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مدیر دارالقرآن زنجان در گفت و گو با عصرملّت: 

ترویج و تبلیغ قرآن وظیفه ای همگانی است
گزارش »عصرملّت« از سرانجام پرونده شهرداری زنجان؛

دادگاه متهمان پشت درهای بسته برگزار شد
صفحه 7صفحه 4

صفحه 2

»آزادارمکی« استاد جامعه شناسی : 

»ایرانی ها« به طور متوسط »اهل انتخابات« هستند 

عصرمّلت- ادی آدامز در گفت وگویی 
با مجله تایــم گفت: »ژنــرال آن ویت 
کنگی را کشت، من هم ژنرال را کشتم، 
با دوربینم. هنوز هم عکاســی قوی ترین 

سالح جهان است.« 
عکــس »اعدام ســایگون« که در این 
خبر مــورد توجه قرار گرفته، توســط 
یک عــکاس خبری در ســال ۱۹۶۸ به 
ثبت رســیده اســت. عکاس و خبرنگار 
اعدام  مــدت  طول  در  اسوشــیتدپرس 
بدون اینکه پلیس متوجه باشد، از صحنه 

عکس می گرفته است.
آدامز ـ عــکاس و روزنامه نگار  ادی 
برنده جایــزه پولیتــزر ـ در تاریخ یک 
فوریــه ۱۹۶۸ در خیابان های ســایگون 
از ویرانی های جنگ  در حال عکاســی 
بود که با صحنه ای عجیب مواجه شــد. 
ســایگون با عنوان جدید هوشــی مین، 
بزرگترین شــهر ویتنام است که پیش از 
پایان جنگ ویتنام و یکی شــدن ویتنام 
شمالی و جنوبی در سال ۱۹۷۵، پایتخت 

ویتنام جنوبی بود.
ادی آدامز در آن لحظه بر این باور بود 

که شاهد اعدام روتین یک زندانی است. 
او از درون قــاب لنــز دوربین خود به 
صحنه نگاه کرد تا آن را به ثبت برساند؛ 
ولی بعدها مشخص شد تصویری که او 
به ثبت رســانده، قتل اتفاقی آن زندانی 

بود.
درواقع ماجــرا از این قــرار بود که 
پس از حمله ســال ۱۹۶۸ ویت کنگ ها 
به پایــگاه امریکایی ها در جنوب ویتنام، 
چند مامور پلیس ســایگون، مردی را به 
اتهام همدســتی با ویت کنگ دســتگیر 
نزد  متهــم را  پلیس  مامــوران  می کنند. 
ســرتیپ »نگوک لوآن« رئیس پلیس که 
در چهار راه شهر بر کار ماموران نظارت 
می کــرد، می برند. رییــس پلیس نیز در 
یک لحظه بــدون تحقیق و پرس و جو 
اســلحه اش را درآورده و متهم را همان 

جا اعدام می کند.

عکس اعدام سایگوم
اعدام سایگون

ایــن عکــس نمادیــن به یکــی از 
قدرتمندتریــن تصاویــر جنــگ ویتنام 

بــدل شــد. همچنیــن ایــن تصویر به 
جنبــش ضدجنگ قدرت بخشــید و به 
دخالت هــای ایاالت متحــده امریکا در 
جنــگ پایــان داد؛ چراکه ایــن تصویر 
مقیاس بزرگی از رخداد خشونت را در 
قالب یک تصویر وحشــتناک به زندگی 

واقعی کشاند.
اعتراضــات ضدجنگ در پی انتشــار 
این عکس آنقدر باال گرفت که نیکسون، 
رئیــس جمهور وقــت امریکا دســتور 
خروج واحدهای زمینی این کشــور از 

ویتنام را صادر کرد.
انتشار وسیع این عکس در روزنامه ها 
و شــبکه های تلویزیونــی، موجــی از 
اعتراض ها را نســبت به حضور نظامی 
امریکا در کشور ویتنام، جنگ در سراسر 
امریــکا و همچنین کشــورهای مختلف 

برانگیخت. جهان 
ادی آدامــز در گفت وگویی با مجله 
تایــم گفت: »ژنــرال آن ویــت کنگی 
را کشــت، من هم ژنرال را کشــتم، با 
قوی ترین  عکاســی  هم  هنوز  دوربینم. 

سالح جهان است.«

گفت:  زنجان  فرماندار   - عصرمّلت 
ترکیب اعضای هیات اجرایی ششــمین 
دوره انتخابات شــورای شهر زنجان که 
متشــکل از معتمــدان و اعضای اداری 

است مشخص گردید.
رضــا عســکری در گفــت و گو با 
خبرنگار »پایــگاه خبری - تحلیلی پیام 
مّلــت« اظهار کــرد: ۳۰ عضو معتمد از 
اقشــار و اصناف مختلف شــهر زنجان 
آقایــان محمدرضا صائینــی ، مرتضی 
، محمود حریری  ، ســرداری  حیدری 
، علــی خلیلی ، بختیار ایوبی ، حســن 
مظفری و علی چــام را بعنوان اعضای 
هیات اجرایی ششــمین دوره انتخابات 

شورای شهر زنجان انتخاب کردند.

وی اضافه کرد: فرماندار شهرســتان 
، رئیس آمــوزش و پرورش  زنجــان 
ناحیــه ۲ زنجان و رئیــس اداره ثبت 
و احوال زنجــان اعضای اداری هیات 
اجرایی انتخابات شــورای شهر زنجان 

هستند.
فرماندار زنجان همچنین از تشــکیل 
هیــات اجرایــی انتخابــات ریاســت 
جمهوری در زنجــان خبر داد و گفت: 
انتخابات  ترکیب اعضای هیات اجرایی 
ریاســت جمهوری در این شهرســتان 
مشخص گردید و »علی احمدی« عالوه 
انتخابات  اجرایــی  هیــات  اعضای  بر 
شــورای شــهر زنجان به ترکیب هیات 
اجرایــی انتخابات ریاســت جمهوری 

اضافه شد.
وی ادامه داد: با تشکیل هیات اجرایی 
انتخابات شــورای شــهر زنجان بعد از 
پایــان ثبت نــام و اســتعالم از مراجع 
قانونی کار بررسی صالحیت نامزدهای 
شورای شهر زنجان آغاز خواهد گردید 
و این هیات عهده دار بررسی صالحیت 

داوطلبان خواهد بود.
عســکری همچنین از تشکیل هیات 
اجرایی انتخابات شــورا در بخش های 
این شهرســتان خبــر داد و اظهار کرد: 
در ۳ بخش قره پشــتلو ، ارمغانخانه و 
انتخابات  اجرایــی  های  هیات  مرکزی 
شــورا متشــکل از معتمــدان محلی و 

اعضای اداری تشکیل گردید.

گفت:  زنجان  فرماندار   - عصرمّلت 
۵۵ نفر تا پایان روز شــنبه ۲۳ اسفند ، 
چهارمین روز ثبــت نام داوطلبان برای 
انتخابات شورای شــهر »زنجان ، نیک 

پی و ارمغانخانه« ثبت نام کردند.
رضــا عســکری در گفــت و گو با 
تحلیلــی   - خبــری  خبرنگار»پایــگاه 
پیــام مّلــت« اظهار کــرد: از تعداد ۵۵ 
برای شــورای شهرهای  نفرنامزدی که 
»زنجان ، نیک پــی و ارمغانخانه« ثبت 
نام کرده اند ۴۸ نفر  برای شهر زنجان و 
۲نفر ارمغانخانه و ۵ نفر هم برای شــهر 

نیک پی بوده است.
وی افــزود: ترکیب ســنی ثبت نام 
کنندگان نیز ۸ نفر زیر سی سال و ۵ نفر 
سی تا سی و پنج ســال و ۱۵ نفر سی 
و شش تا چهل ســال و ۹ نفر چهل و 
یک تا چهل و پنج سال و ۸ نفر چهل و 
شش تا پنجاه سال ، ۸ نفر پنجاه و یک 
تا  پنجاه و پنج ســال  و ۲ نفر نیز پنجاه 

شش تا شصت سال هستند.
فرمانــدار زنجان گفت: ۹ نفر از ثبت 
نام کنندگان از ایثارگران هستند و ۶ نفر 

نیز ســابقه عضویت در شورای شهر  و 
۱ نفر با سابقه نمایندگی مجلس هستند.

رضــا عســگری افــزود:  از ۵۵ نفر 
داوطلــب ثبت نام شــده ۵۲ داوطلب 
»مرد« بوده و ۳ داوطلب »زن« می باشد.

وی با اشــاره به میــزان تحصیالت 
ثبت نام شــدگان قطعــی اظهار کرد: ۱ 
نفر ازثبت نام کنندگان حوزوی و۲۷نفر 
دارای مدرک تحصیلی لیســانس ، ۲۳ 
داوطلب دارای مــدرک تحصیلی فوق 
لیســانس و ۲ نفــر هــم دارای مدرک 
دکتری هستند و ۱ نفر نیز دارای مدرک 
دیپلم است ک قبال عضو شورای روستا 
بوده و طبق قانون االن که تبذیل به شهر 
شده اســت می تئواند با همان مدرکگ 
ثبت نام کند و در سایر موارد با مدرک 
دیپلــم امکان ثبــت نــام در انتخابات 

شوراها وجود ندارد.
فرماندار شهرســتان زنجــان گفت : 
۹نفر از ثبت نام شــدگان بازنشسته ، ۲ 
نفر استاد دانشــگاه ، ۱۸نفر کارمند ، ۳ 
نفر فرهنگی ، ۱۱ نفر شغل آزاد و ۹ نفر 
از ســایر مشاغل و ۱نفر پزشک و ۱ نفر 

نیز بیکار هستند.
عســکری با اشــاره به رونــد ادامه 
ثبت نــام نامزدها طی روزهــای آینده 
اظهار کرد: ثبت نام نامزدهای شــورای 
شهر زنجان تا ۲۶ اســفند ادامه دارد و 
براساس تجربه سال های گذشته  در ۲ 
روز آخر  تعداد مرجعین  ثبت نام بیشتر 

خواهد شد .

اعضای هیات اجرایی انتخابات شورای شهر زنجان مشخص شدکرونا و بحران عادی پنداری جانباختن هموطنان 

ثبت نام ۵۵ داوطلب انتخابات شورای شهرزنجان طی 4 روز

در همایش بین المللی »حوزه تمدنی نوروز« مطرح شد:در همایش بین المللی »حوزه تمدنی نوروز« مطرح شد:

مانند مانند »طبیعت«  »طبیعت«  به دنبال به دنبال  »نو شدن«   »نو شدن«  باشیم باشیم 
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عصرمّلت- رئیس کل دادگســتری اســتان قزوین 
گفت: آمارهای موجود نشان می دهد که زمان رسیدگی 
به پرونده ها در دادگاه ها کاهش یافته اســت اما باز هم 

باید در این رابطه گام های جدی تر برداشته شود. 
نــوراهلل قدرتــی افزود: همــه همــکاران مرتبط با 
مجموعه قضا باید به کرامت انســانی مراجعه کنندگان 
توجه ویژه داشــته باشند و نهایت تالش خود را برای 
رســیدگی به پرونده ها در ســریعترین زمان به شکل 

دقیق و کامل به کار گیرند.
وی با بیان اینکه جلوگیری از تضییع حقوق عامه در 
دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، افزود: در راستای 
صیانــت از حقوق عامه در اســتان اگر شــهروندان از 
حقوق عامه در حال تضییع مطلع هستند، می توانند آن 
را به صورت مستند از طریق سامانه سجام ارسال کنند.
مقام ارشــد قضایی استان قزوین گفت: آن دسته از 
دعاوی مالی و خانوادگی که در شــورای حل اختالف 
و دادگاه ها با مصالحه قابل حل و فصل هستند باید از 

همین طریق به نتیجه برسند.

عصرمّلت - ایســنا نوشــت: جلســه ای بــا عنوان 
»بزرگداشــت علمای ربانی؛ پیرامون شخصیت اخالقی 
عرفانی رهبر معظم انقالب« از سوی یکی از حوزه های 
علمیــه در حال برگزاری بود، که پــس از اطالع رهبر 

انقالب و اعالم مخالفت ایشان، این برنامه لغو شد.
این نشست ها تحت عنوان »سلسله بزرگداشت های 
علمای ربانی« برگزار می شــد که ســومین جلسه این 
نشســت قرار بود، پیرامون شخصیت حضرت آیت اهلل 

خامنه ای باشد.
پیــش از این نیز در موارد متعــدد، رهبر انقالب در 
مورد چنین مراســم هایی و یا اســتفاده عناوین مبالغه 
آمیز در مورد خودشــان گله کــرده بودند. از جمله، در 
خرداد ۱۳۹۰ بــود که پس از اظهارات تمجیدآمیز یکی 
از حضار در حضور ایشان، فرمودند: »این جور بیانات، 
هم به ضرر من اســت، هم به ضرر گوینده. نبایســتی 
این بیانات به این شــکل بیان شود... این جور تعبیرات، 
تعبیراتی نیست که انسان را خوش بیاید یا کمکی به کار 
پیشرفت انســان بکند. ما همگی بندگان خدا هستیم و 

ان شاءاهلل خدمتگزاران مردم هم باشیم.«

عصرمّلت- استاندار زنجان با بیان اینکه انتخابات 
در مرکز استان به صورت الکترونیک برگزار می شود، 
گفت: با آسیب شناسی هایی که در انتخابات دوره های 
قبل انجام شــده، مراحل انتخابات بــا تدبیرهایی که 

می کنیم، در استان اجرایی می شوند. 
فتح اهلل حقیقی اظهار کرد:

اســتاندار زنجان بــا بیان اینکه رمــز موفقیت در 
برگــزاری انتخابات گذشــته در اســتان این بود که 
تعامل و هماهنگی بین هیأت اجرایی و نظارت وجود 
داشت، گفت: این موضوع در انتخابات پیش رو نیز با 

قوت بیشتری در دستور کار است.
حقیقی اظهار داشــت: باید تدبیــری کنیم که در 
برخی روســتاها انتخابات شــوراها بــدون کاندیدا 

نباشد.
وی با اشــاره به اینکه برنامه ریزی برای برگزاری 
انتخابات انجام شده است، اضافه کرد: جلسات برای 

مدیریت انتخابات برگزار شده است. 
اســتاندار زنجان با اشاره به شرایط ویژه انتخابات 
۱۴۰۰ بــا توجه به شــیوع ویروس کرونــا و لزوم 
بیــان کــرد: در برگزاری  فاصله گــذاری اجتماعی 
انتخابــات آتی پوشــش کامل، تامیــن ملزومات و 

آموزش در دستور کار قرار دارد. 

عصرمّلت -  مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
آذربایجان غربی گفت: ۸۰۰ شــهید دانش آموز در استان 

داریم.
»فعال« در ششــمین دوره »کبوتران کوچه ما«، افزود: 
۸۰۰شــهید دانش آموز در اســتان داریم که بخش قابل 

توجهی از آن تا سن ۱۴ سالگی هستند.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون برای ۱۰۰شــهید دانش 
آموز آثار فرهنگی تهیه شده است، یاد آور شد: قطعا این 
آثار رهیافت خوبی پاسخ به سواالت و ابهامات نوجوانان 

هستند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی 
خاطر نشان کرد: شــهدا و ایثارگران سازندگان وحماسه 

آفرینان دفاع مقدس هستند.
فعال با تاکید به اینکه شهدا مایه افتخار هستند، اظهار 
کرد: باید با تاثی از شــهدا مشکالت فعلی زندگی ها را 

مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: مشــکل اصلی ما در حال حاضر برای 
تهیه آثار فرهنگی شــهدا ســالمندی والدین شــهدا و 

ایثارگران است.

عصرمّلت - تقــی آزاد ارمکی گفــت:  جامعه 
ایران به طور متوســط اهل انتخابات است لذا اگر 
امروز مشکلی در مشــارکت انتخاباتی وجود دارد 
باید ریشــه آن را در مقوله خود انتخابات جستجو 
کنیم یعنی باید کارشناسان و آنهایی که دلشان برای 
این نظام و کشــور می ســوزد بیایند و انتخابات را  

حالجی و جراحی کنند.
» رای می دهی؟« شــاید بارها شــده باشد که با 
این ســوال مواجه شوید یا این عبارت را در کوچه 
و خیابان، مترو و تاکســی وقتی میــان دو یا چند 
نفر رد و بدل می شــود به گوشــتان خورده باشد 
موضوعی که پاسخش می تواند نوعی نظرسنجی را 
در پی داشته باشد؛ البته این موضوع تنها دغدغه ای 
نیســت که میان مردم آن هم در همین حد پرسش 
و پاســخ در جریان باشــد بلکه این موضوع برای 
بسیاری از اهالی سیاست و سیاستمداران به عنوان 
یک نگرانی جدی مطرح اســت البته در این میدان 
بســیاری دلشــان  را به تصمیم گیری های دقیقه ۹۰ 

مردم در ایام انتخابات خوش کرده اند.
اینکــه مــردم در انتخابات آینده چطــور رفتار 
خواهند کرد و آیا قرار اســت رکــورد پایین ترین 
مشــارکت انتخابات سال ۹۸ در ســال ۱۴۰۰ هم 
تکرار شــود موضوعی بود کــه آن را با تقی آزاد 
ارمکی اســتاد جامعه  شناسی دانشــگاه تهران در 
میان گذاشــتیم و البتــه او انتخابات ایران را نوعی 
انتخابات بحران زده دانست البته آزاد ارمکی معتقد 
بود در نهایت ۷۰ درصد مردم در انتخابان شــرکت 
می کننــد. آنچه در پی می آید بخشــی از گفت و 
گــوی »خبرآنالین با دکتر محمــد تقی آزادارمکی 

استاد جامعه شناسی « می باشد.

* آقــای آزادارمکی! در فاصلــه ای که تا 
انتخابات مانده اســت، شور و هیجانی در مردم 
دیده نمی شــود. از نگاه شــما چه عواملی در 
مشارکت انتخاباتی مردم دخیل است؟ یعنی چه 
عواملی باعث مشــارکت کردن یا نکردنشان می 

شود؟
ما با یک پدیده ای تحت عنوان بحران مشارکت 
رو به رو بودیم، هســتیم و خواهیم بود. ریشه این 
بحران مشــارکت در بحران انتخابات اســت یعنی 
انتخابــات در ایران اساســا یک پدیــده به چالش 
کشــیده و بــه بحران ختم شــده اســت. ما هیچ 
انتخاباتی را در ایران نداشــتیم کــه بدون عارضه 
پیش رفته باشد. علی رغم انتخابات بسیار زیادی که 
داریم ولی متاسفانه رویه های انتخاباتی که مطلوب 
و مورد توافق اکثریت جامعه باشد نداریم همچنین 
مشاهده می کنیم حتی شخصیتهای مورد وثوق ملی 
کــه  از درون این مجموعه انتخابــات باقی مانده 
باشد و کسی نتواند آنها را وارد چالش های عجیب 
و غریب کند نداریم، لذا این یک مشــکل است که 
در انتخابات ایران وجود دارد و باید به آن پرداخت 
چراکه همین مسئله زمینه بحران مشارکت را فراهم 

می کند.

