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آمار تصادفات درون شهری زنجان منتشر شد

۷ ماه
 2۰ کشته

 ۲۰ نفر براثر تصادفات درون شهری در زنجان 
جان خود را از دست دادند  
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 فرماندار خــرم دره بر نقش 
موثر گروه های جهادی در مبارزه با 

کرونا تاکید کرد.
حجت محمدی در نشست مشترک 
نیروهای جهادی و جوانان داوطلب 
با ســتاد کرونا در خــرم دره، با بیان 
اینکه شرایط کشور بهگونه ای است 
کــه در یک جنــگ نابرابر به ســر 
می بریم، ادامــه داد: زمانی در جنگ 
رویارویی را داشتیم که در آن اهداف 
مشخص بود، ولی االن دشمن همه 
شــئونات در کشور ما را هدف قرار 

داده است.
فرمانــدار خــرم دره، با بیــان اینکه 
جهادگران در دوران دفاع مقدس نیز 
نقش بسیار بزرگی ایفا کردند، یادآور 
شــد: با توجه بــه وضعیت بحرانی 
کشــور در حوزه بیماری کرونا، در 
برهــه کنونی نیــز ورود جهادگران 
خیرین و داوطلبــان به این حوزه از 

ضروریات است.
محمدی اضافه کرد: گروه های جهادی با اقدامات 
تحســین برانگیز خود، در کنار جامعه ســامت 
و مردم بوده و این تاش ها و پشــتیبانی ها نقش 
موثری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کنترل 

شیوع ویروس کرونا داشته است.
وی با اشــاره به تاکیدات مقــام معظم رهبری در 
زمینه ضرورت حضور گروهای جهادی در زمینه 
مبــارزه با کرونا، ادامه داد: پیرو فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در نشست ستاد کرونا، مبنی بر ورود 
گروه های جهادی و تشکل های مردمی برای مقابله 
با کرونا، بایــد از گروه های جهادی در این زمینه 

استفاده بیشتری شود.
فرماندار خــرم دره با تاکید بر اینکــه مردم ایران 
مردمی خیر و همیشــه در صحنه هستند، تصریح 
کرد: با شیوع کرونا شاهد این بودیم که گروه های 
خودجوش برای سامت مردم دست به کار شده و 
با در نظر گرفتن اهمیت موضوع پای کار آمدند تا 
بار دیگر روحیه جهادی و فرهنگ بسیجی را برای 
نســل امروز معنا کنند و بتوانند با کمک به کادر 

بهداشت و درمان مهار ویروس را تسریع کنند.
این مســوول با اشــاره به تحریم های اقتصادی 
دشمنان علیه کشورمان به ویژه تحریم نفت، بیان 

کــرد: از آن جایی که اقتصاد ما ۸۰ درصد به نفت 
وابسته است، این تحریم ها به اقتصاد کشور ضربه 

می زند.
فرماندار خرم دره با تاکید بر اینکه گایه کردن از 
دولت در برهه فعلی که کشور با مشکات مهم تر 
از جمله کرونا درگیر اســت راه به جایی نمی برد، 
ادامه داد: در همه دولت ها اشــکاالتی وجود دارد 
که باید با تعامل، هم فکری و نقد ســازنده از آن 

عبور کرد.
محمدی با اشــاره به اینکه از زمان شــیوع کرونا 
تاکنــون بیــش از ۱۴۰۰ نفر در تنها بیمارســتان 

یادآور  شــده اند،  پذیرش  خرم دره 
شــد: عاوه بر دولت که به تامین 
تجهیزات در بیمارستان بوعلی سینا 
خرم دره کمک کرده است. مردم و 
خیرین نیز در خرید برخی از اقام 
از جملــه ونتیاتور همــراه بوده و 
به کمک حوزه بهداشــت و درمان 

آمده اند.
وی با اشــاره بــه وضعیت بحرانی 
کرونا در شهرستان و افزایش رعایت 
مردم  توسط  بهداشتی  پروتکل های 
در روزهای گذشته، ادامه داد: عبور 
مردم شــرط همراهی عبور از این 

بحران است.
ای مســوول، بــا بیان اینکــه تنها 
بیمارستان این شهر پذیرای بیماران 
کرونایی از شــهرها و روســتاهای 
همجــوار اســت، تصریــح کرد: 
علی رغم اینکه ایــن امر به افزایش 
آماری کرونایی ها در شهرستان  دامن 
می زند، اما همه مریض های نیازمند 
به ارائه خدمات در کمال احترام در تنها بیمارستان 

خرم دره پذیرش می شوند.
محمدی با اشــاره به تعطیلی مدارس، یادآور شد: 
این تعطیلی ها به معنای آن اســت که مردم تا حد 
امــکان در خانه مانده و از حضور در تجمعات به 

ویژه دورهمی ها خودداری کنند.
فرمانــدار خــرم دره با بیــان اینکــه کرونا جان 
بهترین ســرمایه های این مملکت را گرفته است، 
خاطرنشان کرد: این امر نشان می دهد این بیماری 
شوخی نداشته و پزشک، مهندس، کارگر یا معلم 

نمی شناسد.

فرماندارخرمدره:

گروه های جهادی وارد میدان مبارزه با کرونا شوند استاندار زنجان:
نظارت بر بازار از تولید 

تا عرضه محصوالت باشد

 استاندار زنجان گفت: نظارت بر بازار 
باید از تولید تا عرضه محصوالت باشد.

فتح اله حقیقی در نشســت ســتاد تسهیل و 
رفع موانع تولید اســتان زنجان که به میزبانی 
شهرستان ســلطانیه برگزار شد، بر ضرورت 
تشدید نظارت ها بر بازار تاکید کرد و افزود: 
این نظارت ها باید از تولید تا عرضه و مصرف 
کاالها تداوم داشــته باشد تا شاهد آرامش در 

بازار باشیم.
وی با بیان اینکــه در برهه فعلی بزرگ ترین 
خدمت به مردم تسهیل در روند خدمت رسانی 
است، ادامه داد: برای تحقق این امر باید عاوه 
بر پرهیز از پرداختن به امور جزئی و حاشیه، 
ایجاد آرامش با انجام اقدامات حمایتی نیز باید 

مورد توجه جدی قرار گیرد.
حقیقی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از چند 
شــرکت در سلطانیه، تاکید کرد: در برگزاری 
جلسات ســتاد رفع موانع تولید و بازدید از 
واحدهای تولیــدی و صنعتی همه مخاطبان 
باید پروتکل های بهداشتی را به صورت صد 
درصــدی رعایت کنند، زیرا کرونا بی امان در 

کشور در حال جوالن دادن است.
استاندار زنجان از آغاز به کار مرکز فوریت های 
بررســی مشــکات واحدهــای تولیدی و 
طرح های ســرمایه گذاری اســتان خبر داد و 
گفت: این مرکز باید بــه ذی نفعان به خوبی 
معرفی شود تا با کارکرد و ضرورت ایجاد این 
مرکز آشنا شده و بتوانند مشکات خود را به 

خوبی بیان کنند.
وی خروجی مطلوب ایــن مرکز را، در گرو 
معرفی خوب آن عنوان کــرد و افزود: مردم 
باید بدانند حتی در شرایط کرونایی نیز از هیچ 

تاشی برای اشتغال استان دریغ نمی شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، حمایت 
از سرمایه گذاران را الزمه جهش تولید دانست 
و ادامه داد: تحقق این امر مهم باعث تقویت 
فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل در 

استان می شود.
حقیقــی در پایان بر لزوم حمایــت ویژه از 

واحدهای تولیدی در استان تاکید کرد.

خبـرخبــر

فرنشین فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:
جایگاه موسیقی استان 

باید ارتقا یابد

 فرنشــین فرهنگ و ارشــاد اسامی 
استان زنجان تاکید کرد: جایگاه موسیقی استان 

زنجان باید ارتقا یابد.
به گــزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباســی 
بعد از ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه 
مدیر انجمن موســیقی استان زنجان با اشاره 
بــه اینکه روند انتخابــات انجمن ها در خود 
استان صورت می گیرد، گفت: با وجود اینکه 
انتخابات انجمن ها از جمله انجمن موسیقی 
در اســتان برگزار می شــود اما احکام صادر 
شده برای نتایج انتخابات، موضوعی است که 

توسط وزارتخانه انجام می شود.
وی با بیان اینکه برای پیشبرد برنامه ها و اهداف 
در هر حوزه ای معتقدیم انتخابات باید اصولی 
برگزار شــود که در این زمینــه انجمن ادبی 
نسبت به این کار مبادرت می کند، افزود: تاکید 
ما برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات انجمن 
موسیقی استان نیز بر مشارکت همه گروه های 
موسیقی و نیز استفاده از ظرفیت شهرستان ها 

بود.
کرباسی با تاکید بر اینکه امروز باید در مسیری 
حرکت کنیم کــه منجر به ارتقــای جایگاه 
موسیقی استان شود، تصریح کرد: برای اینکه 
بتوانیم به این جایگاه دست یابیم، باید اعضای 
انجمن ها به هم اعتماد کرده و همکاری های 

الزم را با یکدیگر داشته باشند.
فرنشین فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان 
در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی جامعه در 
بخش های مختلف به واسطه شیوع ویروس 
کرونــا، ادامه داد: بی شــک ایــن وضعیت، 
فعالیت هنرمندان را نیز تحت تاثیر قرار داده 
و مشــکاتی را نیز ایجاد کرده است که باید 
بــه گونه ای عمل کنیم کــه هنرمندان بتوانند 

درآمدی در این دوران داشته باشند.
در این انتخابــات، کیارش میرمحمدرضایی، 
فرشید امینی، سمیرا میسجابری، اصغر محمدی 
به عنوان اعضای اصلی انجمن موسیقی استان 
و جاوید عباســی فاح و علی ســام پور به 
عنوان اعضای علی البدل انجمن موسیقی استان 

زنجان برگزیده شدند.

 فرنشین  پلیس راهنمایی و رانندگی 
اســتان زنجان، گفت: در هفت ماه ســال 
کنونی ۲۰ نفر براثر تصادفات درون شهری 
دراستان زنجان جان خود را از دست دادند.

سرهنگ حسن مظفری در گفتگو با خبرنگار 
مهر، به وقوع تصادفات درون شــهری در 
استان زنجان اشاره کرد و گفت: در هفت 
ماه ســال کنونی ۲۰ نفر براثر تصادفات 
درون شهری دراستان زنجان جان خود را از 

دست دادند.
وی اظهار کرد: تصادفات فوتی درون شهری 
زنجان در این بازه زمانی نســبت به مدت 

مشــابه سال گذشــته بیش از پنج درصد 
کاهش دارد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
زنجان، با بیان اینکه در این بازه زمانی وقوع 
تصادفات خسارتی درون شهری و جرحی 
در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش دارد، گفت: وقوع تصادفات 
درون شهری دراستان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته سه درصد افزایش دارد.
مظفری تأکید کرد: در هفت ماهه ســال 
کنونی علت بیشتر تصادفات درون شهری در 
استان زنجان توجه نکردن به جلو و تخطی 

از سرعت مطمئنه بوده است.
وی با بیان اینکه رانندگان در حین رانندگی 
اقدام به صحبت کردن با تلفن همراه کرده و 
یا اینکه بچه به بغل رانندگی می کنند، گفت: 
این امر از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات 

درون شهری دراستان است.
فرنشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
زنجــان تصریح کرد: در هفت ماه ســال 
کنونی ۱۱ نفر از فوت شــدگان تصادفات 
درون شهری در زنجان عابرین پیاده، پنج نفر 
راننده و یک سرنشین و سه نفر هم از موتور 

سواران بوده است.

آمار تصادفات درون شهری زنجان منتشر شد

۷ ماه؛  2۰ کشته
 ۲۰ نفر براثر تصادفات درون شهری در زنجان جان خود را از دست دادند  

 مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان زنجان گفت: مثلث دستگاه 
اجرایی، پیمانکار و مشــاور سه راس اجرای یک 

پروژه هستند.
محمود محمدی مشفق در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: هر ساله برنامه نظارت بر پروژه های عمرانی 
اســتان انجام می شــود که این مهم با مشــارکت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، استانداری و بخش 
غیردولتی انجام می شــود که این مسئله در منشور 
حقوق شهروندی رییس جمهور نیز مورد تاکید قرار 

گرفته بود کــه در ارزیابی ها بخش غیردولتی نیز 
مشارکت و حضور داشته باشد. این مسوول ادامه 
داد: در سال ۹۷ نتیجه نظارت بر پروژه ها، استخراج 
امتیاز پروژه ها بود که در این امتیازدهی بحث تطابق 
با زمان بندی تعیین  شده و کیفیت پروژه لحاظ شده 
اســت. با توجه به اینکه مجریان پروژه ها بیشــتر 
دستگاه های دولتی هستند در امر رتبه بندی ادارات 
اجرایی امتیاز دریافت می کردند که در این ســال 
دستگاه های برتر به عنوان مجری انتخاب شد، ولی 
خاء نبود شاخص هایی برای انتخاب پیمانکار برتر 

در استان احساس می شد. وی با بیان اینکه مثلث 
دستگاه اجرایی، پیمانکار و مشاور سه راس اجرای 
یک پروژه هســتند، افزود: برنامه ای برای انتخاب 
پیمانکار برتر تدوین شــد که در ســال گذشته بر 
روی نحوه احصای پیمانکاران برتر اقدامات الزم 
انجام شد و به کمک انجمن پیمانکاران عمرانی که 
یک انجمن از بخش غیردولتی است، با کمک پنج 

معیار پیمانکاران برتر انتخاب شدند.
محمدی مشــفق در رابطه با معیارهــای انتخاب، 
تصریح کرد: کیفیــت اجــرای پروژه ها، رعایت 

زمان بندی پروژه ها، رعایــت اخاق حرفه ای در 
اجرای پروژه ها، توان مالــی پیمانکار و توان فنی 
پیمانکار، پنج معیار انتخاب پیمانکار برتر در استان 
است که بر پایه آن امتیازدهی انجام شد که بر پایه 

آن ۹ شرکت برتر انتخاب شدند.
مدیــر نظام فنــی و اجرایی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان خاطرنشان کرد: برای 
ســال های آتی برنامه ای برای انتخاب مشاور برتر 
در استان طراحی و اجرا خواهد شد تا هر سه ضلع 

این مثلث مورد ارزیابی قرار گیرد.

یکمسوولدرسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانزنجانتاکیدکرد

بایستگی توجه به انتخاب پیمانکاران از سوی بخش های مختلف 

 بــا وجــود هشــدارهای بهداشــتی و 
محدودیت های کرونایی بیش از ۲.۴ میلیون آمد و 
شد از جاده های استان در مهرماه انجام شده است.
به گزارش ایسنا، در حالی نهمین ماه از شیوع کرونا 
را سپری می کنیم که تا روز ۹ آبان ماه شمار مبتایان 
به کووید - ۱۹ در کشــور بــه ۶۰۴ هزار و ۹۵۲ 
نفر رســید و ۳۴ هزار و ۴۷۸ نفر جان خود را از 
دست دادند و تا این روز در استان زنجان نیز ۲۵ 
هزار و ۵۰۳ نفر به کرونا مبتا شده و بیش از ۶۰۰ 
نفر نیز فوت کردند؛ اما نکته قابل تامل سفرهایی 
است که با وجود هشدارهای مسووالن در شرایط 

کرونایی انجام شده است. به گفته فرنشین راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان، طبق آمار 
اســتخراجی ۱۸ دستگاه آمد و شد شمار منصوبه 
در ورودی و خروجی جاده های اســتان زنجان 
در مهرماه، ۲ میلیــون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۹ خودرو 
در مبادی ورودی و خروجی اســتان آمد و شــد 
داشته اند. عبدالحسین علی اکبری با اعام این خبر 
افزود: بیشترین ترافیک در این مدت مربوط به آمد 
و شــد خودروها در آزادراه زنجان- تهران است. 
میانگین نرخ جریان آمد و شد وسایل ترابری در 
کل راههای استان در این دوره، ۲۴۳ وسیله ترابری 

در هر ســاعت بوده است و ۲۳ درصد از کل آمد 
و شدها مربوط به وسایل ترابری سنگین می شود.

همچنین آمار دریافتی از سامانه های هوشمند حمل 
و نقل حاکی از آن است که ۳۸ درصد پاک های 
عبوری از جاده های استان زنجان مربوط به زنجان 
بوده، ۲۲ درصد با پاک تهران و ۱۳ درصد با پاک 

آذربایجان شرقی آمد و شد کردند.
آمد و شد کل درون استانی در مهرماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد و آمد و شد 
در ورودی و خروجی های استان ۷ درصد کاهش 
داشته است اما رفت و آمد بیش از ۲ میلیون خودرو 

در یک ماه با وجود محدودیت های کرونایی قابل 
قبول نیست.

مقایســه تعداد ســفر در ماه های خرداد و مهر و 
افزایش شــمار مبتایان در ماه هــای تیر، مهر و 
آبان نشــان می دهد رابطه معناداری بین افزایش 
سفر و گسترش شیوع ویروس کرونا وجود دارد 
و امید اســت مردم خطر این بیمــاری و رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی از جمله پرهیز از سفر، 
خودداری از حضور در اجتماعات و اســتفاده از 

ماسک را جدی بگیرند.
گفتنی اســت، کارشناسان بهداشــت و پزشکان 

معتقدند؛ هرچند ممکن اســت افرادی که به سفر 
می روند ناقل نباشند یا شرایط را برای سفری ایمن 
پیش بینی کرده باشند اما سطح ایمنی و واکنش بدن 
در آب و هوا و جغرافیای مختلف تغییر می کند و 

این احتمال برای ابتا به بیماری افزایش می یابد و 
باز هم در خانه ماندن و به حداقل رساندن ارتباط 
فیزیکی افراد بهترین راه پیشگیری از این ویروس 

منحوس است.

ثبت بیش از ۲.۴ میلیون آمد و شد در جاده های زنجان

سفرهای بی راهه!
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 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان در قالب برنامه ارتباط مردمی 
با اشــخاصی که قصد ارتباط با مدیرعامل این 
شــرکت را داشــتند به صورت تلفنی ارتباط 
برقرار کرده و به درخواســت آنان رســیدگی 

کرد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان پیش از این دیدارها 
به صورت حضوری برگزار می شد که اکنون 
در شرایط فراگیری ویروس کرونا و ضرورت 

ارتبــاط گیری بــا مراجعین، ایــن دیدارها به 
صورت تلفنی برگزار می شود.

علیرضــا جزء قاســمی در ارتبــاط تلفنی با 
مشترکین، با رسیدگی به درخواست های آنان، 
دستورات الزم جهت پیگیری و حل مشکالت 

این افراد را صادر کرد.
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
درخواســت های خود را به صــورت تلفنی 
با مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
 در میان گذاشــته و وی نیز دســتور مســاعد 

خــود را در چهارچوب ضوابــط و مقررات 
قانونی برای رســیدگی به این درخواست ها 

صادر کرد.
شــایان ذکــر اســت: برنامه ارتبــاط مردمی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
به دلیل فراگیری ویــروس کرونا، به صورت 
تلفنی و در روزهای یکشــنبه هر هفته برگزار 
می شــود که عالقه مندان می توانند با تماس 
تلفنی با شماره تلفن: 33027105 درخواست 

ارتباط خود را ثبت و به انجام برسانند.

