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استاندار زنجان:
همه تمهیدات برای انتخابات دور دوم مجلس 

در زنجان فراهم است

72

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:
سه شهر استان زنجان
 در وضعیت قرمز کرونایی هستند

سردار رحیم جهانبخش خبر داد:

کشف  35 کیلو شیشه در زنجان
 ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر  زنجان با استقرار در آزادراه »زنجان  - تهران« به سمت بیجار به یک دستگاه اتوبوس مشکوک  و آن را متوقف 

و مواد مخدر جاسازی شده را کشف و ضبط نمودند

 عامل دسترســی به بیــش از پنج هزار 
حســاب کاربری از ســوی پلیس فتا زنجان 

دستگیر شد
جانشــین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و 
دستگیری عامل دسترسی غیرمجاز به حساب 
کاربری بیش از پنج هــزار نفر از هموطنان از 

سوی پلیس فتای این استان خبر داد.
ســرهنگ ایرج خانی پور افزود: یکی شهروند 
زنجانی با مراجعه به پلیس فتای زنجان، مدعی 
شــد از طریق حســاب کاربری اش در یکی از 
شبکه های اجتماعی بدون دخالت وی پیام هایی 
به افراد ناشناس ارسال شــده است بنابراین با 
توجه به حساسیت امر، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا استان زنجان 

قرار گرفت.
وی اظهــار داشــت: با انجــام اقدامات فنی و 
شــگردهای خاص پلیســی، متهم در یکی از 
استان های همجوار زنجان مورد شناسایی قرار 
گرفته و پس از هماهنگــی با مقام قضایی، در 
یک عملیــات غافلگیرانــه در مخفیگاه خود 

دستگیر شد.
خانی پور با بیان اینکه متهم دســتگیر شده در 
بازجویی های اولیه پلیس منکــر هر گونه بزه 
ارتکابی  شــد ولی پس از مواجهه با مستندات 
به بزه ارتکابی معترف شد، تصریح کرد: با پنهان 
کردن بدافزار در پشــت فیلم ها و انتشار آن در 
گروه و کانال های مختلف به محض دانلود فیلم 

توسط کاربران، بدافزار به صورت اتوماتیک در 
گوشی های تلفن همراه و سیستم کاربران نصب 
و از این طریق به اطالعات شخصی و خصوصی 

قربانیان دسترسی پیدا می کردم.
وی با بیــان اینکه متهم در اظهــارات خود به 
دسترســی به اکانت بیش از پنج هزار کاربر در 
سراسر کشور معترف شــد به کاربران توصیه 
کرد، نماهنگ، کلیپ و نرم افزارها را از ســایت  
و فروشگاه های معتبر خریداری و دانلود کرده 
و بــه تبلیغات فریبنده که در گروه ها، کانال ها و 

صفحات شــبکه های اجتماعی منتشر می شود 
اعتماد نکنند.

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان زنجان از 
کاربران خواســت به حتم بــا انجام تنظیمات 
امنیتی شبکه های اجتماعی مختلف امنیت آنها 
را به باالترین ســطح ممکن برســانند تا افراد 
سودجو نتواند وارد حریم خصوصی آنها شوند 
و برای کســب اطالعات بیشتر و بهره مندی از 
 مطالب آموزنده نیز به سایت پلیس فتا به نشانی

www.CyberPolice.ir مراجعه کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان :

عامل دسترسی به بیش از پنج هزار حساب کاربری 
از سوی پلیس فتا زنجان دستگیر شد

دادستان زنجان خبر داد: از ابتدای امسال 

کشف ۷۳۸ کیلوگرم موادمخدر در زنجان
 مقدار کشفیات انواع مواد مخدر در سال کنونی نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است

برای افتتاح چند پروژه ورزشی در استان
وزیر ورزش و جوانان 
به زنجان سفر می کند

 فرنشین ورزش و جوانان استان از سفر 
وزیــر ورزش و جوانان در چنــد روز آینده به 

زنجان خبر داد.
به گــزارش زنگان امــروز، علــی خلیلی در 
گفت وگو با ایســنا، از افتتاح چنــد پروژه در 
استان با حضور وزیر ورزش و جوانان و دیگر 
مسووالن کشوری و اســتانی خبر داد و اظهار 
کرد: بهره برداری و افتتاح دو ســالن که شامل 
سالن های شمشیربازی تیراندازی واقع در شهر 
زنجان و یک سالن خیرساز با ظرفیت ۷۰۰ نفر 
واقع در شهرستان سلطانیه است، از برنامه های 
ســفر یکروزه وزیر ورزش و جوانان به استان 
زنجان به شمار می رود. وی اظهار کرد: همچنین 
وزیر ورزش و جوانان به شهرستان خدابنده سفر 
خواهد کرد.  در این سفر، پروژه چمن مصنوعی 
روستای توزلو و اســتخر روستای محمودآباد 
خدابنده افتتاح می شود. شایان ذکر است استخر 
این روســتا با کمک بخــش خصوصی و اخذ 

تسهیالت بانکی ساخته شده است.
خلیلی همچنین از افتتاح یک اســتخر در شهر 
صائین قلعه و چمن مصنوعی واقع در شهرستان 
خــرم دره با حضور وزیر ورزش و جوانان خبر 
داد و یادآور شد: استخر شهر هیدج نیز در این 

سفر آماده بهره برداری و افتتاح است.

به انتخاب سردبیر
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تورم نقطه به نقطه امرداد 

تورم ۲۸ درصدی در زنجان
آگهی های مناقصه 
و مزایده عمومی 
شهرداری زنجان

را در رویه 3 بخوانید
2

شــرکت تعاونی چند منظوره تالش زنجان در نظر دارد ملک جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش 
برســاند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مزایده و اطالع از شرایط آن و نیز برای بازدیداز ملک، تا 
7 روز از تاریخ انتشــار آگهی، از ســاعت 8 صبح تا 14 بعد از ظهر، به دفتر شرکت به نشانی زنجان، خیابان 
امام خمینی- کوچه حاج نوروزلر فرعی ملکی - پالک 12، مراجعه نموده و حداکثر تا ســاعت 14 ظهر مورخه 
99/6/18، قیمت پیشــنهادی خود و اسناد مربوطه را تسلیم نمایند. سایر شرایط و جزییات مربوط به مزایده 

طبق شرایط مندرج در اسناد خواهد بود.
همچنین هزینه آگهی ها، کارشناســی و سایر هزینه های قانونی مربوط به انجام مزایده به عهده برنده مزایده 

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

نام ملکردیف
مقدار ملک

سپرده شرکت در قیمت پایه )ریال(
مزایده

اعیانی شاملعرصه

1

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

فرودگاه زنجان

65 هکتار

- 30.000 اصله نهال 
پیوندی از درختان میوه- یک 

باب ساختمان نگهبانی 
و کارگری- سیستم آبیار 

درختان، قطره ای - دارای 4 
حلقه چاه آب به عمق متوسط 

130 متر- دارای 5 رشته 
انشعاب برق سه فاز

171.500.000.0005.000.000.000

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

آگهی مزایده

شرکت تعاونی چند منظوره تالش

  همکار و دوست دیرینم
جناب آقای مصطفی علیمحمدی

غم از دست دادن مادر خانم گرامیتان ، شادروان 
سرکار خانم حکیمه ســودمند آذر  را به شما و 
همسر گرامی و مهربانتان بانو وحیده اسالمی از 
صمیم قلب تسلیت می گویم. چاره جز صبر بر این 
اندوه وجود ندارد. از خداوند برای شما  و همسرتان 
صبر و شکیبایی و برای آن روانشاد آرامشی ابدی 

خواهانم.

مصطفی ارفعی

دوست عزیزم  مهربانو 
وحیده اسالمی 

اندوه ما در غم از دســت دادن مادر بزرگوارتان 
درواژه ها نمی گنجد

تنها می توانیم از خداوند برای شــما و همسر 
و  علیمحمدی  آقای مصطفی  گرامیتان جناب 
دیگر بازماندگان  صبری عظیم و برای آن مادر  

فداکار روحی شاد و آرام طلب کنیم ..

فریده عاشوری

 همکار گرامی جناب آقای 
مصطفی علیمحمدی 

مصیبت درگذشت مادر مقام جنابعالی را به شما و 
به ویژه به همسر گرامیتان مهر بانو وحیده اسالمی 
تسلیت گفته ، برای آن نو گذشته که معلمی فداکار 
و دلســوز بود ، آرزوی بهشت برین و برای دیگر 
بازماندگان و همسر مهربان ایشان، صبری در خور 

از درگاه خداوند باری تعالی مسئلت داریم .

 سردبیر ، هیات تحریریه و همکاران شما 
در روزنامه زنگان امروز

کرونا را جدی بگیرید

# من 
ماسک 
می زنم
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 معاون آمار و برنامه ریزی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان زنجان گفت: تورم نقطه به نقطه 

مردادماه زنجان ۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش زنــگان امروز ایرج امینی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کــرد: در امردادماه امســال، عدد 
شــاخص کل به ۲۲۶.۲ درصد رسید که نسبت به 
ماه قبل ۳ درصد افزایش نشــان می دهد و بررسی 
روند تغییرات شــاخص قیمت ماهانه استان نشان 
می دهد که درصد تغییر شاخص قیمت که از ابتدای 
سال گذشته با افزایش شروع شده بود، در ادامه با 

نوساناتی همراه بوده است.
این مســوول ادامه داد: در امردادماه امسال، درصد 
تغییر شاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل، 
۲۸.۴ درصد است. یعنی خانوارهای استان به طور 
میانگین ۲۸.۴ درصد بیشــتر از تیرماه سال گذشته 
برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکســان 

هزینه کردند.
وی افزود: تورم دوازده ماهه منتهی به امرداد امسال، 
نسبت به دوازده  ماهه منتهی به امرداد سال گذشته 

۲۳.۳ درصد است. همچنین مجموع ماه های منتهی 
به امردادماه نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱.۱ 
درصد بوده اســت. میانگین تورم امردادماه کشور 
۲۵.۸ درصد بود که اســتان زنجــان با ثبت ۲۳.۳ 

درصد در رتبه بیست و هشتم قرار دارد.
امینی با اشــاره به تفاوت نرخ تورم با احســاس 
مردم از تورم، تصریح کرد: تورم تغییرات ســال و 
ماه گذشــته را بیان می کند، در حالی که مردم روز 
گذشــته و حداکثر هفته گذشته را مالک قضاوت 
قرار می دهند. همچنین احساس تورم در دهک های 
درآمدی و خانوارهای شهری و روستایی با توجه به 
سهم متفاوت از کاال و خدمات در سبدهای مصرفی 

متفاوت است.
معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان زنجان، خاطرنشان کرد: شاخص 
قیمت میانگین موزون تغییر قیمت کاال و خدمات 
اســت و این در حالی اســت که میانگین بیانگر 
تغییرات قیمت تک تک کاالها و خدمات نمی تواند 
باشــد. عالوه  بر این از آنجایی که سطح قیمت با 

شــاخص قیمت متفاوت است، مردم تغییر قیمت  
کاالها و خدمات نسبت به ماه قبل را به عنوان تورم 
تلقی می کنند که در مــورد تک تک اقالم صحیح 

است اما در مورد گروه های کاالیی که شامل چندین 
قلم با تغییرات قیمتی متفاوت و ضرایب هزینه ای 

مختلف است، این قضاوت درست نیست.

 رکاب زنان ابهری به شــکرانه ســالمتی و 
رهایــی از درد دیالیز در یــوم العباس وارد زنجان 

شدند .
نعمت بابایی پور دوچرخه سوار ابهری در گفتگو 
با خبرنگار انجمن خیریه کلیوی استان زنجان گفت 
: بنده ۴۰ ســال سن دارم و اهل شهر ابهر و عاشق 
دوچرخه سواری هستم و یکسال بیماری کلیوی و 
درد دیالیز را تجربه کرده ودر اردیبهشــت ماه سال 

۹۲ پیوند شدم .
وی تصریح کرد : دوچرخه سواری را یک سال بعد 
از پیوند به صورت جدی شروع کردم و هر ساله به 
شکرانه سالمتی و نذر سالمتی با این حرکت نمادین 
از ابهر تا زینبیه زنجان و انجمن کلیوی زنجان رکاب 

میزنیم .
بابایــی پور هدف از این حرکــت نمادین را زنده 
نگاه داشتن فرهنگ عاشورایی و همچنین ترویج و 
معرفی ورزش سالم دوچرخه سواری در بین آحاد 
مردم و نشان دادن صبر اســتقامت ورزشکاران و 

بیماران دیالیزی و پیوند اعضا عنوان کرد . 
وی در پاســخ به این پرسش که آیا باز هم به دنبال 
انجام این گونه حرکات نمادین در آینده اســت یا 
خیر، خاطرنشان کرد: از ســال ۹۴ هر ساله در ماه 
محرم این حرکت نمادین به شکرانه سالمتی انجام 
میشود و سعی بر این است بیماران پیوندی و خاص 

رو به سمت ورزش دوچرخه سواری سوق دهیم و 
با اراده قوی به هدف اصلی و آرزوی قلبی که رکاب 

زنی به سمت کربال است را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه به ویژه ورزش هوازی برای بیماران 
پیوند کلیه فوایــدی دارد، اظهار کرد: از جمله این 
فوایــد افزایش جریان خون و کمک به اکســیژن 
رسانی،کاهش فشار خون، افزایش استقامت ،کاهش 

استرس،وزن ایده آل و....است .
در ادامه گفتگو بهروز بهاوری رکاب زن دیگر ابهری 
گفت : بنده سال ۸۶ پیوند شده ام و یکی سالی نیز 
درد دیالیز را تجربه کردم ، قبل از پیوند تکواندو کار 
بودم و به دلیل بیماری دیگر نتوانستم این ورزش را 
ادامه بدهم اما با اراده قوی بعد از پیوند رو به سمت 
ورزش پتانگ و دوچرخه ســواری آوردم و دارای 

مقام قهرمان کشوری دوچرخه سواری هستم.
وی بــا بیان اینکه بیماری نه تنها مــا را از ورزش 
عقــب نینداخت بلکه ترغیب تر بــه ورزش کرد، 
افزود :عالوه بر ورزش دوچرخه سواری، پتانگ و 
کوهنوردی نیز انجام میدهیم که قصد بر فتح سبالن 
و دماوند بود که متاسفانه به دلیل بیماری کرونا به 
عقب افتاد که امیدواریم با شکســت این بیماری 

منحوس به این هدف مهم نیز دست یابیم . 
بهاوری با اشاره به اینکه دوچرخه سواری سیستم 
ایمنی بدن را جوان میکند و بدن دوچرخه سوار ها 

مانند افراد ۲۰ ساله سلول های ایمنی T تولید می کند 
افزود: دوچرخه ســواری ضامن سالمتی و افزایش 
سیستم ایمنی بدن است و در این روز های کرونایی 

خطر تماس با سطوح آلوده را نیز کاهش می دهد.
وی یادآوری کرد : درسته پیوندی هستیم اما امید را 
از دست نداده ایم و افراد بیمار دیالیزی باید روحیه 
داشته باشــند، روحیه میتواند کل استقامت بدن را 

به حالت نرمال بدن برگرداند و با روحیه ســالمتی 
کسب می شود، امیدواریم با این حرکت به بیماران 
روحیه را القا کنیم تا روحیه شان را نبازند و با امید 

به زندگی به زندگی خود ادامه دهند.
بهاوری در پایان از مجموعه انجمن خیریه کلیوی 
اســتان زنجان به دلیل حمایت هایی که داشــته اند، 

تشکر و قدردانی کرد.

تورم نقطه به نقطه امرداد 

تورم ۲۸ درصدی در زنجان سه شهر استان زنجان
 در وضعیت قرمز 

کرونایی هستند
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان 
گفت: در زمان حاضر شهرهای زنجان، ابهر و 
خرمدره در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند 
و در مابقی شهرها شــرایط نارنجی و یا زرد 

حاکم است.
دکتــر محمدرضا صائینــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: وضعیت کرونایی شهرهای 
مختلف کشــور با توجه به شاخص هایی از 
ســوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی تعیین می شود که بر این پایه زنجان، 
ابهــر و خرمدره در شــرایط قرمز کرونایی و 
شهرهای سلطانیه نارنجی، ایجرود زرد و طارم 

سفید اعالم شده است.
وی اضافه کرد: میزان سرایت بیماری کرونا ۹ 
برابر سرماخوردگی بوده و این در حالی است که 
بارها از سوی متولیان بهداشتی و درمانی هرگونه 
تجمعات به ویژه مسافرت ها، جابه جایی و انتقال 
ویروس را به مراتب افزایش می دهد، موضوعی 
که در تعطیالت محرم چندان از سوی زنجانی 

ها مورد توجه قرار نگرفت.
این مسوول ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد 
تا ۲ هفته آینده موارد و شمار مبتالیان به کرونا 
در این اســتان نمود بیشتری خواهد یافت که 
این مساله به دلیل مسافرت هایی است که نه 
تنها در این استان بلکه در سطح کشور رخ داده 

و وضعیت را قدری با مشکل مواجه می کند.
وی اظهار داشت: این بیماری در هنگام شیوع 
به صورت تصاعدی باال می رود و در هنگام 
نزولی به صورت قطره چکانی پیش می رود 
که از نیمه امرداد با وجود رعایت ها و اقدامات 
پیشــگیرانه کرونایی موارد بستری ها کاهش 

یافت.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان ادامه 
داد: این اســتان برای دستیابی به وضعت زرد 
کرونایی باید با جدیت موارد را پیگیری کند و 
این در حالی است که به تازگی میزان استفاده 
از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی در اماکن 
عمومی به ویژه حاشــیه شهرها کاهش یافته 

است.
بــه گفته وی، در زمان حاضر ۶۵ درصد مردم 
این اســتان برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کرونا از ماسک اســتفاده می کنند که چندان 
رضایت بخش نیست و این میزان باید به بیش 
از ۹۰ درصد برسد که این با توجه به در پیش 
بودن فصل پاییز و فراگیری بیماری آنفلوانزا، 

اهمیت صد چندانی دارد.