نه مشــارکت اول انقالب هیجانی بود نه این 
عدم مشارکت بخاطر انفعال است

 عجیب اســت که جامعه ای که بعد از انقالب 
با مشــارکت حداکثر مطلقی شــروع می کند به 
جایی می رســد که طبق نظرسنجی ها به سمت 
۲۰ درصد میل به مشــارکت پیش رفته است که 
البته این مقدار هم براساس همان صف بندی های 
سیاسی اســت که مشــارکت را ممکن می کند 
وگرنــه بقیه جامعه عدم مشــارکت را اعالم می 
کنند. این پدیده عجیبی است، چرا ما باید چنین 

وضعیتی را داشته باشیم؟
بعضی ها آن مشــارکت ۹۸ درصدی اول انقالب 
را یــک نوع واکنش هیجانی تعریف می کنند و بقیه 
را نوعی انفعال می داننــد. به نظر من نه آن هیجان 
و نه این انفعال درســت است، چون در دوره هایی 
از انتخابــات ما می بینیم که حدود ۶۰ درصد مردم 
مشــارکت می کنند؛ پس نه آن حرف درست است 
کــه بگوییم هیجان بوده؛ نه این حرف که جامعه به 

انفعال رسیده و از حکومت عبور کرده اند.

جامعه ایران اهل انتخابات است
 جامعه به طور متوســط اهل انتخابات است لذا 
اگر امروز مشــکلی در مشــارکت انتخاباتی وجود 
دارد بایــد ریشــه آن را در مقوله خــود انتخابات 
جســتجو کنیم یعنی باید کارشناســان و آنهایی که 
دلشــان برای این نظام و کشــور می سوزد بیایند و 
انتخابات را  حالجی و جراحی کنند. به جای اینکه 
در این کشــور احزاب سازوکار انتخاباتی را تعیین 
کنند، گروه های فشــار تعیین می کنند در حالی که 
آنهایی که قرار اســت به انتخابــت بیایند و هزینه 
انتخابات را بدهند و منفعت انتخاباتی داشته باشند، 

آنها باید تعیین کننده باشند.

رویه های انتخاباتی در ایران غلط است
کافی اســت نیــم نگاهی به وضعیــت احزاب 
برای انتخابات ۱۴۰۰ بیندازیــد، می بینید با وجود 
آنکه فاصلــه زیادی تا انتخابــات نمانده اما هنوز 
تشکل های سیاســی و احزاب و آن گروه هایی که 
روزهای آخر انتخابات بر سر هم می زنند  حاضر 
نیستند وسط بیایند و هزینه جدی کنند و این نشان 
می دهد که رویه های انتخاباتی ما غلط اســت و ما 
اصال رویــه انتخاباتی نداریم که آدم ها به راحتی و 
اختیار وارد عرصه انتخاباتی شوند و هزینه کنند و 
اگر باختند دچار فروپاشــی نشوند و اگر بردند هم 

احساس نکنند که قهرمان هستند.
فاتحــان انتخابات فکر می کننــد فاتحان جامعه 

هستند و باید رقیب را از بین ببرند
اتفاقی کــه در دوره های گذشــته افتاد این بود 
کــه فاتحــان آن انتخابات فکر کردنــد که فاتحان 
جامعــه هســتند و باید رقیب را نابــود کنند. پس 
پدیده انتخابات در ایران بحرانی شــده است و به 
بحران مشــارکت ســرایت کرده است و االن همه 
گروه های جامعه حتی کنش گران اصلی سیاســی 
که می خواهند کاندیدای ریاســت جمهوری شوند 
هم دچار مشــکل هستند و دچار این نابه سامانی و 
نافهمی هســتند. و همچنان منتظرند دیگران از آنها 
طلب کنند که شــما بیایید و یا دنبال این هستند که 
تایید رهبری و نیروهای امنیتی را داشــته باشند و 

مطمئن باشند که مورد چالش قرار نمی گیرند.

چرا اوباما ســاختار انتخاباتی را تعیین می کند 
ولی خاتمی و الریجانی نمی توانند؟

جامعــه هم به این عرصــه در صورتی وارد می 
شود که  احســاس کند نمی خواهد هزینه زیادی 
دهــد ولی منفعت زیادی می خواهد ببرد.  در واقع 
جامعه هم همین است و می خواهد با کمترین هزینه 
بیشــترین منفعت را نصیب خود کند؛ این موضوع 
در کنش گران سیاســی هم صدق می کند؛ بنابراین 
من فکر می کنم علت اساســی آن در بحرانی است 
که گریبان انتخابات ایران  را گرفته است. بنابراین 
انتخابات ما جنبه انباشتی پیدا نکرده و نتوانسته ایم 
به قواعــد و رویه ها و ســازمان و مجموعه کنش 
گــران قدرتمنــد در عرصــه انتخابات برســیم و 
شــخصیت های ملی هم نداریم که نمایندگی کنند. 
شما به کشورهای دیگر نگاه کنید مثال اوبامای رفته 
و کلینتون رفته هنوز ساختار انتخاباتی را تعیین می 
کنند اما چطور می شــود آقــای الریجانی یا آقای 
خاتمی نمی تواننــد اظهار نظر کنند و تعیین کننده  

در انتخابات نباشند.

در انتخابات دوقطبی، مــردم با لجبازی رأی 
می دهند

  *شــما قبال گفته بودیــد که مردم در بحث 
انتخابات  و رفتارهایشــان به نوعی  لجبازی با 
حکومــت را دنبال می کنند. آیا امروز هم همین 

اعتقاد را دارید؟
بلــه اگــر انتخابــات دو گانــه شــود مــردم 

لجبازی هایشــان را نشان می دهند و به آن کسی که 
حاکمیت روی خوشــی به آنها نشان نمی دهد رأی 
می دهند؛ در چنین انتخابات فرد پیروز بر اســاس 
یک ســازوکار عقلی و منطقی پیروز نشــده است.  
بنابراین باز هــم می گویم وقتی انتخابات دو قطبی 
می شــود آنجا مردم بر اســاس لجبازی هایشان به 
کسی که دوست ندارند رای می دهند. در روزهای 
آخر آقای روحانی می خواســت رای بیاورد یک 
ماجرایی شکل گرفت که اجازه ندهیم رادیکال ها 
و اصولگرایان بیایند که بخواهند دعوا راه اندازند، 
بعد یک روز آخر بود که یک مرتبه رای باال رفت.

منطــق انتخابــات در ایــران از عقالنیت به 
پوپولیسم می رسد

*۱۰ روز مانده به انتخابات روحانی ۷ درصد 
رای داشت.

بله آنجاست که دعوا شــکل می گیرد، به همین 
دلیل اســت که من می گویم منطــق انتخابات در 
ایــران از عقالنیت به پوپولیســم می انجامد. ما در 
۱۰ الی ۱۵ روز آخر یــک کلید برای حرکت هایی 

پوپولیستی می زنیم.

منطق انتخابات دموکراســی اجتماعی نیست، 
دموکراسی سیاسی است

* این دوگانه ســازی فقط ویژگی کشور ما 
نیست.

بله همه جای دنیا همین اســت. چون انتخابات 
در دنیا دموکراســی اجتماعی نیست و دموکراسی 
اجتماعی منطــق دیگری دارد. منطق دموکراســی 
سیاســی است، یعنی هرکســی بود، پیروز است و 
برای همین است که پوپولیسم معنی پیدا می کند و 

دوگانه سازی می شود.
در دو قطبــی ســال ۸۴، احمدی نــژاد که یک 

دیندار پوپولیستی رادیکال بود رأی آورد
در سال های پایانی دولت دوم اوباما دائم  گفتند 
تو مســلمان و شــیعه هســتی؛ این حرف ها برای 
آن مطرح شــد تا امریکایی های اورجینال را فعال 
کنند که نشــدند ولی بعد برای ترامپ  وارد میدان 
شــدند و به پیروزی او ختم شد. همین موضوع را 
می توان در ماجرای دولت دوم  هاشــمی مشاهده 
کرد؛  وقتی آن انتخابات ۸۴ پا گرفت دائم بی دینی 
بی دینی گفتند و بعــد احمدی نژاد آمد که نهایت 
دینداری پوپولیستی و رادیکال بود و بعد هم لقب 

هزاره سوم به او دادند.
دقیقا منطق ظهور احمــدی نژادی منطق ترامپی 
در دنیــا بــود و خاتمی هم همین بــود و االن هم 
همیــن اســت. االن هم اگر یک چیزهــای پنهانی 
گفته شــود در دوگانه در می آید و یک دفعه یک 
آدمهایی می آیند مثال مردم می گویند ما یک نظامی 
می خواهیم، یا ما یــک تکنوکرات درجه یک می 
خواهیم یا یک دانشــمند می خواهیــم، در چنین 
شرایطی است که پوپولیسم شکل می گیرد و اینکه 
می گوییم انتخابات ما منطــق اجتماعی ندارد معنا 
پیدا می کند آن هم در شرایطی که بحران مشارکت 

و انتخابات ســر جای خودش باقی می مامند؛  در 
چنین شــرایطی با شــکل گرفتن پوپولیسم کسی 
که صدایــش بلند تر و پنهان جامعه اســت پیروز 

می شود.

اگر مشــارکت حداقلی باشید نظامی ها حتما 
پیروز انتخابات می شوند

 با این شرایطی که شما توصیف کردید می توان 
ایــن احتمال را داد که منطــق اجتماعی یا لجبازی 
سیاســی به ســمت انتخاب رویه نظامی گری پیش 
برود؟ آیا شــما ایــن تصور را داریــد که مردم به 

نظامی ها اعتماد کنند؟
اگر مشارکت حداقلی باشد نظامی ها حتما پیروز 
انتخابات خواهند بود اما اگر مشــارکت حداکثری 

باشد شانسی برای نظامییان وجود ندارد.

*یعنی شما می خواهید بگویید اکثریت جامعه 
به نظامی ها بی اعتماد است؟

خیر اصال بحث این نیســت. وقتی مشــارکت 
حداکثری شــد آن وقت شــما مــی توانید رئیس 
جمهورتان را نقد کنیــد. در واقع نظامی ها نماینده 
دعوا در جهان محســوب می شــوند در حالی که 
جامعه ایرانی اهل دعوا نیســت و معموال صلح را 
ترجیح می دهد ولی اگر مشــارکت حداقلی باشــد 
نظامی ها برنده انتخابات هســتند. بــه همین دلیل 
است که من می گویم مشارکت حداقلی خطرناک 
اســت چراکه در این صورت نظامی ها پیروز می 
شــوند و رادیکال های راست مجلس و شوراها را 
می گیرند و با گفتمان درونی با خودشان حرف می 
زنند و جهان را نمی بینند و بعد دعوای ما با جهان 

شکل می گیرد.

*االن با همــه این بحث ها و با همین نگاهی 
که دارید فکر می کنیــد انتخابات ۱۴۰۰ با چه 

مشارکتی رو به رو است؟
۷۰ درصد مردم رای می دهند.

* و این آمار بر اســاس تصمیم گیری دقیقه 
نودی  رقم خواهد خورد؟

چند چیز نباید اتفاق بیفتد، یک: باید اجازه دهند 
افراد بیایند و بر اســاس خواسته رهبری مشارکت 
کنند، اگر رهبری کاری به مشــارکت در انتخابات 
نداشته باشــد جمهوری اســالمی سیاسی ۵ سال 
بعــد از بین می رود ولی چون ایشــان می خواهند 
جمهوری اســالمی بماند و تقویت شــود حتما در 
مورد مشــارکت سیاســی حداکثری بحث خواهند 
کرد. مشارکت سیاســی بدون رقیب امکان ندارد، 
وقتی رقیــب می آید در این صورت می شــود با 
افراد شــروع به حرف زدن کرد. اگر شما من را در 
روز انتخابــات .دعوت کنید من احتماال یک بحث 
دیگری خواهم کرد وآنجاست که هیجان اجتماعی 
شــکل می گیرد، هیجان اجتماعی که شکل گرفت 
مردم می آیند که در ضد کسی یا دفاع از کسی رای 

حداکثری دهند.

زمان رسیدگی به پرونده های قضایی 
در قزوین کاهش یافته است

مخالفت قاطع رهبر انقالب با برگزاری 
یک جلسه بزرگداشت برای ایشان

انتخابات در مرکز استان زنجان 
به صورت الکترونیکی برگزار می شود

آذربایجان غربی 800 شهید
 دانش آموز تقدیم انقالب کرده است

»آزادارمکی« استاد جامعه شناسی : 

ایرانی ها »به طور متوسط« اهل انتخابات هستند 

۷۰ درصد مردم در انتخابات ۱4۰۰ رأی می دهند 
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عصرمّلت - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت : سال 
ویژه و سختی را پشــت سر گذاشتیم و برای اولین بار 
فضای دانشــگاه را خالی از حضور دانشجویان دیدیم. 
بحمداهلل دانشگاه آزاد اســالمی از همان ابتدا توانست 

خود را با این شرایط وفق دهد و متوقف نشدیم.
محمد مهدی طهرانچی اظهار کرد: امسال با افزایش 
چنــد برابری نرخ ارز، به یکبــاره وضعیت اقتصادی و 
معیشتی مردم دچار مشــکل شد و در این بین مراکز و 

اقشار غیردولتی تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. 
وی تاکید کرد: ان شــاءاهلل ســال آینده بــا تدابیر و 
راهکارهایی که پیش بینی شــده، ســال رســیدگی به 

معیشت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود.

عصرمّلــت - اســتاندار قزوین با تأکیــد بر اینکه 
»فرهنگ«، بستر توســعه و پیشرفت هر کشوری است، 
گفت: سرمایه گذاری در »فرهنگ« اساس همه امور بوده 
و توســعه بدون »فرهنگ« فرو رفتن در باتالق اســت 
بنابراین تدوین سند توسعه فرهنگی استان قزوین بسیار 
اهمیت دارد چون بستر برنامه ریزی های استان به شمار 

می رود.
هدایــت اهلل جمالی پور در جلســه شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان قزوین که در ســالن اجتماعات شهید 
امامی استانداری برگزار شد اظهار کرد: شورای فرهنگ 
عمومی از مهم ترین شــوراهای سیاســت گذاری استان 
و کشــور اســت و مصوبات آن حکم قانون را دارد و 

مسئولین باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی با تأکید بر اینکه فرهنگ، بستر توسعه و پیشرفت 
هر کشوری است، افزود: ســند توسعه فرهنگی استان 
قزوین بســیار مهم است چون بســتر برنامه ریزی های 
استان به شــمار می رود، اگر این سند به درستی تدوین 

نشود با مشکل و چالش مواجه خواهیم شد.
استاندار قزوین خاطرشان کرد: سند توسعه فرهنگی 
باید با مشــارکت نخبگان و صاحبنظران شکل بگیرد و 
مطالعات نیز باید در راســتای اثرگذاری باشد؛ این سند 
باید بر روی میز مدیران قرار گیرد تا در تمام تصمیمات 

خود به آن توجه کنند.
وی با اشاره به اینکه برای حرکت در یک مسیر باید 
زیرســاخت های آن را ایجاد کنیم، تصریح کرد: ســند 
توســعه فرهنگی اســتان قزوین مهم تر از سند ۲۰ ساله 
و بودجه اســتان است چون این ســند پایه دیگر اسناد 
بوده و می تواند توســعه پایدار یک شهر و حتی کشور 

را رقم بزند.
جمالی پــور متذکر شــد: در نگارش این ســند باید 
به پیشــینه اســتان قزوین نیز توجه شود هویت تاریخی 
اجتماعی و ارزشــی پشتوانه یک بخش به شمار می رود 
که همه این موارد می تواند به سند فرهنگی قوام و هویت 
ببخشد. سرمایه گذاری در فرهنگ اساس همه امور بوده و 

توسعه بدون فرهنگ فرو رفتن در باتالق است.

عصرمّلت- نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: 
آسیب اجتماعی موجود در جامعه به چشم همه اعضای 

آن می رود.
آیت اهلل علی خاتمــی در آیین کلنگ زنی موسســه 
خیریــه پرتو مهر یزدان زنجان، اظهار کرد: همه اعضای 
جامعه نیز باید در عرصه های مختلف مفید واقع شــوند 
و اگر هر کس وظیفه خود را درست انجام دهد، جامعه 

سالمی خواهیم داشت.
وی، تصریح کرد: همه اعضای یک جامعه مسافر یک 
کشــتی هستند که سرنوشت شــان به یکدیگر مربوط و 

وابسته است و همه در قبال یکدیگر موظف اند.
در ادامه، مدیرکل بهزیســتی استان زنجان نیز اظهار 
کرد: ۲۸ هزار خانوار تحت پوشــش اداره کل بهزیستی 
استان هســتند که ۲۲ هزار نفر آن دارای معلول هستند. 
همچنین قریب به ۶۰۰۰ نفر زن سرپرست خانوار تحت 
پوشــش بهزیستی هستند که به  طور کلی می توان گفت 
۸۰ هزار نفر تحت پوشــش اداره کل بهزیســتی استان 

زنجان هستند.
محمد محمدی قیداری با بیان اینکه نیمی از امورات 
بهزیستی با همکاری خیران انجام می شود، افزود: قریب 
به ۶۰۰۰ خیــر در قالب ۴۹۲ نهــاد و مرکز غیردولتی 
و ۱۰۰ موسســه، به افراد تحت پوشــش خدمات ارائه 

می کنند.
وی با بیان اینکه آسیب اجتماعی مسری است، ادامه 
داد: حــدود ۶۰ کودک در دو موسســه، چهار مرکز و 
یک شــیرخوارگاه نگه داری می شــوند کــه به زودی 
این شــیرخوارگاه به بخش  خصوصــی واگذار خواهد 
شــد. واگذاری کودکان به خانواده هــا در اولویت اول 
اســت ولی اگر کودکان به خانواده ها واگذار نشــوند، 
مهارت آموزی و توانمندسازی در اولویت قرار می گیرد.
این مســئول با اشــاره به واگــذاری ۴۰ کودک به 
خانواده هــا، تصریح کرد: افرادی کــه در مراکز مانده و 
واگذار نمی شــوند نیز با توجه به نیاز صنایع اســتان، 
راهبری و توانمند شــده و قریب به ۳ نفر نیز ترخیص 

می شوند.

