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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 

8 طرح آبرسانی استان 
زنجان در هفته دولت

 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: امسال در هفته دولت، 8 
طرح آبرســانی در شهرها و روستاهای استان 

زنجان به بهره برداری می سد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: برای بهره 
برداری از این طــرح ها، در مجموع اعتباری 
بالغ بــر 21 میلیارد و 661 میلیون ریال هزینه 

شده است.
وی با اشــاره به اجرای طــرح تامین و انتقال 
آب آشــامیدنی روستای دوالناب گفت: برای 
اجرای این طرح یک حلقــه چاه با دبی 3.2 
لیتر بر ثانیه و اعتباری افزون بر 3 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجــان گفت: طــرح تامین آب آشــامیدنی 
روســتای باغلوجه آقا نیز با احداث بیش از 3 
کیلومتر خط انتقال و حفر و تجهیز یک حلقه 
چاه با دبی 3.2 لیتر بر ثانیه و احداث یک باب 

ایستگاه پمپاژ به بهره برداری می رسد.
جزء قاسمی اصالح شبکه توزیع آب شرب در 
خرمدره را نیز یادآور شده و گفت: این طرح 
بــه طول 1.3 کیلومتر و بــا اعتباری بالغ بر 4 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
وی به آغاز عملیــات اجرایی احداث مخزن 
500 متر مکعبی روستای گالبر نیز اشاره کرده 
و افــزود: این طرح با 5 میلیارد ریال اعتبار از 

محل منابع ملی اجرا می شود.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان اجرای خط انتقال منطقه حســین آباد 
و اجــرای شــبکه توزیع آب شــرب منطقه 
حیدرآبادشریف آباد در شهر ابهر را نیز جزو 
طــرح های قابل افتتاح در هفته دولت ســال 

کنونی برشمرد.
جزء قاسمی خاطرنشان کرد: پس از یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و 
روستایی، توسعه خدمات در بخش روستایی 
مورد تاکید بوده است که در این راستا اجرای 
شبکه توزیع آب شــرب در روستای حصار 
قاجار نیز امسال در هفته دولت به بهره برداری 
می رسد. این مسوول با اشاره به افتتاح طرح 
تامین آب آشــامیدنی روستای تک آغاج نیز 
گفت: این طرح شامل 2.6 کیلومتر خط انتقال، 
یک باب ایستگاه پمپاژ و یک حلقه چاه با دبی 
2.6 لیتر بر ثانیه می باشــد که برای اجرای آن 
بیش از 4 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همزمان با هفته دولت صورت می گیرد؛
بهره برداري از 374پروژه 
شرکت توزیع برق استان

 مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق 
اســتان زنجان از افتتاح 374 پروژه به ارزش 
231 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت خبر 

داد.
علیرضــا علیزاده مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره این شــرکت، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایي و باهنر  و بزرگداشت 
هفته دولت ، هدف از افتتــاح این پروژه ها 
را تــالش درجهت افزایــش رضایت مندي 
مشترکان، اســتفاده بهینه از امکانات و منابع 
موجود، تأمین برق پایدار و مطمئن عنوان کرد 
و افزود: به حــول و قوه الهي 374 پروژه در 
کل استان هم اکنون قابل بهره برداري و افتتاح 
مي باشــند،  این پروژه ها با صرف مجموع 
اعتبــاري بالغ بر 231 میلیــارد ریال به اتمام 

رسیده اند.
ایــن مقام مســوول درباره برق رســاني به 
کرد:تامین  برق خاطرنشان  بدون  روستاهاي 
برق روستاهاي کماجین  و امیر آباد در حوزه 
شهرســتان ابهر با اعتبار 4.1 و 2.6 میلیارد 
ریال و برق رســاني روســتاهاي مهدیلو و 
کشکنلو در حوزه شهرستان خدابنده با اعتبار 
8.9 میلیارد ریال در حال اجرا مي باشد، که 
در مجموع 4 پروژه برق رساني روستایي با 
اعتباري بالغ بر 15.6 میلیارد ریال همزمان با 
هفته دولت ســال جاري افتتاح مي شوند که 
با بهره بــرداري از این پروژه ها 30  خانوار 
ساکن در این روستاها از نعمت انرژي برق 

برخوردار مي شوند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروي برق استان 
زنجان در خاتمه با بیان اینکه خدمت رساني 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان محدود 
به زمان خاصي نیســت،تصریح کرد: پرسنل 
خدوم صنعت برق استان با درك شرایط کنوني 
کشور، ناشي از شیوع بیماري مهلک کرونا، از 
روزهاي نخست درکنار مدافعان سالمت بوده 
و در جهت خدمات رســاني مطلوب و تامین 
برق پایدار و مطمئن براي مشترکان به صورت 

شبانه روزي در حال فعالیت هستند.
وي بــا قدردانــي از تالش هــاي تک تک 
همکاران شرکت توزیع نیروي برق استان در 
اجــراي این پروژه ها ، ابراز امیدواري کرد که 
انشااله با بهره برداري از آنها ، موجبات افزایش 
رضایتمندي هم استاني هاي عزیز از خدمت 
گزاران نظام مقدس جمهوري اســالمي ایران 

بیش از پیش فراهم آید.

خبــر

 اســتاندار زنجان، گفت: گفت: تنها 11.7 
درصد مردم زنجان در برابر بیماری کرونا ایمن 

هستند.
به گزارش زنگان امروز، فتح اله حقیقی در آیین 
روز پزشک که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، ضمن تبریک این روز به کادر درمانی استان 
و قدردانی به خاطر تالش های شــبانه روزی این 
قشر در ارائه خدمات به بیماران به ویژه مبتالیان 
به کرونا، افزود: بی تردید مردم اســتان در چند 
ماه اخیر که همه ما با ویروس کرونا دســت به 
گریبان هســتیم، شــاهد تالش های شبانه روزی 
کادر درمانی بوده و قدردان این زحمات هستند.
وی با اشاره به اینکه زحمات کادر درمانی استان 
باعث شده است تا امروز در حدود 11.7 درصد 
مردم زنجان در برابر بیماری کرونا مقاوم شوند، 
تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از مردم استان 
زنجان هنوز به بیماری کرونا مبتال نشــده اند و 
این حاکی از آن است که با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و حضور نیافتن در تجمعات و پرهیز 
از ســفرهای غیرضــروری، همچنیــن رعایت 
بهداشت فردی می توانند ایمنی خود را در برابر 

این بیماری تضمین کنند.
اســتاندار زنجان با تاکید بر اینکه نباید عملکرد 
ما در این شــرایط به گونه ای باشد که زحمات 
و تالش های طاقت فرســای کادر درمانی نادیده 

گرفته شــود، ادامه داد: بی شــک ابعاد مختلف 
ویروس کرونا هر روز شــکل تــازه ای به خود 
گرفتــه و افــرادی که بــه این ویــروس مبتال 
می شــوند، حاالت مختلفی را نسبت به ماه های 
گذشته از خود بروز می دهند اما جای امیدواری 
اســت که کادر درمانی به بســیاری از این ابعاد 

دست یافته اند.
حقیقی از انجام تست سرپایی در استان و مثبت 
بودن آزمایش 15 هزار نفر از زمان شــیوع این 
ویروس در اســتان خبــر داد و اظهار کرد: آمار 
حاکی از آن اســت که در حــدود 1000 نفر از 
مبتالیان بــه ویروس کرونــا در نقاهت گاه های 
اســتان تحت درمان قرار گرفته اند که این خود 
بیانگــر خدمات ارزنده کادر درمانی اســتان در 
راستای کاهش آســیب های ناشی از شیوع این 

ویروس در استان بوده است.
وی با یادآوری اینکه تــا به امروز بیش از 100 
نفر از جامعه پزشکی کشور، جان خود را در راه 
ارائه خدمت به بیماران کرونایی از دست داده اند، 
خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین مباحث مقابله 
با ایــن بیماری، تولید اقالم بهداشــتی از جمله 
ماســک و موادضدعفونی کننده است که در این 
زمینه اســتان زنجان تا به امروز نسبت به تولید 
بیش از 44 میلیون عدد ماســک ســه الیه اقدام 

کرده است.

استاندار زنجان در آیین بزرگداشت روز پزشک عنوان کرد:

تنها 11/7درصد مردم زنجان در برابر کرونا مقاوم هستند

 اعضای مجمع نمایندگان مردم استان زنجان 
در مجلس شــورای اسالمی در نشستی با اعضای 
شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و 
برق استان زنجان به بررسی مسائل و مشکالت این 

حوزه پرداختند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
این نشست ضمن معرفی شرکت یکپارچه آبفای 
اســتان گفت: طرح های مهمی در زمینه آبرسانی 
استان از جمله اجرای 5 مجتمع آبرسانی روستایی 
با پوشــش 110 پارچه روســتا، اجرای 37 پروژه 
آبرسانی تک روســتایی از محل اعتبارات ملی و 
اجرای 93 طرح آبرسانی روستایی از منابع استانی 
و منابع داخلی که در مجموع 240 طرح را شامل 

می شــود، در حال اجرا می باشــد. علیرضا جزء 
قاسمی اظهار کرد: 10 طرح عمده فاضالب نیز در 
شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره، ماهنشان، دندی، 
خرمدره و زرین آباد و در روســتاهای پری، تهم 
و نصیرآباد به بهره برداری رســیده و یا در دست 
اجرا می باشــد. در ادامه این نشست نماینده مردم 
شهرستانهای ماهنشان و ایجرود نیز در این نشست 
به افزایش مصــرف آب در روزهــای فراگیری 
ویروس کرونا اشاره کرده و از کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان بخاطر تامین آب شرب 
مورد نیاز مردم در این روزها و ارایه خدمات پایدار، 

تقدیر و تشکر کرد.
سید مرتضی خاتمی همچنین روان سازی و آئین 

نامه نویسی برای اجرای طرح های بدیع در حوزه 
آب و فاضالب، اهتمام بیشتر جهت تحت پوشش 
قرار دادن روســتاها و تعیین نماینده ای از سوی 
مدیران صنعت آب و برق برای ارتباط گیری بیشتر 

با دفاتر نمایندگان را خواستار شد.
در این نشست نماینده مردم شهرستانهای زنجان و 
طارم در مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر لزوم 
مدیریت یکپارچه در حوزه آب و انرژی کشــور 
گفت: مجلس پیگیر تشکیل وزارتخانه ای تحت 
عنوان وزارت آب و خاك است تا با مدیریت واحد 

به حوزه آب و انرژی در کشور سامان داده شود.
مصطفی طاهری با تاکید بر ضرورت ســاماندهی 
نیروهــای حجمی و شــرکتی در صنعت آب و 

برق اســتان زنجان، از اعضای شورای هماهنگی 
و انسجام بخشــی این صنعت خواست تا با ارائه 
طرحی کارشناسی شده جهت ساماندهی و تبدیل 
وضعیت این نیروها، الگویی به دیگر اســتان های 

کشور نیز ارائه کنند.
در این نشســت نماینده مردم خدابنده در مجلس 
شــورای اسالمی نیز با اشاره به این مطلب که اگر 
شــوراهای آب و برق بخواهند قدمی در راستای 

توسعه کشور بردارند، برای انجام این کار به نیروی 
انســانی توانمند تکیه دارند گفت: حوزه نیروی 
انســانی صنعت آب و برق اســتان زنجان دچار 
دغدغه بوده و نیازمند توجه جدی مســووالن می 

باشد.
البرز حسینی افزود: وزیر نیرو شرایطی برای تبدیل 
وضعیت نیروهای این وزارتخانه مهیا کرده است 
که باید از این موقعیت به نحو احسن استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در جمع نمایندگان مردم استان زنجان در مجلس شورای اسالمی :

اجرای 240 پروژه آبرسانی روستایی 
در استان زنجان

 فرماندار شهرســتان خرم دره گفت: یکی 
از اقداماتــی که در روزهای محــرم با عنوان نذر 
سالمتی می توان انجام داد، اهدای خون است که 

می تواند زندگی بسیاری از افراد را نجات دهد.
حجت محمدی در نشســت کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرســتان خرم دره با بیان اینکه در 
پنج ماه گذشــته بســیاری از هم وطنان ما درگیر 
بیماری کرونا شــده اند، عنوان کــرد: این بیماری 
شوخی بردار نیست و هم اکنون نیز بحث روز تمام 

کشورها است.
وی با بیان اینکه کرونا بیماری اســت که اقتصاد 
همه کشورها را در نوردیده است، افزود: با توجه 
به محدودیت های بودجه ای کشــور و هزینه های 
باالی درمان کرونا اگر مشــارکت مردم و پای کار 
آمدن خیرین نبود، قطعا در این حوزه دچار مشکل 

می شدیم.
این مســوول با اشــاره به گوشــه ای از وضعیت 
اقتصادی کشورمان در سال 99، افزود: امسال تنها 
6 درصد از درآمد نفتی کشور محقق شد، این امر 

در حالی اســت که اقتصاد ایران وابســته به نفت 
است.

محمدی با اشاره به شرایط هشــدار در خرم دره 
و زنجان، ادامه داد: تنها یک تلنگر کافی اســت تا 

دوباره به سمت وضعیت قرمز حرکت کنیم.
فرماندار شهرستان خرم دره با بیان اینکه همه ما در 
مقابله با کرونا ســهیم هستیم، یادآور شد: اگر در 
حفظ سالمتی خود و جامعه کوتاهی کنیم مدیون 

هستیم.
وی با اشــاره به فرا رســیدن ماه محرم، بیان کرد: 
در ایــن روزها باید حفظ ســالمت خود و دیگر 
عزاداران را در اولویت قرار دهیم، زیرا امام حسین 
)ع( از مــا عزاداری هایی را خواهد پذیرفت که به 

کسی صدمه وارد نکنیم.
محمدی با بیان اینکه در ماه های گذشــته شــاهد 
افزایش بستری بیماران کرونایی در بیمارستان بوعلی 
خرم دره بودیم، اضافه کرد: مهم ترین دلیل این امر نیز 

بی توجهی مردم به رعایت پروتکل ها بود.
این مســوول با اشاره به اینکه برخی از جوانان به 

حدی به این موضوع بی توجه هستند که عالوه بر 
جان خود، جان دیگران را نیز به خطر می اندازند، 
گفت: در روزهایی که سفارش اکید می شد مردم 
آییــن خود را به زمان بعــد از کرونا موکول کنند 
برخی بدون توجه به پروتکل ها باغ ها و دامداری ها 
را برای برگزاری آیین عروســی خــود انتخاب 

می کردند.
فرماندار شهرســتان خرم دره با تاکید بر اینکه در 
کنــار زنده ها، مردگان نیز برای ما عزیز هســتند، 
یادآور شــد: بی توجهی بــه رعایت پروتکل های 
بهداشتی سبب می شود که حتی نتوانیم  آیین دفنی 
در شان عزیزترین شخص زندگی خود نیز داشته 

باشیم.
وی با اشــاره به ابالغ پروتکل های بهداشتی برای 
عزاداری های محرم، یادآور شــد: مداحان، هیئات 
مذهبی و مــردم باید کمک کنند تا عزاداری ها در 

سالمت کامل برگزار شود.
این مســوول با بیان اینکه امســال مانند سال های 
گذشته دسته های عزاداری در خیابان ها برپا نخواهد 

شد، افزود: مساجد نیز تنها برای بحث نماز فعال 
هستند. فرماندار شهرســتان خرم دره گفت: درب 
ورودی همه نانوایی ها باید بسته شده و نان از طریق 
پنجره به مشتریان داده شود تا شاهد تجمع نباشیم.

این مسوول با اشاره به اینکه وضعیت خرم دره در 
زمینه پیشخوان ها نیز مطلوب نیست، تصریح کرد: 
برخی از بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند، 

بنابراین باید اهتمام بیشــتری در این اماکن برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی وجود داشته باشد.

محمدی با اشــاره به اســتقرار انتقــال خون در 
شهرســتان خرم دره، خاطرنشــان کــرد: یکی از 
اقداماتــی کــه در روزهای محرم بــا عنوان نذر 
ســالمتی می توان انجام داد اهدای خون است که 

می تواند زندگی بسیاری از افراد را نجات دهد.

فرمانــده یگان حفاظت اداره کل محیط زیســت 
استان زنجان گفت: شکارچی غیرمجاز یک راس 
کل وحشی از سوی محیط بانان شهرستان طارم به 

دام قانون افتاد.
اسماعیل قلی زاده، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این شــکارچی متخلف و سابقه دار که از 
اهالی گیلوان شهرستان طارم است در دربند گیلوان 
اقدام به شکار این گونه جانوری شاخص کرده بود.
وی با اشاره به اینکه به منظور اثبات جرم و کشف 
ادله، منزل این شکارچی خاطی با هماهنگی مقام 
قضایی مورد بازرسی قرار گرفت اظهار داشت: در 
این بازرسی صورت گرفته، مقداری گوشت کل 
وحشی، 2 قبضه سالح شکاری برنو گلوله زنی و 

دولول ساچمه زنی، کشف شد.
قلی زاده تصریح کرد: برای این شکارچی بومی که 
اقدام به شکار کل و بز در این منطقه حفاظت شده 
کرده بود، پرونده تشکیل و پس از تکمیل به منظور 

اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افــزود: شــکار غیرمجاز هــر راس کل و بز 
وحشی 250 میلیون ریال جریمه دارد و شکارچیان 
خاطی در صورت دســتگیری باید این مبلغ را به 
عنوان ضرر و زیان به حساب محیط زیست واریز 
کنند و میزان و نوع جرایم درنظر گرفته شــده از 
جنبه عمومی جرم نیز بسته به نظر قاضی پرونده 

خواهد بود.
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 

زنجان، زیســتگاه این گونه جانوری در شهرستان 
طارم را وسیع و گســترده خواند و گفت: محیط 
بانان مدام و به صورت شــبانه روز مناطق تحت 
مدیریت را پایــش و رصد می کنند و با توجه به 
اشراف اطالعاتی کامل، اگر شکارچیان غیرمجاز در 
محل شکار به دام نیفتند به حتم در منزل دستگیر 
خواهند شد. منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم 
و قســمت هایی از منطقه حفاظت شده و پناهگاه 
حیات وحش انگوران در شهرســتان ماهنشان از 

زیستگاه های اصلی کل و بز است.  
پارسال )98( 634 راس، ســال 97 به تعداد 675 
راس، ســال 96 به تعداد 556 راس و سال 95 نیز 
280 راس کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمنه 

ســر  مشاهده و سرشماری شد،  یادآور شد: سال 
94 نیز جمعیت کل و بزهای منطقه شکار ممنوع 
خرمنه سر که وســعت آن حدود 78 هزار هکتار 

است، قریب 540 راس بود که بر اثر شیوع بیماری 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تعداد 126 راس 

از این گونه جانوری با ارزش ازبین رفت.  

فرماندار شهرستان خرم دره  عنوان کرد:

نذر سالمت با اهدای خون در روزهای محرم

شکارچی کل وحشی در طارم دستگیر شد
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به سود شماستبه سود شماست

زنجان،  شهر  دزر   1337 متولد  نوروزی  وجود 
استادکار مسگر و چاقوساز زنجانی است.

او از 10 سالگی وارد کارگاه مسگری استاد »حیدر 
پیرایه« شد 20 سال نزد وی کار کرد.

کارگاه  سربازی  خدمت  از  پس  نوروزی  استاد 
به دلیل رکود  اما  انداخت  راه  را  مسگری خود 
صنعت مسگری برای 20 سال این حرفه را کنار 

گذاشت.
وی 18 سال به حرفه چاقوسازی مشغول بود و 

انواع کاردهای آشپزخانه را می ساخت.
این استاد صنعتگر هم اکنون آفتابه و پارچ مسی 

در اندازه های مختلف تولید می کند.

