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فرماندار زنجان خبر داد
به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی؛

۳ مسجد و ۲ هیات در زنجان تذکر گرفتند

23

دادستان زنجان:
دشمن شناسی
 مهمترین درس نهضت عاشورا است 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان خبر داد:

مشاهده ۲۵ مورد 
ابتال به بیماری 

بوتولیسم 
در زنجان

 معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان گفت: ۲۵ مورد ابتال به بیماری 
بوتولیســم بر اثر مصرف لبنیات آلوده به سم 

بوتولینوم در این استان مشاهده شده است.
به گزارش زنگان امروز، علیرضا آرمانی کیان در 
گفت وگو با ایســنا، در رابطه با سم بوتولیسم، 
اظهار کرد: بوتولیســم یک اختالل کامال نادر 
و خطرناک اســت که توســط باکتری ویژه به 
نام »کلوســتریدیوم بوتولینوم« تولید می شود و 
وجود اسپورهای باکتریایی عامل این بیماری در 
خاک و آب رایج بوده و زمانی که این اسپورها 
در شــرایطی »ســم بوتولینوم« را تولید شده و 
مشکالتی را پس از خوردن موادغذایی در افراد 

ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه بیماری بوتولیســم در استان 
زنجان از ۱۵ امرداد ســال کنونی مشاهده شده 
است، افزود: از تاریخ ۱۵ امرداد تا اول شهریور 
حــدود ۲۵ نفر در این اســتان عالئم بیماری 
بوتولیسم را داشته اند که اکنون از این تعداد، ۶ 
بیمار در بیمارستان بستری هستند و یک نفر نیز 
در بخش آی. سی. یو بیمارستان ولی عصر )عج( 

زنجان تحت مراقبت قرار دارد.
این مســوول با تاکید بر اینکه موردی از فوت 
ناشی از بیماری بوتولیسم در استان نداشته ایم، 
تصریح کرد: گفتنی است مورد فوتی ناشی از 
بیماری کرونا در این اســتان نداشته ایم و فرد 
مبتال به بیماری بوتولیسم که اهدای عضو کرده 
باشد نیز نداریم، زیرا حتی اعضای بیمارانی که 

سرماخوردگی داشته باشند نیز اهدا نمی شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی استان در 
رابطه بــا تعطیل کردن یک فروشــگاه لبنیات 
فروشی در زنجان، ادامه داد: با فروشگاهی که 
شهروندان با خرید دوغ، ماست، کشک محلی 
دچار بیماری بوتولیسم شده بودند، برخورد و 

تعطیل شده است.
آرمانی کیان در رابطه با عالئم بیماری بوتولیسم، 
اظهار کــرد: اختالل دیــد )دو بینی(، ضعف 
جسمی، احساس خستگی، درگیری عضالت 
قفسه سینه، مشــکالت تنفســی، بی حالی و 
سســتی، صحبت های نامشخص که به تدریج 
مشهودتر می شود، خشکی دهان و شوربختانه 

فرد فلج می شود.
وی با بیــان اینکه در زمان ۱۸ تا ۳۶ ســاعت 
بعد از خوردن موادغذایی دارای سم بوتولینوم 
عالئم بیماری بوتولیســم بــروز خواهد کرد، 
افزود: به شــهروندان توصیه می کنم از لبنیات 
پاستوریزه اســتفاده کنند و در صورت استفاده 
از لبنیات محلی از مراکزی که اصول بهداشتی 
را رعایــت می کنند خریداری کرده و در دمای 
باالی ۸۵ درجه به مدت ۵ دقیقه همانند کنسرو 

بجوشانند.
این مســوول با بیان اینکه خوشبختانه بیماری 
بوتولیســم در اســتان زنجان زیاد مشــاهده 
نمی شود، خاطرنشان کرد: این بیماری بیش تر 
در اســتان های شــمالی با مصرف یکسری از 

موادغذایی مشاهده می شود.

خبر ویژه
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان خبر داد:

سرمایهگذاری
۵هزارمیلیاردتومانی
درحوزهبرقزنجان

 بزرگترین سرمایه گذاری در حوزه برق زنجان 
با ۵۰ هزار میلیارد ریال انجام می شود

بانک کشــاورزی در   مدیر ســتادی 
اســتان زنجان گفت: این بانک چهار هزارو 
۸۹۰ میلیــارد ریال بهای گندم از بابت خرید 
تضمینی این محصول راهبردری را به حساب 

گندم کاران استان واریز کرد.
جواد صمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تــا ۱۴ امرداد ماه امســال ۳۷ هزار و 
۷۶۵ محمولــه محصول راهبــردی گندم از 
کشاورزان اســتان زنجان به صورت تضمینی 

خریداری شده است.

وی یادآوری کرد: این میزان محموله به وزن 
۲۷۵ هزارو ۱۰۸ تن است.

مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان 
گفت: بهای قابل پرداخت به کشاورزان استان 
زنجان بــرای این میزان گندم مــازاد بر نیاز 
خریدادری شده از کشاورزان استان ۶ هزار و 

۹۸۷ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال است.
صمدی خاطرنشــان کرد: از این میزان مطالبه 
گندمکاران استان چهار هزارو ۸۹۰ میلیارد به 

حساب بانکی آنها واریز شده است.

به گفته وی، نرخ مصــوب دولتی خرید هر 
کیلوگرم گندم از کشــاورزان ۲۵ هزار ریال 

تعیین شده است.
مدیر ســتادی بانک کشــاورزی در اســتان 
زنجــان گفت: خوشــبختانه امســال بر پایه 
توافق انجام شــده و حمایــت های دولت، 
تامین منابع از سوی شرکت بازرگانی دولتی 
کشور ۱۰۰ درصد بهای گندم خریداری شده 
 از کشــاورزان یکجا به حســاب آنها واریز 

خواهد شد.

 معاون نظارت، بازرســی و حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان زنجان گفت: انبار 
سیگار فاقد مجوز به ارزش ۱۱ میلیارد ریال 

در استان زنجان پلمب شد.
اســماعیل مســلمی در گفت وگو با فارس  
اظهار کرد: یک انبار سیگار در استان به دلیل 
عدم ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و عدم 
ثبت ورود و خروج کاال توســط بازرســی 

سازمان کشف و پلمب شد.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان افزود: با توجه به اینکه 
مجوز ثبت این انبار در سامانه جامع انبارها 
در تاریخ ۲۳ فروردین منقضی شده بود، هیچ 
اقدامی در راســتای تایید مجدد انبار و نیز 
ثبت ورود و خروج کاال صورت نگرفته بود.

وی با اشــاره به قانون برخــورد با اینگونه 
واحدهای متخلف اظهار داشت: بر پایه شیوه 
نامه تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال، عدم ثبت انبار و ورود و خروج کاال به 
عنوان قاچاق محســوب شده و باید با آنها 

برخورد قانونی صورت گیرد.
مسلمی تصریح کرد: در صورتی که بازرسان 
به انبار مراجعه و در صورت ثبت انبار، ورود 
و خروج ثبت نشده باشد، مهلت یک هفته ای 

برای ثبت رسید و حواله صادر می شود.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق 
مصــرف کنندگان ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجان ادامــه داد: میزان 
موجــودی این انبار بالغ بــر۴ میلیون و ۸۰ 
هزار نخ به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال بوده است که هم اکنون پرونده آن در 

دست بررسی است.

بیش از چهار هزار میلیارد ریال 
به حساب گندم کاران زنجانی واریز شد

سعید مالکی سرود

خاطره های کاهگلی منتشر شد

 معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 سازمان صمت استان خبر داد

پلمب انبار سیگار 
بدون مجوز در زنجان

آگهی مزایده عمومی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعدادی از امالک تحت اختیار خود را برابر مقررات 

مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش رساند .

نوع ملک/کاربریردیف 
تعداد 
نشانیقطعات

زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی9زمین /مسکونی1

زنجان-شهرک شهید رجایی ضلع جنوبی پارک رجایی8زمین /تجاری 2

 سلطانیه-روستای گوزلدره -منطقه توسعه روستای گوزلدره1ساختمان/مسکونی3

1- مشخصات شامل مساحت امالک ، قیمت پایه کارشناسی و دیگر اطالعات تکمیلی در زمان ارائه اسناد مزایده در اختیار افراد 
شرکت کننده  قرارمی گیرد.

2- فروش اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 1399/06/15
3- تاریخ تحویل پیشنهادها تا تاریخ 1399/06/26 

4- تاریخ بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده 1399/06/27
جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به نشانی:زنجان-میدان آزادی ، بلوار کشاورز، 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان- امور برنامه ریزی و بودجه مراجعه فرمایید.
شماره تماس 024-33106218

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

ت اول
نوب

2

27

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد:

  بایستگی توسعه 
دولت الکترونیک در زنجان

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گوییم
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 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان 
گفت: ساخت نیروگاه زنجان ۲ با سرمایه گذاری 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال به عنوان یکی از 
حوزه  در  سرمایه گذاری  پروژه های  بزرگترین 

برق استان زنجان در دست اجرا است.
به گزارش زنــگان امروز، علی خلجی دیروز 
در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته 
دولت، افــزود: این نیروگاه زنجــان در ۷۵ 
کیلومتری غرب زنجان در نزدیکی سرچم واقع 
شده اســت است که بهره وری باالیی داشته و 
بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در حوزه برق 

استان زنجان محسوب می شود.
مدیرعامل شــرکت برق منطقــه ای زنجان 
یادآورشد: تا یک ماه آینده بزرگترین مشترک 
با مصرف برق ۱۲۰مگاواتی  صنعتی اســتان 
تولید خود را شــروع خواهد شد که مصرف 
انرژی آن معادل تامین برق  ۱۲۰ هزار خانوار 

است.
وی اظهار داشت: شرکت برق منطقه ای زنجان 

برای استان های زنجان و قزوین خدمات ارائه 
می دهد و این رکن شرکت  به صورت منطقه ای 
و یکی از ۱۶ شرکت کشور در زنجان است که 
زیر نظر شرکت مادر تخصصی توانیر فعالیت 

می کند.
خلجی تصریح کرد: با توجه به کشــاورزی و 
صنعتی بودن استان های زنجان و قزوین، عمده 
مصرف برق در این اســتانها مربوط به بخش 
صنعت با بیش از ۵۰ درصد و بخش کشاورزی 

با بیش از ۱۹ درصد است.
وی ادامه داد: موقعیت جغرافیایی استان زنجان 
که در مسیر ترانزیت انرژی کشور قرار دارد، 
ایجاب کرده است که شبکه برق آن ارتباطات 
خوبی را با شبکه های همجوار داشته باشد و 
این مهم موجب شــده قابلیت اطمینان شبکه 
ارتقا پیدا کند و با مشکل عدم تامین برق ناشی 

از مشکالت شبکه مواجه نشویم.
خلجی یادآور شد: ظرفیت سازی مطلوبی برای 
شبکه برق ایجاد شــده است که هم اکنون در 

بخش فوق توزیع که به شبکه توزیع خروجی 
آن متصل است، ۳۲ درصد ظرفیت بارگیری می 

شود و حدود ۷۰ درصد ظرفیت خالی داریم.
به گفتــه وی، این مهم بیانگر آن اســت که 
وضعیت شبکه برق منطقه ای زنجان به لحاظ 
ظرفیت و امکان تامیــن برق برای تقاضاهای 
جدیــد، مطلوب اســت و متقاضیان صنعتی 
زیادی داریم که ظرفیت شبکه فرصت خوبی 
ایجاد کرده تا برق مورد نیازشان را تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: 
۱۶ مشــترک صنعتی متصل به شبکه داریم و 
مشترکان این شرکت بیشتر مصرف باالی هفت 

مگاوات دارند.
خلجی اضافه کرد: برق این مشترکان با شبکه 
فوق توزیع منتقل می شود و ظرفیت داریم تا 

برق مورد نیاز آنها را تامین کنیم.
وی افــزود: با متقاضیان فعلی و افق برنامه در 
دســت، بیش از یک هزار مشترک اختصاصی 
خواهیم داشت که این مهم موجب می شود تا 

با رتبه بندی، ظرفیت و میزان مصرف مشترکان 
گرید شرکت برق منطقه ای متحول شده و اثر 

مثبتی داشته باشد.
مدیر عامل شــرکت برق منطقــه ای زنجان 
گفت: طرح های خوبی در سال جهش تولید 
در دســت اقدام داریم که تامین برق صنایع و 

تولیدکنندگان در اولویت قرار دارد.
خلجی به تامین برق شهرک های صنعتی اشاره 
کرد و افزود: طرح پست ســیار روی سازان 
سنگ شهر در کمتر از ۲ ماه در شهرک صنعتی 
ساخت شــد که هم اکنون برق متقاضیان را 

تامین می کند.
وی افزود: پروژه ای دیگر را در این حوزه در 
شهرک صنعتی سلطانیه برای تامین برق صنایع 
در دست اجرا داریم که تا پایان مهرماه امسال 

راه اندازی می شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: 
در شهرک صنعتی خرمدشت قزوین نیز پست 

۶۳ کیلووات در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خبر داد:

 سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی در حوزه برق زنجان 
 بزرگترین سرمایه گذاری در حوزه برق زنجان با ۵۰ هزار میلیارد ریال انجام می شود

 فرنشــین امور مالیاتی استان زنجان گفت: 
طرح های جدید این اداره کل در راســتای توسعه 
دولــت الکترونیک بوده و تا به امــروز توفیقات 

ارزشمندی در این حوزه به دست آمده است.
به گــزارش زنگان امروز، میرحیــدر رضوی  در 
نشست مدیران هماهنگی ادارات اقتصادی استان 
زنجان، با بیان اینکــه یکی از مباحث مهم در این 
حــوزه، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اســت، 
افزود: در همین راســتا ســال گذشته به حساب 
شهرداری ها و دهیاری های استان مبلغ ۲۸۳ میلیارد 
تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده واریز شــده 

است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های امور مالیاتی 

مربوط به طوالنی شــدن زمان ارائه اظهارنامه های 
مالیاتی است، تصریح کرد: این موضوع هم مربوط 
به اشــخاص حقیقی و هم به اشــخاص حقوقی 
مرتبط بوده و در همین رابطه برای تسریع در این 
روند، ۱۸ هزار اظهارنامه مالیاتی بدون رسیدگی و 
بر پایه اعتماد به مشاغل در سال گذشته صادر شده 

است.
رضوی با یادآوری اینکه یکی از برنامه های اداره کل 
امور مالیاتی اســتان، بحث برون سپاری برخی از 
اقدامات و وظایف است، ادامه داد: در همین راستا 
موضوع مالیات نقل و انتقال امالک برون ســپاری 
شــده اســت. رضوی با تاکید بر اینکه بنا داریم با 
اقداماتی نسبت به توسعه دولت الکترونیک اقدام 

کنیم، اظهار کرد: در همین راســتا نسبت به ابالغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی اقدام کرده ایم و معتقدیم 
با اجرای این طرح، بسیاری از معضالت مربوط به 
گذشته در این زمینه از جمله اطالع نیافتن مودی از 

ابالغ اوراق مالیاتی مرتفع خواهد شد.
فرنشــین امور مالیاتی اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه ابــالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتی طرحی 
اســت که برای همه مودیان به اجرا گذاشته شده 
است، خاطرنشان کرد: مودیان برای برخورداری از 
خدمات این طرح باید ابتدا نسبت به ثبت نام کامل 
خود در سامانه مذکور اقدام کرده و عالوه بر این، 
فرم الکترونیکی درخواست استفاده از این خدمات 

را تأیید و ارسال کنند.

 رییس بهزیســتی خــرم دره، از تشــکیل 
گروه های خودیــار برای معلوالن روســتایی این 

شهرستان با هدف توانمندسازی آنان خبر داد.
شــهرام رجبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
هم اکنون  شهرســتان خرم دره ۱۰۰۰ معلول دارد، 
اظهــار کرد: با توجه به وقــوع حوادث مختلف با 
تایید کمیسیون پزشکی به تعداد این معلوالن اضافه 

می شود.
وی با بیان اینکه یکــی از موضوعاتی که در حوزه 
معلوالن به ویژه معلوالن روستایی مورد توجه جدی 
است، توان بخشی مبتنی بر جامعه است، بیان کرد: این 
طرح در کل شامل روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار 

نفر است. این مسوول با اشاره به شناسایی معلوالن 
در روســتاهای خرم دره، یادآور شد: هم اکنون ۲۲۰ 
معلول در روستاهای نصیرآباد، شویر، قلعه حسینیه، 
سوکهریز اردجین و رحمت آباد شناسایی شده اند که 
این معلوالن در کمیسیون ها شرکت کرده و شدت 

معلولیت آن ها مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه تالش بر این اســت که 
امکانات در خود روســتاها فراهم شــود تا کمتر 
معلولی برای اخذ خدمات به بهزیستی یا ارگان های 
حمایتی مراجعه کند، ادامه داد: در همین راســتا در 
همه روســتاهایی که دهیاری دارند افتتاح حساب 
برای هزینه در اموری مانند مناسب سازی داخل منزل 

مسکونی معلوالن، یا هزینه های درمانی و معیشتی 
انجام شده که دهیاران و رییس شورا حق برداشت از 

این حساب را دارند.
رجبی با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال برای معلوالن به 
ویژه در روستاها باید مورد توجه جدی قرار گیرد، 
تصریح کرد: بســیاری از معلوالن در مشاغل خود 
می توانند در روســتاها مشغول به فعالیت شوند تا 

بتوانند امورات زندگی خود را بچرخانند.
وی از تشــکیل گروه های خودیــار برای معلوالن 
روســتایی در خرم دره خبر داد و افزود: اولین گروه 
خودیار در روستای اردجین تشکیل شد که این گروه 

شامل معلوالن و خانواده های آن ها است.

