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استاندار زنجان:
۶۹ پروژه اقتصادی هفته دولت در زنجان

به بهره برداری می رسد
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شهردار زنجان :
شهر زنجان ۵۰ هکتار 
فضای سبز دارد

زنجانیهابهدنبالسکهوطالیآبشده
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 معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان 
جهاد کشــاورزی استان زنجان گفت: تولیدات 
دامی این اســتان در فعالیت دولت تدبیر و امید 

ساالنه ۱۳ هزار و ۲۸۰ تن افزایش یافته است.
محمدعلی صادقــی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا با اشــاره به دستاوردهای جهادکشاورزی 
استان زنجان در بخش تولیدات دامی در سالهای 
دولت تدبیر و امید افزود: هم اکنون ۳۴۰ واحد 
صنعتی پرورش دام و یــک میلیون ۲۷۵ هزار 
راس دام در استان زنجان فعال است که ساالنه 
بیش از ۱۴ هزار تن گوشت قرمز و ۱۵۰ هزار 

تن شیر در این واحدها تولید می شود.
وی با بیــان اینکه ۳۲۴ واحــد پرورش طیور 
صنعتی نیز در این استان فعال است یادآورشد: 
یک هزار و ۷۵۰ واحد ســنتی روستایی نیز در 

سطح استان فعالیت دارند.
صادقــی تصریح کرد: با فعالیــت این واحدها 
ســاالنه ۵۴ هزار تن گوشــت سفید و بیش از 
۱۳ هزار تن تخم مرغ در استان تولید و عرضه 

می شود. وی خاطرنشان کرد: ساالنه حدود سه 
هزارو ۵۰۰ تن محصوالت لبنی از جمله پنیر، 
ماست، دوغ و خامه از این استان به کشورهای 
عراق، قطر، آذربایجان، افغانســتان، پاکســتان، 
کویت و بحرین صادر می شــود و میزان تولید 
ســاالنه عسل در استان حدود یک هزار و ۳۰۰ 

تن است.
صادقی افزایش توزیع حدود ۱۵۰جعبه ای تخم 
نوغــان و افزایش تولید حدود ۲.۵ تنی پیله تر 
در ســال۹۸، تثبیت ژن چند قلــو زایی در ۷۰ 
روستا در گله های گوسفند نژاد افشاری، پروژه 
های در حال اجرای گوســفند داشتی ۳۱ هزار 
راسی مولد و ۳۰ هزار راس بره پرواری شرکت 
پایــداری، توزیع  ۳۹ هــزارو ۲۰۰تن کنجاله 
سویا و ۵۰ هزار و ۳۹۰تن ذرت بین مرغداران 
،دامــداران، زنجیره های تولیــد و کاخانجات 
خوراک دام و طیور و کسب رتبه اول کشوری 
در تامین جوجه و جمع آوری گوشت بوقلمون 
صنعتی را از دیگر دستاوردهای معاونت بهبود 

تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان برشمرد.

وی همچنیــن ایجاد اولین و تنها زنجیره تولید 
گوشــت بوقلمون صنعتی در کشــور با توان 
تولیــد پنج هزارو ۳۵۰ تن گوشــت بوقلمون 
در ســال، آموزش سالیانه بیش از ۲۸ هزار نفر 
روز از مرغداران و دامداران استانی در راستای 
افزایــش بهره وری و ارتقا ســطح دانش فنی، 
تکمیل زنجیره های تامین گوشت شامل مرغ، 
بوقلمون، گوشت قرمز با تلفیق پروژه اصالح 
نژاد)دام ســبک( کســب رتبه اول کشوری در 
تامین جوجه و جمع آوری گوشــت بوقلمون 
صنعتی،  کسب عنوان استان برتر در اصالح نژاد 
دام سبک ) گوسفند افشاری(، احتساب زنجان 
برای اولین بار به عنوان یکی از استانهای برتر به 
لحاظ توزیع تخم و الرو نوغان )جز ۱۰ استان 
برتر توزیع کننده تخم نوغان کشور( را از نتایج 
فعالیت های انجام شــده در این بخش از آغاز 

فعالیت دولت یازدهم تاکنون عنوان کرد.

 معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان زنجان گفت: 
در قالــب اجرای طرح »تابســتانه کتاب ۹۹«، 
شهروندان این استان ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان صرف خرید کتاب کردند.
محمود علیمحمدی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: با اجرای طرح تابستانه کتاب ۹۹ که 
با شعار » کتاب بخوانیم، ایمن بمانیم«  برگزار 
شــد، ۳۰ میلیون تومان یارانه خرید کتاب از 

طریق کتابفروشی ها در استان توزیع شد.  
وی افزود: پنج کتاب فروشــی در شهر زنجان 

و ۲ کتاب فروشی در شهرهای ابهر و خرمدره 
مجری طرح »تابســتانه کتاب ۹۹« در اســتان 

بودند.  
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان زنجان گفت: در این 
دوره از طرح تابســتانه کتاب ۹۹، سقف مجاز 
خرید برای هر خریدار ۱۵۰ هزار تومان بود و 
خریدار می توانســت در چند نوبت و از چند 
کتاب فروشــی، عالوه بر کتاب های عمومی و 
کودک و نوجوان، کتاب های دانشــگاهی را با 
۲۰ درصد تخفیف از کتاب فروشی های عضو 

طرح خریداری کند.
گفتنی اســت »کتابکده فرهنگ« در چهار راه 
انقالب، »شــهر کتاب« در چهار راه سعدی و 
»پاتوق کتاب« جنب امامزاده حضرت ابراهیم 
)ع(، »منهــاج » در خیابان ســعدی وســط، » 
فرهنــگان« در بنای قدیمی ایســتگاه راه آهن 
زنجان، در شهر زنجان و  »کتابفروشی بهمن« 
واقع در بلــوار طالقانی جنوبی شــهر ابهر و 
»کتابشــهر« واقع در خیابان امام شهر خرمدره، 
مجری طرح تابستانه کتاب ۹۹ در استان زنجان 

بودند. 

تولیدات دامی استان زنجان 
ساالنه بیش از ۱۳ هزار تن افزایش یافته است

معادن 
بالی جان طبیعت

 تقی سالک 
کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست

معدنکاری یکی از حوزه های فعالیت انســانی 
است که اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط 

زیست وارد می کند.
 باتوجــه بــه وجودنظام حقوقی منســجم و 
قوانین مربوط شــوربختانه  در این باره مقابله 
کارآمدی بــا متخلفین ااین حوزه به عمل نمی 
ایدو همین امر باعث شــده تا هرروز شــاهد 

اثارمخرب 
فعالیت معدنکاران در عرصه های ملی و منابع 

طبیعی باشیم.!!
از انجایی که مــواد معدني، زیر بناي اقتصاد و 
صنعت هر جامعه را تشکیل مي دهد،  و بدون 
این مواد امکان حیات و پیشــرفت بشر فراهم 
نیست وبناچاربایداستخراج وازانها استفاده کرد.

 اما شــوربختانه همین اســتخراج با افزایش 
آلودگي ها، امکان حیات و اســتفاده از محیط 

زیست سالم را از بشر سلب می کند. 
طي فرایند اســتخراج معادن، پوشش گیاهي، 
خاک، توپوگرافي و رژیم آب هاي سطحي در 
حوزه هاي آبخیز دستخوش تغییرات وسیعي 

مي شوند. 

یادداشت میهمان
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ویتــرین

مدیر بورس منطقه ای استان :

امکان فروش سهام 
عدالت به روش 

غیرمستقیم 
2

7

3

7

2

محصول نخستین 
باغ شاتوت ابهر 

راهی بازار شد

 یک مسوول در ارشاد استان عنوان کرد

تعیین تکلیف هنرمندان 
در نیمه نخست شهریورماه

تصفیه خانه آب 
شهرهای ابهر و خرمدره 

تکمیل می شود

فرنشین دامپزشکی استان خبر داد:

سرمایه گذاری خوب 
زنجان در حوزه 

دام و طیور
آهوان سهرین 
چشم انتظار 
نذر طبیعت

3

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد اقالم ضایعاتی و تجهیزات مستعمل خود را به شرح ذیل 
از طریق مزایده به فروش برساند.

1. انواع آهن آالت ضایعاتی و ضایعات ورق هسته
2. سر رول و ته رول و ورق هسته درجه یک

3. ورق کنگره ای، روغنی، سیاه و مات و آهن آالت گالوانیزه
4. انواع ضایعات مس، ضایعات استیل و آلومینیوم ضایعاتی و شن فوالدی

5. پالستیک، نایلون، ضایعات کابل، روکش کابل و وارنیش حرارتی ضایعاتی
6. بطری شیشه ای، حلب رنگ پرس شده، شیشه و تخته ضایعاتی

7. انواع باطری و الکتروموتور و بردهای الکترونیکی ضایعاتی
8. انواع الستیک های ضایعاتی خودرو، کارتن و قرقره پالستیکی ضایعاتی

9. شیر فلکه چدنی، رادیاتور خنک کننده مسی و رادیاتور شوفاژ آلومینیومی
10. انواع تجهیزات انفورماتیکی مستعمل از قبیل مانیتور، کیبورد، کیس و...
11. انواع دارایی های متفرقه از قبیل جرثقیل، گیربکس و وینچ جرثقیل و...

12. دارایی های تاسیسات مکانیکی از قبیل لوله خم کن، پمپ لوله بازکنی و...
13. انواع اثاثه و لوازم خانگی شامل کمد، تخت خواب، تشک و...

 بنابراین متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی برای بازدید و اخذ 
لیست اقالم و شرایط شرکت در مزایده از ساعت 9 تا 14 به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 

شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
نشانی: زنجان، کیلومتر 4 جاده زنجان - تهران شرکت ایران ترانسفو 

تلفن: 6-33790761-024 )داخلی 2386(
www.iran-transfo.com  :وب سایت
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شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد اقالم سالم و مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش برساند.

1. پیچ استیل، بلسن آهنی و پیچ و مهره فلزی سالم
2. مخزن پالستیکی سالم و انواع تونرهای سالم

3. انواع تسمه آلیاژی و سیم جوش مسی سالم
4. ترمومتر آب و روغن سالم و انواع واشر الستیکی سالم

5.کابل های آلومینیومی به همراه قرقره های سالم
6. قطعات یدکی دستگاه یونیت پالسما

بنابراین متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی برای بازدید و اخذ 
لیست اقالم و شرایط شرکت در مزایده از ساعت 9 تا 14 به نشانی ذیل مراجعه نمایند. 

شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
نشانی: زنجان، کیلومتر 4 جاده زنجان - تهران شرکت ایران ترانسفو 

تلفن: 6-33790761-024 )داخلی 2386(
www.iran-transfo.com  :وب سایت
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معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

زنجانی ها بیش از ۱۶۳ میلیون تومان خرج 
» تابستانه کتاب« کردند
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  رییــس اتحادیه طالفروشــان زنجان 
گفت: در زنجان تقاضا برای خرید ســکه و 

طالی  آب  شده بیش از طال است.
به گزارش زنگان امروز ، سیدمحمد صفایی در 
گفت وگو با ایسنا، از الزامی شدن ارائه کارت 
ملی زمــان خرید طال و ســکه از واحدهای 
طالفروشی خبر داد و اظهار کرد: این بخشنامه 
در راســتای مبارزه با پولشویی از یک سال و 
نیم قبل ابالغ شــده و حال اجرایی شدن آن 

الزامی شده است.

وی بــا بیان اینکه این بخشــنامه بیش از یک 
سال قبل ابالغ شــده بود ولی از روز گذشته 
الزم االجرا شــده اســت، افزود: بر پایه این 
ابالغیه، واحدها برای فروش طالی باالی ۱۵ 
میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و 
طال را اخذ کرده و شــماره ملی آن ها را در 

فاکتور درج کنند.
این مســوول ادامه داد: ارایه کارت ملی برای 
خرید طال و ســکه، به منظــور جلوگیری از 
پولشــویی بوده و این تصمیم نیز در راستای 

بخشــنامه های ابالغــی اتــاق بازرگانی به 
اتحادیه ها است.

رییس اتحادیه طالفروشان زنجان قیمت روز 
گذشــته هر گرم طالی ۱۸ عیار را یک میلیون 
و ۳۳ هزار تومان اعالم و خاطرنشان کرد: هم 
اکنون در زنجــان خرید و فروش طال همانند 
سابق و حتی سال گذشــته انجام نمی شود و 
اگر تقاضایی از جانب مردم وجود داشته باشد 
بیشتر به سمت سکه و طالی آب  شده است که 

هزینه اجرت ندارد.

زنجانی ها 
به دنبال سکه و طالی  آب  شده

 مدیر بورس منطقه ای استان زنجان گفت: 
با شرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالت استان 
زنجان که یکی از شــرکت های پذیرش شده در 
بازار بورس اســت در حال رایزنــی و پیگیری 
هستیم تا امکان فروش سهام عدالت سهامدارانی 
که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند در آینده نزدیک از طریق این 

شرکت فراهم شود.
اصغر نجفی در گفت وگو با خبرنگار موج رســا، 
اظهار داشت: ســهامداران سهام عدالت 2 روش 
مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود 

انتخاب کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: سهامدارانی که روش مستقیم 
را انتخاب کرده اند بــا مراجعه به کارگزاری ها یا 
بانک های عامل می توانند نسبت به فروش سهام 

عدالت خود اقدام کنند.
نجفی افزود: در رایزنی با شرکت سرمایه گذاری 
سهام عدالت اســتان زنجان در تالش هستیم تا 
امکان فروش برای روش غیرمســتقیم نیز فراهم 

شود.
مدیر بورس منطقه ای اســتان زنجان با بیان اینکه 

اطالعات سهامداران غیرمستقیم در سیستم بازار 
بورس اوراق بهادار قابل مشــاهده است، گفت: 
تاکنون 2 استان در ســطح کشور، امکان فروش 
سهام عدالت این گروه را فراهم کرده اند و ما نیز 
تالش می کنیم جزو اســتان های اول و تک رقمی 
باشــیم که این امکان را برای ســهامداران فراهم 

می کنیم.
وی با بیان اینکــه این امکان هرچه زودتر فراهم 
شود مشــکالت مردم نیز حل می شــود، اظهار 
داشت: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان 
زنجان نیز همکاری هــای خوبی با بورس منطقه 
دارد و بســیاری از کارها نیز پیــش رفته و این 
شــرکت در هفته کنونی، مجمع عمومی خواهد 
داشــت که تالش می کنیم این مهم بعد از مجمع، 

عملیاتی شود.
نجفی بــا بیان اینکــه حدود 800 هــزار نفر از 
جمعیت استان زنجان دارای سهام عدالت هستند، 
گفت: 300 هزار نفر، روش غیرمســتقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند که این سهام 
این افراد، زیرمجموعه شــرکت ســرمایه گذاری 

سهام عدالت استان قرار می گیرد.

وی تاکیــد کرد: هر 2 گروه ســهامداران ســهام 
عدالت )مســتقیم و غیرمســتقیم( برای فروش 
ســهام خود عجله نداشته باشند و با نواسانات و 

هیجانات موجود در بازار، احساسی عمل نکنند.
نجفــی با بیان اینکه در روزهای اول آزادســازی 

سهام عدالت، حجم عظیمی از مردم برای فروش 
مراجعــه می کردند که خوشــبختانه با برگزاری 
کالس های آموزشــی و اطالع رســانی از طریق 
رســانه ملی، سواد و آگاهی بورسی مردم افزایش 

یافته و این فشار شکسته شد.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی زنجان گفت: تاکنون 2۵ درصد از 
فعاالن صنایع دســتی در این استان که متقاضی 
دریافت تســهیالت جبران خسارت کرونا شده 
بودند، موفق به دریافت این وام شده  اند و دیگر 
آسیب دیدگان نیز از شــبکه بانکی درخواست 

تسریع در پرداخت این تسهیالت را دارند.
امیــر ارجمند در جمع خبرنــگاران از پرداخت 
تســهیالت جبران خســارت کرونا بــه فعاالن 
رشــته های صنایع دســتی در اســتان خبر داد و 
افزود: هنرمندان صنایع دستی می توانند با ثبت نام 
در سامانه کارا متقاضی دریافت تسهیالت ناشی 

از خسارات کرونا شوند.  
وی با بیــان اینکه ۴۹۴ پرونده صنایع دســتی و 

۵۴ پرونده گردشــگری در این ســامانه ثبت نام 
کرده اند که میزان اشــتغال ایــن پرونده  ها 80۹ 
نفر است، اظهار داشت: انتظار می رود واحدهای 
آسیب دیده از کرونا که در استان فعالیت می کنند 
و واجد شــرایط برای بهره مندی از تســهیالت 
حمایتی هســتند هرچه ســریع تر به سامانه کارا 
 kara.mcls.gov.ir الکترونیکــی  آدرس  به 

مراجعه و اطالعات خود را ثبت کنند.
ارجمند خاطرنشــان کرد: با ابالغ دستورالعمل 
جدید، کارگاه های دارای نیروی کار بیمه نشــده 
نیز واجد شرایط ارائه تســهیالت حمایتی قرار 
گرفته اند و می توانند ثبت نام خود را در ســامانه 

مذکور انجام دهند.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  فرنشــین 

صنایع دســتی زنجان گفت: با توجــه به این که 
اشــتغال زایی صنایع دســتی در این اســتان از 
دیگر بخش ها بیشــتر اســت، با خسارات ناشی 
از وضعیت بحرانی ویــروس کرونا، باید توجه 

بیشتری به این حوزه داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، بیش از ۴۵ رشــته صنایع دستی 
در استان زنجان وجود دارد که در میان آنها ملیله 
کاری، چاروق دوزی، چاقوســازی، مســگری، 
قلمزنــی، گلیم بافی، گیوه بافی و گیوه دوزی از 
صنایع دستی بومی این خطه به شمار می روند.

