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معاون استاندار زنجان:
تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات 

در شرایط کرونایی در دستور کار است
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فرنشین امور بانوان و خانواده استانداری زنجان خبر داد؛
برگزاری نشست تخصصی کنوانسیون 
حقوق کودک در زنجان
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 فرنشــین انتقــال خون اســتان زنجان 
گفت: اهدای خون و مشــارکت فعاالنه با درک 
شرایط کرونایی نســبت به سالهای گذشته در 
زنجان جلوه بیشتری دارد به طوریکه عالوه بر 
گروه های مختلف، دانشجویان و جامعه پزشکان 
شهر نیز در این امر مهم پای کار آمده و حضور 

چشمگیرتری دارند.
دکتر ســیامک اسدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا بااشاره به اینکه خوشبختانه اداره کل انتقال 
خون استان در تامین فرآورده های خونی مورد 
نیاز مراکز درمانی مشکلی ندارد، افزود: این اداره 
کل در شبکه ملی خون رسانی کشور نیز نقش 
فعالی ایفا کرده و حتی فرآورده های خونی مازاد 
بر نیاز نیز به استان های دیگر نیز ارسال می کند.

وی اضافــه کرد: میزان کمک های ارســالی به 
مناطق کشور قابل توجه بوده و با توجه به سپری 
شدن فصل ســرما و موج های پی درپی کرونا 
از هم اســتانی ها جای قدردانی و تشکر دارد، 
چراکه در سال کنونی مشارکت فعاالنه ای داشته 
اند، به طوری که شــمار مراجعه کنندگان بسیار 
چشمگیر بود و امیدواریم همین روند همچنان 

تداوم داشته باشد.
اسدی ادامه داد: گروه های اجتماعی به صورت 
منسجم و هماهنگ شــده برای اهدای خون به 
پایگاه انتقال خون شهر مراجعه کردند و بسیاری 

از کارخانجات، شرکت ها، ادارات، نیروی های 
نظامی و بسیجی و قشرهای مختلف اجتماعی، 
در این زمینه و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
خون اهدا کردند که کاری بسیار ارزشمند است.

فرنشین انتقال خون اســتان زنجان ادامه داد: با 
توجه به سپری شدن موج های مختلف کرونایی 
و شــرایط پایدار، همچنان این میهمان ناخوانده 
بسیاری را گرفتار می کند که امیدواریم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی عموم مردم عالوه 
بر کاهش حداقلی مبتالیان با موج بعدی بیماری 
مواجه نشــویم و با آرامش خاطر به اســتقبال 
ســال جدید برویم. وی با بیــان اینکه این اداره 
کل تالش دارد در تامین فــرآورده های خونی 
مشکلی وجود نداشته باشد، ابراز کرد: مشارکت 
شهروندان زنجانی در این زمینه مسیر خوبی را 
ترســیم خواهد کرد و تا کنون فوق انتظار بود و 
اینکه با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونایی 
به هیچ عنوان کیفیت فرآوده های خونی کاهش 
نیافت، بلکه عین شرایط عادی خدمات مورد نیاز 

به گروه های هدف ارائه شد.
اسدی افزود: خوشبختانه وضعیت انتقال خون 
این اســتان با ثبات بوده و در ۲ ماه آینده نیز به 
واسطه همکاری شــهروندان زنجانی در زمینه 
اهدای خون و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
توجه به این مقوله مهم در زندگی روزمره فردی 

از ابتال و گرفتاری دیگران جلوگیری کنیم، چرا 
که این بیماری پیامدهای مختلفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: با شیوع ویروس کرونا، در 
سال کنونی تصور می کردیم اگر همه نیازهای 
فرآورده های خونی استان را برآورده کنیم موفق 
هستیم، اما کنون نه تنها نیاز مراکز درمانی استان 
بلکه در تامین بخشــی از نیاز سطح کشور نیز 
نقش آفرین هستیم و در تولید پالسما و تبدیل 
آن به داروهای خاص در شرکت های پاالیشگر 

نقش موثری داریم.
به گفته این مسوول، اهدای خون دارای شرایطی 
است که بر مبنای آن نسبت به خون گیری اقدام 
می شود و متقاضیان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ 
سال سن و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن داشته باشند.
طبق برنامه پایگاه انتقال خون شهر زنجان واقع 
در چهارراه ســعدی به صورت شیفت صبح و 
بعدازظهر و شهروندان ابهری نیز برای انجام این 
کار خداپسندانه می توانند شیفت صبح  به پایگاه 

انتقال خون این شهر مراجعه کنند.
گفتنی اســت، ســاالنه بیش از ۶۰ هزار واحد 
فرآورده خونی در این اســتان تولید و در مراکز 
بیمارستانی استفاده می شود که بیش از ۶۲ درصد 
اهدا کنندگان خون مستمر هستند و ۹۴ درصد 
اهدا کنندگان خون را مردان و بقیه را زنان تشکیل 

می دهند.

 فرنشین انتقال خون استان: 

اهدای خون در زنجان نسبت به سال های گذشته 
جلوه بیشتری دارد

اظهارات وزیر جوان در زنجان جنجالی شد

»کاخ سفید« یا »کاخ کرملین« 
مسئله این است

 نامه سرگشاده ۱۰۰ تشکل مردم نهاد استان؛ اجازه ندهید زنجان جوالنگاه تحریفگران شود

نماینده زنجان در مجلس خبرگان:
سخنان 

وزیر ارتباطات
نفوذ فرهنگی است

محمد جواد آذری جهرمی:
امام به کاخ ها 
توجه نداشت، 
دنبال کوخ ها بود

نمایندگان زنجان و طارم در مجلس: 

 پیگر سخنان نسنجیده 
وزیر می شویم

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه 
در مجلس :

وزیر ارتباطات باید 
عذرخواهی کند

رییس کل دادگستری زنجان:
 پرونده  آذری جهرمی 
به دادسرای تهران 

ارسال شد
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 سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: بیش از 33 هزار و ۲۰۰ نفر در این استان از 
خدمات ناظران سالمت طرح شهید قاسم سلیمانی 
هالل احمر که با هدف مقابله با کرونا و قطع زنجیره 
انتقال و کاهش فوتی های ناشی از این بیماری انجام 

می شود، بهره مند شدند.
علی طاهری در گفت و گو با زنگان امروز، با بیان 
اینکه ناظران سالمت طرح شهید قاسم سلیمانی با 
توجه به توافق نامه همکاری جمعیت هالل احمر با 
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال 
انجام است، افزود: ناظران سالمت طرح شهید قاسم 
ســلیمانی با همکاری جوانان و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر و بازرسان سالمت محیط و کار دانشگاه 
علوم پزشــکی در زمینه کنترل و نظارت بر حسن 
اجرای پروتکل های بهداشــتی می باشد که برای 
حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره انتقال ویروس 

کرونا اجرای آن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه آماده ســازی تیم ها در این طرح 
بر عهده جمعیت هالل احمر اســت، خاطرنشان 
کرد: ساماندهی و بهره  گیری از این تیم ها بر عهده 
معاونت بهداشــتی دانشــگاه  علوم پزشکی استان 

زنجان است. سرپرست جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: هم اکنون یکهزار و ۲۶۰ تیم متشکل از 
یکهزار و 3۲ نفر از خواهران و یکهزار و ۲۵۹ نفر از 
برادران عضو در حوزه جوانان و داوطلبان در طرح 

ناظران سالمت حضور فعالی دارند.
طاهری یادآوری کرد: بر پایه برنامه ریزی های انجام 
شده مسوولیت نظارت فنی و کارشناسی بر تیم های 

داوطلب بر عهده دانشگاه های علوم پزشکی است 
و همه بازدیدها و نظارت های انجام شــده توسط 
نیروهــای داوطلب هالل احمــر بدون مداخالت 

میدانی، حقوقی و قضایی است
وی اضافــه کرد: در این طــرح ارزیابی و نظارت 
بر اماکن تهیــه و توزیع واحدهای صنفی، ادارات، 
مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر پروتکل های 

بهداشتی ادارات، بانک ها، محل های تجمع، بازارها 
و میادین میوه و تره بار با بهره گیری از لیســت های 
مرتبط با هر صنف که توسط کارشناسان بهداشت 
محیــط مراکز جامع خدمات ســالمت در اختیار 

جمعیت هالل احمر قرار گرفته، انجام می شود.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
۲3 هزار و ۸۹7 مورد از این مکان ها توسط یکهزار 
و ۲۶۰ تیم ناظران ســالمت در طرح شهید قاسم 
ســلیمانی به لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی 

نظارت و ارزیابی شده اند.
طاهری افزود: همکاری در آموزش عمومی کسبه، 
اصناف، همــکاری در ضدعفونی اماکن و معابر و 
محل هــای تجمع و همکاری با تیم های مراقبت و 
حمایت از دیگر اقداماتی است که از سوی جمعیت 
هالل احمر اســتان زنجان در طرح شــهید قاسم 

سلیمانی انجام می شود. 
وی ادامه داد: در این طرح جوانان و داوطلبان عضو 
جمعیت هالل احمر استان زنجان با کارت شناسایی 
معتبر و لباس فرم ســازمان جوانان یــا داوطلبان 
هالل احمر در کنار گروه بهداشت محیط محالت 
خدمات پیشگیری از بیماری کرونا را ارائه می دهند.

فرنشین حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان عنوان کرد؛

بیش از 33 هزار زنجانی از خدمات ناظران سالمت طرح 
شهید قاسم سلیمانی هالل احمر بهره مند شدند

توسط آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفای استان 
زنجان کسب شد

گواهینامه دومین ممیزی 
مراقبتی ایزو 17025 

با ویرایش 2017
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان گفت: پیرو دومین ممیزی مراقبتی، 
گواهینامــه ISO ۱7۰۲۵  بــا ویرایش ۲۰۱7 
آزمایشگاه مرکزی آب این شرکت به صورت 
ویدئو کنفرانسی توسط گروه ممیزی شرکت 

مهندسی آبغای کشور صادر شد.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: فرآیند 
مدیریت کیفیت آزمایشگاه مرکزی آب استان 
  ISO۱7۰۲۵ زنجان مطابق با الزامات استاندارد
با ویرایش۲۰۱7 توسط شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور تائید شد.
وی افزود: اســتفاده از مزایای دارا بودن این 
گواهینامه و لوگــوی مربوط به آن منوط به 
انجام دوباره ممیزی مراقبتی سالیانه و تمدید 

گواهینامه مذکور می باشد.
وی با تقدیــر از مدیر مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیــت آب و فاضالب و کارشناســان 
آزمایشــگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان تاکید کرد: آب آشامیدنی در 
اســتان زنجان از کیفیت و بهداشت باالیی 

برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: کیفیت آب همواره خط 
قرمز شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بوده و دقیق ترین و حساس ترین نظارت ها 

در این زمینه به صورت مستمر جریان دارد.

29 پرونده مهم قضایی در سال 
99 منجر به صدور دادنامه به نفع 

شرکت آبفا شده است
 مدیر دفتر امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 
پیگیری های نمایندگان دفتر حقوقی و امور 
قراردادهای شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان نــزد مراجع قضایی و دفاعیات موثر 
آنان منجر به صدور دادنامه به نفع شــرکت 
آبفا استان زنجان در ۲۹ پرونده مهم قضایی 

گردید.
ایرج رستمی اظهار کرد: این پرونده ها بیشتر 
پیگیری حقوق شــرکت آب و فاضالب در 
زمینه مطالبه خسارات، مطالبه مازاد پرداختی، 
حق انشعاب و انشعابات غیر مجاز می باشد.

وی افزود: با صدور دادنامه به نفع شرکت آبفا 
استان زنجان در این ۲۹ پرونده، مبلغی حدود 
۱۹ میلیارد ریال عاید شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان شد.

خبـرخبــر

اجرای طرح کپه کاری در 
175 هکتار از مراتع خدابنده

 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان خدابنده از اجرای طرح کپه کاری 
در ۱7۵ هکتار از مراتع این شهرستان در سال 

کنونی خبر داد.
به گــزارش  زنگان امروز، محرمعلی اکبری 
نســب با اشــاره به این که پروژه کپه کاری 
امسال ۱۰۰ در صد پیشرفت فیزیکی داشته 
است گفت: این طرح در ۱7۵ هکتار از مراتع 

این شهرستان اجرا شده است.
وی افزود: برای اجرای طرح کپه کاری اراضی 
ملی خدابنده ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل 

صندوق توسعه ملی هزینه شده است.
اکبری نسب اشتغالزایی و بومی گرایی را دو 
مزیت مهم کپه کاری نســبت به روش های 
تجدید حیات پوشش گیاهی مراتع بر شمرد 
و گفــت: تثبیت خاک، کاهش فرســایش، 
افزایــش ذخیره آبی خاک و تقویت ظرفیت 
مراتع، افزایش تولید علوفه و بهبود وضعیت 
معیشت بهره برداران محلی از جمله  اهداف 

اجرای طرح کپه کاری در مراتع است.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان خدابنده 
تاکید کرد: مراتع به عنوان یکي از مهم ترین 
منابع اقتصادی به شمار مي رود بنابراین توجه 
به حفظ و حراســت از این موهبت الهی  و 
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی وظیفه ای 
است که بشریت برای ادامه حیات خود باید 

به خوبی به آن عمل نماید.

هوای زنجان سرد می شود
 فرنشین هواشناسی استان زنجان از 
ســرد شدن هوای استان زنجان در چند روز 

آینده خبر داد.
محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار 
مهر به وضعیت جوی استان زنجان در چند 
روز آینده اشاره کرد و گفت: از اواخر هفته 

بارش برف استان زنجان را فرا می گیرد.
وی همچنین از وقوع وزش باد شــدید در 
اســتان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در این 
میان به شهروندان سفارش می شود در کنار 
ســاختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده 

آمد و شد نکنند.
فرنشین هواشناسی استان زنجان گفت: دمای 
هوای استان از اواخر هفته کاهش یافته و هوا 

سرد می شود.
رحمان نیــا افزود: از مهر ماه ســال کنونی 
تاکنون بیش از ۱۲۶ میلی متر در استان زنجان 
به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیش از ۱۸ درصد کاهش دارد.

 فرنشین امور بانوان و خانواده استانداری 
زنجان گفت: شــانزدهمین نشســت تخصصی 
کنوانســیون حقوق کــودک با عنوان »مدرســه 
زمســتانه حقوق کودک« با مشــارکت اداره کل 
امور زنان و خانواده اســتانداری و دستگاه های 
بین بخشی 3۰ بهمن امسال به صورت آنالین در 

زنجان برگزار می شود.
به گزارش زنگان امروز، ماهرخ بلوری در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر این پایه این نشست 
تخصصی با مشــارکت اداره کل امــور زنان و 
خانواده استانداری با حضور قضات دادگستری، 

وکال و مشاورین حقوقی، مددکاران و مشاورین 
اجتماعی، مربیان پرورشی و مشاورین مدارس و 
فعالین اجتماعی و نمایندگان سازمان های مردم 
نهاد اســتان توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق 
کودک وزارت دادگســتری در این استان برگزار 

می شود.   
وی، یکی از اهداف مهم و اساســی از برگزاری 
مدرســه های فصلی حقوق کودک و کنفرانس 
های تخصصی حقوق کودک را، ایجاد زمینه الزم 
و هماهنگی بین دستگاه ها برای اجرای سند ملی 
حقوق کــودک به عنوان نقشــه راهنمای حوزه 

کودک در افق ۱۴۰۴ ذکر کرد.
ایــن مســوول ادامــه داد: برگــزاری کنفرانس 
تخصصی حقوق کودک با حضور مســووالن و 
مدیران اجرایی و قضایی و همه کنشگران عرصه 
حقوق کودک، به معنای کار بست اراده عمومی 
و همداستانی همگان در حمایت از حقوق کودک 

در سطح استان است.
فرنشین امور بانوان و خانواده استانداری زنجان 
با اشــاره  به ضرورت تحقق اهداف برنامه جامع 
عمل یا ســند ملی حقوق کــودک در افق ۱۴۰۴ 
افزود : بــا ایجاد مراجع متناظر اســتانی حقوق 

کودک در دفاتر بانوان و خانواده اســتانداری ها 
از سال ۹۴ به بعد، گام هایی درحمایت و ارتقای 
حقوق کودک در سطح ملی برای تحقق اهداف 
سند ملی برداشته شده، تا کودکان به عنوان آینده 
سازان فردای جامعه جایگاه واقعی خود را بیابند.
وی اظهار داشت: بازماندگی از تحصیل و تامین 
زیرســاخت های الزم برای ادامه تحصیل دانش 
آمــوزان، کاهش فقر فرهنگی واقتصادی کودکان 
کار از جمله مهم ترین چالش ها و آســیب های 

وارده بر کودکان در دوران کرونایی است.
بلوری، بهره کشی اقتصادی از کودکان زباله گرد 

و گسترش خشونت علیه کودکان از دیگر چالش 
ها و آسیب های وارده مهم بر کودکان در دوران 

کرونایی ذکر کرد.
وی خاطرنشــان کرد: برنامه های آموزشی پیش 
بینی شــده برای ارائه در مدرســه فصلی حقوق 
کودک در چارچوب سیاســت ها و برنامه های 
راهبردی نظام و در راســتای اهداف قانونگذار 
است که توسط اســاتید صاحبنطر ارایه خواهد 

شد.
وی یادآوری کرد: این نشست ها  امسال به علت 

شیوع کرونا به صورت فصلی برگزار می شود.

