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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

بهره برداری از 8 پروژه بزرگ توزیع برق استان زنجان
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 با ادامه تعطیلی بازارهای روز؛
سایه سنگین کرونا بر معیشت دستفروشان زنجانی
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آغاز دهه فجر انقالب اسالمی
خجسته باد

 رییس پلیس فتای اســتان زنجان گفت: 
انتخاب رمز عبــور قوی و احــراز هویت دو 
مرحله ای از راهکارهای اساســی برای افزایش 
امنیــت و مراقبــت از حســاب های کاربری 

اینستاگرام است.
سرهنگ  محمدعلی آدینه لو، در رابطه با ماجرای 
دســتگیری عامل دسترســی غیرمجاز حساب 
کاربری اینســتاگرام، اظهار کرد: در پی مراجعه 
احــدی از شــهروندان زنجانی بــه پلیس فتا، 
مدعی شد شــخصی به هویت نامعلوم پس از 
دسترسی غیرمجاز به حساب  کاربری وی اقدام 
به کاله برداری و درخواســت های غیرمعقول از 
مخاطبانش کرده است، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با بررســی های فنی و پلیسی، 
متهم به هویت  معلوم در استان  زنجان شناسایی 
شد، افزود: این متهم با هماهنگی مراجع قضایی 
استان دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مقام قضایی داده شد.
این مســوول در رابطه با راه های افزایش امنیت 
حساب کاربری اینستاگرام، تصریح کرد: انتخاب 
رمز عبور قــوی و احراز هویت دو مرحله ای از 
راهکارهای اساسی برای افزایش امنیت و مراقبت 

از حساب های کاربری اینستاگرام است.
رییــس پلیس فتای اســتان با تاکیــد بر اینکه 
دسترسی غیرمجاز به حســاب کاربری افراد بر 

پایه قانون جرم بوده و با متخلفان برخورد قانون 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: شهروندان زنجانی 
در صورت مواجهه بــا موارد مجرمانه موضوع 
 را از طریق ۱۱۰ با ســایت پلیس فتا به نشــانی 

www.cyberpolice.ir اطالع دهند.

راهکار افزایش امنیت صفحه اینستاگرام چیست؟
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سردار جهانبخش کرمی فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان 
در پاسخ به پرسش زنگان امروز درباره موضع سپاه در انتخابات:

دخالتنمیکنیم
 هر جایی فساد بود سپاه تکلیفش را به خوبی انجام داده است

 شفاف بگویم سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نمیکند و به مصداق وارد نمی شود
 مردم ما بصیر هستند و خودشان تصمیم می گیرند به چه کسی رای بدهند یا ندهند

 روشنگری؛ تبیین موفقیت ها؛ ایجاد امید در مردم و تشویق به حضور حداکثری از رسالت 
های اصلی سپاه است و انتخاب اصلح با خود مردم است

 جشن پیروزی انقالب در اوج عزتمندی مردم و اقتدار نظام برگزار می شود
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شهردار زنجان بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه سبزه میدان را اعالم کرد

۱۵۰ میلیارد تومان 

اطالعیه
بوستان 

تربیت علوی 
و فاطمی زنجان  
جهت تکمیل کادر 

آموزشی خود از بین 
داوطلبان عالقمند با 

آزمون کتبی ومصاحبه 
تعداد محدودی نیروی 
آموزشی در قالب قرار 

داد حق التدریس 
جذب می نماید. 

جهت کسب 
اطالعات بیشتر و 
ثبت نام به سایت 

 boostanetarbiat.ir
مراجعه فرمایید.

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت اول(
 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام عملیات بارگیری، 
حمل و تخلیه مقدار 9000 تن انواع نهاده های کشــاورزی از مبدا انبارهای سازمانی به کلیه نقاط داخل و 
خارج  استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از »دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد« از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:  2099001571000003 روز دوشنبه مورخه 99/11/13
2. نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، خیابان ولیعصر، نبش 

گلستان یک، پالک 66.
3. هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

انجام می گیرد.
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخه 99/11/13 تا ساعت 18 روز  شنبه مورخه 99/11/18.

5. آخرین مهلت ارایه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 12 روز  پنجشنبه 
مورخه 99/11/30 می باشد. 

*الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: شنبه مورخه 99/12/2 ساعت 10 صبح

7. میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ  584.010.000 )پانصد و هشتاد و چهار میلیون و ده هزار ریال( است که 
 IR  250100004001039704005791 به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( به حساب شبای شماره
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکتری 

359039768263500650000000000006 قابل ارایه می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( 
عالوه بر بارگزاری در ســامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه 

مورخه 99/11/30 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 33771359 - 024 به نشانی 
اینترنتی شرکت www.assc.ir  و نشانی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets/mporg.ir نیز 

مراجعه فرمایند.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: 02141934 

تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شماره 33144494

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت:

امیدی به اصالح بورس از سوی دولت نداریم
 فیلتر اینستاگرام ربطی به مجلس ندارد
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 طرح برق امید در اســتان زنجان 
همزمان با سراسر کشور اجرا شده است 
و مشترکان برق با قرار گیري در سه گروه 
کم مصرف ، خوش مصرف و پرمصرف 
از نتایج این طرح بهره مند نیز شــدند که 
یکــي از آنها تخفیف کامــل هزینه برق 
مصرفي  ویژه مشترکان کم مصرف است .
به گزارش زنــگان امروز، تــداوم رویه 
مصرف مشترکان کم مصرف، تغییر الگوي 
مشــترکان پر مصرف از طریق مدیریت 
بهینه مصرف مــي تواند عالوه بر کمک 
به اقتصاد خانوار، نقش موثري در صرفه 

جویي مصرف انرژي کشور داشته باشد.
بــا  شــرکت  ایــن  اکنــون  هــم 
 ، توزیع  شــبکه  حجم۱4457کیلومتــر 
۱۰424دســتگاه پســت برق با ظرفیت 
۱59۱مگاولــت آمپر به تعــداد بیش از 
47۱هزار مشــترک در سرتاسر استان در 
حال فعالیت مي باشــد که از ابتداي سال 
تا پایان دیماه میــزان 2743228مگاوات 

ســاعت انرژي در استان مصرف شده است که از 
این میــزان 5۱درصد در بخش صنعت ، 2۰درصد 
در بخش کشاورزي ، ۱9درصد در بخش خانگي ، 
4درصد در بخش هاي عمومي و تجاري و 2درصد 

در بخش روشنایي توزیع شد.
وزارت نیرو با طرح ریزي برنامه هاي مختلف در 
تالش است تا گروه  مشترکین خوش مصرف که 
کمتر از حداکثر الگوي مصرفي مشــخص شــده 
)کمتر از3۰۰ کیلووات ساعت در فصل تابستان و 
در فصل هاي دیگر کمتر از 2۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه( ، استفاده میکنند، با کاهش مصرف خود به 

گروه مشترکین کم مصرف بپیوندند.
مشــترکان پر مصرف که مصرفشان بیشتر از3۰۰ 

کیلووات ساعت در فصل تابستان و در فصل هاي 
دیگر بیشتر از 2۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، 
مي توانند تا اردیبهشــت ماه سال۱4۰۰ با استفاده 
از روش هــاي مدیریت مصــرف و به کارگیري 
تجهیــزات با راندمان باال و یا بهره گیري از انرژي 
خورشیدي، مصرف خود را کاهش داده و به گروه 

هاي پایین تر ملحق شوند.
وي با اشــاره به این که در جهت ارائه تسهیالت 
الزم براي استفاده از تجهیزات و نصب مولد هاي 
خورشیدي، شــرکت توزیع نیروي برق استان  با 
نمایندگان برخي بانک ها  جلسات متعددي برگزار 
کرده، افزود: مشترکین پر مصرف مي توانند با بهره 
گیري از این تســهیالت و خرید وســایل برقي با 

برچسب انرژي باال و مولدهاي خورشیدي از میزان 
مصرف خود بکاهند، که در غیر این صورت بعد از 
زمان تعیین شده ، جریمه اي بابت پر مصرفي، به 

این گروه تعلق خواهد گرفت.
با اجــراي صحیح طرح » برق امید » در کشــور، 
حداقــل ۱۰ درصد از کل مصرف بــرق را بهبود 
بخشیده، و به اهداف اصلي طرح که کاهش آالینده 
هاي محیط زیســت و بهره گیــري انرژي صرفه 
جویي شــده ، در بخش هاي مولد صنعت، تولید، 
کشــاورزي و ســرمایه گذاري موارد ضروري در 

کشور است، برسیم .
در یک کالم طرح برق امید، طرحي در جهت حفظ 

سهم آیندگان از انرژي کشور است .

در کشــور از 37 میلیون مشــترک برق، 
حــدود 3۰ میلیون مشــترک در بخش 
خانگي هســتند، و هم اکنون، 3۰ درصد 
این مشترکان ) حدود 8.5 میلیون مشترک( 
در جمــع کم مصرفان قرار داشــته و از 
تخفیف ۱۰۰ درصدي در پرداخت قبض 

برق بهرمندند.
در اســتان زنجان از  37۰۰۰۰ مشــترک 
خانگــي حدود ۱۱۰۰۰۰ مشــترک ) 32 
درصد(، به تفکیک 27 درصد شــهري ) 
63۰۰۰ مشترک( و 4۰ درصد روستایي ) 
46۰۰۰ مشترک( جز کم مصرفان هستند 
که در شــهرها و روستاها پراکنده شدند، 
همچنین: 7.4 درصد گروه مشــترکان کم 
مصرف خانگي، مخصوص ســکونتگاه 
هاي غیر دائم  و فصلي است ،که طرح برق 

امید شامل این گروه مصرفي نمي شود.
در اســتان زنجان گروه مشــترکان خوش 
مصــرف، 6۰ درصد کل و تنها 8 درصد را 
مشترکان پرمصرف شامل مي شوند.با این 
حال مصرف ماهانه مشــترکان پرمصرف ۱۰ برابر 
مشــترکان کم مصرف و 2.4 برابر مشترکان خوش 
مصرف اســت. در شهر زنجان براي قرار گیري در 
گروه کم مصرفان، باید میزان مصرف مشترکان در 
فصل تابستان کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت و در 
فصل هاي دیگر کمتر از 8۰ کیلووات ســاعت در 
ماه باشــد. از ابتداي اجراي طــرح برق امید) اول 
ابان ماه تا 3۰دیماه(  از تعداد 37۰۰۰۰مشــترکین 
بــرق خانگي  تعداد567۰3مورد شــامل تخفیف 
۱۰۰درصدي طرح برق امید شده اند ) مشترکیني 
که در این مدت یک یا دو مورد شــامل شده اند ( 
و همچنیــن در این بازه زماني تعداد 6826۱قبض 

شامل تخفیف طرح برق امید صادر شده است.

در طرح برق اميد در استان زنجان

بيش از 56 هزار مشترک قبض رايگان دريافت کردند فرنشین ثبت احوال استان زنجان:
کارت هوشمند ملی برای

 89 درصد زنجانی ها صادر شد
فرنشــین   
استان  احوال  ثبت 
زنجان گفت: برای 
درصــد   89.8۰
زنجانی هــا کارت 
هوشمند ملی صادر 

شده است.
به گزارش زنگان امروز، ســید علی شفیعی 
به صدور کارت هوشــمند ملی در اســتان 
زنجان اشاره کرد و گفت: برای 89.8۰ درصد 
زنجانی ها کارت هوشــمند ملی صادر شده 

است.
وی جمعیت واجد شــرایط بــرای کارت 
هوشمند ملی را 849 هزار و 229 نفر اعالم 
کرد و گفت: تاکنون برای 762 هزار و 59۰ 
نفر کارت هوشمند ملی صادر شده است و 
تعداد افراد باقی مانــده هم 86 هزار و 639 

نفر است.
فرنشین ثبت احوال استان زنجان گفت: در 
۱۰ ماه امســال هم 48 هــزار و 5۰8 نفر در 
اســتان زنجان کارت هوشمند ملی دریافت 

کردند.
شــفیعی تاکید کرد: در ۱۰ ماه امسال هم 23 
هزار جلد شناسنامه مکانیزه در استان زنجان 

صادر شده است.
وی تعداد ایســتگاه های کاری فعال کارت 
هوشمند ملی در اســتان زنجان را 38 دفتر 
عنوان کرد و افزود: این تعداد دفتر شامل ۱2 
اداره و دو نمایندگی، هفت پست و ۱7 دفتر 

پیشخوان و هشت ایستگاه سیار است.
فرنشین ثبت احوال استان زنجان به صدور 
کارت ملی هوشمند اشاره کرد و یاد آور شد: 
کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی 
شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال 
این امکان را فراهم می کند تا بتوان از کارت 
به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد و از 
وقوع جرائم و سوءاســتفاده هم جلوگیری 

می کند.
شفیعی افزود: تخصیص شماره ملی، صدور 
کارت شناســنامه ملی، ارائه شناسنامه های 
رایانه ای، آرشیو اسناد هویتی، صدور کارت 
شناسایی هوشــمند ازجمله خدمات مکان 
محور این اداره کل است که توسط همکاران 

این اداره به مردم ارائه می شود.
وی افــزود: برخی از شــهروندان اقدام به 
درخواســت کارت نکرده اند و باید تا پایان 

سال به این مهم اقدام کنند.

خبـرخبــر

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:
رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی در زنجان 
کاهش یافته است

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان از کاهش رعایت دســتورالعمل های 
بهداشــتی در استان زنجان خبر داد و گفت: 
محدودیت های آمد و شد در زنجان تقویت 

شود.
پرویــز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه تنها راه قطع زنجیره کرونا رعایت 
بهداشت فردی و اجتماعی است، گفت: باید 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی به بیش از 

95 درصد برسد.
وی از کاهــش رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی در اســتان زنجان خبر داد و اظهار 
داشت: در اســتان دفاتر پیشخوان بهداشت 

فردی و اجتماعی را رعایت نمی کنند.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی در شهرستان های زنجان، ابهر 
و خرمدره و ماهنشان کاهش یافته است که در 

این میان باید این مهم در استان تقویت شود.
قزلباش بر لزوم ساماندهی سالمندان زنجانی 
در استان تاکید کرد و یاد آور شد: 9۰ درصد 
ســالمندان و افراد دارای بیمــاری مزمن با 

خانواده زندگی می کنند.
وی با بیان اینکه سالمندان بیشترین فوتی های 
کرونا در استان زنجان را به خود اختصاص 
دادند، تاکید کرد: بیشترین بستری های کرونا 

در استان هم سالمندان هستند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با 
بیان اینکه در بهمن ماه بستری های کرونا در 
استان زنجان کاهش یافته است، ابراز داشت: 
همچنین فوتی ها و موارد مثبت به کرونا هم 
به صورت محسوسی کاهش داشته است و 

باید این را در استان حفظ شود.
قزلباش بــر لزوم اعمال محدودیت های آمد 
و شــد در اســتان تاکید کرد و گفت: باید 
دورهمی ها در اســتان برگزار نشود چرا که 
اعمال محدودیت ها باعث می شــود بیماری 

کرونا فروکش کند.

 فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( اســتان 
زنجان گفت: جشــن پیروزی انقالب اسالمی در 
اوج عزتمندی مردم و اقتدار و توانمندی های نظام 
جمهوری اسالمی برگزار می شود و این مایه یاس و 

سرافکندگی استکبار جهانی است.
به گزارش زنگان امروز، ســردار جهانبخش کرمی 
دیروز در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی و هفته استانی 
چهلمین ســالگرد دفاع مقدس برگزار شد با بیان 
اینکه امروز آمریکای ســلطه  طلــب بیش از هر 
زمان دیگر خوار، ذلیل و منفور شــده است افزود: 
آمریکائیان و صهیونیست ها قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی بر کشور ایران سلطه کامل داشتند و ثروت 

ملت ایران را غارت کرده و به تاراج می بردند.
وی بــا بیان اینکه قبــل از وقوع انقــالب از بعد 
سیاســی نیز همه تصمیمات از سوی آمریکائیان و 
صهیونیســت های اشغالگر  اتخاذ می شد و رژیم 
شاه نیز فقط به عنوان مجری برنامه های دیکته شده 
از طرف آنان بود، اظهار داشــت: آمریکا و اسرائیل 
غاصب برای دین زدایی، اسالم زدایی و قرآن زدایی 
از ایران تالش جدی داشتند و قصد داشتند با تروج 
فساد و فحشا، فرهنگ اسالمی و الهی ملت ایران را 

تغییر دهند که اما موفق نشدند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان گفت: 
آمریکا قصد داشــت برای دستیابی به اهداف خود 
قدرت ملت ایران و جبهه مقاومت را از طریق ترور 
ناجوانمردانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، درهم 
بشکند اما با حضور حماسی مردم در صحنه نه فقط 

به مقاصد شوم خود نرسید به جد 
بلکه خوار و ذلیل نیز شد.   

