
نشست خبری با موضوع بسیج آموزش تغذیه سالم و 
برنامه پویش ملی مبارزه با سرطان در سالن اجتماعات 
مرکز بهداشت استان زنجان با حضور اصحاب خبر و رسانه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دکتر محمد 
رضا صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
و رئیس مرکز بهداشت استان در این نشست با اشاره به 
اهمیت بیماری های غیرواگیر، خاطر نشان کرد: در صورت 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، شاهد افزایش امید به 
زندگی که اصلی ترین شاخص حوزه سالمت است، 

خواهیم بود.
وی در تشریح اقدامات انجام گرفته در سطح استان به 
تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر 
اشاره نمود و افزود: این سند در راستای اهداف سند ملی 
تدوین شده است و شامل مداخالت درون بخشی و برون 
بخشی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و 

عوامل خطر مرتبط می باشد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان همچنین به 
اجرای طرح بررسی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر 
در سال 1395  این طرح  کرد:  بیان  و  اشاره   )STEPS(
به منظور بررسی میزان شیوع عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر )فشارخون، قند خون، چربی خون، دخانیات، کم 
تحرکی و ... ( در افراد باالی 18 سال انجام گرفت تا مقدمه 
برنامه ریزی و مداخالت الزم در زمینه پیشگیری و کنترل 

بیماری های غیرواگیر قرار بگیرد.
رئیس مرکز بهداشت استان زنجان با بیان اینکه کلیه افراد 
باالی 30 سال که دارای عامل خطر باشند با انجام رایگان 
آزمایش قندخون و چربی خون، ریسک خطر سکته قلبی 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را           که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین            به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

شهادت موال علی )ع( را 
تسلیت عرض می کنیم

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان

خورشید چراغکي ز  رخساره علي ست
مه نقطه کوچکي ز  پرگار علي ست
هرکس که فرستد به محمد صلوات

همسایه  دیوار به  دیوار علي ست

شهادت موال علی)ع(  را  تسلیت عرض می کنیم

شرکت فراوری مواد معدنی ایران

سالروز شهادت امام علی )ع( 
را تسلیت می گوییم
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صفحه ی4

ما   قاچاقچی   نیستیم 
رئیس خانه صنعت و معدن استان:

دنیای امروز  را
 در جام جم  نبینیم

وقایع اتفاقیه)3(

سبزه میدان)2(

سبزه میدان)2(

سبزه میدان)2(

مشکالت را باید بصورت مشترک حل کرد

وجهه ی منزوی را مخدوش نکنیم

حسین نجاری-کرونا ویروس چندی است جهان را به شکل 
بی رحمانه ای ناامن کرده است و پر بیراه نیست اگر بگوییم »جنگ 
جهانی سوم« به راه افتاده است. تمام بشریت در معرض خطرند و 
جهان از ترس دشمنی نامرئی که با نیروی اهریمنی کره ی زمین را 
محاصره کرده است در پی پناهگاهی امن و اختصاصی است و ما 
جهانیان برای نجات خویش و تمام بشریت از چنگال خونین این دیو 
سفید چاره ای جز همدلی و همرسانی نداریم و خزیدن به پستوهای 
خلوت اولین اقدام مشترک بشریت است تا زنجیره ی کشتار کرونا 
 را با وحدتی جهانی و بصورت آرام و بی صدا از هم بگسلیم. 
این دشمن نامرئی در هر زمان و مکانی می تواند از یکایک ما ستون 
پنجمی بسازد و کلونی هایمان را حتی توسط الهه گان مان نا امن کند و 
تنها چیزی که از دست ما بر می آید این است که در انزوای غارهای 
بلند و آپارتمانی خویش یار غار خانواده و خلق اهلل باشیم. با چنین 
استراتژی ساده ای هم از حریم حرم زندگی خویش و هم از حریم 
همنوعان خود حفاظت می کنیم. وفاداری به این اصل انسانی کار 
دشواری نیست پس با این سلوک سالمت محور قداست اندیشه ی 

انسانی را گسترش دهیم.
بشریت امروز بیش از هر زمانی نیاز به وفاق و همدلی دارد و اکنون 
جهانیان دریافته اند هیچ چیز نمی تواند برای ما خوب باشد مگر اینکه 
بر همگان خوب باشد و اینک این سیاره  برای سعادت خویش نیاز 

به صلح و دوستی دارد.
همه می بینیم کرونا در تمامی قاره ها مرگ را در بوق و کرنا گذاشته و 
بی هیچ دلهره ای در پشت هیچ مرزی متوقف نمی شود و آن چنان با 
تحکم و طمانینه در جهان تاخت و تاز می کند که گویی جهانیان را 
با تمامی توان و تکنولوژی، یارای مقابله با قشون صامت آن نیست 
 تا از کشور گشایی این دشمن مشترک بشریت جلوگیری کند.
پیروزی در این جنگ سفید نیازمند جان های جهانی است تا در 
تعاقب آن عرصه  را برای ظهور سیاهکاران این سیاره ی سوخته تنگ 
نمایند و هر راه و کوره راهی را برای هر تهدید طبیعی و تصنعی ببندند 

تا نسل های آینده از پیامدهای ویرانگر آن در امان باشند.
به یاد داشته باشیم آدمی برای تکوین و تکامل هستی آمده است و 
زیست او مبتنی به کشف جهان هستی است.  اگر انسان نبود در طی 

این میلیاردها سال رازی از هزار توی جهان گشوده  نبود.

جنگ   سفید

بر چه  اساسی  وضعیت  استان 
زنجان  قرمز  است؟

 کرونا   ساعتی  نیست!
پرستاران را دریابید

تخصیص وام 10 میلیون تومانی برای اصحاب رسانه   استان

استاندار زنجان در نشستی با 
 اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان تاکید کرد:

مشکالت رسانه ها  را حل  می کنیم
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 دنیای امروز را در جام جم نبینیم
وجهه ی منزوی  را  مخدوش نکنیم

حسین نجاری: 16 ادیبهشت شانزدهمین سالگرد غزل 
سرای معاصر حسین منزوی بود.به همین مناسبت عده ای 
از دوستداران شعر و مشتاقان منزوی در شبکه های اجتماعی 
یادی از ایشان کرده  بودند.نخست باید بگویم منزوی در غزل 
معاصر شاعر مطلوب من است ولی من رابطه ی عبادی و 

مرید و مرادی نه با ایشان و نه با هیچ شاعر دیگری ندارم.
امروز جنبشی عامه پسند در مورد منزوی به راه افتاده و وجهه ی 
ادبی اجتماعی این شاعر را خدشه دار می کند. برای نمونه دیروز 
یکی از دوستان وویسی را فرستاده بود که برخی از مدعیان و 
سینه چاکان منزوی که از قضا خود را از ندیمگان و یگانه ترین 
یاران شاعر می دانند به کتاب شعر منزوی تفأل می زدند. این 
عوامانه ترین عمل از سوی مدعیان و پامنبری  های ایشان است 
و شاید خطای روشنی است که هزینه ی آن از سرمایه ی 
معنوی منزوی پرداخته می شود. جالب است که همین مدعیان 
خود را شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی معرفی می کنند و با 
 چنان صفاتی به چنین خبط و خطای فاحشی دست می زنند.
اساساً فال گرفتن از کتاب خواجه حافظ )با ویژگی های خاص 
دیوان و غزل هایش( هم که رفتاری عامیانه و غیر علمی است 
مورد نقد صاحبنظران است. بدیهی است که با پدیده های 
ادبی نمی شود به شیوه های اتفاقی و پوپولیستی رفتار کرد، این 
سلوک ساده لوحانه و خام طبعانه در دنیای ادبیات جایی ندارد 

و مورد نکوهش ذهن های مدرن منتقدان است.
مسخره نیست به جای توسل به روش های سنجیده ونظام مند 
به وادی افسون زدگی فرو بغلتیم!؟فهم الیه های پنهان و غیر 
قابل پیش بینی فرداهای زندگی با راهکارهای فالگیرانه و 

خردگریزانه امکان پذیر نیست.
ابهام زدایی از آینده نه با تمسک به تفأل و نه با راهبردهای 
تصادفی دیگر،امکان پذیرنیست وقاطعیت این حکم نابخشودنی 
)تفأل( نشأت گرفته از نگرشی رمانتیک است که به ادبیات 
حریمی شبه دینی و هستی شناختی قائل است و معتقد است 
که نباید قداست ادبیات را با گفتمان های غیر دینی و قرار دادن 

آن در بستر تاریخی آلوده ساخت.
از جهتی تکه های شعر هر شاعری مجموع رفتارهای گسسته ی 
شاعر است و بالطبع نگاه و حاالت یک شاعر در تمامی زندگی 
او یکسان  نیست بنا بر این نمی توان حتی دستگاه فکری و 
منظومه ی ذهنی یک شاعر را با اتکا به پاره های شعری او به 
»قطعیت« معرفی کرد. چه رسد به این اینکه با تکیه بر فعلیت های 

آنی و ارتجالی یک شاعر به تفسیر جهان آینده پرداخت. 
در دنیای مدرن نمی شود جهان را در جام جم دید و تفسیر 
 نمود، این شیوه ی عالیجنابان جن گیر عصر پیشامدرن است. 
اینکه حسین منزوی شاعری رمانتیک است تردیدی نیست 
ولی غزل های درخشانی هم دارد که واکنشی اعتراضی-
انتقادی به نابسامانی وضعیت سیاسی، اجتماعی ایران معاصر 
است ولی از پیروانش کم نیستند که با نگرشی رمانتیک 
می خواهند به تأویل زندگی نسیه و نیامده )آینده( و جهان 
پیچیده ی فردا بپردازند و اتفاقا آفت منزوی گرایی امروز همین 

بینش ابتذال آلود است.

