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باافتتاحبزرگترینباغگردویخاورمیانهدرخرمدره؛
۱۰۰۰ تن به ظرفیت تولید 
گردوی کشور افزوده شد
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فوتبالیست زنجانی در یک قدمی
بهترین گلزن لیگ برتر بانوان

بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را
از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را
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زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت
شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

 رییس بنیاد مســتضعفان درباره ساخت 
مسکن برای محرومین گفت: در این باره نیز بنیاد 
وارد عمل شده اســت و برای مسکن محرومین 
سه تفاهم نامه با بنیاد مسکن 20 هزار واحد، 10 
هــزار واحد با کمیته امداد و 14 هزار واحد نیز با 
بهزیستی امضا شده است که از این تعداد 10هزار 

واحد تحویل و 4 هزار واحد باقی مانده است.
به گزارش فارس، پرویز فتاح در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در بحث امنیت غذایی ما جدی هستیم 
و اگر کسی بگوید، طرح کشاورزی صرفه ندارد، 
ما توجهی نکــرده و کارمان را ادامه خواهیم داد، 
چون امنیت مردم با غذا گره خورده است، چرا که 

دشمن نیز غذا را تحریم کرده است.

رییس بنیاد مســتضعفان تصریح کرد: عزمی که 
از ســمت دولت و مجلس وجــود دارد به دنبال 
این هستیم که از ظرفیت ها استفاده کنیم و منابع 
حاصل از این طرح ها به ســمت توسعه دوباره و 
بخشی نیز به سمت محرومین می رود که به آنها 

خدمت کنیم.
وی با اشاره به اینکه محصوالت گلخانه ای بنیاد در 
برخی از نقاط تا 90 درصد صادر می شود، اضافه 
کرد: حتی در برخی از مناطق تا 100 درصد صادر 
می شد و ما پیش خرید داریم، چون امتحان شده 
اســت، هرچند که ما نیاز داخل را نیز در اولویت 
قــرار داده ایــم و طبق مجوزها صــادرات انجام 
می دهیم. فتاح تصریح کرد: ورود بنیاد مستضعفان 

به این صنعت و ســرمایه گذاری ما در این حوزه 
تنها با هدف کاهش وابســتگی به خارج و تامین 
نیاز مردم بوده و از نظر ما این رفع وابســتگی و 

تامین نیاز مردم، بزرگترین سود است.
رییس بنیاد مســتضعفان ادامه داد: تمامی مکمل 
ها و خوراک دامی کــه امروز در این واحدها در 
حال تولید اســت، تا پیش از این، از خارج وارد 
می شده و ما امیدواریم به زودی عالوه بر تامین 
همه نیاز کشور در این بخش، امکان صادرات این 

محصوالت را نیز فراهم کنیم.
وی با اشــاره به اینکه امروز 17 اسفندماه است، 
گفت: از طریق ویدئو کنفرانس با هفت استان در 
ارتباط بودیم و 10 طرح کشاورزی افتتاح شد که 

با این کار یک هزار و50 هکتار زیر کشــت رفته 
است که شامل صیفی جات، زیتون و گردو است 

و 10 هزار تن به ظرفیت تولید اضافه می شود.
رییس بنیاد مستضعفان گفت: این طرح ها توسعه 
پیدا خواهد کرد و همین خرم دره 200 هکتار بافت 
گردو به آن اضافه خواهد شد. و ما توانایی داریم 

که در کل ایران این کار را انجام دهیم.
وی درباره ساخت مســکن برای محرومین نیز 
گفت: در این باره نیز بنیاد وارد عمل شــده است 
و برای مســکن محرومین سه تفاهم نامه با بنیاد 
مســکن 20 هزار واحد، 10 هزار واحد با کمیته 
امداد و 14 هزار واحد نیز با بهزیستی امضا شده 
اســت که از این تعداد 10هزار واحد تحویل و 4 

هزار واحد باقی مانده است.
فتــاح تصریح کرد: در مجموع ما برای مســکن 
محرومین 34 هزار واحد در حال ساخت داریم و 
در برنامه داریم که در سال آینده نیز به این تعداد 

اضافه شود.
وی اضافه کرد: اقدامات در بحث اموال مستضعفین 
که از انقالب آمده امانت در دست متولیان است و 
اجازه نخواهیم داد؛ کسی به آن دست درازی کند 
و منافع و اجاره آن باید برسد و اگر ادارات از آن 
استفاده می کنند باید اجاره آن را بپردازند و ما قول 

داده ایم که همه آن باید به سمت محرومین برود.
رییس بنیاد مســتضعفان به طرح مجلس درباره 
اموال بنیاد مستضعفین نیز اشاره کرد و گفت: بر 

پایه این طرح اموال ما که در دست دولتی هاست، 
تعیین تکلیف خواهد شــد که یک طرح انقالبی 
بزرگ اســت، ما حتی با قــوه قضائیه نیز تعامل 
خوبی داریم و به خاطر همین یک شــعبه خاص 
امالک بنیاد ایجاد شده و سرعت رسیدگی در آن 

هم خوب است.

رییس بنیاد مستضعفان  خبر داد

ساخت 34 هزار مسکن محرومین در کشور 
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جمشید انصاری معاون رییس جمهور :

جنگ اقتصادی 
خارج از اراده دولت است 

 دولت مسوول بخش قابل توجهی از مسائل و شرایط پیش آمده اقتصادی نیست و بخش عمده تغییرات شاخص های کالن اقتصادی در دوره تحریم و جنگ 
اقتصادی آمریکا علیه ایران از قبیل نوسان نرخ ارزو کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت کاال و خدمات و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در 
کشور نه ناشی از اراده و تصمیم دولت، بلکه ناشی از عوامل بیرونی است و این تحریم ها وجنگ اقتصادی که بر کشور تحمیل شد عمال امکان تحقق بسیاری از 

برنامه های دولت را منتفی کرد
 نمی خواهند پرونده هسته ای در دولت روحانی حل شود
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 معاون رییس جمهوری گفــت: دولت روحانی می تواند 
مسایل خود را با کشورهای۱+۵ را حل کند اما دوستان اصولگرا 
عالقــه ای ندارند این کار در این دولت انجام شــود و بیشــتر 
اظهارنظرها و اقدامات آنها بر این فرض استوار است که اگر قرار 

است این کار انجام شود، به دولت بعد محول شود.
به گزارش زنگان امروز جمشید انصاری معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور و از فعاالن سیاسی 
اصالح طلب  در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در پاسخ به 

پرسشی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان و خالی شدن 
دولت از نیروهای کارکشته و مجرب، گفت: تصویب این قانون 
برای استفاده از نیروهای توانمند حامی دولت مشکل ایجاد کرد. 
البته قبل از تصویب این قانون هم اینگونه نبود که دســتگاه های 
اجرایی اجازه داشته باشند بازنشستگان را برای تصدی همه مشاغل 
به کار گیرند. پیش از این قانون نیز محدودیت هایی وجود داشت و 
تنها برای برخی پست ها دولت و دستگاه های اجرائی می توانستند 

بازنشستگان را به کارگیری کنند....

نقشه فرش بیدگینه زنجان در راه جهانی شدن
3

مژده به عموم همشهریان ....
برای اولین بار در کشور...

بنیاد فرزانگان ســالمنددرراســتایاهدافانســانیوخدماترفاهیبرایســالمندانعزیززنجان
ازآغــازســالنــوخورشــیدی1400باتشــکیلکالسهــایمختلــف،زبان های خارجی، موســیقی، 
آواز، خوشنویســی، خاطره گویی، کارگاه داســتان، شــعروادبیات، طراحی، خنده درمانی ، گروه 
درمانی، فلسفه درمانی، چپ نویسی، مشاوره ای، مهارت های زندگی، پیوند نسل ها، گردشگری 

و تفریحی، بهصورتحضوریدرخدمتهمشهریانسالمندمیباشد.
خواهشــمنداســتجهــتثبتنــامطبقدورههایقبلباحضــوردردفترویاازطریــقتلفناقدام

فرمایید.
نشانی: میدان انقالب کوچه ی رهبری پالک 17

تلفن: 33338291

درگذشت حاج ضیاالدین اوجاقلو 
پــدری مهربــان ، دوســتی دلســوز و مدیری الیــق را به خانواده ی محتــرم، همکاران 

شریف و صنعت داغدار کشور تسلیت می گوییم.
بنیادفرزانگان سالمندان زنجان

رییس اتاق بازرگانی زنجان از موفقیت های 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می گوید

تدوین نقشه راه تجارت 
استان با هدف صادرات 

یک میلیارد دالری
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 فرنشــین گمرک استان زنجان از صادرات 
246 میلیون دالری کاال از استان زنجان خبرداد و 
گفت: بر پایه برآوردهای انجام شده تا پایان امسال 
میزان صادرات استان نســبت به سال گذشته 20 

درصد افزایش می یابد.
میرهاشم ســید احمدی در گفت وگو با خبرنگار 
موج رســا، با بیان اینکه سال گذشته کل صادرات 
اســتان زنجان 223 میلیون دالر بــود اظهار کرد: 
هدفگذاری صادراتی استان برای سال گذشته 218 

میلیون دالر تعیین شده بود.
وی با بیان اینکه در ابتدای امســال که عمده ترین 
صادرات ما به سمت ترکیه بود به دلیل بسته شدن 
مرز با کاهش 78 درصدی صادرات مواجه شدیم 
تصریح کرد: خوشــبختانه با باز شدن مرز، کم کم 
توانســتیم روند کاهش صادرات استان را جبران 

کنیم.
فرنشــین گمرک استان زنجان با تاکید براینکه هم 
اکنون 246 میلیون دالر صادرات داشتیم و توانستیم 
روند کاهش صادرات را جبران کنیم اظهار داشت: 
تا امروز توانســتیم صادرات خود را به میزان کل 

صادرات سال گذشته برسانیم.

وی با تاکید براینکه صادرات ما نســبت به ســال 
گذشته افزایش یافته اســت خاطر نشان کرد: هم 

اکنون از هدفگذاری انجام شده جلوتر هستیم.
احمدی با تاکید براینکه میزان صادرات استان 10 

درصد باالتر از هدفگذاری انجام شده رسیده است 
تاکید کرد: امیدواریم تا آخر سال میزان صادرات به 

260 میلیون دالر برسد.
وی بــا تاکید براینکــه در تالش هســتیم میزان 

صادرات اســتان زنجان را نسبت به سال گذشته 
بــه 20 درصد افزایش دهیم افزود: میزان صادرات 
کشور 20 درصد کاهش یافته اما در استان زنجان 
نه تنها کاهش نداریم بلکه توانستیم به رشد خوبی 

هم برسیم.
فرنشین گمرک استان زنجان بیان کرد: صادرات ما 
بیش از 141 هزار تن بوده که از نظر وزنی نیز 16 

درصد رشد را نشان می دهد.
وی ابــراز کرد: 337 میلیون دالر امســال واردات 
داشتیم که نسبت به سال گذشته 4 درصد رشد دارد 
که باالی 394 تن کاال را شــامل می شود و عمده 
آنها مــواد اولیه بودند و از لحاظ وزن نیز کاالهای 

وارداتی 19 درصد رشد را نشان می دهد.
احمــدی در ادامه با بیان اینکه 240 هزار تن میزان 
واردات کاال از مبادی ورود موقت بوده است عنوان 
کرد: در این حوزه نیز نســبت به سال گذشته 32 

درصد رشد داشتیم.
وی گفت: در حوزه واردات نیز رتبه 11 کشوری از 
نظر وزنی داشتیم یعنی در این حوزه در بین دیگر 
گمرکات کشــور در رتبه 89 را قــرار داریم و در 

ورود موقت نیز رتبه سوم کشوری هستیم.

 فرنشین گمرک استان زنجان خبرداد

صادرات 246 میلیون دالری کاال از استان زنجان بیمه سالمت زنجان برای 
بیماران کرونایی ۲۵ میلیارد 

تومان پرداخت کرد
 فرنشین بیمه سالمت استان زنجان 
گفت: میانگیــن پرداختی بــرای هر بیمار 
کرونایی بســتری شــده در بیمارستان های 
دولتی استان چهار میلیون و 180 هزار تومان 
بوده که در مجموع برای بستری بیمه شدگان 
تحت پوشش تاکنون حدود 25 میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
دکتر یعقوب شــیویاری در نشست شورای 
اسالع رسانی این اداره کل، با اشاره به کارهای 
انجام شــده در باره ویروس کرونا افزود: از 
زمان شیوع این ویروس« اسفند سال گذشته 
تا پایان بهمن امسال« این اداره کل نزدیک به 
پنج هزارو 900 نفر از جمعیت تحت پوشش 
بیمه سالمت استان به علت ابتالی به کرونا 

در بیمارستان های استان بستری شدند.
وی اضافه کرد: بر این پایه میانگین، روزهای 
بستری این بیماران هفت روز بود که همین 
روند نیز در کشــور عینت داشت و آمارها 
یاد شده بر پایه اعالم دانشگاه علوم پزشکی 

استان است.
این مســوول میانگین سنی بستری شدگان 
کرونایی بیمه شــدگان سالمت استان را در 
بیمارستانها 61 سال اعالم کرد و گفت: این 
میزان رده سنی در سطح کشور 59 سال اعالم 
شده است و این متوسط سنی در استان های 

کشور نیز متغیر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه 88 درصد بســتری 
شــدگان کووید-19 تحت پوشــش بیمه 
سالمت در اســتان بهبودی کسب کرده اند، 
اظهار داشــت: مابقی نیز بستری شده یا به 
علت شــدت درگیری با این ویروس جان 

خود را از دست داده اند.
وی، در بــاره حذف دفترچه هــای درمانی 
بیمه سالمت گفت: سازمان بیمه سالمت با 
الگوبرداری از سازمان تامین اجتماعی به دلیل 
اینکه زیرساخت ها به طور کامل فراهم نشده، 
قصد دارد این موضوع را به صورت تدریجی 
اجرا کند. وی اظهار داشت: بر این پایه و طبق 
برنامه ریزی ها مقدمات الزم تا اردیبهشــت  
سال 1400 فراهم شده و سپس دفاتر کاغذی 
به تدریج و تا شهریورماه سال آینده به طور 

کامل حذف می شوند.
 به گفته شیویاری، شاید حذف دفترچه های 
درمانی در ابتدا سخت به نظر برسد اما عالوه 
بر صرفه جویی فراوان در این زمینه مردم از 

مزایای آن بهره مند خواهند شد.

خبـرخبــر

استخرهای شنای زنجان 
هنوز بازگشایی نشده اند

 معاون ورزشــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، گفت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا تاکنون هیچک از استخرهای 

شنای این استان، بازگشایی نشده اند.
محمدعلــی حمزه پور، در گفــت و گو با 
ایرنا، افزود: هرچنــد از مدتی قبل اماکن و 
باشــگاه های ورزشــی زنجان بنا به دستور، 
فعالیت خود را آغاز کرده اند اما در این میان 
مدیران استخرهای شــنای این استان بنا به 
احتیاط و به منظور پیشگیری از ابتالی عالقه 
مندان به ورزش شــنا، اقدام به بازگشایی و 

آغاز فعالیت نکرده اند.  
وی با بیان اینکه اســتخر قهرمانی شنا شهید 
شــهبازی واقع در مجموعه 15 خرداد شهر 
زنجان )امجدیه ســابق( به منظور تمرینات 
شناگران با رعایت دستورالعمل ها و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی باز اســت، اظهار 
داشــت: دیگر استخرهای زنجان نیز به فکر 
بازگشایی هستند که در صورت آغاز فعالیت 
باید جانب احتیاط را به عمل آورده و به جد 
دســتورالعمل های ابالغی و پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی را 

انجام دهند.
حمزه پــور با تاکید براینکه رعایت پروتکل 
های بهداشتی در واقع اولین شرط الزم برای 
بازگشایی استخرهای شنا است، تصریح کرد: 
پیش بینی می شود در این شرایط کرونایی، 
عالقه مندان به ورزش شنا، استقبال چندانی از 

این رشته ورزشی مفرح نداشته باشند.
وی گفت: مدت یکسال است که استخرهای 
شنا زنجان به حالت تعطیل درآمده و صاحبان 
آنها متحمل ضرر و زیان جدی شده اند اما با 
این وجود تا به امروز به خاطر پیشگیری از 
ابتال شناگران به این بیماری منحوس نسبت 
به بازگشایی اقدام نکرده اند که این درخور 

تحسین است.
حمزه پور، تاکید کرد: باشگاهداران، مربیان 
و ورزشــکاران یقین بدانند که شــرایط به 
لحاظ وجود ویروس کرونا، خوب نیســت 
و با کوچکترین بی احتیاطی و عدم رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعــی، ممکن اســت عواقــب تلخ و 

ناخوشایندی اتفاق بیفتد.
حمزه پور افزود: اگر اماکن ورزشــی نسبت 
به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه 
باشــند در این صورت یقیــن بدانند که بی 
درنگ این اداره کل نسبت به تعطیلی باشگاه 

خاطی اقدام خواهد کرد.

 هم زمان با افتتــاح بزرگ ترین باغ گردوی 
کشــت بافت خاورمیانه در خرم دره، 1000 تن به 

ظرفیت تولید گردوی کشور افزوده شد.
به گزارش زنگان امروز، صبح دیروز )17 اسفندماه( 
آییــن افتتاح و آغــاز عملیات اجرایــی 10 طرح 
کشــاورزی در کشــور با محوریت خرم دره و با 

حضور رییس بنیاد مستضعفان برگزار شد.
با افتتاح و آغاز عملیــات اجرایی این پروژه ها 10 
هــزار و 390 تن به ظرفیــت تولید گوجه فرنگی، 
گردو، زیتون، پســته و توت فرنگی کشور افزوده 

می شود.
غــرس یک میلیون و 558 هــزار اصله نهال مثمر 

در سطح کشــور و افزایش 1052 هکتاری سطح 
باغ ها و گلخانه های کشور، ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیرمســتقیم برای 2245 نفر با سرمایه گذاری 349 
میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان، از دیگر برنامه های 

امروز این نهاد است.
هم زمــان با حضــور پرویــز فتاح در خــرم دره، 

بزرگ ترین باغ گردوی کشت بافت خاورمیانه در 
این شهرستان افتتاح شد که با افتتاح این پروژه سطح 

باغ های گردوی کشور 200 هکتار افزایش یافت.
بــا افتتــاح بزرگ ترین باغ گردوی کشــت بافت 
خاورمیانــه در خرم دره که با ســرمایه گذاری 80 
میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان همراه است، 1000 

تن به ظرفیت تولید گردوی کشــور افزوده شده و 
برای 405 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل 

ایجاد شد.
هم زمان با این پروژه، پروژه های دیگری به صورت 
هم زمان در شهرهای سیرجان، مشهد، شاهین شهر، 

زیار، گلستان، هلیالن و پاکدشت نیز افتتاح شد

با افتتاح بزرگ ترین باغ گردوی خاورمیانه در خرم دره؛

۱۰۰۰ تن به ظرفیت تولید گردوی کشور 
افزوده شد

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: 
جمعیت استان زنجان به سمت پیری می رود.

