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فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان:

ارتش بازوی پرتوان نظام است

 معاون مســکن و ســاختمان 
اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان 
گفت: قرعه کشی طرح اقدام ملی برای 
ایجاد عدالت در توزیع پروژه ها انجام 

شد.
چند روز پیش در شبکه های اجتماعی 
موضوعی بــا عنوان ادعــای دو نفر 
نســبت به دریافت دو پیامک متفاوت 
در قرعه کشــی طرح اقدام ملی تولید 
مســکن مطرح شــد و تعــدادی از 
متقاضیان نسبت به قرعه کشی معترض 
بودند. برای روشــن شــدن موضوع، 
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان زنجان در 
گفت وگو با ایسنا توضیحاتی ارائه داد 
و اظهار کــرد: این موضوع آنچنان که 
در شــبکه های اجتماعی مطرح شده 

نیست.
سعید شاهین فر افزود: در واقع سامانه 
در حال تســت و به روزرسانی بود و 
بــه تعدادی از متقاضیــان که کمتر از 
انگشــتان دست هســتند، دو پیامک 
ارسال شــد. متن پیام اول حاوی این 
مطلب بود که اولویت اولی که متقاضی 
آن را انتخاب کرده بود را اطالع می داد 
و پیامک دوم برای اطالع رسانی نتیجه 

قرعه کشی ارسال شد.

وی ادامــه داد: شــوربختانه برای این 
افراد این شــبهه ایجاد شــد که نتیجه 
قرعه کشی تغییر کرده، در حالی که پیام 
اول فقط برای تست سامانه ارسال شد 
و نتیجه قرعه کشــی در آن بیان نشده 
بود. همچنین ارسال پیامک به هر فرد 
متقاضی برای این بــود که اطالعات 
قرعه کشــی برای هر متقاضی محفوظ 

باشد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه 
و شهرسازی استان زنجان با اشاره به 
اینکه طرح اقدام ملی تولید مســکن 
متقاضی محــور اســت، تصریح کرد: 

قرعه کشی تعیین واحد برای متقاضیان 
در پروژه ها در این راستا انجام شد تا 
پروژه ها با عدالت بیشتری توزیع شود.
وی یادآور شــد: این قرعه کشی برای 
۳۵۶۰ نفــر از متقاضیان ثبت نامی دور 
اول انجام شد و از هر پروژه درصدی 
برای ایــن مرحله اختصــاص یافت 
و ســهمی هم برای مراحــل بعدی 
قرعه کشــی باقی مانــد. الزم به ذکر 
است امکان تغییر و واگذاری واحدها 
تا زمان انعقاد قــرارداد پیش خرید و 
پیشــرفت ۷۰ درصدی پروژه وجود 

ندارد.

ماجرای قرعه کشی طرح اقدام ملی مسکن 
در زنجان چه بود؟
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان در نظر دارد »تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کلیه سایت ها و 
ساختمانهای تحت پوشش « را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و دارای تخصص در رشته های تاسیسات و 
تجهیزات و یا دارای تاییدیه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین تجربه کاری در زمینه فوق الذکر 

واگذار نماید.
بنابراین از کلیه پیمانکاران دارای تجربه و تخصص در زمینه مذکور دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 10 روز 
کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه و با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000  ریال 
)پانصد هزار ریال( به شماره حساب سیبای 0105696920005 بانک ملی شعبه جمهوری اسالمی زنجان در وجه 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، جهت دریافت اسناد مربوطه به نشانی : زنجان ،  بلوار دانشجو - جاده اراضی پایین 
کوه - دانشگاه آزاد اسالمی - ساختمان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ، طبقه دوم - دبیر خانه مرکزی مراجعه نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

آگهی مناقصه عمومی

سردار سرتیپ جهانبخش کرمی فرمانده سپاه انصار المهدی)عج( استان زنجان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات:

به خادمی و نوکری مردم 
افتخار می کنیم
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 برخی کارشناسان اقتصاد مسکن بر 
این باورند با توجه به تحوالت گذشــته و 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، از شیب 
قیمت مسکن در ماه های پایانی سال کاسته 

می شود.
به گــزارش خبرنگار مهر، در حالی که در 
اواخر سال گذشــته برخی از کارشناسان 
اقتصاد مســکن، پیش بینی بازاری آرام در 
نیمه نخست امسال برای بازار مسکن را با 
این بهانه که بیش از این دیگر امکان افزایش 
قیمت ها وجــود ندارد و قــدرت خرید 
خانوارها کاهش یافته، در گمانه های خود 
مطرح می کردند، بودند کارشناســانی که 
تالطم غیر قابل مهاری را در بازار مسکن ۶ 
ماهه نخست سال کنونی پیش روی سرمایه 

گذاران می دیدند.
با این حال، اتفاقی که رخ داد، ثبات قیمت ها 
در بازارهای ارز و سکه و خودرو و رشد 
قیمت در بازارهای ســهام و مسکن بود؛ 
هر چند که برخی پیش بینی بروز اصالح 
قیمت در بورس را هم کرده بودند؛ اما آنچه 
در عمل رخ داد، خروج بازار سهام از مدار 
رشد و ایجاد تالطم در بازارهای خودرو، 
سکه و ارز در دو ماه گذشته بود؛ ولی نهایتًا 
بازار مسکن همواره به سود سفته بازان پیش 
رفت و حتی فراتر از پیش بینی ها، متوسط 
قیمــت هر متر مربع واحد مســکونی در 
تهــران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان 
اســفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در 

پایان مرداد ۹۹ رسید.
بــه هر روی، باز هم دعــوای »آینده بازار 
مســکن در نیمــه دوم ســال ۹۹« میان 
کارشناســان اقتصاد مسکن پابرجاست و 
دو قطبی »آرامــش، رکود یا حتی کاهش 
قیمت ها« و »رشد افسارگسیخته یا نهایتًا 
متناسب با تورم عمومی« میان اقتصاددانان 

در جریان است.
هر چند که بیشتر کارشناسان اقتصاد مسکن، 
سمت میانه را در پیش گرفته اند و معتقدند 
بایــد همه جوانــب درون و بــرون بازار 
مسکن از جمله مسائل بین المللی، انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه، نرخ 
دالر، وضعیت بازار ســرمایه، قیمت انس 
انتخابات ریاست جمهوری  جهانی طال، 
سال آینده کشورمان، رکود ساخت و ساز، 
پایان دوره جابه جایی مستأجران، افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی، عدم استقبال مردم 
از وام های نوسازی بافت فرسوده و بسیاری 

اتفاقات دیگر را هم در نظر گرفت؛ سپس 
با جمع بندی ایــن متغیرها، به این نتیجه 
می رســند که احتماالً بازار مسکن با رشد 
قیمت مواجه است اما نه با این شیب تندی 

که در نیمه اول امسال شاهد آن بودیم.
رزبان: شیب افزایش قیمت مسکن کم 

می شود
نرگس رزبان کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه پــس از بروز جهش قیمتی در بازار 
مسکن در سال ۹۷ این تصور وجود داشت 
که این بخش همچون روال تاریخی گذشته 
خود به یک دوره رکودی وارد می شــود، 
می گوید: نحــوه اثرگذاری دو دســته از 

فاکتورهای مهم بر روند بازار 
مسکن ســبب شد تا 

این بازار برخالف 
گذشته  روال 

یک  خود، 
ه  ر و د
وت  متفا
به لحاظ 
قیمت و 

معامالت 
آغــاز  را 

کند.
مــل  ا عو

کاهنده  احتمالی 
قیمت مسکن در نیمه 

دوم سال
وی مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند قیمتی 
بازار مســکن را به دو گروه اولیه و ثانویه 
تقسیم بندی کرده و معتقد است: عواملی 
همچون کاهــش قدرت خریــد خانوار 
به واســطه افزایش بیــش از حد قیمت و 
اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت 
پوشش دهی تسهیالت خرید مسکن، رشد 
قابل توجه قیمت در ماه های گذشته، اجرای 
برنامه های تولید مسکن در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال 
کاهش تحریم ها و ثبات نرخ ارز از جمله 
عواملی است که می تواند زمینه ثبات قیمت 
مسکن در ماه های آتی از سال کنونی را رقم 

بزنند.
کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: عالوه 
بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار 
مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت 
بروز می توانند زمینه استمرار رشد قیمت در 

این بازار را رقم بزند.
عوامل احتمالی فزاینده نرخ مسکن در 

ماه های آتی
بــه گفتــه وی افزایش نــرخ ارز و بروز 
نوســانات ارزی جدیــد، کاهش عرضه 
مسکن در مقایســه با نیاز، باال بودن نرخ 
تورم عمومی و افزایش هزینه های ساخت 
و احتمال افزایش نقدینگی به دلیل احتمال 
اســتقراض دولــت از بانک مرکزی برای 
جبران کســری بودجه ناشــی از کاهش 
درآمدهای نفتی و...از جمله عوامل مهمی 
است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک 
در ماه هــای آتی از ســال کنونی را فراهم 

خواهد کرد.
این کارشــناس بازار 
مســکن با تأکید 
بر اینکه آهنگ 
تحــوالت 
در بــازار 
مسکن 

به برآیند 
نیروهای 
اثرگذار 
بر قیمت 
مســکن 
بســتگی 

ادامــه  دارد، 
زمانی  تا  می دهد: 
تولید  نقدینگــی  که 
شده نتواند جذب تولید شود، 
فعالیت های ســوداگرانه در بازار مسکن، 
ارز، خودرو، طال و... ادامه یافته و منجر به 

افزایش قیمت در این بازارها می شود.
رزبان یادآور می شود: با توجه به تحوالت 
اخیر و شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور، 
به نظر می رسد هرچه به ماه های انتهایی سال 
نزدیک شــویم از شیب افزایش قیمت در 

بازار مسکن کاسته شود.
بازار  انتظار  سرحدی: رکود تورمی در 

مسکن است
احمد رضا ســرحدی، کارشناس اقتصاد 
مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
بیان اینکه اتفاقاتی که در بازار مســکن در 
نیمه نخست امسال رخ داد، از اواخر سال 
گذشــته قابل پیش بینی بود، می گوید: در 
نیمه دوم امسال وضع به مراتب بدتر است.

به اعتقاد وی، با توجه به شــرایط عمومی 

اقتصاد کشــور و همچنیــن چالش های 
بین المللــی از یک ســو و نیز وضعیت 
بازارهای موازی مانند افزایش نرخ طال، ارز 
و خودرو از سوی دیگر، دیگر دلیلی ندارد 

که قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
۶ ماهه دوم ۹۹؛ هم ســوداگران از بازار 
مسکن خارج می شــوند هم خریداران 

واقعی
کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: تفاوتی 
که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با 
نیمه دوم آن دارد در این اســت که اگرچه 
در ماه های پایانی ســال گذشــته و نیمه 
نخست امسال، خریداران واقعی و مصرف 
کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها 
سوداگران وارد آن می شدند، اما در نیمه دوم 
امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن 
خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم می شود. 
چون بازار ارز و طال رونق بیشــتری در ۶ 
ماهه دوم ۹۹ دارد و ســوداگران به سمت 

این بازارها کشیده می شوند.
وی یادآور می شــود: سرمایه های مردم که 
مســکن را به عنوان کاالی مصرفی تلقی 
می کنند، در حدی نیست که بتوانند ملک 
مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه 
رکود ایــن بازار در ماه های پایانی ســال 

کنونی، افزایش می یابد.
کاهش ساخت و ساز و تعداد واحدهای 

نوساز در سال های آتی
سرحدی می گوید: ما با تورم باالتر در بخش 
مسکن در نیمه دوم امسال و همچنین رکود 
در ساخت و ســاز هم مواجه می شویم؛ 
چون آنهایی که ساخته شده، به دلیل قدرت 
پایین خرید مردم، روی دست سازندگان 
می ماند و از سودی دیگر، سازنده به دلیل 
نداشتن نقدینگی، امکان شــروع فرآیند 
جدید ساخت و ساز را نخواهد داشت. این 
اتفاق می تواند به عنوان مقدمه ای برای بروز 
عدم تعادل در عرضه و تقاضا در سال های 

آتی تبدیل شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه فصل جابجایی 
مستأجران به هر شکلی بود، به اتمام رسیده، 
ولی رونق بــازار خرید و فروش در نیمه 
دوم امسال به شدت کاهش می یابد ضمن 
اینکه هیچ نشانه اقتصادی مبنی بر کاهش 
قیمت ها در بازار مســکن دیده نمی شود؛ 
بنابراین در ۶ ماهه دوم امسال شاهد رکود 
تورمی بسیار سنگین تر از سال های ۹۳ تا 

۹۶ در بازار مسکن خواهیم بود.

پیش بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

 رکود تورمی در کمین بازار است؟

عکس: ایسنا / زنجان

 عشق به امام )ره(، ایثار، فداکاری، ایمان، رشادت، شجاعت و اعتقاد به باورهای دینی، رمز پیروزی رزمندگان اسالم بود
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 فرمانده تیپ مســتقل ۲۱۶ زرهی شــهید 
مخبری زنجان گفت: ارتش به عنوان بازوی پرتوان 

نظام در همه عملیات ها حضور بی بدیلی داشت.
به گزارش زنگان امــروز امیر داوود حمدی ظهر 
دیروز )۳۰ شــهریورماه( در نشســت خبری به 
مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک فرا 
رسیدن هفته دفاع مقدس و نیز گرامی داشت یاد و 
خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای 
مدافع حرم، اظهار کــرد: نقش ارتش در پیروزی 
انقاب اســامی بی بدیل بود؛ چــرا که ارتش به 
عنــوان یکی از بازوان قدرتمند نظام باعث شــد 
انقاب اســامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با همبستگی 

و اتحاد مردم به پیروزی برسد.
وی بــا بیان اینکه سرلشــکر شــهید مخبری از 
اسطوره های جنگ و دفاع مقدس بود، تصریح کرد: 
یکی از افتخارات تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی زنجان، 
برقرار کردن امنیت در شهر بود؛ این بدان معنا است 
که در زمان انقاب بدون اینکه گلوله ای شــلیک 

شود، اعدامی هم از این تیپ صورت نگرفت.

امیر حمدی تصریح کرد: تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی 
زنجان از سال ۵۸ در عملیات مختلف حاضر بوده 
که از جمله ایــن عملیات ها، عملیات ثامن الحج، 
طریق القدس، بیت المقدس برای آزادســازی شهر 
خرمشهر و نیز عملیات والفجر مقدماتی بود و هم 
اکنــون نیز نیروهای ارتش در منطقه برای حفظ و 

امنیت مردم حضور دارد.
این مسوول، با بیان اینکه ارتش در همه عملیات ها 
به عنوان بازی پرتوان نظام شرکت کرده و در حفظ 
حراســت از ارضی ملی سنگ تمام گذاشته، ادامه 
داد: ارتش ۴۸ هزار شــهید تقدیــم انقاب کرده 
و امنیتی را که هم اکنون در داخل کشــور اســت 
مدیون سربازانی هستیم که در غرب کشور حضور 
دارنــد. البته همه این امنیــت را مدیون تاش و 

مجاهدت های کل نیروهای مسلح هستیم.
فرمانده تیپ مســتقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری 
زنجان، با بیان اینکه بعــد از جنگ هم ارتش در 
راستای کمک رسانی و ســازندگی در خط مقدم 
بوده و تاش های زیــادی  را در این رابطه انجام 

داده است، خاطرنشــان کرد: در بیماری کرونا که 
جهــان را درگیر خود کرده، نیروهای مســلح با 
یک دلی و هماهنگی با مسووالن کشوری و استانی 
و حتی خود مردم وارد عمل شدند؛ به  طوری  که 
ارتش زنجان برای مقابله با بیماری کرونا به مدت 

۴۲ روز در مناطق شــمالی مســتقر بود و در این 
مدت ۴۸۳ روســتا را خانه به خانه گندزایی کرد 
و با کمک های که از طــرف ارتش به این مناطق 
ارسال شد، توانستیم آرامش را به اهالی این منطقه 

بازگردانیم.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی استان زنجان گفت: 
شــاخص میزان باروری کلی)TFR( برای زنان 
۱۰ تا ۴۹ ســاله اســتان زنجان در سال ۹۸، رقم 
۱.۹۱ ثبت شــد که در مقایســه با سال ما قبل آن 

که ۲.۰۲ بود به میزان ۰.۱۱ کاهش داشته است.
محمدرضا صایینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
 )TFR(با بیان اینکه شاخص میزان باروری کلی
تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران باروری 
خود می تواند به دنیا بیاورد، اســت، افزود: برای 
پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت، این میزان 

باید حداقل ۲.۱ فرزند )سطح جانشینی( باشد.
وی با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
بــرای صیانت از جمعیت و با هدف افزایش نرخ 
باروری باالتــر، تحکیم بنیان خانــواده، کاهش 
مرگ و میر نوزادان و ارتقای جایگاه ســالمندان، 
ســند جمعیت استان را در دســت تدوین دارد، 
اظهار داشــت:  راهبردهای سند جمعیت استان 
شــامل مواردی همچون شناســایی گروه هدف 
فرزندآوری، پیشــگیری و مدیریــت ناباروری، 
ارتقای نرخ کلی باروری کلی در زنان و مردان و  
توسعه همکاری های بین بخشی در زمینه صیانت 

از جمعیت است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی استان زنجان با بیان اینکه در 
ســال ۹۳، پس از کاهش آهنگ رشد جمعیت و 
نگرانی از سالمندی سیاست های جدید جمعیتی 
از سوی رهبر معظم انقاب اباغ شد، گفت: پس 
از این اباغ رشد موالید و افزایش فرزندآوری با 
مغتنم شمردن فرصت پنجره جمعیتی در کشور در 

دستور کار قرار گرفت.
صایینی اظهار داشــت: پنجــره جمعیتی فرصتی 
است که نسبت جمعیتی کشور فرصت جبران و 

رشــد جمعیت را می دهد و بــه زمانی گفته می 
شــودکه هنوز دو ســوم جمعیت بین ۱۵ تا ۵۶ 
سال هستند، اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره 

جمعیتی بسته می شود.
وی افزود: در زمان حاضــر ۶۸ درصد جمعیت 
استان زنجان در فاصله سنی ۱۵ تا ۶۵ سال هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان جمعیت این 
استان تا پایان سال ۹۸ را یک میلیون و ۹۵ هزار و 
۵۷ نفر اعام کرد و گفت: از این میزان۳۵۱ هزار 

و ۸۳۰ نفر در مناطق روستایی سکونت دارند.

 استاندار زنجان گفت: سعی کرده ایم تا در 
قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به 
حل مســائل بنگاه های خرد و کوچک به صورت 

جدی و واقعی ورود کنیم.
فتح اله حقیقی پس از بازدید از چند واحد تولیدی 
و صنعتی در ابهر، در نشســت ســتاد تســهیل و 
رفــع موانع تولید که در محــل کارخانه آذر عتیق 

سهند)سیادن سایق( برگزار شد، حضور یافت.

وی در ســخنانی به لزوم جمــع آوری اطاعات 
مربــوط به وضعیت بنگاه های کوچک و خرد در 
استان اشاره کرد و اظهار داشت: حل مسائل واحد 

باید به صورت واقعی انجام شود.
حقیقی افزود: در این راستا تاش می کنیم با بنیاد 
مســتضعفان جهت اجرایی شــدن اقدامات برای 
رونق تولید در واحدهای تولیدی کوچک در ایتان 

به تفاهم برسیم.

اســتاندار زنجان گفت: تاش ما این است با بهره 
گیری از این ظرفیت، در مناطق کمتر توسعه یافته  
اســتان، پروژه ها و طرح های کوچک مقیاس و 

خرد را اجرا کنیم.
حقیقی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه در این شــرایط همه باید به همدیگر کمک 
کنیم تا کارها به درســتی پیش برود، تصریح کرد: 
حــرف زدن های بی مبنا و بدون منشــا، ارزش و 

ثمری نخواهد داشــت.  استاندار زنجان همچنین 
در ســفر یک روزه خود به ابهــر قبل از بازدید از 
واحدهای تولیدی و صنعتی، از چند مدرســه در 
این شهرســتان نیز برای بررسی رعایت پروتکال 
های بهداشتی بازدید کرد. در نشست ستاد تسهیل 
و رفــع موانع تولید که در محل کارخانه آذر عتیق 
سهند)سیادن ســایق( برگزار شد، تصمیمات الزم 

برای حل مسائل واحدها اتخاذ شد.

فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان:

ارتش بازوی پرتوان نظام است مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
253 انشعاب غیر مجاز 

در شهرستان ابهر شناسایی 
و جمع آوری شد

 مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب 
استان زنجان گفت: در سال کنونی ۲۵۳ فقره 
انشعاب غیر مجاز در شهرستان ابهر شناسایی 

و جمع آوری شد.
»علیرضا جزء قاسمی« اظهار کرد: ۶۰ درصد 
از از این تعداد انشــعاب غیر مجاز تبدیل به 
مجاز گردیده و برای مابقی نیز پرونده حقوقی 
تشــکیل و در کمیته انشعابات خاص، مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی تشریح کرد: برخی مشترکین روستایی در 
فصل گرم سال، سه برابر الگوی مصرف، آب 
استفاده کرده اند که این مصرف بی رویه فشار 
مضاعفی برای تامین آب دیگر روستائیان بر 

شرکت آب و فاضاب وارد می کرد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
زنجان خاطر نشــان کرد: استاندارد مصرف 
آب برای هر نفر در شــبانه روز ۲۰۰ لیتر می 
باشد که این میزان بخاطر استفاده از آب شرب 
برای آبیاری باغچه ها و انشعابات غیر مجاز 
در برخی روســتاها تا هر نفر به ۹۰۰ لیتر نیز 

می رسید.
جزء قاسمی تصریح کرد: با اجرای طرح جمع 
آوری انشعابات غیر مجاز در روستاها، کمبود 
آب ناشــی از مصرف بی رویه انشعابات غیر 
مجاز جبران و آب آشامیدنی پایدار برای تمام 

روستائیان تامین شد.
این مســوول بیان کرد: هدف از جمع آوری 
انشــعابات غیر مجاز، پیشــگیری از تضییع 
حقوق مشترکینی است که آب را به صورت 

قانونی مصرف می نمایند.
وی با اشــاره به اســتمرار اجرای این طرح 
گفت: همزمان با اصاح شــبکه توزیع آب 
در روستاها، انشعابات غیر مجاز در اتصاالت 
قدیمی نیز شناسایی و از مدار خارج می شود.
جزء قاســمی با اشاره به اینکه شهرستان ابهر 
بیش از ۲۴ هزار نفر جمعیت روســتایی دارد 
گفت: افزون بر ۱۰ هزار مشترک روستایی در 
این شهرستان تحت پوشش خدمات شرکت 

آب و فاضاب قرار دارند.

خبـرخبــر

رییس پلیس فتا استان زنجان خبر داد
دستگیری ادمین 

گروه غیراخالقی در تلگرام

 رییس پلیس فتای استان زنجان گفت: 
ادمین گروه غیراخاقی در شــبکه اجتماعی 
تلگرام برابر ماده ۱۴ قانــون جرائم رایانه ای 

شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفت وگو با 
زنگان امروز، در رابطه با ماجرای شناســایی 
و دســتگیری ادمین گــروه غیراخاقی در 
شــبکه اجتماعی تلگرام، اظهــار کرد: در پی 
رصد و گشت زنی های مستمر فضای  مجازی 
توســط کارشناسان پلیس فتای زنجان، گروه 
مجرمانه فعال در زمینه غیراخاقی در شبکه 
اجتماعی تلگرام شناســایی و اقدامات الزم 
جهت دســتگیری گردانندگان آن در دستور 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با انجام اقدامات فنی و پلیسی 
متهم به  هویت معلوم در استان زنجان شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد، افزود: 
مجرم پس از روبه رو شدن با شواهد و مدارک 

موجود به بزه ارتکابی خود اقرار کرد.
این مســوول تصریــح کرد: برابــر ماده ۱۴ 
قانون جرائم رایانه ای اشاعه محتوای خاف 
عفت و اخاق عمومــی حتی در صفحات 
کاربری خصوصی که امکان بازنشر این گونه 
محتواهای مجرمانه وجود دارد برای کاربران 

مسوولیت قانونی در پی دارد.
رییس پلیس فتای اســتان ادامــه داد: پلیس 
فتای زنجان در راســتای ایجاد محیط امن و 
ســالم برای خانواده ها، با رصدهای مستمر و 
شبانه روزی در فضای مجازی و با به کارگیری 
کارشناســان مجرب، ضمن برخورد جدی 
با مجرمان ســایبری، محیطی ناامنی را برای 

مجرمان این حوزه فراهم می  کنند.
آدینه لو بــا بیان اینکه پلیــس فتا به  صورت 
شبانه روزی آماده پاســخ گویی به شهروندان 
زنجانی است، خاطرنشــان کرد: شهروندان 
می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، 
موضوع را از طریق ۱۱۰ یا وب   سایت پلیس فتا 
https://www.cyberpolice. به آدرس

ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

 فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان در نشســت خبری با اصحاب رسانه در 
آســتانه گرامیداشــت هفته دفاع مقدس ، گفت: 
دوران هشت ســال دفاع مقدس سراسر عزت و 
افتخار برای کشور ملت مقاوم، بصیر و همیشه در 

صحنه ایران است.
به گزارش زنگان امروز، سردار جهانبخش کرمی 
در جمــع خبرنــگاران، از دوران دفاع مقدس به 
عنوان یک گنجینه بســیار گرانبها و ارزشمند یاد 
کرد و افزود: با توجه به اینکه تهدیدات دشمنان 
تمامی ندارد بنابراین دفاع همچنان در عرصه های 
مختلــف از جمله سیاســی، فرهنگی، اقتصادی، 

جنگ نرم و تحریم های ظالمانه، باقی است.
وی با اشــاره اینکه نیروهای مسلح ایران همواره 
آماده مقابله به هرگونه تهدید دشــمن هســتند، 
اظهار داشــت: دوران دفاع مقدس حاوی صحنه 
ها و نکات زیادی است که یکی از بارزترین آنها، 
وحدت بین نیروهای مسلح کشور بود که در زمان 
حاضر این وحدت و انســجام بیشتر از آن دوران 

نیز است.
سردار کرمی با تاکید براینکه دوران دفاع مقدس، 
یــادآور ایثار، فداکاری، مجاهدت، شــجاعت و 
شــهادت، ملت ایــران و رزمندگان دلیر اســام 
است، افزود: پیروزی انقاب اسامی، یک اتفاق 
بزرگ در جهان اسام بود که جبهه استکبار و ابر 
قدرت های سلطه گر، نتوانستند آن را تحمل کنند.

وی ادامه داد: دشــمنان بافاصله پس از پیروزی 
انقاب اســامی برای ساقط کردن این انقاب و 
نظام نوپای جمهوری اسامی، وارد عمل شده و 
به همین منظور دســت به شرارت، ناامنی، ترور، 
تخریب، انفجار و درگیری داخلی زدند و چون به 
مقصود خود نایل نیامدند بنابرین جنگ نابرابر را 
بر کشور و ملت ایران تحمیل کردند و با تحریک 
صدام و پشــتیبانی مالی و نظامــی از رژیم بعث 
عــراق، جنگ تمام عیاری را بــه راه انداختند اما 

شکست سختی خوردند.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان 
گفــت: این جنک در واقع در جفرافیایی کوچک 
اما با مقیاســی بزرگ بود که در یک طرف دنیای 
اســتکبار بود و در طرف دیگر نیز ملت غیور و 
شــجاع با روحیه ای عاشــورایی در مقابل آنان 

صف آرایی کرده بودند.
ســردار کرمی با بیان اینکه ایــن جنگ به علت 
اختافات مرزی نبود بلکه ارتباط بسیار تنگاتنگی 
با انقاب اسامی ایران داشــت، افزود: در واقع 
مرکز فرماندهی جبهه دشمن در آمریکا مستقر بود 
و هرچند ایران در آن دوران، آمادگی برای نبرد را 
نداشت اما رزمندگان اسام به پشتیبانی و حمایت 

هــای ملت غیور ایــران و رهنمودهای حکیمانه 
حضرت  امام )ره( در مقابل رژیم صدام، مردانه و 
شجاعانه ایستادند و اجازه ندادندحتی یک وجب 

از خاک ایران در دست دشمن باقی بماند.
وی بــا بیان اینکه زیبایی هــای دفاع مقدس در 
تاریخ، کم نظیر است، اظهار داشت: در آن دوران 
سراسر عزت و غرور، ملت ایران از پیر و جوان، 
زن و مــرد، کوچک و بزرگ، یک تاریخ بی نظیر 
خلــق کردند و تابلوی زیبــای والیتمداری را به 
جهان نشــان دادند و عشــق به امام )ره(، ایثار، 

فداکاری، ایمان، رشادت، ایثار، شجاعت و اعتقاد 
و باورهای دینی، رزمندگان اســام بود که کمر 

شیاطین و جبهه استکبار و ایادی آن را شکست.
 فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( اســتان زنجان 
گفت: بســیج ســازندگی اســتان زنجان در طول 
سال های گذشته تا پایان سال ۹۱ تعداد ۱۷۶۶ پروژه 

محرومیت زدایی در این استان اجرا کرده است.
سردار جهانبخش کرمی با اشــاره به اینکه هفته 
دفاع مقدس یادآور ایثار، شــجاعت، شــهادت و 
دفاع مردم اســت، اظهار کرد: پیــروزی انقاب 

اســامی اتفاق بزرگی در جهان اســام بود که 
دشمنان بافاصله پس از پیروزی انقاب اسامی 
با شرارت ، ترور، تخریب و درگیری های داخلی 
و نهایتا جنــگ برای از بین بــردن نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران تاش کردند.
وی با بیان اینکه جنگ هشــت سال دفاع مقدس 
تنها توسط صدام تحمیل نشد، بلکه ابرقدرت های 
مســتکبر به دلیل کینه ای که با اســام و انقاب 
اسامی داشتند، صدام را برای آغاز جنگ با ایران 
تحریک، تهدید و پشــتیبانی کردند، افزود: جنگ 

هشــت ســال دفاع مقدس تنها به دلیل اختاف 
مرزی ایران با عراق نبود، بلکه ارتباط تنگاتنگی با 

انقاب اسامی ایران داشت.
این مسوول با بیان اینکه هیچ هنرمندی نمی تواند 
حق خانواده شــهدا را زمانی که فرزندان شــهید 
خود را فدای انقاب اسامی ایران کردند، ادا  کند، 
تصریح کرد: مردم ایــران در دوران دفاع مقدس 
تاریخ بی نظیر و تابلــوی زیبای والیت مداری را 
به دنیا نشــان دادند، در ایــن دوران نوک پیکان 

خط شکن ها، جوانان از اقشار مختلف بودند.

فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان با بیان 
اینکه باورهای دینی کمر اســتکبار را شکســت، 
ادامــه داد: جوانــان ما در دوران هشــت ســال 
دفاع مقدس ارتباط قلبی، عشق، ایثار، فداکاری و 
والیت مداری با امام خمینی )ره( داشتند، گفتنی 
است همیشه سپاه، بســیج و گردان های مختلف 

آماده دفاع از کشور و انقاب هستند.
سردار کرمی با بیان اینکه دفاع از اسام و کشور 
کمــاکان در صفحه هــای سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی ادامه دارد، اظهار کرد: ما در ســپاه خادم 
و نوکر مردم هســتیم و به آن افتخار میکنیم. وی 
افزود: هشت ســال دفاع مقدس سراسر عزت و 
افتخــار برای ملت ایران بود که اکنون از بهره مند 
هستیم و پیشرفت های عظیمی بعد از دفاع مقدس 

نصیب ملت ایران و رزمندگان اسام شد.
وی با بیــان اینکه بســیج ســازندگی در طول 
سال های گذشته تا پایان ســال ۹۱ تعداد ۱۷۶۶ 
پروژه محرومیت زدایی در این استان زنجان اجرا 
کرده اســت، افزود: در ســال گذشته ۴۰۰ پروژه 
محرومیت زدایــی با کمک مســووالن، خیرین و 
مردم آغاز شد که ۳۸۹ پروژه تمام شده و باقی نیز 

در دست اجرا است.
این مســوول با بیان اینکه امسال بسیج سازندگی 
۲۲۹ پــروژه در حال اجرا اســت، تصریح کرد: 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی در ۸۹ روستا به صورت 
ثابت حضور دارد و در زمینه های مختلف فعالیت 
می کند. همچنین ۹۸۷ گروه جهادی جغرافیامحور 
و محله محور دائما در صحنه خدمت رســانی به 
مردمی که بیش از چهل ســال در مقابل دشــمن 
ایستاده و در صحنه های مختلف حضور داشتند، 

خدمات رسانی می کنند.
فرمانده ســپاه انصارالمهدی )عج( استان با اشاره 
به فعالیت های فرهنگی سپاه انصارالمهدی )عج( 
استان، ادامه داد: با توجه به وضعیت بیماری کرونا 
در اســتان، برنامه های هفته دفاع مقدس متفاوت 
از سال های گذشــته بوده و برخی از برنامه های 
جمعی ماننــد رژه نیروهای مســلح و صبحگاه 
مشترک اجرا نخواهد شد ولی در فضای حقیقی و 
مجازی برنامه های پرشماری در این هفته برگزار 

می شود.
سردار کرمی با بیان اینکه از سال کنونی اقدامات 
مورد نیاز برای برگزاری کنگره ملی ۳۵۳۶ شهید 
استان زنجان در حال انجام است و سال آینده در 
استان برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در زمان 
شیوع بیماری کرونا در زنجان، سپاه انصارالمهدی 
)عج( استان در ۱۱۰ کارگاه کوچک و بزرگ اقدام 
به تولید دو میلیون عدد ماســک کرد که فعالیت 

برخی از این کارگاه ها همچنان ادامه دارد.

میزان باروری زنان زنجانی شیب نزولی به خود گرفت

حل مسائل بنگاه های کوچک در دستورکار ستاد رفع موانع تولید زنجان

سردار سرتیپ جهانبخش کرمی فرمانده سپاه انصار المهدی)عج( استان زنجان 
در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات:

به خادمی و نوکری مردم 
افتخار می کنیم

 عشق به امام )ره(، ایثار، فداکاری، ایمان، رشادت، شجاعت 
و اعتقاد به باورهای دینی، رمز پیروزی رزمندگان اسالم بود

ان
نج

/ ز
نا 

س
 ای

س:
عک
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327003000429 مورخه 1399/04/30 هیات اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای همزه علی سلیمی فرزند باالخان  به شماره شناسنامه 
1228  صادره از قیدار به کد ملی4370232678 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 284716/54 مترمربع از پالک 350 فرعی از 
97  اصلی بخش 5 زنجان واقع در قریه توپقره  خریداری از مالک رسمی آقای 
/خانم  برابرسند شماره 7206 مورخه 85/12/26 دفتر 25 خدابنده انتقالی از 
باالخان سلیمی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.        
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/06/31                                                                                       
علیرضا محمدی - رییس ثبت و اسناد وامالک خدابنده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960327001000189 مورخه 1399/6/15 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علم اله اکبری فرزند مطلب  به شماره شناسنامه 856  
صادره از در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 20.76 مترمربع از پالک 
17780 فرعی از 41/7 اصلی مفروز و مجزا شــده از پالک 15 فرعی واقع در 
بخش 7 زنجان خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/15 

محمدرضا حسني - رئیس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک زنجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760327001000606 مورخه 1399/04/30 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حمزه علی پیلوار فرزند حسنعلی  به شماره شناسنامه 
471 صادره از زنجان در عرصه 0/317 جریب از 0/988 جریب از 893/790 
جریب مشاع از 96 شعیر با کاربری مزروعی پالک 64 اصلی واقع در بخش 7 
زنجان خریداری از مالک رسمی آقای میرزاعلی عبادی  محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.                                                                                              

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/31 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/07/15 

محمدرضا حسني - رئیس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به پالک 
13741 فرعی 38 اصلی بخش 7 زنجان به شــماره چاپی - 616125 
الف / 93 به نشــانی: پونک رضوان بلوک 3 غربــی واحد 204 به نام 
عباس حیدری صادر و تســلیم گردیده اســت سپس برابر سند رهنی 
شــماره 37680 مورخــه 92/12/6 دفتر 43 زنجــان در قبال مبلغ 
425.478.041 به مدت 132 ماه در رهن بانک مســکن قرار گرفت 
ســپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن 
ســند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است که مراتب به استناد تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک 
مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شــده است از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با 
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت 

سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.

محمدرضا حسني - رئیس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
ناحیه یک زنجان

امروز ؛ پخش زنده سخنرانی 
رهبر انقالب به مناسبت 

هفته دفاع مقدس 
 رهبــر انقالب به مناســبت هفته دفاع 
مقدس امروز به صورت زنده سخنرانی خواهند 

کرد.
به گــزارش زنگان امروز، حضــرت آيت اله 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
هفته دفاع مقدس امروز سخنرانی خواهند کرد.
اين آيين به طور زنده از سيما پخش می شود.

سبقت پسران از دختران 
زنجانی برای والدت

 فرنشين ثبت احوال استان زنجان گفت: 
از تعداد متولدان امســال ۳۵۲۷ پسر و ۳۱۰۸ 

دختر متولد شده است.
سيدعلی شــفيعی در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
کرد: به منظور توجه به سياست های جمعيتی 
اعالم شــده از ســوی مقام معظــم رهبری، 
برنامه ريزی هــای اســتانی و کشــوری انجام 

می شود.
وی با اشاره به ثبت ۶۶۳۵ واقعه والدت در استان 
زنجان در پنج ماهه سال کنونی، افزود: نرخ ثبت 
والدت در استان ۱۴.۵ درصد است، در حالی که 
اين آمار در کشور ۱۴.۱ درصد ثبت شده است. 
اين مســوول ادامه داد: از تعداد متولدان امسال 
۳۵۲۷ پسر و ۳۱۰۸ دختر متولد شده است که 
از اين تعداد ۴۳۰۰ والدت در شــهرها و ۲۲۸۸  

والدت در روستاها ثبت شده است.
شفيعی با اشاره به ثبت ۲۷۲۲ واقعه وفات با 
نرخ ۶ درصد در اســتان زنجان، گفت: ۳۹۶۹ 
ازدواج در پنج ماهه اول امسال به ثبت رسيده 
که نرخ آن در اســتان ۸.۷ و در کشــور ۸.۱ 

است.
فرنشين ثبت احوال استان زنجان با اشاره به ثبت 
۹۶۸ واقعه طالق در پنج ماهه امســال، يادآور 
شــد: نرخ ثبت واقعه طالق در استان و کشور 
۲.۱ اســت که در اين بخش اســتان و کشور 

درصد يکسانی را ثبت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر پايه اطالعات مرکز آمار 
نرخ رشد جمعيت استان روند کاهشی دارد که 
بايد با برنامه ريزی دقيق مقابل کاهش جمعيت 

گرفته شود و بايد اين امر فرهنگ سازی شود.

خبــر

 فرنشــين بهزيستی اســتان زنجان گفت: 
تامين اعتبار الزم برای مناســب ســازی اماکن 
عمومی و ادارات شهری اين استان برای معلوالن 
يکــی از دغدغه های اين بخــش بوده درحاليکه 
بــاور قلبی مديران در اجرايــی کردن طرح های 

مناسب سازی نقش اساسی دارد.
محمد محمدی قيداری در گفت و گو با خبرنگار 
ايرنا افزود: در بحث مناســب سازی تصميمات 
مختلفی اتخاذ و اجرا می شــود و اين در حالی 
اســت که برخی ارگان ها و يا دستگاه های متولی 

نسبت به اين موضوع جديت الزم را ندارد.
وی اضافه کرد: هم اکنون در اين اســتان بين ۳۰ 
تا ۴۰  هزار معلــول با انواع معلوليت ها زندگی 
می کنند و بــا در نظر گرفتــن محدوديت های 
برخی افراد عادی، زنان باردار و ســالمندان نيز 
اين تعداد جمعيت بيشتری را شامل می شود که 
اين مهم برنامه ريزی و مناســب سازی محيط را 

ضروری تر کرده است.
اين مســوول با اشــاره به پايان يافتــن ارزيابی 
شاخص های مناسب سازی فضاهای اداری ۵۱ 
دســتگاه اجرايی مشمول جشنواره شهيد رجائی 
ادامه داد: با توجه بــه نتايج ارزيابی انجام گرفته  
بيشترين نمرات بين ۲۵ تا ۳۰ کسب شده مربوط 
به اداره هايی چون بهزيســتی، بــرق منطقه ای، 
توزيع بــرق، مديريت فرودگاه، امور اقتصادی و 
دارايی و حج زيارت اســت که در دسته خوب 

قرار گرفته اند.
وی اظهار داشت: بهزيستی جزو پنج استان برتر 
در پيگيری مصوبات مناسب سازی شهری است 
که در اين ارتباط ساختمان های قديمی پزشکان، 
آزمايشــگاها و فيزيوتراپی ها  با همکاری نظام 
پزشــکی و دانشگاه علوم پزشکی نياز به مناسب 

سازی دارند.
محمدی، اصالح موانع ورودی بازار بزرگ، گويا 

شدن چراغ های راهنمايی در تقاطع های پرآمد 
و شد و فراهم کردن خدمات حمل ونقل عمومی 
در ســطح شــهر را از جمله مطالبات دبيرخانه 
مناســب سازی حضور معلولين در سطح شهر و 

از حقوق آنان  عنوان کرد.
وی با اشــاره به اقدامات مثبت ادارات در زمينه 
رعايت مناســب ســازی از شــرايط مطلوب و 
تغييــرات مثبت راه آهن اســتان نيز گفت: طبق 
گــزارش اعالمی به دبيرخانه مناســب ســازی 

زيرگذر راه آهن نيز در دستور کار قرار دارد.
فرنشــين بهزيستی استان زنجان خاطرنشان کرد: 
شهرداری های اين استان به رغم کمبود اعتبار در 
بحث مناسب سازی و مبلمان شهری ملزم هستند 
با حساســيتی بيش از پيــش ضوابط و مقررات 
مناسب ســازی را در تمام مراحل صدور پروانه 
ســاخت، پايان کار همچنين اجرای پروژه های 

شهرسازی رعايت کنند.