رییس بهزیستی شهرستان خرم دره با بیان اینکه در 
گروه های خودیار آموزش از طریق یکی از اعضای 
خانواده که ســواد کافی و درک باال دارند در حوزه 
آموزش های خودمراقبتی ارائه می شود، اضافه کرد: 
کتابچه هایی نیز در اختیار این گروه ها قرار گرفته که 
مســایل مختلف از خودمراقبتی تا اشتغال در آن ها 

گنجانده شده است.
این مســوول با اشــاره به اجرای طــرح هادی در 
روســتاها در سالیان اخیر، یادآور شــد: در اجرای 
طرح هادی باید به موضوع مناسب سازی در مراکز 
خدماتی بهداشتی مســاجد و اماکن عمومی توجه 

جدی وجود داشته باشد.

 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
منطقه ۱۴ استان زنجان گفت: پرونده خرید تضمینی 
کلزا از کشاورزان این استان با خرید ۵۱۷ تن از این 

دانه روغنی، بسته شد.
محمد ایزدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
امسال از ابتدای تیرماه تاکنون ۵۱۷ تن دانه روغنی 
کلزا از کشاورزان استان زنجان به نرخ مصوب دولتی 

هر کیلوگرم ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال خریداری شد.
وی خاطرنشــان کرد: بابت این میزان دانه روغنی 
خریداری شــده ۲ میلیــارد و ۲۷۴میلیون تومان به 
حساب کلزا کاران واریز و کل مطالبه آنها تسویه شد.
 مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 

۱۴ استان زنجان گفت: بیشترین کلزا با ۱۲۴ تن از 
شرکت کشت و صنعت شهرستان خرمدره بود.

ایزدی اظهارداشت: سال گذشته ۷۹۸ تن دانه روغنی 
کلزل از کشــاورزان اســتان خریداری شده بود که 

امسال این رقم به ۵۱۷ تن کاهش یافت.
وی، علت این کاهش را تنش حرارتی، شرایط آب 
و هوایی و سردسیری منطقه دانست و اضافه کرد: 
شرایط اقلیمی برای کشت کلزا مناسب نیست چرا 

که این محصول به دمای هوا حساس است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
۱۴ اســتان زنجان گفت:  امسال هشت مرکز خرید 

تضمینی کلزا در استان فعال شده بود.

ایزدی افزود: دانه های روغنی خریداری شــده از 
کشــاورزان استان زنجان بالفاصله به کارخانه های 

روغن کشی ارسال می شود.
به گزارش ایرنا، خرید دانه های روغنی از کشاورزان 
به منظور خودکفایی و حمایت از  قشر زحمتکش 

کشاورزان انجام می شود.
سال گذشته ۷۹۴ تن محصول کلزا و ۲۰ تن گلرنگ 
از کشاورزان استان زنجان به صورت تضمینی توسط 
شرکت غله خریداری شد که این میزان کلزا در سال 

۹۵ حدود ۳۳۶ تن بود.
دانه های روغنی، به منظور اســتخراج روغن از دانه 
آن ها پرورش می یابد و از طرف دیگر به عنوان منبع 

با ارزش پروتئین نیز مطرح است و بقایای محصول 
بعد از روغن کشی به همین منظور به کار می رود.

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد:

به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی؛  بایستگی توسعه دولت الکترونیک در زنجان
۳ مسجد و ۲ هیات

در زنجان تذکر گرفتند
 فرماندار زنجان گفت: به دلیل رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی، ۳ مسجد و ۲ 

هیئت در این شهرستان تذکر گرفتند.
رضا عســگری در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکــه هرچه مردم رعایــت کنند، ویروس 
کمتر مردم را مبتال می کند و نیاز اســت که 
فاصله گذاری های اجتماعی بسیار مورد تاکید 
قرار گیرد، اظهار کرد: در دهه های گذشته و 
در روزهای منتهی به تاســوعا و  عاشورای 
حسینی همواره شاهد حضور مهمان در شهر 

زنجان هستیم.
وی افــزود: بر پایه تصمیماتی که در ســتاد 
ملی، استانی و حتی شهرستانی کرونا گرفته 
شــد، هر گونه اجتماعات بزرگ عاشورایی 
در یوم العباس و روز عاشــورا را در زنجان 
نخواهیم داشت. همچنین امسال آیین دسته 
عــزاداری زینبیه و تعزیــه ارمغانخانه که در 
فرهنگ آیینی ثبت ملی شــده و مشــتاقان 

بسیاری دارد نیز برگزار نخواهد شد.
این مسوول با بیان اینکه امسال در شهرستان 
زنجان هیچ آیینی با اجتماعات بزرگ برگزار 
نمی شود، ادامه داد: با همه دستگاه ها، هیئات، 
تشکل های مذهبی و ... هماهنگی های الزم 
انجام  شده و خوشــبختانه همکاری الزم از 
جانب این افراد به عمل آمده است. از مردم 
درخواست شــده که امسال به استان زنجان 
سفر نکنند و این در حالی است که تدارکات 
اسکان همانند سال های گذشته در نظر گرفته 
نشده اســت و به عبارت دیگر امسال آیینی 

برگزار نمی شود که مسافران به استان بیایند.
عســگری با بیان اینکه سرویس ویژه قطار، 
اتوبــوس و ... در روزهــای عزاداری محرم 
برقرار نخواهد شــد، یادآور شــد: احتمال 
تصویب کاهش ســرویس  دهــی به زنجان 
وجود دارد و اگر نیاز باشد، محدودیت هایی 
بــرای ورود و خــروج به شــهر زنجان نیز 
برقرار خواهد شــد. از مجموع ۱۱۲۵ هیئت 
و مســجدی که در ســامانه ثبت شــده اند 
تعداد کمی توانســته اند که شــرایط رعایت 
پروتکل های بهداشتی را فراهم و آیینی را به 

صورت محدود برگزار کنند.
وی عنوان کرد: ۳ مســجد در شب اول و دو 
هیئت در فضای سربسته آیین برگزار کردند 
که برخوردهای مقتضی با آنان انجام شــد. 
پس از تذکرها مساجد پروتکل ها را رعایت 
و یا آییــن را تعطیل کردند و هیئت ها نیز به 
فضای روباز منتقل شدند و شرایط نسبت به 

شب های اول و دوم بهتر شد.

خبـرخبــر

تکلیف برگزاری 
کالس های درس در شرایط 

کنونی چیست؟
 رییس اداره متوســطه نظری اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجــان گفت: 
برگزاری کالس های درس در وضعیت قرمز 
کامال غیرحضــوری، در وضعیت ســفید با 
رعایت فاصله گذاری حضوری و در وضعیت 
زرد نیز با ترکیــب آموزش های حضوری و 

غیرحضوری است.
جعفر زنجانی در نشست توجیهی مدیران مقطع 
متوســطه ابهر که با محوریت تبیین شیوه نامه 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - 
۱۳۹۹ برگزار شد با تاکید بر لزوم برنامه ریزی 
دقیق و آمادگی الزم برای سال تحصیلی جدید، 
اظهار کرد: معلمان با انجام ارزشیابی آغازین در 
روزهای نخستین سال تحصیلی، برنامه ریزی 
الزم را برای جبران کاســتی های احتمالی و 

تعیین نقطه شروع آموزش انجام دهند.
وی بــا تاکید بــر اهمیت حضور مــداوم و 
فعال مدیر و همه معلمان در بســتر شــبکه 
آموزشی دانش آموز )شاد( به عنوان بخشی از 
محیط کار، عنوان کرد: مدیران با برنامه ریزی 
روش دسترســی دانش آموزان به هر کدام از 
روش های آموزشی )حضوری، غیرحضوری، 
نیمه حضوری، مجازی( متناســب با شرایط و 

اقتضائات را دستور کار داشته باشند.
رییس اداره متوســطه نظری اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان با تشــریح شرایط 
آموزشــی سه وضعیت ســفید، زرد و قرمز، 
اظهار کرد: در وضعیت ســفید برنامه هفتگی 
دانش آموزان به روال معمول تدوین و در اختیار 
دانش آموزان قرار خواهد گرفت و آموزش در 
فضای مجازی به عنــوان فرصتی در خدمت 

فعالیت های آموزشی و تربیتی قرار می گیرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه در شرایط قرمز 
همــه آموزش ها به شــیوه غیرحضوری و با 
رعایت مقررات انجام خواهد شــد، تصریح 
کــرد: در وضعیت زرد مدیــران با هماهنگی 
شورای مدرسه می توانند نسبت به گروه بندی 
دانش آموزان و ترکیــب آموزش حضوری و 
غیرحضوری طبق دستورالعمل و شیوه نامه ها 

اقدام کنند.
زنجانی با اشــاره به اینکه حضــور و غیاب 
دانش آموزان در مدرســه و در فضای مجازی 
مطابق ضوابط مربوطه انجام می شــود، افزود: 
با توجه به مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت 
کرونــا، مــدارس می تواننــد از ظرفیت روز 
پنج شــنبه به منظور ارائه خدمات آموزشی و 

تربیتی به دانش آموزان استفاده کنند.

تشکیل گروه های خودیار برای معلوالن روستایی خرم دره

خرید تضمینی کلزا با ۵۱۷ تن در زنجان پایان یافت

 رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان زنجان گفت: برای سال جدید تحصیلی 
۱۴ رشته جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
در مراکز این دانشگاه در استان راه اندازی شده 

است.
به گزارش زنــگان امروز مرتضی واحدپور، در 
جمع خبرنگاران افزود: کارشناســی حرفه ای 
مدیریــت بحران در اماکــن، کاردانی حرفه ای 
توانمندسازی آسیب دیدگان حوادث و کاردانی 

حرفه ای بازرگانی انبــارداری در مرکز علمی 
کاربردی هــالل احمر، کاردانی فنــی باغبانی 
تولیدات گلخانــه ای در مرکز علمی کاربردی 
صایین قلعه، کاردانی حرفه ای گردشــگری در 
مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری 
های زنجــان، کاردانی حرفــه ای تربیت بدنی 
مربیگری پایه و کارشناســی حرفه ای آســیب 
شناسی اجتماعی پیشــگیری از اعتیاد در مرکز 
آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی اســتان، 

کاردانی حرفه ای بهداشــت و حیط زیست در 
معــادن در مرکز علمی کاربردی کالســیمین از 
جمله رشــته محل های جدید ایجاد شده برای 

امسال است.  
وی با بیان اینکه در زمان حاضر هشــت مرکز 
آموزش علمی کاربردی در اســتان زنجان فعال 
اســت، اظهار داشت: از این هشت مرکز، هفت 
مرکز به غیر از مرکز کالسیمین مجاز به پذیرش 

دانشجو برای سال تحصیلی جدید هستند.  

واحدپور افزود: در زمان حاضر ۲ هزار و ۷۰۷ 
دانشــجو در مراکز علمی کاربردی این اســتان 
مشغول تحصیل هستند که شــمار دانشجویان 
مقطــع کاردانی یک هــزار و ۴۷۰ نفر و تعداد 
دانشجویان مقطع کارشناسی یک هزار ۲۳۷ نفر 

است.  
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان 
زنجان از آغاز پذیرش نیمسال اول ۱۴۰۰- ۹۹ 
این دانشگاه از چهارم شــهریور ماه با ظرفیت 

۶ هزارو ۵۰۰ دانشــجو خبر داد و گفت: مهلت 
ثبت نام برای مقطع کاردانی ۴ تا ۱۱ شــهریور 
و فرصت ثبت نام در مقطع کارشناســی از ۱۱ 
تا ۱۷ شهریور از طریق سایت سازمان سنجش 

آموز کشور است.  
رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان 
زنجان افــزود: هم اکنون ۸۸ رشــته در مراکز 
آمــوزش علمی و کاربردی اســتان زنجان دایر 

است.

۱۴ رشته جدید در مراکز دانشگاه علمی کاربردی زنجان ایجاد شد
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 پایگاه خبری »کانورسیشن« در مقاله ای به 
بررسی راهبرد هایی پرداخته که همزمان با نزدیک 
شــدن به فصل سرد و احتمال اوج گیری همزمان 
ویروس های کرونا و آنفلوانزا، توســط کشور های 
مختلف بایســتی مورد توجه قرار گیرند تا از این 
طریق، نظام های بهداشت و سالمت آن ها بتوانند به 
نحو موثر و مناسبی، عملکرد و کارایی داشته باشند.
»فصل شــیوع ویروس آنفلوانزا نزدیک اســت و 
بســیاری از نقاط جهان همچنان با پدیده شــیوع 
ویروس کرونا، دســت و پنجه نــرم می کنند. این 
مساله موجب شده تا پاییز و زمستان امسال، بسیاری 
چالش برانگیز به نظر برســد و برخی این پرسش 
را مطــرح کنند چطور می تــوان تا جای ممکن از 
شیوع همزمان آنفلوانزا و ویروس کرونا و تشدید 
فعالیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی جلوگیری 
کرد؟ بسیاری از مراکز بهداشت و درمان، تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا، تا حد زیادی توان خود را از 
دست داده اند و قادر به تحمل بحران های مضاعف 

نیستند«.
آمار و ارقام، از یک پاییز و زمستان پرخطر خبر 

می دهند
بیش از پنج میلیون نفر در آمریکا به ویروس کرونا 
مبتال شده اند و حدودا دویست هزار تن دیگر نیز بر 
اثر ابتال به این ویروس، جان خود را از دست داده 
اند. شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا موجب 
شــده تا برخی از مراکز درمانی این کشور، دیگر 
ظرفیت و تحمل پذیرش بیماران جدید را نداشته 
باشند و در وضعیت خارج از دسترس قرار بگیرند.

به گزارش فرارو، با توجه به اینکه ویروس کرونا و 
ویروس آنفلوانزا هر دو بیماری های تنفسی هستند 
و نیاز به ادوات و تجهیزات درمانی تقریبا مشــابه 
دارند، بیمارستان هایی که پیش از این، درگیر ایجاد 
فضای کافی برای پذیرش بیماران مبتال به ویروس 
کرونا بوده اند، ممکن است اکنون دیگر از قدرت و 
توان کافی جهت پذیرش بیماران مبتال به ویروس 

آنفلوانزا برخوردار نباشند.
در ســال های گذشــته، بر پایه داده هــای اتحادیه 
بیمارســتان های آمریکا که در پایان ماه مارس سال 
۲۰۲۰ اعالم شــده: تعداد بیماران مبتال به ویروس 
آنلوانزا که در بیمارستان های آمریکا بستری شده اند 
از ۲۸۰ هزار نفر در سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ تا بیش 
از ۸۱۰ هزار نفر در سال های ۲۰۱۸-۲۰۱۷، متغیر 
بوده اســت. بدون تردید اگر یک ایالت در آمریکا، 
هم در نقطه بحرانی شیوع آنفلوانزا و هم ویروس 
کرونا باشــد، ظرفیت بیمارستانی آن تا حد زیادی 
تحلیل خواهد رفت و قادر به میزبانی تمامی بیماران 

نخواهد بود.

اضافه بر این، نباید فراموش کرد که کودکان زیر ۵ 
ســال، به شدت در برابر آنفلوانزای فصلی ضعیف 
هستند و در فصل ســرد، تعداد زیادی از کودکان 
به این بیماری مبتال می شوند و بایستی کامال تحت 
نظر قرار بگیرند تا از بروز تبعات وخیم ســالمتی 
برای آن ها )که در مواردی به مرگ نیز ختم می شود( 
جلوگیری شود. این مساله خود حاکی از این نکته 
است که بیمارستان ها حتی در زمینه توسعه ظرفیت 
خود نیز بایستی توجه زیادی را به کودکان معطوف 
کنند که این موضوع خود مشکلی جدی برای آن ها 
جهت توسعه ظرفیت هایشان برای دیگر گروه های 

سنی است.
چگونه از خطر شیوع همزمان ویروس آنفلوانزا و 

کرونا، جلوگیری کنیم؟
اخیــرا یک گزارش تحلیلــی، ۱۰ توصیه عمده را 
جهت مقابله با خطر شــیوع و گسترش همزمان 

ویروس های کرونا و آنفلوانزا و تاثیر مخرب آن ها 
بر ظرفیت بیمارستان ها و مراکز درمانی، ارائه کرده 
است که در ادامه به این توصیه ها اشاره خواهد شد.
۱- بایســتی تا جای ممکن شــمار افرادی را که 
واکســن آنفلوانزا را دریافت می کنند، افزایش داد. 
واکســن آنفلوانزا، بهترین شــیوه دفاعی در برابر 
آنفلوانزای فصلی اســت. واکسناسیون گسترده در 
این زمینه موجب خواهد شــد تا میلیون ها نفر از 
بزرگساالن و کودکان، از فضای بیمارستانی به علت 
ابتال به ویروس آنفلوانزا دور شــوند و این مساله، 
موجب خواهد شد تا مراکز درمانی به نحو بهتری بر 

بیماران کرونایی و درمان آن ها تمرکز کنند.
۲- اجرای سرســختانه و گســترده پروتکل های 
بهداشتی بایســتی در دستورکار قرار گیرد. به طور 
خاص استفاده از ماسک و رعایت مقررات مرتبط 
با فاصله گذاری اجتماعی، هم برای در امان ماندن 

از آنفلوانزا خوب اســت و هم کرونا. این مســاله 
سبب خواهد شد تا از گسترش هر چه بیشتر این 
دو ویروس و ایجاد فشــار برای مراکز بهداشتی و 

درمانی، جلوگیری شود.
۳- بایستی امکانات بهداشتی نظیر مواد ضدعفونی 
کننده و شوینده برای شستشوی دست، و همچنین 
تاسیسات الزم جهت تهویه اتاق های درس فراهم 
شــوند. از سویی باید سعی شــود تا جای ممکن 
کالس هــا و تجمعات دانش آمــوزان را با رعایت 
مقررات فاصلــه گذاری اجتماعــی و یا حتی به 