فرنشین امور بانوان و خانواده استانداری زنجان خبر داد؛

برگزاری نشست تخصصی کنوانسیون حقوق کودک در زنجان 

 مدیرعامل توزیع بــرق زنجان در این 
نشــت گفت: افزایش مشارکت زنان در عرصه 

کار و فعالیت، زمینه سازتوسعه استان است.
به گزارش زنگان امروز، نشســت هم اندیشی 
بانوان شاغل در این شرکت با حضور علیرضا 
علیزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل توزیع 

برق زنجان برگزار شد.
علیــزاده با ابراز خرســندی از برگزاری چنین 
نشســت هایی، نقطه نظــرات و دیدگاه های 
ارائه شــده در اینگونه نشست ها را راهگشای 
بسیاری از مسائل عنوان نمود و افزود: افزایش 
مشــارکت زنان در عرصه کار و فعالیت، زمینه 

سازتوسعه استان است.
مدیرعامل با اشاره به ضرورت مشارکت زنان 
درسطوح مختلف سازمان اظهارداشت: استفاده 
حداکثري ازپتانســیل بانوان به عنوان قشري با 
علیــزاده بــا دعــوت ازبانوان شــرکت براي سرعت رشد و توسعه شرکت را افزایش دهد.درایــت، دقیق و با تعهد مضاعــف مي تواند 

حضورپررنــگ در عرصه کار و فعالیت جهت 
رفع مشــکالت اظهارداشــت: دقــت نظر و 
حساســیت بانوان درانجــام امورمحوله، عامل 
مهم کمک به برون رفت ازمشکالت سازماني 

است .
وی دربخش دیگري از ســخنان خود با اشاره 
بــه اهمیت نقش ورزش درارتقــاي روحیه و 
توانمندي زنان گفت: شــناخت عوامل ارتقاي 
جســم و روح شروط اساســي و مهم داشتن 
انســان سالم در جامعه و محیط کار است و در 
این میان ورزش یکي ازجمله ارکاني است که 
اگــر در برنامه هاي روزانه قرارگیرد به ارتقاي 

جسمي و روحي بانوان کمک  مي کند.
در ادامــه حاضرین در نشســت با تشــکر از 
اقدامــات و فعالیت های مدیرعامل شــرکت 
توزیع برق زنجان ، پیشنهادات و دیدگاه های 

خود را بیان نمودند

نشست هم اندیشی بانوان با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان

 استاندار زنجان گفت: طبق رصد و ردیابی 
افراد دارای PCR مثبت در اســتان، ۹۰ درصد این 
بیماران بیــش از ۲ کیلومتر از محل قرنطینه خود 
خارج شده و افراد بسیاری را آلوده کردند، بنابراین 

این بیماران باید مشارکت بیشتری داشته باشند.
فتح اله حقیقی در ستاد استانی پیشگیری و مقابله 
با کرونا که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
بــا تاکید بر اینکه مردم نباید به اعداد و رنگ بندی 
کرونا در شهرســتان ها دقت کنند، زیرا همچنان 
مبارزه با کرونا در همه شهرســتان های استان ادامه 
دارد، اظهــار کرد: همه افراد به صورت جدی باید 
اصول اولیه مبارزه با کرونا اعم از استفاده از ماسک، 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت 
کنند، چون کرونا وحشی تر از گذشته شده و جهش 

لوگاریتمی عجیبی پیدا کرده است.
وی با اشاره به ابتالی افرادی در استان های هم جوار 
به ویروس جهش یافته کرونا، افزود: یک سال است 
دنیا با کروناویروس دســت و پنجه نرم می کند و 

هیچ کــس فکر نمی کرد با تکنولوژی و علم امروز 
نتوانیم درمان یک بیماری را پیدا کنیم اما همچنان 
با اقدامات و تالش های فراوان انجام شــده، هنوز 
هم درمان بیماری کووید - ۱۹ پیدا نشده و استان 
زنجان جزو یکی از اســتان های پیشرو در واکسن 
بوده ولی واکسن کووید - ۱۹ تنها پیشگیری است 

نه درمان.
این مسوول از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 
استفاده از ماسک در استان خبر داد و تصریح کرد: 
طبق آمارهای موجود سرپایی ها و بستری های کرونا 
در دو هفته گذشــته به دلیل کاهش ۱۰ درصدی 
اصــول اولیه مبارزه با کرونا افزایش پیدا کرده ولی 
فوت ناشــی از این بیماری همچنان به دلیل اینکه 
فوتی هــا چندین هفته خود را نمایان می کند، آمار 

پایینی دارد.
استاندار زنجان از رصد و ردیابی همه افراد دارای 
PCR مثبت کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: 
حــدود ۹۰ درصد افراد دارای PCR مثبت کرونا در 

استان بیش از ۲ کیلومتر از محل قرنطینه خود دور 
شــده و بســیاری از افراد را آلوده کرده اند، گفتنی 
است این افراد  باید همکاری بیشتری داشته باشند 
و برای حفظ جان خانواده خود در نقاهت گاه های 
استان بمانند و باید به صورت جدی با افراد متخلف 

برخورد قانونی شود.
حقیقی با تاکید بر اینکه افرادی که پیش از یک سال 
ماسک نمی زنند باید شناسایی شده و با آنان برخورد 
قانونی شود، زیرا ســالمتی مردم در گرو رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک است و 
رعایت نکردن این موارد اصال قابل بخشش نیست، 
اظهار کرد: باید پروتکل های بهداشتی برای عروسی 
تهیه شــود و برگزارکنندگان آیین با دادن تعهد به 
بهداشت، با حضور نماینده بهداشت پس از اخذ 
تســت کرونا در صورت مثبت بودن باید آن فرد 

پاسخ گو باشد.
وی بــا تاکید بر لزوم انجام اقــدام قانونی با همه 
مســووالنی که پروتکل های بهداشــتی در حوزه 

آنان رعایت نمی شود اعم از دفاتر پیشخوان دولت 
استان، مســافربری درون شهری و پاساژها، افزود: 
باید پروتکل های بهداشــتی برای عید نوروز اعم 
از خرید اســفندماه، دست فروشان، جشن های ماه 
شعبان و غیره تنظیم شود و ماسک با قیمت ارزان 
۵۰۰۰ ریالی در مناطقی که ضعف رعایت استفاده 

از ماسک است، توزیع شود.
این مسوول با بیان اینکه اگر اصول اولیه مبارزه با 
کرونا در استان رعایت نشود، ویروس جهش یافته 
به اســتان ما نیز ورود می کند و باید توجه ویژه ای 
به شهرستان های ابهر و خرم دره به دلیل وابستگی 
موجود در آنان داشــته باشیم، تصریح کرد: تنظیم 
بازار باید به صورت میدانی توســط مســووالن 
ذی ربط انجام شــود، زیرا بر کنترل بیماری کرونا 
نیز بی تاثیر نیست. استاندار زنجان در رابطه با ورود 
مسافران خارجی به استان زنجان، خاطرنشان کرد: 
اطالعات همه مسافران خارجی باید روزانه توسط 
مسافرخانه ها نیز باید روزانه دریافت شود.علوم پزشــکی قرار داده شده و اطالعات هتل ها و نیروی انتظامی در اختیار اســتانداری و دانشــگاه 

طبق رصد و ردیابی افراد PCR مثبت در استان زنجان؛

۹۰ درصد بیماران سرپایی کرونا شعاع ۲ کیلومتری را آلوده می کنند
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 برخی از مســووالن کانون وکال و برخی 
وکال مدعی هستند که شــرایط کاری وکال بسیار 
نامساعد اســت و برخی از آن ها از فرط بیکاری 
مجبورند مسافرکشی کنند و بعضا امکان پرداخت 

هزینه تمدید پروانه خود را ندارند.
به گزارش فارس، وکالت همیشــه در ذهن بیشتر 
جامعه به عنوان شغلی لوکس و با درآمد باال شناخته 
شده است، کت و شلوارهای اتو کشیده، کیف چرم 
و یک دفتر شیک و گران قیمت المان هایی است که 

با شنیدن نام وکیل به ذهن متبادر می شود.
البته تقاضای بســیار زیاد افراد برای شــرکت در 
آزمون هــای وکالت نیز مویدی بــر این واقعیت 
اســت که در نظر مردم و جوانان، وکالت مسیری 
مطلوب برای داشتن زندگی خوب، مرفه و دارای 
جایگاه اجتماعی باال اســت و بسیاری از مردم نیز 
از تجربیات خود در مواجه با گرانی خدمات وکال 

می گویند و از آن گالیه دارند.
در این میان و در شــرایطی کــه برخی از فعاالن 
اجتماعی و حقوقی در تالش برای رفع انحصار از 
شغل وکالت هستند تا بتوانند با تسهیل اخذ پروانه 
وکالت و افزایش تعداد وکال، وکالت را از شــغلی 
لوکس به شــغلی در دسترس برای همگان تبدیل 
کنند؛ برخی از مسووالن کانون وکال و برخی وکال 
مدعی هستند که شرایط کاری وکال بسیار نامساعد 
اســت و برخی از آن ها از فرط بیکاری مجبورند 
مسافرکشــی کنند و بعضا امکان پرداخت هزینه 
تمدید پروانه خود را ندارند. ادعایی که البته قدمتی 

چند ساله دارد و وکالی بسیاری به آن معتقدند.
رقابت با وکالی قدیمی بــرای وکالی جوان 

ممکن نیست
تقــوی یکی از کارآموزان وکالت که ۴ ماه اســت 
پروانــه خــود را دریافت کــرده در گفت وگو با 
خبرنــگار خبرگزاری فارس با اشــاره به اینکه از 
زمان دریافت پروانه اش تا کنون تنها توانسته است 
وکالت یــک پرونده را به عهده بگیرد، اظهار کرد: 
مردم در دعاوی خود معموال به وکالی قدیمی که 
شناخته شــده اند مراجعه می کنند و وکالی جوان 
و علی الخصوص کارآموزان کارشــان برای اخذ 

پرونده و وکالت بسیار سخت است.
وی در بــاره اینکه چگونه می توانــد خدمات و 
دانشش را به کسانی که به او نیاز دارند عرضه کند،  
گفت: اصوال تبلیغات برای وکال ممنوع است چرا 
که خالف شأن وکال است و من هم در حد چاپ 
یک کارت و ارائه برخی مطالب در فضای مجازی 
کار خودم را تبلیغ کرده ام؛ بیشتر وکال هم اینگونه 
است که برای تبلیغ یک پیج یا کانال می زنند تا با 
گذاشــتن مطالب حقوقی در آن کار خود را نیز به 

نحوی تبلیغ کنند.
این وکیل دادگستری با بیان این که فضای رقابت 
هم اکنون بسیار سخت اســت و عمال رقابت در 
حوزه های خانواده و کیفــری و امالک و امثالهم 
غیر ممکن اســت و تنهــا راه موفقیت به نظر من 
فعالیت در یک حوزه تخصصی است که من هم به 

دنبال همین تخصصی شدن هستم که آن هم البته 
فرایندی طوالنی است.

۱۵ میلیون تومان برای تمدیــد پروانه ام هزینه 
کردم!

فرزانه یکی دیگر از وکالی پایه یک پایه دادگستری 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره 
به دشواری فعالیت در حوزه وکالت اظهار کرد: ما 
هرجا برویم و بگوییم که وکیل هســتیم دید مردم 
به ما این است که این ها بسیار ثروتمند هستند در 

صورتی که اینگونه است.
وی افزود: من کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 
از یک دانشگاه دولتی هستم و از سال ۹۲ نیز پروانه 
وکالت گرفته ام ولی حتی یک پرونده هم نداشته ام 
و همین چند وقت پیش که بعد از سه چهار سال 
خواستم پروانه ام را تمدید کنم مجبور به پرداخت 

۱۵ میلیون تومان شدم!
این وکیل دادگستری با انتقاد به شرایط بیمه وکال 
گفت: ما هر مــاه نزدیک ۹۰۰ هــزار تومان باید 
حق بیمه بدهم، این بیمه اجباری اســت در حالی 
که خدمات درمانی هم برای مــا ندارد و اگر هم 
پرداخت نکنیم یا دیــر پرداخت کنیم، ۲۵ درصد 

جریمه می شویم.
وی درباره وضعیت بیکاری وکال با بیان اینکه منکر 
وجود پرونده های متعدد نیست، اظهار کرد: پرونده 
شــاید زیاد باشــد اما یک عده خاص که روابط 
خاصــی دارند پرونده می گیرند و به وکالی دیگر 

نمی رسد.

وقتی پرونده نیســت برای امرار معاش باید در 
اسنپ کار کنم

فقیــه رمضانی وکیل دیگری اســت که به تازگی 
پروانه خود را دریافت کرده و معتقد است که کار 
برای وکال بسیار کم شده است و کسی که نیاز دارد 
که برای دعوایی وکیل بگیرد می تواند به راحتی حق 
الوکاله ها را مقایسه کند از بین آن ها انتخاب کمترین 

را انتخاب کند.
وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با 
بیان اینکه حمایت از وکالی جوان ضروری است، 
اظهار کرد: یکی از مشکالت بزرگ وکالی تازه کار 
نداشتن دفتر اســت و هم اکنون هم هزینه اجاره 
یک دفتر بسیار زیاد شده است و برای وکال ممکن 
نیست و من بعضا که موکلی دارم نمی دانم کجا باید 
با او قرار بگذارم، چند بار البته در سفره خانه و کافه 
و ماشین با موکلم قرار گذاشتم که خب باعث شد 

موکلم اعتمادش را به من از دست بدهد.
این وکیل دادگستری افزود: من خودم برای پرونده 
گرفتن بســیار تالش می کنم ولی بــا این اوضاع 
مجبورم در اســنپ کار کنم و باالخره باید به یک 

طریقی گذران زندگی کنیم.
در ماه به هر وکیل ۲ پرونده می رسد

ابراهیم کیانی نایب رییس اسکودا در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری فارس با تصدیق مشــکالت 
متعدد وکال برای فعالیت شان اظهار کرد: ما زمانی 
می گفتیم که تعداد پرونده های وکالی دادگستری 
کم است، اما کسی باور نمی کرد اما پس الکترونیکی 

شدن قراردادها، تعداد قراردادهای حق الوکاله وکال 
مشخص شد که بر پایه اطالعات به دست آمده در 
دو سه ماه گذشته تعداد پرونده های ثبت شده بیش 
از ماهانه ۱۸۰ هزار پرونده نیست و ما با عنایت به 
اینکه ۱۰۰ هزار وکیل داریم به هر وکیل بیش از ۲ 