فرنشین بهزیستی زنجان:

کمبود اعتبار مانع مناسب سازی اماکن عمومی برای معلوالن زنجان است

 مديرعامل و رييس هيأت مديره شــرکت 
توزيع نيروی برق اســتان زنجان ازاجرای طرح 

»برق اميد« در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش زنگان امروز عليزاده تصريح کرد: اين 
طرح فرصت مناســبی برای همه مشترکان ايجاد 
می کند که مصرفشــان را کم کنند و از تخفيف 

صد درصدی بهای برق برخوردار شوند.
وی خاطرنشــان کرد: هدف از اجرای اين طرح 
به هيچ عنوان کاستن از رفاه خانوار نيست،بلکه 
بهينه ســازی مصرف و اختصــاص آن به بخش 

های توليدی مانند کشاورزی و صنعتی است.
عليــزاده افزود: منافع اين طرح عالوه بر تخفيف 
۱۰۰ درصدی برای مشترکان کم مصرف، با ايجاد 
انگيزه برای کاهش مصرف برق توسط مشترکان 
خانگی باعث کاهش تقاضا و توليد برق شــده و 
در نتيجه انتشــار آاليندگی های زيست محيطی 

می شود.

همچنيــن اين طرح می تواند بــا نهادينه نمودن 
فرهنگ صرفه جويی و پرهيز از اســراف، باعث 
اســتفاده بهينه از منابع و بهــره برداری از آن در 

بخش توليد و کشاورزی می شود.
وی با اشــاره به طرح »برق اميــد« بيان کرد: : با 
توجــه به اجراي برنامه هاي موفق مديريت بار ، 
دولت بــراي اجراي طرحي در همين زمينه و به 
منظور مديريت مصرف مشــترکان خانگي  وارد 
عمل شد. در اين طرح مشترکاني که بتوانند خود 
را با الگوهاي تعيين شده تطبيق دهند، از تخفيف 
صد درصدي بهاي برق بهره مند خواهند شد، اما 
در صورتي که مصرفشــان باالتر رود، بايد هزينه 

را به صورت کامل بپردازند.
عليــزاده ادامــه داد: هدف از اجــراي اين طرح 
مصرف درســت و بهينه در بخش خانگي است 
و اجراي صحيــح اين طرح خواهد توانســت 
پيک ســال آينده را نيز به صورت چشــمگيری 

کاهش دهد. وی نقش روابط عمومي شــرکت 
توزيع برق زنجان را در آگاه ســازي و فرهنگ 
سازي مشترکان بسيار موثر دانست و گفت: رمز 
موفقيت اين طرح آگاه ســازي مشترکان است و 
براي اين کار بايد از شــيوه هاي نوين و مختلف 

استفاده کرد.
عليــزاده بــا  قدردانــی از تالشــگران صنعت 
برق، عبور موفق از تابســتان ۹۹ را دســتاوردی 
افتخارآميز عنوان و تاکيد کرد: صنعت برق نشان 
داده قادر است تصميم های بزرگی مانند کاهش 
تلفــات، مديريت مصرف و عبــور از پيک را با 
همفکری، برنامه ريزی و پيگيری موثر با موفقيت 
به انجام برســاند و اين توانمندی، اعتماد وزير 
نيرو و مقام های عالی کشور به صنعت برق برای 
اجرای کارهای بزرگتر را دو چندان ســاخته که 

مسووليت ما را سنگين تر می کند.
مديرعامل شرکت توزيع برق استان زنجان با بيان 

اينکــه در اين طرح فقط مشــترکان خانگی تابع 
هدف هستند افزود: هر يک از مشترکان خانگی  
که در يکی از ســه دسته ی کم مصرف، خوش 
مصرف و پر مصرف تقسيم می شوند، می توانند 
با مديريت مصرف خود در بخش مشترکين کم 
مصرف قــرار گرفته و از تخفيف صد در صدی 

برخوردار شوند.
وی خاطرنشــان ســاخت: مشــترکان عالوه بر 
کسب اطالع از راهکارهای اصالح مصرف برق 

و اســتفاده از مزايای کاهش تعرفه های پلکانی، 
می توانند با نصب پنل های خورشيدی در پشت 
بام منازل، بخشی ازبرق مورد نياز خود را تامين 

کنند.
مهندس عليزاده در پايان از مشترکان برق استان 
خواست با مشــارکت در طرح برق اميد، ضمن 
بهره مندی از مزايــای اين طرح و تخفيف ۱۰۰ 
درصدی در هزينه بــرق مصرفی ، حافظ منافع 

ملی و همدل در تحقق آرمان های ملی باشند.

مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان کرد:

برق امید همدلی با آرمان های ملی

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

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

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

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

به چند کارگر ماهر 
ساندویچی

 با حقوق عالی در بلوار 
آزادی پیتزا برشته 

نیازمندیم
 0910 473 54 63

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه  برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به شركتهای تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

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

2-عنوان و مشخصات كلي مناقصه:
 

شماره 
مناقصه

شماره فراخوان 
محل تامین برآورد اولیه )ریال(موضوعسامانه 

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین شركت 
در فرآیند ارجاع 

كار)ریال(

99-412099001230000024

عملیات اجرای 
پروژه آبرسانی 
روستای پیرچم 
شهرستان طارم

5.690.918.651
صندوق 

توسعه ملی و 
بودجه عمومی

 حداقل پایه 5 
284.550.000 در رشته آب

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخ   99/06/30  لغایت تا ساعت 11صبح  مورخ  99/07/08 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات 

توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتماَ می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاكات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 11 صبح  مورخ  99/07/19   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذكر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاکت دربسته تا یک ساعت قبل از 

بازگشایی پاکات به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشــایش پاکات : پاکات مناقصه مذکور در ســاعت 11صبح مورخ  99/07/20 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بازگشایی خواهد شد.

10 - شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. 
شرکت آبفا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد .
12 - به  قرارداد فوق 15درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد .

13- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
14- به پیشــنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشــنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
15- هزینه کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه مي باشد .

نوبت دومآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

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

 دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان
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اذان ظهر

12:08

غروب آفتاب

18:14

اذان مغرب

18:32

نیمه شب

23:26

اذان صبح فردا

4:38

طلوع صبح فردا

6:04

وضعیت آب و هوای زنجان:

10
28

جز همین ردهب رد دشت و صحاری بودن
ما هب جایی رنسیدیم، ِز جاری بودن

چالشت چیست هک تقدری تو هم، زین دو یکی است
کاری بودن از کبورت شدن و باِز ش

دوست خواهی است هب تعبیر تو، یا خودخواهی
رد قفس، عاشِق آواِز قناری بودن؟

هچ نشانی است هب جز داغ خیانت هب جبین
این یهودا صفتان را، زحواری بودن

مرهمی، زندگی ام، زخمی اگر، مرگ ام باش
هک هب ره کار خوشا، یکسره کاری بودن

گر خزان این همه رنگین و اگرمرگ اینست،
دل َکند ُگل هب تمامی ِز بهاری بودن

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر تحریریه: فریده عاشوری
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه ای
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رگدشگری

 جزیره زیبای کیــش جزو معدود جزایر 
ایرانی است که توسعه گردشگری نسبتا خوبی را 
در ادوار گذشــته تجربه کرده است . این جزیره 
از دیرباز مورد توجه تجار و بازرگانان داخلی و 
خارجی بوده اســت آب و هوا و شرایط اقلیمی 
این جزیره مرجانــی آرامش و جذابیتی منحصر 
بفرد دارد شــاید به همین دلیل بوده که کشــتی 
یونانی معروف جزیره نتوانســته از آن دل بکند 
و محکم پای در ســاحل غربی جزیره به زمین 
کوبیده و بیش از نیم قرن اســتوار در این بخش 
از جزیــره آرمیــده و عصر هــر روز به همراه  
گردشــگران غروب جزیره را به تماشــا نشسته 
است . شایدکمتر مسافری را یافت که  به جزیره 
زیبای کیش ســفر کند و از غروب زیبای کیش 
لــذت نبرد و  عکس یادگاری با کشــتی یونانی 
در غروب کیش نداشــته باشد این کشتی به گل 
نشسته ، شاهد نیم قرن  فعالیت های اجتماعی ، 

تجاری و تفریحی جزیره است. 
   از جزیــره کیش همواره بعنــوان نگین خلیج 
فارس در بســته هــای بازاریابــی کیش یاد می 
شود و کشــتی یونانی نماد بصری این نگین می 
باشــد. با توجه به فاصله این بخش از جزیره ، 
با مرکز شــهر ، تنها دلیل حضور گردشــگران و 
توســعه بخش غربی جزیره ، وجود این جاذبه 
بی نظیر بوده اســت ولی، حاِل این روزهای این 
جاذبه جوان تاریخی ، تنها با 52 سال عمر اصال 
خوب نیست و بدلیل فرسودگی و عدم توانایی 
نگهــداری و باز ســازی ، ظاهرا بــه پایان عمر 
خود نزدیک شــده است. این موضوع برای همه 
ایرانیانی که تجربه سلفی و عکس یادگاری با این 
موجود دوست داشــتنی و خاطره ساز را دارند 
غم انگیز است . آیا واقعا راهی برای نجات این 

کشتی خوش به گل نشسته وجود ندارد؟ 
    غروب آفتاب در ادبیات و فرهنگ ایرانی عموما 
حس شــاعرانه و غم انگیزی را تداعی می کند، 
ولی برعکس این حس ، تماشای غروب زیبای 
جزیره کیش با وجود این آشنای دیرین مسافران 
و کیشوندان، دل انگیز و فرح بخش است و حال 
اگر ایــن یار قدیمی دیگر در این محل نباشــد 
تماشای غروب کیش جذابیتی نخواهد داشت و 
جای خالی این عزیز رفته، غروب جزیره را غم 
انگیز تر از هر غروبــی خواهد کرد آیا حفاظت 
از ایــن یادگار بی بدیل، ارزش هزینه های حتی 
به قول مســوولین بســیار زیاد را ندارد؟ با این 
شــرایط که باید در نظر گرفت تمام هزینه های 
انجام شــده در محوطه کشتی یونانی و روستای 
باغو در ســال های گذشته فقط به خاطر وجود 
کشــتی یونانی بوده است و اگر اصل مطلب! از 
این منطقه گردشگری حذف شود اغلب امکانات 
و ســرمایه گذاری های انجام شده در این منطقه 
نیــز به خودی خود بال اســتفاده خواهد ماند و 
عمال ده ها میلیارد ســرمایه گذاری ها و هزینه 
های محوطه ســازی و ایجاد منطقه توریســتی 
بخش غربی جزیره از بیــن خواهد رفت و این 
محل دیگر جذابیت چندانی برای توریست های 
جزیره نخواهد داشت و به مرور به محلی متروکه 
تبدیل خواهد شــد. ایجاد یک جاذبه این چنینی 
در جزیره هم اکنون و با توجه به شرایط موجود 
تقریبا غیر ممکن است ولی آیا حفظ و احیای آن 
هم به همین اندازه دور از دســترس است !  به 
نظر می رسد این موضوع چندان مهم جلوه داده 
نشده است و اهمیت آن وقتی مشخص خواهد 
شد که در سال های بعد، عکس های یادگاری از 
این عزیز را در آلبوم های قدیمی با افسوس ورق 
بزنیم ، ما چه خوشمان بیاید چه نیاید این حادثه 
درحال رخ دادن اســت و اگر، هرچه ســریع تر 
اقدامی نشود افول کشتی یونانی تاثیر بسیاری در 

افول گردشــگری جزیره نیز خواهد داشت چرا 
که نقشی که ساعات ســپری کردن در کنار این 
کشــتی، در میزان رضایتمندی گردشگران دارد 
قابل قیاس با هیچ موضع گردشــگری دیگر در 
این جزیره نیســت. گردشــگران پس از گردش 
شــهری و خرید از بازارهای بــزرگ جزیره، با 
کمترین هزینه، بیشــترین لذت بصری و آرامش 
روحی را در هوا و فضای دلنشــین سرشــار از 
اکســیژن منطقه کشتی یونانی بدست می آوردند 

که در هیچ جای این جزیره مشابهی ندارد .
 در حوزه توســعه گردشگری بین المللی جزیره 
کیش بعنوان ویترین گردشگری ایران مطرح می 
گــردد بنابراین  هرگونه نابودی منابع این جزیره 
باید یک چالش ملی  باشد. وقتی به حریم یک اثر 
تاریخی تعرضی می شود و یا در اثر عدم توجه 
مســوولین  یک اثر طبیعی و تاریخی در مســیر 
نابــودی قرار می گیرد همه فعاالن و دلســوزان 
میراث فرهنگی و گردشــگری دست به کار می 
شــوند و با گزارش ها و تحلیــل های مختلف 
ســعی می نمایند اهمیت حفظ و احیای آن اثر 
را گوشــزد کنند ولی چرا هیچ اقدامی در حفظ 

مهمتریــن جاذبه ی مهمترین جزیره توریســتی 
ایران انجام نمی دهنــد !؟ و فقط نظاره گر ذره 
ذره آب شدن بدنه رنجور آن هستند؟ مسوولین، 
کیشوندان، فعاالن رسانه ای و گردشگری باید به 
این باور برســند که یک موجود دوست داشتنی 
که مهمترین نمــاد و برند گردشــگری جزیره 
مرجانی کیش است،  در حال غرق شدن در آب 
های نیلگون خلیج فارس اســت!. در این روزها 
که کرونا ، کمر صنعت گردشگری جهان و ایران 
را شکسته است شاید ترمیم کمر شکسته کشتی 
یونانی امید را به ســاحل طوفان زده گردشگری 
بیاورد. گسترش شکســتگی بخش میانی  ایران 
کشــتی و فروریختگــی انتهــای آن در روزها 
گذشته، احتمال متالشی شدن آن را هرروز بیشتر 
و زمان خداحافظــی آن را هر لحظه نزدیک تر 
می کند گویا غزل زندگی این هم آغوش ساحل 

مرجانی به بیت های پایانی رسیده است. 
تاریخچه کشتی یونانی

   در باره سرگذشــت و تاریخچه این کشــتی 
عظیم الجثه داســتان ها و روایــات متفاوتی بیان 
شــده اســت. در تاریخ ۹ مارس ۱۹۴۳ )۱۳22 

شمسی( کشتی سازی »ویلیام همیلتون« و شرکا، 
ساخت یک کشتی باربری به نام »امپایر ترومپت« 
یا »شــیپور امپراتور« را در شهر پورت گالسگو 
کشــور اســکاتلند آغاز کرد . این کشتی پس از 
اتمام ســاختش در آوریل همان سال، به وزارت 
حمل و نقــل جنگ بریتانیا فروخته شــد و در 
اختیار شرکت کشتی »بخار الریناگا« قرار گرفت. 
این وســیله تنها 2 سال متعلق به این شرکت بود 
و در ســال ۱۹۴5 مالکیت کشتی به شرکت »تی 

اند جی هریسون« واگذار شد.
   از ســال ۱۳22 تــا ۱۳25  این کشــتی تحت 
اجــاره دولت آفریقای جنوبی بــود تا اینکه در 
ســال ۱۳25 شرکت کشــتی بخار شرانت آن را 
خریداری کرد. این شرکت نام »نچرالیست« را بر 
روی کشــتی گذاشت و تصمیم گرفت مدیریت 
آن را به صاحب قبلی کشــتی یعنی تی اند جی 

هریسون واگذار نماید.
کشتی یونانی همان کوروش ایرانی :

در ســال ۱۳۳8  شــرکت ایرانــی »لویداند کو 
خرمشهر« کشــتی را با نام »کوروش ایرانی« از 
آن خود کرد و مدیریتش را بر عهده شرکت »بی 

اشوورث« و شرکا گذاشــت. خطوط کشتیرانی 
ایران در خرمشــهر در سال ۱۳۴۴ این کشتی را 
خریــد و نام »همدان« را بــرای آن انتخاب کرد 
این کشــتی با مالکیت ایرانی شش سال فعالیت 
داشــت. آخرین صاحبان کشــتی، دو یونانی به 
نام های »پی ِجی فرانگولیس« و »ای آی کلیافز« 
بودند که در ســال ۱۳۴5 آن را خریدند و نامش 
را به »کواال اف« تغییر دادند.  در همان ســال نیز 
این کشتی در راه ایران به یونان بدالیل نامعلومی  
به گل نشســت و چون  به هنگام غرق شدن در 
اختیار یونانی ها بود با نام کشتی یونانی معروف 

شد.
سرگذشت بزرگترین و قدیمی ترین کیشوند:

     ساکنین مقیم جزیره در اصالح اهالی کیشوند 
نامیده می شوند . کشتی یونانی نیز  چهارم مرداد 
ســال ۱۳۴5 به ساحل ایران در نزدیکی روستای 
باغو در کیش آمد و نتوانســت دل از این جزیره 
بکنــد و به طرز مرموزی به ســاحل غربی رفته 
و به گل نشســت و هیچ کس نتوانست او را از 
کیش بیــرون کند و تا امروز بــه عنوان قدیمی 
ترین کیشــوند، در ســاحل جزیره شاهد بزرگ 

شــدن بومیان و هموندان خود و توسعه جزیره 
بوده است و چه ناجوانمرده است فراموشی این 

عزیز قدیمی.
   هزاران کشــتی ســاالنه در دنیا ســاخته می 
شــود و به مرور زمان از بین مــی روند و تنها 
اتفاقات بسیار خاص و نادر  نام برخی از آنها را 
ماندگار می کند اگر تایتانیک در مقابل تکه یخی 
مقاومت از خود نشان می داد ، شاید االن صدها 
داستان و شــعر و فیلم و خاطره از خود برجای 
نگذاشــته بود و اگر کشتی یونانی خود را به دل 
دریا سپرده بود و از این جزیره دل می کند هیچ 
وقت شهرت جهانی پیدا نمی کرد و  بعد از این 
همه سال به برند گردشگری و نماد جدایی ناپذیر 
جزیــره تبدیل نمی شــد. آنچنانچــه هم اکنون 
تمامی هتل ها و مراکز گردشــگری و شــرکت 
های مختلف فعال کیش وقتی می خواهند جزیره 
کیش را نشان دهند از تصویر این کیشوند قدیمی 
عجیب که به تماشای غروب جزیره نشسته است 

بهره می گیرند.
  کشتی یونانی از وقتی به گل نشست نه مالکانش 
و نه هیچ شخص دیگری نتوانست آن را جابه جا 
کند به همین دلیل در این بخش از جزیره ماند و 
به به تفرج گاه عصرانه جزیره تبدیل شد . کشتی 
یونانــی در دل آب نیز برای مرجان ها و ماهیان 
رنگی اکوسیستم خاصی ایجاد کرد، در سال های 
گذشته برخی افراد برای مشاهده زیبایی های این 
اکوسیستم خیلی تالش کرده اند ولی با توجه به 
فرسایش  بدنه آهنی بسیار سنگین  قسمت های 
مختلف آن و شکســتگی بخش میانی نتوانستند 
از یک حدی جلوتر بروند. مســوولین نیز برای 
توســعه این بخش از جزیره ، زیر ساخت هایی 
بــرای حضور گردشــگران در ســاعات پایانی 
روز،  ایجــاد نمودند که بــه مرورمجموعه های 
رستورانی و پذیرایی و همچنین  اسب سواری و 
شترسواری نیز در این محل راه اندازی و سرمایه 
گذاری های بســیار زیادی در این منطقه انجام 

شده است.
   مســووالن این جزیره مرجانی در ســال های 
متمادی تالش پراکنده ای  کــرده اند تا بتوانند 
از این جاذبه طبیعی ایجاد شــده محافظت کنند، 
اما همان گونه که هزینــه خارج کردن آن از گل 
و الی برای شرکت دارنده این کشتی بسیار باال 
بود، محافظت از این کشــتی نیز میســر  نشده 
است پیشــنهادهایی نیز برای تخریب و فروش 
آن بعنوان آهن قراضه داده شــده !!! که بســیار 
تاسف بار هست و البته برخی پیشنهادات برای 
جایگزینی یک جاذبه انســان ســاز به جای آن 
بوده که بــا توجه به عدم عقبــه  تاریخی قطعا 
چنین چیزی نمی تواند جای این میراث تاریخی 

جزیره را بگیرد. 
 چند سال پیش که کمر کشتی شکست و تقریبا 
به دونیمه تبدیل شد عاشقان کیش و این کشتی 
گریــه کردند و دل عالقه مندان به گردشــگری 
لرزید ولی شوربختانه هیچ اقدامی برای ثبات و 
جلوگیری از تخریب و فرســایش آن انجام نشد 
و فقط در ســالهای ســال های گذشته با اجرای 
نمایش ســه بعدی فیلم بر روی کشتی یا همان 
»تردی مپینگ« تالش شــد تا  ســاعات حضور 
گردشــگران در این منطقــه را افزایش دهند و 
جذابیــت های جدیدی ایجــاد نمایند، اما گویا 
هیچ نــور امیدی برای زدودن زنگار از جســم  
خســته ی این کشــتی عظیم الجثه نمانده است 
و هرروز قطعاتی از جســم فرسوده اش در آب 
فرومــی روند و به مرور دیگر چیزی از جســم 
عظیم آهنی زنــگ زده اش باقی نخواهد ماند و 
بدون خداحافظی در یک  غروب غم انگیز برای 

همیشه در افق محو خواهد شد.