به گفته فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی زنجان هم اکنون حــدود ۶ هزار 
نفر در این اســتان به طور مستقیم در رشته های 

مختلف صنایع دستی اشتغال دارند.

مدیر بورس منطقه ای استان :

امکان فروش سهام عدالت به روش غیرمستقیم 
برای سهامداران زنجانی فراهم می شود

استاندار زنجان:
۶۹ پروژه اقتصادی 
هفته دولت در زنجان

به بهره برداری می رسد
 اســتاندار زنجان،گفــت: در هفته 
دولت امســال ۶۹ پروژه اقتصادی با رشد 
۱.28 درصدی نســبت به هفته دولت سال 

قبل بهره برداری یا کلنگ زنی می شود.
به گزارش زنگان امروز فتح اله حقیقی ظهر 
دیروز در آیین بهره برداری پارک بانوان در 
غرب زنجان، گفــت: برنامه های ماه محرم 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی در استان 

زنجان به خوبی برگزار می شود.
وی از خدمات ارزنده کادر درمانی در باره 
مقابله با بیمــاری کرونا تقدیر کردو گفت: 
مردم گمان نکنند کرونا از جامعه رخت بر 

بسته بلکه همچنان وجود دارد.
اســتاندار زنجان، به ارتقای سطح مدیریتی 
بانــوان زنجانی اشــاره کــرد و گفت: تا 
اردیبهشــت امســال ۱0۹ بانو به پســت 

مدیریتی رسیدند.
حقیقی با بیان اینکه در چند ماه آینده بانوان 
یک رده مدیریتی نیز در جایگاه شغلی ارتقا 
پیدا خواهند کــرد، تاکید کرد: در ارتباط با 
جوانان نیز از هر اداره دو جوان شــاغل را 

انتخاب کردیم که ارتقا پیدا کنند.

وی از انتخاب مدیران جوان در دستگاه های 
اجرایی خبــر داد و گفت: تا هفته دولت 2 
مدیر به اختیار، شامل دو جوان تا 38 سال 
در ســازمان مدیریت تحت مدیریت قرار 
گرفته که تا پایان هفتــه دولت ۱0۴ مدیر 
جوان در کنار مدیران ارشــد قرار خواهند 

گرفت.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه قطع زنجیره 
کرونا مستلزم مشارکت مردم است، افزود: 
اگر مردم دســتورالعمل های بهداشــتی را 
رعایت کنند شــرایط پایــدار و یا حتی به 
ســمت قطع زنجیره انتقــال پیش خواهد 

رفت.
حقیقی با بیان اینکه در هفته دولت امســال 
۶۹ پروژه اقتصادی با رشد ۱.28 درصدی 
نسبت به هفته دولت سال قبل بهره برداری 
یا کلنگ زنی می شود، ادامه داد: پروژه های 
عمرانی استان در سال کنونی نیز با ۵2.۴3 
درصد رشــد نسبت به ســال قبل به ۹2۵ 

پروژه رسیده است.
اســتاندار زنجــان، تصریح کرد: امســال 
۹۹۴ پروژه به مناســبت هفته دولت افتتاح 
می شــود که 82 درصد افتتاح و ۱8 درصد 

نیز کلنگ زنی است.

خبـرخبــر

استاندار زنجان:

با مدیرانی که کارکنان 
آنها از ماسک استفاده 

نمی کنند، برخورد می شود
 اســتاندار زنجان گفت: 2 سال قبل 
کمیته نارضایتی اجتماعی در استان تشکیل 
شــده اســت و با مدیرانی کــه نمی توانند 
کارکنان خود را وادار به اســتفاده از ماسک 

کنند باید برخورد شود.
فتح اله حقیقی در نشســت ستاد پیشگیری 
از کرونا افزود: باید از روند کاهش استفاده 
از ماســک در ســطح اســتان توسط مردم 
جلوگیری و راهکارهای استفاده از آن احصا 

شود.
 وی تاکیــد کرد: در وســایط نقلیه عمومی 
استفاده از ماسک آنگونه که باید جدی گرفته 
نمی شود و ابتدای شیوع بیماری شهرداری 
به جد به دنبال تحقق این مهم و ضدعفونی 
وســایل نقلیه عمومی بود که این عمل در 

زمان حاضر ضعیف شده است.
اســتاندار زنجــان گفت: بر پایــه آمارهای 
احصا شده در هفته گذشته در استان زنجان 
تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت و بانک ها 
وضع مناسبی به لحاظ رعایت پروتکل های 

بهداشتی و ماسک نداشتند.
وی افزود: هر هیات و هر کسی که عالقه مند 
بــه برگزاری آیین عزاداری بــرای اباعبداله 
الحسین)ع( است باید مجوز کتبی از سازمان 
تبلیغات اســالمی گرفته و این ســازمان از 

بهداشت و درمان استعالم کند.
اســتاندار زنجان متذکر شــد: هر کسی که 
مســوولیتی در باره کرونــا و برگزاری آیین 
محرم ندارد، حق دخالت نداشــته و کسانی 
که در باره عدم رعایت تعهدات خود در باره 
رعایت پروتکل های بهداشتی ایجاد جو می 
کنند، با برخورد قوه قضایی مواجه می شوند. 
حقیقی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسالمی باید 
روزانه از رعایت پروتکل های بهداشتی آیین 

های عزاداری گزارش ارائه دهند.
وی افزود: هم اکنون همه موقعیت و شرایط 
موجود کرونایی را درک می کنیم و همگان 
باید توصیه های این روزها را رعایت کنند.

اســتاندار زنجان گفــت: در ۴0 روز اخیر 
جلســات متعددی تشــکیل شــده و همه 
حمایت کردند که پروتکل های بهداشتی در 
ماه محرم الحرام و صفر برای برگزاری آیین 
عزاداری رعایت شــود، در شرایط موجود 
کرونایــی اگــر تجمعی رخ دهــد بیماری 
سرایت می کند و این مهم عملی شایسته و 

قابل قبول نیست.

فرنشین میراث فرهنگی استان خبر داد:

پرداخت وام جبران خسارت کرونا به ۲۵ درصد از متقاضیان 
حوزه صنایع دستی زنجان

 فرنشین دامپزشــکی استان زنجان گفت: 
زنجان جزو اســتان هایی است که در حوزه دام و 

طیور سرمایه گذاری های خوبی انجام داده است.
محمدباقر حاج کاظمی در گفتگو با ایسنا، با بیان 
اینکه در ســال کنونی موردی از تب کریمه کنگو 
در استان زنجان مشاهده نشده است، اظهار کرد: 
این بیماری از بیماری های مشــترک بین انسان و 
دام اســت، ولی شوربختانه هیچ عالمتی جز تب 
زودگذر در دام و هیچ تاثیری در تولید و اشتهای 
دام ندارد؛ به  طوری که شــاید حتی برای دامدار و 

دامپزشک قابل تشخیص نباشد.
وی در رابطه با راه های انتقال ویروس کریمه  کنگو 
از دام به انســان، افزود: در زمانی که دام ویروس 
کریمه  کنگو را در بدن خود دارد، ذبح شود بیماری 
از طریق خونابه گوشت، ترشحات، تماس دست 

آلوده به مخاط چشــم و دهان و از طریق گزش 
کنه به دام آلوده به تب کریمه  کنگو نیز به انســان 

منتقل می شود.
این مســوول با بیان اینکه دامــداران، قصاب ها، 
سالخ ها و کارگران کشتارگاه ها بیشتر در معرض 
ابتال به تب کریمه  کنگو هستند، تصریح کرد: اگر 
انسان ها از گوشت تازه دام استفاده کنند، در زمان 
قطعه بندی آن اگر دست فرد زخم باشد، ویروس 
وارد بدن شود ولی در طبخ گوشت از بین می رود 
و اگر به صورت نیم پز کبابی باشد، مشکل ایجاد 

می کند.
فرنشــین دامپزشکی اســتان با بیان اینکه رعایت 
اصول بهداشــتی در هنگام ذبح گوسفند، استفاده 
از دستکش، چکمه و ماســک، از جمله راه های 
پیشگیری از بیماری تب کریمه  کنگو است، ادامه 

داد: در کشــتارگاه برای جلوگیری از بیماری ها، 
گوشــت را 2۴ ساعت در ســردخانه )تونل سرد 
کشــتارگاه که دمــای یخچال خانگــی را دارد( 
نگه داری می شــود تا گوشــت اســیدی شده و 

میکروب  از بین برود.
حاج کاظمی با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو 
در نقاط شرقی کشور به خصوص در سیستان و 
بلوچستان وجود دارد ولی در استان زنجان تنها در 
حدود چهار سال گذشته یک مورد از ابتالی انسان 
به این بیماری شناســایی شده است که از طریق 
نیش کنه آلوده شــده و بهبود یافته اســت، اظهار 
کرد: فصل تابســتان فصل فعالیت کنه ها است که 
باید مراقب باشــیم که در این راستا آموزش های 
الزم برای پیشــگیری از بیماری تب کریمه کنگو 
داده شده و دام ها و محل نگه داری آنان سم پاشی 

شده  است. وی با بیان اینکه 83۱ بیماری مشترک 
بین انسان و دام وجود دارد، افزود: از بیماری های 
واگیردار و مشترک بین انسان و دام که حدود ۶0 
درصد بیماری های عفونی انســان از بیماری های 
قابل انتقال از حیوان به انســان است و حدود ۷0 
درصد بیماری های نوظهور بیماری مشــترک بین 
انسان و دام هستند، از جمله سارس، مرس، ایدز، 
جنون گاوی، آنفلوانزا پرندگان، آنفلوانزا خوکی، 

هاری است.
این مســوول بــا بیان اینکــه در اســتان زنجان 
ســرمایه گذاری های خوبی در حوزه دام و طیور 
انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: در این استان 
حدود یک میلیون و 200 هزار راس گوسفند و بز 
و سالیانه حدود ۴0 میلیون مرغ پرورش داده شده 

و دومین استان پرورش بوقلمون در کشور است.

فرنشین دامپزشکی استان خبر داد:

سرمایه گذاری خوب زنجان در حوزه دام و طیور
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  فرنشین حفاظت محیط زیست استان 
زنجان گفت: طرح نذر طبیعت به منظور ایجاد 
زیســتگاهی امن برای آهوان همیشه در حال 

فرار، اجرا می شود.
به گزارش زنگان امروز به نقل از ایسنا حسین 
آبســاالن اظهار کرد: طرح نــذر طبیعت در 
زنجان، به منظور ایجاد زیســتگاهی امن برای 

آهوان همیشه در حال فرار اجرایی می شود.
وی با اشاره به اهمیت گسترش و توجه خیران 
و دوست داران محیط زیست به نذر طبیعت، 
این اقدام را عاملی برای نجات آهوان دشــت 
سهرین و ایجاد محیطی امن برای آنان دانست 
و افزود: دوســتداران محیط زیست با ایجاد 
منبع هــای آب، خرید علوفــه و یا زمین های 
متعلق به مردم واقع در این دســت، در احیای 
منطقه حفاظت شده سهرین نقش تاثیرگذاری 

داشته باشند.
این مسوول ادامه داد: تشکل های زیست محیطی 
و رســانه ها می توانند در حوزه نذر طبیعت 
و اشــاعه آن در بین مردم و ورود خیران در 
این راســتا، کمکحال محیط زیست باشند؛ به 
 طوریکه خیــران می توانند با خرید زمین های 

مردم در دشت ســهرین و وقف آن به محیط 
زیست، زیستگاهی امن برای آهوان همیشه در 

حال فرار ایجاد کنند.
آبساالن تصریح کرد: زنجان جزو استان هایی 
اســت که با نیم ساعت طی مسیر وارد منطقه 
حفاظت شــده می شویم. منطقه حفاظت شده 
سرخ آباد در حدود ۲۰۰ هزار هکتار بوده که 
با محیط بانی ســهرین اداره شده و دارای سه 
قسمت کوهستانی، شبه ماهوری و دشت است.

فرنشــین حفاظت محیط زیست استان زنجان 
یادآور شــد: ۹۰ درصد مجمــوع زمین های 
دشت سهرین کشاورزی و زراعی بوده و جزو 
مستثنیات مردم است. در گذشته این زمین ها 
اراضی ملی و مرتع بوده و یک ســوم محدوده 
کشت می شــد، ولی هم اکنون در حدود ۹۰ 
درصد آن در حوزه کشــاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
این مســوول با تاکید بر این که تغییر الگوی 
کشت در منطقه باید مدیریت شود، خاطرنشان 
کرد: طبق آخرین آمارگیری انجام شده در سال 
گذشته تعداد آهوان موجود در منطقه حفاظت 
شده سرخ آباد ۱۴۸۵ راس به ثبت رسیده است.

آهوان سهرین، چشم انتظار  نذر طبیعت

معدنکاری یکی از حوزه های فعالیت انســانی 
اســت که اثرات مخرب قابل توجهی بر محیط 

زیست وارد می کند.
 باتوجــه بــه وجودنظــام حقوقی منســجم و 
قوانین مربوط شــوربختانه  در ایــن باره مقابله 
کارآمدی با متخلفین ااین حوزه به عمل نمی ایدو 
همین امر باعث شده تا هرروز شاهد اثارمخرب 
فعالیت معدنــکاران در عرصه های ملی و منابع 

طبیعی باشیم.!!
از انجایــی که مواد معدني، زیــر بناي اقتصاد و 
صنعت هر جامعه را تشــکیل مي دهد،  و بدون 
این مواد امکان حیات و پیشــرفت بشــر فراهم 

نیست وبناچاربایداستخراج وازانها استفاده کرد.
 اما شوربختانه همین استخراج با افزایش آلودگي 
ها، امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم 

را از بشر سلب می کند. 
طي فرایند اســتخراج معادن، پوشــش گیاهي، 
خاک، توپوگرافي و رژیم آب هاي ســطحي در 
حوزه هاي آبخیز دستخوش تغییرات وسیعي مي 

شوند. 
همچنین نفوذ آب زیرزمیني بــه معادني که در 
رقومهاي پایین تر از سطح ایستایي بهره برداري 
مي شــوند، عالوه بر تهدید پایداري تراس هاي 
منطقــه، موجب آلودگي آبخوان ها مي شــوند، 
گاهي آبهاي اســیدي ایجاد شده در پروسه هاي 
معــدن کاوي و اختالط آنها با فلزات ســنگین 
محلولهایي را بوجود مي آورند که ممکن است 
عناصري مانند کادمیوم و آرسنیک را وارد محیط 
کند که عالوه بر محیط زیست گیاهی و جانوری 
به محیط زیست انسان هم خسارت وارد میکند.

راهکارهای مقابله با تهدیدات زیست محیطی 
فعالیت معدنکاران

 مقابله باتهدیدات  زیست محیطی ناشی از معادن 
در ایران در سه قالب مقابله کیفری، مقابله مدنی 
و مقابله اداری باید صورت گیرد ، در باره مقابله 

کیفری، شــوربختانه به دلیل عدم توجه کافی به 
جرم انــگاری عملیات مخرب محیط زیســت 
از یکســو و نبود نظام شفاف مسوولیت کیفری 
اشخاص حقوقی به ویژه دولت، این نظام مقابله 
از مطلوبیت کافی برخوردار نیست و شوربختانه 
بیشترین اســیب از همین حوزه به طبیعت وارد 

می شود.
اما در رابطه با نظام مقابله مدنی، علیرغم دشواری 
اثبات رابطه سببیت در خسارات زیست محیطی 
و همینطور پنهان بودن برخی خســارات زیست 
محیطی ناشی از معادن، نظام حقوقی کشورمان 
در وضعیت بهتر و امیدوار کننده تری قرار دارد.

