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گزارش صدای زنجان از روزگار بالتکلیف قیمت مرغ 

دنیایسرگردانمرغها
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان: قیمت 1۲900 تومانی ابالغ شده اما اجرا شدن آن 

منوط به هماهنگی با استان هاست

رئیس اتحادیه مرغداران: نرخ های ستاد تنظیم بازار متناسب شرایط عادی است نه وضعیت اضطراری 

در توصیف صدای چکش و دستی که بر روی مس  نقش می آفریند:

ضربآهنگمسی

مسئوالن ستاد تنظیم بازار استان حدود 10روز 
پیش بر روی قیمت 12 هزار و 900 تومانی مرغ به 
توافق رسیدند اما مرغ با قیمت 13 هزار و 500 تومان 
به مشتریان عرضه شد که نارضایتی مصرف کنندگان 
این در حالی است که مرغداران  را در پی داشت. 
می گویند قیمت 13500 تومانی در اوضاع و احوال 

نامساعد اقتصادی مرغداری ها کامال منطقی است.
در شرایطی که ستاد تنظیم بازار با استناد به یارانه 
پرداختی برای تامین نهاده های تولید مرغ و تخم مرغ، 
نرخ مصوب این محصول را تعیین و به مرغداران ابالغ 
کرده است، مرغداران این نرخ ها را پایین تر از قیمت 

تمام شده و عامل زیان خود می دانند. به اعتقاد آنان 
قیمت تمام شده این محصول باالتر از قیمت های 
در  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  پیشنهادی  مصوب 
نهایت نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار بوده و ضروری 
است مسئوالن برای رفع این مشکل تصمیم جدی 
گرفته و در نرخ گذاری ها بسته به شرایط اضطراری 
نرخ  پیش  حدود 10روز  کنند.   اقدام  مرغداری ها 
مصوب مرغ گرم از سوی ستاد تنظیم بازار مربوط به 
سال 97 به میزان 11500 تومان بود اما این میزان 
هیچ گاه ثابت نماند و در برخی مواقع قیمت مرغ تا 

13000 تومان پر کشید. این یعنی آنکه حتی ...

با  اصالح طلبان  عالی سیاست گذاری  دبیر شورای 
بیان اینکه اصالح طلبان درباره نوع حضور در انتخابات 
به  تاکنون  اسالمی  شورای  مجلس  اسفندماه  دوم 
جمع بندی نرسیده اند، خاطرنشان کرد: تالش می کنیم 
تا  باشیم  داشته  و 9۴  انتخابات 9۶  مشابه  اجماعی 
حرکت اصالح طلبان در انتخابات به شکل هماهنگ، 

منسجم و کامال ائتالفی باشد.
مالنوری  حمید  سخنان  از  پس  ایرنا،  گزارش  به 
رسمیت  درباره  احزاب    10 ماده  کمیسیون  دبیر 
انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  ائتالف  چهار  داشتن 
جبهه  قم،  استان  اصولگرایان  جبهه  اسالمی)جمنا(، 
ایران  اصالح طلبان  جبهه  و  پیشرفت  و  رفاه  عدالت؛ 
نام  تغییر  بر  تاکید  ضمن  منصوری«  »آذر  اسالمی، 
جبهه  به  اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای 
اصالح طلبان ایران اسالمی گفت: جبهه اصالح طلبان 
که  است  احزابی  همه  از  متشکل  اسالمی  ایران 
اساسنامه خود را با قانون جدید احزاب  تطبیق داده و 
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان هستند. 
قانون جدید احزاب دست کم پنج  افزود: در  وی 
حزب،  یک  محوریت  با  می توانند  سیاسی  تشکل 
بنابراین  بدهند.  را  ائتالف  یا  جبهه  تشکیل  تقاضای 
شورای عالی سیاست گذاری در این دوره هم با توجه 
به تغییرات قانون احزاب، توانست مجوزی تحت عنوان 

»جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی« بگیرد.  
اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی  شورای  دبیر 
جدید  ائتالف  برای  جبهه  نام  انتخاب  خصوص  در 
اصالح طلبان خاطرنشان کرد: به این دلیل برای این 
تشکل عنوان جبهه اصالح طلبان ایران اسالمی انتخاب 
شد که در قانون جدید، تشکل ها تحت عنوان شورا 

نمی توانند فعالیت کنند.  

منصوری با بیان اینکه شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان ذیل جبهه اصالح طلبان فعالیت می کند، 
ارکان مختلفی  ائتالف می تواند  یا  یادآور شد: جبهه 
داشته باشد که با توجه به تاکید احزاب اصالح طلب 
بر حرکت ائتالفی در انتخابات دوم اسفندماه مجلس، 
طبق صورت جلسه ای که به امضا اعضا رسیده است 
رکنی که به این موضوع رسیدگی می کند شورای عالی 
سیاست گذاری است که می تواند متشکل از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی موثر باشد. روندی که در انتخابات 
گذشته هم در پیش گرفته شد و توانست انسجامی 

میان اصالح طلبان ایجاد کند.
هماهنگی  شورای  فعالیت  نحوه  درخصوص  وی 
احزاب  از  متشکل  شورا  این  گفت:  اصالحات  جبهه 
با توجه به اعالم قبلی دبیر  اصالح طلب است منتها 
کمیسیون ماده 10 مبنی بر فعالیت قانونی دو جبهه 
)جمنا و جبهه اصالح طلبان(، شورای هماهنگی هم 
برای اینکه بتواند جایگاه حقوقی خودش را حفظ کند 

اقدام به ثبت حقوقی این مجموعه کرده است.
اظهار  اسالمی  ایران  ملت  اتحاد  حزب  مقام  قائم 
داشت:  احزاب شورای هماهنگی همگی عضو شورای 
عالی سیاست گذاری )جبهه اصالح طلبان( هستند و 
برنامه های  با توجه به جمع بندی که صورت گرفته، 
انتخاباتی در قالب جبهه اصالح طلبان دنبال می شود.  

منصوری گفت: با توجه به فرصتی که تا انتخابات 
باقی مانده و اینکه اصالح طلبان درباره نوع مشارکت در 
انتخابات به جمع بندی نرسیده اند و به رغم انتقادها، 
مجموعه تالش ها به این شکل است که اجماعی که 
باشیم  انتخابات 9۶ و 9۴ شکل گرفت را داشته  در 
شکل  به  آینده  انتخابات  در  اصالح طلبان  حرکت  تا 

هماهنگ، منسجم و کامال ائتالفی باشد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان های پولی، ارزهای دیجیتال 
و کارهای مختلف وجود دارد که می توانیم در مراودات بانکی خود آنها را تعریف 

کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی درباره اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام 
مشترک )FATF( و اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید نظرش را 
نسبت این موضوع زودتر اعالم کند، گفت: طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بر اساس زمان بندی نظرش را اعالم می کند، اینکه چه زمانی نظرش را بیان 

کند مشخص نیست و ظاهرا در حال کار کارشناسی هستند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:  این که 
آمریکایی ها بخواهند با ما در خصوص FATF از نظر سیاسی برخورد کنند، 
قابل قبول نیست. دغدغه ما در این جریان این است که جنس رفتار اروپایی ها 

و آمریکا مواجهه سیاسی با جمهوری اسالمی است.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت FATF این است قصد دارد با پولشویی مبارزه 
و جلوی تامین مالی تروریسم را بگیرد و شفاف سازی کند اما ما با یک جریان 

سیاسی در ذیل این قضیه رو به رو هستیم.
دنیا کشورهایی هستند که  در  امروز  اینکه  بیان  با  مردم کرمان  نماینده 
رسما به پولشویی کمک می کنند، گفت: اگرچه این کشورها خودشان اقدامی 
نمی کنند اما به سایر کشور در زمینه پولشویی کمک و از آن ها حمایت می کنند 
و جالب است که جزء کشورهایی هم هستند که در لیست FATF پذیرفته 

شده اند. 
وی تاکید کرد: این برای سازمانی که ادعا می کند گروه ویژه اقدام مالی است 
و با تروریسم و پولشویی مبارزه می کند بسیار شرم آور است که اعضایی داشته 
باشد که رسما این کارها را انجام می دهند و این سازمان هم هیچ کاری انجام 

نمی دهد.
پورابراهیمی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران قانون و ضوابطی را تصویب 
می کند با رویکردی که بتواند عملیاتی و اجرایی کند اما مشاهده می کنیم که 

با آن برخورد می کنند.
وی تاکید کرد: ما اعتقادمان بر این است که آن چیزی که در FATF انجام 
می شود اگر بر رویکرد غیرسیاسی باشد ما با آن ها می توانیم همکاری کنیم اگر 
نباشد به صالح نیست جمهوری اسالمی وارد این موضوع شود و در اینصورت 

مجمع هرچه این موضوع را عقب بیاندازد خیلی بهتر است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه اگر پیوستن ایران به  FATF به نتیجه نرسد آیا ما جایگزینی 
برای مراودات مالی خواهیم داشت یا خیر، گفت: بله روش های مختلفی وجود 

دارد، امروز پیمان های پولی جایگزین می شود.
 FATF وی خاطرنشان کرد:  تحریم هایی که امروز آمده است نمونه ای از
است، در حال حاضر وضعیت ما وضعیت بازار آزاد است؟ یعنی ما مبادله پولی 

می کنیم؟ با دنیا رابطه پولی داریم؟ طبیعتا چنین چیزی نیست.
به گفته پورابراهیمی پیمان های پولی، ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف 

وجود دارد که می توانیم در مراوادت بانکی خود آن ها را تعریف کنیم.
وی ادامه داد: همین امروز که ما مشمول لیست سیاه  )FATF( نیستیم 

بدتر از اعضای این لیست با ما رفتار می کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: اگر اعضای FATF رفتارشان را بر 
اساس واقعیت بگذارند ما می توانیم با آن ها همکاری کنیم اما ادبیات آمریکا در 

این موضوع سیاسی است و تخصصی و اقتصادی نیست.

قائم مقام حزب همبستگی ایران اسالمی با تاکید بر اینکه استراتژی چگونگی 
حضور اصالح طلبان در انتخابات پس از هم اندیشی و بررسی های الزم از سوی شورای 
عالی سیاست گذاری اعالم می شود،  گفت: تحریم انتخابات و یا قهر با صندوق های 
رای با خط مشی جریان اصالحات که داعیه دار دموکراسی خواهی در کشور است، 

سازگار نیست.
ایسنا، محمد ساالری در مورد اختالف نظر میان اصالح طلبان در  به گزارش 
خصوص نحوه شرکت در انتخابات آینده، افزود: اصالحات نماد دموکراسی خواهی در 
کشور است و بروز اختالف نظر میان اصالح طلبان نشات گرفته از احترام به آزادی 
بیان و وجود تضارب آرا در این جریان اصیل فکری است که نه تنها باعث تضعیف 
جایگاه این جریان سیاسی ریشه دار نخواهد شد، بلکه به تکامل و اعتالی آن خواهد 
انجامید و تردیدی نیست که با توجه به ظرفیت عظیم جبهه اصالحات، اجماع و 

وحدتی که به ناامیدی جریان اقتدارگرا در انتخابات بینجامد، حادث خواهد شد.
وی با اشاره به برخی تحلیل ها نسبت به ریزش پایگاه اجتماعی اصالح طلبان، 
افزود: اصالح طلبان نمی توانند و نمی خواهند از قبول مسئولیت در خصوص مشکالت 
کنونی کشور شانه خالی کنند، ولی این به این معنا نیست که همه مشکالت و 
ضعف های موجود در اداره کشور را به گردن بگیرند و یا اجازه دهند که جناح رقیب 
که تاثیر عملکرد آنان در همه سال های پس از انقالب در ایجاد مشکالت به مراتب 
بیشتر از اصالح طلبان بوده با فرار رو به جلو و به دلیل حمایت اصالح طلبان از دولت 
روحانی، اصالحات را سیبل انتقادات و تخریب های غیرمنصفانه و منفعت طلبانه خود 

قرار دهند.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات افزود: سهم اصالح طلبان در عملکرد 
دولتی که از آن حمایت کردند و البته در همین دولت هم مورد کم لطفی قرار 
گرفتند، به مراتب کمتر از جریان رقیب است که در همه این سال ها مراکز اصلی 
تصمیم سازی های کالن کشور را در اختیار داشته و پایگاه های اقتصادی و رسانه ای آن 
هم به مراتب از دولت و اصالحات قوی تر بوده و در نقطه مقابل کمترین پاسخگویی و 
شفافیت را نسبت به عملکرد خود در مقابل سواالت بی شمار جامعه بروز داده است.

افراد و رسانه ها که بدون در نظر گرفتن مشکالت  از برخی  انتقاد  با  ساالری 
دولت به دلیل تحریم ها و فشارهای خارجی و محدودیت های داخلی چه به لحاظ 
اختیارات و چه از نظر اقتصادی، به تخریب دولت و اصالح طلبان می پردازند، یادآور 
شد: سوء استفاده از معضالت اقتصادی و رنج مردم برای کنار زدن یک جریان سیاسی 
و بهره برداری های منفعت طلبانه انتخاباتی بدون در نظر گرفتن سهم واقعی هر یک 
از جریانات فکری و سیاسی کشور در بروز این مشکالت، تنها موجب تزریق ناامیدی 
در میان جامعه و تنزل سطح اعتماد عمومی خواهد شد که تبعات آن دامنگیر 

مجموعه نظام می شود.
عضو شورای اسالمی شهر تهران افزود: کنار رفتن یا کنار گذاشتن جریان اصالحات 
از فرآیند انتخابات و تصمیم سازی در کشور، منجر به مشارکت حداقلی مردم خواهد 
شد که نه تنها خواست اصالح طلبان بلکه مطالبه هیچ یک از دوستداران واقعی 
نظام نبوده و نخواهد بود بلکه آرزوی دست نیافتنی جریان اقتدارگرا و رادیکالیسم 

در کشور است.
وی نقد درون جریانی و گفتگو با مردم و حاکمیت را مهمترین راهکار اصالح طلبان 
در ماه های منتهی به انتخابات دانست و افزود: اصالح طلبان باید نسبت به گفتگوی 
صادقانه با بدنه اجتماعی خود و بیان واقعیت ها اهتمام جدی داشته باشند و سهم 
خود در بروز مشکالت کنونی را پذیرفته و نسبت به جبران آن اقدام کنند و همزمان 
عالوه بر اصالحات درون گروهی به گفتگو با نهادهای حاکمیتی در جهت کاهش 
شکاف میان اصالح طلبان و مجموعه حاکمیت بپردازند تا با کمترین آسیب از فیلتر 

نظارت و تایید صالحیت ها عبور کنند.
ساالری القای زاویه داشتن جریان اصالحات با حاکمیت را غیرواقعی و خواست 
تمامیت خواهان دانست و اظهار کرد: مجموعه اصالح طلبان همواره به دنبال تغییر 
و اصالح جامعه در چارچوب قانون و از طریق صندوق رای بوده و با وجود برخی 
اختالف نظرها و انتقادات نسبت به اداره کشور، خود را مجموعه ای در چارچوب 
پتانسیل  این  کرده اند  مردم، سعی  اقبال گسترده  به  توجه  با  که  می دانند  نظام 
عظیم اجتماعی را به عنوان پشتوانه منافع ملی، نسبت به آینده ای روشن، امیدوار 

و مشارکت پذیر سازند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در انتخابات آینده و با رعایت همه الزامات 
قانونی، شرایط برای حضور حداکثری اصالح طلبان فراهم شود تا علی رغم برخی 
القائات و پیش داوری ها، شاهد حضور گسترده مردم و تجلی مردم ساالری و رقابتی 

منصفانه و به دور از اعمال سالیق شخصی و گروهی در کشور باشیم. 

صفحه 4

صفحه  3

صفحه   2

عضو کانون صنفی فرهنگیان استان با اشاره به حرکت های اخیر نمایندگان استان:

کاندیداهاباپولونهاردادن،نمایندهخوبینمیشوند
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قیمتمرغدرآستانهورودبهکانال۱5هزارتومانی

یکمقاممسئولبااشارهبهافزایشقیمتمرغبهحدود۱4.5هزارتوماندربازار،گفت:تلفاتمرغهابهدلیلعدم

تامینواکسنکیفی،یکیازدالیلکاهشعرضهمرغاست.

بهگزارشمهربرومندچهارآئینازافزایشقیمتمرغطیروزهایاخیردربازارخبردادوگفت:قیمتاین

کاالحدود5٠٠تومانافزایشیافتهوهماکنوننرخمرغزندهدربواحدهایتولیدی،۱٠هزارتومانوقیمتبرای

دهبین۱4هزارو2٠٠تومانتا۱4هزارو5٠٠توماناستکهنرخیمنطقیاست.
مصرفکنن

عضوهیأتمدیرهکانونسراسریمرغدارانگوشتیایران،کاهشعرضهوافزایشتقاضارادلیلگرانشدنمرغ

عنوانکردوافزود:بازارمرغدرکشورما،یکبازاریرقابتیاستودرآنانحصاریوجودندارد.

حدود۱5هزارمرغدار،بهطورکاماًلمستقلازهمدر
ویبااشارهبهساختارخردهمالکیاینصنعت،ادامهداد:

حالتولیدهستند.

اینمقاممسئولبااشارهبهکاهشعرضهمرغدربازار،گفت:گرمایهواوکاهشوزنگیریمرغهایکیازدالیل

اینمسالهاستضمناینکهتلفاتدرمرغداریهایکشوربهدلیلعدمتأمینواکسنهایکیفیموردنیازصنعتافزایش

یافته؛ایندرشرایطیاستکهبهخاطربرخیمحدودیتها،بامشکلتأمینواکسنکیفیمواجههستیم؛چراکه۶٠

درصدواکسنهایطیور،وارداتیاست.

ویدلیلدیگرگرانیمرغرا،افزایشتقاضابرایاینکاالعنوانکردوگفت:محصوالتپروتئینیمانندگوشتقرمز

وماهی،باافزایشقیمتزیادیمواجهبودهاند؛بنابراینازسفرهبسیاریازخانوارهاحذفومرغجایگزینآنهاشده

است.

اینفعالبخشخصوصیپیشبینیکرد:تا۱4الی۱5شهریورماه)ایاممحرم(روندقیمتافزایشیباشدوقیمتبه

حدود۱5هزارتومانهمبرسد.

چهارآئینبابیاناینکهدرحالحاضرمیزانجوجهریزیبهشدتکاهشیافتهاست،گفت:گواهاینامرنیزقیمت

زارتومانرسیدهبود؛امااکنونبهزیر۱٨٠٠تومانکاهشیافتهاست.
جوجهاستکههفتهگذشتهتا3ه

ویبااشارهبهاینکهمحصولنهاییجوجهریزیهاییکههماکنونانجاممیشود،حدود2٠شهریوربهبازارعرضه

خواهدشد،ادامهداد:اگرروندکاهشجوجهریزیادامهپیداکند،در2٠شهریورهمعرضهکافینیستوبنابرایندر

اواخرشهریوروماهمهرنیزقیمتکاهشنمییابد.

چهارآئیندربخشدیگریازسخنانخوددربارهتصویبنرخ۱2هزارو٩٠٠تومانبرایمرغازسویستادتنظیم

بازار،گفت:بادرنظرگرفتنقیمتمصوبجوجهونهادههایدامی،قیمتمرغزندهبین٩٧٠٠تا۱٠٠٠٠توماناست؛

ضمناینکهاگرهزینهکشتاروبستهبندیرابهاینعدداضافهکنیم،باتوجهبهمیزانافتمتوسط25درصدیوزنالشه

هایآمادهطباخینسبتبهوزنمرغزنده،قیمتمرغذبحشدهبهحدود۱3هزارو5٠٠تومانمیرسد.

ویبابیاناینکهبرایحملاینکاالازدربکشتارگاهنیز،حدود۱٠٠تومانبهقیمتآنافزودهمیشود،افزود:با

درنظرگرفتنحدود5٠٠تومانسودبرایخردهفروشیها،قیمتنزدیکبه۱4هزارو۱٠٠تومانمیشود؛بنابراینبر

ده،درهرکیلوگرم۱2٠٠تومانبهضررتولیدکنندهاستواگرکسی۶٠تا٧٠تنبار
اساسقیمتیکهدولتتعیینکر

٨4میلیونتوماندرهردورهتولید،زیانخواهدکرد.
داشتهباشد،حدود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: از اول 
مهرماه سال گذشته تا کنون میزان بارش ها در استان 

زنجان ۴15 میلی متربوده که 29 درصد رشد دارد.  
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، 
رضاپور به میزان بارش ها در استان زنجان اشاره کرد و 
افزود: از اول مهرماه سال گذشته تا 3 مرداد سالجاری 
میزان بارش ها در استان زنجان ۴15 میلی متر بوده است.

