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حمید رکابی رییس هیئت کوهنوردی استان خبر داد:
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افزایش 100 درصدی 
قیمت الستیک در زنجان
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مخالفت نمایندگان زنجان با استیضاح 
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سردار جهانبخش خبر داد:
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  کشف ۱۲۰۰ کیلوگرم 

مواد مخدر در زنجان
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مدیر فرش سازمان صمت استان خبر داد

افزایش 120 درصدی 
قیمت مواد اولیه 

فرش ابریشم
 مدیر فرش ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان با اشاره به افزایش شدید 
قیمت مواد اولیه فرش گفت: با افزایش قیمت 
مــواد اولیه هزینه تولید افزایش یافته و در برابر 

آن صادرات نیز ضعیف شده است.
سید محسن جعفری در گفت وگو با موج رسا، 
با اشاره به اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه 
و بیماری کرونا صنعت فرش در استان زنجان 
وضعیت خوبی ندارد اظهار کرد: هر روز قیمت 
مواد اولیه و دستمزد فرش افزایش می یابد و در 
برابر آن تولیدکنندگان نمی توانند تولید خود را 

صادر کنند.
وی با تاکید براینکه صادرات فرش به صورت 
غیررســمی انجام می شــود افزود: شوربختانه 
صادرات از طریق گمرک بسیار کم رنگ شده 
اســت. مدیر فرش ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان ابراز کرد: افزایش قیمت 
مــواد اولیه بر تولید فرش تاثیر منفی گذاشــته 
و شــاهد کاهش تولید فرش در استان زنجان 
هستیم. وی با تاکید براینکه فعالیت کارگاه های 
فرش نیز به دلیل بیمــاری کرونا کاهش یافته 
اســت افزود: بافندگان به دلیــل بیماری کرونا 
تمایلی برای فعالیت در کارگاه های فرش ندارند.
جعفری با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم ابریشم 
در سال گذشته 430 تومان بود که امسال به یک 
میلیون تومان رسیده است افزود: قیمت ابریشم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 120 درصد 

افزایش یافته است.
وی با تاکیــد براینکه به دلیل مشــکل نقل و 
انتقــاالت ارزی صادرات اتفاق نمی افتد گفت: 
برخی از صادرکنندگان راه غیررســمی را پیدا 
کــرده و فرش خود را از این راه صادر می کنند 
اما همه تولیدکنندگان نمی توانند فرش خود را 

صادر کنند.

خبر اقتصادی

  انســولین قلمی)آنالــوگ( در 
کشور نایاب شده و کمبود این داروی 
حیاتــی برای بیماران مبتــا به دیابت 
مشــکات فراوانی ایجاد کرده است. 
بیمارانی که برخی از آن ها روزانه باید تا 
۶ بار تزریق انسولین داشته باشند حاال 

به آن دسترسی ندارند.
به گزارش فرارو، در روز های گذشــته 
کاربران زیــادی از اینکــه نمی توانند 
»انســولین قلمی« در بــازار پیدا کنند 
حرف زده اند. آن ها با هشتگ »انسولین 
نیســت« اعتراض خود در شبکه های 

اجتماعی مطرح کرده اند.
کمبود انســولین قلمی یــا آنالوگ در 
کشــور موضوع تازه ای نیســت و از 
تابستان امســال این موضوع بار ها در 
رســانه ها و محافل پزشکی و دارویی 
کشــور اعام شــده بود. امــا وزارت 
بهداشــت زیر بار ماجــرا نمی رفت و 
تاکید می کرد که کمبودی در این رابطه 

وجود ندارد.
اما حاال دیگر حرف از کمبود نیســت، 
حرف نبودن است، کا انسولین قلمی 
در بازار پیدا نمی شــود. انسولین قلمی 
دارویی وارداتی اســت و تولید داخلی 
آن بسیار اندک است و پاسخ گوی نیاز 
کشور نیست. در شرایط کنونی اقتصاد، 
تحریم های سخت واردات دارو نیز به 
مشــکات جدی برخورد کرده است. 
هر چند که دارو جزو لیست تحریم ها 
نیست، اما تحریم فلج کننده بانکی مانع 
از تبــادل پول برای خرید دارو شــده 

است.
در این بین بیماران دیابتی که دسترسی 
به انســولین قلمی ندارنــد ناچارند از 
انسولین انسانی اســتفاده کنند. این در 
حالی اســت تزریق انســولین انسانی 
دشوار اســت و انسولین قلمی مزایای 
زیــادی دارد و زندگی را برای بیماران 
دیابتــی و نیازمند به این دارو راحت تر 

می کند.
کمیاب شــدن انسولین قلمی در حالی 
است که از میان بیش از پنج میلیون بیمار 
دیابتی در ایران، دست کم ۶00 هزار نفر 

نیازمند تزریق روزانه انسولین اند.
کاربران شــبکه های اجتماعی به ویژه 

نیازمندان به انســولین موجی اعتراضی 
در این باره به راه انداخته اند که بازتاب 

وسیعی داشته است.
برخی از آنها که تحریم ها را در این باره 
مقصر می دانند با انتشار توئیت هایی به 
زبان انگلیسی سعی کرده اند که صدای 
خود را به گوش جامعه جهانی برسانند. 
اما بیشــتر انتقادات به وضعیت داخل 
کشــور و عملکرد ضعیف مســووالن 

است.
کاربری نوشته است که »آقایان مسوول، 
انسولین داروی حیاتی ست. کمبود آن 
تعداد زیادی از بیماران را دچار عوارض 
برگشــت ناپذیر می کنــد یــا آن ها را 
می کشد. جان بیماران را بازیچه  نکنید.«

عده ای می گویند کمبود انسولین آنالوگ 
می تواند جان بیمــاران دیابت نوع یک 
را به خطر بندازد. فردی نوشــته است: 
»انســولین قلمی نایاب شده! یه دیابتی 
نوع یک بدون این انسولین میره تو کما 

و یه قدمی مرگ چــرا هیچکس عین 
خیالش نیست؟«

عده ای هم از تجربیات خود نوشــته اند 
»من دیابــت نــوع دو دارم. یه آمپول 
فرنگی بســیار گرونی مصرف می کردم 
عاوه بر قرصای عادی قند. این آمپوال 
پیدا نمیشــه و قندم به شــدت دچار 
افزایش شده. وای به حال بیمارایی که 
دیابــت نوع یک دارنــد. من نمی دونم 
مقصرش کیه و کجاست، ولی انسولین 

برای بیمار دیابتی مثل هواست.«
عده ای از کاربران بــه ماجرای قاچاق 
دارو به عراق اشاره کرده اند و می گویند 
انســولین موجود اســت، امــا قاچاق 

می شود. 
گفتنی اســت روز پنج شــنبه نیرو های 
امنیتی عراق از کشف یک محوله بزرگ 
قاچاق دارو که شامل 1۹ کامیون می شد، 
خبر دادنــد. بر پایه این گــزارش این 
دارو ها از ایران وارد خاک عراق شده اند. 

اما گمــرک و وزارت بهداشــت ایران 
قاچاق دارو از ایران به عراق را تکذیب 
کردند و گفتند که این دارو های ایرانی 
نبوده اند و مبدا آن ها کشور دیگری بوده 

و فقط از خاک ایران ترانزیت شده اند.
با این حال همزمانــی ماجرای قاچاق 
دارو به عراق و کمبود انســولین مورد 
توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار 

گرفته است.
بحــث بر ســر احتمال وجود فســاد 
در ایــن مســئله هم داغ اســت. حتی 
کاربرانی می گویند شاید پای آقازاده ای 
در میان باشــد. به هر حال در اینگونه 
موارد تئوری های توطئه همیشه مطرح 

می شوند.
مسووالنچهمیگویند؟

اولین موضع رسمی در این باره از سوی 
محمدرضا شانه ساز، رییس سازمان غذا 
و داروی وزارت بهداشت اتخاذ شد. او 
با اشــاره به اینکه انسولین قلمی، یکی 

از ارزبرترین دارو های وارداتی کشــور 
اســت، گفت: »کمبود های مقطعی تنها 
در مورد انسولین قلمی است و دلیل آن 
هم مشکات ناشی از تامین ارز و انتقال 
آن به شرکت های خارجی طرف قرارداد 

به دلیل تحریم ها علیه ایران است.«
او همچنیــن از ترخیــص دو محموله 

انسولین قلمی توسط گمرک خبر داد.
شانه ســاز گفت در آینــده نزدیک این 
دارو با کدملی بیماران توزیع می شــود. 
او همچنین وعده داد که »انواع قلم های 
ایــن دارو تا پایان ســال آینده )ســال 
1400( در داخــل تولید و نیاز کشــور 

برطرف خواهد شد.«
در همیــن رابطه امروز اســداله رجب 
رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، 
با تاکید بر اینکه انســولین تولید داخل 
در کشور موجود است، گفت: »با وجود 
تحریم ها مشکل اصلی هم اکنون تامین 
انسولین های آنالوگ و خارجی است که 

این هم مسئله جدید نیست.«
او افــزود: »انســولین های تولید داخل 
کشور، انسولین انســانی است، همان 
انســولینی کــه اکنون در کشــور های 
اروپایی و آمریکا هم استفاده می شود. 
پوشش بیمه ای این انسولین به شکلی 
است که ۹0 درصد هزینه آن را بیمه ها 

می پردازند. »
به گفتــه رییس هیــات مدیره انجمن 
دیابت »ســرنگ، قلــم و پمپ همگی 
ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه 
لفظ انســولین قلمی اشتباه است؛ زیرا 
انسولین های تولید داخل را هم می توان 
با قلم تزریق کــرد؛ بنابراین صحیح تر 
این است که گفته شود انسولین آنالوگ 

)تولید خارج( با کمبود مواجه است. »
ردپایبازارسیاهوقاچاق

با وجود اینکه مقامات مسوول کمبود 
انســولین قلمی )آنالوگ( را ناشــی از 
تحریم هــا می دانند، امــا گزارش هایی 
منتشر شده که بحث قاچاق انسولین را 

تائید می کند.
محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون 
اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران 
در این رابطه گفت: »بیش از 1.۵ برابر 
نیاز کشور انســولین وارد کشور شده 
است. به روال هر سال. پس نباید هیچ 
کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین 
وارد شــده، دوباره صادر می شود. یا به 
عبارتی از راه های غیرقانونی از کشور 

خارج می شود.«
به گغته نجفــی عرب قاچاق معکوس 
برای  نیست.  انسولین  فقط مخصوص 
همه دارو های گران با مشــکل قاچاق 
معکوس مواجهیم. دلیــل آن هم قابل 
ارز 4200  اســت، تخصیــص  توجه 
تومانی که سبب می شود دارو با قیمت 
ارزان وارد شــود و با دالر بازار آزاد، از 
مرز خارج شود. نجفی عرب می گوید 
»کمبود دارو و انســولین عارضه همین 

ارز 4200 تومانی است.«
همچنین گزارش هایی از عرضه انسولین 
در بازار سیاه با هشت برابر قیمت اصلی 
آن منتشر شده که نشان می دهد انسولین 
قلمی نیز وارد بازار زیرزمینی دارو شده 

است.

ردپای تحریم ها، قاچاق، بازار زیرزمینی و دالر ۴۲۰۰ تومانی

پشت پرده نایاب شدن انسولین در کشور 

خرسندی یک شهروند
جنابآقایمصطفیارفعی

مدیرمسوولمحترمروزنامهزنگانامروز
با درود بسیار

در روزنامه شــماره ۶31 گرامیداشت مردمی 
و رســانه ای دو پیشگام روابط عمومی استان 
بزرگــواران گران جایگاه همــکاران ارجمند 
اســماعیل رحمانی و اکبر راشــدین را دیدم 
وبسیار خرسند شــدم؛ چرا که برای نخستین 
بار رسانه ای در اندیشه پاسداشت تاشگران و 
کوشش کنندگان خدمت راستین به مردم بوده و 
آنان را گرامی  می دارد و کوله باری از توانمندی 
های دانش و کار آنها که با سالیان بسیار کار و 
با هزینه ســازمان ها به دست آمده ستوده اید، 
در کشورهای گوناگون به ویژه پیشرفته ترین 
آنها در جهان انسان بر دوش کشیده پیشرفتگی 
است دارایی ها، و منابع زیر زمینی و روی زمینی 
و دانش روز آمد و توانش های یک سازمان و 
یک کشــور زمانی پیشــرفت آن سرزمین ، 
دانشــگاه و ســازمان را در پی خواهد داشت 
که کارکنان و فرنشینان توانایی با دانش داشته 
باشــند با بیش از دو دهه آموزش دادن دانش 
مدیریت در سازمان ها و دانشگاه های کشور 
خرســندم که هفته نامه حدیث زنگان دیروز 
به شــمارگان و نگاه ویژه آن زمان با روزنامه 
زنگان امروز با بیست و هشت سال نویسندگی 
، گزارش نویس و مدیریت سرکار و با همیاری 
و همکاری چهره پرتــاش با توانمندی های 
بســیار دانشــی و کاری پیش گام رسانه ای 
مسعود الماسی پر ارج و نویسندگان و گزارش 
نویسان توانا و گردانندگان با ارزش مانند خانم 
عاشــوری، و آقایان علیرضا باال بلند حســن 
حســنعلی، ناصر محمدی و مهندس علیرضا 
بازرگان و مهدی الماسی در اندازه یک روزنامه 
کشوری ، با برتری و زیبایی در خدمت مردم 

گرامی جایگزین شده است.
از ویژگی های شایسته و زیبای زنگان امروز 
نوشته های ژرف و پر ارج مانند نوشته تاریخ 
پژوهانه همین شماره ارج نهادن به چهره های 
برجسته شهر، استان و کشور، ویژه نامه های با 
ارزش و نوشــتن هرروزه سروده ای از بزرگ 
مرد ایران استاد حسین منزوی که بالندگی هر 
زنجانی را در پی دارد . شــادباش ویژه ای هم 
دارم برای برگزیدگان زنگان امروز در جشنواره 
کتاب ســال خدای توانا یارتان بوده و دست 

همکاران روزنامه را بگیرد و یارشان باشد.
منافنظریناسی

شهروندزنجانی-28مهر99

    یادداشت میهمان
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 گروه گزارش-  تهیه طرح استیضاح رییس 
جمهور با ۶۰ امضاء در مجلس  آغاز شد.از زمانی 
که مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس و رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در توئیتی 
صحبت از اعدام حســن روحانی نمود؛واکنشهای 

متعددی را برانگیخت.
آیت اله مقتدایی نایب رییس جامعه مدرســین به 
نکوهــش ادبیات ذوالنوری پرداخت و جمشــید 

انصاری عضو اصالح طلب کابینه 
وی را بــه عدم شــناخت درســت و صحیح از 

مشکالت کشور متهم کرد.

طبق قانون برای اســتیضاح روحانــی حداقل به 
امضای یک چهارم نمایندگان یعنی 72 نماینده نیاز 
است که پیش بینی می شود، تعداد نمایندگان امضا 

کننده به بیش از این برسد.
در این میان آنچه قابل توجه و تامل است این است 
که در پای نامه اســتیضاح رییس جمهور امضای 

هیچ یک از نمایندگان استان زنجان دیده نمیشود.
هر چند ترکیب نمایندگان استان به غیر از نماینده 
ماهنشان و ایجرود ترکیبی اصولگراست ولی ظاهرا 
این نمایندگان چندان تمایلی به هماهنگی مطلق با 
طیف تندرو مجلس ندارند و سعی در پیمودن راه 

اعتدال و میانه روی در مجلس دارند.
  طرح اســتیضاح و عدم کفایت سیاســی حسن 
روحانــی رییس جمهور یکشــنبه در مجلس به 

جریان افتاد و ۶۰ نماینده آنرا امضاء کردند.
گفتنی اســت طرح مذکور به امضای همه طیف 
های سیاســی نمایندگان مجلس رسیده و عالوه 
بر نمایندگان فراکســیون انقالب اسالمی، تعدادی 
از نمایندگان مستقل و اصالح طلب هم آنرا امضا 
کردند.  جمع آوری امضاء از نمایندگان برای این 
طرح ادامــه دارد و پس از تکمیل امضاها، تحویل 

هیئت رییسه مجلس خواهد شد.

 محورهای استیضاح رییس جمهور عبارتند از: 
سستی و ناتوانی در اداره قوه مجریه، سوء مدیریت 
در بازار ارزی کشور و عدم کنترل قیمت ها، عدم 
موفقیــت در برخورد با مقوله بیکاری، عدم کنترل 
قاچاق، قانونگریزی، اجرا نکردن اصول بیســت 
و چهارگانــه اقتصاد مقاومتی، عــدم موفقیت در 
دیپلماســی داخلی و خارجی و برجام، نداشــتن 
صداقت و امانــت داری، عدم رعایت شایســته 
ســاالری انتخاب مدیــران، ایجاد دلهــره ناامنی 
اقتصادی و سوء مدیریت در بازار بورس از جمله 

محورهای این استیضاح است.

مخالفت نمایندگان زنجان با استیضاح رییس جمهور افزایش 100 درصدی 
قیمت الستیک در زنجان

 رییس بازرسی سازمان صمت استان 
زنجان با اشاره به اینکه افزایش قیمت الستیک 
خودرو در استان زنجان گفت: قیمت برخی 
اقالم الســتیک  تا دو برابر با تایید ســازمان 
حمایت از حقــوق مصرف کنندگان افزایش 

یافته است.
به گزارش زنگان امروز، اســماعیل مسلمی 
در گفت وگو با موج رســا، با اشاره به توزیع 
الستیک در استان زنجان اظهار کرد: نظارت بر 
نحوه توزیع الستیک در استان زنجان افزایش 
یافته و بازرسان در حین توزیع الستیک نظارت 
الزم را انجام می دهنــد و صدور حواله های 

الستیک نیز به صورت مرتب کنترل می شود.
وی با اشــاره به اینکه الســتیک هم اکنون با 
ارز نیمایی وارد کشــور می شود تصریح کرد: 
قیمت برخی از اقالم الســتیک  امسال حدود 
5۰ درصد در دو مرحله نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
رییس بازرســی سازمان صمت استان زنجان 
ابراز کرد: افزایش قیمت در انواع الســتیک  
متفاوت است و در برخی حدود 7۰ درصد  و 

در برخی دیگر  45 درصد بوده است.
وی با تاکید براینکه قیمت ها شــوربختانه به 
دلیل نوسانات ارزی متغییر است بیان کرد: در 
برخی از الستیک ها نیز شاهد افزایش قیمت 

1۰۰ درصدی نیز هستیم.
مسلمی با اشــاره به افزایش قیمت برخی از 
الســتیک ها تا 2 برابر نسبت به سال گذشته 
ابراز کرد: قیمت افزایش الستیک در دو مرحله 
با تایید ســازمان حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان انجام شده است.
وی خاطر نشــان کرد: از تیرمــاه ارز 42۰۰ 
تومانی برای واردات تمامی الستیک  ماشین ها 
سنگین و ســبک حذف شده و واردات همه 

الستیک ها با ارز نیمایی انجام می شود.
رییس بازرسی سازمان صمت استان زنجان با 
بیان اینکه ســهمیه  الستیک  با اخذ برگ سبز 
خودرو و تعویض در محل انجام می شــود 
گفت: در زمان توزیع الســتیک نیز بازرسان 
به صورت سرزده از محل های توزیع بازدید 

می کنند.