خدابخش مرادی نافچی ظهر دیروز )17 اسفندماه( 
در نشست شورای راهبردی جمعیت با بیان اینکه 
امیدواریم این گونه جلسات خروجی مناسبی داشته 
باشد، اظهار کرد: موضوع جمعیت برای ایران یک 
مسئله مهم بوده و این موضوع برای دیگر کشورها 

نیز به مسئله مهمی تبدیل شده است.
وی افــزود: جمعیت یکــی از مقوم های حوزه 
سرزمینی اســت، به طوری که هر چه جمعیت 
جوان تر و بالنده تر باشــد، بــر افزایش باروری، 
اشــتغال، تولید و توسعه اثرگذار است، به همین 
دلیل باید به توســعه انســانی در حوزه جمعیتی 
توجه کنیم؛ چراکه رفاه و ســواد از شاخص های 
مهــم جمعیت بوده و توجه بــه این موضوعات 
می تواند بر پویایی و توسعه یافتگی جامعه اثرگذار 

باشد.
این مسوول با اشــاره به اینکه در حوزه شورای 
راهبردی برای ســال آینده در استان زنجان باید 

اقدامات اثرگذاری انجام شــود، افــزود: بر پایه 
آمارهای ارائه شــده، جمعیت اســتان زنجان به 
سمت پیری می رود. برای جلوگیری از مشکالت 
جمعیتــی باید اقدامات مداخلــه ای انجام دهیم. 
اگر در حوزه مســائل جمعیت بر پایه راهبردها و 
سیاســت های کلی و ابالغی مقام معظم رهبری 
عمل کنیم، می توانیم بســترهای آن را در اســتان 

فراهم کنیم.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان تاکید کرد: 
باید فرهنگ سازی به لحاظ روانی و اجتماعی برای 
افزایش نرخ باروری در جامعه انجام شــود و این 
موضوع باید بیشتر از سطح جانشینی اتفاق بیفتد. 
همچنین باید بررسی شود که کدام عوامل می تواند 
بر جانشــینی و باروری اثر بگذارد که قطعاً اولین 
نکته تحکیم بنیان خانواده است؛ چراکه باروری در 

درون خانواده تحقق پیدا می کند.
مرادی نافچی با تاکید بر اینکه خانواده به عنوان یک 
محور در توسعه جمعیت مطرح است، گفت: باید 
سلسه اقدامات الزم توسط دستگاه های فرهنگی و 

اجتماعی انجام شود. همچنین این موضوعات در 
جلسات ستاد صیانت از بنیان خانواده باید مطرح 
شده و بررسی شود. عالوه  بر آن باید موضوعات 
تقویــت، تحکیم بنیان و بــاروری در خانواده ها 

بررسی شود.
وی یادآور شــد:  حتماً باید دستگاه های مختلف 
مانند امور بانوان اســتانداری، تبلیغات اسالمی، 
حوزه های علمیه، امور اجتماعی استانداری، صدا 
و سیمای مرکز زنجان، بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( این موضوع را در دســتور کار خود 
قرار داده و این سازمان ها باید ساز کارهای خود را 
در جلسات ستاد صیانت از خانواده بررسی کرده 
و نتیجه آن را در شــورا مطرح کنند. موضوع دوم 
که می تواند بر افزایش باروری و رشد جمعیت اثر 

داشته باشد، رفع موانع ازدواج در جامعه است.
این مسوول با اشاره به اینکه این موضوع باید در 
ستاد ساماندهی جوانان در دســتور کار اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان قرار گیــرد، اظهار کرد: 
موانع ازدواج باید در اســتان مورد بررســی قرار 

گرفتــه و راهکارهای الزم بــرای رفع این موانع 
نیز ارائه شــود. همچنین باید مشخص شود که 
چه اقدامات مداخله ای اعم از ارائه تســهیالت، 
اقدامات فرهنگی و غیره را می توانیم برای حل این 
مشکالت در جامعه انجام دهیم. ورزش و جوانان، 
صدا و سیما و امور بانوان استانداری به عنوان سه 
دســتگاه محوری با مشارکت دیگر دستگاه ها در 
این زمینــه اقدام و پیگیری های الزم را انجام داده 
و نتیجه آن را در نشســت شورای توسعه استان 

مطرح کنند.
مرادی نافچــی با تاکید بر بعد فرهنگی مســئله، 
خاطرنشان کرد: اگر سبک زندگی ما با آموزه های 
دینی و آموزه های ایرانی که در آن پرورش یافتیم، 
تقویت شود، میزان تعلق نسل امروز جامعه افزایش 
یافته و به همه آموزه ها عمل خواهد کرد. در حوزه 
نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی و ایرانی انتظار 
داریم حوزه های علمیه ســازمان تبلیغات و امور 
بانوان سلســه مراتب را برای تبلیغ و ترویج این 

فرهنگ انجام دهند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان:

جمعیت استان زنجان به سمت پیری می رود

 فرماندار زنجان با بیــان اینکه »رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از ســوی مردم به زیر 
70 درصد رسیده است« گفت: مراجعه بیماران 
ســرپایی به مراکز درمانی زنجان افزایش یافته 

است.
رضا عســگری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم  
با اشــاره به اعمــال محدودیت هــای جدید 
اظهار داشــت: مدیریت خوبــی از طرف مردم 
در رعایت پروتکل های بهداشــتی در ماه های 
گذشته صورت گرفته و مردم بیش از 90 درصد 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند اما در 
حال حاضر که به روزهای پایانی ســال نزدیک 
می شویم مردم نســبت به رعایت پروتکل ها و 

زدن ماسک بی تفاوت شده اند. 
وی افــزود: هــم اکنون رعایــت پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم به زیر 70 درصد رسیده 
و نتیجه آن در آمد و شــدهای غیرضروری در 
ســطح شــهر به وضوح قابل مشاهده است؛ به 

ویژه در ساعات محدودیت و ممنوعیت آمد و 
شدها که از ساعت 9 شب تا 3صبح است.

فرماندار زنجان گفت: تعداد زیادی از شهروندان 
به دلیل عدم رعایت رفت و آمدها در ســاعت 
ممنوعیت مشمول جریمه شــده اند که جریمه 
تعدادی از آن ها از طریق پیامک اعالم شــده و 
جریمه تعدادی دیگر که شماره همراه آنها تغییر 
کرده در هنگام دریافت برگه خالفی روی برگه 

اعمال شده و قابل مشاهده است.
وی گفت: طبق مصوبه و اعالم ستاد ملی مبارزه 
با شــیوع ویروس کرونا وقتــی مراکز خرید و 
فروشگاه ها تا پاسی از شب باز هستند و فعالیت 
می کنند این برای مــردم ایجاد جاذبه می کند و 
مردم همــراه با خانواده  برای خرید یا گشــت 
شبانه در این مراکز حضور پیدا می کنند که سبب 
افزایش جمعیت شــده و معموال با عدم رعایت 

پروتکل های بهداشتی نیز همراه است.
عســگری بیان کرد: با نزدیک شــدن به عید به 

مرور دورهمی های خانواده ها و دید و بازدیدها 
افزایــش می یابد و همین موضوع برای شــیوع 

ویروس بسیار خطرناک است. 
وی با اشاره به اینکه مراجعه بیماران سرپایی به 
مراکز درمانی به شدت در حال افزایش است و 
وضعیت زنجان شکننده شده است تصریح کرد: 
استان های همجوار استان زنجان شرایط نگران  
کننده ای دارند و وضعیت آن ها از لحاظ شــیوع 
ویروس کرونا از استان زنجان بدتر است که این 
رفت و آمد ها بین استان زنجان و دیگر استان ها 
مخصوصاً اســتان های همجوار ســبب افزایش 

شیوع کرونا خواهد شد.
فرماندار زنجان گفت: از 16 اسفند با هماهنگی 
و همکاری اصناف مقرر شــد که از ســاعت 9 
شب تمامی مغازه ها و همه مراکز تجاری تعطیل 
شوند زیرا مسووالن تمایلی  ندارند در روزهای 
آخر سال با توجه به شــرایط سخت اقتصادی 
مجبور باشند تا بازار را تعطیل کنند بنابراین تنها 

راه جلوگیری از شــیوع ایــن بیماری منحوس 
رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی از سوی 

مردم است.

 فرماندار زنجان :

مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی زنجان افزایش یافت
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 رییس اتــاق بازرگانی زنجان، با اشــاره 
بــه اینکه اتاق بازرگانی پارلمــان و متولی بخش 
خصوصی اســت، اظهار کرد: پیگیری مشکالت 
بخش خصوصی چه در ســطح اســتان و چه در 
سطح کشور ، یکی از مهم ترین رئوس برنامه های 

اتاق زنجان محسوب می شود.
به گزارش زنــگان امروز، علــی یگانه فرد ظهر 
دیروز در جمع خبرنگاران استان، با بیان اینکه در 
همین راســتا جلسات شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی یکی از جلســات مهم استان 
بوده که ریاست آن با استاندار و دبیری آن با اتاق 
بازرگانی اســت، گفت: شاکله اصلی این نشست 
پیگیری و حل مشــکالت بخش خصوصی است 
که در آن اهم مشــکالت فعاالن اقتصادی پس از 
جمع بندی نهایی و ارائه پیشنهادات الزم، مطرح و 

مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
رییس اتــاق بازرگانی زنجان با بیــان اینکه این 
اتاق از ســال 1398 اقدام به تدوین نقشــه راهی 
با عنوان نقشــه راه تجارت خارجی استان نمود و 
کار کارشناســی دقیقی در چندین ماه برروی آن 
صورت گرفت، تصریح کرد: در تدوین این نقشه 
راه نظرات کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی و 
... نیز اخذ و اعمال شده و رویکرد آن با توجه به 

کشورهای هدف جدید صادراتی است.
یگانه فرد بــا بیان اینکه این نقشــه راه با هدف 
افزایش میزان صادرات از مبدا استان در یک بازه 
زمانی سه ساله تدوین شده است، ابراز کرد: بعد از 
تصویب این نقشه راه از سوی استاندار در تیرماه 
ســال کنونی، برای هر نشست شورای گفت وگو 
یک موضوع ویژه با نگاه به صادرات و بازارهای 
هدف و دیگر موضوعات در دستور کار قرار می 

گیرد تا در کنار حل و پیگیری دیگر مشــکالت 
بخش خصوصی ، برنامه عملیاتی نقشــه راه نیز 

اجرایی شود.
رییــس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه تا کنون 
9 نشست اصلی شورای گفت وگو در سال 1399 

با محوریت نقشه راه تجارت خارجی برگزار شده 
است، افزود: در این جلسات، گزارشات تخصصی 
و کارشناســی مرتبط با فازهای اجرایی نقشه راه 
دارای ظرفیــت های صادراتی از جمله آرد، آبزی 
پــروری، صنایع، بــرق، الکترونیــک، تجهیزات 

پزشــکی و دارویی و صنایع نساجی و همچنین 
محصوالت باغی چون کشمش ، زیتون و ... مورد 

بررسی قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه نقشه راه تجارت خارجی 
با هدف افزایش صادرات اســتان به یک میلیارد 

دالر تدوین شــده و در بازه های زمانی مشخص 
نیز به روزرســانی های الزم آن صورت می گیرد، 
ابراز کرد: اگر در ســه سال میزان صادرات استان، 
هر ســاله یک افزایش 30 درصدی داشته باشد، 
تحقق صادرات 1 میلیارد دالری از مبدا استان در 

دسترس خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی زنجان 
این نکته را نیز خاطرنشــان ساخت که جلسات 
کارشناسی ذیل شورا گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان نیز هر ماه به صورت منظم با 
هدف بررسی موشکافانه مشکالت و پیشنهادات و 
موارد کارشناسی شده برگزار شده است و سپس 
ادامه داد: تا کنون 17 نشست کارشناسی شورا  و 
11 نشست اصلی شورا در سال 1399 برگزار شده 
و استان زنجان در این بخش عملکرد خوبی داشته 
و بسیاری از پیشنهادات و مصوبات شورا در سطح 

ملی نیز مطرح شده است.
وی ادامه داد: عملکرد موفق شورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصــی زنجــان ماحصل 
همکاری همه جانبه در استان بوده است که در این 
بین از استاندار محترم زنجان به جهت توجه ویژه 
ای که به این جلســات داشته و همچنین اعضای 
شورای گفت وگوی استان که به واقع پای کار بوده 
و همکاری بسیار خوبی را در استان شکل دادند، 

تقدیر و قدردانی می شود.
یگانه فرد در پایان با بیان اینکه اتاق بازرگانی سعی 
کرده تا در دوره جدید خود با رویکردی متفاوت 
پیگیری و حل مشکالت بخش خصوصی را جزو 
رئوس اصلی برنامه های خود قرار دهد و در کنار 
آن در بخــش های دیگری چون جذب ســرمایه 
گــذاری های جدید داخلــی و خارجی، افزایش 
میزان صادرات استان، تهیه بانک های اطالعاتی، 
احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل و ... شفافیت 
عملکردی داشته باشد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی 
زنجان در راه توسعه اقتصادی استان گام برداشته و 
در این راه دست یاری همه فعاالن اقتصادی را به 

گرمی می فشارد.

رییس اتاق بازرگانی زنجان از موفقیت های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی می گوید

تدوین نقشه راه تجارت استان با هدف صادرات 
یک میلیارد دالری

 برگزاری 28 نشست اصلی و کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان زنجان 
 اتاق بازرگانی زنجان، دست یاری همه فعاالن اقتصادی را به گرمی می فشارد

 فرنشین اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان زنجان گفت: نشان جغرافیایی 

فرش دست باف بیدگینه ثبت جهانی می شود.
به گزارش زنگان امروز ، محســن جعفری در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کــرد: فرش بیدگینه 
قدمت طوالنی در اســتان زنجان دارد و نشــان 
جغرافیایی فرش دست باف بیدگینه ثبت جهانی 
می شود؛ این در حالی است که در استان زنجان 
فرش بیدگینه ثبت داخلی شده و ثبت جهانی آن 

هم در سال 1400 محقق می شود.
وی افزود: همه مــوادی که برای فرش بیدگینه 
مورد استفاده قرار می گیرد، طبیعی بوده و نقش 
آن از دل طبیعت استخراج می شود. طرح قدیمی 
فرش بیدگینه حاجی اورنگی و طرح جدید آن 
چهار قد است که هر دو از طرح های فرش افشار 

به شمار می آید.
این مسوول ادامه داد: تراکم باالی رج های فرش 
بیدگینه به آن کیفیت باالیی می دهد، استانداردترین 
بافت فرش نیز با همین میزان تراکم است. زمانی 
که تراکم رج های فرش باال برود، سرعت بافت 

آن کاهش و ارزش آن افزایش می یابد.
مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان در تولید 

فرش ابریشمی و پشمی در کشور سرآمد است 
که در دوره ای افزایــش قیمت مواد اولیه باعث 
کاهش تولید فرش دســت باف در اســتان شده 

است.
جعفری ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان فرش 
دست باف باعث رونق این صنعت می شود و در 
این میان تفاهم نامه ای با بانک مهر ایران و سازمان 

فرش ایران منعقد شده و فرش بافان از تسهیالت 
بیمه تکمیلی استفاده خواهند کرد.

این مسوول خاطرنشان کرد: اگر در استان زنجان 
به بیمه قالی بافان توجه شــود، تولید و صادرات 
فرش دســت باف افزایش پیدا خواهد کرد ولی 
شــوربختانه در ســال کنونی صــادرات فرش 

دست باف در استان کاهش یافته است.

 معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان زنجان گفت: در بازرسی بازرسان 
این ســازمان از اصناف، یک واحد تولیدی بسته 
بندی شــکر تنظیم بازار، بــه دلیل تخلف، یک 

میلیارد تومان جریمه شد.
اسماعیل مسلمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تخلف این واحد تولیدی، تبدیل شکر به 
قند و نیز تخلف در بســته بندی بود که پرونده 
تخلف برای آن تشکیل و به تعزیرات حکومتی 
ارجاع شد. وی با تاکید بر اینکه در آستانه سال نو 
بازرسی و نظارت واحدهای صنفی تشدید شده 
است، افزود: به منظور نظارت بیشتر و رسیدگی 
سریعتر به تخلفات احتمالی به ویژه در بازار شب 
عید، نظارت، بازرســی و برخورد با متخلفان، با 

حساسیت بیشتری ادامه دارد.
معاون نظــارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اســتان زنجان، یــادآوری کرد: هم اســتانی ها 
می توانند، در صورت مشاهده هر نوع تخلف در 
واحدهای صنفی و تولیدی آن را با شماره تماس 

124 اعالم کنند تا بازرسان این سازمان، در اولین 
فرصت نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات 

اعالم شده، اقدامات الزم را انجام دهند.

 افسانه چترنور بازیکن 22 ساله زنجانی 
در مسیر کسب عنوان بهترین گلزن، لیگ برتر 

بانوان قرار گرفت.
به گزارش زنگان امروز، افسانه چترنور بازیکن 
22 ســاله و خوش  آتیه زنجانی که این روزها 
در تیم فوتبال شهرداری سیرجان مشغول بازی 
اســت، در لیگ برتر بانوان خوش درخشیده و 
موفق شده، عنوان دومی برترین گلزنان لیگ را 

به صورت مشترک به دست آورد.
این بازیکن که از 13 سالگی به صورت حرفه ای 
در رشته ورزشی فوتبال مشغول فعالیت شده، با 
سابقه چهار سال فعالیت ورزش قهرمانی در تیم 
شهرداری سیرجان، در فصل 97-98 لیگ برتر 

فوتبال بانوان بود.
در حالی کــه لیگ بانوان هفته های پایانی خود 
را طی می کند، دو بازیکن گلزن تیم های مدعی 
شهرداری ســیرجان و وچان کردستان به دنبال 
آن هســتند تا عنوان برتریــن گلزن فصل را از 

آن خود کنند.
در بخش بهترین گلزنان فصل، افسانه چترنور و 
زهرا قنبری که عنوان خانم گل ادوار لیگ برتر 
فوتبال زنان را به دوش می کشــد دو کاندیدای 

اصلی هستند.
باید دیــد در ادامه فصل لیگ برتر فوتبال زنان 
چه کسی می تواند سرانجام کفش طال را از آن 
خود کند و قنبری که رکورددار بیشــترین گل 
زده در تاریخ لیگ فوتبال زنان اســت می تواند 
بار دیگر این عنوان را کسب کند یا مهاجم 22 
ســاله زنجانی در تیم شــهرداری سیرجان این 

افتخار را برای خود به دست می آورد.
بازیکن ملــی پوش زنجانی در ارتباط با همین 
موضوع به خبرنگار فــارس در زنجان گفت: 
بنده از 13 ســالگی فوتبال حرفــه ای را آغاز 
کردم و با حمایت هــای پدرم به این مرحله از 

موفقیت رســیدم و دست وی را به خاطر همه 
حمایت های او می بوسم.

