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 در حالی که به گفته دســت اندرکاران 
بازار لــوازم خانگی با افزایــش قیمت لوازم 
خانگی مردم به ســمت تعمیــر لوازم خانگی 
به جای خریــد کاالی نو گرایش یافته اند، در 
روزهای گذشته کاهش قیمت ارز باعث رکود 

بیشتر این بازار شده است.
بــه گزارش فارس، بازار لوازم خانگی یکی از 
بازارهای متاثر از نرخ ارز است، به طوری که 
در دو سال  گذشته روند افزایشی نرخ ارز به 
شــدت در روند تولید، عرضه و قیمت کاالی 

لوازم خانگی موثر بوده است.
در اوایل ســال 1397،  با اعمال تحریم های 
دوباره آمریکا علیه ایران و  متعاقب آن خروج 
دو برند تولید کننده لــوازم خانگی کره ای از 
ایــران و  افزایش قیمت ارز ایــن بازار دچار 
تالطمات بســیاری بود و حتــی در آن مقطع 
بازار در بســیاری از کاالها از جمله یخچال و 
فریزر ساید یا ماشین ظرف شویی جوابگوی 
نیــاز متقاضیــان و خریداران نبــود و همین 
موضوع یعنــی افزایش تقاضا و کمبود عرضه 

در آن سال قیمت ها را به شدت افزایش داد.
البته پس از مدتی و برنامه ریزی برای افزایش 
تولید داخلی از سوی وزارت صمت، شرایط  
تا حــدودی تغییر کرد و افزایش تولید داخلی 
محصــوالت لوازم خانگی شــوک ناشــی از 
خروج تولیدکننــدگان لوازم خانگی کره ای را 

تا حدود زیادی خنثی کرد.
اما در دو سال گذشته بازار لوازم خانگی مانند 
دیگر بازارهــا متاثر از افزایش قیمت ارز بوده 
است و قیمت لوازم خانگی تولید داخلی متاثر 

از افزایش ارز دائما صعودی بوده  است.
در چند روز گذشته با کاهش قیمت ارز مردم 
از این بازار انتظار کاهش قیمت ها را دارند اما 
پرســش اینجاست که آیا کاهش قیمت ارز به 
سرعت مانند افزایش قیمت ارز اثر خود را بر 
بازار لوازم خانگی خواهد گذاشــت و یا می 

توان با روند نزولی کاهش قیمت ارز بود؟ 
* افزایــش تعمیرات لوازم خانگی به جای 

خرید کاالی نو
در ایــن زمینه اکبر پازوکــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد 
وضعیت بازار لوازم خانگی، گفت: فروشندگان 
لوازم خانگی هیچ تاثیری بر تعیین قیمت لوازم 
خانگــی ندارند و قیمت عرضه  لوازم خانگی 
از سوی تولید کنندگان تعیین می شود، بنابراین 

آنها بهتر می توانند در رابطه با تاثیر افزایش یا 
کاهش قیمت ارز بر روی قیمت لوازم خانگی 

اظهار نظر کنند.  
وی افــزود: هم اکنون بازار لــوازم خانگی با 
رکود شدید ناشی از گرانی مواجه است و این 
موضوع مشکالت بسیاری را برای اصناف این 

بخش به وجود آورده است. 
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
لوازم خانگی در پاســخ به این پرسش که چرا 
علیرغم رکود، قیمت لــوازم خانگی مدام در 
حال افزایش اســت، بیان داشــت: همان طور 
که اشاره شد،  فروشندگان لوازم خانگی اصال 
نقشی در افزایش قیمت لوازم خانگی ندارند، 
اما به هر حــال افزایش قیمت ارز در ماه های 
گذشته بر  افزایش قیمت لوازم خانگی بی تاثیر 

نبوده است. 
وی افــزود: با توجه به مشــکالت اقتصادی، 
فروشــندگان بــه روز کاال را خریداری  و با 
ســود مشــخص  و قانونی  عرضه می کنند، 
ضمن اینکه با توجه به رکــود حاکم بر بازار 
فروشــندگان در بســیاری موارد مجبورند که 
کاالی خود را با ســودی کمتر از سود قانونی 

عرضه کنند. 
پازوکی با اشاره به گرانی لوازم خانگی، افزود: 
مشکالت اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید 
شــده و بنابراین بازار لوازم خانگی در رکود 

شدیدی به سر می برد. 
وی اظهار داشــت: هم اکنون قیمت یخچال و 
فریزر ســاید تولید داخلی حدود 50 میلیون 
تومان و قیمت هر دستگاه ماشین لباس شویی 
تولید داخل بین 10 تا 14 میلیون تومان است 
که با توجه به مشکالت درآمدی برای بسیاری 

امکان خرید لوازم خانگی وجود ندارد. 
رییس اتحادیه تولید کنندگان و فروشــندگان 
لوازم خانگــی تهران با بیان اینکه کمبودی در 
بازار لوازم خانگی وجــود ندارد، گفت: البته 
نمی توان گفت که تولید داخلی پاسخگوی نیاز 
مردم اســت، اما با توجه به گرانی شدید لوازم 
خانگی، ترمز خرید مردم کشیده شده است و 
در این شرایط بازار پاسخگوی نیاز مردم است. 
وی گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی باعث 
شــده تا مردم گرایش بیشتری به تعمیر لوازم 
خانگی داشته باشند و بنابراین به جای خرید 
دوباره با تعمیر لوازم خانگی ســعی می کنند، 
مدت بیشــتری از لوازم خانگــی قبلی خود 

استفاده کنند. 
پازوکی اظهار داشــت: در سال جهش تولید 
باید از تولید کنندگان حمایت شود و با تامین 
مواد اولیه مورد نیــاز و تخصیص ارز به آنها 

تولید داخلی را حفظ کنیم. 
* افزایش رکود بازار لوازم خانگی بعد از 

کاهش قیمت ارز
به گزارش فارس، یکی از فعاالن قدیمی صنف 
لوازم خانگی که سال ها به عنوان فروشنده در 
بازار لوازم خانگــی فعالیت دارد، به خبرنگار 
فارس در رابطــه با تاثیر کاهش قیمت ارز در 
بازار لوازم خانگی گفت: در چند روز گذشته 
کاهش قیمت ارز، بازار لــوازم خانگی را در 

رکود عمیق تری فرو برده است.
این فعال صنفی بیان داشت: بازار در روزهای 
گذشته کامال در رکود فرو رفته و هیچ خبری 

از خرید و فروش نیست. 
وی بیان داشــت: با کاهــش قیمت ارز، مردم 
در انتظار کاهش قیمت لوازم خانگی هستند، 
بنابراین اگر قصد خرید کاال داشته اند آن را به 
آینده موکول کرده اند تا وضعیت بازار شفاف 

تر شود. 
وی با بیان اینکه اثرات کاهش قیمت ارز دیرتر 
اثرات افزایش آن در بازار مشــهود می شــود، 
گفت: قطعا هیچ تولید کننده با کاهش قیمت 
ارز بالفاصلــه قیمت تولیدات خود را کاهش 
نمی دهد زیرا بــه هرحال تولیداتی که امروز 
در بازار عرضه می شود مربوط به تولید چند 
هفته یک چند ماه قبل است و تولید کننده می 
گویــد این کاالها با ارز مثــال 30 هزار تومان 
تولید شده، بنابراین امکان کاهش قیمت وجود 

ندارد. 
این فروشــنده لوازم خانگی بیان داشــت: در 
مجموع فعال ارزیابی دقیقی نمی توان از اثرات 
کاهش قیمت ارز بر بازار لوازم خانگی داشت. 
وی با بیان اینکه کاهــش قیمت ارز هیجانی 
اســت، گفت: همانطور که افزایش قیمت ارز 
هیجانی بود بنابراین نمی توان تصویر روشنی 

از آینده بازار لوازم خانگی داشت. 
این فعال صنفی بیان داشــت: پیروزی باید در 
انتخابات آمریکا بر کاهش قیمت ارز موثر بود، 
در حالــی که تا 20 ژانویه قدرت در دســت 
ترامپ است و معلوم نیست در این مدت چه 
اتفاقاتی رخ دهد و وضعیت ارزی کشــور را 

نمی توان به صورت دقیق پیش بینی کرد. 

 روند صعودی قیمت ها درحالی بار دیگر 
در بازار ارز آغاز شــده است که قیمت دالر در 
چهار روز گذشته با ریزش 7هزارتومانی همراه 
شده بود ولی در ادامه با برخی تحرکات از طرف 

تقاضا در بازار مسیر قیمتی برای ارز تغییر کرد.
افزایش قیمت ها درحالی در بازار رخ داده است 
که قیمت دالر از 30هزار تومان ظهر چهارشنبه 
هفته قبل به 23هزار تومان در صبح روز یکشنبه 
18 آبان رسید ولی این مسیر قیمتی خیلی دوام 
نداشت و از عصر دیروز تحرکاتی برای افزایش 
قیمت ها در بازار حس می شــود که ماحصل آن 

بازگشت دالر به کانال های باالتر بود.
این درحالی است که بعد از اعالم نتایج انتخابات 
آمریکا، از میزان خریدهای هیجانی در بازار ارز 
کاسته شده و اکثریت بازار از ترس ریزش بیشتر 
قیمت ها فروشنده شــده بودند؛ مهمترین عامل 
تأثیرگذار در بازار ارز از دیدگاه فعاالن حاضر در 
خیابان فردوسی، چشم انداز مثبت به آینده بازار 
است؛ از آنجایی که از ماه قبل بازار به انتخابات 
آمریکا چشم دوخته بود و بر پایه نظرسنجی های 
قبل از انتخابات جهت گیری ارز مشخص می شد 
با نهایی شدن گزینه ریاست جمهوری آمریکا، 
سناریوهای بدبینانه برای آینده کنار برود و بازار 
با امیدواری به آینده باید شاهد ریزش قیمت ها 

باشد.
اما افزایــش دوباره قیمــت ارز در بازار دالیل 
مشــخصی دارد کــه از جمله آنهــا می توان به 
مقاومت صادرکنندگان برای فروش ارز به قیمت 
روز اشاره کرد؛ صادرکننده ها سعی دارند نرخ های 
پیشنهادی برای فروش ارز را باالتر از قیمت های 
بازار اعالم کنند و همین موضوع باعث شــده 
است قیمت ارز تغییر مسیر دهد و افزایشی شود.
برخی صادرکننده ها از دیروز، نرخ فروش ارز را 
باالتر از نرخ های بازار اعالم می کنند که همین امر 
سبب شده است جو روانی بازار افزایشی شود؛ 
به عنوان نمونه در مقطعی که درهم در بازار آزاد 
6700 تومان قیمت خورده بود، نرخ پیشنهادی 
صادرکننده ها برای درهم 7هزار الی 7300 تومان 

بود.
موضوع مهم دیگری کــه از قبل هم پیش بینی 

می شــد که باعث افزایش تقاضا و قیمت ها در 
بازار شود، واردات با ارز متقاضی برای ترخیص 
کاالهای رسوب کرده در گمرک است که حواشی 
زیادی را هم در هفته های گذشته داشته است؛ این 
سیاست که با اصرار وزارت صمت و گمرک و 
تصمیم دولت اجرایی شده موجب افزایش تقاضا 
برای ارز در بازار شده است و همین موضوع هم 
دقیقاً در شــرایط ریزشی بازار موجب شد ترمز 
کاهش قیمت کشــیده شود و دالر تغییر جهت 
دهد. برخی کارشناسان اقتصادی می گویند: دلیل 
افزایش قیمت ارز، اقــدام اخیر وزارت صنعت 
در باز کردن ارز اشــخاص و ایجــاد تقاضای 
گســترده برای خرید ارز در بازار است به نحوی 
که واردکنندگان در حال ایجاد تقاضای گسترده 
برای خرید ارز هستند و همین باعث شده است 
به جای اینکه ارز به حدود 20 هزار تومان برسد 

در کانال های باالتر بسته شود.
هرچند واردات با ارز اشخاص مخالفان و موافقان 
زیادی داشته است و تا اآلن هم مخالفت جدی 
بانک مرکزی باعث توقف این سیاســت شده 
بود ولی از هفته قبل با تصمیم دولت ســرانجام 
این سیاست اجرایی شــده است، هرچند هنوز 
هم بانک مرکزی ســعی دارد مانع از اجرای این 

سیاست شود.
طبق خبرهــای منتشرشــده در محافل خبری، 

رییــس کل بانک مرکزی در نامــه ای به رییس 
جمهور از ترخیص کاالها از گمرک بدون تأیید 
و کد رهگیری بانک مرکزی به شدت انتقاد کرده 
و خواســتار جلوگیری از آن شده است. همتی 
این اقدام را دلیل اصلی رشــد تقاضای ارز برای 
کاالهایی دانســته که بدون انتقال ارز در گمرک 

دپوشده بوده است.
دلیل دیگر برای بازگشــت قیمــت ارز، تداوم 
ریزش در قیمت سهام و بورس است و علی رغم 
اینکه پیش بینی می شد ســرمایه های فراری از 
بازار ارز و سکه به سمت بورس برود و موجب 
بازگشت بورس شود، ولی همچنان سهامداران 
از این بازار گریزان هستند و به احتمال بخشی از 
این سرمایه ها دوباره به سمت بازار ارز رفته باشد.
اما نکته مهم دیگر که باعث شــده است ریزش 
قیمت ارز فعاًل متوقف شود، مقاومت دالل ها و 
دارندگان ارز در مبالغ باالست؛ این روشی است 
که سال هاست مورد اســتفاده دالل هاست تا با 

نوسان گیری از ضررهای زیاد خود بکاهند.
در این ایام نیز دالل ها همزمان با ریزش قیمت ها 
دست به کار شده اند تا با افزایش موقتی قیمت ها 
هــم که شــده دالرهایی را کــه در قیمت های 
بــاال خریده بودند بــه ریال تبدیــل کنند و با 
نوسان گیری های متعدد در طول این روزها باز 

هم سودهای کالن به جیب بزنند.
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اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

استاندار زنجان عنوان کرد

پیش بینی ایجاد ۴۲۰۰ شغل 
برای زنجانی ها تا پایان امسال

3

ناهماهنگی بیمه ها و آزمایشگاه ها در زنجان 
دردسر مضاعف بیماران در تامین هزینه ها

3

7

راه های روستایی زنجان در انتظار اعتبار راه سازی؛

وعده های راه و بی راه

به سود شماست

تبلیغات در

زنگان 
امروز
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 فرمانــده انتظامی اســتان زنجــان گفت: 
تعــداد ۲۰ نفر از اراذل و اوباش شــهر زنجان به 
جرم اخالل در نظــم و امنیت و ایجاد مزاحمت 
به شــهروندان در پنج روز گذشته از سوی پلیس 

دستگیر شده و به جرایم خود اعتراف کردند.
به گزارش زنگان امروز، سردار رحیم جهانبخش 
افزود: این اقدام به منظور حفظ و ارتقای ســطح 
امنیت در شــهر زنجان و در راستای اجرای طرح 
ضربتی پلیس به منظور برخورد و دستگیری اراذل 

و اوباش و مزاحمان خیابانی، صورت گرفت.
وی اظهار داشت: با توجه به شکایت تعدادی از 
شــهروندان زنجان مبنی بر فعالیت های مجرمانه 
تعدادی شرور و اراذل و اوباش و ایجاد مزاحمت 
برای آنان، طرح برخــورد با اینگونه افراد خاطی 
در سطح شهر زنجان اجرا و با هماهنگی مقامات 
قضایی اســتان، تحقیقــات برای شناســایی و 

دستگیری متهمان آغاز شد.
ســردار جهانبخش با بیان اینکه متهمان دستگیر 
شــده دارای ســوابق کیفری در زمینه اخالل در 

نظم و امنیت عمومی، ضرب و شتم مردم و دیگر 
جرایم بودند، تصریح کرد: دســتگیر شدگان در 

بازجویی های صورت گرفته از ســوی پلیس به 
جرایم خود مبنی بر ایجاد اخالل در نظم عمومی 

و همچنین ارعاب شهروندان به وسیله سالح سرد 
اعتراف کردند.

وی افزود: از متهمان دستگیر شده تعدادی سالح 
ســرد ازجمله چاقو و قمه و دیگر آالت و ادوات 
مجرمانه کشــف شد و یک دســتگاه خودرو و 
سه دستگاه موتورســیکلت نیز که از سوی آنان 
در اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار می گرفت، 

توسط پلیس توقیف شد.
سردار جهانبخش با بیان اینکه اجرای این طرح تا 
پاکسازی تمامی نقاط و محل های تجمع اینگونه 
افراد ادامه خواهد یافت، اظهار داشــت: متهمان 
دســتگیر شده پس از تشکیل و تکمیل پرونده به 

منظور اعمال قانون به دادسرا معرفی شدند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: شهروندان 
می تواننــد هرگونه اخبــار و اطالعات خود در 
باره فعالیــت اراذل و اوبــاش را از طریق مرکز 
فوریت هــای پلیس ۱۱۰ اطالع دهند تا اقدامات 
 قانونــی الزم برای برخورد با متخلفین و مجرمان 

به عمل آید.

دستگیری ۲۰ نفر از اراذل و اوباش زنجان  هفت هزار زن خانه دار 
زنجانی تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قرار گرفتند

 فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: در راســتای اجرای قانــون حمایت 
از خانواده که از ســال ۹۳ آغاز شد، تا کنون 
هفت هزار نفر از زنان خانه دار این استان زیر 
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که 

این روند همچنان ادامه دارد.
مسعود علیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: زنان خانه دار و حتی خانم های مجرد 
می توانند برای استفاده از خدمات بیمه تامین 
اجتماعی با مراجعه به شعبه های این سازمان 
به صورت خود اظهــاری با عنوان خانه دار، 
انعقاد قــرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از 
تعهدات قانونی ســازمان تامین اجتماعی در 
زمینه های درمان، از کار افتادگی و بازنشستگی 

بهره مند شوند.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر زنان خانه دار 
اطالعات کافی از اجــرای این طرح ندارند، 
افزود: هر چند با اطالع رســانی الزم تالش 
شــده این قشر آگاهی الزم را کسب کنند، اما 
تعداد زیادی از چگونگی پوشش این نوع بیمه 

بی اطالع هستند.
این مسوول ادامه داد: بر این پایه زنان خانه دار 
۱۸ تا ۵۰ سال می توانند متقاضی بهره مندی 
از بیمه تامین اجتماعی شوند، که نرخ حق بیمه 
برای این قشــر شامل مقادیر مختلف ۱۲، ۱۴ 
و ۱۸ درصد اســت که بسته به نوع خدمات 

می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.
وی اظهار داشــت: هدف از اجرای این طرح 
تحت پوشــش قراردادن زنــان خانه دار زیر 
چتر سازمان تامین اجتماعی است تا این قشر 
بتوانند با پرداخت حق بیمه بعد از گذشــت 

مدتی معین از این پشتوانه استفاده کنند.
علیاری افزود: زنان خانه دار متقاضی می توانند 
با دردست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و 
تکمیل فرم مربوطه و در صورت وجود افراد 

تحت تکفل نسبت به این کار مبادرت کنند.
 فرنشــین تامیــن اجتماعی اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: تالش می شود، تعداد زنان 
خانه دار بیمه اســتان به ۱۰۰ هزار نفر برسد 
که اطالع رســانی های مناسب زمینه آگاهی 
این قشــر را بیش از گذشته فراهم می کند تا 
گروههای هدف از فرصت ایجاد شــده بهره 

مند شوند.
 بــه گفته وی، هم اکنــون ۴۴ میلیون نفر در 
سطح کشور معادل ۵۰ درصد از خدمات بیمه 
سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند که در 
این اســتان نیز ۵۴۵  هزار نفر از جمعیت زیر 

چتر این نوع بیمه قرار دارند.

خبـرخبــر

معاونسیاسیامنیتیاستاندارزنجانعنوانکرد
لزوم تسهیل گری 

بیمه گذاران در ارایه خدمات 
به بیمه شدگان

 معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان 
گفت: دســتگاه های بیمه گذار استان باید در 
ارائه خدمات به بیمه شونده تسهیل گری الزم 
را انجام دهند، زیرا این موضوع مطالبه امروز 
جامعه بوده و هزینه ای متوجه خانواده است.