آیین  غبار روبی حسینیه زنجان | عکس:مهدی الماسی|زنگان امروز

 آهنگســاز، رهبر ارکســتر و چهره جهانی 
موســیقی کشــور گفت: ویروس کرونا هنوز به 
پایان نرســیده و این وظیفه و رســالت ماست که 
حرکــت تُرک تازانه آن را تا حــد امکان و با تمام 
توان و وجودمان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن کند و متوقف 

کنیم.
نادر مشــایخی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی 
ایرنا با اشاره به آنکه شیوع ناگهانی ویروس کرونا 
از زمستان سال ۱۳۹۸ نه تنها ایران که تمام جهان را 
در شوکی بزرگ فرو برد یادآور شد: امروز نیز بعد 
از پشت سر گذاشتن بیش از ۶ ماه از همزیستی و 
همراهی این ویروس شاهد تنیده شدن آن در تار و 

پود زندگی تمامی مردم جهان هستیم.
کرونا، ابتدا شــوک بزرگی بود و امروز لبریز از 

دغدغه هاست
این آهنگساز و رهبر ارکســتر گفت: امروز دیگر 
تردیدی در این مســئله وجود نــدارد که زندگی 
انسان ها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا با پیش 
از آن به دو نگاه و شیوه مختلف تقسیم بندی خواهد 

شد.
وی افزود: تجربه من در یکی، دو ماه ابتدایی شیوع 
این ویروس مانند دیگر هم وطنانم بود. در حقیقت با 
اطالع یافتن از موج ابتدایی این ویروس در کشور، 
مــن نیز مانند دیگر هم وطنانم در شــوک ابتدایی، 
اســترس و دغدغه های شدید همراه با این بیماری 

بودم.
وی خاطرنشــان کرد: اتفاق تلخی که برای من در 
همان روزهای نخست شــیوع ویروس کرونا در 
کشورمان افتاد پشت سر گذاشتن تجربه حمله شدید 

بیماری ام اس که سال هاست با آن دست 
به گریبان هستم بود. همین مساله دغدغه 
و اســترس من را بیشتر کرد چراکه در 
تعامل با پزشک معالج اکیداً به من توصیه 
شد که از خانه بیرون نروم چراکه به دلیل 
بیماری زمینه ای در صورت آلوده شدن 
به این ویروس شانس بقای زندگی من 
به کمترین حد ممکن خواهد رسید. اما 
با پشــت سر گذاشتن آن حمله و یکی 
دو ماه نخست این ویروس من نیز مانند 
دیگر هم وطنانم و همکارانم در حوزه 
فعالیت های هنری به این نکته اندیشیدم 
که برای سپری کردن این روزها باید چه 

اقداماتی را در دستورکار قرار دهیم.
عادی شــدن حضور ویروس کرونا، 

بزرگترین خطر است
مشایخی با اشاره به پشت سر گذاشتن 
دوره ســه، چهار ماهه نخست شیوع 
این ویروس از اســفندماه ۹۸ تا پایان 
بهــار ۹۹ خاطرنشــان کــرد: بعد از 

گذشــت ســه، چهار ماه؛ آرام آرام شاهد عادی 
شدن این مســئله به ویژه در میان مردم و کاهش 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و یا فاصله گذاری 
اجتماعــی بودیم که این خــود خطر و بزنگاهی 
دیگر به شمار می رفت. به همین سبب تمرکز خود 
و فعالیت هایم را بر این نکته قرار دادم که به عنوان 
یک هنرمند چگونه می توانم با استفاده از ابزاری 
که در اختیــار دارم این زنهار و تذکار را به مردم 
بدهم که شــاهد پایان یافتن این ویروس نیستیم 
و نیازمنــد آنیم که بیش از پیش جهت جلوگیری 

از مــوج دوم و یا موج های بعــدی این ویروس 
شیوه نامه های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و 

قرنطینه خانگی را بیش از پیش انجام دهیم.
جوانان الگوهای من هستند

مشایخی با تقدیر از نســل جوان جامعه و تاکید 
بر آنکــه یکــی از مهم ترین الگوهــای رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و 
تالش برای تشــویق جامعه برای رعایت قرنطینه 
فردی از آن ها به عنــوان الگویی مهم برای خود و 
دیگر افراد جامعه نام برد و یادآور شــد: من هم به 

تبعیــت از همین آموزه جوانــان تالش کردم تا با 
اتکا به فضای مجازی به عنوان یکی از فراگیرترین 
ابزارهای رسانه ای عصر حاضر در کنار تالش در 
حوزه فعالیت های موســیقی بــرای تزریق هرچه 
بیشتر روحیه نشاط و امید به هم وطنانم، الگوهای 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تاکید بر در خانه 
ماندن و قرنطینه خانگــی را از طریق ابزار فضای 
مجازی با اتکا به هنر موسیقی به عنوان شاخه ای که 
در آن فعالیت می کنم و از آن شــناخت دارم را به 

مردم و هم وطنانم ارائه دهم.

آموزش مهمترین دغدغه ام در ارتباط 
با دانشجویان است

وی درباره دیگر فعالیت های خود در 
این روزها که به سبب شیوع ویروس 
کرونا بیشــتر خانه نشــینی را تجربه 
می کند گفت: مهم ترین پل ارتباطی این 
روزهای من با مخاطبان، دانشــجویان 
و هنرجویانم از طریــق درگاه فضای 
مجازی است. تالش می کنم تا به یکی 
از مهم تریــن دغدغه هایی که در چند 
ســال اخیر بر آن تأکید داشته ام یعنی 
مسئله درســت انتقال مفهوم و شیوه 
اجرای صحیح مفاهیم آموزشــی در 
حوزه موسیقی این بار با استفاده از ابزار 
مجازی، بپردازم؛ تجربه ای که هم برای 
من و هم بــرای هنرجویانم تجربه ای 
متفــاوت، آموزنده و البته این روزها با 
درصد اقبال و موفقیت باالیی نیز مواجه 
بوده است. مشــایخی با اشاره به آنکه 
مهم ترین شــیوه و نگاه آموزشی او که 
طبق گفته هایش موجبات توفیق و رضایت خود و 
دانشجویانش را در ارتباط با فضای مجازی با خود 
به همراه داشته است گفت: در چند ماه اخیر تاکید بر 
مفهوم آموزش را بر پایه یکی از مدرن ترین شیوه های 
آموزش موســیقی در جهان قرار داده ام. در حقیقت 
تالش کردم با استناد به »شیوه شناخت شناسی« که 
یکی از مدرن ترین و  روزآمدترین شیوه های آموزش 
موسیقی اســت به یکی از اصلی ترین آسیب های 
حوزه آموزش موسیقی کشور که آن تکیه بر اصول 
قدیمی و نخ نما شده است که بیش از دو دهه است 

که دیگر به عنوان شیوه های آموزشی در جهان کمتر 
مورداستفاده قرار می گیرد پاسخی متفاوت دهم.

شناخت شناســی یعنی درک موسیقی به مثابه 
موجودی زنده و جان دار

این رهبر ارکستر در تشریح شیوه و مفهوم آموزش 
شناخت شناسی موسیقی یادآور شد: در این شیوه 
فارغ از تمام مسائلی که تا به امروز در حوزه آموزش 
موسیقی از نت نویسی و دیگر اتفاقات و رویکردهای 
کهن آموزشی بهره می برد فاصله می گیریم و تالش 
می کنیم در گام نخســت به شناخت ابزاری به نام 
موسیقی برای تاثیرگذاری بر جامعه مخاطبان مدرن 

امروز بپردازیم.
یک لحظه غفلت تبعات سنگینی خواهد داشت

مشایخی درپایان بر این مسئله تاکیدکرد: درخواست 
و خواهش من به عنوان یکی از افراد این جامعه از 
تمامی هم وطنانم رعایت تمامی نکات بهداشتی و 
از همه مهم تر بحث اســتفاده از ماسک در تمامی 

محیط ها و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.
وی گفــت: یــک لحظه غفلت از عــدم توجه به 
شیوه نامه های بهداشتی و نکات اصولی که از سوی 
مسووالن به ما یادآوری می شود باعث تشدید این 
بحران و شکل گیری موج های بعدی آن خواهد شد.
وی تاکید کرد: ویروس کرونا هنوز به پایان نرسیده 
و این وظیفه و رسالت ماست که در مسیر حرکت 
تُرک تازانه آن تا حد امکان و با تمام توان و وجودمان 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و ماســک زدن حرکت آن را کند کنیم. 
تنها در این صورت است که می توانیم بار دیگر با 
شکست دادن آن تجربه روزهای زندگی بدون این 

ویروس را از سر بگذرانیم.

نادر مشایخی؛ آهنگساز، رهبر ارکستر و چهره جهانی موسیقی کشور:

استفاده از ماسک بهترین مانع حرکت تُرک تازانه کروناست

آلبوم محرم | زنگان امروز
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استاندار زنجان در آیین بزرگداشت 
روز پزشک عنوان کرد:

تنها 11/7 درصد 
مردم زنجان در برابر 
کرونا مقاوم هستند

https://t.me/zandganروزنامه فرهنگی، اجتماعی استان زنجان
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شکارچی کل وحشی 
در طارم دستگیر شد 
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 رییس پلیس فتا استان زنجان :
شهروندان مراقب کالهبرداری 
در روزهای محرم باشند

جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور، خبر از برگزاری آزمون داد

استخدام ۴۵ هزار نفر 
در کشور

 در ایران 30 وزراتخانه و دستگاه اصلی، 850 موسسه سازمان دولتی، 19 صندوق بازنشستگی 
و همچنین 42 موسسه داریم که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می شوند

3

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 

11-5-99- م
مخابرات منطقه زنجان در نظر دارد: انجام عمليات نگهداري بهينه و بازسازي شبكه كابل مسی، فيبر نوری، سيستم هاي 
PG، دستگاه گاز كنترل، كافوهای نوری ACCESS و سيستم های FTTH و نگهداري شبكه هوايي در محدوده مركز 
تلفن شهری قيدار مخابرات شهرستان خدابنده و نگهداری تلفن های همگانی شهرستان خدابنده را به اشخاص حقوقی واجد شرايط 
واگذارنمايد. متقاضيان محترم می توانند، جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهی فراخوان در سايت شركت مخابرات ايران به نشانی 

www.tci.ir و سايت مخابرات منطقه زنجان به نشانیwww.zanjan.tci.ir مراجعه نمايند.
اداره پشتیبانی  و تدارکات مخابرات منطقه زنجان

شرکت مخاربات اریان
سهامی عام

منطقه زنجان

عصر فردا روی دکه های مطبوعاتی

یادنامه استاد 
غضنفر سفیدگری

 منتشر شد

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد:

افتتاح 60 پروژه عمرانی بنیاد مسکن زنجان در هفته دولت
 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی استان زنجان از افتتاح 60 پروژه 
عمرانی این نهاد در هفته دولت با اعتباری 

بیش از 68میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش زنگان امروز؛ رضا خواجه ای 
اظهار کــرد: همزمان با هفتــه دولت، 
پروژه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان شامل اجرای طرح هادی 
روســتایی و بازســازی و مقاوم سازی 

مسکن روستایی افتتاح می شود.
فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان از افتتاح 60 پروژه عمرانی 
این نهاد در هفته دولت با اعتباری بیش 

از 68 میلیارد ریال خبر داد. وی با بیان اینکه در این روزها 16 پروژه 

اجــرای طرح هادی در شهرســتان های 
زنجان، ابهر، ایجــرود، خدابنده، طارم و 
ســلطانیه افتتاح می شــود، تصریح کرد: 
طرح هادی روستایی از جمله طرح های 
عمرانی اســت که جــزو مهم ترین ابزار 
کنترل و مدیریت تحــوالت کالبدی در 
ســکونتگاه های روســتایی نیز به شمار 

می آید.
وی گفت: ســاختار کالبدی روستاها که 
در طول زمان و بنا بر مقتضیات گوناگون 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی شــکل 
گرفته اند، با اجرای طرح هادی روستایی 
و ساخت و ســازهای جدید، خانه های 
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 عرضه پروژه های ساختمانی در بورس 
از سوی شرکت های ســرمایه گذاری زمین و 
ســاختمان که بنا به گفته مســووالن تا یک ماه 
آینده محقق می شود امکان خرید متری مسکن 
را برای سهامداران خرد و کالن فراهم می کند؛ 
در این بین برخی معتقدند فرایند بورس منجر به 
افزایش قیمت مسکن می شود و در سوی دیگر 
موافقان می گویند که ساخت و ساز با این روش 

رونق می گیرد.
به گزارش ایسنا، تا یک ماه آینده با انتشار اوراق 
سلف موازی استاندارد، پروژه های ساختمانی 
در بورس کاال پیش فروش می شــود. در این 
باره امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط 
شرکت سرمایه گذاری مسکن وابسته به بانک 
مسکن تهیه و به بورس کاال تحویل شده است. 
افراد می تواننــد در این قالب به صورت متری، 

مسکن خریداری کنند.
یکی از بازارهای ســودده در یک سال گذشته، 
بورس کاال بوده اســت که گوی ســبقت را از 
رقبا ربود؛ البته آمــار و ارقام بلند مدت بورس 
هم نشــان می دهد که رشد بیشتری نسبت به 
بازارهای مسکن، طال و ارز داشته است. در ماه 
های اخیر هم شاهد افزایش اقبال به بازار بورس 
بوده ایم و رکورد شکنی هایی در شاخص کل 
اتفاق افتاد و حتی برای اولین بار وارد کانال دو 
میلیونی شد البته بعد از آن بازار با چند اصطالح 
به شــاخص یک میلیون و ۷00 هزار رسید. با 
این حال بســیاری از افراد با ســرمایه های ریز 
و درشــت در بازار بورس حضــور دارند و با 
گسترش تکنولوژی، بعضاً به طور دائم با موبایل 
های خود وضعیــت بازار را رصد می کنند. اما 
تلفیق بورس با حوزه مسکن نگرانی هایی بابت 
افزایش قیمت ها در بازار مســکن ایجاد کرده 

است.
مطابق این برنامه قرار اســت نقدینگی ساخت 
پروژه های ســاختمانی و حمل و نقل از طریق 
واگذاری برگه های سهام به متقاضیان تامین شود. 
طبق مدلی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده 
پروژه ها به صورت متری عرضه خواهد شد و 
ظاهراً هر ســهم به عنوان یک متر مربع در نظر 
گرفته می شــود. به طور مثال برای واحدی در 
طبقه چهارم یک ســاختمان معادل 1000 برگه 
سهام با قیمت مشــخص تعیین می شود. اگر 
فردی تمام هزار برگه را خریداری کند در پایان 

پروژه مالک واحد مد نظر خواهد بود.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
مدتی قبل در این باره به ایسنا گفت که بورس 
مســکن منجر به جذب ســرمایه های خرد و 
رونق ســاخت و ساز خواهد شــد. البته این را 

هم بیان کرد که این بازار سوددهی مناسبی برای 
سهامداران به دنبال دارد.

از طرف دیگر برخی کارشناســان و نمایندگان 
مجلس، ورود زمین و ملک در بورس مسکن را 
عامل افزایش قیمت می دانند. محمدرضا رضایی 
کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در این 
باره می گوید: هم اکنون بورس وضعیت عادی 
ندارد و هر چیزی که وارد بورس می شــود به 
دلیل نقدینگی باال در کشور به قیمت غیر واقعی 

خرید و فروش خواهد شد.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران 
امالک نیز بــا رضایی کوچی هم نظر اســت. 
خسروی در این باره به ایسنا گفت: سهامدارانی 
که اقدام به خرید متری مســکن می کنند لزومًا 
با نیت رونق ســاخت و ساز این اقدام را انجام 
نمی دهند بلکه به عنــوان فعال اقتصادی دنبال 
سود هســتند و این روند منجر به رشد قیمت 

زمین و مسکن خواهد شد.
به گفته خسروی، مشکل رکود ساخت و ساز، 
عدم عرضه در بورس نیست بلکه به نبود رغبت 
ســرمایه گذارب مربوط می شــود. به هر حال 
قیمت مسکن در سال های اخیر افزایش و توان 
متقاضیان کاهش یافته است. کاری که دولت و 
مجلس باید انجام دهند تســهیلگری در حوزه 
تولید مسکن اســت تا عرضه با تقاضا متعادل 

شود.
دبیر کانون انبوه سازان هم در پاسخ به این پرسش 
که تاثیر بورس مســکن در این بازار را چگونه 
ارزیابی می کنید، اظهار کرد: ســالیان سال است 
که به دلیل ورود دالالن و سفته بازان و همچنین 
تاثیر پذیری از بازارهای موازی، قیمت مسکن 

صعــودی بوده اما انواع و اقســام مالیات برای 
سازندگان وضع شــده و دولت ها با این اقدام 

مسکن گران را گران تر کردند.
فرشــید پورحاجت تاکید کــرد: ورود بورس 
به حوزه مســکن کار بسیار ســختی است که 
کنترلی هم بر روی آن نخواهد بود. تنها نسخه 
ســاماندهی بازار مسکن، تعادل بخشی به نظام 
عرضه و تقاضاســت. دولت باید زمین مناسب 
را برای ســاخت مسکن ارزان قیمت به بخش 
تولید مسکن اختصاص دهد. مجلس نیز قوانین 
رکــودزا را اصالح کنــد. تقویت قدرت خرید 
مردم از طریق حمایت هــای مالی و پرداخت 
تسهیالت مناسب نیز در دستور کار قرار گیرد. 
در آن صورت مســکن از کاالی سرمایه ای به 
کاالی مصرفی تغییر ماهیت میدهد و قیمت ها 

پایین خواهد آمد.
به گفته پورحاجت، فروش متری مســکن در 
جهت تقویت بنگاه های تولیدی مسکن خواهد 
بود نه اینکه به خانه دار شــدن مردم بیانجامد. 
نمونــه این تجربه را در شــاندیز داشــتیم که 

نتایجش را هم دیدیم.
با وجود این مخالفت ها، مسووالن وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان بورس بر این اعتقادند که 
با ایجاد بورس مسکن به عنوان یک بازار پیش 
نگر، امکان تامین مالی و پوشش ریسک نوسان 

قیمت ها فراهم می شود.
استفاده از اوراق سلف استاندارد موازی در بازار 
امالک با هدف جذب منابع مالی و پیش فروش 
مســکن با امکان قراردادهای ثانویه، از مزیت 
ابزارهای مالی بازار بورس برای ایجاد بازارهای 

پیش نگر استفاده خواهد شد.

 »می تــوان ویترینــی از بدبختی هــا به 
تماشاگر ارایه داد ولی او خود هر روز نظاره گر 
چنین صحنه هایی است. رسالت بزرگ هنرمند 
این اســت که در پس ســختی ها، در کنار این 
زخم ها، بارقه ای از امید به تماشاگرش ارایه دهد 

و سختِی کار هنرمند هم همین است.«
این اعتقاد حمیدرضا نعیمی، هنرمند تئاتر است، 
او در گفتگو با ایسنا از وظیفه دشوار هنرمندان در 
دوره سخت کرونا سخن می گوید، اینکه چگونه 
هنرمندان در شرایطی که خود با هزاران سختی و 
مشقت دست به گریبان هستند، به عنوان گروهی 

مرجع در جامعه، به مردم امید ببخشند.
نعیمی یادآوری کرد: ســال گذشته قصد داشتم 
نمایش »زال و رودابه« را با اقتباس از شــاهنامه 
اجرا کنم اما سال 98 برای مردم ما سال سختی 
بود و بویژه اتفاقاتی که در پاییز و زمستان آن رخ 
داد، کام مردم را تلخ تر کرد و فضایی دردناک و 
یاس آلود بر جوانان حاکم شد. حس کردم زمانی 
که در نومیدی به ســر ببریم، نمی توانیم برنامه 

خوبی برای پیشرفت داشته باشیم.
او اضافه کرد: با خودم فکر کردم حال که روزگار 
به مردم ما سخت گرفته، آیا اجرای نمایشی تلخ 
در این مقطع، منطقی است. بنابراین نمایشنامه 
»فردریــک« را جایگزین کردم که در ســتایش 
عشــق بود و اطمینان دارم اگر کرونا نمی آمد و 
این نمایش اجرا می شد، حال تماشاگراِن آن تا 

چند روزی خوب بود.
نعیمی هرچند به دلیل همه گیری کرونا از اجرای 
نمایشــش که قرار بود ۷ فروردین ماه در تاالر 
اصلی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه برود، باز 
ماند، اضافه کرد: با اینکــه با تمام وجودم درد، 
تلخی، فقر و دشــواری ها را حس می کنم، ولی 
فکر کردم باید به جنگ این نومیدی بروم و شاید 
اینجاست که وظیفه سخت هنرمند، خود را نشان 
می دهد. او انتخاب کرده صدای یک نسل باشد 
و با اینکه درد می کشد و صحنه های رنج آور را 

می بیند اما وظیفه خود می داند که شور زندگی را 
در مردم زنده کند.