افسانه چترنور همچنین با تقدیر از همه عوامل 
تیم شهرداری سیرجان بابت اعتمادی که به وی 
داشتند، گفت: البته حمایت هواداران در بیرون 
از زمین و هم تیمی های خودم در مستطیل سبز 
نیز از دیگر مسائلی بود که در این موفقیت نقش 

داشته و به بنده روحیه ادامه فعالیت می دهد.
وی گفت: پســت قبلی بنده در تیم، دفاع چپ 
بود امــا با اعتماد مربی، خانــم نجاتی به خط 
حمله منتقل شــدم، و همین تغییر نقطه عطفی 
در فعالیت حرفه ای من بوده  و از عوامل دیگر 
موفقیت من در تیم شهرداری سیرجان نیز بوده 

است.

نقشه فرش بیدگینه زنجان در راه جهانی شدن

جریمه 1 میلیاردی واحد تولیدی متخلف در زنجان 

فوتبالیست زنجانی در یک قدمی 
بهترین گلزن لیگ برتر بانوان

دستفروشان به خاطر داشته باشند گشت های کنترل 
بهداشتی جهت پایش و نظارت بر عملکرد آنها روزانه 

انجام می شود

پیام های 
بهداشتی 
در روزهای 

کرونایی
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تقدیر سازمان ملل از نقش 
ایران در مبارزه با ایدز

 وینی باینیما، مدیــر اجرائی برنامه 
مشترک سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با 
ایدز با ارسال نامه ای به اسماعیل بقائی سفیر 
و نماینده دائم کشــورمان نزد سازمان ملل 
متحد در ژنو ، از نقش پیشروی جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه مبارزه با ایدز تقدیر 

کرد و از سفر به کشورمان استقبال کرد.
به گزارش ایســنا، مدیر برنامه سازمان ملل 
برای مقابله با ایدز در ادامه نامه خود با اشاره 
به اینکه رویکرد جمهوری اسالمی ایران در 
مقابله با ایدز »الگوی کاهش آســیب« می 
باشــد، از ایران برای طالیه داری در مدل 
منحصر به فرد مدیریت مقابله با ایدز، تشکر 
نموده و از حمایت و راهنمایی کشــورمان 
به عنوان عضوی از هیات هماهنگی برنامه 
ایدز ملل متحد UNAIDS )PCB( در این سال 
حساس در جهت مقابله جهانی با ایدز اظهار 

خوشنودی کرد.
خانم وینی باینیمــا اضافه نمود: همزمان با 
برگزاری چهلمین ســالگرد گزارش اولین 
نمونه های ایدز و بیست و پنجمین سالگرد 
آغاز به کار برنامه مشترک؛ باید »استراتژی 
جهانی ایدز 2026-2021« مسیر پیشرفت به 
سمت بازسازی، پایداری و تسریع در مقابله 
بــا HIV و پایان دادن به اپیدمی ایدز را برای 

همه فراهم سازد.
او در ادامــه از نقش و مشــارکت فعال و 
سازنده کشــورمان در فرایند تنظیم اسناد 
راهبردی برنامه مشترک سازمان ملل متحد 

در زمینه مبارزه با ایدز قدردانی کرد.
اینیما، در بخش دیگری از نامه، با تحسین و 
تمجید زاید الوصف از نقش کشورمان در 
پیشبرد فعالیت های نهاد مزبور، از سفر به 
ایران در اولین فرصت ممکن استقبال کرده 

است.
شایان ذکر اســت که آقای اوسینگ، مدیر 
ارشد بخش حاکمیتی نهاد مقابله با ایدز در 
سازمان ملل متحد، پیشتر اعالم کرده بود، در 
عرصه کاهش آسیب ها )Harm reduction( به 
ویژه در زندان ها، ایران یکی از بهترین ها در 
سطح خاورمیانه بلکه در عرصه جهانی در 
تنظیم برنامه عملیاتی مبتنی بر شواهد عینی 
است. نوع مداخله ایران در بحث زندان ها 
ثابت کرد که یکــی از بهترین طرح ها در 
عرصه جهانی اســت. از این رو راهکاری 
که در ایران موفق بوده الزم است در قالب 

راهبرد مطرح شود.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس:
منابع برای رفع مشکالت 
واکسن کرونا پیش بینی 

شده است

 رییس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اسالمی گفت: منابع برای 
رفع مشکالت واکسن کرونا پیش بینی شده 

تا روند ساخت آن تسریع شود.
حسینعلی شهریاری در حاشیه نشست ستاد 
کرونای تهران با محوریت واکسن کرونا، در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که 
آیا ردیف خاصی در بودجــه 1400 برای 
واکســن کرونا در نظر گرفته شــده است، 
افزود: به خصوص برای موسسه رازی که 
مشکالتی داشت، منابعی پیش بینی شده که 

کار تسریع شود.
وی ادامه داد: این موضوع مختص موسسه 
رازی نیست و باید به سمت و سویی برویم 
که مشکالت تمام شرکت های دانش بنیان 
را برطرف کنیم تا تولید داخلی و ســپس 

صادرات در این زمینه داشته باشیم.
شهریاری در پاســخ به این پرسش که آیا 
ارز 4200 تومانی پابرجا اســت، گفت: این 
نوع ارز پابرجاســت و اولویت ارزی ابتدا 
برای دارو و تجهیزات پزشکی و بعد کاالی 

اساسی است.
وی درباره مشکالت نسخه های الکترونیکی 
اظهار داشت: طبق قانون برنامه پنجم و ششم 
باید به ســمت نسخه های الکترونیکی می 
رفتیم، ولی زیرســاخت های این موضوع 
کامل نیست و به تدریج باید این اتفاق انجام 
گیرد. شهریاری تصریح کرد: مشکالت این 
موضوع را باید بــه تدریج برطرف کنند و 
قطعا باید محقق شــود. این موضوع عالوه 
بر اینکه به نفع مردم اســت، سبب کاهش 

مصرف منابع هم می شود.
رییس کمیســیون بهداشت مجلس یادآور 
شــد: مردم نارضایتی های خــود را به ما 
اعالم می کنند و بیمه های تامین اجتماعی، 
ســالمت ایرانیان و نیروهای مسلح باید به 
تدریج زیرساخت های نسخه الکترونیکی 

را فراهم کنند.

خبــر
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران تشریح کرد

فرآیند واکسیناسیون کرونا در بیمارستان ها 
 تزریق واکسن مجوز مسافرت نوروزی نیست

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران 
با تشریح روند واکسیناسیون پرسنل بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علیه کرونا، گفت: در چند 
روز آینده مراکزی را معرفی می کنیم و همکاران مان 
با نامه بیمارستان به نوبت برای تزریق واکسن کرونا 
مراجعــه می کنند تا دیگر برای تزریق واکســن به 

بیمارستان ها نرویم.
به گزارش ایسنا، دکتر بابک عشرتی درباره جزییات 
واکسیناسیون کرونا در بین کادر بهداشت و درمان 
بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه، 
گفت: تاکنون در دو مرحله واکسن کرونا دریافت 
کرده ایــم؛ در یک مرحله 500 ُدز و در مرحله دوم 
هم 5300 ُدز واکسن کرونا دریافت کردیم. بر این 
پایه تاکنون در دانشگاه مجموعا 5800 ُدز واکسن 

کرونا دریافت کرده ایم.
وی افزود: بر پایه دستورالعمل باید این واکسن ها را 
در وهله اول به پرسنل آی سی یو، پرسنل بخش های 
کرونا، بخش های عفونی و بخش اورژانس توزیع 
می کردیــم. در پارت دومی که به ما دادند، تعدادی 
را برای مراکــز نگهداری ســالمندان و جانبازان 
50 درصد به باال کــه در مراکز خاصی نگهداری 
می شوند، مشخص کرده بودند. قسمت اول کار که 
وســیع تر بود از 21 بهمن ماه آغاز شد. پارت دوم 
را هــم تقریبا یک هفته قبل دریافت کردیم که کار 

را ادامه دادیم.
عشرتی ادامه داد: از آنجایی که تعداد ُدزهای واکسنی 
که در اختیارمان قرار گرفت، از تعداد پرسنل مان و 
گروه های مشخص شده کمتر بود، توزیع واکسن 
را در بیمارســتان ها بر پایه اولویت بندی معاونت 
درمان انجام دادیم. اینکه چه تعداد واکســن را در 
هر بیمارستان ارائه دهیم، تقسیم به نسبت کردیم. به 
عنوان مثال ما اگر به طور کلی می توانستیم برای 30 
درصد پرسنل واجد شرایط و گروه هدف واکسن 
تزریق کنیم، بررسی کردیم که در هر بیمارستان از 
آن گروه چقدر پرسنل داریم و به تعداد 30 درصد 
از آن پرسنل واکسن دادیم. بر این پایه هم اکنون هم 
نمی توانیم به تمــام افراد حتی در گروه های هدف 
واکسن تزریق کنیم؛ چراکه تعداد واکسن هایی که 

در اختیار داریم هنوز کم است.
فرآیند واکسیناسیون علیه کرونا در بیمارستان ها

وی گفــت: برای تزریق واکســن همکاران مان با 
رعایت زنجیره سرما، به بیمارستان هایی که مشخص 
کرده و هماهنگ کرده بودند مراجعه کرده و با کمک 
سوپروایزر و مترون بیمارستان همکاران گروه هدف 
را بر پایه اولویت تحت واکسیناسیون قرار می دادند. 

منتها باز هم تاکیــد می کنم که از آنجایی که هنوز 
تعداد واکسن کم اســت، به تعداد همه همکاران 
نمی رسد، اما همکاران نگران نباشند و فکر نکنند 
که دیگر واکسن به آنها نمی رسد. پارت های بعدی 
واکســن می رســد و بر پایه توزیعــی که وزارت 
بهداشت برای ما انجام دهد، این روند را ادامه داده، 
لکه گیری ها را انجام داده و گروه های بیشــتری را 
هم تحت پوشش واکســن قرار می دهیم. بنابراین 

مقداری صبر کنند.
چرا برخی پرســنل گروه هدف هنوز واکسینه 

نشدند؟
عشرتی ادامه داد: حال ممکن است برخی همکاران 
بگویند که ما در بیمارســتان هایی هستیم که یک 
پرســنل در گروه اولویت دار تزریق واکسن، هنوز 
واکســن را تزریق نکرده، اما یک پرسنل از گروه 
دیگری واکســن را دریافت کرده است. این اتفاق 
رخ می دهــد و عجیب نیســت. زیرا بســیاری از 
همکاران بیمارستان به صورت شیفت در گردش 
فعالیت می کنند. حال ممکن است روزی که برای 
واکسیناسیون به بیمارستان مراجعه می کنند، شیفت 
یک نفر از گروه های اولویت دار نباشــد. در حالی 

که واکسن کرونا زنجیره ســرمای خاصی را نیاز 
دارد. ما واکســن را به صورت فریز شده دریافت 
می کنیم و بایــد آن را ذوب کرده و تزریق کنیم و 
دیگر نمی توانیم دوبــاره آن را فریز کنیم. حال بر 
این پایه ممکن است یکی از همکاران اولویت دار 
شیفت نباشد، اما واکســن هم باید تزریق  شود و 
ممکن است به همکار دیگر یا پرسنلی از گروه های 
دیگر تزریق شــود. این موضوع از نظر ما اشکالی 
ندارد. زیرا ما ترجیح می دهیم که واکسیناسیون را 

سریع تر در بیمارستان انجام دهیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار 
کرد: برای ما فرقی نمی کند که فردی که از ســوی 
بیمارستان به ما معرفی می شــود، استخدام است، 
قراردادی است یا دانشجو و رزیدنت است. همین 
کــه مترون به ما اعالم کند کــه این فرد در بخش 
آی سی یو، کرونا، عفونی یا اورژانس کار می کند، 

تزریق را برایش انجام می دهیم.
لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی حتی بعد از 

تزریق واکسن کرونا
عشرتی تاکید کرد: موضوع دیگری که وجود دارد، 
این اســت که برخی همکاران تصور می کنند که 

اگر واکســن را دریافت کنند، مجوزی است که در 
روزهای عید مسافرت روند  به همین دلیل ممکن 
است برای تزریق واکسن تا قبل از عید عجله داشته 
باشــند. این موضوع به چند دلیل اشتباه است؛ اوال 
واکسنی که هم اکنون تزریق می کنیم، باید در دو ُدز 
تزریق شود تا به نهایت ایمنی زایی برسد و ُدز دوم 
آن چهار هفته بعد از دریافت ُدز اول تزریق می شود. 
بنابراین با ُدز اول ایمنی زایی بدن به صورت کامل 
اتفــاق نمی افتد. دوما«، اصال واکســن زدن به این 
معنی نیست که خیال مان راحت باشد و پروتکل ها 
را رعایــت نکنیم، بلکه همچنان باید پروتکل ها را 
رعایــت کرده و هم از خودمــان و هم از دیگران 
مراقبت کنیم. حتی کسی که واکسن می زند، ممکن 
است ناقل شود. بنابراین ممکن است خودش بیمار 
نشود، اما ناقل بیماری شده و ویروس را منتقل کند. 
بنابراین حتما باید برای سفر رفتن محدودیت قائل 
شویم، ماسک بزنیم. اصال به این سمت نرویم که 
ماسک یا فاصله اجتماعی را برداریم، بنابراین تزریق 

واکسن به معنای کنار گذاشتن پروتکل ها نیست.
وی درباره میزان گروه های هدف در دانشگاه علوم 
پزشــکی ایران که باید واکسن کرونا را در مرحله 

اول دریافــت کنند، گفت: بایــد توجه کرد که ما 
در منطقه دانشــگاه علوم پزشکی ایران، بیشترین 
بیمارســتان ها را داریم؛ اعم از خصوصی و دولتی 
و در عین حال در زمینه تزریق واکسن تفاوتی میان 
بیمارستان های خصوصی با دولتی قائل نمی شویم 
و به بیمارســتان های خصوصی هم واکسن تزریق 
می کنیم. به عنوان مثال لیســت همکارانی که فقط 
در آی ســی یو هستند، بیش از 3500 نفر است. تا 
دو روز قبل نزدیک به 4000 ُدز از واکسن هایی را 
که در اختیار داشتیم تزریق کردیم. برای سالمندان 
و جانبازان با هماهنگی هایی که با بهزیستی و بنیاد 
جانبازان انجام شــده، در هفته جاری تا هفته آینده 
انجام می شــود. زیرا باید مطمئن باشیم که زنجیره 
سرمای واکسن به درستی رعایت می شود و باید به 
صورت فریز شده تا محل آن را حمل کنیم. با توجه 
به اینکه باید روند واکسیناســیون با نظارت دقیق 
انجام شــود، در چند روز آینده مراکزی را معرفی 
می کنیم و همکاران مان با نامه بیمارستان به نوبت 
برای تزریق واکسن کرونا مراجعه می کنند تا دیگر 

برای تزریق واکسن به بیمارستان ها نرویم.
عشــرتی درباره زمان واکسیناسیون عمومی کرونا 
برای مردم، گفت: طبق ســند واکسیناسیون کرونا 
که از ســوی وزارت بهداشــت به ما ابالغ شــده 
اســت، در مرحله اول دو گروه واکسینه میشوند؛ 
گروه اول پرسنل بهداشت و درمانی که مستقیما با 
کرونا ســروکار دارند، گروه دوم سالمندانی که در 
مراکز نگهداری سالمندان هســتند و جانبازان که 
واکسیناســیون این گروه ها بسته به توزیع واکسنی 
که وزارت بهداشت خواهد داشت، کارهایشان تا 
حدود زیادی قبل از عید انجام می شــود. در ادامه 
دیگر گروه هــا مانند بیماران پرخطــر ، مبتالیان 
به ســرطان و نقص سیســتم ایمنی، دیگر پرسنل 
بهداشت و درمان که شــامل مراکز درمانگاهی و 
سرپایی، دیگر پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی، 
مراکز تجمعی نیز تا  سال آینده در حدود تابستان 

تحت پوشش واکسیناسیون قرار می گیرند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران، وی درباره نحوه توزیع واکســن از ســوی 
وزارت بهداشــت، گفت: توزیع واکسن از سوی 
وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی بر 
پایه ورود واکسن به کشــور است. معموال وقتی 
واکسن وارد کشور می شود، بعد از انجام اقدامات 
مربوط به ثبــت و رهگیری واکســن در وزارت 
بهداشت، در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار 

می گیرد.

 یک ویروس شناس، در باره اینکه باید 
منتظر بیماری های ویروســی تازه ای باشیم یا 

خیر، نکاتی را متذکر شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، مریــم واعظ 
جاللی، با هشدار نسبت به احتمال جابه جایی 
ویروس هایی که در بــدن بندپایان وجود دارد 
و می توانند با بارهایی که در ســفرها جابه جا 
می شود از محیطی به محیط دیگر انتقال یابند، 
گفت: با توجه بــه اتفاقاتی که در دوره کنونی 
رخ می دهد با ویروس های نوپدید زیادی رو به 

رو خواهیم شد.