پرونده در ماه نمی رسد.
نایب رییس اتحادیه کانون های وکالی دادگستری 
ایران جذب بی رویه دانشجوی حقوق دانشگاه ها 
و جذب بی رویه وکیل و فشار بر کانون های وکال 
را از عوامل بیکاری وکال دانســت و گفت: هیچ 
مالکی برای پذیرش دانشجوی حقوق وجود ندارد 
و هرکس می توانــد در هر جا که بخواهد حقوق 
بخواند و بعدا که کارشناسی گرفت بنر دست بگیرد 
که من فارغ التحصیل دانشکده حقوق هستم و کشور 
ما انــدازه اتحادیه اروپا فارغ التحصیل حقوق دارد. 
وی افزود: از طرفی هم مشکل ماده ۱۸7 است که بر 
پایه آن امسال مرکز وکالی قوه قضاییه 7 هزار وکیل 
گرفته اســت ولی برای ایجاد بستر کار آن ها کاری 

نکرده است.
کیانی، مشکالت اقتصادی کلی کشور را یکی دیگر 
از عوامل بیکاری وکال دانست و تشریح کرد: وقتی 
که اقتصاد شــکوفا نباشد و شرکت ها و کارخانه ها 
فعال نباشند فرصت های شغلی وکال برای مشاوره 
حقوقــی در این مجموعه ها از بیــن می رود و کار 

سخت می شود.
مؤسسات حقوقی بالی جان وکالی جوان

وی رشــد قارچ گونه موسســات حقوقی را مانع 

دیگری بر سر راه فعالیت وکال دانست و گفت: در 
سال ۱3۹۱ اداره کل ثبت شرکت ها اشتباهی تاریخی 
را انجام داد و گفت برای ثبت مؤسسه حقوقی نیاز به 
پروانه وکالت نیست؛ البته با پیگیری هایی که شد این 
مصوبه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد و رییس 
قوه قضاییه نیز بر مبارزه با فعالیت این موسســات 
غیرقانونی بسیاری تأکید داشته است لکن هم اکنون 
بسیاری از این موسسات هنوز به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
تبلیغ کردن خالف شأن وکالست

نایب رییس اســکودا در باره ممنوعیت تبلیغ برای 
وکال تشــریح کرد: تبلیغ برای وکال ممنوع است و 
این به این خاطر اســت که کانون های وکال معتقد 
هستند که نباید وکالت تبدیل به یک کاال و فعالیت 
اقتصادی شود و نباید قواعد بازار از جمله عرضه و 
تقاضا را بر نهــاد وکالت حاکم کرد؛ چرا که حرفه 
وکالت با احقاق حقوق مردم در ارتباط است و شما 
نمی توانی تبلیغ کنی و اصوال تبلیغات خالف شأن 
وکیل دادگستری است،  آن که تبلیغ می کند بازاری 
است که به دنبال ســود است اما در وکالت وکیل 

دنبال سود نیست.
وی در بــاره راهکارهای موجود بــرای به وجود 
آوردن امکان رقابت و فعالیت برای وکالی جوان، 
گفت: اول اینکه باید بازنشسته ها را از وکالت ممنوع 
کنند، دوم اینکه موسسات حقوقی را تعطیل کنند، 
ســوم اینکه به کانون های وکال فشــار نیاورند که 

جذب بیشتر وکیل کنید.

کیانــی در باره خــال وکالت تخصصــی در نهاد 
وکالت اظهــار کرد: چند ماهی اســت که در این 
باره تالش هایی کرده ایم و کمسیونی تحت عنوان 
کمیسیون تخصصی ایجاد کرده ایم تا زیرساخت ها 
را بــرای وکالــت تخصصی ایجــاد کنیم و قصد 
داریم در آینده برای وکال با توجه به ســوابق آن ها 
و آموزش های تخصصصی گواهی های تخصصی 
صــادر کنیم تا ایــن موضوع برای اولیــن بار در 

کشورمان محقق شود.
مشــکل جذب فله ای دانشجویان حقوق و عدم 

الزام به داشتن وکیل است
دکتــر طاهر حبیب زاده معاون پژوهشــی و هیئت 
علمی دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه 
امام صادق در گفت وگو بــا خبرنگار خبرگزاری 
فارس، برخی نواقص قانونــی از جمله عدم الزام 
به داشــتن وکیل در دعــاوی را از دالیل بیکاری 
وکال دانست و گفت: اگر قوه قضاییه ملزم کند که 
پرونده ها حتما باید با وکیل وارد قوه قضاییه شود آن 
وقــت به جای بیکاری وکال با کمبود وکیل مواجه 

خواهیم بود.
وی با انتقــاد از جذب فله ای دانشــجوی حقوق 
توســط وزارت علوم، اظهار کــرد: ما نباید اینقدر 
فارغ التحصیل حقوق داشــته باشــیم و بسیاری از 
واحدهایی که به اصطالح دارند دانشجوی حقوق 

تربیت می کنند، باید حذف شوند.
حبیب زاده در جواب برخی اظهارات مبنی بر عدم 
وجود فرهنگ وکیل گرفتن در بین مردم، گفت: باید 
توجه داشــت که این عدم فرهنگ در میان مردم، 
علت بیکاری وکال نیست بلکه نبودن فرهنگ خود 
معلول علت هایی اســت و باید پرســید چرا این 
فرهنگ وجود ندارد؟ که به نظر می رسد گران بودن 
خدمات حقوقی که موضوع بسیار واضحی است از 

عوامل مهم این بی فرهنگی است.
کاش وکالت کسب وکار بود

وی افــزود: برخی از وکال گرانفروشــی، داللی و 
کارچاق کنی می کنند که ســبب شده است که بازار 
خدمات حقوقی به هم بخــورد و کاش وکالت را 
کســب وکار کنند تا اقال چارچوبــی برای وکالت 
وجود داشــته باشد و البته خود وکال هم می توانند 
حق الوکاله های منصفانه را مرســوم کنند اما به نظر 
من اینگونه درست نخواهد شد چراکه طمع همواره 
با آدم هاســت. با این همه به نظر می رسد موضوع 
بیــکاری برخی وکال و مشــکالت متعــدد بازار 
حقوقی کشور بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان 
با انحصار در راه حل هایی ماننده عدم جذب وکیل 
یا تعطیلی دانشگاه آن را حل کرد و نیاز به تأمل و 
بحث و نظرات کارشناســی بیشتری در این حوزه 
وجــود دارد، لکن بحران در بازار خدمات حقوقی 
کشــور واقعیتی انکارناپذیر اســت که باید بدون 
سوگیری های جانبدارانه به آن پرداخت تا هم وکال 
بتوانند در حوزه خود به راحتی فعالیت کنند و هم 
مردم بتوانند با بهره گیری از وکالی شایسته دعوای 

خود را ساده تر حل و فصل کنند.

علل بیکاری وکال 
از انحصار وکالی با سابقه تا ممنوعیت تبلیغات

 دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران 
خســارات ناشی از قصور ماموران دولتی به عهده 
آنهاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این 
خسارات را به عهده دستگاه های دولتی گذاشته بود، 

باطل کرد.
به گزارش روابط عمومی دیــوان عدالت اداری، 
به دنبال شــکایت ســازمان بازرسی کل کشور از 
شــورای عالی اداری و درخواســت ابطال بند 3 
ماده ۱3 تصویب نامه شــماره ۱۱۲7۱۲۸۰ مورخه 
۲۸/۱۲/۹۵، هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری 
پس از بررســی موضوع و با این استدالل که اول، 
فصل دهم قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۹۲ 
حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه 
اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه های اجرایی 

به اشخاص ندارد.
دوم، تدوین و تصویب مقرره مورد شــکایت از 

جملــه اختیارات و وظایف شــورای عالی اداری 
که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری 
مصوب سال ۱3۸۶ بدان تصریح شده است، شمرده 

نمی شود.
ســوم، به موجب ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی 
مصوب سال ۱33۹ مقرر شده »کارمندان دولت و 
شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت 
انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی 
به اشــخاص وارد کنند، شــخصاً مسوول جبران 
خسارات وارده است، ولی هرگاه خسارات وارده 
مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل 
ادارات و مؤسســات مزبور باشد در این صورت 
جبران خســارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه 
است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه 
اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع 
اجتماعــی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر 

دیگری شــود دولت مجبور به پرداخت خسارت 
نخواهد بود«. چهــارم، هر چند به موجب بند ۲3 
سیاست های کلی نظام اداری بر جبران خسارت های 
وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا 
تقصیر در تصمیمــات و اقدامات خالف قانون و 
مقررات در نظام اداری تاکید شده است لیکن این 
سیاست به معنای نفی جبران خسارت های ناشی از 
فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی نیست.
در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک 
دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان 
دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، 
پرداخت خســارات وارده بر اشخاص حقیقی یا 
حقوقی را به طور مطلق متوجه دســتگاه اجرایی 
کرده اســت و حاکی از اطالق آن حتی در جبران 
هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مباالتی 

و بی احتیاطی کارمندان اســت، همچنین از جمله 
اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ 
قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین 
اطالق آن به جهــت مغایرت با قانون و همچنین 
خــروج از اختیارات قابل ابطال تشــخیص داده 

می شود.
در متن مقرره مورد شــکایت آمده است: »مطابق 
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
تحت عنوان تقصیرهای مقامات و مأموران دولتی، 
دستگاه های اجرایی مســوول جبران آن دسته از 
خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان 
و کارکنان آن ها در نتیجه بی احتیاطی، بی مباالتی یا 
عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در 
حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد 
یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و 

وسایل به اشخاص وارد می شود«.

دیوان عدالت اداری:

خسارات ناشی از قصور ماموران دولتی به عهده خود آنهاست

پرهیز از انجام معامالت با دست نوشته یا قولنامه عادی
اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند؛ بنابراین برای انجام معامالت و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطاپذیرند. با توجه 
به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. الزم است افراد از دست 

نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر شاهد بگیرند.
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استاندار زنجان:
نباید در سایه انتخابات 

به موضوع کرونا 
بی تفاوت شویم

  اســتاندار زنجــان تاکید کرد: در 
ســایه انتخابات نباید بــه موضوع کرونا 
بی تفاوت شویم و این موضوع باید مورد 

توجه همه مسووالن قرار گیرد.
فتح اله حقیقی ظهر دیروز )۲۶ بهمن ماه( 
در نشست ســتاد انتخابات استان که در 
محل اســتانداری زنجان برگزار شــد، با 
بیان اینکه انتخابات پیش  رو بســیار حائز 
اهمیت اســت، اظهار کــرد: این موضوع 
نباید باعث شــود نسبت به وظایف خود 
در قبــال پیشــگیری از بیمــاری کرونا 
بی تفاوت باشــیم و مسووالن باید به این 

موضوع توجه الزم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: در ابتدا باید آسیب هایی 
که در ادوار مختلف انتخابات در اســتان 
وجود داشت را شناخته و با برنامه ریزی 
کاری کنیم که این ایرادات برطرف شود. 
در همه شــهرها و بخش ها، مســووالن 
انتخابات  آســیب های  هســتند  موظف 
انتخابات شــوراهای شــهری و  به ویژه 
روســتایی را برآورد کنند و موارد تا ۱۰ 
روز آینده به  صورت تفکیک شده باید در 

اختیار مسووالن استان قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با 
اشــاره به اینکه در انتخابات پارســال با 
توجــه به اینکه از قبــل برنامه ریزی های 
الزم انجــام شــده بــود و می دانســتیم 
مشــکالت در چــه حوزه هایی اســت، 
گفت: به همین دلیل شــاهد بودیم سال 
قبل در ســایه تعامل، انتخابات سالم و به 
دور از حاشــیه برگزار کردیم و کسی نیز 
شکایتی در این رابطه نداشت و این روند 
در انتخابات پیش رو نیز باید ادامه داشته 

باشد.
حقیقی به ضرورت هماهنگی مســووالن 
محلی با مســووالن استانی در حوزه های 
مختلف نیز اشــاره کرد و یادآورشد: در 
ادوار گذشــته در مناطق، مسووالن اقدام 
به خرید اقالم مورد نیاز می کردند که این 
مدل قابل قبول نیســت و اعالم می کنیم 
همه نیازها باید در ابتدا به اســتان برای 
خرید اعالم شــود و بعد خریداری قطعًا 
ملزومات در اختیــار مناطق قرار خواهد 
گرفــت. همچنین در حوزه نقلیه نیز باید 
تالش کرد بر پایــه نیازها خودرو تامین 
شود و همچون ســنوات گذشته در هر 

شعبه چندین خودرو در اختیار نباشد.
این مســوول همچنین تهیه اپلیکیشــنی 
برای ثبت نام همه مســووالن به تفکیک 
انتخابــات را ضروری  برای برگــزاری 
دانســت و افزود: باید سامانه ای طراحی 
شــود تا اعضای ســتاد انتخابات در آن 
ســامانه ثبت نام کنند و معلوم شــود چه 
کسانی در ستادها فعال هستند. همچنین 
استفاده از دانش مشــاور حقوقی بسیار 

حائز اهمیت است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان نیز 
در این نشســت با بیان اینکه باید نگاه به 
گذشته داشته، انتخابات را واکاوی کرده 
و آسیب ها را احصا کنیم تا در انتخابات 
پیــش رو بهترین اقدامات را انجام دهیم، 
گفت: انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط کرونایی 
برگزار خواهد شد و برآورد در باره تعداد 

شعب احصا شده است.
خدابخــش مرادی نافچی تصریح کرد: بر 
پایه برنامه ریزی های به  عمل آمده، ثبت نام 
برای حضور در انتخابات شوراهای شهر 
از طریــق اپلیکیشــن انجام می شــود و 
متقاضیان صرفــًا برای تحویل مدارک به 

فرمانداری ها مراجعه خواهند کرد.
این مســوول در ادامه با اشــاره به اینکه 
از ۱۸ اسفند دســتور شروع انتخابات از 
سوی وزارت کشــور اعالم خواهد شد، 
گفت: از تاریخ ۱۹ اســفند تــا ۲3  این 
ماه شــاهد تشــکیل هیئت های اجرایی 
انتخابات شهر خواهیم بود و از ۲۰ تا ۲۶ 
اسفند ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای 
شهر آغاز می شود. از ۱۶ تا ۲۲ فروردین 
سال ۱۴۰۰ نیز ثبت نام داوطلبان انتخابات 
شوراهای روستا انجام خواهد شد. در ۲۱ 
اردیبهشــت تا ۲3 تشکیل هیئت اجرایی 
ریاست جمهوری و ۲۲ تا ۲۵ نیز ثبت نام 
داوطلبان ریاســت جمهوری را در کشور 

خواهیم داشت.

خبــر

 نماینــده مردم زنجان در مجلس خبرگان 
با انتقاد از سخنان نسنجیده آذری جهرمی  گفت: 
وزیر ارتباطات به جای سخنان سراسر اشتباه خود 
باید پاسخگوی اقداماتی که سبب نفوذ فرهنگی 

باشد.
به گزارش زنگان امروز، محمد حاج ابوالقاســم 
دوالبی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در  زنجان، 
با اشــاره به اظهارات اخیر وزیــر ارتباطات در 
شورای اداری استان زنجان اظهار داشت: وزارت 
ارتباطات در طول ســال های گذشــته به جای 
حرکت در جهت اســتحکام پایه های شبکه ملی 
اطالعات، بستر را برای شبکه های مجازی غربی 
و شــرقی آماده کرده است که شوربختانه این امر 

ضربه های مهلکی را به کشور وارد آورده است.
وی با بیان  اینکه نظام، وظیفه راه اندازی شــبکه 
ملــی اطالعات را کــه اصلی تریــن عامل برای 
اســتقالل فرهنگی کشور به شــمار می رود بر 
عهده وزرات اطالعات قرار داده اســت، افزود: 
تلگرام یک پیام رسان روسی است اما شوربختانه 

توسط وزارت ارتباطات حمایت جدی شد و این 
موضوع همراه با حمایت از اینستاگرام بود.