این مدرس تئاتر افزود: حاال دیگر با خود ماست 
که مردم را به چه سمتی هدایت کنیم، اینکه از 
کشور بروند یا بمانند و پایمردی کنند تا به کمک 
یکدیگر، از این بحران به ســالمت گذر کنیم. 

امروز وظیفه ما شاید از همیشه سخت تر است.
نعیمی، ساخت موســیقی های دلنشین، معرفی 
کتاب هــای خــوب و ... را راه هایی برای بهتر 
کردن حال مردم دانســت و افزود: شنیدن یک 
موســیقی دلنشین، خواندن یک کتاب خوب یا 
تماشــای یک فیلم اثرگذار و ... جان مان را تازه 
می کند و این ها مورد نیاز ماســت. مترجمان ما 
آثار خوبی ترجمه کرده اند. خوب است از این 

کتاب ها غافل نشویم. 
او با اشــاره به از سرگیری اجرای برخی از آثار 
نمایشی ادامه داد: اگر تئاتری روی صحنه می رود، 
حتی اگر اثری چندان قدرتمند هم نباشــد، اگر 
شرایطش را داریم، به تماشــایش بنشینم و از 
گروه های نمایشی حمایت کنیم. در این روزهای 
سخت بیشتر نیازمند همراهی یکدیگر هستیم. 
چه بهتر که از این بحران بهره ببریم و با وجود 
فاصله هــای اجتماعــی اجتناب ناپذیر، روح و 
جان مان را به یکدیگر نزدیکتر کنیم تا دوباره به 

روزهای خوب مان نزدیک شویم.
این نمایشــنامه نویس، امید بخشــی را یکی از 
وظایف مهم هنرمندان برشــمرد و تاکید کرد: 
تشویق به نومیدی از سوی کسانی اتفاق می افتد 
که از آن منتفع می شوند. منظورم این نیست که 
به تماشاگر دروغ بگوییم و با امیدهای واهی، او 
را بفریبیم. بایــد درباره تلخی ها حرف بزنیم و 
آگاهی بخش باشیم ولی مهم این است که با چه 

زبان و لحنی، این کار را انجام بدهیم.
نعیمی خاطرنشــان کرد : بله درســت اســت 
نمی توان به کســی که گرسنه است بگوییم برو 
شــاهنامه بخوان بلکه باید راهی، لحنی و زبانی 

پیدا کنیم که بتوان او را به این کار دعوت کرد و 
سختی کار، پیدا کردن همین راه است.

این بازیگــر تئاتر با تاکید بر قــدرت طنز در 
دوره هــای دشــواری مانند شــرایط کرونایی 
اضافه کرد: ما قــدرت طنز را نادیده می گیریم. 
نمایشنامه های مروژک، آرابال یا چخوف، فقط 
برای خنداندن نیستند . آنها سرشار از انتقاداتی 

هستند که با زبان شیرین طنز بیان می شود.
او البتــه در پایــان تاکیــد کرد: بــه هیچوجه 
نمی خواهم بــرای همکارانم و دیگر هنرمندان، 
نسخه ای بپیچم ولی شــخصا تالش می کنم با 
این نگاه به سمت تئاتر بروم. به این معنا که در 
وهله اول، به تماشاگرم آرامش ببخشم چون او 
به اندازه کافی دچار تنش و اضطراب هست و 
بعد مســایل را با لحنی طنزآمیز که قابل تحمل 

باشد، با او در میان بگذارم. 

گفتگو با حمیدرضا نعیمیبورس بازی با مسکن در موبایل!

وظیفه سخت هنرمند در جنگ با ناامیدی 
در روزگار کرونایی

# من 
ماسک 
می زنم

نوبت دوم

3

3



یکشنبه 2 شهریور ماه  1399 / نمره 595 / سال سوم2
خبر

 فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
 استان زنجان از افتتاح 60 پروژه عمرانی این نهاد 
در هفته دولت با اعتباری بیش از 68میلیارد ریال 

خبر داد.
رضا خواجه ای در گفت و گو با زنگان امروز، اظهار 
کرد: همزمان با هفته دولت، پروژه های بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان زنجان شامل اجرای طرح 
هادی روستایی و بازسازی و مقاوم سازی مسکن 

روستایی افتتاح می شود.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
از افتتاح 60 پروژه عمرانی این نهاد در هفته دولت 

با اعتباری بیش از 68 میلیارد ریال خبر داد.
وی با بیــان اینکه در این روزها 16 پروژه اجرای 
طرح هادی در شهرستان های زنجان، ابهر، ایجرود، 
خدابنده، طارم و سلطانیه افتتاح می شود، تصریح 
کرد: طــرح هادی روســتایی از جمله طرح های 
عمرانی اســت که جزو مهم تریــن ابزار کنترل و 
مدیریت تحــوالت کالبدی در ســکونتگاه های 

روستایی نیز به شمار می آید.
وی گفت: ســاختار کالبدی روستاها که در طول 

زمــان و بنا بــر مقتضیات گوناگــون اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شــکل گرفته اند، با اجرای 
طرح هادی روستایی و ساخت و سازهای جدید، 
خانه های بادوام، تعریض معابــر، ایجاد پارک و 
فضای ســبز، ایجاد کاربری های مورد نیاز از قبیل 
آموزشــی، درمانی، نظامی و انتظامی و ... متحول 
شده و سبب رونق نسبی و افزایش حس امنیت در 

روستاییان شده است.
خواجــه ای تاکید کــرد: در اجــرای طرح هادی 
روستاها، باید به حفظ ساختار سنتی روستاها در 
ابعاد گوناگون فرهنگی و اجتماعی و اســتفاده از 

منابع و مصالح بومی، توجه ویژه داشت.
فرنشــین بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان مهم ترین هدف طرح های هادی روستایی 
را  تجدید حیات روســتا به لحاظ ابعاد فیزیکی، 
اقتصادی و اجتماعی روســتاها دانست و افزود: 
هم اکنون تهیه و اجرای طرح هادی روســتایی به 
عنوان ســند توسعه روستایی توانسته به روستاها 
هویت بخشد و به عنوان یکی از پروژه های توسعه 
روستایی در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی به ویژه بخــش فیزیکی و کالبدی تاثیر 
بسزایی داشته باشد.   

وی در ادامــه از افتتــاح واحدهای مســکونی 
مقاوم سازی شده روستایی در سطح شهرستان های 
این اســتان در هفته دولت خبــر داد و گفت: 44 
پروژه مسکن روســتایی نیز از اعتبارت حوادث 
بازســازی و طرح ویژه بهســازی و مقاوم سازی 
مسکن روستایی در این روزها در شهرستان های 
ابهر، ماهنشان، طارم، سلطانیه، خرم دره و خدابنده 

افتتاح خواهد شد.
خواجه ای با بیان اینکه، جایگاه روستا و روستاییان 
در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی موجب شده که بهسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستایی از اولویت های اصلی 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی به شمار آید، خاطر 
نشــان کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با ترویج 
مقاوم سازی، آموزش و ارتقای دانش فنی روستایی 
در پیشگیری از حوادث نقش مهمی دارد و با ارایه 
خدمات فنی، پشتیبانی و اعطای تسهیالت بانکی 
و وجوه بالعوض به موضوع بازسازی، نوسازی و 

مقاوم سازی واحدهای مسکونی تاکید جدی دارد.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
ساخت مســکن مقاوم و با دوام روستایی، تالش 

در حفظ هویت معماری بومی مسکن روستایی، 
تامین مسکن متناســب با نیاز روستاییان، حفظ 
هویت و ســیمای عمومی روســتاها، تالش در 

بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی و 
ترویج فرهنگ بیمه به روســتائیان را امری مهم و 

ضروری دانست.

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان خبر داد:

افتتاح 60 پروژه عمرانی بنیاد مسکن زنجان در هفته دولت

 فرنشــین تعزیرات حکومتی استان زنجان 
گفت: موتورســیکلت های باالی ۲۵0 سی سی به 

 عنوان کاالی قاچاق توقیف می شود.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
روزهای اخیر افراد سودجو با عنوان سنددار بودن 
این موتورســیکلت ها )اعم از سند شرکتی، ستاد 
فرمان امام، یا مجوز قیچی( اقدام به فروش آن ها با 
قیمت گزاف که به موتورسیکلت های به اصطالح 

سنددار معروف هستند، می کنند.
وی افزود: طبق مصوبه شــورای امنیت کشور در 
ســال 1۳64، آمد و شــد موتورسیکلت های ۲۵0 
سی ســی به باال ممنوع بــوده و صرفا برای برخی 
کارایی ها )اعم از استفاده در تشریفات و اسکورت 
شــخصیت های دارای رده حفاظت، امور امدادی، 
اورژانســی، آتش نشــانی، امور امنیتی، انتظامی و 
نظامی، حفاظت از محیط زیســت و منابع طبیعی، 
استفاده ورزشــی و آموزشی و برخی دستگاه ها و 
سازمان ها، در صورت تصویب کمیسیون حفاظت 
از شــخصیت های شــورای امنیت کشور( آن هم 
تحت شرایط ویژه و صدور مجوزهای خاص مجاز 

است.

این مســوول ادامه داد: این قبیل موتورسیکلت ها 
باید به صورت قانونی وارد کشــور شــده باشند. 
ضمن اینکه بــا توجه به ماده ۲ آیین نامه راهنمایی 
و رانندگی همه سازمان ها و دستگاه ها و اشخاص 
بهره بــردار موظف بــه نصب پــالک انتظامی بر 
روی موتورســیکلت های مورد اســتفاده موضوع 
دستورالعمل و دریافت شناسنامه با مشخصات کامل 

وسیله نقلیه و مالک هستند.
ممیزی تصریح کرد: استفاده از این موتورسیکلت ها 
در داخل شــهر و همه معابر کامال ممنوع بوده و 
اســتفاده از آن ها صرفا در مســابقات و محل های 
ورزشی در صورتی امکان پذیر است که با یدک کش 
حمل شوند و مبدا و مقصد این انتقال مشخص و 
مجوزهای مربوطه اخذ شده باشد، بنابراین استفاده 
از پالک های ورزشــی و ... به هیچ وجه دلیلی بر 
قاچاق نبودن موتورسیکلت های مکشوفه نخواهد 

بود.
فرنشــین تعزیرات حکومتی استان زنجان، یادآور 
شــد: در سه ماهه اول امســال تعداد ۹ پرونده به 
ارزش پنج میلیارد ریال تشکیل و جهت رسیدگی 
به شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز 

جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: بدیهی است در صورت 
نادیده گرفتن قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، 
موتورســیکلت به عنــوان کاالی قاچــاق توقیف 
شــده و حســب مورد عالوه  بر ضبط و یا امحای 

موتورسیکلت، این افراد به مجازات تخلف قاچاق 
)یک تا ســه برابر ارزش موتورسیکلت( محکوم 
خواهند شد، کما اینکه هر ساله تعداد قابل توجهی 
پرونده در این راســتا در شعب تعزیرات حکومتی 

استان تشکیل می شود.

 معــاون حمل و نقــل جــاده ای اداره کل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان 
گفت: توزیع الســتیک های بی کیفیت و محدود 
موجب شده تا رانندگان حمل و نقل برون شهری 

نتوانند الستیک مناسب تهیه کنند.
علی مدقالچی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
امسال در زمینه توزیع الستیک اقدامات مطلوبی 
انجام شــد و تعداد الســتیک های توزیع شده 
حواله ای نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.

وی با بیان اینکــه از ابتدای اجرای طرح توزیع 
الستیک تا کنون، ۳7 هزار حلقه در استان زنجان 
توزیع شده است، افزود: 400 حلقه الستیک نیز 
با تایید ســازمان صمت، در مرحله توزیع قرار 

می گیرد.
این مســوول خاطرنشــان کرد: امسال نسبت به 

ســال گذشــته میزان توزیع کمتر بوده است و 
معموال نماینده الســتیک فروشــان از کشور از 
طریق حواله ای که در سیســتم صادر می شــود، 

اقدام به خرید الستیک می کند.
معــاون حمل و نقل جــاده ای اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه در این پروســه وزارت راه و شهرســازی 
نقشی ندارد، افزود: سازمان صمت در این زمینه 

تصمیم گیرنده است.
مدقالچی در باره پایین بودن کیفیت الستیک های 
عرضه شــده در اســتان زنجان نیز گفت: خرید 
الستیک توســط الستیک فروشان انجام می شود 
و آنها تصمیم می گیرنــد که چه برندی را برای 

توزیع خریداری کنند.
 وی بــا بیان اینکــه اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای اســتان زنجان نقشــی در خرید 
الســتیک ندارد، افزود: نســبت به ســال های 
گذشته برندهای خوبی توسط الستیک فروشان 

خریداری نمی شود.
ایــن مســوول بیان داشــت: موضــوع کیفیت 
الستیک های توزیع شده در نشست تنظیم بازار 
استان مطرح شد و قرار است سازمان صمت در 

این زمینه وارد عمل شود.
معــاون حمل و نقل جــاده ای اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان زنجــان ادامه داد: 
همچنان کمبود الســتیک برخــی خودروها در 
استان زنجان وجود دارد و بی کیفیتی نیز موجب 
شده تا اســتقبالی از برخی الستیک ها نشود که 
ضروری اســت در ایــن زمینه راهــکار جدی 

اندیشیده شود.

فرنشین تعزیرات حکومتی استان زنجان اعالم کرد؛

توقیفموتورسیکلتهایباالی۲۵۰سیسی
بهعنوانکاالیقاچاق

رییس پلیس فتا استان زنجان :
شهروندان مراقب 

کالهبرداری در روزهای 
محرم باشند

 رییس پلیس فتا اســتان زنجان گفت: 
مجرمان ســایبری در هر مناســبتی به دنبال 
سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی هستند.

سرهنگ محمدعلی آدینه لو گفت، با عنایت 
به فرا رسیدن روزهای محرم افراد سود جو با 
سوء استفاده از عواطف و احساسات مذهبی 
مردم، به بهانه جمع آوری کمک های مالی برای 
نیازمنــدان از جمله بیماران کرونایی یا ایجاد 
شــبهه در دادن نذری بــه تکایا و هیئت های 

مذهبی، اقدام به کالهبرداری می  کنند.
وی بــا بیان اینکــه ممکن اســت تبلیغات 
گسترده ای توســط افراد ســود جو در باره 
جمع آوری نذورات صــورت بگیرد، افزود: 
شــهروندان هرگونه واریز وجــه مربوط به 
نذورات را به شــماره حســاب هیئت های 
مذهبی ، مؤسســات خیریه اســتانی واریز 
و جهت جلوگیــری از ســرقت اطالعات 
کارت های بانکــی ،از مراجعه به لینک های 
پرداخت درگاه بانکی منتشــر شده در فضای 

مجازی خودداری نمایند.
ســرهنگ آدینه لو گفت: در سنوات گذشته 
شاهد راه اندازی گروه ها و کانال های تلگرامی 
با عنوان« نذری یاب« بودیم که این افراد با درج 
مطالب کذب باعث ازدحام مردم و موجبات 
آزار و اذیت شهروندان را فراهم می نمودند که 
ضمن شناسائی آن ها، برخورد قانونی صورت 

گرفت.

هوای زنجان 
هم خنک می شود و هم گرم

 فرنشین هواشناسی استان زنجان گفت: 
امروز دمای هوا افزایشی بوده ولی در روزهای 

آتی کاهش خواهد یافت.
رسول همتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
وضعیت جوی امروز استان به صورت آسمانی 
غالبــا صاف خواهد بود که بعــد از ظهر در 
برخی مناطق با وزش باد نســبتا شدید همراه 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزش باد نســبتا شدید را در 
روزهای آینده در برخی مناطق شاهد خواهیم 
بود، افزود: دمای هوای امروز افزایش نســبی 
یافته و از فردا دما با کاهش همراه شده و هوا 
به تدریج خنک تر خواهد شــد و این کاهش 
محسوس دما تا روز سه شــنبه ادامه خواهد 

یافت.

خبـرخبــر

 ارزش کاالی قاچاق 
کشف شده در زنجان
۴۳ درصد رشد یافت

 فرمانده انتظامی اســتان زنجان گفت: 
میزان کاالهای قاچاق کشف شده در این استان 
به لحاظ ارزش ریالی در چهار ماهه نخست 
امسال در مقایســه با مدت مشابه پارسال 4۳ 

درصد افزایش نشان می دهد.
ســردار رحیم جهانبخش، به اقدامات جدی 
پلیس برای مقابله و مبارزه با قاچاق کاال اشاره 
کــرد و افزود: میــزان کاالی قاچاق خارجی 
در شــرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ دالر با 

کاهش مواجه است.
وی یادآور شــد: بالغ بــر 110 میلیارد ریال 
انــواع کاالی قاچــاق در این مدت توســط 
پلیس زنجان کشف و در این رابطه ۲۲۳ نفر 
قاچاقچی دستگیر و ۹۵ دستگاه انواع خودرو 

نیز توقیف شد.
ســردار جهانبخش ادامــه داد: پلیس زنجان، 
پارســال )۹8( انــواع کاالی قاچاق به ارزش 
تقریبی 870 میلیارد ریال کشــف کرد که این 
رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن )۹7( 

4۹ درصد افزایش نشان می داد.
وی تصریح کرد: پارســال در این رابطه ۹01 
نفر قاچاقچی کاال از ســوی پلیس این استان 
دســتگیر و به منظور اعمال قانون به مراجع 
قضایی زنجان معرفی شــدند که این نشان از 
عزم جدی پلیس در امر مبارزه با قاچاق کاال 
است. ســردار جهانبخش به قاچاق سوخت 
در زنجان اشــاره کرد و افزود: در چهار ماهه 
نخست امسال میزان کشفیات قاچاق سوخت 
از سوی پلیس این استان، ۵1 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال افزایش دارد که این حاصل 

تالش شبانه روز عوامل این نیرو است.    
فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید براینکه 
معضل قاچاق کاال عالوه بر آثار سوء اقتصادی 
به عنوان یک چالش اقتصــادی و اجتماعی 
بســیار حائز اهمیت اســت، گفت: مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در اولویت کاری پلیس است 
و این فرماندهی در مبارزه با قاچاقچیان کاال و 
ارز از هیچ تالش و کوششی فروگذار نیست 
و پلیس با متهمان بی هیچ اغماضی و مطابق با 

قانون برخورد می کند.  

معاون حمل و نقل جاده ای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

توزیع 37 هزار حلقه الستیک در استان زنجان
 الستیک های بی کیفیت و توزیع محدود، رانندگان را با مشکل مواجه کرده است 

 فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان 
گفت: پویش ادبی »اقتراح ماسک« با هدف ترویج 
فرهنگ اســتفاده از ماسک برای حمایت از کادر 
درمــان و کمک به قطع زنجیــره انتقال ویروس 

کرونا، راه اندازی شد.
امیرعلی نیک بخش در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان 
از زمان شیوع ویروس کرونا اقدامات بسیاری در 
فضای مجازی به منظور حفظ ســرانه مطالعه در 

استان انجام داده است.

فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان با بیان 
اینکه تمدید کتاب های امانتی از طریق ســایت، 
معرفــی کتــاب در فضای مجــازی و همچنین 
پذیرش اعضا از طریــق فضای مجازی از جمله 
اقدامات صورت گرفته در این روزها بوده است، 
گفــت: معرفی کتابخانه و خدمــات آن و ایجاد 
صفحــات کتابخانه در فضای مجــازی، اجرای 
طرح رف خوانی در کتابخانه های عمومی مطابق 
با زمان بندی ابالغی، معرفی کتاب های جشنواره 
رضوی در فضای مجازی و...  به منظور ترویج و 

تشویق کاربران و اعضای به شرکت در جشنواره 
کتابخوانی رضــوی و ادامه فعالیت های فرهنگی 
و ترویجــی در فضای مجازی بــا بهره گیری از 
تجهیزات، فضا و منابــع کتابخانه ای نیز از دیگر 

اقدامات این حوزه بوده است.
وی ادامه داد: همچنین جشــنواره رضوی نیز به 
خاطر شــیوع ویروس کرونا با استفاده از ظرفیت 
فضای مجازی اجرایی شــده و استقبال خوبی از 

آن صورت گرفت.
نیک بخش گفــت: یکی دیگر از طرح های جدید 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان، پویش ادبی 
»اقتراح ماسک« است که با هدف ترویج فرهنگ 
اســتفاده از ماســک برای حمایت از کادر درمان 
و کمــک به قطع زنجیره انتقــال ویروس کرونا، 

راه اندازی شد.
وی گفت: محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور از شــاعران و اهالی ادب سراسر کشور 
دعــوت می کند با اقتراح و ســرایش تک بیت با 
کلید واژۀ »ماسک« در بسیج همگانی برای رعایت 
توصیه های بهداشــتی در مقابله بــا کرونا همراه 

شوند. فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان 
افزود: شــاعران می توانند برای اثرگذاری بیشتر، 
ابیــات را به زبان طنز )طنز عفیف( بســرایند، از 

ابیات معروف بزرگان ادب فارسی بهره مند شوند 
و در نهایت شعر خود را با هشتگ اقتراح ماسک 

منتشر کنند.

فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان :

پویشادبی»اقتراحماسک«راهاندازیشد

4

4



3
جامعه

یکشنبه 2 شهریور ماه  1399 / نمره 595 / سال سوم

به سود تبلیغات در 
شماست

 رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور 
با بیان اینکه آگهی آزمون هشتم استخدامی کشور 
بعد از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد گفت: در 
این آزمون بنا داریم حدود ۴۵ هزار نیروی جدید را 

برای دستگاه های مختلف استخدام کنیم.
به گــزارش زنگان امــروز، جمشــید انصاری با 
حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو 
سیما با اشــاره به اینکه نظام اداری مجموعه ای از 
قوانین، مقررات ، نظام هــای مدیریتی، روش ها، 
ساختار، تشکیالت و از همه مهمتر نیروی انسانی 
اســت، گفت: ما در ایران 30 وزراتخانه و دستگاه 
اصلی، 8۵0 موسسه ســازمان دولتی، 19 صندوق 
بازنشســتگی و همچنین ۴2 موسسه داریم که زیر 

نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می شوند.
انصاری با بیان اینکه همه این ها در ۴22 شهرستان 
و 1099 بخش تقســیم شده است، گفت: کارکنان 
دولت حدود 2 میلیون ۴00 هزار نفر با احتساب نهاد 
های عمومی غیر دولتی هستند که در نقاط مختلف 

خدمات می دهند.
وی همچنین گفت : حدود 130۵ شهرداری و 37 
هزار و 800 دهداری داریم که به مردم خدمات می 
دهند و همه این ها نظام اداری کشور را تشکیل می 
دهند و پیشبرد برنامه های توسعه را به عهده دارند.

رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید 
بر اینکه در نظام اداری کشــور هیــچ اتفاقی رخ 
نمی دهد، مگر اینکه قانون مشخصی داشته باشد، 
یا ضوابط مشــخصی را هیئت وزیران یا نظام های 
ســتادی مانند سازمان اداری استخدامی یا برنامه و 
بودجه برای آن ابالغ کرده باشد،گفت: به کار گیری، 
ارزیابی و ارتقاء شغلی کارکنان بر پایه همین قوانین 

که ابالغ شده انجام می شود.
جمشــید انصاری؛ با بیان اینکه در گذشته مبنای 
انتخاب مدیران پایه و میانی کشور بر پایه تشخیص 
و قوانین درون سازمانی مدیران ارشد دستگاه های 
مختلف بود، گفت: این رویه اصالح شــده است.
معاون رییس جمهور با مثال اینکه از حدود 2۵ سال 
پیش در آمــوزش و پرورش برای انتصاب مدیران 
مدارس، طبق یک ســاز و کار داخلی، مدیران را از 
بین معلمان شناسایی و منصوب میکردند، گفت : 
سال 9۴ طرحی در شواریعالی اداری تحت عنوان 
تربیت مدیــران آینده تصویب شــد و بر پایه آن 
دستگاه ها موظف شــدند کسانی را که تشخیص 
می دهند قابلیت مدیریت دارند را به مراکزی به نام 

کانون های ارزیابی معرفی کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر این کانون ها خارج از مراکز 
دولتی و در مراکز آموزشی و پژوهشی شکل گرفته 
اند، گفت: اگر کانون های ارزیابی فرد معرفی شده 
را واجد شرایط تشــخیص دهند، اسم آن فرد در 
بانک مدیریت دســتگاه مورد نظــر برای انتصاب 
در مشــاغل مدیریتی قرار می گیرد، اما اگر ضعف 
هایی تشخیص داده شود، دستگاه مربوطه موظف 
به برگــزاری دوره های آموزشــی الزم برای حل 
آن ضعف ها خواهد شــد و اگر هم واجد شرایط 
تشــخیص داده نشود ، آن فرد نمی تواند در پست 

های مدیرتی منصوب شود.
انصاری با تاکید بر اینکه این مصوبه در ســال 9۴ 
تصویب، اما دستگاه ها با سه سال فرصت باید آن را 
از سال 97 اجرایی می کردند، گفت: این قانون هم 

اکنون در کشور اجرایی شده است.
رییس سازمان اداری و اســتخدامی کشور با بیان 
اینکه این طرح در یک برنامه ریزی ۵ ســاله برای 
همه ســطوح مدیریت در نظر گرفته شده است، 
گفت : افراد برای سطوح مختلف، جداگانه ارزیابی 

می شوند.
وی بــا بیان اینکه در برخی مــوارد برای انتصاب 
مدیــران بین افرادی که ارزیابی و تایید شــده اند، 
فراخوان اعالم می شود، گفت: در سازمان اداری و 
استخدامی کشور ، به جز برای معاونان که از مقامات 
محسوب می شوند، بقیه مدیران از طریق فراخوان 
انتخاب می شــوند. وی همچنین گفت: حتی در 
مواردی فراخوان بیرون سازمانی اعالم می شود تا 
اگر افرادی شــرایط الزم را داشتند، از دستگاه های 

دیگر هم بتوانند در دستگاه ما منصوب شوند.
رییس ســازمان اداری و استخدامی کشور با پیش 
بینی اینکه این قانون ظرف ۵ سال کامل اجرا خواهد 
شد، گفت: مدیران برای انتصاب در سطوح باالتر، 
نیاز به ارزیابی مجدد دارنــد، اما به کارگیری آنها 
در ســطح قبلی خودشان در سازمانی دیگر نیاز به 

ارزیابی مجدد ندارد.
انصــاری با بیان اینکه در دســتگاه هــای دولتی، 
قوانینی حاکم اســت که خیلی نمی توان با اختیار 
یک مدیر در بخش خصوص مقایسه کرد، گفت: 
مثال کارمندان دولت را نمی توان بدون رســیدگی 
در هیئت تخلفات اداری اخراج کرد، اما در بخش 
خصوصی یک مدیر به راحتی کارمند خود را اخراج 

و شخص دیگری را جایگزین می کند.
وی همچنین با اعالم اینکه درنظام اداری یک مدیر 
نمی تواند هرکس را که خواســت استخدام کند، 
گفت: نظام اداری بر پایه عدالت وشایسته ساالری 
بنا شده است و این اختیار عمل در بخش خصوصی 

خیلی هم اختیار خوبی نیست.
رییس سازمان اداری و اســتخدامی کشور با بیان 
اینکه هم اکنون مدیران دولتی ساالنه به حدود ۵00 
هزار کارمند تشــویقی می دهند، ولی تعداد توبیخ 
هــا به ۵0 هزار عدد هم نمی رســد گفت: این در 
حالی است که مدیران می توانند تا یک سوم حقوق 
کارمند متخلف را تا یک سال کسر کنند یا حتی از 

یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت بدهند.
انصاری در توضیح اینکه مدیران خیلی از اختیارات 
توبیخ کارمندان اســتفاده نمی کنند، گفت: عموم 
مدیران می خواهند آدم خوب داســتان باشــند و 
کســی تمایل ندارد که بگویند فالن شخص مدیر 

بدی بود. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور 
با بیان اینکه برخی مدیران خیلی جسورانه تصمیم 
می گیرند، گفت: نظام اداری کارآمد نظامی است، 
که در آن تصمیمات خوبی گرفته و آن تصمیم ها 
به خوبی عمل شوند که مدیران در این بخش نقش 
مهمی دارند و می توانند به کمک ویژگی های فردی 

خود بدون محدودیت خاصی موثر باشند.
وی همچنین با بیان اینکه برنامه اصالح نظام اداری 
سال 93 در 2 مرحله پیش بینی شد، گفت: مرحله 
اول در دولــت یازدهم و مرحلــه دوم در دولت 
دوازدهم اجرا شــد. آقای انصاری با بیان اینکه این 
برنامه جامع 10 ریز محور مختلف دارد، گفت: یکی 
از این محورها برنامه بهسازی مدیریت منابع انسانی 
دولت اســت و برنامه های متعددی برای افزایش 
توانمنــدی مدیران، آموزش مدیــران و همچنین 
اصالح نظام های تصمیم گیری داریم. وی همچنین 
افزود : اگر مجموعه برنامه های اصالح نظام اداری 
شامل حوزه ساختار، توســعه دولت الکترونیک، 
مقابله با فساد، ارتقا سالمت اداری و ارتقا بهره وری 
درست اجرا شــود، به ارتقا و بهبود وضعیت نظام 

اداری منجر خواهد شد.
معــاون رییس جمهــور و رییس ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور گفت: آگهی آزمون هشتم 
استخدامی کشــور بعد از برگزاری کنکور منتشر 

خواهد شد.
جمشید انصاری در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری 
گفت: موضوع کوچک سازی دولت با ۴ مانع رو به 
روســت یکی مقررات درون نیروی انسانی دولت 
می باشد که امکان تعیین تکلیف نیروی انسای را از 
نظر قانونی بسیار سخت کرده و دوم اینکه فشار و 
اشتیاقی که برای ورود به مجموعه دولتی وجود دارد 
و سوم افزایش جمعیت و چهارم توسعه تقسیمات 

کشوری است.
وی افــزود: درحال حاضر تعداد شهرســتان ها و 
بخش ها در کشور دو برابر شده و مجموعه ای از 
مقررات و اتفاقات درکشور وجود دارد که فشار را 
به دولت برای افزایش نیروی انســانی افزایش داده 
و موجب میشــود چابکسازی در دولت به سختی 

اتفاق بیافتد.
انصاری گفت: مجوزهای اســتخدامی را فقط به 
نقاطی که نیازمند نیروی انسانی باشند داده می شود 
و در مناطقی که از طریــق انتقال می توان نیروی 
انســانی را تامین کرد مجوز استخدامی کمتر داده 

خواهد شد.
معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور گفت: در آزمون های استخدامی 
که بر مبنای عدالت استخدامی و شایسته ساالری 
برگزار می شــود اجازه نخواهیم داد که دستگاه ها 

از طریق درخواست، ضوابط داخلی و اعمال نفوذ 
جذب نیرو کنند و حتماً آزمون خواهیم گرفت.

وی افزود: تنها کسانی می توانند استخدام پیمانی و 
رسمی دولت شوند که در آزمون استخدامی شرکت 

کرده و قبول شوند.
وی ادامه داد: اگهی آزمون هشتم استخدامی کشور 

بعد از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.
انصاری افزود: در ایــن آزمون بنا داریم حدود ۴۵ 
هزار نیروی جدید را برای دســتگاه های مختلف 
استخدام کنیم که 32 هزار نفر در وزارت آموزش و 
پرورش، هفت هزارنفر در وزارت بهداشت ، درمان 
وآموزش پزشــکی و مابقی دردستگاهی اجرایی 

جذب خواهند شد.
معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و 
اســتخدامی کشور گفت: تمام کســانی که غیر از 
پیمانی و رســمی در نظام اداری کشور فعالیت می 
کنند حتماً باید در این آزمون شرکت کرده و طبق 
قانون موضوع تبدیل وضعیت در نظام اداری وجود 

ندارد.
انصــاری افــزود: در وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی دو گروه نیروی انسانی فعالیت می 
کنند که گروه اول از محل اعتبارات بودجه عمومی 
کشــور و از طریق آزمون به کار گرفته شده اند و 
گروه دوم از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان 

ها فعالیت می کنند.
وی افزود: در وزارت بهداشــت و درمان سه هزار 
نفر در فروردین ماه، دو هزارو 280 نفر قرار داد کار 
معین و هفت هزار نفر دراین آزمون مجوز داده شده 
که مجموعاًَ 12 هزار و 280 نفر برای امسال در این 

وزارتخانه جذب خواهند شد.
وی تصریح کرد: به منظور قدردانی از زحمات آن 
دسته از کارکنان وزارت بهداشت و درمان که درگیر 
مقابله با بیماری کرونا بودند با در خواســت ستاد 
ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشــت و درمان ، 
افرادی که به صورت شرکتی و قراردادی با هر منبع 
تامین اعتبار فعالیت می کنند به میزان مدت خدمات 
درشرایط کرونا یک امتیاز در این آزمون برای آنها 

در نظر گرفته می شود.
جمشــیدی ادامه داد: بر این پایــه کارکنان وزارت 
بهداشت و درمان به میزان هرماه درگیری مستقیم با 
بیماری کرونا دو درصد به امتیاز آنها اضافه خواهد 

شد.
معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور درباره هزینه اداره دولت گفت: 
هم اکنون ۴7 هزار و 387 پست مدیریتی در کشور 
داریم که این پست های مدیریتی نسبت به متوسط 
کارشناسان در سطوح مختلف حداکثر ۵0 درصد 

حقوق اضافه دریافت می کنند.
وی افزود: متوســط حقوق کارشناسان در کشور 
حدود 6 میلیون و متوسط دریافتی باالترین سطح 

مدیران حدود 9 میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: با افزایش حقوق کارکنان دولت، 
هنوز دریافتی این کارکنان برای زندگی مناســب 

نیازمند توجه است .

جمشید انصاری معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور، خبر از برگزاری آزمون داد

استخدام ۴۵ هزار نفر در کشور
 در ایران 30 وزراتخانه و دستگاه اصلی، 850 موسسه سازمان دولتی، 19 صندوق بازنشستگی و همچنین 42 موسسه داریم که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری اداره می شوند

 مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی به اقدام 
این شرکت برای حفظ کیفیت آموزش در شرایط 
کرونــا و آموزش های غیرحضوری اشــاره و از 
تهیه و عرضه بســته های آزمایش در خانه برای 
دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول از امروز اول 

شهریورماه خبر داد.
علی محمــد مصلحی در گفت و گو با ایســنا، 
اظهار کرد: شرکت صنایع آموزشی در سال 13۵۴ 
تاسیس شده است و یکی از شرکت های اقماری 
وزارت آموزش و پرورش بوده که بسیار دقیق و 
خوب در این زمینه طراحی شــده و فعالیت کرده 
اســت به این ترتیب که برای آماده ســازی یک 
مدرســه نیاز بود سازمانی به نام نوسازی مدارس 
تاسیس شود که مدرسه را بســازد و نیاز بود که 
مدرسه به مبلمان کالسی، میز و نیمکت، تابلو و 
مبلمان اداری و ابزار و ادوات آموزشی مانند ابزار 

آزمایشگاهی و کارگاهی تجهیز شود.
وی افزود: این وظیفه را شــرکت صنایع آموزشی 
و شرکت های زیرمجموعه اش برعهده داشته اند. 
این وظیفه به خوبی انجام می شد و می شود و در 
دوردســت ترین مدارس ایران ابزار و ادواتی که 
ساخت صنایع آموزشی است، قابل مشاهده است. 
سال هاســت که محصوالت آموزشی شرکت در 

مدارس مورد استفاده قرار می گیرند.
مدیرعامل شــرکت صنایع آموزشی با بیان اینکه 
تجهیزات هنرستانی مانند موتور خودروها برای 
آمــوزش و یا مدارهای الکتریکــی و دیگر ابزار 
آزمایشگاه فیزیک در این شرکت تولید می شوند 
گفت: هزاران محصول در سال های گذشته تولید 
شده و در اختیار هنرســتان ها قرار گرفته است. 
ضمن آنکه این تولیدات به مرور زمان بهبود پیدا 

کرده اند.
مصلحی افــزود: یک زمانی موتــور جیپ برای 
کارگاهها آماده سازی می شد، بعدها موتور پیکان 
و رنو و اکنون موتور پژو، زانتیا و دیگر خودروهای 

روز برای هنرستان ها آماده سازی می شود. 
وی با بیان اینکه این شــرکت از ســال 138۴ که 
به عنوان بخشی از بدهی های دولت به صندوق 
ذخیره فرهنگیان واگذار شــد، شرکتی متعلق به 
فرهنگیان است اظهار کرد: فرهنگیان سهامدار این 
شرکت هستند و همان ماموریت گذشته را برای 
خودش قائل است و برای مدارس کشور ادوات 

آموزشی تولید می کند.
مدیرعامل شــرکت صنایع آموزشی در پاسخ به 
اینکه آیا صنایع آموزشــی تولیدکننده انحصاری 
ادوات آموزشــی اســت؟ گفت: خیر؛ شــرکت 

صنایع آموزشــی اولین شرکت در زمینه تولیدات 
محصوالت آموزشی است اما شرکت های دیگری 
هم در سال های اخیر تاسیس شده اند که بسیاری 
از آنها از دل شــرکت صنایع آموزشی بیرون آمده 
اند. به عنوان مثال همکاران ما که بازنشسته شده 

اند اقدام به تاسیس شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: بــازار محصوالت خارجی در این 
حوزه داغ است. به عنوان مثال موالژهای زیست 
شناسی به وفور از چین وارد می شوند و در بازار 
فراوان موجود اســت. اما نکته مهم آنکه تولیدات 
صنایع آموزشــی بسیار گســترده و متنوع است 
و دارای اســتانداردهای الزم است و مورد تایید 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار می 

گیرد.
مصلحی با اشــاره به اینکه محصــوالت دارای 
خدمات پس از فروش و آموزش نحوه اســتفاده 
هستند و حتی طرح جایگزینی محصوالت فرسوده 
نیز اجرا می شــود گفت: این شرکت 1۵0 پرسنل 
دارد که با احتســاب شرکت های زیرمجموعه و 
پیمانکار می توان گفت اشتغال زایی برای دهها نفر 

دیگر نیز ایجاد شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی صنایع 
آموزشی عنوان کرد: در زمینی به مساحت ۴0 هزار 

متر مربع در بهترین نقطه صنعتی کشــور تاسیس 
شــده و 3۵ هزار مترمربع فضای سرپوشیده دارد 
که ثروت بسیار عظیمی برای فرهنگیان است؛ اما 
به لحاظ فرایند کاری با توجه به اختالالتی که به 

وجود آمده باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد. 
 مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی افزود: دولت 
با مضایقی در تامین بودجه روبرو است و مشتری 
اول محصوالت ما هم آموزش و پرورش است که 
باید برای مدارس خودش تجهیزات آموزشی تهیه 
کند اما همانطور که مــی دانید 99 درصد بودجه 
آموزش و پــرورش صرف پرداخــت حقوق و 
مزایای پرسنلی می شود. در سال های اخیر میزان 
خرید آموزش و پرورش در زمینه صنایع آموزشی 
پایین آمده و شــرکت را با مشکالتی مواجه کرده 

است.
وی ادامه داد: به همین دلیل صنایع آموزشی قصد 
دارد بازار خودش را  به بازار خانگی  تبدیل کند. 
محصوالتی برای اســتفاده دانش آموزان در منزل 
تحت عنوان کیت هــای »آزمایش در خانه« تهیه 

کرده ایم.
مصلحی با اشاره به اینکه در روزهایی هستیم که 
کرونــا اوج گرفته و نیاز بود چاره ای برای حفظ 
کیفیت آموزش بیندیشیم گفت: در مدرسه قسمتی 

از آموزش با ابزار آموزشــی و آزمایشگاهی انجام 
می شــود و معلم آزمایش ها را انجام می دهد اما 

در فضای مجازی این اتفاق نمی افتد.
وی افزود: البته نرم افزارهای آزمایشگاهی هستند 
اما دست ورزی تاثیر دیگری بر یادگیری دارد به 
همین خاطر پاره ای از آزمایش های کم خطر که 
نیاز به الکتریســته قوی و ... نداشتند را در قالب 
بسته های آزمایش در خانه تولید کردیم تا همزمان 
با آموزش غیرحضوری دانش آموز بتواند خودش 

در خانه این آزمایش ها را انجام بدهد.
مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی با بیان اینکه این 
آزمایش ها دارای بروشــور شرح آزمایش هستند 
گفت: عالوه بر این، فیلــم آزمایش هم از طریق 

بارکدهای کیوآر قابل مشاهده است و کمک می 
کند در این روزها کیفیت آموزش را در حد امکان 

حفظ کنیم.
وی دربــاره زمان عرضه کیت هــای آزمایش در 
خانه گفت: در دو سه هفته اخیر این محصول در 
وبســایت صنایع آموزشی عرضه شده و خانواده 
ها از اول شــهریور می توانند نســبت به تهیه آن 
اقدام کنند. این بســته های آزمایش در خانه ویژه 
دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه اول طراحی 

شده است.
وی افزود: قیمت این بســته ها اقتصادی هستند. 
دانش آموز ابتدایی می تواند حدود 9 آزمایش مهم 

کتاب درسی را از این طریق انجام دهد.

