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ّ
بیت اهلل محمودیسرمقاله

بی باوری
 بحرانی ایستاده زیر تجربه های زیسته

استارت انتخاباتی شورای ائتالف با چاشنی انتقاد از دولت ؛

رویـاِی حـداد!
بررسی  آسیب های حاشیه نشینی در عصرملّت :

حاشیه نشینی  با آسیب های اجتماعی هم پیوند است 
صفحه ٧صفحه 8

صفحه 3

گفت و گوی عصرملّت با فاطمه شکوری شاعر و نویسنده زنجانی ؛

بهای هر جنگی را ادبیات آن کشور تعیین می کند

سیاست یک بام و دو هوا در ستاد کرونا؛سیاست یک بام و دو هوا در ستاد کرونا؛

بازگشایی تاالر های عروسی با منع رفت وآمد شبانه!بازگشایی تاالر های عروسی با منع رفت وآمد شبانه!
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 امــروز بیش از هــر زمانی دیگــری فقیر 
هســتیم. فقری که از جنس اقتصاد نیســت، 
فقری مملو از عدم باورهای شخصی شده ای 
که قادر باشــند بنیان و نظام معنایی زندگی ما 

را شکل و سامان بخشند.
 بحران بی باوری که ریشه بحران عیان تری 
به نام بحران هویت است، سیر و غوطه وری 
در روزمرگی هایی اســت که خود ما چندان 
در بوجود آمدنشان نقشی نداریم. ما به خرده 
ابزارهایی تبدیل شده ایم که در سیطره منافع 
و مطامع زندگی ســرمایه دارانه و دیجیتالی، 
وجــود معنا بخش خویش را در حاشــیه ای 

تاریک مهجور ساخته ایم. 
 در بی باوری، همه چیــز زندگی به ظاهر 
معمول و مطلوب است، اما وقتی از سرمنزل، 
چرایــی و چیســتی اندیشــه و فعالیت های 
روزمره خویش پرسش می کنیم به جز جواب 
های دم دســتی و سطحی به هیچ ریشه عمیق 
تری دســت پیدا نمی کنیم. اینجاست که می 
بینیم هــر دم آماده گســیل و هجرت به هر 

سویی هستیم.
 به اعتقاد من این بحران در قشــر تحصیل 
کرده و دانشــگاهی ما عمق و ابعاد بیشــتری 
نسبت به سایر اقشار دارد، زیرا کج کارکردهای 
دانشــگاه امروز زمینه های بســیار بیشتری را 
برای باورگریزی فرد دانشگاهی فراهم می کند. 
دانشــگاه به او می گوید همه چیز آماده و دم 
دســت برای برداشتن است و نیازی به تأمل و 
درونی کردن چیزی نیست، فقط باید عجله کرد 

تا از غافله »داشتن ها« باز نمانیم.  
ادامه در صفحه 8
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عصرمّلت- هادی بیگی نژاد گفت: کشور از نظر ظرفیت 
نیروگاهی در تولید برق مشکلی نداشته بلکه مشکل افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی و تامین سوخت برای نیروگاه 

های تولید برق است. 
هــادی بیگی نژاد بیان کرد: بخش اعظمی از گازی که در 
داخل کشور تولید می شود به بخش خانگی تعلق می گیرد. 
مقداری از آن نیز در صنایع نظیر فوالد و پتروشیمی ها مورد 
مصرف قرار گرفته و بخشــی دیگر نیز جهت تولید برق به 

نیروگاه ها تخصیص می یابد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری مصرف گاز 
خانگی افزایش یافته اســت، نیروگاه ها مجبور به استفاده از 
مازوت یا گازوئیل برای سوخت خود شدند، اما از آنجا که 
آلودگی مازوت و گازوئیل چندین برابر است جلوی استفاده 

از آن نیز در نیروگاه ها برای تولید برق گرفته شد.

عصرمّلت- سه تصویب نامه  جدید شورای عالی اداری از 
سوی رئیس جمهور و رئیس این شورا ابالغ شد. 

رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی اداری تصویب نامه 
اضافه شــدن یک تبصره به بند اول مــاده )۲( تصویب نامه 
شــماره ۵۷۹۰۹۵ این شــورا را ابالغ کردنــد. به موجب 
این تصویب نامه که در یک صدوهشتادوششــمین جلســه 
شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی 
کشــور و به اســتناد بند )۱۱( ماده )۱۱۵( قانون مدیریت 
خدمات کشــوری تصویب شده است، شــرط دارا بودن 
»گواهینامه شایســتگی عمومی احراز سمت های مدیریتی« 
برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه ای پایه و عملیاتی 
)که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می شوند(، از تاریخ 

این مصوبه به مدت ۳ سال الزامی نیست.
در اجرای بند ۱۶ سیاســت های کلی نظام اداری ابالغی 
از ســوی مقام معظم رهبــری مبنی بــر دانش بنیان کردن 
نظام اداری از طریق به کارگیــری اصول مدیریت دانش و 
یکپارچه ســازی اطالعات، دستورالعمل مدیریت دانش در 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد.

عصرمّلت- عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در زمینه ساختمان و مسکن مجلس شورای 
اسالمی طرحی را آماده و در دستور روز دوشنبه این هفته 
قرار گرفته است که بخشــی از آن به مصالح ساختمانی و 
لزوم کنترل آشفتگی بازار آهن االت بر می گردد.امروز بازار 
از عــدم نظارت و کنترل قیمت ها رنــج می برد،  از طرف 
دولــت هیچ اقدامی برای کنتــرل قیمت ها به ویژه مصالح 

ساختمانی نمی شود و بازار رها شده است.
البرز حسینی اظهار داشت: در جلسه با وزیر صمت که 
در خصوص فوالد برگزار شد با وجود اینکه وزیر قول داده 
بود قیمت را کنترل کند اما در جلســه کمیســیون صراحتا 
اعــالم کرد که مــن زورم به مافیای فوالد نمی رســد. این 
موضوع مورد قبول مجلس نبوده و باید دولت فکری برای 

کنترل بازار کند.

عصرمّلت- عضو جنبش اســالمی نیجریه با اشاره به 
اینکه گرایش مردم نیجریه به تشیع بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران آغاز شــد گفت: حضرت آیت اهلل خامنه ای 

تنها مرجع تقلید شیعیان کشور نیجریه است. 
 ابراهیم عبداهلل در مراسم عزاداری هیئت ثاراهلل زنجان 
با اشاره به اینکه تاریخ اسالم در نیجریه به قرن اول اسالم 
باز  می گردد، اظهار داشــت: منطقه ای که هم اکنون نیجریه 
نامیده می شود توسط اســتعمارگران ۲۰۰ سال قبل ایجاد 
شــد و انگلیسی ها دین خود را در این کشور رواج دادند. 
دین آن منطقه از اول اســالم بود ولی استعمارگران آن را 

تغییر دادند.
وی افزود: حکومت اسالمی توانست کل مناطق غرب 
آفریقا را با خود همسو کند اما بعد از ورود انگلیسی ها به 
این کشور و به این منطقه در گذر زمان حکومت اسالمی 
را کال دگرگون کردند اما شــیخ زکزاکی در ســال ۱۹۵۹ 
بعد از ورود اعالم کرد اسالم در کشور ما پیشینه تاریخی 

هزار ساله دارد.

عصرمّلت- امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه دشمن 
از قدرت موشــکی ایران هراس دارد گفت: دشــمنان 
انقالب اسالمی بخشی از قدرت موشکی ایران در حمله 

به پایگاه عین االسد را مشاهده کردند.
آیــت اهلل علی خاتمــی امروز در خطبــه نماز جمعه 
این هفتــه زنجان اظهار کرد: قدرت دفاعی کشــورمان 
پیشرفت های بسیار چشمگیری داشته و دشمن از همین 
قدرت ایران هراس داشــته و جرات کوچکترین تجاوز 

به کشورمان را ندارد.
وی در ادامه با اشــاره به تالش هــای عوامل درمانی 
در مقابله با شــیوع بیماری کرونا در استان زنجان خاطر 
نشــان کرد: تالش های کادر مراکــز درمانی در مقابله با 

بیماری کرونا قابل تقدیر است.

عصرمّلت - اغلب دفاتر پیشخوان دولت مملو از 
جمعیتی اســت که برای احراز هویت و دریافت ُکد 
بورســی در صف ایستاده اند، موضوعی که در واقع 
تهدیدی برای سالمت جامعه محسوب می شود، چرا 
کــه حتی اگر در میان این دفاتر پیشــخوان یک نفر 

آلوده باشد می تواند دیگران را نیز آلوده کند.
به گزارش عصر ملت- رشــد مثبت بازار بورس 
در ۲ ســال اخیر و به ویژه در نیمه اول امسال باعث 
شــد که بسیاری از افراد نقدینگی و سرمایه خود را 

به سمت بازار سرمایه ببرند.
هرچنــد که در نیمه دوم امســال بازار ســرمایه 
رشــد چندانی نداشــته و حتی موجب ضرر بسیار 
ســهامداران شده اســت، اما حتی این موضوع هم 

باعث نشده است که دفاتر پیشخوان خلوت شود.
آنچــه که هر روز صبح و عصــر در مقابل دفاتر 
پیشخوان مشاهده می شود، جمع کثیری از شهروندان 
به ویژه افراد کهنسال است که در این محل ها تجمع 

کرده و منتظر انجام امور اداری خود هستند.
با وجود همین شلوغی ها هفته گذشته اعالم شد 
که سهامداران برای دریافت سود سهام عدالت باید 
کد بورسی دریافت کرده و در سامانه سجام ثبت نام 

کنند.
همیــن خبر کافی بــود که مردم به ویــژه افراد 
کهنسال که دسترســی به دنیای مجازی الکترونیک 

ندارند، دوباره به دفاتر پیشخوان هجوم بیاورند.
تعــداد مراجعه کنندگان به این دفاتر پس از اعالم 
آزادسازی ســهام عدالت و اطالع رســانی ها برای 
تعییــن تکلیف این ســهام و انتقــال آن به بورس، 
افزایش چشمگیرتری نسبت به قبل داشته و به نظر 
می رسد تعداد مراجعه کنندگان روز به روز افزایش 

یابد.
گزارش میدانی خبرنگار عصر ملت نشان می دهد 
که اغلب دفاتر پیشــخوان دولــت مملو از جمعیتی 
اســت که برای احراز هویت و دریافت ُکد بورسی 
در صف ایستاده اند، موضوعی که در واقع تهدیدی 
برای سالمت جامعه محسوب می شود، چرا که حتی 
اگر در میان این دفاتر پیشخوان یک نفر آلوده باشد 

می تواند دیگران را نیز آلوده کند.
اغلب این دفاتر پیشــخوان فضاهــای کوچکی 
دارند و بیشتر مراجعه کنندگان نیز مسایل بهداشتی و 
پیشــگیرانه از جمله استفاده از ماسک و دستکش و 
با فاصله ایستادن را رعایت نمی کنند و این موضوع 

سالمتی آنها را تهدید می کند.
داخــل دفاتــر پیشــخوان چند ردیفــد صنلی 
گذاشــته اند و روی همه آنها مراجعه کننده نشسته 
اســت، از فاصله اجتماعی خبری نیســت بیشتر از 
نشسته ها، آدم ها ایســتاده منتظرند تا نوبتشان شود. 
برخی هم مقابل چند باجه  که با پوشــش پالستیکی 
ضخیم و سراسری بین کارمندان و مشتری ها فاصله 

انداخته است.
بیشــتر از جمعیتی که در داخل دفتر منتظر انجام 
امورشان هســتند، جمعیتی است که در مقابل دفاتر 
پیشــخوان صف کشــیده اند، برخــی خانوادگی و 
برخی هم به صورت انفرادی آمده اند تا کد بورسی 

دریافت کنند.
امروز در حالی  که مســُووالن وزارت بهداشــت 
و ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا تالش بــرای قطع 
زنجیــره انتقال و رعایت شــیوه نامه ها و طرح های 

فاصله گذاری اجتماعی عادی و هوشــمند است اما 
متاسفانه برخی از فعالیت ها همچنان براساس روال 
ســنتی و حضور فیزیکی افراد انجام می شود که با 
سیاست های دولت در ارتباط با کنترل و مهار کرونا 

تناقض دارد.
مدیــرکل اقتصــاد و امور دارایی اســتان زنجان 
با اشــاره به اینکه در اســتان زنجان ۷۹۲ هزار نفر 
مشمول سهام عدالت هســتند، گفت: از این تعداد 
۴۱۱ هزارنفر روش مستقیم را انتخاب کردند و ۳۸۱ 

هزار نفر هم روش غیر مستقیم را انتخاب کردند. 
ابوالفضل عباسچیان اظهار کرد: ۴۱درصد از این 
مشمولین که روش غیر مســتقیم را انتخاب کردند 
روستائیان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است. 
اقتصــادی و دارایی زنجان،گفت:  امور  مدیرکل 
مشــمولینی که روش غیر مستقیم را  انتخاب کردند 
باید در سامانه سجام  اطالعات خود را ثبت کنند و 

سایرین مشکلی ندارند. 
وی گفت: شــرکت ســرمایه گذاری استان جزو 
استانهایی است که در بورس پذیرفته شد و انتخاب 
هیئت مدیره دو ماه بعد آینده در بهمن ماه و اســفند 

ماه انجام خواهد شد. 

 ثبت نام روزانه 10 هزار نفر از دارندگان سهام 
عدالت در زنجان

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
در این باره گفت: بررسی ها نشان می دهد در مدت 
یــک هفته ۸۰ هزار نفر از دارندگان ســهام عدالت 
استان، به روش غیرمســتقیم در سامانه سجام ثبت 
نام کردند که روزانه ۱۰ هزار نفر را شامل می شود.

محمدرضــا آبی پور تصریح کرد: خوشــبختانه از 
جمعیت ۷۹۱ هزار نفری مشمول سهام عدالت استان 
حــدود  ۵۲ هزار روش مســتقیم را انتخاب کردند، 
یعنی ۴۸ درصد مابقی معــادل ۳۸۰ هزار نفر روش 

غیرمستقیم را برای مدیریت آن انتخاب کرده اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
افــزود: از مجموع همین ۳۸۰ هــزار نفر حدود ۸۰ 
هزار نفر دارندگان سهام عدالت در استان، در سامانه 
سجام ثبت نام کرده اند و بخاطر اینکه این رقم باید 
به ۵۰ درصد می رســید تا شرکت ســرمایه گذاری 

سهام عدالت تشکیل شود.
وی گفــت: با هماهنگی انجــام گرفته ۸۰  هزار 
نفــر از گروه های هدف در مدت یک هفته موفق به 
ثبت نام شــدند که فقط چهار مرکز پیشخوان زنجان 
با ازدحام جمعیت مواجه بود و این در حالی اســت 
که بخش عمده ای از ثبت نام ها از طریق دهیاری ها، 
مراکز بهداشتی روســتاها و پایگاه های بسیج انجام 

گرفت.
 آبی پور افزود: زنجان جزو اســتان هایی اســت 
کــه حداقل شــرکت کنندگان و حداقل افراد روش 
غیرمستقیم در مقایسه با استان های دیگر را داشت و 
از طرفی همراهی سهامداران به تحقق اهداف ترسیم 

شده کمک کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
بــا بیان اینکه بایــد به دفاتر پیشــخوان دولت به 
عنــوان یک ابزار نگاه کــرد و این آمادگی را باید 
داشــته باشند که در هر مقطعی و در یک محدوده 
زمانی که دولت برنامه ای اعالم می کند گروه های 
هدف را با مشــکالت کمتری ثبت نام کند، گفت: 
تمامــی پیش بینی ها برای اجرای ایــن کار انجام 
گرفته بود و اینکــه بگوییم یک عملیاتی در زمان 
کرونایی هیچ خطایی نداشــته باشد، چنین نیست 
و این اقدام در مدت یک هفته آزمایشــی بود که 
نتیجه با موفقیت همــراه بود، اما نقاط ضعفی هم 

وجود داشت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار 
زنجان ادامه داد: در این خصوص بجای مدیریت 
چهار مرکز پیشــخوان دولت از سوی کارشناسان 
بهداشــتی پلمب شــد که بار مراجعه کنندگان به 

سایر دفاتر ســوق یافته و همین مســئله ازدحام 
بیشتری را موجب شد.

وی خاطرنشــان کــرد: مجمع عمومی شــرکت 
ســرمایه گذاری ســهام عدالت که به عنوان یکی از 
استان عهده دار مدیریت  شرکت های سرمایه گذاری 
ســهام افرادی است که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده انــد، با بیــش از ۶ هزار میلیــارد تومان اعتبار 

برگزار شد.
آبی پور یادآوری کرد: این شرکت با سرمایه گذاری 
در پروژه های اســتانی می تواند نقش موثری را در 
توســعه اســتان و نیز ایجاد درآمد برای سهامداران 

داشته باشد.
معاون دانشــگاه علوم پزشــکی استان زنجان نیز 
ضمن انتقاد از تجمع مردم در مقابل دفاتر پیشخوان 
گفت: مردم بخاطر کد ســجام و کد بورس سالمت 

خود را به خطر نیاندازند.
محمدرضا صائینی با اشاره به اینکه سالمتی مردم 
باالتر از سهام عدالت است، گفت: برخی از موارد به 
منظور رعایت سالمت مردم چندین دفاتر پیشخوان 
دولتــی در این خصوص اخطــار گرفته و یا تعطیل 

شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در ابتدا به ازای هر فرد 
مثبت۳.۲ نفر پیگیری می شد، گفت: در حال حاضر 

به ازای هر فرد مثبت کرونا۷.۵ صدم رسیده است.
معاون دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان با 
اشــاره به اینکه مراکز نمونه گیری استان از ۱۱مرکز 
به  ۲۲ مرکز افزایش داشــته است خاطر نشان کرد: 

این مراکز تا ساعت ۱۲شب فعالیت دارند.
وی در ارتبــاط با میزان ابتال نیز گفت: بســتری 
هفتگی بیمــاران مبتال بــه کرونا طــی هفته اخیر 
قریب به ۵.۵ برابر و بســتری های امروز حدود ۴.۲ 
درصد نســبت به پیک بیمــاری کاهش پیدا کرده و 
خوشبختانه تعداد موارد فوتی در این بازه زمانی نیز 

نسبت به پیک ۱۱ برابر کاهش داشته است.

استخراج بیت کوین 
در خاموشی های اخیر موضوعیت ندارد

سه تصویب نامه  جدید
شورای عالی اداری ابالغ شد

طرح مجلس
آشفتگی بازار فوالد را حل می کند

دادگاه چند بار حکم آزادی 
شیخ زکزاکی را صادر کرد 

انتخابات آمریکا نمایشی
از نبود دموکراسی در این کشور بود

صف هایی که هر روز شلوغ تر می شود؛ 

عرضه سهام کرونا در بازار عدالت!

عصرمّلــت- نماینده مردم زنجــان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با وجود اینکه ۳۳ درصد آب جاری 
این رودخانه از زنجان عبور می کند اما تنها ۱۵ درصد آب 

به استان زنجان تخصیص می یابد.
مصطفی طاهری مهمترین مشکل شهرستان های استان 
به ویژه روســتاها را کمبود آب شرب عنوان کرد و اظهار 
داشت: برخی از روستاها به شدت با کمبود آب مواجه بوده 

و آب برخی از روستاها نیز بهداشتی نیست.
وی یادآور شــد: در سال های گذشته باید برای آب در 
استان سرمایه گذاری بیشتری می شد که این سرمایه گذاری 
انجام نشده است. طاهری با بیان اینکه میزان آب تخصیص 
از رودخانه قزل اوزن به استان زنجان بسیار کم است، ادامه 
داد: با وجود اینکــه ۳۳ درصد آب جاری این رودخانه از 
زنجان عبور می کند اما تنها ۱۵ درصد آب به استان زنجان 

تخصیص می یابد.