کرد:  تصریــح  کرمی،  ســردار 
در زمــان رژیم شــاه مخلوع، 
مردم ایــران  فقط مصرف کننده 
تولیدات بی ارزش کشــورهای 
ســلطه طلب بودند و به لحاظ 
امنیتی نیز سازمان سیا و ساواکی 
ها هر جنایتی که می توانســتند 
علیــه ملت ایــران مرتکب می 
شدند که حتی نظیر آن در تاریخ 

نیز کمتر دیده شده است.
وی افزود: حضرت امام خمینی 
)ره( در آن دوران کــه به غیر از 
خداوند متعال از هیچ ابرقدرتی 
هیچ خوف نداشــت در مقابل 
آنان به پا خواست و با پشتیبانی 
ملت ایران، انقالب را به پیروزی 
رساند و بر ســلطه جویی ها و 
منافع نامشروع آنان در کشورمان 

خط بطالن کشید. ســردار کرمی با بیان اینکه امام 
خمینی )ره( با بصیرت باالیی که داشــتند همواره 
مرکز فرماندهی دشمن را شناسایی و مورد هدف 
قرار می داد اظهار داشت: یکی از ویژگی های  بارز 
انقالب اسالمی پیوند ملت با امام امت بود و در آن 
دوران مردم ایران به ویژه جوانان و نوجوانان جان 
خــود را فدا می کردند تا این انقالب به ســالمت 

سرمنزل مقصود برسد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان گفت: 
ابر قدرت ها که منافع نامشــروع خود را با پیروزی 
انقالب در خطر می دیدند متوسل به انواع توطئه و 
دسیسه ها شده و فتنه اندوزی های فراوان کردند اما 
ملت ایران از انقالب اسالمی پاسداری کرده و بساط 
و طومار فتنه ها و نا امنی ها را پیچیدند که در نهایت 
آنان برای رسیدن به مقاصد شوم و پلید خود، جنگ 

نابرابر و هشت ساله را بر کشور تحمیل کردند.

سردار کرمی با بیان اینکه مردم زنجان نیز در دفاع 
از انقالب و حضور در جبهه های حق علیه باطل، 
پیشقدم بودند و در این راه شهدای زیادی نیز تقدیم 
شد، افزود: دشمن جنگ همه جانبه ای را علیه ملت 
ایــران آغاز کرده بود اما رزمندگان شــجاع و دلیر 
اســالم اجازه ندادند بیگانگان بر کشور سلطه پیدا 
کرده و بار دیگر عزت ها خرد شده و اقتدار مردم و 

کشور از بین برود.

وی بــه برنامه هــای دهه مبارک 
فجر امسال زنجان اشاره کرد و با 
بیان اینکه شعار دهه فجر امسال 
»انقالب اســالمی بالنده و مقتدر 
چون کوه اســتوار« تعیین شــده 
است،  اظهار داشــت: بیش از 2 
هزار برنامــه در قالب ۱3۱ عنوان 
از ســوی پایگاه های مقاومت و 
کانون های بســیج استان زنجان 
و با رعایــت دقیق پروتکل های 
بهداشتی به مرحله اجرا در می آید 
که برخی از برنامه ها نیز به صورت 

مجازی خواهد بود.
به گفته سردار کرمی دیدار با ائمه 
جمعه، گلبازان مزار شــهدا، رژه 
موتوری بســیج، رزمایش گردان 
های بیت المقــدس، افتتاح چند 
پروژه عمرانی، نمایشــگاه عکس 
انقالب، همایش اسوه های صبر و 
استقامت، تجلیل از بانوان ایثارگر، 
خاطره گویــی، حضور حلقه هــای صالحین در 
مساجد، سرود خوانی و نورافشانی پایگاه مقاومت 

ازجمله این برنامه ها است.
وی به برگزاری کنگره 3535 شــهید استان زنجان 
اشاره کرد و اظهار داشــت: شهدا جان خود را در 
راه دفاع از انقالب، اسالم، نظام و ملت همیشه در 
صحنه ایران، فدا کردنــد و حال باید مجاهدت و 

حماسه آفرینی های آنان پاس داشته شود.

ســردار کرمی با بیان اینکه ســپاه پاسداران با تمام 
توان از انقالب و دســتاوردهای آن دفاع می کند و 
همیشه در میدان مجاهدت قرار دارد و در صورت 
هجمه دشمنان به صورت عاشورایی با آنان برخورد 
و مقابله خواهد کــرد،  افزود: امروز نیز در عرصه 
خدمت رســانی به مردم حتی در دورافتاده ترین و 
محروم ترین نقاط از هیچ تالش و کوششی فروگذار 
نیست و در بحث کرونا نیز با قرار گرفتن در کنار 
مدافعان ســالمت به صورت جدی وارد مقابله و 

پیشگیری شده است.
وی در پاسخ به پرسش زنگان امروز درباره موضع 
ســپاه در انتخابات اظهار داشت: سپاه در انتخابات 
هیچگاه بر له یا علیه کســی عمل نکرده اســت و 
فقط از ظرفیت های خود برای تبیین دســتاوردها، 
روشــنگری و آگاهی بخشی و ترغیب مردم برای 
حضور گسترده تر در صحنه انتخابات بهره می گیرد.
وی ادامه داد: هر جایی فساد بود سپاه تکلیفش را به 
خوبی انجام داده است. سردار کرمی افزود: شفاف 

بگویم سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نمیکند
و به مصداق وارد نمیشود. مردم ما بصیر هستند و 
خودشان تصمیم میگیرند به چه کسی رای بدهند 

یا ندهند.
ســردار کرمی با بیان اینکه به لطف خداوند مردم 
همانطور که در صحنه های مختلف حاضر شــده 
ازجمله نبرد با دشــمنان، حماسه می آفرینند ادامه 
داد: مردم ایران به حتم در انتخابات ســال آینده نیز 
وارد صحنه شده و با عشق و شوق وصف ناشدنی 

حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

سردار جهانبخش کرمی فرمانده سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان در پاسخ به پرسش زنگان امروز درباره موضع سپاه در انتخابات:

دخالتنمیکنیم
 هر جایی فساد بود سپاه تکلیفش را به خوبی انجام داده است

 شفاف بگویم سپاه در هیچ انتخاباتی دخالت نمیکند و به مصداق وارد نمیشود
 مردم ما بصیر هستند و خودشان تصمیم میگیرند به چه کسی رای بدهند یا ندهند

 روشنگری؛ تبیین موفقیت ها؛ ایجاد امید در مردم و تشویق به حضور حداکثری از رسالت های اصلی سپاه است و انتخاب اصلح با خود مردم است
 جشن پیروزی انقالب در اوج عزتمندی مردم و اقتدار نظام برگزار می شود

 مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: 
عملیات گازرسانی به پنج روستای طارم در حال 

اجرا است.
به گزارش زنگان امروز، موسی احمدلو در نشست 
بررسی مشکالت و موانع گازرسانی به روستاهای 
طارم با بیان اینکه گازرســانی به روستاها، یکی از 
مؤلفه های توسعه اســتان و رویکرد مهم شرکت 
گاز زنجان اســت، اظهار کرد: هم اکنون جمعیت 

روستایی برخوردار از گاز طبیعی در طارم به 8۰.۱ 
می رسد. وی با بیان اینکه 53 روستای طارم به برکت 
انقالب اســالمی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
است، اضافه کرد: عملیاتی اجرایی به پنج روستای 
طارم نیز در دســت اجرا اســت که 2.9 درصد از 
خانوارهای روستایی طارم در این روستاها ساکن 
هستند. احمدلو با تاکید بر اینکه با بهره برداری از 
این پروژه ها درصد بهره مندی روستاهای شهرستان 

طارم از نعمت گاز به 83 درصد خواهد رســید، 
تصریح کرد: هم اکنون به برکت انقالب اسالمی 
نرخ کل خانوارهای شهری و روستایی بهره مند از 
گاز شهرستان طارم، 3/84 درصد است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از 
چالش های پیش رو در گازرســانی به روستاهای 
طارم، هزینه ســرانه انشعاب است که با پیگیری 
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 

این هزینه ها کاهش خواهد یافت، ادامه داد: بیشتر 
روستاهای بی بهره برداری از گاز طبیعی در طارم، 

صعب العبور، کم خانوار و کوهستانی است.
وی با تاکید بر اینکه هزینه گازرسانی به روستاها 
باال اســت و دغدغه کمبود اعتبار نیز وجود دارد، 
یادآور شــد: در گازرســانی به برخی از روستاها 
می توان از ظرفیت امکانات این شهرستان در حوزه 

خاک برداری و تسطیح استفاده کرد.

قطار گازرسانی زنجان به پنج روستای طارم می رسد

 عکس: ناصر محمدی | زنگان امروز
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 نماینده مردم زنجــان و طارم در مجلس 
گفت: موافق واردات خودرو نیســتم چرا که ارز 

الزم برای این کار موجود نیست.
به گزارش زنگان امروز به نقل از تسنیم از زنجان 
مصطفی طاهری در نشست خبری با خبرنگاران 
استان اظهار داشت: مهم ترین بخش اداری کشور 
»بودجه« اســت و در کالن قضیه چشــم انداز 2۰ 
ســاله برای این موضوع پیش بینی شده و در کنار 
آن برنامه پنج ســاله نیز تدوین شده است، دولت 
الیحه بودجه سال ۱4۰۰ را تحویل مجلس داد اما 
با انتقاد های جدی مواجه شد. با این حال در بحث 
بودجه دو گفتمان در مجلس مطرح شد که هر دو 
تاکید بر یک موضوع داشتند و گروهی با رد کلیات 
بودجه موافق بودند و عده ای به اصالح آن اشاره 
داشتند و در نهایت هر دو منتقد بودجه و اصالح 

جدی آن شدند.
وی با بیان اینکه در بودجه دو رویکرد وجود دارد 
و نخســت بحث اصالح ساختار مطرح است که 
محقق نشــده اســت، افزود: یک رویکرد بودجه 
بحث اصالح ســاختار است که باید با قانونی که 
تصویب می شــود در چهارچوب مشخص اجرا 
شــده و دولت باید بر پایه آن عمل کند و بودجه 

ارائه دهد که شوربختانه رعایت نشده است.
نماینده مردم زنجان و طــارم در مجلس با تاکید 
بر اینکه باید برنامه ریزی بودجه هدفمند باشــد و 
مشخص شود که به چه میزان رشد خواهد رسید، 
گفت: باید ســند چشــم انداز، برنامه پنج ساله و 
برنامه ساالنه مد نظر قرار می گرفت و تطابق بین 
این ها دیده شود و صرفا به شعار اکتفا نمی شد اما 
شــوربختانه به این موضوع پرداخته نشده و باید 
مردم مطالبه گر این امر باشند تا در سال های بعدی 
به یک اصالح ســاختاری جدی در بودجه دست 
یابیم و مشخص شود چه زمانی مستقل از »نفت« 

خواهیم بود.
وی بــا تاکید بر اینکه بودجه امســال به شــدت 
وابســته به نفت است و مســیری که ترسیم شده 
قابلیت دسترسی نخواهد داشت، گفت: در قانون 
برنامه ریزی بودجه به شکل حاضر نیست، امسال 
این امر کامال برعکس شــده اســت و با یک دید 
کلی از بودجه مشخص است که شاخص ها دارای 

ایرادات اساسی هستند که باید برطرف شوند.
طاهــری با بیان اینکه دولت برای جبران کمبود ها 
به ســراغ فــروش دارایی های خود رفته اســت، 
گفت: دولت اگر تمام نفتی که برنامه ریزی کرده به 
فروش برساند باز هم نمی تواند کسری بودجه را 
تامین کند اما باید گفت نفت برای دولت ها نیست 
نفت برای 85 میلیون نفر ایرانی است و نباید تمام 

کمبود های خود را با فروش نفت جبران کند.
وی تصریح کرد: دولت امسال هزینه ها را بیش تر 
از سال گذشته در نظر گرفته و پیش بینی بر افزایش 

حقوق و انرژی و دیگر امور دارد که اگر میانگین 
۱۰ ســال در نظر گرفته شود این میزان هزینه های 
جاری ۱9 درصد رشــد داشته است اما بین 99 تا 
۱4۰۰ این بودجه ای که دولت پیش بینی کرده 46 
درصد رشــد دارد و دولــت هزینه های جاری را 
امســال به این میزان افزایــش خواهد داد. این در 
حالی است که میانگین درآمد در ۱۰ سال گذشته 
۱7.3 درصد رشد تجربه کرده اما امسال بر عکس 
شده و رشد تنها ۱۰ درصد است به عبارتی دولت 
درآمد را امســال کم تر در نظــر گرفته و هزینه را 
باالتر پیش بینی کرده و حتما یک برنامه ریزی برای 
به دســت آوردن این رقم هزینــه، چاپ اوراق و 

قرض از صندوق توسعه ملی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 
دولــت آن چیزی را که به عنــوان درآمد واقعی و 
پایدار در نظر می گیرد هیچ زمان برابر هزینه نیست 
و کمتر از آن است، افزود: میانگین اختالف این ده 
سال به طور متوسط 3۰ درصد بوده اما برای سال 
بعد این اختالف رقم به ۱۱7 درصد رسیده است. 
این مسوول با تاکید بر اینکه هزینه های عمرانی به 
مصارف عمومی در کشــور ما کم است و اهمیت 
چندانی برای ســاخت راه، ساخت سد یا ساخت 
کارخانــه اختصاص نمی دهند، ابراز کرد: این رقم 
در ۱۰ سال گذشته حدود 2۰ درصد بود و امسال 

به حدود ۱2 درصد تنــزل یافته یعنی 88 درصد 
صرف مصارف و تنهــا ۱2 درصد برای عمرانی 
درنظر گرفته شده است با اینکه هزینه باالتر رفته 

اما اعتبار عمرانی کاهش یافته است. 
طاهری با بیان اینکه در بودجه سال پیش رو 2۰۰ 
میلیارد تومان برای بودجه عمرانی اســتان زنجان 
در نظر گرفته شده است، گفت: اگر الیحه خوب 
پیش رود قرار اســت 5۰۰ میلیارد تومان به بحث 
محرومیت زدایی و تولید اضافه شود و ارقام خوبی 

نیز برای بحث تولید در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه بدون وابســتگی به فروش نفت، 
معادن، گاز و برخی امور دیگر باید بودجه واقعی 
پیش بینی شــود، عنــوان کرد: اگــر از مالیات و 
عوارض، بودجه پیش بینی شود واقعی می شود و 
دو مسیر نیز برای دستیابی به این امر وجود دارد که 
نخست تعریف درست اخذ مالیات و مسیر بعدی 
تولید و ارزش افزوده اســت. در بودجه امســال 
رقم مالیات، تولید و ارزش افزوده تنها 25۰ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده در حالی که رقم هزینه 

قطعی سه برابر این مبلغ است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشــاره 
به اینکه فرار های مالیاتی در کشور بسیار است که 
باید از این موضوع پیشگیری شــود، افزود: 2.5 
میلیون کارت خوان در سطح کشور پرونده مالیاتی 

ندارند که این امر باید اصالح شــود. کشور ما نیز 
باید به سمتی برود که همانند کشور های دیگر با 
اخذ مالیات از ثروتمندان اداره شــود در حالی که 
تا حال حاضر از قشــر ضعیف و متوسط مالیات 
دریافت شده اما ثرتمندات فرار مالیاتی گرفته شده 
اســت. با این وجود رقم باالیی در حدود 3 هزار 
میلیارد تومان صرف اصالح زیر ساخت ها خواهد 

شد تا فرار های مالیاتی را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه میزان یارانه ها در ســال پیش رو 
حداقل دو برابر افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: 
یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به 
28۰ هزار تومان می رسد هر چند که این رقم نیز 
مبلغ قابل توجهی نیست اما تا حد توان سعی شده 
تا از افراد محروم جامعه حمایت شــود. با اینکه 
حضرت آقا نیز تاکید ویژه برای حمایت از قشــر 
محروم داشــته اند اما به طور کامل این امر محقق 

نشده و باید توجه جدی به این امر انجام گیرد.
طاهری بیان کرد: اختالف حقوق در بین کارمندان 
دولت دیگر کشــور ها باال نیســت و حداکثر 2۰ 
درصد اســت اما در کشــور ما این رقم فاحش 
است . بنابراین علی رغم اینکه پیگیر افزایش حقوق 

پلکانی بودیم اما طرح تصویب نشد. 
وی گفــت: در میانگیــن حقوقی کــه دولت به 
کارمنــدان می دهد زنجان در رتبــه باالتری قرار 