مدیرعامل شرکت صنایع آموزشی خبر داد:

عرضه بسته های »آزمایش در خانه« برای ابتدایی ها و متوسطه اولی ها
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وزیر بهداشت: در حال کنترل موج دوم کرونا هستیم رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

برپایی ایستگاه های 
صلواتی ممنوع است

 رییــس مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: برپایــی ایســتگاه های صلواتی برای 
جلوگیــری از تجمع مــردم ممنــوع و در 
پروتکل های بهداشتی قید شــده، زیرا مردم 
تجمع کرده و نذورات دست به دست می شود 

و احتمال ابتال به بیماری باال می رود.
احمد جنیــدی در گفت  وگو بــا خبرنگار 
ســالمت ایرنــا دربــاره برپایــی چادرها و 
ایستگاه های صلواتی افزود: مردم برای تبرک 
در این ایســتگاه های صلواتی ممکن اســت 
تجمع کنند. توصیه ما این است که از ابتدای 
محرم نیت کرده و غذا را با نیت امام حسین 

)ع( تهیه کنند.
وی ادامه داد: مراجع دینی نیز توصیه کرده اند 
که اگر نذرها قابل تبدیل است به مواردی مانند 
ماسک تبدیل شود. همچنین مردم می توانند 
جیره خشک را تهیه کرده و به نیازمندان بدهند.
جنیدی گفت: مقام معظم رهبری هم توصیه 
فرموده اند که اگر نذر قابل تبدیل است، انجام 
شــود. حاال اگر نذر قابل تبدیل نیســت، با 
نظارت کارشناسان بهداشتی می توانند پخت را 
انجــام داده و بعد در منازل تحویل بدهند. نه 
این که مردم در جایی تجمع کنند. مشکل در 
همین تجمع است که احتمال ابتال به ویروس 

کرونا باال می رود.
به گزارش ایرنا، بر پایه اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، برگزاری آیین عزاداری محرم فقط در 
فضاهای باز و با رعایت فاصله گذاری مجاز 

است.

مقابله با کرونا در گرو استمرار 
حساس سازی جامعه

 رییس مرکز مشــاوره دانشگاه تهران 
گفــت: حساس ســازی ذهنــی موثرترین 
روش ترغیــب افراد جامعه به منظور رعایت 
پروتکل های بهداشــتی جهت مقابله با کرونا 

است.
حمیــد پیــروی در گفت وگو بــا خبرنگار 
ایرنا افزود: تداوم حساس ســازی  اجتماعی 
ذهنی و افزایش آگاهی جامعه درباره آسیب ها 
و مخاطــرات کرونــا و چگونگی محافظت 
شخصی از این ویروس، رعایت پروتکل های 

بهداشتی را در کشور افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی 
از طرف ارگان ها و سازمان های دولتی به ویژه 
متولیان بهداشــت و درمان نیز به طور حتم 
جامعه را به رعایت این اصول تشویق می کند.

به گفته پیروی، در عین حال تناقض در رفتار 
و گفتار نیز حساسیت ذهنی شهروندان و بالتبع 

رعایت اصول پزشکی را کاهش می دهد.
وی خاطرنشــان کرد: در ابتدای آغاز شیوع 
کرونا تمرکز بر این بیماری، با تعطیلی کسب 
وکارها، مراکز اقتصادی و تجاری و همچنین 
وحشــت روانی جامعه از این ویروس پیک 

بیماری را شکست.
پیــروی افزود: با گذشــت زمــان به تدریج 
بیماری برای شــهروندان عادی و وضعیت 
اقتصادی کشور سبب بازگشایی مراکز تجاری 
- اقتصادی و حضور دست فروشان و کارگران 
روزمزد در ســطح شهر )بدون رعایت اصول 

بهداشتی( شد.
رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران تاکید کرد: 
آموزش در بــاره مخاطرات کرونا باید تداوم 
داشته باشد؛ اعالم و انتشار آمار ابتال به کرونا 
باید با برنامه های آموزشــی تصویری، طنز، 
کاریکاتور، تهیه و تولید ماسک در منزل و... 

همراه باشد.
ضرورت سازگاری با سبک جدید زندگی

وی افزود: اکنون برخی شهروندان نیز سبک 
جدید زندگی سازگار با کرونا را پذیرفته اند؛ 
تاکنون دارو و واکسن قطعی برای این ویروس 
مشخص نشــده و بر این پایه بهترین گزینه 
ســازگاری و اهتمام جهت پیشگیری از این 

بیماری است.
پیروی یادآور شــد: ضرورت پیشــگیری از 
ابتال به ویروس کرونا مستلزم اتصال زنجیره 
جامعه است؛ ارگان های خصوصی و دولتی، 
شــهروندان، متولیان بهداشت و درمان باید با 
حفظ وحدت برای مقابله با بیماری اقدام کنند.
به گفته این روانشــناس، اعمــال درازمدت 
محدودیت ها نظیر قرنطینه خانگی نیز گاه تاثیر 
فرسایشی و موجب تبعات روانی، اجتماعی، 

اقتصادی پرشماری می شود.

خبــر

 وزیر بهداشت با اشــاره به ایثار 
جامعه پزشکی در دوران کرونا، گفت: در 

حال کنترل موج دوم بیماری هستیم.
به گزارش ایســنا دکتر سعید نمکی در 
آیین روز پزشک که به همت بسیج جامعه 
پزشــکی برگزار شــد، با درود بر روح 
شــهیدان حرم، حریم و مدافع سالمت، 
گفت: عزیزان پزشــک ما از دفاع مقدس 
به عنوان پزشــک خط مقدم در مقباله با 
اســتکبار جهانی فعال بودند و روپوش 
سفیدشان، کفن تن آنها گشت. عزیزانی 
که پروانه وار بر بالین بیمار گشتند آنهم 
زمانی که خیلی ها در خنکا لم داده بودند 
و زمانی که عده ای پول پارو می کردند این 

پزشکان عزیز رنج جارو می کردند.
وی با اشــاره به ایجاد علقــه میان خود 
و ســردار شهید حاج قاســم سلیمانی، 
تصریح کرد: تردید ندارم این شهید عزیز 
ما که یــادش در دلها مانده با پیوســتن 
به محبوب آرام گرفته اســت. وقتی در 
محراب مســجد کوفــه می بینیم حک 
شده است فزُت و رب الکعبه دیگر نمی 
گوییم امام علی)ع( به دســت ابن ملجم 
به شهادت رسیده اند بلکه می گوییم به 

دیدار معشوق رفته اند.
نمکی با تسلیت روزهای عزاداری های ماه 
محرم، اظهار کرد: هیچ کس شاید نپرسد 
که جاودانگی کربال از کجاست؟ این همه 
صحنه های بزرگ در تاریخ خلق شــده 
اما چرا واقعه عاشورا تا این حد جاودانه 
شده است؟ علت این موضوع چیزی نبود 
جز عشق بازی پاکان با پروردگار؛ کربال 
صحنه ای از عشق بازی با پروردگار بود. 
اگر در پاسخ حضرت زینب )س( بنگریم 
ایشان در مورد واقعه عاشورا می فرمایند به 
خدا چیزی ندیدم جز زیبایی. آنچه که این 

همه رنج را زیبا می کرد فقط عشق بود.
وی افزود: حاج قاسم می فرمود ما ملت 
امام حســین )ع( هستیم، و بودیم که در 
دوران دفــاع مقدس هم جز عشــق رخ 
نداد. پس از 8 ســال حتی سانتی متری از 
خاک این وطن را از دست ندادیم و دلیل 
آن عشــق بود. آنچه که در این سالهای 
تحریــم باعث تاب آوری ما شــد همین 
آموزه های مکتب عاشــورا بود. آنچه که 
باعث شد در مبارزه با کرونا تاب آوریم 
هم عشق بود. در اوج تحریم ها و شرایط 
سخت اقتصادی کرونا به کشور ما آمد و 
جمهوری اسالمی کمتر از 2 ماه توانست 

خوش بدرخشد.
وزیر بهداشت، خاطرنشان کرد: ظرف دو 
ماه جمهوری اســالمی ایران به گونه ای 

درخشید که توانست از واردکننده برخی 
محصوالت تبدیل به تولید کننده و سپس 
صادرکننده شــود و علــت این موضوع 
چیزی نبود جز درس گفتن از مکتب امام 

حسین )ع(؛ که از آن آموخته بودیم.
وی با تشــکر از خدمات بســیج جامعه 
پزشکی کشــور، ادامه داد: اولین روزی 
که گرفتار این ویروس منحوس شــدیم 
ســردار ســالمی با من تماس گرفتند و 
گفتند مبادا احساس تنهایی کنید، در حالی 
که من هیچگاه با وجود شــما بسیجیان 
احساس تنهایی نمی کنم زیرا شما لشکر 
خدا بر زمین هســتید. 19 دســامبر که 
متوجه شدیم این ویروس در کشور چین 
ظهور کرده اســت، به شیوه دفاع مقدس 
اول ســنگرآرایی کردیم. درســت است 

که در زمان طرح تحول نظام ســالمت، 
تخت هایی به ناوگان تخت های کشــور 
اضافه شد اما هنوز به ازای هر هزار نفر، 
1.6 تخت داریــم در حالی که در دیگر 
کشورها این عدد به ازای هر هزار نفر به 

حدود 7 می رسد.
وی افزود: آمریکا تــا چند ماه قبل 111 
میلیــارد دالر صرف بخش ســالمت در 
بحران کرونا کرد در حالی که انگلیس هم 
22 میلیارد دالر هزینه کرد و شما می دانید 
که ما مفلسیم و هوای می و مطرب داریم، 
از اوضــاع خزانه خبر داریــد. اما با این 
وضع حتی یک بیمار پشــت درب های 
بیمارســتان نماند، حتی افغان های فاقد 
کارت نیز در مراکز ما درمان شــدند. در 
تمام این دوران حتی یک روز پزشــک 

و پرستلر ما قهر نکرد علی رغم آنکه 1۴ 
تا 18 ماه کارانه اش عقب افتاده بود ولی 

بهانه ای نیاورد.
وی در ادامــه تاکید کرد: زمانی که گفتم 
میخواهــم 300 هزار اکیــپ آماده کنیم 
خیلی ها بــه من خرده گرفتند و خیلی ها 
گفتند می خواهی از افراد غیر متخصص 
اســتفاده کنید، ولی دیدیــد که پیش از 
خیزش موج دوم توانســتیم بر ویروس 
غلبــه کنیم و در حال کنتــرل موج دوم 
هم هســتیم. امید داریــم به عزت عزای 
امام حســین)ع( و با کمک بسیج جامعه 

پزشکی بتوانیم بر ویروس غلبه کنیم.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر شــاهین 
محمدصادقی - رییس ســازمان بســیج 
جامعه پزشکی نیز در این آیین، با اشاره 

به زادروز حکیم ابوعلی ســینا، گفت: او 
پزشکی از بنیان گذاران طب منطبق بر علم 
بود و از نام آوران این آب و خاک است. 
فیلســوف، منجم، ریاضــی دان و... تمام 
اعصار این آب و خاک که روز پزشــک 

مزین به نام او است.
وی افزود: پزشــکان باید به یاد داشــته 
باشــند پا در راه او بگذارند. پزشکان در 
دفــاع مقدس، دفاع از مــردم و مبارزه با 
ویروس کرونا خــوب عمل کردند و ما 
امــروز گرد هم آمدیم کــه از آنها تقدیر 
کنیم. جمع امروز اگرچه اندک است اما 
نماینده و نماد کل جامعه پزشکی کشور 
است و مفتخریم که بسیج جامعه پزشکی 

در این صحنه خوش درخشید.
رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی، تاکید 
کرد: مــا در تمام بحران ها و حوادث کار 
کردیم و همواره جزو اولین کسانی بودیم 
که در صحنه بحران حاضر شــدیم. در 
صحنه بسیج امروز نمای دیگری می بینید. 
ما بر پایه سیاست ها حامی اندیشمندان و 
محققین جوان هستیم تا اگر از نهادهای 
ذی ربــط حمایت نشــدند از ســوی ما 
کمک های الزم را بگیرند. در تولید کیت، 
واکسن و... گروه های مختلفی از پزشکان 

مورد حمایت ما هستند.
وی با اشاره به اعزام اکیپ هایی از بسیج 
جامعه پزشکی به مناطق مختلف کشور، 
گفت: ما نیز شهدای متعددی از این گروه 
داشتیم. ما در عرصه مقابله با کرونا کنار 
مردم هســتیم و برای آینده هم آمادگی 
داریم تا بــر پایه سیاســت های ابالغی 
بتوانیــم در ارائه خدمت بــه مردم فعال 
باشیم. بسیج امروز یک مزرعه بی حصار 
است که درب را به روی فرزندان انقالبی 

این سرزمین باز کرده است.

امیر خانزاده - تالش برای تولید واکسن 
کرونا که از همان روزهای ابتدایی شیوع 
این ویروس در صدر برنامه ها و دســتور 
کارهای دولت هــا و مراکز تحقیقاتی در 
سراســر نقاط جهان قرار گرفت؛ حاال با 
گذشت حدود هشت ماه از همه گیری آن 
اگرچه گام هایی در مسیر کشف و ساخت 
واکســن برداشته شده اما عالی ترین نهاد 
جهانی در حوزه بهداشت نسبت به موثر 
بودن واکســن هایی که به تازگی ساخته 

شده اند، چندان خوش بین نیست.
بیماری ناشی از ویروس کرونا که بعدها 
با نام کووید_19 شــناخته شد، نخستین 
بار توســط مقامات چینی در 31 دسامبر 
2019)10 دی 98( بــه ســازمان جهانی 
بهداشت گزارش شد و تصور نمی شد که 
تا ژانویه )دی-بهمن 98( به اروپا شــیوع 

پیدا کرده باشد.
در ماه آوریل 2020 بود که یک بیمارستان 
فرانسوی که نمونه های قدیمی از بیماران 
ذات الریه را آزمایش کرده بود، کشف کرد 
که این بیمارستان توانسته در 27 دسامبر 
2019 / 6 دی 98 ، حــدود یک ماه پیش 
از آن که دولت فرانسه اولین مورد ابتال به 
کرونا را در این کشور اعالم کند، مردی که 
به بیماری کووید-19 مبتال بوده را درمان 
کند. سازمان جهانی بهداشت در واکنش 
به این گزارش، آن را عجیب ندانســت و 
از کشورها خواســت درباره دیگر موارد 

مشکوک اولیه تحقیق کنند. 
انیســتیتوها، مراکز درمانی، پزشــکان و 
دانشــگاه های علوم پزشــکی در سراسر 
جهان برای تولید واکســن کرونا دست 
به کار شــدند. به گفته سازمان بهداشت 
جهانی بیش از 1۵0 کشور در حال کار و 
پژوهش برای ساختن این واکسن هستند.

در نخســتین موفقیت هــای جهانــی از 
دسترســی به واکســن کرونا، اولین بار 
دانشگاه آکســفورد حدود یک ماه پیش 
اعالم کرد که واکســن ساخت این گروه 
نتایج بســیار خوبی در ایجــاد ایمنی در 

داوطلبان نشان داده است.
دانشــگاه آکســفورد اعالم کرد واکسنی 
که بــرای درمان ویروس کرونا ســاخته 
بی خطر اســت و سیســتم ایمنی بدن را 
تقویت می کند. آزمایش این واکســن بر 
روی بیش از یک هزار نفر نشان داد که با 
تزریق آن در بدن آنتی بادی  و گلبول  سفید 
تولید می شود که با ویروس کرونا مبارزه 
می کنند. در آن زمــان هرچند یافته های 
جدید دانشگاه آکســفورد بسیار امیدوار 
کننده به نظر می رسید اما هنوز خیلی زود 
بود تا بدانیم که آیا این واکسن فرد بیمار 
را کامال درمان یا مصونیت ایجاد می کند 

یا نه.