خبـرخبــر

برگزاری جشن شکوفه ها 
با حضور یک سوم 
دانش آموزان ابهری

 معــاون آموزش ابتدایــی آموزش و 
پرورش ابهر گفت: جشــن شــکوفه ها در 
مدارس این شهرســتان با حضور یک سوم 
دانش آمــوزان و حضور یکی از اولیا و نیز با 
رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
اســماعیل افشــار در گردهمایــی مدیران 
مدارس شــهری و روســتایی ابهر، با اشاره 
به چگونگی تنظیــم برنامه هفتگی مدارس 
در ســه وضعیت قرمز، زرد و سفید، اظهار 
کرد: جشــن شکوفه ها در مدارس با حضور 
یک سوم دانش آموزان و حضور یکی از اولیا، 
بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی روز ۱۵ 

شهریورماه برگزار خواهد شد.
وی حفظ امنیت و ســالمت دانش آموزان و 
ایجاد آرامش در خانواده ها را یکی از موارد 
مهــم و ویژه عنوان کــرد و افزود: مجموعه 
آمــوزش و پرورش باید با وحدت مدیریت 
و ایجاد انسجام و انعطاف، آمادگی های الزم 
برای تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر 

را داشته باشد.
این مســوول با تاکید بر استفاده از ظرفیت 
برنامــه شــاد، تصریح کــرد: بــا توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته تولید محتوا 
در دستور کار مجموعه خواهد بود، بنابراین 
در این راستا اتاق تولید محتوا در ابهر افتتاح 
شد. افشار با اشاره به اینکه با توجه به رشد 
جمعیتی که در شهرستان ابهر داشته ایم امسال 
افزایش کالس را شــاهد بودیم، یادآور شد: 
همچنین تراکم کالس ها در پایه اول ابتدایی 
مطابق شــیوه نامه برنامه توســعه سنواتی و 
سازماندهی عوامل آموزشی و تربیتی صورت 

گرفته است.
معاون آموزش ابتدایــی آموزش و پرورش 
ابهر با تاکید بــر این که ثبت نام دانش آموزان 
بر پایه کروکی محل زندگی انجام می شــود، 
گفت: مســوولیت ثبت نــام دانش آموزان بر 
عهده مدیران مدارس است و مدیران به عنوان 
عضو ســتاد فرعی ثبت نام، نظارت کامل بر 

روند ثبت دانش آموزان دارند.
ایــن مســوول، برنامه ریزی بــرای ثبت نام 
دانش آموزان در مــدارس پرتقاضا را یکی 
از اولویت های اصلی ســتاد ثبت نام عنوان 
و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های انجام 
شــده در ســتاد ثبت نام آموزش و پرورش 
شهرســتان ابهر در برخی مدارس پرتقاضا 
افزایش کالس جهت کاهش تراکم کالسی 

داشته ایم.

رکاب زنان ابهری به شکرانه سالمتی از دیالیز  در یوم العباس وارد زنجان شدند

 فرمانده انتظامی اســتان زنجان از کشف 
بیش از ۳۵ کیلوگرم شیشه از یک باند چهار نفره 

مواد مخدر خبر داد.
به گزارش زنگان امروز سردار رحیم جهانبخش 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب 
اســالمی، دوران دفاع مقدس، شــهیدان عرصه 
نظم و امنیت و شــهدای مبــارزه با مواد مخدر 
اظهار کرد: شناســایی و دســتگیری سر باندها 
و سرشــبکه های اصلی قاچاق مــواد افیونی از 

اولویت های اصلی پلیس در مبارزه با مواد مخدر 
ناجا است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه پلیس 
در بحــث مقابله با توزیع کننــدگان مواد مخدر 
و ســوداگران مرگ به صــورت جدی وارد کار 
شده است، گفت: مواد مخدر به میزان حتی یک 
گرم نیز برای اســتان زنجان زیاد است و در این 
راستا در بحث مقابله با باندها و دستگیری تهیه 
و توزیع کنندگان موادمخدر، ورود بسیار جدی 

کرده است.
وی در ادامه از کشــف ۳۵ کیلوگرم شیشــه در 
زنجان خبر داد و افــزود: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان زنجــان با همکاری پلیس 
مبــارزه با مــواد مخدر اردبیــل در پی دریافت 
خبری مبنی بــر ورود یک محموله مواد صنعتی 
به حوزه اســتان، موضوع را به صورت ویژه در 

دستور کار قرار دادند.
ســردار جهانبخش تصریح کــرد: در این رابطه 

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان 
با استقرار در اتوبان »زنجان  - قزوین« به سمت 
بیجار به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک و آن را 

متوقف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجــان افزود: ماموران 
در بازرســی از این خودرو بیش از ۳۵ کیلوگرم 
شیشه  که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود، 
کشــف و در این رابطه چهار ســوداگر مرگ را 

دستگیر کردند.

سردار رحیم جهانبخش خبر داد:

کشف  35 کیلو شیشه در زنجان
 ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر  زنجان با استقرار در آزادراه »زنجان  - تهران« به سمت بیجار به یک دستگاه اتوبوس مشکوک  

و آن را متوقف و مواد مخدر جاسازی شده را کشف و ضبط نمودند

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: نبود واحدهای تولید مواد 
اولیــه و همچنیــن عرضه این مــواد با کیفیت 
پایین، مهمترین مشــکل فعاالن فرش دستبافت 

این استان است.
ناصــر فغفوری در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: عــدم اختصاص اعتبار کمک های دولتی 
در بیمه قالیبافان، رکود حاکم بر بازار، اســتقرار 
بیــش از ۹۰ درصد دارهای قالیبافی در منازل و 
پایین بودن تعــداد کارگاه های متمرکز و کمبود 
اعتبــارات برای پرداخت تســهیالت ســرمایه 
ثابت و سرمایه در گردش نیز بخش دیگری از 
مهمترین مشکالت هنر- صنعت فرش دستبافت 

استان زنجان است.
وی اظهار داشــت: تدوین اســتاندارد اجباری 
برای مواد اولیه مورد مصرف فرش دســتبافت، 
برخورد با واحدهــای صنفی عرضه مواد اولیه 
نامرغوب، اختصاص تســهیالت کم بهره برای 

واحدهــای صنفی عرضه مــواد اولیه به منظور 
تامین باکیفیت مواد اولیــه و افزایش اعتبارات 
ســهم دولت برای اجرای قانــون بیمه قالیبافان 
و شــاغالن دستی شناســنامه دار از راهکارهای 

پیشنهادی برای رفع مشکالت قالیبافان است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: قالیبافی از دیرباز در زنجان رواج 
داشــته و انواع تولیدات فرش این استان شامل 
پشمی و ُکرک و ابریشم در سایزها و طرح های 

مختلف است.
وی بــا بیان اینکه قالیبافی تقریبا در تمام مناطق 
استان زنجان رواج دارد، افزود: قره پشتلو، بخش 
مرکزی زنجان، کوی اســالم آباد شــهر زنجان، 
افشار، بخش مرکزی ماهنشان و ایجرود مناطقی 

هستند که بیشترین قالیبافی را دارند.
فغفوری، برآورد مجموع دارهای قالی استان را 
۲۱ هزار و ۵۵۰ دستگاه خواند و اظهار داشت: 
بیشترین شــمار دار قالی با هفت هزار دستگاه 

مربوط به شهرستان زنجان بوده و شهرستان های 
خدابنده، ماهنشــان و ایجرود به ترتیب با پنج 
هزار و ۴۰۰ ، سه هزار و ۳۰۰ و ۲ هزار و ۳۰۰ 

دار قالی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان های ابهر، طارم، 
خرمدره و ســلطانیه نیز بــه ترتیب یک هزارو 
۵۰۰ ، یک هزار و ۴۰۰، ۴۰۰ و ۲۵۰ دســتگاه 

دار قالی دارند.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با بیان اینکه بافندگان قالی در این استان 
در مجموع ۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر اســت، گفت: 
برآورد تولید ســاالنه قالیبافی استان با توجه به 
شناسنامه  قالی ها ۹۴ هزار مترمربع برآورد شده 

است.
وی اظهار داشــت: ۷۰ واحد فعــال در حوزه 
فرش دستبافت متمرکز با بیش از سه دار قالی، 
۸۵ کارگاه غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز، ۱۳۰ 
واحد صنفی فروشنده فرش دستبافت، ۳۵ واحد 

صنفی فروشــنده مواد اولیه و ۳۷ واحد صنفی 
مرتبــط مانند رنگرزی در اســتان زنجان فعال 

هستند.
فغفوری در باره میزان صادرات فرش دستبافت 
اســتان زنجان گفت: با توجه به استقرار عمده 
تجار در تهران و دیگر نقاط تراز اول کشــور، 
بیشــتر تولیدات فرش دستبافت مناطق مختلف 
کشور توسط تجار در تهران و دیگر نقاط فعال، 
خریداری و صادر می شــود اما صادرات فرش 
دستباف استان زنجان ســاالنه ۱۲ میلیون دالر 

برآورد می شود.
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 زنجــان تصریح کــرد: هرچنــد در پی تحقق 
امکان صادرات فرش دستباف از گمرک زنجان 
 هســتیم اما تا تحقــق این مهــم نباید فرصت 
اشــتغال قالیبافی را از متقاضیــان گرفت و به 
همین دلیل تا آن زمــان باید از دیگر گمرکات 

صادر شود.

تامین مواد اولیه، مهم ترین مشکل قالیبافان زنجانی است
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 فرماندار خــرم دره گفت: علت تاخیر در 
اجرای پل ولیعصر )عج(، قصور شهرداری و نبود 

اعتبارات الزم است.
حجت محمدی در نشســت خبری با اصحاب 
رســانه خرم دره، با تاکید بر اینکه انتقادات را از 
ســوی هر شخصی با هر گرایشی که انجام شود 
با جان و دل قبول می کنیم، ادامه داد: در انتقادات 
باید حب و بغض را کنار گذاشت، زیرا سیاه نمایی 
برخی از مســائل که از آن آگاهی نداریم به ضرر 

جامعه است.
وی بــا تاکید بر اینکه از وضعیــت اقتصادی و 
معیشــتی مردم همه باخبر هســتیم، افزود: همه 
تالش ما این اســت که در این شرایط سخت و 

نفس گیر، گره از مشکالت مردم باز کنیم.
محمدی با اشاره به اینکه تحریم همواره در کشور 
وجود داشته است اما در طول دولت تدبیر و امید 
به اوج خود رسیده اســت، اظهار کرد: عالوه بر 
تحربم کرونا نیز کشور را تحت تاثیر قرار داد که 
همین امر سبب شد، صادرات تحت الشعاع قرار 

گیرد.
این مســوول، با اشــاره به اینکه پروژه زیرگذر 
بر پایه نظر مهندســان راه و شهرســازی روگذر 

کمربندی به بهره برداری رسید، با این استدالل که 
باید با عبــور دادن روگذر و کاهش بار ترافیکی 
عملیات عمرانی فاز دوم زیرگذر شــروع شود، 
اضافه کرد: اگر همزمان پروژه زیرگذر و روگذر 
کار شــود، باید مســیر عبور خودروهای گذری 

مسدود می شد.
فرماندار خرم دره با بیان اینکه برای اجرای پروژه 
پل جمال الدین در فاز نخست ۳.۵ میلیارد تومان 
هزینه شــده است، عنوان کرد: برای امنیت مسیر 
نیز سرعت گیر، برج نوری و خطکشی های الزم 

انجام شده است.
وی با اشاره به گالیه شــهروندان خرم دره ای از 
طوالنی شدن پروژه پل ولیعصر )عج(، ادامه داد: 
علت تاخیر در اجرای این پل قصور شهرداری و 

نبود اعتبارات الزم است.
محمدی با تاکید بر اینکه شــهرداری و شورا در 
اجرای پروژه ها باید با اصول پیش رفته و مطالبات 
مردم را در نظر بگیرند، افزود: پل ولیعصر )عج( 
هم اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
دارد. وی با اشــاره به بهره مندی اکثر روستاهای 
خرم دره از نعمت گاز طبیعی، یادآور شد: همین 
امر سبب شده مشکالت کمتری در حوزه تامین 

گاز مایع به نسبت دیگر شهرستان ها داشته باشیم. 
فرماندار خرم دره با اشــاره بــه روزهای محرم و 
فصل الخطاب بودن بیانــات مقام معظم رهبری، 
ادامه داد: با رعایت پروتکل های بهداشتی عالوه 
بر اینکه سالمت خود و دیگران تضمین می شود 

کمک بزرگی نیز به کادر درمان است.
محمدی، با تاکید بر اینکه امسال شاهد برگزاری 
دســته های عزاداری در خیابان ها نخواهیم بود، 
یادآور شد: اولویت در این حوزه  برگزاری آیین 

عزاداری در فضای باز است.
این مســوول با بیان اینکه در تامین ماســک در 
شهرستان مشکلی نداریم، بیان کرد: هیات مذهبی 

نیز نسبت به تهیه ماسک اقدام کرده اند.
فرماندار خرم دره با اشاره به اینکه تهاتر اسناد مرکز 
جراحی محدود خــرم دره در مراحل پایانی قرار 
دارد، افزود: این مرکــز دارای  ۷۰ هزار مترمربع 
زمین اســت و امکانات خوبی برای آن پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با هفته دولت ۳۰ پروژه 
با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری 
رسید، خاطرنشان کرد: این پروژه ها برای ۶۰۷ نفر 

اشتغال زایی خواهد کرد.

 معاون فرهنگــی و امور جوانان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجــان گفت: پویش » 
جوانان، مدافعان سالمت عزاداران » در زنجان به 
همت سازمان های مردم نهاد جوانان این استان با 
موفقیت و به صورت مطلوب درحال اجرا است.

لیال کریمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره 
به اینکه این پویش سراســری تا اربعین حسینی 
ادامه خواهد داشت افزود: ۱۳ سمن این استان با 
مشــارکت قریب ۳۰ دختر و پسر جوان در قالب 

این پویش، فعالیت داوطلبانه دارند.
وی با بیــان اینکه این پویش با حمایت اداره کل 

ورزش و جوانان درحال اجرا است، اظهار داشت: 
جوانان داوطلب با حضور در آیین های عزاداری 
در کنار رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی نسبت 
به تهیه و توزیع اقالم بهداشــتی ازجمله ماسک، 
دســتکش یکبار مصرف، مواد ضدعفونی کننده 
و اقالم فرهنگی چون مهر و تســبیح و یک جلد 
کتابچه زیارت عاشــورا در هیئات مذهبی و بین 
عزاداران حســینی آن دسته از شهرهای استان که 
امکان عزاداری و دستجات سینه زنی وجود دارد، 

اقدام می کنند.
کریمی با بیان اینکه تالش سمن های جوانان این 

است که عزاداری های مردم استان زنجان با رعایت 
دقیق موازین بهداشتی باشد، اظهار داشت: در این 
پویش، حفظ سالمت عزاداران حسینی مورد توجه 

جدی قرار دارد.
وی افزود: فعالیت هایی چون تهیه اقالم معیشتی، 
اهدا خون، نذر سالمتی، نذر دانایی )جمع آوری 
و توزیع کتاب در مناطق محروم( از جمله برنامه 
های فرهنگی اســت که در کنــار این پویش به 
مرحله اجرا درآمده است و این اقالم جمع آوری 
شــده، روز اربعین در میان افراد نیازمند برخی از 

روستاهای این استان توزیع خواهد شد.

گالیه شهروندان خرم دره ای از طوالنی شدن روند 
اجرای پروژه پل ولیعصر )عج(

پویش »جوانان، مدافعان سالمت عزاداران« 
در زنجان اجرا می شود

ورزشکار زنجانی در 
مسابقه های دو و میدانی 

بانوان بزرگسال رکورد ملی 
جوانان را جابه جا کرد

 رییس روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان گفــت: دونده جوان 
زنجانــی در مســابقات جایزه بــزرگ بانوان 
بزرگســال که در تهران برگزار شــد با کسب 

برتری، رکورد ملی جوانان را شکست.
مهدی سپهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: شقایق خطیبی با رکورد ۱۸ دقیقه و ۵۰ 
ثانیه و ۳۴ صدم ثانیــه در دو پنج هزار متر به 
مقام دوم دست یافت و با این موفقیت توانست 

رکورد ملی در بخش جوانان را جابجا کند.
وی اظهار داشت: رکورد پیشین این ماده با زمان 
۱۸ دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۶۹ صدم ثانیه در دست 
پریچهر شاهی بود که رکورد جدید کسب شده 
توسط این ورزشکار زن زنجانی پس از اعالم 
نتیجه تست دوپینگ از سوی فدراسیون به ثبت 

خواهد رسید.
ســپهری با بیان اینکه این مسابقات با حضور 
بیش از ۵۰ ورزشکار منتخب از سراسر کشور 
در مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد، 
اظهار داشت: این مســابقات در مواد پرش با 
نیزه، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه، ۱۰۰ متر با مانع، 
پرش طول، ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، پرتاب چکش، 
۸۰۰ متــر، پرش ارتفاع، پرش ســه گام، ۴۰۰ 

مانع، ۵۰۰۰ متر و پرتاب دیسک برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه ۲ دونده دیگر زنجانی 
نیز در این رقابت ها فخرآفرین شــدند، افزود: 
مریم محمودی در ماده دو ۸۰۰ متر با رکورد ۲ 
دقیقه و ۱۸ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه و سمیرا مقدم 
آقاجاری نیز با ثبت رکورد یک دقیقه و ۱۹ ثانیه 
و ۳۲ صدم ثانیه در مــاده ۴۰۰ متر با مانع، به 
ترتیب عناوین نخست و دوم را کسب کردند.

خبــر

 اســتاندار زنجان گفت: انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در این استان بدون هیچ خدشه 
و ابهامی برگزار شــد و در همین راستا نیز همه 
تمهیدات بــرای دور دوم انتخابــات در حوزه 

انتخابیه زنجان و طارم فراهم است.
فتح اله حقیقی شــامگاه دوشنبه در نشست ستاد 
انتخابات اســتان افزود: مرحله دوم انتخابات را 
همچون مرحلــه اول با قــدرت و اقتدار و در 

سالمت و امنیت کامل برگزار خواهیم کرد.  
وی ادامه داد: ما تجربه خیلی خوبی در برگزاری 
انتخابــات داریــم از ایــن رو بــرای دور دوم 

انتخابات مشکلی نداریم.  
اســتاندار زنجان با بیان اینکه به دلیل شــرایط 
به وجود آمده ناشــی از شــیوع کرونا، شرایط 
تبلیغات انتخاباتی در دور دوم انتخابات متفاوت 
خواهد بود، اظهار داشت: بر پایه تمهیدات انجام 

شــده، فیلم و گفت وگویی از ۲ نامزد راه یافته 
به دور دوم انتخابــات در حوزه انتخابیه زنجان 
و طارم تهیه شــده که قرار است در سه نوبت از 
صدا و سیما پخش شود و عالوه بر این نامزدها 
می توانند از فضای مجازی نیز برای امر تبلیغات 

استفاده کنند.  
حقیقی گفت: در مرحله اخذ رای نیز تعداد شعبه 
های رای گیری را افزایش می دهیم تا تجمع در 

شعبه ها کمتر شود. 
استاندار زنجان تصریح کرد: ارکان انتخابات که 
شامل مشارکت پذیری، سالمت، امنیت و اجرای 
قانون اســت، در دور دوم همچون مرحله اول 

دقیقا اجرا می شود. 
دور دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
روز جمعه ۲۱ شهریور همزمان در ۹ استان برای 
۱۱ حوزه انتخابیه شــامل ۲۴ شهرستان برگزار 

می شــود. در انتخابات ایــن دوره از مجلس در 
حوزه  انتخابیه زنجان و طــارم انتخاب یکی از 

نمایندگان به دور دوم کشیده شده است.
 در حوزه انتخابیه زنجان و طارم مهدی باقری و 

نبی اله محمدی با هم رقابت خواهند کرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
ضمــن قدردانی از مردم و هیــات های مذهبی 
اســتان برای رعایت پروتکل های بهداشتی در 
آیین محــرم، گفت: مردم اســتان زنجان لبیک 

عملی به فرمایش رهبر معظم انقالب گفتند.
وی با بیان اینکه امســال یوم العباس در زنجان 
نمــودی از همکاری بیــن مدیریــت اجرایی 
اســتان و هیات های مذهبی بود، افزود: رعایت 
دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی در 
روزهای محرم ثابت کــرد که مردم زنجان نظم 

پذیر هستند. 