صورت مجازی برگزار کرد.
۴- بایستی وضعیت قلبی و عروقی ورزشکارانی که 
به ویروس کرونا مبتال شده اند را قبل از بازگشت 
آن ها به تمرین و میادین ورزشــی با دقت بررسی 
کرد تا از ایجاد آســیب های قلبی و عروقی به آن ها 
جلوگیری شــود. در عرصه رقابت های ورزشی، 

هم بایســتی سالمت و بهداشــت بازیکنان و هم 
تماشاچیان به دقت مورد توجه قرار گیرد و اقدامات 

الزم در این زمینه انجام شود.
۵- مقررات مرتبط با قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی 
را بایســتی همچنان برای مسافران اجرایی کرد. این 
مساله می تواند به تضعیف شیوع ویروس های کرونا 
و آنفلوانزا کمک شایان توجهی بکند. همزمان با لغو 
برخی محدودیت های آمد و شــدی از سوی برخی 
کشورها، خطوط هوایی مختلف و همچنین مسووالن 
بهداشت و سالمت بایستی دامنه نظارت خود را بر 
آمد و شد های مسافران، با بررسی وضعیت تب آن ها 
و ... انجام دهند و در این زمینه، احتیاط های الزم را به 

عمل آورند.
۶- بایستی ظرفیت های الزم جهت تولید و توزیع 
واکسن ویروس کرونا )هر زمان که ساخته شود(، 
فراهم گردد. در واقع، آنچه مهم است توجه به این 

نکته می باشد که اختراع واکسن کرونا صرفا مساله 
مهم و ضروری این روز ها و آینده نیســت، بلکه 
بایستی ظرفیت های تولید و توزیع واکسن کرونا را 
نیز به نحویآ کرد که بتوان آن را در اختیار میلیارد ها 
انسان قرار داد. وسعت این مساله به قدری زیاد است 
که شاید اگر بگوییم پیش از این یکچنین اقدامی در 

این ابعاد انجام نشده، چندان هم غلط نباشد.
۷- بایســتی کارزار های آموزشی تشکیل شوند تا 
با ترویج اطالعات غلط و نادرســتی که در مورد 
استفاده از واکسن های ویروس های کرونا و آنفلوانزا 
مطرح می شــوند، قویا برخورد کرد. بدون تردید 
دیدگاه برخی مبنی بر اینکه این واکسن ها تاثیرات 
بسیار بدی بر وضعیت سالمت دارند و نباید استفاده 
شــوند موجب خواهد شــد تا دامنه بحران شیوع 
ویروس کرونا، تا حد زیادی گسترده شود و نتوان 

مقابله موثری با این ویروس ها داشت.
۸- بایســتی ظرفیت های بیمارستانی را توسعه داد 
و زیرســاخت های تولید تجهیزات دارویی را نیز 
گسترش بخشید. آنفلوانزای فصلی به تنهایی قادر 
است ظرفیت بســیاری از بیمارستان ها را تکمیل 
کنــد. برای مقابله موثر با دو بیماری تنفســی مثل 
آنفلوانزا و کرونا، بایستی تا جای ممکن ظرفیت های 
بیمارستان ها و همچنین ظرفیت های تولید دارو و 
تجهیزات پزشــکی را توسعه بخشید. اینکه برخی 
مراکز درمانی و بیمارستانی در جریان بحران شیوع 
ویروس کرونا با کمبود دستگاه های تنفس مصنوعی 
مواجه شــدند، خود یک هشــدار جدی است که 

اکنون باید به آن توجه شود.
۹- در زمینه مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا، 
بایســتی یک راهبرد و استراتژی ملی تعریف کرد. 
کشور ها بدون یک استراتژی ملی، قادر نخواهد بود 
به طور هماهنگ به بحران شیوع ویروس کرونا و 
شیوع احتمالی ویروس آنفلوانزا واکنش نشان دهند. 
این مساله خود نقش مهمی در تشدید بحران خواهد 

داشت.
۱۰- بایستی داده های اطالعاتی گسترده تر و شفاف 
تری در سطوح محلی، منطقه ای و استانی، در زمینه 
شــیوع ویروس کرونا و تعداد مبتالیان و مرگ و 
میر و همچنین دیگر داده های مرتبط با آن ها ایجاد 
شود. البته که در مورد ماهیت اطالعات و صحت 
و درســتی داده ها مرتبط با شــیوع ویروس کرونا، 
بحث و جدل های فراوانی وجود دارد. با این همه، 
تقویت پایگاه های اطالعاتی و داده ای در زمینه شیوع 
ویروس کرونا می تواند تا حد زیادی به مردم کمک 
کند تا این بحران را به نحو بهتری متوجه شوند و 
بتوانند بر ترس و اضطراب های نابجای خود در این 

زمینه نیز غلبه کنند.

 دادســتان عمومی و انقالب زنجان، گفت: دشــمن شناســی یکی از 
مهمترین درس های نهضت عاشورا است.

حجت االسالم محسن کرمی در آیین عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
ابا عبداله الحسین )ع( در جمع کارکنان انتظامی استان زنجان افزود: اگر همه 
مســلمانان جهان، ماهیت دشــمنان حقیقی خود را بشناسند در این صورت 

شهادت در راه حق را عزت دانسته و مردانه به استقبال آن می روند.
وی، احیای روحیه جهادی، انقالبی و شهادت طلبانه را از دیگر پیام های اصلی 
در قیام حضرت سیدالشــهدا بیان کرد و اظهار داشت: محرم، ماه پیروزی حق 

علیه باطل و عرصه دینداری، بیداری و آزادگی است.
حجت االسالم کرمی با تاکید بر اینکه امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان به 
حقانیت کاری که می کردند ایمان داشتند و از این رو با همه وجود به مبارزه با 
جبهه باطل پرداختند، افزود: تقابل حق علیه باطل از پیدایش آدم ابوالبشر وجود 
داشــته و تا قیامت ادامه دارد و پرچم امام حسین )ع( پایه های جبهه باطل را 

سست کرده و از بین خواهد برد.
وی با اشــاره به اینکه حق و باطل همیشــه در پی کنار زدن یکدیگر هستند، 
تصریح کرد: در برهه کنونی، صهیونیست ادامه دهنده راه باطل است و تالش 
دارد بر جهان سیطره پیدا کند و وظیفه مسلمانان است که در مقابل این رژیم 

غاصب و کودک کش ایستادگی کنند.
حجت االسالم کرمی با تاکید بر اینکه جبهه باطل که همان صهیونست است 
ســعی دارد قدرت نظامی، اقتصادی، رســانه ای و فرهنگی جهان را به دست 
گرفته و از آنها علیه حق اســتفاده کند، افزود: مسلمانان آزاده جهان و کسانی 
که در زیر پرچم امام حســین )ع( جمع شده اند وظیفه دارند با آگاهی مقابل 
این رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند تا نتواند نقشه های شوم و پلید خود را  

عملیاتی کند.

وی در ادامه تصریح کرد: داستان کربال نمایشگاهی است که از سویی بیان گر 
عظمت، شــجاعت، حق  خواهی، حق  پرستی و تمام فضایل و مکارم انسانی 
اســت که در سرور شــهیدان و یاران فداکار ایشــان تبلور یافت که حتی در 
سخت  ترین شرایط نیز از آن رویگردان نشدند و اما از سوی دیگر مبین »پستی 
و رذالت، سنگدلی و خونخواری« امویان و سپاهیان یزید بود که این حاکی از 
آلودگی های روحی و اخالقی آنان و نشــان دهنده عاقبت باطل  گرایی و بی 

ایمانی است.
دادستان عمومی و انقالب زنجان با بیان اینکه بارزترین جلوه ایستادگی حق در 
مقابل باطل در عصر کنونی انقالب اسالمی ایران است، گفت: ماموریت های 

نیروی انتظامی جلوه ای از امر به معروف و نهی از منکر است. 

آیا بیمارستان ها می توانند اوج گیری همزمان شیوع ویروس های کرونا و آنفلوانزا را تاب آورند؟

هشدار درباره یک پاییز و زمستاِن پرخطر 

 رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
و خانواده اظهار کرد: مشکل تمایل در ازدواج 
جوانان نداریم بلکه مشــکل تــوان و عدم در 

اختیار قراردادن امکانات به جوانان است.
به گزارش ایســنا، کبری خزعلی به بیان دالیل 
کاهش ازدواج جوانان پرداخت و گفت: تمایل 
بــه ازدواج یک میل فطری وطبیعی اســت و 
۱۶ میلیون جوان منتظر ازدواج هســتند و این 
کار حمایت هــای اجتماعی دولــت و در ابتدا 

حمایت هایی را از درون خانواده می طلبد.
وی ادامــه داد: نیاز بــه ازدواج بروز پیدا کرده 
اســت و اکنون دارد به انحراف کشیده می شود 
بنابراین جوانان را نباید مقصر به نداشتن تمایل 

برای ازدواج دانست.
به گفتــه  خزعلی، طبق تحقیقات انجام شــده 
افرادی که ازدواج می کنند تمایل به داشتن دو تا 

سه فرزند دارند اما واقعیت جامعه خیلی کمتر 
از این آمار است.

این اســتادیار دانشــگاه علوم پزشکی تهران با 
حضور در برنامه زنده باد زندگی شــبکه دوم 
سیما، با اشاره به هراس فرزند آوری در کشور 
گفــت: این هراس حاصل فرهنگ ســازی ۵۰ 
ســاله در کشور اســت و سال هاست که کلمه  

بارداری را باخطر بیان می کنند.
خزعلی معتقد است که پس از انقالب اسالمی 
کنترل جمعیــت خیلی موفق تــر عمل کرد و 

کاری که برای کاهش جمعیت ۳۳ درصدی در 
کشورهای انگلیس و فرانسه بین ۸۰ سال طول 
کشید در ایران ظرف مدت ۱۰ سال، ۷۰ درصد 

کاهش یافت.
به گفتــه ی خزعلی هنوز سیاســت های کنترل 
جمعیت در کشــور با همان شــدت و در تمام 
خانه های بهداشت چک لیست ها وجود دارد و 
تنها اسم تنظیم و کنترل بر رویشان نیست و به 
اسم های دیگر نظیر بهداشت بارداری و فاصله 

گذاری مطلوب و ... تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون با آمار بازی می شــود و 
کشور به ســمت پیری و سقوط جمعیتی پیش 
می رود، به آمار پنجره  جمعیتی اشــاره کرد که 
سن متوسط اش از ۳۰ و ۳۵ سال گذشته است.

رییس شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنان و 
خانواده با اشــاره به آزمایش غربالگری اظهار 
کرد: در دنیا برای این آزمایش یک اســتاندارد 
علمی دارند و برای آن باید سن ۴۰ ـ ۴۵ سال 
به باال و شــرایطی خاص در خانــواده وجود 
داشــته باشــد که به غربالگری توصیه شوند و 

سپس به خانواده ها توصیه می کنند که با توجه 
به شــرایط تصمیمی بگیرند اما در کشــور ما 
در تمامی ســنین حتی در سن ۱۸ سالگی این 
آزمایــش به طور اجباری وجــود دارد و حتی 
پزشــک را بابت شــناختن و یا عدم شناختن 

بیماری در غربالگری محاکمه می کنند.
وی بــا بیان اینکه این آزمایــش دقیق و مطلق 
نیســت و شــرایط علمی آن باید رعایت شود 
گفت: به دو مــوردِ نگرانی هایی که مردم دارند 
و حمایت هایــی که حکومت تــا کنون انجام 

داده اســت بایــد توجه کرد و ما در شــورای 
عالی انقالب فرهنگی برای تمام این ها جواب 
داریم و برایشان مصوبه و دوره آموزشی تنظیم 

کرده ایم.

هشدار »خزعلی« به سقوط جمعیتی

۶ میلیون جوان در انتظار ازدواج

دادستان زنجان:

آگهی فراخوان عمومی مزایده واگذاری سرقفلی دشمن شناسی، مهمترین درس نهضت عاشورا است 
زیرزمین کارگاهی واقع در بازارچه کوی فرهنگ

)حراج حضوری(؛ آگهی نوبت دوم

سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان، در نظر دارد نسبت به واگذاری )فروش سرقفلی( 1 باب 
واحد زیرزمین کارگاهی واقع در بازارچه کوی فرهنگ زنجان به نشانی: کوی فرهنگ، خیابان غنچه، جنب نسترن 
5- بازارچه موسوم به بازارچه کوی فرهنگ زنجان از طریق واگذاری به شکل مزایده عمومی )حراج حضوری( با 

قیمت ارزیاب کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. 
بنابراین از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشــار این آگهی تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه 
مورخه 99/6/11 برای دریافت اسناد مزایده به امور حقوقی سازمان به نشانی زنجان، خیابان شهدا، جنب بنیاد شهید 
شهرستان زنجان، ساختمان مرکزی سازمان، واحد حقوقی مراجعه نموده و بعد از دریافت و مطالعه محتوای پاکت ها 
و اسناد، نسبت به ارایه قیمت به صورت حراج حضوری راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخه 99/6/12 در 

محل سالن جلسات سازمان اقدام نمایند.
 در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.

امور حقوقی سازمان همیاری شهرداری اهی استان زنجان
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وزیر بهداشت:

دقیقه ۹۰ از کرونا گل خوردیم
  بار سفر نبندید

پزشکان انگلیسی هشدار دادند
ماسک، جایگزیِن 
فاصله گذاری نیست

متخصصان ســالمت در یک مطالعه 
جدید هشــدار دادنــد در حالــی که نقش 
موثر اســتفاده از ماســک در کاهش انتقال 
کروناویروس ثابت شده اما در مواردی استفاده 
از ماســک موجب شــده که برخی افراد از 
اهمیت فاصله گذاری اجتماعی غفلت می کنند.
به گزارش ایســنا، در این بررسی تاکید شده 
است: استفاده از ماسک موجب شده تا بسیاری 
از افراد توصیه هــای مربوط به فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت نکنند چرا که احســاس 
راحتی بیشتری هنگام نشستن یا ایستادن در 

کنار یکدیگر دارند.
به گفته محققان انگلیســی، برخــی افراد در 
صورِت استفاده از ماســک، فاصله فیزیکی 
الزم را از افرادی که ماسک به صورت دارند 

رعایت نمی کنند.
در این بررســی مشخص شد برخی افراد که 
معتقدند استفاده از ماســک در پیشگیری از 
ابتال به کرونا موثر است بیشتر احتمال دارد در 
برخورد با افرادی که ماسک به صورت دارند، 

فاصله فیزیکی را رعایت نکنند.
پزشــکان انگلیسی تاکید کردند: به طور کلی 
استفاده از ماسک می تواند خطر شیوع بیماری 
کووید-۱۹ را کاهش دهــد اما این امر نباید 
موجب شود که افراد احساس امنیت بیشتری 
کرده و خطرات دیگر از جمله کاهش فاصله 

فیزیکی با دیگران را نادیده بگیرند.
متخصصان انگلیسی متذکر شدند درصورتیکه 
دولت ِ این کشــور به دنبال آن است تا انتقال 
ویروس را به حداقل برســاند، الزم اســت 
دستورالعمل های خود را به طور شفاف ارائه 
دهد. به گزارش اسکای نیوز، به گفته محققان 
ماســک، جایگزیِن فاصله گــذاری فیزیکی 
نیست بلکه این دو فاکتور باید همزمان با هم 
بکار گرفته شــود تا در مهار همه گیری موثر 

باشد.

کرونا به کلیه ها آسیب می زند
 رییــس انجمن اورولــوژی ایران، با 
اشــاره به بیماری کرونا که مجاری تنفسی را 
درگیر می کند، گفت: در ابتدا گفته می شد این 
ویروس دستگاه ادراری را درگیر نمی کند که 
در گزارش های بعدی این موضوع تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بصیری، روز 
سه شنبه در نشست خبری بیست و سومین 
کنگره انجمن اورولوژی ایران که امســال به 
صورت وبینار برگزار می شود، افزود: با توجه 
به شــیوع کرونا، کنگره امســال که قرار بود 
خرداد ۹۹ برگزار شــود، در دو زمان مختلف 

و به صورت وبینار برگزار می شود.
وی با اشــاره به اهمیت کنگره علمی انجمن 
اورولوژی ایــران که با دعــوت از مهمانان 
خارجی این رشــته برگزار می شود، گفت: 
انجمن اورلوژی ایــران در عرصه آموزش و 
نوآوری های آموزشی، پیشرو است و اولین 
انجمن علمی پزشــکی در کشور هستیم که 
امسال کنگره را به صورت وبینار برگزار می 
کنیم. بصیری با اعالم اینکه کنگره در دو زمان 
سه روزه برگزار می شود، ادامه داد: در وبینار 
امسال ۱۷ برنامه ارائه می شود که ۵ برنامه آن 
به صورت بین المللی با انجمن های آسیایی 

و اروپایی رشته اورولوژی برگزار می شود.
وی با اشــاره به بیماری کرونا که تمام دنیا را 
درگیر خود ساخته است، گفت: این بیماری 
باعث شــد تا انجمن ها به سمت نوآوری در 

ارائه فعالیت های علمی داشته باشند.
بصیــری در ادامه به وضعیــت بیماری های 
اورولوژی در کشور اشاره کرد و افزود: سنگ 
های ادراری ۳۰ درصد فعالیت های رشــته 
اورولوژی را در کشور تشکیل می دهد. بعد 
از آن، بیماری های پروســتات هستند که در 
مجموع ۵۰ درصد فعالیت های این رشته را 
شــامل می شــوند و ۵۰ درصد بقیه را دیگر 

بیماری های اورولوژی تشکیل می دهد.
رییس انجمن اورولوژی ایــران، در ادامه به 
شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در ابتدا که این 
بیماری آمده بود، عنوان می شــد که مجاری 
تنفسی را درگیر می کند و ارتباطی به دستگاه 
ادراری نــدارد. در حالی که در گزارش های 
بعدی تاکید شــد که این ویروس در دستگاه 
ادراری نیز وجــود دارد و موارد حاد بیماری 
های کلیوی ناشی از کرونا گزارش شده است.

