شود و بابت 

درآمد حاصله مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی 
است مالیات شخص حقیقی مطابق کسب و کار 
فصل شخص حقیقی )مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی( و مالیات شخص حقوقی، مطابق کسب 
و کار فصل شــخص حقوقی )مالیات بر درآمد 

اشخاص حقوقی( تعیین می شود.
ایــن مســوول خاطرنشــان کرد: بــا هماهنگی 
شهرداری های مراکز استان و سامانه های اطالعاتی 
ســازمان، اطالعات مربوط به مودیانی که شغل 
آن ها بساز و بفروشــی است، اخذ شده و ضمن 

تشکیل پرونده برای این دسته از مودیان، عملیات 
تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد آنان در دست 

اجرا است.
رضــوی تصریح کرد: ســاختمان هایی که پروانه 
ســاختمانی آن ها پس از الزم االجرا شدن قانون 
صادر شده و در بازه زمانی سه سال از تاریخ اتمام 
بنا )پایان کار صادره توسط شهرداری ها( به فروش 
برسند، مشمول مقررات موضوع ماده )۷۷( قانون 
مذکور هستند و این دسته از مودیان، در صورت 
انجام ندادن تکالیف قانونی، از جمله تسلیم نکردن 
اظهارنامه مالیاتی تا پایان اَُمردادماه ســال کنونی، 
مشــمول پرداخت جریمه به میزان ۳0 درصد که 
غیرقابل بخشودگی اســت. همچنین تعلق دیگر 
جرایم از جمله جریمه تاخیر و نیز محرومیت از 

مشوق های قانونی می شود.

فرنشین امورمالیاتی استان زنجان:

بساز و بفروش ها دو روز برای تسلیم اظهارنامه فرصت دارند
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فرنشین بنیاد مسکن استان زنجان:

دستگاه های خدمات رسان مکلف به ارایه خدمات زیربنایی 
به روستاهای جابه جا شده هستند

  فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان گفت: دستگاه های خدمات رسان مکلف به 
ارایه خدمات زیربنایی ازجمله آب شرب سالم و 
بهداشتی، برق و گاز به روستاهای جابه جا شده 

ازجمله پالتلو هستند.
رضا خواجه ای، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
میان  این  انقالب اسالمی در  بنیاد مسکن  افزود: 
وظایف  به  توان  تمام  با  و  داشته  حمایتی  نقش 
قانونی محوله خود در بحث آماده سازی زمین و 
تحویل آن به روستاییان اقدام و از تحمیل هزینه 

اضافی به مردم روستا نیز اجتناب می کند. 
وی، تعامل خوب و مناسب با دستگاه های اجرایی 
روستاهای  و  شهرها  توسعه  برای  را  دهیاران  و 
استان امری ضروری خواند و اظهار داشت: باید 
از ظرفیت و پتانسیل تمامی دستگاه های اجرایی 
استفاده  و شهرها  روستاها  رونق  و  توسعه  برای 

کرد.
به گزارش ایرنا، پالتو، یکی از روستاهای جابه جا 
شده در این استان است که از سالها پیش در انتظار 
نیز  حاضر  زمان  در  و  بوده  زیرساخت ها  تامین 
نبود  دلیل  به  این روستا که  به  آبرسانی  عملیات 
قرار  آغاز  بود در مرحله  مانده  تمام  نیمه  اعتبار، 

گرفته است.
و  آب  شرکت  توسعه  و  برداری  بهره  معاون 
فاضالب استان زنجان گفت: قرار است سه میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون ریال )۳۱۰ میلیون تومان( اعتبار به 
روستای  به  آبرسانی  طرح  عملیات  ادامه  منظور 
سازمان  سوی  از  زنجان  پالتلو  شده  جابه جا 
مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یابد 

که تاکنون انجام نشده است.
صورت  در  اینکه  بیان  با  نادرخانی  محمد  علی 
تامین اعتبار، نسبت به تعیین پیمانکار جدید نیز 
ساخت  عملیات  ادامه  افزود:  شد،  خواهد  اقدام 
و تجهیز ایستگاه پمپاژ سرچاهی و تکمیل خط 
انتقال آب در صورت تخصیص این میزان اعتبار 

پایان  به  نیز  تا آخر امسال  مصوب شده، آغاز و 
خواهد رسید.

پیش،  سال  یک  قریب  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عملیات آبرسانی به روستای پالتلو زنجان به دلیل 

اعتبار، متوقف شده است اظهار داشت: در  نبود 
زمان حاضر این طرح از پیشرفت فیزیکی نزدیک 
به ۴۵ درصدی برخوردار بوده و قرار است طبق 
اعتبار  این میزان  با پرداخت  ابالغی  صورتجلسه 

مصوب شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ادامه  زنجان،  فاضالب  و  آب  شرکت  به  استان 

عملیات آغاز شود.
نادرخانی با اشاره به اینکه تاکنون مبلغ سه میلیارد و 

۴۰۰ میلیون ریال برای آبرسانی به این روستا هزینه 
شده است، تصریح کرد: عملیات مربوط به حفر 
چاه و بخش عمده ای از خطوط انتقال آب به پایان 
رسیده اما بخش دیگری از عملیات آبرسانی که 

شامل شبکه توزیع به طول چهار کیلومتر و ساخت 
مخزن ذخیره آب، می شود نیازمند اعتباری بالغ بر 

یک میلیارد تومان )۱۰ میلیارد ریال( دیگر است.
به گزارش ایرنا، قبل از جابه جایی روستای پالتلو، 
۸۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ نفر در این روستا 
که در بخش قره پشتلو و حدود ۱۵کیلومتری غرب 
شهر زنجان واقع است، سکونت داشته و از طریق 
دامداری و کشاورزی گذران زندگی می کردند و 
اکنون نیز با توجه به نبود زیرساخت های الزم، این 

روستای جابه جا شده خالی از سکنه است. 
پس از زلزله سال ۶۹ طارم و پیش بینی احتمالی 
رانش زمین در روستای پالتلو زنجان و واقع شدن 
این روستا در مسیل، موضوع جابه جایی روستا در 
اواخر دهه هفتاد مطرح و پس از بازدید کارشناسان 
و مطالعات صورت گرفته، مکان یابی انجام و سال 
شهرسازی  و  معماری  کارگروه  تصویب  به   ۸۱
استان زنجان رسید و اهالی نیز برای سکونت در 

محل جدید ترغیب شدند. 
با تصویب طرح جابه جایی، طرح تفکیکی روستا 
درقالب سه فاز تهیه و برای اجرای فاز نخست 
که شامل ۱۳۴ قطعه بود زمین مورد نیاز از سوی 
روستاییان در اختیار بنیاد مسکن شهرستان زنجان 
قرار گرفت و این قطعات به منظور ساخت و ساز 

به اهالی پالتلو واگذار شد. 
حدود ۷۰ نفر از اهالی روستا با تحویل قطعات 
تفکیک شده با دریافت تسهیالت ساخت مسکن 
مکان  در  بنا  به ساخت  نقدی  آورده  و همچنین 
جدید اقدام کردند و شماری از روستاییان مدتی 
در آن اسکان یافتند اما پس از مدتی به دلیل نبود 
زیرساخت های الزم به ویژه آب و برق و مواجهه 
به  اندک خود  با مشکالت و هدر رفت سرمایه 
ناچار کار کشاورزی و دامداری را رها و به دیگر 
روستاها و شهر زنجان مهاجرت کرده و با حاشیه 
نشینی از تولید کننده به سمت مصرف کنندگی 

سوق پیدا کردند.

 فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
زنجان گفت: تاکنون هفــت هزارو ۸۵۳ پرونده 
بــرای دریافت ۱۵۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت مشاغل آســیب دیده از کرونا در این 

استان تشکیل شده است.
محمدرضا یوسفی در نشست هماهنگی و بررسی 
آخرین وضعیت تســهیالت بانکی به مشــاغل 
آســیب دیده از ویروس کرونا اظهار داشت: این 
پرونده ها با پوشــش اشتغال ۱۴ هزار و ۳۹۵ نفر 

در مشاغل مختلف است.
وی خاطرنشــان کرد: هفت هزار و ۸۲۶ پرونده 
با تقاضــای ۱۴۷ میلیــارد و ۶۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت پس از بررسی و تایید در اختیار بانک ها 
قرار گرفتــه و ۲۷ پرونده با ۴۵ میلیارد تومان در 

دست بررسی است.
یوسفی خاطرنشان کرد: تاکنون تسهیالت ۲ هزار 
و ۲۷ پرونده به مبلغ ۳۱۹ میلیارد ریال پرداخت 
شــده و تحقق عملکرد پرداخت نسبت به رقم 

درخواستی ۲۱.۶ درصد است.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
گفت: ۷۱ درصد از مجمع ثبت نام کنندگان نهایی، 
مربوط به کارگاه های دارای کد بیمه و بقیه مربوط 

به کارگاه های بدون کد بیمه است.
وی با اشــاره به تمدید مهلت ثبت نام تسهیالت 
گفت: این مدت برای واحدهای دارای کد بیمه 
تا ۱۵ و بــرای کارگاه های بــدون بیمه تا پایان 

شهریورماه سال کنونی تمدید شده است.
یوســفی خاطرنشــان کرد: بــرای حمایت از 
گروه های آسیب دیده از کرونا، ممنوعیت کاشتن 
چک برگشــتی و معوقات بانکی برای پرداخت 

تسهیالت، مستثنی شده است.
۱۲ بانک و ۱۲ دســتگاه اجرایــی در پرداخت 

تسهیالت کرونا دخیل هستند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
نیز گفت: مجموع رقم ابالغی برای این اســتان 
۴۸۸ میلیــارد تومان بوده و ۱۲ بانک عامل و ۱۲ 

دستگاه اجرایی در پرداخت این تسهیالت دخیل 
هستند.

حسن دادگر با بیان اینکه عالوه بر ارسال پیامک با 
تک تک متقاضیان برای مراجعه به بانک ها تماس 
گرفته شده است، اظهار داشت: بعضی مشاغل، 
تمایلی برای دریافت ارقام پایین تسهیالت نداشته 
و به این دلیل برای می گیری پرونده خود مراجعه 

نمی کنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که تسهیالت 
کمتر از ۱۶ میلیون تومان نیازی به ضامن نداشته و 
با دریافت جک یا سفته از متقاضی، قابل پرداخت 

است.
دادگر خاطرنشــان کرد: مستثنی شدن معوقات 
بانکی و چک برگشتی سبب شده تا مانعی برای 
پرداخت تسهیالت از سوی بانک ها وجود نداشته 
باشد. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان نیز با بیان اینکه چهار اتحادیه این 
سازمان مشمول دریافت تسهیالت کرونا است، 
گفت: تاکسی تلفنی ها تعداد باالی ثبت نام کنندگان 
را شامل می شود ولی به دلیل موکول شدن تایید 
آن ها از طریق وزارت کشــور به شهرداری ها در 

کارتابل ســازمان صنعت، معدن و تجارت قابل 
مشاهده نیست.

ناصر فغفوری با بیــان اینکه این موضوع، تایید 
ثبت نــام متقاضیان را بــا تاخیــر مواجه کرده 
اســت، اظهار داشــت: این در حالی اســت که 
تاکســی تلفنی ها جزو گروه هایی هستند که ۹۰ 
درصد اعضا عالقه مند به استفاده از این تسهیالت 

بوده و به شدت پیگیری می کنند.
وی خاطرنشان کرد: سه اتحادیه بعدی نیز حداکثر 
شــامل ۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی می شود که 

تاکنون یک هزار و ۸۲۰ مورد ثبت نام کرده اند.
رییس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 
شهرداری زنجان نیز گفت: از هشت هزار راننده 
تاکسی که ثبت نام کرده اند، سه هزار نفر مربوط 
به شهر زنجان بوده که شبانه روز برای تسریع در 
دریافت تسهیالت ان ها تالش می کنیم تا مشکلی 

پیش نیاید.
فرهاد رفیعی افزود: شــهرداری به هیچ وجه به 
دنبال فرصت طلبی نبوده و به روش های مختلف 
نسبت به اطالع رسانی به متقاضیان اقدام می کند تا 

از این تسهیالت بهره مند شوند.

 رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشــور گفت: میزان وقف مردم در ۴۰ ســال 
بعد از انقالب اســالمی در مقایسه با پیش از 

انقالب، ۳.۵ برابر شده است.
حجت االسالم سید مهدی خاموشی در نشست 
هم اندیشــی بــا نمایندگان اســتان زنجان در 
مجلس شورای اسالمی که به صورت مجازی 
برگزار شــد، افزود: احیــای حقوق موقوفات 
و ارتقای بهره وری آنها اولویت مهم ســازمان 

اوقاف است.
وی خاطرنشــان کــرد: موقوفــات بیت المال 
خاص است و ما به دنبال تملک آن ها نیستیم 
بلکه قصد بهینه سازی داریم تا نیت واقف در 

کمال امانت اجرا شود.
رییس ســازمان اوقاف و امورو خیریه با بیان 
اینکه اجرا کــردن نیت واقــف بهترین تبلیغ 
برای وقف اســت، گفت: بیــش از ۵۰ درصد 
موقوفات در کشور برای تعزیه داری حضرت 

سیدالشهدا)ع( است.
حجت االســالم خاموشی در بخش دیگری از 
سخنان به حمایت ســازمان اوقاف از توسعه 
اشــتغال اشاره کرد و اظهار داشت: اشتغالزایی 
و صرفه جویی در هزینه هــا در کنار ارزآوری 
با تکیه بر توان داخلی میســر خواهد شــد و 
ســازمان اوقــاف بــا حمایــت از گروه های 
دانش بنیان  در راستای تجاری سازی طرح های 

تولیدی گام بزرگی برداشته است.
در این نشست، مصطفی طاهری، نماینده مردم 
زنجان و طارم در مجلس شــورای اســالمی 
اقدامــات و فعالیت هــای اوقاف را خوب  و 
مفید توصیف کرد و گفت: در زمینه باال بردن 
بهره وری اراضی کشــاورزی اوقافی، ظرفیت 
های باالیی در اســتان زنجــان وجود دارد که 

باید از آنها استفاده بهینه ای شود. 
حجت االسالم حســن شجاعی، نماینده مردم 
ابهر، خرم دره و ســلطانیه در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشــاره به اینکه وقف باید یک 
امر مفید جلوه داده شــود، گفت: نباید طوری 
شود که مردم فکر کنند وقف برای آنها مشکل 

ساز شده است.
سید مرتضی خاتمی، نماینده مردم ماهنشان و 
ایجرود در مجلس شــورای اسالمی نیز گفت: 
می توانیم با اســتفاده از ظرفیــت موجود در 
شهرستان ماهنشان و ایجرود در حوزه وقف، 
از آن برای اشــتغالزایی و کمک به نیازمندان 

کمک کنیم.
فرنشــین اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان 
نیز در این نشســت گفت: سال گذشته هفت 
میلیــارد تومان اجــرای نیــت در حوزه های 
آموزشــی، فرهنگی، قرآنی، اجتماعی در این 

استان انجام شده است.
حجت االســالم مختــار کرمــی با اشــاره به 

برنامه های اوقاف در ماه محرم افزود: امســال 
با توجه به شیوع ویروس کرونا آیین عزاداری 
محرم و صفر تعطیل نمی شود، ولی برنامه هایی 
تدارک دیده شــده که با محدودیت و رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی و در فضای باز 

برگزار خواهد شد.
وی تصریــح کرد: با توجه به نیات واقفین در 
اقامه عزای حسینی،  راســتای برگزاری آیین 
اوقاف همواره بــرای محرم برنامه های خاص 
خود را بــا عناوین »بصیرت عاشــورایی« و 
»شــمیم حسینی« دارد با این تفاوت که امسال 
با توجه به شرایط  حاکم بر کشور اجرای آیین 

به شکلی دیگر خواهد بود.

 انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
استان زنجان سالیان سال است که فعالیت های 
خــود را در دو محور انجــام می دهد، یکی از 
ایــن محورها که برای این انجمــن و مردم از 
اهمیت زیادی برخوردار است، بحث آموزش، 

پیشگیری و اطالع رسانی است.

در همین راستا انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی استان زنجان سالیان سال است که در این 
عرصه فعالیت کرده و این فعالیت ها بیشــتر در 
حوزه اطالع رسانی و استقرار پایگاه های تست 
قند خون اســت تا مردم نشــانه های اولیه این 
بیماری را شناخته و گام های بلندی در راستای 

پیشگیری از آن بردارند که بی تردید پیشگیری 
می تواند بهترین و کم هزینه ترین راه حل باشد.

فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

مشاغل آسیب دیده از کرونا در زنجان برای دریافت 
۱۵۲ میلیارد تومان تسهیالت ثبت نام کردند

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور :

افزایش ۳.۵ برابری میزان وقف در کشور

به سود تبلیغات در 
شماست

مدیرعامل انجمن کلیوی زنجان خبرداد:

کاهش ۳۰ درصدی آمار پیوند کلیه در زنجان



چهارشنبه 29 اَُمرداد ماه  1399 / نمره 593 / سال سوم4
سالمت

دکتر زالی:

پاییز نگران کننده ای پیش رو داریم
 کانون اصلی شیوع بیماری تجمعات و دورهمی هاست

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
کوچک ترین غفلت باعث خیز 

دوباره کرونا می شود
 معاون بهداشــت وزارت بهداشت، با 
تاکید بر اینکه روزهای ســخت کرونایی را 
پشت سر گذاشتیم، گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشتی باعث شد روند ابتال سیر مالیم تری 

پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رییسی، در 
نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: رعایت پروتکل ها 
باعث شــده تا روز به روز شاهد کاهش سیر 

صعودی بیماری کرونا در کشور باشیم.
وی ادامه داد: میزان استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری باعث شــد روند ابتالء کاهش 
یابد، اما هنوز انتظار داریم مردم بیشتر به این 

پروتکل ها دقت کنند.
رییسی افزود: از همه مردم درخواست می کنیم 
به ویــژه در هنگام اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی، حتماً ماســک بزنند و پروتکل ها را 

رعایت کنند.
وی گفت: هم ماسک و هم فاصله گذاری هر 
دو با هم باید رعایت شود تا بتوان شاهد سیر 

نزولی بیماری بود.
معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که 
هفته های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، 
افزود: متأسفانه در ماه های گذشته روند مرگ 
و میر و بستری ها افزایش پیدا کرد که رعایت 
پروتکل ها و تالش کادر درمان باعث شد سیر 

نزولی بیماری را شاهد باشیم.
وی گفت: بررسی ها نشان می دهد هر وقت 
پروتکل هــای بهداشــتی را بــه دقت عمل 
کرده ایم، وضعیت بهبود یافته است. البته هنوز 

وضعیت خوب و سفید نشده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، افزود: وقتی 
پروتکل ها را رعایت کنیم، دو هفته بعد سیر 
نزولــی بیماری رخ خواهد داد و اگر رعایت 
نکنیم، دو هفته بعد شــاهد ســیر صعودی 
بیماری خواهیم بود و یک ماه بعد از آن میزان 

مرگ و میر باال می رود.
رییسی گفت: رعایت پروتکل ها توسط مردم 
باعث شــد روند بستری سیر مالیم تری طی 

کند و همکاران ما نفس بهتری می کشند.
وی با عنوان این مطلب که در چهار روز آینده 
بحث کنکور را داریم، افزود: همه پروتکل های 
سختگیرانه ابالغ شده و از والدین درخواست 
می کنیم از تجمع در مقابل محل های برگزاری 

کنکور خودداری کنند.
رییسی در ارتباط با عزاداری های ماه محرم نیز، 
گفت: هر گونه آیین در فضای سر بسته مطلقًا 

ممنوع است.
وی افزود: کوچک تریــن غفلت باعث خیز 

مجدد بیماری خواهد شد.
معاون وزیر بهداشــت به فصل پاییز و شیوع 
آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: در فصل پاییز باید 
جوری عمل کنیم کــه رعایت پروتکل ها به 

سبک زندگی تبدیل شود.

یک واکسن چینی کرونا 
تا پایان امسال در دسترس 

عموم خواهد بود
 لیو ژینــگ ژن، مدیرعامل شــرکت 
داروســازی دولتی » سینوفارم« در چین گفته 
است که واکسن کرونای ساخت این شرکت 
تا پایان سال کنونی میالدی )۲۰۲۰( به صورت 

تجاری در دسترس عموم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، روز گذشته بخش جهانی 
تلویزیــون دولتــی چین از ثبت رســمی 
نخستین واکسن ساخت محققان این کشور 

برای مقابله با ویروس کرونا خبر داده بود.
لیو ژینگ ژن به یک روزنامه چینی گفت که 
این واکســن هزار یوان )معادل ۱۴۰ دالر( 
قیمت خواهد داشت و دو بار به فاصله ۲۸ 

روز به فرد تزریق خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه تمام جمعیت ۱.۴ میلیارد 
نفری چین به واکسن نیاز نخواهند داشت، 
گفت که دانشجویان و کارمندان در شهرهای 
بزرگ این واکسن را دریافت خواهند کرد و 
نه کسانی که در نواحی روستایی کم جمعیت 

و پراکنده زندگی می کنند.
شرکت داروسازی دولتی » سینوفارم« که هم 
اکنون دو واکسن را در دست آزمایش دارد 
می گوید ظرفیت تولید ساالنه ۲۲۰ میلیون 
دوز واکســن را داراست. این شرکت اعالم 
کرده که در حال توسعه فاز سوم کارآزمایی 
واکســن خود در کشــورهای عربســتان 

سعودی، برزیل، امارات و شیلی است.
بیــش از ۱۴۰ مرکز پزشــکی در جهان در 
حال کار روی ساخت واکسن کرونا هستند. 
سه شنبه گذشته موسسه تحقیقاتی »نیکالی 
گاملیا« در روسیه نیز از ثبت نخستین واکسن 
مقابله با ویــروس کرونا در جهان خبر داده 
بــود. هر چند نهادهای پزشــکی و دارویی 
بین المللی و غربی در کارآیی این واکســن 
)به دلیل کافی نبودن اطالعات( ابراز تردید 

کرده اند.
به گزارش یورونیوز، تــا کنون بیش از ۲۲ 
میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال 
شده اند که از این میان بیش از ۷۷۰ هزار نفر 

جان خود را از دست داده اند.

خبــر

 فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
کالنشهر تهران درباره نگرانی ها از موج 
سوم بیماری در پاییز، عنوان کرد: برخی 
از محدودیت ها در پاییز هم باید ادامه پیدا 
کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش 
آموزان در مدارس محدود شــود، چراکه 
یکــی از اساســی ترین فاکتورهای مؤثر 
در گســترش ویروس، آغاز فعالیت های 
آموزشــی و افزایش اســتفاده از وسایل 

حمل و نقل عمومی است.
به گزارش ایســنا، دکتر زالی در نشست 
ســتاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا 
در شــهر تهران با نمایندگان رسانه های 
بین المللی که با حضور دکتر عبدالحسین 
شیروی مدیر اداره کل رسانه های خارجی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برگزار 
شــد، تالش نظام های علمی و مدیریتی 
دنیا برای به اشتراک گذاری تجربیات و 
دستاورهای کارآمد را ضروری دانست و 
گفت: برای ریشه کنی کرونا باید تمامی 
مرزها از بین بــرود و گفتمان جهانی با 
دردی مشــترک و احساس همدردی به 

همگان منتقل شود.
دکتر زالی در این نشست با اشاره به ماهیت 
عالم گیری پاندمی کرونا در عرصه های 
مختلف جهانی اظهــار کرد: کرونا صرفا 
یک بیماری بیولوژیک نیست، این بیماری 
مؤلفه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و 

سیاسی را نیز  دربرگرفته است.
فرمانــده عملیــات مقابله بــا کرونا در 
کالنشهر تهران با تاکید بر این که کووید 
۱۹ دنیا را با بحران های اقتصادی مختلفی 
 PMI   روبرو کرده، به افت شاخص های
در حوزه های مختلف تولید در سراســر 
دنیا اشــاره کرد و گفت: این شاخص در 
عرصه های مختلف نیز در حال کوچک 
تر شدن است به شکلی که بنظر می رسد 
تا پایان این بیماری نیــز این روند ادامه 

داشته باشد.
ریشه کنی ویروس کرونا حداقل در بازه 

زمانی کوتاه غیرممکن است
وی با بیان این که ویروس کرونا و تبعات 
مختلفی که ایجاد کــرده تاکنون با هیچ 
پدیده طبیعی قابل قیــاس نبوده، گفت: 
ایــن بیماری و تبعات آن بســیار جدی 
است و بسیاری از پیش فرض ها را تغییر 
داده است.  احتمال از بین رفتن ویروس 
کرونــا در طبیعت کماکان وجود ندارد و 
ریشــه کنی این ویروس حداقل در بازه 

زمانی کوتاه غیرممکن است.
وی ضمن ابراز نگرانی از جهش هایی که 
ممکن است در ســاختار ویروس کرونا 
رخ دهد، توضیح داد: مطالعات بین المللی 
گواه این اســت که در ساختار ویروس 
تغییــر شــگرفی رخ نــداده و تغییرات 
کوچکی صرفا در میزان ســرایت پذیری 

ایجاد شده است.
دکتر زالی در بخش دیگری از این نشست 
با اشاره به جمعیت استان تهران توضیح 
داد: طبق آخرین آمارجمعیت استان تهران 
قریب به ۱۴ میلیون و هشتصد هزار نفر 
است و این درحالیست که چگالی باال و 
تراکم جمعیت تهران را از دیگر اســتانها 
متمایــز می کند. به طــور مثال در منطقه 

بهارستان تهران که در جنوب شرقی تهران 
واقع شده تراکم جمعیتی بسیار زیادی را 
شاهد هســتیم که این موضوع می تواند 
حوزه بهداشت و درمان را با چالش های 

جدی روبرو کند.
چالش »گذار شــهر نشینی شتابزده« و 

سکونت های غیر رسمی در تهران
فرمانــده عملیــات مقابله بــا کرونا در 
کالنشهر تهران، گذار شهر نشینی شتابزده 
و سکونت های غیر رسمی را یکی دیگر 
از چالش های مربوط به استان تهران ذکر 
کرد و خاطرنشان کرد: مجموعه ای از این 
فاکتورها کنترل کرونا را در کالن شــهر 
تهران با مشــکالت جــدی روبرو کرده 

است.
وی با بیان این که باالترین آمار از حاشیه 
نشینی مربوط به استان تهران است، تاکید 
کرد: حاشــیه نشینی شــرایط اقتصادی، 
بهداشتی و فرســودگی زیر ساخت ها را 
دستخوش تغییراتی می کند که در پاندمی 
کرونا بیــش از پیش چهره خــود را به 

نمایش گذاشت.
آمد و شــد ۴۰۰ هزار خودرو از استان 

البرز به تهران
جمعیت شــناور در اســتان تهران یکی 
دیگــر از مواردی بود که دکتر زالی به آن 
اشــاره کرد و افزود: روزانه جمعیتی بالغ 
بر یک میلیــون نفر، معادل جمعیت یک 
استان از اســتانهای مجاور نظیر البرز و 
ســاوه وارد تهران و در پایان روز از شهر 
خارج می شوند، این جمعیت می تواند بار 
بیماری را به میزان قابل توجهی به سیستم 

بهداشت و درمان وارد کند.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن 
شهر تهران در بخش دیگری، آمد و شد 
۴۰۰ هزار خودرو از استان البرز به تهران 
را پدیده پیچیده و مشخصه تهران دانست.