خبـرخبــر

با ساخت ۱۶۴ واحد طرح اقدام ملی مسکن؛
آیا گره کور مسکن 
در هیدج باز می شود؟

شــهردار   
هیدج گفت: سهم 
هیدج از مســکن 
واحد   1۶4 ملــی 

است.
رضا حیــدری در 
گفت وگو با ایسنا، 

با اشــاره به مشکالت مســکن در هیدج از 
افتتاح و بهره برداری 4۰ واحد مســکونی در 
آینده ای نزدیک در این شهر خبر داد و اظهار 
کرد: کلنگ زنی و ساخت 2۰۰ واحد مسکونی 
در قالب طرح اقدام ملی مســکن و مسکن 
محرومان در شــهر هیدج نیز در دستور کار 

قرار دارد.
وی یادآور شــد: مدیریت شهری براین باور 
است که با افزایش عرضه و ساخت مسکن و 
انبوه.سازی در شهر می توان ضمن پاسخ گویی 
به نیاز شــهروندان در حوزه مسکن، گرانی 
ناشی از کمبود مسکن درشــهر را تا حدود 

زیادی حل کرد.
این مسوول با اشاره به سیاست های اتخاذ شده 
در این حوزه، یادآور شد: امیدواریم با اجرای 
طرح های اقدام ملی مسکن، ساخت مسکن 
محرومان و همچنین استفاده از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه مسکن، دغدغه ها و 
مشکالت مردم هیدج به ویژه جوانان را در این 

حوزه به حداقل برسانیم.
حیــدری از آمادگی شــهرداری برای اجرای 
طرح های ســرمایه گذاری مشارکتی با بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: از هیچ تالشــی 
برای حل گره مسکن در هیدج دریغ نخواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته 
قرعه کشی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن 
شهر هیدج نیز انجام شد، افزود: در این مرحله 
1۶4 متقاضی واجد شرایط حضور داشتند که 
از میان آنها ۹۶ متقاضی به قید قرعه برای فاز 

اول مشخص شدند.
شهردار هیدج با اشــاره به اینکه مرحله دوم 
طرح ملی مسکن در شــهر هیدج تعداد ۸۰ 
واحد است، یادآور شــد: پس از تخصیص 
زمین، فاز اجرایی این پروژه نیز انجام خواهد 

شد.
در ایــن روزها موضوع مســکن به یکی از 
بحرانی ترین مشکالت هیدج تبدیل شده است 
تا جایی که قیمت زمین و مسکن در این شهر 
ثانیه ای افزایش می یابد و شهروندان هیدجی 
از عدم نظارت بر این بازار که بیشــتر دالالن 

نقش آفرین آن هستند گالیه  دارند.

 فرنشین سازمان صمت استان زنجان گفت: 
مرغ گرم در استان از امروز به قیمت 2۰ هزار تومان 

به فروش می رسد.
به گزارش زنگان امروز، ناصر فغفوری اظهار کرد: 
پیش از این قیمت مرغ گرم 1۸ هزار تومان تعیین 
شده بود، که به دلیل باال بودن قیمت در استان های 
همجوار عمال امکان توزیع مرغ با قیمت پایین تر از 

این شهرها مقدور نشد.
فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجــان گفت: همیــن موضوع موجب شــد که 
مرغداری ها به سمت عدم جوجه ریزی بروند و به 
همین خاطر قیمت قبلی عمال غیرقابل اجرا شد و 

تصمیم بر افزایش قیمت مــرغ تا 2۰ هزار تومان 
گرفته شد.

وی با اشــاره به اینکــه در رابطه با دیگر کاالهای 
اساسی مصرفی مشکلی در اســتان وجود ندارد، 
افزود: درباره شکر مصرفی خانوار مشکلی نیست و 
در حوزه مصارف صنعتی شکر نیز در حال پیگیری 

برای تامین نیاز هستیم.
فغفوری با بیان اینکه در ارتباط با آرد نیز 3 هزار تن 
بیش از سهمیه آرد تهیه شده است، گفت: در ارتباط 
با نان نیز نظارت الزم انجام می شود و با همکاری 
بسیج و ناظران اقدامات الزم در ارتباط با تخلفات 

انجام می شود.

فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با اشــاره به اینکه برنامــه ای برای افزایش 
قیمــت نان در زنجان وجود نــدارد، افزود: نان به 
تازگی افزایش قمیت داشــته است، بنابراین بنای 

افزایش قیمت در استان وجود ندارد.
وی تصریح کرد: حســب اعالم مقامات استانی از 
امشب قیمت مرغ مشروط به تحویل کل مرغ قابل 
کشتار از طرف مرغداران به شرح ذیل و همچنین 
تامین مرغ مصرف کننده به میزان یک سوم کشتار 
هر کشــتارگاه برای بازار مصرف استان برای مرغ 
زنده 1۶ هزار تومان و برای مصرف کننده 2۰ هزار 

تومان است.

فغفــوری گفت: بــه اطالع مرغــداران و مدیران 
عامل کشــتارگاه های طیور استان اعالم می شود تا  
همکاری الزم  را در تحویل مرغ قابل کشــتار )به 
میزان مجوزهای صادره سامانه سماصط و گزارش 
کشتار دامپزشکی( به کشتارگاه های استان، معمول 

کنند.
فرنشین ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: واحدهایی که مرغ آماده کشتار دارند 
و همکاری نکنند مشمول جرایم تعزیراتی خواهند 
بود و ضمنا، خروج مرغ زنده از اســتان همچنان 

ممنوع است.
شایان ذکر است در پی عدم جوجه ریزی از سوی 

مرغداران از چند روز قبل مرغ تازه در فروشگاه ها 
نایاب شد و به همین خاطر تنظیم بازار به صورت 
روزانه حدود 15 تــا 2۰ تن مرغ منجمد در بازار 

توزیع کرده است.
قیمت باالی مرغ در دیگر اســتان ها موجب شده 

است که مرغداران کشــتار نکرده و شهروندان با 
مشکل کمبود مرغ مواجه شوند، از همین رو ستاد 
تنظیم بازار بــرای دومین بار متوالی در چهار روز 
گذشته اقدام به افزایش قیمت مرغ کرده و آن را 2۰ 

هزار تومان تعیین کرد.

مرغ در زنجان؛ 2۰ هزار تومان 
 خروج مرغ زنده از زنجان ممنوع شد

 اســتاندار زنجان گفت: دست اندرکاران 
مرتبــط با زنجیره تولید تا صــادرات کاال به این 
نتیجه رســیده اند که با توجه به شرایط کنونی و 
استفاده از ابزارها و امکانات پیشرفته نرم افزاری و 
سخت افزاری برای فتح بازارها، راهی جز توجه به 

تولید صادرات محور باقی نمانده است.
به گزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی دیروز در 
پیامی به مناســبت روز ملی صادرات با تاکید بر 
اینکه امروزه توسعه اقتصادی بدون توسعه تولید 
صادرات گرا ممکن نیست افزود: به  دلیل اهمیت 
باال، ایــن موضوع هم اکنون به  عنــوان یکی از 

اولویت های کشور در نظر گرفته شده است.
وی یادآورشــد: در راســتای تحقق بیانات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر نامگذاری ســال با عنوان 
»جهش تولید«،  توجه بیش از پیش به تولید ملی 
و افزایش صادرات غیرنفتی ضرورت دارد و لزوم 
توجه به اقتصاد بدون نفت در این ســال بعنوان 

یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی در کشور به 
شمار می آید.

حقیقی افزود: کشوری که اقتصاد آن حول محور 
تک محصولی بچرخد، در تحــوالت اقتصادی 
بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران ها و 
تحوالت ضربه پذیرتر خواهد بود، از این رو توجه 
به صادرات غیرنفتی و توسعه آن در بخش هایی 
نظیر صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می تواند 
کشــورمان را از جریان تحــوالت و بحران های 
مختلــف جهانی در امان نگــه دارد و حاصل آن 
رشد اقتصادی و افزایش سطح تولیدات، توسعه 
اشــتغال و رفع بیکاری، افزایش درآمد سرانه و 
بهبود وضع معیشتی جامعه، کاهش کسری تجاری 
کشــور، تقویت پول ملی، بهبود کیفیت و تنوع 
تولیدات داخلی، صدور ارزش های فرهنگی ایرانی 
و اسالمی و ... خواهد بود تا آنجا که به صادرات، 

عنوان موتور محرکه اقتصاد لقب داده اند.

وی اظهار داشــت: اســتان زنجان به لحاظ قرار 
گرفتن در مســیر جاده ترانزیــت و برخورداری 
از آزادراه و راه آهن و همجواری با اســتان های 
مهم صنعتی کشــور به خصوص تهران از امتیاز 
ویژه ای در توســعه صادرات برخوردار است و 
وجود واحدهای صنعتی قوی در صنایع معدنی، 
برق و الکترونیک، نساجی، آی.تی و مواد غذایی، 
برخورداری از پتانســیل های آبی و ظرفیت های 
مناسب معدنی، دسترسی به شبکه های قوی انتقال 
بــرق، گاز و نفت و نزدیکی به بازارهای مصرف 
داخلی و خارجی،زنجان را به یکی از استان های 

توانمند در امر صادرات مبدل ساخته است.
استاندار زنجان گفت: در این راستا استان زنجان 
تــالش دارد تا در زمینه جذب ســرمایه گذاران 
خارجی جزء اســتانهای پیشــرو به شمار آید به 
طوریکه با توجه به وجود فرصت ها و پتانســیل 
های استان، شاهد رشــد روز افزون این سرمایه 

گذاری ها در آن هستیم، که در این راستا حمایت 
جدی از ســرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایه 

گذاری در سر لوحه کار مدیران استان قرار دارد.
حقیقی تصریح کرد: روز ملی صادرات ســمبلی 
برای ارج نهادن به تالش های صادرکنندگان برای 
نفوذ و حضور در بازارهای جهانی اســت، چرا 
که صادرات تجلی قدرت و توانمندی ســخت 
افزاری و نرم افزاری اقتصاد یک کشــور است و 
ریشــه در تولید و فضای کســب و کار آن دارد 
و فرصت ارزشمندی اســت از تالش های همه 
اقتصادی،  بازرگانان، صنعتگــران، فعاالن  تجار، 
تولیدکنندگان، کار آفرینان و صادر کنندگانی که در 
امر صادرات اهتمام می ورزند و ماحصل تالش 
خود و کارکنانشان را به بازارهای جهانی عرضه 
می دارند و سهم کشور عزیزمان ایران را در عرصه 
رقابت اقتصادی جهان افزایش می دهند تشــکر 
کرده و برای همه این عزیزان آرزوی توفیق دارم.

استاندار زنجان:

فتح بازارها، راهی جز توجه به صادرات ندارد

 فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان گفت: 
هزینه های نگهداری راه ها به  صورت سرسام آوری 

افزایش یافته است.
مسعود بیات منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در بحث فضاهای آموزشی به غیر از شهر زنجان که 
در حال رسیدن به نقطه بحرانی است، در دیگر نقاط 

فضاهای آموزشی مازاد داریم.
وی بــا بیان اینکه وجود فضاهای مازاد آموزشــی 
در برخی از نقاط نشــان  می دهد به این موضوع به 
صورت همه جانبه نگاه نشــده است، افزود: نگاه 
جمعی و آمایشی در امور توزیع یکنواخت اعتبارات 

را در پی خواهد داشت.
این مسوول با بیان اینکه به لحاظ تمرکزی جمعیتی 
2.4 درصــد مســاحت کل اســتان را در خرم دره 
داریم، اضافه کرد: 7 درصد جمعیت اســتان متعلق 
به خرم دره است که نشان می دهد در این شهرستان 

تمرکز جمعیتی داریم.
وی با اشــاره بــه جمعیت باالی شهرنشــینی در 
خرم دره، یادآور شد: با توجه به این موضوع باید به 

توسعه سکونت گاه ها به ویژه توسعه این شهر نگاه 
ویژه وجود داشته باشد.

بیات منش با بیان این مطلب که شهر خرم دره جزو 
چهار شــهر هدف شرکت بازآفرینی شهری است، 

گفت: این امر فرصتی برای شهرداری خرم دره برای 
استفاده از منابع است که باید از این فرصت استفاده 
شود. وی با تاکید بر اینکه هزینه های نگهداری راه ها 
افزایش یافته است، متذکر شد: برای حل بخشی از 

مشکالت تخصیص قیر رایگان باید پیگیری شود.
فرنشــین راه و شهرسازی اســتان زنجان با اشاره 
به اینکه ســاخت میدان غربی خــرم دره یکی از 
خواسته های جدی شــهروندان خرم دره ای است، 
بیان کرد: مردم منطقه همکاری خوبی برای ساخت 
این میدان داشتند و هم اکنون وجود خطوط لوله و 

تیرهای برق از چالش های پیش روی پروژه است.
وی با اشــاره به مسائل مطرح شده در نشست در 
زمینه طرح تفصیلی خرم دره، ادامه داد: بیشــترین 
وقت کمیســیون ماده 5 برای بررسی مغایرت های 

طرح تفصیلی خرم دره اختصاص یافته است.
بیات منش با اشــاره به ابالغ این طرح، خاطرنشان 
کرد: در صدور برخی از پروانه های ساخت و ساز 
در گذشته تخلف شده که این امر بر مشکالت این 

طرح افزوده است.

 فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: فردی 
که نســبت به کالهبرداری 5۰ میلیــارد ریالی از 
شهروندان اقدام کرده بود از سوی ماموران پلیس 

آگاهی شهرستان ابهر شناسایی و دستگیر شد.
ســردار رحیــم جهانبخــش در گفــت و گو با 
خبرنگاران افزود: پلیس آگاهی شهرســتان ابهر با 
دریافت شــکایت چهار نفر از شهروندان ابهری 

مبنی بر کالهبــرداری، موضوع را به طور ویژه در 
دستور کار قرار دادند.

وی اظهار داشــت: در بررســی ها و تحقیقات به 
عمل آمده از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان 
ابهر، مشخص شد متهم دستگیر شده، سال گذشته 
با وعده ســرمایه گذاری در بازار مســکن و پیش 
فروش واحدهای مســکونی 5۰ میلیــارد ریال از 

شــاکیان پرونده کالهبرداری کرده و متواری شده 
است.

سردار جهانبخش افزود: ماموران پلیس آگاهی ابهر 
با پیگیری های گسترده، تالش ویژه و به کارگیری 
شــگردهای خاص پلیسی، ســرنخ هایی از محل 
اختفای متهم در تهران به دست آوردند و در یک 
عملیات ضربتی موفق به دستگیری این کالهبردار، 

هنگام فرار از کشور  شدند.
وی بــا بیان اینکه متهم در بازجویی های پلیســی 
و پس از مشــاهده ادله و مستندات غیرقابل انکار 
پلیس، به کالهبــرداری 5۰ میلیارد ریالی اعتراف 
کرد، تصریح کرد: این فرد کالهبردار پس از تکمیل 
پرونده به منظور اعمال قانونیی به مرجع قضایی این 

شهرستان معرفی شد.

فرنشین راه و شهرسازی استان زنجان عنوان کرد

افزایش سرسام آور هزینه های نگهداری راه ها

کالهبردار ۵۰ میلیارد ریالی از سوی پلیس ابهر دستگیر شد



7
گان زن

چهارشنبه 30 مهر ماه  1399 / نمره 635 / سال سوم

 رییس پلیس اســتان زنجان بــا تقدیر از 
همکاری بســیجیان زنجانی با پلیــس گفت: از 
اول شــیوع ویروس کرونا تاکنون ۳ میلیون اقالم 
بهداشتی کشف شــده و یک هزار و ۵۰۰ نفر از 

مخالن امنیت دستگیر شده اند.
به گزارش زنگان امروز، سردار رحیم جهانبخش 
در جمع خبرنگاران با گرامیداشــت هفته نیروی 
انتظامی اظهار داشــت: در هفت ماه گذشته یکی 
از پرتراکم تریــن و پرکارتریــن مقاطع زمانی را 
در سطح کشــور و همچنین استان داشته ایم و از 
روزهــای اولیه مقابله با ویروس کرونا، پلیس در 
خدمت مدافعان ســالمت بوده و متناسب با فضا 
عالوه بر ماموریت های رایج و مستمر اعم از ارائه 
خدمات انتظامی، وظایفی را در حوزه سالمت به 

عمل رسانده است.
وی بــا بیان اینکــه همکاران نیــروی انتظامی با 
تالش مضاعف در کنار مدافعان سالمت حضور 
پیدا کرده انــد، افزود: عده ای معلوم الحال در این 
شرایط به جای کمک به جامعه اقدام به فضاسازی 
و ایجــاد التهــاب در جامعه می کننــد که پلیس 
مقتدرانه و هوشمندانه این موارد را شناسایی کرده 
و با آن ها برخورد می کند، در این راستا بخشی از 
توان ما در بحث مقابله و پیشــگیری با شایعات 

داشته ایم.

رییــس پلیس اســتان زنجان 
با اشــاره بــه پــای کار آمدن 
گروه های مختلف برای کمک 
به پلیس، گفت: به لطف خدا در 
بحث محدودیت ها اقدامات به 
خوبی پیش رفتند و گرو ه های 
بسیجی های  همچون  مختلف 
دالور و سازمان های مردم نهاد 

به کمک پلیس آمدند.
وی بــه محور دیگــر فعالیت 
اشــاره و تصریح کرد:  پلیس 
عده ای مشکالت را برای خود 
فرصــت می بینند و از آب گل 
آلــود ماهی می گیرنــد که در 
همین  بهداشــتی  اقالم  بحث 
اتفاق افتاد و عــده ای اقدام به 
انبار وسایل  احتکار، قاچاق و 
بهداشــتی کردند، اما در نتیجه 
تالش هــای پلیــس ۳ میلیون 

اقالم بهداشتی کشف شد.
ســردار جهانبخــش بــا بیان 

اینکه در حوزه محدودیت ها برای تلطیف اثرات 
جانبی ویروس تــالش  کرده ایم، گفت: همزمان 
با کارهای دیگــر طرح های برخــورد با عوامل 

ناامنی ســاز که در جامعه درحال رخ دادن بودند 
مانند ســرقت ها را پیگیری کرده ایم شــاید بیش 
از یــک هزار و ۵۰۰ ســارق و افراد مخل امنیت 

عمومی دستگیر شــده اند. وی با اشاره به بحث 
مواد مخدر، عنوان کرد: در ســال کنونی بیش از 
یک هزار و 2۰۰ کیلو گرم مواد کشف شده است 

و در این راستا باندهای مختلف 
شناسایی شده اند و بیش از۳۰۰ 
نتیجه  نفر دستگیر شــده اند در 
در شروع نیمه دوم سال فضای 
استان فضایی توام با آرامش در 
کنار امنیت اســت. رییس پلیس 
اســتان زنجان افــزود: تا به این 
لحظه بیش از ۳۳۰ هزار تماس 
با سامانه پلیس داشته ایم که 12۰ 
هزار مــورد از آن عملیاتی بوده 
و منجر به اعزام اکیپ عملیاتی 

شده است.
وی با اشاره به شعار » همه باهم 
برای امنیت و سالمت« اشاره و 
بیان کرد: برای ایجاد ســالمت، 
همت همگانی نیاز اســت و در 
این راســتا باید اتفاق عمل رخ 
دهد. امیدواریم با همکاری مردم 

این شعار تحقق یاید.
سردار جهانبخش در باره امنیت 
اقتصــادی خاطرنشــان کرد: با 
توجه به جنگ اقتصادی که دشمن به راه انداخته 
اســت علی رغم اینکه شعار می دهند دولت مورد 
هدف آن هاســت اما بیشــترین ضربه را قشر کم 

درآمد متحمل شــده اســت و پلیس در این باره 
توانست پس از دستور مقام معظم رهبری پلیس 

امنیت اقتصادی را تشکیل دهد.
وی گفت: با توجه به چالش های اقتصادی که در 
جامعه وجود دارد ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
تــالش کرده و در زمینه نهاده های دامی نیز ورود 
کرده اند. نظارت برنحوه واردات و پیشــگیری از 
قاچاق نهاده ها به نقاط غیرمجاز یکی از وظایف 
ماســت و در حوزه نهاده ها با حمایت اســتاندار 
فعالیت می کنیم چرا که ارز مملکت باید معطوف 

کاالهای اساسی باشد.
این مسوول در باره ســالمت خانواده در فضای 
مجازی خاطرنشــان کرد: فضــای مجازی یک 
واقعیت در ســطح جامعه است و این فضا تبدیل 
به فضای واقعی شده است در نتیجه توسعه امنیت 

در آن هم پیچیده و الزم شده است.
وی بــه چالــش »مومو« اشــاره و تاکیــد کرد: 
خواهش می کنیم خانواده ها توجه ویژه به فعالیت 
فرزندانشان در فضای مجازی داشته باشند و این 
امر که آموزش مجازی شــده اســت دلیلی برای 
غافل شــدن خانواده ها نشود. بحث چالش مومو 
هیچ پشــت پرده ای ندارد و تهدید واقعی نیست 
پس خانواده ها باید مطالعه داشته باشند تا فرزندان 

از نظر روانی درگیر نشوند.

