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فرنشین امور مالیاتی استان:
اوراق مالیاتی مودیان زنجانی به صورت الکترونیکی ابالغ می شود

روز
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س

عک

ویتــرین

تالش مسووالن زنجانی 
برای حمایت از تولید 

و تثبیت اشتغال

2

2

7

8

2

حل مشکل ایران ترانسفو 
از مصوبات سفر رییس 
قوه قضاییه به زنجان بود

قول شهردار زنجان به شهروندان
پایان پروژه سبزه میدان 

تا شهریور  ۱۴۰۰

گزارش تصویری 
از کارگاه چاقو سازی 

در زنجان

استاد مسلم عسگری ۸۲ ساله شد

نیم قرن عاشیقی

دادستان زنجان از منافع پسماند روی گفت

بازگشت 
هزار میلیارد تومان 

به مردم زنجان 
 با ورود دستگاه قضایی به پرونده شرکت ایران ترانسفو از اتالف و زیان 

چهار هزار میلیارد تومان منابع عمومی مردم و دولت، جلوگیری شد

 راشا کاسپین با بازیافت کاغذهای باطله، اقدام خوبی انجام می دهد اما روزانه 
چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر آب مصرف می کند که ۹۰ درصد آن پساب بوده 

و موجب ایجاد آالیندگی می شود

 دستور قضایی نسبت به توقف طرح توسعه راشا کاسپین صادر شده است

اجرای طرح های 
محله محور برای مقابله با 

کرونا در ابهر

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم(
فروش یک قطعه از امالک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد فروش یک 
قطعه ملک مازاد بر نیازخود به مســاحت تقریبی 7289/22 مترمربع که دارای 1819 مترمربع ســوله با عنوان انبار ســرد 
سیب زمینی و 65 مترمربع سرایداری را طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از »دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی نرخ های پیشنهادی« از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در 

مزایده محقق سازند.
1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه:  2099001571000001 روز شنبه مورخه 1399/4/14

2. نام و نشــانی برگزار کننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، نبش 
گلستان یکم، پالک 66.

3. هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام می گیرد.

4. مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخه 99/4/14 )5 روز کاری( تا ساعت 18 روز  چهارشنبه 
مورخه 99/4/18.

5. آخرین مهلت ارایه نرخ پیشنهادی- بارگذاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 14 روز د وشنبه مورخه 
99/4/30 می باشد. 

* الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: روز سه شنبه مورخه 99/4/31 ساعت 10 صبح در سالن جلسات استان می باشد.

7. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 1.463.000.000 ریال که به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی 
شــماره حساب شبای IR  870100004001039706374385 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری نزد 
بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا شناسه واریزی 30 کاراکتری 942263500100000000000000000068 قابل ارایه 

می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در مزایده )الف( عالوه بر 
بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز دوشنبه 
مورخه 99/4/30 به اداره حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزار کننده مزایده در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
9. شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه )قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه مورخه 22 دی ماه 1377( منع قانونی دارد.

* متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارایه نرخ پیشنهادی، از ملک موضوع مزایده در زمان تعیین شده )از تاریخ 99/4/19 
تا 99/4/30( بازدید نمایند.

در ضمن برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 33771200-024 به نشانی 
اینترنتی شرکت www.assc.ir  نیز مراجعه فرمایند.

شماره تماس پشتیبانی سامانه: 41934-021 و مسوول سامانه استان زنجان به شماره 33144494-024 می باشد

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی

66

آگهی فراخوان عمومی مشارکت در تولید 

آگهی مزایده

شرکت تعاونی چند منظوره تالش زنجان

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
در نظر دارد : تولید اسکلت پیچ و مهره ای 60متر مربعی را به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار 

نماید.
بنابراین از کلیه صنعتگران و پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در تولید دعوت می نماید 
جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان و ارائه سوابق فعالیت ها از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز 

به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 
زنجان : میدان آزادي خیابان کشاورز بنیاد مسکن انقالب اسالمي استان زنجان واحد امور قراردادها 

شماره تماس 024-33106202 (

شرکت تعاونی چند منظوره تالش زنجان در نظر دارد ملک جدول ذیل را از طرق مزایده عمومی به فروش 
برساند. 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن و نیز برای بازدید از ملک تا 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی، از ساعت 8 صبح تا 14 ظهر، به دفتر شرکت به نشانی زنجان، خیابان امام خمینی- کوچه حاج نوروزلر فرعی 
ملکی - پالک 12، مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 14 ظهر مورخه 99/4/25، قیمت پیشنهادی خود و اسناد مربوطه 

را تسلیم نمایند. سایر شرایط و جزییات مربوط به مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد خواهد بود. 
همچنین هزینه آگهی ها، کارشناسی و سایر هزینه های قانونی مربوط به انجام مزایده، به عهده برنده مزایده می باشد.

این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

نام ملکردیف
قیمت پایه مقدار ملک

به ریال
سپرده شرکت 

در مزایده اعیانی شامل:عرصه

1

یک قطعه باغ 65 
هکتاری در زنجان 
کیلومتر 4/5 جاده 

فرودگاه زنجان

65 هکتار

30.000 اصله نهال پیوندی از درختان 
میوه، یک باب ساختمان نگهبانی 
و کارگری، سیستم آبیاری درختان 
قطره ای، دارای 4 حلقه چاه آب به 

عمق متوسط 130 متر، دارای 5 رشته 
انشعاب برق 3 فاز

171.500.000.0005.000.000.000

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شــماره تلفن های 09127423797 - 09123415705- 
33360777 تماس حاصل نمایید.

ت اول
نوب

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
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 دادستان زنجان گفت: مالکیت پسماند 
روی زنجــان با ورود و پیگیری مســؤوالن 
بخش های مختلف از جمله دستگاه قضایی به 
دولت رسید و منافع حاصل از این پسماندها 
بیش از یک هزار میلیارد تومان اســت که با 
فروش آن در بازه چندساله به مردم این استان 

برمی گردد.
به گزارش زنگان امروز، حجت االسالم محسن 
کرمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره 
بــه اعتراض چند واحد تولیدی در شــهرک 
صنعتی روی نســبت به مالکیت پسماندها به 
نفع دولت و مردم، اظهار داشــت: منافع مردم 
استان را به چند شرکت، گره نمی زنیم و انبار 
پســماند روی زنجان، مشکل و موضوع چند 

دهه ای بود که پیگیری شد و به ثمر نشست.
وی تصریح کرد: در تمام موارد و موضوعاتی 

که منافع مردم در میان باشد، ورود پیدا کرده 
و با پیگیری از نهاد و مسؤول مربوطه در صدد 

حل آن خواهیم بود.
کرمی با بیان اینکه محل انبار پسماندها با مواد 
خاصی پوشش داده می شود، خاطرنشان کرد: 
این کار ۲ مزیت دارد، اول اینکه باران به آن 
نفوذ نکرده و شــیرابه ایجاد نمی شود و دوم 
اینکه باد، پسماندها را به داخل شهر نمی آورد 

تا آلودگی ایجاد شود.
دادستان زنجان گفت: با ورود دستگاه قضایی 
به پرونده شــرکت ایران ترانسفو از اتالف و 
زیان چهار هــزار میلیارد تومان منابع عمومی 

مردم و دولت، جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: قســمتی از سهام شرکت 
توسط یک فرد خریداری شــده بود اما وی 
از پرداخت هزینه آن خودداری می کرد که با 

حفظ منابع در ایران ترانسفو، تولید و تجارت 
در این واحد به روال و قاعده عادی و حالت 

اولیه برگشت.

وضعیت زنجانرود نامناسب است
دادستان زنجان با اشاره به وضعیت نامطلوب 
به دلیل ورود پساب  نامناســب زنجانرود  و 
شــرکت راشا کاســپین گفت: در این زمینه، 
دستور قضایی نســبت به توقف طرح توسعه 

راشا کاسپین صادر شد.
کرمی خاطرنشان کرد: راشا کاسپین با بازیافت 
کاغذهای باطله، اقدام خوبی انجام می دهد اما 
روزانــه چهار میلیون و ۵۰۰ هــزار لیتر آب 
مصرف می کند که ۹۰ درصد آن پساب بوده 

و موجب ایجاد آالیندگی می شود.
وی با بیان اینکه طرح توســعه راشا کاسپین، 

ممنوع اســت مگر اینکه ۲ موضوع توســط 
این واحد، مشــخص شود، تصریح کرد: اول 
اینکه آب مورد نیاز خود را باید غیر از منابع 
ســفره های زیرزمینی، تامین کند و دوم اینکه 
پاسخ معقول نسبت به پساب خود ارائه دهد.

کرمی افزود: پســاب راشا کاســپین، امکان 
اســتفاده مجدد در همان واحــد را ندارد اما 
پساب تصفیه شده آن در صنایع سرب و روی، 
کاربرد دارد و ورود پســاب بــه زنجانرود، 
ســالمتی مــردم را تهدید کــرده و به خطر 

می اندازد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح توسعه راشا 
کاسپین تا زمان مشخص شدن این ۲ موضوع، 
ممنوع است، اظهار داشــت: این ممنوعیت، 
مخالف جهش تولید نیســت زیرا منابع آبی 

استان به یغما می رود.

دادستان زنجان از منافع پسماند روی گفت

بازگشت هزار میلیارد تومان به مردم زنجان 

 مسووالن استان زنجان با همکاری سیستم 
بانکی در تالش بــرای حمایت از تولید با کاهش 
تنش مالی و تثبیت شــغل در همه بخش ها هستند 
تا سهم ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز 

افزایش یابد.
ایجاد فرصت های شغلی و پویایی چرخه اقتصاد در 
سال جهش تولید از اصلی ترین اولویت های کاری 
دولت در ســطح کشور است که با تحقق این مهم 
تثبیت و صیانت از مشاغل موجود که یکی دیگر از 
برنامه های جدی دولت به شمار می رود عملیاتی 

شود.
به همین منظور شــبکه های بانکی در سطح استان 
زنجان با همت و تالش های بی وقفه برای حرکت 
چرخ های اقتصادی، تسهیالتی را برای پویایی تولید 
و تثبیت شغل پرداخت کرده اند که در بخش های 
نیز رتبه های قابل توجه کشوری از این استان ثبت 

شده است.
شامگاه سه شنبه مســووالن حوزه اقتصادی و مالی 
عملکردهــای خود را به اســتاندار زنجان اعالم و 
راهکارهایی نیز بــرای قوت فعالیت خود دریافت 

کردند.
زنجان رتبه سوم پرداخت تسهیالت رونق تولید 

در کشور را کسب کرد
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
گفــت: در پرداخت تســهیالت رونق تولید بعداز 

استان های البرز و اصفهان رتبه سوم را داریم.
حسن دادگر افزود: رشد منابع در سال گذشته بیش 
از ۲۹.۸ درصد بود اما رشد تسهیالت ۴۴.۷ درصد 
بوده است. وی اظهار داشت: این آمار نشان می دهد 
رشــد پرداخت در شبکه های بانکی بیش از رشد 

جذب آنها بوده است.
به گفته وی، نسبت مصارف به منابع در سال ۹۷ ، 
۸۰ درصد بود که پرداخت شده و این رقم در سال 

گذشته به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
گفت: امسال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج با 
رشد ۷۳.۸ درصدی برای حدود ۱۲ هزارو ۱۵۳ نفر 

پرداخت می شود.
دادگر اظهار داشت: ســال گذشته ۲۰۱ هزار فقره 
تسهیالت بانکی اعم از خرد و بزرگ پرداخت شد 
که این میزان ننسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن 

۴۶.۸ درصد رشد داشته است.
وی ادامــه داد: در قالب طرح بهین یاب ۱۱۸ فقره 
تســهیالت با رشــد ۱۸۵ درصدی نسبت به سال 
۹۷ پرداخت شد که در این زمینه زنجان رتبه سوم 

کشوری را دارد.

دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
گفت: در بخش پرداخت تسهیالت به کمیته امداد و 
بهزیستی، اشتغال روستایی به ترتیب رشد ۴۴،  ۱۴۸ 

و دو دهم درصد رشد داشتیم.
دادگر به صندوق توســعه ملی اشاره کرد و افزود: 
۵,۵ درصد رشــد در بخش منابع صندوق  توسعه 
ملی داریم که باید از ظرفیت این مهم استفاده کنیم.

پرداخت تســهیالت بانکی بــر ای ۸۴۲ واحد 
تولیدی استان

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: از مهمترین ارگان هایی که از تولیدکنندگان 

حمایت می کند شبکه بانکی است.
ناصر فغفوری به تسهیالت طرح رونق و عملکرد 
استانی اشــاره کرد و افزود: زنجان در این حوزه ۲ 
آمار دارد که بخشــی از آن تسهیالتی است که از 
محل ســامانه و با طی فرایندهای اداری، تشکیل 
کمیته های مربوط و نظارت خاص انجام می شود که 
به عنوان پرداخت تسهیالت در فرایند رونق است.  
وی ادامه داد: بخش دیگر این تسهیالت در شبکه 
بانکی از محل منابع داخلی در راستای سیاست های 
اشــتغالزایی و صیانت از تولید انجام می دهند که 

پرداخت مستقیم از شبکه بانکی محقق می شود.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
گفــت: آنچه که از فرایند رونق محقق شــده ۱۱۷ 
واحد تولیدی تســهیالت یک هزار و ۱۲۳ میلیارد 

تومانی دریافت کرده اند.
فغفوری ادامه داد: شــبکه بانکــی برای طرح های 
کوچک ۷۲۵ فقره بــا ۵۲۵ میلیارد تومان پرداخت 
کرده اســت که این مهم نشــان می دهد در طرح 
رونق و سیاست گذاری های انجام شده در استان 
به سمت حمایت از واحدهای بزرگی که نقشی در 

اقتصاد استان داشته اند انجام شده است.
وی یادآوری کرد: ۸۴۲ فقره تسهیالت در استان در 
قالب طرح رونق و فرایند مستقیم با رقم یک هزارو 

۶۴۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.
رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت اســتان 
زنجان گفت: در طرح رونق که مهم است رتبه سوم 

کشوری را داریم.
فغفوری تاکید کرد: برای طرح رونق تولید در کل 
کشور ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته 
بود که از این رقم یک هــزار و ۱۲۴ میلیارد تومان 
معادل ۹ درصد از اعتبارات کل کشــور مربوط به 

استان زنجان بود.
وی خاطرنشان کرد: جذب این میزان اعتبار نسبت 
به سهم یک و سه دهم درصدی جمعیت و وسعت 

استان در کشور، بی سابقه است.
۱۱۰۰ میلیارد تومان نیاز اعتباری طرح های بزرگ 

کشاورزی استان زنجان
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
در بندالف تبصره ۱۸ قانون بودجه حدود ۲۹ میلیارد 

تومان پرداخت شده و هم اکنون ۳۴ طرح نیز آماده 
دریافت تسهیالت است.

تاراسی اظهار داشت: در بانک توسعه تعاون استان 
۳۴ طرح، کشــاورزی ۵۴ طرح و پست بانک ۲۳ 

طرح در انتظار دریافت تسهیالت است.
وی افــزود: ســرمایه در گردش تســهیالت ملی 
کشت بهاره، تولید بذر، رونق تولید، خط اعتباری 
مکانیزاسیون سهم زنجان ۵۳ میلیارد تومان بود که 
۷۳ میلیارد تومان معرفی شده و در این باره رتبه برتر 

کشوری را داریم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
طرح فراز امسال از طرح های جهش تولید است که 
باغات انگور به موفقیت های خوبی در پایان پروژه 
خواهیم رســید و بخش زیادی از توسعه صادرات 

کشمش محقق می شود.
تاراسی افزود: ۳۰۱ میلیارد تومان برای این طرح ها 

تسهیالت پرداخت شده است.
وی ادامه داد: برای طرح های بزرگ کشاورزی بیش 
از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت مورد نیاز 

است.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
گفت: این تســهیالت برای زنجیره تولید گوشت، 
کشــت و صنعت خرمدره، گلخانه مدرن گل رز 
شاخه بریده، آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون و سه 

طرح جهش تولید است.