سبزه میدان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: رنگ بندی وزارت بهداشت تنها بر اساس بیماران 
بستری شده، مالکی برای بازگشایی اماکن مذهبی و مساجد 

بوده و دال بر بحرانی بودن وضعیت استان زنجان نیست.
در جمع خبرنگاران  اریبهشت  روز 21  قزلباش  پروز 
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، در رابطه با 
نقاهتگاه های استان زنجان، اظهار کرد: نقاهتگاه های استان 
همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند ولی روند مطلوبی 
در پذیرش بیمار ندارند و استقبال مورد انتظار را نداریم، 
طی 2۴ ساعت گذشته ۸۰ نفر در نقاهتگاه های استان 
حضور دارند و در مجموع افراد پذیرش و ترخیص شده 
از نقاهتگاه های استان زنجان 13 درصد از افرادی را در 

استان تشکیل می دهند که نیازمند قرنطینه هستند.
وی با بیان اینکه امکانات خوبی برای نقاهتگاه های استان 
به ویژه در شهرستان های زنجان، خدابنده و ابهر در حد 
هتل هایی با کیفیت مناسب فرآهم شده است، افزود: انتظار 

داریم استقبال بیشتری از نقاهتگاه های استان شود.
عادی  خدمات  به  بازگشت  با  رابطه  در  مسئول  این 
این  از  بیش  مردم  کرد:  استان، تصریح  بیمارستان های 
نمی توانند سرویس های درمانی خود را به تاخیر بیاندازند و 
بیمارستان ها بسیاری از خدمات خود را برای کرونا تعطیل 
کرده اند که امکان ارائه این خدمات به دلیل واگیری بیماری 
نبود، به طوری که سبب ایجاد مشکالتی در جامعه می شد 

ولی اکنون به دلیل کاهش بیماران باید راه اندازی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه زنجان 
ممکن است شاهد پیک های کوچک بیماری کرونا باشد، 
ادامه داد: بیمارستان های استان باید از لحاظ کارکرد بازگردد. 
به طور مثال اگر در شهرستان ها سرویس گرفته نشود افراد 
دوباره به مرکز استان برای دریافت خدمات خواهند آمد و 

سبب ایجاد مشکالت بیشتری خواهد شد.
قزلباش با بیان اینکه ترس مردم از مراجعه به بیمارستان های 
استان بی مورد و غیرواقعی است، اظهار کرد: بخش هایی 

که به بیماری کرونا اختصاص دارند کامال ایزوله هستند و 
ارتباطی با سایر بخش های بیمارستان ندارند و به راحتی ما 
می توانیم هم بیماران کرونایی را به این حجم کم پذیرا باشیم 
و هم به سرویس دهی مردم کمک کنیم و در عین حال 

بیمارستان های استان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه همچنان در استان به ویژه در شهرستان ها 
شاهد روند نزولی در بستری بیماران کرونایی هستیم، افزود: 
اول اردیبهشت ماه کل بستری ها در استان 336 نفر بود که 
امروز به 25۰ نفر رسیده است که قسمت عمده آن به 

بیمارستان ولیعصر )عج( زنجان باز می گردد و موارد فوتی 
ناشی از کرونا و مثبت بستری در بیمارستان ها نیز کاهش 
یافته است.این مسئول با بیان اینکه روند شیوع کرونا در 
استان قابل پیش بینی نیست ولی اکنون تک رقمی و نزولی 
است، تصریح کرد: بیش از هشت هزار نمونه از بیماران 
سرپایی در زنجان گرفته شده است و از این تعداد 16۰۰ 
نفر بستری و مثبت اعالم شده و در قرنطینه خانگی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه افرادی که 
در منزل بستری هستند بر اساس آخرین بررسی ها بیش 
از 35 درصد موارد اطرافیان خود را به ویروس کرونا آلوده 
می کند،خاطرنشان کرد: ویروس کرونا مدام در جامعه در 
حال گردش است، قابل ذکر است بیش از 5۰ درصد 
بیماران مبتال به کرونا بدون عالمت هستند که بسیار 

خطرناک  است. 
بهداشت  وزارت  رنگ بندی  اینکه  بیان  با  قزلباش 
صرفا مالکی برای این است که بدانیم در کدام یک از 
شهرستان های استان ها امکان مذهبی و مساجد امکان 
بازگشایی و برگزاری نماز جماعت و جمعه داشته باشند، 
است، اظهار کرد: این رنگ بندی برای رتبه بندی استان 

نیست و نشان دهنده بحرانی بودن وضع زنجان نیست.
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس روند بستری افراد در 
بیمارستان های استان  شهرستان به این معنی نیست که در 

آنان بیمار کرونایی وجود ندارد.

سبزه میدان- ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی 
موجب نابودی زمین های کشاورزی و خداحافظی با تولید ملی 

می شود.
طبیعت همواره پناهگاهی امن برای همه موجودات جهان به ویژه 
انسان بوده است، انسانی خسته از زندگی ماشینی که یک گوشه 
دنج از دنیار را در دل طبیعت گیر آورده و خود را به دامان آن 
می سپارد اما سال ها است که این طبیعت مهربان شاهد نامهربانی 
ما انسان ها است. گاهی جرقه ای در آن زده و جنگلی را به 
خاکستر تبدیل می کنیم و گاه در دل کوه ها و علفزارهایش خانه 
ساخته و خانه اش را ویران می کنیم. حضور در طبیعت زیبای 
خداوند و برخوردار شدن از جذابیت های دلپذیر آن سبب تولید 
نشاط و سبک بالی، باال رفتن میزان خوشحالی درونی و بیرونی، 
رفع خستگی های جسمی و روانی، تمدد اعصاب و حتی باال 

رفتن طول عمر می شود.
طبیعت پیوسته یار و یاور انسان ها برای رها شدن از حاالت و 
احساسات ناخوشایند و رسیدن به حس بهتر بوده و هست. یکی 
از موضوعاتی که طی سال های اخیر بسیار به گوش می خورد، 
خارج شدن بخش قابل توجهی از بهترین اراضی زراعی و باغی 
از چرخه تولید کشاورزی است که متاسفانه تعداد معدودی افراد 
سودجو و فرصت طلب بدون توجه به عواقب تلخ و ناگوار 
این عمل بر کشاورزی کشور، اراضی مرغوب کشاورزی را به 
ساختمان و تاسیساتی که عمدتا تفریحی است تبدیل کرده و این 
امر عالوه بر کاهش سطح تولید محصوالت کشاورزی، بسیاری 
از فرصت های شغلی موجود در این بخش را نیز مورد تهدید 

قرار داده است.
خوشبختانه در سال های اخیر موضوع حفظ کاربری اراضی و 
باغات و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری بی ضابطه آن در 
کانون توجه سیاست گذاران و مسئوالن امر قرار گرفته و ماحصل 
این توجه ویژه و درک صحیح از مخاطرات آن، تصویب قانون 
حفظ کاربری اراضی و باغات در مجلس شورای اسالمی است. 
تغییر کاربری های زراعی، تهدید خاموش برای بخش کشاورزی 
است، زیرا عالوه بر این که امنیت غذایی شهروندان را به خطر 
می اندازد، زنگ خطر وابستگی به خارج و واردات را نیز به 
صدا درآورده است و علی رغم این که قوانین سخت گیرانه و 
پیگیری های دقیقی در این زمینه صورت گرفته، متاسفانه هنوز هم 
در استان هایی که از قابلیت باالیی در حوزه کشاورزی برخوردار 

است، شاهد این تغییر کاربری ها هستیم.
ساخت  و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، خسارت های 
جبران ناپذیری در زیرساخت های اصلی تولید بخش کشاورزی 
وارد می کند که رهبر معظم انقالب نیز با اظهار نگرانی از این تغییر 
کاربری ها بارها اظهار کرده اند که نابودی زمین های کشاورزی 
یک تجارت غیرقابل جبران است و وزارت جهادکشاورزی و 
سازمان حفاظت محیط زیست باید به طور جدی با این پدیده 

برخورد کنند.
از  ابهر  شهرستان  نیز  زنجان  استان  شهرستان های  بین  در 
شهرستان هایی است که عالوه بر این که از قابلیت های کشاورزی 
باالیی برخوردار است، در حوزه اکوتوریسم نیز حرف های 
زیادی برای گفتن دارد که همین امر سبب شده است شاهد 
تغییر کاربری هایی در اراضی زراعی باشیم اما این تغییرات از دید 
جهادکشاورزی پنهان نمی ماند و در نهایت به ضرر سازندگان 

تمام می شود.
در همین رابطه، مدیر جهادکشاورزی ابهر از قلع و قمع ۴۰ بنای 
غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داده و می گوید: 
تعداد 35 مورد بنای غیرمجاز و 5 فقره احکام قضایی الزم االجرا 

در اراضی زراعی و باغی شهرستان ابهر اجرا شد.
مجید قزوینیان ادامه می دهد: در راستای پیشگیری از ساخت 
و سازهای غیرمجاز و بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از 
وقوع جرم، تغییر کاربری از آغاز سال جاری تاکنون تعداد 35 
مورد مستحدثات غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 1۰ و تعداد 5 
فقره احکام قطعی قضایی الزم االجرا در اراضی زراعی و باغی 

شهرستان ابهر اجرا شد.
وی با تأکید بر جدیت مقابله با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز، 
اظهار می کند: به منظور حفظ و حراست از اراضی زراعی و 
باغی و پایداری تولید محصوالت کشاورزی در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در اراضی کشاورزی با سامانه 131 امور اراضی 

استان تماس و تخلفات مربوطه را گزارش کنید.

ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی
حکایت تلخی که نسخه تولیدات 

ملی را می پیچد

بر چه اساسی وضعیت استان زنجان قرمز است؟

سبزه میدان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان زنجان، از اجرا شدن ضوابط اختصاصی محدوده بافت 

تاریخی زنجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان، امیر ارجمند گفت: ساخت  و سازها در 
بافت تاریخی زنجان، تحت نظارت معاونت میراث فرهنگی استان 
قرار دارد، اما تدوین ضوابط اختصاصی برای رسیدن به وضعیت 

پایدار بسیار با اهمیت است.
وی افزود: در زمینه تعیین محدوده بافت تاریخی شهر زنجان، 
محدوده اطراف بازار این شهر را شامل می شود. این محدوده امروز 
وسعت زیادی پیدا کرده و بازنگری مجدد ضوابط اختصاصی 
محدوده بافت تاریخی شهر برای تعیین محدوده واقعی بافت 

تاریخی شهر زنجان است.
محدوده  در  موجود  وضع  بازشناسی  داد:  ادامه  مسئول  این 
بافت، طراحی مداخالت و ضوابط اختصاصی، ارتقای کالبدی، 
اجتماعی و اقتصادی، محدوده مداخله، تعیین حریم فنی و منظر 
فرهنگی بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور 
واقع در محدوده بافت تاریخی شهر زنجان که فاقد حریم 
اختصاصی است، از جمله  مواردی است که باید تدوین شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان 
خاطرنشان کرد: با تصویب این ضابطه، هر نوع تغییرات و اقدامات 
مداخله گرایانه در محدوده بافت تاریخی شهر زنجان با مجوز 

میراث فرهنگی صورت می گیرد.

تدوین ضوابط اختصاصی 
محدوده بافت تاریخی شهر زنجان

سبزه میدان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: از زمان شیوع 
کرونا، بسته های بهداشتی در اختیار کودکان کار قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی قیداری در رابطه با شرایط 
کودکان  کار، اظهار کرد: تاکنون موردی از ابتالی کودکان کار 
در جهت ابتال به ویروس کرونا گزارش نشده  است و همچنان 
بسته های بهداشتی در بین کودکان توزیع می شود.وی افزود: 
اقدامات بهزیستی در راستای جذب، سازماندهی و توانمندسازی 
کودکان کار است که این اقدامات توسط موسسه آموزشی و 
حمایتی کودکان کار بهزیستی انجام می شود.این مسئول تصریح 
کرد: اورژانس اجتماعی عالوه بر تاکید بر خانه ماندن و ارائه 
آموزش های الزم در جهت پیشگیری از ابتال و شیوع ویروس 
کرونا، جنبه های مختلف خطر این بیماری را نیز گوشزد می کنند.
محمدی قیداری ادامه داد: در شهرستان ها نیز مددکاران در کنار 
توزیع بسته های بهداشتی و مواد غذایی آموزش های الزم را 
جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، به خانواده ها ارائه 
می دهند.مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآور شد: همواره در 
این روزها از خانواده ها درخواست داریم که کودکان در این 
دوران سر کار نروند.وی خاطرنشان کرد: مبلغ 2۸ میلیون تومان 
نیز در کنار کمک های خیرین برای تهیه بسته های بهداشتی و 
ضدعفونی کننده و نیز در جهت آموزش ویژه کودکان کار برای 

پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا هزینه شده  است.

آگهی تاسیس تغییرات شرکت صنایع معدنی سنگ سرای غرب: آگهی تغییرات شرکت صنایع معدنی سنگ سرای غرب شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 23۸۸ و شناسه ملی 1۰1۰2۸7757۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/۰2/۰۴ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - محل شرکت به استان زنجان ، شهرستان ابهر ، بخش مرکزی ، دهستان صائین قلعه ، روستا گاودره، محله ندارد ، جاده کیلومتر 6 

گاودره ، پالک ۰ ، طبقه همکف کدپستی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )842536(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان زنجان:    آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی 
شهرستان زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 152 و شناسه ملی 1۰۴6۰۰11۸59 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ139۸/1۰/16 وباستنادنامه شماره 2۰5/1۴/11/1۸۴/1956 مورخ9۸/11/۰5 اداره تعاون روستائی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملیات و 

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 اتحادیه مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )842533(

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت پژوهشکده مطالعات راهبردی صنعت معدن و تجارت استان زنجان:آگهی تغییرات شرکت پژوهشکده مطالعات 
راهبردی صنعت معدن و تجارت استان زنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 359 و شناسه ملی 1۰۴6۰11565۴ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ139۰/۰5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *آقای کیانوش کیانی به کدملی ۴2۸۴271512بموجب سند صلح شماره 1۰3۰۴ 
مورخ 29/5/9۰صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰ زنجان مبلغ 2۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خودرا به آقای سعید بهمنی منتقل و میزان سهم 
الشرکه خود را به 12۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داد. * اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل می باشد: 1- آقای کیانوش کیانی 
دارای 12۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 2-خانم فیروزه حاجی علی اکبری دارای ۴5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 3-آقای سعید بهمنی دارای ۴3۰۰۰۰۰۰ 

ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان. 
                                                             اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )842534( 

آگهی تاسیس، تغییرات شرکت شرح موضوع آرنگ بنا سازه: آگهی تغییرات شرکت آرنگ بنا سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
1۰۰95 و شناسه ملی 1۰۴6۰135615 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ139۸/۰3/۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل 
شرکت به استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، سعدی شمالی ، کوچه شهیدحسین اکبری ، خیابان سرباز ، پالک 13۸ ، 
طبقه دوم ، واحد 16 کدپستی ۴513633۸6۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 1- آقای بابک افشاری به شماره ملی 
۴2۸۴۸29513 با دریافت 1۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق، از شرکت خارج شد. 2- در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰1۰۰۰۰۰ ریال به 
1۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت. ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصالح می گردد. - اسامی اخرین شرکا ومیزان سهم الشرکه شرکاء پس از کاهش 
سرمایه: 1- آقای طاهر شکری دارای ۴7۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 2- آقای علی فرامرزی دارای ۴7۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 3- آقای سعید عزیزی 

دارای 6۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )842535(

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
کودکان کار حمایت می شوند

سبزه میدان-مسئول صندوق اعتباری هنر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: امکان مشاهده آثار هنرمندان 
در اپلیکیشن پروانه وجود دارد.به گزارش ایسنا،مرتضی بهمنی 
در رابطه با اپلیکیشن پروانه، اظهار کرد: اپلیکیشن پروانه محل و 
بستری است که برای مشاهده و  فروش آثار فرهنگی و هنری 
هنرمندان ایجاد شده  است.وی افزود: هنرمندان در این اپلیکیشن 
عالوه بر فروش آثار خود می توانند آثار هنرمندان دیگر را نیز 
مشاهده کنند، همچنین آثار در این اپلیکیشن محافظت شده  است.
این مسئول تصریح کرد: در استان زنجان نیز نحوه دریافت و 
عضویت در این اپلیکیشن  اطالع رسانی شده و در فضای 
مجازی در گروه های مختلف هنری اطالعات مربوط با اپلیکیشن 
قرار داده شده  است.بهمنی گفت: خرید و فروش آثار هنری در 
سطح گسترده و شناسایی هنرهای هر استان و هنرمندان در نقاط 

مختلف کشور از اهداف اپلیکیشن پروانه است.
مسئول صندوق اعتباری هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اپلیکیشن  این  دریافت  برای  هنرمندان  زنجان گفت:  استان 

می توانند به آدرس http://www.iparvaneh.ir مراجعه کنند.

فروش آثار فرهنگی و هنری 
در اپلیکیشن پروانه

زنجان گفت:  استان  پیام نور  دانشگاه  میدان-رئیس  سبزه 
آزمون های پایان نیم سال جاری دانشگاه پیام نور استان زنجان 

به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر علی محمدی  در رابطه با نحوه برگزاری 
امتحانات پایان  ترم دانشگاه پیام نور زنجان، اظهار کرد: آزمون های 
پایان نیم سال جاری دانشگاه پیام نور به دلیل شیوع بیماری کرونا 
به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، قابل ذکر است بنابر 
دستورالعمل سراسری این اولین بار است که آزمون های پایان 
نیم سال دانشگاه پیام نور زنجان از حالت متمرکز و سراسری 
خارج می شود.وی افزود: از آنجایی که وضعیت شهرها و 
شهرستان های استان زنجان تا زمان برگزاری امتحانات مشخص 
نیست، امتحانات پایان نیم سال جاری به صورت غیرمتمرکز و 
غیرحضوری با محوریت مراکز دانشگاه پیام نور در سراسر استان 

و اساتید دروس برگزار می شود.
این مسئول با بیان اینکه تامین سالمت روانی و جسمی 

دانشجویان و ایجاد فضایی بی دغدغه و با امنیت خاطر برای 
برگزاری امتحانات اولین اولویت دانشگاه پیام نور زنجان است، 
تصریح کرد: دانشگاه پیام نور در راستای پروتکل های ستاد ملی 

مبارزه با کرونا تالش می کند هماهنگی ها را مطابق تقویم آموزشی 
انجام دهد تا دانشجویان در زمان مقرر امتحانات خود را بر اساس 
ارزشیابی های استاد در قالب آزمون الکترونیکی و یا سایر 

روش های ارزشیابی بگذرانند.رئیس دانشگاه پیام نور استان با تاکید 
بر اینکه تقویم آموزشی در دانشگاه پیام نور به هیچ عنوان تغییر 
نخواهد کرد و آزمون ها دقیقا مطابق با جدول زمان بندی آزمون ها 
به نحوی که ذکر شد، برگزار خواهد شد، ادامه داد: دانشجویان در 
کمال آرامش و بی دغدغه و با سالمت نیم سال جاری را به پایان 
برسانند.محمدی با بیان اینکه ترم تابستان مطابق با تقویم آموزشی 
برگزار خواهد شد، اظهار کرد: در صورت ادامه شیوع بیماری 
و خطر ابتالی دانشجویان، ارائه دروس نظری در ترم تابستان 
نیز به صورت الکترونیکی بوده و دروس عملی به محض اعالم 
ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و بدون محدودیت زمانی برای 
دانشجویان ارائه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه دانشجویان همه 
اطالعات آموزشی مربوط به دوره کرونا را می توانند از پرتال 
دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir دریافت کنند، خاطرنشان کرد: 
جلسات دفاع رساله و پایان نامه و ارائه پروپوزال دانشجویان نیز به 

صورت الکترونیکی در حال انجام می شود. 

