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 رییس قرارگاه شهید احمدی روشن:

مردم ماه نشان 
هیچ سودی از معادن نمی برند

مطالعه برای کسانی که قصد دارند 
باالتر از حد معمول باشند، ضروری است
“جیم ران”

 فــروش امتیاز واحدهای طــرح اقدام 
ملی مسکن با نرخهای متفاوت به شکل علنی 
در سایتهای اینترنتی جریان دارد؛ این در حالی 
اســت که بارها وزیر و دیگر مسووالن وزارت 
راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن این معامله 

تاکید کرده اند.
به گزارش ایســنا، امتیاز مســکن ملی در روز 
روشن فروخته می شــود. با یک فروشنده در 
سیرجان تماس گرفتیم می گوید که ثبت نام را 
انجام داده و نامش تایید شده است. حتی متراژ 
و موقعیت واحد مسکونی را می داند؛ فاز یک، 
محله سی وی جی. ۴۰ میلیون تومان واریز کرده 
و امتیاز را فقط ۲۰ میلیون تومان می فروشد. یک 
قولنامه در بنگاه امالک می نویسد و برای اینکه 
خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون 
تومان پرداختی اولیه ســفته می دهد. می گوید 
که وکالت نامه محضری هم می دهد. از او می 
پرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خرید 

و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می کند.
به فروشــنده دیگری که یک هفته قبل فروش 
امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی 
کــرده زنگ زدیم. امتیاز هنــوز فروش نرفته و 
نرخش از قبلی کمی پایین تر است. قیمت امتیاز 
را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و می گوید که 
اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و 
باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰ روز دیگر واریز کند 
وگرنه امتیــازش از بین می رود. او هم در دفتر 
امالک قرارداد می نویسد اما سفته نمی دهد. می 
گویم وکالت محضری چی؟ می گوید قولنامه 

معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشــد. 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده در صورت 
احــراز خرید و فروش مســکن ملی، متقاضی 
سلب امتیاز می شود. اگر این هشدار عملی شود 
خریــدار می ماند و پول از دســت رفته ای که 

احتماال برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی یا تســهیالت 
یارانه ای مسکن به هر نفر در طول عمرش فقط 
یک بار واگذار می شــود و اینکه برخی افراد با 
قیمتهای پایین حاضرند این امتیاز را بفروشــند 
قابل درک نیســت. یکی از فروشندگان مسکن 
ملی می گوید که خودش خانه دارد. به احتمال 
بسیاری دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی به 

نامشان درآمده مسکن در اختیار دارند اما به هر 
حال فرم »ج« آنها ســبز است و می خواهند از 
حق قانونی دریافت مسکن دولتی استفاده کنند.

به هر حال وزارت راه و شهرسازی بارها اعالم 
کرده کــه خرید و فروش امتیاز مســکن ملی 
تخلف اســت اما هنوز مشخص نیست با چه 
مکانیزمی متخلفان را شناســایی و سلب امتیاز 
می کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان 
واقعی خانه دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی 
برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت 
اعتباری مصالح در اختیار ســازندگان قرار می 
دهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن 
ملی می تواند به تورم مازاد در این بخش منجر 

شود.

 رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان 
اینکه قیمت دام و گوشت گوسفندی نسبت به 
ابتــدای آبان ماه کاهش به ترتیب ۱۰ و ۲۰ هزار 
تومانی داشــته اســت، گفت: به مردم سفارش 
می شود در خرید گوشــت قرمز شتابزده عمل 
نکنند زیرا هیچ کمبودی در تامین گوشت قرمز 

نداریم.
علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه قیمت گوشت در دو هفته گذشته نوسانی 
نداشته اما نسبت به ابتدای آبان ماه با کاهش ۲۰ 
هزارتومان مواجه شــده اســت، اظهار کرد: هم 
اکنون قیمت شــقه گوسفندی بدون دنبه کشتار 
روز برای مصرف کننده ۱۱۵ هزارتومان است در 
حالی که در ابتدای آبان ماه قیمت آن به ۱۳۵ تا 

۱۴۰ هزارتومان رسیده بود.
وی ادامــه داد: مردم معمــوال در ابتدای هر ماه 
مایحتــاج خود را خریداری می کنند و به همین 
دلیل تقاضای گوشت قرمز در ابتدای ماه افزایش 
می یابد و هر چه به انتهای ماه نزدیک می شویم 

تقاضا نیز کم می شود.
رییس اتحادیه گوشت گوســفندی با اشاره به 
اینکه قیمت دام نیز کاهشــی بوده است، گفت: 
قیمت دام در هرکیلو ۱۰ هزارتومان کاهش داشته 
که تاثیر این کاهش قیمت بر روی گوشــت ۲۰ 
هزارتومان اســت. برای مثال اگر گوسفند ذبح 
شــده ۵۰ کیلو باشــد ۲۵ کیلو گوشت می دهد 
و بنابراین وقتی گفته می شــود قیمت گوسفند 

۱۰ هزارتومان کاهش داشــته یعنی گوشت ۲۰ 
هزارتومان کاهش می یابد.

ملکی در ادامه با بیان اینکه عرضه دام زیاد شده 
اســت، تصریح کرد: به علت اینکه دامداران به 
سختی می توانند نهاده های دامی برای دام هایشان 
تهیه کنند و یا مجبور هستند با قیمت های گزاف 
نهــاده خریداری کنند از نگهداری دام بهره نمی 
برند و برایشان مقرون به صرفه نیست و به همین 

دلیل دام بیشتری به بازار عرضه می شود.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان گفت: 
با نزدیک شدن به ابتدای ماه خریدها نیز افزایش 
می یابد به همین دلیل ممکن است در هفته آینده 
قیمت گوشت دچار نوسان شــود. اما به مردم 
سفارش می کنیم که شتابزده خرید نکنند. هیچ 
کمبودی در تامین گوشــت نداریم. دام های دپو 
شده داریم و با قاچاق دام نیز برخورد شده است، 

 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )سمات( با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد: آن دســته از سهامداران عدالتی که خواستار 
لغو سفارش فروش سهام خود هستند می توانند از 
طریق درگاه های شرکت های کارگزاری یا شعب 

بانک ها اقدام کنند.
به گزارش شرکت سپرده گذاری مرکزی و  اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، سهامداران عدالتی که نسبت 
به ارائه سفارش فروش سهام عدالت خود در شبکه 
کارگزاری یا شعب بانک ها اقدام کرده اما به دلیل 
نوسانات اخیر بازار سفارش فروش آنها اجرا نشده 

و مبلغی به حسابشان واریز نشده است، می توانند 
به درگاه الکترونیکی کارگزاران و بانک ها مراجعه 

و نسبت به لغو سفارش فروش خود اقدام کنند.
در این اطالعیه آمده، بدیهی است در صورت عدم 
مراجعه به درگاه شــرکت های کارگزاری و عدم 
لغو سفارش، ســهام آنها بر پایه قیمت های روز 
بازار به تشخیص کارگزار و در چارچوب قوانین 
و مقررات به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن 

به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
گفتنی اســت، بنا به درخواســت تعداد زیادی از 
مشموالن سهام عدالت مبنی بر ایجاد لغو سفارش 

فروش، زیر ساخت های الزم در اختیار بانک ها و 
شرکت های کارگزاری قرار گرفته است به طوری 
که مشــموالن می توانند درخواست لغو سفارش 
فروش خود را در سامانه های کارگزاران و بانک ها 

ثبت کنند.
به گــزارش ایرنا، طرح ســهام عدالــت یکی از 
بزرگترین طرح های دولت در هفت سال گذشته 
است که آزادســازی آن پس از ســال ها وقفه و 
تالش برای رفع موانع موجود به نقطه پایان خود 
نزدیک شد. بر پایه این برنامه، در مرحله نخست 
آزادسازی، یک ماه به مردم برای انتخاب نوع روش 

مدیریت فرصت داده شــد تا اعالم کنند به دنبال 
مدیریت مستقیم بر سهام خود هستند یا تصمیم 
دارند سهام خود را به شکل غیرمستقیم و بوسیله 

شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت کنند.
از مــرداد ماه بازار ســهام وارد فاز نزولی شــد و 
بســیاری از مشــموالن ســهام عدالت به منظور 
جلوگیری از ضرر و زیان های ایجاد شده به دنبال 
لغو ســفارش فروش خود بودند اما تا چند وقت 
گذشــته این امکان برای بانک ها و کارگزاری ها 
فراهم نبود و همین موضوع زمینه اعتراض بسیاری 

از سهامداران را فراهم کرد.

ســهامداران معتقد بودند که ارزش سهام عدالت 
در زمان ســفارش فروش بیش از دو برابر ارزش 
کنونی بوده است به همین دلیل فروش این سهام 
در وضعیت فعلی به ضرر ما خواهد بود، این امر 
موجب شد تا شرکت سپرده گذاری اقدامات الزم 
جهت حذف ســفارش فروش را در دستور کار 

قرار دهد. طبق اطالعات اعالم شده؛ تاکنون همه 
بانک ها  و بیــش از ۷۸ کارگزاری امکان حذف 
سفارش فروش را برای ســهامداران فراهم کرده 
انــد اما با توجه به فراهم شــدن امکانات الزم از 
سوی این شرکت، برخی از کارگزاری ها همچنان 
زیرساخت های الزم در این زمینه را ایجاد نکرده اند.

بازار سیاه فروش امتیاز مسکن ملی کاهش ۲۰ هزارتومانی قیمت گوشت گوسفندی
 مردم شتابزده خرید نکنند

اطالعیه مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی؛

لغو سفارش فروش سهام عدالت امکان پذیر شد

 گفتگو با وحید رضا بیات استاد موسیقی و مدرس دانشگاه 

همیشه با یک دست 
از سازم محافظت کرده ام
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 رییس قرارگاه شهید احمدی روشن ماه نشان 
با اشــاره به اینکه 70 درصد صادرات اســتان به 
استخراج های معدنی سرب و روی اختصاص دارد، 
گفت: مردم ماه نشان هیچ سودی از معادن نمی برند.

به گزارش زنگان امروز، مهدی برجی در گفت و گو 
با خبرنگار فارس از زنجان با اشاره به معادن موجود 
در استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان به  واسطه 
معادن سرب و روی غنی و بزرگی که در شهرستان 
ماه نشان وجود دارد به قطب روی کشور تبدیل شده 

است.
رییس قرارگاه شــهید احمدی روشن ماه نشان در 
مورد معادن ســرب و روی زنجان گفت: همچنین 
70 درصد صادرات استان به استخراج های معدنی 

سرب و روی اختصاص دارد.
وی در رابطه با ظرفیت های شهرستان ماه نشان که 
یکی از مناطقی است که در آمد باالیی را در حوزه 
اســتخراج های معدنی دارد، تصریــح کرد: در این 
شهرستان روستاهایی وجود دارند که در همسایگی 

معــادن از نظر امکانات و زیرســاخت ها در فقر و 
کمبود به سر می برند.

برجی با اشاره به کمبود  امکانات و مشکالت ایجاد 
شده برای روستاها و ساکنان در همسایگی معادن 
ماه نشــان افزود: حتی برای استخدام کارگر هم از 

نیروهای جوان آن منطقه استفاده نمی شود و به  نظر 
می رسد سهم شهرستان ماه نشان از استخراج معادن 
تنها کمبود آب شیرین، از بین رفتن آسفالت جاده ها 
و مسیرهای مواصالتی و همین طور نبود امکانات 

مهم خدماتی و بهداشتی است.

رییس قرارگاه شهید احمدی روشن ماه نشان ادامه 
داد: شــوربختانه تا به امروز نه تنها مردم از وجود 
این معادن بهــره ای نبرده اند، بلکه حتی این معادن 
باعث از بین جاده ها و افزایش تصادفات در منطقه 

شده است.
وی با اشاره به قانونی که در آن گفته شده یک درصد 
از ســود معادن باید صرف عمران و آبادانی مناطق 
حاشیه آن شود، تصریح کرد: این قانون تاکنون در 
ماه نشان اجرا نشده و مردم منطقه در محرومیت به 
سر می برند که نماینده شهرستان ماه نشان در مجلس 
شورای اسالمی باید در این زمینه عزم جدی داشته 

و در راستای احقاق حق مردم منطقه تالش کند.
برجی با اشاره به اینکه معادن موجود در منطقه برای 
شهرستان سود آور نیست، گفت: سؤال مهم دیگری 
که از مسووالن باید پرسید این است که معادن در 
ماه نشان با این حجم فعالیت و ثروت آفرینی، چرا 
نباید برای مردم این شهرســتان سودآوری داشته 

باشند؟

 رییس قرارگاه شهید احمدی روشن:

مردمماهنشانهیچسودیازمعادننمیبرند 5 و 8 درصد؛ نرخ کمیسیون 
مشاوران خودرو در زنجان

 فرنشــین ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان زنجان، از اعالم نرخ کمیسیون 

مشاوران خودرو در استان زنجان خبر داد.
بــه گزارش زنــگان امروز، ناصــر فغفوری 
در گفت وگو با ایســنا، با اعــالم اینکه نرخ 
کمیسیون مشــاوران خودرو در استان زنجان 
تعیین و مصوب شــد، اظهار کرد: در راستای 
ساماندهی فعالیت این صنف در استان، پس 
از بررسی میانگین نرخ کمیسیون دریافتی در 
استان های مجاور و میانگین دریافت کمیسیون 
در مشاوران خودرو، نرخ مصوب برای سال 

کنونی تعیین شد.
وی افزود: در این راستا مقرر شد برای قیمت 
خودروهای پایین تر از ۲00 میلیون تومان نرخ 
کمیســیون دریافتی در مجموع از طرفین ۸ 
درصد تعیین شود. همچنین بر پایه این مصوبه 
برای قیمت های باالتر از ۲00 میلیون تومان بر 
پایه میزان مازاد در مجموع از طرفین ۵ درصد 

اخذ شود.
این مسوول ادامه داد: باید قیمت مصوب همه 
خدمات و کاالهای مشــمول قیمت گذاری 
در معرض دید عموم مــردم قرار گیرد و در 
صورت نصــب نکردن قیمت ها، بازرســان 
ســازمان با متخلفــان برخوردهــای الزم را 
خواهنــد داشــت. وی خاطرنشــان کرد: از 
مردم درخواست می شود هرگونه تخلف در 
بخش های مختلف صنفی را از طریق سامانه 

۱۲۴ به اطالع بازرسان این سازمان برسانند.

تداوم هوای سرد 
تا پایانه هفته در زنجان

 فرنشین هواشناســی استان زنجان با 
اشاره به تداوم هوای ســرد تا پایان هفته در 
استان زنجان گفت: سامانه بارشی نیز از روز 

سه شنبه وارد استان زنجان می شود.
محمد رضا رحمان نیا با اشاره به اینکه هوای 
ســرد تا پایان هفته در استان زنجان ماندگار 
اســت اظهار کرد: از روز نیز سه شنبه سامانه 

بارشی وارد استان زنجان می شود.
وی با تاکید براینکه روز سه شــنبه بارش های 
در سطح استان زنجان پراکنده پیش بینی شده 
است تصریح کرد: به دلیل افت دما بارش های 
در مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد 
بود. وی خاطر نشــان کــرد: روز های پایانی 
هفته نیز بارانی خواهد بــود و روز آدینه نیز 
یک سامانه دیگر بارشــی وارد استان شده و 
شاهد بارش باران و برف در مناطق کوهستانی 

خواهیم بود.

خبـرخبــر

طبق آخرین آمار کرونایی استان زنجان؛
بستری کرونایی زنجان 

به مرز ۷۰۰ نفر رسید

 طبق آخریــن آمار کرونا در اســتان 
زنجان، دیــروز )۲۵ آبان ماه( ۴7 مورد مثبت 
بســتری و ۳۶7 مورد مثبت سرپایی از لحاظ 
آزمایشــگاهی و فوت ۸ بیمار کرونایی ثبت 

شد.
به گــزارش زنگان امروز، بر پایه آخرین آمار 
ارایه شــده از سوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اســتان، هم اکنون استان زنجان در پیک سوم 
کرونا قرار دارد و با بحران کرونا دست و پنجه 
نرم می کند کــه نیازمند همراهی زنجانی ها با 
رعایت بهداشــت فردی و تنفسی، استفاده از 
ماســک، دوری از تجمعات و رعایت فاصله 

اجتماعی است.
در باره وضعیت مبتالیــان ویروس کرونا در 
استان زنجان در ۲َ۴ ساعت گذشته، هم اکنون 
۶۹۳ بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان های 
اســتان بستری هستند و بســتری جمعی از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۵ هزار 

و ۴7۹ مورد بوده است.
همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، موارد مثبت 
بستری کرونا در بیمارستان های استان زنجان، 
۴7 مــورد بوده که از ابتدای شــیوع ویروس 
کرونا تاکنون ۵۳۳۴ مورد مثبت بستری بر پایه 

یافته های آزمایشگاهی ثبت شده است.
طبق آخرین آمار، در ۲۴ ســاعت گذشته در 
استان، ۳۶7 مورد مثبت ابتال به بیماری کرونا 
به صورت سرپایی شناسایی شده که هم اکنون 
۲۶ هزار و ۹۳۶ مورد مثبت ســرپایی بر پایه 
یافته های آزمایشگاهی مبتال به بیماری کرونا 
هستند. شــوربختانه در ۲۴ ساعت گذشته، ۸ 
بیمار مبتال به کرونا در این استان، جان خود را 
از دست داده اند. گفتنی است از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون مجموع بیماران فوت شــده در 

استان زنجان به 7۸۶ نفر رسیده است.
از ابتدای شیوع کرونا تاکنون در استان زنجان، 
مجموع بیماران بهبودیافته و ترخیص شده نیز 

۴۲۲۲ مورد گزارش شده است.
قابل ذکر است، از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنــون، مجموع موارد مثبت ابتال به بیماری 
کرونا طبق یافته های آزمایشــگاهی در استان 

زنجان ۳۲ هزار و ۲70 مورد بوده است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان گفت: با ظرفیت ایجاد شده در واحدهای 
اســتان توان تولید ماسک در زنجان به روزانه ۲ 
میلیون عدد رسیده است که در صورت نیاز این 

تعداد تولید و عرضه خواهد شد.
محمدرضا آبی پــور در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا در باره آخرین وضعیت تولید ماســک در 
اســتان گفت: هم اکنون روزانه ۳۵0 هزار عدد 
ماســک درمانی برای تامین نیــاز بخش درمان، 
۱۴0 داروخانــه فعال و ۳00 هزار عدد ماســک 
عمومی نیز از طریق فروشگاه های منتخب تولید 
و توزیع می شــود که میزان تولید مازاد بر نیاز 

استان است.
این مســوول با اشــاره به اینکه هــم اکنون ۱0 
واحد تولیدی ماســک در استان فعال هستند که 

می توانند حتی مازاد نیاز اســتان تولید داشــته 
باشــند، اضافه کرد: در مجموع تولیدحدود 700 
هزار عدد ماسک، بر پایه نیاز روزانه استان بوده 
و مازاد تولید در اســتان به گونه ای اســت که 
فقــط یک واحد تولیدی هم اکنون ســه میلیون 
عدد ماسک انبار شــده دارد که بطور معمول به 
دانشگاه های علوم پزشکی استا ن های همسایه و 

یا مراکز درخواست کننده ارسال می شود.  
وی اظهار داشــت: ماسک برای توزیع در بخش 
عمومی از طریق ۱۴0 داروخانه فعال و به قیمت 
یک هزارو ۳00 تومان و فروشگاه های منتخب و 
چادرهای هــالل احمر به قیمت یک هزار تومان 
در شــهرها و از طریق مراکز بهداشــتی و خانه 
های بهداشت در سطح روستاهای استان توزیع 

می شود.

