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معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تاکید کرد:
توزیع آگهی های مشمول قانون

از سامانه ارشاد

6

گزارش اختصاصی زنگان امروز از روستاهای زنجان)۲( 

سلیمان بالغ در عطش توسعه
بر خیر و مخور غم جهان گذران

خوش باشو دمی به شادمانی گذران

2

معرفی صادرکنندگان نمونه استان زنجان
 رییس اتاق بازرگانی از صادرات ۲۳۰ میلیون دالری زنجان در سال ۹۹ خبر داد

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران خیام

آگهی مناقصه
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد اجرای دستمزدی )بدون مصالح( تا اتمام مرحله سفتکاری پروژه  اقدام ملی 
شهر هیدج فاز 2- واقع در شهرستان ابهر- هیدج  و پروژه اقدام ملی آببر - واقع در شهرستان طارم- آببر را  به شرح جدول ذیل ،  برابر مقررات 

و شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید. 
 

تعداد نام پروژه 
تعداد بلوک

طبقات

تعداد 
واحد

درهر 
بلوک 

متراژ هر 
بلوک 

تعداد 
کل 

واحدها 

متراژ کل 
پروژه 

برآورد اولیه هر 
متر مربع غیر 

مفید
ناخالص)ریال(

برآورد اولیه کل 
پروژه
)ریال(

پروژه اقدام 
4روی 25ملی آببر

81250200312504,400,000137,500,000,000پیلوت

پروژه اقدام ملی 
4روی 10هیدج فاز 2

8109880109803,600,00039,528,000,000پیلوت

1- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خریداری اسناد مناقصه به نشانی زنجان - بلوار آزادی-خیابان کشاورز-بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان زنجان-امور برنامه ریزی و بودجه ) شماره تماس 33106218-024 (  مراجعه نمایند. 

2- مهلت  خریداری اسناد از تاریخ  1399/12/10تا تاریخ 1399/12/20 می باشد.
3- مهلت  تحویل  پیشنهادات تا  تاریخ 1399/12/26 می باشد.

4- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات مورخه 1399/12/27می باشد.
بدیهی است اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات پس از تحویل امکان پذیر نمی باشد.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

دوم
ت 

نوب

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

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

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

1. شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه:  2099001571000004 روز سه شنبه مورخه 1399/12/12
2. نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان به نشانی زنجان، انصاریه، خیابان ولیعصر، نبش 

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

انجام می گیرد.
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز سه شنبه مورخه 99/12/12 تا ساعت 18 روز   شنبه مورخه 99/12/16.

5. آخرین مهلت ارایه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه به صورت PDF : تا ساعت 18 روز سه شنبه 
مورخه 99/12/26 می باشد. 

*الزم به ذکر است پیشنهادهای ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6. تاریخ گشایش پیشنهادها: چهارشنبه مورخه 99/12/27 ساعت 9 صبح

7. میــزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ  664.470.000 )ششــصد و شــصت و چهــار میلیون و چهارصد 
 و هفتــاد هــزار( ریال اســت که به دو صورت ضمانت نامه بانکی و یا پرداخت نقدی )فیش واریزی( به حســاب شــبای شــماره
IR  250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت 

ساتنا یا پایا با شناسه واریز 30 کاراکتری 359039768263500650000000000006 قابل ارایه می باشد.
8. نشانی و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع )الف( 
عالوه بر بارگزاری در سامانه، می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا ساعت 18 روز  سه شنبه 

مورخه 99/12/26 به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

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

مراجعه فرمایند.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: 02141934 

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

روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی 

شرکت خدمات حمایت کشاورزی  وزارت جهاد کشاورزی
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 من 
ماسک 
می زنم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
34-12-99- م )نوبت دوم(

مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: عملیات  نگهداری، راهبری و بازســازی 
تاسیسات شبکه کابل زمینی و هوایی آب بر طارم و مراکز تابعه را به اشخاص حقوقی 
واجد شرایط واگذارنماید. متقاضیان محترم می توانند، جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان 
 در سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir و سایت مخابرات منطقه زنجان به نشانی

www.zanjan.tci.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان
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 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان 
گفت: به مناسبت روز پدر و روز وکیل یک دوره 
مسابقه دانشجویی با عنوان برداشت کوتاه و علمی 

از » حقوق متقابل مردم و حکومت« برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، ســید سعید صفوی  در 
گفت وگــو با فارس اظهار کرد: با همکاری »حلقه 
علمــی دادگر نور« و »مدرســه حقــوق عمومی 
صفوی« مسابقه دانشجویی »حقوق متقابل مردم و 
حکومت« بین یک هزار و 300 دانشجوی حقوق 
دانشگاه پیام نور استان زنجان عضو گروه مدرسه 
حقوق برگزار و به 30 نفر از دانشــجویان جوایز 

نقدی اهدا شد.
وی تصریح کــرد: این دومین پویش و مســابقه 
فرهنگی دانشجویی است که در روزهای کرونا و 
بین ترم های تحصیلی توسط گروه حقوق عمومی 

سید سعید صفوی ... برگزار می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان گفت: 

برندگان این مسابقه زهرا بهرامی، فاطمه پاک منش، 
پگاه محمدی، ســهیال احمدی، سیاوش موسوی، 

المیرا محمدی، فاطمه نعمتی، زینب پرچیانلو، زینب 
اسمعیلی، زهرا ملکی، حمید محمدی گوندره، سارا 

نوری، سیدحسین صفوی، محمدرضا اسماعیلی، 
علیرضــا میرزایی، عذرا کرمــی، محمود حاتمی، 
یاشــار خوان، فاطمه اصحابی، پریســا ســلیمی، 
حسین نصیرلو، فاطمه رنجی، دنیا اشرف سجادی، 
ریحانــه تاریــوردی، پروین مــرادی، حمیدرضا 
محمدی، سکینه خدایی، مسعود رستمخانی، مهدی 
خواجه وند و حامد مقدم برندگان این مسابقه بودند.
صفوی با اشاره به استقبال دانشجویان از برگزاری 
مســابقات مجازی گفت: پیــش از این نیز پویش 
»غدیر عید برادری« به مناسبت عید سعید غدیرخم 

برگزار شده بود.
عضو هیأت علمی دانشــگاه پیام نــور زنجان با 
اشــاره به اینکه در روزهای کرونــا برگزاری این 
مسابقات استمرار خواهد داشت، اضافه کرد: جوایز 
این مســابقات هم به صورت داوطلبانه و خارج 
از اعتبــارات فرهنگی دانشــگاه تامین و پرداخت 

می شود.

مسابقه دانشجویی »حقوق متقابل مردم و حکومت« 
در زنجان برگزار شد

 رییس اتحادیه بنکداران زنجان خبرداد
افزایش 35 درصدی

 قیمت آجیل در زنجان

 رییس اتحادیــه بنکداران، آجیل و 
خشــکبار اســتان زنجان گفت: هم اکنون 
قیمت آجیل نســبت به ســال گذشته 35 

درصد افزایش یافته است.
مرتضی انتصار در گفت و گو با  موج رسا، 
اظهار داشت: قیمت آجیل از 160 تا 280 
هــزار تومان به دلیل تنوع نــوع آن متغیر 

است.
وی با بیــان اینکه قیمت آجیل باال بوده و 
این موضوع موجب کاهش مشتری در این 
بازار شده است، بیان کرد: قیمت آجیل بر 
پایه نوع پسته، تخمه، چهار مغز و پنج مغز 

بودن متغیر است.
این مسوول از افزایش 35 درصدی قیمت 
آجیل به صورت میانگین نســبت به سال 
گذشته خبرداد و گفت: نسبت به سه سال 
گذشــته میزان مشــتری آجیل 40 تا 50 

درصد کاهش یافته است.
رییس اتحادیه بنکداران، آجیل و خشکبار 
استان زنجان یادآور شد: نسبت به پارسال 
تعداد مشــتریان 30 درصد به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم کاهش یافته اســت که 

این امر در میزان فروش تاثیرگذار است.
انتصار از مردم خواست تا آجیل شب عید 
را از واحدهای دارای مجوز رســمی تهیه 
کنند که دارای پروانه کســب هستند، تا در 
صورت داشــتن شکایت اتحادیه بتواند به 

مشکالت مردم رسیدگی کند.
وی از فعالیت 70 تا 80 واحد دارای مجوز 
در زنجان خبــرداد و گفت: این تعداد در 

روزهای دیگر به 150 واحد هم می رسد.
این مســوول خاطر نشــان کرد: به مردم 
پیشــنهاد می کنم به دلیل گرانی آجیل، از 
جاهای تهیه کنند که دارای جواز و پروانه 
کسب باشــد تا دچار مشــکالت کمتری 

شوند.

خبـرخبــر

 رییس جهادکشاورزی استان خبر داد:
ارایه تسهیالت ارزان قیمت 
برای خرید کودشیمیایی به 

کشاورزان زنجانی
 رییس جهادکشاورزی استان زنجان 
از ارائــه وام ارزان قیمت برای کشــاورزان 
به منظور خرید کودشــیمیایی گفت: 100 
میلیارد تومان تسهیالت برای این منظور برای 
کشــاورزان در نظر گرفته شده و این وام ها 
در قالب کشاورز کارت برای کشاورزان ارائه 

می شود.
جواد تاراســی در گفت وگو با موج رسا، با 
بیان اینکه وامی که در قالب کشاورز کارت 
برای کشاورزان ارائه می شود تنها برای خرید 
کودشیمیایی اســت اظهار کرد: این موضوع 
نیز به دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت کود 

فسفاته انجام شده است.
وی تصریح کرد: امســال 100 میلیارد تومان 
تسهیالت برای کشاورزان در زنجان به منظور 
خرید کودشیمیایی در نظر گرفته شده که تا 
به امروز از این میزان 27 میلیارد تومان برای 

کشاورزان ارائه شده است.
رییس جهادکشاورزی استان زنجان با تاکید 
براینکه کشــاورزان بعد از اخذ تســهیالت 
از عاملین فروش کود و ســموم کشاورزان 
می توانند با اســتفاده از کشاورز کارت خود 
نسبت به خرید کودشیمیایی اقدام کنند بیان 
کرد: با این اقدامات انجام شده مشکل خاصی 
برای خرید کودشــیمیایی برای کشاورزان 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اگر امسال نزوالت آسمانی 
مناسب باشد میزان تولید گندم نیز به میزان 
سال گذشته خواهد بود افزود: از کشاورزان 
درخواست داریم برای اینکه برداشت عملکرد 
مزارع گندم شان خوب باشد حتما در استفاده 
از کود و سم از کارشناسان جهادکشاورزی 

مشاوره بگیرند.
تاراسی عنوان کرد: شوربختانه این روال در 
بین کشاورزان در استان زنجان وجود ندارد 
که از کارشناســان در کشت مشاوره بگیرند 
در حالی که اســتفاده از مشاوره کارشناسان 
در میزان تولید و جلوگیری از خشارت های 

احتمالی بسیار تاثیر گذار است.
وی خاطر نشــان کرد: در حیــن مبارزه با 
آفات اگر کشاورزان با کارشناسان مشاوره 
دریافت کنند اســتفاده از کودشــیمیایی و 
سموم به موقع انجام می شود و مزارع شان 
نیز خسارت کمتری می بیند و همچنین در 
مصرف کود و ســم نیز هدر رفت کمتری 

خواهند داشت.

 معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان در 
پانزدهمین نشست شــورای اطالع رسانی استان 
بر اجرای قانون توسط دستگاه ها و شرکت های 
دولتــی و نهادهای انقالبی درباره انتشــار آگهی 
های خــود از طریق ســامانه وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی تاکید کرد.
به گزارش زنگان امروز، خدابخش مرادی افزود: 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان موظف 
اســت تا در نشســت بعدی این شــورا، لیست 
اداره هــا، نهادها و شــرکت هــای دولتی که از 
قانون تبعیت نمــی کنند را ارائه دهد تا در مورد 
چگونگی برخورد با  ایشان تصمیم گیری گردد.

وی گفــت: بر حســب قانون تمامــی نهادهای 
انقالبی و اداره ها، بانک ها،  شرکت های دولتی 
مشــمول قانون باید هر گونــه آگهی های خود 
در روزنامه های محلی و سراســری را از طریق 
ســامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر 
نمایند و خوشبختانه بیشتر دستگاه های دولتی از 

قانون تبعیت می نمایند  ولی حدود 24 دســتگاه 
و شــرکت و نهاد رویکردی دیگــر دارند که در 
نشست آتی درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد.  
 خدابخش مرادی در ادامه به شیوع بیماری کرونا 
ی انگلیسی در اســتانهای همسایه زنجان اشاره 
کــرد و گفت : رویکرد امروز مــا برای مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا، ایجاد حساسیت منطقی 

است ونه ایجاد نگرانی در میان مردم است.
وی با اشاره به اینکه ایران در شرایط کنونی و به 
تناسب با دیگر کشــورها با یک ویروس مواجه 
است، افزود: اگر بنا است در آستانه تعطیالت عید 
نوروز اقدام به اعمــال محدودیت های کرونایی 
نکنیم، باید پروتکل های بهداشــتی را با دقت و 
حساسیت زیادی رعایت کنیم و این مختص همه 
آحاد جامعه و کســانی که به نحوی فعالیت های 

اجتماعی مختلف انجام می دهند، می شوند.
وی  با بیان اینکه ســالمت، محــور تصمیمات 
گرفته شده خواهد بود، تصریح کرد: امروز انتظار 

ما از هیئــت امنای پاســاژها، بازاریان، اصناف، 
واحدهــای خدمات رســان و ... این اســت که 
تحت هر شرایطی نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی اقدام کنند. نباید فراموش کنیم که الزام 
نرسیدن به این محدودیت ها آن هم در شرایطی 
که با مشکالت عدیده اقتصادی رو به رو هستیم، 

رعایت همه این موارد است.
مرادی  با تاکید بر اینکه استان زنجان برای نوروز 
ســال آینده به هیچ وجه ســتاد تســهیل جذب 
مسافر نخواهد داشت، ادامه داد: در همین راستا 
شــهردای ها مکلف انــد با برپا کــردن چادر در 
پارک ها توســط مسافران برخورد کنند. همچنین 
 PCR کسانی که وارد استان می شوند باید گواهی
آن ها منفی باشد. عالوه بر این همه هتل ها ، متل 
ها و مهمانسراها مکلف اند از پذیرش مسافرانی 

که PCR آن ها مثبت است، خودداری کنند.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم تا پایان امســال 
محدودیت هــای  ویژه کرونایــی – در صورت 

رعایت پروتکل های بهداشــتی – اعمال نشود، 
اظهــار کرد: این در حالی اســت کــه اگر قرار 
باشــد نســبت به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در روزهای پایانی سال حساسیتی وجود نداشته 
باشــد، این محدودیت تحت هر شرایطی برای 

حفظ سالمتی مردم اعمال خواهد شد.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان در ادامه با 
اشاره به در پیش بودن سیزدهمین دوره انتخابات 
انتخابات  ریاســت جمهوری و ششــمین دوره 
شــوراهای اسالمی شهر و روســتا، بیان کرد: با 
صراحت اعالم می کنیم که اســتان زنجان آماده 
برگزاری این انتخابات بوده و همه تمهیدات الزم 
در این باره گرفته شــده اســت. در همین راستا 
ســتاد انتخابات استان فعال شــده و کمیته ها نیز 

برنامه ریزی های خود را انجام داده اند.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه رویکرد مــا برگزاری 
انتخاباتی ســالم، قانونی، در ســایه امنیت کامل 
و نیز با مشــارکت حداکثری واجدان شــرایط 

است، خاطرنشــان کرد: زمان ثبت نام انتخابات 
شوراهای اسالمی شــهر از 20 اسفندماه امسال، 
انتخابات شــوراهای روســتا از 16 فروردین ماه 
ســال آینده و انتخابات ریاست جمهوری از 21 

اردیبهشــت ماه ۹۹ خواهد بود که مهلت ثبت نام 
برای انتخابات شوراهای شهر و روستا یک هفته 
و برای انتخابات ریاســت جمهوری به مدت پنج 

روز خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تاکید کرد:

توزیع آگهی های مشمول قانون از سامانه ارشاد
  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان موظف به تهیه گزارشی از دستگاههای متخلف شد 

 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون آمار مبتالیان مثبت سرپایی 
کرونا بر پایه تســت آزمایشگاهی به 3۹ هزارو 
678 نفر رســید که 121 مــورد آن، آمار روز 

گذشته را شامل می شود.
دکتر پرویــز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: آمار موارد مثبت سرپایی استان روند 
افزایشی را دارد که این موضوع بیانگر آن است 
که تعلل و غفلت از پروتکلهای بهداشــتی می 

تواند مشکالت زیادی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: بر پایه آخرین رنگ بندی اعالم 
شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی شــریط کرونایی شــهرهای سلطانیه، 
ایجرود و ماهنشــان آبی بوده و مابقی شهرهای 
زرد هســتند که بی توجهی ها به  پروتکل های 

بهداشتی می تواند وضعیت را دگرگون کند.
این مســوول با بیان اینکه مدت شیوع ویروس 
کرونا تاکنــون یک هزار و 163 نفر در اســتان 
زنجان جان خود را بــر اثر ابتال به این بیماری 
از دست داده اند گفت: بر پایه گزارشهای اعالم 

شــده  روز گذشــته مورد فوتی در استان ثبت 
نشد.