شناسنامه  فاقد  غیرایرانی  اتباع  معضل 

در تهران
دکتر زالی با تاکیــد بر این که در بروز و 
شیوع اپیدمی ها نقاط کور می تواند بسیار 
خطر آفرین باشد، گفت: حدود ۴۰ درصد 
از اتباع دیگر کشور ها در تهران سکونت 
دارند و آمار نشان می دهد که ۵۰ درصد 
از این اتباع به صورت غیرقانونی و فاقد 
گواهینامه در تهران سکونت دارند که در 
صورت ابتال به بیماری به دلیل شــرایط 
خاص اقامت تمایلی به مراجعه به مراکز 

درمانی ندارند. 
وی پدیــده زباله گردی، کــودکان کار، 
معتــادان متجاهــر را از دیگر مؤلفه های 
خطرآفرین انتشــار کرونا در تهران ذکر 
کرد و تعامل و مشارکت بیشتر بخش های 
مختلف مدیریتی و استفاده از ظرفیت های 
دســتگاه های مختلف را با هدف کنترل 

کووید-۱۹ خواستار شد.
درمان ۸۵ درصد بیماران مبتال به کرونا 

در این بیمارستان های تهران
فرمانــده عملیــات مقابله بــا کرونا در 
کالنشهر تهران در بخش دیگری از این 
نشســت از در اختیار داشــتن ۱۲ هزار 
تخت درمانی دانشــگاهی در تهران خبر 
داد و تاکید کرد: مراقبت های درمانی در 
باالترین  بیمارستان های دانشــگاهی در 
ســطح به بیماران ارائه می شود و حدود 
۸۵ درصــد بیماران مبتال به کرونا در این 

بیمارستان ها درمان می شوند.
در تهران برای درمان بیماران کرونایی 

کمبودی نداشتیم
دکتــر زالی در ادامه به برخــی از پروژه 
های درحال اتمام و یا آماده بهره برداری 
افزایش تخت های بیمارستانی اشاره کرد 
و گفت: پروژه بیمارســتان های شهدای 
تجریش، امام خمینــی)ره(، فیروزآبادی، 
شهرقدس تا ابتدای پاییز وارد مدار ارائه 
خدمات درمانی و بهداشــتی خواهد شد 

که خوشبختانه اکثر تخت های درمانی این 
دانشگاه های علوم  به  متعلق  بیمارستانها 

پزشکی است.  
وی با بیان این کــه در تهران تا به امروز 
برای درمان مبتالیــان به کرونا با کمبود 
تخت های بیمارســتانی مواجه نبوده ایم، 
گفت: باید با نگاه آینده نگارانه و افزایش 
ظرفیت های بیمارســتانی زیر ســاخت 
ها را برای فصول ســرد سال مدیریت و 
تقویت کنیم. راهبرد اصلی مدیریت حوزه 
بهداشت و درمان کشور باال بردن ظرفیت 

بخش های درمانی است.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن 
شــهر تهران در بخش دیگری، اهمیت 
غربالگری را مــورد توجه قــرار داد و 
فعالیت ۹۰ مرکز جامع سالمت ۱۶ و ۲۴ 

ساعته را یادآور شد.
وی ضــرورت پیروی از سیاســت ها و 
راهبردهای ســازمان بهداشت جهانی را 
خواستار شــد و تاکید کرد: باید بیش از 
گذشــته ضمن ارتباط و اتصال بیشتر با 
ســازمان بهداشــت جهانی از الگوها و 
توصیه های این سازمان بهره مند شویم.    
دکتر زالی شناســایی نقاط خطرآفرین و 
آلوده به کرونــا را یکی دیگر از اقدامات 
ســتاد مقابله با کرونا ذکر کرد و به روز 
رسانی این اطالعات را ضروری دانست.

وی با اشاره به ایجاد کمیته اپیدمیولوژیک 
در ســتاد مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: 
این ســتاد با نگاهی آکادمیک عدد مولد 
پایه مبتالیان را به صورت مستمر مانیتور 
می کند هرچــه تراز این عــدد باالتر از 
یک باشد نشان دهنده شیوع خطرآفرین 

بیماری است.
شــکل گیری  و بازگشت امواج انسان 
دوستانه فارغ از هر گونه سالئق سیاسی 

و اقتصادی در سایه کرونا
دکتــر زالــی در ادامه شــکل گیری  و 

بازگشت امواج انســان دوستانه، فارغ از 
هر گونه سالئق سیاسی و اقتصادی و به 
صورت یکپارچه در دنیا را یکی دیگر از 
مواردی دانست که  در سایه کرونا شکل 
گرفته و افزود: امروز مشکل و درد همه 
دنیا مشــترک شــده و روزی به شعف 
خواهیم رســید که در عرصه جهانی این 

بیماری کنترل شود.
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن 
شــهر تهران، تالش نظام هــای علمی و 
مدیریتــی دنیا برای به اشــتراک گذاری 
تجربیــات و دســتاورهای کارآمــد را 
ضروری دانســت و گفت: برای ریشــه 
کنی کرونا باید تمامی مرزها از بین برود 
و گفتمــان جهانی با دردی مشــترک و 
احساس همدردی به همگان منتقل شود. 
وی خاطرنشــان کرد: اگــر چنانچه هر 
کشــوری به تجربه کارآمــدی در زمینه 
درمان و یا مدیریت کرونا دســت یافت، 
آن را به اشــتراک بگذارد از دشواری ها 
و چالشــهای مقابله با این بیماری کاسته 

می شود. 
بــه گفتــه دکتر زالــی، فضــای علمی 
جهانی، امــروزه به فضایی منعطف تر و 
ســخاوتمندانه تر از گذشته مبدل شده و 
در حوزه علمی رقابت های منطقی شکل 
گرفته که این مهم می تواند به توســعه 
این فعالیت ها کمک کند. دانش بشــری 
محدود است و برای ریشه کنی کرونا باید 
دستاوردها و تجربیات علمی به اشتراک 

گذاشته شود.
اجرای  ۳۶۴ پروژه کیلینیکال علمی در 

کشور
وی از اجــرای  ۳۶۴ پــروژه کیلینیکال 
علمی در کشــور خبر داد و افزود: نتایح 
این تحقیقات در آینده ای نزدیک منتشر 

خواهد شد.
برخــی محدودیت ها در پاییز هم باید 

ادامه پیدا کند
فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالن 
شهر تهران با بیان این که طبق مطالعات 
جهانــی، پاییز نگران کننــده ای را پیش 
رو خواهیم داشــت، افزود: پاییز امسال 
سخت ترین پاییز معاصر خواهد بود و این 
موضوع صرفا مربوط به کشور ما نیست؛ 
چرا که همزمانی کرونــا با بیماری های 
فصلی، تمایل مردم به حضور در فضاهای 
سرپوشیده،  ایجاد عالئم تنفسی و آلرژی 
 H۱N۱  در این فصل و ورود موج جدید

بسیار نگران کننده است.
۲۷ درصد انتقال بیماری، در وســایل 

حمل و نقل عمومی اتفاق می افتد
دکتر زالی در باره نگرانی ها از موج سوم 
بیمــاری در پاییز، عنــوان کرد: برخی از 
محدودیت ها در پاییز هم باید ادامه پیدا 
کند و ممکن است حضور فیزیکی دانش 
آموزان در مدارس محدود شــود، چراکه 
یکــی از اساســی ترین فاکتورهای موثر 
در گســترش ویروس، آغاز فعالیت های 
آموزشــی و افزایش اســتفاده از وسایل 

حمل و نقل عمومی است.
به گفته فرمانده ســتاد مقابله با بیماری 
کرونــا، ۲۷ درصد انتقال بیمــاری، در 
وسایل حمل و نقل عمومی اتفاق می افتد.
وی با اشاره به اینکه کانون اصلی شیوع 
بیماری، تجمعات و دورهمی هاســت، 
افزود: در باره آیین عــزاداری محرم نیز 
پروتکل های بهداشتی از سوی ستاد ملی 
کرونا ابالغ شــد و کارشناسان بهداشت 
از هر ســه دانشگاه استان تهران بر نحوه 
اجرای دســتورالعمل ها نظارت خواهند 

داشت.
لزوم توجه به نشاط نیروهای خط مقدم 

درمان
دکتــر زالی در این آیین با اشــاره به این 
که کشور وســایل حفاظتی تیم درمان را 
حداقل تا ســه ماه آینــده تامین کرده، از 
فرسودگی تیم پزشکی و کادر درمان ابراز 
نگرانی کرد و رشــادت های تیم خدوم 

سالمت را مورد تقدیر قرار داد.
وی در ادامه از تالش های سخت کوشانه 
و ارزنده مجموعه کادر بهداشتی و درمانی 
قدردانی کرد و گفت: مدافعان ســالمت 
تابلوی زیبایی از رشادت ها را به نمایش 

گذاشتند.
موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
جــذب ۱۰ هزار نیروی بهداشــتی و 

درمانی
بر پایه گزارش روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر زالی با 
اشاره به اینکه خستگی پرسنل در مراکز 
بهداشــتی و درمانی، یکــی از مهمترین 
دغدغه های نظام ســالمت دنیا اســت، 
افزود: ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با 
جذب ۱۰ هزار نیروی بهداشتی و درمانی 
موفقت کرده کــه در فاز اول ۳۰۰۰ نیرو 

وارد مدار ارائه خدمت می شوند.
دکتر زالی در خاتمه عنوان کرد:  پیشنهاد 
بازگردانــدن نیروهای ۸۹ روزه و تمدید 
قرارداد کلیه پرسنل بازنشسته در ۵ سال 
گذشــته برای یکسال به ستاد ملی کرونا 

ارائه شده است.

 رییس مرکز تحقیقات پیشگیری 
و درمان چاقی با اشــاره به اینکه افراد 
چاق بیشــتر در معرض ابتال به دیابت 
و مشکالت قلبی عروقی هستند، گفت: 

کرونا در کمین افراد چاق است.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر، مجید 
ولی زاده، دربــاره موضوع چاقی، اظهار 
داشــت: اینکه چاقی بیماری محسوب 
می شــود یا نه، هم اکنون در بسیاری از 
کشــورهای جهان مورد بحث و گفتگو 

است.
وی افــزود: اگر چاقی را بیماری بدانیم 
و یا آن را تنها یک عامل خطرساز برای 
بــروز بیماری ها در نظــر گیریم در هر 
دو صــورت نبایــد از اهمیت توجه به 

موضوع چاقی کم شود، چراکه به طور 
کلی چاقی سالمت افراد را تحت تأثیر 

قرار می دهد و آن را تهدید می کند.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشتی با اشاره به اینکه 
چاقی، ریســک ابتال بــه بیماری هایی 
مانند پرفشاری خون، دیابت، مشکالت 
قلبی-عروقــی، اختالل در چربی خون 
و بیماری های اســکلتی و عضالنی را 
افزایــش می دهد، گفت: هــم اکنون بر 
پایــه تحقیقاتی که در سراســر جهان 
انجام گرفته افراد چاق بیشتر در معرض 
ابتــال به ویــروس کووید ۱۹ هســتند 
چراکه افراد چاق اکثــرا گرفتار دیابت 
و بیماری های قلبی-عروقی بوده و این 

موضوع خطر ابتال بــه کرونا را در آنها 
بیشتر می کند.