تالش مسووالن زنجانی 
برای حمایت از تولید و تثبیت اشتغال

اجرای طرح های 
محله محور برای مقابله با 

کرونا در ابهر

 رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر 
از اجرای طرح های محله محور برای مقابله 

با کرونا در این شهرستان خبر داد.
کوروش شــعبانی در نشست ســتاد کرونا 
ابهر، با اعالم ورود شهرستان به مرحله قرمز 
کرونا، گفت: شــوربختانه در دو هفته اخیر 
۱۳۴ نفر در شهرستان ابهر به علت بیماری 
کرونا در بیمارستان بستری شده اند؛ همچنین 
۵ نفر فوت کرده اند، حال آن که از اول آغاز 
اپیدمی کرونا، تاکنون تعداد افراد بستری در 

مجموع به ۳۳۰ نفر رسیده است.
وی افزود: تمامی تاالرها و اماکن عمومی که 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکرده اند، 
پلمب و فعالیت قلیان سراها نیز ممنوع است.
این مســوول تاکید کرد: به دستور مستقیم 
دادســتان با هر صنفی که سالمتی عمومی 
و مــردم را تهدید کند و به خطر بیاندازد به 

شدت برخورد خواهد شد.
شــعبانی با تاکید بر این که آموزش صحیح 
و برخورد قاطع الزمه کنترل و پیشــگیری 
از کروناویروس اســت، ادامه داد: شــبکه 
بهداشت و درمان ابهر با استفاده از ظرفیت 
پیام گزاران ســالمت برنامه های محله محور 
را در دســتور کار قــرار دارد و در بانک ها، 
ادارات، واحدهــای تولیــدی، نانوایی هــا، 
فروشــگاه ها و دیگر اماکن همیار سالمت 

تعیین خواهد شد.
فرماندار شهرستان ابهر نیز در این نشست، 
گفت: بــرای جلوگیری از ایجاد مشــکل 
برای خانواده های صاحب عزا و عروســی، 
فعال تبلیغ در فضای مجازی ممنوع اســت 
و حتی افرادی که با شرکت در تجمع هایی 
مانند عروسی و عزا به کرونا دچار شده اند، 
می توانند علیه صاحبــان این مجالس اعالم 
شــکایت کننــد و بالفور به شــکایت آنان 

رسیدگی خواهد شد.
وجیه اله نوروزی ادامــه داد: ورود به اماکن 
عمومی بدون استفاده از ماسک ممنوع است.

خبـرخبــر

حل مشکل ایران ترانسفو
از مصوبات سفر رییس 
قوه قضاییه به زنجان بود

 رییس کل دادگستری استان زنجان 
گفــت: بررســی، پیگیری و حل مشــکل 
شــرکت ایران ترانســفو از مصوبات سفر 
رییس قوه قضاییه به زنجان و دستور ایشان 
به دستگاه قضایی استان بود و خوشبختانه 
امروز مشکل این شرکت برطرف شده است 

و به فعالیت عادی خود ادامه می دهد.
حجت االســالم اســماعیل صادقی نیارکی 
روز شــنبه در دیــدار مدیرعامل و اعضای 
ترانسفو ضمن  ایران  هیات مدیره شــرکت 
ابراز خرســندی از حل مشکل این شرکت، 
اظهار داشت: در دوره تحول قوه قضاییه و 
در راســتای حمایت از تولید و رفع موانع 
تولید، اقدامات بســیار اثرگذاری در سطح 
کشور و استان زنجان صورت گرفته که یکی 
از این حمایت ها ورود و پیگیری شــخص 
رییس قوه قضاییه به مشــکل ســهامداری 

ایران ترانسفو بود.
وی اظهار داشــت: ترانسفوی زنجان، یکی 
از شرکت های بزرگ تولید انواع ترانس در 
کشور بوده و نقش مهمی در تولید و اشتغال 

دارد.
حجت االســالم صادقی نیارکی خاطرنشان 
کرد: پیگیری و رفع مشکل شرکتی با داشتن 
این سابقه فعالیت و نقش اثرگذار در تولید 
و اشتغال، یک وظیفه برای دستگاه قضایی 

بود.
وی افزود: امروز مســؤوالن شرکت با رفع 
دغدغه و نگرانی های آن زمان شــرکت به 
فکر توســعه خط تولیــد و افزایش تولید 

هستند که این امر بسیار ارزشمند است.
رییس کل دادگســتری استان زنجان گفت: 
پیگیری و به ثمر نشســتن مصوبات ســفر 
رییس قوه قضاییه از سیاست ها و برنامه های 

جدی دستگاه قضایی استان است.
وی تصریح کرد: دســتگاه قضایی استان در 
صورت نیاز بــه حمایت قضایی از تولید و 

اشتغال با قاطعیت ورود پیدا می کند.
مدیرعامل شــرکت ایران ترانســفو نیز از 
ورود قاطع و ارزشــمند رییس قوه قضاییه 
و پیگیری های دادگســتری استان برای حل 
مشکل این شــرکت، قدردانی کرد و گفت: 
امروز شرکت با حل مشکل در مسیر افزایش 
خط تولید قرار گرفته که حمایت های جدی 
قوه قضاییــه امید، انگیزه و تالش مضاعف 
را در میان اعضــای هیات مدیره و کارگران 

ایجاد کرده است.

فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: با توجه به 
ضرورت تسهیل و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تسریع 
در الکترونیکی سازی بخشــی از خدمات سازمان 
امور مالیاتی، اجرای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق 
مالیاتی در زنجان آغاز شــد و هم اکنون بیش از ۳۰ 
خدمــت مالیاتی به صورت الکترونیکی به مودیان 

ارائه می شود.
میرحیدر رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
ایــن طرح ابتــدا به صورت آزمایشــی در برخی 
استان های کشــور از جمله قم، سمنان، لرستان و 
غرب استان تهران به اجرا می شد که در گام نهایی 
مقرر شد از ۲۵ خردادماه سال کنونی در تمام ادارات 

کل امور مالیاتی کشور اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح ابالغ الکترونیک اوراق 
مالیاتی از تازه ترین اقدامات ســازمان امور مالیاتی 
کشور است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و 
پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان در مکانیزاسیون 

فرآیندها اجرا می شود.
رضــوی افزود: بــا راه اندازی این طــرح، مودیان 
مالیاتی می توانند با تایید و ارسال فرم الکترونیکی 
»درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی ابالغ 
و مدیریت درخواست ها« که از کانال های مختلف 
الکترونیکی سازمان در دسترس قرار گرفته از این 

خدمت نوین، بهره مند شوند.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان در باره کانال های 
الکترونیکی دســتیابی به فرم درخواست استفاده 
از خدمات الکترونیکی ابالغ، گفت: آن دســته از 

مودیانی که فاقد ثبت نام قبلی در نظام مالیاتی هستند 
در هنــگام ثبت نام باید همزمان فرم درخواســت 
اســتفاده از خدمات ابالغ الکترونیکی و مدیریت 

درخواست ها را نیز تایید و ارسال کنند.
وی افزود: آن دســته از مودیانــی که از قبل دارای 
ثبت نام تکمیل شده تا مرحله ۴۴ هستند می توانند با 
ورود مستقیم به بخش ابالغ الکترونیک در سامانه 
ثبت نام سازمان امور مالیاتی، اقدام به تایید و ارسال 
فرم درخواست کنند. رضوی تصریح کرد: لینک فرم 
مربوطه در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد، 
ارزش افزوده، ارسال فهرست معامالت سه ماهه و 
لیست های حقوق ماهانه در اختیار مودی، قرار داده 

می شود.
این مسؤول با بیان اینکه تایید فرم درخواست باید 

توســط مودی صورت گیرد، اظهار داشت: برای 
اشخاص حقیقی دارای پرونده های متعدد مالیاتی، 
ارائه درخواست فقط برای یکی از پرونده ها کافی 
بوده و پس از تســلیم اولین درخواســت، مودی 
می توانــد تمام اوراق مالیاتی تشــخیص و قطعی 
مربوط به تمام پرونده های شــغلی خود را در یک 

حساب کاربری واحد دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: در باره پرونده های مشارکتی 
نیز شریک اصلی باید فرم درخواست بهره مندی از 
خدمات ابالغ الکترونیکی را تکمیل و ارسال کند 
همچنین درخواست اشــخاص حقوقی نیز باید 
توسط مدیر شرکت یا یکی از صاحبان امضای مجاز 

شرکت، تسلیم شود.
فرنشین امور مالیاتی استان زنجان گفت: ابالغ اوراق 

مالیاتی پیش از این به صورت فیزیکی و با مراجعه به 
محل کسب و یا اقامتگاه قانونی مودیان انجام می شد 
که گاهی به دلیل نبود مودی در محل، مشــکالتی 
برای مودیان و اداره کل به وجود آمده و سبب آمد 
و شدهای غیرضروری به ادارات امور مالیاتی می شد 
که با راه انــدازی طرح ابالغ الکترونیکی، عالوه بر 
تسهیل و تسریع در امور، نیازی به مراجعه حضوری 

مودیان به ادارات امور مالیاتی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
صاحبان مشــاغل تا پایان مردادماه برای تســلیم 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۸ فرصت دارند، 
اظهار داشت: این دسته از مودیان طبق قانون باید تا 
۳۱ خردادماه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود 
اقدام می کردند که امسال با توجه به شرایط خاص 

ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیر این معضل بر 
کســب و کار و مشاغل و بر پایه مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی 
خود را به صورت الکترونیکی ارسال و مالیات خود 

را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

فرنشین امور مالیاتی استان:

اوراق مالیاتی مودیان زنجانی به صورت الکترونیکی ابالغ می شود
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مصطفی اقلیما -استاد دانشگاه، مددکار اجتماعی و رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی- قتل های اخیر را بررسی کرد

زیِر پوست قتل های ناموسی 
 حجم خشونت تلنبار شده در پشت پرده 
قتل رومینا، ریحانه و فاطمه با واکنش های زیادی 
در جامعه مواجه شد. قتل هایی که جزو آمار سیاه 

محسوب می شوند.
به گزارش فرارو، درباره میزان قتل های ناموســی 
در ایــران آمار دقیقی وجود ندارد. اما طبق برخی 
گزارش ها در ســال ۹۸ حدود ۲۰ درصد از کل 
قتل ها و ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی به دلیل 
مسایل جنسی و ناموسی بوده است. همچنین بر 
پایه گزارش پلیس ایران نیز در سال ۱۳۸۸ و تنها 
در شهر اهواز، ۱۵ زن قربانی قتل ناموسی شدند 
که معادل ۲۴.۵ درصد از کل قتل های ســال ۸۸ 
شــهر اهواز است که البته این آمار نسبت به سال 
۸۴ که میزان قتل های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد 

بوده، کاهش داشته است.
اما در  ماه گذشــته چند قتل ناموســی به فاصله 
زمانی کم پشــت ســر هم رخ داد که حکایتی از 
انباشتگی مسایل اجتماعی دارد که جامعه درگیر 
آن اســت. آن هم در شرایطی که ریسمان اقتصاد 
و معیشــت هر چه بیشــتر گلوی جامعه را فشار 
می دهد. از این رو با مصطفی اقلیما استاد دانشگاه، 
مددکار اجتماعی و رییس انجمن علمی مددکاری 

اجتماعی گفتگویی کردیم.
* با قتل های ناموســی چه باید کرد؟ چرا این 

قتل ها رخ می دهند؟
زمانــی این قتل ها کمتر به چشــم می آمد، چون 
اجازه انتشار نمی یافتند، اما االن در فضای مجازی 
منتشر می شوند و همه باخبر می شوند. اما همیشه 
بوده است. قتل های ناموسی یک مسئله اجتماعی 
اســت و مســئله اجتماعی در کوتاه مدت ایجاد 
نمی شود. این مسایل در طول ۴۰-۵۰ سال گذشته 
انباشته شــده است تا به اینجا رســیده است. از 
سویی هم آدم کشی یا دگرآزاری صد علت دارد. 
برای مثال ســیگار کشــیدن یکی از علل سرطان 
اســت و باید همه علت ها کنار هم جمع شوند تا 
یک فرد سرطان بگیرد و تنها با سیگار کشیدن فرد 

سرطان نمی گیرد.
 حاال چرا به این حالت می رسیم. ببینید انسان به 
هنگام تولد مجرم زاده نمی شود نه قاتل است و نه 
روسپی است. وضعیت اجتماعی، شرایط خانواده، 
سیاست های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کنار 
هم جمع می شــوند تا یک فرد به سمت آسیب 
برود. در کشور های دیگر وقتی قاتلی محاکمه شود 
سیستم اجتماعی آن جامعه محاکمه می شود این که 
چقدر جامعه در قاتل شدن او سهم داشته؛ چقدر 
پدر و مادر او مشکل داشتند، سیستم آموزشی و 
معلمان او چه کردند و در کل چه فرایندی باعث 
شــده تا این فرد به اینجا برســد و در آخر خود 
فرد قرار دارد. امروز اگر فردی کســی را می کشد 

این آدم از گذشته 
و  دارد  مشــکل 
مشکل برای همین 
امروز نیســت. ما 
جا  شــاهد  امروز 
و  ارزش  به جایی 
ضد ارزش هستیم. 
که  ارزش هایــی 
مطرح  گذشته  در 
بودند امروز به ضد 
شدند  بدل  ارزش 
در  بالعکــس.  و 
کسی  اگر  گذشته 
می کشــید  مــواد 
بود.  ضــدارزش 
اســتفاده  االن  اما 
از مــواد مخــدر 
بــه  مشــروب  و 
فرهنــگ تبدیــل 
شده و در مهمانی 
وجود  عروسی  و 
فردی  اگر  و  دارد 
نخورد بــه او امل 

می گویند.
با  شما  نظر  از   *
توجه به وضعیت 
چــه  امــروز 

شرایطی به این امر منجر شده است؟
وقتــی در تلویزیون خبر اعــدام قاتالن را اعالم 
می کردیم و نشــان می دادیم که او در لحظه آخر 
می گفت پشیمان نیســت بچه هایی که مخاطب 
این تصاویر بودند ذوق کردند که تا اخرین لحظه 
پشیمان نشــد. این مسایل در جامعه ما از گذشته 

وجود داشته است. حاال به اینجا رسیده است.
این که فردی دســت به قتل کسی می زند آن هم 
همســر یا دختــر یا خواهرش بایــد دید در چه 
وضعیتــی قرار دارد. ببینید چقدر فشــار روی او 
وارد شــده اســت تا به اینجا رسیده است. ما در 
جامعه ای قرار داریم که فشــار زیاد است؛ امنیت 
روحــی، اقتصادی، مالی روانــی نداریم و همین 
موجب می شــود تا فرد به اینجا برسد. فردی که 
زن و دختر خودش را می کشــد از لحاظ روحی 
به کجا رســیده که این کار را کرده است. این فرد 
بیمار است؛ بنابراین نباید او را زندان برد باید در 

بیمارستان روانی بستری و علت ها بررسی شود.
اگر کسی دو سال است معتاد است من می گویم 
۲۲ سال اســت معتاد اســت، چون بیست سال 
شــرایط برای او جور شده است؛ بنابراین جامعه 
این فرد را ســاخته تا به اینجا رسیده است. وقتی 

فرد تحت فشــار اســت و با مشکالت متعددی 
مواجه است مغز طاقت نمی آورد به صورت درد 
جســمی بروز پیدا می کند یا با داد و فریاد ســر 
دیگری این فشار تخلیه می شود. فردی که کسی 
را می کشد به حالت انفجار رسیده است. ما نباید 
او را اعــدام کنیم باید او را بررســی کرد علل را 
شناسایی و رفع کرد. ما صد نفر را اعدام می کنیم 
جامعه ۱۰۰ قاتل می ســازد. زیرساخت ها را باید 