زمانی  بازه  این  در  بارش ها  میزان  کرد:  اظهار  وی 
نسبت به مدت مشابه 29 درصد افزایش دارد و نسبت 
به متوسط بلندمدت هم از 3۶ درصد افزایش برخوردار 

است.
این  گفت:  زنجان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
ثبت شده  باران سنجی  ایستگاه   9 توسط  بارش  میزان 

است.
رضاپور بابیان اینکه ورودی آب به سدهای استان بیش 
از 2۸3 میلیون مترمکعب است و این میزان ورودی آب 
، رشد ۴ برابری دارد، تأکید کرد: ورودی آب به سد تهم 
زنجان ۴2 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 

1۴ میلیون مترمکعب رشد داشته است.
وی گفت: ورودی آب به سدهای گالبر، کینه ورس 
و تالوار به ترتیب بیش از19 ،۴7 و 175 میلیون متر 
مکعب است که نسبت به سال گذشته رشد خوبی را 

شاهد هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان تصریح کرد: 
خوشبختانه طی فصل بهار امسال میزان بارندگی ها در 
استان زنجان خوب بوده است و امیدواریم با مدیریت 
استان  همه جانبه  توسعه  برای  بارش ها  این  از  درست 

استفاده کنیم.
الگوی  و  آب  مصرف  مدیریت  بر  همچنین  رضاپور 
صحیح مصرف آب در استان توسط کشاورزان و بهره 

برداران تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، 
حاجی میری مدیر جدید امور منابع آب طارم و همکاران 
آن مجموعه با امام جمعه ،رئیس دادگستری و فرمانده 

سپاه ناحیه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.  
مهندس حاجی میری ضمن تبریک والدت حضرت 
معصومه )ص(، به تشریح آمار و عملکرد امور منابع آب 
طارم در بحث آبهای سطحی و زیرزمینی ، آب رهاسازی 
شده از سد آیدوغموش وهمچنین به بررسی مسائل و 

مشکالت کشاورزان در حوزه آب پرداخت.
امام جمعه  پور،  والمسلمین صادقی  االسالم  حجت 
شهرستان طارم به ظرفیتهای خطبه های نماز جمعه 
اشاره و اظهار کرد: نماز جمعه فرصتی است تا مسئله 
مهم کمبود آب سطحی و زیر زمینی و خسارت وارده 
به آبخوان از طریق برداشتهای غیر مجاز مورد بررسی 

قرار گیرد.
حاجی میری و همکاران آن مجموعه با فرمانده سپاه 
گفتگو  و  نیزدیدار  جهانبخشی  ،سرهنگ  طارم  ناحیه 

کردند.
سرهنگ جهانبخشی به توانمندیهای سپاه و بسیج 
اشاره و به استفاده از ظرفیتهای بسیج در خصوص اجرای 
طرح احیاء و تعادل بخشی از منابع زیرزمینی اشاره نمود.
آن مجموعه  و همکاران  منابع آب طارم  امور  مدیر 
طارم، حجت  شهرستان  دادگستری  محترم  ریاست  با 
االسالم امیری و نوری شیرازی دادستان این شهرستان، 

دیدار و گفتگو کردند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  امیری  االسالم  حجت 
اقدام  از هرگونه  حساسیت و بحث آب در جامعه،قبل 
برداران  بهره  میان  در  فرهنگ سازی  به  نسبت  قهری 

اقدام گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان:

بارش های زنجان ۲9 درصدرشد دارد

دیدار مدیر جدید امور منابع آب طارم با 
امام جمعه،رئیس دادگستری و فرمانده 

سپاه ناحیه این شهرستان

اخبارشرکتآبمنطقهایزنجانآبی

موج رسا/ مدیرعامل شرکت غله استان در مورد خرید توافقی شرکت های مصرف 
کننده گندم گفت: خرید توافقی این شرکت ها با مجوز دولتی بوده و هیچ مشکلی در 

ذخیره گندم استان ایجاد نمی کند.
محمد ایزدی در خصوص ذخیره گندم اظهار کرد: کیفیت گندم امسال همانند سال 
گذشته و در یک مقطعی با کاهش ذخیره مواجه بودیم و امیدواریم که پیش بینی ۴00 

هزار تن سازمان جهادکشاورزی محقق شود.
وی تصریح کرد: دو نوع خرید در کشور داریم و اولین باری است که خریدی به شکل 
خرید تواقفی در کشور انجام می شود و این خرید نیز توسط شرکت هایی که مصرف 

کننده هستند انجام می شود.
مدیرعامل شرکت غله استان بیان کرد: این شرکت ها با مجوزی که از وزارت بازرگانی 
می گیرند و از استانهای مختلف به مجوز و ثبت در سامانه خرید گندم را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه با میزان خرید گندمی که امسال داشتیم و ذخیره ای که از 
سال گذشته داشتیم گندم مورد نیاز سال آینده را داریم افزود: حتی اگر پیش بینی 

جهادکشاورزی هم محقق نشود پیش بینی خرید 100 درصدی 300 هزار تن را داریم.
ایزدی با بیان اینکه خرید توافقی هیچ مشکلی در امر ذخیره گندم در استان ایجاد 
نمی کند افزود: این کار ممکن است در بحث صادرات گندم به استانهایی دیگر که هر سال 

کمک می کنیم میزان کمک مان کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت غله استان افزود: این خریدها هیچ نگرانی از لحاظ ذخیره استراتژیک 

در استان وجود ندارد.
وی با اشاره به سال گذشته هم خرید توافقی وجود داشت افزود: سال گذشته قیمت 
خرید تضمینی گندم از قیمت جهانی باالتر بود و احتمال واردات گندم از خارج از کشور 

وجود داشت.
ایزدی عنوان کرد: امسال برعکس سال گذشته اتفاق افتاده و افزایش قیمت ارز و 
دالیل مختلف باعث شده گندم به عنوان کاالی قاچاق محسوب شده و خروج گندم از 

استانها نیز باید با مجوز باشد.
وی عنوان کرد: بخاطر این موضوع شرکت ها مصرف کننده گندم نیز با مجوز و نظارت 

به روش ثبت در سامانه خریدهای گندم را در سطح استانها انجام می دهند.
مدیرعامل شرکت غله استان در مورد علت کاهش ذخیره گندم در هفته گذشته افزود: 
باید موارد مختلف بررسی شود و یکی از علت ها نرسیدن گندم در برخی از مناطق استان 
مطرح می شود و تاخیر ورود کمباین ها مهاجر نیز از دیگر عواملی است که در استان 

مطرح می شود که می تواند در ذخیره گندم نیز تاثیر داشته باشد.
نظارتی  دستگاه های  افزود:  گندم  حوزه  در  دالالن  فعالیت  احتمال  مورد  در  وی 
فعالیت های خوبی در این زمینه دارند و دستگاه های تعزیرات حکومتی، بازرسی سازمان 

صمت همه در حال بررسی موارد هستند.
ایزدی عنوان کرد: خرید توافقی دالاللی نیست و این خرید خصوصی بوده و با نظارت 

کامل انجام می شود.

ایرنا/ مدتی است بکارگیری نیروی کار از بین شهروندان بومی در واحدهای تولیدی استان در دستور 
مسئوالن این استان قرار گرفته است، امری که به زعم مسئوالن در صورت تحقق مطلوب، می تواند اثرات 

اقدامات و حمایت های انجام شده در اشتغالزایی را بیش از پیش در جامعه قابل لمس کند.
نخستین انتظار از استقرار صنایع و واحدهای تولیدی در یک منطقه، تاثیر بر بهبود وضعیت شغلی در 
آن منطقه است که این موضوع با اولویت بکارگیری نیروهای بومی ممکن می شود. موضوعی که از چندی 

پیش به طور جدی در دستور کار مدیریت ارشد استان زنجان در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار زنجان طی یک ماه گذشته در چندین برنامه و جلسه به پیگیری برای بومی شدن اشتغال در 
استان تاکید کرده و گفته است: بر اساس تفاهم های ایجاد شده واحدهای تولیدی در استخدام نیروی 

کار از افراد بومی استفاده خواهند کرد.
به گفته فتح اهلل حقیقی در گام نخست این هدف، شرکت ایران ترانسفو با وجود اینکه بکارگیری 150 
نفر از جوانان استان را تعهد کرده بود، 200 نفر را جذب کرد که همه آنان از جوانان توانمند بومی بودند.

حقیقی همچنین خبر داده است که با پیگیری ها و رایزنی های استانداری، شرکت دیگری نیز در 
استان زنجان برای استخدام ۴50 نفر از جوانان اعالم آمادگی کرده که طی سه ماه آینده بکارگیری نیروها 

انجام خواهد شد.
بر اساس تاکید استاندار زنجان، صاحبان صنایع به هیچ وجه نباید افراد سفارش شده از سوی مقامات 
و سایرین را جذب و مشغول به کار کنند بلکه اولویت استخدام با افراد بومی است و این حق طبیعی 

مردم است.
به گزارش ایرنا اکنون به ابتکار استاندار زنجان بالغ بر یک ماه از تشکیل کمیته رصد اشتغال در 
استانداری زنجان می گذرد، کمیته ای که قرار است میزان اشتغال واقعی در استان را احصا کرده و به 

عنوان مرجع نهایی، آمار اشتغال زایی را تایید و اعالم کند.
 آمار و اطالعات دقیق، نیاز مبرم حوزه اشتغال 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه اشتغال یک تکلیف بخشی و منحصر به 
دستگاه اجرایی خاصی نیست، اظهار داشت: همه نهادها و دستگاه ها وظایفی در این حوزه بر عهده دارند 
ولی متأسفانه یک معضل و مشکل پیچیده ای که در این زمینه وجود دارد این است که کسی حاضر نیست 

به مسئولیت ها در اشتغال زایی تن بدهد.
فرامرز نیک سرشت به لزوم همگرایی و وفاق در بین دستگاه های اجرایی برای اشتغال زایی تاکید کرد 
و گفت: باید تالش کنیم قبل از هر چیز، آمار دقیق در این حوزه داشته باشیم و به آنان اتکا کنیم چون که 

اگر آمار متقنی نباشد هر نوع تصمیم گیری به مثابه تصمیم گیری در هوا و در تاریکی است.
وی به وجود توانمندی مدیریتی خوب در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: در قدم اول باید 
میزان تعهد و تکلیف استان در ایجاد اشتغال و میزان منابع موجود برای آن مشخص شود و وظیفه اصلی 

کیمته رصد اشتغال استان هم مدیریت منابع، راستی آزمایی برای ایجاد و تثبیت اشتغال است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه عملکرد کمیته رصد اشتغال دراستان زنجان به نتایج مطلوبی منجر 

شود، می تواند به عنوان یک الگو برای سایر استان های کشور نیز مدنظر قرار داده شود.
** عدالت در توزیع نیروی کار مغفول مانده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته در نتیجه اجرای برنامه های 
تکلیفی و نیز طرح های دستگاه های اجرایی 25 هزار و ۶52 فرصت شغلی در این استان ایجاد شد.

مدیرعامل شرکت غله استان:

نگرانذخیرهاستراتژیکگندمزنجاننباشید

بومیگزینی
ضامنعدالتاستخدامیدرواحدهایتولیدی

خـبر

لیال محمدی- مسئوالن ستاد 
10روز  حدود  استان  بازار  تنظیم 
و  هزار   12 قیمت  روی  بر  پیش 
900 تومانی مرغ به توافق رسیدند 
اما مرغ با قیمت 13 هزار و 500 
تومان به مشتریان عرضه شد که 
در  را  مصرف کنندگان  نارضایتی 
پی داشت. این در حالی است که 
مرغداران می گویند قیمت 13500 
تومانی در اوضاع و احوال نامساعد 
اقتصادی مرغداری ها کامال منطقی 

است.
تنظیم  ستاد  که  شرایطی  در 
پرداختی  یارانه  به  استناد  با  بازار 
برای تامین نهاده های تولید مرغ و 
تخم مرغ، نرخ مصوب این محصول 
را تعیین و به مرغداران ابالغ کرده 
را  نرخ ها  این  مرغداران  است، 
پایین تر از قیمت تمام شده و عامل 
زیان خود می دانند. به اعتقاد آنان 
قیمت تمام شده این محصول باالتر 
پیشنهادی  مصوب  قیمت های  از 
وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت 
نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار بوده 
و ضروری است مسئوالن برای رفع 
این مشکل تصمیم جدی گرفته و 
شرایط  به  بسته  نرخ گذاری ها  در 

اضطراری مرغداری ها اقدام کنند.
 حدود 10روز پیش نرخ مصوب 
تنظیم  ستاد  سوی  از  گرم  مرغ 
بازار مربوط به سال 97 به میزان 
اما این میزان  11500 تومان بود 
برخی  در  و  نماند  ثابت  هیچ گاه 
مواقع قیمت مرغ تا 13000 تومان 
حتی  آنکه  یعنی  این  کشید.  پر 
مرغ  بازار  در  نظارتی  برخوردهای 
ملزم  را  فروشندگان  تا  نبود  قادر 
به عرضه مرغ  به نرخ مصوب کند.

بازار  تنظیم  مدیر  گفته  به 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
حدود 10 روز قبل کارگروه تنظیم 
بازار استان قیمت مصوب 12900 

تومانی مرغ را ابالغ کرده است.
به  بنا  عبداله جعفری می گوید: 
تجربه اجرای نرخ 11500 تومانی 
سال قبل مقرر شد قبل از اعمال 
نرخ 12900 تومانی، هماهنگی های 
انجام  هم جوار  استان های  با  الزم 
شده و اقدامات الزم جهت تامین 
انجام  استان  داخل  موردنیاز  مرغ 
پذیرد تا بازار داخل استان با کمبود 

مواجه نشود.
جعفری اضافه می کند: از آنجایی 
که قیمت باالی مرغ در استان های 
همجوار در مقایسه با داخل استان، 
تامین  در  مشکل  ایجاد  احتمال 
این کاال را باال می برد، استانداری، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
هم  کشاورزی  جهاد  سازمان  و 
اکنون در حال هماهنگی اند تا نرخ 
سایر  با  همزمان  تومانی   12900

استان های همجوار اجرا شود.
 قیمت مرغ رها نشده است

 13500 قیمت  مورد  در  وی 
تومانی مرغ در بازار زنجان عنوان 
می کند: برخالف تصور، این قیمت 
حاضر  حال  در  است.  نشده  رها 
قیمت فعلی 13500 تومانی ) روز 
شنبه 5 مرداد( در مقایسه با معدل 
باال  استان های کشور  مرغ  قیمت 
صنعت  سازمان  بازرسی  و  نبوده 
معدن و تجارت استان بر این نرخ 

نظارت می کند.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد 
فعلی  قیمت  استان  کشاورزی 
منطقی  را  مرغ  تومانی   13500
نمی داند و می گوید: قیمت منطقی 

که  است  قیمتی  همان  قانونی  و 
ستاد تنظیم بازار استان )12900 
قیمت  است.  کرده  اعالم  تومان( 
13500 تومانی مرغ زنجان با توجه 
به متوسط قیمت این کاال در سطح 

کشور قابل قبول است.
اظهارات  به  پاسخ  در  جعفری 
مبنی  زنجانی  مرغداران  برخی 
تنظیم  ستاد  نرخ گذاری  اینکه  بر 
استان مختص شرایط عادی  بازار 
است و شرایط اضطراری حاکم بر 
آن از جمله گرمی هوا و تلفات و 
است،  نشده  گرفته  نظر  در  غیره 
تصریح می کند: تلفات در معدودی 
این واحدها روی می دهد و در  از 
تمامی مرغداری ها اتفاق نمی افتد، 
جوجه ها  تلفات  دیگر  سویی  از 
نمی تواند تاثیر آن چنانی در تولید 
جهاد  وزارت  اگر  البته  بگذارد. 
کشاورزی به این جمع بندی برسد 
که قیمت تمام شده باال رفته است 
پیشنهاد اصالح قیمت را به ستاد 

می کند  ارائه  کشور  بازار  تنظیم 
بازنگری  به  مربوط  اقدامات  تا 
مسئوالن  سوی  از  تجدیدنظر  و 

ذیربط اعمال گردد.
 230 از  بیش  حاضر  حال  در 

در سطح  گوشتی  مرغداری  واحد 
که  است  رسیده  ثبت  به  استان 
 7 حدود  جوجه ریزی  قابلیت 
دارند.  را  دوره  در  قطعه  میلیون 
ماه  هر  در  جوجه ریزی  متوسط 
که  اعالم شده  قطعه  هزار   1700
عالوه بر تامین نیاز داخل، نیاز سایر 

استان ها را تامین می کند.
دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  جهادکشاورزی  سازمان 
می گوید: در سه ماه نخست سال 
انجام  جوجه ریزی  میزان  جاری 
که  بوده  قطعه  میلیون   ۶ شده 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش داشته است.  0.۶3 درصد 
قطعه  هزار   3217 هم  تیرماه  در 
که  رسیده  ثبت  به  جوجه ریزی 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
نشان  را  افزایش  درصد   13.5
می دهد با این وجود تاثیر آنچنانی 
که سبب کاهش قیمت مرغ شود، 

نداشته است.

علی  محمد
مرغ  قیمت  اینکه  بیان  با  صادقی 
استان های  تاثیر  تحت  زنجان  در 
اطراف اعم از گیالن، قزوین، تهران، 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 

قرار  کردستان  و  همدان  اردبیل، 
دارد، تاکید می کند: در جلسه ستاد 
گرفته  تصمیم  استان  بازار  تنظیم 
هماهنگی  با  قیمت گذاری  که  شد 
سایر استان های کشور انجام گیرد تا 
مشکالت شب عید برای بازار مرغ به 

وجود نیاید.
 علت افزایش قیمت مرغ 

در بازار 
قیمت  مورد  در  صادقی 
13500تومانی مرغ در بازار زنجان 
به  را  مصرف کننده  نارضایتی  که 
همراه داشته است، عنوان می کند: 
خردادماه  در  جوجه ریزی  کاهش 
امسال نسبت به ماه های قبل ناشی 
از عرضه محدود نهاده های دامی بود، 
از سویی با توجه به قرار گرفتن در 
مرغداری های  در  سال  گرم  فصل 
کشور  جنوبی  استان های 
نتیجه  در  نشده  انجام  جوجه ریزی 
تمامی فشار کار متوجه استان های 
مرکزی و شمالی است که سبب بهم 

خوردن میزان تقاضا و عرضه شده 
و افزایش قیمت مرغ را رقم می زند.

دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
سازمان جهادکشاورزی استان ادامه 

از  برخی  در  مرغ  تلفات  می دهد: 
این  کشور  گوشتی  مرغ  واحدهای 
افزایش قیمت را تشدید کرده است.

توجه  با  منطقی  قیمت  صادقی 
به  اقتصادی کنونی که  به وضعیت 
نفع مرغدار و مصرف کننده باشد را 
قیمت  همان  یعنی  تومان   13500
بازار )5 مرداد( اعالم می کند  فعلی 
و می گوید: ستاد تنظیم بازار کشور 
12900 تومان اعالم کرده اما هزینه 
بعد  دلیل  به  استان  در  شده  تمام 
مسافت و افزایش هزینه های حمل و 
نقل و سوخت قطعا باید بیشتر از این 
میزان باشد که قیمت 13500 تومان 

قیمت معقولی است.
دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
استان  جهادکشاورزی  سازمان 
استان  بازار  تنظیم  ستاد  می افزاید: 
قیمت مرغ را 12900 تومان اعالم 
ضمنی  صورت  به  اما  است  کرده 
پس از اظهارات کارشناسی یاد شده 
درباره افزایش هزینه های سربار نه به 
صورت رسمی ولی به صورت ضمنی 
پذیرفته  را  تومان   13500 قیمت 

است.
به  که  است  درست  می گوید:  او 
مرغ  مصرف  و  تولید  میزان  لحاظ 
در داخل استان مازاد داریم و سرریز 
این تولیدات به استان های همجوار از 
به  با توجه  اما  جمله تهران می رود 
ماهیت بازار، افزایش قیمت مرغ در 

داخل استان نیز طبیعی است.
مرغداران  اتحادیه  مدیرعامل 
بهبود  معاون  همانند  نیز  استان 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات 
قیمت  است،  معتقد  کشاورزی 
13500 تومانی مرغ مسیر منطقی 

خود را طی می کند.
 مسئوالن در نرخ گذاری ها، 

مشکالت مرغداران را هم لحاظ 
کنند

جعفر حصاری معتقد است شدت 
گرمای هوا، مشکالت مربوط به تهیه 
مرغداری ها  در  تلفات  و  واکسن 
هزینه های باالیی را به تولید تحمیل 

کرده است.
 20 تاکنون  حصاری  گفته  به 
مرغداری های  مجموع  از  درصد 
استان دچار تلفات شده اند و حدود 
۴00 هزار قطعه در یک ماه از بین 

رفته اند.
استان  مرغداران  اتحادیه  رئیس 
که میزان قیمت 12900تومانی ابالغ 
شده از سوی ستاد تنظیم بازار استان 
را مربوط به شرایط عادی می داند نه 
شرایط فعلی و می گوید: مسئوالن هر 
۶ ماه یکبار جلسه تشکیل می دهند. 
بازار نمی تواند منتظر نتایج جلسات 
تنظیم بازار باشد. هر ساله مرداد ماه 
نوسانات قیمتی و مشکالت مربوط 
را  بازار  در  بد  وضعیت  و  تلفات  به 
تا مسئوالن  است  شاهدیم ضروری 
به  بسته  را  مرغ  نرخ گذاری های 
تهیه  در  مرغداران  سخت  شرایط 
نهاده های دامی و سیستم حمل ونقل 
و هزینه های سرباری که این صنف 

متحمل می شود انجام دهند.
واکسن  کمبود  به  اشاره  با  او 
خارجی، باال بودن قیمت آن و پائین 
واکسن های  کیفیت  عدم  یا  بودن 
قیمت  می کند:  عنوان  داخلی 
12900 تومانی ابالغ شده از سوی 
مناسب  استان  بازار  تنظیم  ستاد 
ماه های خرداد و تیر بود اما با توجه 
به  نرخ  این  شده  یاد  مشکالت  به 
هیچ عنوان به روز نبوده و متناسب 
با اوضاع نابسامان مرغداری ها نیست.

