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جایزه یونیسف دوساالنه انیمیشن براتیسالوا 
به کارگردان زنجانی رسید

گفتگوی زنگان امروز با فعاالن عرصه موسیقی

 در ســال های گذشته  خودکشی در میان 
نوجوانان و جوانان افزایش یافته است. طبق اعالم 
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۹ خودکشی، 
ســیزدهمین علت مرگ در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ 
ســال در جهان بود. این در حالی اســت که در 
سال های گذشته در ایران سن خودکشی تا سطح 
دانش آموزان دبستانی و راهنمایی پایین آمده است.
به گزارش فرارو، چنانچه معاون وزارت بهداشت 
در پاییــز ســال ۹۸ از خودکشــی ۲۰ درصدی 
نوجوانان ایرانی در سال ۹۷ خبر داده و گفته بود 
بیشتر نوجوانانی که اقدام به خودکشی می کنند در 
ســطح تحصیالت ابتدایی و راهنمایی هستند و 
خودکشی در میان دانش آموختگان لیسانس و باال تر 
کمتر رواج دارد. همچنین به تازگی محمدمهدی 
تندگویان، معاون امــور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان از افزایش خودکشی در کشور خبر داده و 
افزوده است: آنطور که به نظر می رسد، خودکشی 
در کشور با ضریب روبه رشدی در حال افزایش 
است و طبق آمار منتشر شده عمده آن ها بین سنین 
۱۵ تا ۳۵ ســال رخ می دهد، اما امســال ما شاهد 
خودکشی های زیر ۱۵ ســال هم بودیم که جای 
تاســف دارد. اما چرا کودکان و نوجوانانی دست 
به خودکشی می زنند؟ چه دالیل روانی واجتماعی 

زمینه ساز چنین حوادث تلخی است؟
احساس تبعیض و قربانی بودن عامل خودکشی 

است
علی اصغر کیهان نیا روانشناس در گفتگو با فرارو با 
اشاره به خودکشی دانش آموز ۱۱ ساله در این باره 
اظهار کرد: در سنین نوجوانی بعد از بحران بلوغ، 
بحرانی به نام بحران هویت به وجود می آید که تمام 
نوجوانان را درگیر می کند و خیلی از نوجوانان میل 
به خودکشی پیدا می کنند، چون با جسم و بدن شان 
و به ویژه اندام شان نمی توانند ارتباط برقرار کنند. 
روی شان هم نمی شود پرسش هایی که دراین زمینه 

دارند را از کسی بپرسند.
وی افــزود: بحران هویت یعنــی اینکه من کی 
هستم؟ قیافه ام خوب است یا خیر؟ موفق می شوم 
یا خیر؟ اگر نوجوان در عین مواجهه با این بحران 
با کمبود مواجه شود و بچه احساس کند نیاز های 
اولیه اش یعنی همان هرم مازلو خورد و خوراک و 
پوشاک تامین نمی شود و دچار این کمبود شود، 
احساس بدی پیدا می کند. به ویژه اگر ببیند دیگران 

دارند و او ندارد. بعد از این دچار حس جدیدی به 
نام تبعیض می شود که چرا آن ها دارند و من ندارم؟ 

چرا من فقیرم و چرا مسوولین به من نمی دهند؟
کیهان نیا اضافه کرد: سپس نوجوان خود را قربانی 
جامعــه می بینــد و می گوید من قربانی هســتم. 
مســوولین از من این را می خواهند، اما من ندارم. 
وقتی این احساس ها با هم همراه شود بچه دست 
به خودکشــی می زند. اکثر نوجوانــان دچار این 
احساس می شوند، ولی بعد تغییر عقیده می دهند، 
ولی وقتی دچار استیصال شوند و احساس کمبود 
کنند دست به خودکشی می زنند. البته در خودکشی 
این دانش آموز تنها مســئله موبایل مطرح نیست 
مســایل پنهان دیگری هم بوده که ما نمی دانیم و 

ممکن است دراین وضعیت موثر بوده باشد.
این روانشناس بیان کرد: بحران هویت در نوجوانی 
همراه با افسردگی است. برای اینکه نوجوان ناتوان 
از ارتباط با خودش است و کسی هم نیست مثل 
یک معلم راهنما که در دسترس باشد تا به او بگوید 
تو دراین بحران هستی و این بحران زودگذر است. 
برای همین این بچه در بن بســت قرار می گیرد 
و کســی از جمله خانــواده او نمی تواند جواب 
پرسش هایش را بدهد. در نهایت هم این احساس 
تبعیض و قربانی شدن موجب می شود تا این فرد 

دست به این کار بزند.
وی ادامــه داد: من هنگامی که در کانون اصالح و 
تربیت از کودکان و نوجوانانی که دزدی کرده بودند 
می پرسیدم چرا این کار را کردی؟ جواب می دادند: 
مثال من دوچرخه می خواستم، من دو چرخه نداشتم 
دوستانم داشتند خانواده ام نمی توانست برایم بخرد 
رفتم دزدی. دقیقا می گفتند: حاال که کسی حق ما 
را نمی دهــد ما خودمان حق مان را می گیریم. بچه 
ده -دوازده ســاله می گفت این حق من است که 
دوچرخه و موبایل و... داشــته باشم، چون به من 
حقم را نمی دهند وضعیــت خانواده ام هم خوب 

نیست، من حق خودم را می گیرند. ته حرف های 
آن ها هم احساس قربانی بودن، بی پناهی، بی کسی 
بود؛ احساس اینکه کســی به من توجه نمی کند 
بنابراین به ماجراجویی پرداخته بودند. یعنی حس 
قربانی بودن می تواند به خودکشی یا بزه منجر شود 

که هر دو آسیب است.
کیهان نیــا با توجه به افزایش فقــر و کمبود ها در 
جامعه برای جلوگیــری از تکرار چنین حوادثی 
گفت: مسوولین باید مراقبت بیشتری داشته باشند. 
بچه ها می فهمند. آن ها وقتی اخبار را می شنوند و 
می بینند مدیرانی که قرار بــود برای این ها کاری 
کنند دزد در می آیند، احســاس قربانی بودن پیدا 
می کنند. وقتی احســاس می کنند در جامعه شان 
فساد صورت می گیرد و کسی به فکر آن ها نیست، 
دچار بی پناهی می شوند. وظیفه مسوولین است که 
زندگی این ها را سر و سامان بدهند. مهمتر از آن ها 
والدین هستند که باید همراه بچه ها باشند و فقر و 
استیصال مالی را بزرگ نکنند. راهنمایی والدین و 
برنامه های تلویزیون می تواند کمک کند تا بچه ها 

به آگاهی برسند.

خودکشی در ایران نوجوانانه شده است
امیرمحمود حریرچی جامعه شناس نیز در گفتگو با 
فرارو در این باره اظهار کرد: یا باید مســوولین در 
فکر مردم باشند یا خودمان در فکر همدیگر باشیم. 
آن هم در شــرایطی که مسوولین وظیفه خودشان 
نمی بیند که به فکر مردم باشــند و قضیه را حاشا 
می کنند و در پی نادیده گرفتن قضیه هســتند. در 
حالی که خودشــان اعالم کردند ۲۰ درصد دانش 
آموزان یعنی تقریبا ۵ میلیون نفر دسترسی به شبکه 
ناکارآمد شاد ندارند. یعنی این ها وقتی برنامه ریزی 
کردند فکر نکردند هستند کسانی که نمی توانند از 
شبکه شاد اســتفاده کنند و کسانی هم که نتوانند 
از این شــبکه استفاده کنند چه دردسر هایی و چه 
دلهره ای دارند. از قرار معلوم در شــرایط کرونایی 
مخاطبان مسوولین، برخوردار ها و مرفهین جامعه 

هستند.
وی افزود: هنگام بازگشــایی مدارس، اول گفتند 
همــه بروند مدرســه بعد گفتند، نــه نرفتید هم 
نرفتیــد. این خودش دلهــره دارد که حاال فردای 
امتحان نگویند ما گفته بودیم که بیایید مدرســه و 

صورت مســئله را پاک کنند. این کار ها در سطح 
جامعه ناراحتی و دلهره ایجاد می کند. انتشار خبر 
خودکشی این نوجوان انتشار ناراحتی بود. در هر 
منطقه سازمان های مردم نهاد هستند، اما االن دست 
این سازمان ها هم خالی است و نمی توانند کمک 

کنند.
این جامعه شناس تشریح کرد: نیمی از جامعه ما 
طبق اعالم مسوولین محرومین هستند و به اشکال 
مختلف تحقیر می شــوند. تحقیر هم فرد را دچار 
افسردگی می کند. والدین را دچار اضطراب می کند 
کــه نمی توانند برای فرزندشــان چیزی را فراهم 
کنند. این که گوشی است برخی خانواده ها حتی 
نمی توانند شکم فرزندشان را سیر کنند و آن بچه 

دست به این کار ها می زند.
او عنوان کرد: تحقیر شکل های مختلفی دارد. فقر ام 
الفساد است و آنچه در جامعه ما نمود زیادی دارد 
تحقیر از ســر فقر، نومیدی ناشی از فقر و آسیب 
دیدگی شدید است که نتیجه اش قربانیان زنده مانند 
کودکان کار و بچه های گرسنه است که درکشور ما 
هم زیاد هستند. والدین این بچه ها در شرمندگی 
این ها دچار اضطراب و افسردگی اند. این ها قربانیان 
این جامعه و شــرایط هســتند و اوجش هم این 

خودکشی است.
این کارشــناس ادامه داد: خودکشی ها درکشور ما 
جوانانه شده بود، اما االن نوجوانانه شده است. سن 
خودکشی در حال پایین آمدن است. یک بچه ۱۲ 
ســاله مگر درکش از دنیا و زندگی چیست که به 
این مرحله می رسد و دچار افسردگی می شود. در 
این وضعیت احساس تنهایی نیز خیلی مهم است. 
یکی از دالیل خودکشــی این است که فرد واقعا 
احساس می کنند تنها است. چقدر برای یک بچه 
۱۲ ســاله دردآور است این احساس تنهایی! رگ 
غیرت مسوولین مملکتی ما که قرار نیست در این 
وضعیت باد کند و باال بیاید؟ خودشان اعالم کرده 

بودند ۵ میلیون دانش آموز ما این مشکل را دارند. 
اما مگر مهم است؟

این کارشــناس افزود: فاصله میان مســوولین با 
مردم واقعا زیاد شده است نمی دانند مردم در چه 
وضعیتی هستند. این نوجوان این طور شد خب، 
بقیه در چه شرایطی هستند. به فرض گوشی داشته 
باشند با این گوشــی چطور با این شبکه ارتباط 
برقــرار کنند؟ در چه خانــه ای زندگی می کنند؟ 
این هــا درآلونک زندگی می کنند. فقر و گرفتاری 
این ها آنقدر زیاد اســت که این چیز ها دیگر قوز 
باالی قوز است. در مواردی بچه در گوشه خیابان 
درس می خواند. یا معلمی فیلم فرستاده بچه ها کنار 
کانکس با ماسک دارند درس می خوانند. دعوا سر 
این ماسک نیست، سر این است که چرا باید این 
بچه ها در این شــرایط زندگی کنند و در شرایط 

کرونا هم این ها آسیب پذیرتر باشند.
وی اضافه کرد: خودکشی این دانش آموز نماد این 
است که جامعه ما در چه شرایطی به سر می برد. 
احساس بی مسوولیتی یک طرف ماجراست. طرف 
دیگر این است که برای برنامه ریزی درست باید 
بدانیم کجا ایستادیم، ولی مسوولین مملکتی این 
را نمی دانند. نمی دانند مردم در چه شرایطی هستند 
مدام پروتکل و پروتکل می گویند مسخره اش را 
درآوردند چه کسی باید این پروتکل ها را رعایت 

کند؟ آیا توانش را دارد؟
حریرچی افزود: گویا نمی خواهند این شرایط را 
تغییر بدهند و اصالح کنند. فقط همیشه توپ را به 
زمین مردم می اندازند و مردم را به رخ می کشــند. 
کدام مردم؟ مردمی که دارند و برخوردار هستند که 
گوششان به این حرف ها بدهکار نیست. گوشی 
و تبلت برای شان چیزی نیست معلم خصوصی 
برای بچه شــان می گیرند مدرسه غیر انتفاعی که 
لغت مسخره ای هم هست می فرستند که همه رقم 
به بچه توجه می شود. اما این ها حداکثر ۳۰ درصد 
جامعه ما باشــند، ولی بقیه در محرومیت به سر 
می برند و قربانیان شرایط موجود هستند. شرایطی 
که به خاطر بی مسوولیتی زمامداران و بی توجهی 
به مردم ایجاد شــده و همین طور هم دارد بدتر 
می شــود و بر محرومین جامعه افزوده می شود. 
در چنین شــرایطی، خودکشی این نوجوان عزیز 
ما می تواند نمادی از تحقیر، تنهایی و نومیدی در 

جامعه امروز ایران باشد.

از حس تبعیض و قربانی بودن تا فقر، تحقیر، نومیدی و تنهایی

چراخودکشیمیکنند؟
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 کمبود مرغ در بازار طارم این روزها مردم 
این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

در سال های گذشته شاید مرغ این موجود دو پا به 
یکی از حاشیه سازترین ماکیان در کشور ما تبدیل 
شده است؛ موجودی که یک روز افزایش قیمت 
آن نقل محافل میشــود، روزی کشتار جوجه های 
یکروزه اش احساســات عمومــی را جریحهدار 
می کند؛ روزی هم ســیر کردن شکم شــان برای 
مرغ داران به یک ماجرا تبدیل شــده و روزی نیز 

قهر و پرکشیدن شان از بازار.
در روزهای گذشته پیدا کردن این موجود دو پا و 
پرحاشــیه در بازار طارم کیمیا شده و یافتن آن به 
مانند یافتن لنگه کفشی در بیابان است که نعمت 

محسوب می شود.
در همیــن رابطه فرماندار طــارم میگوید: متولی 
اصلی تهیه و توزیع مــرغ اداره صنعت، معدن و 

تجارت است.  ستار صفری با اشاره به اینکه طبق 
پیگیری های انجام شده از مرکز استان وعده مرتفع 
شدن مشــکل در چند روز آینده داده شده است، 
ادامه می دهد: در روزهای گذشــته دو و نیم تن 
مــرغ گرم و دو و نیم تن نیز مرغ منجمد در بازار 

توزیع شده است.
 وی یادآور می شود: امیدواریم در روزهای آینده 
حجم بیشــتری از مرغ در بازار توزیع شــده تا 

بخشی از نیازهای شهروندان مرتفع شود.
شایان ذکر است همه ســاله با آغاز فصل کشت 
و کار محصوالت کشــاورزی در طارم بهویژه از 
اواخر شــهریور و تا آبانماه شاهد ورود کارگران 
غیربومــی به این شهرســتان هســتیم که همین 
موضوع میزان مصرف نان و مرغ را در شهرستان 
افزایش می دهد، بنابراین باید برای پیشــگیری از 

کمبودها تمهیدات الزم از قبل اندیشیده شود.

حکایت این روزهای مرغ در بازار طارم؛

گشتم نبود، نگرد نیست فرستندگان کلیپ های 
»مومو« تحت تعقیب

پلیس زنجان

 رییس پلیس فتای استان زنجان گفت: 
رســیدگی به فرســتادن پیام ها و کلیپ های 
موسوم به »مومو« به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس فتای زنجان قرار گرفته و به زودی 

افراد مجرم گرفتار قانون می شوند.
محمدعلــی آدینه لــو در گفت وگو با زنگان 
امروز با اشاره به فرستادن کلیپ های  »مومو« 
بــرای برخی کاربران به ویــژه دانش آموزان 
اظهار کرد: والدین در این باره دقت بیشتری 
داشته باشــند و تهدیدات را جدی نگیرند و 
اســترس و اضطراب به فرزندان خود منتقل 

نکنند.
 رییس پلیس فتای اســتان زنجان افزود: در 
روزهای گذشته شــاهد مطرح شدن چالش  
»مومو« در ســطح برخی استان های کشور به 
خصوص استان های جنوبی بوده ایم و برخی 
کاربران که بیشــتر آنها دانش آمــوز بوده اند 
پیام هایی حاوی محتــوا و تصاویر  »مومو« 
بیشــتر در اپلیکیشــن واتــس آپ دریافت 

کرده اند.
 وی در تشــریح این موضوع گفت:  »مومو« 
یک اکانت واتس آپ است که در ابتدا کاربر 
یک لینک تماس از ســوی  »مومو« دریافت 
و پس از شــروع به گفتوگو از سوی حساب 
کاربری  »مومــو« فرد به رفتارهای خطرناک 

دعوت می شود.
آدینه لــو از والدین و معلمان خواســت: به 
هیچ وجه دانش آموزان را به اســتفاده از پیام 
رسان های خارجی برای آموزش های مجازی 
هدایت نکنند و در صورت برخورد فرزندشان 
با محتوای مورد اشــاره با صحبت های الزم، 
ترس و استرس دانش آموزان را کاهش دهند.

رییس پلیس فتای استان زنجان از هموطنان 
خواست: هرگونه مشکل و موارد مشکوک در 
فضای مجازی را با سایت پلیس فتا به نشانی 
cyberpolice.ir یا شماره تماس 110 و 

6-02421821581 در میان بگذارند.

خبـرخبــر

فرنشین محیط زیست استان زنجان خبر داد؛
انتخاب 

واحدهای صنعتی سبز 
توسط محیط زیست

 فرنشین محیط زیست استان زنجان 
گفت: واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی 
باید برای انتخاب به عنوان واحد سبز سال 

99-98، پرسشنامه های خود را پر کنند.
حسین آبساالن در گفت و گو با زنگان امروز 
اظهار کرد: برخورد با متخلفان حوزه محیط 

زیست به صورت جدی دنبال می شود.
فرنشین محیط زیست استان زنجان با بیان 
اینکــه دو متخلف بومــی در حوزه محیط 
زیست در زنجان دستگیر شده است، اضافه 
کرد: ایــن متخلفان در حال صید غیر مجاز 

ماهی در سد گالبر بودند، دستگیر شدند.
وی با بیــان اینکه از این متخلفان 1۳ قطعه 
ماهی به همراه ادوات صیدکشــف شــده 
است، ادامه داد: این ادوات شامل چهار عدد 
لنسر و یک عدد تورک کشف و ضبط شد.

آبساالن با اشــاره به اینکه یک مورد سازه 
زنده گیــری پرنــدگان شــکاری در بخش 
چورزق شهرســتان طارم کشف و تخریب 
شد، ادامه داد: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست این شهرستان نسبت به جمع آوری 
سه رشــته تور به همراه ادوات دیگر اقدام 
کرده اند. فرنشــین محیط زیســت اســتان 
زنجان با بیان اینکه پرســش نامه واحدهای 
صنعتی، معدنی و خدماتی ســبز سال 99-
98، به همراه دستورالعمل و پرسش نامه های 
مربوطه بــه صــورت فایــل الکترونیکی 
پورتــال  در  شــهریور ماه   12 تاریــخ  از 
 ســازمان حفاظت محیط زیست به نشانی
 https://iranemp.ir  قابل دسترســی 
اســت، گفت: عالقه منــدان می توانند پس 
از مطالعــه راهنمــا، حداکثر تــا تاریخ ۳0 
 آبان ماه نسبت به تکمیل پرسش نامه مربوطه 

اقدام کنند.

 فرمانــدار زنجان گفــت: محدودیت های 
کرونایی در شهر زنجان مبتنی بر آخرین وضعیت 
و گزارش اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان تداوم یافته و در صورت اتخاذ تصمیمات 

جدید در این باره موارد اعمال خواهد شد.
رضا عسگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
با وجــود محدودیت های نه چندان ســختگیرانه 
در شــهر زنجان همچنان مقاومت هایی از سوی 
برخی افراد بی توجه نسبت به رعایت پروتکل های 

بهداشتی مشاهده می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به افزایش شیوع کرونا 
در بیشتر مناطق کشور و این شهر همه محدودیتها 
برای رعایــت پروتکل های بهداشــتی با هدف 
پیشــگیریاز ابتال به این بیماری است اما مقاومت 
عده ای مغایر با این موضوع رفتار و با جان خود و 

دیگران بازی می کنند.

این مســوول ادامه داد: بررســی میدانی نشان می 
دهد که میزان استفاده شهروندان زنجانی از وسایل 
حفاظتی کرونایی به ویژه ماسک تا 10 روز گذشته 
۷2 درصد بوده که اکنون ایــن رقم به 85 درصد 

رسیده است.
وی با بیان اینکه همین مســاله بیانگر آن است که 
میزان استفاده ماسک شهروندان زنجانی برای مقابله 
بــا این بیماری با حد ایــده ال فاصله دارد، اظهار 
داشــت: این در حالی اســت که امرداد امسال 94 
درصد شــهروندان نسبت به رعایت پروتکل های 

بهداشتی و استفاده از ماسک پایبند بودند.
فرماندار زنجــان ادامه داد: طبق تصیمات ســتاد 
کرونای زنجان، نسبت به تعطیلی منطقه تفریحی 
و گردشگری گاوه زنگ این شهر مبادرت شد چرا 
که این منطقه شرایط خاصی پیدا کرده و حتی در 
صورت نبود شرایط کرونایی نیز وضعیت حاکم در 

آن چندان قابل قبول نیست به دلیل آنکه واحدهای 
صنفی  غیرمجاز در حال فعالیت هستند.