بصیری با اعــالم اینکه تا کنون ســه نفر از 
همکاران اورولوژیست کشــور در مبارزه با 
کرونا شهید شده اند، افزود: انجمن اورولوژی 
ایران توانست به عنوان اولین انجمن علمی، 
راهنمایی بالینی برای کووید ۱۹ بنویسد و آن 

را به وزارت بهداشت بدهد.

خبــر

 وزیــر بهداشــت با اشــاره به 
وضعیت کرونا در کشور گفت: خواهشم 
از مردم این اســت که عــادی انگاری 
نکننــد، باروبندیــل ســفر نبندند و در 
روزهای محرم به گونه ای عزاداری کنند 
که هم محرمی باشــکوه داشته باشیم و 
هم هیچ عزادار امام حســین تب دار از 

مجلسی خارج نشود.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی در 
حاشیه آیین افتتاح ۱۶۴ پروژه آموزشی، 
بهداشتی و درمانی در جمع خبرنگاران، 
گفــت: امروز آغاز پویش ره ســالمت 
را داشــتیم. فکر می کنــم امروز یکی از 
بزرگ ترین روزهای نظام ســالمت در 
جمهوری اســالمی ایران اســت. زیرا 
در ایــن روز پیامی را بــه مردم و جهان 
اعالم می کنیم که گرچه در اوج تحریم ها 
و گرفتاری های اقتصــادی بودیم و در 
شرایطی که بســیاری در بیرون نشسته 
بودند تا فروپاشــی نظام ســالمت ما را 
با هجمــه کووید-۱۹ مشــاهده کنند، 
امروز می بینیم که بــا همت همکارانم، 
لطف پروردگار و همدلی و وفاق مردم، 
توانستیم در مدیریت بیماری در دنیا در 
جایگاه خوبی قــرار بگیریم. در کنار آن 
از توسعه زیرساخت ها هم غافل نشویم.

وی افــزود: امروز کــه در هفته دولت 
قــرار داریــم، ۱۶۴ پــروژه را بــه نام 
۱۶۴ شهید مدافع ســالمت به صورت 
نمادین در اســتان های مختلف از طریق 
ویدیوکنفرانــس افتتاح کردیم. همچنین 
۱۴۰۰ پــروژه را هم آمــاده کردیم که 
بــا اولویت نقاط محروم افتتاح شــوند. 
امسال اولین ســالی است که حدود ۱۱ 

هزار تخت را به تخت های بیمارســتانی 
و ۲۰۰۰ تخــت آی ســی یو به ظرفیت 
تخت هــای کشــور اضافــه خواهیــم 
کرد. این رکورد در ســخت ترین ســال 
اقتصادی دولت از یک ســو و در سالی 
که همکارانم در مبارزه ای نفس گیر برای 
مدیریت کرونا بودند، رکوردی تاریخی 

و چشمگیر است.
نمکــی در پاســخ به پرسشــی درباره 

وضعیت بیمــاری، گفت: از مردم تقاضا 
می کنــم که فراموش نکننــد که در اوج 
جدیــد بیمــاری همکاران مــن روز و 
شب های بسیار ســختی را گذراندند و 
خانواده هایی در میان هموطنان مان داغ دار 
شدند. خوشبختانه با تالش شبانه روزی 
توانســتیم پیک دوم را به گونه ای مهار 
کنیم و مرگ و میرها و ابتال را به حداقل 

برسانیم.

وی افزود: خواهشم این است که مردم به 
همکاران در کاهش این بار سنگین کمک 
کنند. در زمانی که در اردیبهشت ماه پیک 
اول را مهار کردیــم، بارها گفتم مراقب 
باشیم و به دلیل این کاهش ابتال مغرور 
نشوید. این ویروس پیچیده،  خطرناک و 
غیرقابل پیش بینی است. کرونا می تواند 
در دقیقه ۹۰ از گوشه های زمین به ما گل 
بزند و زد. آنچه که به ما گل زد، حاصل 

بی توجهی و عادی انگاری بیماری بود.
نمکی تاکیــد کرد: در ایــن روزها هم 
همکارانم بــرای مهار بیمــاری تالش 
فراوانی کردند و روز و شب های سخت 
و عرق ریــزی را گذراندند. در این دوره 
شــهدای عزیزی را نثار کردیم و تعداد 
قابل توجهی از هموطنان بیمار و بستری 
شدند و تعداد قابل توجهی از همکارانم 
به دلیل ابتال از دور خدمت خارج شدند 

و دیگران مجبور شدند دو تا سه شیفت 
جایشــان را پر کنند تا بیمــاران بدون 
پزشــک و پرســتار نمانند. خواهشم از 
مردم این است که عادی انگاری نکنند. 
با تمام شدن کنکور فرزندان شان دوباره 
بار و بندیــل نبندند و به این جاده و آن 
جاده بروند. ما بیشترین گرفتاری را هنوز 
در استان مازندران داریم. هنوز هم خیز 
اســتان مازندران را شــاهدیم. بیشترین 
عارضه را در اســتان مازنــدران به دلیل 
سفرها داریم. اگر سفر در اشاعه بیماری 
نقش نداشــت، ویــروس ووهان چین 
چگونه منتشر شد؟. خواهشم این است 

که سفرها را واقعا انجام ندهند.
وزیر بهداشت گفت: در عین حال بنده 
به عنوان شیعه عاشــق امام حسین )ع( 
می گویم کــه در ماه عزیز محرم، دل مان 
می خواهد که شــیعیان امام حسین )ع( 
هــم عزت این مــاه را حفــظ کنند اما 
با تکیه بــر پروتکل های بهداشــتی. از 
وعاظ و مداحانی که با شــیوه های نو و 
با مکانیزم هایی کــه کمترین عارضه را 
بــرای مردم دارد، به صورت نمادین کار 
را شــروع کردند که محرمی با شکوه و 
بی خطر برای شــیعیان امام حسین )ع(   
بســازند، قدردانی می کنم. خواهشم از 
هموطنان و عشــاق امام حسین )ع( این 
اســت که به گونه ای عمل کنید که هم 
محرمی با شــکوه ایجاد کنید و هم یک 
عزادار امام حســین )ع( از هیچ مجلسی 
تب دار بیرون نرود، تا اگر خدایی نکرده 
آنطور که پیش بینی کردیم در پاییز کرونا 
و آنفلوآنزا همزمان شــود، نفسی برای 

همکارانم برای خدمت به مردم بماند.

# من فاصله اجتماعی را رعایت می کنم

 دبیــر انجمن داروســازان تهران مهمترین 
چالش های داروسازی در کشــور را مورد اشاره 
قرار داد و در عین حال امسال را بدترین سال برای 
فعالیت داروخانه ها دانست؛ چراکه کاهش فعالیت 
مطب ها در شرایط کرونا، کاهش نسخ ورودی به 

داروخانه ها را به دنبال داشته است.
دکتر محمدرضا دری در گفت وگو با ایسنا، با تبریک 
روز داروساز، گفت: در استان تهران حدود ۶۵۰۰ 
تا ۷۰۰۰ نفر داروساز داریم که از این تعداد حدود 
۲۷۰۰ داروخانه وجــود دارد که حدود ۴۰۰۰ نفر 

داروساز در این داروخانه ها درگیر فعالیت هستند.
وی افــزود: دیگــر داروســازان در بخش صنایع 
داروســازی، صنایع غذایی، مدیریت های نظارت 
بــر امور مربوط به فعالیت صنایــع، داروخانه ها و 
شرکت های توزیعی هستند و برخی داروسازان ما 
در صنعت پخش هم فعالیت سازنده ای دارند. البته 
در بخش های پژوهشی و علمی هم داروسازان ما در 
ارتباط با شرکت های دانش بنیان و ساخت تجهیزات 
پزشکی و فرآورده های دارویی و مکمل های غذایی 
و دارویی فعالیت گســترده ای دارند؛ به طوری که 
شاید بتوان گفت که یکی از علل مهمی که در کشور 
نیــاز چندانی به واردات در این حوزه ها نداریم، به 
دلیل فعالیت داروسازان اســت که این فعالیت ها 
باعث شده که برای کشــور هزینه سرباری ایجاد 
نشود و در یک حداقل ارزبری صنعت داروسازی 
بتواند خدمات باالیی را با ارزش افزوده زیاد برای 

کشور داشته باشد.
لزوم نگاه ویــژه ارزی و گمرکی به یک کاالی 

استراتژیک
دری با اشــاره به مهم ترین چالش های داروسازان 
در کشــور، گفت: در حوزه داروسازی چالش های 
زیادی وجود دارد؛ به عنوان مثال در حوزه واردات 
تسهیل انتقال ارز و کاال و عملیات تسهیل در امور 
گمرکی کشور، می تواند کمک کند که مواد اولیه به 
موقع به دست کارخانجات داروسازی برسد و مردم 
دچار چالش های کمبود دارو نشوند. همچنین در 
حوزه بیمارستانی و تجهیزات پزشکی نیز به همین 
صورت اســت. اگر بانک مرکزی و امور گمرکی 
کشــور توجه ویژه ای به این بخش نداشته باشند، 

در آینده نزدیــک می تواند ما را دچار چالش کند. 
به هر حال دارو یک کاالی اســتراتژیک و حیاتی 
است که اگر نگاه ویژه ای به آن نداشته باشیم، مردم 
را دچار کمبودهای خاصی خواهد کرد. بر این پایه 

درخواست نگاه ویژه ای در این زمینه داریم.
لزوم تعریف جایگاه های تخصصی جدید برای 

داروسازان
وی ادامــه داد: در عیــن حال درخواســت ما از 
سیاســت گذاران ســالمت کشــور این است که 
برنامه درازمدتی را که انجمن داروســازان ایران در 
تمامی ابعاد چه در بخش داروخانه، چه در بخش 
صنعت و چه در زمینــه الگویی که برای پرورش 
داروسازان جوان تدوین کرده، در نظر داشته باشند. 
اگر از هم گسیختگی که به ویژه در بخش آموزش 
داروسازی کشور وجود داشــته، ادامه یابد، دچار 
مشکل می شــویم. با تعریف نکردن اقدامات ویژه 
و تخصصی برای شاغلین جدید داروسازی کشور، 

نمی توانیم آنها را در جایگاه خودشان ببینیم و هزینه 
گزافی را که در آموزش این افراد انجام شــده، از 

دست می دهیم.
دری تاکید کرد: از ابتدای دوره دانشجویی داروسازی 
تا زمان دریافت دکترا، حدود شش سال زمان می برد 
و هزینه های زیادی را به ویژه در بخش های دولتی 
به دنبال دارد. حال اگر نتوانیم جایگاه کاری مناسب 
را برای نیرویی که تربیت می کنیم، برنامه ریزی کنیم، 
قطعا جذب بازارهای کار خارجی شــده و عمال 
ما برای کشــورهای خارجی نیرو تربیت کرده ایم 
و ســرانه آموزش مان را از بین برده ایم. این کار با 
برنامه ریزی برای داروسازان قابل پیشگیری است. 
اسباب افتخار ماست که در بین ۱۰۰ دانشمند برتر 
کشــورهای اسالمی، همیشــه نام دو سه داروساز 
ایرانی را می بینیم که نشان از بالندگی کشور است 
و نشان می دهد که داروسازان ما در جایگاه علمی 
خود بسیار برجسته اند و کمک بزرگی برای سالمت 

کشور محسوب می شوند.
معطلی سرمایه داروخانه ها در بیمه ها

وضعیت نقدینگی خوب نیست
دری دربــاره وضعیت نقدینگــی داروخانه ها نیز 
گفت: شــوربختانه وضعیت نقدینگی داروخانه ها 
مانند همیشه خوب نیست. یک مشکل اساسی ما 
بیمه ها هستند. معطل ماندن سرمایه داروخانه ها در 
شرکت های بیمه گذار و تغییرات قیمت فاحشی که 
برخی کاالها دارند، منجر به از بین رفتن ســرمایه 
اصلــی داروســازان موســس مان در داروخانه ها 
می شــود. از طرفی در وضعیت هایی مانند شرایط 
امسال که شاهد تغییرات نرخ ارز تخصیصی و تورم 
هستیم، باعث می شود که سرمایه  داروخانه ها که در 
اختیار بیمه هاست عمال از بین رود و منجر شود که 
همیشه داروسازان به دنبال این باشند که برای سرپا 
نگه داشتن فعالیت هایشان، سرمایه ای را به داروخانه 

تزریق کنند.

بدترین سال داروخانه ها
وی افزود: من که ۳۰ ســال اســت در این حوزه 
فعالیت دارم، امسال را بدترین سال برای موسسین 
داروخانه ها می دانم. زیرا با توجه به شــرایط کرونا 
فعالیــت مطب ها در بعضی زمان هــا صفر بوده و 
حاال هم که فعالیت شان تاحدودی آغاز شده، میزان 
فعالیت ۱۰۰ درصدی نیست. زیرا مردم می ترسند 
که بــه مطب مراجعــه کنند و ســعی می کنند با 
بیماری شان بسازند و به همین دلیل فعالیت مطب ها 
به شدت کاهش یافته و این موضوع منجر به کاهش 

نسخ ورودی به داروخانه ها شده است.
آب باریکه توزیع ماسک ارزان در داروخانه ها

دری گفــت: از طرفی اتفاقــات دیگری هم رخ 
می دهــد. به عنوان مثــال کاالهایی کــه باید در 
داروخانه ها توزیع شــوند و قابل تهیه باشــند، با 
سیاســت گذاری های غلــط در داروخانه وجود 
ندارند. به عنوان مثال برای ماســک قیمت گذاری 
ویژه ای انجام شــده، اما شوربختانه به میزان کافی 
آن را به داروخانه ها نمی رســانند. به همین دلیل 
در اکثر مواقع وقتی به داروخانه ها مراجعه می کنید، 
ماســک ارزان  قیمت وجــود ندارد. ماســک با 
قیمت مصــوب و ارزان به صورت آب باریکه در 
داروخانه ها توزیع می شود. تهیه ماسک گران هم 
برای داروخانه و هم برای مردم هزینه بر اســت. 
شاید در شرکت های توزیعی وجود داشته باشد، اما 
ماسک های ارزان قیمت در حد ۵۰ تا ۱۰۰ عدد به 
داروخانه می دهند که امکان عرضه کافی به مردم را 
ندارد. این موضوع از نظر اقتصادی لطمه زیادی به 

داروخانه ها زده است.
وی تاکید کرد:حال می بینیم که ماسکی که به اندازه 
کافی به داروخانه داده نمی شــود، شــوربختانه در 
سوپرمارکت ها و... دیده می شود که مشخص هم 
نیست که از نظر بهداشــتی چه وضعیتی را دارد. 
درحالیکه در داروخانه ماسک ارزان قیمت به میزان 
کافی وجود ندارد. مسووالن باید پیگیری کنند تا این 
مشکل اساسی رفع شود تا ماسک که شاید در سال 
آینده جزو سبد خرید اصلی مردم در نظام سالمت 
باشد، به گونه ای تهیه شــود که به حداقل قیمت 

بتوانیم آن را عرضه کنیم.

در آستانه روز داروساز اعالم شد

چالش های داروسازان در ساِل بدِ داروخانه ها
  لزوم نگاه ویژه ارزی و گمرکی به یک کاالی استراتژیک
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رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد:
پذیره نویسی صندوق دارا 
دوم تا دو هفته آینده ادامه 

خواهد داشت
 رییس سازمان خصوصی سازی گفت: 
پذیره نویسی صندوق دارا دوم، از فردا آغاز و تا 

چهارشنبه دو هفته آینده، ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگــزاری مهر، علیرضا صالح، 
رییس سازمان خصوصی سازی در باره عرضه 
صندوق ETF، دارا دوم اظهار داشــت: طبق 
اعالم دولت قرار است، روز چهارشنبه )پنجم 
شهریور( عرضه صندوق  پاالیشی یکم با نماد 
پاالیش شامل سهام  »پاالیشگاهای تهران، بندر 

عباس، تبریز و اصفهان«، عرضه شود.
وی در ادامه گفت: مردم می توانند از امروز تا 
چهارشنبه دو هفته آینده، از طریق درگاه های 
بانک ها یا کارگزاری ها اقدام به پذیره نویسی 
این صندوق کنند؛ ضمــن اینکه برای خرید 
ســهام صندوق پاالیشی دارا دوم  محدودیت 
سنی وجود ندارد و افراد با حداقل اطالعات 

هویتی می توانند پذیره نویسی را انجام دهند.
رییس ســازمان خصوصی ســازی تصریح 
کرد: هدف دولت این اســت که سرمایه های 
خرد مردم وارد بازار شــود و به سمت تولید 
حرکت کند؛ البته این صندوق ها قرار است با 
۲۰ درصد تخفیف و بر پایه قیمت پایانی امروز 

نماد ۴ شرکت پاالیشی پذیره نویسی شود.
وی اظهار داشت: افرادی که کد بورسی دارند، 
می توانند از طریق کارگزاری ها اقدام به پذیره 
نویســی کنند و افرادی هم که کد بورســی 
ندارند، می توانند با اســتفادهاز  کارت ملی به 

بانک ها مراجعه کنند.
رییس ســازمان خصوصی ســازی بیان کرد: 
افرادی که صنــدوق دارا یکم را به ارزش دو 
میلیون تومان خریــداری کردند، این فرصت 
را دارند که صندوق دارا دوم را تا ســقف پنج 

میلیون تومان پذیره نویسی کنند.