سردار جهانبخش خبر داد:

دستگیری ۱۵۰۰ نفر از مخالن امنیت در زنجان
 کشف ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در زنجان

تاسیس شرکت تحلیل سرمایه آندیا با مسوولیت محدود
 تحلیل سرمایه آندیا در تاریخ 1399/7/20 به شماره ثبت 13135 به شناسه ملی 14009505655 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی - فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک - مشاوره و ارائه خدمات مورد نیاز جهت امور 
جواهرات و فلزات گران بهاء در فروشگاه های اینترنتی - تولید و ساخت و توزیع در زمینه امور جواهرات و فلزات گران بهاء- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز- ترخیص 
و انجام امور گمرکی- شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و بین المللی- حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی- تاسیس شعبه و نمایندگی در شهرهای دیگر 
و اخذ نمایندگی از شرکت های دیگر- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ هرگونه اظهارنامه، تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری- خرید 
وفروش سهام درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش 
مرکزی ، شــهر زنجان، محله سعدی شمالی ، خیابان سرباز ، بن بســت 1 ، پالک -37 ، ساختمان شهریار ، 30 ، طبقه پنجم ، واحد 15 کدپستی 4513613394 سرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن بیات به شماره ملی 4270762322 دارنده 550000 ریال 
سهم الشرکه آقای محمد حسین بشیری به شماره ملی 4282308540 دارنده 450000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن بیات به شماره ملی 4270762322 
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محمد حسین بشیری 
به شماره ملی 4282308540 و به سمت رییس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن بیات همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )1026131(

تاسیس شرکت تعاونی آلتون تجارت نگین خاورمیانه 
درتاریخ 1398/12/3 به شماره ثبت 12807 به شناسه ملی 14009008354 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع 
شرکت: انجام فعالیت های صنعتی و معدنی، انجام فعالیت های کشاورزی و دامی، انجام فعالیتهای خدماتی در زمینه تجارت و بازرگانی،خرید و فروش انواع کاالهای مجاز و صادرات و 
واردات و ایجاد فروشــگاه و اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شــرکت های تولیدی داخلی و خارجی در زمینه های مختلف، انجام خدمات گردشگری و خدمات رفاهی،انجام 
خدمات عمرانی و پیمانکاری در زمینه های مختلف، انجام خدمات آموزشی و ایجاد مراکز آموزشی در زمینه مهد کودک و پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان، آموزشگاه قرآنی و فرهنگی و 
هنری و آموزشگاه های فنی و حرفه ای و علمی و آموزشی و و ارائه خدمات وابسته و اخذ نمایندگی موسسات علمی و آموزشی و توسعه فعالیت های آموزشی، فرهنگی و برگزاری کالس 
های آموزشــی مدرســه غیر انتفاعی و برگزاری کالس های کمک درسی با اخذ مجوزهای الزم. انجام خدمات پشتیبانی از مشاغل خانگی و کارگاهی در رشته های مختلف و در زمینه 
های آموزش، تهیه مواد اولیه، برندسازی ، بسته بندی ، فروش و بازاریابی و صادرات و خدمات وابسته آنها ایجاد مرکز مشاوره خدمات کارآفرینی ، کافه کارآفرینی و ایجاد مراکز نوآوری و 
شکوفایی و مرکز شتابدهی ایده های کسب و کار و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری خصوصی انجام خدمات عمومی از قبیل:انجام امور تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری 
تجهیزات و وسایل اداری )غیر از امور رایانه(، انجام خدمات فنی خودرو، انجام خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی، نگهبانی 
و، نگهداری و انجام خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز، انجام امور چاپ وتکثیر شامل صحافی، حروفچینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیرو دیگر امور 
فنی و هنری چاپ، انجام امور تاسیســاتی شــامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی، انجام امور حمل و نقل شامل رانندگی و امور نقلیه و انجام امور اداری و 
تامین نیروی انسانی ادارات و سازمان ها و شرکت ها. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، 
محله کوچه مشکی ، کوچه چهارم غربی شهید غالمرضا مخبری ، میدان قائم ، پالک 0 ، ساختمان قائم ، 661 ، طبقه سوم ، واحد 301 کدپستی 4513864811 سرمایه شخصیت حقوقی 
: 24,000,000 ریال می باشد. منقسم به 240 سهم 100000ریالی بانام که مبلغ 8,000,000 ریال آن طی گواهی بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی زنجان توسط اعضاء پرداخت و مابقی 
در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران : آقای سالم زمانی به شماره ملی 4283760137 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رییس هیئت مدیره به مدت 3 
سال خانم زهرا زمانی به شماره ملی 4271136654 به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رییس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم فاطمه سهرابی به شماره ملی 4283951307 
به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمود زمانی به شماره ملی 4270639581 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 
سال آقای مهدی زمانی به شماره ملی 4270902264 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت با آقای 
سالم زمانی )مدیر عامل و رییس هیات مدیره( و خانم زهرا زمانی )نایب رییس هیات مدیره( ومهرشرکت معتبرخواهد بود و اوراق عادی با امضاء آقای سالم زمانی )مدیر عامل و رییس 
هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: خانم آزیتا بیات به شماره ملی 4285370328 به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی 
خانم فاطمه محمدشــاهی به شــماره ملی 4285008092 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. باستناد مجوز شماره 9835856 مورخه 26/11/1398 و نامه 

شماره 9835878 مورخه 1398/11/26 مدیر امور تعاون ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )1026130(

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف خواربار و لبنیات و خشکبار فروشان شهرستان خرم دره 
درتاریخ 1397/8/15 به شــماره ثبت 83 به شناســه ملی 14007933666 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد. 
- موضوع موسســه : انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، 
تالش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین 

تالش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطالع رسانی مناسب برای رسیدگی به شکایات دریافتی. 
- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

- مرکز اصلی موسســه : اســتان زنجان ، شهرستان خرمدره ، بخش مرکزی ، شــهر خرمدره، خرم ، بلوار امیرکبیرجنوبی ، خیابان شهید آیت اله مدرس ، پالک 
-92 ، طبقه اول کدپســتی 4571975146 - اولین مدیران موسســه : 1- آقای حبیب اله طارمی به ســمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل دوم به شماره 
ملی 4372032544 به مدت 4 ســال. 2- آقای عیســی صفائی زاده به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی 4410739662 به مدت 4 سال. 
3- خانم گل آراء قلی نســب به ســمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل اول به شماره ملی 5048963377 به مدت 4 سال. 4- آقای عزت نعیمی به سمت 
رییس هیئت مدیره به شماره ملی 6159072080 به مدت 4 سال. 5- آقای ایرج کالنتری به سمت دبیر و عضو اصلی هیئت مدیره به شماره ملی 6159075551 
به مدت 4 سال. 6- آقای رامین داداشی به سمت نایب رییس اول هیئت مدیره به شماره ملی 6159094998 به مدت 4 سال. 7- آقای نعمت اله ایوبی به سمت 

نایب رییس دوم هیئت مدیره به شماره ملی 6159684078 به مدت 4 سال. 
- دارندگان حق امضا : کلیه اســناد و اوراق مالی موسســه مانند چک ها ، بروات ، ســفته ها ، اسناد تعهد آور مالی با امضا رییس و خزانه دار و در غیاب هر یک 
با امضاء نایب رییس اول ممهور به مهر موسســه معتبر می باشــد و نامه های اداری و استخدامی و اســناد غیر مالی اتحادیه با امضای رییس و در غیاب وی با 
امضای نایب رییس اول و مهر موسســه انجام می گردد. - اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه - بازرســین موسسه : 1- آقای سجاد محمدی به شماره ملی 
6159855972 به سمت بازرس اصلی به مدت 4 سال انتخاب گردید. 2- آقای محسن شیری به شماره ملی 6159727214 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
4 سال انتخاب گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(. به موجب مجوز شماره7885 / 119 مورخه 1397/8/13 اداره 

صنعت،معدن و تجارت شهرستان خرمدره به موجب مجوز شماره 6408 مورخه 1397/2/27 اتاق اصناف شهرستان خرمدره 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره )1026127(

 فرنشین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا در این استان تاکنون مجموع 
مبتالیان به این بیماری« تمامی موارد مثبت بر پایه 
یافته های آزمایشــگاهی« در استان به 22 هزار و 

۵۷ نفر رسیده است.
به گــزارش زنگان امروز، دکتر پرویز قزلباش در 
گفــت و گو با خبرنگار ایرنا افــزود: با توجه به 
شیوع موج سوم کرونا و همزمانی این بیماری با 
آنفلوانزا  شمار مبتالیان و بستری ها در بیمارستان 
های این استان با شــیب مالیم در حال افزایش 

است.
وی اضافه کرد: طبق گزارش های اعالم شــده از 
اسفندماه سال گذشته تاکنون موارد مثبت بستری 

بر پایه یافته های آزمایشگاهی ابتالی چهارهزار 
و 2۴1 نفر در استان زنجان به کووید - 1۹ ثابت 
شده است که سه هزار و ۴۵1 نفر از آن ها بعد از 

بهبودی از بیمارستان ترخیص شده اند.
این مسوول ادامه داد: آمار تجمیعی بیماران بستری 
شده در بیمارستان های استان زنجان شامل مبتالی 
قطعی به کووید- 1۹ و همچنین مشکوک 12 هزار 

و ۷۳۶ نفر را شامل می شود.
وی اظهار داشت: با تمهیدات انجام گرفته مراکز 
1۶ ســاعته این استان نیز فعال بوده بطوری که تا 
کنون آمار مبتالیان ســرپایی کووید -1۹ بر پایه 
تست آزمایشگاهی به 1۷ هزارو ۸1۶ نفر رسید که  
که 1۳۳ مورد آن  در 2۴ ســاعت گذشته گزارش 

شده است.

قزلباش افــزود: در زمان حاضر با توجه به روند 
تدریجــی مبتالیان کرونا در اســتان ۴۶۳ نفر در 
بیمارســتان های استان زنجان به دلیل ابتال به این 
بیماری بستری هســتند که ۳1 مورد از این آمار 

جزو مبتالیان روز هستند.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان در مدت زمان 
شیوع ویروس کرونا تا کنون ۵۹۰ نفر جان خود 
را بر اثر ابتال به این بیماری از دســت داده اند که 
پنج نفر از آنان آمار روز دوشنبه را شامل می شود.
وی با تاکیدبر اینکه در صورت تداوم روند کنونی، 
شمار بستری های کرونایی این استان به 12۰ نفر 
در روز خواهد رسید تاکید کرد: با اقدامات انجام 
گرفته حداکثر یک هــزارو 2۰۰ تخت برای این 

بیماران در نظر گرفته شــده کــه در زمان حاضر 
مجموع ظرفیت تخت های بیمارستانی حدود 2 

هزار نفر است.
این مسوول ادامه داد: شــمار بستری بیماران در 
آی سی یو بیمارستان ها نیز روند افزایشی نشان 

مــی دهد که بیش از ۵۵ درصد را بیماران بدحال 
تشکیل می دهند که بیشترین فوتی ها نیز به این 

بخش اختصاص دارد.
قزلباش خاطرنشــان کرد: به طور طبیعی شــمار 
بیماران ســرپایی نیز بر روند بیماران بستری در 

بیمارســتان ها تاثیر می گذارد کــه در موج دوم 
کرونا تالش شــد خدمات غیرکرونایی متوقف 
نشود، بطوریکه بخش های داخلی و جراحی تا 
حدودی خدمات مورد نیاز را به گروه های هدف 

ارائه کردند.

آخرین آمار توسط مسووالن استانی منتشر شد

۲۲ هزار بیمار کرونایی در زنجان
۵۹۰ نفر در استان جان خود را از دست داده اند

آگهی تغییرات پویش توحید زنگان 
موسســه غیر تجاری به شماره ثبت 1070 و شناســه ملی 14009148437 به استناد 
صورتنشست مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 1399/7/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :  *اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودعبارتند از: حوریه توحید لو به 

شماره ملی 4284858823 زهرا توحیدلو به کدملی 4285908107 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری زنجان )1026128(

آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه نگین اندیش قائم 
شرکت با مسوولیت محدود به شــماره ثبت 7141 و شناسه ملی 10460103696 به استناد 
ـ خانم غزاله  صورتنشست مجمع عمومی فوق العاده مورخه 99/4/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1
پرویزی به شماره ملی 4271028576 با پرداخت 333333334 ریال به صندوق شرکت در زمره 
شرکاء درآمد. سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000000 ریال به 1333333334 ریال افزایش یافت. 

در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )1026129(

تغییرات صندوق قرض الحسنه سید الشهدا زنجان 
موسســه غیر تجاری به شــماره ثبت 126 و شناســه ملی 10460010731 به استناد 
صورتنشســت مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/4/16 و نامه شماره 862 مورخه 
99/6/20 ســازمان اقتصاد اســالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * سرمایه ثبتی 
صندوق ازپانزده میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال ازمحل سود انباشته افزایش یافت و 

ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زنجان )1026133(

تغییرات شرکت شن و ماسه نگین اندیش قائم 
شــرکت با مسوولیت محدود به شماره ثبت 7141 و شناسه ملی 10460103696 به استناد 
صورتنشســت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 28/04/1399 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1ـ آقای جعفر پرویزی به شماره ملی 4281207041 2ـ آقای امیر حسین پرویزی 
به شماره ملی 4285623560 3ـ خانم غزاله پرویزی به شماره ملی 4271028576 به سمت 

اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )1026132(
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 به دستور شاه عباس کبیر، 999 کاروانسرا در ایران 
ساخته شده است. این کاروانسراها در مسیر جاده 
ابریشم و به منظور تسهیل و توسعه داد و ستد و 
تجارت ایرانیان طراحی و ساخته شده اند و کاروان 
های تجاری که از غرب به شرق عالم و بر عکس، 
در آمد و شد بودند، در طول سفر تجاری خود در 
آنها اطراق می کردند. امروزه تعداد معدودی از این 
کاروانســراها باقی مانده است که بعد از مرمت و 
بازسازی، سعی دارند با همان سبک و سیاق سنتی 
خود به گردشــگران عالقه مند خدمات پذیرایی 

،رفاهی و اقامتی می دهند.
البته اگر قصد داشته باشید شب مانی در کاروانسرا 
را تجربه کنید، باید در نظر داشــته باشید که اتاق 
هایی به نــام حجره در اختیارتــان قرار خواهند 
گرفت. همچنین انتظار نداشته باشید با خدماتی که 
در هتل ها به مهمان ارائه می شود رو به رو شوید. 
فلسفه اقامت در کاروانسرا بر این مبنا قرارد دارد 
که با قدیمی ترین و سنتی ترین شکل اقامت در 
ایران آشنا شوید. بنابراین همه چیز ساده و سنتتی 
برگزار می شود؛ رســتوران مجلل با چندین نوع 

غذای فرنگی وجود ندارد و خبری از کارت برای 
بــاز کردن در اتاقتان  یا کســی که چمدانتان را تا 
اتاق تمام مبله حمل کند نیست. با توجه به ساختار 
معماری و کاربری کاروانسراها  سرویس بهداشتی 
نیز شــاید برای هر حجره به صورت اختصاصی 

وجود نداشته باشد.
بــا همه اینهــا اقامــت در کاروانســرا می تواند 
رویایی ترین و هیجان انگیزترین اتفاقی باشد که 
ممکن اســت در زندگی با آن رو به رو شوید. با 
اقامت و شب مانی در این کاروانسراها می توانید 
حال و هوای بازرگانان دنیای باســتان و ســفر با 
کاروان و اسب و شــتر را تجربه کنید و با چشم 
دوختن با آســمان مخملی و کهکشان راه شیری، 
خود را مســافری در جاده ابریشم احساس کنید. 
مشهورترین کاروانســرای قابل اقامت در ایران را 
می توانید در حوالی یزد ببینید. این کاروانسرا مدور 
است و زین الدین نام داردو همچنین کاروانسرای 
صفویه در مهریز .  البته کاروانســرای یام در مرند 
نیز که قدمتی 500 ســاله دارد و به دوره ایلخانی 
تعلق دارد از زیباترین کاروانسرای هایی می باشد 

کــه لذت اقامت در دل تاریــخ را می توان در آن 
تجربه کرد .در زنجان نیز کاروانسرای سنگی زنجان 
بعد از بازسازی و مرمت که در مالکیت اداره اوقاف 
زنجان قرار دارد تبدیل به رســتوران و سفره خانه 
سنتی شده است هرچند در سالهای گذشته بدلیل 
عدم  مدیریت پایدار و اصولی دچار بازگشایی و 
تعطیلی های مکرر شده است ولی همچنان زیبایی 
و جذابیت اثر،  برای هر گردشگر می تواند لذت 
بخش باشد. کاروانســرای  های اختصاصی بازار 
زنجــان نیز بدلیل قرار گرفتن در بافت تاریخی و 
تجاری بازار زنجان قابلیت های خوبی برای تبدیل 
شدن به مجموعه های گردشگری و اقامتی دارند 
کــه که متولیان فرهنگی و گردشــگری از جمله 
اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
و همچنین  شــهرداری زنجان با ایجاد بسترها و 
فرصت های سرمایه گذاری می توانند با حمایت 
های الزم از ســرمایه گذاران در احیای این نوع از 
اقامت گاه گام های موثری در توسعه گردشگری 
داشته باشند . هرچند تعدادی از این کاروانسرا در 
زنجان بازسازی شده و تعدادی نیز در برنامه های 

بازســازی و مرمت قرار دارند ولی اگر با چشــم 
انــداز تبدیل این اماکن بــه واحدهای اقامتی این 
برنامه ریزی ها انجام گردد می تواند در توســعه 
ی زیرساخت های گردشگری تحول شایانی ایجاد 
کند . از جمله این کاروانسرا می توان به کارونسرای 
عباسی موقوفه در  شهر نیک پی در 35 کیلومتری 

زنجان و همچنین دو کاروانسرای »حاج علیقلی« 
و »حاج کربالیی علی« در قلب مرکز شهر و بازار 
زنجان اشــاره کرد که قابلیت تبدیل به واحدهای 
اقامتی خاص و بســیار جذاب را دارند هر چند 
سرای های بسیار زیبای این بازار نیز  بدلیل وجود 
حجره ها و محیط سنتی دلنشین می توانند قابلیت 

اقامتی پیدا کرده و شور و نشاط مسافران دل تاریخ 
را در بازار زنجان زنده نمایند.  از سرا ها و تیمچه 
های معروف در بازار زنجان  می توان از ســرای 
ملک ، ســرای ناصری ، سرای سوخته ، گلشن ، 
بهجت و دخان و ... نام برد که هرکدام کاربری و 

زیبایی خاصی در بازار زنجان دارند.