عصرمّلــت؛ صغرا بنابی فرد- شــهردار زنجان در 
جلسه رسمي و علني شوراي اسالمي شهر زنجان درباره 
سد معبر و کار دست فروشان گفت؛ در راستای مقابله با 
دست فروشی از ابتدای امسال تاکنون اجازه بهره برداری 
از جمعــه بازار را نداده انــد و اگر مرکز مخصوص این 
مشاغل را تعطیل کنیم افرادی که نیاز به دست فروشی 
دارند دوران سختی را سپری خواهند کرد. اما می توانستیم 
در جمعه بازار کار این افراد را با کنترل و نظارت پیش 
ببریم. همچنین وی اشــاره کرد؛ برای مقابله با سد معبر 
نیز همکاری دادگســتری و دادســرا و نیروی انتظامی 
نیاز است. متاسفانه در این راستا همکاری با شهرداری 
ضعیف هست. در واقع برای بحث اخذ دستور قضایی 
مشکل داریم. این موارد مطرح شده از سوی شهردار و 
همچنین نظرات برخی از اعضای شورای شهر مبنی بر 
جمع آوری و مقابله با دست فروشان و یا ایجاد شرایط 
برای کســب درآمد آنان ما را بر این داشت تا گزارشی 
در این باره با مســئوالن داشته باشــیم. ایام عید در راه 
است و مردم با اینکه روزهای سختی را گذرانده اند اما 
امیــد می تواند آنها را به حالت عادی زندگی بازگرداند. 
در نتیجه تکاپوی مردم برای خرید شــب عید آرام آرام 
بیشتر می شود و این نشان می دهد که طبیعتا تعداد دست 
فروشان در سطح شــهر عمال افزایش می یابد و ممکن 
است مشکالت بسیاری را به دنبال داشته باشد. باید راه 

چاره ای اندیشید.
مدیر نظارت و پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری زنجان با بیان اینکه ۲ معقوله در ســد معبر 
داریــم، می گوید: یک مورد مرتبط به اصناف و کســبه 
می شود و مورد دیگر سد معبر به مفهوم دست فروشی 
اســت. هر صنفی طبق قانون می تواند از حریم خود در 
حدود ۴۰ســانت )مقابل مغازه( استفاده کند. آن هم به 
شــرطی که عرض معبر محدود نباشد و امکان استفاده 
وجود داشــته باشد. در حوزه دست فروشی هر موردی 
که به نوعی معبر را اشــکال می کند منجر به ایجاد سد 
معبر شده است. حتی آویزان کردن اجناس از دیوار مردم 
سد معبر به شــمار می رود چرا که گروهی برای خرید 
تجمع می کنند و عمال ما شــاهد وجود مانع در رفت و 

آمد خواهیم بود.
ســید اســماعیل موســوی از قوانین مربوط به سد 
معبر توضیح می دهد: جالب اســت بدانید اغلب افراد و 
مسئوالن از این قوانین بی اطالع هستند. بر اساس ماده 
۶۹۰ تعزیرات قانون مجازات اســالمی هر نوع تجاوز 
تخلف تلقی می شود و یک ماه تا ۳ سال حبس دارد. اما 
شــرایط موجود در جامعه منجر به این شده که چندان 
برخورد مجرمانه با ایجاد کنندگان ســد معبر نمی شود. 
عموما به صورت ارشادی و اخطاری اقدام به جمع آوری 

می شود.
وی ادامه می دهد: رها کردن نخاله در خیابان و معابر 
نیز جرم محســوب می شــود و اگر از شهرداری مجوز 
دریافت کرده باشند صرفا می توانند یک چهارم پیاده رو 
و خیابان را مورد اســتفاده قرار دهند. این اقدام در اصل 
باید صرفا با مجوز شهرداری انجام شود. هر چیزی که 
به صورت ثابت در بخشــی از خیابان یا معبر باشد سد 
معبر محسوب می شود. حتی دکه های منسوب در معابر 
نیز سد معبر هستند اما در مقطعی شهرداری برای کمک 
به بحث خرید اقشار کم درآمد استقرار دکه های عرضه 
مستقیم را در برنامه کار خود قرار داده اما به مرور زمان 
کاربری این دکه ها تغییر یافته اســت و اکنون شــاهد 
فروش دخانیات یا اقالم دیگر هستیم. و این موضوع د 
به حوزه نظارت باز می گردد و نیت اولیه هدف مناسبی 

را در نظر داشته است.

در شهر چه خبر است؟
موســوی با بیان اینکه خیابان های پر تردد همچون 
شــیخ فضل اهلل، جمهوری، اسالم آباد و سعدی جنوبی 
بیشترین تعداد ســد معبر را به خود اختصاص داده اند، 
بیــان می کند: در این محافل به دلیل فروش مواد غذایی 

و میوه  عمدتا شاهد ســد معبر هستیم به گونه ای که یا 
اصناف شــخصی در مقابل مغازه خود سد معبر ایجاد 
می کنند یا به صورت غیر رســمی به سایر افراد اجاره 
می دهنــد. همچنین در این میــان وانت بار ها نیز نقش 
پــر رنگی در ایجاد ســد معبر دارند و بــا اینکه اخیرا 
شهرداری برای ساماندهی این افراد تالش بسیاری کرد 
و با جانمایی ۱۱ مکان برای آنها در راستای رفع مشکل 
برآمده اما چون این افراد عادت به رفتار مردم دارند و به 
نسبت تقاضا واکنش نشان می دهند به سمت حضور در 
هســته شهری سوق پیدا می کنند. همچنین در این نقاط 
نیز شــهرداری زمینی برای این موارد ندارد تا در اختیار 
فروشــندگان بگذارد.  در میان این ۱۱ مکان نیز توسط 

برخی مورد استقبال قرار گرفته و برخی خیر. 
چه کسانی مسئول  جمع آوردن سد معبر هستند؟

وی با اشــاره به تفکیک ســد معبر اظهــار می کند: 
چند نوع ســد معبر داریم وانت بار، مواد غذایی، اقالم 
فرهنگی و دیگر مــوارد. عالرغم باور عمومی مقابله با 
هــر کدام از این موارد متولی خــاص خود را دارد. در 
نتیجه برخورد با همه سد معبرها صرفا به شهرداری ربط 
ندارد. هر چیزی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد 
تشخیص اش بر عهده علوم پزشکی است پس این ارگان 
باید در راستای جمع آوری سد معبر مربوطه درخواست 
خود را به شهرداری اعالم کند. و همچین محیط زیست 

و دامپزشکی به فراخور شرایط باید چنین رفتار کنند. 
موسوی از نحوه جمع آوری سد معبر سخن به میان 
آورده و توضیــح می دهد: قانون گذار این گونه در نظر 
گرفته که مشــارکت در جمع آوری چرخ های دســتی 
کــه مواد غذایی عرضه می کننــد در معابر و مکان های 
عمومی روباز بر اســاس ماده ۶۸۸ قانون به عهده مرکز 
بهداشت اســت. همچنین در قانون آمده است برخورد 
بــا وانت بارهایی که در خیابان هــا اقدام به فروش مواد 
مختلــف می کنند و مســبب اختالل در رفــت و آمد 
می شــوند از وظایف ذاتی راهور اســت. رعایت کلیه 
قوانین کشــوری از جمله جلوگیری از تعدی و تجاوز 
به معابر عمومی از طرف اصناف و کسبه برابر ماده ۱۷  
نظــام صنفی برعهده مجامع امــور صنفی و بازرگالنی 
اســت یعنی بر خورد با ایجاد کنندگان سد معبر توست 

اصناف بر عهده شهرداری نیست. 
وی ادامه می دهد: شــهرداری تنها وظیفه برخورد با 
دست فروشان سطح شهر را دارد. همچنین در ماده ۱۷ 
قانون قانون آمده افراد صنفی مکلف هســتند قوانین و 
مقررات جاری کشور را اجرا کنند. ایجاد نظم و برخورد 
بــا افراد که در معابــر اقدام به فــروش اقالم فرهنگی 
می کنند و موجب اختالل در رفت و آمد می شــوند از 
وظایف نیروی انتظامی است . برخورد با دست فروشان 
دوره گرد و بساط پهن کن از وظایف شهرداری است. 
متاســفانه این موضوع را نــه تنها افــراد جامعه بلکه 

ارگان های ذکر شده نیز نمی دانند. 
مدیر نظارت و پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری زنجان با اشاره به مواد ۱۵۹ و ۱۶۳ آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی می افزاید: در ماده ۱۵۹ آمده است؛ 
هرگونه توقف کوتاه یا طوالنی وسایل نقلیه در خط های 
عبور یا مســیر وسایل نقلیه و پیادگان و همچنین توقف 
وســایل نقلیه در حاشــیه راه ها برای عرضه و خرید و 
فروش کاالکه موجب تجمع اشخاص ویا وسایل نقلیه 
در محل یــا انحراف دید و یا کاهش توجه رانندگان از 
رانندگی و احتمال وقوع تصادف شــود ممنوع اســت . 
در ماده ۱۶۳ نیز آمده؛ ایســتادن یا توقف وسایل نقلیه 
در محل هایی همچون پیــاده رو و گذرگاه پیاده، مقابل 
ورودی خیابان هــا و جاده ها و کوچه هــا یا ورودی و 
خروجی ســاختمان ها و سایر موارد که قید شده است 

ممنوع است. 

نقش شهرداری چیست؟
موسوی اضافه می کند: اما سوال اینجاست شهرداری 
در این میان چه می کند؟ شهرداری طی انعقاد قراردادی 

با راهور و نیروی انتظامی از ماموران آنها در ساعت آزاد 
خود در راســتای مقابله با سد معبر همکاری می گیرد . 
در واقــع آنها به عنوان ماموران همراه شــهرداری وارد 
عمل می شوند. در این میان این دو ارگان هم جریمه های 
قانونی خود را اعمال می کنند. اما چون میزان و شرایط 
جرایم برای خاطیان چندان قابل توجه نیســت ممکن 

است این تخلف را در مکان دیگری ادامه دهند.

جریمه درمان نیست
وی با بیــان اینکه اخیرا مکاتبه ای با با دادگســتری 
و دادســتان شده تا اجازه داشــته باشیم بعد از چند بار 
برخورد، خودروی متخلفان به پارکنیگ منتقل شــده و 
توقیف شــوند، عنوان می کند: جریمه درمانی در دراز 
مدت جواب نمی دهد. اکنون نیز شرایط کرونایی باعث 
شده جمعه بازارهای شهر بسته شوند و منجر شده سیل 
عظیمی از فروشــندگان این بازار به صورت دوره گر یا 
با چرخ دســتی و یا با پهن کردن بساط در خیابان امرار 
معاش می کنند. از طرفی چون به عید نزدیک می شویم 
شــرایط بدتر خواهد شد. اخیرا بر اساس دستور العمل 
ســتاد کرونا بیان شده هر نوع دست فروشی اعم از سد 
معبر یا غیر سد معبر ممنوع است و در نتیجه چند روزی 
است که شهرداری در مناطقه به خصوص منطقه ۳ که پر 
تردد است اقدام به توزیع اخطار به همه دست فروشان 
کرده است.  اما دقت کنیم که شهرداری امکان برخورد 
با این قشــر را ندارد. همچنین شرایط اقتصادی اجازه 
نمی دهد با مــردم در زمان کرونا برخورد قاطعانه انجام 

گیرد. 

در دیگر شهر ها چه خبر؟
بــا توجه به اینکه مردم در این یک ســال شــرایط 
سختی را پشت سر گذاشته اند و تنها چشم امیدشان به 
این یک ماه پایانی ســال است پس نمی توانیم برخورد 
آنچنانی داشــته باشیم. این مســئول با بیان این مطلب 
اظهار می کند: هیچ اســتانی به صــورت مطلق موفق 
به جمع آوری ســد معبر نشده اســت بلکه اغلب به 
دنبال تجمیع این دســت فروشان در محل های خاص 
هســتند. در زنجان نیز بازرچه هــای عرضه در الهیه ، 
نواب و اتوبان ۲۲ و ...بهمن راه اندازی شــده اســت. 
اما دقت داشــته باشــیم در اغلب موارد وقتی دست 
فروشــان گردآوری می شــوند فرد دیگری جایگزین 
ســد معبر قبلی می شــود. آخرین آمار در شهریور ماه 
امســال نشــان می دهد از لحاظ میزان دستفروشی و 
سد معبر و ســاماندهی آنها، زنجان رده ۱۲ را به خود 
اختصاص داده بود. می توان گفت ما میانه هستیم. در 
شهرهایی همچون تبریز، تهران و اصفهان موفقیت های 
بیشتری دیده می شود چون کالن شهر هستند. همچنین 
آن شــهرها ســرمایه پذیر هستند شــاید زنجان با آن 
تعریــف خاص تا به امروز چندان ســرمایه پذیر نبوده 

است. شهرداری نیز آنچنان بودجه ای ندارد که مدام به 
راه اندازی بازارچه بپردازد. 

طبق پیگیری های چند ســاله خبرنــگار عصر ملت 
روش شــل کن و ســفت کن درباره مقابله با سد معبر 
بارها در زنجان خود نمایی کرده است حال پرسش این 
است چرا؟ موسوی در پاسخ به این سوال می گوید: این 
موضوع متاسفانه درست است. عموما سیاست گذاری ها 
در ســطح جامعه ما قائم به فرد اســت و سیستماتیک 
نیســت. در نتیجه چه در حوزه شورای اسالمی شهر و 
چه در مدیریت های میانی مســتقیم شهرداری برخورد 

سلیقه ای صورت می گیرد. این قابل انکار نیست.

منتظر بازگشایی جمعه بازار هستیم
مدیر خدمات شــهری شــهرداری زنجان نیز با بیان 
اینکه جمعه بازار از اســفند ماه سال گذشته تا کنون به 
طــور کامل تعطیل بوده اســت، می گوید: عالرغم این 
موضوع نظر ما بر دایر بودن آن بوده البته با کنترل کردن 
فضا در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. چرا 
که معتقد هســتیم اگر در این محدوده دســت فروشان 
مستقر می شدند می توانستیم با اعمال فاصله گذاری از 
تجمع دستفروشــان در شهر و هسته مرکزی جلوگیری 

کنیم. 

دست فروشان نان آور خانواده هستند
بیوک شامی ادامه می دهد: باید به این موضوع توجه 
کنیم که دست فروشان نیز خانواده دارند و آنها هم باید 
نانی بر سفره خانواده خود ببرند. چه بسا بسیاری از افراد 
در این یک ســال شغل خود را از دست داده و به جمع 
دست فروشان اضافه شده اند. و درست نیست که آنها را 
نادیده بگریم بلکه بهتر اســت با فعال بودن جمعه بازار 
فضای کسب و کار برای همه آنها با رعایت پروتکل های 

بهداشتی فراهم شود. 
وی اظهار می کند: این روزها به شدت پیگیر بازگشایی 
جمعه بازار هستیم و این موضوع قطعا در کاهش قابل 
توجه دست فروشان از سطح شهر نقش ویژه ای خواهد 
داشت. دقت داشته باشیم که برای اعمال قوانین مربوط 
به پروتکل های بهداشــتی در جمعه بــازار با همکاری 
ارگان هایی چون نیروی انتظامــی و راهور کمبود نیرو 

نداریم و قطعا موفق خواهیم بود.
شامی با بیان اینکه حدود ۱۷۰ غرفه در فضای فعلی 
جمعه بــازار وجود دارد اظهار می کنــد: عالوه بر این 
غرفه هــا فضاهای باز نیز وجود دارد و جای پارک خود 

رو نیز مهیاست. 
این مســئول اضافه کرد: در این موضوع ما به دنبال 
کسب درآمد برای شهرداری نیســتیم بله هدفمان این 
است که با رعایت پروتکل های بهداشتی فعاالن عرصه 
دست فروشی را در جمعه بازار ساماندهی کرده و زمینه 

کسب درآمدشان را فراهم کنیم.

سال آینده، سال رسیدگی 
به معیشت کارکنان دانشگاه آزاد است

»توسعه« بدون »فرهنگ« 
فرو رفتن در باتالق است

دود آسیب اجتماعی 
به چشم جامعه می رود

گزارش »عصرملّت« از وضعیت مدیریت »سدمعبر« در زنجان:

 دست فروشاِن سرگردان!

عصرمّلــت - معاون امور زیربنایــی و حمل ونقل 
شــهرداری زنجان گفت: هم اکنون حدود ۸۰ دستگاه 
اتوبوس در شــهر زنجــان فعالیت می کنــد و تعداد 
استاندارد اتوبوس مورد نیاز شهر زنجان ۱۴۰ دستگاه 
است که کمبود ۶۰ دستگاه از مناطق دیگر جبران شده 

است.
ســعید عباسی،  در خصوص مشکل ترافیکی مرکز 
شهر زنجان به ویژه در خیابان های سعدی و امام)ره( به 
دلیل اصالح خطوط اتوبوسرانی اظهار داشت: این مورد 
می تواند یکی از دالیل ترافیک باشد اما مشکل ترافیکی 

مرکز شهر زنجان فقط این موضوع نیست.
به گزارش موج رســا، وی مشــکل اصلی ترافیک 
در هسته مرکزی شــهر زنجان را استفاده از خودروی 

شخصی دانســت و خاطرنشــان کرد: مشکل اصلی 
این اســت که شهروندان از ناوگان حمل ونقل عمومی 
استفاده نکرده و حتی برای کارهای جزئی با خودروی 

شخصی خود به داخل شهر می روند.
عباسی با بیان اینکه اســتفاده از ناوگان حمل ونقل 
عمومی باید فرهنگســازی شــود، افزود: به دلیل عدم 
اســتفاده از ناوگان حمل ونقــل عمومی، اتوبوس های 
شــهری با کمترین تعداد مســافر، تــردد می کنند و 
شــهرداری نیز مجبور بــه پرداخت یارانــه روزانه به 

آن هاست.
وی در پاسخ به اینکه علت سوار نشدن شهروندان 
به اتوبوس و اســتفاده از خودروی شخصی، تعداد کم 
اتوبوس ها و دیر آمدن آن ها به ایستگاه ها است، گفت: 

این مورد را قبول ندارم زیرا خودم به صورت ناشناس، 
سوار اتوبوس یکی از مسیرها شدم و سر وقت می آیند 
ضمن اینکه شهروندان می توانند دیر آمدن اتوبوس ها 

را گزارش کنند تا پیگیری کنیم.
عباســی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۸۰ دســتگاه 
اتوبوس در شهر زنجان فعالیت می کند، اظهار داشت: 
تعداد اســتاندارد اتوبوس مورد نیاز شهر زنجان ۱۴۰ 
دســتگاه است اما کمبود ۶۰ دســتگاه از مناطق دیگر 

جبران شده است.
وی با بیان اینکه ۳۰ دستگاه اتوبوس شهرداری نیز 
بالاســتفاده بوده که به دنبال پیمانکار بخش خصوصی 
برای به کارگیری و ارائه خدمات آن ها در شهر زنجان 
است، خاطرنشــان کرد: عالوه بر این ها شهرداری در 

نظر دارد تــا تعدادی اتوبوس نیز از شــهر اردبیل در 
زنجان به کارگیری کند.

معاون شــهردار زنجان تصریح کــرد: زنجان طبق 
استاندارد ۶۰ دستگاه کمبود اتوبوس دارد که این مساله 
از اطراف شهر مانند فاز ۶ گلشهر و کوی نانوایان تامین 
شده تا مشکلی برای تردد در داخل شهر زنجان وجود 

نداشته باشد.
وی افزود: مشــکل کمبــود اتوبوس هــا را انکار 
نمی کنیم اما این کمبود از مناطق اطراف، جبران شــده 
است ضمن اینکه باید فرهنگسازی شود تا مردم برای 
رفت وآمد در مرکز شــهر، کمتر از خودروی شخصی 
استفاده کرده و استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی را 

جایگزین آن کنند.

کمبود 6۰ دستگاه اتوبوس شهری در زنجان
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عصرمّلت؛زینب سودی- اگر بخواهیم چند کار 
شاخص و ماندگار و اثرگذار در زنجان را نام ببریم 
حتما  یکی از آنها تأســیس دارالقرآن زنجان است. 
موسسه ای که یکی از بزرگترین مراکز قرآنی کشور 
اســت و اگر بگوییم در آن سالها زنجان با دارالقرآن 
شناخته می شد گزاف نیست و این را متولدین دهه 
شصت و قبل تر از آن هم تصدیق خواهند کرد. اما 
امروز و با شــرایط جدید فعالیت های این موسسه 
کــم فروغ تر بــه نظر می آید .به همیــن بهانه و با 
توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان گفت و گویی با 
ولی اهلل رحیمی مدیر عامل موسسه دارالقرآن زنجان 
داشتیم که شرح آن را در صفحه فرهنگ و هنر این 

شماره از عصر مّلت می خوانید: 

-اگر موافق باشــید گفت و گو را با  تاریخچه 
مختصری از تأسیس دارالقرآن شروع کنیم.