 سبزه میدان-آذر عباسی:تنگی نفس وسرفه های خشک و 
تن گر گرفته ماحصل ویروس کرونایی که درد استخوان و 
التهاب حلق و بینی وچشم و ریه های سفید شده را همراه 

خود داشت.
ترس و اضطراب و دلتنگی از فوت بی بدرقه ی آغشته به 
آهک روزهای قفسی با مزه افسردگی و اختالفات مستتر 
نسخه ای جز در خانه بمانید با خود نداشت و حتی گریزی 

از این چاره نبود.
 کووید 19 در تمام جهان چرخید و دنیا را زمینگیر کرد.از 
زمان بروز این ویروس هر کشوری پروتکل بهداشتی را با 
سواس بیشتری رعایت کرد و نسخه ی خود را پیچید،اما 
یکی از اقدامات مشترک در همه جای دنیا خدمات رسانی 
آدم های با لباس های فضایی اما دل های زمینی بود که در 
هولناک ترین محیط به مبارزه برخاستند. در کشور ما نیز میان 
همه دغدغه ها عالوه بر مدیریت ترس و دلهره جامعه و 
کنترل تردد شب عید و گشت و گذار ها، عده ای جان بر 
کف و بی ادعا و دور از حرف و حدیث در لوای پزشکی 
 و پرستاری و کادر درمان مشغول ارائه خدمات بودند.
قشر فداکاری که عالوه بر تحمل دوری از عزیزان با غلبه 
بر استرس و دلهره خود و اطرافیان، خیس عرق از پوشیدن 
کیت ها و گان و چهره سرخ و کبود از رد ماسک و عینک و 
شیلدها، لباس امید و بهبودی تن بیماران کردند. در این محیط 
آلوده کرونا همه به یک سال کار می کنند ولی یک سال حق 

و حقوق نمی گیرند.
محیط و شرایط یکسان کاری با دریافتی نابرابر

 خ .م پرستاری با19سال سابقه استخدام یکی ازبیمارستان 
های استان از شرایط نابرابر همکاران خود گله کرد و گفت:  
خود من پرستار باسابقه و استخدام دائم هستم و مشکلی از 
بابت دریافتی ندارم ولی از رنجی که به پرستارهای شرکتی و 
ساعتی می رود ناراحتم این در حالی است که همه نیروهای 
استخدامی و شرکتی و ساعتی همپای هم در یک محیط با 
یک میزان کار و ارائه خدمات می کنیم ولی دریافتی پرستارها 
با قرارداد شرکتی و پرستارهای با قرارداد ساعتی فرق زیادی 
دارد و این اجحاف بزرگی است که به این قشر آسیب پذیر 

و زحمت کش می شود.
وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری در روزهای عادی و 
روزهای خاصی همچون بحران کرونا به کارگیری این نوع 
قراردادی ها بدون در نظر گرفتن آسیب و زیان و سنوات و 
اضافه کاری که شامل پرستارهای با قرارداد ساعتی نمی شود 
اضافه کرد: عالوه بر اینها قراردادهای ۸9 روز برای رد نشدن 
بیمه و سابقه کار اگر  اتفاق ناخواسته رخ داد بیمارستان می 
تواند از عدم پذیرش تعهد و مسئولیت در قبال این پرستاران 
خلع گردد و ازشرایط  بیمه و تسهیالت خبری نخواهد بود 
چون ساعتی ها بدون قرارداد قانونی هستند! و این یعنی 

همان بیگاری مدرن است.
سود بی دردسر

و از طرفی سود بی زحمت و بی دردسر نصیت پیمانکاران 
شرکتی و ساعتی می شود. فرار از تعهدات بیمه ای و 
پرداخِت با تاخیرِ چندین ماهه ی حقوق پرستاران، مجاری 
به ظاهر مجازی است تا سودهای کالن برده و حق وتو 
داشته باشند، اگر  کسی هم اعتراضی کرد امنیت شغلی اش 

به خطر می افتد.وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری گفت: 
از طرفی آخرین استخدام پرستار در استان 12نفر با 6 نفر 
سهمی از قبل تعیین شده بود که سه زن و سه مرد پذیرفته 
می شوند.این پرستار اظهار کرد: به عنوان پرستار باسابقه 
و استخدامی بیمارستان که شاهد زحمات زیاد پرستاران 
ساعتی و قراردادی هستم، می گویم از عدالت به دور است 
که پرستاران شرکتی و ساعتی در شرایط بسیار سخت کرونا 

بدون دریافت حقوق و مزایای مصوب کار بکنند.
این پرستار گفت:عالوه بر نابرابری در دریافتی ها از  نظر 
ساعت کاری نیز نیروهای استخدامی با  پیمانی و ساعتی 

وضعیت متفاوتی دارند.
 وی ادامه داد: از دریافتی این دو نیروی کار در یک محیط 
و بیمارستان در واقع هر دوی این قشر در یک شرایط 
خطرناک ویروسی و استرسی و فشاری باالی کار با دریافت 
 1۰۰ساعت کار برای استخدام کجا و ساعتی و قراردادی کجا؟
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که نیروهای ساعتی به امید 
شرکتی شدن قرارداد آنها در آینده کار  در محیط بیمارستان ها 

را قبول می کنند، اضافه کرد:عده ی زیادی از همکاران پرستار 
 بعد از پایان طرح حاضر به کار کردن در چنین شرایطی نیستند.
پرستاردیگری باقرارداد ساعتی گفت:یک شیفت شب در این 
شرایط برای استخدامی 19ساعت دو شیفت  با تعرفه خاص 
و دریافتی باال و بیمه و مزایای شرایط خاص محاسبه خواهد 
بود ولی همین مقدار ساعت برای پرستاران ساعتی یک شیفت 
 بدون بیمه و خسارت و خطرات شرایط کرونا خواهد بود.
وی همچنین از تضمینی نبودن شغل این قشر گفت و ابراز 
کرد: صرفاً پول 1۰۰ساعت کار با شرایط خاص، توام با خطر 
و آلودگی محیط و استرس های متعدد، بی عدالتی در حق 
پرستاران ساعتی است و امیدوارم این مسئله حل شود. وی 
گفت این تبغیض در ارائه تجهیزات،تقسیم نیرو در بیمارستان 
ها و بخش های مختلف با ارائه حفاظت های فردی و کیت 

ها و الخصوص تعرفه گذاری هم وجود دارد.
عدم تعرفه گذاری بزرگترین مشکل پرستاران

پرستار قرارداد ساعتی ادامه داد: پزشکان طبق تعرفه مشخص 
برای هر کار انجام شده پول و هزینه دریافت میکنند به طور 
مثال گرفتن نوار قلب وآنژیوکت و غیره بر عهده پرستاران 
است ولی چون مهر پزشک پای آن می خورد هزینه به 
جیب پزشک می رود. وی از نوع دیگر تبعیض گفت: به 
دلیل عدم تعرفه گذاری در نظام پرستاری ، بیشتر سلیقه ای و 

طبق شیفت و اضافه کاری کارانه پرداخت میکنند.
پرستار دیگری با قرارداد پیمانی از عملیاتی نشدن قول های 
داده شده گالیه کرد وگفت: قول افزایش 5۰درصدی حقوق 
ها که قرار بود سال95در دولت انجام شود ولی در علوم 
پزشکی تا به امروز اجرا نشده است و اظهار امیدواری کرد 

این وعده ها بعد از گذشت سه سال اجرا شود.
پرستاران پشت کاغذهای درخواستی ماندند

با هجمه کرونا، دانشگاه برای جبران کمبود نیروی پرستاری 
با وجود نیروهای ورزیده وتحصیل کرده ی این رشته، کادر 
آماتور بهورزان خانه های بهداشتی مناطق محروم و پرسنل 
ماما و حتی بازنشستگان داوطلب را جذب کرد در حالی 
که از نیروی پرستاران بیکار که سال ها پشت کاغذهای 

درخواستی منتظر بودند، دیده نشدند.