استاندار زنجان:

همه تمهیدات برای انتخابات دور دوم مجلس 
در زنجان فراهم است

 بیــش از ۷۰۰ کیلوگرم موادمخدر از 
ابتدای سال در زنجان کشف و ضبط شد.

به گزارش زنگان امروز، دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز اســتان زنجان گفت: از ابتدای 
سال کنونی تاکنون ۷۳۸ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر در این استان کشف شده و ضبط شده 

است.
حجت االسالم محسن کرمی دیروز در گفت 

و گو با خبرنگاران افزود: مقدار کشــفیات 
انواع مواد مخدر در این استان در سال کنونی 
نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافت 

است.
وی تاکید کرد: برخورد با ســوداگران مرگ 
و باندهای کالن قاچاق موادمخدر که امنیت 
و ســالمت جامعه را به مخاطره می اندازند 
در دســتور کار ویژه دستگاه قضایی و دیگر 

انتظامی قرار  امنیتــی و  نهادهای اطالعاتی، 
دارد.

حجت االســالم کرمی با اشــاره به توقیف 
۲۱۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت افزود: 
از ابتدای ســال کنونــی ۹۱۸ مرحله طرح 
پاکســازی، ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل 
محورهــای مواصالتی انجــام و ۷۸۹ معتاد 

متجاهر نیز جمع آوری شده است.

دادستان زنجان خبر داد: از ابتدای سال کنونی 

کشف ۷۳۸ کیلوگرم موادمخدر در زنجان
 مقدار کشفیات انواع مواد مخدر در سال کنونی نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش یافته است

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

مناقصه اول: عملیات راهداری تابستانی و زمستانی 
49/675/083/579)راه های حوزه استحفاظی شهرستان زنجان(

فهرست بهای واحد پایه رشته 
راهداری سال 1399

 )بدون تعدیل و مابه التفاوت نرخ 
ارز و سوخت(

2/483/754/179

مناقصه دوم: عملیات راهداری تابستانی 
و زمستانی )راه های حوزه استحفاظی 

شهرستان های ایجرود، زنجانرود و ماهنشان(
52/652/595/9052/632/629/796

مناقصه سوم: عملیات راهداری تابستانی 
و زمستانی )راه های حوزه استحفاظی 

شهرستان های خدابنده و سلطانیه(
37/753/649/0891/887/682/455

مناقصه چهارم: عملیات راهداری تابستانی و 
زمستانی )راه های حوزه استحفاظی شهرستان های 

ابهر، خرمدره و طارم(
54/446/186/0702/722/309/304

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

از روز چهارشنبه مورخه 1399/06/12 تا روز يکشنبه مورخه 1399/06/16زمان دريافت

صالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصات
گواهینامه احراز صالحیت پیمانکاري و داراي اعتبار حداقل رتبه 5 و باالتر رشته راه و ترابري از 
سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنین گواهینامه تأيید صالحیت ايمنی پیمانکاری صادر شده 

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تا ساعت 12:00 ظهر روز پنج شنبه مورخه 1399/06/27 )به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مهلت و محل تحويل
استان زنجان(

ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخه 1399/06/29 در محل اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي زمان و محل گشايش پاکت های يشنهاد قیمت
استان زنجان

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

نشاني: زنجان، بلوار شیخ اشراق، خیابان راهدار

به هنگام خستگی، 
خواب آلودگی، بیماری 
و عصبانیت؛ رانندگی 

نکنیم...
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اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

19:43

اذان مغرب

20:02

نیمه شب

00:31

اذان صبح فردا

5:19

طلوع صبح فردا

6:48

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
31

انز تو و نیاز تو ، شد همه دلپذری من
انز تو دلپذری شد ، هستی ان گزری من

جز تو هوس نمی کند ، گوهی ی کس نمی کند
دم ز تو می زند همین ، خوی بهاهن گیر من

اینک و آنکم دگر ، از تو شده است بارور
آه هک بی تو شد هدر ،پار من و رپری من

ای هب من گرفته خو ! بی تو هب کار جست و جو
خود رنود هب چیه سو ، دست و دل اسیر من

هب ره چمن رسیدم ، از تو نشان ندیده ام
تو رد کجا شکفته ای ، ای گل بی نظیر من ؟
من همه با تو راستم ، چشم تو گفت و خواستم

خواستی و جسور شد ، خواهش سرهب زری من
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

چهارسو

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
  

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

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

همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

به سود شماستبه سود شماست

اما و اگرهای حضــور در بورس و یا تولید، این 
روزها بیش از پیش به گفت وگوی غالب جامعه 

تبدیل شده است.
پســر جوانی که سی و چند بهار بیشتر از عمرش 
نمی گذشت، با لحنی تلخ مسیر خود را به راننده 
تاکسی گفت و سپس سوار شد. آنقدر اخم کرده 
بود و زیر لب غرولند می کرد که راننده تاکســی 
را به حرف آورد و فقط پرسش کوتاه »حاال چی 
شــده آنقدر ناراحتی؟«، کافی بود تا شکایاتش از 

زمین و زمان را بر روی دایره بریزد.
محمد - ف که شیوع بیماری کرونا کسب و کار 
نوپایــش در زمینه تولید مبلمان و لوازم چوبی را 
به تعطیلی و ورشکستگی کشــانده بود، حاال به 
دنبال وام و احیای واحد کوچک تولیدی اش بود 
ولی نگرانی های بیشــتری را می توانستید در نگاه 
مایوس اش ببینید. او مطمئن نبود که با وام بتواند 
واحد تولیــدی اش را احیا کند؛ در مورد کوچک 
شــدن ســفره مردم حرف مــی زد و اینکه دیگر 

متقاضی برای کاالهایی که تولید می کند، ندارد.
کاغذهایی را که در دســتش بــود را تکان داده و 
می گوید: »اگــر پولم را به جــای تولید و ایجاد 
کســب و کار در بورس سرمایه گذاری می کردم، 
حاال وضعیتم این نبود. دوستم نصف پولی را که 
من هزینه خرید دســتگاه ها و اجاره محل، کرده 
بودم را وارد بورس کــرد و حاال چند صد برابر 
سود کرده و این در حالی است که حتی مثل من 
کار و زحمتی نیز برای کسب این درآمد نداشته و 

به قول معروف پول برایش پول آورد«.
حاال دیگر راننده تاکســی نیز وارد بحث شده و 
می گوید: »بارها شــنیدم که مســافران، تلویزیون 
و رادیو در مــورد بازدهی مثبت بورس صحبت 
می کنند؛ من هم به سرم زد که ماشینم را بفروشم و 
همه را در بورس سرمایه گذاری کنم؛ ولی ترسیدم 
به خاطر ناآگاهی همه سرمایه ام را از دست بدهم«.
ســپیده - ر ۳۱ ســاله که اهل مطالعه است، نظر 
دیگــری در رابطه با بــورس دارد و آن را روش 
ســرمایه گذاری خوبــی می داند. البتــه در میان 
حرف هایش چند باری تاکید می کند که خودش 
سواد بورسی ندارد و یکی از دوستانش پرتفوی او 
را مدیریت می کند و او نیز فقط حسابش را شارژ 
می کند و تاکنون نیز با توجه به باال و پایین هایی که 

بازار داشته، از سود عایدیش راضی است.

روی دیگر ســکه احمد - م، ۳۰ ســاله است که 
حاضر نیست کسب و کارش را با بورس عوض 
کند. او اصال عالقه ای به بازارهای بورســی نشان 
نداده و می گوید: از چیزی که شــناخت کاملی به 
آن ندارم، وارد نمی شــود و بورس نیز مانند طال، 
دالر، زمین و ... در کشــور بــرای برهه ای مورد 
توجــه قرار می گیرد و پــس از مدتی رو به افول 
رفته و مردم دوباره سرمایه های شــان را از دست 

می دهند.
دانشیار دانشگاه زنجان که دیدگاه مثبتی نسبت به 
رشد شاخص بورس دارد، با تاکید بر اینکه سواد 
و فرهنگ  سرمایه گذاری در بورس در ایران هنوز 
نهادینه نشده اســت، می گوید: شاخص بورس، 
تب نمای اقتصاد در هر کشوری است و هم اکنون 
این شــاخص نشــان می دهد که بازار سرمایه که 
بیشتر به عنوان بورس شناخته می شود، جای رشد 

دارد؛ چراکه این بازار از دیگر بازارها از قبیل بازار 
طال، زمین و مســکن، ارز، ... و حتی تورم عقب 

مانده است.
محمد ایمانی برندق با اشــاره بــه تاثیر تورم بر 
بازار ســرمایه، می افزاید: افزایش چند ساله تورم 
و عقب ماندگی بازار بورس از این افزایش، سبب 
شده که دارایی  شــرکت ها چندین برابر افزایش 
یابد و در برخی موارد دارایی شــرکت ها پس از 
ورشکســتگی بیش از بدهی هایش بوده و ارزش 

سهم و به تبع آن شرکت باالتر می رود.
وی ادامــه می دهد: هم اکنون بــا توجه به اینکه 
بیش از ۸۰ درصد پرتفوی سرمایه گذاری مردم در 
بخش سرمایه گذاری با سود صفر است که بیشتر 
در قالب سرمایه گذاری در بخش زمین، طال، ارز 
و ... بوده که در ظاهر شاید قیمت آن افزایش یابد 
ولی در واقع ارزش پول فقط در طول زمان حفظ 

شده اســت و هم اکنون کشور نیاز دارد که برای 
حل مشکل بیکاری، اشتغال و تولید سرمایه مردم 

به سمت بازار سرمایه حرکت کند.
این استاد دانشگاه، بورس را عالوه  بر سود مادی 
برای سرمایه گذار، مشــتمل بر سرمایه اجتماعی 
می داند و اظهــار می کند: در خرید و فروش های 
معمول پول بین دو متقاضی مبادله می شــود ولی 
همین جابه جایــی نیز بر افزایش ارزش ســهام 
شرکت تاثیر دارد و وقتی شرکت افزایش سرمایه 
از محل تجدید ارزیابی و ... باشــد، این افزایش 
ســرمایه و تامین مالی سبب رشد تولید و اشتغال 

شرکت می شود.
کسب بدون کار، کار بدون کسب

این روزها که فعالیت های بورســی در کشور به 
باالترین حد خود رسیده و تاالر شیشه ای بورس 
بیــش از پیش مورد توجه قــرار گرفته و همه به 

اصطالح گرگ وال اســتریت شــده اند و بازارها 
را در حالت خرســی و یــا گاوی تحلیل کرده و 
خرید فروش سهام های مختلف و انواع روش های 

سبدگردانی را به یکدیگر توصیه می کنند.
تامین سرمایه، حفظ سرمایه، قابلیت نقدشوندگی 
باال، شــفافیت و امنیت در سرمایه گذاری، کسب 
درآمد و  قابلیت کنترل ریسک از مزایای است که 
به راحتی می توانید در صفحه های مختلف وب، 
فضای مجزی، رادیو تلویزیون در مورد آن ببینید 
و بشنوید ولی هیچ گاه قعالیت بورسی نمی تواند 
جایگزین تولید و کسب و کارهای کوچک شود و 
هیچ فعال بازار سرمایه و تولید، وارد کردن سرمایه 

کار به بورس را رفتار عقالیی نمی داند.
بسیاری از کسب و کارها در کشور پس از شیوع 
بیماری کرونا و اعمــال تحریم ها به دلیل تامین 
مشــکل تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند 

اما شاهد آن بودیم که بورس بی اعتنا به این مسئله 
و بســیاری دیگر از واقعت های بیرونی همچنان 
می تازد. برخی شــرکت ها قیمت سهامشان چند 
برابر شده است و ظاهرا ظرفیت افزایش سرمایه 
را دارند اما خبرهای داخل آن شــرکت ها از نظر 

تولید و سودآوری خبرهای خوبی نیست.
به گفته ایمانی برندق فعالیت بورســی جایگزین 
اشتغال و تولید نمی شود، بلکه سرمایه گذاری در 
بورس باید از محل ســرمایه های مردم باشد و نه 
از منابع اصلی زندگی آنان و این مسئله می تواند 
به اشتغال و تحکیم پایه های تولید کمک کند. البته 
باید توجه داشت که ورود پول حقیقی به بورس 
و معامالت شفاف تولید و اشتغال را ایجاد کرده و 
رانت و خرید و فروش های هیجانی چنین اتفاقی 

را رقم نمی زند.
بــا وجود اینکه قیمت ها در ایــن بازار چند برابر 
شده، بازار ســرمایه موقعیت خیلی خوبی برای 
تأمین مالی بنگاه ها فراهم نکرده اســت، افزایش 
سرمایه ها چشــمگیر نبوده و اتفاق خیلی خاصی 
برای تولید رخ نداده است. اگر رونق بازار بورس 
در شــرایط پایدار رخ می داد، می شــد این رونق 
را ناشــی از بهبود وضعیت شرکت های بورسی 
دانســت اما در شــرایط پرتالطــم کنونی چنین 
نتیجه گیری  الزاما درست نیست و تأثیر آن چنانی 

هم بر جذب سرمایه شرکت ها نداشته است.
شــرکت های بورسی دو دســته اند؛ برخی مانند 
بانک ها و لیزینگ ها، مالی اند و برخی دیگر ماهیت 
تولیدی دارند. بنابراین، جذب نقدینگی در بورس، 
افزایش قیمت سهام و تامین مالی برای شرکت های 
مالی، الزاما به معنــای تامین مالی و رونق بخش 
تولید نیســت و در بلند مدت سرمایه گذاری در 

بورس نمی تواند با بخش تولید رقابت کند.
این روزهــا که بســیاری از جوانــان با دیدن 
ســوددهی چند صددرصدی بازار ســرمایه در 
یک ســال و تبلیغاتی کــه در رابطه با آن وجود 
دارد، به انتقال ســرمایه خود از کسب و کارهای 
کوچک و تولید به بازار سرمایه ترغیب شده اند 
و این می تواند برای کســب و کارهای کوچک 
و انقراض آن را بــرای مقطعی تهدید می کند و 
برخی به این فکر می کنند که با ســرمایه گذاری 
در بورس بدون کار کســب درآمد کنند و یا با 

تولید، درآمد کسب کنند.

دو راهی بورس و تولید؛

کسب بدون کار، کار بدون کسب
 با وجود اینکه قیمت ها در این بازار چند برابر شده، بازار سرمایه موقعیت خیلی خوبی برای تأمین مالی بنگاه ها فراهم نکرده است

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

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

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

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

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

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

میزان سپردهقیمت پایهمساحتموضوع مزایدهردیف

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

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

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

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

افشار - شهردار سلطانیه

نوبت دوم

شهرداری هیدج در نظر دارد به استناد موافقت  نامه شماره 181 مورخه 99/02/14 شورای 
محترم اسالمی شهر هیدج، یک باب ازمغازه های ترمینال شهرداری را  به صورت استیجاری 

به شرح ذیل از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید:

فروش کامال به صورت نقدی نوع قرارداد و نحوه پرداخت
وجه نقد,اوراق مشارکت,برگه سهام,اوراق قرضه و اسناد خزانهنوع تضمین

5/000/000 ریالمیزان سپرده 
واحد کمیسیون معامالت شهرداری هیدجمحل فروش اسناد
از تاریخ 99/06/12 زمان فروش اسناد

ساعت 14/15 شنبه مورخه 99/06/29آخرین مهلت تحویل اسناد
یکشنبه مورخه 99/06/30 ساعت 14:30زمان بازگشایی

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در ساعات اداری به واحد امور قراردادها 
شهرداری مراجعه فرمایند.  

 شهرداری در رد یا قبول کلیه ویا هریک از  پیشنهاد ها مختار می باشد.
 هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی بر عهده ی برنده مزایده خواهد بود.

 حضور شرکت کنندگان در نشست کمیسیون آزاد می باشد.
 در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع شهرداری ضبط ودرصورت وجود نفرات دوم و سوم, موضوع مزایده به نفرات 

بعدی واگذار خواهد شد.
 به پیشنهاد های مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 درج قیمت به ریال خواهد بود. 
شهرداری هیدج

آگهی مزایده نوبت سوم
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جامعه

چهار شنبه 12 شهریور ماه  1399 / نمره 601 / سال سوم

 همه ساله با آغاز فصل گرما، آتش سوزی 
پوشــش گیاهی در مناطق مختلف استان زنجان، 
اتفــاق می افتــد و موجب از بیــن رفتن مراتع و 
تهدید خاک و گونه های جانوری ُکند حرکت شده 
و صحنه های بسیار نامیمونی را رقم می زند که به 
عنوان یک تراژدی بسیار تلخ و ناخوشایند، تمامی 

ندارد و به یک سریال ادامه دار تبدیل شده است.
هرچند، عوامــل امدادی به محض اطالع از وقوع 
آتش سوزی ها بالفاصله عازم محل می شوند و با 
تالش های بی وقفه خود از گسترش آتش ممانعت 
به عمل می آورند اما صعــب العبور بودن برخی 
مناطق و همچنین استفاده از تجهیزات ابتدایی چون 
بیل و آتش کوب، کار را برای آنان سخت کرده و 

زحمات زیادی را متحمل می شوند.
در بسیاری از مناطق استان زنجان، امکان جابجایی 
نیرو به دلیل دور بودن محل آتش سوزی و صعب 
العبور بودن منطقه با روش های معمول امکان پذیر 
نیست و به همین دلیل نیاز است نیروهای اطفای 
آتش با استفاده از بالگرد مخصوص جابجا شوند 
که چنین امکانی نیز جود ندارد و تا رســیدن افراد 
به محل، بخش های زیادی از پوشــش گیاهی به 
خاکســتر تبدیل شــده و از آن طبیعت سبز و سر 

زنده، جز سیاهی چیزی نمی ماند.
از والدین و بزرگترها انتظار می رود افراد نوجوان 
و جوان و همچنین کودکان بازیگوش را با خطرات 
و خسارت های ناشــی از ایجاد آتش سوزی ها، 
آگاه ســازند تا بلکه آمار آتش ها از طریق فرهنگ 
ســازی ها و توصیه ها و هشدارها، به پایین ترین 

سطح برسد.
شــماری از دلواپســان طبیعت در زنجان اظهار 
داشتند: هرسال بخش هایی از پوشش گیاهی این 
اســتان اعم از مراتع، جنگل، باغها و علفزارها در 
آتش بی احتیاطی و سهل انگاری های برخی افراد، 
به خاکستر تبدیل می شــود و این سیاهی ها، دل 

دوستداران طبیعت را می آزارد.
این افراد در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا، اضافه 
کردند: چرا باید داغ ســیاهی را بر دل طبیعت سبز 
مناطق مختلف این استان، بنشانیم و با این کار بسیار 
ناخوشایند نشان دهیم که نسبت به طبیعت ازجمله 
پوشش گیاهی، گونه های جانوری مختلف، بیرحم 
و سنگدل بوده و اینگونه به سرمایه های ملی خود 

بی تفاوت هستیم.    
بر پایــه گزارش های 
رسیده، از ۱۰ خرداد 
ماه تا پایــان تیر ماه 
از ۳۰۰  بیش  امسال، 
هکتــار از مراتــع و 
اســتان  این  باغهای 
تدبیری  بی  آتش  در 
ها و بی احتیاطی ها 
سوخت که بزرگترین 
آتــش ســوزی بــا 
۲۲۰ هکتــار مربوط 
اراضی  مراتــع  بــه 
و  لهنه  روســتاهای 
در شهرســتان  زرده 
طارم بــود که اواخر 
خرداد ماه اتفاق افتاد.