درست کرد.
* می شــود این زیرساخت ها را با مثال روشن 

کنید؟
ببینید هیچ برادری نمی خواهد خواهرش را بکشد، 
پس باید آن شرایطی که به اینجا ختم می شود را 
بررسی و علل را شناسایی کرد. فرهنگی که به مرد 
حق هر کاری را می دهد، اما همان کار را برای زن 
نمی پسندد. مثال به برادری که خواهرش را آتش 
زده یاد دادند اگر با دختری دوســت شود ایرادی 
ندارد؛ تازه پدر و مادر خوشــحال می شوند، ولی 
اگر خواهرش با پسری دوست شود حق ندارد و 
باید بمیرد. این را جامعه به این پسر آموخته است. 
تبعیض جنیســیتی که در جامعه در جریان است. 
این که اگر به حریم خصوصی یک زن تجاوز شود 

از نگاه دیگران او مقصر است که بد لباس پوشیده، 
بد راه رفته اســت و مرد را تحریک کرده است. 
چرا نباید مرد را بازخواست کرد. چون قانونگذار 
و مجری قانون مرد هســتند و مردساالری حاکم 

است و قانون درست اجرا نمی شود.
مسایلی، چون قتل های ناموسی کوتاه مدت پیدا 
نشدند. همچنین وقتی مسایل این قتل ها را بررسی 
می کنید می بینید مسایل ناموسی گوشه ای از مسایل 
آنهاست. گاهی مرد با همسرش هزار و یک مسئله 
داشــته، ولی برای تبرئه خودش می گوید مسئله 
ناموســی بوده اســت. در طول زمان مسائل حل 
نشــده بین این افراد آنقدر انباشــته می شود تا به 
مرز انفجار برسد. چون با زن مشکل داشته، مهریه 
نمی توانسته بده و خیلی مسایل دیگر به قتل دست 
زده اســت. این در حالی اســت که اسالم برای 
اینگونه مسایل حساس، خیلی سخت گرفته است. 
می گوید باید چهار شاهد وجود داشته باشد، چون 
ثابت کردنش سخت اســت دادگاه زن را به این 
جرم محکوم نمی کند. عــالوه بر این، زنان کمتر 
در پی اینگونه خالف ها هستند. اما مردان خیانت 
می کنند و زنان گاهی ناگزیر از زندگی هستند به 
دلیل آن که از فردای پس از طالق و مشــکالت 

می ترســند.  آن 
ما  جامعه  چــون 
بــرای زنــان تنها 
امن نیســت. باید 
داشــت  توجــه 
قابــل  آســیب ها 
یکدیگر  به  تبدیل 
که  زنی  هســتند. 
طــالق  از  پــس 
خود  خانــواده  از 
سرکوفت می شنود 
و به بیرون از خانه 
می رود امکان دارد 
آسیب ها  بیشترین 
را ببینــد ممکــن 
رفع  برای  اســت 
مشــکل اقتصادی 
و  روسپیگیری  به 
دیگر  آسیب  هزار 

روی آورد.
علت های  چه   *
دیگــری در این 
نظرتان  بــه  باره 

می توان نام برد؟
اما یکــی دیگر از 
افزایش  علت های 
نبودِ  قتل هــا،  این 
پاسخگویی و شایسته ساالری است. در جامعه ما 
کسی به کسی پاسخگو نیست. بهزستی فقط اعالم 
می کند خانه امن دارد. خانه امنی که یک مددکار 
در آن نیست و روان شناس در آنجا نشسته است 
روان شناس که نمی تواند کار مددکار را کند. فردی 
که به خانه امن مراجعه می کند مســئله دارد بیمار 
نیست. بهزیستی داریم، ولی چیزی به نام بهزیستی 
در آن نیست. باید متخصص مسایل و آسیب های 
اجتماعی و نه پزشــک عمومی در آنجا باشد. اما 
ما فقط اسم را یدک می کشیم. کال در در مملکت 
ما پزشــک ها همه کاره اند. می خواهیم مســایل 
اجتماعی را با پزشــکان حل کنیم حل نمی شود. 
نیرو ها و مدیران باید متخصص این حوزه باشند. 
رییس بهزیســتی باید از کارکشته های این حوزه 

باشد.
* برای حل این مسئله چه باید کرد؟

 علت های این مســئله سال ها عمر دارند و برای 
رفع این وضعیت بایــد روی آن کار کنیم. برای 
بهبود وضعیت باید شایسته ساالری و پاسخگویی 
حاکم شود. هر کسی را سر جای خودش نشاند. 
وقتی فرد شایسته ای حاکم باشد حرف خودش را 
می زند، ولی فرد غیرشایسته فقط چشم می گوید. 

زیرساخت ها را باید درست کرد. باید به تقویت 
سازمان های کمک کننده که مهمترین آن بهزیستی 
است بپردازیم. اگر مثل کشور های دیگر نهادی به 
نام بهزیستی داریم این نهاد باید آسیب های دیگر 
ســازمان ها را حل و رفع کند. اگر این سازمان ها 
کار خود را درست انجام ندهند نتیجه این وضع 
می شود. خود سازمان بهزیستی مشکل دارد و باید 
به آن رســیدگی شود. کل سیستم آن باید عوض 

شود.
وقتی مددکار در خانه امن باشــد وقتی برای مثال 
خانمی بیاید مسئله اش را بگوید، چون متخصص 
اســت نمی گوید به ما چه مربوط، برای حل این 
مســئله کمک می کند. شــاید زودتر حل شد نه 
این که مسایل تلمبار شــود تا این زن بمیرد. اگر 
خانمی برای رفع مشــکل خــود رجوع می کند 
باید مددکار و وکیل او را ببینند راهنمایی کنند با 
خانواده او و همسرش در ارتباط باشند. ولی االن 
مسووالن بهزیســتی این کاره نیستند. روانشناس 
کار مددکار را می کند. وقتی غیرمتخصص مسوول 
مســایل اجتماعی می شــود ظرف چهل سال به 
اینجا می رسیم. چون در هیچ کاری متخصص آن 
حوزه مشــغول نیست. وقتی فقر هست وضعیت 
اتقصادی بد اســت، کار دســت غیرمتخصصین 
اســت فشــار ها افزایش پیدا می کننــد و چنین 

وضعیتی ایجاد می شود.
بهزیســتی اورژانس ۱۲۳ را درســت کــرده، اما 
وضعیت آن ها به ویژه در شهرستان فاجعه است. 
نیرو های آن شرکتی هستند و گاهی همه فامیل و 
با مدرک های متفاوت و نامتناسب استخدام شدند. 
ما مدت ها طول کشید تا این اورژانس را درست 
کردیم نه پول داشتیم و نه بودجه. اما االن وضعیت 
خوبی ندارند. هیچ حق قانونی برای مددکاری که 
می خواهــد مثال به خانه ای برود تعریف نشــده 
اســت. می توانند از او به عنوان مزاحم شکایت 
کنند. یا در مورد کودک آزاری اگر بهزیستی بچه 
را از خانــواده بگیرد کجــا می خواهد ببرد وقتی 
نمی تواند بچه های خودش را هم اداره کند. مربی 
آنجا بیشــتر از همه بچه را می زنــد. چرا، چون 
حقوقش پایین اســت. با حقوق پایین ۷۰۰ هزار 
تومان و مشکالت زندگی نمی تواند کارش را به 
خوبی انجام دهد. در نتیجه این بچه اگر بهزیستی 

برود بدتر است.
در مجموع  بایدزیرساخت ها را درست کرد و این 
کار زمان بر است. شایسته ساالری و پاسخگویی 
باید حاکم شــود و تا زمانی که مسووالن درست 
نشوند مســایل حل نمی شــود. در آخر نیز باید 
بهزیســتی به دســت متخصصین ســپرده و به 
مددکاران اجتماعی در حل مسایل اجتماعی بیشتر 

توجه شود.

 مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
در نشست با کانون بازنشستگان سیر و حرکت 
راه آهن گفت:  ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش 
حق عائله مندی و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان 

کشوری اختصاص یافته است.
به گزارش صندوق بازنشســتگی کشوری، اکبر 
افتخاری در این نشســت افزود: به دنبال ارتقای 
سطح کیفیت زندگی بازنشستگان عزیز هستیم و 
با وجود اینکه مهم ترین بُعد آن، بعد اقتصادی و 
افزایش حقوق هاست، اما باید در جهت تقویت 
دیگر ابعاد کیفیت زندگــی از جمله حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی و سالمت نیز برنامه ریزی و 

تالش کرد.
وی ادامه داد: تالش ما در کمیته تخصصی که به 
منظور همسان سازی حقوق هر دو هفته یک بار 
و با حضور تعدادی از بازنشســتگان و همچنین 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران صندوق 
بازنشســتگی برگزار می شود، ایجاد تناسب بین 

حقوق شاغالن و بازنشستگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشوری اظهار 
داشــت: هدف ما حرکت در قالــب یک برنامه 
مشخص و منســجم و گام به گام است تا پس 
از طی شــدن هر مرحله بــه نتیجه ای اثربخش 
برسیم. در این زمینه صندوق دو راهبرد، افزایش 
مستقیم قدرت خرید )افزایش حقوق( و افزایش 
غیرمستقیم به معنی تقویت قدرت خرید، را در 
دســتور کار دارد و هــر دو را در کنار هم پیش 

می برد.
وی بــا بیان اینکه ارائه خدمــات تخفیف دار و 
قســطی کردن کاال و خدمات بــه معنای هزینه 
کمتر برای خرید است، گفت: عالوه بر اصالح و 
ساماندهی شرکت های تابعه، حذف شرکت های 
کاغذی و زیان ده و افزایش ســودآوری شرکتها، 
باید خدمــات و کاالی تولیدی شــرکت های 
موجود را در سبد زندگی بازنشستگان بیاوریم که 

این برنامه گام به گام در حال اجرا است.

افتخــاری در باره دریافت اعتبــار و تأمین منابع 
بــرای بهبود خدمات صندوق بازنشســتگی نیز 
گفت: امسال عالوه بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
همسان سازی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش 
۵۰ درصدی حق عائله منــدی و اوالد و ۱۳۰۰ 
میلیــارد تومان نیز برای بیمــه تکمیلی درمان از 
دولت و سازمان برنامه اعتبار دریافت کردیم که 
همه این ها یک وظیفه بوده و منتی هم بر گردن 

کسی نیست.
وی سهام داری و سرمایه گذاری بازنشستگان در 
بورس را یک روش برای حفظ سرمایه و تقویت 
آن برشمرد و گفت: در گذشته ۳۵۰۰ سهم بیمه 
ملت بــرای ۱۳۰ هزار نفر بازنشســته به قیمت 
۲۰۷ تومان خریداری شــد که اکنون این ســهم 
ارزشــی بیش از ۲۷۰۰ تومان دارد و این سرمایه 
را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. همین 
شــرایط درباره طرح های ارائه تسهیالت خرید 
برای سهام ETF صندوق مالی یکم و صندوق 
مدیریت »ثروت« صندوق بازنشستگی نیز قابل 

اجرا است.
فرنشین فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 
کشــوری نیز با تأکید بر اینکه جلسات متعددی 
با کانون های بازنشستگی یا بازنشستگان مراجعه 
کننده تاکنون برگزار شده است، گفت: در صندوق 
به روی همه کانون ها و بازنشستگان باز است و 
ما پذیرای دغدغه ها و نظرات و پیشنهادات شما 

عزیزان هستیم و این یک وظیفه است.
محمود مرتضایی فرد تصریح کرد: خدمات حوزه 
فرهنگی و رفاهی و امضای تفاهم نامه با تعدادی 
از نهادها و ارگان ها برای ارائه خدمات و کاال و 
تامین بخشی از نیازهای عزیزان بازنشسته و توجه 
به منزلت و جایگاه بازنشستگان از اولویت های 
صندوق بازنشســتگی است که بر پایه برنامه در 

حال عملیاتی شدن است.
وی پرداخت وام ازدواج فرزندان بر پایه اولویت ها، 
افزایش ســقف وام ضروری، تعریف سبد کاالی 

مناسب، اصالح و بهبود فرآیندهای بیمه تکمیلی، 
فعال شدن تورهای یک روزه به خصوص با ماهیت 
سالمت و آب درمانی، توجه به بیماری های خاص 
و بازنشستگان نیازمند، کمک به بیماران کرونایی که 
به مرکز تماس صندوق اعالم وضعیت کرده بودند، 
برگزاری نشست های متعدد با کانون ها و ایجاد 
بســتر ارتباطی در این زمینه را از جمله اقدامات 
حوزه فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی 

کشوری برشمرد.
در این نشست، اعضای کانون بازنشستگان سیر 
و حرکت راه آهن جمهوری اســالمی ایران نیز 
به بیان انتظارات و دغدغه های بازنشستگان این 
نهاد و جامعه بازنشستگی پرداختند که از جمله 
آن می تــوان به لزوم چاره جویــی برای قانونی 
شدن فعالیت کانون های بازنشستگی و برگزاری 
انتخابات آن هــا، بهبود خدمات شــرکت بیمه 
تکمیلی درمــان به ویژه پرداخت به موقع هزینه 
ها و کاهش فرآیندهای پیگیری، اشتغال فرزندان 
بازنشسته، فروش ســهام شرکت های وابسته به 
صندوق بازنشســتگی به بازنشستگان، پیگیری 
ضمانت بازنشستگان برای دریافت وام از بانک 
ها، تورهای مسافرتی، افزایش سن بازنشستگی، 
توزیع سبد کاال، ضرورت توجه به بازنشستگان 
راه آهن، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات 
کشوری و الزام دستگاه ها به ارائه خدمات نقدی 

و غیرنقدی به بازنشستگان اشاره کرد.

 یک جمعیت شناس با بیان اینکه جمعیت 
در معــرض ازدواج در حال کاهش اســت و به 
همین دلیل تعــداد ازدواج ها نیز کاهش می یابد، 
گفت: این درحالیست که تعداد وام های دریافتی بر 
خالف تعداد ازدواج ها مرتب افزایش یافته است.