آبــی پور افزود: عالوه بر آن توزیع ماســک در 
صورت نیاز و درخواســت در شرایط ضروری 
و نیاز فوری بــه این کاال با اعــالم فرمانداران 
شهرســتان ها بالفاصله انجام می شــود که در 
مجموع بــا اقدامات الزم و تدابیر اتخاذ شــده 
اســتان در ارتبــاط بــا تامین اقالم پیشــگیرانه 

کرونایی مشکلی وجود ندارد.
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
در ارتباط بــا وضعیت تولید اقالم ضدعفونی از 
جمله ژل ضدعفونی و  اسپری الکل 70 درصدی 
نیز ادامه داد: در ابتدای شــیوع این ویروس تنها 
کارخانه تولیدی اســتان روزانه سه تن الکل ۹0 
درصدی تولید می کرد که با ارســال این ماده به 
کارخانجات به الکل 70 درصد تبدیل می شد که 
اکنون توان تولیدی این واحد به روزانه باالی ۱0  

تن افزایش یافته است.
وی خاطرنشــان کرد: با همکاری بسیار خوب 
شرکت تعاونی داروســازان استان که از ابتدای 
شــیوع ویروس همراه دیگر بخش های دولت و 
بخــش خصوصی در پیشــگیری از این بیماری 
همــراه بوده اند روزانــه ۳00 تا ۶00 هزار عدد 
ماســک و حدود ۳0 هــزار عدد الــکل و ژل 
ضدعفونی در اســتان ذخیره سازی می شود که 

در صورت ضرورت استفاده خواهد شد.
آبی پور ابراز امیــدواری کرد، با این اقدامات و 
تامین نیاز اقالم بهداشــتی عموم مردم، کسبه و 
بازاریان اســتان هم با رعایت فاصله اجتماعی و 
پروتکل های بهداشــتی در کنترل شرایط کنونی 
و قطــع زنجیره انتقال این ویرســو همکاری و 

همراهی الزم را داشته باشند.

معاون استاندار زنجان:

زنجان توان تولید روزانه 2 میلیون ماسک را دارد

  معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان گفت: در مراکز سرپایی کووید - ۱۹ 
اســتان روزانه ۱000 نمونه از بیماران مشکوک و 
مبتال به کرونا گرفته می شود و ۸۵ درصد بیماران به 

صورت سرپایی درمان می شوند.
محمدرضا صایینی پیش از ظهر دیروز )۲۵ آبان ماه( 
در نشســت خبری که به  صورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شــد، با بیان اینکه ۸۵ درصد بیماران مبتال 
به کرونا در اســتان با تشخیص پزشک به صورت 
سرپایی درمان می شوند، اظهار کرد: بیماران سرپایی 
کرونا در منزل اگر شرایط ایزوله کردن داشته باشند، 
به مدت ۱۴ روز قرنطینه می شوند و برای برخی از 
آنان اقدامات درمانی ویژه ای از جمله اســتفاده از 

کپسول اکسیژن ارائه می شود.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بیماری آنفلوانزا و 
سرماخوردگی بســیار کم بوده و افراد در صورت 
داشتن عالئم کرونا باید سریعا به پزشک مراجعه 
کرده و خدمــات درمانی دریافت کننــد، افزود: 
همواره رعایت بهداشت فردی، بهداشت تنفسی، 
پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و استفاده 
از ماســک در پیشــگیری از ابتال و شیوع بیماری 

کرونا نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
این مسوول در رابطه با ارائه خدمات غیرحضوری 
برای نوبت گیری در مراکز ۱۶ ســاعته ســرپایی 

کووید - ۱۹ استان زنجان، تصریح کرد: شهروندان 
زنجانی می توانند به شماره تماس»۳۳0۱۹0« برای 
دانستن وضعیت مراکز ۱۶ ساعته سرپایی کووید- 
۱۹ تماس حاصل کنند و امکان نوبت گیری اینترنتی 

این مراکز برای بیماران فراهم شده است.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی استان با 
بیان اینکه اســتان زنجان در پیک سوم کرونا قرار 
دارد که در راستای پیشگیری از شیوع بیشتر ستاد 

استانی پیشگیری و مقابله با کرونا محدودیت هایی 
را اعمال کرده اســت، ادامه داد: با اقدامات انجام 
شده در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
در اســتان، بیماری کرونا کنترل شده و استان یک 
دفعه با شیب تند وارد پیک سوم کرونا نشده است.
صایینــی با تاکید بر اینکه رعایــت پایین تر از ۹۵ 
درصدی پروتکل های بهداشــتی بسیار خطرناک 
بوده و سبب شیوع بیماری می شود، اظهار کرد: در 
مراکز سرپایی کووید - ۱۹ روزانه ۱000 تست از 

بیماران مشکوک و مبتال به کرونا انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ۹ برابری میزان سرایت 
و بیماری زایی ویروس کرونا، افزود: در یک هفته 
در مراکــز ســرپایی کووید - ۱۹ اســتان حدود 
۱0 هزار نفــر ویزیت می شــوند و از 70 درصد 

مراجعه کنندگان نمونه گیری می شود.
این مســوول در رابطه با اعمــال محدودیت های 
کرونایی از اول آذرماه امســال در شهرهای قرمز 
کرونایی، خاطرنشان کرد: محدودیت های ساعتی 
مشاغل ۲، ۳ و در استان تا پایان هفته جاری ادامه 
دارد و پس از آن با اعالم ســتاد ملی پیشگیری و 
مقابلــه با کرونا محدودیت های ورود و خروج در 
برخی از استان های کشور و تعطیلی همه مشاغل به 
غیر از مشاغل شماره یک در شهرهای قرمز اعمال 

خواهد شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد

درمانسرپایی۸۵درصدازبیمارانکروناییدرزنجان

 رییس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: متقاضیان 
بدون نوبت گیری اینترنتی به مراکز شماره گذاری 

و تعویض پالک مراجعه نکنند.
سرهنگ محمود جوزی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه متقاضیان تعویض پالک خودرو 
می توانند با ورود به سامانه راهور ۱۲0 نسبت به 
ثبت نام و دریافت نوبت اقدام کنند، افزود: نوبت 
دهی اینترنتــی مراکز تعویض پــالک به منظور 
کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از تجمع 

و ازدحام جمعیت اتخاذ شده است.   
وی با اشاره به اینکه متقاضیان بهتر است در روز 
و ساعت مشخص شــده برای دریافت خدمات 
شماره گذاری و تعویض پالک مراجعه کنند، اظهار 
داشت: خدمات مراکز شماره گذاری در شهرستان 

های این اســتان، روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت هفت صبح تا ۱۴ و روز پنجشنبه نیز تا 

ساعت ۱۲ ظهر، ارایه می شود.
جوزی تصریح کرد: در مراکز شــماره گذاری و 
تعویض پالک خودرو زنجان تا یک هفته گذشته 
از هــر ۱0 دقیقه یک نفر مــورد پذیرش قرار می 
گرفت که این زمان کم، شلوغی و ازدحام مراجعان 
را در پی داشــت اما هم اکنــون پذیرش ها از هر 
۱۵ دقیقه شده است که رضایتمندی متقاضیان را 

در پی دارد.
وی با بیان اینکه با بیشــتر شــدن زمان پذیرش، 
شرایط بهبود یافته و در واقع مراکز خلوت تر شده 
و میزان معطلی هــا و نارضایتی ها نیز به حداقل 
رسیده است، افزود: قبال روزانه ۲00 نفر خدمات 
ارایه می شد و اکنون به ۱۸0 نفر  خدمات ارایه می 

شود اما در عوض کارها سریعتر و بدون معطلی و 
سرگردانی مراجعین انجام می شود.

جوزی از متقاضیان خواســت ۱۵ دقیقه مانده به 
نوبت خود در مراکز تعویض پالک حاضر شوند 
تا ارایه خدمات در موعد مقرر و ســر وقت انجام 
شود و در اســتفاده از ماسک نیز سهل انگاری و 

کوتاهی نکنند.
رییس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور اســتان 
زنجان گفت: رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
منظور دریافت خدمات از مراکز شــماره گذاری 
و تعویض پالک به منظور پیشــگیری از شــیوع 
ویروس کرونا و شکســت این بیماری منحوس، 
الزم و ضــروری اســت و پلیس راهــور به این 

موضوع مهم و اثرگذار توجه وافر و جدی دارد.
جوزی، استفاده از ماسک در مراکز تعویض پالک 

خــودرو زنجان را امری مهــم و الزامی خواند و 
افزود: اگر مراجعان به این مراکز از ماسک استفاده 
نکنند از پذیرش آنان جلوگیری به عمل می آید و 
قبل از پذیرش نیز در درب ورودی مراکز به شدت 

این موضوع کنترل می شود.
وی تصریح کرد: قبل از زمان نوبتی شــدن ارایه 
خدمــات در مراکز تعویض پــالک، مراجعان تا 
محوطه بیرونی ساختمان نیز در صف می ایستادند 
اما تعیین وقت قبلی، قرار دادن مواد ضدعفونی نده 
و عدم استفاده از استامپ به منظور زدن اثر انگشت 
و استفاده از خودکار شخصی، موجب شده تا هیچ 
مشــکلی در این روزهایی کرونایی در این مراکز 
پیــش نیاید. جوزی با تاکید بر اینکه با این کار نه 
فقط سالمت مراجعان بلکه ارایه کنندگان خدمات 
پلیســی نیز حفظ می شــود از مراجعان به مراکز 

تعویض پالک و شماره گذاری خودرو، خواست 
از هرگونه تجمــع و ازدحام در محوطه بیرونی و 
درونی و مقابل غرفه ها، خودداری کنند تا سالمت 

خود و دیگران با تهدید و خطر مواجه نشود.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر شهرســتان های 
زنجــان، ابهر، خرمدره، خدابنــده و طارم، دارای 
مراکز تعویض پالک خودرو هستند اما ۲ شهرستان 

ایجرود و ماه نشــان که فاقد مرکز هســتند برای 
دریافت خدمات به شهرستان زنجان مراجعه می 

کنند.
بــه گزارش ایرنا، متقاضیــان دریافت خدمات از 
مراکز شــماره گذاری و تعویض پــالک باید با 
 nobatdehi.epolice.ir  مراجعه به ســامانه

نوبت اینترنتی را دریافت کنند.

رییس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان زنجان خبر داد:

خدماتمراکزتعویضپالکدرزنجانبانوبتگیریاینترنتی
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  مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: با ســاز و کارهای انجام شــده بسترهای 
حذف دفترچه هــای درمانی تامین اجتماعی در 
زنجان فراهم شده که این اقدام گامی مهم در ارائه 

خدمات الکترونیکی است.
به گــزارش زنگان امروز، دکتــر علی محمدی 
افــزود: هم اکنون تمامی مطب های پزشــکی و 
دندانپزشکی، درمانگاه ها، داروخانه ها، موسسات 
پاراکلینیکی، فیزیوتراپی ها، آزمایشگاه ها و مراکز 
تصویربرداری در صورت آمادگی می توانند بدون 
نیاز به استفاده از دفترچه درمانی، نسخه نویسی 
و خدمات خود را به صورت کامال الکترونیکی 

انجام دهند.
 وی اضافه کرد: طرح نسخه الکترونیک و حذف 
دفترچه درمانی در جهت بهبود کیفیت، افزایش 
پوشش، سهولت دسترســی و ارتقای خدمات 
درمانی قابل ارائه به بیش از ۴۵ میلیون نفر از بیمه 

شــدگان تامین اجتماعی سراسر کشور با توسعه 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری الزم، 
پیاده سازی و آمادگی کامل برای نسخه نویسی و 

نسخه پیچی فراهم شده است.
محمدی ادامه داد: بیمه شــدگان تامین اجتماعی 
همچنین می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به 
نشانی eservices.tamin.ir پس از ثبت نام 
در سامانه )قسمت خدمات سالمت الکترونیک – 
پرونده سالمت الکترونیک من( از سوابق درمانی 

خود مطلع شوند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان ادامه داد: 
تامین اجتماعی به عنوان سازمان پیشرو از سال ۹۵ 
نهضت آی تی را در دســتور کار خود قرار داده 
و خوشبختانه بسیاری از خدمات قابل انجام در 
حوزه های بیمه ای و درمانی خود را در قالب میز 
خدمت الکترونیکی به مخاطبین خود ارائه می کند.
وی خاطرنشــان کرد: طرح ۳۰ در ۷۰  به منظور 

کاهش ۷۰ میلیون مراجعه ساالنه بیمه شدگان به 
شعب و مراکز درمانی  انجام می شود که با اجرای 
عملیاتی این طرح،  ۳۰ خدمت حضوری ظرف 
۲ ماه آینده  )دوشــنبه هر هفته یک خدمت( در 
قالب خدمات الکترونیکی به بیمه شدگان سازمان 
ارائه خواهد شــد. تامیــن اجتماعی در ۲ بخش 
درمان مستقیم و غیرمستقیم خدمات خود را به 
گروه های تحت پوشش خود ارائه می کند که در 
حوزه درمان مستقیم و بر پایه آمار ارائه شده ۴۱۲ 
مرکز درمانی در سطح کشور دارد که از بزرگترین 
و مجهزترین بیمارستان ها تا دور افتاده ترین نقاط 

کشور را خدمت رسانی می کند.
۲۳۰ پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک، 
۱۳۵ مرکــز پاراکلینیــک شــامل رادیولوژی، 
آزمایشگاه، ۳۵ درمانگاه خصوصی و دولتی و ۱۲ 
بیمارستان در استان زنجان طرف قرار داد تأمین 

اجتماعی هستند.

 رییــس بهره بــرداری و نگهــداری از 
آبهای ســطحی آب منطقه ای زنجان با اشاره به 
مهمترین چالش های منابع آبی در استان زنجان 
گفت: مصرف بی رویه کود و ســموم و تأثیر آن 
بر آلودگی منابع آبی، فرســوده بودن توزیع آب 
شهری و عدم تکمیل طرح های فاضالب و عدم 
توســعه یافتگی صنعتی از چالش های استان در 

حوزه منابع آبی است.
علیرضا نجفلو در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
با اشــاره به اهداف اجرای طرح سازگاری با کم 
آبی اظهار کرد: هدف از کارگروه طرح سازگاری 
با کم آبی در مرحله نخســت صرفه جویی ۱۱ 

میلیون مترمکعبی آب در کل کشور است.
وی به سهم اســتان زنجان در این میزان صرفه 
جویی اشــاره کرد و گفت: اســتان زنجان می 
بایست در منابع آب زیرزمینی حدود ۳۳۲ میلیون 
مترمکعب و در آب ســطحی نیــز حدود ۱۳۲ 
میلیون مترمکعب صرفه جویی در ســال داشته 
باشد و البته میزان صرفه جویی مذکور در بخش 
کشــاورزی بوده و صرفه جویی مصارف بخش 
های صنعت و شــرب و فضای ســبز بر مبنای 

توافق صورت گرفته در استان خواهد بود.
رییس گروه بهره بــرداری و نگهداری از آبهای 
سطحی شــرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره 
به وضعیت مصرف آب های زیرزمینی و تعداد  
چاه های فعال در اســتان گفــت: 8 هزار و 8۰۹ 
حلقه چاه مجــاز و ۹ هــزار و ۲۵۷ حلقه چاه 
غیرمجاز در کل استان زنجان تاکنون حفر شده 

است.
وی متوسط حجم کسری ســاالنه مخازن آب 
زیرزمینی در اســتان را حدود ۱۲۵ میلیون متر 

مکعب عنــوان و تصریح کرد: حجم کســری 
تجمعی منابع آبی اســتان هم حدود ۲ میلیون و 

۷۵۵ میلیون متر مکعب است.
نجفلو با اشاره به اینکه وضعیت منابع آب سطحی 
در استان در ۱۰ سال گذشته رو به کاهش است 
گفت: بطور مثال در رودخانه زنجانرود ما شاهد 
تغییرات محسوســی در روند کاهش آورده این 

رودخانه هستیم.
وی به روند وضعیت منابع آب سطحی، مصارف 
سدها و تغییرات کیفیت رودخانه ها نیز اشاره کرد 
و گفت: مجموع مصارف از منابع آب سطحی و 
زیرزمینی در استان زنجان در بخش شرب حدود 
۱۰۵ میلیون مترمکعب، صنعت حدود ۲۰ میلیون 
متر مکعب و در بخش کشاورزی نیز حدود یک 

هزار و ۳۴۷ میلیون متر مکعب است.
رییس گروه بهره بــرداری و نگهداری از آبهای 
ســطحی شــرکت آب منطقه ای زنجان عمده 

چالشهای منابع آب اســتان را برداشت بی رویه 
از منابــع آب زیرزمینی، پاییــن بودن عملکرد 
محصوالت کشاورزی، کشــت برنج و مسائل 
اجتماعی ناشی از اعالم ممنوعیت آن اعالم کرد 
و افزود: مصرف بی رویه کود و سموم و تأثیر آن 
بر آلودگی منابع آبی، فرســوده بودن توزیع آب 
شهری و عدم تکمیل طرح های فاضالب و عدم 
توسعه یافتگی صنعتی در استان از دیگر مشکالت 

حوزه آب در استان زنجان است.
وی با اشــاره به راهکارهای جلوگیری از هدر 
رفتن منابع آبی در اســتان زنجان خاطرنشــان 
کرد: انســداد چاه های غیرمجــاز، جلوگیری از 
اضافه برداشت ، اصالح و تعدیل پروانه های بهره 
برداری و همچنین نصب کنتورهای هوشــمند 
برای چاه های کشاورزی و صنعت و خدمات از 
راهکارهای مهــم جلوگیری از هدر رفت منابع 

آب استان بوده که در استان اجرا می شود.