انواع اقامتگاه در صنعت گردشگری ایران 

کاروانسرا ها

 شهرام امیری 
کارشناس ارشد

 میراث فرهنگی و گردشگری

بی شــک با نگاهی گذرا به تاریخچه سفر در ایران 
در می یابیم که مردم طبقات عالی این سرزمین کهن 
در حوزه هــای تجاری، نظامی و مذهبی حداقل از 
پنج هزار سال قبل به ســفر می رفتند، لکن تاریخ 
انجام سفرهای فراگیر در دوران معاصر حداقل به 

دهه های30 و ۴0 خورشیدی بر می گردد. 
سفر یکی از نیازهای اساسی انسان برای ادامه حیات 
به شــمار می رود که عمدتا در زمان اوقات فراغت 
شــکل می گیرد. با این وصف بــا نگاهی گذرا به 
سفرهای مردم جهان که به صورت عمومی از دهه 
50 میالدی تاکنون شکل گرفته درمی یابیم که مقوله 
ســفر در همین مدت نه چندان طوالنی تحوالت 

چشمگیری را از سر گذرانیده است. 
نمــاد بارز آن ســفرهای مردم ایران اســت که از 
ابتــدای دهه هــای 30 و۴0 خورشــیدی به بعد 
شکل گرفت، لکن این ســفرها در بدو امر صرفا 
بــه مقاصدی صورت می گرفت که آشــنایان و یا 
اقوام در آن جا منزل داشتند و به صورت محدودتر 
طبقاتی که از امکان مالی بیشتری برخوردار بودند 
از دهه ۴0 و ســپس دهه 50 خورشیدی به مراکز 
تفریحی در شــمال کشور و یا به سفرهای زیارتی 
در مشــهد مقدس، قم یا عتبات عالیات و یا سفر 
معنوی حج مشرف می شدند.  با بررسی تحوالت 
اجتماعی ایران در دوران انقالب متوجه می شویم 
که ســفرهای فراگیر از دهه ۷0 خورشیدی و پس 
از پایان جنگ تحمیلی و ایجاد امنیت در تمام نقاط 
کشور از یک سو و ایجاد رفاه نسبی و فراگیر شدن 
ابراز سفر از جمله تولید و عرضه انبوه خودروهای 
نسبتا ارزان قیمت )در مقایسه با کمبود خودروهای 
مناسب در دهه ۶0 خورشیدی( آغاز شد و در این 
میان تبلیغات ســفر از طریق صداوسیما و معرفی 
جذابیت های مقاصد مختلف و حتی جدید از طریق 
این نهاد پس از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی 
در کنار آشــنایی تدریجی مردم به ویژه نسل جوان 
با مقوله هایی همچون اینترنت به صورت عمومی و 
ظهور پدیده ماهواره باعث شــد تا مردم مشتاق به 
سفر شده و سفر سنتی که در باال به آن اشاره شد به 
یکباره به سفر »انبوه« تبدیل شد.  شوق وصف ناپذیر 
مردم به سفر و همچنین تحوالت بین المللی باعث 
شــد تا دولت نیز با آگاهی از اهمیت مقوله ســفر 
به صورت علمی به آن پرداخته و علم گردشگری 
در کنار ایجاد نهادی مســتقل و دولتی)ســازمان 
ایران گردی و جهان گردی( از اواخر دهه ۷0 و اوایل 
دهه ۸0 خورشــیدی در ایران شکل بگیرد که نماد 
بارز آن تالش در راســتای استانداردسازی سفر و 
همچنین استاندارد سازی واحدهای خدمات رسان 
بود که در نهایت به تدوین طرح جامع گردشگری 
کشور منجر شد. سامان دهی ســفرهای انبوه نیاز 
امروز صنعت گردشگری ایران با بررسی نکاتی که 

در باال به صورت گذرا به آن ها اشــاره شد می توان 
دریافت که ســفر برخالف بسیاری از کشورها در 
ایــران به صورت خودجوش و بــر پایه تحوالت 
عمیق اجتماعی که در دهه هفتاد خورشــیدی در 
ساختار اجتماعی جامعه ایران به ویژه پس از دوران 
جنگ تحمیلی پدید آمد رشــد یافت، لکن در این 
زمینه پرداختن به چند نکته در اینجا خالی از لطف 
نیست. ســفرهای انبوه بر پایه آگاهی های مردم و 
تحــوالت اجتماعی به صورت خود جوش و نه بر 
پایه برنامه ریزی های دولتی و کارشناسی در ایران در 
دهه هفتاد خورشیدی پدید آمد. این سفرها در ابتدا 
به صورت خانوادگی یا در گروه های دوستان صورت 
می گرفت، لکن بر پایه تحوالت اجتماعی ایران در 
دهه های هشتاد و نود خورشیدی و همچنین علمی 
شــدن تدریجی ســفر و ایجاد گونه های مختلف 
سفر، شکل این ســفرها به تدریج دچار تحوالت 

گوناگونی شد که از مناظر مختلف در پژوهش های 
مختلف علمی قابل بررسی است.عمدتا سفرها نه 
تنها در تمام ایام سال صورت نمی گرفت بلکه در 
ایام محدودی از جمله دو هفته ابتدایی فروردین ماه 
هر سال و ســپس بخشــی از ایام تابستان انجام 
می شد. گردشگری داخلی ایرانیان عمدتا به صورت 
شخصی و کمتر به صورت استاندارد و با تورهای 
مسافرتی است. در بسیاری از مقاصد گردشگری 
به تدریج زیرساخت های گردشگری ایجاد شد. با 
این حال شــور و شوق مردم ایران برای انجام سفر 
باعث می شد که بســیاری از سفرها به مقاصدی 
انجام شــود که فاقد زیرســاخت های ســفر بود. 
بســیاری از سفرهای داخلی در ایران بدون آگاهی 
کامل از الزامات سفر اعم از ایمنی افراد، حفاظت از 
آثار تاریخی و محیط زیست انجام می شد، بنابراین 
این رخدادها باعث بروز حوادثی می شد که بعضا 

قابل جبران نبود. با بروز تحوالت مختلف فرهنگی 
و سیاسی در ایران و جهان، گردشگری خارجی نیز 
اگر چه با فراز و نشــیب های مختلفی همراه بوده، 
لکن امروزه به پایه ثابت توســعه گردشگری ایران 
بدل شده است. امروزه و با تولد علم گردشگری، 
ســفر به یکی از مهم ترین شاخصه های اقتصادی 
و فرهنگی جوامع مختلف بدل شــده، با این حال 
در ایران شــاهدیم که به رغم رشد مطلوب علم و 
در کنار آن ســاختار صنعت گردشگری هنوز در 
مقوله سفرهای داخلی با مشکالت زیادی روبه رو 
هستیم. شــیوع بیماری کرونا باعث شد تا صنعت 
گردشگر از جمله اولین صنایعی باشد که از بروز 
این بیماری دچار آسیب شد. ولی تیموری معاون 
گردشگری کشــور در سفر خود به استان اصفهان 
که هم زمان با هفته گردشگری انجام شد، از توقف 
9۶ درصدی فعالیت گردشگری به   ویژه گردشگری 

داخلــی در ایــران خبر داد. حال به نظر می رســد 
جدای از آسیب های وارده به این صنعت، تعطیلی 
فعالیت هــای این صنعت مجال مناســبی را برای 
متفکــران و برنامه ریزان این صنعت پدید آورده تا 
فارغ از ســرعت سرسام آوری که حداقل سفرهای 
داخلــی در ایران در در دو دهه گذشــته یافته بود 
بنشــینند و با نگاهی ژرف اندیش مشــکالت این 
صنعــت را حداقل در حوزه گردشــگری داخلی 
بررســی و راهبردها و راه کارهای مناسب را برای 
بهبود عملکرد این صنعت در ایام پساکرونا بیابند. 
برخی موارد را که باید به آن ها اندیشــید به شرح 

زیر ارایه می شود :
- لزوم سامان دهی ایام تعطیالت در ایران و تالش 
در راستای گسترش سفرهای داخلی در سراسر ایام 

سال.
- لزوم ایجاد زیرســاخت های مناسب در راستای 

توســعه کمی و کیفی سیستم حمل و نقل عمومی 
اعم از افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و انجام 
آموزش های مشــخص و به روز در راستای آگاهی 
بخشــی به پرســنل این ناوگان در راستای وظیفه 

مهمی که در توسعه گردشگری به عهده دارند
- تالش در راســتای گسترش ســفرهای داخلی 
برمبنای تور در راســتای بهره منــدی فرهنگی و 

اقتصادی فعاالن گردشگری و گردشگران 
- لزوم اصالح سیستم ارتباطات جاده ای در ایران 
در راستای به حداقل رساندن تلفات جاده ای در ایام 

سفر.
- لزوم اصــالح در تولید خودروهــای داخلی و 
استانداردسازی خط تولید این خودروها در راستای 
بهره مندی مردم از خودروهای استاندارد متناسب به 

بودجه شخصی خود
- لــزوم ســامان دهی مراکز تفریحــی و تاریخی 
متناســب با بازدید گردشــگران و معرفی بناها و 
جاذبه های کمتر شناخته شده در راستای ایجاد تنوع 
در محصوالت گردشــگری و همچنین نگهداری 

هرچه بهتر از آثار تاریخی 
- لزوم ایجاد زیرســاخت های مناسب در مقاصد 
گردشــگری در حوزه های اقامت، غذا و نوشــابه 
و مراکــز تفریحی در راســتای افزایش ماندگاری 

گردشگران
- لزوم بازنگری کامل در سیاست گذاری در حوزه 

بازاریابی و تبلیغات گردشگری در کل کشور
- لزوم اتخاذ سیاســت های مناســب در راستای 
شناســایی توانمندی های مقاصد مختلف سفر در 
کشور و تعریف گونه های مختلف سفر متناسب با 

قابلیت های مقاصد سفر در ایران
- لزوم سیاســت گذاری در راستای پیوند هر چه 
بیشتر صنعت گردشگری و صنایع دستی در راستای 
آشنای هر چه بیشتر گردشــگران با هنر نیاکان و 
بهره گیری از این هنرها به عنوان سوغات ایرانی و 

احیا زندگی سنتی ایرانی بر مبنای صنایع دستی
- لزوم آگاهی بخشی ایرانیان در راستای حفاظت از 
میراث فرهنگی به عنوان سند هویت خویش و لزوم 
حفاظت از محیط زیست به عنوان میراثی ارزشمند 

برای نسل های کنونی و آینده .
بدون شک پرداختن به آسیب های بیماری کرونا و 
رنج فعاالن گردشگری و یا هنرمندان صنایع دستی 
از تبعات شــیوع این بیماری از توان نگارنده این 
سطور خارج است، لکن با توجه به شواهد، چنین 
به نظر می رسد که با پایان ایام شیوع این بیماری نه 
تنها ایران بلکه کل جهان با افزایش چشمگیر مقوله 
سفر مواجه می شود، بنابراین هم اکنون زمان مناسبی 
اســت تا این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرده 
و یک بار برای همیشه به ســمت استانداردسازی 

سفرهای داخلی در ایران حرکت کنیم.

عکس :کاروانسرای حاج علیقلی- بازار زنجان
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 گــروه گــزارش- اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان زنجان از پر خدمات ترین ارگان ها 
اســت که در همه بخشها حضور فعال داشته و در 
تولید، اشــتغال و مسکن جزو پرکارترین ارگان ها 
می باشــد. هرچنــد ماهیت اداره اوقــاف مالی و 
اقتصادی است اما  در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

نیز ورود کرده است. 
این اداره در سیاســت جدید بــه دنبال خدمات 
اجتماعی ماندگار به مردم در راستای ایجاد اشتغال 
بوده و ضمن تبلیغ برای وقف به دنبال ســاخت 
مراکزی چون ورزشــگاه و درمانتگاه خواهد بود.
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با توجه 
به کسب رتبه دوم کشوری طرحهای متعددی را به 
مورد اجرا گذاشــته است که از آن جمله می توان 
به  طرح پیوند آسمانی با ۲۹۱ میلیون تومان و تهیه 
جهیزیه برای یازده زوج جوان  ، طرح دســتهای 
مهربانی با شــرکت۶۵۰ خیر و ۵۷۷ میلیون تومان 
هزینه، طرح مجازی نشــاط معنوی در تابســتان 
، طــرح مودت در حوزه فرهنگــی و اجتماعی و 
کمک های مردم به بقاع متبرکه و مساجد که تا این 
لحظه مردم ۴۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان کمک 
کرده انــد و در نهایت طرح مهر تحصیلی  که ۷۰۰ 
کیف در سطح استان توزیع شد در ایام کرونایی دو 
کار خوب و برجسته این ارگان کمک های مومنانه  
بوده است که در مرحله اول با توزیع ۱۵هزار بسته 
غذایی در اســتان وهر بســته به ارزش ۴۰۰ هزار 

تومان انجام شد. 
حجت االسالم مختار کرمی، مدیر کل اداره اوقاف 
و امور خیریه استان زنجان با اشاره به مطالبات ۱۰۰ 
میلیارد تومان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
زنجان از ادارات گفت: حدود ۴ میلیارد تومان نیز 
از افــراد حقیقی و حقوقی بدهی داریم که پرونده 
آنها تشکیل شده است و در حال پیگیری هستیم و 
به دنبال این هستیم که این بدهی ها را وصول کنیم.
وی در ادامه با اشــاره به شــاخص ترین برنامه ها 
اداره کل اوقاف اســتان زنجان در شــش ماهه اول 
سال گفت: در استان زنجان بیش از ۲۸۰۰ موقوفه 
با نیت های مختلف و ۳۱ هزار رقبه در استان زنجان 
و ۱۳۲ امامزاده در اســتان وجود دارد و ۵۰ درصد 
از نیات مــردم زنجان معموال برای امام حســین 
)ع( اســت و این موضوع حاکی از دلدادگی مردم 
استان به حضرت سیدالشهدا است و ۱۸ درصد از 
موقوفات ما در حوزه دارو و درمان اســت و بقیه 

موقوفات در دیگر موضوعات است.
وی با اشــاره به اینکه در سال ۹۹، ۱۶ مورد وقف 
جدید در نیت های مختلف انجام شــده اســت، 
ادامه داد: ما در اســتان نیاز به موقوفات جدید در 
حوزه هــای مختلف اجتماعی داریــم که باید در 
این زمینه فرهنگســازی شــود تا مردم تشویق به 
وقف هایی شوند که مورد نیاز امروز جامعه است 
و این موضوع بسیار نکته مهمی است که امروز به 
یکی از طرح های مهم اداره کل اوقاف تبدیل شده 

تا به موضوعاتی نظیر تامین مسکن، تهیه جهیزیه و 
کمک به تحصیل دانشجویان اقدام کنند.

این مســوول افزود: ما در ســازمان اوقاف و امور 
خیریه کشــور چند وظیفه خاص بر عهده داریم 
کــه یکی از مهم تریــن آنها حفــظ و نگهداری 
موقوفات است. موقوفات در طول تاریخ همواره 
مورد تاراج و سرقت افراد مختلف قرار گرفتند و 
ازهمین رو است که یکی از وظایف این اداره کل 
به این موضوع اختصاص یافته اگر چه این موضوع 
مربوط به دوره های گذشته بوده و پس از انقالب از 

این دست موارد دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان وظیفه ارتقا برای 
بهره وری بیشــتر از موقوفات را نیز به عهده دارد.، 
افزود: یکی دیگر از وظایف این اداره اجرای امینانه 
نیتها است ما در این اداره موظف هستیم که نیات 
واقفین را دقیق و به صورت کامل انجام بدهیم و در 
نیات آن ها امین باشیم و هر چه که واقفین مدنظر 

دارند را به اجرا برسانیم.

به گفته حجت االسالم کرمی بعد از انقالب میزان 
موقوفات افزایش یافته اســت و بالغ بر ۳۰ هزار 
موقوفه به موقوفات استان اضافه شده است و این 
طور نیســت که اکنون موقوفه ای نداشته باشیم و 
هنوز هم موقوفات مردمی همچنان ادامه دارد اگر 
چه باید در این زمینه فرهنگسازی شود تا مردم به  
در زمینه موضوعات روز نیز پرداخت داشته باشند.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان با 
اشاره به اینکه برخی افراد حقیقی و حقوقی هستند 
که موقوفه خواری می کنند، اظهار کرد: به شدت با 
موقوفه خواری مبارزه خواهیم کرد و اجازه نخواهیم 
داد که موقوفات را تحت اختیار خود در می آورند 
و برخی ادارات و سازمانها نیز نسبت به موقوفات 
تصرفاتی داشتند و دارند و در این حوزه پرونده های 
زیادی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه از ادارات 
و دستگاه ها آن توقع نمیروند که به موقوفات دست 
درازی کنند، افــزود: مطالباتی که اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان زنجان از ادارات دارد بیش 

از ۱۰۰ میلیارد تومان اســت و به دنبال این هستیم 
که این بدهی ها را وصول کنیم و حدود ۴ میلیارد 
تومان نیز از افراد حقیقی و حقوقی طلب داریم که 
پرونده آنها تشکیل شده و در حال پیگیری هستیم 

که این چهار میلیارد هم وصول شود.
این مســوول با اشــاره به اینکه اداره کل اوقاف و 
امور خیریه یکی از پرکارترین ادارات استان است، 
افزود: مــا در تمام حوزه فرهنگــی، اجتماعی و 
مذهبی حضور فعالی داریم و بســیاری از ادارات 
و سازمانها بر پایه نیات منطبق از خدمات ما بهره 

مند می شوند .
حجت االسالم کرمی افزود: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان زنجان در رتبه بندی کل کشور رتبه ۳۱ 
کشور بود که این رتبه در پایان سال ۹۸ ابتدا به رتبه 
هفدهم و سپس در شش ماهه اول سال کنونی به 

رتبه دوم کشوری ارتقا یافت.
به دنبال ارائه خدمات اجتماعی به مردم هستیم

وی با اشــاره به اینکه ما به دنبــال ارائه خدمات 

اجتماعی به مردم هســتیم، خاطرنشان کرد: اگر ما 
بتوانیم خدمات اجتماعی بی نظیری نظیر ساخت 
بیمارستان، ورزشگاه و غیره به مردم ارائه بدهیم که 
این خدمات برای مردم قابل لمس باشد هم برای 
وقف تبلیغات کرده ایم و هم رضایت مردم و جامعه 
را در پی عهده خواهیم داشت و مسلما این امر در 

ترویج فرهنگ وقف نیز بی اثر نخواهد بود.
مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان با 
اشاره به اینکه ما به دنبال خدمات اجتماعی و ایجاد 
اشــتغال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است 
هستیم، افزود: تالش بر این است که به تولید کشور 
در حوزه های کشاورزی و صنعت نیز کمک کنیم.

فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره 
به اینکــه در بخش فرهنگی نیز اداره کل اوقاف و 
امور خیریه فعال است، خاطرنشان کرد: بیشتر افراد 
تصور می کنند اداره اوقاف و امور خیریه در لیست 
ادارات فرهنگی قــرار دارد و ما خود این موضوع 
را پذیرفته ایــم اما این گونه نیســت و در حقیقت 

ماهیت اداره اوقاف، اقتصادی و مالی اســت ولی 
یک معاونت فرهنگی و اجتماعی داریم که کارها 

بزرگی را به انجام می رساند.
وی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی ما جزو تمام 
کارگروه های فرهنگی و اجتماعی اســتان است، 
افزود: یکی از وظایف مهم این معاونت ارسال مبلغ 

به آیین مختلف مذهبی و اجتماعی است.
حجت االسالم کرمی با اشاره به اینکه مردم استان 
زنجان در بحث خیری الگو هستند، افزود: با جود 
اینکه این همه مراکز خیری در استان ساخته شده 
اســت اما اســتان زنجان به واسطه ی داشتن مردم 
مهرپــرور همواره  این ظرفیــت را دارد که باز هم 
مراکز خیری در آن تشکیل شود و ما نیز باید از این 

ظرفیت به نفع جامعه و مردم بهره ببریم.
این مسوول با اشاره به اینکه هر ساله در قالب طرح 
مهر تحصیلی با توجه به نیات واقفان بســته های 
نوشــت افزار تهیه و به دانش آمــوزان نیازمند اهدا 
می شود، ادامه داد: امسال هم از محل موقوفه های 
مرتبط، یک هزار بســته طرح بصیرت عاشورایی 
امســال با تغییر رویکردهایی با توجه به شــرایط 
شــیوع کرونا در ماه های محرم و صفر برگزار شد 
و از ظرفیــت فضای مجازی در این راه بهره گیری 

به عمل آمد.
وی از ارائــه ۱۳۷ هــزار و ۲۷۰ خدمت در طرح 
بصیرت عاشورایی خبر داد و افزود: در این راستا 
۲۴ میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال اعتبار هزینه شــد 
و طرح های کمک  مومنانه و اســتفاده از مراکز افق 
امامزادگان برای فعالیت های فرهنگی مورد توجه 

قرار گرفت.
فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین 
از توزیع ۳ هزار پرچم در قالب طرح » هر خانواده، 
یک هیئت، هر خانه یک حسینیه« خبر داد و گفت: 

در این زمینه نیز ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شد.
وی ادامه داد: ۲ هزار بسته گوشت از نیات موقوفات 
و مراکز افق بقاع متبرکه توزیع و در این زمینه نیز 
۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شد. البته اوقاف سعی 
دارد در کنار کمک  به نیازمندان، طرح های اقتصادی 
برای بهره وری موقوفات و ایجاد اشتغال را هم اجرا 

کند.
حجت االسالم کرمی با اشــاره به اینکه در طرح 
بصیرت عاشــورایی ۱۰ هزار بسته گوشت توسط 
حسینیه اعظم زنجان به مبلغ ۴ میلیارد ریال توزیع 
شد، اظهار کرد: در ایام عاشورا و تاسوعا قربانی های 
اهدایی به حسینیه اعظم زنجان در طرح نذر نیابتی 

۶۸۶ راس دام بود.
فرنشــین اوقاف و امــور خیریه اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: حمایت از محافل بزرگ قرآنی، 
حمایت از بسیجیان برای برگزاری محافل قرآنی، 
حمایت از گروه هــای جهادی برای تهیه و توزیع 
اقالم بهداشتی و ضدعفونی، حمایت از هیات های 
مذهبی نیز از دیگر اقداماتی اســت که اوقاف در 

طرح بصیرت عاشورایی انجام داده است.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

 مطالبات ما از اداره ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است
 به شدت با موقوفه خواری مبارزه خواهیم کرد

 مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان 
زنجان گفت: تاسیســات آبرسانی ۱۳ شهر و 
روستا در بخش قره پشتلو از توابع شهرستان 

زنجان بهسازی و ایمن سازی شد.
»داوود رســتمخانی« اظهار کــرد: با اصالح 
تاسیســات آبرســانی و ایمــن ســازی این 
تاسیســات، خدمات پایدار آبرسانی در منطقه 

قره پشتلو محقق شد.
وی بهسازی تاسیســات آبرسانی داخل شهر 
ارمغانخانه، اصالح تاسیسات آبرسانی روستای 
کردکندی و بهســازی تاسیســات بین راهی 
آبرســانی در این روســتا را از جمله اقدامات 
انجام شــده توسط شــرکت آب و فاضالب 

عنوان کرد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان زنجان 
به اصالح تاسیســات آبرسانی روستای تکمه 
داش نیز اشــاره کرده و افزود: عالوه بر این، 

دریچه های مخزن ذخیره آب این روســتا نیز 
ایمن ســازی شد. رستمخانی اجرای بهسازی 
تاسیســات در مجتمع آبرســانی شماره یک 
منطقه قره پشــتلو را نیز یادآور شده و گفت: 
این عملیات در روستاهای قره تپه، سارمساقلو، 

محمود آباد و وننق نیز اجرایی شد.
وی به بهسازی تاسیسات آبرسانی مجتمع های 
آبرسانی شماره دو و سه در قره پشتلو نیز اشاره 
کرده و گفت: ایمن سازی تاسیسات آبرسانی 
مخزن هزار متر مکعبی شهر ارمغانخانه نیز از 

دیگر اقدامات انجام شده در این راستا است.
این مســوول اجرای طرح های ایمن ســازی 
تاسیســات در روستاهای ســهرین، قشالق، 
جلیل آباد، آقجه قلعه، داش بالغی، چومارلو 
و حاجی سیران را نیز یادآور شده و گفت: با 
اجرای این طرح ها، زیر ســاخت های تامین 

آب شرب پایدار در قره پشتلو تقویت شد. 

 مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان 
ابهر با اشــاره به نوسازی تاسیسات آبرسانی در 
شهرســتان ابهر گفت: در راستای سیاست های 
کلی شــرکت آب و فاضالب پس از یکپارچه 
ســازی و در جهت توســعه خدمات آبرسانی 

روستایی این عملیات اجرا شد.
»ابرهیم جوان کیا« اظهار کرد: اســتاندارد سازی 
۲۵۰ فقره از انشــعابات آب در روستای حصار 
قاجار با مشارکت دهیاری و اهالی این روستا با 

اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال انجام شد.
وی افزود: استانداردســازی انشــعابات آب در 
روســتای نورین و ۱۰۰ متر لوله گذاری در این 
روستا با اعتبار ۲۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات 
شرکت آب و فاضالب در شهرستان ابهر است.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان ابهر تصریح 
کرد: اجرای عملیات لوله گذاری در روســتای 
ینگی کند که جزو روستاهای فاقد دهیاری می 

باشد نیز با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال انجام شد.
جوان کیا تعویض الکتروپمپ در روســتاهای 

گّلجه و سروستان نیز که فاقد دهیاری می باشند 
را از دیگر خدمات شــرکت آب و فاضالب به 
بخش روســتایی عنوان کرده و گفت: با اجرای 
این عملیات، آب آشــامیدنی پایدار برای اهالی 

این دو روستا تامین شد.
وی افزود: اجرای طــرح ۳۰۰ متر لوله گذاری 
در روستای فاقد دهیاری برزابیل نیز با اعتباری 
معادل ۲۰۰ میلیون ریال انجام این مسوول اضافه 

کرد: شد.
این مســوول ادامه داد: اجرای عملیات اصالح 
شــبکه در منطقه شــریف آباد شــهر ابهر و 
استانداردســازی ۱۶۰فقره سطانشعاب آب نیز 
از خدمات بخش شــهری آب و فاضالب در 

شهرستان ابهر می باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی تجهیزات چاه های 
شهر ابهر نیز شناسنامه دار شده و اطالعات کامل 
۲۷ حلقه چاه تامین آب شــرب برای مدیریت 
مطلوبتر در اختیار مدیران امور آب و فاضالب 

قرار گرفت.

 تاسیسات آبرسانی 13 شهر و روستا 
در بخش قره پشتلو بهسازی شد

نوسازی تاسیسات آبرسانی در شهرستان ابهر

 در رقابتهای  انتخابی مسابقات سرعت 
ســاحلی مردان که قرار است در کشور چین 
برگزار شود از کل ایران ۲۴ نفر انتخاب شده اند 
که اینها با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت 
و از بین آنها نفرات برتر برای رقابت در کشور 
چین برگزیده خواهد شد که خوشبختانه ۸ نفر 

از این تعداد از استان زنجان هستند.
حمیــد رکابی افزود: در کل کشــور باالترین 
درصــد از نظر تعداد افراد انتخابی را اســتان 
زنجان بــه خود اختصاص داده اســت . این 
موضــوع نقطه قوت و افتخاری برای اســتان 
زنجان که اکثریت افراد اردو از  زنجان انتخاب 
شده است و همینطور در المپیک انتخابی مردان 

و زنان نیز همین موضوع را شاهد هستیم.
رکابی ادامه داد: در قســمت مردان ۲۰ نفر در 
کل کشــور انتخاب شده است که ۴ نفر آن از 
استان زنجان هســتند و همین طور در بخش 

زنــان از کل ۸ نفــر انتخاب شــده دو نفر از  
زنجان می باشــند که اســامی این ها به شرح 

زیر می باشد:
 علــی نجفــی، محمدرضا ســهرابی، هادی 
امیرحســین جعفری،  براتی،  خدایاری، علی 
محمد باقری، علیرضا ســراجیان و شــاهرخ 
نجفی اســامی زنجانی های شرکت کننده در 
رقابتها هســتند. در انتخابی المپیک  در بخش 
مردان چهار نفر از اســتان زنجان هســتند که 
بــه ترتیب عبارتند از صادق یوســفی محمد 
ســلطانی داوود رکابی و محمد امین محمدلو 
که از بین این افــراد داوود رکابی قباًل هم در 
مسابقات انتخابی شــرکت داشته و مقام دوم 
آسیایی را کسب کرده بود و در نهایت دو نفر 
انتخابی خانمها به ترتیب عبارتند از خانم الناز 
رکابی و نیز  و خانم محیا دارابیان که آنها هم 

جزو قهرمانان آسیا و جهانی هستند.

حمید رکابی رییس هیئت کوهنوردی استان خبر داد:

۸ زنجانی در مسابقات  انتخابی سنگنوردی چین

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، وقف را سکوی 
پرش بــرای کســب اخالق فاضلــه و دریچــه ای برای 

محرومیت زدایی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، ســید عباس صالحی در آیین رونمایی از 
سند ارتقای فرهنگ وقف، با تبریک فرارسیدن هفته وقف 
)۲۴ مهــر تا دوم آبان ماه( افزود: یکی از ویژگی های وقف 
این است که ســابقه ای در عرب جاهلی نداشت و پیامبر 
اکرم )ص( با ســنت حسنه وقف یک تربیت اجتماعی در 

جامعه مسلمانان ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه هر فرد صحابی موقوفه ای داشت، گفت: 
امیرالمومنیــن)ع( به عنوان یار پیامبــر اکرم )ص( در حد 

وسیع موقوفاتی را در طول حیات خود ایجاد کردند.
صالحی افزود:  آنچه وقف را اینقدر جایگاه می دهد، سنت 
حسنه آن است و این سنت حسنه خود را در تمدن اسالمی 

نشان داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه وقف 
از زاویه  ویژگی های فردی مهم اســت، گفت: وقف روح 
انســان را به ســمت تعالی هدایت و انســان را از صفات 
رذیله و بخل دور می کند و انسان را به نوع دوستی نزدیک 

می  سازد.
صالحی با تاکید بر اینکه وقف یک سکوی پرش برای رسیدن 
به اخالق فاضله است، تصریح کرد: تاثیرات اجتماعی وقف 
زیاد است؛ محورهای مختلفی را برای کارکردهای اجتماعی 

وقف می توان برشــمرد و یکی از ظرفیت هایی که به توازن 
اجتماعی کمک می کند، وقف است.

به گفته وی، اگر بحث محرومیت زدایی و رفع آســیب های 
اجتماعی در زندگی جایگاهی دارد، وقف می تواند دریچه ای 

برای محرومیت زدایی باشد.
صالحی با بیان اینکه وقف به کمک محرومیت زدایی آمده، 

تاکید کرد: وقف فاصله اجتماعی را نیز کاهش می دهد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی افزود:  وقف یک قدرت 

همبســتگی اجتماعی دارد و می تواند جامعه را به یکدیگر 
متصل کند، بنابراین وقف در حوزه زیســت اجتماعی نیز 
کارکرد دارد و یک کارکرد دیگر وقف در توســعه ملی و 
توسعه تمدنی است. وی گفت: نقش وقف در توسعه ملی، 
منطقه ای و تمدنی باال اســت و ما که اکنــون در گام دوم 
هستیم خیلی می توانیم به وقف به صورت دیگری نگاه کنیم 

و وقف می تواند در این مسیر راهگشا باشد.
صالحی افزود:  در دو ســال گذشته سعی کرده ایم، فرهنگ 

عمومــی را با زندگــی اجتماعی گره بزنیــم؛ بر این پایه 
ســندهای مختلفی تنظیم شده و اخیرا سند ارتقای فرهنگ 

وقف تنظیم شد.
وی با تاکید بر نیازسنجی ملی و منطقه ای تصریح کرد: هر 
چقدر وقف را به این نیازها نزدیک کنیم، ســرعت ترویج 

وقف در جامعه نیز افزایش می یابد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با بیام اینکه باید نیازها در 
سطح ملی، استانی و بخشی بررســی شود، افزود: هرقدر 
حضــور فعاالنه نیازســنجی ها گســترده تر شــود، حوزه 

فرهنگ سازی فرصت بیشتری پیدا می کند.
وی با اشــاره به برخی نکات در سند ارتقای فرهنگ وقف 
گفت: فضای الگودهی از واقفان خیلی مهم اســت؛ جریان 
الگوســازی وقف می تواند به توســعه وقف کمک کند و 

خوشبختانه این نمونه ها در حال افزایش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

وقف، دریچه ای برای محرومیت زدایی است
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یائسگی زودرس را با تعادل 
وزن پیشگیری کنید

  رییس مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی 
باروری پژوهشــکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: اضافه وزن و نیز کمبود وزن، هر دو از 
عوامل ایجاد کننده اختالل یائسگی زودرس 

محسوب می شوند.
به گزارش پژوهشــکده علوم غدد درون ریز 
و متابولیســم دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، دکتر فهیمه رمضانی تهرانی متخصص 
زنان و زایمان یادآور شــد که مصرف قرص 
های ضدبارداری در دوره ای بیش ۶ ماهه و 
تحت تجویز و نظــارت متخصصین امر می 
تواند کمک موثری به پیشگیری از این امر که 
به شــدت کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار 

میدهد، داشته باشد.
وی همچنین با ذکر دالیل وقوع این مشکل، به 
تعادل وزن بعنوان یک عامل پیشگیری کننده 

تاکید کرد.
یائســگی یا منوپوز یکی از دوره های طبیعی 
زندگی زنان اســت که در آن قاعدگی برای 
همیشــه متوقف می شود و آنان دیگر قادر به 

بارداری و زاد و ولد نیستند.
ایــن اتفاق معموال در حدود ســن ۴۹ تا ۵۲ 
سالگی آغاز می شود، ولی می تواند در هر سنی 
اتفــاق بیفتد در این زمان تخمدان ها به میزان 
کمتری هورمون های زنانه، به ویژه استروژن 
را ترشــح کرده که خود این تغییر هورمونی 

موجب برخی عوارض در زنان می شود.
اگر این اتفاق در حوالی ۴۰ سالگی رخ دهد به 
آن یائسگی زودرس اطالق می شود و طبیعتا 
اگر یائسگی زودتر از موعد خود اتفاق بیفتد، 
عالوه براینکه می تواند بار روانی منفی برای 
فرد مبتال ایجاد کند، عوارض ناشی از آن نظیر 
بیماری های قلبی یا پوکی اســتخوان نیز با 

شدت بیشتری در فرد مبتال حادث میشود.
مطالعه قنــد و لیپید تهران به عنوان یک منبع 
غنی از اطالعات جمعیتی می تواند نشــانگر 
وضعیت جامعه در باره سالمت از دیدگاه همه 
گیرشناسی باشد و چراغی روشن جهت برنامه 
ریزی های کالن بهداشتی و کاهش هزینه های 
جسمانی و اقتصادی این حوزه و نهایتا افزایش 

بهره وری عمومی.
با هدف تعیین وضعیت میزان شیوع یائسگی 
زودرس، مرکــز تحقیقــات اندوکرینولوژی 
باروری پژوهشــکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم با استفاده از این اطالعات اقدام به 
بررسی کرد. مطالعه مزبور نشان داد که میزان 
بروز زودرس یائسگی در جمعیت ایرانی از 
حــد نصاب یک تا  ۵ درصــد جهانی باالتر 

است.

مطالعات جدید نشان می دهد؛
دهان شویه و نخ دندان 
موجب غیر فعال شدن 
کروناویروس می شود

 طبق نتایــج یک مطالعه جدید، دهان 
شــویه ها و نخ دندان توانایی غیرفعال کردن 

کروناویروس را در انسان دارند.
به گــزارش خبرنگار مهــر، نتایج مطالعات 
محققان مؤسسه ایالتی سرطان پنسیلوانیا نشان 
می دهد که برخی از این محصوالت در کاهش 
میزان ویروس در دهان بعد از ابتالء به عفونت 
مفید هســتند و می توانند به کاهش گسترش 

کروناویروس کمک کنند.
محققان در بررسی های خود دریافتند چندین 
نمونه از شستشــودهنده هــای بینی و دهان 
توانایی زیادی در خنثی سازی ویروس کرونا 
دارند، که نشان می دهد این محصوالت ممکن 
است پتانســیل کاهش انتشار میزان ویروس 
توســط افراد آلوده به کروناویروس را داشته 
باشند. حفره های بینی و دهان از نقاط اصلی 
ورود و انتقال ویروس کرونا به انسان هستند.

محققان در بررسی های خود دریافتند محلول 
شامپوی کودک ۱٪ که بیشتر توسط پزشکان 
سر و گردن برای شستشوی سینوس ها تجویز 
می شود، بعد از دو دقیقه تماس بیش از ۹۹.۹ 
درصد ویروس کرونا انسانی را غیرفعال کرد.

چندین محصول دهانشویه و غرغره دهان نیز 
در غیرفعال سازی این ویروس عفونی مؤثر 
بودند. در بسیاری از افراد پس از فقط ۳۰ ثانیه 
از زمــان تماس بیش از ۹۹.۹ درصد ویروس 
غیرفعال شد و در برخی دیگر نیز پس از ۳۰ 

ثانیه ۹۹.۹۹ درصد ویروس غیرفعال شد.
به گفته محققان، نتایج حاصل از دهان شویه 
ها حاکی از تأثیرگذاری آنها در کاهش انتشار 

کروناویروس است.
محققان معتقدند استفاده از دهان شویه ها قبل 
از بیرون رفتن از منزل و بعد از بازگشــت به 
منزل می تواند احتمال گسترش کروناویروس 

را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

خبــر

ارتقای سواد بهداشتی زنان
تضمین کننده اهداف نظام سالمت در نبرد با کرونا

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی توجه به آموزش 
و افزایش سواد سالمت زنان را تضمین 
کننده پیشــبرد اهداف نظام سالمت در 
پیشــگیری و مهار کووید ۱۹ در کشور 

دانست.
دکتر نسترن کشــاورز محمدی دانشیار 
دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم 
پزشــکی شهید بهشتی در گفت و گویی 
ضمن گرامی داشــت هفته ملی سالمت 
زنان ایــران )۲۴ تــا ۳۰ مهرماه( گفت: 
ششــمین روز از هفته ملی سبا با عنوان 
»نقش زنان در ترویج منابع معتبر آموزشی 
و اطالعات معتبر و پیشــگیری از انتشار 
باورهای غلط درباره پیشگیری و درمان 

کووید۱۹« نام گذاری شده است.
وی با توجه به اهمیت بحث پیشــگیری 
بر درمان بر ضرورت دسترسی به دانش 
و اطالعات بهداشتی معتبر برای پیشبرد 
این هدف تاکیــد کرد و افزود: اطالعات 
قابــل اعتمادتر منجر  به  بروز رفتارهای 
بهداشــتی درست تری از سوی افراد می 

شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی خاطرنشــان کرد: سواد 
بهداشــتی به معنای توانایی دسترسی به 
اطالعات درســت، درک آنها و توانایی 
تبدیل اطالعات به رفتار درست بهداشتی 

است.
افزایش سواد بهداشتی جامعه؛ کاهش 

میزان ابتال به بیماری
وی با تاکید بر ضرورت افزایش ســواد 
بهداشتی جامعه گفت: مطالعات نشان داده 
هرچه افراد جامعه سواد بهداشتی بیشتری 
داشــته باشــند ابتالی کمتری را شاهد 
هســتیم. در صورت ابتال به بیماری  نیز 
تشخیص زودتر و در نتیجه پروسه درمان  

کوتاه تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود.

به گفته این دانشیار دانشکده بهداشت و 
ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
افزایش آگاهی و سطح اطالعات در مورد 
فرایند تشخیص و درمان سبب موفقیت 
بیشتر درمان می شود و هزینه های درمان 
نیز از  نظــر اجتماعی و خانوادگی کمتر 

خواهد بود.
نقش مهم بانوان در سالمت خانواده و 

پیشگیری از کرونا
کشــاورز محمدی ادامــه داد: با توجه 
به این که نوع برخورد افراد با ســالمتی 
خودشــان به طور جدی به میزان سواد 

بهداشتی آنان بستگی دارد، برای شکست 
کرونا افزایش سواد بهداشتی افراد جامعه 

را یک  امر بسیار ضروری برشمرد.
به گزارش روز ســه شنبه دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشــتی، وی با ذکر این 
مطلب  که زنان نیمی از جمعیت کشور 
را تشــکیل می دهند افزود: زنان با توجه 
به نقش حمایتی و مراقبتی در خانواده و 
ارتباط بیشتر با فرزندان و والدین، نقش اثر 
گذار و بسیار مهمی در سالمت خانواده و 
جامعه ایفا می کنند بنابراین  افزایش سواد 
بهداشــتی بانوان جامعه از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.
این دانشــیار دانشکده بهداشت و ایمنی 
دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی 
تصریح کرد: بر پایه شواهد موجود یادآور 
شد که در شرایط یکسان اقتصادی زنانی 
که دارای سطح ســواد بهداشتی باالتری 

هستند فرزندان سالم تری دارند.
ارتقای سواد بهداشــتی بانوان جامعه 

راهبردی موثر برای مهار کرونا
کشاورز محمدی تاکید کرد : در شرایط 
حاضر با وجود شیوع ویروس کرونا در 
جهان و کشــور افزایش سطح اطالعات 

بهداشتی بانوان بسیار حائز اهمیت است 
و یک الزام به شمار می آید.