غروب 
در غربت 

کشتی یونانی 
در غروب کیش 

 علیرضا حمزه ای

 امیر ارجمند با اشــاره بــه این که 5۷ 
رشته در حوزه مشاغل خانگی صنایع دستی در 
استان فعال است،گفت: »نشست ای با حضور 
نماینده جهاد دانشــگاهی در راستای مشاوره 
شــغلی و اتصال به بازار محصوالت خانگی 
در چهارچوب الگوی نوین توســعه مشاغل 

خانگی برگزار شد.«
او افزود: »این طرح با همکاری اداره کل استان، 
جهاد دانشگاهی و اداره کل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی زنجان در سه فاز شناسایی ظرفیت ها 
و پتانسیل های اشتغال، توانمندسازی متقاضیان 
و اتصال به بازار، اجرایی خواهد شــد. جهاد 
دانشــگاهی به عنــوان یک ارگان تســهیل گر 
پروژه های مبتنی بر توسعه مشاغل خانگی را 

به صورت هدفمند اجرا خواهد کرد.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 
صنایع دستی زنجان عنوان کرد: »ایجاد اشتغال 
پایدار، اتصال پایدار صاحبان مشاغل خانگی 
به بازار، توانمندســازی مشــاغل متقاضیان و 

کاهش وابســتگی به تسهیالت از اهداف این 
طرح  است.امید می رود که از طریق این طرح 
با شبکه سازی، مشاغل خانگی پایداری ایجاد 

کرد تا متقاضیان و پیشران ها توانمند شوند.«

 فرنشین استان گفت: »این جشنواره در 
روســتای انذر و شیت شهرستان طارم برگزار 
شــد.« بخشی از این جشــنواره  در الیوهای  

شبکه اجتماعی اینستاگرام قابل مشاهده بود.
امیر ارجمند اظهار کــرد: »اجرای برنامه هایی 
همچون آشــنایی با  صنایع دستی و موسیقی 
سنتی طارم در این جشنواره در نظر گرفته شده 
اســت. مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
حضور در فضای ســبز و باغ های این منطقه 

با ظرفیت های گردشــگری آن آشنا می شوند. 
با توجــه به ظرفیت های گردشــگری منطقه 
طارم در زمینه طبیعت گــردی و محصوالت 
کشــاورزی، این منطقه می توانــد به یکی از 

قطب های گردشگری استان تبدیل شود.«
وی افــزود: »برگزاری چنین جشــنواره هایی 
می تواند باعث جذب هر چه بیشتر گردشگر 
و شناخته شدن بیشــتر این شهرستان در بین 

مردم شود.«

بزرگتریــن مجموعه فروشــگاهی و گارگاهی 
صنایع دســتی کــه در کنــار بنــای تاریخی 
رخشویخانه زنجان سال هاست موجب اشتغال 
بیش از 50 نفر صنعگتر را فراهم کرده اســت 
در حالی تعطیل شــد که هفته گذشته ، مونسان 
وزیرمیراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 
از بخشودگی اجاره بهای تمام امالک مورد اجاره 
زیر نظر  این وزارتخانه تا پایان ســال خبر داده 
بود. خبرهای رسیده حاکی از اتمام مدت اجاره 
این محل می باشد که در اختیار بخش خصوصی 
بوده است . البته صنعتگران  شاغل در این مکان 
غرفه های خــود را از بخش خصوصی اجاره 
کــرده بودند و هم اکنون موجر دســتور تخلیه 
این محل را برای تمام غرفه داران صادر کرده و 
مجموعه را بصورت کامل تعطیل کرده است.!این 
اقدام عجیب در حالی صورت گرفته اســت که 
بدلیل خسارات ناشــی از کرونا که گریبانگیر 

صنعت گردشگری شــده است انتظار می رود 
مسوولین استانی اگر نسخه ای برای  بهبود حال 
عمومی صنایع دستی و گردشگری استان ندارند 
الاقل بحران شدیدتری برای فعالین این بخش 
ایجاد نکنند و با توجه به بخشودگی اجاره بهای 
امالک تحت مالکیت خود تعطیلی این مجموعه 

تولیدی را از دستور کار خارج کنند.

همکاری اداره کل میراث فرهنگی زنجان
 و جهاد دانشگاهی در زمینه مشاغل خانگی

برگزاری برخط جشنواره انار و زیتون طارم 
در روستای انذر و شیت 

نابودی کسب و کار نزدیک 50 نفر هنرمند 
صنایع دستی استان در سایه بی توجهی مسووالن 

و با بهانه کرونا !
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چند سال است که در بازار فعالیت دارید؟
۴۰ سال. البته ۱۰ سال اول را شاگردی و پادویی 
کردم. از همان زمان تالش کردم تا کاسبی خودم 
را داشــته باشم. بعد از آن هم سرمایه کمی جمع 
کردم و مغازه  را اجاره کردم و کاســبی خودم را 

راه انداختم.
از کارتان راضی هستید؟

خدا را شکر، خداوند نعمات زیادی داده است که 
باید شــاکر آن باشیم. چرا باید ناراضی باشم. تن 
ســالمی دارم و کاسبی که با آن ۸ نفر زندگی شان 
را می چرخانند. هر چند مشــکالت زیاد اســت 
اما دلیلی برای ناشــکری نمی بینم. مشکل امروز 
زندگی ها همین ناشکری است که باعث اضطراب 
و ناراحتی اســت. من در این دوران یاد گرفتم که 

برای داشته و نداشته ام شکرگزار باشم.
راســتش دلیل اصلی مصاحبه ما از شما همین 
آرامش شــما در مواجهه با مشتری های تان و 
انصافی است که در معامله دارید. به طور مثال 
شما مشتری داشتید که از شما سگک کمربند 
خواسته بود و شما آن را باقیمت ۱۵ سال پیش 
به او داده بودید و در پاسخ به تعجب مشتری 
که همکار ما باشــد، گفته بودید که شما این 
سگک ها را آن موقع خریده و دلیلی نمی بینید 

که گران بفروشید.
بله. من ســعی می کنم به این مــوارد توجه کنم. 
دلیلــی ندارد که من کاالیی که قبال خریده ام و در 
انبار مانده با قیمت االن بفروشم. به نظر شما این 
کار جای تعجب دارد؟ باید در مقابل کســانی که 
گران فروشــی می کنند تعجب کرد و از آن ها این 
سئوال را پرســید که چرا گران می فروشید. مگر 
نه اینکه ما مســلمان هستیم و نباید حق کسی را 
بخوریم. اصول داد و ستد در دین ما کامل عنوان 
شده، اگر به آن ها توجه کنیم مشکلی پیش نمی آید.

حرف شما منطقی است ولی آیا در شرایط فعلی 
همه مثل شما فکر می کنند؟

راســتش باید طور دیگری به شما جواب بدهم. 
به نظرتان دلیل این نابه سامانی در بازار چیست؟ 
این حرف من مربوط به چند سال گذشته نیست، 
منظورم در سالیان گذشته است. من خودم معتقدم 
وقتی اصول رعایت نشــود برکــت از زندگی ها 
می رود، کاســبی کساد می شود. مشتری می رود و 
پشت سرش را نگاه نمی کند. این ها است که باید 
مدنظر همه کسبه باشد. به ویژه جوان هایی که تازه 
وارد بازار می شوند باید به این موارد توجه کنند و 

به آن پایبند باشند.
در این وضعیت حتما کاسبی شــان رونق می گیرد 
و هرجا بروند مشتری به دنبال آن ها خواهد رفت. 
من خودم در مغــازه ام ۸ نفر کار می کنند. خدا را 
شــکر تا امروز توانسته ایم ســرپا باشیم. هرچند 
مشکالت زیاد است ولی سعی کرده ایم شکرگزار 
باشــیم. حضور، فعالیت و موفقیت در هر شغلی 
نیازمند تالش بی وقفه، پشتکار و صبر زیاد است و 

باید در این زمینه پایداری کرد و نمی توان هر چند 
ســال یک بار شغل عوض کرد و انتظار موفقیت 
داشــت . هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمی آید. 

باید صبر داشت و اصول را رعایت کرد.
با مشکالت اقتصادی که این روزها گریبان همه 
را گرفته، وضعیت کاســبی شما چطور است؟ 
آیا این نابه سامانی بازار باعث می شود کاسب 
خوش خلق بازار مثل شما هم اوضاعش به هم 

بریزد؟
این روزها خیلی ها دل و دماغ ندارند؛ چراکه هر 
روز با یک مشــکل مواجه می شــویم. هم اکنون 

شرایطی به وجود آمده که کاالیی را با سودی کمتر 
از ســود قانونی تعیین  شده به فروش  می رسانیم، 
چون بازار کشــش ندارد. هر چنــد معتقدم این 
سودها قطره قطره جمع شده و در نهایت دریایی 
می شــود که امیدوارم به رزق واسعه الهی متصل 
شود؛ چراکه هر روز صبح از خداوند پیش از آغاز 

کار روزی حالل را می طلبم.
با وجود این مشکالت، چرا سرمایه خود را در کار 
دیگری که سود باالتری داشته باشد وارد نمی کنید؟ 
االن بسیاری از افراد وارد بورس و خرید و فروش 
دالر شده اند که درآمد باالتر و درگیری کمتری دارد.

هم اکنون گرانی پیش آمــده واقعا عرصه را برای 
کاســبان تنگ و آنان را ناراحت کرده اســت که 
گاهی می توان نمود آن را در رفتار با مشتری دید. 
باال رفتن روزافزون قیمت ها ســبب شده گاهی 
اوقات کاسب ها از فروش رفتن کاال نیز ناراحت 
شــوند، چون دیگر نمی توانند قفسه مغازه شان را 
پرکنند. بازار امســال جزو آشــفته ترین سال های 

فعالیتم است.
امسال اوضاع بازار مساعد نیست و جنسی که چند 
روز قبل قیمت کرده بودیم حاال چند برابر افزایش 
یافته و با هزینه حمل و باربری بســیار گران تر به 

دست مشتری می رسد. این گرانی هم تولیدکننده 
و هم بازاری و هم مشــتری را شاکی کرده است 
ولی این شرایط دلیل بر این نمی شود که بخواهم 
کارم را رها کنم. ما یک مجموعه هســتیم و باید 
ســعی کنم افرادی که با من همکاری می کنند را 
نیز حفظ کنم. رفتن به این راحتی نیســت. چهل 
ســال در این کار بودم و مشتری خاص خود را 

هم داریم.
پس هنوز به بازار امیدوارید؟ بسیاری از کسبه 

نگران شرایط هستند.
من هم نگرانم ولی کاری نمی توان کرد جز صبر و 

تالش مضاعف. هنوز هم می توانیم با چک خرید 
کنیــم و همه کاالهایی که در مغازه اســت نیز با 
سرمایه همکاران مان در بخش توزیع است که این 
اتفاق نتیجه اعتماد متقابل و وفای به عهد است و 
چندین سال است که مستاجر این مغازه هستیم. 

فعال که این جا در خدمت مشتری ها هستیم.
آقای حسنی دلیل این همه آرامش شما چیست؟ 
چرا همه مشتری ها شما را به آرامش و انصاف 
می شناســند، در این برهه چرا شما باز هم با 
روی گشاده در مغازه حاضر شده و کمتر کسی 

ناراحتی شما را می بیند؟
اخالق خوب امری خدادادی اســت که در نهاد 
همه انسان ها وجود دارد و این خود انسان است 
که باید در راســتای پــرورش آن تالش کند. من 
تالشــم این بوده که همیشــه بــا اخالق خوب 
با مشــتری برخورد کنم و این موضوع را نیز به 
همکارانم گوشــزد می کنم. انسان به محبت نیاز 
دارد، چــه در کانون خانــواده چه در جامعه. اگر 
لبخند من باعث آرامش کسی شود، چرا باید آن را 

از دیگران دریغ کنم.
لبخند شما در این سن، نور امیدی برای جوانان 

است.
در واقع من ســن زیادی ندارم. ۵۹ ســال از خدا 
عمر گرفته ام ولی باال و پایین بازار و تنش های آن 
باعث شــده شما فکر کنید من ۷۰ سال سن دارم 
)با لبخند(. این مو در کف بازار سفید شده است 
و این چروک صورت به خاطر این است که کار 
در بازار پراســترس است. البته خدا را هزار مرتبه 
شکر، ناشــکر نیستیم. من در ۴۰ سال گذشته هر 
روز صبح ۱۰ دقیقه مانده به ســاعت هفت تا ۹ 
شب در مغازه هســتم و تالش می کنم تا روزی 

حالل بر سفره خانواده ببرم.
آقای حســنی آیا از فرزندان شما کسی هم راه 
شما را ادامه داده یا وقتی سختی کار را دیدند 

دنبال حرفه دیگری رفتند؟
خوشبختانه دو تن از پسرانم در مغازه همراه با من 
کار می کنند. انشااله که به گونه ای کار و رفتار کرده 
باشم که آن ها من را الگوی خود قرار داده اند. یکی 
از آرزوهای من این است در راه درست کار کنند 

و کسب حالل را سرلوحه کار خود قرار دهند.
در این سال ها بازار در نقطه عطف خود به لحاظ 
ترکیب ســنی قرار دارد؛ چراکه تعــداد جوانان 
حاضر در بازار کمتر از پیران دوران دیده نیست. 
خدا کند که این جوانــان صبر، حوصله، اخالق 
و انصاف شــان مثل »حاج صادق«  ما باشد، کاش 
روزی برســد که مردم با دســتانی پر و لب هایی 
خندان از بازار بیرون بروند و در معامله بین هیچ 
کاســب و مشتری، قســمی به زبان نیاید. در این 
روزگار حاج صادق ها صداقــت و برکت بازار و 
اقتصاد هستند و یادگیری فوت کوزه گری از آنان 
برای جوانانی که در سال های ابتدای کار هستند، 

می تواند کلید موفقیت در سال های آتی باشد.

گفت وگویی از جنس کسب و کار حالل

حاجصادق؛کاسبیکهچهلسالانصافکاسبیمیکند

 بسته های سیاست جمعیتی باید بر مبنای 
طرح ها و سیاســت های اقتصادی، اجتماعی و 
جمعیتی برای افزایش موالید در کشــور تنظیم 
شــوند اما در عمــل تا به امروز »هیچ مشــوق 
جمعیتی از سوی دولت و حاکمیت در راستای 
تشــویق زوجین به فرزندآوری« اعمال و اجرا 

نشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ روند نزولی 
در میزان های باروری کشــورمان و کاهش نرخ 
رشد جمعیت در ســال های گذشته، باعث شد 
محققان و مدیران عالی رتبه کشور در باره روند 

مذکور در دهه های آتی هشدار دهند.
در همیــن خصــوص دولت دهــم »طرح آتی 
نــوزادان« را به منظــور تشــویق زوجیــن به 
فرزنــدآوری ارائه داد، این طــرح پس از یک 
ســال به دلیل در نظر نگرفتن اعتبارات متوقف 
شد، بعدها طرح هایی مانند اهدای سکه طال به 
زوجین که فرزند جدیدی به دنیا بیاورند، تغییر 
در ارائه خدمات بهداشتی مرتبط با فرزند آوری، 

مرخصی زایمان و ارائه تخفیفات مالیاتی توسط 
نهادهای مختلف پیشنهاد شد.

این پیشنهادات تنها در صورتی ارائه در یک بسته 
جامع و با در نظر گرفتن شــرایط و ویژگی های 
اقتصادی و اجتماعی یک کشــور و با پشــتوانه 
کافی نظری و عملی می تواند مؤثر باشد در غیر 
این صورت نه تنها قادر نخواهد بود که زوجین 
را به داشتن فرزند بیشتر تشویق کند بلکه ممکن 
است آنان را به سیاست ها و مشاورهای جمعیتی 
بدبین نیز کنــد! کما این که در عمل تا به امروز 
»هیچ مشوق جمعیتی از سوی دولت و حاکمیت 
در راستای تشویق زوجین به فرزندآوری« اعمال 

و اجرا نشده است.
بر ایــن پایه باید این ســؤال مطرح شــود که 
کشــورمان با توجه به ویژگی های منحصربه فرد 
و بومی خــود در مواجهه با باروری پایین، باید 
چه سیاســت هایی را دنبال کند؛ به نظر می رسد 
اتخاذ سیاســت های جمعیتی مؤثر در کشورمان 
بیش از هر چیز نیازمند بررسی تجربیات جهانی 

و تدوین الگویی بر پایه این تجربیات باشد؛ باید 
تجربه کشورهای موفق در باره افزایش باروری 
مورد بررسی قرار گیرد و در پرتو تجربیات این 
کشورها بسته سیاست جمعیتی مناسب در کشور 

تنظیم شود.
این بســته های سیاســت جمعیتی باید بتوانند 
زوجین را بــه افزایش بــاروری و فرزندآوری 
تشــویق کنند؛ از طرفی باید این سیاســت ها بر 
مبنای طرح ها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی 
و جمعیتی برای افزایش موالید در کشور تنظیم 
شوند، بدین منظور بررسی طرح ها و سیاست های 
تشویقی در کشــورهایی همچون ژاپن، روسیه، 
آلمان، استرالیا و ایاالت متحده می تواند راهگشا 
باشــد و در ادامه بر مبنای سیاست های تشویقی 
و طرح های اجراشده در کشورهای مذکور باید 
علل موفقیت و ناکامی این سیاست ها در طراحی 
بســته های مشوق جمعیتی متناســب با جامعه 

ایرانی در نظر گرفته شود.
سیاست جمعیتی تصمیمات و مداخالتی دولتی 

اســت که به منظور تغییر وقایع جمعیتی اعمال 
می شــود، برا ین اساس سیاست های جمعیتی 3 

ویژگی دارند:
۱ ــ دولتی هســتند؛ یعنی مجموع مداخالت و 
قوانین و تصمیماتی اســت که از ســوی دولت 
اتخاذ و اعمال می شود، بنابراین سیاست هایی که 
توسط نهادهای کوچکتر و بزرگتر اعمال می شوند 
مدنظر نخواهند بود؛ برای مثال سیاســت هایی 
که از ســوی یک گروه قومی به منظور حفظ یا 
افزایش تعداد جمعیت آن قومیت توسط بزرگان 
و ریش سفیدان اعمال می شود و یا  سیاست هایی 
که از سوی سازمان بین المللی نظیر ملل متحد یا 
اجتماعات مذهبی تجویز شود هرچند پیامدهای 
مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند، مدنظر نیستند.

2 ــ وقایع جمعیتی را هدف قرار می دهند.
3 ــ هــم تمایالت و هم پیامدهــای جمعیتی 
را مــورد توجه قرار می دهد؛ واضح اســت که 
برخی سیاست ها، پیامدهای جمعیتی نداشتند اما 
برخی دیگر که اساساً جمعیتی نبودند پیامدهای 

جمعیتی داشــتند؛ در واقع سیاســت هایی که با 
هدف تغییر وقایع جمعیتی توسط دولت در قالب 

قانون مداخله و تصمیم اعمال می شود، به عنوان 
سیاست جمعیتی شناخته می شوند.

 »هیچ در هیچ« تنها مشوق دولتی برای فرزندآوری زوج های ایرانی!

داستان امروز ما در انتهای راسته میوه فروشان بازار زنجان جا خوش کرده است. با ۴۰۰ یا ۵۰۰ قدم می توانی به آنجا برسی. گوشه دنجی که سفره ۸ نفر را رنگین 
کرده است. گوشه ای که همه چیز در آن هست و یک چیز نیست. ناامیدی.