این ویروس شــناس افزود: از ســال 2009 تا 
کنون ســازمان جهانی بهداشــت 6 بار نسبت 
به بیماری های ویروسی و نوپدید هشدار داده 
است و اپیدمی بیماری هایی مانند ابوال، سارس 
و کووید 19 نشــانگر حائز اهمیت بودن توجه 

به بیماری های ویروسی است.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی با تاکید بر ضــرورت توجه 
بیشــتر به مبحث ویروس شناسی و تحقیقات 
در این زمینه، یادآور شــد: با توجه به اینکه از 
ســال 2009 تا کنون 6 تذکر ســازمان جهانی 

بهداشــت در مورد بیماری های ویروسی بوده 
است، اگر مراکز تحقیقاتی بیشتری با تجهیزات 
کافی در حوزه ویروس شناســی فعالیت کرده، 
همــکاری متخصصــان این حوزه در کشــور 
با ســازمان جهانی بهداشــت توسعه یافته و با 
توجه به توان محققان و دانشــگاهیان امکانات 
الزم برای تشخیص ویروس های نوپدید فراهم 
شــود، می توان با آمادگی بیشتری در برابر این 

بیماری ها اقدام کرد.
وی دربــاره مخزن و میزبان ویــروس کرونا، 
توضیــح داد: این ویروس در آغاز در اســتان 

ووهان چین و بازار ماهی فروش ها گزارش شد 
و در این بازار افرادی آمد و شــد می کردند که 
مبتال به ذات الریه شده و هیچ علت مشخصی 
برای ذات الریــه آنها به دســت نیامده بود و 
ویژگی مشــترک تمام این افــراد از نظر مدل 

زندگی، آمد و شد در آن بازار بود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه 
داد: به نظر می رســد که این ویروس اولین بار 
توانسته اســت با جهش ژنتیکی از میزبانی که 
در طبیعت داشــته و احتماالً این میزبان خفاش 
و یا مورچه خوار فلس دار بوده است، در بدن 

انسان تکثیر پیدا کند و آلودگی ایجاد کند.
این ویروس شــناس با بیان اینکه این ویروس 
عالوه بر ورود به بدن انســان، توانسته در بدن 
انســان ها زندگی و عفونت ایجاد کند، درباره 
ساختار این ویروس از نظر ماندگاری در محیط 
توضیح داد: تــا کنون تحقیقات خیلی کمی در 
مورد کووید 19 انجام شــده اســت اما سابقه 
تحقیقات روی ســارس و مــرس وجود دارد 
بنابر این پاسخ به این پرسش مبنی بر مطالعاتی 
است که روی پایداری ویروس سارس و مرس 

بر روی سطوح مختلف انجام شده است.

یک ویروس شناس عنوان کرد؛

کرونا چگونه به زندگی انسان راه یافت

 به تازگــی مطالبی با تکیه بــر داده های 
یک پژوهش نه چندان به روز، دســت به دست 
می شــود که تمام تالش هــا و زحمات ما برای 
ضدعفونی کردن ســطوح به منظور جلوگیری از 

ابتال به کرونا را زیر سوال می برد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است که 
برداشت هایی از یک مقاله منتشر شده در یکی از 
معتبرترین مجله های علمی دنیا، تمام زحمات و 
حساسیت های ما را برای حفظ بهداشت سطوح 
به منظور پیشگیری از ابتالء به کرونا ، زیر سوال 

برده است.
در مقاله ای که جــوالی 2020 )تیرماه( در مجله 
پزشکی لنست انتشار یافت، بیان شد که احتمال 
انتقال کووید 19 از طریق ســطوح بی جان بسیار 
ناچیز است و تنها در مواردی که فرد آلوده روی 
سطح ســرفه یا عطســه کند و شخص دیگری 
بالفاصله پس از ســرفه یا عطسه )در طی یک تا 
دو ساعت( آن سطح را لمس کند احتمال انتقال 

وجود دارد.
همچنین در این گزارش گفته شده که اگرچه ضد 
عفونی دوره ای و استفاده از دستکش به ویژه در 

بیمارســتان از اقدام های احتیاطی منطقی است، 
اما فومیت هایی )ســطوح آلوده( که ساعت ها با 
حامل آلوده در تماس نبوده اند، خطر انتقال قابل 
اندازه گیری در محیط های غیر بیمارستانی ندارند.
اوایل فوریه 2021 )بهمن ماه( نیز گزارشــی در 

مجله علمی نیچر منتشر شد که تاکید می کرد 
ابتالء به ویروس کرونا از طریق سطوح 

نادر اســت و ویروس کووید 19 غالبًا 
توســط افرادی که در حال صحبت 
کردن و بــازدم قطره های بزرگ و 
ذره هــای کوچک به نام آئروســل 
اند، منتقل می شود؛ بنابر این ابتالء 
به ویروس کرونا از سطح - اگرچه 

امکان دارد – اما به نظر می رســد که 
نادر باشد.

به گزارش نیچر ســازمان بهداشت جهانی 
)WHO( در آخرین رهنمود همگانی خود که در 

اکتبر گذشته )مهرماه( بروز رسانی شد، سفارش 
می کند :

از تماس با ســطح ها خودداری کنید، به ویژه در 
محیط های همگانی، زیرا فرد مبتال به کووید 19 

می تواند پیش از شما سطح را لمس کرده باشد. 
سطح ها را به طور منظم تمیز کنید.

مجله اما بنا بر همین  گزارش 

 ، یــک نیچــر
نماینده WHO در ژانویه به نیچر گفت که شواهد 
محدودی وجود دارد که ویروس کرونا از طریق 

ســطوح آلوده معروف به فومیت منتقل شود؛ اما 
آنها با استناد به شناســایی RNA ویروس کووید 
19 در نزدیکی افراد آلــوده به ویروس افزودند 
که فومیت ها )ســطوح آلوده( هنوز به عنوان یک 

روش احتمال انتقالی در نظر گرفته می شوند.
 )CDC( مرکز پیشــگیری و کنترل بیمــاری
ایــاالت متحده آمریکا نیــز در تارنمای 
خود می گوید که انتقال ســطح تصور 
نمی شــود که یــک روش معمول 
برای گســترش کووید 19 باشــد، 
اما این ســازمان همچنین می گوید 
که ضد عفونی پی در پی ســطح ها 
و اشــیایی لمس شده توسط چندین 

فرد، اهمیت دارد.
ایــالد علوی، متخصــص بیماری های 
عفونی، افزود: اینکه یک مقاله منتشر شود 
و تا حدی مغایر با چندین مقاله ای باشــد که 
ثابــت می کند ویروس کووید 19 روی ســطوح 
مختلــف تا چند روز قابل کشــت اســت، نظر 
متخصصان این حوزه را تغییر نمی دهد و همچنان 
تاکیــد به رعایت اصول بهداشــتی و ضدعفونی 

کردن سطوح است.
وی اظهار کرد: ســهم باالی انتقال ویروس از راه 
تنفس، از همان روزهای نخست هم بر هیچکس 
پوشــیده نبود، امــا اینکه به طور مطلــق انتقال 
ویروس از طریق سطوح را رد کنیم، اقدامی علمی 
نیست و به رغم شناخت کم در باره این بیماری 
در ابتدای بحران، امروزه اطالعات بســیاری در 
دست اســت که ثابت می کند باید تمام جوانب 
پروتکل های بهداشــتی برای پیشگیری از ابتالء، 

رعایت شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، با اشــاره به اهمیت رعایت بهداشت در 
حالت کلــی، فارغ از پاندمی کرونا، تصریح کرد: 
من به عنوان متخصص این حوزه، هنوز مستندات 
در ایــن زمینه را کامل نمی دانم و حکم نمی کنم 
که از ضدعفونی کردن ســطوح صرف نظر شود. 
فــارغ از بحران کرونا، چندین ســال اســت که 
مطالعات بهداشــت سطوح نشــان می دهد تمام 
میکروارگانیســم های عفونی از طریق ســطوح 
منتقل می شــود، پس هیچــگاه اهمیت رعایت 

بهداشت سطوح را نباید نادیده گرفت.

کالبد شکافی یک خبر حاشیه ساز؛

آیا ویروس کرونا از سطوح منتقل می شود
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از سوی بانک مرکزی؛
ارتباط بانکی

۲.۵ میلیون کارتخوان 
بی هویت قطع شد

 بانک مرکــزی ارتباط بانکی حدود 
2.5 میلیــون کارتخــوان و درگاه پرداخت 
اینترنتی غیرفعال را قطــع و اطالعات 4.7 
میلیون دســتگاه دیگر را به ســازمان امور 

مالیاتی ارائه کرد.
به گزارش بانک مرکــزی، این نهاد بر پایه 
ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی نسبت 
به ســاماندهی دســتگاه های کارتخوان و 
درگاه های پرداخــت الکترونیکی اقدامات 
مهمــی انجام داده و رونــد این عملیات با 

همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
بنا بر اعالم معاونت فناوری های نوین بانک 
مرکزی تاکنــون اطالعات 4 میلیون و 700 
هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش 
از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده 
بود پس از تکمیل و صحت سنجی اطالعات 
برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور 

مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت های فنی و مقرراتی الزم 
نیز به گونه ای فراهم شده که از بیستم دی ماه 
گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت 
ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و 
روال تخصیــص ترمینال به متقاضی جدید 
تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد 

رهگیری ادامه خواهد یافت.
عالوه بــر ایــن دو میلیــون و 100 هزار 
کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال 
یا کم تراکنش نیز که فاقــد پرونده مالیاتی 
بودند، قطع شدند. این تعداد عالوه بر 360 
هزار کارتخــوان و درگاه پرداخت اینترنتی 
اســت که در مرحله قبل بــه علت نامعتبر 
بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده 

مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

از سوی بانک مرکزی؛
اسکناس ۵۰ هزار ریالی 

جدید منتشر شد
 ســری ســوم اســکناس 50 هزار 
ریالی با طرح آرامگاه حافظ در پشــت این 

اسکناس، توسط بانک مرکزی منتشر شد.
بــه گــزارش بانک مرکــزی، بــر روی 
اسکناس های جدید 50 هزار ریالی تصویر 
حضرت امام خمینی )ره( و در پشــت این 
اســکناس این بار طرحی از آرامگاه حافظ 
با بیت »هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد 
به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما« 

نقش بسته است. 
از ویژگی های امنیتی اســکناس جدید 50 
هزار ریالی می توان به طراحی خطی ســه 
بعدی، تصویر مکمــل طرح مخفی، چاپ 
برجسته، ریز نوشته )میکرو پرینت( عالمت 
مخصوص روشندالن، واتر مارک، نخ امنیتی 
پنجــره ای هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان و 

شماره سریال اشاره کرد.

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک تشریح کرد؛
فرایند صدور چک تغییر کرد

 یک مقام مســوول در بانک مرکزی 
اعــالم کرد: در قانــون جدید چک، فرایند 
صدور چک و نیز شــرایط دریافت دسته 

چک تغییر کرده است.
به گزارش بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده، 
سخنکوی اجرایی قانون جدید چک، گفت: 
رنگ این چک ها صورتی وبنفش رنگ است 
و عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت 
صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد 

است.« بر روی آن درج شده است.
وی افزود: برای تخصیص دسته چک های 
جدید بــه متقاضی آنها، فــرد نباید چک 
برگشتی، احکام قضائی مانند ورشکستگی 

و بدهی و غیره داشته باشد.
به گفته نادعلی، شرایط صدور چک نیز تغییر 
کرده است. به این معناکه مشتری دسته چکی 
را که از بانک دریافت می کند، برای صدور 
با تکمیل فیزیک چک، اطالعات مربوط به 
»تاریخ سررسید«، »مبلغ« و »اطالعات هویتی 

ذینفع« را نیز در سامانه صیاد ثبت کند.
وی گفت: از طرفی گیرنده چک نیز باید به 
سامانه صیاد مراجعه کرده و با استعالم موارد، 
اطالعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده رابا 
اطالعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و 
در صورتی که مشکلی نداشت، مراتب تأیید 

خود را اعالم کند.
وی افزود: چک هــای جدید نباید در وجه 
حامل صادر شوند، و نام گیرنده باید در متن 
چک درج و کدملی گیرنده در سامانه صیاد 
ثبت شود؛ ضمن اینکه در انتقال چک نیز، 
گیرنده چک برای انتقال چک به نفر دیگر 
باید به ســامانه صیاد مراجعه کند، کدملی 

گیرنده جدید را درسامانه صیاد ثبت کند.
وی افزود: گیرنده جدید نیز باید به ســامانه 
صیاد مراجعه کند و از صحت کدملی خود 
که در سامانه صیاد درج شده، اطمینان حاصل 

کند و آنگاه چک را تأیید و دریافت کند.

خبر

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد 
از رواج خرید و فروش رمزارز در کشــور اظهار 
کرد: مردم به جای این که دارایی خود را در جایی 
ســرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و 
نفع آن به کشورهای دیگر می رسد در بازار سرمایه، 
سرمایه گذاری کنند تا این سرمایه گذاری منجر به 

رشد اقتصادی در کشور شود.
به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی در آیین 
افتتاح معامالت قرارداد آتی نقره و حراج باز سنگ 
آهن در بورس کاالی ایران که ظهر امروز با حضور 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی از 
وزارت صنعت، معدن و معدن برگزار شد با تاکید 
بر این که طراحــی ابزارهای جدید در بورس کاال 
شتاب خوب و قابل توجهی دارد، اظهار کرد: همه 
امکانات در ســازمان بورس در جهت حمایت از 

این طرح ها در بورس کاال است.
وی با بیان این که بازار سرمایه بازاری ارزشمند بوده 
و رشد خواهد کرد، گفت: باید از ادبیات سیاسی در 
مورد بازار سرمایه دوری کنیم و علمی و تخصصی 
صحبت کنیم. حدود 62 میلیون سهامدار در بازار 
سرمایه وجود دارد و چشم مردم به این بازار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته 
مقامات سیاسی نمی توانند به این بازار توجه داشته 
باشند و هر فردی که کاندیدای ریاست جمهوری 
می شود باید برنامه ای برای این بازار داشته باشد، 
اما بازار ســرمایه جایگاه تخصصی خود را دارد و 
برخی صحبت ها که ممکن است از روی دلسوزی 

هم زده شود به بازار آسیب می زند.
دهقانی دهنوی با تاکید بر این که باید اعتماد به بازار 
سرمایه برگردانده شــود، تصریح کرد: سهامداران 
باید بتوانند از روی تحلیل در بازار سرمایه تصمیم 

گیری کنند.
لزوم ارائه فرمول بلندمدت برای بازار سرمایه

وی در ادامه با بیان این که بورس کاال بیشتر متعلق 
به وزارت صنعت، معدن و معدن است تا وزارت 
اقتصاد عنوان کرد: هفته گذشــته نشستی با وزیر 
صنعت، معدن و معدن داشــتم و قرار شد توسعه 
خوبی بیــن بورس کاال و ایــن وزارتخانه برقرار 
شود. عملیاتی که در بازار سرمایه انجام می شود هر 
چند که معامله و انتقال دارایی است اما در نهایت 
تاثیر خود را روی رشــد اقتصاد، تولید و اشتغال 

می گذارد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که 

به دلیل محدودیت ها، وضعیت سرمایه گذاری در 
کشــور در 10 تا 12 سال گذشــته مطلوب نبوده 
است، اظهار کرد: بازار سرمایه باید به سمت توسعه 
ســرمایه گذاری از طریق شــفافیت حرکت کند. 
دولت و مجلس شــورای اسالمی باید به سرمایه 

گذاران افق بلندمدت ارائه دهند.
وی ادامه داد: نمی توان به سرمایه گذار گفت امروز 
قیمت گاز اینقدر اســت اما فردا چون مشکالتی 
از قبیل بودجه وجــود دارد قیمت را افزایش داد. 
سرمایه گذار باید آگاه باشد که تا 10 سال آینده چه 
مکانیزمی بر قیمت ها حاکم است. باید به سرمایه 
گــذار فرمول قیمت گــذاری در آینده در صنایع 

مختلف داده شود.
دهقانــی دهنوی با تاکید بر این که بورس کاال نیاز 
به توسعه دارد به افتتاح معامالت قرارداد آتی نقره 
اشاره کرد و گفت: صدها کاال و محصول دیگر در 
کشور وجود دارد که می تواند در بورس کاال عرضه 

شوند و به بازار جهانی راه پیدا کنند.
تاکید بر نظارت در سازمان بورس روی تخلف ها
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر 
این که بازار اوراق بهادار هم مانند بورس کاال نیاز 
به توســعه دارد، گفت: نهادهای مالی پیش از این 

به دو تا ســه میلیون نفر خدمــات ارائه می کردند 
اما هم اکنــون باید به چند ده میلیون نفر خدمات 
دهد بنابراین نیاز به ارتقاء دارند. در کشــوری به 
این عظمت ما فقط 10 شرکت تامین سرمایه داریم 
باید تعداد این شرکت ها بیشتر شود و متناسب با 

نیاز واقعی شرکت ها خدمات دهند.
وی با اشــاره به اینکه در ســازمان بورس بحث 
نظارت اصل کار اســت توضیــح داد: هیچ نهاد 
نظارتی در دنیا نمی تواند ادعا کند که 100 درصد 
تخلفات را پیدا می کند. در دنیا بخشــی از کشف 
تخلف ها از طریق گزارش هــای مردمی صورت 
می گیرد بنابراین ما دیده بان بازار را طراحی کردیم 

و باید توسعه دهیم.
دهقانــی دهنوی از ارائــه دو برنامه برای افزایش 
نظارت بر بازار ســرمایه خبر داد و گفت: برنامه 
نخســت بزرگ تر شــدن گروه نیروی انسانی در 
سازمان است و برنامه دوم راه اندازی یک سیستم 
نظارتی است که بتواند به صورت خودکار معامالت 
را بررسی کرده و تخلفات را پیدا کند. زمانی که از 
تخلف صحبت می کنیم معامله گر باید بداند منظور 

چیست و نمی شود تخلف سلیقه ای باشد.
برنامه سازمان برای حمایت از سهامداران خرد

وی در ادامه از انجام اقداماتی برای تشکیل کانون 
ســهامداران خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به 
تشــکیل کانون ســهامداران حقیقی آغاز شده و 
مطالعات اولیه آن صورت گرفته است. قرار است 
یک هیات موســس بی طرف از افراد صاحب نام 
انتخابات را برگزار کرده و اعضای هیات مدیره این 

کانون را انتخاب کنند.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار همچنین 
با اشاره به مصوبه اخیر شــورای عالی بورس در 
مورد حمایت از سهامداران خرد اظهار کرد: این که 
ســهامداران پرتفوی خود را نفروشند و سود آنها 
تضمین شود همان اوراق اختیار فروش تبعی است 
اما ما ســعی کردیم آن را طوری توضیح دهیم که 