وی یادآورشــد: برای فعالیــت یک واحد صنفی 
ضوابط و مقرراتی در نظر گرفته شــده اســت که 
هیچ کــدام از واحدهای صنفی واقــع در منطقه 
گاوه زنگ که در عرضه مواد غذایی فعالیت می کنند، 
شوربختانه فاقد پروانه کســب بوده و ضوابط را 

رعایت نمی کنند.
این مسوول ادامه داد: تعدادی از دستفروشان مستقر 
نیز در ساعات پایانی شب در این منطقه فعالیت می 
کردند که موارد بهداشــتی در عرضه اقالم غذایی، 
وسایل و تجهیزات آنگونه که باید و شاید رعایت 
نمی شود و همه این مسائل مشکالتی را به دنبال 

دارد.
عســگری افزود: پس از بررســی نظرات اعضای 
تامین و ستاد کرونای شهرستان زنجان تعطیلی این 

منطقه مد نظر قرار گرفت که بازدیدها نشــان می 
دهد که بیشتر کافه ها تعطیل بودند.

وی با اشــاره به اینکه تا اطــالع ثانوی این منطقه 
همچنان تعطیل است، خاطرنشان کرد: ورودی و 
خروجی این منطقه مسدود شــده است و صرفا 
ساکنان روستای گاوه زنگ آمد و شد می کنند که 
ادامه فعالیت واحدهای مستقر در منطقه گاوه زنگ 
نیز منوط به اخذ پروانه کسب با رعایت ضوابط و 

مقررت بهداشتی و کسب و کار خواهد بود.
فرماندار زنجان همچنین به تداوم تعطیلی آرامستان 
های شهر نیز اشاره کرد و گفت: شهروندان زنجانی 
نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند چرا 
که برگزاری هر گونه تجمعات در شرایط کرونایی 
ابتالی اعضای خانواده و دیگران را فراهم می کند 
که بروز همین مساله چه بسا می تواند مرگ عزیزان 

را به دنبال داشته باشد.

فرماندار زنجان تاکید کرد:

تداوم محدودیت های کرونایی در زنجان 
متناسب با وضعیت کنونی

 اســتاندار زنجان از بی برنامگی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد در شرایط کرونا انتقاد کرد.

به گــزارش زنگان امروز به نقل از موج رســا، 
فتح اله حقیقی در شورای اقامه نماز استان زنجان 
اظهارداشــت: کسب جایگاه برتر در حوزه نماز 

در استان زنجان، جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به خانوادگی شدن ویروس کرونا و 
افزایش بیماران جوان، افزود: شدت و چسبندگی 

ویروس کرونا افزایش یافته و مشــکالتی را به 
وجود آورده است.

این مقام مســوول بر ضــرورت 100 درصدی 
رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و گفت: 
مکافات اســتان با افرادی اســت که از ماسک 
اســتفاده نمی کنند . اســتاندار زنجان از افزایش 
برخــورد با افــرادی که پروتکل هــا را رعایت 
نمی کنند، خبرداد و گفت: ۷00 هزار انواع ماسک 

در استان زنجان به قیمت مناسب عرضه می شود.
حقیقی با اشاره به اینکه تا کنون 1۷ درصد مردم 
اســتان زنجان درگیر ویروس کرونا شــده اند، 
افزود: مراقبت های انجام شــده موجب درگیری 

کمتر مردم شده است.
این مقام مســوول یادآورشــد: برنامه های نماز 
باید بر پایه شــرایط امروز جامعه محقق شده و 

برنامه ریزی ها بر این پایه انجام شود.

استاندار زنجان بیان داشت: حوزه های فرهنگی 
و اجتماعــی برای مقابله بــا ویروس کرونا پای 
کار باشــند در حالی که تنها استانداری، دانشگاه 
علوم پزشــکی و صــدا و ســیما در این زمینه 
فعالیت می کنند. حقیقی با بیان اینکه ارشاد باید 
برنامه هــای خوبی ترتیب دهد اما هیچ برنامه ای 
برگزار نمی شود، افزود: در حوزه اثر بخشی نماز 
نیز باید با وجود توطئه ها و فتنه گری دشــمنان 

برنامه و طراحی داشت. وی یاداورشد: باید افراد 
با انگیزه برای احیای فرهنگ نماز در خانواده ها 
و دستگاه های اجرایی استفاده کرد تا با ارائه طرح 

اقدامات انجام شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: زمین برای ساخت 
ستاد اقامه نماز در هفته آینده اختصاص می یابد 
اما از فضاهای خالی اســتانداری نیز می شــود 

استفاده کرد.

انتقاد استاندار زنجان 
از بی برنامگی اداره کل فرهنگ و ارشاد در شرایط کرونا

 یک کارگــردان زنجانی موفق به دریافت 
جایزه یونیسف از جشــنواره دوساالنه انیمیشن 

)براتیسالوا( اسلواکی شد.
به گزارش زنگان امروز، لیدا فضلی در گفت وگو 
با ایســنا، در رابطه با انیمیشن »این سو و آن سو« 
که موفق به دریافت جایزه یونیســف از دوساالنه 
انیمیشــن براتیسالوا شــده  اســت، اظهار کرد: 
انیمیشن »این ســو و آن سو« با موضوع صلح و 
درباره دنیای بدون کینه کودکان جنگ، ســاخته 

شده  است.
وی افزود: جشنواره دوساالنه انیمیشن براتیسالوا 
جزو جشــنواره های معتبری است که در کشور 
اسلواکی برگزار می شود و انیمیشن این سو و آن 
سو در بخش یونیسف موفق به کسب جایزه شد.
این کارگردان جوان زنجانی با اشاره به اینکه چند 

ســالی نیز در زنجان به تدریس رشــته انیمیشن 
پرداخته  اســت، تصریح کرد: در زنجان نیروهای 
بســیار توانمندی در این حــوزه فعالیت می کنند 
که در راســتای پیشــرفت این هنر بایــد از این 

توانمندی ها بهره برد.
فضلی با بیان اینکه انیمیشــن نیــاز به بودجه و 
ســرمایه دارد و افراد بــرای کار نیاز به حمایت 
دارند، افزود: در اســتان نیــز برخالف توانمندی 
افراد در این حوزه، به جز انجمن سینمای جوان 
استان، حمایتی از سوی سازمان های دیگر وجود 
ندارد. کارگردان انیمیشــن »این ســو و آن سو« 
خاطرنشــان کرد: افرادی هستند که در این حوزه 
کار می کنند و موفق به کســب مقام های مختلف 
در جشنواره ها شده اند، ولی باید پذیرفت تالش 
خالی کافی نیســت و حمایت نیز برای موفقیت 

در این حوزه نیاز اســت و با توجه به اینکه نبود 
حمایت باعث ناامیدی و کناره گیری افراد از این 

حوزه می شــود، امیدواریم حمایت ها به صورت 
واقعی بوده و فقط وعده های تو خالی نباشد.

 رییــس جهادکشــاورزی خــرم دره از 
 صادرات کشــمش تیزابی شهرســتان خرم دره 
به کشورهای حاشــیه خلیج فارس و اروپا خبر 

داد.
به گزارش زنگان امروز، علی محمدی با اشــاره 
به اینکه خرم دره یکی از قطب های تولید انگور 
و کشمش در استان بهشمار می رود، اظهار کرد: 

باغ داران شهرســتان خرم دره، ساالنه در شرایط 
عــادی، بیــش از 50 هزار تن محصــول انگور 

برداشت می کنند.
وی با اشاره اینکه ۳ درصد انگور تولید شده در 
خرم دره، به مصرف تازه خوری یا به مشــتقات 
انگــور تبدیل می شــود، بیان کــرد: مابقی این 
محصول پرطرفدار و پرخاصیت نیز به کشمش 

تیزابــی تبدیل می شــود که مقصــد عمده آن 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم دره، با بیان 
ایــن  مطلب که بیــش از 2۷00 هکتار از باغات 
شهرستان را باغات انگور تشکیل می دهد، اضافه 
کرد: محصول انگور به عنوان محصول اول باغی 
شهرســتان از جایگاه ویژه ای در امر اشــتغال و 

اقتصاد کشاورزی شهرستان برخوردار است.
محمدی با اشــاره به این مطلب کــه باغ داران 
خرم دره ساالنه در شرایط عادی بیش از 50 هزار 
تن محصول انگور برداشت می کنند، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود امسال تاکداران شهرستان 
بیش از 10 هزار تن کشمش تیزابی تولید و روانه 

بازار  کنند.

جایزه یونیسف دوساالنه انیمیشن براتیسالوا به کارگردان زنجانی رسید

رد پای کشمش خرم دره در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا
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 بیش از 8 هزار نفر به صورت مســتقیم و 
هزاران نفر به صورت غیر مستقیم در صنعت سرب 
و روی اســتان زنجان به دلیل تصمیمات غلط، در 
آســتانه بیکاری قرار دارند که هیچ گوش شنوایی 
برای شنیدن مشــکالت فعاالن این بخش وجود 
ندارد به طــوری که واحدهای فعال این بخش در 
سال کنونی حتی یک گرم هم خاک معدنی دریافت 

نکرده اند.
به گزارش فارس، بیش از 80 درصد شــرکت های 
فعال در بخش سرب و روی کشور در استان زنجان 
فعالیت دارند و یکــی از مهمترین بخش هایی که 
موجب اشتغال در این استان شده فعالیت شرکت ها 

و صنایع جانبی این بخش است.
شــاید بتوان دوره طالیی و درخشان این صنعت را 
به دهه های قبل ربــط داد، دوران طالیی که با خاک 
عیار باالی معدن انگوران موجب شده بود تا اشتغال 
این بخش و ســوددهی آن موجبــات روی آوردن 
سرمایه گذاران و چرخش سرمایه ها به این بخش شود، 
بخشی که باعث شده تا زنجان امروز به عنوان قطب 

فعالیت های سرب و روی در کشور شناخته شود.
اما با گذشت دهه های طالیی، این صنعت هم اکنون 
دچار مشکالت عدیده و بی شماری شده است، که 
موجب به خطر افتادن اشــتغال این بخش و تردید 
سرمایه گذاران در ورود به این عرصه شده است که 
شــاید صدای آن در روزهای آینده بهتر به گوش 
مسووالن که هم اکنون مشغول کارهای کوچک و 

جزئی هستند، برسد.
اما کمبود خاک در این بخش و تزریق قطره چکانی 
از ســوی معادن و به صرفه نبودن واردات خاک از 
کشورهای خارجی به ویژه ترکیه و نوسانات قیمت 
دالر و سخت گیری های بانک مرکزی باعث شده 
این روزها مشکالت فعاالن این بخش افزایش یابد.

با عرضه خاک در بورس شــرکت های کوچک 
نابود می شوند

مدیــر عامل گــروه صنعتی و معدنــی زرین در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان با اشــاره به 
اینکه این گروه در سال کنونی هنوز خاکی تحویل 
نگرفته است، اظهار کرد: با گذشت نزدیک یه هفت 
ماه از ســال 1399 سهیمه سه ماهه نخست را تازه 

اعالم کرده اند.
شهرام کدخدایی با بیان اینکه فکر می کنم علت عدم 
تحویل، عرضه خاک در بورس است و نمی خواهند 
خاک را به صورت سهیمه واگذار کنند، تصریح کرد: 
اگر روال به همین گونه پیش برود در این صورت 
شــرکت ها متضرر خواهند شــد و شــرکت های 
کوچک از بین خواهند رفت، چون سیستم توانایی 

تامین خاک را به موقع نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی و معدنی زرین با 
فعالیت های بین المللی دارد، افزود: اگر شرکت ها و 
مجموعه ما وابسته به داخل بود، خیلی وقت پیش 

تعطیل شده بود.
مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی زرین با اشاره به 
اینکه قسمتی از سهمیه سال 1398 را ابتدای امسال 
دریافت کرده ایم، اذعان داشت: شرکت هایی که فقط 
با ســهیمه تهیه و تولید روی پا بودند امسال تحت 
فشار فراوانی قرار دارند و برخی ها هم با مشکالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
فقط با 50 درصد ظرفیت کار می کنیم

کدخدایی توان تولید زرین معدن را به عنوان یکی از 

شرکت های بزرگ این مجموعه 300 هزار تن اعالم 
کرد و افزود: این شــرکت امسال فقط با 50 درصد 

توان خود فعال است.
وی با یادآوری فعالیت های بین المللی گروه صنعتی 
و معدنی زرین، افزود: ما تاکنون با توجه به شرایط 
ایجاد شــده تعدیــل نیرو نداشــتیم و در عوض 

فعالیت های خود را افزایش داده ایم.
کدخدایی با اشــاره به اینکه سهیمه خاک دریافتی 
گروه صنعتی و معدنی زرین خیلی کم است افزود: 
با وجــود فعالیت های این گــروه  در عرصه های 
بین المللی و تامین خاک مورد نیاز از جاهای دیگر، 
عدم تحویل به موقع سهمیه در تولید تاثیر می گذارد.

یک گرم هم خاک تحویل نشده است
مدیر عامل ســپنتا روی زنجان نیز با اشاره به اینکه 
سهمیه خاک 1399 این شرکت هنوز اعالم نشده و 
حتی گرمی هم تحویل نشده است، افزود: در سال 
گذشته حدود یک هزار تا یک هزار و 500 تن خاک 
تحویل گرفتیم، ولی امســال و تا کنون با توجه به 
اینکه هنوز میزان سهیمه شرکت را اعالم نکرده اند، 

خاکی هم دریافت نکرده ایم.
عبدالرحمــن ابراهیمی در مورد علت عدم تحویل 
خاک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد ایران افزود: 
علت عدم تحویل از سوی مسووالن تهیه و تامین، 
نبود خاک در معدن اعالم می شود که البته انجمن 

سرب و روی هم پیگیر این موضوع است.
سپنتا روی در حالت تعطیل شدن است

وی تعداد کارگران شرکت سپنتا روی را 165 نفر 
اعالم کرد و گفت: شرکت ما هم اکنون با توجه به 

ظرفیت خود تقریبا تعطیل است.
مدیر عامل ســپنتا روی زنجان با اشــاره به اینکه 

کارخانه در سال کنونی یک روز در میان و با نصف 
تعداد کارگران فعال اســت، افزود: خاک مورد نیاز 
این شرکت از طریق واردات و همچنین کیک تامین 

می شود.
اگر مشکالت رفع نشود، تعدیل نیرو می کنیم

 مدیر عامل شرکت ملی ســرب و روی ایران نیز 
در گفت وگو با خبرنگار فــارس در زنجان با بیان 
اینکه منابع و معدن این آب و خاک باید در راستای 
تقویــت سیاســت های کالن کشــور و همچنین 
تحکیم پایه های اقتصــادی ملی در اختیار تولید و 
کار قــرار گیرد، افزود: در این شــرایط که بالهای 
مختلف از قبیل تحریم و بیماری کرونا بســترهای 
واردات و صادرات خاک و دیگر خوراک های اولیه 
تولیدکنندگان جمع شده است و این مشکالت در 
زندگی روزمره مردم نیز تعمیم پیدا کرده است، اگر 
متولیان معادن داخلی آنگونه که باید از تولیدکنندگان 
حمایت نکنند شرکت به ناچار به سوی تعطیلی و 

تعدیل نیرو پیش خواهد رفت.
علی اصغر صفری ادامه داد: انتظار داریم که صاحبان 
تصمیــم و اراده بیش از پیش شــرایط تولید را در 
راســتای جهش تولید در نظــر گرفته و وقفه های 
نامتعارف چندین ماه را به تعدیل غیر قابل اســتناد 
از قبیل قیمت گذاری و ... از فرایند تحویل خاک به 
تولیدکنندگان برداشته و انگیزه حمایت از تولید در 
زمینه های مختلف به ویژه در حوزه فلز استراتژیک 

سرب و روی را جاری و ساری کنند.
امیدواریم عدم حمایت از تولیدکنندگان در سال 

جهش تولید عامدانه نباشد
صفری با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری در 
زمینه جهش تولید و اینکه هر کسی به ایران و ایرانی 

بودن می بالد به این شعار محترمانه نگاه کند و آنرا 
چشم انداز کشور خود بداند، گفت: وضعیت جاری 
تولید تحت هیچ عنوان در شــأن تولیدکنندگان در 
سال جهش تولید نیست و امیدواریم این وضعیت 
عامدانه نباشد. وی با اشاره به وجود معادن فراوان 
در کشور و استان زنجان افزود: جریان هایی متولی 
در کشــور وجود دارند که چوب الی چرخ تولید 
می گذارنــد و همیشــه، خاک و خــوراک اصلی 
تولیدکنندگان را با وقفه های نامتعارف که مصداق 
نوشــدارو بعد از مرگ سهراب است، آن هم نه در 
حد و ظرفیت تولید، بلکه بسیار ناچیز در اختیار این 

گروه قرار می دهند.
برنامه ریزی بــرای تولید 800 هزار تن و فروش 

650 هزار تن خاک در سال 99 
برای روشن شدن وضعیت ارائه و عرضه خاک به 
شرکت های فعال موضوع را از شرکت تهیه و تولید 

جویا می شویم.
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ 
به این پرســش که میزان خــاک تولیدی در معدن 
انگوران در سال 1398 چه میزان بوده و چه مقدار 
به شرکت های فعال داده شده است )میزان فروش(، 
اظهار کرد: میزان تولید و فروش ماده معدنی در سال 

1398 بر پایه جدول ذیل است.
امید فالح در پاســخ به این پرسش که مقدار خاک 
تولیدی در معدن انگوران در سال 1399 چه میزان 
بوده است و چه مقدار به شرکت ها تحویل داده شده 
است و علت کندی تحویل چه بوده است، گفت: 
مقدار خاک تولیدی معدن روباز در سال 1399)در 
6 ماه نخست سال کنونی( حدود 468 هزار تن بوده 

و در بخش زیرزمینی حدود 62 هزار تن است.

همانگونه که مالحظه می شود مقدار فروش بیش 
از مقدار خاک چه در بخش روباز و چه در بخش 
زیرزمینی اســت که این موضوع به دلیل فروش از 
محل موجودی ماده معدنی در سال گذشته است، 
بنابراین در 6 ماهه ابتدایی سال 1399 مقدار فروش 

همواره بیش از مقدار تولید بوده است.
وی در پاســخ به این پرســش که ســهمیه خاک 
شــرکت های فعــال در عرصه ســرب و روی به 
چه صــورت تعیین و به چه مبلغــی تحویل داده 
می شــود، گفت: سهمیه خاک شرکت های فعال بر 
پایه درصدی از ظرفیت اسمی کارخانجات تعیین 
می شود، که بر پایه مصوبه ای که در سال 1392 به 
تصویب وزارت صنعت و معدن وقت رسیده است، 
از شهریور ســال 1392 به بعد به کارخانه هایی که 
ساخته می شوند و یا افزایش ظرفیت )طرح توسعه( 

دارند، سهمیه خاک تعلق نمی گیرد.
بنابراین مبنای محاســبه ســهمیه ظرفیت اسمی 
کارخانجــات، ظرفیت پروانه بهره بــرداری قبل از 
سال1392 است، قیمت گذاری خاک معدن نیز بر 
پایه مصوبه ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت بر پایه 
قیمت بازار لندن)LME( و میانگین قیمت دالر بر 
پایه 50 درصد قیمت ارز نیما و 50 درصد ارز آزاد 

تعیین می شود.
مدیر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران در پاسخ 
به این پرســش که با توجه به قرار گرفتن در سال 
جهش اقتصادی »جهش تولید« برنامه  های شرکت 
تهیه و تولید چیست، گفت: با توجه به نام گذاری 
سال 1399 به نام جهش تولید، شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران از ابتدای سال کنونی برنامه تولید 
800 هزار تن و فروش را 650 هزار تن در ســال 

کنونی در نظر گرفته  که با توجه به عملکرد 6 ماهه 
نخست سال کنونی این میزان تا 900 هزار تن قابل 
تحقق خواهد بود و فروش سالیانه نیز به میزان 850 

هزار تن قابل افزایش است.
طبق قانون، خاک معدن انگوران باید در بورس 

عرضه شود
اظهارات فعــاالن ســرب و روی و مدیر مجتمع 
معدنــی انگوران به عنوان متولی تامین خاک مورد 
نیاز شرکت های فعال در این عرصه در حالی است 
که۷ ناصر فغفوری به عنوان متولی اصلی صنعت 
و معدن اســتان در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
زنجان با اشاره به تخصیص سه ماهه نخست خاک 
برای ســال 1399 اظهار کرد: علت عقب کشیدن 
معدن انگوران برای ارائه خاک به شرکت ها این بود 
که طبق قانون باید خاک خود را از طریق بورس یا 

مزایده در اختیار شرکت ها قرار می داد.
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
با اشاره به اینکه شورای تامین استان زنجان در سال 
1399 به خاطر شرایط خاص اقدام به ارائه مصوبه 
کرد تا این معدن، خاک خود را از طریق سهمیه به 
شرکت ها واگذار کند، گفت: در زمینه این مصوبه 
دوگانگی وجود داشــت، چرا که شــورای تامین 
زنجان تنها می توانســت برای کارخانه های زنجان 
صدق کند و این معدن در انتظار مصوبه شــورای 
تامین استان هایی چون اراک، قم و هرمزگان نیز بود.
وی با اشاره به اینکه تخصیص خاک برای سه ماهه 
نخست سال از 10 روز پیش آغاز شده است، عنوان 
کرد: برای ســه ماهه دوم، این معدن به دنبال ارائه 
مستندات اســت تا دیوان محاسبات در مورد ارائه 

خاک توسط این معدن ایراد نگیرد. 
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان 
با اشاره به اینکه فعاًل بر پایه مصوبه شورای تامین 
استان زنجان این معدن اقدام به سهمیه بندی خاک 
خود خواهد کرد، گفــت: فعال حضور در بورس 
منتفی اســت.  فغفوری خاطرنشان کرد: در استان 
زنجان 50 شرکت روی با اشتغالزایی بیش از 8 هزار 

نفر فعال است.
به نظر می رسد، اســتاندار، رییس صمت استان و 
متولیان امر باید به هوش باشند که مشکالتی مانند 
مشــکالت ارزی، مالیاتی، گمرکی، بورس، محیط 
زیســت، کاهش تولید و صادرات، اصالح سهمیه 
خاک، دخالت دولت در قیمت گذاری و نحوه تامین 
نیاز داخلی و ... در آینده نه چندان دور و یا شــاید 
همین امروز و فردا اثرات خود را نشان خواهد داد 
و آن وقت برای حمایت از این صنعت مهم استان 

دیر خواهد بود.
مسائل و مشکالت این صنعت به قدری گلوی این 
صنعت را فشرده اســت که آنها برای اینکه شاید 
حرف های آخر خود را به گوش مسووالن برساند 
در نشست ای با پنج نماینده استان در مجلس شورای 
اســالمی حاضر شده و همه مسائل و مشکالت را 
بیان کردند تا مجلس راهی برای گشایش کار و رفع 

دست اندازهای پیش رو بردارد.
به نظر می رســد، اگر اقدامی بــرای رفع یا کاهش 
موانع و مشکالت این صنعت نشود باید به زودی 
شاهد تراژدی بیکاری 8 هزار نفر را در استان زنجان 
شاهد باشیم، معضلی که می تواند به وجود آورنده 
مشکالت عدیده ای در استانی که به لحاظ اشتغال 

وضعیت آنچنان مطلوب و مناسب ندارد.