وی افزود: سیستم آموزشی و بهداشتی 
بایــد توجه بیشــتری بر تهیــه و آماده 
ســازی منابع معتبر و قابــل درک برای 
عامــه و اطالع رســانی در مورد چنین 
زیرا درصورتی  باشــد  داشــته  منابعی 
که زنان به اطالعات معتبر بهداشــتی و 
سالمت دسترسی داشته باشند به صورت 
موثرتری می توانند باعث ارتقای سطح 
بهداشــتی خود و دیگر افــراد خانواده 

شوند.

توجه ویژه به آمــوزش زنان؛ ضامن 
پیشبرد اهداف نظام سالمت جامعه

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی آماده سازی اطالعات معتبر 
و کاربردی و اطالع رسانی آنها به عموم 
مردم را از وظیفه نظام سالمت برشمرد 
و گفــت: در خالء اطالعــات صحیح، 
شایعات افزایش یافته  و جای اطالعات 
معتبر و صحیح را می گیرد و  سبب بروز 

رفتارهای پرخطر می شوند.
کشــاورز محمدی ادامه داد: شناســایی 
منبــع اطالعاتی مردم و این که اطالعات 
خودشــان را از کجــا )ســایت وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی یا 
دیگر صفحات مجازی( کسب می کنند، 

بسیار اهمیت دارد.
وی افزایش سواد رسانه ای افراد جامعه را 
یکی از نکات مهمی برشمرد که می تواند 
به افراد در ارزیابی صحت و سقم اخبار 
و اطالعات دریافتی کمک کند و تصریح 
کرد:  این بخش مغفول واقع شده و نیاز 
به توجه ویژه دارد. باید اطالعات معتبر و 
مناســب در اختیار شبکه های مجازی و 

مجاری اطالع رسانی مختلف قرار گیرد.
دانشــیار دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی تاکید کــرد: یکــی از وظایف 
متخصصان این حــوزه در این باره این 
است که به نشر اطالعات معتبر و مناسب 
بهداشتی در کانال هایی که بیشترین افراد 
به ویژه خانم ها حضوردارند  بپردازند و 
به این ترتیب از انتشار شایعات و اخبار 

نادرست جلوگیری کنند.
کشاورز محمدی تصریح کرد: با توجه به 
این که سالمت عمومی جامعه وابسته به 
سالمت همه افراد آن جامعه است، توجه 
ویژه به زنان و آموزش آنها ضامن پیشبرد 

اهداف نظام سالمت جامعه خواهد بود.

حاال نزدیک به هشــت ماه از شناســایی 
ویــروس کرونا در ایــران می گذرد و در 
این مدت بر پایه آمارهای رســمی بیش 
از ۳۰ هــزار و ۳۰۰ نفــر به علت ابتال به 
این ویروس فوت کرده و هم اکنون بیش 
از چهار هزار نفر در شــرایط وخیم این 
بیمــاری تحت مراقبت قرار دارند و کادر 
بهداشــت و درمان در خســتگی مطلق، 
در انتظار تدبیر بــرای مدیریت کرونا و 

همراهی مردم هستند.
به گزارش ایرنا، نظام ســالمت در طول 
سال ها با بحران های مختلفی دست و پنجه 
نرم کرده، اما بحران کرونا را باید بحرانی 
فرابخشی دانست که عنان کار را از دست 

یک وزارتخانه گرفته است.
هرچند ایــن موضوع در ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور درست تبیین 
نشــد، اما با تشکیل ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، این اصل نهادینه شد که مدیریت 
کرونا فقط بر عهده یک وزارتخانه نیست 
و همه دستگاه ها باید به سهم خود، بخشی 
از ایــن بــار عظیم را به دوش بکشــند. 
همراهی مناسبی که گویا فقط محدود به 
همان ماه های ابتدایی بود و به مرور نه »در 
خانه بمانیم« اجرا شــد، نه کسی در خانه 
نان پخت، نه ســفرها لغو شد و نه حتی 
اقداماتی مثل لغو طرح ترافیک و اجرای 
دورکاری که توانسته بود در اردیبهشت ماه 
تعداد مرگ های کرونایی را دو رقمی کند، 

جدی گرفته شد.
ویــروس کرونا مشــغول قــدم زدن در 

خیابان های جهان اســت و زیر پوســت 
همه انسان هایی که بی خیال شده اند، نفوذ 
می کند. بی تعارف به جان هرکسی که در 
مکان های شلوغ حاضر می شود، می نشیند 
و تخت هــای بیمارســتانی را در همــه 

بیمارستان های جهان و ایران پر می کند.
حاصل این اتفاق، فرسودگی بیش از حد 
کادر بهداشت و درمان و همچنین ابتال و 
فوت آنها به علت کووید ۱۹ اســت. آن 
هم نیروهایی که برای تربیت و خدمت به 
جامعه، سال ها تحصیل کرده و برای تک 
تک آنها زحمت کشیده شده است. همان 
نیروهایی که برخی از مهاجرت شان حرف 
می زنند، اما به حجم کاری که بر دوش شان 

تحمیل می شود، فکر نمی کنند.
آژیر قرمز کرونا

ســیما سادات الری ســخنگوی وزارت 
بهداشت روز یکشنبه هفته جاری گفت: 
وضعیت شــیوع بیمــاری کووید ۱۹ در 
کشــور همچنان روند صعودی دارد. تنها 
اســتانی که در وضعیت زرد قــرار دارد، 
استان سیســتان و بلوچستان است. بقیه 
استان ها در وضعیت هشدار یا قرمز قرار 
دارند و تعداد شهرســتان های با وضعیت 
قرمز نیــز در هفته چهارم مهر ماه از ۱۸۷ 
شهرستان به ۲۱۵ شهرستان افزایش یافته 

است. این یعنی صدای آژیر قرمز کرونا؛ 
یعنی هیچ جای کشور از گزند کرونا در 
امان نیست. این یعنی تعامل بین بخشی 
و همکاری و همراهی، اصل اولیه مقابله 

با کروناست.
اگــر به تصمیم هــای چند ماه گذشــته 
برگردیم، می بینیم کــه آنچه بیش از هر 
چیز باعث خســتگی و فرسودگی کادر 
بهداشــت و درمان کشور شــده، تاخیر 
در تصمیم گیری هــای صحیح و مقطعی 
از طرف مســووالن و بی خیالی نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از 

ماسک از طرف جامعه است.
توپ کرونا مدام در زمین مردم و مسووالن 
در حال حرکت اســت، اما هر ثانیه، گل 
تازه ای به دروازه می زند و جان عزیزی را 
می گیرد. چون کرونا منتظر تصمیم گیری ما 
نمی ماند و کار خودش را به بهترین شکل 

انجام می دهد.
کادر بهداشت و درمان خسته هستند

سعید نمکی وزیر بهداشت روز ۳۰ امرداد 
و در آیین روز پزشــک که در برج میالد 
برگزار شد، گفت: همکاران من با این که 
عاشق کار هســتند، ولی با همه فشارها، 
خسته هســتند. ما فکر می کردیم تابستان 
آرام تری داریم و روزهای سخت احتمالی 

پاییز را با آنفلوآنزا و کرونا خواهیم داشت 
و زمانی بــرای نفس تازه کردن همکاران 
خواهیم داشت. باز نمی کنم که چرا نشد 
و این را به آینده می ســپارم. زیرا برخی 
گفتمان ها حاصلی جز گسست اجتماعی 

نخواهد داشت.
از ۳۰ امــرداد تاکنون نزدیــک به دو ماه 
می گذرد و کادر بهداشت و درمان خسته تر 
از آن زمان، مشــغول مــداوای بیمارانی 
هستند که بی خیال پیشگیری، کارشان به 
بیمارستان ها کشیده اســت. بیمارانی که 
حتما گمان می کردند کرونا برای همسایه 
اســت یا مجبور بودنــد در مکان های پر 
تراکم مثل مترو و اتوبوس حاضر شوند تا 
به محل کار خود برسند. بیمارانی که شاید 
نتوانستند بی خیال مهمانی ها و دورهمی ها 
شوند و همه خانواده شان حاال روی تخت 
بیمارســتان خوابیده اند. ولی پزشــک و 
پرستار و مراقب سالمت و بهورز و همه 
پرسنل بیمارستان ها و مراکز درمانی چه بر 

سرشان می گذرد؟
مقابله با کرونا نیازمند عزم همگانی است
همه این ها در شــرایطی است که بدانیم 
نمی توان بحران کرونا را با خواهش و تمنا 
جمع کرد و باید گاهی تصمیم های فوری 
را با جدیت اجرا کرد. اگر تصمیمی برای 

محدودیت های جاده ای گرفته می شــود، 
باید همه دستگاه ها با فوریت در این زمینه 
اقدام کنند. کرونا نیازمند مدیریت و تدبیر 
به موقع و عزم همگانی اســت. هر روز 
غفلت، می تواند بحران را بیشتر دامن بزند 

و تخت های بیمارستانی را سرریز کند.
ســیما سادات الری ســخنگوی وزارت 
بهداشت در این رابطه به خبرنگار سالمت 
ایرنا گفت: مقابله با کرونا نیازمند یک عزم 
همگانی اســت. نمی توان همه چیز را بر 
گردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی انداخت و همه انتظارها را از یک 
وزارتخانه داشت. خستگی کادر بهداشت 
و درمان یک واقعیت انکار ناپذیر است که 
در طول هشت ماه گذشته به مرور اتفاق 

افتاده است.
راه های نجات کادر بهداشت و درمان

هرچند ماجــرای کرونا در ابتــدای راه 
توانست میزان همراهی و همکاری جامعه 
با کادر بهداشت و درمان را افزایش داده و 
فرهنگ قدردانی از »مدافعان سالمت« را 
جا بیندازد؛ اما به نظر می رسد در ماه های 
گذشــته همه چیز فراموش شــده و آن 

همراهی اولیه دیگر وجود ندارد.
این موضوع را می توان در کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از طرف جامعه 

مشاهده کرد؛ هرچند نباید همه چیز را به 
گردن جامعه انداخت و باید مطالبات کادر 

بهداشت و درمان را نیز پیگیری کرد.

ســخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: 
نجات کادر بهداشت و درمان در شرایط 
کنونــی چنــد راه کار مهــم دارد. اولین 
راهــکار، افزایش رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و جدی گرفتن پیشگیری از 
ابتال به کروناســت. راه حل دوم، تزریق 
منابــع مالی و نیــروی انســانی به نظام 
سالمت است. سومین راه حل این است 
که همه دســتگاه ها همانند ماه های اول 
شیوع ویروس کرونا در کشور، پشتیبانی 
محکم تری از نظام سالمت داشته باشند 
و در مسیر پیشــگیری از ابتالی افراد به 

ویروس کرونا بیشتر تالش کنند.
الری گفت: وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در همه این هشت ماه 
تالش کــرده که هیچ بیمــاری از درمان 
محروم نشود و این دغدغه شبانه روزی 

همه کادر بهداشت و درمان کشور است.
قدر مســلم اگر این همراهــی جامعه و 
مسووالن در مقابله با کرونا اتفاق نیفتد و 
اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود و اگر جر 
و بحث های سیاسی همچنان ادامه داشته 
باشــد، آن چه بیش از هرچیزی آســیب 
می بیند، جامعه و کادر بهداشت و درمان 
اســت. جامعه ای که در شــرایط تحریم 
و مشــکالت اقتصادی، امید را فراموش 

نکرده است.

 خشــونت علیه پزشــکان موضوع داغ 
روزهــای کرونازده اســت؛ همراهان بیمارانی 
که مســتاصل از همه جا تنها پنــاه خود برای 
نجات جان عزیزانشــان را پزشکان می یابند و 
ممکن است با عدم پیشرفت بیمار در بهبودی، 
نامالیمات و نگرانی هایشــان را بر سر پزشک 
خالــی کنند، موضوعــی که بهانه ای شــد تا 
پزشکان و جامعه شناسان برای حل این چالش 

به گفت وگو بنشینند.
به گزارش ایســنا، دکتر عبدالرحمان رستمیان 
در میزگرد تخصصی بررســی تعامالت جامعه 
پزشــکی و مردم، گفت: صحنه های زیبایی در 
ارائه خدمت پزشک به بیمار رقم می خورد اما 
باید چه کنیم این رابطه بهتر شود؟ آموزش به 
بیمار امری بسیار اساسی در این زمینه است تا 
زمانی که فرد به ما به عنوان پزشــک مراجعه 

می کند اطالعات کافی داشته باشد.
وی افزود: با افزایــش اطالعات بیمار، ارتباط 
او با پزشــک افزایش می یابد و کیفیت درمان 
در این زمینه ارتقا می یابد. بر این پایه درمانگر 
هم شــهامت تصمیم گیری در درمان را خواهد 

داشت و تصمیمات بهتری می گیرد.
رســتمیان ادامه داد: در تغییــر باورهای غلط 
نســبت به جامعه پزشــکی، صدا و ســیما و 
فضای مجــازی نقش مهمی دارند. از ســوی 
دیگر آموزش تعهدات حرفه ای به پزشکان نیز 
می تواند در بهبود روابط پزشــک و بیمار موثر 

باشد.
در ادامــه این میزگــرد، مهندس احســان اله 
شــریفی- مدیرعامل سازمان مردم نهاد دیدبان 
حقوق بیماران، گفت: با حاکمیت، نظام درمانی، 
گروه های مرجــع و... حرف هایی داریم. نباید 

تعارض میان اظهار نظرها پیرامون موضوعات 
تخصصی پزشکی وجود داشته باشد.

وی بــا تاکید بر لــزوم اکرام بیمــار، تصریح 
کرد: نگاه از باال به پایین پزشــک به بیمار امر 
پسندیده ای نیســت. رفتار احترام آمیز پزشک 
به بیمار ســبب آموزش او خوهد شد. توجه به 

جامعه شناسی پزشکی امری ضروری است.
شــریفی ادامه داد: قاطبه پزشــکان رفتارهای 
مناسب با بیمار دارند، اما نمی توان از مشکالت 
بیماران هــم غافل بود. کرونــا علی رغم تمام 
مشــکالتی که داشت سبب شکستن دیوار بین 

پزشک و بیمار شد.
در ادامه این نشست دکتر بیرودیان- عضو ستاد 
ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی با 
اشاره به تدوین کتاب اخالق حرفه ای پزشکی، 
گفت: این کتاب دست آوردی بود که در ۵ سال 

گذشــته در زمینه آن فعالیت شــد و اکنون در 
سایت سازمان قابل دسترسی است و به عنوان 
فعالیتی آموزشــی با دیگر فعالیت های سازمان 

نظام پزشکی گره خورده است.
وی با اشــاره به عناوین اجتماعــی، انتظامی، 
آموزشــی و... در این کتاب ادامــه داد: کتاب 
مذکــور در ۱۴۰ مــاده که همــان ۱۴۰ وظیفه 
پزشک در مقابل بیمار است، تدوین شده است 
و این واقعه ای بی نظیر اســت که خود صنف 
پزشــکان اقدام به تعریف مــواد قانونی برای 

خودشان در مقابل بیمار کرده اند.
وی افزود: البته بیمــاران نیز تکالیفی در مقابل 
پرشــکان دارند که باید نســبت به آن آموزش 
ببینند. همانگونه که پزشــکان موظف هســتند 
شــکایات خود را از مراجع قانونی پیش برند، 
بیمــاران نیز بایــد بدانند شــیوه مطرح کردن 

تقاضایشــان چگونه باشــد. در همین بحران 
کرونا شــاهد خشــونت هایی هســتیم که به 
جامعه پزشکی می شود؛ در حالی که مقصر آن 
مشکل پزشک یا پرستار نیست. به عنوان مثال 
موضوع کمبود تخت برای بیمار مبتال به کرونا 
به پزشــک بازنمی گردد و این پزشک است که 
با تمــام محدودیت ها همچنان ارائه خدمت به 

بیماران برایش در اولویت است.

در میزگرد تخصصی بررسی تعامالت جامعه پزشکی و مردم مطرح شد

وظایف پزشکان و بیماران در قبال یکدیگر

کادر درمان خسته و چشم انتظار عزم همگانی
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قیمت ها در بازار خودرو 
ریزشی شد

 رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو 
با بیــان اینکه نوســان نــرخ ارز در قیمت 
خودرو تاثیر می گذارد، گفت: دیروز قیمت 
خودروهــای داخلی تــا ۱۰ میلیون تومان و 
خارجــی ها تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته 

است.
سعید موتمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر 
در مورد تاثیر کاهش نرخ دالر بر بازار خودرو، 
اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز ارتباط نزدیکی 
با قیمت خودرو دارد، وقتی اتفاقی در بازار ارز 
رخ می دهد، به سرعت تاثیر خود را در بازار 

خودرو نشان می دهد.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو افــزود: قیمت خودرو در بازار صرفًا 
از روی کاغذ اعالم و باال و پایین می شــود و 
معامله ای روی نرخ های باال انجام نمی شود؛ 
امــا طی دیروز و امروز با توجه به اینکه نرخ 
دالر به سمت کاهشی شدن حرکت می کند، 
قیمت های کاغذی خودرو نیز در حال ریزش 

است.
بــه گفته وی، دیــروز نرخ خــودرو چه در 
بازار خودروهای نو و چه کارکرده داخلی و 
خارجی ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان کاهش یافته 

است.
وی ادامه داد: اگر نرخ دالر به همین صورت 
ریزش کند، قیمت ها در بازار خودرو کاهش 

می یابد.
وی بار دیگر تاکید کرد: مدتی است در بازار 
خودرو قیمت ها به صورت ســلیقه ای اعالم 
می شــود اما هیچ خرید و فروشی روی این 

نرخ ها انجام نمی شود.
موتمنی تصریح کرد: بازار خودرو از بیســتم 
شهریور به این سو قفل شده و خرید و فروش 
در این بازار به صفر رســیده اســت. از نظر 
خریداران قیمت ها در بازار غیرمنطقی است 

و مصرف کنندگان تمایلی به خرید ندارند.
وی افــزود: مردم به خودرو به چشــم یک 
کاالی ســرمایه ای نگاه می کنند و هم اکنون 

هیچ خرید و فروشی انجام نمی شود.

 وزیر صمت:
طرح مشترک دولت و 

مجلس در مورد خودرو به 
زودی ارایه می شود

  وزیر صمــت با بیــان اینکه کیفیت 
خودرو پائین بوده و قیمت ها مناسب نیست، 
گفت: به زودی با همــکاری مجلس، طرح 
مشترکی را در حوزه خودرو مطرح خواهیم 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی 
امروز در حاشیه نشست با کمیسیون صنایع 
و معادن مجلــس اظهار داشــت: امروز در 
کمیسیون صنایع گزارشی از عملکرد سه هفته 
ای خــود ارائه دادم. قرار شــد کارگروه های 
مشــترکی بین وزارت صمت و کمیســیون 
صنایــع در موضوعات مشــخصی همچون 

خودرو تشکیل شود.
وزیر صمت افزود: مردم باید خودرو با کیفیت 
اســتفاده کنند؛ هم اکنون بــازار خودرو در 
انحصار دو شرکت خودروساز دولتی است که 

کیفیت پائین بوده و قیمت ها مناسب نیست.
وی ادامه داد: با کمیســیون صنایع به صورت 
مشــترک کار خوبی را آغاز کــرده ایم و در 
آینده طرح مشترک دولت و مجلس در مورد 
خــودرو را اعالم خواهیم کــرد. با این طرح 
بازار خودرو بهتر می شود و از این نابسامانی  

خارج خواهد شد.
رزم حســینی تاکید کرد: البتــه باید توجه 
داشــت بازار خودرو باید به سمت رقابتی 
شدن برود و شرکت های توانمند در حوزه 
خودروســازی به بازار ورود پیدا کنند تا از 
این طریق با شکستن انحصار، فضای کشور 

در حوزه خودرو باز شود.