واکسن آکسفورد، نخستین محصول نبود و 
در آمریکا و چین نیز دستاوردهای مشابهی 

حاصل و منتشر شده است.
 Johnsonشرکت »جانسون و جانسون
Johnson &- « هــم اعــالم کرد که 
بزرگترین آزمایش بالینی واکســن بالقوه 
کروناویروس را در ماه سپتامبر/ شهریور و 
مهر 99 آغاز کند. به نقل از »سی ان بی سی«، 
آزمایش مرحله ســوم واکسن کرونا این 
شــرکت روی 60 هزار فرد سالم با سنین 
18 ســال به بــاال در 180 نقطه آمریکا 
و دیگر کشــورها انجام می شــود. وزیر 
بهداشت انگلیس اعالم کرده که ساخت 
این واکسن در خوشبینانه ترین حالت تا 

کریسمس آماده می شود.
پیشتر، دانشــمندان انگلیســی آزمایش 
واکســن بیماری »کووید- 19« را در ماه 
بر  آوریــل/ فروردین/اردیبهشــت 99( 
روی حــدود هزار نفر آغاز کردند. نتیجه 
تحقیقات آنها که در نشریه علمی لنست 
)Lancet( به چاپ رسید از تولید ایمنی 
دوگانــه در افراد 18 تا ۵۵ ســاله پس از 
تزریق آزمایشــی واکسن ویروس جدید 

کرونا حکایت داشت.
به دنبال تالش کشــورها برای ســاخت 
واکسن کرونا، رییس جمهوری روسیه 10 
روز پیش از ثبت نخستین واکسن کرونا 
در این کشور خبر داد. »والدیمیر پوتین« با 
ابراز امیدواری نسبت به این که در جهان 
به مرور زمان واکسن جدید کرونا ساخته 
شود این را هم گفت که یکی از دخترانش 

از این واکسن استفاده کرده است.
وزیر بهداشــت روســیه هــم گفت که 
واکسن کرونا در مرکز گماالیا  و بر پلتفرم 
مشخص ساخته شده و قرار است بر این 
پایه شــش واکسن دیگر ساخته شود. در 
گزارش رسمی سایت ثبت رسمی دارو در 
روسیه، مقابل واکسن کرونا نوشته شده که 
اول ژانویه ســال آینده )دیماه امسال( این 

واکسن در دسترس مردم قرار می گیرد.
صندوق ســرمایه گذاری مستقل روسیه 
که پروژه واکســن کرونــا را تامین مالی 
می کند، روز پنجشنبه گذشته در بیانیه ای 
اعالم کرد آزمایشات ایمنی زایی و ایمنی 
 Sputnik  - واکسن »اســپوتنیک-وی
V« هفته آینده با شرکت بیش از ۴0 هزار 
نفر آغاز می شود. این صندوق گفته بیش 
از 20 کشــور درخواست خرید بیش از 
یک میلیارد دوز واکسن کرونای روسیه را 
داده اند که روسیه توافقاتی با چندین کشور 

برای تولید آن داشته است.
در این ارتباط، یک مقام ارشــد دولتی در 
مکزیک هفته گذشته از آزمایش دست کم 
2 هزار دوز از واکســن روسی کرونا در 
این کشــور خبر داد.  به گزارش رویترز، 

دولت مکزیک اعــالم کرد که قصد دارد 
دستکم دو هزار دوز از واکسن روسیه را 

میان جمعیت خود آزمایش کند.
به دنبال ثبت نخســتین واکسن کرونا در 
روسیه، رقابت کشورهای دیگر از جمله 
چین و آمریکا و حتی برخی کشورهای 
اروپایی و آسیایی برای تولید واکسن، باال 
گرفت به طوری که چین به عنوان یکی از 
کشورهای پیشقدم در این زمینه، سه شنبه 
گذشته اعالم کرد نخستین واکسن خود را 
ثبت کرده است تا از این رقابت جا نماند.

پس از آنکه روســیه اعالم کرد واکســن 
کرونا را تولید کرده اســت آمریکا خیلی 
زود از خریــد 100 میلیــون ُدز از یک 
واکســن تولید داخل خبــر داد. این در 
حالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد 
باتوجه بــه تبعیض موجــود در حوزه 
سالمت، رنگین پوستان آمریکا اعتمادی 
به نظام مراقبت های بهداشتی کشورشان 
نداشــته و حتی در صورت تایید واکسن 
کرونا توسط سازمان غذا و دارو، نزدیک 
به 3۵ درصد مردم این کشــور به واکسن 

کرونا دسترسی نخواهند داشت.
چین هم تاکید کرد برای ایستادن در صف 
سازندگان واکسن کرونا در تالش است و 
نخستین واکنس خود را ثبت کرده است؛ 
این واکسن که »nCoV-Ad۵« نام دارد، 
توســط شرکت داروســازی »کان سینو« 
چین و با سرپرستی »چن وی« متخصص 
بیماری های عفونی این کشور تولید می 

شود.
به گزارش ایرنا، »لیو جینگ جن« رییس 
این شــرکت داروســازی چینــی روز 
چهارشنبه گذشــته در کنفرانسی خبری 
در پکن اعالم کرد: واکســن تا پایان سال 
2020 میالدی )10 دی 1399( وارد بازار 
می شود و دو بار تزریق آن، مبلغ یک هزار 

یوان معادل 1۵0 دالر هزینه دارد.
طبق اطالعیه ای که در وب سایت سازمان 
ملی مالکیت معنوی چین منتشر شده است 
در صورت شیوع مجدد ویروس کرونا در 
چین، تولید انبوه این واکسن می تواند در 

مدت زمان کوتاه انجام شود.
این وضعیت نشان می دهد جهش ها در 
زمینه تحقیق، توســعه و ساخت واکسن 
بلندتر شــده اســت و در آینــده ای نه 
چندان دور واکسن های مختلف ساخت 
کشــورهای دیگر وارد بازار خواهد شد 
این اقدامات، امیدواری برای پایان دادن به 

بحران کرونا 19 را بیشتر کرده است.
در کنار این موفقیت ها، محققان در حال 
آزمایش و بررسی نانوآنتی بادی هایی برای 
رسیدن به واکســن ضدکرونا هستند که 
باعث بروز رفتار ایمنی در بدن می شود.  
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، موسسه ملی 
سالمت آمریکا سه شنبه گذشته اعالم کرد 
که موفق به توسعه واکسن احتمالی برای 
مقابله با کووید 19 شده  است، واکسنی که 
از فناوری نوآورانه مبتنی بر نانوآنتی بادی 

موسوم به Tito استفاده می شود.
این تالش ها در حالی ادامه دارد که سازمان 
جهانی بهداشت هشــدار داده که تمایل 
برخی کشورها به اعمال محدودیت ها و 
اولویت دادن به منافع خود در دستیابی به 
واکســن کووید –19 برای استفاده ملی، 
همه گیری کرونا را وخیم تر کرده اســت. 
»تدروس آدهانوم« رییس سازمان جهانی 
بهداشت سه شنبه گذشته گفت: ملی گرایی 
به تشدید همه گیری کرونا منجر شده و 
شکست زنجیره تامین جهانی را رقم زده 

است.
محقق و استاد بنیاد تحقیقات بیماری های 
میکروبی دانشگاه اوزاکا ژاپن اعالم کرد 
که دولت این کشــور تولید و دستیابی به 

واکسن موثر کرونا را در اولویت اقدامات 
خود قرارداده اســت زیرا هدفی مهم تر از 
برگزاری ایمــن بازی های المپیک وجود 

ندارد.
پرفسور »یوشی هارو ماتسوارا« چهارشنبه 
گذشــته در واکنش به تولید واکسن در 
برخی از کشورها اظهارداشت که شرایط 
ایمنی و اثرگذاری یک واکسن عالوه بر 
دسترسی و سهولت استفاده از آن باید به 
آن توجه شود زیرا تولید موثر یک واکسن 
به 10ســال زمان نیاز دارد.  اکنون با زمان 
کمتر از یکسال، اصالت و تاثیرگذاری آن 

مورد پرسش خواهد بود. 
بالینی واکسن کرونا  نخســتین آزمایش 
ساخت چین در پاکستان پس از چراغ سبز 
وزارت بهداشــت و اداره تنظیم مقررات 
دارویی این کشور به اجرا گذاشته می شود. 
رسانه های پاکستانی روز چهارشنبه گذشته 
گزارش دادند که آزمایشــات مربوط به 
واکسن چینی کرونا پس از در دو مرحله 
اکنون وارد سومین مرحله خود شده و به 
زودی آزمایش بالینی آن در پاکستان اجرا 

می شود.
شــرکت داروســازی ســینوفارم چین 
همچنین روز جمعه از آغاز آزمایش بالینی 
مرحله سوم واکسن ضد کرونا این شرکت 
در آینــده ای نزدیک در پرو خبر داد. »لیو 
جینگ جن« رییس هیات مدیره شرکت 
داروسازی ســینوفارم چین گفت: میزان 
تولید واکسن در دو پایگاه پژوهش و تولید 
این شرکت در پکن و ووهان در سال به 

بیش از 200 میلیون دز خواهد رسید.
به گــزارش رویترز، وزیــر امور خارجه 
اندونزی هم گفته چین متعهد شده از ماه 
نوامبر تا مارس ۴0 میلیون دوز واکســن 
ویروس کرونا را به دولت اندونزی ارائه 

دهد.
همچنین به گزارش روز شنبه خبرگزاری 
فرانسه، وزیر بهداشت آرژانتین روز جمعه 
اعالم کرد: یک پروژه واکسن کووید-19 
توســط انیستیتو ســینوفارم چین در سه 
مرحله برای داوطلبان در آرژانتین آزمایش 

خواهد شد.
به دنبال موفقیت های به دســت آمده در 
روسیه، چین و آمریکا، رییس جمهوری 
فرانســه هم گفته واکســن بیماری همه 
گیــر کووید 19 ممکن اســت به زودی 
آماده شود. به گزارش یورونیوز، »امانوئل 
مکرون« می گوید احتمال تولید واکسن 
ویــروس جدیــد کرونــا در »ماههای 
آینده« وجود دارد. او روز پنجشــنبه در 
جریان نشســت خبری مشترک با »آنگال 
مــرکل« صدراعظم همچنین از همکاری 
کشــورهای اروپایی با یکدیگر در زمینه 
تحقیق برای تولید واکسن بیماری »کووید 

19« ابراز خرســندی کرد.او گفت: ما با 
همراهی یکدیگر همــکاری اروپایی در 
زمینه واکسن را بهبود بخشیده ایم. بسیاری 
از کشورهای دیگر و کمیسیون اروپا برای 
تشویق شــرکت های داروسازی اتحادیه 
اروپا در زمینه تحقیق برای کشف واکسن 

همسو شده اند.
از سوی دیگر کمیسیون اروپا روز پنجشنبه 
گذشته اعالم کرد که با شرکت داروسازی 
»کیــور-وک« )CureVac( در آلمــان 
برای عرضه 22۵ میلیون نمونه از واکسن 
احتمالی کوویــد 19 به توافق رســیده 
اســت. این چهارمین توافق مشــابه بین 
اتحادیه اروپا و شــرکت های داروسازی 
محسوب می شود. اتحادیه اروپا پیش از 
این با شرکت های داروسازی »سانوفی« 
و »جانســون و جانسون« برای عرضه به 
ترتیب 300 و ۴00 میلیون نمونه از واکسن 

احتمالی به توافق رسیده بود.
کمیسیون اروپا همچنین روز 1۴ اوت )2۴ 
با شرکت داروسازی »آسترازنکا«  مرداد( 
برای عرضه 300 میلیون نمونه از واکسن 
احتمالی »کووید 19« توافق کرده بود. در 
این توافق پیش بینی شده است که اتحادیه 
اروپا می توانــد 100 میلیون نمونه دیگر 
عالوه بر 300 میلیون نمونه اولیه دریافت 

کند.
در این پیوند همچنین به نقل از تارنمای 
»لکو« بلژیک، کمیته مشــاوره علمی این 
کشــور تصمیم به خرید واکسن کووید 
19 از شرکت داروسازی آسترازنکا کند.  
تصمیم نهایــی در این رابطــه منوط به 
نشست بین وزارتخانه ای در باره بهداشت 

عمومی است.
همچنین روزنامه »لو پاریزین« فرانســه 
می نویســد: دانمارک هم به توافق اروپا 
پیوســت. در اواســط ماه ژوئن ، آلمان 
، فرانســه ، هلند و ایتالیا به نمایندگی از 
اتحادیه اروپا در باره اســتفاده از واکسن 
تولیدی آســترازنکا به توافق رسیدند و 
تامیــن 300 میلیون دز از این واکســن 
احتمالی علیه ویــروس کرونا را تصمین 
کردند. »منیوس اونیک« وزیر بهداشــت 
دانمارک گفت: در صورتی که مشخص 
شــود این واکســن موثر و ایمن است 
2 میلیــون و ۴00 هــزار دانمارکی برای 

واکسیناسیون ، دز کافی دریافت می کنند.
تمام این تالش ها در حالی انجام می شود 
که دبیرکل ســازمان بهداشــت جهانی 
در تازه ترین اظهارات خود گفته اســت  
تضمینی برای دســتیابی به واکسن موثر 
برای پیشگیری این بیماری وجود ندارد و 
حتی در صورت دستیابی به این واکسن، 
نمی توان آن را به تنهایی برای پایان دادن به 

پاندمی کرونا کافی دانست.

جهان در بیم و امید؛ مسیر دشوار دستیابی به واکسن موثر کرونا
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رییس سازمان بورس خبر داد:
 ETF امکان خرید صندوق
دوم از طریق درگاه های 

بانکی و بورس
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از 
اتخاذ تصمیماتی مهم در نشست امروز شورای 
عالی بورس به منظور حمایت از بورس خبر 
داد و گفــت: عرضه صنــدوق ETF دوم از 
طریق درگاه های بانکی و بازار سرمایه انجام 

می شود.
به گزارش پایگاه خبری بازارســرمایه ایران، 
»حسن قالیباف اصل« در باره عرضه صندوق 
سرمایه گذاری دارا دوم گفت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار مجوزهای الزم برای عرضه این 
صندوق را صادر کرده و  طبق برنامه ریزی ها، 

عرضه به موقع انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه عرضــه این صندوق 
عمومی اســت و از طریق درگاه های بانکی 
و بازار ســرمایه انجام می شود، افزود: افراد با 
کد ملی هم می تواننــد صندوق دارادوم را که 
مشتمل بر ســهام شرکت های پاالیشی است، 
خریداری کنند البته، تعیین قیمت واحدهای 
این صندوق توســط هیات دولــت در حال 
بررسی است. قالیباف صندوق دارا سوم را در 
دستور کار دانست و ادامه داد: البته درخواستی 
هنوز از ســوی ســازمان خصوصی سازی به 
ســازمان در این زمینه ارسال نشــده، اما این 

موضوع در دست پیگیری است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نشست 
امروز شــورای عالی بورس را در راســتای 
حمایت از بازار عنوان کرد و گفت: امروز در 
مورد سهام عدالت در شــورای عالی بورس 
بررســی هایی انجام و قرار شد تا از اعتبارات 
کافی برای خرید سهام عدالت استفاده شود. 
ســهام عدالت جزو سهام مهم و شرکت های 
بزرگ بازار اســت، ضمن اینکه قرار شــد تا 
معامالت سهام عدالت به طور بلوکی توسط 
کارگزاری هــا و نهادهای مالی انجام شــود. 
بنابراین این ســهام دیگر بــه صورت کد در 

بورس معامله نمی شود.
بازار تابع عرضه و تقاضا است

قالیباف در باره شرایط منفی بازار در چند روز 
اخیر اظهار کرد: وضعیــت بازار همواره تابع 
عرضه و تقاضاست. سرمایه گذاران باید بدانند 
که همیشه بازار صعودی نیست، بلکه قیمت ها 
از متغیرهای  موجــود و اخبار و واقعیت های 
روز تاثیر می گیرد و این بازار همواره با ریسک 

همراه است.  
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار تاکید 
کرد: تصمیمات اخیر شامل بازگشت ساعت 
معامالت، افزایش حدنصاب در صندوق های 
بادرآمــد ثابــت بــه 1۵ درصــد و افزایش 
حداعتباری کارگزاری ها با توجه وضعیت  روز 
 و در جهت تقویت بخش تقاضا انجام شد، البته 
در حال بررسی برای افزایش و ارتقای سیستم 

معامالت و رفع کندی آن نیز هستیم.
وی همچنین اجرای سهام شناوری را مناسب 
دوران رونق دانســت و عنوان کرد: در شرایط 
فعلی، عرضه ای در این راســتا انجام نخواهد 

شد.

جزییات حمایت هوشمند 
از بازار سرمایه

 یک عضو شورای عالی بورس درمورد 
نشست امروز این شورا توضیح داد: با توجه 
به اینکه اعضای شورا اتفاق نظر داشتند بازار 
در حال اصالح اســت نه ریزش، قرار شــد 
حمایت های هوشمند از بازار صورت بگیرد و 

همچنین عرضه دارادوم انجام شود.
حسین ســالح ورزی در گفت و گو با ایسنا، 
با اشــاره به نشست صبح امروز شورای عالی 
بورس اظهــار کرد: امروز نشســت مفصلی 
برگزار شــد و در این نشســت ضمن ارائه 
گزارش کاملــی از وضعیت بازار در روزهای 
گذشته و  بررســی عوامل موثر بر نوسانات 
بازار، همه اعضا این اتفاق نظر را داشــتند که 
اتفاقی که در بازار رخ داده اصالح است و نمی 

توان تلقی ریزش از آن داشت.
وی ادامــه داد: اما برای اینکه بــازار در ریل 
درســت قرار بگیرد بحث چگونگی حمایت 
هوشــمند در نشست مطرح شــد و در چند 
محور مورد بحث قرار گرفت. یکی از محورها 
تقویت صندوق تثبیت و صندوق حمایت از 
بازار بود. این صندوق ها از نظر منابع وظیفه 
تنظیم گری را در بازار دارند. منابع باید تقویت 
شود، ضمن اینکه خود صندوق ها هم بتوانند 
از مکانیزم بازارگردانی هوشمند استفاده کنند تا 
بدون اینکه انحصاری در بازار ایجاد شود، بازار 

بتواند روال خود را ادامه دهد.
این عضو شــورای عالی بورس با اشــاره به 
حضــور نماینده دولت و بانــک مرکزی در 
نشســت مذکور، گفت: رییس شورای عالی 
بورس به عنــوان نماینده دولت و رییس کل 
بانک مرکزی نیز در این نشست حضور داشتند 
از نگاه مثبت برای تقویت بازار و حمایت از 

بازار صحبت کردند.
سالح ورزی ادامه داد: همچنین درمورد ساز و 
کار عرضه دارادوم هم بدر نشست صحبت و 
قرار شد این کار هم انجام شود. امیدواریم در 

روزهای آینده شاهد بهبود بازار باشیم.

خبــر

 اختالف قیمت خودرو بین بازار 
آزاد و کارخانه به نحوی است که دالالن 
با اســتفاده از این فرصت، در حال کسب 
سودهای نجومی هســتند به گونه ای که 
دیگر خودرو با قیمت منطقی به دســت 

خریدار واقعی نمی رسد.
به گــزارش خبرنگار مهــر، چند ماهی 
است که شیوه فروش خودرو به صورت 
قرعه کشی، در کشــور جریان دارد. این 
قرعه کشــی ها روی کاغذ برای کنترل و 
عرضه خودرو به خریداران واقعی است 
اما با توجه به اینکه تعــداد خودروهای 
عرضه شده در مقایسه با تعداد افراد ثبت نام 
کننده، بســیار کم اســت، عماًل تأثیری 
در شــرایط بازار نداشته و بیشتر شبیه به 

شرکت در بنگاه های بخت آزمایی است.
خرید و فروش کد ملی، چالشی بزرگ 

و فسادزا در قرعه کشی خودرو
ناکارآمدی روش قرعه کشــی خودرو از 
جهات گوناگون قابل بررسی است. یکی 
از مشــکالتی که در روند قرعه کشی ها 
بسیار دیده می شود، بحث خرید و فروش 
کد ملی افراد برای ثبت نام توسط دالالن 
خودرو اســت. با توجه به اینکه بسیاری 
از مردم عادی به دلیل شــرایط نامطلوب 
اقتصادی کشور، توانایی پرداخت هزینه 
خــودرو در صــورت برنده شــدن در 
قرعه کشی را ندارند، از فرصت پیش آمده 
برای اینکه صاحب یک دســتگاه خودرو 

شوند نیز باز می مانند.
در این میان دالالن حوزه خودرو با استفاده 
از این فرصــت، اقدام به خرید و فروش 
کد ملی این افــراد بی بضاعت کرده و در 
قبال هر کد ملی، مبلغی ناچیز به این افراد 

پرداخت می کنند که این اقدام سبب ایجاد 
فساد گسترده و محقق نشدن عدالت برای 
دهک های پایین جامعه می شود. با خرید 
و فروش کد ملی، بازار واسطه گری رونق 
گرفته و امکان رســیدن خودرو با قیمت 

مناسب به خریداران به حداقل می رسد.
در ضمن در صورتی که در قرعه کشــی، 
نام یکی از افرادی که اقدام به فروش کد 
ملی خود کرده است، به عنوان برنده اعالم 

شود، وی امتیاز خرید مجدد خودرو را تا 
چند سال از دســت داده و ممکن است 
به همیــن دلیل تا ســال ها صاحب یک 

خودروی صفر نشود.
ایجاد مشــکل حقوقی بــرای مالکان 

کم بضاعت با فروش وکالتی خودرو
با توجــه به اینکه فروش خودروهایی که 
در قرعه کشی به نام برندگان درآمده نیز تا 
یک سال امکان پذیر نیست، دالل مجبور 

اســت خودرو این افراد بی بضاعت را به 
صورت وکالتی به فروش برساند، این امر 
سبب می شود تا اگر تخلفی در آن یکسال 
با خودروی مربوطه صورت گیرد، مرجع 
قضائی، شخصی را که خودرو به نام و کد 
ملی وی ثبت شده است را مسوول بداند، 
این اتفاق می تواند مشکالت زیادی را برای 
قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده و بســتری 

برای کالهبرداری شیادان ایجاد کند.