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان 
چاقی و از ســخنرانان رویداد نگاهی به 
 )A Glance on Obesity( چاقی
که به کوشش نوو نوردیسک پارس و با 
شرکت بیش از ۱۰۰۰ نفر از متخصصان 
داخلــی و خارجی حوزه ســالمت در 
روزهای ۲۳ و ۲۴ اَُمرداد ۹۹ به صورت 
مجازی برپا شد، خاطرنشان کرد: چاقی 
ارتباط مســتقیمی با سبک زندگی افراد 
دارد و زندگــی شهرنشــینی، مصرف 
مــواد غذایــی پرکالــری، کم تحرکی، 
کارهای  انجام  همچنین  آپارتمان نشینی 
پشــت میزنشینی سبب  افزایش ابتال به 

چاقی شده است، بنابراین می توان گفت 
که چاقی و درمان آن به طور مســتقیم 

با تغییر سبک زندگی در ارتباط است.
ولی زاده درباره امکان درمان چاقی افراد 
با استفاده از دارو توضیح داد: عالوه بر 
پیشــنهاد تغییر سبک زندگی و تحرک، 
پزشکان داروهایی را نیز تجویز می کنند 
کــه می توانــد جهت کمک بــه بهبود 

وضعیت سالمت فرد موثر باشد.
وی در مورد تاثیــر افزایش آمار چاقی 
در تحمیل  هزینه بیشــتر بر سیســتم 
سالمت کشــور، گفت: هزینه هایی که 
چاقی بر اقتصاد سالمت دارد در کشور 
به صــورت کامل برآورد نشده اســت، 
ولی مشخص اســت که افراد چاق در 

معرض ابتال به بیماری هایی مانند دیابت 
و مشکالت قلبی عروقی هستند و این 
موضوع قطعا بر روی اقتصاد سالمت اثر 
گذاشــته و کارایی افراد را نیز در انجام 

امور کاهش می دهــد؛ بنابراین می توان 
گفت کــه چاقی اثرات غیرمســتقیم و 
مســتقیم بر روی هزینه های دولت های 

مختلف در جهان دارد.

رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی مطرح کرد؛

کنترل چاقی با تغییر سبک زندگی

# من فاصله اجتماعی را رعایت می کنم



5 چهارشنبه 29 اَُمرداد ماه  1399 / نمره 593 / سال سوم
اقتصاد

رییس سازمان بورس:
مسوولیت سود و زیان
به عهده سهامدار است

 رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
می گوید این بازار در ماه های گذشــته از نظر 
جذب ســهامدار جدید و افزایش نقدینگی 
رکوردهایی تاریخی را به ثبت رسانده و در هر 
روز بیش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه 

و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می شود.
به گزارش ایسنا، حسن قالیباف اصلی امروز در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار کرد: بررسی عملکرد بازار بورس از نظر 
جذب سهامدار جدید نشان می دهد که اگر در 
سال های قبل در مجموع ۵۰ هزار سرمایه گذار 
جدید وارد بازار می شــد، عددی قابل توجه 
بود. این عدد در ســال ۱۳۹۷ به حدود ۱۰۰ 
هزار و در ســال ۱۳۹۸ به ۸۲۰ هزار سهامدار 
جدید رسید ولی اعداد در سال کنونی به شکل 
جدی تغییر کرده اند و تنها از ابتدای سال ۱۳۹۹ 
تاکنون بیش از ۴.۵ میلیون کد معامالتی جدید 

به ثبت رسیده است.
وی بــا بیان اینکه ســهامداران جدید به طور 
میانگیــن حضور خود در بازار ســرمایه را با 
حــدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان نقدینگی آغاز 
می کنند، گفت: بر پایه براوردها از عملکرد سال 
کنونی هر روز حــدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کد 
معامالتی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی 
صادر می شود و اگر همین میانگین حدود ۱۰ 
تــا ۱۵ میلیون تومان را در نظر بگیریم، در هر 
روز بیش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه 

و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه می شود.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه برای حفظ 
نقدینگی باید روند عرضه سهام شرکت ها در 
بورس ادامه پیدا کند، گفت: بررســی ها نشان 
می دهد که از اول ســال تاکنــون ۱۱۰ هزار 
میلیارد تومان سرمایه جدید وارد بورس شده 
است. برای حفظ این اعداد و عمق بخشی به 
بازار، باید عرضه اولیه شرکت ها در بورس را 
افزایش داد که در این زمینه نیز از ابتدای سال 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.
قالیبــاف توضیــح داد: طبق آمارهای ســال 
گذشــته، میزان عرضه اولیه در بورس ۵۳۰۰ 
میلیارد تومان بوده که این عدد در سال کنونی 
بــه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رســیده و 
تالش می شــود که ادامه پیدا کند. ما رسما به 
شرکت های بخش خصوصی اعالم می کنیم که 
امکان عرضه ســهام آن در بازار بورس وجود 
دارد و برای آنکه مدیریت از دســت سرمایه 
گذار و موســس خارج نشــود، شیوه هایی 

طراحی شده است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن سهام ممتاز برای 
شــرکت هایی که قصد عرضــه در بورس را 
دارند، گفت: یکی از نگرانی های اصلی سرمایه 
گذاران این شــرکت ها این است که مدیریت 
خود بر شرکت یا ســازمان خود را از دست 
می دهند. ما به این منظور ســهام ممتاز را در 
نظر گرفتیم که با استفاده از آن مدیریت شرکت 
تغییر نمی کند و این نگرانی بخشی از سرمایه 

گذاران را برطرف خواهد کرد.
به گفته وی، با سرعت گیری فرایند پذیرش 
شــرکت ها در بورس، در هفته های گذشــته 
حدود ۱۰ شرکت در فرابورس پذیرفته شده اند 
و ۱۰۰ شــرکت نیز درخواست خود را نهایی 
کرده اند. در کنار آن ۵۰ شرکت نیز درخواست 

ورود به بورس تهران را ارائه داده اند.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه سهامداران 
و سرمایه گذاران در بورس باید به ماهیت این 
بازار توجه داشته باشند، بیان کرد: این نگرانی 
که بازار بورس به سرنوشــت موسسات مالی 
دچار می شود از اساس اشتباه است، زیرا این 
موسسات وعده ســود قطعی می دادند اما در 
بازار بورس همزمان ســود و زیان در اختیار 
سرمایه گذار است و سهامدار خود می داند که 

بازار بورس چه نوع بازاری است.
قالیباف ادامه داد: با توجه به میزان ریسکی که 
افــراد می پذیرند امروز صندوق های با درآمد 
ثابت، با درآمد مختلط و صندوق سهامی داریم 
و در کنار آن فعالیت در بازار سرمایه نیز ادامه 
دارد. پس افراد باید ضمن سنجش شرایط بازار 
و ارزیابی که از ســهم ها دارند، میزان ریسک 
مورد عالقه شان در حضور در این بازار را نیز 

مشخص کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ذات بازار سرمایه با باال 
و پایین و افت و رشد شاخص همراه است و 
تمامی سهامداران این بازارها در سراسر جهان 

می دانند که شرایط این بازار چگونه است.

خبــر

 طــرح فــروش اوراق ســلف 
نفتی توســط دولت در روز های گذشته 
بحث های زیادی ایجاد کرده و مخالفان 
و موافقان زیادی دارد. مهمترین مخالف 
این طــرح مجلس شــورای اســالمی 
اســت. رییس مجلس تاکنون چند باری 
بــه صورت ضمنی مخالفــت خود را با 
اجرای این طرح اعالم کرده اســت. روز 
گذشته نیز یکی از نمایندگان مدعی شد 
که قالیباف و ابراهیم رییســی نامه ایی به 
رهبر انقالب نوشــته اند و با اجرای طرح 
مخالفت کرده اند. ادعایی که به سرعت از 

سوی قوه قضائیه تکذیب شد.
به گزارش فرارو، روز یکشنبه ابوالفضل 
ابوترابــی نماینده نجف آباد و از مخالفان 
تندرو دولــت در مجلس مدعی شــد: 
»روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه ای 
به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با 
تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف 
نفتی در بورس اعالم کرده و تاکید داشتند 
که این کار دولت خالف آن چیزی است 
که در نشســت ســران قوا مطرح شده 

است.«
بنــا به ادعای این نماینــده دولت، قوای 
دیگر را دور زده و برخالف تصمیمی که 
در نشســت سران قوا گرفته شده به نحو 
دیگری طرح فروش اوراق سلف نفتی را 

اجرا می کند.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی 
توضیح داد: »قــرار بود طبق آنچه که در 
نشست سران قوا مطرح شده اوراق سلف 
نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم 
داده شــود و مردم مختار برای فروش آن 
در هر لحظه ای باشند، اما دولت این طرح 
را بــه گونه ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول 
را از مــردم می گیرد، اما پرداخت پول به 
مردم را به دو ســال بعد موکول کرده که 
این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی 
می افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ 

درصد داده می شود.«
ابوترابــی گفت: »با توجه به این موضوع 
روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه ای به 
مقام معظم رهبری اقدام دولت را برخالف 
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا اعالم کرده و تاکید داشتند آنچه دولت 

اجرا می کند مغایر با این مصوبه است.«
ســاعاتی از انتشار ســخنان این نماینده 
نگذشــته بود که خبرگزاری رسمی قوه 

قضائیه ادعای او را تکذیب کرد.

در این تکذیبیه آمده است: »هیچ نامه ای 
چه از ناحیه رییس قوه قضاییه و چه نامه 
مشترک با رییس مجلس شورای اسالمی 
محضر رهبر انقالب اسالمی در این مورد 

ارسال نشده است.«
تاکنون مجلس و دولت نسبت به ادعای 

ابوترابی واکنشی نشان ندادند.
»گشایش اقتصادی« پر دردسر

بیش از ده روز پیش حسن روحانی رییس 
جمهور وعده داد که »گشایش اقتصادی 
»در راه است. او گفت: »در نشست سران 
قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که 
پس از به نتیجه رســیدن در هفته آینده و 
موافقت مقام معظم رهبری اعالم می شود 
که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود 

می آید.«
پــس از اعالم روحانــی گمانه زنی های 
زیــادی در این باره صــورت گرفت تا 
اینکه در نهایت اعالم شد؛ دولت در این 
طرح که فروش اوراق سلف نفتی است، 
قصد دارد در حدود ۲۲۰ میلیون بشــکه 
نفت را با سررســید ۲ ساله و به صورت 
پیش فروش بــه خریداران عرضه کند و 
در مقابل دولت هم به خریداران تضمین 

می دهد تا در موعد سررسید اوراق نفتی، 
آن را با توجه به قیمت روز نفت و دالر از 

دارندگان اوراق بازخرید کند.
 پس از آن گفته شد طرح روحانی برای 
گشایش اقتصادی با فروش اوراق سلف 
نفتی متفاوت اســت. مدیرعامل بورس 
انرژی از عرضه »اوراق ســلف نفتی« از 
روز یکشــنبه خبر داد اما تاکید کرد که 
این اقدام »با آنچه که رییس جمهوری در 
مورد آن صحبت کرده متفاوت اســت و 
به آن مربوط نیســت.« با این حال  طرح 

روحانی نیز پیش فروش نفت بود. 
 هم اکنون طرح پیــش فروش نفت در 
شورای هماهنگی سران سه قوه در حال 
بررســی اســت تا ایرادات طرح مذکور 
کاهش یابد. با این حال نمایندگان مجلس 
می گویند ایــن طرح بایــد به تصویب 
پارلمان برسد. همچنین نمایندگان تاکید 
دارنــد که تفاوتی بین طــرح روحانی و 

فروش اوراق سلف نفتی نیست. 
در همین راستا دیروز نشست ای غیرعلنی 
در مجلس شــورای اسالمی برگزار شد؛ 
رییس مجلس درباره این نشســت گفت 
که مقرر شــده دو کمیسیون اقتصادی و 

برنامه و بودجه درباره اوراق سلف نفتی 
بررسی الزم را انجام دهند.