عصرمّلت- نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در 
مجلس شورای اسالمی گفت: گزارشات متعددی از 
وقوع تخلف در شهرداری قزوین به دست ما رسیده 

که آنها را پیگیری خواهیم کرد.
فاطمــه محمدبیگــی اظهار کرد: توجــه ویژه به 
حوزه نظارت از وظایف نمایندگان اســت و دیوان 
کمک بسیار خوبی در این مسیر برای آنها محسوب 

می شود.
وی بــا بیان اینکه توجه الزم بــرای مقابله با دانه 
درشت ها در حوزه فساد باید در اولویت قرار بگیرد، 
اضافه کرد: برخورد قاطع با مفســدان دانه درشــت 
می تواند جلوی بسیاری از مفاسد کوچک را بگیرد.

مجلس این بار بیشــتر از همیشه برای مقابله با فساد 
جدی اســت و مصداق های زیــادی در طی همین 

مدت از مبارزه با فساد در مجلس وجود دارد.

عصرمّلت- مدیر حــوزه علمیه التفاتیه قزوین گفت: 
وقتی بین الگو و جماعت الگوگیرنده فاصله ۱۴۰۰ ساله 
ایجاد شود الگوگیرندگان فکر می کنند فاصله عمیقی بین 
خود و الگویشان وجود دارد اما باید بگوییم که قرآن برای 
هــر عصری تازگی دارد، حضرت زهرا )س( نیز همواره 
در طول زندگی پیرو آموزه های قرآن کریم بودند. بنابراین 
الگوی ما نســبت به حضرت زهرا )س( معیار قرآنی و 
اسالمی است. حجت االسالم محمدعلی عبداللهی اظهار 
کرد: در کیفیت تربیت فرزند و کیفیت رسیدگی به خانه، 
قرآن و دستورات قرآن کریم مالک است و حضرت زهرا 
)س( نیز به این نکته توجه داشــتند؛ با نشاط کردن خانه 
و همراهی کردن با شوهر قانون حضرت زهرا )س( بود.

وی خاطرنشــان کرد: زنان، مردان و فرزندان بایستی 
با الگــو قــرار دادن خانواده حضرت رســول )ص( و 

امیرمومنان )ع( زندگی خود را تنظیم کنند.

عصرمّلت- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
با تاکید بر مخالفت کمیسیون بهداشت و درمان با حذف 
یارانه دارو و تجهیزات پزشــکی و بــا اذعان به وجود 
قاچاق معکوس دارو به دلیل ارزان بودن دارو در کشور 
گفت: ولی باید متوجه بود که گروه های هدف با حذف 

یارانه دارو با مشکالت عدیده مواجه خواهند شد. 
نماینــده مردم ماهنشــان، ایجرود و دهســتان های 
بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بودجه کل کشور در الیحه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه 
سال جاری ۲۰درصد رشد یافته است، افزود: این افزایش 
در بخش مصارف بودجه عمومی، ۴۳ درصد بوده است.
ســید مرتضی خاتمی گفت: در مجمــوع اعتبارات 
عمومــی، اختصاصی و تملک دارائی های ســرمایه ای 
حوزه سالمت در الیحه ۱۴۰۰، ۱۳۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد 

تومان است.

کمبود آب شرب
 در روستاهای استان زنجان

تخلفات گزارش شده از شهرداری 
قزوین را پیگیری خواهیم کرد

الگوی رفتار فاطمی پس از 
1400 سال کمرنگ نشده است

افزایش 50 درصدی 
اعتبارات بیمه سالمت 
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اســتثنایی  آموزش وپرورش  عصرمّلت- رئیس 
استان زنجان گفت: تا به امروز ۲۸۰ تبلت به دانش 
آمــوزان نیازمنــد دارای نیازهای ویژه در اســتان 

زنجان اهدا شده است.
فاطمــه باغبانی در گفتگو بــا مهر گفت: در این 
راستا تفاهم نامه ای بین سازمان آموزش و پرورش 
اســتثنایی کشــور و اداره کل آموزش و پرورش 

منعقد شد. استان 
وی گفــت: آموزش دانش آموزان اســتثنایی در 
وضعیت کرونایی بســیار ســخت بوده ولی به هر 
حال این آموزش این دانــش آموزان به خوبی در 

حال انجام است.
باغبانــی تاکیــد کرد: بــرای برقــراری عدالت 
اجتماعــی و محرومیت زدایــی تحصیلی هم ۵۰ 
تبلت دیگر به دانش آمــوزان دارای نیازهای ویژه 
اســتان با حضور معاون ابتدایی وزارت آموزش و 

پرورش هدیه داده شد.

عصرمّلــت- معاون آموزشــهای عمومی و مهارتی 
دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه آموخته های دانشگاهی 
منتج به مهارت نمی شوند، گفت:  دروسی دانشجویان 

می آموزند بیرون از دانشگاه کاربردی ندارد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان سما، سید محمد 
بطحائی در شورای استانی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان 

با یادآوری اینکه
چیزی که فــارغ التحصیالن دانشــگاهی الزم دارند 
مهارت است، گفت: آینده شغلی دانشجویان بعد از دانش 
آموختگی به مهارت و یا به تعبیر بهتر شایستگی های آنها 

بستگی دارد. 
بطحائی علت اصلی تغییر نام آموزشکده های سما به 
دانشــکده مهارتی را تبدیل آنها به محل مهارت آموزی 
عنوان کرد و گفت: برخی مقاومت ها در این زمینه وجود 
دارد که در گام اول شکستن این مقاومت در برابر تغییر 

در اولویت است.
وی در ادامه تهدیدها و فرصت های آموزش مجازی 
را تشریح کرد و گفت: دانش آموزان و دانش جویان در 
شرایط شیوع بیماری و آموزش مجازی متوج شدند که 

بدون حضور در کالس درس می توانند بیاموزند.
وی اضافه کرد: همه گیری بیماری کرونا  نشان داد که 
غیر از حضور در کالس روش های اثر بخش دیگری نیز 

برای آموزش وجود دارد.
معاون آموزشــهای عمومی و مهارتی دانشــگاه آزاد 
اسالمی  با یادآوری اینکه برخی کشورها و موسسات با 
عنوان ارائه آموزش رایگان و  برقراری عدالت آموزشی 
پلتفــرم های رایگان مجازی به زبــان های مختلف راه 
اندازی کرده اند، گفت: این آموزشــها اهداف دیگری را 
پیگیری می کنند هرچند که در ظاهر آموزشی و درسی 

هستند.
در ادامه این جلســه علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی زنجان  به تشریح دستاوردهای و موفقیت 
های علمی، پژوهشــی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان پرداخت و با یادآوری توقف روند کاهشی جذب 
دانشــجو در این دانشگاه؛ خاطر نشــان کرد: علی رغم 
اینکه زنجان جزو ۵ استان کم جمعیت کشور است، اما 
شیب کاهشی جذب دانشجو در ســال ۹۸ در دانشگاه 
آزاد اسالمی به سیر صعودی تبدیل شد و همچنان ادامه 

یافته است.
فیروزفر در ادامه از استقرار هسته های فناور در مرکز 
رشد دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد و یادآور شد: در حال 
حاضر  مرکز رشد دانشگاه آزاد زنجان دارای ۱۸ محصول 

است.
وی در ادامه به افتتاح ســرای نوآوری فلزی و معدنی  
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در سفر اخیر معاونت علمی 
و فناوری اشــاره کرد و گفت: طی این ســفر  ۴ میلیارد 

بودجه برای این مرکز تصویب شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ادامه داد: هم اکنون 
دو محصول دانش بنیان در اســتان توسط دانشگاه آزاد 
اسالمی تولید می شود و یک محصول تجاری سازی شده 
و یکسال است توسط دانشگاه تولید و به فروش می رسد.

علیرضا فیروزفر در ادامه به توضیح اجرای طرح »هر 
استاد، یک سخنرانی« به مناسبت هفته پژوهش سال ۹۸  
پرداخت و با یادآوری اینکه در این طرح ۳۸۷ سخنرانی 
علمی با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی 
در کمتر یک ماه برگزار شد، اضافه کرد: کتابچه چکیده 
این سخنرانی ها به تایید دکتر طحرانچی ریاست محترم 

دانشگاه آزاد اسالمی هم رسیده است.
فیروزفر خاطر نشــان کرد: امسال هم به دلیل شرایط 

شیوع بیماری کرونا طرح موفق سال گذشته اجرا نشد.
وی از اجرای ۴۰۰ توسط معاونت فرهنگی  در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد زنجان خبر داد و تاکید کرد: در حوزه 
های مختلف شاهد جهش جدی و قابل مالحظه دانشگاه 

آزاد اسالمی زنجان هستیم. 
فیروزفر،دانشــگاه آزاد اســالمی زنجان را پیشرو و 
پیشگام  در ارائه خدمات الکترونیکی آموزشی در سطح 

کشور برشمرد.

عصرمّلت؛زینب ســودی- طرالن )عاشقانه ای دور( ،  
روزهای خاردار، امانت خاک ، خط هشتم، پسران من و بئی 
آثار متعددی است که از  فاطمه شکوری نویسنده و شاعر  
اهل زنجان تا کنون منتشر شده است. متولد سال  ۵۸ است 
و  یک دختر۱۹ ساله و یک پســر ۱۰ ساله دارد. شکوری 
کتاب »مهمان کوردها« را هم در دست چاپ دارد. رونمایی 
از کتاب بئی) زندگینامه شــهید ...  (  در ماه های اخیر  ما 
را بــه یک گفت و گوی کوتاه با او ترغیب کرد که  در این 

صفحه می خوانید. 

از چه زمانی نوشتن و شعر گفتن برای شما جدی شد؟ 
ورود من  به دنیای ادبیات در سالهای نوجوانی و با شعر 
بود، دوم راهنمایی خیلی اتفاقی معلم انشاء یکی از نوشته 
های من را برای یک مسابقه  شعر فرستاده بودند و من دوم 

شده بودم .
ولی متاسفانه تا سال آخر دبیرستان ، آن هم فقط به مدت 
چند ماه نتواســتم در زمینه  شعر فعالیت کنم و شعر هیچ 
وقت برام جدی نشد . همیشه عالقه  زیادی به نوشتن داشتم  
و دارم. در اغلب نوشته هایم رگه های شعر هست . امیدوارم 
یک روز بتوانم از شــرمندگی روزهای پرهیز از دنیای شعر 

دربیایم .

شعر گفتن و نوشتن ذاتی است یا اکتسابی؟ 
قطعا میشود با کسب دانش در حوزه ی ادبیات و تمرین 
و نوشــتن و خواندن، زیر نظر اساتیدتوانایی شعرگفتن را 
پرورش داده و به نگاه تازه ای رسید.  اما فکر می کنم بخش 
اعظمی از توانایی ســرایش شــعر ، ذاتی هست که باید با 
تمرین و ممارست ، درست مثل همه هنرهای دیگر مهارت 
الزم رو کســب کرد . در واقع  شاعری، بیش از آن که یک 
مهارت زبانی باشد، یک نوع جهان نگری هست . شاعرانگی 
برای موفق شــدن در زمینه ی شعر، الزم هست، اما کافی 
نیست  و شاعر باید نگاه عمیق تر و دیگر گونه تری به دنیای 

اطرافش داشته باشد.
در ســرودن تحت تاثیر کدام شاعر هســتید و آثار چه 

کسانی را بیشتر مطالعه می کنید؟ 
همانطور که گفتم من در حوزه شــعر به صورت جدی 
کار نکردم .پس نمی توانم بگویم تحت تاثیر شخص خاصی 
بــوده ام. ولی می توانم بگویم از بین شــاعران آثار کدام را 
بیشــتر می پسندم؛ سعدی برای من جایگاه ویژه ای دارد و 
هنوز وقتی شعرهایش را می خوانم با این که بارها خوانده 
ام برای من پر از کارکردهای زبانی زیبا هست و حافظ که 
همواره در خلوت و دلتنگی هایم  می خوانمش. ازشاعران 
معاصر؛ اشــعار شاملو،اخوان،فروغ،سهراب سپهری عزیزو 
البته غزل های کم نظیر استاد منزوی و خانم سیمین بهبانی 

را بیشتر می خوانم .

حضور زنان را در ادبیات معاصر چگونه می بینید و 
ارزیابی می کنید؟هم بازنمایی زنان و هم به عنوان  خالق 

آثار؟ 
 زن ها نه فقط در عرصه  ادبیات بلکه در هر عرصه ای 
که به آنها فرصت داده بشــود کارنامه  خوبی از خودشــان 
ارائه داده ند. زنان شاید ادعای برابری با  با مردها در عرصه 
های مختلف داشته باشند اما امکانات و فرصت های برابر 
ندارند...زنــان در جامعه  امروز ما محدودیت های پیچیده 
تری دارند. منظورم از محدودیت ظاهر و پوشــش نیست ! 
محدودیــت ازنظر طرز فکر و نگاه به فعالیت حرفه ای زن 
هست. مخصوصا در حوزه  شعر و ادبیات، فعالیت در این 
حوزه ها برای زنان، حرفه قلمداد نمیشود بلکه یک فعالیت 

جنبی و تفریحی به حساب می آید.
البته با توجه به آمار کتاب ها و مقاله های چاپ شده و 
جشنواره ها در ســال های اخیر زنان فعاالنه تر در عرصه 

های مختلف وارد شدند.  

واکنش مردم به اثری که نویسنده  یا شاعرش زن است 
چگونه است ؟ 

 ما مردم شــعر دوست و هنر پروری داریم، خود من به 
عنوان زنی که چند ســال اســت در  مجامع ادبی و هنری 
رفت و آمد می کنم همیشــه با تحسین مواجه شدم.من در 
یک خانواده ی ســنتی زندگی می کنم و این سنت زدگی 
برای من هم خوب بوده و هم بازدارنده. می دانید که برای 
نوشــتن یک صفحه یا یک مطلب باید قبلش مطالعه کرد. 
این مطالعه کردن پیش زمینه ی خلق یک اثر تازه ست و تا 
مولف دنیای واژگانی اش را گســترده نکند ، نمی تواند اثر 
خوبی ارائه بدهد . ولی متاسفانه نقش مطالعه خیلی پررنگ 
نیست. زندگی در یک خانواده سنتی باعث تعامل بیشتر ما 
با اطرافیان میشود از طرفی هم ما به خاطر همین تعامالت 

فرصت کمتری برای عالیق شخصی مان داریم . 

مشکالت شما در عرصه شعر و کتاب و نویسندگی 
چیست؟ 

مشکالت که زیاد هست .االن کسی که دغدغه  هنر دارد 
و دارد کار می کند بیشــتر باید زحمت بکشــد؛من ِ فاطمه 
شکوری تمام روز مثل مردم عادی برای هزینه های زندگی 
کار می کنم، کاری که در راستای عالقه مندی هایم نیست و 
شب ها تازه شروع می کنم به نوشتن، به خاطر عالقه مندی 

های خودم  و دغدغه هایی کــه دارم .درحال حاضر ،هنر 
شــعر و نویسندگی ، بار مضاعفی  هست روی دوش شاعر 

و نویسنده ! 

خاطره ای از نوشتن کتاب هایتان دارید؟ 
بله. مربوط می شــود به کتاب پسراِنِ من. وقتی پسران 
من را می نوشتم،رسیده بودم به جایی که خبر شهادت شهید 
محمد ولی رو به مــادرش دادند.آن لحظه همذات پنداری 
من با مادر شهید به قدری زیاد بود که از شدت گریه حالم 
بد شــد و بچه هایم  دورم نشستند و گریه کردند ... لحظه 

ی عجیبی بود ! 

از بئی بگویید . چه چیزی شــما را واداشت که آن را 
بنویسید؟ 

زمانی  که کتاب بئی را به من پیشــنهاد دادند، مشکالت 
زیادی داشتم که هم جسمی بود و هم روحی.

ولی به خاطر ارادتی که به شــهید سید حسین صادقی 
داشــتم ، شروع کردم به نوشتن، درواقع این شهید بزرگوار 
انگار دســت من را گرفتند و مرحله به مرحله از مشکالت 

گذشتم ...

تفاوت نوشــتن بــا موضوع دفاع مقدس با ســایر 
موضوعات چیست؟ 

 شــاید خیلی ها نظرشان این باشد که نوشتن زندگینامه 
خیلی راحت اســت ؛ اما من که هم رمان نوشــته ام  و هم 
زندگینامه، فکرمی کنم زندگینامه نوشــتن سخت تراست . 
در رمان ما با خلق یک اثر ،خلق شــخصیت و خلق دنیای 
جدیدی، مواجهیم که برای نویسنده خیلی لذت بخش است 
و نویسنده آزاد است با ایجاد اتفاقات و گره ها با استفاده از 
قدرت تخیل خودش داستان را پیش ببرد...اما در زندگینامه 
این طور نیست. در زندگینامه آفرینش باید در بستری از داده 

های زندگینامه ای شکل بگیرد . 
ازآدم هایی می نویســیم که واقعی بودند و ما هر چه قدر 
هم تالش کنیم شاید نشود آن ها را کامل به تصویر کشید، 
اتفاقات را نمیشــود کم و زیاد کرد وعالوه اینکه نوشتن از 
جنگ و آدم های جنگ ، ســخت تر هم هست. خاطراتی 
که نوشته میشوند اغلب شرکایی دارد که توسط آن شرکاء 
بررسی میشود . بعضی خاطره ها به خاطر مصالح برخی  از 
این شرکاِی خاطره کنار گذاشته میشوند یا به خاطر این که 
صاحبان خاطره فکر می کنند خدشه  ای به شهید وارد میشود 
یاصاحبان خاطره بعد از چــاپ کتاب و دیدن بازخوردها 
گاهی دلگیر میشوند و ناراحتی هایی پیش می آید .نوشتن از 
جنگ سخت است. ولی من سختی های این مسیر را دوست 
دارم. همانطور که جنگیدن سخت بوده و هست ، نوشتن از 

آن آدم ها هم سختی دارد.

چقدر جامعه را نیازمند شــعر و ادبیات دفاع مقدس 
می دانید؟ 

بســیار و بســیار ... من فکر می کنم خیلی جاها اصال 
آرمان های اصلی انقالب گم شده .خیلی ها کال یادشان رفته 
چرا انقالب شــد و چرا جنگ به ایران تحمیل شــد و چه 
کسانی آن موقع از عزیزترین چیزی که داشتندگذشتند. ما 
باید آن ها را به یاد بســپاریم  و خب این یادسپاری باید به 
زبان زیبا و ماندگاری باشــد، مثل زبان شعر و داستان . اما 
متاسفانه بســیاری از تولیدات در مورد  دفاع مقدس خام 
و ناگفته مانده و به شکل اثر ادبی درنمی آید . چون اغلب 
کارها در حوزه ی ادبیات پایداری، سفارشی ست و گاهی 
برخی از متولیان امر برخورد صحیحی با نویسنده ها ندارند، 
دلزدگی هایی پیش می آید که قطعا روی کار تاثیر می گذارد.

متاسفانه ما در امر تولید محتوا بسیار ضعیف هستیم که 
شامل فیلم ها و سریال ها هم می شود  و این به خاطر نقش 

حاشیه ای و کم ارزش نویسنده ها است . 