قرعه کشــی فروش خودرو، مسیری 
بن بست برای رسیدن به تعادل بازار

در شرایط فعلی تعداد زیادی خودرو صفر 
در پارکینگ های عمومی کشــور احتکار 
می شــود که عمده این خودروها توسط 
دالالن خریداری شــده و برای فروش به 
بازار عرضه نمی شــود، همین امر سبب 
التهاب بازار خودرو شده و عدم کارآمدی 
فــروش از طریق قرعه کشــی را نشــان 

می دهد. این قضایا باعث شــده بسیاری 
از افــرادی که واقعاً به خودرو نیاز دارند، 
مجبور به پرداخت اعداد نجومی برای این 

کاال شوند.
به طور مثال خودروی سمند ال ایکس در 
بــازار آزاد با قیمتی حــدود 1۴7 میلیون 
تومان معامله می شود که اختالفی حدود 
۵0 میلیون تومان با قیمت درب کارخانه 
دارد، دنا پالس تیــپ 1 نیز هم اکنون با 
اختالف قیمتی نزدیک 130 میلیون تومان 
نســبت به قیمت درب کارخانه، با عدد 
حیرت انگیز 266 میلیــون تومان در بازار 

آزاد معامله می شود.
همچنین پژو 206 تیپ 2 در بازار آزاد با 
قیمت 16۴ میلیون تومان معامله می شود 
که اختالفــی حدود 73 میلیــون تومان 
با قیمت درب کارخانــه دارد و کوییک 
دنده ای نیز بــا اختالف قیمتی حدود 30 
میلیون تومان، به مبلغ 12۵ میلیون تومان 

در بازار آزاد معامله می شود.
لزوم اقدام مســووالن در جهت کنترل 

قیمت ها
با این اوصــاف، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان مســوول باید به دنبال 
راهی جایگزین روش قرعه کشــی بوده 
و خود را با ایــن روش های به اصطالح 
ُمســکن، ســرگرم نکند. نقش مجلس 
شورای اســالمی نیز در این برهه زمانی 
بســیار با اهمیت بوده و نمایندگان مردم 
می تواننــد با بررســی تخصصــی بازار 
خودرو، مشــکالت این حوزه را برطرف 
کرده و بتوانند با مدیریت اوضاع، عرضه و 
تقاضا را به تعادل رسانده و دست دالالن 

را از این بازار قطع کنند.

فروش خودرو به صورت قرعه کشی، جوالنگاهی برای دالالن

خرید و فروش کدملی باز هم داغ شد

 رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
گفت: اگر قبال »نفــت در برابر غذا« را به عنوان 
یک مجازات سنگین برای ایران اسالمی پذیرفته 
بودند؛ اما در شــرایط کنونی نــه تنها نفت را در 
ازای غذا که حتــی در ازای دارو هم نمی توانیم 

بفروشیم.
به گزارش مرکز اطالع رســانی سازمان برنامه و 
بودجه کشور، محمدباقر نوبخت رییس سازمان 
برنامــه و بودجه کشــور با حضــور در برنامه 
تلویزیونی »ســالم؛ صبح بخیر« شبکه خبر سیما، 
از شــرایط حاکم بر آخرین ســال دولت سخن 
گفت که در تاریخ معاصر ایران کم نظیر اســت. 
اینکه از دو سال قبل در تحریمی کم نظیر به سر 
می بریم و اگر قبال »نفت در برابر غذا« را به عنوان 
یک مجازات سنگین برای ایران اسالمی پذیرفته 
بودند؛ اما در شــرایط کنونی نــه تنها نفت را در 
ازای غذا که حتــی در ازای دارو هم نمی توانیم 

بفروشیم.
 نوبخت  در برنامه شــبکه خبر بیان کرد: ســال 
پایانی دولت هم زمان شد با اتفاقاتی نظیر تحریم 
که بی سابقه و کم نظیر بود. تفاوت تحریم های 
گذشــته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا 

بود. 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اما در 
تحریم های جدید حتی اجازه فروش نفت برای 
تهیه غذا هم برای ما امکان پذیر نبود. حال با این 
فشار به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم. اما با 
این تفاسیر سال پایانی باید جمع بندی کنیم. منابع 
دولت تقلیل پیدا کــرده و ما باید با برنامه ریزی 

هزینه های خود را مدیریت کنیم.
نوبخت بیان کرد: دولت های استعمارگر  و ظالم 
در برابر ایران قصد متوقف سازی توسعه و تولید 
در کشــور را داشتند که خوشــبختانه شکست 
خوردند. شما در استان ها چرخش چرخ توسعه 
را شاهدید. 2 میلیون اشتغال در طرح های عمرانی 
وجود دارد و ما هم به طور مداوم در حال افتتاح 

طرح ها هستیم.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه تاکید کرد: ارز 
۴200 تومان را 2 ســال اســت وارد بازار کردیم 
و پای آن ایســتاده ایم، دولت از اخذ مابه التفاوت 
ریالــی ارز دولتی صرف نظر کرد تا بتواند بازار را 

کنترل کند.
نوبخت با اشاره به فشار وارده به دولت در کنترل 
معیشت مردم بیان کرد: نمی توانیم سختی ها را به 
طور واضح بیان کنیم، اما در تالشــیم که شرمنده 
مردم نشــویم. همکاران دولتی دوران ســخت و 

غیر رفاه کشــور را تجربه کرده اند. شرمنده مردم 
هستیم که آنطور که باید طبق برنامه پیش نرفتیم.

وی بیان کرد: در استان ها طرح هایی را مشخص 
کرده ایم که از منابع دولتی به چه میزان اســتفاده 
خواهند کرد البته چارت مصارف از تســهیالت 
بانکی و بخش خصوصی را هم مشــخص کرده 

ایم.
این مقام مســوول تاکید کرد: در بحث مســکن، 
ساخت مسکن محرومین با متراژ60 متر بود که تا 
کنون 20 هزار کلید به محروم نشینان تحویل داده 
شده است، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و همچنین سازمان برنامه و بودجه هم برای 
تهیه این مسکن ها در تالش هستند. مسکن باید 
جایــی برای زندگی باشــد نه به عنــوان کاالی 

سرمایه در نظر گرفته شود.
نوبخــت ادامه داد: دولت در میان گود ایســتاده 
اســت، در تمام موارد دولت متولی دارد به طور 
مثال متولی کشــاورزی، وزیر جهاد کشــاورزی 
اســت و صنعت نیــز متولی خــود را دارد. اما 
بازرگانی ما هنوز نتوانسته است برای خود متولی 
خاصی را مشخص کند. با مجلس قبلی تاحدودی 
توافق کرده بودیم، اما حال این موضوع به گیر و 

دار افتاده است.

رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به 
پیش بینی یک و نیم میلیون بشــکه نفت در سال 
99 بیان کرد: پیش بینی ها مشــخص کرده بود که 
برخی از کشور ها می توانند از ما نفت خریداری 
کننــد.  طرحی که تحت عنوان  طرح گشــایش 
اقتصادی از آن نام برده می شــود را هنوز به طور 
رسانه ای و دقیق مطرح نکرده ایم و از نمایندگان 
مجلس هم خواســته ایم که فعال راجع مباحث 

مطرح شــده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری 
نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی 

شوند.
ایــن عضو کابینه دولت دوازدهــم ابراز کرد: در 
بحث تجارت و فروش نفت می توانستیم موفق تر 
باشــیم. در سران قوا مواردی مطرح و برای تایید 
رهبری به ایشان مراجعه شد، رهبری فرمودند اگر 

سه قوه موافق باشند می توانند اجرا کنند.

 پیــش از این صاحبان مشــاغل باید از 
ابتدای امســال ملــزم به اســتفاده از کارتخوان 
می شــدند اما از آنجا که در پی شــیوع ویروس 
کرونا بسیاری از تکالیف مالیاتی به تعویق افتاد، 
این موضوع شامل حال این تکلیف مالیاتی هم 
شــد و طبق اعالم رییس ســازمان مالیاتی الزام 
مشــاغل به اســتفاده از کارتخوان به ماه جاری 

منتقل شد.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی از شهریور 
سال گذشته معادل 1۵ گروه از فعاالن اقتصادی 
که حدود ۵0 شــغل می شوند را دسته بندی کرد 
تا برای شفاف  شــدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتــی و کمک به فرآیند حسابرســی مالیاتی 
مکلف به ثبت نام در ســامانه پایانه فروشگاهی 
و اســتفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از 
آن ها، پزشکان و فعاالن حوزه درمان )که مجوز 
فعالیت آن ها توســط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا 
سازمان نظام دامپزشــکی و سازمان دامپزشکی 

صادر می شود( بودند.
تا پایان پارسال تنها ۵0 درصد از پزشکان اقدام 
به ثبت نام در پایانه فروشــگاهی کردند و هنوز 
نیمی از پزشــکان از این قانون تبعیت نکرده اند. 

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکال برای ثبت نام 
در پایانه فروشــگاهی و اســتفاده از کارتخوان 
رسید که از اول مهر پارسال ثبت نام آن ها شروع 
شــد و تا آخر دی ماه نیز ادامه داشت و معاون 
سازمان امور مالیاتی از امکان مجدد وکال همراه 
با جریمه بــرای ثبت نام بعد از مهلت قانونی که 
تا پایان دی ماه بود، در این ســامانه خبر داد که 
تاکنون این ســازمان آماری از ثبت نام وکال در 

پایانه فروشگاهی اعالم نکرده است.
پیــش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشــموالن 
1۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی 
پایان دی پارســال بود که با اتمام آن، این مهلت 
تا ابتدای امسال تمدید شــد. سرانجام، از آنجا 
که شــیوع کرونا موجب تعویق تکالیف مالیاتی 
شد، الزام مشاغل به استفاده از کارتخوان هم به 
تعویق افتاد. بنابراین، طبق اعالم رییس سازمان 
مالیاتی صاحبان مشــاغل در این مــاه ملزم به 

استفاده از کارتخوان می شوند.
*مشــموالن نصب کارتخوان چه کســانی 

هستند؟
1۵ گروه شــغلی که باید این مــاه برای اتصال 
به ســامانه فروشــگاهی اقدام کنند، بدین شرح 

هستند:

1. وکال
2. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

3. دفاتر اسناد رسمی
۴. مشاورین امالک

۵. تاالر پذیرایی، رســتوران هــا، چلوکبابی ها، 
کبابی ها، اغذیه فروشــی ها و فســت فودی ها، 
سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها 
و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری 
و بــاغ تاالرها، بــاغ ســراها، طباخی ها، آش و 
حلیم پزی هــا، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی 

فروشی ها و مشاغل مشابه
6. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، 
مهمــان پذیرها، مهمان ســراها، مهمان خانه ها، 
مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی 

و متل ها
7. نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وسایط نقلیه 
موتوری)به اســتثنای ماشــین آالت راهسازی، 

ساختمانی و کشاورزی(
8. آرایشگاه های مردانه و زنانه

9. آجیل و خشــکبار فروشــی ها )به اســتثنای 
مشــمولین ماده )81( قانون مالیات های مستقیم 

و واردکنندگان(
10. قنادی هــا و شیرینی فروشــی ها، آب میوه 

فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین 
میوه و تره بار، بار فروشــی های میوه و تره بار، 

میوه فروشی ها
12. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

13. لوازم تحریر و نوشــت افزارفروشی ها )به 
استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان(

1۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها
1۵. دفاتــر خدمــات ارتباطی )دفتــر خدمات 
مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، 
دفاتــر خدمــات الکترونیکــی )از جمله دفاتر 
پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر 
خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک 

قضایی(

نوبخت: نفت در برابر غذا و دارو هم نمی توانیم بفروشیم
 مسکن نباید کاالی سرمایه ای باشد

مشاغل از شهریور به استفاده از کارتخوان ملزم می شوند
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بررسی پدیده ای که نادیده گرفته می شود

بی تعهدی به حقوق مالکیت فکری تا کی؟

 اگــر بخواهیــم از یکــی از بهترین و 
برجسته ترین نوازندگان تار و سه تار حال حاضر 
یاد کنیم، آن شــخص باید حسین علیزاده باشد. 
همانطور که شــهرام ناظری ـ خواننده ـ درباره 
او چنین می گوید: »حســین علیــزاده از جمله 
موسیقیدانانی است که عالوه بر تسلط و اشراف 
کامل بر موســیقی ایران دارای نگاه نواندیش و 
خالق است؛ به گونه ای که توانسته است تأثیرات 
ارزنده ای بر نسل های بعد از خود بگذارد. در این 
چهل و چند ســال فعالیت پیگیر هنری در میان 
هم نســالن خود اگر بخواهید به تعداد انگشتان 
یک دست موسیقیدان برجســته ای را برگزینید، 
بدون شک یکی از برجسته ترین آنها استاد حسین 

علیزاده است.«
به گزارش ایســنا، حســین علیــزاده ـ نوازنده 
چیره دســت تار و ردیف دان موســیقی ـ که در 
نخســتین روز از شهریور ســال 1330 در محله 
سیدنصرالدین بازار تهران متولد شد، امروز فصل 
جدیــدی از زندگی خود را آغاز  می کند و وارد 
69 ســالگی می شــود. گرد تجربه بر محاسن او 
خودنمایی می کند و در پشت ظاهر شوخ طبعش، 
دغدغه مندی اش را می توان دید. خالق »شورانگیز«، 
در نزدیک به هفت دهه زندگی، کارنامه ی پرباری 

در حوزه موسیقی ایران دارد.
حسین علیزاده نشــان »شوالیه هنر و ادب« را که 
توسط دولت فرانســه به او داده شد، به سینه اش 
نزد و اینگونه خود را از هر نشان بی نیاز دانست. 
گفت که به نام »حسین علیزاده« قناعت می کند و 

به آن پیشوند یا پسوندی نخواهد افزود.
دغدغه منــدی او را می تــوان از صحبت هــا و 
مصاحبه های بسیاری که درباره مدیران موسیقی 

و انتقاد از کار آنها انجام داده هم دید.
همین چند روز قبل در اظهار نظری در نشســت 
جشنواره موسیقی جوان گفته بود، موسیقی دیگر 
نباید دست پیرمردها باشد، با وجود اینکه در این 
حوزه به قدر زیادی عشق و زندگی موجود است 
اما تا زمانی که در نگرش آموزشی این بخش نگاه 
سرد و مرگ آور وجود داشته باشد تا سال ها بعد 
هر چقدر تالش کنیم برای آن اتفاقی نخواهد افتاد.

او درباره وزارت ارشاد هم چنین اظهار نظر کرده 
بــود: »اینکه امروز می گویند هنرمندان دور از هم 
هستند و جدا از هم هســتند، خب نباید پرسید 
هنرمندان کجا باید با هم پیوند داشــته باشند؟ در 
وزارت ارشاد؟ وزارت ارشادی که اساسا اسمش 
غلط اســت؛ چون این جوری که معلوم اســت 
هنرمندان اشــتباهی می کنند که باید ارشاد شوند! 
یعنی وزارتخانــه ای ذاتا هنرمنــدان را گناهکار 

می داند و قرار است ارشادشان کند.«
یا اینکه درباره مدیران موسیقی گفته است: »گاهی 
از مسووالن می پرســم، آیا شما در خانه خود به 
موســیقی گوش می کنید؟ می گویند اصال اجازه 
نداشــتیم گوش کنیم. آن وقت این فرد می شــود 
مسوول در حوزه موسیقی! برای همین است که از 

قانونمند شدن موسیقی نگران می شویم.«
حســین علیزاده تا به حال نامزد دریافت 3 جایزه 

گرمــی بــرای آثار 
»فریــاد«، »بی تو به 
سر نمی شود« و »به 
آب های  تماشــای 
ســپید« در بخــش 
آلبــوم  »بهتریــن 
ســنتی جهــان« و 
سیمرغ  چهار  برنده 
بلورین موسیقی متن 
فیلم  جشنواره های 

فجر شده است.
در  را  موســیقی  او 
اســاتیدی  حضور 
هوشــنگ  چــون 
حســین  و  ظریف 
دهلوی فــرا گرفته 

است و در این سال ها با ساخت و اجرای قطعاتی 
چون »سواران دشت امید« و »حصار«، فرمی تازه 

را به موسیقی ایرانی اضافه کرد.
این هنرمند با ســاخت کنسرتوی نی و ارکستر با 
عنوان »نینوا« در سال های ابتدایی دهه شصت نام 
خود را بیش از گذشته بر زبان ها جاری ساخت.

او درباره ســاخت اثر نینوا گفته اســت: »من در 
بچگی آرزوهایی داشتم که برخی از آن ها برآورده 

خوشحالم  اما  نشد؛ 
که هیچ کــدام برایم 
در  نشــد.  عقــده 
که  مصاحبه هایــی 
انجــام داده ام درباره 
قطعــه »نینوا« از من 
گفتم،  و  پرســیدند 
»نینوا خاطره کودکی 
من است. در بچگی 
دوچرخــه  یــک 
کــه  می خواســتم 
به دست نیاوردم. این 
در دل ماند و شــد 
آرزوهایم  من  نینوا. 
را با خودم کشاندم و 
هر کاری که می کنم 

با انگیزه آن آرزو، به چیز دیگری تبدیل می شود.
زمانــی که قطعه نینوا را ســاختم بهروز رضوی 
)گوینده رادیو( به من گفت، باید روی موســیقی 
فیلم کار کنی، در موســیقی تو تاثیر وجود دارد. 
او راســت می گفت. برای ساخت یک موسیقی 
در ذهن من، اول رنگ اتفاق می افتد بعد به صدا 

تبدیل می شود.«
علیــزاده در زمینه موســیقی فیلم هم تجربه های 
موفقی داشته که از جمله آنها می توان به موسیقی 

فیلم های چوپانان کویر )حســین محجوب(، دل 
شدگان )علی حاتمی( و گبه )محسن مخملباف( 

اشاره کرد.
خودش می گوید که پس از ســاخت نخســتین 
موســیقی فیلم، یک نفر به او گفت که موسیقی 
فیلمش قشــنگ بود و این شد که او شروع کرد 
به آهنگسازی فیلم »دلشــدگان«؛ هنگام ساخت 
موسیقی دلشدگان دوـ  سه بار هم با علی حاتمی 
قهر کرد؛ چون او یک بار دو صحنه را پشــت سر 
هم مونتاژ کرده بود که موسیقی شــان با هم هیچ 

سنخیتی نداشت.
او ســال ها هم در کنار هنرمندان شناخته شده ای 
همچون محمدرضا شجریان، کیهان کلهر، شهرام 
ناظری و علیرضــا افتخاری ســاز زده و با آنها 

همکاری داشته است.
این هنرمند که سال ها ساز زده و موسیقی ساخته 
است، پیشــتر به ایســنا درباره اجرای موسیقی 
خیابانی گفته بود که »من شــخصا دســت تمام 
کســانی را که در خیابان ســاز بزنند و بخوانند 
می فشــارم. هر نوع و هر شــکل موسیقی به هر 
انگیزه ای در شهر جریان داشته باشد، خوب است؛ 
البته هر چیزی را می توان مثبت یا منفی دید. این 

عقیده من است که مردم به روحیه نیاز دارند.«
این هنرمند  که قبل از تصمیم به تحصیل در رشته 
موسیقی، سینما در زندگی اش جریان داشته، گفته 

است که فیلم های خوب غیرایرانی هم می دیده، 
وقتی فیلم »اسپارتاکوس« را دیده است در خیابان 
راه می رفته و احســاس می کرده خود او است و 
چقدر فداکار اســت. یا وقتــی »دراکوال« را دیده 
شــب ها موقع خواب به سراغش می آمده است. 
این تخیالت وارد زندگی می شد و انگار سینما را 
در زندگــی او تزریق کرده  بودند و در تمام طول 

آن دوران با او بود.
علیزاده با شوق و عشق موسیقی را آغاز کرد. در 
خانواده ای در محله سیدنصرالدین تهران تربیت 
شد که به خواست فرزند خود احترام می گذاشتند 
و به او اجازه دادند موســیقی کار کند. بسیاری از 
هم محله ای هایش زمانی که جلوی پدر و مادرشان 
نام موســیقی را می آوردند با خشونت عجیبی به 

آن ها می گفتند »برو دهنت را آب بکش«.
پدرش خیاط و مــادرش خانه دار بود؛ اما به دلیل 
این که وجودشان از عشــق بود زمانی که من از 
موســیقی صحبت کرد گل از گل شان شکفت و 
گفتند هرچه او دوست دارد. برایشان سخت بود 
او را به هنرســتان بفرستند زیرا مخارج سنگینی 
داشت؛ اما توانست در هنرستان درس بخواند و 

زیر نظر اساتید بزرگی بود.
او پیشــتر درباره دریافت جایزه جهانی موسیقی 
آسیا گفته است: هیچ کس از جایزه و تشویق بدش 
نمی آید؛ اما در موســیقی ایران ظلم زیاد اســت. 
برای من افتخار است که در شرایطی موسیقی کار 
می کنیم کــه در عرصه جهانی اتفاقات مثبتی رخ 
می دهد. من بعد از یکی ـ دو ماه خبردار شدم که 
این جایزه را برنده شدم و گفتم آن ها نمی دانند هر 
کدام از این نت ها که شنیده اند چقدر معطل مجوز 

مانده تا مردم خودمان آن را بشنوند.