خدابخش مــرادی  در نشســت بیمه ها که 
در محل اســتانداری زنجان برگزار شــد، با 
اشاره به ابتالی دنیا، ایران و استان زنجان به 
ویروسی که ذهن ها و دل های جامعه و همه 
شهروندان را متوجه خود کرده است، اظهار 
کرد: این ویروس بر همه تار و پود اقتصادی، 
اجتماعی، جســمی، روانی و معیشتی مردم 
تاثیر گذاشــته که نیازمند یک همت عمومی 
برای مساعدت به هم و عبور از بحران کرونا 
هســتیم. وی با بیان اینکه از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در استان زنجان تاکنون، ۱۲۲ 
میلیارد تومان زنجانی ها در قالب های نقدی 
و غیرنقدی کمک های انسان دوســتانه برای 
حمایت از بخشی از جامعه که معیشت آن ها 
بر اثر کرونا آســیب دیده، کمــک کرده اند، 
افــزود: اکنون بار مراجعه به بیمارســتان ها، 
مراکز بهداشتی، آزمایشــگاه های این استان 
بیشــتر شــده ولی در بخش هایــی نیز بار 

مراجعه کننده کم تر شده است.
این مســوول با تاکید بر اینکه فلسفه وجود 
بیمه، ایجاد فضــای طمأنینه و آرامش برای 
فردی که ســرمایه و موجودی خود را بیمه 
می کند، اســت ، تصریح کرد: دســتگاه های 
بیمه گذار اســتان باید در ارائــه خدمات به 
بیمه شونده تسهیل گری الزم را انجام دهند، 
زیرا این موضوع مطالبه امروز جامعه بوده و 

هزینه ای متوجه خانواده است.
معاون سیاســی امنیتی اســتاندار زنجان با 
تاکید بر اینکــه باید بیمه ها پرداختی ها را به 
موقع پرداخت کننــد، ادامه داد: یک خطای 
آزمایشــگاهی می تواند فرد را به مرز مرگ 
برســاند، بنابراین از آزمایشــگاه های استان 
انتظار داریم در انجام آزمایش دقت و کیفیت 
الزم را لحاظ کنند، زیرا به تشخیص پزشک 
و کاهش سبد هزینه خانوار دولت و جامعه 

کمک می کند.
مرادی  با اشــاره به مشــکالت موجود در 
بحث کیت تشــخیص کرونــا، اظهار کرد: 
تاکنون در استان زنجان هیچ آزمایشگاهی 
پلمب نشده اســت، زیرا مصداق عینی که 
اعالم کنــد مرجعی دارای تخلف اســت، 

وجود ندارد.

 ایــن روزهــا وضعیت کرونــا در جهان 
؛ایران و زنجان همه را به ستوه آورده است.تاکید 
دولت بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
شــهروندان تا زمانی که باعث رفتار مناســب و 

مسووالنه مردم نشود،اثری نخواهد داشت.
اما این رعایت پروتکل ها فقط در داخل شهرها 

و انظار عمومی نیست.
اگر مسیرتان به جاده علی آباد زنجان بخورد هر 
روز شاهد پارک ماشینها و تجمع تعدادی از مردم 

میشوید که عزیزی را از دست داده اند.
دیوار کشــی و نــرده کشــی ورودی و اطراف 

آرامســتان و بهشــت زهرا اقدامی اســت که از 
سوی شــهرداری زنجان انجام شــده ولی گویا 
برخی شهروندان مراجعه حضوری به آرامستان 
را بر جان و ســالمت مردم ترجیح میدهند و بی 
توجه به هشدارهای بهداشتی و حتی نهیب های 

قضایی و امنیتی مدیران،کار خود را میکنند.
شوربختانه این رفتارها از جانب برخی شهروندان 

هر روز شدیدتر میشود.
وضعیت قرمز کشور و اســتان مورد توجه آنان 
نیست و این بی توجهی میتواند به فاجعه ای در 
درون شهر تبدیل گردد و موجب ابتالی بسیاری 

از مردم شود.
ســخنان فرماندار زنجان را در گفتگو با یکی از 

پایگاه های خبری در این باره بخوانید:
 فرماندار شهرســتان زنجان گفت: برای افرادی 
که با ماموران آرامستان درگیر شده و عامل تنش 
در این محیط می شــوند، پرونده قضایی تشکیل 

خواهد شد.
به گــزارش زنگان امــروز رضا عســگری در 
گفت وگو با خبرنگار تســنیم در زنجان در زمینه 
میزان شــیوع کرونا در شهرســتان اظهار داشت: 
شوربختانه زنجان در وضعیت مناسبی قرار ندارد 

و نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.
وی در زمینه حضور گســترده مردم در آرامستان 
زنجان گفت: آرامســتان ها تعطیل شــده اند اما 
برخی از مردم حتی از مسیرهای خاکی و انتهای 
آرامستان به آنجا وارد می شوند و بر پایه تمهیدات 
اندیشیده شــده، این مسیرها نیز مسدود خواهند 
شــد. فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به اینکه 
دیوارکشی دورتادور آرامستان در شرایط کنونی 
زمان بر است، یادآور شــد: شوربختانه برخی از 
خانواده ها و افراد از روی دیوار وارد آرامســتان 
می شــوند که این رفتارها باید توسط خود مردم 

کنترل شود.
وی با تاکید بر اینکه آرامستان زنجان وسیع بوده 
و حضور مردم هم گســترده اســت، اذعان کرد: 
تنش و درگیری هم در برخی از مواقع میان مردم 

و ماموران آرامستان ها رخ می دهد.
عســگری متذکر شــد: مردم باید بدانند که در 
صورت درگیری با ماموران آرامستان ها، پرونده  
تشــکیل یافته و آنهــا به دســتگاه قضا معرفی 

خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه به منظور عدم حضور مردم 
در آرامستان ها نیازمند کار فرهنگی هستیم، افزود: 

رســانه ها می توانند در این راســتا نقش موثری 
داشته باشند.

این مسوول با بیان اینکه برگزاری دورهمی های 
خانوادگی و آیین نامه عقد و عروســی و ختم به 
صورت غیر رســمی در منــازل از عوامل اصلی 
شــیوع ویروس کرونا است، اظهار داشت: مردم 

باید در این زمینه هم دقت نظر داشته باشند.
وی همچنین آرایشــگاه ها را یکی از صنوف پر 
خطر در   راستای شــیوع کرونا برشمرد و افزود: 
تهمیداتی برای تشــدید نظارت بر این صنف در 

زنجان اندیشیده شده است.

متخلفان آرامستان
 تشکیل پرونده قضایی برای افراد تنش زا در آرامستان زنجان

 برخی از افراد از روی دیوار وارد آرامستان می شوند که این رفتارها باید توسط خود مردم کنترل شود

 سرپرســت مخابرات منطقــه زنجان از 
برگــزاری مانور پدافند غیرعامل مخابرات منطقه 
زنجــان خبر داد و گفت: در برنامه ریزی و مطابق 
با دســتورالعمل اعالم شده شــرکت مخابرات 
ایران اقدام به برگــزاری چهار مانور متفاوت در 
شهرستان های زنجان، ابهر و مسیر زنجان به طارم 

کرد.
مروتعلی میری سیاهی در حاشیه برگزاری مانور 
پدافند غیرعامل اظهار کرد: به مناسبت هفته پدافند 
غیر عامل و در راســتای ارزیابی آمادگی نیروی 
انسانی و تجهیزات مخابرات منطقه زنجان، چهار 
مانــور عملیاتی فنی در مواقع بروز بحران برگزار 

شد.
سرپرســت مخابرات منطقه زنجان با اشــاره به 
فعالیت کمیته پدافنــد غیرعامل تصریح کرد: در 
برنامه ریزی و مطابق با دســتورالعمل اعالم شده 
شــرکت مخابرات ایران اقدام به برگزاری چهار 
مانور متفاوت در شهرســتان های زنجان، ابهر و 

مسیر زنجان به طارم کرد.
وی افزود: دراین مانور، با قطع برق شهری مرکز 
تلفن شهری امام)ره( شهرستان زنجان اداره نیرو 
و انتقال، تجهیزات برق و باطری های مرکز را وارد 

مدار کردند که خوشــبختانه در کوتاهترین زمان، 
همه ارتباطات در حالت عادی برقرار شد و هیچ 
وقفه ای در برقراری ارتباطات تلفن ثابت مشاهده 

نشد.

 میری ســیاهی در مورد ابعاد دیگر مانور کمیته 
پدافند غیرعامل مخابــرات منطقه زنجان گفت: 
ســوئیچر فیبرنوری مسیر زنجان-طارم بود که با 
قطع ارتباط فیبر اصلی، همه ارتباطات در مســیر 

دوم )فیبر جایگزین( به حالت عادی برگشــت و 
همه تماس ها با موفقیت برقرار شد.

سرپرســت مخابرات منطقه زنجان با اشــاره به 
عملیات سوم که توســط اداره فناوری اطالعات 
مخابرات منطقه زنجان صورت گرفته بود تصریح 
کرد: ســرور های اســتان قطع شــده و از مسیر 
جایگزین، همه ســرور ها برای ارائه خدمات در 

اختیار کاربران قرار داده شد.
وی با اشاره به اینکه آخرین عملیات مانور پدافند 
غیرعامل، آمادگی ژنراتورهای مرکز تلفن شهری 
شهرســتان ابهر بود، افزود: بــا احتمال قطع برق 
شــهری در زمان بروز حادثه، زیر بار رفت و در 
مدت زمان پنج ثانیه، ارتباطات شهرستان مذکور 

به حالت عادی بازگشت.
میری ســیاهی با قدردانی از همه عوامل، هدف 
از اجرای این مانورها را ســنجش میزان آمادگی 

تجهیزات ذکر کرد.
سرپرســت مخابــرات منطقــه زنجــان افزود: 
خوشــبختانه در مخابرات منطقه زنجان شــاهد 
تعهد، تعصب و تخصص کارکنان هستیم و امروز 
در زمان اجرای مانور جدیت و همت واالی این 

عزیزان احساس شد.

سرپرست مخابرات منطقه زنجان:

مانور پدافند غیرعامل مخابرات منطقه زنجان برگزار شد 

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان زنجان گفت: پس از یکپارچه ســازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
در اســتان زنجان، این شــرکت موفق به جلب 
مشارکت های مردمی در ۱6 روستای شهرستان 
خدابنده گردیده و نسبت به اجرا و توسعه بیش 
از ۱۵ میلیــارد ریال طرح های آبرســانی اقدام 

نموده است.
»علیرضا جزء قاســمی« اظهار کرد: ســاخت 
شبکه توزیع در روستای قمیشلو به طول ۱6۰۰ 
متر و با مشــارکت خیرین روستا و بخشداری 

سجاسرود از جمله این طرح ها می باشد.
وی افزود: اجــرای ۳.۵ کیلومتــر خط انتقال 
در روســتای ده جالل نیــز از دیگر طرح های 
مشــارکتی در شهرســتان خدابنده اســت که 

با اجــرای این طرح، آب شــرب پایدار برای 
شــوراب،  ده جالل،  روســتاهای خمــارک، 

کبوترک، کوشک آباد و پابند تامین شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
به اجرای طرح الیروبی و مرمت قنات روستای 
آقجه کند نیز اشــاره کرده و گفت: این طرح با 

مشارکت اهالی این روستا اجرایی شد.
جزء قاسمی بیان داشت: الیروبی قنات و حفر 
قنات جدید در روســتای قمچقای نیز از دیگر 
طرح های مشارکتی در روســتاهای شهرسان 

خدابنده است.
وی با اشــاره به اجرای طرح های شبکه توزیع 
آب در روستاهای نهاویس، قره ولی، سقرچین، 
نظرقلی، زرند، آقجه قیا و آهارمشــکین گفت: 
تمامــی این طرح ها در کوتــاه ترین زمان و با 

کمترین هزینه اجرایی شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: طرح های مشارکتی 
دیگری نیز در روستاهای محمد خلج، گل تپه، 
آبی ســفلی، ابراهیم آباد و مزیدآباد شهرستان 
خدابنده اجرا شده و یا در دست اقدام می باشد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان گفت: پیرو تعهداتی که برای دوران پسا 
یکپارچه سازی در شرکت های آب و فاضالب 
داده بودیــم اجرای طرح های توســعه ای در 
زمینه آب و فاضالب روستایی استان بطور جد 
پیگیری شده و هم اکنون بصورت گسترده ای 

در حال اجرا می باشد.
وی تصریح کرد: یکپارچه سازی در صنعت آب 
و فاضالب کشور با رویکرد افزایش توانمندی 
ها و چاالک سازی سیستم برای خدمت رسانی 

بهتر و مطلوبتر به ویژه برای بخش روســتایی 
انجام پذیرفته است.

جزء قاسمی با اشاره به فراگیری ویروس کرونا، 
شــرایط ویژه اقتصادی و اعمــال تحریم های 
ظالمانه بر علیه کشورمان گفت: شرکت آب و 
فاضالب در این دوران نه تنها از خدمات خود 
نکاسته اســت بلکه بر حجم خدمات و اجرای 

طرح ها افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
با تقدیر از اهالی روســتاهای استان زنجان در 
همراهی با مسووالن و مدیران آب و فاضالب 
گفت: اجرای گســترده طرح های مشارکتی در 
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان حاکی از 
تعامــل و اعتماد عمیق مردم بــه خدمتگذاران 

خود می باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اجرای 16  طرح مشارکتی در روستاهای شهرستان خدابنده
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 مسوول دفتر انجمن سينماي جوان استان 
زنجان گفت: فيلم کوتاه بايــد مردم را به تفکر 

دعوت کند.
به گزارش زنگان امروز، ليال بيگلي در گفتوگو با 
ايســنا، در رابطه با توليد فيلمهاي کوتاه و با بيان 
اينکه سينماي کوتاه، سينماي متفکر است، اظهار 
کرد: سينماي کوتاه و فيلمهاي کوتاهي که مردم را 
به تفکر و پژوهش وادار کند توانسته است وظيفه 

خود را به خوبي انجام دهد.
وي افزود: با توجه به اينکه راهنمايي کردن مردم 
به تفکر و انديشه از وظايف سينما است، فيلمهاي 
کوتاه نيز با بياني هنري و روشهاي متفاوت به ارتقا 

فکر و انديشه مردم ميپردازد.
اين مسوول با اشاره به اينکه فيلمهاي کوتاه زمان 
کمتري از مردم ميگيرد و اين باعث ميشود مردم 
همه فيلم را کامــل ببينند، تصريح کرد: با توجه 
به اينکه فيلمهاي کوتاه هزينه کمتري نســبت به 
فيلمهاي بلند دارد، انرژي و وقت خود را بيشتر 

صرف موضوع و داستان فيلم ميکنند.
بيگلي در رابطه با مشکل بودجه براي فيلمسازان 
نيز ادامه داد: عالوه بر اينکه در رونق ســينماها 
تالش مسووالن و جشنوارههايي که برگزار ميشود 
تاثير دارد، تالش خود فيلمسازان استاني در رونق 
سينما در استان بيتاثير نيست و اگر فيلمسازان از 

بودجهاي که در رابطه با فيلمهاي کوتاه براي استان 
در نظر گرفته شده استفاده نکنند، در سالهاي ديگر 

بودجه کمتري به استان تعلق خواهد گرفت.
مسوول دفتر انجمن سينماي جوان استان زنجان 
با بيان اينکه فيلمسازان نيز بايد از حق خود دفاع 
کرده و از اعتباري که در استان است استفاده کنند، 
بيان کرد: ما در برخي موارد با فرهنگ خود بيگانه 
هستيم و فيلمسازان نيز بهتر است از موضوعات 

تکــراري براي فيلمهاي خــود دوري کرده و به 
سراغ فيلمنامههايي روند که در رابطه با فرهنگ 

و شرايط خود استان باشد.
اين مســوول در رابطه با تاثير ويروس کرونا بر 
فيلمهاي کوتاه نيز عنوان کرد: با توجه به ساختار 
فيلم کوتاه که نياز به افراد کمتري براي توليد دارد، 
هنرمندان استان نيز با رعايت پروتکلهاي بهداشتي 

مي توانند به توليد فيلم کوتاه بپردازند.

 مدير عامل جمعيت هالل احمر استان 
زنجان گفت: از ابتدای امرداد امسال بيش از 2 
هزار و 270 نفر در خانه های هالل از آموزش 
همگانی آمادگــی در برابر مخاطرات بهره مند 

شده اند.
شــهرام ميرزايی روز دوشنبه در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: از ابتدای امرداد امسال تاکنون 
210 دوره آموزش همگانــی آمادگی در برابر 
مخاطرات و کمک های اوليــه  در 108 خانه 
هالل شــهری و روستايی اســتان زنجان برای 
کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن ارائه 

شده است.
وی تاکيد کــرد: برگزاری اين دوره ها موجب 
توانمندسازی جامعه برای واکنش به موقع افراد 
آمــوزش ديده به منظور جلوگيــری از تلفات 
جانی و خسارت های مالی گسترده در بحران 
شده و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های 
هالل، اقدامی اوليه برای ايجاد تاب آوری مردم 
مناطق و محالت در برابر آسيب های محيطی، 

حوادث و سوانح است.

مدير عامل جمعيت هالل احمر اســتان زنجان 
با تاکيد بر اينکه راه اندازی خانه های هالل در 
سطح کشور مورد تاکيد رييس جمهور و رييس 
جمعيت هالل احمر کشــور است، گفت: بهره 
مندی شــهروندان از آموزش همگانی و کمک 
های اوليه در ســطح روستاها موجب مديريت 
درست و صحيحی از حوادث توسط اين افراد 
در ساعت اوليه تا رسيدن نيروهای امدادی می 
شود و هدف از راه اندازی اين خانه ها گسترش 
جمعيت هالل احمر در مناطق مختلف اســتان 
زنجان اســت تا بتوانيم در حوادث و سوانح از 
اين  پايگاه ها به عنوان مرکز عملياتی اســتفاده 

کنيم.
ميرزايی خاطرنشــان کــرد: با ارائــه آموزش 
همگانی آمادگی در برابــر مخاطرات و کمک 
های اوليه  در خانه های هالل مناطق شــهری 
و روســتايی استان زنجان می توانيم به افزايش 
سرانه آموزشی شهروندان، پاسخگويی و واکنش 
ســريع و به موقع در برابر حوادث و بحران ها 
با کمک ظرفيت سازی و توانمند کردن جوامع 

محلی به ويژه در مناطق دارای خانه های هالل 
و ايجاد پل ارتباطی و تعامل بين جوامع شهری 
و روستايی و جمعيت هالل احمر کمک قابل 

توجهی کنيم.
وی خاطرنشان داشت: هر چه اين آموزش ها 
بيشتر شــود و جامعه هدف بيشتری را تحت 
پوشش قرار دهيم ما نيز آسوده خاطر خواهيم 
بــود که مردم مــی توانند در ســاعت اوليه تا 
رسيدن نيروهای امدادی اقدامات مورد نياز را 

انجام دهند.
مدير عامل جمعيت هالل احمر اســتان زنجان 
خدمات عام المنفعــه و خيرخواهانه جمعيت 
هالل احمر اشــاره کرد خانــه های هالل می 
توانــد پايگاهی برای خدمات عــام المنفعه و 
بشردوستی باشد تا بتوانيم کمک های مردمی را 
که برای مناطق آسيب ديده از سوانح و نيازمند 

کمک همنوعان باشند، جمع آوری کنيم.
ميرزايی افزود: عضو گيری در خانه های هالل 
و ارائــه آموزش های مورد نياز برای هموطنان 

در اين خانه ها همچنان ادامه دارد.

مسوول انجمن سينماي جوان  زنجان:

فيلم کوتاه بايد مردم را به تفکر دعوت کند
بهره مندی بیش از 2200 نفر از آموزش همگانی 

در خانه های هالل استان زنجان

فرنشين دادگستری استان:

پرونده هاي بازرسي 
خارج از نوبت رسيدگي شود

 فرنشين دادگســتري استان زنجان با تأکيد 
بر اين موضوع که رسيدگي به پروندههاي بازرسي 
نبايد مشمول پروندههاي نوبتدار شود، گفت: حتمًا 

بايد اين پروندهها خارج از نوبت رسيدگي شود.
به گزارش زنگان امروز ،حجت االسالم اسماعيل 
صادقي نيارکي ظهر ديروز در نشســت شــوراي 
قضايي اســتان زنجان با بيان اينکه اهميت نظارت 
و امر بازرسي از دستگاههاي اجرايي توسط سازمان 
بازرســي استان براي همه واضح است، اظهار کرد: 
يکي از اولويتهاي قوه قضائيه در سال جاري  مبارزه 
با فساد است و در باره مبارزه با فساد هم مقام معظم 
رهبري و هم رياســت قوه قضاييه تاکيد مضاعف 

دارند.
رئيس کل دادگستري استان زنجان افزود: تنها اعالم 
فساد و کشف آن، حل مشکل نميکند و آنچه بسيار 
خوشحال کننده است مقابله با فساد است که اين امر 

بايد در کمترين زمان انجام شود.
وي بــا تاکيد بر ايــن موضوع که رســيدگي به  
پروندههاي بازرســي نبايد مشــمول پروندههاي 
نوبتدار شود،  تصريح کرد: حتماً بايد اين پروندهها 
خارج از نوبت رســيدگي شود و به خصوص اگر 
فساد در دستگاههاي دولتي باشد که اين امر وظيفه 

ما را سنگينتر ميکند.
صادقــي نيارکي اظهار کرد: ســازمان بازرســي 

دستگاهي امين در حکومت جمهوري اسالمي ايران 
و ديدهبان و ناظر امين در حوزه مبارزه با فساد است 
و نظارت سازمان بازرسي يک نظارت عام است، که 
شــامل همه دستگاههاي دولتي است از اين لحاظ 

وظايف اين سازمان سنگينتر است.
رئيس کل دادگستري استان زنجان گفت: سازمان 
بازرسي بايد با تقويت وســايل و امکانات الزم و 
ضروري به ســراغ کشف فســاد برود و گامهاي 

محکمي در اين راستا بردارد.
وي تصريح کرد: ما خودمان را بايد مجهز بکنيم و 
با يک مأموريت ويژه تري به سراغ فساد و مبارزه با 
آن برويم، تا با کشف فساد بر مبناي فساد صورت 

گرفته مستندسازي انجام بدهيم و فاسدين را تحويل 
مقامات قضايي دهيم.