فعالیت ســازمانهای مردم نهاد و فراگیری دخالت 
این ســازمانها با پشتوانه مردمی میتواند حداقل از 
آسیبهای بیشتر به محیط زیست بازدارنده عمل کند.
 شــاید  بتوان مقابلــه اداری را بهترین مقابله با 
تهدیــدات فعالیت معدن کاران قلمــداد کرد ، با 
توجــه به ســاز و کارهای پیش بینی شــده در 
قوانین اداری که تا حدود زیادی موثر می باشد با 
وضعیت قابل قبول تری در مقایسه با دو نوع نظام 

مقابله پیشین مواجه هستیم.
هرچند شــوربختانه دراین حوزه هم گپ های 

زیادی 
وجوددارد که مهمترین انها ساخت وپاخت معدن 
داران با تعداد اندکــی از کارگزاران و مدیران و 
پرداخــت وجوه کالن در عدم توجه به تخلفات 
زیســتی و تخریب ســرزمین فراتر از انچه در 

محدوه قانونی مشخص شده میباشد.!!
در هرصــورت باید بااجــرای قوانین حقوقی ، 

پشتیبانی های مدنی و توجه به قوانین اداری
از تخریب بیش از پیــش طبیعت و حوزه های 

ابخیز جلوگیری بعمل اید و فعالیت معدنکاران 
با نظارت بیشتری همراه شود.

معادنی که بیشترین خسارت میزنند!!
 معادنی را که خسارت بیشتری وارد می کنند باید 

از جنبه های مختلف بررسی شوند.
 معادن سنگ به لحاظ تخریبهای محیطی بیشترین 
خسارت را به عرصه های طبیعی میزنند و باطله 
های معدنی که در طبیعت رها می شوند اکولوژی 

منطقه را به هم می زنند.
معادنی مانند سرب وروی که شوربختانه بلحاظ 
ماهیت وجودیشان و اینکه این مواد معدنی همواره 
با خود فلزات ســنگین و الوده کننده را به همراه 

دارند آسیب های زیستی انها عالوه بر محیط 
طبیعی، با آلودکی هوا و نفود در آبهای زیرزمینی 

حیات انسان را به مخاطره می اندازند!!
انچــه اهمیت دارد نظارت دســتگاههای متولی 
است که شوربختانه دچار نقصان فراوانی است.!

همانطــور کــه ذکرشــد ، الزامات زیــادی در 
جلوگیری از تخریب اراضی ، پوشــش گیاهی، 
خاک و اب وبطور کل محیط زیســت طبیعت 
وجود دارد که شوربختانه رعایت نمیشود... هر 
چنــد در قراردادهای منعقده بــه صراحت امده 
است ولی بدلیل عدم نظارت و تبانی های انجام 

شده به هیچ وجه کنترل نمی شود.
الزاماتی مانند رعایت مسائل زیست محیطی در  
استخراج وبرداشــت، دپوی باطله های معدنی، 
رعایت محدوده هایواگذار شــده ، عدم استفاده 
از مواد و دستگاههای غیر قانونی، احیای اراضی 
پس از اتمام فعالیت معدنی و... که شــوربختانه 

توجه چندانی به انها نمی شود.
حرکت و انتقال باطله های مواد معدنی شیمیایی 
به مناطق خارج از محدوده قانونی از آسیب های 

جدی فعالیتهای معدنی است!
از مصداقهــای این مورد تصمیــم اخیر مقامات 
اســتان در جابه جایــی و انتقــال ۸ میلیون تن  
پســماند  دپو شده در شهرک روی زنجان است 
که شوربختانه تصمیمی غیرمنطقی و کارشناسی 
نشــده که  مکانیابی درستی هم برای ان در نظر 

گرفته نشده است.

  مســوول باغبانی جهادکشاورزی ابهر گفت: محصول نخستین باغ 
شاتوت این شهرستان راهی بازار شد.

محبوبه حدادیان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: برای نخســتین بار در 
اســتان زنجان، محصول باغ شاتوت ابهر پس از شش سال تالش کشاورز 

خوش ذوق ابهری به مرحله سوددهی رسید.
وی با بیان اینکه در این باغ شــش هکتاری که در روستای قروه قرار دارد، 
بیش از ۴۰۰۰ درخت شاتوت کاشته شده است، ادامه داد: پیش بینی می شود 

بیش از ۴۰ تن محصول از این باغ برداشت شود.
این مسوول با تاکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت با توجه به مشکل کمبود 
آب به ویژه در حوزه کشاورزی و ضرورت توجه ویژه فعاالن این حوزه به 
موضوع، ادامه داد: شــاتوت از محصوالت مقاوم در برابر سرما است و در 

مقایسه با دیگر درختان میوه، کم آب بر است.
مسوول باغبانی جهادکشاورزی ابهر، با بیان اینکه از دیگر مزایای شاتوت این 
است که به صورت تدریجی برداشت می شود، ادامه داد: این میوه همچنین 

خواص دارویی فراوانی نیز دارد.
حدادیان با اشــاره به اینکه شاتوت از سال هشتم به باردهی می رسد و در 

زمان اوج باردهی هر درخت حداقل می تواند ۸۰ کیلو محصول دهد که تا 
۱۵۰ کیلو قابل افزایش است.

این مسوول با بیان اینکه ساالنه ۳۰ درصد محصوالت باغی در ابهر قربانی 
ســرمازدگی می شوند، خاطرنشان کرد: برداشت شــاتوت در ابهر تا اواخر 

مهرماه ادامه دارد.

معادن، بالی جان طبیعت
 تقی سالک -کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست

محصول نخستین باغ شاتوت ابهر راهی بازار شد

دهیاری رامین از بخش مرکزی شهرســتان زنجان در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی معابر در این 
روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای شرایط حقیقی و حقوقی دارای صالحیت 
و گواهینامه پیمانکاری در رشته راه و باند و ساختمان و ابنیه دارای دو قرارداد مرتبط با اجرای جدول و 
یا محوطه سازی در 5 سال گذشته واگذار نماید بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می گردد برای دریافت 

اسناد مناقصه در موعد مقرر به نشانی مشروحه ذیل مراجعه نمایند.

1- مشخصات مناقصه : اجرای عملیات بهسازی معابر )جدول گذاری، سنگ فرش و دیوار سنگی( روستای رامین به مبلغ 
برآورد اولیه 1.686.194.819 ریال طبق مشخصات فنی و بر پایه فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399

2- محل و مدت دریافت دیگر اسناد مناقصه : شهرستان زنجان ، دهیاری رامین از مورخه 1399/05/27 تا 1399/06/10 
)پیشنهاد دهنده باید یک نسخه از اسناد کامل را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.(

3- نحوه تامین اعتبار : از محل اعتبارات دهیاری تامین گردیده است.
4- مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهادها باید تا سه ماه بعد از آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
5- مهلت و محل قبول پیشنهادها : تا ساعت 12 مورخه 1399/06/10 ، دبیرخانه بخشداری مرکزی زنجان

6- نام و نشــانی مناقصه گزار : دهیاری رامین واقع در شهرســتان زنجان ، بخش مرکزی ، روســتای رامین ، تلفن 
09195705084

7- محل و زمان بازگشــایی پاکت های مناقصه : بخشداری مرکزی زنجان ، ساعت 9 صبح مورخه 1399/06/11 
)حضور پیمانکاران در نشست بازگشایی به همراه معرفی نامه بالمانع می باشد(

8- شرکت کنندگان در مناقصه به شرط رعایت سقف مجاز انجام عملیات عمرانی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
9- سپرده شرکت در مناقصه: ده درصد مبلغ برآورد اولیه برابر با 168.619.482 ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی 

معتبر به مدت 3 ماه از تاریخ اولین آگهی و به نفع دهیاری رامین باید ارایه شود.
10- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف آیین نامه مالی دهیاری می باشد.

11- دهیاری به پیشنهادهای فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از تاریخ انقضا مدت زمان مقرر در فراخوان 
واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد.

12- هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ 500،000 ریال می باشد که باید به حساب شماره 54570451061266/02 به 
نام دهیاری رامین نزد پست بانک واریز گردد.

13- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی های مناقصه و تجدید مناقصه پس از بازگشایی اسناد به عهده برنده مناقصه خواهد 
بود.

    آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - اصالحیه 
نوبت دوم
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وزیر بهداشت:

ممکن است پاییز سختی داشته باشیم
 در بازگشایی مدارس کنار آموزش و پرورش هستیم

 ساخت واکسن کرونا 
بیش از یک سال زمان می برد

 مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اظهار داشت: ساخت واکسن 
کرونا که دارای استاندارهای علمی باشد، بیش 

از یک سال زمان خواهد برد.
دکتر محمد اسماعیل اکبری در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بر پایه مستندات علمی 
پیش بینی می شود تا یک سال دیگر واکسن 

استاندارد به بازار عرضه نخواهد شد.
وی ادامه داد: واکسنی که به بازار می آید، باید 
حداقل یک سال ماندگاری داشته باشد و بیش 

از ۵۰ درصد افراد را مصون کند.
اکبری ادامه داد: محققان کشورهایی مانند ایران 
در این عرصه فعالیت خود را آغاز کردند که 
امیدواریم هرچه سریع تر به این هدف دست 

یابیم.
رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی بر رعایت توصیه های 
بهداشتی تاکید کرد و گفت: تا زمان ساخت 
واکســن مردم باید توصیه های بهداشتی به 

دقت رعایت کنند.
اکبری تاکید کرد: هم اکنون استفاده از ماسک، 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی و شســتن 
مرتب دســت ها، مهمترین اقــدام در مقابله 

کرونا است.
وی از مردم خواست توصیه های بهداشتی را 
به دقت رعایت کنند تا از آسیب ها و عواقب 

ابتال به این بیماری در امان باشند.
ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی امروز 
یکشــنبه اعالم کرد: تاکنون ۳۵۸ هزار و ۹۰۵ 
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا 
مبتال شــده و با فوت ۱۴۱ نفر در ۲۴ ساعت 
گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 

۲۰ هزار و ۶۴۳ نفر رسیده است.
وی دربــاره آخرین آمار قطعــی مبتالیان به 
ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتال به 
این ویروس در کشور اظهار داشت:  از دیروز 
تا امروز ۲ شهریور ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۱۱۳ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شده 
اند که ۸۸۲ نفر از آنها بســتری شدند. با این 
حساب، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور 

به ۳۵۸ هزار و ۹۰۵ نفر رسیده است.

ساخت واکسن هندی 
کووید-19 تا پایان سال

 وزیر سالمت و رفاه خانواده هند اعالم 
کرد: تا پایان ســال کنونی میــالدی )۲۰۲۰( 

واکسن کووید-۱۹ ساخته می شود.
به گزارش ایسنا، وزیر سالمت و رفاه خانواده 
هند گفت: هند تا پایان ســال کنونی میالدی 

واکسن بیماری کووید-۱۹ را می سازد.
»هارش واردهان« وزیر سالمت و رفاه خانواده 
هند اظهار داشت: یکی از گزینه های واکسن 
بیماری کووید-۱۹ در مرحله سوم بررسی های 
آزمایشگاهی قرار دارد. ما اطمینان داریم که تا 
پایان سال کنونی میالدی واکسن این بیماری 

ساخته می شود.
وی افزود: خرســندم که اعالم کنم در هشت 
مــاه مقابله با بیمــاری کوویــد-۱۹، هند با 
برخورداری از ۷۵ درصد میزان بهبود بیماری 
در جایگاه خوبی قــرار دارد. در مجموع ۲.۲ 
میلیون بیمار بهبود پیدا کرده و از بیمارســتان 
مرخص شــده اند و ۷۰۰ هزار بیمار دیگر نیز 

به زودی درمان شده و روانه خانه می شوند.
این در حالیست در روز یکشنبه و با شناسایی 
۶۹ هــزار و ۲۳۹ مــورد جدید ابتال مجموع 
موارد ابتال در هند از سه میلیون نفر فراتر رفت.
به گزارش شــبکه خبری سی ان ان، در هند 
بیمارانی بــا عالئم خفیف بیمــاری پس از 
گذشت ۱۰ روز از زمان شروع عالئم، دیگر 
بیمار فعال به حساب نمی آیند و انجام تست 
تشخیصی دیگر ضروری نیست. همچنین در 
بیماران مبتال به نوع شدید بیماری نیز با منفی 
شــدن نتیجه اولین آزمایش، امکان ترخیص 

آنان وجود دارد.

خبــر

 وزیــر بهداشــت با بیــان اینکه 
در بازگشــایی مدارس در کنار وزارت 
آموزش و پرورش هســتیم، گفت: اگر 
بتوانیــم با آمیــزه ای از آمــوزش های 
مجازی و حضوری و اطمینان بخشــی 
به خانواده ها برای اینکه فرزندان شــان 
در معرض آسیب نیســتند، کار را دنبال 
کنیم اختاللی در سیســتم آموزشی پیش 
نمی آید همانگونــه که در کنکور اثبات 
کردیم بهترین و ســالم ترین لحظاتی که 
داوطلبان گذرانده اند، لحظاتی بود که آنها 

در نشست کنکور حضور داشتند.
به گزارش ایســنا، دکتر سعید نمکی در 
دیدار وزیــر آموزش و پرورش که برای 
تبریک روز پزشــک به وزیر بهداشت و 
مدافعان سالمت به ستاد وزارت بهداشت 
آمــده بود، اظهار داشــت: اعتقــاد دارم 
پزشکانی که به عنوان مدافعان سالمت در 
سرحد عاشقی به شهادت رسیدند، دست 
پروردگان آموزگاران صدیقی هستند که 
آنهــا را در دوره های ابتدایی، راهنمایی، 

متوسطه و دانشگاه تربیت کرده اند.
وی ادامه داد: همواره اعتقاد داشته ام که 
آموزش و پرورش، پایه گذار توسعه ملی 
اســت و اگر بخواهیم ببینیم کشوری به 
سمت توسعه یافتگی حرکت می کند یا 
خیر، نباید اتوبــان ها، کارخانه ها و چاه 
های نفت آن را ببینیم بلکه باید ببینیم در 
مدارس آن چه کســانی روی نیمکت ها 
نشســته اند و در آن کشور چقدر دانش 
آموزان روح جستجو گر دارند و چقدر 
معلمان آمادگی پاسخگویی به این روح 

جستجوگر را کسب کرده اند.
وی افــزود: قطعا توســعه ملی محقق 
نخواهد شد مگر با تربیت انسان توسعه 
یافته و این انسان توسعه یافته به جز در 
دوران تولــد کــه اذان در گوش نوزادان 
گفته می شود، از اولین روزهای مدرسه 
شــکل می گیرد و مدرسه اولین ایستگاه 
جمعی اســت که کودک در آن محیط، 

خیلی چیزها را فرا می گیرد.
وزیر بهداشت یادآور شــد: در سازمان 
برنامــه و بودجــه معتقد بــودم که اگر 
بخواهیم در توســعه ملی، تحول ایجاد 
کنیم باید در مدارس سرمایه گذاری کنیم، 
قوی ترین معلمان را برای آموزش دوران 
ابتدایی انتخاب کنیم، بهترین حقوق را به 
آنها بدهیم که دغدغه خاطر نداشته باشند 

تا بهترین انســان ها برای توسعه آینده 
کشور تربیت شوند.