 فرنشین بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت: ۵8 واحد مسکونی در شرف 
واگذاری اســت که امســال تحویل متقاضیان 

خواهد شد.
رضا خواجه ای در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: 
یکــی از مهم ترین اهداف و رســالت های بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، تامین مسکن محرومان 
و اقشارکم درآمد اســت که در این راستا، بنیاد 
مسکن استان، گام های مطلوبی برداشته و تاکنون 
۶۳ خانه عالم روســتایی در ســطح روستاهای 
استان توسط بنیاد مسکن ساخته و به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با توجه 
به رسالتی که دارد به ساخت و توسعه خانه های 
عالم تاکید جدی دارد و هم اکنون نیز هفت خانه 

عالم در دست ساخت دارد.
این مســوول با اشــاره به واگذاری مسکن به 
خانوارهای کم درآمد، ادامه داد: تاکنون برای ۹۵۵ 

واحد مسکونی به اقشار کم درآمد استان ساخته 
و واگذار شده است. همچنین هم اکنون نیز ۵8 
واحد مســکونی )۴۰ واحدی امید هیدج و ۱8 
واحدی وصال ابهر( در شرف واگذاری است که 

امسال تحویل متقاضیان خواهد شد.
فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 
تصریح کرد: پروژه های مســکونی ۳۶8 واحدی 
گلشــهر زنجان، ۹۶ واحدی هیدج، ۱۶ واحدی 
صائین قلعــه، ۹۶ واحدی آب بــر، ۱۲۶ واحدی 
خرم دره از جمله پروژه هایی اســت که در قالب 
طرح اقدام ملی از ســوی این نهاد انقالبی اجرا 

خواهد شد.
خواجه ای با بیان اینکه ۲۱۶ واحد مسکونی اعم 
از مجموعه ســازی، خدماتــی و  تجاری نیز در 
دست تهیه نقشه است، یادآور شد: ۲۰۰۰ واحد 
مسکونی محرومان در استان ساخته خواهد شد 
که تاکنون ۱۶۵۰ متقاضی مسکن محرومان برای 
دریافت تســهیالت به بانک های عامل معرفی 

شدند. وی خاطرنشــان کرد: برای ساخت هر 
واحد مســکونی ۵۰ میلیون تومان تســهیالت 
قرض الحســنه با کارمزد ۵ درصد و ۳۰ میلیون 
تومان نیز تســهیالت بالعوض از ســوی بنیاد 
مسکن استان و همکاری بانک های عامل در نظر 

گرفته شده است.

بستر حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی 
در زنجان فراهم شد

 یک مسوول در شرکت آب منطقه ای زنجان:

مصرف بی رویه کود و سموم موجب آلودگی 
منابع آبی استان زنجان می شود

فرنشین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان عنوان کرد:

واگذاری ۵۸ واحد مسکونی به اقشار کم درآمد 
تا پایان امسال

سرشماری آهوان زنجان آغاز شد
 دشت سهرین زنجان زیستگاه بکر جانورانی چون آهو، پلنگ، گراز، خرس قهوه ای، سمور سنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، 

خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی شاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر کپور، سیم، اسبله است

 فرنشین اداره نظارت بر امور حیات وحش 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان زنجان 
گفت: سرشــماری آهوان دشت سهرین و منطقه 
شــکار ممنوع فیله خاصه این اســتان از دیروز /

یکشنبه ۲۵ آبان ماه/ آغاز شد.
به گزارش زنگان امروز پرویز رســتمی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: سرشماری جمعیت 
آهوان این استان از ســاعت اولیه صبح امروز با 
حضــور ۲۰ نفــر از محیط بانان ســر محیط بانی 
سهرین و کارشناســان اداره کل حفاظت محیط 
زیســت طبیعی که در قالب چهار گروه پنج نفره 

)خودرویی و موتوری( انجام می شود.  
وی زمان سرشماری را ۲ روز اعالم کرد و اظهار 
داشت: سرشــماری جمعیت آهوان این استان با 
دقت تمام در دشــت ســهرین )بخشی از منطقه 
حفاظت شده ســرخ آباد( و منطقه شکار ممنوع 

فیله خاصه، آغاز شده است.  
رســتمی تصریح کرد: همه ســاله آهوان دشت 
سهرین و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه در اواخر 
تابستان از سوی محیط بانان و کارشناسان محیط 

زیست طبیعی این اداره کل مورد سرشماری قرار 
گرفته و بر پایه نتایج سرشــماری میزان افزایش 
و یا کاهش جمعیت آهوان زنجان مشــخص می 
شود که امســال این کار به دلیل کشتزارها که از 
سنتی به صنعتی تبدیل شده و هنوز دشت، خالی 
از کشــاورزان نشده بود، در آبان ماه جاری انجام 

می شود.
فرنشــین نظارت بر امور حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: دشت 
ســهرین جزو منطقه حفاظت شــده سرخ آباد و 
تنها زیستگاه آهو در شــمالغرب کشور است و 
زیســتگاه بکر و مناسبی برای این گونه جانوری 

زیبا و شاخص محسوب می شود.
رســتمی اظهار داشــت: در این زیســتگاه بکر 
جانورانی چون آهو، پلنــگ، گراز، خرس قهوه 
ای، سمور سنگی، سنجاب زمینی، رودک، کبک 
دری، هوبره، عقاب، شاهین، دال، غاز خاکستری، 
خوتکا، لک لک سفید، باکالن، افعی البرزی، افعی 
شــاخدار ایرانی، افعی زنجانــی و ماهیانی نظیر 

کپور، سیم، اسبله و غیره، زیست می کنند.

 وی افزود: منطقه شکار ممنوع فیله خاصه نیز از 
ســال 8۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان 
اعالم شــد و وسعت آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۲ هکتار 
است و گونه های جانوری ازجمله آهوی ایرانی، 
گراز، پرندگانی چون کبک، باقرقره، انواع پرندگان 
شــکاری، آبزی و کنار آبزیی مهاجر زمستانی و 

انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.
 به گزارش ایرنا، بر پایه سرشماری سال ۹۲ قریب 
یک هزار و ۵۰۰ راس آهو در دشــت سهرین و 
منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زیست می کردند 
که در سال ۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شد، 
در ســال ۹۴ با کاهش ۱۰ درصدی به یک هزار 
و ۲۴۶ راس رســید و سال ۹۵ نیز یک هزارو 8۲ 

راس در این مناطق سرشماری شد.
در ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹8 نیز به ترتیب تعداد 
یک هزارو ۱۰۵ راس، یــک هزارو ۲۷۷ راس و 
یک هزارو ۴۰۰ راس آهو از سوی محیط بانان و 
کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
زنجان در این ۲ منطقه مشــاهده و سرشــماری 

شدند.

مبلغ تضمين شرکت در مبنای برآوردمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصات
مناقصه )ریال(

مناقصه اول: خرید دو دستگاه لودر با ظرفيت باکت 
5/900/000/000به صورت مقطوع559/000/000/000 تن

مناقصه دوم: خرید مصالح خط کشی سرد ترافيکی 
2/085/000/000به صورت مقطوع20/850/000/000)رنگ سرد، گالسبيد و تينر(

صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اينترنتی www.setadiran.irنحوه دريافت
از روز دوشنبه مورخ 1399/08/26 تا روز شنبه مورخه 1399/09/01زمان دريافت

پروانه بهره برداری دارای اعتبار از وزارت صنعت، معدن و تجارتصالحیت موردنیاز جهت شرکت در مناقصه اول

تا ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/09/11 )به دبیرخانه اداره کل راهداری مهلت و محل تحويل
و حمل ونقل جاده ای استان زنجان(

ساعت 9:00 صبح روزچهار شنبه مورخه 1399/09/12 در محل اداره کل راهداري و زمان و محل گشايش پاکت های يشنهاد قیمت
حمل ونقل جاده اي استان زنجان

فراخوان مناقصات عمومي يك مرحله اي
نام مناقصه گزار: اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان

نشاني: زنجان، بلوار شيخ اشراق، خيابان راهدار

مدیریت سفر و اطالع 
از آخرین وضعيت 

راه های کشور از طریق 
سامانه جامع 141

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان
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اذان ظهر

12:00

غروب آفتاب

17:06

اذان مغرب

17:25

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:27

طلوع صبح فردا

6:56

وضعیت آب و هوای زنجان:

1
10

شتی گر هچ با این شیوه جای آشتی نگذا
دوستت دارم هب صلح و جنگ و قهر و آشتی

افصله از ره گره کواته خواهد شد اگر
قهر هم با تو خوش است اما ربای آشتی

با هک خواهی باز کرد این رد هک رب من بسته ای؟
رب هک خواهی بست دل را چون ز من ربداشتی

شتم می خواستم تو همان بودی هک می پندا
شتی گر هچ شاید من نبودم آن هک می پندا

آه می بخشی هک چند رد امگنت داشتم
من نبودم آن هک چشم دل هب راهش داشتی

من بدم آری تو اما خرمنت توافن مباد
کاشکی زآن باد بدینیب هک رد خود کاشتی

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

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

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی ۴۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33۴6۴662-33۴6963۴-02۴شماره تلگرام : 09191۴36۸۴6 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸13۴5۸6731

همکار  گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی

رگدشگری

طرح ویژه»سلطانیه« فراموش شده در گذر زمان
 نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه عنوان کرد: لزوم بازنگری در طرح عرصه های میراثی سلطانیه

 فرنشین میراث فرهنگی استان:ساخت و ساز در عرصه های تاریخی ممنوع اعالم شده که این ممنوعیت به عنوان یک قانون بوده و الزم االجرا است
 معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان: طرح ویژه سلطانیه باید یکپارچه دیده شود

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

 شــهریورماه ســال ۹۵ طرح ویژه شهر 
سلطانیه در شــورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران مصوب شــد اما با گذشت چهار سال هیچ 
اقدامــی در باره اجرای این طرح صورت نگرفته 

است.
به گزارش مهر، طرح ویژه شــهر سلطانیه، قرار 
بود در ۹ ماه تهیه شــود اما با گذشت چهار سال 
از تصویب آن هنوز به مرحله اجرایی نرســیده 
است، شــهر ســلطانیه تاکنون فقط از بعد گنبد 
تاریخی دیده شــده و توجهی به ساختار شهری 
آن نشده اســت. در قالب این طرح، برای حفظ 
بافت تاریخــی، برنامه منســجمی برای اصالح 
بافت و منسجم سازی بناهای شهری با رویکرد 
گردشگری و بهینه سازی فضاهای موجود تدوین 

شده است.
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران در 
نشســت مورخ ۹۵.۶.۸ به اســتناد بنــد ۱۰ از 
مــاده یک از آئین نامه نحوه بررســی و تصویب 
طرح های توســعه و عمران محلــی، ناحیه ای، 
منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری 
کشور، با موضوع شهرهای تاریخی بر لزوم تهیه 
طرح ویژه برای شهرهای شوش و سلطانیه تاکید 
کرد و اعالم شد در مدت ۹ ماه با تعامل سازمان 
و  شهرســازی  و  راه  وزارت  میراث فرهنگــی، 
شهرداری شهرهای شوش و سلطانیه طرح ویژه 

این شهرها تهیه خواهد شد.
لــزوم بازنگری در طــرح عرصه های میراثی 

سلطانیه
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به توسعه نیافتن شهر 
ســلطانیه به خاطر وجود عرصه های میراثی در 
این شهر خواستار بازنگری در طرح عرصه های 

میراثی سلطانیه شد.
حسن شجاعی بر لزوم توسعه همه جانبه در این 
شهرســتان تاکید کرده و می گوید: ساخت و ساز 
در ســلطانیه و حرایم میراث فرهنگی به خوبی 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شــکاف بزرگی بین استعداد و 
پیشــرفت واقعی در سلطانیه وجود دارد که باید 
تــالش کنیم کــه در این چهار ســال این عقب 
ماندگــی را جبران کنیم، می افزاید: اعتباری برای 
مطالعه این طرح تأمین شده و تأمین اعتبار شده 
مشــکلی نیســت و دو ماه آینده مشاور انتخاب 

می شود.
دغدغه ای به نام طرح ویژه سلطانیه

فرماندار شهرستان سلطانیه معتقد است: مشخص 
نشــدن طرح ویژه شهر هنوز یک دغدغه اساسی 

برای سلطانیه محسوب می شود.
حســین رحمانی هزاررود با بیان اینکه در شــهر 
سلطانیه بالغ بر ۲۰۰ هکتار عرصه میراث فرهنگی 
داریم، می گوید: محوطه گنبد سلطانیه نیز که در 
حدود ۱۴ هکتار اســت، به ثبت جهانی یونسکو 

رسیده است.
وی با اشــاره بــه اینکه قوانین دســت و پاگیر 
میراث فرهنگی باعث شده است تا هر مصوبه و 
تصمیمی در این باره به شورای عالی شهرسازی 
کشــور ارجاع داده شــود، می افزاید: مهم ترین 
مشــکل در این حوزه مربوط به پیگیری نشدن 
طرح ویژه شــهر سلطانیه است که هنوز به نتیجه 

مطلوب نرسیده است.
رحمانی هــزاررود ادامه می دهــد: این در حالی 

اســت که این طرح همزمان با طرح ویژه شوش 
مطرح شــد اما امروز همه ما به وضعیت مطلوب 
شهر شوش واقف هســتیم، در حالی که در باره 
ســلطانیه این موضوع محقق نشــده است. حال 
آنکه ســلطانیه نزدیک به ۱۶ سال سابقه پایتختی 
ایران را به همراه دیگر متعلقات ارزشمند در این 
محدوده به دوش می کشد و باید زودتر از این ها 

به نتیجه می رسید.
فرماندار شهرستان سلطانیه عنوان کرد: مشخص 
نشــدن طرح ویژه شهر هنوز یک دغدغه اساسی 
برای سلطانیه محسوب می شود، هر چند نماینده 
مردم ســلطانیه در مجلس شورای اسالمی، قول 
مســاعد بــرای پیگیری این موضوع در ســطح 

وزارت کشور را نیز داده است.
با رویکرد گردشگری  باید  شــهر ســلطانیه 

طراحی شود
و  فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  فرنشــین 
صنایع دســتی اســتان زنجان با بیان اینکه شهر 
ســلطانیه در ســال های گذشــته کاماًل از نظر 
عرصه های تاریخی مورد مطالعه گرفته اســت، 
می گوید: بخشــی از اراضی ســلطانیه به عنوان 
عرصه هــای تاریخــی اســت به ایــن معنا که 
زمین هایی در داخل شهر ســلطانیه وجود دارد 
کــه در دل خود آثار تاریخــی را جای داده، از 
جملــه می توان به جمعه مســجد، اراضی ارگ 
قدیمی ســلطانیه و ... اشــاره کرد که به عنوان 
عرصه تاریخی در فهرســت آثار ملی کشور به 

ثبت رسیده است.

ساخت و ســاز در عرصه های تاریخی ممنوع 
اعالم شــده که این ممنوعیــت به عنوان یک 

قانون بوده و الزم االجرا است
امیر ارجمند با اشاره به اینکه ثبت این عرصه ها به 
عنوان عرصه های تاریخی به این معنی است که 
کار کاوش و باستان شناســی در این مناطق انجام 
شــده و وجود آثار تاریخــی در این عرصه ها به 
اثبات رســیده اســت، می افزاید: به همین خاطر 
ساخت و ساز در این عرصه ها ممنوع اعالم شده 
که ایــن ممنوعیت به عنوان یــک قانون بوده و 

الزم االجرا است.
وی با یادآوری اینکه اهالی شــهر سلطانیه با این 
سه نقطه عرصه تاریخی به لحاظ ساخت و ساز، 
کار خاصی ندارنــد، ادامه می دهد: این در حالی 
اســت که به دلیــل ثبت این عرصــه، این نقاط 
تاریخی از حرایم مربوط به خود برخوردار شده 

که شامل حرایم درجه بندی شده است.
ارجمند با تاکید بر اینکه برای این حرایم ضوابط 
ساخت و ساز صادر شده است، می گوید: به عنوان 
مثال برای حرایم درجه یک، ضوابط ســاخت و 
ســاز اجازه ساخت بنای یک طبقه را داده است، 
به همین خاطر و با توجه به ضوابط تعیین شده، 
خواهیــم دید که میراث فرهنگــی به هیچ وجه 
مانعی برای ساخت و ساز در حرایم عرصه های 
تاریخی ســلطانیه ایجاد نکرده است، بلکه معتقد 
است این ساخت و ســازها باید بر پایه ضوابط 
تعیین شده انجام شود که این ضوابط شامل سیما 
و منظر و نیز ارتفاع خواهد بود. فرنشــین میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان 
می گوید: اصل موضوع این اســت که در شــهر 
سلطانیه کسی راغب به ساخت و ساز بیش از دو 
تا ســه طبقه نبوده و اینکه مطرح می شود میراث 
فرهنگی باعث توقف ساخت و سازها و توسعه 
این شهر شده است به هیچ وجه صحت نداشته 
و هر ســرمایه گذاری می تواند خــارج از حرایم 
عرصه های تاریخی اقدام به ساخت و ساز بدون 
در نظر گرفتن محدودیت در ارتفاع کند اما برای 
ساخت و ســاز در حرایم باید ضوابط ساخت و 
ساز رعایت شود که این موضوع نیز با توسعه این 

شهر منافاتی ندارد.
ارجمند با اشاره به اینکه معتقدیم یکی از اتفاقاتی 
که باید در شــهر ســلطانیه رخ دهد، طرح ویژه 
شهر سلطانیه اســت، می گوید: با بیان اینکه این 
طرح از قدمت پنج ســاله برخوردار اســت اما 
هنوز به نتیجه نرســیده و کارفرمای این طرح نیز 
اداره کل راه شهرسازی اســتان زنجان است. در 
ســال ۹۵ اداره کل راه و شهرســازی استان اقدام 
به عقد قراردادی با یک مشــاور همزمان با طرح 
ویژه شوش کرده است تا طرح ویژه شهر سلطانیه 

آغاز به کار کند.
ارجمند با بیان اینکــه اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان فقط ناظر بر 
ساخت و ســازها در حرایم عرصه های تاریخی 
است تا این ساخت و سازها طبق ضوابط تعیین 
شده انجام شود، می گوید: در باره طرح ویژه شهر 
سلطانیه نیز معتقدیم این طرح باید هر چه زودتر 

توســط اداره کل راه و شهرســازی استان زنجان 
آغاز شــود. پیگیری ها در این بــاره حاکی از آن 
اســت که اعتبارات الزم برای اجرای این طرح 
اختصاص داده شده است تا طرح مذکور در سال 