صادقــي نيارکي با بيان اينکه مقامات قضايي ديگر 
نبايد هيچ اغماضي در برخورد با مفســدان داشته 
باشند، افزود: کســي که مرتکب فساد شده است، 

نتيجه فساد را بايد فوري ببيند و نبايد وقفه در اين 
مورد انجام شود، چرا که مبارزه با فساد بايد دقيق، 
جدي و فوري انجام شــود و از مديران شايسته و 
پاکدســت بايد حمايت کنيم و نگذاريم با  نگاه و 
جريانهاي سياســي فاســد، اينها را بدون دليل از 

مديريت بردارند.
رئيس کل دادگستري استان زنجان تاکيد کرد: ما در 
انجام وظايف قانوني از هيچ مقامي اجازه نخواهيم 
گرفت، در عين حال تعامل با دستگاههاي اجرايي 

ضروري است.

 سرنوشــت پروژه های عمرانــی به بود 
و نبــود اعتبار گره خــورده و اين بار تکميل راه 
روســتايی منطقه قلعه جوق ماه نشان را بی پايان 

گذاشته است.
قــرار بــود راه ارتباطی روســتاهای قلعه جوق 
ســياه منصور ــ ويزمک ــ گاوگل و چهارطاق 
از توابع شهرستان ماه نشان زيرسازی و آسفالت 
شــود و اهالی مســرور از اينکه می توانند کمی 
بی دردسرتر محصوالت کشاورزی مثل زردآلوی 
باغ های خود را به مناطق ديگر برســانند و حتی 
پای گردشــگران را به طبيعــت بکر و فرهنگ 
بومــی دعوت کنند اما غافل از اينکه در پشــت 
پرده سئوال کليشــه ای علم بهتر است يا ثروت، 

در پروژه های عمرانی پول حرف اول را می زند.
در آغــاز کار همه چيز خــوب پيش می رفت، 
خاک برداری انجام و مســير بازگشايی شد اما تا 

نوبت به آسفالت رسيد چشمه اعتبارات که اين 
روزها قطره چکانی به پروژه های اولويت دار تعلق 
می گيرد، خشک شد و حاال با وجود ماه ها توقف 
ساخت اين راه، اهالی خاک هايی که هنگام رفت 
 و آمدشان بلند می شود را به اميد شرايط بهتر به 
جان می خرند اما نگران روزهايی هستند که باران 
مســير را گل آلود کند و برف، راه را به روی شان 

ببندد.
رييس اداره نظارت ســاخت راه هــای فرعی و 
روستای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان در مورد وضعيــت راه ارتباطی 
روستاهای قلعه جوق سپاه منصور ــ ويزمک ــ 
گاوگل ــ چهارطاق به خبرنگار ايسنا گفت: در 
سال های گذشته برای ساخت راه های روستايی 
از اعتبارات ملی هم بهره مند می شديم اما امسال 
اعتبار ملی را به اســتانی واگــذار کردند و اين 

موضوع دست استان را برای تخصيص منابع ملی 
کوتاه کرده است.

رسول آدمی يادآور شد: در سال گذشته ساخت 
راه روســتايی قلعه جوق به ســمت ويزمک را 
شــروع کرده بوديم اما شوربختانه در سال ۹8 و 
۹۹ اعتبــاری به اين پروژه تعلق نگرفت و پروژه 
تا مرحله خاک برداری و بازگشايی پيش رفته اما 
ادامه کار برای ايجاد ابنيه فنی و آسفالت متوقف 
شــده است و بخشــی که عمليات خاکی در آن 
انجام شده در قالب مطالبات پيمانکار قرار گرفته 

است.
وی به طرح ابرار )اقدام برای راه های اولويت دار 
روستايی( اشاره کرد و افزود: در قالب اين طرح 
ساخت و تکميل 27 پروژه به طول 1۶0 کيلومتر 
در دستور کار قرار گرفته است که بايد به مرحله 
آســفالت برسد و به طور متوسط هر کيلومتر راه 

روستايی با احتساب افزايش قيمت قير، هزينه ای 
بين ۶00 تا ۶۵0 ميليون تومان دربردارد.

اين مسوول با اشاره به اينکه استان زنجان ۴200 
کيلومتر راه روســتايی دارد، عنــوان کرد: از اين 
رقم تاکنون ۳100 کيلومتر آســفالت شده است 
و با توجه به هزينه های راهســازی دولت برای 
روســتاهای زير 20 خانوار برنامه ای ندارد اما در 
روستاهای باالی 20 خانوار، ۴00 کيلومتر مسير 

داريم که نياز به آسفالت دارد.
رييس اداره نظارت ســاخت راه هــای فرعی و 
روستای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان اعتبار مصوب برای اين طرح را 1۹ 
ميليارد تومان برشــمرد و گفت: برای اين ميزان 
اعتبار مصوب، ۶ ميليــارد و ۹00 ميليون تومان 
تخصيص آمده اســت که جواب گوی همه نياز 

استان نيست.

وی با اشــاره به اينکه در ابتدای ســال، سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصميمی برای 
اختصــاص قير يارانه ای نداشــت، تصريح کرد: 
مسووالن سازمان راهداری با بازديد از پروژه های 
استان زنجان قول مســاعد دادند که کمک هايی 
در ارتبــاط با قير ارائه دهند تا مســيرهای آماده 
آسفالت تکميل شود و در نخستين ابالغ، رقمی 

معادل ۴ ميليارد تومان برای تهيه 800 تن قير را 
در نظر گرفته شد. و حاال چشم مردم روستاهای 
قلعه جــوق ســياه منصور، ويزمــک، گاوگل و 
چهارطاق و ديگر روستاهای باالی 20 خانوار به 
راه هايی دوخته شده که آن ها را به مسير توسعه 
برساند و ديگر نگران روزهايی نباشند که رفت  و 
آمدشان مختل شده و حتی نمی توانند بيمارشان 

راه های روستایی زنجان در انتظار اعتبار راه سازی؛

وعده های راه و بی راه

 معاون امور هنری و ســينمايی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان زنجان گفت: 
بانــک اطالعاتــی هنرمندان اســتان يک منبع 

اطالعاتی کامل از هنرمندان است.
ايرج داوودبيگی در گفت وگو با ايسنا، در رابطه 
با راه اندازی بانک اطالعاتی هنرمندان در استان 
زنجان، اظهار کرد: بانــک اطالعاتی هنرمندان 
استان زنجان يک منبع اطالعاتی جامع و کامل 
از اطالعات همه هنرمندان اســتان است که در 

استان نيز راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: بانک اطالعاتی هنرمندان در بســتر 

يک ســايت اطالعاتی از قبيــل درجه هنری 
هنرمندان، مشــاغل، نوع و آثــار هنری، محل 

زندگی هنرمند و غيره را ارائه می دهد.
اين مسوول تصريح کرد: با راه اندازی اين سايت 
می توانيم اشرافيت کاملی بر اطالعات هنرمندان 
استان داشته  باشيم و از اين اطالعات در اشاعه 

بهتر فرهنگ و هنر در استان استفاده کنيم.
داوودبيگی با اشــاره به اينکــه بانک اطالعاتی 
هنرمنــدان، تعــداد هنرمندان هر شهرســتان 
را نيز مشــخص می کند، ادامــه  داد: همچنين 
اين اطالعــات کمک می کند تــا در برگزاری 

رويدادهای فرهنگی و هنری در اســتان بتوانيم 
از هنرمندان نيز با توجه به تخصص های آن ها 
استفاده کنيم و هنرمندان را به ديگر ارگان های 
فرهنگی و هنــری برای اجــرای رويدادهای 

فرهنگی و هنری خود معرفی کنيم.
وی با اشــاره به اينکه اطالعات اکثر هنرمندان 
استان جمع آوری شده و سايت مربوطه نيز در 
چند هفته آينده راه اندازی می شود، خاطرنشان 
کرد: اطالعات هنرمندان در پروفايل های خود، 
در ســايت در نظر گرفته  شــده ثبت و قابليت 

به روزرسانی نيز خواهد داشت.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛

اشاعه بهتر فرهنگ و هنر با کمک بانک اطالعاتی 
هنرمندان زنجانی

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

برابر رای شــماره 139960327001000185 مورخه 99/6/10 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
طاهری فرزند کریم به شــماره شناســنامه 1520 صادره از در ششدانگ یک باب عمارت 
به مســاحت 119/66 مترمربع پالک فرعی 8843 از 42 اصلی در بخش 7 زنجان  محرز 

گردیده است.
 بنابرایــن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/20 
محمدرضا حسنی

 رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه شــرکت جوجه آویژه زنجــان طبق تقاضای 
وارده به شــماره 1013365 مورخه 99/7/6 درخواست افراز 
مالکیت خود را از پالک ثبتی 35 اصلی بخش 7 شهرستان 
زنجان واقع در قریه دیزج آباد را نموده اســت و اعالم داشته 
دسترسی به نشــانی اغلب مالکین ندارد. بنابراین به استناد 
ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا از 
کلیه مالکین حقیقی یا حقوقی یا نمایندگان قانونی و یا قائم 
مقام ایشان در پالک مذکور دعوت به عمل می آید که راس 
ســاعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 99/9/16 که عملیات 
افراز توســط نماینده و نقشه بردار این اداره در محل صورت 
می گیرد حضور بهم رسانند عدم حضور مالکین مانع انجام 
افراز نخواهد بود. بدیهی اســت در صورت افراز ملک آگهی 
افرازی به همراه صورتجلسه و نقشه افرازی در همین روزنامه 

مجددا منتشر خواهد شد. 
محمدرضا حسنی

 رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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اذان ظهر

11:59

غروب آفتاب

17:10

اذان مغرب

17:29

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:22

طلوع صبح فردا

6:49

وضعیت آب و هوای زنجان:

4
12

ای فصِل غیِر منتظِر داستاِن من!
معشوِق انگهانِی دور از ُگِن من!

ای مطلِع امیِد من! ای چشِم روشنت
زیبارتین ستاره ِی هفت آسماِن من!

آه ای همیشه گل! هک هب سرخی رد این خزان

گل کرده ای هب باغچه ی بازواِن من
رد فترت و مالل و سکوتی هک داشتم
عشِق تو ُطرهف حادهث ی انگهاِن من
ای رد فصوِل مرثیه و سوگ، باز هم

شوقت نهاده قول و زغل رب زباِن من!
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436۸46 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸1345۸6731

همکار  گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی

چهارسو

در گفتگو با یک اپیدمیولوژیست مطرح شد

سرانجام با سونامی کرونا چه باید کرد؟!

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 تعداد مبتالیان، موارد بستری و فوتی های 
کرونا هر روز در حال افزایش اســت و این بار نه 
تنها کارشناسان بلکه مســووالن وزارت بهداشت 
و درمــان درباره تداوم افزایــش تعداد مرگ ومیر 

کرونایی در هفته های آینده هشدار می دهند.
به گزارش فرارو، در طول هشت ماه گذشته بار ها 
و بار ها سیاســت های مقابله با کرونــا در ایران به 
نقد کشیده شده و پیشنهادات مختلفی مطرح شده 
است. در روز های گذشته نیز تعطیلی تهران مطالبه 
جدی کارشناســان و حتی افکار عمومی اســت 
که مرتب تکرار می شــود. اما حمید سوری استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
رییس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با فرارو تنها تعطیلی 
و قفل کردن شهر ها را راه حل مناسب ندانست و از 
در پیش گرفتن سیاست های جدید مقابله با کرونا از 
۲۰ آبان ماه خبر داد و گفت: وضعیت فعلی بسیار 
نگران کننده و ناراحت کننده است و طبیعتاً عادت 
کردن به این شــرایط برای جامعه بسیار خطرناک 
و مضر است. خدا نکند جامعه و مسوولین به این 
اعداد و ارقام عادت بکنند و حالت مزمن به خود 

بگیرد.
وی افزود: وضعیتی را که مشــاهده می کنیم نتیجه 
رفتار های نامناسب و سیاست های ناموفقی است که 
تاکنون اعمال شده است و این اتفاق تصادفی نیست. 
درست است که رفتار و الگوی اپیدمی یک شرایطی 
دارد، اما آنچه که می تواند این روند را تشدید بکند 
سیاست ها و رفتار هایی است که در مواقع اپیدمی 
به آن پرداخته می شــود. اما چه باید کرد؟ اول باید 
سیاست های خود را مورد تجدیدنظر اساسی قرار 
بدهیم. در این تغییر راهبرد و سیاست هایی که باید 
اعمال بکنیم چند نکته بسیار اهمیت دارد. باید به 
جای این که بر خدمات درمانی و بیمارستانی تمرکز 
کنیم بیشتر انرژی و وقت خود را صرف خدمات 

پیش از بیمارستان و بعد از بیمارستان کنیم.
او ادامــه داد: به طور کلی حــدود یک درصد از 
جامعه هشتاد و چندمیلیونی ما مسبب اصلی انتشار 
این بیماری هســتند و مرتباً این عدد تغییر می کند 
و عددی اســت که جمعیتش یکسان نیست یعنی 
یک میلیون نفر دو ســه هفته این نقش را برعهده 
دارند و دوباره آن را به یک میلیون دیگر می سپارند 
و ایــن روند همین طــور در جمعیت می چرخد. 
اگر مــا بتوانیم این یک درصــد را یعنی این یک 
میلیون نفر را تحت مراقبت درست قرار بدهیم و 
رفت و آمدهایشــان و رفتارهایشان را کنترل کنیم 
و مراقبت هایی که الزم اســت صورت دهیم قطعًا 
از انتشــار بیماری جلوگیری می کنیم. این رویکرد 
موجب می شود هم اقتصاد جامعه بچرخد و لطمه 
اساسی به شاکله کلی جامعه وارد نشود هم باعث 
می شود تا بار ناشی از این اپیدمی را که عمدتاً مرگ 
و بستری اســت به حداقل ممکن کاهش بدهیم. 
شاید بتوانیم با تغییر رویکرد و با حمایت و کمک 
مردم بار ناشی از اپیدمی را کم کنیم و به مرز کنترل 

اپیدمی برسیم.
سوری اضافه کرد: مسلم است هر سیاستی عالوه 
بر این که باید سیاست گذاران مناسب و مرتبط داشته 
باشد که در این حوزه نه کادر بالینی و درمانی بلکه 
متخصصان امور پیشــگیری، سیاستگذار هستند؛ 
بازیگرانی هم که باید این سیاست ها و نقشه را اجرا 
بکنند یعنی مردم هم باید به این سیاست های جدید 
اعتماد کنند؛ بنابراین نقــش رفتار مردم در اجرا و 

درآمدن سیاســت ها مهم است. نقش رسانه ها هم 
برای آماده سازی ذهنی مردم اهمیت دارد. اینکه به 
مردم بگویند ایــن رویکردی که ما می خواهیم در 
پیش بگیریم رویکردی اســت بر پایه درس های 
آموخته شــده از چند ماه گذشــته و مطالعات و 
تحقیقات بومی انجام شده و حاصل خرد جمعی 
کسانی اســت که در این حوزه تخصص و تجربه 

کافی دارند.
این ایپدمیولوژیست بیان کرد: تجربه چند ماه پیش 
به ما نشــان داد که کار هایی را باید انجام می دادیم 
که ندادیم و کار هایی که نباید انجام می دادیم انجام 
دادیم. عمده ترین آن این اســت که ما یک سری 
فرصت های اساســی را از دست دادیم. سرعت و 
شــدت عمل مامتناسب با بار اساسی اپیدمی نبود. 
این اپیدمی حاد، پیش رونده و تحریک کننده است. 
هر یک از این واژه ها معنایی دارد و واکنش مناسبی 
را می طلبد. این واکنش ها صورت نگرفته اســت. 
باید سیاســتگذاران کشور متقاعد به این می شدند 
که تغییر نگرش و رویکرد بدهند تغییری مبتنی بر 
جایگزینی مراقبت های داخل منزل به جای درمان و 
خدمات بالینی و بیمارستانی. خوشبختانه مسوولین 

امر به این نکته وقوف پیدا کردند.
او افزود: آنچه که گذشته است نشان داده است که 
رویکرد ما نامناسب بود و تجربه کافی هم نداشتیم. 
تحقیقاتی که انجام دادیم نشان می دهد که الگو های 
اپیدمی علی رغم شــباهت های زیادی هم که دارد 
تفاوت های چشمگیری بر پایه گروه های جمعیتی 
و مناطق مختلــف دارد. روند زمانی اپیدمی خیلی 
به لحاظ موقعیت بیولوژیک تغییر اساسی نداشته 
است که ما بخواهیم بگوییم شدت بیماری بیشتر 
شــده، ولی سرعت انتشــار آن افزایش پیدا کرده 
است؛ بنابراین اگر ما بتوانیم اولویت ها را شناسایی 
کنیم یعنی اولویت های مکانی و اولویت گروه های 
پرخطر را شناسایی کنیم و بر آن ها متمرکز شویم. 

به جای تعطیل کردن تمام کســبه و مراکز خرید 
کانون های آلودگی اساسی را شناسایی کنیم و آن ها 
را مورد توجه قرار بدهیم. گروه ها و جمعیت هایی 
که بیشــترین سهم را در انتشــار بیماری دارند در 
نظر بگیریم و تماس های نزدیک شان را شناسایی 
کنیم و از آمد و شــد آن ها در دوره ای که بیماری 
را می تواننــد انتقال بدهنــد جلوگیری کنیم قطعًا 

می توانیم به نتایج مفیدی برسیم.
این اســتاد دانشــگاه تشــریح کــرد: به هرحال 
برنامه ریزی ها و سیاســت هایی که در اپیدمی های 
خاص صورت می گیرد هم باید ســنجیده و هم 
متناســب با تاب آوری جامعه باشــد. تاب آوری 
فقط خواســته مردم نیست. باالخره مردم هم باید 
از لحاظ روانی تحمل سختی های خارج از شرایط 
متعارف را داشــته باشــند. باید تــاب آوری های 
اقتصــادی، فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و حتی 
امنیتی را در سیاست گذاری ها و برنامه های مقابله 
بــا اپیدمی در نظر بگیریم و بدون آن ها نمی توانیم 
نتایج مؤثر و موفقی به دست بیاوریم؛ بنابراین آنچه 
که باید به صورت سیاست های مداخله گر و مؤثر 
اتخاذ کنیم بر پایه سنجش های صحیح، تاب آوری 
جامعه و مؤلفه های مربوط به آن اســت. همچنین 
باید اثربخشی و هم هزینه اثربخشی آن به درستی 
سنجیده شود. اگر ما سنجیده عمل نکنیم و بر پایه 
آزمــون و خطا پیش برویم و ظرفیت های خود را 
روی آن متمرکز کنیم خیلی برای ما اثربخش نیست 
یا هزینه اثربخش نیست. مثال این که ما بیاییم تست 
انبوه را به عنوان یک اســتراتژی نگاه کنیم یا قفل 
کردن شــهر ها را پیاده کنیم بدون آن که اثربخشی 
و هزینه اثربخشی آن را بســنجیم فایده ندارد. ما 
باید اول تحقیق درستی انجام بدهیم که چقدر قفل 
کردن شهر ها باعث کاهش اپیدمی می شود. بر پایه 
تحقیقاتی که صورت گرفته قفل کردن شهر ها فقط 
دو هفته به ما زمان می دهد و دوباره بعد از دو هفته 

مثل کشی می ماند که جمع کرده باشید و بعد رها 
کنید و این به شدت می تواند باعث شعله ورتر شدن 

اپیدمی شود.
او افزود: بنابراین فقط با قفل کردن شــهر ها زمان 
می خریم که مجموعه کار هایی را انجام بدهیم، اما 
اینکه این کار ها چه هستند هنوز تعریف نشده اند. 
پس بنابراین بحث کردن برای قفل کردن شــهر ها 
بدون سنجیدن میزان اثربخشی و هزینه اثربخشی آن 
فقط از دست دادن فرصت دیگری در جامعه برای 
مقابله با این اپیدمی است. این امر موجب می شود 
تا بی اعتمادی مردم نسبت به سیاست ها بیشتر شود.
سوری اضافه کرد: اوالً سیاست های کنترل اپیدمی 
باید به شــکل یک بســته مناســب دیده بشود و 
برخورد یک وجهی و تک بعدی به مســئله کمک 
نمی کند. دوم باید ببینیم اقدامی که انجام می دهیم 
چقدر اثر دارد و چقدر هزینه اثربخش است و اصاًل 
متناسب با تاب آوری جامعه هست یا نه؟ ما مثاًل 
چند بارمی توانیم قفل کردن شهر ها را انجام بدهیم؟ 
باالخره جامعه ما، جامعه ای است که االن مشکالت 
اقتصادی، روحی و فرهنگی دارد. هر سیاســتی را 
نمی توان همین طوری در جامعه وارد کرد و انتظار 
داشــت جواب بدهد. حتی اگــر از قوه قهریه هم 
استفاده کنید این قوه قهریه تا یک حدی می تواند 
جوابگو باشــد بعد ممکن است منجر به طغیان و 
اعتراض های شــدید بشــود. پس بنابراین باید با 
ظرافت و مستند بر تحقیقات و دانش اپیدمیولوژی 
این ها را شناســایی کرد و بــه کار گرفت و گرنه 