بله . پیشینه و سابقه دارالقرآن زنجان بر می گردد 
به ســال های ۶۳ و ۶۴ در تکیه سیدلر  که در همان 
زمان جلسات با استقبال مردم روبرو شد و به دلیل 
نیاز به فضایــی بزرگتر به تکیه حاج نوروزلر منتقل 
شــد و در همان جا جلسات متعدد  با استقبال مردم 
و علما برگزار می شد تا اینکه  زمین این ساختمان 
فعلی از ســوی آقای دباغ شهردار وقت زنجان اهدا 
شد و ازسال ۷۵ هم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
وقت افتتاح شد و از همان موقع هم بزرگترین مرکز 
قرآن کشــور و اولین دارالقرآن رسمی استان زنجان 

محسوب می شود.
فعالیت هــای این مرکز در چنــد قالب تعریف 
میشود. تمامی ســطوح مربوط به یادگیری قرآن در 
این مجموعه تدریس می شــود از ســنین ۳ سال تا 
بزرگســاالن. یعنی از مهدکودک و پیش دبســتانی 
تا ســنین باالتر کالس های حفــظ و روخوانی  و 
روانخوانی و تجوید و صــوت و لحن و ترجمه و 
مفاهیم و ترجمه نهج البالغه و فعالیت های  جانبی 

برگزار می گردد. 

-منابع مالی دارالقرآن زنجان از کجا تامین می 
شود ؟ حمایت های مالی که از این مجموعه می 

شود در چه حدی است؟
بخش اول تأمین هزینه هــای دارالقرآن از محل 
شهریه ای است که خود قرآن آموزان پرداخت می 
کننــد و بخش دوم آن هم از طریق خیرین و کمک 

های مردمی است. 

-آیا کمک های خیرین قابل توجه است؟
باید بگویم که نه. البته شــاید مقصر ما هســتیم 
که هنوز نتوانســتیم اهمیت توجــه به فعالیت های 
قرآنــی را دربین خیرین جا بیندازیم . اما به هرحال 
مشــکالت اینجا تا حدودی حل می شــود اگرآن 
اتفاقی که نســبت به بقیه مراکز خیریه هست اینجا 
هم بیفتد. البته هســتند خیرینی که ما از لطف آن ها 
بهره مندیم مثل یک باب منزلی که اخیراً وقف شده 
و دو قطعه زمین یکی در ایجرود و یکی هم باغچه 
ای اســت که آن هم وقف دارالقرآن شده است. اما 

کمک های مستمر و ماهانه خیل اندک است.

-ارتبــاط خیرین با دارالقرآن از اول کم بود و 
یا در طول این سالها فراز و فرود داشته  است؟

آن اوایل و در زمان شروع به ساخت و ساز اینجا، 
خیلــی کمک های مردمی خوب بــود. البته طبیعی 
است که ساختمانی که  ظاهرش به این شکل رسیده 
مردم  هم شاید فکر کنند که ساختمانش که تکمیل 
اســت  و دیگر مشکلی ندارد.آن زمانیکه آقای دباغ 
این زمین را اهدا کردند آقای اســماعیلی می گفتند 
که ما به عنوان نذورات مجموعًا ۱۰ هزار تومان پول 
داشــتیم و مردم هم می دیدند که اینجا ساختمانی 
برای فعالیت های قرآنی هست کمک می کردند. اما  
بعد از افتتاح  فکر می کنند که اینجا نیاز مالی ندارد 

و تأمین است .

-اعضــای هئیت امناء و هیئت مدیره دارالقران 
چه کسانی هستند؟

البته هیئت امناء و هیئت مدیره با هم تلفیق شــده 
اند و از افراد موجه و موثق اســتان هستند. از جمله 
آیــت اهلل خاتمی امام جمعه زنجــان، آقای محمد 
اسماعلی نماینده ســابق مجلس و سردار فروزنده 
فرمانده سابق سپاه استان و آقای مهندس میانجی و 
یکی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هم هست 
که در دولت قبل مدیر کل صنعت و معدن بود آقای 
حاتمی از اســاتید دانشگاه آزاد و از رزمندگان دفاع 
مقدس و همینطور اقای محمد مســعود اسماعیلی 
.آقای رفیعی و میانداری و غالم آزاد و بنده و خانم 
احمــدی فر هم که در حال حاضرجزء هیئت امنا و 

هیئت مدیره این مجموعه هستیم .

این مجموعه چگونه  -فعالیت واحد خواهران 
است آیا  با مدیریت مستقل است؟

بله واحد خواهران  مجزا اســت و همه ســطوح 
آموزشی که قبال عرض کردم در واحد خواهران هم 

تدریس می شود
و از مدیریت تا مربی ها کامال  مستقل هستند.

-یکــی از اهدافی که در تاســیس  دارالقرآن  
مطرح  شد عمومیت بخشــیدن به فعالیت های 
قرآنی اســتان بود در حال حاضر ارزیابی شــما 

چیست و در کجا قرار داریم ؟
این هم از رهنمودهای مقام معظم رهبری است. 
طبق شنیده های ما  دارالقرآن زنجان تنها دارالقرآنی 
در کشــور اســت که رهبری پیام اختصاصی به آن 
داده انــد که یکی از رهنمودهای ایشــان عمومیت 
بخشــیدن به فعالیت های قرآنی است  و در همان 
راســتا هم در حال فعالیت هستیم .البته همزمان که 
در بخــش قرائت های تخصصی و حافظان فعالیت 
داریم اخیراً بیشــتر به تربیــت و بصیرت و اخالق 
قرآنی روی آورده ایم . دارالقران زنجان  ۴۰ شــعبه  
در نقاط مختلــف اســتان  دارد و میتوانیم بگوییم 
که تا حدودی جای پای محکمی در اســتان داریم 
. مخصوصا در خود شــهر زنجان در شــهرک های 
اقماری و روستاهای نزدیک و  به ویژه در روستاها 
در حفظ و قرائت قرآن فعالیت های خوبی را شاهد 

هستیم.

-با توجه به اینکه جامعه القرآن در ســال های 
اخیر به عنوان یک مجموعه قوی به استان افزوده 
شــده و  فعالیت هایش هم چشــمگیر هست، 
خودتان وضعیت قرآنی استان را چگونه ارزیابی 

می کنید ؟
اگر بخواهم به تناســب جمعیــت بگویم، تعداد 
موسســات ما خوب اســت. هم موسساتی از اداره 
ارشــاد مجوز فعالیت دارند و هم موسســاتی که از 
ســازمان تبلیغات مجوز گرفته انــد و فعالیت های 
خیلی خوب جامعه القرآن که شــعبه های متعددی 
هــم دارند . یعنی از لحاظ تعداد موسســات قرآنی 
وضعیــت مناســب اســت. بعضی از موسســات 
خصوصی هستند و طبعا مشکالت خاص خودشان 
را دارنــد از جمله اجــاره آن مکان کــه باید این 
هزینــه را  تامین کنند و بــرای همین روی آوردند 
به ایجاد پیش دبســتانی و مجبورند تمام ســعی و 
تالش وتمرکز خود را معطوف همان پیش دبستانی  
کنند . ولی باید بگویم که نســبت به سایر شهرهای 
کشور موسسات قرآنی زنجان هم از لحاظ تعداد و 
از لحاظ کیفیت خوب اســت. البته به نظر من . اما  
بخشی از این ارزیابی هم به عهده مردم است که آیا 

انتظاراتشان براورده شده یانه ؟
درهمین موسسه دارالقرآن قبل از کرونا حدود ۵ 
هزارنفر قرآن آموز در اختیار دارالقرآن بود.پنج هزار 
نفــر یعنی پنج هزار خانواده که  برای یک مجموعه  
ظرفیت خوبی اســت. اگر ما  کننده کار باشــیم می 
توانیم با این ۵ هزار خانواده ارتباط برقرار کنیم و از 

لحاظ فرهنگی و معنوی کار کنیم .

-تعداد باالی موسســات قرآنی را  به عنوان 
یکی از نقاط قوت اســتان نام بردید . نقاط قوت 
دیگر و همینطور  نقاط ضعف اســتان در فعالیت 

های قرآنی  کجاست؟
این دو مجموعه دارالقرآن و جامعه القرآن واقعا 
یک نقطه قوت دراستان محسوب میشوندکه قطعًا 
در استان های دیگر شاهدش نیستیم اگرهم باشد 
خیلی کوچک اســت و به این گستردگی نیست 
و همینطــور مرییان و معلمــان قرآنی خوبی هم 
داریم. یکی از نقاط ضعف مان هم  موازی کاری 
در بین نهاد هاســت که باعث می شود هم افزایی 
نداشــته باشــیم . البته تقســیم بندی در وظایف 
شــده که بر اســاس آن تبلیغ وترویــج به عهده 
اداره ارشــاد اســت ، تحقیق و پژوهش به عهده 
دانشــگاه اســت و آموزش های عمومی قرآن را 
هم به عهده آموزش و پرورش گذاشته اند که به 
نظر این تقسیم بندی کارشناسی شده نبوده است 
. به نقش ســازمان تبلیغات که باید محوری باشد 
خیلی توجه نشــده و یا اوقاف که به تنهایی می 
تواند یک محور باشــد و دستشان هم بازتر است 

به حاشیه رفته است . 

-پس شــما هم موافق مدیریــت واحد برای  
فعالیت های قرآنی در کشور هستید؟

بله . باید مشخص باشد که کدام موسسه و یا نهاد 
یا سازمانی پاسخگو و مسئول وضعیت فعالیت های 

قرآنی در کشور است.

-با توجه به تغییراتی که  در ســال های اخیر 
در آموزش قرآن در آمــوزش و پرورش اتفاق  
افتاده نظرتان نسبت به آموزش قرآن در این مورد 

چیست؟
در یــک مقطعی آموزش و پرورش  مربیان قرآن 
را خوب جــذب کرد که یک فرصتی برای آموزش 
و پرورش شــد. اما بعداً فعالیــت آنها  هم کمرنگ 
شــد. در حالیکه  با وجود آن معلمان قرآن، فردی 
کــه دوره ابتدایی را تمام می کند از لحاظ روخوانی 
و روانخوانی نباید مشــکلی داشته باشد ولی عمال 
اینگونه نیست و افراد تا به موسسات قرآنی مراجعه 
نکنند آموزش های آموزش و پرورش در بعد قرآنی 

کفاف نمی دهد.

-جلسات تخصصی در دارالقران چگونه برگزار 
می شود؟با محوریت تفسیر است و یا حفظ ؟

فعالیت ها ی ما در دارالقران تک بعدی نیســت 
. بعضی از موسســات  مثل جامعه القران هستند که 
روی حفظ خیلی ســرمایه گذاری کرده اند. ولی ما  
دنبال این هستیم که به تمامی  نیازهای قرآنی  جامعه 
پاســخ بدهیم . حتی برای قرائت های تخصصی هر 
روز یک جلسه داشــتیم که اگر کسی بخواهد یک 
ساعتی قرآن اســتماع کند بتواند استفاده کند که با 
وجود کرونا جلســات تعطیل شده ولی دو کالس 

تخصصی قرائت ما همچنان پا برجاست.

-آیا از فعاالن دارالقرآن زنجان هم در داوری 
مســابقات مختلف قرآنی در کشور استفاده می 

شود؟ 
اخیراً  داوران مســابقات، یــک گواهی دریافت 
می کنند که به موجب آن در مســابقات مختلف می 
توانند به عنوان داور انتخاب شــوند. بله. از زنجان 
هم چند نفــر را داریم. مثل آقای محمود رنگرز که 
قاری بین المللی هم هستند و آقای یوسف قاسمی 
و آقای کاظم نصیری و چند نفر دیگر و چند نفری 
از خانــم ها از جمله خانم هــای مرادلو و احمدی 

فرجزء داوران کشوری شناخته می شوند. 

-آیا این تعداد کم نیست ؟ اگر کم است دلیلش 

در توانمندی ها است و یا شناخته نشدن آنها ؟
نه . باالخره هرکســی که متقاضی داوری هست 
بایــد خودش پیگیــری کند. دوره های آموزشــی 
و آزمون هایــی برای داوری برگزار می شــود که 
متقاضیان باید در آن دوره ها  شرکت کنند و گواهی 

بگیرند که کار سختی هم نیست.

-یکی از نیازهای  فعــاالن قرآنی و همینطور 
مردم اســتان نبود جلسات تفسیر قرآن است.  در 
شــهری مثل زنجان جلسه ای که به طور عمومی 
تفسیر قرآن در آن برگزار شــود نداریم . و این 

انتظاری است که از دارالقرآن هست.
قبل از کرونا جلســات تفســیر  آیت اهلل دوالبی 
یک هفته در میان برگزار می شد که مخاطب خیلی 
خوبی هم داشــت و تفسیر نهج البالغه که آیت اهلل 
خاتمی روزهای یکشــنبه هر هفته داشتند واالن به 
دلیل کرونا تعطیل شده و ان شاهلل قرار شده از اوایل 
سال آینده اگر شــرایط بدتر نشود دوباره جلسات 
را از ســر بگیریم . در واحد خواهران هم  جلسات 
تفسیر قرآن برگزار می شود توسط خانم های کفاش 

و آرام نیا . 
می خواهم بگویم ما این بستر را داریم. بستگی به 
مراجعه افراد دارد و شاید چون با این موسسه ارتباط 
مستقیم  ندارند فکر می کنند جلسه ای برگزار نمی 
شــود . البته یکی از دالیل آن هــم تبلیغات کم ما 
است و می پذیرم که در این مورد کوتاهی داریم  و 
نقطه ضعف  ما اســت . اما کسی که خواهان است 
خب دو مجموعه جامعه القرآن و دارالقران در شهر 
هست  که میتواند مراجعه کند؛ چون بقیه موسسات 
که جلسات تفسیر ندارند. البته ما از فضای مجازی 
غافل نبوده ایم و جلسات آقای دوالبی را به فضای 
مجازی منتقل کرده ایم و هرهفته پنجشــنبه ساعت 
۹ و نیم  تفســیر قرآن ایشــان از صفحه اینستاگرام 

دارالقرآن زنجان برگزار و پخش می شود. 
برنامه نســیم وحــی که از صدا و ســیما پخش 
میشود هم که حرکت خیلی بزرگی است که تفسیر 
قرآن به وســعت کل اســتان برگزار میشود. برای 
مــاه مبارک هم در حال آماده ســازی همین برنامه 
هستیم .عالوه بر اینها فرازهای یک دقیقه ای هم در 
صفحه  اینســتاگرام  دارالقران بارگذاری میشود. در 

مدیر دارالقرآن زنجان در گفت و گو با عصرملّت: 

عصرمّلت- مراســم پایانی هفتمین دوره جشــنواره ترویج و تبلیغ قرآن وظیفه ای همگانی است
تقدیر از افراد و گروه های مروج کتابخوانی به صورت 
آنالیــن برگزار و اصغــر رجبی از خرمــدره برگزیده 

جشنواره مروجان کتاب شد.
در تیرماه ۱۳۹۹ برنامه ریزی جشــنواره آغاز شــد و 

فراخوان آن نیز اول مهرماه منتشر شد.
در این دوره از جشنواره ۹۳۶ اثر به دبیرخانه رسید.

داوری ایــن رقابــت در مرحلــه نهایی بــر عهده 
ســید کاظم حافظیان رضوی، هادی آشــتیانی، سجاد 
جمشیدیان، فاطمه پازوکی، سیدعلی کاشفی خوانساری 

و کیمیا امینی بود.
در بخش نگاه ویژه اهلل خیرآبا از زبرخان در خراسان 
رضوی، اصغــر رجبی از خرمدره، ســعید حیدری از 
تهران، مریم گریوانی از بجنورد به عنوان منتخب معرفی 

شدند.
در بخــش امامــان جماعــت نیز حجت االســالم 
محمدعلی نکونام؛ امام جماعتی از شــهرکرد به عنوان 

مروج منتخب معرفی شد.

عصرمّلت- فرماندار زنجان گفت: گلشــهر کاظمیه 
زنجان بزرگترین شهرک شمالغرب کشور محسوب می 
شــود و نیاز آموزشی آن به ۴۰۰ کالس درس است که 
اکنون فقط ۱۰۰ کالس آن فراهم است.شهر زنجان ۵۴ 
درصد از دانش آموزان استان را در خود جای داده و این 
امر درحالی اســت که ۳۰ درصد مدارس استان در شهر 

و ۷۰ درصد آن در روستاها قرار دارند.
 رضا عسگری افزود: بر این اساس تعداد دانش آموزان 
شهرســتان ها ۸۰ درصد کل دانش آموزان را تشــکیل 
می دهند لذا در شــهرها و خصوصا شهر زنجان کمبود 

شدید فضاهای آموزشی وجود دارد.
وی اضافه کــرد: فعالیت های قابل توجهی برای رفع 
مشــکالت موجود فضاهای آموزشــی از طرف اداره 
نوســازی مدارس و آموزش و پرورش انجام شــده اما 
حجم نیاز استان به کالس های آموزشی بسیار باال است 
و باید از ظرفیت های ملی برای تامین کالس های درس 

استفاده کرد.
وی ادامه داد: مردم زنجان در حوزه های خیریه بسیار 
سرآمد هستند و درحوزه  آموزشی و درمانی فعالیت های 
خوبی ارائه داده اند اما برای تســریع فعالیت ها به منابع 

ملی و کمک های دولتی نیاز دارند.

عصرمّلت- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی زنجان از پخش مستند معرفی ظرفیت ها 
و جاذبه های گردشــگری استان در قالب برنامه »شبکه 

کاال« خبر داد.
امیــر ارجمند بیان کــرد: نگاه به بناهــای تاریخی، 
مراکز طبیعی، آداب ورســوم، صنایع دستی، دامداری و 
نقش عشــایر در تولید محصوالت مختلف از اهداف 
این مســتند اســت که در حال پخش توســط شبکه 

تلویزیونی ایران  کاال است.
ارجمنــد افــزود: در ایــن برنامه عــالوه بر دیدن 
نماهایــی زیبا از اماکن تاریخــی، اطالعات مفیدی از 
آن مکان ارائه شــده و مســیر دسترســی به این اماکن 
نیز معرفی می گردد و بازی های محلی، موســیقی های 
بومــی و غذاهای محلی، هتل هــا، مکان های اقامتی و 
اقامتگاه های زیبای آن نشــان از خوش سلیقگی مردم 

این دیار است.
وی ادامه داد: این مستند ساختاری جذاب، ریتمیک 
و مخاطب پســند دارد که جذابیت هــا و زیبایی های 
اســتان را با جلوه هایــی زیبا به نمایــش می گذارد و 
امیدواریم عالوه بر ایفای نقش در جذب هر چه بیشتر 
گردشــگران داخلی، رضایت مخاطبان و عموم مردم 

زنجان را به همراه داشته باشد.

عصرمّلت -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی 
محمدربیع احمدخانی را بــه عنوان مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی اســتان زنجان منصوب کرد. در حکم 
سیدعباس صالحی آمده است: »نظر به سوابق فرهنگی 
و تجربیــات ارزنده جنابعالی، بــه موجب این حکم به 
ســمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 

منصوب می شوید.
امید اســت با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری 
از ظرفیت های موجود و نیروهــای کارآمد و فرهیخته 
و تعامل سازنده با مســئوالن و مدیران استان و ارتباط 
نزدیک با اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ دوست 
و هنرپرور اســتان در مســیر رشــد فضایــل اخالقی، 
شکوفایی و اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی، ایرانی موفق 

و موید باشید.«
فاطمه کرباســی پیش از وی عهده دار مدیریت کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان زنجان بود که به دلیل 
حضور در انتخابات شــورای شهر از این سمت استعفا 

کرده بود.

