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در شورای اطالع رسانی استان عنوان شد:
شهرهای موفق در کاهش مصرف انرژی برق 

در کشور تشویق می شوند
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:
زنجان میزبان جشنواره ملی عکس آب 
با محوریت فرهنگسازی مصرف بهینه آب است

3

 بعد از کشمکش های فراوان بین شهردار، 
اعضای شورای شــهر و اعضای تعاونی مسکن 
گلشهر مجوز ساخت و ساز ۲ هزار و ۲۵۰ واحد 
در فاز هفت و هشت گلشهر زنجان تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، نشســت علنی 
شــورای شــهر زنجان امروز با حضور اعضای 
شورای شهر، شــهردار و اعضای تعاونی گلشهر 
زنجان برگزار شد و بررسی ارائه مجوز ساخت در 
فازهای هفت و هشت گلشهر و المان میدان 1۵ 

خرداد از مباحث این نشست بود.
عباس راشاد رییس شــورای شهر زنجان در این 
نشســت با اشاره به مشکالت فاز هفت و هشت 
گلشهر کاظمیه اظهار داشــت: شهرداری مجوز 
ساخت 4۰۰ قطعه از ۲ هزار و ۲۵۰ واحد گلشهر 
کاظمیه در فاز های مذکور را داده است اما پرسش 
این است چرا این مجوز نباید شامل همه قطعات 

شود؟
وی به سیاست ارائه بودجه  شهرداری برای سال 

14۰۰  اشاره کرد و گفت: بهتر است شهرداری در 
ارائه اعداد و ارقام پروژه های سال آینده به کلیات 
توجه بیشــتر نشــان دهد و اعداد و ارقام کلی را 
در اعالم هزینه بــرای پروژه ها مد نظر قرار دهد 
تا شورا بهتر بتواند در مورد هزینه ها تصمیم گیری 

کند.
احمد نصیری عضو شــورای شهر زنجان نیز در 
این نشســت گفت: اگر مشکل بین شهرداری و 
شرکت تعاونی گلشهر حل شده چرا فقط مجوز 
ســاخت 4۰۰ قطعه داده می شود و همه قطعات 
مجوز ساخت را ندارند؟ چراکه اگر فقط به تعداد 
محدودی مجوز ســاخت و ساز داده شود سبب 
به وجود آمدن دالل بازی خواهد شــد و دســت 
دالالن برای خریــد و فروش زمین  در این فاز ها 

باز خواهد شد.
نصیــری در تذکری خطاب به شــهردار گفت: 
چرا مناطق کم برخوردار شــهر زنجان هیچگونه 
امکاناتی از جمله آسفالت، جدول، فضای سبز و 

کانال مناسبی ندارند؟ اما در برخی موارد هزینه ای 
در بعضی از مناطق شهر می شود که اصال الزم و 
ضروری نیست؛ تقاضای ما از شهرداری این است 
که در بودجه 14۰۰  به مناطق کم برخوردار توجه 

بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه قبال مشکل ما سد معبر بود 
ولی این روز ها نخاله های ســاختمانی نیز به آن 
اضافه شده است گفت: چرا شهرداری در مدیریت 
نخاله های ساختمانی ضعیف عمل می کند؟ چرا 
حاشیه شهر از جمله الهیه، کوی فرهنگ، شهرک  
غرب و جاده کشتارگاه محلی برای تخلیه خاک و 

نخاله شده است؟
از سوی دیگر حبیب یگانه شهردار زنجان نیز در 
ادامه نشست بیان کرد: هزینه ساخت المان میدان 
1۵ خرداد در حدود ۲ میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان 
اســت که فقط برای ساخت خود المان و پایه آن 
هزینه خواهد شد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز 
هزینه کف سازی میدان می شود با این وجود این 

المان با مشارکت دو شرکت مهندس مشاور ایجاد 
خواهد شد . وی در باره انتقادات مطرح شده برای 
طراحی المان 1۵ خرداد گفت: طراحی المان 1۵ 
خرداد بی نظیر اســت. طراحان ساخت این المان 
همان طراحان میدان انقالب زنجان هستند و این 
قول را به مردم می دهم ســاخت المان 1۵ خرداد 
زنجان  قطعا در سیما و منظر شهری زنجان تاثیر 

بگذارد.
وی در مورد اجرای سر درب پادگان ارتش افزود: 
برای اجرای سردرب پادگان و کارهای باقیمانده 
در پــادگان در حال عقد قرارداد با بنیاد مســکن 
هستیم. با این وجود مشکل دیوارهای پیش ساخته 
پادگان نیز حل و در ســامانه ثبت شده و در حال 
عقد قرارداد برای برداشتن خاک از پادگان هستیم.
شهردار زنجان با اشاره به نیمه کار ماندن پروژه های 
عمرانی شهر بیان کرد: به دلیل افزایش قیمت ها و 
مصالح حجم کارهای عمرانی شهرداری کاهش 
پیدا کرده است چراکه در بودجه سال 99 آسفالت 

در هر تن دارای مبلغ ۲ هزار و ۵۰ هزار تومان بود 
که هم اکنون به 8 هزار و ۵۰ تومان رسیده است.

محمدی یکی از اعضای شــرکت تعاونی مسکن 
گلشــهر که در نشســت حضور داشت گفت: 
در فازهای هفت و هشــت گلشهرکاظمیه تمام 
امکانات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز آماده 
شده فقط تعدادی از زیرساخت ها ناقص هستند 
که تا یک ماه آینده آنها نیز به طور کامل آماده شده 
و در سال آینده نیز کار آسفالت انجام خواهد شد 

و انتظار داریم با مجوزی که شهردار داده است کار 
ساخت و ساز در ســطح گسترده انجام شود که 
خود این امر نیز به اشتغال زایی کمک خواهد کرد.
در نهایت شــهردار زنجان با اینکه مخالف کامل 
مجوز ساخت و ساز در فاز هفت و هشت گلشهر 
بود با پیشــنهاداتی که توسط اعضا شورا و عضو 
تعاونی گلشهر انجام گرفت، موافقت خود را برای 
ســاخت ۲ هزار و ۲۵۰ واحد در فاز های مذکور 

اعالم کرد.

موافقت شهردار با ساخت و ساز 2250 واحد مسکونی در گلشهر

 ارزآوری در دوران کرونایی

تولید و پرورش سوسک در زنجان
 »الرو«  یا »سوسک آرد« به صورت زنده و خشک شده قابل مصرف برای دام و طیور است و به عنوان مکمل غذایی انواع پرندگان زینتی و ماکیان و ماهی های زینتی و حتی صنعتی استفاده می شود

 قیمت خشک شده این فرآورده از کیلویی۱۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و زنده آن از کیلویی ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به صورت کلی و جزیی در نوسان است و خرید و فروش می شود
2 پرورش سوسک در محل هایی مثل پارکینگ و انباری دور از اتاق مسکونی قابل انجام است و جزو مشاغل روستایی و خانگی به حساب می آید

با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت دانشگاه 
بوخوم و فرانکفورت آلمان انجام می شود

پاکسازی و 
مستندسازی 

مجموعه مردان 
نمکی زنجان
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 فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

نمایشگاه 
مجازی کتاب 

در زنجان 
برگزار می شود

2

 همزمــان با ســی و ششــمین هفته 
»هر-هفته-الف-ب-ایران«، 1۵ طرح  پویش 
آبرســانی روستایی با دســتور دکتر اردکانیان 
وزیر و به صورت ویدئوکنفرانســی در استان 

زنجان به بهره برداری رسید.
به زنگان امــروز، در این آیین پروژه هایی در 
مناطق مختلف روستایی استان زنجان به ویژه 
6 روســتا در منطقه محــروم و دور افتاده قره 
پشتلو از توابع شهرستان زنجان و روستاهایی 
در شهرستان های خرمدره، سلطانیه، ماهنشان 

و ایجرود افتتاح شد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان گفت: بــا بهره برداری از این 1۵ طرح 
آبرسانی، جمعیتی افزون بر 7 هزار و ۵98 نفر 
از خدمات آب شــرب بهداشتی و پایدار بهره 

مند می شوند.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: برای اجرای 
این طرح ها اعتباری معادل ۲۰1 میلیارد ریال 
هزینه شده است که در دوره ساخت برای 1۵3 
نفر و در دوره بهره برداری برای 1۵ نفر ایجاد 

اشتغال شده است.

وی بیــان کرد: در قالب ایــن طرح ها 7 باب 
مخزن ذخیــره آب با ظرفیت 6۰۰ متر مکعب 
ساخته شــده اســت. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان تصریح کرد: ســاخت 41 
کیلومتــر خط انتقــال و ۲4 کیلومتر اصالح و 
توسعه شــبکه توزیع از دیگر عملیات انجام 

گرفته در این پروژه هاســت. این مسوول به 
ساخت 9 باب ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت 41 
لیتر بر ثانیه نیز اشاره کرده و افزود: تامین آب 
شرب پایدار، مهاجرت معکوس به روستاها و 
ارتقاء سطح بهداشت عمومی از جمله اهداف 

اجرای این طرح هاست.

 آیین نامگذاری ساختمان ستاد مخابرات 
منطقه زنجان  به نام  »سردار شهید،حاج قاسم 
ســلیمانی«، با حضور معاون هماهنگی ســپاه 

انصارالمهدی)عج( زنجان برگزارشد.
میــری  مروتعلــی  آیین،مهنــدس  ایــن  در 
سیاهی،سرپرســت مخابرات منطقه زنجان،در 
سخنانی باگرامیداشــت یاد و خاطره ی شهید 
سلیمانی اظهارداشــت:نقش شهید سلیمانی در 
پیــروی از والیت فقیه و پیشــبرد آرمان های 
انقالب اسالمی ،درتاریخ پرافتخار نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ماندگار خواهد بود و وظیفه 
ای بزرگ برعهده ی بسیجیان وآحاد ملت ایران 
نهاده شــده و باید همگان در راســتای دفاع از 
ارزشهای انقالب اسالمی و پیروی از فرامین مقام 
معظم رهبری گام برداریم و در همین راستا،نام 
ساختمان ستاد مخابرات منطقه زنجان را به نام 

سردارشهید حاج قاسم سلیمانی مزین نمودیم.
در ادامه ،سرهنگ عباس بابایی،معاون هماهنگی 
ســپاه انصارالمهدی )عج(باقدردانی از مدیران 

مخابرات منطقه زنجان،نامگذاری ساختمان ستاد 
به نام شهید سلیمانی را یک کار فرهنگی ماندگار 
و نشانه همدلی و تجدید بیعت با آرمانهای شهدا 
ذکرکرد. درپایان ایــن آیین،با حضور مدیران و 

اعضای شــورای پایگاه مقاومت فجر مخابرات 
منطقه زنجان، با ادای احترام به شهید سلیمانی و 
شهدای مدافع حرم،از تابلوی جدید نام ساختمان 

رونمایی شد.

با دستور وزیر نیرو انجام شد:

افتتاح 15 طرح آبرسانی روستایی در استان زنجان
نامگذاری ساختمان 

»سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی« در مخابرات 
منطقه زنجان
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 فرنشــین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان از برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب با 
۲۰ درصد تخفیف در استان خبر داد و گفت: با 
هر کارت عضو شــتاب، خرید کتاب امکان پذیر 

است.
به گزارش زنگان امروز، محمدربیع احمدخانی 
ظهر دیروز درنشســت شــورای اطالع رسانی 
در محل اســتانداری زنجان، با بیان اینکه اولین 
نمایشگاه مجازی کتاب از اول تا ششم اسفندماه 
امســال در کشور برگزار می شــود، گفت: همه 
ناشــران دارای مجوز می توانند در این نمایشگاه 
شــرکت کنند و هزینه ارســال نیــز به صورت 

رایگان انجام می شود.
وی اظهار کرد: عالقه مندان می توانند با مراجعه 
به آدرس اینترنتی با هر کارت شــتابی که دارای 
رمز دوم است نسبت به خرید کتاب اقدام کنند.

فرنشین فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 
گفت: بسته به شرایط امکان استفاده از بن کتاب 
برای خریداران امکانپذیر است و عالقه مندان در 
استفاده از نمایشگاه مجازی کتاب از ۵۰ درصد 

ترافیک اینترنت رایگان بهره مند می شوند.

احمدخانی تاکید کرد: یارانه اهل قلم نیز از ۲۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان واریز خواهد شد.

وی از برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب با ۲۰ 
درصد تخفیف در اســتان خبر دادو گفت: با هر 
کارت عضو شتاب، خرید کتاب امکان پذیر است 

و در نمایشگاه کتاب امکان استفاده از بن خرید 
وجود دارد.

فرنشین فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان 
تصریح کرد: همه کتاب ها با ۲۰ درصد تخفیف 
ارائه می شود و ناشــران می توانند با مراجعه به 

غرفه خود، لیست خریداران را مشاهده و تا 9۲ 
ساعت آن ها را ارسال کنند.

احمدخانــی تصریح کرد: کتاب هــای داخلی با 
تخفیــف ۲۰ درصــد و کتاب هــای خارجی با 

تخفیف ۵۰ درصد عرضه می شود.
اســتانداری زنجان  فرنشــین روابط عمومــی 
همچنین در ادامه گفت: اطالع رســانی یکی از 
دغدغه هــای جدی دولت اســت و تا دهه فجر 
انعــکاس خدمات با محوریت ایــن پروژه ها و 

اقدامات انجام پذیرد.
با تشــکیل  افــزود:  الهی سرشــت  غالمرضــا 
یــک کمیته، ســه تا پنــج اقــدام اثربخش هر 
 دستگاه اجرایی مشخص شــده تا در دهه فجر 
دســتگاه ها و رســانه ها در باره آنهاتوجه خوبی 

داشته باشند.
وی ادامه داد: 17۰ اقدام شــاخص دولت تدبیر 
و امیــد در اســتان در اختیــار دبیرخانه ســتاد 
بزرگداشت دهه فجر گذاشته شده و توزیع برای 
انتشار و انعکاس آنها از طریق اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان در رسانه های مکتوب و 

الکترونیکی انجام خواهد شد.

فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

نمایشگاه مجازی کتاب در زنجان برگزار می شود سرعت باالی قیمت 
در بازار خودروی زنجان

 یک فعال بازار خــودرو در زنجان 
گفت: هفته گذشته قیمت خودرو به صورت 

ناگهانی افزایش یافت.
قنبرعلی محرمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: تا 1۵ روز گذشته وضعیت بازار خودرو 
خوب و قیمت ها نسبتاً متعادل شده بود ولی 
از چهارشــنبه هفته گذشــته دوباره قیمت 
خودروهای داخلی مانند پرشیا یا ۲۰6 تیپ 
۲ میانگین 4۰ تــا ۵۰ میلیون تومان افزایش 

یافت.
وی با بیان اینکه قیمت خودروهای خارجی 
بیــش از 1۰۰ میلیون تومــان افزایش یافته 
اســت، افزود: پیش بینی  بر این اســت که 
قیمت خودرو در روزهای آتی کاهش یافته 
و بازار وضعیت متعادل تری داشته باشد ولی 
شوربختانه کاهش ها به اندازه افزایش نیست.
این مســوول ادامه داد: وقتی در مورد کاهش 
صحبت می شــود فقط چند میلیــون تومان 
قیمت ها پایین می آید ولی به هنگام افزایش، 
شــاهد افزایش چند ده میلیونی هســتیم که 
امیدواریم کاهش قیمت  در بازار خودرو همانند 

طال و ارز اتفاق افتاده و تدوام داشته باشد.

دستگیری دو نفر از 
کارمندان شهرداری خرم دره
 رییس شورای اسالمی شهر خرم دره، 
از دســتگیری دو نفر از کارمندان شهرداری 

خرم دره خبر داد.
غالم رضــا کالنتری در گفت وگو با ایســنا، 
با تایید خبر دســتگیری دو نفر از کارمندان 
اظهار کرد: تحقیقات  شــهرداری خرم دره، 
مقدماتــی مربوط به این پرونده در دســت 
بررسی است و در این باره نمی توان اظهارنظر 

شفاف کرد.
وی بــا بیان اینکه تخلفــات صورت گرفته 
مربوط بــه حیف و میل اموال شــهرداری 
است، اظهار کرد: تخلفات انجام شده مربوط 
به زمین های شــهرداری به ویــژه در فاز 3 

شهرک است.
کالنتری با بیان اینکه این زمین ها در ســال 
8۵ تفکیک شده اســت، اضافه کرد: در این 
زمین هــا در حوزه حــق و حقوق متعلق به 

شهرداری اجحاف شده است.
این  مسوول با بیان اینکه دو نفر از کارمندان 
در این زمینه دستگیر شــده اند، خاطرنشان 
کرد: یکی از کارمندان بازنشســته و دیگری 

شاغل در شهرداری است.