نماینده مردم اســتان زنجان در مجلس خبرگان 
رهبری با تاکید بر اینکه ضربه مهلک به استقالل 
فرهنگی کشور توســط وزارت ارتباطات در این 
دوره دولــت و وزارت آذری جهرمی زده شــده 
اســت، گفت: وزیر ارتباطات با همراهی عده ای 
که همســو با وی بودند در نهایت بی تدبیری و 
ســوءمدیریت، زمینه نفوذ فرهنگی دشــمن در 

کشور را سبب شدند.
وی با بیان اینکه شخصی چون وزیر ارتباطات که 
سبب ایجاد ضربه های بزرگ فرهنگی در کشور 
شده است ســخن از عدم اعتماد به کاخ سفید و 
کاخ کرملین را به زبان آورده است، تصریح کرد: 
آذری جهرمی به جای ســخنان سراسر اشتباه و 
نسنجیده خود باید پاسخگوی اقدامات خود که 

سبب نفوذ فرهنگی دشمن شده است، باشد.
حجت االســالم دوالبی با اشاره به اینکه شعار نه 
شــرقی نه غربی مربوط به غرب ایدئولوژیکی و 

شرق ایدئولوژیکی است، عنوان کرد: کشور ما نه  
با شرق و نه با غرب وابستگی ایدئولوژیکی ندارد 

و نخواهد داشت.
وی با انتقاد از ســکوت مسووالن استانی بعد از 
ســخنان آذری جهرمی در نشست شورای اداری 
استان گفت: چرا مسووالنی که در نشست حضور 

داشتند به مطالب این وزیر اعتراض نکردند؟
نماینده مردم اســتان زنجان در مجلس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه ارسال پیام توسط مقام معظم 
رهبری به برخی از کشــورها حاوی این بود که 
کشور هایی که می توانند در کنار ایران قرار بگیرند 
و در مواجهه با اســتکبار جهانی و همسو با هم 
حرکت کنند، گفت: این امر بدان معنا نیست که ما 

وابستگی به کاخ کرملین داشته باشیم.

 تشــکیل پرونده قضایی برای  رییس کل 
دادگســتری اســتان زنجــان گفــت: در پــی 
صحبت های نادرست و خالف سیاست های نظام 
آذری جهرمی پرونده قضائی در دادسرای زنجان 

علیه وی تشکیل شد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم اسماعیل 
صادقــی نیارکی دیــروز در جمــع خبرنگاران 
در واکنش بــه اظهــارات آذری جهرمی اظهار 
داشت: هفته گذشــته وزیر ارتباطات در زنجان 
صحبت های نادرست و خالف سیاست های نظام  
ایراد نمود، بر همین اســاس بالفاصله مستندات 
جمع آوری  و با فوریت علیه این مسوول پرونده 

قضائی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه همه مســووالن باید در مســیر 

و خط  انقالب  قرار بگیرند و کســی نمی  تواند 
بــا صحبت های خــود انقالب و نظــام را زیر 
ســوال ببرد، افزود: جای تاســف دارد یکی از 
مسووالن کشوری حرف های نادرست و خالف 

سیاست های نظام  بیان کنند.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان اظهار کرد: 
انقالب ما مردمی، اســالمی و بــر پایه ارزش ها 
و باورهای دینی مردم بوده اســت، در ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی وظیفــه همه تحکیم 
پایه های نظــام و انقالب اســت و همه ما باید 
در ایــن راه  تالش کنیم نه اینکه با صحبت های 
نسنجیده ارزش های نظام  و انقالب را زیر سوال 
ببریم. با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات این 
گونه مقامات در صالحیت دادسرای تهران است 

به همین منظــور پرونده به مرجع مذکور جهت 
رسیدگی ارسال شد.

 نماینده مــردم ابهر، خرمدره 
و ســلطانیه در مجلس گفت: طرح 
ســئوال از آذری جهرمی تا دو روز 
آینده تقدیم هیئت رییســه مجلس 

می شود.
به گزارش زنگان امروز حجت االسالم 
حســن شــجاعی در گفت و گو با 
خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به 
اینکه در سال های گذشته با حضور 
رییس جمهور در استان زنجان اتفاقی 
رخ داد و آن اتفــاق تحریف مکتب 
سید الشهدا)ع( توسط حسن روحانی 
بود، اظهار داشــت: شوربختانه وی 
منطقه بدی را برای اعالم این موضع 
و تحریف مکتب عاشــورا انتخاب 
کردند و آن اســتان زنجان، پایتخت 

شور و شعور حسینی بود.
وی افزود: رییس جمهور در اســتان 
زنجان حاضر شدند و شوربختانه از 
قیام حضرت ابا عبداله)ع( درس قعود 

و مذاکره گرفتند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با 
بیان اینکه این موضع تحریف مکتب سید الشهدا)ع( 
اســت، گفت: در همان موقع شایسته بود که ما در 
تصحیح این موضع غلط و تحریف مکتب عاشورا 
قاطعانــه از وی مطالبه می کردیم تا موضع خود را 

اصالح کنند.
وی با بیان اینکه بعد ها رهبر معظم انقالب در این 
مــورد موضع گرفتند و این مســئله را نقد کردند، 
تصریح کرد: ایشــان این مســئله را نقد کردند که 
نباید از مکتب سید الشهدا)ع( درس قعود و مذاکره 

گرفت.

شجاعی با بیان اینکه شــوربختانه وزیر ارتباطات 
در استان زنجان که پایتخت شور و شعور حسینی 
است، موضع دیگری گرفتند و به تحریف مکتب 
امام)ره( دســت زدنــد، عنوان کرد: امــام)ره( که 
بنیانگذار انقالب بود شعار نه شرقی و نه غربی سر 
دادند و همه می دانند که مقصود از شــرق و غرب، 
لیبرالیسم و کمونیسم بود. نفی مکتب های بشری و 

اعتقاد به مکتب الهی است.
وی گفت: وزیر ارتباطات شــوربختانه در اســتان 
زنجان دقیقــا در روزی که پیام مقام معظم رهبری 
توسط ریاست مجلس به روسیه ارسال شد، موضع 

 »امام راحل و تمام کسانی که پیرو 
ایشان بودند، دهه فجر آفریدند و انقالب را 
به ثمر رساندند، عالوه بر اینکه نگاهشان 
بر این بود که تکیه ما نباید به کاخ ســفید 
باشد، عالوه برآن تاکید داشتند که نباید بر 
کرملین هم تکیه کرد؛ نگاه امام راحل این 

بود که تکیه ما باید به مردم باشد چرا که 
پشتوانه ما مردم هستند.

وزیر ارتباطــات در زنجان ادامه داد: امام 
راحل به کاخ ها توجه نداشت و سفارش 
می کرد که توجه ما به کوخ ها باشد، نگاه 
امام راحل این بود که عدالت را به معنای 

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان:

سخنان وزیر ارتباطات
نفوذ فرهنگی است

رییس کل دادگستری زنجان:

 پرونده  آذری جهرمی 
به دادسرای تهران ارسال شد

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس :

وزیر ارتباطات باید عذرخواهی کند

محمد جواد آذری جهرمی:

امام به کاخ ها توجه نداشت، دنبال کوخ ها بود

اظهارات وزیر جوان در زنجان جنجالی شد

»کاخ سفید« یا »کاخ کرملین« ؛ مسئله این است
 نامه سرگشاده ۱۰۰ تشکل مردم نهاد استان؛ اجازه ندهید زنجان جوالنگاه تحریفگران شود

 ۱۰۰ مجموعه مردم نهاد اســتان زنجان 
در واکنش به اظهــارات آذری جهرمی وزیر 
نامه  ارتباطات به مســووالن تراز اول استان 

نوشتند.
به گزارش زنگان امروز به نقل از خبرگزاری 
تســنیم از  زنجــان ، ۱۰۰ مجموعه مردم نهاد 
انقالبی در واکنش به اظهارات آذری جهرمی 
در ۲۰ بهمن در شــورای اداری اســتان به 
نامه سرگشاده ای  مســووالن اســتان زنجان 

تنظیم کردند.

مسووالن محترم طراز اول استان زنجان
سالم علیکم

با گرامیداشت چهل و دومین سالروز پیروزی 
پیش وزیر  اسالمی، چندی  انقالب شکوهمند 
ارتباطــات و فناوری اطالعــات آقای آذری 
جهرمی، در زنجان، پایتخت شــور و شعور 
حسینی و در حضور شــما مسووالن استان، 
حضور یافته و نطقی کنایه آمیز بر زبان جاری 

ساخت. 
وی در ســخنانی عجیــب و بــی ارتباط با 
مســوولیتش، خود را در قــواره یک مدرس 
اخالق و سیاســت دیده و گفت: »درس امام 
این بود که همانگونه که به کاخ سفید اعتمادی 
نیست، امید بستن به »کاخ کرملین« هم راهبرد 

درستی نیست.« 
اگرچه ناتوانی وی از فهم دو عبارت شــرق 
ایدئولوژیکی و شرق جغرافیایی را می توان به 
حساب ناآشنایی با مکتب امام راحل گذاشت؛ 
اما بی شک چنین تفسیری از امام عظیم الشان، 

تحریفی آشــکار و ظلم بزرگــی بر آن مراد 
سفرکرده حکیم است.

 نکته دردآورتر اینکــه این تحریف دقیقا در 
روز ارســال پیام رهبر فرزانه و عالم انقالب 
به رییس جمهور روســیه انجام می شود و این 
تقارن نامبــارک را نمی توان صرفا یک اتفاق 

دانست.
در این میان ســکوت جنابان عالی به عنوان 
مســووالن تراز اول استان در قبال این اهانت 

آشکار، بسیار عجیب و غیرقابل قبول است.
چگونه ممکن اســت فردی )ولو اگر مسوول 
تراز اول دولتی باشد( آشکارا در حضور شما 
خــط امام را تحریف کرده و به نایب برحقش 
کنایــه بزند و از هیچ مســوول حاضر در آن 

نشست صدایی بلند نشود؟
انتظار بود تا در لحظه جواب این تحریف خط 
امام و کنایه به رهبر معظم انقالب داده می شد 
تا وی بداند، زنجان محل مناسبی برای چنین 
رفتارهای نابهنجار نیســت؛ ولی افسوس که 
جنابان عالی مصلحت های خودســاخته را بر 
همه چیــز حتی امام و رهبری ترجیح دادید و 

سکوت کردید.
اگــر آن زمان کــه جناب آقــای روحانی 
رییس جمهور، کربــال را درس مذاکره خواند 
و مکتــب سیدالشــهدا )ع( را تحریف کرد، 
موضعی درخور و قاطع از مســووالن استان 
زنجان می دید، هرگز زنجان جوالنگاه تحریف 

کنندگان نمی شد. 
علی ای حال انتظار داریم در اســرع وقت دو 
جســارت صورت گرفته توسط آقای آذری 

جهرمی را محکوم و شکوائیه جوانان و مردم 
انقالبی استان را به گوش مقامات عالی کشور 
برســانید و از حیثیت انقالبی و والیی استان 

دفاع کنید.
اَلُم َعَلی َمِن اتَّبََع الُْهَدی َوالسَّ

حوزه های علمیه استان زنجان 
بسیج طالب حوزه های علمیه استان زنجان 

هیئت ثاراله رهروان امام و شهدا زنجان
هیات مکتب الزهرا زنجان 

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه 
های استان زنجان 

هیئت داعیان کمیل زنجان
هیئت نورالزهرا زنجان

بسیج اساتید دانشگاه زنجان 
بسیج اساتید دانشگاه آزاد زنجان 

 هیئت مکتب الرضا زنجان
 هیئت کهف الحسن زنجان
 هیئت عاشورائیان زنجان 

هیئت النبی زنجان
کانون فرهنگی هنری طاها مسجد امام صادق 

زنجان
کانون فرهنگی هنری الهادی مســجد الهادی 

زنجان 
قرارگاه شهید احمدی روشن استان زنجان 
قرارگاه شهید هادی طارمی استان زنجان 

کانون سبحان مسجد النبی زنجان
هیات سائلین امام حسن مجتبی)ع(

موسسه فرهنگی رایحه ظهور زنجان
انجمن مبلغین بصائر زنجان
موسسه فرهنگی ثائر زنجان
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 دبیر جامعه روحانیت مبارز استان زنجان:
اظهارات آذری جهرمی را 

محکوم می کنیم
  دبیر جامعه روحانیت مبارز اســتان 
زنجان با اشــاره بــه اظهــارات اخیر وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات در ســفر به 
زنجان گفــت: اظهــارات آذری جهرمی را 

محکوم می کنیم.
در  بیگ محمــدی  مهدی  حجت االســالم 
گفت وگو با خبرنگار موج رسا، اظهار داشت: 
نظام جمهوری اســالمی ایــران به رهبری 
حضرت امام خمینــی)ره( از آغاز انقالب، 
مبتنی بر »نه شــرقی و نــه غربی« بود و این 

حرکت را امام)ره( به ما آموخت.
وی با بیان اینکه بر همین اساس، مورد مخالفت 
هر ۲ ابرقدرت قرار گرفتیم، خاطرنشان کرد: 
امام)ره( با وجود این وضعیت، نامه تاریخی را 
به گورباچف )رهبر شوروی سابق( نوشتند 
که اثر بســیار ملموسی را در سیاست دنیا و 
منطقه گذاشــت و مردم این تاثیر شگرف را 

به عیان دیدند.
حجت االسالم بیگ محمدی با بیان اینکه امروز 
بعد از گذشت حدود نیم قرن از نامه تاریخی 
امام)ره(، مردم و سیاستمداران دنیا این حرکت 
امام)ره( را تحســین می کنند، افزود: امروزه 
سیاست نظام ما بر همان اساس بوده و مبتنی 
بر مدار نه شرقی و نه غربی، حرکت می کنیم.

دبیر جامعه روحانیت مبارز اســتان زنجان 
گفت: مشــکلی که وجود دارد این است که 
اکثر دولتمردان اجرایی ما همیشــه به طرف 
غرب، تمایل داشته و دارند و خیال می کنند 
که نظام اسالمی همان مکتب نظام شاهنشاهی 

را باید ادامه دهد.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی 
در این وضعیت، نامه ای را مدتی قبل به رهبر 
چین نوشتند که اثرات مطلوبی گذاشت و به 
تازگی هم نامه ای به پوتین )رییس جمهوری 

روسیه( نوشتند.
حجت االسالم بیگ محمدی با بیان اینکه هنوز 
اصل محتوا و پیام رهبر انقالب به بیرون نیامده 
اســت، خاطرنشان کرد بعضی از افراد خیال 
می کنند که ما به نظام شرق پیوسته ایم در حالی 
که اینطور نیســت و نظام جمهوری اسالمی 
همان »نه شــرقی نه غربی« بــوده و تفاوتی 

نکرده است.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در سفر به زنجان گفت: 
برخی ها مثل وزیر ارتباطات هر چند با سابقه 
مذهبی و از خانــواده مذهبی بیرون آمده اما 
ارتباطش با لیبرال های محافظه کار در بدنه نظام 

سبب چنین اظهاراتی شد.
وی با تاکید بر اینکه در طول این ۴۲ ســال 
هرگز به غرب، تکیه نکرده  ایم، خاطرنشــان 
کرد: غربی ها همواره به ما خیانت کرده اند که 

آنچنان خیانتی از شرقی ها ندیده ایم.
وی با بیان اینکه تمایل ما به ارتباط با شــرق 
و آســیا به معنای وابستگی نیســت، افزود: 
اظهارات وزر ارتباطات یقیناً از دید ما محکوم 
اســت. دبیر جامعه روحانیت مبارز اســتان 
زنجان با بیان اینکه سیاست کالن ما را رهبر 
معظم انقالب، ترسیم می کنند، گفت: گفتار و 
رفتار ایشان به اعتراف تمام دوست و دشمن، 

بسیار حساب شده و اثرگذار است.
وی اظهار داشــت: افرادی که تفکر لیبرالی 
داشته و محافظه کار هستند به این مسائل و 
اظهارات سخیف وزیر ارتباطات که قطعاً زیر 
سوال بردن نامه رهبر انقالب است، اعتراض 
نمی کنند و محافظه کاری خود را همچنان ادامه 
می دهند اما غافل از آن که مردم ما می فهمند 
و می دانند که این محافظه کاری ها بی اعتمادی 
به اعتقادات و سیاســت های رهبر انقالب را 
نشان می هد. حجت االسالم بیگ محمدی با 
بیان اینکه امیدواریم بعضی از مسووالن ما به 
خود آمده و نه در قول بلکه در عمل، وفادار 
و مطیع رهبر انقالب باشند، ابراز کرد: چنین 
رهبری، کم پیدا می شــود که اینگونه بتواند 
کشتی طوفان زده را در تمام مراحل به سوی 

آزادی هدایت کند.
دبیر جامعه روحانیت مبارز اســتان زنجان 
گفت: غربی هــا و طرفداران داخلی آن ها که 
شوربختانه تعدادشان در بدنه دولت نیز کم 
نیست در ۴۰ سال گذشته با تکیه بر غربی ها 
چه کاری توانسته اند به نفع نظام ما انجام دهند 

که از شرقی ها می ترسند؟
وی تصریح کرد: نوشتن نامه به روسیه توسط 
جمهوری اسالمی ایران نه بر پایه وابستگی 
بلکه بر پایه یک ســری تعامالت سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی بوده و ربطی به نه شرقی 
و نه غربی بودن ندارد و وزیر ارتباطات در این 

زمینه اشتباه کرده است.
حجت االســالم بیگ محمدی با بیان اینکه 
ما همچنان طرفدار کوخ نشــینان هستیم نه 
کاخ نشینان، گفت: ما طرفدار دنیای مستضعفی 
هستیم که خون شان مثل زالو مکیده می شود 
و هم از بیرون می خورنــد و هم از درون و 
به عبارت دیگر هم دشــمن و هم به ظاهر 

دوستان ما می زنند.
وی بــا تاکید بر اینکه حرکــت آقای آذری 
جهرمی را نمی پسندیم، تصریح کرد: ایشان 
در این راستا فریب خورده کهنه کاران طرفدار 
غربی است که بیشــتر محافظه کار در بدنه 

دولت است.