دارد و این نشــان از تعداد باالی کارمندان زنجان 
است اما این مسئله برای استان یک ضعف و عیب 

محسوب می شود. 
پلیس و نماینده مجلس هنوز مســتندات ارائه 

نکرده اند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در بخشی 
دیگر از ســخنان خود با اشاره به اینکه بنده عضو 
هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستم، گفت: 
بعد از این که خبر سیلی نماینده مجلس به سرباز 
راهور منتشــر شــد بالفاصله از نماینده، پلیس 
راهنمایی و رانندگی و سرباز راهور درخواست شد 
تا همگی مستندات و گزارشات خود را به مجلس 
ارایه دهند اما با پیگیری هایی که بنده داشته ام هنوز 
نه پلیس راهور و نه سرباز مستندات خود را ارائه 
نکرده اند اما باید گفت منتشر شدن چنین خبری در 
فضای مجازی اصال کار درستی نبود این در حالی 

است که برخورد سرباز نیز مناسب نبوده است. 
وی با بیان اینکه کشــور ایران از لحاظ ســاخت 
واکســن و سرم ســازی تاریخچه ای قوی دارد و 
کشور پیشــرفته ای اســت، عنوان کرد: با این که 
واکســن فلج اطفال توسط کشــور ساخته شد و 
بسیار موفق عمل کرد اما سازمان بهداشت جهانی 
به دلیل همســو بــودن با برخی کشــور ها هنوز 
هم آن را تایید نکرده اســت، بــا این حال اعتماد 

برخی از کشــور ها به واکســن کرونای ایرانی تا 
حدی باال اســت که اعالم همکاری با کشورمان 
و سرمایه گذاری در این امر را داشته اند . عالوه بر 
واکسن های ساخته شده توسط ستاد اجرایی کرونا، 
چهار واکســن دیگر نیز در حال ساخت است که 
هم راستا با واکسن های ســتاد اجرایی کرونا بوده 
و یکی از شرکت های ســازنده واکسن کرونا نیز 

شرکت رازی است.
طاهــری با بیان اینکــه ضعف هایی نیز در بخش 
بهداشــت و درمان وجود دارد، گفت: بر پایه آمار 
موجود در سال ۱4۰۰ تعداد دانشجویان پزشکی 
کمتر خواهد شد و این در حالی است که در برخی 
از رشته ها هنوز پزشک متخصص وجود ندارد و 
در حالتی نیز اگر یک شــهر یا استانی بهره مند از 
پزشک متخصص باشــد این یک پزشک به ازای 
یک هزار نفر بیمار خدمات ارائه می دهد که قطعا 
خدمات دهی کیفیت مناســبی نخواهد داشت در 
یک مثال روشن در استانی همچون زنجان جراح 
قلب وجود نــدارد و این به عنــوان یک ضعف 
جدی وزرات بهداشت است، این در حالی است 
که این کمبود ها به ســود و منافع عده ای است و 
همین افراد مانع از این می شوند که تعداد پزشکان 
متخصص در کشــور افزایش یابد چرا که در این 

حالت منافعشان کال زیر سوال خواهد رفت.
امیدی به اصالح بورس نیست

وی با اعالم اینکه یکــی از دالیل به هم ریختگی 
وضعیت بورس مستقیما در ارتباط با دولت است، 
بیان کرد: دولت در ســال گذشــته ســعی کرد با 
افزایش فروش بورس از طریق پول مردم سرمایه 
کســب کند و بعد از سود خود بورس را کامال به 
حال خود رها کرد حال دوباره اقدام به خرید همان 
سهام های فروشی خود کرده به نحوی دوباره در 
حال به دست آوردن دارایی های خود با دزدی از 
جیب مردم است. با این حال باید گفت وابستگی 
دولت به بانک بســیار آســیب زننده شده است و 
ســبب باالتر رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی 
شده است در حالی که در کشور های دیگر شرایط 
چنین نیســت بنابراین تا زمانی که بورس تحت 
مدیریــت دولت و وزیر اقتصاد اســت نمی توان 

امیدی به بهبود شرایط داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه 
موافق واردات خودرو نیستم چرا که ارز الزم برای 
این کار موجود نیســت گفت: ارزی که هم اکنون 
کشور دارد تنها در حد تامین نیاز های اساسی است 
بنابراین نمیتوان برنامه ای بــرای واردات خودرو 
داشت. اما اقدامی که می توان انجام داد این است 
که با امکانات موجود تولید خودرو دو برابر شود، 
عرضه و سود نیز دو برابر می شود در نهایت هزینه 
پایین تــر آمده و قیمت خودرو تا حدودی متعادل 

می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت:

امیدی به اصالح بورس از سوی دولت نداریم
 فیلتر اینستاگرام ربطی به مجلس ندارد

 تعطیلی بازارهای روز باعث شده معیشت 
دستفروشان با مشــکل مواجه شده و برای حل 
مشکل معیشتی شان در سطح شهر زنجان پراکنده 

شدند.
به گزارش موج رسا، شیوع بیماری کرونا در استان 
زنجان همانند دیگر استان ها باعث کسادی بازار و 
بی رونق شدن کسب و کار بسیاری از مشاغل شده 
است که دست فروشان نیز جزو آسیب دیدگان از 

کرونا هستند.
هر چند که مســووالن شــهری در تالش بودند 
تا چهره  شــهر را از دستفروشان پاک یا به نوعی 
آنها را ســاماندهی کنند امــا در این امر موفقیت 
چندانی حاصل نشــده و در سال های گذشته با 
تشدید فشــارهای اقتصادی به قشر آسیب پذیر 
جامعه شاهد حضور دستفروشان در خیابان های 
شهر زنجان بودیم. شیوع ویروس کرونا از جمله 
عواملی بود که فعالیت دستفروشــان را به شدت 

تحت تاثیر قرار داد.
یکــی از اهــداف ایجاد بازارهــای روز تجمیع 
دستفروشــان در یک نقطه از شهر است اما این 

روزها دست فروشان به دلیل تعطیلی بازارچه های 
روز و مشــکالت معیشتی در سطح شهر زنجان 

پراکنده شدند.
با تبدیل شدن وضعیت اســتان زنجان از حالت 
نارنجی به زرد اجازه فعالیت به برخی از مشاغل 
داده شد که دستفروشان نیز انتظار دارند مسووالن 
استانی تدابیر الزم جهت فعالیت بازارهای روز با 

رعایت پروتکل های بهداشتی را اتخاذ کنند.
مرکز بهداشت اجازه فعالیت بازارهای روز را 

نمی دهد
حبیب مالیی یگانه شهردار زنجان در مورد ممانعت 
از فعالیت بازار های روز در زنجان به موج رســا 
گفت: مکاتبات الزم جهت بازگشــایی بازارهای 
روز را انجام شــده و در وضعیت نارنجی نیز از 
مرکز بهداشت زنجان پیگیر بودیم تا اجازه فعالیت 

بازار روز داده شود.
وی بیــان کرد: اســتنباط ما این اســت که مرکز 
بهداشت در شــرایط کنونی باید  اجازه فعالیت 
بازارهــای روز را بدهد چرا که تعطیلی بازارهای 
روز باعث شده دستفروشان در نقاط شهر پراکنده 

شوند. شهردار زنجان ابراز کرد: تا به امروز دانشگاه 
علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان زنجان 

با بازگشایی بازارهای روز موافقت نکرده است.
وی تاکید کــرد: در صورتی کــه اجازه فعالیت 
برای بازارهای روز داده شود کنترل های بهداشتی 
انجام خواهد شد. محمد همتیان معاون خدمات 
شهری شهرداری زنجان نیز در مورد بازارگشایی 
بازارهای روز و آرامســتان زنجان به موج رســا 
گفت: این موارد در نشســت ای با حضور معاون 
سیاسی استاندار زنجان مورد بررسی قرار گرفت. 
وی تاکید کرد: مقرر شــد پروتکل های بهداشتی 
توسط شهرداری و نحوه اجرای آن در بازارهای 
روز و آرمستانها تدوین شود و اگر پروتکل های 
بهداشتی تدوین شده به تایید مرکز بهداشت برسد 
نسبت به بازگشایی اقدام خواهد شد. وی با تاکید 
براینکه برنامه نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی 
در آرامستان و جمعه بازار زنجان تهیه شده و در 
اختیار مرکز بهداشت قرار می گیرد بیان کرد: تا به 
امروز اجازه فعالیت برای بازارهای روز داده نشده 

است.

 با ادامه تعطیلی بازارهای روز؛

سایه سنگین کرونا بر معیشت دستفروشان زنجانی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الســتیک )نخ تایر صبا( در نظر دارد مقدار 3.000 عدد شل 
فلزی مخصوص بافت را از طریق مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا 3 روز بعد از انتشار این آگهی پیشنهاد خود را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه )واحد 
حراست( به نشانی زنجان- کیلومتر 15 اتوبان زنجان- تهران، مجتمع تولیدی نخ تایر صبا کد پستی 4516134941 و یا در 
تهران خیابان شهید بهشتی روبه روی پمپ بنزین نبش خیابان پاکستان نبش خیابان نیریزی پالک 320 طبقه سوم تحویل 

نمایند.
آخرین مهلت ارایه قیمت 99/11/14 و تاریخ بازگشایی پاکت ها 99/11/15 )راس ساعت 10:30 صبح(

تلفن تماس: 024-32464474
1. ارایه یک فقره چک به مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی می باشد. )در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 

الستیک(
2. شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

3. هزینه های چاپ و آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4. به پیشــنهادهای مخدوش، مشروط، مبهم، بدون سپرده یا با مدارک ناقص و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر ارسال 

شوند ترتیب اثر داده نمی شود و در صورت خودداری برنده از انجام معامله سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

آگهی مناقصه
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پاسخوزارتبهداشتبهشائبههایواکسنروسی
 لزوم اقدامات دیپلماتیک برای خرید و تامین واکسن

 سخنگوی ســازمان غذا و دارو به برخی 
شــائبه های مطرح شــده پیرامون واکسن روسی 
کرونا پاسخ داد و با بیان اینکه این واکسن شرایط 
قابل قبول برای شــروع واکسیناسیون را داراست، 
گفت: تا روزهای گذشته بیش از ۱4 کشور در دنیا 
این واکســن را تایید یا مجوز مصرف اضطراری 
آن را صــادر کــرده اند و بیش از 5۰ کشــور نیز 

درخواست آن را دارند.
به گزارش ایســنا، پس از انتشــار اخبار مربوط به 
صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن »اسپوتنیک 
V« روســیه از سوی ســازمان غذا و داروی کشور، 
برخی شــائبه هایی را پیرامون این واکسن مطرح 
کردند. دکتر کیانوش جهانپور - سخنگوی سازمان 
غذا و دارو و رییس مرکز اطالع رســانی و روابط 
عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا به تشریح 
به این مباحث پاســخ داد و تاکید کرد: این واکسن 
اســپوتنیک نیز فعال در زمره ۱۰ واکسنی است که 
فرایند تایید و ورود به ســبد کوواکس را سابمیت 
کرده و توســط WHO در دست بررسی است لیکن 

کوواکس هنوز توزیع واکسنی نداشته است.
اظهاراتی غیرحرفه ای

دکتر کیانوش جهانپور در این باره به ایسنا گفت: 
شوربختانه برخی از اظهارات در رابطه با واکسن 
کووید کــه مجوز مصرف اضطراری در کشــور 
دریافت کرده، غیر حرفه ای است و اخالق حرفه 
ای در آن رعایت نشده و در برخی موارد نیز شائبه 

عالیق و تعارض منافع وجود دارد.
سازمان غذا و دارو؛ مرجع ملی تایید واکسن

وی تاکید کرد: مشخص است که مرجع ملی برای 
تایید واکســن ها چه تولید داخل و چه وارداتی، 
ســازمان غذا و دارو اســت. البته در صورتی که 
واکســن و یا هر فرآورده سالمت محور دیگر، تا 
زمان بررسی مدارک در سازمان غذا و دارو، توسط 
سازمان جهانی بهداشــت یا رگوالتورهای معتبر 
تایید شــده باشد، این موضوع می تواند تسهیلگر 
روند بررسی آن در ســازمان غذا و داروی کشور 
باشــد. اما برای صدور مجوز مصرف اضطراری 
و بــا توجه به اینکه تا مــاه های آینده گزینه های 
مورد استفاده برای واکسن کووید، محدود خواهند 
بود، به هیچ وجه تایید یا فهرست  سازمان جهانی 
بهداشت و دیگر رگوالتورهای کشورهای توسعه 

یافته الزامی نیست.
رفتارهای تجاری و سیاسی کشورهای سازنده 

واکسن
جهانپور افزود: از طرف دیگر در رابطه با واکسن 
کووید، در این ماهها رفتاری تجاری و سیاسی را 

در سطح کشورهای مختلف سازنده این واکسن، 
شاهد هســتیم و اطالعات موجود حکایت از آن 
دارد که این رفتارها بی طرفانه نیست و انگیزه های 
دیگری هم دارد. این موضوع قابل پیش بینی بود و 
اساسا شکل گیری اتحادیه و ساز و کار کوواکس 

در جهت رفع این دغدغه ها بود و هست.
وی ادامه داد: در مجموع هیچ کدام از واکســنهای 
موجود و در دسترس علیه کووید ۱9، فاز چهارم 
بالینی را طی نکردند، اما با توجه به هزینه اثربخشی 
برآورد شــده، فاز چهارم عمال نادیده گرفته شده 
تا واکسنها ســریعتر به تولید انبوه برسند و به این 
ترتیب این بحران اپیدمی و مرگ و میر ناشی از آن 

در دنیا کاهش یابد و حتی متوقف شود.
شرایط قابل قبول »اسپوتنیک V« و تایید در ۱۴ 

کشور تا کنون
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو درباره واکسن 
»اســپوتنیک V« گفت: این واکسن توسط موسسه 
تحقیقات میکروبیولوژی گامالیا روسیه با مشارکت 
وزارت بهداشــت روسیه، اولین واکسنی است که 
در کشــور مبداء و سازنده ثبت شده و تا روزهای 
گذشته بیش از ۱4 کشور در دنیا آن را تایید کرده 
یا مجوز مصرف اضطــراری آن را صادر کرده اند 

و بیش از 5۰ کشور درخواســت آن را دارند. در 
روسیه نیز تا کنون بیش از 3 میلیون دز تولید شده 
و افزون بر یک میلیون دوز از این واکســن تزریق 
شده اســت. واکسیناسیون انجام شده در برخی از 
 »V کشورها و همچنین روسیه با واکسن«اسپوتنیک
اثربخشی مناسب همراه با بی خطری را نشان داده 

است.
جهانپور تاکید کرد: در مجموع »اسپوتنیک V« شرایط 
یک واکسن قابل قبول برای شروع واکسیناسیون را 
داراســت و چه بسا بر برخی همتایان خود برتری 
هایی تا امروز داشته اســت. بر همین اساس هم 
ســازمان غذا و داروی کشــورمان مجوز مصرف 
اضطراری آن را با بررسی مدار تکنیکال آن صادر 
کرده و هیات امنای ارزی وزارت بهداشــت و یا 
شرکتهای خصوصی می توانند بحث خرید و ورود 

را عملیاتی کنند.
بررسی مستندات چند واکسن دیگر در سازمان 

غذا و دارو
وی همچنیــن درباره مقدمات انجام شــده برای 
واردات دیگر واکســنهای موجود علیه کووید۱9 
گفت: از بین واکســنهای موجود و در دســترس 
در دنیا، تعدادی دیگر نیز مســتندات فنی خود را 

به ســازمان غذا و دارو کشورمان ارایه کرده اند یا 
در حال تکمیل مدارک هستند و این مستندات در 
دست بررسی است. این واکسن ها از مبداء روسیه، 
چین و هند هستند و به محض آنکه مستندات از 
طریق کمیسیون تشــخیص صالحیت ساخت و 
ورود دارو و مواد بیولوژیک تایید شود و مجوزی 
صادر شــود، آنها هم اطالع رسانی خواهند شد و 
می توانند وارد کشــور شــوند. این روند بررسی 
برای واکسنهای دیگر هم که ممکن است در سبد 
کووکس سازمان جهانی بهداشت باشند نیز انجام 
خواهد شد؛ چنانکه این واکسن اسپوتنیک نیز فعال 
از زمره ۱۰ واکسنی است که فرایند تایید و ورود 
 WHO به ســبدکوواکس را سابمیت کرده و توسط
در دست بررسی است لیکن کوواکس هنوز توزیع 

واکسنی نداشته است.
»V انتقال دانش فنی و تولید مشترک »اسپوتنیک

ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از تفاهم صورت 
گرفته برای انتقال دانش فنی »اسپوتنیک V« و تولید 
مشترک آن در کشــورمان خبر داد و گفت: مجوز 
مصرف اضطراری »اســپوتنیک V« در کشورمان در 
ادامه طبق تفاهمات فعلی با انتقال فناوری و تولید 
مشــترک آن نیز همراه خواهد بود و به این ترتیب 