خبـرخبــر

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان:
لوازم خانگی احتکار شده 
در زنجان کشف و ضبط شد

 فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان 
گفــت: از یک انبار در شــهر زنجان انواع 
کاالی احتکار شــده، از ســوی سپاه این 

شهرستان کشف و ضبط شد.
ســرهنگ محسن سهندی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، افزود: این کاالهای کشــف 
شــده شــامل انواع لوازم خانگی ازجمله 
یخچال، کولر گازی، ماشــین لباسشویی و 

ماشین ظرفشویی است.
وی بــا بیان اینکه ارزش لــوازم خانگی به 
دست آمده از سوی کارشناسان، قریب ۲۲ 
میلیارد ریال برآورد شــد، اظهار داشت: بر 
پایه بررسی های به عمل آمده اقالم ورودی 
و خروجی این انبارها در ســامانه تجارت 

نیز ثبت نشده است.
ســهندی، همچنین از کشــف ۲۵ تن تخم 
مرغ قاچاق در روز آدینه هفته گذشــته در 
شهر زنجان خبر داد و با بیان اینکه این تخم 
مرغ ها از اســتان قم بصورت قاچاقی وارد 
زنجان شده بود و قرار بود به کشور عراق 
صادر شود، تصریح کرد: همه تالش ما این 
اســت تا امید و آرامــش در جامعه و میان 

مردم، ساری و جاری شود.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زنجان گفت: 
در شرایط امروز که جامعه با مسائلی چون 
کرونا و مشکالت ناشی از آن مواجه است 
یکی از رسالت های اصلی ما مبارزه با فساد 
اســت و به همین دلیل نیــز برخورد قاطع 
بــا احتکارکننــدگان کاال و هر گونه بر هم 
زدن نظم اقتصادی در دســتور کار عوامل 

اطالعاتی سپاه قرار دارد.
ســهندی افزود: عوامل احتــکار و قاچاق 
کاال پس از دســتگیری و تشکیل و تکمیل 
پرونــده به منظور اعمــال قانون به مراجع 
قضایی زنجان معرفی می شــوند و نتیجه 
رســیدگی های قضایی نیز مــورد پیگیری 

قرار می گیرد.

 پرورش گاو و گوسفند از دیرباز برای کسب 
درآمد رواج داشته است و جزو مشاغل مهم بشر در 
طول تاریخ بوده است اما شاید پرورش سوسک و 
ارزآوری از طریق آن جالب و روشــی نوین برای 
کسب روزی است که این روزها مورد توجه برخی 

از عالقه مندان قرار گرفته است.
به گزارش زنگان امروز به نقل از فارس، با رشــد 
علوم و تالش بشر روش ها و راه حل های جدیدی 
برای کسب درآمد به وجود آمده است، روش هایی 
که اگر در ســال های نه چندان دور کســی آنرا به 
عنوان یک شغل مطرح می کرد، مورد تمسخر قرار 

می گرفت.
پرورش گاو و گوســفند و یا حیوانات دیگر برای 
کســب درآمد سال هاســت که به راه حلی برای 
کسب درآمد تبدیل شده است، اما شاید باور نکنید، 
امروزه استفاده از حشرات به عنوان منبع پروتئینی 
و پرورش آنها منبع درآمد و شغل تعدادی از افراد 
است،که این امر در کشورهای اروپایی و آفریقایی 
سال هاست رواج دارد و در کشور ما نیز چند سالی 

است دنبال می شود.
پرورش الرو حشــره ای به نام »سوســک آرد« یا 
»سوسک تاریکی« به نام »میلورم« منبع غنی پروتئین، 
صنعت جدیدی را در تهیه مواد خوراکی آبزیان و 
طیور فراهم آورده است که این روزها مورد استقبال 

مردم به ویژه در روستاها قرار گرفته است.
 الرو به صورت زنده و خشک شده قابل مصرف 
برای دام و طیور اســت و به عنوان مکمل غذایی 
انواع پرندگان زینتی و ماکیان و ماهی های زینتی و 

حتی ماهی های صنعتی استفاده می شود.
چنانچه به این امر توجه شــود، هم برای مصرف 
داخلی و هم کاالی صادراتی برای دیگر کشــورها 

اســت و می تواند با جثه کوچک خــود ارزآوری 
خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

قیمت خشک شــده این فرآورده از کیلویی17۰ تا 
3۰۰ هزار تومــان و زنده آن از کیلویی ۵۰ تا 1۲۰ 
هزار تومان به صورت کلی و جزئی در نوسان است 

و خرید و فروش می شود.
پرورش سوســک تاریکی کار جدیدی اســت که 
چند سالی است در کشور ما هم انجام می گیرد، کار 
ســودآوری که برای آغاز با تجهیزات و تاسیسات 
ابتدایی نیز قابل اجراست و می توان در محل هایی مثل 
پارکینگ و انباری دور از اتاق مسکونی آن را انجام 

داد و جزو مشــاغل روستایی و خانگی به حساب 
می آید. نعمت اله دهقان نصیری 4۵ ساله و اصلیتش 
به نایین اصفهان باز می گردد، کسی که ۲3 سال در 
تهران در خیابان جمهوری مشغول به کار سیستم های 
صوتی بوده است و 14 سال مغازه دار بوده و لیسانس 
حسابداری دارد، اما به خاطر نوسانات ارز و تحریم و 
دست آخر کرونا، از کار در بازار آشفته دست کشیده 
و کار پرورش میلورم را آغاز کرده و قصد دارد آنرا 
به صورت صنعتی گسترش دهد، تا هم برای بازار 
داخلــی و هم برای ارزآوری و هم برای کار آفرینی 

در جامعه کاری کرده باشد.

کار پرورش سوســک تاریکی را از کجا آغاز 
کردید؟

از آنجــا که به کار در طبیعت عالقه داشــتم و 
با توجه به باغی که در منطقه گوزلدره زنجان 
داشــتم و وجود میوه هایی مثل سیب در منطقه 
که مناســب خوراک میلورم اســت تصمیم به 
ایجــاد کارگاه تولیــد میلورم در این روســتا 

گرفتم.
هم اکنون از مسووالن برای مجوز درخواست 
کرده ام که قول مساعدت را از جهاد شهرستان 

و نظام مهندسی زنجان و مرکز گرفته ام.

تاکنون چه قدر تولید داشته اید؟
 با یک دوره پرورش در شــروع حدود ۲۰۰ کیلو 
تولید داشــته ام که به جای فروش آن برای افزایش 

مولد و اصطالحا گله مولد استفاده کرده ام.
پرورش میلورم کار تمیز و در عین حال ساده ولی 
پر زحمت است که در ایران هستند افراد سابقه دار 
که در این مهم مرا یاری رسانده اند و من هر روز در 

حال یاد گرفتن هستم.
الرو میلورم از لحاظ پروتئین بسیار غنی حدود 48 
تا ۵۲ درصد زنده و خشک آن متغیر و از لحاط انواع 

ویتامین و مواد معدنی و فیبر سرشار است.

خوراک الرو میلورم چیست؟
بســتر این الرو از ســبوس گندم و سبوس برنج 
تشکیل می شود و همچنین سوسک های مولد هم 
با استفاده از همین مواد به کار تخمگذاری مشغول 

هستند.
هر 1۰ روز بستر سوسک ها تعویض می شود و کار 
پرورش با بستر پر از تخم شروع می شود در بیشتر 
کشــورها به خاطر گران بودن سبوس امکان تولید 
ارزان میلورم وجود ندارد و این خود بهترین علت 
تولید و صادرات آن اســت، میلورم در کشورهای 
اروپایــی و امریکایی طرفداران زیــادی دارد و در 
آسیا بیشتر کشورهای عربی خریداران خوبی برای 
میلورم هســتند که این خود منبع ارزآوری بسیار 

مناسبی برای کشور است.
هر دوره پرورش حدود 4۵ تا 9۰ روز بسته به تراکم 

و تغذیه و شرایط دمایی در نوسان است.
حمایت از طرح های اشتغالزای روستایی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فارس با تاکید بر حمایت از 
کارآفرینی و اشــتغال تصریح کرد: از کارآفرینی و 

ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها حمایت می کنیم.
جواد تاراســی با اشــاره به معرفی برای دریافت 
تسهیالت از جمله اقداماتی انجام شده در راستای 
حمایت از کارآفرینی در روستاهاست، افزود: کمک 
به دریافت مجوزهای الزم نیــز از جمله اقدامات 
دیگر برای حمایت از کارآفرینی در مناطق روستایی 
است. وی استان زنجان را از مناطق مستعد در بحث 
اشتغال روستایی برشــمرد و گفت: ارائه مشاوره 
به کارآفرینان نیز از دیگر اقداماتی اســت که جهاد 
کشاورزی استان در این زمینه در اولویت قرار داده 

است.

 ارزآوری در دوران کرونایی

تولید و پرورش سوسک در زنجان
 »الرو«  یا »سوسک آرد« به صورت زنده و خشک شده قابل مصرف برای دام و طیور است و به عنوان مکمل غذایی انواع پرندگان زینتی و ماکیان و ماهی های زینتی

و حتی صنعتی استفاده می شود
 قیمت خشک شده این فرآورده از کیلویی۱۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و زنده آن از کیلویی ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به صورت کلی و جزیی در نوسان است و خرید و فروش می شود

 پرورش سوسک در محل هایی مثل پارکینگ و انباری دور از اتاق مسکونی قابل انجام است و جزو مشاغل روستایی و خانگی به حساب می آید

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی زنجان گفت: پاکسازی، ساماندهی 
و مستندسازی مجموعه مردان نمکی آغاز شد.
بــه گزارش زنگان امروز امیر ارجمند در جمع 
خبرنــگاران گفت: پاکســازی، ســاماندهی و 
مستندســازی مردان نمکی مکشوفه از معدن 
نمک چهر آبــاد با هدف پایــش دقیق مردان 
نمکی، با همــکاری پژوهشــکده حفاظت و 
اداره کل  مرمت پژوهشــگاه میراث فرهنگــی، 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
زنجان و پژوهشکده حفاظت و مرمت دانشگاه 

بوخوم و فرانکفورت آلمان آغاز شد.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دســتی زنجان افزود: 16 سال از کشف 
مردان نمکی گذشــته است و تاکنون پاکسازی 
بافت بدن و لباس های آنها انجام نگرفته است. 
ابتدا پاکسازی لباس های و بدن مردان نمکی از 
هاگ ها، ســنگ ها و سنگریزه ها انجام می شود 

و سپس کارهای مطالعاتی بر روی آنها از نظر 
وضعیت فیزیکی بررسی خواهد شد.

ارجمند بیان کرد: ایــن دوره مرمت، با هدف 
پاک ســازی، نمک زدایــی، استحکام بخشــی، 
کنترل، بازسازی و در مرحله آخر تثبیت نهایی 

انجام خواهد گرفت.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
پروژه  کــرد:  تصریح  زنجــان  صنایع دســتی 
پاک ســازی، غبارروبی و حفاظت پیشــگیرانه 
با هدف پیشــگیری از بروز آسیب در کارگاه 
مرمت موزه ذوالفقاری انجام می شــود و همه 
عالقه مندان می تواننــد به صورت آزاد از روند 

این عملیات دیدن کنند.
ارجمند افزود: به استثنای مومیایی نمکی شماره 
یک که در موزه ملی نگه داشته می شود، دیگر 
اجساد و اشیای به دست آمده از معدن چهرآباد 
در مــوزه ذوالفقــاری زنجــان، تحت نظارت 

کارشناسان نگهداری می شوند.

با همکاری پژوهشکده حفاظت و مرمت دانشگاه بوخوم و فرانکفورت آلمان انجام می شود

پاکسازی و مستندسازی مجموعه مردان نمکی زنجان



3
جامعه

چهارشنبه 24 دی ماه  1399 / نمره 694 / سال سوم

 مدیر بهزیســتی شهرستان زنجان گفت: 
بــا توجه به تفکــر غلط اعتیــادآور نبودن گل، 
خانواده ها باید نســبت بــه رفتارهای نوجوانان 
حساس باشــند و درصورت مشاهده رفتارهای 
غیرعادی شــامل پرخاشگری، تنبلی، افسردگی، 
خشــکیدگی دهان، قرمزی شــدید چشم که از 
عالئم مصرف اســت، با جدیــت این عالئم را 

مورد بررسی قرار دهند.
سید رزاق منافی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: ماده مخدر گل جزو مواد توهم زایی است 
که روش اســتعمال آن بسیار سهل بوده و همین 
موضوع باعث گرایــش بیش از پیش جوانان به 

آن شده است.
وی اضافــه کرد: از آثــار طوالنی مدت مصرف 
گل می توان به کاهش حافظه کوتاه مدت، افت 
تحصیلی، تغییر در عادات خوردن و خوابیدن و 

کاهش بازداری اجتماعی در رفتار اشاره کرد.

این مســوول ادامه داد: با توجه به شیوع مصرف 
مــاده مخــدر گل در بین نوجوانــان و جوانان 
ضروری اســت که در این باره آگاهسازی الزم 
انجــام گیــرد و در اجرای این طــرح پیام ها و 
مطالب عوارض ناشــی از مصــرف مواد مخدر 
بویژه گل در رسانه ها منتشر تا عموم مردم بویژه 

خانواده ها از این مطالب آگاه شوند.
وی اظهار داشت: بر این پایه بهزیستی شهرستان 
نیز طرح کارزار رســانه ای با هدف پیشــگیری 
از مصــرف ماده مخــدر گل را مورد توجه قرار 

داده است.
مدیر بهزیستی شهرســتان زنجان ادامه داد: این 
طرح ملی با هدف پیشگیری و مبارزه با مصرف 
مواد مخدر و آگاه ســازی خانــواده از عوارض 
اعتیــاد بویژه ماده مخــدر گل از 6 الی ۲۵ دی 
همزمان با سراســر کشور در این شهرستان  نیز 

در حال اجراست.

وی تصریح کرد: این اداره کل برای آگاهسازی 
جامعه نسبت به اثرات منفی مصرف مواد مخدر 
و در اجــرای کارزار رســانه ای کــه با هدف 
آگاهسازی و در راستای پیشگیری از مواد مخدر 

به ویژه ماده گل، اقداماتی را لحاظ کرده است.
منافی خاطرنشــان کرد: حساس سازی جامعه با 
نصب بنر و در کنار آن طراحی و چاپ شــعار 
آگاهســازی در زمینه مصرف مــاده مخدر گل 
بر روی کیســه های خرید، لیوان، پوستر و نیز 
طراحی و ســاخت موشــن گرافی آموزشی با 

محتوای آشنایی با خطرات ماده گل می تواند
قدمی کاربردی و موثر در راســتای پیشگیری از 

مواد مخدر باشد.
به گفته وی،   شــماره تلفــن ۰96۲8 خط ملی 
اعتیــاد از ســاعت 8 صبح الی ۲1 شــب آماده 
پاســخگویی به پرسش های همشهریان در زمینه 

پیشگیری و درمان اعتیاد است.