اصغر رجبی از خرمدره
برگزیده جشنواره مروجان کتاب شد

شهرک »گلشهر کاظمیه« با کمبود 
شدید فضای آموزشی مواجه است

پخش برنامه مستند معرفی 
جاذبه های استان زنجان از شبکه ایران کاال 

»محمدربیع احمدخانی« مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان شد



ماه مبارک رمضان امسال هم هر شب محفل مجازی 
انس با قرآن داشــتیم  که مخاطبان خوبی داشــت. 
یک شــب هم از یکی از قاریان مصر دعوت کردیم 
که فرصت خیلی خوبی بود. حتی در یکی از شــبها 
پنج دقیقه قبل از شــروع جلسه تفسیر آقای دوالبی 
صفحه اینســتاگرام دارالقرآن از دسترس خارج شد 
که از نظر من نشــان از تاثیر گذاری جلسات بود.به 
هر حال شــرایط کرونایی باعث نشد که ما فعالیت 

دارالقران را متوقف کنیم . 

-چرا کالس اخالق در زنجان نداریم ؟ یکی از 
حسرت های خیلی از مردم زنجان این است که 
چرا یک کالس اخالق برای عموم مردم هفته ای 
یکبار هم برگزار نمی شود؟ در حالی که ما استاد 
برجســته ای مثل آیت اهلل حسینی را داریم. فکر 

نمی کنید در موسسه شما جایش خالی است؟
کالس هــای اخالقی که تا کنون برگزار کرده ایم 
موردی بوده بوده و مستمر نداشته ایم . ولی از شما 
می پرسم که آیا به حد کافی مخاطب کالس اخالق 

داریم ؟

-چرا نباشد؟ عرض کردم این نیازی  است که 
مردم احساس میکنند و من هم آن را به شما منتقل 
کردم. آیت اهلل حســینی مگر کم مخاطب دارد؟ 
من احســاس میکنم دارالقرآن به موازات بزرگ 
تر شدن زنجان بزرگ نشــده ، حداقل براساس 
تصوری که من دارم .چون یادم هست در دورانی 
که ما کم سن و ســال تر  بودیم دارالقران مرکز 
توجه بود و گاهی برای یک جلسه تالوت که از 
یک قاری مصری دعوت میشد مردم قبل از شروع 
مراسم حتی در زمستان هم  پشت در منتظر بودند 

و تجمع بود. 
بله درست اســت. ولی شما باید با تمام ابعادش 
ببیند . به قول شــما یک زمانی یک دارالقرآن بود و 
یــک زنجان. طبیعی بود که همه مراجعه می کردند. 
نه رادیو قرآن و سیمای قرآن بود و نه رادیو تالوت 
بود و نه فضای اینترنت به شکل االن وجود داشت. 
هرکس میخواســت قرآن بخواند و بشنود به اینجا 
مــی آمد. ولــی االن دیگر هر خانــه ای دارالقرآن 
است . در گوشــی های موبایل تمام نرم افزارهای 
قرآنی هســت و در خود صدا و سیما هم هرلحظه 
که بخواهید بهترین قاریان و اساتید در اختیار مردم 
است. بله از لحاظ محافل قرآنی فعالیت ما کم شده 
یــا حتی میتوانم بگویم قطع شــده که آن هم علت 
دارد ؛ اوال که در سال های قبل این جلسات حمایت 
می شــد. دولت های مختلف نگاه های مختلفی به 
مســائل فرهنگی و قرآنی دارنــد. یک زمانی وقتی 
قراء مصــری به ایران می آمدند یک پای ثابتشــان 
هم زنجان بود که یکی از دالیلش حمایت مسئولین 
استان بود. ولی االن اینطور نیست. اوال قراء مصری 
چندسالی هســت که به دلیل ممنوعیت خود دولت 
مصر  نمی توانند بــه ایران بیایند و همینطور هزینه 
ای که  برگزاری هر محفلی الزم خواهد داشــت از 
جملــه پذیرایی و تبلیغات و ... .در حالی که ما االن 
بــرای تأمین هزینه آب و برق و گاز  این موسســه 
مشــکل داریم . به نظرم آن فضایی که شما میگویید 
دیگر تکرار نمی شود. ولی منهای محافل قرآنی بقیه 

فعالیت ها در موسسات دیگر پخش شده و دیگر در 
دارالقران متمرکز نیست. االن هر خانه یک دارالقرآن 

شده است .

-ارتباط دارالقرآن زنجــان با نهادهای دولتی 
چگونه اســت ؟من فکر می کنم یکی از دالیلی 
کــه االن دعوت از قاریان بین المللی کم شــده 

همین است که ارتباط دارالقرآن با نهادهای دولتی 
مخصوصا تهران قطع شده؟

بلــه . ارتباطی که نتیجه اش حمایت از دارالقرآن 
باشد نداریم. مثال همین برنامه نسیم وحی که پخش 
می شــود بیشتر هزینه های آن را اوقاف متقبل شده 
و یک بخش جزیی را  هم ارشــاد تقبل کرده است 
. البته اســم این حمایت نیســت . حمایت یعنی ما 
دغدغه هزینه های جاری نداشــته باشیم. اگر قرار 
باشــد یک قاری دعوت کنیم با کدام وسیله نقلیه و 
با مســئولیت چه کسی بیاید؟ آنموقع ادارات زنجان 
افتخار میکردند که یک قاری قرآن را با ماشین آنها 
بیاید و البته آنهــا هم حق دارند چون جزء وظایف 
ذاتی شان نیســت و نمی توانند مسئولیتش را قبول 
کنند . االن قوانین ســخت تر شــده و مدیران هم 
احتیــاط می کنند و خیلی خارج از ضوابط کار نمی 

کنند.

-بــاز هم بر می گردم به عقــب، آن موقع ها 
مسئولی نبود که به زنجان بیاید و به دارالقرآن سر 

نزند؟ اما االن گویا اینگونه نیست.
چرا االن هم هســت . البته بستگی به  مدیران آن 
ســازمان و  نهاد هم  دارد. گاهی مدیری هست که 
اصال در فضای مســائل فرهنگی و .. نیســت. ولی 
کسانی که در این فضا هســتند افتخار می کنند که 
مهمانی اگر دارند بــرای بازدید از دارالقرآن هم به 

اینجا بیاورند. ولی میتوانم بگویم مثل قبل نیست. 

-یکی از گله هایی که  از شــما داریم همین 
ارتباط شما با رسانه ها است. باالخره هر نهاد و 
سازمانی حداقل سالی یکبار یک نشست خبری با 
رسانه ها دارد و این خودش باعث رد وبدل شدن 
و ضریب دادن به  اخبار قرآنی میشود . چرا این 

را هم ندارید؟
 بله  انتقاد شــما را می پذیرم و این یکی از نقاط 
ضعف ما است در این مجموعه . البته سالی یک بار 
جلســه با رسانه ها ی استان را  که داریم که امسال 
به دلیل کرونا  برگزار نشــد ولی در سایر مواقع هم  

پاسخگوی خبرنگاران هستیم . 

-در مورد  مدرســه فرهنــگ و ادب توضیح 
بدهید.

باید بگویم  مدرســه فرهنــگ و ادب دارالقرآن 
زنجان در این بحران مدارس غیر انتفاعی شاید تنها 
مدرسه ای اســت که خیلی در مضیقه قرار نگرفته 
اســت. با توجه به امکاناتی که داریم هرســال ۵۰ 
دانش آمــوز را می توانیم  در این مدرســه بپذریم  
ولــی برای همین ظرفیت ۵۰ نفــره گاهی ۵۰۰ نفر  
هم متقاضی ثبت نام داریم و ظرفیت این مدرســه 
تا ۱۴۰۴ هم پرشــده اســت و این ناشی از اعتماد 
مردم است که علی رغم اینکه در این مدت یکسال  
کالس های حضوری نبوده  ولی اســتقبال همچنان 
هســت .از نظر من یکی از مدارس موفق اســت . 
در کشور ۶ استان هســت که این مدارس در آنجا 
تاســیس شده اســت . تا جایی که از مدارس معتبر 
و معروف کشــور چندین بار درخواست داشته اند 
که بــا هم کار کنیم و درحقیقت با نام آنها کار کنیم 
درحالی که  امروز مدرسه فرهنگ و ادب دارالقرآن 

خودش یک برند اســت و مدرســه ایست که بچه 
ها  بســیار دوســتش  دارند.  برخالف ما ها که از 
مدرســه فراری بودیم  دانش آموزان اینجا چند روز 

که  تعطیل میشوند دلتنگ مدرسه می شوند. 

-شهریه این مدرســه چطور است؟ باالتر از 
ســایر مدارس غیر انتفاعی اســت یا پایین تر از 

آنها؟
نــه باالتر از مدارس دیگر نــه پایین تر.  میتوانم 
بگویم حداقل شهریه است. چون این مدرسه برای 
مجموعه درالقرآن است و عام المنفعه است و برای 
شخص خاصی نیست که دنبال سودش باشد. سعی 
کــرده ایم که از تمامی اقشــار دانش آموز بپذیریم. 
ما متقاضیانی داریم که وضع مالی مناســبی ندارند 
ولی فرزندشــان اینجا درس مــی خواند. حتی در 
مورد چند نفر نه تنها خیرین ما شــهریه آنها را تقبل 
می کنند  بلکه گاهی ملزومات خانواده های آنها را 
تاجایی که امکانش باشد تامین می کنیم. برنامه های 
آموزشی و روش و کیفیت تدریس با مدارس دیگر 
متفاوت اســت و روشی مشــابه کشورهای ژاپن و 
فنالند است.  اینجا دانش آموزان موظف اند ظرف 
غذا را خودشان بشورند و کالس ها خودشان تمیز 
کنند .کارورزی می کنند گلکاری و کشاورزی انجام 
می دهند و یــک مهارتی فرا می گیرند و  همچنین 
تکلیفی بــرای خانه ندارند  و همــه تکالیف را در 
مدرسه انجام می دهد. اگر خدا کمک کند و بتوانیم  
مجموعه ای برای آینده درســت بکنیم ، در چشــم 
انداز ما هســت که تا مقاطع دانشگاه این مدرسه را  

توسعه  بدهیم .

انتخاب  -معلمان و مربیان این مدرسه چگونه 
میشوند؟

در ابتــدا نیــاز به معلــم را  آگهی مــی دهیم و 
متقاضیان بعد از ثبت نام ارزیابی میشوند و در دوره 
های آموزشی شرکت می کنند و بعد از آزمون های 

متعدد انتخاب می شوند.

-چرا این مدرسه فقط پسرانه است ؟  به خاطر 
دالیل مالی است و یا دلیل دیگری دارد؟

اتفاقا خیلی متقاضی برای ایجاد مدرسه  دخترانه 
فرهنگ و ادب داریم. منتهــا فضای آن را نداریم . 
یک مکان مجزا الزم است که در حال حاضر نداریم 
و همین جا هم دســت یاری دراز می کنیم به سوی 
خیران بزرگوار که مکانی را یا استیجاری و یا .. در 
اختیار ما بگذارند که بتوانیم مدرســه دختران را هم 

تأسیس کنیم . 

-تاسیس موزه قرآنی دارالقران در چه وضعیتی 
است؟

به نظر من موزه قرآنی نــه تنها در زنجان که در 
شــهرهای دیگر هم قابل احداث نیست .چون موزه 
هزینه بر اســت  با چند کتاب قرآن که موزه درست 
نمیشود. اگر بخواهیم از آن کتابهای تاریخی و خطی 
هم  استفاده کنیم موضوع نگهداری آن مطرح است. 
نه فضای مناسب و استانداردش را داریم و نه توان 
تامیــن هزینه اش را.  واقعا از تــوان این مجموعه 
خارج اســت . آن موقع یک حرفی زده  شده است 
در این مورد،  ولی بدون پشتیبانی نهادهای مختلف 
نمیشــود . چون هزینه کالنی می خواهد که از توان 

ما خارج است . 

-از گروه های تواشــیح درالقرآن بگویید. آیا 
اینجا تخصصی آموزش می بینند؟

اخیرا  دو گروه ۴۰ نفره تشــکیل شــده  بود که 

االن حدود  ۱۰۰ نفرهســتند. اسمشان گروه سرود 
و همخوانی و تواشــیح است اما عمال  و درحقیقت 
تربیــت قرآنی میشــوند و روی قرائت و حفظ آنها 
خیلی کار می شود و همینطور تربیت های اخالقی 
هــم دارند. کارهای قابل توجهی هم داشــته اند که 
گاهی در شــبکه های  یک و دو و سه و شبکه شما 
پخش شده است. هرسال که  مقام معظم رهبری به 

مشهد مشرف می شوند برای چند سال متوالی یکی 
از گروه هایی که برای اجرای ســرود وتواشیح  در 
محضر ایشــان دعوت می شوند همین گروه سرود 

دارالقرآن زنجان است. 

-بیمه مربیان قرآنی  به کجا رسید؟
باید بگویم یکــی از کارهای ناصــواب همین 
ادغام بیمه مربیان و معلمان قرآن با ســایر گروهها 
بود. ظرفیت بیمه هنر مندان پرشــده و افرادی که 
تازه مربی شــده اند نمی توانند بیمه شــوند. ولی 
اخیرا نامه نگاری هایی انجام شــده و درخواست 
هم مطرح شــده که  بیمــه مربیان قرآن مســتقاًل 

پرداخت شود. 

-چالشهای  پیش روی دارالقرآن  و برنامه هایی 
که دارید چیست؟

یکی از موضوعات مهم ما تأســیس مدرســه 
دخترانــه فرهنگ و ادب  اســت که خیلی برای 
تأسیس آن درخواست می شود و از طرف مردم 

تقاضا زیاد است . 
در خصوص جلسات  تفسیر هم ما آمادگی کامل 
داریم  ولی ارتباط مباحث مطرح شده توسط مفسر 

با نسل جوان برای ما مهم است .
و بحــث دیگر هم مالیات اســت که از این جهت 
خیلی تحت فشار هستیم . اینجا ریال به ریال را  با هزار 
استرس و دغدغه  مدیریت می کنیم و  برای اجاره یک 
سالن باید مالیات بدهیم. در حالی که اجاره آن را هم 

در همین موسسه قرآنی خرج می کنیم.

-به عنوان آخرین ســوال با توجه به اینکه ماه 
رمضان هم نزدیک اســت برنامه های دارالقران 

برای ماه مبارک چیست؟
اگر کرونا نباشد که طبق روال سال های گذشته  
برنامه ها حضوری خواهد بود. البته نسبت به سال 
های قبل باید بیشــترتالش کنیــم چون  مردم هم 
به دلیل شــرایط حاکم در این مدت دلشــان برای 
اجتماعات قرآنی  تنگ شده است.  اگر هم شرایط 
اجــازه ندهد مثل ماه رمضان امســال تمرکز ما بر 
فضای مجازی خواهد بود . در ماه رمضان امســال 
هرشــب دعوت از قاریان کشــوری داشتیم و یک 
شب هم از یک قاری مصری دعوت کردیم . ولی 
در صورتی که برنامه ها حضوری باشــد باید دید 
سیاســت ها چگونه اســت چون دولت مصر که  
اجازه ورود آنهــا را به ایران نمی دهد. اگر قاریان 
از کشــورهای دیگر به  ایران بیایند ما هم دعوت 
می کنیم و خیلی هم اســتقبال مــی کنیم و اصرار 

هم داریم . 

-سواالت من تمام شد اگر فکر می کنید مطلبی 
دیگری هست که باید مطرح کنید بفرمایید؟

تشــکر می کنــم  از همه اهــل قلــم و اهالی 
مطبوعــات. همه افراد با نگاه خاص خودشــان می 
خواهند کارخیری بکنند. کســی مدرسه میسازد و 
کســی جهیزیه تهیه می کند، کسی مهندس میشود. 
همه اینها به نیت ما بستگی دارد. اما کاری هست که 
خیلی باارزش اســت و آن هم  فعالیت های قرآنی 
اســت . بعد از خدا اولین معلم قرآن پیامبر است و 

به نظر من شــریفترین شغل ها آموزش قرآن است 
و هر کاری و هرکسی که کمک کند به ترویج قرآن 
ارزشــمند است. یکی از آنها اهالی رسانه اند که در 
حــوزه قرآن و فعالیت های قرآنی کار میکنند که به  
نوعی محجوریت زدایی از قرآن است. هرکسی که 
قدمی در راســتای ترویج و تبلیغ  قرآن بردارد، بی 

اجر نیست . 
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فرهنگ

عصرمّلت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قزوین گفت: جلســات شورای فرهنگ عمومی قزوین 
مصوبات شاخصی داشــته که از جمله آن ها می توانیم 
به تدوین ســند توسعه فرهنگی استان در ۲ فاز مستقل، 
اندازه گیری شاخصه های فرهنگی استان، اجرایی کردن 

بیانیه گام دوم اشاره کنیم.
محمدحسین اسماعیلی در جلســه شورای فرهنگ 
عمومی اســتان قزوین با بیان اینکه انقالب اسالمی یک 
انقالب فرهنگی بود، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی 
در سال ۶۵ به صورت رسمی آغاز به کار کرد و در سال 
۷۲ نیز در با ریاســت نماینده ولی فقیه در اســتان ها و 
نایب رئیسی اســتانداران آغاز به کار کرد. این شورا در 
ســال ۷۸ فعالیت خود را به صورت رســمی در استان 
قزوین آغاز کرده و تا به امروز ۱۱۳ جلسه از آن برگزار 

شده است.
وی ادامــه داد: نیمــه دوم ســال ۹۸ بــا همراهــی 
دستگاه های فرهنگی رشد خوبی را در شورای فرهنگ 
عمومی استان و شهرستان ها شاهد بودیم به گونه ای که 
۱۰ جلسه با ۲۰ دستور جلسه و ۷۶ مصوبه همراه بوده 

که ۶۸ مصوبه آن اجرایی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قزوین با بیان اینکه 
جلسات شورای فرهنگ عمومی استان قزوین به صورت 
منظم در حال برگزاری اســت، خاطرنشان کرد: بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته بر اساس خروجی مطلوب این 
جلسات و مصوبات آن، استان قزوین در ۶ ماهه نخست 
ســال ۹۹ جایگاه دوم و از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آذر ماه 
نیز جایگاه چهارم را از آن خود کرده است. همچنین استان 
قزویــن در تعداد اخبار شــورای فرهنگ عمومی جایگاه 

نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی تشریح کرد: جلسات شــورای فرهنگ عمومی 
استان قزوین مصوبات شاخصی داشته است که از جمله 
آن ها می توانیم به تدوین ســند توســعه فرهنگی استان 
در ۲ فاز مســتقل، اندازه گیری شــاخصه های فرهنگی 
اســتان، اجرایی کردن بیانیــه گام دوم و تعیین وظایف 
هر دستگاه، ساماندهی تبلیغات محیطی شهرها، توسعه 
کانون های فرهنگی مســاجد و تشــکیل کارگروه های 

تخصصی اشاره کنیم.