۲۷۷۷ قدم الزم است تا برسی به انتهای تاریخ، جایی که داستان های زیادی را در خود نهفته دارد، مکانی برای مرور روزهای خوش و ناخوش مردم، روزهایی که 
خوب بود و همه خوش بودند، روزهایی که ناخوش بود و همه ناراحت، روزهایی که یک ویروس باعث سردرگمی شده است، پا در بازار زنجان گذاشته ام، ۲۷۷۷ 

قدمی که می توان در آن هزاران داستان را دید و شنید.
حاج صادق حســنی را تقریبا همه اهالی این راســته می شناســند؛ حتی هســتند کســانی که شــاگرد او بودند و حاال برای خود کاسبی مستقل شده اند. برای رسیدن 
به حجره باید به بازار باال بروید، پیش از رســیدن؛ در ابتدای بازار خرمافروش ها را گز می کنی. با عطر ســبزی و میوه تازه سرمســت می شــوی. می رســی به انتهای 
میوه فروش ها. سرخم می کنی دست چپ انتهای محل، مغازه حاج صادق حسنی را می بینی. مشخص نیست چه می  فروشد ولی همه چیز می فروشد. گوشه مغازه 

پشت دخل نشسته و با قیافه ای که از آن آرامش می بارد، در حال حساب و کتاب است. بعد از سالم و علیک صحبت مان شروع می شود.

 یک روانشــناس بالینی، گفت: وابستگی و 
عطش دیدن و دیده شدن در فضای مجازی باعث 
شکل جدیدی از مشکالت و اختالفات در زندگی 

مشترک شده است.
طاهره عزیزپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار 
داشــت: تمایل به شهرت و دیده شدن باعث شده 
تا بسیاری از افراد از غذای سفره تا لباس، ماشین، 
دورهمی خانوادگی و حتی مسافرت های خود را 
در معرض دید عموم قرار دهند که همین امر حریم 
خصوصی و تابوها را تغییر داده اســت، پدیده ای 
نوظهور که به دلیل نامأنوس بودن باعث به وجود 
آمدن اختالفات شــدیدی در بین خانواده ها شده 

است.
وی تصریح کرد: حریم خصوصی همیشه به معنای 
مرزهای شــخصی نیست گاهی حریم خصوصی 
یک فرد با فرد دیگری مشترک و در هم تنیده است 
به طوری که انتشــار یک عکــس و یا نقل قول و 

خاطره در شبکه های اجتماعی می تواند حریم فرد 
دیگری را نقض کند، در واقع بسیاری از مشکالت 
این روزهای زوجین ناشی از نقض حریم های یکی 

از طرفین است.
این روانشناس بالینی، با بیان اینکه گاهی اختالفات 
زوجین ناشی از نداشتن زمان مشترک است، افزود: 
همیشه اختالفات به دلیل انتشار عکس و مطالب 
نیست، گاهی یکی از طرفین، اعتیاد به دیدن و نظر 
گذاشتن دارد، تماشای صفحات خانه های لوکس، 
دکوراسیون، طبیعت، حادثه، پوشاک و...، از جمله 
مواردی است که یکی از طرفین برای دیدن آنها تا 
حدی زمان می گذارد که فرصت در کنار هم بودن 
در کنار همسر را از دست می دهد تا جایی که همین 

امر رابطه آنها را به سردی می کشاند.
عزیزپور، فضای مجازی را بســتر امن برای شروع 
روابط »فرازناشویی« دانست و افزود: خیانت آنالین 

مهم ترین پدیده دنیای مدرن اســت، موضوعی که 
صدمات جدی به خانــواده وارد می کند. در واقع 
خیانت آنالین در فضای مجازی می تواند توجه فرد 

را از شــریک زندگی و حتی فرزندانش منحرف و 
نســبت به آنها بی توجهی کند تا جایی که فرد را 

مجبور به پنهان کاری و دروغ های متعدد کند.
وی اضافه کــرد: فــرار از دغدغه هــای روزانه، 
مشکالت اقتصادی، عدم ارتباط مناسب با همسر، 
خالء عاطفی، نگاه تفریحی و سرگرمی تنها بخشی 
از دالیل خیانت آنالین محسوب می شود که افراد با 

چنین بهانه هایی درگیر آن می شوند.
عزیزپور ادامه داد: خیانت آنالین و برقراری روابط 
اینترنتی ابعــاد مختلفی دارد اگــر صحبت کردن 
مجــازی به صورت غیر معمول با فرد ســوم هم 
جایگزین رابطه کالمی بین زوجین شــود، آن هم 
مشمول خیانت خواهد شد در نتیجه باید در استفاده 

از شبکه های مجازی احتیاط شود و نباید به سادگی 
از آن گذشت.

وی اظهار داشــت: افرادی که دچار ناراحتی، خلع 
و حتی مشکل با همسر خود هستند باید بدانند که 
فضای مجازی باعث منع تنش در روابط زناشویی 
نمی شــود پس برای فرار از مشکالت و فراموش 

کردن ناراحتی ها نباید به این بستر پناه برد.
عزیزپور خاطرنشان کرد: آسیب های روحی روانی، 
انحرافات جنسی، رواج خیانت و فساد اخالقی تنها 
بخشــی از تبعات استفاده بیش از حد زن و شوهر 
از فضای مجازی است. بر همین اساس همواره به 
زوجین سفارش می شود که در زمان های مشترک 
به جای وقت گذاشتن برای شبکه های مجازی به 
دنبال برقراری ارتباط و شــناخت بیشتر همسر و 
خانواده خود باشید چرا که آنچه باعث آرامش افراد 
می شــود، داشتن یک زندگی سالم است نه فضای 

مجازی.

تهدید مرزهای عاطفی در فضای مجازی
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پروتکل جدید سازمان جهانی بهداشت؛
استفاده از داروهای گیاهی 

برای درمان کووید ۱۹
 ســازمان جهانی بهداشت پروتکل 
جدیدی را برای آزمایــش گیاهان دارویی 
آفریقایی به عنوان یکی از روش های درمانی 
بالقوه کووید ۱۹ و دیگر پاندمی ها منتشــر 

کرد.
به گــزارش پایگاه خبری ســازمان جهانی 
بهداشــت، این ســازمان در بیانیه ای اعالم 
کرد: »کارشناسان سازمان جهانی بهداشت با 
کمک متخصصان دو سازمان دیگر، پروتکلی 
را برای انجام فاز ســوم آزمایش های بالینی 
داروهای گیاهی بــرای مقابله با کووید ۱۹ 
تایید کردند و منشور و شرایط مرجع برای 
تشکیل یک هیات نظارت بر داده ها و ایمنی 
آزمایش های بالینــی داروهای گیاهی را به 
تصویب رساندند. فاز ســوم آزمایش های 
بالینی در ارزیابــی کامل ایمنی و اثرگذاری 

داروهای جدید، نقش اساسی دارد.«
سازمان های همکار سازمان جهانی بهداشت 
شــامل مرکز کنترل و مقابله با بیماری ها در 
آفریقا و کمیســیون اتحادیه آفریقا در باره 

روابط اجتماعی هستند.
پروسپر توموسیمه، یکی از مدیران منطقه ای 
سازمان جهانی بهداشت گفت: در صورتی 
که مشخص شــود یکی از داروهای سنتی 
ایمن، موثر و دارای کیفیت مطلوب اســت، 
سازمان جهانی بهداشت تولید سریع و انبوه 
آن را به تولیدکنندگان محلی سفارش خواهد 
کرد. شــیوع کووید ۱۹ مانند شیوع ابوال در 
غرب آفریقا، نیاز به دستگاه  های بهداشت و 
سالمت قوی و برنامه های توسعه و تحقیق 
سریع داروهای سنتی را بیش از پیش روشن 

کرده است.
پس از شیوع کووید ۱۹ ساکنان ماداگاسکار 
ترکیبــی از مواد ارگانیــک دارویی را برای 
مقابله با آن مصرف می کردند. آنها معتقدند 
ایــن ترکیب موجــب درمان ایــن بیماری 
می شود. این نوشــیدنی، در ماداگاسکار در 
سطح وسیعی توزیع شده و در کشور دیگری 

نیز به فروش می رسد.

خبــر

احتمالتشدیدکرونادرسرما
 ۲ چالش فصل پاییز

 یک متخصص روانپزشــکی با اشــاره به 
افزایش جمعیت ســالمندی در کشور و به تبع آن 
افزایش شــیوع بیماری آلزایمر بــه عنوان بیماری 
قرن، بر برنامه ریزی و سیاستگذاری به موقع برای 
تشخیص و شناســایی زودرس بیماری و تربیت 
نیروهای پزشک و پرستار متخصص بیماری آلزایمر 

در سطح کشور تاکید کرد.
دکتر مصطفی حمدیه - عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی - به بهانه روز جهانی 
آلزایمر در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه این روزها 
با شیوع اختالل فراموشی در سطح جوامع روبرو 
هســتیم که نباید آن را با بیماری آلزایمر اشــتباه 
بگیریــم، عنوان کرد: »فراموشــی« اغلب به دنبال 
مشــغله ها و پریشــانی ذهن و وجود سطح باالی 
اســترس و اضطراب در زندگی  افراد بروز کرده و 

عملکرد تمرکزی افراد را دچار اختالل می کند.
فراموشی را با آلزایمر اشتباه نگیرید

وی با بیان اینکه »فراموشــی« محدودیت ســنی 
نداشته و ممکن است حافظه اکثر جوانان، بزرگترها 
و مسن ترها در شرایط استرس زندگی تحت تأثیر 
پریشــانی ذهنی قرار بگیرد، اظهار کرد: این روزها 
جوانان زیادی با اختالل حافظه و فراموشی به مطب 
روانپزشکان مراجعه کرده و این عارضه را به اشتباه 
»آلزایمر« تعبیر می کنند. این افراد اغلب از نداشتن 
تمرکز در کارها و فراموشی های زودگذر گله دارند،  
در حالیکه فراموشی های موردی غالبا واکنشی است 
به شــرایط موجود جامعه و استرس  و مشغله های 
زندگی، چراکه اطالعات ذهن افراد آرام و متمرکز 
نبوده و با به هم خوردن تمرکز ناشــی از پریشانی 
ذهــن، اطالعات به خوبی ثبت نشــده و بنابراین 
یادآوری اطالعات نیــز اتفاق نمی افتد، به عبارت 
دیگر فراینــد Register & Recall اطالعات 

دچار اختالل میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه، درمان فراموشی را 
بکارگیری تکنیک های تقویت حافظه، تمرکز ذهن، 
مراقبه و مدیتیشن دانست و ادامه داد: هرچه ذهن 
افراد آرامش بیشــتری پیدا کرده و متمرکزتر شود، 
فرایند ثبت و به یاد آوردن اطالعات نیز بهتر انجام 

می شود.
انواع دمانس و مهمترین علل بروز آن

حمدیه با تاکید بر اینکه افراد نباید فراموشــی را 
با عارضه دمانس و بیماری آلزایمر اشتباه بگیرند، 
برای روشن تر شدن موضوع توضیح داد: دمانس که 
در فارسی »نسیان« تعبیر می شود، با اختالل حافظه 
همراه اســت، به گونه ای که با بــروز دمانس ابتدا 
حافظه فوری و به دنبال آن حافظه کوتاه مدت و در 
نهایت حافظه دراز مدت افراد دچار اشکال می شود.

دمانس هــای برگشــت پذیر چگونــه درمان 
می شوند؟

وی دمانس را به دو بخش برگشت پذیر و غیرقابل 
بازگشت تقسیم کرد و گفت:  برخی دمانس ها که 
به علل مدیکال و پزشــکی بروز پیدا می کنند، با 

درمان آن علت فیزیکی و پزشــکی 
برگشــت پذیرند، به عبارت دیگر 
زمانــی که فرد به علــت عفونت و 
ورم مغزی، انسفالوپاتی یا ضایعات 
مغــزِی منجر به جمع شــدن مایع 
مغزی )هیدروســفالی( و یا برخی 
بیماری های داخلــی مانند دیابت و 
فشــار خون، عارضه تنگی عروق 
پیــدا می کند، همین مســاله مقدمه 
بروز دمانس بوده و فرد موقتا دچار 
اختالل حافظه می شود، بنابراین اگر 
علت فیزیکی منجر به بروز دمانس 
درمان شود، اختالل حافظه نیز درمان 
شده و شــرایط فرد به حالت عادی 

برمی گردد.
وی با بیان اینکه دمانس برگشــت 
پذیر که مهمترین عالمت آن اختالل 
حافظــه اســت در هر ســنی بروز 
می کند، عنوان کرد:  با این حال شیوع 
آن در مسن ترها به دلیل داشتن انواع 
بیماری های زمینه ای مثل فشار خون 
و دیابت بیشتر است، به عبارت دیگر 

انواع دمانس بیشتر در سنین باال بروز می کند.
حمدیــه در توضیح تأثیــر بیماری هایی همچون 
دیابت در بروز دمانس، عنوان کرد: دیابت پیشرفته 
منجر به تنگی عروق مغزی شــده که اگر به موقع 
درمان نشود، بیماری واسکولیت مغزی معروف به 
دمانس واســکوالر یا دمانس عروقی مغز را ایجاد 
می کند، با این حال اگر دیابت یعنی همان بیماری 
زمینه ای عامل بروز دمانس به موقع درمان شود، از 
بروز دمانس واسکوالر پیشگیری شده و حتی اگر 
بروز کند با درمان دیابت برطرف شده و بخشی از 
حافظه فرد برمی گردد. وی زمان مراجعه به پزشک 
و شناســایی ســریع بیماری را در درمان به موقع 
دمانس تاثیرگذار دانست و گفت: از طرف دیگر اگر 
بیماری به موقع درمان نشده و مزمن شود، می تواند 
منجر به بروز اختالالت مغزی و آنسفالوپاتی شود.

»آلزایمر« شایع ترین دمانس بدون بازگشت
این روانپزشک در ادامه برخی دیگر از انواع دمانس  
را غیرقابل بازگشت دانست و با بیان اینکه آلزایمر 
شایع ترین دمانس برگشــت ناپذیر است، گفت: 
آلزایمر از بیماری های دوره سالمندیست که با توجه 
به افزایش طول عمر افراد و ارتقای امید به زندگی 
در جوامع مختلف، آمار شــیوع آن رو به افزایش 
اســت، به همین دلیل از آلزایمر به عنوان بیماری 

قرن یاد می شود.
وی با بیان اینکه بیماری آلزایمر همه مغز را درگیر 
کرده و در آن سلول های مغز تحلیل می رود، مطرح 
کرد: با نابودی هر نورون از مغز، نورونی جای آن 
را نمی گیرد، بنابراین مغز مبتالیان آرام آرام کوچک 
می شــود که به ایــن فرایند کوچک شــدن مغز، 
»اتروفی« گفته می شــود. به عبارت دیگر مغز آرام 

آرام سلول های خود را از دست داده و به دنبال آن 
شیارهای مغز بازتر و بافت مغز کم می شود.

به گفته این متخصص، آلزایمر؛ آهنگ کلی نابودی 
آرام آرام مغــز بوده که در آن روند جمع شــدن، 
چروکیدگی و کم شدن حجم مغز کاماًل از طریق 
تصویربرداری از مغز با روش ام آر آی و ســی تی 
اســکن مشهود است. با بروز آلزایمر حافظه کوتاه 
مدت آرام آرام تحت تاثیر قرار گرفته و به مرور به 
گذشته دور نیز ســرایت می کند، به عبارت دیگر 
زمانیکه حافظه فرد دچار مشــکل می شود، یعنی 

قصه آلزایمر در حال شروع است.
نقش تعیین کننده ژنتیک و ارث در بروز آلزایمر

این محقق حوزه آلزایمــر، نقش ژنتیک و ارث را 
در بروز آلزایمر بسیار تعیین  کننده دانست و گفت: 
حتما در سابقه بیماران، ابتالهای خانوادگی مشاهده 
می شــود، به عبارت دیگر استعداد ژنتیکی افراد به 
عــالوه برخی بیماری ها و عوامل محیطی در بروز 

بیماری آلزایمر تاثیر گذار است.
وی بــا تاکید بر اینکه هنوز درمان قطعی برای این 
بیماری کشف نشده، اظهار کرد: دارو و درمان هایی 
که هم اکنون برای بیماران مبتال به آلزایمر تجویز 
می شــود،  تنها روند پیشرفت بیماری را کند کرده 
و به عبارت دیگر طول عمر و کیفیت زندگی بیمار 
را ارتقا می دهد، ولی قادر به درمان قطعی بیماری 
نبوده و نمی تواند برای سلول های نابود شده در سیر 

بیماری، جایگزینی پیدا کند.
برخی درمان های آلزایمر 

حمدیه با اشاره به برخی از درمان های موجود برای 
بیماری آلزایمر، عنوان کرد: یک واســطه شیمیایی 
مغز یا نوروترانسمیتر به نام استیل کولین در پیدایش 

این بیماری نقش پــر رنگی دارد، به عبارت دیگر 
کاهش استیل کولین می تواند با این بیماری نسبت 
داشته باشد، بنابراین داروهای موجود تحت عنوان 
داروهای » آنتی کولین استراز« با اصالح سیستم و 
افزایش درصد استیل کولین، جلوی پیشرفت این 
نوع از دمانس را می گیرد. البته همانطور که گفته شد 
درمان ها قطعی نبوده و تنها سیر پیشرفت بیماری را 

کند می کند.
این اســتاد دانشــگاه، عالوه بر اختالل حافظه و 
عملکرد، هذیان و توهــم را از دیگر عارضه های 
مراحل حــاد این بیماری دانســت و گفت: گاها 
رفتارهای غیرعادی از بیماران سر می زند که علت 
آن پیشرفت سیر بیماری است، بنابراین خانواده ها و 
مراقبان این افراد باید ضمن آگاهی و شناخت کامل 
نسبت به سیر بیماری، مهارت الزم برای مراقبت از 

بیمار مبتال به آلزایمر را کسب کنند.
وی ایجاد اختالل در اصل زمان، مکان و اشخاص 
را از عارضه هــای جدی این بیماری عنوان کرد و 
گفت: به عبارت دیگر افــراد زمان و مکان را گم 
کرده و در مراحل حاد حتی اقوام درجه یک خود 
را نیز نمی شناسند که همین مساله اهمیت مراقبت 
صحیــح از بیماران مبتال به آلزایمــر را دو چندان 

می کند.
روشی قطعی برای پیشــگیری از بروز آلزایمر 

وجود ندارد
حمدیه با بیان اینکه روشی قطعی برای پیشگیری 
از بــروز آلزایمر وجود نــدارد، عنوان کرد: برخی 
افراد به صورت ژنتیک مستعد ابتال به این بیماری 
هستند و بنابراین عالیم آن به مرور و معموال بعد از 
6۵  سالگی شروع می شود. البته درصورت شروع 

به موقع درمــان، می توان تا حدود 
زیادی از پیشــرفت سریع بیماری 

پیشگیری کرد.
تفکیک پروسه پیری از آلزایمر

این متخصص روانپزشکی در ادامه 
با تاکید بر اینکه البتــه اغلب افراد 
با افزایش ســن درجاتی از اختالل 
حافظه را پیــدا می کنند، گفت: این 
نوع اختالل در حافظه به دلیل پروسه
aging  یا پیر شدن بروز می یابد و 
ارتباطی با بیماری آلزایمر ندارد، به 
عبارت دیگــر اغلب افراد زمانی که 
به سن 6۵ و ۷۰ سالگی می رسند به 
مرور بــا درصدی از اختالل حافظه 
و فراموشــی مواجه می شوند ولی 
این مساله برخالف آلزایمر، اختالل 
جــدی در زندگــی و عملکرد فرد 

ایجاد نمی کند.
این عضو هیات علمی دانشــگاه با 
تاکید بر اینکــه بروز آلزایمر ارتباط 
چندانی با عوامل محیطی و منطقه ای 
و یــا ســبک زندگی افــراد ندارد، 
عنوان کرد: با این حال سبک زندگی، بیماری های 
زمینه ای، میزان مصرف مواد و الکل در مساله بروز 
دمانس های برگشــت پذیر  بسیار تاثیرگذار بوده و 
بنابراین در مناطق و کشورهایی که میزان مصرف 
مواد و به خصوص الکل باالســت، میزان شــیوع 
اختالل فراموشی و دمانس های برگشت پذیر نیز 
افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر شــیوع آلزایمر 
همچون بیماری اســکیزوفرنی در تمام مناطق دنیا 
درصد ثابتی داشته و تفاوت زیادی بین کشورهای 
مختلف وجود ندارد، البته به نظر می رســد که به 
دلیل افزایش امید به زندگی و طول عمر افراد، میزان 
بروز آلزایمر در کشورهای مختلف در حال افزایش 

است.
ضرورت برنامــه ریزی برای مواجهه با افزایش 

جمعیت سالمندی در سال های آینده
وی با تاکید بر اینکه افزایش جمعیت سالمندی و 
در پی آن افزایش شیوع بیماری آلزایمر، نگرانی هایی 
در ارتباط با مراقبت و نگهداری از سالمندان مبتال 
به آلزایمر ایجــاد می کند، تاکید کرد: به خصوص 
در کشور ما که در چند سال آینده با افزایش باالی 
جمعیت سالمندی روبرو هستیم، باید از امروز به 
فکر بوده و در زمینه تربیت نیروی پزشک و پرستار 
ویژه سالمندی و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت 
الزم برای مراقبت از بیماران مبتال به آلزایمر،  برنامه 