کنونی آغاز شود.
وی با یادآوری اینکه انتقادی که بارها به مجموعه 
شهرداری سلطانیه داشته ایم، این بوده که شهرداری 
این شهر باید سلطانیه را گردشگرپذیر کند، متذکر 
می شود: این موضوع می تواند از جنبه های مختلف 
از جمله ســیما و منظر، ضوابط مبلمان شــهری، 
رســیدگی به وضعیت مبلمان شهری، خیابان ها، 
ایجاد فضاهای گردشگرپذیر  نقاشی،  زیباسازی، 
و... را دربرگیرد و متأســفانه در این عرصه جای 
کار زیادی داریم. هر چند معتقدیم این اقدام فقط 
بر عهده شــهرداری نبوده و یک موضوع و اقدام 
فرابخشی است. ارجمند می گوید: شهر سلطانیه 
باید با رویکرد گردشــگری طراحی شود و این 
می تواند به جذب گردشگر و سرمایه گذار بخش 
گردشــگری بیانجامد که برای تحقق این امر باید 
یک مشاور قوی و ذی صالح توسط اداره کل راه 
و شهرسازی استان زنجان انتخاب و طرح مذکور 
هر چه زودتر آغاز شود که پیش بینی می شود فاز 
اول این طرح تا شــش ماه آینده به شورای عالی 

شهرسازی ارجاع داده شود.
طرح ویژه سلطانیه باید یکپارچه دیده شود

معــاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان زنجان با بیــان اینکه حدود 
یک ســال اســت که به دنبال تأمین اعتبار برای 

طرح ویژه ســلطانیه بودیم، می گوید: اعتباری که 
قرار اســت به این طرح اختصاص یابد، از محل 

اعتبارات ملی است.
رحیم توســلیان با اشــاره به اینکه بــا توجه به 
نشســت ای که چند هفته پیش در همین راســتا 
تشکیل شد، ردیف اعتباری این طرح ایجاد شده 
است، می افزاید: حدود ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار 
از طریق خود اســتان برای تهیه طرح اختصاص 
یافته است، این در حالی است که به اعتباری هم 
برای تهیه نقشه هوایی به روز نیاز داریم که حدود 

۴۰۰ میلیون است.
وی بــا یادآوری اینکــه افقی که بــرای اجرای 
طرح های تفصیلی در نظر گرفته می شود در حدود 
۱۰ سال است، ادامه می دهد: برای طرح های ویژه 
در قانون افقی تعیین نشــده اســت، هر چند این 
طرح ها نیز در همین مدت زمان به اجرا گذاشــته 

می شود.
۹۲ درصد شهر ســلطانیه تحت تأثیر عرصه های 
تاریخی و حرایم آثار تاریخی در این منطقه است، 
در هیچ شــهری به این میزان تأثیرگذاری را برای 

اجرای طرح های ویژه نداریم
توسلیان با بیان اینکه هم اکنون طرح ویژه سلطانیه 
در فــاز مطالعاتی قــرار دارد، می گویــد: اولین 
موضوعی که در طرح ویژه سلطانیه در نظر گرفته 
می شــود، مربوط به مباحث گردشــگری است؛ 
چرا که ســلطانیه از ویژگی خاصــی برخوردار 
اســت. معاون شهرســازی و معمــاری اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان زنجان با اشاره به اینکه 
۹۲ درصد شهر ســلطانیه تحت تأثیر عرصه های 
تاریخی و حرایم آثار تاریخی در این منطقه است، 
می گوید: در هیچ شهری به این میزان تأثیرگذاری 
را برای اجــرای طرح های ویژه نداریم، به همین 
خاطر تهیه طرح ویژه برای این شهر از حساسیت 

خاصی برخوردار است.
توســلیان با یادآوری اینکه موضوع دوم در این 
طرح، بحث سکونت است که باید پاسخ مناسبی 
به آن داده شود، بیان می کند: معتقدیم باید بحث 
ساخت و ســازها را که به لحاظ میراث فرهنگی 
با محدودیت هایی مواجه اســت به یک آشــتی 

مسالمت آمیز برسانیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه ســلطانیه مالحظات 
منطقه ای نیــز دارد که باید در ایــن طرح دیده 
شود، خاطرنشــان می کند: ســلطانیه فقط خود 
شهر نیست، بنابراین طرح ویژه آن باید با لحاظ 
یکپارچگی عامل میراثی، گردشگری، سکونت و 
اقتصاد دیده شود، چون باید ببینیم شهر سلطانیه 
بعد از اجرای این طرح قرار است با چه اقتصادی 

رونق پیدا کند.
شورای شهر پاسخگو نیست

بــا وجــود پیگیری های صــورت گرفته رییس 
و اعضای شــورای شهر ســلطانیه در این زمینه 

پاسخگو نبودند.
بی شــک اجرای طرح ویژه ســلطانیه می تواند 
تأثیر مهمی در رفع چالش های توســعه ای منطقه 
ســلطانیه داشته باشــد و تداوم روند موجود در 
زمینه ممنوعیت ســاخت و ســازها در محدوده 
شهر سلطانیه تنها می تواند بهانه ای برای مسووالن 
در زمینه توجه نکردن به توســعه این شهر شود. 
بهانه ای که همواره وجود داشــته است و چهره 
شهر تاریخی و گردشگری سلطانیه را ناهمگون 

کرده است.

 بر پایه آمار و ارقام منتشرشــده از ســوی 
سازمان جهانی گردشگری، متوسط رشد صنعت 
گردشگری ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۰ 

به منفی ۷۲درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، بحران جهانی شیوع ویروس کرونا، 
صنعت گردشگری بین المللی را با پرچالش ترین 
ســال ممکن روبه رو کرده و روند افزایشــی آمار 
مبتالیان در اکثر نقاط جهان و محدویت های سفر 
ناشــی از آن موجب شــده این صنعت پرسود و 

تاثیرگذار در اقتصاد جهانی در هشت ماه نخست 
سال ۲۰۲۰ با متوسط رشد منفی ۷۰درصد در سطح 

جهان همراه شود. 
 ،)WTO( طبق اعالم سازمان جهانی گردشگری
در ماه ژانویه که همزمان با آغاز بحران کرونا بود، 
گردشگری جهان تنها رشــد منفی یک درصد را 
در مقایســه با سال گذشته آن به ثبت رساند اما به 
تدریج سایه کرونا بر گردشگری جهان سنگین تر 
شــده و در ماه فوریه و مارس این ســیر نزولی به 

منفی ۱۶ و منفی ۶۵درصد می رســد و در ماه های 
آوریل و می نیز رکورد رشد منفی ۹۷درصدی ثبت 
شده است. صنعت گردشگری بین الملل در ماه های 
ژوئن، جوالی و اوت نیز به ترتیب رشد منفی ۹۱، 
۸۱ و ۷۹درصد را نشان می دهد. صنعت گردشگری 
ایران نیز تحت تاثیر این بحران جهانی با شــرایط 
دشوار مشابهی دست و پنجه نرم می کند و بر پایه 
آمار منتشرشده، متوسط رشد این صنعت در ایران 
در هشــت ماه نخست سال کنونی میالدی، منفی 

۷۲درصد برآورده شــده است. در سه ماه نخست 
۲۰۲۰ )ژانویه، فوریه، مارس(، گردشگری ایران به 
ترتیب رشد منفی ۹۰، ۹۲ و ۹۴ درصد را در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته آن ثبت کرده و این رشد 
منفــی در ماه آوریل و می با منفی ۹۶ و ۹۷ درصد 
به اوج خود می رســد. در مــاه ژوئن نیز منفی ۸۴ 
درصد ثبت می شود. اما نکته جالب توجه در آمار 
منتشرشده از سوی سازمان جهانی شیب تند بهبود 
وضعیت گردشگری ایران در دو ماه گذشته است به 

طوری که این رشد در جوالی و اوت به منفی ۳۵ 
درصد رسیده است. مقایسه نمودارهای وضعیت 
گردشــگری جهانی و ایران حاکی از آن است که 
رشد منفی ورود گردشگران بین المللی به ایران در 

دو ماه گذشته با شیب تندتری در مقایسه با مقیاس 
جهانی رو به بهبود است و باید منتظر ماند و دید 
چه آینده ای در انتظار ویروس کرونا، ساکنان جهان 

و صنعت گردشگری در ماه های آتی خواهد بود. 

در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۰

رشد منفی گردشگری ایران ۷۲درصد شد
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 عدم رعایت الگوی کشت و بی کیفیت بودن 
بذرها سبب ایجاد نارضایتی در بین کشاورزانی شده 
که نسبت به کشت گوجه فرنگی اقدام کرده بودند 
و از طرفی، پایین بودن قیمت خرید این محصول 
سبب شده تا هزینه های فروش در برابر هزینه کشت، 
نابرابر بوده و کشــاورزان محصول خود را بر روی 

زمین رها کنند.
به گــزارش موج رســا، گوجه فرنگــی، یکی از 
محصوالتی است که در خانوار، صنعت و همچنین 
صادرات اســتفاده می شود و همواره در طول سال، 
مورد نیاز اســت. خانوار برای مصرف خام و پخته 
در غذا، رســتوران ها برای طبخ، کارخانجات برای 
تولید کنســرو و رب و همچنین صــادرات برای 
فروش محصوالت به کشــورهای خارجی جهت 
ارزآوری، نیاز به گوجه فرنگی دارند و از طرفی هم 

منبع درآمدی برای کشاورزان است.
طی ســال های گذشــته معموالً کشت محصول 
گوجه فرنگی با مشکالتی مواجه بوده به طوری که 
اگر کم باشد با گرانی و مشکالت متعاقب آن مواجه 
خواهد شــد و اگر زیاد باشــد به دلیل اشباع بازار، 
تقاضا کم بوده و با کاهش قیمت، مقرون به صرفه 
کشاورز نبوده و شــوربختانه کشاورزان در مراحل 
پایانی بدون چیدن گوجه فرنگی، زمین خود را رها 

می کنند که اسراف و هدررفت هزینه ها است.
از آنجایی که گوجه فرنگی در لیســت محصوالت 
حمایتی دولت قرار ندارد و از طرفی نیز باید منافع 
مردم عادی و کشاورزان تامین شود، مدیریت کشت 
و فروش محصول، نیاز به برنامه ریزی و تدابیر دقیقی 
دارد که رعایت الگوی کشــت در این راســتا قرار 
می گیرد به طوری که میزان مصرف ساالنه مشخص 

شده و کشت محصول نیز بر پایه آن رعایت شود.
کشــاورزان استان زنجان در ســال گذشته به دلیل 
کشت بیش از حد گوجه فرنگی با مشکالتی مواجه 
شدند که سبب هدررفت سرمایه و هزینه آن ها شد 
اما مسووالن استان امســال برای جلوگیری از این 
مشــکل در صدد رعایت الگوی کشــت از سوی 
کشــاورزان شدند تا از اســراف منابع، جلوگیری 
شود که ظاهراً به رغم اصالح الگوی کشت، باز هم 
کشاورزان با مشکالت زیادی مواجه شده و به حد 

مطلوب و ایده آل نرسیده است.
مشکلی که امسال کشــاورزان با آن مواجه بودند، 
بی کیفیت بودن بذرهای اصالح شده و پایین بودن 
قیمت خرید گوجه فرنگی توسط کارخانجات رب 

بود.
یکی از کشــاورزان به نام محمد گفت: از سال های 
گذشــته، بذری که خودمان از محصوالت گرفته 
بودیم را داشــتیم اما به ســفارش کارشناســان از 

سازمان  اصالح شده  بذرهای 
و  کشــاورزی خریده  جهاد 
استفاده کردیم که شوربختانه 
گوجه فرنگی ها طعم معمولی 
و ترش خود را نداشــتند و 
اصطالحاً شــیرین بودند در 
حالی کــه اگــر از بذرهای 
خودمان اســتفاده می کردیم، 
گوجه فرنگی هــا خوش طعم 
می شــدند و به همین دلیل، 
سال آینده از بذرهای خودمان 

استفاده خواهیم کرد.
یکی دیگر از کشاورزان به نام علی سلمانی با بیان 
اینکه پارســال گوجه فرنگی کاشته بودم اما امسال 
نکاشتم، گفت: پارسال محصولم به دلیل نبود بازار، 
اضافه ماند ضمن اینکه یک داستان دیگر هم داشت 
که مساله حتی به دستگاه قضایی هم کشیده شد و به 

همین دلیل امسال گوجه فرنگی نکاشتم.
وی بــا بیان اینکه امســال کارخانــه ُرب، خرید 
گوجه فرنگی را از کیلویی 600 تومان شروع به خرید 
کرد، اظهار داشــت: در ادامه با رسیدن سرما، کار از 
دست مردم خارج شد و مجبور شدند برداشت کنند 
و از طرفی هم هزینه های حمل ونقل، کارگر و دیگر 
هزینه ها افزایش یافــت و بار به کارخانه نرفت که 

کارخانه نیز قیمت ها را باال برد.
ســلمانی در بــاره کیفیت بذرهای اصالح شــده 
خاطرنشان کرد: من امسال گوجه فرنگی نکاشته بودم 
اما با این حال هم امسال در دیگر همکاران دیدم و 
هم پارسال این مشکل در بذر بود که گوجه فرنگی ها 
طعم خوبی نداشته و سفت بودند و بذرها مشکالت 

زیادی داشتند.
وی در پاسخ به اینکه چرا گوجه فرنگی ها در عین قرمز 
بودن، بسیار سفت هستند، گفت: گوجه فرنگی هایی 
که با فرا رسیدن ســرما به صورت کال و نرسیده، 
چیده می شــوند در صورتی که در مقابل آفتاب یا 
حالت عادی بمانند و قرمز شوند مشکلی ندارد اما 

نوعی محلول وارداتی به شدت سرطان زا وجود دارد 
که واردات آن ممنوع بوده اما در بازار پیدا می شود 
که آن را هم در مزارع و هم در انبارها محلول پاشی 
می کنند که رنگ دانه ها را تحریک کرده و سبب قرمز 

شدن سریع گوجه فرنگی ها می شود.
سلمانی افزود: مشــکالت زیادی در حوزه بذر نیز 
پارسال برای من پیش امد که تا همین امروز پیگیر 

قضایی آن هستم.
کشــاورز دیگری به نام سیدجمال احمدی گفت: 
امســال کارخانه ُرب، گوجه فرنگی را به قیمت هر 
کیلوگــرم 850 تومان از ما خریده اما هنوز هم پول 

ما را نداده است.
وی با بیان اینکه من، رقم »باسیمو« را امسال کاشته 
بودم، اظهار داشــت: این رقم از گوجه فرنگی هم 
زودرس بــوده و هم از شــرایط نگهداری خوبی 
برخوردار است به گونه ای که یک الیه تیوب بر روی 
آن قــرار دارد و این رقم در 
جای خنک تا یک ماه نیز قابل 
نگهداری است که شوربختانه 
ما نه انبار فنی و نه سردخانه 
داریــم و پیگیری ها از جهاد 
کشاورزی و دیگر مراجع نیز 

به جایی نرسیده است.
احمدی با بیان اینکه امســال 
در مجمــوع 140 تُــن انواع 
محصول کشاورزی از جمله 
بودم،  کاشــته  گوجه فرنگی 
خاطرنشان کرد: شوربختانه به دلیل نبود انبار جهت 
نگهداری محصوالت، سبدهایی به ارزش 40 میلیون 
تومــان در میان مزرعه و دشــت و از بین رفت و 
محصول گوجه فرنگی در مساحت 8 هزار مترمربع 
دچار سرمازدگی شد در حالی که بهره وری عملیاتی 

و در واقع تناژ در هکتار ما باال بود.
وی ابراز کرد: علی رغم باال بوده بهره وری محصوالت 
بنده، مرزها را که برای صادرات بستند ضمن اینکه 
شرایطی داشتم که چادر پهن کرده و گوجه فرنگی را 
به شکل کشور ترکیه در مقابل آفتاب، خشک کنم 
امــا آن را هم کلی پیچ و خم اداری قرار می دهند و 
مانع می شوند و کشاورز را در معرض نابودی قرار 

می دهند.
احمــدی با بیان اینکه مصرف کننــده نیز در اینجا 
متضرر می شــود، افزود: محصول گوجه فرنگی را 
از ما به قیمــت 600 تومان می خرند اما در بازار به 
مصرف کننــده نهایی به قیمت 6 تــا 7 هزار تومان 
فروخته می شود و اخیرا نشست ای که با مسوولین 
بود و نماینده مجلس هم در آن حضور داشت، همه 
مشکالت را گفتم و حتی راهکار و راه حل هم برای 
حل مشکالت داریم اما در جلسات فقط حرف زده 

می شود و در عمل چیزی مشاهده نمی شود.
این کشــاورز با بیان اینکه فروش گوجه فرنگی به 
850 تومــان َصرف نکرد، گفــت: با این وضعیت 
هزینه های کود شــیمیایی و کارگر و دیگر هزینه ها 

اصاًل نمی صرفد از طرف دیگر، نوع گوجه فرنگی 
که من کاشته بودم، یک درصد هم اُفت نداشت اما 
کارخانه تا 6 درصد به آن افت زده است در حالی که 
رقم گوجه فرنگی بنده، صادراتی و درجه یک است.
وی با بیان اینکه راهکارهای قانونی، دســت و پای 
ما را بسته اســت، اظهار داشت: پارسال برای یک 
گلخانه اقدام کرده ایم در حالی که به دســتور وزیر 
اســتعالم ها 20 روزه باید انجام شود اما هنوز هم 
بعد از گذشت یک و نیم سال به دنبال مجوز هستم 
و نتیجه اســتعالمات نیامده است و شوربختانه به 
بهانه اســتعالم از پنجره واحد سرمایه گذاری، مرا 
بین ادارات مختلف می چرخانند و دوندگی زیادی 
دارد به قدری خسته می کنند که نه تنها کشاورزی 
انگیزه ای پیدا نمی کند حتی جان آدم هم از بین می 

رود.
احمــدی در باره کیفیت بذرها با بیــان اینکه این 
موضوع وابســته به انتخاب بذر است، خاطرنشان 
کرد: رقمی که من امســال کاشته بودم بر روی آن 
تحقیق کردم و دیدم که با آب و هوای ما ســازکار 
بوده و بهــره وری باالیی نیز دارد. برای مثال؛ از هر 
100 کیلوگرم گوجه فرنگی که من کاشته بودم 30 
کیلوگرم ُرب درمی آمد اما نوعی گوجه فرنگی امسال 
کاشته بودند که از هر 150 کیلوگرم آن 20 کیلوگرم 

ُرب درآمد.
وی افــزود: ســازمان جهاد 
کشاورزی و بخش های مشابه 
وظیفه دارنــد ارقام مختلف 
بذرها را به کشاورزان معرفی 
کنند تا کشــاورزان بدانند که 
کــدام ارقام باید در اســتان 
زنجان کاشته شود، بهتر است. 
االن من رقم هبریدی بذر را 
برای تولید نشا در گلخانه را 

سفارش داده ام.
احمــدی با تاکید بــر اینکه 
شوربختانه کشاورزی با توجه 
به هزینه ها نمی صرفد، تصریح 
کرد: امسال به هر هکتار زمین، 

باالی 60 میلیون تومان هزینه کردم اما شــوربختانه 
عالوه بر اینکه بیش از 30 میلیون تومان از هزینه ها 
بــر جا ماند، نصف محصوالتم را نیز به دلیل اینکه 