افسار مصرف 
باید مهار شود

 در روغن بیش از ۸۰ درصد 
وارد کننده ایم

 رییس ســازمان تحقیقات آموزش و 
ترویح کشاورزی از کنترل پرمصرفی در کشور 

سخن گفت.
به گزارش ایســنا کامبیز بازرگان در نشست 
خبری که صبح امروز به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت برگزار شــد با اشاره به اینکه در 
روغن خود اتکایی کمی داریم اظهار کرد: در 
ســال  ۱۳۹۲، ۱۲ درصــد در روغن خودکفا 
بودیــم که هم اکنون خودکفایی به ۱۶ درصد 
رسیده است. در حقیقت در روغن بیش از ۸۰ 
درصد واردکننده ایم و آیا این رواست که پر 

مصرفی روغن را در تلویزیون ترویج کنیم؟
وی ادامه داد:آیا این درســت است که سرانه 
مصرف روغن در دنیا بــرای هرنفر ۱۲کیلو 
باشد ولی سرانه مصرف در کشور برای هرنفر 
۱۹ کیلو  باشد؟.باید برای ارتقای تولید و خود 
اتکایی تالش کنیم ولی از طرفی بایستی افسار 

مصرف در کشور مهار شود.
تولیدات محصوالت تراریخته در کشــور 

نداریم
وی در پاســخ به این پرســش کــه آیا بذور 
تراریخته به صورت قاچاق وارد کشــور می 
شــود یا خیر گفت: در رابطه بــا ورود بذور 
تراریخته ای که قابلیت کشــت داشته باشند 
اطالعی نداریم و مجوزی هم صادر نشــده 
است. اما محصوالت تراریخته  وارد کشور می 
شود و همه محموله ها  نیز تحت کنترل است. 
محمولــه هایی اجازه ورود دارند که کشــور 
صادرکننده خودشان از آن محصوالت استفاده 
می کنند و اتحادیه اروپا نیز آنها را تایید کرده 
است. از طرفی محصوالت وارد شده مستقیما 
به مصرف انسان نمی رسد و وارد چرخه می 

شود.
بــازرگان اضافه کرد:تولیــدات محصوالت 
تراریخته در کشور نداریم. این به معنای این 
نیست که این محصوالت نباید باشند یا باید 
باشند. بلکه متخصصین در حال کار بر روی 
آنها هستند. مهندسی ژنتیک مانند شاخه های 
دیگر علــوم نکات مثبت ومنفــی دارد. باید 
متخصصین بــر روی آنها کارکنند و به نتیجه 
برسند و کشور نیز بر پایه نتیجه کار آنها اقدام 

کند.
وی همچنیــن در  بخش دیگری از صحبت 
هایش گفت:در سال ۱۳۹۲ تولید بذور گواهی 
شــده ۳۳۰ هزار تن بوده و در سال۱۳۹۸ این 
رقم به ۴۲۶ هزار تن رســید.  در سال ۱۳۹۲ 
بیش از ۲۵ هزار اصله نهال شناســنامه دار در 
کشــور تولید شــد که این رقم در پایان سال 
۱۳۹۸، به ۷۳۰ هزار اصله نهال رســید و  هم 
اکنون نیز، رقم آن به حدود یک میلیون اصله 

نهال افزایش یافته است.
معاون وزیرجهادکشاورزی همچنین تصریح 
کرد:در بذور ســبزی و صیفــی ۹۸ درصد 
وابسته به واردات هستیم. حقیقت این است 
که کشــور خود را برای تولید بذر سبزی و 
صیفی و مرغ الین آرین در شــرایط تحریم 

آماده نکرده بود. 

خبــر

 درحالیکــه ایــن روز هــا بازار 
خودرو بسیار آشفته است و قیمت ها نیز 
مدام ســیر صعودی دارند، معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه قیمت های فعلی خودرو ها 
در بــازار مــورد تایید ایــن وزارتخانه 
نیســت، از طراحــی طــرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه خبر داد که در صورت 
تصویــب از مابه التفــاوت قیمت درب 
کارخانه و حاشیه بازار و از معامله گران 

خودرو مالیات اخذ می شود.
به گزارش فرارو، مهدی صادقی نیارکی 
معاون امــور صنایــع وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت افــزود: تصویب این 
مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی به ســتاد اقتصادی 
دولت رفتــه، می تواند حضور دالالن و 
واسطه گران را در این بازار کمرنگ کند.
وی بیان داشــت: التهاب بــازار خودرو 
ناشــی از التهــاب در بازار های موازی 
بورس، طال، ســکه، ارز، مســکن و ... 
اســت و از ســال های گذشــته برخی 
روی خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای 

سرمایه گذاری کرده و می کنند.
اشکاالت اساسی طرح اخذ مالیات از 

معامالت خودرو
اخذ مالیات از معامالت خودرو؛ ماجرا 
از چه قرار اســت؟فربد زاوه کارشناس 
صنعــت خودرو در گفتگــو با فرارو با 
اشاره به اینکه اخذ مالیات از معامالت 
دارای چند اشکال اساسی است، گفت: 
اولیــن معضل این اســت، زمانیکه این 
قانون وضع شــود، شناسایی افرادی که 
باید مالیات بدهند ســخت است، زیرا 
کــه در چنین صورتی امکان اســتفاده 
از کارت های ملی افــرادی که خودرو 
ندارند، زیاد می شــود، بــا توجه به این 
موضوع، دوباره پدیده اجاره کارت ملی 
باب می شــود، همان طور که در پدیده 

ها ی مشابه نیز این مسئله تکرار شد.
وی افــزود: هــم اکنون با اســتفاده از 
عادی  افــراد  بازرگانــی  کارت هــای 
می گیرد،  صورت  آنچنانی  تجارت های 
اما بعــد که پای دریافت مالیات به میان 
می آید، مشخص می شود که افرادی که 
حتی ســواد خواندن و نوشتن ندارند، 
کارت بــه نام آن ها بــوده، با توجه به 
مالیات  دریافت  چنین موضوعی، عمال 

و حقوق دولت به محــاق می رود، در 
زمینه خودرو نیــز داللی که بخواهد از 
کارخانه ماشــین بگیرد و در بازار آزاد 
بفروشد، کارت ملی را به قیمت ناچیزی 
اجازه کرده و کار خود را انجام می دهد، 
بنابرایــن بســتر دور زدن قانون در این 
شــیوه بسیار راحت اســت، نمونه های 
فراوانــی از ایــن دور زدن برای ندادن 
مالیات در فعالیت های مختلف اقتصادی 

وجود دارد.
زاوه با اشــاره به اینکه مشکل دوم نیز 
نبود محمل قانونی برای اخذ مالیات از 
معامالت خودرو اســت، اظهار داشت: 
هم اکنون قانون مشــخصی در این باره 
نیســت و گفته می شود، تازه مجلس در 
حال بررسی این موضوع است، از سوی 
دیگــر در قانون مالیات های مســتقیم، 
اخذ مالیــات از درآمد افــراد آمده که 
آن هم اجرا نمی شــود، حال شما فرض 
بگیرید، این مســئله قانون شده، دولت 
که نمی توانــد از تمام معامالت خودرو 
مالیات بگیرد، زمانیکه شــما بستر یک 
کار را فراهم می کنید، باید به عواقب آن 
نیز بیندیشــد. همین االن می خواهند از 

ســکه نیز مالیات بگیرند، زمانیکه بانک 
مرکزی سکه را حراج کرده بود باید به 
این مســئله فکر می کرد که با این اقدام 
قیمت سکه پایین نمی آید، حال که این 
موضوع مشخص شــده، می خواهند از 

خریداران مالیات بگیرند.
وی بیان داشــت: در مورد خودرو نیز 
داستان همین است، زمانیکه کارشناسان 
اعالم می کنند، با این شیوه پیش فروش 
و قرعه کشی، خودرو نصیب خریداران 
واقعی نمی شود، آقایان قبول نمی کنند، 
حال که خودشــان نیز پی برده اند که 
دالالن و افراد ذی نفــوذ خودرو ها را 
از کارخانــه می گیرند و به قیمت بازار 
می فروشند، قصد دارند، مالیات بگیرند، 
قدر مســلم دالالن و کسانی که این کار 
را انجام می دهند، راه دور زدن این کار 
را نیــز به خوبی بلد هســتند و تنها با 
این کار معامالت زیر زمینی و صوری 
پیدا می کند، در حالیکه دالالن  افزایش 
نجومی خود  بــه ســود های  همچنان 

خواهند رسید.
این کارشــناس اضافه کرد: نکته دیگر 
این اســت که دولت چند درصد از مابه 

التفاوت قیمت کارخانه و حاشــیه بازار 
را می خواهد به عنــوان مالیات از افراد 
بگیرد، نهایتا ۲۵ درصد، باز هم با چنین 
وضعیتی، افراد سود های خود را خواهند 
برد و تنها این مالیات قیمت خودرو در 
بازار را افزایــش خواهد داد و مردم در 
این وســط ضرر بیشتری خواهند کرد، 
اگــر دولت واقعــا می خواهد وضعیت 
صنعت و بازار خودرو را درســت کند، 
راه حل مشــخص اســت، باید در این 
راســتا اقدامات اصالحی انجام شود و 
بسیاری از رویکرد های صنعت خودرو 
تغییر پیدا کند، در غیر این صورت بازار 

خودرو درست نخواهد شد.
زاوه با اشــاره به اینکه هم اکنون دولت 
مالیات نقل و انتقال خودرو را از مردم 
دریافــت می کند، اظهار داشــت: چاره 
اصلی کار این اســت که سیاست های 
کالن اقتصادی دولــت تغییر پیدا کند، 
تا زمانیکه انضباط مالی بر فعالیت های 
دولت حکمفرما نشود، دولت دست از 
استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول 
و.. برندارنــد، وضعیت اقتصادی همین 
خواهــد بود و قیمت هــا در بازار های 

مختلف افزایشی خواهد بود، از سویی 
اگر دولت می خواهد مالیات را ســامان 
دهــد، بهتر از اســت از مجموع درآمد 
افراد مالیات بگیرد، که بسیار عملی تر و 
کاراتر است، اما به دالیل مختلف دولت 

از انجام این کار طفره می رود.
معامالت  از  مالیات  اخذ  ســازوکار 

خودرو مشخص نیست
امیرحســن کاکایی کارشــناس صنعت 
خودرو در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه بنده با اصل مالیات گیری موافق 
هستم، اما سازوکار این مسئله نیز بسیار 
مهم است، گفت: شــما فرض بگیرید 
این قانون در مجلــس نیز به تصویب 
برسد، مگر می شــود، جلوی معامالت 
را گرفت، مــردم با ایــن کار روی به 
معامالت قولنامه ای می آورند که باز هم 
آسیب های آن زیاد است، بنابراین باید 
یک راه اصولی برای ســاماندهی بازار 

خودرو پیدا کرد.
وی بــا اشــاره به اینکه هنــوز به هیچ 
عنوان سازوکار اخذ مالیات از معامالت 
خودرو مشخص نیست، اظهار داشت: از 
ابتدای سال تاکنون در مورد اخذ مالیات 

از معامالت مســکن، خودرو، سکه و... 
صحبت هــای زیادی صورت گرفته، اما 
هنوز در این رابطه حرکت عملی انجام 
نشده، از سوی دیگر به اعتقاد بنده چنین 
طرح هایی در بــازار خودرو پاک کردن 
صورت مسئله است، تا زمانیکه از ریشه 
وضعیت را درســت نکرد، اخذ مالیات 

نیز چاره کار نخواهد بود.
کاکایی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از 
معامالت خودرو، انجام داد و ستد های 
صوری را افزایش خواهــد داد، افزود: 
زمانیکه یک قانون این چنینی می خواهد 
تصویب بشــود، باید جنبه های مختلف 
آن مــورد کندوکاو قــرار بگیرد نه این 
مسووالن برای این که بخواهند مسائل 
را از ســر خود باز کنند، اولین ایده ای 
که وجود دارد را بخواهند اجرایی کنند، 
بازار خودرو با اخذ مالیات ســاماندهی 
نخواهد شد، هم اکنون صنعت خودرو 
با مشکالت عدیده ای روبرو است و تا 
زمانیکه آن ها حل و فصل نشود، امیدی 

به بهبود وضعیت این بازار نیست.
این اســتاد دانشــگاه با تاکید بر اینکه 
دخالــت دولــت در صنعــت خودرو 
بزرگترین عاملی اســت که این صنعت 
را به این روز انداخته است، بیان داشت: 
هم اکنون مسووالن دولتی با اینکه گفته 
شده  خصوصی  خودروسازان  می شود، 
اند، مدیران این شــرکت ها را انتخاب 
می کنند، ایــن کار باعث می شــود که 
شرکت های خودروسازان با تفکر دولتی 
اداره شــوند و تا زمانیکه چنین تفکری 
وجود داشــته باشــد، صحبت از بهبود 
وضعیت صنعت خودروسازی محلی از 

اعراب ندارد.
وی اضافــه کرد: صنعت خــودرو نیاز 
به یک برنامــه راهبردی دارد که بر پایه 
آن نقشــه راه آینده این صنعت ترسیم 
شــود و بر پایه آن شرکت ها بتوانند در 
مسیر صحیح حرکت کنند، از سویی با 
تغییر مدیران و حتی وزیر صنعت نباید 
تغییری در این برنامه ایجاد شــود، تا از 
این طــرق بتوان در بلند مدت وضعیت 
صنعت خودرو را ســامان داد، این در 
حالیســت که اگر خصوصی سازی به 
صورت واقعی در صنعت خودرو انجام 
شــده بود، به طور قطع امروز وضعیت 

این صنعت به این شکل نبود.

کارشناسان صنعت خودرو  تشریح کردند

ماجرای اخذ مالیات از معامالت خودرو چیست؟ 
  اشکاالت اساسی طرح اخذ مالیات از معامالت خودرو

 رییس سازمان توســعه تجارت گفته از 
ســال گذشته تا امروز، ۸۰۰ کاالی دیگر نیز وارد 
فهرست ممنوعیت های وارداتی به ایران شده اند.

به گزارش ایســنا، بر پایــه صحبت های حمید 
زادبوم، در ســال گذشــته بر پایه سیاست های 
دولت، واردات ۱۶۰۰ قلم کاال به ایران ممنوع بود 
اما امسال این عدد به ۲۴۰۰ قلم کاال رسیده است.
این سیاســت دولت از حدود دو ســال پیش و 
آمریکا  بازگشــت های تحریم هــای  با  همزمان 
اجرایی شد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی 
کشور تحت تاثیر تحریم ها، دولت اعالم کرد که 
واردات کاالهــای لوکس و کاالهایی که مشــابه 
داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می شــود و 
از ایــن رو در ماه های گذشــته تنها به کاالهایی 
مجوز واردات داده شده که در فهرست کاالهای 

ضروری و اساسی بوده اند.
زادبوم در این زمینه گفت:  در چهار ماه نخســت 

امســال ۱۱ میلیارد دالر واردات داشــتیم که ۸۴ 
درصــد آن کاالهای واســطه ای، ســرمایه ای و 
مواد اولیه است و حدود ۱۵ درصد هم کاالهای 
مصرفی مانند برنج، موز و گوشــی تلفن همراه 
اســت که در این ۱۵ درصد هم کاالهایی مانند 
برنج جزو اقالم ضروری محســوب می شــوند. 
فهرســت کاالهای وارداتی به صورت هفتگی با 
پیشنهادهایی که از ســوی معاونت های تولیدی 
وزارت صمــت ارائــه می شــود، توســط دفتر 
مقررات صادرات و واردات رصد می شود و ثبت 
ســفارش های کاالهایی که تولید داخل دارد، به 
تدریج بسته می شود تا بتوانیم در آینده ای نزدیک 
در حــوزه کاالهایی که ســاخت داخــل داریم 

واردات نداشته باشیم.
آخریــن وضعیت برخورد بــا صادرکنندگان 

متخلف
در کنــار بحــث واردات، آنچه کــه در ماه های 

گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصی با دولت 
ســر و صدای زیادی به پا کــرده موضوع ایفای 
تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل 

از صادرات به کشور بوده است.
هر چند صادرکننــدگان معتقد بودند با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا و دشــواری و بازگشت 
ارز به کشــور، دولت باید زمان اعالم شده برای 
رفــع تعهد ارزی را تمدید کند اما در عمل بانک 
مرکــزی با این پیشــنهادات موافقت نکرد و در 
نهایت پایان تیر ماه امسال، زمان بازگشت ارز به 

کشور تعیین شد.
به دنبال ایــن تصمیم، تعدادی از صادرکنندگانی 
که ارز خود را بازنگشــته بودند بــا تنبیهاتی از 
جملــه تعلیق کارت هــای بازرگانی و معرفی به 
قوه قضاییه مواجه شــدند و بــا این وجود هنوز 
گمانــه زنی ها درباره سرنوشــت آنها ادامه دارد. 
رییس ســازمان توســعه تجارت در جدیدترین 

اظهارنظر خود گفته که در صورت بازگشت ارز، 
کارت های تعلیق شده بار دیگر فعال خواهند شد.
زادبوم گفت: کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده ای 
که تعهد ارزی صفر درصد داشــتند، تعلیق شده 
است. صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد ایفای تعهد 
ارزی داشتند، اگر تا ۱۵ شهریور تعهد ارزی آنها 
رفع نشود، در این روز کارت آنها تعلیق می شود 
و  کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد 
ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد اســت، در تاریخ ۳۱ 
شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد ارزی، 
تعلیق می شود. واحدهای تولیدی تا آخر شهریور 
مهلت دارند برای رفع تعهــد ارزی در تعامل با 
بانک عامل خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت 

۳۱ شهریور کارت بازرگانی آنها تعلیق می شود.
او در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث 
صدور کارت های بازرگانی جدید نیز اشاره و از 
برنامه ریزی برای افزایش شــرط هایی جدید در 

مسیر صدور این کارت ها سخن گفته است.
زادبوم از ارائه پیشنهاد برای اضافه شدن ۵ تغییر 
و شــرط جدید به شروط ســابق صدور کارت 
بازرگانــی در توافق با اتــاق بازرگانی خبر داده 
و گفت: این ۵ شــرط جدید به شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی پیشــنهاد شده و هر وقت در 
این شــورا به تصویب برســد در فرآیند صدور 
کارت بازرگانی، اجرایی می شــود. به طور نمونه 
در ســال ۱۳۸۹ شرط ســابقه کار برای صدور 
کارت بازرگانی حذف شده بود که متوجه شدیم 
بســیاری از تعهدات ارزی ایفا نشــده مربوط به 
کسانی اســت که بدون هیچ ســابقه ای، کارت 
بازرگانی گرفتند و مشــکل ایجاد کردند؛ از این 
رو یکی از شــروط جدید پیشــنهادی این است 
کــه متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو ســال 
سابقه کار داشته باشد که این خواست ما و اتاق 

بازرگانی است.