ریزی و سیاستگذاری داشته باشیم.
حمدیه نوع مراقبت و نگهداری از بیماران آلزایمری 
به دلیل شــرایط خاص این بیماران را  بسیار ویژه 
و تخصصی دانســت و گفت:  چنــد ثانیه غفلت 
از این بیمــاران می تواند خطرات و تبعات جبران 
ناپذیری به دنبال داشته باشد؛ از آنجاکه حافظه این 

افراد دچار اختالل می شود، گاهی ممکن است شیر 
آب و یا گاز را روشــن کرده و بعد فراموش کنند 
ببندد، یا مثال به تنهایی از منزل خارج شــده و راه 
بازگشــت را پیدا نکنند، حتی این افراد در مراحل 
شــدید بیماری دچار هذیان و توهم می شوند که 
اگر خانواده و مراقبان از این ســیر بیماری اطالع 
نداشته باشند، نمی توانند برخورد درستی با موضوع 
داشته باشند، همین مسایل اهمیت تربیت پرستاران 

و مراقبان ویژه این گروه را تشدید می کند.
ضرورت تربیت پزشک و پرستار ویژه بیماری 

آلزایمر
این متخصص روانپزشکی ادامه داد: تدوین برنامه ها 
و راهکارهایی برای تشخیص و شناسایی زودرس 
بیماری آلزایمر با هدف پیشگیری سریع از پیشرفت 
عوارض بیماری، در دسترس بودن داروهای مورد 
نیاز بیماران و همچنیــن برنامه ریزی برای تربیت 
پرستاران و مراقبان ویژه برای نگهداری از بیماران 
مبتال به آلزایمر از نکات ضروری برای مواجهه با 
چالش افزایش جمعیت سالمندی و به تبع آن آمار 

بیماران مبتال به آلزایمر در سطح کشور است.
حمدیه با اشــاره به برخی شــرایط ویــژه برای 
نگهداری از بیماران مبتال به آلزایمر، گفت: پرستاران 
و پزشکان باید شرایط این بیماران را درک کرده و 
با شیوه صحیح برخورد با آنان آشنا شوند. از طرف 
دیگر از آنجا که درمان و مدیریت این بیماری بین 
متخصصان روانپزشکی و نورولوژی مشترک است، 
باید ضمن تربیت نیروهای ویژه پزشک برای این 
بیماری، پرستاران کارشناسی ارشد رشته های روانی 
را نیز برای مراقبت و نگهداری از سالمندان مبتال به 

آلزایمر تربیت کرده و آموزش دهیم.
ضرورت فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی جامعه 

برای برخورد با بیماران مبتال به آلزایمر
وی فرهنگ ســازی و ارتقای آگاهی جامعه برای 
برخــورد با بیمــاران مبتال به آلزایمــر را از دیگر 
ضروریات دانست و گفت: آگاهی جامعه و نحوه 
برخورد با بیماران آلزایمری، کیفیت زندگی آنان را 
ارتقا داده و پیشرفت بیماری را کند می کند. به عنوان 
نمونه گاهی به دنبال تبعات این بیماری رفتارهای 
غیرعادی از مبتالیان سر زده و یا نا آرام و بی قرار 
می شوند که نباید در مقابل با آنان بدرفتاری شود،  
باید بدانیم که این مســئله از عالئم بیماری بوده و 
باید هرچه سریع تر نســبت به درمان، مشورت با 
پزشک معالج و دریافت داروهای ویژه هر یک از 

این عالیم اقدام شود.
این روانپزشــک در خاتمه مجددا بر شناســایی و 
تشــخیص ســریع آلزایمر با هدف پیشگیری از 
پیشرفت بیماری تاکید کرد و گفت: اگرچه نمی توان 
حافظه  این بیمــاران را بازگرداند ولی ســفارش 
می شود برای پیشــگیری از پیشرفت بیماری، این 
افراد در فضاهای روشــن نگهداری شوند و مرتبا 
با آنها  کار و صحبت شــود، تکنیک های خاصی 
وجود دارد که عالوه بر درمان دارویی، با استفاده از 

یک متخصص روانپزشکی تاکید کرد؛

»فراموشی« را با »آلزایمر« اشتباه نگیرید

 معاون برنامه ریزی ســتاد مقابله 
با کرونای کالنشهر تهران ضمن تشریح 
احتماالتی که ممکن است در زمینه کرونا 
و آنفلوآنــزا در پاییز اتفــاق افتد، گفت: 
مهم ترین چالش حــوزه درمان در پاییز 
فرسودگی نیروی انسانی حوزه سالمت و 

بحث شیوع آنفلوآنزا است.
دکتر علی ماهر در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به بروز موج سوم کرونا در کشور، 
گفت: یکــی از احتماالتی که برای پاییز 
مطرح می شــود، این اســت که با توجه 
به گذشــته بیماری آنفلوآنــزا و احتمال 
همزمانی این بیماری با کرونا، ممکن است 
وضعیت بیماری کووید-۱۹ تشدید شود.  
بر همین اســاس ما این خطر را احساس 
می کنیم که همزمانی این دو بیماری ممکن 
اســت منجر به افزایش حجــم بیماری 
کووید-۱۹ شود؛ گرچه این یک احتمال 
است و ممکن است این اتفاق رخ ندهد.

وی افزود: به هر حال با توجه به ســرد 
شدن هوا و ضعیف تر شدن ایمنی بدن در 
ماه های سرد ســال، این نگرانی را داریم 
که کرونا شــدت یابد و بــر پایه همین 
نگرانی برنامه ریزی هایی انجام و تمهیداتی 
اندیشیده می شود، اما مشخص نیست که 
این نگرانی چقدر اتفاق افتد و چگونه به 

وقوع بپیوندند.
اثر تشــدیدکننده کرونا و آنفلوآنزا بر 

روی یکدیگر
ماهر درباره احتمال جهش ویروس کرونا 
در پاییــز، گفت: به هــر حال جهش در 
ویروس دائما در حال اتفاق افتادن است. 
اینکه بعد از جهش، ویروس بیماری زایی 
بیشــتری پیدا کند و یا اصال بیماری زایی 
نداشته باشد، هر دو ممکن است رخ دهد. 
مشخص نیست که جهش به چه سمتی 

اتفاق می افتد. جهــش مقوله ای دائمی و 
قابل انتظار در ویروس ها اســت. بر این 
پایه نمی توان گفت کــه قطعا در پاییز با 
موج شدیدتر بیماری مواجه خواهیم شد 
یا خیر. موضوعاتی مانند همزمانی کرونا 
و آنفلوآنزا و اینکــه کرونا و آنفلوآنزا اثر 
تشــدید کننده بــر روی یکدیگر دارند، 
حدس و احتمال اســت و هنوز با چنین 
چیزی مواجه نشــده ایم، اما تصورات و 
دانسته های ما این حدس را تشدید می کند 
که از آنجایی که هر دو بیماری در دستگاه 
تنفس فوقانی مشــکل ایجــاد می کنند، 
احتماال تشدیدکننده یکدیگر خواهند بود.

وی دربــاره احتمال بــروز موج ضعیف 
آنفلوآنزا با توجه به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و اســتفاده از ماسک از سوی 
مــردم، تاکید کرد: احتمال دارد این اتفاق 
هــم بیفتد و ما امیدواریــم که رعایت ها 
منجر به کاهش میزان آنفلوآنزا شــود. اما 
این چیزی نیست که بتوانیم با اطمینان از 
آن صحبت کنیم؛ زیــرا نوع انتقال کرونا 
و آنفلوآنزا ممکن اســت از برخی وجوه 
متفاوت باشــد. به عنــوان مثال ویروس 
آنفلوآنــزا یک ویروس هوابرد اســت و 
تمهیدات بهداشتی نمی تواند ۱۰۰ درصد 
از انتقال آن پیشــگیری کند. زیرا در هوا 

شناور می ماند. بنابراین نوع ویروس خیلی 
مهم اســت. از طرفی ویروس آنفلوآنزا 
سوش های مختلفی دارد. بنابراین ممکن 
اســت انتقال حتی در فاصله بیش از ۱.۵ 
متر هم اتفاق افتد. ایــن موضوع درباره 
ویروس کرونا صدق نمی کند، زیرا کرونا 

هوابرد نیست.
فرســودگی کادر درمان؛ چالشی برای 

پاییز
ماهر درباره شرایط تخت های بیمارستانی 
و وضعیت درمانی در کشور برای مقابله 
با موج ســوم کرونا، گفت: در موج سوم 
فرسودگی  مشــکل مان  بیشترین  کرونا، 

نیروی انسانی مان خواهد بود. هم اکنون 
امکانــات درمانی مــان بــرای مدیریت 
وضعیت موجود کافی است، مگر اینکه 
ســرعت رشــد بیماری حتی از ابتدای 

اپیدمی هم بیشتر شود.
وی مهم تریــن چالش حــوزه درمان در 
پاییز را فرســودگی نیروی انسانی حوزه 
ســالمت و بحث شیوع آنفلوآنزا دانست 
و گفت: ســفارش های ما به مردم همان 
سه گانه ای است که از ابتدا تکرار کردیم؛ 
شست وشوی مداوم دســت، استفاده از 
ماسک و فاصله گذاری فیزیکی. طبیعتا هر 
چقدر که مردم کمتر در تجمعات باشند 

و با یکدیگر در ارتباط باشــند، احتمال 
درگیری با بیماری کمتر خواهد بود.

منتظر پایان کرونا باشیم؟
ماهر دربــاره زمان پایــان گرونا، گفت: 
همانقدر که بحث گرم شدن هوا و کاهش 
کرونا علمی بــود، صحبت از زمان پایان 
کرونا هم علمی است!. هیچکس نمی داند 
کــه اپیدمــی کووید-۱۹ چقــدر طول 
می کشد. با توجه به اینکه مردم کمابیش 
دارند بیمار می شــوند و تعداد افراد مبتال 
درصد کمی از جمعیت است و از طرفی 
هم نمی دانیم آنتی بادی بیماری چقدر در 
بدن عمر مفیــد دارد و ابتالی مجدد در 
چند درصد افــراد رخ می دهد، همه این 
موارد باعث می شود که ندانیم این اپیدمی 
تا چه زمانی وجود خواهد داشــت. اگر 
مانند آنفلوآنزا آنتی بادی به سرعت کاهش 
یابد، افراد بارها به بیماری مبتال می شوند 
و اصــال چیزی به نــام ایمنی کلی اتفاق 
نمی افتد و همیشه در معرض این بیماری 

خواهیم بود.
تا ۶ ماه آینده منتظر واکسن کرونا نباشید
وی با بیان اینکه هنــوز برآوردی وجود 
نداردکــه چند درصد از مــردم تهران به 
کرونا مبتال شــده اند، گفــت: هنوز کار 
جامعی در این زمینه انجام نشده است و 
این اقدام در شرف انجام و تکمیل است. 
در حوزه واکسن هم نباید تا پنج الی شش 
ماه آینده منتظر واکسن کرونا بود، اقدامات 
مشترکی از ســوی برخی کشورها آغاز 
شد و واکســن های خارجی هم در حال 
گذراندن فاز دوم و سوم هستند. در نتیجه 
حداقل تا پنج یا شــش ماه آینده نباید در 
یران منتظر واکسن کرونا بود. تا جایی که 
می دانم در دنیا هم واکســنی نبوده که به 

مرحله تولید انبوه برسد.
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ارزیابی کیفی خودروهای سواری
 در امردادماه نشان می دهد

پژو ۲۰۰۸ 
تنها خودرو ۵ ستاره

 ۵ خودرو ۴ ستاره 
و ۱۶ خودرو سه ستاره شده اند

 بــر پایــه گــزارش ارزیابــی کیفی 
خودروهای سواری تولیدی در امردادماه سال 
کنونی، محصــول پژو 2۰۰۸ ایران خودرو تنها 
خودرویی اســت که پنج ستاره کیفی را کامل 
کسب کرده است اما از سوی دیگر خودرو تک 
ســتاره در این بررسی کیفیت خودروها دیده 
نمی شود. این در حالی است که ۱6 خودرو سه 
ستاره کیفی و پنج خودرو چهار ستاره کیفی را 

به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ایسنا، بر پایه ارزیابی صورت گرفته 
از سوی شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران )ISQI(، درحالی که برخالف گزارش 
ارزیابی کیفی خودروهای سواری در ماه های 
گذشــته، در گــزارش امردادمــاه به کیفیت 
خودروهای سطح قیمتی یک و سه اشاره نشده 
است؛ از یک سو پژو 2۰۰۸ از سطح قیمتی دو، 
تنها خودرویی است که پنج ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کســب کرده است اما از سوی دیگر 
خودروی تک ستاره کیفی هعم دیده نمی شود.

در خودروهای سواری در سطح قیمتی دو؛ پس 
از پژو 2۰۰۸، هایما S۷ اتوماتیک چهار ستاره 
 ،S3 جک ،S۵ و همچنین خودروهای جک
تیگو ۵ و SWM G۰۱ ســه ستاره کیفی را 

کسب کرده اند.
 NEW MVM در همین ســطح قیمتــی
X33S، دو ستاره از پنج ستاره کیفی را دریافت 

کرده است.
در گروه قیمتی چهار خودروهای سواری، پژو 
2۰۷ و پژو 2۰۷ صندوقدار، دناپالس و برلیانس 
H23۰ در این ارزیابی موفق به کســب چهار 

ستاره کیفی شده اند.  
خودروهای سواری دنا، پژو 2۰6 صندوقدار و 
مدل بدون صندوق آن، رانا، سورن، پژو پارس 
اتوماتیک و پژو پارس)ایران خودرو کرمانشاه، 
فارس، تهران، خراســان، مازنــدران و صنایع 
خودروسازی فردا( توانسته اند در این ارزیابی 
سه ستاره از پنج ستاره کیفی را در سطح قیمتی 

چهارم به خود اختصاص دهند.
در این گروه همچنین پژو ۴۰۵ خراسان در رده 

دو ستاره کیفی قرار گرفته است.
در خودروهای سواری در سطح قیمتی پنجم؛ 
محصوالت کوییک و کوییک R، تیبا، تیبا 2 و 
ســاینا موفق به کسب سه ستاره کیفی و سایپا 
 X۱3۱ همین خودروســازی و سایپا  X۱3۱
شــرکت پارس خودرو، دو ستاره از پنج ستاره 

کیفی را کسب کرده اند.
در مدل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی این 
محصوالت بســته به کیفیت خود یک تا پنج 
ستاره دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین و 
پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

سودجویی از سهامداران 
عدالت در قالب تلفن های 

مشاوره ای جعلی
 شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه با انتشار اطالعیه ای به 
سهامداران عدالت هشدار داد تا فریب تبلیغات 
تلفن های مشــاوره ای جعلی سهام عدالت را 

نخورند.
به گزارش شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، 
این شــرکت در اطالعیه ای اعالم کرده است: 
شوربختانه برخی افراد ســودجو با تبلیغات 
فراوان و با بهانه ارائه خدمات به ســهامداران 

عدالت، اقدام به مشاوره تلفنی کرده اند.
در این ترفند جدید، شماره تلفنی به سهامداران 
عدالت پیامک می شود تا  آنها را جهت کسب 
مشاوره و مدیریت سهام به تماس با این شماره 
هــا ترغیب کنند؛ اما هزینه ســنگینی متوجه 

سهامداران می شود.
در اطالعیه شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
آمده است: شــماره مرکز تماس این شرکت 
جهت کلیه موارد مرتبط با سهامداران از جمله 
ســهامداران عدالــت، درگاه ذی نفعان بازار 
سرمایه و … شــماره سراسری ۱۵6۹ است. 
همچنین ســهامداران سهام عدالت می توانند 
جهت مشاهده سبد سهام عدالت و ارزش آن 
به ســامانهsahamedalat.ir و برای کلیه 
ســهام خود در صورت ثبت نام در سجام به 

سامانه ddn.csdiran.com مراجعه کنند.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده اســت: 
دیگر شماره تماس ها و آدرس های اینترنتی 
اعالمی از طریق پیامک، وب سایت ها و شبکه 
های اجتماعی در باره مشــاهده سبد سهام و 
ارزش آن متعلق به شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی نیست و کاربران ممکن است در تماس 
با این شــماره ها متحمل هزینه های سنگین 

شوند.
همچنین ســهامداران عدالتی که در باره نحوه 
فروش و یا آخرین وضعیت سفارش فروش 
خود، پرســش یا ابهامی دارنــد، می توانند با 
شــماره ۱۵6۹ تماس بگیرند و مشــکالت و 
پرسش های خود را با کارشناسان مرکز تماس 

دینفعان بازار سرمایه مطرح کنند.

خبــر

 با توجه بــه ورود قیمت دالر به 
کانال 2۷ هــزار تومان، بانــک مرکزی 
سیاســت ارزی خود را با تغییراتی همراه 
کرد، بر این پایــه مهم ترین تغییر از روز 
چهارشنبه »26 شــهریورماه« رخ داد، به 
طوریکه، شاهد پیشی گرفتن نرخ ارز در 
صرافی های بانکی از نرخ بازار غیررسمی 
بودیــم. این اتفاق در پــی تصمیم بانک 
مرکزی بــرای از میان بردن فاصله قیمتی 
میان ارز بازار غیررســمی و صرافی های 

بانکی رخ داد.
به گزارش فرارو، روز چهارشنبه دالر در 
صرافی های بانکی با افزایش 6۰۰ تومانی 
نسبت به روز سه شنبه با نرخ 2۷ هزار و 
۱۰۰ تومان خریداری و با قیمت 2۷ هزار 
و 2۰۰ تومان به فروش رســید. همچنین 
تابلوی صرافی های بانکــی برای خرید 
و فروش یورو نیز شــاهد افزایش 3۵۰ 
تومانی قیمت ها بــود. در این صرافی ها 
بهــای 3۱ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید 
یــورو و 3۱ هــزار و ۹۰۰ تومــان برای 
فروش این ارز ثبت شد. این در حالیست 
که دالر در بازار آزاد رو چهارشنبه باردیگر 
به کانال 2۷ هزار تومان بازگشــت و در 
محدوده قیمت 2۷ هزار تومان تا 2۷ هزار 
و ۵۰ تومان خرید و فروش شد. از سوی 
دیگر با توجه به از بین رفتن فاصله نرخ 
ارز در بــازار آزاد و صرافی ها محدودیت 
فروش ارز در صرافی ها برداشــته شــد، 
هرچند که دیگر خرید دالر از صرافی ها 
جذابیت نخواهد داشت، زیرا فاصله قیمتی 

از بین رفته است.
در همین حــال رییس کل بانک مرکزی 
در یادداشــتی با اشاره به صدور جواز به 
پتروشیمی ها و فوالدی ها برای عرضه ارز 
در صرافی های مجاز، التهابات اخیر در این 
بازار را ناشی از راه اندازی ماشین تبلیغاتی 
دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت های 

تحریمی از چند هفته پیش دانست.
عبدالناصر همتی ضمن تاکید بر اولویت 
ثبــات در بازار ارز بــرای بانک مرکزی، 
نوشــت: این بانک در حاشیه نرخ بازار 
نسبت به عرضه ســنگین اقدام و اجازه 
آربیتــراژ »فاصله قیمتی بازار رســمی و 
غیر رســمی« و نوسان گیری نخواهد داد. 
افزایش  بانک مرکــزی ضمن  همچنین 
عرضه در بازار ثانویه »نیما«، در چارچوب 
تسهیل و تسریع تامین ارز وارد کنندگان 
در این بازار به پتروشیمی ها، فوالدی ها و 
معدنی ها اعالم کرد که آن ها نیز می توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را، عالوه بر 
صرافی های بانکی، مستقیم به صرافی های 
مجــاز بــرای واردات کاال هــای دارای 

تخصیص ارز بفروشند.

سیاســت جدید بانک مرکزی به تورم 
دامن خواهد زد

عبــاس آرگون نائب رییس کمیســیون 
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه چند 
نرخی بودن ارز در این ســالیان گذشته 
همراه با فساد و رانت زیادی بوده است، 
اظهار داشــت: حال که بانک مرکزی از 
سیاست جدید ارزی خود رونمایی کرده 
و قصد دارد با یکی کــردن نرخ ها، ارز 
تک نرخی را عملیاتی کند، این مسئله در 
حکم شمشیر دولبه ای است که می تواند 
هم مزایا و معایب خودش را داشته باشد.