شــهال کاظمی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه تعداد ازدواج ها طی سال های ۹۶ تا ۹۸ تقریبا 
۵۰ هزار مورد کاهش یافته است، گفت: در سال 
۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج، در ســال ۹۷ حدود ۵۵۰ 
هزار ازدواج و در ســال ۹۸ هم حدود ۵۶۰ هزار 

ازدواج اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان ازدواج متاثر از 
ساختار سنی جمعیت است، اظهار کرد: از آنجایی 
که جمعیت در معــرض ازدواج در حال کاهش 
اســت، تعداد ازدواج ها نیز کاهــش می یابد این 
درحالیست که تعداد وام های دریافتی بر خالف 

تعداد ازدواج ها مرتب افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال در ۹۶ تقریبا 
۴۸۰ هزار نفر از مــردان و ۴۰۵ هزار نفر از زنان 
وام گرفته اند؛ یعنی ۷۸ درصــد از افرادی که در 
این سال ازدواج کرده اند وام دریافت کرده اند، البته 
ممکن است برخی از این افراد در سال های قبل 
ازدواج کرده باشــند، اما چون در این سال برای 
دریافت وام اقدام کرده اند جزو آمارهای سال ۹۶ 

محاسبه شده باشند.
تعداد وام گیرندگان از تعداد ازدواج کنندگان در 

سال ۹۷ بیشتر بود 
کاظمی پور با بیان اینکه در سال ۹۷ که ۵۵۰ هزار 
ازدواج داشــتیم از مردان ۵۹۵ هزار نفر و از زنان 
۵۸۱ هزار نفــر وام گرفته اند، تصریح کرد: یعنی 
حدود ۱۰۸ در صد از مردان و ۱۰۶ درصد از زنان 
وام گرفته اند که این تعداد از تعداد ازدواج ها بیشتر 
است. این امکان وجود دارد که آنها باز هم از افراد 
ازدواج کرده سال های قبل باشند یا اینکه برخی از 

افراد بیشتر از یک بار وام گرفته باشند.
تغییر ساختار سنی جمعیت، دلیل کاهش ازدواج 

دختران زیر ۲۰ سال در سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد وام ها برای 

مردان ۱۰۱ درصد و برای زنان ۹۹ درصد و تعداد 
وام ها به ازدواج ها نزدیک شده است، اظهار کرد: 
در سنین زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ دختران ۴۱ هزار 
ازدواج داشته اند که در سال ۹۸ به ۱۵ هزار مورد 
رسیده است. این رقم برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال 
هم ۲۳۴ هزار بوده که در سال ۹۸ به ۷۹ هزار مورد 
رسیده است که مقدار زیادی از کاهش آن ناشی از 

تغییر ساختار سنی جمعیت است.
افزایش محسوس تعداد وام گیرندگان ازدواج 

این جمعیت شناس با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان 
دختران زیر ۱۵ ســال وام گیرنــده صفر درصد 
اســت، تاکید کرد: اما بین دختران ۱۵ تا ۱۹ سال 
۲۱۵۴نفر وام گرفته اند، همچنین در ســال ۹۸ از 
۱۵هزار دختر زیر ۱۵ ســال ازدواج کرده حدود 
۴۵۰۰ وام گیرنده وجــود دارد که به ۲۸ درصد 
می رسد. همچنین بین ۱۵ تا ۱۹ ساله ها که حدود 
۸۰ هزار ازدواج داشتند ۷۴ هزار نفر وام گرفتند. 
یعنی تعداد وام گیرندگان تعداد محسوسی افزایش 
یافته است. کاظمی پور ادامه داد: با توجه به اینکه 
مبلغ وام زیاد شده است و گرفتن وام نیز مدارک و 
دوندگی هایی دارد افراد پیش از این کمتر سراغ آن 
می رفتند اما با توجه به بحث تورم و نیازهای افراد 
و افزایش مبلغ وام افراد ترغیب شــده اند تا آن را 
دریافت کنند. در سال ۹۸ در تمام گروه های سنی، 
دریافت کننده وام ازدواج چند برابر شده اند برای 
مثال در گروه سنی زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله االن به ۱۱۴ 

درصد رسیده است. 
تمام زوجینی که پارســال ازدواج کردند، وام 

گرفته اند 
وی ادامه داد: درواقع آمارها نشان می دهند درصد 
زنان و مردان وام گیرنده در مجموع در ســال ۹۸ 
حدود ۱۰۱ درصد بوده اســت؛ یعنی همه افراد 
ازدواج کرده وام گرفته اند. همچنین اگر افرادی به 
دلیل تمکن مالی وام نگرفته باشند این تعداد یا با 
آمار افراد ازدواج کرده سال های قبل، یا افرادی که 

بیش از یک بار وام گرفته اند جبران شده است.
۵۰۰۰ مرد باالی ۵۰ ســال در سال گذشته وام 

ازدواج گرفته اند 

این عضو هئیت علمی دانشگاه با بیان اینکه تعداد 
وام گیرندگان مرد ۵۰ ســال به باال در ســال ۹۸ 
حــدود  ۵۰۰۰ نفر اســت و در بین زنان حدود 
۲۰۰۰ نفر وام گرفته اند، گفت: همچنین زنان زیر 
۱۵ ســال وام گیرنده در سال ۹۷ ،  ۳۲۴۶ نفر و 
در سال ۹۸، ۲۲۵۸ نفر بوده است که این تعداد در 

سال ۹۶ فقط ۴۸۱ نفر بوده اند.
کاظمی پور افــزود: احتماال رقــم ۳۰۰۰ نفری 
دریافت کنندگان وام در ســال ۹۷ تعداد افرادی 
است که به دنبال افزایش مبلغ از سال های گذشته 
اقــدام کرده اند، اما نمی توان ایــن افزایش را به 

افزایش ازدواج ها نسبت داد.
این استاد دانشگاه در باره تعیین شرط سنی برای 
دریافت کنندگان وام ازدواج برای کاهش ســوء 
استفاده های احتمالی از آن درسنین زیر ۱۵ سال 
و باالی ۵۰سال نیز گفت: وقتی باالی ۵۰ سال وام 
گرفته اند حتی اگر شرط سنی وجود داشته باشد 
افراد سودجو راه های گریز را پیدا می کنند بنابراین 

این قضیه نیاز به فیلترینگ دقیقی دارد. 
کاظمی پور ادامه داد: هم اکنون فقط بانک تصمیم 
گیری می کند، اما باید هیئت دقیقی روی تصمیم 
گیری نظارت داشته باشند تا وقتی تشخیص داده 
شــد این افراد ازدواج کرده اند و اولین بار است 
وام را دریافت می کننــد آن را پرداخت کنند، اما 
بانک ها نباید به عنوان تصمیم گیر در این باره ذی 

صالح باشند.

    خبر ویژه    خبر ویژه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

اختصاص ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش عائله مندی 
و بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

تعداد وام گیرندگان از تعداد ازدواج کنندگان در سال ۹۷ بیشتر بود 

وقتی تعداد وام  گیرندگان از تعداد ازدواج ها پیشی می گیرد!
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 رییس اورژانس کشــور در باره 
روزهای ابتالی خود به کرونا و شــرایط 
کنونی شــیوع این ویروس در کشــور 

توضیحاتی ارائه کرد.
پیرحســین کولیوند  فارس،  به گزارش 
رییس اورژانس کشــور، درباره روزهای 
نخســتین شــیوع ویروس کرونا گفت: 
زمانی که دانشجویان ایرانی برای قرنطینه 
از ووهان چین به ایران منتقل شدند، هتلی 
اجــاره کردیم که مدیر و عوامل از ترس 
ابتال هتل را ترک کردند اما تکنسین های 
اورژانس در صــف اول مقابله با کرونا 

حضور داشتند.
وی ادامــه داد: تکنســین های اورژانس 
خط شکن بودند اما گمنام و کسی از آن ها 
یاد نکرد. کمتر کسی از فعالیت و زحماِت 
پرسنل آزمایشــگاه و سی تی اسکن اسم 
نبرد. در تمام مدتی که دانشــجویان در 
هتــل بودند، هتــل داری و صفر تا صد 
انجام  اورژانس  کارها را تکنســین های 

دادند.
رییس اورژانس کشور در ادامه با اشاره به 
نحوه ابتالی خود به ویروس کرونا بیان 
کرد: من احساس خستگی داشتم، دکتر 
امیری تست سنجش اکسیژن خون انجام 
داد و متوجه افت سطح اکسیژن شد؛ به 
او گفتم دستگاهت اشــتباه کار می کند، 

اگر سرم بزنم بهتر می شوم، با دستگاهی 
دیگری تســت کرد که ســطح اکسیژن 
۵۵ درصد بود. اکســیژن گرفتم اما بهتر 
نشــدم و سی تی اسکن انجام دادم . نتیجه 
سی تی اسکن را که دیدم، تمام ریه سفید 
بود. پرســیدم این برای کدام بیمار است 

که پاســخ دادند برای شما است. باورم 
نمی شــد و آنجا بود که پذیرفتم بستری 

شوم .
کولیوند در بــاره عالیمی که زمان ابتال 
به کرونا همراه داشــت خاطر نشان کرد: 
فقط احســاس خستگی داشتم اما زمانی 

که خواستم برای نماز مغرب وضو بگیرم 
بی حال شــدم و افتادم کــه از آن به بعد 
شرایطم سخت تر شد. سرفه ها و عالیم 
تنگی نفس شروع شدند. وقتی به مرحله 
کاهش سطح هوشــیاری رسیدم متوجه 
شرایط بحرانی خود شــدم. برای اینکه 

هذیان نگویم از دوستم خواهش کردم به 
من قرآن بدهد، شروع کردم به خواندن و 

بعد بی هوش شدم.
وی افــزود: ۱۴ روز بی هوش بودم. در 
این مدت ســه روز سطح اکسیژن خون 
من به ۳۴ درصد رســید کــه همه فکر 

برای  می کردند، می میرم . شرایط سختی 
خانواده، دوستان و همکاران بود. بعد از 
آن سه روز همکاران تصمیم گرفتند که 
علی رغم ممنوعیت به من کورتون تزریق 
کنند که بعد از آن ســطح اکسیژن تا ۵۰ 
یــا ۶۰ درصد باالتر آمد. البته من جانباز 
شیمایی هم هستم که این عارضه ریوی 

در وخامت حال تاثیرگذار بود.
رییس اورژانس کشور گفت: بعد از ۱۴ 
روز که به هوش آمدم گفتم: چرا من را به 
آی سی یو منتقل کرده اید، من دیشب هم 
در بخش بودم. تمام مدت برای من شبیه 

به خوابی عمیق سپری شده بود.
وی در برنامــه »ترانه باران« با اشــاره به 
تصورات اشــتباه از ویروس کرونا تاکید 
کرد: کرونا ویژه ســن خاصی نیست که 
بگوییم بچه ها مبتال نمی شــوند. اگر به 
بیمارستان مفید تهران)بیمارستان کودکان( 
سر بزنید با کودکانی که بستری هستند، 
مواجه می شــوید. در اســتان هرمزگان 
هم کودکان گرفتار شده اند. خطر کرونا 
و عوارض آن بــرای افرادی که بیماری 
زمینه ای نظیر دیابت، مشــکالت قلبی و 
ریوی، فشار خون و غیره دارند و یا برای 
خانم های باردار بیشتر است. شاید برای 
جوانانی که بیماری زمینه ای ندارند تحمل 

بیماری راحت تر باشد.

رییس اورژانس کشور:

کرونا ویژه سن خاصی نیست
 همه فکر می کردند می میرم

با اعالم معاون کل وزارت بهداشت:
ارائه خدمات به افراد 

بدون ماسک در ادارات دولتی 
ممنوع شد

 معاون کل وزارت بهداشــت، گفت: 
ارائــه خدمــات در ادارات دولتــی و اماکن 
عمومی که محل تجمع باشــد، به افرادی که 

ماسک ندارند ممنوع است.
به گزارش ایســنا، دکتر حریرچی با تاکید بر 
لزوم استفاده از ماسک، گفت: از فردا)۱۵تیر( 
ارائــه خدمــات در ادارات دولتــی و اماکن 
عمومی که محل تجمع باشــد، به افرادی که 

ماسک ندارند ممنوع است.
وی افزود: به کارکنان دولتی که ماسک نداشته 
باشند نیز تذکر داده می شــود و ضمن درج 
غیبت برایشان از آنها تقاضا می شود اقدامات 
الزم را انجام دهند، شخص رییس جمهور این 
موضوع را در نشست امروز خود اعالم کردند.
بنابر اعــالم کانال خبری وبــدا، معاون کل 
وزارت بهداشت ادامه داد: با فرصت حدود ۲ 
هفته ای که برای فراهم آوردن امکانات الزم و 
در دسترس بودن ماسک داده شد، دیگر کسی 

نمی تواند بگوید ماسک ندارم.

اتحادیه اروپا داروی رمدسیویر 
را برای درمان مبتالیان 

کووید-۱۹ تایید کرد
 کمیســیون اتحادیه اروپا اســتفاده از 
داروی ضد ویروسی رمدسیویر را برای کمک 
به درمان بیماران آلوده به کروناویروس جدید 

تایید کرد.
به گزارش ایسنا، کمیســر بهداشت اتحادیه 
اروپا گفت: صدور مجوز اســتفاده از داروی 
رمدســیویر گام مهمی در راســتای مبارزه با 

کروناویروس جدید است.
در دو مطالعه انجام گرفته در آمریکا مشخص 
شــد داروی رمدسیویر می تواند مدت زمانی 
را که الزم است بیمار مبتال به کووید-۱۹ در 
بیمارستان بستری باشد کاهش دهد. در ماه مه 
مسووالن حوزه بهداشت و سالمت آمریکا به 
دنبال استفاده این دارو در چند کشور آسیایی 
از جمله ژاپن و کره جنوبی، مجوز اســتفاده 
از ایــن دارو را برای درمــان بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ در شرایط ضروری صادر کردند.  
این مجوز پس از تایید آژانس دارویی اروپا در 
به کارگیری این دارو برای درمان بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ که بیش از ۱۲ سال دارند، دچار 
ذات الریه شــده و به اکسیژن مازاد نیاز دارند، 

صادر شده است.
به گزارش ژاپن تودی، در تحقیقاتی که انجام 
گرفته مشخص شد تزریق داروی رمدسیویر 
سرعت بهبود بیماری را در مقایسه با داروهای 
دیگر افزایش می دهد. به طور میانگین مصرف 
این دارو باعث می شــود مدت زمان بستری 
بیمار در بیمارســتان از ۱۵ به ۱۱ روز کاهش 

پیدا کند.

سفارش های یک نماینده مبتال به کرونا: 
ماسک زدن را جدی بگیرید

 یک عضــو هیات رییســه مجلس 
شورای اسالمی که به کرونا مبتال شده از مردم 
خواست ماسک زدن و رعایت نکات بهداشتی 

را جدی تر بگیرند.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: من به همراه آقای نوبخت و 
وزیر راه و برخی مسوولین دیگر مدتی پیش 
از صنایع اصفهــان و مجموعه های تولیدی 
بازدیــد کردیم و دو روز بعد من احســاس 
بدن درد کردم و پــس از مراجعه به دکتر به 
عنوان سرماخوردگی درمان شدم تا اینکه روز 
پنجشنبه سی تی اسکن ریه نشان داد که ریه به 
صورت جزئی در حد ۲، ۳ درصد درگیر شده 
است. بعد از آن تستی از طریق بینی و بزاق و 
آزمایش خون دادم و نهایتا دیروز اعالم کردند 

تستم مثبت شده است.
وی افزود: البته حال عمومی من خوب است و 
در منزل هستم، اما به همه توصیه می کنم بیشتر 

مواظبت کنند و موضوع را جدی بگیرند.
نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلس 
خاطرنشان کرد: ماسک زدن اقدام اصلی است 
و حتما باید جدی گرفته شود. البته گاهی هم 
ممکن اســت فردی رعایت کند ولی دیگران 
نکات بهداشــتی را رعایت نکنند که همین 
باعث انتقال می شــود. به هر حال مردم باید 
مراقبــت کنند خصوصــا در جاهایی که می 
تواند وسیله انتقال باشد مثل دستگیره های در، 
خودرو و هر چیز مشترکی که امکان انتقال را 

فراهم می کند.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه قطع نشــدن 
زنجیره ابتال بســیار خطرناک اســت، گفت: 
می شــود هم کارهای روزمره را انجام داد و 
هم مسائل بهداشتی را رعایت کرد. باید بدانیم 
خطر خیلی نزدیک است ولی اگر رعایت کنیم 

مشکلی ایجاد نمی شود.
این عضو هیات رییسه مجلس در پایان با بیان 
اینکه فعال در جلســات مجلس حضور نمی 
یابد گفت که برای بازگشــت به مجلس پس 

از طی دوره درمان، تست مجدد خواهد داد.

خبــر

  یک متخصص مشــاوره روانشناســی، 
گفــت: ترس والدین از مبتال شــدن کودکان به 
کرونا نباید باعث درونی سازی ذهنی بچه ها و 

وحشت آنها از محیط و دوستان شود.
مریــم داودوندی، در گفتگو بــا خبرنگار مهر، 
اظهار داشــت: اخیراً با تغییر الگوی انتقال کرونا 
و مبتال شدن کودکان نیز به این بیماری، موجی 
از نگرانی در بین خانواده ها ایجاد شــده است, 
به طوری که برخــی از والدین برای مراقبت از 
فرزنــدان خود به جای پرداختن به آموزش های 
»خود مراقبتی بهداشــتی«، بچه هــا را از محیط 
اطراف می ترســانند و ناخواسته تالش می کنند 
ترس از تماس با اشیا و دوستان را در آنها درونی 

سازی کنند.
وی تصریح کرد: بازی فقط برای سرگرمی نیست 
بلکه بــازی کردن جزئی مهم از زندگی و راهی 
برای رشد کودکان است. از طریق بازی است که 
کودکان یاد می گیرند به اشیا معنی دهند، روابط 
را دستکاری و کشــف کنند، اجتماعی شدن را 

تمرین کنند، نقش های متفاوتی را ایفا و بیاموزند 
و هویت خود را بســازند. بچه هــا در تعامل و 
مالقات بــا گروه همســاالن, یافته های خود را 
به اشــتراک می گذارند، فن بیان خــود را ارتقا 
می بخشــند و با اجتماع آشنا می شوند به همین 

دلیل نباید آنها را از مواجهه با محیط ترساند.
داودونــدی ادامه داد: خــود مراقبتی و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را نباید به شکل ترس و 
وحشت از محیط و دوستان به کودکان آموزش 
داد, چرا که اگر ترس از محیط در کودکان درونی 
سازی ذهنی شود آنها به سرعت افرادی درونگرا، 

منزوی، گوشه گیر و مضطرب خواهند شد.
این متخصص مشــاوره روانشناسی اضافه کرد: 
والدیــن باید ســعی نمایند به فرزنــدان خود 
آموزش هایی را ارائه دهند, از جمله تماس با اشیا 
و وسایل بازی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و تعامل با دوســتان که البته بــا رعایت فاصله 
اجتماعی و یا ماســک می تواند بهترین هدیه و 

آموزش پدر و مادرها به کودکانشان باشد.