مدیر بهزیستی زنجان:

والدین نسبت به عالیم مصرف گل 
در فرزندان حساس باشند

 نشست شــورای اطالع رسانی استان 
با حضور معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری، مدیران دستگاه های مجری توزیع 
انرژی برق و گاز، فرنشــین ارشاد اسالمی و 
اصحاب رســانه در محل استانداری زنجان با 
موضوع مدیریت مصرف برق و گاز زمســتان 

برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، در نشســت مدیریت 
مصــرف بــرق و گاز در اســتان زنجــان با 
حضورمعــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری و مدیران عامل شــرکت توزیع 
نیروی برق و شرکت گاز در محل استانداری 
زنجان بر اطالع رســانی گســترده در حوزه 
ترویج فرهنگ صحیح مصرف انرژی و کاهش 

1۰ درصدی مصارف برق و گاز تأکید شد.
نشست یاد شده به دنبال نشست های مدیریت 
مصرف انرژی در زمســتان با حضور استاندار 
و مدیران دســتگاه های اجرایــی، که با آغاز 
فصل زمستان برگزار شده بود، به منظور اطالع 
رسانی و آگاه سازی مردم فهیم استان زنجان با 

حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشســت مهندس علیــزاده مدیرعامل 
توزیــع بــرق زنجــان و مهنــدس احمدلو 
مدیرعامــل گاز زنجان جداگانه گزارشــی در 
باره وضعیت مصرف انرژی  برق و گاز نسبت 
به زمان مشــابه ســال قبل، اقدامات صورت 
گرفته و راهکارهایــی جهت کاهش مصرف 

انرژی ارائه دادند.
مدیرعامل توزیع برق زنجان افزود: با توجه به 
کاهش دما در فصل زمستان و افزایش مصرف 
ســوخت گازی در سراسر کشور، در راستای 
اقدامات پیشــگیرانه صنعت برق براي کمک 
به صنعت گاز، با هــدف کاهش مصرف گاز 
نیروگاهي ،این شرکت با اقداماتی نظیر کاهش 
روشنایي معابر، بزرگراه ها، پارک ها سعی در 

کاهش مصرف انرژی برق و گاز دارد.
وی با اشــاره بــه تاثیر مســتقیم مصرف برق 
برروند مصرفي گازافزود: روزانه 6۰۰ میلیون 
متر مکعب گاز و 3۰۰ میلیون کیلووات ساعت 

مصــرف برق در بخش هاي خانگي و تجاري 
را شــاهد هســتیم .این درحالیســت که اگر 
مشــترکین، تنها 1۰ درصد در مصرف انرژي 
)برق و گاز( صرفه جویــي کنند، 7۰ میلیون 
مترمکعب از مصرف گاز طبیعي کشور کاهش 

مي یابد.
علیــزاده تاکید کــرد: صنعت بــرق از لحاظ 
ظرفیت نیروگاهــي، محدودیتي در تولید برق 
ندارد و تمــام تالش این صنعــت در جهت 

همکاری با صنعت گاز کشور است. 
وی نوید تخصیص بسته های تشویقی ارزنده 
به شهرهایی که در مدت فصل زمستان، کاهش 
مصرف برق حداقل 1۰ درصد را داشته باشند 
خبر داد و تصریح کرد: طبق اعالم شرکت مادر 
تخصصــی توانیر با رصد پایــش بار مصرفی 
شهرهای کل کشور و هماهنگی با استانداری 
و فرمانداری هر استان و شهرستان در صورتی 
که همکاری خوبی با صنعت برق داشته باشند 
برحسب نیاز اعالمی مسووالن و نمایندگان هر 
منطقه جوایز بسیار ارزنده ای اهدا خواهد شد. 

مرادی معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری زنجان با تشکر از تدابیر و اقدامات 
شایســته مدیران دســتگاه های مجری توزیع 
انــرژی برق و گاز با تاکید بر اطالع رســانی 
و آگاه ســازی مناسب جامعه توسط اصحاب 
رســانه ادامه  داد:  ادارات استان باید مدیریت 
مصرف انرژی و کاهــش ۵۰ درصد مصرف 
انرژی برق و گاز را در دســتور کار خود قرار 
دهند و از طریق کاهش روشــنایی سالن ها و 
اتــاق ها در درون اداره تا روشــنایی محوطه 
بیرونــی، و اقدامات خالقانــه به صنعت گاز 

کشور کمک کنند.
دکتــر مرادی تاکید کرد: مشــوق های ارزنده 
ای، مخصوص شــهرهایی که کاهش مصرف 
چشــمگیری ) حدود 1۰ درصد( داشته باشند 
در نظر گرفته شده، وانشــاله استان زنجان با 
همــکاری مردم فهیــم اســتان و همین طور 
مدیــران اجرایی ادارات عــالوه بر کمک به 
صنعت انرژی کشــور، از مشوق های در نظر 

گرفته شده بهره مند می شود.

در شورای اطالع رسانی استان عنوان شد:

شهرهای موفق در کاهش مصرف انرژی برق 
در کشور تشویق می شوند

شهرداري زنجان در نظر دارد تهیه آرشیو الكترونیكي پرونده هاي فیزيكي )اسكن و آرشیو پرونده هاي شهرسازي در سیستم 
اتوماسیون شهرسازي ( مناطق چهارگانه خود رابه شركتهاي پیمانكاري داراي حداقل رتبه 5 درزمینه ساختمان، يا مهندسین مشاور 
داراي رتبه 3 در رشته شهرسازي از سازمان برنامه و بودجه با برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قید شده در اسناد از طريق سامانه 
تداركات الكترونیكي دولت واگذار نمايد. كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشايي پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي 
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ99/10/20 میباشد و مناقصه گران مي توانند از تاريخ  

99/10/20 تا 99/10/27 جهت دريافت اسناد به سامانه ستاد ايران مراجعه نمايند.

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

شماره 46-99  آگهی مناقصه عمومی       
نوبت دوم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شــرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الســتیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه خریداری نماید.

1. دوربین تحت شبکه  DINION IP Bullet 5000 HD   20 دستگاه
NVR .2 سی و دو کاناله  DIVR network 5000 k 32 ip   1 عدد

متقاضیان می توانند حداكثر تا 3 روز بعد از انتشار اين آگهی پیشنهاد خود را در پاكت دربسته تحويل دبیرخانه محرمانه )واحد حراست( 
به نشانی زنجان- كیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تاير صبا كد پستی 4516134941 و يا در تهران خیابان شهید 

بهشتی روبه روی پمپ بنزين نبش خیابان پاكستان نبش خیابان نیريزی پالک 320 طبقه سوم تحويل نمايند.
آخرين مهلت ارايه قیمت 99/10/27 و تاريخ بازگشايی پاكت ها 99/10/29 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارايه يک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شركت سرمايه گذاری و توسعه صنايع الستیک( 

جهت شركت در مناقصه
2. شركت در رد يا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزينه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده يا با مدارک ناقص و پیشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب 

اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شركت ضبط خواهد شد.
5. حضور شركت كنندگان در مناقصه در روز بازگشايی پاكت ها الزامی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد اقالم مشروحه 
ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

1. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 15*25               192 عدد
2. سه راهی کربن استیل مانسمان 100                                 6 عدد
3. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 50*100                 8 عدد
4. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 32*100            184 عدد
5 سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 15*40                 16 عدد
6. سه راهی تبدیل کربن استیل مانسمان 15*32             770 عدد
7. لوله کربن استیل بدون درز 100                                 1400 متر
8. لوله کربن استیل بدون درز 50                                        30 متر
9. لوله کربن استیل بدون درز 40                                      100 متر
10. لوله کربن استیل بدون درز 32                                   640 متر
11. لوله کربن استیل بدون درز 25                                   600 متر
12. بوشن کربن استیل 15 کالس 2000                        576 عدد
13. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 40                   12 عدد
14. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 100                 24 عدد
15. زانوی 90 درجه کربن استیل مانسمان 25                 162 عدد
16. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 40*50               8 عدد
17. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 32*40               8 عدد
18. تبدیل هم مرکز کربن استیل مانسمان 25*32          192 عدد

متقاضیان می توانند حداكثر تا 3 روز بعد از انتشــار اين آگهی پیشــنهاد خود را در پاكت دربسته تحويل دبیرخانه محرمانه 
)واحد حراست( به نشانی زنجان- كیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تاير صبا كد پستی 4516134941 
و يا در تهران خیابان شــهید بهشــتی روبه روی پمپ بنزين نبش خیابان پاكستان نبش خیابان نیريزی پالک 320 طبقه 

سوم تحويل نمايند.
آخرين مهلت ارايه قیمت 99/10/27 و تاريخ بازگشايی پاكت ها 99/10/29 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارايه يک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشــنهادی الزامی می باشــد. )در وجه شركت سرمايه گذاری و توسعه 

صنايع الستیک( 
2. شركت در رد يا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزينه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشــنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده يا با مدارک ناقص و پیشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر ارسال 

شوند ترتیب اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شركت ضبط خواهد شد.
5. حضور شركت كنندگان در مناقصه در روز بازگشايی پاكت ها الزامی می باشد.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

نوبت دوم

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شــرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد بافت کارمزدی پلی استر به مقدار 
100.000 کیلوگرم و نایلون 66 به مقدار 60.000 کیلوگرم را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند حداكثر تا 3 روز بعد از انتشار اين آگهی پیشنهاد خود را در پاكت دربسته تحويل دبیرخانه محرمانه )واحد حراست( 
به نشانی زنجان- كیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران مجتمع تولیدی نخ تاير صبا كد پستی 4516134941 و يا در تهران خیابان شهید 

بهشتی روبه روی پمپ بنزين نبش خیابان پاكستان نبش خیابان نیريزی پالک 320 طبقه سوم تحويل نمايند.
آخرين مهلت ارايه قیمت 99/10/26 و تاريخ بازگشايی پاكت ها 99/10/27 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارايه يک فقره چک به ارزش 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شركت سرمايه گذاری و توسعه صنايع الستیک( 

جهت شركت در مناقصه
2. شركت در رد يا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزينه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده يا با مدارک ناقص و پیشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب 

اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شركت ضبط خواهد شد.
5. حضور شركت كنندگان در مناقصه در روز بازگشايی پاكت ها الزامی می باشد.

آگهی مناقصه
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کمیته ادماد

با حضور نماینده مردم ایجرود وماهنشان 

مرکز نیکوکاری حضرت ولیعصر )عج(روستای جوقین 
در شهرستان ایجرود افتتاح شد

 هم زمان با روزهای دهه بصیرت و میثاق با 
والیت ، با حضور حجت االسالم مقدمی امام جمعه 
مکرم شهرستان ،خاتمی نماینده مردم شهرستان های 
ایجرود وماهنشان در مجلس شورای اسالمی ،فتحی 
فرماندار وصفری فرنشین کمیته امداد استان زنجان 
مرکز نیکوکاری حضرت ولیعصر )عج( روستای 

جوقین افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان ،در افتتــاح این مرکز 

نیکوکاری 
با تســلیت روزهای فاطمیه و گرامیداشت اولین 
سالگرد ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی  گفت: 
یکی از رویکردهای مهم کمیته امداد استان زنجان 
اجتماع محور کــردن فقرزدایی با گفتمان جهادی 
اســت که در قالب مراکز نیکوکاری با محوریت 
مساجد انجام می شود تا نیاز نیازمندان توسط خود 

مردم برطرف شود.
فرنشین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان زنجان 

، به فعالیت مراکز نیکوکاری در ســال 99 اشــاره 
کرد و گفت : از ابتدای ســال کنونی تاکنون بیش 
از 37 میلیــارد و۵۰۰میلیون تومان  از طریق مراکز 
نیکــوکاری کمک های مردمی جمــع آوری و بین 

نیازمندان توزیع شده است.
صفری به نقش حضور مؤثر مردم  در عرصه های 
مختلف  به ویژه کمک های مؤمنانه  در قالب مراکز 
نیکوکاری اشــاره کردوگفت: مجــوز 13۰مرکز 
نیکوکاری در اســتان صادر شده است که 8مرکز 
نیکوکاری بصورت تخصصی در حوزه های اشتغال 
،مشاوره  و فرهنگی ،مسکن با نظارت کمیته امداد 

به ارائه خدمات می پردازند.
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان  هدف از ایجاد 
مراکز نیکوکاری را ترویج فرهنگ انفاق ، احسان 
و نیکوکاری وهم افزایــی در اقدامات نیکوکارانه 
عنــوان کرد و گفت :شناســایی ، ارتباط و تعامل 
مؤثر با اشــخاص حقیقی و حقوقــی تأثیرگذار 
ازجمله خیرین به منظور اســتفاده بهینه از ظرفیت 

آنان در راستای رفع مشکالت محرومین،طراحی و 
استقرار مدیریت شبکه های نیکوکاری با تمرکز بر 
محله و با محوریت مساجد، برون سپاری و توسعه 
ایجاد همبستگی،  به محرومین،  خدمات رســانی 
توازن اجتماعی در جامعه و ارتقای فرهنگ انفاق و 
نیکوکاری ،پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی  

ازجمله اهدافی است که این مراکز دنبال می کند. 
حجت االســالم مقدمی امام جمعه معزز شهرستان 
ایجرود نیز با قدردانی از عملکرد کمیته امداد به ویژه 
در مناطق محروم گفت:مردم شهرســتان ایجرود 
در کارهای خیر و رســیدگی به نیازمندان همیشه 

پیش قدم بوده و هستند.
وی کمیته امداد را از یادگاران ارزشمند امام خمینی 
)ره( عنوان کردوافزود:این نهاد مقدس که ریشــه 
الهی  و اســالمی دارد با اندیشــه امام راحل  و با 
اخالص آن امام بزرگوار برای رســیدگی به امور 
محرومان تأسیس و تاکنون خانواده های زیادی را 

توانمند کرده است.

افتتاح 5مرکز نیکوکاری 
درشهرستان خرم دره

 بــا حضور امــام جمعه خــرم دره ، 
فرماندار ، فرنشــین کمیته امداد استان زنجان 
وجمعی از مســوولین شهرســتانی ۵مرکز 
نیکوکاری در شهرستان خرم دره افتتاح ومورد 

بهره بهرداری قرار گرفتند.
به گــزارش زنگان امــروز، هدایت صفری 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان با تسلیت 
روزهای فاطمیه وســالگرد شــهادت سردار 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی گفت: یکی از 
رویکردهای مهم کمیته امداد اســتان زنجان 
اجتمــاع محورکردن فقر زدایــی با گفتمان 
جهادی اســت که در قالب مراکز نیکوکاری 

بامحوریت مساجد ایجاد می شود
وی با اشاره به اینکه مجوز 13۰مرکز نیکوکاری  
در اســتان صادر گردیده است افزود:امروز با 
افتتاح این ۵ مرکز تعداد مراکز فعال استان به 
116مرکز افزایش مــی یابد.که تعداد 8مرکز 
بصورت تخصصــی فعالیت خودرا در قالب 
مراکزنیکوکاری  مددکاری ومشاوره ،اشتغال 
،فرهنگی ومســکن برای جامعه هدف کمیته 

امداد ودیگر نیازمند ارائه خدمت می نمایند.
فرنشــین کمیته امداد اســتان زنجان یکی از 
مهمترین  وظایف این نهاد را ترویج ســنت 
حسنه انفاق  در جامعه برای کمک به محرومین 
ومســتضعفین عنوان کــردو افزود:با همین 
رویکرد مجوز ایجــاد 13۰مرکز نیکوکاری 
در استان زنجان صادر شده است واز ابتدای 
سال کنونی تاکنون  بیش از 37میلیارد تومان 
از طریــق این مراکز کمک های مردمی جمع 

آوری وبین نیازمندان توزیع شده است.

امام جمعه شهرستان خرم دره:
دفاتر ائمه جمعه از هیچ 
کمکی برای محرومان 

ونیازمندان دریغ نمی کنند
 حجت االسالم والمسلمین زاهدی پور 
امام جمعه مکرم شهرستان خرم دره در دیدار 
فرنشین کمیته امداد استان زنجان از اقدامات 
این نهاد در رسیدگی به محرومین و نیازمندان 
به ویژه در ایجاد اشتغال وایجادمراکز نیکوکاری 

قدردانی کرد.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیته 
امداد،حجت االسالم والمســلمین زاهدی پور 
امام جمعه معززشهرســتان خرم دره در این 
دیدار با اشــاره به تعامل بسیار خوب کمیته 
امداد باد دفاتــر ائمه جمعه گفت: دفاتر ائمه 
جمعه  تمام و کمال در خدمت محرومان  و 
نیازمندان می باشد وائمه جمعه از هیچ کمکی  

در باره نیازمندان دریغ نمی نمایند.
 وی به ایجاد مراکز نیکوکاری توســط کمیته 
امداد اســتان در مســاجد وادارات اشــاره 
کردوافــزود: ترویج مهربانی بین مردم  باعث 
ترویج کمک به مردم و محرومان می شــود.و 
ایجــاد مراکز نیکــوکاری بــرای کمک به 
محرومین و مستضعفین از اقدامات ارزشمند 

کمیته امداد استان می باشد.
امام جمعه محترم شهرســتان خــرم دره فقر 
رازیبنده جامعه اسالمی  ندانست و گفت: فقر 
باید ریشه کن شــود  وبری محرومیت زدایی  

مشارکت همگانی الزم است.
گفتنی اســت با حضور امام جمعه خرم دره، 
فرماندار شهرستان، فرنشین کمیته امداد استان، 
فرماندهان ســپاه نیروی انتظامی و تعدادی از 
مسوولین محلی شهرستان ۵ مرکز نیکوکاری 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

امام جمعه شهرستان ايجرود عنوان كرد؛ 
کمیته امداد ازیادگاران 
ارزشمند امام راحل است

حجت االسالم والمسلمین  حضور  با   
مقدمــی امام جمعه ایجــرود ، دکتر خاتمی 
نماینده مردم شهرستان های ایجرود وماهنشان 
در مجلس شورای اسالمی، فتحی فرماندار و 
فرنشــین کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
زنجان یکصدو یازدهمیــن مرکز نیکوکاری 
در روستای جوقین شهرستان ایجرود افتتاح 

ومورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، حجت 
االســالم والمســلمین  مقدمی امــام جمعه 
معزز شهرســتان ایجرود در افتتاح این مرکز 
قــرآن کریم  نیکــوکاری گفت:خداوند در 
ســفارش زیادی به کارهای خیر ودستگیری 
از نیازمندان کرده و به نیکوکاران وابرار وعده 

بهشت عنایت کرده است.
امام جمعه ایجرود با تأکید بااینکه مردمان این 
دیار همواره در کارهای خیر پیش قدم بوده اند 
افزود:یقیناً این مرکز نیکوکاری در آینده یکی 

از فعال ترین مراکز استان خواهد بود.
امام جمعــه محترم شهرســتان ایجــرود   با 
قدردانی از عملکرد کمیته امــداد به ویژه در 
مناطق محروم گفت: کمیته امداد از یادگاران 
ارزشمند امام خمینی )ره( می باشد و این نهاد 
مقدس ریشه الهی  و اسالمی دارد و با اندیشه 
امــام راحل  و با اخــالص آن بزرگوار برای 
رسیدگی به امور محرومان تأسیس و تاکنون 
خدمات ارزشمندی  به ویژه در توانمندسازی 

خانواده ها ارائه کرده است. 