گزارش صدای زنجان از روزگار بالتکلیف قیمت مرغ 

دنیایسرگردانمرغها
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان: قیمت 1۲900 تومانی ابالغ شده اما اجرا شدن آن منوط به هماهنگی با استان هاست

رئیس اتحادیه مرغداران: نرخ های ستاد تنظیم بازار متناسب شرایط عادی است نه وضعیت اضطراری 
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صنفی  فعال  یک  محمدی-  لیال 
حوزه فرهنگیان استان با اشاره به حضور 
تبلیغاتی برخی از نمایندگان مجلس استان 
در محالت قدیمی، حاشیه نشین و روستاها 
تاکید کرد: نمایندگان توجه داشته باشند 
کاندیدایی که با نهار دادن، پخش پول و با 
گفتن حرف های عوام فریبانه به دنبال رأی 
اکثریت است نمی تواند نماینده خوبی برای 

مردم باشد.
باقر فتحعلی بیگی با نگاهی به جایگاه 
نمایندگان و مجلس در کشور و  و شأن 
گفت:  خوب  مجلس  از  جامعه  انتظارات 
اهمیت و جایگاه مجلس در قانون اساسی 
کشور بسیار محکم بوده است به طوری که 
در قانون گفته شده که هیچ زمانی نباید 
کشور بدون مجلس باشد. در حقیقت این 
مهم نشان از جایگاه مهم مجلس در کشور 
است،به طوری که یک فصل و حدود 37 
اصل از قانون اساسی مفصل به جایگاه و 
پرداخته  نمایندگان  و  مجلس  اختیارات 

است.
عدم توجه برخی از نمایندگان و 

نهادها به اصول قانون اساسی
فتحعلی بیگی در توضیح این اظهارات 
ادامه داد: به طور مثال در اصل 9۶ قانون 
اساسی تاکید می کند که مجلس شورای 
اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور 
کشور را داراست و این نشان می دهد یک 
نماینده تا چه میزان می تواند در مسائل 
ورود پیدا کند و از سویی هر کاندیدایی که 
در نظر دارد در انتخابات مجلس شرکت 
کند باید در وهله نخست نسبت به قوانین 
باشد. برخی  به فهم کافی رسیده  کشور 
نمی کنند،  توجه  این مهم  به  از دوستان 
معتقدیم کسی که نماینده مجلس می شود 
نماینده ۸0 میلیون ایرانی است در نتیجه 
باید به بندبند این اصول اشرافیت کامل 

داشته باشد.
در  شده  تأکید  موارد  به  اشاره  با  وی 
اصل ۸۴ قانون اساسی اضافه کرد: طبق 
این اصل هر نماینده در برابر ملت مسئول 
است و حق دارد در تمامی مسائل داخلی 
و خارجی کشور اظهارنظر کند. وقتی این 
داده  مجلس  نماینده  به  اختیارات  همه 
می شود، پیش نیاز برای نماینده شدن این 
است که او رشد یافته، آگاه و شجاع باشد 
و در مجلس این مسائل را مطرح کند، اما 
متاسفانه شاهدیم که برخی از نمایندگان 

در عمل توجهی به این اصل ندارند.
این فعال مدنی با بیان اینکه طبق اصل 
به  نمی تواند  اساسی هیچ کس  قانون   ۸۶
نماینده به دلیل اظهار نظراتش یا دفاع از 
حقوق شهروندان توهین و یا او را تهدید 
کند، ادامه داد: این اصل به آن معنی است 
که قانون به نماینده و مجلس این اختیار 
را می دهد که در تمامی زمینه ها اظهارنظر 
و گروهی  منافع شخصی  دنبال  به  کند، 
نماید.  پیگیری  را  مردم  حقوق  و  نباشد 
طبق این اصل نماینده نباید به دنبال تائید 
صالحیت خود باشد و برای کسب رای در 
دوره های بعدی مجلس مسائل را پیگیری 
از شان  به دور  این موضوع  کند چرا که 

مجلس و نماینده مجلس است.
از  برخی  توجه  عدم  به  اشاره  با  وی 
و  اساسی  قانون   ۸۶ اصل  به  نمایندگان 
هیچ  که  دولتی  امور  از  برخی  پیگیری 
کرد:  عنوان  ندارد،  آنان  به  ارتباطی 
این  که  شاهدیم  مواردی  در  متاسفانه 
اتفاق می افتد و نماینده فقط برای کسب 
صالحیت خود جهت شرکت در دوره های 
بعدی مجلس از منافع ملی چشم می پوشد 

و سکوت اختیار می کند.
فتحعلی بیگی با تاکید بر اینکه جایگاه 
هم  و  نماینده  سوی  از  هم  باید  مجلس 
محترم  و  شده  مشخص  دیگر  نهادهای 
توجه  عدم  علت  مورد  در  شود  شمرده 
مهم  این  به  ارگان ها  و  گروه ها  برخی 
گفت: قطعا از سویی ضعف نمایندگان و 
از سویی دیگر عدم رعایت شأن مجلس و 
نمایندگان از سوی سایر نهادها سبب شده 
محترم  نمایندگان  و  مجلس  جایگاه  که 

شمرده نشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه شرایطی در 
کشور به وجود آمده که نماینده مجلس 
امور  برخی  پیگیری  برای  نمی تواند  هم 
اظهارنظری داشته باشد، اتفاق روی داده 
را  تهران  نماینده  صادقی،  محمود  برای 
نمونه بارز صحبت های خود اعالم کرد و 
افزود: ایشان جزو نمایندگان آگاه و شجاع 
حقوق  دنبال  به  همواره  و  است  مجلس 
مشاهده  حاضر  حال  در  اما  بوده  مردم 
می کنیم که با وی برخورد می شود، این 
اتفاقات نشان می دهد که برخی از قوا و 
نهادها نمی خواهند که این نماینده مجلس 
در جایگاه خود مسائل را بررسی و پیگیری 

کند.
گاهی  کرد:  اضافه  مدنی  فعال  این 
انجام  در  نمایندگان  می شود  مشاهده 
وظیفه نمایندگی خود کوتاهی می کنند 
که دو دلیل دارد؛یا خودشان بنا به دالیلی 
تمایل به این کار دارند و دومین مورد به 
فضایی که در ساختار کشور به وجود آمده 
برمی گردد که نماینده جرات عرض اندام 
نداشته باشد و نتیجه آن مجلس ضعیف و 

نمایندگان ضعیف است.
 عملکرد ضعیف نمایندگان استان

وی در مورد عملکرد نمایندگان استان 

 5 عملکرد   کرد:  ابراز  دهم  مجلس  در 
نماینده را نمی توان در یک اشل بررسی 
دربارهنماینده  خبری  انتشار  اخیرا  کرد. 
می کنم  احساس  شد.  خبرساز  ابهر 
نمایندگان عملکرد چندان قوی در مورد 

دفاع از حقوق ملت و معلمان ندارند. 
نمایندگان  فتحعلی بیگی  اعتقاد  به 
صرف  را  خود  انرژی  بیشترین  استان 
دخالت در امور ارگان های دولتی و دخالت 
در انتصاب ها کرده اند، وقتی یک نماینده 
نمی تواند به وظیفه اصلی خود عمل کند 
برای پرکردن خالها به این امور می پردازد. 
این فرهنگی بازنشسته ادامه داد: یک 
مورد  در  ندارد  را  این  شجاعت  نماینده 
مسائل اساسی مردم و منافع ملی کشور 
اظهارنظر کند برای همین دوست دارد با 
خودنمایی کردن در میان مردم در سطح 
بیاندازد و موضوع  راه  فریاد  استان داد و 
تغییر مدیران و مسئوالن ادارت دولتی را 

پیش بکشد.
انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش 
وظیفه شخص وزیر است نه نماینده 

مجلس
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان حق 
نظارت دارند نه دخالت، در مورد دخالت 
برخی از آنان در انتصاب مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اعالم کرد: کامال روشن 
است که انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش 
از اختیارات وزیر است و نماینده حق ندارد 
فرد موردنظر خود را با شیوه های مختلف 
تهدید وزیر از جمله عدم رای اعتماد به او و 
یا ایجاد مشکالت دیگر به وی تحمیل کند.

نماینده باید با ارائه مستندات به وزیر اعالم 
کند که مدیرکل او در استان تخلفات و یا 
کوتاهی هایی کرده است که مراتب از سوی 

وزیر پیگیری شود.
یک  وقتی  داد:  ادامه  فتحعلی بیگی 
فراموش  را  خود  اصلی  وظیفه  نماینده 
به  ورود  و  فریاد  و  داد  ایجاد  با  می کند 
حواشی سعی می کند با حرکت در مسیر 
دیدگاه های پوپولیستی و عوام فریبی مقابل 
دیدگان مردم باشد که این شیوه به هیچ 

عنوان درست نیست.
مورد  در  بازنشسته  فرهنگی  این 
به  نمایندگان  از  برخی  شدید  فشارهای 

وزیر وقت آموزش و پرورش عنوان کرد: 
هم  و  دولت  از  هم  زنجان  فرهنگیان  ما 
از نمایندگان مجلسگالیه مندیم. اگر وزیر 
ناصحیح  صحبت های  حتما  باشد  قوی 

نماینده را قبول نمی کند.
وی با اشاره به ایجاد مشکل از سوی 
در  آنان  وخودنمایی  نمایندگان  برخی 
در  کرد:  تصریح  استان  و  شهر  سطح 
نمایندگان  از  استانی،یکی  داخل  مراسم 
شدیدا  انتصابات  در  خود  دخالت های  به 
آقای  افتخار کرد!متاسفانه در دولت دوم 
روحانی وزیری که انتخاب شد ضعیف بود 
و نمایندگان با استفاده از این ضعف سبب 
شدند تا آموزش و پرورش استان متحمل 

زیان شود.
پافشاری  مورد  در  مدنی  فعال  این 
علت  برای  استان  نمایندگان  از  یکی 
کنار گذاشتن مریم رشتچی از مدیرکلی 
به  کرد:  عنوان  استان  پرورش  و  آموزش 
شخصه موافق رشد زنان هستم. معتقدم 
باید  شود  انتخاب  زنی  هست  قرار  اگر 
که  است  این  واقعیت  باشد.  قدرتمند 
انتخاب خانم رشتچی به عنوان مدیرکل 
آموزش و پرورش استان انتخاب درستی 
نبود و ایشان تجربه اداره دستگاهی در حد 
اداره کل آموزش و پرورش را نداشت و به 
همین دلیل دچار مشکل شد. البته این 
نکته را یادآور می شوم که در این انتصاب 
دخالت برخی از نمایندگان غیرقابل کتمان 
کنار  روش  که  موافقم  هم  من  بود.البته 

گذاشتن خانم رشتچی هم درست نبود.
از  برخی  تأکیدهای  مورد  در  وی 
نمایندگان برای انتخاب مدیران بومی نیز 
گفت: انتخاب مدیر شاخص های مختلفی 
دارد، مدیری که بومی باشد خوب است اما 
این مهم تنها یک پارامتر را شامل می شود. 
توانمندی  در  مدیران  اولویت  نظرم  به 
در  اگر  است.  آگاهی  و  علم  و  مدیریت 
داخل استان فرد بومی با این مشخصات 
اولویت  در  باید  قطعا  باشد  داشته  وجود 
باشد چرا که به فرهنگ استان و ویِژگی ها 

و مشکالت مردم آشنایی دارد.
 کارهای پوپولیستی ممنوع

شوهای  مورد  در  مدنی  فعال  این 
حضور  و  ازنمایندگان  برخی  تبلیغاتی 

آنان در مناطق پائین شهر، حاشیه شهرها 
به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  روستاها  و 
کرد:  ابراز  مجلس  یازدهم  دور  انتخابات 
یا  اجتماعی  بیماری  نوعی  با  متاسفانه 
نقیصه فرهنگی طرفیم. چه در انتخابات 
ریاست  انتخابات  در  چه  و  مجلس 
انتخاب کنندگان  طرف  دو  با  جمهوری 
دو  هر  که  مواجیهم  انتخاب شدگان  و 
دارند.  نقش  انتخابات  نتیجه  در  طرف 
یک نماینده با نهاردادن، پخش پول و با 
گفتن حرف های عوامانه و رأی جمع کن 
به دنبال کسب رای است تا به مجلس وارد 
به جرات می توان گفت چنین  که  شود 
نماینده  نمی تواند  عنوان  هیچ  به  فردی 

خوبی برای مردم باشد.
وی اضافه کرد: همانطور که گفته شد 
نماینده مجلس نباید در امور دستگاه های 
تمامی  باید  بلکه  کنند  دخالت  اجرایی 
اقدامات را زیرنظر گرفته و نظارت کافی بر 
اجرای امور داشته باشد و اگر نقض قانونی 
را مشاهده کرد سریعا باید تذکر داده و 
در  متاسفانه  اما  کند  پیگیری  را  موضع 
بحبوحه انتخابات شاهدیم که کاندیداهای 
مردم  جمع  در  حضور  با  انتخاباتی 
وعده های دهن پرکنی نظیر ساختن راه، 
مسجد و پل می دهند که کامال غیرقانونی 
است که باید رای دهنده در همان ابتدا به 

این کاندیداها تذکر دهد.
را  احزاب قوی  فتحعلی بیگی تشکیل 
مجلس  نمایندگان  شایسته  انتخاب  در 
دنبال  به  اگر  افزود:  و  دانست  تاثیرگذار 
آن  تبع  به  تا  هستیم  قوی  مجریه  قوه 
شهرها و کشور خود را آباد کنیم باید در 
غیر  در  قوی تشکیل دهیم  احزاب  ابتدا 
این صورت نمی توانیم نماینده قوی وارد 

مجلس کنیم.
 تاکید بر آزادی مطبوعات، آزادی 

بیان و آزادی پس از بیان
این فعال مدنی با بیان اینکه معتقدیم 
اگر در کشور آزادی مطبوعات، آزادی بیان 
از بیان باشد شهروند رشد  و آزادی بعد 
یافته در این جامعه تربیت می شود،  وی 
اضافه کرد: شهروند رشد یافته می تواند 
نماینده رشد یافته را روانه مجلس کند. 
بستر  این  مسئوالن  می کنیم  پیشنهاد 
مجلس  انتخاباتپرشور  برگزاری  برای  را 
یازدهم فراهم کنند تا نمایندگان منتخب 
به  بتوانند کشور را  با حضور در مجلس 

خوبی مدیریت کنند.
است  معتقد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ناکارآمدی مدیران و  به  مشکالت کشور 
گاه  هیچ  که  چرا  برمی گردد  نمایندگان 
نمایندگان  و  مدیران  تا  نداده ایم  اجازه 
و  اجرایی  دستگاه های  وارد  کارآمد 
و  مردم  هم  کرد:  اضافه  شوند،  مجلس 
هم مسئوالن باید به انتخابات به عنوان 
یک امر حیاتی نگاه کنند. آنان نباید فقط 
برای رفع تکلیف پای صندوق رای بروند. 
به  استان  مردم  جدی  نگاه  با  امیدواریم 
مقوله انتخابات، مشکالت استان و به تبع 
آن کشور یکی پس از دیگری حل شده و 

کشور به ساحل آرامش برسد.

عضو کانون صنفی فرهنگیان استان با اشاره به حرکت های اخیر نمایندگان استان:

کاندیداهاباپولونهاردادن،نمایندهخوبینمیشوند
خـبر

صدای زنجان/ رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر توجه 
بیشتر به داشتن رویه واحد در محاکم کیفری بدوی و تجدید نظر 
برای احقاق حقوق مردم، گفت: تحقق این امر، نیازمند بهره گیری 
از نظرات مشورتی و مراکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه 

است.
نشست  دیروزدر  نیارکی  صادقی  اسماعیل  حجت االسالم 
هم اندیشی و تعامل دادگاه های کیفری بدوی و تجدیدنظر استان 
اظهار داشت: خروجی پرونده دادگاه های تجدیدنظر این استان از 
نظر کمی و کیفی مطلوب بوده و این مهم به تایید معاونان و 

شورای قضایی قوه قضاییه نیز رسیده است.
وی با بیان اینکه هر واحد باید مسئولیت انشای آرای خود را 
بر عهده بگیرد، تاکید کرد: دقت، صحت، توجه بیشتر و ارتباط 
تنگاتنگ هر 2 مرجع  قضایِی کیفری بدوی و تجدید نظر استان در 

صدور آرا و رعایت آداب و شان قضایی ضروری است.
صادقی نیارکی با اشاره به تدوین و ابالغ سند تحول قوه قضاییه 
توسط رییس این قوه، گفت: این سند شامل 20۴ برنامه عملیاتی 
بوده و به تمام استان ها ابالغ شده که 59 برنامه آن قابلیت اجرا در 

سطح استان را دارد.
رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: منویات رهبر معظم 
انقالب اسالمی در برخورد با فساد به خصوص در درون مجموعه 

قضایی باید سرلوحه کارها باشد.
وی افزود: امروز تمام مسئوالن قضایی باید به صورت شفاف 
و در اتاق های شیشه ای، فعالیت کنند زیرا همواره عملکردها و 
اقدامات، مورد ارزیابی و نظارت مراجع  باالتر در قوه قضاییه است.

صادقی نیارکی ادامه داد: در مبارزه با فساد باید تمام مجموعه 
در جهت صیانت و سالمت دستگاه قضایی، همکاری الزم را با 

حفاظت و اطالعات داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان:

داشتن رویه واحد در محاکم کیفری 
ضروری است

ایسنا/ ایران رو به سالمندی می رود و آمارها نشان می دهد که طی 10 سال آینده در کشور، به 
ازای هر 10 خانوار، هفت سالمند باالی ۶0 سال خواهیم داشت.

چندی پیش رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعالم کرد که متاسفانه بعد از »کودک آزاری« و 
»همسرآزاری«، »سالمندآزاری« رتبه سوم خشونت های خانگی را از آن خود کرده است. حال این 
سئوال مطرح می شود که این ناهنجاری تازه متولد شده که محصول دنیای به ظاهر مدرن امروز است 
و در نطفه خشکانده نشده، از کدام نابسامانی های روانی نشأت می گیرد و در کدام عقده فروخورده 

ریشه دارد؟
جمله  از  متعدد  خطرات  معرض  در  آناتومی  و  فیزیولوژیکی  تغییرات  دلیل  به  سالمندان 
از  یکی  عنوان  به  آن  از  و  است  پیچیده ای  موضوع  سالمندآزاری  می گیرند.  قرار  »سالمندآزاری« 
پیش زمینه های ایجاد مرگ زودتر از هنگام یاد می کنند. برخی مطالعات نیز ثابت می کند که فقط 9 
درصد از سالمندانی که مورد آزار قرار گرفته ا ند، زنده می مانند و این عدد در سالمندانی که در شرایط 

مناسب نگه داری می شوند، به ۴0 درصد می رسد.
متاسفانه پدیده بسیار رقت انگیز »سالمندآزاری«، پدیده دنیای تکنولوژی و عصر ظهور ربات ها 
است. دنیایی که با سرعت شگفت انگیزی رو به تمدن پیش می رود اما گویی هیچ اندیشه طوالنی مدتی 
برای حفظ روابط بشری، علی الخصوص بین اعضای خانواده صورت نگرفته است، طوری که علی رغم 
در کشورهای  ناهنجاری حتی  این  سالمندان،  تکریم  در خصوص  اسالم  مبین  دین  سفارش های 

مسلمانی از جمله ایران آمار قابل تامل و توجهی دارد.
بر اساس آماری که سال 9۶ ارائه شده است، در سراسر دنیا از هر شش سالمند، یک نفر قربانی 
سالمندآزاری شده و متاسفانه بر اساس تحقیقی که سال 13۸9 صورت گرفته است، ۸7 درصد از 
سالمندان حداقل یک بار آزار دیده اند. شیوع سالمندآزاری در کشورهای مختلف دنیا فرق دارد و گاهی 
این تفاوت قابل مالحظه است اما با اطمینان می توان گفت که این پدیده نسبتا شایع در سراسر دنیا 

کمتر از حد واقعی شناسایی و گزارش می شود.
این که چرا و چگونه این هجم از خشونت به راحتی پا به حریم خانه های مان گذاشت و حرمت ها 
را لگدمال کرد، تشکیل کارگروه های اجتماعی و طرح شفاف مسائل را می طلبد اما »سالمندآزاری« 
مقوله ای است که به هیچ عنوان نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و اقدامات الزم برای مقابله با آن 

پدیده را به سال و حتی ماه های آتی موکول کرد. این معضل، به جد نیازمند اقدامات ضربتی است.
در همین راستا، نخستین قانون کیفر عمومی ایران مصوب دهه 1310 هجری شمسی، عدم توجه 
فرزندان به والدین سال خورده و خودداری از نگه داری و تامین معیشت آنان را جرم شناخته است. 
همچنین شورای عالی سالمندان، طرح مقابله با سالمندآزاری را تدوین کرده و سه سند ملی سالمندان 
هم در ایران تهیه شده است. با این حال این طور به نظر می رسد که پراکندگی سندها و ناهماهنگی 

نهادهای مربوطه و ذی ربط، مانع از بهبود شرایط و مسائل مربوط به سالمندان شده است.
** سالمندآزاری؛ از مصادیق بیماری های روحی

یک روان شناس و مشاور خانواده، سالمندآزاری را از مصادیق ناهنجاری های روحی و حتی در 
موارد شدیدتر، سادیسم عنوان کرده و می گوید: بدترین شکل سالمند آزاری، نوعی است که در آن فرد 
سالمندآزار از آسیب  رسانی، تحقیر و ناتوان کردن سالمند لذت می برد. شاید رفتار کنونی چنین افرادی 
ریشه در گذشته مشترکی داشته باشد که با سالمند مورد نظر داشته اند و اکنون که سالمند درمانده، 
محتاج و وابسته آن ها شده و قدرت تحکم سابق را ندارد، زمان را برای گرفتن انتقام مناسب می بینند. 