همکاری مشترک بیوتکنولوژی و صنعت واکسن 
سازی بین ایران و فدراسیون روسیه در دستور کار 
است و با توجه به زیرساختهای عظیم روسیه در این 
حوزه و توانمندی باالی ایران، قطعا این همکاری 
ها جایگاه هر دو کشور را در حوزه بیوتکنولوژی و 

واکسن سازی در دنیا ارتقا خواهد داد.
وی افزود: با توجه به اینکه ایران تبدیل شــدن به 
یک هاب منطقه ای تولید واکسن را هدف گذاری 
کرده، قاعدتا این اقدامات و مشــابه آن می تواند 

دستیابی به این هدف را تسهیل کند.
لزوم اقدامــات دیپلماتیک برای خرید و تامین 

واکسن
سخنگوی سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از 
صحبتهایش با اشاره به نقش مذاکرات دیپلماتیک 
برای تامین و خرید واکسن کووید، گفت: با توجه 
به اینکه تا ماه های آینده، تعداد واکسنهای تولیدی و 
عرضه شده با تقاضا در بازار مطابقت ندارد، قاعدتا 
تامین آن نیازمند مذاکرات دیپلماتیک و پیگیری از 
مسیر دیپلماسی خواهد بود و در این زمینه وزارت 
امور خارجه و ســفرای ایران در کشورهای مبداء، 
نقش تسهیلگر داشته و خواهند داشت و اقدام موثر 
در این رابطه قابل تقدیر است نه اینکه توسط افراد 
ناآگاه یا حتی با اغراض سیاسی خاص این تالش 

ها وارونه جلوه داده شود.
آغاز کمپین واکسیناســیون کووید در ایران با 

ورود اولین محموله
جهانپور همچنین گفت: امیدواریم با ورود اولین 
محموله های واکســن کووید۱9 به کشور، آغاز 
کمپین واکسیناسیون علیه این بیماری را در کشور 
شــاهد باشــیم. بعد از آن نیز از طریق واکسنهای 
مورد تایید و انتخاب ســازمان غذا و دارو در سبد 
کوواکس با محوریت ســازمان جهانی بهداشت، 
روند واکسیناســیون ادامه خواهد داشت. در بهار 
۱4۰۰ نیز امیدواریم روند واکسیناسیون علیه این 
بیماری با واکســنهای تولید داخل ادامه یابد و به 
این ترتیب در صورتی کــه اتفاق غیر منتظره ای 
در ســاختار ویروس و واریانتهای جدید آن رخ 
ندهد، تا پایان سال ۱4۰۰ کمپین واکسیناسیون علیه 

کووید ۱9 را در کشور به پایان رسانیم.
جهانپور در پایان تاکید کرد: دولت و نظام سالمت 
در مقابل ورود واکسن موثر و ایمن برای مدیریت 
کووید ۱9 خود را مسوول می داند و در این رابطه از 
هیچ تالشی فروگذار نکرده است و البته انتظار می 
رود افراد و نهادهای مختلف مسوولیت اجتماعی و 
اخالقی خود در این رابطه را ایفا نمایند و  از دامن 

زدن به مسائل حاشیه ای خودداری کنند.

نشانه های امیدوارکننده 
از پادتن درمانی علیه کرونا

 یک داروی تجربــی و بر پایه پادتن 
درمانی که در سیستم درمان عمومی انگلیس 
نیز مــورد آزمایش قرار گرفته علیه عوارض 
کووید-۱9 نتایج موفقیت آمیزی داشته است.

به گزارش ایسنا، نتایج مقدماتی این آزمایش ها 
با بررسی 4۰9 بیمار در ایاالت متحده به دست 
آمد و این نتایج ماه ها پس از افشای این خبر 
منتشر شــد که این داروی تولید شده توسط 
شرکت »ریجرون« روی دست کم 2۰۰۰ بیمار 
در ۱74 بیمارستان انگلیس نیز آزمایش شده 

است.
این شرکت می گوید که نتیجه آزمایش ها نشان 
می دهد مخلوط دو پادتن موجود در این دارو، 
میزان عفونت ویروس کرونا را تا 5۰ درصد 
کاهش می دهد. هرچند هنوز نتیجه هیچ کدام 
از آزمایش های مذکور منتشــر نشده و مورد 

بررسی دیگر دانشمندان قرار نگرفته است.
ریجرون می گوید این نتایج تنها از بررسی یک 
چهارم بیمارانی که در آزمایش ها شرکت کرده 
بودند، حاصل شده است و مرحله تایید این 
آزمایش ها تا بهار سال کنونی تکمیل نخواهد 

شد.
در ماه سپتامبر، پرفســور پیتر هُوربی، استاد 
دانشگاه آکســفورد که در روند آزمایش های 
ریجــرون در انگلیس شــرکت دارد گفت: 
هیچگونه نگرانی از ایمنــی درباره این دارو 

وجود ندارد.
جورج یانکوپولُس، رییس و مقام ارشد علمی 
شرکت دارویی ریجرون نیز می گوید: داروی 
ابداعی این شرکت می تواند با هدف قرار دادن 
کسانی که ویروس را فعاالنه به اطرافیان خود 
سرایت می دهند، ابزار مفیدی برای مبارزه علیه 

کووید-۱9 باشد.
کارکرد داروی ترکیبی »REGEN-COV« ناشی 
از تجویز یک یا دو دوز پادتن غلیظ اســت 
که بهترین نتیجه را در تست های آزمایشگاهی 

نشان داده است.
یک شــرکت تولید داروی دیگر در آمریکا 
موســوم به »الی لیلی« نیــز می گوید درمان 
با ترکیب دو پادتن، خطر بستری شــدن در 
بیمارستان یا مرگ را در افرادی که عوارض 
آنها به  تازگی تشــخیص داده شــده است، 
اشــخاص مبتال به بیماری های دیگر و نیز 
ســالمندانی که در معرض عوارض شــدید 

هستند تا 7۰ درصد کاهش می دهد.
بنابر گزارش روزنامه ایندیپندنت، محققان در 
این دو شرکت دارویی با استناد به نتایج اخیر 
این آزمایش ها، برای استفاده گسترده  از این 

شیوه درمان، تقاضای مجوز کرده اند.

خبــر

 دانشمندان دانشگاه موناش استرالیا، بینش 
جدیدی در مورد نقش پروتئین و کلســترول در 
رژیم غذایی ارائه کردند که ممکن اســت که در 

فرایند پیر شدن نقش موثری داشته باشد.
به نقل از مدیکال اکســپرس، دانشمندان حدود 
یک قرن است که دریافته اند، محدودیت متوسط 
 رژیم غذایی در طیف وسیعی از جانوران می تواند 
طول عمر را افزایش دهد، اما آنان نمی دانســتند 
این موضوع چگونه تاثیرگذار اســت. محققان با 
اســتفاده از دست کاری رژیم غذایی در مگس ها 
دریافتند که پروتئین مهم اســت، اما فقط به این 
دلیل که تغییراتی برای دسترســی به ماده مغذی 
مهم دیگر یعنی کلسترول را برای حفظ سالمت 

بدن فراهم می کند.
بروک زانکو محقق اصلی این بررسی اظهار کرد: 

از زمان های گذشــته، در تحقیقات مرتبط با پیر 
شدن، اجزای اصلی رژیم غذایی، مانند پروتئین، 

کربوهیدرات و چربی موردتوجه قرارگرفته اند.
وی گفت: »علت این است که همواره رژیم های 
کم پروتئین در طیف وسیعی از جانوران، باعث 
افزایش طول عمر می شــود. اکنون دریافتیم که 
پروتئین مهم نیست و مربوط به کمبود عنصری 
ریزمغذی است، اما چه عناصری در رژیم غذایی 
مهم است و چگونه باید تعادل درست را رعایت 

کرد؟«
نتایج بررســی های ۱5 ســال گذشــته بر نقش 
پروتئین و جانورانی که پروتئین کمتری مصرف 
می کنند، تمرکز زیادی داشــته است. هنگامی که 
مگس ها از رژیم های غذایی حاوی پروتئین باال 
استفاده می کنند، باعث می شود مواد مغذی اصلی 

)مانند کلسترول( برای سالمت خود تکثیر کنند و 
این عمر آن ها را کوتاه می کند.

دکتر متیو پایپر، محقق دیگر این بررســی گفت: 
»تاکنون تصور می کردیم که رژیم های کم پروتئین 
با تکثیر کمتر باعث افزایش طول عمر جانوران 
می شوند. بااین حال، تکثیر به خودی خود مسئله ای 
نیســت. در عوض، دریافتیم که افزایش پروتئین 
رژیم غذایی منجر به افزایش تکثیر می شــود و 
این باعث می شــود ذخیره مواد مغذی کلیدی با 
سرعتی سریع تر از مقدار قابل توجهی انجام شود. 
این کاهش ثانویه کلســترول ریزمغذی است که 

طول عمر او را کوتاه می کند.«
محققان دریافتند که طول عمر مگس ها را با تغذیه 
بیشتر ریزمغذی به مگس ها یا تغذیه دارویی برای 

عدم تکثیرمی توانند افزایش دهند.

مگس ها ازنظر فیزیولوژیکی با  انسان ها تفاوت 
دارند و به کلسترول نیاز دارند، اما انسان کلسترول 
را خود می سازد. مگس ها همچنین سیستم گردش 
خون متفاوتی نسبت به انسان دارند و برخالف 
انســان، رگ های خونی آن ها توسط پالک های 

کلسترول مسدود نمی شوند.
بااین حال، انســان نیز دارای اجزای اساسی رژیم 
غذایی به عنوان مثــال ویتامین هایی مانند فوالت 
و B۱2 اســت که فقط در مقادیر بسیار کمی به 
آن ها نیاز دارد و نیاز به این موارد هنگامی افزایش 
می یابــد که تکثیر آن زیــان دارد. به همین دلیل 
اســت که مصرف مکمل های فوالت در دوران 

بارداری سفارش می شوند.
دکتر پایپر گفت: »این یافته ها ما را به درک اساس 
مکانیسم دست کاری رژیم غذایی و روند پیری 

نزدیک تر می کند.«
وی افزود: »انســان به امید زندگی طوالنی تر و 

سالم، مصرف کالری را محدود می کند.«
نتایج این بررسی نشان داد که افراد برای داشتن 
زندگی ســالم و طوالنی تر به کمتر خوردن نیاز 
ندارند، اما در عوض بایــد از رژیم غذایی غنی 

استفاده کنند که اصالح و متعادل شده است.
برای تعیین اینکه آیا همین موارد مرتبط به مواد 
مغذی در دیگــر جانورانی که از رژیم غذایی با 
پروتئین باال مصرف می کنند  نیز درســت است، 

باید بررسی و تحقیق بیشتری انجام شود.
گروه تحقیقاتی در حال بررسی چگونگی کاهش 
کلســترول در رژیم غذایی در کاهش طول عمر 

است.
این یافته ها در مجله eLife منتشرشده است.

آیا کم غذاخوردن طول عمر را افزایش می دهد؟

 رییس کل ســازمان نظام پزشکی ایران، بر 
ضرورت تســریع در واردات واکسن استاندارد به 
منظور کاهش مرگ و میر بیمــاران کووید ۱9 در 

کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام پزشکی، 
محمدرضا ظفرقندی، با اشــاره به مباحث تعرفه 
بخش خصوصی و پیگیری های انجام شده در این 
زمینه اظهار کــرد: در بخش خصوصی هزینه تمام 
شده خدمات طبق قانون باید اعمال شود و در بخش 
دولتی نیز مسائل در مسیر دیگری حرکت می کند 
بنابراین تا زمانی که موضوعات مسیر درست خود را 

طی نکنند، مشکالت وجود خواهندداشت.
وی افزود: اعتقاد در مجلس نیز بر این است که گره 
زدن تعرفه بخش خصوصی و دولتی به یکدیگر و 
همچنین سلب اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام 
پزشکی مشــکل اصلی بوده و باید این موضوع در 
احکام دائمی برنامه توســعه حل و فصل شود که 

مجلس نیز باید برای حل مشکل کمک کند.
ظفرقندی ادامه داد: طبــق قانون بیمه همگانی در 
هر دو بخش دولتی و خصوصی باید هزینه واقعی 
خدمات محاسب شده و بر پایه آن تعرفه ها اعالم و 

تعادل منابع و مصارف نیز لحاظ شود.
رییس کل ســازمان نظام پزشکی ایران با ا شاره به 
جلســات و رایزنی های ســازمان نظام پزشکی با 
ســازمان برنامه و بودجه خاطرنشــان کرد: پس از 
پیگیری های مکرر توانستیم 8 درصد افزایش گلوبال 
تعرفه ها را برای 6 ماه دوم سال 99 در شورای عالی 
بیمه به تصویب برسانیم و دالیل و مطالعات ما در 
این زمینه مورد قبول سازمان برنامه و بودجه نیز قرار 
گرفت و حتی مذاکراتی در بــاره اجزای تعرفه ها 
داشــتیم که مقرر شــد در ویزیت 25 درصد؛ در 
هتلینگ 37 درصد، جز فنی هشتک دار 4۰ درصد و 
جز فنی بدون هشتک 25 درصد افزایش لحاظ شود.
ظفرقندی با اشــاره به اینکــه بخش خصوصی در 

تأمین هزینه های سرباری کرونا ریالی کمک از جایی 
دریافت نکرده است، تصریح کرد: بخش دولتی در 
تأمین هزینه های سرباری از سوی خیرین و دولت 
کمک های زیادی گرفت اما بــا وجود هزینه های 
 ،ICU سرسام آور ســرباری کرونا به ویژه در بخش
همکارانمان در بیمارستان های خصوصی هیچ نوع 

کمک مالی نگرفتند.
وی در باره نگرانی برخی از اعضای شــورای عالی 
مبنی بر اینکه افزایش 8 درصد گلوبال تعرفه ها این 
باور را ایجاد نکند که تعرفه ها در بهمن ماه افزایش 
داشته بنابراین برای سال ۱4۰۰ نیازی به تعیین تعرفه 
نداریم، اظهار کرد: مذاکرات زیادی انجام شده و این 
8 درصد افزایش در واقع پله ای برای تعیین تعرفه 
سال ۱4۰۰ است و این به عنوان تعرفه معوق اعالم 

شده است.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به حل 
و فصل مشکالت پزشکان جوان اشاره کرد و گفت: 

سالی 3 هزار درخواســت گوداستندینگ در نظام 
پزشکی ثبت می شــود که نشان از تمایل همکاران 
برای مهاجرت دارد و باید مشکالت آنها را بررسی 
کنیم و شرایط را برای ادامه فعالیت و ماندن در کشور 

مهیا نمائیم.
ظفرقندی با گریز به مبحث واکسن کرونا و اینکه 
7۰ درصد مرگ و میرهای ناشــی از کرونا در افراد 
باالی 7۰ ســال رخ می دهد، تصریح کرد: تنها راه 
کاهش مرگ و میر واکسیناسیون بوده و باید واکسن 
اســتاندارد را تهیه کنیم. برای کاهش مرگ و میر به 
3 میلیون دوز واکسن فوری نیاز داریم و نباید زمان 
طالیی را برای تهیه و توزیع واکسن از دست بدهیم 
و در اسرع وقت باید کادر درمان و گروه های آسیب 

پذیر واکسینه شوند.
وی با اظهار خوشحالی از تالش متخصصان داخلی 
برای تهیه و تولید واکســن بومی، تصریح کرد: تا 
زمان تولید انبوه واکسن داخلی باید واردات واکسن 

اســتاندارد به فوریت انجام شود و هر جا که دست 
دولت بسته است می توان از بخش خصوصی کمک 

گرفت. 
ظفرقندی با اشاره به اینکه مذاکراتی در زمینه تهیه 
واکســن انجام داده ایم، ادامه داد: با راه های میانبر 
می توانیم این واردات را انجام دهیم که اگر مساعدت 
در انتقال ارز صورت گیرد تا دو هفته دیگر واکسن 
در اختیارمــان قرار می گیرد تــا حداقل گروه های 

پرخطر را واکسینه کنیم.