وقتی گوش شنوایی در صنعت سرب و روی کشور نیست 

اینجا8هزارکارگربیکارمیشوند!

 مسوول سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: افزایش آگاهی و تالش برای 
آموزش نیروهای ارائه دهنده خدمت می تواند نقش 
به سزایی در کاهش میزان خودکشی و پیشگیری از 

آن داشته باشد.
بــه گزارش زنگان امروز، شــهره نصر در کارگاه 
یک  روزه مدیریت انعکاس اخبار خودکشــی و 
رسانه که در مرکز همایش های بین المللی روزبه 
زنجان برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی میزان 
خودکشی در سال های 94 تا 9۷ در کشور و اینکه 
ساالنه حدود 6 تا 8 درصد بوده و در سال گذشته 
این روند افزایشی، متوقف شده است، اظهار کرد: 
افزایش آگاهی و تــالش برای آموزش نیروهای 
ارائه دهنده خدمت، می تواند نقش به ســزایی در 

کاهش میزان خودکشی داشته باشد.
وی در رابطه با عوامل خطر خودکشــی، افزود: 
افکار خودکشی، احساس درماندگی، ناتوانی در 
کنترل خشــم و تکانه ها، سابقه آسیب رساندن به 
خود، ابتال به یک بیماری جدی، سابقه مشکالت 
روانــی، فقدان و از دســت دادن یکی از عزیزان، 
شکســت عاطفی، ســابقه اقدام به خودکشی در 
نزدیکان، ناتوانی در سازگاری با محیط های جدید، 
مشکالت مالی، سستی اعتقادات مذهبی، احساس 
ناامیدی و عصبانیت شدید، از جمله عوامل خطر 

خودکشی است.

این مســوول، در رابطه با عوامل 
خودکشــی،  محیطی  خطرســاز 
و  مشــکالت  کــرد:  تصریــح 
شکست های تحصیلی، بیکاری و 
مشکالت مالی، مشکل در روابط 
اجتماعی یا از دست دادن جایگاه 
اجتماعی، دسترسی آسان به وسایل 
مرگ بار، بروز خودکشی های محلی 
که اثر سرایتی دارد و شکست در 
روابط عاطفی نیز از جمله عوامل 
به  محیطی خودکشی  خطرســاز 

شمار می رود.
مســوول ســالمت روان دانشگاه 
با  علوم پزشکی اســتان در رابطه 
اثرات وقایع ناگوار در خودکشی، 
ادامه داد: درک احساس شکست و 
موفق نشدن به مدت طوالنی، مرگ 
یا از دست دادن نزدیکان، مشاجره 

شــدید، بازداشت شــدن، زندانی یا محکومیت 
قضایی، از دســت دادن عمده دارایی ها و شــبکه 
اجتماعی )مهاجرت، سیل یا زلزله(، تغییر گذشته  
در یک رابطه مهم )طالق، شکســت عاطفی( و 
تشــخیص اخیر یک بیماری مزمــن، العالج یا 
صعب العــالج، از جمله اثرات وقایــع ناگوار در 

خودکشی است.

نصــر در رابطه بــا برخی از باورهای نادرســت 
در مورد خودکشــی، اظهار کــرد: افکاری مانند 
»انگیزه های خودکشــی به راحتی ایجاد می شود«، 
»خودکشی بدون هشدار قبلی صورت می گیرد«، 
»کســانی که در مورد خودکشی بحث می کنند به 
آن اقــدام نمی کنند«، »فقط افــراد متعلق به طبقه 
خاص خودکشــی می کنند«، »ســئوال کردن فرد 

در رابطه با خودکشی اشــتباه است«، در رابطه با 
خودکشی نادرست است. وی با تاکید بر اینکه باید 
با خانواده های سوگوار که یکی از اعضای خانواده 
خود را به دلیل خودکشی از دست داده اند، همدالنه 
برخورد کنیم، افزود: ارتباط خوب با همدلی، گوش 
کردن به صحبت های این خانواده ها و افرادی که 
دچار رنج شــده اند، تاثیر بســیار مثبتی دارد. این 

مسوول، با بیان اینکه آخرین آمار 
رسمی اعالم شده از طرف سازمان 
بهداشــت جهانی در سال 2018، 
میانگین 106 فوت در هر یک صد 
هزار نفر جمعیت جهان را نشــان 
می دهد، تصریح کرد: میزان اقدام 
به خودکشــی در جهان، 20 تا 30 
برابر میزان فوت ناشی از آن بوده 
و میزان اقدام به خودکشی در زنان 
باالتر و میزان فوت در مردان باالتر 
است، گفتنی است در کشورهای با 
درآمد باال، 25 درصد فوت ناشی 
از خودکشی شامل زنان می شود و 
در کشورهای پردرآمد، متوسط و 
پایین، 40 درصد موارد فوت ناشی 

از خودکشی زنان هستند.
مســوول ســالمت روان دانشگاه 
با  علوم پزشکی اســتان در رابطه 
فاکتورهای منفی عوامــل محیطی موثر در بحث 
خودکشی، ادامه داد: محیط ناامن )خانه و جامعه(، 
فقر و مشــکالت اقتصادی، کاهش میزان سرمایه 
اجتماعی، دسترسی به روش های مهلک، تغییرات 
آب و هوایی، سابقه خودکشی در نزدیکان و انتشار 
مدیریت نشــده اخبار خودکشــی در رسانه های 
جمعی، از جمله فاکتورهای منفی عوامل محیطی 

موثر بر بحث خودکشی است.
نصر در رابطه با فاکتورهای مثبت عوامل محیطی 
موثر در بحث خودکشی، اظهار کرد: ثبات سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعــی در جامعه، زمینه حمایت 
اجتماعی )خانواده، دوستان، جامعه(، زمینه مساعد 
مشــارکت اجتماعی، احساس عدالت اجتماعی، 
نشــاط اجتماعی، دسترســی مناسب به خدمات 
ســالمت روان و آموزش های مهارت زندگی، از 
جمله فاکتورهای مثبت در بحث خودکشی است.

وی در رابطه با همه گیر شناســی خودکشــی در 
ایران، افزود: فوت ناشی از خودکشی بر پایه آمار 
رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته 6.2 
درصد در هزار نفر بــوده و باالترین میزان فوت 
ناشی از خودکشی در سال گذشته در استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، ایالم، کرمانشاه، لرستان و 

گیالن است.
این مسوول با بیان اینکه اقدام به خودکشی در سال 
گذشته بر پایه آمار سازمان ثبت وزارت بهداشت 
123 در صد در هزار نفر بوده و میزان اقدام در زنان 
باالتر از 63 درصد، میــزان فوت در مردان باالتر 
از 66 درصد بوده اســت، خاطرنشان کرد: میزان 
فوت ناشی از خودکشی در ایران به ترتیب در سال 
گذشته )6.2 درصد(، سال 9۷ ) 6.2 درصد(، سال 
96 )5.8 درصد(، سال 95 )5.5 درصد( و در سال 

94 )5.1 درصد( است.

یک مسوول در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان عنوان کرد:

افزایش آگاهی و آموزش؛ کلید پیشگیری از خودکشی
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سالم! آینه ی آفتازباده ی من!
صبیح جبهه فروز جبین گشاده ی من!

ااتق را همه خورشید می کنی ره صبح
سالم آینه ی روی رف نهاده ی من!

همه کدورِت دیچیپه رد تو، نقش من است

مگر هن آینه ای تو؟ زالِل ساده ی من!
هب ربگ اهی گل از تو غبار روبم. اگر،

خزان امان دهدم هست این اراده ی من.
ند، هک گفت؟ اینک تو: فرشته عشق ندا

فرشته ی همه هستی هب عشق داده ی من
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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چهارسو

لزوم اقدام فوری قانونگذار در اصالح ماده ۸ قانون بیمه اجباری
 همان طوری که در شمارگان قبلی در باره 
هدف قانونگذار از تصویــب این ماده و تبصره 
های آن و در نهایت ابهاماتی که در دستورالعمل 
نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ 
ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
مصوب1۳95 که توسط بیمه مرکزی صادر شده 
بود که بعداً به موجب رای صادره از سوی دیوان 
عدالت اداری قســمتی از دســتورالعمل مربوطه 
ابطال و پس از آن توسط بیمه مرکزی مورد بازبینی 
قرار گرفت، هرچند این بازبینی در نحوه محاسبه 
خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف البته با 
تغییر خیلی جزئی نتوانست تاب مقاومت در قبال 
منتقدین به این ماده را داشته باشد  همانطوری که 
اطالع دارید هــدف مقنن از تصویب قانون بیمه 
و همچنین  فلســفه وجودی این قانون، حمایت 
حداکثــری از زیان دیده می باشــد که شــاید با 
نگاهی به کلیات مواد قانونی موضوع ماده ۸ جزء 
موارد معدودی بود که شوربختانه خسارت وارده 
به زیان دیده با وصف داشتن تعهد مالی مقصر به 
طور کامل قابل پرداخت تا ســقف تعهدات بیمه 
نامه نبود این که هدف قانونگذار از این موضوع 
با وجود دریافت حق بیمه، سقف تعهدات  مالی 
بیمه نامه توســط شرکتهای بیمه اقدام می گردید 
چه بوده اســت، نظریه های متفاوتی در این باره 
وجود دارد ولی کلیات موضوع این ماده نشان از 
عدم تســلط و دقت  فنــی قانونگذار بر موضوع 
و همچنیــن کلیات این قانــون از جمله ماده 1۷ 
همان قانون بوده اســت چرا کــه قانونگذار در 
ماده مذکور به صراحت موارد  خارج از شــمول 
بیمه نامه را در چهار بند بیان نموده همانطوریکه 

مــی دانیم یک بیمه نامه و یا 
قرارداد که فیما مابین بیمه گر 
بیمه گذار منعقد می گردد  و 
الزاما به صورت مکتوب بوده 
که هم اکنــون این ایجاب و 
قبول به صورت نرم افزاری 
محقق مــی گردد و از طرف 
دیگر با توجه به ویژگی های 
بارز عقــد بیمه که اصوالً به 
طور یکجانبه فسخ نمی شود 
به یــا در صورت فســخ با 
بوده  همــراه  قانونی  تبعات 
از  خســارت  همچنیــن  و 
محــل تعهدات بیمــه گذار 
زمانی پرداخت می شــود که 
از  ناشــی  خســارت وارده 
وقوع حادثه ای بوده باشــد 
این که در این حادثه شرکت 
بیمه گر با وصف ابتیاع تعهد 
از سوی بیمه گذار تا سقف 
وقوع  صــورت  در  معیــن 
حادثه آنهم با الــزام قانونی 
تکلیفی به پرداخت آنچه که 
مورد تعهد می باشــد علت 

موضوع را می بایســت در کجا جستجو کرد در 
ایــن مطلب  چیزی که که ما  به دنبال رســیدن 
به آن می باشــیم علت  تصویب مــاده ۸ قانون 
بیمه و عدم پرداخــت مابه التفاوت تعهدات بیمه 
گر می باشــد البته قابل ذکر است که تعدادی از 
کارشناســان فنی شــرکت های بیمه اعتقادبر این 
موضوع دارند که ریســک خطر جبران خسارت 

نسبت به خودروهای غیر متعارف به مراتب باالتر 
از خودروهای متعارف با توجه به ارزش مالی آنها 
می باشد!! ولی پرسش این است  این ریسک خطر 
ناظر به کدام وسیله نقلیه است وقتی که صحبت 
از ریسک خطر می شود اصوالً این ریسک ناظر به 
خودروی مقصر و تعهدات مالی مربوطه می باشد 
نه خودرویی طــرف مقابل اعم از اینکه متعارف 

بوده باشد یا غیر متعارف، در واقع می توان گفت 
که چه از نظر فنی اعم از دریافت حق بیمه و چه 
از نظــر حقوقی  مالحظه می فرمایید که این ماده 
با حقوق زیان دیــده منافات دارد از طرف دیگر 
موافقین تصویب این ماده عقیده بر این دارند که 
آنچه مورد تعهد بیمه گر قرار می گیرد خسارت 
وارده متعارف بوده و خسارات غیر متعارف  نباید 

تعهدات   مشــمول حداکثــر 
شــرکت های بیمــه گر بوده 
باشــد و مالکین خودرو های 
غیر متعارف الزاما می بایست 
وسیله نقلیه خود را بیمه بدنه 
نمایند کــه در صورت وقوع 
خسارت  التفاوت  مابه  حادثه 
از آن محــل پرداخت گردد، 
حــال آن که در پاســخ باید 
گفت، مگر نحوه محاسبه حق 
بیمه دریافتی توســط شرکت 
های بیمه گــر مطابق با ماده 
۷ می باشــد و یــا به عبارت 
دیگر می توان گفت مقادیری 
از حق بیمه که عماًل تعهدات 
شرکت های  ســوی  که  مالی 
بیمه گر بــه بیمه گذار فروخته 
می شــود عماًل در زمان وقوع 
حادثه غیر قابل جبران می ماند  
وی در بــاره الزام راننده زیان 
دیده به ابتیــاع بیمه نامه بدنه 
فاقد وجاهت  چنین حرفــی 
قانونی بوده چراکــه غیر  از 
موضــوع مــاده 2 قانون بیمه 
اجباری ما هیچگونه الــزام قانونی در باره ابتیاع 
بیمه نامه غیر از بیمه نامه شخص ثالث نداریم و 
مهمتر از آن و در فرض محال موضوع در چنین 
حالتی تکلیف مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی 

در باره جبران ضرر و زیان وارده چیست؟
بنابراین مالحظه می فرماییــد ضرورت اصالح 
موضوع ماده ۸ قانون بیمه شــخص ثالث در باره 

میزان پرداخت خســارت از ســوی شرکت های 
بیمه گر تا ســقف تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه 
مســبب حادثه امری ضروری به نظر می رســد 
هرچند این خال به مــوازات تصویب این قانون 
در ســال  95 از دیربــاز مورد انتقــاد  قرار می 
گرفت که خوشبختانه درنهایت موضوع اصالح  
این ماده در امرداد ماه امســال در هیئت وزیران 
تصویب و تقدیم مجلس شــورای اسالمی شدو 
دولــت تقاضای اصالح تبصــره ۳ ماده ۷  بدین 
شرح به مجلس شورای اســالمی پیشنهاد داد)) 
در مواردی که وســیله نقلیه مسبب حادثه دارای 
بیمه نامه شخص ثالث است بیمه گر مکلف است 
خســارت مالی وارده را تا سقف تعهدات مالی 
اجباری و اختیاری مقــرر در بیمه نامه پرداخت 
نمایــد و عبارت بیمه نامه شــخص ثالث و یا در 
تبصره مذکــور حذف گــردد((  و همچنین در 
تبصره 5 ماده مذکور عبارت ))ارزیابان خسارت 
و موضوع ماده ۳9 و کارشناسان ارزیاب خسارت 
شــرکت های بیمــه و حذف شــود((  بنابراین 
مالحظه می گــردد اصالح مــاده ۷ قانون بیمه 
هرچند با وصف انتقادهای مخالفین ماده مذکور 
بالفاصله از تصویب آن شروع گردید و پس از آن 
انتظــار می رفت که حداقل این موضوع در زمان 
دائمی شدن  قانون توســط مقنن اصالح  گردد 
ولــی با توجه به مغایر بودن ایــن ماده با حقوق 
زیان دیده و به تبع آن انتقادهای وارده در هر حال 
توانست نظر حاکمیت را مبنی بر اصالح آن جلب 
نماید امید اســت مجلس محترم شورای اسالمی 
به منظور جلوگیری از حقــوق زیان دیدگان در 
حداقل زمان ممکن نســبت بــه تصویب الیحه 

تقدیمی اقدام نماید

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 مصطفی علیمحمدی
وکیل پایه یک دادگستری

 سهراب ســپهری در نامه ای به احمدرضا 
احمدی نوشــته است: ایران مادرهای خوب دارد 
و غذاهای خوشمزه و روشنفکران بد و دشت های 

دلپذیر.
به گزارش ایسنا، در این نامه منتشرشده در صفحه 
احمدرضا احمدی )که زیر نظر دختر این شــاعر 
اداره می شــود( می خوانیــم: »احمدرضای عزیز، 
تنبلــی هم حدی دارد. ایــن را می دانم. ولی باور 
کن فکر تو هستم. و سپاسگزار نامه هایت. من به 
شدت در این شــهر مانده ام. آن هم در این شهر 
بی پرنده و نادرخت. هنوز صدای پرنده نشنیده ام 
)چون پرنده نیست، صدایش هم نیست.( در همان 
امیرآباد خودمان توی هر درخت نارون یک خروار 
جیک جیک بود. نیویورک و جیک جیک؟ توقعی 
ندارم. من فقط هستم. و گاهی در این شهر گوالش 
می خورم. مثل این که تو دوســت داشتی و برایت 

جانشین قورمه ســبزی بود... الهام گوالش کمتر 
است. غصه نباید خورد. گوالش باید خورد، و راه 
رفت، و نگاه کرد به چیزهای سرراه. مثل بچه های 
دبســتانی، که ضخامت زندگی  شان بیشتر است. 
می دانی باید رفت بطرِف و یا شــروع کرد به. من 
گاهی شروع می کنم. ولی همیشه نمی شود. هنوز 
صندلی اطاقم را شروع نکرده ام. وقت می خواهد. 
عمر نوح هم بدک نیست. ولی باید قانع بود. و من 
هستم. مثال یک چهارم قارقار کالغ برای من بس 
است. یادم هست به یکی نوشتم: چهار سوم قناری 
را می شنوم. می بینی، قانع تر شده ام. راست است که 
حجم قارقار بیشتر است، ولی در عوض خاصیت 

آن کمتر است.
مــادرم می گفت قارقــار برای بعضــی از دردها 

خاصیت دارد.
من روزها نقاشی می کنم. هنوز روی دیوارهای دنیا 

برای تابلو جا هست. پس تندتر کار کنیم. باید کار 
کرد. ولی نباید دود چــراغ خورد. اینجا دودهای 
زبرتر و خالص تری هســت. دودهــای بادوام و 
آب نرو. در کوچه کــه راه می روی، گاه یک تکه 
دود صمیمانه روی شــانه ات می نشیند و این تنها 
مالیمت این شــهر اســت. وگرنه آن جرثقیل که 
از پنجره اطاق پیداست، نمی تواند صمیمانه روی 
شــانه کسی بنشیند. اصال برازنده جرثقیل نیست. 
اگــر این کار را بکند بــه اصالت خانوادگی خود 
لطمه زده اســت. توی این شهر نمی شود نرم بود 
و حیا کرد و تهنیت گفت. نمی شود تربچه خورد. 
میان این ساختمان های ســنگین، تربچه خوردن 
کار جلفی اســت. مثل این است که بخواهی یک 
آسمان  خراش را غلغلک بدهی. باید رسوم این جا 
را شــناخت. در اینجا رسم این است که درخت 
برگ داشته باشد. در این شهر نعناء پیدا می شود، 

ولی باید آن را صادقانه خورد. اینجا رســم نیست 
کسی امتداد بدهد. نباید فکر آدم روی زمین دراز 
بکشــد. در اینجا از روی سیمان به باال برای فکر 
کردن مناسب تر است. و یا از فلز به آن طرف. من 
نقاشی می کنم، ولی نقاشی من نسبت به گالری های 
اینجا مورب است. نقاشی از آن کارهاست. پوست 
آدم را می کند. و تازه طلبکار اســت. ولی نباید به 