متاسفانه این ویژگی ها را بیشتر در زنانی می بینیم که سال ها تابع و مطیع همسران زورگو بوده اند.
سیدعبداهلل احمدی قلعه ادامه می دهد: گاهی مراقبان افراد سالمند، خودشان هم دچار بیماری های 
روانی و جسمی هستند که باعث می شود ناآگاهانه باعث آزار و اذیت سالمند شوند، بنابراین نظارت و 
حمایت مراقبان ضروری است اما به  طور کلی افرادی که به سالمندان آسیب می زنند، معموال اعتیاد 
و سوء مصرف مواد دارند و از این مراقبت، منفعت مالی عایدشان می شود. آن ها روابط قربانیان خود 
را با دیگران و دنیای خارج قطع می کنند و سالمند تنها از طریق آن ها است که می تواند با دیگران 

ارتباط برقرار کند.
وی می افزاید: همیشه باید توجه داشته باشیم که رفتار با بزرگ ترها و سالمندان مستقیما توسط 
نسل بعدی الگوبرداری می شود، بنابراین اگر می خواهیم در آینده مورد چنین آزار و اذیت هایی قرار 
نگیریم، از هم اکنون باید رفتارمان را با سالمندان بهبود بخشیم. همچنین باید همه مسئولیت  های 
نگه داری و مراقبت از سالمندان را به یک نفر نسپاریم. در چنین وضعیتی، مراقب دچار فرسودگی و 
خستگی می شود و از عهده وظایفش بر نخواهد آمد و در بدترین حالت نیز اقدام به سوءاستفاده در 

جنبه های مختلف خواهد کرد.
** وقتی سالمند آسیب دیده باید از خانواده جدا شود

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان زنجان نیز یکی از گروه های هدف برنامه اورژانس 
اجتماعی را سالمندان آزاردیده عنوان کرده و می افزاید: در صورت گزارش سالمندآزاری به خط تلفن 
اورژانس اجتماعی 123، بالفاصله تیم خدمات سیار به محل اعزام شده و نسبت به ارائه خدمات 

روان شناختی و مددکاری به فرد آزاردیده و فرد آزارگر اقدام می کند.
به کار  اول، مددکاران بهزیستی همه تالش خود را  سلمان حسینی تصریح می کند: در وهله 
می گیرند تا با انجام مداخالت موثر، به حل مشکل بپردازند اما در صورتی که مشکل سالمند حل نشده 
باقی بماند و یا نیاز به دریافت خدمات بیشتر داشته باشد، به مرکز مداخله در بحران ارجاع می شود تا 
خدمات روان شناختی، مددکاری، آموزشی، درمانی و حقوقی دریافت کند. این در حالی است که بیشتر 

موارد سالمند آزاری گزارش شده در استان، از نوع غفلت یا آزار روانی و عاطفی است.
وی با بیان این که پارسال پنج مورد سالمندآزاری گزارش شده و سالمندان آسیب دیده از خدمات 
اورژانس اجتماعی بهره مند شده اند، خاطرنشان می کند: در برخی موارد، ارائه خدمات روان شناختی و 
مددکاری جهت حل مشکل فرد کافی نیست و برای پیشگیری از آسیب بیشتر، سالمند باید از خانواده 
جدا شود. در چنین مواقعی اگر امکان زندگی مستقل برای سالمند وجود نداشته باشد، وی پس از اخذ 

حکم قضایی جهت نگه داری به مراکز نگه داری سالمندان ارجاع می شود.

خـبر

سالمندآزاری؛پدیدهایخاموشدرجامعه

گفت:  استان  کبدی  هیأت  رئیس 
به  اعزام  برای  بانوان  کبدی  تیم های 
مسابقات استعدادهای برتر انتخاب شدند.

قره خانی  حسن  فارس  گزارش  به 
بستر  ورزشی  استعدادیابی  کرد:  اظهار 
فراهم  را  استعدادها  شکوفایی  و  رشد 

می کند.
بیان  با  استان  کبدی  هیأت  رئیس 
اینکه مسابقات کبدی قهرمانی جوانان 
برتر  استعدادهای  انتخابی  و  استان 
زنجان  در  بانوان  بخش  در  )نوجوانان( 
برگزار می شود، بیان کرد: در هر مقطع 

با حضور پنج تیم برگزار  این مسابقات 
شد.

مسابقات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کبدی قهرمانی جوانان استان و انتخابی 
سالن  در  )نوجوانان(  برتر  استعدادهای 
برگزار شد، اضافه  انقالب  نفری  ۶ هزار 
نوجوانان  و  جوانان  منتخب  تیم  کرد: 
برای حضور در مسابقات کشوری اعزام 

می شوند.
قره خانی با اشاره به اینکه زنجان تیم 
برتر المپیاد استعدادهای برتر در بخش 
نوجوانان استان زنجان بوده است، عنوان 

در  نیز  خرم دره  و  قیدار  تیم های  کرد: 
را  سوم  و  دوم  مقام های  مسابقات  این 
کسب کردند. رئیس هیأت کبدی استان 
اینکه تیم کبدی زنجان در  با اشاره به 
بخش قهرمانی جوانان استان زنجان نیز 
در جایگاه نخست ایستاد، افزود: تیم های 
ابهر و خرم دره نیز در رده های دوم تا سوم 

این رده سنی قرار گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: تیم های منتخب 
مرداد ماه  اواخر  در  سنی  رده  هر  در 
سال جاری در مسابقات استعدادهای برتر 

کشور اعزام خواهند شد.

انتخابتیمهایکبدیبانوانزنجانبرایاعزامبهمسابقاتاستعدادهایبرتر

اخیر  مواضع  به  اشاره  با  استان  فرمانده سپاه  موج رسا/ 
با  برخورد  در  انتظامی  نیروی  تالشهای  ناجا گفت:  فرمانده 

هنجارشکنی ها برای آسایش مردم است.
سردار جهانبخش کرمی ضمن حمایت و تشکر از سخنان 
با هنجارشکنی ها و بی قانونی ها  فرمانده ناجا در برخورد 
اظهار کرد: نیروی انتظامی روز و شب تالش می کند تا امنیت 

و آرامش در جامعه حاکم باشد.
وی با بیان تالش نیروی انتظامی در جهت آسایش مردم 
است، ابراز کرد: برای اینکه نیروی انتظامی بتواند به وظیفه 
خود عمل کند، الزم است تا قوانین و مقررات را اجرا کند  
بنابراین افرادی که تحت تاثیر رسانه های بیگانه هنجارشکنی 
و قانون شکنی کرده و ارزشهای اسالمی را زیرپا می گذارند 

نباید از برخوردهای نیروی نیروی انتظامی در امان باشند.
فرملنده سپاه انصارالمهدی)عج( استان بیان کرد: افرادی 
که قانون شکنی و هنجارشکنی کرده و ارزشهای انقالبی و 
اسالمی را زیرپا می گذارند، باید منتظر برخوردهای قانونی 

نیروی انتظامی نیز باشند.
وی با بیان اینکه سپاه و بسیج نیز از مواضع انقالبی فرمانده 
نیروی انتظامی کشور و فرماندهان نیروی انتظامی استانها به 
خصوص استان زنجان حمایت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: 
بسیج هرجا که الزم باشد با رعایت قوانین و مقررات در کنار 
نیروی انتظامی در برخورد با هنجارشکنی ها و قانون شکنی 

ها خواهد بود.

ایرنا/ فرماندار زنجان گفت: رانندگان اتوبوس های درون 
طی  زیرا  نباشند  خود  درآمد  تامین  نگران  زنجان  شهری 
پیشنهادات مطرح شده از سوی شهرداری زنجان نسبت به 
پرداخت یارانه اقدام خواهد شد و مشکلی در این ارتباط وجود 

ندارد.
اجرای  با  و  افزود: طی هفته های گذشته  رضا عسگری 
حوزه  در  نقل   و  حمل  خطوط  ساماندهی  جدید  الگوی 
اتوبوسرانی رانندگان این صنف از دست از کار کشیدند  که 

علت این مساله را در امد کم خود اعالم کردند.
وی اظهار داشت: بر این پایه،  طی جلسات برگزارشده  و 
طبق آخرین پیشنهاد شهرداری مقرر شد برا ی جبران درآمد 
رانندگان اتوبوس های درون شهری روزانه 300 هزار تومان 
در قالب یارانه  از سوی شهرداری در صورت وجود مسافر و یا 

تعداد کم پرداخت کند.
این مسئول ادامه داد: در نهایت طبق تفاهم و توافقی که 
بین رانندگان و سازمان اتوبوسرانی انجام گرفت این موضوع 
مهم برای رانندگان برطرف شد و هم اکنون در حال فعالیت و 

جابجایی مسافران هستند.

فرمانده سپاه استان:

تالش های نیروی انتظامی
 برای آسایش مردم است

فرماندار زنجان:

درآمد اتوبوس های درون شهری
 با یارانه ترمیم می شود
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فرهنگ 
وهنــر 

مهر/ فرماندار زنجان گفت: برنامه های هفته فرهنگی 
و  خانه  ارمغان  زنجان،  شهرهای  در  زنجان  شهرستان 

نیک پی برگزار می شود.
رضا عسگری به برگزاری هفته فرهنگی در شهرستان 
زنجان اشاره کرد و افزود: دستگاه های اجرایی در زنجان 
و  معنوی  فرهنگی،  ظرفیت های  معرفی  به  نسبت 

گردشگری زنجان اهتمام جدی داشته باشند.
وی اظهار کرد: برنامه های هفته فرهنگی شهرستان 
زنجان در شهرهای زنجان، ارمغانخانه و نیک پی برگزار 

می شود.
برنامه های هفته فرهنگی در  فرماندار زنجان گفت: 
زنجان از پنجم تا یازدهم مردادماه برگزار خواهد شد و 
امیدواریم مسئولین دستگاه های اجرایی در شهرستان 

زنجان برنامه های خوبی تدوین کرده باشند.
عسگری تأکید کرد: برگزاری هفته های فرهنگی در 
سه شهرستان زنجان می تواند دستاوردهای بسیار خوبی 

را در حوزه فرهنگ و هنر به همراه داشته باشد.
شهرستان  در  فرهنگی  هفته  برنامه های  گفت:  وی 
زنجان با هدف معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی 
ایجاد روحیه  و  ارتباطات  تقویت و گسترش  و هنری، 

نشاط و امید در جامعه بسیار مؤثر است.
برنامه های  هفته  این  در  کرد:  ابراز  زنجان  فرماندار 
متنوع با هدف معرفی آداب  و رسوم و سنن، گویش ها، 
آثار تاریخی و هنری، مفاخر شهرستان و انعکاس عملکرد 
دستگاه های اجرایی و توانمندی و هنرنمایی هنرمندان به 

نمایش گذاشته می شود.
عسگری افزود: خوشبختانه شهرداری زنجان هم در 
اقدامات  زنجان  در  فرهنگی  برنامه های هفته  برگزاری 

خوب و شاخصی را پیش بینی کرده است.

صدای زنجان/ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان زنجان از 
اهدای بیش از 90 هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی این 
استان با برگزاری نهمین جشنواره »اهدای کتاب، اهدای دانایی« 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
زنجان، امیرعلی نیک بخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
زنجان اظهار کرد: جشنواره »اهدای کتاب، اهدای دانایی« از سال 
۸9 در استان اجرا و از ابتدای فروردین ماه 97 تا پایان فروردین 
ماه 9۸ تعداد 92 هزار و ۶۶3 نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی 

استان اهدا شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه این منابع قابل استفاده است، بیان 
از آماده سازی، در کتابخانه های عمومی  داشت: این کتاب ها پس 
استان زنجان و کتابخانه های متقاضی دستگاه های اجرایی توزیع 

خواهد شد.
جشنواره  افزود:  زنجان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
»اهدای کتاب،  اهدای دانایی« یکی از طرح هایی است که اداره کل 
کتابخانه های عمومی استان زنجان هر ساله با آغاز اسفندماه با هدف 
ترویج سنت حسنه اهدای کتاب در بین عموم مردم و نیز ارتقای 

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در سطح استان، برگزار می کند.
وی تصریح کرد: اهدای کتاب و سازماندهی عمومی آن، سنت 
شایسته و پسندیده ای  است که به موجب آن دسترسی همگانی 
و عمومی به کتب مختلف، ممکن می شود. این مهم می تواند به 
جریان سیال گردش اطالعات و دانش در حوزه تمامی علوم، کمک 
شایانی کند و فرهنگ سازی و تبلیغ در این زمینه ضرورتی است 
که در صورت اجرای شایسته و کارآمد، تبعات مفید و مؤثر آن در 
جامعه ملموس خواهد بود، عموم مردم استان می توانند با حضور در 
کتابخانه ها و با اهدای کتاب، گام موثری در ترویج سنت اهدای کتاب 

و ارتقای فرهنگ کتابخوانی بردارند.

زنجان گفت:  استان  رسانه  بسیج  رئیس سازمان  فارس/ 
51۶ اثر توسط 102 شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره ابوذر 
ارسال شده است. عبداهلل جعفری اظهار کرد: به مناسبت روز 
17 مردادماه، پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر در زنجان برگزار 
می شود. رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با بیان اینکه 
اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، امنیت اجتماعی و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسالمی، 
خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی، اقتدار ملی و سرمایه های 
آزاد  موضوع  و  شهادت  و  مقاومت  ایثار،  فرهنگ،  اجتماعی، 
موضوعات جشنواره ابوذر است، گفت: روز گذشته دوم مردادماه 
فرصت ارسال آثار به این جشنواره تمام شد و در موضوعات 

اعالم شده 51۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

فرماندار زنجان:
برنامه های هفته فرهنگی 

در سه شهر زنجان برگزار می شود

90 هزار نسخه کتاب به کتابخانه های 
عمومی استان زنجان اهدا شد

ارسال 516 اثر به دبیرخانه جشنواره 
ابوذر زنجان

خـبر

رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران از 5 برابر شدن نرخ ورودی موزه ها 
انتقاد کرد و گفت: این افزاش یک باره، غیرمنطقی و به لحاظ روانی غیرقابل تحمل 

است.
تیرماه تصویب کرد: »ورودیه موزه های  ایسنا، هیئت وزیران 23  به گزارش 
ملی، منطقه ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی )غیر منقول( ثبت جهانی و شاخص 
برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ 50 هزار ریال )5.000 تومان( و برای 
تومان(  به مبلغ یک میلیون ریال )100.000  بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 
و ورودیه موزه های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی - فرهنگی )غیر منقول( 
برای  و  تومان(   ۴.000( ریال  هزار  به ۴0  داخلی حداکثر  بازدیدکنندگان  برای 
بازدیدکنندگان خارجی حداکثر به 500 هزار ریال )50.000تومان( افزایش می یابد.

در این مصوبه اشاره شده »باال رفتن هزینه نگهداری، مرمت و تجهیز موزه ها و 
بناهای تاریخی در سال های اخیر«، علت افزایش قیمت ورودی موزه ها بوده است.

این مصوبه درحالی صادر شده است که هیئت دولت 20 روز پیش از آن، روادید 
ایران را یک طرفه با چین لغو کرد تا آن طور که رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفته است: »آمار گردشگران ورودی را افزایش دهیم. 
« اما صدور مصوبه  دیگری که از 5 برابر شدن نرخ موزه ها برای گردشگران خارجی 

خبر می دهد، این معادله را کمی پیچیده خواهد کرد.
بهای بلیت موزه ها و آثار تاریخی درحال حاضر -که مصوبه اخیر دولت اجرا نشده 
است- برای بازدیدکنندگان ایرانی از 2.000 تا 3.000 تومان و برای بازدیدکننده 
خارجی از ۸.000 تا 20.000 تومان است. مبلغ این تعرفه در موزه ایران باستان 
برای بازدیدکننده خارجی به 30.000 تومان می رسد و در برخی اماکن مثل قلعه 
فلک االفالک خرم آباد، سرجمع هزینه ها برای یک بازدید به همراه موزه  داخل آن، 

۴3.000 تومان و در سایت جهانی شوش نرخ این تعرفه 35 هزار تومان می شود. این 
مورد برای یکی از مجموعه های اصلی کاخ گلستان نیز صادق است که نرخ بازدید از 

آن برای ایرانی ها ۶.500 تومان و برای خارجی ، 31.000 تومان است. 
تغییر این تعرفه ها با شیب تند از سال 1391 آغاز شد. آن موقع هم مثل حاال، 
مصوبه دولت برای برخی شوک برانگیز بود. نرخ بلیت موزه ها ناگهان 300 درصد 
رشد کرد. آژانس هایی که گردشگر خارجی به ایران وارد می کردند معترض شدند 

که این تصمیم گردشگران را فراری می دهد.
سال 1391 که نرخ ارز بیشترین نوسان را در طول یک دهه تجربه می کرد و 
قیمت دالر از 1۸00 تومان به 3۸00 تومان رسیده بود، مبلغ ورودی موزه ها، کاخ ها 
و سایت های تاریخی برای گردشگران داخلی از 1500 تا 2 هزار تومان و برای 

خارجی ها از 10 تا 15 هزار تومان شد.
 اوایل سال 139۴ درحالی که نرخ ارز نسبت به سال 1391 با تغییرات زیادی 
همراه نبود و قیمت دالر بین 3300 تا 3۴00 تومان نوسان داشت، دومین دور 
تغییرات اتفاق افتاد. نخست با مصوبه هیئت وزیران ورودی کاخ موزه های سعدآباد 
و نیاوران گران شد و سپس، در نیمه دوم همان سال، اداره کل موزه های سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری به طور ناگهانی با مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی 
و گردشگری، تعرفه های جدیدی را برای همه  موزه های زیرنظر سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اعالم کرد. این بار قیمت ها برای گردشگران خارجی نزدیک 

به 50 درصد رشد کرد.
اعتقاد مسئوالن وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر این 
بود که قیمت بلیت موزه های ایران وهم انگیز است. باوری که همچنان جریان دارد.

توجیه محمدرضا کارگر، مدیر اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی برای 

افزایش قیمت در آن دوره نیز این بود: »در طول 20 سال گذشته هیچ افزایشی 
برای نرخ موزه ها نداشتیم که در واقع یک نوع عقب افتادگی نسبت به مقوله های 
مشابه محسوب می شود،   از سوی دیگر افزایش دوباره  قیمت موزه ها بیشتر به 
دنبال افزایش کیفیت ارائه  خدمات به گردشگران است، که این کار نیازمند یکسری 
تمهیدات مانند افزایش قیمت بلیت موزه ها است، تا بتوانیم خدمات بیشتری به 

مخاطبان بدهیم. «
با این وجود روایت مجریان تورها از ارتقاء کیفیت خدمات برای گردشگران در 
موزه ها کمی با ایده آل هایی که در زمان افزایش بهای ورودی موزه ها مطرح شد، 
متفاوت است. آنچنان که مجریان تورها مستند کرده اند: برخی موزه ها و پایگاه های 
میراث تاریخی جهانی هنوز به شیوه ای سنتی اداره می شوند، سرویس بهداشتی 
مهم ترین ضعف آن ها است و راهنماهای موزه، که در کمتر مواقعی در دسترس 
هستند. اغلب دیده می شود راهنما روی صندلی نشسته است به جای آن که برای 
بازدیدکننده توضیح بدهد. در برخی موزه ها و سایت های تاریخی راهنما فقط به 
یک زبان خارجی آن هم انگلیسی تسلط دارند. بیشتر این مجموعه های تاریخی از 
تجهیزات به نسبت مدرن مثل راهنمای شنیداری بی بهره اند. تعداد بروشورها اغلب 
اندک و یا به زبان فارسی است. در موزه های استانی و محلی همین بروشورهای 
فارسی هم به ندرت در دسترس بازدیدکننده قرار می گیرد. محصوالت جانبی مثل 
فیلم و کتاب های مرتبط در موزه ها و بویژه پایگاه های جهانی معموال عرضه نمی شود 
و یا گران تر از حد معمول است. وب سایت های اینترنتی آن ها ضعیف یا حاوی 
اطالعات بروز نشده است. تعداد مجموعه هایی که برای بازدید افراد کم توان جسمی 
آماده و تجهیز شده اند شاید به عدد انگشتان یک دست هم نرسد. بیشترشان هم 

مشکل پارکینگ اتومبیل دارند.

زهره میرعیسی خانی- به بازار رفته 
بودم و دنبال سوژه ای برای گزارشم بودم.  
وسط بازار، کنار عطاری  ایستادم و بوی 
گلپر و سنجد و گل محمدی مستم کرد. 
یاد سرای ملک با غرفه های بسیارش 
افتادم که در بازار پایین زنجان قرار 
دارد. مسیرم را به آن سمت کج کردم 

و  در مسیر در گوگل در مورد این سرا تحقیقی کردم.
 این بنا از الگوی سراهای رواق دار تبعیت می کند 
که امروزه رواق های آن مسدود شده و به حجره ها 
اضافه شده است. حیاط دارای معماری چهار ایوانه با 
پالن مربع است که دور تا دور آن دارای 20حجره 
 – شرقی  حجره های  بین  دسترسی  راهروی  چهار 
به  رواق ها  ستون های  می رسد  نظر  به  است.  غربی 

صورت مستطیل با نیم ستونی گرد اجرا شده است.
ایوان شمالی این سرا از همه مرتفع تر است. این سرا 
در جبهه شمالی راسته بازار پایین قرار گرفته است در 
ضلع غربی آن حمام حاجی داداش و در روبروی آن 

سرای گلشن قرار گرفته است.
این سرا دارای 5 ورودی است که ورودی اصلی آن 
در راسته بازار پایین قرار دارد و 2 ورودی به کوچه 
و متروک  باز  به فضای  و 2ورودی دیگر  بنا  شرقی 
در سمت غرب بنا )پشت حمام حاجی داداش( باز 

می شود.
این سرا  قدمت  مورد  در  در حال خواندن  هنوز 
هستم که به سرای ملک با تمام ویژگی های منحصر 
به فردش وارد می شوم و آفتاب که حیاط را نورانی 
کرده است، را می بینم که  این سرا را به چشم اندازی 
منحصر به فردی تبدیل کرده است. یاد شعر فروغ 
می افتم که می گوید:»حیاط خانه ما تنهاست/ حیاط 
خمیازه  ناشناس  ابر  یک  بارش  انتظار  در  ما  خانه 

می کشد«.
وسط حیاط محو غرفه ها و داالن های تو در تو 
مسی  ظرف  روی  که  چکش  صدای  و  ایستاده ام 
و  گل  نقش  و  می کند  پر  را  فضا  می شود،  کوبیده 
بته  یا شکارگاه روی ظرفی شکل می گیرد که قرار 
است به عنوان تابلو روی دیوار خانه ای نقش ببندد.  
بشقاب مسی که بخشی از فرهنگ و تمدن این شهر 
را در قالب صنایع دستی یدک می کشد. زن جوان، 
بر روی ظرف مسی  آرام  را  چکش مخصوص خود 
فرود می آورد و نقشی که بر روی کاغذ به روی ظرف 
مسی چسبانده شده است، را حکاکی می کند. صدای 
موسیقی شجریان محیط را پر کرده است و سرای 
ملک را با آن  محیط شور انگیز و نوستالژیک در خود 
فرو برده است. آفتاب از البه الی شیارهای پنجره راه 
خود را باز می کند و ُگله ُگله نور است که فضا را پر 
کرده است. با زن جوان که چکش خود را بر روی 
ظرف مسی فرو می آورد مشغول گفتگو می شوم و زن 
می گوید که قریب 3 تا ۴ ماه است که  به این حرفه 

مشغول است.