 دیدار مشترک علي یگانه فرد رییس اتاق 
بازرگاني زنجان و محســن ضرابي رئیس اتاق 
مشترک بازرگاني ایران و عمان با هدف بررسي 
زمینه هاي همکاري مشترک بین استان زنجان 
و اتاق ایران و عمان جهت توسعه صادرات به 

عمان ظهر روز یکشنبه 11 آبان برگزار شد.
علي یگانه رییس اتاق بازرگاني زنجان در ابتداي 
این نشست با بیان اینکه عمان به عنوان سومین 
کشــور هدف صادراتي اســتان زنجان مطرح 
است، اظهار کرد: اســتان زنجان ظرفیت هاي 
بســیار خوبي در تولید و صادرات محصوالت 
دارد و در این بین 70 درصد صادرات اســتان 
زنجان شامل محصوالت معدني به ویژه شمش 

روي مي باشد.
وي بــا بیــان اینکه عمــان مي توانــد یکي از 
کشــورهاي مهم در همکاري هاي مشــترک و 
صادرات  محصوالت تولیدي از اســتان زنجان 
باشــد، ابراز کرد: 30 درصد دیگر محصوالت 
صادراتــي اســتان زنجان شــامل محصوالت 
بوقلمون، نساجي، زیتون،  کشاورزي، شیالت، 

سیب زمیني و غیره است.
یگانه فرد با اشاره به اینکه اتاق زنجان عالقه مند 
به توســعه همکاري با اتاق بازرگاني مشترک 
ایران و عمان اســت، تصریح کرد: مي توان با 
ایجاد دفتر تجاري براي توســعه همکاري هاي 
اقتصادي اســتان زنجان در عمان در راســتاي 
توســعه مــراودات تجاري با این کشــور گام 

برداشت.
رییس اتاق بازرگاني زنجان با اشاره به افزایش 
همــکاري ها از طریق ارتباط مســتقیم با اتاق 
مشــترک ایران و عمان و حضور در کمیسیون 

هاي تخصصي این اتاق، افزود: این مهم مي تواند 
منجر به افزایش همکاریهاي مشترک و توسعه 

مرودات اقتصادي بین زنجان و عمان شود.
رییس اتاق بازرگاني زنجــان با تاکید بر اینکه 
تبادل آمــار و اطالعات تجاري بین اتاق زنجان 
و اتاق مشترک ایران و عمان مي تواند زمینهساز 
توسعه مراودات تجاري است، گفت: عمان یکي 
از کشــورهاي مهمي است اســت که در نقشه 
راه تجارت خارجي اســتان زنجان که از سوي 
اســتاندار زنجان نیز مصوب شــده، دیده شده 

است.
در ادامه محســن ضرابي رئیس اتاق بازرگاني 
مشــترک ایران و عمان نیز در این نشســت با 
بیان اینکه اســتان زنجان در تولید محصوالت 

مختلفــي چون زیتون، چاقو و صنایع دســتي، 
فرش، شــیالت، محصوالت کشاورزي و مواد 
شوینده داراي ظرفیتهاي خوبي است، ابراز کرد: 
هم اکنون 20 شــرکت از استان زنجان با عمان 

مراودات تجاري دارند.
وي بــا بیان اینکه اتاق مشــترک ایران و عمان 
در بخــش هاي مختلفي برنامــه ریزي کرده تا 
صــادرات محصوالت مختلف بــه مقصد این 
کشــور صورت گیــرد، اظهار کــرد: این اتاق 
مشترک در زمینه صادرات محصوالت شیالت 
و معدنــي و همچنین زیتون و روغن زیتون در 
تدارک توســعه مراودات تجاري است که مي 
توانــد از زمینه هاي همکاري با اســتان زنجان 

باشد.

ارتباط مردمی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان

در ديدار مشترک ریيس اتاق بازرگانی زنجان و ریيس اتاق مشترک ايران و عمان مطرح شد؛

توسعه صادرات محصوالت توليدی استان زنجان 
با افزايش ارتباطات دو اتاق عملياتی می شود 

کرونا در همین یک قدمی
 گویا عده ای از اوضــاع این روزها خبری 
ندارنــد، این را می تــوان از تجمعات، دورهمی و 
مهمانی هایی کــه بدون تامل به عواقــب آن برپا 
می شــود، فهمید، هنــوز باور ندارنــد که گرفتار 
می شوند، کارشان به بیمارســتان، بستری و حتی 
مواجهه با مرگ می رسد و این داستان تلخ تکراری 
اســت که مهمان منحوســی بعد از ۹ ماه حضور 
پرچالش خــود برای جهان رقم زده و همچنان در 
کمین است و طعمه های خود را بیشتر از مکان های 

شلوغ و پرازدحام انتخاب می کند.
به گزارش ایرنا، لیال چند سالی بود که اقوام نزدیک 
و حتی دور را برای جشن تولد تنها فرزند  پسرش« 
ســینا » دعوت می کــرد، او عادت داشــت، آیین 
باشــکوهی برگزار کند که به قول خودش نظیری 
نداشته باشد، از فضای مورد نظر آیین تا منوی کامل 
و بدون کم و کسری پذیرایی، این موارد باید کنار هم 
قرار می گرفت تا این آیین مطابق میل او برگزار شود.
دوستان و خویشان نیز بنا بر رسم همیشگی در این 
جشن تولد باشکوه پای کار بودند، عادت داشتند، 
هدایای گرانقیمتی برای تک فرزند این خانواده و 
تهیه کنند و هرطوری شــده خود را به این مجلس 

پرزرق و برق برسانند.
اما چند هفته ای می شــد که لیــال حس و حالی 
همیشگی سال های گذشــته روزهای نزدیک به 
تولد پسرش را نداشــت، به دلیل آنکه ورود یک 
میهمان ناخوانده به نام ویروس کرونا، حســی از 
جنس دلتنگی و غمگینی را در فضای خانه افکنده 
بود، ازطرفی نمی توانست نسبت به برگزاری چنین 
رخداد مهمی بی تفاوت باشــد و از ســوی دیگر 
وضعیت کرونا و رعایت تکرار شونده پروتکل های 

بهداشتی حسابی او را کالفه کرده بود.
بالخــره خود را راضی کرد که تولد 10 ســالگی 
پسرش را هرچند در مقیاسی کوچکتر از هر سال 
برگزار کند، دیگر اعضای خانــواده را نیز با خود 
همــراه کرد و با برنامه ریزی قبلــی با اقوام درجه 
یک تماس گرفت و آنان را برای مهمانی آخر هفته 
دعوت کرد، همــه چیز طبق روال پیش می رفت، 
باالخره  روز موعد فرا رسید، میهمانان یکی از پس  
از دیگری از راه رسیدند، حساب سر انگشتی نشان 
می داد که تعداد، بیشتر از 30 نفر نیست و  این یعنی 

با کمترین نفرات شرکت کننده.
برنامه جشــن برگزار شد و اقوام نیز پس از ماه ها 
دوری از هم در این فرصت دیدارها را تازه کردند 
و ساعتها با هم به گپ و گفت و درد دل پرداختند 
و آخر شــب نیز از صاحب خانه که چنین فضایی 
را برای تجدید خاطرات و زیارت اقوام فراهم کرده 

بود، قدردانی کرده و به منازل خود بازگشتند.  
 کمتر از یک هفته از برگزاری آیین جشــن تولد 
می گذشــت که خبرهای بد یکی پس از دیگری 
بر ســر این خانواده آوار شــد، ابتالی چهار نفر از 
اعضای خانواده برادر، پدر و مادر میانســال آنها و 
شــمار دیگری از مهمانانی که در جشــن تولدی 
هرچند کوچک حاضر شــده بودنــد و اینک باید 
تاوان این بی توجهی را با جان خود می پرداختند 
و صاحب مجلســی که عالوه بر اینکه مسوول به 
خطر انداختن ســالمت اقوام اســت خود نیز هم 
اکنون نگران ســالمتی تنها فرزند و دیگر اعضای 

خانواده اش است.
این داســتان کوتاه، شــرح حال روزهای کرونایی 
کشــورمان و این استان اســت که به بهانه های، 
عروســی که فقط یک بار در طــول عمر برگزار 
می شــود، آییــن ترحیمی که اگر شــرکت نکنیم 
آبرویمان می رود، جشن تولدی که فقط سالی یک 

بار است، جشن فارغ التحصیلی که سالها منتظر این 
روز بوده ایم، مسافرتی که حاال بعد از ماه ها در خانه 
ماندن کالفه شــده ایم و باید حال و هوایی عوض 
کنیم و دورهمی های این چنینی که به کرات تکرار 
می شود و خواهش و تمنای مسووالن به خصوص 
کادر بهداشــت و درمان که همگان را نســبت به 
برگزاری تجمعات کوچک و بزرگ هشــدار می 

دهند.
تجمعات عامل اصلی ابتال به کرونا است

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان با بیان اینکه بررسی ها بیانگر 
آن است که تجمعات از علل اصلی ابتالی افراد به 
کرونا است، گفت: خود اظهاری ها نشان می دهد 
که ۸0 درصد علل ابتال به کرونا، تماس خانوادگی، 
دورهمی ها، تجمعات، تماس با فرد آلوده در محل 
های شلوغ و مسافرتها بوده است که در این ارتباط 
باید به فاصله گذاری ها و کنترل آن توجه بیشتری 

داشت.
دکتر پرویز قزلباش افزود: ارتباط مســتقیمی بین 
رعایت و یا بی توجهی به پروتکل های بهداشتی 
با افزایش یا کاهش بستری های کرونایی وجود دارد 
و در زمان حاضر میانگین سنی مبتالیان بستری و 
فوتی های این بیماری به ترتیب 5۸ و 71 سال است.
وی با تاکید بر اینکه برخی از خانواده ها آنگونه که 
باید و شاید هنوز سبک زندگی خود را با وضعیت 
کرونایی کنونی تطبیق نداده اند یادآورشد: هر چند 
در ماه های اولیه شیوع کرونا هم استانی با جدیت 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کردند و از 
حضور در تجمعات امتناع می کردند، اما کنون این 

روند قدری تغییر یافته است.
این مسؤول برگزاری هر گونه دورهمی ها به ویژه 
جشن های مختلف را از علل اصلی انتشار ویروس 
کرونا عنوان و خاطرنشان کرد: در زمان حاضر این 
بیماری خانوادگی شــده در حالی که پیش از این 
چنین وضعیتی حاکم نبود که لزوم توجه خانواده ها 

به این موضوع را ضروری تر کرده است.
وی اظهار داشت: شمار تست های کرونایی مبتالیان 
طی 2 هفته قبل بین 200 تا 250 مورد بود که اکنون 
این میزان با افزایش 2 برابری به ۶00 مورد رسیده و 
از طرفی موارد مثبت نیز صعودی شده که این مهم 
نشان دهنده گردش سریع ویروس در جامعه است.
قزلباش خاطرنشان کرد: تعداد بستری های کرونایی 
نیز در یک ماه گذشــته روزانه بین 350 تا ۴00 نفر 
بود که این میزان به بیش از 550 بســتری رسیده و 

چنین روندی در آزمایش سرپایی ها نیز نمود دارد.
این مســؤول ادامه داد: بیش از ۴0 درصد مجموع 
بستری های کرونایی در بیمارستان ولی عصر)عج( 
هستندو  کمترین میزان هم با یک دهم درصد مربوط 
به بیمارستان ایثار ایجرود بوده و بیمارستان ارتش 

زنجان نیز حتی یک بیمار کرونایی ندارد.
وی یــادآوری کرد: بیمارســتان های غیردولتی و 
غیردانشــگاهی استان نیز شــامل امام حسین)ع( 
زنجان، بهمن زنجان و امید ابهر به ترتیب ۶.۸، 3.۸ 
و 2.1 درصد بیماران کرونایی را تحت درمان قرار 

داده اند.
قزلباش با تاکید بر اینکه زنجان به لحاظ وضعیت 
بیماران کرونایی در ســطح میانگین کشوری است 
خاطرنشان کرد: انتظار بر این است که سه هفته پس 

از پیک بیماری میزان فوتی های کرونایی اســتان 
افزایش یابد و در این میان شیب بستری های این 

بیماری نیز بیش از گذشته صعودی شده است.
وی گفت: در زمان حاضر شهرستان های خرم دره، 
ابهر، زنجان و خدابنده جزو شهرستان های با بروز 
باالی بیماری کرونا قرار دارند که در این میان زنجان 

همچنان در میانگین کشوری قرار دارد.
این مســؤول، در ارتبــاط با وضعیــت کرونایی 
شهرستان  خرمدره خاطرنشان کرد: تا هفته چهارم 
مهر ســال کنونی بیماری کووید-1۹ روند نزولی 
داشت اما از هفته گذشته با شیب تندی روند ابتال و 
بستری بیماران کرونایی افزایش یافت و فوتی ها نیز 
به دنبال آن افزایش پیدا کرده است و در این ارتباط 
وضعیت شهرستان باید نسبت به خود سنجیده شود.

وضعیت کرونایی زنجان نســبت به گذشــته 
خطرناک تر شده است

فرماندار زنجان نیز در این ارتباط گفت: بررسی و 
گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان نشان می دهد 
با توجه به افزایش شمار مبتالیان، بستری و حتی 
فوتی های ناشــی از ویروس کرونا در شهر زنجان 
وضعیت کنونی نسبت به گذشته خطرناک تر شده 

است.
رضا عســگری، با اشــاره به اینکه شهرستان های 
بحرانی کرونایی از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی اعالم شده است، افزود: بر مبنای 
این گزارش شهرستان خرمدره نیز جزو مناطق یاد 
شــده است در حالی که گزارش ها نشان می دهد 
وضعیت کرونایی شهر زنجان حتی از این شهر و 
دیگر مناطق استان به مراتب خطرناک تر شده است.

وی با ابراز نگرانی در باره شرایط حال این ویروس 
منحوس در شهر زنجان اظهار داشت: تراکم باالی 
جمعیت در شــهر زنجان نســبت به دیگر مناطق 
استان، افزایش شمار مبتالیان را بسیار نگران کننده 

تر کرده است.
فرماندار زنجان، با بیان اینکه شوربختانه طی هفته 
های گذشــته برگزاری تجمعات مختلف به ویژه 
برگزاری آیین شادی و عروسی ها پس از روزهای 
محرم و صفر بدون رعایت پروتکل های بهداشتی، 
اقدامی خطرناک بوده و گردش ویروس را به دنبال 
دارد، ادامه داد: شوربختانه این ویروس بسیار جهش 
یافته و رخدادهای این چنینی خود عامل انتقال و 

ابتالی افراد به شمار می ورد.
وی تصریح کرد: در مجموع شرایط کرونایی شهر 
زنجــان به مراتب بحرانی تــر از دیگر مناطق این 
استان بوده و کوچکترین بی مباالتی می تواند فاجعه 
انسانی را در شــهر بوجود آورد، نکته ای مهم که 
چندان از سوی برخی شهروندان جدی گرفته نمی 
شود و در واقع وضعیت کنونی را عادی تصور می 

شود.
فرماندار زنجان اظهار داشــت: فرمانداری تقاضای 
اعمال محدودیتهایی همانند سه هفته گذشته را به 
ستاد پیشگیری و مقابله بیماری کرونای استان اعالم 
کرد که طبق تدابیر اتخاذ شده این محدودیت ها طی 

هفته جاری نیز گسترش خواهد یافت.
وی با اشــاره به اینکه مطالبه جدی شهروندان در 
روزهای سخت کرونایی برخورد با افرادی است که 
به نوعی رفتارهای مغایر با پروتکل های بهداشتی 
دارند، اضافه کرد: بهره گیری از ظرفیت های قانونی 

و مجازات افراد بی توجه که با جان دیگرین بازی 
می کنند الزامی است و در این خصوص مماشاتی 

انجام نخواهد گرفت.
عسگری افزود: هر چند شرایط کرونایی خرمدره 
از افزایش شــمار مبتالیان حکایت دارد و در این 
میان کوچکترین بی تفاوتی شهروندان زنجانی در 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی می تواند 

وضعتی فعلی را بسیار بحرانی تر کند.
این مســؤول با بیان اینکه برخــی افراد همچنان 
در پیک ســوم بیماری کرونا نســبت به برگزاری 
کارناوال های عروســی اقدام می کنند خاطرنشان 
کرد: وضعیت کنونی عادی نیســت و تداوم چنین 
رفتارهایی و برگزاری تجمعات گوناگون راهی جز 
اعمال محدودیت های گســترده نیست که چنین 

اقدامی به رفتار مردم بستگی دارد.
وی  یادآوری کرد: با ســاز وکارهای در نظر گرفته 
شــده به ادارات و دستگاه های اجرایی شهر زنجان 
نیز اعالم شده تا حد اماکن برای حضور کارمندان 
دارای بیماری های زمینه ای در محل کار سختگیری 
اعمال نشــود و از طرفی افراد مبتال نیز موظف به 
سپری کردن دوران قرنطینه خانگی هستند که پس 
از بهبودی می توانند بــه فعالیت کاری خود ادامه 

دهند.
شمار مبتالیان به کرونا در زنجان به مرز ۲۶ هزار 

نفر رسید
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان زنجان همچنین از ابتالی 25 هزارو 
۹۴3 نفر از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این استان 
خبر داد و گفت: از اســفندماه سال گذشته تاکنون 
موارد مثبت بستری بر پایه یافته های آزمایشگاهی 
ابتالی چهارهزار و ۶71 نفر در اســتان زنجان به 
کووید - 1۹ ثابت شــده و سه هزار و 7۴۸ نفر از 
آن ها بعد از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده اند.

دکتر پرویز قزلباش با بیان اینکه آمار تجمیعی بیماران 
بستری شده در بیمارستان های استان زنجان شامل 
مبتالی قطعی به کووید- 1۹ و همچنین مشکوک 

13 هزار و ۸7۴ نفر را شامل می شود.
وی اظهــار داشــت: با تمهیدات انجــام گرفته و 
افزایش مراکز 1۶ ساعته این استان که تا کنون آمار 
مبتالیان مثبت ســرپایی کووید -1۹ بر پایه تست 
آزمایشــگاهی به 21 هزارو 272 نفر رسید که 3۹2 
مورد آن طی 2۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

قزلبــاش افزود: در زمان حاضــر با توجه به روند 
تدریجــی ابتال به کرونــا در اســتان ۶05 نفر در 
بیمارستان های اســتان زنجان به دلیل ابتال به این 
بیماری بستری هستند که ۴۸ مورد از این آمار جزو 

مبتالیان روز هستند.
به گفته رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی اســتان زنجان طی مدت زمان 
شیوع ویروس کرونا تا کنون ۶۶1 نفر جان خود را 
بر اثر ابتال به این بیماری از دست داده اند که هشت  

نفر از آنان آمار روز  را شامل می شود.
وی با تاکیدبر اینکه در صورت تداوم روند کنونی، 
شمار بستری های کرونایی این استان به 120 نفر 
در روز خواهد رسید افزود: با اقدامات انجام گرفته 
حداکثر یک هزارو 200 تخت برای این بیماران در 
نظر گرفته شده که در زمان حاضر مجموع ظرفیت 

تخت های بیمارستانی حدود 2 هزار نفر است.
این مسؤول ادامه داد: شمار بستری بیماران در آی 
سی یو بیمارســتان ها نیز روند افزایشی نشان می 
دهد که بیش از 55 درصد را بیماران بدحال تشکیل 
می دهند که بیشــترین فوتی ها نیز به این بخش 

اختصاص دارد.