صرف نمی کرد، برداشت نکردیم و سرمازده شد.
وی با بیان اینکه من در بخش کشــاورزی، پیشرو 
هســتم، گفت: 200 هکتار، َزرع می کنم و امســال 
بیش از 3 هزار تُن محصول زراعی و کشــاورزی، 
تولید کرده ام اما کشاورزی رو به نابودی است و به 
همین دلیل به فرزندانم اجازه نمی دهم که وارد کار 
کشوارزی شوند زیرا نه تنها از ما حمایت نمی شود 

بلکه از پای ما هم می گیرند.
*  جهاد کشاورزی باید به سمت الگوی کشت 

بازارمحور، حرکت کند
محمود نوری، مدیر تعاون روستایی استان زنجان در 

گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ با بیان اینکه بذرهای 
اصالح شــده را ما توزیع نکرده ایــم، گفت: تعاون 
روستایی در مباحث تخصصی مانند کِشت، زراعت 
و باغبانی دخالت نمی کند و بذر توسط سازمان جهاد 

کشاورزی تامین و توزیع می شود.
وی با بیان اینکــه گوجه فرنگی، جزء محصوالت 
بااهمیت و اولویت دار نیست، اظهار داشت: بنابراین 
دولــت، زمانی وارد آن می شــود که با یک بحران 

مواجه باشیم.
نوری خاطرنشــان کرد: برای مثال در ســال 98 با 
سونامی گوجه فرنگی مواجه بودیم و وضعیت ناجور 
بود زیرا کشاورزان، الگوی کشت را رعایت نکرده 
بودند و شــوربختانه یک چالشی در سطح کشور 
بود. مدیر تعاون روستایی استان زنجان با بیان اینکه 
پارسال حســب تکلیف وزارت جهاد کشاورزی، 
وارد موضوع گوجه فرنگی شــدیم، گفت: امسال 
هم وضعیت گوجه فرنگی به سمت بحرانی شدن 
می رفت اما با اصالح قیمت ها از بحران جلوگیری 
شد و ما زمانی که قیمت به مخاطره بیفتد، حسب 
تکلیف برای حفظ منافع دولت، وارد قضیه می شویم.
وی در باره اکراه کارخانه رب در خرید گوچه فرنگی 
به قیمت هرکیلوگرم یک هزار تومان، اظهار داشت: 
تنظیم بازار بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســت اما اگر گوجه فرنگی به صــورت حمایتی 
هم خریــداری می شــد باز 
هم در همان حــدود بوده و 
نمی توانست باالتر باشد زیرا با 
خرید حمایتی، هزینه بر دولت 

تحمیل می شود.
نوری در پاســخ بــه اینکه 
کشاورز، محصول خود را به 
امید ســود و درآمد می کارد، 
اقتصاد  کــرد:  خاطرنشــان 
همکاری  یک  کشــاورزی، 
دوجانبــه اســت و وقتــی 
کشاورز، یک محصولی را بر 
پایه تشــخیص خود، کِشت 
می کند نمی تــوان گفت امید 
داشته باشد بلکه حتماً در امید، ریسکی را هم باید 

در نظر بگیرد.
این مســوول افزود: بر فرض مثال، اولویت وزارت 
جهاد کشاورزی، توسعه کِشــت دانه های روغنی 
بدون کوچکترین ریسکی باشــد اما وقتی الگوی 
کشــت در ان محصول، رعایت نشود، نباید انتظار 

سود داشت.
مدیر تعاون روســتایی استان زنجان گفت: به دلیل 
اینکه کشاورز با میل خودش وارد شده به نوعی یک 
عدم تعادل پیش می آیــد و یارانه ای که باید توزیع 
شود صرفا بر پایه احساسی که طرف داشته این اتفاق 

می افتد.
وی با بیان اینکه وظیفه وزارت جهاد کشــاورزی 
در این زمینه، خطیرتر می تواند باشد، اظهار داشت: 

وزارت مذکور باید به شدت بر روی الگوی کشت، 
کار کرده و اطالعات موثق در اختیار کشاورزان قرار 
دهد زیرا کشاورز نیز از نیروی انسانی گرفته تا تامین 

موارد الزم، هزینه می کند.
نــوری تصریح کرد: شــوربختانه آب در معادالت 
هزینه های تولید به حساب نمی آید و آب به عنوان 
نهاده محسوب نمی شــود در حالی که اگر آب را 
هم حساب کنیم، هزینه هر کیلو محصول از جمله 
گوجه فرنگی بیش از ان مقدار می شود. برای مثال اگر 
هزینه تمام شده گوجه فرنگی هر کیلوگرم یک هزار 
تومان حساب شده در صورت احتساب هزینه آب 
به 2500 تومان نیز می رسد اما آب چون خدادادی 

است، محاسبه نمی شود.
مدیر تعاون روستایی استان زنجان تاکید کرد: سازمان 
جهاد کشاورزی باید به سمت اصالح الگوی کشِت 
بازارمحور، حرکت کند یعنی ابتدا باید بازار داخل و 
خارج ،بررسی شده و سپس وارد کشت محصول 
شــده و هدف از کاشــت محصول مورد نظر باید 

مشخص باشد.
وی افزود: یکی از مشکالتی که کارخانجات رب با 
ان موجه هستند، این است که برای نمونه اگر 25 تا 
30 درصد گوجه فرنگی باید تبدیل به نیمه خشک و 
رب شود شوربختانه 10 درصد محصول تبدیل به 
رب می شود بنابراین رقم محصول نیز در تولید رب 
موثر اســت که باید برای آن برنامه ریزی شده و به 

کشاورز اطالع داده شود.
*  الگوی کشــت قراردادی باید در راس امور 

وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد
علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی خبرگان 
کشاورزی ایران در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ 
با بیان اینکه اگر الگوی کشــت، رعایت نشود هم 
کشــاورزان و هم مصرف کنندگان دچار مشکالتی 
مانند نواسانت قیمت خواهند شد، گفت: امسال هم 
مثل سال های قبل، همان مشکالت را داشتیم اما هم 
نهاده ها آزاد شد و سرمازدگی هم دیر به منطقه رسید 

را  محصوالت  کشاورزان،  و 
بر روی زمین نگه داشــتند و 
در انتهای کار به کارخانجات 

رب دادند.
وی افــزود: امســال تولید 6 
میلیون تُــن گوجه فرنگی در 
سطح کشــور پیش بینی شده 
بود که بر پایه مصرف داخلی 
و صادرات، رقم خیلی باالیی 
بود و به همین دلیل، قیمت ها 

اُفت کرد اما دوباره باال آمد. 
خان محمدی اظهار داشــت: 
اگر بخواهیم در کشــورمان 

کشــاورزی پایدار داشته باشــیم به طوری که نه 
تولیدکننده، ضربه ببیند و نــه مصرف کننده دچار 
مشــکل شود حتما باید الگوی کشت و کشاورزی 
قراردادی در راس امور وزارت جهاد کشاورزی قرار 

گیرد یعنی هیچ کشاورزی، حق کشت بدون قرارداد 
و بدون حفظ الگوی کشت را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه الگوی کشت، نیاز حرکت اجرایی 
دارد نه حرف، خاطرنشان کرد: رعایت الگوی کشت 
کشــاورزی در سال 88 در مجلس شورای اسالمی 
مصوب شده اما تاکنون اجرا نشده و متولیان باید بر 
پایه قوانین و راهکارهایی به صورت عملیاتی، ورود 
پیدا کنند تا دچار مشکل در آب بَری و نهاده ها نشده 

و از ضایعات نیز جلوگیری شود.
خان محدی ادامــه داد: از طرفی نیز مصرف کننده، 
اطمینان خاطر داشته باشد که با قیمت های مناسب 
می تواند یــک محصول را خریده و مصرف کند و 
مواد الزم نیز به قیمت مناسب به دست تولیدکننده 
برسد تا داللی و سودجویی های موجود نیز صحنه 

تولید، خارج شوند.
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشــاورزی ایران با 
بیان اینکه امسال کارخانجات رب، اوایل به قیمت 
کمتر از 1000 تومان خریداری می کردند، گفت: در 
ادامه که گوجه فرنگی تقریباً جمع آوری می شد و به 
سمت صادرات می رفت، کارخانجات به قیمت هر 
کیلوگرم 1000 تومان قبول کردند که بخرند و اوایل 
که بین 700 و 800 تومان بود وقتی به مزارع مراجعه 
می کردیم، گوجه فرنگی را برداشت نکرده بودند که 
علت را جویا شذیم، گفتند نمی صرفد اما برخی هم 
از شانس آن ها امسال هوا خوب بود که محصولشان 
بر زمین مانده بود و سرما تاثیر نگذاشت و توانستند 
به قیمــت 1000 و 1200 تومان نیز بفروشــند اما 

کارخانه به همان 1000 تومان می خرید.
وی اظهار داشت: بذرهایی که کشاورزان در استان 
زنجان برای کشت گوجه فرنگی، مصرف می کنند 
اســتانداردهای الزم را ندارد و با موقعیت زمانی و 
قیمت های فعلی که نیز نمی تواند هزینه های تولید 

را پوشش دهد.
خان محمدی افزود: امسال همه کشاورزان ناراخت 
بودند و می گفتند خیلی مشکل است برایمان که هم 

تولید می کنیم و هم ضرر می کنیم.
وی در بــاره اینکه گوجه فرنگی، جزو محصوالت 
خرید حمایتی دولت نیست، گفت: سازمان تعاون 
روستایی در این زمینه ورود کرد اما برای ورود این 
سازمان نیز باید از قبل بگوییم که محصول را چند 
می خواهی بخری و در ضمن باید قرارداد منعقد کند 
تا کشاورز بتواند حرف بزند اما اینکه کشاورز، کشت 
کرده و انتظار داشته باشد تا یه نفر بیاید و محصوالت 
وی را بخــرد، این اتفاق نخواهد افتاد حتی اگر در 

گذشته نیز می افتاد از این به بعد نخواهد افتاد.
*  الگوی کشت گوجه فرنگی رعایت شد

جواد تاراسی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار 
داشت: امســال برای جلوگیری از خسارت مادی 
کشــاورزان و همچنین جلوگیــری از هدررفت 

هزینه ها، الگوی کشت گوجه فرنگی رعایت شد.
وی در باره کیفیت پایین بذرهای اصالح شده، گفت: 

این موضوع نیز باید بررسی شود.
تاراسی با تاکید بر اینکه الگوی کشت به طور کامل 
رعایت شد، خاطرنشان کرد: صادرات گوجه فرنگی 
ممنوع شد اما برای تولید رب و تازه خوری در داخل 

استان مورد استفاده قرار گرفت.
*  کشاورزان گوجه کار استان زنجان امسال ضرر 

نکردند
محمدرضا آبی پور، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار زنجان نیز در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا؛ گفت: امسال حدود 300 هزار تُن گوجه فرنگی 

در استان زنجان تولید شد. 
وی بیان کرد: ایــن میزان محصول هم برای حوزه 
تازه خوری هم حوزه صادرات به کشورهای اطراف 
و هم در حوزه تبدیل به رب گوجه فرنگی از طریق 
شــرکت پایا کنســرو، مورد 
اســتفاده قرار گرفت و اقدام 

مناسب و به جایی انجام شد.
آبی پور تصریح کرد: معموالً 
کشــاورزان گوجه کار استان، 
امســال در رابطه بــا میزان 

محصوالتشان ضرر نکردند.
معــاون اســتاندار زنجان در 
اینکه کارخانــه رب،  بــاره 
گوجه فرنگــی را بــا اکــراه 
خریــداری می کــرد، گفت: 
هرچه بوده باالخره به قیمت 
هر کیلوگرم یک هزار تومان، 
خریداری کرده مهم، خرید محصول بوده که بر روی 
دست کشــاورز نمانده است. آبی پور تصریح کرد: 
امســال برای جلوگیری از زیان کشاورزان، الگوی 
کشت در گوجه فرنگی به طور مطلوب رعایت شد.

 در نبود الگوی کشت بازارمحور؛

تکرار قصه پرغصه گوجه فرنگی کاران زنجانی
 کشاورز و مصرف کننده، هر دو ناراضی | الگوی کشت قراردادی باید در راس امور وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد

به سود تبلیغات در 
شماست

سازمان جهاد کشاورزی 
و بخش های مشابه وظیفه 
دارند ارقام مختلف بذرها را 
به کشاورزان معرفی کنند تا 
کشاورزان بدانند که کدام 
ارقام باید در استان زنجان 

تنظیم بازار بر عهده کاشته شود، بهتر است
سازمان صنعت، معدن 
و تجارت است اما اگر 
گوجه فرنگی به صورت 

حمایتی هم خریداری می شد 
باز هم در همان حدود بوده و 
نمی توانست باالتر باشد زیرا 
با خرید حمایتی، هزینه بر 

بذرهایی که کشاورزان دولت تحمیل می شود
در استان زنجان برای 

کشت گوجه فرنگی، مصرف 
می کنند استانداردهای الزم 
را ندارد و با موقعیت زمانی 
و قیمت های فعلی که نیز 

نمی تواند هزینه های تولید را 
پوشش دهد
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همیشه با یک دست از سازم محافظت کرده ام
 گفتگو با وحید رضا بیات استاد موسیقی و مدرس دانشگاه 

 آهنگ آمنه ی شادروان آغاسی در زمان خود پر فروش ترین صفحه موسیقی در ایران بود

* از خود شروع کنید و اینکه چطور شد وارد 
از دورانی  عرصه موسیقی شدید اگر موافقید 
کودکی تان شروع کنیم زمانی که ده سال بیشتر 
نداشته و به عنوان هنرجو برای آموزشهای اولیه 

موسیقی راهی تهران شدید.
سرود  گروه  در  تکخوانی  با  من  هنری  فعالیت 
مدرسه آغاز شد. از ده سالگی آموزش موسیقی 
را در زنجان شروع کرده و بعدها به تشویق برادرم 
و برای تکمیل آموخته هایم به تهران رفتم و در 
درس اساتید بزرگی چون هوشنگ ظریف، حسین 
علیزاده و محمد رضا لطفی نواختن تار را آموخته 
و از محضر اساتیدی چون  اسفندیار قره باغی ، 
نصراله ناصر پور، اصغر شاه زیدی و نیز علی اکبر 

سقفی)خرم( در هنر آواز بهره مند شدم. 
اجرای کارهای استاد جالل شاهین فر و کسب 
تا  شد  باعث  ایران  در  مسابقات  نخست  مقام 
بعدها گروه ما به عنوان میهمان به همه برنامه ها 
دعوت شود در آن زمانها اگر چه زنجان را در کل 
کشور به عنوان یک گروه حرفه ای می شناختند 
این همه رشد هیچگونه  اما شوربختانه علیرغم 

اهمیتی به گروه داده نشد.
از سال 1365 عهده دار تدریس آواز و ردیف های 
در  هنری  حوزه های  در  ایرانی  اصیل  موسیقی 
استان بودم و در کنار آن در کنسرتهایی که توسط 
سازمانهای مختلف برقرار می شد، تصنیف هایی از 
»عارف«، و »بهار« را به همراهی نوازندگانی چون 
جالل تقوی اجرا می کردم که بعدها چندین برنامه 
در دستگاه های ماهور و همایون و نغمات در بیات 

ترك و بیات اصفهان اجرا کردم که از تلویزیون 
هم پخش شد.

در آن زمان در شهر ما واقعاً کسی نبود که بتوانم 
موسیقی را بیشتر آموخته و خود را رشد دهم به 
همین دلیل اول به تهران رفته و در دانشگاه هنر 
ثبت نام کردم از آنجا که شروع موسیقی برای من 
با »تار آذری« بود اما به دلیل نبود این رشته به 
اجبار»تار ایرانی« را انتخاب کردم. هرچند این دو 
تار در ظاهر به هم شباهت دارند اما تفاوت های 

بسیار اساسی با هم دارند. 
* از مهاجرت به آذربایجان مهد موسیقی شرق 
بگویید؛ تصمیم بزرگی که شما را وادار کرد تا 
زندگی راحت و تدریس با درجه استادی در 
شهر و دیار خود را رها کرده و قدم در راهی 
مبهم بگذارید که هیچ شناختی از آغاز و پایان 

آن نداشتید؟
سال 1380 بود که برای ادامه تحصیل در رشته 
و  بسیار سخت  هرچند  رفتم.  باکو  به  موسیقی 
دشواری بود اما راهی بود که باید می رفتم  بنابراین 
خانه و  کاشانه ام را رها کرده و به همراه همسر و 

فرزندم راهی آنجا شدم.
 در آن زمان سی و یک سال بیشتر نداشتم. از 
آنجا که 15 سال در زنجان فعالیت هنری داشته 
بود  موسیقی  دانشگاه  در  نیز  من  تحصیالت  و 
شده  معرفی  آنجا  به  باسابقه  موزیسین  به عنوان 
بودم اما وقتی به آکادمی موسیقی »اوزییر حاجی 
بیگوف« به عنوان معتبرترین مرکز موسیقی باکو 
رفتم با این واقعیت تلخ روبه رو شدم که من هیچ 

چیز از موسیقی نمی دانم. انگار با اقیانوس بزرگی 
مواجه شده بودم که سالها از آن بی خبر بودم.

دیگران  کار  درباره  داور  عنوان  به  هرچند سالها 
نظر داده بودم اما در آنجا برای اولین بار خودم 
را داوری کردم. وقتی درباره موسیقی و هارمونی 
از من پرسش شد؛ بعد از جواب های دست و پا 
شکسته ام استاد جمله ای گفت که مرا شوکه کرد 
او به من گفت »از اینجا برو و اگر بار دیگر به 
دنیا آمدی آن وقت می توانی وارد دنیای موسیقی 

شوی«.
با این سخن او همه چیز برای من به پایان رسیده 
بود  انگار که سالها آموزش موسیقی همه بر باد 
رفته و در 31 سالگی  درجه استادی توهمی بیش 
نبود در واقع من استادی بودم که هیچ نمی دانستم 

و باید دوباره  از صفر شروع می کردم. 
بعد از این اتفاق تلخ ناامید نشدم و به سفارش 
همسرم شانس خود را در رشته »ووکال« امتحان 
کم  ها  وکالیست  دانستم  می  که  چرا  کردم 
سالها  چه  اگر  هستند.  دانها  موسیقی  سوادترین 
سخت و مشقت باری بود که گاه 10 ساعت تمام 
در روز کار می کردم اما تجربیات ارزشمندی در 
آن سال ها به دست آوردم که شاید موسیقیدانهای 

حرفه ای کمتر آن را می دانند.
فکر می کنم این همه سختی و رنج ارزش آن را 
داشت چرا که من در شرایط دشوار تمام تالشم 
را کرده و بخاطر اعتقادم ایستادم بی آنکه خودم را 
حتی اندکی ببازم و از اصول اخالقیم کوتاه بیایم 
من جنگیدم و با تمام وجودم جنگیدم وهر چند 

مسیر سخت را انتخاب کردم اما قدمهای درستی 
اوج  تا  موسیقی  در  مرا  امیدوارم  که  ام  برداشته 

راهنمایی کرده و برساند.
* از آن سالهای سخت و تجربیات ارزشمند 
بیشتر برای ما صحبت کنید از ورود به آکادمی 
موسیقی و اولین تجربه ای که به گفته خودتان 
شوک بزرگی برای شما بود که چشمانتان را 
به روی دنیایی دیگر و در واقع دنیای واقعی 

موسیقی باز کرد.
مسیر درازی بود که رنج و مشقت زیادی برای 
من داشت اما همه این سختی ها به عشق موسیقی 
می ارزید. اگر چه بعد از سالها به اقیانوس بزرگی 
دست یافته بودم اما این امتیازی برایم محسوب 
نمی شد. من استاد آواز بودم و وقتی به آنجا رفتم 
فکر می کردم خواندن چیز ساده ای است  اما  در 
اولین امتحان به این نتیجه رسیدم که چقدر سطح 
بار  اولین  برای  و  است  پایین  ما  موسیقی  سواد 
فهمیدم آموزش موسیقی ایرانی پر از اشتباه است.