حوزه  در  گذشته  در  که  دهد  می  ادامه  وی  
کنده کاری  مشغول به فعالیت بوده است و بعد از این 
طریق وارد حوزه قلم زنی شده است. هنر قلم زنی را 
از آقای محمودی آموخته است و با ایشان نیز مدتی 
کار کرده اند ولی به دلیل بسته شدن کارگاه ایشان 
به خاطر عدم حمایت، حال در این کارگاه مشغول 

به فعالیت است و زیر نظر آقای مرادی  کار می کند.
را  سفارش  اینکه  به  اشاره  با  احمدی«  »اکرام 
به  و  می گیرند  تحویل  مشتریان  از  کارش  صاحب 
هنرمندان واگذار می کند تا  کار را به اتمام برسانند 
به مشتری  را  اثر هنری آن  این  از  تکمیل  و پس 
تحویل می دهند، می گوید: افرادی که به بازار می آیند 
و از سرای ملک بازدید می کنند، عمده  خریداران این 
صنایع دستی هستند و به این طریق سفارشات گرفته 

می شود.
وی با اشاره به اینکه چند ماهی ست که به طور 
مدام مشغول فعالیت است، می افزاید: متاسفانه نسبت 
انجام می دهیم، حقوق دریافتی  به کاری که روزانه 

پایینی داریم، ضمن اینکه  بیمه  هم نشده ایم.
احمدی در حالی که چکش را بر ظرف مسی فرود 
می آورد در مورد نحوه کار خود، اظهار می کند: در 
وهله اول طرح را روی ظروف مسی می اندازند و بعد 
از اینکه طرح را روی کار زدیم، طرح را برمی داریم و 
وارد ریزه کاری های آن می شویم و سپس کار برجسته 

کاری را انجام می دهیم و  کار تمام می شود.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه تبلیغات بسیار کم 

است و غالبا توریست هایی که به استان وارد می شوند، 
نشان  خاطر  ندارند،  آشنایی  چنان  ملک  سرای  با 
می کند: بیشتر این کارها را توریست ها و گردشگرانی 
که غالبا از سایر کشورها آمده اند سفارش می دهند و 
کمتر کسی است که از داخل استان نسبت به خرید 
این  صنایع اقدام کند؛ مگر ادارات برای هدیه ای که 

برای مهمانان خود، تهیه می کنند.
سراغ  به  و  آیم  می  بیرون  آنها  محقر  حجره  از 
حجره ای می روم که رئیس کارگاه قلم زنی مشغول 
کار است. ظروف مسی را در داخل قیر فرو می برد و 

سرش را باال می آورد.
از او  اسمش را می پرسیم و او خود را علی مرادی 

معرفی می کند.
علی مرادی ۴ سال است که در این حوزه فعالیت 

می کند و قلم زنی را از برادرش آموخته است.
او با اشاره به مشکالتی که در حوزه  هنر قلم زنی 
وجود دارد، می گوید: متاسفانه هنرمندان این عرصه با 
هم هماهنگ نیستند و اتحادیه مشخصی ندارند که 
بتواند مشکالت و فعالیت این هنرمندان را سازماندهی 
کند و در صدد برطرف کردن مشکالت آنها برآید. 
صورت  به  هنرمندان  این  از  یک  هر  اینکه  ضمن 
شخصی کار می کنند و نهاد یا ارگانی که مدیریت 
باشد،  داشته  هنرمندان  این  فعالیت  روی  بر  کامل 

وجود ندارد.
 وی با اشاره به اینکه قریب ۴ سال است که در این 
رشته مشغول به فعالیت است، ادامه می دهد: در حال 

حاضر ۸ نفر  در این سرا مشغول به فعالیت هستند و 
از این طریق نان خود را در می آورند.

این هنرمند با اشاره به اینکه یاد گیری این کار به 
استعداد هنرمندآموز این رشته بر می گردد، می افزاید: 
هنرآموزان این رشته پس از یادگیری هنر قلم زنی 
شروع به کار می کنند و هر کدام پس از چند سال به 

توانایی باالیی می رسند.
وی با اشاره به اینکه این هنر کم کم دارد جای 
خود را در بین مردم و به ویژه گردشگران و توریست 
ها باز می کند، اظهار می کند: در حال حاضر ادارات 
برای اینکه هدیه ای به مهمانان و یا کارمندان خود 
بدهد از این صنایع خریداری می کنند در حالی که 
پیش از این  وقتی کاری را برای فروش به مغازه ای 
می بردیم؛ فروشنده به سبب اینکه  نسبت به خریده 
شدن آن توسط مشتری شک داشت با اکراه نسبت به 
خرید آن اقدام می کرد، در حال حاضر اما شرایط بهتر 
است و مغازه داران با رغبت بیشتری نسبت به خرید 

این محصوالت اقدام می کنند.
مرادی ادامه می دهد: مس را به صورت کیلویی 
تهیه می کنیم و در حال حاضر قیمت کیلویی ورقه 
مس در حدود 115 هزار تومان برای تولید کننده 
هزینه دارد در حالی که پیش از  نوسانات ارزی مس 

را حدود 50 هزار تومان  تهیه می کردیم.
که  طرحهایی  اوقات  اغلب  می دهد:  ادامه  وی 
هخامنشی،  مرغ،  گل  نقوش   می گیریم  سفارش 
مس  اساس  بر  طرح  هر  قیمت  و  است  شکارگاه 
مصرفی آن  از 1۶0 هزار تومان تا 5 یا ۶ میلیون 

تومان متغیر است.
این هنرمند با اشاره به اینکه  برای بیمه صنایع 
با مشکالت بسیاری  دستی کارکنان  خود همواره 
مواجه است، می افزاید: شرایط به گونه ای است که یک 
هنرمند این رشته برای امرار معاش خود با مشکالت 
زیادی مواجه است اما با این وجود هنرمندان به سبب 
عالقه و عشقی که به این  هنر دارند، کمتر ناامید 
به  همچنان  عدیده  مشکالت  وجود  با  و  می شوند 

فعالیت در این رشته ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه از میراث فرهنگی، صنایع 
در  که  رود  می  انتظار  استان  گردشگری  و  دستی 
زمینه تبلیغات این صنایع دستی بیشتر همت گمارند، 
می گوید: سرای ملک یکی از سرای های مهم و زیبای 
زنجان است که به سبب تبلیغات کمی که در این 
زمینه وجود دارد، گردشگران و توریست ها کمتر از 
وجود این سرا آگاه هستند و  به همین منظور بایستی 
برنامه ای ریخت تا حداقل برای گردشگران استان  

شناخته تر باشد.
از حجره این هنرمند خارج می شوم، اما همچنان 
می توانم صدای چکش را که بر روی ظروف مسی 
فرود می آیند  بشنوم که چطور با صدای شجریان 
عرفانی  هوای  و  حال  محیط  به  و  شده   مخلوط 

بخشیده 

حبابتورمبهموزههارسید؟
واکنش به مصوبه ای که بازدید از موزه ها را 5 برابر گران کرد

در توصیف صدای چکش و دستی که بر روی مس  نقش می آفریند:

ضربآهنگمسی

شبستان/ سی و یکمین جشنواره تئاتر استانی زنجان از 20 تا 23 آبان ماه سال جاری در 
فرهنگسرای امام خمینی)ره( زنجان برگزار می شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با همکاری انجمن نمایش استان زنجان در 
راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر نامگذاری سال به عنوان رونق تولید و 
در راستای اهداف، وظایف و سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حمایت از گروه های 
نمایشی و تمرکز بر اجراهای عمومی و ارتقای سطح کیفی آثار و گسترش تئاتر در سراسر نقاط 
استان و همچنین ارتباط موثر با تماشاگران آثار نمایشی، سی و یکمین جشنواره تئاتر استان 

زنجان را برگزار می کند.
این جشنواره در محورهای توجه ویژه به شعار سال، موضوعات دینی با رویکرد اجتماعی و 
مسائل روز جامعه، آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، مشکالت فضای مجازی، طالق و گسست 
خانوادگی، سبک زندگی اسالمی- ایرانی و مشخصات و مظاهر آن مانند فرهنگ ایثار و شهادت، 
دفاع مقدس و مدافعان حرم، غواصان خط شکن دریادل، نمایش های مرتبط با عنوان زنجان، 
میزبان مهربان، توجه به آثار نمایشی مبتنی بر ویژگی های فرهنگی، اقلیمی و بومی استان برگزار 

می شود.
آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره 15 مهرماه امسال و بازبینی آثار از اول تا سوم آبان ماه سال 

جاری اعالم شده است.
این جشنواره از 20 تا 23 آبان ماه امسال در فرهنگسرای امام خمینی)ره( زنجان برگزار 
می شود و عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای نمایشی استان واقع در فرهنگسرای امام خمینی)ره( 

زنجان مراجعه کنند.

موج رسا/ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: در 
حال حاضر پرونده زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله در مراحل نهایی قرار دارد.

یحیی رحمتی اظهار داشت: پرونده ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله آماده و به 
شورای جهانی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این پرونده از نظر شورای جهانی صنایع دستی بی نقص بوده و وارد مرحله 
نهایی شده است، افزود: مذاکره ای با رئیس شورای جهانی صنایع دستی در منطقه آسیا و 

اقیانوسیه انجام شده است و مراحل را طی می کند.
این مسئول خاطرنشان کرد: با انجام مراحل الزم تا شهریورماه سال جاری، زنجان به عنوان 

شهر جهانی ملیله ثبت نهایی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه الزاماتی 
برای ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله وجود دارد، خاطرنشان کرد: راه اندازی خانه ملیله 

یکی از این الزامات محسوب می شود.
رحمتی بیان داشت: تا شهریور ماه سال جاری این خانه راه اندازی می شود و قرارداد اجرایی 

با پیمانکار منعقد شده است.
وی با بیان اینکه در قالب این قرارداد خانه ملیله زنجان مرمت و تجهیز می شود، افزود: 

مراحل اجرایی شروع شده است.
این مسئول برضرورت استفاده دستگاه های اجرایی از صنایع دستی ملیله برای اهدای 

هدیه تاکید کرد و گفت: استفاده از هدایای ملیله در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه المان ملیله 
در مرحله طراحی قرار دارد، افزود: تا کنون یک بشقاب ملیله از سوی شهرداری زنجان آماده و 

در منطقه گاوازنگ نصب شده است.
رحمتی گفت: با اقدامات انجام شده از سوی شهرداری پیش بینی می شود تا پایان تابستان 

المان ملیله در زنجان نصب شود.
وی از برگزاری تورهای آشنا سازی جاذبه های گردشگری در قالب حضور سرمایه گذاران، 
مدیران دولتی و دفاتر خدمات گردشگری خبر داد و گفت: تورهای استان های شمالغرب از 

جاذبه های گردشگری زنجان و تورهای زنجان از جاذبه های این منطقه بازدید می کنند.
ملیله سازی که در هزاره اول »هجری قمری« بعنوان هنر دستی بومی زنجان فقط در این 
شهر معمول بود در زمان حکومت رضاخان با مهاجرت تعدادی از هنرمندان این شهر به تهران 

و اصفهان در آن شهرها نیز رواج یافت.
سینی، سرویس های چای و شربت خوری، جعبه جواهرات، گلدان، شمعدان، رویی دسته 
چاقو، قاب عکس و انواع زیورآالت عمده ترین دست مایه هنرمندان زنجانی در سال های دور 

بوده و به مرور زمان بر تنوع این دست سازهای زیبا و بسیار ظریف افزوده می شود.
رونق این هنر دستی از دوره سلجوقی آغاز و در دوره صفویه به اوج خود رسید و شهرهای 
زنجان و اصفهان بیشترین هنرمند را در این حرفه تربیت و به عرصه ی هنرهای دستی 

تحویل دادند.

از  زنجان  استان  اصغر)ع(  علی  بزرگداشت حضرت  مجمع جهانی  مسئول  شبستان/ 
برگزاری پانزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در پایتخت شور و شعور حسینی خبر داد.
داود خدایی، اظهار کرد: همزمان با نخستین محرم امسال و همزمان با سراسر کشور، 

پانزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در زنجان برگزار می شود.
مسئول مجمع جهانی بزرگداشت حضرت علی اصغر)ع( استان زنجان با یادآوری اینکه 
کارگاه دوخت لباس همایش شیرخوارگان حسینی زنجان در زنجان آغاز به کار کرده است، 
ادامه داد: این همایش همزمان با کل کشور و جهان در نخستین جمعه ماه محرم برگزار 

می شود.
وی با یادآوری اینکه کارگاه دوخت لباس همزمان با ایام زیارت خاصه امام رضا)ع( در 
زنجان آغاز به کار می کند، تصریح کرد: برای همین منظور 200 متر پارچه برای دوخت لباس 

شیرخوارگان خریداری شده است.

فراخوانسیویکمین
جشنوارهتئاتراستانیزنجانمنتشرشد

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:

پروندهشهرجهانیملیلهواردمرحلهنهاییشد

همزمان با سراسر کشور 

پانزدهمینهمایششیرخوارگانحسینی
درپایتختشوروشعورحسینیبرگزارمیشود

خبر
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ایبنا/ سه روز به آخر دنیا، سفرنامه شاهزاده خانم قاجاری 
دومین جلد از مجموعه »سفرنامه های قدیمی زنان« است که 

به کوشش نازیال ناظمی از سوی نشر اطراف منتشر شده است.
»سه روز به آخر دنیا« تنها ماجرای یک سفر زیارتی نیست، 
بلکه داستان یک زندگی است. زندگی یک زن درباری که الیه ای 
ناپیدا را آشکار می کند. نام او را نمی دانیم، چون در تمام کتاب 
هیچ وقت او را به نام خطاب نمی کنند، اما براساس نوشته خودش 
از اصل و نسبش به خوبی آگاهیم. او دختر شاهزاده مبارک میرزا، 
نوه شاهزاده محمودمیرزا و نوه فتحعلی شاه قاجار است و از سمت 

مادر نوه نادرشاه افشار محسوب می شود.
شاهزاده خانم قاجاری زنی است باسواد، آشنا به شعر و ادبیات، 
هنرمند و قطعا زیبا؛ چون آوازه اش به ناصرالدین شاه می رسد و 
در پانزده سالگی به نامزدِی شاه درمی آید. این نامزدی به انجام 
بزرگان مانع  نمی رسد و آن طور که خودش می نویسد »بغض 
گردیده« پس از سه سال نامزدی به هم می خورد و شاهزاده خانم 
در سن هجده سالگی به دستور ناصرالدین شاه به عقد عمادالملک 
حاکم پنجاه و چند ساله بسیار ثروتمند و معتبر تون و طبس 
درمی آید. پس از چند سال دشمنی های زنان دیگر عمادالملک و 
مرگ دو برادرش و دلتنگی های شاهزاده خانم او را به عزیمت به 

مکه و عتبات مصمم می کند. 
التماس خدمت سرکار  باره می نویسد: »به  این  خودش در 
عماد الملک عرض کردم که گر ترحم می کنی، وقت است وقت 
چون معزی الیه هم پیرو شکسته شده بودند و در نهایت اُنس 
را به من داشت و جدایِی من خیلی برایشان ناگوار شود، از راه 
بزرگ منشی و کوچک نوازی که شیوه ذات حمیده صفات است، 
نمی خواست دِل شکسته را بشکند. در ظاهر اذن مرخص و در 
باطن به توسط تمام مردم ممانعت می فرمود ولی ابدا از شدت 

دلتنگی گوش به حذف ناصحین نمی توانستم کرد.«
شاهزاده خانم اذن سفر از همسر می گیرد و با تعداد اندکی 
همراه در 21 شعبان 1303 هجری قمری )۴ خرداد 125۶( 
ترک  مکه  و سپس  عتبات  قصد  به  سال  یک  برای  را  طبس 
باسواد و  آغاز سفرنامه می فهمیم راوی زنی  از همان  می کند. 
نکته سنج و تیزبین است که تمایلی به زیاده گویی ندارد. هر چند 
با  با او همان می کند که  ثروتمند و سرشناس است اما جاده 
دیگران. وی می نویسد: »از شدت گرما مثل ماهِی بی آب می طپم. 
خودم و تمام مردم نزدیک است هالک شویم. هم ریگ است، 
هم کویر. ماه جوزا در گرمسیر بی آب میان کویرنمک، شنیدن 

کی بود مانند دیدن.«
سفرنامه شاهزاده خانم با ورود زائران به کشتی و سپس در 
راه بازگشت که از مسیر جبل اتفاق می افتد، رنگ و بویی دیگر 
پیدا می کند. ازدحام مسافران و به ِگل نشستن های مکرر کشتی 
و بدتر از همه مرگ و میر زائران و انداختن اجساد به دریا تا 
حمله راهزنان به کاروان در راه جبل، چنان دقیق و شفاف توسط 
شاهزاده خانم توصیف شده که می توان تمام آن وقایع را بسیار 
واضح در ذهن مجسم کرد. استفاده درست و به موقع مولف از 
شعر، ضرب المثل و طنز و ذکر وقایع تاریخی با نثری ساده و روان 

را باید از جمله دالیل جذابیت سفرنامه دانست.
این سفرنامه یکی از اولین سفرنامه های زنان قاجاری است که 
در دست داریم. تا این زمان در فهرست سفرنامه های زنان دوره 
قاجار یک سفرنامه دیگر متعلق به شاهزاده مهرماه خانم، دختر 
فرهاد میرزا و ملقب به عصمت السلطنه به تاریخ 125۸ قمری 
بازمی گردد.  این سفرنامه  از  پیش  به  تاریخش  که  دارد  وجود 
بنابراین سفرنامه شاهزاده خانم از لحاظ قدمت در مرتبه دوم 

قرار دارد.
این کتاب براساس نسخه خطی سفرنامه شاهزاده خانم به 
شماره 1۸۴22 با عنوان »روزنامه سفر مکه« موجود در بخش 
نسخ خطی کتابخانه ملی ایران استنساخ، تصحیح و در چهار 
فصل تنظیم شده است. چون نام »روزنامه سفر مکه« عنوانی 
تکراری و مورد استفاده بسیاری از سفرنامه هایی از این دست بوده 
است، »سه روز به آخر دریا« را برای کتاب برگزیدیم. این سفرنامه 
پیش از این تصحیح و منتشر نشده است، بنابراین در تصحیح به 
متن اصلی وفادار مانده ایم و جز افزودن سجاوندی های ضروری 

و نشانه گذاری های الزم هیچ تغییری در کتاب داده نشده است.
امشب  می خوانیم:  نبود«  »بی تماشا  نامش  که  بخشی  در 
یکشنبه بیست و پنج شعبان سوار شده رفتیم به منزل موسوم 
به نِکو. بسیار جای بد، گرم بی آبادی. بسیار بد گذشت. آن جا 
شنیدیم، رجب نوکر، یک غالم بچه بود، بزرگ شده و پسر خوبی 
است. به مرض تبی گرفتار است، بروز ندادند مبادا از قافله بماند. 
حال به شدت افتاده، گویا تبد الزم داشته باشد. من که اسم این 
مرض پدرسگ را نمی توانم بشنوم، چون هر دو برادر عزیزم به 

همین مرض رفته اند.«

سه روز به آخر دنیا

رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، مامور رساندن 
و انعکاس نظرات، دیدگاه ها و انتقادات جامعه به یکدیگر بوده 
که امروز به دلیل مشکالت مالی در شرایط نامطلوبی قرار 
داشته و برخی رسانه های مکتوب تا مرز تعطیلی نیز پیش 

رفته اند.
به گزارش ایرنا، امروز رسانه ها و به  خصوص رسانه های 
مکتوب با حاکم شدن مشکالت اقتصادی و گرانی در شرایط 
نامناسبی قرار دارند که کوچک شدن قطع کاغذ مطبوعات، 
کاهش تعداد صفحات و چاپ نشدن روزنامه ها در روزهای 
پنجشنبه و حتی چاپ هفته  نامه ها و ماهنامه ها به فاصله 
زمانی زیاد از شماره های قبلی، بیانگر وجود مشکالت عدیده 

در این بخش به ویژه در رسانه های بخش خصوصی است.
رسانه ای که می تواند با انتقاد و البته تمجید از عملکرد 
مدیران محور توسعه قرار گیرد امروز در باتالق گیر کرده 
و برخی رسانه های مکتوب باسابقه را حتی تا مرز تعطیلی 

نیز کشانده است.
وضعیت نامطلوب مالی، گرانی کاغذ، مطالبات معوق از 
دستگاه های اجرایی در قبال انتشار آگهی ها، نیروی انسانی، 
بیمه، توزیع نامتوازان آگهی ها از جمله مشکالتی است که از 

سوی مدیران رسانه ها مطرح می شود.
 با انتقاد نکردن رسانه ها، توسعه محقق نمی شود

مدیرمسئول روزنامه صدای زنجان گفت: مهم ترین بحث و 
مشکل در رسانه ها و مطبوعات به این موضوع برمی گردد که 
عمده نگاه مدیران این است که کوچک  ترین نقدی از آن ها 
صورت نگرفته و مطبوعات، بلندگوی مدیران باشند که این 

به توسعه استان و مطبوعات لطمه می زند.
مسیح اله سلطانی اظهار داشت: با انتقاد سازنده در رسانه ها 
امکان توسعه وجود داشته و همه صداها شنیده می شود و 

فضایی باز برای تمام رسانه ها در استان پدید می آید.
به ویژه  مکتوب  رسانه های  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
روزنامه ها، خاطرنشان کرد: مطبوعات از لحاظ مالی در شرایط 
خوبی قرار ندارند اما نهایت سعی و تالش را به کار می بندیم 

رسانه را حفظ کنیم تا به تعطیلی کشیده نشود.
در  متاسفانه  گفت:  زنجان  صدای  روزنامه  مدیرمسئول 
رسانه ها و فضای مجازی به این موضوع پرداخته می شود که 

دوران مطبوعات مکتوب، تمام شده است.
وی با بیان اینکه این افراد، عالقه مند به حذف مطبوعات 

چاپی هستند، اظهار داشت: اگر رسانه های مکتوب، بی تاثیر 
هستند این افراد چرا اینقدر حساس اند و اگر مطبوعات، موثر 
هستند باید اجازه دهند تا فضایی باز برای رقابت و انتقاد و 