 طبق نظر کارشناســان، ایران دارای قوانین 
مناســب برای رعایت حق مالکیت فکری است، 
اما بســیاری از افراد و سازمان ها، این حق را نادیده 
می گیرند. صداوسیما از جمله بخش هایی است که 
پدیدآورندگان هنری بارها نسبت به نادیده گرفتن 
حقوق مالکیت فکری خود در آن سازمان معترض 

بوده اند.
به گزارش ایرناپالس، اســتفاده بدون اجازه از آثار 
هنرمندان و نویسندگان ایرانی در صداوسیما دیگر 
جای حرف و حدیث ندارد. به طور نمونه، ساده و 
بــدون دغدغه اثر کیهان کلهر را روی فیلم و کلیپ 
خود می گذارند و پخش عمومی می کنند و کسی هم 

نمی تواند اعتراضی کند.
گذشته از صداوسیما که به کسی پاسخگو نیست، 
این اتفــاق در بخش های دیگر نیــز رخ می دهد. 
کتاب هایی که بدون اجازه مولف، مترجم و ناشــر، 
چاپ و بــا تخفیف های باال به فروش می رســد، 
استفاده از نت های موسیقی آهنگسازی که اهل کشور 
دیگری است برای ترانه های ایرانی، ساختن فیلم بر 
پایه فیلم نامه  بدون اجازه صاحب اثر و ... همه نقض 
حقوق مولفانی و هنرمندانی است که برای تولید اثر 
زمان صرف و از آموخته ها و تجربه های خود استفاده 
کرده اند. این در حالی است که در ایران از سال 13۴8 
 قانون »حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان« 

تصویب شده است.
از نظر ایــن قانون، به مولــف، مصنف و هنرمند؛ 
» پدیدآورنــده« و به آنچه از راه دانش، هنر یا ابتکار 
آنــان پدید می آید، بــدون در نظر گرفتن  طریقه یا 
روشــی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته؛ 

» اثر« گفته می شود.
حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، 
عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی 
از نام و اثر او اســت. حقوق معنــوی پدیدآورنده 
محــدود به زمان و مکان نیســت و غیرقابل انتقال 
اســت. این قانون، همه تولیدهای فکری از جمله، 
کتاب، قطعات موسیقی، نقاشــی، فیلم نامه و ... را 

شامل می شود.
از طرفی، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی 
 Berne Convention for the« و هنــری
 Protection of Literary and Artistic
Works« که معموالً به اختصار، »کنوانسیون برن« 
نامیده می شــود، یک توافقنامه بین المللی در زمینه 
حق کپی رایت و حفاظت از آثار هنری و ادبی است 
که برای نخســتین بار، در نهم سپتامبر سال 1886 

میالدی، در شهر برن در سوئیس به تصویب رسید.
این توافقنامه خاطرنشان می کند، آثار ادبی و هنری، 
»چگونه« مورد استفاده قرار گیرد، توسط »چه کسانی« 
استفاده شود و »شرایط« این کار به چه صورت است. 
این کنوانسیون، یکی از قدیمی ترین توافقنامه های 
بین المللی در حوزه کپی رایت محسوب می شود و 
نوعی ساختار نظام مند و یکپارچه، برای حفاظت از 

آثار ادبی و هنری را در اختیار اعضا قرار می دهد.
قانونی که بر پایه کنوانسیون برن نوشته شد

ایران هنوز به کنوانسیون برن نپیوسته است، برخی 
علت تکرار نقض مالکیت فکری را به دلیل نپیوستن 
ایران به این کنوانســیون می پندارند در صورتی که 
ســیدعباس حسینی نیک، مدیر انتشــارات مجد و 
مدیرمسوول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی به 
خبرنگار ایرناپالس گفــت: برخی فکر می کنند به 
این دلیل که عضو کنوانسیون برن نیستیم در داخل 
کشور، قوانین محکمی در حوزه کپی رایت نداریم، 
اما این تلقی کامال اشتباه است. ایران جزء نخستین 
کشــورهای خاورمیانه اســت که در حوزه حقوق 

آفرینش مالکیت هنری و ادبی قانون دارد.

به گفته حسینی نیک، این قانون که حدود 10 سال 
بررســی و در نهایت در سال 13۴8 تصویب شده، 
قانون دقیقی اســت و بر پایه کنوانسیون برن نوشته 
شده است. ماده دوم این قانون، همه جوانب حوزه 
مالکیــت ادبی و هنر در حــوزه کتاب، مطبوعات، 
نشــریات و مقاالتی که نوشــته می شود، همچنین 
حقوق ســینما، موسیقی و مجسمه سازی، هنرهای 
تصویری، طرح های معماری ونقشه های قالیبافی را 

شامل می شود.
فقط پدیدآورنده می تواند محتوای اثر را تغییر دهد

حسینی نیک با تاکید بر اینکه قانون مولفان، مصنفان 
و هنرمندان بسیار دقیق است، توضیح داد: از جمله 
مواردی که در این قانون پیش بینی شده –پیش از آن 
در حقوق ایران پیش بینی نشده بود- مساله حقوق 
معنوی یا حقوق اخالقی است؛ این حقوق معنوی 
خاص حوزه مالکیت فکری اســت و در قدیم این 
حقوق را نداشتیم. این قانون دو قسمت مهم دارد؛ 
یکی حق احترام به صاحب اثر و بخش دیگر حق 

تمامیت -احترام به اثر- است.
بر پایه حق صاحب اثر، هر پدید آورنده ای حق دارد 
اســمش بر اثر باشد یعنی اثری که منتشر یا پخش 
می شــود، باید نام پدیدآورنده همراه آن به شــکل 
واضح، معمول و عرف روی آن نوشــته شده باشد. 
نه اینکه اثری را چاپ کنند و اســم فرد را کوچک 
یا ناقص بنویسند، به صورتی که معلوم نشود که اثر 

برای کیست.
حق تمامیت به این معنی است که پدیدآورنده هر اثر، 
می تواند محتوای اثر را تغییر دهد و کم یا زیاد کند. 

فقط پدیدآورنده و نه هیچ کس دیگر.
به گفته او، حق معنوی اثر تا جایی مهم اســت که 
جرم انگاری شده است و برای فرد خاطی زندان سه 

ماهه تا یکساله در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: در این قانون، منظور از »نشر«، مطبوعات، 
انتشارات و حتی فضای مجازی است که نباید اثر 

در آنها بدون اجازه منتشر شود، منظور از »پخش«، 
امواج  صدا و تصویری اســت که در صداوسیما و 

رادیو منتشر می شود.
لزوم توجه به عملکرد امام خمینی)ره( در مساله 

حق کپی رایت
بیش از نیم قرن است که قانون حمایت از مولفان، 
مصنفان و هنرمندان در ایران تصویب شده است، اما 
هنوز تخلف ها در این حوزه از طرف تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان ادامه دارد.
حسینی نیک درباره چرایی ادامه این روند بیان کرد: 
یک اصل کلی وجود دارد، جامعه مخاطب در ایران 
آموزش های حقوقی الزم را در مدارس و دانشگاه ها 
نه تنها در حوزه مالکیت فکری بلکه حتی مسائلی 

مانند حقوق خانواده ندیده است.
او با اشاره به یکی از مسائل که اجرای قانون حمایت 
از مولفان، مصنفان و هنرمندان را دچار مشکل کرده 
اســت، توضیح داد: درباره مالکیت فکری و ادبی 
وهنری اشکالی پیش آمد، امام راحل)ره( اصطالحی 
داشتند مبنی بر اینکه »زکوة العلم نشره. زکات دانش، 
نشر آن است« یعنی هرکسی که دانشی دارد، زکاتش 
این اســت که بدون کســب وجه و اجازه ای آن را 
منتشــر کند. این جنبه عمومی سازی علم و دانش 
است و فقط مخصوص امام )ره( نیست. هنوز برخی 
از مراجع به این نکته اعتقاد دارند و همچنین برخی از 
حقوقدان های کشورهای دیگر هستند، آنها اصطالح 
کپی لفت را در برابر حق کپی رایت استفاده می کنند. 
این افراد بر این اعتقادند که این حقوق نباید باعث 
انحصار شــود و همه باید این اطالعات را پخش 
کننــد. اما بعد از انقالب، امــام )ره( این قانون را از 
باب مسئله ای فقهی پذیرفتند و این قانون محکم تر 

و اجرایی شد.
او ادامه داد: باید توجه داشــت رهبر معظم انقالب 
نیز با این حقوق موافق اند و می خواهند رعایت شود 
و دیگر کسی نباید با استناد حکم فقهی خاصی از 

اجرای این قانون سرباز زند.
مردم باید درباره حق مالکیت فکری آگاه شوند

مردم بایــد درباره اهمیت رعایت قانون حمایت از 
مولفان، مصنفان و هنرمندان آگاه شوند و همچنین 
مســووالن و قضات در اجرا و نظارت به آن توجه 

الزم را داشته باشند.
حسینی نیک درباره اهمیت توجه جامعه در رعایت 
حق کپی رایت گفت: نخستین گام آموزش است و 
باید جامعــه بتواند در بخش های مختلف، آموزش 
ببیند. وکال، قضات، مسووالن فرهنگی و عوامل فعال 
حوزه فرهنگ مانند ناشران و پدیدآورندگان - بخش 
بزرگی از نقض حقوق در حوزه پدیدآورندگان انجام 
می شود- باید به خوبی درباره اهمیت این موضوع 

آگاه شوند.
وی، افزون بر اهمیت آمــوزش و باال بردن آگاهی 
عمومی، تاکید کرد: همچنین باید نهادهای دولتی و 
اداری حکم دهند و مستندهایی ایجاد کنند که این 
قانون اجرا شود. بخش های حقوقی سازمان ها باید به 
این مساله اهتمام ببخشند، تا این حقوق رعایت شود. 
باید رعایــت قوانین مالکیت ادبی و هنری الزام آور 
باشد و مسووالن باید ملزم به رعایت آن باشند. البته 
آموزش خیلی مهم است، اما سیستم اداری و حقوقی 

نیز باید به آن واکنش نشان دهند.
این قانون در بیشتر مواقع رعایت نمی شود

وحید فرازان، عضو انجمن منتقدان و نویســندگان 
سینما درباره قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان 
و هنرمندان و شیوه رسیدگی به جرایم مرتبط با آن به 
خبرنگار ایرناپالس گفت: این قانون در بیشتر مواقع 
رعایت نمی شــود. مگر اینکه فرد شاکی، قدرت یا 
شهرت داشته باشد تا بتواند صدای خود را به گوش 
دیگران برســاند. به نظر می رسد اجرای این قانون 
برای هنرمندان که اثری را خلق کرده اند متناسب با 
فرد، متفاوت اجرا می شود. گاهی در حوزه فیلمنامه ها 
می بینیم که فردی طرح دعوا می کند زیرا او خالق اثر 

بوده و بدون اجازه او فیلم ســاخته شده است.  این 
در حالی است که اگر کارگردان و فیلمنامه نویسی که 
از طرح استفاده کرده اند، قوی تر از خالق اثر باشند، 
عمال فرد نمی تواند شکایت خود را به جایی برساند.

قانون حمایــت از مولفان، مصنفان و هنرمندان، 
جدی گرفته نمی شود

فرازان با بیان اینکه برخی از هنرمندان برای شناخته 
شدن، پخش بدون اجازه آثارشان را در رسانه ها قبول 
می کنند، ادامه داد: این در حالی است که افرادی که 
به شهرت رسیده اند، همواره می توانند مانع این روند 
شوند. البته برخی از هنرمندان هم که صاحب شهرت 
هستند گاهی شکایت نمی کنند زیرا قانون حمایت 
از مولفان، مصنفان و هنرمنــدان، آنطور که باید و 
شاید جدی گرفته نمی شود. این رفتار با هنرمندان، 
عکس برخی کشورهایی است که تولید فکر برایشان 
اهمیت زیــادی دارد بنابراین از خالق اثر یا مخترع 
حمایت می کنند. به گفته او، قانونی که در سال 13۴8 
تصویب شد و مجلس شورای اسالمی اصالحاتی 
روی آن انجام داده، قانون خوبی است اما شیوه اجرا 

و چگونگی نظارت بر آن اهمیت دارد.
فرازان ادامه داد: بســیاری از مولفان و هنرمندان با 
اینکه می دانند که قانون حامی آنهاست، طرح شکایت 

نمی کنند و این به دلیل ضعف اجرایی قانون است.
مسائل مالکیت فکری بیشتر در حوزه حق مادی 

مطرح است
بیش از ۵0 سال از تصویب قانون حمایت از مولفان، 
مصنفان و هنرمندان، گذشته است. این قانون چند 
بار برای اصالح مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی 
کرد. علی محمدپور مدیر شبکه کتاب الکترونیک 
کودکان درباره این قانون توضیح داد: قانونی که در 
ســال ۴8 تصویب شد، در حوزه مالکیت فکری و 
کپی رایت برای خلق محتوا در موسیقی، کتاب ، فیلم 
و ... دو جنبه مادی و معنوی را در نظر گرفته است. 
برای مثال، فردی کتابی را نوشــته است، می تواند 

قرارداد ببندد و همه حقوق مادی اثر را به ناشــر یا 
فــردی دیگر دهد. بر پایه قــرارداد، افراد می توانند 
درآمد کســب کنند، اما حقوق معنوی یک اثر هم 

مطرح است.
او ادامه داد: حقوق معنوی قابل انتقال نیست و کسی 
که اثر را خلق کرده است، نمی تواند حقوق معنوی 
را منتقل کند. این حقوق شــامل اسم صاحب اثر 
می شود. خطای نقض حق معنوی اثر بسیار بیشتر 
از نقض حقوق مادی یک اثر اســت. این خطا در 
حوزه دیجیتال بیشتر اتفاق می افتد. تا جایی که در 
جریانم، مسائل مرتبط با حق مولف، بیشتر در حوزه 
حق مادی – نه حق معنوی- مطرح است، برای مثال 
از کتابی که توسط یک ناشر منتشر شده است، چاپ 

افست تهیه می کنند و می فروشند.
ضرورت بازنگری در قانون سال ۴۸

مدیر شبکه کتاب الکترونیک کودکان درباره میزان 
توجه قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان 
در حوزه الکترونیک، توضیح داد: این قانون زمانی 
تصویب شده که بخش بزرگی از ابزارهای انتشار، 
خلق و انتشار اثر که امروز وجود دارد، در دسترس 
نبود. به طور نمونه، اینترنت و نشر الکترونیک نبود، 
در حوزه موسیقی پلتفرم های امروز را نداشتیم؛ به 

همین دلیل نیاز است قانون جدیدی تصویب شود.
البته متن قانون جدید نوشــته و به مجلس فرستاده 
شــد، اما تصویب نشد. قانون جدید با اینکه جامع 
بود و همه حوزه ها را شــامل می شد، اما ایرادهای 
زیادی داشــت که باعث می شــد مشکالتی برای 
تولیدکنندگان اثر پیش بیاید. در قانون ۴8 هر اثری که 
تولید می شود، به خوبی تعریف شده است و از آن 
حمایت قانونی می کنند. اینکه قضات ما چقدر با این 

قانون آشنا هستند نیز مساله مهمی است.
او با یادآوری عادت برخی از مردم در اســتفاده از 
محتوای موجود در فضای مجازی، ادامه داد: برخی 
برای استفاده از محتوای موجود در فضای مجازی، 
مالکیت قائل نیستند؛ موســیقی و فیلم را از طریق 
اینترنت می شــنوند و تماشــا می کنند، به یکدیگر 
می دهند و حتی فکر نمی کنند که این استفاده اشتباه 
است. برخی از مردم هنوز با مفهوم مالکیت فکری 
آشنا نیستند در صورتی که با دیگر مالکیت ها مانند 

مالکیت اموال به خوبی آشنا هستند.
به گفته محمدپور، استفاده برخی از محتوای موجود 
در فضای مجازی بیش از هر چیز به فرهنگ استفاده 

از تولیدات هنری باز می گردد.
او افزود: این مســاله فرهنگی باید توسط دستگاه 
قضایــی و رســانه های ملــی مانند صداوســیما 
فرهنگ سازی شود تا تولیدکنندگان فکر، نویسندگان، 
آهنگسازان و دیگران در شرایط بهتری به خلق اثر 
بپردازند. هنرمند اگــر از راه خلق اثر نتواند درآمد 
داشته باشد، فعالیت در این حوزه را ادامه نخواهند 
داد. صداوســیما مالکیت را نقض و سال ها بدون 
اجازه از موســیقی های ساخته شــده توسط افراد 
مختلف استفاده می کند و حتی در »ایران صدا« که 
وابسته به صداوسیماســت کتاب ها را به صورت 

غیرقانونی صوتی می کند.
قانون حمایــت از مولفان، مصنفــان و هنرمندان، 
می توانــد در صورت اجرای سراســری توســط 
مسووالن، قضات و مردم، بسیاری از مشکالت در 
حوزه مالکیت فکری را حل کند. برای رسیدن به این 
نقطه، جامعه نیاز به آموزش، نظارت و اجرای قانون 
دارد تــا با رعایت این حق، همه به اهیمت حفظ و 
تامین زمینه هایی اجرایی آن آگاه شوند. در کنار این 
مسائل، به دلیل پیشرفت فناوری  و گسترده تر شدن 
ابزار نشر مانند فضای مجازی و نرم افزارها، این قانون 

نیازمند اصالح و تکمیل است.

برای تولد موسیقیدان و نوازنده برجسته ایرانی

او را فقط حسین علیزاده بنامید! 
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