سهامداران متوجه شوند.
دهقانی دهنوی ادامه داد: تعداد سهامداران خرد در 
بازار زیاد است هرچند که حجم پرتفوی آنها زیاد 
نیست. بنابراین ما دنبال طراحی ابزاری هستیم که 
مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم تشویق 

شوند.
بازدهی بازار ســرمایه از همه بازارهای موازی 

بیشتر است
وی در ادامه با بیان این که بازدهی بازار ســرمایه 

از همه بازارهای موازی بیشتر است، تصریح کرد: 
بررسی های 10 ســاله ای که صورت گرفته نشان 
می دهد به غیر از یــک دوره ای که قیمت جهانی 
طال چند برابر شد بازدهی بورس از دیگر بازارها 
بیشــتر بوده است. ســرمایه با رمزارزها از کشور 

خارج می شود.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با 
انتقاد از تبلیغ سرمایه گذاری در رمزارزها در کشور 
اظهار کرد: از مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
به ماجرای تبلیغ رمزارزها وارد شــود. رمزارز در 
کشــور غیرقانونی اســت اما عده ای به راحتی از 
درگاه بانکی خرید و فروش می کنند برخی براین 
باورند رمزارزها بزرگترین حباب تاریخ مالی جهان 
است و اکنون تبدیل به کانالی برای خروج سرمایه 

از کشور شده است.
وی ادامــه داد: به جای این که مردم دارایی خود را 
در جایی سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم 
نیست و نفع آن به کشورهای دیگر می رسد به بازار 
سرمایه بیایند که سرمایه گذاری در این بازار منجر 

به توسعه اقتصادی کشور می شود.
دهقانی دهنوی با بیان این که در چند ماه گذشته 
دیگر بازارهای مالی کشــور نیز با نوسان مواجه 
شــدند، اظهار کرد: اما در این میان بازار سرمایه 
هنوز به حالت تعادل برنگشــته و برای بازگشت 
تعادل به ایــن بازار باید این اعتمــاد را به بازار 
برگردانیم. بازار سرمایه بازاری هوشمند است و 
به همه موضوعات زودتر و بیشــتر واکنش نشان 

می دهد.
وی ادامــه داد: مردم باید بدانند که بازار ســرمایه 
بازدهی بیشــتری دارد اما باید الفبای آن را رعایت 
کنند. بدترین روش انتخاب ســهم گوش دادن به 
حرف دیگران در فضای مجازی است و ما حتما با 
افرادی که سیگنال غلط به مردم می دهند برخورد 

خواهیم کرد.
وی با بیان این که کار اجرا باید به ســازمان بورس 
واگذار شــود، گفت: دیگر نهادها باید فقط کمک 
کنند مجلس شــورای اسالمی هر پیشنهادی دارد 
ما گوش شــنوا هستیم و دولت هم باید هم نقش 
توسعه ای و هم مسوولیت پذیری ناشربودن خود 
را بپذیــرد. ما انتظار داریم قیمت عرضه اولیه ها به 
مدت یکسال به زیر قیمت عرضه نرسد. همچنین 
تبصره های موجود در بودجه نباید به بازار سرمایه 

آسیب وارد کند.

رییس سازمان بورس سفارش کرد

به جای سرمایه گذاری در رمزارزها 
در بورس سرمایه گذاری کنید

 افزایــش 25 درصدی حقوق کارکنان و 
بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد 
که دریافتی های باالی 10 میلیون تومان مشمول 
این 25 درصد نشــده و فقط به میزان ثابت دو 
میلیون و 500 هزار تومان افزایش حقوق دارند.

مــژگان خانلو- ســخنگوی بودجــه 1400 و 
همچنین رییس امور پایــش تعهدات دولت و 
تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه- در گفت 
وگو با ایسنا، در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال 
شــده برای کارکنان و بازنشستگان در جریان 
بررســی الیحه بودجه در مجلس توضیحاتی 

ارائه کرده است.

وی با اشاره به آنچه در تبصره 12 الیحه بودجه 
سال آینده از سوی دولت برای افزایش حقوق 
کارکنان پیش بینی شــده بود گفت که پیشنهاد 
دولت افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف 
حقــوق بگیــر در دســتگاههای اجرایی با 25 
درصــد بود و  حداقل پرداختی ســه میلیون و 
500 هزار تومان پیش بینی شد که این موضوع 

برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت.
خانلو با اشاره به تغییراتی که در جریان بررسی 
الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش 
حقوق اعمال و مصوب شــده است افزود: در 
نهایت آنچه که مصوب شــده به نحوی است 

که افزایش حقوق کارکنان  و بازنشستگان بیش 
از 25 درصد نیســت و نسبت به آخرین حکم 
کارگزینی آنها درســال 1399 اعمال می شود، 
امــا این 25 درصد مشــمول تمامی کارکنان و 

بازنشستگان نمی شود.
ســخنگوی ســتاد بودجه با اشــاره به مصوبه 
مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ 
فردی نســبت به ســال کنونی نباید بیش از دو 
میلیون و 500 هزار تومان باشد توضیح داد: در 
این شرایط حقوق های باالی 10 میلیون تومان 
به هیچ عنوان مشــمول افزایــش 25 درصدی 
حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و 500 

هزار تومان به آنها اختصاص پیدا می کند.
بــه گفته خانلــو با مصوبه مجلــس نیز در هر 
صورت حداقل دریافتی در ســال آینده  ســه 

میلیون و 500  خواهد بود.
وی دربــاره پاداش پایان خدمــت کارکنان نیز 
گفــت که با مصوبه مجلس در ازای هر ســال 
خدمت حداکثر تا 30 ســال و تا ســقف 472 

میلیون تومان تعیین شده است.
این مقام مسوول در ســازمان برنامه و بودجه 
یادآور شــد کــه در هر حال آنچه که توســط 
شــورای نگهبان تائید و به عنــوان قانون ابالغ 

شود الزم االجرا خواهد بود.

این تغییرات درحالی اعمال می شــود که پیش 
از این در ســال 1398 هم افزایش حقوقی که 
مجلــس مصوب کرد بدون ضریــب و با رقم 
ثابت 400 هزار تومان بــود که مدت ها مورد 

بحث قرار داشت.
از ســویی اکنون این موضوع مطرح اســت که 
با حذف درصد افزایــش حقوق برای دریافتی 
بــاالی 10 میلیون تومان تا چــه حد پرداختی 
متناسب  با ســوابق، تحصیالت جایگاه کاری 
و وضعیت کارکنان  و بازنشستگان اعمال شده 
و مبنای تعیین این رقم دو میلیون و 500 هزار 

تومان چیست؟

جزییات افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و دریافتی باالی ۱۰ میلیون

 یک کارشــناس بازار ســرمایه گفت: تا 6 
ماه آینده بازار ســرمایه با نوسان و روندی متعادل 
همراه است اما سهامداران نباید منتظر رشد پرشتاب 
شــاخص بورس تا آن زمان باشــند و با توجه به 
موقعیت فعلی، نمی توان از حاال بازار را برای بعد از 

6 ماه پیش بینی کرد.
به گزارش ایرنا، »ســهیل کالهچی« در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا به افت اخیر شاخص بورس اشاره 
کرد و افزود: بازار سهام از لحاظ تکنیکالی و بنیادی 
در شرایط خوبی قرار دارد اما با وجود نقاط مثبت 
و اقداماتی که سازمان بورس برای بهبود وضعیت 
بازار در دستور کار قرار داده است همچنان این بازار 
در موقعیت نزولــی قرار دارد و این امر بر افزایش 
ترس و نگرانی سهامداران در بازار تاثیرگذار بوده 

است.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گاه در اسفند ماه شاهد 
بازاری مثبــت در روند معامالت بورس نبوده ایم، 
گفت: اسفند ماه همیشه بازاری منفی برای بورس 
بوده است، دلیل آن به شرکت هایی بر می گردد که به 
دلیل کسب نقدینگی به دنبال نقد کردن سهام خود 
در بازار هســتند و این موضوع به شدت بر روند 

اصالحی بازار تاثیرگذار است.
کالهچی به انتشــار اوراق اختیار تبعی در بورس 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: تا چند وقت گذشته 
بســیاری از شــرکت ها اقــدام به انتشــار اوراق 
اختیار تبعی برای ســهام خود می کردند. اکنون با 
قیمت هایی که در بازار وجود دارد همه افرادی که از 
این اوراق برخوردارند اقدام به استفاده از آن می کنند 
زیرا در وضعیت فعلــی قیمت ها حدود 30 تا 50 
درصد کمتر از قیمتی است که برای زمان سررسید 

اعمال شده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به اینکه 
سررسید اکثر این اوراق 10 تا 15 اسفند ماه است؛ 
بنابراین افراد اکنون از این اوراق استفاده می کنند تا 
بتوانند سهامشان را با قیمتی باالتر به فروش برسانند.
وی اظهار داشــت: در ماه های آینده، بازار ریزش 
ســنگینی را نخواهد داشت اما نمی توان در انتظار 

ورود شاخص بورس به مدار صعودی بود.
کالهچی خاطرنشان کرد: اکنون حقوقی های بزرگ 
با انجام برخی از اقدامات زمینه بهم ریختگی بازار 
را فراهم کرده اند و باعث اصالح شــدید شاخص 

بورس در بازار شده اند.

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه به نظر 
می رسد سال آینده شاهد معامالت خوبی در بازار 
سهام باشــیم، گفت: بازار اکنون در شرایط بسیار 
خوبی برای رشــد قرار دارد و می توان امیدوار به 
روزهای مثبت در بورس و بهبود وضعیت این بازار 

بود.
وی به اقداماتی که باید سهامداران برای کسب سود 
بیشــتر در این بازار انجام دهند اشاره کرد و افزود: 
اگر فردی در بازار اقدام به خرید سهامی کند که در 
بازار با موقعیتی مناسب همراه است و به مدت 6 ماه 
سهام را در اختیار بگیرد به طور حتم می تواند سود 
معقولی را از این بازار کسب کند زیرا اکنون شرایط 
بازار مثبت است و سهام حاضر در بورس می توانند 

رشد خوبی را داشته باشند.
وی ادامه داد: سهامدارانی که نوسان گیر هستند و با 
دید میان مدت اقدام به سرمایه گذاری در این بازار 
کرده اند شکی نیست که در این بازار با ضرر و زیان 
مواجه می شوند و نباید چندان به سرمایه گذاری در 

این بازار امیدوار باشند.
کالهچی با بیان اینکه سهامداران با توجه به ریزشی 
که شاخص بورس از امرداد ماه در این بازار داشته 

و ضرر و زیان های ســنگینی را متحمل شــده اند 
نبایــد اقدام به فعالیت های هیجانــی در این بازار 
کنند، گفت: ســهامداران بهتر اســت با آموزش و 
استفاده از کارشناسان خبره اقدام به سرمایه گذاری 
و انتخاب ســهام در بازار کنند همچنین می توانند 
با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به 
صورت غیرمستقیم در این بازار سرمایه گذاری و 

سود معقولی را به دست آورند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در شرایط 
فعلی ســهامی که کامودیتی محور هستند با دید 
میان مدت به عنوان سهامی بسیار خوب برای خرید 
محسوب می شوند و می توان نسبت به آینده آنها در 
بازار امیــدوار بود، همچنین به محض ورود روند 
صعودی در بازار این گروه هــا می توانند در بازار 

پیشتاز باشند.
وی تاکید کرد: از االن تا 6 ماه آینده بازار با نوسان و 
روند متعادلی همراه است اما سهامداران نباید منتظر 
رشد پرشتاب شاخص بورس تا آن زمان باشند و 
با توجه به موقعیت فعلی، نمی توان از االن بازار را 

برای بعد از 6 ماه پیش بینی کرد.
کالهچی با بیان اینکه اکنون روند فعلی معامالت 

بورس را می توان به سال 92 تشبیه کرد، گفت: اگر 
بازار ســال 92 را در نظر بگیریم، در آن زمان بازار 
رشــدی را تجربه کرد و بعد وارد مدار نزولی شد 
در این زمان ســهامدارانی برنده این بازار بودند که 
بعد از ریزش شاخص بورس در این بازار ماندند و 
توانستند سود معقولی را از این بازار کسب کنند و 
افرادی جزو بازندگان اصلی در این بازار بودند که 
به محض ایجاد کوچکترین اصالحی در بازار اقدام 

به خروج از بازار سهام کردند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سهام 
با دید بلندمدت همیشه بازاری مثبت بوده است و 
توانسته سرمایه معقولی را در اختیار سهامداران قرار 

دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال 
خروج نقدینگی از بورس و ورود آن به سمت بازار 
طال وجود دارد یا خیر، گفت: چنین احتمالی وجود  
ندارد که ســرمایه ها با خروج از بورس به سمت 
بازارهای طال و سکه و ارز بروند، این بازارها دیگر 
مانند چند سال گذشته صعودهای پرشتابی را تجربه 
نمی کنند و فقط ممکن است قیمت آنها همسو با 

تورم حرکت کند.

یککارشناسبازارسرمایهتشریحکرد؛

وضعیت معامالت بورس تا ۶ ماه آینده چگونه است؟
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 معاون رییــس جمهوری گفــت: دولت 
روحانی می تواند مسایل خود را با کشورهای5+1 
را حل کند اما دوستان اصولگرا عالقه ای ندارند این 
کار در این دولت انجام شود و بیشتر اظهارنظرها و 
اقدامات آنها بر این فرض استوار است که اگر قرار 
است این کار انجام شود، به دولت بعد محول شود.
به گزارش زنگان امروز جمشــید انصاری معاون 
رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور و از فعاالن سیاسی اصالح طلب  
در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در پاسخ به 
پرسشی درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
و خالی شدن دولت از نیروهای کارکشته و مجرب، 
گفت: تصویب این قانون برای استفاده از نیروهای 
توانمند حامی دولت مشکل ایجاد کرد. البته قبل از 
تصویب این قانون هم اینگونه نبود که دستگاه های 
اجرایی اجازه داشته باشــند بازنشستگان را برای 
تصدی همه مشــاغل به کار گیرنــد. پیش از این 
قانون نیــز محدودیت هایی وجود داشــت و تنها 
برای برخی پســت ها دولت و دستگاه های اجرائی 
می توانستند بازنشستگان را به کارگیری کنند که این 
مشاغل عمدتا شامل مقامات موضوع ماده 71 قانون 

مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان بود.
وی افزود: تعداد پســت های مقامات موضوع ماده 
71  شــامل وزرا، اســتانداران و معاونیــن آنها و 
مقامات همتراز در کشــور کمتر از هزار نفر است 
و عمال اینگونه نبود که برای همه این پســت ها از 
بازنشستگان استفاده شود. بیشتر افرادی که در این 
سمت ها کار می کردند و بعد هم کار خود را ادامه 
دادند، بازنشســته نبودند اما این امکان برای دولت 
وجود داشت که بر پایه مقررات موجود بتواند در 
حد ضرورت  و برای برخی از این مســوولیت ها 
از افرادی که تجربه و تخصص ویژه ای داشــتند، 

استفاده کند.
انصاری یــادآور شــد: قانون منع بــه کارگیری 
بازنشستگان که در اردیبهشت 1395 تصویب و ابالغ 
شد، استفاده از بازنشستگان را به صورت کلی منع 
نکرد و صرفا مواردی را منع کرد و محدودیت هایی 
برای استفاده از خدمات برخی از نیروهای بازنشسته 
ایجاد کــرد. یعنی بر پایه این قانــون به کارگیری 
بازنشستگان به جز برای تصدی پست های مقامات 
و با تصویب هیات وزیران ممنوع شــد و این در 
حالی بود که هیات وزیران قبال هم برای بازگشت 
به کار یک کارمند عادی بازنشسته مصوبه نمی داد و 
همان مالحظات و ممنوعیت های پیش بینی شده در 

قانون را عمال مراعات می کرد.
رییس ســازمان امور استخدامی کشور اضافه کرد: 
در اصالحیه قانون منع به کار گیری بازنشســتگان 
مصوب شهریور 1397،  محدودیت های بیشتری 
مدنظر قرار گرفت و به کارگیری مقام های بند »د« و 
»ه« یعنی استانداران، سفرا، معاونان وزرا و همترازان 
آنها ممنوع شــد. اما این موضوع شــامل مقامات 
بند الــف، ب و ج که عبارتند از رییس جمهوری 
و روســای قوا، معاونان رییس جمهــور، وزرا و 
معاونان روسای قوا و نمایندگان مجلس نمی شد. 
همچنین شــهرداران تهران و چند کالن شهر را که 
جزو همترازان مقامات بودند را نیز شامل می شد و 
نمی شد بازنشستگان را در مسوولیت شهرداری نیز 
به کار گرفت. بر پایه بررسی های ما در آن موقع که 
رسما هم اعالم کردیم با این قانون حدود 220 نفر 
از مجموع دولت باید پست های خود را ترک کنند 
و اینها نوعا از افــرادی بودند که تجارب آنان می 

توانست برای کشور مفید باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون به ضرر 
اصالح طلبان و به سود اصولگرایان شد، خاطرنشان 
کرد: توجه داشته باشــید اصل این قانون مصوب 
مجلس نهم است و مشــخص است  که طراحان 

این قانون چه کسانی و با چه 
اهدافی بودند. به نظر من این 
قانــون برای حــذف اصالح 
طلبان طراحی نشــد چرا که 
در بیــن اصالح طلبانی که در 
دولت مسولیت داشتند تعداد 
زیادی کارکنان رسمی دولت 
وجود داشت، بلکه برای کنار 
گذاشــتن برخــی از مدیران 
دولت، اعــم از اصالح طلب 
و نیروهای معتدل و کاســتن 
توان مدیریتــی دولت در  از 

مشاغل کلیدی تصویب شد.
 انصــاری اضافه کــرد: البته 
کســانی که در مجلس دهم 
طرح اصالحیه آن را ارائه دادند 
افراد دیگری بودند و اهداف 
دیگری را دنبال می کردند و 
مانند زمینه  یا حداقل دالیلی 

ســازی برای جوان تر شدن مدیریت ارشد دولت 
را مطرح می کردند و تعدادی از نمایندگان اصالح 
طلب و همســو با دولت نیز این طرح اصالحیه را 
امضــا کردند و پیگیر تصویــب آن بودند. قطعا با 
تصویب این قانون و به ویژه  اصالحیه آن در سال 
1397، دولت امکان استفاده از تعدادی از نیروهای 
باتجربــه اصالح طلب و اعتدالی حامی خود را در 
مشاغل حساس و کلیدی کشور از دست داد و عمال 

دولت و مردم از خدمات آنان محروم شدند.
وی درباره سرنوشت اختصاص 30 درصد از پست 
های مدیریتی بــه زنان، گفت: در ایــن موارد دو 
مصوبه در شورای عالی اداری داشتیم. مصوبه اول 
این بود که 30 درصد مشاغل مدیریتی تا پایان برنامه 
ششم توسعه یعنی پایان سال 1400 در اختیار زنان 
قرار گیرد. االن بر پایه گزارش های منتشره از سوی 
سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید معاونت 
امور زنان و خانواده رییس جمهور حدود 26 درصد 

پست های مدیریتی دولت در اختیار زنان است.
وی افزود: مصوبه دوم در باره کاهش سن مدیران 
در کشــور بود تا نیروی انســانی جوان تر دولت 
فرصت و مجال بیشتری برای به کارگیری ابتکارات 
و خالقیت های خود در مشاغل مدیریتی پیدا کنند. 
بر پایه اطالعاتی که داشــتیم در ابتدای سال 1396 
متوسط ســن مدیریتی در دستگاه های دولتی  48 
سال بود و با هدف گذاری که کردیم در نظر داشتیم 
تا پایان برنامه با 8 سال کاهش، این میانگین سنی به 
حدود 40 ســال برسد یعنی با تغییر و یا خروج از 
خدمت مدیران دارای سابقه باال و استفاده از مدیران 
جوان تر این میانگین سنی را کم کنیم. در این زمینه 
آخرین گزارش ما متوسط 45 سال را نشان می دهد.