عصرمّلت- شــهردار ماهنشــان با انتقاد از استاندار 
زنجان در خصــوص وعده های عملی نشــده در این 
شهر گفت: شهر ماهنشــان دچار نامهربانی و بی مهری 

مسئوالن استانی شده است.
حســن ملکی در جلسه شهرداران و روسای شورای 
شهرها با گالیه از استاندار در خصوص بی مهری نسبت 
به ماهنشــان اظهار کرد: ماهنشــان دچــار بی مهری و 

نامهربانی مسئوالن استانی قرار گرفته است.
وی خطاب به اســتاندار زنجان عنوان کرد: شــما به 
شــهر زرین آباد که حوزه انتخابی اصلی آقای خاتمی 
نماینده مجلــس بوده توجه دارید و جزو شــهر کمتر 
توســعه یافته اعالم کردید در حالی که شــهر ماهنشان 
از همه شهرهای استان زنجان کمتر توسعه یافته است. 
شهردار ماهنشــان با بیان اینکه ماهنشان تنها شهری 
که از همه جهات از جمله راه و ارتباطات محروم واقع 
شــده اســت گفت: منطقه ما از نظر موقعیت در آمدی 
دامی بوده و سه سال است که در تالش هستیم که برای 
ماهنشان یک شهرک دامی ایجاد شده و دام ها به بیرون 

از شهر منتقل شود اما تا به امروز تحقق نیافته است. 
وی با اشــاره بــه اینکه در حضور رئیس ســازمان 
شهرداری ها قول دادید یک دستگاه ماشین آتش نشانی 
ســبک برای ماهنشــان اختصاص دهید که تا به امروز 
محقق نشــده اســت گفت: نیروی آتش نشانی هم در 
ماهنشان نداریم و اگر تنها نیروی آتش نشانی ماهنشان 
بازنشســت شــود ماهنشــان فاقد نیروی آتش نشانی 

خواهد بود. 

عصرمّلت- فرمانده سپاه انصار المهدی )عج( گفت : 
کمتر از یک سال به برگزاری کنگره شهدای ملی زنجان 
باقی مانده و متاسفانه برخی از دستگاه ها و کمیته ها در 

این زمینه کم کار هستند.
ســردار جهانبخــش کرمــی بــا تاکیــد بــر اینکه 
هیچ گونه کم  کاری توسط مســئوالن در زمینه برگزاری 

کنگره شهدا قابل قبول نیست.
وی گفت: هیچ گونه کم کاری از مســئوالن در زمینه 
کنگره شهدا قابل قبول نیست؛ شهدا متعلق به یک قشر 
خاصی نیست و همه موظف هستند در راستای هر چه 
باشکوه تر برگزار شدن کنگره شهدا خوب تالش کنند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در برخی از شهرستان ها 
نمادی از ایثار و شــهادت دیده نمی شود، تصریح کرد: 
شــهرداری ها باید در راســتای فضاســازی شهری از 

هم اکنون اقدام کنند.
وی تشریح کرد: فضای شهری و روستایی در سطح 
اســتان زنجان باید رنگ و بوی دفاع مقدســی به خود 
بگیرد چرا که هر رهگذر و مسافری که از زنجان عبور 

می کند متوجه برگزاری یک رویدادی در استان شود.

تدوین »سند توسعه فرهنگی« 
از مصوبات شورای فرهنگ عمومی است

شهرستان ماهنشان 
دچار بی مهری مسئوالن استانی شده است

»رسانه ها« در بحث کنگره ملی شهدای 
زنجان از مسئوالن »مطالبه گری« کنند
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عصرمّلت- ایام پایانی ســال برای بسیاری از مشاغل 
روزهای طالیی به شــمار مــی  رود و اغلب اصناف در 
این ایام شاید به اندازه یک سال درآمد داشته باشند، اما 
اگر همین بازار از دست برود، خسارت آن قابل جبران 

نخواهد بود.
حــال که فقــط دو هفته تا پایان ســال باقی مانده و 
اصناف هم به دنبال درآمد بیشتر برای خسارت یک سال 
گذشته خود هستند، بازهم ســایه کرونا بر کاسبی آنها 
سایه انداخته و گویی قرار است، روزهای آخر سال قبل 
بازهم تکرار شــود، تعطیلی اصناف و خسارت غیرقابل 

جبرانی که گویی قرار است به اصناف وارد شود.
هرچند که در روزهای ابتدایی شــیوع ویروس عامه 
مردم تصور مبهمی از شــرایط داشتند و گمان می کردند 
طی دو تا سه هفته موضوع فیصله می یابد، اما اینطور نشد 
و با وجود تزریق واکسن و توصیه های ستاد ملی کرونا 
حکایت از یک سال دیگر درگیری با محدودیت ها دارد.
به همین خاطر با فرا رســیدن پایان ســال، ستادهای 
کرونایی به دنبال کنترل اوضاع هســتند و هر اســتان به 
اقتضای شرایطی که دارد، در حال تدوین محدودیت هایی 
است که آتش زیرخاکستر شیوع کرونا، دوباره شعله ور 

نشود.
با این حال هرچند که ستاد کرونا به دنبال پیشگیری 
از شیوع ویروس کروناست، اما اصناف به شدت نگران 
این روزها هســتند، دم عید اســت و پایان ســال برای 
بسیاری از مشــاغل روزهای طالیی سال است که اگر 
از دستشــان برود دیگر زیان مالی آن را تا پایان ســال 

نمی توانند جبران کنند.
اصنافی که در طول یک سال گذشته متحمل خسارات 
بسیاری شده اند، در روزهای پایانی امسال نگران سیاهی 

کرونا هستند.
ســال های گذشــته در روزهای آخر ســال وقتی به 
سراغ فروشندگان و دست فروشان می رفتیم، از کسادی 
کارشــان گله داشــتند و گرانی را مانعــی برای خرید 
مشتریان می دانســتند،حاال دیگر ماجرا بسیار متفاوت تر 
از سال گذشته شده، این روزها بساط دستفروشان شب 
عید برچیده شــده و قرار است، محدودیت اصناف هم 

اعمال شود.
به همین خاطر از هر فعال صنفی که ســوال می کنیم، 
آنهامتهم ردیف اول کســادی کارشــان را کرونا معرفی 
می کنند و ســایه ترس از ابتال به ویروس کرونا موجب 
کاهش مراجعه مردم به بازار و در نتیجه رکود ســنگین 
کسب وکارها شده و اوضاع شــب عید را برای کاسبان 

زهر کرده است.
یکی از دست فروشــان درباره وضعیــت بازار آخر 
ســال به خبرنگار عصر ملت گفت: سال گذشته اوضاع 
فروش مــان خیلی خوب نبود اما باز هم دل مان به همان 
مقدار کم خــوش بود، این در حالی اســت که اوضاع 
فروش امســال بسیار خراب تر از سال گذشته شده و ما 

نمی دانیم چه باید کرد.
علی محمدی افزود: مدت هاست که دخل وخرجمان 
با هم جور درنمی آید و تمام دلخوشی های مان به فروش 
شب عیدمان بود. حاال هم که ویروس کرونا ورد زبان ها 

شده و ما را از نون خوردن انداخته است.
این دست فروش گفت: ســال های قبل در دو نوبت 
برای بســاط کــردن می آمدیــم و یک ماه آخر ســال، 
می توانســتیم به جبران همه ســال فروش داشته باشیم، 
اما در ایام کرونایی مشتری در کار نیست و برای همین 
کمی دیرتر می آییم، اما چه آمدنی؟ فروشی نداریم و از 

طرف دیگر ترس از کرونا را هم با خودمان می کشیم.
نمایشگاه بهاره نداریم

به گفته رئیس اتاق اصناف اســتان زنجان امســال با 
توجه به شیوع کرونا نمایشــگاه بهاره در استان زنجان 

برگزار نمی شود.
ســید محمود موسوی با اشــاره به اینکه با توجه به 
اینکه کرونا واحدهای صنفی و خدماتی را با مشکالت 
اقتصادی فراوانی مواجه کرد در این میان اصناف استان 
در این ایام فعالیت خواهند داشــت، گفت: روزانه بیش 
از ۶۰ بازرســی از واحدهای صنفی و خدماتی توســط 

بازرسان اتاق اصناف استان انجام می شود. 
وی با بیان اینکه هشــت گروه نظارت و بازرسی از 
اصناف اســتان زنجان را بر عهده دارند، ابراز داشــت: 
در حال حاضر رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط 

واحدهای صنفی و خدماتی استان بهتر شده است. 
رئیــس اتاق اصناف زنجان با اشــاره بــه اینکه طی 
۹ماه سالجاری بیشــترین واحدهای صنفی پلمب شده 
مربوط به شهرســتان زنجان و ابهر است،  تصریح کرد: 
واحدهای صنفی و خدماتی که پروتکل های بهداشتی را 

رعایت نکنند با آنها برخورد می شود.
موسوی با اشــاره به خســارت جبرا ن ناپذیر کرونا 
به واحدهای صنفی بیان کرد: متاســفانه به علت شیوع 
ویروس کرونا برخی از واحدهای صنفی زمین گیر شده 

واقدام به تعطیلی کرده اند.
وی ادامــه داد: ضربــه مهلکی که شــیوع ویروس 
کرونا بــه اصناف زد قابل جبران نیســت و با توجه به 
محدودیت هایی که در شــب عید خواهیم داشت، این 

ضرر و زیان بیشتر هم خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اســتان زنجان در ارتباط با توزیع 
کاالهای اساســی شــب عید نیز گفت: مطابق سال های 
گذشته ۵۰ غرفه عرضه میوه شب عید در زنجان مستقر 
می شد، مقرر شده امسال برای پیشگیری از ایجاد صف، 
واحدهای صنفی دارای پروانه هم بتوانند درخواســت 

توزیع میوه کنند. 
موسوی با اشاره به اینکه زمان آغاز توزیع میوه تنظیم 
بازار بسیار مهم است تا مهم مردم بتوانند خرید خود را 
انجام دهند، تاکید کرد: باید کاری کرد تا مانند سال قبل 
در تعطیالت نوروزی برای جلوگیری از فســاد، میوه به 

دیگر استان ها ارسال شود.
رئیس ســازمان صمت اســتان زنجان نیز با اشاره به 
اینکه فعالیت در بازار شب عید مطابق ابالغیه های ستاد 
کرونا خواهد بود، گفت: امیدواریم در این ایام شــاهد 

همکاری اصناف برای مقابله با کرونا باشیم.
ناصر فغفوری با اشاره به تشــدید نظارت ها در ایام 
پایانی ســال اظهار داشــت: از ۱۵ بهمن ماه نظارت ها 
شــدت گرفته اند و این اقدام تا ۱۵ فروردین سال آینده 
ادامه خواهد داشــت و به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان 
پیش روی ما قرار دارد این نظارت ها ادامه دار خواهند و 

این طرح طوالنی مدت اجرا خواهد شد.
رئیس ســازمان صمت استان زنجان با اشاره به اینکه 
امســال با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت هایی 
که برای دید و بازدید نوروزی در نظر گرفته شده، میوه 
تنظیم بازار کمتری نسبت به سالیان قبل خریداری شده 
اســت، افزود: امسال ۴۰۰ تن ســیب و ۶۰۰ تن پرتقال 

خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه همه سیب ها از اشنویه آذربایجان 
غربی به اســتان منتقل شده است، عنوان کرد: بخشی از 
پرتقال های خریداری شده از تنکابن مازندران به استان 

وارد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان 
با اشــاره به اینکه ۶۰۰ تن روغن نباتی در خط تولید و 
انبار شرکت روغن نباتی جهان وجود دارد، تصریح کرد: 
این روغن ها به مرور توسط اتحادیه خواروبار فروشان 

در سراسر استان توزیع می شود.
وی تصریح کرد: ســامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی  
برای دریافت شــکایت های مردمی فعال است و مردم 
تخلفات واحدهای صنفی را با این سامانه گزارش کنند.
رئیس سازمان صمت استان زنجان برافزایش نظارت 
بر بازار تأکید کرد  و گفت: مردم باید در رفاه و آرامش 
باشــند و ســازمان صنعت و معدن با متخلفین برخورد 

جدی می کند.
فغفوری از اعالم مستمر قیمت های توصیه ای لبنیات، 
حبوبات و پروتئین از طریق سامانه ۳۳۱۴۴۱۴۴ خبر داد 
و ابراز کرد: خوشبختانه همکاری اتاق اصناف تعزیرات 
حکومتــی و ســازمان صنعت و معــدن در برخورد با 

متخلفین و نظارت از بازار بسیار خوب است.
تشدید نظارت بر بازار در آستانه نوروز

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان نیز 
در این جلســه با اشاره به اینکه تشدید نظارت ها از ۱۵ 
بهمن ماه با محوریت فرمانداران آغاز شده است، اظهار 
کرد: چهار نفر از نمایندگان دســتگاه های دخیل در امر 
نظارت، کمیته هایی در هر شهرســتان تشکیل و آغاز به 

فعالیت کرده اند. 
محمدرضا آبی پور با بیان اینکه تشــدید نظارت ها در 
۱۵ فروردین ماه پایان می یابد، اضافه کرد: از ۱۵ بهمن ماه 
تاکنون یک هزار و ۳۹۷ بازرســی انجام شــده که ۳۷۴ 

مــورد آن از واحدهای نانوایی، ۹۴۹ مورد از واحدهای 
توزیعی و ۲۸ مورد آن از انبار بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۱ جلســه با ۷۲۵ مصوبه 
تشکیل شده است، خاطر نشان کرد: شهرستان ماهنشان 
با ۳۱ جلســه در صدر قرار دارد و پس از آن بیشــترین 

جلسات در شهرستان ایجرود برگزار شده است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان 
اینکه روغن نباتی با جزئیات کامل در همه فروشــگاه ها 
در حال توزیع اســت، گفت: این توزیع به دلیل نظارت 
باالیی که بر فروشــگاه های زنجیــره ای و بزرگ انجام 
می شود و از مباشران خواسته شده اجازه ندهند تا کمبود 

روغن در بازار احساس شود.
ممنوعیت فعالیت اصناف از 2۱ شب ۱6 اسفند

معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی زنجان نیز با 
اشــاره به اینکه برای کنترل بیماری طبق مصوبه ســتاد 
کرونا فعالیت تمام اصناف شهرستان زنجان از روز شنبه 
۱۶ اسفندماه بعد از ساعت ۲۱ ممنوع است، افزود: تردد 

خودروها نیز بعد از ساعت ۲۱ ممنوع می شود.
محمدرضا صائینی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ درصد 
جمعیت اســتان زنجان ایمن شــده و ۷۵ درصد هنوز 
ایمنی مربوط به بیمــاری کرونا را پیدا نکرده اند، گفت: 
اگر نحوه استفاده از ماسک صحیح باشد و همه ملزم به 
استفاده از این وسیله حفاظتی شوند ایمنی در برابر کرونا 

۹۵ درصد می شود.
وی با اشــاره به اینکه کشــور ایــران در زمره موفق 

کشور های تولید کننده واکســن کرونا قرار دارد گفت:   
واکسن پاستور، واکسن برکت و واکسن رازی که توسط 
کشورمان تولید شــده اند از جمله واکسن های کرونا در 
دنیا هســتند بنابراین دانشــمندان ایرانی گام های علمی 

بلندی در این زمینه برداشته اند.
وی با اشــاره به اینکه ویروس کرونای انگلیسی در 
برخی اســتان های همجوار مشاهده شده است، تصریح 
کرد: در اســتان زنجان بیش از ۳۰ مورد مشــکوک ابتال 
به کرونای انگلیسی گزارش شده است اما بعد از ارسال 
نمونه به آزمایشــگاه  تایید شــده که هیــچ گونه مثبت 
آزمایشــگاهی در ابتال به این ویــروس جهش یافته در 
بیماران بستری، سرپایی و فوتی های استان وجود ندارد.
صائینی با بیــان اینکه زنجان به عنــوان مرکز تامین 
و توزیع واکســن در شــمال غرب کشور مطرح است، 
تصریح کرد: تزریق واکسن کرونا در  چهار مرحله انجام 
 ،ICU می گیرد در فاز نخست در دو قسمت برای شاغالن
اورژانس بیمارستانی و بخش های که به طور مستقیم با 

کرونا ارتباط مستقیم دارند ایمن سازی انجام می شود.
وی افزود: در ادامه روند تزریق واکســن شــاغالنی 
که در کلینیک هــای خصوصی، بخش های خصوصی و 
افرادی که به هر نحوی با کرونا درگیر هستند به ترتیب 
قبل از عید واکسیناسیون این افراد نیز تکمیل می شود و 
این در حالی است که در مرحله دوم نیز تزریق واکسن 
به معلوالن و ســالمندانی که در مراکــز تجمع حضور 

دارند انجام می گیرد.

گزارش عصرملّت از میهمانی های سال نو؛

بازار سیاه کرونا در شب عید!

عصرمّلت-رئیس اتاق اصناف زنجان گفت: تاالرهای 
عروسی در اســتان زنجان با رعایت دســتورالعمل های 

بهداشتی با یک سوم ظرفیت فعالیت می کنند.
سید محمود موسوی با بیان اینکه بیماری کرونا باعث 
تعطیلی تاالرهای پذیرایی در اســتان زنجان شــد،گفت: 
بر اساس ابالغ ســتاد کرونا تاالرهای عروسی با رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی با یک سوم ظرفیت فعالیت 
می کننــد.وی اظهار کرد: مدت زمان پذیرایی از میهمانان 
عروســی با حضور کارشناسان بهداشت محیط از ساعت 
۱۸ تا ۲۱ خواهد بود و تمــام کارکنان تاالرهای پذیرایی 
باید کارت تست کرونا به مدت یک هفته را داشته باشند.

رئیــس اتاق اصناف زنجان با بیــان اینکه میزهای ۶ تا 
هشــت نفره به میزهای پذیرایی ســه تا چهار نفر کاهش 
خواهد یافت،گفت: صندلی ها با فاصله یک و نیم متری از 

یکدیگر قرار می گیرند.

عصرمّلت- مدیرکل گمرک زنجان گفت: طی ۱۱ ماه 
سالجاری صادرات کاال از استان بیش از ۲۳۵ میلیون دالر 
بوده که نســبت به مدت مشابه ســال گذشته  ۹ درصد 
افزایش دارد. ســید میر هاشم احمدی گفت: طی ۱۱ ماه 
ســالجاری صادرات کاال از اســتان زنجان بیش از ۲۳۵ 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۹ 
درصد افزایش دارد. وی با بیان اینکه این میزان صادرات 
کاال از نظر وزنی ۱۴۱ هزار تن بوده است، اظهار کرد: این 
میزان صادرات کاال از نظر وزنی هم نسبت به مدت مشابه  

سال گذشته ۱۶ درصد افزایش دارد. 
احمدی با بیان اینکه بیشترین صادرات زنجان به ترکیه 
اســت،تاکید کرد: عمده کاالهای صادراتی اســتان زنجان 
شمش روی، کابل برق، ترانسفورماتور، ماست، دوغ، خامه، 
پنیر، شیر، شمش سرب، کاغذ تیشو، کاغذ کاهی، مواد اولیه 

پالستیکی، شمش سرب، آبمیوه، پارچه نبافته است.

بازرگانی  عصرمّلت- مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اکنون روند کاهش 
صادرکننــدگان در کشــور خنثی شــده و از چند ماه 
گذشــته هر ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید با اخذ 
کارت بازرگانی وارد چرخه تجارت کشور می شوند. 

احســان قمری بابیــان اینکه ایفــای تعهدات ارزی 
که روند نزولی داشــت برطرف و در زمان حاضر ۶۷ 
درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شــده است، 
افــزود: بیش از ۲ هزارو ۲۰۰ صادر کننده در کشــور 
صد درصد ارز حاصــل از صادرات خود را که رقمی 
بیــش از ۱۶ میلیارد یورو بود را بــه چرخه اقتصادی 
کشور بازگرداندند.وی گفت: از مهرماه امسال روند رو 
به نزول صادرات در ۶ ماهه ابتدای ســال، کند شــد و 
خوشــبختانه میزان کاهش ۲۶ درصدی ۶ ماهه اول به 

کمتر از ۱۲ درصد رسیده است.