در بین شــاعران پیش رو در جریان انقالب و دفاع 
مقدس کدام یک را موفق تر می دانید؟ 

علی معلم در فرم مثنوی، مثل مثنوی هجرت،با نوع آوری 
های منحصر به فرد  و زبانی فاخر که تصویر پردازی های 

شگفت انگیزی دارد!
احمد عزیزی باز با مثنوی هایی با رنگ و بوی عرفانی .

سید حسن حسینی به خاطر پیوند بین ارزش های آئینی 
با دســت آوردهای انقالبمان  و قیصــر امین پور عزیز که 
به نظر من از برجســته ترین و امروزی ترینشاعران انقالبی 

ماست.
شاعران موفق زیادی هستند که من حضور ذهن ندارم.
ولی چند سالی هست، حاال نمی دانم به چه دلیل، مظلومیت 
و غربت خاصی رو برای شــاعرانی که در حوزه ی ادبیات 

پایداری و آئینی کار می کنند می بینم .

وضعیت شعر جوان ادبیات پایداری و مقاومت چگونه 
است؟ 

من بســیار به آینده خوشبینم .حدود۱۵ سال از عمر من 
صرف فعالیت هایی شده که ربطی به ادبیات ندارد و همیشه 

بابت آن سالها حسرت می خورم ...
ولی االن نوجوان ها و جوان ها بسیار پیشرو و موفق دارند 
می نویســند و کار می کنند ...الحمدهلل بستر خوبی هم برای 

رشد و شکوفایی آنها فراهم هست.

بزرگترین آسیبی که ادبیات دفاع مقدس  و نویسندگان 
جوان را تهدید می کند چیست؟ 

به هر حال جنگی در کشــور ما اتفاق افتاده و سال های 
دفاع مقدس، بخشی از تاریخ کشور ما هست،حتی برخی  
انتقاد میکنند که در حوزه دفاع مقدس زیاد کتاب نوشــته 
میشود که من این طور فکر نمی کنم . به تعداد همه  آدم هایی 
کــه جنگ را درک کردند ، خاطره وجود دارد و با ثبت  آن 
خاطره ها، در واقع امکان انتقال درســت تری از وضعیت 
جنگی کشــور در آن دوران به آینده صــورت میگیرد. اما 
آســیب این است که آدم هایی را که جنگیدند یا افرادی که 
در حوزه  دفاع مقدس می نویسند را سرخورده کنند یا درگیر 

حواشی و نگاههای سطحی کنند! 

ورورد زنان در ادبیات جنگ آیا تاثیری در شــنیدن 
صدای جنگ داشته است؟ 

جنگ صدای خشنی دارد، خشن و غیر قابل تحمل. صدا 
و نگاه زنانه از بار ِ این خشونت کم می کند ...مثال من وقتی 
روزهای خاردار را می نوشــتم ؛ در بخش های اسارت در 
تکریت؛ خاطره ها به قدری وحشــتناک و غیر قابل تحمل 
بودند که من بارها همراه راویانم گریه کردم و نوشــتن به 
قدری ســخت بود که فکر می کنم سه یا چهار بار  ضبط 

مصاحبه ها رو تعطیل کردم.
اما کســانی که آن را خواندند از شکوهمندی صبر اسرا 
در آن صفحه ها برایم حرف زدند...من فکر می کنم این به 

خاطر همان نگاه زنانه  به آن خاطرات بوده است .

اهمیــت پرداختن به خاطرات زنــان در دفاع مقدس 
چیست؟ با توجه به اینکه در سال های اخیر آثاری را شاهد 

بودیم که زاویه دیگری از جنگ را به رویمان گشود؟ 
هر مردی که در جنگ بوده  و جنگیده ، شــهید شــده 
یا زخمی یا اســیر یا حتی اگر به ظاهر طوریش نشــده اما 

روانش در جنگ آســیب دیده .مادرها، همسران یا فرزندان 
و بســتگاِن همه  آن مردها هم،از نبودنشــان و از زخمی و 
مجروح بودنشان لطمه خوردند، مادری که پسرش را یا زنی 
که همســرش را با همه عالقه راهی جنگ می کند ، حتما 
حرف های زیادی برای گفتن دارد!حتما سختی های زیادی 
را متحمل شــدند واین حرف ها برای نشــان دادن ابعاد و 
صدمات واقعی جنگ خیلی مهم هستند؛ ما باید پای حرف 
های آن ها بنشــینیم . زن ها در واقع عوامل پشت صحنه 
ســالهای دفاع مقدس ما بودند . بــا دلگرمی ها و صبوری 
کمک حال رزمنده ها بودند و باید این ها را دید، شــنید و 

نوشت . 
به قول اســتاد ســرهنگی بهای هر جنگی را ادبیات آن 
کشــور تعیین می کند؛ کشور ما هنوز بهای جنگ رو تعیین 

نکرده.
 

امروز که کتاب های حوزه دفاع مقدس از منابع مهم 
شناخت مخاطبان نســل سوم و چهارم  انقالب از دفاع 
مقدس است ،ادبیات جنگ چگونه باید معرفی شود؟ چرا 
تاکنون خوب معرفی نشده ؟و همینطور که می دانید عده 
ای هم از ســوژه دفاع مقدس به عنوان بیزینس استفاده 

می کنند . 
متاســفانه همین طوراست خاطرات و حرف های نسل 
اول انقالب باید طوری به گوش این نســل و نســل های 
بعدی برســد . برای خود من مدت ها ســوال بود که چرا 
پدرها و مادرهای ما انقالب کردند . ممکن است این سواِل 
خیلی ها هم  باشد.شاید اقبال مردم از کتاب هایی در قالب 
خاطره، به خاطر رسیدن به جواب سوال هایشان باشد . ولی 
متاســفانه کتاب ها خوب معرفی نمی شوند . خوب دیده 
نمیشوند .یک وحشتی هســت در جامعه از معرفی کتاب 
در حوزه دفاع مقدس که علتش را باید بررســی کرد. حتما 
ما نویســنده ها هم ایراداتی داریم . ولی باید برای حل این 
ایرادات جلساتی گذاشته بشود. باید من مولف بدانم ایراد 

کارم کجاست . اما در این زمینه ها کم کاری میشود !
روایت های بیشماری از جنگ هست که بیشتر روایت  
تاریخی و جغرافیایی است که مشکلی از جوانان جنگ 
ندیــده را حل نمی کند در حالی کــه امروز ضرورت 
پرداختن به روایت های انسانی احساس  می شود. چه 
کار باید کرد که به درد عامه مردم بخورد؟ شما برنامه ای 
برای ارائه  مثل روایت های انسانی خاطره نویسی از آن 
دوران دارید؟با توجه به اینکه استقبال از کتا بهای خاطره 

هم بیشتر از داستان است؟ 
در حوزه ی دفاع مقدس مشکلی که هست باورناپذیری 
مخاطب امروز است، از رخدادها و ویژگی های شخصیتی 
انسان های آن دوران که گاهی به خاطر شعارزدگی خاطره 
ها و یا تحریف هاســت که البته ایــن امر به خاطر روایت 
های مختلف و نگاه های مختلف به مقوله ی جنگ اجتناب 

ناپذیراست.  

اگر بخواهیم یک نکته ادبی از شما یاد بگیریم چیست؟ 
من فکر می کنم با توجه به شــرایط دنیــای ما ،تجربه 
یک زندگی برای انســان کافی نیست؛ ...با خواندن زندگی  
آدم های دیگر...ما انگار چگونگی زیســت آن ها را تجربه 
می کنیم ...فرصت ها بسیار زود میگذرند ...بسیار زود...هر 

چه هم دنبالشان بدویم ،نمی رسیم... 
در پایان یکی از شعرهایتان را برای ما بخوانید. 

»زنی از خاورمیانه«
دست هایش کارگر بود

چشم هایش دو کودک گرسنه،
دهانش را اما خدا نیافریده بود....!

280 تبلت به دانش آموزان
 دارای نیازهای ویژه در زنجان اهدا شد

آموخته های دانشجویان
بیرون از دانشگاه کاربردی ندارد

گفت و گوی عصرملّت با فاطمه شکوری شاعر و نویسنده زنجانی ؛

بهای هر جنگی را ادبیات آن کشور تعیین می کند
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عصرمّلت- مدیــرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی زنجان گفت: دومین بازارچه دائمی صنایع دستی 

با ۴۴ غرفه در بافت مرکزی شهر زنجان ایجاد می شود.
امیر ارجمند اظهار کرد: به منظور تشویق هنرمندان، معرفی 
بیشتر صنایع دستی استان، تولید و فروش بیشتر محصوالت 
آن ها و ایجاد اشــتغال، دومین بازارچه دائمی با ۴۴ غرفه در 

پیاده راه سبز میدان برپا خواهد شد.
ارجمند  ایجاد ایــن بازارچه را برای تقویت و به نمایش 
گذاشتن صنایع دستی دانست و افزود: یکی دیگر از اهداف 
احداث و تمرکز واحدهای تولیدی در یک نقطه، رفاه حال 
مردم و شهروندان و دسترسی آسان برای خرید محصوالت و 
همچنین شناسایی و حمایت از هنرمندان صنایع دستی استان 

است.
وی گفت: بازاریابی صنایع دســتی هر منطقه ای عالوه بر 
این که جنبه  های زیبایی و فرهنگی دارد، یکی از صنایع دخیل 

در اقتصاد یک منطقه محسوب می شود.

عصرمّلت- سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان 
گفت: از ســال آینده یکهزار نفر از دختران ۳۰ تا ۴۰ ســال 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( تحت پوشش 

آموزش های طرح یاس)یاران آسیب ستیز( قرار می گیرند.
علی طاهری افزود: این طرح بر اساس تفاهم نامه منعقد 
شده میان هالل احمر و کمیته امداد امام خمینی)ره( در این 
استان با هدف پذیرش مسئولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ 
خود امدادی و دگر امدادی در سطح ملی انجام می شود که 

در حال حاضر در استان زنجان در حال اجراست.
وی گفت: با بهره گیری از ظرفیت های مهم کمیته امداد 
امام خمینی)ره( می توانیم بخش قابل مالحظه ای از اثرات 
مخرب حاشیه نشینی و سایر آسیب های اجتماعی را به مرور 

حل و مرتفع کنیم.

عصرمّلت- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان 
گفت: از۲۰ دی ماه امــکان فعالیت  کتابخانه های عمومی و 
سالن های مطالعه استان زنجان به صورت حضوری فراهم 
شده است وکتابداران با رعابت کامل پروتکل های بهداشتی 
در کتابخانه ها حضور خواهند داشت و پذیرای مراجعین البته 

منهای کودکان خواهند بود.
نیک بخش افزود: تا زمانی که وضعیت استان آبی یا سفید 
شود چیدمان سالن های مطالعه طوری خواهد بود که فقط 
امکان حضور ۳۰ درصدی خواهد داشت تا رعایت فاصله به 

خوبی صورت بگیرد.
وی گفت: محــل کتابخانه ها نیز به  صورت کامل و مدام 
ضدعفونی می شــود و امانت کتاب هم مشــکلی نخواهد 
داشت و کتابهای دریافتی از اعضا نیز بعد از قرنطینه یک هفته 

ای وارد قفسه خواهد شد.
نیک بخش  تاکید کرد : مراجعین کتابخانه ها حتما هنگام 

ورود باید ماسک داشته باشند.

عصرمّلت- سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان زنجان از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری روستا 

وعشایر شمالغرب در زنجان خبر داد .
محمدربیع احمدخانی اظهار کرد: هدف از برگزاری این 
جشنواره آشنایی با نقاط قوت و ضعف فرهنگ و هنر روستا 
و عشایر، تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستی ها، ارائه 
دســتاوردها و عملکرد هنرمندان و معرفی آثار و تولیدات و 

ایده های برتر فرهنگی است.
وی افزود: پاسداشت سرمایه های فرهنگی اجتماعی روستا 
و عشایر نخستین محور این جشنواره است که شامل ارسال 
عکس از تکریم و تجلیل ســرمایه های فرهنگی اجتماعی 
روستا )کارآفرینان، خیرین، فعاالن فرهنگی هنری، معتمدین( 

است.
وی گفــت: زمان برگــزاری جشــنواره از ۱۸ دی تا ۱۸ 
اســفندماه بوده و داوری آثار رسیده به جشــنواره از ۱۹ تا 
۲۳ اســفند ماه ۹۹ انجام خواهد شد.همچنین اعالم اسامی 

برگزیدگان ۲۵ اسفندماه خواهد بود.

عصرمّلت- مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان 
گفت:در حال حاضر روشنایی معابر شهری،میادین و پارک ها 

۵۰ درصد کاهش یافته است.
علیرضا علیزاده اظهار کرد: نیروگاه های حرارتی کشــور 
سهمی بیش از ۸۰ درصدی در تامین برق دارند و این سهم 

در برخی سال ها به بیش از ۹۰ درصد می رسد.
وی با اشــاره به رشــد ۵.۴۴ درصدی مصرف انرژی در 
استان زنجان در ســال جاری نسبت به سال گذشته، افزود: 
مصرف استان زنجان در زمینه مصرف انرژی باالتر است که 
کاهش مصــرف ۱۰ درصدی در بخش خانگی نیروگاه های 

استان را نجات می دهد.
علیزاده گفت: در حال حاضر روشنایی معابر شهری،میادین 
و پارک ها ۵۰ درصد کاهش یافته اســت و ضروری اســت 

دستگاه های دولتی هم مصرف خود را کاهش دهند.

اســت.  پاندمی کرونا  دنیا درگیر  عصرمّلت- 
همه چیز دســتخوش تغییر شده. آن اوایل خیلی 
از اندیشــمندان  از پسا کرونا گفتند و شنیدیم و 
ابعاد مختلف سیاســی و اجتماعی دنیای بعد از 
کرونا  موضوع قابل تامل  و توجه همه بود.قطعًا 
زندگی فردی و خانوادگــی هم از این تغییرات 
مســتثنی نیســت چه در بازاندیشی در روابط و 
مناســبات خانوادگی و چه  در تغییرات ناگزیر  
در مراســم ها وآداب تجملی ما ایرانی ها . هنوز 
معلوم نیســت این تغییرات مقبول همه است  و 
یــا   چــون مجبور ند به آن تن مــی دهند ؟ به 
هرحال این دوران بــا خودش الگوهای دیگری 
را در مناسبات و مراسم و آداب و سنت ها پیش 
روی همه گذاشــت. برخی از جوانان روز های 
کرونایی را راه خالصی برای فرار از توقعات و 
می دانند. ازدواجی ساده  انجام  و  تجمل گرایی ها 
ولی  آیا شــروع زندگی مشــترک یا تمام آداب 
و رسوم قابل تغییر اســت؟ با وجود نامشخص 
بودن شــرایط و محدودیت های ناشی از شیوع 
کرونــا آیا زوج هــا بازهم منتظر اتمام شــرایط 
خواهند بود تا مراســم را با همان کیفیت گذشته 
هرچند ســخت برگزار کنند و یــا راه حل تازه 

ایی می یابند؟ 
امروز که ازدواج به یــک اتفاق لوکس تبدیل 
شده  و انجام مراسم به دور از هر گونه ظاهرسازی 
و فخرفروشی، جای خود را به مراسمی پرخرج 
و صحنــه نمایش توان مــادی خانواده ها داده و 
ازدواج را برای جوانان به آرزویی دست نیافتنی  
و سخت تبدیل کرده اســت. ویروس کرونا در 
کنار خرابی ها و خســاراتی که داشت، آثار مثبتی 
نیــز بر جا گذاشــت و از جمله موجــب تغییر 
برخی رفتارهای فردی و اجتماعی شــد و حتی 
تغییر ســبک زندگی را در خیلی از موارد در پی 
داشــته اســت. یکی  از این تغییرات  برگزاری 
مراســم ازدواج بدون رسوم معمول است که از 
ابتدای گســترش این بیماری شــاهدش بودیم . 
بســیاری از جوانان در این دوران هزینه مراسم 
ازدواج خــود را بــه موسســه های خیریه برای 
کمک بــه نیازمندان اهدا کردنــد و عده ای هم 
مراسم عقد را بســیار مختصر در منزل شخصی 
خود با تعداد محدود برگزار کردند و هزینه های 

مراسم را کاهش داده اند.
دکتر ربابــه پورجبلی عضو هیأت علمی گروه 
علــوم اجتماعی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
زنجــان درباره علت شــکل گیری این ســنت 
های ســخت در ازدواج در گفت و گو با عصر 
مّلت  می گوید: بســتر و شــرایط و نظام های  
فرهنگی براساس ارزشــهایی شکل می گیرد که 
تحت عنوان ســنت های رایج بوده و تداوم پیدا 
کرده اســت این هنجارها و ســنت ها در برهه  
ها و شــرایط مختلف رنگ و بــوی دیگری به 
خود گرفته و شــکل دیگری یافته است.آنچه در 
جامعه امروز می بینیم تغییر و تحوالتی هســت 
که لمس می شــوند و این متاثــر از چند عامل 
اســت که یکی گــذر از مرحله زندگی ســنتی 
به مدرن اســت. این شــرایطی است که جوامع 
صنعتــی امروز هم آن را تجربــه کرده اند و هر 
جامعه این بحران های گذر از سنت به مدرن را 

به شکلی تجربه می کند.

از منظر این استاد جامعه شناسی آنچه که این 
تحوالت را عمیق تر و گســترده تر می کند یک 
ســری عوامل بیرونی و دورنی اســت . عوامل 
بیرونــی مثل تاثیر تکنولــوژی های اطالعاتی و 
ارتباطــی  که جهان امروز را تبدیل به یک جهان 
مصرفی کــرده و همینطور ایــران هم که تبدیل 
به یک جامعه مصرفی شــده به دلیل دسترســی 
بــه همین ابزارهــای اطالعاتی مثــل اینترنت و 
ماهــواره و به مــرور زمان مواجه بــا تغییرات 

هنجاری می شود. 
پورجبلــی خیلــی از این تغییــرات را  مادی 
گرایانــه می داند  که  نشــان از تســلط ارزش 
های مادی گرایانه دارد کــه نمود آن در عرصه 
خانواده و ازدواج و تولد فرزند در کشمکش ها 
و رقابت های کاذب و بی اساس مشخص است 
کــه  روز به روز عرصه رقابت خودشــان را از 
ارزش های غیرمادی به ســوی ازرزشهای مادی 

سوق دهند.
وی در ادامــه مــی گوید: به قــول وبلن این 
می تواند نشــان دهنده این باشــد که این افراد 
نتوانســته اند نقش موثری در تولید داشته باشند 
و با این مصرف می خو.اهند خودشان را متمایز 
از دیگران نشــان دهند که بگویند ما با شما فرق 
داریم و متعلق به طبقه و گروه خاصی هستیم .از 
نظر وبلن این ها  نه تنها معتبر نیســتند بلکه آن 
ها  را  انگل های جامعه می داند که بار مصرفی 
جامعه را ســنگین می کنند . به هر حال آنچه  را 
که باید زمینه حل مشــکالت کنند موجب شکل 
گیری انواع آســیب ها می شود. سنت ها پایدار 
هســتند و به زودی زود هــم از بین نمی روند. 
ایــن موردی که از اواخر بهمن ســال گذشــته 
تجربه کرده ایم ورود کرونا و شرایطی که حاکم 
شــد اوایل دیدیم که عروســی های مخفیانه و 
پنهانی برگزار می شــد که نوعی نمود ماندگاری 
ارزش های فرهنگی بود که به هر حال از آن به 
عنوان ارزش های مادی گرایانه یاد می کنیم .به 
هر حال خیلی ســخت اســت که مردم بخواهند 
راحــت از تجمالتی که امــروز تبدیل به هنجار 

شده راحت بگذرند.
اما به هــر حال با ایجاد محدودیت های پیش 
آمده خیلی از آداب و رســوم تغییر شکل داد و 
شــکل دیگری به خود گرفت و بریز و بپاش ها 
تغییر یافت. در  این روزها  رفتارهای نمایشــی  
هم داشــتیم که هزینــه  مراســم را در جاهای 
دیگــری صرف مــی کنند که مــی تواند بعد از 
کرونا هم ادمه یابد. مثل زوجی که هزینه مراسم 
را صرف خرید لوازم بهداشــتی مورد نیازبرخی 
مناطق کردنــد. آنچه تجربه مــی کنیم در ایران 
یــک  واقیعت زمانبر اســت و بــا قطعیت نمی 
توانیم بگوییم که تبدیل به ارزش شــده اســت. 
االن فقط  الگوهایی اســت که  داریم تجربه می 
کنیم.ولی به مرور زمان این الگوهای کنشــی می 
توانــد جلوی مصرف کاالهــا را بگیرد و جامعه 
ایــران که االن جامعه مصرفی تلقی می شــود و 
تجملی که خــودش عامل ثبــات را از بین می 
برد و در کشــاکش اصرار بر رقابت در خرید و 
مصــرف کردن  های بیهــوده آن ارتباط و ثبات 
و کنش متقابل موثر رنگ و بویش را از دســت 

داده است.