نماینــدگان مجلــس از ایــن موضوع 
نارحت اند که شورای هماهنگی اقتصادی 
که با حضور سران سه قوه برگزار می شود 
به ابزاری بــرای دور زدن مجلس تبدیل 

شده است.
برخی هم می گوینــد هدف از این طرح 
بلکــه دولت  نیســت  نقدینگی  جذب 
می خواهد صرفا کســری بودجه خود را 
جبران کند و با این طرح مشکالت خود 
را به دولــت بعدی حواله می کند. بهروز 
محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس معتقد است که اگرچه 
دولت در تنگنای بودجــه ای قرار دارد، 
اما این موضوع نباید موجب حواله دادن 
مشــکالت از این دولت به دولت بعدی 

شود.
 در همین راســتا روز یکشــنبه پس از 
نشست مجلس حمیدرضا حاجی بابایی 
رییــس کمیســیون برنامــه و بودجه و 
محاسبات گفت: »مجلس از ابتدا با فروش 
اوراق سلف به شدت مخالف بود، و روز 
گذشــته به وزیر محترم نفت و اقتصاد و 

دارایی اعالم شــد که باید متوقف شود؛ 
در نشست غیرعلنی هم دالئل غیرقانونی 
بودن آن بیان شــد و در این نشست نیز 
نمایندگان مخالفت شدید خود را اعالم 

کردند.«
حاجی بابایی تاکید کرد: »با این رویکرد 
فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه 

اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد.«
از سوی دیگر رسانه های اصولگرا مدعی 
شدند که در نشســت روز بیستم اَُمرداد 
ســران قوا از روحانی انتقاد شده که چرا 
بدون آنکه جزئیات طرح اقتصادی او در 
شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا 
تصویب شود، دولتمردان درباره این طرح 

به مردم اطالعات داده اند.
مهدی طغیانی ســخنگوی کمیســیون 
اقتصادی مجلــس در این باره گفت: »۵ 
یا ۴ شــرطی که آقای رییسی روی آن ها 
تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل 
نفــت بــه خریــدار و در اولویت بودن 
فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل 
فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش 
سرسام آور بدهی دولت در سال های آتی 
و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق 

توسط بانک ها بوده است.«
او تاکید کرد: »به طــور خالصه موضع 
مجلــس و قــوه قضائیه مبتنــی بر این 
استدالل است که به منظور حل مشکالت 
امروز کشــور، نباید معضالت بزرگتری 
برای آینــده اقتصاد ملی ایجــاد کرد و 
بهترین مســیر برای بررسی این موضوع 
ارائه الیحه به مجلس شورای اسالمی و 

اخذ مجوز قانونی از مجلس است.«
طرح پیــش فروش نفت هنــوز قطعی 

نیست
پس از جنجال های فراوان شــب گذشته 
بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست 
با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
پیش فــروش نفت توضیحانــی داد. او 
گفت: »دولت بر پایه قانون مجوز فروش 
اوراق مالی اسالمی را دارد، اما در این میان 
یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق 
سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش 
فروش قطعی نفت با سررســید دو ساله 
انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش 

قطعی نشده است.«
او تصریــح کــرد: »مجلــس و دیــوان 
محاسبات اعالم کردند که موضوع فروش 
اوراق ســلف نفتی در بازار بورس دارای 

ابهام است و ما هم قبول کردیم.«
زنگنه با بیان اینکه نگاه مجلس در طرح 
فروش اوراق سلف نفتی کمک به وزارت 
نفت اســت، تاکیــد کرد: »قرار اســت، 
مشکالت قانونی و جزئیات این طرح در 
این چند روز در نشســت مشترک دیوان 
محاسبات، وزارت نفت، سازمان بورس و 
اوراق بهادار و کمیسیون برنامه و بودجه 
بررســی و حل شــود، زیرا کار خالف 

قانونی قرار نیست، انجام شود.«
به هر حال »گشایش اقتصادی« که دولت 
دو هفته است مدام از آن سخن می گوید 
و هنوز هم روشن نیست دقیقا چیست، 
ناگهان حاال بــه اختالفی جدی میان قوا 
تبدیل شــده اســت. باید دید که قوا سه 
گانه به ویــژه دولت و مجلس چگونه با 
این چالش کنار خواهند آمد. با این حال 
بعید به نظر می رسد این طرح به مجلس 
برود احتماال در همان جلســات شورای 
هماهنگــی اقتصادی تکلیفش روشــن 
خواهد شــد. اما با این حجم از اختالف 
نظر احتمــاال طرح مورد نظر دولت یا به 
طور جدی تغییر پیدا می کند و یا اینکه به 

مرحله اجرا نمی رسد.

ماجرای اختالف شدید مجلس با دولت بر سر طرح پیش فروش نفت

»گشایش اقتصادی« پر دردسر

قانون مالیات بر خانه های خالی که سازوکار اخذ 
آن در مجلس به تصویب رســیده بود، هم اکنون 
شــورای نگهبان ابهاماتی به آن وارد کرده و این 
مالیات همچنان در مرحله اصالح به ســر می برد 
بنابراین، فعــال خانه های خالی بایــد در انتظار 

مالیات باشند.  
به گزارش ایســنا، دریافت مالیــات از خانه های 
خالی که از آن به عنــوان درمان گرانی و کمبود 
عرضه در بازار مسکن یاد می شود، مدت طوالنی 
اســت که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت 
آمیز نبوده اســت؛ تا اینکه ایــن روزها مجلس 
فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه هایی برای 

عملیاتی  کردن هر چه زودتر آن است.  
بر این پایه، در ۲۲ تیرماه امســال مجلس یازدهم 
دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی با ۱۱ 
تبصــره را تصویب کرد که طبــق آن واحدهای 
مســکونی واقع در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت که به استناد ســامانه ملی امالک و 
اســکان کشــور خانه خالی شناســایی شوند و 
چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ســاخت 
)برای واحدهای نوســاز( یا بیش از شش ماه از 
آخریــن نقل و انتقال یا آخرین زمان ســکونت 
)برای واحدهای غیرنوســاز( گذشــته باشد، در 
سال نخست مشــمول مالیاتی به ازای هر ماه دو 
برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شــود که این 
مالیات در ســال های بعد ۵۰ درصد بیش از سال 
قبل خواهد بود. همچنین، این مالیات از سال دوم 

اجرا و مشمول تمام شهرها نیز می شود.  
عالوه براین، در جدیدترین اصالحیه این مالیات 
واحدهای خالی در ســال اول شــش برابر، سال 
دوم ۱۲ برابر و ســال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره 
مشمول مالیات می شوند که بنابراین، جرایم این 
نوع مالیات نسبت گذشــته شش تا هشت برابر 

شده اســت؛ به گونه ای که پیش از این قرار بود 
مالــکان واحدهای خالی در ســال اول معاف از 
مالیات، ســال دوم برابر با مبلغ اجاره ســالیانه، 
سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره 

سالیانه مالیات بپردازند.
در ایــن زمینه یــک کارشــناس اقتصادی-علی 
سعدوندی معتقد اســت این اصالحات منجر به 
کاهش عرضه مسکن می شود زیرا، مالکان برای 
نپرداختن مالیات دیگر تمایلی به داشتن خانه دوم 
یا سوم نخواهند داشــت. وی جایگزین افزایش 
نــرخ مالیات بر خانه های خالــی را اخذ مالیات 
محدود از تمام واحدهای مسکونی می داند زیرا، 
از ایــن طریق هزینه نگهــداری خانه های خالی 
افزایش پیدا می کند و مالکان تمایل بیشتری برای 

عرضه واحدهای خالی خود پیدا می کنند.
سرانجام، این نوع مالیات پس از کش وگوس های 
بسیار از مجلس به سمت شورای نگهبان حرکت 
کرد تا یک گام دیگر به اجرا نزدیک شــود اما با 
ایراداتی از سوی شــورای نگهبان مواجه شد که 
طبق مکاتبه شــورای نگهبان با مجلس، مصوبه 
مالیات بر خانه های خالی با ســه ســطح اشکال 
مواجه است که در تبعیض ها، غفلت از عذرهای 
موجه برخی مالــکان و راه های فرار از پرداخت 
مالیات طبقه بندی می شود. عالوه براین، »تفکیک 
شهر اصلی از شهر فرعی در معافیت مالیاتی خانه  
دوم« نیز مغایر اصل ســوم قانون اساسی عنوان 

شده است.
یکی از ایرادات وارد شــده به اســتثنا قائل شدن 
برای هر سرپرســت خانوار است که او می تواند 
عالوه بر خانه ای که اقامتگاه اصلی اوســت یک 
مســکن در شــهر دیگر در مالکیت خود داشته 
باشد و در صورت خالی بودن از آنجا که اقامت 
فرعی خانواده محسوب می شود معاف از مالیات 

بر خانه های خالی می شود. بنابراین، معافیت یک 
خانه خالی از مالیات فقط در شــهر فرعی با بند 
قانون اساسی درباره رفع تبعیض مغایر اعالم شده 
است. ابهاماتی درباره خانه هایی که به گردشگران 
اجاره روزانه داده می شود اما قرارداد اجاره برای 
آن ها وجود نــدارد، خانه هایی که رایگان تحت 
ســکونت افراد دیگر است و اختیار دادن به یک 
وزیر برای تعیین اشــخاص مشــمول معاف از 
مالیات وجود دارد زیــرا، تعیین معافیت مالیاتی 
تنها کار مجلس اســت. عالوه براین، شــورای 

نگهبان وضع مالیات نســبت به کســانی که به 
دالیل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را 
ندارند، خالف موازین شرع دانسته است و نسبت 
به مواردی چون تعریف خانه خالی، معافیت در 
پرداخت مالیات تا ۴ ماه پیوسته خالی بودن خانه 
و موجه بودن فروش نرفتن خانه نوســاز بعد از 
مهلت تعیین شده در مصوبه ابهام وارد کرده است 
زیرا، اگر واحد خالی پس از ۴ ماه فروخته شود، 
آن وقت تکلیف مالک جدید چیست؟ همچنین، 
ممکن است پس از پایان مهلت فروش، سازنده 

نتوانســت خانه را تکمیل یا بفروشد که در این 
صورت بازهم آن خانه خالی محسوب می شود؟  
ایــن ابهامات درحالی به این مصوبه وارد شــده 
است که رییس کیمسیون اقتصادی مجلس آن ها 
را قابل رفع می داند و اعالم کرده که رفع آن ها در 
دســتور کار مجلس قرار می گیرد. با این تفاسیر، 
مالیــات بر خانه های خالی همچنــان در مرحله 
اصالح باقی مانده است و باید دید که با ایرادات 
وارد شــده بر آن از سوی شــورای نگهبان چه 

تغییراتی پیدا می کند.    

مالیات بر خانه های خالی همچنان در پیچ  و خم اصالح

# من با شما دست نمی دهم؛ چون شما را دوست دارم
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کمیته ادماد

 بــه منظور جاری کــردن فضای 
سبقت خیرات در جامعه ، پای کارآوردن 
مردم بــه صحنه کارگــزاری خدمت به 
نیازمندان و ســاماندهی و تبدیل فعالیت 
های جزیره ای به کارکردهای زنجیره ای و 
اثربخش در حوزه محرومیت زدایی مراکز 
نیکوکاری با ســاختار و مدیریت مردمی 

ایجاد می شود.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری ، 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان در دیدار 
با فرماندار شهرستان طارم با ارائه گزارشی 
از فعالیت هــای این نهاد در بخش های 
مختلف ، گفت: بسترسازی برای افزایش 
مشــارکت خیران در برنامه های اجرایی 
این نهاد با هدف ارتقاء مســوولیت های 
اجتماعی در حوزه رســیدگی به اقشــار 
نیازمنــد و هم افزایــی در ارائه خدمات 
اثربخش به خانواده های تحت حمایت 

از برنامه های راهبردی کمیته امداد استان 
زنجان در سال کنونی است.

وی یکی از راهکارهای مهم مردمی کردن 
فعالیت های این نهاد را ایجاد و توســعه 
مراکز نیکوکاری عنــوان کرد و افزود: به 
منظــور جاری کردن فضای ســبقت در 
خیرات در جامعه ، پای کارآوردن مردم به 
صحنه کارگزاری خدمت به نیازمندان و 
ساماندهی و تبدیل فعالیت های جزیره ای 
به کارکردهای زنجیره ای و اثربخش در 
حوزه محرومیت زدایی مراکز نیکوکاری 
با ســاختار و مدیریت مردمی ایجاد می 

شود.
صفری از فعالیت ۱۰۷ مرکز نیکوکاری در 
استان زنجان خبر داد و اضافه کرد: جنس 
کار مراکز نیکوکاری داوطلبانه بوده و بر 
پایه برنامه ریزی انجام شــده و سیاست 
های توسعه ای کمیته امداد استان زنجان 

در این بخش تعداد مراکز نیکوکاری فعال  
این استان تا پایان سال کنونی به بیش از 
۱۲۶ مورد می رســد. وی در ادامه ارائه 
خدمات اشتغالزایی به خانواده های تحت 
حمایت را از راهبردهای اصلی این نهاد 
در حوزه خدمت رسانی به جامعه هدف 
در سال کنونی عنوان کرد و افزود: سهم 
کمیته امداد اســتان زنجــان از اعتبارات 
مصوب اشتغالزایی در سال کنونی قریب 
بــه ۱۲۷ میلیارد تومان بــوده و بر همین 
اساس برنامه ریزی شده است بیش از سه 
هزار و ۹۰۰ فرصت شــغلی جدید برای 
مددجویان تحت حمایت و دیگر اقشار 

نیازمند از این محل ایجاد شود.
صفری با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت 
راهبران شــغلی ، کاریابــی ، کارآفرینان 
حرفه ای ، خیرین کارآفرین و جهادگران 
کارآفرین از رویکردهای مهم این نهاد در 

حوزه اشتغالزایی برای جامعه هدف است 
، تصریــح کرد: تالش مــی کنیم با بهره 
گیری از ظرفیت های موجود  استان در 
حوزه اشتغالزایی زمینه ایجاد فضای کسب 
و کار و درآمدزایــی خانواده های تحت 
حمایت را فراهم کــرده تا از این طریق 
مسیر توانمندسازی و استقالل اقتصادی 

جامعه هدف هموار شود.
ستار صفری ، فرماندار شهرستان طارم نیز 
در این دیدار بــا قدردانی از تدبیر کمیته 
امداد در ایجاد مراکز نیکوکاری و فعالیت 
های انجام شده در حوزه اشتغالزایی برای 
خانواده های نیازمند ، با اشــاره به اینکه 
تمرکز گرایی در فعالیت های خیرخواهانه 
موجب هم افزایی در حوزه رسیدگی به 
نیازمندان می شود ، گفت: اقدام ارزشمند 
کمیته امداد در باره ایجاد مراکز نیکوکاری 
می تواند زمینه  انسجام بخشی  و همگرایی 

بیشتر در مدیریت انفاقات و ارائه خدمات 
اثربخش تر به نیازمندان را فراهم کرده و 

موجب  ارتقاء ســرمایه اجتماعی نظام و 
امید آفرینی در جامعه شود.