خبــر

 فرنشــین کمیته امداد استان زنجان  در 
همایــش  دهیاران شهرســتان ایجــرود که با 
حضور دکتر خاتمی نماینده مردم شهرستان های 
ماه نشان وایجرود در مجلس شورای اسالمی و 
فرماندار این شهرســتان برگزار شــد از ایجاد 
۲۲۰۰فرصت شــغلی جدید بااعتبــار بیش از 

64میلیارد ۵۰۰میلیون تومان خبرداد.
بــه گزارش زنــگان امروز، هدایــت صفری ، 
فرنشــین کمیته امداد استان زنجان در همایش  
دهیاران روســتاهای  تابعه شهرســتان ایجرود 
کــه با حضــور دکتــر خاتمی نماینــده مردم 
شهرســتان های ماه نشــان وایجرود در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد . با تسلیت روزهای 
فاطمیه و سالگرد شهادت سردار مقاومت  شهید 
حاج قاسم سلیمانی گفت: راهبرد اصلی کمیته 
امداد توانمندسازی و ایجاد درامد باثبات برای 
خانواده هــای تحت حمایــت از طریق ایجاد 

اشتغال می باشد.
وی سه عنصر اشتغال ، مسکن و فرهنگی را از 
ارکان مهم وتوانمند ساز جامعه هدف این نهاد 
دانســت و افزود : ایجاد اشتغال ، کارآفرینی و 
ایجــاد درآمد باثبات برای خانوادها محور ارائه 
خدمات این نهاد است . چراکه اشتغال می تواند 
تغییر جدی و مثبت در خانواده ایجاد و منجر به 

توانمندی آنان  گردد.
فرنشــین کمیته امداد استان افزود:ایجاد اشتغال 
پایــدار وتوانمنــد ســازی برای رســیدن به 
خودکفایی و کسب درآمد باثبات از اولویت های 
اصلی و ویژه کمیته امداد اســتان زنجان برای 
مددجویان تحت حمایت در کنار دیگر خدمات 
در ســال جهش تولید می باشــد کــه با همین 
رویکرد تاکنون64 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  
تسهیالت اشتغال و خودکفایی به ۲۲۰۰ نفر  از 
مددجویان  تحت حمایت پرداخت شده است .

صفری در بخشی از سخنان خود به فعالیت های 
فرهنگی این نهــاد بــرای خانواده های تحت 
حمایت اشــاره کردوگفــت: 33۵۰دانش آموز 
تحــت حمایت امداد بوده و یکی از برنامه های 
مهم کمیته امداد اســتان زنجان با توجه به عدم 
امــکان حضــور دانش آمــوزان در مدارس به 
علت  محدودیت های ناشــی از شیوع ویروس 
منحوس کرونــا ، فراهم کردن زمینۀ بهره مندی 
تمامــی دانش آموزان تحت حمایت از آموزش  
غیرحضوری بوده که در این راستا  با بهره گیری 
بیشــتر از ظرفیت خیران نیک اندیش ، حامیان 
ایتام ومحسنین  و مراکز نیکوکاری وهم افزایی 
آن با منابع واعتبارات ایــن نهاد تاکنون 1۰77 
دســتگاه تبلت و گوشی هوشــمندکار سازی 

واجراشده است.
وی  تهیه مســکن و ســرپناه را یکی دیگر از 
اضالع توانمندسازی مددجویان تحت حمایت 

عنــوان کردوگفت: ســال گذشــته ۲33۵ قلم 
خدمت مســکن  به مددجویان تحت حمایت 
اســتان ارائه شده است . واز ابتدای سال کنونی  
تاکنون نیز13۵8 قلم خدمت  مسکن با اعتباری 
بالغ بــر 17 میلیارد و1۰۰ میلیون تومان به ولی 

نعمتان جامعه هزینه شده است. 
فرنشــین کمیته امداد استان با اشاره به فرمایش 
مقام معظم رهبری که » امروز ناامید کردن مردم 
از اکبر کبائر است » گفت :تزریق روحیه امید  و 

خودباوری در بین ولی نعمتان جامعه توانمندی 
آنان را در پی خواهد داشت. 

دکتر خاتمی نماینده مردم ماه نشــان وایجرود 
در مجلس شورای اســالمی نیز با قدردانی از 
فعالیت ها و اقدامات کمیته امداد اســتان زنجان  
بــرای توانمندســازی  محرومیــن از آمادگی 
نماینــدگان مجلس بــرای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر  به ویژه در فصل تخیصص بودجه 

برای  سال آینده  خبرداد. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبرداد؛

ایجاد 2200فرصت شغلی 
برای مددجویان زنجانی

 با مشــارکت مطلوب خیــران و حامیان 
وهمــت همــکاران  کمیته امداد اســتان زنجان 
میانگین ســرانه ماهیانه ایتام تحت حمایت این 
نهاد از محل کمک حامیان امســال به 8۵1 هزار 

تومان افزایش یافته است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری ، فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجــان در دیدار با مهندس 
صفــوی مدیر عامل کارخانه  ســیمان خمســه  
گفت:راهبرد اصلی کمیته امداد توانمند ســازی 
وایجاد در آمد با ثبات ازطریق اشتغالزایی در بین 

خانواده های تحت حمایت این نهاد است .
وی با اشاره به اینکه منشور عملکردی کارگزاران 
محرومیت زدایی نظام در این نهاد با تکیه بر تفکر 
بسیجی، تالش  و همت جهادی در حوزه خدمت 

رســانی به خانواده های تحت حمایت  است ، 
افزود: بــا همین نگاه  و در ســایۀ جاری کردن 
گفتمان کار جهــادی و حرکت انقالبی در حوزه 
خدمت رسانی به نیازمندان و با بهره گیری بیشتر 
از ظرفیت های مردمی به ویژه خیران ونیکوکاران  
وهمت همکاران میانگین سرانه دریافتی ایتام به 

8۵۰هزار تومان افزایش یافته است.
صفــری  در ادامه به  اجرای پویش ایران مهربان 
وهرکارمند حامی یک فرزند معنوی اشاره کردو 
افزود :چالش های اقتصادی ازیک طرف وشیوع 
ویــروس منحوس کرونا از طــرف دیگر باعث 
شده است خدمات ارائه شــده به خانواده ها از 
اثر گذاری کمتری برخوردار باشد بنابراین برای 
گذر از این شــرایط وتامین حداقل نیازهای ایتام 

مشارکت همگانی الزم است.تا سفره این عزیزان 
کوچکتر نشود.

مهندس صفــوی مدیر عامل کارخانه  ســیمان 
خمسه  نیز با قدردانی از فعالیت های کمیته امداد 
در خدمت رسانی به محرومان ونیازمندان استفاده 
از ظرفیت های خیران استان رادر جذب مشارکت 
های مردمی موثر دانست وبرآمادگی این کارخانه 
در رسیدگی به امور محرومین به ویژه ایتام تاکید 

کرد.
در پایان این دیدار لوح تقدیر توســط فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان به جهت تعامالت و 
همکاری های مؤثر و مشــارکت در کارهای خیر 
خواهانه به مهندس صفــوی مدیرعامل کارخانه  

سیمان خمسه اهدا گردید.

 فرنشین کمیته امداد استان در دیدار با مدیر عامل سیمان خمسه عنوان کرد؛

میانگین سرانه ایتام زنجانی به 851هزار تومان افزایش یافت

 هم زمان با روزهــای فاطمیه از فعالین 
وخادمیــن نماز در کمیته امداد اســتان زنجان 
توسط فرنشین اســتان وبا حضور مشاور امور 
جوانان رییس کمیته امداد کشور تجلیل گردید. 
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد ، هدایت 
صفری فرنشــین کمیته امداد استان زنجان، در 
این نشســت معنوی از همت وتالش فعالین و 
خادمین نمازی که در همه ی زمینه ها به ویژه در 
بحران شیوع  ویروس کرونا به صورت جهادی 
وانقالبی در حوزه خدمت رسانی به نیازمندان، 
صحنه هــای زیبایی از کمــک ،همدلی ونوع 

دوستی خلق نمودند قدردانی کرد.
وی بــه اهمیت اقامه نمــاز در ادارات اجرایی 
وستاد استان گفت:یکی از اهداف وبرنامه های 

مهم کمیته امداد اســتان برای کارکنان وجامعه 
هــدف این نهاد اهمیت وترویج  فریضه نماز و 
توجه به عمق وروح نماز ونهادینه کردن سبک 

زندگی دینی واسالمی است. 
فرنشــین کمیته امداد اســتان با بیان اینکه اگر 
بــه روح وعمق  نماز  توجه گردد بســیاری از 
مشکالت برطرف خواهد شد،گفت: کسی  که 
اهل اقامه نماز باشــد وظایف وماموریت های 
دستگاه محل خدمت خودرا با صداقت واهتمام 
بیشــتر انجام واز هرگونه سســتی وکم کاری 
پرهیز می نماید . بنابراین این توجه به ابعاد نماز  
فرهنگ انسانی را ارتقاء بخشیده وتاثیرات بسیار 
زیادی در زندگی فردی واجتماعی انسان دارد.

 صفری تالش در جهــت ترویج فرهنگ نماز 

را الزم و ضــروری خوانــد و عنوان کرد: نماز 
و قــرآن به عنوان دو رکن اساســی در زندگی 
روزمــره ما ، باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
بگیرد. چراکــه  توجه به روح نماز موجب می 
گردد تکریــم ارباب رجوع به صورت مطلوب 
صورت گرفته ، کارآیی وسالمت اداری ارتقاء 

و بهبود مستمر شکل بگیرد . 
وی بابیان اینکــه ترویج فرهنگ نماز به معنای 
حقیقی باید در ســرلوحه کاری امداد گران این 
نهــاد قرار گیرد افزود: خادم واقعی عرصه نماز 
نمی تواند از حال یتیمان نیازمندان و مستمندان 
غافل باشــد . برهمین اســاس  کارکنان کمیته 
امداد با تاســی از فرهنگ معنوی  نماز، همیشه 
در خدمتگــزاری به ولی نعمتــان ومحرومین 

پیشقدم هستند.
گفتنی است کمیته امداد استان زنجان از حیث 
توانایی های الزم ودستیابی به نتایج مطلوب در             
فعالیت های استانی وشهرستانی درزمینه ترویج 
فرهنگ اقامه نمازدر سالهای 97 و98 با کسب 
نمــره 1۰۰  وموفقیت صــدر درصدی در این 

زمینه شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.
شــایان ذکر  است در پایان این نشست معنوی  
از کارکنان فعال در امر نماز  توســط فرنشــین 
کمیتــه امداد اســتان وبا حضور مشــاور امور 
جوانان رییس کمیته امداد کشور با اهدای هدیه  

تجلیل به عمل آمد . 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد؛

ترویج فرهنگ نماز به معنای حقیقی 
باید سرلوحه کاری امداد گران این نهاد قرارگیرد
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نماينده كارگران:
سال سختی برای تعیین 

سبد معیشت داریم
 نماینده کارگران در شورای عالی کار 
می گوید امسال سال سخت و حساسی برای 
تعیین هزینه سبد معیشت کارگران داریم و اگر 
هزینه مسکن و اجاره بها را از آن کسر کنیم، 
تنها در بخش خوراکی ها بیش از 76 درصد 

افزایش در سبد معیشت دیده می شود.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، با تشریح 
جزییات دومین نشست کمیته دستمزد اظهار 
کرد: قرار بود این نشســت نماینده مرکز آمار 
ایران با گزارش کاملی از لیست اقالم مصرفی 
خانوار کارگری حضــور یابد ولی این اتفاق 
نیفتاد و اعالم شــد بــرای آنکه نماینده مرکز 
آمار آخرین و دقیق ترین گزارش را به کمیته 
دستمزد ارائه دهد این ماه نیز بگذرد و به بهمن 
ورود کنیم تا گزارش 1۰ ماهه سال جمع بندی 

و ارائه شود.
وی افزود: ما معتقدیم شرایط حاضر به گونه 
ای اســت که قیمتها لحظه به لحظه تغییر می 
کند بنابراین اگر مرکز آمار ایران گزارش کامل 
و جامعی از هزینه های 1۰ ماه گذشــته ارائه 
دهد، به پیش بینی تورم نزدیکتر خواهد بود و 
بهتر می توانیم هزینه سبد معیشت کارگران را 

مشخص کنیم.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، 
لیستی که گروه کارگری از هزینه اقالم مصرفی 
سبد معیشت کارگران در 9 ماه گذشته به دست 
آورده تنها در بخش خوراکی ها 76.۵ درصد 
بوده و اگر هزینه مسکن و اجاره بها به آن اضافه 

شود،  بیش از صد درصد افزایش می شود.
چمنی با بیان اینکه امســال ســال سخت و 
حساســی برای تعیین ســبد هزینه معیشت 
خانوارهای کارگری است، اظهار کرد: مشخص 
است که گروه کارفرمایی تالش خواهد کرد 
که مشکل تراشــی کند ولی ما اعتقاد نداریم 
که کرونا به ضرر کارفرمایان تمام شده است 
چون بیشتر تولید کنندگان تا آنجا که توانسته 
اند روی کاالهایشان آورده اند و سود و درآمد 
بسیاری نصیبشان شده است. چرا قالب پنیری 
که زمانی تا آخر برج مصرف می کردیم امروز 
آب رفتــه و در برابر افزایش قیمتها، کیفیت و 

کمیت برخی از کاالها پایین آمده است؟

ثبت نام 115 هزار متقاضی 
در مرحله جدید طرح ملی 

مسکن
 معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام 
11۵ هزار متقاضی در مرحله جدید طرح ملی 
مسکن خبر داد و گفت:  به زودی امکان اصالح 

شهر محل سکونت طرح ملی فراهم می شود.
به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره 
به ثبت نام 11۵ هزار متقاضی در مرحله جدید 
طرح ملی مســکن، اظهار کرد: تنها ساکنان و 
بومیان ۵ شــهر رباط کریم، نصیرشهر، نسیم 
شــهر، صالحیه و گلســتان می توانند در این 

مرحله اقدام به ثبت نام کنند.
وی یادآور شــد: تهرانی ها تنها در شهرهای 
جدید که در مراحل قبل برای آنها تعریف شده 
بود، می توانستند ثبت نام را انجام دهند و سابقه 
۵ ســال سکونت در شهر مورد تقاضا یکی از 
شروط مهمی اســت که متقاضیان باید به آن 

توجه ویژه داشته باشند.