وی اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در این اســتان تاکنون مجموع مبتالیان به این 

بیماری« تمامی موارد مثبــت بر پایه یافته های 
آزمایشگاهی« به رقم 46 هزارو 631 نفر رسیده 

است.
رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات 

بهداشــتی و درمانی استان زنجان طبق گزارش 
های اعالم شده از اســفند سال  گذشته تاکنون 
بر پایه یافته های آزمایشــگاهی ابتالی 6 هزارو 
۹53 نفر به بیماری کووید - 1۹ در استان زنجان 
ثابت شــده است و پنج هزارو 752 نفر از آن ها 

بعد از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده اند.
قزلباش ادامه داد: آمار تجمیعی بیماران بستری 
شــده در بیمارستان های اســتان زنجان شامل 
مبتالی قطعی همچنین مشکوک 1۹ هزارو821 

نفر است.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر با توجه به روند 
تدریجــی کاهش ابتال به کرونا در اســتان14۹ 
بیمار در بیمارســتان های استان زنجان بستری 
هســتند که 2 مورد از این آمار مربوط بستری 

های روز گذشته است.
این مســوول تاکید کرد: در زمان حاضر شمار 
مبتالیان و بســتری ها در بیمارســتان های این 
اســتان رونــد نزولی به خود گرفتــه  که برای 
کنترل هر چه بهتر این بیماری، همچنان رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی عموم امری مهم 

و ضروری است.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

۱۲۱ مورد مثبت کرونایی سرپایی در زنجان ثبت شد

 رییس هیئت شــنای اســتان زنجان از 
بازشدن اســتخرهای زنجان خبر داد و گفت: 
کرونــا به قهرمانان شــنا آســیب زده و آنها با 
دورماندن ماندن از تمرینات آبی فاصله زیادی 

با قهرمانی دارند.
مصطفی بســطامیان در گفت و گــو با خبرنگار 
تســنیم در   زنجــان   اظهار داشــت: با توجه 
به نشست ای که در اوایل اسفندماه سال کنونی 
در اداره کل ورزش و جوانــان با حضور معاون 
ورزشی، رییس اداره شهرســتان ، مدیران کلیه 
استخرها و نماینده اداره بهداشت برگزار شد بر 
پایه مصوبه ســتاد ملی مبارزه با ویروس کرونا 
استخرها می توانند با رعایت تمامی پروتکل های 

بهداشتی اقدام به بازگشایی و فعالیت کنند.
وی گفــت: پروتکل هــای بهداشــتی همــان 
دســتورالعمل هایی اســت که بــرای اماکن و 

ســالن های ورزشــی اعــالم شــده و باید در 
استخرها نیز رعایت شود بر همین اساس کادر 
استخرها باید آزمایش PCR بدهند و افرادی که 
قصد اســتفاده از اســتخرها را دارند باید حتما 
توســط کادر کنترل شده تا مشــکلی به وجود 

نیاید.
رییس هیئت شنای استان زنجان به نحوه استفاده 
از استخرها اشاره کرد و گفت: در شهرهای زرد 
حداکثــر  30 نفر و در شــهرهای آبی 50 نفر 

می توانند در هر سانس از استخر استفاده کنند.

وی به زمان بندی ســانس ها اشاره کرد و افزود: 
حداکثر زمان هر سانس 1.5 تا دو ساعت است 
و بین هر ســانس نیم ســاعت فاصله برای کار 

گندزدایی در نظر گرفته شده است.
بســطامیان افزود: در شــهر زنجان ۹ استخر شنا 
وجود دارد و همه اســتخرها به شــرط رعایت 
پروتکل های بهداشــتی می تواننــد فعالیت کنند 
و مدام مورد بازرســی قرار گرفته و اگر تخلفی 
مشاهده شود از فعالیت آن جلوگیری خواهد شد.
وی به فعالیت ورزشــکاران حرفه ای شــنا در 

دوران کرونا اشــاره کرد و گفت: شــوربختانه 
با توجه به شــرایط موجود از ابتدای اسفند ماه 
ســال ۹8 که کلیه استخرها تعطیل شد شناگران 
قهرمان ما به هیچ عنوان تمرینات آبی نداشــتند 
و مجبور شــدند فقط کار بدنسازی و آمادگی 

جسمانی را انجام بدهند.
رییس هیئت شــنای اســتان زنجان با اشاره به 
آســیب کرونا بــه قهرمانان شــنا تصریح کرد: 
اگر یک شــناگر نتواند تمرینات مستمر داشته 
باشــد از شــرایط مســابقه دور می ماند زیرا 

شــرایط تمرین در آب با شــرایط بیرون بسیار 
فرق می کند و شــناگران با توجه به اینکه هیچ 
فعالیت و تمرینات آبی نداشته اند از نظر کیفیت 
بســیار افت کرده اند و یا حتی می شــود گفت 
کــه قهرمانان ما تقریبًا از دســت رفته اند و اگر 
بخواهیــم دوباره آن ها را به شــرایط یک یا دو 
ســال قبل برگردانیم و  به نقطه اوج برســانیم 

زمان زیادی طول خواهد کشید.
وی به مسابقات لیگ برتر شنا کشوری که از 20 
اســفند ماه سال کنونی شروع خواهد شد اشاره 

کرد و گفت: در حال رایزنی با کمیته فنی شنا 
هســتیم تا اگر بتوانیم از بین شــناگران قهرمان 
دوره های قبل اگر آمادگی حضور در مسابقات 

را داشته باشند به مسابقات اعزام شوند.
بســطامیان به استخر شــنا که در اختیار هیئت 
قرار داده شده اشاره کرد و گفت: استخر شنای 
امجدیه برای تمرین قهرمانان این رشــته است 
و طبق ســنوات قبل بر پایه ماده 88 به صورت 
اجاره  در اختیار هیئت شــنا بود ولی در ســال 
کنونی با توجه به شرایط کرونا اداره کل ورزش 
و جوانان استان  هیچ اجاره ای از  هیئت دریافت 
نکرد و با پیگیری های انجام گرفته مقرر شــد 
استخر به صورت رایگان در اختیار هیئت قرار 
داده شود و با توجه به شرایط جامعه تا به امروز 
توانسته ایم با همکاری  خوب اداره کل ورزش 

و جوانان این مجموعه را سرپا نگه داریم.

توسط رییس هیئت شنای استان زنجان؛

 جزئیات بازگشایی استخرهای شنا در زنجان اعالم شد
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دوشنبه 11 اسفند ماه  1399 / نمره 726 / سال چهارم

 رییس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: 
میزان صادرات اســتان زنجان در 10 ماهه امسال  
به بیــش از 230 میلیون دالر افزایــش یافته، در 
حالی که طی ســه ماه امسال به دلیل شیوع کرونا 
عماًل صادرات به دلیل بسته بودن مرزها صورت 

نگرفت.
به گزارش زنگان امروز، علی یگانه فرد شــامگاه 
شنبه )۹ اسفندماه( در آیین تقدیر از صادرکنندگان 
برتر اســتان زنجان که در محل استانداری زنجان 
برگزار شــد، در رابطه فرآیند انتخاب صادرکننده 
نمونه استان در ســال کنونی، اظهار کرد: فرآیند 
ثبت نام واحدهای صادراتی با اعالن اتاق بازرگانی 
ایران در سامانه یکپارچه اتاق ایران در بازه زمانی 
15 شهریور تا 25 مهرماه انجام شد و در تاریخ 5 
و 1۹ آبان ماه نیز کارنامه اولیه واحدهای صادراتی 
استان زنجان از سوی اتاق ایران صادر شد که سه 
شرکت استان نیز در بخش صادرکننده نمونه ملی 

حضور داشتند.
وی با بیان اینکه شــرکت گسترش صنایع روی 
ایرانیان، شرکت ترانســفورماتور توزیع زنگان و 
شرکت سیم و کابل ابهر به عنوان کاندیدای ملی 
صادرکنندگان برتر امسال انتخاب شدند، تصریح 
کرد: شرکت های ترانســفورماتور توزیع زنگان، 
صنایع خالص ســازان روی زنجان، ایران ترانسفو، 
صنعتــی مینو، گســترش صنایــع روی ایرانیان، 
صنایع روی، فرزام تجارت، سیم و کابل ابهر، شیر 
پاستوریزه پگاه زنجان، کالسیمین و سیلیس آرا، از 
جمله شرکت های منتخب صادراتی استان زنجان 

در سال ۹7 است.
رییس اتاق بازرگانی اســتان با بیــان اینکه 146 
شرکت صادراتی در استان زنجان فعالیت می کنند 
که 82 شــرکت صادراتی با حداقــل 100 هزار 
دالر صادرات داشــتند، ادامه داد: شــرکت های 

شیر پاستوریزه پگاه زنجان، صنایع خالص سازان 
روی زنجان، ایران ترانســفو، صنعتی مینو، توسعه 
صنایع روی خاورمیانه، مجتمع فوالد البرز غرب، 
روی پردازان ایران، یاشیل قطره، روی گداز زنجان، 
فرآوری مواد معدنی ایران و ســیلیس آرا پس از 
ارزیابی و امتیازدهی جزو شــرکت های منتخب 

صادراتی استان زنجان سال گذشته است.
یگانه فرد در رابطه با محورهای نقشه راه تجارت 
خارجی اســتان زنجان، اظهار کرد: شناســایی و 
بررســی بیش از 25 گروه کاالی تولیدی اســتان 

دارای اســتعداد تجاری در 10 ســال گذشــته، 
شناســایی و بررســی بیش از 70 کشور هدف با 
بررســی بازار و گمرک آن ها در 10 سال گذشته، 
بررســی بازار داخلــی از گروه  کاالهــای دارای 
پتانسیل در 10 سال گذشته برای تامین مواد اولیه 
و کاالهای مورد نیاز، بررسی نقاط ضعف و قوت 
اســتان در تجارت خارجی و ظرفیت های بالقوه 
موجود، تعییــن ارزش یک میلیارد دالر صادرات 
کاالهای اســتان زنجان در سه سال هدف گذاری 
و غیــره، از جمله محورهای نقشــه  راه تجارت 

خارجی استان است. وی با بیان اینکه در صورت 
رشد 30 درصدی هر ساله میزان صادرات استان، 
شاهد تحقق یک میلیارد دالری در پایان سه ساله 
برنامه خواهیم بود، افزود: اخذ موافقت ایجاد میز 
مشترک زنجان با هند، عمان و ویتنام از اتاق های 
مشــترک ایران با کشــورها، امضــای تفاهم نامه 
همکاری فی ما بین شــرکت های وابسته به پارک 
علم و فناوری استان و کشور بنگالدش در زمینه 
دســتگاه ها و تجهیزات پزشکی و کامپوزیت های 
فــوالدی، مذاکره و رایزنی برای ثبت برند جهانی 

زیتون زنجــان با نماینده ســازمان فائو در ایران 
و پیگیری ثبت نشــان، ارســال و تبادل پروپزال 
همکاری طرح چندقلوزایی فی ما بین ســازمان 
جهادکشاوری استان و کشور بنگالدش و غیره از 
جمله اقدامات انجام شده در راستای تحقق نقشه 

راه تجارت خارجی استان است.
این مسوول در رابطه با عملکرد تجارت خارجی 
اســتان زنجان، تصریح کرد: میزان واردات 278 
میلیون دالر بوده و میزان صادرات نیز 230 میلیون 
دالر است که کشــورهای عراق، ترکیه، امارات، 

ارمنســتان، عمان، افغانســتان، پاکستان و هند از 
جمله کشــورهای مقصد صادرات استان زنجان 
بوده و کشــورهای ترکیه، چن، روسیه، اندونزی، 
ایتالیا، آلمان، بلژیک، پرتغــال و فنالند از جمله 
کشورهای مبدا واردات این استان به شمار می رود.
رییس اتاق بازرگانی استان در رابطه با 10 کاالی 
عمــده صادراتی و وارداتی اســتان زنجان، ادامه 
داد: شــمش روی، ترانسفورماتور، پلیمرپروپیلن، 
شمش ســرب، کاغذ فلوتینگ، محصوالت لبنی، 
مخلوط آبمیوه و پارچه نبافته از جمله 10 کاالی 
عمــده صادراتی به ترتیــب ارزش بوده و خاک 
روی، نخ پلی آمید، نخ پلی اســتر، ماشــین آالت 
خط تولید، الیاف ســنتتیک، ورق فوالدی، روغن 
ترانسفورماتور، ریسمان، تنباکو، التکس و چوب 
متراکم از جمله 10 کاالی عمده وارداتی به ترتیب 

ارزش است.
یگانه فــرد در رابطه با مجموع صادرات اســتان 
زنجان در ســال گذشته، اظهار کرد: کل صادرات 
اســتان زنجان در ســال گذشــته از مبدا گمرک 
زنجان؛ 223 میلیون دالر و با مبدا گمرک کشوری 
صادرات اســتان، 358 میلیــون دالر بوده که این 
عدد در 10 ماهه امســال به بیش از 230 میلیون 
دالر افزایش یافته است، در حالی که سه ماه سال 
به دلیل شیوع کرونا عماًل صادرات به دلیل بسته 

بودن مرزها صورت نگرفت.
وی در رابطــه با مشــکالت موجــود در حوزه 
صادرات استان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
بیش از 70 درصد صادرات استان را شمش روی 
تشکیل می دهد، تولیدکنندگان این صنعت از محل 
ورودموقت مواد اولیه و صادرات دوباره شمش، 
ســهم باالیی در صادرات استان دارند ولی برای 
رفع تعهدات ارزی خود با مشکالت جدی مواجه 

هستند.

معرفی صادرکنندگان نمونه استان زنجان
 رییس اتاق بازرگانی از صادرات ۲۳۰ میلیون دالری زنجان در سال ۹۹ خبر داد

 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان و شرکت سیم و کابل ابهر به عنوان کاندیدای ملی صادرکنندگان برتر و شرکت های ترانسفورماتور توزیع 
زنگان، صنایع خالص سازان روی زنجان، ایران ترانسفو، صنعتی مینو، گسترش صنایع روی ایرانیان، صانع روی، فرزام تجارت، سیم و کابل ابهر، شیر پاستوریزه پگاه زنجان، کالسیمین و 

سیلیس آرا، از جمله شرکت های منتخب صادراتی استان زنجان در سال ۹۹ هستند

 مدیر انجمن کلیوی اســتان زنجان گفت: 
پیشگیری از بیماری اولویت کاری انجمن کلیوی 

و تمام خیریه های سالمت است . 
به گزارش زنگان امروز؛ محمدرضا طهماســبی 
شامگاه سه شنبه در برنامه زنده تلویزیونی »عافیت« 
شبکه استانی اشراق زنجان ،با بیان اینکه پیشگیری 
از بیماری اولویــت کاری انجمن کلیوی و تمام 
خیریه های سالمت است ؛ افزود : برای تحقق این 
امر مهم انجمن خیریه کلیوی زنجان برنامه ریزی 

الزم را در دستور کار دارد.
وی با اشــاره به اینکه پزشــکان و پرستاران در 
حساس ترین شرایط اوضاع کشور خدمات رسانی 
میکنند بیان داشــت : اصحاب رسانه نیز در کنار 
پزشکان و پرستاران در خط مقدم مبارزه با ویروس 
کرونا هستند و با اطالع رسانی و فرهنگ سازی در 

جهت تنویر افکار عمومی گام برمی دارند.
مدیر انجمن خیریه کلیوی اســتان زنجان با بیان 

اینکه پیشــگیری؛ محوری تریــن، کلیدی ترین 
و مهمترین و اصلی ترین کاری اســت که عموم 
مردم در  مقابل کرونا ویروس باید مورد توجه قرار 
دهند افزود: انجمن کلیوی اولین حوزه ای بود که 
با همکاری علوم پزشکی در ابتدای شیوع بیماری 
کارگاه آموزشی پیشگیری از ویروس کرونا را برای 

بیماران در خطر ابتال به این ویروس برگزار کرد.
طهماسبی با اشــاره به اینکه بخش دیالیز انجمن 
کلیوی زنجــان داری 28 تخــت دارای ظرفیت 
پذیرش در ســه شیفت اســت افزود : از ابتدای 
همه گیری بیمــاری کرونا و انتقال بیماران دیالیز 
بیمارستان حضرت ولیعصر )عج( به بخش دیالیز 
انجمن با افزایش 10 تخت بیمارستان ولیعصر 170 
بیمار دیالیزی در این بخــش تحت درمان دیالیز 

هستند .
وی با بیان اینکه مراجعین انجمن بیماران خاص 
به ویژه پیوندی و دیالیزی هستند که از داروهای 

ایمنی اســتفاده میکننــد افزود:مقاومت بدن این 
بیماران پایین است و در برابر بیماری های مسری 

واگیر از جمله بیماری کرونا مستعد تر است .
مدیر انجمن خیریه کلیوی اســتان زنجان با بیان 
اینکــه بیماری کرونا عالوه بــر ریه بر کلیه هانیز 
تاثیر دارد اظهار داشــت: از ابتدای سال کنونی با 
شیوع همه گیری کرونا شاهد افزایش 7 درصدی 
مراجمعین بیماری کلیوی نسبت به سال گذشته 

مواجه شده است .
طهماسبی در ادامه خاطر نشــان کرد : هم اکنون 
2000 پرونده بیمــار مراقبتی ، پیوندی و دیالیزی 
در انجمن کلیوی است که از این تعداد 1600 نفر 
با پیوند کلیه و مراقبت از چرخه دیالیز خارج وبه 

فعالیت اجتماعی خود ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه اولویت انجمن ها و خیریه های 
سالمت در 2 بخش حمایتی و کم کردن بیماری 
است خاطرنشان کرد : ساماندهی مشارکت های 

مردمی برای حمایت از بیماران و پیشــگیری از 
بیماری اولویت کاری انجمن کلیوی و تمام خیریه 
های ســالمت است کهبرای تحقق این2 امر مهم 
انجمن خیریه کلیوی زنجان خدمات را به بیماران 

ارائه و دستور کار خود دارد.
این مســوول خاطر نشــان کــرد : بــا توجه به 
شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، 
ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا زنجان با 
ارزیابی های صورت گرفته از سوی فدراسیون رتبه 
نخست کشــوی را در انجام تمرینات ورزشی در 

خانه را به خود اختصاص داده است.
طهماسبی گفت : ورزش پزشک همراه انسان است 
و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری باید جدی 

گرفته شود .
وی با اشاره به اینکه مردم خیر زنجانی همیشه در 
انجام کار خیر پیشقدم بودند که این حرکت قابل 
تقدیر است ،بیان داشت : باتوجه به شیوع بیماری 

کرونا و تعطیلی کسب و کار بیماران و هزینه های 
باال دارو درمان و معیشت بیماران دیالیزی، پیوند 
کلیه و مراقبتی باید با حمایت از این بیماران تالش 
کنیم بیماری در جســم و اثــرات آن در خانواده 
پیشرفت نکند و با امید به زندگی و با فراغت خاطر 

به زندگی ادامه دهند .
وی با تاکید بر اینکه تنها راه پیشــگیری از ابتال به 

بیماری کرونا رعایت پروتکلهای بهداشتی به ویژه 
زدن ماسک است خاطر نشان کرد: در حقیقت می 
توان گفت که با زدن ماسک هم خود و هم دیگران 
را از خطــر ابتال به این ویروس کشــنده در امان 
نگه می داریم و به عبارتی با این کار به ســالمت 
اجتماعی که ســالمت دیگر بخش ها را به دنبال 

دارد، احترام می گذاریم.