رییس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد؛

نیاز فوری به سه میلیون دوز واکسن کرونا
 زمان طالیی را از دست ندهیم

آگهی ماده 2 قانون الحاق موادی 
به قانون ساماندهی وحمایت از 

تولید وعرضه مسکن
هیات قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه 
مســکن مســتقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرســتان خدابنده موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی 
وحمایت از تولید وعرضه مسکن تصرفات مالکانه 
ومفروزی اشخاص ذیل را برابر رای صادره تایید 

نموده است. 
1- آقای عیوضعلی اسکندری فرزند سبزعلی 
به شماره شناســنامه 532 صادره از خدابنده 
متقاضی سند در محدوده پالک 2547  فرعی از 
57 اصلی واقع در شهر سجاس بخش 5 زنجان 
قطعه 1420 ششــدانگ عرصه واعیان یکباب 
ساختمان به مساحت 253/56 متر مربع برابر 

رای شماره 3056 مورخ 99/09/24
مراتب در اجرای ماده 2 قانون الحاق وماده 10 
آئین نامه اجرائی آن به اطالع میرساند کسانیکه 
نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق 
ظرف مدت بیست روز اعتراض خود رابه صورت 
مکتوب به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
خدابنده تسلیم واز تاریخ تسلیم اعتراض باید 
ظرف مدت یکماه بــه مرجع ذیصالح قضائی 
مراجعه وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره 
ثبت اســناد وامالک خدابنده تسلیم ورسید 
اخذ نماید، در غیر اینصورت متصرف یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهی عدم وصول اعتراض را دریافت وبه اداره 
ثبت تحویل نماید در اینصورت عملیات ثبتی با 
رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. ضمنا صدور 
ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
علیرضا محمدی رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک شهرستان خدابنده
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علت افزایش قیمت مرغ
 دو هفتــه ای مــی شــود که قیمت 
مرغ گرم در بازار بــا افزایش قیمت 2۰۰۰تا 
3۰۰۰تومانی مواجه شده است.افزایش قیمتی 
که نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی علت آن را افزایش هزینه های تولید 

عنوان کرد.
حبیب اســداله نژاد در گفت و گو با ایســنا 
در این بــاره اظهار کرد: بعد از اینکه ســتاد 
تنظیــم بازار قیمــت مصوب  مــرغ را 2۰ 
هزارو4۰۰تومان اعالم کرد قیمت مولفه های 
تولید را هم افزایش داد ؛به طوری که قیمت 
ذرت ۱5۰۰تومانی به ۱7۰۰تومان و سویا از 
27۰۰تومان به 32۰۰تومان و جوجه یکروزه  

از 28۰۰تومان به 42۰۰تومان رسید.
وی ادامه داد: دیگــر مولفه های تولید مانند 
واکســن، دارو و ریزمغزی ها هم با افزایش 
قیمت همراه شــده  و همین افزایش قیمت 

هزینه های تولید را باال برده است.
نایب رییــس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی اضافه کرد:اینکه ســتاد تنظیم بازار 
قیمت مصوب مرغ را افزایش نداده اســت 
دلیل نمی شود که تولیدکننده خسارت ببیند. 
قیمت واقعی مرغ حدود24 هزارتومان است و 
درخواست ما نیز این است که قیمت مصوب 
مــرغ از 2۰هزارو4۰۰تومان بــه حدود  24 

هزارتومان افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه چند درصد نهاده های 
مورد نیاز واحدهای  تولیدی با قیمت مصوب 
تامین می شــود ،گفت: 9۰ درصد نهاده های 
مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت مصوب 
دولتی تامین می شود و حدود ۱۰درصد باقی 
مانده نیز توســط خود مرغداران از بازار آزاد 

تهیه می شود.
به گفته وی قیمت  ذرت و سویا در بازار آزاد 
به ترتیب 38۰۰تا39۰۰تومان  و 9۰۰۰تومان 

است.
اسداله نژاد با بیان اینکه هیچ کمبودی در تامین 
مرغ در سطح کشور نداریم، گفت: گفته می 
شود در برخی از استان ها مرغ با سختی تامین 
میشود،این موضوع ناشی از سیاست گذاری 
های جزیره ای برخی از اســتان ها است که 
راه خروج مرغ زنده را از استان خودشان می 

بندند و این تصمیم غیر کارشناسی است.
وی در پایان گفت: اگر نهاده ها تا پایان سال با 
همین میزان تامین شود قیمت مرغ زنده بیشتر 

از ۱7 هزارو 5۰۰هزارتومان نخواهد شد.

خبر

 فرامــرز توفیقی رییــس کمیته 
اســالمی کار درباره  دستمزد شــورای 
چگونگی تعیین ســبد معیشت کارگران 
می گویــد: علیرضــا عســگری، معاون 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد اعالم 
کرده اســت که در مرکز رصد ماهانه در 
۱8۰۰ نقطه نمونه برداری کرده اند و خط 
فقر غذایی به  ازای هر نفر 67۰ هزار تومان 

اعالم شده است.
به گزارش فرارو، عضو کارگری شورای 
عالــی کار اضافه کرد: اگر ایــن رقم را 
در 3.3 نفر که تعــداد افراد یک خانواده 
متوسط است ضرب کنیم رقم 2 میلیون 
و 2۱۱ هزار تومان می شــود که این عدد 
مقدار مواد غذایی خط فقر است. اگر این 
رقم را در ضریب تأثیــر مواد غذایی در 
سبد معیشت 3۰.95 درصد لحاظ کنیم، 
خط فقر اعالمی حدود 7 میلیون و ۱43 
هزار و 78۰ تومان می شــود، با این چنین 
رقمی آیا می توان کمتر از این اظهار نظر 
رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت 

تعریف کرد؟!
وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات 
کمیته دســتمزد بر ســر آن توافق شود، 
نمی تواند از این عــدد حداقلی یعنی از 
7 میلیون و ۱43 هزار تومان کمتر باشــد 
و آمار های تورمی دی ماه نشــان می دهد 
که این عدد باید بیشتر از 9 میلیون تومان 

باشد.
توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه 
به بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت 
در کشور مشخص شود افزود: اما متأسفانه 
به دلیل بار های مســوولیتی که دارد، تا به 
اکنون این اتفاق در هیچ یک از دولت های 
جمهوری اسالمی نیفتاده است. ای کاش 
مرکز آمار ایران شــجاعانه و به صراحت 
راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار 
نه اطالعات هزینه کرد خانوار در کشــور 

صحبت می کرد.
این فعال کارگری گفت: خود مسووالن 
و کارشناسان مرکز آمار ایران می دانند به 

هیچ عنوان اطالعــات هزینه کرد خانوار 
راســتی آزمایی نمی شود و به هیچ عنوان 
نمی توان به آن استناد کرد، این اطالعات 
و آمار بــا واقعیت هــای جامعه فاصله 
بســیار زیادی دارد، به جای عددســازی 
و سندســازی یک بار هم که شــده باید 

واقعیت ها را بگویند.
اظهارات عجیــب نمایندگان دولت و 

کارفرمایان در نشست کمیته دستمزد
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی 
کار در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه 
نماینــدگان کارفرمایــی اظهاراتی را در 
نشست اخیر کمیته دستمزد شورای عالی 
کار مطرح کردند، که هیچگونه وجاهت 
قانونی ندارد، اظهار داشــت: در آخرین 
نشست برخی از نمایندگان کارفرمایی این 
موضــوع را مطرح کردند که باید حداقل 
دستمزد کارگران متاهل و مجرد در سال 

۱4۰۰ از هــم تفکیک شــود، که به هیچ 
عنوان بر پایه قانون کار چنین موضوعی 
محلی از اعراب ندارد، این در حالیســت 
که چنین مســائلی نیز در حیطه وظایف 
کمیته دستمزد نیســت، اما به دلیل اینکه 
کارفرمایان می خواهند مسائل را منحرف 

می کنند، چنین چیز هایی را بیان می کنند.
وی افــزود: در گذشــته نیــز نمایندگان 
کارفرمایی موضوع دســتمزد منطقه ای را 
مطرح کردند که آن نوعی منحرف کردن 
بحث های تعیین دســتمزد بود، نکته مهم 
این است مطرح کردن چنین موضوعاتی 
خالف قانون کار اســت و به هیچ عنوان 
مورد قابل نیست، این درحالیست که وظیفه 
کمیته دستمزد، تعیین هزینه سبد معیشتی 
خانوار اســت، اما بررسی این موضوع در 
این کمیته با چالش روبرو است، به عنوان 
مثال در نشست اخیر نیز معاون وزیر کار 

هزینه سبد معیشتی خانوار را در سال 99، 
5 میلیون تومان اعالم کرد که چنین چیزی 

شبیه به شوخی است.
خدایی اظهار داشــت: در حالیکه ســال 
گذشته سبد هزینه معیشتی خانوار بالغ بر 
4 میلیون و 94۰ هزار تومان تعیین شــد، 
با توجه به تورم افسار گسیخته ای که در 
سال کنونی وجود داشته، این سبد معیشتی 
باید به صورت منطقــی و واقعی تعیین 
شــود، به عنوان مثــال در حالیکه هزینه 
خوارکی و آشامیدنی ها در سبد معیشتی 
خانوار در سال گذشته حدود یک میلیون 
و 522 هزار تومان محاســبه شده، امسال 
بــا افزایش 62 درصدی روبــرو بوده، یا 
اینکه هزینه مسکن که 3۰ درصد از هزینه 
خانوار را تشکیل می دهد، با افزایش بیش 
از ۱۰۰ درصدی همراه شــده، با توجه به 
این اعداد و ارقام کمیته دســتمزد باید به 

صورت تخصصی و علمــی این هزینه 
مصرفی خانوار ها را تعیین کنند.

به دنبال واقعی کردن حداقل دستمزد 
کارگران هستیم

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید 
بــر اینکه ما به دنبال واقعی کردن حداقل 
دستمزد هستیم، بیان داشت: شوربختانه 
علیرغم اینکه بر پایه قانون کار باید حداقل 
دســتمزد کارگران بر پایه چانه زنی سه 
جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 
دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای 
عالی کار دولت همواره اعمال نظر می کند 
و، چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز 
اســت، غالبا دولت مسائلی را که مدنظر 
خودش دارد را به تصویب می رســاند و 
کارفرمایان نیز همراهی می کنند، همانند 
اتفاقی که در مورد حداقل دســتمزد سال 
کنونی افتاد و ما به دلیل اینکه رقم تعیین 

شــده را منصفانه و عادالنه نمی دانستیم، 
مصوبه تعیین حداقل مزد را امضا نکردیم.
این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز 
اگر قرار باشد، همان اتفاقات تکرار شود، 
باز هم ما مصوبه تعیین حداقل دستمزد را 
امضا نخواهیم کرد، این در حالیســت که 
ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری از 
هر راهی که بتوانیم استفاده خواهیم کرد، 
تا بلکه حداقل مزد به سمت واقعی شدن 
بیشتر با توجه به تورمی و گرانی هایی که 
وجود دارد، ســوق داده شود، بر این پایه 
تالش ما بر این اســت که تا پایان سال با 
روش های علمی و بر پایه آمار و اطالعات 
تخصصی که به جلسات می بریم، هزینه 
ســبد معیشــتی خانوار که پایه و اساس 
تعیین حداقل دســتمزد است را عادالنه 
و واقعــی تعیین کنیم، تا قدرت خرید از 
دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

خدایی با اشــاره به اینکه کارگران نسبت 
به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل 
دســتمزد سال 99 به دیوان عدالت اداری 
شــکایت کرده اند، ادامه داد: با توجه به 
رای هیئت تخصصی دیوان در این رابطه، 
مصوبه دولت ابطال شــده و اگر هیئت 
عمومی دیوان نیز نظر هیئت تخصصی را 
تائید کند، مصوبه حداقل دستمزد سال 99 
باطل خواهد شــد و دوباره باید جلسات 
شــورای عالی کار بــرای تعیین مزد 99 

تشکیل شود.
وی یادآور شــد: هم اکنــون با توجه به 
اینکه به پایان ســال نزدیک می شــویم، 
موج رســانه ای در مورد حداقل دستمزد 
سال ۱4۰۰ به راه افتاد و مسووالن زیادی 
در این باره اظهار نظــر کرده اند که این 
موضوع باعث می شــود که بســیاری از 
مسائل و موضوعات در البالی هیاهوی 
رسانه ای گم شود و نمایندگان کارفرمایی 
و دولت از این فرصت استفاده می کنند، 
اما ما ســعی می کنیم تا جایی که بتوانیم، 
با بحث های تحصصــی و با آمار و ارقام 

به سوی عدالت دستمزدی حرکت کنیم.

در نشست کمیته دستمزد چه گذشت؛ 

تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ بر پایه تاهل؟!

 قیمت هر کیلو برنج وارداتی نســبت به 
پارسال با رشــد ۱48.7 درصدی همراه بوده و تا 

بیش از 28 هزار تومان هم قیمت خورده است.
به گزارش ایسنا، برنج های وارداتی در سال کنونی 
ماجرای خاص خود را داشــتند، از زمانی که ارز 
42۰۰ تومانی آن در ابتدای ســال حذف شد و با 
ســامانه نیما که قیمت آن همتراز  بازار آزاد است 
تامین ارز شد، تغییری که  افزایش قیمت این کاال 
را در بازار به همراه داشــت و مورد تأکید فعاالن 

بازار برنج هم بود.
از ســویی دیگر موضوع برنج های دپو شده در 

گمرک و بنادر مطرح بــود که حداقل 2۰۰ هزار 
تن با وجود اظهار به گمرک و انجام تشریفات به 
دلیــل عدم تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک 
امکان ترخیص نداشت و تا جایی پیش رفت که 
صاحبان کاال  از احتمال فاســد شدن کاالی خود 
در شرایط گرم و مرطوب جنوب و عدم اقدام به 
موقع دستگاه های مربوطه انتقادات بسیاری مطرح 
کردنــد. در عین حال که نیاز بازار به این برنج ها 
موجب شد تا سرانجام اقداماتی در راستای تأمین 
ارز و صدور کد رهگیری بانک برای ترخیص این 

کاال انجام شود.

افزایش قیمت برنج خارجی تا ۲۸ هزار تومان
این در شــرایطی اســت که گزارش اخیر مرکز 
آمــار در رابطه با وضعیت تورم و قیمت کاالهای 
خوراکی در دی ماه امســال نشان می دهد که هر 
کیلــو برنج خارجی درجه یک در این ماه به طور 
متوسط 23 هزار و 7۰۰ تومان فروش رفته و حتی 
تا 28 هزار و 6۰۰ تومان هم قیمت خورده است. 
هر کیلو برنــج وارداتی در آذرماه حدود 23 هزار 
و 4۰۰ تومان و در دی ماه ســال گذشته به طور 

متوسط 95۰۰ تومان بوده است.
بر ایــن پایه افزایش قیمت برنــج های خارجی 

نسبت به آذرماه حدود یک درصد اما در مقایسه با 
دی ماه پارسال ۱48.7 درصد بوده است.

این در حالی اســت که که طبق گزارش گمرک 
ایران در 9 ماهه اول سال کنونی حدود 776 هزار 
تن با ارزشــی بیش از 7۰7 میلیون دالر وارد شده 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 3۰ 
درصدی همراه بود. در 9 ماهه اول پارسال حدود 
۱.۱ میلیون تن برنج با ارزشی بیش از یک میلیارد 

و ۱75 میلیون دالر وارد شده بود.
آخرین گزارشی که به تازگی از سوی گمرک ایران 
منتشر شد نشان می داد که هم اکنون حداقل 9۱ 

هزار تن برنج موجود در گمرک و بنادر است.
برنج ایرانی بیش از ۴۸ درصد گران شد

اما درباره قیمت برنــج ایرانی گزارش مرکز آمار 
نشــان می دهد که هر کیلــو از این برنج به طور 
متوســط 33 هزار و 7۰۰ تومان قیمت خورده و 

تا 38 هزار و 6۰۰ تومان هم فروش رفته است.
قیمت برنج ایرانی در آذرماه به طور متوســط 33 
هزار و 2۰۰ تومان و دی ماه پارســال 23 هزار و 
3۰۰ تومان بوده است، بنابراین افزایش قیمت برنج 
ایرانی نسبت به آذرماه ۱.6 و در مقایسه با دی ماه 

پارسال 44.8 درصد است.