عصرمّلت- عضو کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران به جزئیات مشــکالت صادرات و انباشت ۵۰۰ هزار 
تن سیب در ســردخانه های استان آذربایجان غربی اشاره 
کرد و گفت: برخی از این مشکالت ساختاری و برخی نیز 

به علت صدور بخشنامه های متعدد است.
بهنام میرتاج الدینی در مورد مشــکل صادرات ســیب 
آذربایجان غربی و انباشه شدن هزار تن سیب در سردخانه 
های این استان بیان داشت: این مشکل  جدیدی نیست و 
به دلیل فراهم نبودن زیرســاخت ها الزم مشکل صادرات 
ایــن محصول با توجه به حجم زیــاد تولید آن  تقریبا هر 
ساله تکرار می شــود. وی با بیان اینکه کشورهای عراق، 
افغانستان، هندوستان و همچنین کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا هدف صادرات این محصول کشاورزی 
هستند، افزود: به دلیل برخی مشکالت صادرات سیب به 

کشور عراق فقط به اقلیم انجام می شود.

عصرمّلت- معاون بازرســی، نظــارت و حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان ســازمان صمت اســتان زنجان 
گفت: به علت تخلفات انجام شده، سهمیه آرد ۳۹ واحد 
صنفــی متخلف به صورت قطع ســهمیه موقت بوده و 
آرد این واحدها در اختیار ســایر نانوایی های استان قرار 
گرفته است. اســماعیل مسلمی با اشاره به طرح تشدید 
بازرســی از نانوایی های زنجان اظهار کرد: در این راستا 
تاکنون ۵ هزار و ۹۱ مورد بازرســی توســط بازرســان 
سازمان از نانوایی های استان صورت گرفته است، اضافه 
کرد: ارزش ریالی پرونده های متشــکله بالغ بر ۴ میلیارد 

ریال است که به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
مسلمی با اشــاره به عناوین تخلفات ادامه داد: ۴۴۱ 
مورد کم فروشــی، ۱۶۷ مورد گرانفروشــی و ۳۸ مورد 
عدم رعایت موارد بهداشتی از جمله مهمترین تخلفات 

صورت گرفته در این صنف است.

تاالرهای عروسی در زنجان
با یک سوم ظرفیت فعالیت می کنند

صادرات کاال از زنجان
 9 درصد افزایش دارد 

ورود 500 صادرکننده جدید
 به چرخه صادرات کشور

انباشت
500 هزار تن سیب در سردخانه ها

سهمیه آرد
39 نانوایی در زنجان قطع شد

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک آسیا گستر ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۷۲۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا آذر افروز به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۴۱۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء اصلی هیات مدیره - آقای اصغر ربیعی 
به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۲۰۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضوء اصلی هیات مدیره - آقای رامین ربیعی بشماره ملی۶۱۵۹۹۱۲۹۶۸به سمت مدیر عامل و عضو اصلی 
هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک اصغر ربیعی) نائب رئیس هیات مدیره ( و 
رامین ربیعی )مدیر عامل و عضوء اصلی هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وهمچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء رامین ربیعی ) مدیر عامل و 

عضوء اصلی هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )۱۰۹۶۸۳۶(

آگهی تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک آسیا گستر ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۷۲۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای رضا آذر افروز به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۴۱۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضوء اصلی هیات مدیره - آقای اصغر ربیعی 
به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۲۰۶۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضوء اصلی هیات مدیره - آقای رامین ربیعی بشمارملی۶۱۵۹۹۱۲۹۶۸به سمت مدیر عامل و عضو اصلی 
هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک اصغر ربیعی) نائب رئیس هیات مدیره ( و 
رامین ربیعی )مدیر عامل و عضوء اصلی هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وهمچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء رامین ربیعی ) مدیر عامل و 

عضوء اصلی هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )۱۰۹۶۸۳۶(
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عصرمّلت- نشست هم اندیشــی اصحاب رسانه با 
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان برگزار و در این 
نشســت اصحاب رسانه استان انتظارات و خواسته های 
خود را از بسیج رسانه مطرح و خواستار همکاری بیشتر 

این نهاد با رسانه ها شدند.
همچنیــن چند تن از نمایندگان رســانه ها برخی از 
مشکالت رسانه ها را در ارتباط با مسائل مالی، یارانه ها 
و ... مطرح کردند. رئیس ســازمان بســیج رسانه استان 
زنجان در این نشســت ضمن تأکید بر انتشــار اخبار 
امیدبخش از سوی رسانه ها بیان کرد: در این راستا باید 
رسانه های استان تقویت شوند و همچنین باید دو مبحث 

»امیدآفرینی« و »مطالبه گری« تقویت شود.
رضا جمالی ضمن تقدیر از مشــارکت رسانه ها در 
برنامه های بسیج رسانه افزود: هدف این قشر انسجام و 

ارتقای سطح همکاری بین رسانه هاست.

عصرمّلت- نائب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
شــورای اســالمی گفت: به ســبب برخی از اشکاالت 
موجود، موضوع طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت 

در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
حجت االسالم حسن شجاعی با اشاره به اینکه متاسفانه 
با موضوع ســهام عدالت چه قبل و چه بعد از آزادسازی 
مانند یک فرزندخوانده برخورد شده است، تصریح کرد: 
موضوع سهام عدالت شــفاف نبوده و سرنوشت آن نیز 

نامعلوم است.
وی با بیان اینکه به سبب برخی از اشکاالت موجود، 
موضــوع طرح تحقیــق و تفحص از ســهام عدالت در 
دســتور کار مجلس قرار گرفته است، تصریح کرد: این 
مورد در ســامانه ثبت و در کمیسیون بررسی خواهد شد 
که امیدواریم به صحن هم برســد تا تحقیق و تفحص از 

آن آغاز شود.

عصرمّلــت- رئیس جمهور گفــت: دولت جدید 
آمریکا گفتــه کار دولت قبلی غلط بوده و اقدام عملی 
هم کرده و نامه ای که دولت قبل به ســازمان ملل داده 
بود را پس گرفت و در زمینه تحریم و برداشــتن آن و 
به صراحت حق مردم را شــناختن، هنوز قدم جدی از 

طرف دولت آمریکا برداشته نشده است. 
حجت االسالم حســن روحانی گفت: روزهای عید 
باید روزهای پرنشــاطی در زندگی مردم باشــد ولی 
خدای ناکرده عواقب آن به گونه ای نباشد که مواجه با 

شیوع کرونا در کشور باشیم.
وی خاطر نشان کرد: صهیونیست ها ترامپ را گول 
زدند و او را به مسیر غلط بردند و دولت فعلی آمریکا 
قبول دارد که دولت قبلی کار اشتباهی کرده و اگر این 
را قبول دارد باید صریح تر بگوید که او اشــتباه کرده و 

صریح تر عمل و آن را جبران کند.

عصرمّلــت- دبیر ســتاد انتخابات اســتان زنجان 
از مشــخص شدن شــرایط روســتاهای استان جهت 
برگزاری انتخابات ششــمین دوره شوراهای اسالمی 

روستایی خبر داد.
خیــراهلل ترخانــی در مکاتبه ای با اعضای ســتاد 
انتخابات استان، فرمانداران و بخشداران استان زنجان، 
با اشــاره به ابالغ مدیرکل و دبیر ســتاد انتخابات کل 
کشــور از مشخص شدن شــرایط برگزاری انتخابات 
ششــمین دوره شــوراهای اســالمی روســتایی در 

روستاهای استان زنجان خبر داد.
وی اظهار داشــت: تمامی روستاهایی که بر اساس 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ دارای 
۲۰ خانوار و یا ۱۰۰ نفر جمعیت می باشند و یا دارای 
شورا هســتند، صرفًا واجد شرایط برگزاری انتخابات 
ششمین دوره شوراهای اسالمی روستایی خواهند بود.

اختالف نظرات
 نباید مانع پیشرفت رسانه ها شود

تحقیق و تفحص از سهام عدالت
 در دستور کار مجلس

هنوز قدم جدی 
از طرف آمریکا برداشته نشده است

روستاهای واجد شرایط
برگزاری انتخابات مشخص شدند

عصر مّلت؛زهرا انصاری- طی روزهای گذشته ، 
جلسه رسیدگی به اتهامات شهردار زنجان، چند تن 
از اعضای شورای شهر و برخی از مدیران شهرداری 
زنجــان روز گذشــته چهارم اســفندماه به صورت 
غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
دی ماه ســال قبل شــهردار زنجان به همراه یک 
شــهردار منطقه و یکی از اعضای شــورای شــهر 
دستگیر شدند، دستگیری که آغاز یک پرونده عظیم 

بود.
چرا که پس از این بازه زمانی به صورت مستمر، 
تعدادی از اعضای شــورا، مدیران، کارشناسان و ... 
در ارتباط با یــک پرونده که تا مدت  ها معلوم نبود، 
جریان آن چیســت، دستگیر شدند، حتی در برهه ای 
از زمان کار به جایی رسید که شورا از رسمیت افتاد 
و به یکباره چهار عضو علی البدل وارد شورا شدند.

شــاید تا آخرین بازداشتی ها مشــخص نشد که 
چند نفر از مجموعه شــورا و شــهرداری بازداشت 
و چند نفر احضار شــدند، اما از یک برهه زمانی به 
بعد، دیگر خبر بازداشت برای رسانه ها و شهروندان 
عادی شد تا اینکه دیگر خبری از این موضوع نشد.
تــا چند ماه پس از اعالم خبر بازداشــتی ها، هیچ 
جزئیاتی از پرونده گســترده شهرداری زنجان اعالم 
نشــد تا اینکه در هفته قوه قضائیه نخستین اطالعات 

درباره این پرونده رسانه ای شد.
دادســتان عمومی و انقالب زنجان در نخســتین 
مصاحبه خود درباره ایــن پرونده گفت: در پرونده 
شهرداری ۱۱ متهم اصلی و ۲۰ نفر درگیر هستند که 

به پرونده آن ها رسیدگی شد.
حجت االسالم محسن کرمی با اشاره به اینکه پس 
از دستگیری دو عضو یک عضو دیگر در همان زمان 
به دنبال این بود که یــک ۲۰۰ میلیون تومان را هم 
بگیرد که خوشــبختانه در این میان متوجه موضوع 

تخلف شدیم و دستگیری انجام شد.
وی با اشــاره به اینکه در بخش شــهرداری یک 
قطعه زمیــن به »ثمن بخس« به قیمت ســال ۸۴ به 
میزان ۲ هزار و ۵۱۰ تومان به یک شــرکت تعاونی 
خصوصی دادند که فساد بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی 
می شود، گفت: این زمین در خارج از محدوده ولی 

در داخل حریم شهر است.
دادســتان زنجان گفت: در حال حاضر این زمین 
در صورت تفکیک شــده، متــری ۱۰ میلیون تومان 
ارزش دارد و نزدیک به ۷ هکتار مســاحت دارد با 
یک »مستمســک« دروغیــن و توجیه غلط قانونی و 
غفلت خیلی ها واگذار شده بود و در این وسط ۱۳۲ 
میلیارد تومان پول داشت ضایع می شد که جلوگیری 

کردیم.
کرمی تصریح کرد: در پروژه ســبزه میدان جلوی 
تضییع حقوق حدود ۵۰ میلیارد تومان گرفته شــد و 
همچنین جلوی تخلف و هدر رفت ۴ میلیارد تومان 

در خرید تجهیزات پارک بانوان نیز گرفته شد.
وی پــس از آن از صــدور کیفرخواســت برای 
متهمان پرونده شــهرداری خبــر داد و افزود:  کیفر 
خواســت این پرونده پس از رفــع نقص و تکمیل 
پرونده از ســوی دادسرای عمومی و انقالب زنجان 
در هشت جلد ۵۳ صفحه ای صادر و برای رسیدگی 

به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات 
مرتکبین اختالس و ارتشــاء به محض صدور کیفر 

خواســت، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود 
و در این راســتا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و 

اعالم شده است. 
دادســتان زنجان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی 
در برابر هرگونه فساد و انحرافی با قاطعیت ایستاده 
اســت، گفت: در هر دستگاهی فســاد محرز شود، 
برخورد قاطع به عمل خواهد آمد و پرونده شهرداری 
و شورای شهر زنجان آخرین  اقدام دستگاه قضائی 
نیســت، بلکــه چنانچه در هر دســتگاهی تخلف و 
انحرافی صورت بگیرد بدون اغماض  دســت های 
ناپــاک و متجاوزین به بیت المال و حقوق مردم قطع 

خواهد شد.
تحقیقات از ۲۲ نفر در پرونده شهرداری

رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در این باره 
گفت: تحقیقات پرونده کامل شده و مراحل دادرسی 
آن در حال انجام اســت و تا االن در بخش مقدماتی 
پرونده بود که با تالش های صورت گرفته از ســوی 

مرکز استان تحقیقات کامل شد.
حجت االسالم اســماعیل اسماعیل صادقی نیارکی 
با بیان اینکه صادقی نیارکی گفت: با توجه به حجیم 
بودن پرونده از افراد زیادی تحقیق شــد، اما شــاید 
برای همه آنها کیفرخواســت صادر نشــود، افزود: 
کسانی که از آنها تحقیق شده بیش از ۲۲ نفر هستند 
اما کسانی که برای آنها کیفرخواست صادر می شود، 

ممکن است کمتر از این تعداد باشد.
درباره تحت فشــار بودن یا نبودن دادگستری به 
خاطــر این پرونــده نیز گفت: همه افــرادی که در 
دســتگاه قضایی پرونده دارند، به دنبال این هستند 
که در مســیر پرونده به نفع خودشان از ظرفیت های 

موجود استفاده کنند.
صادقی نیارکی ادامه داد: اما اراده دستگاه قضایی 
اســتان اجازه چنین اقدامی را بــه اصحاب پرونده 
نخواهــد داد و نه در این پرونده و نه در پرونده های 
دیگر تحت فشار قرار نگرفتیم و کسی جرات فشار 

آوردن به دستگاه قضایی را ندارد.
وی با اشــاره به اینکه دســتگاه قضایی از بابت 
فشــارهای درونــی و بیرونــی تحت تاثیــر قرار 
نمی گیــرد، افــزود: ورود به پرونده نــه تنها کمکی 
نخواهد کرد، بلکه برای ورود کننده ایجاد زحمت و 

مشکل خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری اســتان زنجان گفت: مطابق 
قانون اساسی تشــخیص علنی بودن با دادگاه است 
و ما در شــرایط عادی مخالفتی با علنی شدن دادگاه 

نداریم.
شــهردار زنجان نیز درباره حکــم تعلیق کارکنان 
درگیر در پرونده شهرداری زنجان گفت: نامه مربوط 
به کیفر خواســت تعدادی از نیروهای شــهرداری 
زنجان وصول شده است و این حکم شامل پنج نفر 

از نیروهای ثابت شهرداری است.
حبیب یگانه در توضیح بیشتر این موضوع گفت: 
همچنین برای اعضای شــورای دخیل در پرونده و 
دو نفــر دیگر کــه به صورت مامــور به خدمت در 
شــهرداری نیز کیفر خواســت صادر شده است که 
هماهنگی الزم برای ارسال نامه آنها به دستگاهی که 
در آن اشتغال دارند نیز انجام شده است و در ارتباط 

با اعضای شورا نیز خود شورا اقدام خواهد کرد.
یگانه با اشــاره به اینکه حکم مربــوط به تعلیق 
این نیروها به خود آن کارکنان ابالغ شــده اســت، 
تصریح کرد: طبق قانــون تا صدور حکم قطعی این 
حکم پابرجاست و پس از صدور حکم قطعی نیز بر 
اساس همان اقدام خواهد شد، اما فعال تا آنروز این 
افراد طبق کیفرخواست معلق از خدمت هستند و ما 

موظف به اجرای آن هستیم.
رئیس شــورای اسالمی شــهر زنجان در ارتباط 
با آخرین وضعیت اعضای بازداشــتی شورای شهر 
گفت: قطعا اگر در مدت زمان قانونی کار بررســی 
پرونده ها به پایان نرسد، عضویت اعضای علی البدل 

دائمی خواهد شد.

عباس راشاد گفت: سال گذشته حمیدرضا حمیدی 
و اسماعیل دویران اســتعفا داده اند و جایگزین آنها 
مشخص شــد، اما دو عضو دیگر اســتعفا ندادند و 
با طوالنی شــدن روند بررســی پرونــده، برای این 
دو عضو حکــم تعلیق صــادر وعضویت دو عضو 

جایگزین دائمی شد.
مدیرکل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
زنجان نیز در این باره گفت: اعضایی که بازداشــتی 
بودند از شــورا خارج شدند و پرونده در حال سیر 
مراحل قضایی اســت و احکام آنها نیز پس از اتمام 

صادر خواهد شد.
علی محمــودی ادامه داد: آن چهار عضو شــورا 
دیگر کاری در شــورا ندارند و دیگر عضو نیستند و 
افرادی که به جای آنها هستند، عضو اصلی محسوب 
می شــوند و طبق قانون چون ۶ ماه در شورا نبودند، 
دیگر امکان بازگشــت ندارد، حتی اگر دادگاه برای 

آنها رای تبرئه صادر کند.
مدیرکل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
زنجان درباره شــرایط پرسنل شــهرداری نیز گفت: 
امکان دارد که برای یک تعداد نظارت قضایی صادر 
شود که موقتا در شــهرداری حضور نداشته باشند، 
اما هر وقت پرونده رســیدگی شد، اگر تبرئه شدند 
می تواننــد برگردنــد و در غیر این صــورت امکان 

بازگشت نخواهند داشت.
چنــد روز قبل، جلســه رســیدگی بــه اتهامات 
شــهردار زنجان، چند تن از اعضای شــورای شهر 
و برخی از مدیران شــهرداری زنجان روز گذشــته 
چهارم اسفندماه به صورت غیرعلنی و بدون حضور 

اصحاب رسانه برگزار شد.
هرچند پیش از این مسئوالن قول برگزاری دادگاه 
را به صورت علنی داده بودند، اما دادگاه به صورت 
غیرعلنی برگزار شــد و گفته می شود در این جلسه 
به اتهامات یک نفر رسیدگی شده است و قرار است 

جلسات بعدی نیز در روزهای آتی برگزار شود.

گزارش »عصرملّت« از سرانجام پرونده شهرداری زنجان؛

دادگاه متهمان پشت درهای بسته برگزار شد

عصرمّلت- نمایندگان در نشســت علنی نوبت دوم 
مجلس شــورای اســالمی، در جریان بررســی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰، با بندهای الحاقی 
)۳(،)۴(،)۵( تبصــره )۱۷( ماده واحــده الیحه بودجه 

موافقت کردند.
در بندالحاقــی )۳( تبصره )۱۷( مــاده واحده الیحه 
بودجه آمده اســت: در راســتای اجرایــی کردن حکم 
بند)۳( سیاســتهای کلی جمعیت، دولت مکلف اســت 
اعتبــار ردیف هــای ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور در حسابی تحت 
عنوان )حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری( 
ذیــل ردیفهای وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشکی متمرکز نماید.
همچنین در بند الحاقی )۴( این تبصره آمده است: به 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد و حداکثر 
پنج درصداز اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود 
را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی اقدام کنند.