نقاشی رو داد، چون سوار آدم می شود.
من خیلی ها را دیده ام که به نقاشی سواری می دهند. 
باید کمی مسلح بود، و بعد رفت دنبال نقاشی. گاه 

فکر می کنم شعر مهربان  تر است.
ولی نباید زیــاد خوش خیال بــود. من خیلی ها 
را شــناخته ام که از دست شعر به پلیس شکایت 
کرده انــد. باید مواظب بود. من شــب  ها شــعر 

می خوانم. هنوز ننوشته ام. خواهم نوشت.
من نقاشــی می کنم. شــعر می خوانم. و یکتایی 

را می بینــم. و گاه در خانه غــذا می پزم و ظرف 
می شویم. و انگشت خودم را می برم. و چند روز از 
نقاشی باز می مانم. غذایی که من می پزم خوشمزه 
می شود به شرطی که چاشنی آن نمک باشد و فلفل 

و یک قاشق اغماض.
غذاهــای مادرم چه خوب بود. تازه من به او ایراد 

می گرفتم که رنگ سبز خورش اسفناج چرا متمایل 
به کبودی است. آدم چه دیر می فهمد. من چه دیر 

فهمیدم که انسان یعنی عجالتاً.
ایران مادرهای خوب دارد و غذاهای خوشمزه و 

روشنفکران بد و دشت های دلپذیر.
و همین.« - نیویورک، سوم رمضان

نامه سهراب سپهری به احمدرضا احمدی

 اکبر عالمی می گفت: »بــه نظر من دوره 
مدیریــت آقایــان فخرالدین انــوار و مهندس 
ســیدمحمد بهشــتی، در تمام دوران تاریخچه 
11۳ ساله سینمای ایران، در سال هایی که کشتی 
طوفان زده سینمای ایران در حال غرق شدن بود، 

بی نظیر بود. »
به گزارش ایســنا، محمد علی حیدری محقق و 
گردآورنده کتاب هایی در زمینه ســینما در سال 
91 گفتگویی را برای گردآوری تاریخ شــفاهی 
سینمای ایران با زنده یاد اکبرعالمی انجام می دهد 
که در ادامه بخش اول این گفتگو را تا ســینمای 

دهه ۶۰ می خوانیم.
به گفته ی مصاحبه کننده متن این گفتگو توســط 
زنده یاد اکبر عالمی بازخوانی و تصحیح شــده 
اســت، این منتقد، استاد دانشــگاه، مستندساز و 
عکاس 22 مهر ماه بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
او در ایــن گفتگو مقدمــه ای درباره فعالیت های 
اکبرعالمی آورده اســت و نوشــته است: »سال 
1۳2۴ در اهواز به دنیــا آمد. تحصیالت خود را 
در ایران و انگلیس گذراند. وی عالوه بر تدریس 
در دانشــگا های کشــور، کارگردانی آثار مستند 
ارزشــمندی را برای معرفی ایــران، به زبان های 
انگلیســی، فرانســه، ایتالیائی، آلمانی، اسپانیولی 
و عربی به ثمر رســاند. در کنــار آن به تالیف و 
ترجمه مقاالت و کتب ســینمایی مشغول بود. او 
در ســال های گذشته عضو نا پیوسته فرهنگستان 

هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود.«
و در ادامه نوشته است: »عالمی وقتی از سینمای 
قبل از انقالب حرف می زند به بســیاری از آثار 
اشــاره می کند و از آن ها به نیکی یاد می کند. از 
»موج نو سینمای ایران« که بخشی از سینمای قبل 

از انقالب اسالمی را شامل می شود دفاع می کند 
و معتقد است که در این سال ها فیلم هایی ساخته 
شد که کارگردانشان هیچ گاه از روش های جاری 
در ســینمای تجاری آن زمــان تبعیت نکردند و 
امروز با گذشت چندین دهه، هرگاه آن فیلم ها را 
از آرشــیو درمی آوریم هنوز هم جذاب هستند و 

باعث سرشکستگی نمی شوند.
وی در عین حال »حســادت« را پاشــنه آشــیل 
سینمای ایران می خواند و می گوید تمام صفحات 
تاریخ ایران زیر فشــار سنگین یک کلمه کمرش 
شکسته است. به دلیل حسادت بود که در حمام 
فیــن کاشــان رگ حیات امیر کبیر قطع شــد و 
مســیر تاریخ به ســمت دیگری رفت! عالمی از 
سنگ اندازی و حسادت نســبت به فیلم سازانی 
که فیلم هایشان در جشنواره های بین المللی جایزه 
کســب می کنند گالیه می کند و می گوید برخی 
به جای خوشــحالی در این باره به فیلم ســازان 

حسادت می کنند.«
در ادامه بخشی از این گفتگو را می خوانید:

ســینمای قبل از انقالب را چگونه آســیب 
شناســی و ارزیابی می کنید؟ )چه ظرفیت ها یا 

ضعف هایی در آن وجود داشت(
قبل از بهمن 5۷ در دوره پهلوی دوم، کارگردانان 
به دو گروه عمده تقســیم می شدند: آن ها که در 
اروپا و یا آمریکا در رشــته سینما تحصیل کرده 

بودند و از ســال 1۳۴2 به کشورشان بازگشتند، 
یــا آن ها که به صورت خودآموخته از راه مطالعه 
و هم نفس شــدن با محافل سینمای فاخر، کانون 
فیلم و کتاب خواندن به جایگاه بلندی رســیده 
بودند، همانطوری که اجداد ما توانســتند دانش 
و بینــش را بیاموزند. )همین گروه از کارگردانان 
که جهان بینی، خالقیت و ســواد اندوخته بودند( 
به همراه آنان که تحصیالت سینمایی داشتند، در 
کنار گروه سینمای گیشه، همیشه دغدغه داشتند 
که فیلم های ماندگاری بسازند که امروز می بینیم 

در کارنامه سینمای دو دهه ۴۰ و 5۰ یکصد فیلم 
ارزشــمند و بســیار باارزش از آثار سینماگران 
پیشــرو در فیلمخانه ملی نگهداری می شــود. به 
موازات آن گروه سازندگان سینمای گیشه به کار 
خود مشغول بودند و واردات فیلم های سینمایی 

از اروپا، آمریکا و هند نیز آزاد بود.
هرگــز کارگردانانــی مانند: ناصــر تقوایی و ... 
به مدرســه ســینمایی نرفتند، امــا منزلت آثار و 
شخصیت آن ها از شــان واالیی برخوردار است. 
اســامی کارگردانانــی همچون: فــرخ غفاری، 

امیرهوشنگ کاووسی، ابراهیم گلستان، داریوش 
مهرجویی، کامران شیردل، منوچهر طیاب، هژیر 
داریوش، بهمن فرمان آرا، بهرام بیضایی، سهراب 
شهید ثالث، خسرو سینایی، علی حاتمی، مسعود 
کیارستمی،  عباس  اصالنی،  کیمیایی، محمدرضا 
مســعود کیمیاوی که مغول ها و )اوکی مستر( را 
ساخت و ... که نام آن ها برای همیشه در تاریخچه 
سینمای ایران خواهد ماند، آن ها بودند که با آثار 
ماندگار، سنگ زیربنای سینمای ایران را گذاشتند.
در همان روزگار سازندگان فیلم های گیشه به کار 
خودشــان مشــغول بودند که باید آن ها را نیز به 
نوبه خود به سه گروه تقسیم کنم و سومین گروه 
آن ها که نازلترین محسوب می شدند، سواداگران 
بیســواد، برای پر کردن جیب خــود دوربین را 
بــه کافه ها می بردنــد و از رقاصه هــا فیلم های 
خجالت آور می ســاختند و دوربین آن ها شرم و 
حیا را قی کــرده بود. گروه اول و دوم به ترتیب 
کمی از گروه سوم بهتر بود. نسل گذشته منتقدان 
نام مردی را به یــاد می آورند که بدون فیلمنامه، 
با یکــی دو تا بازیگر نقش جاهــل و رقاصه به 
شمال می رفت و در برگشت، چهار فیلم سینمایی 

ساخته بود!...
به همین دلیل پس از بهمن ۵۷ سینمای ایران به 

مدت سه سال بالتکلیف بود؟
می دانیــد که فیلــم و ســینما در مباحث جامعه 

شــناختی که شــاید مهمترین آن مبحث سنت 
و مدرنیته باشــد، در اول صف قــرار دارد )فیلم 
ایتالیایی ســینما پارادیزو، گواه این حرف است( 
و هنــوز هم به عنوان نماد و مظهر مدرنیســم و 
تجددگرایی، انگشت اتهام به سوی سینما نشانه 
می رود و هستند شهر هایی که هنوز سینما ندارند! 
و هســتند کســانی که برای آنانکه فکر تاسیس 
سینما را در شهرهایشان در سر می پرورانند خط و 
نشان می کشند. امروزه در برخی از دانشکده های 
اقتصاد جهان، استادان ورزش و اقتصاد سینما را 
تدریس می کنند که این دو پدیده در قرن گذشته 
جهان ما را دگرگون کرد. در روزگار نو، هنوز هنر 

را جدی نگرفته ایم!
سینمای پس از انقالب را دو مقطع را به لحاظ 
سال های  گذاشت.  پشت ســر  مدیریتی  ثبات 
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲. این 
دو دوره را چگونــه تحلیل می کنید؟ )از نظر 
شما مواجهه مدیریت ســینمای این سال ها با 
ســینمای قبل از انقالب- یعنی با ضعف ها و 

ظرفیت های احتمالی آن- چگونه بود؟(
به نظر مــن دوره مدیریت آقایان فخرالدین انوار 
و مهندس ســیدمحمد بهشــتی، در تمام دوران 
تاریخچه 11۳ ســاله سینمای ایران، در سال هایی 
که کشتی طوفان زده سینمای ایران در حال غرق 
شــدن بود، بی نظیر بود. توجه داشــته باشید که 
نگفتم کم نظیر، بلکــه گفتم بی نظیر!... من واژه ها 
را حراج نمی کنم!... از جهان گوناگون آن روز ها 
را طالیی می دانم. چرا؟! برای آنکه دستاورد های 
همان دوره و ســنگ زیر بنای سینمای آبرومند 
ایران که امروز باعث فخر جشنواره هاســت، آن 

روز ها با تدبیر این مدیران مدبر بنا نهاده شد.

گفتگوی منتشر نشده از اکبر عالمی؛

واژه ها را حراج نمی کنم
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یادوخاطره جانباختگان زلزله رودبار، منجیل وطارم 
رادر اســتان های گیالن و زنجان گرامی می داریم. 
در گزارش ها آمده است دراین زلزله 7/4 ریشتری 
حدود۳7۰۰۰ نفرجان خودرا ازدســت دادند، بیش 
از۲۰۰هزارواحد مسکونی تخریب شد وخسارات 
عمده ای به تاسیســات واماکن عمومی وارد شد 
وحدود۵۰۰۰۰۰ نفرنیز بی خانمان شدندو۶۰۰۰۰ 

نفرهم زخمی داشت.
 ســاعت نیمه های شــب بود، دقایقی بعدساعت 
۱۲مورخه۳۱خرداد۱۳۶۹درآن زمان من مسوولیت 
اداره پرســتاری اســتان رابه عهده داشتم وازباب 
اینکه از عرصه فعالیت های بالینی به دور نباشم در 
بیمارستان  شفیعیه چند  شیف سوپروایزری داشتم، 
همکاران وشهروندان ارشد حتما ساختمان قدیمی 
اورژانس شفیعیه با دیوارهای قطور را به یاد دارند، 
معموال  درشیف به بخش ها مراجعه می شد برای 
گزارش گیری و ارزیابی وضعیت بیماران وعرض 
خســته نباشید به همکاران، به محض اینکه به این 
منظور از درب وارد اورژانس شــدم زلزله رخ داد 
یکی ازشیشــه های بزرگ باالی درب فروریخت 
دقایقی گذشت مراجعینی از داخل شهر با جراحات 

سطحی به اورژانس آمدند.
در ذهن ما بیشتر روستاها و سکونتگاه های اطراف 
نزدیک شهر تداعی شد که مجروحینی را بیاورند با 
همین ذهنیت هماهنگی صورت گرفت همکاران 
تخت هــا و امکانات کمک های اولیه را در محوطه 
حیــاط بیمارســتان باترالی پانســمان و اورژانس 
مستقرکردند و پرســنل غیرشیفت فراخوان شدند 
چندان مراجعه ای نبــود و ماهم از عمق فاجعه در 

لحظــه زلزله خبری نداشــتیم تا 
اینکه سپیده دمان با نیسان تعدادی 
مجروح آوردند، ازکجا می آیید؟ 
گفتند ازمنطقه طــارم که باخاک 
یکسان شــده و راهها بسته شده 
اســت و... آن موقع آقــای دکتر 
صادقی پور رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی و سرپرست ســازمان 
منطقه ای بهداشت و درمان استان 
بودند کــه از همان ابتــدای امر 
هماهنگی هــای کالن در ســطح 
استان و تشکیل ستاد بحران درون 
ســازمانی را داشتند و بالفاصله با 
درخواست بالگرد تیم جراحی و 
درمانی به طــارم اعزام و خود نیز 
در منطقه حضور یافتند و لحظه ای 
درخدمت رســانی به عنوان مدیر 
ارشــد در کنار همــکاران درنگ 
نداشــتند و می دیدیم چشمانشان 
از فرط بیــداری قرمز قرمز بود و 

دستور هماهنگی و تمهیدات الزم در مراکز درمانی 
و بهداشتی و ترکیب ظرفیت ها در این راستا برای 

پذیرش مجروحین صادر گردید :
-تعداد مصدومان آن قدر باال بود که ظرفیت مراکز 
بیش از۱۰۰درصد تکمیل شده بود حتی بیمارستان 
حکیــم هیدجی که زنان و زایمان بود و تعدادی از 
سالن های ورزشــی به مرکز  بستری مجروحین 

تبدیل شده بود.
ارتش، ســپاه و بســیج، هالل احمــر و ترکیب 

ظرفیت های سازمان ها در تجهیز تخت و امکانات 
سالن ها اقدام شایسته ای داشتند و دانشگاه و سازمان 
منطقه ای بهداشــت و درمان استان، ساماندهی  و 
برنامه ریزی شــیفت های نیروهای درمانی در این 

مراکز را به عهده داشت.
- نیروهای داوطلب درمانی از استان ها برای کمک 
آمده بودند و از چند کشور هم تیم های درمانی طب 
سنتی وطب نوین با امکانات و تجهیزات مربوطه 
بــرای کمک آمده بودند کــه باهماهنگی و با نظم 

و انضبــاط خاص به ویزیت بیمــاران در محوطه 
بیمارستان شفیعیه می پرداختند وگروهی جراحی و 
اطاق عمل هم از یک کشور دیگر آمده بودند که در 
قسمت گوشه قدیمی بیمارستان که قسمت اداری 
بود اطاق عمل جراحی برپا کردند که تجهیزات و 
پرسنل هم از خودشان بود، حتی مایحتاج خود را 

نیز آورده بودند.
- خانم طلوعی مدیر کل پرستاری و مامائی وزارت 
بهداشت با همراهی تیمی از مناطق زلزله زده و مراکز 

درمانی بازدید داشتند و اقدامات 
و خدمات ارایه شــده را کنترل و 

ارزیابی می کردند. 
آن موقع جغرافیای استان گسترده 
بود؛ قزوین و زنجان یک اســتان 
بود و مناطق آسیب دیده زیاد بود. 
- علی رغم محدودیت امکانات 
ارتباطــی هماهنگی هــای درون 
بخشــی و برون بخشی به خوبی 
با حضور نمایندگان تام االاختیار 

دانشگاه و سازمان انجام می شد.
به طور نمونه حضور و اســتقرار 
تمام وقــت آقای جعفرنجفی در 

ستاد استانی واما چند نکته:
-وجود سیســتم مدیریت بحران 
کارآمــد مهم ترین عوامل کاهش 
میزان خســارات و تعداد تلفات 

انسانی دربروز حادثه هست.
-هیچ جامعه ای نبایــد خود را 
مصون از بحــران بداند بنابراین 
مر حله برنامه ریزی و آمادگی بسیار مهم است هم 
ازنظر ســازمان های متولی امر و هم از نظر مردمی؛ 
چرا که غافلگیری بحران فرصت برنامه و آماده شدن 
را می گیرد وآنجاست که خسارت جبران ناپذیری 

را تحمیل می کند.
-از4۱ عنوان بحران در دنیا معموال قریب۳۱ مورد 
در کشــور ما رخ می دهد؛ داشتن سیستم مدیریت 
بحران )قبل، هنگام و بعدبحران - آمادگی، مقابله و 
کنترل و بازسازی( برای هریک از عناوین با مرور 

مستندات و درس آموخته های بحران های گذشته 
و اصول و یافته های علمی می تواند ایمنی در برابر 
بالیا را افزایش داده و خطرپذیری و خســارات را 
کاهش دهد که مســتلزم آن اســت کارگروههای 

تخصصی به طور مستمر فعال باشند.
- توجه به مدیریت ارتباطات بحران حائز اهمیت 
اســت؛ به ویژه در حوزه توانمندسازی و آموزش 

مردم 
- ضرورت تدوین نقشــه راهی بــرای پویش ها 
و مشــارکت های مردمی و تبین آن برای مردم در 
مرحله آمادگی تا در زمان آغاز، مقابله و بازســازی 
نیازهای اساســی مشخص باشــد تا در این زمینه 

مشارکت کنند.
-دقایقــی زلزله های گذشــته تاریخ ایــران را در 
تقسیم بندی ساعات اجتماعی خود سرچ و مطالعه 
کنیــد )زلزله طبس، رودبار، منجیــل، طارم وبم(تا 
مروری بر درس آموخته ها برای برنامه ریزی باشد.

- باور و نگرش نظام مستندســازی را در مراحل 
بحران داشته باشیم تا فرآیند ها و تجارب به آیندگان 
منتقل شود تا نقشه راه بهتری در مدیریت بحران های 

آتی داشته باشند.
بر زحمات مضاعــف و تالش های فداکارانه همه 
عزیــزان در محورهای مختلف مدیریت بحران به 
ویژه تیم های پزشکی، پرستاری و بهداشتی درمانی 
و بیماری ها، بهداشــت محیط و ســالمت روان، 

خدمات پشتیبانی و رفاهی ارج می نهیم. 
امید به خدا با برنامه ریــزی، آمادگی های الزم و 
کافی را برای شرایط بحران با حداقل عوارض داشته 

باشیم.

 آبرسانی به روستاها در سال های اخیر 
به طور جدی تری دنبال شــده است و آن طور 
که وزیــر نیرو اعالم کــرده در پایان این دولت 
جمعیت روستایی بهره مند از آب شرب سالم و 
پایدار به بیش از ۱۰ میلیون نفر خواهد رســید 
و برای تســریع این مهم نیز طرح تجمیع آب و 
فاضالب شهری و روستایی در دستور کار قرار 

گرفته است.
به گزارش ایســنا، در ابتدای دولت یازدهم ۳۳ 
هزار و ۲۹7 روستا به آب شرب سالم، بهداشتی 
و پایدار دسترســی داشتند که این عدد در پایان 
ســال گذشته به 44 هزار و ۸۱۱ روستا رسید که 
حکایت از رشــدی ۳۵ درصدی در آبرسانی به 

روستاها در دولت تدبیر و امید دارد.
در ابتدای انقالب اســالمی تنها 7۱۹۰ روستا از 
آب شرب ســالم، بهداشــتی و پایدار برخودار 
بودند که این میزان تــا ابتدای دولت یازدهم به 
۳۳ هزار و ۲۹7 روســتا ارتقا یافت. در آغاز به 
کار دولت دوازدهم تعداد روستاهای دارای آب 
شرب سالم، بهداشتی و پایدار به ۳۹ هزار و ۹۳۵ 
روستا افزایش یافت و با اقدام های وزارت نیرو 
در قالب پویش »هر هفتــه الف ب ایران« این 
تعداد تا پایان ســال گذشــته به عدد 44 هزار و 

۸۱۱ روستا بالغ شد.