دکتر نمکی اضافه کــرد: خیلی از موارد 
زندگی را باید از روزهای اول مدرســه 
به انسان ها آموخت. معتقدم خیلی وقت 
ها فقط حافظه دانش آمــوزان را پر می 
کنیم و در آموزش و جامعه محور تربیت 
کردن، نقصان هایــی داریم. در خیلی از 
کشورهای دنیا، روز اول کودکان را برای 
آموزش ترافیک بــه خیابانها، احترام به 
حقوق شهروندی و آشنایی با دموکراسی 

به مجلس می برند.
وی تاکید کرد: مدرسه بهترین کانون برای 
نظام سالمت اســت که بتواند تحول در 
بُعد توسعه نظام سالمت را از آنجا آغاز 
کند و امروز با توجه به فرزند ســاالری 
در خانواده ها، یک دانش آموز می تواند 
در نظام ســالمت، یک پیام آور سالمت 
باشد چون امروزه دیگر کودکان و دانش 
آموزان، رســتورانها را انتخــاب و نظام 

تغذیه خانواده را ساماندهی می کنند.
وزیر بهداشــت ضمن تقدیر از همراهی 
وزیر آموزش و پرورش در مبارزه با کرونا 

از روزهای نخست اپیدمی این ویروس 
در کشور، گفت: در رعایت پروتکل ها، 
بایدها و نباید هایی که باید اجرا می شد، 
وزیر آموزش و پرورش، همواره پیشگام 
بود و بارها گفت که همه فضاها، معلمان 
و ظرفیت های این وزارتخانه در خدمت 

مدیریت کرونا است.
دکتــر نمکی تاکیــد کــرد: زحمتی که 
همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش 
برای ایجاد و تقویت زیرساخت فضای 
مجازی برای آموزش بــه دانش آموزان 
کشــیدند، قوت قلب زیادی به ما داد که 
هم می توانیــم از اینکه دانش آموزان از 
تحصیل دور می مانند، نهراســیم و هم 
اینکه نگران نباشــیم که دچار مشکالت 
ناشی از بیماری می شوند. روزهای اول 
اگر می گفتند که کــودکان کمتر به این 
ویروس مبتال می شوند اما امروز شواهد 
محکمی داریم که با تغییر رفتار ویروس، 

کودکان را هم ممکن است گرفتار کند.
وی تصریح کــرد: ممکن اســت پاییز 
سختی در پیش داشــته باشیم که شاید 
شــاهد همزمانی کرونا و آنفلوآنزا باشیم 

و وجود زیرســاخت قوی اســتفاده از 
فضای مجازی برای آموزش، به ما خیلی 
جسارت و قدرت تصمیم گیری می دهد 
کــه هم آموزش و پــرورش را دایر نگه 
داریم و هم برای پیشــگیری از بیماری، 

تالش کنیم.
وزیر بهداشت بیان داشت: طرح هایی را 
در وزارت بهداشــت برای مدارس آغاز 
کرده ایم که از نمونــه های آن، مدارس 
عاری از پوســیدگی دندان است و برای 
اولین بار آن را در اردیبهشت سال گذشته 
در نمین اردبیل به عنــوان پایلوت آغاز 
کردیــم و نیت ما این بود که دندان های 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز پایه 
ششم ابتدایی که دوره بسیار مناسبی است 
را عاری از پوسیدگی کنیم و راه را ادامه 
دادیم که با تعطیالت مدارس روبرو شد 
و امیدواریم که شاهد استمرار این طرح با 

کمک وزارت آموزش و پرورش باشیم.
دکتر نمکی با بیان اینکه طرح نماد یا نظام 
مراقبت های اجتماعی دانش آموزی یکی 
از طــرح های مهم بــرای دانش آموزان 
است، افزود: این طرح یکی از زیباترین 

طرح هایی بود که در دولت تدبیر و امید 
به عنوان یک اقدام بین بخشی اجرا شد 
و خوشــبختانه اســتمرار پیدا کرد و در 
قالب آن، بهداشت روان دانش آموزان در 
مدرســه و هم عوامل خطر تهدید کننده 
ســالمت آنها مانند تغذیه و چاقی را می 

توان پایش و مراقبت کرد.
وی گفــت: امروز نگران شــیوه زندگی 
دانش آموزان در مدارس هستیم. معتقدیم 
که پیشگیری از بیماری های غیرواگیر را 
باید از مدارس آغاز کنیم نه زمانی که آنها 
در سنین نوجوانی و جوانی مبتال شدند. 
در مدرســه می توانیم تغذیه مناسب و 
ورزش منظم را به دانش آموزان بیاموزیم 
و آن را جزء الینفکی از زندگی شان کنیم.
وزیر بهداشت اضافه کرد: امروز مشخص 
شــده کودکان و نوجوانانــی که دچار 
کووید۱۹ می شوند و عامل خطری مانند 
چاقی دارند حداقل تا ۱۰ برابر خطر مرگ 
و میر باالتری دارند و اگر این مورد را با 
برنامه ای مدون و منظم پیش ببریم قطعا 
به کاهش آسیب های ناشی از کووید۱۹ 

در گروه دانش آموزان، کمک کرده ایم.

دکتر نمکی یادآور شــد: قطعا در مورد 
بازگشــایی مــدارس در کنــار وزارت 
آموزش و پرورش هستیم و ممکن است 
خانواده ها اضطراب داشــته باشند. یقینا 
تک تک دانش آمــوزان، فرزندان و نوه 
های ما هستند و قطعا تالش می کنیم تا 
هیچ کدام از آنها دچار مشکالت خاص 
نشوند اما سازمان جهانی بهداشت اخیرا 
اشاره کرده که کشورها، افزایش بزهکاری 
های اجتماعی و مشکالت ناشی از عدم 
زیستن دانش آموزان در مدرسه در کنار 
همدیگر، انزوا و مشکالت زندگی مدرن، 
عدم تحرک کافی و بهداشت روان را باید 

در دوران کرونا مدیریت کنند.
وی افــزود: اگر بتوانیم با آمیــزه ای از 
آموزش هــای مجــازی و حضوری و 
اطمینان بخشی به خانواده ها برای اینکه 
فرزندان شان در معرض آسیب نیستند، 
کار را دنبــال کنیم اختاللی در سیســتم 
آموزشــی پیش نمی آیــد همانگونه که 
در کنکور اثبات کردیم بهترین و ســالم 
ترین لحظاتی که داوطلبان گذرانده اند، 
لحظاتی بود که آنها در نشســت کنکور 
حضور داشــتند اما اگر تغییراتی حاصل 
شد با وزارت آموزش و پرورش بررسی 

خواهیم کرد.
وزیر بهداشت گفت: بنظر می رسد بهتر 
است بجای اینکه در دانشگاه ها ظرفیتی 
را ایجــاد کنیــم که مراقبین بهداشــت 
مــدارس را تربیت کنیم، بهتر اســت از 
عمومی  بهداشت  کارشناســان  ظرفیت 
بیشتر استفاده کنیم. از سه دهه پیش که 
در وزارت بهداشــت مسوولیت داشتم، 
اعتقاد داشتم که نیروهای بهداشتی باید 
چند ظرفیتی تربیت شــوند و نباید فقط 
برای بهداشــت کودک یا مدرسه تربیت 
شــوند، بلکه باید چند وجهی فعالیت 

کنند.
بنابــر اعالم روابــط عمومــی وزارت 
بهداشــت، نمکی تاکید کرد: بهداشــت 
یک پدیده بهم پیوسته است و نمی توان 
بهداشت مدرسه را از بهداشت بارداری و 
بهداشت مدرسه و بارداری را از بهداشت 
خانــواده تفکیک کرد. اگر کارشناســان 
عمومی را با در دوره های آموزشی کوتاه 
مدت برای موفقیت بیشتر در مدارس را 
تربیت کنیم، دستاوردهای بهتری خواهیم 

داشت.

 اپیدمیولوژیســت دانشگاه علوم 
بهشــتی، ضمن هشدار  پزشکی شهید 
نســبت به افزایش ســفرها در محرم، 
گفت: در صورت عدم کنترل ســفرها، 
بی شــک تمامی شهرهای به ظاهر سبز 

و نارنجی، قرمز خواهند شد.
بــه گــزارش خبرگزاری مهــر، حمید 
ســوری، با اشــاره به خطرات ناشی از 
تجمعات انســانی، تاکید کرد: شاید بد 
نباشــد که پیام اباعبداله که همانا امر به 
معــروف و نهی از منکر بود را امســال 
بر امر به رعایت موازین پیشــگیری از 
کرونا و جلوگیری از رفتارهای پرخطر 

متمرکز کنیم.
وی اظهــار کرد: ســوگواری روزهای 
عــزاداری امام حســین )ع(  و یارانش 
برای دوســتداران آن بزرگــواران قرن 
هاســت برگزار می شود و در کشور ما 
نیز این روزها مــورد توجه ویژه مردم 

است.
ســوری ادامــه داد: آنچه در شــرایط 
کرونایی امسال با آن مواجه هستیم لزوم 
بازنگری این آیین را اجتناب ناپذیر می 
کند تا ضمــن احترام به اعتقادات مردم 
هزینه ناشــی از بار اپیدمی را به حداقل 

ممکن برسانیم.

وی تاکید کــرد: هرچنــد از نظر علم 
اپیدمیولوژی هرگونه تجمع انسانی می 
تواند باعث شــعله ور تر شدن اپیدمی 
شــود ولی این امر در صورتی که رفتار 
و برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم قابل 

کنترل و مدیریت است.
عضــو هیات علمــی دانشــگاه علوم 
اینکه  بیان  با  پزشکی شــهید بهشــتی 
شــوربختانه اطالعــات جهانی اپیدمی 
کوویــد ۱۹ تصویر امیدوار کننده ای را 
نشان نمی دهد، افزود: کشور ما نیز هفته 
هاست به لحاظ موارد رخداد کرونا در 

رتبه های ۹ تا ۱۱ در نوسان است.
وی ادامــه داد: این درحالی اســت که 
بسیاری کشــورها که هفته ها بعد از ما 
شــاهد آغاز اپیدمی بودند توانســتند با 
سیاســتگذاری درست و موثر با گذران  
یک پیک روند خاموشــی را آغاز کنند 
ولی ما هنوز در پیــک دوم این اپیدمی 
هستیم و با حدود سه برابر بودن میزان 
مرگ کرونا نســبت به میانگین جهانی 

روزهای تلخی را سپری می کنیم.
سوری تصریح کرد: در چنین شرایطی 
حساســی طبعا هر گونه اجتماع انسانی 
از برگزاری کنکور گرفته تا آیین جمعی 

دیگر وضع را بدتر می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
نسبتا  افزود: دستورالعمل  بهشتی  شهید 
جامعی برای برگزاری مناسب روزهای 
محرم تهیه و ابالغ شــده است اما آنچه 
روی کاغذ نوشته شــده تا اجرای تمام 
و کمال آن نیازمند مشارکت حداکثری 
مردم به خصــوص متولیان هیئت های 
مذهبی، نظارت کافی ضابطان مقررات 

و اعمال قانون است.
وی یادآور شــد: ســه نکته مهم دیگر 
که در دســتورالعمل مربوطه مورد کم 
توجهی قــرار گرفته یکی مراقبت ویژه 
بزرگ ترها از کــودکان به عنوان یکی 
از مهم ترین عوامــل انتقال عفونت به 
افراد حســاس اســت. دوم محافظت 
ویژه ســالمندان و گــروه های پرخطر 
دارای بیماری های زمینه ای اســت به 
نحوی کــه این افراد بــه هیچ وجه در 
اجتماعات شــرکت نکنند و در منزل و 
دور از مواجهــه با افراد بیمار یا محتمل 
سوگواری کنند و افراد دیگر خانواده هم 
کــه در بیرون منزل رفــت و آمد دارند 
از تماس نزدیک به آنها جدا خودداری 
کنند. سوری با هشدار نسبت به افزایش 
ســفرها در روزهای محرم توضیح داد: 
سومین و شــاید مهم ترین نکته از نظر 

علم اپیدمیولوژی که می تواند در شعله 
ور شــدن زیاد اپیدمی تاثیر داشته باشد 
ســفرها و جابه جایی های بین شهری 
و حتی آمد و شد شــهری روستایی یا 

بالعکس در روزهای محرم است.
عدم  کرد:  تصریح  اپیدمیولوژیست  این 
کنترل جدی و شدید این مورد بی شک 

تمامی شهرهای به ظاهر سبز و نارنجی 
را قرمز خواهد کــرد و حتی می تواند 
آمار بســتری و مرگ ناشی از کرونا را 

چند برابر وضع نامطلوب فعلی  کند.
سوری افزود: بنا براین کنترل این سفرها 
تنها بــا توصیه های عمومی کافی نبوده 
بلکه با اعمال شدید مقررات  منع رفت 

و آمد حداقل در فاصله دو تا ســه روز 
قبل و بعد تاســوعا و عاشورا  می تواند 

بسیار کمک کننده باشد.
وی در پایان یادآور شد: انتظار می رود 
ستاد کشوری مقابله با کرونا سریعا این 
مهم را مورد توجه قرار داده و برای اجرا 

ابالغ کند.

یک اپیدمیولوژیست هشدار داد؛

تبعات افزایش سفرها | خطر قرمز شدن شهرهای سبز و نارنجی

# من فاصله اجتماعی را رعایت می کنم
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رییس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار اعالم کرد
گرانی 20 درصدی 

نوشت افزار در سال 99

  رییس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار 
کشــور از افزایش قیمت ۲۰ درصدی قیمت 
لوازم التحریر نســبت به سال گذشته به دلیل 
افزایش هزینه هــای تولید و کاهش ۶۰ تا ۷۰ 
درصدی تقاضای این محصوالت در پی شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
محمودرضا صنعتکار در گفت گو با ایسنا، با 
بیان اینکه با وجود کاهش مصرف، تولید مانند 
گذشته ادامه دارد، اظهار کرد: تولیدکنندگان به 
امید بازگشت بازار به حالت قبل محصوالت 
خود را تولید و دپو می کنند، چرا که نمی توانند 
سرمایه اصلی خود، یعنی نیروی انسانی شان را 

هر روز کاهش دهند.
وی در پاســخ به اینکه آیا امــکان صادرات 
کاالهای دپو شده وجود دارد، گفت: در زمینه 
مداد و دفتر ظرفیت صادرات وجود دارد، اما 
صادرات این محصول ممنوع اســت، چرا که 
مداد ســال۱۳۹۷ در یک مقطــع زمانی کوتاه 
مقدار جزئــی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرد 
و واردات کاغذ هم قبال بــا ارز دولتی انجام 
می شد. اما با وجود اینکه هر دو مورد یاد شده 
دیگر ارز دولتــی دریافت نمی کنند، همچنان 
مشــمول ممنوعیت صادرات هستند. به طور 
کلی صادرات نوشت افزار حجم زیادی ندارد 
و شیوع ویروس کرونا هم منجر به افت بیشتر 

آن شده است.
به گزارش ایســنا، از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ 
که نــرخ ارز در بــازار آزاد افزایش یافت، تا 
۱۶ مرداد که بازار ثانویه ارز راه اندازی شــد، 
در مقاطعــی برای واردات همــه کاالها، ارز 
۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شــد اما از نیمه 
دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ارز دولتی فقط برای 
واردات کاالهای اساســی اختصاص یافت و 
تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه 
مورد نیاز خود از ارز نیمایی اســتفاده کنند و 
هم اکنون هم فقط روغن و دانه های روغنی، 
کنجاله، ذرت و جو ارز دولتی دریافت می کنند.

صنعتکار با بیان اینکه در این میان تحریم های 
داخلی از طرف بانک مرکزی تولیدکنندگان را 
با مشکالت بسیاری مواجه کرده بود، تصریح 
کــرد: حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد مواد اولیه تولید 
نوشــت افزار وارداتی است که ما برای تامین 
آنها مشکلی نداریم، اما بانک مرکزی در سال 
کنونی نتوانســت ارز مورد نیــاز ما را تامین 
کند. این مسئله باعث شــد مواد اولیه برخی 
تولیدکنندگان نوشــت افزار حدود سه ماه در 
گمــرک بماند که حداقــل ۲۵ میلیون تومان 
دموراژ کانتینر )جریمه دیرکرد عودت کانتینر( 
پرداخت کردند. بنابراین تحریم اصلی ما بانک 

مرکزی است.
وی همچنین با اشاره به افزایش دستمزد، نرخ 
دالر و دیگــر هزینه های تولید از قبیل انرژی 
و حمل و نقل، گفت که امســال قیمت لوازم 
التحریر به طور متوسط ۲۰ درصد گران شده 

است.

اعالم آمادگی نظام بانکی 
برای اعطای تسهیالت 

ودیعه مسکن
 بانک مرکــزی اعالم کرد نظام بانکی 
کشــور برای اجرای طرح اعطای تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستاجران کم درآمد، آمادگی 

کامل دارد.
به گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، با 
توجه به گرانی های اخیر در بخش مســکن 
و لزوم ایجاد ثبات در بازار اجاره مســکن و 
حمایت از مســتأجران کم درآمد و همچنین 
پیرو مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی 
بر اعطای تســهیالت به مســتأجران از محل 
بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به ستاد 
ملی مقابله با کرونا، تاکنون بانک مرکزی ضمن 
برگزاری جلسات متعدد، تمام اقدام های الزم 
همچون تعیین سهمیه های بانکی و استانی و 
ابالغ دستورالعمل  مربوطه به بانک های عامل 

را انجام داده است.
طبق این گــزارش پس از ایجاد دسترســی 
کامل بانک های عامل به ســامانه وزارت راه 
و شهرســازی به عنوان متولی ثبت نام، کنترل 
و پاالیش متقاضیان، بانک های عامل آمادگی 
خواهند داشت تا از طریق شعب و یا سرپرستی 
بانک ها نسبت به اعطای تسهیالت اقدام کنند.