خبر

گرفت که این موضع در زاویه با موضع رهبر معظم 
قرار داشت چراکه سیاســت نظام ما نگاه به شرق 
است اما نه شرق ایدئولوژیک بلکه شرق جغرافیایی 
و سال های سال است که این سیاست توسط رهبر 
انقالب و دستگاه های اجرایی دنبال می شود. اینکه در 
یکی از روز هایی که اوج تحقق این سیاست هست 
وزیر ارتباطات در استان زنجان چنین موضعی بگیرد 

این قابل پذیرش نیست
نماینده مردم ابهر، خرمدره و ســلطانیه در مجلس 
با بیان اینکه ایــن موضع وزیر ارتباطات پذیرفتنی 
نیست، تصریح کرد: از فرصت استفاده می کنم و به 

وزیر ارتباطات می گویم که این موضع 
خودشان را باید اصالح کنند و از مردم 
ایران اسالمی و مردم غیور استان زنجان 
در مقابل این اظهــار نظر خود که در 
مقابل سیاست رهبری نظام قرار داشت، 

عذرخواهی کند.
وی تاکیــد کرد: اگر وزیــر ارتباطات 
عذرخواهی نکند حتما وی را به مجلس 
خواهیم کشاند، پرســش از ایشان در 
دستور کار قرار دارد و باید پاسخگوی 
چرایــی این مســئله در چنین روزی 
با این موضع باشــند. طرح پرسش از 
آذری جهرمی تا دو روز آینده در اختیار 

هیئت رییسه مجلس قرار می گیرد.
شــجاعی گفــت: اوال ایشــان وزیر 
ارتباطات هستند به چه دلیلی در حوزه 
سیاســت خارجه اظهار نظر کردند؟ 
دوم باید پاسخگو باشند که چرا اظهار 
نظرشون در حوزه سیاست خارجه در 
روزی که رهبر معظــم انقالب پیامی 
به روسیه ارسال کرده اند همزمان شده 
است که در تقابل با پیام رهبر قرار دارد باید پاسخ 
دهند که چرا چنین اظهار نظری داشتند؟ سوم باید 
پاسخگو باشند که چرا برای ابراز چنین نظری استان 
زنجان که پایتخت شــور و شعور حسینی است را 

انتخاب کرده اند؟
وی در پایــان با بیــان اینکه اگــر آذری جهرمی 
عذرخواهی نکند حتما وی را به مجلس خواهیم 
کشاند گفت: وی باید پاسخگوی پرسش ها باشد تا 
دیگر هیچ شخص و تحریفگری در پایتخت شور 
و شعور حســینی، مکتب سید الشهدا)ع( و مکتب 

امام)ره( را تحریف نکند.

کامل کلمه پیاده کنیم.
آذری جهرمی خاطرنشــان کرد: کشــور 
نیازمند توسعه است، ولی اگر نتیجه توسعه 
این باشد که کاخ ها از جاهایی بیرون بزند 
و کوخ هایی وجود داشــته باشد، ارزش 
ندارد، چرا که نتیجه توجه و سربرآوردن 

کاخ ها، وابســتگی به کاخ ها است، حاال 
چه بخواهد این کاخ، کاخ سفید باشد، چه 

کرملین.
 نظام اســالمی در ۴۲ ســال بعد از امام 
راحل و رهبری رهبر معظم انقالب، همین 

رویکرد را دارد.«

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس :

وزیر ارتباطات باید عذرخواهی کند

محمد جواد آذری جهرمی:

امام به کاخ ها توجه نداشت، دنبال کوخ ها بود

اظهارات وزیر جوان در زنجان جنجالی شد

»کاخ سفید« یا »کاخ کرملین« ؛ مسئله این است
 نامه سرگشاده ۱۰۰ تشکل مردم نهاد استان؛ اجازه ندهید زنجان جوالنگاه تحریفگران شود

موسسه فرهنگی تبلیغی پرسمان زنجان
موسسه فرهنگی حکمت مطهر زنجان

گروه جهادی نسل سلمان
قرارگاه تحول اجتماعی زنجان

گروه جهادی شهیدان خالقی
گروه رسانه ای ۲8مدیا زنجان

هیئت حضرت ابوالفضل والفجر۴
مرکز تخصصی خانواده زنجان

بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان

کانون بصیرت دانشگاه زنجان
 کانون روشنا دانشگاه زنجان
 کانون طوبی دانشگاه زنجان 

کانون ثقلین دانشگاه زنجان
 کانون تسنیم دانشگاه زنجان

 کانون انتظار مهدویت دانشگاه زنجان 
هیئت مکتب الزهرا دانشگاه زنجان

گروه جهادی شــهید حســن باقری دانشگاه 
زنجان

تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
زنجان

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
تشکل دانشجویی سرو دانشگاه آزاد زنجان

گروه جهادی شــهدای اربعه دانشــگاه آزاد، 
زنجان

گروه جهادی اطهر ادوار دانشگاه آزاد زنجان
کانون پویان دانشگاه آزاد زنجان

کانون عقل سرخ و آیین بالندگی دانشگاه آزاد 
زنجان 

کانون اندیشه نوین دانشگاه آزاد زنجان

کانون عطر عفاف دانشگاه آزاد زنجان
تشکل دختران نرجس دانشگاه آزاد زنجان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
گروه جهــادی پرواز خاکی دانشــگاه علوم 

پزشکی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان

گروه جهادی شــهید همت دانشگاه پیام نور 
زنجان

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه الغدیر زنجان

دانشگاه  هادی  ابراهیم  شــهید  جهادی  گروه 
الغدیر زنجان

بسیج دانشجویی دانشگاه صوفی زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه روزبه زنجان
هیات علمدار کربال شهرستان خدابنده
هیئت قرآنی والیت شهرستان خدابنده 

مؤسسه فرهنگی مذهبی ریحانه النبی قیدار 
هیئت مذهبی بیّنه شهر قیدار

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قیدار
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قیدار

حوزه علمیه شهر سجاس
 هیئت های مذهبی شهر سجاس

مجموعه قرآنی آل یاسین سجاس
مهدیه ابهر

مرکز فرهنگی هنری افق نو ابهر
مهدیه قرآن ابهر

مرکز نیکوکاری حضرت امیرالمومنین ابهر
مرکز نیکوکاری امام هادی ابهر

هیئت لثارات الحسین ابهر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ابهر

 بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ابهر
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور خرمدره 

گروه جهادی شهید صیادشیرازی دانشگاه کار 
خرمدره

بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربری مینو 
بسیج دانشجویی دانشگاه دانشگاه آزاد هیدج

بســیج دانشجویی دانشــگاه علمی کاربردی 
صایین قلعه

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور صائین قلعه
موسسه قرآنی ضحی شهرستان خرمدره

 مرکزنیکوکاری کریمه اهل بیت شهرســتان 
خرمدره

هیــات مذهبی مکتب الزهرا)س( شهرســتان 
خرمدره

بسیج دانشجویی دانشگاه کار خرمدره
کانون مداحان شهرستان طارم 
هیئت فاطمیون شهرستان طارم 

هیئت حضرت ابوالفضل شهرستان طارم
هیئت انصارالمهدی سلطانیه

خیریه قدیم االحسان سلطانیه
مجموعه گروه های جهادی شهرستان سلطانیه

خانواده های شهدا و ایثارگران سلطانیه
پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت سلطانیه

انجمن مداحان و قاریان قرآن سلطانیه
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور سلطانیه

واحد ماهنشــان قرارگاه شهید احمدی روشن 
استان زنجان

هیئت منتظران حضرت مهدی)عج(  انگوران
هیئت ثاراله دندی 

هیئت چهارده معصوم انگوران

 نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس 
در واکنش به اظهارات آذری جهرمی اعالم کردند: 
وزیر جوان باید ابتدا مطالعه کند، یاد بگیرد و سپس 

سخنرانی کند.
 به گــزارش زنگان امروز، مصطفــی طاهری در 
واکنش به اظهارات آذری جهرمی به خبرنگار تسنیم 
گفت: در باره این مسئله باید چندین نکته ذکر شود 
نخست اینکه راه نجات کشــور در بحث اقتصاد 
مقاومتی، درون زایی و برون گرایی است به عبارت 
دیگر باید یک جوشش درونی وجود داشته باشد و 
بر روی تمام داشته ها برنامه ریزی شود و در نهایت 
روی آن سرمایه گذاری شود که این مسئله مغفول 

مانده است.
وی افزود: نکته دوم بحث برون گرایی اســت چرا 
که ظرفیت های فوق العــاده ای وجود دارد که هیچ 
کشور مشابه با ایران از آن بهره مند نیست، علی رغم 
تحریم های شــدید اما دوســتانی در کشور ها و 
ملت های دیگر داریم که حاضر هستند سختی را 
تحمل کنند اما کشــور ما وارد سختی نشود و این 
ظرفیت استثنایی است و این موضوع گاها به وضوح 

مشخص شده و باید از این ظرفیت استفاده شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 
ما در این دنیا با جریان غربگرایی مواجه هستیم که 
به هر قیمتی می خواهد جمهوری اسالمی را به زمین 
بزند و انقالب اسالمی را با تحریم، جنگ و هر اهرم 
فشار دیگر ناکارآمد نشان دهد، گفت:  در راس این 
امور کشور های آمریکا، اسرائیل، برخی کشور های 

اروپایی و تعدادی از کشور های ضعیف منطقه قرار 
دارند. بسیاری از کشور ها وجود دارند که مستقل تر 

بوده و توجهی به کشور های مذکور ندارند.
وی بیان کرد: نگاه به شــرق یک استراتژی جدی 
هست نسبت به ما، در اوضاع تحریم برخی کشور ها 
جرات همراهی ایران را ندارند اما برخی از کشورها 
از جمله چین و روســیه حاضر هستند علی رغم 
تحریم با جمهوری اســالمی مراودات اقتصادی 
داشــته باشد. ما در شرایط تحریم، دشمن مشترک 
و منافع مشــترک داریم و در این بین در یک مثال 
آمریکا در حال تحریم اقتصــادی ایران و در کنار 
آن تحریم اقتصادی چین است، یا در حال تحریم 

رسانه ای و فضای مجازی روسیه است.
طاهــری با تاکید بر اینکه اگر مــا در مقابل دالر و 
امپراتوری آمریکا بایستیم و آن را از تک قطبی بودن 
خارج کرده و چند قطبی نماییم، یکی از آن ها قطعا 
جمهوری اسالمی خواهد بود و اگر ایران مراودات 
خود را با ارز های کشور های همسو انجام دهد ابهت 
آمریکا را در هم خواهد شکست، گفت: در روزی 
که پیام حضرت آقا به روسیه ابالغ شده که قرار بر 
ترسیم یک راهبرد دراز مدت دارد، وزیر ارتباطات 
عمدا یا سهوا مرتکب اشتباه شد و گفت برای ما کاخ 
ســفید و کاخ کرملین فرقی نمی کند که این جمله 
نشــان از آن داشت که آذری جهرمی یا تعریفی از 
نه شرقی و نه غربی نمی داند و متوجه آن نیست یا 
اینکه به دلیل جوان بودن سعی دارد خود بزرگ بینی 
نماید و دیده شود. در هر حال نمی توان جز موارد 

مذکور دلیل دیگری برای توجیه آن داشت.
وی تصریــح کرد: جمله نه شــرقی نه غربی یک 
مفهوم اســت و نشــان می دهد ما توحید داریم و 
این گونه نیست که ما به یک منطقه وابسته باشیم، 
بنابراین این جمله نشان می  دهد ما به خدا وابسته ایم 
و هیچ اتکایی به شرق و غرب نداریم.  با این وجود 
ما باید درون زا و برون گرا باشیم و از ظرفیت هایمان 
در کشور های دیگر استفاده کنیم و این موضوعات 
هیچ ارتباطی به شعار مذکور ندارد چراکه ما هیچ 
زمانــی اعالم نکرده ایم که باید یک دیوار حایل در 
اطراف خود بکشیم و با هیچ کس و هیچ کشوری 
مراوده نداشــته باشیم جاهایی که با احترام متقابل 
می توانیم همکاریمان را انجام خواهیم داد، پس باید 
وزیر مطالعه کند، یاد بگیرد و سپس جمله ای را به 

زبان بیاورد.
نماینده مردم زنجان و طارم در پایان یاد آور شــد: 
ســئوال از وزرا حق نمایندگان است و نمایندگان 
این اختیار را دارند که در ارتباط با سخنان نسنجیده 
وزیر ارتباطات سئوال طرح کنند و وزیر جوان باید 

پاسخگو باشد.
از ســوی دیگر حجت االسالم مهدی باقری دیگر 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در گفت وگو 
با تسنیم خطاب به وزیر ارتباطات گفت: آقای وزیر 
از سر رافت انقالبی دوست داشتم عذرخواهی کنید 
و بگویید سوء تفاهم شده است. تا حال صبر کردیم 
تا شما را در صف دشمنان ملت نبینیم و امیدوارم تا 

یکشنبه ۲۶ بهمن متنبه شوید.

نمایندگان مردم زنجان و طارم در مجلس: 

 پیگر سخنان نسنجیده وزیر می شویم
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 فرنشــین اعتبارات بانک مرکــزی با بیان 
اینکه افزایش ســقف وام خرید مسکن در بیشتر 
اوقــات داللی را رونق می دهد، گفت: مســکن از 
آن موضوعاتی اســت که دولت باید وارد آن شود، 
به طوری که دولت زمین ارزان در اختیار شرکت های 
ساختمان  ساز قرار دهد و بخشی از هزینه ساخت 

تسهیالت باشد و بخشی آورده مردم باشد.
به گزارش فارس، رشــد بیــش از ۵۰۰ درصدی 
قیمت مســکن در سه سال گذشته موجب کاهش 
قدرت خرید متقاضیان مسکن و به تبع آن کاهش 
سهم وام مسکن در بهای مسکن شده است. شرایط 
فعلی بازار مســکن به گونه ای است که دیگر برای 
قشر متوسط فاقد خانه ملکی، امکان خرید مسکن 

وجود ندارد.
همچنین یکــی از ابزارهای مناســب برای تامین 
نیازهای کوتاه مدت کارگران و کارمندان )کســانی 
که حقوق ماهیانه دریافت می کنند( کارت اعتباری 
است و در بســیاری کشورها اســتفاده از کارت 
اعتباری بسیار متداول است. ویژگی کارت اعتباری، 
شارژ دوباره کارت به محض بازپرداخت اقساط آن 

است.
در گفت وگو با علی اصغر میرمحمدصادقی فرنشین 
اعتبارات بانک مرکزی به دو موضوع سیاست های 
اعتباری بانک مرکزی در حوزه مســکن و کارت 
اعتباری پرداخته ایم که متن کامل آن در ادامه می آید.