ناموفق خواهیم بود.
وی در پاسخ به این که بسته پیشنهادی او به عنوان 
یک کارشناس اپیدمیولوژیست چیست عنوان کرد: 
بســته پیشــنهادی ما یک پروژه چند ماهه بود که 
هفته گذشــته تفاهم نامه اش بین وزیر بهداشت و 
بســیج به امضا رسید که در آن بسته سیاست هایی 
پیشنهاد شده است که ان شــاءاله امیدواریم از ۲۰ 

آبان ماه شــروع شود. جزئیات آن را باید مسوولین 
امر توضیح بدهند، ولی من به عنوان کســی که در 
طراحی این بســته نقش داشتم می گویم این بسته 
چند مؤلفه را مورد توجه قرار داده اســت: ساده و 
ارزان باشد، متناســب با شرایط باشد، مؤثر باشد، 
هزینه اثربخش باشــد، بر پایه مستندات علمی و 
تحقیقاتی که انجام گرفته باشد تا این که بتواند واقعًا 
شــرایطی را ایجاد بکند که عالوه بر این که جامعه 
رونــد خود را ادامه می دهد، اقتصــاد کار خود را 
می کند، ولی این موارد بتوانند اپیدمی را کنترل کنند.
او افزود: تمرکز این بســته بر یک درصد از جامعه 
پرخطر و کسانی است که می توانند برای دیگران 
خطر ایجاد بکننــد. اســتراتژی های آن مبتنی بر 
پیشــگیری و مراقبت اســت تا درمان و خدمات 
بالینی، مبتنی است بر تکنولوژی و ابزار های داخلی 
و خیلی به ارز وابسته نیست و حتی یک دالر هم 
قرار نیســت در این طرح هزینه شــود. یک طرح 
جامع و کاملی است که روی آن هزار ساعت کار 
شده است و امیدواریم ان شاءاله بتواند تاثیر خوبی 
داشــته باشــد و بتواند تا روز های پایان سال این 

اپیدمی را کنترل بکند.
 درباره تعطیلی تهران

این کارشــناس درباره تعطیلی تهران یا برنامه های 
اینچنین هم خاطرنشان کرد: این برنامه ها فقط یک 
وقتی به ما می دهد، فقط یک مســکن کوتاه مدت 
اســت که باعث می شــود تا دوباره این قله ها و 
پیک هــای اپیدمی را کمی بــاال و پایین بکنیم، اما 
تاثیر اساسی بررسیدن به مرز کنترل اپیدمی ندارد. 
ما هنوز در موج اول هستیم. سیاست های گذشته 
ما نشــان می دهد که ما هرگز نتوانستیم اپیدمی را 
کنترل کنیم تا موج اول را پشــت سر بگذاریم. ما 
هنوز در پیک ســوم موج اول هستیم. کشور هایی 
که توانستند سیاست های مؤثر و مناسبی را اتخاذ 
کنند شاید دوباره اپیدمی در آن ها بازگشت داشته 

باشــد مانند فرانســه یا ایتالیا، اما این ها یک موج 
را پشــت سر گذاشتند و سیاســت های موفقی را 
داشــتند و مدت ها مرگ ومیــر را تک رقمی یا به 
صفر رساندند، ولی ما هرگز نتوانستیم به این مرز 
برسیم. این نشان می دهد باید سیاست های خودمان 
را کاماًل تغییر بدهیم و با راهبرد های جدید و نگاهی 
که به تجربیات و درس های آموخته شده جهانی و 
کشوری و تحقیقات بومی داریم سیاست های خود 

را برنامه ریزی کنیم.
وی افــزود: مقابله با اپیدمی های حاد متناســب با 
شرایط اپیدمیولوژی بیماری در جامعه و زمان است 
یعنی آن کاری که در ماه اسفند می توانستیم انجام 
بدهیــم و مؤثر و موفق بــود آن کار االن ضرورتًا 
نمی تواند موثر باشــد یا الزاماً آن کاری که در کره 
جنوبی برای مهار اپیدمی انجام دادند ممکن است 
در کشــور ما موفق نباشد یا ظرفیت های اقتصادی 
ما جواب نمی دهد یا آن زمان گذشــته است پس 
بنابراین برای الگو گرفتن از سیاست های موفق و 
بین المللــی باید زمان و مکان خود را لحاظ بکنیم 
و با بومی سازی سیاست هایمان امیدوار باشیم که به 

موفقیت های اساسی دست پیدا بکنیم.
ســوری همچنین درباره اورژانسی ترین راه حلی 
کــه باید به آن توجه کرد گفــت: ما باید مراقبت 
قبل از بیمارستان را تشدید کنیم. حاال این مراقبت 
می تواند شــامل نظارت و حمایت از گروه های 
آسیب پذیر باشد. ما باید هم نظارت و هم حمایت 
کنیم و در عین حال اقدامات الزم را انجام بدهیم 
برای آنکه به این نتیجه ای که می خواهیم برسیم. 
اگر ما نتوانیم نظارت، مراقبت و حمایت را داشته 
باشیم به نتیجه نمی رســیم؛ بنابراین فوری ترین 
کار اول مراقبت، بعد نظارت و حمایت و تمرکز 
بر این ســه کار اســت. قطعاً ظرفیت خانه های 
بهداشت، پایگاه های بسیج و مساجد محلی باید 
به کار گرفته شود. تیم های پیشگیری را باید قوی 
کنیــم و مراقبت های خود را ســطح بندی کنیم. 
اگر ســطح بندی نکنیم ظرفیت انسانی ما جواب 
نمی دهد. اگر بر بیمارستان متمرکز شویم می شود 
همین اوضاعــی که داریم و آنچه بر ســر کادر 
درمانی آمده اســت که قریب به اتفاقشان دچار 
فرسودگی و خستگی شــدند و دیگر نمی توانند 

تحمل بکنند.
او افزود: اما اگر ما خدمات را ســطح بندی کنیم 
اوال بیماری آن قدر شــدت پیدا نمی کند تا نیاز به 
مراقبت های درمانی داشــته باشیم و همه مبتالیان 
بخواهند بستری شــوند، چون دیگر نیازی به این 
کار نیســت. در این برنامه ردیابی بیماران کرونا و 
مبتالیان صورت می گیرد و از فناوری های جدید 
استفاده می شود تا ردیابی ها به جای این که فیزیکی 

باشد بر پایه دیجیتال اپیدمیولوژی باشد.
این کارشــناس با توجه به اینکــه ردیابی ۱۵۰۰۰ 
مبتالی کرونا نشان داده است نزدیک به ۲۰درصد 
مبتالیان، مطلقا قرنطینه را رعایت نکرده اند و برخی 
به شمال کشور سفر کردند؛ اظهار کرد: این به خاطر 
این است که ما می خواهیم ردیابی را در کل کشور 
اعمــال کنیم در حالی که اصــاًل نیازی به این کار 
نیست. وقتی کســی عالمتی ندارد مشکلی ندارد 
وقتی ســفر می رود با کسی مواجه نمی شود عماًل 
محدود کردن آن ها باعث هــدر رفتن و پراکندن 
انرژی در سراسر کشور می شود. ما باید ردیابی ها و 
نظارت بر ردیابی را بر گروه هایی که باعث انتشار 

وسیع بیماری می شوند متمرکز کنیم.

 استاد دانشــگاه علم و صنعت گفت: در 
ســال های گذشــته و با وجود همه تحریم ها و 
مشــکالت، خودروسازان و قطعه ســازان بیکار 
نبودند، روی افزایش ظرفیت و فناوری های جدید 
کار کردند و در عین حال به انتظار گشــایش های 
سیاسی و اقتصادی نشستند؛ به این ترتیب جهش 
تولید در ماه های آینــده در این دو صنعت انتظار 

می رود.
»امیر حســن کاکایی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: در دو هفته گذشــته کاهش 
قیمت بازاری خودروها را به دلیل افت قیمت دالر 

شاهد بودیم.
وی گفــت: آنچه کاهش نــرخ ارز را در دو هفته 
گذشته رقم زد، فضای روانی حاکم بر کشور بود 
به طوری که از نظر عموم جامعه به نظر می رسد 

اوضاع در حال بهبود یافتن است.

کاکایی تاکید کرد: واقعیت این اســت که بخشی 
از گرانی هــا و کمبودهــا در جامعــه مربوط به 
دیدگاه های ما نسبت به اتفاقات روز است، در اکثر 
موارد دیدگاه های منفی ســبب می شود انتظارات 
تورمی شکل گرفته، کمبودها بزرگ نمایی شده و 
مشــکالت اقتصادی بزرگتر از آنچه که هست به 

نظر برسد.
وی در ادامه با اشاره به صنعت خودرو، یادآور شد: 
در این صنعت در دو سال گذشته اقدامات خوبی 
در زمینه تعمیق داخلی سازی انجام شده و اکنون 

پتانسیل جهش تولید را داراست.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: با 
وجود اقدامات مثبت یاد شــده، اما با قیمتگذاری 
های دســتوری و غلط، همچنین توجه به بازار به 
جای تمرکز روی تولید، خودروســازی و قطعه 

سازی از نظر مالی ضعیف شدند.

وی ادامــه داد: هر چند به تازگی، قیمتگذاری ۴۵ 
درصد تولیدات ایران خودرو و ســایپا به صورت 
آزاد مجوز گرفت، اما خوشبین هستیم که با تثبیت 
نرخ ارز، قیمت خودروها نیز ثبات یافته و کاهش 

یابد.
کاکایی تاکید کرد: اگر خودروسازان هرچه بیشتر 
به تولید تمرکز کنند و از طرفی ســرمایه گذاران 
نیز با مشاهده رشــد تولید، به سرمایه گذاری در 
خودرو و قطعــات مربوطه بپردازند، آنگاه قیمت 
های غیرمنطقی کاهش یافته و به نرخ های متعادل، 

اقتصادی و منطقی باز می گردد.
استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و 
صنعت تاکید کرد: اگر همه مسووالن به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب عمل کرده و شیوه های خالقانه 
و متفکرانه در پیش بگیرند، حتی می توانیم رشد 

اقتصادی را شاهد باشیم.

وی افزود: اگر تولید با رشــد همراه شود، اقتصاد 
کالن نیز به حرکت درآمده و درآمدهای مردم نیز 

رشد خواهد یافت.
کاکایی اظهار داشت: امروز در شرایطی هستیم که 
پتانسیل باالیی از نظر دانش در کشور وجود دارد، 
قابلیتی که شاید ســه دهه پیش وجود نداشت و 
اگر این نگاه جدید در همه مسووالن نظام و همه 
صنعت اجرایی شود، شعار »ما می توانیم« به معنای 

واقعی کلمه به منصه ظهور می رسد.
وی خاطرنشــان کرد: در صنعت خودرو نیز، اگر 
همه چیز را با دیدگاه دلسوزانه رهبری ادامه دهیم، 
در پایان ســال جهش تولید و در سال های آینده 
تولیــد انبوه محصوالت جدید خودروســازان را 

شاهد خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقالب اســالمی سه 
شنبه هفته گذشته در سخنرانی به مناسبت میالد 

نبــی مکرم اســالم)ص( در باره مقولــه اقتصاد، 
خاطر نشــان کردند: در زمینه اقتصاد به هیچ وجه 
نباید نگاه به بیرون باشد، البته این به معنای ارتباط 
نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد، ولی 
به دنبال عالج مشکالت در داخل باشیم و یکی از 

راه حل های اصلی هم افزایش تولید است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: در زمینه اقتصاد باید 

یک تالش برنامه ریزی شــده و سازمان یافته انجام 
گیرد. حضرت آیت اله خامنه ای با تأکید بر اینکه 
بسیاری از مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به 
تحریم ندارند و ناشــی از ناهماهنگی ها هستند، 
گفتند: بسیاری از گرانی های گذشته توجیه ندارد 
و باید با هماهنگی بین دستگاه های مربوطه هرچه 

زودتر عالج شوند.

صنعتخودرودرانتظارجهشتولیدوکاهشقیمتها
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 اســتاندار زنجان گفت: تا پایان امسال ۶ 
واحد تولیدی و صنعتی با پیش بینی اشتغال ۴۲۰۰ 

نفر افتتاح می شود.
فتح اله حقیقی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
ضرورت انضباط اداری، اظهار کرد: هم اکنون در 
استان مدیر پروازی نداریم و این یکی از اقداماتی 
بود که در راســتای ارتقای انضباط ادارای استان 
انجام شده، همچنین هماهنگی مدیریتی در استان 

افزایش یافته است.
وی با اشاره به حل و فصل برخی مشکالت استان 
که ســال ها معطل مانده بود، افزود: برای حل این 
مشکالت همه بخش ها و دستگاه ها سهیم بودند 
وگرنه همچنان حل نشده باقی می ماند. هم اکنون 
۱۰۸ نفر از زنان اســتان در ســمت هایی از قبیل 
مدیر گروه تا معاون اســتاندار انتخاب شده و در 
حوزه جوانان نیز مجمع مشــورتی جوانان استان 
با انتخابات برگزار شــد. همچنین در جایگزینی 
مدیران، افرادی با  حداقل ۱۰ سال کمتر انتخاب 
می شوند و برای آموزش جوانان از همه دستگاه ها 
خواسته شد دو فرد کمتر از ۳۸ سال معرفی کنند 

و این افــراد آموزش دیدند و هم اکنون این افراد 
وارد چرخه مدیریتی استان شده اند.

این مســوول در رابطه با دستاورد سفر مسووالن 
کشوری از قبیل رییس سازمان برنامه و بودجه و یا 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به استان، ادامه 
داد: تاکنون بخش عمده ای از اعضای کابینه دولت 
و هیئت  وزیران به اســتان زنجان سفر کردند و به 
دنبال آن هستیم که شایستگی های استان را بیش 
از پیــش نمایش داده و با ســاماندهی پروژه های 

نیمه تمام، ارزش افزوده ای به استان اضافه شود.

نماینده عالی دولت در استان زنجان تصریح کرد: 
در سفر رییس ســازمان برنامه و بودجه به استان 
زنجــان، پروژه دوخطه کــردن راه آهن زنجان - 
قزوین مطرح شــده و اعتبار الزم به آن تخصیص 
یافت. همچنین اعتبار دو بانده کردن راه سلطانیه 
- قیــدار - همدان و راه زنجان - بیجار - همدان 
اختصاص یافت و هدف از اتمام و به ســرانجام 
رســاندن این پروژها این است که زمان رسیدن 
به پایتخت یک ســاعت کمتر و ۷ میلیون تن بار 

بیشــتری به استان وارد می شود ولی هدف اصلی 
از پایان رســاندن پروژه ها این است که با افتتاح 
آن گام اولیــه تبدیل زنجان به مرکز لجســتیک 
شمال غرب ایجاد می شــود که زیرساخت بسیار 

مهمی برای استان زنجان است.
اســتاندار زنجان یادآور شــد: پس از سفر وزیر 
ارتباطــات به زنجــان، بخش هایی از اســتان به 
خصوص در شهرســتان های ماه نشان و خدابنده 
به شبکه اینترنت پرسرعت پیوست. همچنین سه 
فاز برای اتصال همه بخش های استان به اینترنت 
پرسرعت تا پایان ســال تعریف شده است و در 
پایان اسفندماه به پایان خواهد رسید و هم اکنون 
پیشرفت این طرح قابل توجه بوده، به طوری که 
از مجموع ۷۹ سایت و ۹۹ روستا تا پایان سال باید 
مشــمول طرح اتصال به شبکه اینترنت پرسرعت 
شــود که تاکنون ۳۶ ســایت و ۴۹ روستا به این 

شبکه پیوسته است.
حقیقی با اشاره به بازگشت به کار برخی واحدهای 
تولیدی اســتان به چرخه تولید، عنوان کرد: سال 
گذشته ۷ واحد تولیدی به بهره برداری رسیده که 

بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری 
آن اســت و ۱۰ واحد تولیدی کــه بین ۵ تا ۱۵ 
ســال تعطیل بود به چرخه تولید بازگشــت که 
۱۱۰۰ میلیــارد تومان میزان ســرمایه گذاری این 

واحدها بود.
وی افزود: واحدهایی که مشــکل  داشــت مورد 
بررســی قرار گرفت که یکی از این شــرکت ها، 
شرکت ایران ترانسفو با مشکل مدیریتی و نقدینگی 
مواجه بود ولی هم اکنون مشکل مدیرتی آن حل 
و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی آن نیز تهاتر شده و 
تولید آن در سال گذشته ۱۸۰ درصد رشد داشته 
و ۲۱ میلیون دالر صادرات داشته و هدف گذاری 
صادراتی ۳۰ میلیون دالری را برای امسال دارد که 
پیش بینی می شود که این میزان بیش از صد درصد 

تا پایان سال محقق شود.
این مســوول ادامه داد: شــرکت ایران ترانسفو از 
ابتدای سال توانسته ۴۲۰ نفر نیروی انسانی جدید 
را از طریــق آزمون به مجموعه خود اضافه کرده 
که این اشتغال از بین نیروهای بومی انتخاب شد 
و امســال نیز ۴۰۰ نفر از طریــق آزمونی که دو 

هفته قبل برگزار شــد، جذب می کند که همه این 
نیروها بومی هســتند. استاندار زنجان خاطرنشان 
کرد: در برنامه اســت که امسال ۶ واحد تولیدی 
جدید به مرحله افتتاح برسد که یکی بزرگ ترین 
واحد ذوب بخش  خصوصی کشور است که هم 

اکنون در مرحله کار آزمایشی بوده و ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان حجم سرمایه گذاری آن است و امسال بیش 
از ۷۰۰۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری به مرحله 
بهره برداری می رسد و ۴۲۰۰ نفر پیش بینی اشتغال 

برای این واحدها است.

استاندار زنجان عنوان کرد

پیش بینی ایجاد ۴۲۰۰ شغل برای زنجانی ها تا پایان امسال

 چند ماهی است که عدم هماهنگی الزم 
بین آزمایشــگاه های طبی و شرکت های بیمه 
تکمیلی در اســتان زنجان، بیمه شــدگان را با 
مشکالتی مواجه کرده است و آنان مجبورند با 
وجود پرداخت حق بیمه، هزینه ها را پیشاپیش 
از جیب خود به صورت نقدی پرداخت کنند و 
در ادامه با مراجعه های حضوری پیگیر دریافت 

هزینه ها از بیمه ها باشند.
به گــزارش ایرنا در این روزهای ســخت که 
همه گیری کرونا مردم را با مشــکالت عدیده 
ای مواجه کرده است، ناهماهنگی بین بیمه ها 
و آزمایشــگاه ها در اســتان به جایی رسید که 
موجب شد نشســت ای در استانداری زنجان 

برای رفع مسائل به وجود آمده تشکیل شود.
عباس امانلو، رییس شورای هماهنگی شرکت 
های بیمه در استان زنجان با بیان اینکه در زمان 
حاضر ۲۱ شــرکت بیمه در این استان فعالیت 
دارند، گفت: شــیوع کرونا باعث شده که هم 

مجموعه های درمانی و هم شــرکت های بیمه 
ای با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم کنند.
وی افزود: از ۳۱ خرداد امســال کــه قرارداد 
قبلی آزمایشــگاه ها با شــرکت هــای بیمه به 
اتمام رســیده و تمدید نشده، همین امر باعث 
شــده بیمه شــدگان برای دریافت هزینه ها به 
دفاتــر بیمه هــا مراجعه کننــد و این موضوع 
مشــکالتی ایجاد کرده است، با  اینکه شرکت 
های بیمه ســالیان سال اســت که پروسه ارائه 
خدمــات درمان بیمه تکمیلــی از طریق مراکز 
آزمایشــگاهی در استان انجام می دادند ولی با 
عدم تمدید قرارداد از ســوی آزمایشگاه ها با 
بیمــه ها، پرداخت هزینه هــا مطابق روال قبل 

نیست.
امانلو خاطرنشــان کرد: شــرکت های بیمه در 
اســتان زنجان برای اینکه خدمات مناســبی به 
بیمه گذاران و بیمه شدگان بدهند، تعرفه های 
کشوری را پذیرفته اند و همان هزینه هایی که 

در تهران پرداخت می شود را بیمه ها در استان 
نیز تقبل می کنند.