داودوندی با بیان اینکه حاصل هر مواجهه ذهنی 
با محیط، بستگی به شــرایط محیطی موجود و 
ویژگی هــای محیطی دارد، افــزود: در این میان 
باید یادآور شــد که خانواده های درونگرا بیشتر 
فرزندانی با همین خلــق و خو تربیت می کنند, 
پس اگر بازی و محیط بیرون از خانه را نیز برای 
بچه ها وحشــت آور کنید و آنها اقدام به درونی 
سازی ذهنی و پذیرش ترس در خروج از خانه 
کنند، بی شــک در آینده با مشکالت شخصیتی 

بسیاری مواجه خواهند شد.
وی گفت: انطباق و سازگاری دو ویژگی منحصر 
به فرد در وجود هر فردی است که باعث می شود 
انسان در برابر محیط و تغییر شرایط, خود را وفق 
داده و با شرایط جدید به تعادل برسد. از آنجایی 
کــه ســاده ترین و البته گاه مخرب ترین شــیوه 
رفتاری والدین برای انطباق یافتن فرزندانشــان 
ترساندن آنها است, در این میان برخی از والدین 
تــالش می کنند بــه جای فراگیری شــیوه های 
فرزندپروری کارآمد، ســاده ترین راه ناکارآمد را 

برای مراقبت از کودکان خود در مقابل مخاطرات 
احتمالی برگزینند که آن هم فقط روش ترساندن 

بچه ها در برابر موضوعاتی نظیر کرونا است.
داودوندی خاطرنشان کرد: آموزش های الزم به 
کودکان در باره رعایت پروتکل های بهداشــتی 

و پرهیــز از ایجاد هرگونه تــرس و اضطراب 
در کــودکان، دریافــت آموزش هــای ضروری 
اولیه در باره شــیوه های فرزندپروری متناسب 
با ویژگی های هر کــودک از جمله اقدامات اثر 

بخش هر والدینی است.

متخصص مشاوره روانشناسی عنوان کرد

آسیب های روانی ویروس کرونا بر کودکان|سفارش به پدر و مادرها

چاقــی یکی از علت هــای اصلی فوت 
بر اثر ویروس کرونا در جهان شــناخته 
شده اســت و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی این زنگ خطر را برای 
کودکان و نوجوانانی که دچار اضافه وزن 

هستند، به صدا در آورد.
وزیر بهداشــت در ســتاد ملی مقابله با 
کرونــا، چاقــی را یکــی از عمده ترین 
علت های مرگ و میر کودکان و نوجوانان 

مبتال به کووید ۱۹ اعالم کرد.
ســعید نمکی گفــت: تمام کــودکان و 
نوجوانانــی که بر اثــر کووید ۱۹ فوت 
کردند، به جز افرادی که بیماری زمینه ای 
داشــتند، بزرگترین عامل آن چاقی بود. 
یک دختر ۱۰ ســاله که مسافر قشم بود، 
پدر و مادر او هم به کرونا مبتال بودند و 
در بندرعباس فوت کرد. این کودک وزن 

زیاد داشت.
وی اظهــار داشــت: یک اتفــاق که در 
کودکان ما اتفاق افتاده، تحرک کم، بازی 
در فضای مجازی است. افزایش وزن در 
کودکان بیش از قبل اســت. اگر خطری 
مثل زلزله و ســیل اتفاق بیفتد، بچه های 
ما مهارت فــرار کردن ندارند و وزن آنها 
زیاد شده است. به خانواده ها می گوییم که 
کاهش وزن چه در دانش آموزن و چه در 

دانشجوها باید دنبال شود.
خطر کرونا برای افراد چاق

به گفته دانشمندان دانشگاه کویین مری 
لندن، افراد چاق بــا تولید بیش از اندازه 
نوعــی آنزیم بــا عنوان آنزیــم ۲ مبدل 
آنژیوتانسین که دروازه ورود کووید ۱۹ 

است، بیشتر در خطر ابتال 
به ویروس کرونا هستند.

از طرفی وزن اضافه روی 
دیافراگم افراد چاق فشار 
تنفس را  وارد کــرده و 
اضافه  می کند.  سخت تر 
باعــث گرفتگــی  وزن 
مزمن،  التهاب  شریان ها، 
دشواری گردش خون و 
ضعف سیستم ایمنی بدن 

می شود.
نتایج یک نظرسنجی در 
بریتانیا که ۲۸ آپریل انجام 
شده و ۱۷ هزار بیمار را 
در ۱۶۶ بیمارستان را در 
برگرفته نشان  می دهد که 
خطر مرگ افراد چاق یا 
کســانی که BMI  باالی 
۳۰ دارند بر اثر ویروس 

کرونا، ۳۳ درصد بیشتر از دیگران است.
امپریال کالج لندن تحلیل های بیشتری را 
در این زمینه منتشر کرده که نشان می دهد 
مرد بودن و چاق بــودن از عوامل موثر 
بــر افزایش مرگ به علت ویروس کرونا 

است.
گفته می شود آســیب پذیرترین قشر در 
برابر ویروس کرونا، افراد مسن و کهنسال 
هستند، اما بیماری چاقی هشداری است 
که کــودکان و نواجوان را باید از ابتال به 

این ویروس نگران کند.
نتایج مطالعه دیگری در نشــریه لنست 
هم نشــان می دهد که اواخر ماه مارس 

میالدی، زمانی که بیمــاران کرونایی در 
بیمارســتان جان هاپکینز آمریکا بستری 
شــدند، اکثر بیماران جوانی که در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان تحت درمان 

قرار گرفتند، اضافه وزن داشتند.
در نتیجه از چاقی به عنوان عامل خطری 
یاد شده که در مورد کووید ۱۹ به اندازه 

کافی به آن توجه نشده است.
تاکید وزیر بهداشت ایران در مورد تاثیر 
چاقی بر ابتال و فوت ناشــی از ویروس 
کرونا، زنــگ خطر را بــرای کودکان و 
نوجوانانــی که اضافه وزن دارند، به صدا 

در آورده است.

۲۲ درصد کودکان ایرانی اضافه وزن دارند
محمد جعفری فرنشین دفتر تربیت بدنی 
و فعالیت های ورزشــی وزارت آموزش 
و پــرورش نیز پیش از این گفته بود: ۲۲ 
درصد کودکان ایرانی کم تحرک و دچار 
اضافه وزن هســتند.  تحقیقات نشــان 
می دهد که چاقی در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال 
خطر ابتال به چاقی در بزرگســالی را ۲۲ 

برابر می کند.
وی بیان کرد: ۶۰ درصد مردم ایران دچار 
وزن باال و چاقــی، ۳۷ درصد از ایرانیان 
دچار فشــار خون، بیــش از ۵۶ درصد 
مــردم ایران دچار کــم تحرکی، بیش از 

ایران  مــردم  درصد   ۴۶
دارای کلسترول باال و ۱۰ 
درصد مردم ایران مبتال به 

دیابت هستند.
پایه آمار مرکز کنترل  بر 
بیماری های  و پیشگیری 
آمریــکا، ۴۲.۴ درصــد 
بزرگ ســال  جمعیــت 
آمریکا چاق هســتند و 
۱۸.۵ درصــد از کودکان 
این کشور از اضافه وزن 

رنج می برند.
میوه و  چاق ها کمتــر 

سبزی می خورند
گویند  مــی  پزشــکان 
سیستم ایمنی افراد چاق 
به علت تالش همیشگی 
برای حفاظت در برابر و 
التهاب  که  آسیبی  درمان 
در ســلول ها ایجاد می کند، دائم تقویت 
می شود و استفاده بدن از همه انرژی خود 
برای از بین بردن التهاب، موجب می شود 
که ســامانه دفاعی بدن منابع اندکی برای 
دفاع در برابر  عفونت تازه ای مانند کووید 

۱۹ در اختیار داشته باشد.
افراد چاق معموال گرایش به مصرف مواد 
غذایی با فیبر و آنتی اکسیدان کمتری مانند 
میوه و سیزیجات دارند که سامانه ایمنی 

بدن را سالم نگه می دارد.
بیماری  ۴۰ درصد فوتی هــای کرونا 

غیرواگیر دارند
افشین اســتوار فرنشــین دفتر مدیریت 

بهداشت،  وزارت  غیرواگیر  بیماری های 
درمان و آموزش پزشکی نیز پیش از این 
به خبرنگار سالمت ایرنا گفته بود: حداقل 
۴۰ درصد فوتی های کرونا تاکنون، یک 
بیماری غیرواگیر داشــتند که به ترتیب 
شــامل بیماری هــای قلبــی و عروقی، 
بیماری های مزمن تنفسی، دیابت، فشار 

خون باال و دیگر موارد است.
وی بیان کرد: بیماران مبتال به بیماری های 
غیرواگیر نســبت به افراد دیگر نیازمند 
مراقبت و توجه بیشتری در شرایط شیوع 

ویروس کرونا هستند.
ایــرج حریرچــی معــاون کل وزارت 
بهداشــت نیز پیش از ایــن گفته بود: تا 
انجام  بیماریابی هــم  ویروس هســت 
می شود، ولی افرادی که بیماری زمینه ای، 
سن باال، چاقی، برخی بیماری های قلبی 
یا سرطان ها دارند وقتی ویروس کرونا به 

آنها برسد، احتمال مرگ بیشتری دارند.
در این شــرایط به نظر می رســد توجه به 
موضوع چاقی و اضافــه وزن در کودکان 
به عنوان فاکتور خطــر ابتال و فوت بر اثر 
ویروس کرونا باید بیشتر مورد توجه قرار 
بگیرد. از طرفی خانواده ها باید این موضوع 
را جــدی گرفته و از طــرف دیگر باید با 
اقدامی بین بخشــی و با همکاری آموزش 
و پــرورش، فکری به حال چاقی و اضافه 
وزن کودکان و نوجوانان کشور شود. هرچند 
چاقی دروازه ابتال به بسیاری از بیماری های 
غیرواگیر است، اما حاال به عنوان یک فاکتور 
خطــر بالقوه برای ابتــال و فوت به علت 

ویروس کرونا هم محسوب می شود.

زنگ خطر کرونا برای کودکان و نوجوانان چاق
 ۲۲ درصد کودکان ایرانی اضافه وزن دارند
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کسر اقساط وام 
یک میلیونی کرونا از این ماه 

از یارانه نقدی خانوار
 اقساط وام یک میلیون تومانی کرونا 
همزمان با واریز یارانه نقدی این ماه)تیر(، از 
سرجمع یارانه نقدی خانوارهای یارانه بگیر 

کسر خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار مهر، پس از شــیوع 
ویــروس کرونــا که آســیب های جدی به 
اقتصــاد کشــور وارد کرد و موجب شــد 
بسیاری از مشاغل و کسب و کارها یا تعطیل 
شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، مجبور به 
تعدیل نیرو شوند، دولت تصمیم گرفت در 
کنار حمایت از بنگاه ها و افراد بیکار شــده، 
وام یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ 

میلیون خانوار یارانه بگیر واریز کند.
در این راســتا، اعالم شــد افراد متقاضی با 
ارسال شــماره ملی سرپرســت خانوار به 
سرشــماره ۶۳۶۹، درخواست خود را برای 
دریافــت وام مذکور ثبت کنند تــا از این 

طریق، وام به حسابشان واریز شود.
پس از چند بار تمدید مهلت ارسال شماره 
ملی و واریز وام طــی روزهای مختلف به 
حســاب افراد، در نهایت تا ۱۸ اردیبهشت 
۹۹ درصد خانوارهای متقاضی وام خود را 
دریافت کردنــد؛ همچنین بر پایه اعالم ۲۲ 
خردادماه دولــت، در مجموع ۲۱ میلیون و 
۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از 
کل خانوارهای یارانه بگیر تسهیالت مذکور 
را دریافت کردند و پرونده این تسهیالت به 
صورت رسمی بسته شــد. البته تعدادی از 
خانوارهای متقاضی بدلیل اشکال در ارسال 
کدملی به سرشــماره ۶۳۶۹ از دریافت این 

وام بازماندند.
آغاز کسر اقساط از یارانه تیر

با تصمیم دولت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد 
تومان وام به حســاب یارانــه بگیران نقدی 
واریز و مقرر شــد اقســاط تسهیالت یک 

میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.
حسین میرزایی ســخنگوی ستاد تسهیالت 
حمایتی کرونا در گفــت و گو با خبرنگار 
مهر در مورد زمان کســر اقساط وام کرونا، 
اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه، از یارانه ایــن ماه )تیر(، اقســاط 
تســهیالت یک میلیون تومانی از حســاب 

یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.
وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و 
۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر 
شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت 
نیز ۳۰ ماه در نظر گرفته شــده است. البته 
برای جزئیات بیشــتر در مورد کسر اقساط 

باید بانک ها پاسخگو باشند.
بر این پایه، اگر طبق گفته میرزایی اقســاط 
وام از یارانه این ماه کسر شود، یعنی بیستم 
تیر ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی 
اســت، برای خانوارهای تک نفره مبلغ ۱۰ 
هــزار و ۴۰۰ تومان، بــرای خانوارهای دو 
نفره مبلــغ ۵۵ هــزار و ۹۰۰ تومان، برای 
خانوارهای ۳ نفره مبلــغ ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ 
تومان، برای خانوارهــای ۴ نفره مبلغ ۱۴۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره 
مبلغ ۱۹۲ هــزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریز 

خواهد شد.
ارسال دوباره پیامک به ۹۱۰ هزار خانوار

به گزارش مهر، در ادامه سیاست های واریز 
وام کرونایی، روز هفتــم تیرماه پیامکی به 
برخی از سرپرســتان خانوار ارســال شــد 
به این مضمون که اگر این افراد خواســتار 
دریافت تسهیالت تکمیلی هستند تا ۵ روز 
آینده یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواست خود را به 

شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.
با توجــه بــه ابهاماتی که وجود داشــت، 
ارســال این پیامــک، موجب شــد برخی 
از افراد و رســانه ها به اشــتباه فکر کنند که 
دولت می خواهد مرحله دوم تسهیالت یک 

میلیونی کرونایی را آغاز کند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن 
تکذیب این موضــوع در اطالعیه ای اعالم 
کرد که بــرای ۹۱۰ هزار خانــوار متقاضی 
دریافت تسهیالت یک میلیون تومانی که در 
زمان ثبت نام )اردیبهشت ماه( برای دریافت 
این تســهیالت به هر شکل کدملی خود را 
بصورت اشــتباه به ســامانه پیامکی ۶۳۶۹ 
فرستاده اند این پیامک را ارسال کرده است 
و سرپرســتان خانوار دریافت کننده پیامک 
این وزارتخانه، حداکثر تــا ۵ روز از زمان 
دریافت پیامک مطابق با دستوری که در آن 
آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود 

اقدام کنند.
میرزایــی نیــز در تکمیل ایــن اطالعیه به 
خبرنــگار مهر گفته بود: برای کســانی که 
پیامک ارســال شده، حداکثر ۵ روز از زمان 
دریافت پیامک، مهلت تعیین شده است که 
کد ملی خود را با ســیم کارتــی که به نام 
سرپرست خانوار است، به سرشماره ۶۳۶۹ 

پیامک کنند.
وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر 
که پیش از این تسهیالت یک میلیون تومانی 
را دریافــت کرده بودند نیز پیامک ارســال 
کردیم تا به این خانوارها یک میلیون تومان 

مازاد بر تسهیالت قبلی، پرداخت شود.