وی با تاکید بــر اینکه مهم ترین اصل در 
تعییــن سیاســت های ارزی، پیش بینی 
پذیری اســت، گفت: اینکه یک سیاست 
درســت اتخاذ شــده و آن بــرای مدت 
زمان زیادی اجرا شــود و به نوعی ثبات 
داشته باشــد، بســیار ایده آل است، اما 
شوربختانه شــاهد هستیم که در دو سال 
گذشته سیاســت گذاری های متعددی در 
بازار ارز حکمفرما شد که نمونه عینی آن 
اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات 
کاال های اساســی بود، اما در عمل شاهد 
بودیم که این سیاست اشتباه به مررو رنگ 
باخت و امروز کاال های بسیار کمی با این 
ارز وارد می شــوند، اما اثرات ســوء این 
مسئله باعث هدر رفت منابع ارزی زیادی 

شده است.
آرگــون با بیــان اینکه با نزدیک شــدن 

نرخ ارز نیمایــی و نرخ ارز در بازار آزاد، 
صادرکنندگان ترغیب می شوند که ارز های 
خود را در سامانه نیما عرضه کنند، افزود: 
این سیاست می تواند به بازگشت ارز های 
صادرکنندگان که بازگردانده نشده است 
منجر شود، که این امر در نهایت به عرضه 
بیشتر ارز منتهی می شود، اما نزدیک شدن 
ایــن دو نرخ در قیمت هــای باالتی رخ 
می دهد که نتیجه ایــن موضوع افزایش 

تورم ناشی از رشد قیمت دالر است.
 نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: هرچند که 
در نهایت قیمت ارز در صرافی ها با قیمت 
ارز در کف بازار برابری کرد و سامانه نیما 
نیز قیمت ها را به صورت کلی در مســیر 
افزایش قرار داده، اما به نظر می رسد این 
سیاســت ناشی از تنگنای ارزی است که 
کشور با آن دســت و پنجه نرم می کند، 
بنابراین تبعات تورمی این موضوع سنگین 
اســت و باعث افزایش هزینه تمام شده 
واردات کاال ها می شــود، طبعا در چنین 
شرایطی تورم نیز بازهم با افزایش همراه 
شده و سطح عمومی قیمت ها نیز با رشد 

مضاعفی همراه می شود.
این فعال بخش خصوصی در مورد پیش 
بینی نرخ دالر تا موعد برگزاری انتخابات 
آمریکا، یادآور شد: چنین پیش پینی بسیار 
سخت اســت، چرا که اگر بانک مرکزی 
بتواند بــازار را کنترل کند بــا توجه به 
سیاســت جدیدی که در پیــش گرفته، 

دالر می تواند ثبات پیــدا کند و آن زمان 
احتمال کاهش قیمت نیــز وجود دارد، 
از طــرف دیگر کلیدی ترین متغیر نیز در 
کنترل نرخ ارز، عرضه منظم و پاسخگویی 
بــه تقاضا های واقعی اســت، اگر چنین 
مســئله ای رخ دهد، بازار از ثبات نسبی 
برخوردار می شود، اما باید این نکته را نیز 
در نظر گرفت که ورودی ارز به کشــور 
بسیار کاهش یافته و به همین خاطر است 
که بانــک مرکزی سیاســت یکی کردن 
نرخ ها را با افزایش نرخ ارز صرافی ملی و 

نیما در پیش گرفته است.
با دستور نرخ ارز را نمی توان کنترل کرد
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد 
ایران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه 
اصوال نــرخ ارز با این اقداماتی که انجام 
می شــود، آرام نخواهــد گرفت، گفت: 
وقتی شــما صحبت از نرخ دالر در بازار 
آزاد می کنید، یعنی بر پایه عرضه و تقاضا 
قیمت ها هر روز تعیین می شــود، در این 
بین صرافــی ملی نیز هر روز یک نرخی 
را برای خــود اعالم می کند، حال بعد از 
آزمون و خطا های بسیار بانک مرکزی به 
صرافی ملی دستور داده که نرخ ارز تعیینی 
را همپای بازار افزایش دهد، به طوریکه 
در یک روز بیش از 3 هزار تومان معادل 
۱3 درصــد، قیمــت ارز صرافی ملی که 
تعیین کننده قیمــت دالر در صرافی های 

بانکی و مجاز است افزایش پیدا می کند.
وی افزود: از سوی دیگر یک نرخ دیگر 

وجود دارد به اسم ارز نیمایی که بسیاری 
از کاال های عمومی و مواد اولیه با این نرخ 
وارد می شوند، طبعا وقتی نرخ ارز صرافی 
ملی همسان بازار آزاد می شود، ارز نیمایی 
نیز در مسیر نزدیک شدن قرار می گیرد که 
نتیجه این اتفاق نیز گران تر شدن واردات 
کاال است که پیامد آن هم گرانی و تورم 
بیشتر است، بنابراین این سیاستی که بانک 
مرکــزی در پیش گرفته تورم زا اســت، 
بانک مرکزی و دولت به جای اینکه مدام 
بیایند در بــازار ارز دخالت کنند و با این 
دســتکاری مدام باعث افزایش قیمت ها 
شوند، باید یک فکری به حال تولید کنند.
دانشــمند اظهار داشت: اصوال در اقتصاد 
نمی تــوان با دســتور کاری را انجام داد، 
اسمش رویش است بازار ارز، وقتی شما 
از لفظ بازار استفاده می کنید، یعنی مکانیزم 
آن یعنی تعیین قیمت بــر پایه عرضه و 
تقاضا را پذیرفته اید، حال آن وقت بانک 
مرکزی بیاید ســامانه نیما درست کند و 
به صادرکنندگان فشار بیاورد که ارز های 
خود را باید در این سامانه عرضه کنند، در 
صورتیکه که بعد از گذشته دو ماه از پایان 
مهلت دولت برای این مسئله، بسیاری از 
این صادرکنندگان از این مسئله خودداری 
کرده اند، این موضوع طبیعی است وقتی 
که فاصله باشد، بین قیمت ارز در نیما و 
در بازار آزاد، صادرکننده معلوم است دالر 

خود را در بازار آزاد می فروشد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: تعیین قیمت 

برای ارز های مختلف از سوی صرافی ملی 
به صورت دستوری نیز کار عبثی بود که 
باالخره بانک مرکزی در مقابل آن تسلیم 
شــد و این نرخ را با بازار آزاد یکی کرد، 
مقصود از تمامی این مطالبی که بیان شد 
این است که اقتصاد دستور بردار نیست و 
با این کار ها نمی توان دالر را کنترل کرد، 
راه حل در سرکوب مدام بازار نیست، چرا 
که باالخره در یــک نقطه ای این فنر رها 
خواهد شــد، همین اتفاقی که در این دو 
سال گذشــته رخ داد یا آنچه در سال ۹۱ 
به وقوع پیوست و ارز هزار تومانی چهار 
هزار تومان شــد، غرض این است که با 
چنین سیاست هایی نرخ ارز و به طور کلی 

اقتصاد کشور سامان نخواهد یافت.
دانشــمند ادامه داد: راهــکاری اصلی و 
دائمــی توجه به تولید ملی اســت، اگر 
چرخه تولید بچرخد و رونق داشته باشد، 
هم درآمد های ارزی کشــور افزایش پیدا 
می کند و هم شــغل ایحاد شده و سرانه 
درآمد عمومی نیــز افزایش پیدا می کند، 
اما شوربختانه می بینیم که تولید در کشور 
چندســالی اســت که وارد رکود شده و 
از کارخانه ها ورشکسته شده  بســیاری 
انــد و آن هایی که مانده اند نیز با حداقل 
ظرفیت خود کار می کننــد، بنابراین اگر 
دولت توانست چرخ تولید در کشور را به 
حرکت در بیاورد، شما بدانید که نرخ ارز 
نیز کاهش پیدا می کند و به تیع آن ارزش 
پول ملی نیز حفظ می شــود، در غیر این 
صورت بازهــم این التهابات و قصه های 
تکراری که در مورد بازار های مختلف از 
جمله دالر هر روزه در حال مشــاهده آن 

هستیم باز هم تکرار خواهد شد.
عضو اســبق اتاق ایران یادآور شــد: این 
سیاســتی که در مورد بــازار ارز وجود 
دارد موجب افزایش نرخ دالر شــده، این 
مســئله به خروج نقدینگی از بورس و 
وارد شــدن این پول ها به بازار ارز، سکه 
و دالر دامن زده، درصورتیکه دولت باید 
از بورس حمایت عملــی کند، نه اینکه 
تنهــا با گفتار درمانی دم از حمایت بزند، 
اگر رونق بورس ادامه داشــته باشد، شما 
مسلم بدانید، این خیل عظیم نقدینگی که 
روانه بازار ثانویــه بورس یا همان محل 
خرید وفروش ُخرد سهام شده، به زودی 
می تواند به بازار اولیه که مکان تامین مالی 
شرکت های وبنگاه های تولیدی است، راه 
یابد، این مسئله، فلســفه اصلی تاسیس 
بازاری مانند بورس اســت، که می توان 
به آن دست یافت، اما به شرطی که برای 
آن برنامه داشت، اگر این اتفاق رخ دهد، 
تولید در کشــور رونق خواهد گرفت و 

گرفتاری های اقتصادی رفع می شود.

کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو تشریح کردند

رمزگشاییازسیاستجدیدارزی

 رییــس انجمــن تولیدکنندگان 
المــپ بــا اعــالم اینکــه المپهــای 
بسیارارزانی  قیمت های  غیراســتاندارد 
نسبت به تولیدات داخلی دارند، عنوان 
کرد: درحالی المپهای غیراســتاندارد با 
قیمت ارزان در بازار به فروش می رسد 
به ســختی  داخلی  تولیدکننــدگان  که 

محصوالت خود را می فروشند.
احســان میــوه چــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، 
با اشــاره به اینکه در دو سال گذشته با 
اعمال محددیــت در واردات وضعیت 
تولیدکننــدگان المپ در کشــور بهبود 
پیــدا کرده بود، اظهار داشــت: پیش از 

محدودیــت واردکنندگان تولیدکننده به 
سختی محصوالت خود را می توانستند 
در بــازار به فروش برســانند اما اعمال 
تا ســهم  عاملی شــد  محدودیت هــا 
تولیدکننده داخلــی از بازار افزایش پیدا 

کند.
اینکه ممنوعیــت واردات  بابیــان  وی 
بیش از ۱۴۰۰ قلم کاال به کشــور عاملی 
شد تا ســرمایه گذاری در بخش تولید 
المــپ در کشــور افزایش پیــدا کند، 
افزود: تولیدکنندگان توانســتند با خرید 
ماشین آالت و ســرمایه گذاری در حوزه 
تولید ســهم خود را از بــازار افزایش 
دهند. به نحوی که در ســال۹۸ فروش 

تولیدکنندگان در بازار نسبت به سالهای 
گذشته افزایش پیدا کرد.

المپ  تولیدکننــدگان  انجمــن  رییس 
تصریــح کــرد: در دو ســال گذشــته 
تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه های 
خود را صرف توســعه سرمایه گذاری 
و افزایــش تولید قــرار داده اند، گفت: 
شــوربختانه از اوایل سال کنونی حجم 
زیادی از المپ های غیراســتاندارد وارد 
کشور شــده اســت که همین موضوع 
فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار 

سخت کرده است.
وی با اعالم اینکه المپهای غیراستاندارد 
قیمت های بسیارارزانی نسبت به تولیدات 

داخلــی دارنــد، عنوان کــرد: درحالی 
المپهای غیراستاندارد با قیمت ارزان در 
بازار به فروش می رسد که تولیدکنندگان 
داخلی با توجــه به وضعیت ارز مدام با 
افزایــش هزینه ها روبرو بــوده و امکان 
رقابت با المپهای وارداتی بی کیفیت که 

بعضا چینی هستند را ندارند.
میــوه چــی اضافه کــرد: هــم اکنون 
تولیدکنندگان داخلــی با افزایش حجم 
واردات المپهــای وارداتــی بی کیفیت 
در جنگ قیمتــی قــرار گرفته اند چرا 
قیمت  نصــف  واردی  که المپ هــای 
محصوالت داخلی اســت و همین امر 
عاملی شــده تا تولیدکننــدگان داخلی 

برای فــروش محصوالت خود با چنگ 
و دندان با یکدیگر رقابت کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که این حجم 
از المپهــای وارداتی از چه طریقی وارد 
کشــور شده اســت، گفت: شنیده شده 
بعضی از این المپها از طریق مجوزهای 
اینجاست  خاص وارد شــده اند جالب 
اداره استاندارد خود را موظف به بررسی 
کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط 
به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده 
می کند. از طرفی در بازارچه های مرزی 

نیز به راحتی المپها وارد بازار می شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان المپ تصریح 
کرد: المپهای وارداتی اتفاقا دارای واتهای 

پاییــن بوده و ســهم تولیدکننده داخلی 
در تولید این محصول بســیار باالست. 
اما نمی دانیــم چرا با توجه به توانمندی 
تولیدکننــده دخلی المپهــای بی کیفیت 
وارد بازار شــده و مشــکالت زیادی را 
برای تولیدکنندگان بوجود آورده اســت. 
به نظر می رســد مســوولین باید در این 
رابطه تصمیم ســریع را اتخاذ کنند چرا 
که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت 
خود سرمایه گذاری زیادی را انجام داده 
اســت اما با حضور المپ های وارداتی 
امکان فروش محصوالت خود رانداشته و 
در آینده بامشکالت بسیار زیادی روبه رو 

خواهند شد.

 یک فعــال تعاونی حوزه چرم با 
تاکید بر توان باالی صادراتی صنعت چرم 
ایران، گفت: با توجه به ســرانه مصرف 
کفش و محصوالت چرمی در کشور،این 
صنعت از اشــتغالزایی و ارزآوری بسیار 

باالیی برخوردار است.
علیرضا جعفری در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: ایران به دلیل شرایط اقلیمی، 
یکی از ۱۰ کشور برتر درحوزه مواد اولیه 
چرم اســت و کیفیت چرم خام گاوی و 
گوســفندی یا به عبارتی خام ســبک و 
سنگین ایران نسبت به دیگر کشورها در 

شرایط مطلوبی به سرمی برد.

وی افــزود: در حــوزه تولیــد کفش، 
تولیدکننــدگان محصــوالت چرمی نیز 
پتانسیل بسیار خوبی را کشورمان دارد و 
اگر در داخل مشکالت نقدینگی، انتقال 
تکنولوژی و در دسترس قرار دادن ماشین 
آالت به روز دنیا مرتفع شود، نه تنها نیازی 
به واردات و خروج ارز از کشور نیست 
بلکه ایران یقینا جزو صادرکنندگان برتر 
دنیا خواهد بود و از این طریق ارزآوری 

بسیاری نصیب کشورمان خواهد شد.
آسیب صنعت چرم و کفش از کرونا و 

رکود بازار
این فعال تعاونی حوزه چرم ادامه داد: هم 

اکنون وضعیت صنعــت چرم را به دلیل 
مشــکالت اقتصادی نمی تــوان خوب 
ارزیابی کرد؛ مشــکالت ناشی از کرونا 
ضربات سنگینی را به بسیاری از صنایع 
از جمله صنعت چرم و کفش وارد کرده 
اســت، از طرفی رکود بــازار، واردات 
کاالی قاچاق، مشکالت اقتصادی ناشی 
از تحریم ها، عدم حمایت واقعی از این 
صنعت و اتخاذ برخی سیاستها در حوزه 
قوانین و مقررات و نظایر آن مشــکالت 

این صنعت را دوچندان کرده است.
جعفری، صنعت چرم و کفش را صنعتی 
اشــتغالزا توصیف کرد و گفت: با توجه 

به ســرانه مصرف کفش و محصوالت 
چرمی در کشور و همچنین رویکردهای 
صادراتــی، این صنعت می تواند ســهم 
بســزایی در اشتغالزایی و درآمدزایی ایفا 

کند.
مصرف ســاالنه بیش از ۲۰۰ میلیون 

جفت کفش در کشور
وی گفت: ســالیانه بیش از 2۰۰ میلیون 
جفت کفش مصرف داریم ولی اینکه چه 
مقدار از این حجم در داخل تولید می شود 
جای پرسش است. بنابراین در صورتی 
که مشکالت اشاره شده برطرف و موانع 
از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود، 

این صنعت به یکی از صنایع اشتغالزای 
کشور تبدیل خواهد شد.

این کارآفریــن حوزه تعاون درعین حال 
بر نقش موثــر بنگاههای تعاونی در رفع 
مشــکالت تولیدکننــدگان تاکید کرد و 
گفت: موضوع تعاونی ها و اســتفاده از 
ظرفیــت تعاونی های کشــور می تواند 
بخشــی از مشــکالت تولیدکنندگان را 
مرتفع کنــد. در حوزه تامین مواد اولیه و 
در حوزه خرید ماشین آالت یا برگزاری 
دوره های آموزشی توسط استادان مطرح 
دنیــا و حتی در زمینه فــروش از طریق 
مشــارکت بخش تعاون نتایــج بهتری 

حاصل می شود.
حل مشکل نقدینگی و تامین مواد اولیه 

ارزان در قالب تعاونی
جعفری خاطرنشان کرد: اگر بسیاری از 
تولیدکنندگان در قالب یک یا چند شرکت 
تعاونی فعالیت کنند، می توانند مواد اولیه 
را با قیمت تمام شــده کمتری خریداری 
کنند و در ادامه روند تولید کار جمعی در 
قالب تعاونی ظرفیتهای بزرگی خلق کنند.
به گفته وی بخش اعظمی از مشــکالت 
نقدینگــی می تواند با مشــارکت جمع 
کثیری از تولیدکنندگان و سرمایه گذاری 

در شرکتهای تعاونی صورت پذیرد.

 المپ های ارزان چینی صدای تولیدکنندگان را درآورد
 صدور مجوز واردات المپ در سال جهش تولید

مصرف ساالنه بیش از ۲۰۰ میلیون جفت کفش توسط ایرانی ها
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 ممکن است رســانه جایی نتواند راست 
بگوید ولی دروغ نگوید. مرگ یک رســانه وقتی 
فرا می رســد که متهم به دروغ گویی شود. عالوه 
بر این رسانه باید کار خود را بشناسد، قوی باشد 
و کار درســت و صحیح انجام دهد و هیچ عاملی 
همانند رسانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه 

را به سالمت سوق دهد.
این روزها که ســالمت دنیا در گرو اعتماد مردم 
به رســانه و اخبار منتشر شده از سوی آن است، 
گویی وظیفه ای سنگین تر از قبل بر دوش فعاالن 
این عرصه گذاشته شده است. روزهای کرونایی 
که مردم را به ســمت رسانه و اخبار منتشر شده 
از سوی آن ســوق داده اســت و مردم اخبار را 
پیگیری می کنند و اینکه رســانه است که در حال 
فرهنگ سازی برای رعایت پروتکل هاست تا شاید 
راهــی برای خالصی از این مخمصه پیدا شــود 
اما آنچه که این روزها راه رفتن بر تیغ رســانه را 
ســخت کرده، بعضی اخبار منتشر شده است که 
بالفاصله تکذیب شده یا نسبت به صحت آن ابراز 

تردید می شود.
»واکســن کرونا ساخته شد«، »روزانه صدها هزار 
نفر بر اثــر کرونا می میرند«، »کرونــا دروغ قرن 
است«، »سلبریتی یا هنرپیشــه ای کرونا گرفته و 
بدحال اســت، برای او دعا کنیــد« و ... از نمونه 
اخباری اســت که در این روزها هر روز بازنشر 
می شــود و به نوعی باعــث آزار روحی و روانی 
مخاطب می شود. آنچه که در چند روز گذشته در 
فضای مجازی کشــور دوباره پیچید، ابتالی یکی 
از هنرمندان کشــور به کرونا بود که بعد از چند 
ساعت از انتشار خبر، موارد ذکر شده تکذیب شد 
و بار دیگر نقش رسانه در اعتمادسازی در جامعه 
و توجه به ســالمت روانــی جامعه بیش از پیش 

مدنظر قرار گرفت.
در اخبار منتشر شــده، حال مهران رجبی بازیگر 
سینما و تلویزیون که این روزها برای حضور در 
نقش پدربزرگ شهید شهریاری در زنجان به سر 
می بــرد، وخیم اعالم شــد و بالفاصله تهیه کننده 
سریال شهید شهریاری در این باره به ایسنا گفته 

بود، حال عمومی مهران رجبی خوب است.
مصطفی علمی فرد در رابطه با وضعیت ســالمتی 
مهران رجبی اظهار می کنــد: مهران رجبی نقش 
پدربزرگ شــهید شهریاری را ایفا می کند و مقرر 
شــده بود هفته گذشته به زنجان بیاید و دقیقا در 
روزی کــه باید به زنجان می آمــد، اعالم کرد که 
کمی کسالت دارد که احتمال سرماخوردگی داده 

شد.
این فعال رســانه ای با بیان اینکه برنامه ریز، به این 
هنرمنــد گفته بود که به خاطر کســالت می تواند 
چند روز دیرتر به زنجــان بیاید، می افزاید: آقای 
رجبی صبح روز دوشــنبه هفته گذشته با تب و 
لرز به زنجان آمد که بخش تولید به خاطر مساعد 
نبودن حــال وی، آقای رجبی را برای بررســی 
به بیمارســتان بردند کــه وی عصر همان روز به 

بیمارستان امام حسین )ع( منتقل و سی .تی. اسکن 
انجام شد.