مدیر انجمن کلیوی استان زنجان عنوان کرد؛

پیشگیری از بیماری اولویت کاری خیریه های سالمت

 عضو کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی گفت: طرح جهش تولید مسکن پس از 
تصویب بودجه، در صحن علنی مجلس شــورای 

اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد.
البرز حســینی در گفت و گو با موج رســا، اظهار 
داشت: طرح جهش تولید و عرضه مسکن با توجه 
به مشــکالت تولید مسکن در سال های گذشته و 
امسال مقرر شد کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در باره مسکن طرحی را آماده کند که در 

کنار پروژه های دولتی محسوب می  شود.
وی افزود: طرح اقدام ملی مســکن که هم اکنون 
توسط وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است 
مشخص بود که مشکالت دهک های پایین جامعه 

را حل نمی کند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دو فوریت این طرح در صحن علنی 
مجلس شــورای اســالمی رای آورد و برای رفع 
ایرادات به کمیســیون عمران برگشــت داده شد، 
خاطرنشــان کرد: پس از 4 ماه دوباره این طرح در 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارائه شد.

عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از برگزاری 35 نشســت تخصصی با حضور همه 
بخش هــا از جمله بخش خصوصی، دولت، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و حوزه بانک 
مرکــزی در باره طرح اقدام ملی مســکن خبرداد 
و گفت: طرح جهش تولید و عرضه مســکن در 
هفته های گذشــته به صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی آمد و تا ماده 14 مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی با بیان اینکه در این طرح سه رویکرد مورد 
توجه اســت، افزود: در موضوع تامین منابع مالی 
طرح، صندوقی تدوین شد که هدف آن جمع آوری 
همه وجوه برای تولید مسکن بوده و این صندوق 
به صورت هئیت امنایی اداره می شود که رییس آن 

وزیر راه و شهرسازی است.
وی ادامه داد: همه بودجه سنواتی مربوط به منابع 
مالی و اقساط برگشتی مسکن مهر و مسکن یکم و 
خیرساز مسکن در این صندوق جمع آوری می شود 
و دومیــن منبع مالــی آن 40 درصد تغییرات ماده 
تسهیالت بانک ها اســت که برای عرضه و تولید 

مسکن در نظر گرفته می شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
بیان داشت: وجوهات و منابع صندوق و 40 درصد 
مانده تســهیالت مســکن با نرخ بهره 18 درصد 
موجب می شود تا به خلق پول جدید منجر نشده 
و در تغییر پایه پولی نقشــی نداشته باشد چرا که 
ترکیب این رقم با منابع مالی صندوق، تسهیالتی 
با نرخ متوسط را در اختیار مسکن سازان و بخش 

خصوصی قرار می دهد.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: فرض کنیم منابع مالی درون صندوق 
کنترل شــده با نرخ بهره صفر درصد با تسهیالت 
18 درصدی بانک ترکیب شــود، این امر موجب 
می شود تســهیالتی با نرخ ۹ درصد را در اختیار 

مسکن سازان قرار می دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در این طرح شورای عالی مسکن تشکیل 
می شــود تا دارای وجاهت قانونی باشد، ادامه داد: 
این شورا با اعضای مختلف که تاثیرگذار در حوزه 

مسکن هستند تشکیل می شود.
حسینی خاطرنشــان کرد: مسکن امر چند وجهی 

است برای به نتیجه رســیدن باید هماهنگی الزم 
ایجاد شــود تا اثــر وضعی بین بخشــی به ویژه 

بخش های خدمات رسان را تسهیل ببخشد.
وی با بیان اینکه تامین زمین ارزان قیمت در اراضی 
مســتعد و قــرار دادن آن در اختیار دولت یکی از 
ویژگی های این طرح است، افزود: این زمین ها در 
اختیار وزارت راه و شهرســازی بوده و به صورت 
۹۹ ساله در اختیار مسکن سازان و انبوه سازان قرار 

می گیرد.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
بیان داشــت: بین 60 تا 70 درصد قیمت مسکن 
مربوط به زمین اســت که با این روش قیمت آن 
ساماندهی شده و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار 

می گیرد.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: رویکرد ســوم در باره مســکن مربوط 
به مســائل مصالح اســت که با رویکرد کنترل و 
ساماندهی دو نهاده سیمان و فوالد از حیث قیمت 
تمام شــده با هماهنگی وزارت صمت و وزارت 
راه و شهرســازی بــا قیمت متعــارف در اختیار 

مصرف  کنندگان قرار می گیرد.
حســینی از تدوین آیین نامه های اجرایی از سوی 
وزارت راه و شهرســازی با وزارت صمت برای 
کنترل موضوع ســیمان و فــوالد خبرداد و گفت: 
هم اکنون 15 میلیون تن مازاد تولید در زمینه فوالد 
و 55 میلیون تن در حوزه ســیمان اضافه مصرف 
در کشــور وجود دارد که می تواند در این طرح به 

کارگیری شود.
وی گفت: تا کنون 14 ماده این طرح نهایی شــده 
است و پس از برگزاری جلسات بودجه، این طرح 
نیز در مجلس شــورای اسالمی نهایی می شود که 

امیدواریم مســیر مطلوب خود را طی و تبدیل به 
قانون شود تا شرایطی را ایجاد کند که در افق طرح 
۹00 هزار تا یک میلیون مسکن در سال در کشور 
ساخته شــود تا عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و 

دهک های پایین جامعه از آن منتفع شوند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
یادآور شــد: مسکن ملی با تسهیالت 150 میلیون 
تومانی و آورده 150 میلیون تومانی متقاضی برای 
هر فرد 350 میلیون تومان تمام می شود که با قسط 
ماهانه 3 میلیون تومانی، کمکی به اقشار آسیب پذیر 

نمی کند.

 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبر داد؛

بررسی طرح جهش تولید مسکن پس از تصویب بودجه 1400
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سفارش های وزارت 
بهداشت درباره نحوه 

استفاده از ماسک
 سخنگوی وزارت بهداشت درباره 
نحوه استفاده از ماســک در دوران کرونا، 

سفارش هایی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری، 
گفت: استفاده درست و صحیح از ماسک، 
به عنوان مهمتریــن عامل بازدارنده از ابتال 
به بیماری کووید-1۹ بســیار حائز اهمیت 
است. بر این پایه سفارش می کنیم که قبل 
از اســتفاده از ماسک دقت کنید که ماسک 
مورد استفاده، آسیب دیده، پاره و یا مرطوب 

نباشد.
وی افزود: قبل و بعد از اســتفاده از ماسک 
دســت های خود را به خوبی ضدعفونی 
کرده یا با آب و صابون به مدت حداقل 20 
ثانیه شست و شو دهید. ماسک را به شکلی 
بر روی صورت قرار دهید که دهان، بینی و 
چانه به طور کامل پوشانده شود و از عدم 
ایجاد هرگونه شکاف بین صورت و ماسک 

اطمینان حاصل کنید.
الری ادامه داد: در طول مدت اســتفاده از 
ماســک از هرگونه لمس آن به طور جدی 
خودداری کنید. بــه هنگام صحبت کردن 
بــه هیچ وجه ماســک را از صورت خود 
برندارید. به محض مرطوب شدن ماسک 
مورد استفاده آن را با ماسک تمیز جایگزین 
کنید. به هنگام درآوردن ماسک از صورت 
به هیچ وجه جلوی ماسک را لمس نکرده 
و آن را از پشــت ســر خارج کنید. بعد از 
استفاده از ماسک، ماسک استفاده شده را از 
خود و سطوح اطراف دور نگه داشته و آن 
را در داخل سطل زباله در دار بیندازید. بعد 
از برداشت ماسک از صورت با خودداری 
از هرگونه تماس دست به صورت، دهان، 
بینی، چشم ها، دست ها را ضدعفونی کرده 

یا با آب و صابون شست وشو دهید.
وی گفت: همچنین ضروری اســت که از 
اســتفاده بیش از یکبار ماسک های یکبار 

مصرف به طور جدی خودداری کنید.

ایمنی واکسن »کووپارس« 
در نمونه های حیوانی

 معاون موسسه ســرم سازی رازی 
مراحل تزریق واکســن پروتئین نوترکیب 
کووپارس به 133 داوطلب در فاز نخست 

کارآزمایی بالینی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، فالح - معاون تحقیقات 
موسســه سرم ســازی رازی در آیین آغاز 
کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس، 
گفت: روز اول دو تزریق انجام می شود و 
روز دوم تزریق نداریم. روز سوم واکسن به 
چهار نفر تزریق می شــود و روز پنجم نیز 
تزریق نداریم. روز هفتم واکســن به چهار 
نفر و روز آخر واکسن به 3 نفر تزریق می 
شــود؛ در مجموع واکسن در 8 روز به 13 
نفر در مرحله اولیه فاز یک تزریق می شود.
وی افزود: یک هفتــه بعد از تزریق به 13 
نفر، واکســن به 120 نفــر در 4 گروه 30 
نفره تزریق می شــود و سه گروه واکسن 
با دوزهای مختلف و یک گروه پالسیبو یا 

واکسن نما دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه فرآیند کارآزمایی بالینی در 
فاز نخست 23 روز طول می کشد، اظهار 
کرد: بعد از 21 روز هر نفر یک دوز  دیگر 
واکســن دریافت می کنــد و 30 روز بعد 
از تزریق دوز دوم فرد دوز استنشــاقی را 

دریافت می کند.
فالح ادامه داد: پیش بینی ما این اســت که 
14 روز بعد از تزریق به آخرین نفر آنالیزها 
انجام و داده ها به سازمان غذا و دارو ارسال 
شود. در فاز دوم 500 نفر در 2 گروه 250 
نفره واکسن و پالســیبو دریافت می کنند 
و دوزی را کــه بر پایه نتایج فاز نخســت 
اثربخشــی و ایمنی بهتری داشته باشد به 

افراد تزریق می کنیم.
وی ادامه داد: در فاز ســوم ده ها هزار نفر 
واکسن را در ســنین مختلف دریافت می 
کننــد و نکته حائز اهمیت این اســت که 
موسســه رازی بخش پــرورش حیوانات 
آزمایشگاهی دارد و مطالعات پیش بالینی را 
با توجه به سابقه  برجسته موسسه رازی بر 
روی میمون سبز آفریقایی به عنوات شبیه 
ترین حیوان و بهترین گزینه برای تســت 
حیوانی  انجام  دادیم و واکسن را روی 25 
نمونه میمون سبز آفریقایی تست کردیم که 
بر پایه مطالعات بین المللی این عدد خوب 

و باالیی است.
فالح در خاتمه اظهار کــرد: بیش از 8 ماه 
از تزریق واکســن در نمونــه های حیوانی 
می گذرد و تا به امروز شــاهد ایمنی و بی 
ضرری واکسن هستیم و امیدواریم مراحل 
بالینی هم همین طور با موفقیت پیش برود و 
ما به موازات تحقیقات بالینی سرمایه گذاری 
و راه اندازی خطوط تولید صنعتی را دنبال 
می کنیم  و امیدواریم با پایان فاز دوم بخش 
طراحی صنعتی انجام شــود و دوز موثر و 

کافی در اختیار جامعه قرار گیرد.

رییسی مطرح کرد؛خبــر

ظرفیت انجام 2۰ میلیون واکسیناسیون کرونا در ماه
 معاون بهداشــت وزارت بهداشت گفت: 
نگران ســرعت واکسیناســیون کرونا در کشور 
نیستیم و ظرفیت انجام 20 میلیون واکسیناسیون 

در ماه را داریم.
به گــزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رییســی، 
در آیین قدردانی از بهــورزان، مربیان و مراقبان 
سالمت نمونه کشور که امروز برگزار شد، گفت: 
همواره هر زمان مشکلی پیش می آید اعم از سیل 
و زلزلــه و... ما به محض اینکه یادمان می آید که 
یک نظام شبکه منسجم داریم، با اعتماد به نفس 
بسیار باال به حضور بهورزان ما به عنوان کسانی 
که در همه جای کشــور حضور دارند، خیالمان 
راحت اســت که مانند یک ارتــش آماده، قوی، 
شــجاع و کاردان در حوزه سالمت وارد شده و 

مساله را جمع می کنند.
وی با بیان اینکه در نظام شبکه سه ویژگی اصلی 
داریــم، گفت: جامعه نگرترین کارکنان در حوزه 
سالمت، بدون تردید بهورزان و مراقبین سالمت 
هســتند. اصلی ترین ویژگی بهــورزان ما بومی 
بودن شان است. یعنی از دل همان مردم و با همان 
فرهنگ و زبان بــوده و همانجا زندگی می کنند. 
اگر طی این بیش از سه دهه هنوز انسجام شبکه 
به صورت قدرتمند حفظ شــده، به دلیل همین 
ویژگی اســت و بیش از 30 سال است که آن را 
تجربه می کنیم. کلمــه بهورز در هیچ کجای دنیا 
نیاز به ترجمه ندارد و دنیا بهورز را با همین کلمه 

می شناسد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت اظهار داشت: 
بهورز فراتر از یک شــغل، یک سیســتم است. 
دومین ویژگی بهورز بحث توســعه محور بودن 
نظام بهورزی اســت. بهــورزان ما نــه تنها در 

حوزه های مســتقیم بر ســالمت بلکه در دیگر 
حوزه ها هم نقش آفرینی می کنند. ویژگی ســوم 
بهورزان ما در حوزه مهارت آموزی است. یکی از 
ویژگی های جمهوری اسالمی در نظام آموزش ما 
ادغام نظام آموزش پزشکی با ارائه خدمت است، 
اما با این وجود کســانی که در آموزشــگاه های 
بهورزی مــا آموزش می بینند، آموزش هایشــان 

مبتنی بر نیاز جامعه است.
رییســی با بیــان اینکــه از ســال 2010 به بعد 

ســازمان بهداشــت جهانی بحث UHC را مطرح 
کــرد، گفت: این موضوع را از قبل در قالب نظام 
پزشــک خانواده در سطح روستا و شهرهای زیر 
20 هزار نفر قســمت بزرگی از آن را انجام داده 
بودیم و نظام ارجاع و پزشک خانواده از مصادیق 
UHC اســت که در چندین استان پایلوت شده و 
گســترش می یابد. در عین حال پزشک خانواده 
شــهری هم دارد استقرار پیدا می کند که این ها به 
 UHC هم وصل می شــوند و این یکی از نمادهای

است. یکی از اقداماتی که انجام شد، بحث نظام 
تحول شــهری یا پزشک خانواده شهری به ویژه 
بحث حاشیه ها بود که 10 میلیون و 400 هزار نفر 
حاشیه نشین شهرها را تحت پوشش قرار دادیم و 
برایشان بهورز و مراقب سالمت تعیین کردیم تا 

این پوشش کامل شود.
به گفته وی، طرح هر خانه یک پایگاه ســالمت 
هم مطرح شــد که ما را یک سطح جلوتر آورد. 
اگر قباًل ســطح یک ما شــبکه بود، یک ســطح 

پایه و جدید در خانواده هــا ایجاد کردیم و یک 
حلقه جدیدی است که ایجاد شده و یک مرحله 

سنگرمان را جلوتر بردیم.
وی گفت: در زمینه مدیریت کووید 1۹، اگر اکنون 
تفاوتی بین کشور ما و جاهای دیگر وجود دارد و 
موفق عمل کردیم، علتش این اســت که به جای 
تکیه بر درمان، بر حوزه بهداشت و پیشگیری تکیه 
کردیم و چهار گام غربالگری انجام شد. به عنوان 
گام پنجم هم بحث واکسیناســیون را داریم. شاید 
یکی از معضــالت کنونی در دنیا، عالوه بر بحث 
تهیه واکسن، سرعت انجام واکسیناسیون است، اما 
ما در کشور یک ماشین بسیار قدرتمند انسانی به 
نام شبکه بهداشتی و درمانی داریم و اصاًل نگران 

سرعت واکسیناسیون در کشور نیستیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: به محض 
اینکه واکسن به دست ما می رسد، واکسیناسیون 
یکــی از نمایش هــای قدرت مــا خواهد بود و 
دنیــا در آینده خواهد دید که مــا ظرفیت انجام 
واکسیناسیون مان حتی ماهانه 15 تا 20 میلیون را 
داریم و آن را انجــام می دهیم. این قدرت را در 
2500 مرکز روستایی و شهری و 500 بیمارستانی 
که مجموعاً 3000 مرکز است، پیش بینی کردیم، 

قدرت انجام این میزان واکسیناسیون را داریم.
وی گفت: به جرأت اعالم می کنم که تقریباً هیچ 
روستای 1000 نفره ای در کشور نداریم که خانه 
بهداشت نداشته باشد، نکته دیگر بحث بازسازی 
و نوســازی مراکز اســت که در این زمینه بسیار 
موفــق بودیم. عمر مراکز بهداشــتی ما در حوزه 
بهداشــت حدود 26.7 سال بود که اکنون به زیر 
10 ســال رسیده اســت و تجهیزاتمان هم کامل 

است.

 سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، در 
ارتباط با وضعیت ذخیره خون و فرآورده های 
خونی در کشــور و همچنین اهدای پالسمای 

بهبود یافتگان کرونا، توضیحاتی ارائه داد.
بشــیرحاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با 
بیــان اینکه در منطقه مدیترانه شــرقی از جمله 
ایران، بیشترین علت کاهش ذخایر خونی، ترس 
اهداکننــدگان از ابتالء به کرونا اســت، گفت: 
در تمامــی مراکز اهدای خون ایــران، باالترین 
پروتکل های بهداشتی رعایت می شود. همچنین 
سازمان انتقال خون جهت جلوگیری از شلوغی 
هنــگام اهدای خــون، اقدام به ارتقا سیســتم 

نوبت دهی آنالین خود کرده است.
وی ادامــه داد: ذخایــر خونــی در برخــی از 
کشــورهای منطقه تا 75 درصد نسبت به زمان 
مشــابه در ســال پیش کاهش داشته است. این 
میزان کاهش در یکی از اســتان های کشورهای 

آسیایی تا 67 درصد بوده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران افزود: نرخ 
کاهش اهدای خون در ایران، در باالترین حد به 
میزان 35 درصد در اسفند 13۹8 رسیده بود که 
مشــابه کشورهای پیشرفته مانند کانادا و آمریکا 

بوده است.
حاجی بیگی با بیان اینکه آمارها در جهان و ایران 
نشان از مشارکت بیشتر زنان اهداکننده خون در 
دوران پاندمی کرونا اســت، گفت: افزایش نرخ 
مشــارکت بانوان اهداکننده در ایران در ۹ سال 

گذشته بی سابقه بوده است.
وی افــزود: میزان اهداکنندگان بار اول در ایران 
در 10 ماه ابتدایی سال 13۹۹ در مقایسه با مدت 
مشابه ســال پیش افزایش 4.5 درصدی داشته 

است.
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران تأکید کرد: 
جدیدترین مطالعات نشــان می دهد که تزریق 
پالســمای بهبودیافتــگان کرونا بــا تیتر باالی 
آنتی بادی در مراحل اولیه بیماری )در ســه روز 

اول(، می توانــد نتایــج ثمربخشــی در کاهش 
پیشرفت بیماری در مبتال به کرونا داشته باشد.

حاجی بیگی بیان کرد: ســازمان غــذا و داروی 
آمریکا نیز استفاده از پالسمای غنی از آنتی بادی 
را محدود به استفاده در مطالعات بالینی و مراحل 
اولیه بیماری )ترجیحاً سه روز ابتدایی بیماری( 
یا بیماران دارای بیمــاری زمینه ای که منجر به 

نقص تولید در آنتی بادی می شود، کرده است.
وی با بیان اینکه نتایج آخرین مطالعات سفارش 
کرده که بهتر است اهداکنندگان پالسمای کووید 
1۹ در طول 60 روز اول پس از شــروع عالئم 
بیماری، اقدام به اهدا کنند، گفت: اهداکنندگان 
باید باالی 30 سال بوده و مبتال به نوع شدیدتر 

کووید 1۹ بوده باشند.
سخنگوی ســازمان انتقال خون ایران، در پایان 
افزود: در ایران از اردیبهشــت تــا پایان بهمن 
13۹۹ حــدود 18 هزار مراجعه بــرای اهدای 
پالسما صورت گرفته که از این میزان حدود 15 

هزار واحد پالسمای غنی از آنتی بادی کووید 1۹ 
اهدا شده اســت. بیشترین میزان اهدا به ترتیب 

در اســتان های تهران، آذربایجــان غربی، یزد، 
خوزستان و اصفهان گزارش شده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران عنوان کرد؛

علت کاهش اهدای خون در پاندمی کرونا

 ســخنگوی ســازمان غذا و دارو از ثبت 
تمامــی واحدهای واکســن وارداتــی و تولیدی 
کرونا خبر داد و گفت: هر واحد واکسنی که وارد 
کشــور می شود بالفاصله توسط ســازمان غذا و 
دارو برچســب گذاری شده و در سامانه ردیابی، 
رهگیری و کنترل اصالت کاالهای سالمت محور 
که بــه اختصار »تیتک« )TTAC( نامیده می شــود، 

کدگذاری می شود.
به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
هرگونه توزیع و تحویل واکسن به شبکه بهداشتی 
کشــور پس از کدگذاری و برچسب گذاری در 
ســامانه تیتک انجام خواهد شــد و از این مسیر 
رهگیری و ردیابی هر واحد واکســن تا مصرف 

کننده ممکن خواهد بود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: سامانه تیتک و 
سامانه یکپارچه بهداشتی)سیب( هر دو از ظرفیت 
ها و زیرســاخت های ارزشمند نظام الکترونیک 
ســالمت اســت که به مدد فرآیند واکسیناسیون 
همگانــی کووید1۹ به عنــوان بزرگترین کمپین 

واکسیناسیون تاریخ نظام سالمت آمده است.
وی تصریح کرد: هماهنگی سامانه تیتک و سامانه 
ســیب و داشــبوردهای مدیریتی تعریف شده و 
اطالعات تجمیع شــده هر دو سامانه در کمپین 
واکسیناسیون همگانی علیه کرونا با اهداف شفاف 
سازی فرایندها، پیشــگیری و مقابله با تخلفات 
احتمالی در زنجیره توزیع، ایجاد بســتر مناسب 
بــرای تجمیع اطالعــات به عنــوان رکن اصلی 

تصمیم گیری، مدیریت و نظارت بر زنجیره تامین 
و توزیع، چابک ســازی فرآینــد توزیع و حذف 
گلوگاه ها و ایستگاه های غیر ضروری، مدیریت 
واکسیناسیون گروه ها و اقشار مختلف در مقیاس 
وســیع، مدیریت و جلوگیری از هدر رفت منابع 
و سوء اســتفاده های احتمالی، طراحی شده و با 
هماهنگی معاونت بهداشــتی وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو به مرحله اجرا در آمده است و 
تا پایان روند واکسیناسیون علیه کرونا ادامه خواهد 

یافت.
سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد:  هر واحد 
واکسن، واجد بارکد دوبعدی و کد UID اختصاصی 
خواهد بود و هر مرحله تحویل و تحول تا تزریق 
واکســن، توسط اســکن بارکد یا با وارد نمودن 
کد یو آی دی 20 رقمی در ســامانه انجام شده و 
اطالعات در داشــبورد های مدیریتی توسط افراد 
دارای اجازه دسترســی قابل بازیابی لحظه ای و 
برخط، رهگیری، ردیابی، راستی آزمایی و گزارش 

خواهد بود.  
بنابــر اعالم روابط عمومی ســازمان غذا و دارو، 
جهانپور عنوان کرد: عــالوه بر کمیته تخصصی 
بررسی عوارض احتمالی و اثربخشی واکسن ها و 
فوکال پوینت ایمنولوژی/اپیدمیولوژی اختصاصی 
تعیین شــده برای گردآوری، بررســی و گزارش 
عوارض و اثربخشی هر برند واکسن مورد استفاده 
در کشــور و مضاف بر اطالعات وارده توســط 
پزشک و مراقبین سالمت در سامانه سیب، کاربران 

و حتی افراد دریافت کننده واکسن نیز می توانند از 
مســیر بخش عوارض دارویی اپلیکیشن تیتک و 
سامانه عوارض دارویی ADR اطالعات و عوارض 
احتمالی را وارد نمایند و بر این پایه، شــبکه ای 
برای جمع آوری و اطالع یابی از عوارض جانبی 
واکســن های مورد استفاده از مسیرهای مختلف 
فراهم آمده است که همزمان توسط  متخصصین 

و کارشناسان معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
و اداره کل ارزیابی فرآورده های ســالمت محور 
سازمان غذا و دارو، رصد و پایش شده و حسب 

لزوم مداخالت الزم انجام خواهد شد.  
وی همچنین یادآور شــد: تجربــه موفق توزیع 
واکسن آنفلونزا در پاییز سال ۹۹ و پتانسیل موجود 
در سامانه های پیشگفت، عمال این امکان را فراهم 

ساخت که بسیج ملی واکسیناسیون علیه کووید1۹ 
به عنــوان یک کمپین سراســری و هوشــمند 
واکسیناســیون طراحی  و با ضریب اطمینان باال 
اجرایی شود و با اجرایی شدن این موضوع احتمال 
نشت واکســن از زنجیره توزیع رسمی به بیرون 
و قاچاق معکوس به حداقــل ممکن بلکه صفر 

نزدیک خواهد شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد

ردیابی هر واحد واکسن کرونا در کشور 
 احتمال صفر نشت واکسن از زنجیره رسمی توزیع
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زنگ  هشدار خروج پول
از بازار سرمایه

 روند فعلی خروج پــول از بورس 
می تواند زنگ هشداری برای دخالت های 
دولت و کاهش اعتماد به بازار سرمایه باشد. 
این مســاله می تواند در آینــده ای نزدیک 
نقدشوندگی بسیاری از نمادها را با مشکل 

مواجه کند.
به گزارش فارس، متولیان بازار ســرمایه با 
تغییرات مداوم به دنبال بهبود شرایط هستند، 
اما بازار کماکان روند منفی خود در ماه های 
گذشــته را حفظ کرده و توجهــی به این 

تجویزها ندارد.
سهامداران با تغییر رییس سازمان بورس، به 
دنبال تغییر سیاست ها و روندهای موجود 
در بــورس به امید بهبود وضعیت بودند؛ اما 
تغییر در ریاست سازمان بورس و تغییر در 
دستورالعمل های بازار سرمایه توسط رییس 
جدید تنها یک روز توانســت سهامداران را 
قانع کند تا از صف های فروش خارج شوند. 
این روند از روز یکشــنبه هفته پیش دوباره 
به بست نشینی در صف های فروش منجر 
شد و بازار سرمایه در 8 روز گذشته روزهای 

منفی را سپری کرده است.
به عبارت دیگر، پس از ریزش 45 درصدی 
شاخص کل و برخی نمادها تا 80 درصد از 
ســقف خود در امرداد ماه، همچنان به دلیل 
عدم تقاضای قوی، وجود ابهامات و پافشاری 
فروشــندگان برای خروج از بازار، شــاهد 
نزول متوالی قیمت ها در تابلوی معامالت 
هستیم. قوانین جدید نه تنها هیچ کمکی به 
بهبود وضعیت بازار نکرده؛ بلکه همان حجم 
معامالت نسبتا باالیی که در بازار حاکم بود و 
نوید روزهای بهتر به سهامداران را می داد نیز 

از بین برده است.
کاهش تقاضا در بــورس با خروج پول 

حقیقی ها
نکته قابــل تامل در این بیــن خروج پول 
از ابتــدای بهمن ماه ســال کنونی توســط 
سهامداران حقیقی بوده است. در این مدت 
تنها 7 روز پول از سوی سهامداران حقیقی 
وارد بازار شده است. در 1۹ روز دیگر پول 
از بازار خارج شده است. برآیند پول ورودی 
و خروجی نشــان می دهد حدود ۹ هزار و 
ســیصد و پنجاه میلیارد تومان پول در این 

مدت از بازار سرمایه خارج شده است.
این رقم نشان می دهد، باید شاهد ورود پول 
به دیگر بازارهای مالی موازی بورس باشیم. 
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط 
حاکم در بازارهــای موازی و تثبیت قیمت 
دالر در کانال 25 هزار تومان پیش  بینی می 
 شود که کف شاخص بورس و قیمت سهام 
در همین محدوده  ها باقی بماند و دیگر شاهد 

افت سنگین شاخص  ها نباشیم.
امــا با توجه به عدم وجــود تقاضا در بازار 
سرمایه و پر نشدن قیمت پایانی در اکثر سهم 
ها، نباید امیدوار بود فشار فروش از بورس 
کم شــده و همچنان در بیشتر نمادها شاهد 

ادامه صف های فروش خواهیم بود.
کاهش نــرخ بهره بانکــی راه حلی که 

کارگشا نبود
نکته قابل توجه آن اســت که بانک مرکزی 
به بهانه هدایت نقدینگی به سمت تولید در 
یک ماه گذشته نرخ بهره بین بانکی را به زیر 
20 درصد کاهش داده اســت. این مساله که 
با فشار بســیاری از فعالین بازار سرمایه رخ 
داده است، نه تنها نتوانست در مقابل خروج 
پول از بورس را بگیرد، به احتمال زیاد باعث 

خروج پول از بانک ها نیز خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با کاهش 
نرخ بهره بین بانکی، نرخ ســود سپرده نیز 
کاهش خواهد یافت. حسین درودیان در این 
زمینه می گوید: »این اتفاق سبب خواهد شد، 
پول به سمت بورس روانه شود. اما با توجه 
به عدم اعتماد ایجاد شــده در بازار سرمایه، 
افراد به سمت اوراق با بازدهی ثابت خواهند 

رفت«.