به دنبال کاهش قیمت دالر؛
قیمت سکه در ادامه 
روند نزولی وارد کانال
 ۱۳ میلیون تومان شد

  به دنبال کاهــش قیمت دالر، قیمت 
ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید عصر 
امروز،سه شــنبه ۲۹ مهربه ۱۳ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به ۱ 

میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۴ تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در بازار آزاد تهران 
عصر دیرروز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۳ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ســکه طرح قدیم 
۱۳ میلیون تومان، نیم ســکه ۷ میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان و ربع سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان است.
همچنین هر سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و 

۶۰۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۰۱ دالر 
و ۰۷ ســنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ 

میلیون و ۱۹۹ هزار و ۲۶۵ تومان است.

خبــر

 بعــد از اینکه قیمــت ارز در دو 
روز گذشته روند نزولی به خود گرفت، 
این مســئله در بازار سکه و طال نیز نمود 
عینی بــه خود گرفــت و قیمت ها را با 
نــزول روبرو کرد، به نظر می رســد این 
روند کاهش قیمت هــا تا زمان برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه 

داشته باشد.
به گزارش فــرارو، برخی از معامله گران 
عنوان می کنند انتخابــات آمریکا در دو 
هفته آتی برگزار می شــود و در شــرایط 
کنونــی ریســک باالیی دارد کــه مانند 
گذشته با ســرعت زیادی اقدام به خرید 
دالر کرد. اگر این موضوع صحت داشته 
باشد، سرعت رشد قیمت دالر حداقل در 
۲ هفته آتی بایــد کمی کاهش پیدا کند، 
خصوصا اینکه بازار در هفته های گذشته 
با رشد شدید، از نرخ های تعادلی خود تا 

حد زیادی فاصله گرفته است.
در ایــن میــان برخــی از معامله گران 
عنــوان می کنند احتمال پیــروزی بایدن 
در انتخابــات آمریکا وجــود دارد و این 
مساله می تواند روند قیمت ها را در بازار 
آزاد دالر تغییــر دهد. البته احتمال ماندن 
ترامپ در کاخ سفید هم وجود دارد، ولی 
افزایشی های بازار قبل تر با چنین انتظاری 

نوسان گیری های خود را انجام داده اند.
در واقع بخش زیادی از رشد قیمت دالر 
در هفته های گذشــته ناشی از پیش خور 
شدن ریسک ماندن ترامپ در کاخ سفید 
بوده است. البته ورود سرمایه از بازار های 
موازی هم در رشــد قیمت دالر اثرگذار 
بوده اســت و البته بــاال رفتن تنش های 

سیاسی به دلیل تشدید تحریم ها.
در چنین شــرایطی، به نظر می رسد آنچه 
بعد از انتخابات آمریکا روند بازار را تعیین 
می کند، بیشــتر سیاســت های اقتصادی 
داخلی است. هر چقدر سیاست هایی به 
کار گرفته شــوند که نقدینگی را افزایش 
داده و انتظارات تورمی را باال ببرند، اقتصاد 
کشور بیشتر رو به سوی نوسان می رود و 
نرخ ارز و سکه هم از آن مستثنی نخواهد 
بود. با این حــال، انضباط پولی می تواند 
حتی اثرات پیــروزی ترامپ را محدود 

کند. به طور خالصه بازار تا دو هفته آینده 
تحت تاثیر انتخابات آمریکا خواهد بود و 
پس از آن، روند ها وابسته به سیاست های 

اقتصادی داخلی قرار خواهند گرفت.
پشــت پرده کاهش شدید قیمت سکه و 
طالکاهش قیمت دالر دلیل اصلی کاهش 

قیمت طال و سکه است
ابراهیــم محمدولی رییس اتحادیه طال و 
جواهر تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به 
اینکه با عرضه سنگین ارز از سوی بانک 
مرکزی در بازار، قیمــت دالر با کاهش 
روبرو شده است، گفت: همین علت نیز 
باعث شده که قیمت طال و سکه در بازار 
داخــل نیز با کاهش روبرو شــود، تا هر 
زمانــی که این مدیریت ادامه پیدا کند، از 
ســوی بانک مرکزی نرخ سکه و طال در 

بازار داخل نیز کاهش خواهد یافت.
وی افزود: واقعا این امیدواری وجود دارد 
با مدیریتی که وجود دارد، بازهم شــاهد 
کاهش نرخ ها در بازار داخل باشــیم، این 
در حالیســت که در چنین شــرایطی که 
قیمت ها دارای نوسان زیادی است، خرید 
و فروش به کم ترین میزان خود می رسد، 
در حالیکه ما به عنوان اتحادیه دوســت 
داریم، قیمت ها دارای ثبات باشد و تنها در 
یک محدوده منطقی نوسان داشته باشد، 
تا آن کسی که می خواهد خرید و فروش 
داشته باشد، بتواند قطعی تصمیم خود را 
بگیرد و دائم نگران این نباشد، که قیمت ها 

ساعتی باال و پایین شود.
محمدولی با اشــاره به اینکــه با افزاش 
قیمت طــال در این مــدت، تقاضا برای 

خرید مصنوعــات طال به کمترین میزان 
خود رســیده بود، اظهار داشت: واقعا با 
توجه بــه این افزایش قیمت ها و به دلیل 
اینکه قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا 
کرده بود، مردم در فشار شدید اقتصادی 
قرار گرفتند و طبیعتا طال نیز، چون کاالیی 
ســرمایه ای و گران قیمت به حســاب 
می آیــد، مردم از خریــد آن صرف نظر 
کردند، امــا بنده این امیدواری را دارم که 
با تالش هایی که انجام می شود، بازار های 
مختلف کشــور به ثبات برسد، تا مردم 
بتوانند، از این فشار هایی که به وجود آمده 

رهایی یابند.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان 
اینکه تقاضا برای خرید ســکه و طالی 
آبشده از ابتدای سال تاکنون بسیار زیاده 

شد، یادآور شد: مردم برای خرید سکه و 
طالی آبشده بسیار اشتیاق نشان دادند، در 
مورد سکه افزایش قیمت چند برابری که 
رخ داد، بسیاری را به این سمت کشاند که 
در این بازار سرمایه گذاری کنند، به دلیل 
بازدهی باالیی که سکه نصیب دارندگان 
خود کرد، در مورد طالی آبشده نیز عدم 
اخذ اُجرت و مالیات بــر ارزش افزوده، 
حاشیه ســود این نوع از طال برای مردم 
بیشتر شــد و به همین علت تقاضا برای 

خرید آن نیز رو به فزونی نهاد.
خرید طالی آبشده ریسک باالیی دارد

وی با تاکید بر اینکه خرید طالی آبشده 
با ریسک بسیار باالیی روبرو است، بیان 
داشــت: به دلیل اینکه برای طالی آبشده 
هیچ گونه ســند و فاکتور رسمی صادر 

نمی شود، خرید وفروش آن دارای ریسک 
اســت، زیرا اگر خدای ناکرده در عیار و 
یا وزن آن مشــکلی وجود داشته باشد، 
خریدار نمی تواند از فروشــنده شکایت 
کنــد، بنابراین مردم بــرای خرید طالی 
آبشده یا خام باید بسیار دقت کنند، زیرا 
ممکن اســت درصورتی که در این کار 
تخصص نداشته باشــند، با ضرر و زیان 
روبرو شوند که جبران کردن آن نیز بسیار 

سخت و یاحتی غیرممکن خواهد بود.
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران در 
ادامه با اشاره به اینکه عالوه بر نرخ دالر 
در بازار داخل، قیمت اونس جهانی، نیز 
بر روی قیمت طال و سکه در بازار داخل 
بسیار تاثیرگذار است، گفت: در چند وقت 
گذشته قیمت طال در بازار های جهانی با 
نوسان در محدوده ۱۹۰۰ دالر همراه بوده، 
که این مسئله بر روی بازار داخلی ما تاثبر 
داشــته، از این جهت که وزن اثر گذاری 
قیمت جهانی را بر روی نرخ های داخلی 
کم کرده و از طرف دیگر به دلیل افزایش 
مــدام دالر، وزن ارز را باال برده، حال در 
چنین شرایطی شــاهد هستیم با کاهش 
قیمت دالر، بهای ســکه وطــال در بازار 

داخل نیز نزولی شده است.
محمدولــی افزود: هم اکنــون مهم تریم 
عاملی که می تواند قیمت جهانی طال را 
در مسیر صعود قرار دهد، ادامه وضعیت 
بحرانی ویروس کرونا است، در هفت ماه 
گذشته طال در بازار های جهانی از قیمت 
۱۴۰۰ دالر در هــر اونس به باالی ۱۹۰۰ 
دالر افزایــش پیدا کرده، زیــرا که کرونا 
باعث بــه وجود آمدن رکود اقتصادی در 
بسیاری از کشور های جهان شده و همین 
برای  انگیزه ســرمایه گذاران را  موضوع 
ســرمایه گذاری در دارایی هایی فیریکی 
ارزشــمند از جمله طال با افزایش روبرو 
کرده اســت. حال اگر کرونــا بخواهد 
همچنان در وضعیت فعلی باقی بماند، این 
مسئله برای طال نیز می تواند به عنوان یک 
محرک باشــد، حال باید دید که واکسن 
کرونا چه زمانی به بازار خواهد آمد، اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد، این مسئله به بازار 

طال شوک کاهشی وارد خواهد کرد.

ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طال و جواهر تهران تشریح کرد؛

پشت پرده کاهش قیمت سکه و طال 

 با وجود آنکه مهلــت واریز وجه برای 
متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن دو بار تمدید 
شده شواهد و قرائن حاکی از آن است که بخش 
قابل توجهی از متقاضیان نسبت به افتتاح حساب 

اقدام نکرده اند.
به گزارش ایســنا، با عبــور از بــازه زمانی ۱۵ 
شــهریورماه که آخرین مهلت واریز وجه طرح 
اقدام ملی مســکن بود مشخص شد برخی افراد 
واجد شــرایط طــرح اقدام ملی مســکن به هر 
دلیل افتتاح حســاب نکرده اند، بنابراین وزارت 
راه و شهرســازی تا پایان شهریورماه به این افراد 
مهلت داد. شهریورماه هم به پایان رسید و بیشتر 
متقاضیان نســبت به تکمیل آورده و حتی افتتاح 
حســاب اقدام نکردند. به همین دلیل وزارت راه 
و شهرسازی برای مرتبه سوم به این افراد فرصت 
داد و آخرین مهلت افتتاح حساب و واریز وجه 
را ۳۰ مهرماه اعــالم کرد. یعنی فردا این فرصت 
برای متقاضیان اولیه به پایان میرسد اما گویا هنوز 
بسیاری از افراد نسبت به واریز وجه یا حتی افتتاح 

حساب بی توجه هستند.
با اینکه وزارت راه و شهرسازی چندین بار هشدار 
داده که در صورت عدم تکمیل آورده، متقاضیان 
واجد شــرایط حذف و از لیست رزرو جایگزین 
آنها خواهد شد هنوز این اقدام انجام نشده و باید 
ببینیم با اتمام ضرب االجل سه باره این اقدام انجام 
خواهد شــد یا خیر. مبلغ آورده اولیه حدود ۴۰ 

میلیون تومان است.
اما آمار و شواهد گویای آن است که بخش قابل 
توجهی از افــراد به دالیلی همچون عدم توانایی 
مالی نســبت به تکمیل آورده اقدام نکرده اند. به 
طور مثال از بین ۱۳۸ هزار واحد تعریف شــده 

برای شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر که مسوولیت 
اجرای آن بر عهده بنیاد مســکن گذاشته شده تا 
کنون فقط ۲۵ هزار متقاضی افتتاح حساب کرده 
و واریز وجه داشته اند. وزارت راه و شهرسازی 
آمار به روزی میزان افتتاح حســاب در روزهای 
گذشته را اعالم نکرده اما تا ۱۶ مهرماه از کل ۴۰۰ 
هزار واحد تعریف شده فقط ۱۱۵ هزار نفر اقدام 
به بازگشــایی حساب کرده بودند؛ آن هم پس از 
هشــدارهایی که مرتبا مبنی بر حذف متقاضیان 

بدحساب اعالم شد.
در روزهای گذشــته میانگین قیمت هر متر مربع 
مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان بر پایه هزینه های 

سه ماهه دوم سال کنونی اعالم شد؛ هرچند برخی 
کارشناســان معتقدند که به دلیل نوسانات قیمت 
مصالح ســاختمانی که در ماههای گذشته اتفاق 
افتاده با این مبالغ نمی تــوان طرح اقدام ملی را 
جمع کــرد. به جز آورده متقاضیان که در مرحله 
اول حدود ۴۰ میلیون تومان اســت ۱۰۰ میلیون 
تومــان وام هم با نرخ ســود ۱۸ درصد و دوره 
بازپرداخت ۱۰ ساله به هر واحد تعلق می گیرد. 
مبلغ ماهانه هر قسط در روش ساده یک میلیون 
و ۸۰۱ هزار تومان و سود آن ۱۱۶ میلیون تومان 
است. در روش بازپرداخت پلکانی مبلغ قسط در 
ســال اول ماهانه یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان 

است که در سال دهم به ماهانه ۲ میلیون و ۱۴۰ 
هزار تومان افزایش می یابد. میزان سود تسهیالت 
در این روش پرداخت حدود ۱۲۵ میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان خواهد بود.
وعده افتتاح مسکن ملی در آبان ماه

شهریوماه سال گذشــته طرح اقدام ملی مسکن 
با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شــد. اولین 
واحدهــا از این پــروژه ۴۰۰ هــزار واحدی به 
روزهای افتتاح نزدیک شده و بر پایه اعالم معاون 
وزیر راه و شهرســازی روز اول آبان ماه، پروژه 
های آماده شده مسکن ملی در ۴ بخش با حضور 
رییس جمهور  به بهره برداری می رسد. پیش از 
این وزارت راه و شهرسازی تیرماه و امرداد ماه را 
زمان افتتاح مسکن ملی اعالم کرده بود که بنا به 
دالیلی از جمله شیوع ویروس کرونا محقق نشد. 
گفته می شود در شــهر جدید پرند ۱۲۴۶ واحد 
مســکن ملی، در هشتگرد ۹۶ واحد و در گلبهار 
۳۰۰ واحد با ارزش حدود ۵۲ میلیارد تومان آماده 

افتتاح است.

متقاضیان بدحساب مسکن ملی 
در آستانه حذف

 یک کارشناس بازار سرمایه گفت: 
ابتدای آذر ماه، شــروع فصل شــادی در 
بــورس خواهد بود و بازار تا پایان فصل 
زمســتان به روند صعودی خــود ادامه 

خواهد داد.
»علی موالیی« در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: فضای تعلیقی که بر بازار حاکم 
شــده، قدرت تصمیم گیری را به ویژه در 

بخش تقاضا تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: ســهام شاخص ساز مانند 
شــپنا که در یک روز بالغ بر ۶۰۰ میلیون 
برگه سهم در نقطه کامل مثبت معامله شد 
در ابتدای پیش گشــایش معامالتی روز 
بعد، کار خود را با صف فروش آغاز کرد.
موالیی با بیان اینکه وجود چنین روندی 
در بازار نشــان دهنده آن است که کلیت 
بازار به خصوص در بخش تقاضا در طول 
یک روز با تغییر شگرفی همراه می شود، 
اظهار داشت: ســهمی که در یک روز با 
حجم باالیی مورد تقاضا اســت در روز 
معامالتی بعد بــدون رخ دادن هیچگونه 
اتفاق سیاسی روند کامال معکوسی را در 
پیش می گیرد و در زمان معامالت  صف 
فروش می شود در حالی که اگر متغیرهای 
اقتصادی را با نقطه نظر ارز در نظر بگیریم 
مشاهده می کنیم که اتفاق های مثبتی به 

نفع آن سهم رخ داده است.
این کارشــناس بازار سرمایه افزود: رشد 
قیمت ارز در ســامانه نیما و ســنا نشان 
دهنده این است که سهم مدنظر با افزایش 

نرخ ارز  سود خوبی را می تواند بسازد اما 
اینکه سهم با چنین قدرتی در بازار صف 

فروش می شود کمی عجیب است.
وی با تاکید بر اینکــه وضع فعلی بازار 
نشان دهنده وجود جو روانی منفی است 
که کل بازار را تحت شعاع قرار داده است 
و مانع از قدرت تصمیم گیری سهامداران 
در بازار شده است، گفت: شاید تا دو هفته 

گذشته می توانستیم وجود صف های 
فروش در بازار را به جذابیت سرمایه 
گذاری در بازارهای موازی نسبت به 
بازار سرمایه ارتباط دهیم زیرا تا مدتی 
سهامداران به دنبال فروش سهام خود 
و تامیــن نقدینگی بــرای ورود به 

بازارهای موازی بودند.
موالیی بــا تاکید بر اینکــه اکنون افراد 
برای سرمایه گذاری اقدم به فروش سهام 
و خریــد دالر با نــرخ ۳۲ هزار تومان یا 
سکه ۱۶ میلیون تومانی نمی کنند، گفت: 
تا مدتی صحبت از وجود حباب در بازار 
سرمایه بود اما اکنون می توان اعالم کرد 
حبابی که در قیمت ارز، مسکن و خودرو 
وجود دارد مشــابه آن را تاکنون در بازار 

سرمایه شاهد نبودیم.

وی با اشاره به اینکه برخالف چند هفته 
گذشته وجود جذابیت در بازارهای ارز 

از بین رفته است، گفت: مسووالن 
بازار  در  اصلــی 

سرمایه و 

ی  عضــا ا
بورس  عالی  شورای 

باید مداخله جدی تری را با تصمیم های 
کارشناسی شــده در بازار داشته باشند و  
نباید آن تصمیم خود مزید بر مشــکلی 

جدید در بازار شود.
موالیی افــزود: با توجه بــه اینکه هیچ 
منطقی در معامالت کنونی بازار 
وجــود نــدارد؛ 
ین  ا بر بنا

بهتر 
ســت  ا
حاکــم  وضعیــت 
در بــازار مــورد کنترل قــرار گیرد در 
غیر اینصورت شــاهد تشدید وضعیت 
اصالحی شاخص بورس در بازار خواهیم 

بود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی 
از تصمیم های خلق الساعه مزید بر علت 
شد تا اندک سرمایه اعتماد سهامداران به 
سرمایه گذاری در بورس خدشه دار شود 
و اکنون هیچ دلیــل اقتصادی برای روند 

فعلی بازار سرمایه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه از ماه آبان شاهد روزهای 
بهتر و معامــالت منطقی تری در بازار 
خواهیــم بود، گفــت: در پیش بینی 
های انجام شده برای معامالت هفته 
جاری، به هیچ عنــوان توقع چنین 
اصالحی در بازار وجود نداشــت و 
در انتظار روند معامالت متعادلی در 
بازار بودیم، در حالی که وجود صف 
های فروش در بازار همه پیش بینی های 

انجام شده در بازار را برهم زد.
موالیی گفت: بهتر اســت هر چه زودتر 
تصمیمی برای بازار گرفته شود که هیجان 
های موجود در بازار کاهش و روند بازار 
به سمت معامالت منطقی تری پیش رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه 
برخی از کارشــناس ها معتقدند که بهتر 
اســت برای بازگشت تعادل به معامالت 

بورس، برای مدتی محدود دامنه نوسان 
در بازار برداشته شود، اظهار داشت: چنین 
اقدامی در وضعیت فعلی، به صالح بازار 
نیســت و می تواند موج فروش سنگینی 
را در بازار ایجاد کند و جبران آن نیازمند 
چند ماه زمان باشــد، این اقــدام اعتماد 
ســهامدار را تحت شعاع قرار می دهد و 
باعث افزایش بیشتر هیجان در معامالت 

بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت بر 
روند معامالت حقوقی ها جهت کاهش 
شــدت فروش در بــازار افزایش یابد، 
گفــت: در این زمینه بایــد اقدامی انجام 
شود تا ســهامدار حقیقی به این اطمینان 
برسد که قابلیت نقدشوندگی بازار از بین 
نرفته است و حتی می توانند سهام خود 
را با پنج درصد منفی به فروش برسانند، 
وجود صف های فروش برای چند روز 
متوالی چنان ترسی را در بازار ایجاد کرده 
که باعث رفتارهای هیجانی سهامداران در 

بازار شده است.
موالیی با اشاره به اینکه در گذشته بارها 
ثابت شده است که بازده هیچ بازاری در 
بازه زمانی بلند مدت، مانند بازار سرمایه 
نیست و همیشه بورس در بلندمدت بازده 
غیرقابل مقایســه ای را نســبت به دیگر 
بازارها کسب کرده است، افزود: تا پایان 
ســال ۹۹ شــرایط بازار با مجموع اتفاق 
هایی که رخ داده است بدتر نمی شود و 
سهامداران متحمل ضرر بیشتر نمی شوند.