فعالیت رسانه ای وجود داشته باشد.
 مشکل اصلی، کم سوادی رسانه ای است

اصلی  مشکل  گفت:  امروز  زنگان  روزنامه  مدیرمسئول 
مدیران،  برخی  رسانه ای  بی سوادی  یا  کم سوادی  رسانه ها 
مسئولین روابط عمومی ها و گاهی خود ما رسانه ای ها هستیم 

که با آن مواجه می شویم.
مصطفی ارفعی افزود: به همین دلیل مدیران نمی توانند 
تعریف درستی از مطبوعات داشته و از فضای رسانه ای استان 

استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: آگهی ها باید با هماهنگی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در مطبوعات منتشر شوند اما برخی 
تمکین  دستورالعمل  این  از  دولتی  شرکت های  و  ادارات 

نمی کنند.
مدیرمسئول روزنامه ندای ابهر نیز گفت: روابط عمومی ها 
می توانند اطالعات را در اختیار مطبوعات قراردهند در حالی 
افرادی  یا  و  ندارند  روابط عمومی  یا  ادارات  از  بسیاری  که 

هستند که چندین مسئولیت دارند.
شعبان ربی اظهار داشت: مشکل دیگر این است که نوع 
دعوت از رسانه ها به جلسات توسط روابط عمومی ها انتخابی 

است.
وی با بیان اینکه باید از موازی کاری در خانه مطبوعات و 
انجمن صنفی خبرنگاران پرهیز شود، اظهار داشت: شورای 
اطالع رسانی استان باید به مشکالت و شهبات موجود در بین 

رسانه ها پاسخ دهد.
مدیر خبرگزاری مهر در استان زنجان نیز با بیان اینکه 
تمام رسانه ها با مشکل مالی مواجه هستند، گفت: همیشه 
سایر  یا  دولت  به  وابسته  رسانه های  که  می شود  عنوان 
سازمان ها از طریق آن ها تامین مالی می شوند در حالی که 

اینطور نیست.
اعتبارات  کاهش  دلیل  به  داشت:  اظهار  مقدمی  رحیم 
سازمان تبلیغات اسالمی و مشکالت مالی، خبرگزاری مهر 

با وجود وابستگی به این سازمان در تگنای مالی قرار دارد.
وی افزود: متاسفانه مدیران استان شان و جایگاهی برای 

خبرنگاران قائل نیستند.
کاغذ، مشکل اصلی مطبوعات است

مدیر خانه مطبوعات استان زنجان نیز کاغذ را مشکل 
اصلی نشریات خواند و گفت: کاغذ در موضوع گرانی، بیش 
از هر کاالی دیگری گران شد و به دلیل محدودیتی که در 
توزیع به ویژه در استان وجود داشت، متاسفانه دست نشریات 
را نگرفت.  یوسف ناصر اظهار داشت: به عنوان تشکل صنفی، 
پیگیری هایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده و امیدواریم که کمکی 
برای حل این مشکل باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر معاون اول رئیس جمهوری 
به استان  به استان زنجان مقرر شد کاغذ به صورت ویژه 

تخصیص یابد که امیدواریم این موضوع محقق شود.
مدیر خانه مطبوعات استان زنجان با اشاره به برگزاری 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان، 
گفت: این جشنواره از سال 9۴ آغاز شده و پنجمین دوره آن 
در راستای ایجاد انگیزه و حمایت از رسانه ها و خبرنگاران در 

سال جاری برگزار می شود.
وی اظهار داشت: مهلت بارگزاری و ارسال آثار از اول تا 
20 تیر بود که در ادامه تا 25 این ماه، تمدید شد و 32۴ اثر 
در 10 بخش مختلف توسط ۸1 نفر از فعاالن رسانه ای استان 

به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.
ناصر با بیان اینکه آثار دریافتی در مرحله تفکیک قرار 
دارد، افزود: این آثار پس از تفکیک جهت داوری به مرکز 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  برنامه ریزی رسانه های  و  ارتباطات 

اسالمی ارسال می شود.
وی خاطرنشان کرد: در 17 مرداد همزمان با روز خبرنگار 

از برگزیدگان این جشنواره تجلیل به عمل می آید.
ناصر اضافه کرد: در دوره های اول تا چهارم به ترتیب 200، 

۴03، 3۶5 و 3۴5 اثر به این جشنواره ارسال شده بود.
رئیس انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان نیز گفت: 
به  و  به صورت خودجوش  انجمن 2.5 سال است که  این 

پیشنهاد جمعی از فعاالن رسانه ای تشکیل شده است.
رضا رحیم پور افزود: فلسفه تشکیل انجمن این بود که 
همکاران  آموزشی  و  حقوقی  رفاهی،  معیشتی،  پشتیبان 
باشیم. وی با بیان اینکه برخی مسائل را به صورت خودجوش 
پیگیری کرده ایم، اظهار داشت: پرداخت تسهیالت، تامین 
برخی کاالهای ضروری و اختصاص سهمیه اماکن اقامتی با 

هماهنگی اداره کار، بخشی از این اقدامات است.
دغدغه  مهم ترین  را  اجتماعی  تامین  بیمه  رحیم پور، 
این  در  توافقنامه ای  کرد:  خاطرنشان  و  خواند  خبرنگاران 
خصوص انجام شده اما پرداخت حق بیمه با نرخ 27 درصد با 
توجه به درآمد پایین و حق التحریر بودن خبرنگاران، دشوار 
است که امیدواریم راهکاری برای حل این مشکل ارائه شود.

وی گفت: هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شده نماینده ای 

از خبرنگاران در آن حضور نداشته و این خالء وجود دارد.
 وزارت ارشاد، حمایت های گوناگونی از رسانه ها دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با بیان 
اینکه وزارت متبوع، حمایت های مختلفی از رسانه ها می کند، 
گفت: اولین حمایت مالی در قالب پرداخت یارانه است به 
شرطی که تیراژ مطبوعات مشخص باشد و در سال گذشته به 
همان مقدار تیراژ اعالمی از سوی مطبوعات، یارانه اختصاص 

یافته است.
ارجاع  دوم،  حمایت  داشت:  اظهار  کرباسی  فاطمه 
آگهی های تبلیغاتی به مطبوعات است که استان زنجان در 
این مورد حتی زودتر از وزارت ارشاد اقدام کرده و با ارسال 
را  اجرایی  دستگاه های  تمام  استانداری،  سوی  از  نامه ای 
ملزم کرده تا آگهی های خود را از طریق اداره کل ارشاد به 

مطبوعات بفرستند.
وی در خصوص آگهی های قوه قضاییه، افزود: در گذشته 
به صورت توافقی ارسال می شد اما سپس با دستور معاون 
اول رئیس جمهوری مقرر شد که این آگهی ها نیز از طریق 

ادارات ارشاد اقدام شود.
کرباسی خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از احتمال ایجاد 
هرگونه تبانی، مسئول ارسال آگهی ها در اداره کل ارشاد از 

هر شش ماه یا حداکثر یک سال تغییر می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان، اختصاص 
کاغذ یارانه ای با ارز نیمایی را حمایت بعدی این دستگاه از 
مطبوعات خواند و گفت: کاغذ در ردیف مواردی قرار گرفته 
که مشمول یارانه باشد و اداره کل ارشاد اسالمی با وجود 
اینکه متولی توزیع کاغذ نیست اما به این موضوع ورود پیدا 
کرده که کاغذ در اختیار چاپخانه ها با تایید این اداره کل در 
اختیار مطبوعات قرار گیرد. وی با بیان اینکه مطبوعات، رکن 
چهارم دموکراسی است، اظهار داشت: برگزاری جشنواره نیز 
حمایت بعدی از رسانه ها است. همچنین تامین ۶0 واحد 
آپارتمان در راستای معیشت و رفاه فعاالن رسانه ای بوده و 

نگاه آموزشی نیز در برنامه های این دستگاه قرار دارد.
کرباسی، بیمه تامین اجتماعی روزنامه نگاران و خبرنگاران 
را یکی دیگر از حمایت های ارشاد اسالمی از رسانه ها برشمرد 
و تصریح کرد: وزارت ارشاد، یارانه خوبی به صندوق بیمه 
هنرمندان اختصاص می دهد اما هر کدام از رسانه ها باید به 

عنوان یک کارگاه برای این موضوع اقدام کنند.

درحالی که فرزند عباس کیارستمی مدتی قبل از اثرات سوء بی نتیجه ماندن پیگیری های سه ساله 
برای دسترسی به اطالعات پرونده پزشکی پدرش سخن گفته بود، صحبت های تازه پزشک معالج 
عباس کیارستمی بار دیگر لزوم دسترسی به اطالعات این پرونده را برای نشان دادن حقیقت یادآور 

می شود.
چند هفته پیش همزمان با سومین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان مطرح سینمای 
ایران، گزارشی در ایسنا منتشر شد مبنی بر این که  پیگیری های پرونده پزشکی این سینماگر پس از 
سه سال، با وجود حساسیت های اجتماعی و زیر ذره بین رفتن موضوع، کم کم در حال فراموشی است.

در آن گزارش بهمن کیارستمی گفته بود پس از گذشت سه سال نه تنها هیچ کدام از پیگیری هایش 
به نتیجه نرسیده بلکه کسانی که با مشکالت مشابهی  روبه رو بودند و قصد پیگیری حقوقی و قانونی در 
مراجع ذیربط را داشتند، با وضعیت این پرونده عمال کار را بی حاصل دانسته و از پیگیری آن ناامید 
شدند. او همچنین تاکید کرده بود از تمام ظرفیت های قانونی و حقوقی ممکن و حتی بیش از آن 
استفاده کرده تا اطالعات مربوط به پرونده پزشکی پدرش را در اختیار داشته باشد تا بداند در طول 
مرحله درمان چه اتفاقاتی رخ داده، اما پاسخی که در نهایت دریافت کرده این بوده که آن چه در روند 
درمان گذشته محرمانه است! اما حاال آن چه بعد از انتشار آن گزارش سبب نگارش این مطلب شده، 
صحبت های تازه ای از دکتر احمد میر، پزشک معالج عباس کیارستمی است که در مجله دنیای سالمت 
به چاپ رسیده است.  او در این گفت وگو با اشاره به این که فضایی پیش نیامده تا همدردی خود را با 
جامعه هنری بیان کند، گفته است: »پسر مرحوم کیارستمی مشکالتی ایجاد کردند که متاسفانه من 

نتوانستم آن طور که شایسته است همدردی خود را بیان کنم.«
احمد میر در پاسخ به این پرسش که عارضه اصلی عباس کیارستمی چه بوده، گفته است: »ایشان 
سرطان روده داشتند. در جراحی گاهی یک سری اتفاقات دست به دست هم می دهد. بعد از عمل 
جراحی روده، به دلیل مصرف داروهای ضدانعقاد که بخشی از روند درمان برای جلوگیری از آمبولی 

است، دچار خونریزی شدند. من در اولین فرصت مجدد عمل شان کردم و خونریزی برطرف شد و بعد 
از بهبود من رفتم سفر. روز 13 یا چهاردهم، بعد از عمل، ایشان دچار کوله سیستیت و عفونت کیسه 
صفرا شدند که ارتباطی با عمل اول نداشت. وقتی کیسه صفرا عمل شد ناحیه ای را که دچار خونریزی 
شده بود و عمل کرده بودیم دچار عفونت شد. عفونت به بیمار آسیب رساند که این ها به صورت یک 
زنجیره اتفاق افتاد. ما تالش کردیم و بیمار را که عجیب ضعیف شده بود به لطف خدا نجات دادیم و به 
منزل فرستادیم. آقای کیارستمی در منزل شخصی خود زندگی می کرد غذا می خورد و رو به بهبودی 
بود، داشت وزن می گرفت ولی متاسفانه به خارج از کشور رفت و آن اتفاق برای شان رخ داد. من معتقدم 
اگر ایشان در ایران مانده بود هرگز چنین اتفاق و پیامدی برای شان رخ نمی داد. آقای کیارستمی در 
فرانسه حتی یک پرستار هم کنار خود نداشت و ایشان را صبح در اتاق شان با خونریزی وسیع مغزی 

پیدا کردند، در حالی که ما در ایران چهارچشمی ایشان را مراقب بودیم.«
در پی انتشار این مصاحبه، بهمن کیارستمی در گفت وگو با ایسنا تاکید می کند: وقتی از بی نتیجه 
ماندن پیگیری سه ساله گفتم، منظورم پیامدهای ارائه  نشدن یک »گزارش« دقیق و قابل استناد بود. 
در غیاب چنین اطالعاتی، امروز احمد میر با انگشتان روی میز و سربرافراشته درباره  زیباترین کاری که 
در دنیا کرده صحبت می کند و از روشن شدن حقیقت می گوید. با این حال آن چه را او در وصف روند 
درمان گفته می توان با توضیحات مختصری که کمیسیون سازمان پزشکی قانونی در تاریخ 9۶.3.9 در 

محکومیت دکتر احمد میر صادر کرده، راستی آزمایی کرد:
»...وی )عباس کیارستمی( در تاریخ 9۴.12.17 در بیمارستان جم با تشخیص پولیپ کولون بستری 
و در ساعت 10:30 صبح تحت عمل کولکتومی به روش الپاروسکوپی قرار می گیرد. به دلیل افت فشار 
خون و پایین بودن هموگلوبین نیمه شب مورخ 9۴.12.20 جهت رد خونریزی شکم به اتاق عمل منتقل 
و تحت عمل جراحی الپاروتومی و لوپ ایلئوستومی قرار گرفت و پس از عمل، اینتوپه )لوله گذاری 
تنفسی( و به ICU منتقل شد. طی بستری دچار عفونت ریوی، تجمع مایع در ریه، سکته مغزی از 

نوع ایسکمیک )اختالل خونرسانی( و عفونت داخل شکمی شد. با توجه به عالئم عفونت شکمی مجددا 
در تاریخ 95.1.12 توسط دکتر ناصری به اتاق عمل منتقل شد. تشخیص، از هم گسیختگی آناستاموز 
بود. ضمنا به دلیل التهاب در آن ناحیه، حالب چپ نیز خورده شده... با توجه به پرونده بالینی، درمان 
عارضه فوق الذکر با تاخیر صورت گرفته است و از جانب دکتر احمد میر )جراح معالج( سه قصور 
پزشکی اتفاق افتاده است و ارزش عوارض ناشی از قصور پزشکی به میزان پنج درصد دیه کامل انسان 

برآورد می شود.«
بهمن کیارستمی می گوید: درباره  اظهارات مطرح شده در گفت وگوی یادشده اشاره به چهار نکته 

را الزم می دانم: 
1. پولیپ کولون به معنای سرطان روده نیست. 

2. دکتر احمد میر در تاریخ 22 اسفند یعنی دو روز بعد از عمل دوم و در شرایطی که بیمار در 
ICU و در وضعیتی که در گزارش پزشکی قانونی آمده به سفر رفته و به کار بردن واژه  »بهبودی« از 

جانب ایشان تعجب برانگیز است.
3. پارگی لوله حالب در عمل جراحی دوم یعنی 20 اسفند 9۴ اتفاق افتاده و تشخیص این پارگی و 
اقدام به ترمیم آن در تاریخ 12 فروردین 95 انجام شده. این پارگی و تشخیص دیرهنگام در غیاب جراح 
معالج باعث عفونت گسترده ای شد که شرح آن در گزارش پزشکی قانونی آمده. با این همه دکتر احمد 

میر عفونت داخلی گسترده از جمله عفونت کیسه  صفرا را بی ارتباط با اعمال جراحی ابتدایی می داند.
۴. رای محکومیت صادرشده در پزشکی قانونی به دلیل تاخیر در انجام عمل جراحی دوم با توجه به 
شواهد بالینی صادر شده است و به صراحت به پیامدهای این تاخیر اشاره شده، با این حال دکتر احمد 

میر گفته: »من در اولین فرصت مجددا عمل شان کردم«.
او در پایان یادآوری می کند که دکتر احمد میر به رای صادرشده توسط پزشکی قانونی اعتراض کرد 

اما این رای مورد تجدید نظر واقع نشد.

معرفیکتاب

حالناخوشرسانههایزنجانوچشمانتظارمساعدت

واکنشفرزندکیارستمیبهحرفهایجدیدپزشکپدرش

ایسنا/ رئیس اداره استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در سال جاری پیش بینی شده که سنجش 1۴ هزار و 
500 نوآموزان بدو تحصیل انجام شود. 

مریم باغبانی اظهار کرد: فرآیند سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه در سال جاری آغاز شده و در حال انجام است و در سال جاری 
پیش بینی شده که سنجش 1۴ هزار و 500 نوآموزان بدو تحصیل انجام شود که ۸152 نفر از این جمعیت سنجش شده اند. 

این مسئول ادامه داد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 5۶ درصد از جمعیت دانش آموزان بدو تحصیل در سال جاری تاکنون 
مورد سنجش قرار گرفته اند و این در حالی است که هشت پایگاه برای سنجش دانش آموزان در استان زنجان در نظر گرفته شده که از 

این تعداد پنج پایگاه ثابت و سه پایگاه سیار است. 
وی افزود: پیش بینی شده است تا 15 مرداد ماه فعالیت پایگاه های سیار ادامه داشته باشد و 25 مرداد نیز فعالیت پایگاه های ثابت 
پایان می یابد.  باغبانی با اشاره به اینکه از مجموع نوآموزان مورد سنجش قرار گرفته 771 نفر به مراجع تخصصی ارجاع داده  شده اند، 

گفت: بینایی، شنوایی و هوش این دانش آموز به صورت تخصصی مورد معاینه قرار خواهد گرفت. 
رئیس اداره استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه از اولیا درخواست می شود سنجش فرزندان خود را به 
روزهای پایانی موکول نکنند، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی الزم برای سنجش نوآموزان بر اساس تاریخ های اعالمی صورت گرفته است.

یک مسئول در اداره کل آموزش و پرورش استان 
عنوان کرد:

پیشبینیسنجشبیشاز۱4هزارنوآموز
بدوورودبهدبستان
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آبــــ
وزندگی 

فاضالب  شبکه  برای  خصوصی  بخش 
زنجان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
گفت: این شرکت در راستای تحقق اصل ۴۴ 
قانون اساسی توانسته تا کنون 1500 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی را برای 
احداث شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب 

در شهرهای استان زنجان جذب نماید.
داشت:  اظهار  قاسمی  جزء  علیرضا 
بهداشتی  تصفیه  و  آوری  جمع  تاسیسات 
فاضالب در ۴ شهر زنجان ، ابهر ، ماهنشان و 
دندی با ظرفیتی بالغ بر ۴۶ هزار متر مکعب 
در شبانه روز در حال بهره برداری می باشد.

این  پوشش  تحت  جمعیت  افزود:  وی 
پیش  به سال  نسبت  در سال 97  خدمات 
از آن 25 هزار نفر رشد داشته و تعداد کل 
مشترکین فاضالب در این مدت به 5 هزار و 

595 فقره افزایش یافته است.
گفت:  استان  آبفای  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان احداث 
با  فاضالب  خانه  تصفیه  از  برداری  بهره  و 
ظرفیتی بالغ بر ۴۶ هزار متر مکعب در شبانه 
روز در شهرهای زنجان ، ابهر ، ماهنشان و 

دندی را تا کنون محقق ساخته است.
جزء قاسمی گفت: تصفیه خانه فاضالب 
ماهنشان   ، ابهر   ، زنجان  شهرهای  در  نیز 
در  و  بوده  برداری  بهره  دست  در  دندی  و 
شهرهای خرمدره ، زرین آباد و ارمغانخانه نیز 

در دست احداث است.
این مسئول اضافه کرد: پروژه ارتقای مدول 
احداث  و  زنجان  فاضالب  خانه  تصفیه  اول 
مدول دوم در این تصفیه خانه نیز از برنامه 
های در دست اجرای شرکت آب و فاضالب 

استان زنجان در سال جاری می باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به اینکه کم آبي اساساً در آینده 
بدلیل استفاده بدون برنامه ریزي و نه بدلیل کمبود آب خواهد بود گفت: آب مجازی 

در این میان به عنوان راهکاری مناسب برای مقابله با کم آبی مطرح می باشد.
علیرضا جزءقاسمی اظهار داشت: آب مجازی مقدار آبی است که که یک محصول یا 
کاال در فرآیند تولید ، از لحظه شروع تا پایان مصرف می کند که باید تجارت این آب 

در واردات محصوالت غذایی و کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هم اکنون 9۴ درصد میزان مصرف آب کشور در بخش کشاورزی و 
صنعت بوده و بخش شرب و بهداشت تنها ۶ درصد از میزان کل مصرف آب را به خود 

اختصاص می دهد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان تصریح کرد: در حوزه تولید برخی محصوالت 
صنعتی و کشاورزی میزان مصرف آب مجازی بسیار چشمگیر بوده و باید با تجارت 
آب مجازی در کشور با واردات محصوالت و کاالهای پر آببری ، منابع آب کشور را در 

بخش های مهمتر و پرسود تر مصرف نمود.
جزءقاسمی خاطرنشان کرد: برای تولید یک جفت کفش چرم ۸ هزار لیتر و برای 
تولید هر کیلو گرم برنج ۴ هزار لیتر آب مصرف می شود که این میزان مصرف برای 

کشور کم آبی همچون ایران بسیار قابل توجه است.
وی اضافه کرد: آمار باالی مصرف آب در تولید برخی محصوالت و کاالها به وضوح 
نشان می دهد مدیریت مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی برای حفظ منابع آب 
کشور ضرورت دارد و باید سیاست گذاری تجارت آب مجازی بیشتر مورد توجه قرار 

بگیرد.
وی جلوگیری از کشت و صادرات محصوالت آب بر که درآمد چندانی را نیز نصیب 
کشاورزان و کشور نمی کند را یکی از راهکارهای مقابله با کم آبی عنوان کرده و افزود:  
یکی از این محصوالت هندوانه است که آب بری باالیی دارد و درآمد ارزی و ریالی 

چندانی نصیب کشور و کشاورزان نمی کند.