 تســهیالت کمک ودیعه مسکن به حدود ۱۳ هزار شعبه 
بانک مســکن محول شده که در حال پرداخت است اما به دلیل 
آشــنا نبودن کارمندان بانک با ســامانه اقدام ملی وزارت راه و 
شهرســازی روند یادگیری به کندی انجام می شود؛ تا جایی که 
بنا به گفته فرنشین دفتر اقتصاد مسکن تا روز گذشته ۹۷ پرونده 
در بانک تشــکیل و تا ســاعت ۶ بعد از ظهر، ۹ فقره تسهیالت 

پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات 
یا همان کمک ودیعه اجاره مسکن بنا بود از روز یکم شهریور ماه 
در حدود ۱۳ هزار شعبه بانک های سراسر کشور پرداخت شود 

اما بر پایه گزارش های میدانی محقق نشد.
علت را از پروانه اصالنی فرنشین دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی جویا شدیم که اظهار کرد: با توجه به اینکه کارکنان 
شــعب مختلف ۱۳ هزار بانک سراسر کشور که درگیر پرداخت 
کمک ودیعه اجاره مســکن هستند به تازگی با سامانه اقدام ملی 

مسکن آشنا شده اند روند آموزش این افراد در حال انجام است.
وی افزود: امیدواریم فرایند یادگیری و ورود به کارتابل توســط 
کارکنان بانک ها به سرعت جلو برود و در روزهای آینده شاهد 

افزایش پرداخت تسهیالت باشیم.
اصالنی در پاســخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد از افراد به 
بانک معرفی شده اند به ایسنا گفت: فعاًل ۹۷ پرونده تشکیل شده 
و تا ســاعت ۱۸ روز سوم شهریور ماه شش فقره  تسهیالت هم 
پرداخت شــده اما همانطور که گفتم روند پرداخت به سرعت 
باال میرود. ثبت نام متقاضیان به پایان رســیده، بارگذاری مدارک 
متقاضیان هم در حال انجام اســت، به محض اینکه اســتعالم 

متقاضیان بیاید به صورت خودکار به بانک معرفی می شوند.
در روزهای گذشته عبدالناصر همتی مدیر کل بانک مرکزی گفته 
بود که بانک ها هنوز به ســامانه وزارت راه و شهرسازی متصل 
نشده اند. با توجه به صحبت های پروانه اصالنی ظاهراً این مشکل 
برطرف شده است. با این حال به طور سرزده از چند شعبه بانک 

مسکن چند و چون پرداخت وام اجاره را جویا شدیم که غالب 
آنها عنوان کردند بخشنامه ای در این زمینه به ما ابالغ نشده است.

روز ۲۵ امــرداد مــاه محمود محمــودزاده، معــاون وزیر راه و 
شهرســازی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرده بود: برای دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه اجاره یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مشمول 
شدند که تا روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد 
 tem.mrud.ir مدارک خود را در ســامانه اقدام ملی به نشانی
بارگزاری کردند. از این تعداد تاکنون بر پایه استعالمات صورت 
گرفته ۸۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند که سریعاً به بانک 

معرفی می شوند. استعالم دیگر متقاضیان در حال انجام است.
به گزارش ایسنا، تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان 
وام کمــک ودیعه اجاره به میــزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، 
مدتی قبل در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید. سود این 
تســهیالت ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت 
اســت که در روش اول، گیرندگان وام )مســتأجران( می توانند 

تســهیالت را یک ســاله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه 
بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند.  در روش دوم، 
متقاضیان می توانند وام را ســه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ 
ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه 
۵۴۰ هزار تومان، کالنشهرها ۳۲۰ هزار تومان و دیگر شهرها ۱۶۰ 

هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

رییس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

واردات ۸۰۰ قلم کاالی دیگر ممنوع شد

وام اجاره دارد پرداخت می شود؛ اما یواش یواش!
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در روزهای شوم شهریور ]۱۳۲۰[ که بنیان سعادت 
و تار و پود هســتی مملکت در معرض خطر قرار 
داشت، من از طرف اعلیحضرت رضاشاه فرماندار 
نظامی تهران بودم. وقتی قشون اجنبی به ما شبیخون 
زدنــد و نواحی مــرزی را اشــغال کردند، من به 
حفاظت خطوط ارتباطی تهران بیشترتوجه نموده 
و نقاط حســاس و مهم اطراف تهران بخصوص 
پــل رودخانه ی کرج، پل رودهــن، پل جاجرود، 
پل رودشــور، کهریزک و چند موضع بین تهران و 
ورامین را  کاماًل زیر نظر داشتم. به عالوه برای اینکه 
غافلگیر نشویم به وسیله ی ماموران موتوسیکلت 
ســوار مخفی، ارتباط کلیه ی جاده هایی را که به 
تهران منتهی می شد با تلفن و ماموران مزبور حفظ 
کرده و هر شــب تا صبح در شــهربانی مانده و به 
وســیله ی تلفن با ماموران صحبت می کردم. پس 
از اینکه ارتش تســلیم شد، شوروی ها و انگلیسی 
ها موافقت کردند که نیروهایشان در اراک و قزوین 

متوقف شده و از این دو نقطه تجاوز نکنند .
شب دهم شــهریور ماه ۱۳۲۰، یکی از پست های 
مخفی با تلفن به من اطالع داد که صدای زنجیرهای 
تانک و حرکت ارابه های جنگی را می شنود ولی 
در تاریکی شــب به هیچ وجه قادر نیست تعداد و 
نوع آنها را تشــخیص بدهد. هنوز گزارش او تمام 
نشــده بود که ناگهان ارتباط ما قطع شد، هرچه او 
را صدا کردم جوابی نداد. با پســت بعدی تماس 
گرفتم اوهم گفت صدای نزدیک شدن موتورهای 
جنگی را می شــنود ولی بــه علت خاموش بودن 
چراغ هایشان قادر نیستم چیزی ببینم. چند لحظه 
بعد این پست نیز از کار افتاد. پست سوم هم پس از 
چند کلمه صحبت غافلگیر شد و این پست نیز از 
دسترس خارج شد. آخرین پست مخفی که با من 
صحبت کرد پست منطقه )کردان( بود. این پست در 
ســپیده بامداد موفق شد تانک ها و زره پوش ها و 
کامیون های جنگی ارتش سرخ را تشخیص دهد 
و حتی تعــداد ارابه ها و کامیون ها را که به طرف 
تهران در حرکت بودند به ما بگوید ، اما به فاصله ی 
کوتاهی مامور مخفی این پست نیز دستگیر شد و 

ارتباط ما با کردان نیز قطع شد.
پس از آنکه از نقشه ی غافلگیری نیروهای شوروی 
مطلع شــدم ، بالفاصله با تلفن جریان را به عرض 
اعلیحضرت رضاشاه رساندم و پس از آن نیز ایشان 
چندین بار با تلفن با من صحبت کرده و مرتباً جریان 

حرکت نیروی شوروی را پرسش می فرمودند.
ســاعت ۵ صبح اعلیحضرت از سعدآباد به تهران 
آمدند و پس از مدتی توقف و مذاکراتی که با ایشان 
صورت گرفت ، تهــران را ترک فرمودند.هیچگاه 
صدای خشن و خشمناک اعلیحضرت را که به من 
فرمودند: »احمدی، تهــران و مردم آن را به تو می 

سپارم« فراموش نمی کنم.

 نخستین پیمان شکنی
 روز بعــد از حرکــت مخفی ارتش شــوروی به 
ســوی پایتخت، با محمد علی فروغی نخســت 
وزیــر مالقات کرده و کلیه ی حوادث شــب قبل 
و اطالعاتــی را که ماموران مخفی اطراف تهران از 
حرکت تانک ها و نیروهای اعزامی شــوروی داده 
بودند ، به اطالع وی رســاندم. زمانی که فروغی از 
اوضاع و پیمان شــکنی روس ها و نارویی که می 
خواستند به انگلیسی ها بزنند باخبر شد، بالفاصله 
اقدامات سیاســی را آغاز کرد. معلوم شد انگلیسی 
ها هم از حرکت غافلگیری روس ها مطلع شــده 
و ســریعاً به یک واحد موتوری سریع السیر خود 
دســتور حرکت به طرف پایتخت دادند. به طوری 
که همان روز شــنیدم نقشه ی شوروی ها این بود 
که مخفیانه به حوالی تهران رسیده و پس از گرفتن 
مواضع مهم پایتخت بالفاصله به وسیله ی عوامل 
خود در تهران بلوا وشــورش ایجاد کرده و با این 
بهانه تهران را اشغال کنند. به طوری که می دانیم ، 
نیروهای اشغالی بیگانه طبق قوانین بین المللی حق 
ورود به شهرها را ندارند، اما هرگاه در شهرها بلوا 
و آشوب شد، قوای اشغالی حق تصرف شهرها را 
خواهد داشــت. در جنگ دوم جهانی نیز نیروهای 
آلمان و شوروی با ایجاد بلوا و شورش در شهرها، 
به نام حفظ امنیت وارد شهرها شده و آنجا را اشغال 
می کردند. ارتش شوروی هم بنا داشت همین نقشه 
را در تهــران عملی ســازد و اگر ما از حرکت آنها 
باخبر نشــده و غافلگیر شده بودیم، شاید امروز ما 

دارای وضع دیگری بودیم.
آشوب و بلوا در تهران

روز ۱۶ شــهریور به من اطالع دادند که ۲۳ نفر از 
افسران ارتش شــوروی که از سال ۱۳۱۲ به عنوان 
»مهاجر« در ایران زندگی می کنند ، در کوچه ی »آقا 
قاسم تاجرباشی« اجتماعی تشکیل داده و خانه ی 
آنها محل مالقات و رفت و آمدهای مخفیانه است. 
یکی از افســران رشــید و وفاداری را که در تهران 
باقیمانده بود با یکدسته سرباز مامور دستگیری آنها 
کردم. همین که شــب فرا رسید افسر مذکور خانه 
را محاصره کرده و تمام ساکنین آن را دستگیر و به 
فرمانداری نظامی آورد. تا صبح روز بعد از همه ی 
آنها بازجویــی کردیم. همه ی آنها اقرار نمودند که 
ورقه ی هویت هیچ کشوری را ندارند و هیچ کدام 
هم نتوانستند نشــانی منزل و محل کارشان را بیان 
کنند. ساعت ۹ صبح روز بعد که قصد داشتم پرونده  
دستگیرشدگان را به وزارت خارجه ببرم، ناگهان خبر 
دادند که وابسته ی نظامی سفارت شوروی تقاضای 
مالقات دارد. او پس از اینکه وارد اتاق کار من شد 
بدون مقدمه گفت: »چرا افسران شوروی را دستگیر 
کــرده اید؟.« از این موضوع اظهار بی اطالعی کرده 
و گفتم: »محال اســت چنین کاری شده باشد.« او 

خیلی سعی داشت که من ماجرای مجهول الهویه ها 
را شــرح دهم ولی من هم اصرار داشتم به او حالی 
کنم که هیچ افسر وابسته به شوروی دستگیر نشده 
اســت. پس از مدتی چانه زدن ســرانجام او گفت 
ماموران شما دیشب در خیابان ناصرخسرو ۳۵ نفر را 
دستگیر کردند که بین آنها ۲۳ افسر شوروی است. 
به او گفتم تصور می کنم گزارش خالف به شــما 
داده انــد، زیرا هم اکنون متن بازجویی همه ی آنها 
جلوی چشم شما، روی میز است. این ۲۳ نفر خود 
را مجهول الهویه و مجهول المکان معرفی کرده اند 
ولی مابقی از جمله مهاجرینی هستند که شناسنامه 
و تابعیت ایران را دارند. وابســته ی نظامی سفارت 
شــوروی گفت: »درست است، این ۲۳ نفر افسران 
قفقازی هستند که برای دیدن اقوام و دوستانشان که 
در سال های قبل به ایران آمده اند، مرخصی گرفته 
و به اینجا آمده بودند.« به او گفتم ضمن یادداشتی 

همین ماجرا را بنویســد 
تا بالفاصله آنهــا را آزاد 
وقتی صحبت  او  کنــم. 
را شنید  افســران  آزادی 
، به ســرعت از دفتر کار 
من خارج شــد، من هم 
بــه وزارت خارجه رفتم 
و از مرحوم علی سهیلی 
وزیر خارجه درخواست 
کردم که عیــن ماجرا را 
به صورت یک یادداشت 
تا یک ســاعت دیگر به 
سفارت شوروی بفرستد. 
تلفن هــا به کار افتاد و با 
موافقــت اعلیحضــرت 
همایونی و نخست وزیر 
یادداشــت تهیــه و قبل 

از اینکه وابســته ی نظامی شــوروی برای بار دوم 
به مالقات من بیاید، یادداشــت مزبور به سفارت 
شوروی فرستاده شد. وقتی برای دومین بار وابسته 
ی نظامی سفارت شوروی به فرمانداری نظامی تهران 
آمد، گفت به طور شفاهی متعهد می شوم که همه ی 
آنهــا را همین امروز از مرز ایران عبور دهم. من هم 
دستور دادم ۲۳ افسر را آزاد کردند، اما مهاجرینی را 
که شناسنامه  ی ایرانی داشتند، به جنوب تبعید کردم. 
بعدها اطالع پیدا کردم که فقط دو نفر از افســران 
شوروی در تهران ماندند و بقیه مامور نقاط شمالی 
شدند. سخت گیری در مورد مهاجرین این بود که 
آنها در تحقیقات گفته بودند، ماموریت داشتند در 
تهران بلوا و شــورش بر پا نموده و با نا آرامی های 

ساختگی قوای شوروی را وارد پایتخت کنند .
مجلس و مجلسیان

هنوز خستگی حوادث اشغال ایران و کمیته ی بلوا 

و آشوب رفع نشده بود که ناگهان یکی از اعضای 
سابق »حزب مساوات« که ضدکمونیست معروفی 
بود ، خــود را داخل اتاق کار من انداخت و گفت 
امروز قرار اســت تروریســت ها و کمونیست ها 
مجلس را متصرف شــده و آنجــا را آتش بزنند و 
کلیه ی نمایندگان را بکشند. با اعتمادی که به این 
فرد وطن پرست داشتم، بالفاصله یک گردان سرباز 
به طرف مجلس حرکت داده و خودم پیشاپیش آنها 
پیاده به طرف مجلس به راه افتادم. در بین راه گروه 
های کوچک مسلح قفقازی را که آماده حمله بودند، 
دســتگیر کرده و آنها را به زندان موقت فرستادیم. 
وقتی به مجلس رســیدیم، ابتدا در پشت بام ها و 
نقاط حســاس مجلس، پســت نظامی گذاشتم و 
آنگاه به مالقات حاج حسن اسفندیاری )محتشم 
السلطنه( رییس مجلس رفتم. با او نیم ساعت درباره 
ی حوادث احتمالی صحبت کرده، جریان دستگیری 
الهویه و  افراد مجهــول 
آتــش زدن مجلــس را 
گفتــه و خواهش کردم 
توصیه کند که مجلسیان 
با مــا همــکاری کنند. 
السلطنه  محتشــم  حاج 
خیــال کــرد از او مــی 
خواهم نمایندگان مجلس 
تفنگ به دست گرفته از 
ســاختمان مجلس دفاع 
کنند ولی من به او گفتم 
چنیــن توقعی نــدارم ، 
فقط خواهــش می کنم 
روحیــه ی نمایندگان را 
قوی کرده و آنها را برای 
حــوادث احتمالی آماده 

نمایید.
 چون صحبت از مجلس شد ، بد نیست بگویم که 
در آخر شهریورماه به من گزارش رسید که عده ای 
از نمایندگان قصد دارند، تهــران را ترک نموده و 
همگی به اصفهان بروند و در آنجا مجلس تشکیل 
بدهند. این اقدام اگرچه در زمان خطر الزم بود ولی 
در آن روزها یقیناً سبب متالشی شدن مملکت می 
شد. بار دیگر با مرحوم محتشم السلطنه مالقات کرده 
، گفتم قول شرف می دهم که مجلس و مجلسیان را 
تقویت کنم و همان روز یک گردان دیگر به مجلس 
فرســتادم و به او گفتم جان مجلس ومجلسیان را 
حفظ خواهم کرد و اگر خطری به وجود آمد، آنها 
را به اصفهان می فرستیم . وقتی از مالقات رییس 
مجلس بازمی گشتم یکی از نمایندگان از پشت سر 
مــرا صدا کرد و به طرفم دوید، وقتی با او روبه رو 
شــدم جمله ای گفت، که خون در عروقم منجمد 
شد. بی اختیار فریاد زده گفتم ترسو ! تو مرد رذل و 

پستی هستی. شوربختانه همین مرد بعدها صاحب 
مقامات مهم سیاسی و اجتماعی شد و اکنون میل 