پورجبلی اما دیدگاهی که می گوید این خانواده 
ها هستند که جوانان را در تنگنای مراسم تجملی 
قرار می دهند وگرنه خود زوج های جوان عالقه 
ای بــه آن ندارند را رد مــی کند و می گوید: این 
را هم که برخی می گویند جوانان خودشان دنبال 
مراسم تجملی نیستند و این خانواده ها هستند که 
اصــرار دارند را هم نمی توانیــم به همه زوج ها 
تســری بدهیم. متاســفانه در نگاه جوانان ازدواج 
یک مرحله رویایی و غایی هست به ویژه دختران 
دوســت دارنــد همــه آرزوهایشــان در ازدواج 
محقق شــود و همینطور دوســت دارند آن را به 
رخ بکشــند. بازهم اشاره می کنم به نظر وبلن که 
دوست دارند داشته های خود را هرچند با سختی 
و کار به دست آمده باشد به رخ دیگران بکشند و 
جایگاه خودشــان را نشان دهند و اثبات کنند.این 
یک مســئله امروزی و جدید  نیست و عمیق  تر 
هســت و این را نمی توان گفت چون آن دختر و 
پسر هم از همان خانواده ای برخواسته اند که این 
تجمل ها را دارند مگر اینکه خودشان متوجه این 
مصرف زدگی باشــند و بگویند وگرنه با قاطعیت 
می گویم که این حرف دل همه زوج ها نیست  و 
به محض اینکه فرصتش را بیابند مراســم تجملی 
و بر یز و بپــاش را ترجیح می دهند.اما وظیفه ما 
این اســت که این الگوهایی کــه امروز به عنوان 
ادواج اسان هرچند ناشــی از شرایط حاکم ایجاد 
شــده  را بیشــتر تبلیغ کنیم که با مراسم ساده هم 
می شــود عروســی گرفت و هیچ ضرری هم به 
خانواده وارد نمی شــود و مشــکلی هم ندارد و 
چه بسا مشکالت و تنش های ناشی از مصرف و 
رقابــت در تجمل را کمتر هم می کند.وظیفه همه 
ما است که این الگو های تجربه شده را به هنجار 

کنیم. تبدیل 
یــک زوج زنجانی هم که در همین ایام بدون 
برگزاری مراســم  زندگی مشترک خود را آغاز 
کردنــد در خصوص همین موضوع به عصرمّلت 
گفتنــد: وقتی هم به دلیل کرونــا و هم به دلیل 
گرانی برگزاری مراســم حداقل برای ما معمولی 
ها غیر ممکن اســت تصمیم گرفتیم فعال زندگی 

خود را در همین شــرایط و بدون مراسم و فقط 
با حضــور خانواده هایمان در جشــنی کوچک 
آغاز کنیم . ســعیده صمصامی می گوید ســال 
پیش که تازه شــروع کرونا بود فکر کردیم این 
وضعیت خیلی طول نمی کشد و برای برگزاری 
مراســم برای چند ماه بعد برنامه ریزی کردیم.

ما هــم  مثل خیلی از جوانان دیگر با اینکه توان 
تامین هزینه برگزاری مراســم را هم نداشــتیم 
ولی مجبور بودیم که باالخره  مراســم عروسی 
را برگزار کنیم . راســتش نمی توان بگویم خیل 
خوشحال هســتم از اینکه جشن عروسی آنگونه 
که می خواســتم نگرفته ام ولی نمی توانم انکار 
کنــم  که بابت اینکه هیچ بدهــی به دلیل هزینه 
های عروسی نداریم خیالم راحت است و همان 
هزینه  کمی را هم  که برای مراســم جور کرده 
بودیم ســرمایه گذاری کرده ایم  وخب حاال که 
چند ماه از شــروع زندگیمان می گذرد می بینم 
که اتفاق خاصی هــم نیفتاده و آن همه تکاپو و 
اضطراب برای جشــن عروســی خیلی هم الزم 

نیســت و در کیفیت زندگی فرقی نخواهد کرد.
به هر حال شــبیخون ویروس میکروسکوپی 
کرونــا ، روزهای متفاوتی را برای همه رقم زده 
است . آدم های اجتماعی دنیای مدرن را ناگهان 
در دیوارهای خانه محبوس کرد. غیر قابل تصور 
بود ولی برخی  فرهنگ  و ســنت ها هم از این 
شــبیخون در امان نماندند.سالهاست که نمایش 
ندارندگی ولی  برازندگی وحتــی  دارندگــی و 
نمایش دارندگی در مراســم ازدواج  خودش به 
چیزی شــبیه ضد خانواده تبدیل شده بود و را ه 
حل  قابل تأملی نداشت. اما گویا کرونا توانست 
راه تازه ای به رویمان بگشاید . بله در نگاه اول 
مــی توان گفت این راه حل مقطعی اســت ولی 
مگر همین وضعیت یک شــبه به وجود آمده بود 
؟ کرونا شاید  زورش به رسوبات تجمل گرایی 
در اعماق زندگی های کوچک همه نرســد ولی 
حداقل گزینه مراســم ساده ازدواج را از خیال و 
نمیشــود ها به می شود ها تبدیل کرد.حاال هرکه 

انتخاب کند. می خواهد 

برپایی دومین بازارچه دائمی
 صنایع دستی در پیاده راه سبزه میدان

1000 نفر از دختران 
کمیته امداد تحت پوشش طرح یاس

آغاز فعالیت کتابخانه ها و سالن های 
مطالعه زنجان با 30 درصد ظرفیت

زنجان میزبان جشنواره فرهنگی، هنری 
روستا و عشایر شمالغرب کشور

کاهش 50 درصدی روشنایی معابر شهری، 
میادین و پارک های استان زنجان

ازدواج آسان در همه گیری کرونا  در بررسی عصرملّت؛

پناه بر کرونا 

بهزیســتی  اجتماعی  امور  معــاون  عصرمّلت- 
اســتان زنجان گفت: در حــال حاضر نزدیک به ۵ 
هزار زن سرپرســت خانوار و بدسرپرســت تحت 
حمایت بهزیســتی زنجان هســتند که از خدماتی 
پرداخت کمک  ودیعه مســکن، مســتمری،  چون 
هزینه تحصیلــی به دانش آموزان و دانشــجویان 
عضــو خانواده های تحت حمایــت، پرداخت حق 
بیمه اجتماعی زنان سرپرســت خانوار روستایی و 

عشایر بهره مند شده اند.
حسینی اظهار کرد: پایش پرونده های توانمندسازی 
خانواده و زنان اســتان زنجان از آذر ماه امســال با 
هدف پایش نزدیک به هزار جلد پرونده خانوار های 
جدیدالــورود به انضمــام خانواده های دارای فرزند 
چندقلوی معیشت بگیر که از سال ۹۷ تحت پوشش 

سازمان قرار گرفته اند آغاز شده است .

عصرمّلت- مرکــز آمار ایران در راســتای گزارش 
های فصلی از نرخ بیکاری کشــور، به تازگی گزارش 
این شــاخص در فصل پاییز ســالجاری را اعالم کرده 
که براســاس آن، نرخ بیکاری استان زنجان ۷.۲ درصد 
برآورد شــده است. نرخ بیکاری زنجان طی فصل پاییز 
در رتبه ۶ کشــور می باشد و طی فصل پاییز در مقابسه 
با میانگین کشــوری، و در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۲.۲درصد کمتر شده است. بررسی نمودارهای 
آماری نشان می دهد که نرخ بیکاری در پاییز امسال برابر 
۹.۴درصد بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
۱.۲درصد کمتر شــده کمترین نــرخ بیکاری به ترتیب 
مربوط به استان های ایالم و خراسان شمالی )۵.۱درصد(، 
خراســان جنوبی )۶.۶درصد( وباالتریــن نرخ بیکاری 
نیز مربوط به اســتان آذربایجان غربــی )۱۵.۵درصد( و 

خوزستان )۱۴.۹درصد( است.

میراث فرهنگی، گردشگری و  مدیرکل  عصرمّلت- 
صنایع دســتی زنجان گفت: پاک سازی، سامان دهی و 

مستندسازی مجموعه مردان نمکی آغاز شد.
امیــر ارجمند اظهار کــرد: این عملیــات باهدف 
پایش دقیق مردان نمکی از ســوی ایــن اداره  کل با 
همکاری پژوهشــکده حفاظت و مرمت پژوهشــگاه 
و پژوهشــکده حفاظت و مرمت دانشــگاه بوخوم و 

فرانکفورت آلمان آغاز شده است.
ارجمند گفت: ۱۶ســال از کشــف مــردان نمکی 
گذشــته اســت و تاکنون پاک ســازی بافــت بدن و 
لباس های آن ها انجام نشــده اســت، در این عملیات 
ابتــدا پاک ســازی لباس  های و بدن مــردان نمکی از 
هاگ ها، سنگ  ها و سنگریزه  ها انجام می شود و سپس 
کارهــای مطالعاتــی از نظر وضعیــت فیزیکی آن ها، 

بررسی خواهد شد.

عصرمّلت- رئیس شورای اسالمی شهر زنجان گفت: 
بر اســاس مصوبه دولت و کمیسیون ماده ۵، رسما یک 

منطقه به شهر زنجان اضافه شده است.
عباس راشاد اظهارداشت: بر اساس این مصوبه نیک 
شهر به مجموعه شهر زنجان اضافه شده است که پس از 
فاز و هفت شهر گلشهر کاظمیه به فاصله یک کلیومتری 
با ســرعت در حال اجرا است.وی گفت: شرکت نصر 
واحدهای مسکونی نیک شهر را احداث می کند، در افق 
اجرایی آن در چند ســال آینده ۱۲ هزار واحد مسکونی 
احداث می شود. در حال حاضر احداث یک هزار واحد 

مسکونی در دست اقدام از سوی شرکت نصر است.
راشــاد خاطرنشــان کرد: برای اضافه شــدن سایر 
فیش های خریداری شــده توسط مردم باید وزارت راه 
و شهرســازی تصمیم گیری کند که هنوز هیچ فیشی به 

مجموعه شهر زنجان اضافه نشده است.

پنج هزار زن سرپرست خانوار
 تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

نرخ بیکاری زنجان
 ٧.2 درصد اعالم شد

آغاز پاک سازی و مستندسازی 
مجموعه مردان نمکی در زنجان

اضافه شدن منطقه نیک شهر
 به شهر زنجان
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عصرمّلت- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت:بر اســاس برآوردهای انجام شده بیش از 
۴۰ درصد مشترکان روستایی مشمول اجرای طرح آب 

امید خواهند شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: در قالب طرح »آب 
امید« ۲۳ درصد از مشــترکان آب استان زنجان مشمول 
اجــرای این طرح شــده و از آب رایــگان برخوردار 

خواهند شد.
وی گفــت: طرح »آب امید« شــامل مشــترکان کم 
مصرف می شــود و الگوی مصرف استاندارد برای هر 
مشــترک ۱۵ متر مکعــب در ماه اســت، بدین ترتیب 
مشــترکانی که میزان مصرف خود را تا دو سوم کاهش 
داده و به ۵ متر مکعب برســانند، مشمول اجرای طرح 

آب امید خواهند شد.
بر اســاس این طرح هزینه آب بهای مشــترکان کم 
مصرف رایگان محاسبه شــده و قبوض آب بهای آنان 

صفر در نظر گرفته خواهد شد.

عصرمّلت- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
از آغــاز به کار جشــنواره ملی آب بــا نگاهی به آینده 

خبرداد.
اســماعیل افشــاری اظهار کرد: اخیــراً وزارت نیرو 
حرکت هــای فرهنگی - اجتماعی را بــا زبان هنر آغاز 
کرده که اســتان زنجان میزبان بخش عکس بوده و این 
مهم، خود یکی از محورهای پویش هر هفته »الف - ب 

- ایران« است.
وی مهلت ارســال آثــار را از ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ماه 
امسال اعالم کرد و گفت: شرکت کنندگان می توانند آثار 
خود را از طریق لینک www.water-zanjan.ir ارســال 
 @ZNUCLOP کنند و برای اطالعات بیشــتر با ادمین
در شبکه های اجتماعی و یا تلفن دبیرخانه ۳۳۰۳۵۳۱۰ 

-۰۲۴تماس حاصل کنند.
افشــاری گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد آب شرب 
و ۹۵ درصد نیاز آب صنعت از آب های زیرزمینی تامین 
می شــود که از هر منظر به این موضوع توجه شود برای 

آینده استان خطرناک است.

عصرمّلت- معــاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: راه اندازی پمپ 
گازوئیل در ترمینال زنجان از خواســته های ۱۰ ســاله 
رانندگان زنجانی است که هنوز به این خواسته رانندگان 

جامه عمل پوشانده نشده است.
علی مدقالچی با اشاره به اقدام خودسرانه شهرداری 
زنجان بــرای کرت بندی ترمینال، خاطرنشــان کرد: ما 
متقاضی کرت بندی محوطه ترمینال نبودیم و درخواستی 
هم از ســوی رانندگان، انجمن رانندگان یا شرکت های 

حمل و نقل برای این موضوع ارائه نشده است.
وی گفت: در حــال حاضر ترمینال زنجان به ادارات 
مختلف شــهرداری تبدیل شــده اســت که این برای 
رانندگان مشــکالتی را ایجاد کرده اســت و  متاسفانه 
حضور ادارات شهرداری مانع فعالیت رانندگان در زمان 

مسافرگیری می شود.
وی با اشاره به نبود ترمینال در شهرستان های ایجرود، 
ســلطانیه، طارم و خرم دره، بیان داشت: ترمینال ابهر نیز 

دارای مشکالت و نواقص است.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری استان زنجان گفت: سه مرکز گردشگری 
کشــاورزی در بهار ۱۴۰۰ در زنجان با اخذ مجوزهای 
الزم با حفظ کاربری کشاورزی برای بازدید عالقه مندان 

راه اندازی می شود.
امیر ارجمند اظهار کرد: با اشاره به پیشرو بودن استان 
زنجان در زمینه گردشــگری معدنی، خاطرنشــان کرد: 
نخستین  پروانه بهره برداری از سایت گردشگری معدنی 
برای معدن ســرب و روی انگوران در کشور در زنجان 

صادر شده است.
وی گفــت: یکی از فعالیت های گردشــگری در فاز 
جدید راه اندازی سایت های گردشگری کشاورزی است 
که با توجه به ظرفیت و پتانسیل استان زنجان در حوزه 
کشــاورزی، این سایت ها در استان زنجان نیز راه اندازی 

می شود.
ارجمند گفت: در حال حاضر اســتان های شــمالی 
با توجه بــه وضعیت آب و هوایی متعــادل راه اندازی 

سایت های کشاورزی را آغاز کرده اند.

عصرمّلــت- در تاریخ ۹ مرداد ۹۶ وزارت راه 
و شهرســازی تعداد حاشیه نشــینان ایران را ۱۹ 
میلیون نفر اعالم کــرد . یعنی از هر ۴ نفر ایرانی 
یک نفر در ســکونت گاه های غیر رسمی زندگی 

می کند و حاشیه نشین است.
طبق تعاریف حاشــیه نشــین کســی است که 
در شــهر ســکونت دارد ولی به علــل گوناگون 
نتوانسته اســت جذب نظام اقتصادی و اجتماعی 
شهر شود و از خدمات آن اســتفاده کند. امروزه  
پدیده افسارگســیخته و نابسامان رشد شهرنشینی 
با افزایش جرم و ناهنجاری های شــهری اعم از 
تخلفــات و اقدامات غیر قانونی همراه اســت که 
زندگی شهروندان سیاست ها و برنامه های دولتی 

و شهرداری ها را دچار مشکل کرده است.
ســابقه حاشیه نشینی در ایران مدرن به سالهای 
۱۳۰۰ باز می گردد، پدیده حاشــیه نشــینی که از 
نیمه قرن ۱۹ توســعه یافته بود ،در سال های اخیر 
به بیشــترین حد خود رسیده است پایین بودن در 
آمد در روســتاها و نبودن فرصت های شغلی  در 
جریان حرکت روســتاییان به شــهر ها  و کمبود 
مسکن روزبه روز نمایان تر شده و تعداد جمعیت 

حاشیه نشینان افزایش یافته است. 
اما چالش اساســی در برخورد با این مســئله 
ناشی از تهدید برآمده از شیوه سکونت در ارتباط 
با توسعه شهر و اجتماعات ساکن در آن ها است.
بنا به نظر کارشناســان الگوی سکونت در یک 
منطقه با ســامان بندی هنجارهای اجتماعی در آن 
منطقه رابطه دارد. بر حسب اینکه در چه شرایطی 
از لحاظ نوع مالکیت مســکن ، موقت یا پیوسته 
زندگی کردن در یک منطقه ، زندگی در خانه های 
نامناسب و میزان برخورداری از امکانات فیزیکی 
محلی قرار داشــته باشــند آمادگی های متفاوتی 
برای بزهکاری پیدا می کننــد. افزایش مهاجرت 
به شــهر ها و ضعف مدیریت شــهری پیامدهای 
منفی گسترده ای را به بار آورده که ظهور محالت 
حاشــیه نشــین به عنوان نماد جرایم اجتماعی و 
تجلی نابرابری فضایی در توزیع امکانات توســط 
مدیران و برنامــه ریزان از بارزترین پیامدهای آن 

است.
درصدی از جمعیت شهری ایران که در محالت 
حاشــیه ای شهر زندگی می کنند  با مسائلی چون 
تعارض فرهنگی ، بــی ثباتی اجتماعی ، بیکاری، 
بزهکاری ، تراکم جمعیت ، دسترسی نامناسب به  
خدمات و سالمت زیست شهری ، مشاغل کاذب 
آمادگی برای آشــوب خشونت و چرم مواجه اند 
کــه  این موارد کیفیت زندگی تمام پهنه شــهر را 