که  بیگف«  حاجی  موسیقی»اوزییر  آکادمی  در 
معتبرترین مرکز موسیقی باکو بود متوجه تفکیک 
در  کالسیک  موسیقی  و  ملی  موسیقی  آموزش 
آنجا شدم. تصمیم من در مرحله اول تحصیل در 
رشته آهنگسازی در یک دانشگاه معتبر بود  چون 
دانشگاه معتبری در این رشته نیافتم به اجبار دو راه 
بیشتر نداشتم؛ آهنگسازی یا ووکال  که در امتحان 
متوجه شدم که رشته وکال در کنار آواز از عالقه 
مندی های من می باشد. اما شوربختانه  آثاری 
را که من خوانده بودم و یا بر روی آنها نوشته 

بودم همه بر پایه موسیقی ایرانی بود و متوجه این 
نکته تلخ شدم که هر آنچه را که من در ایران و 
در دانشگاه آموخته بودم در مدارس ابتدایی باکو 
تدریس می شود. در ایران  از زمان رفتن به دانشگاه 
بود که تازه شروع به خواندن هارمونی کردم در 
حالیکه آنها هارمونی را از اول ابتدایی شروع کرده 
و تا دیپلم در دروس خود دارند به همین دلیل 
مجبور بودم موسیقی را از دوران ابتدایی شروع 
به صورت فشرده  را  این دروس  بنابراین   . کنم 
معلمان  از  با یکی  از کالس درس  و در خارج 
ابتدایی پسرم برداشته و ایشان تمامی دروس را در 
عرض یک سال به من آموزش داد. هر روز صبح 
اینکه کالس درس بچه ها شروع  از  زود و قبل 
شود دو ساعت با معلم کالس داشتم گاه روزهای 
سرد زمستان و در برف و باران پشت در منتظر 
میشدم  و گاه رشوه می دادم تا دربان در مدرسه 
را باز کند.  در این سالها نظریه، سلفژ و هارمونی 
را تا حدودی آموختم. هر روز ساعتها برای جبران 
گذشته وقت گذاشته و مقدمات موسیقی را می 
آموختم که اگر عشق به موسیقی نبود واقعاً کار 
طاقت فرسایی می شد. بعد از دوره که اصطالحا 
»حاضرلیق« نامیده می شد و یک سال طول کشید 

وارد کالس موسیقی شدم. 
یکسال آشنایی با زبان موسیقی  و نیز زبان ادبی 
آن  اما  بود  من  برای  بزرگی  موفقیت  آذربایجان 
سالها سخت ترین سال های عمرم در زندگی بود 
به نحوی که بیشتر شب ها خوابم نمی برد با خود 
فکر می کردم که آیا از عهده این کار سخت بر 

خواهم آمد یا خیر!؟
آنها  با  را  کار خود  اساتیدی که  اولین  از   *
دراز  راه   از  و  کنید   کردید صحبت  شروع 
و پر پیچ و خمی که  آنها برای شما روشن 

کردند بگویید.
معلم  اوا«  قاسیم  »خورامان  پروفسور  من  معلم 
بسیار سختگیری بود. او که خود خواننده ماهری 
بوده و در مسابقات معتبر»چایکوفسکی« و »ماریا 
کالالس« جایگاه اول را به خود اختصاص داده بود 
در عین حال داور بین المللی نیز بود. این خانم 
یک روش غیر عادی برای تدریس داشت البته در 
نظر من که از یک کشور دیگر و با محدودیتها ی 
خاص خود به آنجا رفته بودم، که گاهی اوقات 
آید در یکی  یادم می  مرا شگفت زده می کرد. 
از جلسات درس به من گفت تا به حال صدای 
واقعی خود را شنیده ای؟!  شگفت زده شدم مگر 

من چند صدا داشتم؟!
او به من گفت حاال صدای واقعی خود را خواهی 
شنید. مرا مجبور کرد تا در کناری بایستم و بعد از 
صندلی باال رفته و با زانو فشاری دردناك بر زیر 
دیافراگم من آورده و بعد به من گفت حاال بخوان. 
بعد از دقایقی تالش صدایی ناشناخته از اعماق 
سینه ام خارج شد که برای اولین بار آن را می 
شنیدم . بسیار متعجب بودم از اینکه تا به امروز 
صدای واقعی خود را نشنیده بودم و برای اولین 
که صدای  دارم  هم  دیگری  فهمیدم صدای  بار 

واقعی من است.
خواهران قاسیم اوا »خرامان و فیدان« استادان من 
بودند. »خرامان« به لحاظ سنی کوچکتر اما از نظر 
فکری و حسی بمن نزدیک تر بود. دوسال هم 
تعلیم   در ضمن  او  بودم.  فیدان«   « تعلیم  تحت 
شاگرد را تحت فشار می گذاشت تا آنچه را که 
می گفت انجام دهد. گاه یک جمله را صد بار 
تکرار می کردیم و زمانی که درست درك و اجرا 
حال  همین  در  که  نمی کرد   رهایت  نمی کردی 
»خرامان« خانم ناجی من می شد او در را باز کرده 
و و می گفت »فیدان« این »واحید« رو می کشی 
آنها  باکو نیست.  از پسرهای پوست کلفت  این 
مرا به دلیل شباهتم به شاعر آذربایجانی»علی آقا 

واحید« به این نام صدا می زدند. 
»خرامان« خانم زن عاقل، با سیاست و حساسی 
بود وبه دلیل محبت مادر و فرزندی که بین ما 
خود  هدایای  روی  همیشه  من  داشت  وجود 
می نوشتم »واحید« شاگردی که شما را بیشتر از 

همه شما را دوست دارد.
او می گفت ما آخرین فن آواز را به شاگرد یاد 
نمی دهیم اما تو دومین فردی هستی که همه چیز 
را به تو آموختیم  چون مهربان، وفا دار و صادق 

هستی.
این دو استاد بزرگی بودند که من هفت سال هر 
روز با آنها روز را به عصر می رساندم به طوری که 

در آخرین سالهای اقامتم در باکو »خرامان« خانم 
گفت تو بهترین و موفقترین شاگرد خارجی ما 
بودی و ادامه می داد وقتی » واحید « می خواند 
انگار »خرامان« است که با صدای یک مرد آواز 
افتخار برای من بود.   باالترین  این  می خواند و 
آنها علم موسیقی را به من آموختند و تا عمردارم 

مدیون آنها هستم.
* به سطح پایین سواد موسیقی در ایران اشاره 
کردید با توجه به تجربه سالیان دراز تحصیل 
در آذربایجان دوست داشتم نظر شما را درباره 
و  کشور   دو  این  در  موسیقی  تدریس  نحوه 

مقایسه این دو را بدانم.
در آنجا من متوجه دو نکته اساسی شدم. علیرغم 
اینکه ایران در علوم دیگر بسیار پیشرو است اما 
عمال در وادی آموزش هنر موسیقی حرفی برای 
گفتن ندارد چرا که هنرجویان موسیقی در آنجا  به 
زبان موسیقی جهانی آموزش دیده و تمامی واژه 
ها و اصطالحات موسیقی را همانطور که در عرف 
بین الملل مرسوم است به همان زبان اصلی آموزش 
می بینند در حالیکه ما آن واژه ها را ترجمه کرده 
و به فارسی برگردانده ایم که این کاماًل کار غلط 
و بیهوده ای است چرا که زبان موسیقی در دنیا 
زبان واحدی است . آنها در موسیقی منطبق بر 
علم روز دنیا بودند که این موضوع شاید به دلیل 
اهمیت و جایگاه موسیقی در سیستم سوسیالیستی 
جمهوری های شوروی سابق بود که اصطالحًا 
ساوئت نامیده می شد که تا به امروز هم اثر خود 

را در آن کشورها از دست نداده است. 
موضوع مهم دیگر این که آموزش درست موسیقی 
باید پله به پله باشد. در قدم اول باید متوجه باشید 
که اصال صدا و استعدادی برای موسیقی دارید یا 
خیر و بعد نوع خواندن و تمرین برای شروع آن، 
و ورزش دیافراگم، گلو، لب ها همه و همه نیاز به 
آموزش دارد ولی آیا در موسیقی ایرانی می توانید 
دست نوشته و یا کتابی بیابید که اینها را به صورت 
درست و علمی بیاموزد. شوربختانه اینگونه نیست 
ودر موسیقی ایرانی اول و آخر قصه یکی است . 
 البته پایان قصه غم انگیزتر است اساتیدی که در 
غرب موسیقی را آموزش می دهند از گذشته تا به 
امروز برعکس آنچه در شرق و به ویژه موسیقی 
ایرانی وجود دارد تمامی تجارب و یافته های خود 
را مکتوب کرده اند اما همانطور که همه ما شنیده 
ایم در جامعه شرقی به ویژه ایرانی فن آخر را به 
شاگرد نمی آموزند و این تنگ نظری باعث شده 
است که خیلی از علوم در این جوامع گسترش 
نیابد و یا از بین رفته و تجارب ارزشمند با افراد به 

زیر خاك رفته است .
* این تفاوت از کجا نشات می گیرد البته شما 
اشاره  آنجا  بر  حاکم  سوسیالیستی  سیستم  به 
کردید و اینکه سالها این نوع تربیت و جایگاه 
واالی موسیقی در آن فرهنگ توانسته جای پای 
خود در طول سالها محکم کند اما چرا در ایران 
انگیز  پر غصه و غم  اینقدر  را  قصه موسیقی 

توصیف کردید؟ 
معنای  به  مکتب  ایرانی  موسیقی  در  شوربختانه 
وسیع کلمه وجود ندارد به این معنا که خواننده و 
موسیقی دان هیچ وقت موسیقی را از سنین پایین 
در مکتب و مدرسه آغاز نمی کند تا با طی مراحل 
و پله به پله به دانشگاه برسد بلکه فرد عالقمند به 
یکباره وارد دانشگاه شده و آموزشها اولیه را از 

آنجا آغاز می کند.
و  دارد  وجود  هنر  این  برای  محدودی  فضای   
قرآن  و  دین  در  که  هایی  نظری  تنگ  به خاطر 
نیامده است موسیقی در کشور ما در یک فضای 
محدودی در حال حرکت است به این معنا که 
موسیقی ایران تنها یک سری از ابعاد زندگی را 
پوشش می دهد که شامل مسایل عشقی و عاطفی 
است که در این اواخر و از مشروطیت به بعد به 
دلیل تهدید وطن از طرف بیگانگان با شعر» از 
خون جوانان وطن الله دمیده« به عنوان یک ترانه 
وطنی و اشعار شاعرانی چون »عارف قزوینی« و 
به آن اضافه  مایه میهن پرستی  دیگران کمی هم 

شده است. 
موسیقی در آذربایجان نه بخشی از زندگی بلکه 
در  بدانید  است  جالب  اما  است  زندگی  خود 
موسیقی ایرانی به غیر از عشق ابعاد دیگر زندگی 
جایی ندارد. مثاًل نمی توانید موضوعات مفرح و 
ببینید و یا شما  ایرانی  خنده دار را در موسیقی 
نمی توانید  با موسیقی ایرانی کسی را تهدید کنید 
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همیشه با یک دست از سازم محافظت کرده ام
 گفتگو با وحید رضا بیات استاد موسیقی و مدرس دانشگاه 

 آهنگ آمنه ی شادروان آغاسی در زمان خود پر فروش ترین صفحه موسیقی در ایران بود
بنابراین حس های بسیار محدودی را می توان در 
موسیقی ایرانی یافت و دلیل آن است که موسیقی 
را به صورت عمومی تنها برای این مسائل استفاده 
کرده ایم. به موسیقی فیلم فکر کنید آیا می توان 
تصور کرد که موسیقی ایرانی بتواند بر روی فیلم 
پیاده شود و آن احساسات موجود در داستان فیلم 
را برای بیننده روایت کند من می گویم نه؟! این 
احساسات در موسیقی ایرانی بسیار غریب است.

* محدودیتهای موجود که از درون جامعه بسته 
توانسته  اندازه  تا چه  گیرد  نشات می  مذهبی 
است به عنوان یک طرز تفکر جای پای خود را 
در آموزش علمی و آکادمیک این هنر در ایران 
محکم کند؟ در حالیکه به نظر می رسد یک 
ضدیت و دوگانگی درآنچه که تفکر عمومی به 
هنرمند دیکته کرده و آنچه که هنرمند به عنوان 
کند  می  ارایه  به جامعه  هنری خود  محصول 

وجود دارد.  
تحقیر، تمسخر و گاه تهدید تجاربی مشترك و 
آشنا برای موسیقی و هنرمند ایرانی بوده است. 
همیشه با یک دستم از سازم محافظت می کردم 
چرا که احساس می کردم مورد تهدید است. البته 
این داستان دیروز و امروز موسیقی نیست جریانی 
است که از گذشته با موسیقی شرق از جمله ایران 
بوده و تا به امروز با کمی مالیمت همچنان ادامه 

دارد.
سازهای ایرانی برای  نواختن در جمع کوچک 
و دارای شدت صوتی کمی هستند چون فرهنگ 
حیا و قناعت و بیرون نرفتن صدا د ر موسیقی 
ما غالب است بیشتر خوانندگان ما هم نتهای باال 
در  ما  نیاکان  ساز  نواختن  می خوانند.  بسته تر  را 
اندرونی ها و به صورت مخفی تنها برای چند نفر 
بوده است. صدای آواز خواننده شرقی و به ویژه 
ایرانی را نمی توان بدون بلند گو به گوش تمام 
حضار در سالن رساند چرا که تجربه سالیان دراز 
تاریخی حنجره و ساز ما را به صدای  زیر تربیت 
کرده و عادت داده است که بعدها نیز برداشتهای 
نادرست دینی نیز بر این پیش زمینه اضافه می شود 

که می توان عمق فاجعه را امروز حس کرد.
تفاوت فرهنگی شرق و غرب و حجب و حیای 
ایرانی دلیل مهمی است که صدای خواننده های ما 
چه در آواز و چه در نواختن رفته  رفته زیرتر شده 
است. آواز بلبل شرق »عالیم قاسیم اف« را بدون 
بلندگو تنها در یک اتاق 20 نفری می توان شنید و 
دیگر در یک سالن چند صد نفری این صدا قابل 

شنیدن نخواهد بود.
اگر بخواهیم از لحاظ علمی و آکادمیک موضوع 
این تجارب  باید گفت علیرغم  کنیم  بررسی  را 
تلخ در هنر موسیقی؛ هنر ناب یا هنر واقعی هیچ 
اکثریت غالب جامعه درك نمی  وقت از طرف 
شود چرا که  باید از طرف اهل فن ارزیابی شود 
و جالب است بدانید اگر بخواهیم از دید عموم 
به این موضوع نگاه کنیم پرفروش ترین صفحه 
تاریخ موسیقی ایران صفحه آغاسی بوده است که 
آهنگ آمنه را اجرا کرده است این چیزی است که 
از طرف عموم پذیرفته شده است اما همه می دانیم 
که این هنر ناب و واقعی نیست و صد افسوس که 
در چنین جامعه ای با افکار متضاد، استاد بزرگی 
چون محمد رضا شجریان برای آنکه جایگاه اصلی 
خود را در موسیقی بیابد سالها مبارزه می کند و 
همانطور که می دانیم در گذشته به ایشان اهمیتی 
داده نمی شد اما آنقدر ایستادگی و مقاومت کرد تا 
چند سالی در دوران زنده بودنش و اکنون بعد از 
مرگ وی مردم فهمیدند که او چه کسی بوده است 
و این موضوع در شهر منزوی نیز زیاد دور از ذهن 
نیست شاعری که پیش بینی می کرد خیابانی بعد 
از مرگ به اسم او درست خواهد شد و مجسمه 
از  بعد  وقتی  علم خواهند شد.  یادبودش  به  ها 
سالها به شهرم زنجان می آمدم دیدن مجسمه وی 
در ورودی شهر اشکم را سرازیر کرد و شعری از 

شوکران به یادم آمد :
 پله ها در پیش رویم ، یک به یک دیوار شد
زیر هر سقفی که رفتم ، بر سرم آوار شد.......