تهیه کننده سریال شهید شهریاری تصریح می کند: 
روز سه شنبه و چهارشنبه تست های تکمیلی انجام 
و ابتال وی به بیماری کرونا تشــخیص داده شــد 
ولی خوشبختانه بر پایه اظهارنظر پزشکان فقط ۵ 
درصد ریه های مهــران رجبی درگیر این بیماری 

شده است.
علمی فرد یادآور می شود: هم اکنون حال عمومی 
مهران رجبی خوب بوده، به طوری که ســرفه و 
تنگی نفس ندارد و به دســتگاه اکسیژن نیز وصل 
نیســت و کارهای روزمره خود را خودش انجام 
می دهــد. دوره درمــان باید طی شــود که زمان 
حدودا دو هفته ای است تا بتواند به محل کار خود 

بازگردد.
وی با اشــاره به انتشــار خبر نادرست در رابطه 
وضعیت سالمت مهران رجبی، خاطرنشان می کند: 
پزشک معالج وی با هیچ رسانه ای مصاحبه نکرده 
بــود، بلکه نقل قولی از رجبی انجام شــده بود و 
این خبر نادرست حتی خانواده ایشان را نیز نگران 

کرده بود.
رسانه سالم؛ شرط سالمت جامعه

رسانه سالم، صادق و قوی می تواند شرط سالمت 
یک جامعه باشد. رسانه باید سالم باشد، خودش 
را وامدار کسی نداند، صادق باشد و هیچ دروغی 
نگوید. رســانه یکی از ارکان ایجاد سالمت روان 
در جامعه اســت. انتشار خبری که باعث می شود 
در گام نخســت، خانواده این بازیگر به  شــدت 
مضطرب شده و پیگیر احوال وی شود ولی نکته 

دردناک تکذیب وخامت حال این بازیگر است که 
باعث می شود که مخاطب در سردرگمی صحت 
یا تکذیب خبر قرار گیرد و با خود بگوید رسانه ای 
که اخبار نادرست منتشر کرده، پس می تواند آمار 
نادرســت در رابطه با این بیماری نیز ارائه  دهد. یا 
دیگر به حرف هایی که از طریق رســانه به عنوان 
تریبــون قوی برای آگاه ســازی ارائه می شــود، 
بی توجهــی می کند و زنگ خطر برای ســالمت 

جامعه در این شرایط به صدا در می آید.
صداقــت ناظر بر اخــالق حرفــه ای در عرصه 
خبر اســت و شــفافیت ناظر بر وظیفه و کارکرد 
و نقش آفرینی یک رســانه در جامعه اســت. اگر 
بپرســیم چرا مردم به رســانه ها مراجعه می کنند، 
یکی از نخستین و مهم ترین پاسخ ها، تالش آن ها 
بــرای ابهام زدایی در مورد مســائل و موضوعات 
مــورد عالقه یا ســئوال و انتظار از رســانه برای 
شفاف ســازی درباره آن ها اســت، از همین جا 
اســت که نقش کلیدی و حیاتی رسانه ها به عنوان 
رکن چهارم مردم ســاالری آغاز می شود. رسانه ها 
برای انجام این وظیفه که مورد انتظار و خواست 
مخاطبان است باید مانند نورافکنی عمق تاریکی ها 
و تاریک خانه ها را روشن کنند و در جست وجوها، 
تالش هــا و پیگیری های متعهدانــه، حقیقت و 
واقعیت را شــفاف و عریان پیش روی مخاطبان 

قرار دهند.
قوانین، ابزارها و الزامات حکومتی و حاکمیتی نیز 
باید در خدمت این کند و کاو و جســت وجوی 
متعهدانه و قانونمندانه رسانه ها قرار گیرد و از این 
جهد و تالش حمایت کند؛ چراکه هر اندازه فضا 

برای روشــنگری و شفاف سازی توسط رسانه ها 
مطلوب تر باشد، میان برها، نقاط کور و کوره راه هایی 
که مفسدان و بی اخالقان از این طریق به راهزنی ها 
و دســتبردهای اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و... 
می پردازند و ســرمایه های مادی و معنوی جامعه 
را به تاراج می برند، بسته می شود. درباره ضرورت 
التزام رســانه ها به دو مؤلفه صداقت و شــفافیت 
بیش از ۷۰ سال است که در بیشتر رسانه های دنیا 
مطرح اســت. البته ممکن است در دیگر جاهای 
دنیا با عناوین دیگری مطرح باشد. یعنی به جای 

شفافیت، عینیت را به کار ببرند.
صداقت و شــفافیت جزو اصــول اولیه روزنامه 
نگاری اســت. همان گونه که می گویند خبر باید 
دارای ارزش های خبری و عناصر شش گانه باشد، 
عینیــت و واقع گرایی و شــفافیت و صداقت هم 
باید در ارائه خبر مد نظــر قرار گیرد. همان گونه 
که در تنظیــم خبر دو اصل دقت و ســرعت از 
ویژگی های خبرنویسی است، صداقت و شفافیت 
نیــز از اصول اولیه کار در مطبوعات و رســانه ها 
اســت اما شــوربختانه هم اکنون در بسیاری از 
رسانه های ما اعم از تصویری، نوشتاری، سایت ها 
و خبرگزاری ها این دو اصل صداقت و شــفافیت 

مد نظر قرار نمی گیرد.
وقتــی در تعریف خبر می گوییــم خبر، گزارش 
عینی از واقعیت ها است، در واقع این همان اصل 
مسلم شفافیت و صداقت است. وقتی می خواهیم 
عینیت گرایی داشته باشیم باید آنچه را که واقعیت 
مســئله اســت عنوان کنیم؛ چراکــه در غیر این 
صورت خبر ما ارزش خبری نخواهد داشــت و 

مورد توجه مــردم هم نخواهد بود و اعتماد آن ها 
را سلب می کند. ممکن است رسانه جایی نتواند 
راست بگوید ولی دروغ نگوید اما مرگ یک رسانه 
وقتی است که متهم به دروغ گویی شود. عالوه بر 
این رســانه باید کار خود را بشناسد، قوی باشد و 
کار درســت و صحیح انجــام دهد و هیچ عاملی 
همانند رسانه این قدرت را ندارد که بتواند جامعه 

را به سالمت سوق دهد.
شایعه؛ تیر خالص سالمت روان جامعه

قدرت شــایعه با توجه به ماهیت، گســتردگی و 
قدرت تاثیرگذاری آن در بین گروه های مختلف 
مردم به گونه ای اســت کــه می تواند اضطراب 
اجتماعی را افزایش و میزان بهره وری و تولید را 
کاهــش داده و چرخه اقتصاد را فلج کند و اعتبار 
اجتماعی افراد یا نهادها و سازمان ها و موسسات 
را خدشــه دار ســازد و بی اعتمــادی و بدبینی و 
ســوءظن و سســتی باورها را نسبت به سالمت 
اشخاص و واقعیت ها و پدیده های مختلف جامعه 

رواج دهد.
بعضا یک شــایعه بــه طور فوق العــاده ای قوت 
می یابد، آن چنــان در اذهان آحاد مردم رســوخ 
می کنــد که اطالعیه و توضیحات منابع رســمی 
دولتی هم به ســهولت نمی توانــد آن را تکذیب 
کنــد و از افکار مردم خارج کند. گرچه انتشــار 
شــایعه در هر زمان و در هر شــرایط و موقعیت 
اجتماعی می تواند نشانی از یک مشکل روانی - 
 اجتماعی در ابعاد مختلف باشد اما رواج شایعه در 
بحران های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی 
فوق العاده قابل توجه اســت. فی المثل در دوران 

کنونی که جامعه با بیماری غالم گیر کرونا دست 
به گریبان است، شایعات می تواند موجبات ضعف 
روحیه آحاد جامعه شده و بیماری هایی همچون 

افسرگی و اضطراب را تشدید کند.
یک کارشناس روان شناســی بالینی در این رابطه 
می گوید: رســانه ها باید به این نکته توجه داشته 
باشند که در مواجهه با بیماری کرونا با شایعه سازی 
نظم درونی و سالمت جامعه را تهدید نکنند. همه 
ما به عنوان ســفیران ســالمت در برابر سالمت 
فرد، خانواده و جامعه مسوولیت داریم و نباید با 
شــایعه پراکنی از بیماری کرونا یک غول درست 
کنیم. موضوع بار روانی کرونا ویروس خطرناک تر 

و آسیب زننده تر از خود بیماری است.
لیال تاران با اشــاره به اخبار چند روز گذشته که 
فضای مجازی استان و کشور را تحت الشعاع قرار 
داده بود، می گوید: مخاطب در اخبار می خواند که 
هنرپیشــه ای که از وی ذهنیت خوبی دارد، دچار 
بیماری شده و حال وی وخیم است؛ بالفاصله با 
وی همزادپنداری کرده و دچار اضطراب می شود 
و مستمر پیگیر اخبار در این رابطه شده، ناخواسته 
خود را در طوفان خبری قرار داده و اضطراب وی 

تشدید می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید سعی شود در اخبار در 
کنار اطالع رسانی درست برای مقابله با کرونا، این 
بیماری را با اســترس، وحشتناک و بزرگ نکنیم، 
ادامه می دهد: اســترس روانــی موجب تضعیف 
سیستم بدنی میشــود و باید سعی کنیم اخبار را 
از منابع موثق پیگیری کنیم تا دچار اســترس های 
روانی کاذب نشــویم. فرامــوش نکنیم کودکان 
و فرزندان در خانواده ها شــنوندگان و شــاهدان 
رفتارهــای ما هســتند و باید مواظب باشــیم تا 

عملکرد اجتماعی آن ها دچار اختالل نشود.
این کارشــناس روان شناسی خاطرنشــان می کند: 
تلقین پذیری مثبت، سیستم دفاعی بدن را در مقابله 
با بیماری ها تقویت می کند و موجب خواهد شد بر 
بیماری پیروز شویم. مهم تر از همه اینکه اعتماد به نفس 
داشته باشیم و از دامن زدن به شایعات خودداری کنیم 

تا استرس روانی در جامعه ایجاد نشود.
رسانه و مدیریت

رسانه در شرایط دشــوار کرونایی باید مدیریت 
شود و مقابله با شایعات بی اساس از ضرورت های 
اجتناب ناپذیر در این عرصه است. فضای مجازی 
و مراقبت از تعمیم شــایعات و اخبار ناآگاهانه و 
ضــرورت تولید محتوا و نیــز آموزش در بحران 

کرونا باید در این روزها جدی گرفته شود.
در روزگار خانه نشینی مردم، به منظور امیدبخشی 
و تاب آوری مردم خانه نشــین، رسانه های جمعی 
از جمله تلویزیون، رادیــو و فضای مجازی این 
مســوولیت اجتماعی را دارند که ضمن آموزش 
و آگاه سازی و شــاد نگه داشتن مردم، از شدت 
بمباران منفی اطالعات که توســط افــراد ناآگاه 
انجام می شــود، بکاهند و محتوای خوب، مفید و 

نشاط آفرین تولید کنند.

به بهانه ابتالی مهران رجبی به کرونا؛

سناریویمتفاوترسانههاازماجرایکرونایییکسلبریتی

 ســینماگر و بازیگر تئاتر و تلویزیون و 
ســینما گفت: در دوران کرونــا تجربه جدیدی 
داشــتم که برگزاری جلســات آنالین )برخط( 
بود و ایــن تجربه هم برایم جالــب بود و هم 
مثمرثمر؛ زیرا هم کار انجام می شــد و هم الزم 

نبود حضوری مالقاتی داشته باشیم.
حبیب رضایی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا و در اشــاره به شرایط این روزهای زندگی 
خویش بیان کرد: پس از شــیوع ویروس کرونا 
کاری نکــرده ام و هم اکنون مشــغول خواندن 

هستم.
وی افزود: هرروز صبح حتما روزنامه می خوانم، 
همچنان که حتما هر روز کتاب می خوانم و فیلم 
می بینم؛ هم به واسطه نمایش نامه های بسیاری 
که برایم فرستاده می شود، فیلمنامه های کوتاهی 
که برایم ارسال می شود و فیلم های کوتاهی که 
می بینم برای خودم کارهای زیادی در خانه دارم.
بازیگــر فیلم های ســینمایی آژانس شیشــه ای 
)ابراهیم حاتمی کیا، ۱3۷6(، اسب حیوان نجیبی 
اســت )عبدالرضا کاهانی، ۱3۸۹( و بمب یک 

عاشــقانه ) پیمان معادی، ۱3۹6( در پاســخ به 
این پرسش که چه کتاب هایی را دوست دارد به 
دیگران برای خواندن پیشنهاد کند، گفت: خیلی 
اهل سفارش نیستم و به نظرم آدم ها باید کتاب 

هایشان را خودشان پیدا کنند.
فرصت هایی که ارمغان کرونا بود

رضایی در اشــاره به مزیت هایــی که در دوران 
کرونا کســب کرده است، توضیح داد: در دوران 
کرونا تجربه جدیدی داشتم که برگزاری جلسات 
آنالین بود و این تجربه هم برایم جالب بود و هم 

بسیار مثمرثمر.
  در هــر هفته ۴، ۵ نشســت مفصل طوالنی به 
صــورت آنالیــن )عمدتا در مــورد فیلم های 
سینمایی( داشتیم که به نظرم این امر بسیار مثبتی 
بود زیرا هم کار انجام می شــد و هم الزم نبود 

حضوری مالقاتی داشته باشیم.
بازیگر مجموعه های تلویزیونی خانه سبز )بیژن 
بیرنگ و مســعود رســام، ۱3۷۵(، خاک سرخ 
)ابراهیم حاتمی کیا، ۱3۸۱( و همگناه )حســین 
کیایــی، ۱3۹۸( با تاکید بر اقتضای شــرایط در 

زندگی، یادآور شد: مقصودم این است در شرایط 
خاص، آدم ها راهکار خاص خودشان را پیدا می 
کند و به نوعی با شــرایط پیش آمده انطباق پیدا 
می کنند. رضایی با اشــاره به پیشنهادهای کاری 
در ایــن روزها، گفت: در این مدت در مورد دو 
پروژه صحبت شده است که باید ببینیم در شرایط 
حاضــر تحقق کدام یک ممکن اســت تا کار را 

شروع کنیم.
وی در پاســخ به این پرسش که از بین کارهای 
هنــری در کارنامه حرفه ای خویش کدام یک را 
شــاخص تر از دیگرین یا مطلــوب تر می داند؛ 
تاکید کرد: آنقدر کار کــم انجام داده ام که همه 
شاخص هستند و نمی توانم کاری را از این بین 

انتخاب کنم.
هرکدام از کارهایم چون بایک پروسه برای خودم 
انتخاب شده است و اهل به سرعت کار کردن و 
به سرعت پیشنهاد کار را پذیرفتن نیستم برایم با 
امتیازاتی همراه بوده است، در نتیجه همیشه برایم 

عزیز بوده اند.
تمام بخش های سینما را دوست دارم

رضایی که پیشــتر و در سال های گذشته به جز 
بازی در مقابل دوربین تجربه فعالیت هایی چون 
انتخاب  نویسنده،  بازیگردان،  کارگردان،  دستیار 
بازیگر، مدیر هنری و مشاور کارگردان را داشته 
اســت، در اولین تجربه حرفه ای خود در سمت 
تهیه کننده سینمایی ظاهر شده و تهیه کننده فیلم 
بی حسی موضعی به کارگردانی حسین مهکام که 

با تازگی اکران شده، بوده است.
وی در پاســخ به این پرســش که عرصه تهیه 
کنندگی را چگونــه می بیند و چه نظری درباره 
کار در این حوزه دارد، بیان کرد: قبال هم تجربه 
کارهای تولیدی را داشته ام و این کار برایم خیلی 
عجیب یا سرزمین عجایب نبود؛ چون سینما را 
دوســت دارم تمام بخش هــای آن برایم عزیز 

است؛
هم تدوین را دوســت دارم و کار کرده ام و هم 
فیلمبرداری برایم عزیز است و هم بخش فیلمنامه 
بسیار برایم مهم است و همواره سعی کرده ام در 
این بخش هــای متنوع کار کنم و این که چقدر 
موفــق بوده ام یا نه را نمــی دانم اما همه بخش 

های آن را دوســت دارم و برایم عزیز هســتند. 
حبیب رضایی )متولد ۱2 بهمن ۱3۴۸ در تهران( 
تحصیالت خود را تا مقطع لیسانس ادامه داد. وی 
پس از حضور در سینما با فیلم آژانس شیشه ای 
و کسب جایزه سیمرغ بلورین به عنوان بهترین 
بازیگر مرد مکمل در سینمای ایران شناخته شد. 
گرچه این حضور اولین نقش ســینمایی رضایی 
بود وی پیشــتر و در مجموعه تلویزیونی خانه 
ســبز )۱3۷۵( چهره ای آشنا برای عالقمندان به 

تلویزیون بود.
برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای 
فیلم اینجا چراغی روشن است بیست و یکمین 
دوره مسابقه ســینمای ایران سال ۱3۸۱ و برنده 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای 
فیلم آژانس شیشــه ای دوره ۱6 مسابقه سینمای 
ایران ســال ۱3۷6، از جملــه افتخارات کارنامه 
هنــری رضایی در بیش از ســه دهه حضور در 

سینمای ایران است.

حبیب رضایی:

کرونا تجربیات جالب و جدیدی را رقم زد

 دبیر شــانزدهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم مقاومت در دیدار با خانواده زنده یاد رســول 
مالقلی پور تاکید کرد: هر چه زمان می گذرد جای 
خالی این سینماگر در ســینمای ایران پررنگ تر 

می شود. 
در آســتانه برگزاری آیین افتتاحیه شــانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت مهدی عظیمی 
میرآبادی دبیر جشــنواره، پرویز فارسیجانی دبیر 
آیین »نشان رسول«، حسین طالبیگی مشاور دبیر 
جشنواره و سیداحد میکائیل زاده معاون ارتباطات 
و اطالع رسانی به منزل زنده یاد رسول مالقلی پور 
رفته و با همسر او و علی مالقلی پور دیدار کردند.
عظیمی میرآبادی در این دیدار با اشاره به جایگاه 

رسول مالقلی پور در سینمای دفاع مقدس گفت: 
هــر چه زمان می گذرد جای خالی رســول بیش 
از گذشته مشــخص می شود. او فیلمسازی است 
برآمده از انقالب اسالمی و سال های دفاع مقدس 
که روایت هایی ناب از ســال های پر از حماسه 
دفاع مقدس داشت و فیلم هایش هنوز تازه و تاثیر 
گذار هســتند.  وی ادامه داد: »نشان رسول« ادای 

دین به سینماگری است که تکنیک خاص و باالیی 
داشــت و نگاهش به جنگ و آدم هایش منحصر 
به فرد بود. رسول مالقلی پور یکی از شاخص های 
ســینمای دفاع مقدس است که وقتی فیلم جنگی 
می ساخت بهترین بود و هر گاه به شهر و اجتماع 

می پرداخت، آثاری به یادماندنی خلق کرد.
در بخش دیگری از این دیدار فارسیجانی گفت: ما 

برای انتخاب سینماگری که معیار باشد و خالقیت 
و نوآوری در سینمای او متبلور شده باشد گزینه 
هایی داشتیم که آقا رسول مهمترین آنها بود و با 
رای قاطع انتخاب شد. سینمای او بخش مهمی از 
سینمای بعد از انقالب و از فرازهای سینمای دفاع 
مقدس است. رسول سینماگری است که می تواند 
الگوی سینماگران جوان باشد و برای حرکت آنها 

انگیزه بخش و امید دهنده باشد.
علــی مالقلی پور بــا تشــکر از برگزارکنندگان 
شــانزدهمین جشــنواره فیلم مقاومــت گفت: 
فیلمسازانی مانند رســول مالقلی پور برخاسته از 
یک فرهنگ بودند. در شــکل گیری شــخصیت 
هنری پدرم انقالب اســالمی و ســال های دفاع 
مقــدس تاثیر زیادی داشــت. حضور در جبهه و 

معاشرت با افرادی مانند شــهید بهروز مرادی و 
شهید حسن شــوکت پور که در آثار او نشانه های 

پررنگی از آنهاست، شخصیت او را شکل داد. 
وی ادامــه داد: در کنار پدرم چهره های تاثیرگذار 
دیگری هم در ســینمای دفــاع مقدس حضور 
داشتند که بعضی از آنها هنوز هم فیلم می سازند، 
نسلی تکرار نشدنی که بررسی تولد و بلوغ آنها در 
سینمای ایران ضروری است. آیین »نشان رسول« 
اتفاق مبارکی اســت که زمینه تحلیل این سینما و 

چهره های شاخص آن را فراهم می کند.   
دوشنبه 3۱ شهریورماه در آیین افتتاحیه شانزدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت نخستین جایزه 

»نشان رسول« به سینماگر خالق اهدا می شود.

جای خالی رسول مالقلی پور
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