تهدید می کند. 
محققان جرم شناســی تایید می کنند که محیط 
هــای حاشــیه نشــین و نامأنوس شــهری برای 
مهاجران و انتخاب حاشــیه نشینی برای سکونت 
، بیگانگی و قرار گرفتن در شــرایط بی هنجاری 
شــهرها، اعتیاد و تنش های اجتماعی را افزایش 
می دهد و بدین ترتیب تسلط تشکیالت و سازمان 
های دولتی و انتظامی را کاهش و کنترل اجتماعی 
را ضعیف می کند. که در نهایت موجب بی نظمی 

اجتماعی در مناطق حاشیه نشین می شود.
پژوهش هــا و اظهــارات مســئولین مختلف 
انتظامی و جامعه شناســان نشــان می دهد مناطق 
حاشیه نشین به دالیل بافت ناهمگون اجتماعی و 
فرهنگی ازجرم خیزترین مناطق شــهری است  و 
گاهی از این مناطق با عنوان » جزیره های آسیب« 

نام می برند.
شــهر زنجان نیــز به عنوان یکی از شــهرهای 
متوســط کشــور در دهه های اخیر رشد جمعیتی 
قابل مالحظه ای داشــته اســت که بیشتر معلول 

مهاجرت روستا به شــهر بوده است و زنجان هم  
مثل سایر شــهرها شاهد مهاجرت و ظهور مناطق 
مختلف بوده و به شــکل گیری مناطق حاشیه ای 
مانند  اســالم آباد، نجف آباد، کوی های شهدا و 
خاندره و ســایان و .. ...انجامیده اســت که  البته 
به دلیل باقت متفاوتش تعریف حاشــیه نشــینی 
دربرخی مناطــق  آن با تعاریف معمول فرق دارد 
اما به هر حال با مسائل متعدد کالبدی اجتماعی و 

اقتصادی مواجه است. 
برخی از این مناطق که در مسیر اصلی گسترش 
شــهر قرار گرفته اند در اثر مهاجرت روســتاییان 
به تدریج شــکل گرفته و در طــول زمان در اثر 
گسترش شهر جزء بافت شــهر قرار گرفته اند و 
بعد از ســاخت و ســازهای اطراف آنها به طور 
کامل در در داخل شهرهستند و از نظر کالبدی در 
حاشــیه قرار ندارند. متعاقب آن مسئوالن و دست 
اندرکاران بــا درنظر گرفتن پــاره ای مالحظات 
سیاســی و اجتماعی این مناطق را جزء محدوده 

قانونی شهر در نظر گرفته اند .
طی پژوهشی که درسال های اخیر در برخی از 
این مناطق از لحاظ وقوع جرم انجام شــده است؛ 
یکی از این مناطــق  ۸/۵۱ درصد وقایع مجرمانه 
را به خود اختصاص داده است  و از این نظر می 
توانــد یکی از محدوده هــای تمرکز بزهکاری و 

ارتکاب جرایم باشد.
هــر چند در این ســال ها تالش شــده تا حد 
امکان خدمات شــهری مورد نیاز ســاکنان تامین 
شود با این وجود هنوز این مناطق از نظر کالبدی 
و اجتماعی و اقتصادی با مشــکالت و نارســایی 
هایی مواجه  هستند که امکان و فرصت بزهکاری 

را بیشتر می کند.
بررســی های توزیع فضای جرم در این مناطق 
نشــان می دهد که این مناطق از لحاظ  شرارت، 
درگیری، سرقت جزء مناطق پرتکرار جرم هستند 
و همچنین تجمع موادفروشــان و خرید و فروش 
و توزیع مــواد مخدر  یکــی از معضالت اصلی 
امنیت و نایهنجاری اســت کــه در این مناطق  به 
ویژه هنگام شب افزایش می یابد و تسری برخی 
از جرائم و مفاســد از این مناطق به ســایر مناطق 
شهر ضرورت نظارت و کنترل صحیحی را نمایان 

می سازد. 
البته طبــق گفته مدیــرکل امــور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری زنجان، این استان در زمینه 
حاشیه نشینی پایین تر از میانگین کشوری است و 
جزء استان های مشکل دار کشور به شمار نمی آید.
طبق گفته او زنجان جزو ۱۰ اســتان آخر در زمینه 
حاشیه نشینی است. در این استان چهار شهرستان 
زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره جزو شهرســتان 

درگیر موضوع حاشیه نشینی است.
بر اســاس آماری که مسیح اله سلطانی با استناد 
به سرشماری سال ۹۵ اعالم کرده حدود ۶۵ هزار 
نفر در ســکونتگاه های غیررســمی استان ساکن 
هستند که نســبت به سرشماری سال ۹۰، که ۶۹ 
هزار نفر بود، پنج درصد کاهش یافته است. یعنی 
به عقیده او آمار حاشیه نشینی کاهش یافته است.
سلطانی محالت و ســکونتگاه های غیررسمی 
استان  را ۹ منطقه عنوان کرده و گفته از این تعداد 
هفت منطقه در شــهر زنجان شــامل اسالم آباد، 
نجف آباد، ســایان، خــان دره، فاطمیه، گوجیک 
آباد، شــهرک شــهداء و در شهرستان ها ابهر یک 
منطقه حسین آباد و قیدار کوی شریعتی را تشکیل 

می دهد.
وی تاکید دارد: حاشــیه نشینی به مفهوم حلبی 
آباد در اســتان وجود ندارد که به طور کامل فاقد 

زیرساخت های اساسی و شبکه فاضالب باشد.
سلطانی با اشاره به اینکه میانگین حاشیه نشینی 
در کشــور حدود ۱۵ درصد اســت، عنوان کرد: 
این در حالی اســت که این آمار در استان زنجان 
حدود ۷ درصد بوده و این بدان معنی اســت که 
بحث حاشیه نشینی در استان زنجان نسبت به نرم 
کشــوری آمار پایینی را به خــود احتصاص داده 

است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
زنجان با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در 
این زمینه گفت: طی دو ســال گذشته بیش از ۵۰ 
مرکز فرهنگی و اجتماعی در اســتان تجهیز شده 
است که امســال نیز قصد داریم حدود ۲۵ مرکز 

فرهنگی و اجتماعی را تجهیز کنیم.
ســلطانی معتقد اســت دولت در ایجاد مناطق 
حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیررسمی نقشی 
نداشــته اســت، به همین خاطر زیرساخت هایی 
چون فضاهای فرهنگی و ورزشــی نیز برای این 
مناطق پیش بینی نشــده اســت، هر چند دولت ها 
تالش کرده اند در این زمینه اقداماتی انجام دهند، 
بــا این وجود تعداد این مراکز نســبت به ســایر 

مناطق استان کمتر است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری زنجان معتقد 
است، نزدیک ۷۰ هزار نفر در شهرهای این استان 
شــامل زنجان، ابهر و قیدار در سکونتگاههای غیر 
رسمی )حاشیه نشــین( ساکن هستند اما در محل 

سکونتی مشابه حلبی آباد زندگی نمی کنند.
یکی از مســئوالن نیروی انتظامی نیز در همین 
راســتا در گفت و گو با عصر مّلت گفت: نسبت 
ارتــکاب  جرم در هر یک از این مناطق فرق دارد  
و حاشــیه نشینی در زنجان به دلیل بافت متفاوت 
آن نســبت به ســایر اســتان ها فرق دارد . اینجا 

برخی مناطق حاشیه ای در داخل شهر هستند. 
وی گفت رســانه ای شدن میزان ارتکاب جرم 
بــه تفکیک محالت نوعی برچســت زدن به این 
مناطق و ساکنان آن ها است و لی نمیتوان از جرم 

خیز بودن آین مناطق را انکار کرد. 

وی گفت: براســاس نوع جرایم مد نظر در این 
مناطق اقدامات آموزشی الزم متناسب با هر منطقه 
انجام می شــود و اعالم نکردن این موارد به معنی 

در جریان نبودن نیروهای انتظامی نیست. 
گفته شــده زندگی در برخی محالت و مراکز 
ســبب گرایش به جرایم مختلف است برای مثال 
زندگی در مناطق حاشــیه ای شــهر ها معموال با 
بیکاری و فقر وفقدان تخصص و ... مرتبط اســت 
کــه در نهایت به افت ضریــب امنیتی و افزایش 
احتمال ارتکاب به جرایم مختلف در میان ساکنین 

آن منجر میشود.
البتــه نمی توان رابطه علت و معلولی برای این 
عوامل قایل شــد چون بسیاری از افراد در همین 
مناطق در کمال شــرافت به زندگی مشــغولند و 
هیــچ گاه مرتکب جرمی نمی شــوند. به هرحال 
این عوامل به عنوان زمینه ســاز یا تشــدید کننده 
یکدیگر هســتند  که در محالت حاشــیه نشین با 
توجه به ضعف بســترهای اجتماعی ، اقتصادی و 

فرهنگی زمینه ای ارتکاب جرم محتمل است 
میــزان درآمد مهم ترین شــاخص بــرای بیان 
موقعیت اجتماعی اقتصادی افراد و محدوده های 
مختلف جغرافیایی به ویژه در زمینه وجود امنیت 
و درصد جرم خیزی منطقه از قبیل ســرقت اعتیاد 
و ..است . این درآمد و توان اقتصادی افراد است 
که آنان را در نقطه خاصی از شهر اسکان می دهد 
و یا توانایی آنها در برخورداری از امنیت موضوع 
جرم خیزی و استفاده از خدمات مختلف را تعیین 
مــی کند. خانواده هایی که درآمــد کمتری دارند 

پتانسیل بیشتری برای ارتکاب جرم دارند.
حاشــیه نشــینان معموال به امید داشتن شغل و 
درآمد مناســب خود را از ساخت اقتصادی محل 
اسکان قبلی خود که اغلب کشاورزی و دامداری 
اســت  جدا کرده و در محدوده اقتصاد شــهری 
جای مــی گیرنــد و از آنجا که اقتصاد شــهری 
اقتصادی تخصص محور است مهاجران ناخواسته 
بــا توجه به ضعف برخــورداری از تحصیالت و 
تخصص مناســب جذب مشاغل کاذب و اقتصاد 
غیر رسمی شــهری می شــوند و در مرحله بعد 
باتوجه به ضعف درآمد ناشی از مشاغل نامناسب 
بــرای برطرف کــردن مشــکالت اقتصادی خود 
درگیر مشــاغل غیر قانونی و کاذب می شوند که 
در بسیاری از موارد با توجه به به برآورده نکردن 
انتظارات مهاجران از پتانســیل باالیی برای  سوق 

دادن افراد به جرایم مختلف برخوردار است . 
امروز که جامعه شناســاتن بر نقش اساســی 
محیــط اجتماعــی در شــکل گیــری انحرافات 
اجتماعی تاکید دارند؛پذیرش حاشــیه نشینی  نه 
به عنــوان معضلی بزرگ بلکه به عنوان بخشــی 
از واقعیــت قطعی جوامع شــهری که  باید درک 
شوند و به سمت حل مســائل آنان حرکت شود 
ضروری اســت. درحالی که  جوانان این مناطق 
با احســاس شــکاف عمیق میان خود و امکانت 
بیشــتر در معرض زمینه های ارتکاب جرم قرار 
می گیرند چــرا که  به گفته )والتــر میلرچ( این 
طبقه در آرزوی یک زندگی خوب دســتیابی به 
امکانــات  بهتــر را غیر ممکن مــی داند و خواه 
ناخواه به ســوی جرم کشــیده می شوند. نادیده 
گرفتن واقیعت های فاز فعلی شهرک های حومه 
و حاشــیه ای شهرها و اقدامات روزمره کسانیکه 
در حومه شــهر زندگی می کنند در آینده به زیان 

شهرها تمام می شود. 

بیش از 40 درصد مشترکان روستایی 
مشمول طرح »آب امید«خواهند شد

آغاز به کار
جشنواره ملی »آب با نگاهی به آینده«

راه اندازی پمپ گازوئیل 
در ترمینال زنجان 10 ساله شد

راه اندازی سه مرکز
 گردشگری کشاورزی در استان زنجان

بررسی  آسیب های حاشیه نشینی در عصرملّت :

حاشیه نشینی  با آسیب های اجتماعی هم پیوند است 



عصرمّلت- مدیرکل راه آهن شــمال غرب کشــور 
گفت: پروژه دو خطــه کردن راه آهن زنجان به تهران، 
بایــد طبق قول هــای داده شــده تا پایان امســال به 
بهره برداری می رســید با این حــال برودت هوا باعث 
کندی کار شده است. اما تالش داریم در کم ترین زمان 
ممکــن و تا پایان این دولت، پــروژه مهم و ملی را به 

بهره برداری برسانیم.
علــی خدایی افزود: پــروژه دو خطه کردن راه آهن 
زنجان به قزوین در برهه هایی با رکود مواجه شد ولی 
در حال حاضر با تزریق اعتبارات و رفع موارد فنی، از 
حالت رکود درآمــده و پیمانکاران در قطعات مربوطه 

مشغول فعالیت هستند.
مدیرکل راه آهن شــمال غرب کشــور گفت: طبق 
بازدید امروز مقرر شده تا دو گلوگاه در مسیر برطرف 

شود تا مانعی در انجام پروژه نداشته باشیم.

عصرمّلت- مدیریت توســعه بــازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران از گشــایش نماد معامالتی گواهی ســپرده 
کاالیی مربوط به انبار رطب استان کرمان از روز سه شنبه 
۳۰ دی ماه خبر داد. بر اســاس اعالم مدیریت توســعه 
بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دومین انبار رطب جهت 
انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی از شنبه ۲۷ دی ماه 
بازگشایی شد. بر این اساس انبار رطب مضافتی اتحادیه 
تعاون روستایی استان کرمان فعال شده و با نماد »رطب 
۰۰۰۲پ۰۲« و نام »رطب مضافتی ۰۰۰۲ اتحادیه کرمان 
)پ(« آمــاده پذیرش محصول مشــتریان و آخرین روز 

معامالتی نماد مذکور، ۲۲ اردیبهشت ماه خواهد بود.
در همین راستا نخستین انبار رطب مضافتی نیز در روز 
۱۰ دی ماه بازگشــایی شده بود که زمان بازگشایی نماد 
معامالتی گواهی سپرده کاالیی مربوط به این نماد نیز ۱۴ 

دی بوده است.

عصرمّلت- رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان زنجان تاکید کرد: شــروع پروژه های جدید فقط 

منوط به پیش بینی اعتبار است.
 رامین میرزایی با بیان اینکه در ســفر رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه به زنجان حدود ۴۱۸ میلیارد تومان اعتبار 
برای استان در نظر گرفته شد، گفت: از میزان اعتبار ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای پروژه دو خطه کردن راه آهن قزوین به 
زنجان اختصاص یافت که این اعتبار در همان سفر یک 

روزه به استان تخصیص پیدا کرد.
وی گفت: در این سفر برای توسعه بیمارستان ولیعصر 
)عــج( زنجان نیز اعتبار ۲۳ میلیارد تومانی در نظر گرفته 
شــده و در همان روز تخصیص پیدا کرد و۱۶۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیز برای مسکن اقشار کم درآمد و روستایی 
در قالب تفاهم نامه ای در راســتای احداث ۲۰۰۰ واحد 

مسکونی در روستاها اختصاص یافت.

عصرمّلت- مدیرکل پســت اســتان زنجان گفت: 
اطالعات کد پســتی ۱۹ شــهر اســتان، در قالب طرح 
اطالعات مکانی به روزرسانی شــده است. این اقدام با 
عملیات ژئو کدسازی )جانمایی اطالعات ساختمانی یا 

کد جغرافیایی بر روی نقشه( انجام شده است.
رضا حمیدپور گفت: پایگاه ملی نشانی مکان محور 
)GNAF(، پروژه ای است با هدف تدوین و پیاده سازی 
یک استاندارد ملی برای نشانی که هدف اصلی آن تولید 
شرح نشانی استاندارد و یکتا برای همه اماکن مسکونی 

و تجاری در نقاط شهری و روستایی اجرایی می شود.
حمیدپور تصریح کــرد: در قالب طرح مکان محور 
)GNAF(، نقشــه پایه ســاختمان ها، خیابان  ها و معابر 
عمومی، نام گذاری معابر و پالک ساختمان ها و کدپستی 
مکان ها زیرســاخت طرح جی نف و استانداردســازی 

نشانی اماکن انجام می شود.

برودت هوا باعث کندی اجرای پروژه
2 خطه کردن راه آهن زنجان شده است

آغاز معامالت خرما 
از سه شنبه در بورس کاال

شروع پروژه های جدید 
منوط به پیش بینی اعتبار است

به روزرسانی اطالعات کد پستی
19 شهر در زنجان
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تغییرات آگهی 
آگهی تغییرات شــرکت رعد آســای ابهر شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت ۱۰۷۳ و شناســه ملــی ۱۰۴۶۰۰۴۰۴۵۲ به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *آقای حســن پناهلو به شــماره ملی 
۶۱۵۹۸۳۴۱۲۶ بــا پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت در 
زمره شــرکاء درآمد. * ســرمایه شــرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال 
به ۱۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساســنامه به شــرح 
مذکور اصالح گردید. *اســامی شــرکا و میزان ســهم الشرکه آنان 
پس ازافزایش ســرمایه عبارت اســت از:آقای حمیــد پناهلودارای 
۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه-آقای حسن حسنی دارای ۵۰۰۰۰۰ریال 
سهم الشــرکه و آقای حسن پناهلودارای ۵۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه 

اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 
ابهر )۱۰۷۹۴۹۷( موسسات غیرتجاری 

تغییرات آگهی 
آگهــی تغییرات شــرکت تاسیســاتی و خدماتی فروزان رســا 
شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت ۵۴۵ و شناســه ملی 
۱۰۹۸۰۰۲۱۷۹۳ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای سعید نوحی 
به شماره ملی۶۱۵۹۶۹۲۸۷۹ .که دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
می باشــد بموجب سند صلح به شــماره ۲۳۸۴۲ مورخ ۲۷/۰۹/۹۹ 
صادره از دفتراســناد رســمی۷۴ خرم دره کلیه ســهم الشرکه خود 
را به خانم افســر نوحی به شــماره ملی ۶۱۵۹۰۸۰۶۱۱ منتقل و از 
شــرکت خارج شد. نام اخرین شــرکاء میزان سهم الشرکه -۱ آقای 

جلیل کالنتری دارای ۵۰۰۰۰۰ ا- خانم افسر نوحی دارای ۵۰۰۰۰۰ 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری خرمدره )۱۰۷۹۴۹۸(
تغییرات آگهی 

آگهی تغییرات شــرکت رعد آســای ابهر شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت ۱۰۷۳ و شناســه ملــی ۱۰۴۶۰۰۴۰۴۵۲ به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : *محل شــرکت به :اســتان زنجان ، 
شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، شــهر ابهر، محله شهرک شهرداری 
، خیابــان نســیم ، بلوار اثیرالدیــن ابهری ، پــالک ۰ ، طبقه اول-

کدپســتی ۴۵۶۱۸۱۷۱۴۷انتقــال یافت و ماده مربوطه دراساســنامه 
اصالح گردید. * اقای حســن حسنی به شماره ملی ۶۱۵۹۸۳۴۱۳۴ 

با دریافت پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق از شرکت 
خارج گردید. * ســرمایه شــرکت ازمبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰ 
ریــال کاهش یافت و ماده مربوطه اساســنامه به نحو مذکور اصالح 
گردید. * نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان پس ازکاهش سرمایه 
عبارت اســت از: ۱ـ آقای حمید پناهلو دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشــرکه-۲ آقای حســن پناهلو دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و 