وی افزود: از ۲۱ شــرکت بیمه ای در اســتان، 
پرداخــت ۱۷ شــرکت در زمــان مقــرر به 
آزمایشــگاه ها  انجام شده است و این درست 
نیست که به دلیل تاخیر سه چهار شرکت بیمه 
ای، آزمایشگاه های استان قراردادهایشان را با 
همه بیمه ها لغو کننــد و این باعث نارضایتی 

بیمه شدگان و بیمه گذاران شده است.
دکتر حمیدرضا امیــر مقدمی، متخصص علوم 
آزمایشگاهی و نماینده آزمایشگاه های تشخی 
طبی اســتان در این نشســت با بیان اینکه در 
۶ ماهه ســال کنونی هزینه های آزمایشگاهی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک و نیم برابر 
شده اســت، گفت: در این مدت تعرفه ها نیز 
۱۲ درصد افزایش یافته است و این افزایش در 

چند سال گذشته بی سابقه است.
وی بــا بیــان اینکه تامین بیــش از ۹۰ درصد 

تجهیــزات و لوازم آزمایشــگاهی از خارج از 
کشــور انجام می شــود و متکی به ارز است، 
اظهار داشــت: پاندمی کرونا و تبعات ناشی از 
آن باعث شــد مشــکالتی در تامین تجهیزات 
پزشــکی و حفاظتی به وجــود بیاید و به دلیل 
تهیــه اقالم از بــازار آزاد، هزینــه خرید اقالم 

مصرفی افزایش نجومی پیدا کرد.
امیرمقدمــی ادامــه داد: در چنیــن شــرایطی 
پرداخت بیمه های پایه و تکمیلی به آزمایشگاه 
ها در اســتان به تاخیر افتــاد، صرف از نظر از 
کاهش ارزش پول در ماه های گذشــته، بعضی 
از تاخیرها از سوی برخی بیمه ها حتی به یک 
سال هم رســید، با این وجود آزمایشگاه اصال 

شکایتی در این مورد نکردند.
وی گفت: هماهنگی هایی کردیم تا بیمه های 
تکمیلی هزینه ها آزمایشگاه ها را حداکثر تا ۲ 
ماه برگردانند، اکثر بیمه های تکمیلی در استان 
این زمان مقرر شده را رعایت کردند ولی بیمه 

هایی که تعداد بیمه شــدگان بیشتری در استان 
دارند، چنین نکردند. معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار زنجان در این نشست با بیان 
اینکه همه گیری کرونــا تبعات مختلفی را در 
تارو پود اجتماعی، روحی و معیشتی در جامعه 
در پی داشــته است، گفت: ما اکنون یک همت 
عمومــی را برای مســاعدت و همکاری برای 

عبور از این بحران در کشور تجربه می کنیم.
خدابخش مرادی نافچی افزود: مشارکت نقدی 
و غیــر نقدی ۱۲۲میلیارد تومانی مردم اســتان 
زنجان در زمینه کمک های مومنانه نمونه ای از 
حرکت بر پایه اقتضائات و شرایط کنونی است.
وی با بیان اینکه در شــرایط کنونی بار مراجعه 
به بیمارســتان ها و مراکز درمانی و آزمایشگاه 
ها بیشــتر شده اســت، گفت: فلسفه وجودی 
بیمه ها ایجاد فضای آرامش برای بیمه شدگان 
اســت و انتظار این است دســتگاه ها بیمه گر 
تســهیلگری های الزم را برای بیمه شدگان در 

نظر بگیرند.
مرادی نافچی با بیان اینکه در باره کرونا بخش 
زیادی از هزینه ها بر عهده دولت اســت، ادامه 
داد: شــوربختانه برخی بیمــه های تکمیلی در 
پرداخــت های به موقع هزینه هــا به مراکز و 
آزمایشگاهها تعلل می کنند و انتظار این است 

در این زمینه سرعت به خرج دهند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
زنجان گفت: در باره آزمایشگاه های تشخیص 
طبی نیز انتظار این اســت دقت و کیفیت الزم 
در تشــخیص ها انجام شــود چرا که خطای 

آزمایشگاهی ممکن است مشکل ساز شود.
وی با بیان اینکه از مشــکالت تهیه کیت های 
آزمایــش و قیمت ها اطــالع داریم، افزود: در 
باره تعرفه ها نیز بین بیمه ها، آزمایشــگاه ها و 
نظام پزشــکی اختالف نظری در استان وجود 
ندارد و بایــد بر پایه مصوبه دولت در ســال 

کنونی عمل شود. 

ناهماهنگیبیمههاوآزمایشگاههادرزنجان،دردسرمضاعفبیماراندرتامینهزینهها

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره 
به تدوین برنامه ای برای پوشش بیمه بیکاری برای 
چهارگروه از افراد بعد از دستور مقام معظم رهبری 
گفت: متن برنامه با وزارت رفاه نهایی و ارسال شد.
به گزارش ایســنا، مصطفی ساالری در بخش دوم 
نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درباره 
آخرین وضعیت بیمه تاکسیرانان گفت: آماری که 
به اسم از ۸۶ تا ۹۱ به ما داده شده حدود ۵۰۰ هزار 
نفر اســت که از این تعداد برخی بیمه شان منتفی 
شده و جای دیگری مشغول شده اند و بیمه شان از 
جای دیگری رد می شود. ۴۸۰ هزار نفر باقی مانده 
اند که بخشــی از آنها نیز مشغول شغل تاکسیرانی 
نیســتند و متولیان موضوع یعنی وزارت کشور و 
شــهرداری تاکید بر جایگزینی این افراد دارند که 
نکته به حقی است. غیر از جایگزینی نیمی از ۴۸۰ 
هزار تاکســیران، باید ۸۰ هزار تاکسیران جدید به 

سرجمع اضافه کنیم.
وی ادامــه داد: برای این امر تفاهمی تنظیم کردیم 
که آمادگی جایگزینی داریم. باید وزارت کشور و 
سازمان هدفمندســازی توافق کنند که چه افرادی 
جایگزین شــوند زیرا ما مرجع تشخیص نیستیم. 
ســازمان هدفمندسازی باید برای حق بیمه آن ۸۰ 
هزار نفر هم متعهد شود. یک ماه قبل تفاهمی تنظیم 

شد و اگر انجام شود ما مشکلی نداریم.
به گفته ساالری، ۱۳.۵ درصد حق بیمه تاکسیرانان 
را باید طبق قانون سازمان هدفمندی و ۱۳.۵ درصد 

را تاکسی دار بپردازد.
بســتری بیش از ۶۷ هزار نفر در بیمارستان های 

تامین اجتماعی
ســاالری درباره روند پذیرش بیمــاران کرونایی 
در مراکز درمانی گفت : تا کنون مجموع بســتری 
شــدگان کرونا در بیمارســتان های ما ۶۷ هزار و 
۱۵ نفر بود که ۸۶ درصدشــان بهبود یافته اند. از 
روز اوِل شــیوع بیماری به همکاران تاکید کردیم 
هماهنگی صد درصد و تبعیــت کامل از وزارت 

بهداشت داشته باشند.
بدهی معوق به مراکز درمانی نداریم

وی درباره مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز 
گفت: ســال گذشته و تا ۱۴ ماه قبل، تا ۱۸ ماه هم 
معوقه داشــتیم اما امروز به هیچ وجه بدهی معوق 
نداریم و تا امرداد ماه را علی الحساب برای بخش 
خصوصی و مجموعه وزارت بهداشــت پرداخت 

کرده ایم.
پیشنهادات تامین اجتماعی درباره بیمه بیکاری 

نهایی شد
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در پاســخ به 

پرسش ایســنا درباره تدابیر تامین اجتماعی برای 
توســعه بیمه بیکاری در ایام کرونا بعد از دستور 
مقام معظم رهبری گفت: بعد از دســتور رهبری ، 
رییس جمهور هم تاکید جدی درباره بیمه بیکاری 
و معیشت داشتند که با وزارت رفاه در ستاد برنامه 
هایی بــرای این موضوع در دســت تدوین قرار 

گرفت.
وی ادامه داد: در این زمینه افراد را در وضعیت های 
مختلفی داریم؛ گروه نخست مشموالن بیمه بیکاری 
هستند که بر پایه ســازوکار دولت از اوایل کرونا 
تحت پوشش قرار گرفتند. بخش دوم بیمه شدگانی 

هستند که در ایام کرونا به مرخصی استعالجی می 
روند و بابت ایامی که ســرکار نمی روند ما باید به 
آنها حقوق بدهیم که مستمرا انجام می شود و در 
این راستا نیز رسیدگی در کمیسیون های پزشکی  

را تسهیل کرده ایم.
ساالری با اشاره به اینکه اما چند دسته دیگر مشمول 
دســتور رهبری و تاکید رییس جمهور می شوند 
گفت: نخست افراد بیمه شده ای که مشمول قانون 
بیمه بیکاری هستند اما شــرایط دریافت مقرری 
ندارند، مثال قبال ۵۰ ماه بیمه بیکاری شان را گرفته 
اند یا ســابقه شان مشکل دارد، اما سه درصد حق 

بیمه بیکاری را می دهند. گروه دوم بیمه شدگانی 
که مشمول بیمه بیکاری نیستند. گروه سوم افرادی 
که مشاغل غیررســمی دارند و هیچ نوع بیمه ای 
نیستند ولی درآمدشان تحت تاثیر قرار گرفته است.
گروه چهارم نیز بازنشستگان تامین اجتماعی هستند 
که انتظار پایدارسازی متناسب سازی و تقویت آن 

در صورت امکان وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای هر چهارگروه ضوابطی تعیین 
کردیم عنوان کرد: متــن را باوزارت رفاه نهایی و 
با پیشنهاد دوفوریت به وزارت رفاه فرستادیم. در 
بحث تامین منابع نیز راهکارهای مختلفی را پیشنهاد 

کردیم که تصمیم نهایی را باید سازمان برنامه بگیرد. 
راهکارهای قابل اجرایی را معین کرده ایم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آمار بیمه 
بیــکاری نیز گفت: در ماههای اول شــیوع کرونا 
۶۷۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری کرونایی داشتیم. 
یک میلیون و ۵۰ هزار نفر-ماه بیمه بیکاری پرداخت 
شــده است. از خرداد به بعد طبق روال معمول در 

حال پرداخت بیمه بیکاری هستیم.
پرداخــت ۴۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های 

دولت به تامین اجتماعی در دو سال گذشته
ساالری در پاسخ به پرسشی درباره اصالح قانون 
تامین اجتماعی گفت: درخواســت و پیشنهادی 
به عنوان اصالح قانون ارســال نکرده ایم. درباره 
بخشنامه ها نیز رویکرد ما یک جانبه گرایی نیست. 
وظیفه داریم در قبال بیمه شده و کارفرما تسهیلگر 
باشیم و به تعهداتمان درباره آنها عمل کنیم. به طور 
کلی بین کارفرمایان و بیمه شدگان تعارض منافعی 

وجود ندارد.
ساالری درباره دیون دولت نیز اظهار کرد: مطالبات 
ما از دولت دقیق شــده نیست. یک رقمی برآورد 
ماست، یک رقمی محاسبات دیوان حسابرسی و 
برخی اعداد اعالم شــده نیز برآورد سازمان برنامه 
اســت. اما بحث مهم ما میــزان دریافت مطالبات 
است. دولت سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد و امسال 
۳۲ هزار میلیارد تومــان از بدهی اش را در قالب 
سهام شرکت ها تسویه کرد و امیدواریم یک مرحله 
دیگر پرداخت دیون در سال کنونی انجام شود که 

قول هایی به ما داده شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره متناسب 
سازی حقوق مشاغل ســخت و زیان آور گفت: 
جلساتی برگزار و به چارچوب جدیدی رسیدیم 
کــه مصوبه هیئت مدیره اخــذ و برای هیئت امنا 
ارســال شده که تا آذرماه اعمال می شود. ۱۷ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان برای متناســب سازی امسال 

صرف می شود.

پیشنهادهایتامیناجتماعیدربارهبیمهبیکارینهاییشد

به سود تبلیغات در 
شماست



سه شنبه 20 آبان ماه  1399 / نمره 646 / سال سوم4
سالمت

شرکت آمریکایی از آزمایش 
موفق واکسن کرونا خبر داد

 تحلیل هــای اولیه نشــان می دهد که 
اولین واکســن کووید- ۱۹ ساخت شرکت 
آمریکایی فایــزر می تواند بیش از ۹۰ درصد 
افراد را از ابتال بــه کووید- ۱۹ مصون کند؛ 
این شــرکت آمریکایی دور روز بعد از اعالم 
شکســت دونالد ترامپ در انتخابات، نتیجه 
آزمایش های موفقیت آمیز خود را اعالم کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از بی بی ســی، شرکت 
آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایون تک با 
اعالم روزی عالی برای علم و انســانیت خبر 
دادند که واکسن این دو شرکت روی ۴۳ هزار 
و ۵۰۰ نفر در شش کشور آزمایش شده و هیچ 
گونه نگرانی در زمینه سالمت و ایمنی مرتبط 

با آن مشاهده نشده است. 
خبر موفقیت آمیز بودن واکسن شرکت فایزر، 
در مدت کوتاهی به یکی از مهم ترین اخبار 

رسانه های جهان تبدیل شد.
این دو شرکت قصد دارند برای تائید استفاده 
واکسن تا پایان ماه جاری میالدی درخواست 
دهند. دهها واکسن مختلف در مراحل پایانی 
آزمایش قرار دارد، اما این اولین واکسن است 

که نتایجی را نشان داده است. 
گزارش رســانه ها حاکی اســت اعالم خبر 
موفقیت آمیز بودن این واکســن، بر بازارهای 
جهانی تاثیر داشته و موجب رشد  بازارهای 

بورس در جهان شده است..
دو شرکت ســازنده قصد دارند درخواست 
صدور مجوز کنند که تا آخر ماه میالدی جاری 
از این واکسن استفاده شود. با اینکه نتیجه اولیه 
بر پایه جمعیت کمی بوده اما این دو شرکت 
مدعی هســتند که تا حــدود دو هفته دیگر 
اطالعات شان به حدی می رسد که درخواست 
مجوز کنند. در جهان بیش از ۵۰ میلیون نفر 
به کرونا مبتال شده اند و بیش از یک میلیون 
و ۲۶۰ هزار نفر هم جان باخته اند. فایزر اعالم 
کرده است که تا پایان سال ۲۰۲۰ پنجاه میلیون 
و در ســال ۲۰۲۱ تا ۳/۱ میلیارد ُدز واکسن را 

در تمام دنیا عرضه خواهد کرد.

فروش دارو و مکمل 
در فضای مجازی ممنوع است

 سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: 
فــروش دارو و انواع مکمل های ورزشــی و 
تغذیــه ای در فضای مجازی ممنوع اســت، 
و فقط داروخانه هــای اینترنتی دارای مجوز 
از ســازمان غــذا و دارو، مجاز به عرضه این 

فراورده ها هستند.
به گزارش ســازمان غــذا و دارو، کیانوش 
جهانپور روز دوشــنبه درباره فــروش دارو 
و مکمــل های غذایــی در فضای مجازی و 
برخی پلتفرم های اینترنتی اظهار کرد: به طور 
کلی فروش دارو و هرگونه مکمل تغذیه ای 
یا ورزشــی در فضای مجازی و پلتفرم های 
اینترنتی به جــز داروخانه های آنالین مجاز 
ممنوع است. وی افزود: فقط داروخانه های 
اینترنتی دارای مجوز، مجاز به فروش مکمل ها 
در پلتفرم های اینترنتی هستند و این داروخانه 
ها نیز برای فروش آنالین باید از سازمان غذا 
و دارو یا معاونت های غذا و دارو دانشگاه های 
علوم پزشکی مجوزهای الزم را کسب کنند.  
جهانپور با بیان اینکه هیچ تبعیضی در نحوه 
فعالیت این پلتفرم ها صورت نمی گیرد، گفت: 
فروش مکمــل در پلتفرم های مجازی به جز 
داروخانه هــای اینترنتی مجاز نیســت و در 

صورت تخطی با متخلفان برخورد می شود.

اجرای برنامه مکمل یاری 
ویتامین A کودکان برای 

پیشگیری از کرونا
 فرنشــین دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت از اجرای برنامه مکمل یاری 
با مگادوز ویتامین A برای کودکان دو تا پنج 

سال جهت پیشگیری از کرونا خبر داد.
به گزارش فارس، زهرا عبدالهی فرنشین دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت اظهار 
داشــت: با توجه به نقش ویتامین آ در تنظیم 
و تقویت سیســتم ایمنی بدن و کاهش خطر 
ابتالء به کرونا و بیماری های تنفسی، برنامه 
مکمل یاری با مــگادوز ویتامین آ )دریافت 
کپسول سافت ژل مگادوز ویتامین A ( برای 
کودکان زیر پنج ســال از مهر ماه ۱۳۹۹، در 
مرحله اول در برخی از اســتان ها از جمله 
بوشــهر، سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، 
کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان برای یک 
میلیون کودک  ۲تا ۵ ســال به اجرا گذاشته 

شده است. 
وی افــزود: آموزش و مشــاوره تغذیه برای 
مادران دارای کودک زیر ۵ سال در زمینه منابع 
غذایی این ویتامین در مناطق مختلف کشور 
توسط بهورزان در مناطق روستایی و مراقبین 
سالمت در پایگاههای سالمت شهری در زمره 
خدمات تغذیه ای است که برای کودکان زیر 
۵ سال کشور در شرایط فعلی بحران کرونا با 
هدف تقویت سیستم ایمنی بدن وپیشگیری 
از ابتال به کرونا ، سرماخوردگی و آنفلوآنزای 

فصلی ارائه می شود.

دالیل افزایش آمار کرونا از نگاه یک فوق تخصص: خبــر

میزان تست ها ناکافی است 
 در آی سی یوها خطای سیستماتیک وجود دارد 

 پروتکل درمانی در نقاط مختلف کشور یکپارچه نیست 
 با کمبود تجهیزات بیمارستانی مواجهیم 

 بیماران کرونایی ردیابی نمی شوند | قرنطینه واقعی رعایت نمی شود

 یک فــوق تخصص مراقبت های 
ویژه با اشاره به برخی دالیل افزایش آمار 
ابتال و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در 
کشــور، به ناکافی بودن میزان تست های 
تشخیصی، یکپارچه نبودن پروتکل درمانی 
در نقاط مختلف کشــور، وجود خطای 
سیستماتیک در آی سی یوها و در کنار آن 
کمبود تاسیسات و تجهیزات بیمارستان ها 
اشــاره کرد و گفت: عدم ردیابی بیماران 
کرونایی و افراد در تماس با آنها و همچنین 
عدم رعایت قرنطینه واقعی از سوی برخی 
بیمــاران از مهمترین عوامل تاثیرگذار در 
افزایش آمار ابتال و به تبع آن آمار فوتی ها 

در کشور است.
دکتر ســید محمدرضا هاشمیان - استاد 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 
گفت وگــوی تفصیلی با ایســنا، گفت: 
شوربختانه اکثر مبتالیان سرپایی و آنهایی 
که به مطب ها مراجعه می کنند، در جامعه 
آمد و شد کرده و قرنطینه واقعی را رعایت 
نمی کنند که همین مساله در انتشار و انتقال 
سریع و بیشتر بیماری تاثیرگذار است، در 
این میان عدم وجود سیستم ردیابی موثر 
مبتالیان نیز مشکل را حادتر و دوچندان 
کــرده، در حالی که اجرای آن می تواند تا 
حد زیادی از توزیع و گســترش بیشــتر 

بیماری پیشگیری کند.
این اســتاد دانشــگاه با تاکیــد بر اینکه 
شوربختانه برخی راهکارها که تاثیر باالیی 
در کاهش آمار ابتال و مرگ و میرها دارد 
هنوز در کشور ما اجرایی نشده، اظهار کرد: 
افزایش میزان تست های تشخیصی، ردیابی 
و قرنطینه مبتالیان از موثرترین راهکارها 
جهت کاهش و قطع زنجیره انتقال بیماری 
و عامل موفقیت بســیاری از کشورها در 

کنترل اپیدمی بوده است.
لزوم توجیه جدی مردم در باره قرنطینه

وی بــا بیــان اینکه شــوربختانه اصول 
صحیح قرنطینه خانگی به درســتی برای 
مردم تشریح نشــده و به صورت واقعی 
اجرا نمی شود، گفت: هم اکنون بسیاری 
از بیماران بســتری در آی سی یو اعضای 
خانواده هایی هســتند که نسبت به اصول 
قرنطینه خانگی به دنبــال ابتالی یکی از 
اعضا آگاهی نداشــته و بــه همین دلیل 

همگی مبتال شده اند.
هاشمیان ارایه توضیحات عملی و توجیه 
اصولی مردم در رابطه با مساله قرنطینه را از 
ضرورت ها دانست و گفت: این موضوع 
باید به صورت جــدی و علمی تر برای 
مردم تشریح شده و به دنبال آن وضعیت 
بیمــاران و خانواده ها به صورت تلفنی و 

مستمر پیگیری و دنبال شود.
 ICU نبود بخش »کلوز« مناسب برای

ها در کشور
این فوق تخصص مراقبت های ویژه نکته 
مهم بعدی در وضعیت مبتالیان و افزایش 
آمار فوتی ها را خطاهای سیستماتیک در 
رابطه با آی ســی یوهای کرونای کشور 
عنوان کرد و گفــت: یکی از موضوعات 