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده 
اســت که به گروه های هدف و خانوارها در 
زمینه ودیعه مسکن، تسهیالتی از محل بخشی 
از منابــع مالی اختصاص یافته از محل تلفیق 
منابع آزاد شده ناشــی از کاهش نرخ ذخیره 

قانونی و منابع شبکه بانکی اختصاص یابد.

خبــر

 علیرغــم حمایت هایی که گفته 
می شد، از بورس به عمل خواهد آمد، اما 
این مسئله تاکنون محقق نشده، می توان 
گفت، هم اکنون یک نــوع ترس و بی 
اعتمادی در بین سهام داران خرد شکل 
گرفته و آن ها نســبت بــه آینده بورس 
خوشبین نیســتند، این در حالیست که 
باید دید چه زمانی بورس از روند منفی 

برخواهد گشت.
به گزارش فرارو، مهدی پازوکی اســتاد 
اقتصاد دانشــگاه عالمه با بیــان اینکه 
اصوال بورس در همه کشــور ها بازاری 
بسیار ترسو است، به فرارو گفت: طبیعتا 
هرچه ثبات در قوانین و پرهیز از اظهار 
نظر های بی موقع بیشتر باشد، بورس از 
آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود، به 
طور مثال اظهار نظر هفته گذشته معاون 
ســازمان خصوصی سازی در مورد لغو 
دومین ETF دولتــی یا همان دارا دوم، 
باعث شد که فضای ترس و بی اعتمادی 
بر بازار بورس حکمفرما شــود و بعد از 
آن نیــز اخباری از ســوی متولیان بازار 
اعالم شــد که وضعیت بازار ســهام را 

نزولی کرد.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد وزارت 
اقتصاد و نفت در قصه صندوق دارا دوم، 
بیان داشت: این همه تکذیب و تائید هایی 
که صورت گرفت واقعا رویه ای غلط بود 
که باعث شــد، اعتماد مردم به دولت و 
ارکان بازار ســرمایه خدشه دار شود، در 
صورتیکه شــرط اول هر بازاری اعتماد 
دوسویه است، به نظر می رسد مسووالن 
و دست اندرکاران بازار سرمایه بازار در 
تصمیم گیری های خود باید ثبات داشته 
باشند، چرا که اگر مدام با تغییر قوانین و 
همچنین نقض حرف های گذشته عمل 
کنیم، بدون شــک وضعیت بازار سهام 

شکننده خواهد بود.
دولت حاال باید از بورس حمایت کند
علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت 
مــدرس در گفتگو با فرارو با اشــاره به 
اینکه دولت با تشــویق مردم به حضور 
در بورس در ماه های گذشــته حال باید 

از بــازار حمایت کند، گفــت: با توجه 
به تبلیغاتی کــه از مدت ها پیش دولت 
در صدا و ســیما و رســانه ها انجام داد، 
بورس را بازاری بسیار جذاب نشان داد 
که همگان می توانند به آن وارد شــده و 
سود های خوبی را کسب کنند، به نوعی 
می توان گفت، در این تبلیغاتی که انجام 
شد، روی مثبت بورس به همگان نشان 

داده شد.
وی افزود: در حالیکه اصوال هر بازاری 
دارای دو طرف اســت، بسیاری از مردم 
عــادی جامعه که ســرمایه های خرد و 
کوچکی داشتند و آن را در سالیان جمع 
کرده بودند، بــه امید اینکه بورس مورد 
حمایت دولــت اســت و می توانند به 
سود های کالنی در مدت زمان کوتاهی 
دســت پیدا کنند، وارد این بازار شدند، 
عمــده این افراد زمانی وارد شــدند که 

بورس بخش زیادی از رشد خود را کرده 
بود و آن ها در آخرین روز های سوددهی 

سهام وارد این بازار شدند.
قنبری ادامه داد: نتیجه نیز این شــد که 
افراد مختلف تــازه وارد در همان ابتدا 
با ۱۰، ۱۵ درصد رشد مواجه شدند، اما 
موقعی که اصالح و ریزش بورس شروع 
شد، آن ها وارد ضرر شدند و بعضا آن ها 
حتی تا ۴۰، ۵۰ درصد از سرمایه خود را 
تاکنون از دست داده اند، در این ریزش 
عمیق بورس دالیل مختلفی دخیل است 
که باید مورد موشــکافی قــرار بگیرد، 
اما االن مســئله مهم ضرر هایی اســت 
که به ســرمایه گذاران خرده وارد شده، 
در چندیــن نوبت دولت با اســتفاده از 
حقوقی های بازار می توانست از نماد های 
بورســی حمایت کند، اما شــوربختانه 
شــاهد آن بودیم که در هفته گذشته این 

حقوقی ها خود در صــف فروش قرار 
گرفتند و همیــن موضوع باعث ریزش 
بیشتر بورس شد.  این کارشناس مسائل 
اقتصادی اظهار داشت: هم اکنون اعتماد 
عمومی به بورس آسیب دیده و با توجه 
به اینکه عملکرد مسوولین نیز در رابطه 
با تدوین قوانین و مقررات بسیار آشفته 
اســت و تصمیم گیری ها نیــز با تزلزل 
بسیاری روبرو است، این وضعیت ترس 
و تردید را در بین سهام داران برانگیخته 
و آن هــا می خواهند وضعیــت متعادل 
شــود، تا بتوانند با کمترین ضرر ممکن 
از این بازار خارج شوند، به عنوان مثال 
حواشــی که سر صندوق دارا دوم ایجاد 
شود، خود یکی از مهم ترین دالیلی بود 
که بورس را با این وضعیت روبرو کرد، 
در نهایت نیز ایــن صندوق نیز در حال 
پذیره نویســی است، به بیان دیگر یعنی 

امکان نداشت، بدون آن همه تکذیبی که 
صورت گرفــت، کار ثبت و عرضه این 

صندوق انجام می گرفت.
اتخاذ تصمیمات خلق الساعه وضعیت 

بورس را به این روز انداخت
وی با تاکید بر اینکه ســازمان بورس و 
اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سهام 
باید، از منافع ســرمایه گذاران حراست 
کند، بیان داشــت: زمانیکه بورس مثبت 
بود، سازمان بورس اعتباری که مشتریان 
می توانستند از کارگزاری ها دریافت کنند 
را به ۱۰ درصد کاهش دادند و ســقف 
سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت 
در ســهام را نیز در این روز های اصالح 
بــه ۵ درصد رســاندند، از اتخاذ چنین 
تصمیماتی که بــه نوعی می توان گفت، 
شبانه گرفته می شــود، باید پرهیز شود، 
این در حالیســت که نمونه های دیگری 

نیــز از ایــن تصمیمات خلق الســاعه 
می توان ذکر کرد، زیــرا که این تصمیم 
گیری ها اثر مســتقیمی بر روی تشدید 

روند نزولی بورس دارد.
قنبری با اشــاره به اینکه هنگی هســته 
معامالتــی بورس یکی از ریســک های 
اضافه  اســت،  بــازار ســرمایه  بزرگ 
کــرد: در حالیکــه اندازه بــازار بورس 
نســبت به گذشته بســیار بزرگتر شده، 
زیرســاخت های فعلی دیگر جوابگوی 
نیاز امروز نیست، در این راستا با توجه 
به افزایش درآمد ارکان بازار سرمایه، باید 
بخشی از این منابع صرف بهبود و به روز 
رســانی این زیر ساخت ها شود، در این 

رابطه باید هسته معامالت عوض شود.
این اقتصــاددان ادامــه داد: اما به جای 
اینکه مسووالن بورس به فکر این مسائل 
باشند، می آیند، ساعات معامالت را بدون 
هیچ کار کارشناسی و اینکه شرایط بازار 
را در نظر داشــته باشند، تغییر می دهند، 
نتیجــه نیز این می شــود کــه در آن دو 
روزی که ســاعات معامــالت را به دو 
بخش تقســیم کرده بودند، فشار فروش 
مضاعف شد و در نهایت خود مسووالن 
از کرده خود پشــیمان شدند و ساعات 

معامالتی را به حالت اول بازگرداندند.
این اســتاد دانشــگاه یادآور شد: چنین 
آزمون و خطا هایی که درحالیکه میلیون ها 
نفر بــه تازگی ســرمایه های خود را به 
بــورس آوردنده اند، به هیچ عنوان قابل 
قبول نیست، زیراکه کوچکترین تصمیم 
اشــتباه می تواند به زیان ســنگین سهام 
داران تمام شــود، بنابراین در این راستا 
مسووالن ســازمان بورس و دیگر ارکان 
بازار باید به این نکته توجه کنند، زمانیکه 
می خواهند یــک تصمیمی بگیرند، باید 
تمام جوانب آن را به خوبی بررسی کرده 
و بســنجند و بعد این تصمیم را اجرایی 
کننــد، زیرا که شــرایط بازار ســهام به 
مانند گذشته نیست و این بازار ذینفعان 
بسیاری دارد که این تصمیمات می تواند 
سرمایه آن ها را دســتخوش افزایش یا 

کاهش کند.

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس پاسخ می دهد؛

چرا بورس به این روز افتاد؟ 

 عضوانجمن علمی اســتاندارد ایران کم 
توجهی برندهای ایرانی بــه »جایگاه یابی موثر 
برندها« و عدم بهره مندی از استانداردهای این 
حوزه را عامل سلب شــدن توان رقابتی از آنها 
دانست و گفت: این مسئله به ظهور و گسترش 
برندهای غیر ایرانی در کشور کمک می کند، به 
گونه ای که هر روزه شاهد رشد و نمو برندهای 
خارجی و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از 

آنها هستیم.
میثم توکلی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
برندهای ملــی در صورتی می تواننــد به بقای 
بلندمدت خود در رقابت فشــرده و پرهیاهوی 
تجارت امروزی امیدوار باشند که  جایگاه یابی 
برنــد را در اولویت و به عنوان اســتانداردی بر 
هســته فعالیت های خــود قرار دهنــد، درباره 
جایگاه یابی موثــر و نیاز کاالهای ایرانی به آن، 
گفت: فرآیند جایگاه یابی یکی از مفاهیم بنیادین 
و مدرن مدیریت برند و به معنی خلق جایگاهی 
شــفاف از برند در ذهن مخاطبان هدف است.
به عبارتی ســاده تر یعنی مخاطبان هدف، برند 
را درچه جایگاهی از ذهنشــان تثبیت کرده اند، 
جایــگاه امنیت،  جایگاه لوکــس بودن، جایگاه 

ارزان قیمت یا دیگر جایگاه ها.
وی ادامــه داد: امروزه با توجــه به بزرگراه های 

ذهن و هیاهــوی دنیای تبلیغات، ذهن انســان 
دچار راهبندان شــده اســت و برندهایی موفق 
هســتند که بتوانند برای تســخیر ذهن مخاطب 
تالش کنند. یکی از راهکارهای نفوذ برندها در 
ذهن مخاطبان پیدا کردن جایگاه خالی در بازار  
و ســپس ورود به عنوان » اولین«  در آن صنعت 
اســت، چراکه همواره اولین بودن نقش بسزایی 
در خلق جایــگاه ذهنی موثر در مخاطبان ایجاد 
می کند. از طــرف دیگر جایگاهیابی زمانی موثر 
عمل خواهــد کرد که متمرکز بوده و روی چند 

مولفه تاکید نکند.
توکلی در ادامه درباره دالیل عدم موفقیت برنامه 
های بازاریابــی یکپارچه برند با وجود تبلیغات 
گســترده آن تصریح کرد:  تبلیغات گســترده و 
برندآگاهی بدون خلق جایــگاه موثری از برند 
فقط به افزایش و توســعه بازار در کوتاه مدت 
کمک می کند و در بلنــد مدت نتایج خوبی به 
همراه نخواهد داشــت، بنابرایــن برندهای ملی 
باید برندینــگ و جایگاهیابی را به عنوان برنامه 
ای با رویکرد بلند مدت در نظر بگیرند و از آن 
مراقبت کنند. به عنــوان نمونه، نامهای تجاری 
زیادی در کشــور داشــتیم که روزگارانی بسیار 
آشنا بوده اند ولی بعد از تعطیلی آن ها هم اکنون 
دیگر نام و نشــانی در خاطر ما نیســت. اما اگر 

برندینــگ و جایگاه یابی به طــور موثر واقع و 
خلق شود حتی پس از نابودی برندها، همچنان 
شــاهد حضور و  جایگاه آنها در ذهن مخاطبان 

هستیم.
همچنیــن بــه گفته ایــن عضوانجمــن علمی 
اســتاندارد ایران نبــود برنامه هــای بازاریابی 
منســجم و عدم یکپارچگــی واحدهای داخلی 
شــرکت ها در تدویــن برنامه هــای بازاریایی، 
وضعیــت را به گونه ای کرده که بعضا شــاهد 
آن هستیم که حتی مدیر فروش و مدیر تبلیغات 
برنامه جداگانه و اهداف مجزایی دارند و همین 
امر باعث شــده تصویر برنــد از جایگاه واقعی 
خودش دچار چندگانگی شود و جایگاه واحدی 
بــه اذهان مخاطبان برند نرســد، چراکه جایگاه 
یابی اســاس ارتباطات بازاریابی را تشکیل داده 
و کلیه فعالیت هــای بازاریابی نیز باید منعکس 

کننده جایگاه واحد برند باشد.
توکلــی در ادامه درباره اهمیت برندســازی در 
راستای تقویت صادرات غیرنفتی و عدم خروج 
ارز از کشور، اظهار کرد: در حالی که ایران یکی 
از تولید کنندگان کاالهــای باکیفیت و مرغوب 
در دنیا اســت، اما به دلیل ضعف و کم توجهی 
به هویت ســازی و جایگاه یابی موثر برندهای 
ایرانی کماکان شــاهد آن هســتیم که برندهای 

خارجی در رقابت، گوی سبقت را از ما ربوده و 
باعث خروج ارز و از دست رفتن فرصت های 
شغلی بسیاری در داخل شده اند ، اما باتوجه به 
پتانسیل های موجود در کشور و با حمایت های 
دولــت در این راســتا میتوان بیــش از پیش به 
تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد صادرات 

غیرنفتی در کشور کمک کرد.
وی افزود: اگرچه در کشــور ما هنوز شاهد آن 
هســتیم که بیشتر به حاشیه های برندینگ توجه 

میشود تا به ماهیت و استانداردهای آن، اما  باید 
بپذیریم که برند تولید ثروت می کند و قســمت 
مهمی از دارایی های شرکت را شامل میشود. با 
توجه به فرصت های پیش رو در راستای تقویت 
اقتصاد درونی، شایســته است که با جایگاه یابی 
موثــر و حمایت های دولــت، بتوان نرخ ورود 
برندهای خارجــی به کشــور را کاهش داد و 
فرصتهای شغلی از دســت رفته را مجددا احیا 

کرد.

 ســخنگوی گمرک ایران گفت: در چهار 
ماه نخســت سال کنونی بیش از ۸۲ میلیون دالر 
فــرش، گلیم و گبه به ۵۷ کشــور جهان صادر 
شــده که حدود نیمی از این میزان به سه کشور 

افغانستان، عراق و پاکستان بوده است.
به گزارش گمرک ایران، »سید روح اله لطیفی« با 
اشاره به اینکه ایران بزرگترین تولیدکننده فرش 
در جهان اســت که پیش از تحریم ها، بزرگترین 
صادر کننده نیز محسوب می شد، اظهار داشت: 
در چهار ماهه نخست ســال کنونی ۸۲ میلیون 
و ۵۷۹ هــزار و ۳۰۵ دالر برابر بــا ۲۰ هزار و 
۸۸۶ تن فرش، گلیم و گبه به ۵۷ کشــور جهان 

صادرشده است.
وی با اشاره به اینکه تا سال ۹۷ بیش از ۳۰ درصد 

از فرش های ایران به آمریکا صادر می شد که این 
رقم در سال ۹۸ به صفر رسید،  خاطرنشان کرد: 
کشورهایی نظیر کانادا، اســترالیا، آلمان، ژاپن، 
ایتالیــا، کویت، کنیا، عراق، پاکســتان، زالندنو، 
بحرین، بلژیــک، قطر، تایلند، چین، فرانســه، 
انگلستان، افغانســتان، پاکستان، هند و دانمارک 
از کشورهای مقصد صادرات فرش، گلیم و گبه 
ایرانی هســتند و در این میان افغانســتان با ۱۸ 
میلیون و هفت هــزار و ۴۹۷ دالر، عراق با ۱۷ 
میلیون و ۴۰۶ هزار و ۵۵ دالر و پاکستان با پنج 
میلیون و ۴۲۱ هزار و ۳۷۳ دالر سه مقصد اصلی 

صادرات فرش های ایرانی بودند.  
لطیفی با اشــاره به دگرگونی های فرش ایرانی 
در بازارهای جهانــی به علت کپی از نقوش در 

نیم قرن اخیر که موجب کاهش رشــد شــتابان 
صادرات شــده است، تصریح کرد: فرش ایرانی 
به علت نقوش زیبا و سحرانگیز، هم چنین دوام 
و ریزبافی و داشتن رنگ های طبیعی و شفاف، از 
گذشته، در تمام بازارهای جهانی بی رقیب بوده 
اســت اما در نیم قرن اخیر، سهم فرش ایران در 
بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشــته و بازار 
صادرات، از حالت انحصاری به صورت رقابتی 

در آمده است.  
دبیر شــورای اطالع رســانی گمــرک در باره 
صادرات گبــه گفت: یکــی از صنایع معروف 
کشــور گبه فرش است که در این صنعت ایران 
تجربــه بســیاری دارد و بر همین اســاس در 
بازار داخلی و خارجی، اســتقبال خوبی از این 

تولیدات شده است.
وی با اشــاره به اینکــه پرزهایی بلند گبه فرش 
تاثیر چشــمگیری بر نرمی آن دارد، گفت: بنابر 
اطالع برخی کارشناسان، ژاپنی ها عالقه زیادی 
به این محصول دارنــد و گبه فرش هایی که از 
نقش و نگارهای حیوانات و با نخ های طبیعی و 
کیفیت های عالی بافته می شود و که رنگ هایی 
بــه کار رفته در گبه فرش ها با ذائقه مردم ژاپن 

همخوانی دارد  در ژاپن طرفدارانی دارد.
بــه گفته وی، فروش گبه های ایران دو تا ســه 
برابر حصیر تاتامی ژاپن است به طوری که آمار 
در ۴ ماهه اول سال ۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۳۰۹ 
هزار و ۸۴۲ دالر به این کشــور صادرات فرش 

گبه صورت گرفته است.