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول مربوط به پرونده اجرایی 9900723

به موجب پرونده اجرایی کالســه 9900723 یک دســتگاه خودرو ســواری پراید، تیپ جی تی ایکس )کاربراتوری(، به شماره انتظامی 191 ص 55 ایران 87، مدل 
1381، رنگ سفید روغنی، استهالک باال، شماره موتور M 13/428200 شماره شاسی S 1412281892880 متعلق به آقای محسن نعمتی بازداشت و مستقر در 
پارکینگ حامد می باشــد. مطابق با گزارش کارشــناس رســمی، خودرو در محل پارکینگ در فضای کامال باز بدون محافظ و غیر مسقف توقیف شده است، سطوح 
اتاق دور تا دور ســابقه خوردگی رنگ آمیزی همراه با ترک خوردگی بتونه می باشــد )خودرو تمام رنگ می باشــد(، الستیک ها مستعمل، باتری خراب، فاقد سویچ، 
فاقد آب رو درب ها، تودری های درب های جلو، زه درب های خراب، آینه های ســمت چپ و راســت شکســته، دارای سیستم صوتی، تودوزی نامطلوب، به علت 
نبود ســویچ از روشــن کردن موتور جهت بازدید سیستم قوای محرکه مقدور بوده و بازدید و تست فنی میسر واقع نشده، درب صندوق و درب های خودرو قفل نیز 
قفل بوده است. شایان ذکر است اسناد و مدارک خودرو در دسترس نبوده همچنین خرید و فروش این نوع وسایط و مسبوق به سابقه آن مشروط به نداشتن موانع 
قانونی و توانایی اخذ معاینات فنی و زیست محیطی می باشد. خودروی مورد مزایده به شرح گزارش کارشناسی فوق به مبلغ 185.000.000 ریال )یکصد و هشتاد 
و پنج میلیون ریال( ارزیابی شــده و به موجب نامه وارده بســتانکار به شــماره 85008741- 99/7/2 فاقد پوشش بیمه ای می باشد. از ساعت 9 تا 12 روز دوشنبه 
مورخه 99/8/26 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان- خیابان کارگر )صفا( کوچه شهید گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
185.000.000 ریال )یکصد و هشــتاد و پنج میلیون ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از 
مبلغ پایه کارشناســی طی یک فقره چک بین بانکی به شناســه 14007196437 در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و 
یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این 
صورت مزایده از درجه اعتبار ســاقط و آگهی مزایده تجدید خواهد شــد. کلیه هزینه های قانونی و حق حراج مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزایده است و نحوه 
اخذ نیم عشــر و حق مزایده وفق آیین نامه اجرای اســناد رسمی الزم االجرا و آیین نامه اصالحی می باشد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مینا تقیلو- رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان
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اذان ظهر

11:59

غروب آفتاب

17:17

اذان مغرب

17:36

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:15

طلوع صبح فردا

6:41

وضعیت آب و هوای زنجان:

6
21

می کو؟هک ات شهابش از این گور بگذرد
ات آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش هب دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا هب روح تو، زندیک می کند

ی تو، از دور بگذرد حّتی اگر صدا
گاه رد آن سوی پلک توست رعیان رتین ن

گیرم هک چشم مست تو، مستور بگذرد
تو، بی سالم می گذری از کنار عشق

ات او چنان رغیبه ی مهجور بگذرد،
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی
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همکاران گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی ، مهدی الماسی

رگدشگری

تپه ای باستانی در زنجان با کارکرد دایمی صنعتی

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

 »کشف سرباره های فلز آهن از محدوده 
کاوش شده و ســطح تپه »کوزه چی« در زنجان 
و ســازه های حرارتی موجود در داخل گمانه ها 
نشــان می دهد که همه محوطه در اواخر عصر 
آهــن III به عنوان یک محوطــه صنعتی مورد 

استفاده قرار می گرفته است.
به گزارش زنگان امروز، به نقل از روابط عمومی 
پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و گردشــگری، 
ابوالفضل عالی - سرپرست هیات باستان شناسی 
تپه »کوزه چی« در زنجان با اعالم این خبر گفت: 
تپــه کوزه چی در نزدیکی روســتای رضاآباد از 
توابع بخش زنجان رود شهرستان زنجان، در میان 
دره ای در شمال روســتای رضاآباد و در فاصله 
۱۰ کیلومتری جنوب غرب معدن نمک چهرآباد 
قــرار دارد که یکی از چندین محوطه باســتانی 
حوزه آبریز تلخه رود است و در بررسی باستان 
شناســی محدوده اطراف معدن نمک در ســال 
۱۳۸۵ شناسایی شــد و مطالعه اولیه یافته های 
سطحی تپه نشــان داد که این محوطه مربوط به 
عصر آهن ۳ و به احتمال دوره هخامنشی است.

او  به شــواهد و مدارک باستان شناختی درباره  
این محوطه اشاره کرد و افزود: دوران هخامنشی 
و ساســانی از دوره های اصلی استخراج نمک 

در معدن چهرآباد در دوران پیش از اسالم بوده 
است، به طوری که بخش بزرگی از نوشته های 
باســتانی و تونل های فروریخته استخراج نمک 

مربوط به این دو دوره است.
وی شــناخِت معدنکاران هخامنشی و ساسانی 
فعال در این معدن در آن دوره و این را  که محل 
استقرار و زندگی شان کجا بوده از پرسش هایی 
دانست که همیشه پژوهشگران معدن، به دنبال 
یافتن پاسخی صحیح برای آن از طریق بررسی 
های باستان شناســی و مطالعات آزمایشگاهی 
بوده انــد و ادامــه داد:  در این راســتا یکی از 
اهداف مهم تیم کاوش معدن نمک، شناســایی 
محوطه های استقراری همزمان با ادوار استخراج 
نمک در محدوده پیرامون معدن بوده اســت. به 
همین دلیل برنامه بررســی و شناســایی حوزه 
آبریــز تلخه رود که معدن نمک و روخانه های 
چهرآباد، مهرآباد و بویوک چای بخشــی از آن 
هستند، نیز با همین هدف در سال های گذشته 
انجام یافت و محوطه هــای مختلفی از دوران 
پیش از تاریخ، ساسانی و اسالمی در آن محدوده 

شناسایی شد.
او با اشــاره به این نکته کــه تپه کوزه چی تنها 
محوطه باستانی پیرامون معدن بود که شواهدی 

ســطحی از عصــر آهن ۳ و دوره هخامنشــی 
داشت، بیان کرد: بنابراین تصمیم بر آن شد برای 
شناســایی ارتباط احتمالی این محوطه با معدن 
نمک برنامه گمانه زنی به منظور الیه نگاری در 
تپه کوزه چی انجام شود که آن تا کنون نیز ادامه 
دارد. گمانه زنی انجام شــده تاکنون نشان داده 
که الیه های تاریخی روی یک تپه طبیعی شکل 
گرفته و عمق الیه ها در قسمت های مختلف تپه 
حدود ۵/۱ متر است که بر بستر طبیعی تپه قرار 

گرفته اند.
سرپرست هیئت باستان شناسی شواهد به دست 
آمده را نشــانگر کارگاهی بودن این  محوطه در 
اواخر عصر آهن ۳ دانســت که در آن ذوب فلز 
و به احتمال پخت سفال انجام می شده و گفت: 
کشف ســرباره های فلز آهن از محدوده کاوش 
شده و سطح تپه و نیز کشف سازه های حرارتی 
در داخل گمانه ها نشان می دهد کل محوطه در 
دوره یاد شــده به عنوان یــک محوطه صنعتی 

مورد استفاده قرار می گرفته است.
عالی تاکید کرد: به جز آثار کارگاهی در الیه های 
باالتر نیز شواهدی از الیه های استقراری ضعیف 
به دست آمده که احتماالً از نظر زمانی جدیدتر 

از آهن ۳ است.

 اتاق های ســیار میهمانان، افزایش اتاق 
های دارای ریموت های بدون تماس، ربات های 
میزبــان و مکان های صرف غذا در معرض دید، 
تنها برخی از ایده هایی است که طراحان هتل برای 
دنیای سفر پس از کووید در نظر گرفته اند. پس از 
همه گیری، میزان اِشغال هتل ها در سطح ایاالت 
متحده آمریکا پنجاه درصد کاهش یافته است. در 
حالی که صدها هتل به دلیل بحران تعطیل مانده 
اند، هتل های جدید از جمله؛ هتل چشــم نواز 
جوزِف )Joseph Hotel( در نَشــویل، تِن و 
 )Kimpton Armory( هتل آرموری کیمپتون
که در مکان برجســته آرت دِکو سال ۱۹۴۱ در 
بوزَمن، مونت افتتاح شده بود، اقدام به بازگشایی 
نموده اند. با توجه به تمامی رویداد های گذشته، 
هتلداران در فکر ســاخت آینده هستند، همانند 
اقدامات امنیتی پس از حمالت تروریستی یازده 
سپتامبر، اکنون نیز باید تدابیر استراتژیک جهت 
تغییر ساختمان ها اندیشیده شود. بوتیک هتل ها 
که زمانی به عنوان محــل برگزاری رویداد های 
فرهنگی یا نمایشگاه های هنری مورد استفاده قرار 
می گرفتند، هم اکنون و حداقل تا زمانی که بحران 
سالمت برطرف گردد، می توانند میهمانان را دور 
هــم جمع نمایند. تام ایتو، رهبر میهمان نوازی و 
مدیر اصلی Gensler، شرکت معماری جهانی، 
می گوید: “بزرگترین مسئله هم اکنون تمرکز بلند 
مدت بر ســالمتی، نیکی و القای حس اطمینان 
و امنیت به مردم هنگام بازگشــت مجدد به هتل 
ها است.” در ذیل پیش بینی ها و اقدامات فعلی 
برخی مدیران، طراحان و تامین کنندگان هتل ها 
جهت رویارویــی با تجربه اقامت در هتل، فراتر 
از مالحظــات موجود پس از کووید- نوزده بیان 

شده است.
اتاق هــای دارای ریموت های بدون تماس و 

لمس
در گذشــته به ویژه، هتل های اقتصادی و درجه 
متوسط تدابیری اندیشیدند که میهمانان به صورت 
خودکار و از طریق تلفن همراه وارد اتاق گردند. 

همه گیری اخیر فقط اهمیــت این ویژگی ها را 
نمایان کرده که با افزایش نیاز به فاصله اجتماعی و 
 Google ،دوری از غریبه ها همسو است. اکنون
Assistant یک اپلیکیشن هتلداری برای دستیار 
مجازی خــود Google Nest Hub ایجاد 
کرده اســت که تابستان امسال در تعداد معدودی 
هتل در سراســر آمریکا اجرا می گردد، از جمله 
 Gansevoort Meatpacking هتل های؛
 Fairmont Scottsdale ،در شهر نیویورک
 Viceroy و    Scottsdaleدر  Princess
در واشنگتن دی سی. Nest Hub که ترکیبی از 
یک بلندگو و صفحه نمایش به اندازه تبلت است، 
به میهمانان امکان می دهد بدون برداشتن تلفن، 
در مورد مسائلی همچون؛ ساعات کاری استخر، 
تنظیم زنگ اِعالن و درخواســت حوله اضافی یا 
ســرویس اتاق، پرسش کنند. برای هتل هایی که 
دارای پرده، کنترل دما و چراغ های دارای ســیم 
هســتند، Nest Hub می تواند خدمات فرمان 
صوتی ارائه نماید. از اوایل سال آینده، هتل های 
ویرجین واقع در شیکاگو، داالس و نَشویل، برنامه 
های این شرکت جهت کنترل چراغ های اتاق، دما 
و تلویزیون را اجرایی خواهند نمود. در قســمت 
عقب اتاق های این هتل کمد آویز لباس ها وجود 
دارد که به میهمانان امکان می دهد بدون اینکه در 
معرض دید دیگران باشند، پس از تعویض لباس 
ها از درب پشــتی اتاق که متصل به راهرو است 

خارج شوند.    
مکان های صرف غذا در معرض دید و ربات 

های میزبان
همه هتل ها نمی توانند سالن غذاخوری در فضای 
باز داشته باشند. رستوران های آنها نیز نمی توانند 
با محدودیت های ظرفیت ناشی از الزامات فاصله 
گذاری اجتماعی رشــد و فعالیت کنند. راه حل: 
کل هتل را به یک فضای غذاخوری تبدیل کنید 
و ربات های میزبان به کار گیرید. ران ُســویدلِر، 
مدیر ارشــد نوآوری در گروه Gettys، شرکت 
توسعه، مشاوره و طراحی هتل مستقر در شیکاگو، 

گفت: “این امر پاســخی ساختارشــکن به خلق 
تجربه در رستوران است تا مجبور نشوید در یک 
 Gettys مکان کوچک غذا بخورید.” اخیراً گروه
با کنسرسیومی متشکل از سیصد و بیست و پنج 
متخصِص صنعت که شامل؛ هیلتون، ماریوت و 
دانشگاه کورنل اســت جهت همکاری با پروژه 
هتل های آینده تشکیل نشست داد )این شرکت 
در سال ۲۰۰۰ سابقه همکاری و ارائه ربات باتلر 
در برند هتل های Aloft را دارد(. اتاق فکر گروه 
Gettys مخازنی در اندازه های مختلف جهت 
نگه داری غذاها به صورت گرم و نوشیدنی ها به 
صورت سرد تعبیه نموده اند. حتی با عدم وجود 
روبات ها، در این شــرایط هتل های فوق انگیزه 
استفاده مجدد از اتاق های جلسات و سالن های 
آیین را خواهند داشت. ایشان تاکید می کند: “ما 
گمان می کنیم کل تجربــه غذاخوری می تواند 
تغییر کند. شما می توانید فضاهایی پیرامون هتل 
ایجاد کنید که لزوماً در رســتوران نبوده، اما مکان 
هایی در معرض دید جهت صرف غذا باشــند. 
همه اینها نشان دهنده شخصی سازی و ایجاد یک 

تجربه منحصر به فرد است.”
فضای داخلی را به بیرون هدایت کنید

هــم اکنون بیشــتر هتل ها بــا جابجایی فضای 
غذاخوری و فعالیت های مرتبط با تناسب اندام 
به بیرون، اســتفاده از فضاهای خارجی و حفظ 
حداکثر امنیت میهمانان را فراهم نموده اند. پیش 
از این طراحان جهت بهره گیری هر چه بیشــتر 
میهمانــان از طبیعت، فضاهایــی را در بیرون از 
هتل طراحی نموده بودند. گروه Gettys پیش 
بینی نموده فضاهایی همانند؛ اتاق هیئت مدیره و 
فضاهای برگزاری رویداد با گیاهانی که توســط 
سیستم های دیجیتالی شبیه سازی حرکت طبیعی 
ساخته شــده اند، پوشانده شده و با سیستم های 
فیلتراســیون هوا که نسیم متقاطع ایجاد می کنند 
و نور ماورا بنفش دارند طراحی گردند. گنجاندن 
طبیعــت در ســاختمان ها، مشــهور به طراحی 
بیوفیلــک )biophilic(، هم اکنون به صورت؛ 

دیواره های سبز، گلدان های گیاه یا باغ های خزه 
ای در اتاق های میهمان و در مکان های عمومی 
همانند؛ هتل پُل بروکلین در بروکلین، نیویورک 

کاربرد دارد.
طراحی اتاق هایی برای زندگی کردن

اتاق هــای میهمانان دیگر فقــط مکان خوابیدن 
و حمام رفتن نخواهند بــود. درعوض، آن ها با 
وظایف چندگانه به عنوان ســالن های ورزشی، 
محل های صرف غذا و دفاتر عمل خواهند کرد. 
البته، مسافران بیشتر با نیّات فوق از اتاق استفاده 
می کنند. بــه کارگیری تفــاوت در طراحی ها، 
متناسب با این نقش ها نشان دهنده توسعه یافتگی 
خواهد بود. ســرویس اتاق را در نظر بگیرید؛ به 
جای نشستن روی لبه تخت و خم شدن بر روی 
یک میز به دشــواری برای خوردن ساندویچ، در 
آینده می توان به راحتی از اتاق ها جهت برگزاری 
ضیافت ها یا فضای غذاخوری استفاده کرد. آقای 
ایتــو گفت: “پیش از این ســرویس اتاق چندان 
مطلوب نبود، اما اکنون آسایش آن است که مردم 

از شــما تقاضا دارند و شما می توانید اتاق های 
میهمانان را برای خلق تجربه عالی صرف غذا در 
اتاق یا تراس طراحی کنید.” همچنین ورزشــگاه 
ها نیز حضــور در اتاق را فراتــر از وجود َمت 
یوگا در کمد گســترش داده اند. هتل بازســازی 
شــده Gansevoort Meatpacking در 
شــهر نیویورک دارای یک سرویس تناسب اندام 
درخواستی به نام Mirror است که کالس های 
تناسب اندام را روی آینه قدی پخش و برگزار می 
کند و در صورت تقاضا وزن افراد نیز در دسترس 
است. آنتون مور، مدیر کل هتل اعالم نمود: “شما 
مجبور نیستید پایین بروید و با دیگر افراد در مرکز 
تناسب اندام ارتباط برقرار کرده و ماسک بزنید.” 
جدا از مســائل فوق، خواب حیاتی است؛ اتاق 
فکر گروه Gettys یک تختخواب با تکنولوژی 
پیشرفته ارائه نموده است که می تواند خواب شما 
را از طریق سنسورهای موجود در تشک و بالش 
کنتــرل کرده و صبح داده هــا را جهت تجزیه و 

تحلیل به تلفن همراه میهمان ارسال نماید.

اتاق های سیار در هتل 
تابســتان امســال، آمریکایی ها مجدد وســایل 
تفریحی را به عنوان محل ســکونت در جاده ها 
کشف کردند. یک شــرکت هتلداری را تصور 
کنید که ناوگان R.V.s مســتقل -مجهز به یک 
اتاق خواب، حمام و آشپزخانه- در اختیار دارد و 
می تواند از یک مکان به مکان دیگر حرکت کند. 
اتاق سیار در هتل – که قباًل فرضیات آن توسط 
شرکت های اجاره دهنده ون همانند؛ کابانا ارائه 
شده بود – یکی از آینده نگرانه ترین ایده های 
گــروه Gettys دارای واحدهایی اســت که 
اتومبیل های کاشــف را تا مقصد همراهی می 
کند. میهمانان در یک ســفر جاده ای لوکس از 
یــک مکان به مکان دیگر رانده می شــوند، در 
هتل هــای مربوطه پارک می کنند تا از خدمات 
اســتخر، غذاخوری و یا خانه داری بهره ببرند. 
آقای ُســویدلِر اظهار کرد: “ایده اصلی این است 
کــه تجربه مهمان نوازی را از هتل جدا نکرده و 

آن را در جاده ها نیز ارائه دهید.”