در مدت یاد شده ۴۴ 
آتش ســوزی  مورد 
در مراتــع و باغهای 
داد  روی  استان،  این 
مورد  بیشــترین  که 
مراتع  بــه  مربــوط 
بود و وســعت آتش 

ســوزی ها در باغهای بسیار پایین و در گندم زارها 
نیز نزدیک به ۱۱ هکتار گزارش شد.

آخرین آتش ســوزی نیز مربوط به ییالقات درام 
از توابع شهرســتان طارم بود که روز یکشــنبه /۹ 
شــهریور ماه/ بازهم بر اثر بی احتیاطی و ســهل  
انگاری افراد، اتفاق افتاد و شــوربختانه قریب سه 
هکتار از مراتع موجود در آتش سوخت اما عوامل 
امدادی به در کمتر از یک ساعت آن را اطفا کرده و 

از گسترش آتش جلوگیری به عمل آوردند.   
یک شــهروند زنجانی گفــت: دیدن صحنه آتش 
سوزی در طبیعت بر روح و روانم تاثیر بسیار منفی 
و بدی می گذارد و آرزو دارم روزی برسد که این 
اندک انسانها نیز به طبیعت زیبا و سرسبز که ازآن 
تمامی مخلوقات خداوند است، اهمیت قایل شده 

و دوستدار محیط زیست شوند.  
وی افــزود: همه باید از دامان طبیعت که به عنوان 
یک ســرمایه ملی بسیار مهم و اثربخش محسوب 

می شــود، بهره و لذت ببرند و هیچکس نباید به 
خود این اجازه را دهد که با اقدامات غیرمنطقی و 
غیراصولی به زیبایی های طبیعت، آسیب و ضربه 

وارد کند.  
فرنشین مدیریت بحران استان زنجان گفت: هرسال 
بخشی از پوشش گیاهی مناطق مختلف این استان، 
طعمــه آتش می شــود و این آتش ســوزی های 
عمدی و یا ســهوی،  موجب از بین رفتن مراتع، 
علفزارها، درختان و درختچه ها و همچنین گونه 
های جانوری مختلف شده و با این اقدام نامعقول، 

صحنهای تلخ و ناخوشایند خلق می شود.
صفی اله کرامتی با بیان اینکه آتش سوزی ها باعث 
از بین رفتن پوشــش گیاهی و موجودات زنده و 
در نتیجه تخریب محیط زیســت می شود، افزود: 
از این رو مقابله با آتش  ســوزی در طبیعت بسیار 
حایز اهمیت است و همه باید در برابر آن احساس 

مسوولیت کنند.  

وی فرهنگ  ســازی برای پایین آوردن آمار وقوع 
آتش ســوزی ها در طبیعــت را امری بس مهم و 
ضروری خواند و اظهار داشــت: با فرهنگ سازی، 
ارایه آموزش های الزم، هشــدارها و ســفارش ها 
می توان تا حدود زیادی مانع از ایجاد آتش سوزی 
در طبیعت شــد چراکه بیشتر این آتش سوزی ها 

ریشه انسانی دارد.
کرامتی، تصریح کــرد: امرداد ماه نیز چندین مورد 
آتش سوزی مراتع در نقاط مختلف استان زنجان 
ازجمله مناطق شهرستان خدابنده و طارم، گزارش 
شــد و هرچند عوامل امدادی بــه موقع در محل 
حادثه حاضر شده و آتش را مهار و اطفا کردند اما 
با این وجود مقداری از پوشش گیاهی و تعدادی از 
گونه های جانوری ُکند حرکت ازجمله خزندگان، 
جوندگان و حشــرات طعمه آتش شده و از بین 

رفتند.
وی اظهار داشــت: هنوز آمار مربــوط به تعداد، 

میــزان  و  وســعت 
خسارات های وارده 
ناشی از آتش سوزی 
زنجان،  های طبیعت 
نشــده  بندی  جمع 
اســت که پــس از 
انجام این کار نسبت 
به اطالع رسانی اقدام 
خواهد شد اما برآورد 
می شــود که از ۳۵۰ 

هکتار  بیشتر نباشد.
درصد   ۷۰ از  بیش 
آتش سوزی ها بر اثر 
اتفاق  انسانی  عامل 

می افتد
فرمانده یگان حفاظت 
استان  زیست  محیط 
زنجــان نیــز گفت: 
در  ســوزی  آتــش 
اســتان  این  طبیعت 
هرسال اتفاق می افتد 
و در واقع عامل بیش 
از ۷۰ درصــد آن از 
نوع انسانی غیرعمد و 

بر اثر سهل انگاری ها و بی احتیاطی ها است.
اســماعیل قلی زاده، افزود: امســال با توجه به 
بارش هــای مناســب بهاری و پوشــش گیاهی 
متراکــم، اغلب زیســتگاه های جانــوری این 
استان مستعد آتش ســوزی است و کوچکترین 
بی احتیاطی و ســهل انگاری چوپانان و طبیعت 
گردهــا، می تواند آتش گســترده ای را موجب 

شود.
وی اظهار داشت: پوشش گیاهی مناسب در طبیعت 
به ویژه مراتع برای دامداران، باغداران و چوپانان، 
سودمند است و از آنان انتظار می رود در حفظ و 
نگهداری مراتع و علفزارها، جدی و دقیق باشند تا 

متحمل ضرر و زیان نشوند.   
قلــی زاده، تاکید کرد: آتش ســوزی ها، موجب 
تخریب طبیعت، زیستگاه حیات وحش و از بین 
رفتن تنوع زیستی و پوشــش گیاهی شده و دود 
ناشی از آن نیز باعث آلودگی هوا می شود پس الزم 

است افراد ســهل انگار و بی احتیاط برای درامان 
ماندن خود و دیگران از مضــرات آن، از این کار 

پرهیز کنند و به قولی خودزنی نکنند.   
وی به قســمت تلخ و ناخوشایند آتش سوزی ها 
اشاره کرد و اظهار داشت: هنگام وقوع آتش سوزی 
های گســترده، آن دسته از گونه های جانوری که 
کند حرکت هستند و توان فرار ندارند زنده زنده در 
میان شعله های سوزان و سرکش، سوخته و صحنه 
های بســیار حزن انگیز به وجود می آید که انسان 
ها به ویژه دوســتداران طبیعت و حیات وحش را 

سخت متاثر و اندوهگین می سازد.   
قلــی زاده از عموم مردم خواســت از برافروختن 
آتــش در طبیعت به ویژه در فصول گرم ســال و 
نزدیک مراتــع و جنگل ها به جد خودداری کنند 
و در صورت ضرورت نیــز قبل از ترک محل از 
خامــوش بودن آن مطمئن شــوند چرا که ممکن 
است آتش به ظاهر خاموش شده، دوباره شعله ور 

شده و کل منطقه را فرا گیرد.  
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان 
تصریح کرد: برخی مواقع انداختن یک ته سیگار 
روشــن در مراتع و جنگل هــا و حتی رها کردن 
شیشه و پالستیک که همانند ذره بین عمل می کند، 
مــی تواند منطقه ای را به آتش بکشــد و لطمات 

جبران ناپذیری را وارد آورد.
رییس نظــارت بر امور حیات وحــش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز گفت: آنچه 
که بیشتر از هر چیز دل دوستداران محیط زیست 
و طبیعت را می آزارد، زنده زنده سوختن برخی از 

جانوران در آتش سوزی ها است.
پرویز رســتمی افزود: آتش ســوزی ها در کنار 
آسیب ها و خســاراتی که بر پوشش گیاهی استان 
وارد می سازد باعث می شود جانداران کند حرکتی 
چون جوندگان، حشــرات، پستانداران کوچک و 
حتی پرندگان به ویژه جوجه های آنها، زنده زنده 
کباب شوند که این دور از انصاف و مروت است.

وی اظهار داشت: باید فرهنگ سازی الزم در میان 
جامعه و مردم در باره آسیب ها و خطرات ناشی از 
ایجاد آتش در طبیعت، ازسوی رسانه های گروهی 
اعم از دیداری و شنیداری صورت بگیرد که بطور 
قطع با این کار میزان آتش ســوزی های طبیعت 

بسیار کاهش خواهد یافت.

جامه سیاه بر تن سبز طبیعت

شهرداري زنجان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قيد شده در اسناد بشرح جدول ذيل 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به نشانی :  
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه ستاد ايران تاريخ 99/6/12 مي باشد .
مهلت زماني دريافت اســناد مناقصه از سايت : ساعت 12:00 صبح روز چهارشنبه تاريخ 99/6/12 تا ساعت 13:00 

مورخه 99/6/19
محل و مهلت زمان ارائه پيشــنهاد در سايت : از ســاعت 14:00 تاريخ 99/6/19 تا ساعت 14:00روز يكشنبه  تاريخ 

99/6/30
محل و مهلت ارائه مدارك فيزيكي پيشنهاد : از تاريخ  19 /  6  /99  تا ساعت 14:00روز يكشنبه  تاريخ  30/ 6 /99 

به نشاني زنجان –خيابان خرمشهر- بلوار آزادي- ساختمان شهرداري مركز – دبيرخانه مركزي  
زمان بازگشاي پاكت ها :  ساعت  14:30 روزدوشنبه  تاريخ 99/6/31 در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري 

زنجان به نشاني ميدان آزادي شهرداري مركز خواهد بود .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در باره اسناد مناقصه و ارايه پاكت 

الف: نشانی زنجان، ميدان آزادي، ساختمان شهرداري مركز  و تلفن : 0243422036 و جهت دريافت اطالعات فني با شماره 
02433560095 تماس حاصل فرمائيد .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :  021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

 ميزان سپرده شركت در مناقصه كه به يكي از طرق ذيل به شهرداري ارائه گردد:
الف(  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  شهرداري زنجان .

ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما  ج( انواع  اوراق مشاركت بي نام

مبلغ برآورد عنوان پروژهرديف
به ريال

ميزان سپرده شركت 
در مناقصه به ريال

ساعتبازگشايي 
پاكت ها

حداقل رتبه و 
گرايش مربوطه

1
عمليات اجرائی ساماندهی تابلوهای راهنمای 

مسير شهر زنجان
14:30 تا  5/423/267/004280/000/00015:00

اشخاص حقوقي فعال 
درزمينه موضوع مناقصه

2
تهيه، نصب و راه اندازي تجهيزات سامانه های 

ثبت تخلف سرعتشهر زنجان
15:00 تا 7/000/000/000350/000/00015:30

اشخاص حقوقي فعال 
درزمينه موضوع مناقصه

2
خريد، نصب و راه اندازي

1 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی
پروژه مجتمع تجاري و پاركينگ طبقاتی سعدي

15/30 تا 1/575/000/00016/00-
اشخاص حقوقي فعال 
درزمينه موضوع مناقصه

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

ســازمان حمل و نقل بار و مسافرشــهرداري زنجان در نظر دارد مديريت امور بهره برداري جايگاه هاي 
عرضه ســوخت CNG جهاد و سايت ، الهيه، فرهنگ ، زيباشهر ، اتوبوســراني ، گلشهر و موتوري  را با مشخصات 
مندرج دراسناد مزايده به شركتهاي داراي صالحيت و مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق 
برگزاري مزايذه عمومي  واگذار نمايد.بنابراين ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط وداراي ظرفيت بهره برداري  دراستان 
زنجان دعوت ميشــود درصورت تمايل به همكاري جهت دريافت  اســناد به سامانه تداركات الكترونيك دولت )ستاد 
ايران setadiran(  مراجعه وجهت كســب اطالعات بيشتر به نشاني اينترنتي www.zanjan.ir ويا با شماره 
تماس هاي 02433422036اداره قراردادها و شماره 3-02433779201 سازمان حمل ونقل بارمسافر شهرداري زنجان 

تماس حاصل نمايند.
1- مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايت : ساعت 14  روز چهارشنبه تاريخ 99/06/12 لغايت ساعت14 

مورخ 99/6/19
2- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سايت :  از ســاعت 14 تاريخ 99/06/19تا ساعت 13 روز دوشنبه  تاريخ 

99/06/31
3- ميزان و نوع سپرده شركت در مزايده : مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح مندرج در اسناد مزايده سايت 

به يكي از طرق :
الف(  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  شهرداري زنجان .

ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما   
ج( انواع  اوراق مشاركت بي نا م 

4-زمان بازگشــايی پاكت ها :  ساعت 15/00 روز سه شــنبه  تاريخ 99/07/01 در محل حوزه معاونت مالي و 
اقتصادي شهرداري زنجان به نشاني ميدان آزادي شهرداري مركز خواهد بود .

اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در باره اسناد مزايده و ارايه 
پاكت 

الف: نشانی زنجان، ميدان آزادي، ساختمان شهرداري مركز  و تلفن : 0243422036 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :  021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
5- شركت  درمزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده10 آيين نامه مالي شهرداري 

مي باشد.
6- هزينه انتشار آگهي به صورت مساوي بر عهده برندگان مزايده خواهد بود .

7- شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد .
 ساير شروط مزايده و اختيارات و تكاليف مزايده گر و مزايده گزار در اسناد مزايده مندرج مي باشد .

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

آگهي مزايده عمومی       آگهی مناقصه عمومی 
شماره )19-99(شماره )6 1- 99(
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دو گانه »سالمت« و »آموزش« در سایه کرونا
 بازگشایی مدارس به شرط رعایت شدید بهداشت

 نگرانی از شــدت گرفتن کرونا در فصل 
سرد ســال و همزمانی آن با بازگشایی مدارس؛ 
مبحثی است که دو اصل »آموزش« و »سالمت« 
را در ســال تحصیلی جاری دچار چالش کرده 
و با وجود بازگشــایی مدارس از هفته آینده، اما 
هنوز جزییات دقیقی از تمهیدات و دستورالعمل 
های پیش بینی شــده در جهت رفع نگرانی ها، 

اعالم نشده است.
بــه گــزارش ایســنا، از آخرین حضــور اکثر 
دانش آموزان در مدارس بیش از شــش ماه است 
که می گذرد. آخرین روز بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ 
بود که با اعالم رسمی وزارت بهداشت، ویروس 
کرونا در ایران شناســایی شــد و به محض این 
اعالم رســمی یکی از اولین مراکزی که تعطیل 
شــدند مدارس بودند. تعطیلی کــه ابتدا گمان 
می رفت کوتاه مدت باشــد و نهایتا پس از عید 
نوروز شــاهد بازگشایی مدارس باشــیم، اما با 
تشــدید حضور این مهمان ناخوانده در کشور، 

ورق برگشت.
وزارت بهداشــت نیز بارها به طور رسمی اعالم 
کرد آن دســته اماکن و مشــاغلی که جزو اولین 
جاهایــی بودند که به واســطه همه گیری کرونا 
تعطیل شــدند، باید جزو آخرین مواردی باشند 
که بازگشــایی ها شامل حالشــان می شود و این 
یعنی نگرانی ها بابت شیوع کووید۱۹ در مدارس 

و دانشگاه بیش از دیگر نقاط است.
در ایــن میان با نزدیکی بــه روزهای امتحانات 
مــدارس و پایان تــرم دانشــگاه هــا، یکی از 
دغدغه هــای اصلی متولیان ســالمت، آموزش، 
والدین و دانش آموزان نحوه گرفتن امتحان بود. 
سرانجام با تمهیدات انجام شده مقرر شد تا تنها 
دانش آموزان در دو پایه نهم و دوازدهم به شکل 
حضوری آنهم به شــرط ثبت نام و خوداظهاری 
در ســامانه salamat.gov.ir امتحان دهند و 
مابقی دانش آموزان به شکل مجازی مورد ارزیابی 
قــرار گرفتند. این اتفاق جــدا از آنکه تغییرات 
اساسی در نظام آموزشی کشور به واسطه شیوع 
کرونا را بیش از گذشــته نمایان می کرد، باعث 
شــد تا عالوه بر وزارت آمــوزش و پرورش، 
وزارت بهداشــت نیز در این دوگانه سالمت و 
آموزش دغدغه جدی داشته باشد؛ چراکه کمتر 
از ۳ ماه بعد مجددا مدارس کشــور باید فعالیت 
خود را آغاز می کردند و تابستان فرصت خوبی 
برای محک شرایط، توسعه زیرساخت ها و حتی 

کنترل بیماری کرونا بود.
سنجش سالمت نوآموزان در سایه کرونا

این روزها بازگشــایی مدارس در سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از دغدغه هــای اصلی نظام 
سالمت و آموزش است. پیش از آن اما چالش های 
دیگری مانند سنجش سالمت نوآموزان، تزریق 
واکسن در پایه های اول دبستان و دهم متوسطه 
و... پیش روی متولیان ســالمت قــرار گرفت. 
معاینات عمومی پزشکی نوآموزان بدو ورود به 
مدرسه موضوعی بود که در ابتدا بنابر اعالم دکتر 
گالیل اردالن_رییس اداره ســالمت نوجوانان، 
جوانان و مدارس وزارت بهداشت بنابر آنچه که 

پیشــگیری از ازدحام والدین در مراکز بهداشتی 
درمانی خوانده می شــد لغوشــد و مقرر شد تا 
این ارزیابی ها در طول ســال انجام شــود. این 
تصمیم در حالی گرفته شــد که اعالم شد بنابر 
شرایط هر منطقه، تصمیم گیری های ستاد کرونای 

شهرستان ها می توانست قابل تغییر باشد.
از سوی دیگر مسعود ثقفی_سخنگوی  آموزش  
وپرورش شــهر تهران با اشــاره به بازگشــایی 
مدارس از ۱۵شــهریورماه فرصت را برای انجام 
معاینات پزشــکی کوتاه دانســت و اعالم کرد 
برای کنترل زنجیره انتقــال کرونا، معاینه موارد 
پر تماس مانند غربالگری سالمت دهان، دندان و 
گوش حذف می شــود و تنها آزمون های اساسی 
انجام می شــود. به دنبال ایــن موضوع و بر پایه 
آخرین آمار اعالم شــده از سوی رییس سازمان 
آموزش وپرورش اســتثنایی، ۷۸۵ هــزار نفر از 
نوآمــوزان بدو ورود به دبســتان معــادل با ۷۴ 
درصد آنها برای ســنجش ســالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی در کشور نوبت گیری کرده اند 
که ۴۴۲هزار از نوآموزان مورد ارزیابی و سنجش 

سالمت قرار گرفتند.
هنوز هیچ تصمیمی قطعی نیست؛ اما...