عضوانجمن علمی استاندارد ایران عنوان کرد؛

»جایگاه یابی موثر« حلقه مفقود برندسازی کاالی ایرانی

صادرات فرش و گلیم ایرانی به ۵۷ کشور
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طرح شاهکارهای معماری اروپا چگونه از دنیای اسالم دزدیده شد؟

 امیرعلــی دانایی که ایــن روزها فیلم 
»بی وزنــی« را در شــبکه نمایــش خانگی دارد 
می گوید، بازیگری را هیــچ گاه به عنوان راهی 
برای »دیده شــدن« انتخاب نکرده، چون اگرچه 
گاهی شــانس با او یار نبوده تا فیلم هایش بیشتر 
دیده شوند، اما پیش از ورود به سینما طعم دیده 

شدن را به اندازه کافی چشیده است.
به گزارش ایســنا، کمتر از یک دهه اســت که 
امیرعلی دانایی خیلی جدی وارد حرفه ســینما 
شده و وقتی ســال ۹۲ با فیلم »اشباح« داریوش 
مهرجویی فعالیت ســینمایی اش را آغاز کرد با 
توجه به چهره و اســتایلش، خیلی ها پیش بینی 
می کردند که او جوان تازه ســینما خواهد شد و 
بیشتر در فیلم ها دیده می شود؛ بویژه آنکه نقش 
اول ســریال »کاله پهلوی« را هم ایفا کرده بود و 
برای خیلی از مردم چهره شناخته شده ای بود؛ اما 
مسیر بازیگری او طور دیگری پیش رفت چون 
خودش معتقد است اتفاقا همین دو کار آینده او 

را به شکلی دیگر رقم زدند. 
او که پیش از بازیگری چهره ای مشهور در عرصه 
مدلینگ بود، در این ســال ها در فیلم های »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران« بهروز افخمی، »این 
سیب هم برای تو« ســیروس الوند، »آپاندیس« 
حســین نمازی، »انــزوا« مرتضــی علی عباس 
میرزایی، »بی وزنی« مهدی فرد قادری بازی کرده 
و »الله« اســداله نیک نژاد را هم آماده اکران دارد. 
دانایی البته ســال ۹۷ در نمایش »شیروانی داغ« 
ایوب آقاخانی هم بازی کرد و یک سریال هم با 
حضوری متفاوت در شبکه نمایش خانگی داشته 
که کمتر کســی از آن خبر دارد و همین ســبب 

گله اوست.
از شروع با فیلمسازهای سرشناس تا یک جایزه 

جهانی
این ها همه بهانه ای برای گپی کوتاه با این بازیگر 
شد و او پیش از هر چیز در پاسخ به اینکه چرا در 
مقایسه با شروع خوبی که در سینما داشت، نسبتا 
کم کار شده است، می گوید: ورود من به مارکت 
سینما به سال های ۹۰ و ۹۱ برمی گردد، یعنی بعد 
از ســریال »کاله پهلوی« که حدود هشت سال 
مشغول فیلمبرداری آن بودیم و در این مدت هیچ 
کاری از من دیده نشده بود، اما بعد از آن شرایط 
برای ورودم به این حرفه طوری چیده شد که در 

این مسیر قرار گرفتم.
دانایی توضیح می دهد: من در شروع، نقش اول 
ســریال کاله پهلوی را بازی کردم که همین کار 

را برایم سخت کرد. بعد از 
وارد سینما شدم  آن وقتی 
با آقایان مهرجویی، افخمی 
و الونــد کار کردم که کار 
برایم ســخت تر شد و از 
آنجا که جزو هیچ کدام از 
باندها و دسته های سینمایی 
هــم نبودم و نیســتم فقط 
آنچه را پیشــنهاد می شد و 
می کنم  بررســی  می شود 
که اگر فیلمنامه را بپسندم 
شاید  بنابراین  می کنم.  کار 
دلیل عمــده کم کاری من 
چندان  گرچه  باشد  همین 
معتقد نیستم کم کار بوده ام 
و تقریبا ســالی یک فیلم 
داشتم. بیشتر از این راضی 
هســتم که هر آنچه انجام 
دادم، تصمیم خودم بود و 
این مسیری است که آن را 

انتخاب کردم.
این  ادامه می دهــد: در  او 
مــدت بیش از هــر چیز، 
کیفیت کار برایم مهم بود و 
اگر بیشتر از این کار کرده 

بودم شاید شــرایط به لحاظ کیفی طور دیگری 
می شد. همین »بی وزنی« هم که اخیراً بازی کردم 
فیلم خاصی است و اگر اکران بهتری داشت بهتر 
و بیشــتر مورد توجه قرار می گرفت. البته این را 
هم بگویم که به نظرم بازیگر در یک پروژه، ۲۰ تا 
۳۰ درصد می تواند تاثیرگذار باشد - چه به لحاظ 
کیفی و چه به لحاظ دیده شدن -  و فکر می کنم 
در این بخش شانس با من یار نبود، چون بیشتر 
فیلم هایی که کار کردم یا در بخش تهیه کنندگی یا 
پخش آن طور که باید حرفه ای و جدی نبودند و 

مورد توجه قرار نداشتند.
وی در این باره به جشنواره سی و پنجم فیلم فجر 
اشــاره و اظهار  می کند:  بعد از کار کردن با چند 
فیلمساز سرشناس، با دو کارگردان فیلم اولی کار 

کردم که یکی از آن ها برای فیلم »انزوا« بود؛ فیلمی 
که مورد توجه مردم هم قرار گرفت اما به شکل 
عجیبی اســم من از کاندیداهای جشنواره خارج 
شد در حالی که در تماسی تلفنی این موضوع و 
حتی جایزه گرفتن را به من اطالع داده بودند ولی 
بعد اتفاق دیگری افتاد و فکر می کنم همه این ها 
برمی گردد به قدرت تهیه کننده و مناسباتی خارج 
از جریان که خیلی تاثیرگذار اســت. من در آن 
سال فیلم »آپاندیس« را هم داشتم که در جشنواره 
فجر انتخاب نشــد در صورتی که هم فیلم چند 
جایزه خارجــی گرفت و هم خــود من جایزه 
بهترین بازیگر جشنواره آسیاپاسیفیک را گرفتم. 
یک مثال دیگر هم به اکران »انزوا« برمی گردد که 
فقط چند ســالن محدود برای نمایش در اختیار 

داشت و خوب نفروخت. وقتی همه این اتفاق ها 
را کنار هم بگذاریم به نظر می رسد سیستم پخش 
و تهیه کنندگی نقش زیادی در دیده شــدن یک 
اثر و تــالش یک گروه دارنــد. در صورتی که 
می شنویم عده ای می گویند یک بازیگر پرفروش 
است در حالی که با شرایطی که من تجربه کردم 
چنین حرفــی را اصال قبول ندارم و معتقدم این 
پخش است که تعیین می کند چه فیلمی بفروشد 

و چه فیلمی نفروشد.
کسی می داند »خواب زده« کجا پخش شده؟

دانایــی در ادامه به فیلم »بی وزنــی« که اخیرا به 
شــبکه نمایش خانگــی آمده اشــاره می کند و 
می گوید: »بی وزنی« یــک فیلم خاص و چالش 
برانگیزی بود که در آن بازی کردم و کال در تمام 

کارهایی کــه تاکنون بازی 
کرده ام سعی کردم متفاوت 
بودن نقش ها برایم اولویت 
داشته باشد. در همین شبکه 
نمایش خانگی یک سریال 
به نام »خواب زده« هم دارم 
که در سه نقش بازی کرده ام 
و بســیار کار خوبی شده، 
امــا آن هم گرفتــار همان 
اتفاق های قبلی شده است. 
او در این بــاره می گویــد: 
شــوربختانه این سریال به 
شکلی پخش شده که بعد 
از ۲۴ قســمت هنوز دقیق 
باید آن را  نمی دانم کجــا 
تماشــا کنم. این در حالی 
است که شنیده ام خود آقای 
سیروس مقدم )کارگردان(، 
»خواب زده« را بهترین کار 
ایشــان  خود می داند ولی 
هم کامل نتوانســته سریال 
را ببینــد و بــه بهانه اینکه 
فصــل دوم ســریال بعدا 
پخش شــود فعــال مابقی 
این ها  داشته اند.  نگه  را  آن 
شرایطی است که وقتی شما به عنوان یک بازیگر، 
می خواهید ســالم در این حــوزه کار کنید باید 
فراهم باشــد تا کار شما دیده شود و توجه ها را 
جلب کند، در غیر اینصورت باید وارد باند بازی 

و مافیا شوی که من تا به حال تن نداده ام. 
ورودم به سینما برای دیده شدن نبود

وی که تاکیــد دارد هر بازیگری برای داشــتن 
پیشنهاهای بیشــتر باید کارهایش دیده شود، در 
پاســخ به اینکه چقدر دیده شدن و پرکار بودن 
برایش اهمیت داشته است؟ می گوید: واقعیت این 
اســت که من کار خود را در سینما زمانی شروع 
کردم کــه تصویرم روی بیلبوردهــای تبلیغاتی 
زیادی درســطح شهر دیده شده بود، یعنی وقتی 
خیلی از جوان ها کارهای تبلیغاتی به آن شــکل 

انجام نمی دادند مــن در یک زمان ۲۵۰ بیلبورد 
شهری داشتم، اما حس و حال آنطور دیده شدن 
خیلی زود برایم از بین رفت و وقتی به ســینما 
آمدم قصد دیده شــدن نداشتم، چون اگر کسی 
چنین قصدی داشــته باشــد همیــن االن هم با 
اینستاگرام می تواند دیده شود. من اتفاقاً به خاطر 
اینکه خیلی ها می گفتند او یک مدل است تالش 
زیادی کردم تا این برچســب »مدل« را از روی 
خود بردارم که قطعا زمان زیادی برد. آنچه برایم 
مهم بود و هنوز هم است تاثیرگذاری و اثر خوب 

گذاشتن آن هم با احترام به مخاطب است.
دانایی به تاثیری که پخش درست سریال شبکه 
نمایش خانگی می توانســت در کارش داشــته 
باشــد تاکید می کند و اضافه می کند: وقتی همه 
این سال ها را مرور می کنم می بینم »کاله پهلوی« 
همان قدر که برایم بســیار حسن داشت، معایبی 
هم داشت چون کارم را سخت تر کرد. البته بماند 
که »کاله پهلوی« هم کم آســیب نخورد، چرا که 
در آخرین ســال دولت دهم پخش شــد یعنی 
در روزهایی که مــردم اقبال زیادی به تلویزیون 
نداشتند و االن هم به نظرم سریال به نوعی شرایط 
نیمه توقیف دارد، چون در این ســال ها خیلی از 
آثــار تلویزیون بخصوص ســریال های تاریخی 
بارها تکرار شدند و خود مرحوم ُدری می گفتند 
که »کیف انگلیســی« در بازپخش دیده شد، نه 
در پخــش اول. اما این اتفاق برای »کاله پهلوی« 

تکرار نشد.
روزهای سخت با جای خالی مادر

او که این اواخر چند پیشنهاد سینمایی داشته ولی 
برای کار به توافق نرســیده است، در پایان این 
گفت وگو درباره اینکه روزهای کرونایی را چطور 
گذرانده و احیانا چه برنامه  جدیدی برای کار دارد 
بیان می کند: طبیعی است که شرایط پیش آمده از 
شــیوع کرونا بر زندگی همه مردم در دنیا تاثیر 
گذاشته و بر زندگی من هم بی تاثیر نبوده، منتها 
بجز کرونا تقریبا ۶ ماه است که مادرم را از دست 
داده ام و آن هایی که مرا می شناسند می دانند چقدر 
رابطه نزدیک و دوستانه ای با مادرم داشتم و ضربه 
بزرگی از این بابت به من وارد شــد. من جایزه 
آسیاپاســیفیک را هم به مادرم تقدیم کرده بودم 
و نبودشان در این مدت برایم خیلی سخت بود، 
به همین دلیل ســعی کردم در این اوقات بیشتر 
به خودشناســی بپردازم و در زمینه های مختلف 
روی خودم کار کنم تا قوی تر به مدار درســت 

زندگی برگردم. 

 یک پژوهشــگر و کارشــناس موضوعات 
فرهنگی غرب آسیا با نوشتن کتابی نشان داد طرح 
بزرگ ترین شاهکارهای معماری اروپا از برج های 
دوقلو، پنجره های مدور ُرز و ســقف های طاق دار 

مرسوم در دنیای اسالم الگوبرداری شده است.  
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، سال گذشته 
وقتی کلیســای نوتردام پاریس در آتش سوخت، 
هــزاران نفر در غم از دســت دادن این نماد بزرگ 
تمدن غرب ماتم گرفتند. نماد اصلی هویت فرهنگی 
فرانســه و قلب تپنده این کشــور دود می شد و به 
 ،)Diana Darke( هوا می رفت. اما دایانا دارک
دانش آموخته فلســفه آلمانی و عربی، کارشــناس 
موضوعات خاورمیانه، نویســنده و مقاله نویس در 
روزنامه های گاردین، فایننشــال تایمز و ســاندی 
تایمز نظر دیگری داشت. وی می دانست معماری 
عمارت گوتیک باشکوه برخالف تصور عموم، نه 
در رویدادهای تاریخ مســیحیت اروپایی، بلکه در 
صحراهای کوهستانی سوریه و به طور مشخص در 

روستایی واقع در غرب استان حلب ریشه دارد.
دارک صبح شــانزدهم آوریل )۲۷ فروردین ۹۸(، 
فردای روز آتش ســوزی، در توییتی نوشت: طرح 
معماری نوتردام مثل دیگر کلیساهای جامع گوتیک 
در اروپا مستقیما از کلیسای قرن پنجمی قلب لوزه 
سوریه می آید. جنگجویان جنگ های صلیبی مفهوم 
بــرج دوقلو و پنجره )مدور( ُرز را در قرن دوازدهم 

میالدی به اروپا آوردند.
به گفته این نویسنده ۶۴ ساله انگلیسی، تنها برج های 
دوقلو و پنجره های ُرز نیســتند کــه در خاورمیانه 
ریشه دارند بلکه این امر در مورد طاق های ضربی، 
قوس های شاه عباسی و حتی شیشه های رنگی نیز 
صدق می کند. غرب، معماری گوتیک به نوعی که 
امروز می شناســد را بیش از غارت گوت ها )یکی 
از قبیله های ژرمنی شــرقی که در سده های سوم و 
چهارم، امپراتــوری روم را غارت کردند( به میراث 

دنیای اعراب و اسالم مدیون است.  
دارک افزود: از واکنش ها شــگفت زده شــدم. فکر 
می کردم افراد بیشــتری در این باره بدانند اما ظاهرا 
ناآگاهی عظیمی درباره تاریخ تملک فرهنگی وجود 
دارد. با توجه به اسالم هراســی  فزاینده احســاس 
کردم زمان آن فرارسیده تا کسی درباره این روایت 