انوع اقامت گاه در صنعت گردشگری ایران 

آینده طراحی در هتل ها

به سود تبلیغات در 
شماست
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*شروع صحبت ما با »آنام «باشد، این مجموعه 
هنری که در بدو ورود توجه هر بیننده ای را به 
خود جلب می کند بــا چه هدف و ذهنیتی راه 
اندازی شد و با توجه به این که هنرمند نیز هستید 
به نظرم عالوه بر موضوع اقتصادی باید دغدغه 
های دیگری هم در زنده کردن یک خانه تاریخی 
و بازگشــایی آن برای شهروندان زنجانی دخیل 

بوده است؟
در مرحله اول قرار نبود این جا یک هتل ســنتی و 
اقامتگاهی باشــد بلکه لوکیشن یک فیلم سینمایی 
بود که قــرار بود اولین فیلم بلند من به عنوان یک 
کارگردان باشد. اواخر ســال ۹۶ بود که به زنجان 
آمدم. برای یافتن لوکیشــن فیلم به دنبال خانه ای 
قدیمی بودم که به این محل برخوردم. بازسازی و 
نوســازی این خانه قدیمی دو سال طول کشیده و 
بهمن ماه سال ۹۸ کار به پایان رسید هر چند کرونا 
افتتاح مجموعــه را به تاخیر انداخت اما نهایتا این 
عمارت با عنوان»آنام« در خرداد ۹۹ افتتاح شد. بعد 
از اتمام کار بود که موضوع ساخت فیلم منتفی شد 
از آنجا که من دو ســال وقت صرف بازســازی و 
زیباسازی این خانه کرده بودم دوست داشتم آن را 

حفظ کنم .
زیبایی های این خانه قدیمی که انگار در و دیوار ان 
با من حرف می زدند و نیز تاریخ آن که از خانه های 
قدیمی زنجان بوده و به نظر می رســد سه نسل در 
آن زندگی کرده باشــند مرا عاشق خود کرده بود  
بنابراین حیفم آمد خانه ای را که با عشــق و عالقه 
هنر و ظرافت به کاربســته و آن را بازسازی کرده 
بــودم  رها کرده و به تهران بــاز کردم و به همین 
دلیل پیش خود فکر کــردم که مجموعه را کاملتر 
کرده و آن را به اقامتگاه ســنتی تبدیل کنم چرا که 
در زنجان اقامتگاهی به این شکل و شمایل هنری و 
سنتی ندیده بودم و فکر می کنم که نتیجه هم خوب 

از آب درآمده است.
* در بدو ورود به اینجا حس خوبی به انســان 
دست می دهد انگار دستانی نامرئی انسان را از 
زمان حال جدا کرده و تا گذشــته های دور با 
خود همراه می کند آیا این موضوع جزو عالیق 
شخصی شما نیز بوده است و سعی در القای حس 
خاصی به مراجعه کنندگان و شهروندان دارید؟ 

بله ! این نوع زندگی بسیار برای من بسیار خوشایند 
است چرا که اینجا آرزوها و خواسته های خود من 
نیز مطرح است و از دیدن این همه زیبایی احساس 
آرامش و خوشبختی می کنم. شوربختانه این طرز 
زندگی و فضاهای زندگی شهری قدیم در جامعه 
امروزی بسیار کم شده است و من دوست داشتم با 
ایجاد این فضای صمیمی و قدیمی خانواده ها حتی 
برای خاطره بازی هم که شده به اینجا بیایند. آنهایی 
که در این نوع خانه های قدیمی با حیاط بزرگ و 
حوض آبی رنگ وســط آن  زندگی کرده اند می 
داننــد که چه حس زیبایی اســت و قدر آن را می 
دانند آنها وقتی وارد اینجا می شــوند در بدو ورود 
به بچه های خود می گویند که  خانه پدربزرگ و 

مادربزرگ تو اینگونه بوده است.
به نظر من  گاه الزم اســت که آدم های بزرگ هم 
به خاطرات و خانه های قدیمی خود بازگردند و به 
کودکان خود بگویند که زندگی فقط در آپارتمانهای 
۵۰ متری تعریف نمی شود بلکه در در گذشته های 
نه چندان دور زندگی های زیبایی در این خانه های 
قشنگ جریان داشته است آن وقتها که حیاط خانه  ها 
بزرگ ، باغچه ها سرسبز و صدای پرندگان که در 
حیاط و در البه الی درختان می پیچد چقدر دوست 
داشتنی بود و مهمتر از آن صفا و صمیمیتی بود  که 
پرندگان هم با انسانها مانوس بوده  و جسارت آن 
را داشتند که پایین آمده و آب و دانه ای بخورند و 
انسانها هم در جمعهای بزرگتر با هم و با مهربانی 

زندگی می کردند. 
فکر می کنم این خانه توانســته است فضای خانه 
هــای قدیمی مانند خانه مادربزرگ را به بیننده القا 
کنــد چرا که  هرکس برای اولین بار راهش به این 
عمارت می افتد در همان مرحله اول حس نزدیکی 

کرده و این موضــوع را به ما یادآوری می کند که 
انگار به خانه پدری خود پا گذاشته است.

* این عمارت عــالوه بر زیبایی های بصری و 
تاریخی چه  جذابیت هــای هنری و فرهنگی 
می تواند برای شهروندان زنجانی و نیز مسافران 
داشته باشد؛ چه اهداف فرهنگی و هنری  را در 
اینجا دنبال خواهیــد کرد و چه تصمیمی برای 

آینده اینجا دارید؟
تا آنجا که می توانستم سعی درحفظ بافت قدیمی 
و گســترش آن داشته ام به شکلی که قابل استفاده 
همشهریان باشد همانطور که می دانید اینجا متشکل 
از حجــره هایی برای اقامت و ســالن بزرگ البی 
در گوشه ای از حیاط اســت و گاهی به من ایراد 
می گیرند که چرا این سالن را به صورت حجره و 
اقامتگاه درست نکردم تا مسافر بیشتری جذب کنیم 
اما هدف من تنها جذب مســافر و موضوع در آمد 
نیست بلکه می خواهم تعداد بیشتری از شهروندان 
زنجانی از این مکان دیدن کنند چرا که من اینجا را 
برای زنجان و زنجانی ها درســت کردم تا آنها هم 
بهانه داشته باشند تا با آشنایی با این فضا های قدیمی 
و فرهنگی، کودکان خود را به اینجا آورده و آنها را با 

زندگی گذشتگان آشنا کنند .
با توجه به اینکه تحصیالت من در رشته تئاتر بوده 
است احیا و راه اندازی تماشاخانه سنتی که اکنون 
دیگر در خاطره ها و کتابها مانده است از آرزوهای 
من برای این شهر است. همانطور که میدانید تماشا 
خانه سنتی و پیشینه آن به زمانهای قدیم که رسانه 
های سمعی و بصری بسیار کم بوده و یا حتی وجود 
نداشته اســت بر می کردد و در آن دوران مردم در 
بزرگترین حیاط دور هم جمع شــدهه و نمایش 
تخت حوضی اجرا می شد به این ترتیب که  تخته 
ای بر روی حوض قرار گرفته به سن نمایش تبدیل 
می شد و من این موضوع را از دوران کودکی خود 
به یاد می آورم که در خانه مادربزرگم نمایش تخت 

حوضی اجرا می شد. 
در ایران تماشا خانه سنتی به آن معنای قدیم وجود 
ندارد و تنها به صورت محدود و در ســالنها اجرا 
می شــود که آن هم دو سال یکبار و در جشنواره 
های آیینی سنتی و صرفاً در تهران برگزار می شود 
و من دوست داشــتم این نمایش را در اینجا احیا 
کنم شوربختانه فعال به دلیل کرونا جمع آوری شده 

است.
* اگــر اجازه دهید از عمــارت »آنام« بیرون و 
آمده و به موضوع اصلی صحبت که خود شما و 
هنر شماست بازگردیم از مهاجرت خود بگویید 
و اینکه چگونه وارد وادی هنر شــدید  گویا دو 
کتاب هم دارید که برای کودکان نوشــته شده 
است  در این باره هم برای خوانندگان ما توضیح 

دهید؟
اواخر دبیرستان به همراه خانواده به تهران مهاجرت 
کردیم در آنجا با ادامه تحصیل از دانشــگاه هنر در 
رشته تئاتر لیسانس گرفته و بعد در تهران به عنوان 

دومین وطن هنری کارهای من شروع شد.
در بدو ورود به دانشگاه استادی که بسیار بر روی 
من تاثیرگذار بود آقای دکتر داوود فتحعلی بیگی بود 
که ایشان هم اصالتاً زنجانی بوده و به وی لقب آقای 
نمایش ایرانی داده شــده بود و به واقع متخصص 
ترین فــرد در زمینه تئاتر ایران اســت. اولین کار 
نمایشی من همزمان با پایان نامه نمایش  »یوسف 
و زلیخا« بود در سال ۸۳ بود که من نقش زلیخا را 

بازی می کردم.
نوشتن کتابهای کودک ازتجربه های شیرین زندگی 
من بود که قبل از آنکه وارد دانشگاه شوم به نوشتن 
کتاب کودک روی آورده و  آثاری برای گروه سنی   
ابتدایی و پیش دبســتانی نوشــتم که از آن جمله 
می توانم به کتاب های »نگین و جادوگر بدجنس« و 
نیز »رویای راستی« اما علیرغم این موضوع هیچگاه 
نمایشــنامه ننوشــتم چرا که گرایش من به سمت 
بازیگری بودو در آنجا بود که برای اولین بار با هنر 
نقالی آشنا شده و بعد از گرفتن لیسانس با تشویق 
استاد فتحعلی بیگی که عالقه من را به نمایش های 

آیینی و ســنتی دید به کالس های نقالی رفته و به 
آموختن این هنر پرداختم.

* به هنر نقالی اشــاره کردید، این هنر و نحوه 
شروع و تکامل آن در ایران چگونه بوده است و 
با توجه به محدودیتهای موجود فضای این هنر به 
خصوص در بین خانم ها چگونه است تا آنجا که 
من می دانم در کل ایران تعداد انگشت شماری از 
زنان هنرمند نقال وجود دارند و در زنجان گویا 

تنها شما هستید که این هنر را دارید؟
هنر نقالی از دیرباز در ایران وجود داشته و از قدیمی 
ترین نمایش های سنتی آیینی است. در آن زمان ها 
کــه از رادیو و  تلویزیون خبری نبود هنر نقالی در 
کنار نمایش تخت حوضی تنها سرگرمی مرم بوده 
است و این هنر شامل نقل یک حکایت و یا داستان 
است که شاهنامه خوانی تنها یکی از شاخه های آن 
است که البته اقبال هم بیشتر بر روی این موضوع 
است و بیشــتر نقاالن داستان های شاهنامه را نقل 
می کنند. این هنر، هنر ترکیبی است که دیگر هنر ها 

بر روی آن تاثیر گذارند چرا که یک هنرمند نقال در 
آن واحد باید با موسیقی و تئاتر آشنا بوده و عالوه بر 
آن صدای خوش و دلنشینی داشته باشد او باید فن 
بیان را نیز به طور کامل بداند بنابراین می توان گفت 

هنر نقالی کاملترین هنر نمایشی است. 
نقال بازیگر قدری است  و که در آن واحد کارگردان 
ونویسنده نیز هســت چرا که نقالی معرکه گیری 
به تمام معناســت. او با روایت صحنه ها، حاالت 
مختلف شخصیتهای داستان  را نیز روایت کرده و 
مفاهیم را به بیننده و شنونده القا می کند  تا آنها را با 
آن حس درگیر کند. بنابراین تمام هنرهای نمایشی 

در نقال جمع شده است . 
نقالی در ایران تعداد به دو بخش تقسیم بندی می 
شود. نقالی پیش از اســالم و نقالی بعد از اسالم؛ 
این هنر قبل از اسالم با نام خنیاگری معروف بوده 
و  خنیاگران با آواز داستان های خود را روایت می 

کردند که بعد از اسالم به نقالی تغییر نام یافت.
اگر چه من اولین نقال در کل کشــور نیستم اما در 

ایران اولین زنی هســتم که کار نقالی را به صورت 
رســمی در بین خانم ها از سال  ۸۳شروع کردم و 
تنها زن هنرمند نقال هستم که در این هنر تحصیل 
کرده و تربیت شده ام .من همیشه نقل خود را با اواز 
حماسی شــروع کرده و  تعصب خاصی روی این 

موضوع دارم چرا که حماسه جدا از نقالی نیست .
* یــک هنرمند نقال معموالً چه داســتان هایی 
را روایــت می کند و کدام منابع به عنوان منابع 

داستانی شما مورد استفاده قرار می گیرد؟
اولین منبع ما برای روایت داســتان شاهنامه است 
و بیشــتر هم از این کتاب استفاده می شود جایگاه 
شــاهنامه در فرهنگ مردم ایران و ریشه دار بودن 
آن  در کنار کتاب قرآن بر کسی پوشیده نیست. در 
گذشته هر چند در خانواده تنها یک نفرهم شاهنامه 
را بخواند آن کتاب همچنان قداست خود را حفظ 
کرده و بقیه دور آن شخص جمع می شدند. عالوه 
بر شاهنامه  داســتانهایی هم از کتاب های شاعران 
قدیمی چون »نظامی گنجوی« و نیز داستانهای »هزار 
و یک شب« روایت می شود بنابراین داستان هایی 
از تمامی ادبیات فاخر ایرانی در نقالی جایگاه خود 
را دارد  که در کنار آن از ادبیات خارجی هم استفاده 
می شــود که خود من داســتان »درخت بخشنده«  
نوشته»سیلور اشتین« را پرده  خوانی کرده ام بنابراین 
محدودیتی برای این موضوع در ادبیات وجود ندارد 
و آخریــن کار من که در حال آماده کردن آن برای 
جشنواره آیینی سنتی هستم داستان »اصلی- کرم« 
اســت که یک داستان عاشقانه به زبان ترکی است 
و در حال نوشتن آن هستم و موسیقی نیز بر روی 
آن تنظیم خواهد شــد.»اصلی- کرم« یک نمایش 
موزیکال خواهد بود و  قصه به زبان ترکی روایت 

خواهد شد. 
* در هنر نقالی کدام یک از داســتان ها بیشتر 
مورد توجه مردم اســت آنهــا چه فضاهایی را 
بیشتر دوست دارند  کدامیک از داستانهای شاد 
و غمگین و یا فضاهای حماسی بیشتر مورد توجه 

است؟
نوع داستان زیاد تفاوتی نمی کند چرا که همه قصه 
ها شــیرین هستند و مردم آنها را دوست دارند. اما 
این موضوع گاه به حال و هوای آن جمع نیز بستگی 
دارد  که چه نوع داستانی را از نقال طلب می کنند 
اما در حالت کلی انتخاب داستان انتخاب خود نقال 
است  و از قانون خاصی پیروی نمی کند  اما دوست 
دارم در اینجا به نکته جالبی اشاره کنم. در گذشته 
که احساسات مردم رقیق بوده  و دلها اینهمه سخت 
نشده بود وقتی نقال به عنوان مثال »سوگ سهراب« 
را اجرا می کرد عده ای در وسط نقالی و در حالیکه 
کمی به پایان داســتان مانده بــود به نقال انعام می 
دادند تا آخر داســتان را روایت نکند و این نشــان 
از تبحر راوی در روایت اســتادانه وآن صحنه تلخ 
و نیز قلبهای رئوف مردم داشــت که حتی دوست 
نداشتند صحنه نمایش مرگ فرزند را به دست پدر 

در روایت نقال شاهد باشند.
* آموزش ســنتی این هنر در قدیم چگونه بوده 
اســت و در عصر حاضر چگونه تداوم خواهد 
یافت به نظر شما به عنوان یک استاد هنرمند چه 
جذابیت  و انگیزه ای می توان برای نسل جوان و 
نوجوان ایجاد کرد تا وارد این هنر شده و آن را 

به آیندگان منتقل کنند؟
آموزش این هنر از روزگار کهن به صورت ســینه 
به سینه بوده است. اصطالح مرشد و بچه مرشد در 
این هنر وجود دارد. بچه مرشد از کودکی در پیش 
مرشد تعلیم دیده و به مرحله می رسید که مرشد به 
او اجازه می داد که هنر نقالــی را اجرا کند در این 
مرحله که شــاگرد تمام فوت و فنهای این هنر را 
آموخته و تسلط کامل بر نقالی را دارد به اصطالح 
می توانست معرکه گیری کند. و آنوقت بود که منتشا 
نقالی)عصای مرشد( به بچه مرشد اهدا می شد و او 
از آن به بعد می توانست هنر نقالی را اجرا کند و در 
تعزیه هم همین گونه است کسانی که وارد این هنر 
می شوند در یک خانواده هستند. یعنی استاد هنرمند 
که نقش امام حسین)ع( را اجرا می کند فرزند خود 

را در نقش بچه خوان گذاشته و  به این ترتیب پله 
به پله نقشها جابه جا می شود و بعدها بسته به هنر 
و استعداد هنرمند عده ای درنقش اولیا خوان و عده 
ای هم  در نقش اشقیا خوان  راه خود را پیدا کرده 

و هدایت می شدند.
این هنر به تازگی بــا گرایش های مختلف آیینی 
سنتی در دانشــگاه ها جای گرفته است و این هم 
اتفاق تازه ای اســت  اما در مورد نسل جوان اعتقاد 
من بر این اســت که اول باید آنها این هنر را ببینند 
چرا که تا زمانی که نسل جوان از نزدیک شاهد این 
هنر نباشند نمی توان برای آنها جذابیت ایجاد کرد 
بعد از دیدن و ایجاد عالقه مندی است که باید دنبال 
راهــی برای آموزش این هنر به آنها بود تا این هنر 
تداوم پیدا کند. اما شــوربختانه این هنر حتی برای 
بزرگان ما نیز شناخته شده نیست و بیشتر آنها حتی 
معنی کلمه نقالی را نیز نمی دانند تصور آنها از نقالی 
همان پرده خوانی است چرا که هیچ ذهنیتی راجع 

به آن ندارند.
* چه عواملی باعث دلگرمی و ایجاد انرژی مثبت 
برای ادامه این کار در وجود شما می شود که با 
این پشتکار به دنبال این هنر هستید و در ادامه از 
محدودیت ها و موانعی نیز که ممکن است شما 

را از کار خود باز دارد صحبت کنید.
در رشته ای فعالیت می کنم که آیین و سنت در آن 
برای من مهم است. نقالی کهن الگویی است که من 
عاشق آن هستم  چرا که همواره احترام خاصی به 
کارهای آیینی و سنتی قایل بوده ام  و حفظ سنت 
ها و میراث همواره جزوی ناشناخته از وجود من 

بوده است. 
بنابراین به دلیل عالقه شخصی کار خود را در هر 
شرایط دوست داشته و آن را تا به امروز حفظ کرده 
ام و بعــد از این هم تا جایی کــه امکان دارد ادامه 

خواهم داد.
اگــر چه تا به امروز محدودیتی در کار من نبوده و  
دست نقاالن همواره باز بوده است اما شوربختانه بی 
توجهی و بی ســوادی ما را همواره رنجانده است  
شــما ببینید که در تلویزیون اخیــراً کار ما نمایش 
داده می شــود که آن هم بیشتر در بخش کودکانه 
و شاگردان نقال است شوربختانه صدا و سیما هنوز 
به بلوغ فکری نرسیده است تا نقالی بانوان ایرانی را 
به تصویر بکشــد اما در عین حال ما کار خودم را 
انجام می دهیم هر چند آنها به این موضوع بیشتر از 
لحاظ تجاری نگاه دارند و برای اجرای هنر نقالی و 
شــاهنامه خوانی در سیمای استان آنها از من طلب 
پــول و هزینه کردند و با این طرز فکر ها فکر می 

کنم که در رنجان راه به ناکجا آباد است.
* در پایــان از خاطرات خوبی که در طول این 
سال ها داشــته و تاثیر زیادی برای شما گذاشته 

است صحبت کنید؟
شب سال تحویل سال ۱۳۹۰ بود که برای اجرا در 
فرودگاه بین المللی امام از من دعوت شــد تا برای 
مسافران داخلی و خارجی اجرا داشته باشم که بسیار 
هم مورد توجه قرار گرفته و مرا تشویق کردند اما 
نکته جالب و خاطره شیرین من از آن اجرا بعد از 
پایان بود که خانمی از بین جمع آمده و بعد از تشکر 
از من گفت در سه ساعتی که هواپیمای دختر من 
که بعد از ده سال قرار بود او را ببینم و تأخیر داشت 
این شــانس بزرگ را داشتم که شما را ببینم واینجا 
بود که برای اولین بار در زندگیم به زن بودن خود 
افتخار کردم. با شنیدن این جمله اشک در چشمان 
من جمع شــد معلوم بود این صحبت از زبان یک 
زن زجر کشیده گفته می شد و خاطره خوش دیگر 
من مربوط به یکی از اجراهای من در کشور رومانی 
بود. اجرا های من در کشورهای دیگر نیز به همان 
زبان فارسی است و تنها یک مترجم مفهوم اجرا را 
به شنوندگان القا می کرد در آن جمع نیز آقایی که 
جذب اجرای حماسی به خصوص حرکات دست 
من باچوب شده بود هر چند متوجه کلمات نبود اما 
با زبان بدن و با حرکات شاد خود به من فهماند که 
به معنای آن اجرا ی حماســی و مفهوم آن پی برده 

است و این بسیار برای من جالب توجه بود.