* در حوزه مســکن می خواستم بحث را ادامه 
دهیم. البته مساله پیچیده است. از یک طرف چون 
ابزارهای کنترلی مانند مالیات در حوزه مسکن 
نداریــم، اگر وام باال بــرود پس از مدتی بهای 
مســکن باال می رود و از طرف دیگر اگر سقف 
وام باال نرود، امــکان ایجاد قدرت خرید برای 
متقاضیان واقعی وجود نخواهد داشت. می دانیم 
منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به خاطر عدم 
تغییر سقف وام و افزایش 6 برابری قیمت مسکن 
در حال کم شدن است و در دو سه سال گذشته 
روند نزولی داشــته است. آمار بانک مرکزی را 
نگاه می کردم در بخش پس انداز مسکن از 9۴۰۰ 
میلیارد تومان به ۴-۵ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. چند بار در زمان مرحوم رحیمی انارکی 
مدیرعامل وقت بانک مســکن درخواســت و 
پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن صندوق 
پس انداز مسکن را به بانک مرکزی داد اما بانک 
مرکــزی با همه آنها مخالفت کــرد. علت این 
مخالفت بانک مرکزی چی بود و اینکه آیا بانک 
مرکزی برنامه ای برای حوزه مســکن دارد؟ آیا 
می خواهد تسهیالت بخش مسکن را معطوف به 
حوزه ساخت کند یا وام خرید را هم می خواهد 

تقویت کند؟
ما با تقویت بخش مســکن موافقیــم، چرا که اگر 
بخش مســکن تقویت شود بسیاری از بخش های 
اقتصادی رونق  پیدا می کند. با همین نگاه به بانک ها 
ابالغ کردیم که ۲۰ هــزار میلیارد تومان به بخش 

مسکن تسهیالت بدهند.
البته در بخش مسکن روستایی کارهای خیلی خوبی 
انجام شده است. از سال ۸۴ ساالنه ۲۰۰ هزار واحد 
مســکن روستایی ساخته شده و فقط یک سال در 
ســال اول مسکن مهر ۴۰۰ هزار مسکن در بخش 
روستایی ساخته شد. در مجموع برای ساخت یک 
میلیون و ۹3۰ هزار واحد مسکن روستایی روستایی 
تسهیالت به ارزش ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
اما در حوزه مســکن شــهری و وام خرید مسکن 
دل نگرانی هایی داریــم. زمانی که مرحوم رحیمی 
انارکی مدیرعامل ســابق بانک مسکن درخواست 
مــی داد که ســقف وام باال برود، مــا نگران منابع 
صندوق و منابع بانک مســکن بودیم. وقتی بانک 
مسکن نتواند تامین کند، از بانک مرکزی می گیرد 
و آثار تورمی آن قیمت مسکن را دوباره باال می برد. 
بنابراین باید قدرت تسهیالت با سقف وام مسکن 

هم تناسب داشته باشد. بخشی از وام باید پس انداز 
مردم باشد نه اینکه ۱۰۰ درصد وام را بانک مسکن 
تامین کند. اگر این گونه باشد هیچ بانکی نمی تواند 
به تنهایی جور تورم را بکشد و سقف وام را مدام 

باال ببرد.
دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند

* برخــی هم معتقدند تا زمانــی که ابزارهای 
مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر 
خانه های خالی برای بخش مسکن اعمال نشود، 
 افزایش سقف وام مسکن نتیجه ای جز افزایش 

قیمت مسکن ندارد.
افزایش ســقف وام خرید مسکن در بیشتر اوقات 
داللی مسکن را رونق می دهد. البته این طرف قضیه 
مردم هستند که فقط می خواهند یک خانه بخرند. 
اگر ســقف وام مسکن را 3۰۰ میلیون تومان کنیم، 
بازپرداخت آن خیلی سنگین می شود و بسیاری از 
افراد نمی توانند این وام را بازپرداخت کنند و وام ها 
نکول می شود. ما هم دغدغه مسکن مردم را داریم 
اما به نظر می رســد مسکن از آن موضوعاتی است 
که دولت باید وارد آن شــود. دولت زمین ارزان در 
اختیار شرکت های پیمانکاری قوی ساختمان  ساز 
قرار دهد. بخشــی تسهیالت باشد و بخشی آورده 

مردم باشد. اما در مورد وام بانکی به نظر می رسد، 
اگر امروز رقم تسهیالت خرید را 3 برابر کنیم، هم 
بازپرداخت آن سنگین می شود و هم احتمال افزایش 

بهای مسکن را تقویت می کند.
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های 
خالی بخشــی از مشــکل تورم مسکن را حل 

می کند
بنابراین ما قطعا موافق تقویت و رونق بخش مسکن 
هســتیم، چون صنایع مختلف را رونق می دهد اما 
بدون کمک دولت به نظرم ســاخت و ساز شکل 
نمی گیرد. ما آمادگی داریم همه درخواســت های 
بانــک مســکن را در این زمینه بررســی کنیم اما 
زیرســاخت هایی برای این کار نیاز است و دولت 
باید به این بخش ورود کند. اگر در حوزه مدیریت 
بــازار مســکن، اقداماتی مثل مالیــات بر عایدی 
ســرمایه یا مالیات بر داللی مسکن اعمال شود و 
این زیرساخت های قانونی شکل بگیرد، بخشی از 

مشکل تورم در بخش مسکن حل می شود.
آخرین موضوع گفت  وگوی ما کارت اعتباری 

است. چرا کارت اعتباری راه نیفتاد؟
دســتورالعمل کارت اعتبــاری را بانــک مرکزی 
تدوین و ابالغ کرد اما چون ماهیت کارت اعتباری 

به گونه ای است که تسهیالت مدام در گردش است 
و به محض بازپرداخت اقساط همان میزان اعتبار 
برای دارنده کارت اعتباری، شارژ می شود، بانک ها 
چندان استقبال نکردند. با این حال به نظر می رسد، 
تعداد کارت هایی که در حال صدور اســت رو به 
افزایش است. این موضوع جدای از شرایط دریافت 

کارت اعتباری در قبال سهام عدالت است.
 بــا کارت اعتباری موافقیم اما فقط برای خرید 

کاال
* موضع بانک مرکزی در این زمینه چیست. اگر 

مخالف هستید چرا؟ اگر موافق هستید چرا؟
موضع خودم را می گویم. نتیجه بررسی کارشناسی 
ما این بــود که باید کارت اعتباری داده شــود. به 
این شــکل که بازپرداخت اقســاط موجب شارژ 
دوباره موجودی کارت شــود، نه اینکه روی یک 
کارت خوان بکشــند و پولــش را بردارند. اگر با 
برندهای متعدد و فروشــگاه های مختلف قرارداد 
بسته می شــد و یک تخفیف خوب گرفته می شد، 
چون بانک ها از تخفیف برندها منتفع می شدند با 
سودهای ترجیحی و با کمترین نرخ می توانستند این 

کارت های اعتباری را در اختیار مردم قرار دهند.
این طرح خوبی بود اما نگرانی هایی وجود داشت 

یکی اینکه این کارت ها همه جا قابل خرج نیست. 
ولی با آن طراحی که فروشنده و تولیدکننده اصلی 
خودش تخفیــف می داد و بانــک از آن تخفیف 
منتفع می شد و نرخ سود را کاهش می داد هم برای 
مشتری بانک خوب بود، هم برای بانک و هم برای 

فروشنده.
* چرا معتقدید باید کارت اعتباری محدود شود 
به خرید کاال در برخی فروشگاه ها یا حتی خرید 
کاال؟ در برخی کشورها کارت اعتباری برای همه 
نیازها قابل استفاده است. از کارت اعتباری پول 
برمی دارند و دوباره موجودی کارت را شارژی 

می کنند.
در ایــن حالت دیگر امکان اعمال نرخ ترجیحی و 
تخفیف ندارد. مثال شما می خواهید ثبت نام دانشگاه 
کنید و االن معادل آن پول ندارید، از کارت اعتباری 
استفاده می  کنید. این هم روشی است، اما دیگر نرخ 

ترجیحی ندارد.
*  فکر می کنید ابــزار کارت اعتباری در آینده 

نزدیک در شبکه بانکی فراگیر شود؟
تا زمانی که اعتبارســنجی درســتی انجام نشود و 
تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی نباشد و مشتریان 
بر پایه آن رتبه بندی نشــوند، هیچ وقت نمی توانند 
کارت اعتباری به افراد بدهند. در کشــورهایی که 
کارت اعتباری جا افتاده اعتبارسنجی هم به درستی 
انجام می شود و شرکت های رتبه بندی مشتریان ۲۰۰ 

سال است که در حوزه بانکی حضور دارند.
امکان توزیع کارت اعتباری با اجرایی شــدن 

آیین نامه نظام سنجش مشتریان 
* ما هم در ایران شرکت رتبه بندی و اعتبارسنجی 

مشتریان داریم و دارند همین کار را می کنند.
ما آیین نامه نظام سنجش را نهایی کردیم و اگر این آیین نامه 

اجرایی شود می توانیم به این سمت حرکت کنیم.
*یعنی االن مشــکل کارت اعتبــاری همین 

اعتبارسنجی است؟
یکی از مشکالت این است. با بررسی سوء سابقه، 
چک برگشــتی، تســهیالت معوق، گردش مالی 
حساب و.... اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان انجام 
می شــود و با این اطالعات مشتریان امکان اعطای 
کارت اعتباری هم فراهم می شود. بانک مرکزی با 
کارت اعتباری خرید کاال موافق است اما نه کارتی 
که در همه جا و برای هر نیازی قابل استفاده باشد.

هم بانک باید راضی باشــد هم مشــتریان و هم 
فروشندگان. البته توزیع کارت اعتباری خرید کاال 
را می توانستیم از کارمندان دولت و حقوق بگیران 
تامین اجتماعی شروع کنیم و مشکالت و مسائل 
آن مشــخص شود تا بعد از رفع مشکالت و نقاط 

ضعف آن دامنه مشموالن افزایش یابد.

فرنشین اعتبارات بانک مرکزی

افزایش وام خرید مسکن فقط داللی را رونق می دهد
 دولت باید از ساخت مسکن حمایت کند

 طــرح درج قیمت روی هــر عدد تخم 
مرغ و بسته بندی آن که حدود یک هفته گذشته 
بنابــر اعالم معــاون وزیر جهاد کشــاورزی به 
منظور ســاماندهی بازار تخم مرغ و جلوگیری 
از گرانفروشــی آن آغاز شده بود و مرغداری ها 
موظف به رعایت آن بودند هنوز به تشکل های 
مرغداری اعالم نشــده و حتی گفته می شود که 

دستور عدم درج آن نیز داده شده است.
به گزارش ایســنا هفته گذشــته معــاون امور 
تولیــدات دامــی وزارت جهاد کشــاورزی در 
نشســت خبری که با حضور خبرنگاران برگزار 
شــد در پاسخ به این پرســش ایسنا که وزارت 
جهاد کشاورزی چه اقداماتی در راستای کاهش 
قیمــت تخم مرغ در بازار انجام داده اســت، از 
آغاز طرح قیمــت گذاری بر روی هر دانه تخم 
مرغ و بســته بندی های آن خبر داد و اعالم کرد 

که این اقدام به منظور کنترل بازار، ساماندهی آن 
و جلوگیری از گرانفروشی است و این طرح با 
همکاری مرغداران ودستگاه های نظارتی به ثمر 

خواهد رسید.
این مقام مســوول در وزارت جهادکشــاورزی 
همچنین اعالم کرده بود که اگر مرغداری هایی 
امــکان پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را ندارد 

باید هنگام تحویل تخم مرغ فاکتور ارائه دهد.
در حالی که به نظر می رسید این طرح آغاز شده 
و از این پــس درج قیمت بر روی تخم مرغ ها 
الزامی خواهد شد، مرغداران نیز ملزم به رعایت 
آن هستند و در نتیجه دست سودجویان در تغییر 
قیمت ها کوتاه می شــود امــا بنابر گفته رییس 
هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
تا کنون به هیچ تشکل مرغداری اعالم نشده که 
قیمــت و تاریخ تولیــد را درج کنند و برعکس 

دستور عدم درج داده شده است.
این یعنی هنوز مشــخص نیســت باالخره قرار 
اســت قیمت تخم مرغ بر روی آن درج شود یا 
خیر؟ و اگر این طرح آغاز شــده است پس چرا 

گفته شده قیمت ها درج نشود؟
ناصر نبی پــور -رییس هیات مدیــره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران در این راســتا به 
ایســنا گفت:مرغداران تخم مرغ هایشــان را به 
شرکت پشــتیبانی امور دام)شــرکت وابسته به 
جهادکشــاورزی( تحویل می دهنــد و هر روز 
موضوع جدیــدی مطرح می شــود. یک روز 
گفته می شــود که قیمت و تاریخ  بر روی تخم 
مرغ پرینت شــود و روزی دیگر اعالم می کنند 
که پرینت نشــود. تا کنون نیز به هیچ تشــکل 
مرغــداری درج قیمت و تاریــخ تولید بر روی 

تخم مرغ اعالم نشده است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان آمادگی پرینت قیمت 
بر روی تخم مرغ دارنــد. اما به مرغداری های 
استان تهران دســتور عدم درج این مشخصات 

داده شده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران در پاســخ به اینکه قیمت تمام شده تخم 
مرغ برای تولیدکنندگان چقدر اســت، گفت: با 
احتساب سود، قیمت هرکیلو تخم مرغ از درب 
مرغداری حدود ۱۵هزارو۸۰۰ تومان می شود و 

قیمت دستوری ۱۴ هزارتومان نیست.
به گفته وی تنها راه متعادل ســازی قیمت تخم 
مرغ در بــازار خروج دولــت از قیمت گذاری 
دســتوری است. نبی پور تصریح کرد: با خروج 
دولت از بحث قیمت گذاری هر شانه تخم مرغ  
با قیمت 33 هزارتومان به دســت مصرف کننده 
می رسد. در غیر این صورت اگر قیمت گذاری 

همچنان دســتوری بماند شــاهد همین افزایش 
قیمت ها در بازار خواهیم بود.

وی همچنین با انتقاد از شیوه درج قیمت بر روی 
تخم مرغ گفت: وزن هر عدد تخم مرغ متفاوت 
اســت و نمی تــوان یک قیمت بــر روی همه 

آنها پرینت کرد و همیــن اقدام می تواند باعث 
سودجویی برخی افراد شود و تخم مرغ های ریز 
با قیمت باال فروخته شود. به همین دلیل بهترین 
روش قیمت گذاری بــر روی تخم مرغ تعیین 

قیمت آن به صورت کیلویی است.

کالف سردرگم درج قیمت روی تخم مرغ!

 یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
احتکار زمین و امالک مانع توســعه اقتصادی و 
اجتماعی شده اســت گفت: پیشی گرفتن تقاضا 
از عرضه در شهرهای بزرگ باعث شده تا قیمت 

مسکن فراتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند.
علی شماعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: به 
کارگیری عادالنه زمین و امالک و مدیریت آن در 
راستای توسعه برای استفاده همه مردم و نیازمندان 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زمین و امالک 
باید به عنوان یک کاالی مصرفی و خدماتی باشد، 
نه کاالی سرمایه ای. در شرایط تورم، قیمت همه 
کاالها افزایش می یابد و مسکن از این مقوله جدا 
نیست. بنابراین بخشی از افزایش قیمت مسکن، 
ناشی از تورم اســت. نمی توان انتظار داشت که 
تورم وجود داشته باشــد و قیمت ملک افزایش 

نیابد. وی افزود: آنچه غیر طبیعی اســت افزایش 
قیمت فراتر از نرخ تورم است که در زمینه ملک 
اتفاق افتاده اســت. دلیل این مساله پیشی گرفتن 
تقاضا بر عرضه بوده است. چنانچه در شهرهای 
بزرگ، تولید و عرضه مسکن کم بوده اما تقاضاها 
رشد شتابان داشته اند. در نتیجه تقاضای روزافزون 
که بیشتر سرمایه گذارانه بوده تا مصرفی و غالب 
خریداران از جهت نوعی سرمایه گذاری مبادرت 

به خرید ملک کرده اند.  
شماعی با بیان اینکه یکی از دالیل سرمایه گذاری 
در بخش امالک می تواند فاصله میان نرخ ســود 
سپرده بانکی و نرخ تورم باشد گفت: طبیعی است 
که در شــرایط ســود بانکی ۱۰ الی ۲۰ درصد و 
تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حســاب گری 
صرفــه را در این بیابد موجــودی نقد خود را به 

سرمایه گذاری مبدل کند که خاطر جمع است و 
حداقل در حد تورم افزایش قیمت خواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: گسترش 
تقاضای کاذب برای خرید زمین و امالک به علت 
حفظ ارزش اندوخته ها در شــرایط تورم افسار 
گسیخته موجب رواج داللی زمین و مسکن شده 
است که باید برای پیشــگیری از آن ایجاد بستر 
هــای کار و فعالیت و رونــق تولید را فراهم می 

ساختیم.
وی اســتفاده از زمین و خانه های بدون استفاده 
را برای بازار مســکن ضروری دانست و گفت: 
امروزه در شهرها و روستاها زمین ها و واحدهای 
خالی و بدون اســتفاده وجود دارد که با مدیریت 
مناســب باید در چرخه تولید و بهره برداری قرار 

گیرند.