از پنجم بهمن
تراکنش های بدون کد ملی

یا شناسه ملی؛ ممنوع
 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
از عدم پذیرش تراکنش های بدون کد ملی یا 

شناسه ملی از پنجم بهمن خبر داد.
به گزارش ایســنا، مهران محرمیان با اشاره به 
این موضوع که برای اشــخاص حقیقی، »کد 
ملی« و برای اشخاص حقوقی، »شناسه ملی« 
آنها، »کد شهاب« قلمداد می شود، تاکید کرد: 
از پنجم بهمن  امسال، تمام تراکنش های بدون 
کد شهاب در »ساتنا« برگشت می خورند. این 
اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات 
هویتی ایشان نزد بانک ها و موسسات اعتباری 
موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب 
هــا و تراکنش هایی را که فاقد شناســه ملی 

هستند، متاثر خواهد کرد.  
وی در باره شناســایی هویــت تراکنش های 
بانکی گفت: در راستای اجرای قانون از چند 
سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام 
تراکنش های بانکی مطمئن شــویم و بتوانیم 
از انجام تراکنش هایی که مشــخص نیســت 
به کدام شــخص حقیقی یــا حقوقی مربوط 
هستند، جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون 
فعالیت ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل 
با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت ها، 
وزارت کشور و دیگر نهادهای ذی ربط انجام 
شــده است. محرمیان با بیان اینکه با زحمات 
همکاران در شــبکه بانکــی مقدمات اجرای 
کامل قانون فراهم شده است، تصریح کرد: در 
صورتی که تراکنش  ساتنای هموطنان برگشت 
داده شــد، می توانند مشکل را از طریق بانک 
مبدا پیگیری و بانــک موظف به راهنمایی و 

همکاری برای حل مشکل است.

خبر

 ریزش ســنگین بــورس که از 
امردادمــاه آغاز شــده اســت درحالی 
همچنان ادامه دارد که انتظار سهامداران، 
حمایت دولت از بازار ســرمایه بود نه 
اینکه بــاز هم بــا ناهماهنگی ها باعث 

ریزش بیشتر شاخص بورس شود.
تسنیم، حمایت  خبرگزاری  گزارش  به 
عملــی از بــازار ســرمایه و منافــع 
ســهامداران خرد، یکی از خواسته های 
بحقی می باشــد کــه ســرمایه گذاران 
از دولت و مجلس شــورای اســالمی 
انتظار دارند. این خواسته البته از وقتی 
جدی تر شــد که تعداد زیادی از مردم 
بــا دعوت دولت راهی بورس شــدند 
ولی بعد از آن به جای حمایت شاهد از 
بین رفتن سرمایه هایشان بودند بی آن که 
اقدامی از ســوی دولت و مجلس برای 

تقویت بورس انجام شود.
بخشــنامه های  صدور  از  جلوگیــری 
دستوری و غیرکارشناسی شده از سوی 
متولیان امر در دولت و تصویب قوانینی 
فرایند سرمایه گذاری  تسهیل  باعث  که 
در کشــور و رونق تولید می شــود و 
شــرکت های  محصوالت  صادرات  به 
بورسی کمک می کند از سوی مجلس، 
یکــی از راههــای حمایــت عملی از 
ســرمایه گذاری در  بورس و به تبع آن 
ایجاد رونق اقتصادی در کشور می باشد.
بــا ایــن حــال امــا همچنان شــاهد 
و  دســتوری  قیمت گذاری هــای 
که  هستیم  خلق الساعه ای  بخشنامه های 
اثر مستقیم در ریزش سهام بازار سرمایه 
دارد و به جای آنکه حداقل بعد از چند 
ماه مرهمی گذاشته شود بر بازار، باعث 
افزایش ضرر و زیان مردم به خصوص 

سهامداران خرد می شود.
این درحالی اســت که انتظار می رفت 
در ســال جهــش تولیــد از ظرفیــت 
بورس و ســرمایه سهامداران تازه وارد، 
بــرای تقویت تولیــد و تأمیــن مالی 
اســتفاده شود ولی  تولیدی  واحدهای 
و  اجرایی  دستگاه های  ناهماهنگی های 
اعضای کابینه دولت باعث شــد تا این 
ظرفیت سوخت شود و اعتماد مردم نیز 

به دولت از بین برود.
وزارت صمــت یکی از وزارتخانه های 
کلیدی کشور در سال جهش تولید بود 
و می توانست بار فشار اقتصادی ناشی 
از تحریم را بر کشور کاهش دهد ولی 
این وزارت خانه چند ماه را بدون وزیر 
گذرانــد و به تبع آن مشــکالتی را بر 
اقتصاد و صنایع کشــور تحمیل کرد و 
بعد از آن نیز بــا انتصاب وزیر جدید 
حواشی دیگری به وجود آمد که نه تنها 
کمکــی به سیاســت های جهش تولید 
نکرد بلکه باعث تضعیف بســیاری از 
واحدهای تولیــدی به خصوص صنایع 

فوالدی شد.
یکی از مشکالت پیش آمده از نگاه بازار 
سرمایه بحث قیمت گذاری های دستوری 
در زنجیره فوالد از سوی وزارت صمت 
برای تنظیم بازار و رساندن محصوالت 

فوالدی با قیمت پایین به دســت مردم 
می باشــد؛ در حالــی که تنظیــم بازار 
به معنای تعیین قیمت محصول از سوی 
دولت و به تبع آن کاهــش قیمت بازار 
محصول نیست و مفهوم آن تعادل طرف 
عرضــه و تقاضا با توجــه به متغیرهای 
کالن اقتصــادی می باشــد؛ اجرای این 
سیاســت نه تنها باعــث کاهش قیمت 
مصرف کننده نهایی محصول نمی شــود 
بلکــه باعث ایجاد رانــت و منافع ویژه 
برای عده ای خــاص همچون نرخ ارز 
4۲۰۰تومانــی می شــود و نتیجه ای جز 
زیان برای شــرکت های فوالدی و فرار 

سرمایه گذاران در بازار نخواهد بود.
با انتخاب آقای رزم حسینی در تاریخ 8 
مهرماه 99 به عنوان وزیر جدید صمت، 
فوالد  دســتوری  قیمت گذاری  ســایه 
نه تنهــا از بازار بورس کم نشــد بلکه 

با صدور بخشــنامه ای مبنی بر عرضه 
محصوالت شرکت های فوالدی بر پایه 
7۰ درصد نــرخ جهانی در بورس کاال 
باعث ســقوط قیمت سهام شرکت های 
فوالدی در بازار بــورس اوراق بهادار 

تهران شد.
صدور این بخشــنامه از سوی وزارت 
صمت در حالی می باشــد که ماده 18 
قانون توســعه ابزارها و نهادهای مالی 
که به منظور تسهیل اجرای سیاست های 
کلی اصــل 44 قانون اساســی مصوبه 
1388.9.۲۵ مجلس شــورای اسالمی، 
دولــت را مکلف کرده اســت کاالی 
پذیرفته شــده در بورس کاال را از نظام 

قیمت گذاری خارج نماید.
این وضعیت در حالی است که افزایش 
فوالدی  محصوالت  جهانی  قیمت های 
فرصت مناسبی برای افزایش سودآوری 

این شــرکت ها و به تبــع آن ورود ارز 
حاصل از صادرات برای کشــور فراهم 
آورده بود با این حــال اما زمزمه هایی 
مجوز صادرات  که  می شــود  شــنیده 
محصوالت فوالدی منوط به عرضه در 
بورس کاال با نرخ های دستوری وزارت 

صمت می باشد.
گفتنی اســت، از زمان تصــدی آقای 
رزم حسینی به عنوان وزیر صمت شاهد 
کاهش قیمت ســهام شــرکت فوالد از 
17۵۰۰ ریال به 11۲6۰ ریال بوده ایم در 
حالی که در تاریخ ۲9 شهریورماه گروه 
فلزات راه خود را از ریزش شــاخص 
جدا کــرده بود و به عنــوان لیدر بازار 
مطرح می شد و در شاخص 1699494 
قیمت سهام فوالد ۲133۰ ریال بود اما 
بر  به وجودآمده  سیســتماتیک  ریسک 
ثبات در ســکانداری وزارت  اثر عدم 

صمت و ترس سیاســت های دستوری 
باعث ریزش قیمت سهام گروه فلزات 
اساسی شد و به تبع آن ترس ایجادشده 
به کل بازار سرمایه سرایت کرد و باعث 
ریزش بیشتر شــاخص و قیمت سهام 

شرکت های بورسی شد.
کارشناســان اقتصادی و فعــاالن بازار 
سرمایه ریشــه اصلی ریزش های اخیر 
در بازار ســرمایه را دخالت های وزیر 
صمــت در قیمت گــذاری فوالد اعالم 
کرده اند بــا این حال امــا نکته جالب 
واکنش اوســت که می گویــد هیچ گاه 
مدافع قیمت گذاری دســتوری نبوده و 
نیست. رزم حســینی مدعی شده است 
که بخشــنامه فوالدی اخیر که بورس 
را قرمز کرده در دوره سرپرســتی قبل 
صادر شــده است و او فقط ادامه مسیر 
قبلی را می رود! این درحالی اســت که 
در هفته گذشــته روحانی و جهانگیری 
در جلسات جداگانه قیمت گذاری های 
دســتوری در بورس را نفــی کرده و 
اعــالم کرده انــد که نبایــد تصمیمات 
غیرکارشناســی باعث ضرر سهامداران 

بورسی شود.
حال پرســش اینجاســت؛ با این تضاد 
منافعــی که بیــن سیاســت گذاران در 
قیمت گــذاری  در  صمــت  وزارت 
محصوالت فوالدی و مدیران منتســب 
آنها در شــرکت های بورســی از یک 
سو و ســهامداران خرد علی الخصوص 
ســهامداران عدالت به عنــوان مالکین 
واقعی شــرکت های فوالدی در بورس 
پیش آمده است؛ چه کسی و چه نهادی 
از ســوی ســهامداران پیگیر ضررهای 
واردشده در کاهش ارزش بازاری سهام 

آنها خواهد شد؟
ســهامدارانی که برای کاهش ریســک 
خود  ســهام  ســبد  غیرسیســتماتیک 
بنیــادی  و  خوبــی  شــرکت های  در 
گــروه فلزات اساســی و پتروشــیمی 
ســرمایه گذاری می کننــد تــا کی باید 
گرفتار ریســک سیستماتیک حاصل از 
سیاســت ها و تصمیمات دســتوری و 

غلط دولت و مجلس باشند؟

 چرا ریزش بورس متوقف نمی شود؟ 

دولت جلوی غضنفر را بگیرد! 

 از همان ابتدا پیرامون توزیع سهام عدالت 
بین افراد و اینکه چه افرادی باید مشــمول سهام 
عدالت شــوند حرف و حدیث های بســیاری 
مطرح بود، موضوعی که با آزادســازی ســهام 
عدالت دوباره اوج گرفت و مجلس نشــینان هر 
چند وقت یکبار صحبت جدیدی در این راستا 

میکنند که با صحبت های قبل در تناقض است.
به گزارش ایســنا، با آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشت ســال کنونی دوباره این موضوع که 
توزیع ســهام عدالت عادالنه نبوده سر زبان ها 
افتاد و افراد بسیاری از دهک های پایین جامعه 
با اعتراض به این موضوع که چرا مشمول سهام 
عدالت نیستند از مسووالن تقاضا کردند فکری به 

حال آن ها کنند.
بر این پایه، مجلس جدید از زمان روی کار آمدن 
پرونــده ای برای جاماندگان ســهام عدالت باز 

کرد و نمایندگان هر از چند وقت درمورد طرح 
جاماندگان سهام عدالت اطالعاتی ارائه می کنند.

۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام 
عدالت محروم هستند

به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس حدود ۲۰ میلیون نفر از کســانی که در 
زمــان تصمیم بــرای عرضه ســهام عدالت در 
ســال های 1384 و 138۵ مالک ســهام عدالت 
شــدند، افرادی بودند که جزو شش دهک پایین 
درآمدی کشور محســوب نمی شدند، یعنی ۲۰ 
میلیون از جمعیت کم درآمد کشــور از ســهام 

عدالت محروم هستند.
بــه گفته وی، بر پایه گــزارش کمیته امداد یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشــش 
این کمیته هم اکنون فاقد سهام عدالت و حدود 
دو میلیون و 3۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش 

سازمان بهزیستی نیز هم اکنون فاقد سهام عدالت 
هستند.

نه تنها پورابراهیمی بر این موضوع که باید برای 
این افراد تدبیری اندیشیده شود تاکید کرده، بلکه 
دیگر نمایندگان نیز به این موضوع اشــاره و از 

پیگیری آن در مجلس خبر داده اند.
در این راستا تابستان بود که محمد باقر قالیباف، 
رییس مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد که 
طرحی برای جاماندگان سهام عدالت ارائه شده و 

مجلس درحال بررسی آن است.
موافقت یــا عدم موافقت با ثبت نام ۷ میلیون 

جامانده از سهام عدالت!
البتــه جمعیت جامانــده از ســهام عدالت نیز 
مشــخص نیســت و پورابراهیمــی درحالی از 
جمعیت ۲۰ میلیون نفری صحبت کرده که زارع، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 14۰۰  

بــه جمعیت هفت میلیونی اشــاره کرده و گفته 
است که موضوع واگذاری سهام عدالت به هفت 
میلیون ایرانی در این کمیسیون به تصویب نرسیده 
و جهت بررسی بیشــتر به کمیته مربوطه ارجاع 

داده شده است.
اما در آن ســوی ماجرا عزیزی، عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اســالمی از موافقت این 
کمیسیون با پیشنهاد ثبت نام هفت میلیون نفر از 
جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر داده 

است!
این درحالی است که بیگی، نماینده مردم تبریز، 
آذرشــهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در 
مورد آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت 
گفته که ما این موضــوع را از طریق مجلس از 
دولت پیگیری کردیم اما دولت می گوید ســهام 
عدالــت ندارد و علــی القاعده اگر مــا در این 

وضعیــت این قانون را تصویب کنیم، شــورای 
نگهبان رد خواهد کرد.

کاهش ارزش واقعی سهام عدالت
ضــد و نقیض گویی های مجلس نشــینان در 
مورد جاماندگان ســهام عدالــت درحالی ادامه 
دارد کــه ارزش واقعی این ســهام تحت تاثیر 
نوســانات بازار همچنان درحال کاهش است. 
درصورتی که در امردادماه ارزش واقعی ســهام 
عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان تا 
3۰ میلیون هم رسیده بود. البته مشموالن سهام 
عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خــود انتخاب کرده بودند و به آن ها اجازه داده 
شــده بود 6۰ درصد سهام خود را بفروشند نیز 
به دلیل شرایط بازار شخصا امکان فروش ندارند 
و بســیاری از افرادی که سهام خود را فروختند 

هنوز پولی دریافت نکرده اند!

وعده های ضد و نقیض درمورد جاماندگان سهام عدالت

 عضو شــورای عالی بورس از بررســی 
موضوع قیمت گــذاری فوالد در نشســت 3۰ 
دی ماه این شورا خبر داد و گفت: قیمت گذاری 
دستوری، ثمره ای جز زیان میلیون ها سهامدار و 

جابجایی منافع برای عده ای خاص ندارد.
سعید اسالمی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به موضع گیری صریح رییس جمهور و 
معــاون اول رییس جمهور در باره فصل الخطاب 
بــودن مصوبــات شــورای عالی بــورس در 
تصمیمــات مرتبط با عرضــه کاال در بورس و 
قیمت گذاری دســتوری در حوزه برخی کاالها 
از سوی وزارتخانه های تخصصی گفت: شورای 
عالی بورس در بــاره تصمیم گیری برای موارد 
مختلــف مرتبط با بــازار ســرمایه، کمیته های 
تخصصی تشــکیل داده که بر این پایه، در باره 
کاالهایی  قیمت گذاری  دســتورالعمل  در  تغییر 
مربوطه،  تخصصــی  کمیتــه  فــوالد،  همچون 
بررســی های کارشناســی الزم را صورت داده 

است.
عضو شــورای عالی بورس افــزود: بر این پایه 

با توجه بــه اظهارنظرهای اخیر رییس جمهور و 
معاون اول وی، قرار اســت در باره تعیین نرخ 
فوالد در بورس، موضوع در دستور کار نشست 
سه شــنبه هفته آینده شــورای عالی بورس قرار 

گیرد.
وی با ابراز مخالفت با هــر گونه قیمت گذاری 
دســتوری در بــورس تصریح کــرد: هر گونه 
قیمت گذاری در بورس، اساسًا مخالف با فلسفه 
بازار سرمایه بوده و با آن در تناقض است؛ ضمن 
اینکه معتقــدم قیمت گذاری در بورس، منجر به 
کنترل تورم نمی شــود و صرفًا جابجایی منافع 
ایجاد خواهد کرد؛ به ویژه در مورد قیمت گذاری 
محصوالتی که شرکت تولیدکننده آن، در بورس 
حضور دارد، نرخ گذاری عماًل به منافع میلیون ها 
ســهامدار لطمه خواهد زد و سودهای میلیاردی 

عاید عده ای خاص خواهد شد.
اســالمی بیدگلی اظهار داشت: چنانچه موضوع 
قانونی بودن یا نبودن قیمت گذاری دستوری در 
بورس را کنار گذاشــته و صرفــًا به لحاظ فنی 
و اقتصادی بــا موضوع برخــورد کنیم، بازهم 

قیمت گــذاری دســتوری در بــورس، کار صد 
درصد غلطی است.