 آنام؛ بهانه ای برای خاطره بازی زنجانی ها
 گفتگو: صحرا رضایی در زنجان راه به ناکجا آباد است

  عکس: حمیدرضا بازرگانی

خســته از فضــای ســرد و تکــراری شــهر؛ قــدم زدن در کوچــه پــس 
کوچه هــای قدیمــی در بیــن ســاختمانهای پیــر و ترک خــورده حال و 
هوای دیگری دارد. هر چند بیشتر این خانه ها یکی پس از دیگری 
در حــال فــرو ریختــن بوده و جای خــود را به آپارتمــان های بلند می 
سپارند اما در این سفر کوتاه درون شهری گاه به بهشتهای کوچکی 
برمی خوریم که حال انسان را خوب می کند چرا که با قدمت خود 
جــزوی از تاریــخ شــهر بــوده و خاطــرات ســالهای دور و دراز را هنــوز 
هــم در خــود حفــظ کرده اند. هر چند حجــم بزرگی از این تاریخچه 
ارزشمند در زیر دیوارهای ترک خورده و ستونهای از پا درآمده دفن 
شــده انــد و با پاک شــدن از یادهــا و خاطره ها جــز دروازه ای چوبی 
و بــزرگ از آنهــا باقــی نمانده اســت اما همان تــک و توک خانه های 
قدیمی هم که از گذشتگان باقی مانده و در بین بناهای بلند شهر 

سنگی به خواب رفته اند گنجینه ای است که باید قدر دانست.
هدف من اما یافتن خانه ای قدیمی نیست. به دنبال نقالی در این 
شهر می گردم که با نقل حماسه ای از گذشتگان به من قدرتی دهد 
تا بتوانم در این همه سختی و مشکالت و اقتصاد وامانده مملکت 
کمی جان بگیرم و به خود جرات ایستادن و مبارزه دهم. در گشت 
و گذارم در بخش قدیمی و مرکز شــهر فکر نمی کردم که به گوشــه 

ای از تاریخ دور خاطرات خود سفر خواهم کرد خاطراتی که  به دور 
از چشم های حریص صاحبان برجها و بناهای بلند از شلوغی شهر 
گریخته و با بقچه ای پر از گذشته، سه نسل از خاطرات مادر بزرگها 

و پدربزرگها را در خود جمع کرده است.
»آنــام« کلمــه ای که بر ســردر خانه ای قدیمــی در کوچه »حافظ« 
نقش بســته اســت. تصویر زنی با لباس ســنتی که چهره محجوب 
مادربزرگــم را در ذهنــم تداعــی می کند بــر روی تابلویی بزرگ جلب 
توجــه مــی کند و به یقین که قصه گوی قصه ما نیز زنی خواهد بود 
کــه از گذشــته هــای دور روایتهــای جالبی خواهد داشــت.  هر چند 
فکر می کردم که راه خود را گم کرده باشــم  اما در چوبی و گشــوده 
عمارت با نمایی از شهر کهن دنیایی دیگر را به روی من می گشاید.
فضای دل انگیز و قدیمی خانه مرا از زمان و مکان جدا کرده و برای 
لحظــه ای در خاطــرات شــیرین کودکــی در خانه مادربــزرگ رها می 

کند. 
منظره دل انگیز طبیعت با تاریخ هماهنگ شــده و با گرد آمدن در 
یک عمارت قدیم در جای خود میخکوبم کرده است. مدتی با تردید 
اطرافم را تماشا می کنم .گویی صفحه ای از کتاب تاریخ را ورق زده 

و از دریچه ای مخفی  به ۱۵۰ سال پیش سفر کرده باشم. 

داالن ورودی خانــه بــا تاقچــه هــای رنگارنــگ مــرا بــه حیــاط بزرگــی 
راهنمایی می کند که اتاقهای تو در تو در اطراف آن در آرامش عصر 
گاهــی فــرو رفته اند و تنها صدای پرندگان پیرامون حوض آبی رنگ 
بزرگ وســط حیاط اســت که گاهگاهی ســکوت آنها را شکسته و با 
ورود هر تازه وارد بیدار می شوند. انگار تمامی صحنه ها و صداهای 
ثبت شده  از گذشته تا به امروز در آنها دوباره جان  گرفته باشند و 
انســان برای لحظه ای با هجوم خاطراتی روبه رو می شــود که شــهر 
بی در و پیکر سنگی و زندگی صنعتی امروز آن را از ما دزدیده است 

و حال در آرامش عمارت در مقابل چشمان انسان رژه می روند.
با صدای رسا و مهربان زنی چشمانم را به سختی از اطراف گرفته و 
به چهره ای چشم می دوزم که گویی طبیعت بکر و تاریخ گمشده 
این دیار کهن را در خود جمع کرده است.  پرتره ساده و بی آرایش 
»فریدا« در ذهنم جان می گیرد و صمیمیتی که از دریچه چشمان 

او مرا تا گذشته های دور راهنمایی می کند.
فاطمــه حیــدری فــر؛ کارگــردان، هنر پیشــه ، خواننده،  و شــاهنامه 
خوان که  قرار مالقات با او را دارم و شاید تنها بازمانده پرده خوان  و 
نقال در زنجان است. این هنرمند زنجانی  که دانش آموخته رشته 
تئاتر دانشــگاه  تهران اســت از ســال 83 با هنر نقالی آشــنا شده و 

زیر نظر دکتر داوود فتحعلی بیگی، آقای نمایش ایران و باشــرکت 
در کالســهای این اســتاد  با این هنر آیینی و ســنتی آشنا می شود. 
وی که تا به امروز در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی شرکت 
داشته است یکی از چند زن انگشت شمار کشور است که در این 
هنر استاد بوده و به هنرنمایی پرداخته است . خانم حیدری فر که 
به بهانه ســاخت لوکیشــن اولین فیلم بلند سینمایی خود به نام » 
ورثــه آ میــز جعفــر« که داســتان آن قــرار بود در خانــه ای قدیمی در 
زنجان ســاخته شــود به شــهر پدری خود بازگشته اســت از سال 96 
تــا بــه امروز با بازســازی خا نه ای قدیمــی در زنجان که آن را عمارت 
»آنام« نامیده اســت قصد دارد تا در کنار هنر نقالی هنر ســنتی و 
آیینی»تخت حوض «ی را برای اولین بار در کشور و در شهر زنجان 
به همان صورت قدیم خود اجرا کند و البته با توجه به شرایط پیش 
آمــده و کرونــا در حــال تــدارک مقدمــات کار و فراهم شــدن شــرایط 

مناسب است.
در زمینــه ایــن عمــارت زیبــا و کاربردهــای آن و نیــز هنرهــای آیینــی 
و ســنتی از جملــه نقالــی ، هنــر پــرده خوانــی و شــاهنامه خوانی ، و 
وضعیت پرده خوانی در استان صحبتی با ایشان انجام شده است 

که در ادامه می خوانید.
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در گفتگوی تفصیلی با رییس سازمان نظام پزشکی تشریح شد

از »فاجعه مرگ های کرونایی« 
تا »لزوم ورود قوای نظامی و انتظامی«

ظفرقندی با اشــاره به وضعیت کرونا در کشــور، 
گفت: اگر در حوزه مرگ و میر ناشــی از بیماری 
کووید-۱۹ در کشور، یک اقدام اساسی و راهبردی 
انجام ندهیم، خوب نیست. تعداد مرگ ومیر ناشی 
از کرونای موجود به هیچ وجه قابل قبول نیســت 
و مدت هاست که نســبت به آمارهای جهانی در 
بخش مرگ و میر ناشــی از کرونا جزو پنج کشور 
اول هستیم. این هشداری است که اگر جدی گرفته 
نشود و راهکارهای اساسی که از مدت های قبل بر 
روی آن تاکید داشــتیم، اجرایی نشود، آینده بسیار 

بدتر خواهد بود.
فاجعه مرگ های کرونایی

وی افزود: زمانیکه مکاتباتی را که از سوی سازمان 
نظام پزشــکی با آقای رییس جمهور انجام دادیم، 
مرور می کنیم، می بینیم که در همــان زمان درباره 
کنترل اپیدمی با روش هایی که هم اکنون هم بر آن ها 
تاکید می کنیم، مطرح شده است، اما اجرایی نشده اند 
و طبیعتا اکنون به بحرانی جدی رســیده ایم که از 
نظر مرگ و میر می توان نام فاجعه بر آن گذاشت. 
تعداد مرگ اعالمی و رسمی ثبت شده روزانه باالی 
۳۰۰ یا ۴۰۰ مورد اعالم می شود و همه می دانند و 
مسووالن وزارت بهداشت هم اعالم کرده اند که این 
آمار، فقط آمار بیماران ثبت شده است و آمار باالتر 
از این هاست. سازمان نظام پزشکی با بررسی های  
میدانی، در بیمارستان ها و محل های دفن افراد مبتال 
به کرونا، عددی حداقل سه برابر آمار اعالمی را در 
زمینه مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ کسب کرده 
است. بنابراین این موضوع به توجهی بسیار جدی 

نیاز دارد.
مرگ ۱۵ درصدی کرونایی هایی که در بیمارستان ها 

بستری می شوند
ظفرقندی ادامه داد: میزان مرگ و میر بیمارســتانی 
ما در حوزه بیماری کرونا، حدود ۱۵ درصد است 
و این عدد بسیار باالست. بر این پایه ۱۵ درصد از 
بیماران مبتال به کرونایی که به بیمارســتان آمده و 
بستری می شــوند، فوت می کنند. در حالی که این 
عدد در کشورهای دیگر به طور متوسط پنج درصد 
است. البته کشــورهایی هم هستند که میزان مرگ 
ومیر در مبتالیان بستری شــان بین دو تا سه درصد 
است. بنابراین ما اوال جزو پنج کشور اول در حوزه 
مــرگ و میر بیماران مبتال به کرونا هســتیم، دوما 
مرگ ومیر بیمارستانی مان ۱۵ درصد است و سوما 
۴۰ تا ۵۰ درصد از مرگ و میر بیمارستانی مان قبل از 
رسیدن به آی سی یو است؛ یعنی بیمار یا در اورژانس 

فوت می کند و یا در بخش های کووید.
چرایی باال بودن مرگ های بیمارستانی کرونایی 

در ایران
وی با بیان اینکه هم اکنون تقریبا تمام بیمارستان های 
مــا دارای بخش های کووید-۱۹ هســتند که این 
بخش ها تقریبا ۵۰ درصد فضای بیمارستانی را به 
خود اختصاص داده اســت، گفــت: دلیل اول باال 
بودن مرگ و میر بیمارستانی ما این است که بیماران 
ما در شرایط بدحال تر و با تشخیص دیررس تر به 
بیمارستان ارجاع و بستری می شوند. اساس اقدامات 
برای کرونا، این است که بیمار را زود تشخیص داده 
و به سرعت درمان کنیم. بنابراین تشخیص کافی، به 
موقع و زود، یکی از پایه های درمان اســت که بعد 
از آن درمان های زودهنگام را مانند اکســیژن تراپی، 
درمان های التهابی مانند دگزامتازون و... است. زیرا 
بیماری کووید-۱۹ دو فاز دارد؛ فاز اول فاز ویرال 
و فازم دوم التهابی است. فاز التهاب و طوفان است 
که معموال بیماران را به ســمت مرگ می برد که در 
این فاز هم درمان هایی مانند اکسیژن تراپی خوب، 
درمان های ضدالتهابی مانند کورتون و... وجود دارد.

از تشــخیص دیرهنگام تا کمبود پرســنلی و 
تجهیزاتی

ظفرقندی با اشــاره به علل بــاال بودن مرگ و میر 
بیمارستانی ناشــی از کرونا، گفت: باال بودن مرگ 
و میر بیمارســتانی ناشــی از کرونا در کشور ما به 
چند دلیل اســت؛ تشخیص دیررس و آغاز درمان 
در فازهای تاخیری و پیشرفته بیماری، درمان های 
متعدد که برای بیمار تجویز می شــود و خود این 
درمان ها می تواند آسیب رســان باشد. تا امروز یک 
درمان قطعی هم برای کرونــا نداریم، اما در زمان 
بســتری تمام داروهای ضدویروس، کورتون و ... 
برای بیمار تجویز می شــود. به هر حال داروهای 
ضدویــروس بر روی سیســتم بــدن و بر روی 
کلیه و کبد تاثیراتی دارنــد و این تاثیرات یکی از 
عوامل اثبات  شــده ای است که در زمینه مرگ های 

بیمارستانی کرونا مطرح می شود.
تراکم در بیمارستان ها خودبه خود مرگ و میر را 

افزایش می دهد
رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از طرفی 
مراقبت های بیمارستانی ما به دلیل تراکم و ازدحام 
بیماران، کمبود تخت و کمبود پرسنل بیمارستانی 
دچار مشــکل می شــود. باید توجه کرد که میزان 
تخت بیمارستانی در کشور، قبل از کرونا هم کافی 
نبود. از طرفی بیماران دیگر مانند تروما، سرطان ها، 
بیماری های زمینــه ای و... هم همچنان نیاز به ارائه 
خدمــت دارنــد. از طرفی هم کرونــا ۵۰ درصد 
تخت های بیمارســتانی ما را اشــغال کرده است. 

بنابراین قطعا با یک تراکم حجم بیمارستانی مواجه 
شده ایم. اگر بیمارســتانی به صورت کامل و فول 
بستری شــد، این تراکم خودبه خود میزان مرگ و 
میر و آسیب را افزایش می دهد. حال بر این موضوع، 

کمبود پرسنلی و تجهیزاتی را هم اضافه کنید.
۳۰۰ شهید سالمت برای کرونا؛ تاکنون

پرسنل بیمارستانی مبتال به کرونا مدتی از چرخه 
درمان خارج می شوند

ظفرقندی افــزود: باید توجه کرد که هزاران نفر از 
همکاران ما در بخش پرستاری و پزشکی به کرونا 
مبتال شده و صدها نفر از این افراد هم شهید شدند 
که طبق آمار ما حدود ۳۰۰ نفر هســتند. این افراد 
یــا به صورت دائم یا مدتی از چرخه درمان خارج 
می شوند. به عنوان مثال در بیمارستان سینا، شهدای 
تجریش، امام خمینی)ره( و... تا یک ســوم پرسنل 
گرفتار شدند و وقتی که این افراد از چرخه درمان 
خارج می شــوند، یک مدت بیماری دارند و یک 
مدت هم واقعا کشش کار ندارند. یکی از عوارض 
این بیماری این اســت که گاهی اوقات ضعف و 

عوارض بعد از بیماری تا مدت ها باقی می ماند.
همراه بیمار در بخش کوویدی ها!
ادامه یک سیکل معیوب کرونایی

وی تاکید کرد: حال اگر کمبود پرسنلی جبران نشود، 
طبیعتا مراقبت الزم ارائه نمی شود. هم اکنون یکی 
از مسائلی که برایم سخت است، این است که اگر 
به بخش های کرونا سر بزنید، سفارش می کنند که 
همراه با بیمار بیاید. زیرا پرســنل ندارند و باالخره 
بیمار مبتــال به کرونا، نیاز به خــوردن غذا و رفع 
دیگر نیازهایش دارد و از آنجایی که کادر نیســت، 
می گویند همراه با بیمار بیاید. حال این اقدام منجر 
به ابتالی همراه بیمار می شود، سپس به خانه می رود 
و خانواده مبتال می شوند. بنابراین سیکل جدیدی 
در ایجاد بیماری خواهیم داشــت. از طرفی کمبود 
تخت هم مزید بر کمبود پرسنل می شود. هم اکنون 
تخت های ICU پر هســتند. طبیعتا این سیکل در 
حوزه درمان با یک ورودی سخت همراه می شود 
و طبیعتا بیماران بدحال تر می توانند بستری شوند و 
به بیمارانی که حال بهتری دارند، اعالم می کنند که 
به خانه بروند که برخی از آنها بدحال شــده و این 

سیکل معیوب ادامه می یابد.
۸۰ درصد بار کنترل اپیدمی در پیشگیری است 

نه درمان
ظفرقندی ادامــه داد: آنچه که بــرای اصالح این 
وضعیت پیشنهاد می شود، این است که باید توجه 
داشته باشیم که در اپیدمی ها، ۸۰ درصد بار کنترل 
اپیدمی در پیشگیری است، نه درمان. اگر بار کنترل 
نشده پیشگیری را بر سر بیمارستان و درمان ریختید 
و پیشگیری نکردید، دچار مشکل خواهید شد. اگر 
از من بپرســند که چرا اینقدر مرگ و میر داریم؟، 
پاســخ می دهم که زیرا پیشگیری به درستی انجام 

نشد و بار پیشــگیری هایی که باید انجام می شد، 
به درمان منتقل شــد. این بار وارد بیمارستان شد 
و کمبود پرســنل، کمبود تخت، عوارض دارویی، 
نداشتن آی سی یو، اشکاالت مراقبتی در بیماستان ها 

و... ایجاد شد و چنین اتفاقاتی رخ داد.
َسرِ چشمه درست عمل نکردیم

ظفرقندی با بیان اینکــه علت باال رفتن مرگ های 
ناشی از کرونا این است که در سر چشمه درست 
عمل نکردیم، گفت: در سر چشمه جلو مشکالت 
را با یک بیل نگرفتیم و حاال نمی توان با یک پیل هم 
جلو آن را گرفت. در سرچشمه مشکل این است که 
پیشگیری به درستی انجام نمی شود، میزان تست مان 
کافی نیست، پیگیری افراد مبتال و ردیابی و پیگیری 
افراد مبتال انجام نمی شــود و مشکل به بیمارستان 

منتقل می شود.
مشکل جدی اکسیژن رسانی به مبتالیان کرونا در 

بیمارستان ها
وی تاکید کرد: به هر حال در بیمارســتان ها تخت 
ICU محدود است. هم اکنون یکی از جدی ترین 
مشــکالت بیمارستان های ما این است که اکسیژن 
برای بیماران به حد کفایت نیست. زیرا دستگاه های 
اکسیژن ساز در بیمارستان ها برای استفاده حدودا ۲۰ 
درصد بیماران تامین شده اند. قرار بر بیماری کرونا 
نبوده که ۸۰ درصد بیماران یک بیمارســتان نیاز به 
اکســیژن داشته باشند. به صورت عادی ۱۰ الی ۲۰ 
درصد از بیماران به اکسیژن نیاز دارند و دستگاه ها 
با این سیستم تامین شده اند. هم اکنون از آنجایی که 
بار نیاز به اکســیژن افزایش می یابد، سطح اکسیژن 
مرکزی که به بیمار ارائه می شود، کاهش می یابد و 

این موضوع منشاء آسیب می شود.
رییس کل ســازمان نظام پزشکی گفت: هم اکنون 
یکی از بزرگترین معضالت که در نامه ای به آقای 
رییس جمهور هم آن را اعالم کردم، این است که 
باید اکسیژن بیمارستان های ما تامین شود. یکی از 
درمان هایی که در بین دو - سه درمان اساسی برای 

کرونا مطرح است، اکسیژن تراپی زودرس است.
نیاز به انجــام روزانه حداقل ۸۵ هزار تســت 

تشخیصی کرونا در کشور
ظفرقندی با بیان اینکه در حوزه پیشــگیری، میزان 
تســت هایمان ناکافی اســت، گفت: وقتی تست 
ناکافی شد، تشخیص به موقع داده نمی شود. وقتی 
تست ناکافی شد، افراد ناقل و مبتال تشخیص داده 
نمی شوند، در جامعه می گردند، همه را مبتال می کنند 
و میزان ابتال باال می رود. اخیرا میزان تســتی که به 
صورت روزانه در کشــور ما انجام می شد، حدود 
۲۵ هزار تســت بود و قرار است این میزان به ۳۵ 
تا ۴۰ هزار تست برسد. ما اعالم کرده ایم که میزان 
کافی تســت برای کشور ما حداقل ۸۵ هزار تست 
در روز است. هم اکنون کیت های تشخیصی تست 
تشخیصی کرونا را هم تولید می کنیم و هم میزانی 

از آن را وارد می کنیم که مشکالتی را هم با واردات 
داریم و با تحریم جنایتکارانه هم مواجهیم.