 کرونا   ساعتی  نیست!
پرستاران را دریابید

برگزاری مجازی امتحانات پایان  ترم دانشگاه  پیام نور  زنجان
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وقایع اتفاقیه-مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان گفت: 
واگذاری صندوق های سرمایه گذاری )ETF( برای کسری جبران 

بودجه نیست.
سیدابوالفضل عباسچیان ظهر روز 2۴ اردیبهشت در نشستی خبری، 
با اشاره به واگذاری سهام دولتی، اظهار کرد: دولت با هدف مردمی 
کردن اقتصاد، باقیمانده سهام خود در بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها 
و ... را در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به مردم 
واگذار می کند که این مهم بر اساس جزء 2 بند الف و ب تبصره 2 

بودجه 1399 و نیز مصوب هیئت وزیران است.
این مسئول ادامه داد: در حال حاضر پذیره نویسی صندوق های 
سرمایه گذاری )ETF( برای بانک های تجارت، ملت، صادرات و 
بیمه های البرز و خوداتکایی، از طریق بانک های منتخب، سامانه های 
بانکی و سامانه سازمان خصوصی سازی انجام می شود که مبنای آن 
کد ملی افراد است و هر فرد می تواند حداکثر تا دو میلیون تومان از 

مجموع صندوق های سرمایه گذاری خرید کند.
وی با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای افزایش تقاضا برای 
یک صندوق در قبال مقدار مشخصی از عرضه، افزود: اگر تعداد 
متقاضیان پذیره نویسی افزایش یافت، از روش تقسیم به نسبت 
استفاده شده و مازاد مبلغ واریزی ظرف یک هفته به مردم بازگردانده 
می شود و 2۰ درصد تخفیف نیز برای عرضه توسط دولت در نظر 

گرفته شده است.
عباسچیان با اشاره به اجازه فروش سهام خریداری شده پس از 2 
ماه، تصریح کرد: مهلت زمانی 2 ماهه برای اجازه فروش این سهام 
برای اخذ کد بورسی متقاضیانی است که از طریق بانک ها اقدام به 
پذیره نویسی کرده اند و سایرین نیز می توانند با نگه داری سهم خود 

از مزایای نگهداری مستمر آن، بهره ببرند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان با اشاره به موارد مطرح  
شده در رابطه با عرضه صندوق های سرمایه گذاری برای جبران 
کسری بودجه، یادآور شد: اگر دولت قصد تامین کسری بودجه 
خود از طریق این واگذاری ها را داشت از روش های بلوکی با 2۰ 
درصد افزایش قیمت مندرج در تابلوی بورس و یا عرضه تدریجی 
سهام در بازار بورس استفاده می کرد. دولت با هدف انتفاع همه مردم 
از این سهام، عرضه آن به صورت صندوق های سرمایه گذاری قابل 

معامله را در دستور کار خود قرار داده است.
وی، مشموالن سهام عدالت استان را 793 هزار و ۴۰۰ نفر اعالم 
کرد و گفت: فرآیند ثبت نام و عرضه سهام عدالت از حدود سال 
13۸5 برای ۶ دهک درآمدی آغاز شد که دو دهک اول افراد 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی بوده و 5۰ 
درصد تخفیف دریافت کردند به طوری که هزینه اقساط از محل 
سپرده ها کسر شد و پس از آن در مرحله دوم روستائیان و عشایر به 
همراه تکمیل مرحله اول و دوم، شاغالن و بازنشستگان دستگاه های 
اجرایی و در مراحل بعدی بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار، 

کارگران فصلی و ... ثبت نام شدند.
این مسئول خاطرنشان کرد: مشموالن سهام عدالت می توانند با 
ورود به سامانه سازمان خصوصی سازی، نوع سهام داری سهام 
عدالت خود را انتخاب کنند و در غیر این صورت این کار توسط 
شرکت های استانی سهام عدالت انجام می شود که البته پیشنهاد به 
همشهریان این است که در صورت شناخت از بازار بورس و 
سهامداری، خود متولی این امر شوند و در غیر این صورت نوع 

سهامداری را به شرکت های استانی واگذار کنند.

وقایع اتفاقیه-مدیرکل آموزش و پرورش زنجان با اشاره به 
بازگشایی مدارس این استان از 27 اردیبهشت امسال گفت: بر 
این اساس حضور دانش آموزان در مدارس به صورت داوطلبانه 
و تنها برای رفع اشکال و طرح سواالت خواهد بود و الزامی 
برای حضور همه دانش آموزان وجود ندارد.  ابراهیم رفیعی روز 
چهارشنبه در این ارتباط به خبرنگاران گفت: بر اساس اعالم 
وزارت آموزش و پرورش کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه به 
غیر از مدارس استثنایی، مراکز پیش دبستانی و خوابگاه ها، از 27 
اردیبهشت ماه بازگشایی می شود.وی با تاکید بر ضرورت رعایت 
پروتکل های بهداشتی بازگشایی مدارس استان زنجان با حضور 
مدیران، معلمان و همه عوامل اجرایی مدرسه در آموزشگاه، 
اضافه کرد: مدیران مدارس با استفاده از تمام ظرفیت های مدرسه 
و منطقه، تمهیدات الزم در این زمینه را بیندیشند.این مسؤول ادامه 
داد: پس از بازگشایی مدارس، بحث امتحانات، هدایت تحصیلی، 
پروژه مهر و سازماندهی نیروی انسانی از موضوعات مهمی است 
که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.مدیر کل آموزش و 
پرورش استان زنجان با تاکید کرد: سالمت جسمی و روانی 
دانش آموزان اصلیترین و مهمترین دغدغه ما و برگزاری صحیح 
امتحانات، در اولویت بعدی آموزش و پرورش استان است.وی 
اظهار داشت: سالمت دانش آموزان در فرآیند برگزاری امتحانات 
نهایی پایه دوازدهم اهمیت بسزایی دارد و بر این اساس داشتن 
امکانات کامل ضدعفونی در مدارس، اجرای فاصله گذاری 
مناسب برای صندلی ها در کالس های درس و سالن های 
مدارس ضروری بوده و مسؤوالن شهرستانی در این موضوع 

همکاری های الزم را انجام خواهند داد.
استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

الزامی است
رفیعی اضافه کرد: استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی برای دانش آموزانی که وارد مدرسه می شوند 
الزامی بوده و هر برنامه ای که موجب تجمع دانش آموزان می 
شود نظیر زنگ تفریح و زنگ ورزش در مدارس نباید وجود 
داشته باشد.وی گفت:  شورای مدرسه در روزهای آتی تشکیل 
و تصمیمات الزم در خصوص آموزش دانش آموزان و برگزاری 
امتحانات با توجه به اقتضائات اتخاذ خواهد شد. وی یادآوری 
کرد: از سوی مدیران نیز اطالع رسانی الزم به خانواده ها، 
دانش آموزان و معلمان به منظور جلوگیری از تجمعات انجام و 
حضور دانش آموزان داوطلب در مدرسه باید با هماهنگی قبلی 

خانواده ها با مدیر مدرسه امکان پذیر شود.

ضرورت تشکیل بانک اطالعاتی 
واحدهای تولیدی

وقایع اتفاقیه-رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: تشکیل بانک 
اطالعاتی واحدهای تولیدی یکی از اولویت های اتاق بازرگانی 

زنجان است.
به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی زنجان، علی یگانه فرد روز 
23 اردیبهشت در نخستین جلسه ستاد احیای واحدهای راکد 
تولیدی استان زنجان، با اشاره به آغاز به کار کمیته احیای واحدهای 
تولیدی راکد استان زنجان، اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و 
رفع مشکالت واحدهای راکد و بازگرداندن آن ها به چرخه تولید 

برگزار می شود.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به آماری از واحدهای راکد 
تولیدی استان، افزود: ارائه آمار دقیق و به روز یکی از مشکالت 
اصلی کشور و به تبع در استان زنجان است که در همین راستا 
تشکیل بانک اطالعاتی واحدها یکی از برنامه های اتاق بازرگانی 

زنجان در سال جاری است.
این مسئول با اشاره به اینکه در صورت دسترسی به اطالعات 
تصمیم گیری ها با دقت و سهولت بهتری اتخاذ می شود، تصریح 
کرد: وجود آمار دقیق از وضعیت واحدها بررسی و رصد وضعیت 

آن ها را مطلوب تر خواهد کرد.
یگانه فرد، با اشاره به حضور برخی از مدیران مرتبط با تولید به 
صورت ثابت در این کمیته، ادامه داد: با توجه به موضوعات و بنا 
به فراخور دستور جلسات از مدیران دیگر به عنوان مدعو و مهمان 

نیز دعوت خواهد شد.
وی بیشترین مشکالت مطروحه از سوی مالکان و مدیران 
واحدهای تولیدی راکد استان را مشکل کمبود نقدینگی، بازار 

فروش و تامین مواد اولیه عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی زنجان، میزان اشتغال سرمایه گذاری صورت 
گرفته، وسعت زمین، منابع و تجهیزات موجود و زمینه فعالیت 
مجدد را از شاخص های ضروری برای اولویت بندی واحدهای 
راکد برای پیگیری مشکالت شان عنوان کرد و گفت: ایجاد یک 
سامانه و نرم افزار و تغذیه اطالعات واحدهای فوق در آن توسط 
هر کدام از دستگاه های متولی به منظور بهره برداری مطلوب و سریع 

یکی از پیشنهادات ما در این زمینه است.
وی با بیان اینکه انتقال نتایج جلسات به مرکز خدمات سرمایه گذاری، 
شهرک های صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای 
جذب سرمایه گذار و در اولویت اعطای مجوزهای جدید نیز از 
دیگر پیشنهادات ما در زمینه فعال سازی واحدهای راکد است، ابراز 
کرد: شهرک های صنعتی می تواند برای متقاضیان، زمین و احداث 

واحدهای جدید با اولویت لیست مذکور اقدام کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این 
جلسه با اشاره به ضرورت تشکیل این کمیته، گفت: با توجه 
به شرایط پارسال و ادامه دار بودن تحریم ها، مشکالت ویروس 
کرونا نیز به آن اضافه شده است که باید برای دوران پساکرونا 
موضوعات مختلف از جمله تأمین نقدینگی، موضوعات 
صادرات و واردات و مشکالت دیگر واحدها را به صورت 

دقیق مورد بررسی قرار داد.
فرامرز نیک سرشت با تاکید بر اینکه بررسی و حل مشکالت 
در دوران پساکرونا نیاز به آمادگی باالیی دارد، افزود: امسال سال 
جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است که 
این موضوع نیز باید عملیاتی شده و این موضوع ضرورت رصد 