عصرمّلت- ســخنگوی ســتاد انتخابات کشور 
از ممنوعیت هرگونــه تجمع انتخاباتی خبر داد و 
گفت: نامزدها می توانند از پتانســیل رسانه ملی و 

کنند. استفاده  مجازی  فضاهای 
تاثیر  آســیب شناسی  به  موسوی  سیداسماعیل 
کرونــا بر انتخابــات و تاثیر انتخابــات بر کرونا 
اشــاره کرد و افزود: این آســیب شناسی سه بازه 
زمانــی قبل، بعد و روز رای گیری را شــامل می 
شــود.قبل از رای گیری که مرحله ثبت نام است 
و نرم افزاری طراحی شــده است که هم از طریق 
موبایل، هم کامپیوتر و هم دفاتر پیشــخوان قابل 
اســتفاده برای ثبت نام است. مکان شعبه ها را نیز 

از ۶۲ هزار به ۷۰ هزار افزایش دادیم .
وی افــزود: بیــش از ۲ میلیــون نفــر در ایام 
انتخابــات بــه کار گرفته می شــوند کــه برای 
این تعداد، ماســک، دســتکش و رعایت فاصله 

است. پیش بینی شده 

عصرمّلت- رئیس کل دادگستری استان زنجان 
گفت: انتخاب مجریان انتخابات از افراد بی حاشیه، 

متدین و سالم امری ضروری است. 
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در اولین 
جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی جرایم و تخلفات 
انتخاباتــی اســتان زنجان  که بــا حضور اعضای 
اصلی و مقامات استانی برگزار شد، اظهار کرد:در 
انتخابات گذشــته تجربیات و توفیقات خوبی در 
راستای اجرای دستورالعمل ستاد انتخابات داشتیم 
کــه البته کوتاهی ها و مشــکالتی هم بعضا وجود 
داشــت که در این دوره این مشکالت و تخلفات 

باید مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان بر ضرورت  
تشکیل ستادهای پیشــگیری و رسیدگی جرایم و 
تخلفــات انتخاباتی در شهرســتان ها تأکید کرد و 
افزود: این ســتاد بر اســاس اعالم مرکز ۸ وظیفه 

مهم بر عهده دارد. 
صادقی نیارکی با بیان اینکه رســالت این ستاد 
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و کاستن 
هزینه ها از جمهوری اسالمی است، افزود: در این 
دوره انتخاب مجریان انتخابات از افراد بی حاشیه، 

متدین و سالم امری ضروری است.

اســتاندار  امنیتی  سیاســی  معاون  عصرمّلت- 
زنجان، از افزایش ۱۵ درصدی تعداد صندوق های 
رأی در انتخابات پیش رو به دلیل شرایط کرونایی 

خبر داد. 
 خدابخــش مرادی نافچــی در جلســه ســتاد 
انتخابات استان با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین 
انتخابات  انتخابات پیش رو، برگزاری  موضوعات 
بر اســاس پروتکل های بهداشــتی اســت، اظهار 
کرد: همین شــرایط ایجاب می کند تا افزایش ۱۵ 
درصدی صندوق هــای رأی را در انتخابات پیش 

رو داشته باشیم.
بایــد  رو  پیــش  انتخابــات  در  افــزود:  وی 
عالوه بــر مدیریــت فرآیند برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری و شــوراهای اســالمی شهر و 
روستا، باید شرایط کرونایی را نیز مدیریت کنیم.

مرادی نافچی با اشاره به اینکه تعداد شعب اخذ 
رأی به هر میزان که بیشــتر باشد، به همان اندازه 
فاصله اجتماعی نیز منطبق با پروتکل های بهداشتی 
خواهد بود، ادامه داد: عالوه بر همه این موارد، در 
خصوص تعرفه های انتخابات نیز به گونه ای اقدام 
شــده که این تعرفه ها بر اساس تعداد افراد واجد 

شرایط احصا شده است.

دولت مکلف به حمایت از 
هزینه های درمان ناباروری شد

کاندیداها
از فضای مجازی استفاده کنند

انتخاب مجریان از افراد بی حاشیه، 
متدین و سالم امری ضروری است

شرایط کرونایی 
تعداد صندوق های  رأی را افزایش داد
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عصرمّلت - آئین نوروز بــه ما می آموزد 
دانش ها و شــیوه های کنشــگری ما نباید به 
گونه ای باشــد که به تخریب طبیعت بپردازیم 
بلکه باید آن مشی اجتماعی را دنبال کنیم که با 
تحوالت طبیعی سازگار شویم و همانگونه که 
طبیعت دائمًا به دنبال بازسازی ریشه های خود 

و نو شدن است ما هم اینگونه عمل کنیم.
همایش بین المللــی ظرفیت های فرهنگی-
اجتماعی »حــوزه تمدنی نــوروز« به همت 
دانشــگاه  تکمیلــی  تحصیــالت  پردیــس 
مطالعات  موسسه  همکاری  با  عالمه طباطبایی 
و تحقیقات بین المللی ابــرار معاصر تهران و 
بنیاد سعدی، یکشنبه، ۱۷ اسفندماه به صورت 

برخط برگزار شد.
در این نشســت حســین ســلیمی، رئیس 
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ غالمعلی حدادعادل، 
رئیس بنیاد ســعدی؛ عبدالغفور لیوال، ســفیر 
افغانســتان در ایران؛ ســرور بختــی، رئیس 
موسســه فرهنگی اکو و عابــد اکبری، رئیس 
موسسه ابرار معاصر تهران به بیان دیدگاه های 

خود پرداختند.

تغییر شیوه کنشگری به تبعیت از فرهنگ 
نوروز

حســین ســلیمی، رئیس دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، در این همایش اظهار کرد: امیدوارم 
این نشســت ثمرات فراوانــی در حوزه های 
فرهنگی و مطالعاتی و علمی داشــته باشد. دو 
نکته را در ابتدای ســخنم عرض می کنم شاید 
فتح بابی برای مباحثات فرهنگی باشــد؛ نکته 
اول اینکه ما در نوع نگرش های جدیدی که به 
روابط بین  ملت ها جود دارد شاهد شکل گیری 
نگاهی هستیم که معتقد است جهان ما آن گونه 
خواهد شــد که به آن می نگریم. اگر جهان را 
سراسر منازعه و قتل و خونریزی ببینیم جهان 
ما این گونه خواهد شد اما اگر جهان را سراسر 
فرهنگ و اندیشه و گفت و گو در نظر بگیریم 

قطعًا جهان ما این گونه می شود.
وی افزود: پس از گذر از یک دوران خونین 
در تاریــخ بشــر که ریشــه آن در جنگ های 
اروپایــی و در عصر مدرنی بــود که به رغم 
ادعای صلــح طلبــی خونین ترین جنگ های 
بشــری در دوران جنگ جهانــی اول و دوم 
پدید آمد نگرشــی بر اندیشمندان، دانشمندان 
و کنشــگران صحنــه جهانی حاکم شــد که 
گویا جهان ما سراســر تعارض است که این 
تعارض بر سر امنیت، منفعت بیشتر و تحمیل 
اراده ها بر یکدیگر اســت و حتی به گونه ای 
در تئوری پردازی  های علمی نشــان دادند که 
گویا این طبیعت بشر و سیاست و روابط بین 
ملت هاســت و حتی برخی ادعــا کردند این 

طبیعت فرهنگ سیاسی و بین المللی است.

نمادها در درون فرهنگ های متعالی
ســلیمی گفت: ایــن در حالی اســت که 
دوران هــای عظیــم تاریخی وجــود دارد که 
نشــان می دهد که طبیعت بشر و روابط میان 
ملت ها اینچنین نیست و این نگرشی که پس 
از جنگ جهانــی دون بین دولت های قدرت 
طلب پیدا شد و گسترش یافت جهان ما را به 
چنین جهانی بدل کرد؛ در حالی که در درون 
فرهنگ هــای متعالی و تاریخ ســاز نمادهایی 
وجود دارند که گویای نوع دیگری از زیست 

اجتماعی میان ملت هاست.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
نقشی که نوروز در همگرایی ملت ها می تواند 
داشــته باشــد اظهار کرد: نوروز و مراسم و 
رفتارهایی که در حاشــیه مراسم نوروز شکل 
می گیرد یکی از نمادهایی اســت که می توان 
در این بین به آن اشاره کرد؛ نمادی که صدها 
میلیون انسان بر اساس آن و در یکی از بهترین 
شرایط طبیعی تحول اجتماعی، نه به تعارض 
می اندیشــند، نه به خون ریــزی، نه به تحمیل 
به دیگران و نه منافع لجام گســیخته بلکه در 
حول و حوش این نماد به نو شدن، بازاندیشی 
درباره خود و ساختن زندگی بهتر و همسازی 

و هم اندیشی با یکدیگر می اندیشند.
رواج گونه ای از نگرش به جهان پیرامون

وی افزود: چه بســا اگر همه ملت ها، مانند 
ملت  هایی که ریشه در جهان پارسی دارند بر 
اســاس چنین نمادهایــی رفتارها و نظام های 
ارزشــی خود را تنظیم کنند بتوانیم به ســوی 
جهانی متفاوت حرکت کنیم؛ لذا بزرگداشت 
این مراســم فقط برای پیوســتگی بیشتر بین 
فرهنگ ها نیســت، بلکه به نوعی تالش برای 
رواج گونه ای دیگر از نگرش به جهان پیرامون 
ما هم هســت؛ نگرشــی که می تواند زیست 
جهان متفاوتــی را در عرصه بین المللی برای 

ما به ارمغان بیاورد.
ســلیمی بیان کــرد: نکته دومــی که الزم 
اســت به آن اشــاره کنم این اســت که این 
آئین نمادین بر اســاس تحول طبیعت شکل 
می گیــرد؛ آئینی که بنیاد آن نو شــدن طبیعت 
اســت. فراموش نکنیم کــه در عصر مدرن، 
دانش هایی را ساخته ایم یا ساخته شده و به ما 
هم داده شــده است که بنای آن در دستکاری 
و اکثراً تخریب طبیعت بوده است. نتیجه این 
وضعیت ناسازگاری انسان با طبیعت و تالش 
افسارگســیخته انسان برای تســلط و نابودی 
طبیعت است. آئینی مثل نوروز به ما می آموزد 
که باید به گونه ای بیاندیشــم و عمل کنیم که 

سازگار با طبیعت باشیم.

نوروز با اندیشه دینی نیز سازگاری دارد
رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایــی یادآور 
شــد: نکته دیگر اینکه نوروز با اندیشه دینی 
نیز ســازگاری دارد و علت این اســت که در 
یافته هایــی که در پیامبر اســالم)ص( داریم، 
دیده ایم که حتی در بحبوحه سرنوشت ساز ترین 
جنگ ها اجازه کوچکترین تعدی را به طبیعت 
نمی دهند و در بزرگترین آئین های مذهبی نیز 
یکی از اصول اساســی پاســداری از طبیعت 
اســت. آئین نــوروز هم به مــا می آموزد که 
دانش ها و شــیوه های کنشــگری ما نباید به 
گونه ای باشــد که به تخریب طبیعت بپردازیم 
بلکه باید آن مشی اجتماعی را دنبال کنیم که با 
تحوالت طبیعی سازگار شویم و همانگونه که 
طبیعت دائما به دنبال بازسازی ریشه های خود 

و نو شدن است ما هم این گونه عمل کنیم.
ســلیمی در پایان گفت: اگر این گونه نگاه 
کنیم جهان پیرامون ما متفاوت خواهد شــد. 
بسیار امیدوار هســتیم که با هم اندیشی هایی 
همانند هم اندیشــی امروز شــرایطی برای ما 
فراهم شــود که گونه ای دیگر از اندیشیدن را 
جاری کنیم که زیست اجتماعی ما را متفاوت 
کنــد لــذا آرزو می کنم این نشســت آغازگر 

این گونــه هم اندیشــی تازه میــان متفکران 
مختلف باشد. در پایان از بنیاد سعدی، مؤسسه 
ابرار معاصر و پردیس تحصیالت تکمیلی که 
در این زمینه همکاری کرده اند تشکر می کنم.

همگرایی با مؤلفه تمدنی مشترک
پردیس  رئیــس  نورمحمــدی،  مرتضــی 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
و رئیــس همایش در ادامه اظهــار کرد: بهار 
طبیعت از راه می رسد و صحنه جهان به نوعی 
آئینه تمام نمــای قدرت خداوندی اســت و 
نوروز نماد عینی این تغییر و تحول محسوب 
می شود. شاید بتوان گفت جشن نوروز عنصر 
خالقیــت در میــان مردم کشــورهای منطقه 
محســوب می شــود و گفت وگــو و مباحثه 
پیرامون یک مؤلفه تمدنی و هویتی مشترک در 
میان کشورهای همسایه می تواند نقشی مهم و 
اساســی در تقویت صلح، ایجاد همگرایی و 

دستیابی به امنیت پایدار داشته باشد.
وی افزود: توجــه به جنبه های اجتماعی و 
فرهنگی نوروز می تواند در ساخت دوستی ها 
و روابــط پایدار میان ملت هــای منطقه نقش 
اساســی ایفا کند و این همایش گامی کوچک 
در پاسداشت نوروز و ایجاد بسترهای الزم در 
این زمینه محســوب می شود. در این همایش 
در ســه پنل تاریخ و ادبیات، دیپلماسی علمی 
و دیپلماســی گردشگری در خدمت دوستانی 
از کشــورهای مختلف حــوزه تمدنی نوروز 

هستیم.
نورمحمدی یادآور شــد: مایلم تشکر قلبی 
خودم را از همکارانم در مؤسسه ابرار معاصر 
و همچنین همکاران بنیاد ســعدی و پردیس 
تحصیالت تکمیلی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
ابراز کنم کــه برگزاری همایش در یک مدت 

محدود بدون همکاری آنها امکان پذیر نبود.
آموزه های نوروزی در روابط بین الملل

عابد اکبری، رئیس مؤسسه ابرار معاصر، نیز 
در ایــن همایش اظهار کرد: بنده در اینجا یک 
پیشــنهاد دارم. همانگونه که می دانیم یکی از 
رســوم نوروز، زدودن پلشتی ها و ناپاکی ها از 
دل و جان است و عمومًا در روزهای نوروز در 
کشــورهایی که این روز را گرامی می دارند به 
سمت خویشان می رویم و درخواست می کنیم 
کدورت ها رفع و یک همدلی رواج پیدا کند. 
بنده به دولت های حوزه نوروز پیشنهاد می کنم 
در این روزهای منتهی به نوروز، سفرهایی را 
به عنوان سفرای نوروزی به دیگر کشورهای 
منطقه ارســال کنند تا همدلــی بین ملت های 

منطقه را تجدید کنند.
رئیس مؤسسه ابرار معاصر تهران در پایان 
سخنان خود اظهار کرد: به نظرم اگر در عرصه 
روابــط بین الملل و سیاســت میان ملت ها از 
آموزه های نوروزی الهام بگیریم شاید در کنار 

همدیگر روزهای بهتری را سپری کنیم.
نوروز نگهبان فرهنگ مشترک ملت هاست

غالمعلی حدادعادل در این مراسم با اشاره 
به منشأ نجومی نوروز گفت: نوروز دارای یک 
ساعت آســمانی بوده و این گردش خورشید 
و اوضاع و احوال نجومی اســت که نوروز را 
اعالم می کند و به صورت قراردادی نیست که 
یک مؤسسه تحت شرایط اجتماعی، یک مبدأ 

را برای سال آغاز اعالم کند.
وی افزود: ایرانیان و سایر مردم از چندین 
سال پیش با دانش نجومی به این پدیده توجه 
داشته اند و زمان دقیق رسیدن خورشید و عبور 
آن را می شــناختند و پیش بینی می کردند و به 
همین دلیل ســال خــود را در این لحظه قرار 

داده و جشن می گرفتند.
حدادعادل ادامــه داد: این منشــأ نجومی 
اجتماعی،  تفاوت های سیاســی،  از  مســتقل 
قومــی و مذهبی بوده و مــردم از هر اعتقاد، 
تبار و مرام سیاسی و طبقه اجتماعی که باشند، 
نوروز برای همه است و از این جهت، جشن 
بی نظیری در جهان محســوب می شود و اگر 
آغاز ســال کشــور های منطقه را با آغاز سال 
دیگر کشور ها مقایسه کنیم، بهانه های آغازین 
ســال های دیگر بهانه های خاصی اســت که 
همه آن را لمس نمی کنند و به یک عده تعلق 
می گیرد و به برخی تعلق نمی گیرد، اما نوروز 

متعلق به همه است.
رئیس بنیاد ســعدی در ادامه گفت: نوروز 
با چنین ریشــه و پیشینه ای به عنوان نماد یک 
فرهنگ مشترک در میان ملت هاست. فرهنگی 
که در عین مســتقل بودن، قابلیت پیوند با هر 
فرهنگی را دارد، زیرا تعارضی با فرهنگ های 
دیگــر ندارد و بــه همین دلیل اســت که ما 
سازگاری دلپذیری با فرهنگ ایرانی و اسالمی 

احساس می کنیم.
وی تصریح کرد: نوروز آغاز فصل رویش 
و نو شــدن زندگی و منشأ حیات است، برای 
اینکه زندگــی همه موجودات زنده به رویش 
برمی گردد. در این چرخه زندگی می بینید که 
همه مســائل به رویش و زمین برمی گردد و 

نوروز آغاز چنین تحولی است.

ســابقه نجومی ملت ها و از جمله ایران 
بسیار طوالنی است

حدادعادل گفت: ایرانیان بسیار خوش ذوق 
بوده اند که آغاز ســال خود را چنین مناسبت 
طبیعی قرار دادند و این نشان از عمق فرهنگ 

کشور هایی است که نوروز را آغاز سال خود 
قرار داده اند. سابقه نجومی ملت ها و از جمله 
ایران بسیار طوالنی اســت و در حدود ۸۰۰ 
ســال پیش تقویم جاللــی را ایجاد کردند که 
در مقایسه با سایر تقویم ها دقیق ترین است و 

نشان دهنده تسلط آن ها در نجوم است.
وی بــا بیان اینکه در بســتر و بهانه نوروز 
هزاران آیین در کشــور ها شکل گرفته است، 
بیــان کــرد: از دورافتاده تریــن روســتا ها و 
بزرگترین شــهرها، سنت ها گل می کند. آداب 
و رســوم مختلف، لحظه تحویل سال، دید و 
بازدید ها و رفتار های انســانی و دوســتانه که 
مایه دلخوشــی همه مردم می شــود، هر کدام 
آیینی دارد و رنگین کمان دلپذیری از آیین های 
نوروزی به وجود آمده که چشم همه را خیره 

می کند.
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی 
نوروز را منبع الهام شاعران و هنرمندان خواند 
و تصریح کــرد: نوروز یک رمز برای فرهنگ 
مشترک میان ملت های منطقه است و بجاست 
که همه ملت هایی که نوروز در فرهنگشــان 
ریشــه دارد یک وحــدت و اتحادیه ای حول 
محور نوروز تشــکیل دهند. این رمز وحدت 
می تواند بســتری برای انواع همکاری ها باشد 
و ما می توانیم همبستگی های ملت ها را با نام 

نوروز شکل دهیم.
وی ادامه داد: در روزگاری که قدرت های 
فرامنطقــه ای و برخی قدرت هــای منطقه ای 
درصدد هســتند اتحادیه ای بــا اراده و منافع 
خــود و مغایــر طبیعت ملت ها ایجــاد کنند. 
نوروز وسیله خوبی برای وحدت و همبستگی 
و ایستادگی در برابر نظام سلطه و نگهبانی از 

فرهنگ مشترک همه ملت هاست.

در همایش بین المللی ظرفیت های فرهنگی-اجتماعی »حوزه تمدنی نوروز« مطرح شد:

مانند »طبیعت« به دنبال »نو شدن« باشیم 