 بر پایه آمارهای موجود ۷۳۷ تخته 
فرش و گلیم فرش توسط مجریان طرح 
های اشتغال فرش بافی کمیته امداد استان 
زنجان بــه ارزش بیــش از ۵۱۷ میلیون 
تومان در چهار ماهه نخست امسال تولید 

شده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفري، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان با 
ارائه گزارشــی از آمار تولیدات مجریان 
طرح های اشــتغال فرشــبافی  این نهاد 
در این اســتان ، گفت: زمینه سازی برای 
مهارت آمــوزی و ایجــاد شــغل براي 
مددجویــان تحت حمایت با بهره گیری 
از مزیت های نســبی مناطق مختلف و 
توانمندی جامعــه هدف به منظور ایجاد 

درآمد باثبــات و توانمندســازی آنها از 
اولویت های اصلی کاری این نهاد است.

وي با اشــاره به اینکه توســعه خدمات 
اشــتغالزایی این نهاد در قالب مشــاغل 
خانگی یکــی از برنامه های کمیته امداد 
استان زنجان در فراهم کردن زمینه اشتغال 
به کار مددجویان تحت حمایت اســت ، 
افزود: بر پایه بررســی های  انجام شده، 
استان زنجان از مناطق مستعد ایجاد طرح  
اشتغال  فرش بافی بوده و به منظور افزایش 
توان اقتصادی خانواده های تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان زنجان و زمینه سازی 
برای اســتقالل معیشتی و اقتصادی آنها، 
در قالب مشــاغل خانگی، طرح اشتغال 
فرش بافی برای مددجویان مســتعد اجرا 

می شود. صفری با بیان اینکه از راهبردهای 
جدید و مهم  این نهاد در بخش مشاغل 
خانگی به ویژه ایجاد طرح های اشــغال 
فرشبافی برای مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان زنجــان بهره گیری 
از ظرفیت راهبران شــغلی در این بخش 
است ، ادامه داد: تالش می کنیم با توسعه 
خدمات اشــتغالزایی این نهــاد در قالب 
راهبران شــغلی ، زمینه پایداری و ارتقاء 
بهره وری و بازدهی طرح های اشــتغال 
ایجاد شده برای مددجویان تحت حمایت 

این نهاد در رشته فرشبافی فراهم شود.
وی با اشــاره به اینکه با همین رویکرد 
۶۲ طرح اشــتغال فرشبافی برای خانواده 
های مستعد شناسایی شده در چهارماهه 

نخست امسال ایجاد شده است ، ادامه داد: 
بر پایه آمارهای موجود هم اکنون  بیش از 
هزار و ۸۰۰  خانواده تحت حمایت کمیته 
امداد استان زنجان با سرمایه گذاری این 

نهاد در رشته فرش بافی فعالیت دارند.
صفــری از درآمد بیــش از ۵۱۷ میلیون 
تومانی مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان از محل تولید ۷۳۷ 
تخته فرش و تابلــو فرش در چهارماهه 
نخســت امســال خبر داد و اضافه کرد: 
طبــق هماهنگی های صــورت گرفته و 
اقدامات انجام شده مبالغ حاصل از فروش 
تولیدات طرح های اشتغال فرشبافی این 
نهاد، به حساب مجریان طرح های اشتغال 

واریز شده است.

فرنشین کمیته امداد استان خبرداد؛

کمک 25میلیارد ریالی خیران زنجانی در عید قربان
 تحقق 94درصدی برنامه های پیش بینی شده 

شرکت گداز ســنگ غرب به شماره ثبت 247882 بعنوان دارنده پروانه بهره برداری از معدن سنگ گرانیت 
واقع در منطقه قره پشتلو )روستای حبش( در نظر دارد نسبت به پیش فروش 1000 تن سنگ گرانیت معدن 
حبش از طریق مزایده عمومی طبق قیمت کارشناســی ارزیاب رسمی دادگســتری اقدام نماید . بنابراین از 
متقاضیان محترم دعوت بعمل مي آید در صورت تمایل جهت خرید اســناد شرکت در مزایده از تاریخ انتشار 
آگهي لغایت پایان وقت اداري روز چهار شــنبه مورخه 99/06/05 جهت دریافت اســناد مزایده و شرکت در 
مزایده به نشاني زنجان -  خیابان شهدا ، جنب بنیاد شهید شهرستان زنجان ،  سازمان همیاري شهرداریهاي 
استان زنجان، دفتر شرکت گداز سنگ غرب اقدام نموده و همزمان با مطالعه اسناد ، نسبت به تكمیل پاکات و 
ارائه قیمت پیشنهادي و عودت پاکات مهر و موم شده به دبیرخانه شرکت تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه 
مورخه 99/06/05 اقدام نمایند . ضمنا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  33361889-

024 تماس حاصل فرمایند . 
  هزینه درج آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.
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میزان سپرده شرکت 
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 آگهی مزايده عمومی واگذاری پيش فروش سنگ معدن گرانيت 

شركت گداز سنگ غرب

 بر پایه اسناد باالدستی راهبرد اصلی کمیته 
امداد توانمندســازی و ایجاد درآمد باثبات برای 
مددجویان تحت حمایت بوده و مشارکت مردم 
در برنامه های اجرایی این نهاد موجب اثربخش 

تر شدن خدمات در این بخش می شود.
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ، هدایت 
صفری ، فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در 
دیدار با امام جمعه گرماب با تبریک دهه امامت 
و والیت و ارائه گزارشــی از فعالیت های این 
نهاد در حوزه خدمت رســانی به جامعه هدف، 
گفت: : علیرغم چالش های اقتصادی باپشتیبانی 
ائمه جمعه استان ، همراهی مسووالن و مشارکت 
خیران در روند اجرایی فعالیت ها و تحقق کامل 
برنامه های هدف گذاری شده کمیته امداد استان 
زنجان در بخش های مختلف تســهیل  شده و 
درسایه همین تعامل و همکاری فرآیند خدمت 
رســانی به خانواده های تحت حمایت تقویت 

شده است.
وی با بیان اینکه  با پای کار آمدن همه بخش های 
نظام صحنه های بسیار زیبای همدلی ، مواسات 
و کمــک مومنانه در قالب رزمایش ایران همدل 
در ماه مبارک رمضان خلق شد و با اجرای طرح 
اصعام مهدوی خدمات قابل توجهی به خانواده 
های تحت حمایت در قالب غذای گرم و بسته 

های معیشتی ارائه گردید ، افزود: با همین رویکرد 
تالش می کنیم با جریان سازی بیشتر در حوزه 
انفــاق ، همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان در 
کنار افزایش بعد مردمی فعالیت های این نهاد ، 
مشارکت همگانی در برنامه های اجرایی کمیته 
امــداد و رفع نیازهای خانــواده های نیازمند به 

گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود.
صفری همچنین ادامه داد: با همین نگاه و در سایه 
منویــات ، هدایت ها و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در باره راه اندازی نهضت 
تعاون و کمک به قشرهای ضعیف جامعه مرحله 
دوم رزمایش ایران همدل به منظور زمینه سازی 
برای کمک به خانواده های تحت حمایت و دیگر 
اقشار نیازمند همگام با سراسر کشور در این استان 

نیز آغاز شده است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی کمیته امدا د برای 
تأمین  ۶۶ درصد از منابع مورد نیاز برای خدمت 
رســانی به خانواده های تحت حمایت در سال 
کنونی از محل کمک های مردمی و مشــارکت 
خیران ، افزود: بر پایه اســناد باالدســتی راهبرد 
اصلی کمیته امداد توانمندسازی و ایجاد درآمد 
باثبات برای مددجویــان تحت حمایت بوده و 
مشــارکت مردم در برنامه های اجرایی این نهاد 
موجب اثربخش تر شدن خدمات در این بخش 

می شود. صفری در ادامه به راهبردهای دیگر این 
نهاد در حوزه توانمندسازی و خدمت رسانی به 
جامعه هدف نیز اشاره کرد و گفت: زمینه سازی 
برای اشتغال به کار مددجویان تحت حمایت و 
ایجاد فرصت های شغلی مناسب با بهره گیری از 
ظرفیت ها ، پتانسلها و مزیت های نسبی مناطق 
مختلف استان از محوری ترین برنامه های این 

نهاد در سال کنونی است.
وی همچنین اضافه کرد: بــا همین نگاه برنامه 
ریزی شده اســت تا پایان سال کنونی سه هزار 
و ۹۵۰ فرصت شغلی جدید برای خانواده های 
تحت حمایت و مددجویان مستعد ایجاد اشتغال 
با استفاده از تســهیالت قرض الحسنه بانکی ، 
فرصت های کاریابی و راهبری شغلی ایجاد شود.
حجت االسالم  سید اسحاق موسوی نیز در این 
دیدار با اشاره به اینکه رویکرد مدیریتی کمیته امداد 
استان زنجان و تعامالت اثربخش این نهاد به ویژه 
حضور مستمر در مناطق محروم تحول عظیمی 
در عرصه خدمت رسانی به اقشار ضعیف ایجاد 
کرده است ، افزود: راهبردها و برنامه های کاری 
ارزشمند  این نهاد در حوزه محرومیت زدایی به 
ویژه ایجاد اشتغال برای نیازمندان موجب عزت 
بخشی به اقشار ضعیف و احیای کرامت انسانی 

آنها شده و جای قدردانی دارد.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد :
برنامه ریزی کمیته امداد استان 
زنجان برای راهیابی190 دانش 

آموز مستعد تحت حمایت به 
دانشگاههای دولتی

 در راســتای فراهــم کردن بســتر و 
زمینه آمادگی هر چه بیشــتر و مناسب دانش 
آموزان پشت کنکوری تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان و امــکان قبولی آنان در 
دانشگاههای دولتی بیش از ۵۶ میلیون تومان 

هزینه شده است.
به گــزارش زنگان امــروز، هدایت صفری، 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان  با ارائه 
گزارشی از خدمات این نهاد به دانش آموزان 
پشــت کنکوری تحت حمایــت ، گفت: به 
منظور تقویت بنیه تحصیلــی دانش آموزان 
مســتعد تحت حمایت و موفقیت در آزمون 
سراســری خدمات متنوعــی از جمله تهیه 
کتب کمک آموزشــی ، راه اندازی مشاوره و 
پشــتیبانی و آزمون های آمادگی برای دانش 
آموزان شــرکت کننده در کنکور با همکاری 
موسســات علمی و آموزشــی برتر کشوری 
طرح ریزی و ارائه شده است. وی با بیان اینکه 
موفقیت در راهیابی به دانشگاه ها و رشته های 
مناسب می تواند درکنار اثربخشی حمایت های 
تحصیلی، زمینه توانمندسازی پایدار این افراد 
و خروج از چرخه فقر را فراهم کند، افزود: با 
اقدامات انجام شده در قالب استفاده از ظرفیت 
موسسات علمی و آموزشی خدمات مورد نیاز 
این دانش آموزان در این بخش به منظور کسب 
رتبه های مناســب  و زمینه سازی برای ادامه 
تحصیل آنها در رشــته مورد عالقه خود در 
دانشگاههای دولتی به صورت مطلوب به آنها 
ارائه شــده است. صفری با اشاره به اینکه هم 
اکنون ۱۹۰دانش آموز مستعد تحت حمایت 
کمیته امداد استان زنجان در کنکور سراسری 
سال کنونی شرکت کرده و از خدمات تقویت 
بنیه تحصیلــی این نهاد به منظور موفقیت در 
راهیابی به دانشگاههای دولتی بهره مند    شده 
اند، ادامه داد: در راســتای فراهم کردن بستر و 
زمینه آمادگی هر چه بیشــتر و مناسب دانش 
آموزان پشت کنکوری تحت حمایت کمیته 
امداد اســتان زنجان و امــکان قبولی آنان در 
دانشگاههای دولتی بیش از ۵۶ میلیون تومان 
هزینه شده اســت. وی همچنین از برگزاری 
دوره های آموزشــی آمادگی کنکور برای این 
گروه از جامعه هدف کمیته امداد استان زنجان 
نیز خبر داد . صفری همچنین به بهره مندی این 
دانش آموزان از خدمات آزمون های آزمایشی، 
پشتیبانی و مشاوره با همکاری موسسات علمی 
و آموزشی قلم چی ، آالء و فدک اشاره کرد و 
ادامه داد: با پیگیری ها و برنامه های منسجم و 
هدفمند برای تقویت بنیه تحصیلی این گروه از 
جامعه هدف کمیته امداد استان زنجان، تالش 
شده است دانش آموزان تحت حمایت پشت 
کنکوری در حساس ترین مرحله از تحصیل 
خود از آموزش های با کیفیت برای راهیابی به 

دانشگاههای دولتی بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۹۸ دانش 
آموز تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان 
موفق به راهیابی به دانشــگاه و ادامه تحصیل 
در رشــته های مورد عالقه خود شــده اند ، 
افزود:امیدواریــم اســتعداد و توانمندی دانش 
آموزان تحت حمایت شرکت کننده در کنکور 
سراســری امســال نیز با خدمات تقویت بنیه 
تحصیلی این نهاد در مسیر صحیح هدایت شده 
و زمینه ورود به عرصه های علمی کشــور نیز 
همانند دیگرین برای این عزیزان نیز فراهم شود.