واحدها و مشکالت آن ها را دو چندان می کند.
وی اشاره ای به موضوع پنجره واحد سرمایه گذاری استان زنجان 
کرد و ادامه داد: امسال باید مشکالت در رابطه با زنجیره واحد به 
صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که زنجان به عنوان 
پایلوت این طرح در کشور بوده و امسال باید در زمینه های مختلفی، 

سرمایه گذاری ها عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
سال گذشته یکی از سال های خوب در رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع و موانع تولید استان زنجان بود، 
ابراز کرد: در سال جاری این موضوع به صورت جدی تر و بهتر از 

سال گذشته و با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
نیک سرشت با تاکید بر اینکه همه واحدهای خرد، کوچک و بزرگ 
در همه بخش های تولیدی باید مورد بررسی و رصد قرار گیرد، 
یادآور شد: اطالعات باید به روز باشد تا در صورت وقوع مشکل 

در همان ابتدا وارد کار شده و به آن رسیدگی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه 
شناسایی مشکالت سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار 
گیرد، تصریح کرد: شناسایی کارآفرینانی که دارای ایده های 
جدیدی بوده و ممکن است منجر به راه جدید و یا حل 

مشکالت شود نیز امسال باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
سرمایه داری که انگیزه برای ورود به تولید را ندارد باید شناسایی 
و با آن ها مذاکره شود، خاطرنشان کرد: رصد و بررسی واحدهای 
راکد تولیدی در دستور کار فرمانداران نیز باشد تا مشکالت و موارد 

شهرستان ها نیز به این کمیته ارجاع شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز بر اهمیت 
رصد واحدهای تولیدی و وضعیت آن ها با توجه به شعار سال 
تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی امسال باید احیای واحدهای قابل 
برگشت و بررسی آن ها و پیشنهاد برای کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید باشد.
ناصر فغفوری با تاکید بر اینکه برای بازگرداندن واحدهای بزرگ 
راکد به چرخه تولید، برنامه ریزی مطلوبی برای سال جاری صورت 
گرفته است، تاکید کرد: در ارائه آمارها و مشکالت باید دقت کاملی 
از صحت و سقم و نهایت مراقبت صورت گیرد تا پس از ارائه 

آمارها مشکالتی ایجاد نشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان نیز یکی از 
راهبردهای اصلی وزارت خانه متبوع را صیانت از نیروی انسانی 
کار توصیف و ابراز کرد: برنامه عملیاتی جدیدی برای بازرسی ها 
با توجه به مشکالتی که افزایش پیدا کرده در استان برنامه ریزی 

شده است.
محمدرضا یوسفی ادامه داد: پیشنهادات این کمیته را می توان با 
اتکا به مواردی از جمله مشوق های دولتی، بسته های تسهیالتی، 
موضوعات بانک ها و غیره مورد بررسی قرار داد و برای هر کدام 

چاره اندیشی کرد.
در ادامه این جلسه، مشکالت چهار واحد راکد استان زنجان 
)شادن، بیرلیک، سپهر طارم و پارس تاک( مورد بحث و بررسی 

قرار گرفته و برای حل آن ها پیشنهاداتی ارائه شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان:
واگذاری صندوق های 
 )ETF( سرمایه گذاری

برای جبران کسری بودجه نیست

رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد،

مدیرکل آموزش و پرورش زنجان:
الزامی برای حضور همه 

دانش آموزان در مدارس نیست

وقایع اتفاقیه-استاندار زنجان در دیدار اعضای هیات مدیره 
و بازرسان خانه مطبوعات استان زنجان گفت: رسانه های ما 

آسیب پذیر هستند و نباید در بحث کرونا آسیب ببینند. 
فتح اهلل حقیقی از تخصیص وام 1۰ میلیون تومانی با بهره کم 
و شرایط آسان برای اصحاب رسانه استان خبر داد و گفت: به 

زودی این تسهیالت پرداخت خواهد شد.
به گزارش پیام زنجان، حقیقی با بیان اینکه مدیری که رسانه 
در کنارش نباشد به درد نمی خورد، گفت: این که مدیر اگر 
خیس نشود مدیر نیست و مشکل ما امروز این است که 
مدیران ما نمی خواهند خیس بشوند و از قضا سرچشمه 
بی لیاقتی ها از همین جاست.استاندار زنجان گفت: در سال 
97 در ارزیابی مدیرانی که در تکریم رسانه ها و ارباب رجوع 
خوب عمل کردند تنها دو مدیر توانستند از 2۰۰ نمره 1۰۰ 
نمره بگیرند. وی در ادامه با اشاره به این که کسی که تخریب 
می کند خبرنگار نیست، اظهار داشت: خبرنگار کسی است که 
هم انتقاد کند و هم راهکار ارائه نماید. مدیر عالی استان در ادامه 
به برخی از اقدامات خود در استان اشاره کرد و گفت: در استان 
زنجان مسائلی از 2۰ – 3۰ سال پیش الینحل مانده بود که با 

تالش زیاد حل شده است. وی حل پسماند روی، گاوازنگ، باغ 
شهرها و طرح سبزه میدان را از جمله این مسائل برشمرد. وی به 
سپردن مسئولیت به 75 نفر از بانوان استان در دوره مدیریت خود 
اشاره کرد و گفت: ادارات موظف هستند دو نفر از جوانان شاغل 
در اداره خود را برای گذراندن دوره مدیریت به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی معرفی کنند تا در آینده از این افراد در پست های 
مدیریتی استفاده شود. حقیقی به شیوع ویروس کرونا در استان و 
اقدامات انجام گرفته در این حوزه اشاره کرد و گفت: انجام تست 
های سرپایی در استان برای اولین بار در کشور و غربالگری صوت 
گرفته و باعث تحسین این استان از سوی سازمان جهانی بهداشت 
شد که اگر این اتفاق نمی افتاد با فاجعه بزرگی روبرو می شدیم. 
استاندار زنجان به راه اندازی واحدهای تولید مواد ضدعفونی، 
ماسک معمولی و N 95، دستکش و الکل در استان اشاره کرد 
و گفت: ما تولید الکل را در استان زنجان به سه برابر افزایش 
دادیم. حقیقی با بیان این که بحث کرونا باعث شد تا اقدامات 
خوب دولت در استان در سال 9۸ کمرنگ شود، به برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: انتخابات برگزار شده بدون حاشیه بود و منتخبین و هیأت 
نظارت از برگزاری مطلوب این انتخابات قدردانی کردند و استان 
 زنجان از لحاظ میزان مشارکت مردم، استان هشتم کشور بود. 
در ادامه این نشست، مدیر خانه مطبوعات استان زنجان به ایراد 
سخن پرداخت و با بیان این که در حال حاضر ۸7 رسانه دارای 
مجوز در استان وجود دارد، گفت: استان زنجان از لحاظ تعداد 
رسانه، کمترین رسانه ها را در میان استان های همجوار دارد ولی 
با بیشترین مشکالت  مواجه است. یوسف ناصری با بیان اینکه 
جنس مشکالت رسانه های استان با یکدیگر متفاوت است، 
مشکالت اقتصادی رسانه ها را بزرگترین مشکل حال حاضر 
برشمرد و خاطر نشان کرد: نشریات مکتوب بیشترین فشار 

اقتصادی را در این دوره تحمل می کنند که با ادامه این روند شاهد 
تعطیلی آنها خواهیم بود. وی ضمن تشریح هزینه های سرسام 
آور نشریات چاپی، به عدم درآمد این نشریات اشاره کرد و 
گفت: عدم تخصیص آگهی های دولتی، حذف اشتراک نشریات 
توسط دستگاه های اجرایی، عدم سفارس گزارش عملکرد به 
نشریات توسط بخش دولتی و خصوصی، از جمله مشکالت 
رسانه های مکتوب استان می باشد.  مدیر خانه مطبوعات استان 
عدم درک مشکالت رسانه های استان توسط برخی مدیران 
اجرایی و مدیران روابط عمومی، عدم پاسخگویی مدیران 
به مطالب منتشر شده در رسانه ها و عدم رعایت عدالت در 
توزیع آگهی های دولتی، را از موانع پیش روی رسانه های استان 
برشمرد و اظهار داشت: این در حالی است که در دیگر استان 
ها این مشکالت یا وجود ندارد یا در کمترین میزان خود است. 
ناصری در ادامه خواسته های خود از استاندار را برشمرد. وی 
انتخاب یکی از معاونین استاندار - ترجیحاً معاون سیاسی امنیتی 
به عنوان رئیس شورای اطالع رسانی استان - به عنوان رابط 
استاندار با خانه مطبوعات برای پیگیری و حل مشکالت رسانه 
های استان در بازه زمانی کوتاه را مطرح کرد که مورد موافقت 
استاندار قرار گرفت. اختصاص درصدی از اعتبارات روابط 
عمومی های ادارات به رسانه های استان، دستور جلوگیری از 
انتشار نشریات داخلی برخی دستگاه ها و اختصاص هزینه آن 
به نشریات استان، دستور اشتراک گیری ادارات از نشریات، 
دستور همکاری و پاسخگویی دستگاه های اجرایی به رسانه 
های استان، مکلف کردن مدیران دستگاه های اجرایی به 
انتشار گزارش عملکرد خود در رسانه ها در هفته دولت، از 
 دیگر خواسته های مدیر خانه مطبوعات از استاندار زنجان بود.
وی در پایان به برگزاری 5 جشنواره و نمایشگاه مطبوعات طی 
سالهای گذشته اشاره کرد و از برگزاری جشنواره مطبوعات 
شمالغرب کشور به میزبانی استان اردبیل در سال جاری خبر 