در این رابطه شــاهین پاکروح - معاون مهندسی 
و توســعه شــرکت آب و فاضالب کشور - به 
ایسنا گفت: ارائه ی خدمات زیربنایی به جمعیت 
روســتایی با توجه به نقش روســتاها به عنوان 
جمعیت مولد در کشــور، همواره حائز اهمیت 
بوده و یکی از مهم ترین رسالت های کشور و به 
دنبال آن وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب 

شرب شهرها و روستاها نیز بوده است.
وی تاکیــد کرد: برهمین اســاس بــا توجه به 
هدف گــذاری و تامین اعتبار صــورت گرفته از 
محل ردیف اعتباری بودجه عمومی و تسهیالت 
صندوق توسعه ملی در طول سال های گذشته ، 
مبلغ ۲۰ هزار و ۸7۸ میلیارد ریال در طول فعالیت 
دولت یازدهم اختصاص یافته و به ۶ هزار و ۶۳۸ 
روســتا با جمعیت 4.۳ میلیون نفر آبرسانی شده 

است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب 
کشــور با بیان اینکه از ابتــدای دولت دوازدهم 

تا پایان ســال ۱۳۹۸ نیز تعداد 4۸7۶ روســتا با 
جمعیت ۳.4 میلیون نفر با اعتبار 4۲ هزار و ۱۸۸ 
میلیارد ریال از نعمت آب شرب و پایدار بهره مند 
شده اند، تصریح کرد: تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای تســریع روند تکمیل طرح ها و پروژه 
های روستایی کشــور از ابتدای سال ۱۳۹۳ در 

قانون بودجه پایدار شده است.
در ایــن باره رضا اردکانیــان - وزیر نیرو - نیز 
اعــالم کرد: تا پیش از دولت تدبیر و امید حدود 
یک میلیون نفر از جمعیت روســتایی از شبکه  
آب پایدار برخوردار بودند، اما از ابتدای فعالیت 
دولت هــای یازدهم و دوازدهــم تاکنون هفت 
میلیون و 7۰۰ هزار نفر از روستاییان از شبکه  آب 
پایدار بهره مند شدند که تا پایان دولت دوازدهم 

به ۱۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی تعدادی روســتا در مناطق مختلف 
کشور هم وجود دارند که هنوز مشکالتی دارند و 
تامین آب آنها به شکل پایدار نیست و می بایست 

به روش های مختلف برای آنها تامین آب شود.
بــرای حل مشــکل این روســتا ها بــه تازگی 
محمدرضا جانباز از طرح تجمیع شــرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی با هدف رفع 
مشکالت موجود و تسریع بخشیدن به امور خبر 
داد و گفت: علی رغم اینکه مدت زمان زیادی از 
اجرای این طرح نمی گذرد اما تاثیرات مثبت آن 

به چشم می خورد.
وی یکی از معضالت اصلی بخش آب کشور را 
عدم تجمیع مسوولیت ها دانست و گفت: پیش 
بینی می شــود که با برنامه ریزی های صورت 
گرفته بتوانیم تا پایان این دولت وضعیت آبرسانی 

روستایی را سر و سامان دهیم.
این طرح مــورد موافقت برخــی از نمایندگان 
مجلس نیز قرار گرفته است، محمدمهدی مفتح 
- سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه - در این 
باره اظهار کرد: با اجرای طرح یکپارچه  ســازی 
شــرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 

عمده مشکالت روستائیان در زمینه آبفا برطرف 
می شود.

وی اظهار کرد: در سال های گذشته شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی در شهرستان 
ها فعال بودند اما به نظر می رسد نمی توانستند از 
توانمندی های موجود استفاده بهینه کنند اما امروز 
با اجرای این طرح می توانیم از ظرفیت های این 

دو شرکت به طور همزمان بهره مند شویم.
مفتح اضافه کرد: برخی از روستاهای بسیار نزدیک 
به شهر به دلیل اینکه روستا تلقی می شدند، زیر 
مجموعه شــرکت های آب و فاضالب روستایی 
محسوب شــده و درگیر مشکالت در زمینه های 
مختلف بودند اما تامین آب در شــهر به خوبی 

انجام می شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان 
کرد: در باره  این موضوع پیگیری های زیادی برای 
بهره مندی این روستاها از آب شهری با هزینه ای 
بسیار کمتر انجام شده اما به دلیل قواعد و قوانین 

حاکم بر دو شــرکت آب و فاضالب شهری و 
آبفار این کار انجام نشد.

مفتح با اشــاره به مزایای این طرح گفت: این دو 
شرکت به صورت مســتقل هزینه های زیادی را 
صرف می کردند و از طرفی برخی موازی کاری ها 
بین دو شرکت باعث افزایش هزینه ها و کاهش 

سرعت کار می شد.
وی افزود: شــکل شــرکت ها، محدوده حقوقی 
کارمنــدان و قوانین حاکم در شــرکت های آبفا 
و آبفار متفاوت بود اما کارمندان این دو شرکت 
خودشان را با یکدیگر مقایسه می کردند که این 
موضوع موجب دلسردی در کارمندان و در نتیجه 

افت کارایی آنها می شد.
نماینده مردم تویســرکان در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه مجموعه این مســائل و 
مشــکالت، ایجاب می کرد که این دو شــرکت 
یکپارچه شوند خاطرنشــان کرد: باید از هزینه 
هــای مازاد مدیریتی، کادر اداری و منابع موجود 
جلوگیری شده تا باعث افزایش کارایی و راندمان 

شود.
 وی در پایان گفت: امیدواریم با این اقدام مثبت 
وزارت نیــرو برای دو شــرکت آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی شــاهد خدمات بیشتر با 

راندمان باال و هزینه کمتر باشیم

یک راه حل برای رفع مشکالت آب روستاییان

شهرداري زنجان در نظر دارد خدمات مربوط به تطهير و تغسيل و تكفين ، اقامه نماز ، تلقين ، خاكسپاري و تدفين 
اموات ، نصب سنگ قبر و كنترل ابعاد و ارتفاع سنگهاي نشان ، نظافت شامل : شستشو و ضدعفوني روزانه سالن 
هاي تطهيرمردانه وزنانه و سردخانه ،شستشوي قبور مزار ، جمع آوري زباله ها و نخاله هاي  موجود در كل مجموعه 
وهمچنين نظافت كل محوطه بهشت زهرا )س( )پيرامون و داخل ( شامل : جاروزني و پاكسازي محوطه و تخليه 
سطلهاي زباله و كيسه گذاري آنها و برف روبي ، حفاظت و نگهداری و نظافت سرويسهای بهداشتي و آبخوريهاي 
آرامستان  ، رسيدگي به فضاي سبز آرامستان شامل : )آبياري ، باغباني ، جمع آوري خزان و... ( و جلوگيري از تجمع 
معتادان و متكديان به ظاهر قرآن خوان و آب فروشان در آيين تدفين را به مدت يكسال به شركتهاي خدماتي داراي رتبه 
1-7 وصالحيت از اداره تعاون و كار و و رفاه اجتماعي با برگزاري مناقصه عمومي برابر شرايط قيد شده در اسناد از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت واگذار نمايد  . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي 
پاكت ها  از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) ستاد( به نشانی :  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شــركت در 

مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/7/22 ميباشد 
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت ..:14 ظهر روز سه شنبه تاريخ99/7/22 لغايت ساعت 14:00 مورخ 99/7/30

مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سايت :  از ساعت 14 تاريخ 99/7/30 تا ساعت 14:00 روز يكشنبه  تاريخ 99/8/11
ميزان سپرده شركت در مناقصه كه به يكي از طرق ذيل به شهرد اري ارائه گردد: به مبلغ633/000/000ريال

الف(  واريز وجه نقد به شماره حساب 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه ميدان انقالب در وجه  شهرداري زنجان .
ب( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما   ج – انواع  اوراق مشاركت بي نا م

زمان بازگشاي پاكت ها :  ساعت  14/30 روز يكشنبه  تاريخ 99/8/11 در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي شهرداري زنجان به 
نشاني ميدان آزادي شهرداري مركز خواهد بود .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در باره اسناد مناقصه و ارايه پاكت
الف: نشانی زنجان، ميدان آزادي، ساختمان شهرداري مركز  و تلفن : 0243422036

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

مدرييت ارتباطات و امور نيب الملل شهرداري زنجان

آگهی مناقصه عمومی 

شماره )  24- 99  (
نوبت دوم

به مناسبت۲۱مهرماه روزجهانی کاهش بالیای طبیعی 

هیچ جامعه ای نباید خودرا مصون از بحران بداند 
 اسماعیل رحمانی

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: خدمات این شرکت در زمینه رفع 
حــوادث آب روز به روز ارتقــاء یافته و اکنون 
میانگین زمان رفع حوادث و اتفاقات در اســتان 
زنجان با کمتر از ۶۰ دقیقه، نســبت به استاندارد 

کشوری پائین تر است.
»علیرضا جزء قاســمی« به خبرنگار زنگان امروز 
گفت: پس از اجرای دستورالعمل یکپارچه سازی 
شرکت آب و فاضالب استان و پیرو آن اضافه شدن 
۶۱۱ روستا به ۲۱ شهر تحت پوشش، افزایش تعداد 
حوادث در اقطار مختلف خط انتقال، شبکه توزیع و 
انشعابات را در پی داشته و  با وجود تجمیع حوادث 
امورات و روستاهای تابعه، خدمات مربوط به رفع 
حــوادث و اتفاقات نه تنها دچار اخالل نگردیده، 

بلکه بهبود نیز یافته است.
وی افــزود: شــرکت آب و فاضــالب، بخش 
روستایی را با ۲۶۰ فقره حادثه رفع نشده تحویل 
گرفته و اکنون هیچ حادثه رفع نشده ای در سطح 

شهرها و روستاهای استان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: پس از یکپارچه ســازی شرکت های آب 
و فاضالب شهری و روستایی در استان زنجان، 
هــدف گذاری ها و اولویت بر روی توســعه و 
افزایــش خدمات در بخش روســتایی معطوف 
گردید که خروجی ایــن کار، ارتقاء کیفیت آب 
روســتایی، افزایــش ســرعت در خدمات آب 
آشامیدنی روســتایی و ارائه آب سالم، بهداشتی 
و پایدار بوده اســت. جزء قاسمی در ادامه افزود: 
تعداد کل حوادث آب شــهرهای استان  زنجان 
در ۶ ماهه سال کنونی بیش از ۶ هزار مورد بوده 
است که بیشترین تعداد این حوادث به ترتیب در 
شهرهای زنجان، خرمدره و قیدار رخ داده است.

وی حوادث ۶ ماهه آب در شهر زنجان را نیز بیش 
از ۲ هــزار فقره اعالم کرده و گفت: این حوادث 
کاهش ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  
داشته و بیشترین تعداد حوادث به ترتیب در ماه 
های شهریور، خرداد و تیر به وقوع پیوسته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 

تصریح کرد: بیشــترین تعداد حوادث و اتفاقات 
آب در استان به تفکیک نوع، مربوط به انشعابات، 

شبکه توزیع و خطوط انتقال می باشد.
وی تعداد کل حوادث انشعابات آب شهری در 
استان زنجان در ۶ ماهه نخست سال کنونی را نیز 
بیش از 4 هزار مورد اعالم کرده و گفت: بیشترین 
تعداد این حوادث در شهرهای خرمدره، سجاس، 

سهرورد، قیدار و گرماب رخ داده است.
این مســوول با اشاره به خسارت دیگر ارگان ها 
به تاسیســات آب شرب اســتان نیز گفت: ۱۹۲ 
فقره خســارت دیگر ارگان ها به تاسیسات آب 
آشامیدنی به ثبت رسیده که بیشتر این خسارات 
از سوی پیمانکاران و دستگاه های خدمات رسان 

بوده است.

 طبق جدیدترین نظرسنجی انجام شده در 
اســتان زنجان، ۸۸ درصد از شرکت کنندگان در 
این نظرســنجی اعالم کردند از کیفیت و کمیت 
آب مصرفی خود رضایت داشته و به آن اعتماد 

دارند.
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به 
این پرســش که »تا چه حد از کیفیت و کمیت 

آب مصرفی رضایت و به آن اعتماد دارید؟« ۵۲ 
درصد گزینه زیاد و ۳۶ درصد نیز گزینه متوسط 

را انتخاب کرده اند.
بر همین اساس ۱۲ درصد از شرکت کنندگان در 
این نظرسنجی نیز میزان رضایت و اعتماد خود را 

کم عنوان کرده اند.
بر پایه این نظرسنجی، کسانی که میزان رضایت 

خود را کم عنوان کرده اند گزینه هایی همچون 
فشــار آب، مزه آب، رنگ آب و بوی آب را به 
عنوان دلیل عدم رضایت و اعتماد خود انتخاب 

کرده اند.
گفتنی است: این نظرســنجی به دلیل فراگیری 
ویروس کرونا، به صورت غیر حضوری و با بهره 

گیری از فضای مجازی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبرداد:

زمان رفع حوادث آب در استان زنجان 
از استاندارد کشوری پایین تر است

88 درصد از مردم استان زنجان از کیفیت آب مصرفی خود رضایت دارند
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سخنگوی وزارت بهداشت مطرح كرد
وضعيت سهمگين 

كرونا در كشور
 غلبه بر بيماری مستلزم تقويت 

همكاری مردم
 ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در 
جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست 
داده انــد، گفت: چیره شــدن بر این بیماری 
نوپدیــد و حل این چالش جهانی مســتلزم 
تقویت همکاری مردم در عمل به ســفارش 
های بهداشتی و نهادینه شدن حفظ مسوولیت 

پذیری اجتماعی در همه مردم است.
به گزارش ایسنا، دکتر سیما سادات الری بیان 
کــرد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در 
جهان جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست 

داده اند.
وی افزود: چیره شدن بر این بیماری نوپدید 
و حل این چالش جهانی، مســتلزم تقویت 
همکاری مــردم در عمل به ســفارش های 
بهداشتی و نهادینه شدن حفظ مسوولیت پذیری 

اجتماعی در همه مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد 
که باتوجه به وضعیت ســهمگین بیماری در 
کشور و آغاز روزهای سرد سال و نگرانی ها 
و خطرات مترتب بر فصل سرما،  با همکاری 
مردم در عمل به سفارش های بهداشتی شاهد 
گذر از روزهای ســخت پیش رو با کمترین 
آفت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن باشیم.

رييس سازمان غذا و دارو مطرح كرد
چرايی نبود داروهای 

مربوط به كرونا در برخی 
بيمارستان ها

 رییس سازمان غذا و دارو با تاکید بر 
اینکه در حــوزه دارو و تجهیزات مربوط به 
کرونا هیچ گونه کمبــودی نداریم، گفت: در 
حوزه داروهای کرونا، در کشور تولید فراوانی 
داریم و حتی بخشــی از این داروها عالوه بر 
اینکه نیاز کشور را رفع می کند، صادرات هم 

می شوند.
دکتر محمدرضا شــانه ساز در گفت و گو با 
ایســنا، درباره برخی اظهارات مبنی بر کمبود 
داروهای رمدسیویر، فاویپیراویر و اکتمرا در 
بیمارســتان ها، گفت: مباحثی که در این باره 
مطرح می شود، به دلیل کمبود نیست. ممکن 
است به دلیل مسائل مالی و بدهی بیمارستان 
ها به شرکت ها، بیمارستانی نتواند این داروها 
را تامین کند، امــا در حوزه این داروها تولید 
کافی کشــوری را داریم و هر یک از آن ها به 
جز اکتمرا یا توسیلیزومب در چند کمپانی در 

داخل کشور تولید می شوند.
وی افــزود: بنابراین در حــوزه داروهایی که 
برای کرونا مطرح شده است، در کشور تولید 
فراوانی داریم و حتی بخشــی از این داروها 
عــالوه بر اینکه نیاز کشــور را رفع می کند، 
صادرات هم می شوند. در مرحله فوق اشباع 
در حوزه تولید این داروها هســتیم. بنابراین 
اصال مشکل کمبود نداریم و حتی بخشی را 
صادر می کنیم. ماهانه یک تا دو میلیون دوزی 
که از این دارو ها مصرف می شود، در شرکت 
های پخش قابل دســترس و تهیه است و هر 

کدام چند تولید کننده دارند.
شانه ساز درباره وضعیت تجهیزات تنفسی در 
فصل سرما و با توجه به شیوع کرونا و احتمال 
شــیوع آنفلوآنزا نیز گفت: همه موارد الزم را 
برای این موضوع پیش بینی کرده ایم. یکی از 
مواردی که در کشور شرکت های خودمان آن 
را تولید می کنند، ونتیالتور است که حتی آن 
ها با توجه به اینکه قول دادند که نیاز کشــور 
را برطرف کنند، متقاضی صادرات تجهیزات 
شان هستند و گالیه دارند که چرا به ما اجازه 
صادرات نمی دهید که شاید گالیه به جایی 

باشد.
رییس ســازمان غذا و دارو در این باره افزود: 
ما داریم موضوع را بررسی می کنیم و اگر به 
اطمینان ۱۰۰ درصد برسیم که نگرانی از نظر 
تجهیزات تنفســی در داخل ایجاد نمی شود، 
اجازه صادرات را هــم خواهیم داد. به طور 
کلی هیچ مشکل و کمبودی در حوزه دارو و 

تجهیزات کرونا نداریم.

در هفته ملی سالمت بانوان عنوان شدخبــر

 نقش محوری زنان در سالمت خانواده و پیشگیری از کووید۱۹
 یک استادیار دانشکده بهداشت و 
ایمنی با اشــاره به نقش محوری زنان در 
سالمت خانواده و پیشگیری از کووید ۱۹، 
خودمراقبتی را راهکاری موثر برای کاهش 
آسیب های جســمی و روحی ناشی از 
افزایش بار مراقبتی زنان در همه گیری این 

بیماری برشمرد.
به گــزارش ایســنا، دکتر صادقــی پور، 
پزشــک و متخصص سالمت سالمندی 
با گرامیداشــت هفته ملی سالمت بانوان 
ایران و روز ۲4 مهرماه که با شــعار » زنان 
پیشگامان خود مراقبتی و حفاظت از خود 
و اعضای خانواده در پیشگیری از کووید 
۱۹« نامگذاری شده است به تشریح نقش 
محوری زنان در سالمت جامعه پرداخت و 

بر ضرورت خودمراقبتی بانوان تاکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم زنان در سالمت 
خانــواده و جامعــه گفــت: در کل دنیا 
خانه محل امنــی برای همه افراد خانواده 
محسوب می شــود و فضایی سرشار از 
روابط عاطفی عمیق بین اعضا اســت که 
زنان از دیرباز با مراقبت از دیگر اعضای 
خانواده، سهم بسزایی در سالمت خانواده 

و جامعه داشته اند.
نقش محــوری و تاثیرگــذار زنان در 

خانواده
وی با اشاره به نقش های مختلف زنان در 
خانواده نظیر مادری، همسری و یا دختری 
و رابطه عمیق عاطفی آنان با دیگر اعضا 
خاطرنشان کرد:  خانم ها دغدغه بیشتری 
برای مراقبــت از اعضای خانواده دارند و 
همچنین در شکل گیری رفتارهای سالمت 
و رعایت پروتکل های بهداشتی اعضای 

خانواده نقشی تاثیرگذار ایفا می کنند.
به گفته صادقی پور، در دهه های گذشته  با 
افزایش سطح تحصیالت و آگاهی خانم ها 
در حوزه ســالمت، ایفای نقش مراقبتی 
آنان موثرتر و فعال تر از قبل شــده است. 
همچنین با وجود افزایش اشتغال خانم ها 
در دهه های گذشــته  آنان بــه خوبی از 
مدیریت همزمان مسوولیت های چندگانه 

خود برآمده اند که درصورت بروز حوادثی 
نظیر بیماری، ناتوانی یا حادثه ای ناخواسته 
برای مادر خانواده تاثیر این نقش ها تازه به 

چشم آمده است.
نقش مهم زنــان در مدیریت و تلطیف 
فضای بحرانی خانواده در پاندمی کرونا

صادقــی پــور مراقبت را شــامل طیف 
گســترده ای از فعالیت ها از فراهم کردن 
یک غذای سالم تا مدیریت تمام اقدامات 
بهداشــتی، درمانی، مراقبتی و پرستاری 
از اعضای آســیب پذیر خانواده برشمرد 
و افزود: البتــه نقش های مراقبتی خانم ها 
به همیــن موارد ختم نمی شــود و حتی 

خانم های میانسال همچنان در مراقبت از 
فرزندان و نوه های خود از نظر جسمی و 

روانی و یا حتی مالی نقش دارند.
این استادیار دانشگاه نقش خانم ها را در 
مدیریت و تلطیف فضای بحرانی خانواده 
در دوران همه گیری کووید۱۹ بسیار قابل 
توجه دانست و به دغدغه بیشتر خانم ها 
برای آگاهی از شرایط ابتال به کووید ۱۹ 
و اقدامات پیشــگیرانه و مراقبتی و ایفای 
نقش این قشــر در مشــاغل بهداشتی و 
درمانی و آموزشــی اشــاره کرد و گفت: 
مسوولیت پذیری زنان در این دوره مثال 
زدنی است و در نقش های پزشک، پرستار، 

پرسنل بهداشتی و درمانی و  همین طور 
در حوزه آموزش و پرورش واقعا خوش 

درخشیدند.
ایجاد آســیب های جســمی و روانی 
در زنان در اثر بار ناشــی از مراقبت از 

دیگران
وی با بیان این که فشارهای مراقبتی باعث 
انواع آســیب های جســمی و روانی در 
زنان می شود، گفت: هرچه پیچیدگی این 
مراقبت بیشتر باشد فرد مراقب بیشتر در 
معرض آسیب قرار دارد، مثال در مراقبت 
از ســالمند مبتال به دمانس یا همان زوال 
عقل که طوالنی مدت و همراه با استرس 

است. در نتیجه باید به وضعیت و سالمتی 
مراقب هم توجه شود زیرا ممکن است در 
معرض فرسودگی و آسیب  های جسمی و 

اضطراب و افسردگی قرار گیرد.
این استادیار دانشگاه با ذکر این مطلب که 
شــرایط همه گیری ویروس، بار مراقبت 
را بــرای خانم ها به مراتب بیشــتر کرده 
اســت؛ اجرای پروتکل های بهداشتی از 
قبیل شست وشوهای بیشتر، ضدعفونی 
کردن هــا، تعطیلی مــدارس و مهدهای 
کودک، حضور فرزندان در منزل را سبب 
افزایش بار مراقبتی خانم ها برشــمرد که 
آنها را در معرض آسیبهای بیشتر قرار داده 

است
سفارش به بانوان برای مراقبت بیشتر از 

خود
صادقی ضمن ســفارش به خانم ها برای 
مراقبت بیشتر از خودشان و کمک گرفتن 
از دیگــران در مواقــع لزوم بــر رعایت 
پروتکل ها و مراقبــت از خود و اعضای 
خانواده در برابر کووید۱۹، خوردن غذای 
سالم و مفید برای تقویت سیستم ایمنی در 
برابر بیماری ها، خوردن آب کافی، ورزش 
منظم حداقل نیم ســاعت روزانه، خواب 
کافی و کنترل استرس در این دوران بسیار 

تاکید کرد.
راهکارهای کنترل استرس

وی ورزش کردن را در کنترل اســترس 
موثر دانســت و برای کنترل اســترس به 
بانوان سفارش کرد: زمانی هرچند مختصر 
برای هواخــوری در خارج از منزل، قدم 
زدن و فعالیت های مورد عالقه را با رعایت 
پروتکل های بهداشتی اختصاص دهید،در 
این شرایط قرنطینه با دوستان و آشنایان و 
اقوام  بصورت تلفنی یا تصویری و مجازی 
ارتباط برقرار کــرده و دغدغه هایمان را 
مطرح و یا بارعایــت فاصله اجتماعی و 
ماســک در فضای بــاز و ایمن مالقات 
داشته باشــیم، نفس های عمیق بکشیم و 
از روش های مدیتیشن برای تقویت ذهن 
بهره ببریم،  به گفته وی، قدرت معنویت 
را نبایــد نادیده گرفت. ارتبــاط با خدا، 
توکل کردن و دعا هم به آرامش ما کمک 
زیادی می کند و در نهایت اگر نتوانستیم 
بر استرس یا افسردگی حاصل غلبه کنیم 

حتما به مشاور و یا پزشک مراجعه کنیم.
بر پایه گزارش روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشکی شهیدبهشــتی، این عضو 
هیئت علمی دانشکده بهداشت و ایمنی در 
خاتمه تاکید کرد: کیفیت مراقبت خیلی به 
سالمت مراقب وابسته است و اگر مراقب 
به سالمتی خود اهمیت ندهد، نمی تواند 
بــه خوبی از دیگر اعضــای خانواده هم 

مراقبت کند.