با یاد آوری این شعر تلخ و اینکه سلطان غزل 
معاصر ایران در زنجان چگونه منزوی بود سختی 

مهاجرت کمی قابل تحمل تر می شود.
* شما عالوه بر تجربه سالیان دراز در آذربایجان 
به عنوان مهد موسیقی و پلی که موسیقی شرق و 
غرب را به هم متصل کرده است با آموزش اپرا 
در این کشور راهی آمریکا شدید این تجارب 

فرهنگی  متفاوت  مکان  دو  در  انگیز  شگفت 
و متضاد با جایی که برای اولین بار در آنجا 
اندازه توانست بر  موسیقی را آموختید تا چه 
روی عقاید شما تاثیر گذاشته و گرههای بسته 

را برای شما بگشاید؟
برای رسیدن به دید جهانی باید از تعصب ها و 
تنگ نظری ها دوری کرد. در آمریکا بود که من 
توانستم برای اولین بار از دیدگاه یک خارجی به 
موسیقی ایرانی بنگرم  و فهمیدم چقدر در حق 
موسیقی ما ظلم شده است و چقدر حمایت کم 
بوده و یا اصال نبوده است دریافتم چقدر موسیقی 
ما از نظر علمی فقیر بوده و سازهای ما نسبت به 

استاندارد جهانی تا چه اندازه عقب مانده است. 
ما باید بدانیم در کجای جهان ایستاده ایم. در حالی 
که اروپا از چند صد سال قبل سازهای خود را به 
تکامل رسانده و علم هارمونی تقریباً در آنها به 
پایان رسیده است در ایران هنوز هم هارمونی در 
موسیقی ایجاد نشده است و ما آن را به تقلید از 
غرب بر روی موسیقی خود پیاده می کنیم و در 
مواقعی هم که جور در نمی آید از خودمان قیچی 
کرده و گوشه ای می زنیم در پرده ها نمی دانیم 
که چه کنیم انگار در یک گروه موسیقی همه تنها 
یک آهنگ را با سازهای متفاوت می نوازند در 
حالی که در غرب دنیای موسیقی دنیای دیگری 
است هر کدام از اعضا در یک گروه ساز و آهنگ 
متفاوتی دارند  که با شنیدن آن روح انسان به پرواز 

در می آید.
پیش  سال  سیصد  که  است  جهانی  علمی  اُپرا 
نوت  ابداع خط  با  است  یافته  تکامل  غرب  در 
در پانصد سال قبل و در ایتالیا در ابتدایی ترین 
حالت می توان گفت اروپایی ها حداقل پنج قرن 
موسیقی مکتوب دارند که مستند است در حالی 
که تاریخچه موسیقی ایرانی مربوط به 100 سال 
قبل است که آن هم نه به صورت مکتوب بلکه 

ضبط شده است و قبل از آن ارتباط ما با موسیقی 
کاماًل قطع است. اگرچه سینه به سینه چیزهایی 
به ما گفته شده اما آن موسیقی واقعی نیست که 
در آن زمان بوده است چرا که یا  چیزهایی به 
آن افزوده شده و یا چیزی از آن کم شده است 
و ما اطالع دقیقی از موسیقی قدیم خود نداریم و 
آنچه موجود است فقط و فقط موسیقی شنیداری 
و شفاهی است که  به دست ما رسیده است. اما 
در مکتب »موسیقی کالسیک« که  تحصیالت من 
نیز در این زمینه است به عنوان  کاملترین مکتب 
موسیقی دنیا بوده و در  اروپای غربی بنیانگذاری 
شده است  همه معلومات  به صورت مستند و 
مکتوب موجود است و به عنوان موسیقی جهانی 

پذیرفته شده است.

اُپرا به عنوان مکتب اختصاصی من و کاملترین 
مکتب آوازی دنیا از  300 سال قبل دوران طالیی 
خود را طی می کرد. در آن زمان ها چون رسانه 
های  دیداری و شنیداری نبوده و مردم تنها می 
توانستند به موسیقی های زنده گوش کنند بنابراین  
اهمیت یک خواننده اُپرا در آن زمان همانند یک 
هنرپیشه هالیوودی بوده است جالب است بدانید 
این نوع موسیقی آنقدر اهمیت داشته است که گاه 
پسر بچه ها از 12 سالگی اخته می شدند تا صدای 
آنها تغییر نیافته و در تن خاصی تثبیت شود که 
تصور این موضوع از لحاظ اومانیستی مانند یک 
فاجعه است که یک انسان را از ادامه نسل محروم 
می کردند اما این اهمیت موسیقی و اُپرا را می 
نزدیک  هم  به  زنان  و  مردان  صدای  که  رساند 
تر کرده و حاصل آن صدای آسمانی بود که در 
کلیساها از آن استفاده می شد که البته االن دیگر آن 

موضوع وجود ندارد.
* در پایان از برنامه های آینده خود بگویید؛ 
احساسی که هم اکنون نسبت به موسیقی دارید 

شما را تا کجا پیش خواهد برد؟
همیشه با یک دستم از سازم محافظت می کردم؛ 
چرا که حس می کردم مورد تحقیر و تهدید است. 
مطرب کلمه زیبایی است که از طرب به معنای 
شادمانی مشتق  شده است و چه خوشبختی از 
این بزرگتر که من مردم خود را به شادی و طرب 
برسانم و با افتخار به خود بگویم که من مطرب 
ایرانی این کلمه  اما تاسف که در جامعه  هستم 
زیبا به عنوان فحش به هنرمند موسیقی نسبت داده 

می شود.
 نزدیک به دو دهه از زندگی خود را صرف مبارزه 
با این طرز تفکر کردم در حالیکه باید همان انرژی 
صرف یادگیری و آفرینش بیشتر می شد در وادی 
هنر موسیقی؛ پدر  و مادرم همراه با جامعه با من 
بر سر ستیز بود و من برای مقابله با این طرز تفکر 

بسیار ایستادگی کردم .
جوانی  در  که  اشتیاقی  و  ذوق  آن  االن  شاید 
بود کم شده باشد اما تجربه بسیار مهم است و 
با تجربه زندگی در غرب  سالها طول کشید تا 
پاك  من  ذهن  از  ایرانی  موسیقی  محدودیتهای 
شود. دوست داشتم در این شهر حداقل 10 نفر 
باشند که ارزش کار هنرمند را درك کنند و از 
فدا  آن عمری  برای  که  کنند کاری  استقبال  آن 
را  آن  تا   هستم  اینجا  اکنون  من  و  است  شده 
در اختیار شهروندان بگذارم و خوب است که 

حداقل شنونده باشند. 
هم اکنون مشغول تالیف کتابی هستم که امیدوارم 
تجربیات من در آنجا بتواند به خواننده های ایرانی 
کمک بزرگی کند چرا که تعلیم هایی خاص را در 
آن کتاب آورده ام. انشاله با کمتر شدن این معضل 
کرونا تصمیم دارم به آمریکا  دفته و در دوره دکترا 
ادامه دهم چرا تصمیم دارم  تحصیالت خود را 
مسوولیت دپارتمان موسیقی شرق را نیز بر عهده 

بگیرم.

آرزوهای دور و دراز و عشــق عمیق اســتاد در وادی هنر به او پر و بال داده و 
وی را تا مهد موســیقی شــرق یعنی»آذربایجان« می کشــاند. نفس کشیدن 
در هــوای دیــار »شــرق بولبولــو« عالــم دیگــری دارد. اولیــن دیدار بــا »عالیم 
قاســم اف« اســتاد بزرگ موسیقی آذربایجان خاطره ای فراموش ناشدنی در 
ذهن وی بر جای می گذارد؛ آنجا برای اولین بار در می یابد که موســیقی نه 
تنهــا بخشــی از زندگــی بلکه خود زندگی اســت چرا که مــی بیند در آنجا هنر 
موســیقی در روح و جــان تــک تــک افــراد در آمیختــه و حتی بزرگترین اســتاد 
موســیقی نیــز خــود را جــدا از مردم نمی بیند. این خاطــره خوش؛ لمس هنر 
واقعــی و دیــدن پشــتکار هنرمندان در مهد موســیقی روح مبــارز وی را در راه 
خود مصمم تر می کند. با درک تفاوت آموخته هایش با آنچه که در مدارس 
موسیقی آذربایجان آموزش داده می شود در می یابد علیرغم اینکه ایران در 
علوم دیگر بسیار پیشرو است اما عمال در وادی هنر موسیقی در دنیا حرفی 
برای گفتن ندارد چرا که آگاهی و ســطح ســواد موســیقی بسیار پایین است. 
هنرجویــان در آنجــا بــه زبان جهانی موســیقی آموزش دیــده و تمامی واژه ها 
و اصطالحات موســیقی را همانطور که در عرف بین الملل مرســوم اســت به 
همان زبان اصلی یاد می گیرند در حالیکه ما آنها را ترجمه کرده و به فارسی 
برگردانــده ایــم. هــر چنــد رویارویی با ایــن واقعیت برای هنرمنــد جوان که 15 
ســال از عمــر خــود را در ســاحه هنر گذرانده و در شــهر و دیــار خود به عنوان 
استاد شناخته می شد تجربه تلخی است اما هیچگاه او را از راهی که انتخاب 

کرده بود مایوس نکرد.
در حالیکــه در آن زمــان در کل ایــران تنها یک هنرســتان موســیقی دایر بوده 
اســت؛ باکــو شــهری بــا 3 میلیــون نفــر جمعیــت دارای  40 مکتب تخصصی 
موســیقی اســت که حتی در روســتاهای دور افتاده نیز پراکنده هســتند. این 
شهر شگفت انگیز داستانهای هزار و یک شب هنرمند جوان را بیش از پیش 
جــذب خــود مــی کند تا در ســال 1380 و تنها به عشــق موســیقی در حالیکه 
چندسالی از ازدواج اش نگذشته است مسیر زندگی خود را تغییر داده و به 
دنبال هدف خود به همراه همسر و پسر کوچکش راهی آنجا شود و این سفر 

به شهر رویاهایش شروع راه دراز و ناشناخته او در موسیقی است.
 بــه دلیــل آموزشــهای اولیــه نادرســت در ایــران مجبــور بــه شــرکت در کالس 
ابتدایــی موســیقی مــی شــود کــه گاه روزانــه 10 ســاعت را بــه ایــن کار طاقت 
فرسا اختصاص می دهد که بعد از گذراندن دوره ابتدایی، تحصیل در رشته 

»موسیقی کالسیک« را آغاز می کند.
 »خرامــان« و »فیــدان قاســیم اوا« دوخواهــر موســیقی دان آذربایجانــی به 
عنوان اولین اســاتید وی چراغ راهی می شــوند که با کمک و همراهی آن دو 
بعد از هفت  ســال آموزش به شــرکت در کنســرتها و برنامه ها در ســفارت 
کشورهای مختلف  دعوت شده و کارهایش در سطح بین المللی مورد توجه 

قرار گیرد.
سولیســت »اُپــرای آکادمیــک دولتــی آذربایجــان« بــه دعــوت دانشــگاه » 
UCLA« کالیفرنیــا درســال   ۲۰۰۷ بــرای کنســرت و ســخنرانی بــه آنجــا رفتــه 
وبعدها ضمن تحصیل در رشــته »موســیقی کالســیک« در آمریکا ماندگار 
می شود که اکنون نیز به عنوان مدرس کالج »سن پدرو« مشغول فعالیت 

است.
صحبت از »وحید رضا بیات« استاد تار و سولیست سابق » اُپرای آکادمیک 
دولتــی آذربایجــان« اســت. جایگاه بزرگانی چون »بولبول« و »رشــید بهبود 
اف«  که تا به امروز تنها دو سولیست ایرانی به آن دست یافته  و یکی از آن 

دو  استاد موسیقی، زنجانی است.
وی در پنجم دى ماه 1349 در شهرستان زنجان و در یك خانواده ى فرهنگى و 
هنردوست دیده به جهان می گشاید. اگر چه فعالیت هنرى وى با تكخوانى 
در گروه ســرود مدرســه آغاز می شــود اما از 10 ســالگی و به تشــویق برادرش 
بعد از  فراگیرى ردیف هاى موسیقى ایرانى در شهر خود برای آموزش بیشتر 
به شــرکت در درس اســاتید موســیقی به تهران می رود. هر چند لحن خوش 
استاد و شهرت وی در »اُپرا«  وی را به عنوان استاد آواز شناسانده است اما 

در اصل شروع موسیقی برای وی با »تار آذری« بوده است. 
در ســفر اســتاد به زنجان که به منظور افتتاح مکتب موســیقی »چاووش« 
بــرای پســرش در اینجــا بــه ســر مــی برد صحبتــی را بــا وی درباره »موســیقی 
کالسیک«،»موســیقی آذربایجان« و نیز کیفیت آموزش موســیقی در ایران 

انجام گرفته است که در ادامه از نظر خوانندگان می گذرد.
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 درهفته های گذشــته در حالــی که کرونا 
همچنان در کشور می تازد و قربانی می گیرد مدام 
خبر از تعطیلی تهران می آید اخباری که هر شنبه 
و با برگزاری نشست ستاد ملی کرونا سرانجامی 
نمی یابد و حتی به گفته علیرضا رییسی سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا حتی از آن در نشست 

ستاد صحبتی به میان نمی آید.
به گزارش فرارو، هفته گذشته بود که صحبت از 
محدودیت های جدید، پایان زودهنگام ســاعات 
متروی تهران و کرج و محدودیت فعالیت تا ساعت 
6 بعد ازظهر اعالم شــد. اما حتــی به گفته خود 
مسوولین وزارت بهداشت این محدودیت های هم 

به جایی نرسید و نتیجه ای نداشت.
تا این که روز آدینه بــار دیگر نادر توکلی معاون 
درمان ســتاد مقابله با کرونا گفت: وضعیت استان 
تهران بحرانی اســت و درخواســت تعطیلی دو 
هفته ای اســتان تهران تقریبــا در حال جلو رفتن 
اســت؛ مصوبات اولیه گرفته شــده و مصوبات 
نهایی آن را نیز از طریق ستاد کرونای استان تهران 
بشدت پیگیری می کنیم تا استان تهران به مدت دو 
هفته تعطیل شود. اما باز هم در نشست ستاد ملی 
مقابله با کرونا در روز شنبه صحبت از طرح جامع 
مدیریت کرونا شــامل تدابیــر و محدودیت های 
جدید از اول آذر تا پایان ســال شــد و خبری از 

تعطیلی تهران به میان نیامد.
امــا آیا ایــن محدودیت های جدیــد از تعطیلی 
زودهنگام مترو تا محدودیت فعالیت ها تا ساعت 
شــش بعدازظهر در مهار کرونا تاثیرگذار است؟ 

مشکل در کجاست؟
محمدرضا محبوب فر کارشناس مدیریت بحران 
ســالمت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت 
و ارتقای ســالمت در گفتگو با فرارو در این باره 
گفت: از حدود ده ماه پیش که ویروس کرونا وارد 
کشــور ایران شــد اصاًل محدودیت و ممنوعیت 
و برنامه مبارزه قــوی و مؤثر برای بیماری کرونا 
وجود نداشته اســت. تا حال هیچ یک از اقدامات 
دولتی و ســتاد ملی کرونا و وزارت بهداشــت و 
درمان، چون منجر به فاصله فیزیکی نشــده است 
محکوم به شکست بوده است و این محدودیت ها 
و ممنوعیت ها که اعالم شــده حتی ضمانت اجرا 

نداشته اند.
وی افزود: نکته خیلی مهمی که بیشتر کشور ها در 
باره آن برنامه های منظمی داشــتند این بوده که به 
محض شناسایی کوچک ترین مواردی از بیماری 
در یک مکان خاص چه شــهر یا روستا یا محله، 
آن محــدوده را وارد قرنطینه کرده و کاماًل تعطیل 
می کنند. امــا در میان برنامه هایی که مســووالن 
در مقابلــه با کرونا در کشــور تدارك دیدند تا به 
حال چنین برنامه ای نداشــتیم. برنامه هایی هم که 
در باره منع آمدوشــد بعد از ساعت 6 بعدازظهر 
یا حکومت نظامی پس از ســاعت 9 شــب پیاده 
یا مطرح شده بیشتر به شــوخی شبیه است. این 
تصمیمات، سیاســی و امنیتی هستند و تأثیری بر 
خصوص مهار بیماری کرونــا ندارند جز این که 
دولت و آن سازمان هایی که در باره بیماری کرونا 
فعالیت می کنند به ایجاد مناقشه با اصناف و مردم 

بپردازند.
کارشــناس مدیریت بحران ســالمت اظهار کرد: 
تعطیلی حداکثر یک ماهه کشور باید اتفاق بیفتد. 

تهران هم اکنون کانون عمده شیوع بیماری کرونا 
در کشور محسوب می شــود. آن هم به دلیل آمد 
و شــد هایی که از تهران یا بــه تهران وجود دارد. 
صحبت در مورد تعطیلی دو هفته ای تهران به نظر 
من بسیار مدت کمی هست، ولی همین دو هفته 
هم اگر پذیرفته شود این قابلیت را خواهد داشت 
که دوباره تمدید بشــود. این مســئله در صورت 
اتفــاق در کنترل موارد ابتال و مرگ و میر بیماری 

قطعاً مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: مــردم از دولت درباره محدودیت 
فعالیت هــا تا ســاعت 6 بعد از ظهر می پرســند 
وقتــی مغازه های خود را از ســاعت 6 بعدازظهر 
تعطیل می کنند چه ارگانی از این اصناف حمایت 
می کند و مخارج شان را پرداخت می کند؟ در همه 
کشور ها وقتی ممنوعیت و محدودیتی وجود دارد 
و حکومت ها به خاطر کرونــا مغازه ها را تعطیل 
می کنند از کلیه مشــاغل حمایــت و کمک مالی 
می کنند، اما این مسئله متأســفانه در کشور و در 

تهران مشاهده نشده است.
کاهش ساعت فعالیت مترو هم بی تاثیر است

محبوب فر با توجه به کاهش ساعت فعالیت مترو 
هم بیان کرد: االن حمل ونقل عمومی در کشور ما 
به ویژه در تهران و بسیاری از مراکز استان ها یکی 
از عوامل اصلی و اول انتقال بیماری کرونا است. 
بــه دلیل این که فاصله فیزیکــی در آن ها رعایت 
نمی شود. در کشور های دنیا یا مترو در چارچوب 
قرنطینه و تعطیلی شــهر های کشور های مختلف 
کاًل تعطیل شــده یا این کــه وضعیت حمل ونقل 
عمومی و تعداد ناوگان ها به صورتی است که این 
فاصله فیزیکی رعایت می شــود، اما شما مشاهده 

می کنید این فاصله فیزیکی دومتری در وســایل 
نقلیه عمومی از مترو تا اتوبوس به ویژه در تهران 
رعایت نمی شود. استفاده افراد از ماسک هم در این 
شرایط که فاصله فیزیکی وجود ندارد بدون تاثیر 
است. استفاده از ماسک در شرایطی مثمرثمر است 
که فاصله فیزیکی وجود داشته باشد اگر این فاصله 
فیزیکی وجود نداشته باشد نتیجه استفاده از ماسک 

وضعیت فعلی در تهران می شود.
او افزود: کاهش ساعت مترو به هیچ عنوان تأثیری 
بر مهار کرونا ندارد. این وضعیتی که طی این یک 
هفته درتهران و برخی از شهر های دیگر به وجود 
آوردند منجر به افزایش ترافیک و افزایش ازدحام 
شــده است و هرج ومرج و یک چندضلعی انتقال 
بیمــاری و زنجیره کرونا به وجود آمده اســت و 
نه تن ها مسائل مرتفع نشده بلکه تشدید هم شده 
اســت. دلیل افزایش ازدحام، سردرگمی و گیجی 
مردم و مســافران و افزایش آمد و شد و ترافیکی 
است که ایجاد شده است. به نظر من این طرح ها 
شکست خورده است و به هیچ عنوان این طرح ها به 
دلیل این که منجر به حفظ فاصله فیزیکی نمی شود 

نتیجه ای نخواهد داشت.
این کارشــناس ادامه داد: انتقال بیماری کرونا از 
صبح که مردم بر ســر کار خود حاضر می شوند 
و آمد و شد می کنند وجود دارد و این که ما اعالم 
بکنیم از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد یا 9 شب به 
بعد دیگر یک حالت حکومت نظامی وجود داشته 
باشــد به دلیل پیک فعالیت مردم در خارج از این 
ساعات یعنی در طول روز این اقدام هیچ نتیجه ای 
نخواهد داشت. من به حرف اول خودم برمی گردم 
که کشور نیاز به تعطیلی حداقل دو هفته تعطیلی 