شماعی خاطرنشــان کرد: عدم وجود حکمرانی 
خوب موجب شــده زمین های زیادی در بخش 
مرکزی شــهرها و بافت های قدیمی و فرسوده 
روســتاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار 
شــود.   باید تمام زمینها و امالک در یک سیستم 
یکپارچه اطالعاتی شفاف سازی و با حل مسائل 
حقوقــی آنها به چرخه تولید و بهره برداری وارد 
شوند. افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکار 
شده دارند که این سرمایه ها به دلیل عدم حمایت 
از تولید و بســتر ســازی تولید راکد شده و در 

سیستم داللی وارد شده اند.
این استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه شناسایی 
و پایــش دقیــق، به روز و مدیریــت صحیح در 
چرخه تولید باید مورد توجــه قرارگیرند افزود: 
یکی از راههای کنترل این مساله مالیات بر امالک 

بیش از حد متعارف و بســتر سازی و حمایت از 
تولید اســت. نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب 
میان عرضه و تقاضای مســکن و افزایش تقاضا 
نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، عدم 
شــفافیت آمار و اطالعات زمیــن و امالک، مهم 
ترین عوامل افزایش قیمت مســکن و هدر رفتن 
سرمایه ها و مانع توســعه اقتصادی و اجتماعی 

کشور است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مســکن هم اکنون بیش 
از ۴۰ درصد اقتصاد خانواده  و کشور را تشکیل 
می دهد. بررســی ها و اطالعات به دست آمده 
مشــخص می کنــد بیــش از ۲.۵  میلیون واحد 
مسکونی خالی از ســکنه در کشور وجود دارد. 
همچنین طبق اطالعات به دست آمده ۱.3 میلیون 
خانوار در کشور هســتند که دو خانواده در یک 

خانه زندگی می کنند و ۲.۱ میلیون خانه نیز وجود 
دارند که تنها چند روز و یا چند ماه از سال مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. برای حل مساله مسکن 
اولیــن کار قرار گرفتن واحدهای احتکار شــده، 
خالی و نیمه ســاز و زمین های مسکونی بدون 

کاربری در جرگة استفاده و بهره برداری است.
شماعی با بیان این پیشنهاد که سامانه ملی و جامع 
اطالعات زمین و مســکن برای ایجاد شــفافیت 
ایجاد شود گفت: دولتها و مدیران کشور با وعده 
دادن و کم کاری و ناکارآمدی در چند دهه گذشته 
موجــب رواج اقتصاد داللی و ســوداگری بازار 
مسکن شــده اند. مســکن را به شدت به کاالی 
سرمایه ای تبدیل کرده و دالالن این نیاز ضروری 
مــردم را به یکی از چالش های خانواده و اوضاع 

اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده اند.

یک کارشناس:

فراتورم بازار مسکن ناشی از احتکار است
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  شهردار ابهر تاکید کرد

اهتمام  جدی برای حل مشکالت امام زاده اسماعیل ابهر
  باید با هماهنگی بین اوقاف، میراث فرهنگی و هیئت امنا هر اقدام عمرانی که قرار است در این مکان صورت گیرد، به صورت علمی و کارشناسی شده باشد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 9960327008000554 مورخــه 99/10/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی  اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین هادی 
فرند اصغر به شماره شناسنامه 1190 کد ملی 4370863813 صادره از خدابنده ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4630 فرعی 
از 431 فرعی از 64 اصلی به مساحت 100/63 مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقایان قاسم ملکی فرزند عباس 
و ذوالفعلی علی ویری دبیگی فرزند سبزعلی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/12
اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

 شهردار ابهر گفت: توسعه فضای امام زاده 
اسماعیل )ع( شناط ابهر باید کارشناسی شده باشد.
محمدرضا ذوالقدری ها در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به جایگاه و اهمیت رفیع و واالی  امام زاده 
شناط ابهر در بین مردم این شهرستان، تاکید کرد: 
باید  آن گونه که مناسب شان و جایگاه این امام زاده 

باشد، به آن رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه امام زاده اســماعیل ابهر از اماکن 
مذهبی است که مغفول واقع شده است، ادامه داد: 
بــا توجه به آیین متعدد و مختلفی که در روزها و 
مناسبت های مختلف سال، از جمله آیین سوگواری 
از حرم تا حرم در آن برگزار می شود، امکانات الزم 

برای این امام زاده باید فراهم شود.
شــهردار ابهر با اشــاره به بحث عمرانی، توسعه 
و فضاســازی امام زاده که همــواره مورد حمایت 
شورا و شــهرداری بوده است، اضافه کرد: باید با 
هماهنگــی بین اوقــاف، میراث فرهنگی و هیئت 
امنا هر اقدام عمرانی که قرار اســت در این مکان 
صورت گیرد، به صورت علمی و کارشناسی شده 
باشــد تا با جلوگیری از سلیقه ای شدن کارها، از 
هدررفت هزینه ها نیز جلوگیری شود و در بحث 
هزینه ها و اعتبــارات از موقافات این امام زاده نیز 

استفاده شود.
این مسوول با بیان اینکه شورا و شهرداری همواره 
در انجام کارهای فرهنگی پیش قدم بوده و در بیشتر 
برنامه های سطح شهر مشارکت دارد، تصریح کرد: 
باید اهتمام جدی برای حل مشکالت امام زاده شناط 
ابهر وجود داشته باشد تا مردم بتوانند از مزایای آن 

به عنوان یک قطب فرهنگی شهر بهره مند شوند.
به گزارش ایسنا، امام زاده اسماعیل در منطقه شناط 
ابهر واقع شــده اســت. این بنای زیبا بر پایه یک 
هشت ضلعی استوار شده که یک گنبد زیبا بر فراز 
آن به چشم می خورد. امام زاده اسماعیل شناط ابهر 

با ۱۰ واسطه به امیرالمومنین )ع( می رسد.
بنا بر اقوال تذکره نویســان، نسب وی به اسماعیل 
بن ابو محمد جعفر بن اسماعیل بن ابو علی حسن 
بــن ابو علی محمد بن عبداله بن احمد بن عبداله 

علی بن الحسین بن زید بن الحسن بن علی بن ابی 
طالب )ع( می رسد.

بعضــی از تذکره ها دفن امام زاده اســماعیل را در 

اوایل قرن ششــم هجری ذکر کرده اند ولی آنچه 
مسلم است سبک معماری، نشان دهنده ساخت بنا 
در قرن نهم هجری بوده و تزئینات الحاقی آن در 

اواخر دوره صفویه انجام شده است.
مجموعه مذکور یکی از مراکز زیارتی مردم منطقه 
بــوده و در روزهای ویژه مشــتاقان آن حضرت 

به زیارت قبر وی روانه می شــوند. از ارزش های 
معنــوی و روحانــی این مجموعه کــه بگذریم، 
معماری خــاص این بنا و جنبه هــای هنری آن، 

زیبایی خاصی را به بازدیدکنندگان عرضه می کند.
پالن بنا از بیرون هشت ضلعی بوده و از درون به 
مربع تبدیل شده است. این بنا به طور کامل از آجر 
بوده و اضالع هشت گانه آن، یک در میان به طور 
قرینه از چهار ایوان با در ورودی به شبستان بقعه به 

سبک قوس های جناغی ساخته شده است.
تزئینــات ایوان ها مقرنس و کاربندی های گچی و 
گره ســازی بوده و در قسمت باالی ورودی ها، در 
هر ضلع پنجره چوبی پرکار و زیبایی تعبیه شده که 

نقش های آن گره سازی است.
همچنین اضالع چهارگانه دیگر بنا در نمای بیرونی 
به صورت طاق نما و در وسط هر ضلع ذکر مقدس 
»اله اکبر« و در سه کتیبه دیگر کلمه مقدس »محمد« 
نوشته شــده اســت. داخل این بنا که به صورت 
چهارگوش بوده و گچ کاری و آیینه کاری بســیار 
زیبایی متشکل از گل و بوته های اسلیمی و تصاویر 
پرندگان با استعمال رنگ و گره سازی در هم آمیخته 

و جلوه خاصی را به اندرون بقعه بخشیده است.
در داخل بنا سوره مبارکه جمعه به خط ثلث جلی 
و به صورت گچ بری نوشــته شــده و بر فراز این 
شبستان نیز گنبد بسیار زیبایی به سبک دو جداره 
از نوع گنبد پنج و هفت با ساقه بلند نشسته است. 
این گنبد از پایین به باال کاشی کاری شده و زیبایی 

خاصی را به آن داده است.
گنبد از نظر تزئینات و نفش ها به چهار قســمت 
تقســیم می شود. قسمت پایین گنبد با کاشی هایی 
ســفید، مشــکی، زرد و سبز اجرا شــده و شکل 
چلیپا شکســته به سبک خفته و راسته دارد. باالی 
این قسمت کتیبه ای است که با کاشی های رنگین 
محدود که کلمه مقدس علی )ع( به خط کوفی در 

آن ها تکرار شده، تزئین شده است.
قسمت ســوم گنبد با بن مایه های هندسی که از 
خط هــای متقاطع لوزی های متقــارن پدید آمده 
و قســمت پایانی گنبد نیز با کاشی های رنگی در 
خطوط مورب و موازی تزئین شده است. این اثر 
در سال ۱3۵3 به شماره ۱۰۱۴ در فهرست آثار ملی 

کشور ثبت شد.

آگهی فقدان
سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 392472 سری الف- 85 ششدانگ پالک 
2589/7 بخش دو زنجان ذیل ثبت شماره 50825 صفحه 235 دفتر 166 به نشانی 
زنجان - خیابان ضیایی نبش کوچه شیخ اسالمی به نام آقای داریوش لطفی فرزند 
قدرت به شناسنامه 1535 صادره زنجان صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با ارایه 
دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که پس از طی تشریفات قانونی سند 
مالکیت المثنی به استناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت صادر 
و تسلیم خواهد شد. بنابراین چنانچه سند اولیه جهت هرگونه معامله به آن دفترخانه 

ارایه گردید اخذ و به این اداره ارسال نمایید. رونوشت: ستاد اجرایی امام
مجتبی محمدلو ، سرپرست ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ۲ زنجان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327003001320 مورخه 1399/11/12 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن مرادی  
فرزند روح اله  به شماره شناسنامه 323  صادره از خدابنده به کد ملی 4372296878  در ششدانگ یک واحد مرغداری به مساحت 
9387/26 متر مربع به پالک 363 فرعی از 97 اصلی بخش 5 زنجان واقع در قریه توپقره خریداری از مالک رسمی شرکت دالور مرغ 
خدابنده برابر سند شماره 57731 مورخه 1398/09/13 دفترخانه 27 خدابنده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/12                                                                                           
علیرضا محمدی رئیس ثبت و اسناد وامالک 

اداره کل نوســازی مدارس اســتان زنجان در نظر دارد اجراي پروژه تکمیل مدرســه ابتدایی 6 کالســه خیری برکابی )ریاحی( انصاریه زنجان  با برآورد 
22.315.561.850 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1.115.800.000 ریال را بر پایه تصویب نامه هیأت وزیران و قانون برگزاري مناقصه به پیمانکاران حقوقی 
تعیین صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و ساختمان و با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و به صورت زیربنائی و بر پایه بخشنامه سرجمع جدید و بر 
پایه فهرست بهاي سال 1399 به صورت مناقصه عمومي یک مرحله ای و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 

.)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراین پیمانکاران واجد شرایط مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 7/00  مورخه 99/11/27  تا ساعت 14/00 مورخه 99/11/30 به سایت مزبور مراجعه 
نمایند. آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي ) هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ( : تا پایان وقت اداری )ساعت 14/00( مورخه 99/12/10  می باشد. 

پاکت های مناقصه در مورخه 99/12/11 در کمیســیون به نشــانی : زنجان – خیابان خرمشــهر – روبه روي صدا و ســیماي مرکز زنجان )شــماره تلفن تماس : 
02433034550( و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشائی خواهد شد . )هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد( 

اداره کل نوسازي مدارس استان زنجان در نظر دارد نسبت به  خرید  70 دستگاه کیس کامپیوتر با متعلقات داخلی ،  با شرایط و حداقل مشخصات فني مندرج 
در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومي دو  مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی اقدام نماید . 

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد قیمت و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی :
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،  مراحل ثبت نام  در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ) شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراین کلیه شرکت های واجد صالحیت در این زمینه که داراي گواهینامه معتبر شوراي عالي انفورماتیک مي باشند مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 7/00 
مورخه  99/11/27 تا ســاعت 13/00 مورخه 99/11/30 به ســایت مزبور مراجعه نمایند . آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي : تا پایان وقت اداری ) ساعت 13/00( 
مورخه 99/12/14 و پاکت های ارزیابی کیفی و الف و ب در تاریخ 99/12/16 بازگشایی و پاکت های ج در مورخه  99/12/18 در کمیسیون به نشانی : زنجان – خیابان 
خرمشهر – روبه روي صدا و سیماي مرکز زنجان )شماره تلفن تماس 02433034550 ( بازگشائی خواهد شد . مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  487.500.000 ریال 

و به شرح اسناد مناقصه می باشد.  )ضمناً هزینه چاپ دو نوبت آگهي روزنامه و هزیننه سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد( 

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای  خريد 70 دستگاه کیس کامپیوتر و متعلقات داخلی

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجاناداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

 معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار زنجان گفت: از آنجــا که انتخابات 
پیش رو در شرایط کرونایی برگزار می شود از 
این رو تمهیدات برای فراهم کردن ملزومات 
در این باره از جمله افرایش تعداد شــعبه های 
اخذ رأی و رعایت فاصله اجتماعی در آن ها، 

در دستور کار است.
خدابخش مرادی نافچی در نشست هماهنگی 
و تبــادل اطالعات برای برگــزاری انتخابات 
در اســتان با بیان اینکه زنگ انتخابات از روز 
۱۸ اسفند امســال در کشور نواخته می شود، 
افزود: انتظار این اســت همه دست اندرکاران 

امور انتخابات در استان، به تناسب وظایفی که 
دارند، اجرای برنامه ها و اقدامات مورد نیاز را 

در دستور کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه بــرای برگزاری هر چه بهتر 
انتخابات، آسیب شناسی انتخابات های گذشته 
در اســتان انجام شده است، اظهار داشت: این 
آسیب ها از ستاد انتخابات تا شعبه ها در سطح 

استان احصا شده است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
زنجــان با بیان اینکه پیش ثبــت نام داوطلبان 
انتخابات شــوراهای شــهر و روستا از طریق 
اپلیکیشــن در موعــد تعیین شــده انجام می 

شــود، گفت: داوطلبان پــس از پیش ثبت نام 
غیرحضــوری، فقط برای تحویــل مدارک به 
فرمانداری ها و بخشداری ها مراجعه خواهند 

کرد.  
مرادی نافچی افزود: اخذ گواهی عدم ســوء 
پیشــینه که از مــدارک الزم بــرای ثبت نام 
دواطلبان انتخابات شــوراهای شهر و روستا، 
باید قبل از شروع موعد ثبت نام انجام شود.  

وی افزود: ثبت نام داوطلبان شــوراهای شهر 
از ۲۰ تا ۲۶ اسفند امسال و ثبت نام داوطلبان 
شوراهای روســتا از ۱۶ تا ۲۲ فروردین سال 

۱۴۰۰ خواهد بود.  