 حرف از تقویت سیســتم ایمنی و مقابله 
در برابر بیماری ها که می شــود بیشتر ما به این 
فکر می کنیم که از چه دارو و یا برنامه ی غذایی 

باید استفاده کنیم.
اّما باید بدانیم که مصــرف برخی خوراکی ها، 
عادت مفیدی اســت که قادر به تقویت سیستم 
ایمنــی بدن ما بوده و از »ســالمتی« ما در برابر 
انواع بیماری های ناشــی از ضعف قوای بدنی 

مراقبت می کند.
با توجه به شرایط کنونی که همه مردم جهان با 
ویروس کرونا مواجه هستند و راهکاری به جز 
اســتفاده از ماسک برای پیشگیری از آن ندارند، 
پزشــکان و متخصصین علــم تغذیه و ورزش 
ســفارش می کنند کــه افراد از طریــق راه های 
مختلــف به خصوص بهبــود وضعیت تغذیه و 
ورزش، از خود در برابــر این ویروس مراقبت 

کنند.
سیستم ایمنی و نقش آن در دفاع از بدن

نفیســه راســتی، متخصص فیزیولوژی ورزشی 
قلــب و عروق در گفت وگو با خبرنگار ایســنا 
عنوان کرد: »سیســتم ایمنی جانداران را می توان 
یکی از پیچیده ترین سیستم های دفاعی دانست، 
به خصوص این سیســتم در بدن انســان ها به 
صورت خیلی پیچیده تر و سازمان یافته تری عمل 

می کند.«
وی با اشــاره به نقش و اهمیت کارکرد صحیح 
سیستم ایمنی بدن افزود: »دستگاه ایمنی بخشی 
از بدن است که با سازوکار شناسایی، سلول ها و 

مولکول های خودی را از مهاجمین بیگانه، مانند 
میکروب ها و ویروس ها تشخیص داده، و آن ها 

را از بین برده یا بی خطر می کند.«
راهکار تقویت سیستم ایمنی بدن

این متخصــص ضمن تاکید بــر اینکه تقویت 
سیستم ایمنی بدن کار آسانی نیست، خاطرنشان 
کرد: »سیســتم ایمنی تک بعدی نیســت و برای 
عملکــرد بهتــر، نیاز بــه تعــادل و هماهنگی 
دارد، حقایــق زیادی در مــورد پیچیدگی ها و 
درهم تنیدگی های پاســخ سیســتم ایمنی وجود 
دارد کــه هنوز در مورد آن ها اطالعات کافی در 

دسترس نیست.«
زندگی با سبک سالمتی

راستی اولین اقدام برای رسیدن به سبک زندگی 
سالم را پیروی از راهکارهای علمی برای تقویت 
سیســتم ایمنی بدن در برابــر تهاجمات بیرونی 
عنوان کــرده و ادامه می دهد: »بایــد در برنامه  
غذایی خود از مقدار زیادی میوه ، ســبزیجات و 
غالت کامل اســتفاده کنید و تا جایی که امکان 
دارد چربی اشباع کمتری مصرف کنید، همچنین 
از کشیدن سیگار بپرهیزید و مرتبا فشار خونتان 

را کنترل کنید.«
وی در مــورد نکات مهم ســالمتی در زندگی 
روزمره می گویــد: »ورزش منظم، کنترل وزن 
و همچنین خــواب کافی در کنار رعایت نکات 
بهداشت شخصی نظیر شست وشوی دست ها و 
خوراکی ها و همینطور انجام آزمایش های منظم 
پزشکی نســبت به ســن افراد از جمله عوامل 

تقویت سیستم ایمنی بدن هستند.«
سیستم ایمنی و امید به زندگی

این متخصص فیزیولوژی ورزشــی فرآیند پیر 
شــدن را تا حدی به کاهش توانایی ایمنی بدن 
مرتبط دانســت و ادامه داد: »افراد با باالتر رفتن 
سن شــان بیشــتر دچار عفونت ها، بیماری های 
التهابی و انواع سرطان می شوند، اما در کشورهای 
توسعه یافته با باال رفتن امید به زندگی، احتمال 
بیماری های مربوط به پیری کاهش یافته است.«

غذا، مدافع سیستم ایمنی بدن
نفیســه راســتی تصریح کرد: »غذا، عامل بسیار 
مهمی برای تقویت سیســتم ایمنی است با این 
حال بســیاری از افــرادی که در فقــر زندگی 
می کننــد و تغذیــه مناســبی ندارنــد در برابر 

بیماری های عفونی آسیب پذیر هستند.«
وی می افزاید: »اینکه باال رفتن میزان بیماری به 
خاطر تاثیر ســوءتغذیه بر سیستم ایمنی است یا 
نه هنوز مشــخص نیست ولی تحقیقات کمی تا 
به امروز در مورد تاثیرات تغذیه بر سیستم ایمنی 
انســان ها انجام گرفته و تحقیقات بسیار کمتری 
هم آن را مســتقیمًا با افزایش بیماری ها مرتبط 

دانسته  است.«
سالمت سیستم ایمنی همراه با ورزش

متخصــص فیزیولوژی ورزشــی قلب و عروق 
درباره اهمیت ورزش در سالمت سیستم ایمنی 
می گویــد: »باید در نظر گرفته شــود که انجام 
ورزش منظم و بدون آســیب جسمی، یکی از 
مهم ترین مسائل برای داشتن سبک زندگی سالم 

است.« راستی با تاکید بر اهمیت ورزش افزود: 
»انجام فعالیت ورزشی، سالمت قلبی-عروقی را 
باال می برد و فشار خون را کاهش می دهد که به 
حفظ وزن مناســب کمک می کند و از شما در 
برابر بیماری های بســیاری محافظت می کند، به 
عبارتی ورزش مســتقیم و غیر مستقیم، سیستم 

ایمنی بدنتان را تقویت خواهد کرد.«
وی در ادامه ورزش مــداوم را مانند یک رژیم  
غذایی ســالم دانست و گفت: »سالمت انسان با 
سالمت سیستم ایمنی او در ارتباط است، حتی 
می تــوان با تقویت گردش خون باعث شــد تا 
سلول ها و مواد سیستم ایمنی، آزادانه در سراسر 
بــدن حرکت کنند و به درســتی وظیفه خود را 
انجــام دهند و با این فرآیند تاثیری مســتقیم  بر 
تقویت سالمت سیستم ایمنی بدن داشته باشد.«
ارتباط استرس، احساسات و عملکرد ایمنی

این متخصص اســترس را یکی از راه های بروز 
انواع بیماری هــا عنوان کرد و گفت: »هر چقدر 
فشار استرس در فرد باالتر باشد به همان میزان 

سیستم ایمنی بدن بیشتر تضعیف خواهد شد.«
نفیســه راســتی تاکید کرد: »بیماری هایی مثل 
ناراحتی معده، کهیر و حتی بیماری قلبی به طور 
مستقیم با تاثیرات و عوارض استرس در ارتباط 
هستند. همینطور عملکرد سیستم ایمنی بدن که 
می تواند تحت تاثیر اســترس و اضطراب دچار 

ضعف کارکرد شود.«
زمستان، سرما و سیستم ایمنی بدن

او با اشاره به فرا رســیدن فصل سرما و ارتباط 
آن با عملکرد سیستم ایمنی بدن بیان کرد: »اکثر 
افراد تصور می کنند با آمدن زمســتان، سیســتم 
ایمنــی بدن ضعیف می شــود امــا دلیل اینکه 
زمســتان به فصــل ســرماخوردگی و آنفوالنزا 
تبدیل شده این نیست که افراد سردشان می شود، 
بلکه چون زمان بیشــتری را در فضای بسته می 
 گذرانند و در تماس بیشــتر و فاصله ی کم تری 
با هم هســتند، این دلیلی برای انتقال راحت تر 
ویروس هــا و میکروب هــا و در نتیجــه بروز 

بیماری است.«

با تغذیه و ورزش 
به جنگ کرونا بروید

 اپتومتریســت و استاد دانشــگاه علوم 
پزشکی نســبت به افزایش تنش های چشمی در 
شــرایط کرونایی به علت اســتفاده زیاد و مداوم 
دانش آموزان و دانشــجویان از تبلت، لپ تاپ و 

گوشی هشدار داد.
ابراهیم جعفــرزاده پور در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه ســالمت ایرنا افزود: این روزها بسیاری از 
کالسهای آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه ها 
و کالس های آزاد بصــورت مجازی برگزار می 
شود و استفاده از صفحات دیجیتال مثل تبلت، لپ 
تاپ و گوشی بصورت فزاینده ای افزایش یافته و 
این اتفاق درصد خستگی چشم و مشکالت ناشی 

از استفاده صفحات دیجیتال را ارتقا داده است.
وی اظهار داشت: سفارش می شود افرادی که از 
این ابزار بصورت مکرر و طوالنی استفاده می کنند، 

حتما معاینات مناسب چشمی توسط اپتومتریست 
انجام دهند.

این اپتومتریست ادامه داد: ممکن است برای این 
افراد عینک تجویز شود تا تنش های چشمی که 
بدلیل اســتفاده از صفحات دیجیتال ممکن است 
برای آنها بوجود بیاید رفع شود و باید بعد از مدت 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه حتما بین ۲۰ تا ۲۵ ثانیه به چشــم 

ها استراحت داده و پس از آن به کار ادامه دهند.
وی تصریح کرد: این افراد می توانند فعالیت های 
فیزیکی مثل نرمش های ساده که سطح عملکردی 
سیستم عصبی عضالنی را افزایش دهد انجام دهند 

و در کنار ماندن در خانه و حفظ سالمتی خود به 
سالمت عمومی هم توجه کنند.

به گفته این اســتاد دانشــگاه، مــردم باید نکات 
بهداشــتی که از طرف مسووالن وزارت بهداشت 

اعالم می شود مدنظر قرار داده و انجام دهند.
جعفرزاده پور افزود: همکاران اپتومتریست نیز باید 
توجه داشــته باشند که در هنگام معاینات بیماران 
حتما شیلد مناسبی را در دستگاه پیش بینی کنند 
چون همانطور که همــکاران می دانند در فاصله 
بســیار نزدیکی با بیمار قرار می گیرند و احتمال 

انتقال ویروس وجود دارد.

وی اظهار داشت: یکی از راه هایی که ممکن است 
ویروس وارد بدن شــود از طریق مخاط چشــم 
است، بنابراین باید محافظت مناسبی از چشم ها 

انجام شود.
این استاد دانشــگاه تاکید کرد: این محافظت می 
تواند به شکل اســتفاده از عینک های محافظتی 
باشــد و افرادی که از نظر اجتماعی و شغلی می 
توانند افراد پر خطری باشند یا در شرایط پرخطری 
قرار می گیرند در انتخاب فریم ها حتما دقت الزم 
را داشته باشند تا فریم هایی که انتخاب می شوند 
پوشش مناسبی را برای سطح چشم داشته باشد و 

از انتخاب فریم های کوچک که احتمال پوشش 
کمتری برای چشم ایجاد می کنند، خودداری شود.
به گفتــه وی،  امروزه باید با توجه به شــرایطی 
که هست دقت بیشتری برای ضدعفونی لنزهای 

چشمی در نظر گرفته شود.
جعفرزاده پور افزود: باید سریعتر و زودتر از آنچه 
که بطور قبل لنزهــا را تعویض و جایگزین می 
کردیم امروز این کار را انجام دهیم شــاید بعد از 
اینکه احساس کنیم مواد ضدعفونی کننده ای که 
برای ضدعفونی لنزها استفاده کردیم کارایی مناسبی 
نداشته باشد، و حتما باید نسبت به جایگزینی این 

لنزها اقدام کنیم. وی گفت: تجویز لنزهای رنگی 
را با اســتفاده از لنزهای ترایال انجام ندهیم چون 
احتمال انتقــال بیماری ها وجــود دارد، حتما به 
بیماران ســفارش های الزم برای تعویض مکرر 

وسریع جا لنزی ارائه شود.  
این اپتومتریست ادامه داد: جالنزی یکی از وسایلی 
اســت که باعث انتقال بیماری می شود چون جا 
لنزی در محل های مختلف مانند کیف بیمار قرار 
می گیرد می تواند در محفظه و محل هایی باشد که 
احتمال آلودگی هست و وقتی دست به جا لنزی 
مــی زنیم و لنز را داخل چشــم می گذاریم طبعا 

انتقال بیماری رخ می دهد.
جعفــرزاده پور افزود: نکته دیگری که در باره لنز 
وجود دارد این است که برای برداشتن و گذاشتن 

لنز از وسایل مناسبی استفاده کنیم.

افزایش تنش های چشمی در شرایط کرونایی
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رييس شورای تامين دام :
قيمت گوشت قرمز در هفته 

كنونی كاهش می يابد
 رییس شورای تامین دام کشور گفت: 
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت دامی، 
رشد سن دام، زایش های جدید پاییزه و کاهش 
تقاضا، در هفته جاری قیمت گوشت قرمز از 

جمله گوشت گوساله کاهش می یابد.
»منصور پوریان« در گفــت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار گوشــت 
قرمز افــزود: در هفته های گذشــته  قیمت 
گوشت قرمز به ویژه گوشت گوساله به دلیل 
افزایش نــرخ نهاده های دامی از جمله )ذرت، 
کنجاله ســویا و جو( روند افزایشــی به خود 

گرفته بود که به زودی تعدیل می شود.
وی اظهارداشت: این درحالی است که صنعت 
دامپروری کشور با مشکل جدی کاهش تقاضا 
روبروســت که همین امر مشکالتی را برای 

تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است.
رییس شــورای تامین دام کشور تصریح کرد: 
توان تولید دام زنده سنگین و سبک در کشور 
افزایش پیدا کرده تاجایی که طبق گزارش مرکز 
آمار ایران ما با پروار ســنگین گوساله در حد 
۳۳۵ هزار راس و گوسفندی 7۰ میلیون راس 

روبه رو هستیم.
پوریــان ادامه داد:  اکنــون قیمت میانگین هر 
کیلوگرم دام زنده گوساله ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان 
و گوسفندی 4۲ تا 4۳ هزار تومان است که نرخ 

باالیی به شمار می رود.
وی تصریــح کرد: وضعیت تولید دام زنده در 
حدی اســت که نیاز داخلی را تامین می کند 
و دیگر نیازی به واردات گوشت قرمز نیست، 
اما علت باال بودن قیمت گوشــت در کشور 
وجود دالالن است که اجازه کاهش قیمت ها 

را نمی دهند.
رییس شــورای تامین دام کاهش تقاضا برای 
مصرف گوشــت قرمز را در کشور بی سابقه 
دانســت و اضافه کرد: اکنون بــازاری برای 
دام زنده و گوشــت قرمز وجــود ندارد و در 
صورت ادامه روند باال بودن قیمت گوشــت 
قرمز، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان متضرر 

خواهند شد.
وی تنها راهکار برای ساماندهی بازار گوشت 
را تامین نهاده های دامی با نرخ مصوب، حذف 
دالالن  و متعادل شدن عرضه و تقاضا عنوان 

کرد.
به گزارش ایرنا،  طبق آمارها  نیاز کشــور به 
گوشت قرمز ســاالنه نزدیک یک میلیون تن 
اســت که بخش عمده آن از تولید داخلی و 
نزدیــک ۱۰ درصد از محــل واردات تامین 

می شود.
بر پایه آمارها،  تولید گوشــت قرمز در سال 
۱۳۹7 حــدود ۸۳۰ هزار تن و  ســال ۱۳۹۸ 
حدود ۸۵۹ هزار تن بود که ۳.۵ درصد رشــد 

داشته است.
طبق آخرین آمارها شرکت پشتیبانی امور دام 
کشــور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
4 هزارتن گوشــت قرمز گوساله را با قیمت 
کیلویی 7۲ هزار و ۵۰۰ توماناز تولیدکنندگان 

۱۵ استان کشور خرید تضمینی کرد.

معاون وزير اقتصاد خبر داد
احتمال آغاز پذيره نويسی 

داراسوم تا دوهفته آينده

 معــاون وزارت اقتصاد بــا بیان اینکه 
همه افــراد امکان خرید ۵ میلیــون تومان از 
صندوق داراسوم را دارند، گفت: ممکن است 
پذیره نویسی ظرف یک الی دو هفته آینده آغاز 

شود.
عبــاس معمارنژاد، معاون امــور بانکی، بیمه 
و شــرکت های دولتــی وزارت اقتصــاد در 
گفتگو با خبرنــگار مهر با بیان اینکه دولت با 
واگذاری باقیمانده ســهام دولت در بانک های 
ملت، تجارت و صــادرات در قالب صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دارا سوم 
موافقت کرد، گفــت: ارزش این صندوق ۲4 

هزار میلیارد تومان است.
وی در زمینه زمان پذیره نویسی این صندوق 
خاطرنشان کرد: کارهای ثبتی صندوق داراسوم 
در حال انجام است. زمان قطعی پذیره نویسی 
این صندوق هنوز مشخص نشده اما به محض 
اینکه مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره نویسی 

آغاز می شود.
معمارنژاد ادامه داد: ممکن اســت ظرف یک 
الی دو هفته آینده، پذیره نویسی این صندوق 

شروع شود.
وی با بیان اینکه برای همه سهامداران تخفیف 
بیست درصدی در نظر گرفته می شود، گفت: 
فارغ از اینکه هر فرد، دارایکم و پاالیشی یکم 
را چه مقدار خریداری کرده است امکان خرید 

این صندوق تا سقف ۵ میلیون تومان را دارد.