تخصیص وام 10 میلیون تومانی برای اصحاب رسانه استان

داد. وی برگزاری جشنواره »کرونا و رسانه«، طراحی و انتشار 
پوسترهای آگاه سازی و توزیع محلول ضد عفونی رایگان 
 را از اقدامات اخیر خانه مطبوعات در بحث کرونا برشمرد.
در ادامه رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان زنجان با بیان 
این که علیرغم کارهای خوب صورت گرفته در حوزه اقتصاد، 
صنعت و تولید، حوزه فرهنگ مغفول مانده است، گفت: 
امیدوارم مشکالت این حوزه نیز با همیاری مسئوالن مرتفع شده 

و مشعل مطبوعات خاموش نشود.
حسین نجاری گفت: در شرایط کرونایی یکی از آسیب پذیرترین 
مشاغل، مطبوعات بوده است و امروز بیش از پیش نیازمند 

همراهی مسئوالن است.
رئیس هیأت مدیره خانه مطبوعات استان با بیان این که بخش 
مهمی از امر مدیریت متکی به ارتباطات است و مدیرانی که 
مدیوم های ارتباطی خود را با دنیای ارتباطات قطع می کنند متضرر 
می شوند، گفت: عدم ارتباط مدیران باعث شده تا مردم از عمکرد 

آن ها بی اطالع باشند و کارنامه ی آن ها هم به چشم نیاید.
نجاری با اینکه اساساً مشکالت در گستره ی ارتباطات تجزیه 
می شوند و هر رابطه ی دو سویه ی دروازه ای رو به روشنایی است، 
از استاندار خواست تا مدیران را ملکف به ارتباط با مطبوعات نموده 
 تا از مجاری رسانه ای گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه دهند. 
وی افزود: متأسفانه ترکش کم کاری مدیران به سینه ی استانداری 
اصابت می کند و انتظار می رود رویکرد مدیریتی این قبیل افراد 

اصالح گردد.
نجاری با بیان این که شبکه های اجتماعی رقیب جدی رسانه 
ملی هستند گفت: امروز مطبوعات به طور جدی در این 
شبکه ها حضور دارند در حالی که مدیران به سهو یا به عمد 
 از این ظرفیت برای بیان عملکرد خود استفاده نمی کنند. 
وی به وضعیت معیشتی اصحاب رسانه استان مخصوصاً در 
بحث کرونا اشاره کرد و از استاندار خواست در کنار حمایت های 

قانونی مطرح شده از سوی خانه مطبوعات، با تخصیص وام 
کم بهره و با شرایط آسان، دست خبرنگاران و رسانه های 

استان را بگیرد.
دیگر عضو خانه مطبوعات استان به برخی مشکالت رسانه 
ها اشاره کرد و گفت: ایجاد صفحه در فضای مجازی توسط 
برخی افراد به اطالع رسانی آسیب می زند.احمد اسدی گفت: 
این افراد با تولید محتوای احساسی، به فضای روانی جامعه 
لطمه می زنند در حالی که اگر حمایت دولت و حاکمیت 
از رسانه های دارای مجوز به نحو خوبی باشد این رسانه ها 
توانایی این را دارند که با تولید محتوای حرفه ای، مانع بروز 
بسیاری از مشکالت در جامعه شوند. وی در ادامه عدم درک 
درست برخی مدیران روابط عمومی از مشکالت حوزه رسانه 
را عنوان کرد و گفت: این افراد درک درستی از تولید محتوای 
حرفه ای ندارند. اسدی با بیان اینکه اگر اقتصاد رسانه های 
استان پویا شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد، عملکرد 
 فعلی شورای اطالع رسانی استان را بی فایده عنوان کرد.
در ادامه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات 
استان به بیان بخش دیگری از مشکالت حوزه رسانه 
پرداخت. احمد حسنی با بیان این که مطبوعات روز به روز 
ضعیف تر می شوند و در حق شان اجحاف صورت می گیرد، 
گفت: نگاه شرکت ها و روابط عمومی ها به رسانه ها، نگاه درستی 
نیست و باید اصالح شود. وی به برخی کارهای نامتعارف برخی 
از رسانه های استان اشاره کرد و گفت: این افراد هم درآمد خوبی 
دارند و هم صدایشان بلند است. حسنی به برخی از اقدامات برخی 
از روابط عمومی ادارات استان اشاره کرد و گفت: پیمانکاری که در 
استان کار می گیرد دو میلیارد تومان از این پیمان سود می برد ولی 
متأسفانه برخی روابط عمومی ها از دادن آگهی این پیمانها به رسانه 
ها امتناع می کنند و در صورت سفارش، خواستار پرداخت کمترین 
مبلغ به رسانه ها هستند! وی با توضیح وضعیت رسانه های برخی 
استان های همجوار گفت: چرا بانک ها در استان زنجان با رسانه ها 
همکاری نمی کنند  در حالی که بیشترین حمایت از رسانه ها در 

استان های دیگر توسط بانک ها صورت می گیرد.
در پایان این نشست، استاندار زنجان به مدیرکل حوزه استاندار، 
مواردی را برای پیگیری و حصول نتیجه دستور داد که برخی 

از آنها عبارتند از:
1. عملیاتی شدن سریع پرداخت وام 1۰ میلیون تومانی به 

اصحاب رسانه  استان.
2. دستور جلسه شورای اطالع رسانی استان )یک جلسه در 

میان( برای حل مشکالت رسانه ها.
3.تشکیل جلسه در اولین فرصت با حضور مدیران، صنعتی، 
تولیدی، دولتی و بخش خصوصی برای شنیدن مشکالت رسانه 

ها و اقدام برای حل آنها.
۴. سفارش انتشار گزارش عملکرد دستگاه های اجرای به 

نشریات در هفته دولت.
5. پیگیری رعایت عدالت در توزیع آگهی های دولتی بین همه 

رسانه های  استان. 

 استاندار زنجان در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات استان تاکید کرد:

وقایع اتفاقیه- آذر عباسی: دنیای امروز به دو دنیای حقیقی 
و مجازی تقسیم بندی شده است،دنیای حقیقی با محدودیت 
های زمان و مکانی ، قابل لمس و شهود است.فضای دیگری 
بدون مرز بندی مکانی و زمانی که بخش عظیمی از حقیقت 

روزمرگی آدم هاست دنیای مجازی نامگذاری شده است.
دنیایی که اجتماع جهان را در قاب کوچک گوشی ها با هر نژاد 
و اقلیمی در خود جای می دهد تا حقیقت های غیر ممکن را 

در مجازی به اشتراک در بیاورد.
فضای مجازی در هر جامعه با شرایط و نوع سبک زندگی 
افراد مورد بهره برداری و استفاده و قرار می گیرد و از اهمیت 
موضوع همین قدر بس که مورد اشاره و دستورالعمل های 
سال جاری رهبر و تاکید ایشان جهت به کارگیری فضا مجازی 
است ، ضمن اینکه قابلیت  این فضا در شرایط کنونی بیماری 
و ویروس کرونا حقیقت پنهان فضای مجازی را به رخ کشید.
این در حالی بود که اکثر قریب به اتفاق مشاغل و کسب و 
کارهای بزرگ تعطیل بودند ولی این بخش از حقیقت زندگی 
روزمرگی های ما  کامال پویا و سرزنده به مخاطبان خود 

خدمات ارائه می کرد.
 چیزی که در دوران قرنطینگی کرونا و گشت های شبانه روز
با توجه به سالیق هر پیج با مطالب مختص خودشان در 
فضای مجازی خیلی برام جالب بود ، یک دلی و همبستگی 
و  استان  مطرح  های  پیج  خاص  موضوع  یک  ارائه  در 
دروغ  از  دور  به  و  یک خط  در  مطالب  درست  انعکاس 
 پراکنی و موازی کاری ها رایج در دستگاه های اجرای  بود.
اکثر این صفحات با ارائه برنامه های متنوع مخاطبان خود را برای 

در خانه بمانید تشویق می کردند.
برگزاری هنر هنرمندان شعر و موسیقی و فرهنگ استان به 
شکل زنده و الیو و اجرای برنامه های چالشی و طنز، آموزشی 
و با ارائه اطالعات درست خبری لحظه به لحظه طرفداران 

خود را سرگرم و مطلع می کردند.
یکی از  فعاالن عرصه فضای مجازی به3۸هزار و 9۰۰مخاطب 
که با اشاره به  شرایط اقتصادی خانواده ها و تعطیلی کسب 
و کار توانسته کمک هزینه خوراک ۴7خانوار مستضعف 
و17۰میلیون کمک هزینه درمان سبحان را با کمک خیرین و 
مردم استان جمع آوری کردند گفت:اصلی ترین دغدغه این 
روزهایش فرهنگ عمومی مردم است ولی نمیتواند از معیشت 

و بیکاری و اقتصاد ضعیف مردم چیزی نگوید.
هادی بیات جوان موفق و کارآفرین در حوزه کشاورزی از 
فعالیتهای خود در دنیای حقیقی و از کارگاه صنعتی و کسب 
وکار و از بازار ملتهب تا فعالیت چند ساعته  و احساس 
مسئولیت نسبت به مخاطبان در صفحه زنجان می گوید: 
پنج سال پیش  همزمان با درس و سربازی و کار صنعتی این 
صفحه را ایجاد کردم و با فعالیت چهار الی پنج ساعت در 
شبانه روز مطالب و اتفاقات روز استان را در استوری یا پست 
بارگذاری میکنم.وی از برنامه های انجام شده در روزهای 
سخت قرنطینه و کرونایی مردم یاد آور شد: تشویق همشهریان 
برای پویش درخانه ماند با ارائه اطالعات بهداشتی و آماری و 
انجام برنامه های مشترک با هنرمندان در ساعاتی از شب ها 
سعی در  کمک معنوی به کادر درمان و نمایش هنرمندان و 

شناخت استعداد های هنری در کنار مخاطبان بودیم.
ادمین صفحهzanjan@ با اشاره به شناخت اکثر ادمین های 
مطرح استان از دوستی و ارتباط بسیار خوب و نزدیک گروه 
های مختلف باهم گفت و ادامه داد:اکثر ادمین پیچ های پربیننده 
استان با سواد و دارای مدارک دانشگاهی و در رده سنی بسیار 
جوان و ساکن استان هستند و اغلب انها به تنهایی صفحات 
خود را می چرخانند. وی همچنین با بیان این نکته که تالش 
همه ما در بهتر شده شرایط زندگی مردم و فرهنگ سازی 
بعضی از مسائل، رفع مشکالت شهری و اجتماعی، اقتصادی 
همشهریان است،گفت: ادمین ها وابسته به هیچ نهادی نیستند 
وادعایی هم ندارند و از طرف هیچ ارگان و مسئولی حمایت 
نمی شوند و همه هر انچه انجام می دهند به تنهای و با توان 

خود و مخاطبانشان است.
مخاطبی  با  مجازی  فضای  فعاالن  از  دیگر  یکی  مهدی 
بالغ بر۶9هزار و5۰۰بیننده با دو سال سابقه فعالیت در پیج 
های  زیبایی  شناساندن  در  من  دغدغه  خودگفت:بیشتر 
 طبیعی ، آداب و رسوم و معرفی غذاهای سنتی استان است.