یک کارشناس بورسی پیش بینی کرد؛

بازگشت رونق به بورس از یک ماه آینده
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در گفتگو با آزاده مویدی فرد - عروسک گردانی و صداپیشه تشریح شد؛

ماجرای عروسک های زشت تلویزیون چه بود؟
 »من هــم قبول دارم که آن عروســک ها 
زیبا نیســتند اما مگر همه ی آدم ها زیبا هســتند؛ 
آن ها برای مخاطب بزرگسال ســاخته شده اند.« 
چندی پیش چهره نه چندان زیبای یک عروسک 
تلویزیونی ســبب شــد تا تصویرش در فضای 
مجازی دست به دســت و به طنز و انتقاد گرفته 
شود. حاال یکی از فعاالن حوزه عروسکی که در 
ســاخت ابن برنامه هم دستی داشته است با بیان 

جمالت باال در مقام پاسخ برآمده است.
آزاده مویدی فرد که تا به امروز عروسک گردانی 
و صداپیشگی بیش از ۶۰ عروسک را انجام داده 
است و از شاخص ترین آنها می توان به »بیژن«، 
»چرا«، »نینی«، »انیمیشن های نیروی انتظامی«، »گل 
بهار« و »ســپیده« اشاره کرد،  صداپیشگی چندین 
عروسک را در برنامه »خوشبخت« برای مخاطب 
بزرگسال و جهت آموزش مسایل روانشناسانه و 

خانوادگی در آیتم های کوتاه بر عهده دارد.
او در توضیح واکنش های انتقادی که طراحی این 
عروسک ها به دنبال داشت، به ایسنا گفت: برنامه 
»خوشــبخت« موضوع و پالتوهایی روانشناسانه 
داشت. در آن پالتوها ما موقعیتی ایجاد می کردیم 
تا بتوانیم به مســائلی که میان دخترها و پسرها، 
خانواده ها و نیز مسائل اول ازدواج اتفاق می افتد، 
با نگاهــی فانتزی بپردازیــم و حرف هایی را در 
لفافه بزنیم. هدف این بود که آموزش غیرمستقیم 

روانشناسی داده شود.

مویدی فرد ادامه داد: خانم بنفشــه بدیعی، طراح 
برنامه »خوشبخت« از پیشکسوتان کار عروسکی 
اســت و وقتی بگوید ســر کاری بــروم، حتما 
قبول می کنــم. خانم بدیعی قبال عروســک های 
بسیار زیبایی ســاخته که خیلی از عروسک های 
»خوشبخت« زیباتر هســتند. بله؛ من هم موافقم 
عروســک های »خوشبخت« زیبا نیستند اما آن جا 

هدف نمایش زیبایی نبوده است.
این عروسک گردان با بیان اینکه برنامه عروسکی 
»خوشــبخت« شــامل آیتم های پنج تا هشــت 
دقیقه ای است که در قالب یک برنامه یک ساعته 
پخش می شــود، گفت: طراحی خانم بدیعی کار 
را نجات داد. ایشــان با چهــار تا بدن و صورت 
با اســتفاده از تغییر بینی، چشم ها، ابرو و لب های 

متفاوت، باالی ۱۰۰ کاراکتر خلق کردند.
عروسک های خوشبخت

این صداپیشــه برنامه های عروســکی که فارغ 
التحصیل رشــته تئاتر اســت، در ادامه با گله از 
شــوخی های کاربران در فضای مجازی، تصریح 
کرد: »بزرگترین ایراد فضای مجازی این است که 
دوستان بدون آگاهی حمله می کنند. در این برنامه 
قرار بر این بوده اســت که در قالب نود قسمت 
پنج دقیقه ای موضوعات روانشناسی، استانداردها، 
هنجارهــا و ناهنجاریهــا آموزش داده شــود و 
مخاطب هدف افرادی بودند که حجاب برایشان 

ارزشمند است و قسمتی از کاراکترشان است.

مویدی فرد در عین حال گفت: درباره هر برنامه 
ای سر و صدا بلند شود، یعنی قطعا تاثیرگذار بوده 
است. حاال اینکه تاثیرگذاری مثبت یا منفی بوده 
است به جهان بینی آدم ها برمی گردد. من به عنوان 
کســی که آن جا بودم می گویم تجربه به شــدت 
درخشــانی بود. من فرصت داشتم آنجا با چهار 
عروسک، باالی ۵۰ خانم و بچه را زندگی کنم. ما 

خوشحال بودیم که در کار خالقیت داشتیم. برایم 
عجیب بود که به جای اینکه بخش خالقیتش دیده 
شــود روی زشتی عروسک تاکید شد مگر آدم ها 

همه قشنگ هستند؟!«
به گفته وی مخاطــب عام تعریفی که درباره کار 
عروسکی دارد این اســت که هر کار عروسکی 
کار کودک اســت؛ در صورتی که اینطور نیست 

و بعضی از کارهای عروســکی می تواند مخاطب 
بزرگسال داشته باشد.

او درباره کار عروســکی برای کودک هم توضیح 
داد:  استانداردی که برای ساخت عروسک کودک 
وجود دارد برای من چیز صد درصد محتوم نیست 
و بستگی به  طراحی و نظر طراح و کارگردان دارد 
و نیز اینکه هدف از ساخت عروسک رساندن چه 

مفهومی به بچه ها است؛ همه این ها موثر است.
آزاده مویدی فرد همراه با عروسک »چرا«

این هنرمند که صداپیشگی عروسک »چرا« را هم 
بر عهده داشته است، افزود: من به لحاظ مفهومی 
سمت این می روم که شکلی از عروسک را نشان 
دهــم که اتفاقا کج و معوج اســت و قرینه ندارد 
زیرا ما وقتی عکس هــای بچه ها را نگاه می کنیم 
از زیباترینشان تا بانمک ترینشان غیرقرینه هستند. 
عروسک غیرقرینه این احســاس را در مخاطب 
کودک ایحاد می کند که این عروســک شبیه من 

است.
مویدی فــرد در این زمینه ادامه داد:  به قول خانم 
برومند این پرســش را باید همیشــه از خومان 
بپرسیم که یک کار چرا عروسکی می شود؟ یعنی 
اصال چرا یک کاری را از رئال به عروسکی تبدیل 
می کنیــم. پخش فانتزی در کار عروســک خیلی 
مهم است که اگر لحاظ نشــود در ارتباط برقرار 
کردن عروسک با مخاطب مشکل ایجاد می شود. 
بزرگتریــن چیزی که مخاطــب را درگیر برنامه 

عروسکی می کند میزان فانتزی است که مخاطب 
از آن عروسک دریافت می کند.

او درباره دلیل موفق عمل نکردن برخی عروسک ها 
توضیح داد: اینکه عروسک چگونه طراحی شود 
و چه کسی آن را بســازد خیلی مهم است. فقط 
صداپیشه مهم نیست عروسک گردان هم به اندازه 
صداپیشــه و حتی گاهی بیشتر اهمیت دارد. همه 
این ها کنار هم قرار می گیرند که عروسکی موفق 

یا غیرموفق می شود.
آزاده مویــدی فرد در پایان دربــاره فعالیت های 
اخیرش به ایســنا توضیح داد: یکــی از کارهای 
آخرم کارگردانی و صداپیشــکی عروسکی ژولی 
اســت. کاری خارج از سازمان صداوسیما که در 
قالب پکیجی به نام »درســا« به تهیه کنندگی آقای 
پورمقیمی عرضه می شــود. عروســکی است که 
قرار است آموزش نقاشی دهد برای همین طبیعتا 
سراغ طراحی عروســک فول هند رفته ام که نیاز 
به دو عروســک گردان دارد تا دستانش حرکت 
جداگانه از سر داشته باشــند. ۱۰ قسمت از این 
مجموعه آمده و۲۰ قسمت مانده است. همچنین 
کارگردانی برنامه »پیم و پم« که مربوط به آموزش 
کلمات اســت و از شــبکه پویا پخش می شود و 
نیز صداپیشگی عروسک »کی چی کجا« در برنامه 
خانم سارا روستاپور برای شــبکه آموزش را بر 
عهــده دارم که برای پایه یک تا شــش تحصیلی 

تولید می شود.

 »ایرج طهماســب« خطاب به نوجوانان 
گفــت: هنرمند به کســی می گویند که خودش 
اســت. اگر خودتان باشــید فیلمســاز موفقی 
می شوید. نباید ادای کسی را دربیاورید. قهرمان 
فیلم شــما باید در زندگی واقعیتان وجود داشته 

باشد.
به گزارش ایســنا، طبق گزارش رسیده، نشست 
انتقال تجربه با حضور »ایرج طهماســب« و با 
موضوع »ســینما، حقیقت یا خیال« به صورت 
برخط در مرکز نوآوری »صبا« در تهران برگزار 

شد.
در این نشســت که همزمان با جشــنواره فیلم 
کودک و نوجوان برگزار شد، »ایرج طهماسب« 
در تعامــل با نوجوانان به صــورت برخط قرار 
گرفت و بخشی از تجارب خود را به آنها انتقال 
داد. طهماسب  در بخشی از صحبت های خود در 
این نشست مجازی گفت: دو شکل سینما داریم؛ 
یکی از اشــکال آن مستند اســت که به مسائل 
واقعی می پردازد، مورد بعدی ســینمای داستانی 
است. همچنین سینمای رایج هم داریم که واقعی 
نیســت و بیشتر به نکات موجود در زندگی مان 

اشاره دارد. شما به عنوان یک فیلمساز باید مسیر 
حرکت تان را به ســمت هرکــدام از آن ها تغییر 
دهید. یکی از کارهای شــما این است که روش 

و راه خودتان در شکل قصه گفتن را پیدا کنید.
او در تشریح انواع سینما توضیح داد: گونه های 
فیلمسازی بســیار ســاده به وجود آمده است. 
ســینمای تراژدیک، سینمایی است که به سمت 
بدی ها حرکت می کند. در سینمای کمدی همه 
چیز خوب اســت و به سینمایی که بین این دو 
قرار می گیــرد، درام می گویند. ســینما از حال 
انسان ها شکل گرفته است. اگر می خواهیم فیلم 
بســازیم باید ببینیم حالمان چطور اســت وچه 
چیزی را می خواهیم انتقال بدهیم. هر فیلمی که 
شما را به فکر می اندازد، سینمای درام است که 
در ایران بسیار تولید می شود. برای فیلمساز شدن 

مهم است که از قبل راجع به آن فکر کنیم.
طهماسب با اشــاره به انواع ژانر بیان کرد: ژانر 
به مشاغل برمی گردد. فیلمی که در آن نظامی ها 
باشند، فیلم جنگی اســت.  اگر کابوی ها در آن 
حضور داشــته باشند، وسترن اســت. به تعداد 
مشــاغل گونه های مختلف فیلمســازی داریم. 

وقتی ژانرهای فیلم باهم ترکیب می شوند به آن 
گروتسک گفته می شود.

او در ســفارش ای بــه نوجوانــان عالقمند به 
فیلمسازی بیان کرد: برای نوشتن به شما پیشنهاد 
می کنم که مانند نویســنده های بزرگ ننویسید. 
فیلمنامه مانند نامه نوشتن است که  در آن شرح 
حال برای دیگران عنوان می شــود و سناریو نام 
حرفه ای آن اســت که برای گروه تولید نوشــته 
می شود. سفارش می کنم راجع به کسی یا چیزی 
بنویســید که آن را می شناسید. اصل کار شما به 
عنوان هنرمند دادن پیام یا آموزش نیست بلکه به 
این فکر کنید، چیزی که می نویسید برای مخاطب 
جالب باشــد. مخاطب به دنبال سرگرمی است. 
فیلمنامه خوب چیزی اســت که با خواندن آن 
لذت ببرید و تمام تصویرهایش را تداعی کنید. 
هنرمند به کسی می گویند که خودش است. اگر 
خودتان باشید فیلمســاز موفقی می شوید. نباید 
ادای کســی را دربیاورید. قهرمان فیلم شما باید 

در زندگی واقعیتان وجود داشته باشد.
ایرج طهماســب اظهار داشت: کارگردانی یکی 
از کارهای سخت است و کارگردان بد می تواند 

یک فیلمنامه را خراب کنــد. کارگردان باید در 
تمام موارد متخصص بوده و با صدا و تصویر به 
شکل عالی آشنایی داشته باشد. شما باید راجع 
به افــراد در فیلمتان حرف بزنید. همه نکات در 
فیلمســازی مهم است. ســینما تلفیق تصویر و 
صداســت و اگر به این دو مسلط شوید، موفق 
می شوید. فیلمسازی را از دنیای اطرافتان شروع 
کنید. همچنین کار عروســکی نیــاز به دوره  و 
کالس  دارد و بایــد یاد بگیرید که عروســک با 

انسان فرق داشته و دنیای خودش را دارد.
او ادامه داد: آخرین نفری که در پروژه فیلمسازی 
وجود دارد، ادیتور است. او کسی است که پازل 
چیدن را خــوب می دانــد. کارگردانی که پازل 
فیلمسازی را بلد نباشد، ســراغ ادیتور می رود. 
شما باید برای شــخصیتی که می سازید، تالش 

کنید تا شخصیتتان ماندگار شود.
طهماسب تاکید کرد: دنیای انیمیشن خیال انگیز 
اســت. کارتونی که تالش می کند تا شبیه  فیلم 
شــود، وقت خودش را تلف کرده اســت. فرق 
فیلم کوتاه و بلند در این اســت که موضوع فیلم 
کوتاه کم اســت. مقصد و یا هدفی که انتخاب 

می کنید، بلندی و یا کوتاهی فیلم شــمارا تعیین 
می کند. همانطــور که یاد گرفته ایم حرف بزنیم، 
باید فیلم بســازیم و  به ایــن مقوله نگاه جدی 
نداشته باشــیم. موضوع فیلمسازی در اطرافمان 
زیاد اســت اما  به آن توجــه نمی کنیم. البته که 
نداشته های مان می تواند موضوع فیلمسازی باشد. 
هدف ما در  المپیاد فیلمسازی این است که شما 

خودتان باشید و شبیه دیگری نشوید.
او با اشــاره به نکاتی در فیلمسازی افزود: فیلم 
صنعتی جزو سینمای مســتند است و فیلم های 

تجــاری در گــروه ســینمای ســرگرمی قرار 
می گیرند. شما باید ایده اولیه را در دفتر بنویسید. 
هر نکته ای که شما را ذوق زده می کند، یادداشت 
کنیــد و آن را پرورش دهیــد.  موضوع بعدی 
توجه به »پیرنگ« است که رنگ و لعاب فیلم را 
تشکیل می دهد. همچنین به یاد داشته باشید که 
بهترین فیلم این اســت که هرچند وقت یک بار 
جزئیاتش یادتان بیاید. کسی در فیلمسازی موفق 
 می شود که هرچه که از کودکی دیده را تبدیل به  

فیلم کند.

ایرج طهماسب خطاب به نوجوانان 

»خودتان باشید«

 امیر شهاب رضویان از برگزاری جشنواره 
فیلم کوتاه »هیالج؛ یک دقیقه یک پالن« خبر داد.

امیرشهاب رضویان تهیه کننده و کارگردان سینما 
در گفتگو بــا خبرنــگار مهر دربــاره برگزاری 
جشنواره فیلم »هیالج« گفت: فراخوان جشنواره 
فیلــم »هیالج؛ یک دقیقه یــک پالن« مدتی پیش 
منتشر شده است، این جشنواره با رویکرد عرضه 
و داوری فیلم هــا در فضای مجازی و با موضوع 
»من و ماســکم« و »عاشقانه های کرونایی« برگزار 

می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه این روزها به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، نمی توان جشنواره های فیلم 
را به صورت فیزیکــی برگزار کرد، ترجیح دادیم 

این جشنواره نیز به صورت آنالین برگزار شود.
این کارگردان سینما تاکید کرد: آثاری که برای این 
جشنواره تولید می شــوند، یک دقیقه ای و بدون 

محدودیت به صورت داستانی، تجربی و یا مستند 
هستند. این فیلم ها می توانند با دوربین تلفن همراه 

و یا هر دوربین دیگری فیلمبرداری شوند.
وی تاکید کــرد: بر پایه فراخــوان، عالقه مندان 
تا ۱۵ مهرماه فرصت داشــتند تــا آثار خود را به 
دبیرخانه جشــنواره ارسال کنند، اما به دلیل اینکه 
درگیر بیماری کرونا شــده بودم هنوز نتوانستیم 
داوری هــای نهایی را انجام دهیم و ارســال آثار 
به جشــنواره تا ۱۵ آبان ماه تمدید شده است و 
به زودی دبیــر »هیالج؛ یک دقیقه یک پالن« نیز 

معرفی خواهد شد.
رضویان گفت: البته در نظر داریم فراخوان دیگری 
برای این جشنواره منتشر کنیم تا کسانی که دوست 
دارند در این جشنواره حضور پیدا کنند، فرصت 

ارائه اثر به دبیرخانه جشنواره را داشته باشند.
وی ادامه داد: شــیوع ویروس کرونا شــرایطی را 

فراهم کرده اســت تا بسیاری از فیلم ها به صورت 
آنالین نمایش داده شود. معتقدم در این دوره اکران 
آنالین فیلم ها بسیار مؤثر بود و شرایطی را بوجود 
آورد که فرصتی برای دیــدن فیلم های داخلی و 

خارجی در خانه برای همه فراهم شود.
این تهیه کننده سینما بیان کرد: واقعیت این است 
که یکی از تأثیرات کرونا این است که شیوه های 
نمایش را کاماًل تغییر داده است و نمایش فیلم ها 
به صورت اینترنتی و آنالین شده است. البته این 
را هم باید بگویــم هیچ چیز جای فیلم دیدن در 
فضای تاریک ســینما را نمی گیرد. سینما پدیده 
دیگری اســت که تأثیرگذاری متفاوتی دارد. اما 
اکران آنالین فیلم ها در شرایط فعلی باعث رشد 

این نوع از اکران در جهان شده است.
وی با اشاره به ساخت یک فیلم سینمایی توضیح: 
به تازگی ساخت فیلم سینمایی »تک نوازی روی 

یخ های شناور« به کارگردانی روح اله صدیقی به 
پایان رســیده است که به زودی برای درخواست 
پروانه نمایش و اکران آن اقدام می کنیم این فیلم 
درباره پسری اســت که بعد از گذشت ۲۰ سال 
به دیدار خانــواده خود می رود، البته در این فیلم 
بازیگران شــناخته شده حضور ندارند و بیشتر از 
بازیگرانی انتخاب شــده است که در یک کارگاه 

تجربی با روح اله صدیقی کار کرده اند.
این کارگردان ســینما ادامه داد: درباره تماشاخانه 
هیالج نیز که سال گذشته افتتاح شد، باید بگویم 
هرچند در ســال گذشــته با اجرای تئاتر »پنجاه 
پنجاه« به کارگردانی مرتضی اســماعیل کاشــی 
افتتاح شــد و به مــدت ۴ ماه هر شــب با تمام 
ظرفیت تماشــاگر فعال بود، اما امســال به دلیل 
بخشنامه های دولت مبنی بر تعطیلی اماکن هنری 
برای شیوع ویروس کرونا، تعطیل بوده و هست. 

البته هربار که اجازه داده شــد، این تماشــاخانه 
نیز اثری را روی صحنه برده اســت. رضویان در 
پایان گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تعطیلی 
تماشاخانه ها و هزینه های موجود امیدوارم بتوانیم 

این تماشــاخانه را روی پا نگــه داریم، البته این 
را هم باید بگویم هرچند سیســتم دولتی دستور 
می دهد که تماشــاخانه ها تعطیل باشند، اما هیچ 

گونه حمایت مالی از این تماشاخانه ها نمی شود.

امیر شهاب رضویان مطرح کرد؛

برگزاری یک جشنواره فیلم با موضوع عاشقانه های کرونایی
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