تجربه موفق همسایه های ایران در افزایش تست 
تشخیصی کرونا

وی افزود: به عنوان مثال در کشــور همســایه ما 
یعنی ترکیه، روزانه ۱۳۰ هزار تســت کرونا انجام 
می شود. نقطه ایده آل انجام تست تشخیصی کرونا 
برای کشور ما روزانه ۲۰۰ هزار تست است. برای 
تست های تشــخیصی که انجام می شود، یک آمار 
تجمعی هم داریم که کل تســت های تشــخیصی 
انجام شده به میلیون نفر جمعیت را نشان می دهد. 
در کشــور ما این عدد ۵۰ هزار تست است؛ یعنی 
۵۰ هزار تست به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت. 
این عدد در کشور قطر یا بحرین یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار تســت به ازای هر یک میلیون نفر است. بر 
این پایه برخی افراد چند بار تســت انجام داده اند. 

سررشته کار و سرچمه اینجاست.
چه کنیم تا مرگ های کرونایی کاهش یابد؟

ظفرقندی ادامه داد: اگر تســت کافی انجام دهیم، 
می توان بیماری را کنترل کــرد. این موارد را بارها 
اعالم کرده ایــم و چند ماه قبل هم در بیانیه ای این 
مطالــب را مطرح کرده و اعــالم کردیم که عالوه 
بر فاصله گذاری اجتماعی، پیدا کردن فعال بیماران 
و مشــخص کردن افرادی کــه در روزهای قبل از 
تشــخیص با بیماران در تماس بوده اند، باید انجام 
شــود. در دنیای علمی امروز سفارش بر این است 
که هر کس تستش مثبت شد، باید تا ۱۰ نفر افرادی 
را که با او در تمــاس بودند، پیگیری کرد. این راه 
قطع زنجیره و پیشگیری از بیماری است. اگر کار 
را رها کنیم تا همه بیمار شــوند و به بیمارستان ها 
بروند، نتیجه چیزی است که می بینیم، اما اگر میزان 
تست تشخیصی را به میزان حداقلی که اعالم کردم، 
افزایش دهیم و سپس افراد مبتال را شناسایی و تا ۱۰ 
نفر پیگیری کنیم، خوب است. ما سیستم انجام این 
اقدامات را داریم، اما تاخیر زیادی اتفاق افتاده است.

۲ الزام کرونایی در ۹ ماه
وی با تاکید بر اینکه پروتکل ها باید الزام آور باشند، 
اظهار کرد: ما در این مدت دو الزام جدی داشــتیم؛ 
یکی سیزده به در و یکی هم اربعین و دیگر الزامات 
جدی نداشــتیم. عالوه بر اقداماتی که اعالم کردم، 
پروتکل ها هم باید الزام آور باشــند. ما الزام جدی 
را هیچگاه اجرا نکردیم. در مسافرت ها، تجمعات 
و ... الزام جدی نداشــتیم. نمی دانم چه کسی باید 
پاسخگو باشد؟. تجمعاتی که در مشهد برگزار شد و 
صحنه هایی که در آن استادیوم دیدیم، بسیار بد بود. 
هر تجمعی در این شرایط یک نوع قتل است. زیرا 
زنجیره ای را آغاز می کنیم که به مرگ ومیر باال منجر 
می شود. شــوربختانه یکی از علل اصلی باال بودن 
میزان ابتال و مرگ و میر، این اســت که علی رغم 
درخواســت های مکرر ســازمان نظام پزشکی و 

جامعه پزشــکی، رفتارهای الزام آور یا کنترل های 
محدودکننده واقعی که در همه کشورها وجود دارد، 

انجام نشده است.
رییس کل ســازمان نظام پزشــکی بــا بیان اینکه 
کشــورهای زیادی در کنترل بیماری موفق شدند، 
گفت: یکی از دالیل شان تست باال، فالوآپ و ردیابی 
افراد در تماس با بیمار بوده است و علت دوم هم 
جریمه های ســنگین و پروتکل های الزام آور بوده 
است. با سفیر ایران در کره جنوبی صحبت می کردم 
که می گفت اوال جریمه های ســنگین دارند و دوما 
این جریمه هــا را برای ارائه دهندگان خدمات قائل 
می شوند و به صورت جدی و الزام آور پروتکل ها را 
اجرا می کنند. حال در همین کره جنوبی میزان مرگ 
و میر به هفته ای یک نفر کاهش یافته و این مسیری 
است که طی کرده اند. کشورهای زیادی این مسیر 
را طی کردند و باید از تجربه موفق کشورهای دیگر 
استفاده کنیم. این میزان مرگ و میر نتیجه رفتارهایی 
است که درآیین ها، تجمعات و مسافرت های گذشته 

دیدیم.
برای کنترل الزام آور همه قوا وارد شوند

ظفرقندی با بیان اینکــه باید کنترل الزام آور وجود 
داشته باشد، گفت: از روز اول هم اعالم کردیم که 
این کنترل های الزام آور کار وزارت بهداشت نیست 
و توان وزارت بهداشت به این اقدام نمی رسد، بلکه 
نیــروی نظامی، انتظامی و کنترلی نیاز دارد و الزمه 
این اقدامات این بود که تمام قوا و تمام توان نظام 
وارد شود، اما این اتفاق نیفتاد. باید عزمی ملی وجود 

داشته باشد.
رییس کل سازمان نظام پزشــکی تاکید کرد: اگر 
همه با عزمی ملی وارد کار شــوند، می توانیم اوال 
بار بیماری را با پیشــگیری درســت کاهش داده 
و میزان مرگ و میرمــان را کم کنیم. البته عوامل 
دیگری هــم وجود دارد که شــرایط مان را بدتر 
کرده است. یکی از این موارد بحث تحریم هاست 
کــه علی رغم اینکه آمریکا به ظاهر می گوید دارو 
تحریم نیســت، اما ۱۰۰ درصــد داریم رنجی را 
که به مردم تحمیل می شــود، لمس می کنیم. یک 
بخش از این موضوع مربوط به این اســت که با 
جلوگیری از تراکنش هــای ارزی و مالی و رفت 
و آمد و نقل و انتقال تجهیزات، بیمارســتان های 
مــا و داروخانه های ما در بعد دارو و تجهیزات با 
مشکالتی مواجهند. اخیرا در سازمان نظام پزشکی 
دنبال این بودیم که برای جلوگیری از اثر تزایدی 
آنفلوآنــزا بر روی کرونا، واکســن آنفلوآنزا تهیه 
شود، اما می دیدیم با اینکه در کشوری مانند کره 
جنوبی چند میلیارد مطالبه ارزی داریم و به آن ها 
درخواســت دادیم که بجای ایــن ارزها مقداری 
واکســن به ما بدهید، اما ندادند. البته با دور زدن 
تحریم ها تعــدادی گرفتیم، اما با پول و ارزی که 

مطالبه ماست هم واکسن تامین نشد.

نظام پزشکی در ستاد ملی کرونا نماینده ندارد
ظفرقندی در پاســخ به اینکه سازمان نظام پزشکی 
در کجای دایره مدیریت کرونای کشور قرار دارد، 
گفت: اوال از نظر ما تدوین ســند راهبردی و ملی 
در حــوزه کرونا یک ضرورت اســت و باید  یک 
سند راهبردی و ملی با مشارکت همه قوای کشور 
و نیروهای نظامی و انتظامی نوشته شود تا مشخص 
باشد که در هر شرایطی چه اقدامی باید انجام داد. در 
عین حل این سند باید با توجه به اولویت سالمت 
مردم و مصالح ملی باشد که این اصل نظر سازمان 
نظام پزشکی اســت. در عین حال معتقدیم که به 
نمایندگان جامعه پزشکی و پرستاری و کادر درمان 
صاحبان فرآیند می گویند که در صف مقدم جبهه 
هستند و باید در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها 
حضور فعال داشته باشند. مرکز این تصمیم سازی 
ستاد ملی مقابله با کروناست. از سازمان نظام پزشکی 
که نمایندگان منتخب جامعه پزشکی هستند، هنوز 
هیچ نماینده ای در ستاد ملی کرونا وجود ندارد. در 
ســتاد و کمیته ای که در وزارت بهداشت است، در 
دو ماه گذشته از من دعوت شده، اما در فرآیند کلی 
تصمیم گیری که به تصمیمات اقتصادی، تصمیمات 
کالن حاکمیتــی و... بازمی گردد، از ســازمان نظام 

پزشکی کسی حضور ندارد.
از جنگ تحمیلی تا کرونا؛ عزم ملی می خواهیم

وی با بیان اینکه اقدامات پیشــگیرانه برای کرونا 
بدون عزم ملی به نتیجه نمی رســد، اظهار کرد: در 
زمان جنگ همه مردم پای کار بودند. من دارم کتاب 
خاطرات آن زمانم را می نویسم. در آن زمان صبح 
که بلند می شــدیم می دیدیم یــک تکه نان یا یک 
شیشه مربا را از فالن روستا و شهر برایمان فرستادند 
و با عزم همه توانستیم کاری کنیم که مرزها و خاک 
مملکت از بین نرود، اما هم اکنون این عزم ملی چه 
در ســطوح تصمیم گیری و چه در سطوح مردمی 

شوربختانه وجود ندارد.
در کرونا به سمت »ایمنی گله ای« می رویم؟

ظفرقندی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره 
ایجاد ایمنی گلــه ای در حوزه کرونا، گفت: بحث 
ایمنی گلــه ای موضوعی بود که در ابتدای بیماری 
کووید-۱۹ مطرح شــد و قاعده آن هم این است 
که اگر ۶۵ درصد جمعیت یک کشور، مبتال شدند، 
دیگر آن بیماری کنترل شده و انتقال کاهش می یابد، 
اما با توجه به اینکه اوال هنوز واکســنی برای کرونا 
ایجاد نشــده و دوما عود بیماری مشاهده شد. این 
درحالیســت که پیش از این تصور می شد اگر یک 
نفر به یک بیماری ویروسی مبتال شد، شاید دیگر 
مبتال نشــود، اما هم اکنــون در کرونا و در صدها 
نمونه می بینیم که فرد شش ماه قبل به کرونا مبتال 
شده و حاال مجددا تست تشخیصی اش مثبت شده 
اســت. بنابراین ایمنی گله ای دیگر معنایی ندارد و 
هیچ مبنای علمی بــرای این موضوع وجود ندارد. 
بنابراین ماهیت ویروس به گونه ای است که اصال 

ایمنی گله ای روی آن اثر ندارد.
تعطیلی دو هفته ای تهران؛ آری یا خیر؟

وی درباره اقدام فوری در برابر کرونا در شــرایط 
فعلی و ارائه برخی پیشنهادات مبنی بر تعطیلی تهران، 
گفت: تعطیلی مطلق در زمان طوالنی نمی تواند ادامه 
یابد. ما با تعطیلی هوشمند موافقیم. معنی تعطیلی 
هوشــمند این است که سه اصل را در نظر بگیریم 
و در این صــورت یک تعطیلی دو هفته ای کمک 
می کند. این ســه اصل این است که اوال جایی که 
می خواهید تعطیل کنید، چقدر در آلودگی تاثیرگذار 
است، دوما، آیا اساسا امکان تعطیلی این محل وجود 
دارد یا خیر و ســوما، ادامه روند تعطیلی به لحاظ 
ضربه اقتصادی قابل تحمل اســت یا خیر. اگر این 
سه اصل رعایت شود، تعطیلی دو هفته ای قابل قبول 
است؛ یعنی تعطیلی مراکزی که آلوده کننده هستند، 
امکان تعطیلی آن ها وجود دارد و ســوم به لحاظ 
اقتصادی شرایط شهر یا کشور را مختل نمی کنند. 
این سه شرط قابل ارزیابی است و می توان در این 

باره تصمیم گیری کرد.
ظفرقندی درباره فرماندهی وزیر کشور بر قرارگاه 
عملیاتی کرونا، تاکید کرد: اگر با روش های علمی، 
محاسبات علمی و تجربیات کشورهای موفق در 
حوزه کرونا عمل نکنیم، با مرگ و میر بیشــتر در 
آینده مجبور می شــویم که عمل کنیــم. اگر وزیر 
کشــور هم اختیارات نظام را داشته باشد، می تواند 
موفق شــود. زیرا قوای نظامی و انتظامی در دست 
وزیر کشور نیست. بسیاری از کشورهای اروپایی 
و پیشرفته برای کنترل مسائل پیشگیرانه و الزام آور 
دارند از قوای نظامــی و انتظامی کمک می گیرند. 
اگر این موارد رعایت شود، بیماری کنترل می شود، 
امــا در غیر این صورت مرگ و میرها ادامه یافته و 
مجبور می شویم با تلفات بیشتر به این اقدامات عمل 

کنیم.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: باالخره 
کادر درمــان دارد تالش خود را انجام می دهد، اما 
اگر این روند اصالح نشود، از کادر درمان حمایت 
و محافظت نشود و تشویق و تسهیالتی که الزمه 
زندگی اش اســت، به او ندهند، دیگر نیرویی نمی 
ماند. یک سوم کادر درمان در بسیاری از بیمارستان 

ها مبتال شدند و این شرایط خوبی نیست. 

 مدتی اســت که مرگهای روزانه ناشــی از کرونا در کشــور مکررا رکورد می زند؛ مرگ های 
روزانه ۳۰۰ تایی و ۴۰۰ تایی فقط عدد و رقم نیستند؛ هر کدام از این اعداد یک انسانند 

و چه بسیار خانواده هایی را که در حدود ۹ ماه گذشته به سوگ نشانده است...
بــه گــزارش ایســنا،  حــاال کــه هــر روز عــده زیــادی از هموطنــان مان جانشــان را بــه دلیل 
کرونای منحوس از دســت می دهند، بی تردید باید ببینیم چرا از شــرایط مدیریت شــده 
بیماری و مرگ هایی که داشت به تک رقمی نزدیک می شد، فاجعه مرگ های سه رقمی 

سربرآورد، فاجعه ای انسانی که هر روز تکرار می شود ...
بر این پایه برای تحلیل چرایی افزایش مرگ های کرونایی با دکتر محمدرضا ظفرقندی-
رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور  به گفت وگو نشستیم تا به بررسی روندی که در 
۹ ماه گذشته بیماری کووید-۱۹ در کشور طی کرده پرداخته و چرایی افزایش میزان مرگ 
و میرهای کرونایی را بررســی کنیم. ظفرقندی که خودش نیز چندی پیش به کرونا مبتال 
شــد و حاال پس از دوره ای بســتری در بیمارســتان، بهبود یافته اســت، دغدغه هایش را 
در زمینه شرایط این روزهای کشور بیان کرده و معتقد است که »اکنون به بحرانی جدی 

رسیده ایم که از نظر مرگ و میر می توان نام فاجعه بر آن گذاشت.«
وی تشخیص دیرهنگام بیماران کرونایی، عدم ردیابی افراد در تماس با مبتالیان، تراکم 
بیمارســتان ها، کمبود تخت و پرســنل و عدم وجود عزمی ملی در الزام آور بودن رعایت 
پروتکل ها را از مهمترین علل افزایش مرگ و میرهای کرونایی در کشور می داند و اعالم 
می کند که »۸۰ درصد بار کنترل اپیدمی در پیشــگیری اســت، نه درمان. اگر بار کنترل 
نشــده پیشــگیری را بر سر بیمارستان و درمان ریختید و پیشگیری نکردید، دچار مشکل 

خواهید شد.«
ظفرقندی که خودش در جبهه و جنگ تحمیلی هم حضور داشته و در آن زمان شیمیایی 
شده است، این روزها دارد کتاب خاطرات زمان حضورش در جنگ را می نویسد و با نگاه 
بــه آن روزهــا مــی گویــد: »در آن زمان تمام مردم پای کار بودند، اما اکنون برای مقابله با 
کرونا این عزم ملی چه در سطوح تصمیم گیری و چه در سطوح مردمی شوربختانه وجود 

ندارد. ».
شرح گفت وگوی تفصیلی ایسنا با دکتر محمدرضا ظفرقندی را در ادامه بخوانید:
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گرانی کاال 
به سود کسبه نیست

 دبیر هیات رییســه اتاق اصناف ایران 
گفت: باید بپذیریم کــه گرانی مقوله جدا از 
گرانفروشی اســت و گرانی و افزایش قیمت 
کاال به نفع کسبه نیست و تنها رکود بازار را به 
دنبال دارد و برای کاهش قیمت ها دولت باید 

هزینه های تولید را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، حسین طاهرمحمدی اظهار 
کرد: واحدهای صنفی کاالیی را که خریداری 
می کنند با درصد نرخ سود مشخص آن کاال را 
به مشتری عرضه می کنند و افزایش قیمت ها 
ربطی به حوزه اصناف ندارد و اصناف عرضه 
کننده نهایی کاال هســتند و کسبه زمانی بازار 
برایشان خوب و دارای رونق است که قیمت 
ها ثابت باشد، بنابراین این نوسان قیمتی به نفع 

بازار نیست.
وی تاکید کرد: اصناف از گران شــدن کاالها 
ســود نمی برند، یک فرد صنفی سرمایه اش 
کاالهــای واحد صنفی آن اســت هرچه این 
اجناس گران شــود جایگزین کــردن کاالها 
برایش سخت تر می شود بنابراین باید بدانیم 
که گران شــدن کاال به منزله سود بردن بیشتر 
نیســت و رشــد اقتصادی ندارد، اصناف هم 
می خواهند قیمت کاال مناسب بوده تا بتوانند 

عرضه بیشتری داشته باشند.
بنا بر اعالم اتاق اصناف، طاهرمحمدی تصریح 
کــرد: اصناف در همه ادوار دولت را همراهی 
کردند و امروز نیز در خط مقدم جنگ اقتصادی 
قرار دارند و دولت بایستی برای کنترل قیمت 
ها به دنبال کاهش قیمت هزینه های تولید باشد 
تا بتواند قیمت نهایی کاال را کاهش دهد و با 

قیمت مناسبتر عرضه شود.
دبیر هیات رییســه اتاق اصناف ایران افزود: 
اصناف هر چه کاالی بیشــتری عرضه کنند 
می توانند سود قانونی بیشتری دریافت کنند 
به عنوان نمونه یک فروشــنده لوازم خانگی 
زمانی که میزان قیمت کاالهایش افزایش پیدا 
می کند برایش ســودی ندارد چرا که باز باید 
همان کاال را بخــرد و در مغازه بگذارد و این 
روزها جایگزین کردن کاالها با توجه به نوسان 

قیمت ها برایشان مشکل خواهد بود.

وعده دارا سوم در زمان 
بالتکلیفی پاالیشی یکم!

 درحالی زمزمه های عرضه ســومین 
صندوق ســرمایه گذاری دولــت به گوش 
می رسد که هنوز پاالیشــی یکم به پرتفوی 
خریــداران این صندوق اضافه نشــده و این 
موضوع با توجه به روزهای کاهشی شاخص 
بورس باعث شده خریداران بخشی از سرمایه 

خود را از دست بدهند.
به گزارش ایسنا، بر پایه تبصره دو قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده 
است که باقی مانده سهام خود در شرکت ها را 
به روش های معمول یا از طریق صندوق  های 
سرمایه  گذاری قابل معامله )EPF( عرضه و 

به فروش برساند.
متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای ســال 
کنونی هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و 
دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله باقی مانده سهام دولت را 
واگذار کند. در این راســتا، نخست صندوق 
سرمایه  گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل 
باقی مانده سهام دولت در بانک های صادرات، 
ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی 
امین، دومین صندوق ســرمایه  گذاری قابل 
معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت 
در پاالیشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس 
و تبریز در بازار ســرمایه عرضه شدند. پیش 
از این اعالم شده بود سومین صندوق سرمایه  
گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و 
فلزی )باقی مانده سهام دولت در شرکت های 
ایران خودرو، سایپا، فوالد مبارکه و ملی صنایع 
مس( است که به نظر می رسد آنچه قرار است 
در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام 
دولت در بانک  های ملت، تجارت و صادرات 

ایران است.
این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده 
و سقف ســرمایه  گذاری هر شخص حقیقی 
در صندوق یادشــده، ۵۰ میلیون ریال تعیین 

می شود.
زیان ۱۰ درصدی خریداران پاالیشی یکم

ایــن موضوع درحالی مطرح می شــود که با 
وجــود اینکه یک ماه از پایان پذیره نویســی 
پاالیشی یکم گذشــته، این صندوق هنوز به 
پرتفوی خریداران اضافه نشده است. با ادامه 
دار شــدن ریزش بازار ســرمایه، خریداران 
پاالیشــی یکم حدود ۱۰ درصد سرمایه خود 
را از دست دادند درحالی که تصور بر این بود 
که پاالیشی یکم نیز مانند دارایکم سود مناسبی 

نصیب خریداران کند.
ارزش ریالی در هــر واحد صندوق در زمان 
پذیره نویسی پاالیشی یکم ۹۵۰۰ تومان بوده 
که این مبلغ در تاریــخ نهم آبان ماه به ۸۴۹۰ 

تومان کاهش پیدا کرده است.
در هر صورت انتظار مــی رود همانطور که 
وعده داده شــده بود برای دارایکم، پاالیشی 
یکم هم بعد از یک ماه، یعنی از ابتدای آبان ماه 

قابل معامله می شد.