وی گفــت: مطابــق بــا قانــون، قیمت گذاری 
کاالهای پذیرفته شــده در بورس، ممنوع است؛ 
ضمن اینکــه قانون اصل 44 نیــز به صراحت 
اعــالم کرده اگر به هر دلیلی، یک نهاد دولتی یا 
حاکمیتی، تصمیم به قیمت گذاری کاالیی بگیرد، 
حتمًا مکلف اســت مابه التفــاوت نرخ را برای 
شــرکت های تولیدکننده، از طریق »ردیف های 
بودجه« و »کسر مالیات« جبران کند؛ بنابراین هر 
گونه قیمت گذاری دســتوری ممنوع یا مشروط 
بوده و عملیاتی کردن آن، دارای ضوابط خاص 

خود است.
وی اظهار داشت: به عنوان یک پژوهشگر حوزه 
اقتصــادی، معتقدم که قیمت گذاری دســتوری 
اقدامی بســیار اشــتباه بوده و منطبق بر ساز و 

کارهای بورس نیست.
عضو شــورای عالی بورس، در پاســخ به این 
پرســش خبرنگار مهر که چه موضوعی وزارت 
صنعت را به مسیر اشتباه قیمت گذاری دستوری 

فــوالد در بورس کشــانده اســت، گفت: نظر 
شخصی من این است که »فساد« وزارت صنعت 
را به ســمت اتخاذ چنین تصمیمی هدایت کرده 
اســت، اما اگر نخواهیم به این موضوع اشــاره 
کنیم، باید گفت که بهانه وزارت صمت آن است 
که قیمت ها را کنترل کند؛ در حالی که این هدف 
از طریق قیمت گذاری دستوری رخ نخواهد داد 
و در نهایت، آنچه که به دســت مصرف کنندگان 

نهایی می رسد، کاالیی با نرخ بازار آزاد است.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قیمت گذاری 
دستوری فوالد در بورس کاال و ابالغ شیوه نامه 
جدید نرخ گذاری این محصول در هفته گذشته 
ســر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این 
پایــه، معاون اول رییس جمهور روز شــنبه در 
نشســتی که با فعاالن بورسی داشت، تاکید کرد 
که ســازوکارهای بورس باید عمل قرار بگیرد 
ضمن اینکه رییس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر 
ضرورت عرضه هر چه بیشــتر کاالها در بورس 
کاال، به صراحت اعالم کرد که مکانیزم های مورد 
تائید و تصمیمات شــورای عالی بورس، مالک 

عمل دولت در تصمیم گیری ها خواهد بود؛ این 
در شرایطی است که بورس کاال نیز اعالم کرده 
که شــیوه نامه نرخ گذاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مخالف قوانین بورســی بوده و آن را 
اجرایی نخواهد کــرد و تصمیم گیری درباره آن 
را به شــورای عالی بورس سپرده است. در عین 
حال امروز در مجلس کلیات طرح »توســعه و 
تولیــد پایدار زنجیره فوالد بــا رویکرد اصالح 
سیاســت های تنظیم بازار«، پیشنهادی از سوی 
تعــدادی از نمایندگان، بــا 186 رأی موافق در 
مجلس تصویب شــد. نگاهی به محورهای این 
مصوبه نشان می دهد این مصوبه بیش از ابالغیه 
وزارت صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

زیان میلیون ها سهامدار؛ تنها ثمره قیمت گذاری دستوری

شورای عالی بورس ۳۰ دی موضوع را بررسی می کند
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وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ذهن انسان ها 
مخزنی برای انباشته کردن اطالعات نیست و انسان 
ها باید مجال اندیشــیدن و فرصت خالقیت پیدا 
کنند و نقاد باشند گفت: در چنین رویکردی کتاب 
تنها در صدد انباشته کردن اطالعات برنخواهد آمد 
و بایــد به این هدف جدید پاســخ دهد و وجوه 

انسانی را بارور کند.
به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی در آیین 
اختتامیه هجدهمین جشــنواره کتاب رشد که در 
مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد با بیان اینکه 
کتاب نقش رفیعی در تمدن انســانی دارد گفت: 
جایــگاه کتاب، جایــگاه بی نظیری اســت و در 
فرهنگ قرآنی در آنجا که تاکید بر خلقت انســان 
است خداوند بر وجه کریمی خود اشاره می کند. 
اما آنگاه که تعلیم با قلم می شود و آنجا که با کتابت 
و قلم سروکار داریم خداوند اکرم است و این کریم 

ترین وجه الهی است.

وی افزود: انســان ها از مســیر دیدن، شــنیدن و 
اندیشیدن غنی می شوند، هویت و شخصیت می 
یابند و کتاب امتداد هر ســه عنصر اســت. کتاب 
شنیدن را عمق می بخشد، دیدن را غنی می کند و 

اندیشه را پرمحتوا می سازد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کتاب مجال 
اندیشیدن و فرصت انتخاب کردن می دهد گفت: 
کتاب با ذهن مخاطب خویش مانوس اســت و به 
او مجال می دهد که در اندیشــه های او بیندیشد، 
در محتوایش تامل کند، بخواند، غور کند و بپرسد. 

کتاب به استقالل انسان اهمیت می دهد.
حاجی میرزایی افزود: تمدن با کتاب جان می گیرد 
و اندیشه با کتاب قوت پیدا می کند. عرصه جوالن 
کتاب گســترده است، هم می تواند جان را جال و 
روح را صیقل بدهد و هم ممکن است مسیر او را 
در معرض کاستی ها قرار دهد. کتاب انتها ندارد. ما 

با کتاب می خواهیم مسیر تربیت را هدایت کنیم.

وی با اشــاره به اینکه اتفاق مهمی در نظام تعلیم 
و تربیت در حال شــکل گیری اســت گفت: پیام 
کلیدی آن این است که ذهن انسان ها مخزنی برای 
انباشته کردن اطالعات نیست و انسان ها باید مجال 
اندیشیدن و فرصت خالقیت پیدا کنند و نقاد باشند. 
در چنیــن رویکردی کتاب تنها در صدد انباشــته 
کردن اطالعات برنخواهد آمد و باید به این هدف 

جدید پاسخ دهد و وجوه انسانی را بارور کند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد باید کتاب هایی 
معرفی شــوند که این ظرفیت را دارا هستند و می 
توانند با مخاطب خود مواجهه هوشــمندانه تری 
داشته باشند. حاجی میرزایی با بیان اینکه یک زمانی 
نویسنده، یافته ها و داشته های وی مطرح است و 
یک زمانی هم مخاطب و نیازهای او مدنظر است 
گفت: باید پل هوشمندی بین دانسته های دانایان و 

نیازهای واقعی جامعه برقرار کنیم.
وی ادامه داد: ما به دنبال محتوایی هستیم که نسل 

ما را برای ساختن یک آینده شکوهمند آماده کند. 
به دنبال کتابی هستیم که انسانی در تراز تمدن نوین 
اسالمی و سندتحول بنیادین تربیت کند که در این 
میان نقش سازمان پژوهش یک نقش کلیدی است. 
مقوله تربیت، یک مقوله یکپارچه است و تفکیک 

پذیر و تجزیه شدنی نیست.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف همه ما 
ساختن انسانی است که بتواند روی پای خودش 
بایســتد، مدافع ارزش های خویش باشــد، دچار 
استیصال و درماندگی نمی شود و در برابر تغییرات 
پرشتاب دنیای کنونی استوار و فعال نقش آفرینی 
می کند گفت: کتاب در این میان نقش بزرگی ایفا 
می کند. به نویسندگانی که برای ساختن آینده این 
سرزمین نقش آفرینی می کنند ادای احترام می کنم.
حاجــی میرزایی ادامه داد: هیچ تاثیری عمیق تر و 
پایدارتر از مسیری که از مجال قلم فراهم می شود، 

نخواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش :

ذهن انسان ها مخزنی برای انباشته کردن اطالعات نیست

ســریال »باخانمان« به کارگردانی برزو نیک نژاد، 
مجموعه ای 3۰ قسمتی که در گروه فیلم و سریال 
شبکه سه ساخته شده است؛ شبکه ای که در یک 
سال گذشته ســریال های ضعیف و کم مخاطبی 
همچون ســرباز، صفر بیست و یک، زمین گرم، 

دوپینگ و... روانه آنتن کرده است.
ســریال باخانمان قرار بود یک کار طنز باشد که 
بیش از آن که طنز باشــد وضعیــت رقتبار یک 
معتاد را به  نمایــش درمی آورد. نمایش اعتیاد و 
مسائل مبتال به آن چقدر پتانسیل طنز دارد؟ اگر 
دوستان پاسخ شان ســریال بزنگاه است، در این 
ســریال عطاران از بازیگرانی استفاده کرد که هر 
کدام پتانســیل ایجاد موقعیت های طنز را داشتند 

و سمت و سوی داستان به گونه ای طراحی شده 
بود که در تقبیح اعتیــاد بود و تمام بدبختی های 
شخصیت داستان نادر )رضا عطاران( را ناشی از 

اعتیاد نشان می دهد. 
در ســریال باخانمــان هیچ نگاه طنــزی دیده 
نمی شــود. بازیگران پتانسیل فضای نمایشی طنز 
ندارند. از سوی دیگر پدر خانواده که معتاد است 
فرزندش را می فروشــد. پرسش اینجاست چند 
درصد از جامعه ایرانی اســالمی ما را این چنین 
پدران تشکیل داده اند که در این سطح گسترده و 
به صورت سریال از یکی از شبکه های سراسری 

پخش می شود؟
نکته جالب این که چندی پیش وقتی یک خانواده 

فرزندش را مجبور به کشــیدن مواد مخدر کرد و 
فیلم آن در فضای مجازی منتشــر شد، از سوی 
قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفتند و به عنوان 
مجرم شــناخته شدند. حال نمایش اعتیاد در این 
سطح گســترده و با جزئیات و فروش فرزند در 
یک ســریال تلویزیونی که مخاطبان آن را دنبال 

می کنند چه حکمی خواهد داشت؟
اگر تنهــا عکس های این ســریال را مرور کنید 
خواهید دید پدر خانواده )حســن پورشیرازی( 
چگونه نشــان داده شده است و در چه شرایطی 
او را در قاب تلویزیون به تصویر کشیده می شود.

پرسش اینجاست با نمایش این نوع پدر در سطح 
گسترده توقع داریم فرزندان به بزرگترها احترام 

بگذارند؟ هــر روز در بــوق و کرنا می کنیم که 
کودکان احترامی برای والدین قائل نیستند.

نکته جالب دیگر درباره این سریال حضور ناظر 
کیفی بی تجربه ای است که مشخص نیست نقشش 
در این سریال چیست؟ این فرد باید تمام سریال 
را از فیلمنامه تا زمان پخــش مورد ارزیابی قرار 
دهد و از همه مهم تر به عنوان نماینده سازمان صدا 
و سیما در کیفیت اثر به لحاظ تاثیرات اجتماعی 
و روانشــناختی آن توجه داشته باشد. در سریال 
باخانمان عهده دار این مسوولیت امیر ابیلی، منتقد 
سینما و تلویزیون و مشاور فیلم نامه نجال است. 
مشخص نیست وی چگونه به مضمون و محتوای 
سریال باخانمان توجه ندارد و این تاثیرات منفی را 

نمی بیند. شاید با لفافه طنز و کمدی تمام مشکالت 
این سریال را قابل چشم پوشی دانسته اند.

در مجموع ســریال باخانمان بــا روایتی الکن و 
دستمایه قرار دادن داستانی نخ نما و تکراری بدون 

داشــتن موقعیت های طنز و کمدی تنها سریالی 
متوسط، کلیشه ای و ســطحی است که هر طور 
شده می خواهد با دستاویز قرار دادن شوخی های 

سطحی مخاطب را پای تلویزیون بنشاند. 

شاهکار جدید شبکه سه؛ نمایش فروش فرزند در سریال!
 بزرگ مردانی I روزنامه نگار

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 

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

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 ها با اطالعات ذیل را  از طریق مناقصه عمومی 
به  شرکتهای حائز شرایط واگذار نماید. 

 1-نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــركت آب و فاضالب اســتان زنجــان بــه آدرس: زنجان كمربندی شــمالی- ابتدای زيباشــهر 
كد پستی 4514978757

2- عنوان و مشخصات کلي پروژه ها:
 

محل تامین برآورد اولیه )ریال(نام و محل پروژهشماره مناقصه
اعتبار

تضمین شرکت  در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-58
منابع جاری  4/502/329/802آبرسانی شهر ستان خرمدره )شهری و روستایی(

225/116/490شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-59
منابع جاری 7/112/129/352آبرسانی شهر ستان طارم )شهری و روستایی(

303/363/880شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-60
منابع جاری 8/512/860/951آبرسانی شهر ستان ابهر )شهری و روستایی(

345/385/828شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-61
منابع جاری 7/011/653/278آبرسانی شهر ستان ماهنشان )شهری و روستایی(

300/349/598شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-62
منابع جاری 4/518/011/148آبرسانی شهر ستان سلطانیه )شهری و روستایی(

225/540/334شرکت

نگهداری ، تعمیرات و  رفع حوادث کلیه تاسیسات 99-63
منابع جاری 17/053/318/321آبرسانی شهر ستان خدابنده )شهری و روستایی(

601/599/549شرکت

3- صالحیت مورد نیاز: رتبه بهره برداری از تاسیسات آب شرب در رسته تامین، انتقال و توزيع آب از شركت مهندسی آبفای كشور و همچنین 
شركتهايی كه كلیه مراحل تشخیص صالحیت فوق را طی نموده و نام آنها در سايت www.nww.ir درج شده است يا دارندگان حداقل رتبه 5 آب 

يا تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شركت در مناقصه می باشند.
 4- تاریــخ وآدرس دریافــت اســناد مناقصه : اســناد مناقصــات فــوق از مورخــه 99/10/24  لغايــت 99/10/30 در ســايتهای

 http://iets.mporg.ir و  www.znabfa.irبصورت رايگان جهت دريافت موجود است و مناقصه گر می بايست جهت شركت در مناقصه، 
نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايد .

5- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست به يكی از صور درج شده در آيین نامه تضمین 
برای معامالت دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 

6- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر می باشد.
  http://iets.mporg.ir  , www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 7- سایتهای ثبت آگهی

8- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحويل پاكات مناقصات فوق حداكثر تا ساعت 10 مورخه 99/11/11 می باشد.          
9- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زيباشهر

كد پستی:4514978757 
10- زمان گشایش پاکات : پاكات مناقصات فوق در ساعت 11 مورخه 99/11/11 در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايی 

خواهد شد.
11-  ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13-  هزينه آگهی ها به تناسب بر عهده برنده هر مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

 1-نــام و نشــانی مناقصه گزار: شــركت آب و فاضالب اســتان زنجــان بــه آدرس: زنجان كمربندی شــمالی- ابتدای زيباشــهر 
كد پستی 4514978757

2- عنوان و مشخصات کلي مناقصه:
 

شماره 
محل تامین برآورد اولیه )ریال(موضوعمناقصه

رشته و پایه مورد نیازاعتبار
تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

99-68

حفاظت، 
حراست، و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 

اداری 
شرکت

منابع داخلی38/767/581/096

دارا بودن صالحیت در رشته خدمات 
عمومی یا نگهبانی از اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی 
صالحیت مورد تایید از مرکز انتظامی 

ج.ا.ا و همچنین گواهی صالحیت 
پیمانکاری در حوزه امور حفاظتی و 

مراقبتی از سوی دفتر مرکزی حراست 
وزارت نیرو )یا تاییدیه از اداره کل 

اطالعات استان( الزامی است و مناقصه 
گر باید در این باره اقدام و گواهی نامه 
های الزم را به انضمام اسناد مناقصه 
)در پاکت ب( ارائه نماید. ضمنا گواهی 
صالحیت و تاییدیه مذکور باید در زمان 

مناقصه معتبر باشد.