موضــوع غیر قابل تغییر در تمام تصمیم گیری ها 

اما شــروع رونــد آموزش در کشــور از تاریخ 
۱۵ شــهریور اســت. نکته ای که بر پایه آخرین 
اظهارات دکتر سیماســادات الری - سخنگوی 
وزارت بهداشت هنوز تصمیمی برای آن گرفته 
نشــده و وی معتقد اســت که »بــه گونه ای به 
مردم القاء می شــود که انگار تصمیم گیری شده 
و قرار اســت مدارس کامال بازگشایی شود؛ در 
حالی که فعال ترکیب حضوری و مجازی مطرح 
اســت و تاکنون هیچ تصمیمی برای بازگشایی 
کامل مدارس اتخاذ نشــده است.« این در حالی 
اســت که وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده 
با تقسیم بندی  مناطق  کشــور به سه رنگ قرمز، 
زرد و ســفید، مدارس می توانند فعالیت  خود را 
آغاز کنند و با اتخاذ ســه سیاســت کلی در این 

زمینه آمادگی خود را برای شــرایط متغیر اعالم 
کرده است.

این نکتــه در حالی مطرح می شــود که پیش تر 
مهنــدس  محســن  فرهادی_معــاون  فنی  مرکز 
ســالمت  محیط  و کار وزارت بهداشــت اعالم 
کــرده بــود:« از آنجایی که بایــد فاصله گذاری 
انجام شــود، این احتمال وجود دارد که تشکیل 
کالس ها به صورت شیفتی باشد تا تعداد کمتری 
از افراد را در یک کالس قرار گیرند؛ در هر حال 
نظــارت بر اجرای موارد بهداشــتی هم برعهده 
وزارت بهداشت و هم بر عهده وزارت آموزش 

و پرورش است.«
با تمام این اوصاف درحالی که مسوولین وزارت 
بهداشت هنوز هیچ تصمیمی را برای بازگشایی 

مدارس قطعی نمی دانند و تصمیم نهایی را منوط 
به اعالم موارد ذکر شده و نهایی در نشست ستاد 
ملــی مقابله با کرونا در روزهــای آتی می دانند، 
وزیــر آمــوزش و پرورش در نشســت خبری 
خود از بازگشــایی  مدارس  از ۱۵ شهریور خبر 
داد و ایــن موضوع را اینگونه تبیین کرد:« در۳۵ 
درصــد مدارس مــا که تعدادشــان کمتر از ۵۰ 
دانش آموز است و می توانند با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی فاصله را رعایت کنند، کالس ها 
طبق روال عادی برقرار اســت اما، در مورد بقیه 
مدارس، بحث آموزش حضوری منتفی نیست و 
اصل بر حضوری بودن آموزش ها است. درباره 
۶۵ درصد مــدارس باقی مانــده باید گفت در 
جایی که تعداد دانش آموزان به گونه ای باشــد 
که رعایت فاصله ممکن نباشــد، ناگزیر هستیم 
کالس ها را حضوری برگزار کنیم، اما در قالب 
گروه بندی های متفاوت که برخی روزهای فرد 
و برخی روزهــای زوج به مدرســه بیایند. در 
همه مدارس کشــور اصل بر برگزاری حضوری 
است؛ مگر اینکه رعایت پروتکل ها تحت هیچ 
شــرایطی امکان پذیر نباشــد. بر این پایه شنبه 
پانزدهم شهریور ماه سال تحصیلی آغاز می شود 
و همه مــدارس به جز مدارس نقاط قرمز کرونا 

بازگشایی می شوند.«
بازگشــایی مدارس به شــرط رعایت شدید 

بهداشت
در همین راستا دکتر مسعود مردانی_عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به اینکه ممکن است بازگشایی مدارس 
سبب تقویت زنجیره انتقال ویروس کرونا شود، 
گفت: بر پایه اعالم ســازمان جهانی بهداشــت 
بازگشایی مدارس دستورالعمل ویژه ای دارد که 
باید با رعایت شــدید نکات بهداشتی بازگشایی 

شود.
وی افزود: قرار اســت در این راستا برنامه ای از 
رسانه ملی پخش شود با نام کووید و مدرسه که 
جزئیات نظرات سازمان جهانی بهداشت در باره 
بازگشــایی مدارس در آن ذکر می شــود. به نظر 
می رسد بازگشــایی مدارس موضوعی است که 
الزاما باید انجام شود ولی باید شرایط خاص آن 

را در نظر گرفت.
بیماری های عفونــی همچنین  این متخصــص 
به خانــواده ها و مســووالن مــدارس توصیه 
کرد: درصورتی که والدین می بینند فرزندشــان 
عالمت دار اســت، از فرســتادن او به مدرســه 
بایــد خودداری کنند، پیش از ورود به مدرســه 
دانش آموزان باید چک شــوند، در صورت بروز 
عالئــم بیماری در حیــن تحصیــل حتما باید 
جداســازی دانش آموز عالمــت دار در اولویت 

باشد.
وی با اشــاره به اینکه در شرایط فعلی توجه به 
رنگ هــا در منطقه بندی نقــاط کرونا فعال نباید 
مدنظر باشد، اظهار کرد: فعال به این رنگ بندی ها 
کاری نداریــم، ما باید همــان کاری که در نقاط 
قرمز انجــام می دهیم را در دیگر نقاط هم انجام 
دهیم. هم اکنون اکثر نقاط کشور یا قرمز است و 

یا در مرحله هشدار قرار دارد.
در انتظارِ ابالغ پروتکلها

در هــر حال در شــرایطی که بنابــر اتفاق نظر 
متخصصان، پاییز ســختی پیش رو خواهد بود و 
فرا رســیدن موج ســوم کرونا نیز دور از انتظار 
نیســت، اما پرسش مهم آن اســت در وضعیتی 
که مناطق قرمز، زرد و ســفید، روزانه توســط 
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم می شوند و یک 
منطقه به طور دائم در یــک رنگ باقی نخواهد 
ماند، چه سیاستی باید برای حضور دانش آموزان 
در مدارس اتخاذ شــود تا ســالمت آنها را نیز 
تضمیــن کنــد؟ آنهم در حالی کــه متخصصان 
معتقدند کودکان و نوجوانان نســبت به گذشته 
بیشــتر به کرونا آلوده می شوند و حتی می توانند 
بدون آنکه خود عالئمی داشــته باشــند، حلقه 

انتقال بیماری به دیگرین شوند.
همچنین اکنون و در آســتانه بازگشایی مدارس، 
انتظار آن اســت که هر چه ســریع تــر درباره 
پروتکلهــای مربوطه تصمیم گیری شــده و به 
مدارس ابالغ شــود و به این ترتیب در صورت 
لزوم انجام اقدامات اجرایی در مدارس، فرصتی 
باشد تا مدارس موارد را اعمال کرده و در موعد 

مقرر آماده پذیرایی از دانش آموزان باشند.

در هر حال در شرایطی که بنابر اتفاق نظر متخصصان، پاییز سختی 
پیش رو خواهد بود و فرا رسیدن موج سوم کرونا نیز دور از انتظار نیست، 
اما پرسش مهم آن است در وضعیتی که مناطق قرمز، زرد و سفید، روزانه 
توسط سخنگوی وزارت بهداشت اعالم می شوند و یک منطقه به طور دائم 
در یک رنگ باقی نخواهد ماند، چه سیاستی باید برای حضور دانش آموزان 

در مدارس اتخاذ شود تا سالمت آنها را نیز تضمین کند؟

 وزیر بهداشــت با اشــاره به رونمایی از 
گام نخســت برنامه خدمات پزشــکی از راه دور، 
گفت: باید زیرســاخت های آموزش از راه دور را 
تقویت کنیم. شاید در پاییز مجبور شویم به علت 
همپوشانی کرونا و آنفلوآنزا بسیاری از زیرساخت ها 
را به گونه ای تقویت کنیم که آموزش حضوری را 

به حداقل برسانیم.
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در آیین رونمایی 
از گام نخســت برنامه خدمات پزشکی از راه دور 
یادمان شهدای مدافع سالمت )پویش ره سالمت( 
در دانشگاه های منتخب، ضمن تسلیت ماه محرم 
و درود به روح شهدای کشور، گفت: شاید امروز 
یکی از زیباترین روزهای زندگی من است. البته از 
دو جهت؛ یکی از این جهت که امروز شاهد کاهش 
مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ و رسیدن آن به مرز 
دو رقمی شــدن بودیم که خبر بسیار خوشایندی 
بود برای من و تیمم که بعد از مهار خیز اول دچار 
خیز دوم شــدیم و در خیز دوم هم نفس گیرتر از 
خیز اول دچار گرفتاری و تنش شبانه روزی شدیم. 
امیدوارم همچنان به ســمت جدول نزولی رویم. 
گرچه تشــویش خاطر از بی مباالتی ها و سفرها 
ذهن من و همکارانم را مشوش نگه می دارد. دوم 
هم اینکه امروز شــاهد یک انقالب در نظام ارائه 

خدمات سالمت کشور هستم.
وی افزود: از همه همکارانم که در برپایی این اقدام 
کمک کردند، تشکر می کنم. بعد از انقالب اسالمی 
دستاوردهای بسیار گران سنگی را در عرصه نظام 
سالمت داشتیم. کاهش مرگ و میر زنان و کودکان 
یکــی از این تحــوالت بود. رصد منحنی رشــد 
کودکان، واکسیناســیون، تغذیه با شیر مادر و مایع 

درمانی خوراکی به عنــوان چهار هدف اصلی در 
برنامه های ملی توانست میزان مرگ و میر کودکان 
را به یک دهم خودش در منطقه برساند. همچنین 
بحث سواد زنان نیز بسیار مهم است. بحث مراقبت 
خانواده ها و مکمل های غذایی و... توانست عرصه 
نظام سالمت را در دنیا دگرگون کند و ما هم با تکیه 
بر ساختار بسیار منسجم خودمان به نام نظام شبکه 
توانســتیم این دستاوردهای عظیم را در جمهوری 

اسالمی ایران خلق کنیم.
نمکی ادامه داد: من این توفیق را دارم که از حدود 
سه دهه پیش به عنوان مسوول بهداشت این کشور 
خدمت کنم. وقتی امــروز حرف از هیرمند، زابل، 
مشــهد و .... می زنند، روزهای سخت این مناطق 
را دیــدم و برای مبارزه با بیماری های واگیردار در 
این مناطق روز و شــب هایی را ســپری کردم که 
امروز وقتی می شنوم که به همت همکارانم اتصال 
طبیب عمومی بــه متخصص را در دورترین نقاط 
مملکت داریم به خودم می بالم و امروز را یک روز 
سرنوشت ساز در تاریخ نظام سالمت کشور می دانم.
وزیر بهداشت گفت: معتقدم امروز یک انقالب در 
نظام ارائه خدمت کشور آغاز شد و گرچه ممکن 
اســت در ذهن کم بیاید، اما پایه گذار یک حرکت 
بزرگ ملی اســت که یقینا این حرکت بزرگ ملی 
نظام ارائه خدمت را دگرگون می کند. ما رشد کیفی 
نظام ارائه خدمت بزرگترین مایحتاج و وســیله ای 
است که نیاز داشــتیم. در زمینه رشد کمی اعم از 
توسعه زیرساخت ها، تعداد تخت، تعداد پزشک، 
تعداد دانشکده های پزشکی و... در سال های گذشته 
رشــد فزاینده ای داشــتیم و امروز به تغییر نگاه و 
رویکرد و استفاده از ابزاری برای ارتقاء کیفی نیاز 

داشتیم.
نمکــی گفت: زمانیکه توفیق داشــتم وارد عرصه 
سالمت شــوم، اولین تصمیم یک دگرگونی کیفی 
در نظام ارائه خدمت بود. اولین گامی که برداشتم 
اســتقرار پرونــده الکترونیک ســالمت برای ۸۰ 
میلیــون نفر از مردم بود و معتقدم بدون ایجاد یک 
ریل مناســب در الکترونیک کردن نظام سالمت، 
برای ارتقاء کیفی این نظــام راهی نداریم. پرونده 
الکترونیک ســالمت به ما کمک کرد که در قالب 
طرح ملی کنترل فشــار خــون ۳۰ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر را در سراســر کشور با همت و غیرت و 
رشادتی که همکارانم به خرج دادند، غربالگری و 
کنترل کنیم و دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمار مبتال 
به فشار خون را شناســایی کرده و تحت مراقبت 
قرار دهیم. در بســیج ملی مبارزه با کرونا نیز آنچه 
که به کارمان آمد، پرونده الکترونیک سالمت بود. 
همزمان هم به استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک و اعمال گایدالین ها و دستورالعمل های 
بالینی اقدام کردیم. آنچه که به کار می بردیم و بستر 
اجرا پرونده الکترونیک ســالمت و طب دیجیتال 

بود.
وی ادامــه داد: در این میان اقدام بزرگی در ســتاد 
وزارتخانــه و با همکاری بزرگانی ســتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام و بنیاد برکت رخ داد که امروز 
شاهد رونمایی از آن هستیم. این اتفاق همان دورا 
پزشکی است و تغییراتی را در ارائه خدمات ایجاد 
می کنــد؛ اول اعتالی کیفی مجموعه اســت، دوم 
کاهــش نیاز به نیروهای تخصصی در اقصی نقاط 
کشور است. یکی از گرفتاری های ما این است که 
یک منطقه متخصص می فرستیم که عمده وقتش 

کاری ندارد. حال اگر او را نفرســتیم از معیارهای 
عدالت در ســالمت به دور است. بنابراین این کار 
بزرگ علمی به ما کمک می کند که در این مناطق 
از ابزاری به نام تله مدیسین یا دورا پزشکی استفاده 
کنیم. این رویکرد جدید بــه ما امکان می دهد که 
بهره وری را در نیروی انســانی متخصص کشور 
باال برده و عدالت در ســالمت را هم در دورترین 
نقاط کشور داشته باشــیم. این کار در دورترین و 
محروم ترین نقاط کشور آغاز شد. نتیجه دیگر این 
اقدام گفتمان دو سویه بین ما و مردم است. به مردم 
این امکان را می دهیم که حرف ها و گرفتاری هایشان 
را با ما مطرح کنند و این ساختار کمک می کند که 
مردم برای بیماری های غیرواگیر و مزمن مرتب به 
طبیب مراجعه نکننــد که عالوه بر اینکه به عنوان 
کاری مداوم مناسب است، برای پیشگیری از ابتال 
به کرونا در شــرایط کنونی به کار می آید و مردم 
مجبور نیستند برای کنترل دیابت، فشار خون و.... 
به پزشک مراجعه کنند و بسیار کار ارزشمندی در 

مدیریت کرونا محسوب می شود.
نمکی اظهار کرد: در مدیریت کووید-۱۹ یک اتفاق 
ویژه افتاد. یکی از این اقدامات این بود که توانستیم 
بیمارســتان های معینی را انتخاب کنیم تا از طریق 
تله مدیسین تجربیات شان را به بیمارستان های کم 
تجربه تر منتقل کنند. آنچه که در مدیریت کرونا به آن 
رسیدیم که این بیماری برای بیمار مراقبت مناسب 
می خواهد، نه دارو. مرقبت بهترین شــیوه استمرار 
حیات مبتالیان به کرونا است. همین مکانیزم به ما 
کمک کرد که بیماری را در خوزستان، کردستان و... 
کنترل کنیم. اگر منحنی ها را نگاه کنید در روزهای 
اول که در قم و گیالن گرفتار شدیم، منحنی مرگ 

و بســتری پا به پای هم می رفتنــد، اما اگر در این 
دوره منحنی ها را نگاه کنید، فاصله بین بســتری و 
مرگ بسیار زیاد بوده است که نشان می دهد ما یاد 
گرفتیم چگونه مراقبت خوبی داشته باشیم. انتقال 

این تجربیات از طریق تله مدیسین محقق شد.
وی گفت: در این راســتا و با این اقدام هزینه های 
نظام سالمت را کاهش داده و راندمان را باال می بریم 
و در عین حال می توانیم اقتصاد سالمت را در این 
روزهای ســخت اقتصادی مدیریت کنیم. بحث 
آموزش از راه دور بسیار مهم است و از تکنیک هایی 
اســت که به شدت داریم روی آن کار می کنیم. در 
عین حال ما باید زیرساخت های آموزش از راه دور 
را برای همه سطوح اعم از دبستان، دبیرستان و .... 
تقویت کنیــم. ضرورتی ندارد که حتما برای فالن 
جراحــی رزیدنت را به اتاق عمل ببرم، بلکه عالی 
ترین اســتاد می تواند از بیمارستانی در تهران یک 
نفــر را در زاهدان آموزش دهــد. باید از این ابزار 

استفاده کنیم.
نمکی گفت: هم اکنون ابزار موبایل در دست همه 
وجود دارد. آمــوزش از راه دور برای بیماری های 
غیرواگیــر و آموزش درباره آن ها موثر اســت. در 
سال در کشــور ۳۸۰ هزار مرگ ایجاد می شود که  
۹۷ هزار مورد از آن ها به علت فشار خون باالست 
و ۳۱۳ هزار مــرگ از این میزان برای بیماری های 
غیرواگیر است. با آموزش از راه دور روی صفحه 
موبایل افــراد می توان از بیماری هــای غیرواگیر 

پیشگیری کرد.
وی افزود: برای اصالح ســبک زندگی مردم باید 
از این ابزار اســتفاده کنیم. زیرا تغذیه مردم درست 
نیســت. عدم تحرک باعث نابودی افراد می شود. 