شفاف سازی کند.
الگوبرداری غرب از معماری اسالمی

دارک این کار را با انتشــار کتابی پژوهشــی به نام 
 Stealing from the( ســرقت از مســلمانان
Saracens( انجام داد. این کتاب حقایقی را در 
مورد قرن ها کپی برداری آشکار کرده و ریشه معماری 
برخی از بناهای مهم اروپا از کاخ وست مینیستر تا 
کلیسای جامع شــارتر )نوتردام( و کلیسای جامع 
ســنت مارک ونیز را به نمونه های پیش از خود در 
خاورمیانه جست وجو می کند. در اینجا بیشتر داستان 

قدرت سیاســی، ثروت و مد و استایل روز مطرح 
است تا عقیده مذهبی. دست جنگجویان غارتگر، 
اســقف های آگاه به مدل های رایــج عصر خود و 
بازرگانــان جهانگردی در کار بود که اســتایل ها و 
روش های جدید را کشــف کرده و با خود به خانه 

می آوردند.
دارک می گوید: ما اکنون دیدگاه مشخصی در مورد 
شــرق و غرب داریم؛ اما در گذشــته اینطور نبود. 
تبادالت فرهنگی عظیمی در جریان بود که بیشتر هم 
از شرق به غرب می آمد. کمتر پیش می آمد از غرب 

چیزی به شرق برود.
با توجه به رواج قوس های شــاه عباسی با پوشش 
سنگ و طاق های ضربی در کلیساهای جامع اروپا، 
تصور مسیحی بودن ریشه این طرح ها کار ساده ای 
است. اما قوس های شــاه عباسی اولین بار در یک 
عبادتگاه اســالمی قرن هفتمــی در بیت المقدس 
استفاده شدند و استفاده از طاق های ضربی نیز از یک 

مسجد قرن دهمی در اندلس اسپانیا آغاز شد.  
تماشــای تالقی چند طاق در یک شاهکار مرکب 
از هندســه کاربردی و ســاختار تزئینی هنوز هم 

بازدیدکنندگان مسجد قرطبه را به بهت وا می دارد؛ 
ساختاری که با گذشت هزاران سال از زمان ساخت 
هنوز به مرمت نیاز پیدا نکرده است. در این بنا، طاقی 
مقصوره که جایگاه ویژه خلیفه حاکم بود به نوعی 
طراحی شده بود تا نوری مقدس روی او بیفتد. با این 
حال در بروشور رسمی این بنای تاریخی اطالعات 
چندانی درباره ریشــه اسالمی آن ذکر نشده است. 
شــاید دلیلش این باشد که بنا از سال ۱۲۳۶ به یک 

کلیسای کاتولیک تبدیل شد.  
استفاده از قوس های شاه عباسی نیز راهکاری عملی 
برای مشکل سنگ کارانی بود که روی قبه الصخره 
اورشلیم کار می کردند. قبه الصخره که یکی از مقدس 
ترین مراکز مذهبی در جهان اســالم است در سال 
۶۹۱ به دست نخستین امپراطور دنیای اسالم ساخته 
شد. چالش این بود که چطور طاق های ِگرد خارجی 
همراه با طاق های کوچک تر داخلی ساخته شده و 
همزمان جایگاه ســقف افقی بین آنها حفظ شود. 
برای تراز کردن دهانه ها، ســنگ کاران مجبور شدن 
قوس های مجموعه طاق های داخلی را تنگ تر کنند 
و به این ترتیب قوس شاه عباسی به وجود آمد. این 

نوع قوس با توجه به مفهوم عرفانی آن از رایج ترین 
قوس هایی اســت کــه در بناهای تاریخــی ایران 
مخصوصاً بناهای دوره صفویه اســتفاده می شوند. 
این نوع قوس  که به نام قوس شاخ بزی نیز شناخته 
می شود، معموالً به وسیله دو شعاع و دو مرکز رسم 
می شود و برحسب خیز قوس دارای شعاع و مرکز 

متفاوت خواهد داشت.  
دارک می گوید: هربــار از این که می بینم چقدر از 
چیزهایی که فکر می کنیم مسیحی و اروپایی هستند 
به دلیل ناآگاهی از فرم های اسالمی ایجاد شده اند، 
غافلگیر می شوم. تاثیرپذیری عظیم معماری اروپا از 
طراحی قبه الصخره در آن ریشه داشت که سربازان 
قرون وسطایی جنگ های صلیبی به اشتباه فکر کرده 

بودند این بنا معبد سلیمان است.
آنها از طــرح طاق دار و مدور این عبادتگاه که مثال 
قرار بود مسیحی باشد به عنوان مدلی برای ساخت 
کلیساهای تمپالر چون کلیسای تمپل لندن استفاده 
و حتی کتیبه های تزئینی عربی آن را نیز کپی کاری 
کردند؛ کتیبه هایی که آشکارا مسیحیان را به خاطر 
باور به تثلیث خدا، عیســی و روح القدس به جای 

باور به یگانگی خداونــد، نکوهش می کند. بعدها 
از الگوی خط کوفی این کتیبه ها در ســنگ کاری 
کلیساهای جامع فرانسه نیز استفاده شد بدون این که 

کسی معنی واقعی آنها را بداند.
با انتشار نخستین نقشه چاپی از بیت المقدس در سال 
۱۴۸۶ در آلمان، دامنه سردرگمی ها وسیع تر شد. این 
نقشــه نه تنها قبه الصخره را به اشتباه معبد سلیمان 
نامیده بود؛ بلکه این بنا را با یک گنبد پیازی تصویر 
کرده بود، یک فانتزی خالص شــرقی زاییده ذهن 
 Erhard( یک هنرمند آلمانی به نام ارهارد روویچ
Reeuwich(. کتابی که این نقشــه در آن چاپ 
شده بود پرفروش شد. این کتاب به چاپ سیزدهم 
رسید، به چند زبان ترجمه شد و بر گسترش ساخت 
کلیساهایی با گنبد پیازی در اروپای قرن شانزدهم 

تاثیر گذاشت.
انتقال الگوهای تکرارشــونده اسالمی به غرب اما 
همیشه به همین سادگی نبود. قوس های شاه عباسی 
در این راه مسیر پرپیچ و خم تری را طی کردند. دارک 
در کتاب خود نشان می دهد این قوس ها چگونه ابتدا 
در مصــر رواج یافتند، در دوره خالفت عباســیان 

نوک تیزتر شــدند و در ادامه نظــر بازرگانان بندر 
آمالفی ایتالیا را جلب کردند. این بازرگانان اکتشافات 
جدید خود را در ساخت کلیسای جامع قرن دهمی 
آمالفی به کار بردند. معماری متفاوت این بنا توجه 
پاپ ویکتور ســوم را در سفری که در سال ۱۰۹۵ 
میالدی به آمالفی داشت جلب کرد و تصمیم گرفت 
از طراحی پنجره های نوک نیز آن در ساخت صومعه 

خود در مونت کاسینو استفاده کند.
از این نوع پنجره ها بعدها در ساخت کلیسا صومعه 
بندیکت در کلونی فرانسه نیز استفاده شد که در زمان 
خود بزرگ ترین کلیسای جهان بود. سپس، مشاور 
لویی ششــم و هفتم از نورگیر بودن این پنجره ها 
خوشش آمد و بالفاصله دستور داد از همین طراحی 
در ساخت کلیسای سنت دنی پاریس استفاده شود. 
کار ساخت این کلیسا در سال ۱۱۴۴ تکمیل شد و 
معمار این بنا در مرحله بعد سراغ ساخت کلیسای 

نوتردام رفت.
دارک می گویــد: همه از روی هم تقلید کردند. این 
بناها قدرتمندترین کلیساهای اروپا بودند بنابراین 
طراحی شان ُمد شد. درســت مثل هر مدی که در 
جامعه راه می افتد؛ وقتی افــراد قدرتمند از چیزی 

استفاده کنند، همه خواهانش می شوند.
فهرســت به همین ترتیب ادامه دارد. بعد از طاق ها 
نوبت به مناره های مربعی می رســد که در بناهایی 
چون مســجد بزرگ دمشق یافت می شود. این نوع 
مناره الهام بخش طراحی برخی از بزرگ ترین برج 
های ایتالیا از جمله ساختمان شهرداری فلورانس و 
ناقوس کلیسای سن مارک در ونیز شد که مقدمه ای 

برای ساخت برج ناقوس برای کلیساها بود.
دارک با استناد به تحقیقات دبورا هوارد پژوهشگر 
تاریخ معماری، در کتاب خود نشــان می دهد ونیز 
بیشــتر از آن که اروپایی باشــد عربی است. معابر 
باریک، خانــه های حیاط دار با تــراس، تزئینات 
اسالمی قصر دوک که از روی مدل مسجد االقصی 
ساخته شده و همچنین گنبد پیازی کلیسای سنت 

مارک این شهر بر این فرضیه صحه می گذارد.   
کتاب روشنگرایانه سرقت از مسلمانان در دوره ای 
منتشــر می شــود که گروه های ملی گرا و دست 
راســتی از معماری غرب به عنوان ابــزاری برای 
تقویت دیدگاه کمال گرایانه  خود از هویت خالص 
اروپایی، استفاده می کنند. از یک سو بی شمار حساب 
کاربری در شبکه های اجتماعی به راه افتاده که در 
پوشش گرامیداشت میراث تاریخی پیامهای برتری 
سفیدپوســتان را ترویج می کنند و از دیگر سو نیز 
احکام دولت ها در حوزه سنت و زیبایی نیز فحوای 
مشابهی دارد. کتاب دارک پتکی شیوا و روان بر این 
جهل و تبلیغات آن است و نشان می دهد که چگونه 
این بناهای تاریخی که به ایده آل گروه های راست 
گرا تبدیل شده اند در همان فرهنگی ریشه دارند که 

این گروه  ها نسبت به آن سوءظن دارند.

امیرعلی دانایی:

تالش کردم برچسب مُدل را از خودم بردارم
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:
تصفیه خانه آب شهرهای ابهر 

و خرمدره تکمیل می شود
 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان در بازدید از تاسیسات تصفیه 
خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره گفت: این 
تصفیه خانه با 85 درصد پیشــرفت در عمل 
بیش از یکســال می باشــد که در مدار بهره 
برداری بوده و با ایجاد برخی امکانات، روند 

ساخت این تصفیه خانه  تمکیل خواهد شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: طرح آبرسانی 
به شهرهای ابهر و خرمدره شامل 32 کیلومتر 
خط انتقال، 5 باب مخزن ذخیره آب شرب و 
یک باب تصفیه خانه آب آشامیدنی می باشد.

وی با اشاره به ســرمایه گذاری 520 میلیارد 
ریالی تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و خرمدره 
تا کنون گفت: برای تکمیل طرح آبرســانی به 
شهرهای ابهر و خرمدره به 620 میلیارد ریال 

اعتبار دیگر نیاز است..
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان گفت: سیســتم کلر زنی و سامانه برق 
اضطراری این تصفیه خانه در حال راه اندازی 
بوده و محوطه سازی آن نیز انجام خواهد شد.
جزء قاســمی افزود: ظرفیت این تصفیه خانه 
400 لیتر بر ثانیه بوده و قادر اســت  34 هزار 
متر مکعب آب را در یک شــبانه روز تصفیه 

کند.
گفتنی است مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان همچنین  از روند اجرای پروژه 
تکمیل خط آبرســانی به شــهر خرمدره نیز 

بازدید کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان:
شهیدان رجایی و باهنر در مسیر 
خدمت صادقانه، عالی ترین درجه 

انسانیت را به تصویر کشیدند
 فرمانــده انتظامی اســتان زنجان، در 
پیامی، هفته نخست شــهریور ماه که به پاس 
تالش مجاهدانه شهیدان رجایی و باهنر به نام 
هفته دولت و روز کارمند نامگذاری شده را به 
مسوؤالن و کارکنان دستگاه های اداری استان 
تبریک گفت و افزود: شهیدان رجایی و باهنر 
در مســیر خدمت صادقانه، عالی ترین درجه 

انسانیت را به تصویر کشیدند.
ســردار رحیم جهانبخش در این پیام تبریک، 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای واالمقام 
دولت بویژه شــهیدان رجایی و باهنر، منتشر 
کرد، یادآور شد: فرارســیدن هفته دولت که 
مقارن با گرامیداشت روزهای شهادت شهیدان 
رجایی و باهنر می باشد، یادآور حماسه آفرینی 
مردانی است که خدمت به مردم به ویژه اقشار 
ضعیــف را ســرلوحه کار خود قــرار داده و 
برگ زرینی بــر تاریخ افتخارات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در زمینه خدمت رسانی بی 
منت و خالصانه به مردم محروم و مستضعف 

افزوده اند.
وی ادامه داد: بی تردید در ســالی که از سوی 
مقــام معظم رهبری ســال »جهــش تولید« 
نامگذاری شــده فرصتی برای مســوؤالن و 
مدیران است تا با سرمشق قرار دادن و تأسی 
از ویژگی های واالی اخالقی و راه و منش این 
شــهدای گرانقدر دولت در راستای سربلندی 
و عزت ایران اســالمی و منویات مقام معظم 

رهبری گام بردارند.
سردار جهانبخش، ابراز امیدواری کرد، تمامی 
مسووالن و کارکنان دســتگاه های استان در 
سایه توجهات خاصه حضرت ولیعصر )عج( 
و تحت رهبری هــای خردمندانه فرماندهی 
معظم کل قــوا همواره در کانون گرم خانواده 

موفق و مؤید باشند.

شهر زنجان ۵۰ هکتار 
فضای سبز دارد

 شهردار زنجان گفت: در شهر زنجان 
50 هکتار فضای سبز وجود دارد.

به گزارش مهــر، حبیب مالیی یگانه در آیین 
بهــره برداری از پارک بانــوان زنجان، گفت: 
پارک بانوان غرب زنجــان به صورت پارک 

خانواده استفاده شود.
وی افزود: این پارک در زمینی به مساحت 4.5 
هکتار ساخته شده و محطی خوبی برای مردم 

این منطقه خواهد بود.
شهردار زنجان، با بیان اینکه در شهر زنجان 50 
هکتار فضای ســبز داریم، ادامه داد: مساحت 
چمن کاری در پارک بانوان غرب شهر زنجان 

کم است.
وی با اشاره به اینکه امسال 45 میلیارد تومان 
هزینه پروژه فضای سبز است، گفت: تا پایان 
سال همه پروژه های فضای سبز که 50 مورد 

است به پایان می رسد.
شهردار زنجان، با بیان اینکه پارک بانوان غرب 
زنجان، دومین پارکی است که مختص بانوان 
زنجانی ساخته شده است، گفت: کل اعتبارات 
هزینه شــده برای این پارک ۱45 میلیارد ریال 
و اعتبارات استانی هزینه شده نیز 40 میلیارد 
ریال است و مساحت کل پروژه نیز چهار هزار 
و 500 متر مربع با مساحت معابر دسترسی پنج 

هزار متر مربع است.