ابهر )۱۰۷۹۴۹۹( موسسات غیرتجاری 
تغییرات آگهی 

آگهی تغییرات شــرکت محیط پردازان خدابنده شــرکت تعاونی 
به شــماره ثبت ۱۳۵۵ و شناســه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۷۵۲۸ به اســتناد 
صورتجلســه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ ونامه 

شماره ۹۹/۴۴/۵۸۲مورخه ۲۸/۵/۹۹اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی 
شهرســتان خدابنــده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : *آقای ابوالفضل 
حســینی قیداری به کدملی۴۳۷۰۰۵۸۳۶۸ به ســمت رئیس و خانم 
فرزانه حســینی قیداری بــه کدملی۴۳۷۰۰۵۵۲۳۷ به ســمت نائب 
رئیــس و خانم فریبا حســینی قیداری بــه کدملی۴۳۷۰۰۴۳۱۵۸ به 
ســمت منشــی هیأت تصفیه برای مدت ۲ ســال انتخاب گردیدند. 
*کلیه اوراق واســناد بهادار با امضای : ۱.آقای ابوالفضل حســینی 
قیداری ۲. خانم فرزانه حســینی قیداری و مهر تعاونی دارای اعتبار 
اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ابوالفضل حســینی 
قیــداری رئیس هیأت تصفیــه ممهور به مهر تعاونــی دارای اعتبار 
اســت . اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان زنجــان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )۱۰۵۲۰۸۹(

عصرمّلت- شــبیه شوخی اســت، این تصمیمات 
جدید، اینکه شــیرینی و شام عروســی در تاالر های 
پذیرایی صرف شــود و مجلس شــادی هم دور هم 
برگزار شــود، فقط مردم وقت وارد شــدن به تاالر با 
ماســک بیایند و بعد از اتمام مجلس ماسک هایشان را 
بگذارند و بروند، از سرایت کرونا جلوگیری می کند؟، 
انگار شوخی اســت، تصمیمات با هم در تناقض اند؛ 

مردم سرگردان و مالکان تاالرهای پذیرایی پا در هوا!
تاالرهای عروسی به روی مردم باز شود، اما تجمع 
بیش از ۱۰ نفر ممنوع اســت، تاالر های عروســی منع 
فعالیــت ندارند، اما از ســاعت ۲۱ تا ۴ صبح منع آمد 

وشد شبانه برقرار است!
 در این دوگانگی تصمیم های ســتاد مقابله با کرونا 
باید مردم و صاحبان مشــاغل دنباله رو کدام باشــند؟ 
حکایت یک بام و چند هواست، این روزها بازگشایی 

تاالرهای عروسی.
ســتاد کرونا از مردم می خواهد کــه از دورهمی و 
برگزاری تجمعات و عروسی خودداری کنند، از طرفی 
همین ســتاد مجوز بازگشــایی تاالرهای عروسی را 

می دهد.
ممنوعیت شبانه از ســاعت ۲۱ تا ۴ صبح همچنان 
برقرار اســت، اما تاالرهای عروســی مجوز برگزاری 
مراســم عروسی را دارند و این یعنی مردم باید قبل از 

ساعت ۹ عروسی بگیرند.
ابالغیه متفاوتی است، این تصمیمات جدید، اینکه 
شیرینی و شام عروســی در تاالر های پذیرایی صرف 
شود و مجلس شــادی هم دور هم برگزار شود، فقط 
مردم وقت وارد شــدن به تاالر با ماســک بیایند و بعد 
از اتمــام مجلس ماسک هایشــان را بگذارند و بروند، 
از ســرایت کرونا جلوگیری می کند؟، انگار شــوخی 
اســت، تصمیمات با هم در تناقض اند؛ مردم سرگردان 

و مالکان تاالرهای پذیرایی پا در هوا!
رئیس اتحادیه تاالر و رستوران داران زنجان در این 
باره گفت: اواســط دی ماه بود که مجوز بازگشــایی 
تاالرها داده شد و طبق ابالغیه ستاد کرونا این واحدها 
با رعایت همه دســتورالعمل های بهداشــتی از جمله 
فاصله گذاری اجتماعی، اســتفاده از یک سوم ظرفیت، 
اســتفاده از لوازم یک بار مصرف مانند: قند، شــکر، 
نمک، فلفل و استفاده از ماسک و دستکش برای همه 

کارکنان بازگشایی شدند.
محمد بازرگان گفت: در همین راستا همه تاالرهای 
پذیرایی موظف به ضدعفونی کردن تاالرهایشــان قبل 
و بعد از مراســم هســتند، همچنین در حین برگزاری 

مراسم نیز باید به نکات بهداشتی توجه کنند.
وی  ظرفیت تاالرهای زنجان را به صورت متوسط 
۶۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: بر اساس پروتکل ابالغی 
یعنی ۳۰ درصد، ایــن تاالرها باید با حضور ۳۰۰ نفر 

مراسمات خود را برگزار کنند.

وی با اشــاره به اینکه با وجود اخذ مجوز از ستاد 
کرونا اداره بهداشــت اجازه فعالیت تاالرهای پذیرایی 
در زنجان را نمی دهد، تصریح کرد: این در حالی است 
که خود علوم پزشــکی مجــوز فعالیت را صادر کرده 

است.
رئیس اتحادیه تاالر و رســتوران داران زنجان افزود: 
کارشناسان اداره بهداشــت با مراجعه به تاالرها اعالم 
کرده اند که در صورت برگزاری مراسم پلمب خواهند 
شــد وتاالرداران نیز از ترس پلمب شــدن مراســمی 

برگزار نکرده اند.

تاالرهای باز بدون مهمان
بازرگان با اشــاره به اینکه مالک هر تاالر دو میلیون 
تومان برای خوداظهاری مجوز بازگشــایی هزینه کرده 
اســت، گفت: متاســفانه پیگیری ها تاکنــون نتیجه ای 

نداشته و تاالرها همچنان تعطیل هستند. 
وی گفت: تاالرهای پذیرایی یک ســال اســت که 
تعطیل هســتند و در این یک ســال متحمل خسارات 
بسیاری شده اند و این در حالی است که برق و آب و 

همه مصارف آنها تجاری محاسبه می شود.
رئیس اتحادیه تاالر و رستوران داران زنجان با اشاره 
بــه بیکاری یک هــزار و ۵۰۰ کارگر تاالرهای زنجان 
گفت: همچنین ۱۲ تاالردار نسبت به ابطال مجوز خود 
اقدام کرده و ۱۴ تاالر که از زمان مجوز آنها گذشــته 

اقدام به تمدید نکرده اند.
بازرگان با بیان اینکه ۳۸ تــاالر پذیرایی در زنجان 
فعال اســت، تصریح کرد: در هر یــک از این تاالرها 

حدود ۳۵ کارگر فعال است.
رئیس اتحادیه هتل و رستوران داران زنجان با اشاره 
به اینکه در مدت ســه ماه تعطیلــی تاالرهای پذیرایی 
خسارت زیادی دیده اند، تصریح کرد: میزان خسارت 
هر تاالر پذیرایی در حدود حداقل ۱۵۰ میلیون تومان 

در ماه بوده است.
رئیس اتحادیه تاالر و رستوران داران زنجان با اشاره 
بــه اینکه طی ۱۲ ماه گذشــته تاالرهــا هیچ درآمدی 
نداشته اند؛ گفت: عالوه بر تعطیلی، این مراکز خسارت 
هم دیده انــد که مبلغ آن بیــش از ۱۰۰ میلیون تومان 

است.
وی در ارتبــاط با تســهیالت پرداختی از ســوی 
دولــت به تاالرداران نیز گفــت: به علت درصد باالی 
ســود تسهیالت بســیاری از اصناف زیرمجموعه این 

تسهیالت را دریافت نکردند.
بازرگان با اشــاره به اینکه شــاید فقط ۵ درصد از 
اعضای مشــمول این تســهیالت را دریافت کرده اند، 
گفت: عــالوه بر این مبلغ پرداختی بســیار کم بود و 

به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان پرداخت می شد.
کرونا ۱۳۰۰ کارگر تاالرهای پذیرایی را بیکار کرد

رئیس اتاق اصناف استان زنجان نیز ضمن انتقاد از 

تصمیم مســوالن بهداشت در زمینه مقابله با بازگشایی 
تاالرهای پذیرایی افزود: ناالرهــا مجوز فعالیت را از 
ســتاد کرونا اخذ کرده اند، اما بهداشت اجازه فعالیت 

به آنها نمی دهد.
ســید محمود موسوی تصریح کرد: ازبیماری کرونا 
تاالرهای پذیرایی در هر ماه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان 
خســارت دیدنــد و بیش از یک هــزار و ۳۰۰ نفر از 

کارکنان تاالرهای پذیرایی استان بیکار شدند. 
وی با بیان اینکه حــدود ۲۴ تاالر پذیرایی فعالیت 
خــود را تعطیل کرده و یا ورشکســت شــدند، ابراز 
داشت: صاحبان تاالرهای پذیرایی با مشکالت زیادی 

دست و پنجه نرم می کنند. 
رئیس اتاق اصناف اســتان زنجان با اشاره به اینکه 
بیشــترین ضرر کرونا در بخش اصنــاف به تاالرداران 
بوده است، گفت: هیچ تسهیالتی نمی تواند ضرر وارده 

به تاالرها را جبران کند.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی تاالرها در وضعیت 
کنونی هم دردی از تاالرداران دوا نکرده است، افزود: 
از طرفی بهداشــت اجازه برگزاری مراسم عروسی را 
نمی دهد و تهدید به پلمب کرده است، از طرفی مردم 
هم تمایلی به برگزاری مراسم در تاالر ندارند و مشکل 
دیگر این است که وضعیت موجود پایدار نیست و هر 
آن ممکن است، ستاد دســتور تعطیلی دوباره تاالرها 

را بدهد.
وی با اشــاره به اینکه تاالرها جزو اصنافی هستند 
که کامال زمین خورده و ضرر و زیان بسیاری متحمل 
شــده اند، تصریح کرد: تعدادی از تاالرداران به خاطر 

ورشکستگی تعطیل شده اند.
یکی از تــاالرداران در این باره گفــت: ما اصال از 
تصمیم ســتاد کرونا خوشــحال نیســتیم چون ضد و 

نقیض اســت، از طرفی مجوز فعالیــت می دهند و از 
سویی دیگر، به مردم توصیه می کنند که از دورهمی و 

میهمانی رفتن و شرکت در مجالس عروسی بپرهیزند.
وی تصریح کرد: مگر می شود به مردم بگویید بیایید 
میلیون ها تومان برای عروسی خرج کنید، اما، چون منع 
رفت وآمد شبانه هســت، از سر و ته مجلس عروسی 

بزنید و تا ساعت  ۸ تمام کنید؟
این فعال صنفی گفت: با یک حســاب سرانگشتی 
می توان فهمید که فاصله تاالرهای پذیرایی و مســیرها 
در زنجان حدودا یک ربع تا یک ســاعت زمان می برد 
که اگر مسائلی همچون ترافیک را هم در نظر بگیریم، 

بیشتر از این زمان نیاز است.
وی افزود: بنابراین برگزاری مراسم عروسی تا قبل 
از آغاز ســاعت منع تردد شــبانه، بی معنی و نشدنی 
اســت. ضمن اینکه در فرهنگ و آداب رســوم مردم 
نمی توان گفت که در عروسی به جای شام، ناهار دهند.
وی تصریح کرد: با منع تردد شبانه، نمی توان انتظار 
داشــت که به جز مراســم عصرانه عقد، تاالر ها برای 
رزرو مراســم دیگری استقبال شود، مگر خانواده هایی 
که جریمه ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی برایشــان اهمیتی 

نداشته باشد.
با این تصمیمات ایــن روزها تاالرداران زنجانی، پا 
در هوا برای بازگشــایی هستند، چرا که به گفته رئیس 
اتحادیه هر یــک از این واحدها ۲ میلیون تومان برای 
گرفتن کد مربوط هزینه کرده است، اما بهداشت اجازه 
بازگشــایی نمی دهد، مردم نیز ســرگردانند که آیا اگر 
بخواهند مراسمی برگزار کنند و زمانی در تاالرها رزرو 

کنند، آیا امکان برگزاری آن خواهد بود یا خیر.
همانند اوایل کرونا که یکی از تاالرهای زنجان قبل 
از ورود عروس و داماد پلمب شد و مراسم بهم خورد.

سیاست یک بام و دو هوا در ستاد کرونا؛

بازگشایی تاالر های عروسی با منع رفت وآمد شبانه!

عصرمّلت- مدیر کل امور مالیاتی اســتان زنجان 
گفت: ۹۰ درصد درآمدهای عمومی اســتان را مالیات 
تشــکیل میدهد که  در ۹ماهه نخست  امسال تا تاریخ 
۱۷ دیمــاه به میزان ۹۲ درصــد از درآمدهای مالیاتی 

وصول شده است.
میرحیدر رضوی با اشاره به محل وصول درآمدهای 
مالیاتی  اســتان طی ۹ ماه گذشــته گفت:  ۴۲ درصد 
مربوط به مالیاتهای مستقیم در کلیه منابع از اشخاص 
حقیقــی و حقوقی می باشــد و  ۴۴ درصد مربوط به 
مالیاتهای غیرمستقیم )ارزش افزوده(،  ۵ درصد  حقوق 
کارکنــان بخش دولتی و تقریبــا ۴٫۵ درصد از  بخش 
خصوصــی و ۴٫۵ درصــد هم مربوط به  مشــاغل و 
اصناف بوده است. رضوی گفت: ۱٫۲۱  درصد از کل 
در آمدهای مالیاتی کشــور در زنجان وصول می شود 
و بیشترین مالیاتهای وصول شده  مربوط به اشخاص 

حقوقی و شرکتها می باشد.

عصرمّلت- مدیر شعب بانک مسکن استان زنجان 
با اشــاره به اینکه ۹ هزار و ۶۱۵ متقاضی طرح مسکن 
ملــی در زنجان به بانک معرفی شــدند گفت: میزان 
واریزی اولیه متقاضیان طرح ملی مسکن در استان به 
۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال رسیده است. سلمان داشاد 
با بیان اینکه از این میــزان آورده متقاضیان طرح ملی 
مســکن ۸۴۰ میلیارد ریال به پروژه ها تخصیص یافته 
است عنوان کرد: تا به امروز یک هزار و ۱۸۲ متقاضی 
مســکن ملی از طرف اداره راه و شهرسازی به بانک 
معرفی و نســبت به انعقاد عقد قــرارداد آنها نیز اقدام 
شــده است. وی با اشــاره به اجرای طرح ۸۲ توسط 
بانک مسکن همزمان با سراسر کشور در استان زنجان 
عنوان کرد: تسهیالت ارائه شده در قالب این طرح به 
صورت بدون سپرده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است.

عصرمّلت- دبیر شورای هماهنگی بانک های استان 
زنجان با اشاره به رشد نقدینگی بانک های استان گفت: 
بانک های عضو کمیســیون هماهنگی بانک های استان 
حدود ۹۰ درصد از منابع خود را تســهیالت داده اند و 
فقط ۱۰ درصد ذخیــره قانونی باقی مانده اس. و طبق 
ارزیابی زنجان رتبه عالی را در همکاری با استانداری و 

پرداخت تسهیالت داشته است.
حســن دادگر اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل 
توجهی که در اســتان وجود دارد، این است که امسال 
میــزان نقدینگی بانک ها رشــد کرده اســت. با منفی 
شدن بورس، مردم نقدینگی خود را به سمت بانک ها 

آورده اند و همین موجب رشد نقدینگی شده است.
وی با اشــاره به اینکه میزان ســپرده گذاری در آبان 
امســال نسبت به ماه قبل از آن رشد کرده است، گفت: 
البتــه عالوه بر میزان ســپرده گذاری میــزان پرداخت 
تسهیالت نیز افزایش یافته و تعداد تسهیالت پرداختی 
تا پایان آبان نســبت به پایان سال قبل از افزایش ۲۹.۴ 

درصدی برخوردار است.

بنگاه داری  گفــت:  قزوین  اســتاندار  عصرمّلت- 
بانک ها مانع بزرگی پیش روی رونق تولید به شــمار 
می رود و به مثابه کشیدن ترمز توسعه اقتصادی کشور 

است.
هدایت اهلل جمالی پور فلســفه وجودی بانک ها را 
پشــتیبانی از تولید و کمک به توسعه کشورها عنوان 
کرد و گفت: متاســفانه به این مهم در کشــور توجه 
نشده و با بنگاه داری بانک ها و دخالت نابه جای آنها 
در حوزه اقتصاد به جای پشــتیبانی و انجام وظایف 
قانونی تعریف شــده شــاهد ایجاد مشکل و مانع در 

حوزه تولید و توسعه هستیم.
جمالی پور اظهار داشت: باید بپرسیم که کدام بنگاه 
اقتصادی می تواند در طول ســه سال آنقدر به درآمد 
و نفع مالی برســد که مجموع تسهیالت و سود قابل 
توجه آن را بپردازد؟ بنابراین در چنین شرایطی خیلی 
از واحدهــای تولیدی قادر بــه بازپرداخت وام خود 
نبوده و بانــک ها نیز برای دریافت بدهی خود واحد 
را تملــک می کنند و آنها را از چرخه فعالیت و تولید 

خارج می نمایند.

وصول 92 درصد از درآمدهای مالیاتی 
استان زنجان در 9 ماهه سالجاری

9615 متقاضی طرح مسکن ملی 
در زنجان به بانک معرفی شدند

نقدینگی از بورس 
به سمت بانک ها رفت

بنگاه داری 
مانع رونق تولید



عصرمّلت- دفتر مطالعــات آموزش و فرهنگ مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »بررسی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۴۴؛ بودجه نهادهای دینی 
ـ تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر« آورده اســت؛ با وجود 
اینکه اعتبارات دســتگاه های فرهنگی ذیل فصل دین و 
مذهب با رشد همراه بوده  است لکن سهم امور فرهنگ 
از سرجمع امور دهگانه و منابع بودجه عمومی در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ نســبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 

کاهش یافته است.
گــزارش مرکز پژوهش های مجلــس می افزاید؛ نکته 
مهم دیگر اینکه طی ســال های اخیر میانگین تخصیص 
دســتگاه های فرهنگی از ۸۵ درصد به کمتر از ۷۰ درصد 
تقلیل یافته و این بدان معناســت کــه افزایش اعتبارات 
دســتگاه های فرهنگی در عمل تنها ذیل فصل حقوق و 

دستمزد محقق شده است.

عصرمّلت- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از 
درخواســت شصت نماینده از هیأت رئیسه مجلس برای 
بررسی فوریت دار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن 
مجلس خبر داد. سیّد احسان خاندوزی گفت: این طرح با 
هدف کاهش منافع و افزایش هزینه های سوداگری در بازار 
دارایی ها از جمله بازار مسکن،  ارز، طال، سکه، خودرو و 
امثالهم تنظیم شــده بود.وی ادامه داد: این طرح نسبت به 
طرح های پیشــین که در دوره مجلس نهم و دهم مطرح 
شــده بود از جامعیت بیشتری برخوردار بود به نحوی که 
در دوره های گذشــته مجلس، این طرح بیشتر متمرکز بر 
بازار مســکن بود، اّما با توجه بــه اینکه بازار دارایی ها در 
اقتصاد، ارتباط پیوسته ای با هم دارند و صرفاً تمرکز کردن 
بر یک بازار موجب حرکت نقدینگی به ســمت بازارهای 
رقیب می شود در این دوره مجلس،  بنا شد همزمان به تمام 

بازار دارایی ها تسری پیدا کند.