مجلس شورای اسالمی در فهم کارشناسی مشکل 
دارد

انصاری درباره عملکرد مجلس یازدهم، گفت: در 
طول بیش از هشت ماه فعالیت مجلس یازدهم بیش 
از 470 طرح اعالم وصول شده است. این در حالی 
است که در یک دوره از مجلس نمی توان این میزان 
طرح و الیحه را بررســی کرد. این موضوع نشان 
می دهد که مجلس در فهم کارشناسی از چالش ها 
و مشکالت کشوربا مشکل مواجه است و بر پایه 
تشخیصی که از مشکالت کشور برای نمایندگان 
مجلس یازدهم هست و تصوری که از نوع رویکرد 
به حل مشــکالت وجود دارد، فکر می کنند اکثر 
مسائل کشور با تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید 
حل می شــود که نتیجه این تصور تهیه و ارائه این 
حجم از طرح ها شده است و جالب اینکه در تهیه 
این طرح ها نوعا توجهی به نظرات کارشناسی دولت 
و نقدهای صاحب نظران هم به چشم نمی خورد و 

عموما طراحان این پیشنهادها هم اطالع و تحلیل 
روشنی از پیامدهای این طرح های غیرکارشناسی در 

حوزه های مختلف ندارند.
انصــاری اضافه کرد: وقتی ایــن طرح ها به قانون 
تبدیل شــود برای اجرا درحوزه هــای مختلف با 
مشکل مواجه می شود. بنابراین، به نظر من به عنوان 
کسی که هم ســابقه حضور در مجلس را دارم و 
هم در ســطوح باالی مدیریتی و ســتادی دولت 
مسوولیت داشتم آنچه که از عملکرد مجلس سبب 
نگرانی می شود، ضعف کارشناسی طرح ها است نه 
لزوما جهت گیری ها و رویکردهای سیاسی آن. در 
دوره های قبل غالب نمایندگان مجلس از بین کسانی 
بودند که در مدیریت میانی وباالی کشورصاحب 
تجربــه بودند ولی در ایــن دوره تعداد نمایندگان 

دارای تجربه در کارهای اجرایی کمتر شده است.
وی ادامه د اد: نمایندگان بیشــتر از منظر تئوریک 
و بعضا احساســی به برخی از مسایل به  ویژه در 
حوزه های اقتصادی و مالی نگاه می کنند. طبعا اظهار 
نظرها، تصمیم گیری ها و دغدغه های آنان می تواند 

هیجانی و نهایتا مشکل ساز باشد.
طرح مجلس به انتخابات ریاســت جمهوری 

نمی رسد
انصاری درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری که در مجلس یازدهم مطرح است، گفت:  
تا زمانی که طرحی تصویب نشده و به تایید شورای 
نگهبان نرسیده، درحد یک طرح است و نباید آن را 
قطعی تلقی کرد. شورای نگهبان چند ایراد اساسی 
به این طرح وارد کرده است که رفع این ایرادات با 
اصرار به حفظ نقطه نظرات مجلس عمال قابل جمع 
نیستند. از جمله اینکه شورای نگهبان عنوان کرده 
است چون قانون اساسی شرایط رییس جمهور را 
مشخص کرده، نمی توان شرایط دیگری بر آن اضافه 
کرد. االن هم که مجلس درگیر بررسی الیحه بودجه 
اســت و من تصور نمی کنم تصویب این طرح تا 
شروع مراحل اجرائی این دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری به اتمام برسد و نتیجتا انتخابات خرداد ماه 
ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار خواهد شد.
این فعال اصالح طلب درباره تعیین شــروط برای 
رجل سیاســی، ادامه داد: ورود مجلس برای تعیین 
شروط رجل سیاســی مغایر قانون اساسی است. 
اگرچه تشــخیص مصداق رجل سیاسی برعهده 
مرجع تفســیر قانون اساسی یعنی شورای نگهبان 
اســت و ممکن است بر این تشــخیص از منظر 
مصادیــق ایرادهایی وارد باشــد اما وقتی مجلس 
شــرایط، ویژگی هــا و جزییاتی درایــن مورد به 
تصویب برســاند، یقینا مورد ایراد شورای نگهبان 
واقع شــده و رد می شــود، کما اینکه در دوره های 

گذشته نیز این اتفاق افتاده است.
این فعال سیاسی در باره امکان داوطلب شدن زنان 
برای ریاســت جمهوری، با بیان اینکه سخنگو و 
بعضی اعضای شــورای نگهبان اعالم کرده اند که 
منعی بر نامزدی زنان در ریاست جمهوری وجود 
ندارد، تصریح کرد: آنطور که مشخص است شورای 
نگهبــان عنوان »رجل سیاســی« را مختص مردان 
نمی داند ولی در عمل این جمع اعضای شــورای 
نگهبان است که در مرحله بررسی شرایط داوطلبان 
ویژگی های آنان را بررســی و تحلیل و اعالم نظر 
می کند کــه آیا از بین زنان داوطلــب، افراد واجد 
شــرایط و به قولی منطبق با مصادیق رجل سیاسی 
وجود دارند و می توانند وارد عرصه رقابت ها شوند 

یا خیر؟
انتخابات ریاســت جمهوری از ترکیب غالب 

مجلس تبعیت نمی کند
انصاری با بیان اینکه تجربه نشان داده که انتخابات 
ریاست جمهوری از ترکیب غالب مجلس تبعیت 
نمی کند، گفت: در خــرداد 1376 اکثریت مجلس 
پنجــم آصولگــرا بودند و آقای ناطــق نوری هم 
به عنــوان نامزد اصولگرایــان درعرصه انتخابات 
حاضرشد. اگر ترکیب اکثریت مجلس مبنا بود باید 
جهت گیری عمومی جامعه به سمت اصولگرایان 
می رفت اما نتیجه انتخابــات به گونه دیگری رقم 
خورد و مــا در دوم خرداد شــاهد پیروزی آقای 
خاتمی بودیم. برعکس آن هم رخ داد و در زمانی 
که دولت اصالحات سر کار بود، شاهد شکل گیری 
مجلس هفتم با ترکیب غالب اصولگرایی بودیم، هر 
چند عــدم تایید صالحیت نامزدهای اصالح طلب 
در شــکل گیری آن ترکیب بسیار موثر بود ولی آن 
مجلس هم در شرایطی روی کار آمد که یک دولت 
اصالح طلب ســر کار بود و بیشــتر استانداران و 

فرمانداران اصالح طلب بودند.
این فعال اصالح طلب اضافه کرد: به نظر من جهت 
گیری و نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری خیلی 
متاثر از ترکیب مجلس نیســت. دوستان اصولگرا 
تصور می کننــد چون مجلس را در کلیت خود در 
اختیار دارند، جهت گیــری عمومی و احیانا اقبال 
جامعه به سمت آنها است در صورتی که این مجلس 
محصول انتخابات سال قبل و اثار و پیامدهای سطح 

پایین مشارکت مردم است.
وی درباره راهکارهای باال بردن ســطح مشارکت 
درانتخابــات خرداد مــاه  1400 گفت: نرخ باالی 
مشارکت در انتخابات بستگی به این دارد که شرایط 
برای برگــزاری انتخابات، تایید صالحیت نامزدها 
و بازآفرینــی امید در جامعه چگونــه پیش برود. 
بخش های مختلف حاکمیت باید درک صحیحی 

از این واقعیت داشــته باشند 
که ما در کشور برای افزایش 
مشروعیت وارتقای کارآمدی 
نیاز به مشــارکت گســترده  
مــردم داریم و شــرایط برای 
حضورگســترده مــردم پای 
صندوق های رای زمانی فراهم 
می شــود که نامزدها، سالیق 
مختلــف موجود در جامعه و 

بین مردم را نمایندگی کنند.
این فعال سیاســی بــا ابراز 
امیدواری برای حاکم شــدن 
تصمیم گیری ها،  در  عقالنیت 
توانمند  نامزدهــای  دربــاره 
اصالح طلب بــرای انتخابات 
28 خــرداد 1400 ریاســت 
جمهــوری، گفــت: اصالح 
طلبان در طول 23 سال گذشته 
8 سال قوه مجریه را دراختیار 
داشــتند ودر آن دوره هشت ساله عملکرد موفقی 
از خود به یادگار گذاشــتند که این عملکرد ناشی 
از وجود مدیران توانمند در ســطوح باالی دولت 
اصالحات بود. در دوره دولت یازدهم و دوازدهم 
نیز تعــدادی از نیروهای اصــالح طلب با دولت 
آقای روحانی در بعضی ســطوح همکاری داشتند 
و دراین دو مقطع زمانی نیروهای توانمندی از میان 
آنها تجارب الزم برای اداره کشوردرباالترین سطح 
اجرایی را به دست آورده اند و مطمئنا نامزد اصالح 
طلب توانمند درقامت ریاست جمهوری در بین آنان 
کم نیست و اگر بتوانند از خاکریز تایید صالحیت 
عبور کنند و بر چالش های درونی خود فائق آیند 
قطعا می توانند نامزدهای مقبول و موثری را معرفی 

کنند.
وی دربــاره وحدت ظاهری اصولگرایان بر ســر 
گزینش یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری، 
گفت: میان اصالح طلبان و اصولگرایان گرایش های 
مختلفی با رویکردها و برنامه های متفاوت برای اداره 
کشــور وجود دارد ولی تجربه نشان داده است که 
برای انتخابات ریاست جمهوری عمال بخش قابل 
توجهــی از این گرایش ها با هــم کنار آمده و یک 
ائتالف در هر یک از این دو اردوگاه شکل می گیرد 
تا بر مقبول ترین و توانمندترین و مناسب ترین فرد 
میان خودشان متمرکز شوند. به تجربه این دو جریان 
این توانمندی را دارند و اگر بعضی جریانات داخلی 
این دو جبهه با این ائتالف ها همراهی نکنند با اینکه 
خودشان نمی توانند امیدی به موفقیت داشته باشند 
عمال امکان موفقیت جبهه و جریان خود را نیز کم 
می کنند. مصداق روشــن این موضوع در سال 84 
برای جبهه اصالحات و در ســال 92 برای جبهه 
اصولگرایان اتفاق افتاد و شکســت این دو جریان 
را عمدتا به دلیــل عدم ائتالف درون جبهه ای رقم 
زد. بنابراین، من بر این باورم که نه تنها اصول گرایان 
و اصالح طلبان امکان اجماع درون جبهه ای دارند 

بلکه برای موفقیت ناچار از این امر هستند.
جنگ اقتصادی خارج از اراده دولت بود

انصاری، جنگ اقتصادی و تحریم ها را موضوعی 
خارج از اراده و خواست دولت عنوان کرد و یادآور 
شــد: اگر منصفانه تحلیل و قضاوت کنیم در واقع 
دولت مســوول بخش قابل توجهی از مســائل و 
شــرایط پیش آمده اقتصادی نیست و بخش عمده 
تغییرات شــاخص های کالن اقتصــادی در دوره 
تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از قبیل 
نوســان نرخ ارزو کاهش ارزش پول ملی و به تبع 
آن افزایش قیمت کاال و خدمات و کاهش رشــد 
اقتصادی و ســرمایه گذاری در کشــور نه ناشی از 
اراده و تصمیم دولت، بلکه ناشی از عوامل بیرونی 

است و این تحریم ها وجنگ اقتصادی که بر کشور 
تحمیل شد عمال امکان تحقق بسیاری از برنامه های 
دولت را منتفی کرد. البته بیان این موضوع به معنی 
ســرپوش نهادن به ضعف های درونی در دولت و 
اقتصاد کشور نیســت بلکه به معنی توجه دادن به 
مشکل اصلی اســت که عمال اقتصاد کشور را در 
 یک موضع عکس العملی نســبت بــه تحریم ها 
قرارداد و موجب اختالل در برنامه ریزی های دولت 

شد.
این فعال اصالح طلب دربــاره انتخاب جو بایدن 
به عنوان رییس جمهــوری آمریکا، گفت: از نظر 
دولت و حاکمیت تفاوت هایی میان رویکردهای 
بایدن و ترامپ وجــود دارد. اما این موضوع که تا 
چه میزان می توانیم به تغییرات سیاســت خارجی 
امریکا امیدوار باشیم مورد مناقشه جدی است. به 
هرحال دولت جدید امریکا با برداشتی که ازمنافع 
ملی خود، سابقه اختالفات دو کشو، برنامه هسته ای 
ایران و رویکردی که در باره بازگشت به معاهدات 
بین المللی  دارد، شرایطی را برای بازگشت به برجام 
برای خود تعریف و اعالم کرده است و از این طرف 
نیز در باالترین سطح حاکمیت و دولت شرایط ایران 
اعالم شده است. مقام معظم رهبری اعالم کرده اند 
طرف مقابل باید تحریم ها را بردارد و پس از راستی 
آزمائی از ســوی ایران، درباره برگشت به برجام و 
برگرداندن اقدامات انجام شــده به شرایط قبل از 

تحریم های آمریکا تصمیم گیری و اقدام شود.
وی افزود: بنظر می رسد یک تفاوت دیدگاه جدی 
در شــرایط اعالم شده از سوی طرفین وجود دارد 
و در کنــار این تفاوت دیدگاه، زمینه های قوی بی 
اعتمادی نسبت به هم نیز مشهود است. بنظر من بعد 
از این، فعالیت های دیپلماتیک است که می تواند 
نظرات را به هم نزدیک کند و بی اعتمادی موجود 
بین دو طرف، به ویــژه بی اعتمادی مردم ایران به 
آمریکا را کاهش دهد. وزارت امور خارجه مسوول 
این کار است و باید به دیپلماسی فرصت داد تا نقش 

تاریخی خود را ایفا نماید.
اصولگرایان عالقه ای به حل مساله هسته ای در 

دولت روحانی ندارند
انصــاری اضافه کرد: اصولگرایــان با یک تحلیل 
غلط از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اطمینان 
زیادی داشتند که ترامپ بار دیگر پیروز شود و فشار 
حداکثری ادامه یابد تا دولت روحانی نتواند مساله 
هسته ای و رفع تحریم ها را در چند ماهه باقیمانده 
از عمر دولت سامان دهد. طبعا آنها فکر می کردند 
با چنین اتفاقی دولت بعدی که اصولگرا اســت 4 
سال وقت دارد تا این پرونده را به سرانجام برساند. 
امــا نتیجه انتخابات آمریکا و شکســت ترامپ به 

مقدارزیادی محاسبات دوستان اصولگرا را بهم زد.
این فعال سیاســی افزود: دولــت روحانی حتما 
توانایی دارد ومی تواند مسایل خود را با کشورهای 
1+5 را حــل کند اما دوســتان اصولگرا عالقه ای 
ندارند این کارتوسط این دولت انجام شود. بیشتر 
اظهارنظرها و اقدامات آنها بر این فرض اســتوار 
است که این کار اگر قرار است انجام شود به دولت 

بعد محول شود.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه قول معــروف برای 
اصولگرایان اینکه این فتح نامه به نام چه کسی مهر 
شــود مهم تر از اصل توافق و نتایج آن برای حل 
مشکالت کشور ومردم شده هست. بنابراین، برخی 
از اصولگرایان که تصور می کنند در این میانه فتح 
نامه ای وجود دارد و باید به نام آنان مهر شــود و 
یا اینکه حداقــل جریان مقابل آنان نباید از مزایای 
حصول به این توافق در آســتانه انتخابات ریاست 
جمهوری بهره ببرد عمال مواضعی را اتخاذ می کنند 
که به تداوم مشکالت کشورو مردم و از دست رفتن 

فرصت ها منجر می شود.

جمشید انصاری معاون رییس جمهور :

جنگ اقتصادی خارج از اراده دولت است 
 دولت مسوول بخش قابل توجهی از مسائل و شرایط پیش آمده اقتصادی نیست و بخش عمده تغییرات شاخص های کالن اقتصادی در دوره تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران از 

قبیل نوسان نرخ ارزو کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت کاال و خدمات و کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور نه ناشی از اراده و تصمیم دولت، بلکه ناشی از عوامل 
بیرونی است و این تحریم ها وجنگ اقتصادی که بر کشور تحمیل شد عمال امکان تحقق بسیاری از برنامه های دولت را منتفی کرد

 نمی خواهند پرونده هسته ای در دولت روحانی حل شود

مدیریت آموزش و پرورش ابهر در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره 
واگذار نماید متقاضیان می توانند جهت اطالع از قیمت پایه و دیگر شرایط و همچنین دریافت فرم شرکت در مزایده از 

تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 99/12/25 به واحد تدارکات و پشتیبانی اداره مراجعه نمایند.
ضمنا به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و این مدیریت در رد یا قبول یک 

یا تمام پیشنهادات مختار است.