خبــر

 با توجه به اینکه نوع رخدادهای غیرمترقبه 
در ســطح استان در همه مناطق یکسان و غیرقابل 
پیش بینی است کاهش خسارت های جانی و مالی 
اهمیت قابل توجهی دارد که جمعیت هالل احمر با 
توسعه آموزش کمک های اولیه و آمادگی در برابر 
مخاطرات درصدد کاهش خســارت های جانی و 

مالی این حوادث است.
اســتان زنجان با وجود وسعت، تنوع آب و هوایی 
و شــرایط متفاوت محیطی زمینه وقوع بسیاری از 
بالهای شناخته شــده ازجمله سیل، زلزله کوالک 

های سخت و ریزش بهمن را دارد.
بــرای مقابلــه با حــوادث غیرمترقبــه و کاهش 
خسارت ها و اثرهای ناخوشــایند آن می توان به 
گام هایی نظیر ارتقای ســطح آمادگی و شــناخت 
و درک صحیح آحاد مــردم از انواع حوادث پیش 
بینی نشده و خطراتی که محیط زندگی و کار آنان 
را تهدیــد می کند و آموزش راهکارها، روش های 
ایمنــی و کنترل حوادث و خطرات به افراد جامعه 
اشاره کرد که رویکرد ایجاد فرهنگ خود امدادی و 
امدادرســانی مقوله ای مهم در شرایط عادی است 
که مردم از آن بهره مند شوند تا در سوانح طبیعی و 

غیرطبیعی خسارت ها را به حداقل برسانند.
ارایه آموزش هایی که سطح دانش و مهارت هریک 
از شــهروندان را درمحیط پــر از عوامل تهدیدزا 
افزایش دهد و توان مقابله آنان را در برابر خطرات 
و حوادث ارتقا بخشــد که هــالل احمر در صدد 
تحقق این مهــم گام هایی با راه اندازی خانه های 

هالل در سطح شهرها و روستاها برداشته است.
فرمانداران و دستگاه های اجرایی برای راه اندازی 

خانه های هالل همکاری کنند
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری زنجان 
شامگاه شنبه در نشســت پیشگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاســخ به بحران استان گفت: 
در کنار مطالعات خطرپذیری که اتفاق افتاده و در 
سابقه و پیشینه وجود دارد باید میزان آسیب پذیری 
مورد توجــه قرار گیرد چرا کــه در نهایت میزان 

خسارت پذیری مهم است.
مهرداد سلطانی اظهار داشت: اگر خطری را دنبال 
مــی کنیم به دنبال آن باید امکانات مورد نیاز برای 

مقابله با آن فراهم و خطر پذیری کاهش یابد.
وی ادامه داد: هر برنامه ای که هر یک از دســتگاه 
های اجرایــی تهیه و تدوین می کند چنانچه قابل 
سنجش نباشد نمی توانیم بفهمیم چه میزان درآن 

حوزه رشد کرده ایم.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری زنجان 
گفت: همه برنامه هایی کــه در این حوزه تدوین 
می شــود باید معیارهای کمی قابل سنجش خود 
را داشــته باشد تا میزان پیشرفت ها برای مقابله با 

حوادث و کاهش خطر پذیری ها را نشان دهد.
سلطانی با قدردانی از جمعیت هالل احمر در باره 
توسعه خانه های هالل افزود: فرمانداران و دستگاه 
های اجرایی اســتان برای راه اندازی این خانه ها 
همکاری الزم را داشــته باشند تا خانه های هالل 

توسعه یابد.
وی اضافه کرد: خانه های هالل واحدهایی از هالل 
احمر به شــمار می رود که به صورت میدانی در 
نزدیکترین نقاط احتمالی به بحران ها در ســطح 

روستاها، محالت و شهرها راه اندازی شده است.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری زنجان 
گفت: افراد عضو خانه های هالل در همان منطقه 
ساکن هستند، می توانند اولین افرادی باشند که در 
مواقع بحرانی برای امدادرسانی در حادثه اقدام کنند 
که تجهیز، آماده سازی و راه اندازی این خانه ها می 
تواند نقش مهم در پاسخ سریع و مقدماتی در بحران 

ها داشته باشد.
ســلطانی اظهار داشت: یکی از مهمترین موارد در 
بخش راهداری حجم وسیعی از هزینه های جاری 
در فصل زمستان برای این بخش است که این هزینه 
ها نسبت به دیگر دستگاه های اجرایی باالتر است.
وی تاکید کرد: این مهم در نشست شورای برنامه 
ریزی اســتان زنجان مطرح شــده و سعی شده از 
طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه 
های جاری لحاظ شــود و طرح آن در نشســت 
مدیریت بحران نیز می تواند کمک حال باشــد تا 

بخشی از این هزینه ها را پوشش دهند.
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری زنجان 
گفت: مقاوم سازی منازل روستایی هم باید به لحاظ 

کمی و هدفمند دنبال شود.

به گفته ســلطانی، مقاوم سازی در سطح روستاها 
با اســتفاده از وام ها انجام می شــود و این مساله 
تقاضا محور است در جایی که تقاضا وجود دارد 
برای استفاده از تسهیالت جذب آن باالتر است در 
حالیکه لزوما جایی که تقاضا وجود دارد آســیب 

پذیرترین منطقه نیست.
وی اظهارداشت: در سطح عمومی پیشرفت مقاوم 
سازی در استان خوب است که باید این موضوع از 
حالت تقاضا محوری خارج و به سمت هدفمندی 
سوق داده شود تا مقاوم ســازی منازل در مناطق 

آسیب پذیر محقق شود.
فعالیت ۶۹ خانه هالل در سطح استان زنجان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان نیز از 
فعالیت 6۹ خانه هالل در استان خبرداد و گفت: این 
تعداد در سال های گذشته 36 مورد بود که امسال 

افزایش یافته است.
شهرام میرزایی اظهار داشت: از این تعداد 24 خانه 
در سطح شهرها و 45 مورد نیز در سطح روستاهای 

استان زنجان فعال است.
به گفته وی، روستاهایی با بیش از 200 خانوار در 
اولویت راه اندازی خانه های هالل است که تاکنون 
۷4 دوره آموزش کمک هــای اولیه و آمادگی در 
برابر مخاطرات بــرای یک هزار و ۷۱۹ نفر برگزار 

شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا هــم اکنون این 
آموزش ها با رعایت همه پروتکل های بهداشــتی 
برگزار می شود و نیازمند مشارکت دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشــتی و درمانی هستیم تا 
از ظرفیت خانه های بهداشــت در سطح روستاها 

استفاده کنیم.
میرزایــی تاکید کــرد: هرچه میــزان تجهیزات و 
نیروهای امدادی در ســطح اســتان گسترش یابد 
در ســاعت های اولیه حوادث امدادرسانی به نحو 
درســت و اصولی انجام شــده و منجر به کاهش 
آســیب ها و خســارت های جانی و مالی برای 

هموطنان می شود.
وی افزود: همزمان با هفته دولت خانه های هالل 
در سطح کشور به صورت ویدئو کنفرانس افتتتاح 
می شــود که این مهم در استان نیز محقق خواهد 

شد.
۵۴درصد واحدهای مسکونی و تجاری روستایی 

مقاوم سازی شده است
فرنشین بنیاد مسکن استان زنجان گفت: هم اکنون 
حدود 50 هزار واحد مسکونی و تجاری در سطح 
روستاهای استان مقاوم سازی شده که این مهم 54 
درصد از واحدهای مسکونی این مناطق را شامل 

می شود.
رضا خواجــه ای اظهار داشــت: 45 هزار واحد 
مسکونی روستایی با 46 درصد در مناطق روستایی 
استان فرســوده و نیازمند مقاوم سازی و این مهم 

نیازمند تامین اعتبار است.
به گفته وی، سال گذشته سه هزار واحد مسکونی 

در استان مرمت و بازسازی شده است.

تالش هالل احمر برای بهره مندی مردم از آموزش های امدادی 
و کاهش خسارات حوادث

 یک کارگردان زنجانی تئاتر گفت: پیشرفت 
هر فردی در تئاتر دست خود او است.

ساســان قجر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
هنر، مدرک حرفی برای گفتن ندارد و ذات، تفکر و 
اندیشه یک  هنرمند است که حرف اصلی را می زند 

و اهمیت دارد.
وی افزود: شخصی که می خواهد وارد دنیای هنر 
شود باید در ذات او جوهر هنر وجود داشته  باشد. 
همچنین ذوق و اســتعداد از عواملی است که بر 

پیشرفت فرد در هر کاری تاثیر دارد.

این هنرمند زنجانی با بیان اینکه افرادی نیز هستند 
که به مرور زمان و  با کار کردن استعداد پنهان شان 
شکوفا می شود، تصریح کرد: پیشرفت هر فردی 
در دســت خودش است و هر فرد بعد از ثبت نام 
در کالس های تئاتر باید با کار در این حرفه بتواند 

تجربه کافی را به دست آورد.
قجر با بیان اینکه یک ماهی در حوض شنا کردن 
را می آموزد تا خود را به دریا برســاند، ادامه داد: 
محیط های کوچک برای پیشرفت یک فرد کافی 
نیست و یک هنرمند برای پیشرفت باید خود را به 

محیط های بزرگ تر و بزرگ تر برساند تا پیشرفت 
کرده و حرفی برای گفتن داشته  باشد.

هنرمند عرصه تئاتر، تلویزیون و ســینمای استان 
زنجان، با اشاره به اینکه وقتی حمایتی نشود همه 
عقب کشــیده و کار نمی کنند، بیان کرد: در حوزه 
تئاتر، مدیریت و مسائل اقتصادی دلیلی بر آن شده 
که فعالیتی خوب و تولید آثار فاخر را در اســتان 

نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه نبود بیمه بیکاری برای هنرمندان 
خود نشان از بی توجهی مســووالن به این حوزه 

است، متذکر شــد: برخالف اینکه نگاه به هنر در 
کشورهای دیگر نگاهی مبتنی بر یک شغل و حرفه 
است، در کشور ما به این حرفه به عنوان یک شغل 
و حرفه درآمدزا نگاه نمی شــود و خانواده ها نیز 
تمایل دارند فرزندان آن ها روی به رشته های دیگر 

آورند.
این هنرمند با بیان اینکه برگشت هنرمندان به استان 
بعد از پیشرفت نیز به احترام و جایگاهی که قبال 
دریافت کرده اند بستگی دارد، گفت: هنرمندان وقتی 
برای کار وارد محیطی می شــوند، قبل از آن باید 

تحقیق کنند و انتخاب درستی داشته باشند و جایی 
که احســاس کردند به آن ها بی توجهی می شود و 

فقط سوءاستفاده می کنند، بهتر است ادامه ندهند.
قجر با بیان اینکه تئاتر یک عملی دراماتیک است و 
نیاز به سالن مخصوص برای اجرا دارد، خاطرنشان 
کرد: شاید تماشای یک شی در محیط بیرون برای 
ما عادی باشد ولی همان شی در سالن تئاتر ما را به 
تفکر وا می دارد و هنر نمایش چون هنری زنده و 
در ارتباط مستقیم با تماشاگر است، می تواند تاثیری 

زیاد در افراد داشته  باشد.

کارگردانتئاترزنجانیعنوانکرد:

تفکر و اندیشه؛ مساله ای مهم تر از مدرک برای هنر

یکمسوولدرادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانزنجانعنوانکرد

تعیین تکلیف هنرمندان در نیمه نخست شهریورماه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق 9800043 له بانک مسکن خدابنده وعلیه آقای علی نجفی ششدانگ پالک 11231 فرعی از 108 اصلی بخش 5 زنجان واقع در 
شهر قیدار ملکی آقای علی نجفی واقع در قیدار جاده الچوان پشت دبیرستان مفتح پالک 108 طبق سند رهنی شماره 24557 مورخ 1390/09/02 دفترخانه27 قیدار 
در رهن بانک مسکن قرار گرفته وبدلیل عدم پرداخت بدهی وپس از طی تشریفات قانونی طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/720/000/000 ریال ارزیابی شده است.

مشخصات ملک: )طبق نظر کارشناس رسمی(
ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با عرصه وقف در پالک ثبتی 11231 فرعی مفروز ومجزی شده از 10540 فرعی از 108 اصلی به نام قطعه یک تفکیکی 
واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک خدابنده استان زنجان به مساحت 104/17 متر مربع در طبقه همکف بوده بانضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 16/86 متر مربع 
همگی به مالکیت آقای علی نجفی فرزند هاشمعلی که دارای سند مالکیت به شماره چاپی 520226 سری پ سال 90 که در صفحه 282 دفتر امالک 110 ذیل شماره 
12302 ثبت گردیده است. این آپارتمان که با کاربری مسکونی در یک مجموعه مسکونی به صورت شمالی در دو طبقه با ساختار اسکلت بتنی وبا قدمت احداث حدود 
هشت سال ساخت بنا شده مساحت آپارتمان اشاره شده در نامه اداره  ثبت اسناد 104/17 متر مربع به همراه پارکینگ به مساحت 16/86 متر مربع می باشد کفسازی 
حیاط به همراه نمای ساختمان ودیوار های حیاط کار نشده است ودارای امتیازات آب برق  گاز شهری می باشد. مورد مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 1399/6/15 
روز چهارشنبه در اداره ثبت اسناد وامالک خدابنده از طریق مزایده به فروش می رسد.  1/720/000/000 ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی 
های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رغم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا در صورت شرکت مزایده رعایت 
ماده 136 آیین نامه اصالحی جدید )شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در 

نشست مزایده است( برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.تاریخ انتشار: 1399/06/03 
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان خدابنده

آگهی ثبت انجمن صنفی کارفرمایی نانوایان استان زنجان
 به اســتناد مــاده 131 قانــون کار و آیین نامــه مصــوب 89/8/3 هیات وزیــران و به موجب 
صورتجلســه های مورخــه 99/5/12 مجمع عمومــی و 99/5/22 هیات مدیره و ســایر مدارک 
تســلیمی، اسامی و ســمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انجمن 
صنفی که از تاریخ 99/5/22 به مدت 3 ســال و بازرسان از تاریخ فوق به مدت یک سال انتخاب 

شده اند به شرح زیر می باشد:
1. آقای سید مرسل موسوی رییس هیات مدیره

2. آقای مهراب حیدری نایب رییس و دبیر
3. آقای یوسف رسولی خزانه دار

4. آقایان صفرعلی حیدری خانقاه و جواد الماسی اعضای علی البدل هیات مدیره
5. آقای احد بهرامی بازرس اصلی

6. خانم فاطمه رسولی بازرس علی البدل
در ضمــن برابر ماده 22 اساســنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبــات اداری و اوراق عادی انجمن با 
امضای رییس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اســناد مالی، اوراق رسمی بهادار 
و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رســیده باشند با امضای رییس هیات مدیره با 

دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن خواهد بود.
محمدرضا یوسفی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان

 مســوول صندوق اعتباری هنــر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: مهلت 

ثبت نام در سامانه کارا تمدید شده  است.
مرتضــی بهمنی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه 
هنرمندانی که فیش بیمه دریافت کرده و خود حق 
بیمه شان را پرداخت کرده اند ولی مبلغی از طرف 
صندوق اعتباری هنر به حساب آن ها واریز نشده 
 است، اظهار کرد: هنرمندان باید پرینت حساب تیر 

و مرداد خود به صنــدوق اعتباری هنر را تحویل 
دهند تا بعد از پی گیری ها مبلغ واریزی فروردین و 

اردیبهشت به حساب شان واریز شود.
وی در رابطه با ادعای هنرمندان مبنی بر اینکه فیش 
دریافت کرده اند ولی مبلغی به حساب شان واریز 
نشده  اســت، افزود: هنرمندانی که فیش دریافت 
کرده اند ولی مبلغی به حســاب آن ها واریز نشده 
 است، در اعالم اطالعات بانکی اشتباهی رخ داده  

است که با اصالح آن و اطالع به صندوق، مبالغ به 
حساب آن ها واریز خواهد شد.

این مســوول تصریح کــرد: تا پایــان نیمه اول 
شــهریورماه نیز حق بیمه خردادماه واریز شده و 
هنرمندان بعد از ۱5 شهریورماه می توانند نسبت با 

واریز حق بیمه سه ماه تابستان خود اقدام کنند.
بهمنی با اشاره به تمدید رایگاه سه ماه بیمه تکمیلی 
صندوق اعتباری هنر برای هنرمنــدان، ادامه داد: 

همچنین در رابطه با پرداخــت هزینه هنرمندانی 
که بیمه تکمیلی داشــته و بنا بــه انجام خدمات 
پزشکی فاکتور دارند در نیمه اول شهریورماه تعیین 
و تکلیف خواهد شــد. در ادامه، مسوول صندوق 
اعتباری هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
زنجان با اشاره به تمدید ثبت نام در سامانه کارا تا 
۱5 شــهریورماه، اظهار کرد: مهلت ثبت نام در این 
سامانه نیز تا ۱5 شهریور تمدید شده و هنرمندان 

آسیب دیده از کرونا که دچار ضرر و زیان شده اند 
می توانند به میزان 6 تا ۱2 میلیون وام دریافت کنند.
وی در رابطه با اشــاره به ســامانه ایوا بانک  ملی 
برای دریافت وام، خاطرنشان کرد: هنرمندان بعد 
از ثبت نام در سامانه کارا با مراجعه به سامانه ایوا 
بانک ملی می توانند به صورت الکترونیکی و بدون 
مراجعه به بانک جهت دریافــت وام خود اقدام 

کنند.
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اذان ظهر

13:18

غروب آفتاب

19:55

اذان مغرب

20:14

نیمه شب

00:32

اذان صبح فردا

5:11

طلوع صبح فردا

6:41

وضعیت آب و هوای زنجان:

13
29

باز آن سمند زخم خورده بی سوار آمد
با شیهه ای خونین و چشمی اکش بار آمد

ُسم ضرهب اهیش رب رد و ردوازه می گویند
کاین انشکیبا با ایپمی مرگ بار آمد

بفکن َپِ  سیمرغ رد آتش هک َرخش این بار
گاهم ی اسفندیار آمد بی صاحب از هن

زین داغ داران ، کس نمی داند هک اسب دوست
دیگر هچ شد کاین گوهن زار از کارزار آمد ؟

مین آشنا ، از پشت خنجر زد ؟ دیگر کدا
مین دوست ، با دشمن کنار آمد ؟ دیگر کدا

» عاشق جنون « گو ، بشکند این بار سازش را
کاسب سیاه » روشن « از ره داغ دار آمد

منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan
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