ندارم نام او را به زبان آورم.
حمله ی مسلحانه به وزیر

ساعت ۱۲ شب دهم شــهریور گزارش وحشت 
آوری از یک گشــتی موتورسیکلت سوار»پست 
پرنده« که مامور جاده ی شمیران »خیابان پهلوی« 
بود به من رســید. گشــتی موتورسیکلت سوار، 
اطالع داده بود که نیم ســاعت قبل شــش سرباز 
مســلح شــوروی در ســه راه ونک یک اتومبیل 
وزارتی را که دکتر محمد ســجادی وزیر راه در 
آن بــود، متوقف کرده اند و بــا آنکه وزیر کارت 
عبــور فرمانداری نظامی را ارائه داده و خودش را 
هم معرفی نموده بود، معذالک ســربازان شوروی 
او را برهنه کرده، پول، ساعت و اوراق جیب وی 
و راننده اش را گرفته و برده بودند. همان شــب 
جریان را به نخســت وزیر گفته ، شخصاً با یک 
گروهان سرباز و دو قبضه مسلسل به طرف سه راه 
ونک رفتم و تمام تپه ها و نقاط مختلف آن منطقه 
را گشــتیم ، ولی هیچ اثری از ســربازان شوروی 
ندیدیم. وقتی به شــهر برگشتیم مستقیماً به خانه 
ی محمدعلی فروغی رفته و از ایشان خواستم که 
سفیر شــوروی را احضار نموده و به او اعتراض 
کند. فروغی با حوصله و خونســردی خاصی مرا 
از عصبانیت بیــرون آورده و گفت همین االن به 
خانه ی علی ســهیلی بروید و به اتفاق او ســفیر 
شــوروی را مالقات کنید. ساعت دو بعد از نیمه 
شــب به همراه سهیلی به سفارت شوروی رفته و 
با »آندره اسمیرنوف« سفیر شوروی مالقات کردیم 
. من جریان حادثه را برای او شــرح دادم و گفتم 
سربازان شما نه تنها مقررات بین المللی را نقض 
کــرده اند، بلکه مرتکب کار خالف انســانیت و 
شرافت سربازی هم شده اند. اسمیرنوف از شنیدن 
این ماجرا به اندازه ای ناراحت شد که چند دقیقه 
بی اختیار طول و عرض اتاق را پیموده و سپس با 
مهربانی فوق العاده گفت: »به شما قول می دهم که 
مرتکبین را دستگیر و مجازات کنم.« دو روز بعد 
سفیر شوروی اطالع داد که دو نفر از سربازانی که 
از عاملین اصلی این حادثه بودند، فردا صبح اعدام 
می شوند و شما می توانید شخصاً در آیین اعدام 
آنها شــرکت کنید و حتی از دهان آتها بشنوید که 
مرتکب اصلی این ماجرا بوده اند. من از او تشکر 
کرده و گفتم: از توجهی که در این مورد شده مردم 

تهران هم خوشحال خواهند بود.
قیام مسلحانه در زندان

ســاعت ۱۰ شب ۲۶ شــهریور، از زندان قصر به 
مــا اطالع دادند که عده ای از زندانیان سیاســی و 
باقیمانده ی ۵۳ نفر کمونیست به خیال ناآرامی های 
داخلی کشور، در زندان قیام مسلحانه کرده و چهار 

پاسبان در این ماجرا کشته شــده اند. اینها هنگام 
هواخوری عصر، با هم قرار می گذارند که به سلول 
ها نروند و با کشتن پاسبان ها و گرفتن اسلحه ی 
آنها شــورش کرده و از زندان بیرون بریزند و شهر 
را غارت کنند. حتی کمونیست ها طرح ترور دسته 
جمعی وزیران و تشکیل یک دولت کمونیستی را 
با کمک نیروهای بیگانه ریخته بودند. یک گروهان 
برای تقویت ماموران داخلی زندان فرســتادم. ولی 
خبر رسید که دامنه ی شــورش گسترش یافته و 
ممکن است شورشــیان زندان را متصرف شوند. 
بالفاصلــه یک گروهان دیگر به پشــت بام زندان 
فرستاده و افسر مسوول به داخل زندان رفت و به 
زندانیان و شورشــیان گفت که اگر تا  ۱۵ دقیقه ی 
دیگر به داخل ســلول ها نروند و سالح ها را پس 
ندهند ، تیراندازی با مسلسل شروع می شود. چند 
نفر از زندانیان سیاسی خواستند مقاومت کنند ولی 
وقتی رگبار مسلسل شــروع به شلیک کرد ، همه 

عقب نشینی کرده وغائله زندان خاتمه یافت.
مالقات نیمه شب

روز ۲۸ شــهریور، ســه روز بعد از آغاز سلطنت 
اعلیحضرت محمدرضا شــاه، ســاعت یک بعد 
ازنیمه شب هنگامی که مشغول نوشتن اعالمیه ای 
در باشگاه افسران بودم، ناگهان نگهبان در ورودی 
اطالع داد که اعلیحضرت همایونی با یک آجودان 
نظامی، انتظامی وارد باشگاه شدند.سراسیمه به طرف 
در رفته از اینکه در آن وقت شــب اعلیحضرت از 
کاخ ســعدآباد خارج شده بودند، نگران شدم. ولی 
شاهنشاه فرمودند، ناراحت نباشید. آمدم ببینم چه 
می کنیــد. جریان کارها را به عرض رســانیدم و 
اعلیحضرت پس از اینکه دستورات موکدی برای 
حفظ نظم شــهر صادر فرمودند، به کاخ سعدآباد 
مراجعــت کردند. تا دو ماه مرتباً همه روزه با تلفن 
مســتقیماً جریان کارهای پایتخت را هر روز شش 
بار به عرض شــان می رساندم و دستورات الزم را 

می گرفتم .
کار مهم دیگر جمع آوری افســران و افراد فراری 
متالشی شده ی پادگان های تهران بود. در آن وقت 
در تهران چهل هزار ســرباز و در سراســر کشور 
دویست هزار ســرباز و افسر پراکنده بودند. قوای 
پایتخت در اطراف تهــران به خصوص در محور 
جاده تهران، قم و اصفهان متمرکز بود. با اعزام تعداد 
زیادی کامیون و مامور نظامی، افسران و سربازان را 
جمع آوری نمــوده و به تهران آوردم. همچنین به 
سیاستمداران و رجالی که از ترس به اصفهان فرار 
کرده بودند، اطمینان دادم که مال و جانشــان از هر 
جهت در امان است و به این ترتیب به تدریج آنها 

را برگرداندم.
برگرفته از : روزنامه ی ایران ، ســه شنبه  هفتم 

شهریور ۱۳۹۶ ،  شماره ۶۵۸۱ )با ویرایش(

غرش توپ های شهریور
  خاطرات سپهبد احمد امیراحمدی، فرماندار نظامی تهران از روزهای اشغال ایران )نوشته ی سپهبد احمد امیراحمدی(

 این تندیس کهن به همراه قرینه اش، 
نخست در دروازه شهر همدان قرار داشته  و 
اعراب به هنگام فتح همدان آن را باب االسد 
به معنی دروازه شــیر نامیده اند و حتی نام 
شهر اسدآباد نیز می تواند برگرفته از این نام 

باشد.
تاریخ ساخت مجســمه شیر سنگی مورد 
اختالف اســت ولی از نحوه کنده کاری 
تندیس و نزدیکی آن به باروی اشــکانیان 

و نیز کشف تابوت دوره اشکانی از محل 
چنین بر می آید که این تندیس به اشکانیان 
مربوط باشد، اما در حقیقت از یادگارهای 
هنری سلوکی/اشــکانی است و احتمال 
دارد که اسکندر آن را به افتخار سردارش 
هفایستیون که در اکباتان مرد، ساخته باشد.

تا اینکه......
خواهرزاده مرداویج، ابی الکرادیس، برای 
طلب خراج به شــهر همدان عازم شد. در 

همین هنگام ســپاه خلیفه عباسی، نیز در 
همدان اقامت داشــت. در ورودی همدان 
شیرسنگی بود که مردم شهر آن را حافظ 
لشکریان  می دانســتند.  همدان  نگهبان  و 
ابی الکرادیس در ورود به شهر این مجسمه 
را از کوه به پایین پرت کردند. مردم همدان 
از این اقدام منزجر شــده و به حمایت از 
ســپاه خلیفه به مقابله با لشکریان زیاری 

پرداختند.

تاریخچه شیر سنگی همدان 
و دلیل تخریب این تندیس

 اشاره :
ســپهبد احمد امیراحمدی در ســال ۱۲۶۷ خورشــیدی در اصفهان متولد شــد. او از عوامل اصلی کودتای ســوم اســفند ســال 
۱۲۹۹ و نخســتین کســی بود که به دســتور رضاشــاه به درجه ی ســپهبدی رســید. امیراحمدی در طول حیات خود هشت بار 
وزیر جنگ، دو مرتبه وزیر کشــور، پنج نوبت فرماندار نظامی تهران، دو بار فرمانده ی کل ژاندارمری و ســال ها فرمانده ی 
لشــکرهای لرســتان و آذربایجان بود. پس از کودتای ســوم اســفند، امیراحمدی به درجه ی میرپنجی دســت یافت. در سال 
۱۳۰۱ که مقدمات تشکیل پنج لشکر در ایران فراهم شد، با درجه ی امیرلشکری به فرماندهی لشکر غرب که مرکز آن در 
همدان بود، منصوب شد. قبل از به سلطنت رسیدن رضاخان، در شهریورماه ۱۳۰۴ به سمت رییس کل امنیه ی مملکتی 
)ژاندارمری( برگزیده شد و نزدیک به چهار سال در این سمت باقی ماند و سپس فرمانده ی لشکر آذربایجان شد. در شهریور 
۱۳۲۰ و اشــغال خاک ایران از ســوی متفقین، رضاشــاه قبل از ترک کشــور، ســپهبد امیراحمدی را به ســمت فرماندار نظامی 
تهران منصوب کرد. او در شانزدهم آذر ۱۳۲۰ برای نخستین بار در ترمیم کابینه ی فروغی به عنوان وزیر کشور شرکت کرد 
و پس از آن در ۱۸ مرداد ۱۳۲۱در کابینه ی قوام السلطنه به وزارت جنگ برگزیده شد. پس از سقوط قوام و روی کار آمدن 
علی اصغر ســهیلی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۲۱، پســت وزارت جنگ دوباره به امیراحمدی واگذار شــد و در تمام دوران نخســت 
وزیری سهیلی در این سمت باقی ماند. سپهبد امیراحمدی در ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ وارد کابینه ی قوام شد و در چهار کابینه او 
پســت وزارت جنگ را عهده دار بود. در ششــم دی ماه ۱۳۲۶ در کابینه ی ابراهیم حکیمی بر مســند وزارت کشــور نشســت. 
وی همچنین در ۲۳ خرداد ماه ۱۳۲۷ در کابینه ی عبدالحســین هژیر و در ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۷ در کابینه ی محمد ســاعد به 
وزارت جنگ منصوب شد. در سال ۱۳۲۸ پس از بازنشستگی و تاسیس مجلس سنا، از سوی محمد رضا پهلوی مقام سناتور 
انتصابی تهران را گرفت و تا زمان مرگ به مدت ۱۶ سال این مقام تشریفاتی را داشت. امیراحمدی در روز پنجم آذرماه سال 
۱۳۴۴ در ۷۷ سالگی بر اثر ابتال به بیماری سرطان معده در تهران درگذشت. آنچه می خوانید ،خاطرات او از روزهای اشغال 
است. این خاطرات در مجلهی  تهران مصور ) اول شهریور ۱۳۴۲ – شماره ۱۰۴۲ ( منتشر شده اند. » ایران« به دلیل اهمیت 

این خاطرات، آن را باز نشر می کند و به حکم امانتداری، هیچ دخل و تصرفی در ادبیات آن انجام نمی دهد.
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فرنشین گمرک استان زنجان:
بسته شدن مرزها

علت اصلی کاهش 
صادرات است

 فرنشــین گمرک استان زنجان گفت: 
بسته شدن مرزها به دلیل بیماری کرونا علت 

اصلی کاهش صادرات از استان است.
میرهاشــم سیداحمدی در نشســت مدیران 
هماهنگی امور اقتصادی استان زنجان، اظهار 
کرد: در پنج ماهه نخســت امسال ۷۳ میلیون 
دالر کاال به وزن ۴۶ هزار تن صادر شده که به 
لحاظ ارزشی ۲۸ درصد و به لحاظ وزنی ۱۲ 

درصد کاهش داشته است.
وی افــزود: دالیل کاهش صــادرات از پایان 
سال گذشته تاکنون بسته بودن مرزها، قانون 
برگشــت ارز حاصل از صــادرات به خاطر 
تحریم ها و ممنوعیت صادرات مقطعی شمش 

روی بوده است.
این مســوول با اشاره به اینکه زنجان کاالی 
صادراتی زنجان دارای ارزش باالیی اســت، 
ادامه داد: ارزش هر تن کاالی صادر شــده 
در پنــج ماهه ۱۵۸۲ دالر اســت که در این 
شــاخص میانگین کشوری ۳۰۰ دالر است. 
۷۰ درصد ســبد صادراتی اســتان را شمش 
روی و ۱۲ درصد آن ترانسفورماتور بوده و 
عمده مقصد صادرات استان به کشور ترکیه 

است.
فرنشین گمرک اســتان زنجان تصریح کرد: 
ارزش کاالهای وارداتی به اســتان ۹۱ میلیون 
دالر به ارزش ۱۱۰ هزار تن اســت که از نظر 
ارزشی ۴۱ درصد و وزنی ۳۱ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.
سیداحمدی یادآور شــد: عمده محصوالت 
وارد شده به استان، مواد اولیه و ماشین آالت 
خط تولید است که اتفاق خوبی برای بخش 
تولید و اشتغال استان به شمار می رود. زنجان 
جزو استان هایی است که در چند سال اخیر 
ســبد واردات آن را تقریبا فقــط مواد اولیه 
تولید و ماشین آالت خط تولید پر می کند که 
این مهم برای توســعه و آینده استان، اتفاق 

خوبی است.
این مســوول همچنین از کاهــش درآمد ۲۵ 
درصدی گمرک اســتان در پنج ماه گذشــته 

خبر داد.

خبــر

دانشــگاه  روابط عمومــی  سرپرســت   
علوم پزشــکی اســتان زنجان گفــت: پیش بینی 
می شود اســتان زنجان در فصل پاییز و زمستان 
به خاطر شــیوع کرونا روزهای سختی را پیش 

رو داشته باشد.
مصطفی محمدی در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
با تسلیت روزهای محرم، در رابطه با پروتکل های 
بهداشتی ابالغ شــده در این روزها، اظهار کرد: 
ضدعفونی و گندزدایــی قبل و بعد از برگزاری 
آیین عزاداری، استفاده از ضدعفونی کننده دست 
و ماسک، پرهیز از برهنه شدن عزاداران، رعایت 
فاصلــه ۲ متری در هنگام عــزاداری و ورود و 
خروج از آیین و اجرای آیین عزاداری در فضای 
باز از جمله برخی از پروتکل های بهداشــتی در 

روزهای محرم است .
وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود در اســتان 
زنجان شــاهد روزهای سختی در فصل پاییز و 
زمستان از لحاظ شیوع کرونا خواهیم بود، افزود: 
طبق پیش بینی های موجود در فصل پاییز و پس 
از روزهای محرم، شــاهد پیــک بعدی بیماری 

کرونا خواهیم بود.
این مســوول با بیان اینکه مالک عمل در جامعه 
اســالمی ایران سخنان مقام معظم رهبری است، 
تصریح کرد: طبــق فرمایش رهبر معظم انقالب 
اسالمی مبنی بر اینکه نظر من در باره برنامه های 
محــرم تصمیم ســتاد ملی پیشــگیری و مقابله 
بــا کرونا ویروس اســت و همانطــور که آیین 
عزاداری در حســینیه حضرت امام خمینی )ره( 
بر پایه پروتکل های بهداشتی و به شیوه جدیدی 
برگزار خواهد شــد باید آیین در دیگر نقاط نیز 

همین گونه برگزار شد.
سرپرســت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان با بیان اینکه عزاداران حسینی در اولین 
مــوج بیماری کرونا در اســتان زنجان در قالب 
پویش مردمی مبارزه با کرونا و غیره در راستای 
پیشگیری از بیماری کرونا کمک شایانی کردند، 
گفت: امید است در روزهای محرم نیز با رعایت 

اصول بهداشــتی و پروتکل های بهداشــتی از 
بحران کرونا عبور کنیم.

محمدی با بیان اینکــه تنها برخی از هیئت های 
مذهبی اســتان زنجان در ســامانه بیرق ثبت نام 
کرده اند و به صورت رســمی ثبت شــده است 
و باقــی برای ثبت نام اقدام نکرده اند، اظهار کرد: 
هر روز نشســت ای در باره رعایت پروتکل های 
بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار 
می شــود و به صــورت روزانــه مکان هایی که 
رعایــت نمی کنند اطالع داده شــده و پیگیری 
می کنند و کارشناســان بهداشــت نیز به صورت 

روزانه بازرسی می کنند.
وی افزود: هدف از طرح نذر ســالمت، هدایت 
هدایا، کمک و احســان مردم در روزهای محرم 
بهداشــت  فراهم کردن زیرســاخت های  برای 
و درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان برای 
پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در فصل پاییز 

و زمستان است.
این مسوول با بیان اینکه همکاران حوزه سالمت 
در شرایط بسیار سختی قرار دارند، تصریح کرد: 
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنون ۵۰۰ نفر 
از همکاران حوزه سالمت به بیماری کرونا مبتال 
شده اند و بخشی از کادر درمان که دارای بیماری 
زمینه ای هستند به دیگر بخش های درمانی منتقل 
شده اند و بخشی از کادر اداری نیز آموزش های 
درمانی دیده اند و در مراکز درمانی نیز مشــغول 

خدمت رسانی هستند.
جانشــین رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
در امــور اجتماعی نیز در ادامه این نشســت با 
اشــاره اینکه در تیرماه شاهد بروز پیک بیماری 
و افزایش شــمار مبتالیان به کرونا بودیم، ابراز 
کرد: شایســته اســت که از طرح های »هر خانه 
یک حســینیه و هر خانواده یک هیئت« استفاده 
شود. ضمن اینکه اســتفاده از تجربیات گذشته 
و همراهی رسانه ها می تواند در این امر کارساز 

باشد.
مقتــدا شــعوری افــزود: در ایــن دانشــگاه 
برنامه ریزی هایــی انجام شــده تا بــا عزاداری 

اباعبداله الحسین )ع(، سالمت  روزهای شهادت 
مردم نیز حفظ شــود و با شور و شعور حسینی 
و رعایت عالمانه بهداشت فردی و اجتماعی از 

این روزها به سالمت عبور کنیم.
وی بــا تاکیــد بــر ارتقــای آمادگــی بــرای 
خدمت رســانی در روزهای محرم، تصریح کرد: 
زمانی که تعداد تخت های بیمارستانی ما ۲۰۰۰ 
تخــت بــود، خدمت رســانی ۱۲۰ درصد ارائه 
می شد. با افزایش شیوع کرونا به نظر می رسد با 
کمبود در بخش بهداشت و درمان مواجه شویم 
و افزایش تخت های بیمارستانی نیازمند ورود و 

کمک مردم است.