عصرمّلت- معاون سیاســی و امنیتی استاندار قزوین، 
اعضــای هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــورای شــهر 
و روســتا انتخاب شــدند. منوچهر حبیبی گفت: روح اهلل 
عباســپور نماینده شهرســتان آوج و بوئین زهرا به عنوان 
رئیس هیئت،رجب رحمانی نماینده تاکستان و فاطمه محمد 
بیگی نماینده قزوین، آبیک و البرز و به عنوان عضو هیئت 
عالی نظارت بر انتخابات ششــمین دوره شوراهای شهر و 
روستا و اســتان قزوین منصوب شدند. وی در خصوص 
زمان ثبت نام داوطلبین افزود: از ۲۰ اسفند ماه سال ۹۹ ثبت 
نام داوطلبین صورت خواهــد گرفت. مقدمات الزم برای 
برگزاری انتخابات در حال انجام است که توسط فرمانداران 
و بخشداران پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به برگزاری 
دوره های آموزشــی بیان کرد: دوره های آموزشی در حال 
اجرا است و انتخابات به دلیل وضعیت کرونایی در شهرها 

به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود.

عصرمّلت- فرمانده سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان گفت: بسیجیان و خیران زنجانی از آغاز شیوع 
ویــروس کرونا بیــش از ۹۱ میلیارد تومــان در قالب 
کمک هــای نقدی و غیر نقدی به محرومان و آســیب 

دیدگان کرونایی کمک کرده اند. 
ســردار جهانبخش کرمی تصریح کرد: تا به امروز 
هر چه از طریق بســیجیان از مردم جذب شده است، 
در بین مردم توزیع شــده کــه این کمک های نقدی و 
غیرنقدی تاکنون بیش از ۹۱ میلیارد تومان ارزش داشته 

است.
وی با اشــاره به اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی 
تصریح کرد: این طرح با مشارکت وزارت بهداشت و 
سازمان بسیج طراحی شده که در راستای قطع زنجیره 
کرونا است و همه مردم و سازمان ها یابد کمک کنند تا 

زنجیره انتقال ویروس قطع شود.

کاهش تخصیص بودجه
 دستگاه های فرهنگی به ٧0 درصد

درخواست مجلس برای بررسی
 فوریت طرح مالیات بر عایدی سرمایه

هیأت عالی نظارت بر انتخابات 
شورای شهر انتخاب شدند

کمک 91 میلیارد تومانی 
خیران و بسیجان زنجانی به محرومان
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عصرمّلت؛زهرا انصــاری- در توصیف کلی، به 
منطقه عاری از بیماری یا واجد بهترین شرایط، رنگ 
ســفید اطالق میکنند و به بدترین مناطق، رنگ قرمز، 

پس به بیان کرونایی، باالتر از قرمزی رنگی نیست.
کرونــا چه رنگی اســت؟ قرمز، نارنجــی، زرد یا 
آبی؟ در این روزها، این رنگها برای شــما چه معنی 
و مفهومی دارند؟ رنگ ها صدا دارند. کافیست گوش 

شنوایی برایشان داشته باشیم. اینطور نیست؟
انســان ها برای راحتی کار خودشان، هر پدیده ای 
را بــه رنگ خاصــی ربط میدهند تــا معنی و مفهوم 
حرفشان بهتر درک شــود، برای همین هم وقتی کار 
به جاهای باریک می کشــد، می گویند: از سیاهی که 

رنگی باالتر نیست.
همــه رنگ ها به یک موضوعی مرتبط هســتند، به 
پدیده های طبیعی و مذهبی و یا پدیده های سیاســی، 
کرونا هم رنگی اســت و در هر شهر به یک شکل و 

یک رنگ در می آید.
 در توصیــف کلی، به منطقه عــاری از بیماری یا 
واجد بهترین شــرایط، رنگ سفید اطالق میکنند و به 
بدترین مناطق، رنگ قرمز، پس به بیان کرونایی، باالتر 

از قرمزی رنگی نیست.
این روزها کرونا رنگ باخته است و اغلب شهرها 
به رنگ نارنجی یا ســفید درآمده اند، شــاید به خاطر 
همین اســت که یک رنگ دیگر بــه رنگ های کرونا 
اضافه شــده اســت، این روزها رنگ هــا طعم کرونا 
دارند، هرقدر مراقب ســالمتی مان باشیم، کرونا بیشتر 

رنگ می بازد و خوشرنگ تر می شود.

آبی رنگ جدید کرونا
طبق آخرین رنگ بندی ســتاد ملی کرونا، در حال 
حاضر، ۷ شهرستان ساری، آمل، فریدونکنار، قائمشهر 
و نکا در اســتان مازندران و بندرگــز و کردکوی در 

استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
همچنین۳۰ شهرســتان در وضعیت نارنجی، ۲۱۹ 
شهرســتان در وضعیــت زرد و ۱۹۲ شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند.
بر اساس شــاخص نمادهای این سامانه، رنگ آبی 
نشانه کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجی 
وضعیــت پرخطر، رنگ قرمز نشــانه وضعیت خیلی 

پرخطر است.
معاون وزیر بهداشت گفت: به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 
از ۱۲۰ نفر در اســتان تست گرفته شده است و نتایج 
حاصــل از آن باعث کنترل بیماری کرونا در اســتان 

شده است.
ایرج حریرچی با قدردانی از اقدامات مدیران استان 
در مقابلــه با این ویروس منحوس گفت: نحوه کنترل 
بیماری در استان زنجان برای کشور یک نمونه است 
و اغلب در جلســات همواره از استان زنجان بعنوان 

استان موفق یاد می شود.
وی افزود: هر چند با اقدامات انجام گرفته وضعیت 
خوب کرونایی در این اســتان برقرار شده اما امکان 
شــعله ور شدن انتقال این ویروس وجود دارد بر این 
اساس عموم مردم باید تا انجام واکسیناسیون کامل و 
ایمنی الزم در چند ماه آینده بصورت جدی و شدید 
رعایــت پروتکل های اجتماعــی را مورد توجه قرار 

دهند.
معاون وزیر بهداشــت با اشاره به انجام تست های 

کرونایی در این استان با جمعیت بیش از یک میلیون 
نفر افزود: زنجان در این زمینه جزو استان های خوب 

و متوسط به  باال محسوب می شود.
حریرچی الزمــه موفقیت در بیماریابی کرونایی را 
منفی بودن ۹۵ درصدی تســت ها عنون کرد و گفت: 
این شــاخص طی ماه گذشــته در کره جنوبی هفت 
صدم درصد و در کشــور عربستان هفت دهم درصد 

مثبت بوده است.
وی با اشاره به اینکه در واقع باید گفت در جامعه 
ای که بیشــترین فوتی و بســتری کرونایی را بخود 
اختصاص داده، غیر اخالقی ترین کار استفاده نکردن 
از این وسیله پیشگیرانه است، افزود: هر چند استفاده 
از ماســک به ۸۰ درصد رســیده امــا رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی ضروری اســت و تجمعات نیز در 
موارد بسیار ضروری و با محدودیت انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیماری وقتی 
در جامعه کنترل می شــود که از طریق واکسن ایمنی 
هدف دار ایجاد شود، افزود: باید به سطحی از ایمنی 

در جامعه دست یافت که ویروس انتقال پیدا نکند.

فریب رنگ کرونا را نخوریم
اســتاندار زنجان راه اندازی استودیو سالمت برای 
افزایش آگاهی مــردم، افزایش مراکز ۱۶ ســاعته از 
۱۱ مورد به ۲۲ مرکــز و همچنین بهره گیری از توان 
همیاران ســالمت را از دیگر موارد موثر برای کنترل 
بیمــاری کرونا در اســتان برشــمرد و از فرمانداران 
خواســت برای نوروز و ساماندهی بازار در روزهای 
پایانی سال تا دو هفته آینده طرح امنیتی و اجرایی را 

تدوین و ارائه کنند.
فتح اهلل حقیقی به اســتفاده از هتل ها و مهمانسراها 
به عنوان مرکز نقاهتگاهی و بهبود یافتن هزار نفری 

در این مراکز، انسجام خیران برای کمک های مومنانه 
و کمک به تهیه اقالم بیمارستان از دیگر مواردی بود 
که حقیقی در ســتاد مقابله با کرونا ویروس اســتان 
زنجان به آنها اشاره کرد و افزود: زنجان مهد خیران 
اســت و با تدبیری که اندیشیده شد در یوم العباس 
زنجانی ها بجای حضور در خیابان ۳۳ میلیارد تومان 
کمک مومنانه برای نیازمندان آســیب دیده از کرونا 
تدارک دیدند کــه این نمونــه ای از والیتمداری و 
سخاوت مردم استان زنجان و پایتخت شور و شعور 

حسینی است.
وی تصریــح کرد: نباید فریــب رنگها را خورد و 
بدانیم با کوچکترین ســهل انــگاری وضعیت زرد به 
نارنجی و نارنجی به قرمز تبدیل خواهد شــد و اگر 
مردم در تجمع و مراســم مختلفی در آرامستان ها و 
تاالرها بدون رعایت شیوه نامه های بهداشتی حاضر 

شوند کرونا روند صعودی خواهد گرفت.
اســتاندار زنجان افــزود: با اجرای طرح شــهید 
سلیمانی در استان توانستیم مانع از پیک مجدد بیماری 
شویم بطوریکه نمونه pcr مثبت در آذرماه ۳۵ درصد 

بود ولی در دیماه به ۱۸درصد کاهش یافت.
وی با قدردانی از پای کار بودن مدیران در روزهایی 
که کرونا شــیوع پیدا کرده گفت: با تالشــهای شبانه 
روزی، امروز اســتان زنجان در تولید اقالم بهداشتی 
و ضدعفونی نه تنها خودکفاســت بلکه نیاز برخی از 

استانهای دیگر را نیز تامین می کند.
اســتاندار زنجان به در پیش بودن ایام اهلل دهه فجر 
نیز اشــاره کرد و افزود: طبق دســتورالعمل ارسالی 
از ســتاد ملی کرونا اگر قرار باشــد، مراسمی در روز 
۲۲ بهمن برگزار شــود فقط رژه خودرویی اســت و 
ســخنرانی ها در فضای مجازی و از طریق سرانه ملی 

خواهد بود.

روی زرد کرونا در زنجان
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان زنجان در 
ارتباط با آخرین وضعیت شیوع کرونا گفت:از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون بیش از ۲۱ هزار نمونه کرونا از 

زنجانی ها گرفته شده است.
پرویز قزلباش با اشــاره به اینکه از ابتدای شــیوع 
بیمــاری کرونــا تاکنــون ۴۳ هــزار و ۱۷۴ نفر در 
بیمارستان های استان بستری شــده اند، تصریح کرد: 
همچنیــن از ابتدای آذرماه تاکنون بیش از ۳۷ هزار و 

۳۷۵ نمونه از زنجانی ها گرفته شده است.
وی افزود: با اضافه شــدن تست های سریع، امکان 
بیماریابی افزایش پیدا کرده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار 

تست سریع در استان انجام شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: 
از اســفندماه سال گذشته تاکنون ابتالی قطعی ۶ هزار 
و ۷۰۳ نفر در اســتان زنجان به کووید ۱۹ بر اساس 
تســت های آزمایشگاهی ثابت شده که ۵ هزار و ۵۲۹ 
نفــر از آن ها بعــد از بهبود از بیمارســتان ترخیص 

شده اند.
قزلبــاش با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۷ نفر در 
بیمارســتان های استان زنجان به دلیل ابتال به کووید 
۱۹ و یا مشــکوک بودن بستری هســتند که هفت 
مورد از این آمار جزو مبتالیان روز هســتند، گفت: 
همچنین طی مدت زمان شــیوع ویروس کرونا یک 
هــزار و ۱۱۸ نفر جان خود را از دســت داده اند که 
فوت دو نفر از این مجموع طی ۲۴ ســاعت گذشته 

ثبت شده است.
وی افزود: براســاس همین گزارش آمار تجمیعی 
بیماران بستری شــده در بیمارستان های استان زنجان 
شامل بیماران مبتالی قطعی به کووید ۱۹ و همچنین 

مشکوک ۱۸ هزار و ۷۷۵ نفر اعالم شده است.

گزارش عصرملّت از تغیرات در وضعیت کرونا؛

کرونا چه رنگی است؟

عصرمّلت- اســتاندار زنجان گفت: امســال با 
توجه به شــیوع بیمــاری کرونا اگــر راهپیمایی 
باشــد، به صورت خودرویی خواهــد بود و همه 

سخنرانی ها در فضای مجازی انجام خواهد شد. 
فتح اهلل حقیقــی با بیان اینکه اســتان زنجان در 
ســایه همکاری و همراهی در موضوع ضدعفونی 
و حفاظت هــای فردی، حتی در مــواد اولیه نیز از 
سایر استان ها بی نیاز اســت، اظهار کرد: از ابتدای 
شــیوع بیماری کرونا تاکنون از بیش از ۱۲۱ هزار 
زنجانی تست کرونا کرونا گرفته شده، به این معنا 
که به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۲۰ تســت در اســتان 

انجام شده است.
وی افزود: در آذرماه امســال از ۲۲ هزار و ۷۵ 
 PCR نفر تســت کرونا گرفته شــده که در تست
۳۵.۵ درصد آن مثبت و تســت سریع ۱۸.۱ درصد 
مثبت بوده ولی در دی ماه امسال تعداد موارد مثبت 
در تســت PCR به ۱۳.۲ درصد و در تست سریع 

به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

عصرمّلت- اســتاندار زنجــان گفت: طی دهه 
فجر امســال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از ۲۹۳ مدرسه فاقد اینترنت استان ۲۵۰ 

پُرسرعت متصل می شود.  اینترنت  به  مدرسه 
فتــح اهلل حقیقی اشــاره به اینکــه از مجموع 
یک هــزار و ۶۷۵ مدرســه فعال در اســتان ۵۶۳ 
مدرســه در مناطق شــهری واقع شده اند، افزود: 
این تعداد مدرســه شــهری به اینترنــت متصل 
هســتند و مشکلی در برقرار شــبکه های مجازی 

ندارند.
وی اضافه کرد: یک هزارو ۱۱۲ مدرســه استان 
نیز در مناطق روســتایی قرار گرفته اند که از این 
تعداد ۲۹۳ مدرســه فاقد اینترنت هســتند که این 
مشــکل به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم شد و پس از بررسی از سوی وزیر مربوطه 
مقرر شــد که در این راستا ۹۹ سایت ایجاد شود.

حقیقــی ادامــه داد: بر این مبنا بــا راه اندازی 
این تعداد ســایت ۱۵ هزار خانواده روســتایی به 
اینترنت پرســرعت متصل می شوند و طبق برنامه 
ریزی ها این کار در ســه مرحله پیش بینی شده 

که مرحله آخر پایان اسفند امسال است.
وی اظهار داشــت: در زمان حاضر با اقدامات 
انجــام گرفته به میزان زیادی همه ســایت ها در 
مناطق تعیین شده راه اندازی و بیش از پیش بینی 

ها محقق شده است.
اســتاندار زنجان در ادامه بر لزوم تقویت بنیه 
علمی دانش آموزان زنجانی اشــاره کرد و گفت: 
این موضوع مهم در شــورای آموزش و پرورش 
استان مد نظر قرار بگیرد و عالوه بر آن مشارکت 

مردمی نیز مورد توجه باشد.
وی اضافــه کرد: در قانون، اخذ عوارض ســه 
درصدی از شهرداری ها برای آموزش و پرورش 
اعالم شده است که تالش شد این رقم در استان 
به پنج درصد برسد و امسال چهار برابر نسبت به 
سال ۹۷ آموزش و پرورش وصولی داشته است. 
حقیقی با بیان اینکه طبق ســند تحول آموزش 
و پــرورش برنامه راهبرد ســه ســاله آموزش و 
پرورش طراحی و برش اســتانی آن تهیه شــده 
اســت، افزود: این موضوع یکی از موفقیت های 

آموزش و پرورش استان به شمار می رود.
اســتاندار زنجان با اشــاره بــه موفقیت های 
کســب شــده اســتانی در حوزه های مختلف به 
ویژه آموزش و پرورش گفت: همکاری های بین 
بخشی، وحدت رویه  و از طرفی همراهی رسانه 
های گروهــی نیز در بروز چنیــن موفقیت های 

مهم اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه بر اســاس ارزیابی های انجام 
شده از عملکرد شورای آموزش و پرورش استان 
ها، زنجان موفق به کســب رتبه برتر کشور شد، 
اظهار داشــت: حفظ این جایگاه بسیار مهم است 
و در این راستا باید تالش های الزم را انجام داد.

استاندار زنجان در ادامه به همه گیری کرونا و 
فعالیت بی شــائبه معلمان در تولید محتوا و ارائه 
آموزش ها در بســتر فضای مجازی را یادآور شد 
و گفت: از زمان شیوع این ویروس آموزش هرگز 
متوقف نشــده و در این راستا معلمان جهادگرانه 
آموزش الزم را بــه گروه های هدف ارائه و حتی 

بسته های آموزشی را نیز تهیه کردند.
حقیقی ســرمایه گــذاری در حوزه پژوهش را 
امری مهــم و منطقی عنوان کــرد و افزود: نبود 
ارتباط و تعامل بین صنعــت و پژوهش، به عدم 
ارائه پژوهش هــای کاربردی و ثــروت آفرینی 
منجر شــده و در واقع باید گفــت در این حوزه 
آنگونه که باید و شــاید ســرمایه گــذاری انجام 

است. نگرفته 
اســتاندار زنجان همچنین با اشاره به وضعیت 
خوب کرونایی خاطرنشــان کرد: شــرایط کنونی 
حاکم نباید به عادی انگاری وضعیت منجر شود.

هیچ گونه راهپیمایی تجمعی 
در 22 بهمن امسال نخواهیم داشت

250 مدرسه روستاهای زنجان 
به اینترنت پرسرعت متصل می شود
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عصرمّلــت- نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام 
جمعه زنجان با بیان اینکه بازگشــت آمریکا زمانی به 
درد خواهد می خورد که همه تحریم ها برداشــته شود، 
گفــت: آمریکا باید همه تحریم هــا را بردارد و بعد به 

فرجام بازگردد. 
آیت اهلل شــیخ علی خاتمی تصریح کرد: از خطرات 
بــزرگ جامعه تفرقــه و از برکات جامعــه همدلی و 
وحدت اســت و باید برای ایجــاد وحدت منیت ها را 
کنار بگذاریم، چرا کــه در این صورت موفق و پیروز 

خواهیم شد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان زنجان با ســپاس از 
نیروهای نظامی کشورمان گفت: هر از چندی برگزاری 
رزمایش توســط فرزندان این مرز و بوم دارای پیام و 
هشــدار به دشــمنان نظام و انقالب که چشم طمع به 

استقالل کشور دارند، است.

عصرمّلت - اقتصادنیوز نوشت؛ محمود احمدی نژاد 
می گوید: الیحه ای که درباره هدفمندی به مجلس وقت 

دادیم تغییر زیادی پیدا کرد.
رئیس دولت های نهم و دهم در گفتگویی درباره پیدا 
و پنهان طرح هدفمندی یارانه ها صحبت کرده است. او 
با تکرار جمله جنجالی اش درباره اینکه یارانه ها پول امام 
زمان است، می گوید؛ اگر دست من بود این طرح را در 
یک گام اجرا می کردم و خیال مردم را راحت می کردم.