باید از شــیوه آمــوزش از راه دور برای آموزش 
دانش آموزان و دانشــجویان اســتفاده کنیم. باید 
زیرساخت های آموزش از راه دور را تقویت کنیم. 
شاید در پاییز مجبور شــویم به علت همپوشانی 
کرونا و آنفلوآنزا بســیاری از زیرســاخت ها را به 
گونه ای تقویت کنیم کــه آموزش حضوری را به 

حداقل برسانیم.
نمکی اظهار کرد: تالش کردیم کارهای تازه ای را 
شروع کنیم، اما به سیاه چاله کرونا افتادیم. در عین 
حال نباید کرونا ما را زمیــن گیر کند. ما حرکتی 
را به نام ره ســالمت آغاز کردیم. ما ملتی هستیم 
که هم شــهید می دهیم و هم تاریخ می سازیم. هم 
برای مدیریت کرونا شهید می دهیم و هم از ایجاد 
توسعه غافل نمی شــویم. مردم و خیرین و بنیادها 
در کنار ما حضور دارند. امســال برای اولین سال، 
۱۰ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارســتانی و ۱۴۰۰ پروژه 
را تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ افتتاح می کنیم. این پروژه 
زیربنایــی و مهم نیز یکی از پروژه های ماندگار در 

کشور خواهد بود.

وزیر بهداشت:

شاید مجبور شویم در پاییز آموزش حضوری را به حداقل برسانیم
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نابسامانی 
در بازار پكيج و آبگرمكن

 رییــس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی از نابســامانی در بازار پکیج خبر داد 
و گفــت: اخیرا نامه ای به ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــرای 
جلوگیری از صادرات پکیج ارســال کردیم، 
چرا که هم اکنون تولید کفاف مصرف کننده را 
نمی دهد و صادرات حتی برای ارزآوری هم 

نباید انجام شود.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا،  با اشاره 
به حضور دو شــرکت در بخش تولید پکیج، 
اظهــار کرد: ابتدا باید تولید پکیج به اندازه ای 
برسد که نیاز داخلی تأمین شود و سپس مازاد 

تولید صادر شود.
به گفتــه رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی هم اکنون شــرکت های تولید پکیج 
محصوالت خود را بــه قیمت گزاف عرضه 

می کنند و هیچ نظارتی هم انجام نمی شود.
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تولید 
و نیاز ســاالنه پکیج نیز گفت: آمار دقیقی در 
این زمینه در دسترس نیست و شرکت ها آمار 
تولید ارائه نمی دهند. البته با توجه به کاهش 
ساخت و ســاز می توان گفت مصرف پکیج 
کمی کاهش داشــته، اما ایــن محصول یک 
کاالی مصرفی اســت و برخــی خانه ها مثل 
ســاختمان های پردیس، پرند و پاکدشت به 
روز آماده و تحویل داده می شوند. همچنین در 
سال های اخیر برخی از صاحبان خانه ها برای 
بهینه سازی شوفاژ  مرکزی را حذف می کنند 

و برای هر طبقه پکیج می گذارند.
قیمت پکیج ۲ میلیونی به بیش از ۱۰ میلیون 

تومان رسیده
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با 
بیــان اینکه هم اکنون قیمــت پکیج به ۱۲ تا 
۱۳ میلیون تومان رسیده، تصریح کرد: قیمت 
پکیج تا اواسط سال ۱۳۹۷ حدود دو میلیون 
و ۳۰۰ تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، 
امــا مانند دیگر اجناس قیمت آن شــروع به 
افزایش کرد و تا هفت میلیون تومان هم رسید 
و در نهایت هم اکنون قیمت آن بین ۱۰ تا ۱۳ 

میلیون تومان است.
همچنین به گفته وی قیمت آبگرمکن گازی 
هم افزایش چشمگیری داشته که تولیدکنندگان 

علت آن را گرانی مواد اولیه عنوان کرده اند.
دولت به جای ارز، مواد اولیه بدهد

پازوکی با اشــاره به افزایــش قیمت همه 
کاالها در ســال های، اخیر تصریح کرد: ما 
گران فروشی نداریم بلکه گرانی کاال داریم 
که علت آن هم گران شــدن ارزی اســت 
که برای تامیــن مواد اولیه بــه کارخانه ها 
می دهنــد. اما با توجه بــه اینکه میزان مواد 
اولیه وارداتی کارخانه های مختلف متفاوت 
اســت دولت باید بــه جــای دادن ارز به 
کارخانه ها، مواد اولیــه آنها را تامین کند و 
مســتقیم به تولیدکنندگان بدهد و از آن ها 

بخواهد بازار را تامین کنند.
به گزارش ایســنا، روز گذشته عباس تابش،  
رییس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از وجود مشــکالتی در تامین 
پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار خبر داده و 
گفته بود که برخی واحدها عرضه را بخوبی 
انجام ندادند و برخی واحدها نیز عرضه خود 
را بــرای افراد خاصی انجام داده بودند که در 
این زمینه مســتندات الزم دریافت شده و در 

حال بررسی است.

چگونه پااليشی يكم 
بخريم؟

 پذیره نویســی پاالیشی یکم از پنجم 
شــهریورماه آغاز شــده و تا ۱۹ شهریورماه 
ادامــه دارد. بر این پایه هر فرد دارای کد ملی 
می تواند نســبت به پذیره نویسی اقدام کند 
و متقاضیانی که صاحب کد بورســی هستند 
باید از طریق کد بورسی خود اقدام به پذیره 

نویسی کنند.
به گزارش ایســنا، متقاضیانی کــه دارای کد 
بورسی هستند برای خرید پاالیشی یکم باید 
در صفحه کارگــزاری خود نماد »پاالیش« را 
جست و جو کنند. در قسمت تعداد حداقل 
یــک و حداکثــر ۵۰۰ را وارد و پس از وارد 

کردن قیمت روی گزینه خرید کلیک کنند.
هچنین توجه به این نکته ضروری اســت که 
ساعت ثبت ســفارش ۱۲:۳۰ الی ۱۴ بوده و 
قیمت هر سهم نیز ۱۰ هزار تومان است. پس 
از ثبت سفارش و در صورتی که در قسمت 
سفارشــات فعال ثبت شده باشد، سفارش با 
موفقیت ثبت شــده است. بر این پایه پول در 
حساب شخص بلوکه می شود تا زمان امکان 

معامله این صندوق فرا برسد.
بر پایه این گزارش، پاالیشی یکم باقی مانده 
سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، 
 ETF اصفهان و بندرعباس است که در قالب

عرضه شده است.
همه افراد با کد ملی می توانند نسبت به خرید 
این صندوق تا سقف پنج میلیون تومان اقدام 
کنند. البتــه افرادی که پیش از این دو میلیون 
تومان دارایکم خریــداری کرده اند، اکنون تا 
سقف ســه میلیون تومان می توانند پاالیشی 

یکم خریداری کنند.

خبــر

 پــس از پایــان تعطیالت اخیر، 
سفته بازان و نوسان گیران سعی در ایجاد 
التهاب در بازار ارز دارند، این تالش در 
حالی رخ می دهد که در هفته گذشــته 
بازار ارز شاهد تعادل قیمت ها و آرامش 

بوده است.
بــازار ارز در هفته جاری در حالی کار 
خود را آغاز کرد که شاهد افزایش قابل 
توجه قیمت ها بــود، بر این پایه در دو 
روزی که از فعالیــت این بازار در این 
هفته می گذرد، شــاهد رشــد حدود 

۱۰۰۰ تومانی دالر و یورو بوده ایم.
این افزایش قیمــت در حالی رخ داده 
است که در هفته گذشته بازار ارز شاهد 
تعادل قیمت ها و آرامش بود و تنها در 
روز منتهی به تعطیالت به دلیل افزایش 
طبیعی تقاضا،  با رشــد مقطعی قیمت 
ارز همراه شد. اما به نظر می رسد برخی 
از دالالن و ســفته بازان این بازار، پس 
از پایان تعطیالت قصــد دارند تا مانع 
از بازگشــت بهای ارز به قیمت متعادل 

خود بشوند.
بازار ارز پس از پایان تیرماه و بازگشت 
بخشــی از ارزهای حاصل از صادرات 
به بازار داخلی، شاهد کاهش التهاب و 
توقف نــرخ دالر در محدوده کانال ۲۲ 
هزار تومان و یــورو در محدوده کانال 
۲۵ هزار تومــان بود. این روند آرام در 
بازار پس از گذر از مرداد، در شهریور 
نیز با افزایش قابل توجه عرضه ارز در 
ســامانه نیما، همچنان اســتمرار یافت.  
قیمت های  از  صادرکنندگان  اســتقبال 
ارائه ارز در بازار مشــخصه تعادل در 
این بازار بــود که منجر به  بهبود روند 
صادرات کاالهای غیر نفتی در کشــور 
نیز شد. روندی که پس از بروز بحران 

کرونا دچار وقفه شده بود.
تداوم تعادل در بازار و برقراری آرامش 
می تواند به مرور دست بازارساز را برای 
تامین و تخصیص ارز کاالهای وارداتی 

به کشــور و کنتــرل بــازار ارز بازتر 
سازد. مســئله ای که خبری ناخوشایند 
برای ســفته بازان و نوســان گیران بازار 
ارز اســت. بنابراین به اعتقاد برخی از 
کارشناســان، این گروه از فعاالن بازار 
ارز با هدف برهــم زدن این تعادل، از 
افزایش مقطعی تقاضا به دلیل تعطیالت 
عزاداری ساالر شــهیدان، سوء استفاده 
کرده و با ترتیب دادن معامالت صوری 
و شبانه سعی در دستکاری قیمت ها و 

در نهایــت فروش ارزهــای در اختیار 
خود با قیمتی غیرمنطقی دارند.

نشــانه این تــالش را در بــازار روز 
گذشــته دالر می توان مشاهده کرده و 
در حالی که روز گذشــته فروش دالر 
در صرافی های بانکی با بهای ۲۳ هزار 
و ۵۰ تومان انجام می شــد، سفته بازان 
قیمت دالر را در بازار آزاد در ساعات 
پایانی روز، یعنی در محدوده ســاعت 
۲۲ تا ۲۳ شــب در افزایش قیمتی ۵۰۰ 

تومانی به کانال ۲۴ هزار تومان رساندند 
و امروز معامالت دالر را از کف قیمت 
۲۴ هزار تومان آغــاز کرده و تا حدود 
۲۴ هــزار و ۴۰۰ تومان نیــز افزایش 

داده اند.
این افزایــش قیمت یکباره و شــدید 
قیمــت دالر در حالی اســت که هفته 
پیــش در همین روز قیمــت دالر در 
صرافی هــای بانکی ۲۲ هــزار و ۴۸۰ 
تومان و در بــازار آزاد در محدوده ۲۳ 

هزار تومان معامله شد.
افزایش قیمت دالر در دو روز گذشــته 
)پــس از پایان تعطیــالت( هیچ مبنای 
منطقی و اقتصادی و حتی روانی ندارد.  
بــازار ارز در رونــدی متعادل به ســر 
می برد و شاهد هیچ گونه افزایش تقاضا 
یا کاهش عرضه نیســت. از سوی بازار 
ســرمایه نیز از هفته گذشته به روندی 
متعادل رســیده است و توان اثرگذاری 

بر نرخ ارز را از دست داده است.

همچنین تهدید آمریکا بر اســتفاده از 
مکانیســم ماشــه هم با مخالفت جدی 
طرف هــای اروپایی حاضر در برجام و 
همچنین روســیه و چین مواجه شــده 
اســت. مخالفتــی که همراهــی دیگر 
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان 
ملل را هم با خود به همراه دارد. بنابراین 
از هــم اکنون نمی تــوان هیچ احتمالی 
برای موفقیت این تهدید آمریکا تصور 
کرد. این موضوع را هم نباید فراموش 
کرد که تاثیر روانی تهدید لفظی آمریکا 
بر اســتفاده از مکانیســم ماشه نیز در 
تاثیر مختصر خود بر  هفته های گذشته 
بازار ارز را گذاشت و به عبارتی اثر آن 

»پیش خور« شده است.
بــه همین دالیل، نــگاه تحلیل گران در 
یافتن دلیل افزایش یکباره قیمت ارز در 
دو روز اخیر به دالالن بازار ارز محدود 
می شــود. در این روزها ســفته بازان و 
نوسان گیرانی که در هفته های گذشته به 
دلیل سیاســت های کنترلی بازارساز، از 
ناحیه عدم فروش ارزهایی که با قیمت 
گزاف خریداری کرده بوده اند، متحمل 
ضرر شــده اند، به دنبال آن هستند تا با 
تداوم دادن صوری و غیر واقعی شرایط 
افزایش تقاضا، بســتری را برای فروش 

ارزهای در اختیار خود فراهم سازند.
اما شرایط واقعی اقتصادی کشور نشان 
می دهد در صورت هوشیاری خریداران 
ارز، آنها امــکان زیادی برای توفیق در 

این برنامه خود نخواهند داشت.
عــدم اســتقبال بــازار از خریــد ارز 
بانک  اقدامــات  کنار  در  گرانقیمــت، 
امــور خارجه برای  مرکزی و وزارت 
آزادســازی منابع بلوکه شده ایران در 
برخی کشورها که در این روزها شدت 
نیز یافته است، عواملی هستند که امید 
به بازگشت بازار به نقطه تعادلی و قرار 
گرفتن بهای ارز در کف قیمتی خود را 

تقویت می سازند.

تالش سفته بازان برای افزایش صوری قیمت ارز

 یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: تصمیماتی که جدیدا برای بهبود 
روند بازار اتخاذ شــده نشان می دهد که 
سیاست کلی دولت در کشور حمایت از 
بورس است و به دنبال خروج نقدینگی 
از این بازار و ســلب اعتماد سهامداران 
برای ادامه ســرمایه گذاری در این بازار 
نیســت و در وضعیت فعلــی خطری 

معامالت بازار را تهدید نمی کند.
»محســن عبداللهــی« در گفت و گو با 
خبرنــگار ایرنا به روند ایــن روزهای 
بورس اشــاره کرد و اظهار داشت: رشد 
تقریبا ۴۰۰ درصدی شاخص بورس که 
بازار توانست از بهمن سال ۹۸ تا اوایل 

مرداد ماه به دســت آورد باعث شــد تا 
بازار نیاز به اصالح و دســت به دست 

شدن سهام پیدا کند.
وی اصالح شاخص بورس از دو میلیون 
واحــد تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
را ناشی از فرآیند طبیعی رشد دانست و 
گفت: طبق فرآیندهای مالی هیچ رشدی 
به صورت مســتمر ادامه دار نیســت و 
نیازمند برگشت به روند گذشته معامالت 
و اصالح  اســت تا سهام بتواند با بهای 
برای ســرمایه گذاران  تمام شده جدید 
ایجــاد جذابیت کند و دوباره به مســیر 

رشد بازگردد.
عبدالهی خاطرنشــان کــرد: با توجه به 

حمایت های ســاختاری و ســهامداری 
اخیــر از بــازار قطعا رونــد صعودی 
شــاخص بورس ادامه دار خواهد شد و 
ورود نقدینگــی به این بازار نســبت به 

هفته های گذشته بهتر می شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: سیگنال 
جمع تصمیمات اتخاذ شده به بازار نشان 
می دهد که ساختار دولت برای حفظ و 
صیانت سرمایه مردم حمایتی و مستمر 
اســت و دولت همیچگونــه تمایلی به 
ایجاد اصالح بازار یا خروج سرمایه های 

مردم از این بازار ندارد.
وی بــا بیان اینکه اراده دولت در بورس 
مبتنی بر منفی شــدن روند بازار نیست، 

افــزود: دولت متشــکل از وزارتخانه و 
دســتگاه های مختلف است که یکسان 
کردن و هماهنگی برای فعالیت آنها کار 
آســانی نیست؛ بنابراین طبیعی است که 
گاهی ایجاد برخی از  ناهماهنگی ها در 
تصمیم گیری ها باعث تاثیر منفی در این 
بازار شــود و این موضوع نباید در میان 
مردم باعــث نااطمینانی آنها به دولت و 

بازار شود.
عبدالهی گفــت: تصمیماتی که جدیدا 
برای بهبود روند بازار اتخاذ شده است 
نشــان می دهد که سیاست کلی دولت 
حمایت از بازار است و به دنبال خروج 
نقدینگــی از این بازار و ســلب اعتماد 

سهامداران برای ادامه سرمایه گذاری در 
این بازار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
روند کلی بازار با توجه به حمایت های 
صورت گرفته صعودی و مثبت خواهد 
بود و ممکن است دوباره در کوتاه مدت 
شاهد شاخص دو میلیون واحد در بازار 

باشیم.
وی افزود: در وضعیــت فعلی خطری 
معامالت بــازار را تهدیــد نمی کند اما 
ســرمایه گذاران باید این موضوع را در 
نظر داشــته باشــند که شاخص بورس 
نمی توانــد به صورت مــداوم و دائمی 
مثبت باشــد بلکه اصالحی کوتاه مدت 

را تجربه خواهد کرد که این موضوع به 
عنوان ذات بازار  تلقی می شود.

عبدالهی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
برآیند کلی معامالت بــورس از این به 
بعد به این شکل باشد که بازار پنج روز 
مثبت و دو روز منفی خواهد بود، گفت: 
صنــدوق های ETF می توانند بر روند 
بازار تاثیر مثبت داشته باشند، این تصمیم 
عاملی بر جلب اعتماد سرمایه گذاران در 
بازار سرمایه بود و با آغاز پذیره نویسی 
از عرصــه صندوق های  دومین مرحله 
ETF باز هم ســهامداران به این بازار 
اعتماد کردند و متوجه حمایت دولت از 

این بازار شدند.