افزایش ۱۴۸ درصدی قیمت برنج وارداتی

 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
بر پایه پیش بینی های صورت گرفته بازار 
ســرمایه در هفته جاری روند معقولی را 
در پیش می گیــرد و ضمن کاهش میزان 
فــروش در بازار، معامالت با روند مثبتی 

همراه خواهند شد.
به گــزارش ایرنا، بورس در نخســتین 
روزهای هفته گذشــته در ادامه رشــد 
شاخص بورس در  هفته پایانی دی ماه به 
روند صعودی خود ادامه داد و توانست بار 
دیگر  کانال یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد 

را پس بگیرد.
روند صعودی شاخص بورس تا اواسط 
هفته ادامه دار بود کــه در نهایت بازار با 
مطرح شدن انتخاب معاون وزیر اقتصاد 
به عنوان رییس سازمان بورس به این خبر 
واکنش نشــان داد و بار دیگر وارد مدار 

نزولی شد.
برخی از فعاالن و کارشناسان بازار نسبت 
به این انتخــاب، واکنش و رفتار هیجانی 
از خود نشان دادند و بر این اعتقاد بودند 
که با توجه به عــدم تجربه کافی رییس 
جدید سازمان بورس نسبت به معامالت 
بازار سرمایه نمی تواند تصمیم گیری های 
درستی را نسبت به این بازار داشته باشد 
و حتی ممکن اســت تصمیم گیری های 
اشــتباه مانع از بهبود روند معامالت این 

بازار باشد.
ایــن در حالیســت که برخــی دیگر از 
کارشناسان بر این اعتقاد بودند که تا زمان 
آغاز به کار رییس جدید ســازمان بورس 
و به کار گرفتن سیاست های اعالم شده 
نمی توان نظر قطعی را نسبت به عملکرد 

وی در بازار داد. همچنین وزیر اقتصاد و 
دارایی روز چهارشــنبه و در حاشیه آیین 
تودیع و معارفه رؤســای سازمان بورس 
اعالم کرد که برنامه های مطرح شــده از 
سوی رییس جدید سازمان بورس مثبت و 
منطقی بوده است و همه اعضای  شورای 
عالی بورس به جز یک عضو بعد از ارائه 
برنامه های مدنظر برای بازار سهام توسط 
دهقان دهنوی نسبت به انتخاب وی رأی 

مثبت دادند.
تاثیر ناچیز تغییر ریاست سازمان بورس 

بر معامالت بازار
»امیرعلــی امیرباقری« امروز )شــنبه( در 
گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا با 
اشــاره به تغییر ریاست ســازمان بورس 
افزود: تحلیلگران و ســرمایه گذاران باید 
به این موضوع نگاه کنند که تاثیر ریاست 
سازمان بر روندها و قیمت ها ناچیز است، 
فقط ممکن است معامالت بازار با دالیل 
روانی مواجه شــود و نباید به هیچ عنوان 

این مسایل، مبنای تحلیل ها قرار بگیرد.
وی به روند معامالت بورس در بازار هفته 
گذشته تاکید کرد و گفت: بازار بورس در 
هفته ای که گذشت با ثبات نسبی مواجه 
شد و ســمت خریدار در سهام بنیادی و 
شاخص ســاز به صورت قوی ظاهر شد 
که می توان این موضوع را ناشی از چند 

عامل دانست.
امیرباقــری خاطرنشــان کــرد: در ابتدا 
قیمت سهام شــرکت ها  بعد از رسیدن 
به ســطح جذاب قیمتی مورد توجه عده 
ای از سهامداران قرار گرفت، زبرا برخی 
معتقدند با توجه به اینکه این سهام نقش 

پررنگی در صندوق هــای دولتی دارند 
برای بازگشت دوباره اعتماد به بازار سهام 
و ورود نقدینگی به بورس قیمت صندوق 
ها افزایش پیدا می کند و به تبع باید این 

سهام با رشد قیمتی مواجه شوند.
این کارشــناس بــازار ســرمایه گفت: 
ســوگیری های تحلیلی در میان مدت و 
بلندمدت دوامی ندارند و بعد از رسیدن به 
مقاومت های قیمتی با سرکوب مواجه می 

شوند؛ بنابراین نمی تواند معیاری 
برای سرمایه گذاری میان 

مدت و بلندمدت در 
بازار باشد.

بیان  بــا   وی 
میزان  اینکه 
م  ر تــو
ی  ر نتظــا ا
تــورم  و 
زمینه ای در 

اقتصاد کشور 
روز  بــه  روز 

در حــال کاهش 
اســت، اظهار داشت:  

بر پایه پیش بینی بسیاری از 
تحلیلگران، اقتصاد کشور در حال ورود 
بــه رکود بلندمدت اســت که همین امر 
باعث می شود  تا حدودی چشم اندازها 
نسبت به این بازار با ضعف همراه شود و 
ممکن است شاهد افت قیمت در برخی 

از نمادهای بازار باشیم.  
ورود بازار به روند صعودی با شــیبی 

مالیم
این کارشــناس بازار سرمایه عمده رشد 

معامالت بازار ســرمایه را ناشی از رشد 
تورمی دانســت و افزود: با کنترل تورم، 
کلیت بازار ســرمایه با نوسان مواجه می 
شود و در صورت تداوم رشد قیمتی، وارد 

محدوده حباب خواهد شد.
وی با بیان اینکه با توجه به تجربه های به 
دست آمده از حباب، بعید به نظر می رسد 
کلیت بازار سرمایه و نظام اقتصادی موافق 
ورود دوباره معامالت بورس به ســمت 
حباب باشــد، گفت: طبق چشم 
مناسب،  و  معقول  انداز 
صعــودی  رونــد 
بــازار می تواند 
با شیب کمتر 
در بازه زمانی 
رخ  بلندتر 
دهــد تا از 
طریق  این 
شاهد  دیگر 
رشد هیجانی 
و  ها  قیمــت 
ورود قیمــت ها 
حباب  محــدوده  به 

نباشیم.
امیرباقری با اشاره به اینکه یکی از پدیده 
هایی که مــی تواند باعث رخداد این امر 
شود، چرخش نقدینگی به سمت صنایع 
مختلف است، اظهار داشت: به این معنا 
که نقدینگی بعد از رشــد یک صنعت از 
آن صنعت خــارج و وارد صنعتی دیگر 
می شود که همین امر باعث خواهد شد 
تا بازار ســرمایه بتوانــد در میان مدت و 
بلندمدت بدون اینکه وارد محدوده حباب 

شود جذابیت نسبی خود را حفظ کند.
وی خاطرنشان کرد: نحوه مدیریت صحیح 
و تجربــه از ریزش اخیر بازار، حکم می 
کند که دیگر اجازه ورود قیمت ها به فاز 
حباب داده نشود و سرمایه گذاران هم با 
فروش های خود اجازه تشکیل حباب در 

کلیت بازار را نخواهند داد.
امیرباقــری ادامه داد: گزینــه ای که باقی 
می ماند چرخش نقدینگی در میان سهام 
مختلف و رشد کلی بازار از طریق روند 
صعودی همه سهم ها با یکدیگر است که 
به نظر می رسد به این زودی ها و در کوتاه  
مدت شــاهد چنین اتفاقی نباشــیم زیرا 
موضوع تحت تاثیر علل و ناامنی اقتصادی 
رخ می دهد که اکنون چنین مســایلی در 

کشور برطرف شده اند.
روند معامالت بورس در هفته جاری

این کارشناس بازار سرمایه روند معامالت 
بــورس در هفته جاری را پیش بینی کرد 
و افــزود: بر پایه پیش بینی های صورت 
گرفته در هفته جاری بازار سرمایه روند 
معقولــی را در پیش می گیرد و با کاهش 
میزان فــروش در بازار، معامالت با روند 

معقولی همراه خواهند شد.
وی با تاکیــد بر اینکه پیش بینی بازار در 
بلندمدت و میان مدت نیازمند بررســی 
عوامل سیاســی اســت، گفــت: عوامل 
سیاســی به صورت مستقیم با نرخ ارز و 
تورم انتظاری گره خورده است و همین 
امر می تواند فشــار بر کلیت بازار را در 
میان مدت و بلندمدت تشدید کند، اکنون 
چشم انداز سیاسی در کشور روشن است 
و فعاالن بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی 

انتظار افزایش نرخ ارز در بازار را ندارند.
امیرباقری اظهار داشــت: به نظر می رسد 
از تابســتان سال آینده کلیت اقتصاد وارد 
فاز رکود شود که تاثیر این موضوع را در 
کنار بازار سرمایه در مجموعه دیگر بازارها 
شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است 
ریزشی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده بود 
در دیگر بازارهــا رخ دهد و آنها را وارد 

فضای رکودی کند.
این کارشــناس بازار سرمایه گفت: یکی 
از همین بازارها، بازار مسکن است  زیرا 
قدرت تقاضــای مصرف کننده به قیمت 
واحدهای عرضه شــده نمی رســد، به 
همین دلیل این فضا را با فضای رکودی 

فرسایشی مواجه می کند.
وی تاکید کرد: ســرمایه گذاران در چنین 
وضعیتی نباید بــه دور از تخصص اقدام 
به ســرمایه گذاری در بازار کنند و اصول 
ســرمایه گذاری مانند تنوع بخشــی به 

پرتفوها را مدنظر قرار دهند.
امیرباقری گفت: کلیت بازار سرمایه و بازار 
ارز در میان مــدت و بلندمدت به کلیت 
مسایل سیاسی کشــور گره خورده است  
و سرمایه گذاران باید همگام با تحوالت 
سیاسی اقدام به سرمایه گذاری در کشور 

کنند.
این کارشــناس بازار ســرمایه به آخرین 
تحوالت صــورت گرفته در بازار جهانی 
اشــاره و بیان کرد: شاخص دالر در بازار 
جهانی روند فرسایشی نزولی را طی می 
کنــد که می تواند محرکــی برای قیمت 
کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( و رشد 

بورس ایران باشد.

معامالت بورس در هفته دوم بهمن ماه به کدام سمت می رود؟

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900108 
لــه بانک کشــاورزی وعلیه آقــای مجتبی 
جهانشــاهلو واحمد کرمی ششدانگ پالک 
609 فرعــی از 129 اصلــی بخــش 4 واقع 
در شــهر گرماب ضلع شــمالی میدان معلم 
متعلق به آقای کرمی که از بابت سند رهنی 
بوده اســت، بدلیل عدم پرداخــت بدهی از 
ناحیــه بدهــکاری وپس از طی تشــریفات 
قانونی طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 

2/900/000/000 ریال ارزیابی شده است
کارشناس  نظر  )طبق  ملک:  مشخصات 

رسمی(
محدوده اعیانی عرصه ملک مساحت عرصه 
279/06 مترمربع واعیانی اجری 192/5 متر 
مربع مسکونی 2 طبقه که طبقه زیرزمین 98 
متر وهمکف 94/5 متربه صورت نیمه اسکلت 
فلزی با قدمت تقریبی 8 سال و102 متر بنای 
مسکونی نیمه اسکلت با قدمت 20 سال و 11 
متر سرویس بهداشتی وحمام وانباری و 113 
متر بنای مسکونی دارای امتیازات آب وبرق 

وتلفن وگاز می باشد. 
 پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روزشــنبه 
مورخ 25/ 99/11 در اداره ثبت اسناد وامالک 
خدابنده از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 2/900/000/000  ریال شروع 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط بــه آب، بــرق، گاز اعم از حق 
انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشــد ونیز بدهی 
هــای مالیاتی وعوارض شــهرداری وغیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رغم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ونیزدرصورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شد ونیم عشر وحق 
مزایــده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان 
مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنــا درصورت 
شرکت درمزایده رعایت ماده 136 آیین نامه 
اصالحی جدید )شــرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناســی به 
حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است( رای شرکت 

کنندگان الزامی می باشد.
تاریخ انتشار: 1399/11/12

علیرضا محمدی رئیس اداره ثبت 
واسناد وامالک شهرستان خدابنده
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 کمال تبریزی که این روزها به عنوان دبیر 
بخش فیلم جشــنواره »هنر زنده است«، مشغول 
به مقدمــات برگــزاری این رویــداد در دوران 
کروناست، گفت: این جشنواره محل دیده شدن، 

دیده نشدن هاست!
به گزارش ایســنا، این کارگردان ســینما درباره 
بخش فیلم این رویداد هنری که قرار است، اسفند 
ماه با ترکیبی از مجازی و حضوری برگزار شود، 
می گوید: »انتخاب عنوان »زنده بودن هنر« برای 
اثبات فرایند حیات اجتناب ناپذیر فرهنگ و هنر 
در درون انســان ها و بخصوص جوانان گمنامی 
است که در سراســر کشور در حال هنرورزی و 
بروز خالقیت هستند، اما به هر دلیلی کمتر دیده 
می شــوند و یا اصال دیده نمی شوند! هرچند به 
دلیل شــرایط خاص حاکم نیز گاهی آثار بزرگان 
این عرصه هم مغفــول مانده و توجه الزم به آن 
هــا نیز صورت نمی گیرد ! نــگاه این چنینی در 
جشــنواره هنر زنده اســت، مجموعه ای از آثار 
هنری را فراهــم می آورد که تــا کنون در هیچ 

جشنواره ای شاهد آن نبوده ایم.«
در ادامه گفتگوی ایسنا را با این هنرمند در کسوت 

دبیر یک رویداد سینمایی، می خوانید:
* با توجه به اینکه این روزها سینماها به مرور 
در حال بازگشایی هستند، ممکن است شما در 
جشنواره تان با توجه به وضعیت شیوع کرونا 
در مقطع اســفند ماه ) اگر کاهش یافته باشد و 
سینماها باز باشــند( به اکران حضوری فیلمها 

تن بدهید؟
همه چیز امکان دارد اما پیش بینی ها خالف این 
امر را نشــان می دهند و احتمال اینکه اوج بعدی 
شیوع بیماری در اسفندماه باشد بسیار زیاد است! 
با این حال باید توجه داشــته باشــید که در هر 
صورت ما مجبوریم برای نمایش فیلم های بلند 
ســینمایی که تا کنون به نمایش عمومی درنیامده 
اند، صرفا نمایش حضوری در سالن جشنواره و 
برای تعداد کامال محدود از اهالی سینما و رسانه 
ها داشته باشیم به این دلیل که هنوز که هنوز است 
به علت عدم عضویت در قانون جهانی کپی رایت 

از امکان نمایش آنالین سینمایی محروم هستیم!

* شعار جشنواره شما »هنر زنده است« است، 
تحت این شــعار قرار است، اتفاق خاصی در 
جشنواره شما بی افتد، مثال اولویت موضوعی 

فیلم یا غیره؟
انتخاب عنوان »زنده بودن هنر« برای اثبات فرایند 
حیــات اجتناب ناپذیر فرهنــگ و هنر در درون 
انسانها و بخصوص جوانان گمنامی است که در 
سراسر کشور در حال هنرورزی و بروز خالقیت 
هستند، اما به هر دلیلی کمتر دیده می شوند و یا 

اصال دیده نمی شــوند ! هرچند به دلیل شرایط 
خاص حاکم نیز گاهی آثار بزرگان این عرصه هم 
مغفول مانده و توجــه الزم به آن ها نیز صورت 
نمی گیــرد ! نگاه این چنینی در جشــنواره هنر 
زنده اســت، مجموعه ای از آثار هنری را فراهم 
می آورد که تا کنون در هیچ جشــنواره ای شاهد 
آن نبوده ایم و منظره تازه ای از مجموعه فعالیت 
های هنری را پیش روی مخاطب خواهد گشود 
که از اصل و اســاس متفاوت و دارای تازگی و 

ســرزندگی امیدوارانه به آینده هنر این سرزمین 
خواهد بود، یا الاقل اگر نه در قدم های اول، ولی 
در دوره های بعدی و به تدریج به این ســمت و 

سوی ارزشمند و متفاوت گام بردارد.
* شما خودتان فیلم ساز هستید، چقدر نمایش 
اولین بار فیلــم تان به صورت آنالین با توجه 
به همه حاشــیههای که دارد که مهم ترین آن 
قاچاق فیلم و  بعد از آن عدم کیفیت نامناسب 
نمایش در موبایــل و تلویزیون های خانگی 

هست، تن بدهید؟
همان طور که قبال گفته شد، شوربختانه و به دالیل 
واضح و تا اطالع ثانوی امکان نمایش آنالین فیلم 
های سینمایی که به اکران عمومی درنیامدهاند، در 
هیچ جشنواره ای ممکن نیست و بدیهی است که 
در جشنواره هنر زنده است، هم این امکان حداقل 
در دوره اول برگزاری وجود نخواهد داشــت و 
نمایش در پلتفرم های آنالین صرفا مختص فیلم 
هایی است که قبال نمایش عمومی داشته اند و یا 

فیلم های کوتاهی که صاحبان اثر با نمایش آنالین 
فیلم موافقت داشته باشند.