این مسوول در امور اجتماعی از راه اندازی پویش 
» شکرانه سالمت« خبر داد و گفت: تالش داریم 
با استفاده از ظرفیت خیران و حضور فرمانداران، 
روسای شبکه بهداشت شهرستان ها، ائمه جمعه، 
نمایندگان شهرســتان ها زیرســاخت ها را برای 
خدمت رســانی بهتر در حوزه بهداشت و درمان 

تقویت کنیم.
جانشــین رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
در امــور اجتماعی با بیان اینکه زنجان بهشــت 
خیران اســت، گفت: خادمان و مدافعان سالمت 
از ماه های گذشته ایثار عاشورایی خود را انجام 
می دهند و با جان و دل، خود را وقف ســالمت 

مردم کردند و همه وظیفه داریم با اقدام مسووالنه 
و خدمت عاشــقانه در این راه سهیم باشیم و با 

کمک رسانه ها از این پیک خارج شویم.
شعوری خاطرنشان کرد: نیازهای بخش بهداشت 
و درمان احصا و در سایت دانشگاه علوم پزشکی 
بارگذاری شــده و از مردم و خیران تقاضا داریم 
کمک های خود را به شــکل نقدی ارائه کنند تا 
دانشــگاه با درنظر گرفتن اولویت ها و با قیمت 
کمتــر امکانات را خریداری کند و برای این کار 
شماره حســاب ۷۳۱۸۷۲۷۳۸۵ و شماره کارت 
شبای ۶۱۰۴۳۳۷۴۲۵۹۱۸۷۹۲ از طرف دانشگاه 

اعالم شده است.

پیش بینی روزهای سخت کرونایی زنجانی ها 
در پاییز و زمستان

 کتاب مجموعه اشعار »خاطره های کاهگلی«، سروده هایی از سعید مالکی) امید پویان(
روزنامه نگار پیشکسوت زنجانی منتشر شد.

به گزارش زنگان امروز، دفتر اول مجموعه اشعار »خاطره های کاهگلی«، منتشر شد. این مجموعه 
شعر که سروده های امید پویان )سعید مالکی( روزنامه نگار زنجانی است توسط نشر سید و در 
شمارگان ۵۰۰ انتشار یافته است. الزم به ذکر است کتاب دوم از همین نویسنده با نام »یادداشت 

های یک دیوانه« نیز در حال انتشار است.
نویسنده کتاب خاطرات کاهگلی متذکر می شود: بدون شک انتشار کتاب در روزهایی که سرانه 
مطالعه در ایران در کم ترین میزان خود قرار داشته و گاه سختی های طاقت فرسا در مسیر نشر به 
همراه هزینه های سرسام آور چاپ، قیمت کاغذ و نبود ناشر را نیز باید به آن اضافه کرد، خواهیم 

دید نه تنها کار آسانی نیست که به نظر ناعاقالنه و دور از تدبیر است!.
وی ادامه می دهد: در طول سی سال سرودن و همگام با پیشه روزنامه نگاری، همواره خواسته ام تا 
حاصل کارم در هر دو حوزه را کتاب کنم اما هر بار تردید و بی تعارف، نگرانی از نگاه مخاطب 
مانع ام بود. هر چند امروز هم با وضعیت بازار کتاب، امیدی به مخاطب یابی نیست و از سوی دیگر 

خود را هرگز در قواره یک شاعر حرفه ای نشناختم.
مالکی ادامه می دهد: نه در مجامع شاعران حضوری داشته ام و نه تسلط فنی بر شعر کالسیک دارم 
اما این راه ارتباط با مخاطبان را غنیمت می دانم. در این مسیر تالش کرده ام تالطم های درونی ام را 

با یاری کلمه ها ثبت و چون دردی مشترک با خوانندگان شریک شوم.
این شــاعر زنجانی متذکر می شود: آغاز این شــاعری با نام »امید پویان« بود و در ادامه قسمت 
جدایی ناپذیرش شد، چون به امیدی که همیشه پویان است ایمان دارم. هر چند از نقد بزرگان شعر 

و ادب محروم بوده ام اما هر نقد فنی را به تمنای دل پذیرا خواهم بود و سپاس گزارش.

 در ســال تحصیلــی ۹۹- ۱۴۰۰ کرایه 
سرویس مدارس زنجان ۱۹ تا ۳۳ درصد تعیین 

و تایید شد.
امسال با توجه به شرایط کرونایی در سطح کشور 
و به تبع آن در استان زنجان هر خودروی سواری 
ســرویس مدارس فقط به سوار کردن سه دانش 
آموز مجاز هستند و همچنین رعایت پروتکل های 

بهداشتی و استفاده از ماسک ضرورت دارد.
 عالوه بر نکاتی که در تجمعات نیازمند رعایت 
است در سرویس مدارس نیز مهم محسوب می 

شود که باید اعمال  شود.
شامگاه دوشنبه شانزدهمین نشست ستاد تنظیم 
بازار اســتان با دستور کار تعیین قیمت سرویس 

مدارس در سال تحصیلی جاری برگزار شد.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان 
در این نشست گفت: امسال وضعیت، استثنایی 
است و مصوبه شورای شهر  زنجان در باره نرخ 
سرویس مدارس، با شرط استفاده از سامانه سپند 
برای کنترل تعداد نفرات در سرویس مدارس و 
تعداد نفرات خودروها بر پایه مصوبه ستاد کرونا 

باشد، تصویب می شود. 
محمدرضا آبی پور تاکید کرد:  اگر این شــرایط 
نباشد مجدد در تعیین نرخ سرویس مدارس شهر 

زنجان تجدید نظر می شود.
وی متذکر شد: مســووالن دستگاه های اجرایی 
که به جلسات ستاد تنظیم بازار دعوت می شوند 
باید خود یا نماینده آنان در نشست حضور داشته 
باشد در غیر این صورت به این جلسات دعوت 

نخواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان 
در این نشست گفت: در کارگروه تخصصی باید 
نماینده دبیرخانه تنظیم بازار دعوت  و در نشست 

حضور داشته باشد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

زنجان گفت: بــه دلیل عدم رعایت نرخ ورودی 
در مدارس غیر انتفاعی شــکایت های متعدد از 
آموزش و پرورش استان شده با استناد به قوانین و 
مقرارت نسبت به تشکیل پرونده تعزیراتی اقدام و 
با این مدارس برخورد خواهد شد. ناصر فغفوری 
اظهارداشت: کمترین انتظار بر رعایت نرخ های 
تعیین شده شهریه در مدارس غیرانتفاعی استان 
زنجان اســت. وی با بیان اینکه برقراری یا عدم 
برقراری ســرویس های مدارس منوط به تصمیم 
ستاد کروناســت، افزود: چنانچه در این نشست 
تصمیم هم  گرفته شــود مجــوزی برای گرفتن 
سرویس توســط مدارس نیست. رییس سازمان 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان زنجان گفت: 
هم اکنون مصوبه ستاد کرونا مبنی بر عدم صدور 
مجــوز برای مدارس به گرفتن ســرویس دانش 
آموزان اســت. فغفوری تاکید کرد: دانش آموزان 

باید توسط خانواده هاجابه جا شوند.
افزایش نرخ سرویس مدارس زنجان

معاون نظــارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعــت ، معدن و 
تجارت اســتان زنجان گفت: فرماندار شهرستان 
زنجان به استناد مصوبه شورای شهر درخواست  
اصالح و افزایش نرخ ســرویس را برای ســال 
تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰ دارند. اســماعیل مسلمی 
اظهارداشــت: قیمت هوایی که فرمانداری این 
شهرســتان درخواســت کرده برای ســواری با 
چهار نفر ظرفیت افزایش نوزده و نیم درصدی، 
خودروی ون با ۱۰ نفر ظرفیت ۳۳ درصد افزایش 
نرخ، ظرفیت ۱۶ نفری مینــی بوس ۲۲ درصد 
افزایش قیمت و اتوبوس با ۳۸ نفر ظرفیت  ۲۵ 

درصد  افزایش نرخ را درخواست کرده است.
وی افزود: سواری از ۱۳۰ هزار تومان سال گذشته 
به ۱۵۶ هزار تومان، ون از ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

به ۸۵ هزار و ۷۰۰ تومن افزایش می یابد.

به گفتــه معاون نظارت، بازرســی و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت استان زنجان، مینی بوس از ۴۷ هزار و 
۹۰۰ تومان بــه ۵۸ هزار و ۴۰۰ تومن و اتوبوس 
نیز از ۴۱ هزار به ۵۱ هزار تومان افزایش می رسد.
مسلمی تاکید کرد: این نرخ ها مورد تایید اعضای 
شورای شهر زنجان قرار گرفته و جهت بررسی 
از فرمانداری و ســازمان صمت و نشست ستاد 
تنظیم بازار درخواســت شده اســت. وی ادامه 
داد: سال گذشته مسیرهای سرویس مدارس در 
سه بخش تقسیم بندی می شد که مسیر نزدیک 
تا پنج، متوسط ۱۰ و مســیرهای دور باالی ۱۰ 

کیلومتر تعیین شده بود.
معاون نظــارت، بازرســی و حمایت از حقوق 
مصــرف کنندگان ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: امسال مسیر دور مبنا 
قرار گرفته و درخواســت ۱۹ و نیم تا ۳۳ درصد 

افزایش نرخ سرویس مدارس انجام شده است.
سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در زنجان 

راه اندازی نشده است
فرماندار شهرســتان زنجان با بیان اینکه سامانه 
پایش نــاوگان دانش آموزی در این شــهر راه 
اندازی نشده است، گفت: مشکل حوزه سرویس 
مدارس ابتدا در باره رانندگان و تایید صالحیت 
آنها بر پایه دســتورالعمل هــا و ضوابط راهور 
هــر راننده ای با هر گواهــی نامه ای صالحیت 
رانندگی را ندارند چرا که هم شرط سنی و فنی 
خود گواهی نامه مهم اســت که شوربختانه این 
پایش در زنجان انجام نمی شــد. رضا عسگری 
افزود: بر پایه سامانه سپند وظایفی برای کسانی 
که در این حوزه مسوولیت دارند مشخص کرده، 
آمــوزش و پرورش وظایف و تکالیفی دارند که 
باید این مهم را  نســبت به رفــت و آمد دانش 

آموزان عمل کنند.

سعید مالکی سرود

»خاطره های کاهگلی«منتشر شد
افزایش ۱۹ تا ۳۳ درصدی کرایه سرویس 

مدارس در زنجان

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد اجراي پروژه هاي مشروحه ذيل را بر پايه تصويب نامه هیأت وزيران و قانون برگزاري مناقصه به پیمانكاران 
تعیین صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه در رشته ابنیه و تأسیسات و تجهیزات با در نظر گرفتن ظرفیت آزاد خود و بر پايه فهرست بهاي سال 1399 به صورت مناقصه 
عمومي يک مرحله ای و از طريق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت واگذار نمايد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارايه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از 
طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به نشانی : WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام 

در سامانه ستاد : 02141934 (
بنابراين پیمانكاران واجد شرايط مي توانند جهت شرکت در مناقصه از ساعت 8/00  مورخه 99/6/6  تا ساعت 14/00 مورخه 99/6/12 به سايت مزبور مراجعه نمايند . 

آخرین مهلت ارائه قیمت پیشنهادي ) هم به صورت فیزیکی و هم از طریق سامانه ستاد ( : تا پايان وقت اداری ) ساعت 14/00( مورخه 99/6/22  می باشد. 
پاکت های مناقصات در مورخه 99/6/23 به ترتیبی که در ذيل آمده است در کمیسیون به نشانی : زنجان، خیابان خرمشهر، روبروي صدا و سیماي مرکز زنجان )شماره تلفن 

تماس : 02433034550 ( و در ساعتی که در اسناد قید شده بازگشايی خواهد شد . )هزينه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد( 
1.  استاندارد سازی و تعمیرات اساسی سیستم گرمايش مدارس مناطق 14 گانه استان زنجان  با برآورد 38.839.201.270 ريال  بصورت فهرست بهايی و تضمین شرکت 
در مناقصه 1.942.000.000 ريال ) تمامی پايه های حقوقی رشته تأسیسات و تجهیزات(  2. احداث دبستان 3 کالسه روستای زماين انگوران  با برآورد 6.482.214.753 
ريال به صورت زيربنايی ) بخشنامه سرجمع جديد ( و تضمین شرکت در مناقصه 324.200.000 ريال ) تمامی پايه های حقوقی و يک حقیقی رشته ابنیه و ساختمان ( 
3. تكمیل مدرسه ابتدائی 12 کالسه ادهمی ) کوی خرداد ( زنجان  با برآورد 17.735.940.193 ريال و بصورت زيربنائی ) بخشنامه سرجمع جديد ( و تضمین شرکت در 
مناقصه 886.800.000 ريال )تمامی پايه های  حقوقی رشته ابنیه و ساختمان ( 4. تكمیل مدرسه 12 کالسه نیک سازان زنجان  با برآورد66.270.330.679 ريال بصورت 

زيربنائی ) بخشنامه سرجمع جديد ( و تضمین شرکت در مناقصه 3.313.600.000 ريال ) تمامی پايه های حقوقی رشته ابنیه و ساختمان ( 
 توضیح اینکه : پايه های ذکر شده بر مبنای برآورد مناقصه بوده و پس از  بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت ،  ظرفیت و پايه پیمانكار شرکت کننده در مناقصه بررسی و 
در صورتی که پیشنهاد قیمت وی کمتر و يا مساوی پايه و ظرفیت کاری وی باشد ، پیشنهاد وی قبول خواهد شد بنابراين شرکت کننده در مناقصه بايستی اين موضوع 

را در نظر بگیرد. 

آگهي مناقصه عمومي 

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی سلطانیه
برابر ماده 14 و ماده 61 آیین نامه قانون ثبت تحدید حدود پالک 64/292- اصلی بخش سه زنجان واقع در سلطانیه به مساحت 406/07 مترمربع مورد تقاضای 
ستاد اجرایی فرمان امام واقع در سلطانیه در روز چهارشنبه 99/6/26 ساعت 9 صبح انجام خواهد شد.  به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین 
شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ، ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک سلطانیه ظرف مدت یک 
ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند 
به مرجع قضایی ذیصالح مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق 
مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار : 99/6/5                                                   اصغر بیگدلی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه
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اذان ظهر

13:17

غروب آفتاب

19:52

اذان مغرب

20:11

نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا

5:13

طلوع صبح فردا

6:43

وضعیت آب و هوای زنجان:

7
24

ای تکنواز انبغه نینوا، حسین
وی تکسوار واقعه کربال، حسین

ای از ازل نوشت سواد سرشت خویش
با سرنوشت رغبت خود آشنا، حسین

ی راه واف کرده، هم جهان، هم جان فدا
، حسین هم جان و هم جهان هب وافیت فدا

یک کاروان ذبیح، هب همراه داشتی

، حسین از فطرت خجسته شیر خدا
چاک افق رسید هب دامان آسمان

وقتی فلک گرفت هب سوگت زعا، حسین
حتا کوری تف زده را ، اکش شسته بود

وقتی جهان گریست، زعای تو را، حسین
ن هک خوارهت سوگ تو کرد زلزهل، چندا

زینب فکند ولوهل از »وا اخا« حسین
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
  

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

به سود شماستبه سود شماست
آیین عزاداری حسینیه زنجان - محرم 98| عکس:مهدی الماسی|زنگان امروز

آگهی مزایده
شهرداری سلطانیه به استناد مجوز های شماره304 مورخ 98/6/5 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه 
زمین تجاری واقع در میدان امام خمینی )زمین های شهرداری سابق( از طریق مزایده کتبی با قیمت کارشناسی اقدام نماید. بنابراین 

از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
1- موضوع مزایده: فروش یک قطعه زمین تجاری واقع در میدان امام خمینی 

2-مهلت خرید اسناد و بازدید : از تاریخ انتشار آگهی 99/6/5 تا 99/6/13
3- نشانی محل خرید اسناد : سلطانیه خیابان عالمه حلی ، شهرداری سلطانیه، شماره تماس 02435824040 واحد امور 

قراردادها
4-مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ 99/6/13 تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخه  99/6/20

5- محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها
6-میزان نوع سپرده شرکت در مزایده: مبلغ پایه قیمت گذاری شده به شرح ذیل و میزان سپرده شرکت در مزایده به میزان 
5 درصد کل مبلغ کارشناسی می باشد که بایستی به شماره حساب 511399515 نزد بانک کشاورزی شعبه سلطانیه بنام شهرداری 

سلطانیه بابت سپرده شرکت در مزایده واریز گردد.
مرحله اول:

میزان سپردهقیمت پایهمساحتموضوع مزایدهردیف

قطعه زمین تجاری شماره 3 شهرداری 1
1552/790/000/000139/500/000 مترمربعسابق خیابان پاسداران 

7- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
8- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

9- پیشنهادهای رسیده راس ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 99/6/20 در جلسه کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.
10- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

11- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 
 سایر شروط مزایده و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج میباشد.

افشار - شهردار سلطانیه

ت اول
نوب

آلبوم محرم | زنگان امروز
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