خبــر

گزارش کمیســیون اقتصــادی مجلس 
کــه وزارت اقتصاد، ســازمان بورس و 
حقوقی هــا را ۳ متهم ردیــف اول وقایع 
گذشته بورس ارزیابی می کند، اعالم کرده 
است که حقیقی ها در سه ماه اول امسال 
۵۰هزار میلیارد تومان وارد بورس کردند 
ولــی ارزش دارایی بــورس ۳۵۰۰هزار 

میلیارد تومان شد.
به گزارش تسنیم، بازار سهام در دو سال 
گذشــته با روندهای پرشتاب و شکستن 
مــداوم رکوردها توانســت توجه بخش 
زیادی از اقشــار جامعه را به خود جلب 
نماید و اسباب ورود بخش قابل توجهی 
از پس انداز اشخاص خرد را به این بازار 
فراهم کند  ، نتیجه ایــن امر، فاصله قابل 
توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و وجود 
تالطمات قابل توجه در آن بود، به نحوی 
که ســطح های مقاومتی شــاخص کل، 
پی در پی شکسته و رکوردهای جدیدی از 
ورود پول حقیقی و رشــد شاخص ثبت 

شد.
بر پایه گزارشــی که کمیسیون اقتصادی 
مجلــس اخیــراً تدوین کرده اســت و 
نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری تسنیم 
قرار گرفت، از نیمه دوم امردادماه ســال 
۱۳۹۹، به دلیل ارسال عالمت نااطمینانی 
به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه های 
مجری در عرضه ســهام صنــدوق دوم 
دولتی )مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت 
نفت( و نیز نقش آفرینی ســرمایه گذاران 
حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی 
را تجربه نمود؛ به نحــوی که در فاصله 
یک ماهــه، نزدیک به ۴۵۰ هــزار واحد 
از شــاخص کل اصالح شد. کمیسیون 
اقتصادی بارها و از ماه ها قبل این اتفاق را 
پیش بینی و تذکرات الزم را به مسووالن 
اجرایی ذیربط ارائه نموده بود، لکن عدم 
توجه به این تذکرات موجب شد نه تنها 
لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به 
کشور وارد شود، بلکه موجب نارضایتی 

برخی سرمایه داران خرد شد.
عوامل رشد حبابی بورس چه بود؟

بدین ترتیب، در شرایطی که بازار سرمایه 
می توانست یک ظرفیت قابل توجه برای 
هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل 
شــدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، 
متأثر از این فضای رشــد غیرحقیقی و 
ناپایدار قرار گرفت که عدم عرضه منظم 
سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد 
انتظارات غیرواقعی درباره میزان سوددهی 
باال و ایجــاد تصور حمایــت مطلق و 
جبــران زیان افراد برای ســرمایه گذاران 
جدیدالورود و ریسک ناپذیر، ناهماهنگی 
نبودن  میان دستگاه های مسوول، روشن 
مبنای قیمت گــذاری عرضه های اولیه از 
جمله عمده عوامل بــه وجود آمدن این 

وضعیت بودند.
حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت 
بازار، از خطاهای گذشته درس آموخت 
و با تصمیم سازی مناسب و با حساسیت 
بیشــتر به روند این بــازار توجه کرد و 
تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در 

این بازار اتخاذ نمود.
تبیین مسئله: روندهای گذشته در بازار 

سرمایه
شــاخص کل و شــاخص هــم وزن تا 
چهارماهــه اول ســال ۱۳۹۹، بازده ای با 
رشد جهشــی و بسیار باال را ثبت کردند 
کــه اختالف قابل توجهی بــا تجربه این 
بازار در ســال های پیشین آن داشت  . در 
مقام مقایســه، با فرض قرار دادن تغییر 
نرخ ارز به عنوان فاکتور تورم دارایی های 
ســرمایه ای، شاهد این موضوع بودیم که 
بازده بازار ســرمایه اختالف قابل توجهی 
با رشــد نرخ ارز پیدا کرد، این موضوع 
کنار مشکالت شرکتها در فضای تحریمی 

برجسته  تر می  گردد  .
روند معامالت ســهام نیــز حکایت از 
افزایش قابل توجــه ارزش معامالت در 
سال های گذشــته دارد  . بررسی گردش 
معامــالت نشــان می  دهد کــه بخش 
قابل توجهــی از افزایش ارزش معامالت 
ناشــی از افزایش تعداد دفعات معامله و 
فعالیت بیشتر سرمایه گذاران در این بازار 
اســت و افزایش ارزش معامالت صرفًا 
به دلیل افزایش قیمت نبوده است  . گردش 
معامالت فصلی از ارقام ۳ تا ۹ درصدی 
در ســال ۹7 به ۱7 درصد در فصل اول 

سال ۹۹ رسید.
عالوه بر رشد قابل توجه معامالت، روند 
معامالتی حاکــی از افزایش قابل توجه 
معامالت اشــخاص حقیقی در سال های 
گذشته بوده است  . خالص ارزش معامالت 
حقیقی در سال ۹۸ برابر با ۳۰هزار میلیارد 
تومان بوده است که این رقم در سه ماهه 

نخست ســال کنونی به ۵۰هزار میلیارد 
تومان رسید  ، این امر بدین معنی است که 
رقم ورودی اشخاص حقیقی به بازار در 
سه ماهه نخست سال کنونی، بیش از کل 
سال ۹۸ بوده  است  ، با در نظر گرفتن مبالغ 
واردشده از طریق صندوق های مشترک، 
این رقم بسیار بیشــتر از ارقام ذکر شده ، 

خواهد بود  .
همچنین بر پایه گزارش سازمان بورس، 
در ســال های ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ به ترتیــب 
تعداد ۲۱ و ۲۳ شرکت با ارزش ۱۹،۲۸۱ 
و ۵۵،۱۱۵ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ 
تا روز ۱۳۹۹.۰۴.۳۰ تعداد ۱۵ شــرکت 
به ارزش ۱۶7۵۰ میلیــارد تومان در روز 
عرضه اولیه از طریق سازوکار عرضه اولیه 
وارد چرخه معامالت در بازار ســرمایه 

شده  اند.
در باره تسهیل و تعجیل در فرآیند عرضه 
اولیــه و پذیرش شــرکت ها )که بخش 
کوچکی از آن به عهده ارکان بازار سرمایه 
می باشد( توجه به این امر ضروری است 
که در فرآیند پذیرش ابتدا باید درخواست 
از سوی ســهامداران عمده واصل گردد 
که این موضوع نیاز به عزم و توجه ویژه 
نهادهــای عمومی غیردولتی و بانک ها و 
سازمان خصوصی ســازی دارد و پس  از 
این مرحله تدویــن امیدنامه و همکاری 
شرکت متقاضی پذیرش موضوع مهمی 
است که عدم وجود تیم متخصص مالی 
در برخی از شــرکت ها فرآیند پذیرش و 
تدوین امیدنامه و آماده سازی شرکت ها را 
ُکند می کند  . در ادامه برخی از دالیل کندی 
ورود شــرکت ها به بورس و فرابورس 

به اختصار ارائه گردیده است:
* اختالف نظــر بین اعضای هیئت مدیره 

برخی از شرکتها در باره ورود به بورس
* حذف تعداد قابل توجهی از شرکتها در 
مراحل اولیه به دلیل فقدان شرایط اولیه و 

یا لزوم اصالح ساختار مالی و مدیریتی
*وجود بندهــای متعدد در گزارش های 
حسابرسی که برخی از آن ها نیاز به انجام 
تعدیالت در حسابها دارد که شرکتها باید 
اعمال کنند که زمان انجام آن به شرکتها 
بستگی داشــته و عموماً امری طوالنی و 

زمانبر است.
* تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام 
و ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق 
بهادار و ثبت شــرکتها مطابق تشریفات 

مندرج در قانون تجارت
* بارگذاری اطالعات ســنوات گذشته 
شــرکت در ســامانه جامع اطالع رسانی 

ناشران )کدال(
* انجام فرآیند ارزشگذاری شرکت های 

متقاضی
* عــدم توافق بین ســهامداران در باره 
درصد عرضه سهام توسط هرکدام از آنها

تغییر قابل توجــه در مؤلفه  های بازار 
سرمایه

الف( افزایش نسبت های ارزشی
روند چند ماه گذشته بازار سرمایه نشان 
می  دهد نقدینگی واردشده بیش از آن که 
منجر به ایجاد و انباشــت سرمایه گردد، 
موجب افزایش قابل توجه قیمت ها شده 
است، به نحوی که نسبت های ارزشی بازار 
را نمی توان به ســادگی بر پایه مؤلفه  های 
اقتصادی و یا آن چه در گذشــته تجربه 

شده است توجیه نمود  .

ب( رشد قابل توجه شرکت های زیانده
این شــرکت ها عموماً به دلیــل ابهامات 
قابــل توجه و همچنین انــدازه کوچک 
خود همواره مورد توجه ســفته  بازان در 
بازار بوده  اند  . در ۴ ماه اول ســال ۱۳۹۹، 
بسیاری از شــرکت های زیان ده باالتر از 
ارزش جایگزینــی خود معامله شــدند  . 
توجیهاتی که در این باره بیان می  شــود 
ابتدا امکان افزایش ارزش جایگزینی در 
آینده به واسطه تورم است که پیش دستی 
قیمــت ســهام در این شــرایط تا حد 
زیادی غیرطبیعی به نظر می  رســد و در 
ادامه موضوع مشــکالت ســاختاری در 
کشور جهت ایجاد شــرکت های مشابه 
در آینــده و وارد کــردن تجهیزات آن ها 
اســت؛ موضوعی که تا حد زیادی مغایر 
با چشم اندازهای ترسیم شده برای کشور 

است.
ج( عدم انطباق منابع تزریق شده به بازار 

و ثروت ایجاد شده
یکی از نقاط ضعف در بازار ســرمایه که 
همواره مورد توجــه صاحب نظران این 
حوزه بوده است، شــناوری پایین سهام 
موجود در بازار است  . کم بودن سهام قابل 
معامله در حاشــیه بازار از جمله دالیلی 
اســت که موجب شده ســرمایه  گذاران 
جدید در روند گذشته نتوانند به سادگی 
وارد بازار شوند و قیمت سهام به صورت 
مــداوم در حال افزایش باشــد  ، این امر 
موجب می  شــود که پول ورودی به بازار 

در خلــق ثــروت 
قیمت  افزایــش  و 
دارایی ها اثر تکاثری 
ایجاد کند و افزایش 
از  بیش  قیمت هــا 
پــول تزریق شــده 
باشــد  .  بــازار  به 
ذکر  که  همان  گونه 
ســه ماهه  در  شد، 
نخست سال حدود 
۵۰هــزار میلیــارد 
تومان منابع از سوی 
حقیقی  اشــخاص 
وارد بــازار شــده 
اما در مقابل  است، 
در  ایجادشده  رشد 
بازار سرمایه بیش از 
میلیارد  ۳۵۰۰هزار 
تومان بوده است که 

بیانگر اثر چندین برابری سرمایه واردشده 
بر ارزش دارایی ها است  . با توجه به این 
موضوع الزم است در باره ایجاد ظرفیت 
جهت جــذب ســرمایه  های جدید در 
قالب شرکت های فعلی یا اضافه نمودن 
فرصت هــای جدید تدابیری اندیشــیده 

شود.
د( عدم تشکیل سرمایه در شرکت ها

همواره از بازار ســرمایه به محلی جهت 
هدایت سرمایه به بخش های مولد اقتصاد 
یاد شده است؛ اما بررسی عملکرد واقعی 
بازار ایران نشان می  دهد که بازار سرمایه 
علی  رغم جلــب نقدینگی قابل توجه در 
ماه های گذشته در زمینه انباشت سرمایه 
چندان موفق نبوده اســت  . روند افزایش 
ســرمایه در سال گذشــته و سه ماه اول 
سال ۱۳۹۹ بیانگر افزایش ۲۲هزار میلیارد 
تومانی از محــل آورده نقدی و مطالبات 

حال شــده بوده  است که عمده آن توسط 
ســهامداران عمده و حقوقی تأمین شده 

 است  .
هـ( ضعف در ســاختار هلدینگ ها و 

مالکان عمده
یکی از عواملی که موجب نگرانی بیشتر 
نســبت به آینده روند موجــود در بازار 
سرمایه می  شــود، عدم توانایی استفاده از 
منابع آزادشده برای هلدینگ ها و مالکان 
عمده است  . به واســطه روند مثبت بازار 
سرمایه، فرصت هایی برای هلدینگ ها و 
مالکان عمده ایجاد شد که بتوانند با عرضه 
بخشی از سهام خود، منابع نقد جدیدی 
به دست بیاورند   اما روند بیانگر این است 
که این مالکان به دلیل عدم اطمینان نسبت 
به سرمایه  گذاری در حوزه تخصصی خود 
و یا انتظار بازدهــی پایین در آن، مجدداً 
ایــن منابع را به جای ســرمایه گذاری در 
طرح های جدید در قالب تشکیل پرتفوی 
به بازار ســرمایه هدایت و در ســهامی 
سرمایه  گذاری کرده اند که رابطه مستقیمی 

با زنجیره ارزش آن ها ندارد  .
و( مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت شده 

به بازار سرمایه
با بر ســر زبان افتــادن بازار ســرمایه، 
اشــخاصی وارد بازار شدند که با این که 
تجربه ای نسبت به بازار سرمایه نداشتند، 
از بازده گذشــته آن نیز بهره  مند نشــده 
بودنــد  ، همچنین منابع آن ها نســبت به 
سهامداران قبلی از قدرت خرید کمتری 
و  بود  برخــوردار 
سرمایه  گذاران قبلی 
در  آن ها  ثروت  که 
بــازار چندین برابر 
توانستند  بود  شده 
اثر غالب  تری نسبت 
به آن ها داشته باشند 
ایجاد  موجــب  و 
زیان در آن ها به نفع 

خود شدند  .
ز( القای تورم آتی 
توسط بازار سرمایه
به  قیمت  نســبت 
 )P/E( سهام  سود 
در  که  شــرکت ها 
اســفندماه  پایــان 
۹۸ در حــدود ۱۰ 
متوســط  )و  بوده 
گذشته  ســال   ۱۰
نیز در حدود ۸ بوده اســت( در تنها ۳/۵ 
ماه، به عدد بســیار باالی ۳۰ رسید  ، این 
بدان معنا بود که در سه ماهه اول سال ۹۹ 
قیمت  سهام به طور متوسط ۳ برابر شده 
است، اما سود شرکت های بورسی چنین 
افزایشی نداشت؛ یعنی مردم دارایی  هایی 
را خریداری کردند که انتظار داشــتند در 
آینده نزدیک سود هنگفتی را نصیب آن ها 
نمایــد، این در حالی بــود که متغیرهای 
کالن اقتصــادی چنین ســودآوری ای را 

پیش  بینی نمی کردند  .
بررسی اقدامات دستگاه های اجرایی

بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
در دو سال گذشــته تاکنون، نشان دهنده 
این است که ســازمان بورس و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی فاقد برنامه و نقشه 
مشخصی برای روبه روشدن با بحران های 

آتی ناشی از هجوم سیل نقدینگی به بازار 
سرمایه بوده و هســتند؛ بر پایه گزارش 
ارسالی ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
این سازمان اقدامات ذیل را برای مدیریت 

بازار انجام داده است:
۱ـ افزایش بیش از ۸درصدی متوســط 
سهام شــناور )بدون لحاظ نمودن وزن 
شــرکت( در ۲۴ماهه گذشــته در مقابل 
افزایش حدود ۲درصدی سهام شناور با 
لحاظ وزن سرمایه؛ بیانگر افزایش سهام 
شــناور شــرکت های کوچک تر و ثبات 
نســبی بیشتر سهام شــناور شرکت های 

بزرگ در فرابورس ایران می باشد.
ســرمایه گذاری  ســقف  تغییــر  ۲ـ 
صندوق هــای ســرمایه گذاری در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت در ســهام، حق تقدم 
ســهام و قــرارداد اختیار معامله ســهام 
پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول 
و دوم فرابورس ایــران، از رقم حداکثر 
۲۵درصد به حداکثر ۱۰درصد ارزش کل 
هیئت مدیره  توسط  دارایی های صندوق، 
سازمان بورس و اوراق بهادار در مصوبه 
ششصد و سی و پنجمین نشست مورخ 
۱۳۹۹.۰۱.۱7  خــود، و لغــو الزام این 
صندوق ها بــه ســرمایه گذاری حداقل 
۵درصد از ارزش کل دارایی های صندوق 
در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار 
معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران 
یــا بازار اول و دوم فرابــورس ایران، در 
مصوبه ششصد و چهلمین نشست مورخ 

.  ۱۳۹۹/۰۲/۰7
در  کــه  تغییراتــی  به موجــب   -۳
دســتورالعمل های اجرایــی نحوه انجام 
معامالت در بــورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران در تیرماه ســال ۱۳۹۶ 
صــورت پذیرفت، مقرر شــده اســت 
نمادهای معامالتی کــه در ۵ روز یا ۱۵ 
روز معامالتــی متوالــی به ترتیب ۲۰ یا 
۵۰ درصــد افزایــش یــا کاهش قیمت 
داشته اند، بالفاصله برای افشای اطالعیه 
شفاف ســازی توسط ناشــر یا ضرورت 
برگزاری کنفرانس اطالع رســانی توسط 
ناشر به ترتیب برای یک دوره ۶۰دقیقه ای 

یا ۲روزه متوقف شوند.
۴- افزایش حداقل ارزش هر ســفارش 
خرید ارســالی از طریق سامانه معامالت 
برخط از یک میلیــون به پنج میلیون ریال 
از تاریــخ ۹۹.۰۱.۲۰ به جهت کاهش بار 

سامانه معامالتی و افزایش قدرت عرضه
۵- تغییر در حداقل و حداکثر حجم هر 
سفارش خرید/فروش و تغییر در حداقل 

)Tick Size( تغییر قیمت
۶- کاهــش میزان تخصیــص اعتبار در 
معامالت اعتباری و اصالح سقف اعتبار 
مشــتریان حقوقی به نحــوی که ضریب 
تعدیل سهام از ۶۰ درصد قیمت پایانی به 
۱۵ درصد قیمت پایانی کاهش یافته است.