وی اظهار کرد: کســانی بودند کــه مخالفت کردند و 
مصاحبه هایشان موجود است، آنها گفتند ما سه فوریتی 
درســت کردیم و پدرتان را در می آوریم و شــما را به 

زندان می اندازیم.
احمدی نژاد گفت : به وزیر گفتم اگر پول یارانه ها را 
نمی دهی برو، خداحافظ و گفتم با ۱۰ وزارتخانه کشور 

را اداره می کنیم اما مجلس تصویب نکرد.

عصرمّلت - محمدرضا خباز گفت: امروز اصالح 
طلبان اعــالم می کنند با کاندیــدای اختصاصی می 
خواهنــد وارد صحنه انتخابات ریاســت جمهوری 
شوند چون معتقدند »در انتخابات مجلس دهم کاله 
سرشــان رفت«. عده ای از امکانــات اصالح طلبان 
استفاده کردند ولی به محض آنکه وارد مجلس شدند 

به تعهدشان پشت پا زدند«.
این فعال سیاســی اصالح طلب در گفتگو با نامه 
نیوز درباره برنامه انتخاباتی اصالح طلبان برای سال 
۱۴۰۰ گفــت: رأی آوری نامزد اصالحات بســتگی 
به مشــارکت مردم در انتخابات دارد. با مشــارکت 
حداکثری مردم، شانس کاندیدای اصالح طلبان برای 
پیروزی زیاد است اما اگر میزان مشارکت مثل مجلس 
یازدهم ۳۰ تا ۴۰ درصد باشــد، احتمال رأی آوری 

نامزد اصالح طلبان بسیار ضعیف خواهد بود.

عصرمّلت - رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســازندگی ایران گفــت : قصد نامــزدی در انتخابات 

ریاست جمهوری را ندارم.
محسن هاشــمی درباره انتخابات ریاست جمهوری 
افزود: این انتخابــات برای ایران پیش رو بســیار مهم 
اســت و باید احزاب قوی با ارائه برنامه مشخص برای 

انتخابات ۱۴۰۰برنامه ریزی کنند.
رییس شورای شهر تهران افزود: اصالح طلبان باید از 
ایران و آینده تصویر سازی کنند. برنامه های خود را به 
مردم بگویند و روشــنگری کنند و تیمی را معرفی کنند 

که بتواند این برنامه را اجرا کنند.
یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان 
با انتخابات ششــمین دوره شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا و میان دوره ای مجلس یازدهم و مجلس خبرگان 

رهبری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

امریکا برای بازگشت به برجام
 ابتدا باید تحریم ها را لغو کند

محمود احمدی نژاد
 تهدید به زندان شدم 

اصالح طلبان 
نامزد اختصاصی برای 1400 دارند

برای ریاست جمهوری
 نامزد نمی شوم

عصرمّلت ؛ مریم جمشــیدی - حدادعادل یکی 
از این افراد اســت که از روزهــای آغازین دی ماه، 
رســما به جرگه فعالین انتخابات ۱۴۰۰پیوست؛ آن 
وقت که اولین نطق سیاسی خود را در جلسه شورای 
نیروهای  ائتــالف  اجتماعی  راهبردی شبکه ســازی 
انقالب اســالمی، با چشم انداز دولت سیزدهم انجام 

داد.
هر روز که به پایان سال ۹۹ نزدیک تر می شویم، 
به لیست چهره های سیاسی که تا پیش از این تقریبا 
سکوت اختیار کرده و حاال سکوت خود را با هدف 
فعالیتهــای انتخاباتی می شــکنند، افزوده می شــود. 
حدادعــادل یکی از این افراد اســت که از روزهای 
آغازین دی ماه، رســما به جرگــه فعالین انتخابات 
۱۴۰۰پیوســت؛ آن وقت که اولین نطق سیاسی خود 
را در جلســه شورای راهبردی شبکه سازی اجتماعی 
ائتــالف نیروهای انقالب اســالمی، با چشــم انداز 

دولت سیزدهم انجام داد.
حدادعادل که این بار هم با عنوان رئیس شــورای 
ائتالف نیروهای انقالب اســالمی وارد این دوره از 
کاروزار سیاســی شــده ، فعالیت انتخاباتی خود را 
هماننــد همفکران خود با حمله بــه دولت و رئیس 
جمهور آغاز و البته تاکیــد کرد که » انتخابات آینده 

باید ذیل عنوان شورای ائتالف مدیریت شود «.

استارت انتخاباتی با چاشنی انتقاد از دولت
حدادعــادل همچنین در همایش روســا و دبیران 
استانهای شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
افزود که  »از مردم خجالت می کشــم«! و در تشریح 
علت خجالت زدگی خود هم، این موارد را گفت :» 
چون یک روز بحث گوشــت و یکی روز فوالد و و 
روز دیگر بحث بورس اســت و روی هرچه دست 
می گذاریم، می بینیم که هم کم کاری و هم بدکاری و 

هم ناهماهنگی است.«
او ضمــن تــداوم حمله بــه دولــت روحانی با 
افزودن این جمله که » بعید نیســت که مقداری ارز 
آزاد کننــد یا قولش را بدهند یــا با معادالت پولی  و 
 مالــی بازی کنند و قیمت ارز و ســکه پایین بیاید و 

مردم به یک ســمت و ســوی بروند«؛ صراحتا نقش 
تحــوالت آمریکا و حذف ترامپ از معادالت جهانی 
و اثرگذاری تحریم های کاخ ســفید را نفی کرد. در 
ادامــه ، به زعم خود »الگوی خوب« هم برای دولت 
ســیزدهم به عنوان نمونه، ذکر کرد و ابراز امیدواری 
هم می کند که در ۱۴۰۰ دولتی مانند مجلس انقالبی 
ســرکار بیاید. مجلسی که به گفته او در کمتر از یک 
ســال، کارهای مثبتی! انجام داده است؛ کارهایی مثل 
» تصویــب قوانینی مانند مالیات بر خانه های خالی، 

بحث هسته ای و اصالح قانون انتخابات «.

نقد عملکرد مجلس مورد تایید حدادعادل
اما نقطه اوج سخنان حدادعادل که سابقه ریاست 
مجلس و کمیســیون فرهنگی در دوره های هفتم و 
هشــتم را هم، در کارنامه خود دارد؛ آنجاســت که 
میگوید : » مســلما نظام سلطه راضی نیست که ما در 
انتخابات ۱۴۰۰دولتی از جنس مجلس داشــته باشیم 
و حتما آنها بــرای اینکه این نتیجه به دســت نیاید 
برنامه اقتصادی و سیاســی دارند و با افکار عمومی 

بازی می کنند.«!
همین بخش از ســخنان حدادعــادل کافی بود تا 
مورد نقد به خصوص در فضای مجازی قرار بگیرد. 
دامنه این انتقادات، هم به مســائل امروز اشاره دارد 
و هــم عملکرد مجلس و دولتــی را با چالش مواجه 
میکند که در روزگاری نه چندان دور، مورد حمایت 

حدادعادل و هم طیفانش قرار داشت.

باال ماندن قیمت ارز و سکه به نفع کیست؟
بیشــترین انتقادها با طرح این سوال بیان شد که » 
باالماندن قیمت دالر و ارز و ســکه برای حدادعادل 
و یارانش چه آورده ای دارد که اینگونه نگران پایین 

آمدن قیمتش هستند؟ «
نکته جالب دیگری که مــورد توجه قرار گرفت، 
ایــن بود که حدادعادل در حالــی به مصوبه مجلس 
دربــاره »مالیات بر خانه های خالــی« به عنوان یک 
دستاورد قابل افتخار اشاره می کند که این مصوبه در 
ابتدا به علت وجود برخی ابهام ها و مغایرتها، توسط 

شورای نگهبان رد شــد و بعد از دو بار رفت و آمد 
میان بهارستان و شــورای نگهبان، سرانجام درحالی 
به تصویب رســید که بخاطر تغییرات اِعمال شــده، 

نتوانست نقشی در ساماندهی بازار مسکن ایفا کند.
در عیــن حال، برخــی طرح ها و پیشــنهادهای 
مجلس یازدهم ، چنان با واکنش منفی افکار عمومی 
مواجه شــده که در واقع تبدیل به ضد تبلیغ شــده 
و به عنــوان عملکرد منفی مجلس تــا اینجای کار، 
برشمرده می شوند. موافقت با پیشنهاد حذف بودجه 
طرح غربالگری زنان باردار در بودجه ۱۴۰۰ که این 
روزها زمزمــه آن مطرح اســت، جدیدترین از این 

دست موارد است.

رویای یکدست شــدن مجلس و دولت به کجا 
می رسد؟

امــا موضــوع مهمی کــه حدادعادل موقــع بیان 
اظهاراتــش ، آن را فراموش کرده بود در نظر بگیرد؛ 
این نکته است که او در حالی آرزوی تشکیل مجلس 
و دولتی همســو و از یک جنــس را مجددا  بر زبان 
میراند که پیش از این یک بار ، رویای او و دوستانش 
محقق شــده بود. رویایی که در سال ۸۴ و ۸۸ تعبیر 

شــد و در نتیجه آن، در حال حاضر، کمتر شخصیت 
سیاســی وجود دارد که بتواند وبخواهــد با افتخار 
بگوید حامی دیروز محمود احمدی نژاد بوده است.

در عین حال همســویی دولــت و مجلس  در آن 
مقطع به لحاظ پایگاه سیاســی ، نه تنها باعث توسعه 
کشور در آن سالها نشد بلکه جامعه را با خسارتهای 
اقتصــادی و بداخالقی های سیاســی مواجه کرد که 
آثار آن، کماکان پابرجاســت؛ بــه گونه ای که حتی 
خــود حدادعادل نیــز در اظهارات اخیــرش با بیان 
این جمله که »ما برای پیروز شــدن تهمت نمی زنیم 
ولی مثال های بی تدبیری و نگاه های سیاســی نسبت 
به مســائل بین المللی از یکی دوتا گذشــته است « 
،  ســعی کرد تاثیرپذیــری اش از میراث فرهنگی به 
جامانــده از دوره احمدی نژاد را نفی کند و خود را 
مبرا از بیان انتقادهایی نشــان بدهد که صرفا رنگ و 

بوی سیاسی دارد.
البته این تالش حدادعادل ، پیشــاپیش با شکست 
مواجه شده اســت زیرا مردم سهم او و همکفرانش 
را در به وجودآمدن مشــکالت اقتصادی و معیشتی 
کشــور در همسویی با دولت احمدی نژاد و سکوتی 

که در آن ۸ سال داشتند، از یاد نبرده اند.

استارت انتخاباتی شورای ائتالف با چاشنی انتقاد از دولت ؛

رویـاِی حـداد!

 این بحران چنان در اعماق زندگی ما رخنه کرده اســت 
که نه تنها وجود و سیطره اش عیان نیست بلکه حتی باور 
بــه واقعی و پر اهمیت بودن آن نیز با چالش و ابهام همراه 
اســت. در واقع زندگی امروزی خود را بی نیاز از وجود 
باورهای معنابخش معرفــی و ترویج می دهد. گویا همه 
لوازم و اسباب ریز و درشت زندگی کم و بیش در اختیار 
ماســت و زمانه نیاز و تأکید بر الیه های هستی و معرفت 

شناختی زندگی به سر آمده است. 
 تجربه های زیسته ما تبدیل به داده های اقتصادی برای 
توسعه و گسترده تر شدن اسارتمان در بند زندگی سرمایه 
داری دیجیتال گونه شده است. تجربه هایی که می توانند 
داده های ارزشمندی را برای شکل گیری، تعدیل و تحکیم 
نظام باورها در اختیار ما قرار دهند. اما نه تنها غافلیم که در 
بسیاری مواقع از انها هراسان و منزجز نیز هستیم. هراسی 
که روح ما را افســرده تر و دیوارهــای محصوریتمان را 
بلندتر و برافرشــته تر ساخته است.   مجموعه بیشماری از 
تجربه های فردی- خانوادگی، دینی، آموزشی، دانشگاهی، 
شــغلی و اجتماعی، فرصت های بی نظیری هستند که می 
توانند در خلق و ســامان دهی باورهای ما در فهم زندگی 
نقش آفرینی کنند. اما بدیهی انگاری و کم ارزش شماری 
تجربه های زیست شده، اجازه بهره گیری ما را از این منبع 

عظیم معرفتی باز داشته است. 
 ثبت، مستندســازی، تأمل و بازاندیشــی بر تجربه های 
زیســته، محور و رکن اصلی شکل گیری، هرس و تعمیق 
باورهای ماســت. حرکت مســتمر در این مسیر است که 
جهان بینی و هویت فردی- اجتماعی هر شــخصی را بعد 
از مدتــی به روی دیگران نمایان خواهد ســاخت و ما را 
از ابژه های هم شــکل و همسان به سوژه های متفاوت و 

مستقل بدل می کند.

عصرمّلت- مدیــرکل دفتر امــور اجتماعی و فرهنگی 
اســتانداری قزوین گفت: هر کدام از ادارات و دستگاه های 
اجرایی اســتان قزوین دارای یک نماینده صاحب اختیار در 
حوزه عفاف و حجاب است که این موضوع را پیگیری کند. 
مریم بیدخام گفت: بعد از یک وقفه در بازرســی های 
ســتاد صیانت که به دلیل شیوع کرونا اتفاق افتاد مطابق با 
ابالغیه وزارت کشور ، اجرای بازرسی های ویژه عفاف و 

حجاب دستگاه های اجرایی استان در حال انجام است.
وی بــه ابــالغ دو مصوبه ۴۲۷  و ۸۲۰ شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی ویژه عفاف و حجاب در دســتگاه های 
اجرایی اســتان قزوین اشــاره کرد و گفت: بنا به اهمیت 
موضوع و اســتفاده از ظرفیت دستگاه ها در جهت ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب هم درون ســازمانی و هم برون 
ســازمانی هر دســتگاه ملزم به پیگیری موضوعات عفاف 
و حجاب اســت. بیدخام اظهار داشت: در سال های اخیر 
نیز مجوز تعدادی ســمن ویژه فعالیــت مربوط به تقویت 
بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شورای 

توسعه و حمایت از سمن ها صادر شد ه است . 

عصرمّلت- رئیس فراکســیون رســانه و فضای مجازی 
مجلس گفت: شــبکه های پیام رســان تبدیل به بازیگران و 
بازیگردانــان اصلی قدرت های سیاســی و اقتصادی جهان 
شده اند.  ســیدنظام الدین موسوی اظهار داشت: مقام معظم 
رهبری از ۱۰ سال پیش، شورای عالی فضای مجازی را شکل 
دادند اما در عالم واقعیت، جز اقدامات خودجوش نیروها و 
نهادهای انقالبی و بسیجی، در کالن کشور، تجهیز مورد نیاز 

برای ارتقاء اقتدار رسانه ای صورت نگرفت.
وی گفت: بسیاری از دستگاه های دولتی، برای تولید محتوا 
اقدام موثری انجام ندادند زیرا نگاه ها سخت افزاری است، در 
حالی که شبکه های پیام رسان تبدیل به بازیگران و بازیگردانان 
اصلی قدرت های سیاســی و اقتصادی جهان شــده اند. وی 
گفت: یک رســانه ی فهیم، آزاده، مطالبه گر و متعهد به نظام 
و انقــالب می تواند، عنصر امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه باشد، اتاق شیشه ای رسانه است که می تواند نسبت به 

پیشگیری از فساد در جامعه شفاف سازی کند.

عصرمّلت- رئیس کل دادگســتری استان زنجان گفت: 
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ با هدف 
مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده و به دنبال آن است که 

اموال نامشروع مسئوالن را به بیت المال بازگرداند.
اســماعیل صادقی نیارکی اظهار کــرد: در دوره تحول 
و حســب تاکید ریاســت قوه قضاییه برای مبارزه با فساد 
و در پی ابالغ دســتورالعمل اجرایی از ســوی رئیس معزز 
قــوه قضائیه، که دادســتانی کل کشــور را موظف کرد با 
همکاری دستگاه های نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم 
نهاد هرگونه مســتنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی 
مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال 
نامشــروع شــده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال 
بازگردانند. وی گفت: دســتورالعمل مذکور شــامل روسا، 
مدیران و مســئولین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری 
موضوع ماده ۱۶ و تبصره های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون 
بوده و ایضا شــامل شرکا ، مرتبطین و خویشاوندان آنها که 

اموال به آنها منتقل شده باشد می گردد.

عفاف و حجاب در هر کدام از ادارات 
قزوین یک مسئول پیگیری دارد

شبکه های پیام رسان
 بازیگران قدرت های بزرگ شدند 

بازگشت دارائی نامشروع مسئوالن
 با هدف مبارزه و مقابله با فساد است

عصرمّلت - دختر کوچکتر آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی می گویــد: بابا دم دســت ترین فرد 
برای نقــد و حمله و تخریب بــود؛ چون خوب 
می دانســتند که به دنبال برخورد و تالفی و انتقاد 
و بگیر و ببند بــرای مقابله با این اعمال بد و بی 
اخالقی ها نیست. ضمن اینکه جرأت خطاب قرار 
دادن دیگران را نداشــتند. بابا بایستی تخریب می 

شد تا بعضی در مقایسه سربلند باشند.
فائزه هاشــمی، به کتاب عالیجناب سرخپوش 
اشاره کرد و گفت: همه مسایل در خانه بحث می 
شد، بعدها اکبر گنجی گفت منظورم از عالیجناب 
سرخ پوش، هاشمی رفســنجانی نبود. شنیدم که 
در حال نوشتن کتابی در پاسخ به آن کتاب است.

فائزه هاشــمی در پاســخ به این سوال که »اما 
بازداشــت های دهــه ۷۰ و در زمــان ریاســت 
جمهوری هاشمی رفسنجانی قابل کتمان نیست و 
این اتفاقات رخ داد«، اظهار داشــت:  تا جایی که 
به خاطر دارم، عمده بازداشــت ها همه به دوران 
ریاســت جمهوری آقای خاتمی بر می گردد که 
با دســتگیری آقای کرباسچی شروع شد، البته می 
دانیم که آقای خاتمی نیز نقشی در این دستگیری 
ها نداشته اســت. به جرات می توانم بگویم حتی 
یک بازداشــت به درخواست یا شکایت او انجام 

نشد.
وی در پاســخ به این سوال که چرا آیت اهلل به 
بازداشت ها معترض نشد، گفت: سیاست و روش 

افراد فــرق می کند، می دانم در موارد بســیاری 
اعتراض هــم کرده، ولی علنی نکــرده. خیلی از 
مســایل را با البی دنبال می کرد، اعتقاد داشــت 
خبری و تبلیغاتی شدن موضوعات سبب می شود 
به نتیجه نرســد و افراد را بیشــتر و عریان تر در 
مقابــل هم قرار می دهد. بعضی از این پیگیری ها 
نتیجه داد و برخی نه. روزنامه من بســته شــد آیا 
دســتور بابا بود؟ البته بابا خوشحال ترین بود از 
این توقیف، چراکه همه برای انتقاد از روزنامه زن 
به ســراغ بابا می رفتند و فشار زیادی رویش بود. 
غیر از آقای احمدی نژاد مابقی رؤســای جمهور 
و از جمله بابا در این مســایل درگیر نبودند و این 

کارها در جای دیگری تصمیم گیری می شد. 

فائزه هشمی: پدرم دم دست ترین فرد برای نقد و حمله و تخریب بود
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