 در مدت گذشته از اصالح دوباره 
قیمت بنزین و افزایش آن حدود ۲۵ هزار 
میلیارد تومان از مابه التفاوت ایجاد شده به 
صورت یارانه به حساب بخشی ازمردم 
واریز شده است، البته این که این مبلغ تا 
چه اندازه در حســاب افراد نیازمند قرار 
گرفته و غیرنیازمندان از آن حذف شده 

اند، جای پرسش دارد؟
به گزارش ایســنا، طبق قانون هدفمندی 
یارانه ها دولت باید از زمان شــروع این 
قانــون در ســال ۱۳۸۹، در حدود پنج 
سال قیمت سوخت را به نحوی اصالح 
می کــرد که کمتــر از  ۹۰ درصد قیمت 
فوب خلیج فارس نباشــد، امــا به هر 
صورت از زمان اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها این رونــد اصالح قیمت منظم 
انجام نشد و بعد افزایش در ابتدای اجرا 
یکبار دیگر در ســال ۱۳۹۳ رشد کرد و 
دیگر تغییری نداشــت تا اینکه در اواخر 
آبان ســال گذشــته به فاصله چند ساله 
قیمت بنزین افزایش پیدا کرد؛ به طوری 
که بنزین سهمیه ای از  ۱۰۰۰ تومان در 
هر لیتر بــه ۱۵۰۰ و قیمــت آزاد آن به 

۳۰۰۰ تومان رسید.
دولت تصمیم گرفت مابه التفاوت ایجاد 
شده از افزایش قیمت بنزین را به صورت 

نقدی بین خانوارها تقسیم کند؛ از این رو 
از جمعیــت ۷۸ میلیون نفری حدود ۶۰ 
میلیون نفر )۱۹میلیون خانوار( را به عنوان 
خانوار هدف قرار داده و ۱۸ میلیون نفر 
دیگر که گفته می شــد سه دهک باالی 
درآمــدی هســتند را از پرداخت یارانه 
بنزین کنار گذاشت. البته همچنان این نقد 
وجود داشــت که از بین ۶۰ میلیون نفر 
دیگر هم تعداد زیادی می توانند نیازی به 

این کمک نداشته باشند .
به هر صورت از آبان ماه پرداخت یارانه 
بنزینی در دســتور کار قرار گرفت و تا 
شب گذشته )۱۰ شــهریور( ۱۰ مرحله 
پرداخت در قالب کمک های معیشــتی 
انجام شده است. با توجه به اعالم قبلی 
دولت مبنــی بر این که در مــاه به طور 
متوسط ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت کمک 
معیشتی پرداخت انجام می شود می توان 
گفــت در این چند مرحله نزدیک به ۲۵ 
هزار میلیــارد تومان از درآمدهای بنزین 
به صورت نقدی به حســاب خانوارها 

پرداخت شده است.
البته دریافتی خانوارها از این مبلغ متفاوت 
است که برای خانواده های یک نفره ۵۵ 
هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره 
۱۳۸ هزار، چهــار نفره ۱۷۲ هزار و پنج 

نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.
از این رو، دریافتی مشــموالن از کمک 
بنزینی از ابتدا تا کنون برای خانوار یک 
نفره ۵۵۰ هزار تومان، دو نفره یک میلیون 
و ۳۰ هزار تومان، سه نفره یک میلیون و 
۳۸۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون 
و ۷۲۰ هزار تومان و پنج نفره دو میلیون 
و ۵۰ هزار تومان  بوده است که هر یک 
از ایــن خانوارها یارانه نقدی ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر را هم در هر 

ماه دریافت می کنند.
افزایش قیمــت بنزین در اواخر ســال 
گذشته شــروعی برای اصالح پرداخت 
یارانه های پنهان نیز محسوب می شود؛ 
این در حالی اســت که آمارهــا از این 
حکایت داشــت که دولت در سال بیش 
از ۹۰۰ هزار میلیــارد تومان یارانه پنهان 
پرداخــت می کند که حــدود ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به حوزه انرژی، 
نفت و مشتقات آن بود که البته ۲۵۰ هزار 
میلیــارد تومان از این رقم به بنزین تعلق 

داشت.
بعــد از افزایــش قیمت بنزیــن دولت 
معتقــد بود با توجه به صرفه جویی های 
انجام شــده می تواند مازاد را صادر کند 
که خود نوعی درآمدزایی برای کشــور 

محسوب می شود. این در حالی است که 
اخیرا گمرک ایران اعالم کرد در پنج ماه 
ابتدایی امســال ایران حدود یک میلیارد 

دالر صادرات بنزین داشته است.
در مجمــوع بــا وجود این کــه اصالح 
قیمت ســوخت بــه نوعی در مســیر 

اصــالح یارانه های پنهان اســت اما باز 
هم  یارانه های نقدی پابرجاست و یارانه 
بنزین بعد از حذف از کانال یارانه نقدی 
در حال پرداخت است، به عبارتی نه تنها 
با وجــود نقدهایی که به پرداخت یارانه 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود داشــت 

یارانه  اصالحی صورت نگرفــت بلکه 
بنزین نیز به صورت نقد پرداخت شــده 
و اکنون در کنار هزینه ۴۲ هزار میلیاردی 
یارانه نقدی دولت در ســال بیش از ۷۰ 
هزار میلیارد تومان به صورت نقد یارانه 

توزیع می کند.

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد:

خطری معامالت بورس را تهدید نمی کند

از زمان اصالح قیمت بنزین تا کنون؛

چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟
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 یوسف قوجق می گوید: خلق آثار داستانی 
در موضــوع دین در ســال های اخیر به تناســب 
جریان هــای تکفیری و تالش های سیســتماتیک 
برای ایجاد تشکیک در ماهیت دین اسالم، به یک 

پوست اندازی نیاز دارد.
این داستان نویس در پاسخ مکتوب به پرسش های 
ایسنا درباره ادبیات دینی و ارزیابی اش از کتاب هایی 
که در این زمینه منتشــر می شود، گفت: استفاده از 
قالب داستان، چرا این همه اهمیت دارد؟ به خاطر 
داشــتن قدرت جادویی در نقل و روایت است که 
ایــن نوع ادبی به عنوان ابــزاری برای تاثیرگذاری 
در مخاطبین، مورد استفاده نویسندگان قرار گرفته 
است. »کنجکاوی« برای دانستن آن چه اتفاق افتاده 
و »شــرح« چگونگی وقوع آن ماجرا، ساده ترین و 
ابتدایی ترین الگویی است که می توان از قالب داستان 
بیان کرد که البته هرچه این شــرح با فوت و فن و 
فصاحت و بالغت همراه باشــد، داستان جذاب تر 
و بهتر می شود. در این بین، تاریخ، شخصیت های 
اثرگذار در تاریخ و وقایع تاریخی به دلیل جذابیت 
موضوعی، سوژه ها و موضوعاتی هستند که معموال 

بیشتر نوشته می شوند.
او سپس گفت:  با مروری بر تاریخ ادبیات داستانی 
کشــورمان متوجه می شویم که اســتفاده از عنصر 
شگفت انگیز روایت در ژانر داستان دینی در بخشی 
از تاریخ ادبی کشورمان با سیاه نمایی شخصیت های 
دینــی و باورهــا و ارزش های دینی همــراه بوده 

اســت. از جمله این آثــار می توانیم به آثار 
داستان نویســان ایران در دهه های نخست 
شــکل گیری ادبیات داســتانی )در بعد از 
مشروطه( اشاره کنیم. منتقدین و تحلیل گران 
ادبی زیادی به این موضــوع پرداخته اند و 
جالب اســت که بدانیم برای مقابله با این 
پدیده، نویســندگانی هم پدید آمده اند که 
اگرچه به فنون پیچیده داستان نویســی آشنا 
نبوده اند اما برحسب وظیفه دینی، در این ژانر 
آثاری را نوشته اند که معموال هم در مقایسه با 
آثار نویسندگان متبحر و مجرب، سطح کیفی 
نازلی داشته اند. اگرچه این تالش ها ستودنی 
اســت و در همان دوره خــاص، به اندازه 
خودش تأثیرگذار و جریان ساز هم بوده، اما 
به مــرور، چون تجربیات جبهه مقابل بیش 
از پیش شــده، این فنون داستان نویسی در 
نسل های بعدی همپای تجربه آموزی جبهه 
مقابل، رشــد و تکامل پیدا نکرده و همین 
موضوع باعث رشــد نکردن ادبیات دینی و 
خلق نشدن آثاری فاخر و شایسته در حوزه 
داستان نویسی شده است. به نظرم دلیل اصلی 

این پرسش که چرا در ادبیات کشورمان ادبیات دینی 
همپای دیگر ژانرها به شکلی بایسته و شایسته رشد 

پیدا نکرده، همین است که عرض کردم.
قوجق درباره کتاب ســازی در حوزه ادبیات دینی 
نیز بیان کرد: خلق آثار داســتانی در موضوع دین 

در ســال های اخیر به تناسب جریان های تکفیری 
و تالش های نامحســوس و سیســتماتیک برای 
ایجاد تشــکیک در ماهیت دین اسالم، به نظرم به 
یک پوســت اندازی نیاز دارد. بر همین اساس، به 
نظرم نویسندگانی که در این موضوع قلم می زنند، 

به روشــنی درک کرده اند که دیگــر نمی توانند با 
بازنویسی زندگی نامه چهره ها و بزرگان دین، آثاری 
بیافرینند که مخاطبان گریزپا و آشــنا به آثار خوب 
و ممتاز ادبی ایران و دیگر کشــورها را بنشانند سر 
کتاب های شــان تا بخوانند و لذت هم ببرند. این 

مســاله در آثار ادبیات کودک و 
نوجوان نیز خود را نشــان داده 
و تلــخ اســت ایــن واقعیت را 
بپذیریم که نویســندگان کودک 
و نوجوان، معموال به خاطر حق 
تالیف کمی که دریافت می کنند، 
دست به سری نویسی ها و به قول 
و  می زنند  کتاب ســازی ها  شما 
معموال در این آثار که شخصیت 
محوری شان پیامبر )ص( و ائمه 
اطهار )س( هســتند، شوربختانه 
عاری از ادبیات )به معنای واقعی( 
فاقد جذابیت های نوشــتاری  و 

برای این گروه سنی هستند.
او خاطرنشــان کــرد: در چنین 
امیدی  بارقه های  البتــه  فضایی، 
وجود داشــته و نویســندگانی 
خوش قلــم و صاحب تجربه، با 
تقویت خالقیت ادبی و انتخاب 
اثر،  زاویه نگاه هایی تازه در خلق 
کمابیش موفق شده اند حرف هایی 
جدی و تازه برای روایت داشــته باشند و چهره ای 
نزدیک به واقعیت از شخصیت پیامبر رحمت )ص( 
یا وقایع مهم صدر اسالم را در قالب داستان یا ُرمانی 
روایت کنند که منش و شخصیت پیامبر اکرم )ص( 
و ائمه )ع( را به شــیوه ای بدیع و دل چسب چنان 

روایت کنند که حتی در صورت آشنایی مخاطب 
با آن موقعیت، از منظر شیوایی متن و نوع روایت، 
بار دیگر او را به ســوی خود جلب کند. برخی از 
ناشرین البته به این ضرورت رسیده اند، به طور مثال 
انتشارات به نشــر برنامه کالنی برای انتشار آثاری 
دینی برای مخاطبین بزرگسال و کودک و نوجوان را 
آغاز کرده که ارزش ادبی و به اصطالح ادبیت این 

آثار را ارتقا بخشد. 
 او در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم درباره مشکالت 
نوشتن داستان و رمان از سوی نویسندگان مسلمان 
در ایــن عرصــه صحبت کنیم، قطعاً مشــکالت 
نویسندگان مسلمان به همین ها خالصه نمی شود، 
اما در این وضعیت، چه راهکاری برای نویسندگان 
می تواند وجود داشــته باشد تا آن ها ضمن رعایت 
تمام این محدودیت ها، آثاری فاخر و شایســته در 
ایــن عرصه بیافرینند؟ برای ایــن منظور، به نظرم 
توجه به زبان هنر می تواند کارســاز باشد. ویژگی 
بارز هنر، به نظرم دوری از مســتقیم گویی و تالش 
برای انتقال نامحسوس و غیرمستقیم پیام به مخاطبان 
است. ترفندهایی مثل انتخاب هوشمندانه  راوی یا 
راویان غیرمقدس در خط داستانی برای پرداختن به 
موضوعات و شخصیت های دینی و...حتی نوشتن 
از موضوعی امروزی و در خالل آن، بیان هنرمندانه، 
زیرپوستی و به تعبیری به زبان اشارت موضوعات 
دینی و... می تواند مخاطب امروز را با شخصیت های 

صدر اسالم و وقایع مهم آن سال ها آشنا کند.

یوسف قوجق - داستان نویس- عنوان کرد

بایستگی پوست اندازی در خلق آثار ادبی دینی

قاسم صادقی، آزاده ۸ سال دفاع مقدس می گوید: در 
آسایشگاه اسرای متنوعی از سلطنت طلب و گاردی تا 
بسیجی و ارتشی داشتیم. البته مخالفین نظام در اقلیت 

بودند.
به گزارش تسنیم، هیچ رزمنده ای کمترین احتمال را به 
اسیر شدنش نمی داد اما جنگ بود و به غیر از شهادت 
و مجروحیت، اســارت در چنگال دشمن را هم در 
خود داشت. ۴۳ هزار آزاده دفاع مقدس گویای فصل 
مهمی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس است. اسرا هر 
ساعت و هر روز با مقاومت در اسارت، جهاد بزرگی 
را رقم می زدند. روایت روزهای اسارت فقط روایت 
شکنجه و یا اهانت های افسران بعثی نیست. بلکه ابعاد 
زیادی برای بررسی و خاطره نگاری دارد. فعالیت هایی 
که اســرا در اردوگاه ها انجام می دادند تا افسردگی و 
بیماری های روحی سراغشــان نیایــد و یا بیکاری 
و تنگنای اســارت آن ها را در چنگال تبلیغات منفی 
بعثی ها و منافقین نیندازد بخش مهمی از خاطرات اسرا 
را می سازد. یا نمونه های منحصر به فردی از برخورد 
رزمندگان در اسارت با افسران بعث و نیروهای صلیب 
سرخ که با تأسی از شیوه های مرحوم حجت االسالم 
ابوترابی اتفاق می افتاد، تاثیرگذاری ایرانیان در بند را بر 

نیروهای دشمن نشان می دهد.
قاســم صادقی متولد ۱۳۳۶ اســت. او هشت سال 
اسارت در اردوگاه های رژیم بعث را تجربه کرده است 
و حاال به عنوان آزاده ســرافراز جنگ تحمیلی راوی 
این روزهاست. صادقی سال ها مسوول اطالعات سپاه 
جنوب تهران بود. او مهارت خاصی در روایت زوایای 
از اســارت دارد که شــاید کمتر در مورد آن بحث و 
بررســی شده اســت. منهای برخی خاطرات مشابه 
آزادگان دفاع مقدس، نگاه موشــکافانه او و نفوذش 
در دل عراقی ها و اســرای ضد انقالب در اردوگاه از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید گفته و خوانده 
و شنیده شود. بخش اول گفتگوی تفصیلی تسنیم با او 
در اینجا قابل مشاهده است و بخش دوم و پایانی آن 

در ادامه می آید:
* شما به واسطه کتابخانه ای که در اردوگاه اسرای 
ایرانی ساخته و مسوولیت آن را بر عهده داشتید، با 
اعضای صلیب سرخ هم مراودات زیادی داشتید. 
رفتار و نگاه صلیب سرخ نسبت به اسرای ایرانی 

چگونه بود؟
ما آنقدر توانسته بودیم با صلیب سرخ ارتباط عاطفی 
برقرار کنیم که نیازهایی را از آن ها بخواهیم. بچه های 
صلیب سرخ گاهی رأفت و مهربانی هم نسبت به اسرا 
داشتند. من این موضوع را در کتابخانه وقتی همراهشان 
کار می کردم، می دیدم. بچه های صلیب سرخ هر دو ماه 
یک بار به اردوگاه می آمدند تا با اسرا دیدار چهره به 
چهره داشته باشند. یکی کار دفتری انجام می داد و به 

عنوان منشی در کتابخانه می نشست.
به انگلیسی و فرانسه و مقداری هم زبان آلمانی آشنایی 
داشتم و به این وسیله می توانستیم برای ارتباط زبانی 
با بچه های صلیب ســرخ، گلیم خودمــان را از آب 
دربیاوریم. صلیب سرخی ها به ۵ یا ۶ زبان دنیا آشنایی 
داشتند و با خودشان به زبانی صحبت می کردند که ما 
آشنایی نداشتیم که البته بعدا بچه های ما در اردوگاه به 

اسپانیایی، فرانسوی و حتی روسی مسلط شدند.
تعجب صلیب سرخ از روحیه نشاط اسرای ایرانی 

به جای افسردگی و جرم و جنایت
برای بچه های صلیب سرخ واقعا جای پرسش بود که 
وقتی به زندان های مختلف سر می زدند افسردگی و 
جرم و جنایت و خودکشی بیداد می کرد اما میان اسرای 
ایرانی نه تنها این حرف ها نبود بلکه روحیه نشاط و 
خنده و شوخی هم موج می زد. بچه ها همه اش مطالعه 
می کردند. این موضوعات برای اعضای صلیب واقعا 
جای پرسش بود. بزرگ آن ها از حاجی ابوترابی علت 
را پرسش می کرد. حاجی هم می نشست از بحث دینی 
و اخالقی و شریعت ما برایشان می گفت و آن ها تحت 

تاثیر قرار می گرفتند.

گاهی محبت زیادی به ما داشتند. مثال 
یکی از بچه های صلیب سرخ یک بار 
ساعت مچی اش را به من هدیه داد که 
هنوز هم آن را دارم. یا یکی از این افراد 
به یکی از بچه ها کارت پستالی هدیه 
داده بود که آدرس خانه اش در سوئیس 
روی آن بــود. می خواهم بگویم یک 

ارتباط عاطفی بین ما ایجاد شده بود.
* بــا این حســاب حضورشــان 
می توانســت کمکی هــم به رفع 

مشکالت اسرا بکند؟
بله؛ مثال برای برخی اســرا مشکالتی 
پیش می آمد مانند اختالف خانوادگی 
که مثال ســر حقوق بین پــدر و مادر 
با همســر اختالف پیش آمده که این 
حقوق را چه کسی بگیرد؟ در نامه این 
نگرانی ها مطرح می شــد، بعد صلیب 
ســرخ این مشــکل را با اسیر مطرح 
می کرد و آن فرد یک وکالتی امضا کرده 
و به صلیب سرخ می دادند تا به دست 

خانواده در ایران برســاند. این وکالت نامه وجاهت 
قانونی هم داشت.