خبــر

 عرضــه خــودرو در بورس کاال 
جدیدترین روش بــرای فروش خودرو 
و از بین بــردن بحث داللی در این بازار 
به شمار می رود، این طرح در مجلس در 
حال چکش کاری اســت. در این رابطه 
برخی از کارشناســان معتقدند، با انجام 
این کار بازار خودرو سروسامانی خواهد 

گرفت.
به گزارش فــرارو، روح الــه ایزدخواه 
مسوول کارگروه خودرو کمیسیون صنایع 
مجلس اعالم کرده اســت که وضعیت 
گرانی خودرو یک بیماری است و هدف 
اصلی طرح ارائه شده به مجلس، خارج 
کردن خودرو از یک کاالی سوداگری و 
ســرمایه ای به یک کاالی مصرفی است. 
هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال 
بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز 
کشور است و مشکل اصلی در سفته بازی 

و سوداگری است.
 وی درمورد عرضه خــودرو در بورس 
توضیح داده اســت که عرضه خودروی 
تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت 
خودرو را هم در بر دارد. بر پایه این طرح 
تمامی خودرو های تولید داخل صرفا از 
طریق بورس کاال عرضه می شوند و این 
مکانیزم راحتی است. خریداران خودرو 

در بــورس حــق فروش خــودرو را تا 
دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران 
خــودرو تا بازه زمانی دو ســاله ملزم به 
پرداخت مالیات سنگینی خواهد شد. تمام 
خودرو های سبک صفر کیلومتر داخلی و 
برخی خودرو های خارجی هم مشمول 

این طرح می شوند.
به گفته ایزدخواه، هرکس در ســال فقط 
یک خــودرو از یک مــدل می تواند از 
بورس خریداری کنــد. در بورس کاال، 
خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله 
می شود و قیمت پایه را سازمان حمایت از 

مصرف کننده مشخص می کند.
قیمت کشف شــده در بورس کاال از 

قیمت بازار آزاد کمتر خواهد بود
کمیسیون  رییس  نجفی منش  محمدرضا 
بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید 
اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با 
بیان اینکه کشــف قیمت در بورس کاال 
می تواند تحول بزرگی درصنعت خودرو 
قیمت گذاری  اظهارداشــت:  کند،  ایجاد 
پایه هر خودرو توســط سازمان حمایت 
در بورس کاال و ســپس کشــف قیمت 
بــر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا می تواند 
راه موثری برای ساماندهی بازار خودرو 
باشــد، هم اکنون هم خودروساز و هم 

مصــرف کننده از وضعیتی کــه بر بازار 
خودرو حکفرما است، ناراضی هستند و 
به نظر می رســد مکانیزم بورس کاال، راه 
حــل بهتری از شــیوه های فروش فعلی 

خودرو باشد.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس 
کاال قطعا به نفع دو طرف است، گفت: هم 
اکنون فاصله قیمتی کارخانه تا بازار آزاد 
در بعضی از خودرو های بازار داخل بیش 
از ۳۰۰ میلیون تومان، این مابه التفاوت به 
جیب دالل می رود و خودروساز نیز از این 
وضعیت ناراضی است، مصرف کننده نیز 
به تبع با این قیمت هایی که وجود دارد، 
از قدرت خرید کافی برخوردار نیســت، 
بنابراین نیاز اســت که تحول بزرگی در 
عرضه خودرو صورت گیرد، تا این بساط 

داللی که وجود دارد از بین برود.
نجفی منــش با اشــاره به لــزوم اجرای 
مکانیزم صحیح برای عرضه محصوالت 
خودروسازان در بورس کاال، عنوان کرد: 
اگر عرضه خــودرو به صورت واقعی و 
بر پایه مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، قدر 
مســلم قیمت هایی که در بورس کشف 
می شود، پایین تر از قیمت های بازار آزاد 
خواهد بــود و این به نفع مصرف کننده 

نهایی نیز تمام خواهد شد.

وی با اشاره به مزایای عرضه خودرو در 
بــورس کاال، تاکید کرد: به هر حال یکی 
از معضالت فروش خودرو به روش های 
مختلف بحث نرسیدن خودرو به دست 
مشتری واقعی بوده اســت. در صورتی 
کــه الزامات عرضه خــودرو در بورس 
کاال به طور کامل اجرا شــود این مشکل 
حل خواهد شد. اصوال اصلی ترین مزیت 
عرضه خودرو در بورس کاال شفافیت آن 
است. مشخص است که چه کسی خودرو 

خریده و داللی از بین خواهد رفت.
بازرگانی  اتــاق  نمایندگان  عضو هیئت 
تهــران اضافــه کرد: یکــی از مهم ترین 
معضالتی که صنعت خودرو با آن روبرو 
بوده، قیمت گذاری دســتوری اســت، 
اصوال دولت در هر بــازاری که دخالت 
می کند، وضعیت آن بازار متعادل نیست، 
قیمت هایی که امروز در بازار آزاد مشاهده 
می کنید، حاصل دستپخت قیمت گذاری 
شــورای رقابت است، درصورتی که اگر 
بر پایه مکانیزم بازار و به شــیوه عرضه 
و تقاضا معامالت خودرو انجام می شد، 

امروز این وضع بر بازار حکمفرما نبود.
با عرضه خــودرو در بــورس کاال، 
حکمفرما  خودرو  بازار  بر  شــفافیت 

می شود

اصغرخسروشــاهی نایب رییس انجمن 
ســازندگان قطعــات و مجموعه هــای 
خودرو ایــران در گفتگو با فرارو گفت: 
عرضه خودرو در بورس کاال قدم مثبت 
و موثری نسبت به قیمت هایی است که 
خودروسازان می فروشند و زیان هنگفتی 
بابت آن می پردازنــد؛ بنابراین ما هم به 
عنــوان انجمن با ایــن تصمیم موافقت 
کردیم و این تصمیم بهتر از شرایط فعلی 
است و ممکن است مرحله گذرا باشد تا 

به یک شرایط تعادل برسیم.
خسروشــاهی با اشــاره به تاثیر مثبت 
عرضه خودرو در بورس کاال بر صنعت 
خودروسازی کشور، تاکید کرد: هم اکنون 
هنوز طرح عرضه خودرو در بورس کاال 
کامل نشده و یک طرح پیشنهادی است. 
طبیعتــا روی این طرح کار می شــود تا 
تکمیل شود. در طرحی که در کمیسیون 
صنایع مطرح است، نواقصی وجود دارد، 
اما امتیاز طرح این اســت که خودرو به 
قیمت روز و واقعی به دســت مشــتری 

می رسد.
وی بــا بیان اینکه با عرضــه خودرو در 
بورس کاال دست واسطه ها از خودرو قطع 
خواهد شد و سود واقعی به خودروسازان 
می رسد، افزود: درهمین راستا واسطه ها 

حذف می شوند وســود تعلق گرفته به 
دست خودروسازان می رسد. به هر حال 
ســودی که هم اکنون نصیب واسطه ها 
می شود و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از آن بهــره نمی برند، به خودروســاز و 

قطعه ساز خواهد رسید.
این فعــال صنعت خــودرو اضافه کرد: 
مهم ترین مســئله که با عرضه خودرو در 
بورس کاال محقق می شود، شفافیتی است 
که بــر بازار خودرو به وجود می آید، هم 
اکنون با توجه به مکانیزم فروشی که اجرا 
می شود برپایه قرعه کشی، احتمال این که 
متقاضی واقعی خودرو بتوان نیاز خود را 
برطرف کند، خیلی کم اســت و بسیاری 
از افراد با شــیوه هایی که وجود دارد، به 
دلیل این که خودرو را نیــاز ندارند، در 
بازار آزاد می فروشند و این موضوع باعث 
آشــفته شدن بازار خودرو شده است. اما 
با توجه به شــروطی که در بورس کاال 
اجرا خواهد شد و همچنین شفافیتی که 
به وجود می آید، خریدار مشخص خواهد 
بود و دیگر بســاط داللی جمع می شود. 
از ســویی دیگر این مسئله به ثبات بازار 
خودرو کمک شایانی خواهد کرد، زیراکه 
هم اکنون چنین چیــزی در بازار وجود 

ندارد.

جزییات عرضه خودرو در بورس کاال؛  

خرید پر شرط و شروط 

حمدرضا نجفی منش 
کارشناس اقتصادی:

 قیمت گذاری پایه هر خودرو 
توسط سازمان حمایت در 
بورس کاال و سپس کشف 

قیمت بر پایه مکانیزم عرضه 
و تقاضا می تواند راه موثری 

برای ساماندهی بازار 
خودرو باشد

اصغرخسروشاهی نایب 
رییس انجمن سازندگان قطعات:

عرضه خودرو در بورس 
کاال قدم مثبتی نسبت 
به قیمت هایی است که 
خودروسازان می فروشند 
و زیان هنگفتی بابت آن 
می پردازند؛ ما هم با این 
تصمیم موافقت کردیم

 تالش بازارســاز در هفته  گذشــته برای 
واقعی کردن قیمت ارز با وجود کاهش قابل توجه 
تقاضا برای خرید، با مقاومت دالالن بازار مواجه 
شد؛ سفته بازان و نوســان گیران بازار ارز در سایه 
انتظارات تورمی و ابهام درباره سرنوشت انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به دنبال ایجاد التهاب و 

تقاضای کاذب در بازار هستند.
بــازار ارز در هفته ای که گذشــت )از ۱۹ تا ۲4 
مهــر(  فضایی مبهم و پر از امــا و اگر را تجربه 
کرد. در ابتدای هفته در ادامه روند صعودی پیشین 
بازار که تواســته بود با سرعت زیادی از مرز ۳۰ 
هزار تومان برای هر دالر گــذر کند، بازار روند 
صعودی داشــت. اما در ادامه و با اقدامات جدی 
بازارساز، روند بازار متحول شد و هرچند تا پایان 
هفته نمودارهای بازار نزولی نشد، اما تحلیل رفتار 
بازار دچار پیچیدگی های جدید شد که به اعتقاد 
کارشناسان روندهای آتی بازار را تحت تاثیر خود 

قرار خواهد داد.
روز اول هفته )شــنبه( فعالیت بازار ارز با فروش 
دالر به بهای ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان در صرافی های 
بانکی و ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار غیررسمی 
آغاز شد و به سرعت در همان روز آغازین قیمت 
دالر در صرافی های بانکی به ۳۰ هزار تومان و در 
بازار آزاد به بیش از ۳۱ هزار تومان رســید. روند 
صعودی تا ظهر روز یکشــنبه هم ادامه داشت و 
صرافی های بانکی قیمت فــروش دالر را به ۳۱ 
هزار و ۱۵۰ تومان رســاندند و بازار آزاد هم در 
آســتانه ورود قیمت دالر به کانال ۳۲ هزار تومان 

قرار گرفت.
اما ورود جدی و مبتکرانه بازارســاز به بازار در 
ظهر روز یکشنبه، روند بازار را وارد شوک جدی 
کرد. در ظهر روز یکشــنبه بازارســاز در اقدامی 
شفافیت ساز و بی ســابقه اعالم کرد تصمیم دارد 
از روز دوشنبه روزانه ۵۰ میلیون دالر به صورت 

اسکناسی در بازار ارز تزریق کند. همچنین سقف 
مجاز خرید روزانه توسط کارگزاری های بانکی و 
صرافی ها هم طبق مجوز بانک مرکزی به سقف 
۵۰۰ هزار دالر افزایش یافت. انتشار این اطالعیه 
در روز یکشنبه اثر خود را بر بازار گذاشت و در 
پایان معامالت همان روز قیمت دالر در بازار آزاد 
با بیــش از هزار تومان کاهش به رقم ۳۰ هزار  و 

۶۵۰ تومان رسید.
بانک مرکــزی عالوه بر اجرای مفاد اطالعیه 

فوق،  از روز دوشــنبه دست به دو اقدام 
دیگر نیز زد. ســفر عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکــزی، به عراق 
در روز دوشنبه و دیدار و مذاکره با 
همتای عراقی که منجر به خبرهای 
مثبت و امیدوارکننده شد، سیگنال 
مهمی بود که به فعاالن بازار ارز 
نشان داد بانک مرکزی عزم جدی 
برای آزاد ســازی ارزهای بلوکه 
شــده ایران در بانک های خارجی 

دارد. عالوه بر این عرضه حواله های 
ارزی نیز در سامانه نیما از روز دوشنبه 
تا پایان هفته،  رشد قابل توجهی کرد.

مجموعه اقدامات بانک مرکــزی از روز 
یکشــنبه به بعد این انتظار را بــرای برخی از 

کارشناســان ایجاد کرد تا در روزهای باقی مانده 
هفته، بازار ارز شاهد شکسته شدن قیمت ها باشد. 
اما گذر روزها نشان داد این پیش بینی محقق نشد 
و هر چند روند صعودی بازار متوقف شد، اما از 

سقوط قیمت ها هم خبری نبود.
بــر این پایــه در معامالت روزهای دوشــنبه تا 
چهارشــنبه به تدریج قیمت دالر در بــازار آزاد 
به همان نرخ ۳۱ هــزار و 7۰۰ تومان صبح روز 
یکشنبه بازگشت و در صرافی های بانکی هم دالر 
با نرخ ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسید. البته 

در روز پنجشنبه و با توجه به روزهای شهادت ۲۸ 
و ۲۹ صفر، بازار به روال معمول روزهای پیش از 
تعطیلی، شــاهد افزایش مقطعی قیمت ارز بود و 
بدین ترتیب در آخرین روز هفته گذشته، قیمت 
دالر در بــازار آزاد به کانال ۳۲ هزار تومان ورود 

در  و  محدوده ۳۲ کرد 

و هزار 
تومــان  معامله شد.۲۰۰ 

کارشناسان مالی مهم ترین دلیل عدم توجه جدی 
فعاالن بازار به عرضه روزانه اســکناس توســط 
بازارســاز را انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه 
می دانند که در پی اعمال تحریم های بی ســابقه 
دولت آمریکا و البته بازی تبلیغاتی که از ســوی 
ترامپ و متحدانش علیه ایران در ماه های گذشته  
ایجاد شــده، شکل گرفته اســت. این گروه ها با 

قطعی پنداشتن پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا 
و ترسیم فشــارهای اقتصادی بیشتر در صورت 
پیروزی ترامپ در انتخابات، با همراهی سفته بازان 
و نوســان گیران بازار ارز به دنبال ایجاد التهاب و 

تقاضای کاذب در بازار هستند.
دالالن بازار در هفته های گذشــته  توانسته اند با 
سواستفاده از این انتظار تورمی ایجاد شده به نفع 
مقاصد خود اســتفاده کنند و بازار ارز را ملتهب 
سازند. »میثم رادپور«  کارشناس پولی و بانکی، 
در همین خصوص به ایرنا توضیح داد: با 
وجود تالش های انجام شده برای ایجاد 
التهاب در بازار،  نباید فراموش کنیم 
که با توجه به نزدیک بودن انتخابات 
آمریکا و اینکه طبق نظرسنجی های 
انجام شده احتمال پیروزی بایدن 
پیروزی ترامپ  از  بیشــتر  بسیار 
اســت، به زودی انتظارات تورمی 
هم در بــازار داخلی کاهش پیدا 
خواهد کرد. بنابراین در این شرایط 
کــه قیمت ارز به قلــه قیمتی خود 
رسیده است، بانک مرکزی با انجام این 
عرضه روزانه می تواند فشار فروش را در 
بــازار ایجاد کند. به اعتقاد بنده تجمیع این 
اقدامات در نهایت منجر به فروکش قیمت ارز 

خواهد شد.
پیش بینی کارشناسانی مانند رادپور بر پایه داده هایی 
از بازار اســت که نشان می دهد،  تقاضای شدید 
برای خرید ارز، از میان رفته است. در همین راستا 
بانــک مرکزی پس از عرضه به ترتیب ۸۵، 7۳ و 
4۹ میلیون دالر در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 
در بازار، اعالم کرد درصد عمــده ای از ارز ارائه 
شــده، فاقد خریدار بودند. به عنوان مثال در روز 
سه شنبه تنها ۱.۵ میلیون دال از 7۳ میلیون عرضه 
شــده، خریداری شــد. این آمار در حالی که با 

تعیین سقف ۵۰۰ هزار دالری برای هر صرافی یا 
کارگزاری بانکی، امکان خرید تمامی اسکناس های 
عرضه شــده به راحتی فراهم است، نشان دهنده 
شکسته شدن فشــار تقاضا در بازار ارز در هفته 

گذشته است.
کاهش تقاضا در هفته گذشــته،  دالیل متعددی 
از افزایــش اختالف آرای میان بایدن و ترامپ در 
نظرسنجی های انجام شده تا رشد نجومی قیمت 
ارز در هفته های گذشته  دارد.  در نتیجه همزمانی 
این دالیل با عرضه های روزانه بازارســاز، باعث 
شده است کارشناسان پیش بینی کنند، به تدریج با 
کمرنگ شدن انتظار تورمی شکل گرفته در جامعه، 
شرایط کامال برای سقوط قیمت ارز در بازار مهیا 

است.
در این میان البته ســفته بازان و نوسان گیران بازار 
همچنان در حال مقاومت هســتند و باید دید در 
هفته آینده نتیجه جدال میان میان بازارساز و دالالن 

بازار چه روندی را بر بازار از حاکم می سازد.
در هفته گذشــته در سامانه ســنا هم قیمت ارز 
روندی مشابه بازار آزاد داشت. در این بازار قیمت 
دالر در میانگین قیمت ۲۹ هــزار  و 7۳۹ تومان 
کار خــود را آغاز کرد، اما در ادامه به نزدیکی ۳۱ 
هزار تومان افزایش یافت و پس از کاهشی هزار 
تومانی مجددا در مســیر صعود قرار گرفت و در 
نهایت با قیمــت ۳۱ هزار و ۱۵۸ تومان کار خود 

را به پایان برد.
در ســامانه نیما نیز قیمت میانگین حواله دالری 
که در روز ابتدایی هفته با قیمت ۲۳ هزار و ۲۰۸ 
تومان کار خود را آغاز کرده بود، کف قیمتی ۲۲ 
هزار و 7۸ تومان را در روز دوشــنبه و ســقف 
قیمتی ۲۶ هزار و 4۹۹ تومان را در روز سه شــنبه 
تجربه کرد. اما در نهایت در روز آخر هفته، قیمت 
میانگین فروش حواله دالر در سامانه سنا با قیمت 

۲۳ هزار و ۹4۰ تومان ثبت شد.

بررسی روند بازار ارز در هفته گذشته؛

چرا دالر در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کند؟
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محمدجــواد صحافی؛ فعــال و منتقد عرصه 
موسیقی:

معلمان موسیقی بزرگ ترین دلیل افت موسیقی 
زنجان 

یکــی از بزرگ ترین دالیل افت موســیقی زنجان 
معلمان موسیقی هستند که دانش و صالحیت کافی 
برای تدریس نداشته و شوربختانه نهاد نظارتی هم 
بر روی آنها وجود ندارد. چگونه ممکن است  یک 
جوان ۱۸ و یا ۲۵ ســاله بدون اینکه حتی به بلوغ 
فکری رسیده باشــد مجوز دریافت کرده و شروع 
به تدریس می کند آیا این فرد رشــد عقلی الزم را 
برای برخورد با هنر جو و اداره کالس دارد. موضوع 
دیگر اینکه وضعیت بد اقتصادی برخی از اســاتید 
را از تدریس جدا کرده و به خرید و فروش ســاز 
روی آورده اند که درآمدهای باالیی هم داشــته و 
سازها را به قیمت گزاف و چند برابر می فروشند. 
آیا نهاد نظارتــی بر روی موضوع وجــود ندارد. 
شکی نیست که هیئت هفت نفره انجمن موسیقی 
که همواره مورد انتقاد هســتند و نیز رییس انجمن 
کاماًل در جریان هستند اما به دالیلی و شاید به خاطر 
مصالحی در مقابل این موضوع عکس العملی نشان 

نمی دهند.
در حالی که اکثر شهر ها چهره شاخص در موسیقی 
دارند شما اگر تاریخ موسیقی زنجان را ورق بزنید 
حتی یک نفر چهره شاخص پیدا نخواهد کرد که 
آن فرد را به جشــنواره کشوری معرفی کنیم هیچ 
کس از زنجان نتوانسته است در »جشنواره جوان« 
معتبرترین موسیقی کشور مقامی کسب کند دلیل آن 
چه می تواند باشد آیا به غیر از آن است که معلمان 

موسیقی کم کاری کرده اند  و باید جوابگو باشند.
عملکرد اداره ارشاد

 هرچنــد در زمــان مدیریت قبلی کــه من عضو 
کارگروه موسیقی بودم جشنواره های موسیقی و نیز 
کنســرت های متعددی برگزار شد اما در این دوره 
نه خبری از جشنواره و نه کنسرت بود. شوربختانه 

اداره ارشاد هموار منفعل بوده است.
موضوع دیگر رویکرد ارشــاد نسبت به موسیقی 
از جمله ســبک نظارتی بر آموزشگاهها، برگزاری 
کنسرت موسیقی تا برگزاری جشنواره است که به 
نظر من کاماًل غلط است. اول باید مسائل اساسی را 
حل کرد که اصلی ترین و مهم ترین مسئله انتخاب 

درست مربیان موسیقی و نظارت بر کار آنها است.
پیشنهادها 

موســیقی همیشــه پر رونق بوده است آنچه مهم 
است هدایت این روند به سمت درست و تربیت 
هنرجویان آگاه اســت معتقدم هنرجو باید بتواند 
آگاهانــه مربی خود را انتخاب کند نه اینکه بعد از 
تلف شدن چند ســال از عمرش تازه متوجه شود 
که در انتخاب خود اشــتباه کرده است. الزم است 
در شهر موسیقیدان تربیت شود هنرجو بعد از یک 
مرحلــه به پایتخت رفته و آموزش های تکمیلی را 
در آنجا ببینند تا بتواند در جشنواره های برتری که 
برگزار می شود مقام هم بیاورد بنابراین اصلی ترین 

مسئله ما معلم موسیقی است که نداریم.
ســمیرامیس جابری؛ مدیر آموزشــگاه و مربی 

موسیقی کودکان:

امروزه موســیقی یک هنر الکچری محســوب 
می شود

موسیقی زنجان در سال های پیش وضعیت بهتری 
داشــت هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ انگیزه 
ای که برای یادگیری سازهای مختلف وجود داشت 
و اگر امروز اینگونه نیست ریشه در عوامل مختلفی 
دارد  که مهمترین آن وضعیت نابســامان اقتصادی 
است که انگیزه کافی برای جمع آوری گروه و اجرا 
ها بســیار کم شــده و حتی مردم و خانواده ها نیز 
استقبال نمی کنند  که در واقع آنها از لذت موسیقی 
محروم می شــوند. بنابراین شاید به جرأت بتوان 
گفت در زنجان هنر موســیقی نداریم . درآمدهای 
کالن شغل های دیگر تعادل اقتصادی در جامعه را 
از بین برده است به همین دلیل خانواده ها بچه ها 
را به سمت و سویی هدایت می کنند که به سمت 
شــغلهای پردرآمد حرکت کنند البته آنها حق هم 