خبر

 نماینــده کارگران در شــورای عالی کار 
گفت: اگر مؤلفه دســتمزد هم بــه عنوان یکی از 
مؤلفه های قیمت تمام شده کاال و خدمات حساب 
کنیم و اجازه رشــد به دستمزد را بدهیم، همانند 
دیگر مؤلفه ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز 
زندگی حداقلی بهتری خواهند داشــت اما اگر به 
دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها 
به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد 

بود.
بــه گزارش ایســنا، علی خدایــی در یک برنامه 
صبحگاهی در ســیما  اظهار کرد: بــر پایه قانون 
کار مرجع تعیین کننده دســتمزد کارگران شورای 
عالی کار اســت و شــورای عالی کار متشکل از 
نماینده های کارگری، کارفرمایی و دولت اســت. 
این شورا باید بر پایه دو مؤلفه دستمزد کارگران را 
تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است 
و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می شود و بر پایه 
آن مزد تعیین شده بدون ویژگی های جسمی و نوع 
کار محوله باید حداقل هزینه های زندگی را تأمین 
کنــد و این هزینه ها که حداقل هزینه های خانواده 
برای زندگی سالمت هست، سبد معیشت نام دارد.
وی افزود: برآورد گروه کارگری از ســبد معیشت 
حدود ۹ میلیون تومان بود که در نشســت کمیته 
دستمزد شورای عالی کار بر پایه آمارهای رسمی 
عدد 6 میلیون و 8۹5 تومان به عنوان حداقل های 
زندگی خانوار 3.3 نفری مشــخص شــد که این 
عدد برای حداقل های زندگی در شهر تهران پایین 
است و در مراکز کالن شهرها این رقم پاسخگو نیاز 
خانوارها نیســت. در استان تهران برآورد هزینه ها 
رقمــی بیش از 10 میلیــون و 200 هزار تومان را 
نشــان می دهد و در اســتان قم این عدد حدود 7 
میلیــون و 400 هزار تومان اســت. بنابراین نرخ 
مسکن بر روی این عدد در شهرها تأثیرگذار است 
و بیش از 2.5 میلیون تومان هزینه خوراک هست 

که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.
وی افزود: هم اکنون مــزد کارگران برای خانواده 
3.3 نفــری کمتر از 2 میلیــون و 700 هزار تومان 
اســت و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده 
است. دســتمزد کارگران با دو فرزند 2 میلیون و 
800 هزار تومان و کارگران بدون فرزند 2 میلیون 
و 600 هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران 
37 درصد هزینه های خانوار را پوشــش می دهد 
و شــرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده های 

کارفرمایان باید همکاری های الزم را داشته باشند 
که قدرت خرید از دســت رفتــه کارگران به آنها 

برگردد.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار با اشاره به 
مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: در سال 
گذشته رقم سبد معیشــت 4 میلیون و ۹50 هزار 
تومان بود که اختالف هزینه ها از سال گذشته تا به 
امروز بیش از 1 میلیون و ۹00 هزار تومان اســت. 
هزینه زندگی کارگران نیز همانند دیگر مؤلفه های 
تولید که مدیریت شده است، باید توسط کارفرمایان 
مدیریت شــود و طرح موضوع تــوان پرداخت 
دســتمزد از ســوی کارفرما بحث اشتباهی است 
که منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و 
کاهش قدرت خرید آنها شده است. بیش از 42.5 
میلیون نفر از مصرف کننده ها و خریداران تولیدات 
کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال 
گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات 
خود و دیگر هزینه ها افزایش 300 درصدی داشتند. 
اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه های 

قیمت تمام شــده کاال و خدمات حساب کنیم و 
اجازه رشــد به دســتمزد را بدهیم، همانند دیگر 
مؤلفه ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی 
حداقلی بهتری خواهند داشــت و اگر به دستمزد 
نگاه اقتصادی داشــته باشــیم و نگاهمان تنها به 
کارفرما باشــد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد 

بود.
خدایــی تأکید کرد: دســتمزد در بعــد اجتماعی 
مشــخص خواهد شــد، خانواده های کارگری ما 
با توجه بــه درآمد پایینی کــه دارند، ردیف های 
ضروری هزینه های خانوارشان حذف شده است 
و آمارهای موجــود در باره خانواده های کارگری 
هشداردهنده است و این خانواده ها بودجه ای برای 
هزینه تفریحات، ســرگرمی، آموزش و بهداشت 
ندارند. سرانه مصرف شــیر در کشور ما در سال 
1383 حدود 210 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 
بــود و این عدد به کمتر از 80 کیلوگرم در ســال 
رسیده است و در سال 1387 که شاهد هدفمندی 
یارانه ها بودیم و در سال 13۹1 و 13۹6 که خیزش 

نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر 
بود. نکته اول آســیب این کاهش سرانه مصرف 
شیر است که وزارت بهداشت هشدارهای الزم را 
ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر 
در کشــور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و 
اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از 

بین رفت.
وی افزود: صحبت از اخراج کارگران یا دســتمزد 
توافقی کمتر از حقوق قانونی به واســطه افزایش 
دســتمزد کارگران می شود و باید بررسی شود که 
چند درصد کارگاه ها و کارخانه های ما این مشکل 
را دارنــد. کارفرمایانی که این ادعــا را دارند باید 
توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، 
هزینه حمل ونقل و انرژی را چه کردند چراکه در 
باره دستمزد بزرگنمایی می شود و کارفرمایان در 
بحث حقــوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در 

بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار خاطرنشان 
کرد: بر پایه برآوردهای رســمی ســهم دستمزد 

کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شــده 
کاال و خدمات حدود 5 درصد هست و با این رقم 
به بحث بزرگنمایی دستمزد می رسیم و قبل از سال 
1384 میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده 
کاال و خدمات بیش از 17 درصد بود. همچنین تنها 
مؤلفه ای که در آن سال ها تغییر قیمت می داد، نرخ 
دستمزد کارگران بود و در آنها سال ها به دو دلیل 
افزایش دســتمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. 
دلیل اول تأثیر مســتقیم افزایش دستمزد بر قیمت 
تمام شده کاال بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی 
از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی در باره 
تورم می شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین 
رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کاال 
کمتر از 5 درصد است و اگر دستمزد کارگران 100 
افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم 5 درصدی خواهد 
شــد. در باره بار روانی هم مسائلی چون نرخ ارز، 
طال، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد 
گرفته اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد 
کرد. هر سالی که دستمزد باالتر تصویب شد، تورم 
سال آینده پایین تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم 
ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش 
دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش 
تورم به واســطه افزایش دستمزد کارگران هستند، 

باید به آمارها دقیق تر نگاه کنند.
خدایی اظهار داشــت: متأسفانه سازوکار شکایت 
از کارفرما بدون مشــخص شدن اطالعات کارگر 
وجــود نــدارد و مهم ترین مؤلفه از دســت رفته 
کارگران امنیت شــغلی اســت که به این واسطه 
کارگران به ســادگی از حق وحقــوق خود دفاع 
نمی کنند و تشکل های کارگری هم آن قدر گسترده 
نیستند که مشکالت را رصد کنند. با تشکر از شبکه 
پنج ســیما و برنامه یه روز تازه باید اشاره کنم که 
رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران ندارد تا از 
حقوق معنوی از دســت رفته کارگران دفاع شود 
و نیاز به برنامه هایی اســت تا آموزش های الزم به 

کارگران در باره حق و حقوقشان ارائه شود.  
نماینده کارگران در شــورای عالی کار در پایان 
گفــت: رقم 6 میلیــون و 8۹5 هــزار تومان در 
نشست شــورای عالی کار مطرح خواهد شد و 
جلسات سخت و پیچیده شــورای عالی کار از 
سه شنبه آغاز خواهد شد که تالش بر محقق کردن 
این عدد داریم اما عدد خروجی از نشســت قابل 

پیش بینی نیست.  

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد

وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است

 معاون وزیر کار معتقد است قانون بیمه 
بیکاری ضعف هایی که دارد که موجب شــده 
محدودیتهایی در اســتفاده از مزایای این قانون 
برای افراد تحت پوشش آن و قانون کار و تامین 
اجتماعی بــه وجود آید و به همین دلیل نیازمند 

اصالح و بازنگری است.
به گزارش ایسنا، یکی از حمایت های موثر تأمین 
اجتماعی از نیــروی کار در حوزه بیمه بیکاری 
است. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال 1366 
بر می گردد که برای جبران خســارت ناشــی از 
دوران جنگ تحمیلی به کارگاه ها، کارخانه ها و 
مراکز تولیدی و صنعتی آســیب دیده و تخریب 
شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، 

پیش بینی شد.
بیمه بیــکاری به عنوان یک ابــزار کاربردی در 
شــرایط خاص در قانون کار گنجانده شــده که 
به واســطه این ابزار کارگران می توانند در دوره 
بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شــده 
و فرصتی برای جســتجو برای کار دیگر داشته 

باشند.
حاتم شاکرمیـ  معاون روابط کار وزارت تعاون، 

کار و رفــاه اجتماعی در این بــاره می گوید: با 
بررسی هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، 
دریافتیم که چنــد قانون وجود دارند که نیازمند 
بازنگری هستند و باید به تناسب مورد بازنگری 
قرار گیرند. یکی از آن هــا »قانون بیمه بیکاری« 

است که ضعف هایی دارد.
وی می گوید: به صورت کلی، دو دیدگاه راجع 
به اصالح قانون بیمه بیــکاری وجود دارد؛ یک 
دیدگاه معطوف به اصالح این قانون در مجلس 
اســت با این هدف که افراد بیــکار جویای کار 
هم تحت پوشــش قرار گیرند و چنین اصالحی 
نیازمند یک ســاز و کار و صندوق جدید است 
اما نگاه دیگر معطوف به ضعف های قانون بیمه 
بیکاری است و بر پایه این دیدگاه دامنه پوشش 
قانون بیمه بیکاری که محدود است  باید مقداری 

گسترش یابد.
شاکرمی با بیان اینکه بر مبنای این دو دیدگاه باید 
با اصالح قانون دامنه حمایت های آن را گسترش 
دهیم می گوید: باید زمان پوشش را که امروز به 
55 ماه می رسد هم کاهش دهیم؛ چرا که دیدگاه 
دوم بر افزایش تعداد افراد تحت پوشــش تاکید 

دارد و در کل یک ســری قوانین در قانون بیمه 
بیکاری وجود دارند که موجب ایجاد محدودیت 
در استقاده از مزایای این قانون برای افراد تحت 
پوشــش قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون 
تامین اجتماعی می شوند که باید بازنگری شوند.

آنطور کــه معاون وزیر کار مــی گوید: به دلیل 
محدودیت های زمانی اشتغال بخشی از کارگران 
در بخشهای دولتی، باید یکسری از محدودیت ها 
از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا افرادی که 
دارای کارفرما هستند و مشــمول 3 قانون کار، 
قانون بیمه بیکاری و تامین اجتماعی می شــوند 
بتوانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.
کارشناســان می گویند با وجود آنکه قانون بیمه 
بیکاری قانونی شــفاف و جامع است اما کاستی 
هــا و نقایصی دارد کــه از این جهت باید مورد 
بازنگری قرار گیرد. به زعم آنها اگر اصالح قانون 
بیمه بیکاری به نتیجه برسد، حمایت بیشتری از 
جامعــه کارگری و کارگرانــی که برخالف میل 
باطنی بیکار شــده اند صورت می گیرد و زمینه 

اشتغال دوباره آنها به وجود می آید.
چندی قبل نشســت هم اندیشــی و تبادل نظر 

هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس با رییس 
و معاونان ســازمان تامین اجتماعی برگزار و در 
این نشست مقرر شد »صندوق بیمه بیکاری ملی« 

تاسیس شود.
موضوع تاسیس صندوق بیمه بیکاری ملی اعالم 
آمادگی سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت 
و ریاست سازمان تاکید کرد که الیحه آن تدوین 

و به مجلس ارسال خواهد شد.
هادی ابــوی دبیرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: 
بیمه بیکاری از جمله موضوعات مهمی است که 
در قانون برای حمایت و پشــتیبانی از کارگران 
پیش بینی شده و ضمانتی است تا کارگرانی که به 
طور غیر ارادی و به هر دلیل بیکار شده اند بتوانند 

از مزایای آن استفاده کنند.
او با تاکید بر اصالح هرچه ســریع تر قانون بیمه 
بیکاری می گوید: اگر به دلیل شرایط اقتصادی و 
برخی بحرانها، مشکالت کارخانه و بیماری کرونا 
عده ای از کارگران بیکار و خانه نشــین شده اند 
نباید آنهــا را رها کنیم و از دریافت مقرری بیمه 

بیکاری محروم بمانند.

این مقام مسوول کارگری تقویت منابع صندوق 
بیمه بیکاری را مورد اشاره قرار داده و می گوید: 
هم اکنون بسیاری از مشاغل تحت پوشش بیمه 
بیکاری نیســتند که اگر این مشاغل شناسایی و 
مشــمول پرداخت بیمه بیکاری شــوند به منابع 
صندوق کمک می کند. راه دیگر این اســت که 
برای تقویت منابع صندوق، نرخ حق بیمه های 
پرداختی تغییــر کند تــا ورودی های صندوق 

افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، بی تردید از دست دادن غیرارادی 
کار از جمله موضوعاتی است که نیروهای کار را 
تهدید می کنــد از این رو برقراری بیمه بیکاری 
راهکاری مناســب و مطمئن برای تامین زندگی 

افراد در چنین شرایطی است.
با توجه به تاکید معــاون روابط کار وزیر کار و 
کارشناسان بر لزوم اصالح و بازنگری قانون بیمه 
بیکاری، انتظار می رود با به نتیجه رسیدن اصالح 
قانون در مجلس، کارگران بیکار شده در شرایط 
بحران از حمایتهای بیشتری در این باره برخوردار 
شوند و زمینه برقراری مقرری و استفاده از مزایای 

قانون و اشتغال دوباره آنها به وجود آید.

قانون بیمه بیکاری اصالح می شود

 با توجه به اینکــه مصوبات مجلس برای 
ســال آینده خانه و خودروهای لوکس را مشمول 
مالیات کرده اســت، یک تحلیلگر اقتصادی با بیان 
اینکه هدف از مالیات بر خانه  و خودروهای لوکس 
بازتوزیع ثروت است، گفت: نرخ این دو نوع مالیات 
باید تصاعدی می بود و در نرخ گذاری این مالیات ها 
نیز باید دقت زیادی صورت گیرد، زیرا خطا در این 
زمینه می تواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از 

یک بازار به بازار دیگر شود.
به گزارش ایسنا، این روزها مجلس مشغول بررسی 
الیحه بودجه سال آینده است که اصالحاتی در آن 
صورت گرفته و ایجاد چند نوع پایه مالیاتی جدید 
چون مالیات بر خانه و خودروهای لوکس، دریافت 
مالیات سالیانه از سلبریتی ها و اینفلوئسرها در این 

اصالحات به چشم می خورد.
در این بین، انتقاداتی به مالیات های جدید در سال 
آینده وارد شــد مبنی براینکه شباهتی به مدل رایج 
و متعارف سیاست های مالیاتی ندارد؛ به گونه ای که 
برای امالک، اخذ مالیات ساالنه علی القاعده به معنای 
دریافت مالیات از همه مالکان است نه اینکه زیر یک 
 درصد از کل واحدهای مســکونی )فقط خانه های 
باالی 10 میلیارد تومان(، مشمول این مالیات شوند. 

طبق مصوبــه مجلس، در ســال 1400 واحدهای 
مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت به شرح بندهای 
زیر مشمول مالیات بر دارایی می شوند و واحدهای 
مســکونی با ارزش روز معادل 10 میلیارد تومان و 
بیشتر به نرخ های زیر نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 
15 میلیارد تومان یک در هزار، نســبت به مازاد 15 
میلیارد تومان تا 25 میلیارد تومان دو در هزار، نسبت 
به مازاد 25 میلیارد تومان تا 40 میلیارد تومان سه در 
هزار، نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان 
چهار در هزار، نسبت به مازاد 60 میلیارد به باال پنج 

در هزار، مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد.
در عیــن حال، مطابــق با جزئیات ایــن مصوبه 
واحدهای مســکونی در حال ساخت و واحدهای 
مسکونی در ســال تملک مشمول این نوع مالیات 
نمی شــوند. همچنین، خودروهایی که در پایان هر 

سال مجموع ارزش آن ها بیش از 10 میلیارد تومان 
باشد به شرح زیر مشــمول مالیات ساالنه خودرو 

می شوند: 
1 - تا مبلغ یک میلیارد و 500 نسبت به مازاد یک 

میلیارد تومان یک درصد
2- تا مبلغ 3 میلیارد نســبت به مازاد یک میلیارد و 

500 تومان دو درصد 
3 - تا مبلغ چهار میلیارد و 500 نسبت به مازاد سه 

میلیارد تومان سه درصد
4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و 500 تومان چهار 

درصد
هدف مجلــس از مالیات بر خانه و خودروهای 

لوکس چیست؟
در ایــن زمینه، وحید شــقاقی - یک کارشــناس 
اقتصادی - در گفت وگو با ایسنا، گفت: برای اخذ 

مالیات باید چند محور را مد نظر قرار دهیم که اولین 
محور آن مشــخص کردن هدف خود از پایه های 
مالیاتی است، زیرا مالیات سه هدف مشخص دارد 
که شــامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، 
بازتوزیــع ثروت و جلوگیری از احتکار و ســفته 
بازی است. هر کدام از سه هدف مالیاتی پایه مالیاتی 
مخصوص به خود را می خواهد که هدف مجلس 
بــرای اخذ مالیات از خانــه و خودروهای لوکس 

بازتوزیع ثروت است.
وی با بیان اینکــه عمدتا احتکار برای خانه های با 
متراژ پایین رخ می دهد، گفــت: در دنیا زمانی که 
می خواهند مسکن را مشمول مالیات قرار دهند، با 
نرخ هــای پلکانی حرکت می کنند که در این زمینه 
باید مجلس و دولت در آینده به تفاهم برســند و 

روش متعارف در دنیا را اجرا کنند.

نرخ مالیات بر مسکن باید تصاعدی باشد
این کارشــناس اقتصادی با اعالم اینکه خانه های 
بــاالی 10 میلیارد حجم کمی از بازار مســکن را 
تشکیل می دهد، افزود: در بخش مسکن برای اخذ 
مالیات بر ثروت باید به سمت مالیات تصاعدی با 
نرخ های تصاعدی حرکت کنیم. به عبارت دیگر، از 
یک قیمتی پایین تر نرخ آن صفر و و از یک قیمت 
به باال نرخ ها تصاعدی می شود که در این زمینه بهتر 
می بود دولت و مجلس طــرح جامع تری در نظر 

می گرفتند.
وی افزود: مکانیزم نرخ تصاعدی به عدالت نزدیک 
تر اســت و برای اخذ مالیات از خودروها نیز باید 
نرخ تصاعدی در نظر گرفته می شد. همچنین، باید 
خیلی نسبت به نرخ های مالیاتی دقت صورت گیرد 
زیرا، نرخ گذاری ها می تواند جابه جایی نقدینگی 

بین دارایی های مختلف را ایجاد کند؛ به گونه ای که 
خیلی  از افراد ممکن است خودروهای لوکس خود 
را بفروشــند و به سمت خرید مسکن، طال یا ارز 
برود. همچنین ممکن است فردی خودروی باالی 
یک میلیاردی خود را بفروشــد تا مشمول مالیات 
نشــود و خودروی 100 میلیونی تا یک میلیاردی 
بخــرد که با این امر، تقاضا در این نوع خودروها و 

قیمت آن ها نیز افزایش می یابد.
مالیات بر عایدی ســرمایه مانع احتکار مسکن 

می شود
شــقاقی ادامه داد: برای خانه های با متراژ کم تر که 
احتکار در آن ها صــورت می گیرد، به پایه مالیاتی 
چون مالیات بر خانه های خالی و عایدی ســرمایه 
نیاز است. هر کدام از اهداف مالیاتی پایه های مالیاتی 
مختص به خود را می خواهند و بسیاری از پایه های 
مالیاتی هم می تواند به بازتوزیع ثروت و هم افزایش 

درآمد دولت نیز منجر شوند.
این کارشــناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد 
که باید سیاســت های اقتصادی، وارداتی، تولیدی 
و  کنترل یارانه ای کشــور با پایه و نرخ های مالیاتی 
هماهنگ شــوند که دولت باید ســعی کند طرح 

جامعی در این زمینه ایجاد کند. 