نحوه رفاقت نیروهای صلیب سرخ با اسرای ایرانی
صلیب ســرخ معموال در مالقات با اسرا یک بکس 
سیگار روی میز می گذاشت. خیلی بچه ها برای اینکه 
بروند یک نخ سیگار از صلیب سرخ بگیرند و بکشند، 
می آمدند صف می کشیدند که ما می خواهیم با صلیب 
سرخ مالقات خصوصی داشته باشیم. من هم بعد از 
مدتی دیگر این مدل افراد را می شناختم. می آمدم در 
صف و مثال خیلی از دوستانی که می دانستم به خاطر 
سیگار آمده اند و صف را شلوغ کرده اند و کار خاصی 

ندارند، می گفتم: برو جیره ات پیش من است.
من هم ارتباطم با این نفر صلیب سرخ خوب بود. او 
در وســایلش چندین بکس سیگار داشت. آرام به او 
می گفتم دو بکس سیگار برداشتم. او هم می گفت: »من 
ندیدم« به اصطالح خودمان شتر دیدی ندیدی. این را 
به دست بچه ها می رساندم تا دیگر به خاطر سیگار در 

صف صلیب سرخ نایستند.
هر کدام از اسرا در ماه دو تا نامه سفید بیشتر سهمیه 
نداشــتند. این ســهمیه را هم از طرف صلیب سرخ 
هم من تقســیم می کردم. وقتی هم بچه ها نامه ها را 
می نوشــتند جمع می کردیم و تحویل می دادیم. حاال 
فرض کنید یک نفر به هر دلیلی در همان بازه زمانی 
نیاز به یک نامه سومی داشت. من طبق رابطه خوبی 
که در کتابخانه با بچه های صلیب پیدا کرده بودم، از او 

یکی دو بسته نامه بیشتر می گرفتم.
همه رقم اسیر داشتیم؛ از سلطنت طلب تا بسیجی 

و ارتشی
* در اردوگاه شما چه تعداد اسرای ایرانی با طرز 
تفکرات متفاوت وجود داشت؟ حضورشان چقدر 

می توانست اثرات منفی بگذارد؟
در آسایشگاه همه رقم اسیر داشتیم. از سلطنت طلب 
و گاردی  تا بسیجی و ارتشی. البته مخالفین نظام در 
اقلیت بودند. از ۱۶ آسایشــگاه یک آسایشگاه برای 
بچه های کرد معاند بــود. یکی را هم مخالفین نظام 
با تفکرات مختلف تشــکیل می دادند و مابقی همه 
یکدست حزب اللهی بودند. دو تا بچه بسیجی کم سن 

و سال در آسایشگاه مخالفین بودند.
8 نفر از هم گروهی هایم به منافقین پیوستند

من و یکی از رفقا داوطلبانه با هزار ترفند به آسایشگاه 
مخالفین رفتیم و دو بسیجی کم سن و سال را جای 
خودمان به آسایشــگاه حزب اللهــی منتقل کردند. 
خواستیم این دو بسیجی کم سن و سال را از آن فضا 
بیرون بکشیم تا تحت تأثیر تفکرات ضد انقالب قرار 
نگیرند. در این آسایشگاه مخالفین گروه های ۱۰ نفره 
غذایی داشتیم. گروهی که در آن عضو بودم، هیچ کدام 
اهل نماز نبودنــد. بعدها وقتی منافقین در اردوگاه ها 

رخنه کردند و بین اسرا عضو گیری کردند، هشت نفر 
از نه نفر هم گروه غذایی من کامال به منافقین پیوستند. 
کسانی که یک ســال من با آن ها زندگی و معاشرت 

کرده بودم و سر یک سفره غذا می خوردیم.
مترجمی داشتیم که تاجر بود و اسیر شده بود. او در 
بخش اجناس و خریدها در واقع نماینده کل اسرا در 
بین عراقی ها بود. او االن هم در دبی تاجر اســت و 
گاهی وقتی ما آزاده ها دور هم جمع می شویم، بلیط 
می گیرد و می آید تا در جمع ما حضور داشــته باشد 
و می گوید بهترین ساعت های زندگی ام همان روزها 
بود که در کنار شــما بودم. آن موقع این فرد یک فرد 
معمولی بود و تقید چندانی نداشت اما در کنار دیگر 
آزاده ها خاطرات خوبی را ســاخت. چون مســوول 
خرید اجناس بود از اســرا لیست موارد مورد نیاز را 
می گرفت، پول جمع می کرد و ملزومات لیســت را 

خریداری و تقسیم می کرد.
* ایــن گروه های ۱۰ نفره غذایی چگونه صورت 

نیازهای خود را تأمین می کرد؟
ما آنجا حقوق داشتیم که به پول خودمان ۲۸ تومانی 
بود و می بایســت تمام مشکالت زندگیمان را با این 
مبلغ تأمین می کردیم. یکی مثال مشــکل گوارشــی 
داشت باید شیرخشک می خریدیم یا تیغ اجباری و 
ماشین ریش تراش می خریدیم. شام نداشتیم باید از 
این پول تهیه می کردیــم. ۱۰ نفری که با هم زندگی 
می کردیــم، پول هایمان همه روی هم بود. بین ما ۱۰ 
نفر، دو نفر سیگاری بودند برای این دو نفر پول سیگار 
کنار می گذاشتیم. یک بار برای دو نفر قاشق خریدیم، 
بار دیگر برای دو نفر دیگر قاشق می خریدیم تا به این 

صورت کم کم همه صاحب قاشق باشیم.
بعدتر وقتی کمی در کاغذ پیشرفت کردیم، آن سیگاری 
که برای بچه ها تهیــه می کردیم را به صورت توتون 
می خریدیم و یک کاغذهایی بود به نام کاغذهای لت 
بود که توتون داخل آن می ریختند و ســیگار درست 
می کردند. بچه ها آمدند با قلم گوســفند و ته خمیر 
مسواک آن قسمت که خمیرش خارج می شود، چوب 
سیگار درست کرده بودند تا بتوانند از این سیگار بهتر 

استفاده کنند.
نحوه بازنویسی دعای کمیل در اردوگاه

* به غیر از فعالیت های مربوط به کتابخانه از دیگر 
کارهای شاخص اسرا در اردوگاهتان بگویید.

یکی از رفقا در اردوگاه که بچه مشهدی و فرمانده تیپ 
بود، خودش را به عنوان انگشترساز مشهدی معرفی 
کرده بود. واقعا هم مهارتش را داشــت. آن بنده خدا 
بانی شد در تمام آسایشگاه ها دعای کمیل را باز نویسی 
کنــد. با اینکه کاغذ و خودکار ممنوع بود اما این کار 
را به سرانجام رساند. کاغذهای سیگار و یا کاغذهای 
جلد بســته تاید را در آب خیس می کردیم. با سوزن 

نازک تقسیم می کردیم و با تیغ های بهداشتی که دور 
انداخته می شد آن هم وقتی ده نفر توی دو نوبت از آن 
استفاده کرده بودند، کارهای صحافی می کردیم. مثال 
دورهمین کاغذهای تاید را می بریدیم. با سوزن و نخ 

می دوختیم و مخفیانه دفترچه درست می کردیم.
این بنده خدا شروع کرد کل اردوگاه را زیر رو کرد تا 
متن دعای کمیل را بنویسد. از من یک خط می گرفت 
از دیگــری یک خط و هر کــس هر محفوظاتی که 
به ذهنش می رســید را به او می گفت. ما همه قبل از 
اسارت برای خودمان مدعی بودیم. بعضی از بچه ها 
شب  های جمعه با موتور به آیین دعای کمیل دانشگاه 
تهــران می رفتند. برای خودمــان دعای کمیل خوان 
بودیم اما با این وجــود در آن اردوگاه بین هزار نفر 
آدم نتواستیم کل دعای کمیل را پیدا کنیم و فرازهایی 
جا ماند. ولی همین مقدار را بچه ها نوشتند و دست 
به دســت کردند. در آن کاغذهایی که به اسم سیگار 
خریده بودیم بچه ها به دقت خاصی می نشستند دعای 
کمیل می نوشتند و می بردند در خاک مخفی می کردند 

و شب های آدینه در می آوردند و استفاده می کردند.
* چه مدت با حاج آقای ابوترابی در یک اردوگاه 
بودید؟ از مدیریت ایشان در فضای اسارت و میان 

اسرای ایرانی بگویید.
تقریبا سه چهارسال با آقای ابوترابی در یک اردوگاه 
بودم. حاج آقای ابوترابی نه تنها روی ما تاثیر گذار بود 
بلکه روی صلیب سرخ و عراقی ها هم واقعا تاثیرگذار 
بود. حاج آقا را در اوایل ورودش آنچنان زده بودند که 
وسیله در جیبش با شدت لگدی که به او زده بودند، 
فــرو رفته بود میان دنده ها و بــدن را پاره کرده بود. 
حاجی هم پوست و استخوان و نحیف بود. او را بردند 
به بهداری. با آن حال موقع نماز دستش را بین دو تا 
تخت می گرفت تا ایستاده نماز بخواند. وقتی دستش 
را رها می کرد روی زمین ولو می شد. بچه ها بلندش 
می کردند و می گفتند حاجی تو رو به خدا نشسته نماز 
بخوان اما حاجی می گفت: »نه؛ تا وقتی می شود ایستاده 

نماز خواند، باید ایستاده بخوانیم.«
اما همین حاجی با این اعتقاداتش وقتی شدت تندروی 
بچه ها را می دید، آن ها را راهنمایی می کرد. در اسارت 
باید ریش هایمــان را اجباری می زدیم اگر نمی زدیم، 
عراقی ها در بازدید وبررسی سر صف می آمدند با تیغ 
دور انداختنی زنگ زده خشک پوست و ریش و همه 
را با هم می کندند. با این اوضاع بچه ها تیغ نمی زدند و 
می گفتند حرام است اما حاج اقای ابوترابی این رفتار را 
به صالح بچه ها نمی دانست. خودش ریشش را می زد 

تا ما هم بزنیم.
چطور بعثی ها هم مرید ابوترابی شدند؟

یادم هست یکی از افسران عراقی که حاجی را اذیت 
کرده بود و کتک زده بود یک بار کنار ایشــان ایستاده 

بود که صلیب ســرخ از حاجی پرسید: 
»اینها اذیتت می کننــد؟« حاجی گفت: 
»نه اینها آدمهای خوبی هستند.« بعد از 
رفتن صلیب سرخ این افسر گفت: »من 
این همه تــو را زدم. چرا به آن ها دروغ 
گفتی؟« حاجی گفت: »ما هر دو مسلمان 
هستیم و نباید پیش یک اجنبی بر علیه 
همدیگر صحبت کنیم.« آنقدر عزت و 
احترام به سربازان عراقی می گذاشت که 

همه مریدش می شدند.
تأکید ابوترابی بر برنامه های آموزشی و 

فرهنگی در اردوگاه
* نگاه ویژه آموزش اســرا در دوران 

اسارت هم از ایده های حاج آقا بود؟
در واقع موضوع پر کردن اوقات فراغت 
بچه ها خیلی مهم بود. این نظر حاج آقا 
ابوترابی بود. به همین دلیل یکی در کار 
آموزش و یا فراگیریزبان بود و دیگری 
در اجرای تئاتر و هر کس به هر نحوی 
در پر کردن ایــن اوقات فراغت بچه ها 
کمک می کرد که بچه ها به انحراف کشــیده نشوند. 
واقعا هم آنقدر فعالیت ها متنوع و زیاد شــده بود که 

وقت هم می آوردیم.
مــن خودم آدمی بودم که خدمات به بچه ها از طریق 
رسیدگی به کتابخانه زیاد می دادم اما خیلی از آن ها در 
آموزش عقب تر بودم. چون فرصت نمی کردم. بارها و 
بارها تصمیم گرفتم این کار را رها کنم تا بتوانم بیشتر 
به خودم و تسلط بر زبان های خارجی برسم. اما وقتی 
به حاج آقا ابوترابی می گفتم: حاجی من هم می خواهم 
این کتاب ها را بخوانم، حاج آقا می گفت: »یک سری 
باید فدا بشوند برای دیگران. حق نداری این کار را رها 
کنی.« می گفت: »ما باید اینجا بچه ها را سرگرم کنیم.« و 

واقعا این تفکر خیلی نتیجه داشت.
یکی از دوستان در اسارت به بچه ها فرانسوی درس 
می داد. او قبل از اسارت دانشجوی فرانسه بود و بعد 
از انقالب او را از دانشگاه اخراج کرده بودند. مقداری 
فرانسوی بلد بود. در اردوگاه خیلی از بچه ها از طریق 
آموزش های او بلد بودند فرانســوی صحبت کنند. 
نامش مرتضی سلطان محمد است و االن تاجر شده 
و برای خودش کســی است. آن روزها به شوخی به 
من می گفت: »من اگر آزاد شوم و از اینجا بروم، از تو 
جلو می زنم. یک زن می گیرم با دو تا بچه تا از تو جلو 

بزنم.«؛ از این شوخی ها بچه ها با هم زیاد می کردند.
بعثی ها در مقطعی تالش داشتند روی ایرانی ها کار 

فرهنگی مدنظر خود را انجام دهند
* افسران بعثی هم به دنبال اثرگذاری فرهنگی با 

تعاریف خودشان بر روی اسرای ایرانی بودند؟
بله؛ عراقی ها در مقطعی تالش داشتند روی ایرانی ها 
کار فرهنگی مدنظر خود را بکنند و به همین دلیل در 
زمانی که ورود کاغذ و خودکار ممنوع بود، در کتابخانه 
همه جور امکاناتی می دادند تا روزنامه دیواری درست 
کنیم.کاغذ روزنامه دیواری بزرگ، ماژیک، خط کش، 
خودکار و روان نویس و... که هم مطلب می نوشتیم 
و هم خوش نویســی و نقاشی می کردیم. منتها آن ها 
توقع داشتند مطلبی که باب میل آن ها بود باید بنویسیم. 
بچه های اردوگاه ما شکر خدا هیچ تمایلی به این نوع 
همکاری با بعثی ها نداشتند. به همین دلیل به فکرمان 
رسید که روزنامه فارسی ننویسیم و روزنامه دیواری 
انگیلسی تهیه کردیم. مطلب تهیه می کردیم و دوست 
ما که به زبان مسلط بود جدول و مقاله های علمی و 
حدیث و غیره را می نوشت. البته حتی یک کالم علیه 
نظام چیزی نمی نوشتیم. خالصه این روزنامه دیواری 
در پنج و شــش شماره تهیه اما عراقی ها که دیدند به 

خواسته شان نمی رسند از نصب آن منصرف شدند.
عراقی ها هر چند یکبار می ریختند در آسایشگاه به قول 
خودشان تفتیش می کردند. دنبال وسایل ممنوعه مثل 
کتاب دعا و... می گشــتند. یک بار یک خودکار میان 

وسایل دو تا از بچه ها پیدا کرده بودند. این دو نفر را 
بردند سلول انفرادی و آنقدر زدند که بگویند خودکار 
را از کجا آورده اند. اینگونه با داشــتن خودکار و قلم 
برخورد می شد. البته در مقاطعی هم دفتر و خودکار 
آزاد شد و صلیب سرخ می آورد و بین بچه ها تقسیم 

می کردیم.
وســایل و امکانات روزنامه دیــواری پیش من در 
کتابخانه ماند. البته اجازه استفاده آن را در آسایشگاه 
نداشتیم. از پارچه دشداشه  پاره کرده و با ماژیک تابلو 
درست می کردند. از آن ها در تجهیزات تئاترهایی که 
بازی می کردند استفاده می شد. سیاه قلم و عکس امام 

می کشیدند. تئاترهای معنوی خوبی آماده می کردند.
* تأثیرگذاری خود اســرا بر یکدیگر چقدر بود؟ 

فضای این اثرگذاری تا چه اندازه مساعد بود؟
جالب اســت بدانید که بچه ها در ایثــار و فداکاری 
برای دیگرین از هم ســبقت می گرفتنــد. در انجام 
کارهای شــخصی بچه ها ایثار زیــادی می کردند و 
به همدیگر کمــک می کردند. رعایــت حال ریش 
سفیدها و پیشکســوت ها را می کردند و کارهایش 
را انجــام می دادند. لباس هایش را می شســتند. کف 
آسایشگاه بتونی بود. ما با یک تکه ابر کف آسایشگاه 
را جارو می کردیم. دو زانو می نشســتیم یک ساعته 
کف آسایشگاه را جارو می کردیم. سن و سال دارها 
مشخص بود نمی توانند این کار را بکنند. اصال بچه ها 

اجازه نمی دادند ریش سفیدها از این کارها بکنند. 
بچه ها برای شستن ظرف دیگران نوبت می گرفتند/
ارتشی که داوطلبانه دستشویی ها را نظافت می کرد

مثال پیش می آمد که یک گروه داوطلب می شدند که 
یک ماه ظرف های غذای کل آسایشــگاه را بشویند. 
برای این کار نوبت می گرفتند. آدمی داشتیم که که چند 
ماه در نوبت بود تا همه ظرف ها را بشویند. این نبود 
که ۱۰ نفر بیایند به صف شوند برای شستن ظروف 
چون یک شیر آب بیشتر نبود. ما در این هشت سال 
آرزو به دلمان ماند که یک بار شیر آب از دوش بیاید 
و ما اســتحمام کنیم. یا در دستشویی شیر آب را باز 
کنیم آب بیاید برای طهارت. آفتابه را از منبع سیمانی 

پر می کردیم و می آوردیم.
حتی اینجا هم بچه ها داوطلب می شــدند برای کار 
کردن. شستن و تمیز کردن همین دستشویی ها. نظامی 
داشتیم که داوطلبانه این کار را می کرد و بقیه نظامی ها 
یقه اش را می گرفتند که چرا این کار را می کنی؟ دور از 
شأن یک نظامی است! ولی او می گفت من با دلم این 

کار را برای بسیجی ها می کنم. من یک ایرانی هستم.
کسی را داشتیم که مخالف صد درصد نظام و انقالب 
و همه چیز بود. مدتی هم مســوول آسایشگاه بود. 
عراقی هــا آمدند از او فیلم بگیرنــد بر علیه نظام در 
تلویزیون پخش کنند. اما او حاضر به این کار نشــد 
و گفت: »این بحث اختــالف من با نظام ایران، یک 
مشکل داخلی است. شما دشمن ما هستید و به خاک 
ما تجاوز کرده اید. کشور من و خاک من برای من عزیز 
است. من با آدم های کشورم علی رغم اختالف نظر 
هیچ دشمنی ندارم.« آدم های جوانمرد این شکلی هم 
داشتیم. کسی که اسم بسیجی را نمی توانستی جلویش 
بیاوری چون فحش می داد. جذبه داشت و یک تکاور 

خیلی حرفه ای و دوره دیده بود.
من با این آدم در یک آسایشــگاه زندگی می کردم. با 
هم رفیق بودیم. چون به غیر دوســتان صمیمی بقیه 
فکر می کردند من سرباز هستم و نمی دانستند پاسدارم. 
این ها من را خودی می دانستند. این بنده خدا به فاو 
آشــنا بود. وقتی فاو را گرفتند دیدم خیلی دگرگون 
اســت. با چند نفر از بچه ها رفتیم پیشش. گفتم چرا 
نارحتی؟ گفت: »من فاو را می شناســم. گرفتن فاو با 
هیچ استراتژی نظامی شدنی نیست. چطور این بچه 
بسیجی ها آنجا را گرفتند؟« کلمه بسیج را آنجا به زبان 
آورد. خیلی دگرگون شده بود و نگرشش نسبت به 
انقالب و بسیج خیلی متفاوت شده بود. از آن به بعد با 

بچه ها ارتباط خیلی خوبی داشت.

 ماجرای اردوگاهی با اسرای متنوع از سلطنت طلب تا بسیجی و ارتشی
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