مهم و تاثیرگذار در این رابطه درمان های 
ناکافی در بخش هــا، ناکافی بودن تعداد 
بخش هــای کرونایی کشــوری و ارجاع 
دیرهنگام بیماران به بخش های آی ســی 
یوســت، به دنبال این کمبودها بیماران با 
حال عمومی بســیار بد به آی سی یوها 
معرفی می شوند، به گونه ای که گاها کار 
از کار گذشته و نمی توان کار زیادی برای 
آن ها انجام داد، این در حالیست که بیماران 
با حال عمومی و شرایط متوسط وضعیت 

بهتری پیدا می کنند.
وی با اشاره به نبود بخش »کلوز« مناسب 
برای ای سی یوها و خطای سیستماتیک در 
این بخش، گفت: در آی سی یوهای کلوز 
تعداد مــرگ و میرها کاهش پیدا می کند 
ولی هم اکنون به دلیــل عدم وجود »آی 
سی یو کلوز« واقعی در کشور، بیمارانی که 
وارد آی سی یو می شوند بسیار بدحالند. 
همچنین برخالف برخی صحبت ها تعداد 
تخت ها و تجهیزات حرفه ای بخش های 

آی سی یو همچنان ناکافی است.
به گفته قائم مقام انجمن علمی مراقبت های 
ویژه کشــور، اندیکاسیون و دستورالعمل 
ورود بیماران به بخش آی سی یو بر پایه 
امتیازبندی صحیحی نیســت، به عبارتی 
سیســتم امتیازدهی آی ســی سو دقیقا 
مشــخص می کند که بیمار با چه شرایط 
تنفسی و درگیری ریوی باید به بخش آی 
ســی یو منتقل شده و تحت مراقبت های 
ویژه قرار بگیرد، این در حالیست که هم 
اکنــون به دلیل عدم وجود این سیســتم 
بیماران بســیار بدحال بــه بخش ویژه 
منتقل می شــوند که گاها از همان ابتدا به 

انتوباسیون نیاز فوری پیدا می کنند.
خط قرمز ورود بیماران به آی ســی یو 

باید گسترده تر شود
قائم مقام انجمن مراقبت های ویژه ایران با 
تاکید بر اینکه خط قرمز ورود بیماران کرونا 
به آی سی یو باید گسترده تر شود، اظهار 
کرد: به عبارت دیگــر جامعه بزرگ تری 
باید وارد بخش ای ســی یو شوند و این 
خطای بزرگی بود که شوربختانه از ابتدای 
شیوع کرونا در سیستم درمان کشور رخ 
داد. هم اکنون اندیکاسیون و دستورالعمل 
ورود بیماران به بخش های مراقبت ویژه 
بسیار دیرتر از حد واقعی بین المللی است 
و بیماران بسیار دیر و با شرایط بسیار بد 
از بخش های عادی به بخش ای ســی یو 
منتقل می شــوند که همین مساله یکی از 
عوامــل افزایش مرگ و میرهای کرونایی 

در بخش های آی سی یوی کشوری است.
هاشمیان با تاکید بر اینکه متخصصان ای 
ســی یو، انجمن علمی و بورد تخصصی 
باید مســوولیت امور  مراقبت های ویژه 
مربوط به آی ســی یو را بر عهده داشته 
باشــند، گفت: شــوربختانه در شــرایط 
فعلی فوق تخصص های ای ســی یو در 
تصمیم گیری های این حوزه نقشی نداشته 
و با آنان مشورت نمی شود، البته چند تن 
از متخصصان آی سی یو در ستاد کشور 
کرونا حضور دارند ولی جلســات ستاد 
برای رسیدگی به این موضوعات کفایت 
نکرده و مدیریت و ســاماندهی وضعیت 
بخش هــای آی ســی یو کرونا کشــور 
نیازمند برگزاری جلسات روزانه و اتخاذ 

تصمیمات فوری است.

وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون خرید 
تجهیــزات و امکانــات و تصمیم گیری 
برای بخش های آی ســی یو توسط افراد 
غیر متخصص این حوزه اتخاذ می شود، 
گفت: هیچ گونه مکاتبه ای با انجمن یا بورد 
ای سی یو در این زمینه صورت نمی گیرد 
و اندیکاسیون و امتیازبندی ها نیز توسط 
افــراد غیرمتخصص انجام می شــود، به 
نوعی می توان گفت که هم اکنون سیستم 
امتیازدهی خاصــی برای ورود بیماران به 

بخش ای سی یو در کشور وجود ندارد.
نگاه درمان در کشور آی سی یو محور 

نیست
هاشــمیان با تاکید بر اینکه برخالف دنیا، 
نگاه درمان در کشور ما آی سی یو محور 
نیست، گفت: همین موضوع از مهمترین 
دالیل افزایش آمار مــرگ و میر بیماران 
کرونایی در بخش های آی سی یو است، به 
گونه ای که هم اکنون بر پایه اعالم وزارت 
بهداشــت ۵۰ درصد بیمــاران کرونایی 

بستری در آی سی یو فوت می کنند.
ناهماهنگی در تجویز دارو و تاثیر آن بر 

میزان فوتی ها
این اســتاد تمام دانشگاه در بخش دیگر 
گفت وگو با اشــاره به تاثیر پروتکل های 
دارویی و ناهماهنگــی در تجویز داروها 
در روند بیمــاری و میزان مرگ و میرها، 
بیان کرد: شــوربختانه در ماه های اول بر 
تجویز داروهای بی تاثیری همچون کلترا 
پافشــاری می شــد در حالیکه تاثیری بر 
بهبود بیمار نداشــت و در عوض با ورود 
داروهایی همچون رمدسیویر و فاویپیراویر 
که طبق تحقیقات جهانی منجر به کاهش 

۱۰ درصدی ورود بیمار به آی ســی یو 
می شود، مخالفت می شد.

به گفتــه وی، تجویز زود هنــگام آنتی 
وایرالهایی که مطالعــات خوبی در مورد 
اثر بخشی آنها وجود دارد موجب کاهش 
مرگ و میر و کاهش تعداد بیمار بد حال 

خواهد شد.
این فوق تخصص آی ســی یــو با بیان 
اینکه بیمارستان مسیح دانشوری بعد از 
چین اولیــن جایی بود که تجویز داروی 
رمدســیویر را برای بیمــاران آغاز کرد، 
ادامــه داد: با اینکه جلوتــر از آمریکا و 
خیلی پیش تــر از تاییدیه FDA تجویز 
این دارو را شــروع کردیم، ولی آخرین 
کشوری هستیم که نسبت به توزیع آن در 
بیمارستان ها اقدام کردیم، البته شوربختانه 
هنوز وارد پروتکل درمانی نیز نشده است. 
ولی در کنــار این برخی از داروهایی که 
پایه و اســاس علمــی ندارند و حتی در 
پروتکل کشوری هم نامی از آنها نیست 
در حال استفاده در نقاط مختلف کشور 

هستند.
نبود نظارت جدی بــر روی توزیع و 

تجویز داروهای کرونایی
هاشــمیان همچنین بــا انتقــاد از نبود 
نظارت جدی بــر روی توزیع و تجویز 
داروهــای کرونایی، عنوان کرد: به همین 
دلیل شــوربختانه برخی داروها همچون 
رمدسیویر به صورت غیرمجاز در دسترس 
عموم قرار گرفتــه و گاها بدون توجه به 
تبعات و عوارض جــدی آن در منزل و 
بدون نظارت پزشک تزریق می شود، این 
در حالیســت که انجام تست  آنزیم های 

کبد و کلیــه قبل از تجویز ایــن دارو از 
ضرورت هاست.

وی توضیح داد: رمدسیویر در همراهی با 
داروهای دیگر اثربخشی دارد بنابراین حتما 
باید برای بیماران بستری در بیمارستان و با 
توجه به شــرایط بالینی و حضور پزشک 

تجویز و تزریق شود.
هشــدار نســبت به عوارض مصرف 

خودسرانه فاویپیراویر و رمدسیویر
این فوق تخصص آی ســی یو با تاکید 
بر اینکه تمام داروهای آنتی وایرال مانند 
فاویپیراویر و رمدسیویر گاها موجب بروز 
عوارضی می شــوند و حتما باید تحت 
نظر پزشک تجویز و مصرف شود، گفت: 
مصرف بدون نظارت این داروها می تواند 
خطرناک بوده و منجر به بروز مشکالت 
کبدی و کلیوی شــود، همچنین مصرف 
داروی فاویپیراویــر در خانم های باردار و 
شیرده و آنهایی که حداقل تا یکسال قصد 

باروری دارند، ممنوع است.
وی در باره چگونگی اثرگذاری داروها در 
روند بیمــاری و با تاکید بر اهمیت زمان 
تجویز آن، تصریح کرد: فاویپیراویر شدت 
بیماری را کم کرده و در واقع از پیشروی 
ضایعات ریوی پیشگیری می کند. حسن 
فاویپیراویر نسبت به دیگر ضدویروس ها 
این است که بر روی تعداد ویروس تاثیر 
گذاشته و اجازه گســترش بیماری را در 

اکثریت بیماران نمی دهد.
هاشمیان با بیان اینکه فاویپیراویر به طور 
خاص در اکثریت موارد منجر به کاهش 
لود ویروســی شده و شــدت بیماری را 
تخفیف می دهد، گفت: همچنین بر پایه 
نتایج مطالعه منتشر شده در لنست تا ۱۰ 
درصد میزان ورود بیماران به آی سی یو 
را کم می کند که تســری آن به آمارهای 

کشوری بسیار معنادار خواهد بود.
ویروس کووید ۱۹ زمان بندی خاصی 

ندارد
وی با بیــان اینکه ویــروس کووید ۱۹ 
زمانبندی خاصی ندارد، گفت: کلیه  داروها 
اعم از داروهای عالمتی و ضدویروس ها 
باید از همان ابتدای شروع عالیم تجویز و 
مصرف شود. به عنوان نمونه زمانی که کادر 
درمان بیمار می شود، مشخص است که با 
لود باالی ویــروس درگیر بوده، بنابراین 
تمام داروهای انتی وایرال و عالمتی باید 
باهم تجویز شوند، ولی تجویز این داروها 
در دیگر بیماران باید پس از انجام آزمایش 

و تست های مشخص انجام شود.
هاشــمیان در پایان همچنین بــا انتقاد از 
تجویز و توزیع برخــی داروها همچون 
سووداک پیش از اتمام مطالعات کافی و 
بررســی دقیق تاثیر آن بر روی ویروس، 
اظهار کــرد: ســووداک داروی خط اول 
درمان هپاتیت ســی بوده و مصرف بیش 
از حد آن در کشور ممکن است بیماران را 
دچار مقاومت دارویی کند، ولی شوربختانه 
این دارو نیز خارج از پروتکل در دسترس 

قرار گرفته است.

 باورهای نادرســت و گمراه کننده ای در 
مورد مصرف نمک های دریا و ید دار وجود دارد 

که می تواند سالمت افراد را به خطر بیاندازد.
صادق زندی متخصص تغذیه روز دوشــنبه در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود: 
نمک یکی از مواد مورد نیاز برای سوخت و ساز 
مــواد غذایی در بدن، انتقــال پیام های عصبی و 
کارکرد صحیح عضالت است اما مصرف آن بین 

سالمتی و بیماری قرار دارد.
وی تاکید کرد: بر پایه اســتانداردهای ســازمان 
جهانی بهداشــت، حد پایین تعیین شــده برای 
مصرف نمک دو گــرم و حد باالی آن پنج گرم 
در روز است، اکنون مردم ایران ۲ برابر استاندارد 
جهانی نمک مصرف می کنند و بطور متوســط 
روزانه حدود ۱۰ گــرم از این مواد غذایی را در 

تغذیه خود دارند.
زندی اظهار داشــت: با توجــه به میزان مصرف 
نمــک در میان مردم، باورهای نادرســت نیز در 
مورد نمک های دریا و ید دار وجود دارد و عده 
ای بــر پایه آگاهی غلط تصور می کنند، مصرف 
نمک دریا به دلیل دارا بودن کلسیم و منیزیم  به 

جای نمک تصفیه شده ید دار باعث کاهش ابتال 
به پوکی اســتخوان و تقویت سیستم ایمنی می 

شود.
زنــدی ادامه داد: برخی افراد بــر پایه باور غلط 
تصــور می کنند نمک دریا هیچ عارضه ای برای 
قلب ندارد بلکه کمک به تقویت سیستم قلبی و 

عروقی و بهبود فشــار خون می شود و باورهای 
اشــتباه در مصرف نمک ید دار آن است که ید 
به عنوان یک ماده شیمیایی در نمک های تصفیه 
شده باعث ســرطان می شــود و باعث کمبود 

ویتامین دی، سقط جنین می شود.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: عده ای نیز بر 

پایه عدم آگاهی کافی گمان می کنند نمک دریا 
مانع پیشگیری از سکته مغزی، باعث از بین رفتن 
کک و مک صورت، ضد ورم و پیشگیری است.

باورهای درست نمک دریا و ید دار
به گفته وی، باورهای درست در باره نمک دریا 
حاکی از آن اســت که استفاده از این نمک برای 

مصرف خوراکــی ممنوع اســت و حتی برای 
خیساندن برنج ســفارش نمی شود و همیشه از 

نمک یددار تصفیه شده استفاده کنید.
زندی افزود: نمــک دریا عالوه بر اینکه فاقد ید 
اســت، به دلیل انواع ناخالصی ها و آلودگی ها 
برای مصرف خوراکی مضر است و  افراد خانواده 
اعم از کودک و بزرگسال باید نمک تصفیه شده 
ید دار اســتفاده کنند در عین حال مصرف زیاد 
نمک یددار هم می تواند موجب افزایش فشــار 

خون شود.
این متخصص تغذیه خاطرنشــان کرد: مصرف 
نمک بــه مقدار کم در برنامــه غذایی ما الزم و 
ضروری است اما ۱۰ تا ۲۰ برابر مقدار مورد نیاز 

بدن، نمک مصرف می کنیم.
زندی اضافه کرد: ســه چهارم نمکی که در روز 
مصرف می کنیم به صــورت نهفته در غذاهای 
فرآیند شــده و آماده اســت و یک چهارم آن را 
در سر سفره یا هنگام پخت غذا، اضافه می کنیم، 
کاهــش نمک موجود در رژیــم غذایی،  نه تنها 
موجب باال رفتن سالمت عمومی می شود،  بلکه 

ساده ترین راه پیشگیری از بروز بیماریها است.

باورهایغلطدرموردنمکهایدریاویددار
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اعمال دو تغییر مهم در معامالت بورسی
حذف ممنوعیت فروش
 سهام خریداری شده

در همان روز
 در حالی که حــدود یک و ماه نیم از 
ممنوعیت فروش ســهام خریداری شــده در 
همان روز می گذرد، قرار است این ممنوعیت 
از فردا ۲۰ آبان برداشته شود و معامالت روزانه 
به روند سابق برگردد. همچنین ساعت پیش 

گشایش از فردا تغییر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، پنجم مهرماه امسال شرکت 
بــورس اوراق بهادار تهران از تعطیل شــدن 
نوســانگیری در بازار سرمایه خبر داد و اعالم 
کــرد که انجــام معامله روز مجاز نیســت و 
بنابراین فروش سهام خریداری شده در همان 
روز امکان پذیر نخواهد بود. براین اســاس و 
در حالی که حدود یک و ماه نیم از این قانون 
گذشته اســت، محمود گودرزی، معاون بازار 
شرکت بورس تهران اعالم کرده که از فردا ۲۰ 
آبان معامالت روزانه به روند سابق برمی گردد و 
همه سرمایه گذاران می تواند به خرید و فروش 

بپردازند.
بر پایه این گــزارش و به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی سازمان بورس، از فردا تغییراتی در پیش 
گشایش بازار نیز اعالم می شود و پیش گشایش 
از ساعت ۸:۴۵ تا ۸:۵۵ خواهد بود و از ساعت 
۸:۵۵ تــا ۹ امکان هیچ گونه ویرایش و حذف 

وجود ندارد.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی:
ارائه خدمات بانکی 

تعطیلی ندارد
 دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
با تاکید براینکه خدمات دهی بانک ها تعطیلی 
ندارد، گفت: همانطور که بانک ها در تعطیالت 
رســمی چون عید نوروز خدمات خود را به 
مــردم ارائه می دهنــد، در صورت تعطیلی به 
جهت جهش ویروس کرونا هم دستورالعمل 
تعطیلی خود را بر ســایت بار گذاری و باجه 

کشیک مشخص می کنند.  
علیرضا قیطاســی درباره فعالیت بانک ها در 
صورت تعطیلی تهران، اظهار کرد: بانک های 
دولتی تابع مقررات دولت هســتند و با وجود 
تعطیالت در ایام عید نوروز همچنان فعالیت 
خود را انجام می دهند. آن ها باجه کشیک دارند 
و خدمات بانکی را بــه مردم ارائه می دهند و 
تعطیلــی صد در صدی بــرای بانک ها اتفاق 
نمی افتد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه خدمات 
الکترونیکی بانک ها تعطیلی ندارد، گفت: برای 
رفع نیازهای مردم نیز در زمان تعطیلی بانک ها 
باجه کشــیک دارنــد و خدمــات را به مردم 
ارائه می دهند. به گفته دبیر شورای هماهنگی 
بانک هــای دولتی با توجه به ســابقه فعالیت 
بانک هــا در تعطیالت رســمی، همه بانک ها 
آمادگی این را دارند تا در زمان تعطیلی تهران 
در پی جهش شیوع ویروس کرونا دستورالعمل 
تعطیالت را بر روی سایت خود بار گذاری و 

باجه کشیک برای خود مشخص کنند.

کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت 
گوشت قرمز در یک هفته گذشته

 رییس شــورای تامین دام کشــور، از 
کاهش ۳۰ هزارتومانی قیمت گوشت قرمز در 
یک هفته گذشــته خبرداد و گفت: قیمت دام 
زنده و گوشت قرمز روندی کاهشی است که 

این روند ادامه دارد تا به نقطه تعادل برسد.
»منصور پوریان« در گفــت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره بازار گوشت قرمز افزود: 
وضعیت تولید دام ســبک و ســنگین کشور 
مناسب است و هیچ کمبودی در زمینه تامین 

گوشت قرمز کشور نداریم.
وی با اشــاره به اینکه گرانی گذشــته در اثر 
تقاضای کاذب رخ داد، اظهارداشــت: در یک 
هفته گذشته، در بخش گوشت قرمز ۳۰ هزار 
تومان، در بخش دام سبک و سنگین نزدیک ۱۰ 

هزارتومان کاهش قیمت داشته ایم.
به گفتــه وی، قیمت هر کیلوگــرم دام زنده 
گوســفندی در هفته های گذشته به ۵۵ هزار 
تومان و دام ســنگین به ۴۵ هزارتومان رسیده 
بود، اما اکنون هر کیلو دام سبک به ۴۵ هزار و 

دام سنگین ۳۵ هزار تومان شده است.
رییس شورای تامین دام کشور تصریح کرد: با 
توجه به نرخ فعلی دام زنده، قیمت هر کیلوگرم 
الشه گوسفندی ۹۵ هزار تومان و الشه گوساله 
۸۰ هزارتومان معامله می شــود، در حالی که 
قیمت برای الشــه گوسفندی باید به کمتر از 
۹۰ هزارتومان و برای الشــه گوساله به کمتر 
از ۷۵ هزارتومان برســد. وی ادامه داد: قیمت 
گوشــت قرمز در هفته گذشته با نرخ حداقل 
۱۴۰ هزار تومان عرضه می شــد که در هفته 
جاری به ۱۱۰ هزار تومان کاهش یافته است. 
نرخ گوشت قرمز بر پایه بخش های مختلف 
الشه  متغیر بوده و بهای ۱۱۰ هزار تومان مربوط 
به بخش های کم کیفیت تر الشه است. پوریان با 
بیان اینکه در شرایط فعلی، دام زنده تنها قیمت 
گذاری می شود و خریداری ندارد، گفت: روند 
کاهش قیمت گوشــت قرمز تا متناسب شدن 

مصرف و عرضه ادامه خواهد داشت.