یک پیشنهاد برای توزیع ثروت
 مالیات بر عایدی سرمایه مانع احتکار مسکن می شود
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در پی استقبال از یادداشت »حاج سئیران روستایی 
از اعماق تاریخ« برای دیدار از روســتای همجوار 
و زیبای »ســلیمان بالغ« با آقایــان علی دلیری و 
حکیم یوســفی در چله زمستان ســاز قره پشتلو 
کوک می کنیم و در مسیر با الحاق آقایان احمدنژاد، 
عباسی و قاسم نافذ راهی دیار پیچ و مهره کاران و 

مبل سازان پایتخت می شویم.
جای نام های سلیمان بالغ

»روســتای ســلیمان بالغ زیبایی ها و جاذبه های 
طبیعی ارزشــمندی در دل خود جای داده است. 
وجود گونه های شاخص حیات وحش و رویش 
انــواع گیاهان خوراکی و دارویــی در ارتفاعات، 
زیبایی های خاصی را به روســتای زیبای سلیمان 

بالغ )بوالغ( بخشیده است.
این روســتا در کنار گونه های جانوری و گیاهی 
متنوع، از آثار طبیعی برخوردار است، از جمله مناطق 
می توان: ارگنه داغی،امامــزاده پوزغون)توزگون(، 
قلعه ســلیمان بالغ )قلعه قاباغــی(، اوغالن قیز، 
دلیکلی داش، ماتیز، شورشــور، گویجالر، گرگان، 
تاخ تاخ، علی خان آقاجی، منجیقلی گلین، علی خان 
چمنی، قاال قاباغی، تامیش بوالغی، ســاری یاتان، 

قوشاجا، یارالی، بالی غایا و... را نام برد.«
برجی، افشــاری، بابایی، ســعادتی، آقایی و... از 

فامیل های پرتکرار روستاست.
توربین های بادی در کریدور سلیمان بالغ

این روســتای به غایت زیبا و چشــم نواز به سان 
کریــدوری بیــن ارگنه داغــی و رشــته کوه های 
پایین دســتی گســترده شــده و به دلیــل وزش 
همیشــگی بادهای فصلی و منطقه ای می توان با 
نصب توربین های بادی بــرق مناطق همجوار را 
تامین نمود. از دیگر مزیت های نسبی منطقه ییالق 
قشالق عشایر شاهسون مغان و همچنین استعداد 
بومگردی و جاذبه های طبیعی برای گردشــگران 

می باشد.
الحاق به کاغذکنان؛ آرزوی دست نیافتنی

در دهه شــصت به دالیل نامشخص 17 روستا از 
جمله ســلیمان بالغ، برون ده، حاج سئیران و... از 
بخش کاغذکنان آذربایجان شرقی منفک و ضمیمه 

بخش قره پشــتلوی زنجان شده اند. به دلیل شتاب 
بیشتر توسعه و ضرباهنگ خدمات رسانی در بخش 
کاغذکنان به ویژه در راه سازی و گازرسانی اهالی 
روستاهای منفک از کاغذکنان یک نارضایتی پنهان 
و حسرتی همیشگی از جدایی در بک گراند ذهنی 
خود نســبت به موضوع دارند. برای فائق آمدن بر 
این حسرت چاره ای جز مشارکت اهالی و همچنین 

معطوف کردن نظر مساعد مسوولین استانی برای 
توسعه منطقه متصور نیستیم.

جلوه های ویژه از انسان دوستی اهالی
هفته پیش با برگزاری جشن گلریزان همشهری ها 
در کرج بــه میزبانی آقای شمســعلی ضیایی فر 
سلیمان بالغ؛ مبلغ چهار میلیارد تومان برای خالصی 
یک هم والیتی از مجازات مرگ جمع آوری گردید. 

نکته قابل عرض آنکه ســه میلیارد از این مبلغ را 
میزبان گلریزان و مالک شرکت مبل آبنوس جاده 

قزلحصار کرج تقبل نمود.
همچنین در سلیمان بالغ تصادفا با روستایی ساده 
و صمیمی آشــنا شــدیم که تنها منبع درآمدش 
نگهداری یک دوجین مــرغ و خروس بوده و در 
مکانی متروکه 15 متری گذران زندگی می کند. در 

هم صحبتی با میرزا آقا دریافتم که حکیم یوســفی 
خانه ای شکیل و به روز برای خانواده مهربان میرزا 
آقا در دامنه »ارگنه داغ« بنا کرده و عنقریب زندگی 

میرزا آقا نونوار خواهد شد.
از نزدیک شــاهد ایــن دو جلوه ویــژه از حس 
انسان دوســتی اهالی نیک اندیش بــودم. خدا را 
شاکریم که هنوز نسل انســان های خیراندیش از 

اجتماع منقرض نشده است و می توانیم همچنان 
به زایش فصل آدمیت امیدوار باشیم.

ارگنه داغ نقطه صفر مرزی
آب آشامیدنی روستا معطوف به دو چشمه ایست 
که در وسط ده همواره جاریست. این روستای بکر 
و چشم نواز حدود سی خانوار ثابت و مثبت صد 
خانوار متحــرک دارد. ارگنه داغ نقطه صفر مرزی 
بین استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان 
بوده و متأسفانه ســیمای طبیعی این روستا نیز از 
گزند معدن کاران زخمیست و جراحات سوداگران 
زیرخاکی در جای جای آن به ویژه قلعه ســلیمان 
بالغ نشان از قدمت تاریخی و گذشته پر طمطراق 

دارد.
پیچ و مهره داران چوبکار

محصوالت روستا بیشتر حول و حوش گندم، جو 
و حبوبات بوده و مهاجرین روستا در تهران کرج 
عمدتا در کار پیچ و مهره و چوب تمرکز و تبحر 
یافته اند. خانواده پرجمعیت حکیم یوسفی شامل 
11 برادر و 6 خواهر همگی در صنعت پیچ و مهره 
در اشل ملی فعالند و خوشبختانه مهاجرین عمدتا 
انگیزه ســرمایه گذاری و عمران و آبادانی وطن را 
در ذهن خود می پرورانند و این روحیه حب وطن 
نویدبخش حل مشکالت فعلی و دورنمای توسعه 

منطقه در آتیه خواهد بود.
حرف آخر

برای پایان دادن به محرومیت های تاریخی منطقه 
قره پشــتلو، کاغذکنان می بایســت ســه کار زیر 

همزمان پیگیری شود:
1. معرفی پتانســیل ها و ظرفیت هــای منطقه در 

شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی
2. جلب مشارکت مهاجرین بومی ساکن در تهران، 
کرج، قم و... به ســرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و 

تولید در منطقه
3. متوجه کردن تدریجی مسوولین استانی و ملی 

به مقوله توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن منطقه
و این سفر ناتمام همچنان با برنامه ریزی مهندس 
دلیری به دیگر نقاط محروم کشــور تداوم خواهد 

یافت.

گزارش اختصاصی زنگان امروز از روستاهای زنجان)۲( 

سلیمان بالغ در عطش توسعه

 اجــرای پروژه های آبخیــزداری عالوه 
برکنترل اثرات تخریبی ســیالب توانسته حجم 
قابل توجهی آب را در حوزه آبخیز ذخیره کند 
و عالوه بر آن توانسته به توسعه و رونق هر چه 
بیشتر روستا ها به ویژه روستای رضاآباد کمک 

کند.
به گزارش تسنیم، مناطق مختلف استان زنجان 
به دلیل وضعیت توپوگرافی با شــیب های تند، 
فقر پوشش گیاهی و وقوع باران هایی با شدت 
باال همواره در معرض سیالب های مخرب قرار 
دارد که عالوه بر خســارت جانی و مالی سبب 
خروج حجم قابل توجهی آب از حوضچه های 

آبخیز استان می شود.
اما اجــرای پروژه های آبخــوان داری، همچون 
پخش سیالب سبب می شود تا عالوه بر کاهش 
قدرت تخریبی سیالب، حجم قابل توجهی آب 
در حوضچه ها ذخیره شــده و در نهایت سطح 

سفره های آب زیر زمینی باالتر رود.
پــروژه پخش ســیالب روســتای رضا آباد در 
منطقه زنجانرود نیز یکــی از نمونه های موفق 
آبخیزداری در اســتان زنجان است که توانسته 
عالوه بر کاهش قدرت تخریبی ســیل، حجم 
قابــل توجهی آب را ذخیره کرده و کشــت و 
زراعت در روســتا های پایین دســت را رونق 

ببخشد.
به طوری که بعد از اجرای این پروژه باغداری 
در روستا رونق گرفته و سطح باغات تا پنج برابر 
افزایش یافته و به بیش از 300 هکتار رســیده 

اســت. میزان برداشت محصول به حدی باالتر 
رفته که حتی بازار زنجان کشش سیب روستای 
رضا  آباد را ندارد و محصول برای بازار رسانی به 
استان های همجوار همچون تهران، البرز، گیالن 

و دیگر استان های همجوار ارسال می شود.
اهالی این روســتا اجرای پــروژه آبخیزداری را 
مهم ترین عامل ماندگاری روســتاییان در روستا 
و ممانعت از مهاجــرت می دانند چراکه در پی 
خشکســالی هایی که رخ داده با ذخیره ســازی 
آب در حوضچه هــا، آب همواره برای زراعت 
و باغداری در دسترس بوده و حتی چاه های آب 

نیز به حالت آرتزین تبدیل شده است.
در این راستا، خلیل آقاجانلو فرنشین منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان در گفت و گو با تسنیم 
اظهار داشــت: پروژه پخش ســیالب روستای 
رضا آباد یکی از چندین طرح موفق آبخیزداری 
در استان زنجان است که سبب رضایتمندی هر 
چه بیش تر مردم روســتا شده و به عبارت دیگر 
ادامه زندگی در این روستا وابسته به پروژه آبخیز 

و آب شده است.
وی افــزود: نه تنهــا این پروژه بلکــه در تمام 
پروژه های آبخوان داری اجرا شــده در اســتان، 
اثــرات مثبتی بر زندگی مردم آن منطقه داشــته 
است و عالوه بر کنترل سیالب سبب مدیریت 

منابع آبی نیز شده است.
فرنشین منابع طبیعی اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه هم اکنــون چندین پــروژه آبخوان داری 
در حــال اجرا در اســتان وجــود دارد، گفت: 

خوشبختانه در طول سال های گذشته اعتبارات 
مناسبی برای اجرای پروژه ها تخصیص یافته و 
امیدواریم در سال پیش رو نیز با جذب اعتبارات 

بیشتر در این زمینه موفق تر عمل کنیم.
از سوی دیگر اشتری کارشناس مسوول اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با تأکید 
بر اینکه پروژه بند ســیالب روســتای رضاآباد 
سبب اشتغال و رونق100 درصدی روستا شده 
است، گفت: در این روستا هیچ فرد بیکاری پیدا 
نمی شــود و عالوه بر اینکه هیچ کدام از اهالی 
این روستا به شــهرها مهاجرت نکرده اند بلکه 

مهاجرت معکوس نیز انجام شده است.
وی افزود: به لطف خدا توانستیم با ساخت بند 
سیالب در باال دســت روستای رضاآباد عالوه 
بــر مهــار آب در وقوع ســیل و جلوگیری از 
صدمه دیدن این روستا، آب را در 12 ماه برای 
روستاییان ذخیره کنیم و سبب رونق کشاورزی 

این روستا بشویم.
با ایــن حال اجــرای پروژه هــای آبخیزداری 
موفق همچون پخش سیالب روستای رضا آباد 
می تواند ســبب رونق اشــتغال و تولید پایدار 
محصول در روستا ها شده و مهاجرت معکوس 
را در پی داشــته باشد. اما امید است با اعتباری 
که به پروژه های نیمه کاره آبخیزداری در استان 
اختصاص داده می شــود هر چه زودتر شــاهد 
بهره برداری از آن ها باشــیم تا بلکه روستاهای 
بیشــتری با بهره مندی از نعمت آب بیشــتر به 

سمت توسعه و آبادانی پیش روند.

 تکمیل پروژه آبخیزداری »رضاآباد« زنجان 
بیکاری در این روستا را ریشه کن کرده است 

پیرو آگهی های درج شده در روزنامه های عصر رسانه و زنگان امروز در تاریخ های 99/12/03 و 99/12/04 به 
اطالع کلیه مناقصه گران محترم می رساند به استناد نامه شماره 99/11/9087 در مورخه 99/12/09 مدیر دفتر 
حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به جهت ایجاد تغییرات در ماهیت اسناد، مناقصه 

فوق لغو می گردد.
دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی لغو مناقصه حفاظت ، حراست و نگهبانی از تاسیسات 
و ساختمان های اداری شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

به شماره 99-68 

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

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

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

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

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

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

 1-نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی: زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر 
کد پستی 4514978757

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
مناقصه

نام و محل 
برآورد اولیه )ریال(پروژه

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و پایه مورد نیاز
تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-68

حفاظت ، 
حراست و 
نگهبانی از 
تاسیسات و 
ساختمانهای 
اداری شرکت

منابع 38/767/581/096
داخلی

داشتن صالحیت در رشته 
خدمات عمومی یا نگهبانی 

از اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و همچنین داشتن 

گواهی صالحیت پیمانکاری در 
حوزه امور حفاظتی و مراقبتی 

تحت نظارت مرکز انتظام ناجا و 
تاییدیه صالحیت از سوی دفتر 
مرکزی حراست وزارت نیرو )یا 

تاییدیه از اداره کل اطالعات 
استان( الزامی است

1/253/027/432

 http://iets.mporg.ir 3- تاریخ ونشانی دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه فوق از مورخه 99/12/11 لغایت 99/12/15  درسایت های
و  http://znabfa.ir به صورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه 

اقدام نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارایه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.
 http://iets.mporg.ir.  http://znabfa.ir . http://tender.nww.ir : 6- سایت های ثبت آگهی

7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 14:30 مورخه 99/12/25                  
8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به نشانی زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر

کد پستی:4514978757 
9- زمان گشــایش پاکات : پاکت های مناقصه در ساعت 10 مورخه 99/12/26  در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان بازگشایی خواهد شد.
10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 11- به پیشــنهادهای فاقد امضاء ، مشــروط، مخدوش و همچنین پیشــنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ت اولآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

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

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

  رضا قاسم پور

نوبت اول
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شهرستان

دوشنبه 11 اسفند ماه  1399 / نمره 726 / سال چهارم

فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان:

انتخابات شرکتهای سهام عدالت 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور است

  فرنشــین امور اقتصادی و دارایی اســتان 
زنجان گفت: انتخابات شــرکتهای اســتانی سهام 
عدالت بــه  عنوان بزرگتریــن انتخابات اقتصادی 
کشور است که پس از آن سهام عدالت مشمولین 
غیرمســتقیم، توسط شرکت های ســرمایه گذاری 

استانی مدیریت می شود.
ابوالفضل عباسچیان در گفت و گوی اختصاصی 
با خبرنگار ایرنا زمان برگــزاری این انتخابات را 
21 اســفند ماه، مصادف با مبعث حضرت رسول 
اعالم کرد و افزود: شرایط نامزدی برای حضور در 
انتخابات هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری 

استانی باید توسط سازمان بورس تایید شود.
وی یادآورشــد: روند تایید این افــراد، مانند هر 
شرکت بورسی دیگر است به طوریکه شایستگی 
حرفه ای و تخصصی این افراد، از ســوی سازمان 
بورس تایید و مراحل احراز شرایط، طی می شود.

فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در 
باره فراخوان، برای حضور افراد حرفه ای به عنوان 
نامزد ایــن انتخابات اظهار داشــت: با هماهنگی 
دانشگاه ها و اتاق بازرگانی، اطالع رسانی الزم برای 
ثبت نام افراد مجرب متخصص، که حائز شرایط و 
شایستگی الزم، هستند، انجام شد تا فرصت ثبت نام 

برای انتخابات را داشته باشند.
عباســچیان با بیان اینکه، مشــخصات داوطلبان 
نامزدها، توسط سازمان بورس، در همان سایتی که 
سهامداران غیرمستقیم، می توانند رای خود را ثبت 
 کنند، بارگــذاری و در معرض دید همه مخاطبان 
قرار می گیرد، افزود: بنابراین معرفی از طریق سایت 
ســازمان بورس و پس از تایید صالحیت، انجام 

می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: نامزدهــا در این مدت، 
می توانند درباره سوابق  کاری و تخصص های خود، 

در فضای مجازی، اطالع رسانی کنند.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان، با تاکید 
بر اهمیت  شــرکت واجدین شرایط در بزرگترین 

انتخابات اقتصادی کشور، به ارزش اولیه مبلغ سهام 
تخصیص یافته و ارزش روز آن ســهام اشاره کرد 
و گفت: طبق دستورالعمل، ارزش اولیه مبلغ سهام 
تخصیص یافته به هر فرد حداکثر یک میلیون تومان 
و برای هر خانــوار نیز حداکثر پنج میلیون تومان 
تعیین شده بود و بنابراین بر پایه تعداد افراد ثبت نام 
شده، ارزش اولیه سهام تخصیص یافته به مشمولین 

استان زنجان در آن زمان، 417 میلیارد تومان بود.
عباســچیان با بیان اینکه این رقــم، امروز نزدیک 
بــه هفت هزار میلیــارد تومان برآورد می شــود، 
افزود: ارزش روز ســهام، رقم بسیار قابل توجه و 
تاثیرگذاری است که هم در سطح استان و هم در 

سطح ملی، برای توسعه کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: شــرط تحقق این مهم در 

توسعه، انتخاب هیات مدیره  با تجربه و متخصص، 
برای شــرکت های سهام عدالت است تا بتوانند از 
این منابع، به نحو شایسته در راستای توسعه استان، 

استفاده کنند.
 فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان، با بیان اینکه 
از مجموع 7۹2 هزارو 55۹ نفر مشــمولین نهایی 
سهام عدالت اســتان، 411 هزار و 617 نفر معادل 
52 درصد، روش مستقیم و 380 هزار و ۹42 نفر 
روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند گفت: لزوم 
شرکت همه ســهامداران واجد شرایط )انتخاب 
کنندگان روش غیر مســتقیم( در انتخابات هیات 
مدیره شرکت های سهام عدالت، بر کسی پوشیده 

نیست.
به گفته عباسچیان، افرادی که روش مستقیم را برای 

مدیریت ســهام خود، انتخاب کرده اند، نیازی به 
شرکت در این انتخابات ندارند. وی یادآوری کرد: 
افرادی که در موعد مقرر، نسبت به انتخاب یکی از 
2 روش مستقیم و غیر مستقیم مدیریت سهام خود 
اقدامی نکرده اند، به صورت پیش فرض در سیستم، 

روش غیر مستقیم برای آنها انتخاب شده است.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی اســتان افزود: 
این انتخابات با حضــور 380 هزار و ۹42 نفر از 
جمعیت حدود یک میلیون و 50 هزار نفری استان 

زنجان برگزار می شود.
عباسچیان با تاکید بر لزوم آگاه سازی مردم نسبت 
به اهمیت این انتخابات افزود: رسالت ما این است 
که مردم را در باره اهمیت این انتخابات بسیار مهم 
آگاه کنیم، تا بتوانند از این پس، با اینکه خودشان 

سرنوشــت ســهام شــرکت ها را رقم می زنند، 
سهامداری این شرکت را هم در آینده، انجام دهند.
وی با اشــاره به اینکه عملکرد شرکت های سهام 
عدالت به اعضــای هیات مدیره،بســتگی دارد، 
گفت: از این پس مدیریت سهام عدالت مشمولین 
غیرمســتقیم، توسط شرکت های ســرمایه گذاری 
استانی انجام می شود و سهامداران، بعد از انتخابات 
و تشــکیل هیات مدیره، دیگــر نمی توانند، بابت 
عملکرد این شرکت ها از کسی گله ای داشته باشند، 
چون انتخاب افرادی که شرکت ها را اداره می کنند، 
به واسطه حضور و یا عدم حضور سهامداران در 

انتخابات، است.
فرنشین امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه 
به منظور اطالع رســانی به افراد واجد شرایط، با 

پیامک و برای دسترسی به شماره همراه، از طریق 
شــماره حســاب آنها، به بانک ها مراجعه کردیم، 
تصریح کرد: اما شوربختانه بسیاری از آنها یا شماره 

همراه نداشتند و یا آن را تغییر داده بودند.
عباســچیان  افزود: از طریق مطبوعــات، فضای 
مجازی و صدا و ســیما به همه سهامداران اعالم 
کردیم در باره به روزرســانی اطالعات خود، اقدام 
کنند تا از این پس شرکت ها بتوانند دسترسی دقیق 

و راحت تری به سهامداران عدالت، داشته باشند.
وی بــه نحوه برگزاری و نیز شــرایط خاص رای 
دهندگان این انتخابات هم اشاره کرد و افزود: این 
انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شــود 
چراکه برگــزاری مجامع به صــورت حضوری 
امکان پذیــر نیســت و نمی توان در این شــرایط 
کرونایــی، برای 30 میلیون نفر ســهامدار در کل 

کشور، مجمع حضوری در استان ها برگزار کرد.
عباسچیان با تاکید بر اینکه برای حضور در انتخابات 
الکترونیکی، همه ســهامدارانی که روش مدیریت 
غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند، باید 
سجامی باشند، گفت: شرط اول رای دادن ثبت نام 
در ســامانه سجام اســت. وی یادآور شد: از 380 
هزارو ۹42 نفری که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده انــد، تاکنون بیش از 250 هزار نفر معادل 66 

درصد، در استان زنجان، سجامی شده اند.
فرنشــین امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به 
انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه 
گذاری اســتان زنجان، در تاریخ 21 اسفند،  افزود: 
از آن دســته از مشــمولینی که روش غیر مستقیم 
را انتخاب کرده  ولی هنوز در ســامانه سجام ثبت 
نام نکرده اند، درخواست می شود هرچه سریعتر و 
تا حدامکان، با اســتفاده از بستر فضای مجازی و 

اینترنتی، درسامانه سجام ثبت نام کنند
عباسچیان تعداد ثبت نام کنندگان جهت عضویت 
در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان را تا 

کنون 47 نفر اعالم کرد.

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجان گفت: ناظران ســالمت طرح شهید حاج 
قاسم ســلیمانی هالل احمر بر 26 هزار و 844  
واحــد صنفی و دیگر مکان هــای عمومی این 
استان با هدف مقابله با کرونا و قطع زنجیره انتقال 

نظارت کردند.
به گزارش زنگان امروز، علی طاهری با قدردانی 
از فعالیت و تالش های جوانان و داوطلبان عضو 
افتخاری هالل احمر اســتان زنجــان در ناظران 
سالمت طرح شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: در 
این طرح ارزیابی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع 
واحدهای صنفــی، ادارات، مراکز ارائه خدمات 
مردمی، نظارت بر پروتکل های بهداشتی ادارات، 
بانک ها، محل های تجمع، بازارها و میادین میوه 
و تره بار با بهره گیری از لیست های مرتبط با هر 
صنف که توسط کارشناســان بهداشت محیط 
مراکز جامع خدمات سالمت در اختیار جمعیت 
هالل احمر قــرار گرفته، توســط این اعضای 

افتخاری انجام می شود.
وی یــادآوری کــرد: در کنار این نظــارت ها، 
همــکاری در آموزش عمومی کســبه، اصناف، 
همکاری در ضدعفونی اماکن و معابر و محل های 
تجمع و همکاری با تیم های مراقبت و حمایت از 
دیگر اقداماتی است که از سوی جمعیت هالل 
احمر استان زنجان در برنامه ناظران سالمت طرح 

شهید حاج قاسم سلیمانی انجام می شود.

سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: این طرح با توجه به توافق نامه همکاری 
جمعیت هالل احمر با وزرات بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در سراسر کشور و این استان نیز 

در حال اجراست.
طاهری تاکید کرد: از ابتدای شروع طرح ناظران 
سالمت با همکاری 2 هزار و 600 تیم از اعضای 
جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر در زمینه 
کنترل و نظارت بر حســن اجرای پروتکل های 
بهداشتی برای حفظ سالمت مردم و قطع زنجیره 

انتقال ویروس کرونا فعالیت کرده اند.

وی یادآوری کــرد: تاکنون 2 هزار و 553 نفر از 
اعضای جمعیت هالل احمر اســتان زنجان در 
حوزه جوانان و داوطلبان در این طرح مشارکت 
داشــته اند و برای 37 هزار و 865 نفر خدمات 

ارائه داده اند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفــت: پیش از این نیز داوطلبان و جوانان عضو 
هالل احمر اســتان در طرح آمران سالمت، تب 
سنجی و غربالگری شهروندان در مبادی ورودی 
و خروجی شهرها برای پیشگیری و مهار بیماری 

کرونا مشارکت داشته اند.

 اســتاندار زنجان گفت: در شهرستان ها 
محرومیت  واحدهای تولیدی زیاد است، بنابراین 
باید برای رفع موانع تولید آن ها تصمیماتی گرفته 

و عملیاتی شود.
فتح اله حقیقی در نشســت کارگروه تســهیل و 
رفع موانع تولید که در شــرکت سیمان خمسه 
شهرستان ایجرود برگزار شد، با بیان اینکه استان 
زنجان جزو استان های است که در سه شاخص 
مهم اســتانی موفق عمل کرده است، اظهار کرد: 
برگزاری جلســات ستاد تسهیل در سطح استان 
باعث می شود تا رفع موانع واحدهای تولیدی و 
نیز توســعه آن ها را شاهد باشیم و این در حالی 
است که در دهه فجر امسال هفت واحد تولیدی 
افتتاح که از این تعداد پنــج مورد آن با حضور 
بهره برداری  به  ویدئوکنفرانســی رییس جمهور 

رسید.
 وی با اشاره به اینکه در نشست ستاد تسهیل به 
بررسی موانع برخی واحدهای تولیدی پرداخته 
می شود تا شاهد بازگشت  آن ها به چرخه اقتصادی 
شویم، تصریح کرد: چه واحدهای تولیدی که به 
چرخه اقتصاد بازگشــتند و چــه واحدهای که 
مشکالت شان حل و مرتفع شده و چه واحدهای 
که افتتاح شده در سطح استان، باعث شده است تا 

شاهد حل مشکالت در سطح ملی باشیم.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه هم اکنون شرکت 
فوالدکاران زنجان 75 درصد نیاز کشور و طرح 
توسعه نخ تایر زنجان نیازهای کشور را رفع کرده 

است، گفت: در واحدهای تولیدی که افتتاح شده 
و یا رفع موانع شدند، فرصت شغلی برای جوانان 
ایجاد می شود. البته تاکید داریم این واحدها نباید 
به دلیل بیماری کرونا از حرکت بایستند؛ این در 
حالی اســت که آمارها نشــان از فعال بودن این 

واحدها در شرایط کنونی را می دهند.
حقیقی در ادامه با تاکید بر برگزاری نشست ستاد 
تسهیل در شهرســتان های خدابنده، ماه نشان و 
طارم، گفت: در شهرستان ها محرومیت  واحدهای 
تولیدی زیاد است و بنابراین باید برای رفع موانع 

تولید آن ها تصمیماتی گرفته شود.
وی با اشاره به مشکل برق و گاز برخی واحدهای 
تولیدی در شهرستان ایجرود، افزود: وقتی برق و 
گاز قطع شــود بیشترین آسیب به واحد تولیدی 
زده می شود و بنابراین حفظ کشور در این شرایط 

کنونی سخت و طبیعی است در یک زمانی قطعی 
برق و گاز داشته باشیم.

در ادامه این نشســت، مدیرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی زنجان نیز با بیان اینکه تامین 
ســوخت در کارخانجات سطح استان در امسال 
با مشکل خاصی برخوردار نبود و به اندازه کافی 
سوخت موجود است، اظهار کرد: تامین سوخت 
مورد نیاز دو شــرکت زنگان و ســیمان خمسه 
ایجرود از اول شروع فصل سرما به ازای هر لیتر 

11۹ تومان، سوخت داده شده است.
حمید حبیبی تصریــح کرد: نزدیک به 4 میلیون 
لیتر دو شرکت فوق ذخیره سازی سوخت انجام 
داده اند و 6 میلیون هم اعتبار داده شــده است، از 
اینرو شرکت سیمان خمسه و زنگان هیچ مشکلی 

برای خرید سوخت ندارند.

 معاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 800 هزار 
دانش آموز زنجانــی از اردوی راهیان نور بازدید 

کردند.
جعفر گنج خانلو در گفت و گو با فارس اظهار کرد: 
در سال کنونی اردوهای دانش آموزی راهیان نور 

به صورت غیر حضوری برنامه ریزی شده است.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان با اشــاره به اینکه بیش از 
800 هــزار نفر از راهیان نور مجازی اســتان در 
شبکه دانش آموزی شاد بازدید کردند، عنوان کرد: 
دانش آموزان استان با حضور فعال در برنامه های 
راهیان نور که در شــبکه شاد و کانال های بسیج 

دانش آموزی انجام می شــود با اهداف این اردوی 
غنی بیش از پیش آشنا می شوند.

وی با اشــاره به اینکه در ایــن اردوی مجازی، 
محدودیتــی بابت حضور دانش آمــوزان وجود 
ندارد، افزود: آیین افتتاحیه راهیان نور اســتان با 
حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت برگزار 
شد و در ســه روز ابتدایی بیش از 800 هزار نفر 
بازدید از این برنامه ها صــورت گرفت و عالوه 
بر فضای شبکه شاد، برنامه های مختلف زنده از 
مناطق عملیاتی در شبکه استانی اشراق نیز پخش 
شــد و مورد توجه قرار گرفت. گنج خانلو اضافه 
کرد: برنامه های آفالین این اردوی مجازی تا نیمه 
نخست فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

ناظران سالمت طرح شهید سلیمانی هالل احمر 
بر بیش از 26 هزار واحد صنفی زنجان نظارت کردند

استاندار زنجان تاکید کرد

ضرورت رفع محرومیت واحدهای تولیدی در شهرستان ها

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

بازدید ۸00 هزار دانش آموز زنجانی از اردوی راهیان نور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 9960327008000491 مورخه 99/10/8 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
مرادی فرزند غربت علی به شــماره شناسنامه 308 کد ملی 5899349034 صادره 
از سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4671 فرعی از 431 فرعی از 64 
اصلی به مساحت 190/26 مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای 
قنبر ملکی فرزند کریم محرز گردیده است..بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و صول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/11

اصغر بیگدلی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی فقدان سند
ســند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 464521 سری 
الف- 77 ششدانگ پالک 5094/115 بخش 1 زنجان ذیل 
ثبت شماره 44446 صفحه 287 دفتر 367 به نشانی زنجان- 
خیابان سعدی شمالی بعد از بهار نبش کوچه موسوی پالک 
283 طبقه اول به نام آقای شرکت تولیدی محصوالت صوتی 
و تصویری ســروش صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده با 
ارایه دو برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیــت گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را 
نموده اســت که پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت 
المثنی به اســتناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت صادر و تسلیم خواهد شد. بنابراین چنانچه سند 
اولیه جهت هرگونه معامله به آن دفترخانه ارایه گردید اخذ 

و به این اداره ارسال نمایید.
رونوشت: ستاد اجرایی امام )ره(

مجتبی محمدلو - رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه دو زنجان
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گور شد گهواره، آری بنگرید اینک زمین را
این داهن واکرده، رّغان اژداهی سهمگین را

گاهم شبیخون ر است و هن قرهی خواب و کوه بیدا
ات بکوبد رب بساطش، صخره اهی خشم و کین را

مرِگ من یا ُتست بی کش، آن ستون، آن سقف، آنک
کاین چنین از ظلمت شب، بهره می گیرد کمین را

ماردی آنک هب سجده رد نماز وحشت خود
خسته می ساید هب خاک کودکان خود، جبین را.
دخترک خاموش بهتش رُبده از تنهاییی خود

گاهی آستین را می کشد رب چشم اهی بی ن
نورعوسی، خیره رد آافق خون آلوده، رد چنگ

می فشارد جاهم ی خونین جفِت انزنین را
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو
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چهارسو

نخستین مرکز فن بازار در زنجان راه اندازی شد
 ارایه خدمات به شرکت های دانش بنیان تسهیل خواهد شد

 گــروه گزارش- بیســت و پنجمین دفتر 
بــازار فن بازار منطقه ای در زنجان آغاز به کار کرد. 
مدیریت عرضــه و تقاضای نیاز بــازار صنایع از 
عمده فعالیت های این دفاتر در کشور خواهد بود. 
به گــزارش زنگان امروز؛ فن بــازار به معنای بازار 
فناوری، محلی برای مبادالت فناوری اســت که با 
عنــوان  یک بنگاه معامالت فناوری به ایفای نقش 
واســطه اطالعاتی و حقوقی، وظیفه نزدیک کردن 
طرف های »عرضــه« و »تقاضا« در حوزه فناوری و 
محصوالت پیشرفته را بر عهده دارد.شناسایی و ارائه 
فرصت های سرمایه گذاری در حوزه فناوری، جلب 
سرمایه گذاران، تسهیل روند تجاری سازی دانش فنی 
و دیگر فعالیت های حرفه ای که منجر به »توســعه 
بازار فناوری« می شــود از جمله نقش های اساسی 
فن بازار ها اســت. در این راســتا زنجان  بیست و 
پنجمین استانی بود که در حالی که به روزهای پایانی 
سال نزدیک می شویم دفتر بازار فن بازار منطقه ای 