1/253/027/432

3-تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه :  اســناد مناقصه فوق  از  مورخه 99/10/24  لغايت تا مورخه  99/11/03 درســايتهای 
http://iets.mporg.ir , http://znabfa.ir بصورت رايگان جهت دريافت موجود است و مناقصه گر می بايست جهت شركت در 

مناقصه گر می بايست جهت شركت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايد. 
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست به يكی از صور درج شده در آيین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه 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 : پاكات مناقصه بايد حداكثر تا ساعت  14:30 مورخه  99/11/13   .

8- مکان تحویل پاکات : دبیر خانه شــركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی-ابتدای زيباشهر كد پستی 
4514978757

9-زمان گشــایش پاکات : پاكات مناقصه در ســاعت 10 مورخ  99/11/14 در سالن كنفرانس شــركت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشايی خواهد شد.

10 –  ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
12-  هزينه كلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد .

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله اي  نوبت دومآگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله اي 

ت اول
نوب

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. 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 عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان
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در شورای فنی استان زنجان عنوان شد:

ساختمان های اداری، خانگی و تجاری با برچسب انرژی خدمات دریافت کنند
چالــش های موجود بر ســر راه افزایش ظرفیت 
تولیــد انرژی، خصوصا انــرژی الکتریکی و گاز 
و افزایــش روز افــزون تقاضا موجب شــده که 
کشورهای مختلف دنیا در پی راهکارهایی مناسب 
برای بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت سمت 

تقاضا باشند.
به گزارش زنگان امــروز، علیرضا علیزاده رییس 
هیأت مدیــره و مدیرعامل شــرکت توزیع برق 
استان زنجان در نشست شورای فنی استان که در 
محل استانداری زنجان برگزار شد، یکی از دغدغه 
های حوزه انرژی را تداوم مصرف بیش از اندازه 
انرژی، کاهش ذخایر ملی و افزایش آالینده های 
زیست محیطی عنوان کرد و با ۵ پیشنهاد راهبردی 

خواستار تصویب آن در مراجع ذیربط شد.
علیزاده هدفمند کردن مصرف انرژی متشــکل از 
برنامه ریزی، ممیزی، هدف گذاری، الویت بندی، 

ســازماندهی و نظارت جهت رسیدن به مصرف 
بهینــه انــرژی بطوریکه محل زندگی یــا کار از 
فناوری های جدید استفاده نموده و سطح خدمات 
آن کاهــش نیابد و در ضمن باعث کاهش اتالف 
انرژی و هزینه های مربوطه گردد را مهم دانست 
و گفت: این شــرکت آمادگی کامــل را دارد تا با 
دســتگاه های ذیربط نســبت به تدوین و صدور 
شناسنامه ساختمان که مشتمل بر رعایت مقررات 
ملی ساختمان ایران مبحث نوزدهم صرفه جویی 
در مصرف انرژی باشد و در نهایت با ممیزی های 
کارشناسان حوزه انرژی یک برچسب انرژی ویژه 
ســاختمان مورد نظر صادر گردد تا پس از اتمام 
کار ســاخت و ســاز بر پایه نوع برچسب انرژی 
ســاختمان خدمات بعدی در اختیار صاحبان آن 

قرار گیرد.
وی در این نشســت نقش آموزش و پرورش را 

در نهادینه کــردن فرهنگ صحیح مصرف انرژی 
بســیار حائز اهمیت دانست و پیشنهاد کرد: بنا بر 
نظر کارشناسان فرهنگ عمومی، فرهنگ غالب در 
سطح اجتماع است که در بین دستگاه های فرهنگ 
ســاز، نقش مدارس از همه باالتر است بطوریکه 
پایه و اساس بر مبنای آموزش و پرورش بنا نهاده 
می شود، بنابراین لزوم اختصاص و تدریس کتاب 
فرهنگ انرژی به عنــوان یکی از دروس عمومی 
مدارس، امــروزه ضرورت دوچنــدان پیدا کرده 
است. وی در این باره بر همکاری کارشناسان این 
شرکت در حوزه مدیریت مصرف انرژی ارزشمند 

برق تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 
در پیشــنهاد بعدی خــود، جزئیات طــرح ارائه 
گواهینامه انرژی ویژه فضاهای اداری را تشــریح 
کرد و از مراجع ارشــد اســتان خواست تا یکی 

از آیتم های ارزیابی جشــنواره شــهید رجایی به 
دریافت گواهینامه انرژی از ســوی دستگاه های 

استان اختصاص یابد.
وی پنجمین طرح خود را در باره نصب پنل های 
خورشیدی در فضاهای اداری سازمان های دولتی 
و غیردولتی و تامین بخشی از انرژی برق خود از 
نور خورشید ارائه داد و تصریح کرد: برای ترویج 
و ترغیب مشــترکان برق به بهره منــدی از این 
فناوری پاک که دارای مزایای بســیاری از جمله: 
داشتن برق پایدار، کاهش هزینه ها در بلندمدت و 

حفظ محیط زیست می باشد.
ضروری اســت تا مردم از نتایج ارزشمند کسب 
شده توسط ادارات دولتی و غیر دولتی در استفاده 
از نیــروگاه های خورشــیدی کوچک از نزدیک 
مطلع شــده و نســبت به نصب آنها در پشت بام 

منازل اقدام شود

 مدیر عامل شــرکت گاز استان زنجان با 
تاکید بر اینکه اگر الگوی مصرف توسط ادارات 
رعایت نشود، شــرکت گاز موظف به قطع گاز 
مجموعه است، گفت: گاز 496 دستگاه اجرایی 

استان زنجان قطع شد.
موسی احمدلو در گفت و  گو با خبرنگار تسنیم در 
زنجان، با اشــاره به اینکه افزایش میزان مصرف 
گاز در سطح استان سبب تحمیل اجباری قطعی 
برق نیز در اقصی نقاط اســتان شده است اظهار 
داشــت: اگر شــهروندان الگوی مصرف گاز را 
رعایت نمایند با کاهش یک درجه ســانتی گراد 

دمای اتاق می توانند شش درصد مصرف انرژی 
را کاهــش دهند و در راســتای کم کردن حجم 
مصرف انــرژی می توانند بــا نصب پنجره های 
دو جداره بیــش از 43 درصد مصرف انرژی را 

کاهش دهند.
وی افزود: اگر ساختمان ها در هنگام ساخت بر 
پایه مجموعه مقررات ملی ساختمان ساخته شود 
۵۰ درصد مصرف ســوخت و هزینه های ناشی 
از تعمیر و نگهداری تاسیسات انرژی بر کاهش 

خواهد یافت.
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه 

در راستای کاهش میزان مصرف گاز تخفیفاتی 
در حال اعمال برای مشترکان کم مصرف است 
و اولین قبض رایگان نیز در نیمه دوم بهمن ماه 
جاری در اختیار مشــترکین قرار خواهد گرفت، 
گفت: در روزهای سرد اقلیم های یک، دو و سه 
در جهت رعایت الگوی مصرف گاز باید کم تر 
از ۲۰۰ متر مکعب در ماه، اقلیم چهار باید کم تر 
از 1۵۰ و اقلیم پنج نیز کم تر از 1۰۰ متر مکعب 
در ماه مصرف داشته باشد تا شامل طرح تشویقی 
شــود و این در حالی است  که در روزهای گرم 
تمام اقلیم ها از نیمــه دوم فروردین تا نیمه اول 

آبان برای استفاده از تخفیف باید کم تر از 4۵ متر 
مکعب در ماه مصرف انرژی داشته باشند.

وی بــا تاکید بر اینکــه مشــترکان واحد های 
خانگی باید توجه داشــته باشند که اگر مصرف 
ماهانه آن ها در ماه های ســرد سال کم تر از ۲۰۰ 
مترمکعب باشد، قبوض رایگان برای آن ها صادر 
می شود گفت: واحد های خانگی که در محدوده 
قبــوض رایگان قرار نگیرند نیز چنانچه مصرف 
خود را نسبت به میانگین مصارف ماه های مشابه 
در سال های 96 و 97 بیش از 11۰ درصد کاهش 
دهند، گاز بهــای آن ها بــا 1۵ درصد تخفیف 

محاسبه خواهد شد.
احمدلو تصریح کرد: بــرای واحد های خانگی 
کــه مصارف ماهانه آن هــا 1۵ درصد بیش تر از 
میانگین مصرف ماه های مشابه در سال های 96 
و 97 باشــد، گاز بهای آن ها با 1۵ درصد اضافه 

محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه ها و ادارات دولتی 
نیــز موظف بــه کم کردن میــزان مصرف خود 
هســتند، خاطرنشان کرد: طرح بازرسی و پایش 
در تمامی دســتگاه های اجرایی اســتان در حال 
انجام اســت و در این باره ۵ هزار و 1۰7 مورد 

بازرســی و پایش انجام گرفته است. در 3 هزار 
و 6۵3 بازدید انجام شــده اصول مصرف بهینه 
گاز طبیعی در حال رعایت بوده و 93۰ دستگاه 
اجرایی به دلیل عدم رعایت موارد اعالمی اخطار 

اولیه را دریافت کرده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان با تاکید بر 
اینکه  اگر الگوی مصرف توسط ادارات رعایت 
نشود، شرکت گاز موظف به قطع گاز مجموعه 
خواهد بود گفــت: در 496 بازدید انجام گرفته 
دســتگاه اجرایی مربوطه بــه دلیل عدم رعایت 

اخطار اولیه با قطعی گاز مواجه شده اند.

گاز 496 دستگاه اجرایی استان زنجان قطع شد

 با اینکه وضعیت استان زنجان چند روزی 
اســت که به حالت زرد برگشته است ولی گویا 
مســووالن با تصمیم های عجوالنــه درصدد آن 

هستند که دوباره وضعیت استان را قرمز کنند.
به گزارش تســنیم، سهام عدالت بخشی از سهام 
شرکت های دولتی معین اســت که برای اقشار 
پایین درآمدی جامعه در نظر گرفته شــده است، 
این طرح در راســتای بهبود شرایط اقتصادی و 
حمایت از اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده و 
خانوار بر پایه میزان سهمی که در ابتدا خریداری 
کرده اند در بازه زمانی مشخصی سود مشخصی 
را دریافت می کنند، بر این پایه بعد از اوج گرفتن 
شــاخص بورس در ابتدای ســال کنونی سهام 
عدالت نیز افزایش قیمت چشــم گیری پیدا کرد 

و بسیار سود ده ظاهر شد.
با این حال اگرچه به نظر می رســد سهام عدالت 
بــرای مردم حرکــت مثبتی بوده و در شــرایط 
اقتصادی کنونی مثمر ثمر است اما در این شرایط 
کرونایی هر از چند گاهی مسائلی رخ می دهد و 
مصوبات جدیدی ابالغ می شود که زمینه ازدحام 
و شــلوغی مردم را در دفاتر پیشخوان و مراکز 
مربوطه خدماتی به وجود می آورد و این مســئله 
می تواند هم سبب به خطر افتادن جان مردم باشد 
و هم امنیت ســالمت عمومــی جامعه را تهدید 

کند.
بر این پایه در بهار ســال کنونی بود که مســئله 
آزادسازی سهام و امکان فروش آن مطرح شد و 
موجی از جمعیت را به دفاتر پیشخوان کشاند و 
این مسئله در حالی رخ داد که بیشتر مردم آگاهی 
درســتی از عملیاتی که داشــتند انجام می دادند 
نداشــتند و فقط مراجعه می کردند تا از قافله جا 
نمانند و هم اکنون در ادامه این اقدامات مســئله 
لزوم دریافت کد بورسی برای کسانی که روش 
غیرمستقیم را دریافت کرده اند مطرح شده است 
و تهدید به ندادن ســود سهام که مردم را در هر 
شرایط و تهدیدی که برای سالمتیشان هست در 

صف های شلوغ نگه می دارد.
اگرچــه مطرح کردن این موضــوع که اگر افراد 
در بازه مشخص کد بورســی دریافت نکنند از 
دریافت سود سهامشــان محروم خواهند شد از 
پایه و اساس مشــکل دارد و مردم حق دریافت 
سود دارایی خود را دارند اما عدم اطالع رسانی 
درســت و به موقع برای انجام عملیات ثبت نام 
ســجام و دریافت کد بورســی نیــز خود جای 
پرسش دارد و این پرسش مطرح می شود که آیا 
در شرایطی که  کشور به تازگی رنگ مالیم تری 
از کرونــا را تجربه می کند آیا بسترســازی برای 

تجمعات کار درستی است؟

اما در آنسوی میدان یکی از الزامات ثبت نام در 
ســجام و ادامه مراحل نیازمند داشتن سیم کارت 
به نام شــخص متقاضی است و با توجه به اینکه 
بســیاری از افراد این شــرایط را ندارند مجبور 
شــده اند تا جهت خرید سیم کارت به نام نیز به 
مراکز و دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کنند که 
همین امر نیز شرایط تجمعی را بدتر کرده است، 
از ســویی دیگر در حالی که تا چند روز گذشته 
ســیم کارت رایگان و با قیمت بســیار پایینی در 
پست بانک ها به فروش می رسید، ثبت نام سجام 
بازار ســیم کارت را نیز گرم کــرده و بعضی از 
اپراتورهای تلفن همــراه اقدام به افزایش قیمت 
ســه برابری کرده اند و از این آشفته بازار نهایت 

بهره را می برند.
عالوه بر تمامی مســائلی که مطرح شد اما نبود 
امکانــات در برخــی نقاط اســتان زنجان نظیر 
سلطانیه تالطم و ناآرامی را به وجود اورده است 
که اوضاع را برای مردم ســخت تر کرده، بعضا 
نبود پســت بانک در برخی شهرستان های استان 
و وجود جمعیت باال در منطقه این آشــفتگی را 
در میان مردم به وجود اورده است و امکان عدم 
دسترسی مردم به تکمیل فرآیند مورد نظر وجو 
دارد، بــا این حال مهلت تا پایــان روز ۲3 دی 
تمدید شــده است و مردم ملزم هستند کار خود 

را در همین یک روز به پایان رسانند.
پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه 

به ازدحام جمعیت چند روزه ممکن اســت همه 
مردم موفق به اتمام امور مربوطه نشوند و همگی 
نگران حق و حقوقشــان هســتند، به عالوه چه 
لزومی بــرای در نظر گرفتن زمــان محدود در 
شــرایط کرونای وجود دارد؟ مسووالن استانی 

چه اقداماتی در این باره انجام داده اند؟
بر این پایه غفور حمیدی ، معاون اقتصادی اداره 
کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان زنجان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مشموالن سهام 
عدالت در استان زنجان 381 هزار نفر روش غیر 
مستقیم را برای مدیریت انتخاب کرده اند که باید 
در سامانه ســجام ثبت نام کرده و احراز هویت 

شوند.

وی با تاکید بر اینکه مردم تا حد امکان از مراجعه 
حضوری به دفاتر پیشــخوان دولت در راستای 
ثبت نام خــود داری نمایند، گفت: نرم افزار های 
متنــوع موبایلی قابلیت ثبت نــام الکترونیکی را 
دارا بوده و با اســتفاده از این نــرم افزار ها افراد 
می توانند ثبــت نام در ســجام و مراحل احراز 

هویت را انجام دهند.
معــاون اقتصــادی اداره کل دارایــی و امــور 
اقتصادی اســتان زنجان تصریــح کرد: عالوه بر 
دفاتر پیشــخوان دولت، 6۵ کارگزاری در سطح 
اســتان موجود است که در حال ثبت نام رایگان 
مشموالن هستند. با این حال ۲۵ شعبه بانک نیز 

در حال ارائه خدمات در همین زمینه هستند.