یــا حداکثر یک ماه تعطیلــی دارد. اگر این اقدام 
صورت نگیرد قطعاً شاهد این مسئله خواهیم بود 
که تعداد کشــتار مبتالیان کرونا در روز فراتر از 

هزار نفر هم خواهد شد.
مشکل ترکیب سیاسی ستاد ملی مقابله با کرونا 

است
وی تصریح کرد:به دلیل این که ستاد ملی مبارزه با 
کرونا بیشتر ترکیبی از نیرو های سیاسی تا نیرو های 
علمــی و نیرو های تخصصی اســت در کنترل و 
مبــارزه با بیماری کرونا موفق نبوده اســت. پس 
از ده ماه با یک اپیدمــی ممتد مواجهیم که اصاًل 
کنترل نشده است و تعداد عظیمی مبتال و کشتار 
داشته است. این افرادی که هم مبتال می شوند عمر 
طبیعی نخواهند داشــت به دلیل این که عوارض 

ریوی، قلبی و کلیوی طوالنی مدتی پیدا می کنند.
او اضافه کرد: متأسفانه تصمیمات ستاد ملی کرونا 
تاکنون سیاســی بوده و علمی و تخصصی نبوده 
اســت. ســتاد ملی کرونا یک نشست اضطراری 
تشــکیل داد و بعد هم رهبر انقالب نشست ای با 
اعضای ستاد ملی کرونا برقرار کردند و به سه اصل 
قاطعیت، اقناع و همکاری تاکید داشــتند. پس از 
صحبت های رهبر انقالب، فعالیت های ستاد ملی 
کرونا به هیچ عنوان نباید حول فرصت سوزی های 
ســابق صورت بگیرد. این ستاد ملی کرونا بیشتر 
از آن که شامل نیرو های تخصصی تصمیم گیرنده 
باشــند از نیرو های سیاسی و امنیتی تشکیل شده 

است.
وی افزود: باید به رییس کمیســیون بهداشــت و 
درمان مجلس و نماینــده تام االختیار وزارت قوه 
قضاییه برای حضور در جلسات ستاد ملی کرونا 

اجازه داده شود. همچنین حتماً باید رییس سازمان 
نظام پزشــکی در این جلســات به طور مستمر و 
مداوم حضور داشته باشد. در همه کشور های دنیا 
رهبری و هدایت تیــم مطالعاتی و اجرایی کرونا 
بر عهده متخصصان وزارت بهداشــتی و پزشکان 
متخصص آی سی یو و مراقبت های ویژه است، اما 
در ایران، همین ساختار غیر پاسخ گو و غیر شایسته 
ساالر از افرادی در مدیریت ستاد ملی کرونا استفاده 
می کند که دارای تخصص های غیرمرتبط هستند. 
چنین رویه ای باید بدون فوت وقت اصالح شود 
و ســتاد ملی کرونا به معنای واقعی کلمه از حالت 
دولتی خارج شــود و به معنای واقعی ملی شود 
تا قادر به اتخاذ تصمیمات علمی و تخصصی در 

جامعه باشد.
محبوب فر گفت: همراهی و همدلی دولت و ملت 
در مهار بیماری کرونا مهم است و می تواند نتایج 
مثبتی بــه بار بیاورد، اما ایــن همراهی و همدلی 
دولت و ملت، مستلزم یک مدیریت شایسته ساالر 
و پاســخ گو در ساختار ســالمت کشور ازجمله 
وزارت بهداشــت و درمان و ستاد ملی مبارزه با 

کرونا است.
وزیر بهداشت و درمان تهدید به استعفا کرده است
او افزود: به دلیل عملکرد این ستاد و وزیر بهداشت 
و درمــان در مهار بیماری کرونا، آن ها باید هرچه 
سریع تر کنار بروند. درحال حاضر مناقشه ای بین 
وزیر بهداشت و درمان با آقای روحانی به وجود 
آمده اســت و وزیر بهداشــت و درمان تهدید به 
استعفا کرده است. مناقشه رییس جمهور با وزیر 
بهداشــت هم به خاطر تفاوت برنامه ها و هم به 

خاطر تعطیلی تهران است.

این کارشــناس با اشاره به تکذیب خبر استعفای 
وزیر بهداشت و درمان از سوی معاون ارتباطات 
دفتر رییس جمهــور ادامه داد: اخباری که درواقع 
جســته و گریخته درباره استعفای وزیر بهداشت 
و درمان انتشــار پیدا می کند صحــت دارد. بار ها 
مشــاهده شــده اســت که اختالفات بین وزیر 
بهداشت و درمان و آقای روحانی و دیگر افرادی 
که در ســتاد ملی کرونا هستند این قدر باال گرفته 
که این استعفا مطرح شــده است و درنهایت هم 
دولت به دلیل حفظ موقعیت فعلی بیماری کرونا 
درنهایت آن را تکذیب کرده است، اما دولت باید 
بداند که به هیچ عنوان اطالعات و اخبار مثل سابق 
نمی تواند در داخل دولت و ســتاد ملی مقابله با 
کرونا قرنطینه شود و از سوی افرادی امین و موثق 
این اخبار به بیرون درز می کند. دولت هم نشــان 
داده اســت که برای پاك کردن صورت مسئله و 
خــروج از وضعیتی که گرفتارش شــده فقط به 
تکذیب و انتشار اطالعات ضدونقیض می پردازد.

وی افزود: اتفاقا اســتعفای آقای وزیر بهداشــت 
و درمان صحت دارد، ولی آن ســاختاری که در 
وزارت بهداشــت و درمان وجود دارد با توجه به 
چیدمان نیرو های آن هم اکنون با اســتعفای آقای 
وزیر موقعیت خــود را در خطر می بینند و برای 
همین پیش دســتی می کنند و این خبر را تکذیب 
می کنند. اختالفات بین وزیر و ستاد ملی کرونا و 
آقای روحانی به قدری باال هســت که این استعفا 
مطرح شده اســت و دوباره و در نهایت هم هیچ 
راهی وجود ندارد جز این که این اســتعفا پذیرفته 

شود.
محبوب فر خاطرنشــان کرد: متأسفانه آقای وزیر 
بهداشت و درمان آن جســارت و برشی که باید 
داشته باشند را دارا نیستند و همین مسئله منجر به 
شکست برنامه های وزیر شده است. البته وزارت 
بهداشت و درمان در باره مبارزه با کرونا هم اکنون 
تنهاست و هیچ هماهنگی بین اجزای دولت با ستاد 
ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان وجود ندارد 
و هم افزایی بین اجزای دولت با ستاد ملی کرونا و 
وزارت بهداشت و درمان شکل نمی گیرد. همچنین 
تا حد بسیار زیادی به دلیل نبود شفافیت در وزارت 
بهداشــت و درمان، گردش آزاد اطالعات توسط 
وزارت بهداشت و درمان در جامعه و در رسانه ها 
محدود شده است؛ بنابراین به دلیل این که ساختار 
وزارت بهداشت و درمان یک ساختار پاسخ گو و 
شایسته ساالر نیست بیماری کرونا نه تن ها فروکش 

نمی کند بلکه بدتر هم می شود.
او افزود: به نظر من بهترین راه حل این اســت که 
باید وزیر برکنار بشــود و هرچه سریع تر یک تیم 
جدیــد و نو با هدف اتکا به توان داخلی کشــور 
و متخصصان بهداشــتی و مراقبت هــای ویژه و 
آی ســی یو و نه افراد غیرمتخصص کار خودشان 
را شــروع بکننــد. اگر این سیاســت گذاری ها و 
برنامه ریزی ها در خصصو بیماری کرونا که تاکنون 
صــورت گرفته با چنین رونــدی ادامه پیدا بکند 
تا پایان دولت دوازدهم کشــتار بیماری کرونا در 
کشور همچنان ادامه خواهد داشت و جز این که 
ســود و منفعت این کشتار و مبتالیان به کرونا به 
جیب مافیای دارو و مافیای رخنه کرده در وزارت 
بهداشت و درمان و ساختار سالمت کشور سرریز 

بشود هیچ نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

چرا دولت برنامه منسجمی برای کنترل کرونا ندارد؟

درماندگی در مهار کرونا!

 وزیر بهداشــت درباره ضــرورت اعمال 
محدودیت های جدید جهت مقابله با کرونا گفت: 
اجرای محدودیتها از اول آذرماه، گرچه دیر است 
اما مغتنم است که این وضعیت اورژانسی را هرچه 
زودتر دریابیم. اگر قرار است محدودیت ها درست 
اجراشود اما با تاخیر، ما ترجیح می دهیم تا اینکه با 

عجله و شکسته و نیم بند اجرا شود.
به گزارش ایســنا، دکتر ســعید نمکــی در آیین 
امضای تفاهم نامــه با جمعیت هالل احمر، گفت: 
ما در یک دوره ای در اســفند و فروردین با تالش 
پیگیر و همدلی و وفاق ملی و گرد هم آمدن همه 
نیروها حول یک محور توانستیم رکورد تاریخی 
در مبــارزه با بیماری کرونــا در جهان ثبت کنیم. 
دیروز نشســت ای در خدمت عزیزان وزارت راه 
و شهرســازی بودم و یادآور آن شدیم که بعد از 
رسیدن این طوفان به کشــورهای اروپایی، فوج 
عظیمی از هموطنان ما بــه دلیل گرفتاری که در 
کشــورهای اروپایی پیش آمد و هنوز مقایسه ای 
بین آنها و ما پیش نیامده بود، خواســتار بازگشت 
به کشــور برای امنیتی که ما در سایه این همدلی 
در مدیریــت کرونا فراهم کرده بودیم، بودند و ما 
هواپیماهایی می فرستادیم تا این عزیزان را به وطن 

بازگردانند.
وی افــزود: بعد از آن روزها به دالیل متعددی که 
مهم ترین آن ساده انگاری و رفتار متفاوت ویروس 
بود، گرفتار امواج دوم و ســوم بیماری شدیم. در 
نشست ای که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم 
ایشان تکالیف جدیدی به عهده دستگاه ها گذاشتند 

که یک سرفصل بسیار مبارك و مهمی در استمرار 
مدیریت بیماری بود. یکی از دستورات مهم ایشان 
تشــکیل یک قرارگاه عملیاتی بــود برای اجرای 
مصوبات ستاد که این خالء در طول این مدت هم 
احســاس می شد. خیلی از پیشنهادات ما مصوب 

می شد اما این مصوبات اجرا نمی شد.
وی در ادامــه تاکید کرد: یک بالــی از مدیریت 
بیماری که در اختیار ما نبود بال بسته و شکسته ای 
بود که با تشکیل قرارگاه و حضور وزیر کشور در 
راس این قرارگاه، عملیات اجرایی سامان جدیدی 
یافت. تکلیف دومی که مقام معظم رهبری تعیین 
کردند این بود که بتوانیم به عنوان تعیین مصادیق 
محدودیت ها در وزارت بهداشت عمل کنیم و این 
حرکت سبب شد دوستان ما در وزارت بهداشت با 
هماهنگی همکاران وزارت کشور یک مجموعه ای 
از پروتکل های جدیــد تدوین کنند که دیروز در 
نشســت ســتاد ملی مورد اقبال رییس جمهور و 

اعضای ستاد قرار گرفت.
اجرای محدودیتهای جدید گرچه دیر است، اما 

مغتنم است
وزیر بهداشــت افزود: گرچه ما به دلیل وضعیت 
بحرانی کرونا در کشور نیازمند تسریع این اعمال 
محدودیت ها بودیم اما عزیزان به دلیل پیش نیازها 
و ضرورت هایی که باید ایجاد می شد، اجرای آن 
را به اول آذرماه موکول کردند. گرچه دیر است اما 
مغتنم اســت که این وضعیت اورژانسی را هرچه 
زودتر دریابیم و اگر قرار است درست اجراشود با 
تاخیر ما ترجیح می دهیم تا اینکه با عجله و شکسته 

و نیم بند اجرا شود.
طرح تشدید غربالگری کرونا

نمکــی ادامه داد: اتفــاق دیگری کــه افتاد و ما 
معتقدیم اگر این پکیج را با هم اجرا نکنیم با اعمال 
محدودیت های صرف نخواهیم توانست بیماری 
را مدیریت کنیم، بحث طرح تشــدید غربالگری 
و تشــدید دنبال کردن موارد مثبت است. در این 
طرح جدید که استمرار شیوه قبلی مدیریت ما در 
غربالگری بیماری است مانند زمانی که تست های 
تشخیصی روزانه را از 1200 تست در روز به 25 
هزار تست رساندیم و همینطور 78 میلیون شهروند 
را با کمک نیروهای بســیج و سازمان هالل احمر 
و دیگر دســتگاه های اجرایی غربالگری کردیم و 
اینکار بار بیمارســتانی را کاهش داد و کمتر از 60 
روز توانســتیم میزان اشغال تخت بیمارستان را با 
بیمار مبتال به کرونا به 20 درصد و میران مرگ و 
میر را به کمتر از 40 نفر در روز برسانیم. این رکورد 
در مدت حداکثــر 55 روز یک رکورد تاریخی و 
افتخار ملی برای جمهوری اسالمی ایران در جهان 
است. اکنون قرار است همین راه را با همت بیشتر 

دنبال کنیم.
افزایش تستهای کرونا به روزی ۱۰۰هزار تست

وی یکی از محورها را تشدید نظارت ها خواند و 
اظهار کرد: مــا بر اجرای پروتکل ها بیش از پیش 
نطلرت می کنیم و در مرحله دوم به آموزش همگانی 
می پردازیم که مقام معظم رهبری محوریت را به 
وزارت بهداشت سپردند و در وهله سوم بیماریابی 
زودرس و انجام تســت های فراوان اســت که ما 

میزان تست ها را از 23 تا 25 هزار تست در روز به 
حدود روزی 40 هزار رساندیم که همگی با شیوه 
PCR است و ان شاءهلل با تولید کیت های داخلی 
و احتماال رسیدن کیت های کره ای ما این کار را به 

روزی 100 هزار مورد افزایش خواهیم داد.
به کارگیری تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا

نمکی افزود: تست هایی که به شکل رپید یا سریع 
هستند، بیش از 20 دقیقه وقت نمی گیرند، تعداد 
زیادی از گروه هدف را تست می کند و در ظرف 
25 دقیقه تکلیف بیمار را چه ورودی به کشور باشد 
چه گروه های هدف مثل رانندگان ناوگان عمومی، 
پرسنل دستگاه دولتی و... مشخص می کند. پس از 
آن بالفاصله تماس های نزدیک فرد بیمار شناسایی 
می شود و به ازای هر کیس مثبت خود را مکلف 
می دانیم 10 کیس دیگر را بررسی کنیم و افرادی که 

با فرد آلوده تماس داشتند را پیدا کنیم.
استفاده از ظرفیت هتل ها و مسافرخانه ها برای 

قرنطینه مبتالیان کرونا
وی افزود: مرحله بعد قرنطینه اســت که قرنطینه 
ایــن افراد را بــا کمــک وزارت ارتباطات انجام 
می دهیم و مجهز به ابزارهایی هســتیم که افرادی 
کــه در قرنطینه قرار می گیرند را رصد کنیم تا اگر 
کسی از قرنطینه خارج شد او را دوباره به قرنطینه 
بازگردانیم. همچنین قرار اســت با همراهی وزیر 
گردشگری و صنایع دستی، به شناسایی محل هایی 
مثل هتل ها، مسافرخانه ها و اقامت گاه هایی بپردازیم 
کــه در اختیارمان قرار گیــرد برای قرنطینه کردن 
افرادی که امکان قرنطینه در منزل ندارند یا از نظر 

اقتصادی نیازمند نگهداری در محل عمومی تری با 
حمایت های دوره 14 روزه قرنطینه هستند، استفاده 
کنیم. وزیر بهداشت تاکید کرد: قرنطینه ما دو گونه 
است، اول قرنطینه افراد با تست مثبت PCR یا 
آنتی ژن و دوم قرنطینه معکوس افرادی که ممکن 
است بیمار نباشــند ولی بیماری زمینه ای دارند و 
یا ســن باالی 65 ســال دارند که باید در محلی 
نگهداری شوند و تحت حمایت باشند و نیازمندی 
آنها را برای خروج از منزل چه برای امور اجرایی 
و چه برای تهیه  مایحتاج به حداقل برســانیم. این 
جمعیت حدود 11 میلیون و 700 هزار نفر هستند 
که مرگ و میر 88 درصدی در کرونا مربوط به این 
افراد است و در نهایت درمان سرپایی و زودرس با 
پروتکل دارویی موثری که در کمیته علمی تدوین 
شــده باید بتوانیم طول دوره درمان را به حداقل 
برسانیم و ابتالی بیمار را به فاز التهابی هفته دوم 
بیماری به حداقل برسانیم، از تعداد افراد بستری در 
بیمارستان ها بکاهیم و در نتیجه بتوانیم در کاهش 

مرگ و میرها موفق باشیم.
وی با اشاره به شــاخص ها و اهدافی که تدوین 
شــده اســت، تصریح کرد: در این راستا نیازمند 
کمک ســازمان یافته افراد کاردان هســتیم، بدون 
تردیــد سیاســت گذاری، اجرای قســمت های 
بهداشتی درمانی و نظارت عالیه و سیاست گذاری 
وزارت بهداشــت است اما دو دستگاه بسیار مهم 
شــامل اول عزیزان بسیجی که بر پایه طرحی که 
همکاران تدوین کردند و بر پایه تجربیات بسیار 
گســترده و قدیمی بنده در ریشه کنی فلج اطفال و 

طرح ملی کنترل فشار خون و مرحله اول مدیریت 
کرونا از عزیزان بسیج در قسمت اجرایی، حمایتی 
و قرنطینه کمک می گیریم. اما دســتگاه دیگر که 
مجهز به کمک جوانان هالل احمر است قرار است 
به ما کمک کند تا از جمعیت یک میلیون و 100 
هزارنفری و همچنین نیروهای سازمانی مجموعه 

در تمام ابعاد بویژه بحث آموزش استفاده کنیم.
نمکی تاکید کرد: این حرکت به شیوه محله محور 
و خانــواده محور و اســتفاده از ظرفیت هرخانه 
یک پایگاه سالمت خواهد بود. تردید ندارم با به 
کارگیری این دوبال پرواز در اوج گیری از ویروس 
و اجرای قوی پروتکل ها و  طراحی همکاران بنده 
در مدیریت بیماری و بیماریابی زودرس و کاهش 
موارد بســتری و در نهایت کاهش مرگ و میر که 
در یک ماه آینده با رعایت بیشتر مردم و همکاران 
من و وفاق ملی بیشتر و میانجی گری سازمان های 
مردم نهــاد، خواهیم توانســت در کاهش موارد 
بیماری و مرگ و میر به عنوان یکی از کشورهای 

پیشتاز جهان باشیم.

وزیر بهداشت اعالم کرد

تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا؛به زودی
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