* ما در ایران تحت تاثیر کرونا، جشنواره های 
متفاوتی داشتیم، جشنواره هنر زنده است، قرار 

است چه چیز متفاوتی به مخاطبان ارایه کند؟
ترکیب آثار هنری در چهار بخش جشــنواره هنر 
زنده اســت، قاعدتا فضای تازه ای از نگاه هنری 
به موضوعات مختلف را ایجاد خواهد کرد . نوع 
نگاه جوانان در اقصی نقاط کشور هرچند آماتور 
وقتــی در مجموعه ای متفــاوت و در عین حال 
هماهنــگ و در کنار هم به نمایش در می آیند و 
همزمــان با حضور آثار به مراتب حرفه ای تر در 
کنار این مجموعه توجهات تــازه ای را ایجاد و 
غایت هنر را فارغ از مالحظات موجود بازتعریف 
خواهد کــرد. به عبارت دیگر این جشــنواره به 
نوعی در پی بررسی و تحلیل و تقدیر از حرکات 
هنری خالقانه و بروز روشــهای غیر تکراری در 
بیان هنری اســت و باید در نظر داشــت که این 
مهم صرفا در دوره اول برگزاری قابل تحقق کامل 
نخواهد بود، اما با دقــت در برقراری این جهت 
گیری و تداوم آن در دوره های بعدی امکان ایجاد 
چنین هویتی برای جشنواره هنر زنده است فراهم 

خواهد آمد.
* تا ارایه مهلت ارســال آثــار به این رویداد 
یک یا دو هفته باقی مانده است، اگر قرار باشد 
فیلمسازان را فرا بخوانید، آنها را برای حضور 
در چه نوع رویداد سینمایی با چه ویژگی های 

فرا میخوانید؟
از نظر من خطاب جشــنواره هنر زنده اســت، 
همه هنرمندان و هنرجویان فعال در چهار رشــته 
اعالمی جشنواره هستند و ویژگی عمده جشنواره 
این اســت که استعدادهای تازه در اقصی نقاط و 
رویدادهای بدیع هنرمندانه چه به لحاظ ساختار 
بیانی و چه به لحاظ مضمون ناشناخته و بکر فارغ 
از مالحظات رایج دیده شــده و بر آن تاکید و از 
آن تقدیر خواهد شــد. امری که شــاید در دیگر 
جشنواره ها محلی از امکان بروز و ظهور نداشته 
و نخواهد داشــت ! اما جشنواره هنر زنده است، 

محل دیده شدن دیده نشده هاست !

در آستانه برگزاری جشنواره »هنر زنده است«

کمال تبریزی: همه چیز امکان دارد!

 نایب رییس مجلس با اشــاره به تداوم 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، از تهیه 
پروتکل هایی برای ســفرهای نوروزی خبر داد 
و گفت: قرار شــد سفرها در قالب تورها انجام 
بگیرد یا اگر قرار اســت به صورت شــخصی 

سفری انجام گیرد، مقصد معین شود.
به گزارش ایســنا، سید امیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی در نشست ســتاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: طبق گزارش های ارائه در این نشســت 
پیرامــون وضعیت ایران در زمینه مقابله با کرونا 
نسبت به دیگر کشورهای جهان، وضعیت ایران 
نسبت به دیگر کشورهای جهان نسبتاً بهتر است.

وی در مــورد ســفرها در روزهای تعطیالت و 
نوروز نیز گفت: قرار بر این شــد تا یکســری 
پروتکل ها تهیه شود و ســفرها در قالب تورها 
انجام بگیرد یا اگر قرار است به صورت شخصی 

سفری انجام شود مقصد معین شود.
عضو ســتاد مقابلــه با کرونا تصریــح کرد: در 
روزهای عید نوروز ســفر به شهرهای قرمز و 
نارنجی ممنوع است و تنها در مناطق زرد و آبی، 
آن هم به شرط دادن تست کرونا، سفر امکان پذیر 

است و اگر تست فردی مثبت باشد از سفر کردن 
آن شخص جلوگیری شــود و آمد و شدها نیز 

یک ساعت کاهش یابد.
وی به ساماندهی دســت فروش ها اشاره کرد و 
گفت: زندگی دســت فروش ها به صورت روزانه 
تأمین می شــود. در کشــورهایی ماننــد تایلند 
توانسته اند این موضوع را مدیریت کنند و برای 
دســت فروش های خود برنامه خاصی را فراهم 
کرده اند و محیط خاصی را مشــخص کردند و 
دســت فروش ها کار خود را انجام می دهند. در 
این نشست سعی شد تا وضعیت دست فروش ها 

موردبررسی قرار بگیرد.
قاضی زاده هاشــمی با بیان اینکه تعداد زیادی از 
ایرانیــان مقیم اروپا در حال بازگشــت به ایران 
هســتند و درخواســت دارند به سرعت خود را 
به ایران برســانند و از آن محیط خارج شــوند، 
تصریح کرد: تعداد زیــادی از ایرانیان خارج از 
کشور به خصوص کســانی که در اروپا هستند 
برای بازگشــت به ایران فشــار می آورند؛ اما با 
وجــود رایج بودن ویروس انگلیســی کرونا در 
اروپا این موضوع در نشســت امروز ستاد ملی 

مقابله با کرونا موردبحث و بررسی قرار گرفت. 
ازیک طرف ایــن افراد هم وطنان ما هســتند و 
عالقه مند به بازگشت به کشور خود هستند و ما 
باید شرایط را برای آن ها فراهم کنیم و از طرفی 

از یک منطقه بسیار آلوده می آیند.
وی افزود: قرار بر این شــد با شــرایط ویژه و 
تعهدات ویژه ای اجــازه ورود به این هموطنان 
داده شــود. ما به تســت هایی که ایــن افراد در 
کشور مبدأ داشته اند، اعتماد نمی کنیم و خودمان 
در ایران تســت انجام دهیم و 24 ســاعت در 
قرنطینه خواهند ماند. کســانی که تستشان منفی 
اســت اجازه رفتن به خانه دارند ولی بااین حال 
نمی توانند خانه خود را ترک کنند و کسانی هم 
که مثبت هستند باید به طور مستقیم به محل های 
قرنطینه منتقل شــوند تا باعث ورود و انتشــار 

ویروس انگلیسی در کشور نشوند.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اصرار وزارت بهداشت مبنی بر دریافت مجوز از 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای واردات واکسن و 
یا تولید در داخل تصریح کرد: وزارت بهداشت 
معتقد اســت مراحل تست استاندارد واکسن در 

هیچ جای دنیــا انجام نشــده و حتی بعضی ها 
مراحل بررســی را هم ادغام کردند و بعد سریعًا 
به فاز انسانی رسیدند. عوارض واکسن را کسی 
حاضر نیســت بپذیرد و تمام سازندگان واکسن 
معتقد هستند تا واکسن فاز چهارم انسانی را طی 
نکند ولی ما حاضر نیستیم اجازه دهیم تا تزریق 

شود، زیرا عواقبش را نمی پذیرند.
وی اظهار کرد: وزارت بهداشــت معتقد است 
با این شــرایط نمی توانیم واکســن وارد کنیم، 

چون فاز چهار، ســه تا پنج سال طول می کشد 
و نمی توان در این شــرایط واکسن های تولیدی 
یــا وارداتی را ضمانــت کــرد. در دنیا مجوز 
اولیه ای تحت عنوان »مجوز استفاده اضطراری« 
برای اســتفاده از واکسن ایجادشده است. فایزر 
هم بر همان اســاس اجازه تزریــق دارد. اصرار 
وزارت بهداشــت بر این بود کــه ما این مجوز 
را مبنــا قرار دهیم هم برای واکســن خودمان و 
هم برای واکســن های وارداتی وگرنه نمی تواند 

مســوولیت را بپذیرد. قاضی زاده هاشمی با بیان 
اینکه در شــرایط اضطرار طبیعتاً استانداردها و 
شاخص ها متفاوت می شوند، تأکید کرد: وزارت 
بهداشــت باید مسوولیت این موضوع را بپذیرد 
و نمی شود مسوولیت ذاتی وزارتخانه تخصصی 
مانند وزارت بهداشت را از یک جمع تخصصی 
گرفت. در این نشســت در نهایت قرار شــد ما 
از وزارت بهداشــت در مورد اقداماتی که انجام 

می دهد، حمایت کنیم.

قاضی زاده هاشمی:

پروتکل سفرهای نوروزی 
تهیه می شود

 صمد طاهــری شــبکه های اجتماعی را 
مزاحم و کشنده وقت نویسنده ها توصیف می کند 
و می گوید: در درازمدت از تحقیق فقط پوسته ای 
باقی خواهد ماند و ما باز هم برای واشــکافی و 
غور در ادبیات کهن خود ناچار خواهیم شد دست 
به دامن نیکلســون ها و دورانت ها و ...های آینده 

شویم!
ایــن نویســنده در گفت وگــو با ایســنا، درباره 
تاثیر شــبکه های اجتماعی بر ســبک نوشــتاری 
داستان نویســان اظهــار کرد: به گمانــم یکی از 
اصلی ترین مؤلفه هــای کار هنری خلوت با خود 
است. این رسانه های مجازی در 99درصد موارد 
فقط مزاحم و کشــنده وقت نویســنده اند و فقط 
زمانی کارسازند که نویسنده کارش را کرده باشد 

و برای استراحت و شــنیدن و دیدن چند جوک 
و شــوخی و مزاح وقت مرده ای داشته باشد. البته 
رســانه های مجازی برای نویسندگانی که تجربه 
زیســته  چندانی ندارند شاید از جهتی مفید باشد؛ 
یعنی جایگزین آن تجربه های نکرده و ندیده شود 
برای نوشتن. کارها، شــغل ها و حرفه هایی را که 
هرگــز ندیده اند و چیزی دربــاره اش نمی دانند، 
می توانند از طریق مجازی ببینند و در نوشته شان 

به کار بگیرند. 
او افزود: به شــخصه از زمانی که ناچار به داشتن 
گوشی موبایل شــده ام، ساعات کتاب خوانی ام به 
یک چهارم پیــش از آن تقلیل یافته و از این بابت 
بسیار شوربختم و به تازگی سعی می کنم گوشی ام 

را در بیشتر اوقات خاموش نگه دارم.

طاهری سپس درباره کوتاه نویسی به عنوان یکی از 
ویژگی های شبکه های اجتماعی اظهار کرد:  اتفاقا 
به نظر من یکی از بدترین کارکردهای رسانه های 
مجازی همین اســت؛ یعنــی دادن مقاالت نصفه 
نیمه و بی ارزش و سرپایی به خواننده و دادن این 
تصور غلط به او که چیزی خوانده و آموخته؛ یعنی 
مخاطب را فریب می دهد که تو می توانی به جای 
این که ســاعت ها و روزها وقتت را برای خواندن 
کتابی و تعمق در مســئله ای تلف کنی، من با یک 
کامنت مثال بیســت یا سی سطری آن را به تو یاد 

می دهم و به جای تو هم تعمق می کنم!
او ادامه داد: این موضوع تأثیر منفی بســیار دارد. 
البد می دانید که دیگر حتی دانشجویان ما زحمت 
نوشتن پایان نامه را از دوش نحیف خود برداشته 

و بر دوش فربه اینترنت گذاشته اند. و باز هم البد 
می دانید که مثال یکــی از کتاب های مرجع ما در 
زمینه صور خیال در ادبیات کهن فارســی کتاب 
وزین »صور خیال در شــعر فارسی« نوشته دکتر 
شــفیعی کدکنی درواقع پایان نامه او برای گرفتن 
مدرک دکتری در ادبیات فارســی است، و بسیار 
کتاب های وزین دیگر از این دســت. در این چند 
دهه گذشته شما چند پایان نامه از این نوع دیده اید 

و می توانید به من معرفی کنید؟!
نویسنده »شکار شــبانه« و »زخم شیر« بیان کرد: 
امیــدوارم هــم در آموزش و پــرورش و هم در 
دانشگاه پایه هایی گذاشــته شود که دانش آموز و 
دانشــجو را وادار به خواندن و تحقیق و پژوهش 
و تعمــق کند تا باز هم شــاهد بــه وجود آمدن 

کتاب هایی از آن دســت باشیم که نام بردم وگرنه 
در درازمدت از تحقیق و پژوهش فقط پوســته ای 
باقی خواهد ماند و ما باز هم برای واشــکافی و 
غور در ادبیات کهن خودمان ناچار خواهیم شد که 
دســت به دامن نیکلسون ها و دورانت ها و ...های 

آینده شویم!
او درباره این که شبکه های اجتماعی چه فرصت هایی 
را در اختیار نویســندگان قــرار می دهد، گفت: به 
گمانم فرصت ها بیشــتر در زمینه  دادن اطالعات 
اســت.  مثل این که ما دیگر نیــازی به حمل انواع 
فرهنگ ها و لغت نامه ها و دیکشنری ها و دانشنامه ها 
و... نداریم و آن ها را یک جا در گوشــی کوچک 
خود داریم یا دیدن مجازی کشورها و نقاط بسیار 

دور از دسترس و... و نوشتن درباره آن ها.

گفت وگو با صمد طاهری؛ نوسینده

وقتی شبکه های اجتماعی مزاحم می شوند
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شهردار زنجان بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه سبزه میدان را اعالم کرد

۱۵۰ میلیارد تومان 
 شــهردار زنجــان گفــت: در صــورت 
افزایش2۰ تــا 25 درصدی تعرفــه ها این مهم 
صرف حقوق پرسنل شــهرداری شده و بودجه 
عمرانی تا سقف 245میلیارد تومان باقی خواهد 
ماند و این در حالی است که در سال آینده فقط 
برای تکمیل پروژه ســبزه میدان به ۱5۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
به گزارش زنگان امروز، حبیب مالیی یگانه روز 
شنبه در نشست فوق العاده رسمی و علنی شورای 
اسالمی شهر زنجان با دستور کار طرح و بررسی 
الیحه تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات 
در سال ۱4۰۰ شهرداری افزود: شهرداری زنجان 
به اندازه کافی کار کارشناســی انجام داده که بعد 
از این الیحه تعرفه هــای درآمدی، باید بودجه 
پیشنهادی سال ۱4۰۰ را به شورای اسالمی شهر 

تقدیم کند.
وی اظهار داشــت: در بحث تعرفه های درآمدی 
باید بــه نکاتی توجه داشــت و اینکه از بودجه 
55۰ میلیارد تومانی امسال شهرداری ۱6۰ میلیارد 
تومان آن، عوارض ســه درصــد مالیات ارزش 
افزوده است که 3۰ درصد بودجه را تشکیل می 
دهد که باید، از امور مالیاتی اســتان وصول کند 
که در ۱۰ ماه گذشته حدود 9۰ میلیارد تومان از 

این محل به حســاب این نهاد غیر دولتی واریز 
شده است.

این مســوول ادامه داد : بر این پایه شــهرداری 
زنجان 3۰ درصد از منابع درامدی بودجه ســال 
کنونــی را بایــد از ارزش افــزوده تامین کند و 
دومین منبع بودجه مبلغ ۱37 میلیارد تومان است 
که مقرر بود این رقم از عواید حاصل از فروش 
زمین به اضافه تبصره سه ماده محقق شود که این 
عدد حدود 25 درصد بودجه را شامل می شود.

وی اظهار داشــت: مجوزی که از سوی شورای 
اسالمی شهر زنجان برای فروش مغازه های سبزه 
میدان اخذ شــد، تا به این لحظه حتی یک واحد 
تجاری به فروش نرســیده و این در حالی است 
که 3۰ درصد از منابع بودجه شهرداری زنجان به 
ارزش افزوده باز می گردد که به گفته فرنشــین 
دفتر امور شهری استانداری زنجان نسبت به سال 
گذشــته چیزی در حدود 2۰ تــا 3۰ کاهش در 

آمدی در این بخش به وقوع پیوسته است.
یگانــه افــزود: در بحــث صــدور پروانه های 
ساختمانی نیز طبق برآورد انجام گرفته حدود 7۰ 
درصد بودجه در ۱۰ ماهه امســال محقق شده و 
طبق اعالم دولت در سال آینده 25 درصد افزایش 
حقوق کارمندان به وقوع خواهد پیوست که بروز 

چنین مساله و در خوش بینانه ترین حالت جبران 
کننده هزینه نیروهای پرسنل ونیروهای انسانی در 

سال ۱4۰۰ خواهد شد.
وی اضافــه کــرد: از مبلغ بودجــه 55۰ میلیارد 
تومان شــهرداری زنجان 245  میلیارد تومان به 
پــروژه های عمرانی  و 3۰5 میلیارد تومان نیز به 

هزینه های جاری اختصاص یافته است.
شــهردار زنجان با اشاره به اینکه از 3۰5 میلیارد 
تومان هزینه های جاری شهرداری 85 درصد آن 
برای پرداخت حقوق پرســنل شهرداری زنجان 
صرف می شــود، ادامه داد: بر این پایه شهرداری 
زنجان ماهیانه ۱8 میلیــارد تومان حقوق مربوط 
به کارکنان را پرداخــت می کند و این در حالی 
است که با توجه به افزایش ۱6 درصدی حقوق 
کارمندان در ســال کنونی ایــن رقم به 2۰ تا 35 
درصد رسید که الیحه های اصالحی به شورای 

اسالمی شهر زنجان ارسال شد.
وی خاطرنشــان کرد: عالوه بــر ارزش افزوده، 
فروش زمین نیــز در حدی امکان پذیر بوده  که 
در این ارتباط تعرفه درآمدی و مصوبه در اختیار 
شهرداری باشــد، این نهاد غیر دولتی می تواند 
پیشنهاداتی را در باره بودجه سال آینده ارائه کند.