 رییــس هیات کشــتی اســتان زنجان 
گفت: بــر پایــه برنامه ریزی هــای صورت 
 گرفته از ســوی این هیات، یک دوره کالس 
اســتاژ داوری کشــتی در این اســتان برگزار 

خواهد شد.
عبــاس محمدی، در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: این کالس داوری از دهم اســفند 
امســال به مــدت چهار روز در محل ســالن 
کشــتی تختی، واقع در میدان ۱۵ خرداد شهر 

زنجان برگزار می شود.
وی اظهار داشت: این هیات به منظور حضور 
عالقه مندان در ایــن کالس داوری، فراخوان 
داده است و کشتی گیران استان های همجوار 
که از شرایط الزم برای شرکت در این کالس 

برخوردار هستند در صورت تمایل می توانند 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

محمدی با بیان اینکه جواد کریمی از مدرسان 
فدراسیون کشتی ایران کار تدریس در کالس 
استاژ داوری کشتی در زنجان را که به صورت 
تئوری و عملــی عهده دار خواهد بود، افزود: 
کالســهای تئوری به مدت یک روز و کالس 
هــای عملی نیز به مدت ســه روز برگزار می 
شــود که در پایان به قبول شدگان در آزمون، 
از سوی فدراســیون این رشته ورزشی کارت 
داوری داده خواهد شــد. رییس هیات کشتی 
استان زنجان گفت: این کالس داوری با توجه 
به شــیوع کرونا و به منظور پیشگیری از ابتال 
شــرکت کنندگان به این بیمــاری منحوس و 

کشــنده، با رعایت کامل و دقیق پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی، برگزار 

خواهد شد.
محمدی به تعداد داوران کشــتی زنجان اشاره 
کرد و افزود: هم اکنون کشتی استان زنجان از 
۴۵ داور فعال برخوردار اســت که چهار نفر 
آنان بین المللی، ۱۴ نفرشــان ممتاز و ۲7 نفر 

دیگر نیز ملی هستند.
وی ادامه داد: رضا نقیلو، اکبر نصیری، علیرضا 
نصیری و حســین چرمی، داوران بین المللی 
این رشته ورزشــی زنجان هستند که تاکنون 
نیز در مســابقات برون مرزی مختلفی به امر 
قضاوت پرداخته و دارای تجارب ارزشمندی 

هستند.

معاون استاندار زنجان:

تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات در شرایط 
کرونایی در دستور کار است

رییس هیات کشتی استان خبر داد؛ 

برگزاری کالس استاژ داوری کشتی در زنجان 
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چهارسو

ملیله کاری؛ صنعت گذشتگان و شغل خانگی مردمان امروز زنجان
 ملیلــه کاری همــواره به عنــوان یکی از 
اصیل ترین صنایع دستی استان زنجان مطرح است.

به گزارش ایســنا، نقره دست به دامن ظرافت هنر 
می شــود؛ غنچه و برگ تابیده همچون اشــک از 
دوچشم بر ترمه می چکد و ملیله، این کهن هنر- 
صنعت رخ می کند. ملیلــه کاری همواره به عنوان 
یکی از اصیل ترین صنایع دســتی اســتان زنجان 
مطرح  اســت. ملیله به مفهــوم ظریف کاری نقره 
اســت که با استفاده از مفتول ها و نوارهای ظریف 
نقره و به کارگیری طرح های اسلیمی و منظم ساخته 

می شود.
بر پایه کشفیات باستان شناسی، قدیمی ترین اشیایی 
که می توان ریشه ملیله ایران را در آن جستجو کرد، 
متعلق به دوره هخامنشیان است. در دوران ساسانی 
نیز صنعتگران فلزکار و مخصوصا نقره کاران ظروف 
گران قیمت و سرشار از ذوق و سلیقه هنری خود 
را برای مصرف طبقات مرفه جامعه ساخته می شد 
و در راه خلق آثار بســیار ظریف و هنرمندانه همه 
استعداد خود را به کار می گرفتند  و در برخی موارد 
نیز استفاده از سنگ های قیمتی، زیبایی این اشیا را 

دو چندان می کند.
در دوران سلجوقی اکثر سازندگان آثار نفیس فلزی 
هنرمندان خراسانی ساکن در شرق و شمال شرقی 
ایــران بودند که عده ای از آنان به علت جنگ های 
خونین و زد و خوردهای محلی، ترک  وطن کرده، 
در دیگر شهرها از جمله زنجان، بروجرد، همدان، 

تبریز و به ویژه شهر موصل مقیم شدند.
با توجه به آنچه که اشــاره شــد، احتمال می رود 
هنرمنــدان خراســانی هنــر فلــزکاری از جمله 
ملیله کاری را در سال پنجم هجری قمری در زنجان 
رواج دادنــد. از دوران قاجاریه نیز تعدادی ســر 
قلیان، گیره استکان، سینی در اندازه های مختلف، 
گوشواره، ســینه ریز و...، باقی مانده که بخشی از 
آن ها در موزه های داخلی و خارجی و بخشی نیز به 
صورت مجموعه های خصوصی و یا نزد خانواده ها 

نگهداری می شود.
ســابقه ملیله کاری در زنجان از قرن دهم هجری، 
به بعد روشن و مشخص است »فردریک ریچارد«، 
مستشرق اروپایی، در ســفرنامه خود می نویسد: 
»شهر زنجان که شهر کوچکی است نقره، و ملیله 

کاری این شهر پر زرق و برق است« .

ملیلــه کاری تا قبــل از دوره پهلــوی، به عنوان 
هنردســتی بومی زنجان فقط در این شهر معمول 
بوده، منتهی در زمان حکومت رضاخان با مهاجرت 
تعدادی از هنرمندان این شــهر به تهران و اصفهان 
در دیگر نقاط کشور نیز رواج یافت. سرویس های 
چایخوری و شــربت خوری ، جعبه جواهرات و 
دسته چاقو، عمده ترین محصوالت تولیدی تا این 
دوران بوده اند.  هنرمندان زنجانی در ســال های 
بعد، به تدریج بر انواع این دست ساخته های های 

زیبا افزودند، شاید بتوان رونق این هنر صنعت را 
در زنجان، دوران سلجوقی دانست و همچنین بر 
پایه آثارباقی مانده از دوره صفوی، این دوره را اوج 

شکوفایی این هنر دانست.
ریز نقوش متــداول در ملیله زنجان همانند دیگر 
نقش های صنایع دســتی اکثرا ذهنی و الهام یافته 
از طبیعت و طرح های ســنتی اســت، مهم ترین 
و رایج ترین نقش های ملیلــه  زنجان عبارتند از: 
اشک، جغه، پیچک، ترمه و غنچه، برگ، واو ملیله، 

دوچشم، برگ فرنگ، سه چهارچشم، کورملیله و 
تابیده، که هر یک دارای ویژگی خاص خود هستند.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در رابطه با 
هنر ملیله کاری در استان زنجان، می گوید: هم اکنون 
بیش از ۱۶۰ کارگاه و حدود ۲۵۰ هنرمند در رشته 

ملیله کاری در زنجان فعالیت دارند.
الناز خدایی فرد اظهار می کند: گرانی نقره به عنوان 
مهم ترین ماده اولیه ملیله کاران را با مشکل مواجه 

کــرده به طوری که قیمت یــک کیلوگرم نقره به 
بیســت میلیون تومان رســیده و هر روز نوسان 
دارد و این در حالی اســت که در سال ۹۶، قیمت 

هرکیلوگرم نقره ۲ میلیون تومان بود.
وی با اشــاره به ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی 
ملیله، ادامه می دهد: شهر زنجان در امرداد سال ۹7 
به عنوان شهر ملی ملیله ایران برگزیده شده و سال 
گذشــته نیز پس از ســفر ارزیابان شورای جهانی 
صنایع دستی همراه با رییس منطقه آسیا و اقیانوسیه 

این شــورا، این شهر در زمره شــهرهای جهانی 
صنایع دستی قرار گرفت.

رییس جهاددانشگاهی استان زنجان، نیز با اشاره به 
اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، می گوید: 
طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی در 3۱ استان 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
کارفرما و ناظر و جهاددانشگاهی به عنوان مجری 
طرح در حال اجرا است، گفت: طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی از برنامه های اشتغال فراگیر است 
که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، 
کمک و حمایت از کسب و کارهای خرد در حال 

اجرا است.
کامران جعفری ادامه می دهد: بررســی، شناسایی 
اولیه  اولویت بنــدی مزیت ها و هماهنگی هــای 
اقدامات انجام شده در فاز نخست این طرح بود و 
در فاز دوم نیز امکانات موجود شهرستان ها، نقاط 
ضعف قوت، فرصت و تهدید شهرســتان ها مورد 

شناسایی قرار می گیرد.
وی با اشاره به رسته های مزیت دار استان، می افزاید: 
رشته هایی که به عنوان مزیت در استان به آن پرداخته 
شده، شامل قالی بافی، بافنده تابلوفرش، گلیم بافی، 
قلم زنی، خیاط لباس، ملیله سازی، تولیدات چرمی 
دست دوز، ویرایشگر متون، مترجم )کتاب و مقاله(، 
برنامه نویس، انیماتور، پرورش دهنده گوسفند و بز، 

پرورش دهنده زنبور عسل، ملحفه دوز است.
این مسوول خاطرنشان می کند: هم اکنون پیشران 
حوزه ملیله کاری در استان شناسایی شده و پس از 
ارزیابی متقاضیان، ۶ نفر دارای مهارت برای اتصال 
به بازار به پشــتیبان تعیین شده معرفی شده و هم 

اکنون ارزیابی  متقاضیان ادامه دارد.
ملیله کاری؛ صنعت گذشــتگان و شغل خانگی 

مردمان امروز زنجان
مشــاغل خانگی بحــث روز دنیاســت و امروزه 
کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که باید در 
راستای حمایت از اقتصاد و افزایش تولیدناخالص 
داخلی به مشاغل خانگی توجه ویژه ای کنند. حال 
هنــر- صنعتی هایی که در گذشــته در واحدهای 
تولیدی انجام  می شد؛ حال راه به خانه ها باز کرده و 
موجبات ایجاد اشتغال ارا برای همه به وجود آورده 
است و حال ملیله کاری به عنوان هنر گذشتگان، به 

صنعتی پردرآمد برای زنجانی ها تبدیل شده است.

شــهرداری ماهنشان در نظر دارد کلیه فعالیتهای خدمات شــهری از قبیل رفت و روب ، جمع آوری زباله ، آبیاری و نگهداری 
فضای سبز ، میادین ، پارکها و خدمات فنی اداری را )به صورت حجمی( با برآورد اولیه  13.500.000.000 ریال  برابر شرایط مناقصه 
به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای مجوز رسمی از مراجع ذی صالح کشور واگذار نماید بنابراین از کلیه شرکتهای 

پیمانکاری واجد صالحیت دعوت مي شود درمناقصه عمومي با مشخصات زیر شرکت فرمایند. 
الف( موضوع : واگذاری امور خدمات شهری شهرداری ماهنشان

ب( مبلغ برآورد اولیه :  13.400.000.000 ریال 
ج( مدت انجام کار : 12 ماه شمسی  

د( کارفرما : شهرداری ماهنشان 
هـ - دستگاه نظارت : واحد خدمات شهری شهرداري ماهنشان ) برون سپاری (

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صالحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 
الزامي است.)تصویر برابر با اصل(

1- اســناد مناقصه از مورخه 99/11/27 تا پایان وقت اداري مورخه 99/11/10 در امور قراردادهاي شــهرداري ماهنشــان )تلفن 
36223107 - 024(  در مقابل پرداخت مبلغ 2000.000 ریال )غیر قابل استرداد( به حساب شماره 3100000178003 نزد بانک ملي 

تسلیم مي شود و بازگشایي پاکت ها متعاقبا اعالم می گردد. 
2- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادي اعم از کتبي یا شفاهي خواه 
قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و کافي 

و الك و مهر نشده معذور است.
3 - پس از بازگشایی پاکات دریافتی، برنده مناقصه بایستی تا ظرف 7 روز آینده نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر جهت انجام 

تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید.
4-  شهرداری در قبول و رد کلیه پیشنهادات واصله مجاز و مختار می باشد.

5 -  در صورت انصراف نفر اول مبلغ ســپرده وی در حق شــهرداری ضبط و اولویت به ترتیب با نفرات دوم و سوم می باشد که در 
صورت انصراف ایشان از مناقصه ، سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6- پیشنهاد دهندگان مي بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه )700.000.000 ریال ( را به یکي از دو طریق ذیل ارائه نمایند:
الف- فیش واریزی به مبلغ فوق به حساب سپرده  3100000176007 ،  شبا : 670170000003100000176007  نزد بانک ملي 

ب - ارائه ضمانتنامه بانکي به مبلغ 700.000.000 ریال بنام شهرداري ماهنشان
- دیگر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

شماره تماس شهرداری ماهنشان 36223107 - 024

آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی شهرداری ماهنشان

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجــان گفت: ورود نیــروی کار جدید در کار 

فرش بافی نیازمند آموزش است.
محمدرضا آبی پور در نشســت کارگروه اشتغال 
و سرمایه گذاری استان زنجان اظهار کرد: استان 
زنجان در عرصه های مختلــف دارای توفیقات 
بی شماری اســت؛ به  طوری  که زنجان در زمینه 
اقدامــات و توفیقات جزو ۵ تا ۱۰ اســتان برتر 
کشور محسوب می شود ولی این توفیقات کمتر 

به گوش مردم استان رسیده است.
وی با اشــاره به افتتاح ۵ پروژه اقتصادی استان 
زنجان در روز ۱۶ بهمن با سرمایه گذاری 7۵۰۰ 
میلیارد تومان و اشتغال زایی ۱۸۰۰ نفر، افزود: این 
طرح ها با حضور رییس جمهور افتتاح شد که با 
این افتتاح ها زنجیره تولید برخی صنایع در استان 
تکمیل و حتی کشور از تولید محصوالتی بی نیاز 

شد.
این مســوول با اشاره به فعالیت دو اتحادیه مهم 
و قوی در زمینه فرش در اســتان زنجان، گفت: 

شــوربختانه پرداخت بیمه به افــرادی که حتی 
فرش بافی نمی کردند، در استان عرف شده بود که 

جلوی این کار گرفته شده است.
آبی پــور تصریح کــرد: صدور بــدون نظارت 
دفترچه هــای بیمه فرش بافی یکی از دالیل بروز 
مشــکالت در این زمینه بوده و ضروری است 
فرشبافان واقعی شناسایی شــده و بیمه فقط به 
این افراد دارای دار قالی اختصاص یابد. همچنین 
اتحادیه ها باید اعضای اصلی خود را شناســایی 
کرده و نسبت به بیمه فرشبافان واقعی اقدام کنند.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار 
زنجان یادآور شــد: ورود نیــروی کار جدید در 
کار فرش بافــی نیازمند آموزش اســت که باید 
فنی وحرفه ای استان در این زمینه پیشگام باشد. هم 
اکنون تحریم ها مشکالتی را برای صنعت فرش 
بــه وجود آورده و از آنجایی که وظایف مجلس 
بازنگری قوانین است که در باره فرش هنوز این 

قوانین بازنگری نشده است.
وی با اشاره به مشکالت موجود بر سر راه تامین 

مواد اولیه فرش، عنوان کرد: مصوبات مجلس در 
این زمینه بازنگری نشده است تا مشکالت این 
حوزه حل شود. ضروری است مجلس شورای 
اسالمی نسبت به بازنگری قوانین فرش اقدام کند 
تا مشکالت این بخش در حوزه های مختلف حل 

شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: در ۱۰ ساله گذشته به 
دلیل اصالح نشدن قوانین، مشکالتی وجود دارد 

که باید این دغدغه ها حل شود.
فرنشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
نیز در ادامه این نشســت اظهار کرد: با توجه به 
برنامه های تدوین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی، 
راه اندازی شرکت تعاونی پشتیبان برای صنعت 

فرش ضروری است.
محمدرضا یوســفی بــر ضرورت شناســایی 
زنجیره هــای تولیــد در زمینه فــرش تاکید و 
خاطرنشــان کرد: ارائه تســهیالت الزم به این 
صنعت ضروری است تا این صنعت بتواند دوباره 

جایگاه بازاری خود را به دست آورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد

لزوم آموزش نیروهای جدیدالورود حوزه فرش بافی