خبــر

 از روز پنج شــنبه کــه احتمال 
پیروزی جو بایــدن در انتخابات آمریکا 
افزایش پیدا کــرد بازار های ایران هم با 
روند نزولی قیمت ها مواجه شدند. روند 
کاهشی قیمت ها از روز یکشنبه و با اعالم 
پیروزی نهایی بایدن در بازار ها همچنان 
ادامه پیدا کرد. دالر صرافی ها وارد کانال 
۲۲ هزار تومان شد و سکه نیز در ساعاتی 
از روز به قیمت ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان رســید. این کاهــش قیمت ها در 
دیگــر بازار ها که به شــدت به نرخ ارز 
وابسته هستند نیز رخ داد تا مردم امیدوار 

به کاهش قیمت کاال های اساسی شوند.
به گزارش فرارو، قیمت کاال های اساسی 
در ماه های گذشــته روندی صعودی را 
طی کرده است و افزایش قیمت آن بسیار 
عجیب بوده اســت. همزمان با افزایش 
قیمت ها، کمبــود کاالهایی، چون روغن 
نباتی نیــز رخ داده اســت. این افزایش 
قیمت موجب شد تا دسترسی خانوار ها 

به این کاال ها سخت شود.
اما پــس از پیروزی بایدن و روند نزولی 
قیمت هــا در بازار ارز و طــال، انتظار ها 
برای کاهــش قیمت کاال های اساســی 
افزایش یافت. در همین راستا قاسم علی 
حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
در گفتگو با ایلنــا اظهار کرد: وقتی ما با 
کاهش ۲۰ درصدی قیمــت ارز مواجه 
یعنی حداقل می توانیم شاهد  هســتیم، 
کاهش ۳۰ درصدی قیمت کاال ها باشیم. 
کاال های سرمایه ای مثل مسکن، خودرو 
و کاال هــای دپو شــده در انبار ها تحت 
تاثیر کاهش قیمت دالر قرار می گیرند و 
کسانی که تا امروز می گفتند اول باید پول 
را تحویــل بدهید؛ االن با چک و قیمت 

پایین تر هم اقالم را می فروشند.
هر چند حســنی افزود: »در کوتاه مدت 
کاهــش قیمــت ارز تاثیــری در قیمت 
کاال های اساســی نخواهد داشت. وقتی 
قیمــت باال می رود در یــک روز قیمت 
کاال را باال می برند، ولی وقتی قیمت ارز 
پاییــن می آید چند هفته یا چند ماه طول 

می کشد که قیمت ها را پایین بیاورند چرا 
که کسانی که بار خریده اند نمی خواهند 
بپذیرند که بعد از ده بار سود کردن، یک 
بار ضرر کنند.« او گفت: مصرف سه سال 
کشــور در گمرک است و باید آزاد شود 
تا قیمت کاال و اقالم کاهش پیدا کند. تا 
زمانی که ارز دولتی و نیمایی حذف نشود 
و رقابت به وجود نیاید این نابسامانی ها 
را شاهد خواهیم بود. ولی با حذف این 
ارزها، ایرانی های خارج از کشور سرمایه 
خود را به داخل کشور می آورند و رقابت 

ایجاد می شود.
دبیــر اتحادیه بنکــداران مــواد غذایی 
خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع بازار 
ســاکت و آرام است و خریداران دست 
نگه داشته اند و خرید نمی کنند و همین 
موضوع مزید بر علــت کاهش نرخ ارز 
می شود تا قیمت کاالی تولیدی که باید 

به فروش برود پایین بیاید.
وی تصریح کرد: پایین آمدن قیمت دالر 
در دو یا ســه ماه آینده باعث کم شــدن 
قیمت اقالم غذایی نیز می شــود. میزان 
این کاهش نیز بستگی به مقداری دارد که 

قیمت دالر کاهش پیدا کند.
بایــد به بــازار اطمینان داده شــود 
کــه سیاســت گذار موافــق کاهش 

قیمت هاست
هادی حق شــناس اقتصاددان در گفتگو 
بــا فرارو در این باره گفــت: واژه ای در 
اقتصاد به نام چسبندگی قیمت ها داریم به 
این مفهوم که وقتی قیمت ها برای مدتی 
افزایش پیدا می کند پس از آن که عوامل 
افزایش قیمت از بین رفت یا کاهش پیدا 

کرد قیمت ها به کندی کاهش می یابند.
وی افــزود: بــرای آنکــه روند کاهش 
قیمت ها تســریع شــود باید این اعتماد 

در اقتصاد ایجاد شــود کــه این کاهش 
قیمت های عوامل تولید موقتی نیست و 
دائمی است. به عنوان مثال اگر ما شاهد 
کاهش قیمت دالر هستیم سیاستگذار باید 
این اطمینان را به فعاالن اقتصادی بدهد 
که این کاهش واقعی و دائمی اســت یا 
حداقل در کوتاه مدت این سیاست ادامه 
دارد. یا سیاســتگذار رفتار عقالیی انجام 
بدهد مبنی بر این که از کاهش قیمت ها 

حمایت می کند.
این اقتصاددان بیان کرد: اگر چنین بشود 
و ایــن پیام به دیگر بخش های اقتصادی 
منتقل شود که قیمت های جدید را باید 
بر اثر قیمت جدید عوامل تولید که یکی 
از آن ها قیمت ارز اســت تطبیق بدهند 
قیمت ها سریع تر کاهش می یابد. اما اگر 
به هر دلیلی، سیاســتگذار رفتار متناقض 
داشته باشد منجر به این می شود که تولید 

کننده ومصرف کننده دچار تردید شوند 
و هر نوع تردید و نااطمینانی هم منجر به 
عدم ثبات قیمت ها هم در بخش تولید و 

هم در بخش مصرف خواهد شد.
حق شناس در پاســخ به این پرسش که 
پس به همین زودی نباید منتظر کاهش 
قیمت کاال های اساسی باشیم اظهار کرد: 
این بستگی به رفتار سیاستگذار دارد. اگر 
سیاســتگذار این رفتار را انجام بدهد که 
مخالف کاهش قیمت هاســت تردید در 
کاهش قیمت هــا ایجاد می کند، ولی اگر 
رفتاری انجام بدهد که نشان بدهد موافق 
این کاهش قیمت اســت قیمت ها خیلی 
سریع تراز چســبندگی به سمت کاهش 

قیمت ها حرکت می کند.
او اضافــه کرد: این که دولت به صورت 
مصداقی چه باید بکند مشــخص است، 
دولــت باید وقتی قیمــت دالر در بازار 

آزاد کاهش پیدا کرده اســت قیمت ارز 
رسمی را متناسب با آن پایین بیاورد. در 
واقع نرخ ارز نیمایی باید پایین بیاید. به 
غیراز این مرحله ثبت سفارشات و اعتبار 
اسنادی )ال ســی( باید بر مبنای کاهش 
قیمت دالر باشد و بر پایه منطق کاهش 
نرخ ارز صورت بگیــرد. اگر این کار ها 
انجام شــود این پیام واقعــی را به بازار 
می فرستیم که سیاستگذار موافق کاهش 
قیمت ها است و مهمتر آنکه سیاستگذار 
هم می داند که نرخ واقعی دالر ۳۰ هزار 
تومان نبوده است بلکه خیلی کمتر از این 

بوده است.
وی درباره این که نرخ دالر تا چه میزان 
باید تعدیل شــود گفت: منطق اقتصادی 
می گوید باید به انــدازه میانگین قیمت 
تورم داخلــی به تورم کشــور هایی که 
بــا آن ها معامله داریم نــرخ دالر تعدیل 
بشــود. آنچه مسلم اســت نرخ دالر ۳۰ 
هزار تومان نیســت و باید پایین تر از ۲۰ 
هزار تومان باشــد. این بر پایه متغیر های 
واقعی اقتصاد اســت، ولی وقتی شوک 
و تکانه هــای خارجی ایجاد می شــود، 
حباب در قیمت ایجاد می کند. این حباب 
می تواند در نرخ ارز به وجود بیاید یا در 

قیمت مسکن یا خودرو.
او افزود: وقتی این پیام به بازار داده شد 
کــه آن عامل خارجی یعنــی تحریم ها 
وخــروج آمریکا از برجــام که منجر به 
کمبود ارز و کاال شــده است از بین رفته 
یا می رود یا کاهش پیدا می کند و آمریکا 
حاال قرار است به برجام برگردد طبیعی 
است همان عامل که موجب شوک منفی 
شــده وقتی حذف شود این شوک منفی 
هــم از بین می رود؛ بنابراین انتظار داریم 
که بخشی از کاهش قیمت ها تا روی کار 
آمدن بایدن در بهمن ماه رخ بدهد. برای 
بخــش دیگر از کاهش قیمت ها هم باید 
دید که با آمدن بایدن چه می شــود، اما 
پیش بینی من این اســت که این کاهش 
قیمت ها تا بهمن ماه یعنی آغاز ریاست 

جمهوری بایدن رخ می دهد.

در گفتگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛

قیمت کاالهای اساسی پایین خواهد آمد؟
 جایی برای باخت نمانده است

 خودروسازان در حالی هرچند 
روز یکبار نمایش فروش فوق العاده و 
پیش فروش راه می اندازند که مشخص 
نیســت در هر مرتبه چه تعداد خودرو 
عرضه می شــود و دلیل حذف برخی 
محدودیت های مصوب وزارت صنعت 

چیست؟
به گزارش فارس، ایران خودرو و سایپا 
در حالــی هرچند روز یکبــار نمایش 
فروش فوق العاده، پیش فروش و قرعه 
کشی خودرو را اجرا می کنند که اصوالً 
مشــخص نیســت هر دفعه چه تعداد 
خودرو عرضه می شــود و چه میزان از 
تولید شرکت ها از طریق فروش مستقیم 

خودروسازان به مردم فروخته می شود؟
طبق جدیدترین اخبار قرار است فروش 
فوق العــاده محصوالت ایران خودرو و 
سایپا از ســه شنبه هفته جاری با موعد 
تحویل ســه ماهه انجام شــود. این در 
شرایطی است که مدتی است اطالعی در 
مورد ظرفیت تعیین شد برای خودروها 
ارائه نمی شود و ثبت نام کنندگان نمی 
دانند تا چه میزان شانس برنده شدن در 
قرعه کشی دارند و همین موضوع باعث 
شــده تا اکثر متقاضیــان خرید خودرو 
نســبت به برنده نشدن خود در فروش 
های پیاپی خودروسازان گله مند باشند 
که شاید دلیل این مســئله ناچیز بودن 
ظرفیــت خودروهای قابــل عرضه در 

فروش خودروسازان باشد.
بــر پایه مصوبه وزارت صنعت در زمان 
سرپرستی ســرقینی مقرر شــد ماهانه 
۲۵ هزار دســتگاه خودرو توسط ایران 
خودرو و ســایپا به روش فروش فوق 
العاده عرضه شود اما به نظر می رسد این 
مصوبه در فروش خودروســازان لحاظ 

نمی شود.
نمونه ای از ابهام در تعداد خودروهای 
قابل عرضه را می توان در پیش فروش 
یک ســاله محصول پروژه K۱۳۲ ایران 
خودرو مشــاهده کرد. در فرایند قرعه 
کشــی این محصول، تعــداد ثبت نام 
کننــدگان ۸۰ هــزار نفر اعالم شــد و 
ظرفیت تعیین شــده بــرای عرضه آن 
۱۶ هزار دســتگاه عنوان شــد. در عین 
حال، برخالف دیگــر خودروها، تعداد 
رزروهای خرید این خودرو اعالم نشد 
و البته برخی منابع نیــز از بازنگری در 
ظرفیت فروش این خودرو در پی تذکر 
وزارت صنعت به شــرکت خودروساز 

خبر می دهند.
 از این رو ضروری اســت تــا ناظران 
فرایند قرعه کشی خودروسازان نسبت 
به شــفاف ســازی فرایندهــا و تعداد 
خودروهای قابــل عرضه نظارت دقیق 
تری داشته باشند و مردم را نیز در جریان 

جزئیات این نظارت ها قرار دهند.
* حذف و اضافــه محدودیت های 

خرید خودرو
در کنــار ابهاماتی کــه در زمینه تعداد 
خودروهــای عرضــه شــده توســط 
خودروســازان مطــرح اســت، هر بار 
شــاهد حذف برخی محدودیت های 
مصوب برای خرید خودرو نیز هستیم 
به طــوری که در اطالعیه جدید فروش 
ایران خودرو، منتخبان طرح های قبلی 
که موفق به واریز وجه نشده اند  نیز می 
توانند نسبت به ثبت نام در طرح جدید 
اقدام کنند. این در حالی است که چندی 
پیــش برخی متقاضیان ثبــت نام برای 
قرعه کشــی خودروسازان  حضور در 
در یکــی از مراحل ثبت نام با این پیغام 
مواجه شــدند که چون در مرحله قبلی 
قرعه کشی، برنده شــده اید ولی برای 
تکمیل وجه اقدام نکرده اید، امکان ثبت 
نام و شــرکت در قرعه کشی جدید را 
ندارید. این اتفاق باعث شد تا گروهی از 
مشتریان این شرکت برای اعالم اعتراض 
خود مقابل ســاختمان وزارت صنعت 
تجمع کنند. دلیل عدم واریز وجه توسط 
این مشــتریان، عدم ارسال پیامک برای 
برخی برندگان قرعه کشی محصوالت 

ایران خودرو بود.
قباًل نیز شرط نداشتن پالک فعال خانوار 
برای حضور در قرعه کشی خودروسازان 
حذف شده بود، این در حالی است که 
کمیته خودرو بعد از جلسات متعددی که 

برای کنترل تقاضای خرید و حذف دالل 
بازی از بازار خودرو برگزار کرد، چنین 
محدودیتی را وضع کرده بود. همچنین 
واریز پیــش پرداخت خرید خودرو نیز 
ابتدا در کمیته خودرو مصوب شد، بعد 
با دســتور مدرس خیابانی سرپرســت 
وزارت صنعت حذف شــد، دوباره در 
کمیته خودرو مصوب شد و در نهایت 
خودروســازان در اطالعیه های فروش 

خود، آن را حذف کردند.
* بازارگرمــی خودروســازان برای 

عرضه قطره چکانی خودرو
عــدم اعالم ظرفیت فروش خودروها و 
مداومت بر انتشار اخبار ثبت نام، قرعه 
کشی و اعالم اســامی برندگان عاملی 
برای تشویق مردم به حضور در فرآیند 
بخت آزمایی و محک زدن شانس خود 
در قرعه کشــی خودروسازان بوده و با 
وجــود محدودیت عرضــه، می تواند 
عطش بازار را به خرید خودرو همچنان 

باال نگه دارد.
به این ترتیب هرچند قرعه کشــی برای 
فروش خودرو روشــی بود که در ابتدا 
با هدف کنتــرل تقاضا و مدیریت بازار 
از سوی مســووالن وزارت صنعت در 
زمان سرپرستی مدرس خیابانی مطرح 
شــد اما به اعتقاد برخی کارشناسان این 
موضوع باعث ترغیب بیشــتر مردم به 
خریــد خودرو و حضور در یک فرآیند 

هیجانی بخت آزمایی شــد و بخشی از 
تقاضای خاموش را برای خرید خودرو 

فعال کرد.
صادقــی نیارکی، معاون امــور صنایع 
وزارت صنعت در این مورد با اشاره به 
اینکه قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، 
عادالنه تر، منطقی تر و واقعی تر اســت، 
گفته بود: روش قرعه کشــی خودرو ها 
تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود 

ادامه خواهد داشت.
حال مشخص نیست اثربخشی فروش 
های قطره چکانی خودروسازان چقدر 
است و چه زمانی می توان شاهد متعادل 

شدن عرضه و تقاضا بود؟
* لزوم شفاف ســازی فرآیند قرعه 

کشی
ناچیز بودن تعداد برندگان قرعه کشــی 
خودروسازان باعث ایجاد برخی ابهامات 
برای ثبت نام کنندگان شده است تا آنجا 
که برخی متقاضیان معتقدند برای شفاف 
شــدن فرایند قرعه کشی خودروسازان 
بهتر است پیش از انجام قرعه کشی،  فایل  
اکسلی  که در آن ثبت نام کنندگان با عدد 
یک تا ... به ترتیب ردیف شــده اند در 
دسترس همگان قرار گیرد و هر کس از 
شماره ردیفی که در آن قرار گرفته، مطلع 
باشــد. یا اصال به جای شماره پیگیری 
که موقع ثبت نام بــه ثبت نام کننده داده 
می شود، به ترتیب از عدد یک، شماره 

ردیف بدهند و مردم قبل از قرعه کشی 
بدانند نفر اولی که شــماره ردیفش از 
گوی ها خارج می شــود، به عالوه چه 
عدد ثابتی می شود تا نفرات بعدی برنده 
مشخص  شوند. در ضمن اعداد و قرعه 
کشی به صورت زنده نمایش داده شود.

بــه گفته ایــن افــراد در روش فعلی، 
شرکت خودروساز بدون شفاف سازی، 
ثبت نام کنندگان خودرو را در فایل اکسلی 
ردیف می کند که از آن بی اطالع هستیم 
و هر لحظه امکان جابه جایی ردیف ها با 
توجه عدد خارج شده از گوی ها حتی به 

صورت سهوی وجود دارد.
در هــر حال، مــردم همچنــان منتظر 
شــفاف ســازی نحوه عرضه تولیدات 
خودروسازان و فرآیند قرعه کشی این 
شرکتها هســتند تا در کنار واقعی شدن 
تقاضا، شــاهد حــذف دالالن و کنترل 

شبکه فروش خودروسازان باشیم.
به گزارش فــارس، برخــی مخاطبان 
ســامانه »فارس من« با ثبت سوژه هایی 
با عناوین »لزوم بازنگری در قرعه کشی 
»لزوم  خودروســازی«،  شــرکت های 
قرعه کشــی  فرآیند  در  شفاف ســازی 
خودرو«، »قرعه کشی فعلی خودروسازها 
شفاف نیست« و »نحوه قرعه کشی ایران 
خواستار  شــود«  شفاف سازی  خودرو 
شــفاف سازی قرعه کشی شرکت های 

خودروساز شدند.

ابهامدرعرضهقطرهچکانیخودروسازان

 قطعی شدن تولید واکسن کرونا 
در جهــان باعث شــد تــا بورس های 
بین المللی روند صعــودی را در پیش 

بگیرند.
به گزارش فارس به نقل از وال استریت 
ژورنال، خبر کشــف قطعی واکســن 
ویروس کرونا باعث شد تا بورس های 
بین المللی به خصــوص معامالت آتی 
بورس آمریکا مثبت شــود. در واقع در 
کنار رشــد مثبت معامالت آتی بورس 
آمریکا پیش بینی می شــود تا ســاعاتی 

دیگر وال استریت با چند پله صعود باز 
شود.

معامالت آتی شــاخص S&P۵۰۰ در 
بازارهای خارج آمریــکا پس از اعالم 
موفقیت آمیز بودن تولید واکســن ۴.۴ 
درصد مثبت شــد که نشــان می دهد 
روند صعودی هفتــه پیش که برمبنای 
پیش بینی پیروزی بایدن اتفاق افتاده بود 

این هفته هم تداوم خواهد داشت.
داوجونز  شــاخص  آتــی  معامــالت 
هــم ۵.۹درصد مثبت شــد و در واقع 

پیش بینی می شود این شاخص با ۱۵۰۰ 
واحد رشد باز شود.

بــه تازگًی شــرکت فایزر و شــرکت 
بایون تک اعالم کردند که تولید واکسن 
کرونای آنهــا موفقیت آمیز بــوده و تا 

حدود ۹۰ درصد مؤثر بوده است.
اعــالم این خبر باعث شــد تا حداقل 
برای کوتاه مدت شــاهد رشــد ارزش 
شــرکت های  نظیر  ســهام حوزه هایی 
هوانــوردی، مســافری و بانک هــا که 
همگی جزو بزرگترین بازندگان بحران 

کرونا بودند باشیم.
قیمت نفــت هم ۷ درصد رشــد کرد 
و بانک هــای اروپایــی هم رشــد ۱۰ 
درصــدی قیمــت را تجربــه کردند. 
معامالت آتی شــاخص نزدک هم یک 

درصد مثبت شد.
انتشــار خبر تولید موفقیت آمیز واکسن 
کرونا به یکباره سهام شرکت سازنده را 

۱۵درصد ارتقا داد. 
در واقــع تولید واکســن نشــانه  ای از 
بهبود احتمالی اوضاع و نمایان شــدن 

بارقه هــای امیــد برای پایــان دادن به 
بحران شیوع کرونا و نهایتًا بهبود اوضاع 

اقتصاد جهانی خواهد بود.
 از طرف دیگر ارزش دالر در برابر ین 
ژاپــن پایین آمد و بــه ۱۰۴.۸۹ ین در 
برابر یک دالر رســید.  قیمت طال هم 
۳.۹درصد کاهــش یافت و ۱۸۷۶ دالر 

در هر اونس داد و ستد شد.
در اروپا هم شــاخص استاکس یورپ 
۶۰۰ معادل ۴.۲ رشد کرد. در بازارهای 
آســیایی هم بورس ژاپن، کره جنوبی، 

هند و تایوان رشد قابل توجهی داشتند. 
البته بخشی از این رشد بازارهای سهام 
مربــوط بــه خوش بینی بــازار درباره 
پیــروزی بایدن در انتخابات ریاســت 

جمهوری آمریکا است. 
شــایان ذکر اســت بــورس چین ۱.۹ 
درصد مثبت شــد و بورس هنگ کنگ 

۱.۲ درصد رشد کرد. 
ارزش یوآن چین نیــز در برابر دالر به 
۶.۵۶ یوآن در برابر دالر رسید که در ۲ 

سال گذشته بی سابقه بوده است.