خبــر

 در شرایطی که اقتصاد ایران آشفته 
شده و با افزایش نقدینگی و افزایش نرخ 
ارز و تورم مواجه است برخی  از احتمال 
ونزوئالیی شــدن اقتصاد ایران ســخن 

می گویند.
به گزارش فرارو، ونزوئالیی شدن اقتصاد 
به چه معناست؛ کارشناسان اقتصادی، چون 
حسین عباسی اقتصاددان و استاد دانشگاه 
مریلند برای تعریف »ونزوئالیی شــدن 
اقتصاد« سه عامل مهم را مطرح می کنند: 
اول اســتفاده از منابع موجــود جامعه، 
به خصوص منابعی کــه درصد باالیی از 
ارزش آن در تعریف رانت می گنجد، برای 
افزایش مصرف و رفاه. دوم، بی توجهی به 
انگیزه های تولید و سود و در نتیجه اتخاذ 
سیاست های ســرکوب کننده انگیزه های 
تولید مولد و ســوم، پوشاندن مشکالت 
حاصل از سیاست ها با تصمیمات مخرب 

به جای اصالح آنها.
حــال با این تعریف آیــا اقتصاد ایران به 
سوی ونزوئالیی شــدن می رود یا چنین 
احتمالی دور از ذهن است؟ حسین راغفر 
اقتصــاددان در گفتگو با فــرارو در این 
باره گفت: نــه، ونزوئالیی به آن معنایی 
که االن ونزوئال هســت نمی شود ولیکن 
ظرفیت های ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران، 
زیاد است و شوربختانه سیاست هایی که 
در جامعه اجرا می شود برخالف ادعا هایی 
که در راســتای حمایت از تولید اســت 
همه ضد تولید است و به تشویق اقتصاد 
سفته بازی و سوداگری در عمل هدایت 

می شود.
وی افزود: همچنیــن نظام تصمیم گیری 
و حکمرانــی اقتصــادی کشــور در آن 
بخش هایی که باید در آن ها تصمیم گیری 
اساســی کند کاری نمی کند. یکی از آن 
بخش ها اصــالح نظام بانکــی و ادغام 
بســیاری از بانک ها است که مشکالت 
عدیده ای دارند؛ الزم اســت تصمیمات 
اساســی در ایــن حوزه گرفته شــود تا 
زمینه های تجهیز منابع مورد نیاز بنگاه های 
تولیدی فراهم شود و الزاماتی در این باره 
مقرر شود تا با نظارت های بانک مرکزی 
زمینه عملکرد ســالم و صحیح بانک ها 
امکان پذیر شود. اما در شرایط کنونی این 

نظارت میسر نیست.
او اضافــه کرد: حوزه بعــدی که نیازمند 
اصالحات اساسی است نظام مالیاتی است. 
اصالحاتی که با آن بشود از فعالیت های 
نامولد و ســفته بــازی در همه حوزه ها 

مالیات بگیرد. الزم است این مالیات ها در 
همه حوزه ها بر عواید حاصل از سرمایه 
سوداگری در زمین و مسکن، سوداگری 
در ســکه و ارز و در بازار بورس تعریف 
شــود. به سهولت این امر قابل پیگیری و 

ردگیری است و مانعی هم ندارد.
او افــزود: مادامی که این اتفاق ها نیفتد و 
اقتصاد به حال خودش رها شــده باشد 
قطعا بحران هــای اجتماعی خیلی زیادی 
را در پی خواهند داشــت و این بحران ها 
به طور قطع زمینه ای برای تبدیل شــدن 
به بحران های سیاسی هستند. از این رو، 
مسوولین کشور باید تصمیماتی عاجل و 
اساسی برای کاهش نابرابری های فاحشی 
کــه به وجــود آمده و بــه خصوص در 
حمایت از قربانیان سیاســت ها در شش 
ماهه اخیر کــه گروه های محروم و پایین 
جامعه هستند بگیرند. باید به آن ها تضمین 
داده شود دولت و نظام حکمرانی به فکر 
آن ها هست. منطق این کار هم خیلی ساده 
و روشــن و تنها نیازمند عزمی سیاســی 
است که از برندگان این سیاست ها در دو 
سال اخیر مالیات گرفته شود و به بازندگان 
طبقات محروم و متوسط کمک هایی اعطا 

شود.
این اقتصاددان دربــاره افزایش نرخ پایه 
پولی گفت: االن، مسئله همین است. در 
ظرف سه ماه گذشــته ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان برای فعالین در بازار ســهام درآمد 
ایجاد شده است. در این بازار کاغذ خرید 
و فروش شــده است بدون آنکه تولیدی 
افزایش پیدا کند. بایــد از این ها مالیات 
گرفته شود. همچنین صاحبان بنگاه هایی 
که این درآمد برای آن ها ایجاد شــده باید 
همه یا بخش قابل توجهی از این منابع را 
وارد سرمایه تولیدی کنند. اگر این میزان 
منابع وارد بازار ســرمایه سکه و ارز شود 
قطعا اقتصاد ما به سمت ونزوئالیی شدن 

می رود. این امر باید کنترل شود.
راغفر ادامــه داد: البته به نظــر من، این 
اقداماتی کــه دارد صورت می گیرد فراتر 
از اقتصاد است و دستگاه های امنیتی باید 

هوشیارتر از این نشان دهند.
این استاد دانشــگاه اظهار کرد: این ۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان حاصل شــده از بازار 
سهام به افزایش پایه پولی و نقدینگی در 
کشور منجر می شود. افزایش نقدینگی به 
تنهایی نمی تواند بــه افزایش تورم منجر 

شود مگر وارد ســفته بازی و سوداگری 
شود، اما اگر به بخش تولید وارد شود این 
منابع به کاهش تورم کمک می کند. الزمه 
این امر این است که برنامه ریزان اقتصادی 
کشور اطمینان حاصل کنند این منابع تامین 
شده برای بنگاه های اقتصادی در بورس به 

سمت تولید حرکت می کنند.
هادی حق شناس دیگر کارشناس مسایل 
اقتصادی و اســتاد دانشگاه نیز در گفتگو 
با فــرارو در این باره گفت: قطعا ظرفیت 
اقتصــاد ایــران اگر به درســتی تدبیر و 
مدیریت شود مانع بسیار بزرگی است که 
اقتصاد کشور تبدیل به ونزوئال بشود. به 
عنوان مثال رشد اقتصادی در سال گذشته، 
پهناور بــودن ایــران، تولید محصوالت 
کشاورزی و صنعتی و ظرفیت خالی در 
بحث صنعــت و ظرفیت بی نظیر تعداد 
همسایگان در شــمال و جنوب و غرب 
کشور اگر به درستی به کار گرفته شوند 
مانع بزرگی برای جلوگیری از ونزوئالیی 

شدن اقتصاد کشور هستند.
وی افــزود: دولت در اقتصــاد ایران دو 
ظرفیت عظیم دارد ظرفیت اول این است 
که ما کمترین بدهکاری را به کشور های 

خارجــی داریم. ما در میان همســایگان 
خود بدهی ناچیزی به کشــور های دنیا 
داریم. بدهی برخی از کشور های همسایه 
نزدیک به یک سوم تولید نا خالص ملی 
آنهاست. این موضوع با توجه به شرایط 
ایران و تحریم ها مزیت تلقی می شود در 
شرایط عادی مزیت نیست؛ چون کشور 
باید از اعتبار خودش استفاده کند، اما در 
شرایطی که بخواهیم بگوییم اقتصاد ایران 
چرا به ســمت ونزوئالیی شدن نمی رود 

مزیت است.
او ادامه داد: ظرفیت بعدی دولت، درآمد 
آن اســت که بر پایه گزارش های وزارت 
اقتصاد هفت میلیون میلیارد تومان است. 
این عدد بسیار فراتر از هزینه جاری کشور 
است. آنچه این روز ها باعث نگرانی است 
این اســت که دولت ۱۵۰ تــا ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان کســری بودجــه دارد این 
نسبت به درآمد دولت عدد ناچیزی است.
وی اظهار کــرد: بنابراین اقتصــاد ایران 
با ظرفیت هایی که ذکر شــد در مســیر 
ونزوئالیی شدن نیست، اما به شرطی به 
این ســمت می رود که دولت از ظرفیت 
خودش استفاده نکند. مثال دولت دارایی 

خــود را واگــذار نکند یــا از ظرفیت 
همســایه ها، بخش خصوصی و ایرانیان 
خارج از کشــور استفاده نکند و به جای 

همه این ها پول چاپ کند.
حق شناس افزود: میانگین رشد پایه پولی 
در سنوات گذشته ۲۵ درصد بوده است، 
اما در ســه ماه بهار امسال به نظر می رسد 
چند واحد از این ۲۵ درصد افزایش پیدا 
کرده اســت. هنوز اطالعات الزم در این 
باره منتشــر نشده، ولی اینکه واحد پولی 
چند واحد رشد کرده باشد نمی تواند نشانه 
ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران باشد. اما اگر 
دولت برای تامین کسری بودجه به سراغ 
افزایش پایه پولی برود می توانیم بگوییم در 
مسیر ونزوئالیی شدن قرار دارد. در غیر 
این صورت اقتصــاد ایران کجا و اقتصاد 
ونزوئال کجــا، این دو تفــاوت فراوانی 
دارند. این در جایی است که ما از ظرفیت 
بنگاه های داخلی هنوز برای داخل کشور 
استفاده نکردیم چه برســد به صادرات 
یا استفاده از ظرفیت شــورای اقتصادی 
اوراســیا. ببینید در دوره کرونا چقدر آی 
تی و فناوری اطالعات رشــد کرد. این 
نشان دهنده انعطاف پذیری اقتصاد ایران 
است؛ بنابراین اقتصاد ایران فاصله فراوانی 

با اقتصاد ونزوئال دارد.
وی اضافه کرد: مهمتر از انعطاف پذیری، 
منابع اســت. منابع معدنی و کشاورزی، 
خدمات و همسایه ها و بخش خصوصی 
این ها مهم است. اما مهمترین مشکل این 
اســت فضا را برای بخش خصوصی باز 
نکردیم. کرونا و تحریم ها تهدید هستند، 
اما از این ها باید اســتفاده کنیم، از بخش 
خصوصی اســتفاده کنیم که مانع بزرگی 
برای ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران است.

این اســتاد دانشــگاه بیان کرد: همچنین 
اتفاقی که در شــورای امنیت افتاد اتفاق 
بزرگی بود. وقتی برخی کشور ها خواستند 
پرونده ایران را به مســیر انحرافی ببرند 
آمریکا در شــورای امنیــت تنها ماند. به 
نظر می رســد اگر دولت تدبیر مناسب به 
کار بگیــرد و همدلی همراه با هم افزایی 
در همه ارگان های نظام اتفاق بیفتد از این 
بحران که به دلیل تحریم ها رخ داده عبور 
خواهیم کرد. همانطور که در هنگام مقابله 
با کرونــا در دور اول همه پای کار آمدند 
اینجا هم همگی به خاطر ایران و کاهش 
بالیای مردم و منافع ملی پای کار بیایند و 
همین خود مانع بزرگی برای جلوگیری از 

ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران است.

حسین راغفر و هادی حق شناس بررسی کردند

آیا اقتصاد ایران به سمت »ونزوئالیی شدن« می رود؟
  اگر دولت تدبیر مناسب به کار بگیرد و همدلی همراه با هم افزایی در همه ارگان های نظام اتفاق بیفتد از این بحران عبور خواهیم کرد

 رییس کل سابق بانک مرکزی با تأکید بر 
اینکه این بانک باید مستقل باشد، اظهار داشت: 
معتقدم رییس کل بانــک مرکزی حتی نباید در 

جلسات هیئت دولت هم حضور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف رییس 
کل ســابق بانک مرکزی در گفت وگویی درباره 
سیاست های بانک مرکزی در دوره ریاست وی 
بر این نهاد اثرگذار اقتصادی، در باره اظهار نظر 
پُر ســر و صدا و پُر انتقاد خــود درباره نرخ ارز 
در روزهای ابتدایی ریاستش اظهار داشت: در آن 
زمان اعتقاد من این بود که نباید نرخ ارز بیشتر از 

آنچه در حال کاهش بود، کاهش یابد.
وی می افزاید: همین باور باعث شد به رغم اینکه 
پیش بینی می کردم حساسیت هایی به وجود بیاید، 
آن جمله را عنوان کردم. من متأســف بودم که 
برخی از متخصصان هم به این حرف من انتقاد 
داشــتند در حالی که من انتظار داشتم با آن نظر 

همراهی شوند.
بانک مرکزی استقالل ندارد

رییس کل ســابق بانک مرکزی درباره استقالل 
این بانک می گوید: همواره بحث استقالل بانک 
مرکزی را خیلی مطرح می کنیم اما بانک مرکزی 
از استقالل الزم برخوردار نیست و مانور عملیاتی 
در سیاست های پولی و ارزی ندارد. در جایگاهی 
قرار گرفته اســت که رییس مجمــع آن رییس 
جمهور است و عالوه بر آن عضو ستاد اقتصادی 
دولت است. اینها جز سیاست های کالن کشور 

تلقی می شود.
این حرف، حرف درســتی است که رییس کل 
بانک مرکزی نباید مصاحبه کند و من هم خیلی 
از مصاحبه کردن طفره می رفتم اما در ایران فضا 
به گونه ای است که اگر اظهارنظر نشود، معنای آن 

این است که اصاًل برنامه ای وجود ندارد.
ماجرای مخالفت فخریه کاشان با اصرار مرحوم 

هاشمی به تزریق ارز در بازار
ســیف در این گفت گو به ماجرای اصرار آیت 

اهلل هاشــمی به تزریق ارز در بازار اشاره و اظهار 
می کند: زمــان ریاســت جمهوری مرحوم آقای 
هاشمی رفسنجانی، بنده مدیرعامل بانک صادرات 
بودم. من را دعوت کردند به یک نشست خیلی 
مهم که رییــس کل و معاون ارزی بانک مرکزی 
ترتیب داده بودند. تاکید کردند معاونان بین الملل 

بانک ها هم حضور داشته باشند.
سیف: رییس کل آمد و معاون ایشان آقای دکتر 
کاشــان بود. آقای رییس کل اشــاره کرد که ما 
تصمیم گرفتیم به هر متقاضی بدون محدودیت 
تا ســقف ۱۰ هزار دالر بدهیم. این باعث بُهت 
اعضای نشست شد. همه تعجب کردند و گفتند 
مگر می شــود؟ برای چه می خواهید این کار را 
انجــام دهید. معاون ارزی بانــک مرکزی هم با 
مدیران عامل بانک ها هم نظــر بود. یادم می آید 
وقتی رییس کل با چنین فضایی مواجه شد گفت 
چند لحظه صبر کنید. از نشســت بیرون رفت و 
حدود ۲۰ دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج 
آقا )رییس جمهور وقت( صحبت کردم و ایشان 
به هیچ وجه قانع نمی شــوند که ایــن کار انجام 
نشود. باید این کار انجام شود اما پذیرفتند سقف 
پرداخت به هر متقاضی از ۱۰ هزار دالر به ۵ هزار 

دالر کاهش یابد.
به گفته سیف، استدالل هاشــمی این بود که ما 
به جامعه نشان دهیم پشتوانه ارزی کشور خوب 
است و می توانیم قیمت ها را پایین بیاوریم. وقتی 
هم که دیدند این طرح شکست خورد، آنکه مورد 

مؤاخذه قرار گرفت، فخریه کاشان بود.
موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودم

سیف: در نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی به شدت 
تحت فشار بود، - چون من در عمل تا پایان سال 
۹۶ بــودم و بعد از آن ابتکار عمل دســت خود 
دولت بود و ما با سیاست ارز ۴,۲۰۰ تومان موافق 
نبودیــم- به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از 
۳,۰۰۰ تومان در شهریور ۹۲ به ۴,۸۰۰ تومان در 
۲۹ اسفند رسید؛ یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت 

ارز در ۵ سال.
تورم جمع شونده در این مدت چقدر بوده است؟ 
پس این رشــد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است. 
تازه این را بگذارید در کنار مســائل بین المللی، 
محدودیت های ارزی، تبلیغات گســترده ترامپ 

علیه ایران و....
دالر هزار تومانی افتخار نیست

رییس کل سابق بانک مرکزی در این گفت وگو 
تصریح می کند: افتخار این نیســت که دالر هزار 
تومان است یا یک عدد دیگر. مهم این است که با 
شرایط اقتصادی متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند 
رشد داشته باشد، صادرات توسعه یابد، محصول 
تولیــد داخل با کاالی وارداتی رقابت کند و رفاه 

افزایش یابد.
روحانی گفت نظر رهبری آن چیزی است که 

»من« می گویم
ســیف: در نشســت ای که دی ماه ۹۵ خدمت 
حضرت آقا داشــتم، وقتی از نشست برگشتم به 
آقای رییــس جمهور گزارش دادم. از قبل نگفته 
بودم اما وقتی از نشست برگشتم به آقای رییس 
جمهور گزارش دادم. گفتم شــما گاهی اوقات 
مطرح می کنید آقا خیلی نسبت به نرخ ارز حساس 
هستند اما من احساس کردم ایشان موافق هستند.
البته در همان جا تاکید کردم که اســتنباط من از 

صحبت و واکنش ایشان این بود.
آقــای رییس جمهــور گفتند من مفصــل با آقا 
صحبت کردم و نظرات ایشــان را می دانم و آن 
چیزی که من می گویم اجرا شود و من هم نظرات 
ایشان را می گویم. یعنی استنباط ایشان این بوده 
اســت. بنابراین کســی که در بانک مرکزی کار 

می کند همه اینها را کنار هم می گذارد.
ماجرای ارزپاشی سال ۹۳

سیف: تا تیر ماه ۹۳ عرضه ای در بازار نداشتیم؛ در 
سال ۹۳ بانک مرکزی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر به بــازار تزریق کرد و تــا آنجایی که یادم 

می آید برای تنظیم بازار این حجم عرضه شد.