 سپاه انصارالمهدی)عج(استان زنجان با 
صدور بیانیه ای،۱2 بهمن ماه )آغاز دهه فجر(، 
ســالروز ورود تاریخی امام خمینی )ره( را به 

میهن اسالمی گرامی داشت.
به گزارش زنگان امروز؛ سپاه انصارالمهدی)عج(
اســتان زنجان با صدور بیانیه ای،۱2 بهمن ماه 
)آغاز دهه فجر(، ســالروز ورود تاریخی امام 

خمینی )ره( را به میهن اسالمی گرامی داشت.
متن بیانیه به این شرح است:

۱2 بهمن ماه سال ۱357 سالروز استقبال ملتی 
غیور از پیشوای فرهیخته و خردمندی است که 
پس از ۱5 ســال تبعید به میهن عزیزمان ایران 
اسالمی بازگشت؛ رهبری مقتدر که نگاه و کالم 
نافذش لرزه بر اندام دشمنان می انداخت و با آن 

کالم قدرتمند و بــا مجاهدت های ملت بزرگ 
ایــران و همچنین مردمــی یکپارچه و مصمم 
سبب شکســتن هیمنه اهریمنی، ابر قدرت های 
پوشــالی و رژیم شاهنشاهی شــد؛ به گونه ای 
که تا به امروز ملت شــهید پرور ایران اسالمی 
آزادانه و سرافراز و به دور از هر گونه وابستگی 
و اســتعمار چنان قدرتمند در برابر هجمه های 

دشــمنان ایستاده، که فرصت هرگونه تعرض و 
یا نگاه چپ دشمن به این مرز و بوم را از آنان 

سلب کرده است.
روزهای دهه فجر تجلی شکوهمند یک حماسه 
جاوید و ماندگار و مظهر تجلی نور در ظلمت 
و همچنین یادآور بصیرت و بشارت به مردمی 
است که با ایستادگی در برابر اقدامات مذبوحانه 

دشمن و شکست آنان توانستند فصل جدیدی 
از حیات سیاسی و فرهنگی را آغاز کنند.

با  زنجــان؛  انصارالمهدی)عج(اســتان  ســپاه 
تجدید میثاق دوباره با آرمان های حضرت امام 
خمینی)رحمة اله علیه( و ارزش های واالی نظام 
مقدس اســالمی و بیعت دوباره با والیت فقیه 
و رهبری امام خامنــه ای عزیز )مدظله العالی( 

فریادگر این حقیقت راســتین خواهند بود که 
در دوره پسابرجام با اتحاد، یکدلی، هوشمندی 
و مراقبت نســبت بــه توطئه ها و نقشــه های 
دشــمنان به ویژه پروژه »نفوذ« همچنان شکل 
گیری تمدن نوین اســالمی را دنبال کرده و در 
این مســیر خطیر لحظه ای از مکر و ترفندهای 

دشمنان اسالمی غافل نخواهند شد.

بیانیه سپاه انصارالمهدی)عج( استان زنجان به مناسبت دهه مبارک فجر

هیات مدیره شرکت مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

بنابه تصمیم هیات مدیره شــرکت، جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شــرکت تعاونی مسکن کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در تاریخ 99/12/13 روز چهارشنبه ساعت  11 صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع 

در خیابان امام مجتمع ممتاز طبقه 3 واحد 302 تشکیل خواهد گردید.
بنابراین بدینوسیله از همه اعضای شرکت دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه 
ذیل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا خارج از 

اعضای شرکت معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1. تصویب نحوه تامین هزینه های شرکت تعاونی
2. تصویب دستورالعمل حقوق، مزایا و پاداش هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان و مدیران و بازرس.

3. تصمیم گیری در باره هر پروژه با اعضای همان پروژه
4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400.
توصیخ: اعضایی که کاندیدای تصدی سمت هیات مدیره و بازرس شرکت می باشند باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
آگهی دعوت مجمع عمومی ضمن ارایه یک قطعه عکس 4*3 و کپی شناسنامه جهت تکمیل فرم درخواست مربوطه به دفتر شرکت 

مراجعه فرمایند. بدیهی است به درخواست های پس از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت اول
تاریخ انتشار: 99/11/12

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

هیات مدیره شرکت مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

بنابه تصمیم هیات مدیره شــرکت، جلســه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد 
اســالمی زنجان در تاریخ 99/11/23 روز پنج شنبه ساعت 10 صبح در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

امام مجتمع ممتاز طبقه 3 واحد 302 تشکیل خواهد گردید.
بنابراین بدینوسیله از همه اعضای شرکت دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه 
ذیل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضا یا خارج از 

اعضای شرکت معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1. طرح و تصویب تمدید ماده 6 اساسنامه )دوره فعالیت شرکت تعاونی(
2. طرح و تصویب بند ب ماده 12 اساسنامه
3. طرح و تصویب تبصره ماده 20 اساسنامه

نوبت اولآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
تاریخ انتشار: 99/11/12

شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

روابط عمومی اداره کل پست استان زنجان

اداره کل پست استان زنجان در نظر دارد خدمات نظافت و باربری خود را مطابق با شرایط عمومی، فني و طرح قرارداد، از طریق 
مناقصه عمومِی یک مرحله ای واگذار نماید. بنابراین از اشخاص حقوقي واجد شرایط و دارای صالحیت از مراجع ذیصالح ، که موضوع 
اصلي فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت دارد، دعوت مي گردد، با مراجعه به نشانی سامانه ستاد ) https://eproc.setadiran.ir( اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند: 
1-  مهلت دریافت )فروش( اسناد: ازتاریخ اولین روز درج آگهي99/11/11 تا 99/11/18 به مدت 7 روز. 

2- ارائه پاکت ها: به مدت10روز از آخرین روز فروش اسناد )99/11/18( تا ساعت14/30روز چهارشنبه مورخه 99/11/29.
)https://eproc.setadiran.ir ( 3- محل خرید اسناد : محل دریافت اسناد صرفاً سامانه ستاد ایران؛

4- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 870.000.000 )هشتصد و هفتاد میلیون ریال( است که به دو 
روش ذیل مي باشد:

4/1- ارایه ضمانت نامه بانکي از یکي از بانکها یا مؤسسات مالي معتبِر تحت نظارت بانک مرکزی با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید.
4/2- فیش واریزی بابت سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره زیر ، نزد بانک مرکزی،  به نام سپرده جاری ستاد شرکت ملی پست؛

     IR250100004001047706372416 : شماره حساب سپرده شرکت در مناقصه 
     391047768283100811200065000001  : شناسه واریز اداره کل پست استان زنجان

* با عنایت به شرایط و مدت زمان استرداد وجوه سپرده از بانک مرکزی ، در صورت واریز مبلغ سپرده به صورت نقدی، رعایت تشریفات 
قانونی مستلزم صرف زمان طوالنی خواهد بود؛ بنابراین ترجیحاً ضمانت نامه بانکی ارایه شود.

5- هزینه های درج آگهي ها و دیگر هزینه های مرتبط با برگزاری مناقصه، به عهده برنده مناقصه مي باشد.
6- زمان بازگشــائي پاکات: 11/30 صبح روز پنجشــنبه مورخه 99/11/30 در سالن جلسات اداره کل پست استان زنجان خواهد بود. 
)توضیح اینکه پاکات قیمت )ج( شرکتهایی مفتوح خواهد شد که حّد نصاب و صالحیت الزم را در ارزیابی کمیته فنی اخذ نموده باشند، 
ضمن اینکه بر مبنای مقررات ناظر بر آئین نامه معامالت شرکت ملی پست؛ مناقصه گذار بر پایه صرفه و صالح شرکت ملی پست در 

رّد و قبول پیشنهادات مختار است(.
7- پیشنهاد دهندگان الزاماً باید دارای گواهینامه صالحیِت معتبر از ادارات کار و امور اجتماعی باشند.

8- )حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده تام االختیار آنها؛ در نشست بازگشایي پاکت های قیمت، بالمانع است(. 
تاریخ انتشار اگهی نوبت اول : 99/11/11- تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم : 99/11/12.

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 
شــــمــــاره

 99/1/زن
نوبت دوم

از سالمت جسمانی  
خود به بهترين نحو 

مراقبت کنيد؛ 
نيرو و نشاط برای 

موفقيت و خوشبختی  
ضروری است.
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اذان ظهر

12:29

غروب آفتاب

17:40

اذان مغرب

18:00

نیمه شب

23:46

اذان صبح فردا

5:50

طلوع صبح فردا

7:17

وضعیت آب و هوای زنجان:
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4

با آن داهن هک رازی ست، هن بسته هن گشاده
ده؟ ؟ یا بوهس ای ندا حرفی نگفته داری

حرفی هک می توان داشت اّما نمی توان گفت
چون حرِف کودکانی، اتزه زبان گشاده
با بوهس ای معّطل نیِب دو حّس کج اتب

نیِب لب و زتلزل، نیِب دل و اراده

ور شرم راه بسته ست رب حرف و بوهس، با هم
ر ات بگردند یک دور، شرم و باده بگذا

آن گاه باش لختی، ات ره دو را ببینی
مستی سواره رد شیپ، شرم از پی اش ایپده

ور باز هم نگفتی حرِف نگفته ات را،
ر من بگویم، لب رب لبت نهاده بگذا

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
مدیر اجرایی: علیرضا باالبلند

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

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

رگدشگری

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  تاکید کرد؛

نگاه به تبلیغات گردشگری باید اصالح شود
 وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری بــا بیان ایــن که دولــت صرفًا 
مســوول تبلیغات در این بخش نیست، به برخی 
تنگ نظری ها در این باره اشــاره و اظهار کرد: تا 
زمانی که نگاه به تبلیغات در کشور اصالح نشود، 

شاهد همین وضعیت هستیم.
»علــی اصغر مونســان« در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا در پاســخ به گالیه مطرح شــده از سوی 
برخی از فعاالن گردشگری و مدیران یزد در باره 
تبلیغات مربوط به شــهری جهانی و اختصاص 
اعتباری مطلــوب به این بخش، اظهــار کرد: با 
بخشی از این گالیه موافقم ولی با برخی دیگر از 
این انتقادات نیز مخالف هستم چرا که صرفاً نگاه 
به این حوزه و اقدام در این بخش از سوی دولت 
صحیح نیست و دولت نباید زمام دار همه اقدامات 

در این باره باشد.
وی با بیان این که در هیچ کجای دنیا همه تبلیغات 
حوزه گردشگری مربوط به دولت نیست، تصریح 
کرد: دولت باید در این باره یاریگر باشــد اما از 
آنجایی که گردشگری هنوز همانند کشاورزی و 
صنعت در اولویت دولت نیست باید این واقعیت 
را نیز بپذیریم که مقدار بودجه حوزه تبلیغات آن 

نیز بسیار اندک است.
مونسان با اشاره به محدود بودن بودجه مربوط به 
تبلیغات گردشگری در بخش خارجی، خاطرنشان 
کرد: قطعــاً با این بودجه ناچیــز نمی توان اقدام 
زیادی انجام داد چرا کــه هم اکنون تمام بودجه 
تبلیغــات خارجی به عددی حــدود ۱۰ میلیارد 

این  نمی رسد و  تومان هم 
مبلغ شاید حتی کفاف تهیه 
دو فیلم و بیلبورد تبلیغاتی 
در یک شــبکه تلویزیونی 

برون مرزی را نمی دهد.
مسوول  تنهایی  به  دولت 
تبلیغات گردشگری نیست
گردشــگری  وزیــر 
و  تنگ نظــری  بــه 
در  کشور  محدودیت های 
حوزه تبلیغات نیز اشــاره 
کرد و گفت: کشــورهایی 
ماننــد ترکیه بــا تبلیغات 
بدون هیــچ محدودیتی در 
باره گردشــگری به نتایج 
بسیار خوبی دست یافته اند 
اما شــوربختانه در کشور 
ما، آن دســته از مســوالن 
و افــرادی کــه منابعی در 
دســت دارند، تبلیغات را 
و  نمی دانند  سرمایه گذاری 

تصورشــان از تبلیغات دور ریختن پول و هزینه 
کردن بی مورد اســت. وی تاکید کرد: تا زمانی که 
این نگاه به تبلیغات اصالح نشود، همچنان شاهد 
همین اوضاع هستیم ولی با این وجود نیز اقدامات 
بسیار خوبی در این زمینه انجام شده، هر چند باید 

بیش از پیش  در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.
مونسان به اقدامات این وزارت خانه در باره تولید 

محتوا، تهیه و توزیع تبلیغات و بروشورهای متعدد 
اشاره کرد و با بیان این که این اقدامات به تنهایی 
کفایت نمی کند، گفت: تــالش کردیم از فضای 
مجازی نیز اســتفاده قابل توجهی داشــته باشیم 
به عنوان مثال »ویزیــت ایران« که پروتال جامعه 
گردشــگری کشــورمان در پنج زبان محسوب 
می شــود، کار بســیار ارزشــمندی برای معرفی 

کشورمان به جهانیان است.
وی اضافه کرد: البته باید خاطرنشان کنم که بودجه 
حوزه تبلیغات از مبلغی حدود دو تا ســه میلیارد 
تومان به مقــدار ۱۰ میلیارد تومان کنونی افزایش 
یافته اســت. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری از اهتمام به تبلیغات فضای مجازی 
در کشورهای جامعه هدف نیز خبر داد و تصریح 

کرد: به طور مثال نرم افزار 
رایج در کشور چین، »وی 
چت« اســت کــه در باره 
اشنایی و اســتفاده موثر از 
این نرم افزار اقدام کرده ایم.

وی به اســتفاده از فضاها 
و بســترهای دیگری مانند 
یوتیوب نیز اشــاره کرد و 
گفت: ســفارت ایــران در 
چین در این باره برنامه هایی 
را طراحی کرده و عالوه بر 
فضای مجازی، فم تورهایی 
ایران و چین  بین کشــور 
ارتقای  برقرار است که در 
موثر  گردشگری  آمارهای 

بوده است.
وزیر گردشگری به اقدامات 
در  وزارت خانه  این  مشابه 
مورد کشور عمان نیز اشاره 
و عنوان کــرد: البته کرونا 
موجــب اختــالل در این 
برنامه ها شــد اما اقدامات در این باره، به افزایش 
35۰ درصدی آمار گردشگران کشور عمان منتهی 
شــد و انتظار داریم این برنامه  را به شــدت در 

کشورهای هدف گردشکری دنبال کنیم.
موکول شدن تعطیلی پنج شنبه ها به دولت بعد

مونسان در باره پیگیری مسئله تعطیلی پنج شنبه ها 
بــه عنوان فرصتــی برای گردشــگری، به نقش 

استانداران اشــاره کرد و به خبرنگار ایسنا گفت: 
پیگیری های اولیه ی وزارت منجر به مطرح شدن 
این موضــوع در هیات دولت شــد و عالوه بر 
استانداران، معاونان برخی استانداران نیز مکاتباتی 

در این باره داشتند.
وی با اشــاره به مخالفت اکثریت اعضای هیات 
دولت با این پیشنهاد، گفت: در گام اول توجیهاتی 
مانند مشــکالت اداری و بار مالــی برای دولت 

مطرح شد و نهایتاً مخالفت با طرح را رقم زد.
مونسان با اشــاره به موکول شدن طرح تعطیلی 
پنج شنبه ها در جهت رونق اقتصاد گردشگری به 
دولت بعد، تصریح کرد: استانداران به عنوان اهرم 
موثر این مسئله می توانند بار دیگر آن را پیگیری 
کنند اما به علت کافی نبودن زمان، به نظر باید این 

مسئله را در دولت بعد پیگیری کرد.
وی با اشــاره به نقش مجلس شورای اسالمی در 
تصویــب تبدیل این طرح به قانــون، اظهار کرد: 
مجلس اگر بخواهد این اقدام علمی شود می تواند 
آن را به قانون تبدیل کند اما به نظر می رسد که با 
توجه به نقش دولت در اجرای این طرح، باید آن 
را از مسیر دولت پیش برد و در دولت آینده برای 

آن برنامه ریزی کرد.
وزیر گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
با بیان این که اجرایی شدن تعطیلی پنج شنبه ها به 
گردشــگری بین استانی منجر خواهد شد، گفت: 
این فرصت می تواند گردشــگری داخلی و بین 
اســتانی و استانگردی را رونق دهد و اقتصاد این 

بخش را تقویت کند.