رشدقابلتوجهبورسهایبینالمللیباکشفواکسنکرونا
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 یک استاد دانشگاه گفت : اگر حوزه فرهنگی 
ما به سمت بهره وری از استارت آپ ها نرود یعنی 
اســتارت آپ   ها در حوزه خدمات و فرهنگ رشد 
نکنند و اجازه ســرمایه گذاری به آن ها داده نشود، 
این ها مهجور می مانند از این رو شــاید امروز راه 
برون رفت از بن بست اقتصاد فرهنگ بحث استارت 

آپ ها باشد.
به رغم گذشت چند ماه از شیوع ویروس کووید ۱۹ 
و درگیری روزافزون بسیاری با این بیماری، اطالع 
رسانی های متعدد و هشــدارهای دولتی، همچنان 
مسئله ویروس کرونا موضوعی پرمخاطره در کشور 
است که ســازمان و نهادهای متعددی را به چاره 

اندیشی برای آن واداشته است.
کرونا در این مدت تقریبا تمام حوزه های جوامع را 
درگیــر کرده و تقریبا هیچ عرصه ای از گزند آن در 
امان نمانده است؛ حوزه فرهنگ و اقتصادِ فرهنگ 
یکــی از اولین عرصه هایی بود که پس از شــیوع 
ویروس کووید ۱۹ با آســیب جدی مواجه شد و 
پس از تعطیلی و رکود عمدۀ فضاهای فرهنگی و 
کاهش عرضه و تقاضای کاالها و خدمات فرهنگی، 

به شدت آسیب دید.
بررسی اقتصادِ فرهنگ و تالش برای بهبود آن یکی 
از موضوعاتی است که نیاز به بررسی و توجه فوری 
دارد و بر این پایه توسط گروه فرهنگی خبرگزاری 
جمهوری اســالمی با چاره جویی از اســتادان و 

صاحب نظران این عرصه پیگیری می شود.
فراگیری، مهمترین ویژگی استرس زای کروناست
اباذر اشــتری عضو هیئت علمی موسسه مطالعات 
فرهنگــی و اجتماعی در گفت وگــو با خبرنگار 
فرهنگی ایرنا با تشریح اوضاع اقتصاد فرهنگ متاثر 
از کرونا، بیان کرد: یکی از ویژگی های پدیده دنیای 
مــدرن درهم تنیدگی و پیچیدگی های موضوعات 
به صورتی اســت که دیگر امروز نمی توانیم راجع 
به اقتصاد و اجتماع به شکلی صرف صحبت کنیم 
و مفاهیمی چون اقتصاد سیاسی، اقتصاد فرهنگ یا 

اقتصاد فرهنگی مطرح است.
وی افزود: این موضوع ویژگی دوران مدرن است؛ 
در نیمه اول قرن بیستم همواره موضوع تورم و رکود 
دو کفه ترازو بوده اند کــه با افزایش یکی دیگری 
افزایش یافته است. در این مفهوم اگر تورم داشتیم، 
رکود داشتیم و اگر رکود نداشتیم تورم هم نداشتیم 
اما در نیمه دوم قرن بیســتم در دهه هفتاد و هشتاد 
میالدی با پدیده جدیدی در امریکای التین با عنوان 

تورم رکودی یا رکود تورمی مواجهه شدیم.
این موضوع بدین معناســت کــه در دوران مدرن 
همه چیز درهم تنیده شــده است؛ حاال اگر به کرونا 
به عنوان یک پدیده نگاه کنیم، پیچیده ترین پدیده ای 
اســت که از چند جهت تاکنون بشر به خود دیده 
اســت؛ یکــی از مهم ترین جهات این اســت که 

فراگیر اســت و همــه چیز را 
تحت الشعاع خودش قرار داده 
آن  مرگ ومیر  اگرچه  اســت؛ 
بسیار کمتر از اتفاقات محلی ای 
است که در دنیا همواره رخ داده 

است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مثاًل 
پیش تر جنگی کــه رخ می داد 
شــاید میلیون ها کشته داشت؛ 
همچنان کــه در جنگ جهانی 
اول میلیون ها نفر کشته شدند یا 
در جنگ جهانی دوم مجموعًا 
بیش از پنجاه میلیون نفر آدم در 
عرض شش سال کشته شدند؛ 
اما کرونا چیزی در حدود کمتر 

از یک سال است که از چین ظهور کرد و بعید است 
که اگر تا پنج ســال دیگر ادامه پیدا کند ۵۰ میلیون 

آدم را بکشد.
اما در مورد کرونا، این فراگیری آن است که نگرانی 
و استرس ایجاد کرده؛ این که همه دولتمردان را باهم 
درگیر ساخته و تمامی حوزه های داخلی هر کشور 
را به صف کرده و در کنار هم قرار داده اســت. در 
نتیجه این موضوع از ویژگی های این پدیده است 
کــه آن را با پدیده های دیگر و پیش از آن متفاوت 

می سازد.
آنچه کرونا از اقتصاد فرهنگ گرفت

اشــتری در توضیــح مخاطرات کرونــا در حوزه 
فرهنگی و اقتصاد فرهنگ، گفت: این پدیده )کرونا( 
در تمامی حوزه ها اثر گذاشته و یکی از ویژگی هایی 
که داشته است این بوده که برای آن که از همه گیری 
این موضوع جلوگیری کنیم، بحث قرنطینه مطرح 

بوده است؛ قرنطینه های موقت، محدود و کلی.
دنیا به جز چین که اقدام به قرنطینه کلی کرد، تصمیم 
گرفتند که قرنطینه کلی نداشته باشند )هر کشوری به 
دالیل خاص خودش(؛ کشور ما هم به دالیل خاص 
خود این کار را نکرد و در جای خود این موضوع 
می تواند آسیب شناسی شــود که این موضوع چه 

جنبه های مثبت و منفی ای را در خود داشته است.
وی افزود: اما آنچه اهمیت دارد این اســت که به 
دالیــل متعدد که یکــی از آن ها بحث تحریم های 
بین المللی اســت یا پایین بودن منابع ارزی و عدم 
توان فروش نفت و ... به هرحال این فشار برای ما 

مضاعف شده اســت؛ ضمن این که محدودیت ها 
شغلی و تشــویق مردم به عدم خروج از منزل در 
برهه ای و منع شخصی و روانی مردم برای حضور 
در برخی مکان ها و موقعیت های سابق خود باری 

روانی را ایجاد کرده است.
بر این پایه و در این مدت بسیاری از فعالیت هایی 
که نمود فرهنگی داشــتند و یا زیرمجموعه حوزه 
فرهنگی بودند و متعاقب آن درآمدزایی داشتند و در 
حوزه اقتصاد گنجانده می شدند، تحت الشعاع قرار 
گرفت. همچنان که سینماها، تئاترها، فرهنگسراها، 
حوزه های ورزشــی و... تعطیل شد و دیگر مردم 
حتی برای خرید روزنامه بیرون نمی روند یا اتفاقات 
بسیاری افتاده است چنان که کتاب ها دیگر مانند قبل 
بازار ندارند و کرونا بر تمام این ها اثر گذاشته است.
این اســتاد دانشگاه تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
نمودهایی که در این داستان رخ داد بحث توریسم 
است؛ گردش مالی صنعت توریســم در دنیا ۶.۵ 
تریلیون دالر است؛ یعنی چیزی بیش از بیست برابر 
فروش ساالنه نفت ما زمانی که نزدیک دو نیم و تا 
سه میلیون بشکه می فروختیم و این ارقام و عایدات 

مالی در این مدت دود شده است.
در حقیقت افرادی که این مبالغ را هزینه می کردند، 
برای فرهنگ هزینه می کردند. درست است که برای 
رفاه حال خود و برای گردش و سرگرمی و اوقات 
فراغت هزینه می کردنــد اما این موضوع به بحث 
فرهنگ کمک می کرد؛ یعنی فرد موضوعاتی را یاد 
می گرفت، با فرهنگ دیگران آشنا می شد، از سوی 

دیگر شهرها یا کشورهای مبدأ محصوالت فرهنگی 
خود را می فروختنــد و فرهنگ خود را آموزش و 
به دیگران آگاهی می دادند. در همین جریان بچه ها 
می توانستند جامعه پذیر شوند و مسائل اجتماعی را 
یاد بگیرند، فرهنگ گذشــته و تاریخ و جغرافیا را 
بیاموزند و این مباحث نرم افزاری و غیرمادی است 
و از سوی دیگر مباحث مادی هم شامل پول هایی 
بود که خرج می شــد، مشــاغل متعددی ایجاد و 
چیزهای متعددی ساخته می شد؛ سیستم حمل ونقل 
و مراکز بلیت فروشی و ... فعال و باز بود یعنی یک 
گردش عظیم مالی وجود داشــت که به فرهنگ و 
اقتصاد فرهنگ یاری می رساند. موضوعی که کرونا 
آن را مختل کرد و تحت الشعاع قرار داد؛ و تقریباً این 

را به صفر رساند.
باید از هر تهدیدی فرصت ساخت

این استاد دانشگاه در ادامه و در پاسخ به این پرسش 
که فرهنــگ در دوران مدرن چگونه می تواند خود 
را بازیابی و یــا بازتولید کند، گفت: هر اتفاقی که 
می افتد اگر نتوانیم از آن بهره ببریم باخته ایم. دوران 
مدرن دورانی است که باید از هر تهدیدی فرصت 
ساخت که اگر این چنین نباشد ما در یک دور باطل 
محرومیت قرار می گیریم که مدام و مدام به لحاظ 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی محروم و محروم تر 

می شویم.
یکــی از ویژگی های دنیــای جدید یــا یکی از 
مؤلفه هایی که در دنیای جدید برجسته است، بحث 
دنیای مجازی و اینترنت اســت. اوالً که اساســاً با 

لفظ دنیای مجازی مشکل دارم 
چرا که این دنیا در عمل دنیای 
حقیقی ما است؛ یعنی جدای از 
دنیای موجود ما نیست و ما باید 
در همین زمینه و متن، درباره آن 

صحبت کنیم.
وی افــزود: اگــر بتوانیــم با 
داریم  کــه  زیرســاخت هایی 
شــرایط را بهتــر، کامل تــر و 
کنیم، شــرایط  به روزرســانی 
تغییــر خواهد کرد؛ مثاًل همین 
سیستم گردشگری مان را تغییر 
دهیــم و به دســت اندرکاران 
آموزش تازه بدهیم، به نحوی 
که مردم را به تورهای مجازی 
ببریم یا محصوالت مجازی در سایت ها و شبکه ها 
اجتماعی عرضه کنیم. در این مفهوم به جای این که 
آدم ها موقعیت ها و فضاها را به صورت حضوری 
ببینند، می توانند آنان را به واســطۀ فناوری نوین از 
طریق وب و در فضای ســه بعدی درک کنند و از 
ایــن رهگذر اقتصاد فرهنــگ می تواند خودش را 

بازتعریف و بازتولید کند.
فرهنگ ازجمله مقوالتی اســت کــه در اتفاقات، 
بحران ها و مسائلی که رخ می دهد، دیرتر خودش را 
وفق می دهد و آن هم به دلیل ماهیت آن است. این که 
فرهنگ چه زمانی می تواند موضع اقتصادی خودش 
را به حالت اولیه برگرداند، بســته به این است که 
چقدر خودش را با شــرایط وفق بدهد. مسئله این 
است که امروز دقیقاً هشت ماه است که درگیر کرونا 
هستیم و زیرساخت های فرهنگی ما )به جز دانشگاه 
و آموزش عالی که تا حدی خود را با شرایط وفق 
داده اند( و دیگر قســمت ها از اسفند تا امروز کار 

خاصی انجام نداده اند.
اشتری یادآور شد: مثاًل در حوزه سینما یا تئاتر در 
ایــن مدت چه کرده ایم؟ دســت کم اگر کاری هم 
شده من به عنوان یک شهروند عادی اطالع ندارم. 
مادامی که قدمی برنداشته ایم، چه انتظاری می توانیم 

از بهبود شرایط داشته باشیم؟
وی تاکید کــرد: در این دوران کارهای بســیاری 
می شود انجام داد؛ اساساً نیازی نیست که به صورت 
فیزیکی در سینما حاضر شد. همچنان که سینمای 
خانگی این موضوع را برجسته ساخته است و این 

موضوع می تواند کمک کننده اقتصاد فرهنگ درزمینه 
فیلم و ســینما باشد. چاره ای نیست و به هر دلیلی 
همه نمی توانند همیشه به سینما بروند چراکه زمانی 
کرونا است و زمانی مشغله کاری یا مسائل فرهنگی 
و ... در نتیجه نیاز به بازتعریف برخی مسائل داشته 

و الزم است تا خود را به روز سازیم.
ما تا زمانی که زیرســاخت و شــیوه فکر کردن و 
روش کاری مان را تغییر ندهیم، شرایط همین است. 
همچنان که امروز بسیاری از رستوران ها و تاالرها 
ورشکسته شدند چون نتوانستند روش جدیدی را 
در پیش بگیرند؛ درحالی که می توانستند از همان روز 
اول تا این لحظه بحث بیرون بری را در دستور کار 

خودشان قرار داده و از درآمد نیفتند.
گریزگاهی به نام »استارت آپ ها«

این متخصص حوزه استارت آپ که پیش از این در 
این حوزه به بررسی و پژوهش پرداخته، در پاسخ 
به این پرســش که کرونا چه اثراتی را بر استارت 
آپ ها تحمیل کرده است، بیان کرد: در اروپای غربی 
و امریکا نســل جدیدی از میلیونرها و میلیاردرها 
به وجود آمدند که در حوزه اســتارت آپ فعالیت 
می کردند؛ نوجوانانی که قرار بود در سن میان سالی 
به یک طبقه خاص مالی برســند اآلن رسیده اند و 

زمینه ساز آن، بحث کرونا بود.
اساس اســتارت آپ در حوزه مجازی و اینترنت 
اســت ولی این بدان معنا نیســت که استارت آپ 
هایی نداریم که در حوزه مجازی نیستند؛ استارت 
آپ های دیگر هم داریم اما آنها هم می توانند از این 
بستر )وب و فضای مجازی( برای رشد خود کمک 
بگیرند و مشخص است زمانی که ارتباط حضوری 
و فیزیکی حذف شود، حوزه مجازی رشد می کند. 
موضوعی که کرونا به شدت به آن سرعت بخشید.

وی افزود: به همین دلیل امروز اگر افرادی بتوانند 
در این شرایط این فرآیند را شکل بدهد که استارت 
آپی را راه اندازی کنند که فعالیت کاال یا خدماتی را 
عرضه کنند، قطعاً موفق خواهند بود. شاید بتوانیم 
بگوییم کــه امروز راه برون رفت از این بن بســت 
اقتصاد فرهنگ برای ما همین بحث اســتارت آپ 

ها باشد.
اگر حوزه فرهنگی ما به سمت بهره وری از استارت 
آپ ها نرود یعنی استارت آپ های حوزه خدمات 
و فرهنگ رشــد نکنند و اجازه سرمایه گذاری به 
آن ها داده نشــود این ها مهجور می مانند؛ همچنان 
که تا به امروز به همین شــکل بوده و کمتر روی 
اســتارت آپ های حوزه فرهنگی کارشده است؛ 
بیشتر اســتارت آپ های ما در حوزه فنی هستند، 
اگر استارت آپ ها در حوزه علوم انسانی فرهنگ 
و خدمات رشــد نکند، فرهنگ شکست می خورد 
و مشخص نیســت که چه زمانی دوباره می تواند، 

بلند شود.

استارتاپ ها، راه برون رفت از بن بست اقتصاد فرهنگ

موضوع تجدید مناقصه: ارائه خدمات ارائه خدمات آبدارخانه ، نظافتي و باغباني به همراه ارزيابي كیفي پیمانکاران به صورت فشرده در حوزه فعالیت شركت توزيع 
نیروي برق استان زنجان 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه)ریال(موضوع مناقصهشماره سامانه ستادشماره مناقصه

1،240،000،000ارائه خدمات آبدارخانه ، نظافتي و باغباني99-662099005071000008

ساير اطالعات و جزئیات در اسناد ارزيابي كیفي و مناقصه درج گرديده است.
www.( كلیه مراحل مناقصه شامل ثبت ،خريد اسناد مناقصه و ارزيابي كیفي ، دريافت و ارسال پاكت ها و ارائه پیشنهاد قیمت از طريق سامانه تداركات الکترونیکي دولت«ستاد« به نشانی

setadiran.ir( برگزاري مي گردد.
مهلت فروش اسناد: از تاريخ  1399/08/20 تا  1399/08/27 به مدت 8 روز

نوع سپرده شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه اشاره گرديده كه مناقصه گران محترم مي بايست 
ضمن بارگذاري تصوير سپرده شركت در مناقصه در سامانه تداركات الکترونیکي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه اصل فیش واريزي خريد اسناد مناقصه در تاريخ مقرر بصورت 

فیزيکي ارائه نمايند. عدم ارائه بموقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پیشــنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد ســپرده ، مشروط ، مخدوش و يا كمتر از میزان سپرده مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پیشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصه: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصه و ارزيابي كیفي در سامانه تداركات الکترونیکي دولت »ستاد« تا ساعت 10:00 مورخه  
1399/09/08 مي باشد و بازگشايي پاكات در صورت اخذ حداقل امتیاز ارزيابي كیفي رأس ساعت 12:00 مورخه 1399/09/09 به ترتیب شماره مناقصه در سالن كنفرانس شركت توزيع 

زنجان خواهد بود. 
الزم بذكر است ضمن بارگذاري اسناد ارزيابي كیفي و پاكت های الف و ب و ج در سامانه ستاد، پیشنهاددهندگان مي بايست پاكات مشروح را نیز بصورت فیزيکي و مهر و موم شده تا 

ساعت 11:00 مورخه 1399/09/08 به نشانی اشاره شده مناقصه گزار ارائه يا ارسال گردد در غیر اين صورت به پیشنهادات وارده ترتیب اثرداده نخواهد شد و پاكات آنان رد مي گردد.
شرایط متقاضیان جهت شرکت در ارزیابي کیفي و مناقصه: 

1- داراي تايیديه صالحیت خدمات پیمانکاري مربوطه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي 
2- داراي گواهی صالحیت ايمنی پیمانکاري و سالمت HSE  از طرف اداره كل تعاون، كار، رفاه اجتماعي

كلیه شــركت هاي داراي مدارك فوق و تايید صالحیت شــده كه در ارزيابي كیفي اين مناقصه حداقل امتیار 60  از 100 را كسب كرده باشند پاكت هاي اسناد مناقصه آنان بازگشايي 
خواهد شد 

نام و نشاني شرکت مناقصه گزار : زنجان-خیابان سعدي شمالي- شركت توزيع نیروي برق استان زنجان-امور تداركات-كد پستي :13111-45137  تلفن 33440011-13–024  
فاكس 33448501-024 جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن هاي 33460500-024 يا 024-33157274

هزینه درج دو نوبت آگهي روزنامه: بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مناقصه گر مي بايســت مبلغ آن را از اداره قراردادهاي شــركت سوال نمايد.)تلفن اداره قرادادها شركت:  
33460500-024 يا 024-33157274(

آگهي مناقصه مشروحه در سایت هاي زیر نیز قابل مشاهده مي باشد:
 )سایت شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان  www.zedc.ir ( و )www.tavanir.org.ir  شبکه اطالع رساني معامالت توانیر( 

یا )http://iets.mporg.ir پایگاه ملي مناقصات(

شركت توزيع نيروی برق استان زنجان

تجديدمناقصهعمومیيکمرحلهای
بههمراهارزيابیكيفیفشردهپيمانكاران)نوبتاول(

شركت توزعي نيروی ربق استان زنجان

بدینوسیله به اطالع می رسانداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به تجویز ماده یک قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و مــاده 5۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و 
مراتع، اراضی ملی و محدوده ذخیره گاه جنگلی با پوشش گونه ای ارس از توابع شهرستان طارم واقع در 
پالک ثبتی به شماره 18۳ اصلی موسوم به پاوه رود بخش 8 ثبتی زنجان با مشخصات و حدود اربعه زیر، 

طبق نقشه با مساحت 176۳/4 هکتار از سال 1۳99 به مدت 1۰ سال قرق اعالم می گردد.

Y:411۳176X: ۳۰5۰25Zone۳9حداکثر، شمال شرقی

Y:411۰267X:۳۰18۳5Zone۳9موقعیت کلی

Y:41۰6971X:2982۳9Zone۳9حد اقل، جنوب غربی

جنوب: سریال باال دست روستای گاوخسشمال: سریال کوه هچه و ذخیره گاه مینا و سریال کوه کونچه چال

غرب: ادامه سریال کوه کونچه چالشرق: رودخانه فصلی ذخیره گاه سرخه سنگ

 بدیهی است هرگونه دخل و تصرف، چرای دام، بوته کنی، قطع اشجار و تخریب دراین محدوده به 
استناد مواد مذکور و مواد 42 ، 4۳ و 4۳ مکرر، 44 و 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع و نیز ماده 69۰ قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات و مجازات بازدارنده( ممنوع بوده 
و متخلف و مرتکب عالوه بر جبران خســارات وارده تحت تعقیب و به مجازات مقرره قانونی محکوم 

خواهد شد.

آگهیقرقذخیرهگاهجنگلیپاوهرود

خلیل آقاجانلوـ ـــ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

نوبت سوم
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