نشانی ملکنام ملکردیف
ابهرـ طالقانی جنوبیواحد تجاری جنب فروشگاه مصرف فرهنگیان1
ابهرـ طالقانی شمالیـ  خیابان سپاهواحد تجاری مدرسه شهید باهنر2

محمد حسین شریفیـ  مدیر آموزش وپرورش شهرستان ابهر 

آگهی مزایده
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 مدیرامــور آب و فاضالب شهرســتان 
خدابنده گفت: چاه دوم مجتمع آبرسانی زاغج 
به عمق 120 متر، با اجرای 100 متر خط انتقال 
آب و اجرای 5 کیلومتر شبکه توزیع برق وارد 

مدار بهره برداری می شود.
ســید جواد موســوی افزود: به منظور جبران 
کــم آبی 8 روســتا در فصل بهار و تابســتان 
در شهرســتان خدابنده، به همــت مدیران و 
کارشناســان بهره برداری آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان و شهر زرین رود  از 
ابتدای ماه تیر و با تالش شبانه روزی همکاران 
1 حلقــه چاه با دبی 25 لیتر بــر ثانیه به منابع 

تامین مجتمع آبرســانی زاغج افزوده شد و در 
مجمــوع به 2 حلقه چاه و بــا دبی 50 لیتر در 

ثانیه افزایش یافت.
وی به مشارکت خیرین در حفاری چاه اشاره 
نموده و گفت: با حفر چاه آب با اعتباری بالغ 
بر 4 میلیارد ریال توســط دو خیر روســتای 
بزین)آقایان علی اصغــر بیگدلو و محمدرضا 
خانلــو( و اهداء آن بــه آب و فاضالب اقدام 
نمودند و اقدامــات بعدی از قبیل تجهیز چاه، 
اتاقک سرچاهی، ســاخت خط انتقال و ایجاد 
شــبکه توزیع برق از جمله  اقدامات شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان با اعتباری بالغ بر 

5 میلیارد ریال تحقق یافت.
این مقام مســوول از افزایش روستاهای تحت 
پوشش این مجتمع در بخش بزینه رود خبرداد 
و گفت: تا کنون آب  8 روســتا از این مجتمع 
تامین می گردید که بــا وارد مدار نمودن چاه 
جدید باعث جبران کمبود آب در فصول گرم 
آن روستاها و همچنین 7 روستای جدید نیز در 

سال آتی تحت پوشش امور واقع می گردند.
شایان ذکر اســت: که با بهره برداری دوحلقه 
چاه آب شرب مجتمع آبرسانی زاغج ،آب 38 
درصد از روستاهای بخش بزینه رود را تامین 

می نماید.

 در سومین روز از هفته منابع طبیعی آیین 
کاشــت نهال در محل پارک گلستان زنجان و با 
مشارکت شهرداری، تشــکل های مردم نهاد، و 

همیاران طبیعت برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در سومین روز از هفته 
منابع طبیعی آیین کاشــت نهال در محل پارک 
گلستان زنجان و با مشارکت شهرداری، تشکل 

های مردم نهاد، و همیاران طبیعت برگزار شد.
پیمان فقیه معاون فنــی اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان در این آیین ،هفته منابع طبیعی 
را به صاحبــان اصلی این هفته که همان مردم و 

طبیعت دوستان هستند تبریک گفت.
وی افــزود: در روزشــمار هفتــه منابع طبیعی، 
امروز به عنوان روز فرهنگ و رســانه نامگذاری 
شده اســت. قربانی رییس سازمان سیما و منظر 
شــهرداری زنجان  نیز در این آیین با تبریک این 
هفته گفت: شــهرداری زنجان به عنوان متولی و 
بهره بردار پارک های جنگلی خدمات بسیاری را 

در این پارک ها انجام می دهد.
وی افزود: کاشت درخت در پارک های جنگلی 
یکی از اهدافی اســت که شــهرداری دنبال می 
کند، به همین منظور در هفته منابع طبیعی امسال 
بیش از 10 هزار اصله نهال در سطح شهر غرس 

خواهد شد.
قربانی خاطر نشــان کرد: در صدد هســتیم تا با 
کمک های منابع طبیعی استان از ظرفیت پارک 

های جنگلی در کاشت نهال بهره مند شویم

 معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آبفای کشور با صدور نامه ای به 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
از مســوول کارگروه ممیــزی برنامه ایمنی آب 

تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان در این لوح آمده است:

جناب آقای مهندس علیرضا جزء قاسمی
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان
با سالم، به این وسیله از تالش های سرکار خانم 
دکتر اترک مسوول کارگروه ممیزی برنامه ایمنی 
آب در ممیزی برنامه در شــهرها و روستاهای 
هدف اجرای برنامه تشکر و قدردانی می شودو 

توفیــق نامبرده را در ارائــه خدمات صادقانه و 
کسب رضایت خداوند متعال مسئلت می نمایم.

در ضمن یادآور می شود اجرای برنامه ایمنی آب 
سفارش سازمان جهانی بهداشت بوده و وضعیت 
اجرای برنامه و توسعه آن به شهرها و روستاها 
توسط آن سازمان در سطح بین المللی پایش می 

شود.

 شــرکت توزیع برق اســتان زنجان در 
ممیزی دستگاه های اجرایی رتبه عالی را کسب 

کرد.
به گزارش زنگان امروز، به دنبال کســب رتبه 
عالي در ممیزي نظام آراستگي در دستگاه هاي 
اجرایي اســتان با امتیــاز 91.5 از مجموع 100 
امتیاز ، مهندس رامین میرزایي رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزي استان زنجان از مهندس 
علیزاده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل توزیع 
برق زنجان و تمامي پرســنل بابت مشارکت و 
عملکرد مطلوب دراین شرکت تقدیر و تشکر 

کرد.
گفتني است مهندس علیزاده، کسب این افتخار 
را مرهون زحمات و تالش هاي مدیران ستادي، 

اجرایــي و تمامي پرســنل زحمــت کش این 
شرکت در طول سال عنوان کرد و از تمام دست 

اندرکاران خدمت رســاني به مــردم در عرصه 
صنعت توزیع برق استان زنجان قدرداني کرد مدير امور آبفای خدابنده خبر داد:

بهره برداری از چاه دوم مجتمع آبرسانی زاغج 

در سومین روز از هفته منابع طبیعی انجام شد؛

غرس نهال توسط تشکل های مردم نهاد 
و همیاران طبیعت

توسطمعاونراهبریونظارتبربهرهبرداریشرکتمهندسیآبفایکشورانجامشد:

تقدیر از مسوول کارگروه ممیزی برنامه ایمنی آب

کسب رتبه عالی در ممیزی دستگاه های اجرايی استان 
توسط توزیع برق زنجان

 با اینکه به تازگی وزیر ارتباطات با افتخار 
اتصال 155 روستای اســتان زنجان به اینترنت را 
مورد بهره برداری قرار داد اما هنوز که هنوز اســت 
وضعیت اســفبار دسترسی به اینترنت مورد گالیه 
روستانشــینان و حتی مهندسان پروژه های اجرایی 

قرار گرفته است.
به گزارش تســنیم، وضعیت اینترنت و دسترسی 
مطلوب به آن در جای جای استان زنجان به حدی 
اســفبار اســت که هر چند وقت یک بار تحصیل 
دانش آموزان در باالی کوه و بلندترین نقطه روستا ها 
ســوژه داغ رسانه ها می شود و چند روزی بر روی 
این موضوع مانور هایی داده می شود و باز هم اصل 

ماجرا به فراموشی سپرده می شود.
با این حال در شــرایط کرونایی حاضر که قریب 
به یکســال است از ورود این مهمان پلید به کشور 
می گذرد و آموزش در فضای مجازی انجام می گیرد 
برخی از روستا های اســتان زنجان و دانش آموزان 
حتی برای دقیقه ای هم که شده نتوانسته اند از این 
امکان برای یادگیری دروس خود اســتفاده نماید 
چراکه هیچ پوشش و دکل اینترنتی در منطقه موجود 
نیست تا دانش آموزان این روستا ها آموزش در فضای 
مجازی را برای لحظه ای هم که شده درک نمایند. 
موضوعی که شاید در تصورات عده  ای از ما بعید 
به نظر برسد و احساس شود همه در حال زندگی 
عادی در حال بهره وری از این امکانات هستند اما 
دریغ از اینکه »عدالت برخورداری از اینترنت« تنها 
چندین کلمه است که پشت سر هم ردیف شده تا 
یک جملــه با مفهوم زیبای غیرواقعی ایجاد کند و 
نمود عینی آن در روســتا های نقاط مختلف استان 
زنجان همچون بخش زنجانرود، ماهنشان، ایجرود، 

طارم و شهرستان های دیگر خودنمایی می کند.
با اینکه وزیــر ارتباطات در طول ســفر  خود در 
شــهریور ماه قول اتصال تمام روستا های باالی 20 
خانوار استان زنجان به اینترنت تا پایان سال کنونی 
را داده و بهمــن ماه نیز اتصال 155 روســتا را به 
اینترنت در نقاط مختلف اســتان مورد بهره برداری 
قرار داد اما هنوز که هنوز است حتی در روستا هایی 

که دکل اینترنتی نصب شــده سرعت دسترسی به 
اینترنت بسیار پایین اســت و حتی گاها تا زمانی 
که شــخصی داخل منزل قرار دارد اتصال اینترنتی 
ناممکن است و باید برای بهره مندی در مرتفع ترین 

نقطه قرار گیرد.
از ســویی دیگر در روستایی همانند اندآباد سفلی 
در بخش زنجانرود با وجود 190 خانوار و حضور 
دانش آموزان و دانشــجویان در این روســتا امکان 
دسترســی به اینترنــت وجود نــدارد و عالوه بر 
حضور تعدادی از دانش آموزان در شرایط کرونایی 
در مدرســه گاها بنا به اجبــار تحصیل در فضای 
مجازی و شاد نیز بر دانش آموزان تحمیل می شود 
اما دریغ از اینکه اینترنت در روستا موجود نیست 
و دانش آموزان تحت هر شــرایط جوی مجبور به 

باالرفتن از کوه مشــرف به روستا هستند بلکه در 
مرتفع ترین نقطه بتوانند به اینترنت دسترسی یابند و 

از سامانه در نام شاد و در عمل غم استفاده نمایند.
اما بایــد گفت مســئله تنها به عــدم بهره مندی 
دانش آموزان از اینترنت خالصه نمی شود بلکه در 
یک مثال روشن پروژه آبخیزداری چهر آباد یکی از 
پروژه هایی است که در روستای چهرآباد زنجان در 
حال اجرا است اما مهندســان و ناظران این پروژه 
نیز از وضعیت بسیار ضعیف اینترنت گله مند هستند 
و اذعان دارنــد با اینکه باید در زمان اجرای چنین 
پروژه هایی به راحتی بتوان با اســتفاده از اینترنت 
اطالعات مهندسی را جابه جا کرد و از اطالعات و 
حتی نرم افزارهایی که با به کارگیری اینترنت قابلیت 
کار دارند اســتفاده کرد اما شوربختانه دسترسی به 

اینترنت در روســتای چهرآباد اصال میسر نیست 
و به عبارتی دیگر نقطه کور دسترســی به اینترنت 
است، اما باید ذکر کرد با اینکه برای مهندسی چنین 
پروژه هــای آبخیزداری در نقاط مختلف کشــور 
حضور داشــته ایم اما ضعف اینترنت تا این شدت 
را به جز اســتان زنجان در جای دیگری از کشور 

تجربه نکرده ایم.
در ایــن زمینه روح اله جعفری بخشــدار مرکزی 
ایجرود در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اینکه اکثر 
روستا های شهرستان ایجرود فاقد تلفن ثابت بوده 
و در نهایت بی بهره از اینترنت تلفن خانگی است، 
گفت: این شهرستان بی بهره از اداره مخابرات است 
و همین مسئله نیز سبب شده تا مشکل دسترسی به 

تلفن ثابت و اینترنت بیشتر شود.

وی افزود: آمــوزش در فضای مجازی ضعف در 
زیرساخت های مخابرات و فناوری ارتباطات را در 
شهرستان ایجرود بیشتر نمایان کرده است چراکه 
در بیشتر روستا ها دسترسی به اینترنت و بهره وری 
از فضای مجازی و شــاد برای دانش آموزان میسر 
نیست. همین طور محمدی، دهیار روستای اُغلبیک 
از توابع شهرستان ایجرود نیز در گفت و گو با تسنیم 
اظهار داشت: روستای اُغلبیک با 385 خانوار دارای 
جمعیتی بالغ یک هزار و 200 نفر اســت اما فاقد 
تلفــن ثابت بوده و این مســئله در کنار ضعف در 
دسترسی به اینترنت تلفن همراه بهره مندی از فضای 
شاد را برای دانش آموزان و آموزش دانشجویان در 

فضای مجازی با مشکل رو به رو کرده است.
وی گفــت: عالوه بر مشــکل اینترنت آنتن دهی 

گوشــی موبایل نیز بسیار ضعیف بوده و نمی توان 
حتی یک مکالمه بدون مشکل قطعی در این روستا 

را داشت.
در این راستا حامد سرائی سرپرست اداره ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان زنجان گفت: تعهدی که 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جهت برقراری 
ارتباط اینترنت در روستاها داشته روستاهای باالی 
20 خانوار است که در این بین استان زنجان دارای 

712 روستای باالی 20 خانوار است.
وی اذعان کرد: در تابستان سال کنونی از بین 712 
روستا دو سوم آنها تحت پوشش اینترنت و ارتباط 
قرار داشــتند و یک ســوم باقی مانده فاقد ارتباط 
اینترنت بودند که به عبارتی 284 روستا در کل استان 
فاقد اینترنت بودند که به واســطه تالش مجموعه 
وزارت ارتباطات و در سطح اداره کل این مقدار از 

روستاهای فاقد ارتباط بسیار کم شده است.
به گفته ســرائی در این مدت ارتباط 155 روســتا 
میسر شده و بیش از 20 هزار خانوار در روستاها از  

اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.
با تمام این ها، مشکل دسترسی به اینترنت مطلوب و 
عدم بهره مندی از آموزش در فضای شاد به حدی 
مســائل را برای روستائیان جدی می کند که عالوه 
بر پیگیری از مسووالن امر شهرستانی و استانی که 
به نتیجه مطلوب نمی رسند از رسانه های مطالبه گر 
درخواست رســانه ای کردن مشکالت را می کنند. 
رسانه تسنیم نیز در راستای مطالبه گری و پاسخ به 
درخواست های مردمی در روستای اندآباد سفلی، 
روســتای چهرآباد زنجانرود و شهرستان ایجرود 
حضور یافته و با تعدادی از روستانشینان به گفت و گو 
پرداخته تا این مسائل را در قاب تصویر به نمایش 
بکشد بلکه مسووالن امر استانی و کشوری توجه 
ویژه ای به این روستا ها و رفع مشکالت دسترسی 
به اینترنت و آنتن دهی موبایل داشته باشند. در پایان 
تاکید می گردد آقای وزیر جوان به جای پرداختن به 
حواشی و دخالت در امور بین الملل، کمی در حیطه 
کاری خود فعال تر باشید و برای مردم این سرزمین 

خدمت کنید.

 کوهپیمایی روستاییان زنجانی برای دریافت اینترنت
 در ۱۲۹ روستا خبری از آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت نیست 

آگهی ابالغ ماده 1۰1 آیین نامه اجرا )خط تلفن( 
مربوط به پرونده اجرایی 99۰1۲99

در بــاره پرونده اجرایی کالســه 9901299، به شــرکت ثمین کاوه پارســیان به شناســه ملی 
14004754059 ابالغ می گردد: به موجب گزارش مورخه 1399/10/29 اتحادیه موبایل فروشان، 
خط تلفن به شــماره 09128776963 متعلق به خانــم فریده کریمی به مبلغ 35.000.000 ریال 
)ســی و پنج میلیون ریال( ارزیابی گردیده، بنابراین چنانچه به مبلغ ارزیابی معترض می باشــید، 
اعتــراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابــالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس ســه نفره به مبلغ 3.000.000 ریال به حساب شماره 0104137859001 به 
نام کانون کارشناســان دادگستری استان زنجان واریز و به دفتر این اجرا واقع در زنجان- خیابان 
کارگر )صفا( کوچه گنج خانلو تســلیم نمایید. ضمنا بــه اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 

بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول )اتومبیل( در پرونده اجرای کالسه 99۰۰747

به موجب پرونده اجرای کالســه 9900747، خودرو به شــماره پالک انتظامــی 87-578 س 54، نوع خودرو: 
سواری، سیستم پژو CNG . PARS-XU7 کارخانه، مدل 1393، رنگ سفید روغنی، به شماره موتور و شماره 
شاسی، NAA21CA6EH698275 - 124 K 0452095، درصد استهالک طبیعی، تحت مالکیت داود رهنما، 

مستقر در پارکینگ حامد مطابق مقررات بازداشت گردیده است.
مطابق نظریه کارشــناس محترم دادگســتری، بر پایه بازدید و رویت مرئی و به استناد نتیجه کارشناسی به عمل 
آمده، وســیله مورد کارشناســی دارای وضعیت کارکرده و در حال کار و نســبت به مدل آن با استهالک طبیعی 
می باشد. خودروی فوق از ساعت 9 تا 12 روز چهارشنبه مورخه 99/12/27، در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان، 
واقع در زنجان، خیابان کارگر )صفا(، کوچه شــهید گنج خانلو، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه 1.320.000.000 )یک میلیارد و ســیصد و بیســت میلیون( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به 
شرح ذیل به فروش خواهد رسید: شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک 
فقره چک تضمینی به حســاب سپرده ثبت با شناســه ملی 14007196437 و حضور خریدار و یا نماینده قانونی 

او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نحوه اخذ نیم 
عشر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا، و اصالحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا، مصوب ســال 1398 می باشــد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است. در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و حقوق دولتی 
مازاد بر مبلغ مزایده، به عهده برنده مزایده می باشــد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و همان مکان مقرر برگزار خواهد شــد. مورد مزایده برابر اعالم وکیل 

بستانکار، طی وارده شماره 85017394، مورد مزایده، فاقد پوشش بیمه می باشد. 
تاریخ انتشار: روز دوشنبه، مورخه 99/12/18
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چهارسو

وضعیت فقــر در ایران
 افزایش درآمــد و ارتقاء رفاه اجتماعی در 
زمــره مهمترین هدفهای کالن نظــام های برنامه 
ریزی در جهان اســت. در این راستا، غلبه بر فقر 
و توزیــع عادالنه درآمدها و برخورداری همگانی 
از مواهب توسعه، ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه 