این عرضه هــا از طریق صرافی ها بــود؛ هم به 
صورت نقد و هم حواله. بانک مرکزی در سابقه 
خودش همه جور عملیاتی داشته است. دهه ۷۰ 
بــا یکی دو صرافی در دبی قرار می گذاشــتند و 

می فروختند. یا در سلیمانیه.
اما در زمانی که مــن رییس بانک مرکزی بودم، 
منشــأ ارز در دبی بود. در سلیمانیه هم ارز تهیه 
می کردند اما منشــأ ارزهای ســلیمانیه دبی بود. 
صرافی که در دبی بود سلیمانیه را تأمین می کرد. 

اگر یادتان باشــد ما آقای کیّال را داشــتیم که از 
طرف بانک مرکــزی ارز می فروخت و خودش 

هم در پاساژ افشار حجره داشت.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، اشتباه استراتژیک دولت بود
سیف: اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار 
بی منطق بر بازگردانــدن نرخ به محدوده ۳,۷۰۰ 
تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی 
حاکی از این بود که نرخ باید در ســال ۹۵ از ۴ 

هزار تومان عبور می کرد.

ناگفته های سیف از سیاست ارزی دولت روحانی

موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودم | دالر ارزان قیمت افتخار نیست
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دهمین روز تیر ماه سال ۱۳۱۷ه.ش)۱۹۳۸.م( در 
روستاي »بادامیستان«زنگان از مادر متولد مي شود. 
پدر وي »آشیق ســهراب« از آشیق هاي معروف 
اســتان زنگان بود. همانند دیگر بچه هاي روستا 
براي یادگیري علم به مکتب مي رود. پس از اتمام 
درس مکتب در تاریخ۱۳۳۴ به شــهر زنجان مي 
آید و ۶ سال در مســجد »دباغ ها«،»اسحق میرزا« 
و »سید« به یادگیري علوم حوزوي مي پردازد. از 
اساتید علوم دیني ایشــان مي توان به مالاشرف، 
مال میرزاعلي و اســتاد حاج شیخ مهدي شجاعي 
اشــاره کرد. وي در کنار تحصیل، شغل خیاطي 
و خشک شــویي را نیز یاد مي گیرد. بعد از پایان 
درس »اصــول کافي« به ســلک  مریــدان امام 
خمیني»ره«در آمده و به تبلیغ علیه دولت پهلوي 
اقدام مي کند؛ به نحوي که از طرف سازمان امنیت 
)ساواک( آن زمان در ســال ۱۳۳۹ دستگیر و به 
مدت ۶ مــاه به »الوند کــوه« الهیجان تبعید مي 
شود. بعد از ســپري کردن دوره تبعید، یک سال 
هم در »دبي«به صورت فراري به ســر مي برد و 
بار دیگر به زنگان بر مي گردد. در مدرسه »توفیق« 
و »شریعتي« موفق به اخذ دیپلم ادبیات مي شود. 
ولي به علت  فعالیت هاي سیاســي از استخدام 
درمشاغل دولتي منع مي شود. بنابراین شغل پدري 
خود را براي گــذران زندگي انتخاب مي کند. از 
سال ۱۳۴۷ به صورت رسمي به» عاشیق لیق« مي 
پردازد. عاشیق مسلم از کودکي به موسیقي عالقه 
وافري داشــت. او تعلیمات پایه در موسیقي را از 
پدر خود فرا گرفت. این هنرمند صاحب ســبک 
با بهره گیري از تحصیالت حوزوي و کالســیک 

و با اجراهاي فوق العاده و هنر ســخنوري خود، 
توانست به موســیقي زنگان شکل جدید و تازه 

اي ببخشد. 
 بــر پایه گزارشــي از ماهنانه »بایــرام« بیش از 
۱۳۰کاســت، ازداستان هاي آشــیغي موجود در 
استان زنگان توسط آشــیق مسلم عسگري اجرا 
شده که در حال گرد آوري وتدوین نهایي است. 
از جمله آثــار وي که در دهه پنجاه اجرا شــده 
است مي توان به: »اســلي ایله کرم ۱۴ کاست«، 
»خسته قاسم۴ کاست«، »یئتیم سئیدي ۶ کاست«، 
»شاه اسماییل ۶ کاست«، » شیرین ایله بیرچک ۳ 
کاست«، »کلبی ۳ کاســت« و دیگر آثار ماندگار 
وي در دهه هفتادنیز شــامل:» ورقه ایله گولشن۶ 
کاست«، »میر محمود ایله سارا، ۴ کاست«، و... . 

آشیق مســلم عســگري با اجراي ۲۵ داستان از 
سري داستانهاي حماسي و عاشقانه ترکي درقالب 
بیش از ۱۳۰ کاســت، مقام برتر را در بین آشیق 
 هاي ایران، جمهــوري آذربایجان و حتي ترکیه

داراست. 
عاشیق مســلم عالوه براینکه برآهنگهاي مشترک 
موجود در موسیقي آذربایجان اشراف کامل دارد؛  
آهنگ های مخصوص زنگان را نیز با مهارت تمام 
اجرا مي کند. وي دربیشــتر جشنواره هاي محلي 
و استاني و چندین سمینار سراسري و بین المللي 

شرکت جسته است.
وي درتابســتان۱۳۸۵به دعوت »پروفسور رافیق 
ایمراني« موســیقي شــناس مشــهور جمهوري 
آذربایجان مهمان مؤسســه »دده قورقود«در باکو 
بود. هدف از این دعوت بحــث وتبادل نظر در 

مورد ادبیات آشیغي، آهنگ هاي مختص زنگان و 
داستانهاي آشیغي شهرمان بوده است.

دکتر »قافقاسیالي« اســتاد ادبیات ترکی دانشگاه 
ارزروم در کتاب »ایران ترک آشیق الري و میللي 
کیملیک« از ۴ شعر مســلم عسگري به صورت 
کامل بهره برده و هر بار وي را با لقب »اوســتاد« 

خطاب کرده است. 
در نخســتین سمینار بین المللي عاشیق ها که در 
ســال ۲۰۰۷)آذر ماه ۱۳۸۷( از طرف یونسکو در 
»دانشــگاه غازي« آنکارا برگزارشد؛ مقاله علمی 
دکتر علی قافقاســیالی مربوط به جایگاه اســتاد 

مسلم عسگری در عرصه موسیقی عاشیغی بود.
دفتر موســیقي و شــعر معاونت هنري وزارت 
ارشاد، با همکاري بنیاد رودکي، انجمن موسیقي 
ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي زنجان 
در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۶در تاالر وحدت تهران، 
طي آییني از استاد آشیق مسلم عسگري به عنوان 
پیش کسوت عرصه موسیقي استان زنجان تجلیل 

به عمل آوردند. 
داوری چندین جشنواره موسیقی استان به عهده 

عاشیق مسلم عسگری بوده است. 
عاشیق مسلم عسگری به مدت ۱۴ سال تا کنون 

در آیین »عاشیقالر بایرامی« حضور یافته اند.
داســتانهایی که عاشیق مسلم عسگری در حافظه 
خود داشتند توسط محمد رزاقی گرد آوری شده 
و مراحــل تایپ و تدوین را طــی می کنند. در 
آینده نزدیک شاهد کتاب داستانهای عاشیق مسلم 
عسگری خواهیم بود که میراث گرانبهای زنجان، 

ایران و دنیا به شمار خواهد رفت.

با توجه به بررســی های علمی محققان ادبیات 
اشــیغی از قبیل دکتر علی قافقاسیالی محیط های 
اشــیغی ایران مقام برتر موسیقی اشیغی در سطح 
کشــورهای ترک زبان را دارا است. پیشکسوتان 
عرصه موســیقی اشیغی کشــورمان در حقیقت 
پیشکسوت این موسیقی در سطح جهانی هستند. 
می توان چنین بیان کرد اســتاد مسلم عسگری از 
پیشکسوتان جهانی موسیقی عاشیغی به شمار می  

ایند.
در مشاهدات عینی نگارنده در سفرهای خارج از 
کشور و سفرهای بین استانی جایگاه استاد مسلم 

عسگری غیر قابل توصیف می باشد. 

اجراهای خارج از کشــور و بین المللی استاد 
عاشیق مسلم عسگری

۱. در اولین ســمینار بین المللي آشیق ها که در 
ســال ۲۰۰۷)آذر ماه ۱۳۸۷( از طرف یونسکو در 
»دانشــگاه غازي« آنکارا برگزارشد؛ این هنرمند 
توانمند زنگاني بــه اجراي چندین برنامه خاطره 

انگیز و به یاد ماندني پرداخت.
۲. در ســال ۲۰۰۹ میالدی)پاییز سال ۱۳۸۸( که 
۸۰۰ ســالروز حاج بکتاش وی نامیده شده بود. 
جشنواره شعری به نام این عارف نامی در آنکارا 
برگزارشد. آیین پایانی این جشنواره با حضور و 
اجرای آهنگ های مختص اســتان زنجان توسط 
عاشیق مسلم عسگری آغاز گردید. این جشنواره 

را انجمن نویسندگان اروپا و آسیا برگزار کردند.
۳. پنجمین آیین بین المللی »عاشــیقالر بایرامی« 
ترکیه در شــهر قارس بــود. در این آیین بیش از 
۳۰۰ عاشیق ترکیه ای به رقابت پرداختند. بخش 
ویژه این آیین اجراهای عاشــیق های خارجی از 
کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران 
بود. که از کشــور ایران عاشیق مسلم عسگری از 
زنجان، عاشــیق محمد حسین دهقان )ارومیه( و 
عاشــیق مناف رنجبر)خوی( حضور داشتند. این 
آیین بهار ســال ۲۰۱۰ میالدی )اردیبهشت سال 

۱۳۸۹( برگزار گردید.
۴. ســمینار علمی »دده قورقود« پاییز سال ۲۰۱۰ 
میــالدی) آبــان ماه ســال ۱۳۸۹( در دانشــگاه 
»یاکین دوغو« کشــور قبرس تشکیل شد. در این 
ســمینار بیش از یکصد مقالــه علمی در رابطه با 
»دده قورقود« ارائه شــد. که یکی از این مقاالت 
توسط محقق ادبیات عاشیغی زنجان محمد رزاقی 
نیز در این ســمینار ارائه گردید. بخش اجراهای 
این ســمینار توسط عاشیق هایی از کشور ترکیه، 
قرقیزستان و ایران بود. عاشیق مسلم عسگری از 

زنجان تنها عاشیق آذربایجانی این سمینار بود.
۵. دومیــن همایش عاشــیق های ترکیه ســال 
۲۰۱۱)تیر ماه ســال ۱۳۹۰( در آیین گرامیداشت 
»عاشــیق دایمی« در شهر »نو شهر« ترکیه برگزار 
گردید. در این همایش نیز عاشیق مسلم عسگری 

حضور چشمگیری داشتند.
الزم به ذکر می باشــد محمــد رزاقی در تمامی 
ســفرهای خارجی همراه و همیار اســتاد مسلم 

عسگری بوده اند
فعالیت های ارزشمند

- پیدا شدن ســنگ قبر »خسته قاسم« در تیکمه 

داش بعد از روایت عاشیق مسلم عسگری در دهه 
۵۰ با توجه به گفته های کاشــف سنگ قبر آقای 

حسین سیامی
- اجرای بیش از ۱۰۰۰ مجلس عروسی در سطح 

کشور
- پیوند دادن دو شــاخه طــارم و زنجانرود در 

موسیقی عاشیغی 
- شناساندن موسیقی استان در سطح بین المللی

- توانایی اجرای داســتان های عاشیغی به مدت 
بیش از۷۰ ساعت دنباله دار

- نقل داستان به مدت ۵۰ شب در عروسی های 
استان گیالن

- احیای موسیقی عاشیقی استان زنجان در سطح 
استانی و بین المللی

- اموزش شــاگردان به صورت غیر مســتقیم از 
طریق کاســت های اجرا شــده در دهه ۵۰ و ۷۰ 

شمسی
- درخواســت برگــزاری ۳ دوره آیین تجلیل ار 
پیشکسوتان عرصه موسیقی عاشیغی استان زنجان 

با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
- دارا بودن اوج صدای ارزشــمند در ســن ۸۰ 

سالگی برای اجرای آهنگ ها
- شرکت در آیین مردمی» عاشیق الر بایرامی« در 

طول ۱۴ سال

نیم قرن عاشیقی
  عاشيق مسلم عسگری با اجرای 25 داستان از سری داستان های حماسی و عاشقانه تركی درقالب بيش از 130 كاست 

  محمــد رزاقـــی مقام برتر را در بين آشيق های ايران، جمهوری آذربايجان و حتی تركيه داراست

استاد عاشیق مسلم عسگری )سمت راست( بهمراه استاد یعقوبعلی اصالنی/سال ۵۴محمد رزاقی،رییس سازمان یونسکو ترکیه و عاشیق مسلم عسگری در همایش بین المللی یونسکو  در آنکارا - سال ۸۶

محمد رزاقی،عاشیق مسلم عسگری و علی محمدبیانی - دفتر ماهنامه بایرام | -زمستان سال 85

استاد مسلم عسگری ۸۲ ساله شد
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ممنوع الخروجی مرغ
 از زنجان

 رییــس 
سازمان صنعت، 
معدن و تجارت 
زنجان  اســتان 
زمانی  تا  گفت: 
نیاز اســتان  که 
مرغ  گوشت  به 
نشــود،  تامین 
خروج مرغ زنده و مرغ گرم آماده طبخ از استان 

ممنوع است.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بر پایه مصوبه کارگروه تنظیم بازار گوشت مرغ 
گرم در استان زنجان با قیمت ۱۵ هزار و ۷۵۰ 
تومان عرضه می شــود. همچنین مرغ زنده با 
قیمت هر کیلوگرم ۱۰ هــزار و ۷۵۰ تومان و 
قیمت مرغ گرم )آماده طبخ( برای مصرف کننده 
بــا قیمت ۱۵ هــزار و ۷۵۰ تومان در ســطح 

واحدهای صنفی استان عرضه شود.
وی افــزود: چنانچه عرضه از ســوی مرغدار، 
کشــتارگاه ها و واحدهای صنفی با قیمت های 
مصوب رعایت نشــود، ضمن تشکیل پرونده 
تعزیراتی، متخلفان بــه مراجع قضایی معرفی 

خواهند شد.
این مسوول ادامه داد: تا زمانی که نیاز استان به 
گوشــت مرغ تامین نشود، خروج مرغ زنده و 
مرغ گرم آماده طبخ از اســتان ممنوع است که 
در این راســتا مقرر شده اداره کل دامپزشکی و 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
از صدور تاییدیه های الزم و بارنامه خودداری 

کنند.
فغفوری با اشاره به توزیع مرغ منجمد، تصریح 
کرد: مقرر شده است شــرکت پشتیبانی امور 
دام اســتان نســبت به تحویل مرغ منجمد به 
فروشــگاه های منتخــب و واحدهای صنفی 
معرفی شده از سوی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اقدام کند همچنین قطعه بندی مرغ تا 
زمان تامین نیاز روزانه استان از سوی واحدهای 

قطعه بندی ممنوع شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان، از شــهروندان خواســت تــا هرگونه 
افزایش قیمت غیرقانونی و یا تخلف صنفی را 
به شماره تماس ۱۲۴ اعالم کنند تا مورد بررسی 

قرار گیرد.