فرهنــگ  تشــویق  راســتای  در   -7
سرمایه گذاری غیرمستقیم، سازمان بورس 
و اوراق بهادار به موجب مصوبه ای مقرر 
نموده است، از اسفندماه ۱۳۹۸، به میزان 
۲۰ درصــد مازاد بر تعــداد اوراق بهادار 
قابل عرضــه در روز عرضه اولیه، به طور 
جداگانه به صندوق های ســرمایه گذاری 

تخصیص داده شود.
معامالتــی  کارمزدهــای  کاهــش   -۸
صندوق های ســرمایه گذاری مشــترک 

به میزان 7۵ درصد به موجب مصوبه مورخ 
۱۳۹۹.۰۱.۱۱  هیئت مدیره سازمان بورس 

و اوراق بهادار  .
علی رغم تالش های سازمان بورس و با 
لحاظ اقدامات فوق، بررسی های بیشتر و 
عمیق تر کمیسیون اقتصادی نشان می دهد 
که هنوز ضعف ها و کاســتی هایی برای 
مدیریت کارآمد بازار سرمایه وجود دارد  ، 
از جمله ضعف های موجود، می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
۱- حذف الزام پیش بینی سود شرکتهای 
پذیرفته شــده از سوی ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار به عنوان یک متغیر مهم 

اقتصادی؛
۲- اعمــال محدودیــت ۳۰درصدی بر 

معامالت سهام عدالت؛
۳- عدم عرضه ســهام شرکتهای وابسته 
به بانکهای دولتی از ســوی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی )به عنوان رییس مجمع 

بانکهای دولتی(؛
۴ - عدم پذیرش شرکتهای بزرگ وابسته 

به دولت در بورس؛
۵ - دخالت مستقیم وزیر امور اقتصادی و 

دارایی و مخالفت با کاهش دامنه نوسان؛
۶- تغییــر در ریزســاختارهای بــازار، 
مصاحبه های متعدد اعضای شورای عالی 
بورس و مخالفت با تغییر ریزساختارهای 

بازار؛
7- عدم مقابله جدی و ارســال پرونده 
افراد متخلف در فضای مجازی از سوی 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار به قوه 

قضائیه؛
۸ - ضعــف در انجــام وظایف نظارتی 

توسط شورای عالی بورس؛
۹ - کاهش نرخ سود سپرده بانکی و عدم 
مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با 

این اقدام بانک مرکزی؛
۱۰- دخالت دیگر نهادهای تنظیم گر در 

بازار و امور مربوط به بورس ها؛
۱۱-تعیین دستوری قیمت برخی کاالها 
در بورس کاال و عدم مقابله جدی سازمان 
بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

با این پدیده.
اشــتیاق مردم برای حضــور در بازار 
سرمایه در شرایط تحریم گره های بازار 

را باز خواهد کرد
حضور گسترده مردم در بازار سرمایه در 
صورتی کــه از طریق کانال های صحیح 
صــورت گیرد و منابع حاصل شــده در 
مسیری درســت هدایت شود، می  تواند 
رخــدادی فرخنده برای اقتصاد کشــور 
محسوب شــود  . از سوی دیگر با آگاهی 
از مخاطراتی که اســتقبال گسترده مردم 
به این بازار می  تواند داشــته  باشد، الزم 
است تمهیداتی اندیشــیده شود که این 
پتانسیل بزرگ هدر نرود و منابع به سمت 
بخش های مولد و حائز شــرایط هدایت 

گردد  .
در شرایط تحریمی فعلی که کشور برای 
برون  رفت از مشــکالت اقتصادی نیاز به 
ســرمایه  گذاری قابل توجه دارد، اشتیاق 
فعلی به حضور در بازار سرمایه می تواند 
گره بزرگی از مشکالت کشور را باز کند؛ 
اما الزمه این امر ایجاد بسترهای مناسب و 
ابزارهای جدید در بازار جهت تخصیص 
بهینه منابع و صیانت از سرمایه  های مردم 
است   و عدم برنامه  ریزی مناسب و دقیق، 
بر  می  توانــد صدمــات جبران  ناپذیری 
سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی وارد آورد و بحران های اقتصادی 

غیرقابل کنترلی را ایجاد نماید  .
مســوولیت بــا وزارت اقتصــاد و 

شورای عالی بورس است
کمیســیون اقتصــادی از اولین روزهای 
تشــکیل مجلس یازدهم، نسبت به روند 
جهشی بازار ســرمایه حساس بوده و با 
رصد دقیق روند بازار سرمایه، موضوع را 
به صورت جدی پیگیری و در دستور کار 
خود قرار داده است ، در این راستا چندین 
نشست با مدیران ارشــد بازار سرمایه و 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی برگزار 
و خواســتار ارائه برنامه ها و اقدامات این 
وزارتخانه برای صیانت از سرمایه گذاری 
خرد شده اســت . مســوولیت مستقیم 
وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر محترم 
امور اقتصــادی و دارایی، اعضای محترم 
شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار و 
ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 

نهاد ناظر بازار سرمایه است.
انتظــار بر این اســت که دســتگاه ها و 
اولین فرصت،  ســازمان های متولی، در 
برنامه شــفاف و زمانبندی شــده خود را 
در زمینه مدیریت کارآمد بازار ســرمایه، 
به همراه مستندات و اطالعات توجیهی، به 

مجلس شورای اسالمی ارایه نمایند.

۷خطای فاحش که بورس را قرمز کرد
  وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حقوقی ها ۳ متهم ردیف اول| حقیقی ها چقدر سود کردند؟

بررسی عملکرد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی 
و سازمان بورس و اوراق 

بهادار، در دو سال گذشته 
تاکنون، نشان دهنده این 
است که سازمان بورس 
و وزارت امور اقتصادی و 

دارایی فاقد برنامه و نقشه 
مشخصی برای روبه روشدن 
با بحران های آتی ناشی از 

هجوم سیل نقدینگی به بازار 
سرمایه بوده و هستند
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شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام  پروژه با اطالعات ذیل را  از طریق 
مناقصه عمومی به یکی از شرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. 

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

2-عنوان و مشخصات کلي پروژه:
 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

)ریال(

محل 
تامین 
اعتبار

رشته و
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-51

مدیریت ، راهبری، 
نگهداری و بهره 

برداری از تاسیسات 
جمع آوری ، انتقال و 
تصفیه خانه فاضالب 
شهرهای ماهنشان 

و دندی

منابع 4/568/000/000
داخلی

حداقل رتبه 5 آب یا تاسیسات و 
صالحیت پایه 4 بهره برداری و 
نگهداری از شبکه و تصفیه خانه 

فاضالب از شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور ) و شرکتهایی که 

مراحل تشخیص صالحیت مذکور را 
طی نموده و نام آنها در سایت

 www.nww.ir درج شده است( 
به صورت توام مجاز به شرکت در 

مناقصه می باشند.

 228/400/000

3- تاریخ وآدرس دریافت اســناد مناقصه : اســناد مناقصه فوق از مورخه 99/08/12 لغایت 99/08/20 درسایتهای 
http://iets.mporg.ir و  http://znabfa.ir بصورت رایگان جهت دریافت موجود اســت و مناقصه گر می بایست 

جهت شرکت در مناقصه ، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده 
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و کسر از مطالبات ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح 

داده شده است. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد.

 , http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6- سایت های ثبت آگهی
7- مهلت تحویل پاکات مناقصه : مهلت تحویل اسناد مناقصه فوق حداکثر تا ساعت 13 مورخه 99/09/01          

8- مکان تحویل پاکات: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان کمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر
کد پستی:4514978757 

9- زمان گشایش پاکات : پاکت های مناقصه در ساعت 11 مورخه 99/09/02 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان بازگشایی خواهد شد.

10- دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
11- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- هزینه کلیه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دومآگهی 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 عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 دبیر شورای صنفی نمایش از اکران یک 
هفته ای فیلم سینمایی »خورشید« ساخته مجید 

مجیدی خبر داد.
مرتضــی شایســته در گفت وگو بــا خبرنگار 
فرهنگی ایرنا دربار آخرین مصوبات نشســت 
امروز شــورای صفنی نمایش، اظهارداشت: در 
نشست امروز همچنین مقرر شد فیلم خورشید 
به کارگردانی مجید مجیدی به مدت یک هفت 
در هر شهری که سازندگان تعیین کردند، اکران 

شود.
وی تایید کــرد: این کار برای امکان شــرکت 
داده شدن فیلم در جایزه اسکار انجام می شود. 
پیش تر هم ســازندگان فیلــم درخت گردو به 
کارگردانی   محمد حسین مهدویان همزمان با 

هفته وحدت فیلم خود را در کردســتان اکران 
کردند که نمایش آن از ششم آبان آغاز شد.

دبیر شــورای صنفی نمایش، خاطرنشان کرد: 
فیلم ســینمایی خورشید به احتمال در خراسان 

رضوی اکران خواهد شد.
شایسته با بیان اینکه همچنین نشست امروز به 
حضور محمدرضا فرجی، فرنشین تولید و اکران 
در سازمان سینمایی برگزار شد، افزود: موضوع 
ادامه دار بودن تعطیلی ســالن های ســینمایی و 
راهــکاری برای خارج کردن آن ها از مشــاغل 
ردیف سه بحث و مقرر شد که این درخواست 
شورا به سازمان سینمایی ارائه شود تا از طریق 

مدیران این سازمان، پیگیری شود.
وی تاکید کرد:  سینماها جزو مراکزی بودند که 

پیش از تعطیلی های گذشته هم، شیوه نامه ها را 
با جدیت رعایت می کردند.

 یک پژوهشــگر گفت: ابیاتی منسوب به 
مولوی بر مقبره یک عارف ایرانی در شهر مولتان 
پاکســتان نقش بســته که خوانندگان زیادی در 
کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، افغانستان و 
تاجیکستان آن را به میالد پیامبر اکرم )ص( نسبت 

داده اند.
به گزارش ایسنا،  مرتضی رضوانفر  - عضو هیات 
علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - 
با بیان این که »مولتان« قدیمی ترین شهر پاکستان 
به دلیل وجود مساجد و آرامگاه های تاریخی به 
»مدینه االولیا« یا »شــهر مقدس« معروف است، 
ادامه داد: »سخی سلطان علی اکبر شاه شمسی«، از 
نوادگان شاه شمس سبزواری عارف ایرانی )۵۶۰ 

قمری در سبزوار، ۶7۵ قمری در مولتان( است که 
مقبره او به یک مقصد مذهبی و گردشگری تبدیل 

شده است.
این پژوهشــگر افزود: بنای مقبره به سبک مقابر 
دوره »تُغلق  شــاهیان«، در ســه طبقه با زیربنایی 
هشــت ضلعی، برجک های مخروطی شکل و 
همراه با یک گنبد در سال ۹۹۳ قمری بنا شده و 
داخل مقبره، بسیار پرنقش و نگار است. همچنین 
دیوارها با گچبری ها و نقوش اسلیمی که برخی 
بســیار موقر و نادر است پوشیده شده و تزئینات 
بیرونی این بنای آجری با کاشــی های فیروزه ای 
حاوی اشعاری از ابوسعید ابوالخیر، حافظ، مولوی 

و چند شاعر محلی تزئین شده اند.

او با بیان این که متن این کتیبه، ابیاتی منســوب 
بــه مولوی اســت کــه خوانندگان زیــادی در 
کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، افغانستان 
و تاجیکستان، آن را به مناسبت میالد پیامبر اکرم 
)ص( دانسته اند، این ابیات را این طور بیان کرد: 

»ای دسته گل مرحبا
با بوی ریحان آمدی
جان همه عالم تویی
کز عالم جان آمدی

ای شمس تبریزی لقا
می خوان تو نعت مصطفی

زیرا که در بستان سرا
مرغ خوش الحان آمدی«

بناییتاریخیباشعریبرایتولدپیامبر)ص(»خورشید«مجیدیاکرانمیشود

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

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

2-عنوان و مشخصات کلي مناقصه:
 

شماره 
برآورد اولیه موضوعشماره فراخوان سامانه مناقصه

)ریال(
محل تامین 

اعتبار
رشته و

پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-412099001230000025
عملیات اجرای 
پروژه آبرسانی 
روستای پیرچم 
شهرستان طارم

5.690.918.651
صندوق توسعه 
ملی و بودجه 

عمومی

 حداقل پایه 5 در 
284.550.000 رشته آب

3-تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از  ساعت 11صبح مورخه   99/08/12  لغایت تا ساعت 11صبح  مورخه  99/08/22 
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 شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین 

برای معامالت دولتی 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 پاکات مناقصه : پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 11 صبح  مورخه  99/09/02   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ارائه گردد و به پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذکر : 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 گشایش پاکات : پاکات مناقصه مذکور در ساعت 11صبح مورخه  99/09/03 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 پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی 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 .

ت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوب

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

 دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

 در دهه ۳۰ بود که تحولی عظیم در موسیقی 
ایران صورت گرفت. مردی عاشق موسیقی به نام 
داوود پیرنیا جمعی از هنرمندان برتر موسیقی ایران 
را کنار هم جمع کرد و برنامه »گلها« را بنیان نهاد. 
این برنامه در آن زمان باعث شد مردمی که به علت 
تهی دستی و بی سوادی از موسیقی اصیل ایرانی و 
اشعار کهن محروم بودند، با گوش دادن به موسیقی 
چیره دست ترین نوازندگان دوران خود و اشعاری 
که توسط خوانندگان مطرح می شنیدند، با فرهنگ 

و هنر کشور خود آشتی کنند و آن را ارج نهند.
ایسنا در ادامه به انتشار گزیده ای از زندگی مردی 
می پردازد که با ابداع برنامه »گلها«، یکی از بهترین، 
اصیل ترین و ایرانی ترین برنامه های تاریخ رادیو را 
ســاخت و تحولی بزرگ در هنر شعر و موسیقی 

ایران ایجاد کرد.
این مطالــب در قالب برنامه »با کاروان شــعر و 
موسیقی« رادیو فرهنگ، روز یکشنبهـ  یازدهم آبان 

ماهـ  پخش شده است.
»زنده یاد داوود پیرنیا در ســال ۱۲7۹ در تهران در 
خانواده ای اهل هنر زاده شد.  پدرش حسن پیرنیا 
ملقب به مشیرالدوله بود و مادرش شکوه عظمی از 

خاندان قاجار.
پیرنیا تحصیــالت ابتدایی را در خانه فرا گرفت و 
سپس وارد مدرسه »سن لویی« تهران شد. او پس از 
تحصیالت متوسطه برای ادامه تحصیل به سوییس 
رفت و در آنجا میل به موسیقی در درونش افزون 
شد. او موسیقی کالسیک را در سوییس به خوبی 
فرا گرفت تا جایی که پیانو را به خوبی می نواخت.

او با مدرک وکالت از سوییس به ایران بازگشت تا 
به سرزمین خویش خدمت کند. او که اینک وکیل 
شــده بود، کانون وکالی دادگستری را راه اندازی 
کرد اما پس از آن از دادگســتری به وزارت دارایی 
منتقل شد. او به اعتبار نام پدر در محافل هنری و 

ادبی رفت و آمد می کرد.
بزم ها و شب نشــینی های هفتگی که خوانندگان، 
شاعران و نوازندگان به نام آن زمان با هم داشتند، 
محلی شد برای رفت و آمدهای پیرنیا. او از همین 
طریق انس و الفتــی بیش از پیش با اهل هنر پیدا 
کــرد. در همین روزها بود که بــه ذهنش خطور 
کرد که چه بهتر است که همه مردم از شنیدن این 
آواها لذت ببرنــد. ایده پیدایش برنامه »گلها« را با 
عده ای از هنرمندان و دوســتان خود مطرح کرد و 
مورد اســتقبال آنها واقع شد. تا آن دوران موسیقی 
محدود به قطعه هایی بود که از رادیو پخش می شد 
و یــا مردم ثروتمند بــر روی صفحات گرامافون 

می شنیدند.
مردم عادی نیز که توانایی داشــتن رادیو نداشتند، 
به موســیقی کوچه بازاری که توسط دوره گردها 
خوانده می شد، اقبال داشتند. بنا شد هنرمندان کاری 

کنند که مردم با موسیقی اصیل ایرانی آشنا شوند، 
تصنیف های درخور ادب و فرهنگ ایرانی بشوند و 
با آهنگسازان، شاعران و خوانندگان درخور ستایش 

آشنا شوند.

پیرنیا توانست نظر ســازمان برنامه و بودجه را در 
مورد اهمیت گسترش موسیقی اصیل ایرانی جلب 
کنــد و با اعتبــاری که برای ایــن کار اختصاص 
داده شد، ارکســتری برای رادیو تشکیل داد. آغاز 

برنامه های گلهای رنگارنگ در ســال ۱۳۳۴ بود. 
پس از آن برنامه هایی بــا عنوان گلهای جاویدان، 
یک شاخه گل، گل های صحرایی و برگ سبز زیر 

نظر داوود پیرنیا ساخته شد.
همایون خرم )نوازنده ویولن و آهنگســاز( درباره 
برنامه گلها و داوود پیرنیا گفته است: »من مجموعه 
گلها را به مجموعه عشاق تشبیه می کنم. خود آقای  
پیرنیا که آمد و بنیان موسیقی گلها را گذاشت، عاشق 
بود. او آمد و همه عاشقان را هم جمع کرد. او اول 
از آقای ابوالحســن صبا )موسیقیدان( دعوت کرد. 
صبا که واقعا ثابت کرد یک عاشق بزرگ است. او 
اولین کاری که کرد این بود که تعدادی از شاگردان 
خود را که عشق موسیقی داشتند، جمع کرد. مثال 
از آقــای علی تجویدی )موســیقیدان(، حبیب اله 
بدیعی )نوازنده ویولن(، محمد میرنقیبی )آهنگساز 
و نوازنده ویولن(، حســین تهرانی )نوازنده نامدار 
تمبک(، مرتضی خان محجوبــی )نوازنده پیانو(، 
آقای حسین علی وزیری تبار که استاد اولیه قره نی 
)کالرینت( در ایران بود، ابراهیم خان سرخوش که 
استاد تار بود، دعوت کرد. وقتی اکنون آن مجموعه 
را تجسم می کنید، می بینید که این مجموعه عاشقانه 

بود. وقتی که می گویند هر آنچه که از دل برآید بر 
دل نشــیند مصداق همین مجموعه بود که از ابتدا 
بر دل مردم نشست. آقای پیرنیا موسیقی و شعر را 
با هم آشــتی داد. عشق آن افراد باعث شد که ساز 

بزنند و بخوانند.«
داوود پیرنیا در دوره ای بیمار شــد و پس از آن از 
سال ۱۳۴۵ دوباره به رادیو بازگشت. در طول مدت 
زمانی که داوود پیرنیا مدیریت این برنامه را برعهده 
داشــت، بهترین هنرمندان ایــران در آن به اجرای 
موسیقی پرداختند. سرانجام داوود پیرنیا در ۱۱ آبان 
۱۳۵۰ و در سن 7۱ سالگی بر اثر سکته قبلی از دنیا 

رفت. آرامگاه ابدی او بهشت زهرا)س( شد.
پس از پیرنیا اشخاص مختلفی مدیریت برنامه گلها 
را بــر عهده گرفتند که بــه دلیل اختالط تفکرات 
شخصی با کار نتواستند از عهده آن به خوبی برآیند.
در دهه هــای ۳۰ و ۴۰ که پیرنیــا مدیریت برنامه 
»گلهــا« را برعهده داشــت، ۸۰ درصد مردم ایران 
بیســواد بودند. برنامه »گلها« با شوق بخشیدن به 
مردم برای آشنایی با موســیقی ایرانی باعث شد، 
تیراژ کتاب های چاپ شعر در آن سال ها به صورتی 
غیرقابل تصور باال رود. شاید رسالت پیرنیا پیوند و 
آشتی دوباره ادبیات سرزمینی کهن به مردمی بود که 
هیچگاه کتاب نمی خوانند و هنر را ارج نمی نهند.«

برنامه »با کاروان شعر و موسیقی« شنبه تا پنجشنبه 
هر هفتــه ســاعت ۱۲:۲۰ بــه تهیه کنندگی یلدا 
احتشــامی و اجرای مریم واعظپور روی موج اف 
ام ردیف۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می 

شود.

خالق برنامه »گلها« که بود؟
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