اجتماعی-اقتصادی کشورها است.
به گزارش ایســنا، بر پایه این تعریف، مفهوم فقر 
بــه دو بخش »مطلق« و »نســبی« طبقه بندی می 
شــود.  خط فقر نسبی، شامل افراد و خانوارهایی 
می شــود که درآمدشــان کمتر از یک دوم میانه 
درآمدی جامعه اســت؛ این درحالیست که بر پایه 
تحلیل محاســبات درآمد هزینه خانوار در ســال 
1397، تعــداد خانوارهایی کــه زیر این یک دوم 
میانه درآمدی قرار می گیرند، حدود 24 درصد بوده 
است. خط فقر نســبی؛ به نوعی گویای وضعیت 

توزیع درآمدها در جامعه هم هست.
در این راستا رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت 
ایران سیاست های تورم زا را مهم ترین عامل پیدایش 
فقر و ایجاد نابرابری در جامعه می داند و می گوید: 
در چنین شرایطی دولت نیز الیحه بودجه 1400 را 

انبساطی و تورم زا تنظیم کرده است و 
در آن نــرخ پایه ارز را  حــدود 11 هزار  و 700 
تومان تعیین کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس 
نیز این فرایند نابهینه را تشدید کرده و نرخ پایه ارز 
را به 18 هزار تومان افزایش داد که خوشبختانه در 

صحن مجلس رای نیاورد.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفت وگو با ایسنا، با 
بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای 
ایرانی بیان می کند: بر پایه آخرین سرشماری سال 
1395 کشــور، جمعیت کل کشــور به میزان 79 
میلیون و 926 هزار و 270 نفر محاسبه شده است 
که از این تعداد 39 میلیون و 427 هزار و 828 نفر 
از آنهــا زن و 40 میلیون و 498 هزار و 442 نفر از 

آنها مرد هستند.
به گفته وی، بیشــترین جمعیت در گروه سنی 30 
تا 36 سال قرار دارد. رتبه بعدی گروه سنی 25 تا 
29 سال است، بنابراین بخش مهم جمعیت ما در 
سنین 25 تا 34 سال هستند که عمدتا سنین کار در 

جامعه محسوب می شوند.
واعظ مهدوی مطالعات درآمد هزینه خانوار را یکی 
از ارزنده ترین مطالعاتی می داند که به شناســایی 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کشور 

کمک می کند.
۴۷۰۰۰۰۰۰ تومان؛ هرینه ســالیانه یک خانوار 

شهری 
۵۴۰۰۰۰۰۰ تومان ؛ درآمد خانوار شهری 

وی می افزاید: بر پایه آخرین گزارش، درآمد هزینه 
خانوار مربوط به سال 98 است. هزینه سالیانه یک 
خانوار شهری 47 میلیون و 400 هزار تومان و یک 
خانوار روستایی به طور متوسط 26 میلیون تومان 

است.
واعظ مهدوی با بیان اینکه میزان هزینه خانوارهای 
روستایی حدود نصف خانوارهای شهری است، 
ادامه می دهد: مالحظات تحلیلی وضعیت درآمد 
خانوارها به این ترتیب بوده که در سال 98 درآمد 
خانوار شهری ساالنه 541 میلیون ریال بوده است، 

این درحالیســت که هزینه متوســط یک خانوار 
شــهری 474 میلیون ریال اســت؛ یعنی به طور 
متوسط درآمد خانوارهای شهری حدود 67 میلیون 

ریال از  هزینه ها بیشتر بوده است.
وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای روستایی

رییــس انجمن علمــی اقتصاد ســالمت ایران با 
اشــاره به وضعیت درآمد خانوارهای روســتایی 
می گوید: درآمد ساالنه خانوارهای روستایی 297 
میلیون ریال بوده است، این درحالیست که هزینه 
خانوارهای روســتایی 261 میلیون ریال اســت، 
بنابراین درآمد سالیانه خانوارهای روستایی نیز به 
طور متوسط حدود 36 میلیون ریال از هزینه بیشتر 

بوده است.
واعظ مهدوی معتقد اســت که حدود چهار سالی 
است که در گزارشات درآمد هزینه خانوار، درآمد 
بیشــتر از هزینه اعالم می شود و این در حد خود 
دستاورد مثبتی تلقی می شود زیرا تا قبل از سال های 
95 همیشــه خانواده ها هزینه را بیشــتر از درآمد 

گزارش می دادند.
تصمیمات نظام رفاه مستند بر شواهد و داده ها 

نیست
رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در ادامه به 
مقایسه درآمد ساالنه خانوارهای روستایی و شهری 
می پردازد و می گوید: در واقع درآمد روستاییان به 
طور متوســط 54 درصد درآمد شهری است؛ که 
این نشان دهنده تبعیضی در وضعیت درآمد شهر و 
روستا است؛ توجه به این تبعیض برای ما و دولت 
سفارش ای سیاستی به همراه دارد و آن این است 
که اگر اقداماتی برای جبران هزینه های ناشــی از 
تورم مورد توجه باشد، روستاییان باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد؛ یعنی باید در تخصیص یارانه، سبد 
کاال و کمکهای معیشتی، روستاییان در اولویت قرار 
گیرند، اما پرسش این است که آیا این اولویت در 
سیاســت ها و اقدامات کشور اعمال شده است ؟ 
شوربختانه پاسخ منفی است. بنابراین این موضوع 
نشان دهنده آن اســت که تصمیمات نظام رفاه و 
تامین اجتماعی کشور بر پایه اولویت بندی و مستند 

به شواهد و داده ها نیست.
اجاره نشینی در شهر ۶ برابر روستاست 

رییس انجمــن علمی اقتصاد ســالمت ایران در 
ادامه این گفت وگو با تحلیلی از وضعیت مسکن 
خانوارهای روستایی و شهری می گوید: گزارشات 
درآمد هزینه و گزارش های سرشماری، وضعیت 
مالکان مسکن را نیز مشخص می کنند. این گزارش 
ها نشان می دهند که به طور کلی در جامعه شهری 
67 درصــد خانوارها خانه ملکی، 24 درصد خانه 
اجاره ای و حدود 9 درصد خانوارها دیگر اشکال 

سکونت را دارند.

وی می افزاید: در روستاها 86 درصد از خانوارها 
مالک خانه هســتند و 4.5 درصد اجاره نشین اند؛ 
بنابراین اجاره نشینی در روســتاها بسیار کمتر از 
شهرهاســت و اگر تسهیالت مربوط به خریداری 
مسکن بانک ها به اشخاص فاقد مسکن اختصاص 
یابــد، خود به خود جامعه شــهری بیشــتر این 
تســهیالت را به خود اختصاص می دهند چراکه 
24 درصد جامعه شهری اجاره نشین هستند، یعنی 

میزان اجاره نشینی در شهر 6 برابر روستاست.
واعظ مهدوی ادامه داد: درحالیکه اگر تســهیالت 
به بهســازی و تعمیرات مسکن جهت داده شود؛ 
امکان بهره مندی بیشــتر روستائیان از تسهیالت 
بانکی مسکن بهتر فراهم می شــود، البته در این 
صورت الزم است تا شــرط سند دار بودن ملک 
برای دریافت تســهیالت نیز برداشــته شود. باید 
توجه داشته باشــیم که با مقررات آیین نامه های 
فعلی بانکی؛ عمال بهره مندی بخش اعظم جامعه 

روستایی از امکانات و منابع بانکی میسر نیست.
محاسبات و گزارشی از وضعیت فقر در ایران 

نداریم 
رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران در پاسخ 
به ســوالی در باره وضعیت فقر در ایران می گوید: 
طبق قانون نظــام جامع رفــاه و تامین اجتماعی 
محاسبات مربوط به خط فقر باید هر ساله توسط 
وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و نتایج 
آن اعالم و منتشــر شود که الزمه آن این است که 
وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در 
سطح ملی و استانی و حتی شهرستان های کشور 
انجام شــود، اما چنین محاسبات و گزارش هایی 

اکنون وجود ندارد.

واعظ مهدوی با بیان اینکه به طور کلی محاسبات 
مربوط به خط فقر بــه چند گروه طبقه بندی می 
شود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد 1-خط 
فقر شــدید یا کمرشــکن، 2-خط فقر نســبی و 
3-خط فقر مطلق و به تفکیک کلیه استان ها برای 
سیاستگذاری در باره  جمعیت زیر هر سه نوع خط 

فقر مذکور ضروری دانست.
حــدود ۲ درصد ایرانیان زیر خط فقر شــدید 

هستند
وی اظهار می کند: خط فقر شــدید یا کمرشــکن 
 extream poverty یــا ) و   catastrofic poverty line(
line( ، عبارت از کسانی است که درآمد روزانه شان 
کمتر از یک دالر به نرخ محاسبات برابری قدرت 
خرید یاppp است. محاسبات موجود در این زمینه، 
حکایت از ایــن دارد که کمتر از 2 درصد جامعه 
ایران زیر این خط فقر شــدید هســتند. البته در 
برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف گذاری 

شده بود که افرادی که زیر خط فقر شدید هستند 
میزانشان به صفر برســد و سیاست های حمایتی 

بتواند آنها را به طور کامل پوشش دهد.
با استناد بر آمارهای سال 97؛ 24 درصد خانوارها 

زیر خط فقر نسبی 
واعظ مهدوی با اشاره به خط فقر نسبی، تصریح 
می کند: خط فقر نسبی عبارت از کسانی است که 
درآمدشــان کمتر از یک دوم میانه درآمدی باشد. 
بر پایه تحلیل محاســبات درآمد هزینه خانوار، در 
سال 1397 میانه درآمدی حدود 309 میلیون ریال 
محاسبه می شود که یک دوم میانه درآمدی حدود 
154 میلیون ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی 
که زیر این یک دوم میانه درآمدی قرار می گیرند، 

حدود 24 درصد خانوارهای جامعه خواهد بود.
هدفمندسازی یارانه ها؛ مهم ترین عامل تورم و 

پیدایش فقر در جامعه
وی تاکیــد می کند: در این زمینــه باید توجه کرد 
که سیاســت های تورم زا مهم ترین عامل پیدایش 
فقر در جامعه هستند. بخش مهمی ازسیاست های 
تورم زا به دست کاری های قیمتی در جامعه که در 
ساختارهای حکومتی شکل می گیرد، برمی گردد. 
دستکاری قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت  
بنزیــن و گاز و برق که در ســال 1389 با عنوان 
هدفمندســازی یارانه ها انجام شــد و در سالهای 
1393 و 1396 تکرار شد، یکی از مهم ترین عوامل 

ایجاد تورم در جامعه بوده است.
افزایش قیمت ارز؛ عامل دیگر ایجاد تورم

رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران همچنین 
افزایــش قیمت ارز را عامل مهــم دیگر تورم در 
جامعــه می داند و می گویــد: اقتصاددانان تورم را 
مالیات فقرا قلمداد کرده انــد؛ مالیاتی که فقرا به 
ثروتمندان می دهند، چراکه در اثر سیاســت های 
تورمــی قدرت خرید دســتمزدبگیران، کارگران، 
بازنشســتگان، معلمان، کارگران و کشــاورزان به 
طــور مرتب کاهش پیدا می کند و برعکس ارزش 

سرمایه های ثابت در جامعه افزایش می یابد.
سیاســتهای تورمــی به زیان فقرا و به ســود 

ثروتمندان
واعظ مهدوی خاطرنشان می کند: در شرایط تورمی 
فردی که ماهیانه  سه میلیون تومان حقوق دریافت 
کند؛ اگر گوشــت کیلویی 100 هزار تومان باشد، 
قدرت خریــد حقوق ماهیانه او به اندازه 30 کیلو 
گوشــت خواهد بود، اما اگر گوشت کیلویی 120 
هزار تومان قیمت داشــته باشد، قدرت خرید فرد 
فقط برای خرید 25 کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، 
یعنی 5 کیلوگرم گوشــت از قدرت خرید او کم 
شده است. بالعکس نیز، به طور مثال در شرایطی 
کــه 20 درصد تورم در جامعه وجــود دارد، اگر 

فردی ملک یا سرمایه ای داشته باشد که 10 میلیارد 
تومان ارزش داشــته باشد، 10 میلیارد تومان ملک 
به 12 میلیارد تومان می رســد؛ یعنی قدرت خرید 
فرد 2 میلیارد تومان افزایش می یابد، به همین دلیل 
است که سیاست های تورمی به زیان فقرا است و 
ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر می کند.

ایجاد فساد بدنبال شرایط تورمی 
وی یادآور می شود: تورم عالوه بر اثر منفی بر قدرت 
خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش 
مجموعه ای از اســترس های اجتماعی و رفتارهای 
ناهنجار اجتماعی نیز می شــود. در شرایط تورمی 
افراد امید به آینده خود را از دست می دهند؛ به طور 
مثال پدری که برای ازدواج فرزندش پس انداز کرده، 
قدرت مالی  پس اندازهای خود را از دست می دهد و 
ناگهان متوجه می شود که توان تهیه جهیزیه دخترش 
را ندارد، در نتیجه مستاصل می شود و ممکن است 
برای حفظ آبروی خود به اقدامات خالف روی آورد 
و ممکن اســت در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار 
فساد شود، بنابراین فساد از پدیده هایی است که در 

شرایط تورمی رخ می دهد.
رکود تورمی و شرمندگی در برابر فرزندان

رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران خاطرنشان 
می کند: همچنین جوانی کــه قصد ازدواج دارد و 
متوجه می شود که با کار شــرافتمندانه نمی تواند 
مقدمات ازدواج خود را فراهم کند، ممکن اســت 
به این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل 
شــود، دزدی مســلحانه، زورگیری و ناامنی های 
اجتماعی از پدیده هایی هستند که در شرایط تورمی 
ایجاد می شوند. اشخاصی که دارای بدهی هستند 
براثر شرایط تورمی قدرت برنامه ریزی مالی را از 
دســت می دهند. مطالعات متعدد نشان داده است 
که در شــرایط تورمی ،تعداد چک های برگشتی و 

بدهکاران در زندان ها افزایش می یابد.
واعــظ مهدوی در ادامه به تاثیــر تورم بر زندگی 
جامعه بازنشستگان اشاره می کند و ادامه می دهد: 
همچنیــن بازنشســتگان در این شــرایط متوجه 
می شوند که حقوق بازنشســتگی  برایشان کفاف 
زندگی آبرومند را نمی دهــد، درنتیجه زمانی که 
فرزندشان به منزلشان می آیند، احساس شرمندگی 
می کنند و استرس ناشی از این احساس شرمندگی 
و خجالت برای آنها بیماری به همراه دارد و دچار 
افسردگی می شــوند، درنتیجه به پزشک مراجعه 
می کنند و در بیمارســتان بســتری می شــوند و 

هزینه های پزشکی کشور افزایش می یابد.
تولیدکنندگانی  یا  وی می افزاید: ســرمایه گذاران 
که بــرای تهیه مواد اولیه به مبالغی نیاز داشــتند، 
متوجه می شوند که در شرایط تورمی گردش مالی 
کارخانجات با مشکل مواجه می شود و نمی توانند 

نقدینگی موردنیاز را تامین کنند. درنتیجه تولیدشان 
متوقف می شود و در این شرایط ناگزیر به اخراج 
کارگــران خود اقدام می کنند، بنابراین بیکاری در 
جامعه رشد کرده افراد بیکار نیز گرفتار انواع آسیب 
های اجتماعی از جمله اعتیاد می شوند. مجموعه 
این شــرایط منجر به شرایطی می شود که به رکود 

تورمی موسوم است.
مهم ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر 

نیست، بلکه پیشگیری از فقر است
رییس انجمن علمی اقتصاد ســالمت ایران با بیان 
اینکــه به طور کلی عــوارض اجتماعی که در اثر 
تورم و شرایط تورمی ایجاد می شود بسیار وسیع و 
گسترده است، می گوید: در چنین شرایطی می بینیم 
که شــوربختانه دولــت الیحه بودجــه 1400 را  
انبساطی و تورم زا تنظیم می کند و تصمیم می گیرد 
نرخ پایه ارز را به بیش از 11 هزار تومان برســاند. 
کمیسیون تلفیق مجلس نیز این کار را تشدید می 
کند و نرخ پایــه ارز را به 18 هزار تومان افزایش 
می دهد. همه اینها به جامعه و بازار، سیگنال نبودن 
اراده جــدی برای کنترل و کاهش تورم در برخی 

مسووالن را می دهد.
واعــظ مهــدوی تصریــح می کنــد: آیــا واقعا 
صاحب نظران و تصمیم ســازان دولت و مجلس 
آثار تورم زای ناشــی از افزایــش نرخ ارز را درک 
نمی کنند؟ آیا آنها متوجه نشده اند که افزایش قیمت 
ارز چه اثر نامطلوبی بر زندگی و ســفره کوچک 
حقوق بگیران و فقرا گذاشــته است؟ آیا متوجه 
نشــده اند که افزایش های نرخ ارز در طول سال 
98 و 99 چه مقدار باعــث افزایش جمعیت زیر 
خط فقر شــده است؟ چرا باز هم بر طبل افزایش 

قیمت ها و باال رفتن نرخ ارز کوبیده می شود؟.
رییس انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران با تاکید 
بر اینکه مهم ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه 
با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، می گوید: 
پیشگیری از فقر یعنی سیاست هایی را دنبال کنیم 
که تــورم را به دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی 
را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت ها باال نروند، تورم 
را کنترل کنیم ؛ و از سیاســت های تورم زا به طور 

جدی احتراز کنیم.
واعظ مهدوی ادامه داد: باید سعی کنیم کاری کنیم 
که نرخ ارز افزایش نیابد و از افزایش های نابخردانه 
قیمت حامل های انرژی دســت برداریم. همچنین 
تولید را محور قــرار دهیم و کاری کنیم که تولید 
واقعــی و فن آورانه برای تولید کنندگان به صرفه 
باشد و سرمایه ها به تولید جذب شود. تولید فن 
آورانه؛ اشــتغال مولد را به دنبــال خواهد آورد و 
اشتغال باعث ایجاد درآمد برای نیروی کار می شود 
و قدرت خرید کارگران از بین می رود و این خود 
بــه طور مضاعف باعث افزایش رونق اقتصادی و 
تولید بیشتر می شود. در ســایه تولید فن آورانه؛ 
توزیع عادالنــه درآمدها صورت می پذیرد و فقر 
کاهش می یابد و تورم مهار و امید به آینده ایجاد 
می شود؛ همچنین اعتماد اجتماعی شکل می گیرد 
و اینها همه اثرات فزاینده هم را تشدید می کنند. 
بنابراین موثرترین سیاست فقر زدایی، سیاست ضد 

تورمی و حمایت از تولید فن آورانه ملی است.
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