جزءقاسمی گفت: به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بیش از 
500 لیتر آب مصرف می شود که در استان زنجان عالوه بر این محصول گندم، سیب 
زمینی، پیاز، گوجه فرنگی ،خربزه، طالبی و سیر نیز جزو محصوالت زراعی آببر در 

استان زنجان به شمار می روند.
واردات  با  مي توان  ایران  همچون  آبی  کم  کشور  در  داشت:  بیان  مسئول  این 
محصوالت آب بَر نظیر مواد غذایي، آبي را که براي تولید آن محصوالت نیاز است را در 
بخش هاي دیگر مصرف کرد که عالوه بر مدیریت کم آبی ، درآمد حاصل از آن را می 

توان برای ارتقاء شاخص های اقتصادی و رفاه اجتماع هزینه کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در قالب برنامه مالقات مردمی با مراجعه کنندگان به این 
شرکت دیدار و به درخواست مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان علیرضا جزء قاسمی در این دیدار ها ضمن رسیدگی به 
درخواست مراجعه کنندگان دستورات الزم جهت پیگیری و حل مشکالت آنان را صادر کرد.

مراجعه کنندگان به ستاد شرکت آب و فاضالب استان زنجان درخواست های خود را بصورت حضوری با 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در میان گذاشته و وی نیز دستورات مساعد خود را در چهارچوب ضوابط 
و مقررات قانونی برای رسیدگی به این درخواست ها صادر کرد.

گفتنی است برنامه مالقات مردمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان بصورت مستمر روزهای 
یکشنبه هر هفته برگزار می شود که عالقه مندان می توانند با مراجعه حضوری به  دفتر روابط عمومی این شرکت 

و یا از طریق تماس با شماره تلفن: 33027105 درخواست مالقات خود را ثبت و به انجام برسانند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

جذبسرمایهگذاری۱5٠٠میلیاردریالی
بازدیدسرزدهمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانازتاسیساتوادارهآبفایچورزق

بازدیدسرزدهمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانازتاسیساتوامورآبفایشهرستانآببر

آبمجازیراهکاریمناسببرایمقابلهباکمآبی

برگزاریجلسهمالقاتمردمیمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستان

بازدیدمیدانیمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانازمحلاتصالخطانتقال
تصفیهخانهآبشهرهایابهروخرمدره

دیدارمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبافرماندارشهرستانطارمو
گفتگوپیرامونمسائلحوزهآبشرباینشهرستان
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بانوان 
وجوانان

تجدیدفراخوانمناقصهعمومیدومرحلهای
تجدیدمع/٩٨/٠2نوبتدوم

معاون رئیس جمهوری:

کلیشههایذهنیاشتغالزنان
باکاپیتانیزنایرانیشکستهشد

ایسنا/ دبیر کمیته راهبردی امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در پی ابالغ 
آیین نامه اجرایی ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اولین سند راهبردی توانمندسازی و ارتقای 
مشارکت زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با دستور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای 

اجرا به واحدهای ستادی و استانی ابالغ شد.
فاطمه نکویی افزود: حمایت از حقوق و ارتقای مشارکت های مدنی زنان در تمام سطوح سازمان محیط 
زیست، تحکیم بنیان خانواده، توان افزایی و تاب آوری زنان در جوامع محلی و افزایش بهره وری آنان در 

اصالح فرایندهای محیط زیستی، از مهمترین رویکردهای این سند است.
وی اظهار کرد: اولین سند راهبردی توانمندسازی و ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان با تاکید بر 
اسناد باالدستی کشور و مفاد کنوانسیون های بین المللی در حوزه زنان و خانواده، در نشست های مشورتی 

و با بهره مندی از نظرات استادان و خبرگان این حوزه، تهیه و تدوین شده است.

برنا/ دانشمندان بر این باورند که انسان ها تا 3 سالگی تمام درس های زندگی را از محیط 
پیرامون شان می آموزند. این درس ها غالبا از طریق آموزش و به صورت ناخودآگاه در روان کودک 

شکل می گیرد و آینده رفتاری او را می سازد.
کودکان در هنگام بازی، شادی، شجاعت، قهرمانی، پیشرفت، اعتماد به نفس، نوع دوستی، زشتی، 

زیبایی و تمام صفات مثبت و منفی را به خوبی می گیرند و در وجودشان نهادینه می کنند.
از طرفی بازی، کودکان را از انزوا خارج کرده و سبب اجتماعی شدن او می شود و موثرترین نقش 
را در بهداشت روانی کودک ایفا می کند. اما نباید فراموش کرد که این نیازِ کودکان هم مانند هر 
فرآیند انسانی دیگری نیازمند آموزش درست و اصولی است به ویژه اگر تاثیر آن مستقیما بر روح و 

روان فرد و وابسته به آینده او باشد.
این نکته را فراموش نکنیم که منظور ما از بازی، آن فرآیندی است که کودک بتواند با کمک 
گرفتن از قوای جسمی، هوش و زکاوت خود راه دست یابی به آرامش سالم روانی را پیدا کند، نه 
آن دسته از بازی ها که به صورت رایانه ای منجر به محدود شدن قوای جسمی کودک شده و به 

پرخاشگری او می انجامد.
با این وجود به نظر می رسد در این راه نقش والدین و سپس معلمان در همراهی و آموزش درست 
به کودکان بیش از هرچیز مورد توجه قرار می گیرد چراکه کودکان آینه تمام نمای والدین و افرادی 

هستند که با آن ها معاشرت می کنند.
در واقع بازی ها آن قدر قوی و الهام بخشند که کودک گاهی دنیای خیالی اش را در حقیقِت 
زندگی اش راه می دهد، این خیال جعلی که گاهی دربردارنده آموزشی مثبت، منفی و یا تلفیقی از 
هر دو آن هاست تا بزرگ سالی، او را رها نکرده و رفتار فردی و اجتماعی او را تحت تاثیر خود قرار 

می دهد.

اولینسندراهبردیتوانمندسازیزنانوخانواده
سازمانحفاظتمحیطزیستابالغشد

بررسی اثرگذاری بازی های کودکان بر استخوان بندی رفتاری؛

تاثیراتبازیِلیِلیوقایمباشک
برشکلگیریشخصیتاجتماعی

خـبر

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
ضمن مسرت بخش خواندن اخباری همچون 
کاپیتان اول شدن بانوی ایرانی، گفت: همچنان 
گرفتار کلیشه های ذهنی در مورد اشتغال زنان 
می تواند  اخبار،  گونه  این  انتشار  که  هستیم 

بسیاری کلیشه های ذهنی را تغییر دهد.
در  است  صباحی  چند  ایرنا،  گزارش  به 
میان هیاهوی خبرهای مختلف از جنجال های 
درجه  اعطای  خبر  تهدید،  و  تحریم  تحدید، 
کاپیتانی به »نشاط جهانداری« که به تازگی 
مفتخر به دریافت امتیاز رتبه چهار شده و به 
عنوان دومین بانوی کاپیتان ایرانی، نخستین 
پرواز مستقل خود را انجام داده است، انگشت 
حیرت و لبخند رضایت بر لبان عموم مردم 

نشانده است.
در  می تواند  زنی  چطور  اینکه  از  حیرت 
ابرها، فرمان هواپیما را به سمت مقصد  فراز 
مشخص بچرخاند؛ اما روی زمین نمی تواند در 
خیابان های شلوغ و پر رفت و آمد از وسیله 
نقلیه ای که به هوای شهر کمک می کند بهره 
ببرد و مجوز موتورسواری یا دوچرخه سواری را 

دریافت کند.
رضایت از اینکه چهل سال تالش زنان برای 
ثابت  حضور بیشتر در اجتماع جواب داده و 
هم  زنان  و  نیستند  مردانه  شغل ها  کرده اند 
می تواند فراتر از جنسیت، پا به عرصه ظهور 

بگذارند.
معاون  ابتکار«،  »معصومه  که  موضوعی 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به آن 
اشاره کرد و درباره خبر مسرت بخش دریافت 
اینکه  ایرانی گفت:  بانوی  به  کاپیتانی  عنوان 
زنان در رشته های مختلف پیشرفت می کنند و 
به مراتب عالی می رسند، نخست از توانمندی و 
استعداد زن ایرانی حکایت دارد و سپس نشان 
می دهد هیچ عاملی نمی تواند مانع حضور او 

شود.
تأسیس  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
جمهوری اسالمی ایران و در دوران انقالب، امام 
راحل همواره بر این موضوع تاکید داشتند که 
ما حدود و چارچوب هایی داریم ولی در آنها 
ممنوعیتی برای پیشرفت زنان وجود ندارد و 
پیشرفت زنان در عرصه های مختلف نه تنها 
امکان دارد و باید زمینه آن فراهم شود بلکه در 
بسیاری موارد الزم است؛ زیرا زنان با عملکرد 
خود، الگو سازی و امید و تحول ایجاد می کنند.

و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
خانواده با اشاره به اینکه دریافت نشان کاپیتانی 
و  موارد  همان  از  هم  جهانداری  نشاط  خانم 
اتفاق های خوب و الگوسازی است، خاطرنشان 
کرد: گرفتار کلیشه های ذهنی هستیم مبنی 
بر اینکه زنان اگر قرار است شاغل باشند باید 
درون  سنتی  حوزه های  به  محدود  را  خود 

خانگی کنند. 
و  خوب  حوزه ها  این  وجود  افزود:  وی 
در  زنان  که  این موضوع  نباید  اما  است  الزم 

بسیاری از رشته ها از جمله پزشکی، استادی 
دانشگاه، استار تاپ ها، فناوری های نوین و سایر 
عرصه های اشتغال و کارآفرینی تحصیالت و 
تخصص پیدا کرده  اند را نادیده گرفت. بلکه باید 
برای زنان، فضا و شرایط پرداخت زکات علم و 

دانش و حضور کامل و جامع را فراهم کرد.
ابتکار در پاسخ به این پرسش که دریافت 
مدرک کاپیتانی این بانوی ایرانی چه تأثیری 
در تغییر ذهنیت جامعه ایرانی نسبت به حضور 
مهمترین  کرد:  تصریح  دارد؟  زنان  اجتماعی 
نقش و اثری که این خبر دارد این است که 
تغییر  را  می تواند بسیاری کلیشه های ذهنی 
و نشان دهد که ما نسبت به موضوع زنان و 

نقش آفرینی آنان نباید کلیشه ای فکر کنیم.
این مقام مسئول یادآور شد: کما این که از 
زمانی که خانم »فرزانه شرف بافی« به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایی 
ایران »هما« منصوب شد  اسالمی  جمهوری 

بسیاری از این کلیشه ها شکست.
زمینه  در  اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  وی 

پیشرفت ها و دستاوردهای حضور زنان، خیلی 
راه ها  باز شدن  این  باز شده است، گفت:  راه 
به مفهوم نفی ارزش ها و نادیده گرفته شدن 
با رعایت همه آن  بلکه  حدود شرعی نیست 
حدود است که این دختران در حال رشد و 

پیشرفت هستند و دستاورد خوب دارند.
کرد:  تاکید  جمهوری  رئیس  معاون 
در  همواره  امید  و  تدبیر  دولت  خوشبختانه 
از  می کند  تالش  و  برداشته  گام  راستا  این 
محدودیت های مطلق در مورد زنان بکاهد تا 
تفسیر وسیع تری از احکام الهی ارائه دهد. به 
تا  کند  ایجاد  کمتری  محدودیت  که  نحوی 
برخوردهای سلبی به نگاه های ایجابی و مثبت 
ختم شود چرا که در این صورت بهتر می توانیم 
و  اسالمی  و  دینی  موازین  و  ارزش ها  حدود، 

اخالق را در جامعه ترویج کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان 
می توانند در آسمان سکاندار باشند اما در روی 
موتورسواری  و  دوچرخه سواری  برای  زمین 
متأسفانه  گفت:  می گیرند،  اخطار  همچنان 

در زمینه دوچرخه سواری و موتورسواری هم 
دچار تناقض و کلیشه های ذهنی هستیم و به 
همین دلیل زنان را از بخش مهمی از حمل و 
نقل محروم کرده ایم. تناقض آنجا خود را نشان 
موتور مردان سوار  ترک  بر  زنان  می دهد که 
می شوند و موتورسواری می کنند و کسی هم 
نمی تواند جلوی آنها را بگیرد اما به تنهایی حق 

سوار شدن بر آن را ندارند.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: این 
قانون نانوشته و سلیقه ای است که متأسفانه از 
این نوع برداشت ها و قوانین نانوشته زیاد داریم.

 دومین بانوی سکاندار هواپیما 
کیست؟

نشاط جهانداری 29 ساله از دوران کودکی، 
عکس  بر  و  داشته  هواپیما  به  خاصی  عالقه 
که  سالش  و  سن  هم  دخترک های  بیشتر 
بود،  آنان  دنیای کودکی  تمام  بازی  عروسک 

هواپیما را دوست داشته است.
در سال  هواپیمایی  با شرکت یک  او  کار 
بازخوانی  و  پرواز  ایمنی  حیطه  در  و   ۸9
 Flight Data پرواز  اطالعاتی  داده های 
Monitoring شروع شد و حدود 3 سال و 
نیم بعد که شرکت نیازمند نیروی خلبان بود، 

آزمون داد و با رتبه ممتاز قبول شد.
به  مراسم کاپیتانی جهانداری که نزدیک 
می کرد،  پرواز  دوم  خلبان  عنوان  به  سال   5
این  و  برگزار شد  تیرماه  واپسین روزهای  در 
خلبان بیست ونه ساله چهارمین خط سردوشی 
که نشان »کاپیتانی« است را دریافت کرد و 

نخستین پرواز مستقل خود را انجام داد.
حدود  حاضر  حال  در  گزارش ها،  بر  بنا 
پنجاه خلبان در شرکت های هواپیمایی فعالیت 
بسیار  تعداد  تنها  میان  این  از  اما  می کنند 
معدودی »کاپیتان« شده و اجازه هدایت کامل 

هواپیماهای مسافربری را دارند.

زنان  انتخاب مردمی  اول سامانه  برتر دور  نفر  از معرفی بیست  ایرنا/ پس 
کارآفرین برتر ایران، برگزاری دور دوم این سامانه آغاز شد.

به گزارش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ در جهان امروز 
زنان همچنان به نقش آفرینی بی بدیل خود در خانه، جامعه و در میدان اندیشه و 
کار تداوم می بخشند، با این تفاوت که حاال می توانند با بهره مندی از نفوذ رسانه ها،  

خدمات خود را به جامعه بشری معرفی کنند. زنان ایرانی اکنون پیشرو و سربلند 
تالش می کنند تا با تولید و کارآفرینی، دغدغه های مردم را به آرامش و رفاه مبدل 
سازند. در این راه هزاران بانو در سراسر کشور از شهرها و روستاها دست به کار شده 

و واحدهای تولیدی خود را به رغم چالش های فراوان راه اندازی کرده اند.
این معاونت در اسفند ماه 1397 با ایجاد سامانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین 

برتر، دور اول انتخاب زنانی که در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران تالش 
می کنند را رقم زد و هموطنان را دعوت کرد تا با رای خود بهترین های این عرصه 
را انتخاب کنند. نتیجه این انتخاب در اردیبهشت ماه 139۸، معرفی20 بانوی 
کارآفرین برتر ) 10 نفر از روستاها و 10 نفر از شهرها( براساس آرای مردمی 
بود که در همین سامانه اطالع رسانی شد. با پایان یافتن دور اول رقابت انتخاب 

مردمی زنان کارآفرین برتر که با همراهی بانوان فعال در این حوزه و مردم عزیز 
سراسر کشور انجام شد، معاونت امور زنان و خانواده از تاریخ  2 مرداد  139۸ 
مرحله دوم این انتخاب را آغاز کرد و الزم به ذکر است مدت زمان رای دهی در 

دور دوم 20 روز است.
بنابر این گزارش، از آنجا که افراد جدید پس از خروج افراد برگزیده دور قبل، 

به فهرست اضافه شده اند، به منظور رعایت عدالت در احتساب آراء کسانی که از 
دوره قبل دارای رای هستند و کسانی که فاقد رای هستند، در 10 روز اول فقط 
رای دهی به افراد جدید امکان پذیر است و در 10 روز دوم، امکان رای دهی برای 
تمام اسامی کارآفرینان حاضر در سامانه وجود دارد. پایان رای دهی روز بیستم 

مرداد ماه خواهد بود.

مهارت های  ارتقای  و  توانمندسازی 
با نیازهای جامعه  شغلی زنان متناسب 
دولت  وعده های  جمله  از  خانواده،  و 
دوازدهم است که در پناه آمارهای منتشر 
شده، می توان به عملگرایی به وعده ها پی 
برد اما در این وادی، همچنان چشم زنان 
به تدبیراندیشی برای رسیدن به وزارت 
خشک مانده و انتظار تدبیراندیشی برای 

آن می کشند.
به گزارش ایرنا، موفقیت های علمی، 
در  زنان  توانمندی  افزایش  و  ورزشی 
مدنی،  و  سیاسی  اقتصادی،  عرصه های 
در  دوازدهم  دولت  تدبیر  از  حکایت 
برآورده سازی مطالبات نیمی از جمعیت 
از  گذر  با  که  توانمندی  دارد؛  کشور 
و  جنسیتی  سوگیری های  مرزهای 
رویکردهای تبعیض آمیز به منصه ظهور 

رسیده است.
در  زنان  مشارکت  میان،  این  در 
 ،9۶ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
زمینه را برای بیان خواسته ها و مطالبات 
آن ها فراهم کرد تا بدون احساس جنس 
نقش آفرینی  و  توانمندی  از  بودن،  دوم 
و  کشوری  کالن  مدیریت  در  خود 
حوزه های سیاسی، سخن به میان آورند.

زنان در  انتخاب  این مطالبات،  بیان 
کابینه  در  ویژه  دستیار  معاون،  قامت 
به  اعزامی  سفرای  دوازدهم،  دولت 
کشورهای دیگر و انتخاب مدیران کالن 
در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بنابر 

تصویب نامه شورای عالی اداری به امضای 
»حسن روحانی« رئیس جمهوری را به 
قابل  عملکرد  بیانگر  که  داشت  همراه 
ارتقای جایگاه  قبول دولت دوازدهم در 

زنان است.
را  کشور  زنان  جامعه  که  نگاهی 
امیدوار کرده است تا پس از مدت ها برای 
حضور فعال در عرصه های گوناگون، به 
دور از هرگونه نگاه جنسیتی وارد عمل 
اثبات  شوند و فعالیت بیشتری را برای 

توانمندی های خود نشان دهند.
 اما با وجود تمام پیشرفت ها در حوزه 
فعالیت زنان، همچنان خالء حضور زنان 
در قامت وزیر در کابینه احساس می شود 
پیگیری های  و  برنامه ریزی  نیازمند  و 
زیرساخت های  ایجاد  جهت  در  مستمر 

الزم و بهینه برای وزارت زنان دارد.
 انتخاب وزیر زن، سیاسی نیست

با نزدیک شدن به سال های واپسین 
و  اصرارها  امیدها،  امید،  و  تدبیر  دولت 
زمزمه های معرفی وزیر زن بیشتر شده 
این روزها در میان  است، موضوعی که 
سخنان »شهیندخت موالوردی« معاون 
پیشین زنان و خانواده رئیس جمهوری 
از  و  می شود  شنیده  همیشه  از  بیش 
در  زن  وزیر  انتخاب یک  برای  تالش ها 
وزیر  عنوان  به  روحانی  دولت  کابینه 

آموزش و پرورش می گوید.
جمله  از  هم  سیاووشی  طیبه 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

در  خود  توئیتری  حساب  در  که  است 
این باره نوشت: رئیس جمهوری، باید از 
آخرین فرصت برای انتخاب وزیر زن در 
مرتبط ترین وزارتخانه استفاده کند و به 
وعده خود جامعه عمل بپوشاند و به نظر 
می رسد وی توانایی رایزنی الزم را در این 

مورد داشته باشد.
وی افزود: باید روشن شود ما با یک 
امتیاز عجیب انحصاری/ ابزاری در دست 

جناح مقابل مواجهیم یا یک بهانه!
این نماینده مجلس همچنین از دیدار 
با حسینعلی امیری،  فعاالن حوزه زنان 
خبر  جمهوری  رئیس  پارلمانی  معاون 
داد و گفت: این جلسه به منظور انتقال 
و  آموزش  وزارت  برای  وزیر زن  مطالبه 
پرورش انجام شد و قرار شد ایشان در 
جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران این 
پیام را به آقای رئیس جمهور منتقل کند.