 خبـــر

 شــهردار زنجــان گفــت: در 
بخش صنعت و تولید در سال کنونی 
۸۰ درصد عوارض قانونی را تخفیف 

خواهیم داد.
به گــزارش زنگان امــروز، حبیب اله 
مالیی یگانه ظهر دیــروز )۱۴ تیر( در 
جمع خبرنگاران در فضای مجازی ، با 
اشاره به شیوع بیماری کرونا و تکالیف 
شهرداری در این حوزه، اظهار کرد: از 
اســفندماه و بعد از شیوع این بیماری، 
در گام نخســت محــل تدفین اموات 
به بهشــت  زهرا منتقل شــد و از آن، 
زمان اموات در محل جدید با رعایت 

پروتکل های ابالغی دفن می شوند
وی به ضدعفونی ناوگان حمل و نقل 
و اماکن عمومی نیز اشاره کرد و افزود: 
در این راســتا به طور گسترده نیروها 
اقــدام به ضدعفونی نــاوگان کرده و 
این کار هر روز در حال انجام اســت؛ 
همچنین تاکسی ها، اتوبوس ها، میادین 
میوه و تره بار و پیاده روها که به همراه 
ســتادهای مردمی، هر روز ضدعفونی 

می شود.
این مســوول به اهمیــت ضدعفونی 
هدف دار اشــاره کرد و یادآور شــد: 
همکاران در ۵۶ نقطه هر روز اقدام به 

ضدعفونی می کنند و سعی شده است امور بر پایه 
ابالغیه های ستاد استانی کرونا انجام شود. در این 
راستا همچنین سعی شده است، اطالعات عموم 

شهروندان نسبت به این بیماری افزایش یابد.
مالیی یگانه با تاکید بر اینکه شهروندان از استفاده 
از وســایل در پارک هــا جدا خــودداری کنند، 
تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم فعال 
از پارک ها فقط برای پیاده روی استفاده کرده و از 
اتراق در این اماکن خودداری کنند تا این روزهای 

سخت را پشت سر بگذاریم.
شهردار زنجان، در ادامه به آخرین وضعیت پروژه 
ســبزه میدان نیز اشــاره کرد و یادآورشد: درصد 
پیشرفت فیزیکی پروژه تا عید ۷ درصد بود که بر 
پایــه آخرین گزارش گیری این رقم به ۲۲ درصد 

شده است و مقرر شده تا شهریور سال آینده کار 
به پایان برســد. البته بر پایه جدول زمان بندی، ۴ 
درصد از برنامه عقب هســتیم کــه امیدواریم با 

تسریع در کار، این عقب ماندگی را جبران کنیم.
وی ادامــه داد: در رابطــه با این پــروژه بزرگ 
مشــکالتی داریم؛ اینکه قرارداد با پیمانکار فقط 
عمرانی اســت و مباحث مبلمان و نورپردازی در 
قرارداد گنجانده نشده اســت که امیدواریم وارد 
قرارداد شــود. همچنین قرارداد اولیه ۶۴ میلیارد 
تومان اســت و موارد جدید را هم باید وارد کنیم 
که قطعا مبلــغ باالتر خواهد رفــت. در یکی از 
جلسات عنوان شد که این طرح جزو پروژه های 
شاخص گنجانده شده تا بتوان کمک های الزم به 

آن را وارد کرد.

شهردار زنجان، به تملکات پروژه فوق نیز اشاره 
کرد و یادآور شد: مقرر شده است که ۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای تملکات در نظر گرفته شــود. 
البته این کار قبال باید انجام می شد ولی این اتفاق 
رخ نداده اســت. باالی ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای کامل این پروژه نیاز اســت که باید 

اعتبارات استانی نیز به آن تعلق گیرد.
این مســوول، به اجرای کانال مشترک تاسیساتی 
در پروژه سبزه میدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه 
این اقدام در نوع خود در اســتان بی نظیر است، 
افــزود: امیدواریم این طرح در محالت دیگر نیز 

انجام شود.
وی در ادامه به بازگشایی محورهای جدید پروژه 
پادگان اشــاره کرد و گفت: فاز اول در سال های 

قبل بازگشایی شده اســت و به دنبال بازگشایی 
مسیرهای دیگر هستیم و جلسات مختلفی در این 
رابطه برگزار شده است. مسووالن امر قول مساعد 
داده اند و در نشســت اخیر نیز کــه در خدمت 
مســووالن تیپ ۲۱۶ بودیم، تعهــدات فی مابین 
مطرح شــده که امیدواریم با سرعت، کارها پیش 

رود.
مالیی یگانه در بخش دیگر این نشست، به بودجه 
۲۴۵ میلیارد تومانی شهرداری در سال کنونی نیز 
اشاره کرد و گفت: بر پایه بودجه، ۲۴ میلیارد برای 
آسفالت ریزی در نظر گرفته شده بود که با توجه 
به اهمیت کار، این عدد به ۳۰ میلیارد رسیده و در 

همین راستا ۱۳ قرارداد بسته شده است.
وی به تکمیل آرامستان نیز اشاره کرد و افزود: ۳ 

میلیــارد اعتبار برای این کار در نظر 
گرفته شده است؛ همچنین ساخت 
پارکینگ و ســاخت یادمان شــهید 
گمنام و توسعه مزار در حال انجام 

است.
این مســوول به آخریــن وضعیت 
پارک بانــوان واقع در غرب زنجان 
نیز اشــاره کــرد و افــزود: پارک 
نواقصاتــی دارد و امیدواریم ظرف 
۲ ماه آینده بــه مرحله بهره برداری 
اتوبوسرانی  ناوگان  نوسازی  برسد. 
نیــز در دســتور کار اســت که با 
آمده مقرر شده  به عمل  رایزنی های 
در مرحله اول ۴ دســتگاه اتوبوس 

وارد ناوگان شود.
شــهردار زنجان دربــاره پرداخت 
۷۲ میلیــارد تومــان از بدهی های 
هزینه های  شفاف سازی  شهرداری، 
فرهنگــی، پرداختــی کارگــران و 
کارکنان آتش نشــانی توضیح داد و 
گفت: امســال همچنیــن به صنایع 
داخل محدوده شــهری ۸۰ درصد 

تخفیف عوارض داده می شود.
مالیی یگانــه، در ارتبــاط با بخش 
دوربرگردان پل امام حســن مجتبی 
)ع( نیز گفت: کل هزینه اجرای این 
پل ۳۷ میلیارد تومان تاکنون بوده اســت، اما یکی 
از موضوعاتی که در این پروژه داریم آن اســت 
کــه مبلغ مورد نظر برای اجــرای یوترن نیز باید 

تامین شود.
شــهردار زنجان در ادامه بــه مباحث فرهنگی و 
اقدامات شهرداری در این حوزه نیز اشاره کرد و 
گفت: در این رابطه نیز برنامه های متعددی برای 
امسال پیش بینی شده است؛ البته یکی از برنامه های 
شهرداری آن است که هزینه های سازمان فرهنگی 

شفاف سازی شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه فرهنگی ۲ میلیارد و 
۹۰۰ میلیون تومان است، اضافه کرد: از این مبلغ 
حدود یک میلیارد تومان هزینه شده که مطالبات 

مردمی بوده است.

قول شهردار زنجان به شهروندان

پایان پروژه سبزه میدان تا شهریور  ۱۴۰۰

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

مبلغ تضمين شرکت در مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات
مناقصه )ریال(

مناقصه اول: خرید نمک موردنياز راهداری 
1/071/000/000به صورت مقطوع21/420/000/000زمستانی سال 1399

مناقصه دوم )تجدید مناقصه(: لکه گيری 
و روکش آسفالت محور زنجان-دندی 
)حدفاصل کيلومتر 49 تا 60( و راه های 

منشعب و راه روستایی مرصع

41/572/985/627
فهرست بهای واحد پایه رشته 
راهداری سال 1399 )با تعدیل(

2/078/649/282

مناقصه سوم )تجدید مناقصه(: تهيه و نصب 
پایه گاردریل و متعلقات و تعميرات گاردریل 

در سطح استان زنجان
26/538/159/0901/326/907/955

مناقصه چهارم: عمليات بهسازی و 
شن ریزی راه روستایی تازه کند )بخش 

چورزق؛ شهرستان طارم(
4/856/502/945

فهرست بهای واحد پایه رشته 
راه، باند فرودگاه و زیرسازی 
راه آهن سال 1399 )با تعدیل(

242/825/148

صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اينترنتی www.setadiran.irنحوه دريافت

از روز يکشنبه مورخ 1399/04/15 لغايت روز شنبه مورخ 1399/04/21زمان دريافت

پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت، معدن و تجارتصالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصه اول

 صالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصات
دوم تا چهارم

گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابري از سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و همچنین گواهینامه تأيید صالحیت ايمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی

تا ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(مهلت و محل تحويل

ساعت 9:00 صبح روزپنج شنبه مورخ 1399/05/02 در محل اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجانزمان و محل گشايش پاکات يشنهاد قیمت

فراخوان مناقصات عمومي یك مرحله اي
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

به هنگام رانندگی؛
از خوردن و 

آشاميدن،
پرهيز کنيم...

اداره کل نوسازی مدارس استان زنجان در نظر دارد نسبت به خريد 6000 پره رادياتور آلومینیومی طبق مشخصات مندرج دراسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي 
يک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمايد . 

WWW. : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشائی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی  ،  مراحل ثبت نام  در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
)شماره تلفن تماس جهت کسب اطالعات و ثبت نام در سامانه ستاد : 02141934 (

بنابراين تولیدکنندگان و نمايندگان شرکت هاي سازنده و يا فروشندگان فعال واجد صالحیت مي توانند جهت شرکت در مناقصه از تاريخ 99/4/15 تا 99/4/18  به سايت مزبور 
مراجعه نمايند .

 آخرین مهلت ارائه قيمت پيشنهادي : تا پايان وقت اداری ) ساعت 14/00( مورخ 99/4/28 و  پیشنهادات واصله در ساعت  9/00 مورخ 99/4/29  در کمیسیون به 
نشانی : زنجان – خیابان خرمشهر – روبروي صدا و سیماي مرکز زنجان )شماره تلفن تماس : 02433034550 ( بازگشائی خواهد شد . 

مبلغ تضمین شرکت در  مناقصه 306.000.000 ريال به شرح مندرج در اسناد مناقصه میباشد . 
هزینه چاپ دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.  

آگهی مناقصه عمومی خرید 6000 رپه رادیاتور آلومینیومی 

تولیدی فرش نقش و نگار آموزش فرش ، تابلوفرش و گلیم 
در انواع طرح های مختلف بصورت مبتدی و حرفه ای  

)خانم( به دو روش کد و نقشه خوانی 
*به چند نفر بافنده ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

  0919 059 58 95
 36 73 32 33 با مدیریت خانم نوروزی 

خ فردوسی ، خ ضیائی ، جنب شعبه نفت ، پ 126 

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به یکی ازشرکت های تشخيص صالحيت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 
 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زيباشهر 

کد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه :

 

شماره 
رشته ومحل تامین اعتباربرآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

پایه مورد نیاز

تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع 
کار)ریال(

99-24

اجرای شبکه 
باقیمانده جمع آوری 

فاضالب و تکمیل 
تصفیه خانه فاضالب 

روستای پری

18/106/214/112

اسناد خزانه اسالمی به تاریخ 
سررسید 1400/05/19 و سود 

ساالنه 15درصد و مابقی بر پایه 
اعتبارات ابالغی شرکت مهندسی 

به صورت اسناد خزانه اسالمی 

حداقل پایه 5 
در رشته آب یا 

تاسیسات از سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزی کشور

905/400/000

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخ   99/04/11  لغايت تا ساعت  11مورخ 99/04/18 در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دريافت موجود است و معامله از ثبت و دريافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه 

گران ، از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بايست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دريافت اسناد فقط از سايت سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره سامانه : 20990012300000017 اقدام نمايند ، در غیر اين صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ايشان وجود نخواهد 

داشت .
4- نوع تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار می بايست به يکی از صور درج شده در آيین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پيشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir . http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاکات مناقصه : پاکات مناقصه بايد حداکثر تا ساعت 11 صبح  مورخ  99/04/29   از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : مناقصه گران می بايست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در يک پاکت دربسته تا يک ساعت قبل از بازگشايی 

پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحويل نمايند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصه درســاعت 11 صبح  مورخ  99/04/30   در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشايی خواهد شد.

10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آيین نامه معامالت دولتی می باشد. شرکت 
آبفا در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ايمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
12- به اين قرارداد 20درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

15- هزينه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد .

نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید.

 دفتر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان زنجان



یکشنبه 15 تیر ماه  1399 / نمره 561 / سال سوم

اذان ظهر

13:20

غروب آفتاب

20:38

اذان مغرب

20:59

نیمه شب

00:26

اذان صبح فردا

4:16

طلوع صبح فردا

6:03

وضعیت آب و هوای زنجان:

16
33

چون آفتاب خزانی ، بی تـو دل من گرفته است
جاان ! کجایی هک بی تو ، خورشید روشن گرفته است؟

این آسمان بی تو گویی ، سنگی است رب خاهن امروز
سنگی هک راه نفس را ، رب چاه بیژن گرفته است

از چشم می گیرم آبـی  ات پای ات سر نسوزم
زین آتش سرکشی هک رد من هب خرمن گرفته است

رتسم نیـایی و آید  ،  خاکستر من هب سویت
آه از حریقی هک بی تو رد سینه دامن گرفته است

گار ، رپوا  نمی داری  ای یار! از ُکشتنم  دیگر ان
حالی هک این دری و دورت ، خونم هب گردن گرفته است

گان زمین گیر ، تن بسته دارم هب زنجیر چــون خست
بال رپیدن شکسته است ، پای دویدن گرفته است

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
دبیر تاریخ و فرهنگ: حسن حسینعلی

مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
 دبیر عکس: ناصر محمدی

همکاران:  حمیدرضا بازرگانی 
  مهدی الماسی

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

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 481۷ طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586۷31

ســابقه صنعت چاقو ســازی در زنجان مربوط به زمانی اســت که داشتن 
سالح ســرد از ضروریات زندگی هر فرد به شــمار می رفت. با ورود سالح 

گرم به تدریج حمل و استفاده از سالح سرد منسوخ شد و صنعت شمشیر 
ســازی نیز رو به افول رفت و در حد چاقو ســازی و ساخت اشیاء برنده 

مــورد نیاز روزمره زندگی به حیات خود ادامه داد. این در حالی اســت که 
صنعت چاقو سازی و تیغ تیزکنی در این زمان کم رنگ تر از گذشته است. 

گزارش تصویری جامعه خبری تحلیل »الف« 

کارگاه چاقو سازی  - زنجان
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