ادمین صفحه زنجان. سیتی. ۰2۴ با اشاره به اینکه هر کدام از  
پیج ها با  هدفی ساخته می شود اضافه کرد:معرفی و تبلیغ 
فرهنگ استان با هدف جذب مسافر می باشد ادامه داد: از طرفی 
با به  تصویر کشیدن زیبایی های شهرو استان همه متوجه این 
دارای طبیعی می شوند.وی که جوانی دهه هفتاد بیکار هست 
و درآمد فعلی خود را از اینستاگرام دارم گفت: فعال کار اصلی 
خوبی پیدا نکردم واغلب فعالیت و زمان من در میانگین 
 1۰ساعت در شبانه روز با بارگذاری مطالب می گذارنم.
مهدی با تاکید بر  اهمیت فضای مجازی در شرایط بحرانی 
کرونا، اینستاگرام  بهترین روش برای سرگرم کردن افراد است، 
گفت: من هم تمام تالش خود را در تشویق افراد و مخاطبان 
برای در خانه بمانید و با ایجاد و راه انداختن چالش های 
خانگی سعی در سرگرم کردن و ارائه اطالعات درست سعی 

در ارائه خدمات به مخاطبان داشتم.
حسین کارشناس حقوق سومین جوان و فعال فضای مجازی با 
اشاره به آغاز فعالیت صفحه مشاغل زنجان گفت: سه سال 
پیش با هدف معرفی و تبلیغ مشاغل زنجان و آشنایی مخاطبان 
با مسائل حقوقی چه در مسائل کاری و چه خانوادگی ایجاد 

و راه اندازی کردم.وی با بیان اهداف و برنامه های انجام شده 
در پیچ خود گفت: اکثرا از مشاغل خانگی وکارگاه های تازه 
تاسیس و کسانی که وضعیت مالی مناسبی برای تبلیغ کاال 
و محصول خود ندارند و همچنین کسانی که جویای کار 
 هستند از این طریق می توانم به آنها کمک حمایتشان کرد.
ادمین پیج مشاغل زنجان با 17هزار و 5۰۰مخاطب در ادامه 
ازفعالیت روزانه خود گفت: روزانه دو الی ده ساعت زمان 
برای بارگذاری مطالب آموزشی و تبلیغ محصوالت و معرفی 
مشاغل تا آموزش مسائل حقوقی در ابعاد مختلف سعی 
در آشنایی و آموزش مخاطبان با این مسائل است. مواردی 
چون نحوه تنظیم قرارداد، اجازه مغازه یا ملک، حق فسخ، 
قوانین مدنی مثل حقوق شهروندی، قانون مجازات توهین و 
مزاحمت ها و قوانین مرتبط با امور فرهنگی و اجتماعی و 
خانوادگی مطرح و این مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
وی با تاکید این نکته که در ایام کرونا و تاثیر فضای مجازی 
در این رویداد و رفتارهای اجتماعی مثبت مردم و رونق کسب 
و کارهای اینترنتی و سرگرمی های مختلف گفت:محسنات 
فضای مجازی بیشتر از معایب آن است فقط باید فرهنگ 

استفاده از آن را آموزش ببینیم.
رژیم درست مصرف رسانه ای

محمد امین حسام از فضای مجازی که زندگی ها را بخشی از 
دنیای خود کرده ، گفت: اگر یک زمانی رسانه ها بخشی از زندگی 
ما بودند االن دیگر به این شکل نیست بلکه زندگی ماست که 
بخشی از دنیای رسانه ها و فضای مجازی شدند و قطعا دورانی 
که در آن زندگی می کنیم به شدت متاثر از فضای مجازی است.

 دبیر علمی المپیاد بین المللی و مدرس سواد رسانه ای در 
خصوص اهمیت و جایگاه فضای مجازی در زندگی امروز بشر 
بدون حد و مرز است ادامه داد : این موضوع نه در کشور ما بلکه 

در همه جای دنیا به یک شکل است و مرزبندی خاصی ندارد.
وی از نبود مدیریت ونظارت و یا حتی حمایت از این ظرفیت 
وجود ندارد گفت: هم از حیث فرهنگی و نوع برخورد و هم 
از حیث آموزش مردم برای داشتن اطالعات وسواد رسانه ای 

هیچ تالشی صورت نگرفته است.
سردبیر وپژوهشگر تولیدات تلویزیونی و دکترای مدیریت 
رسانه با تعریف سواد رسانه ای اضافه کرد:سواد رسانه ای 

دانشی متکی بر مهارت است و الزمه سواد رسانه ای  کسب 
اطالعات و آگاهی داشتن و هم بکار گیری و بهره بردن از 
نکات کاربردی و عملیاتی است این در حالی است که از 
مسئولین  تا جزترین آدم ها در رده های سنی مختلف نه سواد 
رسانه ای دارند نه اطالعات درستی از رژیم مصرف رسانه ای  
خود دارند. وی در ادامه با بیان این نکته که نه می توانند یک 
تعامل درستی داشته و ایجاد کنند گفت: این نه تنها در ایران 
بلکه در سرتاسر دنیا به این شکل است و متاسفانه صاحبان 
رسانه ها دنیا به دنبال مخاطبان منفعل و بی سواد هستند که از 

آنها سوءاستفاده بکنند.
محمد امین حسام با اشاره به چند وجهی بودند و نبود فهم 
درست از این موضوع،اضافه کرد:مسئولیت فضای مجازی در 
ایران وزارت ارتباطات است ولی همچنان هیچ فهم درستی 
در این خصوص وجود ندارد و از طرفی این مسئله چند 
بعدی و چند وجهی است.وی گفت:اصوال مباحث فرهنگی و 
اجتماعی در کشور ما متولی خاصی ندارد و به همین خاطر هر 
کسی نظر شخصی خود را ارائه می کند و این نظریه های زیاد 
باعث اشبا و به کلیشه رفتن این فضا شده تا جای که کسی هم 
که نظر درست ارائه می کند از اعتبارمی افتد و ساقط می شود.

محاسبه میدانی 15 پیج پربیننده ی استان 
آزادی  یعنی۶برابرورزشگاه  هزارببینده  حدود۶۰۰  چیزی 
مخاطب این صفحات بودند. تصور بازدید این تعداد مخاطب 
در قالب پست و استوری های 2۴ساعته و توان تحلیل ادمین 
و انتخاب درست مطالب برای سرگرمی یا آموزشی و یا اطالع 
رسانی و در عین حال باال بردن فالور یا نگهداشتن آنها و دیدن الیک 
 و کامنت و نظرات و دایرکت مخاطبان کار آسانی نخواهد بود.
پیج های که اکثر ادمین های آنها باسواد و صد درصدشان 
جوان و با انگیزند و این سوال مطرح است؛ آیا احساس 
نیاز به حمایت و توجه از  فعالین این حوزه و استفاده از 
 ظرفیت و سرمایه عظیمی از مخاطبان به چشم نمی خورد؟
 زنده نگهداشتن اداب و رسوم هر قوم و قبیله با زبان و 
گویش مختص هر شهرستان و گفتن مشکالت در قالب 
نمایشهای چند ثانیه ای، ایجاد و فروش اینترنتی در اکثر 
کسب و کارهای ،اتصال و لینک افراد مختلف در هر شهر 
 و استان با اساتید و بزرگان هر رشته کمک و یاری می کنند.
به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت بسیار باال مخاطبان 
پیج های مطرح می تواند در استعدادیابی افراد در هنر و 
موسیقی و نمایش و حوزه های دیگر ورزشی  و غیره و 
ایجاد هماهنگی و تبادل اطالعات و طرح مشکالت مردم 
و ارائه به مسئولین در رفع و پیش برد برنامه های اقتصادی و 
اجتماعی بخصوص فرهنگی و حل آسیب های اجتماعی 
که  مردمی  و  مسئولین  بین  درست  های  گری  مطالبه  و 
ادارات جوهر پس می دهد. بازی ها   صدایشان در کاغذ 
 جدی نگرفتن فضای مجازی و به کار نگرفتن نیروهای تازه 
نفس فکری در کالبد سازمان ها و ادارات و حتی در برنامه ریزی 
های و از طرفی بی ثباتی این فضا برای برنامه ریزی درست 
در این بخش و عدم اطمینان از فیلتر نشدن این فعالیت ها و 
امکانات کسب و کار و فعالین این بازار نسبت به برنامه ریزی 

مشخص و مدون آنها را پا در هوا می گذارد.

حقیقت های  مجازی

مشکالت رسانه ها  را حل می کنیم
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