خبــر

 از ابتدای عید سعید قربان تاکنون 
۳۴۱راس گوســفند و۶راس گوســاله با 
رعایت کامــل پروتکل های بهداشــتی 
در کشــتارگاههای صنعتی استان توسط 
خیران ،مراکز نیکوکاری ذبح وپس از بسته 
بندی در بین نیازمندان ومددجویان تحت 

حمایت توزیع شده است.
به گــزارش زنگان امروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان در 
نشســت شــورای مدیران ایــن هفته با 
قدردانی از مشارکت خیران در عید قربان 
گفت:مناسبت های طول سال از جمله عید 
قربان وغدیر  بســیار حائز اهمیت  است  
که با خالقیت ونــوآوری می توان از این 
مناســبت ها به نفع نیازمندان ومحرومین 

استفاده کرد.
 وی از ذبح ۳۴۱راس گوســفند و۶راس 
گوســاله از عید سعید قربان تاکنون خبر 

وقربانی  نذورات  ریالی  دادوافزود:ارزش 
های ذبح شده بالغ بر ۲۵میلیارد ریال می 
باشــد که تحقق ۹۴درصدی برنامه های 

پیش بینی شده را فراهم کرده است.
فرنشین کمیته امداد از توزیع هزارو۶۴۵ 
بسته معیشتی در بین خانواده های تحت 
حمایت خبر دادوگفت:ارزش ریالی  بسته 
های توزیع شده به مددجویان قریب به سه 

میلیارد ریال می باشد.
فرنشین کمیته امداد اســتان همچنین از 
اهداء شــش هزارو۱۳۷کیلوگرم گوشت 
قرمز و ســه هزارو ۱۸۴کیلوگرم کوشت 
سفید  توسط خیران و نیکوکاران خبر داد 
و گفت:نذورات و قربانی های اهداشــده 
توســط خیــران و مراکز نیکــوکاری با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  بین  
خانواده هــای تحت حمایــت و نیازمند 
توزیع شــده اســت. صفری با توجه به 

آغاز مرحله دوم کمک مؤمنانه »و پویش 
میهمان موال« با تأکید بــر فرمایش مقام 
معظم رهبری )مدظله( که کمک مؤمنانه به 
مردم را انقالبی گری واقعی عنوان کردند 
از مردم والیتمدار ونوعدوست استان برای 
مشارکت حداکثری در این رزمایش دعوت 
کرد. وی بابیان اینکه عالوه بر نذورات و 
قربانی بیــش از یــک میلیارد۵۴میلیون 
ریال کمک های نقدی نیز توســط خیران 
به خانواده هــای نیازمند پرداخت شــده 
اســت گفت: خیران و مردم نوع دوست 
 می توانند با استفاده از درگاه الکترونیکی
# ۰۲۴*۸۸۷۷*و نرم افزار ســنا، سکه و 
، شماره حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱با  ابوا 
شناســه ۸۸۰۳۱۸۶۶۶ و شــماره کارت 
مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ نزد بانک 
ملــی کمک های خود را بــه نیازمندان و 

محرومان اهداء نمایند.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

درآمد 517 میلیون تومانی مددجویان زنجانی از طرح فرش بافی

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

فعالیت 107 مرکز نیکوکاری در استان زنجان

فرنشین کمیته امداد استان:

خدمات کمیته امداد در حوزه توانمندسازی 
با مشارکت مردم اثربخش تر می شود
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ابتالی مرجع تقلید شیعیان به بیماری کرونا؛
آیتالهحسینیزنجانی
درسالمتاست

 آیت اله ســیدمحمد حســینی زنجانی، 
مرجع عالی قدر شــیعیان کــه چندی پیش به 
بیماری کرونا مبتال شــده بود، دوره نقاهت را 

سپری کرده و اکنون در سالمت کامل است.
به گفته ســیدمجتبی حســینی زنجانی، فرزند 
ایــن عالم ربانی به ایســنا، بهبــودی آیت اله 
حســینی زنجانی حاصل شــده اما طبق نظر 
پزشکان، همچنان ممنوع المالقات و تحت نظر 

پزشکی است.
آیت اله سیدمحمد حسینی زنجانی، متولی مسجد 
ســید زنجان و از خانواده ای عالم پرور است. 
پدر این مرجع عالی قدر، آیت اله سیدعزالدین 
حسینی زنجانی از علمای برجسته و در مقطعی 

امام جمعه زنجان بود.

مرگ۲موتورسوار
درجادهزنجان-سلطانیه

 فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه در 
توضیــح این خبر گفت: مامــوران از برخورد 
دو دســتگاه موتورسیکلت در محور زنجان - 
سلطانیه مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.

به گزارش زنگان امروز، سرهنگ حسین اصانلو 
افزود: شوربختانه در این حادثه رانندگی یکی از 
راکبان در دم فوت و راکب دیگر پس از انتقال 

به بیمارستان جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس راه علت وقوع 
این حادثه رانندگــی را حرکت خالف جهت 

یکی از موتورسیکلت ها اعالم کرده اند.

استیجاریبودن،مهمترین
مانعپیشرویمناسبسازی

درادارههایخرمدره
 رییــس بهزیســتی خــرم دره گفت: 
اســتیجاری بودن، مهم تریــن مانع پیش روی 

مناسب سازی در ادارات خرم دره است.
شهرام رجبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه یکی از مواردی که در جشــنواره شهید 
رجایی برای آن امتیاز در نظر گرفته می شــود 
مناسب سازی است، اظهار کرد: در سراسر استان 
این ارزیابی از دستگاه های اجرایی به عمل آمده 
و با توجه به ارزیابی ها امتیاز داده می شود که در 
شهرستان خرم دره، فرمانداری باالترین امتیاز را 

در این حوزه کسب کرده است.
وی با اشــاره بــه اینکه در برخــی از ادارات 
امکان تغییر و مناسب ســازی بــه طور کامل 
نیست، یادآور شــد: استیجاری بودن برخی از 
دستگاه های اجرایی مهم ترین چالش پیش روی 
مناسب سازی در دستگاه های اجرایی شهرستان 

است.
این مسوول با تاکید بر اینکه مناسب سازی اماکن 
و معابر عمومی حق مســلم همه افراد دارای 
شــرایط ویژه از جمله ســالمندان، معلوالن و 
جانبازان است، افزود: با توجه به محدودیت های 
حرکتی که این افراد دارند، نیاز است جامعه ما، 
جامعه بدون مانع باشد تا این افراد بتوانند مانند 
دیگرین در اجتماع حضور داشته و از خدمات 

آن استفاده کنند.
رجبی با بیــان این مطلب که مناسب ســازی 
مقوله ای نیســت کــه در کوتاهمدت محقق 
شــود، گفت: توجه به این موضوع از سال ۹۳ 

با جدیت بیشتری دنبال می شود.
رییس اداره بهزیستی خرم دره با تاکید بر اینکه 
اقدامات خوبی توســط شــهرداری در حوزه 
مناسب ســازی شــهری صورت گرفته است، 
یادآور شد: یکی از مقوله هایی که شهرداری باید 
به آن توجه ویژه داشــته باشد، موضوع کاهش 

ارتفاع پیاده روها است.
 وی با تاکید بر اینکه جامعه معلوالن و ایثارگران 
نیاز بــه ترحم ندارند، اضافه کرد: برای زندگی 
بهتر این قشــر از جامعه باید ایجاد شهر بدون 

مانع در دستور کار قرار گیرد.
 این مسوول با بیان اینکه توجه جدی به مقوله 
مناسب سازی  در روستاها وجود دارد، ادامه داد: 
طرح های هادی که در روستاها اجرا می شود، 
بستر خوبی برای مناسب سازی معابر و اماکن 

عمومی موجود در این مناطق است.
رجبی با اشاره به اینکه خرم دره نزدیک به هزار 
معلول دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۲۰۰ نفر در 

روستاهای شهرستان ساکن هستند.

خبــر

 معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفــت: هم اکنون شــاهد کاهش 
محسوس استفاده از ماسک در استان به خصوص 
در مناطق حاشیه نشــین زنجان هستیم که نیازمند 
اطالع رســانی و لزوم توزیع ماســک ارزان قیمت 

است.
به گزارش زنگان امروز محمدرضا صائینی در ستاد 
اســتانی پیشگیری و مقابله با کرونا که به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد، در رابطه با آمار مربوط 
به بیماری کرونا در اســتان، اظهار کرد: از ابتدای 
شیوع ویروس کرونا در اســتان تاکنون ۷۷ هزار 
و ۳۹۳ نفر به مراکز ۱۶ ســاعته مراجعه کرده اند 
و از ۴۳ هــزار و ۱۳ نفر در این مراکز نمونه گیری 
شــده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۶ مورد از لحاظ 

آزمایشگاهی، نتایج آن مثبت اعالم شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون ۹۱۴۹ نفر در بیمارستان های استان بستری 
شده اند که از همه موارد بستری شده نمونه گرفته 
شــده و ۳۱۳۴ مورد آن بــه صورت قطعی مثبت 
اعالم شــده است، افزود: متوســط اشغال تخت 
بیمارستان توســط بیماران مبتال به کووید - ۱۹ 
در یک هفته گذشــته ۴۲ نفر بوده که در گذشته 
باالترین متوســط اشغال تخت در یک هفته ۱۱۱ 
نفر بود و اکنون اســتان زنجان در وضعیت نسبتا 
ثابــت و بــر روی دامنه قــرار دارد و به صورت 

قطره چکانی در وضعیت کاهش هستیم.
این مسوول با اشاره به اینکه استان زنجان حدود 
۲.۵ ماه است که در پیک بیماری کرونا قرار دارد، 
تصریح کرد: خوشبختانه با تالش و زحمات کادر 
درمانی استان، اکنون در وضعیت بهتری از لحاظ 
شــیوع ویروس کرونا قرار داریــم، به طوری که 

اکنون در دامنه این بیمــاری قرار داریم و نمودار 
رو به پایین است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با بیان اینکه امید است با همکاری های بین بخشی 
و مردم اســتان بتوانیم همچنان شاهد روند نزولی 
و ثبات بیماری کرونا در اســتان باشیم، ادامه داد: 
قابل ذکر است اگر مردم پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نکنند، دوباره شاهد پیک بیماری کرونا در 

استان خواهیم بود.
صائینی با اشاره به اینکه روند نزولی بیماری کرونا 
به صورت قطره چکانی است، اظهار کرد: زمانی که 
پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی توسط گروه های مختلف 
جامعه به صورت جدی رعایت می شــود، تعداد 
افراد مبتال به کرونا کاهش پیدا می کند که نیازمند 
تداوم این امر اســت، در غیر این صورت مجدداً 

شاهد پیک بیماری کرونا خواهیم بود.
وی بــا اشــاره به کاهش محســوس اســتفاده 
از ماســک در اســتان به خصــوص در مناطق 
حاشیه نشین شــهر زنجان، افزود: بر پایه آمارهای 
موجود، میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
ادارات، دســتگاه ها و ســازمان های استان به ۹۰ 
درصد، مســاجد ۸۶ درصد، نانوایی ها ۷۶ درصد، 
فروشــگاه های زنجیره ای ۷۷ درصــد، پایانه های 
مسافربری ۵۳ درصد، رســتوران ها ۸۱ درصد و 

آرامستان ۸۵ درصد رسیده است.
ایــن مســوول در رابطه بــا وضعیــت رعایت 
پروتکل های بهداشتی در بانک های استان نسبت 
به وضعیت کشــور، تصریح کــرد: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در بانک های عامل کشور 
۷۵ درصد بوده که در مقایسه با استان ۷۱ درصد  

و دفاتر پیشخوان استان ۴۹ درصد اعالم شده که 
در مقایسه با کشوری وضعیت خوبی ندارند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
در رابطه با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
پاساژهای استان، ادامه داد: طبق آمارهای موجود، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در این بخش در 
استان ۴۳ درصد و کشور ۲۲ درصد اعالم شده که 
هر چند وضعیت خوبی را نشان می دهد اما قابل 

قبول نیســت و همچنان نگرانی هایی در ارتباط با 
شمار افزایش مبتالیان وجود دارد که در این راستا 
و تداوم بی توجهی ها، پاساژها پلمب خواهند شد.