این  روی  خوبی  اجماع  افزود:  وی 
مطالبه شکل گرفته و موضوع از دید ما 
به هیچ وجه سیاسی نیست کما اینکه 
وحید  خانم  وزارت  تجربه  معتقدیم 
دستجردی تجربه خوبی بود که می تواند 
در دولت آقای روحانی با انتخاب یک زن 
مجددا  پرورش  و  آموزش  وزارت  برای 

تکرار شود.
به  عمل  گفت:  همچنین  سیاوشی 
این مطالبه عمل به یک وعده مهم آقای 
امیدواری  به  منجر  که  است  روحانی 
بیشتر و افزایش انسجام بدنه اجتماعی 

می شود.
 انتخاب وزیر زن، آخرین برگ 

برنده رئیس جمهوری
فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش هم ضمن اشاره به این 
که نمی توان پیش بینی کرد که دولت چه 
زمینه خواهد گرفت،  این  در  تصمیمی 
تنها  نه  این  که  شد  یادآور  باید  گفت: 
انتظار جامعه زنان بلکه جامعه ایران است 
که به کار، اندیشیده، مسئولیت و تعهد 

مادران و زنان اعتماد دارند.
انتخاب  این موضوع که  بیان  با  وی 
وزیر زن از جمله مطالباتی است که بارها 
از کابینه اول بعد از انقالب مطرح شد و 
با توجه به توانمندی زنان در آن برهه 
زمانی، بایست در کابینه قرار می گرفتند، 
تصریح کرد: این کار چهل سال است که 
همچنان مغفول مانده است بخصوص که 
یکی از وعده های آقای روحانی، استفاده 
از زنان در کابینه بود که عنوان کردند 
»می خواستم اما نشد.« ما هم به احترام 
گرفتن  نظر  در  و  ایشان  تالش های 
معترض  دولت،  با  افراطیون  رفتارهای 

این امر نشدیم.
ادامه  مجلس  پیشین  نماینده  این 
زنان  امور  معاونت های  داد: خوشبختانه 
نهایت  جمهوری  ریاست  خانواده  و 
سعی و تالش خود را بکار برد و در کنار 
مطالبه گری زنان، شاهد هستیم که در 
مدیریت های دولتی و میانه، منصب های 

بسیاری به زنان سپرده شده است. با این 
وجود انتظار داریم که رئیس جمهوری 
در این سال های واپسین و در موقعیتی 
که در فضای سیاسی پیدا کرده است این 

کار را انجام دهد.
رئیس  که  این  بر  تاکید  با  راکعی 
باید نشان  بار می تواند و  این  جمهوری 
دهد که واقعا می خواهد این امر صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: االن اگر بخواهند 
است.  شده  بازتر  فضا  که  چرا  می شود 
روحانی االن می تواند به مردم بگوید که 
می خواستم اما نشد در واقع آخرین برگ 

برنده برای رئیس جمهوری است.
با وجود شواهد و قرائن موجود، باید 
زمان  به  را  مطالبه  این  شدن  برآورده 
واگذار کرد و شاهد بود که شایعات در 
کابینه حسن  در  زن  وزیر  مورد حضور 
روحانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش 
چقدر به واقعیت نزدیک خواهد شد و آیا 
مجلس نیز به چنین موضوعی چراغ سبز 

نشان خواهد داد یا خیر؟
در این چهل سال که مرضیه وحید 
دستجردی، تنها زنی است که در جایگاه 
وزیر در کابینه دولت های پس از انقالب 
باید  حال  است،  بوده  حاضر  اسالمی 
به  ماند  تاریخ  تکرار  منتظر  و  نشست 
امید آن که با برآورده شدن این اندیشه 
تدبیرانه، فضای تفسیر »رجل سیاسی« 
هم تغییر کند و حضور زنان در جایگاه 

ریاست جمهوری هم مطرح شود.

برنا/ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
گفت: به گمانم شایستگی در بین بانوان برای کسب 

مسئولیت وزارت بسیار باالست.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده، در خصوص »موافقتش با حضور یک خانم در 
وزارت آموزش و پرورش« گفت: بسیار موافق حضور 

خانم ها در کابینه و در سطح وزارت هستم.
او ادامه داد: به گمانم شایستگی در بین بانوان برای 
کسب مسئولیت وزارت بسیار باالست. امیدوارم در این 
زمینه رئیس جمهور تالش کنند. خوشبختانه در حال 

حاضر تعداد زیادی معاون وزیر از بین خانم ها داریم.
ابتکار بیان کرد: امیدوارم این موضوع مد نظر باشد 
در  موضوع  این  شایستگی  و  دارد  اهمیت  بسیار  زیرا 
بین خانم ها وجود دارد. خانم ها توانمندی های خود را 
در عرصه های مختلف و وزارت خانه های مختلف نشان 

دادند امیدواریم این رویکرد دنبال شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا حضور یک زن در 
عرصه وزارت در جلسات دولت مورد بحث قرار گرفته 
است یا خیر؟ گفت: به طور مشخص خیر. اما گمان نکنم 

نظر مخالف وجود داشته باشد.
راجع  وزرات،  پست  خصوص  در  کرد:  بیان  ابتکار 
به شخص خاص صحبت نمی کنم اما به طور کلی فرد 

توانمند و شایسته ای اگر باشد، خیلی خوب است.

ایسنا/ روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده طی اطالعیه ای دو تابعیتی بودن معصومه ابتکار 

را تکذیب کرد.
در متن منتشره این معاونت آمده است: در شرایطی که 
قالب  در  را  آمریکا  از سوی  بدترین حمالت  از  یکی  کشور 
تروریسم اقتصادی و جنگ رسانه ای تجربه می کند و نیازمند 
وحدت و همدلی است، فردی از نمایندگان مجلس فهرستی 
مجعول را منتشر و تعدادی از خادمین کشور را به داشتن 

تابعیت کشورهای خارجی و از جمله آمریکا متهم می کند.
در ادامه تاکید شده است: الزم است اعالم نماید هرگونه 
تابعیت به غیر از تابعیت ایرانی در مورد خانم معصومه ابتکار، 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دروغ بوده و ضمن 
تکذیب آن، حق شکایت علیه افترازنندگان و انتشاردهندگان 
آن به قصد تشویش اذهان عمومی را محفوظ می داند. این در 
حالیست که قبال هم شکایتی از این نماینده بابت اکاذیب 

دیگری انجام شده که متاسفانه هنوز به جایی نرسیده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

حضور یک زن در عرصه وزارت 
مورد بحث قرار نگرفته است

ابتکار »دو تابعیتی« بودنش را 
تکذیب کرد
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رتبه نهم استان در تردد
 وسایل نقلیه سنگین

ایران
خطیب نماز جمعه مشهد:

جریانهایقدرتوثروتفکرکردندمشهد
بهترینجابرایعیاشیاست

ایسنا/ یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان این که دولت و صدا و سیما تعامل 
خوبی با یکدیگر ندارند، گفت که علی عسگری به عنوان نماینده صدا و سیما در دولت، قدرت کافی ندارد 

و تام االختیار نیست.
علی مطهری درباره برخی حواشی مطرح شده در خصوص نحوه تخصیص بودجه صدا و سیما و 
مشروط کردن تخصیص آن به تایید نمایندگان رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفت: من 
این موضوع را سوال کردم و گفتند در این باره قدری تاخیر شده است نه اینکه سازمان برنامه و بودجه 

نخواهد بودجه صدا و سیما را بدهد.
وی افزود: اگر این موضوع بخواهد به حالت گروکشی در بیاید کار خوبی نیست، ضمن این که اگر گفته 
می شود تخصیص بودجه صدا و سیما منوط به ارائه گزارش عملکرد این سازمان است در این صورت باید 
برای همه نهادها و سازمان ها چنین قیدی گذاشته شود در حالی که این طور نیست. لذا این شائبه را ایجاد 

می کند که این کار نوعی انتقام گیری است که به نظر من روش درستی نیست.
مطهری در عین حال تاکید کرد: براساس آنچه من سوال کردم، چنین تصمیمی اتخاذ نشده و تنها 

قدری تاخیر در تخصیص بودجه رخ داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه تعامل خوبی بین دولت و صدا و سیما برقرار نیست، اضافه 
کرد: آقای علی عسگری نماینده رسمی صدا و سیما در دولت است ولی من فکر می کنم ایشان قدرت 
کافی ندارد و نماینده تام االختیار نیست که در جلسات دولت شرکت می کند. می دانیم که بخش سیاسی و 
خبر صدا و سیما از جای دیگری دستور می گیرد و شاید کاری هم از دست آقای علی عسگری برنمی آید.
مطهری در پایان بر ضرورت تقویت تعامل بین دولت و صداوسیما و حل اختالفات فی مابین تاکید کرد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

دولتوصداوسیماتعاملخوبیندارند
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دفاترنمایندگیجذبآگهیروزنامهصدایزنجان
درشهرستانها

عمودی

افقی

1 - حساب هاي يورو خارج از منطقه يورو - 
ترازنامه

2 - قصد و همت - پرچم و بيرق - خواب 
خوش

3 - روشني بخش - از اوراق بهادار - ماهي 
تازي

4 - ديوار قلعه - عضو پرواز - اقيانوس کبير - 
عدد فوتبالي

5 - آخر هر چيز - حرف آرزو - تصديق 
انگليسي - حجر

6 - روزگار - رييس بانک مرکزي انگليس
7 - مايه آباداني - نهر - کجاست - سياهي 

شهر از دور
8 - شبيه - حزن و اندوه - پراکندگي - 

سگ ها
9 - مهيب - حرف راندن حيوانات - گرفتاري 

- امر بر رفتن
10 - اقتصاددان اسکاتلندي متولد 1723 

ميالدي صاحب کتاب »تحقيق درباره ماهيت 
و علل ثروت ملل« - برکه

11 - عدد مجهول - گالبي - ملت ها - خاتون
12 - خداي باستان - پادشاه مغولي - پول 

خرد هندوستان - نيرنگ
13 - تنهايي - حاکم - آنچه مورد نياز است
14 - آبزي متنوع - نورگير - عمليات جنگي

15 - الگو - توليد ناخالص داخلي اين کشور 2  
تريليون دالر است

1 - از شاخص هاي اقتصادي که در آن افت 
اقتصادي نمايان مي شود - يکي از پيشروان 

سرمايه گذاري و نويسنده روزنامه سهام
2 - مساوي - محافظ راه - نامراد

3 - برتر - گوهر - يکباره
4 - رفوزگي - ارز آفريقاي جنوبي - پول قدرتمند 

آسيايي
5 - بخشنده - زينت رو - همراه عروس

6 - نامجرب - لطيف
7 - طرف و جهت - عشق فرنگي - جنگ و ستيز - 

اثر مشهور »اميل زوال« نويسنده فرانسوي
8 - ناپدري - لوکس - درس کشيدني - قوت 

اليموت
9 - باهوش - شيرين - درس خوانده - مجراي خون
10 - ظلماني - بزرگ ترين کشور صادرکننده برنج 

در جهان
11 - بنيانگذاري - يکدست بازي تنيس - خداي 

سفر و تجارت
12 - برابر و يکسان - خدمتکار مرد - ارز کشور 

تايلند
13 - ننر - انديشه - پايتخت کشور آلباني

14 - عقيده دروني - از ميوه ها - درخت زبان 
گنجشک

15 - وزير دارايي ژاپن - نام ارز جديد ونزوئال

۶٨2

خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: این تعبیری که 
مسافر مشهد را از زائر به گردشگر تغییر دهد و مجاور را به 
شهروند مبدل کند درست نیست. نه این شهر گردشگر دارد 

و نه شهروند دارد.
علم الهدی  سیداحمد  حجت االسالم  ایلنا،  گزارش  به 
روز  امروز  گفت:  رضوی  حرم  جمعه  نماز  دوم  خطبه  در 
زیارتی مخصوص امام هشتم)ع( است. به عنوان روز زیارتی 
مخصوص احتماالتی داده شده و گفته اند شاید امروز روز 
شهادت امام هشتم باشد ولی ما روایتی و حدیثی نسبت 

به این مسئله نداریم. 
از  به خراسان، حضرت  در جریان سفر  داد:  ادامه  وی 
مدینه مستقیم به خراسان نیامدند و بعد از حج به طرف 
خراسان عازم شدند و با توجه به اینکه فرستادگان مامون 
به مدینه رفته بودند آنها می خواستند حضرت را به خراسان 
راهی کنند. اگر حج مبدا سفر امام رضا باشد یعنی همین 

روزها امام رضا به مکه حرکت کردند. 
وی افزود: در آن زمان قافله حج مسیر را شش شبانه 
روزه طی می کرد و فایده این است که ما متوجه می شویم 
امام رضا)ع( در این روزها حرکت کرده اند؛  بین روز 23 و روز 
25 که تردید زمان حرکت از این جهت است. وقتی موکب 
امام رضا)ع(  آماده شد؛ مردم مدینه خوشحال بودند که 
امام رضا می خواهند به خراسان رفته و خالفت را به دست 
بگیرند و آنها جشن گرفته بودند اما این توطئه شیطانی 
مامون را امام رضا)ع( افشا کرد و در زیارت ناحیه مقدسه 
می خوانیم که حضرت فرمودند اینکه من را می برند به نام 
خالفت توطئه است و می خواهند من را بکشند. مردم دم در 

ایستادند تا حضرت را بدرقه کنند که صدای ضجه از خانه 
امام هشتم بلند شد. 

خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: مردم متعجب 
شدند و همینطور که مردم در انتظار بودند یک کنیزی دو 
دستی به سر می زد خارج شد و جمعیت اطرافش را گرفتند 
و او گفت آقا می گوید می خواهند من را بکشند و وضع مدینه 
برگشت و جشن مردم به عزا مبدل شد. یک پیرمردی رفت 
باالی بلندی ایستاد و گفت هرکدام از فرزندان پیامبر را از 
این شهر بردند خبر شهادتش را برای ما آوردند. بعد مردم 
مانع شدند و این غوغا حرکت حضرت را دو روز به تاخیر 

انداخت. لذا این دور روز، روز زیارتی امام هشتم)ع( شد. 
وی ادامه داد: مسئله حرکت امام رضا)ع( از مدینه به 
خراسان توطئه بود اما ویژگی امام هشتم)ع( این بود که 
تهدید را مبدل به فرصت می کردند و این سفر را هم مبدل 
به هجرت کردند. هجرتی که مبدا توسعه امامت و عدالت 

شد. چرا در بین ائمه معصومین اینقدر توصیه به زیارت امام 
رضا شد. بعد از زیارت سید الشهدا تنها امامی که از خود 
پیامبر زیارتش مورد تاکید قرار گرفته وجود مبارک امام 

هشتم)ع(  است.  
وی افزود: ائمه نسبت به آینده اسالم پیش بینی داشتند 
که مرکز اسالم از حجاز سلب می شود و مرکزیت اسالم و 
قبه االسالم در ایران و در سایه انقالب اسالمی قرار می گیرد. 
مشهد به فرموده امام بزرگوار مرکز ایران است و نقطه سقل 
و اتکای انقالب به امام رضا)ع( و مورد توجه همه مسلمانان 

جهان است. 
علم الهدی با تاکید بر اینکه این مشهد مال امام رضا)ع( 
است، گفت: عزیزان ما در مدیریت این شهر باید بدانند که 
این شهر  و هویت  است  امام رضا)ع(  مال  فقط  این شهر 
برادری که  امام هشتم)ع( محفوظ بدارد و  باید به عنوان 
مدیریت شهر مشهد را به عهده گرفته باید به این مسئله 

توجه داشته باشد. 
به  زائر  از  را  تعبیری که مسافر مشهد  این  افزود:  وی 
گردشگر تغییر دهد و مجاور را به شهروند مبدل کند درست 
نه شهروند دارد. دم  این شهر گردشگر دارد و  نه  نیست. 
می توانید  هرکسی  از  آهن  راه  در  و  بایستید  شهر  دروازه 
بپرسید که آیا برای گردش به مشهد آمده؟ ما اینجا گردشگر 

نداریم.
از  یکی  گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
این شهر جوان دارد  مدیران شهری آمد پیش من گفت 
و  شادی  و  شود  تامین  مطالباتشان  باید  جوانان  این  و 
نشاط می خواهند و ما باید آزادی آن ها را اجرا کنیم. این 
برو خانه  گفتم  و  بود  جانباز  و  برادر شهید  برادر خودش 
از مادرت که مادر شهید و جانباز است بپرس تو شهروند 
مشهد هستی یا مجاور امام رضا؛ همانطور که مادرت جواب 
داد همانطور عمل کن. مطالبه این شهر از امام رضا مقدم 
است. بنده شفاف بگویم برخی جریان های قدرت و ثروت 
برای سودجویی به شهر ما آمدند و فکر کردند شهری که 
و  تفریح  برای  بهترین جا  دارد  میلیون مسافر خارجی   ۴

عیاشی است. 
وی افزود: شما به فکر شادی جوان هستید؟! اگر اینگونه 
است دست این آقا پسر 22 ساله و دخترخانوم 1۸ ساله 
در دست هم بگذارید تا زندگی آرامش بخشی را آغاز کنند 
که نشاطش از کنسرت بیشتر می شود. امیدوارم مسئولین 
شهری ما که افراد با هویت و جبهه رفته هستند به هویت 
این شهر توجه داشته باشند که مردم نمی گذارند هویت شهر 

تغییر کند.

خـبر

ایلنا/ دو عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
با اعالم اینکه این شورا قانونا نمی تواند برای فعالیت هایش 
عنوان »شورا« داشته باشد، گفتند که این تشکیالت با نام 
جدید فعالیت هایش را ادامه خواهد داد، اما نام جدید را 

نمی دانند.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت ایران)حاما( 
با بیان اینکه آنچه که ما در جریان هستیم این است که 
تعدادی از احزاب اصالح طلب برای اینکه مشکل حقوقی 
شورای عالی را حل کنند یک چیزی ]اسمی[ را ثبت کردند 

و به وزارت کشور هم اعالم شد.
وی با بیان اینکه اسم این تشکل »ائتالف اصالح طلبان 
ایران اسالمی« گفت: هفته گذشته با توجه به همکاری 25 
ساله احزاب اصالح طلب، در شورای هماهنگی اصالح طلبان 
تصمیم گرفتیم پیش از اینکه ایراد قانونی بگیرند و تذکر 
بدهند خودمان فعالیت این شورا را با نام »جبهه هماهنگی 

احزاب اصالح طلب« اعالم کنیم.
نام های  با  افزود: شورای هماهنگی در سال های قبل   
هماهنگی  »شورای  همچنین  و  امام«  خط  »گروه های 

گروه های دو خرداد« کار می کردند.
رسانه شورای  و  ارتباط  کارگروه  رئیس  راکعی  فاطمه 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان نیز در واکنش به اعالم 
ذیل  فعالیت  اینکه  بر  مبنی  احزاب   10 ماده  کمیسون 
حزب  چندین  گفت:  است،  غیرقانونی  عالی  شورای  نام 
امضا کردند و خواستند که عنوان شورای  را  درخواستی 
نه  و  عنوان  به  کشور  وزارت  چراکه  بشوند  عوض  عالی 
ساختار تشکیالت، ایراد گرفته بود. وی افزود: چون وزارت 
کشور با عنوان شورا و شورای عالی سیاست گذاری مشکل 
داشتند درخواست فعالیت تحت عنوان جبهه را دادیم اما 
اسم دقیق آن را نمی دانم، و بناست به عنوان جبهه و نه 
شورای عالی فعالیت کنیم. راکعی با بیان اینکه نه جبهه 
ایران  اصالح طلبان  جبهه  نه  و  اصالح طلبان  هماهنگی 
کار  سازو  افزود:  نیستند،  شده  انتخاب  نام های  اسالمی 
شورای عالی هیچ تغییر نمی کند و تنها عنوان آن به صورت 
صوری و شکلی تغییر می کند. این درحالی است که آذر 
منصوری دبیر شورای عالی سیاست گذاری نام تغییر پیدا 
کرده این تشکیالت اصالح طلبان را »جبهه اصالح طلبان 

ایران اسالمی« اعالم کرده است.

نام جدید شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان چیست؟

حل جدول شماره  ۶۸1

یک عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در واکنش به 
انتشار فهرست دوتابعیتی ها از سوی کریمی قدوسی، نماینده مشهد 

گفت: کاری را که آقای قدوسی انجام داد نمی پسندم؛ البته این 
واکنشی نسبت به تحرکات و ایجاد حواشی از سوی دیگران بود.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی زاهدی اظهار کرد: عملکرد 

سیاسی برخی در چند سال اخیر باعث ایجاد سوال و یک سری 
مشکالت برای کشور به خصوص در حوزه اقتصادی شده است 

که احساس می شود مردم دیگر خیلی تمایل ندارند که به آنها در 
انتخابات آینده رای دهند به همین دلیل این افراد تالش می کنند 

فضای دو قطبی و  حاشیه ای در کشور ایجاد کنند.
وی در توضیح به حواشی  چند روز اخیر در مجلس اشاره و 

اظهار کرد: ما در چند روز گذشته در مجلس شاهد نطق هایی بودیم 
حتی از وزیر دفاع سوالی پرسیده شد اما چرا باید در شرایطی که 
کشور به آرامش سیاسی نیاز دارد برخی با رفتارها و گفتارهایشان 

حاشیه سازی کرده و باعث ایجاد فضای متالطم در فضای سیاسی 
کشور شوند؟ بنده از آنهایی که بانی کار هستند گالیه دارم؛ البته 

که مطمئنا این افراد این کارها را به تنهایی انجام نداده و جریانی به 
آنها می گویند چه کار کنند.

زاهدی تاکید کرد: امیدوارم این افراد منافع ملی را به منافع 
گروهی ترجیح دهند که در این صورت شاهد  هیچ کدام از این 

اتفاقات نبودیم. ما در شرایطی تهدیدی را از سوی آمریکا پشت سر 

گذاشتیم؛ دلیل آن هم وجود انسجام ملی و قدرت در پشت سقوط 
پهپاد آمریکایی و یا توقیف نفتکش انگلیسی توسط سپاه بود که 

تهدیدها را خنثی کرد. کار ما بزرگ بود و ابرقدرت ها هم نمی توانند 
این کار را انجام دهند؛ اقدامی که در سایه اقتدار آن هم به واسطه 
انسجام ملی به دست آمد. قطعا اگر هر کسی بخواهد این انسجام 
را به هم زند ظلم و جفا به انقالب، شهدا، ملت، رزمندگان، جریان 

مقاومت و آینده کشور کرده است.

این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال گفت: البته کار آقای 
کریمی قدوسی )در انتشار لیست مورد ادعا درباره دو تابیعتی ها( 

را نمی پسندم که ایشان اسامی را منتشر کرد؛ کما این که این 
کار واکنشی نسبت به تحرکات و حاشیه های ایجاد شده از سوی 

دیگران بود. چه ضرورتی داشت در صحن مجلس بگویند که آقای 
کریمی قدوسی اصالت افغانی دارند؟ اساسا لزومی به این کار وجود 

داشت؟ تازه موضوعی که نمی دانیم صحت دارد یا خیر.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

کارکریمیقدوسیدربارهانتشارفهرستدوتابعیتیهارانمیپسندم
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سوکعمناتسنمرا1

ایندنازوسریسم۲

زراریبناترایز3

نارماکالاینرد4

دهاپکییوریپ5

هسیلالدربونو6

یمتاامیاناسل7

دارلارانددای8

ولاهلکامامین9

زمیرکزابرسسن10

نپداوسنوکاا11

بردهاربدنورکی1۲

رورابداسجامام13

ییونهارمهناهک14

ناتسکبزاتانوس15

 