در آن آغاز به کار کرد.
آیین افتتاخ فن بازار منطقه ای در زنجان با حضور 
مدیران شرکتهای دانش بنیان ؛ معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری ؛ مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی زنجان و نیز دبیر شورای شبکه فن بازار ایران 

همراه بود.  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

باید از مزیت های پارک علم فناوری استفاده شود
آبی پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری که 
درآیین افتتاح دفترفن بازار منطقه ای زنجان حضور 
داشت با بیان اینکه زیرساخت ها برای هدایت یک 
جریان فناور باید مهیا شوند؛ گفت: باید از مزیت های 
پارک علم فناوری استفاده شود وشرکت های دانش 
بنیان بتوانند ایده های خود را در این بازار به منصه 

ظهور برسانند. 
دبیر شورای شبکه فن بازار ایران:

تقاضا و نیاز های صنعتی استان پاسخ داده خواهد 
شد

دبیر شــورای شــبکه فن بازار ایران در آیین افتتاح 
نخستین مرکز فن بازار در زنجان بابیان اینکه با ایجاد 
شبکه های فن بازار در کشور جریان عرضه وتقاضای 
فناوری به هم متصل شود، گفت:ایجاد فن بازار های 

منطقه ای وفن بازار های تخصصی موجب می شود 
نیاز ها وتقاضای در عرضه فناوری در این شــبکه 
منتشر شود وشرکت هایی که می تواند پاسخگوی 
این نیاز ها باشند در این شبکه ها پیشنهاد خود را ارائه 
کنند در این بازار تامین شود. اکبر قنبرپوربا اشاره به 
اینکه این بازار مسیر ارتباط شرکت های دانش بنیان با 
سرمایه گذاران را کوتاه تر خواهد کرد در ادامه افزود: 
استان زنجان به عنوان بیست وپنجمین استان فن بازار 
در کشور است که در آن با ایجاد این بازاربه  تقاضا و 

نیاز های صنعتی استان پاسخ داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه راه اندازی شبکه فن بازار در کشور 
جریان عرضه و تقاضای فناوری را به هم متصلکرده 
است افزود: برای انجام این کار دو روش به کار گرفته 
شده است که شامل ایجاد فن بازارهای منطقه ای در 
اســتانهای کشــور که در حال شکل گیری است و 
دیگری ایجاد فن بازارهای تخصصی اســت که به 
تازگی شروع شده است تا هر نیاز و تقاضای که در 
بازار وجود داشته و مربوط به فناوری باشد در این 

شبکه منتشر خواهدشد. دبیر شورای شبکه فن بازار 
ایران در ادامه گفت:  کسانی که می توانند پاسخگوی 
نیازها باشند؛ شامل شرکت های دانش بنیان، اعضای 
پارک ها فناوری و نیز مراکز رشــد هستند که می 
توانند پیشنهاد خود را برای رفع نیاز اعالم کنند. وی 
با اشاره به اینکه تا به امروز در 24 استان این شبکه 
دفتر خود را ایجاد کرده اســت افزود در اسفند ماه 
نیز در استان زنجان شاهد افتتاح بیست و پنجمین 
دفتر این شبکه فن بازارهستیم که امیدواریم ایجاد 

این شبکه کمکی به استان باشد تا در بخش فن بازار 
تقاضا ها و نیازهای خــود را بهتر برطرف کرده و 
همچنین بتواند توانمندی ها و دستاوردهای خود را 
در مورد فناوری به خوبی در این شبکه عرضه نماید.
دبیر شورای شبکه فن بازار ایران در ادامه به دالیل 
عمــده دالیل رکود برخی از شــرکت های دانش 
بنیان اشــاره کرد و گفت: دوعلت اساســی در این 
زمینــه وجود دارد که یکی از آنها مســائل مالی و 
نبود ســرمایه است که طبیعتاً شبکه  فن بازار یکی 

از  خدماتــی که در اســتان ارائه خواهد کرداتصال 
بین جریان سرمایه گذاری و شرکت هایی است  که 
نیاز به سرمایه دارند و ما امیدواریم که این اتفاق به 
زودی در اســتان زنجان بیافتد و موضوع دیگر که 
شرکت های دانش بنیان نیازمند آن هستند بحث بازار 
اســت که طبیعتاً از طریق فن بازار منطقه ای استان 
زنجان تالش خواهد شد  در این شبکه که  در سطح 
ملی ایجاد شــده است توانمندی ها و محصوالت 
این شرکت ها در این شبکه عرضه شده و در جای 
کشور اگر نیازی به این محصوالت وجود دارد اعالم 
نیاز شــده و بازارهای جدیدی برای این شرکت ها 

ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان:

ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان تسهیل 
خواهد شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان با بیان 
اینکه بیست و پنجمین دفتر فن بازار کشور در استان 
راه اندازی شــد، گفت: هدف از تشکیل این دفتر 
تسهیل و تســریع در ارائه خدمات به شرکت های 
دانش بنیان است.محسن عباسی با بیان اینکه بیست 
و پنجمین دفتر فن بازار کشور در استان زنجان راه 
اندازی شد،گفت: هدف از تشکیل این دفتر تسهیل 
و تسریع در ارائه خدمات به شرکتهای دانش بنیان 
اســت.وی اظهار کرد: با راه اندازی این دفتر تبادل 
تکنولوژی برای ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بهتر شــده و  فعالیتها تســریع می شود.مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی زنجان گفت: با ایجاد 
دفاتر فن بازار مسیر ارتباط شرکت های دانش بنیان 
با سرمایه گذاران کوتاه می  شود.عباسی با بیان اینکه 
بایــد از مزیت های پارک علم و فناوری اســتفاده 
شود،ابراز داشت: شرکت های دانش بنیان باید بتوانند 
ایده های خود را در این بازار به محصول برســانند.
وی با بیــان اینکه فن  بازار محلــی برای مبادالت 
فناوری است، گفت: باید از این فرصت برای توسعه 

اقتصادی استان استفاده شود.
گفتنی است در پایان این آیین تفاهم نامه ایجاد دفتر 
فن بازار منطقه ای زنجان و بین شرکت شهرک های 
صنعتی و معاونت توســعه نوآوری فناوری پارک 

پردیس امضا شد.

 یک کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به 
وجود نوسان در معامالت رمز ارزها و بازار سهام، 
به مقایسه سرمایه گذاری در این دو بازار پرداخت 
و گفت: در بازار جهانی پیش بینی شــده که رمز 
ارزها وارد یک فضای حباب گونه شده اند و مردم 
باید با احتیاط بیشتری برای سرمایه گذاری در این 

بازار اقدام کنند.
پــس از افت شــاخص بورس و ضــرر و زیان 
سنگین ســهام داران، رمز ارزها به ویژه بیت کوین 
به عنوان محلی برای ســرمایه گذاری، جایگزین 
بازار ســرمایه شد و ســرمایه گذاران بدون توجه 
به ریزش شــاخص بورس و با اکتفا به رشدهای 
غافلگیرکننده رمز ارزها سرمایه های خود را وارد 
این بازار کرده اند و این بازار به عنوان نخســتین 
گزینه سرمایه گذاری در جهان، در کسب بازدهی 

از دیگر بازار سبقت گرفت.
در داخل کشور، سرمایه گذارانی که در چند وقت 
گذشته بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام از 
دست داده اند، بدون توجه به صحبت کارشناسان 
که بارها اعالم کرده اند رمز ارزها گزینه مناســبی 
برای ســرمایه گذاری نیســتند با تصور جبران 
ضررهای متحمل شده، سرمایه های خود را وارد 
این بازار کرده اند و امیدوار به کسب بازدهی های 

چشمگیر در این بازار هستند.
بیت  کوین در ســرمایه گذاری، مســیری مشابه 
با بازار ســرمایه را در پیش گرفت و با شکستن 
مقاومت های پیش رو وارد دوران رونق شــد، اما 
این موضوع جای تعجب است که سرمایه گذاران 
بدون درنظر گرفتن هشدارهای سهام داران در زمینه 
باال بودن نوسان در این بازار و احتمال ریزش های 
سنگین هم چنان نسبت به این بازار امیدوار هستند 

و سرمایه های خود را وارد این بازار می کنند.
رمز ارزها، جزو پرریســک ترین بازارها برای 

سرمایه گذاری
در این زمینه، »امیرعلی امیرباقری« کارشناس بازار 
سرمایه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به 

خطرهای تهدیدکننده سرمایه گذاری در رمز ارزها 
اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری در رمز ارزها و 
کسب بازدهی کالن از این بازار از جمله مسایلی 
است که به تازگی بســیار به گوش می رسد، این 
موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که رمز ارزها در 
زمره سرمایه گذاری هایی قرار دارند که می توانند 
جزو پرریسک ترین بازارها برای سرمایه گذاری 

محسوب شوند.
وی بــا بیــان اینکــه هیچ گونه معیــاری برای 
ارزش گذاری رمز ارزها وجود ندارد، اظهار داشت: 
به هیچ عنوان وجود مبنا برای ارزش گذاری این 
رمــز ارزها امکان پذیر نیســت و با معیار ارزش 
گــذاری در بازارهای دیگر نمی تــوان اقدام به 
محاسبه قیمت ذاتی این رمز ارزها کرد تا از این 

طریق معامالت توجیه پذیر شوند.
امیرباقری گفت: وجود نوسان های شدید در 
رمز ارزها ناشــی از عدم وجود قیمت ذاتی 
اســت و فقط نیروی عرضه و تقاضا بر این 
بازار موثر و تعیین کننده مسیر معامالت است.

این کارشناس بازار ســرمایه بیان داشت: در 
بازار جهانی پیش بینی شده که بازار رمز ارزها 

وارد یک فضای حباب گونه شده است و سرمایه 
گذاران باید برای ســرمایه گــذاری در این بازار 

احتیاط کنند.
وی به ســرازیر شدن سرمایه ریالی به سمت رمز 
ارزها اشاره کرد و اظهار داشت: این سرمایه ها باید 
به صورت ارزهای خارجی از کشور خارج شوند، 
اما در شــرایط کنونی که کشور در تنگنای ارزی 
قرار دارد  این عمل نمی تواند اقدامی شایسته باشد.
 امیرباقری ادامه داد: بانک مرکزی و دیگر نهادهای 
نظارتی باید دقت مضاعفی داشــته باشند تا مانع 
از خروج ارز از کشــور و به خطر افتادن سرمایه 

سرمایه گذاران در این فضای ملتهب شوند.
فراگیری اصالح زمانی در بازار سهام

این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه عالوه بر 
وجود خطر برای ســرمایه گذاری در رمز ارزها، 

به وجود نوسان در معامالت بازار سهام اشاره کرد 
و گفت: در چند وقت گذشــته در بازار سهام هم 
شاهد عرضه های شدید ســهام، فشار فروش و 
خروج نقدینگی هستیم اما یکی از دالیلی که اکثر 
سهام بازار در مسیر نزولی قرار داشتند اما شاخص 

بورس چنــدان واکنش زیادی را از 
خود نشان نداد و افت 

متناســب  آن 
با فشــار 

فــروش 
ســهام بــازار 

نبود، ناشــی از ایجاد 
محدودیت دامنه نوسان در بازار بود 

که ســمت منفی آن در سطح 2 درصد نگه داشته 
شده و اجازه اصالح سنگین به شاخص بورس را 

در بازار نمی دهد.
امیرباقری افزود: طبق پیش بینی های انجام شده، 
محدود کردن دامنه نوسان در روند منفی، اصالح 
قیمتی را به اصالح زمانی تبدیل می کند و بازار را 

در مسیر فرسایشی قرار می دهد.
وی ادامه داد: بازارها زمانی می توانند به ســمت 
کارایــی حرکت کنند که دامنه نوســانی در بازار 
وجود نداشته باشد و قیمت ها با توجه به عرضه و 
تقاضا و بر پایه واقعیت های اقتصادی تعیین شوند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکــه وجــود دامنه 
نوسان در بازار 
باعــث 

یجــاد  ا
و  جهت دهی 
محدودیت معامالت و 
در نتیجه منجر به افزایش انحراف 
از کارایی مطلوب بازار می شود، گفت: پیشنهاد می 
شود تا نسبت به بازگشت شرایط معامالت بازار 
به شرایط قبل تالش شود و انتظار می رود تا بازار 

با قوانین جدید دستخوش فشار مضاعف نشود.
وجود نوسان در بازار ارز

امیرباقری به وجود فضای نوسانی در بازار داخلی  

ارز تاکید کرد و بیان داشت: نرخ ارز در رقمی بین 
21 تا 25 هزار تومان در نوسان است و ریشه های 
این موضوع، وجود نوســان در سیاست خارجی 

است که اکنون کشور در حال تجربه آن است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به 
چرخش مسایل سیاسی در آمریکا و سیگنال هایی 
که به لحاظ اقتصادی در خروج از تحریم دریافت 
می شود، به طور عمده فعاالن بازار چشم انداز تورم 
را افزایشــی نمی بینند و با توجه به احتمال ایجاد 
فضای رکودی، احتمال تسری این موضوع به همه 
بــازار وجود دارد و بازارهای ســرمایه گذاری را 

تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه از جمله بازارهایی 
است که از این موضوع تاثیر می پذیرد، افزود: 
زمانی که چشــم انداز باالیی بــرای نرخ ارز 
متصور نباشــیم تورم کنترل می شود که این 
امــر زمینه ایجاد فضای رکــودی در کلیت 
اقتصاد را فراهم می کند، در نهایت با کاهش 
چشــم اندازها شاهد فشارها بر روی قیمت 
ارز خواهیم بود؛ به همین دلیل در کوتاه مدت 
نباید در انتظار روندهای انگیزشــی قوی در 

بازار باشیم.
امیرباقری گفت: به نظر می رسد با توجه به پیش 
بینی ها در زمینه بهبود شرایط سیاسی، لغو حدودی 
تحریم هــا، ایجاد فضای مطلــوب اقتصادی، تا 
اندازه ای در میان مدت و بلندمدت تنفس اقتصادی 
برای کشور ایجاد شود و از طرفی، دولت حاضر و 
دولت های بعدی به این نتیجه رسیدند که کنترل 
دستوری نرخ ارز راهکار مناسبی نیست و انتظار 
می رود در میان مــدت و بلندمدت فضای بازار 

سرمایه با کلیت اقتصاد رشد کند.
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه 
گذاران باید در محاسبات خود پارامترهای اقتصادی 
و چشم اندازها را در نظر بگیرند، خاطرنشان کرد: 
با توجه به چشم اندازها باید سناریوهای مختلفی 
در نظر گرفته و هر سناریو منجر به محاسبه سود 

شرکت ها شود تا در چیدمان پرتفوی خود بتوانند 
سبد بهینه ای را برای رسیدن به بازدهی مطلوب 

کسب کنند.
ســرمایه های حاضر در بانــک وارد بورس 

نمی شوند
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که قیمت ها نوسان 
دارند باید پرتفوی ســرمایه گذاری را از ریسک 
های فزاینده مصون کرد؛ بنابراین سرمایه گذاران 
می توانند به جای خروج سرمایه های خود از بازار 
ســهام و ورود آن به فضای بانــک، از ابزار بدون 
ریسک مانند صندوق با درآمد ثابت و اسناد خزانه 

که در بازار وجود دارد استفاده کنند.
امیرباقری با بیان اینکه بر پایه تحقیقات انجام شده 
عمده پولی که وارد بانک می شود دیگر به راحتی 
وارد بازار ســرمایه نمی شود، گفت: فعاالن بازار 
نباید چنین تصوری داشته باشند که با ورود بازار 
به فاز صعودی شاهد ورود نقدینگی ها به سمت 
بازار سهام باشیم، زیرا همیشه بعد از روند نزولی 
سنگین بازار سهام، بدبینی هایی در بازار ایجاد می 
شــود که این امر باعث می شود تا سرمایه خارج 
شده از بازار به راحتی دوباره وارد بازار سهام نشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به سهام داران 
سفارش می شود که برای سرمایه گذاری از بازار 
های متنوعی استفاده کنند تا در صورت تغییر مسیر 
و چرخــش روند بازار، همراه بــا معامالت بازار 
باشند و از فرصت های سرمایه گذاری بهره مند 

شوند.
وی بــا بیان اینکه به نظر می رســد بازار ریزش 
سنگینی را تجربه نکند و بیشتر از اصالح قیمتی 
شاهد اصالح زمانی در بازار باشیم، اظهار داشت: 
این اقدام این فرصت را به سرمایه گذاران می دهد 
تا سهام برتر را در بازار انتخاب و بدون عجله اقدام 
بــه معامله در این بازار کننــد و افق میان مدت و 
بلندمدت را برای ســرمایه گذاری داشته باشند تا 
از این طریق از فرصت های ایجاد شــده در بازار 

منتفع شوند.

بیت کوین یا بورس، بهترین بازار برای سرمایه گذاری کدام است؟