صائینی در رابطه با برگزاری کنکور نیز اظهار کرد: 
طبق برنامه ریزی انجام شده، کنکور سراسری در 
اســتان زنجان با آرامش کافی و مبتنی بر ضوابط 
اعالمی برگزار خواهد شد و رعایت پروتکل های 
بهداشتی قبل، حین و پس از برگزاری آزمون ابالغ 

شــده که دســتگاه های متولی باید در راستای آن 
اقدام کنند. وی با بیان اینکه در برخی از حوزه های 
آزمون سراسری مشکالت اساسی وجود دارد که 
باید رفع شود، خاطرنشان کرد: بازدیدهای جدی 
در همه حوزه های امتحانی از سوی کارشناسان امر 
انجام می شــود که در این راستا برخی حوزه های 
امتحان مشکالتی داشــته که متولیان امر باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن به رفع موانع مبادرت کنند.

هشدار جدی مقامات بهداشتی استان

کاهشمحسوساستفادهازماسکتوسطزنجانیها

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

سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003000428 مورخه 1399/04/30 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی خانی فرزند علی  به شماره 
شناسنامه 439  صادره از گرماب به کد ملی4371584233 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 118268/87 مترمربع از پالک 237 
فرعی از 91  اصلی بخش 5 زنجان واقع در قریه کشک آباد خریداری از مالک رسمی برابرقولنامه مورخه 84/02/29 خریدار از آقایان وهب امینی فرزند 
همدم وعلی امینی فرزند رجب 2- برابر قولنامه 84/05/20 خریداری از آقایان محمد حنیفه اکبری وکیکاوس اکبری فرزندان عزیزاله 3- برابر قولنامه 
97/07/15 خریداری از امیرعلی مرادی کشک آبادی فرزند قنبر4- برایر قولنامه 84/02/29 خریداری از غالمرضا مرادی 5- برابر قولنامه 79/05/21 
خریداری از احدی از وراث رمضان مرادی فرزند حاج فغان 6- برابر قولنامه 84/02/29 خریداری از وراث براتعلی مرادی 7- برابر قولنامه 85/05/07  
خریداری از علی خانی 8- برابر قولنامه 84/02/29 خریداری از آقایان وهب امینی فرزند همدم وعلی امینی 9- برابر قولنامه مورخه 91/06/18 خریداری 
از وراث مسلم علی امینی کشک آبادی فرزند حکمعلی 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 دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/29 
علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک 

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

سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003000427 مورخه 1399/04/30 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمدعلی خانی فرزند علی  به شماره 
شناسنامه 440 صادره از زرین رود به کد ملی4371584241 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 110031/44 مترمربع از پالک236  
فرعی از 91  اصلی بخش 5 زنجان واقع در قریه کشک آباد خریداری از مالک رسمی برابرقولنامه مورخه 84/02/29 خریدار از آقایان وهب امینی فرزند 
همدم وعلی امینی فرزند رجب 2- برابر قولنامه 84/05/20 خریداری از آقایان محمد حنیفه اکبری وکیکاوس اکبری فرزندان عزیزاله 3- برابر قولنامه 
97/07/15 خریداری از امیرعلی مرادی کشک آبادی فرزند قنبر4- برایر قولنامه 84/02/29 خریداری از غالمرضا مرادی 5- برابر قولنامه 79/05/21 
خریداری از احدی از وراث رمضان مرادی فرزند حاج فغان 6- برابر قولنامه 84/02/29 خریداری از وراث براتعلی مرادی 7- برابر قولنامه 85/05/07  
خریــداری از علی خانی 8- برابر قولنامه 84/02/29 خریــداری از آقایان وهب امینی فرزند همدم وعلی امینی 9- برابر قولنامه مورخه 91/06/18 
خریداری از وراث مسلم علی امینی کشک آبادی فرزند حکمعلی 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 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/05/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/05/29

علیرضا محمدی رییس ثبت و اسناد وامالک 

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت دفترچه ای شش دانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی 2025 فرعی 
از 5299 اصلی واقع در بخش 1 زنجان به شــماره چاپی 0112350-سری  الف/ 87 
به نشــانی زنجان، اســالم آباد خیابان 16 متری عابدینی پالک 379 به نام مرحوم 
قوچعلی محمدی فرزند احمد صادر و تســلیم گردیده است سپس وراث مشارالیه با 
ارایه دو برگ استشهادنامه مصدق، مدعی فقدان سند مالکیت به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده که مراتب به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا نســبت به 
ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او انجام شده از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر 

و تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

 رییــس فدراســیون ورزش جانبــازان و 
معلوالن، از زنجان به عنوان یکی از استان هایی که 
در حوزه ورزش قهرمانی از سرآمدان کشور است، 

یاد کرد.
سیدمحمدشروین اسبقیان در مجمع عمومی هیئت 
ورزش جانبــازان و معوالن اســتان زنجان ضمن 
قدردانی از برگزاری این مجمع بر پایه پروتکل های 
بهداشتی، گفت: خوشبختانه زنجان جزو استان هایی 
است که در حوزه قهرمانی از سرآمدان کشور بوده 
و ایــن موضوع را می توان به عینه از نتایجی که تا 
به امروز در رشته های مختلف به دست آمده است، 

مشاهده کرد.
وی با یادآوری اینکه نتایج به دســت آمده توسط 
ورزشــکاران زنجانی در حوزه قهرمانی نسبت به 
جمعیت و وسعت این اســتان، نتایج ارزشمندی 
اســت، افزود: این نتایج بیانگر آن است که زنجان 
وزنه ســنگینی در حوزه ورزش به شمار رفته و 
حرف های زیادی بــرای گفتن دارد که امیدواریم 

روندی که تا به امروز در این عرصه شاهد بودیم، 
با کسب نتایج بهتر، تداوم داشته باشد.

این مسوول با اشاره به اینکه ارزیابی فدراسیون از 
عملکرد هیئت های ورزشی به دقت انجام و همه 
موارد در این زمینه لحاظ شــده اســت تا جایگاه 
واقعی اســتان های در این ورزش مشخص شود، 
تصریح کرد: طبق ایــن ارزیابی ها هیئت ورزش 
جانبازان و معلوالن اســتان زنجان توانست رتبه 
نخســت را در گروه B به دست آورده و جایگاه 

ششم را نیز در کل کشور از آن خود کند.
وی با بیان اینکه جایگاه ورزش جانبازان و معلوالن 
در ایــن ارزیابــی حاکی از آن اســت که زنجان 
ظرفیت هــای زیادی در این بخش داشــته و باید 
بیش از پیش به این بخش بها داده شود، ادامه داد: 
بی تردید زنجان با توجه به اینکه به لحاظ وسعت 
و جمعیت جزو کالن شهرها نبوده اما نتایجی که در 
حوزه ورزش جانبازان و معلوالن به دست آورده، 
بیانگر آن است که کار ارزشمندی در این حوزه از 

سوی هیئت استان صورت گرفته است.
اســبقیان در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی 
انقــالب فرهنگی مبنی بر حمایت ویژه از ورزش 
جانبازان و معلوالن، از تشــکیل ستاد ملی در این 
راســتا خبر داد و اظهار کرد: تشکیل این ستاد به 
ریاست وزیر ورزش و جوانان و دبیری فدراسیون 
ورزش جانبازان و معلوالن، حاکی از اهمیت این 
موضوع بــوده و تا به امروز نیز هفت اســتان از 

مصوبات این ستاد بهره مند شده اند.
رییس فدراســیون ورزش جانبــازان و معلوالن 
با تاکید بــر اینکه بی توجهی به جامعه جانبازان و 
معلــوالن به ویژه در حــوزه ورزش به هیچ وجه 
پسندیده نیست، خاطرنشان کرد: موضوع واگذاری 
سالن های ورزشــی به هیئت ورزش جانبازان و 
معلوالن استان ها در راستای حمایت از این عرصه 
در هفت اســتان به اجرا گذاشته شده و امیدواریم 
اســتان زنجان نیز در آینده نزدیک از این موضوع 

منتفع شود.

فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان نیز در 
ادامه این نشســت با بیان اینکه کشــور به  لحاظ 
شیوع ویروس کرونا شرایط ویژه ای را پشت سر 
می گذارد، گفت: بیشــترین ضربه  را در این زمینه 
جامعه ورزش متحمل شده و با توجه به شرایطی 
که با آن مواجه هستیم، موفق به درآمدزایی نشده ایم 
و همین امر باعث شده است تا نتوانیم همانند سال 

گذشته از هیئت های ورزشی استان حمایت کنیم.
علی خلیلی با یادآوری اینکه درآمدهای تامین شده 
در سال های گذشته، امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی محقق نشده است، 
افزود: امیدواریم با رعایت پروتکل های بهداشتی 

به شــرایطی برسیم که دوباره شــاهد بازگشایی 
باشگاه های ورزشــی بوده و فعالیت های ورزشی 
دوباره از سر گرفته شده و این بخش همانند گذشته 

رونق یابد.
وی از کمک ۲۵۰ میلیون تومانی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان بــه هیئــت ورزش جانبازان و 
معلوالن استان در ســال گذشته خبر داد و اظهار 
کرد: زنجان در مقایســه با جمعیت و وسعت این 
استان توانسته است ورزشــکاران مستعدی را به 
تیم های ملی معرفی کرده و مدال های ارزشمندی 
را در رقابت های ملی، بین المللی، آسیایی و جهانی 

کسب کند.

رییس فدراسیون ورزش جانبازان و معلوالن:

زنجان در حوزه قهرمانی 
یکی از سرآمدهای کشور است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 1/1121 به علت عدم حضور مالک به عمل نیامده است 
بنا به تقاضای ستاد اجرای فرمان امام )ره( تحدید حدود پالک مذکور در تاریخ 99/6/22 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک به 
وسیله نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد. بدین وسیله به مالکان مجاور و صاحب حقوق ارتفاقی پالک فوق اخطار 
می شود که در موعد مقرر در محل حضور یابند و در صورت عدم حضور و داشتن اعتراض می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه 
تحدیدی به مدت 30 روز اعتراض خود را طبق ماده 20 قانون ثبت به این اداره تسلیم و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مراجع قضایی ذیصالح تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به این اداره تحویل نمایند. عملیات ثبتی بدون توجه به اعتراض با رعایت مقررات ادامه می یابد. ضمنا با 
توجه به ماده 17 قانون ثبت چنانچه بین متقاضی و دیگران قبال دعوایی در مراجع قضایی اقامه شده باشد گواهی طرح دعوی از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند واال حق آنان ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار : 99/5/29

حسین کاظمی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

# من 
ماسک می زنم



چهارشنبه 29 اَُمرداد ماه  1399 / نمره 593 / سال سوم

اذان ظهر

13:19

غروب آفتاب

20:01

اذان مغرب

20:20

نیمه شب

00:33

اذان صبح فردا

5:05

طلوع صبح فردا

6:37

وضعیت آب و هوای زنجان:

12
31

دل من! باز مثل سابق باش
با همان شور و حال عاشق باش

مهر می ورز و دم غنیمت دان
عشق می باز و با داقیق باش

بشکند ات هک کاهس ات را عشق
از میان همه تو الیق باش

خواستی عقل هم اگر باشی
عقِل سرِخ گِل شقایق باش
شور گرداب و کشتی سنگین؟

هن اگر، تخته پاره اقیق باش
ّکان بار و پارو و لنگر و س

بفکن و دور از این عالیق باش
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
  

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: 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 ۴۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴36۸۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸13۴5۸6731

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

به سود شماستبه سود شماست

وجود نوروزی
استاد کار مسگر 
و چاقوساز زنجانی

زنجان،  شهر  دزر   1337 متولد  نوروزی  وجود 
استادکار مسگر و چاقوساز زنجانی است.

او از 10 سالگی وارد کارگاه مسگری استاد »حیدر 
پیرایه« شد 20 سال نزد وی کار کرد.

کارگاه  سربازی  خدمت  از  پس  نوروزی  استاد 
به دلیل رکود  اما  انداخت  راه  را  مسگری خود 
صنعت مسگری برای 20 سال این حرفه را کنار 

گذاشت.
وی 18 سال به حرفه چاقوسازی مشغول بود و 

انواع کاردهای آشپزخانه را می ساخت.
این استاد صنعتگر هم اکنون آفتابه و پارچ مسی 

در اندازه های مختلف تولید می کند.

عکس:مهدی الماسی/ زنگان امروز
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