دارند.
 شکی نیســت که همه پیشه ها از جمله موسیقی 
مورد نیاز جامعه است اما شــوربختانه امروزه در 
جامعه باالنس بین حرفه ها از بین رفته است که در 
این بین هنر در نازلترین درجه قرار گرفته است و 
تنها چند نفر محدود که اسم و رسمی دارند درآمد 
کافی از این راه داشته و هنر را به عنوان شغل خود 
انتخاب کرده اند و مابقی استعدادها کور شده و از 
بین می روند چرا که هر کس در جایی است که به 

آن تعلق ندارد.
موسیقی و کودکان 

معتقدم تمام هنرها باید از کودکی در بچه ها نهادینه 
شود. هنر موسیقی باید وارد سیستم درسی کودکان 
شده و به صورت تئوری برای آنها تعریف شود. اما 
شوربختانه آموزش هنر موسیقی درسیستم آموزشی 
کشــور ما وجود ندارد و این یک کار فوق برنامه 
محسوب می شود در حالی که در تمام دنیا موسیقی 
به عنوان درس پایــه در کنار آموزش حروف الفبا 
و ورزش قــرار می گیرد چراکه اینها الزم و ملزوم 

همدیگر هستند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.
 بچه ها عاشق آواز و شــعر خوانی هستند والزم 
است که همه آنها با یک مربی توانمند مانند همان 
که در نقاشی و ورزش وجود دارد در موسیقی هم 
آموزش ببینند  چرا که موســیقی باعث شکوفایی 
خالقیت آنها خواهد شــد و البته مهم است که در 
هر منطقه از کشور که رنگ به رنگ است موسیقی 
نواحی سینه به سینه از طریق کودکان منتقل شوند 
و در مورد شــهر ما آموزش زبان زیبای ترکی با آن 
احساســات قوی که در کمتر زبانی دیده می شود 
آهنگهای کودکانه زیبایی خلق کرده است که از آن 
جمله می توان به آهنــگ کودکانه  »جوجه لریم« 
اشاره کرد  که چندین دهه از ساخت  آن می گذرد، 
در این اثر احســاس زیبای مادر و آرزوهای بلند و 
پاکش را  برای فرزند در قالب شخصیت داستانی 

بیان کند که به هیچ فرم دیگری قابل بیان نیست.
باید  سرهرکوچه یک آموزشگاه موسیقی باشد

هم اکنون اساســی ترین مشــکل آموزشــگاهها 
اســتیجاری بودن آنها و نداشتن مکان ثابت است 
. با وضعیت بد اقتصادی امروز این آموزشــگاه ها 
یک به یک دارند در شان را به روی هنرجویان می 

بندند در حالی که باید سرهرکوچه یک آموزشگاه 
موســیقی باشــد و این یک نیاز مهم اســت. هر 
آموزشگاه می تواند تا ۵۰۰ خانواده را پوشش دهد و 
برای جمعیت نیم میلیونی شهر زنجان ۱۲ آموزشگاه 
تنها پنج هزار خانواده را پوشش خواهد داد. بنابراین 
برای سرپا ماندن آموزشگاه ها حداقل باید فکری 
برای محل سکونت آنها کرد تا انگیزه ای در برپا نگه 

داشتن موسیقی در شهر داشت.
موســیقی در ایران  یک هنر الکچری محسوب 

می شود
با توجه به اینکه رشــد هوش موسیقایی در سنین 
کودکی از سرعت باالیی برخوردار است،آموزش 
و پــرورش آن در دوره ابتدایی نقش تعیین کننده 
ای داشته ای و در آموزش دیگر مهارتهای زندگی 
موثر واقع می شود.باید برای کودکان رنج سنی ۵ تا 
۱۵ سال مکانهای موسیقی ترتیب داد تا آنها با هزینه 
کمتر از این کالس ها استفاده کنند. الزم است هنر 
موســیقی و آموزش آن را تسهیل کرده و حتی به 
نوعی آن را اجبار کنیــم و تمرکز بر روی خانواده 
های کم درآمد باشــد چرا که اگــر روی کودکان 
سرمایه گذاری کنیم جامعه بسیار بهتری در آینده 
خواهیم داشت بنا براین اداره ها و نهادهای متولی 
باید حمایت کنند تا همه کودکان و از جمله کودکان 
خانواده های کم در آمد با یک ســوم قیمت وارد 

آموزشگاه شوند.
تا عالوه بر رشد خالقیت در جهات سالمت روان 
آنها گام برداریم چرا که کودکی لذت بخش است 
که انســان ســالمی تحویل جامعه خواهد داد. اما 
شــوربختانه امروزه در جامعه ایرانی موسیقی یک 
هنر الکچری در ایران  محسوب می شود  که برای 

خانواده های با وضعیت متوسط به باالست .
کمال خسروی؛ کارشناسی ارشد نوازندگی ساز 

ایرانی- معلم موسیقی و نوازنده سه تار:
موسیقی اولویت هنرجو و خانواده ها نیست

وضعیت موسیقی به طور کلی به کیفیت آموزش آن 
برمی گردد در واقع پایه و اساس موسیقی آموزش 
درست آن است. آموزش موسیقی در زنجان مانند 
دیگر شهرستان ها و پایتخت بر عهده مربیانی است 
که از لحاظ مهارت صالحیــت تدریس ندارند و 
شــوربختانه هیچ معیار و اصول خاصی نیز در این 
زمینه وجود ندارد. موسیقی فقط اجرا نیست بلکه 
آموزش مهمترین بخش آن است. موسیقی مجموعه 
ای است از تئوری فرهنگ موسیقی، آداب موسیقی 
و اخالق حرفه ای اســت که بسیار مهم استو الزم 
است به هر کدام از  آنها به یک اندازه توجه داشت. 
اما شوربختانه در وضعیت فعلی هنر موسیقی شرایط 
مطلوبی ندارد چرا که معلمان موســیقی به عنوان 
ستونهای اصلی این بنا  بلوغ فکری و پختگی الزم  
را ندارند  و صالحیتی که یک مدرس باید از لحاظ 

سنی و فکری داشته باشد بیشتر اساتید ندارند.
موسیقی اولویت هنرجو و خانواده ها نیست

 شــوربختانه امروزه هیچ ضرورتی برای آموزش 
موسیقی احساس نمی شود دلیل این امر این است 
که هنر بــه خصوص موســیقی اولویت هنرجو، 
خانــواده ها  و حتی جامعه نیســت بلکه اولویت 
چندم آنهاست. خانواده ها گاه تنها بر پایه مد روز 

جامعه اســت که کودکان خود را برای آموزش به 
کالس های موسیقی می فرستند. خانواده ها باید این 
ضرورت را حس کنند و جامعه باید به این نتیجه 
برســد که  کودکان باید عالوه بر الف های درسی، 
الفبای فرهنگ خود را نیز یاد بگیرند که یکی از آنها 
موسیقی است و از ستون های فرهنگی هر جامعه 

است.
سیاستگذاری دولت در جهت مخالف موسیقی 

است 
موضوع بســیار مهم دیگر اینکه باید نســبت به 
موسیقی خیلی جدی تر و عمیق تر از یک کالس 
صرف تابستانی نگاه کرد. شوربختانه سیاستگذاری 
دولت در جهت مخالف موســیقی اســت و این 
کوتاهی باعث شده است تا هنر موسیقی جدی و 
واقعی در کناری مانده و تنها موســیقی لهو و لعب 
است که در جامعه جریان دارد و هر چند در جامعه 
بسته ایرانی و در کشــوری که موسیقی به شدت 
زیر ذره بین اســت موسیقی زیرزمینی زیادی دارد. 
موسیقی ها و کنسرت هایی مجوز می گیرند که نه 
در محتوا و اشــعار و نه در اجرا هنر و حرفی برای 
بیان  ندارند و این دور از شان فرهنگ ایرانی است.

استاد ســتار خدایی؛ عاشق و هنرمند موسیقی 
عاشقی :

 عاشق یک فرهنگ و مدنیت است
موسیقی زنجان نسبت به چند سال گذشته به ویژه 
در بخش موســیقی عاشقی پیشرفت قابل توجهی 
داشــته است چرا که با دیدگاه بهتری که نسبت به 
این صنعت و هنر نســبت به گذشته ایجاد شد ما 
هنرمندان نیز دســتمان باز تر شده و نسبت به قبل 
فعالیت ها هم بیشتر شد. اگر بخواهم به دوران  قبل 
از کرونا  برگردم باید بگویم در عرض 4 تا ۵ سال 
گذشته و با توجه به حجم برنامه هایی که در زنجان 
و هم در سطح کشور و نیز چندین برنامه ای که در 
خارج از کشور داشته ام به اندازه دو دهه قبل فعالیت 
من پربار بوده اســت  که این هم به دلیل پیشرفت 
هــای قابل توجهی بود  که اخیرا در هنر و صنعت 
عاشــقی ایجاد شد  اما آنچه مهم است و برای من 
جزو ورقهای پربار زندگی هنری ام محسوب می 
شود  اشتراک چهار روایت من از جمله »  بهرام و 
گولو خندان « و »امراه و سروناز« در  کتاب»داستانها 
نقل ها و افسانه های آشــیقی«در سال ۹۵ بود که 
توســط آقای اکبر کریمی و با تاییدیه یونسکو به 
چاپ رسید  و در این کتاب ۱۲ داستان عاشقی که 
همه مربوط به استان زنجان بود روایت شده است 
و داستان من با عنوان»  بهرام و گولو خندان « بسیار 
جالب توجه است چرا که بهرام شخصیت ایرانی و 
گلخندان شخصیت چینی دارد که این بسیار جالب 
و قابل توجه است. این کتاب مقدمه ای بود که ما 
در آذرماه ۹۶ با حضور در جشــنواره که هر چهار 
سال یکبار در چین برگزار می شود  شویم و در این 
جشنواره  با روایت گوشه هایی از داستان »بهرام و 
گولو خنــدان« در قالب پرده خوانی و هنر نقالی و 
آشیقی هنر خود را نشان داده و مورد توجه  اعضای 
ICCN قرار گرفتیم. و در بین  ۲۸ کشــور شرکت 
کننده در طول ده روزی که در آنجا ماندیم تجربیات 
ارزشمندی در روایت داســتان ها و نیز آشنایی با 

هنرمندان دیگر کشورها و داستان های آنها کسب 
کردیم.

عاشق یک فرهنگ و مدنیت است
 در کل بایــد گفت صنعت عاشــقی هم اکنون در 
کشور پیشرفت های  زیادی داشته  و کارهای زیادی 
انجام گرفته است و دیدگاه مردم نسبت به این هنر و 
صنعت کاماًل عوض شده است االن دیگر به عاشق 
تنها به عنوان گرداننده مجلس عروسی نگاه نمی شود 
بلکه عاشق میراث فرهنگی یک کشور است که باید 
حفظ شود اگر عاشق بتواند کار خود را به درستی 
انجام دهد و علم خود را توسعه دهد کارهای زیادی 
می تواند انجام دهد و اســم خود را در تاریخ ثبت 
کنــد چرا که هنر و صنعت عاشــقی تنها مختص 
زنجان، ایران و یا ترک زبانان نیست بلکه مربوط به 

همه مردم دنیاست.
زنجان دارای ۲۹ آهنگ عاشــقی مختص به خود 
است.عاشــق باید خالق و آفریننده باشد داستان 
خلق کند و داستان روایت کند که این می تواند رمز 
ماندگاری وی باشد. عاشق باید قادر باشد که داستان 
بگوید داســتان خلق کند و آن را در ذهن داشته و 
برای جمعیــت روایت کند برای اینکــه این کار 
پیشرفت کرده و از بین نرود تنها خالقیت شخصی 
است که مهم است اما شوربختانه در جامعه ما این 
هنر و صنعت آن قدر شــناخته شده نیست برای 
آنها عاشق مساوی جشن عروسی است که آن هم 
مختص روستاست در حالی که عاشق یک فرهنگ 

و مدنیت است.
 یوسف تاور، خواننده پیشکسوت موسیقی ترکی:

میمون گردانی برای بازارگرمی در برخی مجالس 
موسیقی زنجان

هر چند وضعیت موســیقی زنجان در چند ســال 
گذشــته چنگی به دل نمی زند اما  با آمدن کرونا 
وضعیت بســیار بدتر شده است تعجب نکنید اگر 
بگویم بسیاری از هنرمندان با کارگری خانواده خود 
را اداره مــی کنند ما دردمان را به چه کســی باید 
بگوییم. من به چه کسی بگویم که به من کار بدهید 
باور کنید با 4۵ سال سابقه خجالت می کشم این را 
عنوان کنم اکنون همه بر سر کار خود برگشته ام و 
تنها هنرمند و به ویژه هنرمندان موسیقی هستند که 

بیکار مانده و کنج خانه نشسته اند.
کسانی که سالها برای موسیقی زنجان زحمت کشیده 
و در این راه اســتخوان شکانده اند تا آن را به اینجا 
رسانده اند اکنون خانه نشین هستند چرا که امروز 
نمی شــود فهمید چه کسی اهل موسیقی هست و 
چه کسی نیســت چرا که هر کس و ناکسی خود 
را موسیقیدان و اهل موسیقی معرفی می کند و این 
است که هم اکنون موسیقی استان به دست ناشی ها 
افتاده است و با این تازه کاران بیسواد، اجرای زنده 
موسیقی که ضامن بقای موسیقی است جای خود را 
به  »پلی بک« داده است. دستگاه موسیقی که  پنجه 
و حنجره هنرمند دخالتی در آن ندارد تکلیف مرگ 
موسیقی را برای همه ما مشخص کرده است زدن 
دکمه پلی و شروع اجرای موسیقی های مرده کوچه 
بازاری زنگ خطر را برای موسیقی اصیل و زنده به 
صدا در آورده است. ادامه  این رویه موسیقی اصیل 
را نابود خواهد کرد که ضربه آن نه تنها برای ما بلکه 

برای نسل آینده بســیار بزرگ خواهد بود  و درد 
آور اســت که بگویم هنر و به ویژه موسیقی آنقدر 
ذلیل شده است که قبل از کرونا در برخی مجالس 
موسیقی و برای بازارگرمی و جذب مخاطب میمون 
می گردانند و این باعث خجالت برای هنر  و هنرمند 

است.
شوربختانه وضعیت موســیقی طوری شده است 
که قانون جنگل بر آن حکمرانی می کند هر کسی 
پول و امکانات دارد حتی اگر الفبای موسیقی را هم 
ندانــد  افرادی را دور خود جمع کرده و به این کار 
مبادرت می کند البته من مخالف فعالیت نسل جدید 
نیستم اما من می بینم شخصی که کارمند بانک و یا 
شهرداری اســت و چند میلیون درآمد دارد تنها به 
خاطر منافع مادی  او هم به دنبال موسیقی است و 
همین شخص هم کارهای هنرمندان را گرفته و اجرا 
می کند اما شخصی که کار واقعی او موسیقی است 

خانه نشین شده است.
موســیقی در زنجان چندسالی می شود که مافیای 
شــده و با پارتی بازی و باند بازی اداره می شــود 
هر کسی که قدرت و پول ارتباطات دارد حتی اگر 
هنرمند هم نباشد وارد این عرصه شده و اداره امور 
را به دست گرفته اســت در این بین نه تنها ارشاد 
هیچ دخالتی ندارد بلکه انجمن موسیقی نیز تنها به 
فکر خود اســت و به هیچ وجه برای  موسیقی دل 

نمی سوزاند.
علیرغم این همه نامهربانــی ها با افتخار می گویم 
که پیشرفت ۹۰ درصدی موسیقی ترکی در زنجان 
مدیــون من اســت  که تمام عمــرم را در این راه 
گذاشتم و به جرات می گویم که اگر زحمات من و 
دوستانم نبود این موسیقی خیلی وقت پیش از بین 
رفته بود و من زندگی ام را در این راه گذاشــته ام و 
اکنون شاگردانی تربیت کرده ام که هر کدام از آنها با  
تحصیالت آکادمیک خارج از کشور افتخاری برای 
این شهر هستند که از آن جمله می توانم به آقایان  
»بهروز اسکندری« در رشته تار آذری و دارای مدرک 
عالی از جمهوری آذربایجان، »ایرج محمدی« استاد 
تار آذری ، »محسن اسکندری«و»فریدعسکر بندلو«  
در رشته کمانچه ،»احمد میرزایی« به عنوان خواننده 
و نیز برادرم »یعقوب تاور« در رشــته قارمان اشاره 
کنم که هر کدام از اینها از کالس من خارج شده و 
باعث افتخار و دلگرمی بزرگی برای من است و با 
وجود این شاگردان بزرگ ما از لحاظ موسیقی ترکی  
حرف های زیادی برای گفتن داریم که در سالهای 

گذشته آن را در جشنواره هم به نمایش گذاشتیم.
گلستان موسیقی زنجان تنها با حضور پیشکسوتان 

خواهد بود
مهمترین مشکل و اساســی ترین مسئله این است 
که  باید  هنرمندان واقعی  و آنهایی که ســال های 
ســال عمر خود را در این راه گذاشته و استخوان 
شکانده اند و به عبارتی پیشکسوت ها دور هم جمع 
شــوند؛ چرا که هر کــدام از آنها کوله باری از فکر 
و تجربه هســتند آنها افکار خود را با هم در میان  
بگذارند که حاصل مشورت و برنامه ریزی درست 
این جمع گلستان موسیقی برای زنجان خواهد بود و 
هیچ کس هم بیکار نمی ماند چرا که خداوند هم در 

طبیعت همه چیز را در جای خود قرار داده است.

 فاجعه موسیقی در زنجان
گفتگوی زنگان امروز با فعاالن عرصه موسیقی

 گفتگو: صحرا رضایی

هنرنمایی استاد »مسلم عسگری«  دراولین سمپوزیوم بین المللی 
عاشق ها در آذر ماه سال 1386 که در دانشگاه »غازی« آنکارا برگزار 
شــد افتخاری برای موســیقی  اســتان زنجان بود که  با صدای اعجاز 
انگیز و اجرای متبحرانه استاد بار دیگر نام زنجان را با موسیقی عجین 
کــرده و در دنیــا طنیــن انداز شــده بود . حال چه شــده اســت که دیار 
عاشــقهای خــوش نوا که زمانــی آوای آنها در هر کوچه و بازار شــنیده 
می شد آنقدر سوت و کور شده است که حتی خبری از نوازنده های 

دوره گرد هم نیست. گویا کرونا خیلی پیش تر به شهر ما سر زده و با 
چیدن گلهای این باغ خزان موسیقی آغاز شده است. هر چند ممکن 
است خوانندگان این مقدمه را بدبینانه ارزیابی کنند اما این نوشته 
تحت تاثیر صحبتهای نا امیدانه و مایوس هنرمندانی است که برای 
این گزارش با آنها صحبت شد از صحبتهای تلخ »بهروز اسکندری« 
هنرمند جوان شهرمان که با صرف چندین سال از عمر و تحصیالت 
آکادمیــک موســیقی در کشــور آذربایجــان اکنــون نــه تنهــا حاضــر به 

مصاحبــه نشــد بلکــه با جمله »مــن هنرمند مــرده ام« تا صحبتهای 
اســتاد »یوســف تــاور«  کــه نزدیک به نیــم قرن در ایــن عرصه تالش 
کرده و حال می گوید »شرمنده ام؛  به چه کسی بگویم که به من کار 
بدهید«.  شــکی نیســت که هنر موسیقی الزمه زندگی بشری است 
بنابراین حذف موسیقی حذف قسمتی از فطرت انسانی است جامعه 
ای که در آن هنر موسیقی ضعیف باشد ضربه خواهد خورد و کمترین 

آن سستی و رخوتی است که اکنون در جامعه دیده می شود.

امــا همانطــور کــه گذشــتگان هم گفتــه اند در نــا امیدی بســی امید 
اســت و هر کورســوی نور می تواند روشــنی بخش تاریکی ها باشد و 
با این هدف در جهت ارزیابی موسیقی زنجان و مسایل و مشکالت 
هنرمنــدان در ســالهای گذشــته  و نیــز در وضعیت پیش آمــده کرونا 
صحبتی با هنرمندان و کارشناسان موسیقی استان انجام شده است 
تا ضمن آســیب شناســی این موضوع گامی هر چند کوچک در این 

راه برداشته شود.      

 یوسف تاور،
خواننده پیشکسوت موسیقی ترکی:

میمون گردانی برای بازارگرمی 
در برخی مجالس موسیقی زنجان

استاد ستار خدایی؛ 
عاشق و هنرمند موسیقی عاشقی :

 عاشق یک فرهنگ 
و مدنیت است

کمال خسروی؛ کارشناسی ارشد نوازندگی ساز ایرانی
 معلم موسیقی و نوازنده سه تار:

موسیقی اولویت هنرجو 
و خانواده ها نیست

سمیرامیس جابری؛ مدیر آموزشگاه 
و مربی موسیقی کودکان:

امروزه موســیقی یــک هنر الکچری 
محسوب می شود

محمدجواد صحافی؛ 
فعال و منتقد عرصه موسیقی:

معلمان موســیقی بزرگ ترین دلیل 
افت موسیقی زنجان 
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