وی با اشــاره به اینکه عدم دسترســی برخی از 
روســتا ها به اینترنت ممکن است روند ثبت نام 
را با مشــکل مواجه کند، عنوان کرد: از ظرفیت 
خانه هــای بســیج و بســیجیان، دهیاری هــا و 
بهداری ها در روســتا ها که دسترسی به اینترنت 
دارند در حال اســتفاده هستیم تا فرآیند ثبت نام 
افراد در این مناطق نیز سرعت بیش تری به خود 

بگیرد.
حمیدی خاطرنشــان کرد: فرآینــد ثبت نام در 
کارگزاری ها به دلیــل رایگان بودن آن به عنوان 
یک مزیت محسوب می شود اما دفاتر پیشخوان 
دولــت بنا بر تعریف هزینه هــا ملزم به دریافت 

مبلغی در قبال ثبت نام از افراد هستند.
اما در ســوی دیگــر  ولی اله انصــاری معاون 
فرماندار ســلطانیه نیز در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: هیچ عجله ای برای انجام این کار نیست 
و مردم می  توانند بعــد از پایان روز ۲3 دی هم 

برای دریافت کد مورد نظر اقدام کنند.
وی با اشاره به عدم لزوم تجمع در پست بانک ها 
گفت: دهیاری ها و پست بانک ها نیز امکان ارائه 
این خدمات را دارند و الزم نیســت که مردم از 

روستاها یا منطقه خود به شهر مراجعه کنند.
خدابخش مرادی نافچی، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعــی اســتانداری زنجــان در گفت وگو 
با تســنیم اظهار کرد: وضعیت کرونایی اســتان 
بسیار شکننده اســت و با افزایش تعداد کمی از 
مبتالیان قطعا وضعیت اســتان از زرد به نارنجی 
تغییر خواهد کرد. مسووالن اقتصادی استان باید 
هرچه ســریعتر فکری بهحال صف های طوالنی 

دفاتر پیشخوان کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت زرد استان زنجان نباید 
مســووالن و شــهروندان را برای عادی سازی 
رفتارهای اجتماعی فریب دهد، گفت: شوربختانه 
وضعیت زرد این روزهای اســتان زنجان سبب 
شده برخی ها فریب بخورند و نسبت به رعایت 
موارد بهداشتی حساس نباشند. طبق قانون ستاد 
مقابله با کرونای کشــور برگزاری تجمعات در 
اســتان های زرد، نارنجی و قرمز ممنوع است و 

همه باید مطیع قانون باشیم.
با همه این ها دود عدم ارائه درســت خدمات از 
ســوی مســووالنی که خود عضو ستاد کرونای 
اســتان و شهرشان هستند و آشفته بازاری که در 
پست بانک ها و دفاتر خدمات پستی به راه افتاده 
است، تنها به چشم مردم خواهد رفت و به نظر 
می رسد دغدغه سالمتی دیگر در اولویت کاری 
نیســت. امیدواریم مســووالن مربوطه چاره ای 
برای صف های طوالنی مقابل دفاتر پیشــخوان 

انجام دهند.

 وضعیت زرد و شکننده استان زنجان
 صف های کرونایی دفاتر پیشخوان  همچنان ادامه دار است 

 هیچ عجله ای برای انجام این کار نیست و مردم می  توانند بعد از پایان روز 23 دی هم برای دریافت کد مورد نظر اقدام کنند
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آب

 مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
در گفتگوی خود با برنامه سالم زنجان به تشریح 
جشــنواره ملــی عکس آب پرداخــت و اظهار 
داشت:دبیرخانه جشــنواره تا 1۵ بهمن ماه سال 

کنونی پذیرای آثار عالقمندان خواهد بود.
به گزارش زنــگان امروز، مهندس »اســماعیل 
افشــاری« صبح امروز )18 دی ماه( در گفتگوی 
مســتقیم تلفنی با مجری برنامه سالم زنجان که 
با محوریت مصرف بهینه آب و آغاز جشــنواره 
ملــی عکس آب به میزبانی شــرکت آب منطقه 
ای زنجــان بود، گفت: به تازگــی وزارت نیرو 
حرکت هــای فرهنگی - اجتماعی را با زبان هنر 
آغاز کرده اســت و اســتان زنجان میزبان بخش 
عکس بوده و این مهم، خود یکی از محورهای 

پویش هر هفته »الف - ب - ایران« است.
افشاری، با تبیین برنامه ها و محورهای جشنواره 

ملی آب با نگاهی به آینــده، اظهار کرد: ارزش 
اقتصادی آب، کم آبی و بحران آب، ســازگاری 
بــا کم آبی، تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینی، 
مدیریت به هم پیوســته منابع آب، خاک، نقش 
علوم اجتماعی در مدیریت مصرف، اســتفاده از 
پســاب و بازچرخانی آب، از جمله محورهای 

این جشنواره است.
وی، با اشــاره بــه دیگر محورهای جشــنواره 
ملــی آب، ادامه داد: عالوه  بر موارد یاد شــده، 
محورهایی از قبیل صنعت سدســازی و توسعه 
پایدار، مدیریــت تقاضــای آب، آب و محیط 
زیست، آب و نگاه به آینده، مصرف بی رویه آب 
در بخش کشــاورزی، ابنیه های تاریخی مربوط 
به آب، آب انبار، آســیاب های آبی و قنات ها نیز 

طراحی شده است.
مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای زنجان مهلت 

ارسال آثار را از 1۵ دی تا 1۵ بهمن ماه امسال اعالم 
کرد و گفت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود 
www.water-zanjan. را از طریــق لینک
 ir ارســال کنند و برای اطالعات بیشتر با ادمین
@ZNUCLOP در شبکه های اجتماعی و یا 
تلفن دبیرخانه 33۰3۵31۰ -۰۲4تماس حاصل 

کنند.
رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان، 
با تاکید بر اهمیت فرهنگ ســازی مصرف آب، 
یادآور شــد: هم اکنون 8۰ درصد آب شرب و 
9۵ درصد نیاز آب صنعت از آب های زیرزمینی 
تامین می شــود که از هر منظــر به این موضوع 
توجه شــود برای آینده استان خطرناک است و 
با توجه به شیوع بیماری کرونا مصرف  آب در 
بحث بهداشــت  خانواده باال رفته است بنابراین 
بدون کنترل مصرف  در کلیه بخشــهای مصرفی 

اعم از کشــاورزی و آشامیدنی و صنعت، امکان 
تشدید بحران کم آبی دور از انتظار نخواهد بود.
دبیر شــورای حفاظت منابع آب استان ادامه داد: 
با توجه به مســائل عنوان شــده کنونی و لزوم 
صرفه جویی حداکثری از سوی همه کشاورزان 
، بهره برداران و همچنین کلیه مصرف کنندگان 
چه در حوزه آب کشــاورزی و شرب، ضروری 
مــی نماید با زبان هنر ایــن دغدغه ها به جامعه 
اطالع رســانی شود، که در این باره، وزارت نیرو 
همواره جشــنواره هایی را به صورت متمرکز یا 
اســتانی برگزار می کند  و امســال دبیرخانه به 
شــش استان  واگذار شده اســت، زیرا از منظر 
هنرو  جامعه شــناختی، این بحــث  نمایان می 
شود که صرفًا از زبان خبر نمی توان برای تفهیم 
مشکالت زیست محیطی اقدام کرد، بلکه با زبان 

هنر شاهد اثرات بهتری خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در گفتگوی تلفنی با برنامه سالم زنجان:

زنجان میزبان جشنواره ملی عکس آب با محوریت فرهنگسازی مصرف بهینه آب است

 نشست صمیمی مدیر منابع آب خدابنده 
با بخشــدار و دهیاران بخش افشار شهرستان 

خدابنده برگزار گردید.
به گزارش زنگان امروز در این نشست مهندس 
خدایی مدیر امور منابع آب شهرستان خدابنده 
با اشــاره به لزوم صیانت و حفاظت از حریم و 
بستر رودخانه ها و مسیل ها خصوصا در مراکز 
جمعیتی، کسب آمادگی های الزم در برابر وقوع 

سیل های مخرب را ضروری دانست. 
وی با اشاره به بحران آب و اهمیت صیانت از 
منابع آب زیرزمینی شهرستان ، برخورد با حفر 

چاههای غیر مجاز را از رئوس برنامه های امور 
آب برشمرد .

خدایی همراهی و مســاعدت بخشــداران و 
دهیــاران شهرســتان خدابنده را در انســداد 
چاههــای غیرمجاز ،عاملی موثر و اثربخش در 

حفظ منابع آبی بیان نمود. 
در ادامه نشســت، برنامه زمان بنــدی بازدید 
دوره ای از تمام روستاهای دارای سکنه جهت 
شناسایی مخاطرات سیل مراکز جمعیتی  و نیز 
برداشتهای غیر مجاز مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

 نشست استفاده از ظرفیت های یگان 
حفاظت جهــت جلوگیری از  تخلفات منابع 
آب، به ریاســت مهندس افشاری مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجــان و با حضور 
دکتر کرامتی فرنشــین مدیریت بحران استان 
، قلــی زاده فرمانــده یــگان حفاظت محیط 
زیست ، مهندس بیات فرنشین منابع طبیعی و 
آبخیزداری و معاونین و مدیران ذیربط شرکت 

در سالن شهید شهریاری برگزار گردید.
به گزارش زنگان امروز، شــایان ذکر اســت 
در این نشســت در باره ظرفیت های موجود 
قوانیــن و مقررات مورد اســتناد و همچنین 
چالش هــای اجرایی در راســتای عملیاتی 
نمودن پیشنهاد اســتفاده از ظرفیت های مفاد 
مواد ۲7 و ۲8 قانون دادرسی کیفری، همکاری 

با دهیاری و پلیس پیشگیری در مناطق دارای 
بیش ترین میزان تخلفات در انسداد چاه های 
غیر مجاز ، قرارداد بنیاد تعاون، تشکیل بانک 
تخلفات، گشت تلفیقی و ... بحث و بررسی 

و تبادل نظر گردید.
در ادامه نشست مقرر گردید موارد و مستندات 
حقوقی موضوع پیشــنهاد، بررسی و رئوس 
مواردی که پیش نیاز تشکیل و عملیاتی شدن 
گشت مشترک در فاز اول به صورت پایلوت 
در اســتان زنجان می باشد، به منظور درج در 

تفاهم نامه مشترک، ارائه گردد.
همچنیــن پس از جمع بندی موارد مطروحه، 
نســبت به هماهنگی با دادســتانی استان در 
جهت اخذ نظرات و پیشنهادات مرتبط اقدام 

گردد.

 حجــت االســالم 
کرمی دادســتان زنجان از 
عملیــات اجرایی الیروبی 
رودخانه زنجانرود در محل 
روستای کوشــکن بازدید 
افشــاری  .مهندس  کــرد 
مدیــر عامل شــرکت آب 
منطقــه ای زنجــان که در 
این بازدید حضور داشت با 
تاکید بر مشکالت رودخانه 
زنجانرود اظهار داشت: در 

راستای همراهی های انجام یافته، مشکالت اهالی روستای کوشکن و  موانع حقوقی زمین های اطراف 
بستر رودخانه مرتفع گردیده است.  

وی در این بازدید به تشــریح عملیات الیروبی پرداخت و گفت؛این الیروبی از حدود جاده آمادگاه 
شروع شده و مراحل پایانی آن در روستای کوشکن میباشد  که نزدیک به یک کیلو متر آن پاکسازی شده 
است. افشاری افزود: با پایان الیروبی این منطقه ،ادامه الیروبی در ضلع شرقی رودخانه آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است در این بازدید نماینده روستائیان منطقه و دهیار روستا با تشکر از شرکت آب منطقه 
ای زنجان از این  که انتظار چندین ساله آنان در الیروبی رودخانه  هم اکنون به تحقق پیوسته است ،در 

حضور دادستان زنجان از مدیر عامل این شرکت تقدیر و تشکر نمود.

 مدیــر امور آب ایجرود بــا فرماندهی 
انتظامی این شهرستان دیدار و گفتگوکرد.

به گزارش زنگان امروز، در این دیدار “منوچهر 
محمدی” با تشکر از همکاریهای نیروی انتظامی 
در حفاظت وصیانت از منابع آبی گزارشــی از 

وضعیت منابع آبی شهرستان ارایه نمود . 
وی با اشاره به احصاء چاههای غیر مجاز و اخذ 
دستور قضایی جهت انسداد چاههای غیر مجاز 

خواستار  همکاری نیروی انتظامی مطابق سنوات 
گذشته با امور آب شد. 

 در این دیدار سرهنگ “معصومی راد” فرماندهی 
انتظامی شهرســتان ایجرود با تقدیر از عملکرد 
امور منابــع آب در حراســت از منابع آبی بر 
همــکاری کامل با امور آب در بحث انســداد 
چاههای غیر مجاز و آزاد سازی بستر رودخانه ها 

تاکید کرد.

نشست صمیمی مدیر منابع آب خدابنده 
با بخشدار و دهیاران بخش افشار

در نشست پیشگیری از بحران آب مطرح گردید:

استفاده از ظرفیت های یگان حفاظت 
جهت جلوگیری از تخلفات منابع آب

بازدید دادستان زنجان از الیروبی بستر زنجانرود

دیدار مدیر امور منابع آب ایجرود 
با فرماندهی انتظامی این شهرستان

 مهندس ســیدعلی موسوی مدیر امور 
امور منابع آب ماهنشان با ریاست دادگستری 
این شهرستان دیدار و در باره مسائل دوجانبه 

گفتگوکرد.
بــه گزارش زنگان امروز، در این دیدار که در 
محل دادگستری شهرســتان ماهنشان برگزار 
گردید،  مهندس موســوی با ارائه گزارشی از 
وضعیت تخلفات حــوزه رودخانه ها و چاه 
های غیرمجاز شهرســتان، برلــزوم همکاری 
وتعامل متقابل امور آب، دادگستری و نیروی 
انتظامی درزمینه ی حفاظت و صیانت ازمنابع 

آبی و بستر و حریم رودخانه ها که جزء انفال 
و بیت المال می باشند،تاکیدنمود.

وی با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در 
زمینه شناسایی و احصاء تخلفات با توجه به 
تامین و حضور مداوم اکیپ گشت و بازرسی 
در ســطح شهرســتان افزود: روند شناسایی 
تخلفات با قوت بیشــتری در حال اجرا می 
باشد، که امیدواریم با هماهنگی های صورت 
گرفته  نسبت به تسریع صدور احکام قضایی 
و تاکید بر همکاری نیروی انتضامی صورت 

پذیرد.

دیدار مدیر امور منابع آب ماهنشان 
با ریاست دادگستری این شهرستان

 مهندس ســتار صفری فرماندار شهرستان 
طارم با مهندس اسماعیل افشــاری ،مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای زنجان دیــدار و پیرامون 

مسائل مربوطه گفتگو نمود.
به گزارش زنگان امــروز، فرماندار طارم با تقدیر 
از عملکرد مطلوب شرکت آب منطقه ای زنجان 
در باره پیگیریهای موثر و رفع مسائل و مشکالت 

شهرســتان طارم اظهار داشت :شرکت آب منطقه 
ای اقدامات جامــع و تاثیرگذاری در حفاظت از 
منابع آبی موجود و برنامه ریزی صحیح در مصرف 
آبهای سطحی و زیرزمینی شهرستان طارم نموده 
اســت. وی گفت شرکت آب منطقه ای زنجان با 
تامین آب مطمئن و پایدار برای کشاورزان منطقه 
، شرایط مســاعدی را برای این قطب کشاورزی 

اســتان فراهم ساخته اســت. صفری در ادامه در 
باره مســائل جدید پیرامون نیازهای آبی منطقه و 
همچنین اســتقرار واحدهای صنعتی و مشکالت 

مرتبط بحث و تبادل نظر نمود.
افشاری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان، 
با اشــاره به بحران آب در اســتان نسبت به حل 
مشکالت بخش کشاورزی طارم طبق برنامه های 

وزارت نیرو ابراز امیدواری کرد.
وی مصرف بی رویه را عامل موثری در راســتای 
کاهش منابع آب زیرزمینی و سطحی عنوان کرد و 
در پایان از زحمات و پیگیریهای مسوولین استانی 
و شهرستانی از جمله فرماندار شهرستان طارم به 
جهت هماهنگی و همراهــی در مدیریت جامع 

منابع آب قدردانی نمود. 

دیدار فرماندار طارم با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان

 مهنــدس علیرضــا حاجی 
میری، مدیر امور منابع آب شهرستان 
زنجان از انسداد دو حلقه چاه غیر 

مجاز در این شهرستان خبر داد.
بــه گزارش زنــگان امــروز، این 
عملیات با حضور عوامل امور آب، 
نیروی انتظامی و پیمانکار به همراه 
ادوات الزم در روســتای کناونــد 
و واالرود انجــام گرفــت. حاجی 
میری، در این باره اظهار داشــت: 
امورمنابع آب زنجان در راســتای 
برخورد با حفر چاههای غیر مجاز 
در شهرستان زنجان و سلطانیه در 
اسرع وقت نســبت به طی نمودن 
مراحل قضایی و قانونی به منظور 
انســداد چاه های غیر مجاز اقدام 

می نماید.

پر و مسلوب المنفعه نمودن دو حلقه 
چاه غیر مجاز در  زنجان


